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 ذكر سرد النسب الزكي 

  إلى آدم عليه السالمصلى اهللا عليه وسلممن محمد 

      .     بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا رب العاملني ، وصلواته على سيدنا حممد وعلى آله أمجعني 

      :      قال      .      هذا كتاب سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      :      حممد عبدامللك بن هشام النحوي قال أبو

 عمرو بن عبد مناف ،      :     واسم هاشم     شيبة بن هاشم      :     حممد بن عبداهللا بن عبداملطلب، واسم عبداملطلب
زيد بن كالب ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن      :      واسم قصي     املغرية بن قصي     :     واسم عبد مناف 

 عامر بن إلياس بن مضر ابن نزار      :      ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة ، واسم مدركة  فهر
ح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن  أدد بن مقوم بن ناحور بن تري     :     بن معد بن عدنان بن أد ويقال

 بن تارح ، وهو آزر بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فاخل بن - خليل الرمحن -إمساعيل بن إبراهيم 
 فيما -عيرب بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ ، وهو إدريس النيب 

 ابن يرد بن مهليل بن قينن بن -ة ،وخط بالقلم يزعمون ، واهللا أعلم ، وكان أول بين آدم أعطى النبو
 حدثنا زياد بن عبداهللا      :      قال أبو حممد عبدامللك بن هشام      .     يأنس بن شيث بن آدم صلى اهللا عليه وسلم 

البكائي ، عن حممد بن إسحاق املطليب ذا الذي ذكرت من نسب حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 
 وحدثين خالد بن قرة      :      قال ابن هشام      .     إىل آدم عليه السالم ، وما فيه من حديث إدريس وغريه و سلم 

 إمساعيل بن      :     بن خالد السدوسي ، عن شيبان بن زهري بن شقيق بن ثور عن قتادة بن دعامة ، أنه قال 
ور بن أسرغ بن أرغو بن فاخل بن عابر بن شاخل  ابن تارح ، وهو آزر بن ناح- خليل الرمحن -إبراهيم 

 سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهالئيل بن قاين ابن أنوش بن    بن أرفخشذ بن
 وأنا إن شاء اهللا      :      منهج ابن هشام يف عرضه للسرية قال ابن هشام      .     شيث بن آدم صلى اهللا عليه وسلم 

 الكتاب بذكر إمساعيل بن إبراهيم، ومن ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من ولده ، مبتدئ هذا
وأوالدهم ألصالم، األول فاألول ، من إمساعيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وما يعرض 

 سرية رسول من حديثهم ، وتارك ذكر غريهم من ولد إمساعيل ، على هذه اجلهة لالختصار ، إىل حديث
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق يف هذا الكتاب ، مما ليس لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم فيه ذكر، وال نزل فيه من القرآن شيء ، وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ، 

ارا ذكرها مل أر أحدا من أهل العلم وال تفسريا له، وال شاهدا عليه ، ملا ذكرت من االختصار ، وأشع
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بالشعر يعرفها ، وأشياء بعضها يشنع احلديث به ، وبعض يسوء بعض الناس ذكره ، وبعض مل يقر لنا 
     .     البكائي بروايته ؛ ومستقص إن شاء اهللا تعاىل ما سوى ذلك منه مببلغ الرواية له ، والعلم به

  مسياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السال

  أوالد إسماعيل عليه السالم و نسب أمهم 

 ولد إمساعيل بن      :      حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي ، عن حممد بن إسحاق املطليب قال     :     قال ابن هشام 
 نابتا ، وكان أكربهم ، وقيذر ، وأذبل ، ومبشا،ومسمعا،      :     إبراهيم عليهما السالم اثين عشر رجال 

 - وأمهم رعلة بنت مضاض بن عمرو اجلرمهي      .     ى، ودما ،وأذر،وطيما، ويطور، ونبش ، وقيذما وماش

 - وجرهم بن قحطان ، وقحطان أبو اليمن كلها ، وإليه جيتمع نسبها      .      مضاض      :      ويقال      :     قال ابن هشام 

      .      جرهم بن يقطن بن عيرببن شاخل      :      قال ابن إسحاق      .     ابن عامر بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح 

      :           :      عمر إمساعيل عليه السالم وموطن أمه ووفاته قال ابن إسحاق      .     ويقطن هو قحطان ابن عيرب بن شاخل 

ت رمحة اهللا وبركاته عليه ، ودفن يف وكان عمر إمساعيل فيما يذكرون مائة سنة وثالثني سنة ، مث ما
          .     احلجر مع أمه هاجر، رمحهم اهللا تعاىل 

  موطن هاجر

 هراق املاء ، وأراق املاء      :      هاجر وآجر فيبدلون األلف من اهلاء كما قالوا      :      تقول العرب      :     قال ابن هشام 
 حدثنا عبداهللا بن      :      حديث الوصاة بأهل مصر وسببها قال ابن هشام   .     مصر وهاجر من أهل      .     وغريه 

اهللا اهللا يف أهل      :     وهب عن عبداهللا بن هليعة تعاىل عمر موىل غفرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،قال 
 نسبهم ، أن أم      :      قال عمر موىل غفرة      .     الذمة، أهل املدرة السوداء السحم اجلعاد ، فإن هلم نسبا وصهرا 

 وصهرهم ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تسرر      .      منهم - صلى اهللا عليه وسلم -إمساعيل النيب 
      :     وأم إبراهيم          .     الفرما من مصر هاجر من أم العرب ، قرية كانت أمام      :      أم إمساعيل      :      قال ابن هليعة      .     فيهم 

 قال ابن      .     مارية سرية النيب ، صلى اهللا عليه وسلم ، اليت أهداها له املقوقس من حفن من كورة أنصنا 
 حدثين حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري أن عبدالرمحن بن عبداهللا بن كعب بن      :     إسحاق 

 إذا فتحتم مصر      :     الك األنصاري ، مث السلمي حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال م
 ما الرحم اليت ذكر رسول      :      فقلت حملمد بن مسلم الزهري      .     فاستوصوا بأهلها خريا ، فإن هلم ذمة ورمحا 

 فالعرب      :      كانت هاجر أم إمساعيل منهم أصل العرب قال ابن هشام      :      فقال     ؟     اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم 
 إمساعيل      :      ويقول      .      قحطان من ولد إمساعيل      :      وبعض أهل اليمن يقول      .     كلها من ولد إمساعيل وقحطان 
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 عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ، ومثود وجديس ابنا عابر بن      :      قال ابن إسحاق      .     أبو العرب كلها
 فولد نابت بن      .     إرم بن سام بن نوح ، وطسم وعمالق وأميم بنو الوذ بن سام بن نوح ، عرب كلهم 

ح بن يعرب ، فولد  تري     :      يعرب بن يشجب ، فولد يعرب      :      يشجب بن نابت ، فولد يشجب     :     إمساعيل 
 عدنان      :      أدد بن مقوم ، فولد أدد      :      مقوم بن ناحور، فولد مقوم      :      ناحور بن تريح ، فولد ناحور      :     تريح 
            .      عدنان بن أد     :      ويقال      :     قال ابن هشام     .     بن أدد

  أوالد عدنان 

 فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم ، فولد عدنان      :     ابن إسحاق قال 
        .      معد بن عدنان ، وعك بن عدنان      :     رجلني 

  موطن عك 

 ، فصارت  فصارت عك يف دار اليمن ، وذلك أن عكا تزوج يف األشعريني فأقام فيهم     :     قال ابن هشام 
الدار واللغة واحدة ، واألشعريون بنو أشعر بن نبت بن أدد بن زيد بن مهيسع بن عمرو بن عريب بن 

 نبت بن أدد ؛      :      أشعر      :     يشجب ابن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، ويقال
 ابن سبأ بن      :      أشعر      :      ويقال      .      مذحج بن أدد بن زيد بن مهيسع      :      ومالك     .      ابن مالك      :      أشعر      :     ويقال 

 وأنشدين أبو حمرز خلف األمحر وأبو عبيدة ، لعباس بن مرداس ،أحد بين سليم بن منصور بن      .     يشجب 
        :     بن عدنان ، يفخر بعك عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد 

 بغسان حىت طردوا كل مطرد  وعك بن عدنان الذين تقلبوا

 ماء بسد مأرب باليمن،كان شربا لولد مازن بن األسد بن الغوث      :      وغسان      .     وهذا البيت يف قصيدة له 
ب من اجلحفة ، والذين شربوا منه حتزبوا فسموا به قبائل  ماء باملشلل قري     :      غسان      :     فسموا به ؛ ويقال 

من ولد مازن ابن األسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
            .     قحطان

  ذكر نسب األنصار 

بة بن عمرو بن  ، ابين حارثة بن ثعل- واألنصار بنو األوس واخلزرج -قال حسان بن ثابت األنصاري 
          :     عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن األسد بن الغوث 

 األسد نسبتنا واملاء غسان   إما سألت فإنا معشر جنب 
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 وبعض عك ، وهم الذين خبراسان منهم ، عك بن عدنان بن      :      فقالت اليمن         .     وهذا البيت يف أبيات له
        .      عدثان بن الديث بن عبداهللا بن األسد بن الغوث      :     بداهللا بن األسد بن الغوث؛ ويقال ع

  أوالد معد 

 نزار بن معد ، وقضاعة بن معد ، وكان قضاعة بكر      :      فولد معد بن عدنان أربعة نفر      :     قال ابن إسحاق 
 فأما قضاعة فتيامنت إىل محري بن سبأ      .     ص بن معد ، وإياد بن معد معد الذي به يكىن فيما يزعمون، وقن

 ابن يشجب بن يعرب بن - وكان اسم سبأ عبد مشس ، وإمنا مسي سبأ ، ألنه أول من سىب يف العرب -
        .     قحطان 

  قضاعة 

 وقال عمرو بن مرة اجلهين ،      .     عة بن مالك بن محري قضا     :      وقضاعة      :      فقالت اليمن      :     قال ابن هشام 
        :     وجهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة 

 قضاعة بن مالك بن محري   حنن بنو الشيخ اهلجان األزهر 

 يف احلجر املنقوش حتت املنرب  النسب املعروف غري املنكر

 فيما - وأما قنص بن معد فهلكت بقيتهم      :           :     بن املنذر قال ابن إسحاق قنص بن معد ،ونسب النعمان 
 حدثين حممد بن مسلم      :      قال ابن إسحاق      .      وكان منهم النعمان بن املنذر ملك احلرية -يزعم نساب معد 

 ويقال      :      قال ابن هشام      .     ن من ولد قُنص بن معد  أن النعمان بن املنذر كا     :     بن عبداهللا بن شهاب الزهري
شيخ من األنصار      "      وحدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس ، عن      :           :      قال ابن إسحاق      .      قَنص      :     

رضي اهللا عنه حني أُيت بسيف النعمان بن املنذر ، دعا جبري  أن عمر بن اخلطاب      :     من بين زريق أنه حدثه 
 وكان جبري من أنسب قريش لقريش وللعرب -بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 

 إمنا أخذت النسب من أيب بكر الصديق رضى اهللا عنه ، وكان أبو بكر الصديق      :     قاطبة ، وكان يقول 
 كان من أشالء      :      فقال      ؟      ممن كان يا جبري ، النعمان بن املنذر      :     اه ، مث قال  فسلحه إي-أنسب العرب 
 فأما سائر العرب فيزعمون أنه كان رجال من خلم ، من ولد ربيعة بن      :      قال ابن إسحاق      .     قنص بن معد 

        .     نصر ، فاهللا أعلم أي ذلك كان 

  ب لخم بن عدي نس
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ابن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن مهيسع بن عمرو بن عريب بن      :      خلم     :     قال ابن هشام 
ربيعة بن نصر بن          :     ابن عدي بن عمرو بن سبأ ؛ ويقال     :      خلم     :     يشجب بن زيد بن كهالن بن سبأ ؛ ويقال

          .     مرو بن عامر ، وكان ختلف باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن أيب حارثة بن ع

  أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب 

 أنه رأى جرذا حيفر يف - فيما حدثين أبو زيد األنصاري -وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن 
رفونه حيث شاءوا من أرضهم ، فعلم أنه ال بقاء للسد سد مأرب ، الذي كان حيبس عليهم املاء ، فيص

على ذلك ، فاعتزم على النقلة من اليمن ، فكاد قومه، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه 
      .      ال أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي، وعرض أمواله      :     فيلطمه ، ففعل ابنه ما أمره به ؛ فقال عمرو 

      .      وانتقل يف ولده وولد ولده      .      اغتنموا غضبة عمرو ، فاشتروا منه أمواله     :     فقال أشراف من أشراف اليمن 

 ال نتخلف عن عمرو بن عامر ، فباعوا أمواهلم ، وخرجوا معه، فساروا حىت نزلوا بالد      :     وقالت األزد 
 ففي ذلك قال عباس بن مرداس      .     دان ، فحاربتهم عك ، فكانت حرم سجاال عك جمتازين يرتادون البل

 فرتل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام ، ونزلت      .      مث ارحتلوا عنهم فتفرقوا يف البلدان      .     البيت الذي كتبنا    
لسراة ، ونزلت أزد عمان عمان ، مث األوس واخلزرج يثرب ، ونزلت خزاعة مرا، ونزلت أزد السراة ا

أرسل اهللا تعاىل على السد السيل فهدمه ، ففيه أنزل اهللا تبارك وتعاىل على رسوله حممد صلى اهللا عليه 
 لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية ، جنتان عن ميني ومشال ، كلوا من رزق ربكم واشكروا له       ""           :     وسلم

 عرمة ،      :      السد ، واحدته      :      والعرم      .           ""       ، فأعرضوا ، فأرسلنا عليهم سيل العرمبلدة طيبة ورب غفور
 أعشى بين قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن      :      قال األعشى      .     فيما حدثين أبو عبيدة 

 ويقال أفصى بن      :      قال ابن هشام      .      أسد بن ربيعة بن نزار بن معد وائل بن هنب بن أفصى بن جديلة بن
دعمي بن جديلة ؛ واسم األعشى ،ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة 

        :     بن قيس بن ثعلبة 

 ومأرب عفى عليها العرم  ويف ذاك للمؤتسي أسوة

 إذا جاء مواره مل يرم  رخام بنته هلم محري

 على سعة ماؤهم إذ قسم  فأروى الزروع وأعناا

 ن منه على شرب طفل فطم  فصاروا أيادي ما يقدرو

 واسم ثقيف قسي بن منبه بن بكر بن - وقال أمية بن أيب الصلت الثقفي      .     وهذه األبيات يف قصيدة له 
        :      عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانهوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن
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 يبنون من دون سيله العرما   من سبأ احلاضرين مأرب إذ 

 وتروى للنابغة اجلعدي ، وامسه قيس بن عبداهللا أحد بين جعدة بن كعب بن      .     وهذا البيت يف قصيدة له 
 وهو حديث طويل ، منعين من استقصائه ما      .     ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن

        .     ذكرت من االختصار 

 حديث ربيعة بن نصر ملك اليمن ورؤياه ،

طيح الكاهنين معه وس وخبر شق  

  رؤيا ربيعة بن نصر

ظع  وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بني أضعاف ملوك التبابعة ، فرأى رؤيا هالته ، وف   :   قال ابن إسحاق 
 إين قد    :   ا فلم يدع كاهنا ، وال ساحرا ؛ وال عائفا وال منجما من أهل مملكته إال مجعه إليه ، فقال هلم 

    :    اقصصها علينا خنربك بتأويلها ؛ قال    :   رأيت رؤيا هالتين ، وفظعت ا ، فأخربوين ا وبتأويلها ؛ قالوا له

ربكم عن تأويلها ، فإنه ال يعرف تأويلها إال من عرفها قبل أن أخربه إين إن أخربتكم ا مل أطمئن إىل خ
 فإن كان امللك يريد هذا فليبعث إىل سطيح وشق ، فإنه ليس أحد أعلم منهما    :    فقال له رجل منهم    .   ا 

زن بن ذئب  نسب سطيح وشق واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن ما   .   ، فهما خيربانه مبا سأل عنه
 ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أمنار بن    :    وشق    .   بن عدي بن مازن غسان 

      .   نزار ، وأمنار أبو جبيلة وخثعم 

  نسب بجيلة

 بن نبت بن  بن إراش بن حليان بن عمرو بن الغوث   :    اليمن وجبيلة بنو أمنار    :    وقالت    :   قال ابن هشام 
 ودار جبيلة وخثعم ميانية    .    إراش بن عمرو بن حليان بن الغوث    :   مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ ؛ ويقال

   .        

  ربيعة بن نصر و سطيح

 إين رأيت رؤيا هالتين وفظعت ا    :    فبعث إليهما ، فقدم عليه سطيح قبل شق ، فقال له   :   قال ابن إسحاق 
 أفعل ، رأيت محمه خرجت من ظلمه ، فوقعت    :    قال    .    فأخربين ا ، فإنك إن أصبتها أصب تأويلها ،

 ما أخطأت منها شيئا يا سطيح ، فما عندك    :   بأرض مه، فأكلت منها كل ذات مججمه؛ فقال له امللك 
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، لتهبطن أرضكم احلبش ، فلتملكن ما بني أبني إىل  أحلف مبا بني احلرتني من حنش    :    فقال    ؟   يف تأويلها 
 أيف زماين هذا ،    ؟    وأبيك يا سطيح ، إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمىت هو كائن    :   جرش ؛ فقال له امللك 

وم ذلك من  أفيد   :    ال ، بل بعده حبني، أكثر من ستني أوسبعني ، ميضني من السنني ، قال    :    قال    ؟   أم بعده 
    ال ، بل ينقطع لبضع وسبعني من السنني ، مث يقتلون وخيرجون منها هاربني؛   :    قال    ؟   ملكهم أم ينقطع 

 يليه إرم ذي يزن ، خيرج عليهم من عدن ، فال يترك    :    قال    ؟   قال ، ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم 
 ومن يقطعه    :    ال، بل ينقطع ؛ قال    :    قال    ؟    ذلك من سلطانه ، أم ينقطع  أفيدوم   :   أحدا منهم باليمن ؛ قال 

 رجل من ولد غالب بن    :    قال    ؟    وممن هذا النيب    :    نيب زكي ، يأتيه الوحي من قبل العلي ؛ قال    :    قال    ؟   
 نعم ،    :    قال    ؟    وهل للدهر من أخر    :   الدهر ؛ قال فهر بن مالك بن النضر ، يكون امللك يف قومه إىل أخر 

    ؟    أحق ما ختربين    :   يوم جيمع فيه األولون واآلخرون ، يسعد فيه احملسنون ، ويشقى فيه املسيئون ؛ قال 
ن نصر و شق مث قدم عليه  ربيعة ب   .    نعم، والشفق والغسق ، والفلق إذا اتسق ، إن ما أنبأتك به حلق    :   قال 

 نعم ، رأيت    :   شق ، فقال له كقوله لسطيح ، وكتمه ما قال سطيح ، لينظر أيتفقان أم خيتلفان ؛ فقال 
 فلما قال له    :    قال 0محمه، خرجت من ظلمه، فوقعت بني روضة وأكمه، فأكلت منها كل ذات نسمه 

وقعت بأرض مه، فأكلت منها كل    "       :   ال أن سطيحا قال  إ  ذلك ،وعرف أما قد اتفقا وأن قوهلما واحد
    :    فقال له امللك    .      "    وقعت بني روضة وأكمه، فأكلت منها كل ذات نسمه    "       :    وقال شق    .      "   ذات مججمه

 أحلف مبا بني احلرتني من إنسان ، ليرتلن    :    قال    ؟   ما أخطأت يا شق منها شيئا ، فما عندك يف تأويلها 
    :    فقال له امللك    .   أرضكم السودان ، فليغلنب على كل طفلة البنان ، وليملكن ما بني أبني إىل جنران 

 ال ، بل بعده    :    قال    ؟    أيف زماين ، أم بعده    ؟   وأبيك يا شق ، إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمىت هو كائن
 قال    ؟    ومن هذا العظيم الشان    :   بزمان ، مث يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن ، ويذيقهم أشد اهلوان ؛ قال 

 أفيدوم    :    غالم ليس ِبدينِّ، وال مدنِّ، خيرج عليهم من بيت ذي يزن، فال يترك أحدا منهم باليمن ؛ قال    :   
ل ينقطع برسول مرسل يأيت باحلق والعدل ، بني أهل الدين والفضل، يكون  ب   :    قال   ؟   سلطانه ، أم ينقطع 

 يوم جتزى فيه الوالة ، ويدعى فيه من    :    قال    ؟    وما يوم الفصل    :   امللك يف قومه إىل يوم الفصل ؛ قال 
ن فيه ملن اتقى السماء بدعوات ، يسمع منها األحياء واألموات ، وجيمع فيه بني الناس للميقات ، يكو

 إي ورب السماء واألرض ، وما بينهما من رفع وخفض ،    :    قال    ؟    أحق ما تقول    :    قال   الفوز واخلريات ؛
    :    يعين شكَّا ، هذا بلغة محري ، وقال أبو عمرو   :    أمض    :    قال ابن هشام    .   إن ما أنبأتك به حلق ما فيه أمض

      .   طل أمض أي با

  هجرة ربيعة بن نصر إلى العراق 
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فوقع يف نفس ربيعة بن نصر ما قاال ، فجهز بنيه وأهل بيته إىل العراق مبا يصلحهم ، وكتب هلم إىل ملك 
      .   من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ ، فأسكنهم احلرية 

  رأي أخر في نسب النعمان بن المنذر 

بن نصر النعمان بن املنذر ، فهو يف نسب اليمن وعلمهم النعمان بن املنذر بن النعمان فمن بقية ولد ربيعة 
 النعمان بن املنذر بن املنذر    :    قال ابن هشام    .   بن املنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ، ذلك امللك 

            .   ، فيما أخربين خلف األمحر

  ى ملك اليمن وغزوه إلى يثرب استيالء أبي كرب تبان أسعد عل

 فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إىل حسان بن تبان أسعد أيب كرب    :   قال ابن إسحاق 
وتبان أسعد هو تبع اآلخر ابن كلي كرب بن زيد ، وزيد هو تبع األول بن عمرو ذي األذعار بن أبرهة 

 ابن عدي بن صيفي بن سبأ    :    قال ابن إسحاق -قال الرائش وي   :   قال ابن هشام    -ذي املنار بن الريش 
األصغر بن كعب ، كهف الظلم ، بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس 

 محري بن سبأ    :   بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن العرجنج ، والعرجنج 
      .    ابن يعرب بن قحطان    :    يشجب    :    قال ابن هشام    .   عرب بن يشجب بن قحطان األكرب ابن ي

  شئ من سيرة تبان 

 وتبان أسعد أبو كرب الذي قدم املدينة ، وساق احلربين من يهود املدينة إىل اليمن ،    :   قال ابن إسحاق 
      :   وهو الذي يقال له    :    قال ابن هشام    .   ة بن نصر وعمر البيت احلرام وكساه ، وكان ملكه قبل ملك ربيع

 أن يسد خريه خبله   ليت حظي من أيب كرب 

  تبان يغضب على أهل المدينة و سبب ذلك 

 على املدينة ، وكان قد مر ا يف - حني أقبل من املشرق - وكان قد جعل طريقه    :   قال ابن إسحاق 
 فقدمها وهو جممع إلخراا ، واستئصال    .   وخلف بني أظهرهم ابنا له ، فقتل غيلة بدأته فلم يهج أهلها ، 

أهلها ، وقطع خنلها ؛ فجمع له هذا احلي من األنصار ، ورئيسهم عمرو ابن طلة أخو بين النجار ، مث 
 تيم اهللا بن ثعلبة بن    :    عامر بن مالك بن النجار ، واسم النجار    :   أحد بين عمرو بن مبذول ، واسم مبذول

      .   عمرو بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر 



ابن هشام- سرية ابن هشام  10  

  عمرو بن طلة ونسبه 

 وطلة أمه ،    :    عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار    :   عمرو بن طلة    :   قال ابن هشام 
      .   رثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج وهي بنت عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبداحلا

  قصة مقاتلة تبان ألهل المدينة 

 وقد كان رجل من بين عدي بن النجار ، يقال له أمحر، عدا على رجل من أصحاب    :   قال ابن إسحاق 
 إمنا التمر ملن    :   تبع حني نزل م فقتله ، وذلك أنه وجده يف عذق له جيده فضربه مبنجله فقتله ، وقال 

 فتزعم األنصار أم كانوا يقاتلونه بالنهار ، ويقرونه    .    فاقتتلوا    :    فزاد ذلك تبعا حنقا عليهم ، قال    .   أبره
      .    واهللا إن قومنا لكرام    :   بالليل ، فيعجبه ذلك منهم ، ويقول 

   انصراف تبان عن إهالك المدينة ، و شعر خالد في ذلك

 وقريظة والنضري -بين قريظة   فبينا تبع على ذلك من قتاهلم ، إذ جاءه حربان من أحبار اليهود ، من 
والنجام وعمرو ، وهو هدل ، بنو اخلزرج بن الصريح بن التوءمان بن السبط بن اليسع بن سعد بن الوي 

ر بن قاهث بن الوي بن بن خري بن النجام بن تنحوم بن عازر بن عزرى بن هارون بن عمران بن يصه
 عاملان راسخان يف العلم -يعقوب ، وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرمحن ، صلى اهللا عليهم 

 أيها امللك ، ال تفعل فإنك إن أبيت إال ما تريد    :    فقاال له    .   ، حني مسعا مبا يريد من إهالك املدينة وأهلها 
 هي مهاجر نيب خيرج    :    فقاال    ؟    ومل ذلك    :    عليك عاجل العقوبة ؛ فقال هلما حيل بينك وبينها ، ومل نأمن

 ورأى أن هلما علما ،    .   من هذا احلرم من قريش يف أخر الزمان ، تكون داره وقراره ؛ فتناهى عن ذلك
 بن عبدالعزى بن غزية وأعجبه ما مسع منهما ، فانصرف عن املدينة، واتبعهما على دينهما ، فقال خالد

      :   بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلة 

 أم قضى من لذة وطره   أصحا أم قد ى ذكره 

 ذكرك الشباب أو عصره  أم تذكرت الشباب وما

 مثلها أيت الفىت عربه  إا حرب رباعية

 الزهرهإذ أتت عدوا مع   فاسأال عمران أو أسدا

 سبغ أبداا ذفره  فيلق فيها أبو كرب

    

 أبين عوف أم النجره   من نؤم ا   :   مث قالوا 
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   فيهم قتلى وإن تره   بل بين النجار إن لنا

 مدها كالغيبة النثره  فتلقتهم مسايفة

 اإلله قومه عمره   فيهم عمرو بن طلة ملى 

  قدرهرام عمرا ال يكن  سيد سامى امللوك ومن

وهذا احلي من األنصار يزعمون أنه إمنا كان حنق تبع على هذا احلي من يهود الذين كانوا بني أظهرهم ، 
      :   وإمنا أراد هالكهم فمنعوهم منه ، حىت انصرف عنهم ، ولذلك قال يف شعره 

 أوىل هلم بعقاب يوم مفسد   حنقا على سبطني حال يثربا 

      .   الذي فيه هذا البيت مصنوع ، فذلك الذي منعنا من إثباته الشعر    :   قال ابن هشام 

  تبع يذهب إلى مكة ويطوف بالكعبة 

 وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدوا ، فتوجه إىل مكة ، وهي طريقه إىل اليمن ،    :   قال ابن إسحاق 
س بن مضر بن نزار بن معد ، حىت إذا كان بني عسفان ، وأمج ، أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إليا

 أيها امللك ، أال ندلك على بيت مال دائر أغفلته امللوك قبلك ، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت    :   فقالوا له
 وإمنا أراد اهلذليون هالكه    .    بيت مبكة يعبده أهله ، ويصلون عنده    :    بلى ؛ قالوا    :    قال    ؟   والذهب والفضة 

 فلما أمجع ملا قالوا أرسل إىل احلربين ،    .   لك ، ملا عرفوا من هالك من أراده من امللوك وبغى عنده بذ
 ما أراد القوم إال هالكك وهالك جندك ، ما نعلم بيتا هللا اختذه يف األرض    :   فسأهلما عن ذلك ، فقاال له 

 فماذا تأمرانين أن أصنع    :   معك مجيعا ؛ قال لنفسه غريه ، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من 
 تطوف به وتعظمه وتكرمه ، وحتلق رأسك عنده    :    تصنع عنده ما يصنع أهله    :    قاال    ؟   إذا أنا قدمت عليه 

ه لبيت أبينا  أما واهللا إن   :    قال    ؟    فما مينعكما أنتما من ذلك    :   ، وتذل له ، حىت خترج من عنده؛ قال 
إبراهيم، وإنه لكما أخربناك ، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه باألوثان اليت نصبوها حوله ، وبالدماء اليت 

 فعرف نصحهما وصدق حديثهما فقرب النفر - أو كما قاال له -يهرقون عنده ، وهم جنس أهل شرك 
البيت ، وحنر عنده، وحلق رأسه من هذيل ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، مث مضى حىت قدم مكة ، فطاف ب

 ينحر ا للناس ، ويطعم أهلها ويسقيهم العسل ، مث أري يف - فيما يذكرون -، وأقام مبكة ستة أيام 
أحسن من ذلك ، فكساه   املنام أن يكسو البيت أحسن من ذلك ، فكساه اخلصف ؛ مث أري أن يكسوه 

 أول - فيما يزعمون -ملالء والوصائل ، فكان تبع املعافر ؛ مث أري أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكساه ا
من كسا البيت ، وأوصى به والته من جرهم ، وأمرهم بتطهريه وأال يقربوه دما وال ميتة وال مئالة، وهي 

احملايض ، وجعل له بأبا ومفتاحا ، وقالت سبيعة بنت األحب بن زبينة بن جذمية بن عوف بن نصر بن 
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قيس بن عيالن ، وكانت عند عبد مناف    منصور بن عكرمة بن خصفة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن
بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، 

البن هلا منه يقال له خالد ، تعظم عليه حرمة مكة ، وتنهاه عن البغي فيها ، وتذكر تبعا وتذهللا هلا ، وما 
      :   صنع ا 

 ال الصغري وال الكبري  أبين ال تظلم مبكة

 وال يغرنك الغرور  واحفظ حمارمها بين

 يلق أطراف الشرور  أبين من يظلم مبكة

 ويلح خبديه السعري  أبين يضرب وجهه

 فوجدت ظاملها يبور  أبين قد جربتها

 بنيت بعرصتها قصور  اهللا أمنها وما

 من يف ثبريوالعصم تأ  واهللا آمن طريها

 فكسا بنيتها احلبري  ولقد غزاها تبع

 فيها فأوىف بالنذور  وأذل ريب ملكه

 بفنائها ألفا بعري  ميشي إليها حافيا

 حلم املهاري واجلزور  ويظل يطعم أهلها

 والرحيض من الشعري  يسقيهم العسل املصفى

 يرمون فيها بالصخور  والفيل أُهلك جيشه

 د ويف األعاجم واخلزير    وامللك يف أقصى البال

   كيف عاقبة األمور   فامسع إذا حدثت وافهم

        .   يوقف على قوافيها ال تعرب    :   قال ابن هشام 

  أصل اليهودية باليمن 

مث خرج منها متوجها إىل اليمن مبن معه من جنوده وباحلربين ، حىت إذا دخل اليمن دعا قومه إىل الدخول 
      .   ه ، فأبوا عليه ، حىت حياكموه إىل النار اليت كانت باليمن فيما دخل في

 سمعت إبراهيم بن    :    حدثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ، قال   :   قال ابن إسحاق 
       :   محمد بن طلحة بن عبيد اهللا يحدث 
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 ال تدخلها علينا ، وقد فارقت    :    ، وقالوا أن تبعا ملا دنا من اليمن ليدخلها حالت محري بينه وبني ذلك
 قال    .    نعم    :    فحاكمنا إىل النار ؛ قال    :    إنه خري من دينكم ؛ فقالوا    :   ديننا ، فدعاهم إىل دينه وقال 

 نار حتكم بينهم فيما خيتلفون فيه ، تأكل الظامل وال تضر - فيما يزعم أهل اليمن -وكانت باليمن 
املظلوم ، فخرج قومه بأوثام وما يتقربون به يف دينهم ، وخرج احلربان مبصاحفهما يف أعناقهما 

متقلديها ، حىت قعدوا للنار عند خمرجها الذي خترج منه ، فخرجت النار إليهم ، فلما أقبلت حنوهم 
 حىت غشيتهم ، حادوا عنها وهابوها ، فذمرهم من حضرهم من الناس ، وأمروهم بالصرب هلا ، فصربوا

فأكلت األوثان وما قربوا معها ، ومن محل ذلك من رجال محري ، وخرج احلربان مبصاحفهما يف أعناقهما 
تعرق جباههما مل تضرمها فأصفقت عند ذلك محري على دينه ؛ فمن هنالك وعن ذلك كان أصل 

ين ، ومن خرج من محري، إمنا اتبعوا النار  وقد حدثين حمدث أن احلرب   :    قال ابن إسحاق    .   اليهودية باليمن 
 منها رجال من محري بأوثام لريدوها فدنت منهم    من ردها فهو أوىل باحلق ؛ فدنا   :   لريدوها ، وقالوا 

لتأكلهم، فحادوا عنها ومل يستطيعوا ردها ، ودنا منها احلربان بعد ذلك ، وجعال يتلوان التوراة وتنكص 
إىل خمرجها الذي خرجت منه، فأصفقت عند ذلك محري على دينهما ، واهللا أعلم أي عنهما ، حىت رداها 

      .   ذلك كان 

  هدم البيت المسمى رئام 

    .    وكان رئام بيتا هلم يعظمونه ، وينحرون عنده ، ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم    :   قال ابن إسحاق 

 فيما يزعم أهل اليمن -ن يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه ؛ فاستخرجا منه  إمنا هو شيطا   :   فقال احلربان لتبع 
 ا آثار الدماء اليت كانت - كما ذكر يل - كلبا أسود فذحباه ، مث هدما ذلك البيت ، فبقاياه اليوم -

      .   راق عليه 

 ملك حسان بن تبان وقتله على يد أخيه عمرو

ان أسعد أيب كرب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ م أرض العرب سبب قتله فلما ملك ابنه حسان بن تب
بالبحرين فيما ذكر يل بعض أهل    :    قال ابن هشام -وأرض األعاجم ، حىت إذا كانوا ببعض أرض العراق 

كرهت محري وقبائل اليمن املسري معه ، وأرادوا الرجعة إىل بالدهم وأهلهم، فكلموا أخا له يقال    -العلم 
 اقتل أخاك حسان ومنلكك علينا ، وترجع بنا إىل بالدنا ،    :   مرو ، وكان معه يف جيشه ، فقالوا لهله ع

      :    فاجتمعوا على ذلك إال ذا رعني احلمريي ، فإنه اه عن ذلك فلم يقبل منه، فقال ذو رعني    .   فأجام 

 سعيد من يبيت قرير عني  أال من يشتري سهرا بنوم
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 فمعذرة اإلله لذي رعني   ري غدرت وخانت فإما مح

 ضع يل هذا الكتاب عندك ، ففعل ، مث    :   مث كتبهما يف رقعة ، وختم عليها ، مث أتى ا عمرا ، فقال له 
      :   قتل عمرو أخاه حسان ، ورجع مبن معه إىل اليمن ؛ فقال رجل من محري 

   لف األحقاب ن قتيال يف سا   اله عينا الذي رأى مثل حسا 

  لباب لباب   :   غداة قالوا   قتلته مقأول خشية احلبس

 رب علينا وكلكم أربايب  ميتكم خرينا وحيكم

 لباب لباب    :   ويروى    :    قال ابن هشام    .    ال بأس ال بأس ، بلغة محري    :    وقوله لباب لباب    :   قال ابن إسحاق 
   .        

  وتفرق حميرهالك عمرو 

 فلما نزل عمرو بن تبان اليمن منع منه النوم ، وسلط عليه السهر ، فلما جهده ذلك    :   قال ابن إسحاق 
 إنه واهللا ما قتل رجل قط أخاه ،    :   سأل األطباء واحلزاة من الكهان والعرافني عما به ؛ فقال له قائل منهم 

 فلما قيل له ذلك    .   ه ، إال ذهب نومه ، وسلط عليه السهرأو ذا رمحه بغيا على مثل ما قتلت أخاك علي
جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن ، حىت خلص إىل ذي رعني ، فقال له ذو 

ن ،  الكتاب الذي دفعت إليك ؛ فأخرجه فإذا البيتا   :    قال    ؟    وما هي    :    إن يل عندك براءة؛ فقال    :   رعني 
    .    وهلك عمرو ، فمرج أمر محري عند ذلك وتفرقوا    .   فتركه ورأى أنه قد نصحه 

  خبر لخنيعة وذي نواس

  تولية الملك ، و شئ من سيرته ، ثم قتله

فوثب عليهم رجل من محري مل يكن من بيوت اململكة ، يقال له خلنيعة ينوف ذو شناتر ، فقتل خيارهم ، 
      :   كة منهم ؛ فقال قائل من محري للخنيعة وعبث ببيوت أهل اململ

 وتبين بأيديها هلا الذل محري  تقتل أبناها وتنفي سراا

 وما ضيعت من دينها فهو أكثر  تدمر دنياها بطيش حلومها

 وإسرافها تأيت الشرور فتخسر   كذاك القرون قبل ذاك بظلمها 

م لوط ، فكان يرسل إىل الغالم من أبناء امللوك ، فسوق خلنيعة وكان خلنيعة امرأ فاسقا يعمل عمل قو
فيقع عليه يف مشربة له قد صنعها لذلك ، لئال ميلك بعد ذلك ، مث يطلع من مشربته تلك إىل حرسه ومن 
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 حىت بعث إىل زرعة ذي    .   حضر من جنده ، قد أخذ مسواكا فجعله يف فيه ، أي ليعلمهم أنه قد فرغ منه 
خي حسان ، وكان صبيا صغريا حني قتل حسان ، مث شب غالما مجيال وسيما ، ذا نواس بن تبان أسعد أ

هيئة وعقل ؛ فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه ، فأخذ سكينا حديدا لطيفا ، فخبأه بني قدمه ونعله ، مث 
ة اليت أتاه ؛ فلما خال معه وثب إليه ، فواثبه ذو نواس فوجأه حىت قتله ، مث حز رأسه ، فوضعه يف الكو

 ذا نواس ، أرطب أم يباس    :   كان يشرف منها ، ووضع مسواكه يف فيه ، مث خرج على الناس ، فقالوا له 
    .   هذا كالم محري    :    قال ابن هشام - استرطبان ال باس    .    سل خنماس استرطبان ذو نواس    :   ، فقال 

ا رأس خلنيعة مقطوع ، فخرجوا يف إثر ذي نواس حىت أدركوه ،  فنظروا إىل الكوة فإذ- الرأس    :   وخنماس 
      .    إذ أرحتنا من هذا اخلبيث    :    ما ينبغي أن ميلكنا غريك    :   فقالوا 

  ملك ذي نواس 

فملكوه ، واجتمعت عليه محري وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك محري ، وهو صاحب األخدود ، وتسمى 
      .   ه زمانا يوسف ، فأقام يف ملك

  سبب وجود النصرانية بنجران 

وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مرمي عليه السالم على اإلجنيل ، أهل فضل ، واستقامة من أهل 
دينهم ، هلم رأس يقال له عبداهللا بن الثامر ، وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران ، وهي بأوسط أرض 

ائر العرب كلها أهل أوثان يعبدوا ، وذلك أن رجال من بقايا أهل العرب يف ذلك الزمان ، وأهلها وس
      .    وقع بني أظهرهم، فحملهم عليه ، فدانوا به -ذلك الدين يقال له فيميون 

  ابتداء وقوع النصرانية بنجران 

 األخنس عن  حدثين املغرية بن أيب لبيد موىل   :   فيميون و صاحل و نشر النصرانية بنجران قال ابن إسحاق 
 أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجال من بقايا أهل دين عيسى    :   وهب بن منبه اليماين أنه حدثهم 

بن مرمي يقال له فيميون ، وكان رجال صاحلا جمتهدا زاهدا يف الدنيا ، جماب الدعوة وكان سائحا يرتل 
رف ا ، وكان ال يأكل إال من كسب يديه ، بني القرى ، ال يعرف بقرية إال خرج منها إىل قرية ال يع

وكان بناء يعمل الطني وكان يعظم األحد ، فإذا كان يوم األحد مل يعمل فيه شيئا ، وخرج إىل فالة من 
        .   األرض يصلي ا حىت ميسي 

قال له  وكان يف قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا ، ففطن لشأنه رجل من أهلها ي   :   قال 
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 حىت    :   صاحل ، فأحبه صاحل حبا مل حيبه شيئا كان قبله ، فكان يتبعه حيث ذهب ، وال يفطن له فيميون 
خرج مرة يف يوم األحد إىل فالة من األرض ، كما كان يصنع ، وقد اتبعه صاحل ، وفيميون ال يدري ، 

 ، وقام فيميون يصلى ، فبينما هو فجلس صاحل منه منظر العني مستخفيا منه ، ال حيب أن يعلم مبكانه
 فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت ، ورآها - احلية ذات الرءوس السبعة -يصلي إذ أقبل حنوه التنني 

صاحل ومل يدر ما أصاا ، فخافها عليه ، فَِعيلَ عولُه ، فصرخ يا فيميون ، التنني قد أقبل حنوك ؛ فلم 
 وعرف أنه قد عرف ، وعرف صاحل    .   حىت فرغ منها ، وأمسى فانصرف يلتفت إليه ، وأقبل على صالته 

 تعلم واهللا أين ما أحببت شيئا قط حبك ، وقد أردت صحبتك    :    يا فيميون    :   أنه قد رأى مكانه ؛ فقال له 
ه فنعم،  ما شئت ، أمرى كما ترى ، فإن علمت أنك تقوى علي   :   ، والكينونة معك حيث كنت ، فقال 

 وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه ، وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا له فشفي ، وإذا    .   فلزمه صاحل 
    :   دعي إىل أحد به ضر مل يأته ؛ وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير ، فسأل عن شأن فيميون فقيل له 

 فعمد الرجل إىل ابنه ذلك فوضعه يف    .   يان باألجر إنه ال يأيت أحدا دعاه ، ولكنه رجل يعمل للناس البن
 يا فيميون ، إين قد أردت أن أعمل يف بييت عمال ، فانطلق    :   حجرته وألقى عليه ثوبا ، مث جاءه فقال له 
ن  ما تريد أ   :    فانطلق معه ، حىت دخل حجرته ، مث قال له    .   معي إليه حىت تنظر إليه ، فأشارطك عليه 

 يا فيميون ، عبد    :    كذا وكذا ؛ مث انتشط الرجل الثوب عن الصيب ، مث قال له    :    قال    ؟   تعمل يف بيتك هذا 
 وعرف فيميون    .    فدعا له فيميون ، فقام الصيب ليس به بأس    .   من عباد اهللا أصابه ما ترى ، فادع اهللا له 

عه صاحل ، فبينما هو ميشي يف بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة ، أنه قد عرف ، فخرج من القرية واتب
 ما زلت أنظرك وأقول مىت هو جاء ، حىت    :    نعم ؛ قال    :    يا فيميون ؛ قال    :   فناداه منها رجل ، فقال 

ليه  فمات وقام ع   :   مسعت صوتك ، فعرفت أنك هو ، ال تربح حىت تقوم علي ، فإين ميت اآلن ؛ قال 
 فاختطفتهما    .   حىت واراه ، مث انصرف ، وتبعه صاحل ، حىت وطئا بعض أرض العرب ، فعدوا عليهما 

سيارة من بعض العرب ، فخرجوا ما حىت باعومها بنجران، وأهل جنران يومئذ على دين العرب ، 
ا عليها كل ثوب حسن يعبدون خنلة طويلة بني أظهرهم ، هلا عيد يف كل سنة ، إذا كان ذلك العيد علقو

 فابتاع فيميون رجل من أشرافهم ، وابتاع    .   وجدوه ، وحلي النساء ، مث خرجوا إليها فعكفوا عليها يوما 
 يصلي ، استسرج له - أسكنه إياه سيده - فكان فيميون إذا قام من الليل يتهجد يف بيت له    .   صاحلا آخر 

 فرأى ذلك سيده ، فأعجبه ما يرى منه ، فسأله عن دينه ، البيت نورا حىت يصبح من غري مصباح ؛
 إمنا أنتم يف باطل ، إن هذه النخلة ال تضر وال تنفع ، ولو دعوت عليها    :   فأخربه به ، وقال له فيميون 

إنك إن فعلت  فافعل ، ف   :    فقال له سيده    :    قال    .   إهلي الذي أعبده ألهلكها ، وهو اهللا وحده ال شريك له 
 فقام فيميون ، فتطهر وصلى ركعتني ، مث دعا اهللا عليها،    :    قال    .   دخلنا يف دينك ، وتركنا ما حنن عليه 
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فأرسل اهللا عليها رحيا فجعفتها من أصلها فألقتها ، فاتبعه عند ذلك أهل جنران على دينه ، فحملهم على 
، مث دخلت عليهم األحداث اليت دخلت على أهل دينهم الشريعة من دين عيسى بن مرمي عليه السالم 

 فهذا حديث    :    قال ابن إسحاق    .   بكل أرض ، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران يف أرض العرب 
           .   وهب بن منبه عن أهل جنران 

  خبر عبداهللا بن الثامر ، و قصة أصحاب األخدود 

  سم اهللا األعظم فيميون و عبداهللا بن الثامر وا

 وحدثين يزيد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي، وحدثين أيضا بعض أهل جنران عن    :   قال ابن إسحاق 
         :   أهلها 

    :    وجنران -أن أهل جنران كانوا أهل شرك يعبدون األوثان ، وكان يف قرية من قراها قريبا من جنران 

 ساحر يعلم غلمان أهل جنران السحر ، فلما نزهلا -هل تلك البالد القرية العظمى اليت إليها مجاع أ
 ابتىن خيمة بني جنران - رجل نزهلا    :    ومل يسموه يل بامسه الذي مساه به وهب بن منبه ، قالوا -فيميون 

وبني تلك القرية اليت ا الساحر ، فجعل أهل جنران يرسلون غلمام إىل ذلك الساحر يعلمهم السحر 
بعث إليه الثامر ابنه عبداهللا بن الثامر ، مع غلمان أهل جنران فكان إذا مر بصاحب اخليمة أعجبه ما يرى ف

منه من صالته وعبادته ، فجعل جيلس إليه ، ويسمع منه ، حىت أسلم ، فوحد اهللا وعبده ، وجعل يسأله 
ن يعلمه ، فكتمه إياه ، وقال عن شرائع اإلسالم ، حىت إذا فقه فيه جعل يسأله عن االسم األعظم ، وكا

 يا ابن أخي ، إنك لن حتمله ، أخشى عليك ضعفك عنه ، والثامر أبو عبداهللا ال يظن إال أن ابنه    :   له
خيتلف إىل الساحر كما خيتلف الغلمان ، فلما رأى عبداهللا أن صاحبه قد ضن به عنه ، وختوف ضعفه فيه 

 امسا يعلمه إال كتبه يف قدح ، و لكل اسم قدح ، حىت إذا ، عمد إىل قداح فجمعها ، مث مل يبق هللا
أحصاها أوقد هلا نارا ، مث جعل يقذفها فيها قدحا قدحا، حىت إذا مر باالسم األعظم قذف فيها بقدحه ، 
فوثب القدح حىت خرج منها مل تضره شيئا ، فأخذه مث أتى صاحبه فأخربه بأنه قد علم االسم الذي كتمه 

أخي ،    أَِي ابن    :    فأخربه مبا صنع ؛ قال    ؟    وكيف علمته    :    هو كذا وكذا ؛ قال    :    قال    ؟    وما هو    :   ؛ فقال 
      .   قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل 

  عبداهللا بن الثامر يدعو إلى التوحيد 

 ضر إال قال يا عبداهللا ، أتوحد اهللا وتدخل يف ديين فجعل عبداهللا بن الثامر إذا دخل جنران مل يلق أحدا به
 حىت مل    .    نعم ؛ فيوحد اهللا ويسلم ، ويدعو له فيشفى    :    فيقول    ؟   وأدعو اهللا فيعافيك مما أنت فيه من البالء
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ران ، يبق بنجران أحد به ضر إال أتاه اهللا فاتبعه على أمره ، ودعا له فعويف حىت رفع شأنه إىل ملك جن
 ال تقدر على    :    أفسدت علي أهل قرييت ، وخالفت ديين ودين أبائي ، ألمثلن بك ؛ قال    :   فدعاه فقال له 

 فجعل يرسل به إىل اجلبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إىل األرض ليس به بأس ؛ وجعل    :    قال    .   ذلك 
 فلما غلبه    .   فيخرج ليس به بأس   ا شيء إال هلك ، فيلقى فيها يبعث به إىل مياه بنجران ، حبور ال يقع فيه

 إنك واهللا لن تقدر على قتلي حىت توحد اهللا فتؤمن مبا آمنت به ، فإنك إن    :   قال له عبداهللا بن الثامر 
 بن الثامر ، مث  فوحد اهللا تعاىل ذلك امللك ، وشهد شهادة عبداهللا   :    قال    .   فعلت ذلك سلطت علي فقتلتين 

ضربه بعصا يف يده فشجه شجة غري كبرية ، فقتله ، مث هلك امللك مكانه؛ واستجمع أهل جنران على دين 
عبداهللا بن الثامر ، وكان على ما جاء به عيسى بن مرمي من اإلجنيل وحكمه ، مث أصام مثل ما أصاب 

 قال ابن إسحاق    .   جران ، واهللا أعلم بذلكأهل دينهم من األحداث ، فمن هنالك كان أصل النصرانية بن
 فهذا حديث حممد بن كعب القرظي ، وبعض أهل جنران عن عبداهللا بن الثامر ، واهللا أعلم أي ذلك    :   

      .   كان 

  ذو نواس يدعو أهل نجران إلى اليهودية 

لقتل ، فاختاروا القتل ، فخد فسار إليهم ذو نواس جبنوده ، فدعاهم إىل اليهودية ، وخريهم بني ذلك وا
هلم األخدود ، فحرق من حرق بالنار ، وقتل من قتل بالسيف ومثل م حىت قتل منهم قريبا من عشرين 

 قتل     ""       :   ألفا ، ففي ذي نواس وجنده تلك أنزل اهللا تعاىل على رسوله سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
ود ، إذ هم عليها قعود ، وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود ، وما أصحاب األخدود ، النار ذات الوق

      .       ""    نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد 

  تفسير األخدود 

 قال    .    احلفر املستطيل يف األرض ، كاخلندق واجلدول وحنوه ، ومجعه أخاديد    :   األخدود    :   قال ابن هشام 
      :   الرمة ، وامسه غيالن بن عقبة ، أحد بين عدي بن عبد مناف بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر ذو 

 بني الفالة وبني النخل أخدود   من العراقية الاليت حييل هلا 

سوط وحنوه  ويقال ألثر السيف والسكني يف اجللد وأثر ال   :    قال    .    وهذا البيت يف قصيدة له    .   يعين جدوال 
        .    أخدود ، ومجعه أخاديد    :   

  نهاية عبداهللا بن الثامر 
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      .    كان فيمن قتل ذو نواس عبداهللا بن الثامر ، رأسهم وإمامهم    :    ويقال    :   قال ابن إسحاق 

  ما يروى عن ابن الثامر في قبره 

 أن رجال من أهل    :   حممد بن عمرو بن حزم أنه حدث  حدثين عبداهللا بن أيب بكر بن    :   قال ابن إسحاق 
جنران كان يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حفر خربة من خرب جنران لبعض حاجته ، فوجدوا 
عبداهللا بن الثامر حتت دفن منها قاعدا ، واضعا يده على ضربة يف رأسه ، ممسكا عليها بيده ، فإن أخرت 

    "       :   إذا أرسلت يده ردها عليها ، فأمسكت دمها ، ويف يده خامت مكتوب فيه يده عنها تنبعث دما ، و

 أن أقروه على    :    فكتب فيه إىل عمر بن اخلطاب خيرب بأمره ، فكتب إليهم عمر رضي اهللا عنه    "   ريب اهللا 
         .   حاله ، وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ، ففعلوا 

ء ملك الحبشةثعلبان ، و ابتداأمر دوس ذي   

 و ذكر أرياط المستولي على اليمن

  فرار دوس ذي ثعلبان من ذي نواس واستنجاده بقيصر

 دوس ذو ثعلبان ، على فرس له ، فسلك الرمل    :    وأفلت منهم رجل من سبأ ، يقال له    :   قال ابن إسحاق 
روم ، فاستنصره على ذي نواس وجنوده ، فأعجزهم ؛ فمضى على وجهه ذلك، حىت أتى قيصر ملك ال

 بعدت بالدك منا ، ولكن سأكتب لك إىل ملك احلبشة فإنه على هذا    :   وأخربه مبا بلغ منهم ؛ فقال له 
      .   الدين ، وهو أقرب إىل بالدك ، وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره 

  النجاشي ينصر دوسا

، فبعث معه سبعني ألفا من احلبشة ، وأمر عليهم رجال منهم فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر 
يقال له أرياط ، ومعه يف جنده أبرهة األشرم ؛ فركب أرياط البحر حىت نزل بساحل اليمن ، ومعه دوس 

      .   ذو ثعلبان 

  نهاية ذي نواس

 فلما    .    نواس وأصحابه وسار إليه ذو نواس يف محري ، ومن أطاعه من قبائل اليمن ؛ فلما التقوا ازم ذو
رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه يف البحر ، مث ضربه فدخل به ، فخاض به ضحضاح البحر ، 
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 شعر يف    .    ودخل أرياط اليمن ، فملكها    .   حىت أفضى به إىل غمره ، فأدخله فيه ، وكان آخر العهد به 
 ال    :    وهو يذكر ما ساق إليهم دوس من أمر احلبشة -ن دوس و ما كان منه فقال رجل من أهل اليم

      .   كدوس وال كأعالق رحله فهي مثل باليمن إىل هذا اليوم 

  قول ذي جدن الحميري في هذه القصة 

      :   وقال ذو جدن احلمريي 

 ال لكي أسفا يف إثر من ماتا   هونِك ليس يرد الدمع ما فاتا 

 وبعد سلحني يبين الناس أبياتا   أثرأبعد بينون ال عني وال

 وقال ذو    .    ومل يكن يف الناس مثلها    .    من حصون اليمن اليت هدمها أرياط    :   بينون وسلحني وغمدان 
         :   جدن أيضا 

 حلاك اهللا قد أنزفت ريقي  دعيين ال أبا لك لن تطيقي

 اخلمر الرحيقوإذ نسقى من   لدى عزف القيان إذ انتشينا

 إذا مل يشكين فيها رفيقي   وشرب اخلمر ليس علي عارا 

 ولو شرب الشفاء مع النشوق  فإن املوت ال ينهاه ناه

 يناطح جدره بيض األنوق  وال مترهب يف أسطوان

 بنوه مسمكا يف رأس ِنيق  وغمدان الذي حدثت عنه

   زليق وحر املوحل اللثق ال  ِمبنهمٍة وأسفله جرون

 إذا ميسي كتوماض الربوق  مصابيح السليط تلوح فيه

 يكاد البسر يهصر بالعذوق  وخنلته اليت غُرست إليه

 وغري حسنه هلب احلريق  فأصبح بعد جدته رمادا

 وحذر قومه ضنك املضيق  وأسلم ذو نواس مستكينا

الذئبة    :    قال ابن هشام    .   لذئبة الثقفي يف ذلك قول ربيعة ابن الذئبة الثقفي يف هذه القصة وقال عبداهللا ابن ا
         :   أمه ، وامسه ربيعة بن عبد ياليل بن سامل بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي

 مع املوت يلحقه والكرب   لعمرك ما للفىت من مفر 

 لعمرك ما إنْ له من وزر  لعمرك ما للفىت صحرة

  صباحا بذات العربأُبيدوا  أبعد قبائل من محري

 كمثل السماء قبيل املطر  بألِف ألوٍف وحرابة
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 وينفون من قاتلوا بالذفر  يصم صياحهم املقربات

 تيبس منهم رطاب الشجر   سعِايلَ مثل عديد الترا ب 

قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي يف هذه القصة وقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي يف شيء كان 
 قيس بن مكشوح املرادي ، فبلغه أنه يتوعده ، فقال يذكر محري وعزها ، وما زال من ملكها بينه وبني

      :   عنها 

 بأفضل عيشة ، أو ذو نواِس  أتوعدين كأنك ذو رعني

 وملك ثابت يف الناس راسي  وكائن كان قبلك من نعيم

 عظيم قاهر اجلربوت قاسي  قدمي عهده من عهد عاد

 حيول من أناس يف أناس   ا وأمسى فأمسى أهله بادو

  نسب زبيد ومراد 

 زبيد بن    :   زبيد بن سلمة بن مازن بن منبه بن صعب بن سعد العشرية بن مذحج ، ويقال    :   قال ابن هشام 
 ملاذا قال    .    حيابر بن مذحج    :    ومراد    .    زبيد بن صعب بن سعد    :   منبه بن صعب بن سعد العشرية ، ويقال 

 كتب عمر بن اخلطاب    :   وحدثين أبو عبيدة ، قال    :    قال ابن هشام    ؟   عمرو بن معدي كرب هذا الشعر 
رضي اهللا عنه إىل سلمان بن ربيعة الباهلي ، و باهلةبن يعصر بن سعد بن قيس بن عيالن ، وهو بأرمينية 

يل املقارف يف العطاء ؛ فعرض اخليل ، فمر به يأمره أن يفضل أصحاب اخليل العراب على أصحاب اخل
 هجني    :    فرسك هذا مقرف ؛ فغضب عمرو ، وقال    :   فرس عمرو بن معدي كرب ؛ فقال له سلمان 

      .   عرف هجينا مثله ؛ فوثب إليه قيس فتوعده ؛ فقال عمرو هذه األبيات 

  تصديق قول شق وسطيح 

 ليهبطن أرضكم احلبش ، فليملكن ما بني أبني    "       :   ىن سطيح الكاهن بقوله فهذا الذي ع   :   قال ابن هشام 
 ليرتلن أرضكم السودان ، فليغلنب على كل طفلة البنان ،    "       :    والذي عىن شق الكاهن بقوله   .       "   إىل جرش 

  ألشرم على أمر اليمن ، و قتل أرياط  غلب أبرهة ا      .       "   و ليملكن ما بني أبني إىل جنران 

  ما كان بين أرياط و أبرهة 

 فأقام أرياط بأرض اليمن سنني يف سلطانه ذلك ، مث نازعه يف أمر احلبشة باليمن أبرهة    :   قال ابن إسحاق 
، مث  فاحناز إىل كل واحد منهما طائفة منهم    .    حىت تفرقت احلبشة عليهما - و كان يف جنده -احلبشي 
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 إنك ال تصنع بأن تلقى احلبشة    :   سار أحدمها إىل اآلخر ، فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إىل أرياط 
 فأرسل    .   بعضها ببعض حىت تفنيها شيئا فابرز إيل وأبرز إليك ، فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده 

ا حليما حادرا وكان ذا دين يف النصرانية ؛  أنصفت فخرج إليه أبرهة ، وكان رجال قصري   :   إليه أرياط 
 وخلف أبرهة غالم له ، يقال    .   وخرج إليه أرياط ، وكان رجال مجيال عظيما طويال ، ويف يده حربة له 

 فرفع أرياط احلربة فضرب أبرهة ، يريد يافوخه ، فوقعت احلربة على جبهة أبرهة    .   له عتودة، مينع ظهره 
ه وعينه وشفته ، فبذلك مسي أبرهة األشرم ، ومحل عتودة على أرياط من خلف فشرمت حاجبه وأنف

    .   أبرهة فقتله ، وانصرف جند أرياط إىل أبرهة ، فاجتمعت عليه احلبشة باليمن ، و ودى أبرهة أرياط 

 عدا    :   غضب النجاشي على أبرهة لقتله أرياط مث رضاؤه عنه فلما بلغ النجاشي غضب غضبا شديدا وقال 
 فحلق أبرهة رأسه    .   على أمريي فقتله بغري أمري ، مث حلف ال يدع أبرهة حىت يطأ بالده ، وجيز ناصيته 

 إمنا كان أرياط عبدك    :    أيها امللك    :   ومأل جرأبا من تراب اليمن ، مث بعث به إىل النجاشي ، مث كتب إليه 
لٌّ طاعته لك ، إال أين كنت أقوى على أمر احلبشة وأضبط هلا  وك  ، وأنا عبدك ، فاختلفنا يف أمرك ،

وأسوس منه ؛ وقد حلقت رأسي كله حني بلغين قسم امللك ، وبعثت إليه جبراب تراب من أرضي ، 
 أِن اثبت    :    فلما انتهى ذلك إىل النجاشي رضي عنه ، وكتب إليه    .   ليضعه حتت قدميه ، فيرب قسمه يفّ 

         .    فأقام أبرهة باليمن    .   حىت يأتيك أمري بأرض اليمن 

  أمر الفيل ، و قصة النسأة 

  بناء القليس أو كنيسة أبرهة 

مث إن أبرهة بىن القُلَّيس بصنعاء ، فبىن كنيسة مل ير مثلها يف زماا بشيء من األرض ، مث كتب إىل 
 مثلها مللك كان قبلك ، ولست مبنته حىت أصرف  إين قد بنيت لك أيها امللك كنيسة مل ينب   :   النجاشي 

إليها حج العرب، فلما حتدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إىل النجاشي ، غضب رجل من النسأة ، أحد 
بين فُقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن 

 الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب يف اجلاهلية ، فيحلون الشهر من    :     معىن النسأة والنسأة      .   مضر 
األشهر احلرم ، وحيرمون مكانه الشهر من أشهر احلل ، ليواطئوا عدة ما حرم اهللا ، ويؤخرون ذلك الشهر 

 كفروا ، حيلونه عاما ،  إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين    ""       :   ففيه أنزل اهللا تبارك وتعاىل 
    :    ليوافقوا    :    ليواطئوا    :    املواطأة لغة قال ابن هشام    .       ""    وحيرمونه عاما ، ليواطئوا عدة ما حرم اهللا 

الشعر  واإليطاء يف    .    واطأتك على هذا األمر ، أي وافقتك عليه    :    املوافقة ، تقول العرب    :   واملواطأة 
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 واسم العجاج عبداهللا -املوافقة ، وهو اتفاق القافيتني من لفظ واحد ، وجنس واحد ، حنو قول العجاج 
      :    -بن رؤبة أحد بين سعد بن زيد مناة بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار 

    يف أُثعبان املَنجنونَ املرسِل 

 أول من ابتدع النسيء قال ابن    .   يج يف اخلليج املرسل وهذان البيتان يف أرجوزة له  مد اخلل   :   مث قال 
 وكان أول من نسأ الشهور علىالعرب ، فأحلت منها ما أحل ، وحرمت منها ما حرم    :   إسحاق 

ة بن القَلَمس ، وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنان
    :    قلع بن عباد ، مث قام بعد قلع    :    مث قام بعده على ذلك ابنه عباد بن حذيفة ، مث قام بعد عباد    .   خزمية 

 عوف بن أمية ، مث قام بعد عوف أبو مثامة جنادة بن عوف ، وكان    :   أمية بن قلع ، مث قام بعد أمية 
ب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه ، فحرم األشهر احلرم آخرهم ، وعليه قام اإلسالم ، وكانت العر

 فإذا أراد أن حيل منها شيئا أحل احملرم فأحلوه ،    .    رجبا ، وذا القعدة ، وذا احلجة ، واحملرم    :   األربعة 
    :   قال  فإذا أرادوا الصدر قام فيهم ف   .   وحرم مكانه صفر فحرموه ، ليواطئوا عدة األربعة األشهر احلرم 

اللهم إين قد أحللت لك أحد الصفرين ، الصفر األول ، ونسأت اآلخر للعام املقبل ، فقال يف ذلك عمري 
      :   بن قيس جذل الطعان أحد بين فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة ، يفخر بالنسأة على العرب 

 كرام الناس أن هلم كراما    لقد علمت معد أن قومي   

 وأي الناس مل نعلك جلاما  أي الناس فاتونا بوترف

    ؟   شهور احلل جنعلها حراما   ألسنا الناسئني على معد

 الكناين حيدث يف القليس ، و محلة أبرهة على الكعبة قال ابن    .    أول األشهر احلرم احملرم    :   قال ابن هشام 
 قال ابن -يعين أحدث فيها    :    قال ابن هشام -قعد فيها  فخرج الكناين حىت أتى القليس ف   :   إسحاق 
 صنع هذا رجل    :    فقيل له    ؟    من صنع هذا    :    مث خرج فلحق بأرضه ، فأخرب بذلك أبرهة فقال    :   إسحاق 

    "   ا حج العرب  أصرف إليه   "       :   من العرب من أهل هذا البيت الذي حتج العرب إليه مبكة ملا مسع قولك 

      .   غضب فجاء فقعد فيها ، أي أا ليست لذلك بأهل 

  خروج أبرهة لهدم الكعبة 

فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسرين إىل البيت حىت يهدمه ، مث أمر احلبشة فتهيأت وجتهزت ، مث سار 
قا عليهم ، حني مسعوا وخرج معه بالفيل ؛ ومسعت بذلك العرب ، فأعظموه وفظعوا به ، ورأوا جهاده ح

        .   بأنه يريد هدم الكعبة ، بيت اهللا احلرام 
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  أشراف اليمن يدافعون عن البيت 

 ذو نفر ، فدعا قومه ، ومن أجابه من سائر    :   فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له 
من هدمه وإخرابه ؛ فأجابه إىل ذلك من العرب إىل حرب أبرهة ، وجهاده عن بيت اهللا احلرام ، وما يريد 

أجابه ، مث عرض له فقاتله ، فهزم ذو نفر وأصحابه ، وأخذ له ذو نفر فأيت به أسريا ، فلما أراد قتله قال 
 أيها امللك ، ال تقتلين فإنه عسى أن يكون بقائي معك خريا لك من قتلي ؛ فتركه من القتل    :   له ذو نفر 

      .    وكان أبرهة رجال حليما وحبسه عنده يف وثاق ،

  خثعم تجاهد أبرهة 

مث مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ، حىت إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب 
 شهران وناهس ، ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة ، وأخذ له    :   اخلثعمي يف قَِبيلَي خثعم 

 أيها امللك ، ال تقتلين فإين دليلك بأرض العرب ،    :    به ، فلما هم بقتله قال له نفيل نفيل أسريا ، فأيت
      .    شهران وناهس بالسمع والطاعة ، فخلى سبيله    :   وهاتان يداي لك على قبيلَي خثعم 

  ابن معتب و أبرهة 

بن مالك بن كعب بن عمرو بن وخرج به معه يدله ، حىت إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب ا
      .   سعد بن عوف بن ثقيف يف رجال ثقيف 

  نسب ثقيف و شعر ابن الصلت في ذلك 

 بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد بن نزار بن معد    قسي بن النبيت بن منبه بن منصور   :   واسم ثقيف 
      :    قال أمية بن أيب الصلت الثقفي    .   بن عدنان 

 أو لو أقاموا فتهزل النعم  ي إياد لو أم أممقوم

 ساروا مجيعا والقط والقلم   قوم هلم ساحة العراق إذا 

      :   وقال أمية بن أيب الصلت أيضا 

 وعن نسيب أخربك اليقينا  فإما تسأيل عين لُبيىن

 ملنصور بن يقدم األقدمينا  فإنا للنبيت أيب قسي

 قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن    :    ثقيف    :   قال ابن هشام 
      .    والبيتان األوالن واآلخران يف قصيدتني ألمية    .   عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
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  ثقيف تهادن أبرهة 

معون لك مطيعون ، ليس عندنا لك خالف  أيها امللك ، إمنا حنن عبيدك سا   :    فقالوا له    :   قال ابن إسحاق 
 إمنا تريد البيت الذي مبكة ، وحنن نبعث معك من - يعنون الالت -، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد 

      .   يدلك عليه ، فتجاوز عنهم 

  الالت 

 أنشدين أبو عبيدة    :    قال ابن هشام    .    بيت هلم بالطائف كانوا يعظمونه حنو تعظيم الكعبة    :   والالت 
      :   النحوي لضرار بن اخلطاب الفهري 

 مبنقلب اخلائب اخلاسر   وفرت ثقيف إىل الا 

      .   وهذا البيت يف أبيات له 

  أبو رغال ورجم قبره 

 فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إىل مكة ، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حىت    :   قال ابن إسحاق 
له املغمس ؛ فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك ، فرمجت قربه العرب ، فهو القرب الذي يرجم الناس أنز

      .   باملغمس 

  األسود بن مقصود يهاجم مكة 

 األسود بن مقصود على خيل له ، حىت انتهى    :   فلما نزل أبرهة املغمس ، بعث رجال من احلبشة يقال له 
وال امة من قريش وغريهم ، وأصاب فيها مائيت بعري لعبداملطلب بن هاشم ، إىل مكة ، فساق إليه أم

وهو يومئذ كبري قريش وسيدها ، فهمت قريش وكنانة وهذيل ، ومن كان بذلك احلرم من سائر الناس 
      .   بقتاله ، مث عرفوا أم ال طاقة هلم به ، فتركوا ذلك 

  رسول أبرهة إلى مكة 

 إن    :    سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها ، مث قال له    :   مريي إىل مكة ، وقال له وبعث أبرهة حناطة احل
 إين مل آت حلربكم ، إمنا جئت هلدم هذا البيت ، فإن مل تعرضوا دونه حبرب ، فال    :   امللك يقول لك 

        .   حاجة يل بدمائكم ، فإن هو مل يرد حريب فأتين به 

 عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف    :   مكة ، سأل عن سيد قريش وشريفها ، فقيل له فلما دخل حناطة 
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 واهللا ما نريد حربه ، وما لنا بذلك من    :   بن قصي ؛ فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة ؛ فقال له عبداملطلب 
 فإنْ مينعه منه فهو بيته - أو كما قال -طاقة ، هذا بيت اهللا احلرام ، وبيت خليله إبراهيم عليه السالم 

 فانطلق معي إليه ، فإنه قد    :   وحرمه ، وإن خيل بينه وبينه ، فواهللا ما عندنا دفع عنه ؛ فقال له حناطة 
      .   أمرين أن آتيه بك 

  أنيس يشفع لعبدالمطلب 

صديقا ، حىت فانطلق معه عبداملطلب ، ومعه بعض بنيه حىت أتى العسكر ، فسأل عن ذي نفر ، وكان له 
 وما    :    فقال له ذو نفر    ؟    يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا    :   دخل عليه وهو يف حمبسه ، فقال له 

غناء رجل أسري ِبيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا ما عندنا غناء يف شيء مما نزل بك إال أنّ أُنيسا 
ليه فأوصيه بك ، وأعظم عليه حقك ، وأسأله أن يستأذن لك على سائس الفيل صديق يل ، وسأرسل إ

 فبعث ذو نفر إىل    .    حسيب    :   امللك ، فتكلمه مبا بدا لك و يشفع لك عنده خبري إن قدر على ذلك ؛ فقال 
 إن عبداملطلب سيد قريش ، وصاحب عري مكة ، يطعم الناس بالسهل ، والوحوش يف    :   أنيس ، فقال له 

    :   رءوس اجلبال ، وقد أصاب له امللك مائيت بعري ، فاستأذن له عليه ، وانفعه عنده مبا استطعت ؛ فقال 

 أيها امللك ، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك ، وهو صاحب    :    فكلم أنيس أبرهة ، فقال له    .   أفعل 
جلبال ، فأذن له عليك ، فيكلمك يف عري مكة ، وهو يطعم الناس يف السهل ، والوحوش يف رءوس ا

      .    فأذن له أبرهة    :   حاجته ، و أحسن إليه ، قال 

  اإلبل لي والبيت له رب يحميه 

 وكان عبداملطلب أوسم الناس وأمجلهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن    :   قال 
 على سرير ملكه ، فرتل أبرهة عن سريره ، فجلس على جيلسه حتته ، وكره أن تراه احلبشة جيلس معه

 فقال له ذلك الترمجان ؛فقال    ؟    حاجتك    :    قل له    :   بساطه ، وأجلسه معه عليه إىل جنبه ، مث قال لترمجانه 
 قد    :    قل له    :    حاجيت أن يرد علي امللك مائيت بعري أصاا يل ؛ فلما قال له ذلك ، قال أبرهة لترمجانه    :   

كنت أعجبتين حني رأيتك ، مث قد زهدت فيك حني كلمتين ، أتكلمين يف مائيت بعري أصبتها لك ، وتترك 
 إين أنا رب اإلبل ، وإن    :    قال له عبداملطلب    !   بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت هلدمه ، ال تكلمين فيه 

      .    أنت وذاك    :    كان ليمتنع مين ؛ قال  ما   :   للبيت ربا سيمنعه ؛ قال 

  الوفد المرافق لعبدالمطلب 
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وكان فيما يزعم بعض أهل العلم ، قد ذهب مع عبداملطلب إىل أبرهة ، حني بعث إليه حناطة ، يعمر بن 
ذيل ، نفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن مناة بن كنانة ، وهو يومئذ سيد بين بكر ، وخويلد بن واثلة اهل

وهو يومئذ سيد هذيل ؛ فعرضوا على أبرهة ثلث أموال امة ، على أن يرجع عنهم وال يهدم البيت فأىب 
      .    فرد أبرهة على عبداملطلب اإلبل اليت أصاب له    .    واهللا أعلم أكان ذلك أم ال    .   عليهم 

  قريش تستنصر اهللا على أبرهة 

املطلب إىل قريش ، فأخربهم اخلرب ، وأمرهم باخلروج من مكة ، فلما انصرفوا عنه ، انصرف عبد
 ختوفا عليهم من معرة اجليش ، مث قام عبداملطلب ، فأخذ حبلقة باب    :   والتحرز يف شعف اجلبال والشعاب 

الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون اهللا ، ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبداملطلب وهو 
      :   قة باب الكعبة آخذ حبل

 رحله فامنع حاللك   الهم إن العبد مينع 

 وحماهلم غدوا حمالك  ال يغلنب صليبهم

      :   زاد الواقدي 

 تنا فأمر ما بدا لك  إن كنت تاركهم وقبل

قال ابن  شعر عكرمة بن عامر يدعو على األسود بن مقصود    .    هذا ما صح له منها    :   قال ابن هشام 
      :    وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي    :   إسحاق 

 اآلخذ اهلجمة فيها التقليد   الهم أخز األسود بن مقصود 

 حيبسها وهي أوالت التطريد  بني حراء وثبري فالبيد

    

   أخفره يا رب وأنت حممود   فضمها إىل طماطم سود

 مث أرسل عبداملطلب    :    قال ابن إسحاق    .    األعالج    :   هذا ما صح له منها ؛ والطماطم    :   شام قال ابن ه
حلقة باب الكعبة ، وانطلق هو ومن معه من قريش إىل شعف اجلبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة 

      .   فاعل مبكة إذا دخلها 

  أبرهة يهاجم الكعبة 

ة يأ لدخول مكة ، وهيأ فيله وعىب جيشه ، وكان اسم الفيل حممودا ؛ وأبرهة جممع هلدم فلما أصبح أبره
 فلما وجهوا الفيل إىل مكة ، أقبل نفيل بن حبيب اخلثعمي حىت قام إىل    .   البيت ، مث االنصراف إىل اليمن 
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ن حيث جئت ، فإنك يف بلد اهللا  ابرك حممود ، أو ارجع راشدا م   :   جنب الفيل ، مث أخذه بأذنه ، فقال 
 فربك الفيل ، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حىت أصعد يف اجلبل ، وضربوا الفيل    .   احلرام ، مث أرسل أذنه 

    فضربوا يف رأسه بالطربزين ليقوم فأىب ، فأدخلوا حماجن هلم يف مراقِّه فبزغوه ا ليقوم فأىب ،    .   ليقوم فأىب 

 اليمن ، فقام يهرول ، ووجهوه إىل الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إىل املشرق ففعل فوجهوه راجعا إىل
 عقاب اهللا ألبرهة وجنده فأرسل اهللا تعاىل عليهم طريا من البحر    .   مثل ذلك ، ووجهوه إىل مكة فربك 

ره ، وحجران يف  حجر يف منقا   :   أمثال اخلطاطيف والبلسان ، مع كل طائر منها ثالثة أحجار حيملها 
وخرجوا هاربني    .   رجليه ، أمثال احلمص والعدس ،ال تصيب منهم أحدا إال هلك ، وليس كلهم أصابت 

يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدهلم على الطريق إىل اليمن ، فقال 
      :   نفيل حني رأى ما أنزل اهللا م من نقمته 

 واألشرم املغلوب ليس الغالب   واإلله الطالبأين املفر

      :    وقال نفيل أيضا    :    قال ابن إسحاق    .    عن غري ابن إسحاق    "    ليس الغالب    "       :    قوله    :   قال ابن هشام 

 نعمناكم مع اإلصباح عينا  أال حييت عنا يا ردينا

  ابسكم لدينا أتانا قابس منكم عشاء فلم يقدر لق

 لدى جنب احملصب ما رأينا   وال تريه-ردينة لو رأيت 

   ومل تأسي على ما فات بينا  إذا لعذرتين ومحدت أمري

 وخفت حجارة تلقى علينا   محدت اهللا إذ أبصرت طريا 

 كأن علي للحبشان دينا  و كل القوم يسأل عن نفيل

 على كل منهل ، وأصيب أبرهة يف جسده ، فخرجوا يتساقطون بكل طريق ، ويهلكون بكل مهلك
وخرجوا به معهم تسقط أنامله أُمنْلة أمنلة ، كلما سقطت أمنلة أتبعتها منه مدة متثُّ قيحا ودما ، حىت 

 قال ابن    .   قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ، فما مات حىت انصدع صدره عن قلبه ، فيما يزعمون 
 أن أول ما رؤيت احلصبة واجلدري بأرض العرب ذلك    :    بن عتبة أنه حدث  حدثين يعقوب   :   إسحاق 

      .   العام ، وأنه أول ما رؤي ا مرائر الشجر احلرمل واحلنظل والعشر ذلك العام 

  اهللا جل جالله يذكر حادثة الفيل ويمتن على قريش 

 عليه وسلم ، كان مما يعد اهللا على قريش من نعمته  فلما بعث اهللا تعاىل حممدا صلى اهللا   :   قال ابن إسحاق 
 أمل تر كيف     "       :   عليهم وفضله ، ما رد عنهم من أمر احلبشة لبقاء أمرهم ومدم ، فقال اهللا تبارك وتعاىل 

يهم حبجارة من  ترم   .    و أرسل عليهم طريا أبابيل    .    أمل جيعل كيدهم يف تضليل    .   فعل ربك بأصحاب الفيل 
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    .    إيالفهم رحلة الشتاء والصيف    .    إليالف قريش     "       :    وقال    .       "     فجعلهم كعصف مأكول    .   سجيل 

 أي لئال يغري شيئا من    .       "     الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف    .    البيت  "    فليعبدوا رب هذا 
      .    كانوا عليها ، ملا أراد اهللا م من اخلري لو قبلوه حاهلم اليت

  تفسير مفردات سورتي الفيل وقريش 

 فأخربين    :    وأما السجيل    .    اجلماعات ، ومل تتكلم هلا العرب بواحد علمناه    :    األبابيل    :   قال ابن هشام 
      :    قال رؤبة بن العجاج    .   الشديد الصلب     :   يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب 

 ترميهم حجارة من سجيلْ   ومسهم ما مس أصحاب الفيلْ 

    

    و لعبت طري م أبابيلْ 

 ذكر بعض املفسرين أما كلمتان بالفارسية ، جعلتهما العرب كلمة    .   وهذه األبيات يف أرجوزة له 
 احلجارة من هذين    :    يعين    .    الطني    :    احلجر ؛ وباجلل    :   يعين بالسنج واحدة ، وإمنا هو سنج و ِجلّ ، 

 وأخربين    :    قال    .    ورق الزرع الذي مل يقصب ، وواحدته عصفة    :    والعصف    .    احلجر والطني    :   اجلنسني 
 وأنشدين لعلقمة بن عبدة أحد بين ربيعة بن مالك بن    .   ة  العصافة والعصيف   :   أبو عبيدة النحوي أنه يقال له 

      :   زيد مناة بن متيم 

 حدورها من أيتّ املاء مطموم   تسقي مذانب قد مالت عصيفتها 

 وهلذا البيت    :    فصريوا مثل كعصف مأكول قال ابن هشام    :    وقال الراجز    .   وهذا البيت يف قصيدة له 
 خرجة يف    :    إلفهم اخلروج إىل الشام يف جتارم ، وكانت هلم خرجتان    :    وإيالف قريش    .   يف النحو تفسري 

 ألفت الشيء إلفا ، وآلفته    :    أخربين أبو زيد األنصاري ، أن العرب تقول    .   الشتاء ، وخرجة يف الصيف 
      :   مة  وأنشدين لذي الر   .   إيالفا ، يف معىن واحد 

 شعاع الضحى يف لوا يتوضح   من املؤلفات الرمل أدماء حرة 

      :    وقال مطرود بن كعب اخلزاعي    .   وهذ البيت يف قصيدة له 

 والظاعنني لرحلة اإليالف   املنعمني إذا النجوم تغريت 

 أن يكون لإلنسان    :   إليالف أيضا  وا   .   وهذا البيت يف أبيات له سأذكرها يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل 
 قال الكميت بن زيد ،    .    آلف فالن إيالفا    :    يقال    .   ألف من اإلبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو غري ذلك 

 بعام يقول له املؤلفو ن هذا املعيم    :   أحد بين أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
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    .    آلف القوم إيالفا    :    أن يصري القوم ألفا ، يقال    :    واإليالف أيضا    .   املرجل وهذا البيت يف قصيدة له لنا 

      :   قال الكميت بن زيد ،أحد بين أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 

 بين سعد بن ضبة مؤلفينا   وآل مزيقياء غداة القوا 

 آلفته    :    أن تؤلف الشيء إىل الشيء فيألفه و يلزمه ؛ يقال    :    واإليالف أيضا    .   وهذا البيت يف قصيدة له 
 مصري قائد الفيل    .    آلفته إيالفا    :    أن تصري ما دون األلف ألفا ، يقال    :    واإليالف أيضا    .   إياه إيالفا 

 حدثين عبداهللا بن أيب بكر ، عن عمرة بنت عبدالرمحن ، بن سعد بن زرارة ،    :    وسائسه قال ابن إسحاق
 لقد رأيت قائد الفيل وسائسه مبكة أعميني مقعدين يستطعمان    :    قالت - رضي اهللا عنها -عن عائشة 

      .   الناس 

 ما قيل في قصة الفيل من الشعر

  إعظام العرب قريشا بعد حادثة الفيل

 فلما رد اهللا احلبشة عن مكة ، وأصام مبا أصام به من النقمة ، أعظمت العرب     :    بن إسحاق قال ا
 فقالوا يف ذلك أشعارا يذكرون     .     هم أهل اهللا ، قاتل اهللا عنهم وكفاهم مئونة عدوهم     :    قريشا ، وقالوا 

       .    فيها ما صنع اهللا باحلبشة ، وما رد عن قريش من كيدهم 

  شعر عبداهللا بن الزبعرى في وقعة الفيل

قيس بن عدي بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب   فقال عبداهللا بن الزبعرى بن عدي بن 
       :    بن لؤي بن غالب بن فهر 

 كانت قدميا ال يرام حرميها  تنكلوا عن بطن مكة إا

 ن األنام يرومهاإذ ال عزيز م  مل ختلق الشعرى ليايل حرمت

 ولسوف ينيب اجلاهلني عليمها   سائل أمري اجليش عنها ما رأى 

 ومل يعش بعد اإلياب سقيمها  ستون ألفا مل يئوبوا أرضهم

 واهللا من فوق العباد يقيمها  كانت ا عاد وجرهم قبلهم

 بعد اإلياب سقيهما أبرهةَ ، إذ محلوه معهم حني أصابه     .         .         .         :     يعين ابن الزبعرى بقوله     :    قال ابن إسحاق 
       .    ما أصابه ، حىت مات بصنعاء 

  شعر ابن األسلت في وقعة الفيل
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         .    وقال أبو قيس بن األسلت األنصاري مث اخلطمي ، وامسه صيفي 

بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامرة بن مرة بن     صيفي بن األسلت    :     أبو قيس     :    قال ابن هشام 
       :    مالك بن األوس 

 إذ كلما بعثوه رزم   ومن صنعه يوم فيل احلبو ش 

 وقد شرموا أنفه فاخنرم  حماجنهم حتت أقرابه

 إذا ميموه قفاه كلم  وقد جعلوا سوطه مغوال

 وقد باء بالظلم من كان مث  فوىل وأدبر أدراجه

 فلفهم مثل لف القزم  رسل من فوقهم حاصبافأ

 وقد ثأجوا كثؤاج الغنم  حتض على الصرب أحبارهم

 قال ابن     .     والقصيدة أيضا تروى ألمية بن أيب الصلت     .     وهذه األبيات يف قصيدة له     :    قال ابن هشام 
       :     وقال أبو قيس بن األسلت     :    إسحاق 

 بأركان هذا البيت بني األخاشب    فصلوا ربكم ومتسحوا فقوموا

  فعندكم منه بالء مصدق غداة أىب يكسوم هادى الكتائب 

     على القاذفات يف رءوس املناقب   كتيبته بالسهل متسي ورجله

 جنود املليك بني ساف وحاصب   فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم 

 ه ملحبش غري عصائبإىل أهل  فولوا سراعا هاربني ومل يؤب

 على القاذفات يف رءوس املناقب وهذه األبيات يف     :    أنشدين أبو زيد األنصاري قوله     :    قال ابن هشام 
 يعين أبرهة ، كان     :     غداة أيب يكسوم     :     وقوله     .    قصيدة أليب قيس ، سأذكرها يف موضعها إن شاء اهللا 

 وقال طالب بن أيب طالب     :     شعر طالب بن أيب طالب يف وقعة الفيل قال ابن إسحاق     .    يكىن أبا يكسوم 
       :    بن عبداملطلب 

 وجيش أيب يكسوم إذ ملئوا الشعبا   أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس 

 ألصبحتم ال متنعون لكم سربا  فلوال دفاع اهللا ال شيء غريه

       .     وهذان البيتان يف قصيدة له يف يوم بدر ، سأذكرها يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل     :    قال ابن هشام 

  شعر أبي الصلت الثقفي في وقعة الفيل 
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 وقال أبو الصلت بن أيب ربيعة الثقفي يف شأن الفيل ، ويذكر احلنيفية دين إبراهيم عليه     :    قال ابن إسحاق 
       :     تروى ألمية بن أيب الصلت بن أيب ربيعة الثقفي     :    ن هشام  قال اب       .    السالم 

 ال مياري فيهن إال الكفور  إن آيات ربنا ثاقبات

 مستبني حسابه مقدور  خلق الليل والنهار فكل

 مبهاة شعاعها منشور  مث جيلو النهار رب رحيم

 ظل حيبو كأنه معقور  حبس الفيل باملغمس حىت

 من صخر كبكب حمدور   حلقة اجلران كما قطر الزما 

 مالويث يف احلروب صقور  حوله من ملوك كندة أبطا ل

 كلهم عظم ساقه مكسور  خلفوه مث ابذعروا مجيعا

 إال دين احلنيفة بور  كل دين يوم القيامة عنداهللا

  شعر الفرزدق في وقعة الفيل 

 مهام بن أحد بين جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك  وامسه- وقال الفرزدق     :    قال ابن هشام 
 ميدح سليمان بن عبدامللك بن مروان ، ويهجو احلجاج بن يوسف ، ويذكر الفيل -بن زيد مناة بن متيم 

       :    وجيشه 

 غىن قال إين مرتق يف السالمل  فلما طغى احلجاج حني طغى به

 بل من خشية املاء عاصمإىل ج  فكان كما قال ابن نوح سأرتقي

 عن القبلة البيضاء ذات احملارم   رمى اهللا يف جثمانه مثل ما رمى 

 هباء وكانوا مطرمخي الطراخم  جنودا تسوق الفيل حىت أعادهم

 إليه عظيم املشركني األعاجم  نصرت كنصر البيت إذ ساق فيله

       .    وهذه األبيات يف قصيدة له 

  في وقعة الفيل شعر ابن قيس الرقيات 

 وهو - أحد بين عامر بن لؤي بن غالب يذكر أبرهة     :     وقال عبداهللا بن قيس الرقيات     :    قال ابن هشام 
       :     والفيلَ -األشرم 

 فوىل وجيشه مهزوم  كاده األشرم الذي جاء بالفيل

 حىت كأنه مرجوم   واستهلت عليهم الطري باجلندل 
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         .     وهذه األبيات يف قصيدة له    الناس يرجع وهو فل من اجليوش ذميم ذاك من يغزه من

 ملك يكسوم ثم مسروق ولدي أبرهة على اليمن 

 فلما هلك أبرهة ، ملك احلبشة ابنه يكسوم بن أبرهة ، وبه كان يكىن ؛ فلما هلك     :    قال ابن إسحاق 
 خروج سيف بن ذي يزن وملك     .    مسروق بن أبرهة يكسوم بن أبرهة ، ملك اليمن يف احلبشة أخوه 

  وهرز على اليمن 

  سيف بن ذي يزن يشكو لقيصر 

فلما طال البالء على أهل اليمن ، خرج سيف بن ذي يزن احلمريي ، وكان يكىن بأيب مرة ، حىت قدم 
يبعث إليهم من شاء على قيصر ملك الروم ، فشكا إليه ما هم فيه ، وسأله أن خيرجهم عنه ويليهم هو ، و

       .    من الروم ، فيكون له ملك اليمن فلم يشكه و مل جيد عنده شيئا مما يريد 

  النعمان يتشفع لسيف بن ذي يزن عند كسرى 

فخرج حىت أتى النعمان بن املنذر ، وهو عامل كسرى على احلرية ، وما يليها من أرض العراق ، فشكا 
 إن يل على كسرى وفادة يف كل عام ، فأقم حىت يكون ذلك ،ففعل     :    مان إليه أمر احلبشة ، فقال له النع

 وكان كسرى جيلس يف إيوان جملسه الذي فيه تاجه ، وكان تاجه     .    ، مث خرج معه ، فأدخله على كسرى 
ا  يضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة ، معلق- فيما يزعمون -مثل القنقل العظيم 

بسلسلة من ذهب يف رأس طاقة يف جملسه ذلك ، وكانت عنقه ال حتمل تاجه ، إمنا يستر بالثياب حىت 
جيلس يف جملسه ذلك ، مث يدخل رأسه يف تاجه ، فإذا استوى يف جملسه كشفت عنه الثياب ، فال يراه 

       .    رجل مل يره قبل ذلك ، إال برك هيبة له ؛ فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك 

  ابن ذي يزن بين يدي كسرى ،ومعاونة كسرى له 

 إن هذا األمحق     :     أن سيفا ملا دخل عليه طأطأ رأسه ، فقال امللك     :     حدثين أبو عبيدة     :    قال ابن هشام 
 فعلت هذا هلمي ،  إمنا    :     فقيل ذلك لسيف ؛ فقال     ؟    يدخل علي من هذا الباب الطويل ، مث يطأطئ رأسه 

 أيها امللك ، غلبتنا على بالدنا األغربة ؛ فقال له     :     مث قال له     :     قال ابن إسحاق     .    ألنه يضيق عنه كل شيء 
 بل احلبشة ، فجئتك لتنصرين ، ويكون ملك بالدي لك     :     احلبشة أم السند فقال     :     أي األغربة     :    كسرى 

 بعدت بالدك مع قلة خريها ، فلم أكن ألورط جيشا من فارس بأرض العرب ، ال حاجة يل     :     قال ؛
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قبض ذلك منه سيف خرج ،    فلما     .    بذلك ، مث أجازه بعشرة آالف درهم واف ، وكساه كسوة حسنة 
 عمدت     :    نا ، مث بعث إليه ، فقال  إن هلذا لشأ    :    فجعل ينثر ذلك الورق للناس ، فبلغ ذلك امللك ، فقال 

     :     ما جبال أرضي اليت جئت منها إال ذهب وفضة     ؟     وما أصنع ذا     :    إىل حباء امللك تنثره للناس ؛ فقال 

 فقال قائل     ؟      ماذا ترون يف أمر هذا الرجل ، وما جاء له    :     فجمع كسرى مرازبته ، فقال هلم     .    يرغبه فيها 
 أيها امللك ، إن يف سجونك رجاال قد حبستهم للقتل ، فلو أنك بعثتهم معه ، فإن يهلكوا كان ذلك     :    

 فبعث معه كسرى من كان يف سجونه ، وكانوا مثامنائة     .    الذي أردت م ، وإن ظفروا كان ملكا ازددته 
       .    رجل 

  و انتصارهما على مسروقوهرز و سيف بن ذي يزن 

  و ما قيل في ذلك من الشعر 

 فخرجوا يف مثان     .    واستعمل عليهم رجال يقال له وهرز ، وكان ذا سن فيهم ، وأفضلهم حسبا وبيتا 
 فجمع سيف إىل وهرز من استطاع     .    سفائن ، فغرقت سفينتان ، ووصل إىل ساحل عدن ست سفائن 

 أنصفت ،     :     قال له وهرز     .     رجلي مع رجلك حىت منوت مجيعا أو نظفر مجيعا     :    من قومه ، وقال له 
 فأرسل إليهم وهرز ابنا له ، ليقاتلهم فيخترب     .    وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن ، ومجع إليه جنده 

 أروين     :    فلما تواقف الناس على مصافهم ، قال وهرز      .     فقتل ابن وهرز ، فزاده ذلك حنقا عليهم     :    قتاهلم 
 نعم ،     :     قال     ؟     أترى رجال على الفيل عاقدا تاجه على رأسه ، بني عينيه ياقوته محراء     :    ملكهم ؛ فقالوا له 

         .     اتركوه     :     ذاك ملكهم ؛ فقال     :    قالوا 

 فوقفوا طويال ،     .     اتركوه     :     قد حتول على الفرس ؛ قال     :     قالوا     ؟     عالم هو     :    وقفوا طويال ، مث قال  ف    :    قال 
إين سأرميه ،  بنت احلمار ذل وذل ملكه ،     :     قال وهرز     .     قد حتول على البغلة     :     قالوا     ؟     عالم هو     :    مث قال 

أوذنكم ، فإين قد أخطأت الرجل ، وإن رأيتم القوم قد   فإن رأيتم أصحابه مل يتحركوا فاثبتوا حىت 
 مث وتر قوسه ، وكانت فيما يزعمون ال يوترها     .    استداروا والثوا به ، فقد أصبت الرجل ، فامحلوا عليهم 

 ، فصك الياقوتة اليت بني عينيه ، فتغلغلت النشابة يف غريه من شدا ، وأمر حباجبيه فعصبا له ، مث رماه
رأسه حىت خرجت من قفاه ، ونكس عن دابته ، واستدارت احلبشة والثت به ، ومحلت عليهم الفرس ، 

 ال تدخل     :    وازموا ، فقتلوا وهربوا يف كل وجه ؛ وأقبل وهرز ليدخل صنعاء ، حىت إذا أتى باا ، قال 
       .    بدا ، اهدموا الباب ، فهدم ؛ مث دخلها ناصبا رايته راييت منكسة أ

  شعر سيف بن ذي يزن في هذه القصة 
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          :    فقال سيف بن ذي يزن احلمريي 

 أما قد التأما  يظن الناس بامللكني

 فإن اخلطب قد فقما  ومن يسمع بألمهما

 وروينا الكثيب دما  قتلنا القيل مسروقا

 وهرز مقسم قسما   قيل النا س وإن القيل 

 يفىء السيب والنعما  يذوق مشعشعا حىت

 وأنشدين خالد بن قرة السدوسي آخرها بيتا ألعشى بين     .     وهذه األبيات يف أبيات له     :    قال ابن هشام 
       .    قيس بن ثعلبة يف قصيدة له ، وغريه من أهل العلم بالشعر ينكرها له 

  لصلت شعر أبي ا

 وتروى ألمية بن أيب الصلت     :     قال ابن هشام - وقال أبو الصلت بن أيب ربيعة الثقفي     :    قال ابن إسحاق 
-     :       

   رمي يف البحر لألعداء أحواال   ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن

 فلم جيد عنده بعض الذي ساال  ميم قيصر ملا حان رحلته

 من السنني يهني النفس واملاال   كسرى بعد عاشرةمث انثىن حنو

 إنك عمري لقد أسرعت قلقاال  حىت أتى ببين األحرار حيملهم

 ما إن أرى هلم يف الناس أمثاال  هللا درهم من عصبة خرجوا

 أُسدا تربب يف الغيضات أشباال  بيضا مرازبة غلبا أساورة

 إعجاالبزخمر يعجل املرمى   يرمون عن شدف كأا غبط

 أضحى شريدهم يف األرض فالال   أرسلت أسدا على سود الكالب فقد 

 يف رأس غمدان دارا منك حمالال  فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا

 وأسبل اليوم يف برديك إسباال  واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم

 شيبا مباء فعادا بعد أبواال  تلك املكارم ال قعبان من لنب

       :     هذا ما صح له مما روى ابن إسحاق منها ، إال آخرها بيتا قوله     :    ام قال ابن هش

    تلك املكارم ال قعبان من لنب 

 وامسه حبان بن عبداهللا بن قيس ، أحد بين جعدة ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن     .    فإنه للنابغة اجلعدي 
       .    دة له صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، يف قصي
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  شعر عدي بن زيد 

 مث أحد بين امرىء     :     قال ابن هشام     .     وقال عدي بن زيد احلريي ، وكان أحد بين متيم     :    قال ابن إسحاق 
       :     عدي من العباد من أهل احلرية     :    القيس بن زيد مناة بن متيم ، ويقال 

 والة ملك جزل مواهبها  ما بعد صنعاء كان يعمرها

 وتندى مسكا حمارا  رفعها من بين لدى قزع املزن

 ما ترتقى غوارا  حمفوفة باجلبال دون عرى الكائد

 جاوا بالعشي قاصبها  يأنس فيها صوت النهام إذا

 األحرار فرساا مواكبها  ساقت إليها األسباب جند بين

 ا توالبهاوتسعى   وفوزت بالبغال توسق باحلتف

 خمضرة كتائبها   حىت رآها األقوال من طرف ال منقَل 

 واليكسوم ال يفلحن هارا  يوم ينادون آل بربر

 إمة ثابت مراتبها  وكان يوم باقي احلديث وزا لت

    

 جون جم عجائبها   وبدل الفيج بالزرافة واأليا م 

 قد اطمأنت ا مرزاا  بعد بين تبع خناورة

 وأنشدين أبو زيد األنصاري ورواه يل عن املفضل الضيب ،     .     وهذه األبيات يف قصيدة له     :    ن هشام قال اب
       :    قوله 

    اخل     .         .         .    يوم ينادون آل بربر واليكسوم 

 يليه إرم ذي يزن ، خيرج عليهم     "         :    هزمية األحباش ، و نبوءة سطيح و شق وهذا الذي عىن سطيح بقوله 
 غالم ليس بدين وال مدنّ ، خيرج     "         :     والذي عىن شق بقوله     .         "    من عدن ، فال يترك أحدا منهم باليمن 

       .         "    عليهم من بيت ذي يزن 

 ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس باليمن

  من و ملوكهممدة ملك الحبشة بالي

 فأقام وهرز والفرس باليمن ، فمن بقية ذلك اجليش من الفرس األبناء الذين باليمن     :    قال ابن إسحاق 
 وكان ملك احلبشة باليمن ، فيما بني أن دخلها أرياط إىل أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة     .    اليوم 
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 أرياط ، مث أبرهة ، مث يكسوم بن     :     منهم أربعة وأُخرجت احلبشة ، اثنتني وسبعني سنة ، توارث ذلك
       .    أبرهة ، مث مسروق بن أبرهة 

  أمراء الفرس باليمن

 مث مات وهرز ، فأمر كسرى ابنه املرزبان بن وهرز على اليمن ، مث مات املرزبان ، فأمر     :    قال ابن هشام 
، مث مات التينجان ، فأمر كسرى ابن التينجان على اليمن ، كسرى ابنه التينجان بن املرزبان على اليمن 

       .    مث عزله وأمر باذان ؛ فلم يزل باذان عليها حىت بعث اهللا حممدا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  محمد صلى اهللا عليه وسلم يتنبأ بموت كسرى

 أنه بلغين أن رجال من قريش خرج مبكة ، يزعم     :     كتب كسرى إىل باذان     :    فبلغين عن الزهري أنه قال 
 فبعث باذان بكتاب كسرى إىل رسول اهللا     .    أنه نيب ، فسر إليه فاستنبه ، فإن تاب وإال فابعث إيل برأسه 

 إن اهللا قد وعدين أن يقتل كسرى يف     :    صلى اهللا عليه وسلم ، فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .     إن كان نبيا فسيكون ما قال     :     فلما أتى باذانَ الكتاب توقف لينظر ، وقال     .    ذا من شهر كذا يوم ك

 قُتل على يدي ابنه     :     قال ابن هشام     .    فقتل اهللا كسرى يف اليوم الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
       :    ين شريويه ، وقال خالد بن حق الشيبا

 بأسياف كما اقتسم اللحام  وكسرى إذ تقسمه بنوه

 أين و لكل حاملة متام   متخضت املنون له بيوم 

 فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسالمه وإسالم من معه من الفرس إىل رسول اهللا     :    إسالم باذان قال الزهري 
 إىل من حنن يا رسول     :    لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقالت الرسل من الفرس     .    صلى اهللا عليه وسلم 

 فمن مث قال رسول     :     فبلغين عن الزهري أنه قال     :     قال ابن هشام     .     أنتم منا وإلينا أهل البيت     :     قال     ؟    اهللا 
       .     سلمان منا أهل البيت     :    اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بعثة النبي ، و نبوءة سطيح و شق 

 والذي عين     .         "     نىب زكي ، يأتيه الوحي من قبل العلي     "         :     فهوالذي عىن سطيح بقوله     :    قال ابن هشام 
لفضل ، يكون امللك يف  بل ينقطع برسول مرسل ، يأيت باحلق والعدل ، من أهل الدين وا    "         :    شق بقوله 

       .         "    قومه إىل يوم الفصل 

  كتاب الحجر الذي وجد في اليمن 



ابن هشام- سرية ابن هشام  38  

     "         :       كتاب بالزبور كتب يف الزمان األول - فيما يزعمون - وكان يف حجر باليمن     :    قال ابن إسحاق 

 لفارس األحرار ؛     ؟     للحبشة األشرار ؛ ملن ملك ذمار     ؟    ار  حلمري األخيار ؛ ملن ملك ذم    ؟    ملن ملك ذمار 
 بالفتح ، فيما     :     ذمار     :     قال ابن هشام     .     اليمن أو صنعاء     :     وذمار     .         "     لقريش التجار     ؟    ملن ملك ذمار 
    نبوءة شق وسطيح  شعر األعشى يذكر     .    أخربين يونس 

       :     وقال األعشى أعشى بين قيس بن ثعلبة يف وقوع ما قال سطيح وصاحبه     :    قال ابن إسحاق 

 حقا كما صدق الذئيب إذْ سجعا   ما نظرت ذات أشفار كنظرا 

 قال ابن     .     الذئيب ، ألنه سطيح بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب     :    وكانت العرب تقول لسطيح 
       .     وهذا البيت يف قصيدة له     :    هشام 

  قصة ملك الحضر 

 أو عن بعض علماء أهل الكوفة     :     وحدثين خالد بن قرة بن خالد السدوسي عن جناد     :    قال ابن هشام 
 حصن عظيم     :     واحلضر     .    ملك احلضر  إن النعمان بن املنذر من ولد ساطرون     :     أنه يقال     :    بالنسب 

       :    كاملدينة ، كان على شاطئ الفرات ، وهو الذي ذكر عدي بن زيد يف قوله 

 د جلة جتىب إليه واخلابور  وأخو احلضر إذ بناه وإذ

 فللطري يف ذراه وكور  شاده مرمرا وجلله كلسا

 به مهجورال ملك عنه فبا   مل يهبه ريب املنون فبان 

       :     والذي ذكره أبو دواد اإليادي يف قوله     .     وهذه األبيات يف قصيدة له     :    قال ابن هشام 

 على رب أهله الساطرون   وأرى املوت قد تدىل من احلضر 

 سابور يستويل على     .     الراوية  حلماد    :     إا خللف األمحر ، ويقال     :     ويقال     .    وهذا البيت يف قصيدة له 
احلضر ، وزواجه بنت ساطرون ، و ما وقع بينهما وكان كسرى سابور ذو األكتاف غزا ساطرون ملك 
احلضر ، فحصره سنتني ، فأشرفت بنت ساطرون يوما ، فنظرت إىل سابور وعليه ثياب ديباج ، وعلى 

 أتتزوجين إن فتحت     :    ، وكان مجيال ، فدست إليه رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ 
     .     نعم ؛ فلما أمسى ساطرون شرب حىت سكر ، وكان ال يبيت إال سكران     :     فقال     ؟    لك باب احلضر 

فأخذت مفاتيح باب احلضر من حتت رأسه ، فبعثت ا مع موىل هلا ، ففتح الباب ، فدخل سابور ، فقتل 
نائمة على فراشها ليال إذْ جعلت    فبينا هي     .    ون ، واستياح احلضر وخربه ، وسار ا معه فتزوجها ساطر

 أهذا الذي     :    تتململ ال تنام ، فدعا هلا بشمع ، ففتش فراشها ، فوجد عليه ورقة آس ؛ فقال هلا سابور 
 كان يفرش يل الديباج ، ويلبسين     :     قالت     ؟     كان أبوك يصنع بك  فما    :     نعم ، قال     :     قالت     ؟    أسهرك 
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 أنت إيل بذلك أسرع ؛     ؟     أفكان جزاء أبيك ما صنعت به     :    احلرير ، ويطعمين املخ ، ويسقني اخلمر ؛ قال 
ول أعشى قيس يف قصة  ق    .    مث أمر ا فربطت قرون رأسها بذنب فرس ، مث ركض الفرس حىت قتلها 

       :    احلضر ففيه يقول أعشى بين قيس بن ثعلبة 

 بنعمى وهل خالد من نعم  أمل تر للحضر إذ أهله

 حولني تضرب فيه القدم   أقام به شاهبور اجلنو د 

 أناب إليه فلم ينتقم  فلما دعا ربه دعوة

       :    دي بن زيد يف ذلك  قول عدي بن زيد وقال ع    .    وهذه األبيات يف قصيدة له 

 من فوقه أيد مناكبها  واحلضر صابت عليه داهية

  حلينها إذ أضاع راقبها   ربية مل توق والدها

 واخلمر وهل يهيم شارا  إذ غبقته صهباء صافية

 تظن أن الرئيس خاطبها  فأسلمت أهلها بليلتها

 دماء جتري سبائبها   فكان حظ العروس إذ جشر الصبح 

 أُحرق يف خدرها مشاجبها  وخرب احلضر واستبيح وقد

       .    وهذه األبيات يف قصيدة له 

  ذكر ولد نزار بن معد 

 مضر بن نزار ،     :     فولد نزار بن معد ثالثة نفر     :    أوالده يف رأي ابن إسحاق و ابن هشام قال ابن إسحاق 
 قال احلارس بن دوس اإليادي ،     .     وإياد بن نزار     :     قال ابن هشام     .    وربيعة ابن نزار ، وأمنار بن نزار 

       :    ويروى أليب داود اإليادي ، وامسه جارية بن احلجاج 

 من إياد بن نزار بن معد  وفتو حسن أوجههم

 شقيقة بنت     :     وأم ربيعة وأمنار     .      سودة بنت عك بن عدنان    :     فأم مضر وإياد     .    وهذا البيت يف أبيات له 
          .     مجعة بنت عك بن عدنان     :    عك بن عدنان ، ويقال 

  أوالد أنمار 

 قال جرير بن عبداهللا البجلي وكان سيد جبيلة ، وهو الذي     .     أبو خثعم وجبيلة     :     فأمنار     :    قال ابن إسحاق 
       :    قائل يقول له ال

 نعم الفىت وبئست القبيله   لوال جرير هلكت جبيله 
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وهو ينافر الفرافصة الكليب إىل األقرع بن حابس التميمي بن عقال بن جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة 
       :    بن مالك بن زيد مناة 

 إنك إن تصرع أخاك تصرع   يا أقرع بن حابس يا أقرع 

       :    و قال 

 إن أيب وجدته أباكما   ابين نزار انصرا أخاكما 

 والذي عين     .         "     نىب زكي ، يأتيه الوحي من قبل العلي     "         :     فهوالذي عىن سطيح بقوله     :    قال ابن هشام 
ل الدين والفضل ، يكون امللك يف  بل ينقطع برسول مرسل ، يأيت باحلق والعدل ، من أه    "         :    شق بقوله 

       .         "    قومه إىل يوم الفصل 

    لن يغلب اليوم أخ واألكما 

 ملن     "         :     كتاب بالزبور كتب يف الزمان األول - فيما يزعمون - وكان يف حجر باليمن     :    قال ابن إسحاق 
 لفارس األحرار ؛ ملن     ؟     للحبشة األشرار ؛ ملن ملك ذمار     ؟    ن ملك ذمار  حلمري األخيار ؛ مل    ؟    ملك ذمار 
     :     وجبيلة     :     قالت اليمن     :     قال ابن هشام     .     وقد تيامنت فلحقت باليمن     .         "     لقريش التجار     ؟    ملك ذمار 

     :    رو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ ؛ ويقال أمنار بن إراش بن حليان بن عم

       .     ميانية     :     ودار جبيلة وخثعم     .    إراش بن عمرو بن حليان بن الغوث 

  ولدا مضر 

     :     قال ابن هشام     .     إلياس بن مضر ، وعيالن بن مضر    :     فولد مضر بن نزار رجلني     :    قال ابن إسحاق 

       .    وأمهما جرمهية 

  أوالد إلياس 

 مدركة بن إلياس ، وطاخبة بن إلياس ، وقمعة بن     :     فولد إلياس بن مضر ثالثة نفر     :    قال ابن إسحاق 
       .    إلياس ، وأمهم خندف ، امرأة من اليمن 

  شئ عن خندف و أوالدها 

 وكان اسم مدركة عامرا     :     قال ابن إسحاق     .     خندف بنت عمران بن احلاف بن قضاعة     :    قال ابن هشام 
، واسم طاخبة عمرا ؛ وزعموا أما كانا يف إبل هلما يرعياا ، فاقتنصا صيدا فقعدا عليه يطبخانه ، 

 بل     :     فقال عمرو     ؟    بخ هذا الصيد  أتدرك اإلبل أم تط    :    وعدت عادية على إبلهما ، فقال عامر لعمرو 
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 أنت مدركة ؛     :    أطبخ ، فلحق عامر باإلبل فجاء ا ، فلما راحا على أبيهما حدثاه بشأما ، فقال لعامر 
 فسميت  ختندفني ،    :    و خرجت أمهم ملا بلغها اخلرب ، و هي مسرعة ، فقال هلا    وأنت طاخبة     :    وقال لعمرو 

       .         "     خندف     :    

  شاده مرمرا وجلله كلسا فللطري يف ذراه وكور 

 حديث عمرو بن     .     أن خزاعة من ولد عمرو بن حلي بن قمعة بن إلياس     :    وأما قمعة فيزعم نساب مضر 
  حلي وذكر أصنام العرب 

  عمرو بن لحي يجر قصبه في النار 

 حدثت أن     :     وحدثين عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال     :    اق قال ابن إسح
 رأيت عمرو بن حلي جير قصبه يف النار ، فسألته عمن بيين وبينه من     :    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 وحدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي أن أبا صاحل     :     قال ابن إسحاق     .     هلكوا     :    الناس ، فقال 
 عبداهللا بن عامر ، ويقال امسه     :     واسم أيب هريرة     :     قال ابن هشام -السمان حدثه أنه مسع أبا هريرة 

         :     يقول -عبدالرمحن بن صخر 

 يا أكثم ، رأيت عمرو بن حلي     :    اخلزاعي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ألكثم بن اجلون 
بن قمعة بن خندف جير قصبه يف النار ، فما رأيت رجال أشبه برجل منك به ، وال بك منه ، فقال أكثم 

 ال ، إنك مؤمن وهو كافر ، إنه كان أول من غري دين     :     قال     ؟     عسى أن يضرين شبهه يا رسول اهللا     :    
       .    ل ، فنصب األوثان ، وحبر البحرية ، وسيب السائبة ، ووصل الوصيلة ، ومحى احلامي إمساعي

  أصل عبادة األصنام في أرض العرب 

 أن عمرو بن حلي خرج من مكة إىل الشام يف بعض أموره ،     :     حدثين بعض أهل العلم     :    قال ابن هشام 
ويقال عمليق بن الوذ بن     .     وهم ولد عمالق -ا يومئذ العماليق فلما قدم مآب من أرض البلقاء ، و 

 هذه     :     قالوا له     ؟     ما هذه األصنام اليت أراكم تعبدون     :     رآهم يعبدون األصنام ، فقال هلم -سام بن نوح 
 أفال تعطونين منها صنما ، فأسري     :    أصنام نعبدها ، فنستمطرها فُتمطرنا ، ونستنصرها فتنصرنا ؛ فقال هلم 

 فأعطوه صنما يقال له هبل ، فقدم به مكة ، فنصبه وأمر الناس بعبادته     ؟    به إىل أرض العرب ، فيعبدوه 
          .    وتعظيمه 

  سبب عبادة األصنام 
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 ، أنه كان ال يظعن من مكة  ويزعمون أن أول ما كانت عبادة احلجارة يف بين إمساعيل    :    قال ابن إسحاق 
ظاعن منهم ، حني ضاقت عليهم ، والتمسوا الفسح يف البالد ، إال محل معه حجرا من حجارة احلرم 
تعظيما للحرم ، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة ، حىت سلخ ذلك م إىل أن كانوا 

خللوف ، ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا يعبدون ما استحسنوا من احلجارة ، وأعجبهم ؛ حىت خلف ا
بدين إبراهيم وإمساعيل غريه ، فعبدوا األوثان ، وصاروا إىل ما كانت عليه األمم قبلهم من الضالالت ؛ 
وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون ا ، من تعظيم البيت ، والطواف به ، واحلج والعمرة 

     .    ة ، وهدي البدن ، واإلهالل باحلج والعمرة ، مع إدخاهلم فيه ما ليس منه ، والوقوف على عرفة واملزدلف

 لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك ، إال شريك هو لك ،     "         :    فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا 
 يقول اهللا تبارك     .    مهم ، وجيعلون ملكها بيده فيوحدونه بالتلبية ، مث يدخلون معه أصنا    .         "    متلكه وما ملك 

أي ما يوحدونين     .         ""      وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون      ""         :    وتعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم 
       .    ملعرفة حقي إال جعلوا معي شريكا من خلقي 

  أصنام قوم نوح 

 نوح أصنام قد عكفوا عليها ، قص اهللا تبارك وتعاىل خربها على رسول اهللا صلى اهللا وقد كانت لقوم
 وقالوا ال تذرن آهلتكم ، وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا ، وقد      "         :    عليه وسلم فقال 

          .         "     أضلوا كثريا 

   عنها القبائل العربية وأصنامها ، و شئ

     :    فكان الذين اختذوا تلك األصنام من ولد إمساعيل وغريهم ومسوا بأمسائهم حني فارقوا دين إمساعيل 

 وكلب بن وبرة من قضاعة ،     .    هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ، اختذوا سواعا ، فكان هلم برهاط 
       :     وقال كعب بن مالك األنصاري     :     قال ابن إسحاق     .    اختذوا ودا بدومة اجلندل 

 ونسلبها القالئد والشنوفا   وننسى الالت والعزى 

 رأي ابن هشام يف نسب     .     وهذا البيت يف قصيدة له سأذكرها يف موضعها إن شاء اهللا     :    قال ابن هشام 
       .    لوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة  وكلب بن وبرة بن تغلب بن ح    :    كلب بن وبرة قال ابن هشام 

  عباد يغوث 
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 رأي ابن هشام يف     .     وأنعم من طىيء ، وأهل جرش من مذحج اختذوا يغوث جبرش     :    قال ابن إسحاق 
 مذحج بن     :    الك ، ومالك  ابن أدد بن م    :     وطىيء     .     أنعم     :     ويقال     :    أنعم ، و يف نسب طيئ قال ابن هشام 

          .     طىيء بن أدد بن زيد بن كهالن بن سبأ     :    أدد ، ويقال 

  عباد يعوق 

 قال ابن هشام     .     وخيوان بطن من مهدان ، اختذوا يعوق بأرض مهدان من أرض اليمن     :    قال ابن إسحاق 
       :     وقال مالك بن منط اهلمداين     :    

 وال يربي يعوق وال يريش   يريش اهللا يف الدنيا ويربى 

       .    وهذا البيت يف أبيات له 

  همدان و نسبه 

 أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة بن أوسلة بن اخليار بن مالك بن زيد بن     :     اسم مهدان     :    قال ابن هشام 
 مهدان بن أوسلة بن ربيعة بن     :     ويقال     .    ن زيد بن أوسلة بن اخليار  أوسلة ب    :    كهالن بن سبأ ؛ ويقال 

       .    مالك بن اخليار بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ 

  عباد نسر 

       .     وذو الكالع من محري ، اختذوا نسرا بأرض محري     :    قال ابن إسحاق 

  عباد عميانس 

 له عميانس بأرض خوالن ، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبني وكان خلوالن صنم يقال
اهللا بزعمهم ، فما دخل يف حق عميانس من حق اهللا تعاىل الذي مسوه له تركوه له ، وما دخل يف حق اهللا 

بارك  وهم بطن من خوالن ، يقال هلم األدمي ، وفيهم أنزل اهللا ت    .    تعاىل من حق عميانس ردوه عليه 
 وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا ، فقالوا هذا هللا بزعمهم ، وهذا      "         :    وتعاىل فيما يذكرون 

لشركائنا ، فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا ، وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم ، ساء ما 
       .         "     حيكمون 

  نسب خوالن 
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 خوالن بن عمرو بن مرة بن أدد بن     :    خوالن بن عمرو بن احلاف بن قضاعة ؛ ويقال     :    شام قال ابن ه
 خوالن بن عمرو بن سعد     :    زيد بن مهسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ ؛ ويقال 

       .    العشرية بن مذحج 

  عباد سعد 

لكان بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر صنم ، يقال له  وكان لبين م    :    قال ابن إسحاق 
 فأقبل رجل من بين ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه ، التماس     .    بفالة من أرضهم طويلة   سعد ، صخرة 

نه ، بركته ، فيما يزعم ؛ فلما رأته اإلبل ، وكانت مرعية ال تركب ، وكان يهراق عليه الدماء ، نفرت م
 ال بارك اهللا فيك ، نفرت     :    فذهبت يف كل وجه ، وغضب را امللكاين ، فأخذ حجرا فرماه به ، مث قال 

       :    علي إبلي ، مث خرج يف طلبها حىت مجعها ، فلما اجتمعت له قال 

 فشتتنا سعد فال حنن من سعد  أتينا إىل سعد ليجمع مشلنا

  األرض ال تدعو لغي وال رشدمن  وهل سعد إال صخرة بتنوفة

  دوس وصنمهم 

     .     سأذكر حديثه يف موضعه إن شاء اهللا     :     قال ابن هشام     .    وكان يف دوس صنم لعمرو بن محمة الدوسي 

 ابن عدثان بن عبداهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبداهللا بن     :    نسب دوس و دوس 
       .     دوس ابن عبداهللا بن زهران بن األسد بن الغوث     :     ويقال     .    ر بن األسد بن الغوث مالك بن نص

  عباد هبل 

 قال ابن        .     هبل     :     وكانت قريش قد اختذت صنما على بئر يف جوف الكعبة يقال له     :    قال ابن إسحاق 
       .    ء اهللا يف موضعه  سأذكر حديثه إن شا    :    هشام 

  إساف ونائلة 

 وكان إساف ونائلة رجال     .     واختذوا إسافا ونائلة ، على موضع زمزم ينحرون عندمها     :    قال ابن إسحاق 
 فوقع إساف على نائلة يف الكعبة ، - هو إساف بن بغي ، ونائلة بنت ديك -وامرأة من جرهم 

       .    فمسخهما اهللا حجرين 

  حديث عائشة عن إساف ونائلة 
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 حدثين عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبدالرمحن بن     :    قال ابن إسحاق 
 ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجال     :     مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول     :    سعد بن زرارة أا قالت 

     :     قال ابن إسحاق     .     واهللا أعلم     .     ، أحدثا يف الكعبة ، فمسخمها اهللا تعاىل حجرين وامرأة من جرهم

       :    وقال أبو طالب 

 مبفضى السيول من إساف ونائل   وحيث ينيخ األشعرون ركام 

             .     تعاىل  وهذا البيت يف قصيدة له سأذكرها يف موضعها إن شاء اهللا    :    قال ابن هشام 

  فعل العرب مع أصنامهم 

 واختذ أهل كل دار يف دارهم صنما يعبدونه ، فإذا أراد الرجل منهم سفرا متسح به     :    قال ابن إسحاق 
حني يركب ، فكان ذلك أخر ما يصنع حني يتوجه إىل سفره ، وإذا قدم من سفره متسح به فكان ذلك 

 فلما بعث اهللا رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم بالتوحيد ،     .    خل على أهله أول ما يبدأ به قبل أن يد
       .     أجعل اآلهلة إهلا واحدا ، إن هذا لشيء عجاب     :    قالت قريش 

  الطواغيت 

وكانت العرب قد اختذت مع الكعبة طواغيت ، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة ، هلا سدنة وحجاب 
 وهي تعرف فضل الكعبة     .     هلا كما دى للكعبة ، وتطوف ا كطوافها ا ، وتنحر عندها ، وُدى

       .    عليها ، ألا كانت قد عرفت أا بيت إبراهيم اخلليل ومسجده 

  العزى وسدنتها وحجابها 

م ، حلفاء بين فكانت لقريش وبين كنانة العزى بنخلة ، وكان سدنتها وحجاا بنو شيبان ، من سلي
 سليم بن منصور ابن عكرمة بن خصفة     :     حلفاء بين أيب طالب خاصة ؛ وسليم     :     قال ابن هشام     .    هاشم 

       :     فقال شاعر من العرب     :     قال ابن إسحاق     .    بن قيس بن عيالن 

 ن بين غنِممن األدم أهداها امرؤ م  لقد أُنكحت أمساء رأس بقرية

 إىل غبغب العزى فوسع يف القسم  رأى قدعا يف عينها إذ يسوقها

 قال     .     املنحر ومهراق الدماء     :     والغبغب     .    وكذلك كانوا يصنعون إذا حنروا هديا قسموه فيمن حضرهم 
 من هم السدنة     .    ويلد بن مرة يف أبيات له  خ    :     وهذان البيتان أليب خراش اهلذيل ، وامسه     :    ابن هشام 
       :     قال رؤبة بن العجاج     .     الذين يقومون بأمر الكعبة     :    والسدنة 
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 يعمرن أمنا باحلرام املأمن  فال ورب اآلمنات القطن

    مبحبس اهلدي وبيت املسدن 

       .    اء اهللا تعاىل يف موضعه وهذا البيتان يف أرجوزة له ، وسأذكرها حديثها إن ش

  الالت وسدنتها 

 قال     .     وكانت الالت لثقيف بالطائف ، وكان سدنتها وحجاجها بنو معتب من ثقيف     :    قال ابن إسحاق 
       .     وسأذكر حديثها إن شاء اهللا تعاىل يف موضعه     :    ابن هشام 

  مناة وسدنتها 

 وكانت مناة لألوس واخلزرج ، ومن دان بدينهم من أهل يثرب ، على ساحل البحر     :    قال ابن إسحاق 
       :     وقال الكميت بن زيد أحد بين أسد بن خزمية بن مدركة     :     قال ابن هشام     .    من ناحية املشلل بقديد 

 مناة ظهورها متحرفينا   وقد آلت قبائل ال تويل 

       .     له وهذا البيت يف قصيدة

  هدم مناة 

 علي     :     ويقال     .     فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها     :    قال ابن هشام 
 وكان ذو اخللصة لدوس وخثعم وجبيلة ،     :     ذو اخللصة وسدنته وهدمه قال ابن إسحاق   .    بن أيب طالب 
       :     قال رجل من العرب     .     ذو اخللصة     :    ويقال     :     قال ابن هشام     .    دهم من العرب بتبالة ومن كان ببال

 مثلي وكان شيخك املقبورا   لو كنت يا ذا اخللص املوتورا 

   مل تنه عن قتل العداة زورا

ا اخللصة ، فاستقسم عنده باألزالم ، فخرج السهم  وكان أبوه قتل ، فأراد الطلب بثأره ، فأتى ذ    :    قال 
 فبعث إليه     .    ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بن حجر الكندي     .    بنهيه عن ذلك ، فقال هذه األبيات 

       .    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرير بن عبداهللا البجلي فهدمه 

  فلس و سدنته و هدمه 

         .     وكانت فلس لطىيء ومن يليها جببلَي طىيء ، يعين سلمى وأجأ     :    قال ابن إسحاق 

 فحدثين بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إليها علي بن أيب طالب     :    قال ابن هشام 
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 فأتى ما رسول اهللا صلى     .    املخذم      :     الرسوب ، ولآلخر     :    فهدمها ، فوجد فيها سيفني ، يقال ألحدمها 
          .    اهللا عليه وسلم فوهبهما له ، فهما سيفا علي رضي اهللا عنه 

  رئام 

 قد ذكرت     :     قال ابن هشام     .     رئام     :     وكان حلمري وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له     :    قال ابن إسحاق 
 وكانت رضاء بيتا لبين ربيعة بن كعب بن     :     رضاء وسدنته وهدمه قال ابن إسحاق     .    حديثه فيما مضى 

       :    سعد بن زيد مناة بن متيم ، وهلا يقول املستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حني هدمها يف اإلسالم 

 فتركتها قفرا بقاع أسحما   ولقد شددت على رضاء شدة 

 إن     :     عمر املستوغر ويقال     .     فتركتها قفرا بقاع أسحما عن رجل من بين سعد     :     قوله     :    قال ابن هشام 
       :    املتسوغر عمر ثالمثائة سنة وثالثني سنة ، وكان أطول مضر كلها عمرا ، وهو الذي يقول 

 وعمرت من عدد السنني مئينا   ولقد سئمت من احلياة وطوهلا 

 وازددت من عدد الشهور سنينا  ة حدا بعدها مئتان يلمائ

 يوم مير و ليلة حتدونا  هل ما بقي إال كما قد فاتنا

          .    وبعض الناس يروي هذه األبيات لزهري بن جناب الكليب 

  ذو الكعبات وسدنته 

اد ، وله يقول أعشى بين قيس بن  وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابين وائل وإياد بسند    :    قال ابن إسحاق 
       :    ثعلبة 

 والبيت ذي الكعبات من سنداد   بني اخلورنق والسدير وبارق 

 شل بن دارم بن مالك بن زيد مناة بن متيم ،     .     وهذا البيت لألسود بن يعفر النهشلي     :    قال ابن هشام 
       :     األمحر  وأنشدنيه أبو حمرز خلف    .    يف قصيدة له 

 والبيت ذي الشرفات من سنداد   أهل اخلورنق والسدير وبارق 

 أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي

 الناقة إذا تابعت بني    :    فأما البحرية فهي بنت السائبة ، والسائبة    :   رأي ابن إسحاق فيها قال ابن إسحاق 
فلم يركب ظهرها ، ومل جيز وبرها ومل يشرب لبنها إال ضيف ؛ فما عشر إناث ليس بينهن ذكر ، ِسيبت 

نتجت بعد ذلك من أنثى شقَّت أذا ، مث خلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ، ومل جيز وبرها ، ومل 
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 عشر  الشاة إذا أتأمت   :    والوصيلة    .   يشرب لبنها إال ضيف كما فعل بأمها ، فهي البحرية بنت السائبة 
 قد وصلت ، فكان ما ولدت    :    قالوا    .   إناث متتابعات يف مخسة أبطن ، ليس بينهن ذكر ، جعلت وصيلة 

    .   بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم ، إال أن أن ميوت منها شيء فيشتركوا يف أكله ، ذكورهم وإناثهم 

    :    قال ابن إسحاق    .    ذلك لذكور بنيهم دون بنام  فكان ما ولدت بعد   :    ويروى    :   قال ابن هشام 

 الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر ، محي ظهره فلم يركب ، ومل جيز    :   واحلامي 
 ابن هشام خيالف ابن إسحاق قال ابن هشام    .   وبره ، وخلي يف إبله يضرب فيها ، ال ينتفع منه بغري ذلك 

 فالبحرية عندهم    .    وهذا كله عند العرب على غري هذا إال احلامي ، فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق    :   
 أو يتصدق به ،    .    الناقة تشق إذا فال يركب ظهرها ، وال جيز وبرها ، وال يشرب لبنها إال ضيف    :   

    .   ر الرجل أن يسيبها إن برىء من مرضه ، أو إن أصاب أمرا يطلبه  اليت ينذ   :    والسائبة    .   وُمل آلهلتهم 

 اليت تلد    :    والوصيلة    .   فإذا كان أساب ناقة من إبله أو مجال لبعض آهلتهم ، فسابت فرعت ال ينتفع ا 
ها أمها ومعها أمها اثنني يف كل بطن ، فيجعل صاحبهما آلهلته اإلناث منها ولنفسه الذكور منها ، فتلد

 حدثين به    :    قال ابن هشام    .    فيسيب أخوها معها فال ينتفع به    .    وصلت أخاها    :   ذكر يف بطن ، فيقولون 
        :   يونس بن حبيب النحوي وغريه ، وروى بعض ما مل يرو بعض 

 ما جعل     ""       :   اهللا عليه وسلم أنزل عليه  فلما بعث اهللا تبارك وتعاىل رسوله حممد صلى    :   قال ابن إسحاق 
اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ، ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب ، وأكثرهم ال 

 على أزواجنا  وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا ، وحمرم    "       :    وأنزل اهللا تعاىل    .       ""    يعقلون 
     "       :    وأنزل اهللا تعاىل عليه    .       "    ، وإن يكن ميتة فهم فيها شركاء ، سيجزيهم وصفهم ، إنه حكيم عليم 

    .       "    قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال ، قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون 

 مثانية أزواج من الضأن اثنني ومن املعز اثنني ، قل آلذكرين حرم أم األنثيني أما اشتملت     "       :   وأنزل عليه 
عليه أرحام األنثيني ، نبئوين بعلم إن كنتم صادقني ، ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني ، قل آلذكرين حرم 

إذ وصاكم اهللا ذا ، فمن أظلم ممن افترى أم األنثيني أما اشتملت عليه أرحام األنثيني أم كنتم شهداء 
      .       "    على اهللا كذبا ِليضل الناس بغري علم ، إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 

  البحيرة والسائبة و الوصيلة والحامي لغة

      :   قال الشاعر    :   قال ابن هشام 

 سيبواحلاميات ظهورها وال   حول الوصائل يف شريف ِحقَّة 

      :   وقال متيم بن أيب بن مقبل أحد بين عامر بن صعصعة 
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 هدر الديايف وسط اهلجمة البحر   فيه من األخرج املرباع قرقرة 

 ومجع سائبة    .    وصائل ووصل    :    ومجع وصيلة    .    حبائر وحبر    :    ومجع حبرية    .   وهذا البيت يف قصيدة له 
      .    حوم    :    ومجع حام األكثر    .   ائب وسيب  سو   :   األكثر 

  عود إلى سياقة النسب

  نسب خزاعة

 وتقول خزاعة    :    قال ابن هشام    .    حنن بنو عمرو بن عامر ، من اليمن    :    وخزاعة تقول    :   قال ابن إسحاق 
 بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن  حنن بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر   :   

بنو    :    ويقال خزاعة    .   األسد بن الغوث ؛ وخندف أمها ، فيما حدثين أبو عبيدة وغريه من أهل العلم 
حارثة بن عمرو بن عامر ، وإمنا مسيت خزاعة ألم ختزعوا من ولد عمرو بن عامر ، حني أقبلوا من 

 قال عون بن أيوب األنصاري أحد بين عمرو بن    .    فرتلوا مبر الظهران فأقاموا ا اليمن يريدون الشام ،
      :   سواد بن غنم بن كعب بن سلمة من اخلزرج يف اإلسالم 

 خزاعة منا يف خيول كراكر  فلما هبطنا بطن مر ختزعت

 بصم القنا واملرهفات البواتر   محت كل واد من امة واحتمت 

 وقال أبو املطهر إمساعيل بن رافع األنصاري ، أحد بين حارثة بن احلارث    .   تان يف قصيدة له وهذان البي
      .   ابن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس 

 خزاعة دار اآلكل املتحامل  فلما هبطنا بطن مكة أمحدت

 على كل حي بني جند وساحل  فحلت أكاريسا وشتت قنابال

 بعز خزاعي شديد الكواهل    مكة واحتبوا نفوا جرمها عن بطن

 أوالد    .    وهذه األبيات يف قصيدة له ، وأنا إن شاء اهللا أذكر نفيها جرمها يف موضعه    :   قال ابن هشام 
 خزمية بن مدركة ، وهذيل بن مدركة    :    فولد مدركة بن إلياس رجلني    :   مدركة وخزمية قال ابن إسحاق 

 كنانة بن خزمية ، وأسد بن خزمية ،    :    فولد خزمية بن مدركة أربعة نفر    .   مرأة من قضاعة ؛ وأمهما ا
 قال ابن    .   وأسدة بن خزمية ، واهلُون بن خزمية ، فأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس عيالن بن مضر 

      .    ويقال اهلَون بن خزمية    :   هشام 

  أوالد كنانة وأمهاتهم 
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 النضر بن كنانة ، ومالك بن كنانة ، وعبد مناة بن    :    فولد كنانة بن خزمية أربعة نفر    :   ال ابن إسحاق ق
 فأم النضر برة بنت مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر ، وسائر بنيه المرأة    .   كنانة ، وملكان بن كنانة 

        .   أخرى 

 هالة بنت سويد بن الغطريف    :    برة بنت مر ؛ وأم عبد مناة    :   ومالك وملكان  أم النضر    :   قال ابن هشام 
 عبداهللا بن كعب بن عبداهللا بن مالك بن نضر بن األسد بن الغوث ، وإمنا    :    وشنوءة    .   من أزد شنوءة 

         .    البغض    :    والشنآن    .   مسوا شنوءة ، لشنآن كان بينهم 

   يطلق عليه لقب قرشي من

    .    قريش ، فمن كان من ولده فهو قرشي ، ومن مل يكن من ولده فليس بقرشي    :    النضر    :   قال ابن هشام 

قال جرير بن عطية أحد بين كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم ميدح هشام بن 
      :   عبدامللك بن مروان 

 مبقرفة النجار وال عقيم    ولدت قريشا فما األم اليت

 وما خال بأكرم من متيم  وما قرم بأجنب من أبيكم

 ملاذا مسيت قريش بامسها    .    وهذان البيتان يف قصيدة له    .   يعين برة بنت مر أخت متيم بن مر ، أم النضر 
 وإمنا    .    يكن من ولده فليس بقرشي  قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ، ومن مل   :   ويقال فهر بن مالك 

      :    قال رؤبة بن العجاج    .    التجارة واالكتساب    :   مسيت قريش قريشا من التقرش ، والتقرش 

 واخلشل من تساقط القروش  قد كان يغنيهم عن الشغوش

    شحم وحمض ليس باملغشوش 

    .    رءوس اخلألخيل واألسورة وحنوه    :    واخلشل    .   سمى الشغوش  قمح ، ي   :    والشغوش    :   قال ابن هشام 

 اللنب احلليب    :    قد كان يغنيهم عن هذا شحم وحمض ، واحملض    :    يقول    .    التجارة واالكتساب    :   والقروش 
      :    بن بكر بن وائل  وقال أبو جلدة اليشكري ، ويشكر   .   اخلالص وهذه األبيات يف أرجوزة له 

 يف حديث من عمرنا وقدمي   إخوة قرشوا الذنوب علينا 

 إمنا مسيت قريش قريشا لتجمعها من بعد تفرقها ،    :    ويقال    :    قال ابن إسحاق    .   وهذا البيت يف أبيات له 
      .    التقرش    :   ويقال للتجمع 

  أوالد النضر وأمهاتهم 
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 عاتكة بنت عدوان بن    :    مالك بن النضر ، وخيلد بن النضر ؛ فأم مالك    :    بن كنانة رجلني فولد النضر
 فيما قال - والصلت بن النضر    :    قال ابن هشام    .   عمرو بن قيس بن عيالن ، وال أدري أهي أم خيلد أم ال 

    .    وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيالن    .    وأمهم مجيعا بنت سعد بن ظرب العداوين -أبو عمرو املدين 

      :   قال كثري بن عبدالرمحن ، وهو كثري عزة أحد بين مليح بن عمرو ، من خزاعة 

 لكل هجان من بين النضر أزهرا  أليس أيب بالصلت أم ليس إخويت

 بنا وم واحلضرمي املخصرا  رأيت ثياب العصب خمتلط السدى

 أراكا بأذناب الفوائج أخضرا    النضر فاتركوا فإن مل تكونوا من بين

 والذين يعزون إىل الصلت بن النضر من خزاعة ، بنو ملَيح بن عمرو    .    وهذه األبيات يف قصيدة له    :   قال 
ن مالك  فولد مالك بن النضر فهر ب   :    أوالد مالك بن النضر وأمهام قال ابن إسحاق    .   ، رهط كثري عزة 

      .    وليس بابن مضاض األكرب    :    قال ابن هشام    .   ، وأمه جندلة بنت احلارث بن مضاض اجلرمهي 

  أوالد فهر و أمهاتهم 

 غالب بن فهر ، وحمارب بن فهر ، واحلارث بن فهر ،    :    فولد فهر بن مالك أربعة نفر    :   قال ابن إسحاق 
 وجندلة بنت فهر ، وهي    :    قال ابن هشام    .   ى بنت سعد بن هذيل بن مدركة وأسد بن فهر ، وأمهم ليل

 قال جرير بن عطية بن    .   أم يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم ، وأمها ليلى بنت سعد 
      :    - واسم اخلطفي حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة -اخلطفي 

 أبناء جندلة كخري اجلندل   وإذا غضبت رمى ورائي باحلصى 

      .   وهذا البيت يف قصيدة له 

  أوالد غالب وأمهاتهم 

 لؤي بن غالب ، وتيم بن غالب ؛ وأمهما سلمى بنت    :    فولد غالب بن فهر رجلني    :   قال ابن إسحاق 
        .   قال هلم بنو األدرم  الذين ي   :    وتيم بن غالب    .   عمرو اخلزاعي 

 وقيس بن غالب ، وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو اخلزاعي ، وهي أم لؤي وتيم ابين    :   قال ابن هشام 
      .   غالب 

  أوالد لؤي وأمهاتهم 
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  كعب بن لؤي ، وعامر بن لؤي ، وسامة بن لؤي ،   :    فولد لؤي بن غالب أربعة نفر    :   قال ابن إسحاق 

 قال ابن    .    ماوية بنت كعب بن القني بن جسر ، من قضاعة    :   وعوف بن لؤي ؛ فأم كعب وعامر وسامة 
      :    قال جرير    .    وهم جشم بن احلارث ، يف هزان من ربيعة    :    واحلارث بن لؤي    :    ويقال    :   هشام 

 ن لؤي بن غالبألعلى الروايب م  بين جشم لستم هلزان فانتموا

 وال يف شكيس بئس مثوى الغرائب   وال تنكحوا يف آل ضور نساءكم 

 يف شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، من    :   وسعد بن لؤي ، وهم بنانة 
، ابن األسد بن وبرة بن  حاضنة هلم من بين القني بن جسر بن شيع اهللا ، ويقال سيع اهللا    :    وبنانة    .   ربيعة 

    :    ويقال    .    بنت النمر بن قاسط ، من ربيعة    :    ويقال    .   ثعلبة بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة 

 وخزمية بن لؤي بن غالب ، وهم عائذة    .   بنت جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة 
 وأم بين لؤي كلهم    .    امرأة من اليمن ، وهي أم بين عبيد بن خزمية بن لؤي    :    وعائذة    .   يف شيبان بن ثعلبة 
 خمشية بنت شيبان بن    :    وأم عامر بن لؤي    .    ماوية بنت كعب بن القني بن جسر    :   إال عامر بن لؤي 

 أمر سامة بن لؤي هروبه من أخيه وموته       .    ليلى بنت شيبان بن حمارب بن فهر    :   حمارب بن فهر ؛ ويقال 
 ويزعمون أن عامر بن لؤي أخرجه    .    فأما سامة بن لؤي فخرج إىل عمان ، وكان ا    :   قال ابن إسحاق 

 فيزعمون أن    .   ، وذلك أنه كان بينهما شيء ففقأ سامة عني عامر ، فأخافه عامر ، فخرج إىل عمان 
نا هو يسري على ناقته ، إذ وضعت رأسها ترتع ، فأخذت حية مبشفرها فهصرا حىت سامة بن لؤي بي

      :    فقال سامة حني أحس باملوت فيما يزعمون    .   وقعت الناقة لشقها ، مث شت سامة فقتلته 

 علقت ساق سامة العالقه  عني فابكي لسامة بن لؤي

  لناقهيوم حلوا به قتيال  ال أرى مثل سامة بن لؤي

 أن نفسي إليهما مشتاقه  بلغا عامرا وكعبا رسوال

 غاليب ، خرجت من غري فاقه  إن تكن يف عمان داري فإين

 حذر املوت مل تكن مهراقه  رب كأس هرقت يا ابن لؤي

 ما ملن رام ذاك باحلتف طاقه   رمت دفع احلتوف يا ابن لؤي 

 بعد جد وجدة ورشاقه  وخروس السرى تركت رديا

 وبلغين أن بعض ولده أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانتسب إىل سامة بن لؤي ،    :   ال ابن هشام ق
 كأنك يا رسول اهللا أردت    :    فقال له بعض أصحابه    ؟    آلشاعر    :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

      :   قوله 
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 تكن مهراقهحذر املوت مل    رب كأس هرقت يا ابن لؤي 

 وأما عوف بن لؤي    :    أمر عوف بن لؤي ونقلته سبب انتمائه إىل غطفان قال ابن إسحاق    .    أجل    :   قال 
 يف ركب من قريش ، حىت إذا كان بأرض غطفان بن سعد بن قيس بن - فيما يزعمون -فإنه خرج 

لبة بن سعد ، وهو أخوه يف نسب بين ذبيان عيالن ، أُبطىء به ، فانطلق من كان معه من قومه ، فأتاه ثع
 وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث    .    ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان -

 - فيما يزعمون - وثعلبة    .    فشاع نسبه يف بن ذبيان    .    وزوجه والتاطه وأخاه    .    فحبسه -بن غطفان 

         :   أبطىء به فتركه قومه الذي يقول لعوف حني 

 احبس علي ابن لؤي مجلك   تركك القوم وال مرتل لك 

 وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، أو حممد بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن    :   مكانة مرة قال ابن إسحاق 
حقهم بنا الدعيت بين مرة بن  لو كنت مدعيا حيا من العرب ، أو مل   :    أن عمر بن اخلطاب قال    :   حصني 

        .   عوف ، إنا لنعرف فيهم األشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع ، يعين عوف بن لؤي 

  نسب مرة 

 مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان    :    فهو يف نسب غطفان    :   قال ابن إسحاق 
 وقال احلارث    .    ما ننكره وما جنحده ، وإنه ألحب النسب إلينا    :   هلم هذا النسب  وهم يقولون إذا ذكر    .   

 حني هرب من النعمان بن - أحد بين مرة بن عوف    :    قال ابن هشام -بن ظامل بن جذمية بن يربوع 
      :   املنذر فلحق بقريش 

 وال بفزراة الشعر الرقابا  فما قومي بثعلبة بن سعد

 مبكة علموا مضر الضرابا  ومي ، إن سألت ، بنو لؤيوق

 وترك األقربني لنا انتسابا  سفهنا باتباع بين بغيض

 هراق املاء واتبع السرابا  سفاهة خملف ملا تروى

 وما ألفيت أنتجع السحابا   فلو طووعت عمرك كنت فيهم 

   بناجية ومل يطلب ثوابا   وخش رواحة القرشي رحلي

 فقال احلصني بن احلمام املري ، مث    :    قال ابن إسحاق    .    هذا ما أنشدين أبو عبيد منها    :   ام قال ابن هش
      :   أحد بين سهم بن مرة ، يرد على احلارث بن ظامل ، وينتمي إىل غطفان 

 برئنا إليكم من لؤي بن غالب  أال لستم منا ولسنا إليكم



ابن هشام- سرية ابن هشام  54  

 مبعتلج البطحاء بني األخاشب   أقمنا على عز احلجاز وأنتم 

 مث ندم احلصني على ما قال ، وعرف ما قال احلارث بن ظامل فانتمى إىل قريش وأكذب    .   يعين قريشا 
      :   نفسه ، فقال 

 تبينت فيه أنه قول كاذب   ندمت على قول مضى كنت قلته 

 بكيم ونصف عند جمرى الكواكب  فليت لساين كان نصفني منهما

 مبعتلج البطحاء بني األخاشب  ا كناين مبكة قربهأبون

 وربع البطاح عند دار ابن حاطب  لنا الربع من بيت احلرام وراثة

    :    وحدثين من ال أم    :    قال ابن إسحاق    .    كعبا ، وعامرا ،وسامة ،وعوفا    :   أي أن بين لؤي كانوا أربعة 

 إن شئتم أن ترجعوا إىل نسبكم فارجعوا اليه    :   قال لرجال من بين مرة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
   .      

  أشراف مرة 

 هرم بن سنان بن أيب    :    منهم    .   هم سادم وقادم    وكان القوم أشرافا يف غطفان ،    :   قال ابن إسحاق 
حلارث بن عوف ، واحلصني بن احلمام ، حارثة بن مرة بن نشبة ، وخارجة بن سنان بن أيب حارثة ، وا

      :   وهاشم بن حرملة الذي يقول له القائل 

أحيا أباه هاشم بن حرمله  يوم اهلباآت ويوم اليعمله 

 يقتل ذا الذنب ومن ال ذنب له  ترى امللوك عنده مغربله

 األبيات لعامر اخلصفي ،  أنشدين أبو عبيدة هذه   :   هاشم بن حرملة ، و عامر اخلصفي قال ابن هشام 
      :   خصفة بن قيس بن عيالن 

 يوم اهلباآت ويوم اليعمله  أحيا أباه هاشم بن حرمله

 يقتل ذا الذنب ومن ال ذنب له  ترى امللوك عنده مغربله

ورحمه للوالدات مثكله   

بك عليه ؛ فقال عامر البيت األول ، فلم  قل يف بيتا جيدا أث   :    وحدثين أن هامشا قال لعامر    :   قال ابن هشام 
      :    مث قال الثاين ، فلم يعجبه ،؛ مث قال الثالث ، فلم يعجبه ؛ فلما قال الرابع    :   يعجب هامشا 

    يقتل ذا الذنب ومن ال ذنب له 

      :     وذلك الذي أراد الكميت بن زيد يف قوله   :    قال ابن هشام    .   أعجبه ، فأثابه عليه 
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 بال ذنب إليه ومذنبينا   وهاشم مرة املفين ملوكا 

      .    وقول عامر يوم اهلباآت عن غري أيب عبيدة    .   وهذا البيت يف قصيدة له 

  مرة و البسل 

 قوم هلم صيت وذكر يف غطفان وقيس كلها ، فأقاموا على نسبهم ، وفيهم كان البسل    :   قال ابن إسحاق 
 نسيئهم مثانية أشهر حرم ، هلم من كل سنة من بني - فيما يزعمون -أمر البسل تعريف البسل والبسل     .   

العرب قد عرفت ذلك هلم العرب ال ينكرونه وال يدفعونه ، يسريون به إىل أي بالد العرب شاءوا ، ال 
        :    قال زهري بن أيب سلمى ، يعين بين مرة    .   خيافون منهم شيئا 

 زهري أحد بين مزينة بن أد بن طاخبة بن اليا س بن مضر ،    :    قال ابن هشام -سب زهري بن أيب سلمى ن
   - حليف يف غطفان    :   ويقال زهري بن أيب سلمى من غطفان ، ويقال 

 وداراا ال تقو منهم إذا خنل   تأمل فإن تقو املروراة منهم 

 منهم فإم بسلفإن تقويا   بالد ا نادمتهم وألفتهم

    :    قال ابن إسحاق    .    وهذان البيتان يف قصيدة له    :    قال ابن هشام    .    ساروا يف حرمهم    :   أي حرام ، يقول 

      :   وقال أعشى بن قيس بن ثعلبة 

 وجارتنا حل لكم وحليلها   أجارتكم بسل علينا حمرم 

      .    قصيدة له  وهذا البيت يف   :   قال ابن هشام 

  أوالد كعب وأمهم 

 مرة بن كعب ، وعدي بن كعب ، وهصيص بن    :    فولد كعب بن لؤي ثالثة نفر    :   قال ابن إسحاق 
         .    وأمهم وحشية بنت شيبان بن حمارب بن فهر بن مالك بن النضر    .   كعب 

  أوالد مرة وأمهاتهم 

 هند بنت    :    فأم كالب    .    كالب بن مرة ، وتيم بن مرة ، ويقظة بن مرة    :   فولد مرة بن كعب ثالثة نفر 
 البارقية ، امرأة من    :    وأم يقظة    .   سرير بن ثعلبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية 

      .    تيم هلند بنت سرير أم كالب    :   ويقال     .    هي أم تيم    :    ويقال    .   بارق ، من األسد من اليمن 

  نسب بارق 
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 بنو عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة ابن امرىء القيس بن ثعلبة بن    :    بارق    :   قال ابن هشام 
      :    قال الكميت بن زيد    .   مازن بن األسد بن الغوث ، وهم يف شنوءة 

 جبم حيسبون هلا قرونا   لينا وأزد شتوءة اندرءوا ع

 وما قلنا لبارق أعتبونا  فما قلنا لبارق قد أسأمت

      .    وإمنا مسوا ببارق ، ألم تبعوا الربق    .    وهذان البيتان يف قصيدة له    :   قال 

  ولدا كالب وأمهما 

 وأمهما فاطمة    .   هرة بن كالب  قصي بن كالب ، وز   :    فولدكالب بن مرة رجلني    :   قال ابن إسحاق 
بنت سعد بن سيل أحد بىن اجلدرة ، من جعثمة األزد ، من اليمن ، حلفاء يف بىن الديل بن بكر بن عبد 

      .   مناف بن كنانة 

  نسب جعثمة 

بن  جعثمة األسد ،وجعثمة األزد ؛ وهو جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب    :    ويقال    :   قال ابن هشام 
دمهان بن نصر بن زهران بن احلارث بن كعب بن عبداهللا بن مالك بن نصر بن األسد بن الغوث ، ويقال 

 وإمنا مسوا اجلدرة ، ألن    .    جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب بن نصر بن زهران بن األسد بن الغوث    :   
    .   نت جرهم أصحاب الكعبة عامر بن عمرو بن جعثمة تزوج بنت احلارث بن مضاض اجلرمهي ، وكا

 ولسعد    :    قال ابن إسحاق    .    اجلدرة لذلك    :   فبىن للكعبة جدارا ، فسمى عامر بذلك اجلادر ؛ فقيل لولده 
      :   بن سيل يقول الشاعر 

   من علمناه كسعد بن سيلْ   ما نرى يف الناس شخصا واحدا

 قف القرن نزلوإذا ما وا  فارسا أضبط فيه عسرة

 احلر القطامي احلجل   فارسا يستدرج اخليل كما استدرج 

      .    عن بعض أهل العلم بالشعر    "    كما استدرج احلر    "       :    قوله    :   قال ابن إسحاق 

  نعم بنت كالب وأمها ووالداها 

هم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن  ونعم بنت كالب ، وهي أم سعد وسعيد ابين س   :   قال ابن هشام 
      .   لؤي ، وأمها فاطمة بنت سعد بن سيل 

  أوالد قصي وأمهم 
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 عبد مناف بن قصي ، وعبدالدار بن قصي    :    فولد قصي بن كالب أربعة نفر وامرأتني    :   قال ابن إسحاق 
 حيب    :    ، وأمهم ، وعبدالعزى بن قصي ، وعبد قصي بن قصي ، وختمر بنت قصي ، وبرة بنت قصي

 حبشية بن سلول    :    ويقال    :    قال ابن هشام    .   بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو اخلزاعي 
   .        

  أوالد عبد مناف وأمهاتهم 

مناف ، وعبد  هاشم بن عبد    :    أربعة نفر - وامسه املغرية بن قصي - فولد عبد مناف    :   قال ابن إسحاق 
مشس بن عبد مناف ، واملطلب بن عبد مناف ، وأمهم عاتكة بنت مرة بن هالل بن فاجل بن ذكوان بن 
ثعلبة بن ثة بن سليم بن منصور بن عكرمة ، ونوفل بن عبد مناف ، وأمه واقدة بنت عمرو املازنية ، 

      .   مازن بن منصور بن عكرمة 

  نسب عتبة بن غزوان 

 فبهذا النسب خالفهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب ابن نسيب بن مالك بن احلارث    :    قال ابن هشام
 وأبو عمرو ، ومتاضر ،    :    عود إىل أوالد عبد مناف قال ابن هشام    .   بن مازن بن منصور بن عكرمة 

 ريطة ، امرأة من    :    فأم أيب عمرو    .    بنو عبد مناف    :   وقالبة ، وحية ، وريطة ، وأم األخثم ، وأم سفيان 
 عاتكة بنت مرة بن هالل ، أم هاشم بن عبد مناف ؛ وأمها صفية بنت حوزة    :   ثقيف ؛ وأم سائر النساء 

 بنت عائذ اهللا بن سعد    :   بن عمرو بن سلول بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ؛ وأم صفية 
      .   العشرية بن مذحج 

  د هاشم وأمهاتهم أوال

 عبداملطلب بن هاشم ، وأسد بن    :    فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر ، ومخسة نسوة    :   قال ابن هشام 
 فأم    .   هاشم ، وأبا صيفي بن هاشم ، ونضلة بن هاشم ، والشفاء ، وخالدة ، وضعيفة ، ورقية ، وحية 

 زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن  سلمى بنت عمرو بن   :   عبداملطلب ورقية 
    .    تيم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر    :    واسم النجار    .   النجار 

 سلمى بنت    :   ة  وأم عمري   .    عمرية بنت صخر بن حبيب بن احلارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار    :   وأمها 
 هند بنت    :    وأم أيب صيفي وحية    .    قيلة بنت عامر بن مالك اخلزاعي    :    وأم أسد    .   عبداألشهل النجارية 
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 واقدة بنت أيب    :    وأم خالدة وضعيفة    .    امرأة من قضاعة    :    وأم نضلة والشفاء    .   عمرو بن ثعلبة اخلزرجية 
    .   املازنية عدي 

 أوالد عبدالمطلب بن هاشم

 العباس ،    :    فولد عبداملطلب بن هاشم عشرة نفر وست نسوة    :   أوالد عبداملطلب وامهام قال ابن هشام 
 والزبري ، واحلارث ، وحجال ، واملقوم ، وضرارا ، - وامسه عبد مناف -ومحزة ، وعبداهللا ، وأبا طالب 

 فأم       .    وصفية ، وأم حكيم البيضاء ، وعاتكة ، وأميمة ، وأروى ، و برة -عبدالعزى  وامسه -وأبا هلب 
 وهو - نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر    :   العباس وضرار 

يلة بن أسد  بن سعد بن اخلزرج بن تيم الالت بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جد-الضحيان 
 وأم محزة واملقوم وحجل ، وكان يلقب    .    أفصى بن دعمي بن جديلة    :    ويقال    .   بن ربيعة بن نزار 

 هالة بنت وهيب بن عبد مناة بن زهرة بن كالب بن مرة    :   بالغيداق لكثرة خريه ، وسعة ماله ، وصفية 
 فاطمة بنت عمرو بن    :   ب ، والزبري ، ومجيع النساء غري صفية  وأم عبداهللا ، وأيب طال   .   ابن كعب بن لؤي 

    .   عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

 صخرة بنت عبد بن عمران بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن    :   وأمها 
 ختمر بنت عبد بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب    :    وأم صخرة    .   نضر مالك بن ال

 مسراء بنت جندب بن جحري بن رئاب بن    :    وأم احلارث بن عبداملطلب    .   بن فهر بن مالك بن النضر 
 وأم أيب هلب    .   مة حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكر

      .    لُبىن بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو اخلزاعي    :   

  أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمهاتها

 فولد عبداهللا بن عبداملطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد ولد آدم ، حممد بن    :   قال ابن هشام 
        .   داهللا بن عبداملطلب ، صلوات اهللا وسالمة ورمحته وبركاته عليه وعلى آله عب

 آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن    :   وأمه 
كالب بن مرة بن  برة بنت عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار بن قصي بن    :    وأمها    .   مالك بن النضر 

 أم حبيب بنت أسد بن عبدالعزى بن    :    وأم برة    .   كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
 برة    :    وأم أم حبيب    .   قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

 قال ابن    .   ن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي ب
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 فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا ، وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه صلى    :   هشام 
      .   اهللا عليه وسلم 

  حديث مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  احتفار زمزم

 وكان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما    :   بن هشام قال  حدثنا أبو حممد عبدامللك    :   قال 
 بينما عبداملطلب بن هاشم نائم يف    :   حدثنا به زياد بن عبداهللا البكائي ، عن حممد بن إسحاق املطليب 

    .    إساف ونائلة ، عند منحر قريش    :   احلجر ، إذ أيت فأمر حبفر زمزم ، وهي دفن بني صنمي قريش 

وكانت جرهم دفنتها حني ظعنوا من مكة ، وهي بئر إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم ، اليت سقاه اهللا 
حني ظمىء وهو صغري ، فالتمست له أمه ماء فلم جتده ، فقامت إىل الصفا تدعو اهللا وتستغيثه إلمساعيل 

عليه السالم ، فهمز له بعقبه يف األرض ،  وبعث اهللا تعاىل جربيل    .   ، مث أتت املروة ففعلت مثل ذلك 
فظهر املاء ، ومسعت أمه أصوات السباع فخافتها عليه ، فجاءت تشتد حنوه ، فوجدته يفحص بيده عن 

 أمر جرهم ودفن زمزم والة البيت من ولد إمساعيل قال ابن      .   املاء من حتت خده ويشرب ، فجعلته ِحسيا 
جرهم ، ودفنها زمزم ، وخروجها من مكة ، ومن ويل أمر مكة بعدها إىل أن  وكان من حديث    :   هشام 

 ملا تويف    :   حفر عبداملطلب زمزم ، ما حدثنا به زياد بن عبداهللا البكائي عن حممد بن إسحاق املطليب ، قال 
البيت بعده مضاض إمساعيل بن إبراهيم ويل البيت بعده ابنه نابت بن إمساعيل ما شاء اهللا أن يليه ، مث ويل 

 بغي جرهم و قطوراء ، و ما    .    ِمضاض بن عمرو اجلرمهي    :    ويقال    :    قال ابن هشام    .   بن عمرو اجلرمهي 
 وبنو إمساعيل وبنو نابت مع جدهم مضاض بن عمرو وأخواهلم من جرهم    :   كان بينهما قال ابن إسحاق 

 مكة ، ومها ابنا عم ، وكانا ظعنا من اليمن ، فأقبال سيارة ، وعلى جرهم  وجرهم وقطوراء يومئذ أهل   .   
 وكانوا إذا خرجوا من اليمن مل خيرجوا إال    .   مضاض بن عمرو ، وعلى قطوراء السميدع ، رجل منهم 

رتل مضاض بن  ف   .    فلما نزال مكة رأيا بلدا ذا ماء وشجر ، فأعجبهما فرتال به    .   وهلم ملك يقيم أمرهم 
 ونزل السميدع بقطوراء ، أسفل مكة بأجياد    .   عمرو مبن معه من جرهم بأعلى مكة بقعيقعان فما حاز 

 فكان مضاض يعشر من دخل مكة من أعالها ، وكان السميدع يعشر من دخل مكة من    .   فما حاز 
 جرهم وقطوراء ، بغى بعضهم على  مث إن   .   أسفلها ، وكل يف قومه ال يدخل واحد منهما على صاحبه 

بعض ، وتنافسوا امللك ا ، ومع مضاض يومئذ بنو إمساعيل وبنو نابت ، وإليه والية البيت دون 
السميدع ، فصار بعضهم إىل بعض ، فخرج مضاض بن عمرو بن قعيقعان يف كتيبته سائرا إىل السميدع 
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 ما مسي قُعيقعان    :   ب ، يقعقع بذلك معه ، فيقال ، ومع كتيبته عدا من الرماح والدرق والسيوف واجلعا
 ما مسي أجياد أجيادا إال    :    وخرج السميدع من أجياد ومعه اخليل والرجال ، فيقال    .   بقعيقعان إال لذلك 

دع ،  فالتقوا بفاضح ، واقتتلوا قتاال شديدا ، فقُتل السمي   .   خلروج اجلياد من اخليل مع السميدع منه 
        .    ما مسي فاضح فاضحا إال لذلك     :    فيقال    .   وفضحت قطوراء 

 شعبا بأعلى مكة ، واصطلحوا به ، وأسلموا    :   مث إن القوم تداعوا إىل الصلح ، فساورا حىت نزلوا املطابخ 
عمهم ، فاطَّبخ الناس وأكلوا ،  فلما مجع إليه أمر مكة فصار ملكها له ، حنر للناس فأط   .   األمر إىل مضاض 

 وبعض أهل العلم يزعم أا إمنا مسيت املطابخ ، ملا كان تبع    .    ما مسيت املطابخ املطابخ إال لذلك    :   فيقال 
 فكان الذي كان بني مضاض والسميدع أول بغي كان مبكة فيما يزعمون    .   حنر ا وأطعم ، وكان مرتله 

ولد إمساعيل و جرهم مبكة مث نشر اهللا ولد إمساعيل مبكة ، وأخواهلم من جرهم ، والة البيت  انتشار    .   
واحلكام مبكة ، ال ينازعهم ولد إمساعيل يف ذلك خلئولتهم وقرابتهم ، وإعظاما للحرمة أن يكون ا بغي 

ون قوما إال أظهرهم اهللا عليهم  فلما ضاقت مكة على ولد إمساعيل انتشروا يف البالد ، فال يناوئ   .   أو قتال 
      .   بدينهم فوطئوهم 

  استيالء قوم كنانة و خزاعة على البيت و بغي جرهم ونفيهم عن مكة 

بنو بكر وغبشان يطردون جرمها مث إن جرمها بغوا مبكة ، واستحلوا خالال من احلرمة ، فظلموا من 
 فلما رأت بنو بكر بن عبد    .   ا ، وفرق أمرهم دخلها من غري أهلها ، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى هل

 فآذنوهم باحلرب فاقتتلوا    .   مناة بن كنانة ، وغبشان من خزاعة ذلك ، أمجعوا حلرم وإخراجهم من مكة 
 وكانت مكة يف اجلاهلية ال تقر فيها ظلما وال بغيا ، وال    .   ، فغلبتهم بنو بكر وغبشان فنفوهم من مكة 

ا أحد إال أخرجته ، فكانت تسمى الناسة ، وال يريدها ملك يستحل حرمتها إال هلك مكانه ، يبغي فيه
      .    إا ما مسيت ببكة إال أا كانت تبك أعناق اجلبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا    :   فقال 

  معنى بكة لغة 

    .   مكة ، ألم يتباكون فيها ، أي يزدمحون  أن بكة اسم لبطن    :    أخربين أبو عبيدة    :   قال ابن هشام 

      :   وأنشدين 

 فخله حىت يبك بكَّه   إذا الشريب أخذته أكَّه 

 وهذان البيتان    .    وهو موضع البيت واملسجد    .   أي فدعه حىت يبك إبله ، أي خيليها إىل املاء فتزدحم عليه 
 فخرج عمرو بن احلارث بن    :    قال ابن إسحاق    .   ة بن متيم لعامان بن كعب بن عمرو بن سعد بن زيد منا
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مضاض اجلرمهي بغزايل الكعبة وحبجر الركن ، فدفنها يف زمزم ، وانطلق هو ومن معه من جرهم إىل 
 فقال عمرو بن احلارث بن عمرو بن    .   اليمن ، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا 

      :   ذلك ، وليس مبضاض األكرب مضاض يف 

 وقد شرقت بالدمع منها احملاجر  وقائلة والدمع سكب مبادر

 أنيس ومل يسمر مبكة سامر   كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا 

 يلجلجه بن اجلناحني طائر  فقلت هلا والقلب مين كأمنا

 صروف الليايل واجلدود العواثر  بلى حنن كنا أهلها فأزالنا

 نطوف بذاك البيت واخلري ظاهر  وكنا والة البيت من بعد نابت

 بعز فما حيظى لدينا املكاثر  وحنن ولينا البيت من بعد نابت

 فليس حلي غرينا مث فاخر  ملكنا فعززنا فأعظم مبلكنا

 فأبناؤه منا وحنن األصاهر  أمل تنكحوا من خري شخص علمته

 هلا حاال وفيها التشاجرفإن   فإن تنثن الدنيا علينا حباهلا

 كذلك يا للناس جتري املقادر  فأخرجنا منها املليك بقدرة

  ال يبعد سهيل وعامر   :   أذا العرش   أقول إذا نام اخللي ومل أمن

 قبائل منها محري وحيابر  وبدلت منها أوجها ال أحبها

 بذلك عضتنا السنون الغوابر  وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة

 ا حرم أمن وفيها املشاعر  وع العني تبكي لبلدةفسحت دم

 يظل به أمنا وفيه العصافر  وتبكي لبيت ليس يؤذى محامه

 إذا خرجت منه فليست تغادر  وفيه وحوش ال ترام أنيسة

مرو بن احلارث أيضا  وقال ع   :    قال ابن إسحاق    .    ، عن غري ابن إسحاق    "    فأبناؤه منا    "       :   قال ابن هشام 
      :   يذكر بكرا وغبشان ، وساكين مكة الذين خلفوا فيها بعدهم 

 أن تصبحوا ذات يوم ال تسريونا   يا أيها الناس سريوا إن قصركم 

    

 قبل املمات وقضوا ما تقضونا   حثوا املطي وأرخوا من أزمتها 

 دهر فأنتم كما كنا تكونونا  كنا أناسا كما كنتم فغرينا
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 أن هذه األبيات أول شعر قيل    :    وحدثين بعض أهل العلم بالشعر    .    هذا ما يصح له منها    :   قال ابن هشام 
         .   يف العرب ، وأا وجدت مكتوبة يف حجر باليمن ، ومل يسم يل قائلها 

  استبداد قوم من خزاعة بوالية البيت 

من خزاعة وليت البيت دون بىن بكر بن عبد مناة ، وكان الذي يليه  مث إن غبشان    :   قال ابن إسحاق 
منهم عمرو بن احلارث الغبشاين ، وقريش إذ ذاك حلول وصرم ، وبيوتات متفرقون يف قومهم من بين 

كنانة ، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابر ، حىت كان آخرهم حليل بن حبِشية بن 
 تزوج قصي بن كالب    .    يقال حبِشية بن سلول    :    قال ابن هشام    .   رو اخلزاعي سلول بن كعب بن عم

 مث إن قصي بن كالب خطب إىل حليل بن حبشية    :   حىب بنت حليل أوالد قصي وحيب قال ابن إسحاق 
 فلما    .    ، وعبدا ابنته حىب ، فرغب فيه حليل فزوجه ، فولدت له عبدالدار ، وعبد مناف ، وعبدالعزى

 مساعدة رزاح لقصي يف تويل أمر البيت       .   انتشر ولد قصي ، وكثر ماله ، وعظم شرفه ، هلك حليل 
فرأى قصي أنه أوىل بالكعبة ، وبأمر مكة من خزاعة وبىن بكر ، وأن قريشا قُرعة إمساعيل بن إبراهيم 

 ودعاهم إىل إخراج خزاعة وبين بكر من مكة ، وصريح ولده ؛ فكلم رجاال من قريش ، وبين كنانة ،
 وكان ربيعة بن حرام من عذرة بن سعد بن زيد قد قدم مكة بعدما هلك كالب ، فتزوج    .   فأجابوه 

فاطمة بنت سعد بن سيل ، وزهرة يومئذ رجل ، وقصي فطيم ، فاحتملها إىل بالده ، فحملت قصيا 
قصي وصار رجال أتى مكة ، فأقام ا ، فلما    فلما بلغ    .    معها ، وأقام زهرة ، فولدت لربيعة رزاحا

أجابه قومه إىل ما دعاهم إليه ، كتب إىل أخيه من أمه ، رزاح بن ربيعة ، يدعوه إىل نصرته ، والقيام معه 
وهم لغري  حن بن ربيعة ، وحممود بن ربيعة ، وجلهمة بن ربيعة ،    :    فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته    .   

 وخزاعة تزعم أن    .   أمه فاطمة ، فيمن تبعهم من قضاعة يف حاج العرب ، وهم جممعون لنصرة قصي 
 أنت    :    وقال    .   حليل بن حبشية أوصى بذلك قصيا وأمره به حني انتشر له من ابنته من الولد ما انتشر 

 ومل نسمع ذلك    .   فعند ذلك طلب قصي ما طلب أوىل بالكعبة ، وبالقيام عليها ، وبأمر مكة من خزاعة ؛ 
 ما كان يليه الغوث بن مر من اإلجازة للناس باحلج وكان الغوث    .   من غريهم ، فاهللا أعلم أي ذلك كان 

بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر يلي اإلجازة للناس باحلج من عرفة ، وولده من بعده ؛ وكان 
 وإمنا ويل ذلك الغوث بن مر ، ألن أمه كانت امرأة من جرهم ، وكانت ال تلد       .    يقال له ولولده صوفة

 فولدت    .   ، فنذرت هللا إن هي ولدت رجال أن تصدق به على الكعبة عبدا هلا خيدمها ، ويقوم عليها 
ناس من عرفة ، الغوث ، فكان يقوم على الكعبة يف الدهر األول مع أخواله من جرهم ، فويل اإلجازة بال

      :    فقال مر بن أد لوفاء نذر أمه    .   ملكانه الذي كان به من الكعبة ، وولده من بعده حىت انقرضوا 
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 ربيطة مبكة العليه  إين جعلت رب من بنيه

 واجعله يل من صاحل الربيه  فباركن يل ا أليه

      :   س قال  إذا دفع بالنا- فيما زعموا -وكان الغوث بن مر 

 إن كان إمث فعلى قُضاعه  الهم إين تابع تباعه

  صوفة ورمي بالجمار 

        :    حدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري عن أبيه عباد قال    :   قال ابن إسحاق 

ي اجلمار ، كانت صوفة بالناس من عرفة ، وجتيز م إذا نفروا من مىن ، فإذا كان يوم النفر أتوا لرم
 فكان ذوو احلاجات املتعجلون يأتونه ، فيقولون له    .   ورجل من صوفة يرمي للناس ، ال يرمون حىت يرمي 

 فيظل ذوو احلاجات الذين حيبون    .    ال واهللا ، حىت متيل الشمس    :    قم فارم حىت نرمي معك ؛ فيقول    :   
 حىت إذا    .    قم فارم ؛ فيأىب عليهم    !    ويلك    :   لك ، ويقولون له التعجل يرمونه باحلجارة ، ويستعجلونه بذ
      .   مالت الشمس قام فرمى ورمى الناس معه 

  تولي بني سعد أمر البيت بعد صوفة 

 فإذا فرغوا من رمي اجلمار وأرادوا النفر من مىن ، أخذت صوفة جبانيب العقبة ،    :   قال ابن إسحاق 
 أجيزي صوفة ، فلم جيز أحد من الناس حىت ميروا ، فإذا نفرت صوفة ومضت    :   لناس وقالوا فحبسوا ا

خلي سبيل الناس فانطلقوا بعدهم فكانوا كذلك حىت انقرضوا ، فورثهم ذلك من بعدهم بالقُعدد بنو 
      .   سعد بن زيد مناة بن متيم ، وكانت من بين سعد يف آل صفوان بن احلارث بن شجنة 

  نسب صفوان بن جناب 

 صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم    :   قال ابن هشام 
   .      

  صفوان وبنوه وإجازتهم للناس بالحج 

 وكان صفوان هو الذي جييز للناس باحلج من عرفة ، مث بنوه من بعده ، حىت كان    :   قال ابن إسحاق 
      :   الذي قام عليه اإلسالم ، كرب بن صفوان ، وقال أوس ابن متيم بن مغراء السعدي آخرهم 

 حىت يقال أجيزوا آل صفوانا   ال يربح الناس ما حجوا معرفهم 
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      .    هذا البيت يف قصيدة ألوس بن مغراء    :   قال ابن هشام 

  ما كانت عليه عدوان من إفاضة المزدلفة 

 ابن عمرو ؛    "    من عدوان    "   هذه اإلفاضة وأما قول ذي اإلصبع العدواين ، وامسه حرثان ذو اإلصبع يذكر 
      :   وإمنا مسي ذا اإلصبع ألنه كان له إصبع فقطعها 

 كانوا حية األرِض   عذير احلي من عدوا ن 

 فلم يرع على بعض  بغي بعضهم ظلما

 ت واملوفون بالقرض  ومنهم كانت السادا

 بالسنة والفرض  نهم من جييز النا سوم

 فال ينقض ما يقضي  ومنهم حكم يقضي

 - فألن اإلفاضة من املزدلفة كانت يف عداون - وهذه األبيات يف قصيدة له -أبو سيارة يفيض بالناس 

ن  حىت كا   .    يتوارثون ذلك كابرا عن كابر -فيما حدثين زياد بن عبداهللا البكائي عن حممد بن إسحاق 
      :    ففيه يقول شاعر من العرب    .   آخرهم الذي قام عليه اإلسالم أبو سيارة ، عميلة بن األعزل 

 وعن مواليه بين فزاره   حنن دفعنا عن أيب سياره 

 مستقبل القبلة يدعو جاره  حىت أجاز ساملا محاره

 أمر عامر بن ظرب    .       "    ساملا محاره    "       :   ل  وكان أبو سيارة يدفع بالناس على أتان له ، فلذلك يقو   :   قال 
 حكم يقضي    "    وقوله    :   بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان ابن الظرب حاكم العرب قال ابن إسحاق 

بينها  وكانت العرب ال يكون    .    يعين عامر بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان العدواين    "   
 فاختصم إليه يف بعض ما كانوا    .   نائرة وال عضلة يف قضاء إال أسندوا ذلك إليه مث رضوا مبا قضى فيه 
 ومل يأتوه    ؟    أجتعله رجال أو امرأة    :   خيتلفون فيه ، يف رجل خنثى ، له ما للرجل وله ما للمرأة ، فقالوا 

    !    أنظر يف أمركم ، فواهللا ما نزل يب مثل هذه منكم يا معشر العرب  حىت   :    فقال    .   بأمر كان أعضل منه 

 وكانت له    .    فبات ليلته ساهرا ، يقلب أمره ، وينظر يف شأنه ، ال يتوجه له منه وجه    .   فاستأخروا عنه 
    !   اهللا يا سخيل  صبحت و   :   جارية يقال هلا سخيلة ترعى عليه غنمه ، وكان يعاتبها إذا سرحت فيقول 

 وذلك أا كانت تؤخر السرح حىت يسبقها بعض الناس    !    مسيت واهللا يا سخيل    :   وإذا أراحت عليه قال 
        .   ، وتؤخر اإلراحة حىت يسبقها بعض الناس 

 ويلك    :    قال    ؟   لتك هذه  ما عراك يف لي   !    ما لك ال أبا لك    :   فلما رأت سهره وقلة قراره على فراشه قالت 
 عسى أن تأيت مما أنا فيه بفرج ؛    :    فقال يف نفسه    .    دعيين ، أمر ليس من شأنك ؛ مث عادت له مبثل قوهلا    !   
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ما  فواهللا ما أدرى ما أصنع ، و   ؟    اختصم إيل يف مرياث خنثى ، أأجلعه رجال أو امرأة    !    وحيك    :   فقال 
 أتبع القضاء املبال ، أقعده ، فإن بال من    !    ال أبا لك    !    سبحان اهللا    :    فقالت    :    قال    .   يتوجه يل فيه وجه 

 مسي سخيل بعدها أو    :    قال    .   حيث يبول الرجل فهو رجل ، وإن بال من حيث تبول املرأة ، فهي امرأة 
 غلب قصي بن    .    مث خرج على الناس حني أصبح ، فقضى بالذي أشارت عليه به    .    صبحي ، فرجتها واهللا

  كالب على أمر مكة ومجعه أمر قريش ومعونة قضاعة له 

  قصي يتغلب على صوفة 

 فلما كان ذلك العام فعلت صوفة كما كانت تفعل ، وقد عرفت ذلك هلا العرب ،    :   قال ابن إسحاق 
 فأتاهم قصي بن كالب مبن معه من قومه من    .   سهم يف عهد جرهم وخزاعة وواليتهم وهو دين يف أنف

 لنحن أوىل ذا منكم ، فقاتلوه ، فاقتتل الناس قتاال شديدا ،    :   قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة ، فقال 
اعة وبين بكر و حتكيم  قصي يقاتل خز   .   مث ازمت صوفة ، وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم من ذلك 

يعمر بن عوف واحنازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي ، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة ، 
 فلما احنازوا عنه باداهم وأمجع حلرم ، و ثبت معه أخوه    .   وأنه سيحول بينهم وبني الكعبة وأمر مكة 

رجت له خزاعة وبنو بكر فالتقوا ، فاقتتلوا قتاال شديدا  وخ   .   رزاح بن ربيعة مبن معه من قومه من قضاعة 
باألبطح ، حىت كثرت القتلى يف الفريقني مجيعا ، مث إم تداعوا إىل الصلح وإىل أن حيكموا بينهم رجال 

من العرب ، فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ؛ فقضى 
 بالكعبة وأمر مكة من خزاعة ، وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبين بكر ، بينهم بأن قصيا أوىل

موضوع يشدخه حتت قدميه ، وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية 
 سبب تسمية يعمر بالشداخ فسمي يعمر بن عوف  .   مؤداة ، وأن خيلَّى بني قصي وبني الكعبة ومكة 

      .    الشداخ    :    و يقال    :    قال ابن هشام    .    الشداخ ، ملا شدخ من الدماء ووضع منها    :   يومئذ 

  قصي يتولى أمر مكة ، و سبب تسميته مجمعا 

 فوىل قصي البيت وأمر مكة ، ومجع قومه يف منازهلم إىل مكة ، ومتلك على قومه وأهل    :   قال ابن إسحاق 
    .    إال أنه قد أقر للعرب ما كانوا عليه ، وذلك أنه كان يراه دينا يف نفسه ال ينبغي تغيريه    .   مكة فملكوه 

فأقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه ، حىت جاء اإلسالم فهدم اهللا به ذلك 
 فكانت إليه احلجابة ،والسقاية  فكان قصي أول بين كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه ،   .   كله 

وقطع مكة رباعا بني قومه ، فأنزل كل قوم من       .   ،والرفادة ، والندوة ، واللواء ، فحاز شرف مكة كله 
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قريش منازهلم من مكة اليت أصبحوا عليها ، ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر احلرم يف منازهلم 
ريش جممعا ملا مجع من أمرها ،ة وتيمنت بأمره ، فما تنكح امرأة ، فقطعها قصي بيده وأعوانه ، فسمته ق

وال يتزوج رجل من قريش ، وما يتشاورون يف أمر نزل م ، وال يعقدون لواء حلرب قوم من غريهم إال 
يف داره ، يعقده هلم بعض ولده ، وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إال يف داره ، يشق 

 فكان أمره يف قومه من قريش يف حياته ، ومن بعد    .   عها مث تدرعه ، مث ينطلق ا إىل أهلها عليها فيها در
 واختذ لنفسه دار الندوة وجعل باا إىل مسجد الكعبة ، ففيها    .   موته ، كالدين املتبع ال يعمل بغريه 

      :    وقال الشاعر    :    قال ابن هشام    .   كانت قريش تقضي أمورها 

 به مجع اهللا القبائل من فهر   قصي لعمري كان يدعى جممعا 

    

 مسعت السائب بن خباب صاحب املقصورة    :    حدثين عبدامللك بن راشد عن أبيه قال    :   قال ابن إسحاق 
حيدث ، أنه مسع رجال حيدث عمر بن اخلطاب ، وهو خليفة ، حديث قصي بن كالب ، وما مجع من 

مه ، وإخراجه خزاعة وبين بكر من مكة ، وواليته البيت وأمر مكة ، فلم يرد ذلك عليه ومل ينكره أمر قو
 فلما فرغ قصي من حربه، انصرف أخوه رزاح    :    شعر رزاح بن ربيعة يف هذه القصة قال ابن إسحاق    .   

      :   بن ربيعة إىل بالده مبن معه من قومه ، وقال رزاح يف إجابته قصيا 

 فقال الرسول أجيبوا اخلليال  ملا أتى من قصي رسول

 ونطرح عنا امللول الثقيال  ضنا إليه نقود اجلياد

 ونكمي النهار لئال تزوال   نسري ا الليل حىت الصباح 

 جينب بنا من قصي رسوال  فهن سراع كورد القطا

 ومن كل حي مجعنا قبيال   مجعنا من السر من أمشذين 

 تزيد على األلف سيبا رسيال  لبة ما ليلةفيا لك ح

 وأسهلن من مستناخ سبيال  فلما مررن على عسجد

 وجاوزن بالعرج حيا حلوال   وجاوزن بالركن من ورقان 

   وعاجلن من مر ليال طويال   مررن على احللِّ ما ذقنه

 إرادة أن يسترقن الصهيال  ندىن من العوذ أفالءها

 أحبنا الرجال قبيال قبيال  فلما انتهينا إىل مكة

 و يف كل أوب خلسنا العقوال  نعاورهم مث حد السيوف
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 خبز القوي العزيز الذليال  خنبزهم بصالب النسو ر

 وبكرا قتلنا وجيال فجيال  قتلنا خزاعة يف دارها

 كما ال حيلون أرضا سهوال  نفيناهم من بالد املليك

 نا الغليالومن كل حي شفي  فأصبح سبيهم يف احلديد

شعر ثعلبة القضاعي يف هذه القصة وقال ثعلبة بن عبداهللا بن ذبيان بن احلارث بن سعد بن هذمي القضاعي 
      :   يف ذلك من أمر قصي حني دعاهم فأجابوه 

 من األعراف أعراف اجلناب  جلبنا اخليل مضمرة تغاىل

 من الفيفاء يف قاع يباب  إىل غورى امة فالتقينا

 منازهلم حماذرة الضراب  صوفة اخلنثى فخلوافأما 

   إىل األسياف كاإلبل الطراب   وقام بنو علي إذ رأونا

      :   شعر قصي وقال قصي بن كالب 

 مبكة مرتيل وا ربيت  أنا ابن العاصمني بين لؤي

 ومروا رضيت ا رضيت   إىل البطحاء قد علمت معد 

 د قيذر والنبيتا أوال  فلست لغالب إن مل تأثل

 فلست أخاف ضيما ما حييت  رزاخ ناضري وبه أسامى

ما كان بني رزاح و بني د و حوتكة ، وشعر قصي يف ذلك فلما استقر رزاح بن ربيعة يف بالده ، نشره 
د ابن  وقد كان بني رزاح بن ربيعة ، حني قدم بالده ، وبني    .   اهللا ونشر حنا ، فهما قبيال عذرة اليوم 

زيد وحوتكة بن أسلم ، ومها بطنان من قضاعة ، شيء ؛ فأخافهم حىت حلقوا باليمن وأجلوا من بالد 
 فقال قصي بن كالب ، وكان حيب قضاعة ومناءها واجتماعها ببالدها ، ملا    .   قضاعة ، فهم اليوم باليمن 

      :   ىل نصرته ، وكره ما صنع م رزاح بينه وبني رزاح من الرحم ، ولبالئهم عنده إذال أجابوه إذ دعاهم إ

 فإين قد حليتك يف اثنتني  أال من مبلغ عىن رزاحا

 كما فرقت بينهم وبيين   حليتك يف بين د بن زيد 

 عنوهم باملساءة قد عنوين  وحوتكة بن أسلم إن قوما

ي يفضل عبدالدار على سائر ولده قال  قص   .    وتروى هذه األبيات لزهري بن جناب الكليب    :   قال ابن هشام 
 فلما كرب قصي ورق عظمه ، وكان عبدالدار بكره ، وكان عبد مناف قد شرف يف زمان    :   ابن إسحاق 

        .   أبيه وذهب كل مذهب ، وعبدالعزى وعبد 
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 ال يدخل رجل منهم    :   ليك  أما واهللا يا بين ُألحلْقنك بالقوم ، وإن كانوا قد شرفوا ع   :   قال قصي لعبدالدار 
الكعبة حىت تكون أنت تفتحها له ، وال يعقد لقريش لواء حلرا إال أنت بيدك ، وال يشرب أحد مبكة إال 

من سقايتك ، وال يأكل أحد من أهل املوسم طعاما إال من طعامك ، وال تقطع قريش أمرا من أمورها 
 ، الىت ال تقضي قريش أمرا من أمورها إال فيها ، وأعطاه احلجابة  فأعطاه داره دار الندوة   .   إال يف دارك 

 الرفادة وكانت الرفادة خرجا خترجه قريش يف كل موسم من أمواهلا إىل قصي    .   واللواء والسقاية والرفادة 
لى  وذلك أن قصيا فرضه ع   .   بن كالب ، فيصنع به طعاما للحاج ، فيأكله من مل يكن له سعة وال زاد 

 يا معشر قريش ، إنكم جريان اهللا وأهل بيته وأهل احلرم ، وإن    "       :   قريش ، فقال هلم حني أمرهم به 
احلاج ضيف اهللا وزوار بيته ، وهم أحق الضيف بالكرامة ، فاجعلوا هلم طعاما وشرابا أيام احلج ، حىت 

أمواهلم خرجا فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاما  فكانوا خيرجون لذلك كل عام من    .   يصدروا عنكم ففعلوا 
 فجرى ذلك من أمره يف اجلاهلية على قومه حىت قام اإلسالم ، مث جرى يف اإلسالم إىل    .   للناس أيام مىن 

 قال ابن إسحاق    .       "   يومك هذا ، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام مبىن للناس حىت ينقضي احلج 
دثين ذا من أمر قصي بن كالب ، وما قال لعبدالدار فيما دفع إليه مما كان بيده ، أبو إسحاق بن  ح   :   

 مسعته يقول ذلك لرجل من بين    :   يسار ، عن احلسن بن حممد بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم قال 
م بن عبد مناف بن عبدالدار بن  نبيه بن وهب بن عمر بن عكرمة بن عامر بن هاش   :   عبدالدار ، يقال له 

 فيجعل إليه قصي كل ما كان بيده من أمر قومه ، وكان قصي ال خيالف ، وال يرد    :    قال احلسن    .   قصي 
      .   عليه شيء صنعه 

 ذكر ما جرى من اختالف قريش بعد قصي ، وحلف المطيبين

  النزاع بين بني عبدالدار وبني أعمامهم

 مث إن قصي بن كالب هلك ، فأقام أمره يف قومه ويف غريهم بنوه من بعده ، فاختطوا    :   قال ابن إسحاق 
 فكانوا يقطعوا يف قومهم ويف غريهم من حلفائهم - بعد الذي كان قطع لقومه ا -مكة رباعا 

ن قصي ويبيعوا ؛ فأقامت على ذلك قريش معهم ليس بينهم اختالف وال تنازع ، مث إن بين عبد مناف ب
عبد مشس وهامشا واملطلب ونوفال أمجعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بين عبدالدار بن قصي مما كان قصي 
جعل إىل عبدالدار ، من احلجابة واللواء والسقاية والرفادة ، ورأوا أم أوىل بذلك منهم لشرفهم عليهم 

د مناف على رأيهم يرون أم وفضلهم يف قومهم ؛ فتفرقت عند ذلك قريش ، فكانت طائفة مع بين عب
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حق به من بين عبدالدار ملكام يف قومهم ، وكانت طائفة مع بين عبدالدار ، يرون أن ال يرتع منهم ما 
      .   كان قصي جعل إليهم 

  من ناصروا بني عبدالدار ، و من ناصروا بني أعمامهم

كان أسن بين عبد مناف ، وكان فكان صاحب أمر بين عبد مناف عبد مشس بن عبد مناف ، وذلك أنه 
      .   صاحب أمر بين عبدالدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار 

  حلفاء بني عبدالدار وحلفاء بني أعمامهم

فكان بنو أسد بن عبدالعزى بن قصي ، وبنو زهرة بن كالب ، وبنو تيم بن مرة بن كعب ، وبنو 
 وكان بنو خمزوم بن يقظة بن مرة ، وبنو سهم    .   ين عبد مناف احلارث بن فهر بن مالك بن النضر ، مع ب

بن عمرو بن هصيص بن كعب ، وبنو مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب ، وبنو عدي بن كعب ، مع 
 فعقد كل    .   بين عبدالدار ، وخرجت عامر بن لؤي وحمارب بن فهر ، فلم يكونوا مع واحد من الفريقني 

 من دخلوا    .   مؤكدا على أن ال يتخاذلوا ، وال يسلم بعضهم بعضا ما بل حبر صوفة قوم على أمرهم حلفا 
 فيزعمون أن بعض نساء بين عبد مناف ،    .   يف حلف املطيبني فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا 

تعاقدوا أخرجتها هلم ، فوضعوها ألحالفهم يف املسجد عند الكعبة ، مث غمس القوم أيديهم فيها ، ف
        .   وتعهدوا هم وحلفاؤهم ، مث مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم ، فسموا املطيبني 

  من دخلوا في حلف األحالف 

وتعاقد بنو عبدالدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفا مؤكدا ، على أن ال يتخاذلوا وال يسلم 
      .   بعضهم بعضا ، فسموا األحالف 

  سيم القبائل في هذه الحرب تق

مث سوند بني القبائل ، ولُز بعضها ببعض ؛ فعبيت بنو عبد مناف لبين سهم ، وعبيت بنو أسد لبين 
عبدالدار ، وعبيت زهرة لبين مجح ، وعبيت بنو تيم لبين خمزوم ، وعبيت بنو احلارث بن فهر لبين عدي 

      .   ة من أُسند إليها  لتفن كل قبيل   :    مث قالوا    .   بن كعب 

  تصالح القبائل 
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فبينا الناس على ذلك قد أمجعوا للحرب إذ تداعوا إىل الصلح ، على أن يعطوا بين عبد مناف السقاية 
 ففعلوا ورضي كل واحد من    .   والرفادة ، وأن تكون احلجابة واللواء والندوة لبين عبدالدار كما كانت 

ناس عن احلرب ، وثبت كل قوم مع من حالفوا ، فلم يزالوا على ذلك ، حىت الفريقني بذلك ، وحتاجز ال
 ما كان من حلف يف اجلاهلية فإن    "       :   جاء اهللا تعاىل باإلسالم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

      .       "   اإلسالم مل يزده إال شدة 

  حلف الفضول 

  سبب تسميته كذلك 

 تداعت    :    وأما حلف الفضول فحدثين زياد بن عبداهللا البكائي عن حممد بن إسحاق قال    :   قال ابن هشام 
قبائل من قريش إىل حلف ، فاجتمعوا له يف دار عبداهللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 

 املطلب ، وأسد بن  بنو هاشم ، وبنو   :    حلفهم عنده   بن مرة بن كعب بن لؤي ، لشرفه وسنه ، فكان
 فتعاقدوا وتعاهدوا على أن ال جيدوا مبكة مظلوما من    .   عبدالعزى ، وزهرة بن كالب ، وتيم بن مرة 

أهلها وغريهم ممن دخلها من سائر الناس إال قاموا معه ، وكانوا على من ظلمه حىت ترد عليه مظلمته ، 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حلف الفضول  حديث رس     .   فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول 

 فحدثين حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ التيمي أنه مسع طلحة بن عبداهللا بن عوف    :   قال ابن إسحاق 
 لقد شهدت يف دار عبداهللا بن جدعان حلفا ما    :    قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    :   الزهري يقول 

 احلسني يهدد الوليد بالدعوة إىل إحياء    .   ر النعم ، ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت أحب أن يل به مح
 وحدثين يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلادي الليثي أن حممد بن إبراهيم بن    :   احللف قال ابن إسحاق 

 عنهما ، وبني الوليد بن عتبة  أنه كان بني احلسني بن على بن أيب طالب رضي اهللا   :   احلارث التيمي حدثه 
 - والوليد يومئذ أمري على املدينة أمره عليها عمه معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه -بن أيب سفيان 

 فكان الوليد حتامل على احلسني رضي اهللا عنه يف حقه لسلطانه ،    .   منازعة يف مال كان بينهما بذي املروة 
باهللا لتنصفين من حقي أو آلخذن سيفي ، مث ألقومن يف مسجد رسول اهللا صلى  أحلف    :   فقال له احلسني 

 فقال عبداهللا بن الزبري ، وهو عند الوليد حني قال    :    قال    .   اهللا عليه وسلم ، مث ألدعون حبلف الفضول 
قومن معه حىت ينصف  وأنا أحلف باهللا لئن دعا به آلخذن سيفي ، مث أل   :   احلسني رضي اهللا عنه ما قال 

 فبلغت املسور بن خمرمة بن نوفل الزهري ، فقال مثل ذلك وبلغت    :    قال    .   من حقه أو منوت مجيعا 
 فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف احلسني    .   عبدالرمحن بن عثمان بن عبيد اهللا التيمي فقال مثل ذلك 
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د بن جبري عن عبد مشس و بين نوفل و دخوهلما يف حلف  سأل عبدامللك حمم   .   من حقه حىت رضي 
 وحدثين يزيد بن عبداهللا    :   الفضول ، فأخربه خبروج بين عبد مشس وبين نوفل من احللف قال ابن إسحاق 

        :   بن أسامة بن اهلادي الليثي عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي قال 

 - وكان حممد بن جبري أعلم قريش -بن نوفل بن عبد مناف قدم حممد بن جبري بن مطعم بن عدي 

فدخل على عبدامللك بن مروان بن احلكم حني قتل ابن الزبري ، واجتمع الناس على عبدامللك ، فلما دخل 
 يا أبا سعيد ، أمل نكن حنن وأنتم ، يعين بين عبد مشس بن عبد مناف ، وبين نوفل بن عبد    :   عليه قال له 

 لتخربين يا أبا سعيد باحلق من ذلك ؛ فقال    :    أنت أعلم ؛ قال عبدامللك    :    قال    ؟   حلف الفضول مناف يف 
   مت خرب حلف الفضول    .    صدقت    :    قال    !    ال واهللا ، لقد خرجنا حنن وأنتم منه    :   

  هاشم يتولى الرفادة والسقاية و ما كان يصنع إذا قدم الحاج 

 فوىل الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف ، وذلك أن عبد مشس كان رجال سفارا    :   ال ابن إسحاق ق
 إذا حضر احلاج قام - فيما يزعمون -قلما يقيم مبكة ، وكان مقال ذا ولد ، وكان هاشم موسرا فكان 

وإنه يأتيكم يف هذا املوسم زوار اهللا  يا معشر قريش ، إنكم جريان اهللا وأهل بيته ،    "       :   يف قريش فقال 
وحجاج بيته ، وهم ضيف اهللا ، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه ، فامجعوا هلم ما تصنعون هلم به طعاما 

 فيخرجون    .       "   أيامهم هذه اليت ال بد هلم من اإلقامة ا ، فإنه واهللا لو كان مايل يسع لذلك ما كلفتكموه 
      .   م ، كل امرئ يقدر ما عنده ، فيصنع به للحجاج طعاما حىت يصدروا منها لذلك خرجا من أمواهل

  أفضال هاشم على قومه 

 وأول من أطعم    .    رحليت الشتاء والصيف    :   وكان هاشم فيما يزعمون أول من سن الرحلتني لقريش 
 فقال شاعر من    .   ه اخلبز مبكة لقومه الثريد للحجاج مبكة ، وإمنا كان امسه عمرا ؛ فما مسي هامشا إال شم

      :   قريش أو من بعض العرب 

 قوم مبكة مسنتني عجاِف   عمرو الذي هشم الثريد لقومه 

 سفر الشتاء ورحلة اإليالف  سنت إليه الرحلتان كالمها

      :    أنشدين بعض أهل العلم بالشعر من أهل احلجاز    :   قال ابن هشام 

      مسنتني عجاف قوم مبكة 

  المطلب يلي الرفادة والسقاية 
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 مث هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا ، فويل السقاية والرفادة من    :   قال ابن إسحاق 
بعده املطلب بن عبد مناف ، وكان أصغر من عبد مشس وهاشم ، وكان ذا شرف يف قومه وفضل ، 

      .   ماحته وفضله وكانت قريش إمنا تسميه الفيض لس

  زواج هاشم بن عبد مناف 

وكان هاشم بن عبد مناف قدم املدينة فتزوج سلمى بنت عمرو أحد بين عدي بن النجار ، وكانت قبله 
 ابن جحجىب بن كلفة بن عوف - احلريس    :    ويقال    :    قال ابن هشام    .   عند أحيحه بن اجلالح بن احلريش 

 فولدت له عمرو بن أحيحة ، وكانت ال تنكح الرجال لشرفها    .    بن مالك بن األوس بن عمرو بن عوف
      .   يف قومها حىت يشترطوا هلا أن أمرها بيدها ، إذا كرهت رجال فارقته 

  ميالد عبدالمطلب و سبب تسميته باسمه 

صيفا أو فوق ذلك ، مث خرج  فتركه هاشم عندها حىت كان و   .   فولدت هلاشم عبداملطلب ، فسمته شيبة 
    :    لست مبرسلته معك ؛ فقال هلا املطلب    :   إليه عمه املطلب ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه ؛ فقالت له سلمى 

إين غري منصرف حىت أخرج به معي ، إن ابن أخي قد بلغ ، وهو غريب يف غري قومه ، وحنن أهل بيت 
 وقومه وبلده وعشريته خري له من اإلقامة يف غريهم ، أو كما شرف يف قومنا ، نلي كثري من أمورهم ،

 لست مبفارقها إال أن تأذن يل ، فأذنت له ، ودفعته    :    - فيما يزعمون - وقال شيبة لعمه املطلب    .   قال 
ي شيبة  عبداملطلب ابتاعه ، فبها مس   :   إليه ؛ فاحتمله فدخل به مكة مردفه معه على بعريه ، فقالت قريش 

      .    إمنا هو ابن أخي هاشم ، قدمت به من املدينة    !    وحيكم    :    فقال املطلب    .   عبداملطلب 

  وفاة المطلب و مما قيل فيه من الشعر 

      :   مث هلك املطلب بردمان من أرض اليمن ، فقال رجل من العرب يبكيه 

 الشراب املنثغببعد اجلفان و   قد ظمئ احلجيج بعد املطلب 

   ليت قريشا بعده على نصب

    مطرود يبكي املطلب وبين عبد مناف 

وقال مطرود بن كعب اخلزاعي ، يبكي املطلب وبين عبد مناف مجيعا حني أتاه نعى نوفل بن عبد مناف 
      :   ، وكان نوفل آخرهم هلكا 

 إحدى ليايل القسيات  يا ليلة هيجت لياليت
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 عاجلت من رزء املنيات  وم وماوما أقاسي من مه

 ذكَّرين باألوليات  إذا تذكرت أخي نوفال

 الصفر القشيبات  ذكرين باُألزر احلمر والْ أردية

   أبناء سادات لسادات  أربعة كلهم سيد

 وميت عند غزات  ميت بردمان وميت بسلمان

 شرقي البنيات   وميت أسكن حلدا لدى الْ حمجوب 

 من لوم من الم مبنجاة  اف فهمأخلصهم عبد من

 من خري أحياء وأموت  إن املغريات وأبناءها

  اسم عبد مناف وترتيب أوالده موتا 

وكان اسم عبد مناف املغرية ، وكان أول بين عبد مناف هلكا هاشم ، بغزة من أرض الشام ، مث عبد 
 شعر آخر ملطرود    .   حية العراق مشس مبكة ؛ مث املطلب بردمان من أرض اليمن مث نوفال بسلمان من نا

    :    لقد قلت فأحسنت ،ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن ؛ فقال    :    - فيما يزعمون -فقيل ملطرود 

 يا عني جودي وأذري الدمع وامري وابكي على السر من    :   أنظروين ليايل ، فمكث أياما ، مث قال 
  كعب املغريات 

   وابكي خبيئة نفسي يف امللمات   الدمع واحتفلييا عني واسحنفري ب

 ضخم الدسيعة وهاب اجلزيالت  وابكي على كل فياض أخي ثقة

 جلد النجيزة ناء بالعظيمات  حمض الضريبة عايل اهلم خمتلق

 ماضي العزمية متالف الكرميات  صعب البديهة ال نكس وال وكل

 لشم الرفيعاتحببوحة اد وا  صقر توسط من كعب إذا نسبوا

 واستخرطي بعد فيضات جبمات  مث انديب الفيض والفياض مطلبا

 يا هلف نفسي عليه بني أموات  أمسى بردمان عنا اليوم مغتربا

 لعبد مشس بشرقي البنيات  وابكي لك الويل ، إما كنت باكية

 تسفي الرياح عليه بني غزات  وهاشم يف ضريح وسط بلقعة

 أمسى بسلمان يف رمس مبوماة  خالصيتونوفل كان دون القوم 

 إذا استقلت م أدم املطيات  مل ألق مثلهم عجما وال عربا

 وقد يكونون زينا يف السريات  أمست ديارهم منهم معطلة
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 أم كل من عاش أزواد املنيات  أفناهم الدهر أم كلت سيوفهم

 بسط الوجوه وإلقاء التحيات  أصبحت أرضى من األقوام بعدهم

   يبكينه حسرا مثل البليات   ا عني فابكي أبا الشعث الشجياتي

 يعولنه بدموع بعد عربات  يبكني أكرم من ميشي على قدم

 آيب اهلضيمة فراج اجلليالت  يبكني شخصا طويل الباع ذا فجر

 مسح السجية بسام العشيات  يبكني عمرو العال إذ حان مصرعه

 ذلك من حزن وعوالتيا طول   يبكينه مستكينات على حزن

 خضر اخلدود كأمثال احلميات  يبكني ملا جالهن الزمان له

 جر الزمان من أحداث املصيبات  حمتزمات على أوساطهن ملا

 أبكي وتبكي معي شجوي بنيايت  أبيت ليلي أراعي النجم من أمل

 وال ملن تركوا شروى بقبات  ما يف القروم هلم عدل وال خطر

 خري النفوس لدى جهد األليات  اء وأنفسهمأبناؤهم خري أبن

 ومن طمرة ب يف طمرات  كم وهبوا من طمر سابح أرن

 ومن رماح كأشطان الركيات  ومن سيوف من اهلندي خملصة

 عند املسائل من بذل العطيات  ومن توابع مما يفضلون ا

 مل أقض أفعاهلم تلك اهلنيات   فلو حسبت وأحصى احلاسبون معي 

 عند الفخار بأنساب نقيات  ملدلون إما معشر فخرواهم ا

 فأصبحت منهم وحشا خليات  زين البيوت اليت خلوا مساكنها

   ال يبعد اهللا أصحاب الرزيات   أقول والعني ال ترقا مدامعها

      :    قال أبو خراش اهلذيل    .    العطاء    :    الفجر    :   قال ابن هشام 

 بذي فجر تأوي إليه األرامل   يل بن معمر عجف أضيايف مج

        .    هاشم بن عبد مناف    :    أبو الشعث الشجيات    :   قال ابن إسحاق 

  عبدالمطلب يلي السقاة والرفادة 

 مث ويل عبداملطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه املطلب ، فأقامها للناس ، وأقام لقومه ما    :   قال 
ؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ، وشرف يف قومه شرفا مل يبلغه أحد من آبائه ، وأحبه قومه كان آبا

      .   وعظم خطره فيهم 
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  ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 

  سبب حفر زمزم 

أول ما  وكان    :    قال ابن إسحاق    .   مث إن عبداملطلب بينما هو نائم يف احلجر إذ أيت فأمر حبفر زمزم 
ابتدىء به عبداملطلب من حفرها ، كما حدثين يزيد بن أيب حبيب املصري عن مرثد بن عبداهللا اليزين عن 

 أنه مسع علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه حيدث حديث زمزم حني أمر    :   عبداهللا بن زرير الغافقي 
 احفر طيبة ، قال    :   لنائم يف احلجر إذ أتاين آت فقال  إين    :    قال عبداملطلب    :   عبداملطلب حبفرها ، قال 

    :    فلما كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فيه ، فجاءين فقال    .    مث ذهب عين    :    قال    ؟    وما طيبة    :   قلت    :   

هب عين ، فلما كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فيه  مث ذ   :    قال    ؟    وما برة    :   فقلت    :    قال    .   احفر برة 
 فلما كان الغد    .    مث ذهب عين    :    قال    ؟    وما املضنونة    :    فقلت    :    فقال    .    احفر املضنونة    :   ، فجاءين فقال 

 ال ترتف    :    قال    ؟    وما زمزم    :    قلت    :    قال    .    احفر زمزم    :   رجعت إىل مضجعي فنمت فيه ، فجاءين فقال 
أبدا وال تذم ، تسقي احلجيج األعظم ، وهي بني الفرث والدم ، عند نقرة الغراب األعصم ، عند قرية 

      .   النمل 

  قريش تنازع عبدالمطلب في زمزم 

 قد صدق ، غدا مبعوله ومعه ابنه  فلما بني له شأا ، ودل على موضعها ، وعرف أنه   :   قال ابن إسحاق 
      .    فلما بدا لعبداملطلب الطي كرب    .   احلارث بن عبداملطلب ، ليس له يومئذ ولد غريه ، فحفر فيها 

  التحاكم في بئر زمزم 

لنا  يا عبداملطلب ، إا بئر أبينا إمساعيل ، وإن    :   فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته ، فقاموا إليه فقالوا 
 ما أنا بفاعل ، إن هذا األمر قد خصصت به دونكم ، وأعطيته من    :   فيها حقا فأشركنا معك فيها ؛ قال 

 فاجعلوا بيين وبينكم من شئتم    :   خناصمك فيها ؛قال    فأنصفنا فإنا غري تاركيك حىت    :   بينكم ؛ فقالوا له 
 فركب    .    وكانت بأشراف الشام    :    نعم ؛ قال    :    هذمي ؛ قال  كاهنة بين سعد بن   :   أحاكمكم إليه ؛ قالوا 

    :    قال    .   عبداملطلب ومعه نفر من بين أبيه من بين عبد مناف ، وركب من كل قبيلة من قريش نفر 

 والشام ، فين ماء  فخرجوا حىت إذا كانوا ببعض تلك املفاوز بني احلجاز   :    قال    .   واألرض إذ ذاك مفاوز 
عبداملطلب وأصحابه ، فظمئوا حىت أيقنوا باهللكة ، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش ، فأبوا عليهم ، 

 فلما رأى عبداملطلب ما صنع القوم وما    .    إنا مبفازة ، وحنن خنشى على أنفسنا مثل ما أصابكم    :   وقالوا 
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    :    ما رأينا إال تبع لرأيك ، فمرنا مبا شئت ؛ قال    :    قالوا    ؟    ماذا ترون    :   يتخوف على نفسه وأصحابه ، قال 

فإين أرى أن حيفر كل رجل منكم حفرته لنفسه مبا بكم اآلن من القوة ، فكلما مات رجل دفعه أصحابه 
 مجيعا ؛ يف حفرته مث واروه ، حىت يكون آخركم رجال واحدا ، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب

 فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ، مث قعدوا ينتظرون املوت عطشا ؛ مث إن    .    نعم ما أمرت به    :   قالوا 
 واهللا إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت ، ال نضرب يف األرض وال نبتغي ألنفسنا    :   عبداملطلب قال ألصحابه 

 حىت إذا فرغوا ، ومن معهم من    .   بالد ، ارحتلوا ، فارحتلوا ، لعجز ، فعسى اهللا أن يرزقنا ماء ببعض ال
         .   قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون ، تقدم عبداملطلب إىل راحلته فركبها 

فلما انبعثت به ، انفجرت من حتت خفها عني ماء عذب ، فكرب عبداملطلب وكرب أصحابه ، مث نزل 
 هلم إىل املاء ،    :   حىت ملئوا أسقيتهم ، مث دعا القبائل من قريش ، فقال فشرب وشرب أصحابه واستقوا 
 قد واهللا قضى لك علينا يا عبداملطلب ، واهللا ال خناصمك يف    :    مث قالوا    .   فقد سقانا اهللا ، فاشربوا واستقوا 

    .   فارجع إىل سقايتك راشدا زمزم أبدا ، إن الذي سقاك هذا املاء ذه الفالة هلو الذي سقاك زمزم ، 

 فهذا الذي بلغين من    :    قال ابن إسحاق    .   فرجع ورجعوا معه ، ومل يصلوا إىل الكاهنة ، وخلوا بينه وبينها 
حديث على بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف زمزم ، وقد مسعت من حيدث عن عبداملطلب أنه قيل له حني 

      :   أمر حبفر زمزم 

 يسقي حجيج اهللا يف كل مرب   دع باملاء الروي غري الكدر مث ا

   ليس خياف منه شيء ما عمر

 تعلموا أين قد أمرت أن أحفر لكم زمزم ؛    :   فخرج عبداملطلب ، حني قيل له ذلك ، إىل قريش ، فقال 
جع إىل مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت ،  فار   :    ال ؛ قالوا    :    قال    ؟    فهل بني يب لك أين هي    :   فقالوا 

 فرجع عبداملطلب إىل مضجعه    .   فإن يك حقا من اهللا يبني لك ، وإن يكن من الشيطان فلن يعود إليك 
 احفر زمزم ، إنك إن حفرا مل تندم ، وهي تراث من أبيك األعظم ، ال ترتف    :   فنام فيه ، فأيت فقيل له 

جيج األعظم ، مثل نعام حافل مل يقسم ، ينذر فيها ناذر ملنعم ، تكون مرياثا أبدا وال تذم ، تسقي احل
 هذا الكالم والكالم    :    قال ابن هشام    .   وعقدا حمكم ، ليست كبعض ما قد تعلم ، وهي بني الفرث والدم 

 إىل    "    ال ترتف أبدا وال تذم    "       :    يف حفر زمزم من قوله - رضوان اهللا عليه -الذي قبله ، من حديث علي 
 فزعموا أنه حني قيل له ذلك ،    :    قال ابن إسحاق    .    عندنا سجع وليس شعرا    "    عند قرية النمل    "       :   قوله 
      .   ي ذلك كان  واهللا أعلم أ   .    عند قرية النمل ، حيث ينقر الغراب غدا    :    قيل له    ؟    وأين هي    :   قال 

  عبدالمطلب يحفر زمزم 
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فغدا عبداملطلب ومعه ابنه احلارث ، وليس له يومئذ ولد غريه ، فوجد قرية النمل ، ووجد الغراب ينقر 
 فجاء باملعول وقام ليحفر    .    إساف ونائلة ، اللذين كانت قريش تنحر عندمها ذبائحها    :   عندها بني الوثنني 

 واهللا ال نتركك حتفر بني وثنينا هذين اللذين    :   مت إليه قريش حني رأوا جده ، فقالوا حيث أمر ، فقا
 فلما    .    ذد عين حىت أحفر ، فواهللا ألمضني ملا أمرت به    :   ننحر عندمها ؛ فقال عبداملطلب البنه احلارث 

ر إال يسريا ، حىت بدا له الطي ، فكرب عرفوا أنه غري نازع ، خلوا بينه وبني احلفر ، وكفوا عنه ، فلم حيف
 فلما متادى به احلفر وجد فيها غزالني من ذهب ، ومها الغزاالن اللذان دفنت    .   وعرفوا أنه قد صدق 

 يا عبداملطلب ،    :   جرهم فيها حني خرجت من مكة ، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدراعا ؛ فقالت له قريش 
 نضرب عليها بالقداح    :    ال ، ولكن هلم إىل أمر نصف بيين وبينكم    :    قال لنا معك يف هذا شرك وحق ؛

 أجعل للكعبة قدحني ، ويل قدحني ، ولكم قدحني ، فمن خرج له    :    قال    ؟    وكيف تصنع    :   ؛ قالوا 
 فجعل قدحني أصفرين    .    أنصفت    :   قدحاه على شيء كان له ، ومن ختلف قدحاه فال شيء له ؛ قالوا 

للكعبة ، وقدحني أسودين لعبداملطلب ، وقدحني أبيضني لقريش ؛ مث أعطوا القداح صاحب القداح الذي 
 صنم يف جوف الكعبة ، وهو أعظم أصنامهم ، وهو الذي يعين أبو سفيان    :    وهبل    "   يضرب ا عند هبل 

 وقام عبداملطلب يدعو اهللا عز وجل ،    "    أي أظهر دينك    :    أعل هبل    :   بن حرب يوم أحد حني قال 
فضرب صاحب القداح القداح ، فخرج األصفران على الغزالني للكعبة ، وخرج األسودان على األسياف 

 فضرب عبداملطلب األسياف بابا للكعبة ، وضرب يف    .   ، واألدراع لعبداملطلب ، وختلف قدحا قريش 
 مث إن عبداملطلب أقام سقاية    .    فكان أول ذهب حليته الكعبة ، فيما يزعمون    .   ن ذهب الباب الغزالني م
         .   زمزم للحجاج 

 ذكر بئار قبائل قريش بمكة

  و من حفرهاويالط

 وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بئارا مبكة ، فيما حدثنا زياد بن عبداهللا    :   قال ابن هشام 
      :   ائي عن حممد بن إسحاق ، قال البك

  عبد شمس يحفر الطوي

حفر عبد مشس بن عبد مناف الطوي ، وهي البئر اليت بأعلى مكة عند البيضاء ، دار حممد بن يوسف 
      .   الثقفي 
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  هاشم يحفر بذر

    .    أيب طالب  اليت عند املستنذر ، خطم اخلندمة على فم شعب  وحفر هاشم بن عبد مناف بذر ، وهي البئر

      :   وقال الشاعر    :    قال ابن هشام    .    ألجعلنها بالغا للناس    :   وزعموا أنه قال حني حفرها 

 جرابا وملكوما وبذر والغمرا   سقى اهللا أمواها عرفت مكاا 

 عدي بن نوفل بن  وحفر سجلة ، وهي بئر املطعم بن   :   سجلة واالختالف فيمن حفرها قال ابن إسحاق 
 ويزعم بنو نوفل أن املطعم ابتاعها من أسد بن هاشم ، ويزعم بنو    .   عبد مناف اليت يسقون عليها اليوم 

      .   هاشم أنه وهبها له حني ظهرت زمزم ، فاستغنوا ا عن تلك اآلبار 

  أمية بن عبد شمس يحفر الحفر 

      .   وحفر أمية بن عبد مشس احلفر لنفسه 

  بنو أسد تحفر سقية 

      .   وحفرت بنو أسد بن عبدالعزى سقية ، وهي بئر بين أسد 

  بنو عبدالدار تحفر أم أحراد 

      .   وحفرت بنو عبدالدار أم أحراد 

  بنو جمح تحفر السنبلة 

      .   وحفرت بنو مجح السنبلة ، وهي بئر خلف بن وهب 

  بنو سهم تحفر الغمر 

      .   ، وهي بئر بين سهم وحفرت بنو سهم الغمر 

  أصحاب رم وخم والحفر 

وكانت آبار حفائر خارجا من مكة قدمية من عهد مرة بن كعب ، وكالب بن مرة ، وكرباء قريش 
 بئر بين كالب بن    :    وخم ، وخم    .    بئر مرة بن كعب بن لؤي    :   األوائل منها يشربون ، وهي رم ، ورم 
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وهو أبو أيب جهم    :    قال ابن هشام    :    قال حذيفة بن غامن أخو بين عدي بن كعب بن لؤي    .   مرة ؛ واحلفر 
      :   بن حذيفة 

 وال نستقي إال خبم أو احلفر   وقدما غنينا قبل ذلك حقبة 

      .    وهذا البيت يف قصيدة له ، وسأذكرها إن شاء اهللا يف موضعها    :   قال ابن هشام 

  زم على سائر المياه فضل زم

 فعفت زمزم على البئار اليت كانت قبلها يسقي عليها احلاج ، وانصرف الناس إليها    :   قال ابن إسحاق 
ملكاا من املسجد احلرام ، ولفضلها على ما سواها من املياه ، وألا بئر إمساعيل بن إبراهيم عليهما 

      .   السالم 

   بنو عبد مناف يفتخرون بزمزم

وافتخرت ا بنو عبد مناف على قريش كلها ، وعلى سائر العرب ، فقال مسافر بن أيب عمرو بن أمية 
بن عبد مشس بن عبد مناف ، وهو يفخر على قريش مبا ولوا عليهم من السقاية والرفادة ، وما أقاموا 

، شرف بعضهم للناس من ذلك ، وبزمزم حني ظهرت هلم ، وإمنا كان بنو عبد مناف أهل بيت واحد 
      :   لبعض شرف ، وفضل بعضهم لبعض فضل 

 فنمى بنا صعدا  ورثنا اد من آبا ئنا

 الدالفة الرفدا  أمل نسق احلجيج وننحر

 شددا رفدا   ونلقى عند تصريف الْ منايا 

 ومن ذا خالد أبدا  فإن لك فلم منلك

 ونفقأ عني من حسدا  وزمزم يف أرومتنا

 وقال حذيفة بن غامن أخو بين عدي بن    :    قال ابن إسحاق    .    وهذه األبيات يف قصيدة له    :   ام قال ابن هش
      :   كعب بن لؤي 

 وعبد مناف ذلك السيد الفهري  وساقي احلجيج مث للخبز هاشم

 سقايته فخرا على كل ذي فخر   طوى زمزما عند املقام فأصبحت 

 وهذان البيتان يف قصيدة حلذيفة بن غامن سأذكرها يف    .   ين عبداملطلب بن هاشم  يع   :   قال ابن هشام 
        .   موضعها إن شاء اهللا تعاىل 
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  ذكر نذر عبدالمطلب ذبح ولده 

 قد نذر حني لقي من قريش - فيما يزعمون واهللا أعلم - وكان عبداملطلب بن هاشم    :   قال ابن إسحاق 
 ، لئن ولد له عشرة نفر ، مث بلغوا معه حىت مينعوه ، لينحرن أحدهم هللا عند الكعبة ما لقي عند حفر زمزم

 فلما تواىف بنوه عشرة ، وعرف أم سيمنعونه ، مجعهم مث أخربهم بنذره ، ودعاهم إىل الوفاء هللا بذلك    .   
    .    ائتوين   حا مث يكتب فيه امسه ، مث ليأخذ كل رجل منكم قد   :    قال    ؟    كيف نصنع    :   ، فأطاعوه وقالوا 

ففعلوا ، مث أتوه ، فدخل م على هبل يف جوف الكعبة ، وكان هبل على بئر يف جوف الكعبة ، وكانت 
      .   تلك البئر هي اليت جيمع فيها ما يهدي للكعبة 

  قداح هبل السبعة 

قدح فيه العقل إذا اختلفوا يف العقل من حيمله     .   وكان عند هبل قداح سبعة ، كل قدح منها فيه كتاب 
 لألمر إذ    "    نعم    "   منهم ، ضربوا بالقداح السبعة ، فإن خرج العقل فعلى من خرج محله ؛ وقدح فيه 

را ضربوا  إذا أرادوا أم   "    ال    "    عملوا به ؛ وقدح فيه    "    نعم    "   أرادوه يضرب به يف القداح ، فإن خرج قدح 
    "    ملصق    "    ؛ وقدح فيه    "    منكم    "   به يف القداح ، فإن خرج ذلك القدح مل يفعلوا ذلك األمر ؛ وقدح فيه 

 إذا أرادوا أن حيفروا للماء ضربوا بالقداح ، وفيها ذلك    "    املياه    "    ؛ وقدح فيه    "    من غريكم    "   ، وقدح فيه 
 وكانوا إذا أرادوا أن خيتنوا غالما ، أو ينكحوا منكحا ، أو يدفنوا ميتا    .    فحيثما خرج عملوا به القدح ،

، أو شكوا يف نسب أحدهم ، ذهبوا به إىل هبل ومبائة درهم وجزور ، فأعطوها صاحب القداح الذي 
 اضرب ، يا إهلنا    :   قداح يضرب ا ، مث قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، مث قالوا لصاحب ال

 اضرب ،    :    مث يقولون لصاحب القداح    .   ، هذا فالن بن فالن قد أردنا به كذا و كذا ، فأخرج احلق فيه 
 كان حليفا ؛ وإن خرج    "    من غريكم    "    كان منهم وسيطا ، وإن خرج عليه    "    منكم    "   فإن خرج عليه 

 كان على مرتلته فيهم ، ال نسب له وال حلف ؛ وإن خرج فيه شيء ، مما سوى هذا مما    "   لصق  م   "   عليه 
 أخروه عامه ذلك حىت يأتوه به مرة أخرى ، ينتهون يف    "    ال    "    عملوا به ؛ وإن خرج    "    نعم    "   يعملون به 

      .   أمورهم إىل ذلك مما خرجت به القداح 

  ب يحتكم إلى القداح عبدالمطل

    اضرب على بين هؤالء بقداحهم هذه وأخربه بنذره الذي نذر ،    :   فقال عبداملطلب لصاحب القداح 

فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه امسه ، وكان عبداهللا بن عبداملطلب أصغر بين أبيه ، كان هو 
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ن عمران بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب والزبري وأبو طالب لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد ب
      .   عائذ بن عمران بن خمزوم    :    قال ابن هشام    .   بن لؤي بن غالب بن فهر 

  خروج القداح على عبداهللا 

 أحب ولد عبداملطلب إليه ، فكان عبداملطلب يرى أن - فيما يزعمون - وكان عبداهللا    :   قال ابن إسحاق 
 فلما أخذ صاحب القداح    .    وهو أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .   طأه فقد أشوى السهم إذا أخ

القداح ليضرب ا ، قام عبداملطلب عند هبل يدعو اهللا ، مث ضرب صاحب القداح ، فخرج القدح على 
      .   عبداهللا 

  عبدالمطلب يحاول ذبح ابنه ، ومنع قريش له 

أخذ الشفرة ، مث أقبل به إىل إساف ونائلة ليذحبه ، فقامت إليه قريش من أنديتها فأخذه عبداملطلب بيده و
 واهللا ال تذحبه أبدا حىت تعذر    :    أذحبه ؛ فقالت له قريش وبنوه    :    قال    ؟    ماذا تريد يا عبداملطلب    :   ، فقالوا 

 وقال له املغرية بن    !   ذحبه ، فما بقاء الناس على هذا  لئن فعلت هذا ال يزال الرجل يأيت بابنه حىت ي   .   فيه 
 واهللا ال تذحبه أبدا حىت تعذر فيه ،    :   عبداهللا بن عمرو بن خمزوم بن يقظة ، وكان عبداهللا ابن أخت القوم 

از ، فإن به عرافة  ال تفعل ، وانطلق به إىل احلج   :    وقالت له قريش وبنوه    .   فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه 
هلا تابع ، فسلها ، مث أنت على رأس أمرك ، إن أمرتك بذحبه ذحبته ، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج 

        .   قبلته 

  ما أشارت به عرافة الحجاز على عبدالمطلب 

فسألوها ، وقص  فركبوا حىت جاءوها ،    .    خبيرب - فيما يزعمون -فانطلقوا حىت قدموا املدينة ، فوجدوها 
 ارجعوا عين اليوم حىت يأتيين    :   عليها عبداملطلب خربه وخرب ابنه ، وما أراد به ونذره فيه ؛ فقالت هلم 

 فرجعوا من عندها ، فلما خرجوا عنها ، قام عبداملطلب يدعو اهللا ، مث غدوا عليها ،    .   تابعي فأسأله 
    :    قالت    .    عشر من اإلبل ، وكانت كذلك    :    قالوا    ؟   دية فيكم  قد جاءين اخلرب ، كم ال   :   فقالت هلم 

فارجعوا إىل بالدكم ، مث قربوا صاحبكم ، وقربوا عشرا من اإلبل ، مث اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن 
، فقد خرجت على صاحبكم فزيدوا من اإلبل حىت يرضى ربكم ، وإن خرجت على اإلبل فاحنروها عنه 

      .   رضي ربكم ، وجنا صاحبكم 

  تنفيذ وصية العرافة ونجاة عبداهللا من الذبح 
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فخرجوا حىت قدموا مكة ، فلما أمجعوا على ذلك من األمر ، قام عبداملطلب يدعو اهللا ؛ مث قربوا عبداهللا 
ح على عبداهللا ؛ وعشرا من اإلبل ، وعبداملطلب قائم عند هبل يدعو اهللا عز وجل ، مث ضربوا فخرج القد

فزادوا عشرا من اإلبل ، فبلغت اإلبل عشرين ، وقام عبداملطلب يدعو اهللا عز وجل ، مث ضربوا فخرج 
القدح على عبداهللا ؛ فزادوا عشرا من اإلبل ، فبلغت اإلبل ثالثني ، وقام عبداملطلب يدعو اهللا ، مث ضربوا 

 فبلغت اإلبل أربعني ، وقام عبداملطلب يدعو اهللا ، ، فخرج القدح على عبداهللا ؛ فزادوا عشرا من اإلبل ،
مث ضربوا ، فخرج القدح على عبداهللا ؛ فزادوا عشرا من اإلبل ، فبلغت اإلبل مخسني ، وقام عبداملطلب 
يدعو اهللا عز وجل ، مث ضربوا ، فخرج القدح على عبداهللا ؛ فزادوا عشرا من اإلبل ، فبلغت اإلبل ستني 

دعو اهللا ، مث ضربوا ، فخرج القدح على عبداهللا ؛ فزادوا عشرا من اإلبل ، فبلغت ، وقام عبداملطلب ي
اإلبل سبعني ، وقام عبداملطلب يدعو اهللا ، مث ضربوا ، فخرج القدح على عبداهللا ؛ فزادوا عشرا من اإلبل 

 عبداهللا ؛ ، فبلغت اإلبل مثانني ، وقام عبداملطلب يدعو اهللا عز وجل ، مث ضربوا ، فخرج القدح على
فزادوا عشرا من اإلبل ، فبلغت اإلبل تسعني ، وقام عبداملطلب يدعوا اهللا ، مث ضربوا ، فخرج القدح 

على عبداهللا ؛ فزادوا عشرا من اإلبل ، فبلغت اإلبل مائة ، وقام عبداملطلب يدعوا اهللا ، مث ضربوا ، 
 فزعموا أن    .   ى رضا ربك يا عبداملطلب  قد انته   :   فخرج القدح على اإلبل ؛ فقالت قريش ومن حضر 

 ال واهللا حىت أضرب عليها ثالث مرات ؛ فضربوا على عبداهللا وعلى اإلبل ، وقام    :   عبداملطلب قال 
عبداملطلب يدعو اهللا ، فخرج القدح على اإلبل ، مث عادوا الثانية ، وعبداملطلب قائم يدعو اهللا ، فضربوا 

ل ، مث عادوا الثالثة ، وعبداملطلب قائم يدعو اهللا ، فضربوا ، فخرج القدح على ، فخرج القدح على اإلب
    .    إنسان وال سبع    :    ويقال    :    قال ابن هشام    .   اإلبل ، فنحرت ، مث تركت ال يصد عنها إنسان وال مينع 

      .   د من أهل العلم بالشعر  وبني أضعاف هذا احلديث رجز مل يصح عندنا عن أح   :   قال ابن هشام 

  ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبداهللا بن عبدالمطلب 

  عبداهللا يرفضها 

 على امرأة من بين - فيما يزعمون - مث انصرف عبداملطلب آخذا بيد عبداهللا ، فمر به    :   قال ابن إسحاق 
ن فهر ، وهي أخت ورقة أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ب

 أين تذهب يا    :   بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ، وهي عند الكعبة ؛ فقالت له حني نظرت إىل وجهه 
 أنا مع أيب ،    :    لك مثل اإلبل اليت حنرت عنك ، وقع علي اآلن ، قال    :    مع أيب ، قالت    :    قال    ؟   عبداهللا 

      .   فراقه وال أستطيع خالفه ، وال 
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  عبداهللا يتزوج آمنة بنت وهب 

فخرج به عبداملطلب حىت أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر ، وهو يومئذ سيد بين زهرة نسبا وشرفا ، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب ، وهي يومئذ 

        .   أفضل امرأة يف قريش نسبا وموضعا 

  أمهات آمنة بنت وهب 

وهي لربة بنت عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
 ألم حبيب بنت أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن    :    وبرة    .   بن فهر 

 عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن  لربة بنت عوف بن   :    وأم حبيب    .   غالب بن فهر 
      .   فهر 

  سبب زهد المرأة المعترضة لعبداهللا فيه 

فزعموا أنه دخل عليها حني أملكها مكانه ، فوقع عليها ، فحملت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ مث 
 ما لك ال تعرضني علي اليوم ما    :   خرج من عندها ، فأتى املرأة اليت عرضت عليه ما عرضت ، فقال هلا 

 فارقك النور الذي كان معك باألمس ، فليس يل بك اليوم    :    قالت له    ؟   كنت عرضت علي باألمس 
 أنه سيكون يف    :    - وكان قد تنصر واتبع الكتب - وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل    .   حاجة 

      .   هذه األمة نيب 

  ل آمنة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصة حم

 أن عبداهللا إمنا دخل على امرأة كانت له مع    :    وحدثين أيب إسحاق بن يسار أنه حدث    :   قال ابن إسحاق 
آمنة بنت وهب ، وقد عمل يف طني له ، وبه آثار من الطني ، فدعاها إىل نفسه ، فأبطأت عليه ملا رات 

ن عندها فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك الطني ، مث خرج عامدا إىل آمنة ، فمر به أثر الطني ، فخرج م
ا ، فدعته إىل نفسها ، فأىب عليها ، وعمد إىل آمنة ، فدخل عليها فأصاا ، فحملت مبحمد صلى اهللا 

رت يب وبني عينيك غرة بيضاء ،  ال ، مر   :    قالت    ؟    هل لك    :    مث مر بامرأته تلك ، فقال هلا    .   عليه وسلم 
 فزعموا أن امرأته تلك كانت    :    قال ابن إسحاق    .   فدعوتك فأبيت علي ، ودخلت على آمنة فذهبت ا 

 فدعوته رجاء أن تكون تلك يب ، فأىب علي    :    أنه مر ا وبني عينيه غرة مثل غرة الفرس ؛ قالت    :   حتدث 
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 فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه    .   اا ، فحملت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ودخل على آمنة ، فأص
      .   وسلم أوسط قومه نسبا ، وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه ، صلى اهللا عليه وسلم 

 ذكر ما قيل آلمنة عند حملها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أن آمنة بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه -واهللا أعلم  فيما يتحدث الناس -رؤيا آمنة ويزعمون 
 إنك قد    :    أا أُتيت ، حني محلت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقيل هلا    :   وسلم كانت حتدث 

 أعيذه بالواحد ، من شر كل حاسد ، مث مسيه    :   محلت بسيد هذه األمة ، فإذا وقع إىل األرض فقويل 
         .    ورأت حني محلت به أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى ، من أرض الشام    .   ا حممد

  وفاة عبداهللا

مث مل يلبث عبداهللا بن عبداملطلب ، أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أن هلك ، وأم رسول اهللا صلى 
      .   اهللا عليه وسلم حامل به 

  يه وسلموالدة رسول اهللا صلى اهللا عل

  ابن إسحاق يحدد الميالد

    :    حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي حممد بن إسحاق قال    :    حدثنا أبو حممد عبدامللك ابن هشام قال    :   قال 

ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني ، الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول ، عام الفيل 
 حدثين املطلب بن عبداهللا بن    :    قيس بن خمرمة عن مولده صلى اهللا عليه و سلم قال ابن إسحاق  رواية   .   

 ولدت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام    :   قيس بن خمرمة عن أبيه عن جده قيس بن خمرمة ، قال 
      .   الفيل ، فنحن لدتان 

   عليه وسلم رواية حسان بن ثابت ، عن مولده صلى اهللا

 وحدثين صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف ، عن حيىي بن عبداهللا بن عبدالرمحن    :   قال ابن إسحاق 
 واهللا    :    حدثين من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت ، قال    :    قال    .   بن سعد بن زرارة األنصاري 

، أعقل كل ما مسعت ، إذ مسعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على إين لغالم يفعة ، ابن سبع سنني أو مثان 
 طلع الليلة جنم    :    قال    ؟    ويلك ما لك    :    يا معشر يهود ، حىت إذا اجتمعوا إليه ، قالوا له    :   أطمة بيثرب 

        .   أمحد الذي ولد به 
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 ابن كم كان حسان    :   حسان بن ثابت ، فقلت  فسألت سعيد بن عبدالرمحن بن    :   قال حممد بن إسحاق 
 ابن ستني سنة ، وقدمها رسول اهللا صلى    :    فقال    ؟   املدينة   بن ثابت مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

      .   اهللا عليه وسلم ، وهو ابن ثالث ومخسني سنة ، فسمع حسان ما مسع وهو ابن سبع سنني 

  دته صلى اهللا عليه و سلم وما فعله به إعالم أمه جده بوال

 أنه قد ولد لك    :    فلما وضعته أمه صلى اهللا عليه وسلم ، أرسلت إىل جده عبداملطلب    :   قال ابن إسحاق 
غالم ، فأته فانظر إليه ؛ فأتاه فنظر إليه ، وحدثته مبا رأت حني محلت به ، وما قيل هلا فيه ، وما أمرت به 

      .   أن تسميه 

  فرح جده به صلى اهللا عليه و سلم ، و التماسه له المراضع 

فيزعمون أن عبداملطلب أخذه ، فدخل به الكعبة ؛ فقام يدعو اهللا ، ويشكر له ما أعطاه ، مث خرج به إىل 
 ويف    .   ملراضع  ا   :    قال ابن هشام    .    والتمس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرضعاء    .   أمه فدفعه إليها 

      .       ""     وحرمنا عليه املراضع     ""       :   كتاب اهللا تبارك وتعاىل يف قصه موسى عليه السالم 

  مرضعته حليمة و نسب أبيها 

      .    حليمة ابنة أيب ذؤيب    :    فاسترضع له امرأة من بين سعد بن بكر ، يقال هلا    :   قال ابن إسحاق 

  ب مرضعته نس

 عبداهللا بن احلارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن    :   وأبو ذؤيب 
 زوج حليمة ونسبه واسم أبيه الذي    .   بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن 

عة بن مالن بن ناصرة بن فصية بن نصر بن  احلارث بن عبدالعزى بن رفا   :   أرضعه صلى اهللا عليه وسلم 
      .    هالل بن ناصرة    :    ويقال    :    قال ابن هشام  .   سعد بن بكر بن هوازن 

  أوالد حليمة 

 عبداهللا بن احلارث ، وأنيسة بنت احلارث ، وحذافة بنت    :    وإخوته من الرضاعة    :   قال ابن إسحاق 
 وهم حلليمة بنت أيب ذؤيب    .    غلب ذلك على امسها فال تعرف يف قومها إال به احلارث ، وهي الشيماء ،
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 ويذكرون أن الشيماء كانت حتضنه مع أمها    .   ، عبداهللا بن احلارث ، أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
      .   إذا كان عندهم 

  و سلم حديث حليمة عما رأته من الخير بعد تسلمها له صلى اهللا عليه 

 وحدثين جهم بن أيب جهم موىل احلارث بن حاطب اجلمحي ، عن عبداهللا بن جعفر    :   قال ابن إسحاق 
 كانت حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية ، أم رسول اهللا صلى اهللا    :   بن أيب طالب ، أو عمن حدثه عنه قال 

زوجها ، وابن هلا صغري ترضعه يف نسوة من  أا خرجت من بلدها مع    :   عليه وسلم اليت أرضعته ، حتدث 
 فخرجت    :    قالت    .    وذلك يف سنة شهباء ، مل تبق لنا شيئا    :   بين سعد بن بكر ، تلتمس الرضعاء ، قالت 

على أتان يل قمراء ، معنا شارف لنا ، واهللا ما تبض بقطرة ، وما ننام ليلنا أمجع من صبينا الذي معنا ، 
 - يغذيه    :    ويقال    :    قال ابن هشام -ن اجلوع ، ما يف ثديي ما يغنيه ، وما يف شارفنا ما يغديه من بكائه م

ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاين تلك ، فلقد أدمت بالركب حىت شق ذلك عليهم 
ها رسول اهللا صلى اهللا ضعفا وعجفا ، حىت قدمنا مكة نلتمس الرضعاء ، فما منا امرأة إال وقد عرض علي

    :   عليه وسلم فتأباه ، إذا قيل هلا إنه يتيم ، وذلك أنا إمنا كنا نرجو املعروف من أيب الصيب ، فكنا نقول 

 فكنا نكرهه لذلك ، فما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت    !   عسى أن تصنع أمه وجده    وما    !   يتيم 
 واهللا إين ألكره أن أرجع من بني صواحيب ومل    :   طالق ، قلت لصاحيب رضيعا غريي ، فلما أمجعنا االن

 ال عليك أن تفعلي ، عسى اهللا أن جيعل لنا    :   أخذ رضيعا ، واهللا ألذهنب إىل ذلك اليتيم فألخذنه ؛ قال 
        .   ه  فذهبت إليه فأخذته ، وما محلين علي أخذه إال أين مل أجد غري   :    قالت    .   فيه بركة 

  الخير الذي أصاب حليمة 

 فلما أخذته ، رجعت به إىل رحلي ، فلما وضعته يف حجري أقبل عليه ثدياي مبا شاء من لنب ،    :   قالت 
فشرب حىت روي ، وشرب معه أخوه حىت روي ، مث ناما ، وما كنا ننام معه قبل ذلك ، وقام زوجي إىل 

حلب منها ما شرب ، وشربت معه حىت انتهينا ريا وشبعا ، فبتنا خبري ليلة شارفنا تلك ، فإذا إا حلافل ، ف
 فقلت    :    تعلمي واهللا يا حليمة ، لقد أخذت نسمة مباركة ؛ قالت    :    يقول صاحيب حني أصبحنا    :    قالت    .   
لته عليها معي ، فواهللا لقطعت  مث خرجنا وركبت أنا أتاين ، ومح   :    واهللا إين ألرجو ذلك ، قالت    :   

 اربعي    !    يا ابنة أيب ذؤيب ، وحيك    :   بالركب ما يقدر عليها شيء من محرهم ، حىت إن صواحيب ليقلن يل 
 واهللا    :    بلى واهللا ، إا هلي هي ؛ فيقلن    :    فأقول هلن    ؟   علينا ، أليست هذه أتانك اليت كنت خرجت عليها 

 مث قدمنا منازلنا من بالد بين سعد وما أعلم أرضا من أرض اهللا أجدب منها ،    :    قالت    .    لشأنا إن هلا



ابن هشام- سرية ابن هشام  87  

فكانت غنمي تروح علي حني قدمنا به معنا شباعا لُبنا ، فنحلب ونشرب ، وما حيلب إنسان قطرة لنب ، 
 ويلكم سرحوا حيث يسرح راعي    :   وال جيدها يف ضرع ، حىت كان احلاضرون من قومنا يقولون لرعيام 

 فلم نزل نتعرف    .   بنت أيب ذؤيب ، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لنب ، وتروح غنمي شباعا لبنا 
من اهللا الزيادة واخلري حىت مضت سنتاه وفصلته ، وكان يشب شبابا ال يشبه الغلمان ، فلم يبلغ سنتيه 

      .   حىت كان غالما جفرا 

  وع حليمة به إلى مكة أول مرة رج

 فكلمنا أمه وقلت    .    فقدمنا به على أمه وحنن أحرص شيء على مكثه فينا ، ملا كنا نرى من بركته    :   قالت 
      .    فلم نزل ا حىت ردته معنا    :    لو تركت بين عندي حىت يغلظ ، فإين أخشى عليه وبأ مكة ، قالت    :   هلا 

  الملكين اللذين شقا بطنه صلى اهللا عليه و سلم حديث 

 فرجعنا به ، فواهللا إنه بعد مقدمنا به بشهر مع أخيه لفي م لنا خلف بيوتنا ، إذ أتانا أخوه يشتد ،    :   قال 
 ذاك أخي القرشي قد أخذه رجالن عليهما ثياب بيض ، فأضجعاه ، فشقا بطنه ، فهما    :   فقال يل وألبيه 

 فالتزمته والتزمه أبوه    :    قالت    .    فخرجت أنا وأبوه حنوه ، فوجدناه قائما منتقَعا وجهه    :    قالت    .   ه يسوطان
 جاءين رجالن عليها ثياب بيض ، فأضجعاين وشقا بطين ، فالتمسا فيه    :    ما لك يا بين ؛ قال    :   ، فقلنا له 

      .    فرجعنا به إىل خبائنا    :   ت  قال   .   شيئا ال أدري ما هو 

  حليمة ترد محمدا صلى اهللا عليه وسلم إلى أمه 

 يا حليمة ، لقد خشيت أن يكون هذا الغالم قد أصيب فأحلقيه بأهله قبل أن يظهر    :    وقال يل أبوه    :   قالت 
 ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه    :    فاحتملناه ، فقدمنا به على أمه ، فقالت    :   ذلك به ، قالت 

 قد بلغ اهللا بابين وقضيت الذي علي ، وختوفت األحداث عليه ،    :    فقلت    :    قالت    ؟   ، وعلى مكثه عندك 
    .     فلم تدعين حىت أخربا   :    قالت    .    ما هذا شأنك ، فاصدقيين خربك    :   فأديته إليك كما حتبني ؛ قالت 

 كال ، واهللا ما للشيطان عليه من سبيل ،    :    نعم ؛ قالت    :    قلت    :    قالت    ؟    أفتخوفت عليه الشيطان    :   قالت 
 رأيت حني محلت به ، أنه خرج مين    :    بلى ؛ قالت    :    قلت    :   وإن لبين لشأنا ، أفال أخربك خربه ، قالت 

ور بصرى من أرض الشام ، مث محلت به ، فواهللا ما رأيت من محل قط كان أخف علي وال نور أضاء قص
أيسر منه ، ووقع حني ولدته وإنه لواضع يديه باألرض ، رافع رأسه إىل السماء ، دعيه عنك وانطلقي 

      .   راشدة 
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 الرسول يسأل عن نفسه وإجابته صلى اهللا عليه وسلم 

حدثين ثور بن يزيد ، عن بعض أهل العلم ، وال أحسبه إال عن خالد بن معدان  و   :   قال ابن إسحاق 
        :   الكالعي 

    :    قال    ؟    يا رسول اهللا ، أخربنا عن نفسك    :   أن نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا له 

 حني محلت يب أنه خرج منها نور أضاء نعم ، أنا دعوة أيب إبراهيم ، وبشرى أخي عيسى ، ورأت أمي
هلا قصور الشام ، واسترضعت يف بين سعد بن بكر ، فبينا أنا مع أخ يل خلف بيوتنا نرعى ما لنا ، إذ 

أتاين رجالن عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا ، مث أخذاين فشقا بطين ، واستخرجا قليب 
اها ، مث غسال قليب وبطين بذلك الثلج حىت أنقياه ، مث قال فشقاه ، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرح

 زنه مبائة من أمته ، فوزنين م    :    زنه بعشرة من أمته ، فوزنين م فوزنتهم ، مث قال    :   أحدمها لصاحبه 
هللا لو وزنه بأمته  دعه عنك ، فوا   :    زنه بألف من أمته ، فوزنين م فوزنتهم ، فقال    :   فوزنتهم ، مث قال 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا    :    رعيه صلى اهللا عليه وسلم الغنم وافتخاره بقرشيته قال ابن إسحاق    .   لوزا 
 قال ابن    .       "    وأنا    :    قال    ؟    وأنت يا رسول اهللا    :    ما من نيب إال وقد رعى الغنم ؛ قيل    "       :   عليه وسلم يقول 

 أنا أعربكم ، أنا قرشي ، واسترضعت    :    وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ألصحابه    :   إسحاق 
      .   يف بين سعد بن بكر 

  افتقاد حليمة له صلى اهللا عليه وسلم حين رجوعها به 

أن أمه السعدية ملا قدمت به مكة أضلها يف     :    وزعم الناس فيما يتحدثون ، واهللا أعلم    :   قال ابن إسحاق 
 إين قد قدمت مبحمد    :   الناس وهي مقبلة به حنو أهله ، فالتمسته فلم جتده ، فأتت عبداملطلب ، فقالت له 

 فلما كنت بأعلى مكة أضلين ، فواهللا ما أدرى أين هو ؛ فقام عبداملطلب عند الكعبة يدعو    .   هذه الليلة 
؛ فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل بن أسد ، ورجل آخر من قريش ، فأتيا به عبداملطلب ، اهللا أن يرده 

 هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة ، فأخذه عبداملطلب ، فجعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة    :   فقاال له 
      .   يعوذه ويدعو له ، مث أرسل به إىل أمه آمنة 

   عليه وسلم إلى مكة سبب آخر لرجوع حليمة به صلى اهللا

 أن مما هاج أمه السعدية على رده إىل أمه ، مع ما ذكرت    :    وحدثين بعض أهل العلم    :   قال ابن إسحاق 
ألمه مما أخربا عنه ، أن نفرا من احلبشة نصارى ، رأوه معها حني رجعت به بعد فطامه ، فنظروا إليه 
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 لنأخذن هذا الغالم ، فلنذهنب به إىل ملكنا وبلدنا ، فإن هذا غالم    :   وسألوها عنه وقلبوه ، مث قالوا هلا 
      .   كائن له شأن حنن نعرف أمره ، فزعم الذي حدثين أا مل تكد تنفلت به منهم 

  وفاة آمنة ، وحال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع جده عبدالمطلب بعدها 

  وفاة أمه صلى اهللا عليه وسلم 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب ، وجده عبداملطلب بن    :   حاق قال ابن إس
هاشم يف كالءة اهللا وحفظه ، ينبته اهللا نباتا حسنا ملا يريد به من كرامته ؛ فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا 

      .   عليه وسلم ست سنني ، توفيت أمة آمنه بنت وهب 

   اهللا عليه وسلم حين وفاة أمه عمر رسول اهللا صلى

 أن أم رسول اهللا صلى اهللا عليه    :    حدثين عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم    :   قال ابن إسحاق 
وسلم آمنة توفيت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن ست سنني باألبواء ، بني مكة واملدينة ، وكانت 

      .    بين عدي بن النجار ، تزيره إياهم ، فماتت وهي راجعة به إىل مكة قد قدمت به على أخواله من

  سبب خؤولة بني عدي بن النجار لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 فهذه اخلؤولة اليت ذكرها ابن    .    سلمى بنت عمرو النجارية    :    أم عبداملطلب بن هاشم    :   قال ابن هشام 
        .    صلى اهللا عليه وسلم فيهم إسحاق لرسول اهللا

  إجالل عبدالمطلب له صلى اهللا عليه وسلم و هو صغير 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع جده عبداملطلب بن هاشم ، وكان يوضع    :   قال ابن إسحاق 
ال جيلس عليه لعبداملطلب فراش يف ظل الكعبة ، فكان بنوه جيلسون حول فراشه ذلك حىت خيرج إليه ، 

 فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت وهو غالم جفر ، حىت جيلس    :   أحد من بنيه إجالال له ؛ قال 
 دعوا ابين ، فواهللا إن له    :   عليه ، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه ، فيقول عبداملطلب ، إذا رأى ذلك منهم 

      .   هره بيده ، ويسره ما يراه يصنع لشأنا ؛ مث جيلسه معه على الفراش ، وميسح ظ

  وفاة عبدالمطلب وما رثي به من الشعر 
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وفاة عبداملطلب ، و ما قيل فيه من الشعر فلما بلغ روس اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثاين سنني هلك 
العباس بن عبداهللا بن  وحدثين    :    قال ابن إسحاق    .    وذلك بعد الفيل بثماين سنني    .   عبداملطلب بن هاشم 

      .    أن عبداملطلب تويف ورسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن مثاين سنني    :   معبد بن العباس ، عن بعض أهله 

  عبدالمطلب يطلب من بناته أن يرثينه 

ميت  حدثين حممد بن سعيد بن املسيب أن عبداملطلب ملا حضرته الوفاة وعرف أنه    :   قال ابن إسحاق 
 صفية ، وبرة ، وعاتكة ، وأم حكيم البيضاء ، وأميمة ، وأروى ، فقال    :   مجع بناته ، وكن ست نسوة 

 ومل أر أحدا من أهل العلم بالشعر    :    قال ابن هشام    .    ابكني علي حىت أمسع ما تقلن قبل أن أموت    :   هلن 
      .    سعيد بن املسيب كتبناه يعرف هذا الشعر ، إال أنه ملا رواه عن حممد بن

  رثاء صفية بنت عبدالمطلب ألبيها 

      :   فقالت صفية بنت عبداملطلب تبكي أباها 

 على رجل بقارعة الصعيِد  أرقت لصوت نائحة بليل

 على خدي كمنحدر الفريد  ففاضت عند ذلكم دموعي

 له الفضل املبني على العبيد  على رجل كرمي غري وغل

 أبيك اخلري وارث كل جود  فياض شيبة ذي املعايلعلى ال

 وال شخت املقام وال سنيد   صدوق يف املواطن غري نكس 

مطاع يف عشريته محيد  طويل الباع أروع شيظمي 

 وغيث الناس يف الزمن احلرود  رفيع البيت أبلج ذي فضول

 يروق على املسود واملسود  كرمي اجلد ليس بذي وصوم

 خضارمة مالوثة أسود  ن نفر كرامعظيم احللم م

 ولكن ال سبيل إىل اخللود  فلو خلد امرؤ لقدمي جمد

  لكان خملدا أخرى الليايل لفضل اد واحلسب التليد 

  رثاء برة بنت عبدالمطلب ألبيها 

      :   وقالت برة بنت عبداملطلب تبكي أباها 

 طيب اخليم واملعتصر  أعيين جودا بدمع درر على
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 مجيل احمليا عظيم اخلطر   ماجد اجلد واري الزنادعلى

 وذي اد والعز واملفتخر   على شيبة احلمد ذي املكرمات 

  كثري املكارم جم الفجر   وذي احللم والفصل يف النائبات 

 منري يلوح كضوء القمر  له فضل جمد على قومه

 بصرف الليايل وريب القدر  أتته املنايا فلم تشوه

  تكة بنت عبدالمطلب ألبيها رثاء عا

      :   وقالت عاتكة بنت عبداملطلب تبكي أباها 

 بدمعكما بعد نوم النيام  أعيين جودا وال تبخال

 وشوبا بكاءكما بالِْتدام  أعيين واسحنفرا واسكبا

 على رجل غري نكس كهام  أعيين واستخرطا واسجما

  ويف الذمامكرمي املساعي   على اجلحفل الغمر يف النائبات 

 وذي مصدق بعد ثبت املقام  على شيبة احلمد واري الزناد

 ومردي املخاصم عند اخلصام  وسيف لدى احلرب صمصامة

   ويف عدملِّي صميم هلُام   وسهل اخلليقة طلق اليدين

 رفيع الذؤابة صعب املرام  تبنك يف باذخ بيته

  رثاء أم حكيم بنت عبدالمطلب ألبيها 

      :   الت أم حكيم البيضاء بنت عبداملطلب تبكي أباها وق

 وبكي ذا الندى واملكرمات   أال يا عني جودي واستهلي 

 بدمع من دموع هاطالت  أال يا عني وحيك أسعفيين

    

 أباك اخلري تيار الفرات   وبكِّي خري من ركب املطايا 

 تكرمي اخليم حممود اهلبا  طويل الباع شيبة ذا املعايل

 وغيثا يف السنني املمحالت  وصوال للقرابة هربزيا

 تروق له عيون الناظرات  وليثا حني تشتجر العوايل

 إذا ما الدهر أقبل باهلنات  عقيل بين كنانة واملرجى
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 بداهية وخصم املعضالت  ومفزعها إذا ما هاج هيج

 وبكي ، مابقيت ، الباكيات  فبكيه وال تسمي حبزن

  ت عبدالمطلب ألبيها رثاء أميمة بن

      :   وقالت أميمة بنت عبداملطلب تبكي أباها 

 وساقي احلجيج واحملامي عن اد  أال هلك الراعي العشرية ذو الفقِد

 إذا ما مساء الناس تبخل بالرعد  ومن يؤلف الضيف الغريب بيوته

 فلم تنفكك تزداد ياشيبة احلمد  كسبت وليدا خري ما يكسب الفىت

 فال تبعدن فكل حي إىل بعد  احلارث الفياض خالَّ مكانهأبو 

 وكان له أهال ملا كان من وجدي  فإين لباك ما بقيت وموجع

 فسوف أبكيه وإن كان يف اللحد   سقاك ويل الناس يف القرب ممطرا 

 وكان محيدا حيث ما كان من محد  فقد كان زينا للعشرية كلها

   رثاء أروى بنت عبدالمطلب ألبيها

      :   وقال أروى بنت عبداملطلب تبكي أباها 

 على مسح سجيته احلياُء  بكت عيين وحق هلا البكاء

 كرمي اخليم نيته العالء  على سهل اخلليقة أبطحي

 أبيك اخلري ليس له كفاء   على الفياض شيبة ذي املعايل 

 أغر كأن غرته ضياء  طويل الباع أملس شيظمي

 له اد املقدم والسناء  ولأقب الكشح أروع ذي فض

 قدمي اد ليس له خفاء  أيب الضيم أبلج هربزي

 وفاصلها إذا التمس القضاء  ومعقل مالك وربيع فهر

 وبأسا حني تنسكب الدماء  وكان هو الفىت كرما وجودا

 كأن قلوب أكثرهم هواء  إذا هاب الكماة املوت حىت

 بصره البهاءعليه حني ت  مضى قدما بذي ربد خشيب

  إعجاب عبدالمطلب بالرثاء 
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    .    أن هكذا فابكينين    :    فزعم يل حممد بن سعيد بن املسيب أنه أشار برأسه وقد أصمت    :   قال ابن إسحاق 

 و املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران    :   نسب املسيب بن حزن قال ابن هشام 
      .   بن خمزوم 

  رثاء حذيفة بن غانم لعبدالمطلب 

 وقال حذيفة بن غامن أخو بين عدي بن كعب بن لؤي يبكي عبداملطلب بن هاشم بن    :   قال ابن إسحاق 
بن عبد مناف ، ويذكر فضله وفضل قصي على قريش ، وفضل ولده من بعده عليهم ، وذلك أنه أخذ 

      :    هلب عبدالعزى بن عبداملطلب فافتكه بغرم أربعة آالف درهم مبكة ، فوقف ا فمر به أبو

 وال تسأما أُسقيتما سبل القطر  أعيين جودا بالدموع على الصدر

 بكاء امرىء مل يشوه نائب الدهر  وجودا بدمع واسفحا كل شارق

 على ذي حياء من قريش وذي ستر  وسحا ومجا واسجما ما بقيتما

 ا غري نكس وال هذرمجيل احملي  على رجل جلد القوى ذي حفيظه

 ربيع لؤي يف القحوط ويف العسر  على املاجد البهلول ذي الباع والندى

 كرمي املساعي طيب اخليم والنجر  على خري حاف من معد وناعل

 وأحظاهم باملكرمات وبالذكر  وخريهم أصال وفرعا ومعدنا

 وبالفضل عند احفات من الغرب  وأوالهم باد واحللم والنهى

 يضيء سواد الليل كالقمر البدر  على شيبة احلمد الذي كان وجهه

 وعبد مناف ذلك السيد الفهري  وساقي احلجيج مث للخبز هاشم

 سقايته فخرا على كل ذي فخر  طوى زمزما عند املقام فأصبحت

 وآل قصي من مقل وذي وفر  ليبك عليه كل عان بكربة

 يضة الطائر الصقرتفلق عنهم ب  بنوه سراة كهلهم وشبام

 ورابط بيت اهللا يف العسر واليسر  قصي الذي عادى كنانة كلها

    

 فقد عاش ميمون النقيبة واألمر  فإن تك غالته املنايا وصرفها

 مصاليت أمثال الردينية السمر  وأبقى رجاال سادة غري عزل

 أغر هجان اللون من نفر غر  أبو عتبة امللقى إيلَّ حباؤه

 نقي الثياب والذمام من الغدر  ل البدر يهتز للندىومحزة مث
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 وصول لذي القريب رحيم بذي الصهر  وعبد مناف ماجد ذو حفيظة

 كنسل امللوك ال تبور وال حتري  كهوهلم خري الكهول ونسلهم

 جتده بإجِريا أوائله جيري  مىت ما تالقي منهم الدهر ناشئا

 تبق اخلريات يف سالف العصرإذا اس  هم ملئوا البطحاء جمدا وعزة

 وعبد مناف جدهم جابر الكسر  وفيهم بناة للعال وعمارة

 من أعدائنا إذ أسلمتنا بنو فهر  بإنكاح عوف بنته ليجرينا

 بأمنه حىت خاضت العري يف البحر  فسرنا امي البالد وجندها

 وليس ا إال شيوخ بنو عمرو  وهم حضروا والناس باد فريقهم

 بئارا تسح املاء من ثبج البحر  ديارا مجة وطووا ابنوها 

 إذا ابتدروها صبح تابعة النحر  لكي يشرب احلجاج منها وغريهم

 خميسة بني األخاشب واحلجر  ثالثة أيام تظل ركام

 وال نستقي إال خبم أو احلفر  وقدما غنينا قبل ذلك حقبة

   ل السفاهة واهلجرويعفون عن قو  وهم يغفرون الذنب ينقم دونه

 وهم نكلوا عنا غواة بين بكر  وهم مجعوا حلف األحابيش كلها

 هلم شاكرا حىت تغيب يف القرب  فخارج ، إما أهلكن فال تزل

 قد أسدى يدا حمقوقة منك بالشكر  وال تنس ما أسدى ابن لُبىن فإنه

 لصدرحبيث انتهى قصد الفؤاد من ا  وأنت ابن لبىن من قصي إذا انتموا

 إىل حمتد للمجد ذي ثبج جسر  وأنت تناولت العال فجمعتها

 وسدت وليدا كل ذي سؤدد غمر  سبقت وفت القوم بذال ونائال

 إذا حصل األنساب يوما ذوو اخلرب  وأمك سر من خزاعة جوهر

 فأكرم ا منسوبة يف ذرا الزهر  إىل سبأ األبطال تنمى وتنتمي

 وذو جدن من قومها وأبو اجلرب  أبو مشر منهم وعمرو بن مالك

 يؤيد يف تلك املواطن بالنصر  وأسعد قاد الناس عشرين حجة

    "       :    وقوله    .    ، يعين أبا هلب ، أمه لبىن بنت هاجر اخلزاعي    "    أمك سر من خزاعة    "       :   قال ابن هشام 

 رثاء مطرود اخلزاعي لعبداملطلب و بين عبد مناف قال ابن إسحاق    .    عن غري ابن إسحاق    "   بإجريا أوائله 
      :    وقال مطرود بن كعب اخلزاعي يبكي عبداملطلب وبين عبد مناف    :   

 هال سألت عن آل عبد مناف  يا أيها الرجل احملول رحله
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 ضمنوك من جرم ومن إقراف  هبلتك أمك لو حللت بدارهم

 حىت يعود فقريهم كالكايف  هماخلالطني غنيهم بفقري

 والظاعنني لرحلة اإليالف  املنعمني إذا النجوم تغريت

 حىت تغيب الشمس يف الرجاف   واملطعمني إذا الرياح تناوحت 

 من فوق مثلك عقد ذات نطاف   إما هلكت أبا الفعال فما جرى 

 والفيض مطَّلب أيب األضياف  إال أبيك أحي املكارم وحده

  ة العباس على سقاية زمزم والي

 فلما هلك عبداملطلب بن هاشم ويل زمزم والسقاية عليها بعده العباس بن عبداملطلب ،    :   قال ابن إسحاق 
 فأقرها رسول اهللا صلى اهللا    .   وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا ؛ فلم تزل إليه حىت قام اإلسالم وهي بيده 

      .   يته ، فهي إىل آل العباس ، بوالية العباس إياها ، إىل هذا اليوم عليه وسلم له على ما مضى من وال

 كفالة أبي طالب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 فيما -وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد عبداملطلب مع عمه أيب طالب ، وكان عبداملطلب 
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبا طالب  يوصي به عمه أبا طالب ، وذلك ألن عبداهللا أب-يزعمون 

        .   أخوان ألب وأم ، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن خمزوم 

   عائذ بن عمران بن خمزوم    :   قال ابن هشام 

  والية أبي طالب ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

و الذي يلي أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد جده ، فكان  وكان أبو طالب ه   :   قال ابن إسحاق 
      .   إليه ومعه 

  اللهبي العائف

 قال - أن رجال من هلب    :    وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، أن أباه حدثه    :   قال ابن إسحاق 
فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمام ينظر  كان عائفا ، - من أزد شنوءة    :    وهلب    :   ابن هشام 

 فأتى به أبو طالب وهو غالم ، مع من يأتيه ، فنظر إىل رسول اهللا صلى    :    قال    .   إليهم ويعتاف هلم فيهم 
 الغالم علي به ، فلما رأى أبو طالب حرصه عليه    :   اهللا عليه وسلم ، مث شغله عنه شيء ، فلما فرغ قال 
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قال    .    ويلكم ، ردوا علي الغالم الذي رأيت آنفا ، فواهللا ليكونن له شأن    :   به عنه ، فجعل يقول غي    :    

      .   فانطلق أبو طالب 

  قصة بحيرى

 مث إن أبا طالب خرج يف ركب    :   حممد صلى اهللا عليه وسلم خيرج مع عمه إىل الشام قال ابن إسحاق 
 فيما -، فلما يأ للرحيل ، وأمجع املسري صب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تاجرا إىل الشام 

واهللا ألخرجن به معي ، وال يفارقين ، وال أفارقه أبدا ، أو كما قال       :    فرق له أبو طالب وقال -يزعمون 
أرض الشام ، وا راهب يقال  حبريى حيتفي بتجار قريش فلما نزل الركب بصرى من    .    فخرج به معه    .   

له حبريى يف صومعه له ، وكان إليه علم أهل النصرانية ومل يزل يف تلك الصومعة منذ قط راهب ، إليه 
 فلما نزلوا ذلك العام ببحريى    .   يصري علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون ، يتوارثونه كابرا عن كابر 

 فلما نزلوا به قريبا    .   كلمهم وال يعرض هلم حىت كان ذلك العام وكانوا كثريا ما ميرون به قبل ذلك فال ي
من صومعته صنع هلم طعاما كثريا ، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه و هو يف صومعته ، يزعمون أنه 
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يف صومعته ، يف الركب حني أقبلوا ، وغمامة تظله من بني 

 فنظر إىل الغمامة حني أظلت الشجرة ، وصرت    .    مث أقبلوا فرتلوا يف ظل شجرة قريبا منه    :    قال    .   القوم 
أغصان الشجرة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت استظل حتتها ؛ فلما رأى ذلك حبريى نزل من 

 إين قد صنعت لكم طعاما يا معشر    :   صومعته ، وقد أمر بذلك الطعام ، فصنع مث أرسل إليهم ، فقال 
    :    فقال له رجل منهم    :   قريش ، فأنا أحب أن حتضروا كلكم ، صغريكم وكبريكم ، وعبدكم وحركم 

    ؟   واهللا يا حبريى إن لك لشأنا اليوم ، فما كنت تصنع هذا بنا ، وقد كنا منر بك كثريا ، فما شأنك اليوم 
ت ، قد كان ما تقول ، ولكنكم ضيف ، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم  صدق   :   قال له حبريى 

 فاجتمعوا إليه ، وختلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني القوم ، حلداثة    .   طعاما فتأكلوا منه كلكم 
 ، فقال سنه ، يف رحال القوم حتت الشجرة ؛ فلما نظر حبريى يف القوم مل ير الصفة اليت يعرف وجيد عنده

 يا حبريى ، ما ختلف عنك أحد ينبغي له    :    يا معشر قريش ، ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي ؛ قالوا له    :   
 ال تفعلوا ، ادعوه فليحضر    :   أن يأتيك إال غالم ، وهو أحدث القوم سنا ، فتخلف يف رحاهلم ؛ فقال 

 والالت والعزى ، إن كان للؤم بنا أن    :   من قريش مع القوم  فقال رجل    :    قال    .   هذا الطعام معكم 
        .   يتخلف ابن عبداهللا بن عبداملطلب عن طعام من بيننا ، مث قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم 

  بحيرى يتثبت من محمد صلى اهللا عليه وسلم 
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 ، قد كان جيدها عنده من صفته ، فلما رآه حبريى جعل يلحظه حلظا شديدا وينظر إىل أشياء من جسده
 يا غالم ، أسألك حبق الالت والعزى    :   حىت إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا ، قام إليه حبريى ، فقال له 

 فزعموا أن    .   إال ما أخربتين عما أسألك عنه ؛ وإمنا قال له حبريى ذلك ، ألنه مسع قومه حيلفون ما 
 ال تسألين بالالت والعزى شيئا ، فواهللا ما أبغضت شيئا قط    :   يه وسلم قال له رسول اهللا صلى اهللا عل

 فجعل    .    سلين عما بدا لك    :    فباهللا إال ما أخربتين عما أسألك عنه ؛ فقال له    :   بغضهما ؛ فقال له حبريى 
ى اهللا عليه وسلم خيربه ، فيوافق يسأله عن أشياء من حاله يف نومه وهيئته وأموره ؛ فجعل رسول اهللا صل

ذلك ما عند حبريى من صفته ، مث نظر إىل ظهره ، فرأى خامت النبوة بني كتفيه على موضعه من صفته اليت 
      .    وكان مثل أثر احملجم    :    قال ابن هشام    .   عنده 

  بحيرى يوصي أبا طالب بمحمد صلى اهللا عليه وسلم 

    .    ابين    :    قال    ؟    ما هذا الغالم منك    :    فلما فرغ ، أقبل على عمه أيب طالب ، فقال له    :   قال ابن إسحاق 

 فما    :    فإنه ابن أخي ؛ قال    :    ما هو بابنك ، وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حيا ؛ قال    :   قال له حبريى 
 صدقت ، فارجع بابن أخيك إىل بلده ، واحذر عليه يهود    :   وأمه حبلى به ؛ قال  مات    :    قال    ؟   فعل أبوه 

، فواهللا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا ، فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم ، فأسرع به 
      .   إىل بالده 

  بعض من أهل الكتاب يريدون بمحمد صلى اهللا عليه وسلم الشر 

    :   ه أبو طالب سريعا حىت أقدمه مكة حني فرغ من جتارته بالشام ؛ فزعموا فيما روى الناس فخرج به عم

أن زريرا ومتاما ودريسا ، وهم نفر من أهل الكتاب ، قد كانوا رأوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دهم عنه حبريى ، مثل ما رآه حبريى يف ذلك السفر ، الذي كان فيه مع عمه أيب طالب ، فأرادوه فر

وذكرهم اهللا وما جيدون يف الكتاب من ذكره وصفته ، وأم إن أمجعوا ملا أرادوا به مل خيلصوا إليه ومل 
      :   يزل م حىت عرفوا ما قال هلم ، وصدقوه مبا قال ، فتركوه وانصرفوا عنه 

  محمد صلى اهللا عليه وسلم يشب على مكارم األخالق 

هللا عليه وسلم ، واهللا تعاىل يكلؤه وحيفظه وحيوطه من أقذار اجلاهلية ، ملا يريد به فشب رسول اهللا صلى ا
من كرامته ورسالته ، حىت بلغ أن كان رجال ، وأفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقا ، وأكرمهم حسبا 

، وأحسنهم جوارا ، وأعظمهم حلما ، وأصدقهم حديثا ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش 
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الق اليت تدنس الرجال ، ترتها وتكرما ، حىت ما امسه يف قومه إال األمني ، ملا مجع اهللا فيه من واألخ
      .   األمور الصاحلة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحدث عن حفظ اهللا له 

 حيدث عما كان اهللا حيفظه به يف صغره وأمر - فيما ذكر يل -وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 لقد رأيتين يف غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان ، كلنا قد تعرى    :   اهليته ، أنه قال ج

، وأخذ إزاره فجعله على رقبته ، حيمل عليه احلجارة ؛ فإين ألقبل معهم كذلك وأدبر ، إذ لكمين الكم 
 فأخذته وشددته علي ، مث جعلت أمحل    :    شد عليك إزارك ؛ قال    :   ما أراه ، لكمة وجيعة ، مث قال 

         .   احلجارة على رقبيت وإزاري علي من بني أصحايب 

  حرب الفجار 

  سببها 

 فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع عشرة سنة أو مخس عشرة سنة ، فيما    :   قال ابن هشام 
هاجت حرب الفجار بني قريش ، ومن معها من حدثين أبو عبيدة النحوي ، عن أيب عمرو بن العالء ، 

        .   كنانة ، وبني قيس عيالن 

وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن ، أجار لطيمة للنعمان بن املنذر ؛ فقال له الرباض بن قيس ، أحد بين ضمرة بن 

 فخرج فيها عروة    .    نعم ، وعلى اخللق كله    :    قال    ؟    أجتريها على كنانة    :    بن عبد مناة بن كنانة بكر
الرحال وخرج الرباض يطلب غفلته ، حىت إذا كان بتيمن ذي طالل بالعالية ، غفل عروة فوثب عليه 

      :   وقال الرباض يف ذلك     .   الرباض فقتله يف الشهر احلرام ، فلذلك مسي الفجار 

 شددت هلا بين بكر ضلوعي  وداهية م الناس قبلي

 وأرضعت املوايل بالضروع   هدمت ا بيوت بين كالب 

 فخر مييد كاجلذع الصريع  رفعت له بذي طالل كفي

      :   وقال لبيد بن مالك بن جعفر بن كالب 

 ا موايلوعامر واخلطوب هل   أبلغ ، إن عرضت ، بين كالب 

 وأخوال القتيل بين هالل  وبلغ ، إن عرضت ، بين منري
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 مقيما عند تيمن ذي طالل  بأن الوافد الرحال أمسى

      .   وهذه األبيات يف أبيات له فيما ذكر ابن هشام 

  قتال هوازن لقريش 

 يف الشهر احلرام بعكاظ ،  إن الرباض قد قتل عروة ، وهم   :    فأتى آت قريشا ، فقال    :   قال ابن هشام 
فارحتلوا وهوازن ال تشعر م ، مث بلغهم اخلرب فأتبعوهم ، فأدركوهم قبل أن يدخلوا احلرم ، فاقتتلوا حىت 

جاء الليل ، ودخلوا احلرم ، فأمسكت عنهم هوازن ، مث التقوا بعد هذا اليوم أياما ، والقوم متساندون 
      .    ، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يشهد القتال وهو صغير 

 وقال رسول اهللا صلى اهللا    .   وشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض أيامهم ، أخرجه أعمامه معهم 
 سن رسول اهللا صلى    .   وهم إذا رموهم ا  أي أرد عليهم نبل عد   :    كنت أُنبل على أعمامي    :   عليه وسلم 

 هاجت حرب الفجار ورسول اهللا صلى اهللا عليه    :   اهللا عليه و سلم عند حرب الفجار قال ابن إسحاق 
 سبب تسمية هذا اليوم بالفجار وإمنا مسي يوم الفجار مبا استحل هذان احليان ،    .   وسلم ابن عشرين سنة 
      .   فيه من احملارم بينهمكنانة وقيس عيالن ، 

 قائد قريش وكنانة

وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد مشس ، وكان الظفر يف أول النهار لقيس على كنانة ، 
 وحديث الفجار أطول مما   :   قال ابن هشام   .  حىت إذا كان يف وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس 

    .  ستقصائه قطعه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكرت ، وإمنا منعين من ا

  حديث تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خديجة رضي اهللا عنها

  سنه صلى اهللا عليه وسلم حين زواجه

 فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسا وعشرين سنة ، تزوج خدجية بنت خويلد   :  قال ابن هشام 
لعزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، فيما حدثين غري واحد بن أسد بن عبدا

     .  من أهل العلم عن أيب عمرو املدين 
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  خروجه صلى اهللا عليه وسلم إلى التجارة بمال خديجة

 وكانت خدجية بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال ، تستأجر الرجال يف ماهلا   :  قال ابن إسحاق 
م إياه ، بشيء جتعله هلم ، وكانت قريش قوما جتارا ؛ فلما بلغها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وتضار

وسلم ما بلغها ، من صدق حديثه ، وعظم أمانته ، وكرم أخالقه ، بعثت إليه فعرضت عليه أن خيرج يف 
 هلا يقال له ميسرة ، مال هلا إىل الشام تاجرا ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه من التجار ، مع غالم

فقبله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها ، وخرج يف ماهلا ذلك ، وخرج معه غالمها ميسرة حىت قدم 
 حديثه صلى اهللا عليه وسلم مع الراهب فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ظل شجرة قريبا   .  الشام 

 من هذا الرجل الذي نزل حتت   :  يسرة ، فقال له من صومعة راهب من الرهبان ، فاطلع الراهب إىل م
 ما نزل حتت هذه   :   هذا رجل من قريش من أهل احلرم ؛ فقال له الراهب   :   قال له ميسرة   ؟  هذه الشجرة 

       .  الشجرة قط إال نيب 

ي ، مث أقبل قافال مث باع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلعته اليت خرج ا ، واشترى ما أراد أن يشتر
 إذا كانت اهلاجرة واشتد احلر ، يرى ملكني - فيما يزعمون - فكان ميسرة   .  إىل مكة ومعه ميسرة 

 فلما قدم مكة على خدجية مباهلا ، باعت ما جاء به ، - وهو يسري على بعريه -يظالنه من الشمس 
    .   يرى من إظالل امللكني إياه  وحدثها ميسرة عن قول الراهب ، وعما كان  .  فأضعف أو قريبا 

  خديجة ترغب في الزواج منه صلى اهللا عليه وسلم 

وكانت خدجية امرأة حازمة شريفة لبيبة ، مع ما أراد اهللا ا من كرامته ، فلما أخربها ميسرة مما أخربها 
ن عم ، إين قد رغبت  يا اب  :   - فيما يزعمون -به بعثت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت له 

  .  فيك لقرابتك وسطتك يف قومك وأمانتك وحسن خلقك ، وصدق حديثك ، مث عرضت عليه نفسها 

وكانت خدجية يومئذ أوسط نساء قريش نسبا ، وأعظمهن شرفا ، وأكثرهن ماال ؛ كل قومها كان 
     .  حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه 

  نسب خديجة رضي اهللا عنها 

ة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وهي خدجي
 فاطمة بنت زائدة بن األصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي   :   وأمها   .  بن فهر 

عمرو بن معيص  هالة بنت عبد مناف بن احلارث بن عمرو بن منقذ بن   :   وأم فاطمة   .  بن غالب بن فهر 
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 قالبة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص   :   وأم هالة   .  بن عمر بن لؤي بن غالب بن فهر 
     .  بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتزوج من خديجة بعد استشارة أعمامه 

 ألعمامه فخرج معه عمه محزة بن عبداملطلب فلما قالت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر ذلك
   :   صداق خدجية قال ابن هشام   .  ، رمحه اهللا ، حىت دخل على خويلد ابن أسد ، فخطبها إليه ، فتزوجها 

وأصدقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرين بكرة ، وكانت أول امرأة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا 
 أوالده صلى اهللا عليه وسلم من   .  يها غريها حىت ماتت ، رضي اهللا عنها عليه وسلم ، ومل يتزوج عل

 القاسم ، - إال إبراهيم - فولدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولده كلهم   :  خدجية قال ابن إسحاق 
، وبه كان يكىن صلى اهللا عليه وسلم ، والطاهر ، والطيب ، وزينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة 

 أكرب بنيه القاسم ، مث الطيب ، مث الطاهر ؛ وأكرب بناته   :   ترتيب والدم قال ابن هشام   .  عليهم السالم 
 فأما القاسم ، والطيب ، والطاهر ، فهلكوا   :   قال ابن إسحاق   .  رقية ، مث زينب ، مث أم كلثوم ، مث فاطمة 

 إبراهيم   .  م ، فأسلمن وهاجرن معه صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية ؛ وأما بناته فكلهن أدركن اإلسال
 أم   :   حدثنا عبداهللا بن وهب عن ابن هليعة ، قال   .   وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية   :  وأمه قال ابن هشام 

     .   أنصنا  مارية سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت أهداها إليه املقوقس من حفن من كورة  :  إبراهيم 

  ورقة يتنبأ له صلى اهللا عليه وسلم 

 وكان - وكانت خدجية بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل ابن أسد بن عبدالعزى   :  قال ابن إسحاق 
 ما ذكر هلا غالمها ميسرة من قول -ابن عمها ، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس 

 لئن كان هذا حقا يا خدجية ، إن   :  كان امللكان يظالنه ؛ فقال ورقة الراهب ، وما كان يرى منه إذ 
     .  حممدا لنيب هذه األمة ، وقد عرفت أنه كائن هلذه األمة نيب ينتظر ، هذا زمانه ، أو كما قال 

  شعر لورقة 

     :   فقال ورقة يف ذلك   ؟   حىت مىت   :  فجعل ورقة يستبطىء األمر ويقول 

 هلم طاملا بعث النشيجا   يف الذكرى جلوجا جلجت وكنت 

 فقد طال انتظاري يا خدجيا  ووصف من خدجية بعد وصف

  حديثك أن أرى منه خروجا   ببطن املكتني على رجائي
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 من الرهبان أكره أن يهوجا  مبا خربتنا من قول قس

 وخيصم من يكون له حجيجا  بأن حممدا سيسود فينا

 يقيم به الربية أن متوجا  نورويظهر يف البالد ضياء 

    

 ويلقى من يسامله فلوجا  فيلقى من حياربه خسارا

 شهدت فكنت أوهلم ولوجا  فيا لييت إذا ما كان ذاكم

 ولو عجت مبكتها عجيجا   ولوجا يف الذي كرهت قريش 

 إىل ذي العرش إن سفلوا عروجا  أرجي بالذي كرهوا مجيعا

 ن خيتار من مسك الربوجامب  وهل أمر السفالة غري كفر

 يضج الكافرون هلا ضجيجا  فإن يبقوا وأبق تكن أمور

 من األقدار متلفة حروجا  وإن أهلك فكل فىت سيلقى

حديث بنيان الكعبة وحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين قريش في وضع 
 الحجر

  سبب هذا البنيان

 عليه وسلم مخسا وثالثني سنة ، اجتمعت قريش لبنيان  فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا  :  قال ابن إسحاق 
الكعبة ، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها ، وإمنا كانت رضما فوق القامة ، فأرادوا رفعها 

وتسقيفها ، وذلك أن نفرا سرقوا كرتا للكعبة ، وإمنا كان يكون يف بئر يف جوف الكعبة ، وكان الذي 
   .   فقطعت قريش يده   :   قال ابن هشام   .  كا موىل لبين مليح بن عمرو من خزاعة وجد عنده الكرت دوي

 وكان البحر قد رمى بسفينة إىل جدة لرجل من جتار   .  وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك 
هلم يف الروم ، فتحطمت ، فأخذوا خشبها ، فأعدوه لتسقيفها ، وكان مبكة رجل قبطي جنار ، فتهيأ 

 وكانت حية خترج من بئر الكعبة اليت كان يطرح فيها ما يهدى هلا كل يوم ،   .  أنفسهم بعض ما يصلحه 
فتتشرق على جدار الكعبة ، وكانت مما يهابون ، وذلك أنه كان ال يدنو منها أحد إال احزألت وكشت 

ار الكعبة ، كما كانت تصنع ، بعث  فبينا هي ذات يوم تتشرق على جد  .  وفتحت فاها ، وكانوا يهابوا 
 إنا لنرجو أن يكون اهللا قد رضي ما أردنا ، عندنا   :  اهللا إليها طائرا فاختطفها ، فذهب ا ؛ فقالت قريش 

 أبو وهب خال أيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  عامل رفيق ، وعندنا خشب ، وقد كفانا اهللا احلية 
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بة فلما أمجعوا أمرهم يف هدمها وبنائها ، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن وما حدث له عند بناء الكع
 فتناول من الكعبة حجرا ، - عائذ بن عمران بن خمزوم   :   قال ابن هشام -عبد بن عمران بن خمزوم 

با  يا معشر قريش ، ال تدخلوا يف بنائها من كسبكم إال طي  :  فوثب من يده حىت رجع إىل موضعه ، فقال 
 والناس ينحلون هذا الكالم الوليد   .  ، ال يدخل فيها مهر بغي ، وال بيع ربا ، وال مظلمة أحد من الناس 

 وقد حدثين عبداهللا بن أيب جنيح املكي أنه   :   قال ابن إسحاق   .  بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم 
حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن حدث عن عبداهللا بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن 

   :   أنه رأى ابنا جلعدة بن هبرية بن أيب وهب بن عمرو يطوف بالبيت ، فسأل عنه ، فقيل   :  كعب بن لؤي 

 جد هذا ، يعين أبا وهب ، الذي أخذ   :  هذا ابن جلعدة بن هبرية ؛ فقال عبداهللا بن صفوان عند ذلك 
   :  هلدمها فوثب من يده ، حىت رجع إىل موضعه ، فقال عند ذلك حجرا من الكعبة حني أمجعت قريش 

يا معشر قريش ، ال تدخلوا يف بنائها من كسبكم إال طيبا ، ال تدخلوا فيها مهر بغي ، وال بيع ربا ، وال 
     .  مظلمة أحد ، من الناس 

  شعر في أبي وهب

 عليه وسلم ، وكان شريفا ، وله يقول شاعر  وأبو وهب خال أيب رسول اهللا صلى اهللا  :  قال ابن إسحاق 
     :  من العرب 

 غدت من نداه رحلها غري خائب  ولو بأيب وهب أخنت مطييت

 إذا حصلت أنساا يف الذوائب   بأبيض من فرعي لؤي بن غالب 

 توسط جداه فروع األطايب  أيب ألخذ الضيم يرتاح للندى

 ز يعلوهن مثل السبائبمن اخلب  عظيم رماد القدر ميال جفانه

  نصيب قبائل قريش في تجزئة الكعبة

مث إن قريشا جزأت الكعبة ، فكان شق الباب لبين عبد مناف وزهرة ، وكان ما بني الركن األسود 
والركن اليماين لبين خمزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم ، وكان ظهر الكعبة لبين مجح وسهم ، ابين 

ن لؤي ، وكان شق احلجر لبين عبدالدار بن قصي ، ولبين أسد بن عمرو بن هصيص بن كعب ب
       .  عبدالعزى بن قصي ، ولبين عدي بن كعب بن لؤي ، وهو احلطيم 

 أنا   :  الوليد بن املغرية يبدأ دم الكعبة مث إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه ، فقال الوليد بن املغرية 
   :   ويقال   :   قال ابن هشام - اللهم مل ترع   :   ، مث قام عليها ، وهو يقول أبدؤكم يف هدمها ، فأخذ املعول
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   :   مث هدم من ناحية الركنني ، فتربص الناس تلك الليلة ، وقالوا   .   اللهم إنا ال نريد إال اخلري -مل نزغ 

، فقد رضي اهللا صنعنا ، ننظر ، فإن أصيب مل دم منها شيئا ورددناها كما كانت ، وإن مل يصبه شيء 
 فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله ، فهدم وهدم الناس معه ، حىت إذا انتهى اهلدم م إىل   .  فهدمنا 

     .  األساس ، أساس إبراهيم عليه السالم ، أفضوا إىل حجارة خضر كاألسنمة آخذ بعضها بعضا 

  امتناع قريش عن هدم األساس وسببه 

 احلديث أن رجال من قريش ممن كان يهدمها ، أدخل عتلة   :   فحدثين بعض من يروي   :  اق قال ابن إسح
     .  بني حجرين منها ليقلع ا أحدمها ، فلما حترك احلجر تنقضت مكة بأسرها ، فانتهوا عن ذلك األساس 

  الكتاب الذي وجد في الركن 

ن كتابا بالسريانية ، فلم يدروا ما هو حىت قرأه هلم  وحدثت أن قريشا وجدوا يف الرك  :  قال ابن إسحاق 
 أنا اهللا ذو بكة ، خلقتها يوم خلقت السماوات واألرض ، وصورت الشمس   :  رجل من يهود ، فإذا هو 
   .   أمالك حنفاء ، ال تزول حىت يزول أخشباها ، مبارك ألهلها يف املاء واللنب  والقمر ، وحففتها بسبعة

     .   جبالها   :   أخشباها   :  قال ابن هشام 

  الكتاب الذي وجد في المقام 

 مكة بيت اهللا احلرام يأتيها رزقها من ثالثة   :   وحدثت أم وجدوا يف املقام كتابا فيه   :  قال ابن إسحاق 
     .  سبل ، ال حيلها أول من أهلها 

  حجر الكعبة المكتوب عليه العظة 

ليث بن أيب سليم أم وجدوا حجرا يف الكعبة قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه  وزعم   :  قال ابن إسحاق 
 من يزرع خريا حيصد غبطة ، ومن يرزع شرا   :  وسلم بأربعني سنة ، إن كان ما ذكر حقا ، مكتوبا فيه 

     .   أجل ، كما ال جيتىن من الشوك العنب   !   تعملون السيئات ، وجتزون احلسنات   .  حيصد ندامة 

  االختالف بين قريش في وضع الحجر 

 على حدة ، مث بنوها ،   مث إن القبائل من قريش مجعت احلجارة لبنائها ، كل قبيلة جتمع  :  قال ابن إسحاق 
حىت بلغ البنيان موضع الركن ، فاختصموا فيه ، كل قبيلة تريد أن ترفعه إىل موضعه دون األخرى ، حىت 
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 لعقة الدم فقربت بنو عبدالدار جفنة مملوءة دما ، مث تعاقدوا هم وبنو   .  ا للقتال حتاوزوا وحتالفوا ، وأعدو
   .  عدي بن كعب بن لؤي على املوت ، وأدخلوا أيديهم يف ذلك الدم يف تلك اجلفنة ، فسموا لعقة الدم 

 أبو أمية بن املغرية   .  فمكث قريش أربع ليال أو مخسا ، مث إم اجتمعوا يف املسجد ، وتشاوروا وتناصفوا 
 أن أبا أمية بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، وكان عامئذ أسن   :  جيد حال فزعم بعض أهل الرواية 

 يا معشر قريش ، اجعلوا بينكم فيما ختتلفون فيه أول من يدخل من باب هذا املسجد   :  قريش كلها ؛ قال 
     .  يقضي بينكم فيه ، ففعلوا 

  ول صلى اهللا عليه وسلم يضع الحجر الرس

 هذا األمني ، رضينا ، هذا   :  فكان أول داخل عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فلما رأوه قالوا 
 هلم إيل ثوبا ، فأتى به ، فأخذ   :  حممد ؛ فلما انتهى إليهم وأخربوه اخلرب ، قال صلى اهللا عليه وسلم 

 حىت إذا   :   لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، مث ارفعوه مجيعا ، ففعلوا   :  قال الركن فوضعه فيه بيده ، مث 
 وكانت قريش تسمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   .  بلغوا به موضعه ، وضعه هو بيده ، مث بين عليه 

     .   األمني   :  قبل أن يرتل عليه الوحي 

   قريش من بنيان الكعبة شعر الزبير في الحية التي كانت تمنع

فلما فرغوا من البنيان ، وبنوها على ما أرادوا ، قال الزبري بن عبداملطلب ، فيما كان من أمر احلية اليت 
     :  كانت قريش اب بنيان الكعبة هلا 

 إىل الثعبان وهي هلا اضطراب  عجبت ملا تصوبت العقاب

 ابوأحيانا يكون هلا وث  وقد كانت يكون هلا كشيش

    

 يبنا البناء وقد اب  إذا قمنا إىل التأسيس شدت

 عقاب تتلئب هلا انصباب   فلما أن خشينا الرجز جاءت 

 لنا البنينان ليس له حجاب  فضمتها إليها مث خلت

 لنا منه القواعد والتراب  فقمنا حاشدين إىل بناء

 وليس على مسوينا ثياب  غداة نرفع التأسيس منه

 فليس ألصله منهم ذهاب  ليك بين لؤيأعز به امل

 ومرة قد تقدمها كالب  وقد حشدت هناك بنو عدي
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  وعند اهللا يلتمس الثواب   فبوأنا املليك بذاك عزا

     :   ويروي   :  قال ابن هشام 

    وليس على مساوينا ثياب 

  ارتفاع الكعبة وكسوتها 

وسلم مثاين عشرة ذراعا ، وكانت تكسى القباطي ، وكانت الكعبة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
     .  مث كسيت الربود ، وأول من كساها الديباج احلجاج بن يوسف 

  حديث الحمس 

  قريش تبتدع الحمس 

 ابتدعت رأي احلمس رأيا رأوه - ال أدري أقبل الفيل أم بعده - وقد كانت قريش   :  قال ابن إسحاق 
نو إبراهيم وأهل احلرمة ، ووالة البيت ، وقطان مكة وساكنها ، فليس ألحد من  حنن ب  :  وأداروه ؛ فقالوا 

العرب مثل حقنا ، وال مثل مرتلتنا ، وال تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا ، فال تعظموا شيئا من احلل 
ما كما تعظمون احلرم ، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب حبرمتكم ، وقالوا قد عظموا من احلل مثل 

 فتركوا الوقوف على عرفة ، واإلفاضة منها ، وهم يعرفون ويقرون أا من املشاعر   .  عظموا من احلرم 
واحلج ودين إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم ، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها ، و أن يفيضوا منها ، إال 

احلرمة وال نعظم غريها كما نعظمها حنن  حنن أهل احلرم ، فليس ينبغي لنا أن خنرج من   :  أم قالوا 
احلمس ، واحلمس أهل احلرم ، مث جعلوا ملن ولدوا من العرب من ساكن احلل واحلرم مثل الذي هلم ، 

     .  بوالدم إياهم ، حيل هلم ما حيل هلم ، وحيرم عليهم ما حيرم عليهم 

  القبائل التي آمنت مع قريش بالحمس 

 أن بين   :   وحدثين أبو عبيد النحوى   :   قال ابن هشام   .  لوا معهم يف ذلك وكانت كنانة وخزاعة قد دخ
     :  عامر بن صعصة بن معاوية بن بكر بن هوازن دخلوا معهم يف ذلك ، وأنشدين لعمرو بن معد يكرب 

 بتثليث ما ناصيت بعدي األحامسا  أعباس لو كانت شيارا جيادنا

 بين عامر بن   :   يعين باألحامس   .   السمان احلسان   :   والشيار   .   موضع من بالدهم   :   تثليث   :  قال ابن هشام 
 وهذا البيت من   .   عباس بن مرداس السلمي ، وكان أغار على بن زبيد بتثليت   :   وبعباس   .  صعصعة 

     :   وأنشدين للقيط بن زرارة الدارمي يف يوم جبلة   .  قصيدة لعمرو 
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 املعشر اجللة يف القوم احلمس  جذم إليك إا بنو عبسأ

     .  ألن بين عبس كانوا يوم جبلة حلفاء يف بين عامر بن صعصعة 

  يوم جبلة 

 يوم كان بني بين حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم ، وبني بين عامر بن صعصعة ، فكان   :  ويوم جبلة 
 عدس ، وأسر حاجب   حنظلة ، وقتل يومئذ لقيط بن زرارة بنالظفر فيه لبين عامر بن صعصعة على بين

   .  بن زرارة بن عدس ، وازم عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبداهللا ابن دارم بن مالك بن حنظلة 

     :  ففيه يقول جرير للفرزدق 

 وعمرو بن عمرو إذ دعوا يالدارِم  كأنك مل تشهد لقيطا وحاجبا

     .  ية له وهذا البيت يف قصد

  يوم ذي نجب 

مث التقوا يوم ذي جنب ، فكان الظفر حلنظلة على بين عامر ، وقتل يومئذ حسان بن معاوية الكندي ، 
 وأُسر يزيد بن الصعق الكاليب وازم الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب ، أبو عمر   .  وهو ابن كبشة 

     :   ففيه يقول الفرزدق   .  بن الطفيل 

 على قرزل رجال ركوض اهلزائم  ن إذ جنى طفيل بن مالكومنه

 نزيد على أم الفراخ اجلوامث  وحنن ضربنا هامة ابن خويلد

     :   فقال جرير   .  وهذان البيتان يف قصيدة له 

 والقى امرأ يف ضمة اخليل مصقعا  وحنن خضبنا البن كبشة تاجه

        .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 وإمنا منعين من استقصائه ما ذكرت يف حديث يوم   .  بلة ويوم ذي جنب أطول مما ذكرنا وحديث يوم ج
     .  الفجار 

  ما زادته قريش في الحمس 

 ال ينبغي للحمس ان يأتقطوا األقط   :   مث ابتدعوا يف ذلك أمورا مل تكن هلم ، حىت قالوا   :  قال ابن إسحاق 
 يدخلوا بيت من شعر ، وال يستظلوا إن استظلوا إال يف بيوت األدم ، وال يسئلوا السمن وهم حرم ، وال

 ال ينبغي ألهل احلل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من   :  ما كانوا حرما ، مث رفعوا يف ذلك ، فقالوا 
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ب احلل إىل احلرم ، إذا جاءوا حجاجا أو عمارا ، وال يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إال يف ثيا
     .  احلمس ، فإن مل جيدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة 

  اللقى عند الحمس 

فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ، ومل جيدوا ثياب احلمس ، فطاف يف ثيابه اليت جاء ا من احلل 
وكانت العرب تسمى    .  ، ألقاها إذا فرغ من طوافه ، مث مل ينتفع ا ، ومل ميسها هو ، وال أحد غريه أبدا 

 ووقفوا على عرفات ، وأفاضوا منها ،   .  فدانت به   فحملوا على ذلك العرب ،   .  تلك الثياب اللقى 
 أما الرجال فيطوفون عراة ، وأما النساء فتضع إحداهن ثياا كلها إال درعا مفرجا   :  وطافوا بالبيت عراة 

     :  العرب ، وهي كذلك تطوف بالبيت  فقالت امرأة من   .  عليها ، مث تطوف فيه 

 وما بدا منه فال أحله   اليوم يبدو بعضه أو كله 

 فقال قائل من   .  ومن طاف منهم يف ثيابه اليت جاء فيها من احلل ألقاها ، فلم ينتفع ا هو وال غريه 
     :  العرب يذكر شيئا تركه من ثيابه فال يقربه ، وهو حيبه 

 لقى بني أيدي الطائفني حرمي   ا كأا كفى حزنا كري عليه

     .   ال متس   :  يقول 

  اإلسالم يبطل عادات الحمس 

فكانوا كذلك حىت بعث اهللا تعاىل حممدا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل عليه حني أحكم له دينه ، وشرع 
 يعين قريشا   ""   هللا غفور رحيم  مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا ، إن ا   ""     :  له سنن حجه 

 وأنزل اهللا عليه   .   فرفعهم يف سنة احلج إىل عرفات والوقوف عليها واإلفاضة منها   .   العرب   :   والناس   .  
فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت ، حني طافوا عراة ، وحرموا ما جاءوا به 

 يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا وال تسرفوا ، إنه ال    "     :  من احلل من الطعام 
 قل هي للذين آمنوا يف   .   قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق   .  حيب املسرفني 

 فوضع اهللا تعاىل أمر احلمس ،  .     "   احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون 
   .  وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس باإلسالم ، حني بعث اهللا به رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

 حدثين عبداهللا بن أيب بكر بن   :  الرسول صلى اهللا عليه وسلم خيالف احلمس قبل الرسالة قال ابن إسحاق 
يب سليمان بن جبري بن مطعم ، عن عمه نافع بن جبري ، عن حممد بن عمرو بن حزم ، عن عثمان بن أ

 لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قبل أن يرتل عليه الوحي ، وإنه   :  أبيه جبري بن مطعم ، قال 
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لواقف على بعري له بعرفات مع الناس من بني قومه حىت يدفع معهم منها توفيقا من اهللا له ، صلى اهللا عليه 
     .  ه وسلم تسليما كثريا و آل

إخبار الكهان من العرب ، واألحبار من يهود ، والرهبان من النصارى ببعثته صلى اهللا عليه 
  وسلم 

  الكهان واألحبار والرهبان يتحدثون بمبعثه 

 وكانت األحبار من يهود ، والرهبان من النصارى ، والكهان من العرب ، قد حتدثوا   :  قال ابن إسحاق 
 أما األحبار من يهود ، والرهبان   .  ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل مبعثه ، ملا تقارب من زمانه بأم

   .  من النصارى ، فعما وجدوا يف كتبهم من صفته وصفة زمانه ، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه 

لسمع ، إذ كانت هي ال حتجب وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطني من اجلن فيما تسترق من ا
 وكان الكاهن والكاهنة ال يزال يقع منهما ذكر بعض أموره ، ال تلقي   .  عن ذلك بالقذف بالنجوم 

       .  العرب لذلك فيه باال ، حىت بعثه اهللا تعاىل ، ووقعت تلك األمور اليت كانوا يذكرون ، فعرفوها 

  عليه وسلم قذف الجن بالشهب داللة على مبعثه صلى اهللا 

فلما تقارب أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحضر مبعثه ، حجبت الشيطان عن السمع ، وحيل 
بينها وبني املقاعد اليت كانت تقعد الستراق السمع فيها ، فرموا بالنجوم ، فعرفت اجلن أن ذلك ألمر 

 صلى اهللا عليه وسلم حني بعثه ، وهو  يقول اهللا تبارك وتعاىل لنبيه حممد  .  حدث من أمر اهللا يف العباد 
      :  يقص عليه خرب اجلن إذ حجبوا عن السمع ، فعرفوا ما عرفوا ، وما أنكروا من ذلك حني رأوا ما رأوا 

 يهدي إىل الرشد ، فآمنا به ، ولن   .   قل أوحى إيل أنه استمع نفر من اجلن ، فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا   "
 وأنه كان يقول سفيهنا على اهللا شططا   .   وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا   .   نشرك بربنا أحدا

 وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من   .   وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذبا   .  
 كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع اآلن جيد له  وأنا   "     :   إىل قوله   .    .    .     "    فزادوهم رهقا  اجلن

 فلما مسعت اجلن   .     "    وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض ، أم أراد م رم رشدا   .  شهابا رصدا 
القرآن عرفت أا إمنا منعت من السمع قبل ذلك ، لئال يشكل الوحي بشيء من خرب السماء فيلتبس على 

 ولوا إىل    "   فآمنوا وصدقوا ، مث   .   ما جاءهم من اهللا فيه ، لوقوع احلجة ، وقطع الشبهة أهل األرض
 قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه ، يهدي إىل احلق ،   .  قومهم منذرين 

 وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من    "     :   اآليات وكان قول اجلن   .    .    .     "   وإىل طريق مستقيم 
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 أنه كان الرجل من العرب من قريش وغريهم إذا سافر فرتل بطن واد من   .     "   اجلن ، فزادوهم رهقا 
   :   قال ابن هشام   .   إين أعوذ بعزيز هذا الوادي من اجلن الليلة من شر ما فيه   :  األرض ليبيت فيه ، قال 

     :   قال رؤبة بن العجاج   .   الطغيان والسفه   :  لرهق ا

     إذ تستيب اهليامة املرهقا 

 قال رؤبة بن   .   طلبك الشيء حق تدنو منه ، أو ال تأخذه   :   والرهق أيضا   .  وهذا البيت يف أرجوزة له 
     :  العجاج يصف محري وحش 

    بصبصن واقشعررن من خوف الرهق 

 أن بين عامر بن صعصة بن معاوية بن بكر بن هوازن دخلوا   :   وحدثين أبو عبيد النحوى   :  ن هشام قال اب
 مصدر   :   والرهق أيضا   .   وهذا البيت يف أرجوزة له   :  معهم يف ذلك ، وأنشدين لعمرو بن معد يكرب 

شديدا ، أي محلت اإلمث أو العسر  رهقت اإلمث أو العسر ، الذي أرهقتين رهقا   :  لقول الرجل للرجل 
    "     :   وقوله   .     "    فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا    "     :  الذي محلتين محال شديدا ، ويف كتاب اهللا تعاىل 

     .     "   وال ترهقين من أمري عسرا 

  ثقيف أول من فزعت برمى الجن 

بة بن املغرية بن األخنس أنه حدث أن أول العرب فزع للرمي  وحدثين يعقوب بن عت  :  قال ابن إسحاق 
بالنجوم حني رمي ا ، هذا احلي من ثقيف ، وأم جاءوا إىل رجل منهم يقال له عمرو بن أمية ، أحد 

 أمل تر ما حدث يف السماء   :   يا عمرو   :   فقالوا له - وكان أدهى العرب وأنكرها رأيا   :   قال -بين عالج 
 بلى ، فانظروا ، فإن كانت معامل النجوم اليت يهتدى ا يف الرب والبحر ،   :   قال   ؟   القذف ذه النجوم من

وتعرف ا األنواء من الصيف والشتاء ، ملا يصلح الناس يف معايشهم ، هي اليت يرمى ا ، فهو واهللا طي 
 غريها ، وهي ثابتة على حاهلا ، فهذا ألمر أراد الدنيا ، وهالك هذا اخللق الذي فيها ؛ وإن كانت جنوما

       .     ؟  اهللا به هذا اخللق ، فما هو 

  الرسول يسأل األنصار عن قولهم في رجم الجن بالشهب وتوضيحه لألمر 

 وذكر حممد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن علي ابن احلسني بن علي بن أيب طالب   :  قال ابن إسحاق 
 ماذا   :   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال هلم   :  بن العباس ، عن نفر من األنصار ، عن عبداهللا 

 مات   :   يا نىب اهللا كنا نقول حني رأيناها يرمى ا   :   قالوا   ؟  كنتم تقولون يف هذا النجم الذي يرمى به 
 اهللا عليه وسلم ، ليس ذلك كذلك مِلك ملِّك ملك ، ولد مولود مات مولود ؛ فقال رسول اهللا صلى
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ولكن اهللا تبارك وتعاىل كان إذا قضى يف خلقه أمرا مسعه محله العرش ، فسبحوا ، فسبح من حتتهم ، 
فسبح لتسبيحهم من حتت ذلك ، فال يزال التسبيح يهبط حىت ينتهي إىل السماء الدنيا ، فيسبحوا مث يقول 

 أال تسألون من فوقكم   :  ا فسبحنا لتسبيحهم ؛ فيقولون بعضهم لبعض مم سبحتم فيقولون سبح من فوقن
 قضى   :   فيقولون   ؟   مم سبحتم   :   فيقولون مثل ذلك ، حىت ينتهوا إىل محلة العرش ، فيقال هلم   ؟  مم سبحوا 

ء الدنيا اهللا يف خلقه كذا وكذا ، لألمر الذي كان ؛ فيهبط به اخلرب من مساء إىل مساء حىت ينتهي إىل السما
، فيتحدثوا به ، فتسترقه الشياطني بالسمع ، على توهم واختالف ، مث يأتوا به الكهان من أهل األرض 

 مث إن اهللا عز   .  فيحدثوهم به فيخطئون ويصيبون فيتحدث به الكهان ، فيصيبون بعضا وخيُطئون بعضا 
 قال ابن   .  انة اليوم ، فال كهانة وجل حجب الشياطني ذه النجوم اليت يقذفون ا ، فانقطعت الكه

 وحدثين عمرو بن أيب جعفر ، عن حممد بن عبدالرمحن بن أيب لبيبة ، عن علي بن احلسني بن   :  إسحاق 
     .  علي رضي اهللا عنه مبثل حديث ابن شهاب عنه 

  الغيطلة وصاحبها 

 سهم ، يقال هلا الغيطلة ، كانت كاهنة يف  أن امرأة من بين  :   وحدثين بعض أهل العلم   :  قال ابن إسحاق 
 أدر ما أدر ، يوم عقر وحنر ؛   :  اجلاهلية ، فلما جاءها صاحبها يف ليلة من الليايل ، فانقض حتتها ، مث قال 

 شعوب ما   :   مث جاءها ليلة أخرى ، فانقض حتتها ، مث قال   ؟   ما يريد   :  فقالت قريش حني بلغها ذلك 
 ماذا يريد ، إن هذا ألمر هو كائن ،   :   فلما بلغ ذلك قريشا ، قالوا   .  رع فيه كعب جلنوب شعوب ، تص

 فما عرفوه حىت كانت وقعة بدر واحد بالشعب ، فعرفوا أنه الذي كان جاء به إىل   ؟  فانظروا ما هو 
د مناة بن كنانة ، إخوة مدجل ابن  من بين مرة بن عب  :   الغيطلة   :   نسب الغيطلة قال ابن هشام  .  صاحبته 

     :  مرة ؛ وهي أم الغياطل الذين ذكر أبو طالب يف قوله 

 بين خلف قيضا بنا والغياطل   لقد سفهت أحالم قوم تبدلوا 

 وهذا البيت يف قصيدة له سأذكرها   .   الغياطل ؛ وهم من بين سهم بن عمرو بن هصيص   :  فقيل لولدها 
     .  هللا تعاىل يف موضعها إن شاء ا

  كاهن جنب يذكر خبر الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 بطنا من اليمن ، كان هلم كاهن يف اجلاهلية   :   أن جنبا   :   وحدثين علي بن نافع اجلرشي   :  قال ابن إسحاق 
نا يف أمر هذا  انظر ل  :  ، فلما ذُكر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانتشر يف العرب ، قالت له جنب 

الرجل ، واجتمعوا له يف أسفل جبله ؛ فرتل عليهم حني طلعت الشمس ، فوقف هلم قائما متكئا على 
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 أيها الناس ، إن اهللا أكرم حممدا   :  قوس له ، فرفع رأسه إىل السماء طويال ، مث جعل يرتو ، مث قال 
مث أسند يف جبله راجعا من حيث جاء واصطفاه ، وطهر قلبه وحشاه ، ومكثه فيكم أيها الناس قليل ، 

  .       

  سواد بن قارب يحدث عمر بن الخطاب عن صاحبه من الجن 

 أن   :   وحدثين من ال أم عن عبداهللا بن كعب ، موىل عثمان بن عفان ، أنه حدث   :  قال ابن إسحاق 
إذ أقبل رجل من العرب عمر بن اخلطاب ، بينا هو جالس يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

 إن هذا الرجل لعلى   :  داخال املسجد ، يريد عمر بن اخلطاب ؛ فلما نظر إليه عمر رضي اهللا عنه ، قال 
 فسلم عليه الرجل ، مث جلس ، فقال له عمر رضي   .  شركه ما فارقه بعد ، ولقد كان كاهنا يف اجلاهلية 

 فقال الرجل   ؟   فهل كنت كاهنا يف اجلاهلية   :  م يا أمري املؤمنني ، قال له  نع  :   قال   ؟   هل أسلمت   :  اهللا عنه 
 لقد خلت يفّ ، واستقبلتين بأمر ما أراك قلته ألحد من رعيتك منذ وليت ما   !   سبحان اهللا يا أمر املؤمنني   :  
نعبد األصنام ، ونعتنق األوثان ،  اللهم غفرا ، قد كنا يف اجلاهلية على شر من هذا ،   :  وليت ؛ فقال عمر  

 نعم ، واهللا يا أمري املؤمنني ، لقد كنت كاهنا يف اجلاهلية ؛   :  حىت أكرمنا اهللا برسوله وباإلسالم ؛ قال 
 أمل تر إىل اجلن   :   جاءين قبل اإلسالم بشهر أو شيعه ، فقال   :   فأخربين ما جاءك به صاحبك ؛ قال   :  قال 

 هذا الكالم سجع، وليس   :   قال ابن هشام   .  ياسها من دينها ، وحلوقها بالقالص وأحالسها وإبالسها ، وإ
 واهللا إين لعند وثن من   :   فقال عمر بن اخلطاب عند ذلك حيدث الناس   :   قال عبداهللا بن كعب   .  بشعر 

 ننتظر قسمه ليقسم لنا منه ، أوثان اجلاهلية يف نفر من قريش ، قد ذبح له رجل من العرب عجال ، فنحن
إذ مسعت من جوف العجل صوتا ما مسعت صوتا قط أنفذ منه ، وذلك قبيل اإلسالم بشهر أو شيعه ، 

 رجل يصيح   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   ال إله إال اهللا   :   يا ذريح ، أمر جنيح ، رجل يصيح ، يقول   :  يقول 
     :   وأنشدين بعض أهل العلم بالشعر   .  ال إله إال اهللا    :  ، بلسان فصيح ، يقول 

 وشدها العيس بأحالسها  عجبت للجن وإبالسها

 ما مؤمنو اجلن كأجناسها   وي إىل مكة تبغي اهلدى 

    .   فهذا ما بلغنا من الكهان من العرب   :  قال ابن إسحاق 

 إنذار يهود برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   لعنهم اهللا يعرفونه ويكفرون بهاليهود



ابن هشام- سرية ابن هشام  113  

 إن مما دعانا إىل   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، عن رجال من قومه ، قالوا   :  قال ابن إسحاق 
اإلسالم ، مع رمحة اهللا تعاىل وهداه لنا ، ملا كنا نسمع من رجال يهود ، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان 

لنا ، وكانت ال تزال بيننا وبينهم شرور ، فإذا نلنا منهم بعض ما ، وكانوا أهل كتاب ، عندهم علم ليس 
 إنه قد تقارب زمان نيب يبعث اآلن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثريا ما نسمع   :  يكرهون ، قالوا لنا 

نا ما  فلما بعث اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم أجبناه ، حني دعانا إىل اهللا تعاىل ، وعرف  .  ذلك منهم 
      :  كانوا يتوعدوننا به ، فبادرناهم إليه ، فآمنا به ، وكفروا به ، ففينا وفيهم نزل هؤالء اآليات من البقرة 

 وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما   ""
 يستنصرون ،   :   يستفتحون   :   قال ابن هشام   .     ""   رين جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة اهللا على الكاف

 ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري    "     :   يتحاكمون ، ويف كتاب اهللا تعاىل   :  ويستفتحون أيضا 
       .     "   الفاحتني 

  سلمة يذكر حديث اليهودي الذي أنذر بالرسول صلى اهللا عليه وسلم

 وحدثين صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف عن حممود بن لبيد أخي بين   :  ال ابن إسحاق ق
 كان لنا جار من يهود   :  عبداألشهل عن سلمة بن سالمة بن وقش ، وكان سلمة من أصحاب بدر ، قال 

 وأنا   :   قال سلمة -  فخرج علينا يوما من بيته حىت وقف على بين عبداألشهل  :  يف بين عبداألشهل ، قال 
 فذكر القيامة والبعث -يومئذ من أحدث من فيه سنا ، علي بردة يل ، مضطجع فيها بفناء أهلي 

 فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان ، ال يرون أن بعثا   :  واحلساب وامليزان واجلنة والنار ؛ قال 
ذا كائنا ، أن الناس يبعثون بعد موم إىل دار فيها  وحيك يا فالن أوترى ه  :  كائن بعد املوت ؛ فقالوا له 

 نعم ، والذي حيلف به ، ولود أن له حبظه من تلك النار أعظم   :   قال   ؟  جنة ونار جيزون فيها بأعماهلم 
يا  وحيك   :  تنور يف الدار ، حيمونه مث يدخلونه إياه فيطينونه عليه ، بأن ينجو من تلك النار غدا ؛ فقالوا له 

   :   نىب مبعوث من حنو هذه البالد ، وأشار بيده إىل مكة واليمن ؛ فقالوا   :   قال   ؟   فما آية ذلك   !  فالن 

 قال   .   إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه   :   فنظر إيل وأنا من أحدثهم سنا ، فقال   :   قال   ؟  ومىت تراه 
نهار حىت بعث اهللا حممدا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وهو حي بني  فواهللا ما ذهب الليل وال  :  سلمة 

 وحيك يا فالن ألست الذي قلت لنا فيه ما   :   فقلنا له   :  أظهرنا ، فآمنا به ، وكفر به بغيا وحسدا ، قال 
     .   بلى ، ولكن ليس به   :   قال   ؟  قلت 

د ابني سعية ، وأسد بن عبيدابن الهيبان اليهودي يتسبب في إسالم ثعلبة وأسي   
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 هل تدري عم   :   قال يل   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بين قريظة قال   :  قال ابن إسحاق 
كان إسالم ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ، نفر من بين هدل ، إخوة من بين قريظة ، 

فإن رجال من   :   ال و اهللا ، قال   :   قلت   :   قال   .  م يف اإلسالم كانوا معهم يف جاهليتهم مث كانوا ساد 
 ابن اهليبان ، قدم علينا قبيل اإلسالم بسنني ، فحل بني أظهرنا ، ال واهللا   :  يهود من أهل الشام ، يقال له 

 اخرج يا ابن   :  قلنا له ما رأينا رجال قط ال يصلي اخلمس أفضل منه ، فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا املطر 
   :   فيقول   ؟   كم   :   ال واهللا حىت تقدموا بني يدي خمرجكم صدقة ؛ فنقول له   :  اهليبان فاستسق لنا ؛ فيقول 

   .   مث خيرج بنا إىل ظاهر حرتنا فيستسقي اهللا لنا   فنخرجها   :   قال   .  صاعا من متر ، أو مدين من شعري 

 مث   :   قال   .  ح جملسه حىت مير السحاب ونسقى ، قد فعل ذلك غري مرة وال مرتني وال ثالث فواهللا ما يرب
 يا معشر يهود ، ما ترونه أخرجين من أرض اخلمر   :   فلما عرف أنه ميت ، قال   .  حضرته الوفاة عندنا 

 فإين إمنا قدمت هذه البلدة أتوكف   :    إنك أعلم ؛ قال  :   قلنا   :   قال   ؟  واخلمري إىل أرض البؤس واجلوع 
خروج نىب قد أظل زمانه ؛ وهذه البلدة مهاجره ، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه ، وقد أظلكم زمانه ، فال 

تسبقن إليه يا معشر يهود ، فإنه يبعث بسفك الدماء ، وسيب الذراري والنساء ممن خالفه ، فال مينعكم 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاصر بين قريظة ، قال هؤالء الفتية ، وكانوا  فلما بعث رسول   .  ذلك منه 

 ليس به ؛ قالوا   :   يا بين قريظة ، واهللا إنه للنيب الذي كان عهد إليكم فيه ابن اهليبان ؛ قالوا   :  شبابا أحداثا 
   :   قال ابن إسحاق   .  م وأهليهم  بلى واهللا ، إنه هلو بصفته ، فرتلوا وأسلموا ، وأحرزوا دماءهم و أمواهل  :  

   حديث إسالم سلمان رضي اهللا عنه   .  فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود 

  سلمان رضي اهللا عنه يتشوف إلى النصرانية بعد المجوسية 

 وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري ، عن حممود بن لبيد ، عن عبداهللا بن   :  قال ابن إسحاق 
 كنت رجال فارسيا من أهل أصبهان   :   حدثين سلمان الفارسي ، و أنا أمسع من فيه ، قال   :   عباس ، قال

من قرية يقال هلا جي ، وكان أيب دهقان قريته ، وكنت أحب خلق اهللا إليه ، مل يزل به حبه إياي حىت 
لذي يوقودها ، ال حبسين يف بيته كما حتبس اجلارية ، واجتهدت يف اوسية حىت كنت قطن النار ا

        .  يتركها ختبو ساعة 

 يا بين ، إين قد شغلت يف   :   فشغل يف بنيان له يوما ، فقال يل   :   وكانت أليب ضيعة عظيمة ، قال   :  قال 
 وال حتتبس   :   وأمرين فيها ببعض ما يريد ، مث قال يل   .  بنياين هذا اليوم عن ضيعيت ، فاذهب إليها فاطلعها 

   :   قال   .  عين فإنك إن احتبست عين كنت أهم إيل من ضيعيت ، وشغلتين عن كل شيء من أمرى 

فخرجت أريد ضيعته اليت بعثين إليها ، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى ، فسمعت أصوام فيها 
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 دخلت وهم يصلون ، وكنت ال أدري ما أمر الناس ، حلبس أيب إياي يف بيته ، فلما مسعت أصوام
 هذا واهللا خري من   :  عليهم أنظر ما يصنعون ، فلما رأيتهم أعجبتين صالم ورغبت يف أمرهم وقلت 

   :  الدين الذي حنن عليه ، فواهللا ما برحتهم حىت غربت الشمس ، وتركت ضيعة أيب فلم آا ؛ مث قلت هلم 

 أيب ، وقد بعث يف طليب ، وشغلته عن عمله كله ،  فرجعت إىل  .   بالشام   :   قالوا   ؟  أين أصل هذا الدين 
 يا أبت ،   :   قلت له   :   قال   ؟   أومل أكن عهدت إليك ما عهدت   ؟   أي بين أين كنت   :  فلما جئته قال 

مررت بأناس يصلون يف كنسية هلم ، فأعجبين ما رأيت من دينهم ، فواهللا ما زلت عندهم حىت غربت 
 كال   :   قلت له   :   أي بين ، ليس يف ذلك الدين خري ، دينك ودين آبائك خري منه ؛ قال   :  الشمس ؛ قال 

     .   فخافين ، فجعل يف رجلي قيدا ، مث حبسين يف بيته   :   قال   .  واهللا ، إنه خلري من ديننا 

  سلمان يهرب إلى الشام 

 فقدم عليهم   :   قال   .  ليكم ركب من الشام فأخربوين م  إذا قدم ع  :   وبعثت إىل النصارى فقلت هلم   :  قال 
 إذا قضوا حوائجهم ، وأرادوا الرجعة   :   فقلت هلم   .  ركب من الشام جتار من النصارى ، فأخربوين م 

من رجلي  فلما أرادوا الرجعة إىل بالدهم أخربوين م ، فألقيت احلديد   :   قال   .  إىل بالدهم ، فآذنوين م 
   :   قالوا   ؟   من أفضل أهل هذا الدين علما   :   فلما قدمتها ، قلت   .  ، مث خرجت معهم حىت قدمت الشام 

     .  األسقف يف الكنيسة 

  سلمان مع أسقف النصارى السيىء 

 كنيستك ،  إين قد رغبت يف هذا الدين ، فأحببت أن أكون معك ، وأخدمك يف  :   فجئته فقلت له   :  قال 
 وكان رجل سوء ، يأمرهم بالصدقة ،   :   قال   .   ادخل ، فدخلت معه   :  فأتعلم منك ، وأصلي معك ؛ قال 

ويرغبهم فيها ، فإذا مجعوا إليه شيئا منها اكترته لنفسه ، ومل يعطه املساكني ، حىت مجع سبع قالل من 
يته يصنع ؛ مث مات ، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ،  فأبغضته بغضا شديدا ملا رأ  :   قال   .  ذهب وورق 

 إن هذا كان رجل سوء ، يأمركم بالصدقة ، ويرغبكم فيها ، فإذا جئتموه ا ، اكترتها   :  فقلت هلم 
 أنا أدلكم   :   فقلت هلم   :   قال   ؟   وما علمك بذلك   :   فقالوا ىل   :   قال   .  لنفسه ، ومل يعط املساكني منها شيئا 

   .   فأريتهم موضعه ، فاستخرجوا منه سبع قالل مملوءة ذهبا وورقا   :   فدلنا عليه ؛ قال   :  على كرته ؛ قالوا 

 فصلبوه ، ورمجوه باحلجارة ، وجاءوا برجل آخر ،   :   قال   .   واهللا ال ندفنه أبدا   :   فلما رأوها قالوا   :  قال 
     .  فجعلوه مكانه 

  مان مع أسقف النصارى الصالح سل
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 فما رأيت رجال ال يصلى اخلمس ، أرى أنه كان أفضل منه وأزهد يف الدنيا ، وال   :   يقول سلمان   :  قال 
   :   قال   .   فأحببته حبا مل أحبه شيئا قبله مثله   :   قال   .  أرغب يف اآلخرة ، وال أدأب ليال وال ارا منه 

 يا فالن ، إين قد كنت معك وأحببتك حبا مل   :  طويال ، مث حضرته الوفاة ، فقلت له فأقمت معه زمانا 
 أي   :   قال   ؟   ومب تأمرين   ؟  أحبه شيئا قبلك ، وقد حضرك ما ترى من أمر اهللا تعاىل ، فإىل من توصي يب 
 وتركوا أكثر ما كانوا عليه بين ، واهللا ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه ، فقد هلك الناس ، وبدلوا

     .  ، إال رجال باملوصل ، وهو فالن ، و هو على ما كنت عليه فاحلق به 

  سلمان يلحق بأسقف الموصل 

 يافالن ، إن فالنا أوصاين عند موته أن أحلق   :   فلما مات وغيب حلقت بصاحب املوصل ، فقلت له   :  قال 
 أقم عندي ، فأقمت عنده ، فوجوته خري رجل على أمر   :   فقال يل   :  بك ، وأخربين أنك على أمره ؛ قال 

       .  صاحبه ، فلم يلبث أن مات 

 يا فالن ، إن فالنا أوصي يب إليك ، وأمرين باللحوق بك ، وقد حضرك   :  فلما حضرته الوفاة ، قلت له 
 يا بين ، واهللا ما أعلم رجال على مثل ما   :    قال  ؟   ومب تأمرين   ؟  من أمر اهللا ما ترى ، فإىل من توصي يب 

     .  كنا عليه ، إال رجال بنصيبني ، وهو فالن ، فاحلق به 

  سلمان يلحق بأسقف نصيبين 

 أقم عندي ،   :  فلما مات وغيب حلقت بصاحب نصيبني ، فأخربته خربى ، وما أمرين به صاحبه ، فقال 
 فأقمت مع خري رجل ، فواهللا ما لبث أن نزل به املوت ، فلما   .  فأقمت عنده ، فوجدته على أمر صاحبيه 

 يا فالن ، إن فالنا كان أوصى يب إىل فالن ، مث أوصى يب فالن إليك ؛ فإىل من توصي   :  حضر قلت له 
 بعمورية من  يا بين ، واهللا ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إال رجال  :   قال   ؟   ومب تأمرين   ؟  يب 

     .  أرض الروم ، فإنه على مثل ما حنن عليه ، فإن أحببت فأته ، فإنه على أمرنا 

  سلمان يلحق بصاحب عمورية 

 أقم عندي ، فأقمت عند خري رجل   :  فلما مات وغيب حلقت بصاحب عمورية ، فأخربته خربي ؛ فقال 
 مث نزل به أمر اهللا   :   قال   .   كان يل بقرات وغنيمة  واكتسبت حىت  :   قال   .  ، علي هدي أصحابه وأمرهم 

 يا فالن ، إين كنت مع فالن ، فأوصى يب إىل فالن ، مث أوصى يب فالن إىل   :  تعاىل ، فلما حضر قلت له 
ه أصبح  أي بين ، واهللا ما أعلم  :   قال   ؟   ومب تأمرين   ؟  فالن ، مث أوصى يب فالن إليك ، فإىل من توصي يب 
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اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ، ولكنه قد أظل زمان نيب ، وهو مبعوث 
بدين إبراهيم عليه السالم ، خيرج بأرض العرب ، مهاجره إىل أرض بني حرتني ، بينهما خنل به عالمات 

وة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البالد ال ختفى ، يأكل اهلدية ، وال يأكل الصدقة ، وبني كتفيه خامت النب
     .  فافعل 

  سلمان يذهب إلى وادي القرى 

 مث مات وغيب ، ومكثت بعمورية ما شاء اهللا أن أمكث ، مث مر يب نفر من كلب جتار ، فقلت هلم   :  قال 
أعطيتهموها ومحلوين  ف  .   نعم   :   امحلوين إىل أرض العرب وأعطيكم بقرايت هذه وغنيميت هذه ؛ قالوا   :  

معهم ، حىت إذا بلغوا وادي القرى ظلموين ، فباعوين من رجل يهودي عبدا ، فكنت عنده ، ورأيت 
     .  النخل ، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف يل صاحيب ، ومل حيق يف نفسي 

  سلمان يذهب إلى المدينة 

 املدينة ، فابتاعين منه ، فاحتملين إىل املدينة ، فبينا أنا عنده ، إذ قدم عليه ابن عم له من بين قريظة من
فواهللا ما هو إال أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب ، فأقمت ا ، وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  

     .  فأقام مبكة ما أقام ، ال أمسع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ، مث هاجر إىل املدينة 

  النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة سلمان يسمع بهجرة 

فواهللا إين لفى رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل ، وسيدي جالس حتيت ، إذ أقبل ابن عم له 
 يا فالن ، قاتل اهللا بين قيلة ، واهللا إم اآلن تمعون بقباء على رجل قدم عليهم   :  حىت وقف عليه ، فقال 

 بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن   :   قيلة   :   نسب قيلة قال ابن هشام   .  نه نيب من مكة اليوم ، يزعمون أ
 قال النعمان بن بشري   .  زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة ، أم األوس واخلزرج 

     :  األنصاري ميدح األوس واخلزرج 

 اعليهم خليط يف خمالطة عتب  اليل من أوالد قيلة مل جيد

 يرون عليهم فعل آبائهم حنبا   مساميح أبطال يراحون للندى 

 وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري ، عن حممود   :   قال ابن إسحاق   .  وهذان البيتان يف قصيدة له 
       .   فلما مسعتها أخذتين العروراء   :   قال سلمان   :  بن لبيد ، عن عبداهللا بن عباس ، قال 

 الرعدة من الربد واالنتفاض ، فإن كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء ،   :   و العروراء   :  قال ابن هشام 
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 حىت ظننت أين سأسقط على سيدي ، فرتلت عن النخلة ، فجعلت أقول البن عمه -وكالمها ممدود 
 أقبل   ؟   ما لك وهلذا   :  ، مث قال  فغضب سيدي ، فلكمين لكمة شديدة   ؟   ماذا تقول   ؟   ماذا تقول   :  ذلك 

      .   ال شيء ، إمنا أردت أن أستثبته عما قال   :   قلت   :   قال   .  على عملك 

  سلمان يستوثق من رسالة محمد صلى اهللا عليه وسلم 

ليه  وقد كان عندي شيء قد مجعته فلما أمسيت أخذته ، مث ذهبت به إىل رسول اهللا صلى اهللا ع  :  قال 
 إنه قد بلغين أنك رجل صاحل ، ومعك أصحاب لك غرباء   :  وسلم وهو بقباء ، فدخلت عليه ، فقلت له 

 فقربته إليه ؛ فقال   :  ذوو حاجة ، وهذا شيء قد كان عندي للصدقة ، فرأيتكم أحق به من غريكم ، قال 
 هذه   :   فقلت يف نفسي   :   قال   .  يأكل  كلوا ، وأمسك يده فلم   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه 

 مث انصرفت عنه ، فجمعت شيئا ، وحتول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ، مث   :   قال   .  واحدة 
 فأكل رسول اهللا   :   قال   .   إين قد رأيتك ال تأكل الصدقة ، فهذه هدية أكرمتك ا   :  جئته به فقلت له 

 مث   :   هاتان ثنتان ؛ قال   :   فقلت يف نفسي   :   قال   .  هللا عليه وسلم منها ، وأمر أصحابه فأكلوا معه صلى ا
جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد ، قد تبع جنازة رجل من أصحابه ، و علي 

 ظهره ، هل أرى اخلامت الذي مشلتان يل ، وهو جالس يف أصحابه ، فسلمت عليه ، مث استدرت أنظر إىل
وصف يل صاحيب ؛ فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استدبرته عرف أين أستثبت يف شيء 

وصف يل ، فألقى رداءه عن ظهره ، فنظرت إىل اخلامت فعرفته ، فأكببت عليه أقبله وأبكي ؛ فقال يل 
لست بني يديه ، فقصصت عليه حديثي كما  حتول ، فتحولت فج  :   صلى اهللا عليه وسلم  رسول اهللا

 مث   .  حدثتك يا ابن عباس ، فأعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى وآله وسلم أن يسمع ذلك أصحابه 
     .  شغل سلمان الرق حىت فاته مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدر وأحد 

  هللا عليه وسلم سلمان يفتك نفسه من الرق بأمر رسول اهللا ومساعدته صلى ا

 كاتب يا سلمان ؛ فكاتبت صاحيب على ثلثمائة   :   مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال سلمان 
 أعينوا أخاكم ،   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه   .  خنلة أحييها له بالفقري ، وأربعني أوقية 

 وِدية ، والرجل بعشرين ودية ، والرجل خبمس عشرة ودية ، والرجل فأعانوين بالنخل ، الرجل بثالثني
بعشر ، يعني الرجل بقدر ما عنده ، حىت اجتمعت يل ثالمثائة ودية ؛ فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وأعانين  ففقَّرت  :   قال   .   اذهب يا سلمان ففقِّر هلا ، فإذا فرغت فأتين أكن أنا أضعها بيدي   :  وسلم 
أصحايب ، حىت إذا فرغت جئته فأخربته ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معي إليها ، فجعلنا 
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نفس سلمان بيده   فوالذي   .  نقرب إليه الودي ، ويضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده ، حىت فرغنا 
 فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  لي املال  فأديت النخل وبقي ع  :   قال   .  ما ماتت منها ودية واحدة 

 فدعيت له ،   :   قال   ؟   ما فعل الفارسي املكاتب   :  مبثل بيضة الدجاجة من ذهب ، من بعض املعادن ، فقال 
   ؟   مما علي  وأين تقع هذه يا رسول اهللا  :   قلت   :   قال   "   خذ هذه ، فأدها مما عليك يا سلمان   "     :  فقال 
 فأخذا فوزنت هلم منها ، والذي نفس سلمان بيده   :   قال   .   خذها فإن اهللا سيؤدي ا عنك   :  فقال 

 فشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   .  أربعني أوقية ، فأوفيتهم حقهم منها ، وعتق سلمان 
 وحدثين يزيد بن أيب حبيب ، عن رجل من   :  ابن إسحاق  قال   .  اخلندق حرا ، مث مل يفتين معه مشهد 

 أخذها رسول   ؟   وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول اهللا   :   ملا قلت   :   أنه قال   :  عبدالقيس عن سلمان 
ا  خذها فأوفهم منها ، فأخذا ، فأوفيتهم منه  :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلبها على لسانه ، مث قال 

       .  حقهم كله ، أربعني أوقية 

  حديث سلمان مع الرجل الذي بعمورية 

 حدثين من ال أم عن عمر بن عبدالعزيز بن   :   وحدثين عاصم بن عمرو بن قتادة ، قال   :  قال ابن إسحاق 
 حني أخربه خربه  أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  :   حدثت عن سلمان الفارسي   :  مروان ، قال 

 ائت كذا وكذا من أرض الشام ، فإن ا رجال بني غيضتني ، خيرج يف   :   إن صاحب عمورية قال له   :  
كل سنة من هذه الغيضة إىل هذه الغيضة مستجيزا ، يعترضه ذوو األسقام ، فال يدعو ألحد منهم إال 

 فخرجت حىت أتيت حيث   :   قال سلمان   .  شفي ، فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي ، فهو خيربك عنه 
وصف يل ، فوجدت الناس قد اجتمعوا مبرضاهم هنالك ، حىت خرج هلم تلك الليلة ، مستجيزا من 

إحدى الغيضتني إىل األخرى ، فغشيه الناس مبرضاهم ، ال يدعو ملريض إال شفي ، وغلبوين عليه ، فلم 
 والتفت   ؟   من هذا   :   فتناولته ، فقال   :   قال   .  خل ، إال منكبه أخلص إليه حىت دخل الغيضة اليت يريد أن يد

 إنك لتسألين عن شيء ما يسأل عنه   :   قال   .   يرمحك اهللا ، أخربين عن احلنيفية دين إبراهيم   :  إيل ، فقلت 
 مث دخل   :   قال   .  ك عليه الناس اليوم ، قد أظلك زمان نيب يبعث ذا الدين من أهل احلرم ، فأته فهو حيمل

 لئن كنت صدقتين يا سلمان ، لقد لقيت عيسى   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسلمان   :   قال   .  
     .  بن مرمي ، على نبينا وعليه السالم 

ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى وعبيد اهللا بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن 
  و بن نفيل عمر

  تشككهم في الوثنية 
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 واجتمعت قريش يوما يف عيد هلم عند صنم من أصنامهم ، كانوا يعظمونه وينحرون   :  قال ابن إسحاق 
له ، ويعكفون عنده ، ويديرون به ، وكان ذلك عيدا هلم يف كل سنة يوما ، فخلص منهم أربعة نفر جنيا 

 ورقة بن نوفل بن   :   وهم   .   أجل   :  تم بعضكم على بعض ؛ قالوا  تصادقوا ولْيكْ  :  ، مث قال بعضهم لبعض 
أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب بن مرة ابن كعب بن لؤي ؛ وعبيد اهللا بن جحش بن رئاب بن 

يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية ، وكانت أمه أميمة بنت عبداملطلب 
 احلويرث بن أسد بن عبدالعزى بن قصي ؛ وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بن عبداهللا ، وعثمان بن

 تعلموا واهللا ما قومكم   :  بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ؛ فقال بعضهم لبعض 
 وال يضر وال  ما حجر نطيف به ، ال يسمع وال يبصر ،  !   لقد أخطئوا دين أبيهم إبراهيم   !  على شيء 

 فتفرقوا يف البلدان يلتسمون   .  ينفع ، يا قوم التمسوا ألنفسكم دينا ، فإنكم واهللا ما أنتم على شيء 
     .  احلنيفية ، دين إبراهيم 

  تنصر ورقة وابن جحش 

   .  فأما ورقة بن نوفل فاستحكم يف النصرانية ، واتبع الكتب من أهلها ، حىت علم علما من أهل الكتاب 

وأما عبيد اهللا بن جحش ، فأقام على ما هو عليه من االلتباس حىت أسلم ، مث هاجر مع املسلمني إىل 
احلبشة ، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان مسلمة ؛ فلما قدمها تنصر ، وفارق اإلسالم ، حىت هلك 

     .  هنالك نصرانيا 

  ابن جحش يغري مهاجري الحبشة على التنصر 

 بن جحش حني تنصر مير   كان عبيد اهللا  :   فحدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، قال   :  إسحاق قال ابن 
 فقَّحنا وصأصأمت ،   :  بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهم هنالك من أرض احلبشة ، فيقول 

ذا أراد أن يفتح عينيه لينظر  وذلك أن ولد الكلب إ  .  أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ، ومل تبصروا بعد 
     .   فتح عينيه   :   فقح   :   وقوله   .  ، صأصأ لينظر 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخلف على زوجة ابن جحش بعد وفاته 

 وخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده على امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان بن   :  قال ابن إسحاق 
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث   :   وحدثين حممد بن علي بن حسني   :  ل ابن إسحاق  قا  .  حرب 

فيها إىل النجاشي عمرو بن أمية الضمري ، فخطبها عليه النجاشي ، فزوجه إياها ، وأصدقها عن رسول 
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       .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة دينار 

   .  عبدامللك بن مروان وقف صداق النساء على أربعمائة دينار إال عن ذلك  ما نرى   :  فقال حممد بن علي 

 تنصر ابن احلويرث ، وقدومه   .  وكان الذي أملكها النيب صلى اهللا عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص 
  وأما عثمان بن احلويرث فقدم على قيصر ملك الروم ، فتنصر وحسنت  :  على قيصر قال ابن إسحاق 

 ولعثمان بن احلويرث عند قيصر حديث ، منعين من ذكره ما ذكرت يف   :   قال ابن هشام   .  مرتلته عنده 
     .  حديث حرب الفجار 

  زيد بن عمرو يتوقف عن جميع األديان 

 وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل يف يهودية وال نصرانية ، وفارق دين   :  قال ابن إسحاق 
 أعبد   :  وى عن قتل املوءودة ، وقال  فاعتزل األوثان وامليتة والدم والذبائح اليت تذبح على األوثان قومه ، 

 وحدثين هشام بن عروة عن أبيه ، عن   :   قال ابن إسحاق   .  رب إبراهيم ؛ وبادى قومه بعيب ما هم عليه 
ت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبريا مسندا  لقد رأي  :  أمه أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما ، قالت 

 يا معشر قريش ، والذي نفس زيد بن عمرو بيده ، ما أصبح منكم أحد   :  ظهره إىل الكعبة ، وهو يقول 
 اللهم لو أين أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ، ولكين ال   :  على دين إبراهيم غريي ، مث يقول 

 وحدثت أن ابنه ، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،   :   قال ابن إسحاق   .  أعلمه ، مث يسجد على راحلته 
 قال   ؟   أتستغفر لزيد بن عمرو   :  وعمر بن اخلطاب ، وهو ابن عمه ، قاال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

     .   نعم ، فإنه يبعث أمة وحده   :  

  شعر زيد في فراق الوثنية 

     :   نفيل يف فراق دين قومه ، وما كان لقي منهم يف ذلك وقال زيد بن عمرو بن

 أدين إذا تقسمت األمور  أربا واحدا أم ألف رب

 كذلك يفعل اجللد الصبور  عزلت الالت والعزى مجيعا

 وال صنمي بن عمرو أزور  فال العزى أدين وال ابنتيها

 لنا يف الدهر إذ حلمي يسري  وال هبال أدين وكان ربا

 ويف األيام يعرفها البصري  عجبت ويف الليايل معجبات

 كثريا كان شأم الفجور  بأن اهللا قد أفىن رجاال

 فريِبل منهم الطفل الصغري  وأبقى آخرين برب قوم
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 كما يتروح الغصن املطري  وبينا املرء يفتر ثاب يوما

 ليغفر ذنيب الرب الغفور  ولكن أعبدالرمحن ريب

 مىت ما حتفظوها ال تبوروا  بكم احفظوهافتقوى اهللا ر

 وللكفار حامية سعري  ترى األبرار دارهم جنان

 يالقوا ما تضيق به الصدور   وخزي يف احلياة وإن ميوتوا 

 هي ألمية بن أيب الصلت يف قصيدة له ، إال البيتني   :   قال ابن هشام -وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضا 
     :   - وعجز البيت األول عن غري ابن إسحاق   .  مس وآخرها بيتا األولني والبيت اخلا

 وقوال رصينا ال يين الدهر باقيا  إىل اهللا أهدي مدحيت وثنائيا

 إله وال رب يكون مدانيا  إىل امللك األعلى الذي ليس فوقه

 فإنك ال ختفي من اهللا خافيا  أال أيها اإلنسان إياك والردى

 فإن سبيل الرشد أصبح باديا   اهللا غريهوإياك ال جتعل مع

 وأنت إهلي ربنا ورجائيا  حنانيك إن احلن كانت رجاءهم

 أدين إهلا غريك اهللا ثانيا  رضيت بك اللهم ربا فلن أرى

 أدين ملن مل يسمع الدهر داعيا  أدين لرب يستجاب و ال أرى

 يابعثت إىل موسى رسوال مناد  وأنت الذي من فضل من ورمحة

 إىل اهللا فرعون الذي كان طاغيا  فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا

 بال وتد حىت اطمأنت كما هيا   أأنت سويت هذه  :  وقوال له 

 بال عمد أرفق إذا بك بانيا   أأنت رفعت هذه  :  وقوال له 

 منريا إذا ما جنه الليل هاديا   أأنت سويت وسطها  :  وقوال له 

 فيصبح ما مست من األرض ضاحيا   من يرسل الشمس غدوة  :  وقوال له 

 فيصبح منه البقل يهتز رابيا    من ينبت احلب يف الثرى   :  وقوال له 

    

 ويف ذاك آيات ملن كان واعيا  وخيرج منه حبه يف رءوسه

 وقد بات يف أضعاف حوت لياليا   وأنت بفضل منك جنيت يونسا 

 ألكثر ، إال ما غفرت ، خطائيا  وإين ولو سبحت بامسك ربنا

 علي وبارك يف بين وماليا  فرب العباد ألِق سيبا ورمحة
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 واسم   :   نسب احلضرمي قال ابن هشام -وقال زيد بن عمرو يعاتب امرأته صفية بنت احلضرمي 
لسكون بن  عمرو بن مالك أحد ا  :   عبداهللا بن عماد بن أكرب أحد الصدف ، واسم الصدف   :  احلضرمي 

 كندة بن ثور بن مرتع بن عفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد   :  أشرس بن كندي ؛ ويقال 
 مرتع بن مالك بن زيد بن كهالن   :  بن مهسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ ؛ ويقال 

     .  بن سبأ 

  زيد يعاتب زوجته لمنعها له عن البحث في الحنيفية 

 وكان زيد بن عمرو قد أمجع اخلروج من مكة ليضرب يف األرض يطلب احلنيفية دين   :  ل ابن إسحاق قا
إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم ، فكانت صفية بنت احلضرمي كلما رأته قد يأ للخروج وأراده آذنت به 

ق دين قومه ، وكان اخلطاب بن نفيل عمه وأخاه ألمه ، وكان يعاتبه على فرا اخلطاب بن نفيل ، وكان 
     :   فقال زيد - إذا رأيتيه قد هم بأمر فآذنيين به   :  اخلطاب قد وكَّل صفية به ، وقال 

 صفي ما دأيب ودابه  ال حتبسيين يف اهلوا ن

 مشيع ذُلُل ركابه  إين إذا خفت اهلوا ن

 وجائب للخرق نابه  دعموص أبواب امللو ك

 ان صعابهبغري أقر  قطاع أسباب تذ لّ

 العري إذ يوهي إهابه  وإمنا أخذ اهلوا ن

 جنبيه صالبه   ويقول إين ال أذ لّ بصك 

 عمي ال يواتيين خطابه  وأخي ابن أمي مث

 قلت أعياين جوابه  وإذا يعاتبين بسو ء

 عندي مفاحته وبابه  ولو أشاء لقلت ما

  قول زيد حين يستقبل الكعبة 

 عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل ، أن زيدا كان إذا استقبل الكعبة داخل  وحدثت  :  قال ابن إسحاق 
     .   لبيك حقا حقا ، تعبدا ورقا   :  املسجد ، قال 

 مستقبل القبلة وهو قائم   عذت مبا عاذ به إبراهيم  

     :  إذ قال 

 مهما جتشمين فإين جاشم   أنفي لك اللهم عان راغم 



ابن هشام- سرية ابن هشام  124  

  ليس مهجر كمن قال   الرب أبغي ال اخلال

   "   مستقبل الكعبة   "   وقوله   :   قال   .   الرب أبقى ال اخلال ، ليس مهجر كمن قال   :   ويقال   :  قال ابن هشام 

     :   وقال زيد بن عمرو بن نفيل   :   قال ابن إسحاق   .  عن بعض أهل العلم 

 را ثقاالله األرض حتمل صخ   وأسلمت وجهي ملن أسلمت 

 على املاء أرسى عليها اجلباال  دحاها فلما رآها استوت

 له املزن حتمل عذبا زالال   وأسلمت وجهي ملن أسلمت 

 أطاعت فصبت عليها سجاال  إذا هي سيقت إىل بلدة

  الخطاب يؤذي زيدا ويحاصره 

، ووكل به اخلطاب وكان اخلطاب قد آذى زيدا ، حىت أخرجه إىل أعلى مكة ، فرتل حراء مقابل مكة 
 ال تتركوه يدخل مكة ؛ فكان ال يدخلها إال   :  شبابا من شباب قريش وسفهاء من سفهائها ، فقال هلم 

سرا منهم ، فإذا علموا بذلك آذنوا به اخلطاب فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم ، وأن 
     :   من استحل منه ما استحل من قومه  فقال وهو يعظم حرمته على  .  يتابعه أحد منهم على فراقه 

إين حمرم ال ِحلَّه ماله  وإن بييت أوسط احمللَّه 

 ضلَّهعند الصفا ليس بذي م    

  زيد يرحل إلى الشام وموته 

مث خرج يطلب دين إبراهيم عليه السالم ، ويسأل الرهبان واألحبار ، حىت بلغ املوصل واجلزيرة كلها ، مث 
الشام كله ، حىت انتهى إىل راهب مبيفعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم أهل النصرانية أقبل فجال 

 إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من حيملك عليه   :  فيما يزعمون ، فسأله عن احلنيفية دين إبراهيم ؛ فقال 
إبراهيم احلنيفية ، فاحلق اليوم ، ولكن قد أظل زمان نيب خيرج من بالدك اليت خرجت منها ، يبعث بدين 

       .  ا ، فإنه مبعوث اآلن ، هذا زمانه 

وقد كان شام اليهودية والنصرانية ، فلم يرض شيئا منهما ، فخرج سريعا ، حني قال له ذلك الراهب ما 
     .  قال ، يريد مكة ، حىت إذا توسط بالد خلم عدوا عليه فقتلوه 

  ورقة يرثي زيدا 

     :  وفل بن أسد يبكيه فقال ورقة بن ن
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  جتنبت تنورا من النار حاميا    رشدت وأنعمت ابن عمرو وإمنا 

 وتركك أوثان الطواغي كما هيا  بدينك ربا ليس رب كمثله

 ومل تك عن توحيد ربك ساهيا  وإدراكك الدين الذي قد طلبته

 تعلَّل فيها بالكرامة الهيا  فأصبحت يف دار كرمي مقامها

 من الناس جبارا إىل النار هاويا  يل اهللا فيها ومل تكنتالقي خل

 ولو كان حتت األرض سبعني واديا  وقد تدرك اإلنسان رمحة ربه

   "     :   يروى ألمية بن أيب الصلت البيتان األوالن منها ، وآخرها بيتا يف قصيدة له ، وقوله   :  قال ابن هشام 

     .  اق  عن غري ابن إسح  "  أوثان الطواغي 

 صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اإلنجيل

 وقد كان ، فيما   :  حينس احلواري يثبت بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اإلجنيل قال ابن إسحاق 
بلغين عما كان وضع عيسى بن مرمي فيما جاءه من اهللا يف اإلجنيل ألهل اإلجنيل من صفة رسول اهللا صلى 

م ، مما أثبتت حينس احلواري هلم ، حني نسخ هلم اإلجنيل عن عهد عيسى بن مرمي عليه اهللا عليه وسل
 من أبغضين فقد أبغض الرب ، ولوال أين   :  السالم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم أنه قال 

ظنوا أم صنعت حبضرم صنائع مل يصنعها أحد قبلي ، ما كانت هلم خطيئة ، ولكن من اآلن بطروا و
 أم أبغضوين جمانا ، أي باطال   :  يعزونين ، وأيضا للرب ، ولكن ال بد من أن تتم الكلمة اليت يف الناموس 

 فلو قد جاء اُملنحمنا هذا الذي يرسله اهللا إليكم من عند الرب ، وروح القدس ، هذا الذي من عند   .  
   .   لكيما ال تشكوا   :  نكم قدميا كنتم معي يف هذا قلت لكم الرب خرج ، فهو شهيد علي وأنتم أيضا ، أل

     .   الربقِْليطس ، صلى اهللا عليه و آله و سلم  :   حممد ، وهو بالرومية   :  واملنحمنا بالسريانية 

  مبعث النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليما

  يه وسلمأخذ اهللا الميثاق على الرسل اإليمان به صلى اهللا عل

 حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي عن حممد بن إسحاق   :  قال حدثنا أبو حممد عبدامللك بن هشام ، قال 
 فلما بلغ حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني سنة بعثه اهللا تعاىل رمحة للعاملني ،   :  املطليب قال 

 امليثاق على كل نيب بعثه قبله باإلميان به ، والتصديق وكافة للناس بشريا ، وكان اهللا تبارك وتعاىل قد أخذ
له ، والنصر له على من خالفه ، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إىل كل من آمن م وصدقهم ، فأدوا من 
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 وإذ أخذ اهللا    ""     :   يقول اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   .  ذلك ما كان عليهم من احلق فيه 
يثاق النيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة ، مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم ، لتؤمنن به ولتنصرنه ، م

 قالوا أقررنا ، قال    "   أي ثقل ما محلتكم من عهدي   :     ""    أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري   :  قال 
مجيعا بالتصديق له ، والنصر له ممن خالفه  بيني  فأخذ اهللا ميثاق الن  .     "   فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 

     .  ، وأدوا ذلك إىل من آمن م وصدقهم من أهل هذين الكتابني 

  الرؤيا الصادقة أول ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أن أول ما   :   فذكر الزهري عن عروة بن الزبري ، عن عائشة رضي اهللا عنها أا حدثته   :  قال ابن إسحاق 
بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النبوة ، حني أراد اهللا كرامته ورمحة العباد به ، الرؤيا 

 وحبب   :   قالت   .  الصادقة ، ال يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رؤيا يف نومه إال جاءت كفلق الصبح 
 سالم احلجر والشجر عليه صلى اهللا   .   من أن خيلو وحده اهللا تعاىل إليه اخللوة ، فلم يكن شيء أحب إليه

 وحدثين عبدامللك بن عبيد اهللا بن أيب سفيان بن العالء بن جارية الثقفي ،   :  عليه وسلم قال ابن إسحاق 
        :  وكان واعية ، عن بعض أهل العلم 

أه بالنبوة ، كان إذا خرج حلاجته أبعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراده اهللا بكرامته ، وابتد
حىت حتسر عنه البيوت ويفضي إىل شعاب مكة وبطون أوديتها ، فال مير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فيلتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال   .   السالم عليك يا رسول اهللا   :  حبجر وال شجر إال قال 
 فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  وخلفه ، فال يرى إال الشجر واحلجارة حوله وعن ميينه ومشاله  

كذلك يرى ويسمع ، ما شاء اهللا أن ميكث ، مث جاءه جربيل عليه السالم مبا جاءه من كرامة اهللا ، وهو 
       .  حبراء يف شهر رمضان 

  نزول جبريل عليه صلى اهللا عليه وسلم 

 مسعت عبداهللا بن الزبري وهو يقول   :  ثين وهب بن كيسان ، موىل آل الزبري ، قال  وحد  :  قال ابن إسحاق 
 حدثنا يا عبيد ، كيف كان بدء ما ابتدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  لعبيد بن عمري بن قتادة الليثي 

 وأنا حاضر حيدث عبداهللا بن - عبيد   :   فقال   :   قال   ؟  وسلم من النبوة ، حني جاءه جربيل عليه السالم 
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جياور يف حراء من كل سنة شهرا ،   :   -الزبري ومن عنده من الناس 

     :   وقال أبو طالب   :   قال ابن إسحاق   .   والتحنث التربر   .  وكان ذلك مما حتنث به قريش يف اجلاهلية 

 وراق لريقى يف حراء ونازِل   ه وثور ومن أرسى ثبريا مكان
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  التحنث والتحنف 

   :   التحنث والتحنف ، يريدون احلنيفية فيبدلون الفاء من الثاء ، كما قالوا   :   تقول العرب   :  قال ابن هشام 

     :   قال رؤبة بن العجاج   .  جدف ، وجدث ، يريدون القرب 

    لو كان أحجاري مع األجداف 

 وبيت أيب طالب يف قصيدة له ، سأذكرها إن شاء اهللا يف   .   وهذا البيت يف أرجوزة له   .  ألجداث  ا  :  يريد 
 فم ، يف موضع مث ، يبدلون الفاء من   :   وحدثين أبو عبيدة أن العرب تقول   :   قال ابن هشام   .  موضعها 

 فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال عبيد   :   و حدثين وهب بن كيسان قال   :   قال ابن إسحاق   .  الثاء 
وسلم ذلك جياور الشهر من كل سنة ، يطعم من جاءه من املساكني ، فإذا قضى رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم جواره من شهره ذلك ، كان أول ما يبدأ به ، إذا انصرف من جواره ، الكعبة ، قبل أن 

حىت إذا كان الشهر الذي أراد   شاء اهللا من ذلك ، مث يرجع إىل بيته ، يدخل بيته ، فيطوف ا سبعا أو ما
اهللا تعاىل به فيه ما أراد من كرامته ، من السنة اليت بعثه اهللا تعاىل فيها ؛ وذلك الشهر شهر رمضان ، 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حراء ، كما كان خيرج جلواره ومعه أهله ، حىت إذا كانت 

        .  ليلة اليت أكرمه اهللا فيها برسالته ، ورحم العباد ا ، جاءه جربيل عليه السالم بأمر اهللا تعاىل ال

   :   فجاءين جربيل ، وأنا نائم ، بنمط من ديباج فيه كتاب ، فقال   :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   :   قلت   :   اقرأ قال   :  غتين به حىت ظننت أنه املوت ، مث أرسلين ، فقال  ف  :   قال   ؟   ما أقرأ   :   قلت   :  اقرأ ؛ قال 

   :   قال   ؟   ماذا أقرأ   :   قلت   :   اقرأ ؛ قال   :   فغتين به حىت ظننت أنه املوت ، مث أرسلين ، فقال   :   قال   ؟  ما أقرأ 

 ما أقول ذلك إال   ؟   ماذا أقرأ   :   فقلت   :   اقرأ ؛ قال   :  فغتين به حىت ظننت أنه املوت ، مث أرسلين ، فقال 
   .   خلق اإلنسان من علق   .   اقرأ باسم ربك الذي خلق    "     :  افتداء منه أن يعود يل مبثل ما صنع يب ؛ فقال 

 فقرأا مث انتهى فانصرف عين   :   قال   .     "    علم اإلنسان ما مل يعلم   .  اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم 
 فخرجت حىت إذا كنت يف وسط من اجلبل مسعت   :   قال   .  وهببت من نومي ، فكأمنا كتبت يف قليب كتابا 

 فرفعت رأسي إىل السماء أنظر ،   :   يا حممد ، أنت رسول اهللا وأنا جربيل ؛ قال   :  صوتا من السماء يقول 
 يا حممد ، أنت رسول اهللا وأنا جربيل ؛   :  صاف قدميه يف أفق السماء يقول فإذا جربيل يف صورة رجل 

 فال   :   فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهي عنه يف آفاق السماء ، قال   :  قال 
بعثت خدجية أنظر يف ناحية منها إال رأيته كذلك ، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حىت 

     .  رسلها يف طليب ، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف يف مكاين ذلك ؛ مث انصرف عين 

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يخبر خديجة رضي اهللا عنها بنزول جبريل عليه 
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 أبا القاسم ،  يا  :   فقالت   :  وانصرفت راجعا إىل أهلي حىت أتيت خدجية فجلست إىل فخذها مضيفا إليها 
 فواهللا لقد بعثت رسلي يف طلبك حىت بلغوا مكة ورجعوا يل ، مث حدثتها بالذي رأيت ،   ؟  أين كنت 

     .   أبشر يا ابن عم واثبت ، فوالذي نفس خدجية بيده إين ألرجو أن تكون نيب هذه األمة   :  فقالت 

  لى اهللا عليه و سلم خديجة رضي اهللا عنها تخبر ورقة بن نوفل حديث رسول اهللا ص

مث قامت فجمعت عليها ثياا ، مث انطلقت إىل ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي ، وهو ابن 
عمها ، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب ، ومسع من أهل التوراة واإلجنيل ، فأخربته مبا أخربها به رسول 

 قدوس قدوس ، والذي نفس ورقة بيده   :  قة بن نوفل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أنه رأى ومسع ؛ فقال ور
، لئن كنت صدقتيين يا خدجية لقد جاءه الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى ، وإنه لنيب هذه األمة ، 

 فرجعت خدجية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بقول ورقة بن نوفل ،   .   فليثبت   :  فقويل له 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم جواره وانصرف ، صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة فطاف ا فلما قضى رسو

 يا ابن أخي أخربين مبا رأيت ومسعت ، فأخربه رسول   :  ، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال 
 ، وقد جاءك الناموس  والذي نفسي بيده ، إنك لنيب هذه األمة  :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال له ورقة 

األكرب الذي جاء موسى ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم ألنصرن اهللا 
     .  نصرا يعلمه ، مث أدىن رأسه منه ، فقبل يافوخه ، مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مرتله 

  تثبت خديجة رضي اهللا عنها من الوحي 

 أنه حدث عن خدجية رضي اهللا عنها   :   وحدثين إمساعيل بن أيب حكيم موىل آل الزبري   :   ابن إسحاق قال
 أي ابن عم ، أتستطيع أن ختربين بصاحبك هذا الذي يأتيك   :  أا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

       .  ه  فإذا جاءك فأخربين ب  :   نعم ؛ قالت   :   قال   ؟  إذا جاءك 

 يا خدجية ،   :  فجاءه جربيل عليه السالم كما كان يصنع ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلدجية 
 فقام رسول اهللا صلى   :   قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى ؛ قال   :  هذا جربيل قد جاءين ؛ قالت 

 فتحولْ فاجلس على فخذي اليمىن   :   نعم ؛ قالت   :   قال   ؟   هل تراه   :  اهللا عليه وسلم فجلس عليها ؛ قالت 
   :   قال   ؟   هل تراه   :   فتحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس على فخذها اليمىن ؛ فقالت   :  ؛ قال 

جلس يف  فتحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف  :   فتحول فاجلس يف حجري ؛ قالت   :   قالت   .  نعم 
 فتحسرت وألقت مخارها ورسول اهللا صلى اهللا عليه   :   نعم ؛ قال   :   قال   ؟   هل تراه   :  حجرها ؛ قالت 

 يا ابن عم ، اُُثبت وأبشر ، فواهللا   :   ال ؛ قالت   :   قال   ؟   هل تراه   :  وسلم جالس يف حجرها ، مث قالت له 
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 قد   :   وقد حدثت عبداهللا بن حسن هذا احلديث ، فقال   :   ابن إسحاق  قال  .  إنه مللك وما هذا بشيطان 
 أدخلت رسول اهللا   :  مسعت أمي فاطمة بنت حسني حتدث ذا احلديث عن خدجية ، إال أين مسعتها تقول 

صلى اهللا عليه وسلم بينها وبني درعها ، فذهب عند ذلك جربيل ، فقالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
       .   إن هذا مللك وما هو بشيطان   :   وسلم

  ابتداء تنزيل القرآن 

  متى نزل القرآن 

 فابتدىء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالترتيل يف شهر رمضان ، بقول اهللا عز وجل   :  قال ابن إسحاق 
    "     :   وقال اهللا تعاىل   .     "    شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان    "     :  

 ترتل املالئكة والروح   .   ليلة القدر خري من ألف شهر   .  وما أدراك ما ليلة القدر   .  إنا أنزلناه يف ليلة القدر 
   .  الكتاب املبني  حم و   "     :   وقال اهللا تعاىل   .     "    سالم هي حىت مطلع الفجر   .  فيها بإذن رم من كل أمر 

   .     "    أمرا من عندنا إنا كنا مرسلني   .   فيها يفرق كل أمر حكيم   .  إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين 

 وذلك   .     "    إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان    "     :  وقال تعاىل 
     .   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملشركني ببدر ملتقى

  تاريخ وقعة بدر 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التقى   :   وحدثين أبو جعفر حممد بن علي بن حسني   :  قال ابن إسحاق 
 الوحي إىل  مث تتام  :   قال ابن إسحاق   .  هو واملشركون ببدر يوم اجلمعة ، صبيحة سبع عشرة من رمضان 

 وهو مؤمن باهللا مصدق مبا جاءه منه ، قد قبله بقبوله ، وحتمل منه ما   .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
محله على رضا العباد وسخطهم ، والنبوة أثقال ومؤنة ، ال حيملها وال يستطيع ا إال أهل القوة والعزم 

 الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن اهللا سبحانه من الرسل بعون اهللا تعاىل وتوفيقه ، ملا يلقون من
 فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمر اهللا ، على ما يلقى من قومه من اخلالف   :   قال   .  وتعاىل 

     .  واألذى 

  إسالم خديجة بنت خويلد 

  وقوفها بجانبه صلى اهللا عليه وسلم 
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ا جاءه من اهللا ، ووازرته على أمره ، وكانت أول من آمن وآمنت به خدجية بنت خويلد ، وصدقت مب
 فخفف اهللا بذلك عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، ال يسمع شيئا مما   .  باهللا وبرسوله ، وصدق مبا جاء منه 

يكرهه من رد عليه وتكذيب له ، فيحزنه ذلك ، إال فرج اهللا عنه ا إذا رجع إليها ، تثبته وختفف عليه ، 
     .  قه وون عليه أمر الناس ، رمحها اهللا تعاىل وتصد

  تبشير الرسول لخديجة ببيت من قصب 

 وحدثين هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبري ، عن عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب   :  قال ابن إسحاق 
شر خدجية ببيت من قصب ، ال  أمرت أن أُب  :   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  رضي اهللا عنه ، قال 

        .   اللؤلؤ اوف   :   القصب ههنا   :  قال ابن هشام     .  صخب فيه والنصب 

  جبريل يقرىء خديجة السالم من ربها 

 وحدثين من أثق به ، أن جربيل عليه السالم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال   :  قال ابن هشام 
 يا خدجية ، هذا جربيل يقرئك   :  جية السالم من را ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أقرىء خد  :  

     .   اهللا السالم ، ومنه السالم ، وعلى جربيل السالم   :  السالم من ربك ، فقالت خدجية 

  فترة الوحي ونزول سورة الضحى 

 عليه وسلم فترة من ذلك ، حىت شق ذلك عليه  مث فتر الوحي عن رسول اهللا صلى اهللا  :  قال ابن إسحاق 
فأحزنه ، فجاءه جربيل بسورة الضحى ، يقسم له ربه ، وهو الذي أكرمه مبا أكرمه به ، ما ودعه وما 

 ما صرمك   :   يقول   .     "    ما ودعك ربك وما قلى   .   والضحى والليل إذا سجى    "     :  قاله ، فقال تعاىل 
 أي ملا عندي من مرجعك إيل ،   :     "    ولآلخرة خري لك من األوىل    "     .   أبغضك منذ أحبك فتركك ، وما

 من الفُلْج يف الدنيا ،   "    ولسوف يعطيك ربك فترضى    "     .  خري لك مما عجلت لك من الكرامة يف الدنيا 
 يعرفه اهللا   "    ووجدك عائال فأغىن   .  ووجدك ضاال فهدى    .   أمل جيدك يتيما فآوى    "     .  والثواب يف اآلخرة 

ما ابتدأه به من كرامته يف عاجل أمره ، ومنه عليه يف يتمه وعيلته وضاللته ، واستنقاذه من ذلك كله 
     .  برمحته 

  تفسير ابن هشام لمفردات سورة الضحى 

     :   الصلت الثقفي  قال أمية بن أيب  .   سكن   :   سجى   :  قال ابن هشام 
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 وسجا الليل بالظالم البهيم   إذ أتى موهنا وقد نام صحيب 

 قال جرير بن اخلطفى   .   ساجية ، وسجا طرفها   :  وهذا البيت يف قصيدة له ، ويقال للعني إذا سكن طرفها 
  :     

 يقتلن من خلل الستور سواجي   ولقد رمينك حني رحن بأعني 

     :   قال أبو خراش اهلذيل   .   الفقري   :   والعائل   .  دة له وهذا البيت يف قصي

 ومستنبح بايل الدريسني عائل   إىل بيته يأوي الضريك إذا شتا 

 الذي   :   والعائل أيضا   .   وهذا البيت يف قصيدة له سأذكرها يف موضعها إن شاء اهللا   .   عالة وعيل   :  ومجعه 
 وقال أبو   .     "    ذلك أدىن أال تعولوا    "     :   ويف كتاب اهللا تعاىل   .   اخلائف   :  لعائل أيضا  وا  .  يعول العيال 

     :  طالب 

 له شاهد من نفسه غري عائل   مبيزان قسط ال خيس شعرية 

 يقول   .  ثقل املعيي  الشيء امل  :   والعائل أيضا   .  وهذا البيت يف قصيدة له سأذكرها أن شاء اهللا يف موضعها 
     :   أي أثقلين وأعياين ، قال الفرزدق   :   قد عالين هذا األمر   :  الرجل 

 إذا ما األمر يف احلدثان عاال   ترى الغر اجلحاجح من قريش 

ال تكن جبارا وال  أي   :     "    وأما السائل فال تنهر   .   فأما اليتيم فال تقهر    "     .  وهذا البيت يف قصيدة له 
 أي مبا جاءك من   :     "    وأما بنعمة ربك فحدث    "     .  متكربا ، وال فحاشا فظا على الضعفاء من عباد اهللا 

من النبوة فحدث ، أي اذكرها وادع إليها ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اهللا من نعمته وكرامته 
     .  عباد به من النبوة سرا إىل من يطمئن إليه من أهله يذكر ما أنعم اهللا به عليه وعلى ال

ابتداء ما افترض اهللا سبحانه وتعالى على النبي صلى اهللا عليه وسلم من الصالة 
 وأوقاتها

وافترضت الصالة عليه ، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته 
  .     

   ركعتين ركعتين ثم زيدتافترضت الصالة

   :   وحدثين صاحل بن كيسان عن عروة بن الزبري ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت   :  قال ابن إسحاق 

افترضت الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول ما افترضت عليه ركعتني ركعتني ، كل صالة 
        .   يف السفر على فرضها األول ركعتني ؛ مث إن اهللا تعاىل أمتها يف احلضر أربعا ، وأقرها
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  جبريل يعلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم الوضوء والصالة

 أن الصالة حني افترضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   وحدثين بعض أهل العلم   :  قال ابن إسحاق 
فانفجرت منه عني ، فتوضأ وسلم ، أتاه جربيل وهو بأعلى مكة ، فهمز له بعقبه يف ناحية الوادي ، 

جربيل عليه السالم ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إليه ، لرييه كيف الطهور للصالة ، مث توضأ 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما رأى جربيل توضأ ، مث قام به جربيل فصلى به ، وصلى رسول اهللا 

     .  يه السالم صلى اهللا عليه وسلم بصالته ، مث انصرف جربيل عل

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعلم خديجة الوضوء والصالة

فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية ، فتوضأ هلا لرييها كيف الطهور للصالة كما أراه جربيل ، 
 فتوضأت كما توضأ هلا رسول اهللا عليه الصالة والسالم ، مث صلى ا رسول اهللا عليه الصالة والسالم

 جربيل يعني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوقات الصالة قال ابن   .  كما صلى به جربيل فصلت بصالته 
 وحدثين عتبة بن مسلم ، موىل بين متيم ، عن نافع بن جبري بن مطعم ، وكان نافع كثري الرواية   :  إسحاق 

 اهللا عليه وسلم أتاه جربيل عليه السالم ،  ملا افترضت الصالة على رسول اهللا صلى  :  ، عن ابن عباس قال 
فصلى به الظهر حني مالت الشمس ، مث صلى به العصر حني كان ظله مثله ، مث صلى به املغرب حني 

غابت الشمس ، مث صلى به العشاء اآلخرة حني ذهب الشفق ، مث صلى به الصبح حني طلع الفجر ، مث 
ه ، مث صلى به العصر حني كان ظله مثليه ، مث صلى به جاءه فصلى به الظهر من غد حني كان ظله مثل

املغرب حني غابت الشمس لوقتها باألمس ، مث صلى به العشاء اآلخرة حني ذهب ثلث الليل األول ، مث 
 يا حممد ، الصالة فيما بني صالتك اليوم وصالتك باألمس   :  صلى به الصبح مسفرا غري مشرق ، مث قال 

  .     

   أبي طالب رضي هللا عنه أول ذكر أسلم ذكر أن علي بن

 مث كان أول ذَكَر من الناس آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وصلى معه وصدق   :  قال ابن إسحاق 
 علي بن أيب طالب ابن عبداملطلب بن هاشم ، رضوان اهللا وسالمه عليه ، وهو   :  مبا جاءه من اهللا تعاىل 
عمة اهللا على علي بنشأته يف كنف الرسول وكان مما أنعم اهللا به على علي بن أيب  ن  .  يومئذ ابن عشر سنني 

 سبب هذه النشأة   .  طالب رضي اهللا عنه ، أنه كان يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اإلسالم 
 كان من   :    وحدثين عبداهللا بن أيب جنيح ، عن جماهد بن جرب بن أيب احلجاج ، قال  :  قال ابن إسحاق 

نعمة اهللا علي علي بن أيب طالب ، ومما صنع اهللا له ، وأراده به من اخلري ، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة 
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، وكان أبو طالب ذا عيال كثري ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس عمه ، وكان من أيسر 
ال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه األزمة ،  إن أخاك أبا طالب كثري العي  :  بين هاشم ، يا عباس 

فانطلق بنا إليه ، فلنخفف عنه من عياله ، آخذ من بنيه رجال ، وتأخذ أنت رجال ، فنكلهما عنه ؛ فقال 
 إنا نريد أن خنفف عنك من عيالك حىت ينكشف   :   فانطلقا حىت أتيا أبا طالب ، فقاال له   .   نعم   :  العباس 

   :   قال ابن هشام - إذا تركتما يل عقيال فاصنعا ما شئتما   :  هم فيه ؛ فقال هلما أبو طالب عن الناس ما 

 فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا ، فضمه إليه ، وأخذ العباس جعفرا   .   - عقيال وطالبا   :  ويقال 
 نبيا ، فاتبعه علي  عثه اهللا تبارك وتعاىلفضمه إليه ؛ فلم يزل علي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ب

 الرسول صلى اهللا   .  رضي اهللا عنه ، وآمن به وصدقه ؛ ومل يزل جعفر عند العباس حىت أسلم واستغىن عنه 
    عليه وسلم وعلي خيرجان إىل الصالة يف شعب مكة واكتشاف أيب طالب هلما 

هللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا حضرت الصالة  وذكر بعض أهل العلم أن رسول ا  :  قال ابن إسحاق 
خرج إىل شعاب مكة ، وخرج معه علي بن أيب طالب مستخفيا من أبيه أيب طالب ، ومن مجيع أعمامه 

 مث إن أبا   .   فمكثا كذلك ما شاء اهللا أن ميكثا   .  وسائر قومه ، فيصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا 
 ما هذا الدين   !   يا ابن أخي   :   ومها يصليان ، فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طالب عثر عليهما يوما

 - أي عم ، هذا دين اهللا ، ودين مالئكته ، ودين رسله ، ودين أبينا إبراهيم   :   قال   ؟  الذي أراك تدين به 

وأنت أي عم ، أحق من بذلت له  بعثين اهللا به رسوال إىل العباد ، -أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم 
 أي   :  النصيحة ، ودعوته إىل اهلدى ، وأحق من أجابين إليه وأعانين عليه ، أو كما قال ؛ فقال أبو طالب 

ابن أخي ، إين ال أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ، ولكن واهللا ال خيلص إليك بشيء تكرهه 
 يا أبت ، آمنت باهللا   :   فقال   ؟   أي بين ، ما هذا الدين الذي أنت عليه   :    وذكروا أنه قال لعلي  .  ما بقيت 

 أما إنه مل يدعك إال إىل   :   فزعموا أنه قال له   .  وبرسول اهللا ، وصدقته مبا جاء به ، وصليت معه هللا واتبعته 
     .  خري فالزمه 

  إسالم زيد بن حارثة ثانيا 

 أسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبدالعزى ابن امرئ القيس الكليب ،  مث  :  قال ابن إسحاق 
 نسب   .  موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان أول ذكر أسلم ، وصلى بعد علي بن أيب طالب 

 زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبدالعزى بن امرىء القيس بن عامر بن   :  زيد قال ابن هشام 
نعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ال

 وكان حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق ، فيهم زيد بن حارثة   .  ثور بن كلب بن وبرة 
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 وسلم ، وصيف ، فدخلت عليه عمته خدجية بنت خويلد ، وهي يومئذ عند رسول اهللا صلى اهللا عليه
 اختاري يا عمة أي هؤالء الغلمان شئت فهو لك ؛ فاختارت زيدا فأخذته ، فرآه رسول اهللا   :  فقال هلا 

صلى اهللا عليه وسلم عندها ، فاستوهبه منها ، فوهبته له ، فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتبناه ، 
فقده وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديدا  شعر حارثة أيب زيد عندما   .  وذلك قبل أن يوحى إليه 

     :  ، وبكى عليه حني فقده ، فقال 

 أحي فريجى أم أتى دونه األجلْ  بكيت على زيد ومل أدر ما فعلْ

 أغالك بعدي السهل أم غالك اجلبل  فواهللا ما أدرى وإين لسائل

  جبلفحسيب من الدنيا رجوعك يل   ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة

 وتعرض ذكراه إذا غرا أفل  تذكَّرنيه الشمس عند طلوعها

 فيا طول ما حزين عليه وما وجل  وإن هبت األرواح هيجن ذكره

 وال أسأم التطواف أو تسأم اإلبل   سأُعمل نص العيس يف األرض جاهدا 

 فكل امرىء فان وإن غره األمل  حيايت أو تأيت علي منييت

 إن   :  د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قدم عليه وهو عن
 فلم يزل عند رسول اهللا صلى   .   بل أقيم عندك   :  شئت فأقم عندي ، وإن شئت فانطلق مع أبيك ، فقال 

 أُدعوهم آلبائهم    ""     :  اهللا عليه وسلم حىت بعثه اهللا فصدقه وأسلم ، وصلى معه ؛ فلما أنزل اهللا عز وجل 
     .   أنا زيد بن حارثة   :   قال   .     ""   

  إسالم أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه وشأنه 

 عثمان بن عامر   :   مث أسلم أبو بكر بن أيب قحافة ، وامسه عتيق ، واسم أيب قحافة   :  نسبه قال ابن إسحاق 
 امسه ولقبه قال ابن   .  ن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ب

 فلما   :   إسالمه قال ابن إسحاق   .   لقب حلسن وجهه وعتقه   :   عبداهللا ، وعتيق   :   واسم أيب بكر   :  هشام 
       .   أظهر إسالمه ، ودعا إىل اهللا وإىل رسوله   :  أسلم أبو بكر رضي اهللا عنه 

   ودعوته لإلسالم إيالف قريش له

وكان أبو بكر رجال مألفا لقومه ، حمببا سهال ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش ا ، ومبا 
كان فيها من خري وشر ؛ وكان رجال تاجرا ، ذا خلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغري 
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 اهللا وإىل اإلسالم من وثق به من قومه واحد من األمر ، لعلمه وجتارته وحسن جمالسته ، فجعل يدعو إىل
     .  ، ممن يغشاه وجيلس إليه 

  ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر رضي اهللا عنه 

 عثمان بن عفان - فيما بلغين -إسالم عثمان ، و الزبري و عبدالرمحن و سعد و طلحة قال فأسلم بدعائه 
ف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن بن أيب العاص بن أمية ابن عبد مشس بن عبد منا

 والزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب ابن مرة بن كعب بن لؤي   .  غالب 
 وعبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي   .  
 مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن مرة بن كالب بن   :   وقاص  وسعد بن أيب وقاص ، واسم أيب  .  

 وطلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن    .  مرة بن كعب بن لؤي 
كعب بن لؤي ، فجاء م إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني استجابوا له فأسلموا وصلوا ، وكان 

 ما دعوت أحدا إىل اإلسالم إال كانت فيه عنده كبوة   :   صلى اهللا عليه وسلم يقول ، فيما بلغين رسول اهللا
 قال   .  ، ونظر وتردد ، إال ما كان من أيب بكر بن أيب قحافة ، ما عكم عنه حني ذكرته له ، وما تردد فيه 

 قال رؤبة بن   .   تلبث   :   عكم   :   قوله   :   قال ابن هشام   .   عن غري ابن إسحاق   "   بدعائه   "     :   قوله   :  ابن هشام 
 فكان هؤالء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس   :   وانصاع وثَّاب ا وما عكم قال ابن إسحاق   :  العجاج 

 عبيدة مث أسلم أبو  إسالم أيب  .  باإلسالم ، فصلوا وصدقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا جاءه من اهللا 
   .  عبيدة بن اجلراح ، وامسه عامر بن عبداهللا بن اجلراح بن هالل ابن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر 

إسالم أيب سلمة وأبو سلمة ، وامسه عبداهللا بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا بن عمر ابن خمزوم بن يقظة 
 - واسم أيب األرقم عبد مناف بن أسد   .  ألرقم بن أيب األرقم  إسالم األرقم وا  .  بن مرة بن كعب بن لؤي 

 إسالم   .   بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي -وكان أسد يكىن أبا جندب 
عثمان بن مظعون وأخويه وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن 

 إسالم عبيدة بن احلارث   .   وأخواه قدامة وعبداهللا ابنا مظعون بن حبيب   .  هصيص بن كعب بن لؤي 
 إسالم   .  وعبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة ابن كعب بن لؤي 

سعيد بن زيد وامرأته وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بن عبداهللا بن قرط بن رياح بن 
ن عدي بن كعب بن لؤي ؛ وامرأته فاطمة بنت اخلطاب ابن نفيل بن عبدالعزى بن عبداهللا بن رزاح ب

 إسالم أمساء وعائشة   .  قرط بن رياح بن رزاح بن عدي ابن كعب بن لؤي ، أخت عمر بن اخلطاب 
   .  صغرية  وعائشة بنت أيب بكر ، وهي يومئذ   .  ابنيت أيب بكر ، وخباب بن األرت وأمساء بنت أيب بكر 
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 هو من   :   خباب بن األرت من بين متيم ، ويقال   :   قال ابن هشام   .  وخباب بن األرت ، حليف بين زهرة 
 وعمري بن أيب وقاص ، أخو سعد بن   :   إسالم عمري وابن مسعود وابن القاري قال ابن إسحاق   .  خزاعة 

 مشخ بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث ابن متيم  وعبداهللا بن مسعود بن احلارث بن  .  أيب وقاص 
 ومسعود بن القاري ، وهو مسعود ابن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبدالعزى بن   .  بن سعد بن هذيل 

 شئ عن القارة قال ابن هشام   .  محالة بن غالب بن حملم بن عائذة بن سبيع بن اهلون بن خزمية من القارة 
     :   لقب هلم وهلم يقال   :   والقارة   :  

    قد أنصف القارة من راماها 

      إسالم سليط وأخيه ، وعياش وامرأته ، وخنيس ، وعامر   .  وكانوا قوما رماة 

 وسليط بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر ابن مالك بن حسل بن عامر بن   :  قال ابن إسحاق 
 وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن   .  عمرو لؤي بن غالب بن فهر ؛ وأخوه حاطب بن 

 وخنيس بن   .  خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ؛ وامرأته أمساء بنت سالمة بن خمربة التميمية 
 وعامر بن ربيعة ، من عرت   .  حذافة بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي 

 عرت بن وائل أخو بكر بن وائل ،   :   قال ابن هشام   .  ف آل اخلطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن وائل ، حلي
 إسالم ابين جحش ، وجعفر وامرأته ، وحاطب وإخوته ونسائهم ، والسائب ،   .  من ربيعة بن نزار 

مرة بن كبري بن  وعبداهللا ابن جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن   :  واملطلب وامرأته قال ابن إسحاق 
 وجعفر   .   وأخوه أبو أمحد بن جحش ، حليفا بين أمية بن عبد مشس   .  غنم بن دودان بن أسد بن خزمية 

بن أيب طالب ؛ وامرأته أمساء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة ، من خثعم ، 
رو بن هصيص بن كعب بن وحاطب بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن عم

لؤي ؛ وامرأته فاطمة بنت الل بن عبداهللا بن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر 
 ومعمر بن احلارث   .  بن لؤي بن غالب بن فهر ، وأخوه حطاب بن احلارث ؛ وامرأته فكيهة بنت يسار 

 والسائب بن   .  هصيص بن كعب بن لؤي بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن 
 واملطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن   .  عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب 

 رملة بنت أيب عوف بن صبرية بن سعيد بن سعد بن سهم   :  كالب ابن مرة بن كعب بن لؤي ، وامرأته 
سالم نعيم والنحام و النحام ، وامسه نعيم بن عبداهللا بن أسيد  إ  .  بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي 

 هو نعيم بن عبداهللا بن أسيد بن عبد   :   نسب نعيم قال ابن هشام   .  ، أخو بين عدي بن كعب بن لؤي 
عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي ، وإمنا مسي النحام ، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 إسالم عامر   .   حسه   :   و حنمه   .   صوته   :   حنمه   :   قال ابن هشام   .   لقد مسعت حنْمه يف اجلنة   :   وسلم ، قال
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 نسبه قال ابن هشام   .   وعامر بن فهرية ، موىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه   :  بن فهرية قال ابن إسحاق 
 إسالم خالد بن   .  د ، أسود اشتراه أبو بكر رضي اهللا عنه منهم  عامر بن فُهرية مولَّد من مولدي األس  :  

 وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن   :  سعيد ونسبه وإسالم امرأته أمينة قال ابن إسحاق 
عبد مناف بن قصي بن مرة بن كعب بن لؤي ؛ وامرأته أُمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن 

   .   مهُينة بنت خلف   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو ، من خزاعة سبيع بن 

 وحاطب بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر ابن   :  إسالم حاطب وأيب حذيفة قال ابن إسحاق 
 - فيما قال ابن هشام -م  وأبو حذيفة ، وامسه مهش  .  مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 

 إسالم   .  بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي 
واقد وشيء من خربه وواقد بن عبداهللا بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن 

 جاءت به باهلة ، فباعوه من اخلطاب بن   :  ن هشام  قال اب  .  زيد مناة بن متيم ، حليف بين عدي بن كعب 
 أنا واقد بن عبداهللا ، فيما قال أبو عمرو   :   قال   "    ادعوهم آلبائهم    "     :  نفيل ، فتبناه ، فلما أنزل اهللا تعاىل 

بن عبد ياليل بن  وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكري   :   إسالم بين البكري قال ابن إسحاق   .  املدين 
 إسالم عمار   .  ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بين عدي بن كعب 

 عمار   :   قال ابن هشام   .  بن ياسر حليف بين خمزوم بن يقظة و عمار بن ياسر ، حليف بين خمزوم بن يقظة 
 و صهيب بن سنان ، أحد النمر بن قاسط   :  إسحاق  إسالم صهيب قال ابن   .  بن ياسر عنسي من مذحج 

       .  ، حليف بين متيم بن مرة 

 النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ،   :  نسب صهيب قال ابن هشام 
جدعان بن عمرو بن  موىل عبداهللا بن   :   صهيب   :   أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد ؛ ويقال   :  ويقال 

 فقال بعض من ذكر أنه من النمر بن قاسط ، إمنا كان أسريا   .   إنه رومي   :  كعب بن سعد بن تيم ، ويقال 
 صهيب سابق الروم   :   وجاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم   .  يف أرض الروم ، فاشتري منهم 

  .       

  ه وسلم قومه ، وما كان منهم مباداة رسول اهللا صلى اهللا علي

  أمر اهللا له صلى اهللا عليه وسلم بمباداة قومه 

 مث دخل الناس يف اإلسالم أرساال من الرجال والنساء ، حىت فشا ذكر اإلسالم مبكة ،   :  قال ابن إسحاق 
وأن يبادي  مث إن اهللا عز وجل أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يصدع مبا جاءه منه ،   .  وحتدث به 
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الناس بأمره ، وأن يدعو إليه ؛ وكان بني ما أخفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره واستتر به إىل أن 
 فاصدع مبا    "     :   من مبعثه ؛ مث قال اهللا تعاىل له - فيما بلغين -أمره اهللا تعاىل بإظهار دينه ثالث سنني 

 واخفض جناحك ملن   .   وأنذر عشريتك األقربني    "     :  ال تعاىل  وق  .     "   تؤمر ، وأعرض عن املشركني 
     .     "   اتبعك من املؤمنني 

  معنى اصدع بما تؤمر 

 قال أبو ذؤيب اهلذيل ، وامسه خويلد بن خالد ،   .   افرق بني احلق والباطل   :   اصدع   :  قال ابن هشام 
     :  يصف أُتن وحش وفحلها 

 يسر يفيض على القداح ويصدع  ابة وكأنهوكأن رب

     :   وقال رؤبة بن العجاج   .   وهذا البيت يف قصيدة له   .  أي يفرق على القداح ويبني أنصباءها 

 تصدع باحلق وتنفي من ظلم   أنت احلليم واألمري املنتقم 

 بأصحابه للصالة يف الشعب قال ابن  خروج الرسول صلى اهللا عليه وسلم  .  وهذان البيتان يف أرجوزة له 
 وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلوا ، ذهبوا يف الشعاب ، فاستخفوا   :  إسحاق 

بصالم من قومهم ، فبينا سعد بن أيب وقاص يف نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
ني وهم يصلون ، فناكروهم ، وعابوا عليهم ما شعب من شعاب مكة ، إذ ظهر عليهم نفر من املشرك

يصنعون حىت قاتلوهم ، فضرب سعد بن أيب وقاص يومئذ رجال من املشركني ِبلَحي بعري ، فشجه ، 
     .  فكان أول دم هريق يف اإلسالم 

  عداوة قومه له صلى اهللا عليه و سلم ، ومساندة أبي طالب له 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم قومه باإلسالم وصدع به كما أمره اهللا ، مل  فلما بادى رسول  :  قال ابن إسحاق 
 حىت ذكر آهلتهم وعاا ؛ فلما فعل ذلك أعظموه - فيما بلغين -يبعد منه قومه ، ومل يردوا عليه 

وناكروه ، وأمجعوا خالفه وعداوته ، إال من عصم اهللا تعاىل منهم باإلسالم ، وهم قليل مستخفون ، 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه أبو طالب ، ومنعه وقام دونه ، ومضى رسول اهللا صلى وحدب على 

 فلما رأت قريش ، أن رسول اهللا صلى   .  اهللا عليه وسلم على أمر اهللا ، مظهرا ألمره ، ال يرده عنه شيء 
ا أن عمه أبا طالب قد اهللا عليه وسلم ال يعتبهم من شيء أنكروه عليه ، من فراقهم وعيب آهلتهم ، ورأو

حدب عليه ، وقام دونه ، فلم يسلمه هلم ، مشى رجال من أشراف قريش إىل أيب طالب ، عتبة وشيبة 
 وأبو   .  ابنا ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
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 بن مرة بن كعب بن لؤي بن سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب
 وأبو البختري ، و امسه   :   قال ابن إسحاق   .   صخر   :   واسم أيب سفيان   :   قال ابن هشام   .  غالب بن فهر 

 قال   .  العاص بن هشام بن احلارث ابن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي 
       .   العاص بن هاشم   :   أبو البختري   :  ابن هشام 

 واألسود بن املطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي ابن كالب بن مرة بن كعب بن   :  قال ابن إسحاق 
 بن هشام بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن - وامسه عمرو ، وكان يكىن أبا احلكم - وأبو جهل   .  لؤي 

ليد بن املغرية بن عبداهللا ابن عمر بن خمزوم بن يقظة بن  والو  .  خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي 
 و نبيه ومنبه ابنا احلجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن   .  مرة بن كعب بن لؤي 

 العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن   :   قال ابن هشام   .   والعاص بن وائل   .  هصيص بن كعب بن لؤي 
     .   بن هصيص بن كعب بن لؤي سهم بن عمرو

  وفد قريش يعاتب أبا طالب في شأن الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 يا أبا طالب ، إن ابن أخيك قد سب آهلتنا ، وعاب ديننا   :   فقالوا   .   أو من مشى منهم   :  قال ابن إسحاق 
أن ختلي بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما حنن ، وسفه أحالمنا ، وضلل آباءنا ؛ فإما أن تكفه عنا ، وإما 

     .  عليه من خالفه ، فنكفيكه ؛ فقال هلم أبو طالب قوال رفيقا ، وردهم ردا مجيال ، فانصرفوا عنه 

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستمر في دعوته 

مث شرى األمر بينه ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هو عليه ، يظهر دين اهللا ، ويدعو إليه ، 
وبينهم حىت تباعد الرجال وتضاغنوا ، وأكثرت قريش ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينها ، 

 رجوع الوفد إىل أيب طالب مرة ثانية مث إم مشوا إىل أيب   .  فتذامروا فيه ، وحض بعضهم بعضا عليه 
ا وشرفا ومرتلة فينا ، وإنا قد استنهيناك من ابن  يا أبا طالب ، إن لك سن  :  طالب مرة أخرى ، فقالوا له 

أخيك فلم تنهه عنا ، وإنا واهللا ال نصرب على هذا من شتم آباءنا ، وتسفيه أحالمنا ، وعيب آهلتنا ، حىت 
 مث انصرفوا عنه ، فعظم   .  تكفه عنا ، أو ننازله وإياك يف ذلك ، حىت يهلك أحد الفريقني ، أوكما قالوا له 

طالب فراق قومه وعداوم ، ومل يطب نفسا بإسالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم وال على أيب 
 وحدثين يعقوب بن عتبة   :   ما دار بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأيب طالب قال ابن إسحاق   .  خذالنه 

قالة ، بعث إىل رسول اهللا صلى  أن قريشا حني قالوا أليب طالب هذه امل  :  بن املغرية بن األخنس أنه حدث 
 يا ابن أخي ، إن قومك قد جاءوين ، فقالوا يل كذا وكذا ، للذي كانوا قالوا   :  اهللا عليه وسلم ، فقال له 
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 فظن رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  له ، فأبِق علي وعلى نفسك ، وال حتملين من األمر ما ال أطيق ؛ قال 
 فقال   :   قال   .  اء أنه خاذله ومسلمه ، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بد

 يا عم ، واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين ، و القمر يف يساري على أن   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه  مث استعرب   :   قال   .  أترك هذا األمر حىت يظهره اهللا ، أو أهلك فيه ، ما تركته 

 فأقبل عليه رسول اهللا   :   أقبل يا ابن أخي ؛ قال   :  وسلم ، فبكى مث قام ؛ فلما وىل ناداه أبو طالب ، فقال 
     .   اذهب يا بن أخي ، فقل ما أحببت ، فواهللا ال أسلمك لشيء أبدا   :  صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

  مخزومي على أبي طالب قريش تعرض عمارة بن الوليد ال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم   مث إن قريشا حني عرفوا أن أبا طالب قد أىب خذالن رسول   :  قال ابن إسحاق 
 فيما -وإسالمه ، وإمجاعه لفراقهم يف ذلك وعداوم ، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن املغرية ، فقالوا له 

ة بن الوليد ، أد فىت يف قريش وأمجله ، فخذه فلك عقله ونصره ،  يا أبا طالب ، هذا عمار  :   -بلغين 
واختذه ولدا فهو لك ، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا ، الذي قد خالف دينك ودين آبائك ، وفرق مجاعة 

 أتعطونين   !   واهللا لبئس ما تسومونين   :  قومك ، وسفه أحالمهم ، فنقتله ، فإمنا هو رجل برجل ؛ فقال 
       .   هذا واهللا ما ال يكون ابدا   !  م أغذوه لكم ، وأعطيكم ابين تقتلونه ابنك

 و اهللا يا أبا طالب لقد أنصفك قومك ،   :   فقال املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي   :  قال 
 واهللا ما   :  عم وجهدوا على التخلص مما تكرهه ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا ؛ فقال أبو طالب للمط

   :   قال   .  أنصفوين ، ولكنك قد أمجعت خذالين ومظارهة القوم علي ، فاصنع ما بدا لك ، أو كما قال 

 شعر أيب طالب يف التعريض   .  فحقب األمر ، ومحيت احلرب ، وتنابذ القوم ، وبادى بعضهم بعضا 
 يعرض باملطعم بن عدي ، ويعم من خذله باملطعم ومن خذله من عبد مناف فقال أبو طالب عند ذلك ،

     :  من بين عبد مناف ، ومن عاداه من قبائل قريش ، ويذكر ما سألوه ، وما تباعد من أمرهم 

 أال ليت حظي من حياطتكم بكْر  أال قل لعمرو والوليد ومطعم

 يرش على الساقني من بوله قطر  من اخلور حبحاب كثري رغاؤه

 إذا ما عال الفيفاء قيل له وبر   ليس بالحقختلف خلف الِورد

 إذا سئال قاال إىل غرينا األمر  أرى أخوينا من أبينا وأمنا

 كما جرمجت من رأس ذي علق الصخر  بلى هلما أمر ولكن جترمجا

 مها نبذانا مثل ما ينبذ اجلمر  أخص خصوصا عبد مشس ونوفال

 هم أكفهما ِصفْرفقد أصبحا من  مها أغمزا للقوم يف أخويهما
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 من الناس إال أن يرس له ذكر  مها أشركا يف اد من ال أبا له

هرة منهمغي النصر  وتيم وخمزوم وزوكانوا لنا موىل إذا ب 

 وال منهم ما كان من نسلنا شفر  فواهللا ال تنفك منا عداوة

 وكانوا كجفر بئس ما صنعت جفر  فقد سفهت أحالمهم وعقوهلم

     .   تركنا منها بيتني أقذع فيهما   :  ن هشام قال اب

  قريش تظهر عداوتها للمسلمين 

 مث إن قريشا تذامروا بينهم على من يف القبائل منهم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا   :  قال ابن إسحاق 
نوم عن عليه وسلم الذين أسلموا معه ، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من املسلمني يعذبوم ، ويفت

دينهم ، ومنع اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم منهم بعمه أيب طالب ، وقد قام أبو طالب ، حني رأى 
قريشا يصنعون ما يصنعون يف بين هاشم وبين املطلب ، فدعاهم إىل ما هو عليه ، من منع رسول اهللا 

أجابوه إىل ما دعاهم إليه ، إال ما صلى اهللا عليه وسلم ، والقيام دونه ؛ فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه ، و
 شعر أيب طالب يف مدح قومه لنصرته فلما رأى أبو طالب من قومه   .  كان من أيب هلب ، عدو اهللا امللعون 

ما سره يف جهدهم معه ، وحدم عليه ، جعل ميدحهم ويذكر قدميهم ، ويذكر فضل رسول اهللا صلى 
     :  شد هلم رأيهم ، وليحدبوا معه على أمره ، فقال اهللا عليه وسلم فيهم ، ومكانه منهم ، لي

 فعبد مناف سرها وصميمها  إذا اجتمعت يوما قريش ملفخر

 ففي هاشم أشرافها وقدميها  وإن حصلت أشراف عبد منافها

 هو املصطفى من سرها وكرميها  وإن فخرت يوما فإن حممدا

  حلومهاعلينا فلم تظفر وطاشت  تداعت قريش غثها ومسينها

 ما ثنوا صعر اخلدود نقيمها  وكنا قدميا ال نقر ظُالمة إذا

 ونضرب عن أجحارها من يرومها  وحنمي محاها كل يوم كريهة

  بأكنافنا تندى وتنمى أرومها   بنا انتعش العود الذَّواء وإمنا

 الوليد بن المغيرة و كيده للرسول ، وموقفه من القرآن

ش ليبيتوا ضد النيب صلى اهللا عليه و سلم و اتفاق قريش أن يصفوا الرسول صلى اهللا اجتماعه بنفر من قري
    عليه و سلم بالساحر ، و ما أنزل اهللا فيهم 

 يا   :  مث إن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر املوسم فقال هلم 
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 وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد مسعوا بأمر صاحبكم معشر قريش ، إنه قد حضر هذا املوسم ،
   :  هذا ، فأمجعوا فيه رأيا واحدا ، وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، ويرد قولكم بعضه بعضا ؛ قالوا 

اهن ؛  نقول ك  :   بل أنتم فقولوا أمسع ؛ قالوا   :  فأنت يا أبا عبد مشس ، فقلْ وأقم لنا رأيا نقول به ؛ قال 
   :   فنقول   :   ال واهللا ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه ؛ قالوا   :  قال 

 ما هو مبجنون ، لقد رأينا اجلنون وعرفناه ، فما هو خبنقه ، وال ختاجله ، وال وسوسته ؛   :  جمنون ؛ قال 
 هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه  ما  :   شاعر ؛ قال   :   فنقول   :  قالوا 

 ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم   :   ساحر ؛ قال   :   فنقول   :  ومبسوطه ، فما هو بالشعر ؛ قالوا 
ه حلالوة ، وإن  واهللا إن لقول  :   قال   ؟   فما نقول يا أبا عبد مشس   :  ، فما هو بنفثهم وال عقدهم ؛ قالوا 

 وما أنتم بقائلني من هذا شيئا إال عرف -ويقال لغدق     :   قال ابن هشام -أصله لعذق ، وإن فرعه جلناة 
أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا ساحر ، جاء بقول هو سحر يفرق به بني املرء وأبيه ، وبني 

 فتفرقوا عنه بذلك ، فجعلوا جيلسون بسبل الناس   .   وعشريته املرء وأخيه ، وبني املرء وزوجته ، وبني املرء
 فأنزل اهللا تعاىل يف الوليد بن   .  حني قدموا املوسم ، ال مير م أحد إال حذروه إياه ، وذكروا هلم أمره 

،  ذرين ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له ماال ممدودا وبنني شهودا    ""     :  املغرية و يف ذلك من قوله 
   :   قال ابن هشام     .   أي خصيما   :     ""    كال إنه كان آلياتنا عنيدا   .   مث يطمع أن أزيد   .  ومهدت له متهيدا 

     :   قال رؤبة بن العجاج   .   معاند خمالف   :  عنيد 

    وحنن ضرابون رأس العنِد 

   .   مث قتل كيف قدر   .  دا ، إنه فكر وقدر ، فقتل كيف قدر  سأرهقه صعو   "     .  وهذا البيت يف أرجوزة له 

     :   قال العجاج   .   كره وجهه   :   بسر   :   قال ابن هشام   .     "   مث نظر ، مث عبس وبسر 

    مضرب اللحيني بسرا منهسا 

رب فقال إن هذا إال سحر يؤثر ، إن  مث أدبر واستك   "     .   وهذا البيت يف أرجوزة له   .  يصف كراهية وجهه 
 يف النفر الذين   :   وأنزل اهللا تعاىل   :   رد القرآن على صحب الوليد قال ابن إسحاق   .     "   هذا إال قول البشر 

 كما أنزلنا    "     :  كانوا معه يصنفون القول يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وفيما جاء به من اهللا تعاىل 
 قال ابن   .     "    عما كانوا يعملون   .   فوربك لنسئلنهم أمجعني   .   الذين جعلوا القرآن عضني   .  لى املقتسمني ع

     :   قال رؤبة بن العجاج   .   فرقوه   :   عضوه   :   عضة ، يقول   :   واحدة العضني   :  هشام 

    وليس دين اهللا باملُعضى 

     "  108/ 2  "     .  رجوزة له وهذا البيت يف أ
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  تفرق النفر في قريش يشوهون رسالة الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 فجعل أولئك النفر يقولون ذلك يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن لقوا من الناس   :  قال ابن إسحاق 
نتشر ذكره يف بالد العرب ، وصدرت العرب من ذلك املوسم بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فا

 شعر أيب طالب يف معاداة خصومه فلما خشي أبو طالب دمهاء العرب أن يركبوه مع قومه ، قال   .  كلها 
قصيدته الىت تعوذ فيها حبرم مكة ومبكانه منها ، وتودد فيها أشراف قومه ، وهو على ذلك خيربهم 

اهللا عليه وسلم ، وال تاركه لشيء أبدا حىت وغريهم يف ذلك من شعره أنه غري مسلم رسول اهللا صلى 
     :  يهلك دونه ، فقال 

وقد قطعوا كل العرى والوسائل  وملا رأيت القوم ال ود فيهم 

 وقد طاوعوا أمر العدو املزايل  وقد صارحونا بالعداوة واألذى

 يعضون غيظا خلفنا باألنامل  وقد حالفوا قوما علينا أظنة

 وأبيض عضب من تراث املقاول   اء مسحة صربت هلم نفسي بسمر

    

 وأمسكت من أثوابه بالوصائل   وأحضرت عند البيت رهطي وإخويت 

 لدي حيث يقضي حلفه كل نافل  قياما معا مستقبلني رتاجه

  مبفضى السيول من إساف ونائل   وحيث ينيخ األشعرون ركام

 ديس وبازلخمُيسة بني الس  مومسة األعضاد أو قصراا

 بأعناقها معقودة كالعثاكل  ترى الودع فيها والرخام وزينة

 علينا بسوء أو ملح بباطل  أعوذ برب الناس من كل طاعن

 ومن ملحق يف الدين ما مل حناول  ومن كاشح يسعى لنا مبعيبة

 وراق لريقى يف حراء ونازل  وثور ومن أرسى ثبريا مكانه

 وباهللا إن اهللا ليس بغافل  طن مكةوبالبيت ، حق البيت ، من ب

 إذا اكتنفوه بالضحى واألصائل  وباحلجر املسود إذ ميسحونه

  على قدميه حافيا غري ناعل   وموطىء إبراهيم يف الصخر رطبة

 وما فيهما من صورة ومتاثل  وأشواط بني املروتني إىل الصفا

 اجلومن كل ذي نذر ومن كل ر  ومن حج بيت اهللا من كل راكب

 إاللٌ إىل مفضى الشراج القوابل  وباملشعر األقصى إذا عمدوا له
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 يقيمون باأليدي صدور الرواحل  وتوقافهم فوق اجلبال عشية

 وهل فوقها من حرمة ومنازل  وليلة مجع واملنازل من مىن

 سراعا كما خيرجن من وقع وابل  ومجع إذا ما املقربات أجزنه

 يؤمون قذفا رأسها باجلنادل  وا هلاوباجلمرة الكربى إذا صمد

 جتيز م حجاج بكر بن وائل  وكندة إذ هم باحلصاب عشية

 وردا عليه عاطفات الوسائل  حليفان شدا عقد ما احتلفا له

   وشربقة وخد النعام اجلوافل   وحطمهم مسر الصفاح وسرحه

  عاذلوهل من معيذ يتقى اهللا  فهل بعد هذا من معاذ لعائذ

 تسد بنا أبواب ترك وكابل  يطاع بنا أمر العدى وودوا لو اننا

 ونظعن إال أمركم يف بالبل  كذبتم وبيت اهللا نترك مكة

 وملا نطاعن دونه ونناضل  كذبتم وبيت اهللا نبزى حممدا

 و نذهل عن أبنائنا واحلالئل  ونسلمه حىت نصرع حوله

وينهض قوم يف احلديد إليكم  وض الروايا حتت ذات الصالصل 

 ردعه من الطعن فعل األنكب املتحامل  وحىت ترى ذا الضغن يركب

 لَتلتبسن أسيافنا باألماثل  وإنا لعمر اهللا إنْ جد ما أرى

 أخي ثقة حامي احلقيقة باسل  ِبكفَّي فىت مثل الشهاب مسيدع

 د قابلعلينا وتأيت ِحجة بع  شهورا وأياما وحوال جمرما

 حيوط الذمار غري ذرب مواكل  وما ترك قوم ، ال أبا لك ، سيدا

 مثال اليتامى عصمة لألرامل  وأبيض يستقى الغمام بوجهه

  فهم عنده يف رمحة وفواضل  يلوذ به اهلُالّف من آل هاشم

 إىل بغضنا وجزآنا آلكل  لعمري لقد أجرى أسيد وبكره

 كن أطاعا أمر تلك القبائلول  وعثمان مل يربع علينا وقنفذ

 ومل يرقبا فينا مقالة قائل  أطاعا أُبيا وابن عبد يغوثهم

 وكلٌّ توىل معرضا مل جيامل  كما قد لقينا من سبيع ونوفل

 نكلْ هلما صاعا بصاع املُكايل  فإن يلْقيا أو ميكن اهللا منهما

 ملليظعننا يف أهل شاء وجا  وذاك أبو عمرو أيب غري بغضنا

 فناج أبا عمرو بنا مث خاتل  يناجي بنا يف كل ممسى ومصبح
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 بلى قد نراه جهرة غري حائل  ويؤىل لنا باهللا ما إن يغشنا

 من األرض بني أخشب فمجادل  أضاق عليه بغضنا كل تلعة

 بسعيك فينا معرضا كاملخاتل  وسائلْ أبا الوليد ماذا حبوتنا

 رمحته فينا ولست جباهلو  وكنت امرأ ممن يعاش برأيه

 حسود كذوب مبغض ذي دغاول  فعتبة ال تسمع بنا قول كاشح

 كما مر قَيلٌ من عظام املقاول  ومر أبو سفيان عين معرضا

 ويزعم أين لست عنكم بغافل  يفر إىل جند وبرد مياهه

    

 شفيق وخيفي عارمات الدواخل  وخيربنا فعل املناصح أنه

 وال معظم عند األمور اجلالئل  يوم جندةأمطعم مل أخذلك يف 

 أُويل جدل من اخلصوم املساجل  وال يوم خصم إذا أتوك ألدة

 وإين مىت أُوكلْ فلست بوائل  أمطعم إن القوم ساموك خطة

 عقوبة شر عاجال غري آجل  جزى اهللا عنا عبد مشس ونوفال

 له شاهد من نفسه غري عائل  مبيزان قسط ال خيُس شعرية

 بين خلف قيضا بنا والغياطل  لقد سفهت أحالم قوم تبدلوا

 وآل قصي يف اخلطوب األوائل  وحنن الصميم من ذؤابة هاشم

 علينا العدا من كل طمل وخامل  وسهم وخمزوم متالوا وألَّبوا

 فال تشركوا يف أمركم كل واغل  فعبد مناف أنتم خري قومكم

 ر خمطىء للمفاصلوجئتم بأم  لعمري لقد وهنتم وعجزمتُ

 حطاب أَقدر ومراجل  وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الْ آن

 وخذالننا وتركنا يف املعاقل  ليهىنء بين عبد مناف عقوقنا

ئر ما صنعتموحتتلبوها لقحة غري باهل  فإن نك قوما نت 

 نفاهم إلينا كل صقر حالحل  وسائط كانت يف لؤي بن غالب

 وأألم حاف من معد وناعل    احلصى ورهط نفيل شر من وطىء

 وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل  فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا

 إذا ما جلأنا دوم يف املداخل  ولو طرقت ليال قصيا عظيمة

 لكنا أٌسى عند النساء املطافل  ولو صدقوا ضربا خالل بيوم
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 لعمري وجدنا ِغبه غري طائل  فكل صديق وابن أخت نعده

  براء إلينا من معقَّة خاذل   وى أن رهطا من كالب بن مرةس

 وحيسر عنا كل باغ وجاهل  وهنا هلم حىت تبدد مجعهم

 وحنن الكُدى من غالب والكواهل  وكان لنا حوض السقاية فيهم

 كبيض السيوف بني أيدي الصياقل  شباب من املطيبني وهاشم

 الفوا إال شرار القبائلوال ح  فما أدركوا ذحال وال سفكوا دما

 ضواري أسود فوق حلم خرادل  بضرب ترى الفتيان فيه كأم

 بين مجح عبيد قيس بن عاقل  بين أمة حمبوبة هندكية

 م نعي األقوام عند البواطل  ولكننا نسل كرام لسادة

 زهري حساما مفردا من محائل  ونعم ابن أخت القوم غري مكذَّب

 إىل حسب يف حومة اد فاضل  هاليل ينتميأشم من الشم الب

 وإخوته دأب احملب املواصل  لعمري لقد كُلِّفت وجدا بأمحد

 وزينا ملن وااله رب املشاكل  فال زال يف الدنيا مجاال ألهلها

 إذا قاسه احلكام عند التفاضل  فمن مثله يف الناس أي مؤمل

  عنه بغافليوايل إالها ليس  حليم رشيد عادل غري طائش

 جتُر على أشياخنا يف احملافل  فواهللا لوال أن أجيء بسنة

 من الدهر ِجدا غري قول التهازل  لكنا اتبعناه على كل حالة

  لدينا وال يعىن بقول األباطل   لقد علموا أن ابننا ال مكذَّب

 تقصر عنه سورة املتطاول  فأصبح فينا أمحد يف أرومة

 ودافعت عنه بالذرا والكالكل  ومحيتهحدبت بنفسي دونه 

 وأظهر دينا حقه غري باطل  فأيده رب العباد بنصره

 إىل اخلري آباء كرام احملاصل  رجال كرام غري ِميل مناهم

 فال بد يوما مرة من تزايل  فإن تك كعب من لؤي صقيبة

 الرسول عليه   .   بالشعر ينكر أكثرها  هذا ما صح يل من هذه القصيدة ، وبعض أهل العلم  :  قال ابن هشام 
    الصالة والسالم يستقي ألهل املدينة حني أقحطوا ، فرتل املطر ، وود لو أن أبا طالب حي ، لريى ذلك 

 أقحط أهل املدينة ، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   :   وحدثين من أثق به ، قال   :  قال ابن هشام 
صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب فاستسقى ، فما لبث أن جاء من املطر ما فشكوا ذلك إليه ، ف
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 اللهم حوالينا وال علينا ،   :  أتاه أهل الضواحي يشكون منه الغرق ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 لو أردك   :  سلم فاجناب السحاب عن املدبنة فصار حوليها كاإلكليل ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

     :   كأنك يا رسول اهللا أردت قوله   :  أبو طالب هذا اليوم لسره ، فقال له بعض أصحابه 

 مثال اليتامى عصمة لألرامل   وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

اء الىت وردت يف قصيدة  ذكر األمس  .   عن غري ابن إسحاق   "   وشربقة   "   وقوله   :   قال ابن هشام   .   أجل   :  قال 
 من بين سهم بن عمرو بن هصيص ، وأبو سفيان بن حرب بن   :   والغياطل   :  أيب طالب قال ابن إسحاق 

 وزهري بن أيب أمية بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن   .   ومطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف   .  أمية 
 عتاب بن أسيد بن أيب   :   وأسيد ، وبكره   :  قال ابن إسحاق    .  خمزوم ، و أمه عاتكة بنت عبداملطلب 

 وعثمان بن عبيد اهللا ، أخو طلحة بن عبيد اهللا   .  العيص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي 
 وأبو الوليد عتبة بن   .   وقنفذ بن عمري بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة   .  التيمي 

 وإمنا مسي األخنس   :   قال ابن هشام   .   وأُيب األخنس بن شريق الثقفي ، حليف بين زهرة بن كالب   .  ة ربيع
، ألنه خنس بالقوم يوم بدر ، وإمنا امسه أُيب ، وهو من بين عالج ، وهو عالج بن أيب سلمة بن عوف بن 

 وسبيع بن خالد ، أخو   .  بن كالب  واألسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة   .  عقبة 
 وكان من   .   ونوفل بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي ، وهو ابن العدوية   .  بلحارث بن فهر 

شياطني قريش ، وهو الذي قرن بني أيب بكر الصديق وطلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنهما يف حبل حني 
 وأبو عمرو قُرظة   .   قتله علي بن أيب طالب عليه السالم يوم بدر القرينني ؛ أسلما ، فبذلك كانا يسميان 

 بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فهؤالء   :     "   وقوم علينا أظنة   "     .  بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف 
     .  الذين عدد أبو طالب يف شعره من العرب 

   ، و السيما في األوس و الخزرج انتشار ذكر الرسول في القبائل خارج مكة

فلما انتشر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العرب ، وبلغ البلدان ، ذكر باملدينة ، ومل يكن حي 
من العرب أعلم بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ذكر ، وقبل أن يذكر من هذا احلي من األوس 

 فلما وقع   .  بار اليهود ، وكانوا هلم حلفاء ، ومعهم يف بالدهم واخلزرج ، وذلك ملا كانوا يسمعون من أح
     .   أخو بين واقف   .   قال أبو قيس بن األسلت   .  ذكره باملدينة ، وحتدثوا مبا بني قريش فيه من االختالف 

  نسب أبي قيس بن األسلت 
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 ، ونسبه يف حديث الفيل إىل خطمة  نسب ابن إسحاق أبا قيس هذا هاهنا إىل بين واقف  :  قال ابن هشام 
   :   حدثين أبو عبيدة   :   قال ابن هشام   .  ، ألن العرب قد تنسب الرجل إىل أخي جده الذي هو أشهر منه 

 وهو غفار بن مليل ، ونعيلة بن مليل بن ضمرة   .  أن احلكم بن عمرو الغفاري من ولد نعيلة أخي غفار 
قالوا عتبة بن غزوان السلمي ، وهو من ولد مازن بن منصور وسليم بن بن بكر ابن عبد مناة ، وقد 

 من بين وائل ؛ ووائل ، وواقف ، وخطمة إخوة من   :   فأبو قيس بن األسلت   :   قال ابن هشام   .  منصور 
     .  األوس 

  شعر ابن األسلت في الدفاع عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 وكان حيب قريشا ، وكان هلم صهرا ، كانت عنده - أبو قيس بن األسلت  فقال  :  قال ابن إسحاق 
 قصيدة يعظم فيها احلرمة ، -أرنب بنت أسد بن عبدالعزى بن قصي ، وكان يقيم عندهم السنني بامرأته 

وينهى قريشا فيها عن احلرب ، ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض ، ويذكر فضلهم وأحالمهم ، 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويذكرهم بالء اهللا عندهم ، ودفْعه عنهم الفيل ويأمرهم بالكف عن رسو

     :  وكيده عنهم ، فقال 

 مغلغلة عين لؤي بن غالب   يا راكبا إما عرضت فبلغن 

    

 على النأي حمزون بذلك ناصب  رسول امرئ قد راعه ذات بينكم

 مآريبفلم أقض منها حاجيت و  وقد كان عندي للهموم معرس

  هلا أزمل من بني مذْك وحاطب   نبيتكم شرجني كل قبيلة

 وشر تباغيكم ودس العقارب  أعيذكم باهللا من شر صنعكم

 كوخز األشايف وقعها حق صائب  وإظهار أخالق وجنوى سقيمة

 وإحالل أحرام الظباء الشوازب  فذكِّرهم باهللا أول وهلة

 رب تذهب عنكم يف املراحبذروا احل  وقل هلم واهللا حيكم حكمه

 هي الغول لألقصني أو لألقارب  مىت تبعثوها تبعثوها ذميمة

 وتربي السديف من سنام وغارب  تقطِّع أرحاما ولك أمة

 شليال وأصداء ثياب احملارب  وتستبدلوا باألحتمية بعدها

 كأن قترييها عيون اجلنادب  وباملسك والكافور غُربا سوابغا

 و حوضا وِخيم املاء مر املشارب  اكم واحلرب ال تعلقنكمفإي
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 بعاقبة إذ بينت ، أم صاحب  تزين لألقوام مث يروا

 ذوي العز منكم باحلتوف الصوائب  حترق ال تشوي ضعيفا وتنتحي

 فتعتربوا أو كان يف حرب حاطب  أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس

 طويل العماد ضيفُه غري خائب  وكم قد أصابت من شريف مسود

 وذي شيمة حمض كرمي املضارب  عظيم رماد النار حيمد أمره

 أذاعت به ريح الصبا واجلنائب  وماء هريق يف الضالل كأمنا

 بأيامها والعلم علم التجارب  خيربكم عنها امرؤ حق عامل

 حسابكم واهللا خري حماسب  فبيعوا احلراب ِملْمحارب واذكروا

 عليكم رقيبا غري رب الثواقب   امرىء فاختار دينا فال يكنويلّ

 لنا غاية قد يهتدى بالذوائب  أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم

 تؤمون ، واألحالم غري عوازب  وأنتم هلذا الناس نور وعصمة

 لكم سرة البطحاء شم األرانب  وأنتم ، إذا ما حصل الناس ، جوهر

 مهذبة األنساب غري أشائب  تيقةتصونون أجسادا كراما ع

 عصائب هلكى تدي بعصائب  ترى طالب احلاجات حنو بيوتكم

 على كل حال خري أهل اجلباجب  لقد علم األقوام أن سراتكم

  وأفضله رأيا وأعاله سنة وأَقولُه للحق وسط املواكب 

 بأركان هذا البيت بني األخاشب  فقوموا فصلوا ربكم ومتسحوا

 غداة أيب يكسوم هادي الكتائب   منه بالء ومصدقفعندكم

 على القاذفات يف رءوس املناقب  كتيبته بالسهل متُسي ورجلُه

  جنود املليك بني ساف وحاصب   فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم

 إىل أهله ِملْحبش غري عصائب  فولوا سراعا هاربني ومل يؤب

 عاش ا ، قول امرئ غري كاذبي  فإن لكوا لك ولك مواسم

 ويل امرىء فاختار   "     :   ، وقوله   "   فبيعوا احلراب   "     :   ، وبيته   "   وماء هريق   "     :   أنشدين بيته   :  قال ابن هشام 
     :   ، وقوله   "  

    على القاذفات يف رءوس املناقب 

     :   وأما قوله   :   والغرباء قال ابن هشام  حرب داحس  .  أبو زيد األنصاري وغريه 
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    أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس 

 أن داحسا فرس كان لقيس بن زهري بن جذمية بن رواحة بن ربيعة بن   :  فحدثين أبو عبيدة النحوي 
ن احلارث بن مازن بن قُطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان ؛ أجراه مع فرس حلذيفة بن بدر ب

عمرو بن زيد بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ، 
 فدس حذيفة قوما وأمرهم أن يضربوا وجه داحس إن رأوه قد جاء سابقا ، فجاء   .   الغرباء   :  يقال هلا 

 قيسا اخلرب ، فوثب أخوه  فلما جاء فارس داحس أخرب  .  داحس سابقا فضربوا وجهه ، وجاءت الغرباء 
 مث إن أبا اجلُنيدب العبسي لقي عوف   .  مالك بن زهري فلطم وجه الغرباء ، فقام محل بن بدر فلطم مالكا 

       :  بن حذيفة فقتله ، مث لقي رجل من بين فزارة مالكا فقتله ، فقال محل بن بدر أخو حذيفة بن بدر 

 تطلبوا منا سوى احلق تندموافإن   قتلنا بعوف مالكا وهو ثأرنا

     :   وقال الربيع بن زياد العبسي   .  وهذا البيت يف أبيات له 

 ترجو النساء عواقب األطهار   أفبعد مقتل مالك بن زهري 

 فوقعت احلرب بني عبس وفزارة ، فقتل حذيفة بن بدر وأخوه محل بن بدر ،   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
     :  بن جذمية يرثي حذيفة ، وجزع عليه فقال قيس بن زهري 

 وعلى اهلباءة فارس ذو مصدِق   كم فارس يدعى وليس بفارس 

 حىت تبيد قبائل مل ختلق  فابكوا حذيفة لن ترثُّوا مثله

     :   وقال قيس بن زهري   .  وهذان البيتان يف أبيات له 

  على أن الفىت محل بن بدر بغى والظلم مرتعه وخيم 

     :   وقال احلارث بن زهري أخو قيس بن زهري  .  وهذا البيت يف أبيات له 

 حذيفة عنده قصد العوايل   تركت على اهلباءة غري فخر 

 أرسل قيس داحسا والغرباء ، وأرسل حذيفة اخلطار   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  وهذا البيت يف أبيات له 
 وهو حديث طويل منعين من استقصائه قطعه حديث سرية رسول اهللا   .  يثني واحلنفاء ، واألول أصح احلد

 فيعين حاطب بن   .     "   حرب حاطب   "     :   وأما قوله   :   حرب حاطب قال ابن هشام   .  صلى اهللا عليه وسلم 
وف بن احلارث ابن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن ع

مالك بن األوس ، كان قتل يهوديا جارا للخزرج ، فخرج إليه يزيد بن احلارث بن قيس بن مالك بن 
 ابن فُسحم   :   وهو الذي يقال له -أمحر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج 

 بن اخلزرج فقتلوه ، فوقعت  ليال يف نفر من بين احلارث-، وفسحم أمه ، وهي امرأة من القني بن جسر 



ابن هشام- سرية ابن هشام  151  

احلرب بني األوس واخلزرج فاقتتلوا قتاال شديدا ، فكان الظفر للخزرج على األوس ، وقتل يومئذ سويد 
بن صامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس ، قتله اذَّر 

 فلما كان يوم أحد خرج اذر بن ذياد   .  خلزرج بن ذياد البلوي ، وامسه عبداهللا ، حليف بين عوف بن ا
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وخرج معه احلارث بن سويد بن صامت ، فوجد احلارث بن سويد 

 مث كانت بينهم حروب منعين   .   وسأذكر حديثه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل   .  ِغرة من اذر فقتله بأبيه 
 شعر حكيم بن أمية يف ي قومه   .  صاء هذا احلديث ما ذكرت يف حديث حرب داحس من ذكرها واستق

 وقال حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص   :  عن عداوة الرسول صلى اهللا عليه و سلم قال ابن إسحاق 
 عليه السلمي ، حليف بين أمية وقد أسلم ، يورع قومه عما أمجعوا عليه من عداوة رسول اهللا صلى اهللا

     :  وسلم ، وكان فيهم شريفا مطاعا 

 عليه وهل غضبان للرشد سامع  هل قائل قوال هو احلق قاعد

 ألقصى املوايل واألقارب جامع  وهل سيد ترجو العشريةُ نفعه

 وأهجركم ما دام مدل ونازع   تربأت إال وجه من ميلك الصبا 

 ق روائعولو راعين من الصدي  وأُسلم وجهي لإلله ومنطقي

  ذكر ما لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قومه 

  سفهاء قريش يأذونه ، و رميه صلى اهللا عليه و سلم بالسحر و الجنون 

 مث إن قريش اشتد أمرهم للشقاء الذي أصام يف عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  قال ابن إسحاق 
 سفهاءهم ، فكذبوه وآذوه ،   :   صلى اهللا عليه وسلم وسلم ومن أسلم معه منهم ، فأغروا برسول اهللا

ورموه بالشعر والسحر والكهانة واجلنون ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مظهر ألمر اهللا ال يستخفي 
        .  به ، مباد هلم مبا يكرهون من عيب دينهم ، واعتزال أوثام ، وفراقه إياهم كفرهم 

  لى اهللا عليه وسلم أشد ما أوذي به الرسول ص

 فحدثين حيىي بن عروة بن الزبري ، عن أبيه عروة بن الزبري ، عن عبداهللا بن عمرو بن   :  قال ابن إسحاق 
 ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما كانوا   :   قلت له   :  العاص ، قال 

ضرم ، وقد اجتمع أشرافهم يوما يف احلجر ، فذكروا رسول اهللا صلى  ح  :   قال   ؟  يظهرون من عداوته 
 ما رأينا مثل ما صربنا عليه من أمر هذا الرجل قط ، سفه أحالمنا ، وشتم آباءنا   :  اهللا عليه وسلم ، فقالوا 

 فبينا هم   :  ، وعاب ديننا ، وفرق مجاعتنا ، وسب آهلتنا ، لقد صربنا منه على أمر عظيم ، أو كما قالوا 
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يف ذلك إذ طلع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأقبل ميشي حىت استلم الركن ، مث مر م طائفا بالبيت 
   :   قال   .   فعرفت ذلك يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال   .  ، فلما مر م غمزوه ببعض القول 

 مث مر   :  لها ، فعرفت ذلك يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث مضى ، فلما مر م الثانية غمزوه مبث
 أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذي نفسي بيده ، لقد جئتكم   :  الثالثة فغمزوه مبثلها ، فوقف ، مث قال 

ن أشدهم  فأخذت القوم كلمته حىت ما منهم رجل إال كأمنا على رأسه طائر واقع ، حىت إ  :   قال   .  بالذبح 
 انصرف يا أبا القاسم ، فواهللا ما   :  فيه وصاة قبل ذلك لريفَؤه بأحسن ما جيد من القول ، حىت إنه ليقول 

 فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت إذا كان الغد اجتمعوا يف احلجر   :   قال   .  كنت جهوال 
نكم ، وما بلغكم عنه ، حىت إذا باداكم مبا تكرهون  ذكرمت ما بلغ م  :  وأنا معهم ؛ فقال بعضهم لبعض 

 فبينما هم يف ذلك طلع عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ،   .  تركتموه 
 أنت الذي تقول كذا وكذا ، ملا كان يقول من عيب آهلتهم ودينهم ؛ فيقول   :  وأحاطوا به ، يقولون 

 فلقد رأيت رجال منهم أخذ مبجمع   :   قال   .   نعم ، أنا الذي أقول ذلك   :  هللا عليه وسلم رسول اهللا صلى ا
 مث   ؟   أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا   :   فقام أبو بكر رضي اهللا عنه دونه ، وهو يبكي ويقول   :   قال   .  ردائه 

     .  قط انصرفوا عنه ، فإن ذلك ألشد ما رأيت قريشا نالوا منه 

  بعض ما نال أبا بكر في سبيل الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

 لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد   :   وحدثين بعض آل أم كلثوم بنت أيب بكر ، أا قالت   :  قال ابن إسحاق 
     .  صدعوا فرق رأسه ، مما جبذوه بلحيته وكان كثري الشعر 

  ليه و سلم أشد ما أوذي به رسول اهللا صلى اهللا ع

 أشد ما لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قريش أنه   :   حدثين بعض أهل العلم   :  قال ابن هشام 
خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إال كذبه وآذاه ، ال حر وال عبد ، فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

     .     "    يا أيها املدثر ، قم فأنذر    "     :  ىل عليه وسلم إىل مرتله ، فتدثر من شدة ما أصابه ، فأنزل اهللا تعا

 إسالم حمزة رضي اهللا عنه

 أن أبا جهل مر برسول اهللا صلى   :   حدثين رجل من أسلم ، كان واعية   :  سبب إسالمه قال ابن إسحاق 
ه ، والتضعيف ألمره ؛ اهللا عليه وسلم عند الصفا ، فآذاه وشتمه ، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدين

سعد بن  فلم يكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وموالة لعبداهللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن 
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تيم بن مرة يف مسكن هلا تسمع ذلك ، مث انصرف عنه فعمد إىل ناد من قريش عند الكعبة ، فجلس 
ل متوشحا قوسه ، راجعا من قنص له ، و  فلم يلبث محزة بن عبداملطلب رضي اهللا عنه أن أقب  .  معهم 

كان صاحب قنص يرميه وخيرج له ، وكان إذا رجع من قنصه مل يصل إىل أهله حىت يطوف بالكعبة ، 
وكان إذا فعل ذلك مل مير على ناد من قريش إال وقف وسلم وحتدث معهم ، وكان أعز فىت يف قريش ، 

 يا أبا   :  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بيته ، قالت له  فلما مر باملوالة ، وقد رجع ر  .  وأشد شكيمة 
 وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه   :  عمارة ، لو رأيت ما لقي ابن أخيك حممد آنفا من أيب احلكم بن هشام 

       .  ، وبلغ منه ما يكره ، مث انصرف عنه ومل يكلمه حممد صلى اهللا عليه وسلم 

   إسالمه إيقاع حمزة بأبي جهل و

فاحتمل محزةَ الغضب ملا أراد اهللا به من كرامته ، فخرج يسعى ومل يقف على أحد ، مِعدا أليب جهل إذا 
لقيه أن يوقع به ؛ فلما دخل املسجد نظر إليه جالسا يف القوم ، فأقبل حنوه ، حىت إذا قام على رأسه رفع 

 فرد ذلك علي إن   ؟  ه وأنا على دينه أقول ما يقول  أتشتم  :  القوس فضربه ا فشجه شجة منكرة ، مث قال 
 دعوا أبا عمارة ،   :   فقامت رجال من بين خمزوم إىل محزة لينصروا أبا جهل ؛ فقال أبو جهل   .  استطعت 

فإين واهللا قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا ، ومت محزة رضي اهللا عنه على إسالمه ، وعلى ما تابع عليه 
 فلما أسلم محزة عرفت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه   .   اهللا عليه وسلم من قوله رسول اهللا صلى

     .  وسلم قد عز وامتنع ، وأن محزة سيمنعه ، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه 

  قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 وحدثين يزيد بن زياد ، عن حممد   :   وسلم قال ابن إسحاق عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول صلى اهللا عليه
 حدثت أن عتبة بن ربيعة ، وكان سيدا ، قال يوما وهو جالس يف نادي قريش   :  بن كعب القرظي ، قال 

 يا معشر قريش ، أال أقوم إىل حممد فأكلمه   :  ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف املسجد وحده 
 وذلك حني أسلم محزة ، ورأوا   ؟  ه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ، ويكف عنا وأعرض علي

 بلى يا أبا الوليد ، قم إليه فكلمه ؛   :  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيدون ويكثرون ؛ فقال 
بن أخي ، إنك منا حيث قد  يا ا  :  فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

علمت من السطَة يف العشرية ، واملكان يف النسب ، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم 
وسفهت به أحالمهم وعبت به آهلتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم ، فامسع مين أعرض عليك 

 قل يا أبا الوليد   :  ال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال فق  :     .  أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها 
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 يا ابن أخي ، إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماال مجعنا لك من أموالنا حىت   :  ، أمسع ؛ قال 
تكون أكثرنا ماال ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا ، حىت ال نقطع أمرا دونك ، وإن كنت تريد 

ملكا ملكناك علينا ؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستيطع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب به 
   .  ، وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه ، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه ، أو كما قال له 

   :   قال   ؟   أقد فرغت يا أبا الوليد   :  ه ، قال حىت إذا فرغ عتبة ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمع من

 ترتيل من الرمحن   .  حم  "  .   بسم اهللا الرمحن الرحيم   "     :   أفعل ؛ فقال   :   فامسع مين ؛ قال   :  نعم ، قال 
 فهم ال يسمعون  بشريا ونذيرا ، فأعرض أكثرهم  .   كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون   .  الرحيم 

   .   مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها يقرؤها عليه   " "   وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه   .  

فلما مسعها منه عتبة ، أنصت هلا ، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ؛ مث انتهى رسول 
 قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت ، فأنت   :  ا ، فسجد مث قال اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السجدة منه

 حنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري   :   رأي عتبة فقام عتبة إىل أصحابه ، فقال بعضهم لبعض   .  وذاك 
 أين قد مسعت قوال  ورائي  :   قال   ؟   ما وراءك يا أبا الوليد   :   فلما جلس إليهم قالوا   .  الوجه الذي ذهب به 

واهللا ما مسعت مثله قط ، واهللا ما هو بالشعر ، وال بالسحر ، وال بالكهانة ، يا معشر قريش ، أطيعوين 
واجعلوها يب ، وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه ، فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت منه نبأ 

وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، عظيم ، فإن تصبه العرب فقد كُفيتموه بغريكم ، 
 هذا رأيي فيه ، فاصنعوا ما بدا   :   سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه ؛ قال   :  وكنتم أسعد الناس به ؛ قالوا 

     ما دار بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بني رؤساء قريش ، و تفسري لسورة الكهف   .  لكم 

  المسلمين ، و تستمر على تعذيب من أسلم قريش تفتن 

 مث ان اإلسالم جعل يفشو مبكة يف قبائل قريش يف الرجال والنساء ، وقريش حتبس من   :  قال ابن إسحاق 
قدرت على حبسه ، وتفنت من استطاعت فتنته من املسلمني ، مث إن أشراف قريش من كل قبيلة ، كما 

 ، وعن عكرمة موىل ابن عباس ، عن عبداهللا بن عباس رضي حدثين بعض أهل العلم عن سعيد بن جبري
     :  اهللا عنهما قال 

  زعماء قريش تفاوض الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

اجتمع عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب ، والنضر ابن احلارث بن كلدة ، أخو 
بن املطلب بن أسد ، وزمعة بن األسود ، والوليد بن بين عبدالدار ، وأبو البختري بن هشام ، واألسود 
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املغرية ، وأبو جهل بن هشام وعبداهللا بن أيب أمية ، والعاص بن وائل ، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج السهميان 
 اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، مث قال   :   قال   .  ، وأمية بن خلف ، أو من اجتمع منهم 

 إن أشراف قومك قد   :   ابعثوا إىل حممد فكلموه وخاصموه حىت تعذروا فيه ، فبعثوا إليه   :  بعضهم لبعض 
اجتمعوا لك ليكلموك ، فأم ؛ فجاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريعا ، وهو يظن أن قد بدا هلم 

ىت جلس إليهم ؛ فقالوا ح فيما كلمهم فيه بداء ، وكان عليهم حريصا حيب رشدهم ، ويعز عليه عنتهم ، 
 يا حممد ، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك ، وإنا واهللا ما نعلم رجال من العرب أدخل على قومه مثل ما   :  له 

أدخلت على قومك ، لقد شتمت اآلباء ، وعبت الدين ، وشتمت اآلهلة ، وسفهت األحالم ، وفرقت 
 فإن كنت إمنا جئت ذا - أو كما قالوا له -ينك اجلماعة ، فما بقي أمر قبيح إال جئته فيما بيننا وب

احلديث تطلب به ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال ، وإن كنت إمنا تطلب به الشرف فينا 
، فنحن نسودك علينا ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد 

 فرمبا كان ذلك ، بذلنا لك أموالنا يف طلب الطب -ن التابع من اجلن رئيا  وكانوا يسمو-غلب عليك 
 ما يب ما تقولون ، ما   :  لك حىت نربئك منه ، أونعذر فيك ؛ فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جئت مبا جئتكم به أطلب أموالكم ، وال الشرف فيكم ، وال امللك عليكم ، ولكن اهللا بعثين إليكم 
رسوال ، وأنزل علي كتابا ، وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا ، فبلغتكم رساالت ريب ، ونصحت لكم 

، فإن تقبلوا مين ما جئتكم به ، فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة ، وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا حىت 
 يا حممد ، فإن كنت غري قابل منا شيئا   :   قالوا   .  حيكم اهللا بيين وبينكم ، أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ، وال أقل ماء ، وال أشد عيشا منا 
، فسل لنا ربك الذي بعثك مبا بعثك به ، فَلْيسير عنا هذه اجلبال اليت قد ضيقت علينا ، وليبسط لنا 

ار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيمن بالدنا ، وليفجر لنا فيها أارا كأ
 أحق هو أم باطل ، فإن   :  يبعث لنا منهم قصي بن كالب ، فإنه كان شيخ صدق ، فنسأهلم عما تقول 

فقال     .  صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك ، وعرفنا به مرتلتك من اهللا ، وأنه بعثك رسوال كما تقول 
 ما ذا بعثت إليكم ، إمنا جئتكم من اهللا مبا بعثين به ، وقد بلغتكم ما   :  م صلوات اهللا وسالمه عليه هل

أُرسلت به إليكم ، فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة ، وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا تعاىل ، حىت 
لنا ، فخذ لنفسك ، سل ربك أن يبعث معك ملكا  فإذا مل تفعل هذا   :   قالوا   .  حيكم اهللا بيين وبينكم 

يصدقك مبا تقول ، ويراجعنا عنك ، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك ا 
عما نراك تبتغي ، فإنك تقوم باألسواق كما نقوم ، وتلتمس املعاش منا كما تلتمسه ، حىت نعرف فضلك 

 ما أنا بفاعل   :   فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  زعم ومرتلتك من ربك إن كنت رسوال كما ت
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 - أو كما قال -، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم ذا ، ولكن اهللا بعثين بشريا ونذيرا 

هللا بيين فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة ، وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا حىت حيكم ا
 فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ، فإنا ال نؤمن لك إال أن   :   قالوا   .  وبينكم 

        .  تفعل 

 يا حممد   :   قالوا   .   ذلك إىل اهللا ، إن شاء أن يفعله بكم فعل   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال 
ا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ، ونطلب منك ما نطلب ، فيتقدم إليك ، أفما علم ربك أن

 إنه قد بلغنا أنك   !  فيعلمك ما تراجعنا به ، وخيربك ما هو صانع يف ذلك بنا ، إذ مل نقبل منك ما جئتنا به 
 فقد أعذرنا إليك يا  الرمحن ، وإنا واهللا ال نؤمن بالرمحن أبدا ،  :  إمنا يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له 

 حنن نبعد املالئكة ،   :   وقال قائلهم   .  حممد ، وإنا واهللا ال نتركك وما بلغت منا حىت لكك ، أو لكنا 
     .   لن نؤمن لك حىت تأتينا باهللا واملالئكة قبيال   :   وقال قائلهم   .  وهي بنات اهللا 

   اهللا عليه و سلم حديث عبداهللا بن أبي أمية مع رسول اهللا صلى

فلما قالوا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قام عنهم ، وقام معه عبداهللا بن أيب أمية بن املغرية بن 
 يا حممد ، عرض   :   فقال له - وهو ابن عمته ، فهو لعاتكة بنت عبداملطلب -عبداهللا بن عمر بن خمزوم 

لوك ألنفسهم أمورا ليعرفوا ا مرتلتك من اهللا كما تقول عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ، مث سأ
، ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ، مث سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ، ومرتلتك من 

 - أو كما قال له -اهللا ، فلم تفعل ، مث سألوك أن تعجل هلم بعض ما ختوفهم به من العذاب ، فلم تفعل 

أبدا حىت تتخذ إىل السماء سلما ، مث ترقى فيه وأنا أنظر إليك حىت تأتيها ، مث تأيت فواهللا ال أومن بك 
معك أربعة من املالئكة يشهدون لك أنك كما تقول ، وأمي اهللا ، لو فعلت ذلك ما ظننت أين أصدقك ، 

 أهله حزينا  وانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل  .  مث انصرف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .  آسفا ملا فاته مما كان يطمع به من قومه حني دعوه ، وملا رأى من مباعدم إياه 

  أبو جهل يتوعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 يا معشر قريش ، إن حممدا قد أىب إال ما   :  فلما قام عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال أبو جهل 
 وشتم آبائنا ، وتسفيه أحالمنا ، وشتم آهلتنا ، وإين أعاهد اهللا ألجلسن له غدا ترون من عيب ديننا ،

 فإذا سجد يف صالته فضخت به رأسه ، فأسلموين عند ذلك أو - أو كما قال -حبجر ما أُطيق محله 
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ض ملا  واهللا ال نسلمك لشيء أبدا ، فام  :  امنعوين ، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هلم ؛ قالوا 
     .  تريد 

  ما حدث ألبي جهل حين هم بإلقاء الحجر على الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

فلما أصبح أبو جهل ، أخذ حجرا كما وصف ، مث جلس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظره ، وغدا 
م مبكة وقبلته إىل  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما كان يغدو 

الشام ، فكان إذا صلى صلى بني الركن اليماين واحلجر األسود ، وجعل الكعبة بينه وبني الشام ، فقام 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا يف أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل ، 

حلجر ، مث أقبل حنوه ، حىت إذا دنا منه رجع فلما سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احتمل أبو جهل ا
منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره ، حىت قذف احلجر من يده ، وقامت إليه رجال 

 قمت إليه ألفعل به ما قلت لكم البارحة ، فلما دنوت   :   قال   ؟   ما لك يا أبا احلكم   :  قريش ، فقالوا له 
ل من اإلبل ، ال واهللا ما رأيت مثل هامته ، وال مثل قصرته وال أنيابه لفحل قط ، منه عرض يل دونه فح

 ذلك جربيل   :   فذُكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال   :   قال ابن إسحاق   .  فهم يب أن يأكلين 
     .  عليه السالم ، لو دنا ألخذه 

  ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم النضر بن الحارث ينصح قريشا بالتدبر في

فلما قال هلم ذلك أبو جهل ، قام النضر بن احلارث بن كلدة بن علقمة ابن عبد مناف بن عبدالدار بن 
       .   ويقال النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف   :   قال ابن هشام   .  قصي 

 أمر ما أتيتم له حبيلة بعد ، قد كان حممد  ر قريش ، إنه واهللا قد نزل بكم يا معش  :   فقال   :  قال ابن إسحاق 
فيكم غالما حدثا أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة ، حىت إذا رأيتم يف صدغيه 
الشيب ، وجاءكم مبا جاءكم به ، قلتم ساحر ، ال واهللا ما هو بساحر ، لقد رأينا السحرة ونفثهم 

لتم كاهن ، ال واهللا ما هو بكاهن ، قد رأينا الكهنة وختاجلهم ومسعنا سجعهم ؛ وقلتم وعقدهم ؛ وق
 هزجه ورجزه ؛ وقلتم جمنون ، ال   :  شاعر ، ال واهللا ما هو بشاعر ، قد رأينا الشعر ، ومسعنا أصنافه كلها 

طه ، يا معشر قريش ، واهللا ما هو مبجنون ، لقد رأينا اجلنون فما هو خبنقه ، وال وسوسته ، وال ختلي
     .  فانظروا يف شأنكم ، فإنه واهللا لقد نزل بكم أمر عظيم 

  أذى النضر بن الحارث للرسول صلى اهللا عليه وسلم 
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وكان النضر بن احلارث من شياطني قريش ، وممن كان يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وينصب 
 ا أحاديث ملوك الفرس ، وأحاديث رستم واسبنديار ، فكان له العداوة ، وكان قد قدم احلرية ، وتعلم

إذا جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملسا فذكَّر فيه باهللا ، وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من 
 أنا واهللا يا معشر قريش ، أحسن حديثا منه ، فهلم   :  األمم من نقمة اهللا ، خلفه يف جملسه إذا قام ، مث قال 

 مباذا   :  أنا أحدثكم أحسن من حديثه ، مث حيدثهم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار ، مث يقول إيل ، ف
 قال   .   سأنزل مثل ما أنزل اهللا   :   وهو الذي قال فيما بلغين   :   قال ابن هشام   .     ؟  حممد أحسن حديثا مين 

   :   نزل فيه مثان آيات من القرآن   :   -ما بلغين  في- وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول   :  ابن إسحاق 

 وكل ما ذكر فيه من األساطري من   .     "    إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطري األولني    "     :  قول اهللا عز وجل 
      .  القرآن 

  قريش تسأل أحبار اليهود في شأنه عليه الصالة والسالم 

احلارث بعثوه ، وبعثوا معه عقبة بن أيب معيط إىل أحبار يهود باملدينة ، فلما قال هلم ذلك النضر بن 
 سالهم عن حممد ، وصفا هلم صفته ، وأخرباهم بقوله ، فإم أهل الكتاب األول ، وعندهم   :  وقالوا هلما 

لى اهللا علم ليس عندنا من علم األنبياء ، فخرجا حىت قدما املدينة ، فسأال أحبار يهود عن رسول اهللا ص
 إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم   :  عليه وسلم ، ووصفا هلم أمره ، وأخرباهم ببعض قوله ، وقاال هلم 

 سلوه عن ثالث نأمركم ن ، فإن أخربكم ن فهو   :   فقالت هلما أحبار يهود   .  لتخربونا عن صاحبنا هذا 
 سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان   .  كم نيب مرسل ، وإن مل يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأي

أمرهم ؛ فإنه قد كان هلم حديث عجب ، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض ومغارا ما 
 فإذا أخربكم بذلك فاتبعوه ، فإنه نيب ، وإن مل يفعل ، فهو رجل متقول ،   ؟  كان نبؤه ، وسلوه ما هي 
 فأقبل النضر بن احلارث ، وعقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية بن عبد   .  م فاصنعوا يف أمره ما بدا لك

 يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما   :  مشس بن عبد مناف بن قصي حىت قدما مكة على قريش ، فقاال 
هو نيب ، بينكم وبني حممد ، قد أخربنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا ا ، فإن أخربكم عنها ف

       .  وإن مل يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأيكم 

  قريش تسأل والرسول يجيب 

 يا حممد ، أخربنا عن فتية ذهبوا يف الدهر األول قد   :  فجاءوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا 
ربنا عن الروح ما كانت هلم قصة عجب ؛ وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق األرض ومغارا ؛ وأخ



ابن هشام- سرية ابن هشام  159  

 أخربكم مبا سألتم عنه غدا ، ومل يستثن ،   :   فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال   ؟  هي 
        .  فانصرفوا عنه 

 مخس عشرة ليلة ال حيدث اهللا إليه يف ذلك - فيما يذكرون -فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وعدنا حممدا غدا ، واليوم مخس عشرة ليلة ،   :  حىت أرجف أهل مكة ، وقالوا وحيا ، وال يأتيه جربيل ، 

قد أصبحنا منها ال خيربنا بشيء مما سألناه عنه ، وحىت أحزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكْث 
 مث جاءه جربيل من اهللا عز وجل بسورة أصحاب   :  الوحي عنه ، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة 

هف ، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية ، والرجل الطواف ، الك
     .  والروح 

  الرد على قريش فيما سألوه 

 لقد احتبست   :   فذكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جلربيل حني جاءه   :  قال ابن إسحاق 
 وما نترتَّل إال بأمر ربك ، له ما بني أيدينا وما خلفنا    "     :  قال له جربيل عين يا جربيل حىت سؤت ظنا ؛ ف

 فافتتح السورة تبارك وتعاىل حبمده وذكر نبوة رسوله ، ملا   .     "   وما بني ذلك ، وما كان ربك نسيا 
 يعين حممدا صلى اهللا عليه   "    احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب    "     :  أنكروه عليه من ذلك ، فقال 

 أي معتدال   "    ومل جيعل له عوجا قيما    "     .   أي حتقيق ملا سألوه عنه من نبوتك   :  وسلم ، إنك رسول مين 
 وعذابا أليما يف   .   أي عاجل عقوبته يف الدنيا   :     "    لينذر بأسا شديدا من لدنه    "     .  ، ال اختالف فيه 

 ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا    "     .   أي من عند ربك الذي بعث رسوال   :  خرة اآل
 الذين صدقوك مبا جئت به مما كذبك به   "   ال ميوتون فيها   "     .   أي دار اخللد   :     "   حسنا ، ماكثني فيه أبدا 

   :   يعين قريشا يف قوهلم   "    وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولدا    "     .  ال غريهم ، وعملوا مبا أمرم به من األعم

 الذين أعظموا فراقهم وعيب   "    ما هلم به من علم وال آلبائهم    "     .  إنا نعبد املالئكة ، وهي بنات اهللا 
 إن يقولون إال    "     .   إن املالئكة بنات اهللا   :  م  أي لقوهل  :     "    كربت كلمة خترج من أفواههم    "     .  دينهم 

 أي حلزنه   :     "    على آثارهم إن مل يؤمنوا ذا احلديث أسفا    "   يا حممد   "   كذبا ، فلعلك باخع نفسك 
لك نفسك ،  باخع نفسك ، أي مه  :   قال ابن هشام   .   أي ال تفعل   :  عليهم حني فاته ما كان يرجو منهم 

     :   قال ذو الرمة   .  فيما حدثين أبو عبيدة 

 لشيء حنَته عن يديه املقادر   أال أيهذا الباخع الوجد نفسه 

 قد خبعت له نصحي ونفسي ، أي   :   وتقول العرب   .   وهذا البيت يف قصيدة له   .   باخعون وخبعة   :  ومجعه 
 أي   :   قال ابن إسحاق   .     "   على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال  إنا جعلنا ما    "     .  جهدت له 
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 أي األرض ، وإن ما   :     "    وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا    "     .  أيهم أتبع ألمري ، وأعمل بطاعيت 
 قال   .  ك ما تسمع وترى فيها عليها لفان وزائل ، وإن املرجع إيل ، فأجزي كال بعمله ، فال تأس وال حيزن

     :   قال ذو الرمة يصف ظبيا صغريا   .   صعد   :   األرض ، ومجعه   :   الصعيد   :  ابن هشام 

 دبابة يف عظام الرأس خرطوم   كأنه بالضحى ترمي الصعيد به 

 إياكم والقعود على   :  ديث  وقد جاء يف احل  .   الطريق   :   والصعيد أيضا   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
 سنة جرز ،   :   ويقال   .   أجراز   :   األرض اليت ال تنبت شيئا ، ومجعها   :   واجلرز   .   يريد الطرق   .  الصعدات 

 قال ذو الرمة يصف   .  وسنون أجراز ، وهي اليت ال يكون فيها مطر ، وتكون فيها جدوبة ويبس وشدة 
     :  إبال 

  فما بقيت إال الضلوع اجلراشع     النحز واألجراز ما يف بطوا طوى

     .  وهذا البيت يف قصيدة له 

  ما أنزله اهللا في قصة أهل الكهف 

 أم حسبت أن    "     :   مث استقبل قصة اخلرب فيما سألوه عنه من شأن الفتية ، فقال   :  قال ابن إسحاق 
 أي قد كان من آيايت فيما وضعت على العباد من   :     "   تنا عجبا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيا

       .  حججي ما هو أعجب من ذلك 

     :   قال العجاج   .   رقُم   :   الكتاب الذي رقم فيه خبربهم ، ومجعه   :   والرقيم   :  قال ابن هشام 

    ومستقر املصحف املرقَِّم 

 إذ أوى الفتية إىل الكهف فقالوا ربنا آتنا    "     :   مث قال تعاىل   :   قال ابن إسحاق   .  وهذا البيت يف أرجوزة له 
 مث بعثناهم لنعلم   .   فضربنا على آذام يف الكهف سنني عددا   .  من لدنك رمحة وهىيء لنا من أمرنا رشدا 

 أي بصدق اخلرب   :     "    حنن نقص عليك نبأهم باحلق    "     :   مث قال تعاىل   .     "   أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا 
 إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات    "  عنهم 

 لكم  أي مل يشركوا يب كما أشركتم يب ما ليس  :     "   واألرض لن ندعو من دونه إهلا ، لقد قلنا إذا شططا 
     :   قال أعشى بين قيس بن ثعلبة   .   الغلو وجماوزة احلق   :   والشطط   :   قال ابن هشام   .  به علم 

 كالطعن يذهب فيه الزيت والفتلُ   ال ينتهون وال ينهى ذوي شطط 

 قال   .     "   طان بني  هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة لوال يأتون عليهم بسل   "     .  وهذا البيت يف قصيدة له 
 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال   .   فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا    "     .   أي حبجة بالغة   :  ابن إسحاق 
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 وترى الشمس إذا   .  اهللا فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته ، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 
 قال   .     "   مني ، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ، وهم يف فجوة منه طلعت تزاور عن كهفهم ذات الي

     :   وقال امرؤ القيس بن حجر   .   متيل ، وهو من الزور   :   تزاور   :  ابن هشام 

 بسري ترى منه الفُرانق أزورا   وإين زعيم إن رجعت مملكا 

     :  يب يصف بلدا  وقال أبو الزحف الكلي  .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 ى عن هوانا أزورجأب املند   رزنشنضي املطايا مخسه العي 

 قال ذو   .   جتاوزهم وتتركهم عن مشاهلا   :     "    تقرضهم ذات الشمال    "   و   .  وهذان البيتان يف أرجوزة له 
     :  الرمة 

 لفوارسمشاال وعن أميان ا   إىل ظُعن يقرضن أقواز مشرف 

     :   قال الشاعر   .   الفجاء   :   السعة ، ومجعها   :   والفجوة   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 حىت أُبيحوا وخلوا فجوة الداِر   ألبست قومك خمزاة ومنقصة 

ء  أي يف احلجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ، ممن أمر هؤال  "    ذلك من آيات اهللا    "  
 من يهد اهللا فهو املهتد ، ومن يضلل فلن جتد له    "     .  مبسألتك عنهم يف صدق نبوتك بتحقيق اخلرب عنهم 

 وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال ، وكلبهم باسط ذراعيه   .  وليا مرشدا 
     :   قال العبسي ، وامسه عبيد بن وهب   .  اب  الب  :   الوصيد   :   قال ابن هشام   .     "   بالوصيد 

 علي ومعرويف ا غري منكر   بأرض فالة ال يسد وصيدها 

 وصائد ، ووصد ، ووصدان ، وأصد ،   :   الفناء ، ومجعه   :   والوصيد أيضا   .  وهذا البيت يف أبيات له 
 قال الذين غلبوا    "     :  إىل قوله     "   لئت منهم رعبا  لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ، ومل   "     .  وأصدان 

 يعين أحبار يهود   "    لنتخذن عليهم مسجدا ، سيقولون    "     :   أهل السلطان وامللك منهم   "   على أمرهم 
"   رمجا بالغيب  ثالثة رابعهم كلبهم ، ويقولون مخسة سادسهم كلبهم ،    "     :  الذين أمروهم باملسألة عنهم 

 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ريب أعلم بعدم ما يعلمهم إال قليل ، فال متار    "     .   أي ال علم هلم   :     
       .   فإم ال علم هلم م   "    وال تستفت فيهم منهم أحدا    "     .   أي ال تكابرهم   :     "   فيهم إال مراء ظاهرا 

 وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا ، واذكر ربك إذا نسيت ، وقل عسى أن يهدين    "  
   .   إين خمربكم غدا   :   أي وال تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت يف هذا   :     "   ريب ألقرب من هذا رشدا 

 ريب خلري مما سألتموين عنه رشدا ، واستثن ِشيئَة اهللا ، واذكر ربك إذا نسيت ، وقل عسى أن يهدين
 أي   :     "    ولبثوا يف كهفهم ثالث مئة سنني وازدادوا تسعا    "     .  فإنك ال تدري ما أنا صانع يف ذلك 
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 قل اهللا أعلم مبا لبثوا ، له غيب السماوات واألرض ، أبصر به وأمسع ما هلم من دونه    "     .  سيقولون ذلك 
 ما أنزل اهللا تعاىل يف خرب   .   أي مل خيف عليه شيء مما سألوك عنه   "    يشرك يف حكمه أحدا من ويل ، وال

 ويسئلونك عن ذي القرنني    "     :  الرجل الطواف ذي القرنني وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف 
 حىت   "    فأتبع سببا   .  ل شيء سببا  إنا مكنا له يف األرض وآتيناه من ك  .  ، قل سأتلو عليكم منه ذكرا 

 خرب ذي القرنني وكان من خرب ذي القرنني أنه أوتى ما مل يؤت أحد غريه ،   .  انتهى إىل آخر قصة خربه 
فمدت له األسباب حىت انتهى من البالد إىل مشارق األرض ومغارا ، ال يطأ أرضا إال سلط على أهلها 

 فحدثين من   :   قال ابن إسحاق   .  رب إىل ما ليس وراءه شيء من اخللق ، حىت انتهى من املشرق واملغ
 أن ذا القرنني كان رجال من أهل مصر ، امسه   :  توارثوا من علمه  يسوق األحاديث عن األعاجم فيما 

در ، وهو  وامسه اإلسكن  :   قال ابن هشام   .  مرزبان بن مرذبة اليوناين ، من ولد يونان بن يافث بن نوح 
 وقد حدثين ثور بن يزيد عن خالد بن معدان   :   قال ابن إسحاق   .  الذي بىن اإلسكندرية فنسبت إليه 
 ملك   :   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ذي القرنني فقال   :  الكالعي ، وكان رجال قد أدرك 
 يا ذا   :  ع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجال يقول  مس  :   وقال خالد   .  مسح األرض من حتتها باألسباب 

 قال ابن   .   اللهم غفرا ، أما رضيتم أن تسموا باألنبياء حىت تسميتم باملالئكة   :  القرنني ؛ فقال عمر 
،  فإن كان قاله   ؟   اهللا أعلم أي ذلك كان ، أقال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أم ال   :  إسحاق 

 ويسألونك    "     :   ما أنزل اهللا تعاىل يف أمر الروح وقال تعاىل فيما سألوه عنه من أمر الروح   .  فاحلق ما قال 
 سؤال يهود املدينة للرسول صلى   .     "   عن الروح ، قل الروح من أمر ريب ، وما أوتيتم من العلم إال قليال 

   :   قال ابن إسحاق   .     "   و ما أوتيتم من العلم إال قليال   "     :  ىل اهللا عليه و سلم عن املراد من قوله تعا

 يا   :   ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، قالت أحبار يهود   :  وحدثت عن ابن عباس ، أنه قال 
   :   كال ؛ قالوا   :   قال   ؟  نا تريد ، أم قومك  إيا  "    وما أوتيتم من العلم إال قليال    "     :  حممد ، أرأيت قولك 

   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء   أنا   :  فإنك تتلو فيما جاءك 

عليه فيما سألوه  فأنزل اهللا تعاىل   :   قال   .  إا يف علم اهللا قليل ، وعندكم يف ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه 
 ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم ، والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت    "     :  عنه من ذلك 

 ما أنزل اهللا تعاىل بشأن   .   أي أن التوراة يف هذا من علم اهللا قليل   :     "   كلمات اهللا ، إن اهللا عزيز حكيم 
 وأنزل اهللا تعاىل عليه فيما سأله قومه ألنفسهم من تسيري اجلبال ،   :  قال طلبهم تسيري اجلبال وبعث املوتى 

 ولوأن قرآنا سريت به اجلبال ، أو قُطعت به    "     :  وتقطيع األرض ، وبعث من مضى من آبائهم من املوتى 
 ما أنزل اهللا   .  ال ما شئت  أي ال أصنع من ذلك إ  :     "   األرض ، أو كُلم به املوتى ، بل هللا األمر مجيعا 

      خذ لنفسك   :  تعاىل رداً على قوهلم للرسول صلى اهللا عليه وسلم 
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 خذ لنفسك ، ما سألوه أن يأخذ لنفسه ، أن جيعل له جنانا وقصورا وكنوزا ،   :  وأُنزل عليه يف قوهلم 
ذا الرسول يأكل الطعام ، وميشي يف  وقالوا ما هل   "     :  ويبعث معه ملكا يصدقه مبا يقول ، ويرد عنه 

األسواق لوال أُنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ، أو يلقى إليه كرت ، أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال 
 اُنظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال ،   .  الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحورا 

 جنات    "   أي من أن متشي يف األسواق وتلتمس املعاش   :     "   من ذلك تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا 
 لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي لفعلت وأُنزل عليه يف   .     "   جتري من حتتها األار ، وجيعلْ لك قصورا 

ميشون يف األسواق ،  وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إم ليأكلون الطعام ، و   "     :  ذلك من قوهلم 
 أي جعلت بعضكم لبعض بالء لتصربوا ،   :     "   وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصربون وكان ربك بصريا 

 القرآن يرد على ابن أيب أمية وأنزل اهللا عليه فيما   .  ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فال خيُالَفوا لفعلت 
 أو تكون لك جنة من   .   وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا    "     :  قال عبداهللا بن أيب أمية 

 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ، أو تأيت باهللا   .  خنيل وعنب فتفجر األار خالهلا تفجريا 
علينا  أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى يف السماء ، ولن نؤمن لرقيك حىت ترتل   .  واملالئكة قبيال 

 ما نبع من املاء   :   الينبوع   :   قال ابن هشام   .     "   كتابا نقرؤه ، قل سبحان ريب هل كنت إال بشرا رسوال 
     .   قال ابن هرمة ، وامسه إبراهيم بن علي الفهري   .   ينابيع   :  من األرض وغريها ، ومجعه 

 لينبوعنزف الشئون ودمعك ا   وإذا هرقت بكل دار عربة 

   .   كسفة ، مثل سدرة وسدر   :   القطع من العذاب ، وواحدته   :   والكسف   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 أو يأتيهم العذاب    "     :   يكون مقابلة ومعاينة ، وهو كقوله تعاىل   :   والقبيل   .   واحدة الكسف   :  وهي أيضا 
     :   وأنشدين أبو عبيدة ألعشى بين قيس بن ثعلبة   .   أي عيانا   :     "   قبال 

 مجع سرير ، و قمص   :   مجع سبيل ، وسرر   :   مجع قبيل ، مثل سبل   :   فقُبل   "    وحشرنا عليهم كل شيء قبال    "     :   مجعه قُبل ، وهي اجلماعات ، ويف كتاب اهللا تعاىل   :   القبيل   :   ويقال 

 الفتل ، فما فتل إىل الذارع فهو القبيل ، وما   :   إمنا أريد ذا القبيل   :  وهذا البيت يف قصيدة له ، ويقال 
 فإذا   .   فتل املغزل   :   ويقال   .  فتل إىل أطراف األصابع فهو الدبري ، وهو من اإلقبال واإلدبار الذي ذكرت 

   .   قوم الرجل   :   والقبيل أيضا   .  فُتل املغزل إىل الركبة فهو القبيل ، وإذا فتل إىل الورك فهو الدبري 

     :   قال العجاج   .   املزين بالذهب   :   واملزخرف   .   الذهب   :  والزخرف 

 مه واملذهب املزخرفارسو   من طلل أمسى ختال املصحفا 
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 نفي القرآن أن رجال من اليمامة يعلمه   .   مزخرف   :  وهذان البيتان يف أرجوزة له ، ويقال أيضا لكل مزين 
 إنا قد بلغنا أنك إمنا يعلمك رجل باليمامة ، يقال له الرمحن ، ولن   :   وأُنزل يف قوهلم   :  قال ابن إسحاق 

 كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم    "     :  نؤمن به أبدا 
        .     "   يكفرون بالرمحن ، قل هو ريب ال إله إال هو عليه توكلت ، وإليه متاب 

  ما أنزله اهللا تعالى في أبي جهل و ما هم به 

 أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ، أرأيت إن    "     :  وأُنزل عليه فيما قال أبو جهل بن هشام ، وما هم به 
كان على اهلدى أو أمر بالتقوى ، أرأيت إن كذب وتوىل ، أمل يعلم بأن اهللا يرى ، كال لئن مل ينته 

   "   لنسفعا بالناصية ، ناصية كاذبة خاطئة ، فليدع ناديه ، سندع الزبانية ، كال ال تطعه واسجد واقترب 

     :   قال الشاعر   .   لنجذبن ولنأخذن   :   لنسفعا   :   قال ابن هشام   .  

 من بني ملجم مهره أو سافع   قوم إذا مسعوا الصراخ رأيتهم 

 وتأتون يف    "     :   الس الذي جيتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورهم ، ويف كتاب اهللا تعاىل   :  والنادي 
     :   قال عبيد بن األبرص   .   وهو الندي   "   ناديكم املنكر 

 أهل الندي وأهل اجلود والنادي   اذهب إليك فإن من بين أسد 

    "     :   كما قال تعاىل   .   فليدع أهل ناديه   .   أندية   :   ومجعه   .     "    وأحسن نديا    "     :  ويف كتاب اهللا تعاىل 

     :   قال سالمة ابن جندل ، أحد بين سعد بن زيد مناة بن متيم   .   يريد أهل القرية   "   واسأل القرية 

 ويوم سري إىل األعداء تأويِب  يومان يوم مقامات وأندية

     :   وقال الكميت بن زيد   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

  ال مهاذير يف الندي مكاثري وال مصمتني باإلفحاِم 

   :   الغالظ الشداد ، وهم يف هذا املوضع   :   والزبانية   .   اجللساء   :   النادي   :  ال  ويق  .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 قال ابن   .   ِزبِنية   :   أعوان الرجل الذين خيدمونه ويعينونه ، والواحد   :   والزبانية أيضا يف الدنيا   .  خزنة النار 
     :  الزبعرى يف ذلك 

يف املقرى م زبانية غلب عظام حلومها   طاعني يف الوغى مطاعيم 

     :   وقال صخر بن عبداهللا اهلذيل ، وهو صخر الغي   .   وهذا البيت يف أبيات له   .   شداد   :  يقول 

    ومن كبري نفر زبانية 
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م قال ابن  ما أنزله تعاىل فيما عرضوه عليه ، عليه الصالة و السالم من أمواهل  .  وهذا البيت يف أبيات له 
 قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ، إن    "     :   وأنزل اهللا تعاىل عليه فيما عرضوا عليه من أمواهلم   :  إسحاق 

     .     "   أجري إال على اهللا ، وهو على كل شيء شهيد 

  استكبار قريش عن اإليمان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

يه وسلم مبا عرفوا من احلق ، وعرفوا صدقه فيما حدث ، وموقع نبوته فلما جاءهم رسول اهللا صلى اهللا عل
فيما جاءهم به من علم الغيوب حني سألوه عما سألوه عنه ، حال احلسد منهم له بينهم وبني اتباعه 

ا  ال تسمعو  :  وتصديقه ، فعتوا على اهللا وتركوا أمره عيانا ، وجلوا فيما هم عليه من الكفر ، فقال قائلهم 
هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ، أي اجعلوه لغوا وباطال ، واختذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك ، 

     .  فإنكم إن ناظرمتوه أو خاصمتموه يوما غلبكم 

  تهكم أبي جهل بالرسول صلى اهللا عليه و سلم و تنفير الناس عنه 

 يا معشر قريش ،   :  يه وسلم وما جاء به من احلق فقال أبو جهل يوما و هو يهزأ برسول اهللا صلى اهللا عل
يزعم حممد أمنا جنود اهللا الذين يعذبونكم يف النار و حيبسونكم فيها تسعة عشر ، وأنتم أكثر الناس عددا 

 وما    "     :   فأنزل اهللا تعاىل عليه يف ذلك من قوله   ؟  ، وكثرة ، أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم 
 إىل آخر القصة ، فلما قال   "   ا أصحاب النار إال مالئكة ، وما جعلنا عدم إال فتنة للذين كفروا جعلن

ذلك بعضهم لبعض ، جعلوا إذا جهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن وهو يصلي ، يتفرقون عنه 
 صلى اهللا عليه وسلم بعض ، ويأبون أن يستمعوا له ، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول اهللا

ما يتلو من القرآن وهو يصلي ، استرق السمع دوم فرقا منهم ، فإن رأى أم قد عرفوا أنه يستمع منه 
ذهب خشية أذاهم فلم يستمع ، وإن خفض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صوته ، فظن الذي 

       .  ا دوم أصاخ له يستمع منه يستمع أم ال يستمعون شيئا من قراءته ، ومسع هو شيئ

     "   الخ   .    .    .   و ال تجهر   "     :  سبب نزول آية 

 حدثين داود بن احلصني ، موىل عمرو بن عثمان ، أن عكرمة موىل ابن عباس حدثهم   :  قال ابن إسحاق 
 وال جتهر بصالتك وال ختافت ا    "     :    إمنا أنزلت هذه اآلية  :  أن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما حدثهم 

 ال جتهر بصالتك فيتفرقوا عنك ، وال ختافت   :   يقول   .   من أجل أولئك النفر   "   ، وابتغ بني ذلك سبيال 
       .  ا فال يسمعها من حيب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دوم لعله يرعوي إىل بعض ما يسمع فينتفع به 



ابن هشام- سرية ابن هشام  166  

ر بالقرآنأول من جه  

  عبداهللا بن مسعود و ما ناله من قريش في سبيل جهره بالقرآن

 كان أول من جهر بالقرآن بعد   :   وحدثين حيىي بن عروة بن الزبري ، عن أبيه ، قال   :  قال ابن إسحاق 
اب  اجتمع يوما أصح  :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة عبداهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه ، قال 

 واهللا ما مسعت قريش هذا القرآن جيهر هلا به قط ، فمن رجل   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا 
 إنا خنشاهم عليك ، إمنا نريد رجال له عشرية مينعونه   :   أنا ؛ قالوا   :   فقال عبداهللا بن مسعود   ؟  يسمعهموه 

 فغدا ابن مسعود حىت أتى املقام يف الضحى ،   :   قال   .  اهللا سيمنعين  دعوين فإن   :  من القوم إن أرادوه ؛ قال 
 الرمحن    ""   رافعا ا صوته   "   بسم اهللا الرمحن الرحيم   "     :  وقريش يف أنديتها ، حىت قام عند املقام مث قرأ 

   :   قال   ؟   ماذا قال ابن أم عبد   :  ه فجعلوا يقولون  فتأملو  :   قال   .   مث استقبلها يقرؤها   :   قال   ""   علم القرآن 

 إنه ليتلو بعض ما جاء به حممد ، فقاموا إليه ، فجعلوا يضربون يف وجهه ، وجعل يقرأ حىت بلغ   :  مث قالوا 
خشينا  هذا الذي   :   مث انصرف إىل أصحابه وقد أثروا يف وجهه ، فقالوا له   .  منها ما شاء اهللا أن يبلغ 

 ال ،   :   ما كان أعداء اهللا أهون علي منهم اآلن ، ولئن شئتم ألغادينهم مبثلها غدا ؛ قالوا   :  عليك ؛ فقال 
     .  حسبك ، قد أمسعتهم ما يكرهون 

  قصة استماع قريش إلى قراءة النبي صلى اهللا عليه وسلم

   :   اهللا عليه و سلم قال ابن إسحاق أبو سفيان و أبو جهل و األخنس ، و حديث استماعهم للرسول صلى

 أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ،   :  وحدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث 
واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، حليف بين زهرة ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهللا 

 بيته ، فأخذ كل رجل منهم جملسا يستمع فيه ، وكل ال صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يصلي من الليل يف
 فجمعهم الطريق ، فتالوموا ،   .  يعلم مبكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا 

 حىت   .   ال تعودوا ، فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئا ، مث انصرفوا   :  وقال بعضهم لبعض 
الليلة الثانية ، عاد كل رجل منهم إىل جملسه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا إذا كانت 

 حىت إذا كانت الليلة الثالثة   .   فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ، مث انصرفوا   .  
ر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال أخذ كل رجل منهم جملسه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الفج

 ذهاب األخنس إىل أيب   .   فتعاهدوا على ذلك ، مث تفرقوا   :   ال نربح حىت نتعاهد أال نعود   :  بعضهم لبعض 
سفيان يستفهم عما مسعه فلما اصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه ، مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته 
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 يا أبا ثعلبة ، واهللا لقد مسعت   :   فقال   ؟  حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد  أخربين يا أبا   :  ، فقال 
 وأنا   :  أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ا ، ومسعت أشياء ما عرفت معناها ، وال ما يراد ا ؛ قال األخنس 

 مث خرج من عنده   :   ذهاب األخنس إىل أيب جهل يسأله عن معىن ما مسع قال   .  والذي حلفت به كذلك 
 ماذا   :   فقال   ؟   يا أبا احلكم ، ما رأيك فيما مسعت من حممد   :  حىت أتى أبا جهل ، فدخل عليه بيته ، فقال 

مسعت ، تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، 
 منا نيب يأتيه الوحي من السماء ؛ فمىت ندرك   :  رسي رهان ، قالوا حىت إذا جتاذبنا على الركب ، وكنا كف

       .   فقام عنه األخنس وتركه   :   قال   .  مثل هذه ، واهللا ال نؤمن به أبدا وال نصدقه 

  تعنت قريش عند سماعهم القرآن وما نزل فيهم 

ال عليهم القرآن ، ودعاهم إىل اهللا ، قالوا  وكان رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم إذا ت  :  قال ابن إسحاق 
    ال نسمع ما تقول   "    ويف آذاننا وقر    "   ال نفقه ما تقول   "    قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه    "     :  يهزءون به 

 مبا حنن   "    إننا عاملون    "   مبا أنت عليه   "    فاعمل    "   قد حال بيننا وبينك   "    ومن بيننا وبينك حجاب   "
 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك    "     :  عليه ، إنا ال نفقه عنك شيئا ، فأنزل اهللا تعاىل عليه يف ذلك من قوهلم 

 وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا    "   إىل قوله   .    .    .     "   وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا 
 أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوم أكنة ، و يف آذام   :     "    أدبارهم نفورا على

 حنن أعلم مبا يستعمون به ، إذ    "     .  وقرا ، وبينك وبينهم حجابا بزعمهم ؛ أي إين مل أفعل ذلك 
 أي ذلك ما   :     "   سحورا يستمعون إليك ، وإذ هم جنوى ، إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رجال م

   "    انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال    "     .  تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم 

 وقالوا أءذا كنا    "   أي أخطئوا املثل الذي ضربوا لك ، فال يصيبون به هدى ، وال يعتدل هلم فيه قول   :  
 أي قد جئت ختربنا أنا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما   :     "   ملبعوثون خلقا جديدا عظاما ورفاتا أئنا 

 قل كونوا حجارة أو حديدا ، أو خلقا مما يكرب يف صدوركم فسيقولون    "     .  ورفاتا ، وذلك ما ال يكون 
 ، فليس خلْقكم من تراب بأعز  أي الذي خلقكم مما تعرفون  :     "   من يعيدنا ، قل الذي فطركم أول مرة 

 حدثين عبداهللا بن أيب جنيح ، عن جماهد ، عن ابن عباس رضي اهللا   :   قال ابن إسحاق   .  من ذلك عليه 
 فقال   ؟   ما الذي أراد اهللا به   "    أو خلقا مما يكرب يف صدوركم    "     :   سألته عن قول اهللا تعاىل   :  عنهما ، قال 

     .  وت  امل  :  

  ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم باألذى والفتنة 
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  قسوة قريش على من أسلم 

 مث إم عدوا على من أسلم ، واتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أصحابه ،   :  قال ابن إسحاق 
بالضرب واجلوع والعطش ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من املسلمني ، فجعلوا حيبسوم ، ويعذبوم 

وبرمضاء مكة إذا اشتد احلر ، من استضعفوا منهم ، يفتنوم عن دينهم ، فمنهم من يفنت من شدة البالء 
     .  الذي يصيبه ، ومنهم من يصلب هلم ، ويعصمه اهللا منهم 

  ما لقيه بالل بعد إسالمه ، وتخليص أبي بكر له 

نهما ، لبعض بين مجح ، مولَّدا من مولديهم ، وهو بالل بن رباح وكان بالل ، موىل أيب بكر رضي اهللا ع
، وكان اسم أمه محامة ، وكان صادق اإلسالم طاهر القلب ، وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة 

الظهرية ، فيطرحه على ظهره يف بطحاء مكة ، مث يأمر بالصخرة العظيمة  بن مجح خيُرجه إذا محيت 
 ال و اهللا ال تزال هكذا حىت متوت ، أو تكفر مبحمد ، وتعبد الالت   :  يقول له فتوضع على صدره ، مث 

 وحدثين هشام بن عروة عن أبيه ،   :   قال ابن إسحاق   .   أحد أحد   :  والعزى ؛ فيقول وهو يف ذلك البالء 
 أحد أحد واهللا يا   :  قول  أحد أحد ؛ في  :   كان ورقة بن نوفل مير به وهو يعذب بذلك ، وهو يقول   :  قال 

 أحلف باهللا لئن قتلتموه   :  بالل ، مث يقبل على أمية بن خلف ، ومن يصنع ذلك به من بين مجح ، فيقول 
على هذا ألختذنه حنانا ، حىت مر به أبو بكر الصديق ابن أيب قحافة رضي اهللا عنه يوما ، وهم يصنعون 

 حىت   ؟   أال تتقي اهللا يف هذا املسكني   :  ، فقال ألمية بن خلف ذلك به ، وكانت دار أيب بكر يف بين مجح 
 أفعل ، عندي غالم أسود أجلد منه   :   أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى ؛ فقال أبو بكر   :   قال   ؟  مىت 

 الصديق رضي اهللا  فأعطاه أبو بكر  .   هو لك   :   قد قبلت ، فقال   :  وأقوى ، على دينك ، أعطيكه به ؛ قال 
       .  عنه غالمه ذلك ، وأخذه فأعتقه 

  من أعتقهم أبو بكر مع بالل 

مث أعتق معه على اإلسالم قبل أن يهاجر إىل املدينة ست رقاب ، بالل سابعهم عامر بن فهرية ، شهد 
ها ، فقالت بدرا وأُحدا ، وقتل يوم بئر معونة شهيدا ؛ وأم عبيس وِزنرية ، وأصيب بصرها حني أعتق

 كذبوا وبيت اهللا ما تضر الالت والعزى وما   :   ما أذهب بصرها إال الالت والعزى ؛ فقالت   :  قريش 
 وأعتق النهدية وبنتها ، وكانتا المرأة من بين عبدالدار ، فمر ما وقد بعثتهما   .  تنفعان ، فرد اهللا بصرها 

 حل يا أم فالن   :   أعتقكما أبدا ، فقال أبو بكر رضي اهللا عنه  واهللا ال  :  سيدما بطحني هلا ، وهي تقول 
 قد أخذما   :   بكذا وكذا ؛ قال   :   قال   ؟   فبكم مها   :   حل ، أنت أفسدما فأعتقهما ؛ قال   :  ؛ فقالت 
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 وذلك إن شئتما   :   قال   ؟   أو نفرغ منه يا أبا بكر مث نرده إليها   :  ومها حرتان ، أرجعا إليها طحينها ، قالتا 
 ومر جبارية بين مؤمل ، حي من بين كعب ، وكانت مسلمة ، وعمر بن اخلطاب يعذا لتترك اإلسالم   .  

 إين أعتذر إليك ، إين مل أتركك إال ماللة ؛ فتقول   :  ، وهو يومئذ مشرك وهو يضرا ، حىت إذا مل قال 
     .  اعها أبو بكر ، فأعتقها  فابت  .   كذلك فعل اهللا بك   :  

  أبو قحافة يلوم أبا بكر لعتقه من أعتق فرد عليه 

 وحدثين حممد بن عبداهللا بن أيب عتيق ، عن عامر بن عبداهللا بن الزبري ، عن بعض أهله   :  قال ابن إسحاق 
لو أنك إذ فعلت ما فعلت  يا بين ، إين أراك تعتق رقابا ضعافا ، ف  :   قال أبو قحافة أليب بكر   :  ، قال 

 يا أبت ، إين إمنا أريد ما   :   فقال أبو بكر رضي اهللا عنه   ؟  أعتقت رجاال جلدا مينعونك ويقومون دونك 
 فأما من    "     :   فيتحدث أنه ما نزل هؤالء اآليات إال فيه ، وفيما قال له أبوه   :   قال   .  عز وجل  أريد ، هللا 

 وما ألحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه    "     :   إىل قوله تعاىل   .    .    .     "    باحلسىن أعطى واتقى وصدق
     .     "   ربه األعلى ولسوف يرضى 

  تعذيب قريش آلل ياسر ، و تصبير رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لهم 

اسر ، وبأبيه وأمه ، وكانوا أهل بيت إسالم ،  وكانت بنو خمزوم خيرجون بعمار بن ي  :  قال ابن إسحاق 
إذا محيت الظهرية ، يعذبوم برمضاء مكة ، فيمر م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول ، فيما بلغين 

     .   فأما أمه فقتلوها ، وهي تأىب إال اإلسالم   .   صربا آل ياسر ، موعدكم اجلنة   :  

  لم ما كان يعذب به أبو جهل من أس

وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري م يف رجال من قريش ، إذا مسع بالرجل قد أسلم ، له شرف ومنعة 
 تركت دين أبيك وهو خري منك ، لنسفهن حلمك ، ولَنفيلَن رأيك ، ولنضعن   :   وقال   .  ، أنبه وأخزاه 

هلكن مالك ؛ وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى  واهللا لنكسدنّ جتارتك ، ولن  :  شرفك ؛ وإن كان تاجرا قال 
     .  به 

  فتنة المسلمين 

 أكان   :   قلت لعبداهللا بن عباس   :   وحدثين حكيم بن جبري عن سعيد بن جبري ، قال   :  قال ابن إسحاق 
   ؟  املشركون يبلغون من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به يف ترك دينهم 
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 نعم واهللا ، إن كانوا ليضربون أحدهم وجييعونه ويعطشونه حىت ما يقدر أن يستوي جالسا من   :  قال 
شدة الضر الذي نزل به ، حىت يعطيهم ما سألوه من الفتنة ، حىت يقولوا له ؛ آلالت والعزى إهلك من 

   :   فيقول   ؟   أهذا اجلعل إهلك من دون اهللا   :  ه  نعم ، حىت إن اجلُعل ليمر م ، فيقولون ل  :   فيقول   ؟  دون اهللا 

     .  نعم ، افتداء منهم مما يبلغون من جهده 

  هشام يرفض تسليم أخيه الوليد إلى قريش ليقتلوه على إسالمه ، و شعره في ذلك 

    

 من بين خمزوم  وحدثين الزبري بن عكاشة بن عبداهللا بن أيب أمحد أنه حدث أن رجاال  :  قال ابن إسحاق 
مشوا إىل هشام بن الوليد ، حني أسلم أخوه الوليد بن الوليد بن املغرية ، وكانوا قد أمجعوا على أن 

 فقالوا له   :   قال   .   سلمة بن هشام ، وعياش بن أيب ربيعة   :  يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا ، منهم 
ؤالء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا ، فإنا نأمن بذلك يف  إنا قدا أردنا أن نعاتب ه  :  وخشوا شرهم 

     :   هذا ، فعليكم به ، فعاتبوه وإياكم ونفسه ، وأنشأ يقول   :   قال   .  غريهم 

 فيبقى بيننا أبدا تالحي  أال ال يقتلن أخي عييس

 اللهم العنه ، من يغرر   :   فقالوا   :   قال   .  احذروا على نفسه ، فأُقسم باهللا لئن قتلتموه ألقتلن أشرفكم رجال 
 وكان   :   قال   .   فتركوه ونزعوا عنه   :   قال   .  ذا اخلبيث ، فواهللا لو أصيب يف أيدينا لقُتل أشرفنا رجال 

       .  ذلك مما دفع اهللا به عنهم 

 ذكر الهجرة األولى إلى أرض الحبشة

   و سلم على أصحابه بالهجرةإشارة رسول اهللا صلى اهللا عليه

 فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البالء ، وما هو فيه   :  قال ابن إسحاق 
من العافية ، مبكانه من اهللا ومن عمه أيب طالب ، وأنه ال يقدر على أن مينعهم مما هم فيه من البالء ، قال 

ة فإن ا ملكا ال يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق ، حىت جيعل اهللا  لو خرجتم إىل أرض احلبش  :  هلم 
 فخرج عند ذلك املسلمون من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أرض   .  لكم فرجا مما أنتم فيه 

     .  احلبشة ، خمافة الفتنة ، وفرارا إىل اهللا بدينهم ، فكانت أول هجرة كانت يف اإلسالم 

  اجرين إلى الحبشةأوائل المه
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وكان أول من خرج من املسلمني من بين أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ابن قصي بن كالب بن مرة 
 عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية ، معه امرأته رقية بنت   :  بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 

 أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن   :  ف  ومن بين عبد مشس بن عبد منا  .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 سهلة بنت سهيل بن عمرو ، أحد بين عامر بن لؤي ، ولدت له بأرض احلبشة   :  عبد مشس ، معه امرأته 

 ومن   .   الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد   :   ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي   .  حممد بن أيب حذيفة 
 ومن بين زهرة بن كالب   .   مصعب بن عمري بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار   :  بين عبدالدار بن قصي 

   :   ومن بين خمزوم بن يقظة بن مرة   .   عبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة   :  

 أيب أمية بن أبو سلمة بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، معه امرأته أم سلمة بنت
 عثمان بن مظعون   :   ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب   .  املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم 

 عامر بن ربيعة ، حليف آل اخلطاب   :   ومن بين عدي بن كعب   .  بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح 
 معه امرأته ليلى بنت أيب - عرتة بن أسد بن ربيعة  من  :   و يقال   :   قال ابن هشام -، من عرت بن وائل 

 ومن بين   .  حثمة بن حذافة بن غامن بن عامر بن عبداهللا بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب 
 أبو سربة بن أيب رهم بن عبدالعزى بن أيب قيس ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل   :  عامر بن لؤي 

 بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن   :  بن عامر ؛ ويقال 
 سهيل بن بيضاء ، و هو سهيل   :   ومن بين احلارث بن فهر   .   هو أول من قدمها   :  عامر بن لؤي ؛ ويقال 

 من  فكان هؤالء العشرة أول من خرج  .  بن وهب بن ربيعة بن هالل بن أُهيب بن ضبة بن احلارث 
 وكان عليهم عثمان بن مظعون ، فيما ذكر يل   :   قال ابن هشام   .  املسلمني إىل أرض احلبشة ، فيما بلغين 

 مث خرج جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، وتتابع املسلمون حىت   :   قال ابن إسحاق   .  بعض أهل العلم 
ه معه ، ومنهم من خرج بنفسه ال أهل له معه اجتمعوا بأرض احلبشة ، فكانوا ا ، منهم من خرج بأهل

  .       

  المهاجرون من بني هاشم إلى أرض الحبشة

 جعفر   :  و من بين هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم ، معه امرأته أمساء بنت عميس بن النعمان بن كعب 

 املهاجرون من بين أمية إىل أرض   .  قحافة بن خثعم ، ولدت له بأرض احلبشة عبداهللا بن جعفر ، رجل 
 عثمان بن عفان بن أيب العاص ابن أمية بن عبد مشس   :  احلبشة ومن بين أمية بن عبد مشس بن عبد مناف 

عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ، معه امرأته ، معه امرأته رقية ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ و
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فاطمة بنت صفوان بن أمية بن حمرث بن خمل بن شق بن رقبة بن خمُدج الكناين ، وأخوه خالد بن سعيد 
بن العاص بن أمية ، معه امرأته أُمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد 

 ولدت   :   قال ابن إسحاق   .   مهُينة بنت خلف   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  زاعة بن مليح بن عمرو ، من خ
له بأرض احلبشة سعيد بن خالد ، وأمه بنت خالد ، فتزوج أمة بعد ذلك الزبري بن العوام ، فولدت له 

من حلفائهم ، من بين أسد  املهاجرون من بين أسد إىل أرض احلبشة و  .  عمرو بن الزبري ، وخالد بن الزبري 
 عبداهللا بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد ؛   :  بن خزمية 

وأخوه عبيد اهللا بن جحش ، معه امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية ؛ وقيس بن عبداهللا ، 
ت يسار ، موالة أيب سفيان بن حرب بن أمية ؛ رجل من بين أسد بن خزمية ، معه امرأته بركة بن

 ومعيقيب من دوس   :   قال ابن هشام   .   وهؤالء آل سعيد بن العاص ، سبعة نفر   .  ومعيقيب بن أيب فاطمة 
  .     

  المهاجرون من بني عبد شمس إلى الحبشة 

 ابن ربيعة بن عبد مشس ؛ وأبو  ومن بين عبد مشس بن عبد مناف ، أبو حذيفة بن عتبة  :  قال ابن إسحاق 
 املهاجرون من بين نوفل   .  موسى األشعري ، وامسه عبداهللا بن قيس ، حليف آل عتبة بن ربيعة ، رجالن 

 عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن   :  إىل احلبشة ومن بين نوفل بن عبد مناف 
     .  بن قيس بن عيالن ، حليف هلم ، رجل احلارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 

  المهاجرون من بني أسد إلى الحبشة 

 الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد ، واألسود بن نوفل بن خويلد   :  ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي 
ربعة بن أسد ، ويزيد بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد ، وعمرو بن أمية بن احلارث بن أسد ، أ

 طُليب بن عمري بن وهب بن   :   املهاجرون من بين عبد بن قصي إىل احلبشة ومن بين عبد بن قصي   .  نفر 
     .  أيب كبري بن عبد بن قصي ، رجل 

  المهاجرون من بني عبدالدار بن قصي إلى الحبشة 

ار ؛ وسويبط بن سعد  مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالد  :  ومن بين عبدالدار بن قصي 
بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق ابن عبدالدار ؛ وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن 

عبد مناف ابن عبدالدار ، معه امرأته أم حرملة بنت عبداألسود بن جذمية بن أقيش ابن عامر بن بياضة بن 
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 عمرو بن جهم وخزمية بن جهم ؛   :  وابناه سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو ، من خزاعة ؛ 
وأبو الروم ابن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ؛ وفراس بن النضر بن احلارث بن كلدة بن 

 املهاجرون من بين زهرة إىل احلبشة ومن بين زهرة بن   .  علقمة بن عبد مناف بن عبدالدار ، مخسة نفر 
ن عبد عوف بن عبد ابن احلارث بن زهرة ؛ وعامر بن أيب وقاص وأبو  عبدالرمحن بن عوف ب  :  كالب 

وقاص ، مالك بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة ؛ واملطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن احلارث 
بن زهرة ، معه امرأته رملة بنت أيب عوف بن ضبرية بن سعيد بن سعد بن سهم ، ولدت له بأرض 

     .  لب احلبشة عبداهللا بن املط

  المهاجرون من بني هذيل إلى الحبشة 

 عبداهللا بن مسعود بن احلارث بن مشخ بن خمزوم ابن صاهلة بن كاهل بن   :  ومن حلفائهم من هذيل 
     .   عتبة بن مسعود   :  احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل ، وأخوه 

  المهاجرون من بهراء إلى الحبشة 

    

 بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مثامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهري  املقداد  :  ومن راء 
بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد ابن أيب أهوز بن أيب فائش بن درمي بن القني بن أهود بن راء بن 

 قال ابن   .  ري بن ثور  هزل بن فاس بن ذر ، وده  :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  عمرو بن احلاف بن قضاعة 
بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وذلك أنه   وكان يقال له املقداد بن األسود بن عبد يغوث   :  إسحاق 

     .  تبناه يف اجلاهلية ، وحالفه ستة نفر 

  المهاجرون من بني تيم إلى الحبشة 

بن كعب بن سعد بن تيم ، معه  احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن عمرو   :  ومن بين تيم بن مرة 
امرأته ريطة بنت احلارث بن جبلة بن عامر ابن كعب بن سعد بن تيم ، ولدت له بأرض احلبشة موسى 
بن احلارث ، وعائشة بنت احلارث ، وزينب بنت احلارث ، وفاطمة بنت احلارث ، وعمرو بن عثمان 

     .  بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، رجالن 

  ن بني مخزوم إلى الحبشة المهاجرون م
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 أبو سلمة بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، ومعه   :  ومن بين خمزوم بن يقظة بن مرة 
امرأته أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية ابن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، ولدت له بأرض احلبشة زينب بنت 

 هند ، ومشاس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن   :   ، واسم أم سلمة  عبداهللا  :  أيب سلمة ، واسم أيب سلمة 
 عثمان ، وإمنا مسي مشاسا ، ألن   :   واسم مشاس   :   خرب الشماس قال ابن هشام   .  هرمي بن عامر بن خمزوم 

 بن ربيعة مشاسا من الشمامسة ، قدم مكة يف اجلاهلية ، وكان مجيال فعجب الناس من مجاله ، فقال عتبة
   .   أنا آتيكم بشماس أحسن منه ، فجاء بابن أخته عثمان بن عثمان ، فسمي مشاسا   :  ، وكان خال مشاس 

 وهبار بن سفيان بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا ابن   :   قال ابن إسحاق   .  فيما ذكر ابن شهاب وغريه 
 أيب حذيفة بن املغرية بن عبداهللا بن خمزوم ؛ عمر بن خمزوم ؛ وأخوه عبداهللا بن سفيان ؛ وهشام بن

وسلمة بن هشام بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ؛ وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية بن عبداهللا بن 
     .  عمر بن خمزوم 

  المهاجرون من حلفاء بني مخزوم إلى الحبشة 

 بن كليب ابن حبشية بن سلول بن كعب  معتب بن عوف بن عمر بن الفضل بن عفيف  :  ومن حلفائهم 
 حبشية بن   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   عيهامة ، مثانية نفر   :  بن عمرو ، من خزاعة ، وهو الذي يقال له 
     .  سلول ، وهو الذي يقال له معتب بن محراء 

  المهاجرون من بني جمح إلى الحبشة 

 عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح   :  كعب ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص بن 
؛ وابنه السائب بن عثمان ؛ وأخواه قدامة بن مظعون ، وعبداهللا بن مظعون ؛ وحاطب بن احلارث بن 
معمر ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح ، معه امرأته فاطمة بنت الَّل بن عبداهللا بن أيب قيس بن 

 حممد بن حاطب ، واحلارث بن حاطب ، ومها   :  مالك بن حسل بن عامر ؛ وابناه عبد ود بن نصر بن 
لبنت الل ؛ وأخوه حطاب بن احلارث ، معه امرأته فكيهة بنت يسار ؛ وسفيان بن معمر بن حبيب بن 

هي  جابر بن سفيان ، وجنادة بن سفيان ، ومعه امرأته حسنة ، و  :  وهب بن حذافة بن مجح ، معه ابناه 
 شرحبيل بن عبداهللا أحد   :   قال ابن هشام   .  أمهما ، وأخومها من أمهما شرحبيل بن حسنة ، أحد الغوث 

 وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن   :   قال ابن إسحاق   .  الغوث بن مر ، أخي متيم بن مر 
     .  مجح ، أحد عشر رجال 

  م من هاجر إلى الحبشة من بني سه
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ومن بين سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب ، خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ؛ 
وعبداهللا بن احلارث بن قيس ابن عدي بن سعد بن سهل ، وهشام بن العاص بن وائل بن سعد بن سهم 

        .   العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم   :   قال ابن هشام   .  

 وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ؛ وأبو قيس بن احلارث بن قيس   :  قال ابن إسحاق 
بن عدي بن سعد بن سهم ؛ وعبداهللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ؛ واحلارث بن 

احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ؛ ومعمر بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ؛ 
 سعيد بن   :  ث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ؛ وأخ له من أمه من بين متيم ، يقال له وبشر بن احلار

عمرو ؛ وسعيد بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ؛ والسائب بن احلارث بن قيس بن عدي 
يف  وحممية بن اجلزاء ، حل  .  بن سعد بن سهم ؛ وعمري بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعد بن سهم 

     .  هلم ، من بين زبيد ، أربعة عشر رجال 

  المهاجرون من بني عدي إلى الحبشة 

 معمر بن عبداهللا بن نضلة بن عبدالعزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن   :  ومن بين عدي بن كعب 
عويج بن عدي ؛ وعروة بن عبدالعزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي ؛ وعدي بن 

بدالعزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي ؛ وابنه النعمان بن عدي ؛ وعامر بن نضلة بن ع
     .   مخسة نفر   .  ربيعة ، حليف آلل اخلطاب ، من عرت بن وائل ، معه امرأته ليلى بنت أيب حثمة بن غامن 

  المهاجرون من بني عامر إلى الحبشة 

أيب رهم بن عبدالعزى بن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك  أبو سربة ابن   :  ومن بين عامر بن لؤي 
بن حسل بن عامر ، معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن 

مالك بن حسل بن عامر ؛ وعبداهللا بن خمرمة بن عبدالعزى بن أيب قيس ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
بن سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عامر ؛ حسل بن عامر ، وعبداهللا 

وسليط بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ؛ وأخوه السكران بن 
عمرو ، معه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 

قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، معه عامر ؛ ومالك بن زمعة ابن 
امرأته عمرة بنت السعدي بن وقدان بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ؛ 
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وحاطب بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ؛ وسعد بن خولة ، 
     .   سعد بن خولة من اليمن   :   قال ابن هشام   .   مثانية نفر   .  حليف هلم 

  المهاجرون من بني الحارث إلى الحبشة 

 أبو عبيدة بن اجلراح ، وهو عامر بن عبداهللا بن اجلراح بن   :   ومن بين احلارث بن فهر   :  قال ابن إسحاق 
بن وهب بن ربيعة بن هالل بن أُهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر ؛ وسهيل بن بيضاء ، وهو سهيل 

هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث ، ولكن أمه غلبت على نسبه ، فهو ينسب إليها ، وهي دعد بنت 
جحدم بن أمية من ظرب بن احلارث بن فهر ، وكانت تدعى بيضاء ؛ وعمرو بن أيب سرح بن ربيعة بن 

عة بن هالل بن أهيب بن ضبة هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث ؛ وعياض بن زهري بن أيب شداد بن ربي
 بل ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث ؛ وعمرو بن احلارث بن زهري بن   :  بن احلارث ، ويقال 

أيب شداد بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث ؛ وعثمان بن عبد غنم بن زهري بن أيب شداد 
وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث ؛ 

ظرب بن احلارث بن فهر ؛ واحلارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن احلارث بن 
     .   مثانية نفر   .  فهر 

  عدد مهاجري الحبشة 

 م معهم فكان مجيع من حلق بأرض احلبشة ، وهاجر إليها من املسلمني ، سوى أبنائهم الذين خرجوا
     .  صغارا وولدوا ا ، ثالثة ومثانني رجال ، إن كان عمار بن ياسر فيهم ، وهو يشك فيه 

  شعر عبداهللا بن الحارث في الهجرة إلى الحبشة 

وكان مما قيل من الشعر يف احلبشة ، أن عبداهللا بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ، حني 
جوار النجاشي ، وعبدوا اهللا ال خيافون على ذلك أحدا ، وقد أحسن أمنوا بأرض احلبشة ، ومحدوا 

     :  النجاشي جوارهم حني نزلوا به ، قال 

 من كان يرجو بالغ اهللا والديِن  يا راكبا بلغن عين مغلغلة

 ببطن مكة مقهور ومفتون   كل امرىء من عباد اهللا مضطهد 

    

 املخزاة واهلونتنجي من الذل و  أنا وجدنا بالد اهللا واسعة
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 يف املمات وعيب غري مأمون   فال تقيموا على ذل احلياة وخز ي 

  قول النيب وعالوا يف املوازين   إنا تبعنا رسول اهللا واطَّرحوا

 وعائذا بك ان يعلوا فيطغوين  فاجعل عذابك بالقوم الذين بغوا

     :  م ، ويعاتب بعض قومه يف ذلك وقال عبداهللا بن احلارث أيضا ، يذكر نفي قريش إياهم من بالده

 علي وتأباه علي أناملي  أبت كبدي ، ال أكذبنك ، قتاهلم

 على احلق أن ال تأشبوه بباطل  وكيف قتايل معشرا أدبوكم

 فأضحوا على أمر شديد البالبل   نفتهم عباد اجلن من حر أرضهم 

 عدي بن سعد عن تقى أو تواصل  فإن تك كانت يف عدي أمانة

 حبمد الذي ال يطَّىب باجلعائل  فقد كنت أرجو أن ذلك فيكم

 بذي فجر مأوى الضعاف األرامل  وبدلت شبال شبل كل خبيثة

     :  وقال عبداهللا بن احلارث أيضا 

 كما جحدت عاد ومدين واِحلجر  وتلك قريش جتحد اهللا حقه

 حبرمن األرض بر ذو فضاء وال   فإن أنا مل أبرق فال يسعنين

  أُبني ما يف النفس إذ بلغ النقر   بأرض ا عبد اإلله حممد

     .     "   املربق   "     :   لبيته الذي قال - يرمحه اهللا -فَسمي عبداهللا بن احلارث 

  شعر عثمان بن مظعون في ذلك 

، وكان يؤذيه وقال عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح ، وهو ابن عمه 
     :  يف إسالمه ، وكان أمية شريفا يف قومه يف زمان ذلك 

 ومن دونه الشرمان والربك أكتع   أتيم بن عمرو للذي جاء ِبغضة 

 وأسكنتين يف صرح بيضاء تقذع  أأخرجتين من بطن مكة آمنا

 وتربي نباال ريشها لك أمجع  تريش نباال ال يواتيك ريشها

 و أهلكت أقواما م كنت تفزع  كراما أعزةوحاربت أقواما 

 وأسلمك األوباش ما كنت تصنع  ستعلم إن نابتك يوما ملمة

 إرسال قريش إىل احلبشة يف طلب   .  وتيم بن عمرو ، الذي يدعو عثمان ، مجح ، كان امسه تيما 
  املهاجرين إليها 
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  من أرسلتهما قريش في طلب المهاجرين 

لما رأت قريش أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض  ف  :  قال ابن إسحاق 
احلبشة ، وأم قد أصابوا ا دارا وقرارا ، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلني من قريش جلدين إىل 

 وأمنوا فيها ؛ النجاشي ، فريدهم عليهم ، ليفتنوهم يف دينهم ، وخيرجوهم من دارهم ، اليت اطمأنوا ا
فبعثوا عبداهللا بن أيب ربيعة ، وعمرو بن العاص بن وائل ، ومجعوا هلما هدايا للنجاشي ولبطارقته ، مث 

     .  بعثومها إليه فيهم 

  شعر أبي طالب للنجاشي يحضه على الدفع عن المهاجرين 

حيضه على حسن جوارهم فقال أبو طالب ، حني رأى ذلك من رأيهم وما بعثومها فيه ، أبياتا للنجاشي 
     :  والدفع عنهم 

 وعمرو وأعداء العدو األقارب   أال ليت شعري كيف يف النأي جعفر 

 وأصحابه أو عاق ذلك شاغب  وهل نالت أفعال النجاشي جعفرا

 كرمي فال يشقى لديك اانب  تعلم ، أبيت اللعن ، أنك ماجد

  الزبوأسباب خري كلها بك  تعلم بأن اهللا زادك بسطة

 غزيرة ينال األعادي نفعها واألقارب  وأنك فيض ذو سجال

    

  حديث أم سلمة عن الرسولين اللذين أرسلتهما قريش للنجاشي 

 حدثين حممد بن مسلم الزهري عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام   :  قال ابن إسحاق 
 ملا نزلنا   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قالت املخزومي ، عن أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية زوج 

أرض احلبشة ، جاورنا ا خري جار النجاشي ، أِمنا على ديننا ، وعبدنا اهللا تعاىل ال نؤذى وال نسمع 
شيئا نكرهه ؛ فلما بلغ ذلك قريشا ، ائتمروا بينهم أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني منهم جلدين ، وأن 

لنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة ، وكان من أعجب ما يأتيه منها األدم ، فجمعوا له يهدوا ل
أدما كثريا ، ومل يتركوا من بطارقته بطريقا إال أهدوا له هدية ، مث بعثوا بذلك عبداهللا بن أيب ربيعة ، 

ديته قبل أن تكلما النجاشي  ادفعا إىل كل بطريق ه  :  وعمرو بن العاص ، وأمرومها بأمرهم ، وقالوا هلما 
 فخرجا حىت   :   قالت   .  فيهم ، مث قدما إىل النجاشي هداياه ، مث ساله أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم 

قدما على النجاشي ، وحنن عنده خبري دار ، عند خري جار ، فلم يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه 
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 إنه قد ضوى إىل بلد امللك منا غلمان سفهاء ،   :   لكل بطريق منهم أن يكلما النجاشي ، وقاال هديته قبل 
فارقوا دين قومهم ، ومل يدخلوا يف دينكم ، وجاءوا بدين مبتدع ، ال نعرفه حنن وال أنتم ، وقد بعثنا إىل 

وال امللك فيهم أشراف قومهم لريدهم إليهم ، فإذا كلمنا امللك فيهم ، فأشريوا عليه بأن يسلمهم إلينا 
 مث إما قدما هدايامها   .   نعم   :  يكلمهم ، فإن قومهم أعلى م عينا ، وأعلم مبا عابوا عليهم ؛ فقالوا هلما 

 أيها امللك ، إنه قد ضوى إىل بلدك منا غلمان سفهاء ،   :  إىل النجاشي فقبلها منهما ، مث كلماه فقاال له 
وجاءوا بدين ابتدعوه ، ال نعرفه حنن وال أنت ، وقد بعثنا فارقوا دين قومهم ، ومل يدخلوا يف دينك ، 

إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم و عشائرهم لتردهم إليهم ، فهم أعلى م عينا ، وأعلم 
 ومل يكن شيء أبغض إىل عبداهللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص   :   قالت   .  مبا عابوا عليهم وعاتبوهم فيه 

 صدقا أيها امللك قومهم أعلى م عينا ،   :   فقالت بطارقته حوله   :   قالت   .  يسمع كالمهم النجاشي من أن 
 فغضب النجاشي ، مث قال   :   قالت   .  وأعلم مبا عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فلريداهم إىل بالدهم وقومهم 

 جاوروين ، ونزلوا بالدي ، واختاروين على من سواي  الها اهللا ، إذن ال أسلمهم إليهما ، وال يكاد قوم  :  
، حىت أدعوهم فأسأهلم عما يقول هذان يف أمرهم ، فإن كانوا كما يقوالن أسلمتهم إليهما ، ورددم 

     .  إىل قومهم ، وإن كانوا على غري ذلك منعتهم منهما ، وأحسنت جوارهم ما جاوروين 

  اشي الحوار الذي دار بين المهاجرين والنج

 مث أرسل إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعاهم ، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ،   :  قالت 
 واهللا ما علمنا ، وما أمرنا به نبينا   :   نقول   :   قالوا   ؟   ما تقولون للرجل إذا جئتموه   :  قال بعضهم لبعض 

 فلما جاءوا ، وقد دعا النجاشي أساقفته ، فنشروا   .  صلى اهللا عليه وسلم كائنا يف ذلك ما هو كائن 
 ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ، ومل تدخلوا به يف ديين ،   :  مصاحفهم حوله ، سأهلم فقال هلم 

       ؟  وال يف دين أحد من هذه امللل 

 أيها امللك ، كنا قوما أهل   :    فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ، فقال له  :  قالت 
جاهلية ، نعبد األصنام ، ونأكل امليتة ، ونأيت الفواحش ، ونقطع األرحام ، ونسيء اجلوار ، ويأكل 
القوي منا الضعيف ؛ فكنا على ذلك ، حىت بعث اهللا إلينا رسوال منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته 

خنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان وعفافه ، فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده ، و
وأمرنا بصدق احلديث ، وأداء األمانة ، وصلة الرحم ، وحسن اجلوار ، والكف عن احملارم والدماء ، 

وانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف احملصنات ؛ وأمرنا أن نعبداهللا وحده ، ال 
 فصدقناه وآمنا به - فعدد عليه أمور اإلسالم   :   قالت - ، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام نشرك به شيئا
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، واتبعناه على ما جاء به من اهللا ، فعبدنا اهللا وحده ، فلم نشرك به شيئا ، وحرمنا ما حرم علينا ، 
دونا إىل عبادة األوثان من عبادة وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا ، وفتنونا عن ديننا ، لري

اهللا تعاىل ، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا 
وبني ديننا ، خرجنا إىل بالدك ، واخترناك على من سواك ؛ ورغبنا يف جوارك ، ورجونا أن ال نظلم 

 فقال له   :   قالت   ؟   هل معك مما جاء به عن اهللا من شيء   :  ل له النجاشي  فقا  :   قالت   .  عندك أيها امللك 
   :   قالت   .     ""    كهيعص    ""     :   فقرأ عليه صدرا من   :   فاقرأه علي ؛ قالت   :   نعم ؛ فقال له النجاشي   :  جعفر 

ىت أخضلوا مصاحفهم ، حني مسعوا ما تال فبكى واهللا النجاشي حىت اخضلَّت حليته ، وبكت أساقفته ح
 إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا ، فال   :   مث قال هلم النجاشي   .  عليهم 

     .  واهللا ال أسلمهم إليكما ، وال يكادون 

  رأي المهاجرين في عيسى عليه السالم أمام النجاشي 

   .   واهللا آلتينه غدا عنهم مبا أستأصل به خضراءهم   :  ، قال عمرو بن العاص  فلما خرجا من عنده   :  قالت 

 التفعل ، فإن هلم أرحاما ، وإن كانوا   :   فقال له عبداهللا بن أيب ربيعة ، وكان أتقى الرجلني فينا   :  قالت 
 مث غدا عليه من الغد   :   قالت   .   واهللا ألخربنه أم يزعمون أن عيسى بن مرمي عبد   :  قد خالفونا ، قال 

 أيها امللك ، إم يقولون يف عيسى بن مرمي قوال عظيما ، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه   :  فقال له 
 فاجتمع القوم ، مث قال بعضهم   .   ومل يرتل بنا مثلها قط   :   قالت   .   فأرسل إليهم ليسأهلم عنه   :   قالت   .  

 نقول واهللا ما قال اهللا ، وما جاءنا به   :   قالوا   ؟   ماذا تقولون يف عيسى بن مرمي إذا سألكم عنه   :  لبعض 
   ؟   ماذا تقولون يف عيسى بن مرمي   :   فلما دخلوا عليه ، قال هلم   :   قالت   .  نبينا ، كائنا يف ذلك ما هو كائن 

 هو   :  قول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، يقول  ن  :   فقال جعفر بن أيب طالب   :  قالت 
 فضرب النجاشي بيده إىل األرض   :   قالت   .  العذارء البتول  عبداهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي 

فتناخرت بطارقته    :   واهللا ما عدا عيسى بن مرمي ما قلت هذا العود ، قالت   :  ، فأخذ منها عودا ، مث قال 
 من - اآلمنون   :   والشيوم - وإن خنرمت واهللا ، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي   :  حوله حني قال ما قال ؛ فقال 

 ما أحب أن يل دبرا من ذهب ، وأين   .   من سبكم غرم   :   من سبكم غرم ، مث قال   :  سبكم غرم ، مث قال 
 بلسان   :   فأنتم سيوم ، والدبر   :   ويقال دبرا من ذهب ، ويقال   :   قال ابن هشام -آذيت رجال منكم 

 ردوا عليهما هدايامها ، فال حاجة يل ا ، فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي - اجلبل   :  احلبشة 
ده مقبوحني مردودا  فخرجا من عن  :   قالت   .  ملكي ، فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس يفّ فأطيعهم فيه 

       .  عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده خبري دار ، مع خري جار 
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  المهاجرون يفرحون بانتصار النجاشي على عدوه 

 فواهللا ما علمتنا حزنا   :   قالت   .   فواهللا إنا لعلي ذلك ، إذ نزل به رجل من احلبشة ينازعه يف ملكه   :  قالت 
علينا من حزن حزناه عند ذلك ، ختوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي ، فيأيت حزنا قطُّ كان أشد 

 وسار إليه النجاشي ، وبينهما عرض النيل   :   قالت   .  رجل ال يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه 
 حيضر وقيعة  من رجل خيرج حىت  :   فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   :  ، قالت 

   .   وكان من أحدث القوم سنا   .   فأنت   :   أنا ، قالوا   :   فقال الزبري بن العوام   :   قالت   ؟  القوم مث يأتينا باخلرب 

 فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره ، مث سبح عليها حىت خرج إىل ناحية النيل اليت ا ملتقى القوم ،   :  قالت 
 فدعونا اهللا تعاىل للنجاشي بالظهور على عدوه ، والتمكني له يف بالده   :   قالت   .  ضرهم مث انطلق حىت ح

   :   فواهللا إنا لعلى ذلك متوقعون ملا هو كائن ، إذ طلع الزبري وهو يسعى ، فلمع بثوبه وهو يقول   :   قالت   .  

 فواهللا ما علمتنا فرحنا   :   قالت   .   بالده أال أبشروا ، فقد ظفر النجاشي ، وأهلك اهللا عدوه ، ومكن له يف
 ورجع النجاشي ، وقد أهلك اهللا عدوه ، ومكن له يف بالده ، واستوسق عليه   :   قالت   .  فرحة قط مثلها 

     .  أمر احلبشة ، فكنا عنده يف خري مرتل ، حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة 

اشي على الحبشةقصة تملك النج  

 فحدثت عروة بن الزبري حديث أيب بكر   :   قال الزهري   :  قتل أيب النجاشي ، ومتلك عمه قال ابن إسحاق 
 ما أخذ اهللا   :   هل تدري ما قوله   :  ابن عبدالرمحن ، عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

   :   قلت   :   قال   ؟  ة فيه ، وما أطاع الناس يفّ فأطيع الناس فيه مين الرشوة حني رد علي ملكي ، فآخذ الرشو

 فإن عائشة أم املؤمنني حدثتين أن أباه كان ملك قومه ، ومل يكن له ولد إال النجاشي ، وكان   :  ال ؛ قال 
 لو   :  نها للنجاشي عم ، له من صلبه اثنا عشر رجال ، وكانوا أهل بيت مملكة احلبشة ، فقالت احلبشة بي

أنا قتلنا أبا النجاشي وملَّكنا أخاه فإنه ال ولد له غري هذا الغالم ، وإن ألخيه من صلبه اثين عشر رجال ، 
فتوارثوا ملكه من بعده ، بقيت احلبشة بعده دهرا ؛ فغدوا على أيب النجاشي فقتلوه ، وملَّكوا أخاه ، 

     .  فمكثوا على ذلك حينا 

  الحبشة تبيع النحاشي

ونشأ النجاشي مع عمه ، وكان لبيبا حازما من الرجال ، فغلب على أمر عمه ، ونزل منه بكل مرتلة ؛ 
 واهللا لقد غلب هذا الفىت على أمر عمه ، وإنا لنتخوف أن ميلِّكه   :  فلما رأت احلبشة مكانه منه قالت بينها 
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 إما أن تقتل   :   فمشوا إىل عمه فقالوا   .  ا أباه علينا ، وإن ملكه علينا ليقتلنا أمجعني ، لقد عرف أنا حنن قتلن
 قتلت أباه   !   ويلكم   :  هذا الفىت ، وإما أن خترجه من بني أظهرنا ، فإنا قد خفناه على أنفسنا ؛ قال 

 فخرجوا به إىل السوق ، فباعوه من رجل من   :   قالت   .   بل أخرجه من بالدكم   !  باألمس ، وأقتله اليوم 
التجار بست مئة درهم ؛ فقذفه يف سفينة فانطلق به ، حىت إذا كان العشي من ذلك اليوم ، هاجت 

 ففزعت احلبشة   :   قالت   .  سحابة من سحائب اخلريف فخرج عمه يستمطر حتتها ، فأصابته صاعقة فقتلته 
     .  إىل ولده ، فإذا هو حممق ، ليس يف ولده خري ، فمرج على احلبشة أمرهم 

  تولية النجاشي الملك برضا الحبشة

 تعلموا واهللا أن ملككم الذي ال يقيم أمركم   :  فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك ، قال بعضهم لبعض 
 فخرجوا يف طلبه ،   :   قالت   .  غريه للذي بعتم غدوة ، فإن كان لكم بأمر احلبشة حاجة فأدركوه اآلن 

ىت أدركوه ، فأخذوه منه ؛ مث جاءوا به ، فعقدوا عليه التاج ، وأقعدوه وطلب الرجل الذي باعوه منه ح
     .  على سرير امللك ، فملكوه 

  حديث التاجر الذي ابتاع النجاشي

 ال   :   قالوا   ؟   إما أن تعطوين مايل ، وإما أن أكلمه يف ذلك   :  فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه ، فقال 
       .   فدونك وإياه   :   إذن واهللا أكلمه ؛ قالوا   :  ل نعطيك شيئا ، قا

 أيها امللك ، ابتعت غالما من قوم بالسوق بست مئة درهم ،   :   فجاءه فجلس بني يديه ، فقال   :  قالت 
فأسلموا إيل غالمي وأخذوا درامهي ، حىت إذا سرت بغالمي أدركوين ، فأخذوا غالمي ، ومنعوين 

 لتعطنه درامهه ، أو ليضعن غالمه يده يف يده ، فليذهنب به حيث   :   فقال هلم النجاشي   :  قالت    .  درامهي 
 ما أخذ اهللا مين رشوة حني رد علي ملكي ،   :   فلذلك يقول   :   قالت   .   بل نعطيه درامهه   :  شاء ؛ قالوا 

 وكان ذلك أول ما خرب من صالبته يف   :   قالت   .   فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس يفّ فأُطيع الناس فيه
 وحدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ،   :   قال ابن إسحاق   .  دينه ، وعدله يف حكمه 

 إسالم النجاشي والصالة عليه   .   ملا مات النجاشي ، كان يتحدث أنه ال يزال يرى على قربه نور   :  قالت 
 اجتمعت احلبشة   :   وحدثين جعفر بن حممد ، عن أبيه ، قال   :  روج احلبشة عليه قال ابن إسحاق وخ

 فأرسل إىل جعفر وأصحابه ، فهيأ هلم سفنا ،   .   إنك قد فارقت ديننا ، وخرجوا عليه   :  فقالوا للنجاشي 
لحقوا حبيث شئتم ، وإن ظفرت فاثبتوا  اركبوا فيها وكونوا كما أنتم ، فإن هزمت فامضوا حىت ت  :  وقال 

 هو يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا عبده ورسوله ، ويشهد أن   :   مث عمد إىل كتاب فكتب فيه   .  
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عيسى بن مرمي عبده ورسوله وروحه ، وكلمته ألقاها إىل مرمي ؛ مث جعله يف قبائه عند املنكب األمين ، 
   :   بلى ؛ قال   :   قالوا   ؟   يا معشر احلبشة ، ألست أحق الناس بكم   :  ه ، فقال وخرج إىل احلبشة ، وصفُّوا ل

 فارقت ديننا ، وزعمت أن   :   قالوا   ؟   فما بالكم   :   خري سرية ؛ قال   :   قالوا   ؟  فكيف رأيتم سرييت فيكم 
 نقول هو ابن اهللا ؛ فقال النجاشي ، ووضع يده   :   قالوا   ؟   فما تقولون أنتم يف عيسى   :  عيسى عبد ؛ قال 

 هو يشهد أن عيسى بن مرمي ، مل يزد على هذا شيئا ، وإمنا يعين ما كتب ،   :  على صدره على قبائه 
 فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ فلما مات النجاشي صلى عليه ، واستغفر   .  فرضوا وانصرفوا عنه 

     .  له 

   بن الخطاب رضي اهللا عنه إسالم عمر

  اعتزاز المسلمين بإسالم عمر 

 وملا قدم عمرو بن العاص وعبداهللا بن أيب ربيعة على قريش ، ومل يدركوا ما طلبوا من   :  قال ابن إسحاق 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وردمها النجاشي مبا يكرهون ، وأسلم عمر بن اخلطاب ، 

يمة ال يرام ما وراء ظهره ، امتنع به أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبمزة وكان رجال ذا شك
 ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة ، حىت أسلم   :  حىت عازوا قريشا ، وكان عبداهللا بن مسعود يقول 

م عمر بعد عمر بن اخلطاب ، فلما أسلم قاتل قريشا حىت صلى عند الكعبة ، وصلينا معه ،وكان إسال
 حدثين   :   قال البكائي ، قال   .  خروج من خرج من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلبشة 

 إن إسالم عمر كان فتحا ، وإن   :   قال عبداهللا بن مسعود   :  مسعر بن كدام ، عن سعد بن إبراهيم ، قال 
 ما نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر ، فلما هجرته كانت نصرا ، وإن إمارته كانت رمحة ، ولقد كنا

     .  أسلم قاتل قريشا حىت صلى عند الكعبة ، وصلينا معه 

  حديث أم عبداهللا بنت أبي حثمة عن إسالم عمر 

 حدثين عبدالرمحن بن احلارث بن عبداهللا بن عياش بن أيب ربيعة ، عن عبدالعزيز بن   :  قال ابن إسحاق 
 و اهللا إنا لنترحل إىل أرض احلبشة     :  عة ، عن أمه أم عبداهللا بنت أيب حثمة ، قالت عبداهللا بن عامر بن ربي

 قالت -، وقد ذهب عامر يف بعض حاجاتنا ، إذ أقبل عمر بن اخلطاب حىت وقف علي وهو على شركه 
 فقلت   :   قالت   .  ا أم عبداهللا  إنه لالنطالق ي  :   فقال   :   قالت - وكنا نلقى منه البالء أذى لنا وشدة علينا   :  
   :   فقال   :   قالت   .   نعم واهللا ، لنخرجن يف أرض اهللا ، آذيتمونا وقهرمتونا ، حىت جيعل اهللا خمرجا   :  

       .   خروجنا - فيما أرى -صحبكم اهللا ، ورأيت له رقة مل أكن أراها ، مث انصرف وقد أحزنه 
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 قال   .   يا أبا عبداهللا ، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا   :  جته تلك ، فقلت له  فجاء عامر حبا  :  قالت 
 فال يسلم الذي رأيِت حىت يسلم محار اخلطاب ؛   :   نعم ؛ قال   :   قلت   :   قالت   ؟   أطمعِت يف إسالمه   :  

     .    يأسا منه ، ملا كان يرى من غلظته وقسوته عن اإلسالم  :  قالت 

  سبب إسالم عمر 

 وكان إسالم عمر فيما بلغين أن أخته فاطمة بنت اخلطاب ، وكانت عند سعيد بن زيد   :  قال ابن إسحاق 
بن عمرو بن نفيل ، وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد ، ومها مستخفيان بإسالمهما من 

 قومه ، من بين عدي ابن كعب قد أسلم ، عمر ، وكان نعيم بن عبداهللا النحام من مكة ، رجل من
بنت اخلطاب  وكان أيضا يستخفي بإسالمه فرقا من قومه ، وكان خباب بن األرت خيتلف إىل فاطمة 

يقرئها القرآن ، فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورهطا من أصحابه 
 الصفا ، وهم قريب من أربعني ما بني رجال ونساء ، ومع قد ذُكروا له أم قد اجتمعوا يف بيت عند

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه محزة بن عبداملطلب ، وأبو بكر بن أيب قحافة الصديق ، وعلي بن 
أيب طالب ، يف رجال من املسلمني رضي اهللا عنهم ، ممن كان أقام من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   ؟   أين تريد يا عمر   :   فلقيه نعيم بن عبداهللا ، فقال له   .   خرج إىل أرض احلبشة مبكة ، ومل خيرج فيمن
 أريد حممدا هذا الصابئ ، الذي فرق أمر قريش ، وسفه أحالمها ، وعاب دينها ، وسب آهلتها ،   :  فقال 

 عبد مناف تاركيك متشي  واهللا لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى بين  :  فأقتله ؛ فقال له نعيم 
   :   قال   ؟   وأي أهل بييت   :   قال   ؟   أفال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم   !  على األرض وقد قتلت حممدا 

ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ، وأختك فاطمة بنت اخلطاب ، فقد واهللا أسلما ، وتابعا 
 فرجع عمر عامدا إىل أخته وختنه ، وعندمها خباب بن األرت معه   :   قال   .  حممدا على دينه ، فعليك ما 

 يقرئهما إياها ، فلما مسعوا حس عمر ، تغيب خباب يف خمدع هلم ، أو يف   ""    طه    ""     :  صحيفة ، فيها 
 إىل بعض البيت ، وأخذت فاطمة بنت اخلطاب الصحيفة فجعلتها حتت فخذها ، وقد مسع عمر حني دنا

 ما مسعت شيئا ؛ قال   :   قاال له   ؟   ما هذه اهلَينمة اليت مسعت   :  البيت قراءة خباب عليهما ، فلما دخل قال 
 بلى واهللا ، لقد أُخربت أنكما تابعتما حممدا على دينه ، وبطش خبتنه سعيد بن زيد ؛ فقامت إليه أخته   :  

 نعم لقد   :  ا فشجها ؛ فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه بنت اخلطاب لتكفه عن زوجها ، فضر فاطمة 
        .  أسلمنا وآمنا باهللا ورسوله ، فاصنع ما بدا لك 

 أعطيين هذه الصحيفة اليت   :  فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ، فارعوى ، وقال ألخته 
، وكان عمر كاتبا ؛ فلما قال ذلك ، قالت له أخته مسعتكم تقرءون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به حممد 
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 ال ختايف ، وحلف هلا بآهلته لريدا إذا قرأها إليها ؛ فلما قال ذلك ، طمعت يف   :   إنا خنشاك عليها ؛ قال   :  
 يا أخي ، إنك جنس ، على شركك ، وإنه ال ميسها إال الطاهر ، فقام عمر فاغتسل   :  إسالمه ، فقالت له 

 ما أحسن هذا الكالم   :   فقرأها ؛ فلما قرأ منها صدرا ، قال   .     "    طه    "     :  فأعطته الصحيفة ، وفيها ، 
 يا عمر ، واهللا إين ألرجو أن يكون اهللا قد خصك   :   فلما مسع ذلك خباب خرج عليه ، فقال له   !  وأكرمه 

للهم أيد اإلسالم بأيب احلكم بن هشام ، أو بعمر بن اخلطاب  ا  :  بدعوة نبيه ، فإين مسعته أمس وهو يقول 
 فدلين يا خباب على حممد حىت آتيه فأُسلم ؛ فقال له خباب   :   فقال له عند ذلك عمر   .  ، فاهللا اهللا يا عمر 

  فأخذ عمر سيفه فتوشحه ، مث عمد إىل رسول اهللا  هو يف بيت عند الصفا ، معه فيه نفر من أصحابه ،  :  

صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، فضرب عليهم الباب ؛ فلما مسعوا صوته ، قام رجل من أصحاب رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف ، فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا 

لسيف ؛ فقال محزة بن  يا رسول اهللا ، هذا عمر بن اخلطاب متوشحا ا  :  عليه وسلم وهو فزع ، فقال 
 فأذنْ له ، فإن كان جاء يريد خريا بذلناه له ، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه ؛ فقال   :  عبداملطلب 

 ائذن له ، فأذن له الرجل ، وض إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ما جاء بك   :  ، أو مبجمع ردائه ، مث جبذه به جبذة شديدة ، وقال حىت لقيه يف احلجرة ، فأخذ حجزته 

 يا رسول اهللا ، جئتك   :   فواهللا ما أرى أن تنتهي حىت يرتل اهللا بك قارعة ، فقال عمر   ؟  يا ابن اخلطاب 
م تكبرية عرف  فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  :  ألومن باهللا وبرسوله ، ومبا جاء من عند اهللا ؛ قال 

 فتفرق أصحاب رسول اهللا   .  أهل البيت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن عمر قد أسلم 
صلى اهللا عليه وسلم من مكام ، وقد عزوا يف أنفسهم حني أسلم عمر مع إسالم محزة ، وعرفوا أما 

 فهذا حديث الرواة من أهل   .  م سيمنعان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وينتصفون ما من عدوه
       .  املدينة عن إسالم عمر بن اخلطاب حني أسلم 

  ما رواه عطاء ومجاهد عن إسالم عمر 

 عطاء ، وجماهد ، أو عمن روى   :   وحدثين عبداهللا بن أيب جنيح املكي ، عن أصحابه   :  قال ابن إسحاق 
 كنت لإلسالم مباعدا ، وكنت صاحب مخر   :   أنه كان يقول  أن إسالم عمر فيما حتدثوا به عنه ،  :  ذلك 

يف اجلاهلية ، أحبها وأسر ا ، وكان لنا جملس جيتمع فيه رجال من قريش باحلَزورة ، عند دور آل عمر 
   :   فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك يف جملسهم ذلك ، قال   :  بن عبد بن عمران املخزومي ، قال 

 لو أين جئت فالنا اخلمار ، وكان مبكة يبيع اخلمر ،   :   فقلت   :   قال   .  جد فيه منهم أحدا فجئتهم فلم أ
 فلو أين جئت   :   فقلت   :   قال   .   فخرجت فجئته فلم أجده   :   قال   .  لعلي أجد عنده مخرا فأشرب منها 
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جد أريد أن أطوف بالكعبة ، فإذا رسول اهللا صلى  فجئت املس  :   قال   .  الكعبة فطفت ا سبعا أو سبعني 
اهللا عليه وسلم قائم يصلي ، وكان إذا صلى استقبل الشام ، وجعل الكعبة بينه وبني الشام ، وكان 

 فقلت حني رأيته ، واهللا لو أين استمعت   :   قال   .   الركن األسود ، والركن اليماين   :  مصاله بني الركنني 
 لئن دنوت منه أستمع منه ألروعنه ؛ فجئت من قبل   :   فقلت   :   قال   !  ىت أمسع ما يقول حملمد الليلة ح

احلجر ، فدخلت حتت ثياا ، فجعلت أمشي رويدا ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي يقرأ 
        .  القرآن ، حىت قمت يف قبلته مستقبله ، ما بيين وبينه إال ثياب الكعبة 

 فلما مسعت القرآن رق له قليب ، فبكيت ودخلين اإلسالم ، فلم أزل قائما يف مكاين ذلك ، حىت   :  قال 
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته ، مث انصرف ، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أيب 

، وبني دار ابن حسني ، وكانت طريقه ، حىت جيزع املسعى ، مث يسلك بني دار عباس بن عبداملطلب 
 وكان مسكنه صلى اهللا   .  أزهر بن عبد عوف الزهري ، مث على دار األخنس بن شريق ، حىت يدخل بيته 

 فتبعته   :   قال عمر رضي اهللا عنه   .  عليه وسلم يف الدار الرقطاء ، اليت كانت بيدي معاوية بن أيب سفيان 
دركته ؛ فلما مسع رسول اله صلى اهللا عليه وسلم حسي حىت إذا دخل بني دار عباس ، ودار ابن أزهر ، أ

 ما جاء بك يا ابن   :  عرفين ، فظن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين إمنا تبعته ألوذيه فنهمين ، مث قال 
مد  فح  :   جئت ألومن باهللا وبرسوله ، ومبا جاء من عند اهللا ؛ قال   :   قلت   :   قال   ؟  اخلطاب هذه الساعة 

 قد هداك اهللا يا عمر ، مث مسح صدري ، ودعا يل بالثبات   :  اَهللا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 
 قال ابن   .  ، مث انصرفت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيته 

     .   واهللا أعلم أي ذلك كان   :  إسحاق 

  مر في إسالمه و جلده ذكر ثبات ع

 أي   :   ملا أسلم أيب عمر قال   :   وحدثين نافع موىل عبداهللا بن عمر ، عن ابن عمر ، قال   :  قال ابن إسحاق 
   :   قال عبداهللا بن عمر   .   فغدا عليه    :   قال   .   مجيل بن معمر اجلمحي   :   فقيل له   ؟  قريش أنقل للحديث 

 أعلمت يا   :  ره ، وأنظر ما يفعل ، وأنا غالم أعقل كل ما رأيت ، حىت جاءه ، فقال له فغدوت أتبع أث
 فواهللا ما راجعه حىت قام جير رداءه واتبعه عمر ،   :   قال   ؟  مجيل أين قد أسلمت ، ودخلت يف دين حممد 

ش ، وهم يف أنديتهم حول  يا معشر قري  :  واتبعت أيب ، حىت إذا قام على باب املسجد صرخ بأعلى صوته 
 كذب ، ولكين قد أسلمت ،   :   و يقول عمر من خلفه   :   قال   .  الكعبة ، أال إن عمر بن اخلطاب قد صبا 

 وثاروا إليه ، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حىت   .  وشهدت أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا عبده ورسوله 
 افعلوا ما بدا لكم ،   :   وطَِلح ، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول   :   قال   .  قامت الشمس على رءوسهم 
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 فبينما هم على ذلك   :  فأحلف باهللا أن لو قد كنا ثالمثائة رجل لقد تركناها لكم ، أو تركتموها لنا ؛ قال 
   ؟  ما شأنكم    :  ، إذ أقبل شيخ من قريش ، عليه حلة ِحبرة ، وقميص موشى ، حىت وقف عليهم ، فقال 

 أترون بين عدي بن كعب   ؟   فمه ، رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون   :   صبا عمر ؛ فقال   :  قالوا 
   :   قال   .   فواهللا لكأمنا كانوا ثوبا كُشط عنه   :   قال   .   خلوا عن الرجل   !  يسلمون لكم صاحبكم هكذا 

 يا أبت ، من الرجل الذي زجر القوم عنك مبكة يوم أسلمت ، وهم   :  نة فقلت أليب بعد أن هاجر إىل املدي
 وحدثين بعض أهل العلم   :   قال ابن هشام   .   ذاك ، أي بين ، العاص بن وائل السهمي   :   فقال   ؟  يقاتلونك 
ونك ، جزاه اهللا  يا أبت ، من الرجل الذي زجر القوم عنك مبكة يوم أسلمت ، وهم يقاتل  :  ، أنه قال 

 وحدثين عبدالرمحن   :   قال ابن إسحاق   .   يا بين ، ذلك العاص بن وائل ، ال جزاه اهللا خريا   :   قال   .  خريا 
 ملا أسلمت تلك الليلة ، تذكرت أي   :   قال عمر   :  بن احلارث عن بعض آل عمر ، أو بعض أهله ، قال 

 أبو   :   قلت   :  عليه وسلم عداوة حىت آتيه فأخربه أين قد أسلمت ؛ قال أهل مكة أشد لرسول اهللا صلى اهللا 
   .   فأقبلت حني أصبحت حىت ضربت عليه بابه   :   قال - وكان عمر حلنتمة بنت هشام بن املغرية -جهل 

 جئت ألخربك أين قد   :   قلت   ؟   مرحبا وأهال بابن أخيت ، ما جاء بك   :   فخرج إيل أبو جهل ، فقال   :  قال 
 قبحك اهللا ،   :   فضرب الباب يف وجهي وقال   :  آمنت باهللا وبرسوله حممد ، وصدقت مبا جاء به ؛ قال 

          .  وقبح ما جئت به 

  خبر الصحيفة 

  ائتمار قريش بالرسول 

 بلدا أصابوا به  فلما رأت قريش أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد نزلوا  :  قال ابن إسحاق 
أمنا وقرارا ، وأن النجاشي قد منع من جلأ إليه منهم ، وأن عمر قد أسلم ، فكان هو ومحزة بن 

عبداملطلب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وجعل اإلسالم يفشو يف القبائل ، اجتمعوا 
ين املطلب ، على أن ال ينكحوا إليهم وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بين هاشم ، و ب

وال ينكحوهم ، وال يبيعوهم شيئا ، وال يبتاعوا منهم ؛ فلما اجتمعوا لذلك كتبوه يف صحيفة ، مث 
 تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، مث علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم ، وكان كاتب

   :   قال ابن هشام - بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر ابن هاشم

     .   فدعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فشلّ بعض أصابعه - النضر بن احلارث   :  ويقال 

  من انحاز إلى أبي طالب ومن خرج عنه 



ابن هشام- سرية ابن هشام  188  

يب طالب بن عبداملطلب ،  فلما فعلت ذلك قريش احنازت بنو هاشم و بنو املطلب إىل أ  :  قال ابن إسحاق 
بين هاشم أبو هلب ، عبدالعزى بن عبداملطلب ، إىل  فدخلوا معه يف شعبه واجتمعوا إليه ، وخرج من 

     .  قريش ، فظاهرهم 

  تهكم أبي لهب بالرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و ما نزل فيه من القرآن 

با هلب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة ، حني فارق قومه  أن أ  :   وحدثين حسني بن عبداهللا   :  قال ابن إسحاق 
 يا بنت عتبة ؛ هل نصرت الالت والعزى ، وفارقت من فارقهما وظاهر   :  ، وظاهر عليهم قريشا ، فقال 

 وحدثت أنه كان يقول بعض ما   :   قال ابن إسحاق   .   نعم ، فجزاك اهللا خريا يا أبا عتبة   :   قالت   ؟  عليهما 
 مث ينفخ   ؟   يعدين حممد أشياء ال أراها ، يزعم أا كائنة بعد املوت ، فماذا وضع يف يدي بعد ذلك   :  ول يق

 تبت يدا أيب    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيه   .   تبا لكما ، ما أرى فيكما شيئا مما يقول حممد   :  يف يديه ويقول 
 َّبت   :  م  قال ابن هشا    .     "   هلب وتبرة اخلارجي   .   اخلسران   :   والتباب   .   خسرت   :   تدقال حبيب بن خ   :   

     :  أحد بين هالل بن عامر بن صعصعة 

 مسعام يف التبار والتبِب   يا طيب إنا يف معشر ذهبت 

     .  وهذا البيت يف قصيدة له 

  صلى اهللا عليه و سلم شعر أبي طالب في تظاهر قريش على الرسول اهللا 

     :   قال أبو طالب   .   فلما اجتمعت على ذلك قريش ، وصنعوا فيه الذي صنعوا   :  قال ابن إسحاق 

 لؤيا وخصا من لؤي بين كعِب  أال أبلغا عين على ذات بيننا

 نبيا كموسى خط يف أول الكتب  أمل تعلموا أنا وجدنا حممدا

 وال خري ممن خصه اهللا باحلب  وأن عليه يف العباد حمبة

 لكم كائن حنسا كراغيه السقب  وأن الذي ألصقتم من كتابكم

 ويصبح من مل جين ذنبا كذي الذنب   أفيقوا أفيقوا قبل أن حيفر الثرى 

 أواصرنا بعد املودة والقرب  وال تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا

 لب احلربأمر على من ذاقه ج  وتستجلبوا حربا عوانا ورمبا

 لعزاء من عض الزمان وال كرب  فلسنا ورب البيت نسلم أمحدا

 وأيد أُترت بالقُساسية الشهب  وملا تنب منا ومنكم سوالف

 به والنسور الطُخم يعكفن كالشرب  مبعترك ضيق ترى كسر القنا
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 ومعمعة األبطال معركة احلرب  كأن جمال اخليل يف حجراته

 وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب  شم شد أزرهأليس أبونا ها

 وال نشتكي ما قد ينوب من النكب  ولسنا منل احلرب حىت متلنا

 إذا طار أرواح الكماة من الرعب  ولكننا أهل احلفائظ والنهى

فأقاموا على ذلك سنتني أو ثالثا ، حىت جهدوا ال يصل إليهم شيء ، إال سرا مستخفيا به من أراد صلتهم 
       .  ريش من ق

  أبو جهل يحكم الحصار على المسلمين 

 لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ، معه غالم - فيما يذكرون -وقد كان أبو جهل بن هشام 
حيمل قمحا يريد به عمته خدجية بنت خويلد ، وهي عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومعه يف 

 واهللا ال تربح أنت وطعامك حىت أفضحك   ؟  طعام إىل بين هاشم  أتذهب بال  :  الشعب ، فتعلق به وقال 
 حيمل الطعام إىل   :   فقال   ؟   ما لك وله   :   فجاءه أبو البختري بن هشام بن احلارث بن أسد ، فقال   .  مبكة 

   !  أتيها بطعامها  طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه ، أفتمنعه أن ي  :  بين هاشم ؛ فقال له أبو البختري 

بعري فضربه  خلّ سبيل الرجل ؛ فأىب أبو جهل حىت نال أحدمها من صاحبه ، فأخذ له أبو البختري لَحي 
به فشجه ، ووطئه وطأ شديدا ، ومحزة بن عبداملطلب قريب يرى ذلك ، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، فيشمتوا م ، ورسو
     .  يدعو قومه ليال وارا ، و سرا وجهارا ، مباديا بأمر اهللا ال يتقي فيه أحدا من الناس 

  ذكر ما لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قومه من األذى 

  ما نزل من القرآن في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب 

نها ، وقام عمه وقومه من بين هاشم ، وبين املطلب دونه ، وحالوا بينهم فجعلت قريش حني منعه اهللا م
وبني ما أرادوا من البطش به ، يهمزونه ويستهزئون به وخياصمونه ، وجعل القرآن يرتل يف قريش 

بأحداثهم ، وفيمن نصب لعداوته منهم ، ومنهم من مسى لنا ، ومنهم من نزل فيه القرآن يف عامة من 
 الكفار ، فكان ممن مسي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو هلب بن عبداملطلب ذكر اهللا من

 -وامرأته أم مجيل بنت حرب ابن أمية ، محالة احلطب ، وإمنا مساها اهللا تعاىل محالة احلطب ، ألا كانت 

، فأنزل اهللا تعاىل  حتمل الشوك فتطرحه على طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث مير -فيما بلغين 
 تبت يدا أيب هلب وتب ، ما أغىن عنه ماله وما كسب ، سيصلى نارا ذات هلب ، وامرأته    "     :    فيهما 
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 قال أعشى بين قيس بن   .   العنق   :   اجليد   :   قال ابن هشام   .     "   محالةَ احلطب ، يف جيدها حبل من مسد 
     :  ثعلبة 

 أسيل تزينه األطواق   قُتيلة عن جيد يوم تبدي لنا 

 قال   .   شجر يدق كما يدق الكتان فتفتل منه حبال   :   واملسد   .   أجياد   :   ومجعه   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
     :  النابغة الذبياين ، وامسه زياد بن عمرو ابن معاوية 

 ملسِدله صريف صريف القعو با   مقذوفة بدخيس النحض بازهلا 

     .   مسدة   :   وواحدته   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

  أم جميل امرأة أبي لهب و رد اهللا كيدها عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

 محالة احلطب ، حني مسعت ما نزل فيها ، ويف زوجها من   :   أن أم مجيل   :   فذُكر يل   :  قال ابن إسحاق 
صلى اهللا عليه وسلم ، وهو جالس يف املسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق القرآن ، أتت رسول اهللا 

، ويف يدها ِفهر من حجارة ، فلما وقفت عليهما أخذ اهللا ببصرها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
 لو وجدته  فقد بلغين أنه يهجوين ، واهللا  ؟   يا أبا بكر ، أين صاحبك   :  فال ترى إال أبا بكر ، فقالت 

   مذمما عصينا وأمره أبينا   :  لضربت ذا الفهر فاه ، أما واهللا إين لشاعرة ، مث قالت 

    ودينه قَلَينا 

 ما رأتين ، لقد أخذ اهللا ببصرها عين   :   فقال   ؟   يا رسول اهللا أما تراها رأتك   :  مث انصرفت ، فقال أبو بكر 
 وكانت قريش إمنا تسمي   :   قال ابن إسحاق   .   عن غري ابن إسحاق   "   ودينه قلينا   "  هلا  قو  :   قال ابن هشام   .  

 أال   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مذمما ، مث يسبونه ، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
       .  حممد تعجبون ملا يصرف اهللا عين من أذى قريش ، يسبون و يهجون مذمما ، وأنا 

  إيذاء أمية بن خلف للرسول صلى اهللا عليه و سلم 

وأمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح ، كان إذا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهزه وملزه ، 
كال لينبذن    .   حيسب أن ماله أخلده   .   ويل لك مهزة ملزة ، الذي مجع ماال وعدده    "     :  فأنزل اهللا تعاىل فيه 

 إا عليهم مؤصدة يف عمد   .  يف احلطمة ، وما أدراك ما احلطمة ، نار اهللا املوقدة ، اليت تطلع على األفئدة 
 قال   .   الذي يشتم الرجل عالنية ، ويكسر عينيه عليه ، ويغمز به   :   اهلمزة   :   قال ابن هشام   .     "   ممددة 

     :  حسان بن ثابت 

 بقافية تأجج كالشواِظ   فاختضعت لذل نفس مهزتك 
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 قال رؤبة بن   .   الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم   :   واللمزة   .   مهزات   :   ومجعه   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
     :  العجاج 

    يف ظل عصري باطلي وملزي 

     .   ملزات   :  وهذا البيت يف أرجوزة له ، ومجعه 

  ء العاص الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما نزل فيه من قرآن إيذا

 والعاص بن وائل السهمي ، كان خباب بن األرت ، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  قال ابن إسحاق 
وسلم ، قينا مبكة يعمل السيوف ، وكان قد باع من العاص ابن وائل سيوفا عملها له حىت كان له عليه 

 يا خباب ، أليس يزعم حممد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن يف   :  ضاه ، فقال له مال ، فجاءه يتقا
 فأنظرين إىل   :   قال   .   بلى   :   قال خباب   !  اجلنة ما ابتغى أهلُها من ذهب ، أو فضة ، أو ثياب ، أو خدم 

 ال تكون أنت وصاحبك يا يوم القيامة يا خباب حىت أرجع إىل تلك الدار فأقضيك هنالك حقك ، فواهللا
 أفرأيت الذي كفر بآياتنا    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيه   .  خباب آثر عند اهللا مين ، وال أعظم حظا يف ذلك 

     .     "    ونرثه ما يقول ، ويأتينا فردا    "     :   إىل قوله تعاىل   .    .    .     "   وقال ألوتني ماال وولدا ، أطلع الغيب 

  إيذاء أبي جهل الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و ما نزل فيه 

 واهللا يا حممد ،   :   فقال له - فيما بلغين -ولقي أبو جهل بن هشام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن يدعون من  وال تسبوا الذي   "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيه   .  لتتركن سب آهلتنا ، أو لنسنب إهلك الذي تعبد 

 فذُكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كف عن سب   .     "   دون اهللا ، فيسبوا اهللا عدوا بغري علم 
     .  آهلتهم ، وجعل يدعوهم إىل اهللا 

  إيذاء النضر الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و ما نزل فيه 

لدار بن قصي ، كان إذا جلس رسول اهللا والنضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبدا
صلى اهللا عليه وسلم جملسا ، فدعا فيه إىل اهللا تعاىل وتال فيه القرآن ، وحذر فيه قريشا ما أصاب األمم 

اخلالية ، خلفه يف جملسه إذا قام ، فحدثهم عن رستم السنديد ، وعن أسفنديار ، وملوك فارس ، مث يقول 
 فأنزل اهللا فيه   .  ديثا مين ، وما حديثه إال أساطري األولني ، اكتتبها كما اكتتبتها  واهللا ما حممد بأحسن ح  :  
 وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال ، قل أنزله الذي يعلم السر يف السماوات    "     :  

 ونزل فيه   .     "   ى عليه آياتنا قال أساطري األولني  إذا تتل   "   ونزل فيه   .     "   واألرض ، إنه كان غفورا رحيما 
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 ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات اهللا تتلى عليه مث يصر مستكربا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه وقرا ،    "     :  
 أال إم من إفكهم    "     :    ويف كتاب اهللا تعاىل  .   الكذاب   :   األفاك   :   قال ابن هشام   .     "   فبشره بعذاب أليم 

     :   وقال رؤبة بن العجاج     .     "   ليقولون ولد اهللا ، وإم لكاذبون 

    ما المرىء أفَّك قوال إفكا 

       .  وهذا البيت يف أرجوزة له 

ن املغرية يف  مع الوليد ب- فيما بلغين - وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما   :  قال ابن إسحاق 
املسجد ، فجاء النضر بن احلارث حىت جلس معهم يف الس ، ويف الس غري واحد من رجال قريش ، 

فتكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فعرض له النضر بن احلارث ، فكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا  إنكم وما تع   "     :  وسلم حىت أفحمه ، مث تال عليه وعليهم 

   "   واردون ، لو كان هؤالء آهلة ما وردوها ، وكل فيها خالدون ، هلم فيها زفري ، وهم فيها ال يسمعون 

     :   قال أبو ذؤيب اهلذيل ، وامسه خويلد بن خالد  .   كل ما أوقدت به   :   حصب جهنم   :   قال ابن هشام   .  

 لنار العداة أن تطري شكاا   قد وال تك حمضأ فأطفىء وال تو

     :   قال الشاعر   .     "   وال تك حمضأ   "   ويروى   .  وهذا البيت يف أبيات له 

 وما كان لوال حضأة النار يهتدي   حضأت له ناري فأبصر ضوءها 

  مقالة ابن الزبعرى ، وما أنزل اهللا فيه 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأقبل عبداهللا بن الزبعرى السهمي حىت جلس  مث قام رسو  :  قال ابن إسحاق 
 واهللا ما قام النضر بن احلارث البن عبداملطلب آنفا وما قعد   :  ، فقال الوليد بن املغرية لعبداهللا بن الزبعرى 

 أما واهللا لو   :  ، وقد زعم حممد أنا وما نعبد من آهلتنا هذه حصب جهنم ؛ فقال عبداهللا بن الزبعرى 
 فنحن نعبد املالئكة ،   ؟   أكلّ ما يعبد من دون اهللا يف جهنم مع من عبده   :  وجدته خصمته ، فسلوا حممدا 

واليهود تعبد عزيرا ، والنصارى تعبد عيسى بن مرمي عليهما السالم ؛ فعجب الوليد ، ومن كان معه يف 
 فذُكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  ه قد احتج وخاصم الس من قول عبداهللا بن الزبعرى ، ورأوا أن

 إن كل من أحب أن يعبد من دون اهللا فهو   :  من قول ابن الزبعرى ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 إن    "     :   فأنزل اهللا تعاىل عليه يف ذلك   .  مع من عبده ، إم إمنا يعبدون الشياطني ، ومن أمرم بعبادته 

الذين سبقت هلم منا احلسىن ، أولئك عنها مبعدون ، ال يسمعون حسيسها ، وهم يف ما اشتهت أنفسهم 
 أي عيسى بن مرمي ، وعزيرا ، ومن عبدوا من األحبار والرهبان الذي مضوا على طاعة اهللا   :     "   خالدون 

 ونزل فيما يذكرون ، أم يعبدون املالئكة ،   .   ، فاختذهم من يعبدهم من أهل الضاللة أربابا من دون اهللا
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 ال يسبقونه بالقول ، وهم بأمره   .   وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه ، بل عباد مكرمون    "     :  وأا بنات اهللا 
يه جهنم ، كذلك جنزي الظاملني  ومن يقل منهم إين إله من دونه ، فذلك جنز   "     :   إىل قوله   .    .    .     "   يعملون 

 ونزل فيما ذكر من أمر عيسى بن مرمي أنه يعبد من دون اهللا ، وعجب الوليد ومن حضره من     .     "   
 أي يصدون عن أمرك بذلك   :     "    وملا ضرب ابن مرمي مثال إذا قومك منه يصدون    "     :  حجته وخصومته 

 إن هو إال عبد أنعمنا عليه ، وجعلناه مثال لبين إسرائيل ،    "     :  ى بن مرمي فقال  مث ذكر عيس  .  من قوهلم 
ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون ، وإنه لعلم للساعة فال متترنَّ ا واتبعون هذا صراط 

األسقام ، فكفى به دليال على  أي ما وضعت على يديه من اآليات من إحياء املوتى ، وإبراء   :     "   مستقيم 
     .     "    فال متترن ا واتبعون ، هذا صراط مستقيم    "     :  علم الساعة ، يقول 

  األخنس بن شريق ، وما أنزل اهللا فيه 

 واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، حليف بين زهرة ، وكان من أشراف   :  قال ابن إسحاق 
 منه ، فكان يصيب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويرد عليه ؛ فأنزل اهللا تعاىل القوم وممن يستمع

   "     :   ، ومل يقل   "   زنيم   "     :   إىل قوله تعاىل   .    .    .     "    وال تطع كل حالف مهني ، مهاز مشاء بنميم    "     :  فيه 

 العديد   :   والزنيم   .   يعيب أحدا بنسب ، ولكنه حقق بذلك نعته ليعرف  لعيب يف نسبه ، ألن اهللا ال  "  زنيم 
     :   وقد قال اخلطيم التميمي يف اجلاهلية   .  للقوم 

  كما زيد يف عرض األدمي األكارع   زنيم تداعاه الرجال زيادة

    

  الوليد بن المغيرة ، وما أنزل اهللا تعالى فيه 

 أيرتَّل على حممد وأُترك وأنا كبري قريش وسيدها ، ويترك أبو مسعود عمرو بن   :  ال والوليد بن املغرية ، ق
 وقالوا لوال نزل    "     :  عمري الثقفي سيد ثقيف ، وحنن عظيما القريتني ، فأنزل اهللا تعاىل فيه ، فيما بلغين 

     .     "    مما جيمعون    "     :  ه تعاىل  إىل قول  .    .    .     "   هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم 

  أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وما أنزل اهللا فيهما 

   .  وأيب بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح ، وعقبة بن أيب معيط ، وكانا متصافيني ، حسنا ما بينهما 

   :  لغ ذلك أبيا ، فأتى عقبة فقال له فكان عقبة قد جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسع منه ، فب

 واستغلظ من - وجهي من وجهك حرام أن أكلمك   :  أمل يبلغين أنك جالست حممدا ومسعت منه ، قال 
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 ففعل ذلك عدو اهللا عقبة بن   .   إن أنت جلست إليه أو مسعت منه ، أو مل تأته فتتفل يف وجهه -اليمني 
 ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع    "     :  هللا تعاىل فيهما  فأنزل ا  .  أيب معيط لعنه اهللا 

 ومشى أيب بن خلف إىل رسول اهللا صلى   .     "    لإلنسان خذوال    "     :   إىل قوله تعاىل   .    .    .     "   الرسول سبيال 
د ، أنت تزعم أن اهللا يبعث هذا بعد ما أرم ، مث فته يف  يا حمم  :  اهللا عليه وسلم بعظم بال قد ارفت ، فقال 

 نعم   :  يده ، مث نفخه يف الريح حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
    "     :  يه  فأنزل اهللا تعاىل ف  .  ، أنا أقول ذلك ، يبعثه اهللا وإياك بعدما تكونان هكذا ، مث يدخلك اهللا النار 

أول مرة وهو   من حييي العظام وهي رميم ، قل حيييها الذي أنشأها   :  وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال 
     .     "   بكل خلق عليم ، الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا ، فإذا أنتم منه توقدون 

   وسبب نزولها   "    قل يا أيها الكافرون    "  سورة 

 األسود بن املطلب بن - فيما بلغين -رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يطوف بالكعبة واعترض 
أسد بن عبدالعزى ، والوليد بن املغرية ، وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل السهمي ، وكانوا ذوي 

 حنن وأنت يف األمر ،  يا حممد ، هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك  :  أسنان يف قومهم ، فقالوا 
فإن كان الذي تعبد خريا مما نعبد ، كنا قد أخذنا حبظنا منه ، وإن كان ما نعبد خريا مما تعبد ، كنت قد 

 قل يا أيها الكافرون ، ال أعبد ما تعبدون ، وال أنتم    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  أخذت حبظك منه 
 أي إن   "    لكم دينكم ويل ديِن   .   وال أنتم عابدون ما أعبد   .  ا عبدمت عابدون ما أعبد ، وال أنا عابد م

كنتم ال تعبدون اهللا ، إال أن أعبد ما تعبدون ، فال حاجة يل بذلك منكم ، لكم دينكم مجيعا ، ويل ديين 
  .     

  أبو جهل ، وما أنزل اهللا فيه 

 يا معشر قريش ، هل   :  قوم ختويفا ا هلم ، قال وأبو جهل بن هشام ، ملا ذكر اهللا عز وجل شجرة الز
عجوة يثرب بالزبد ، واهللا لئن     :   ال ؛ قال   :   قالوا   ؟  تدرون ما شجرة الزقوم اليت خيوفكم ا حممد 

كاملهل يغلي يف  إن شجرة الزقوم ، طعام األثيم ،    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيه   .  استمكنا منها لنتزقمنها تزقما 
 كل شيء   :   املهل   :   قال ابن هشام   "   املهل   "   تفسري لفظ   .   أي ليس كما يقول   :     "   البطون كغلي احلميم 

   :   وبلغنا عن احلسن البصري أنه قال   .  أذبته ، من حناس أو رصاص أو ما أشبه ذلك فيما أخربين أبو عبيدة 

عود واليا لعمر ابن اخلطاب على بيت مال الكوفة ، وأنه أمر يوما بفضة فأُذيبت ، كان عبداهللا بن مس
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   :   فأدخلوهم ، فأدخلوا ، فقال   :   نعم ؛ قال   :   قالوا   ؟   هل بالباب من أحد   :  فجعلت تلون ألوانا ، فقال 

     :   وقال الشاعر   .  إن أدىن ما أنتم راءون شبها باملهل ، هلذا 

 يشوي الوجوه فهو يف بطنه صهر  يسقيه ريب محيم املهل جيرعه

     :   وقال عبداهللا بن الزبري األسدي   .   صديد اجلسد   :   إن املهل   :  ويقال 

 ففي النار يسقى مهلها وصديدها   فمن عاش منهم عاش عبدا وإن ميت 

    

 بكالم أليب بكر بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي   "   املهل   "   استشهاد يف تفسري     .  وهذا البيت يف قصيدة له 
 قد أغناك اهللا يا أبت عنهما   :  اهللا عنه ملا حِضر أمر بثوبني لَِبيسني يغسالن فيكفن فيهما ، فقالت له عائشة 

     :   قال الشاعر   .   إمنا هي ساعة حىت يصري إىل املهل   :  ، فاشتِر كفنا ، فقال 

 مث علّ املتون بعد النهاِل   ملاء منه مهال كريها شاب با

 والشجرة امللعونة يف القرآن ، وخنوفهم فما يزيدهم إال طغيانا    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيه   :  قال ابن إسحاق 
     .     "   كبريا 

     "   عبس   "  ابن أم مكتوم ، والوليد ، و نزول سورة 

غرية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، و رسول اهللا عليه و سلم يكلمه ، وقد طمع ووقف الوليد بن امل
يف إسالمه ، فبينا هو يف ذلك ، إذ مر به ابن أم مكتوم األعمى ، فكلم رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

ذلك أنه وجعل يستقرئه القرآن ، فشق ذلك منه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أضجره ، و
 فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه   .  شغله عما كان فيه من أمر الوليد ، وما طمع فيه من إسالمه 

 يف صحف مكرمة ،    "     :   إىل قوله تعاىل   .    .    .     "    عبس وتوىل أن جاءه األعمى    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيه   .  
 أي إمنا بعثتك بشريا ونذيرا ، مل أخص بك أحدا دون أحد ، فال متنعه ممن ابتغاه ، وال   "   مرفوعة مطهرة 

 ابن أم مكتوم ، أحد بين عامر بن لؤي ، و امسه عبداهللا ، و   :   قال ابن هشام     .  تتصدين به ملن ال يريده 
     .   عمرو   :  يقال 

  مكةذكر من عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسالم أهل

  سبب رجوع مهاجرة الحبشة
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 وبلغ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، الذين خرجوا إىل أرض احلبشة ،   :  قال ابن إسحاق 
إسالم أهل مكة ، فأقبلوا ملا بلغهم من ذلك ، حىت إذا دنوا من مكة ، بلغهم أن ما كانوا حتدثوا به من 

 من عاد من بين عبد مشس و   .  حد إال جبوار أو مستخفيا إسالم أهل مكة كان باطال ، فلم يدخل منهم أ
حلفائهم فكان ممن قدم عليه مكة منهم ، فأقام ا حىت هاجر إىل املدينة ، فشهد معه بدرا و أحدا ، و 
   :  من حبس عنه حىت فاته بدر وغريه ، ومن مات مبكة منهم من بين عبد مشس بن عبد مناف بن قصي 

 أيب العاص بن أمية بن عبد مشس ، و معه امرأته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه عثمان بن عفان بن
 ومن   .   وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس ، و امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو   .  وسلم 

 عتبة بن   :  ف  من عاد من بين نوفل ومن بين نوفل بن عبد منا  .   عبداهللا بن جحش بن رئاب   :  حلفائهم 
   :   من عاد من بين أسد ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي   .  غزوان ، حليف هلم ، من قيس ابن عيالن 

 مصعب بن   :   من عاد من بين عبدالدار ومن بين عبدالدار بن قصي   .  الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد 
 من عاد من بين عبد بن     .   وسويبط بن سعد بن حرملة   .  عمري بن هاشم بن عبد مناف ؛ بن عبدالدار 

 من عاد من بين زهرة ومن بين زهرة   .   طُليب بن عمري بن وهب بن عبد   :  قصي ومن بين عبد بن قصي 
   .   عبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد ابن احلارث بن زهرة ؛ واملقداد بن عمرو   :  بن كالب 

 من عاد من بين خمزوم و حلفائهم ومن بين خمزوم بن   .  بداهللا بن مسعود ، حليف هلم حليف هلم ؛ وع
 أبو سلمة بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا ابن عمرو بن خمزوم ، معه امرأته أم سلمة بنت أيب   :  يقظة 

 وسلمة بن هشام   .  أمية بن املغرية ؛ ومشاس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن خمزوم 
بن املغرية ، حبسه عمه مبكة ، فلم يقدم إال بعد بدر وأحد واخلندق ، وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية ، 

 أبو جهل بن هشام ، واحلارث بن هشام ، فرجعا به إىل   :  هاجر معه إىل املدينة ، وحلق به أخواه ألمه 
 عمار بن ياسر ، يشك فيه ، أكان   :   ومن حلفائهم   .  مكة فحبساه ا حىت مضى بدر وأحد واخلندق 

     من عاد من بين مجح   .   ومعتب بن عوف بن عامر من خزاعة   ؟  خرج إىل احلبشة أم ال 

 عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح   :  ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب 
 من عاد من بين سهم ومن بين   .  مة بن مظعون ؛ وعبداهللا بن مظعون  وابنه السائب بن عثمان ؛ وقدا  .  

 خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي ؛ وهشام بن العاص بن وائل   :  سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب 
   .  ، حبس مبكة بعد هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة حىت قدم بعد بدر وأحد واخلندق 

 عامر بن ربيعة ، حليف هلم ، معه امرأته ليلى بنت أيب   :  بين عدي ومن بين عدي بن كعب من عاد من 
 عبداهللا بن خمرمة بن   :   من عاد من بين عامر و حلفائهم ومن بين عامر بن لؤي   .  حثمة بن حذافة بن غامن 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وعبداهللا بن سهيل بن عمرو ، وكان حبس عن رسول  :  عبدالعزى بن أيب قيس 
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حني هاجر إىل املدينة ، حىت كان يوم بدر ، فاحناز من املشركني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فشهد معه بدرا ؛ وأبو سربة بن أيب رهم بن عبدالعزى ، معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو ؛ 

ت زمعة بن قيس ، مات مبكة قبل هجرة رسول والسكران بن عمرو بن عبد مشس ، معه امرأته سودة بن
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ، فخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأته سودة بنت زمعة 

 أبو عبيدة بن   :   من عاد من بين احلارث ومن بين احلارث بن فهر   .   سعد بن خولة   :   ومن حلفائهم   .  
ر بن عبداهللا ابن اجلراح ؛ وعمرو بن احلارث بن زهري بن أيب شداد ؛ وسهيل بن بيضاء اجلراح ، وهو عام

 فجميع من قدم   .  ، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هالل ؛ وعمرو بن أيب سرح بن ربيعة بن هالل 
     .  عليه مكة من أصحابه من أرض احلبشة ثالثة وثالثون رجال 

  لحبشةمن دخل مكة بجوار من مهاجري ا

 عثمان بن مظعون بن حبيب اجلمحي ، دخل جبوار من   :  فكان من دخل منهم جبوار ، فيمن مسي لنا 
الوليد بن املغرية ، وأبو سلمة بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، دخل جبوار من أيب 

       .  املطلب  برة بنت عبد  :   وأم أيب سلمة   .  طالب بن عبداملطلب وكان خاله 

  قصة عثمان بن مظعون في رد جوار الوليد

 فأما عثمان بن مظعون فإن   :  تأمله ملا يصيب إخوانه يف اهللا ، و ما حدث له يف جملس لبيد قال ابن إسحاق 
 ملا رأى عثمان ابن   :  صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف حدثين عمن حدثه عن عثمان ، قال 

ه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من البالء ، وهو يغدو ويروح يف أمان من الوليد مظعون ما في
 واهللا إن غدوي ورواحي آمنا جبوار رجل من أهل الشرك ، وأصحايب وأهل ديين يلقون   :  بن املغرية ، قال 

 يا   :  ليد بن املغرية ، فقال له  فمشى إىل الو  .  من البالء واألذى يف اهللا ما ال يصيبين ، لنقص كبري يف نفسي 
 لعله آذاك أحد من   ؟   مل يا ابن أخي   :  أبا عبد مشس ، وفت ذمتك ، قد رددت إليك جوارك ؛ فقال له 

 فانطلق إىل املسجد ،   :   قال   ؟   ال ، ولكين أرضى جبوار اهللا ، وال أريد أن أستجري بغريه   :  قومي ؛ قال 
   :   فانطلقا فخرجا حىت أتيا املسجد ، فقال الوليد   :   قال   .  النية كما أجرتك عالنية فاردد علي جواري ع

 صدق ، قد وجدته وفيا كرمي اجلوار ، ولكين قد أحببت أن   :  هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري ؛ قال 
يعة بن مالك بن جعفر بن ال أستجري بغري اهللا ، فقد رددت عليه جواره ؛ مث انصرف عثمان ، ولبيد بن رب

     :  كالب يف جملس من قريش ينشدهم ، فجلس معهم عثمان ، فقال لبيد

   أال كل شيء ما خال اهللا باطل
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     :   قال لبيد  .   صدقت   :  قال عثمان 

    وكل نعيم ال حمالة زائل 

    

 يا معشر قريش ، واهللا ما كان يؤذى   :   قال لبيد بن ربيعة   .   كذبت ، نعيم اجلنة ال يزول   :  قال عثمان 
 إن هذا سفيه يف سفهاء معه ، قد فارقوا ديننا   :   فقال رجل من القوم   ؟  جليسكم ، فمىت حدث هذا فيكم 

، فال جتدن يف نفسك من قوله ؛ فرد عليه عثمان حىت شري أمرمها ، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه 
 أما واهللا يا ابن أخي إن كانت عينك   :  غرية قريب يرى ما بلغ من عثمان ، فقال فخضرها ، والوليد بن امل

 بل واهللا إن عيين الصحيحة لفقرية إىل   :   يقول عثمان   :   قال   .  عما أصاا لغنية ، لقد كنت يف ذمة منيعة 
   :  بد مشس ؛ فقال له الوليد مثل ما أصاب أختها يف اهللا ، وإين لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا ع

 قصة أيب سلمة رضي اهللا عنه يف جوار أيب   .   ال   :  هلم يا ابن أخي ، إن شئت فعد إىل جوارك ؛ فقال 
طالب ضجر املشركني بأيب طالب إلجارته ، و دفاع أيب هلب ، و شعر أيب طالب يف ذلك قال ابن 

ثين أيب إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبداهللا بن عمر بن  وأما أبو سلمة بن عبداألسد ، فحد  :  إسحاق 
 يا   :   أن أبا سلمة ملا استجار بأيب طالب ، مشى إليه رجال من بين خمزوم ، فقالوا له   :  أيب سلمة أنه حدثه 

 وهو  إنه استجار يب ،  :   قال   ؟  أبا طالب ، لقد منعت منا ابن أخيك حممدا ، فما لك ولصاحبنا متنعه منا 
 يا معشر قريش ، واهللا لقد   :  ابن أخيت ، وإن أنا مل أمنع ابن أخيت مل أمنع ابن أخي ؛ فقام أبو هلب فقال 

أكثرمت على هذا الشيخ ، ما تزالون توثَّبون عليه يف جواره من بني قومه ، واهللا لتنتهن عنه أو لنقومن معه 
 بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة ، وكان هلم وليا   :   فقالوا   :   قال   .  يف كل ما قام فيه ، حىت يبلغ ما أراد 

 فطمع فيه أبو طالب حني مسعه يقول ما   .  وناصرا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأبقوا على ذلك 
يقول ، ورجا أن يقوم معه يف شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال أبو طالب حيرض أبا هلب على 

     :  صرته ونصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ن

 لفي روضة ما إن يسام املظاملا  وإن امرأ أبو عتيبة عمه

 أبا معتب ثبت سوادك قائما  أقول له ، وأين منه نصيحيت

 تسب ا إما هبطت املوامسا  وال تقبلن الدهر ما عشت خطة

على العجر الزمافإنك مل ختُلق   وولّ سبيل العجز غريك منهم 

 أخا احلرب يعطىاخلسف حىت يساملا   وحارب فإن احلرب نصف ولن ترى 

 ومل خيذلوك غامنا أو مغارما  وكيف ومل جينوا عليك عظيمة
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 وتيما وخمزوما عقوقا ومأمثا  جزى اهللا عنا عبد مشس ونوفال

  مجاعتنا كيما ينالوا احملارما   بتفريقهم من بعد ود وألفة

 وملا تروا يوما لدى الشعب قائما  تم وبيت اهللا نبزى حممداكذب

     .   وبقي منها بيت تركناه   :   قال ابن هشام   .   نسلب   :   نبزى   :  قال ابن هشام 

  دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة ثم رد جواره عليه 

 بكر الصديق رضي اهللا عنه ، كما  وقد كان أبو  :  سبب جوار ابن الدغنة أليب بكر قال ابن إسحاق 
حدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي اهللا عنهما ، حني ضاقت عليه 
مكة وأصابه فيها األذى ، ورأى من تظاهر قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ما رأى 

فأذن له ، فخرج أبو بكر مهاجرا ، حىت إذا سار من ، استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة 
مكة يوما أو يومني ، لقيه ابن الدغنة ، أخو بين احلارث بن عبد مناة بن كنانة ، وهو يومئذ سيد 

     .  األحابيش 

  األحابيش 

ة ، وبنو  بنو احلارث بن عبد مناة بن كنانة ، واهلون بن خزمية بن مدرك  :   واألحابيش   :  قال ابن إسحاق 
 ألم حتالفوا بواد يقال له - حتالفوا مجيعا ، فسموا األحابيش   :   قال ابن هشام   .  املصطلق من خزاعة 

        .   ابن الدغينة   :   ويقال   .   للحلف -األحبش بأسفل مكة 

 فقال ابن   :  ت  حدثين الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة رضي اهللا عنها قال  :  قال ابن إسحاق 
 فواهللا إنك لتزين   ؟   ومل   :   أخرجين قومي وآذوين ، وضيقوا علي ؛ قال   :   قال   ؟   أين يا أبا بكر   :  الدغنة 

 فرجع   .  العشرية ، وتعني على النوائب ، وتفعل املعروف ، وتكسب املعدوم ، ارجع فأنت يف جواري 
 يا معشر قريش ، إين قد أجرت ابن أيب قحافة ، فال   :  الدغنة فقال معه ، حىت إذا دخل مكة ، قام ابن 

     .   فكفوا عنه   :   قالت   .  يعرضن له أحد إال خبري 

  سبب خروج أبي بكر من جوار ابن الدغنة 

 وكان أليب بكر مسجد عند باب داره يف بين مجح ، فكان يصلي فيه ، وكان رجال رقيقا ، إذا   :  قالت 
   :   قالت   .   فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء ، يعجبون ملا يرون من هيئته   :   قالت   .  القرآن استبكى قرأ 

 يا ابن الدغنة ، إنك مل جتر هذا الرجل ليؤذينا ، إنه   :  فمشى رجال من قريش إىل ابن الدغنة ، فقالوا له 



ابن هشام- سرية ابن هشام  200  

كانت له هيئة وحنو ، فنحن نتخوف على صبياننا رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به حممد يرق ويبكي ، و
 فمشى ابن الدغنة إليه   :   قالت   .  ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء 

 يا أبا بكر ، إين مل أجرك لتؤذي قومك ، إم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه ، وتأذوا   :  ، فقال له 
 قال   ؟   أو أرد عليك جوارك وأرضى جبوار اهللا   :   فادخل بيتك ، فاصنع فيه ما أحببت ؛ قال بذلك منك ،

 يا معشر قريش ، إن   :   فقام ابن الدغنة ، فقال   :   قالت   .   قد رددته عليك   :   فاردد علي جواري ؛ قال   :  
 وحدثين عبدالرمحن بن القاسم   :   ابن إسحاق  قال  .  ابن أيب قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم 

 لقيه سفيه من سفهاء قريش ، وهو عامد إىل الكعبة ، فحثا على رأسه   :  ، عن أبيه القاسم ابن حممد ، قال 
ىل ما  أال ترى إ  :   فقال أبو بكر   :   فمر بأيب بكر الوليد بن املغرية ، أو العاص بن وائل ، قال   :   قال   .  ترابا 

 أي رب ، ما أحلمك ، أي رب   :   وهو يقول   :   قال   .   أنت فعلت ذلك بنفسك   :   قال   ؟  يصنع هذا السفيه 
     .  ، ما أحلمك ، أي رب ، ما أحلمك 

  حديث نقض الصحيفة 

  هشام بن عمرو يسعى في نقض الصحيفة 

ذي تعاقدت فيه قريش عليهم يف الصحيفة اليت  وبنو هاشم وبنو املطلب يف مرتهلم ال  :  قال ابن إسحاق 
كتبوها ، مث إنه قام يف نقض تلك الصحيفة اليت تكاتبت فيها قريش على بين هاشم وبين املطلب نفر من 
قريش ، ومل يبل فيها أحد أحسن من بالء هشام بن عمرو بن ربيعة بن احلارث بن حبيب بن نصر بن 

ي ، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف ألمه جذمية بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤ
 يأيت بالبعري ، وبنو - فيما بلغين -، فكان هشام لبين هاشم واصال ، وكان ذا شرف يف قومه ، فكان 

هاشم وبنو املطلب يف الشعب ليال ، قد أوقره طعاما ، حىت إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه 
 سعي هشام   .  ه ، فيدخل الشعب عليهم مث يأيت به قد أوقره بزا ، فيفعل به مثل ذلك ، مث ضرب على جنب

 مث إنه مشى إىل زهري بن أيب أمية بن املغرية بن عبداهللا بن   :  يف ضم زهري بن أيب أمية له قال ابن إسحاق 
ضيت أن تأكل الطعام ،  يا زهري ، أقد ر  :  عمر بن خمزوم ، وكانت أمه عاتكة بنت عبداملطلب ، فقال 

وتلبس الثياب ، وتنكح النساء ، وأخوالك حيث قد علمت ، ال يباعون وال يبتاع منهم ، وال ينكحون 
 أما إين أحلف باهللا أن لو كانوا أخوال أيب احلكم بن هشام ، مث دعوته إىل مثل ما   ؟  وال ينكح إليهم 

 إمنا أنا رجل واحد ، واهللا   ؟   وحيك يا هشام ، فماذا أصنع   :  دعاك إليه منهم ، ما أجابك إليه أبدا ؛ قال 
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 قال   ؟   فمن هو   :   قد وجدت رجال ، قال   :  قال  لو كان معي رجل آخر لقمت يف نقضها حىت أنقضها ؛ 
       .   أبغنا رجال ثالثا   :   أنا ، قال له زهري   :  

  سعي هشام في ضم المطعم بن عدي له 

 يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من   :   املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، فقال له فذهب إىل
بين عبد مناف ، وأنت شاهد على ذلك ، موافق لقريش فيه ، أما واهللا لئن أمكنتموهم من هذه لتجدَّم 

 من   :   قد وجدت ثانيا ؛ قال   :    إمنا أنا رجل واحد ؛ قال  ؟   وحيك ، فماذا أصنع   :  إليها منكم سراعا ؛ قال 
   :   زهري بن أيب أمية ، قال   :   قال   ؟   من هو   :   قد فعلت ؛ قال   :   أبغنا ثالثا ؛ قال   :   أنا ؛ فقال   :   قال   ؟  هو 

     .  أبغنا رابعا 

  سعي هشام في ضم أبي البختري إليه 

 وهل من أحد يعني على   :  وا مما قال للمطعم بن عدي ، فقال فذهب إىل البختري بن هشام ، فقال له حن
 أبغنا   :   زهري بن أيب أمية ، واملطعم بن عدي ، وأنا معك ؛ قال   :   قال   ؟   من هو   :   نعم ؛ قال   :   قال   ؟  هذا 

     .  خامسا 

  سعي هشام في ضم زمعة له 

 وهل   :  د ، فكلمه ، وذكر له قرابتهم وحقهم ، فقال له فذهب إىل زمعة بن األسود بن املطلب بن أس
     .   نعم ، مث مسى له القوم   :   قال   ؟  على هذا األمر الذي تدعوين إليه من أحد 

  ما حدث بين هشام و زمالئه ، وبين أبي جهل ، حين اعتزموا تمزيق الصحيفة 

 فأمجعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام يف   .  لك فاتعدوا خطْم احلجون ليال بأعلى مكة ، فاجتمعوا هنا
 فلما أصبحوا غدوا إىل   .   أنا أبدؤكم ، فأكون أول من يتكلم   :  الصحيفة حىت ينقضوها ، وقال زهري 

 يا أهل مكة   :  أنديتهم ، وغدا زهري بن أيب أمية عليه حلة ، فطاف بالبيت سبعا ؛ مث أقبل على الناس فقال 
عام ونلبس الثياب ، وبنو هاشم هلكى ال يباع وال يبتاع منهم ، واهللا ال أقعد حىت تشق هذه ، أنأكل الط

 كذبت واهللا وال تشق ؛ قال زمعة بن   :   وكان يف ناحية املسجد   :   قال أبو جهل   .  الصحيفة القاطعة الظاملة 
 صدق زمعة ، ال نرضى   :   أبو البختري  أنت واهللا أكذب ، ما رضينا كتاا حيث كتبت ؛ قال  :  األسود 

 صدقتما وكذب من قال غري ذلك ، نربأ إىل اهللا منها   :  ما كتب فيها ، وال نقر به ؛ قال املطعم بن عدي 
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 هذا أمر قُضي بليل ، تشوِور   :   فقال أبو جهل   .  ، ومما كتب فيها ؛ قال هشام بن عمرو حنوا من ذلك 
 وأبو طالب جالس يف ناحية املسجد ، فقام املطعم إىل الصحيفة ليشقها ، فوجد   .  كان فيه بغري هذا امل

     .     "   بامسك اللهم   "  األرضة قد أكلتها ، إال 

  شلت يد من كتب الصحيفة 

ل  إخباره عليه الصالة والسالم بأك  .   فشلّت يده فيما يزعمون   .  وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة 
 أن رسول اهللا   :   وذكر بعض أهل العلم   :  األرضة الصحيفة ، و ما كان من القوم بعد ذلك قال ابن هشام 

 يا عم ، إن ريب اهللا قد سلط األرضة على صحيفة قريش ، فلم   :  صلى اهللا عليه وسلم قال أليب طالب 
 قال   ؟   أربك أخربك ذا   :  عة والبهتان ؛ فقال تدع فيها امسا هو هللا إال أثبتته فيها ، ونفت منه الظلم والقطي

 يا معشر قريش ، إن ابن أخي   :   فواهللا ما يدخل عليك أحد ، مث خرج إىل قريش ، فقال   :   نعم ؛ قال   :  
أخربين بكذا وكذا ، فهلم صحيفتكم ، فإن كان كما قال ابن أخي ، فانتهوا عن قطيعتنا ، وانزلوا عما 

 رضينا ، فتعاقدوا على ذلك ، مث نظروا ،   :  ن يكن كاذبا دفعت إليكم ابن أخي ، فقال القوم فيها ، وإ
 فعند ذلك صنع الرهط من قريش   .  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فزادهم ذلك شرا  فإذا هي كما 

     .  يف نقض الصحيفة ما صنعوا 

  حيفة شعر أبي طالب في مدح النفر الذين نقضوا الص

 فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها ، قال أبو طالب ، فيما كان من أمر أولئك النفر   :  قال ابن إسحاق 
     :  الذين قاموا يف نقضها ميدحهم 

 على نأيهم واهللا بالناس أرود  أال هل أتى حبرينا صنع ربنا

 وأنْ كل ما مل يرضه اهللا مفسد  فيخربهم أن الصحيفة مزقت

 ومل يلف سحر آخر الدهر يصعد  حها إفك وسحر جممعتراو

 فطائرها يف رأسها يتردد   تداعى هلا من ليس فيها بقرقر 

 ليقطع منها ساعد ومقلَّد  وكانت كفاء رقعة بأثيمة

    

 فرائصهم من خشية الشر ترعد  ويظعن أهل املكتني فيهربوا

 نجدأيتهم فيهم عند ذاك وي  ويترك حراث يقلب أمره

 هلا حدج سهم وقوس وِمرهد  وتصعد بني األخشبني كتيبة
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 فعزتنا يف بطن مكة أتلد  فمن ينش من حضار مكة عزه

 فلم ننفكك نزداد خريا وحنمد  نشأنا ا والناس فيها قالئل

 إذا جعلت أيدي املفيضني ترعد  ونطعم حىت يترك الناس فضلهم

 على مأل يهدي حلزم ويرشد  جزى اهللا رهطا باحلجون تبابعوا

 مقاولة بل هم أعز وأجمد  قعودا لدى خطم احلجون كأم

 إذا ما مشى يف رفرف الدرع أحرد  أعان عليها كل صقر كأنه

 شهاب بكفَّي قابس يتوقَّد  جري على جلَّى اخلطوب كأنه

 إذا سيم خسفا وجهه يتربد  من األكرمني من لؤي بن غالب

 على وجهه يسقى الغمام ويسعد  ج نصف ساقهطويل النجاد خار

 حيض على مقْرى الضيوف وحيشد  عظيم الرماد سيد وابن سيد

  إذا حنن طفنا يف البالد وميهد   ويبين ألبناء العشرية صاحلا

 عظيم اللواء أمره مث حيمد  ألظَّ ذا الصلح كل مربأ

 ائر الناس رقَّدعل مهل وس   قضوا ما قضوا يف ليلهم مث أصبحوا 

 وسر أبو بكر ا وحممد  هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا

 وكنا قدميا قبلها نتودد  مىت شرك األقوام يف جل أمرنا

 وندرك ما شئنا وال نتشدد  وكنا قدميا ال نقر ظُالمة

 وهل لكم فيما جيىء به غد  فيا لقصي هل لكم يف نفوسكم

 لديك البيان لو تكلمت أسود  ائلفإين وإياكم كما قال ق

 يبكي املطعم بن   :  ما رثى به حسان املطعم بن عدي ، وذكره نقضه الصحيفة وقال حسان بن ثابت 
     :  عدي حني مات ، ويذكر قيامه يف نقض الصحيفة 

 بدمع وإن أنزفته فاسكيب الدما   أيا عني فابكي سيد القوم واسفحي 

 على الناس معروفا له ما تكلما  هماوبكِّي عظيم املشعرين كلي

 من الناس ، أبقى جمده اليوم مطعما  فلو كان جمد خيلد الدهر واحدا

 عبيدك ما لىب مِهلّ وأحرما  أجرت رسول اهللا منهم فأصبحوا

 وقحطان أو باقي بقية جرمها  فلو سئلت عنه معد بأسرها

  تذمماوذمته يوما إذا ما  لقالوا هو املوىف خبفرة جاره

 على مثله فيهم أعز وأعظما  فما تطلع الشمس املنرية فوقهم
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 وأنوم عن جار إذا الليل أظلما  وآىب إذا يأيب وألني شيمة

 وهل من أحد يعني على   :  فذهب إىل البختري بن هشام ، فقال له حنوا مما قال للمطعم بن عدي ، فقال 
 أبغنا   :   زهري بن أيب أمية ، واملطعم بن عدي ، وأنا معك ؛ قال   :   قال   ؟  و  من ه  :   نعم ؛ قال   :   قال   ؟  هذا 

 أجرت   "     :   وأما قوله   :   قال ابن هشام   .   عن غري ابن إسحاق   "   كليهما   "   قوله   :   قال ابن هشام   .  خامسا 
وسلم ملا انصرف عن أهل الطائف ، ومل جييبوه إىل ما  ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه   "  رسول اهللا منهم 

 أنا   :  دعاهم إليه ، من تصديقه ونصرته ، صار إىل حراء ، مث بعث إىل األخنس بن شريق ليجريه ، فقال 
   .   إن بين عامر ال جتري على بين كعب   :   فبعث إىل سهيل بن عمرو ، فقال   .  حليف ، واحلليف ال جيري 

 املطعم بن عدي فأجابه إىل ذلك ، مث تسلح املطعم وأهل بيته ، وخرجوا حىت أتوا املسجد ، مث فبعث إىل
بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ادخل ، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فطاف 

     .   فذلك الذي يعين حسان بن ثابت   .  بالبيت وصلى عنده ، مث انصرف إىل مرتله 

  ان يمدح هشام بن عمرو لقيامه في نقض الصحيفة حس

     :   ميدح هشام بن عمرو لقيامه يف الصحيفة   :   وقال حسان بن ثابت األنصاري أيضا   :  قال ابن إسحاق 

 عقدا كما أوىف جوار هشام  هل يوفني بنو أمية ذمة

 للحارث بن حبيب بن سخام   من معشر ال يغدرون جبارهم 

    

 اوفوا وأدوا جارهم بسالم    بنو حسل أجاروا ذمة وإذا

     .   ويقال سخام   :  وكان هشام أحد سحام بالضم قال ابن هشام 

 قصة إسالم الطفيل بن عمرو الدوسي

  قريش تحذره من استماعه للرسول صلى اهللا عليه و سلم

 يرى من قومه ، يبذل هلم النصيحة ،  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، على ما  :  قال ابن إسحاق 
 وجعلت قريش ، حني منعه اهللا منهم ، حيذّرونه الناس ومن قدم عليهم   .  ويدعوهم إىل النجاة مما هم فيه 

 أنه قدم مكة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا ،   :   وكان الطفيل بن عمرو الدوسي حيدث   .  من العرب 
 يا طفيل ، إنك قدمت   :   ، وكان الطفيل رجال شريفا شاعرا لبيبا ، فقالوا له فمشى إليه رجال من قريش

بالدنا ، وهذا الرجل الذي بني أظهرنا قد أعضل بنا ، وقد فرق مجاعتنا ، وشتت أمرنا ، وإمنا قوله 
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ى كالسحر يفرق بني الرجل وبني أبيه ، وبني الرجل وبني أخيه ، وبني الرجل وبني زوجته ، وإنا خنش
     .  عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا ، فال تكلمنه وال تسمعن منه شيئا 

  استماعه لقول قريش ، ثم عدوله و سماعه من الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 فواهللا ما زالوا يب حىت أمجعت أن ال أمسع منه شيئا وال أكلمه ، حىت حشوت يف أذين حني غدوت   :  قال 
 فغدوت إىل املسجد   :   قال   .  رقا من أن يبلغين شيء من قوله ، وأنا ال أريد أن أمسعه إىل املسجد كرسفا فَ

 فقمت منه قريبا ، فأىب اهللا إال أن   :   قال   .  ، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة 
 واثُكْل أمي ، واهللا إين لرجل   :   فقلت يف نفسي   :   قال   .   فسمعت كالما حسنا   :   قال   .  يسمعين بعض قوله 

 فإن كان الذي   !  لبيب شاعر ما خيفى علي احلسن من القبيح ، فما مينعين أن أمسع من هذا الرجل ما يقول 
     .  يأيت به حسنا قبلته ، وإن كان قبيحا تركته 

  إسالم الطفيل

 عليه وسلم إىل بيته فاتبعته ، حىت إذا دخل بيته دخلت  فمكثت حىت انصرف رسول اهللا صلى اهللا  :  قال 
 يا حممد ، إن قومك قد قالوا يل كذا وكذا ، للذي قالوا ، فواهللا ما برحوا خيوفونين أمرك   :  عليه ، فقلت 

حىت سددت أذين بكرسف لئال أمسع قولك ، مث أىب اهللا إال أن يسمعين قولك ، فسمعته قوال حسنا ، 
 فعرض علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم ، وتال علي القرآن ، فال   :   قال   .  مرك فاعرض علي أ

 فأسلمت وشهدت شهادة احلق ، وقلت   :   قال   .  واهللا ما مسعت قوال قط أحسن منه ، وال أمرا أعدل منه 
م إىل اإلسالم ، فادع اهللا أن جيعل يل  يا نيب اهللا ، إين امرؤ مطاع يف قومي ، وأنا راجع إليهم ، وداعيه  :  

   :   آية للطفيل ليصدقه قومه قال   .   اللهم اجعل له آية   :  آية تكون يل عونا عليهم فيما أدعوهم إليه ، فقال 

   :  فخرجت إىل قومي ، حىت إذا كنت ِبثنية تطلعين على احلاضر وقع نور بني عيين مثل املصباح ؛ فقلت 

 فتحول فوقع   :   قال   .  ري وجهي ، إين أخشى أن يظنوا أا مثْلة وقعت يف وجهي لفراقي دينهم اللهم يف غ
 فجعل احلاضر يتراءون ذلك النور يف سوطي كالقنديل املعلق ، وأنا أهبط إليهم   :   قال   .  يف رأس سوطي 
     .   حىت جئتهم فأصبحت فيهم   :  من الثنية ، قال 

  لطفيل إسالم والد ا

 إليك عين يا أبت ، فلست منك ولست   :   فقلت   :   فلما نزلت أتاين أيب ، وكان شيخا كبريا ، قال   :  قال 
 أي بين ،   :   أسلمت وتابعت دين حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال   :   قلت   :   قال   ؟   ومل يابين   :  مين ؛ قال 
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   :   قال   .   فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ، مث تعال حىت أعلمك ما علِّمت   :   فقلت   :  فديين دينك ؛ قال 

         .   مث جاء فعرضت عليه اإلسالم ، فأسلم   :   قال   .  فذهب فاغتسل ، وطهر ثيابه 

  دعوته زوجه إلى اإلسالم 

 بأيب أنت وأمي ؛   ؟   مل   :  ت  إليك عين ، فلست منك ولست مين ؛ قال  :   مث أتتين صاحبيت ، فقلت   :  قال 
 فديين   :   قد فرق بيين وبينك اإلسالم ، وتابعت دين حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ قالت   :   قلت   :  قال 

 - محى ذي الشرى   :   ويقال   :   قال ابن هشام - فاذهيب إىل ِحنا ذي الشرى   :   قلت   :  دينك ؛ قال 

 وكان ذو الشرى صنما لدوس ، وكان احلمى محى محوه له ، وبه وشل من ماء   :  ل  قا  .  فتطهري منه 
 قلت   :   بأيب أنت وأمي ، أختشى على الصبية من ذي الشرى شيئا ؛ قال   :   فقالت   :   قال   .  يهبط من جبل 

 دعوته قومه   .  أسلمت  ال ، أنا ضامن لذلك ، فذهبت فاغتسلت ، مث جاءت فعرضت عليها اإلسالم ، ف  :  
إىل اإلسالم ، و ما كان منهم ، و حلاقهم بالرسول صلى اهللا عليه و سلم مث دعوت دوسا إىل اإلسالم ، 

 يا نيب اهللا ، إنه قد غلبين على   :  فأبطئوا علي ، مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ، فقلت له 
 فلم   :   قال   .   اللهم اهد دوسا ، ارجع إىل قومك فادعهم وارفق م   :  دوس الزنا ، فادع اهللا عليهم ؛ فقال 

أزل بأرض دوس أدعوهم إىل اإلسالم ، حىت هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ، ومضى 
بدر وأحد واخلندق ، مث قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبن أسلم معي من قومي ، ورسول 

 صلى اهللا عليه وسلم خبيرب ، حىت نزلت املدينة بسبعني أو مثانني بيتا من دوس ، مث حلقنا برسول اهللا اهللا
 مث مل أزل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت   .  صلى اهللا عليه وسلم خبيرب ، فأَسهم لنا مع املسلمني 

 ، ابعثين إىل ذي الكفني ، صنم عمرو بن محمة حىت  يا رسول اهللا  :   قلت   :  إذا فتح اهللا عليه مكة ، قال 
     .  أُحرقه 

  إحراق صنم ذي الكفين 

     :   فخرج إليه ، فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول   :  قال ابن إسحاق 

 ميالدنا أقدم من ميالدكا   يا ذا الكفني لست من عبادكا 

    إين حشوت النار يف فؤادكا 

  هللا عليه وسلم وموته جهاده معه صلى ا
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 مث رجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكان معه باملدينة حىت قبض اهللا رسوله صلى اهللا   :  قال 
 فلما ارتدت العرب ، خرج مع املسلمني ، فسار معهم حىت فرغوا من طليحة ، ومن أرض   .  عليه وسلم 
 ، ومعه ابنه عمرو بن الطفيل ، فرأى رؤيا وهو متوجه إىل  مث سار مع املسلمني إىل اليمامة  .  جند كلها 

 إين قد رأيت رؤيا فاعربوها يل ، رأيت أن رأسي حلق ، وأنه خرج من فمي   :  اليمامة ، فقال ألصحابه 
ا  خري  :  طائر ، وأنه لقيتين امرأة فأدخلتين يف فرجها ، وأرى ابين يطلبين حثيثا ، مث رأيته حبس عين ؛ قالوا 

 أما حلْق رأسي فوضعه ؛ وأما الطائر الذي خرج   :   قال   ؟   ماذا   :   أما أنا واهللا فقد أولتها ؛ قالوا   :  ؛ قال 
من فمي فروحي ؛ وأما املرأة اليت أدخلتين فرجها فاألرض حتفر يل ، فأُغيب فيها ؛ وأما طلب ابين إياي مث 

 فقُتل رمحه اهللا شهيدا باليمامة ، وجرح ابنه جراحة   .  ا أصابين حبسه عين ، فإين أراه سيجهد أن يصيبه م
       .  شديدة ، مث استبل منها ، مث قتل عام الريموك يف زمن عمر رضي اهللا عنه شهيدا 

  قصة أعشى بني قيس بن ثعلبة 

  قدومه على الرسول ومدحه 

   :  من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم حدثين خالد بن قرة بن خالد السدوسي وغريه   :  قال ابن هشام 

أن أعشى بين قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، خرج إىل رسول اهللا صلى 
     :  اهللا عليه وسلم يريد اإلسالم ، فقال ميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 داوبت كما بات السليم مسه  أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا

 تناسيت قبل اليوم صحبة مهددا  وما ذاك من عشق النساء وإمنا

 إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا   ولكن أرى الدهر الذي هو خائن 

 فلله هذا الدهر كيف ترددا  كهوال وشبانا فقدت وثروة

 وليدا وكهال حني شبت وأمردا   وما زلت أبغي املال مذ أنا يافع 

 مسافة ما بني النجري فصرخدا  يل تغتليوأبتذل العيس املراق

فإن هلا يف أهل يثرب موعدا  أال أيهذا السائلي أين ميمت 

    

 حفي عن األعشى به حيث أصعدا  فإن تسأيل عين فيا رب سائل

 يداها خنافا لينا غري أحردا  أجدت برجليها النجاء وراجعت

 ظهرية أصيداإذا خلت حرباء ال  وفيها إذا ما هجرت عجرفية
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 وال من حفى حىت تالقي حممدا  و آليت ال آوي هلا من كاللة

 تراحي وتلقى من فواضله ندى  مىت ما تناخي عند باب ابن هاشم

 أغار لعمري يف البالد وأجندا  نبيا يرى ما ال ترون وذكره

 وليس عطاء اليوم مانعه غدا  له صدقات ما تغب ونائل

 نىب اإلله حيث أوصى وأشهدا  أجدك مل تسمع وصاة حممد

 والقيت بعد املوت من قد تزودا  إذا أنت مل ترحل بزاد من التقى

 فترصد للموت الذي كان أرصدا  ندمت على أن ال تكون كمثله

 وال تأخذنْ سهما حديدا لتفصدا  فإياك وامليتات ال تقربنها

 بداوال تعبد األوثان واهللا فاع  وذا النصب املنصوب ال تنسكنه

 عليك حراما فانكحن أو تأبدا  وال تقربن حرة كان سرها

 لعاقبة وال األسري املقيدا  وذا الرحم القرىب فال تقطعنه

 وال حتمد الشيطان واهللا فامحدا   وسبح على حني العشيات والضحى 

 وال حتسنب املال للمرء خملدا  وال تسخرن من بائس ذي ضرارة

  نهاية األعشى 

كة أو قريبا منها ، اعترضه بعض املشركني من قريش ، فسأله عن أمره ، فأخربه أنه جاء يريد فلما كان مب
 واهللا إن   :   يا أبا بصري ، إنه حيرم الزنا ؛ فقال األعشى   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليسلم ؛ فقال له 

 أما هذه فواهللا   :  حيرم اخلمر ؛ فقال األعشى  يا أبا بصري ، فإنه   :  ذلك األمر ما يل فيه من أرب ؛ فقال له 
 فانصرف فمات   .  إن يف النفس منها لعالالت ، ولكين منصرف فأتروى منها عامي هذا ، مث آتيه فأسلم 

       .  يف عامه ذلك ، ومل يعد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 أبو جهل يذل للرسول صلى اهللا عليه و سلم 

 وقد كان عدو اهللا أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  ق قال ابن إسحا
     .  وبغضه إياه ، وشدته عليه ، يذله اهللا له إذا رآه 

  أبو جهل وأمر اإلراشي الذي باعه اإلبل 
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 حدثين   :  مماطلة أيب جهل اإلراشي ، و استنجاده بقريش ، و استخفافهم بالرسول قال ابن إسحاق 
   :   قال ابن هشام - قدم رجل من إراش   :  عبدامللك بن عبداهللا بن أيب سفيان الثقفي ، وكان واعية ، قال 

 فأقبل اإلراشي حىت وقف على   .   بإبل له مكة ، فابتاعها منه أبو جهل ، فمطله بأمثاا - إراشة   :  ويقال 
 يا معشر قريش ، من   :   يف ناحية املسجد جالس ، فقال ناد من قريش ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   :   قال   ؟   رجل غريب ، ابن سبيل ، وقد غلبين على حقي  رجل يؤديين على أيب احلكم بن هشام ، فإين 

 لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهم يهزءون - أترى ذلك الرجل اجلالس   :  فقال له أهل ذلك الس 
     .   اذهب إليه فإنه يؤديك عليه -لمون ما بينه وبني أيب جهل من العداوة به ملا يع

  الرسول ينصف اإلراشي من أبي جهل 

 يا عبداهللا إن أبا احلكم بن هشام   :  فأقبل اإلراشي حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
قد سألت هؤالء القوم عن رجل يؤديين عليه قد غلبين على حق يل قبله ، وأنا رجل غريب ابن سبيل ، و

 انطلق إليه ، وقام معه   :  ، يأخذ يل حقي منه ، فأشاروا يل إليك ، فخذ يل حقي منه ، يرمحك اهللا ؛ قال 
   .   اتبعه ، فانظر ماذا يصنع   :   قالوا لرجل ممن معهم   .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما رأوه قام معه 

 حممد   :   قال   ؟   من هذا   :   وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جاءه فضرب عليه بابه ، فقال   :  قال 
 أعط هذا الرجل حقه ؛   :  ، فاخرج إيل ، فخرج إليه ، وما يف وجهه من رائحة ، قد انتقع لونه ، فقال 

        .  ل ، فخرج إليه حبقه ، فدفعه إليه  فدخ  :   نعم ، ال تربح حىت أعطيه الذي له ، قال   :  قال 

 احلق بشأنك ، فأقبل اإلراشي حىت   :   مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال لإلراشي   :  قال 
     .   جزاه اهللا خريا ، فقد واهللا أخذ يل حقي   :  وقف على ذلك الس ، فقال 

  عليه وسلم ما خافه أبو جهل من رسول اهللا صلى اهللا 

 عجبا من العجب ، واهللا ما هو   :   قال   ؟   ماذا رأيت   !   وحيك   :   وجاء الرجل الذي بعثوا معه ، فقالوا   :  قال 
 نعم ، ال تربح   :   أعط هذا حقه ، فقال   :  إال أن ضرب عليه بابه ، فخرج إليه وما معه روحه ، فقال له 

 مث مل يلبث أبو جهل أن جاء ، فقالوا   :   قال   .  ج إليه حبقه ، فأعطاه إياه حىت أخرج إليه حقه ، فدخل فخر
 وحيكم ، واهللا ما هو إال أن ضرب علي   :   قال   !   واهللا ما رأينا مثل ما صنعت قط   ؟   ما لك   !   ويلك   :  له 

 من اإلبل ، ما رأيت مثل بايب ، ومسعت صوته ، فملئت رعبا ، مث خرجت إليه ، وإن فوق رأسه لفحال
     .  هامته ، وال قصرته ، وال أنيابه لفحل قط ، واهللا لو أبيت ألكلين 

  أمر ركانة المطلبي ومصارعته للنبي صلى اهللا عليه وسلم 
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 كان ركانة بن   :   وحدثين أيب إسحاق بن يسار ، قال   :  من معجزاته صلى اهللا عليه وسلم قال ابن إسحاق 
ن هاشم بن عبداملطلب بن عبد مناف أشد قريش ، فخال يوما برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد يزيد ب

 يا ركانة ، أال تتقي اهللا وتقبل ما   :  يف بعض شعاب مكة ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إين لو أعلم أن الذي تقول حق التبعتك ؛ فقال له رسول   :   قال   ؟  أدعوك إليه 

 فقام إليه   :   قال   .   فقم حىت أصارعك   :   نعم ؛ قال   :   قال   ؟  أفرأيت إن صرعتك ، أتعلم أن ما أقول حق 
ركانة يصارعه ؛ فلما بطش به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أضجعه ، وهو ال ميلك من نفسه شيئا ، مث 

 فقال رسول اهللا   !   يا حممد ، واهللا إن هذا للعجب ، أتصرعين   :  ، فعاد فصرعه ، فقال  عد يا حممد   :  قال 
 ما   :   وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه ، إن اتقيت اهللا واتبعت أمري ؛ قال   :  صلى اهللا عليه وسلم 

، فدعاها ، فأقبلت حىت وقفت بني  ادعها   :   أدعو لك هذه الشجرة اليت ترى فتأتيين ؛ قال   :   قال   ؟  هو 
   .   فرجعت إىل مكاا   :   قال   .   ارجعي إىل مكانك   :   فقال هلا   :   قال   .  يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 يا بين عبد مناف ساحروا بصاحبكم أهل األرض ، فواهللا ما رأيت   :   فذهب ركانة إىل قومه ، فقال   :  قال 
     .  منه قط ، مث أخربهم بالذي رأى والذي صنع أسحر 

  قدوم وفد النصارى الذين أسلموا من الحبشة 

  أبو جهل يحاول ردهم عن اإلسالم ، و إخفاقه 

 مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو مبكة ، عشرون رجال أو قريب من   :  قال ابن إسحاق 
من احلبشة ، فوجدوه يف املسجد ، فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ، ذلك من النصارى ، حني بلغهم خربه 

ورجال من قريش يف أنديتهم حول الكعبة ؛ فلما فرغوا من مسألة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما 
 فلما مسعوا القرآن   .  أرادوا ، دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اهللا عز وجل وتال عليهم القرآن 

 أعينهم من الدمع ، مث استجابوا هللا ، وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان يوصف هلم يف فاضت
 خيبكم اهللا   :   فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام يف نفر من قريش ، فقالوا هلم   .  كتام من أمره 

 الرجل ، فلم تطمئن جمالسكم  بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هلم لتأتوهم خبرب  !  من ركب 
   :  فقالوا هلم   .   أو كما قالوا   .  عنده ، حىت فارقتم دينكم وصدقتموه مبا قال ، ما نعلم ركبا أمحق منكم 

       .  سالم عليكم ال جناهلكم لنا ما حنن عليه ، ولكم ما أنتم عليه ، مل نأْلُ أنفسنا خريا 

  ن مواطنهم و ما نزل فيهم من القرآ
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 فيهم - واهللا أعلم - فيقال   .   إن النفر من النصارى من أهل جنران ، فاهللا أعلم أي ذلك كان   :  ويقال 
 وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به ،   .   الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون    ""     :  نزلت هؤالء اآليات 

 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، سالم عليكم    "   إىل قوله   .    .    .     ""    إنه احلق من ربنا ، إنا كنا من قبله مسلمني
 وقد سألت ابن شهاب الزهري عن هؤالء اآليات فيمن أنزلن ،   :   قال ابن إسحاق   .     "   ال نبتغي اجلاهلني 

    "     :  آلية من سورة املائدة من قوله  وا  .   ما أمسع من علمائنا أن أنزلن يف النجاشي وأصحابه   :  فقال يل 

     .     "    فاكتبنا مع الشاهدين    "     :   إىل قوله   .    .    .     "   ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا ، وأم ال يستكربون 

  تهكم المشركين بالمستضعفين ، وما نزل في ذلك 

 عليه وسلم إذا جلس يف املسجد ، فجلس إليه املستضعفون  وكان رسول اهللا صلى اهللا  :  قال ابن إسحاق 
 خباب ، وعمار ، وأبو فكيهة يسار موىل صفوان بن أمية بن حمرث ، وصهيب ،   :  من أصحابه 

 هؤالء أصحابه كما ترون ، أهؤالء   :  وأشباههم من املسلمني ، هزئت م قريش ، وقال بعضهم لبعض 
 لو كان ما جاء به حممد خريا ما سبقنا هؤالء إليه ، وما خصهم   !  ى واحلق من اهللا عليهم من بيننا باهلد

 وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ما    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  اهللا به دوننا 
ملني ، وكذلك عليك من حسام من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظا

 وإذا جاءك الذين   .  فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا ، أليس اهللا بأعلم بالشاكرين 
الرمحة أنه من عمل منكم سوءا جبهالة مث تاب  يؤمنون بآياتنا ، فقل سالم عليكم كتب ربكم على نفسه 

     .     "   من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 

  اء المشركين على النبي أنه يعلمه بشر ، ورد القرآن عليهم ادع

 كثريا ما جيلس عند املروة إىل مبيعة غالم نصراين ، - فيما بلغين -وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 إال جرب  واهللا ما يعلِّم حممدا كثريا مما يأيت به  :   جرب ، عبد لبين احلضرمي ، فكانوا يقولون   :  يقال له 

 ولقد نعلم أم يقولون إمنا يعلمه    "     :   فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم   .  النصراين ، غالم بىن احلضرمي 
   :   يلحدون إليه   :   قال ابن هشام   .     "   بشر ، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ، وهذا لسان عريب مبني 

     :   قال رؤبة بن العجاج   .   امليل عن احلق   :   واإلحلاد   .  مييلون إليه 

    إذا تبع الضحاك كل ملحد 

     .   يعين الضحاك اخلارجي ، وهذا البيت يف أرجوزة له   :  قال ابن هشام 

  سبب نزول سورة الكوثر 
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 -ما بلغين  في- وكان العاص بن وائل السهمي   :  نزول سورة الكوثر يف العاص بن وائل قال ابن إسحاق 

 دعوه ، فإمنا هو رجل أبتر ال عقب له ، لو مات النقطع   :  إذا ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
   .   ما هو خري لك من الدنيا وما فيها   "    إنا أعطيناك الكوثر    "     :  ذكره واسترحتم منه ، فأنزل اهللا يف ذلك 

     :   قال لبيد بن ربيعة الكاليب   :   الكوثر قال ابن إسحاق  معىن  .   العظيم   :  والكوثر 

 وعند الرداع بيت آخر كوثر   وصاحب ملحوب فجعنا بيومه 

 عوف بن األحوص بن   :   وصاحب ملحوب   .   وهذا البيت يف قصيدة له   :   قال ابن هشام   .   عظيم   :  يقول 
 يعين شريح بن األحوص   :     "   وعند الرداع بيت آخر كوثر   "     :    وقوله  .  جعفر بن كالب ، مات مبلحوب 

 قال الكميت   .   ولفظه مشتق من لفظ الكثري   .   أراد الكثري   :   وكوثر   .  بن جعفر بن كالب ، مات بالرداع 
     :  بن زيد ميدح هشام بن عبدامللك بن مروان 

 أبوك ابن العقائل كوثراوكان    وأنت كثري ياابن مروان طيب 

       :   وقال أمية بن أيب عائذ اهلذيل يصف محار وحش   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 ومححمن يف كوثر كاجلالل   حيامي احلقيق إذا ما احتدمن 

    

ئل رسول اهللا  س  .   وهذا البيت يف قصيدة له   .   الغبار الكثري ، شبهه لكثرته عليه باجلالل   :  يعين بالكوثر 
 قال ابن - حدثين جعفر بن عمرو   :   فأجاب قال ابن إسحاق   ؟  صلى اهللا عليه و سلم عن الكوثر ما هو 

 عن عبداهللا بن مسلم أخي حممد بن مسلم بن شهاب - هو جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري   :  هشام 
 يا رسول اهللا ،   :   عليه وسلم ، وقيل له  مسعت رسول اهللا صلى اهللا  :  الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال 

 ر كما بني صنعاء إىل أيلة ، آنيته كعدد جنوم السماء ، ترده طيور   :   قال   ؟  ما الكوثر الذي أعطاك اهللا 
 أنعم  آكلها  :   إا يا رسول اهللا لناعمة ؛ قال   :   يقول عمر بن اخلطاب   :   قال   .  هلا أعناق كأعناق اإلبل 

 من شرب   :   وقد مسعت يف هذا احلديث أو غريه أنه قال صلى اهللا عليه وسلم   :   قال ابن إسحاق   .  منها 
 مقالة زمعة و صحبه ، و نزول هذه اآلية قال   "    وقالوا لوال أنزل عليه ملك    "   نزول   .  منه ال يظمأ أبدا 

 عليه وسلم قومه إىل اإلسالم ، وكلمهم فأبلغ إليهم ، فقال له  ودعا رسول اهللا صلى اهللا  :  ابن إسحاق 
 لو   :  زمعة بن األسود ، والنضر بن احلارث ، واألسود بن عبد يغوث ، وأيب بن خلف ، والعاص بن وائل 

لوا  وقا   "     :   فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم   !  جعل معك يا حممد ملك حيدث عنك الناس ويرى معك 
لوال أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون ، ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال ، 

     .     "   وللبسنا عليهم ما يلبسون 
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   "   ولقد استهزىء برسل من قبلك   "  نزول 

 فيما -اهللا عليه وسلم  ومر رسول اهللا صلى   :  مقالة الوليد و صحبه ، و نزول هذه اآلية قال ابن إسحاق 
 بالوليد بن املغرية ، وأمية بن خلف ، وبأيب جهل بن هشام ، فهمزوه واستهزءوا به ، فغاظه ذلك -بلغين 

 ولقد استهزىء برسل من قبلك ، فحاق بالذين سخروا    ""     :   فأنزل اهللا تعاىل عليه يف ذلك من أمرهم   .  
       .     ""   منهم ما كانوا به يستهزءون 

  ذكر اإلسراء والمعراج

 مث أسري برسول اهللا   :   حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي عن حممد بن إسحاق املطليب قال   :  قال ابن هشام 
صلى اهللا عليه وسلم من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ، وهو بيت املقدس من إيلياء ، وقد فشا 

 كان من احلديث فيما بلغين عن مسراه   :   قال ابن إسحاق   .  ئل كلها اإلسالم مبكة يف قريش ، ويف القبا
صلى اهللا عليه وسلم ، عن عبداهللا بن مسعود ، وأيب سعيد اخلدري ، وعائشة زوج النيب صلى اهللا عليه 

وسلم ، ومعاوية بن أيب سفيان ، واحلسن بن أيب احلسن البصري ، وابن شهاب الزهري ، وقتادة وغريهم 
أهل العلم ، وأم هانئ بنت أيب طالب ، ما اجتمع يف هذا احلديث ، كل حيدث عنه بعض ما ذكر من من 

أمره حني أُسري به صلى اهللا عليه وسلم ، وكان يف مسراه ، وما ذكر عنه بالء ومتحيص ، وأمر من أمر 
 آمن وصدق ، وكان اهللا عز وجل يف قدرته وسلطانه ، فيه عربة ألويل األلباب ، وهدى ورمحة وثبات ملن

وتعاىل على يقني ، فأسرى به سبحانه وتعاىل كيف شاء ، لرييه من آياته ما أراد ،  من أمر اهللا سبحانه 
 رواية عبداهللا بن مسعود   .  حىت عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم ، وقدرته اليت يصنع ا ما يريد 

 أُيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   يقول -ين عنه  فيما بلغ-عن اإلسراء فكان عبداهللا بن مسعود 
 فحمل عليها - وهي الدابة اليت كانت حتُمل عليها األنبياء قبله ، تضع حافرها يف منتهى طرفها -بالرباق 

، مث خرج به صاحبه ، يرى اآليات فيما بني السماء واألرض ، حىت انتهى إىل بيت املقدس ، فوجد فيه 
 مث أُيت بثالثة آنية ، إناء فيه   .  ليل وموسى وعيسى يف نفر من األنبياء قد مجعوا له ، فصلى م إبراهيم اخل

 فسمعت قائال يقول   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال   .  لنب ، وإناء فيه مخر ، وإناء فيه ماء 
إن أخذ اخلمر غوى وغوت أمته ، وإن أخذ اللنب  إن أخذ املاء غرق وغرقت أمته ، و  :  حني عرضت علي 
 هديت   :   فأخذت إناء اللنب ، فشربت منه ، فقال يل جربيل عليه السالم   :   قال   .  هدي وهديت أمته 

       .  وهديت أمتك يا حممد 

  رواية الحسن عن مسراه صلى اهللا عليه و سلم
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 بينا أنا نائم يف   :   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  ل  وحدثت عن احلسن أنه قا  :  قال ابن إسحاق 
احلجر ، إذ جاءين جربيل ، فهمزين بقدمه ، فجلست فلم أر شيئا ، فعدت إىل مضجعي ، فجاءين الثانية 
فهمزين بقدمه ، فجلست ومل أر شيئا ، فعدت إىل مضجعي ، فجاءين الثالثة فهمزين بقدمه ، فجلست ، 

 ، فقمت معه ، فخرج يب إىل باب املسجد ، فإذا دابة أبيض ، بني البغل واحلمار ، يف فأخذ بعضدي
فخذيه جناحان حيفز ما رجليه ، يضع يده يف منتهى طرفه ، فحملين عليه ، مث خرج معي ال يفوتين وال 

   :  قتادة أنه قال  وحدثت عن   :   رواية قتادة عن مسراه صلى اهللا عليه و سلم قال ابن إسحاق   .  أفوته 

 ملا دنوت منه ألركبه شمس ، فوضع جربيل يده على   :  حدثت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 قال   .   أال تستحي يا براق مما تصنع ، فواهللا ما ركبك عبد هللا قبل حممد أكرم عليه منه   :  معرفته ، مث قال 

     .   قر حىت ركبته  فاستحيا حىت ارفض عرقا ، مث  :  

  عودة إلى رواية الحسن 

 فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومضى جربيل عليه السالم معه ، حىت   :  قال احلسن يف حديثه 
انتهى به إىل بيت املقدس ، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى يف نفر من األنبياء ، فأمهم رسول اهللا 

 فأخذ رسول   :   قال   .  م ، مث أُيت بإناءين ، يف أحدمها مخر ، ويف اآلخر لنب صلى اهللا عليه وسلم فصلى 
 هديت   :   فقال له جربيل   :   قال   .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم إناء اللنب ، فشرب منه ، وترك إناء اخلمر 

 صلى اهللا عليه وسلم  مث انصرف رسول اهللا  .  للفطرة ، وهديت أمتك يا حممد ، وحرمت عليكم اخلمر 
 هذا واهللا اإلمر البني ، واهللا إن   :   فقال أكثر الناس   .  إىل مكة ، فلما أصبح غدا على قريش فأخربهم اخلرب 

العري لتطرد ، شهرا من مكة إىل الشام مدبرة ، وشهرا مقبلة ، أفيذهب ذلك حممد يف ليلة واحدة ، 
 هل لك يا   :  ثري ممن كان أسلم ، وذهب الناس إىل أيب بكر ، فقالوا له  فارتد ك  :   قال   !  ويرجع إىل مكة 

 فقال   :   قال   .  أبا بكر يف صاحبك ، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت املقدس وصلى فيه ورجع إىل مكة 
ناس ؛ فقال أبو بكر  بلى ، ها هو ذاك يف املسجد حيدث به ال  :   إنكم تكذبون عليه ؛ فقالوا   :   أبو بكر  هلم

 فواهللا إنه ليخربين أن اخلرب ليأتيه من اهللا من   !   واهللا لئن كان قاله لقد صدق ، فما يعجبكم من ذلك   :  
السماء إىل األرض يف ساعة من ليل أو ار فأصدقه ، فهذا أبعد مما تعجبون منه ، مث أقبل حىت انتهى إىل 

 يا نيب اهللا ، أحدثت هؤالء القوم أنك جئت بيت املقدس هذه   :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ف
 فقال رسول اهللا صلى اهللا   :   قال احلسن - يا نيب اهللا ، فصفه يل ، فإين قد جئته   :   نعم ؛ قال   :   قال   ؟  الليلة 

م يصفه أليب بكر ، ويقول  فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل- فرفع يل حىت نظرت إليه   :  عليه وسلم 
 صدقت ، أشهد أنك   :   صدقت ، أشهد أنك رسول اهللا ، كلما وصف له منه شيئا ، قال   :  أبو بكر 
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 وأنت يا أبا بكر الصديق ؛   :  رسول اهللا ، حىت إذا انتهى ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر 
 وما جعلنا الرؤيا   "     :   وأنزل اهللا تعاىل فيمن ارتد عن إسالمه لذلك   :   قال احلسن   .  فيومئذ مساه الصديق 

 فهذا   .     "  اليت أريناك إال فتنة للناس ، والشجرة امللعونة يف القرآن ، وخنوفهم ، فما يزيد إال طغيانا كبريا 
     .   قتادة  وما دخل فيه من حديث  .  حديث احلسن عن مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رواية عائشة عن مسراه صلى اهللا عليه و سلم 

 ما   :   أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت تقول   :   حدثين بعض آل أيب بكر   :  قال ابن إسحاق 
  رواية معاوية عن مسراه صلى اهللا  .  فُقد جسد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن اهللا أسرى بروحه 

 أن معاوية بن أيب سفيان   :   وحدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس   :  عليه و سلم قال ابن إسحاق 
          .   كانت رؤيا من اهللا تعاىل صادقة   :  ، كان إذا سئل عن مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

  جواز أن يكون اإلسراء رؤيا 

 وما    "     :   إن هذه اآلية نزلت يف ذلك ، قول اهللا تبارك وتعاىل   :  ما ، لقول احلسن فلم ينكر ذلك من قوهل
 ، ولقول اهللا تعاىل يف اخلرب عن إبراهيم عليه السالم إذ قال البنه   "   جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس 

 فعرفت أن الوحي من اهللا يأيت األنبياء   .  مث مضى على ذلك    "    يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك    "     :  
 تنام   :   يقول - فيما بلغين - وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال ابن إسحاق   .  أيقاظا ونياما 

 أي  واهللا أعلم أي ذلك كان قد جاءه ، وعاين فيه ما عاين ، من أمر اهللا ، على  .  عيناي وقليب يقظان 
       .   نائما ، أو يقظان ، كل ذلك حق وصدق   :  حاليه كان 

  وصفه صلى اهللا عليه وسلم إلبراهيم وموسى وعيسى 

 وزعم الزهرى عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصف   :  قال ابن إسحاق 
 أما إبراهيم ، فلم أر رجال أشبه قط   :  ألصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حني رآهم يف تلك الليلة ، فقال 

بصاحبكم ، وال صاحبكم أشبه به منه ؛ وأما موسى ، فرجل آدم طويل ضرب جعد أقىن كأنه من رجال 
شنوءة ؛ وأما عيسى بن مرمي ، فرجل أمحر ، بني القصري والطويل ، سبط الشعر ، كثري ِخيالن الوجه ، 

     .  ، وليس به ماء ، أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي كأنه خرج من دمياس ، ختال رأسه يقطر ماء 

  علي يصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
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 وكانت صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكر عمر موىل غفرة عن إبراهيم بن   :  قال ابن هشام 
 ، إذا نعت رسول اهللا صلى اهللا  كان علي بن أيب طالب عليه السالم  :  حممد بن علي بن أيب طالب ، قال 

 وكان ربعة من القوم ، ومل يكن باجلعد   .   مل يكن بالطويل املمغط ، وال القصري املتردد   :  عليه وسلم قال 
القطط وال السبط ، كان جعدا رجال ، ومل يكن باملطهم وال املكلثم ، وكان أبيض مشربا ، أدعج 

املشاش والكتد ، دقيق املسربة ، أجرد شثْن الكفني والقدمني ، إذا مشى العينني ، أهدب األشفار ، جليل 
تقلع ، كأمنا ميشي يف صبب ، وإذا التفت التفت معا ، بني كتفيه خامت النبوة ، وهو صلى اهللا عليه و سلم 

لينهم خامت النبيني ، أجود الناس كفا ، وأجرأ الناس صدرا ، وأصدق الناس هلجة ، وأوىف الناس ذمة ، وأ
 مل أر قبله وال بعده   :  عريكة ، وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه أحبه ، يقول ناعته 

     .  مثله ، صلى اهللا عليه وسلم 

  رواية أم هانئ عن اإلسراء 

يف  وكان فيما بلغين عن أمر هانئ بنت أيب طالب رضي اهللا عنها ، وامسها هند ،   :  قال حممد بن إسحاق 
 ما أُسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال   :  مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أا كانت تقول 

وهو يف بييت ، نام عندي تلك الليلة يف بييت ، فصلى العشاء اآلخرة ، مث نام ومننا ، فلما كان قبيل الفجر 
صليت   يا أم هاىنء ، لقد   :   وصلينا معه ، قال أهبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فلما صلى الصبح

معكم العشاء اآلخرة كما رأيت ذا الوادي ، مث جئت بيت املقدس فصليت فيه ، مث قد صليت صالة 
الغداة معكم اآلن كما ترين ، مث قام ليخرج ، فأخذت بطرف ردائه ، فتكشف عن بطنه كأنه قُبطية 

 قالت   .   واهللا ألحدثنهموه   :  هللا ، ال حتدث ذا الناس فيكذبوك ويؤذوك ؛ قال  يا نيب ا  :  مطوية ، فقلت له 
 وحيك اتبعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تسمعي ما يقول للناس ،   :   فقلت جلارية يل حبشية   :  

 ما آية   :  فعجبوا وقالوا  فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس أخربهم ،   .  وما يقولون له 
 آية ذلك أين مررت بعري بين فالن بوادي كذا وكذا ،   :   فإنا مل نسمع مبثل هذا قط ؛ قال   ؟  ذلك يا حممد 

       .  فأنفرهم حس الدابة ، فند هلم بعري ، فدللتهم عليه ، وأنا موجه إىل الشام 

الن ، فوجدت القوم نياما ، وهلم إناء فيه ماء قد غطوا مث أقبلت حىت إذا كنت بضجنان مررت بعري بين ف
عليه بشيء ، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ، مث غطيت عليه كما كان ؛ وآية ذلك أن عريهم اآلن 

يصوب من البيضاء ، ثنية التنعيم ، يقدمها مجل أورق ، عليه غرارتان ، إحدامها سوداء ، واآلخرى برقاء 
 القوم الثنية فلم يلقهم أولُ من اجلمل كما وصف هلم ، وسألوهم عن اإلناء ، فأخربوهم  فابتدر  :   قالت   .  

 وسألوا   .  أم وضعوه مملوءا ماء مث غطوه ، وأم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوه ، ومل جيدوا فيه ماء 
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وند لنا بعري ، فسمعنا  صدق واهللا ، لقد أُنفرنا يف الوادي الذي ذكر ،   :  اآلخرين وهم مبكة ، فقالوا 
     .  صوت رجل يدعونا إليه ، حىت أخذناه 

  قصة المعراج 

     "   حديث الخدري عن المعراج   "  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يصعد إلى السماء األولى 

هللا  مسعت رسول ا  :   وحدثين من ال أم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه قال   :  قال ابن إسحاق 
 ملا فرغت مما كان يف بيت املقدس ، أُيت باملعراج ، ومل أر شيئا قط أحسن   :  صلى اهللا عليه وسلم يقول 

منه ، وهو الذي ميد إليه ميتكم عينيه إذا حضر ، فأصعدين صاحيب فيه ، حىت انتهى يب إىل باب من 
 إمساعيل ، حتت يديه اثنا   :   ، يقال له  باب احلفظة ، عليه ملك من املالئكة  :  أبواب السماء ، يقال له 

 يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال -عشر ألف ملك ، حتت يدي كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك 
 من هذا يا جربيل   :   فلما دخل يب ، قال - وما يعلم جنود ربك إال هو   :  وسلم حني حدث ذا احلديث 

     .   فدعا يل خبري ، وقاله   :   قال   .   نعم   :   قال   ؟   أوقد بعث   :   قال   .    هذا حممد  :   قال   ؟  

  صفة مالك خازن النار 

   :   وحدثين بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أنه قال   :  قال ابن إسحاق 

خريا ويدعو به ،  قين ملك إال ضاحكا مستبشرا ، يقول تلقتين املالئكة حني دخلت السماء الدنيا ، فلم يل
حىت لقيين ملك من املالئكة ، فقال مثل ما قالوا ، ودعا مبثل ما دعوا به ، إال أنه مل يضحك ، ومل أر منه 

 يا جربيل من هذا امللك الذي قال يل كما قالت   :  من البشر مثل ما رأيت من غريه ، فقلت جلربيل 
 أما إنه   :   فقال يل جربيل   :   قال   ؟  ضحك إيل ، ومل أر منه من البشر مثل الذي رأيت منهم املالئكة ومل ي

لو ضحك إىل أحد كان قبلك ، أو كان ضاحكا إىل أحد بعدك ، لضحك إليك ، ولكنه ال يضحك ، 
     .  هذا مالك صاحب النار 

  من صفات جهنم أعاذنا اهللا منها 

    "   فقلت جلربيل ، وهو من اهللا تعاىل باملكان الذي وصف لكم   :   عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا

 فكشف عنها   :   قال   .   بلى ، يا مالك ، أِر حممدا النار   :   فقال   ؟   أال تأمره أن يريين النار   :     "   مطاع مث أمني 
 يا جربيل ، مره   :   فقلت جلربيل   :   قال   .  ما أرى  ففارت وارتفعت ، حىت ظننت لتأخذن   :  غطاءها ، فقال 
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 فما شبهت   .   اخيب ، فرجعت إىل مكاا الذي خرجت منه   :   فأمره ، فقال هلا   :   قال   .  فلريدها إىل مكاا 
     .   حىت إذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها   .  رجوعها إال وقوع الظل 

     "   و عود إلى حديث الخدري عن المعراج   "  ح على آدم عليه السالم ، عرض األروا

 ملا دخلت السماء الدنيا ،   :   إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال   :  و قال أبو سعيد اخلدري يف حديثه 
رضت عليه خريا ويعرض عليه أرواح بين آدم ، فيقول لبعضها إذا عا رجال جالسا ت ر به ، رأيتس

 أف ، ويعبس بوجهه   :   روح طيبة خرجت من جسد طيب ؛ ويقول لبعضها إذا عرضت عليه   :  ويقول 
 هذا أبوك آدم ،   :   قال   ؟   من هذا جربيل   :   قلت   :   قال   .  خبيثة خرجت من جسد خبيث   روح   :  ويقول 

 روح طيبة خرجت من جسد   :   وقال   .   منهم سر ا تعرض عليه أرواح ذريته ، فإذا مرت به روح املؤمن
 روح خبيثة خرجت   :   وإذا مرت به روح الكافر منهم أفَّف منها وكرهها ، وساءه ذلك ، وقال   .  طيب 

       .  من جسد خبيث 

  صفة أكلة أموال اليتامى ظلما 

قطع من نار كاألفهار ، يقذفوا يف أفواههم  مث رأيت رجاال هلم مشافر كمشافر اإلبل ، يف أيديهم   :  قال 
     .   هؤالء أكلة أمول اليتامى ظلما   :   قال   ؟   من هؤالء يا جربيل   :   فقلت   .  ، فتخرج من أدبارهم 

  صفة أكلة الربا 

 حني  مث رأيت رجاال هلم بطون مل أر مثلها قط بسبيل آل فرعون ، ميرون عليهم كاإلبل املهيومة  :  قال 
 من هؤالء يا   :   قلت   :   قال   .  يعرضون على النار ، يطئوم ال يقدرون على أن يتحولوا من مكام ذلك 

     .   هؤالء أكلة الربا   :   قال   ؟  جربيل 

  صفة الزناة من بني آدم 

ون من الغث املننت ،  مث رأيت رجاال بني أيديهم حلم مثني طيب ، إىل جنبه حلم غث مننت ، يأكل  :  قال 
 هؤالء الذين يتركون ما أحل اهللا   :   قال   ؟   من هؤالء يا جربيل   :   قلت   :   قال   .  ويتركون السمني الطيب 

       .  هلم من النساء ، ويذهبون إىل ما حرم اهللا عليهم منهن 

  من نسبت ابنا لزوجها من غيره 
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 هؤالء الاليت أدخلن على   :   قال   ؟   من هؤالء يا جربيل   :  ن ، فقلت  مث رأيت نساء معلقات بثديه  :  قال 
 وحدثين جعفر بن عمرو ، عن القاسم بن حممد أن   :   قال ابن إسحاق   .  الرجال من ليس من أوالدهم 

م ،  اشتد غضب اهللا على امرأة أدخلت على قوم من ليس منه  :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
     .  فأكل حرائبهم ، واطلع على عورام 

  صعوده صلى اهللا عليه وسلم إلى السماوات اآلخرة ، وما رأى منها 

 عيسى   :   مث أصعدين إىل السماء الثانية ، فإذا فيها ابنا اخلالة   :  مث رجع إىل حديث أيب سعيد اخلدري ، قال 
دين إىل السماء الثالثة ، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر  مث أصع  :  بن مرمي ، وحيىي بن زكريا ، قال 

 مث أصعدين   :   قال   .   هذا أخوك يوسف ابن يعقوب   :   قال   ؟   من هذا يا جربيل   :   قلت   :  ليلة البدر ؛ قال 
 يقول رسول اهللا صلى   :  ال  ق- هذا إدريس   :   قال   ؟  من هو     :  إىل السماء الرابعة ، فإذا فيها رجل فسألته 

 مث أصعدين إىل السماء اخلامسة فإذا فيها كهل أبيض الرأس   :   قال - ورفعناه مكانا عليا   :  اهللا عليه وسلم 
 قال هذا احملبب يف   ؟   من هذا يا جربيل   :   قلت   :  واللحية ، عظيم العثنون ، مل أر كهال أمجل منه ؛ قالت 

 مث أصعدين إىل السماء السادسة ، فإذا فيها رجل آدم طويل أقىن ، كأنه   :   قال   .  ن عمران قومه هارون ب
 مث أصعدين إىل   .   هذا أخوك موسى بن عمران   :   قال   ؟   من هذا يا جربيل   :  من رجال شنوءة ؛ فقلت له 

عمور ، يدخله كل يوم سبعون ألف السماء السابعة ، فإذا فيها كهل جالس على كرسي إىل باب البيت امل
   :   مل أر رجال أشبه بصاحبكم ، وال صاحبكم أشبه به منه ؛ قال   .  ملك ، ال يرجعون فيه إىل يوم القيامة 

 مث دخل يب اجلنة ، فرأيت فيها جارية لعساء   :   قال   .   هذا أبوك إبراهيم   :   قال   ؟   من هذا يا جربيل   :  قلت 
 لزيد بن حارثة ، فبشر ا رسول اهللا صلى اهللا   :   وقد أعجبتين حني رأيتها ؛ فقالت   ؟   ملن أنت   :  تها ، فسأل

       .  عليه وسلم زيد بن حارثة 

  فرض الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم 

يه وسلم ، فيما  ومن حديث عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عل  :  قال ابن إسحاق 
 من هذا يا   :   أن جربيل مل يصعد به إىل مساء من السماوات إال قالوا له حني يستأذن يف دخوهلا   :  بلغين 

 حياه اهللا من أخ   :   نعم ؛ فيقولون   :   فيقول   ؟   أوقد بعث إليه   :   حممد ؛ فيقولون   :   فيقول   ؟  جربيل 
إىل السماء السابعة ، مث انتهى به إىل ربه ، ففرض عليه مخسني صالة يف كل  حىت انتهى به   !  وصاحب 

     .  يوم 
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موسى بن عمران عليه السالم يطلب من النبي عليه الصالة والسالم سؤال ربه التخفيف عن 
  أمته في أمر الصالة 

    

ت مبوسى بن عمران ، ونعم  فأقبلت راجعا ، فلما مرر  :   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال 
 إن   :   مخسني صالة كل يوم ؛ فقال   :   فقلت   ؟  الصاحب كان لكم ، سألين كم فُرض عليك من الصالة 

 فرجعت   .  الصالة ثقيلة ، وإن أمتك ضعيفة ، فارجع إىل ربك ، فاسأله أن خيفف عنك وعن أمتك 
 مث انصرفت فمررت على موسى فقال يل مثل   .  فسألت ريب أن خيفف عين وعن أميت ، فوضع عين عشرا 

 مث انصرفت فمررت على   .  ذلك ؛ فرجعت فسألت ريب ، أن خيفف عين وعن أميت ، فوضع عين عشرا 
 مث مل يزل يقول يل مثل ذلك ،   .  موسى فقال يل مثل ذلك ؛ فرجعت فسألت ريب ، فوضع عين عشرا 

ل ربك ، حىت انتهيت إىل أن وضع ذلك عين ، إال مخس صلوات  فارجع فاسأ  :  كلما رجعت إليه ، قال 
 قد راجعت ريب وسألته ، حىت   :   مث رجعت إىل موسى ، فقال يل مثل ذلك ، فقلت   .  يف كل يوم وليلة 

 فمن أَداهن منكم إميانا ن ، واحتسابا هلن ، كان له أجر مخسني صالة   .  استحييت منه ، فما أنا بفاعل 
     .  وبة مكت

  المستهزئون بالرسول ، وكفاية اهللا أمرهم 

 فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمر اهللا تعاىل صابرا حمتسبا ، مؤديا إىل قومه   :  قال ابن إسحاق 
 وكان عظماء املستهزئني ، كما حدثين   .  النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب واألذى و االستهزاء 

     .  ن رومان ، عن عروة بن الزبري ، مخسة نفر من قومهم ، وكانوا ذوي أسنان وشرف يف قومهم يزيد ب

  أسماء المستهزئين بالرسول من بني أسد 

 األسود بن املطلب بن أسد أبو زمعة ، وكان رسول اهللا   :  من بين أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب 
 اللهم أَعِم   :  دعا عليه ملا كان يبلغه من أذاه واستهزائه به ، فقال  قد - فيما بلغين -صلى اهللا عليه وسلم 
 األسود بن عبد   :   املستهزئون بالرسول من بين زهرة ومن بين زهرة بن كالب   .  بصره ، وأثكله ولده 

ة بن  املستهزئون بالرسول من بين خمزوم ومن بين خمزوم بن يقظ  .  يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
 املستهزئون بالرسول من بين سهم ومن بين سهم   .   الوليد بن املغرية بن عبداهللا بن عمر ابن خمزوم   :  مرة 

 العاص بن وائل بن هاشم   :   قال ابن هشام   .   العاص بن وائل بن هشام   :  بن عمرو بن هصيص بن كعب 
 احلارث بن الطُّالِطلة بن عمرو بن   :   ومن بين خزاعة  املستهزئون بالرسول من خزاعة  .  بن سعيد بن سهم 
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 فلما متادوا يف الشر ، وأكثروا برسول اهللا صلى اهللا عليه   .  احلارث بن عبد عمرو بن لؤي بن ملكان 
 فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني ، إنا كفيناك    "     :  وسلم االستهزاء ، أنزل اهللا تعاىل عليه 

     .     "    الذين جيعلون مع اهللا إهلا آخر فسوف يعلمون املستهزئني

  ما فعل اهللا بالمستهزئين 

 أن جربيل أتى   :   فحدثين يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبري ، أو غريه من العلماء   :  قال ابن إسحاق 
لى اهللا عليه وسلم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهم يطوفون بالبيت ، فقام وقام رسول اهللا ص

 ومر به األسود بن عبد   .  جنبه ، فمر به األسود بن املطلب ، فرمى يف وجهه بورقة خضراء ، فعمي 
 ومر به الوليد بن املغرية ، فأشار إىل أثر   .  يغوث ، فأشار إىل بطنه ، فاستستقى بطنه فمات منه حبنا 

 ، وهو جير سبله ، وذلك أنه مر برجل من جرح بأسفل كعب رجله ، كان أصابه قبل ذلك بسنني
خزاعة وهو يريش نبال له ، فتعلق سهم من نبله بإزاره ، فخدش يف رجله ذلك اخلدش ، وليس بشيء ، 

 ومر به العاص بن وائل ، فأشار إىل أمخص رجله وخرج على محار له يريد الطائف ،   .  فانتقض به فقتله 
 ومر به احلارث بن الطالطلة ، فأشار إىل   .  مخص رجله شوكة فقتلته فربض به على شبارقة ، فدخلت يف أ

        .  رأسه ، فامتخض قيحا ، فقتله 

  قصة أبي أزيهر الدوسي 

  وصية الوليد ألوالده 

 هشام بن الوليد ، والوليد بن   :   فلما حضرت الوليد الوفاة دعا بنيه ، وكانوا ثالثة   :  قال ابن إسحاق 
 أي بين ، أوصيكم بثالث ، فال تضيعوا فيهن دمي يف خزاعة فال   :  وخالد بن الوليد ، فقال هلم الوليد ، 

تطُلُّنه ، واهللا إين ألعلم أم منه برآء ، ولكين أخشى أن تسبوا به بعد اليوم ؛ ورباي يف ثقيف ، فال 
وكان أبو أزيهر قد زوجه بنتا ، مث    .  تدعوه حىت تأخذوه ؛ وعقري عند أيب أُزيهر ، فال يفوتنكم به 

     .  أمسكها عنه ، فلم يدخلها عليه حىت مات 

  عقل الوليد عند خزاعة 

 إمنا قتله   :  فلما هلك الوليد بن املغرية ، وثب بنو خمزوم على خزاعة يطلبون منهم عقْل الوليد ، وقالوا 
 فأبت عليهم خزاعة ذلك ، -شم  وكان لبين كعب حلف من بين عبداملطلب بن ها-سهم صاحبكم 
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 وكان الذي أصاب الوليد سهمه رجال من بين كعب بن -حىت تقاولوا أشعارا ، وغلظ بينهم األمر 
     :   فقال عبداهللا بن أيب أمية ابن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم -عمرو ، من خزاعة 

  ما قيل من األشعار في مقتل الوليد 

 وأن تتركوا الظهران تعوي ثعالبه  فتهربواإين زعيم أن تسريوا 

     ؟   أي األراك أطايبه   :  وأن تسألوا   وأن تتركوا ماء جبزعة أطرقا

 وال يتعاىل صاعدا من حناربه  فإنا أناس ال تطلّ دماؤنا

كعب بن  فأجابه اجلون بن أيب اجلون ، أخو بين   .  وكانت الظهران واألراك منازل بين كعب ، من خزاعة 
     :  عمرو اخلزاعي ، فقال 

 وملا تروا يوما تزول كواكبه  واهللا ال نؤيت الوليد ظُالمة

 وتفتح بعد املوت قسرا مشاربه   ويصرع منكم مسمن بعد مسمن 

 فكلكم باكي الوليد ونادبه  إذا ما أكلتم خبزكم و خزيركم

   .  ، فأعطتهم خزاعة بعض العقل ، وانصرفوا عن بعض مث إن الناس ترادوا وعرفوا أمنا خيشى القوم السبة 

     :  فلما اصطلح القوم قال اجلون بن أيب اجلون 

 ملا قد محلنا للوليد وقائل  وقائلة ملا اصطلحنا تعجبا

 وملا تروا يوما كثري البالبل  أمل تقسموا تؤتوا الوليد ظُالمة

  آمنا كلُّ راحلفأم هواه   فنحن خلطنا احلرب بالسلم فاستوت 

 فلحق   .  مث مل ينته اجلون بن أيب اجلون حىت افتخر بقتل الوليد ، وذكر أم أصابوه ، وكان ذلك باطال 
     :   ما حذره ، فقال اجلون بن أيب اجلون  بالوليد وبولده وقومه من ذلك 

 مبكة منهم قدر كثري  أال زعم املغرية أن كعبا

 ا ميشي املُعلْهج واملهري  افال تفخر مغرية أن تراه

 كما أرسى مبثبته ثبري  ا آباؤنا وا ولدنا

 ليعلم شأننا أو يستثري  وما قال املغرية ذاك إال

 نطل دماء أنت ا خبري  فإن دم الوليد يطل إنا

 زعافا وهو ممتلىء ري   كساه الفاتك امليمون سهما 

 د وجبته بعريكأنه عن  فخر ببطن مكة مسلحبا
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 صغار جعدة األوبار خور  سيكفيين ِمطالَ أيب هشام

     .   تركنا منها بيتا واحدا أُقذع فيه   :  قال ابن هشام 

  مقتل أبي أزيهر و ثورة بني عبد مناف لذلك 

 مث عدا هشام بن الوليد على أيب أزيهر ، وهو بسوق ذي ااز ، وكانت عند أيب   :  قال ابن إسحاق 
 فقتله بعقر الوليد الذي - وكان أبو أزيهر رجال شريفا يف قومه -فيان بن حرب عاتكة بنت أيب أزيهر س

كان عنده ، لوصية أبيه إياه ، وذلك بعد أن هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ومضى بدر 
فيان ، فجمع بين عبد ، وأُصيب به من أصيب من أشراف قريش من املشركني ؛ فخرج يزيد بن أيب س

       .   أُخفر أبو سفيان يف صهره ، فهو ثائر به   :  مناف ، وأبو سفيان بذي ااز ، فقال الناس 

    وكان أبو سفيان رجال حليما منكرا ، حيب قومه حبا -فلما مسع أبو سفيان بالذي صنع ابنه يزيد 

 حدث يف أيب أزيهر ، فأتى ابنه وهو يف  احنط سريعا إىل مكة ، وخشي أن يكون بني قريش-شديدا 
احلديد ، يف قومه من بين عبد مناف واملطيبني ، فأخذ الرمح من يده ، مث ضرب به على رأسه ضربة هده 

 سنؤتيهم   .   أتريد أن تضرب قريشا بعضهم ببعض يف رجل من دوس   !   قبحك اهللا   :  منها ، مث قال له 
 فانبعث حسان بن ثابت حيرض يف دم أيب أزيهر ، ويعري أبا سفيان   .  ألمر العقل إن قبلوه ، وأطفأ ذلك ا

     :  خفْرته وجيبنه ، فقال 

 وجار ابن حرب باملغمس ما يغدو   غدا أهل ضوجى ذي ااز كليهما 

 وما منعت خمزاة والدها هند  ومل مينع العري الضروط ذماره

 وأخلف مثلها جددا بعدفأبِل   كساك هشام بن الوليد ثيابه

 وأصبحت رخوا ما ختُب وما تعدو  قضى وطرا منه فأصبح ماجدا

 لَبلَّ نعال القوم معتبط ورد  فلو أن أشياخا ببدر تشاهدوا

 بئس واهللا   !   يريد حسان أن يضرب بعضنا ببعض يف رجل من دوس   :  فلما بلغ أبا سفيان قول حسان قال 
     !  ما ظن 

   خالد بربا أبيه ، و ما نزل في ذلك من القرآن مطالبة

وملا أسلم أهل الطائف كلم رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد يف ربا الوليد ، الذي كان يف 
 فذكر يل بعض أهل العلم أن هؤالء اآليات من حترمي   :   قال ابن إسحاق     .  ثقيف ، ملا كان أبوه أوصاه به 
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 يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ، وذروا ما   "     :   الربا بأيدي الناس نزلن يف ذلك من طلب خالد الربا ما بقي من
     .  إىل آخر القصة فيها   .     "  بقي من الربا إن كنتم مؤمنني 

  ثورة دوس لألخذ بثأر أبي أزيهر ، و حديث أم غيالن 

اإلسالم بني الناس ؛ إال أن ضرار بن اخلطاب بن مرادس ومل يكن يف أيب أزيهر ثأر نعلمه ، حىت حجز 
الفهري خرج يف نفر من قريش إىل أرض دوس ، فرتلوا على امرأة يقال هلا أم غيالن ، موالة لدوس ، 

وكانت متشط النساء ، وجتهز العرائس ، فأرادت دوس قتلهم بأيب أزيهر ، فقامت دوم أم غيالن ونسوة 
     :  ال ضرار بن اخلطاب يف ذلك معها ، حىت منعتهم ، فق

 ونسوا إذ هن شعث عواطلُ  جزى اهللا عنا أم غيالن صاحلا

 وقد برزت للثائرين املقاتل  فهن دفعن املوت بعد اقترابه

 بعز وأدا الشراج القوابل   دعت دعوة دوسا فسالت شعاا 

 فاصلوما بردت منه لدي امل  وعمرا جزاه اهللا خريا فما وىن

 وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل  فجردت سيفي مث قمت بنصله

 وجيوز   :   أن اليت قامت دون ضرار أم مجيل ، ويقال أم غيالن ؛ قال   :   حدثين أبو عبيدة   :  قال ابن هشام 
     .  أن تكون أم غيالن قامت مع أم مجيل فيمن قام دونه 

  أم جميل و عمر بن الخطاب 

 إين   :   فلما انتسبت له عرف القصة ، فقال   :   بن اخلطاب أتته أم مجيل ، وهي ترى أنه أخوه فلما قام عمر
     .  وهو غاز ، وقد عرفت ِمنتك عليه ، فأعطاها على أا ابنة سبيل  لست بأخيه إال يف اإلسالم ، 

  ضرار و عمر بن الخطاب 

ق عمر بن اخلطاب يوم أحد ، فجعل يضربه بعرض الرمح  وكان ضرار حل  :   قال ابن هشام   :  قال الراوي 
 وفاة أيب طالب وخدجية ، وما   .   انج يا بن اخلطاب ال أقتلك ؛ فكان عمر يعرفها له بعد إسالمه   :  ويقول 

     عاناه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدمها 

  من كان يؤذي الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
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 أبا هلب ، واحلكم بن   :  وكان النفر الذن يؤذون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته    :  قال ابن إسحاق 
العاص بن أمية ، وعقبة بن أيب معيط ، وعدي بن محراء الثقفي ، وابن األصداء اهلذيل ؛ وكانوا جريانه مل 

يه صلى اهللا عليه  يطرح عل- فيما ذكر يل -يسلم منهم أحد إال احلكم بن أيب العاص ، فكان أحدهم 
وسلم رحم الشاة وهو يصلي ، وكان أحدهم يطرحها يف برمته إذا نصبت له ، حىت اختذ رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم حجرا يستتر به منهم إذا صلى ، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا طرحوا 
 ، عن عروة بن الزبري ، خيرج به رسول عليه ذلك األذى ، كما حدثين عمر بن عبداهللا بن عروة بن الزبري

   !   يا بين عبد مناف ، أي جوار هذا   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم على العود ، فيقف به على بابه ، مث يقول 

     .  مث يلقيه يف الطريق 

  طمع المشركين في الرسول صلى اهللا عليه و سلم بعد وفاة أبي طالب و خديجة 

يف عام واحد ، فتتابعت على رسول اهللا   مث إن خدجية بنت خويلد وأبا طالب هلكا   :  قال ابن إسحاق 
صلى اهللا عليه وسلم املصائب لك خدجية ، وكانت له وزير صدق على اإلسالم ، يشكو إليها ؛ ولك 

عمه أيب طالب ، وكان له عضدا وحرزا يف أمره ، ومنعة وناصرا على قومه ، وذلك قبل مهاجره إىل 
 فلما هلك أبو طالب ، نالت قريش من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األذى   .  املدينة بثالث سنني 

   .  ما مل تكن تطمع به يف حياة أيب طالب ، حىت اعترضه سفيه من سفهاء قريش ، فنثر على رأسه ترابا 

 ملا نثر ذلك السفيه على رأس   :  ، قال  فحدثين هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبري   :  قال ابن إسحاق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك التراب ، دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيته والتراب على 
رأسه ، فقامت إليه إحدى بناته ، فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه 

 ما نالت مين قريش شيئا   :   و يقول بني ذلك   :   قال   .  ة ، فإن اهللا مانع أباك  ال تبكي يا بني  :  وسلم يقول هلا 
 املشركون يطلبون عهدا بينهم وبني الرسول عند أيب طالب ملا ثقل به   .  أكرهه ، حىت مات أبو طالب 

 إن   :  ها لبعض  وملا اشتكى أبو طالب ، وبلغ قريشا ثقله ، قالت قريش بعض  :  املرض قال ابن إسحاق 
محزة وعمر قد أسلما ، وقد فشا أمر حممد يف قبائل قريش كلها ، فانطلقوا بنا إىل أيب طالب ، فيأخذ لنا 

 فحدثين العباس بن عبداهللا   :   قال ابن إسحاق   .  على ابن أخيه ، وليعطه منا ، واهللا ما نأمن أن يبتزونا أمرنا 
 مشوا إىل أيب طالب فكلموه ؛ وهم أشراف   :   ابن عباس ، قال بن معبد بن عباس عن بعض أهله ، عن

 عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، وأبو سفيان بن حرب   :  قومه 
 يا أبا طالب ، إنك منا حيث قد علمت ، وقد حضرك ما ترى ،   :  ، يف رجال من أشرافهم ، فقالوا 

ك ، وقد علمت الذي بيننا وبني ابن أخيك ، فادعه ، فخذ له منا ، وخذ لنا منه ، ليكف عنا وختوفنا علي
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   :   يا ابن أخي   :  ، ونكف عنه ، وليدعنا وديننا ، وندعه ودينه ؛ فبعث إليه أبو طالب ، فجاءه ، فقال 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا   :   قال   .  هؤالء أشراف قومك ، قد اجتمعوا لك ، ليعطوك ، وليأخذوا منك 
 فقال أبو   :   قال   .   نعم ، كلمة واحدة تعطونيها متلكون ا العرب ، وتدين لكم ا العجم   :  عليه وسلم 

 قال   .   ال إله إال اهللا ، وختلعون ما تعبدون من دونه   :   تقولون   :   نعم وأبيك ، وعشر كلمات ؛ قال   :  جهل 
 مث قال   :   قال   !   أتريد يا حممد أن جتعل اآلهلة إهلا واحدا ، إن أمرك لعجب   :   بأيديهم ، مث قالوا  فصفقوا  :  

 إنه واهللا ما هذا الرجل مبعطيكم شيئا مما تريدون ، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم ،   :  بعضهم لبعض 
     .   مث تفرقوا   :   قال   .  حىت حيكم اهللا بينكم وبينه 

  رجاء الرسول إسالم أبي طالب ، و حديث ذلك 

    

   :   واهللا يا ابن أخي ، ما رأيتك سألتهم شططا ؛ قال   :  فقال أبو طالب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 أي عم ، فأنت   :  فلما قاهلا أبو طالب طمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إسالمه ، فجعل يقول له 
 فلما رأى حرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه ،   :   قال   .  ستحل لك ا الشفاعة يوم القيامة فقلها أ

 يا ابن أخي ، واهللا لوال خمافة السبة عليك وعلي بين أبيك من بعدي ، وأن تظن قريش أين إمنا قلتها   :  قال 
 نظر   :   فلما تقارب من أيب طالب املوت قال   :    قال  .  جزعا من املوت لقلتها ، ال أقوهلا إال ألسرك ا 

 يا ابن أخي ، واهللا لقد قال أخي الكلمة   :   فقال   :   فأصغى إليه بأذنه ، قال   :  العباس إليه حيرك شفتيه ، قال 
 فيمن طلبوا العهد  ما نزل  .   مل أمسع   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  اليت أمرته أن يقوهلا ، قال 

 وأنزل اهللا تعاىل يف الرهط الذين كانوا قد اجتمعوا إليه ، وقال هلم ما   :  على الرسول عند أيب طالب قال 
 إىل قوله   .    .    .     "    ص والقرآن ذي الذكر ، بل الذين كفروا يف عزة وشقاق    "     :  قال ، وردوا عليه ما ردوا 

 وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على   .   أجعل اآلهلة إهلا واحدا ، إن هذا لشيء عجاب    "     :  تعاىل 
 إن اهللا    "     :   يعنون النصارى ، لقوهلم   .     "    ما مسعنا ذا يف امللة اآلخرة   .  آهلتكم ، إن هذا لشيء يراد 

     .  مث هلك أبو طالب   .      "   إن هذا إال اختالق    "   -   "   ثالث ثالثة 

 سعي الرسول إلى الطائف يطلب النصرة ، وموقف ثقيف منه

 وملا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األذى ما مل   :  قال ابن إسحاق 
ئف ، يلتمس تكن تنال منه يف حياة عمه أيب طالب ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطا
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النصرة من ثقيف ، واملنعة م من قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا عز وجل ، فخرج 
     .  إليهم وحده 

الثالثة الذين نزل بهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أشرافهم ، و تحريضهم 
  عليه

 ملا انتهى رسول اهللا صلى   :  ب القرظي ، قال  فحدثين يزيد بن زياد ، عن حممد بن كع  :  قال ابن إسحاق 
اهللا عليه وسلم إىل الطائف ، عمد إىل نفر من ثقيف ، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ، وهم إخوة 

 عبد ياليل بن عمرو بن عمري ، ومسعود بن عمرو بن عمري ، وحبيب بن عمرو بن عمري بن   :  ثالثة 
يف ، وعند أحدهم امرأة من قريش من بين مجح ، فجلس إليهم عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن ثق

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فدعاهم إىل اهللا ، وكلمهم مبا جاءهم له من نصرته على اإلسالم ، 
 هو ميرط ثياب الكعبة إن كان اهللا أرسلك ؛   :  والقيام معه على من خالفه من قومه ؛ فقال له أحدهم 

 لئن كنت رسوال   .   واهللا ال أكلمك أبدا   :   وقال الثالث   !   أما وجد اهللا أحدا يرسله غريك   :  وقال اآلخر 
من اهللا كما تقول ، ألنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكالم ، ولئن كنت تكذب على اهللا ، ما ينبغي 

 - ثقيف ، وقد قال هلم  فقام رسول اهللا صلى عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خري  .  يل أن أكلمك 

 إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عين ، وكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبلغَ قومه   :   -فيما ذكر يل 
     :   قال عبيد بن األبرص   :   قال ابن هشام   .  عنه ، فيذِْئرهم ذلك عليه 

 ذَِئروا لقتلى عامر وتعصبوا  ولقد أتاين عن متيم أم

لم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبونه ويصيحون به ، حىت اجتمع عليه الناس ، وأجلئوه إىل ف
 إىل  حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، ومها فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ، فعمد 

ان ما لقي من سفهاء أهل الطائف ، وقد  وابنا ربيعة ينظران إليه ، ويري  .  ظل حبلة من عنب ، فجلس فيه 
 ماذا لقينا من   :   املرأة اليت من بين مجح ، فقال هلا - فيما ذكر يل -لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

       ؟  أمحائك 

  شكواه صلى اهللا عليه وسلم إليه تعالى

 إليك أشكو ضعف قويت ، وقلة  اللهم- فيما ذكر يل -فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 إىل   ؟  حيليت ، وهواين على الناس ، يا أرحم الرامحني ، أنت رب املستضعفني ، وأنت ريب ، إىل من تكلين 

 إن مل يكن بك علي غضب فال أبايل ، ولكن عافيتك هي   ؟   أم إىل عدو ملكته أمري   ؟  بعيد يتجهمين 
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ت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ترتل يب أوسع يل ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرق
     .  غضبك ، أو حيل علي سخطك ، لك العتىب حىت ترضى ، وال حول وال قوة إال بك 

  قصته صلى اهللا عليه وسلم مع عداس النصراني

الما هلما نصرانيا ،  فلما رآه ابنا ربيعة ، عتبة وشيبة ، وما لقي ، حتركت له رمحهما ، فدعوا غ  :  قال 
 خذ قطفا من هذا العنب ، فضعه يف هذا الطبق ، مث اذهب به إىل ذلك الرجل   :  يقال له عداس ، فقاال له 

 ففعل عداس ، مث أقبل به حىت وضعه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث   .  ، فقل له يأكل منه 
 باسم اهللا ، مث أكل ، فنظر   :   اهللا عليه وسلم فيه يده ، قال  كل ، فلما وضع رسول اهللا صلى  :  قال له 

 واهللا إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا   :  عداس يف وجهه ، مث قال 
 أهل نينوى  نصراين ، وأنا رجل من  :   قال   ؟   ومن أهل أي البالد أنت يا عداس ، وما دينك   :  عليه وسلم 

 وما   :   من قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت ؛ فقال له عداس   :  ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ذاك أخي ، كان نبيا وأنا نيب ، فأكب   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ؟  يدريك ما يونس بن مىت 

 يقول ابنا ربيعة أحدمها   :   قال   .  رأسه ويديه وقدميه عداس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل 
 ما لك تقبل   !   ويلك يا عداس   :   فلما جاءمها عداس ، قاال له   .   أما غالمك فقد أفسده عليك   :  لصاحبه 

أمر ما  يا سيدي ما يف األرض شيء خري من هذا ، لقد أخربين ب  :   قال   ؟  رأس هذا الرجل ويديه وقدميه 
 وفد جن   .   وحيك يا عداس ، ال يصرفنك عن دينك ، فإن دينك خري من دينه   :  يعلمه إال نيب ؛ قاال له 

 مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف من الطائف   :  نصيبني الذين استمعوا له و آمنوا به قال 
ة قام من جوف الليل يصلي ، فمر به راجعا إىل مكة ، حني يئس من خري ثقيف ، حىت إذا كان بنخل

 سبعة نفر من جن أهل نصيبني ، - فيما ذكر يل -النفر من اجلن الذين ذكرهم اهللا تبارك وتعاىل ، وهم 
 فقص اهللا   .  فاستمعوا له ؛ فلما فرغ من صالته ولوا إىل قومهم منذرين ، قد آمنوا وأجابوا إىل ما مسعوا 

 وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون    ""     :  م ، قال اهللا عز وجل خربهم عليه صلى اهللا عليه وسل
 قل أوحي إيل أنه    "     :   وقال تبارك وتعاىل   .     "    وجيركم من عذاب أليم    "     :   إىل قوله تعاىل   .    .    .     ""   القرآن 

 عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه   .  ر القصة من خربهم يف هذه السورة  إىل آخ  .    .    .     "   استمع نفر من اجلن 
  وسلم نفسه على القبائل 

  عرض الرسول صلى اهللا عليه و سلم نفسه على العرب في مواسمهم 
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 مث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ، وقومه أشد ما كانوا عليه من خالفه   :  قال ابن إسحاق 
 فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه يف   .   قليال مستضعفني ، ممن آمن به وفراق دينه ، إال

املواسم ، إذا كانت ، على قبائل العرب يدعوهم إىل اهللا ، وخيربهم أنه نيب مرسل ، ويسأهلم أن يصدقوه 
بنا ، من ال أم ، عن زيد بن  فحدثين من أصحا  :   قال ابن إسحاق   .  ومينعوه حىت يبني هلم اهللا ما بعثه به 
       .   ربيعة بن عباد   :   قال ابن هشام - أو من حدثه أبو الزناد عنه -أسلم ، عن ربيعة بن عباد الديلي ، 

  أبو لهب يفرق الناس من حوله صلى اهللا عليه وسلم 

 مسعت ربيعة بن عباد ، حيدثه   :   وحدثين حسني بن عبداهللا بن عبيد اهللا بن عباس ، قال   :  قال ابن إسحاق 
 إين لغالم شاب مع أيب مبىن ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقف على منازل القبائل من   :  أيب ، قال 

 يا بين فالن ، إين رسول اهللا إليكم ، يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا ، وأن   :  العرب ، فيقول 
ن هذه األنداد ، وأن تؤمنوا يب ، وتصدقوا يب ، ومتنعوين ، حىت أُبني عن اهللا ختلعوا ما تعبدون من دونه م

 فإذا فرغ رسول اهللا   .   وخلفه رجل أحول وضيء ، له غديرتان ، عليه حلة عدنية   :   قال   .  ما بعثين به 
هذا إمنا يدعوكم أن  يا بين فالن ، إن   :  صلى اهللا عليه وسلم من قوله وما دعا إليه ، قال ذلك الرجل 

تسلخوا الالت والعزى من أعناقكم ، وحلفاءكم من اجلن من بين مالك بن أقيش ، إىل ما جاء به من 
 يا أبت ، من هذا الذي يتبعه ويرد   :   فقلت أليب   :   قال   .  البدعة والضاللة ، فال تطيعوه ، وال تسمعوا منه 

     :   قال النابغة   :   قال ابن هشام   .  بدالعزى بن عبداملطلب ، أبو هلب  هذا عمه ع  :   قال   ؟  عليه ما يقول 

 يقعقع خلف رجليه بشن   كأنك من مجال بين أقيش 

  عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على كندة 

 مليح   :    أنه أتى كندة يف منازهلم ، وفيهم سيد هلم يقال له  :   حدثنا ابن شهاب الزهري   :  قال ابن إسحاق 
     .  ، فدعاهم إىل اهللا عز وجل ، وعرض عليهم نفسه ، فأبوا عليه 

  عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على بني كلب 

 أنه أتى كلبا يف منازهلم ، إىل بطن   :   وحدثين حممد بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن حصني   :  قال ابن إسحاق 
 يا بين عبداهللا ،   :  فدعاهم إىل اهللا وعرض عليهم نفسه ، حىت إنه ليقول هلم  بنو عبداهللا ،   :  منهم يقال هلم 

     .  إن اهللا عز وجل قد أحسن اسم أبيكم ، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم 

  عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على بني حنيفة 
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 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   وحدثين بعض أصحابنا عن عبداهللا بن كعب بن مالك   :  قال ابن إسحاق 
وسلم أتى بين حنيفة يف منازهلم ، فدعاهم إىل اهللا وعرض عليهم نفسه ، فلم يكن أحد من العرب أقبح 

       .  عليهم ردا منهم 

  عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على بني عامر 

هم إىل اهللا عز وجل ، وعرض  وحدثين الزهري أنه أتى بين عامر بن صعصعة ، فدعا  :  قال ابن إسحاق 
 فراس بن عبداهللا بن سلمة   :   قال ابن هشام   .   بيحرة بن فراس   :   يقال له -عليهم نفسه ، فقال رجل منهم 

 واهللا ، لو أين أخذت هذا الفىت من قريش ،   :   -اخلري بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
 أرأيت إن حنن بايعناك على أمرك ، مث أظهرك اهللا على من خالفك ، أيكون   :  ألكلت به العرب ، مث قال 

 أفتهدف حنورنا للعرب   :   فقال له   :   األمر إىل اهللا يضعه حيث يشاء ؛ قال   :   قال   ؟  لنا األمر من بعدك 
 فلما صدر الناس رجعت   .    ال حاجة لنا بأمرك ؛ فأبوا عليه  !  دونك ، فإذا أظهرك اهللا كان األمر لغرينا 

بنو عامر إىل شيخ هلم ، قد كانت أدركته السن ، حىت ال يقدر أن يوايف معهم املواسم ، فكانوا إذا 
رجعوا اليه حدثوه مبا يكون يف ذلك املوسم ؛ فلما قدموا عليه ذلك العام سأهلم عما كان يف مومسهم ، 

 عبداملطلب ، يزعم أنه نيب ، يدعونا إىل أن مننعه ونقوم معه ،  جاءنا فىت من قريش ، مث أحد بين  :  فقالوا 
 يا بين عامر ، هل هلا من تالف ، هل   :   فوضع الشيخ يديه على رأسه مث قال   :   قال   .  وخنرج به إىل بالدنا 

م كان لذُناباها من مطلب ، والذي نفس فالن بيده ، ما تقوهلا إمساعيلي قط ، وإا حلق ، فأين رأيك
       .  عنكم 

  عرضه الرسول نفسه على العرب في المواسم 

 فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك من أمره ، كلما اجتمع له الناس   :  قال ابن إسحاق 
باملوسم أتاهم يدعو القبائل إىل اهللا وإىل اإلسالم ، ويعرض عليهم نفسه ، وما جاء به من اهللا من اهلدى 

 ، وهو ال يسمع بقادم يقدم مكة من العرب ، له اسم وشرف ، إال تصدى له ، فدعا إىل اهللا ، والرمحة
     .  وعرض عليه ما عنده 

  عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على سويد بن صامت 

    

   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري ، مث الظفري عن أشياخ من قومه ، قالوا   :  قال ابن إسحاق 
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قدم سويد بن صامت ، أخو بين عمرو بن عوف ، مكة حاجا أو معتمرا ، وكان سويد إمنا يسميه قومه 
     :   الكامل ، جللده وشعره وشرفه ونسبه ، وهو الذي يقول   :  فيهم 

 مقالته بالغيب ساءك ما يفري   أال رب من تدعو صديقا ولو ترى 

 ثور على ثُغرة النحروبالغيب مأ  مقالته كالشهد ما كان شاهدا

 منيمة غش تبتري عقب الظهر  يسرك باديه وحتت أدميه

 من الغل والبغضاء بالنظر الشزر  تبني لك العينان ما هو كامت

 فخري املوايل من يريش وال يربي  فَِرشين خبري طاملا قد بريتين

 مالك على مائة ناقة ، إىل كاهنة من  ونافر رجال من بين سليم ، مث أحد بين ِزعب بن  :  وهو الذي يقول 
 فانصرف عنها هو والسلمي ، ليس معهما غريها ، فلما فرقت بينهما الطريق   .  كهان العرب ، فقضت له 

 كال ،   :   قال   ؟   فمن يل بذلك إذا فُتين به   :   أبعث إليك به ؛ قال   :   مايل ، يا أخا بين سليم ، قال   :  ، قال 
نفس سويد بيده ، ال تفارقني حىت أُوتى مبايل ، فاختذا فضرب به األرض ، مث أوثقه رباطا ، مث والذي 

     :  انطلق به إىل دار بين عمرو بن عوف ، فلم يزل عنده حىت بعثت إليه سليم بالذي له ، فقال يف ذلك 

 كمن كنت تردي بالغيوب وختتلُ   ال حتسبني يا ابن زغب بن مالك 

 كذلك إن احلازم املتحول   ِقرنا إذ صرعت بعزةحتولت

 على كل حال خده هو أسفل  ضربت به إبط الشمال فلم يزل

 فتصدى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مسع به ، فدعاه إىل اهللا   .  يف أشعار كثرية كان يقوهلا 
 ؛ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه  فلعل الذي معك مثل الذي معي  :  وإىل اإلسالم ، فقال له سويد 

 فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه - يعين حكمة لقمان - جملة لقمان   :   قال   ؟   وما الذي معك   :  وسلم 
 إن هذا لكالم حسن ، والذي معي أفضل من هذا ،   :   اعرضها علي ، فعرضها عليه ؛ فقال له   :  وسلم 

 فتال عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرآن ، ودعاه إىل   .  لي ، هو هدى ونور قرآن أنزله اهللا تعاىل ع
مث انصرف عنه ، فقدم املدينة على قومه ، فلم     .   إن هذا لقول حسن   :  اإلسالم ، فلم يبعد منه ، وقال 

 وكان قتله قبل   .  تل وهو مسلم  إنا لنراه قد قُ  :  يلبث أن قتلته اخلزرج ، فإن كان رجال من قومه ليقولون 
     .  يوم بعاث 

  إسالم إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر 

 وحدثين احلصني بن عبدالرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن حممود بن لبيد ، قال   :  قال ابن إسحاق 
يهم إياس بن معاذ ،  ملا قدم أبو احلَيسر ، أنس بن رافع ، مكة ومعه فتية من بين عبداألشهل ، ف  :  
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يلتمسون احللف من قريش على قومهم من اخلزرج ، مسع م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأتاهم 
 أنا رسول اهللا بعثين   :   قال   ؟   وما ذاك   :   فقالوا له   ؟   هل لكم يف خري مما جئتم له   :  فجلس إليهم ، فقال هلم 

 مث ذكر هلم   :   قال   .  يعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئا ، وأنزل علي الكتاب إىل العباد ، أدعوهم إىل أن 
 أي قوم ، وهذا واهللا   :   فقال إياس بن معاذ ، وكان غالما حدثا   :   قال   .  اإلسالم ، وتال عليهم القرآن 

تراب البطحاء ، فضرب ا وجه  فيأخذ أبو احليسر ، أنس بن رافع ، حفنة من   :   قال   .  خري مما جئتم له 
 فصمت إياس ، وقام رسول اهللا   :   قال   .   دعنا منك ، فلعمري لقد جئنا لغري هذا   :  إياس بن معاذ ، وقال 

 مث مل   :   قال   .  صلى اهللا عليه وسلم عنهم ، وانصرفوا إىل املدينة ، وكانت وقعة بعاث بني األوس واخلزرج 
 أم مل   :   فأخربين من حضره من قومه عند موته   :   قال حممود بن لبيد   .   أن هلك يلبث إياس بن معاذ

اهللا تعاىل ويكربه وحيمده ويسبحه حىت مات ، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما  يزالوا يسمعونه يهلل 
       .  وسلم ما مسع ، لقد كان استشعر اإلسالم يف ذلك الس ، حني مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  بدء إسالم األنصار 

  اجتماعه صلى اهللا عليه وسلم بوفد من الخزرج عند العقبة 

 فلما أراد اهللا عز وجل إظهار دينه ، وإعزاز نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، وإجناز موعده   :  قال ابن إسحاق 
 النفر من األنصار ، فعرض نفسه على له ، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املوسم الذي لقيه فيه

 فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من اخلزرج أراد اهللا م   .  قبائل العرب ، كما كان يصنع يف كل موسم 
 ملا لقيهم   :   فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أشياخ من قومه ، قالوا   :   قال ابن إسحاق   .  خريا 

   ؟   أمن موايل يهود   :   نفر من اخلزرج ، قال   :   قالوا   ؟   من أنتم   :  ه وسلم ، قال هلم رسول اهللا صلى اهللا علي
 فجلسوا معه ، فدعاهم إىل اهللا عز وجل ،   .   بلى   :   قالوا   ؟   جتلسون أكلمكم   أفال  :   نعم ؛ قال   :  قالوا 

 وكان مما صنع اهللا هلم به يف اإلسالم ، أن يهود   :  ال  ق  .  وعرض عليهم اإلسالم ، وتال عليهم القرآن 
كانوا معهم يف بالدهم ، وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانوا قد 

 إن نبيا مبعوث اآلن ، قد أظل زمانه ، نتبعه   :  غزوهم ببالدهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا هلم 
 فلما كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أولئك النفر ، ودعاهم إىل اهللا ،   .  تل عاد وإرم فنقتلكم معه ق

 فأجابوه فيما   .   يا قوم ، تعلموا واهللا إنه للنيب توعدكم به يهود ، فال تسبقنكم إليه   :  قال بعضهم لبعض 
 إنا قد تركنا قومنا ، وال قوم   :  الوا دعاهم إليه ، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلسالم ، وق

بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن جيمعهم اهللا بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم إىل أمرك ، 
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 مث انصرفوا   .  وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن جيمعهم اهللا عليك فال رجل أعز منك 
 أمساء من التقوا به صلى   .  ه وسلم راجعني إىل بالدهم ، وقد آمنوا وصدقوا عن رسول اهللا صلى اهللا علي

 ستة نفر من اخلزرج ،   :   - فيما ذكر يل - وهم   :  اهللا عليه وسلم من اخلزرج عند العقبة قال ابن إسحاق 
اخلزرج بن حارثة  مث من بين مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن - وهو تيم اهللا -منهم من بين النجار 
 أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، وهو أبو   :  بن عمرو بن عامر 

   .  أمامة ؛ وعوف بن احلارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار ، وهو ابن عفراء 

 قال ابن   .  د بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار  وعفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبي  :  قال ابن هشام 
   :   ومن بين زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج   :  إسحاق 

   .   عامر بن األزرق   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق 

 ومن بين سِلمة بن سعد بن علي بن ساردة بن تزيد ابن جشم بن اخلزرج ، مث من بين   :  إسحاق قال ابن 
 قال ابن هشام   .   قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد   :  سواد بن غنم بن كعب بن سلمة 

 ومن بين حرام بن كعب بن غنم   :  اق  قال ابن إسح  .   غنم   :   عمرو بن سواد ، وليس لسواد ابن يقال له   :  
 ومن بين عبيد بن عدي بن غنم بن كعب   .   عقبة بن عامر بن نايب بن زيد بن حرام   :  بن كعب بن سلمة 

 فلما قدموا املدينة إىل قومهم ذكروا   .   جابر بن عبداهللا ابن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد   :  بن سلمة 
ى اهللا عليه وسلم ودعوهم إىل اإلسالم حىت فشا فيهم ، فلم يبق دار من دور األنصار هلم رسول اهللا صل

     .  إال وفيها ذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 بيعة العقبة األولى ، و مصعب بن عمير

 وهي العقبة   :   قال   .  حىت إذا كان العام املقبل واىف املوسم من األنصار اثنا عشر رجال ، فلقوه بالعقبة 
     .  األوىل ، فبايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفترض عليهم احلرب 

  رجال البيعة األولى من بني النجار

 أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن   :  منهم من بين النجار ، مث من بين مالك بن النجار 
ن النجار ، وهو أبو أمامة ؛ وعوف ، ومعاذ ، ابنا احلارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم مالك ب

        .  بن مالك بن النجار ، ومها ابنا عفراء 

  رجال العقبة األولى من بني زريق
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  رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق ؛ وذكوان بن عبد قيس  :  ومن بين زريق بن عامر 

     .   ذكوان ، مهاجري أنصاري   :   قال ابن هشام   .  بن خلدة بن خملد ابن عامر بن زريق 

  رجال العقبة األولى من بني عوف

   :  ومن بين عوف بن اخلزرج ، مث من بين غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج ، وهم القواقل 

بن غنم ؛ وأبو عبدالرمحن ، وهو يزيد بن ثعلبة بن عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة 
 مقالة ابن هشام يف اسم   .  خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة ، من بين غُصينة ، من بلي ، حليف هلم 

 وإمنا قيل هلم القواقل ، ألم كانوا إذا استجار م الرجل دفعوا له سهما ، وقالوا   :  القواقل قال ابن هشام 
 رجال العقبة من بين   .   ضرب من املشي   :   القوقلة   :   قال ابن هشام   .   قوقل به بيثرب حيث شئت   :  له 

 ومن بين سامل بن عوف بن عمرو بن اخلزرج ، مث من بين العجالن بن زيد بن   :  سامل قال ابن إسحاق 
     .   العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن   :  غنم بن سامل 

 رجال العقبة من بني سلمة ، بالم مكسورة 

ومن بين سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج ، مث من بين حرام بن 
     .   عقبة بن عامر بن نايب بن زيد بن حرام   :  كعب بن غنم بن سلمة 

  رجال العقبة من بني سواد 

     .   قطبة بن عامر بن حديدة ابن عمرو بن غنم بن سواد   :  لمة ومن بين سواد بن غنم بن كعب بن س

  رجال العقبة من األوس 

وشهدها من األوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، مث من بين عبداألشهل بن جشم بن احلارث 
 التيهان   :   قال ابن هشام      .   أبو اهليثم بن التيهان ، وامسه مالك   :  بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس 

     .   خيفف ويثقل ، كقوله ميت وميت   :  

  رجال العقبة من بني عمرو 

     .   عومي بن ساعدة   :  ومن بين عمرو بن عوف بن مالك بن األوس 

  عهد رسول اهللا على مبايعي العقبة ، و نص البيعة 
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حبيب ، عن أيب مرثد بن عبداهللا اليزين ، عن عبدالرمحن بن  وحدثين يزيد بن أيب   :  قال ابن إسحاق 
 كنت فيمن حضر العقبة األوىل ، وكنا اثىن عشر رجال   :  عسيلة الصناحبي ، عن عبادة بن الصامت ، قال 

، فبايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفترض احلرب ، على أن ال 
يئا ، وال نسرق ، وال نزين ، وال نقتل أوالدنا ، وال نأيت ببهتان نفتريه من بني أيدينا نشرك باهللا ش

 فإن وفَّيتم فلكم اجلنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إىل اهللا عز   .  وأرجلنا ، وال نعصيه يف معروف 
ري ، عن عائذ اهللا بن  وذكر ابن شهاب الزه  :   قال ابن إسحاق   .  وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر 

 بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  عبداهللا اخلوالين أيب إدريس أن عبادة بن الصامت حدثه أنه قال 
ليلة العقبة األوىل على أن ال نشرك باهللا شيئا ، وال نسرق ، وال نزين ، وال نقتل أوالدنا ، وال نأيت ببهتان 

 وال نعصيه يف معروف ؛ فإن وفيتم فلكم اجلنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئا نفتريه من بني أيدينا وأرجلنا ،
فأُخذمت حبده يف الدنيا ، فهو كفارة له ، وإن سترمت عليه إىل يوم القيامة فأمركم إىل اهللا عز وجل ، إن 

     .  شاء عذب ، وإن شاء غفر 

  إرسال الرسول مصعب بن عمير مع وفد العقبة 

 فلما انصرف عنه القوم ، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم مصعب بن عمري   :  قال ابن إسحاق 
بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي ، وأمره أن يقرئهم القرآن ، ويعلمهم اإلسالم ، ويفقههم 

 بن عدس ، أيب  وكان مرتله على أسعد بن زرارة  .   مصعب   :  باملدينة  يف الدين ، فكان يسمى املقِرىء 
 أنه كان يصلي م ، وذلك أن األوس   :   فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة   :   قال ابن إسحاق   .  أمامة 

       .  واخلزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض 

  أول جمعة أقيمت بالمدينة 

 أمامة بن سهل بن  وحدثين حممد بن أيب  :  أسعد بن زرارة و إقامة أول مجعة باملدينة قال ابن إسحاق 
 كنت قائد أيب ، كعب بن مالك   :  حنيف ، عن أبيه أيب أمامة ، عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك ، قال 

، حني ذهب بصره ، فكنت إذا خرجت به إىل اجلمعة ، فسمع األذان ا صلى على أيب أمامة ، أسعد بن 
 فقلت   :   قال   .   صلى عليه واستغفر له  األذان للجمعة إال ال يسمع   :   فمكث حينا على ذلك   :   قال   .  زرارة 

 واهللا إن هذا يب لعجز ، أال أسأله ما له إذا مسع األذان للجمعة صلى على أيب أمامة أسعد بن   :  يف نفسي 
فر  فخرجت به يف يوم مجعة كما كنت أخرج ؛ فلما مسع األذان للجمعة صلى عليه واستغ  :   قال   ؟  زرارة 

   :   فقال   :   قال   ؟   يا أبت ، ما لك إذا مسعت األذان للجمعة صليت على أيب أمامة   :   فقلت له   :   قال   .  له 
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 نقيع اخلضمات ،   :  أي بين ، كان أول من مجع بنا باملدينة يف هزم النبيت ، من حرة بين بياضة ، يقال له 
 أسعد بن زرارة ، و مصعب بن عمري ، و إسالم   .   أربعون رجال   :   قال   ؟  ذ  وكم أنتم يومئ  :   قلت   :  قال 

 وحدثين عبيد اهللا بن املغرية بن معيقب   :  سعد بن معاذ وأسيد بن حضري وبين عبداألشهل قال ابن إسحاق 
عمري يريد به  أن أسعد بن زرارة خرج مبصعب بن   :  ، وعبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

دار بين عبداألشهل ، ودار بين ظفر ، وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن 
 واسم   :   قال ابن هشام -   .  عبداألشهل ابن خالة أسعد بن زرارة ، فدخل به حائطا من حوائط بين ظفر 

 بئر مرق   :   على بئر يقال هلا   :   قاال -وس  كعب بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو ابن مالك بن األ  :  ظفر 
، فجلسا يف احلائط ، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم ، وسعد بن معاذ ، وأسيد بن حضري ، يومئذ سيدا 
قومهما من بين عبداألشهل ، وكالمها مشرك على دين قومه ، فلما مسعا به ، قال سعد بن معاذ ألسيد 

 انطلق إىل هذين الرجلني اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا ، فازجرمها  ال أبا لك ،  :  حضري  بن 
واهما عن أن يأتيا دارينا ، فإنه لوال أن أسعد بن زرارة مين حيث قد علمت كفيتك ذلك ، هو ابن 

أسعد بن  فأخذ أسيد بن حضري حربته مث أقبل إليهما ؛ فلما رآه   :   قال   .  خاليت ، وال أجد عليه مقدما 
 إن جيلس   :   هذا سيد قومه قد جاءك ، فاصدق اهللا فيه ؛ قال مصعب   :  زرارة ، قال ملصعب بن عمري 

 اعتزالنا إن كانت   ؟   ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا   :   فوقف عليهما متشتما فقال   :   قال   .  أكلمه 
 أوجتلس فتسمع ، فإن رضيت أمرا قبلته ، وإن كرهته كف   :   فقال له مصعب   .  لكما بأنفسكما حاجة 

 أنصفت ، مث ركز حربته وجلس إليهما ، فكلمه مصعب باإلسالم ، وقرأ عليه   :   قال   ؟  عنك ما تكره 
 واهللا لعرفنا يف وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم يف إشراقه وتسهله ، مث   :   فيما يذكر عنهما   :  القرآن ؛ فقاال 

 تغتسل   :   قاال له   ؟   كيف تصنعون إذا أردمت أن تدخلوا يف هذا الدين   !   ما أحسن هذا الكالم وأمجله   :   قال
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه ، وتشهد شهادة     .  فتطهر وتطهر ثوبيك ، مث تشهد شهادة احلق ، مث تصلي 

ورائي رجال إن اتبعكما مل يتخلف عنه أحد من قومه ،  إن   :  احلق ، مث قام فركع ركعتني ، مث قال هلما 
وسأرسله إليكما اآلن ، سعد بن معاذ ، مث أخذ حربته وانصرف إىل سعد وقومه وهم جلوس يف ناديهم ؛ 

 أحلف باهللا لقد جاءكم أسيد بغري الوجه الذي ذهب به من   :  فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبال ، قال 
 كلمت الرجلني ، فواهللا ما رأيت ما   :   قال   ؟   ما فعلت   :   النادي قال له سعد عندكم ؛ فلما وقف على

 نفعل ما أحببت ، وقد حدثت أن بين حارثة قد خرجوا إىل أسعد بن زرارة   :  بأسا ، وقد يتهما ، فقاال 
       .  ليقتلوه ، وذلك أم قد عرفوا أنه ابن خالتك ، ليخفروك 

 واهللا   :  قام سعد مغضبا مبادرا ، ختوفا للذي ذكر له من بين حارثة ، فأخذ احلربة من يده ، مث قال  ف  :  قال 
ما أراك أغنيت شيئا ، مث خرج إليهما ؛ فلما رآمها سعد مطمئنني ، عرف سعد أن أسيدا إمنا أراد منه أن 
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 أبا أمامة ، أما واهللا ، لوال ما بيين  يا  :  يسمع منهما ، فوقف عليهما متشتما ، مث قال ألسعد بن زرارة 
 وقد قال أسعد بن زرارة ملصعب بن -وبينك من القرابة ما رمت هذا مين ، أتغشانا يف دارينا مبا نكره 

 قال - أي مصعب ، جاءك واهللا سيد من وراءه من قومه ، إن يتبعك ال يتخلف عنك منهم اثنان   :  عمري 
د فتسمع ، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته ، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره  أوتقع  :   فقال له مصعب   :  
 فعرفنا   :   مث ركز احلربة وجلس ، فعرض عليه اإلسالم ، وقرأ عليه القرآن ، قاال   .   أنصفت   :   قال سعد   ؟  

تصنعون إذا أنتم أسلمتم  كيف   :  واهللا يف وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم ، إلشراقه وتسهله ؛ مث قال هلما 
   .   تغتسل فتطهر و تطهر ثوبيك ، مث تشهد شهادة احلق ، مث تصلي ركعتني   :   قاال   ؟  ودخلتم يف هذا الدين 

 فقام فاغتسل وطهر ثوبيه ، وشهد شهادة احلق ، مث ركع ركعتني ، مث أخذ حربته ، فأقبل عامدا   :  قال 
 حنلف باهللا لقد رجع إليكم   :   فلما رآه قومه مقبال ، قالوا   :   قال   .  ري إىل نادي قومه ومعه أسيد بن حض

 يا بين عبداألشهل ، كيف تعلمون   :  سعد بغري الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فلما وقف عليهم قال 
إن كالم رجالكم ونسائكم  ف  :   سيدنا و أوصلنا وأفضلنا رأيا ، وأميننا نقيبة ؛ قال   :   قالوا   ؟  أمري فيكم 

 فواهللا ما أمسى يف دار بين عبداألشهل رجل وال امرأة إال   :   قاال   .  علي حرام حىت تؤمنوا باهللا وبرسوله 
مسلما ومسلمة ، ورجع أسعد ومصعب إىل مرتل أسعد بن زرارة ، فأقام عنده يدعو الناس إىل اإلسالم ، 

يها رجال ونساء مسلمون ، إال ما كان من دار بين أمية بن زيد ، حىت مل تبق دار من دور األنصار إال وف
وخطمة ووائل وواقف ، وتلك أوس اهللا ، وهم من األوس بن حارثة ؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن 

األسلت ، وهو صيفي ، وكان شاعرا هلم قائدا يستمعون منه ويطيعونه ، فوقف م عن اإلسالم ، فلم 
اجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ، ومضى بدر وأحد واخلندق ، وقال يزل على ذلك حىت ه

     :  فيما رأى من اإلسالم ، وما اختلف الناس فيه من أمره 

 يلف الصعب منها بالذَّلوِل  أرب الناس أشياء أملت

 فيسرنا ملعروف السبيل  أرب الناس أما إذ ضللنا

  دين اليهود بذي شكولوما  فلوال ربنا كنا يهودا

 مع الرهبان يف جبل اجلليل  ولوال ربنا كنا نصارى

 حنيفا ديننا عن كل جيل  ولكنا خلقنا إذ خلقنا

 مكشفة املناكب يف اجللول   نسوق اهلَدي ترسف مذعنات 

كشفة املناكب يف اجللول ،  م  :   لوال ربنا ، وقوله   :   فلوال ربنا ، وقوله   :   أنشدين قوله   :  قال ابن هشام 
     .  رجل من األنصار ، أو من خزاعة 
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  أمر العقبة الثانية 

  مصعب بن عمير و العقبة الثانية 

 مث إن مصعب بن عمري رجع إىل مكة ، وخرج من خرج األنصار من املسلمني إىل   :  قال ابن إسحاق 
عدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املوسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك ، حىت قدموا مكة ، فوا

العقبة ، من أوسط أيام التشريق ، حني أراد اهللا م ما أراد من كرامته ، والنصر لنبيه ، وإعزاز اإلسالم 
     .  وأهله ، وإذالل الشرك وأهله 

  البراء بن معرور يصلي إلى الكعبة 

ب بن القني ، أخو بين سلمة ، أن أخاه  حدثين معبد بن كعب بن مالك بن أيب كع  :  قال ابن إسحاق 
عبداهللا بن كعب ، وكان من أعلم األنصار ، حدثه أن أباه كعبا حدثه ، وكان كعب ممن شهد العقبة 

 خرجنا يف حجاج قومنا من املشركني ، وقد صلينا   :  وبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا ، قال 
       .  سيدنا وكبرينا  ومعنا الرباء بن معرور ،   وفقهنا ، 

 يا هؤالء ، إين قد رأيت رأيا ، فواهللا ما أدري   :  فلما وجهنا لسفرنا ، وخرجنا من املدينة ، قال الرباء لنا 
 قد رأيت أن ال أدع هذه البنية مين بظهر ، يعين   :   قال   ؟   وما ذاك   :   قلنا   :   قال   ؟  ، أتوافقونين عليه ، أم ال 

 واهللا ما بلغنا أن نبينا صلى اهللا عليه وسلم يصلي إال إىل الشام ،   :   فقلنا   :   قال   .  كعبة ، وأن أصلي إليها ال
 فكنا إذا   :   قال   .   لكنا ال نفعل   :   فقلنا له   :   قال   .   إين ملصل إليها   :   فقال   :   قال   .  وما نريد أن خنالفه 

 وقد كنا عبنا عليه ما صنع   :   قال   .  صلينا إىل الشام ، وصلى إىل الكعبة ، حىت قدمنا مكة حضرت الصالة 
 يا ابن أخي ، انطلق بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا   :   فلما قدمنا مكة قال يل   .  ، وأىب إال اإلقامة على ذلك 

د وقع يف نفسي منه شيء ، ملا رأيت عليه وسلم ، حىت نسأله عما صنعت يف سفري هذا ، فإنه واهللا لق
 فخرجنا نسأل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكنا ال نعرفه ، ومل   :   قال   .  من خالفكم إياي فيه 

 هل   :  نره قبل ذلك ، فلقينا رجال من أهل مكة ، فسألناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
 و قد كنا   :   قال - نعم   :   قلنا   :   قال   ؟   فهل تعرفان العباس بن عبداملطلب عمه   :   ؛ قال  ال  :   فقلنا   ؟  تعرفانه 

 فإذا دخلتما املسجد فهو الرجل اجلالس مع   :   قال -نعرف العباس ، وكان ال يزال يقدم علينا تاجرا 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس معه ،  فدخلنا املسجد فإذا العباس جالس ، ورسو  :   قال   .  العباس 

 هل تعرف هذين الرجلني يا أبا   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس   .  فسلمنا مث جلسنا إليه 
 فواهللا ما أنسى   :   قال   .   نعم ، هذا الرباء بن معرور ، سيد قومه ؛ وهذا كعب بن مالك   :   قال   ؟  الفضل 
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 يا نيب اهللا ،   :   فقال له الرباء بن معرور   :   قال   .   نعم   :   قال   ؟   الشاعر   :   اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول رسول
 أجعل هذه البِنية مين بظهر ، فصليت  إين خرجت يف سفري هذا ، وقد هداين اهللا لإلسالم ، فرأيت أن ال

   ؟  قع يف نفسي من ذلك شيء ، فماذا ترى يا رسول اهللا إليها ، وقد خالفين أصحايب يف ذلك ، حىت و
 فرجع الرباء إىل قبلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   :   قال   .   قد كنت على قبلة لو صربت عليها   :  قال 

ا ،  وأهله يزعمون أنه صلى إىل الكعبة حىت مات ، وليس ذلك كما قالو  :   قال   .  وصلى معنا إىل الشام 
     :   وقال عون بن أيوب األنصاري   :   قال ابن هشام   .  حنن أعلم به منهم 

 على كعبة الرمحن بني املشاعر   ومنا املُصلي أول الناس مقبال 

     .   وهذا البيت يف قصيدة له   .  يعين الرباء بن معرور 

  إسالم عبداهللا بن عمرو بن حرام 

بد بن كعب ، أن أخاه عبداهللا بن كعب حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه  حدثين مع  :  قال ابن إسحاق 
 مث خرجنا إىل احلج ، وواعدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام   :  ، قال كعب 

م هلا ،  فلما فرغنا من احلج ، وكانت الليلة اليت واعدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  :   قال   .  التشريق 
ومعنا عبداهللا بن عمرو بن حرام أبو جابر ، سيد من ساداتنا ، وشريف من أشرافنا ، أخذناه معنا ، وكنا 

 يا أبا جابر ، إنك سيد من ساداتنا ،   :  نكتم من معنا من قومنا من املشركني أمرنا ، فكلمناه وقلنا له 
حطبا للنار غدا ؛ مث دعوناه إىل اإلسالم ، وشريف من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون 

 فأسلم وشهد معنا العقبة ، وكان نقيبا   :   قال   .  وأخربناه مبيعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إيانا العقبة 
  .     

  امرأتان في البيعة 

رحالنا ملعاد رسول اهللا  فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا ، حىت إذا مضى ثلث الليل خرجنا من   :  قال 
صلى اهللا عليه وسلم ، نتسلل تسلل القطا مستخفني ، حىت اجتمعنا يف الشعب عند العقبة ، وحنن ثالثة 

 نسيبة بنت كعب ، أم عمارة ، إحدى نساء بين مازن بن   :  وسبعون رجال ، ومعنا امرأتان من نسائنا 
        .   نساء بين سلمة ، وهي أم منيع النجار ؛ وأمساء بنت عمرو بن عدي بن نايب ، إحدى

  العباس يستوثق من األنصار 
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 فاجتمعنا يف الشعب ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت جاءنا ومعه عمه العباس بن   :  قال 
 فلما جلس   .  عبداملطلب ، وهو يومئذ على دين قومه ، إال أنه أحب أن حيضر أمر ابن أخيه ويتوثق له 

 وكانت العرب إمنا يسمون   :   قال - يا معشر اخلزرج   :   أول متكلم العباس بن عبداملطلب ، فقال كان
 إن حممدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من   :   - اخلزرج ، خزرجها وأوسها   :  هذا احلي من األنصار 

ه ، وإنه قد أىب إال االحنياز إليكم ، قومنا ، ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو يف عز من قومه ومنعة يف بلد
واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه ، ومانعوه ممن خالفه ، فأنتم وما حتملتم 

من ذلك ؛ وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد اخلروج به إليكم ، فمن اآلن فدعوه ، فإنه يف عز 
 قد مسعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول اهللا ، فخذ لنفسك ولربك ما   :   فقلنا له   :  ل  قا  .  ومنعة من قومه وبلده 

     .  أحببت 

  عهد الرسول عليه الصالة والسالم على األنصار 

   :   فتكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتال القرآن ، ودعا إىل اهللا ، ورغب يف اإلسالم ، مث قال   :  قال 

   :   فأخذ الرباء بن معرور بيده ، مث قال   :   قال   .  ى أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم أبايعكم عل

نعم ، والذي بعثك باحلق نبيا ، لنمنعنك مما مننع منه أُزرنا ، فباِيعنا يا رسول اهللا ، فنحن واهللا أبناء 
 فاعترض القول ، والرباء يكلم رسول اهللا صلى   :  ال  ق  .  احلروب ، وأهل احللقة ، ورثناها كابرا عن كابر 

 يا رسول اهللا ، إن بيننا وبني الرجال حباال ، وإنا قاطعوها   :  اهللا عليه وسلم ، أبو اهليثم بن التيهان ، فقال 
فتبسم    :   قال   ؟   فهل عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهللا أن ترجع إىل قومك وتدعنا - يعين اليهود -

 بل الدم الدم ، واهلدم اهلدم ، أنا منكم وأنتم مين ، أحارب من   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 
 أي ذميت ذمتكم ،   .   يعين احلرمة   :   اهلدم اهلدم   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  حاربتم ، وأسامل من ساملتم 

 أخرجوا إيل   :   وقد كان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  مالك  قال كعب بن   .  وحرميت حرمتكم 
 فأخرجوا منهم اثين عشر نقيبا ، تسعة من اخلزرج   .  منكم اثىن عشر نقيبا ، ليكونوا على قومهم مبا فيهم 

     .  ، وثالثة من األوس 

 أسماء النقباء االثني عشر و تمام خبر العقبة

  نقباء الخزرج
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   :   - فيما حدثنا زياد ابن عبداهللا البكائي ، عن حممد بن إسحاق املطليب - من اخلزرج   :  ن هشام قال اب

أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، وهو تيم اهللا بن ثعلبة 
ك بن امرئ القيس بن مالك بن بن عمرو بن اخلزرج ؛ وسعد بن الربيع بن عمرو بن أيب زهري بن مال

ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج ؛ وعبداهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن 
عمرو بن امرئ القيس األكرب بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج ؛ 

عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن ورافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق بن 
اخلزرج ؛ والرباء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 

بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة ابن تزيد بن جشم بن اخلزرج ؛ وعبداهللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة 
سد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج ؛ وعبادة ابن حرام بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أ

بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج 
 قال ابن   .   هو غنم بن عوف ، أخو سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج   :   قال ابن هشام   .  

بن دليم بن حارثة بن أيب حزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن  وسعد بن عبادة   :  إسحاق 
كعب بن اخلزرج ؛ واملنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 

        .   - ابن خنيس   :   ويقال   :   قال ابن هشام -اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج 

  نقباء األوس

 أسيد بن حضري بن مساك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبداألشهل ؛   :  من األوس و
وسعد بن خيثمة بن احلارث بن مالك ابن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن 

ن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن األوس ؛ ورفاعة بن عبداملنذر بن زبري بن زيد بن أمية بن زيد ب
     .  عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس 

  شعر كعب بن مالك في حصر النقباء

 وقال كعب بن مالك   .   وأهل العلم يعدون فيهم أبا اهليثم بن التيهان ، وال يعدون رفاعة   :  قال ابن هشام 
     :  يذكرهم ، فيما أنشدين أبو زيد األنصاري 

 وحان غداة الشعب واحلني واقع  هأبلغ أُبيا أنه فال رأي

 مبرصاد أمر الناس راٍء وسامع  أىب اهللا ما منتك نفسك إنه

 بأمحد نور من هدى اهللا ساطع  وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا
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 وألِّب ومجع كل ما أنت جامع  فال ترغنب يف حشد أمر تريده

 ايعواأباه عليك الرهط حني تب  ودونك فاعلم أن نقض عهودنا

 وأسعد يأباه عليك ورافع  أباه الرباء وابن عمرو كالمها

 ألنفك إن حاولت ذلك جادع  وسعد أباه الساعدي ومنذر

 مبسلمه ال يطمعن مث طامع  وما ابن ربيع إن تناولت عهده

 وإخفاره من دونه السم ناقع  وأيضا فال يعطيكه ابن رواحة

 عما حتاول يافعمبندوحة   وفاء به والقوقلي بن صامت

 وفاء مبا أعطى من العهد خانع  أبو هيثم أيضا ويفّ مبثلها

 فهل أنت عن أُمحوقة الغي نازع   وما ابن حضري إن أردت مبطمع 

 ضروح ملا حاولت مِْألمر مانع  وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه

عليك بنحس يف دجى الليل طالع  أوالك جنوم ال يغبك منهم 

 فحدثين عبداهللا بن   :   قال ابن إسحاق   .     "   رفاعة   "   ومل يذكر   "   أبا اهليثم بن التيهان   "   فذكر كعب فيهم
 أنتم على قومكم مبا فيهم كفالء ، ككفالة   :  صلى اهللا عليه وسلم قال للنقباء   أن رسول اهللا   :  أيب بكر 

 ما قاله العباس بن   .   نعم   :   قالوا - يعين املسلمني -احلواريني لعيسى بن مرمي ، وأنا كفيل على قومي 
 أن القوم ملا اجتمعوا   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة   :  عبادة للخزرج قبل املبايعة قال ابن إسحاق 

لبيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري ، أخو بين سامل بن 
 إنكم تبايعونه على   :   نعم ؛ قال   :   قالوا   ؟   يا معشر اخلزرج ، هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل   :  عوف 

حرب األمحر واألسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنكم إذا كت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم قتال 
إن كنتم ترون أنكم وافون له مبا أسلمتموه ، فمن اآلن ، فهو واهللا إن فعلتم خزي الدنيا واآلخرة ، و

 فإنا   :  دعومتوه إليه على كة األمول ، وقتل األشراف ، فخذوه ، فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة ؛ قالوا 
   :   قال   ؟  نأخذه على مصيبة األموال ، وقتل األشراف ؛ فما لنا بذلك يا رسول اهللا إن حنن وفَّينا بذلك 

 واهللا ما قال ذلك   :   وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال   .   ابسط يدك ؛ فبسط يده فبايعوه   :   قالوا   .  اجلنة 
 ما   :   وأما عبداهللا بن أيب بكر فقال   .  العباس إال ليشد لعقد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أعناقهم 

 عبداهللا بن أيب ابن سلول ، فيكون أقوى قال ذلك العباس إال ليؤخر القوم تلك الليلة ، رجاء أن حيضرها
 امرأة من خزاعة ، وهي أم   :   سلول   :   نسب سلول قال ابن هشام   .   فاهللا أعلم أي ذلك كان   .  ألمر القوم 

 فبنو   :   أول من ضرب على يد الرسول يف بيعة العقبة الثانية قال ابن إسحاق   .  أيب بن مالك بن احلارث 
زعمون أن أبا أمامة ، أسعد بن زرارة ، كان أول من ضرب على يده ؛ وبنو عبداألشهل يقولون النجار ي
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 فأما معبد بن كعب بن مالك فحدثين يف حديثه ، عن أخيه   :   قال ابن إسحاق   .   بل أبو اهليثم بن التيهان   :  
على يد رسول اهللا صلى اهللا  كان أول من ضرب   :  عبداهللا بن كعب ، عن أبيه كعب بن مالك ، قال 

       .  عليه وسلم الرباء بن معرور ، مث بايع بعد القوم 

  الشيطان يصرخ بعد بيعة العقبة الثانية 

 يا أهل   :  فلما بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت مسعته قط 
   :   قال   .   لكم يف مذمم والصباة معه ، قد اجتمعوا على حربكم  هل- املنازل   :   واجلباجب -اجلباجب 

 ويقال ابن   :   قال ابن هشام - هذا أزب العقبة ، هذا ابن أزيب   :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .   أتسمع أي عدو اهللا ، أما واهللا ألفرغن لك -أُزيب 

  األنصار تستعجل اإلذن بالحرب 

 فقال له العباس بن عبادة بن   :   قال   .   ارفضوا إىل رحالكم   :   مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  ال ق
 فقال رسول اهللا   :   قال   ؟   إن شئت لنميلن على أهل مىن غدا بأسيافنا   :   واهللا الذي بعثك باحلق   :  نضلة 

 فرجعنا إىل مضاجعنا ، فنمنا   :   قال   .  بذلك ، ولكن ارجعوا إىل رحالكم  مل نؤمر   :  صلى اهللا عليه وسلم 
     .  عليها حىت أصبحنا 

  قريش تجادل األنصار في شأن البيعة 

 يا معشر اخلزرج ، إنه قد   :   فلما أصبحنا غدت علينا ِجلَّة قريش ، حىت جاءونا يف منازلنا ، فقالوا   :  قال 
 إىل صاحبنا هذا تستخرجونه من بني أظهرنا ، وتبايعونه على حربنا ، وإنه واهللا ما من بلغنا أنكم قد جئتم

 فانبعث من هناك ِمن مشركي   :   قال   .  حي من العرب أبغض إلينا ، أن تنشب احلرب بيننا وبينهم ، منكم 
 وبعضنا   :   قال   .  قوا ، مل يعلموه  وقد صد  :   قال   .  قومنا حيلفون باهللا ما كان من هذا شيء ، وما علمناه 

 مث قام القوم ، وفيهم احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي ، وعليه نعالن له   :   قال   .  ينظر إىل بعض 
 يا أبا جابر ، أما تستيطع   :   - كأين أريد أن أشرك القوم ا فيما قالوا - فقلت له كلمة   :   قال   .  جديدان 

 فسمعها احلارث ، فخلعهما   :   قال   ؟  خذ ، وأنت سيد من ساداتنا ، مثل نعلَي هذا الفىت من قريش أن تت
 مه ، أحفظت واهللا الفىت ،   :   يقول أبو جابر   :   قال   .   واهللا لتنتعلنهما   :  من رجليه مث رمي ما إيل ، وقال 

 قال ابن   .   واهللا ال أردمها ، فأل واهللا صاحل ، لئن صدق الفأل ألسلُبنه   :   قلت   :   قال   .  فاردد إليه نعليه 
 أم أتوا عبداهللا بن أيب ابن سلول ، فقالوا له مثل ما قال كعب   :   وحدثين عبداهللا بن أيب بكر   :  إسحاق 
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علي مبثل هذا ، وما علمته  و اهللا إن هذا األمر جسيم ، ما كان قومي ليتفوتوا   :  من القول ؛ فقال هلم 
     .   فانصرفوا عنه   :   قال   .  كان 

  قريش تأسر سعد بن عبادة 

 ونفر الناس من مىن ، فتنطَّس القوم اخلرب ، فوجوده قد كان ، وخرجوا يف طلب القوم ، فأدركوا   :  قال 
   .  ج ، وكالمها كان نقيبا سعد بن عبادة بأذاخر ، واملنذر بن عمرو ، أخا بين ساعدة بن كعب بن اخلزر

فأما املنذر فأعجز القوم ؛ وأما سعد فأخذوه ، فربطوا يديه إىل عنقه ِبِنسع رحله ، مث أقبلوا به حىت 
 خالص سعد بن عبادة من أسر قريش قال   .  أدخلوه مكة يضربونه ، وجيذبونه جبمته ، وكان ذا شعر كثري 

ذ طلع علي نفر من قريش ، فيهم رجل وضيء أبيض ، شعشاع ، حلو من  فواهللا إين لفي أيديهم إ  :  سعد 
     :   قال رؤبة   .   الطويل احلسن   :   الشعشاع   :   قال ابن هشام   .  الرجال 

    ميطوه من شعشاع غري مودن 

        .   أي ناقص اليد   :   مودن اليد   :   يقول   .  يعين عنق البعري غري قصري 

 فلما دنا مين رفع يده فلكمين   :   إن يك عند أحد من القوم خري ، فعند هذا ؛ قال   :   فقلت يف نفسي   :  قال 
 فواهللا إين لفي أيديهم   :   قال   .   ال واهللا ما عندهم بعد هذا من خري   :   فقلت يف نفسي   :   قال   .  لكمة شديدة 

 أما بينك وبني أحد من قريش جوار وال   !   وحيك   :  قال يسحبونين إذ أوى يل رجل ممن كان معهم ، ف
 بلى واهللا ، لقد كنت أُجري جلبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف جتارة ،   :   قلت   :   قال   ؟  عهد 

   :  وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببالدي ، وللحارث بن حرب ابن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ؛ قال 

 ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهما ،   :   قال   .   فاهتف باسم الرجلني ، واذكر ما بينك وبينهما   !   وحيك
 إن رجال من اخلزرج اآلن يضرب باألبطح ويهتف بكما ،   :  فوجدمها يف املسجد عند الكعبة ، فقال هلما 

 صدق واهللا ، إن كان   :   سعد بن عبادة ؛ قاال   :   قال   ؟   ومن هو   :  ويذكر أن بينه وبينكما جوارا ؛ قاال 
 وكان   .   فجاءا فخلَّصا سعدا من أيديهم ، فانطلق   :   قال   .  ليجري لنا جتارنا ، ومينعهم أن يظلموا ببلده 

 وكان الرجل الذي أوى   :   قال ابن هشام   .  الذي لكم سعدا ، سهيل بن عمرو ، أخو بين عامر بن لؤي 
     .   ، أبا البختري بن هشام إليه

  أول ما قيل في الهجرة من الشعر 

 وكان أول شعر قيل يف اهلجرة بيتني ، قاهلما ضرار بن اخلطاب بن مرداس ، أخو بين   :  قال ابن إسحاق 
     :  حمارب بن فهر فقال 
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 وكان شفاء لو تداركت منذرا   تداركت سعدا عنوة فأخذته 

 وكانت حريا أن يهان ويهدرا    جراحه لو نلته طُلَّت هناك

 فأجابه حسان بن ثابت فيهما   :   وكان حقيقا أن يهان ويهدرا قال ابن إسحاق   :   ويروى   :  قال ابن هشام 
     :  فقال 

 إذا ما مطايا القوم أصبحن ضمرا  لست إىل سعد وال املرء منذر

 اء يهوين حسراعلى شرف الربق  فلوال أبو وهب ملرت قصائد

 وقد تلبس األنباط ريطا مقصرا  أتفخر بالكتان ملا لبسته

 بقرية كسرى أو بقرية قيصرا  فال تك كالوسنان حيلم أنه

 عن الثكل لو كان الفؤاد تفكرا  والتك كالثكلى وكانت مبعزل

 حبفر ذراعيها فلم ترض حمفرا  وال تك كالشاة اليت كان حتفها

 ومل خيشه ، سهما من النبل مضمرا  أقبل حنرهوال تك كالعاوي ف

 كمستبضع مترا إىل أهل خيربا  فإنا ومن يهدي القصائد حنونا

  قصة صنم عمرو بن الجموح 

  عدوان قوم عمرو على صنمه 

فلما قدموا املدينة أظهروا اإلسالم ا ، ويف قومهم بقايا من شيوخ هلم على دينهم من الشرك ، منهم 
وح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ، وكان ابنه معاذ بن عمرو عمرو بن اجلم

شهد العقبة ، وبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا ، وكان عمرو بن اجلموح سيدا من سادات بين 
 مناة ، كما كانت   :  سلمة ، وشريفا من أشرافهم ، وكان قد اختذ يف داره صنما من خشب ، يقال له 

 معاذ بن جبل ، وابنه معاذ   :  األشراف يصنعون ، تتخذه إهلا تعظمه وتطهره ، فلما أسلم فتيان بين سلمة 
بن عمرو بن اجلموح ، يف فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة ، كانوا يدجلون بالليل على صنم عمرو 

نكَّسا على رأسه ؛ فإذا أصبح ذلك ، فيحملونه فيطرحونه يف بعض حفر بين سلمة ، وفيها ِعذَر الناس ، م
 مث يغدو يلتمسه ، حىت إذا وجده غسله   :   قال   ؟   من عدا على آهلتنا هذه الليلة   !   ويلكم   :  عمرو ، قال 

 فإذا أمسى ونام عمرو ، عدوا عليه   .   أما واهللا لو أعلم من فعل هذا بك ُألخزينه   :  وطهره وطيبه ، مث قال 
ه مثل ذلك ؛ فيغدو فيجده يف مثل ما كان فيه من األذى ، فيغسله ويطهره ويطيبه ؛ مث يعدون ، ففعلوا ب

       .  عليه إذا أمسى ، فيفعلون به مثل ذلك 
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فلما أكثروا عليه ، استخرجه من حيث ألقوه يوما ، فغسله وطهره وطيبه ، مث جاء بسيفه فعلقه عليه ، مث 
 فلما   .  يصنع بك ما ترى ، فإن كان فيك خري فامتنع ، فهذا السيف معك  إين واهللا ما أعلم من   :  قال 

أمسى ونام عمرو ، عدوا عليه ، فأخذوا السيف من عنقه ، مث أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به حببل ، مث ألقوه 
لذي يف بئر من آبار بين سلمة ، فيها عذر من عذر الناس ، مث غدا عمرو بن اجلموح فلم جيده يف مكانه ا

     .  كان به 

  إسالم عمرو ، وما قاله من الشعر 

فخرج يتبعه حىت وجده يف تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت ، فلما رآه وأبصر شأنه ، وكلمه من 
 فقال حني أسلم وعرف من اهللا ما عرف ،   .  أسلم من رجال قومه ، فأسلم برمحة اهللا ، وحسن إسالمه 

ر من أمره ، ويشكر اهللا تعاىل الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضاللة وهو يذكر صنمه ذلك وما أبص
  :     

 أنت وكلب وسط بئر يف قَرنْ  واهللا لو كنت إهلا مل تكن

 اآلن فتشناك عن سوء الغنب  أُف مللقاك إهلا مستدن

 الواهب الرزاق ديان الدين  احلمد هللا العلي ذي املنن

 أكون يف ظلمة قرب مرن   أنهو الذي أنقذين من قبل

    بأمحد املهدي النيب املرن 

  شروط البيعة في العقبة األخيرة 

 وكانت بيعة احلرب ، حني أذن اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف القتال شروطا   :  قال ابن إسحاق 
 اهللا تعاىل مل يكن أذن سوى شرطه عليهم يف العقبة األوىل ، كانت األوىل على بيعة النساء ، وذلك أن

لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلرب ، فلما أذن اهللا له فيها ، وبايعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف العقبة األخرية على حرب األمحر واألسود ، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه ، وجعل هلم على 

حدثين عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه الوليد ،  ف  :   قال ابن إسحاق   .  الوفاء بذلك اجلنة 
 بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيعه   :  عن جده عبادة بن الصامت ، وكان أحد النقباء ، قال 

 على السمع - وكان عبادة من االثين عشر الذين بايعوه يف العقبة األوىل على بيعة النساء -احلرب 
يف عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وأن ال ننازع األمر أهله ، وأن نقول والطاعة ، 

     .  باحلق أينما كنا ، ال خناف يف اهللا لومة الئم 
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  أسماء من شهد العقبة األخيرة 

م  وهذا تسمية من شهد العقبة ، وبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  :  عدد من شهدها قال ابن إسحاق 
 من شهدها من األوس بن حارثة و بين   .  ا من األوس واخلزرج ، وكانوا ثالثة وسبعني رجال وامرأتني 

عبداألشهل شهدها من األوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ؛ مث من بين عبداألشهل بن جشم 
ك بن رافع بن امرئ القيس  أسيد بن حضري بن مساك بن عتي  :  بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن األوس 

   .   وأبو اهليثم بن التيهان ، وامسه مالك ، شهد بدرا   .  بن زيد بن عبداألشهل ، نقيب مل يشهد بدرا 

 قال ابن هشام   .  وسلمة بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبداألشهل ، شهد بدرا ، ثالثة نفر 
 ومن بىن   :   من شهدها من بين حارثة بن احلارث قال ابن إسحاق   "  فتح العني  ب  "   ابن زعوراء   :   ويقال   :  

 ظُهري بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم   :  حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس 
ن غنم بن  وأبو بردة بن نيار ، وامسه هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كالب بن دمهان ب  .  بن حارثة 

ذيبان بن مهيم بن كامل بن ذهل بن هين بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة ، حليف هلم ، شهد بدرا 
 وُري بن اهليثم ، من بين نايب بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج ابن عمرو بن مالك بن األوس   .  

 من شهدها من بين   .   ثالثة نفر   .  ارثة ؛ مث من آل السواف بن قيس بن عامر بن نايب بن جمدعة بن ح
 سعد بن خيثمة بن احلارث بن مالك بن   :  عمرو بن عوف ومن بين عمرو بن عوف بن مالك بن األوس 

كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن األوس ، نقيب ، 
       .  ى اهللا عليه وسلم شهيدا شهد بدرا ، فقُتل به مع رسول اهللا صل

 ونسبه ابن إسحاق يف بين عمرو بن عوف ؛ وهو من بين غنم بن السلم ، ألنه رمبا   :  قال ابن هشام 
 ورفاعة بن عبداملنذر بن   :   قال ابن إسحاق   .  كانت دعوة الرجل يف القوم ، ويكون فيهم فينسب إليهم 

 وعبداهللا بن جبري بن   .  الك بن عوف بن عمرو ، نقيب ، شهد بدرا زنرب بن زيد بن أمية بن زيد بن م
 - امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس   :   واسم الربك -النعمان بن أمية بن البرك 

مية بن  أ  :  شهدا بدرا ، وقتل يوم أحد شهيدا أمريا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرماة ؛ ويقال 
 ومعن بن عدي بن اجلد بن العجالن بن حارثة بن ضبيعة   :   قال ابن إسحاق   .  البرك ، فيما قال ابن هشام 

، حليف هلم من بلي ، شهد بدرا وأحدا واخلندق ، ومشاهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلها ، قتل 
 وعومي بن ساعدة ، شهد بدرا وأحدا   .   يوم اليمامة شهيدا يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

 من شهدها من اخلزرج بن   .   فجميع من شهد العقبة من األوس أحد عشر رجال   .   مخسة نفر   .  واخلندق 
حارثة وشهدها من اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، مث من بين النجار ، وهو تيم اهللا بن 
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 أبو أيوب ، وهو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم   :   ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج
بن مالك بن النجار شهد بدرا وأحدا واخلندق ، واملشاهد كلها ؛ مات بأرض الروم غازيا يف زمن 

 ومعاذ بن احلارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار ،   .  معاوية بن أيب سفيان 
 وأخوه عوف بن احلارث ، شهد بدرا   .   بدرا وأحدا واخلندق ، واملشاهد كلها ، وهو ابن عفراء شهد

 وأخوه معوذ بن احلارث ، شهد بدرا وقتل به شهيدا ، وهو الذي قتل أبا   .  وقتل به شهيدا ، وهو لعفراء 
 - سواد ، فيما قال ابن هشام  رفاعة بن احلارث بن  :   ويقال -جهل بن هشام بن املغرية ، وهو لعفراء 

وعمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار ، شهد بدرا 
   .  وأحدا واخلندق ، واملشاهد كلها ، قتل يوم اليمامة شهيدا يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

بن مالك بن النجار ، نقيب ، مات قبل بدر وأسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم 
 من شهدها من بين عمرو بن   .   ستة نفر   .  ومسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبىن ، وهو أبو أمامة 

 سهل بن عتيك بن نعمان   :   - عامر بن مالك بن النجار   :   ومبذول -مبذول ومن بين عمرو بن مبذول 
 من شهدها من بين عمرو بن مالك ومن بين عمرو   .   رجل   .  رو ، شهد بدرا بن عمرو بن عتيك بن عم

 بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن   :   حديلة   :   قال ابن هشام -بن مالك بن النجار ، وهم بنو حديلة 
 أوس بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن  -عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج 

 وأبو طلحة ، وهو زيد بن سهل بن   .  زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ، شهد بدرا 
   .   رجالن   .  األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ، شهدا بدرا 

عصعة ، واسم أيب صعصعة من شهدها من بين مازن بن النجار ومن بين مازن بن النجار ، قيس بن أيب ص
 عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ، شهد بدرا ، وكان رسول اهللا صلى اهللا   :  

 وعمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو   .  عليه وسلم جعله على الساقة يومئذ 
 تصويب نسب   .   العقبة من بين النجار أحد عشر رجال  فجميع من شهد  .   رجالن   .  بن غنم بن مازن 

 عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء ، هذا الذي ذكره ابن   :  عمرو بن غزية قال ابن هشام 
     من شهدها من بلحارث بن اخلزرج   .  إسحاق ، إمنا هو غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء 

 سعد بن الربيع بن عمرو بن أيب زهري بن مالك بن امرىء   :  رث بن اخلزرج  ومن بلْحا  :  قال ابن إسحاق 
القيس بن مالك األغر بن ثعلبة ابن كعب بن اخلزرج بن احلارث ، نقيب ، شهد بدرا وقتل يوم أحد 

 وخارجة بن زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرىء القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن   .  شهيدا 
 وعبداهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن   .  رج بن احلارث ، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا اخلز

عمرو بن امرىء القيس األكرب بن مالك األغر بن ثعلبة ين كعب بن اخلزرج بن احلارث ، نقيب ، شهد 
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وما بعده ، وقتل يوم بدرا وأحدا واخلندق ومشاهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلها ، إال الفتح 
 وبشري بن سعد بن ثعلبة بن خالس بن زيد بن مالك   .  مؤتة شهيدا أمريا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 وعبداهللا بن زيد بن ثعلبة   .  بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث ، أبو النعمان بن بشري ، شهد بدرا 
خلزرج ، شهد بدرا ، وهو الذي أُري النداء للصالة ، فجاء به إىل ابن عبداهللا بن زيد مناة بن احلارث بن ا
 وخالّد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس   .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر به 

بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج ، شهد بدرا وأحدا واخلندق ، وقتل يوم بين قريظة شهيدا ، 
 -رحت عليه رحى من أُطم من أطامها فشدخته شدخا شديدا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طُ

 وعقبة بن عمرو ابن ثعلبة بن أُسرية بن عسرية بن ِجدارة بن   .   إن له ألجر شهيدين   :   -فيما يذكرون 
ا ، مات يف أيام عوف بن احلارث بن اخلزرج ، وهو أبو مسعود ، وكان أحدث من شهد العقبة سن

 من شهدها من بين بياضة بن عامر ومن بين بياضة بن عامر بن زريق   .   سبعة نفر   .  معاوية ، مل يشهد بدرا 
 زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن   :  بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج 

بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة ، شهد  وفروة   .  عدي ابن أمية بن بياضة ، شهد بدرا 
 وخالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن عامر   :   قال ابن إسحاق   .   ودفة   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  بدرا

عبد  من شهدها من بين زريق ومن بىن زريق بن عامر بن زريق بن   .   ثالثة نفر   .  بن بياضة ، شهد بدرا 
 رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن   :  حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج 

 وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن خملَّد بن عامر بن زريق ، وكان خرج إىل رسول اهللا   .  زريق ، نقيب 
سلم من املدينة ، فكان يقال صلى اهللا عليه وسلم ، وكان معه مبكة وهاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و

 وعباد بن قيس بن عامر بن خلدة بن خملد بن   .   مهاجري أنصاري ؛ شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا   :  له 
 واحلارث بن قيس بن خالد بن خملد بن عامر بن زريق ، وهو أبو خالد ،   .  عامر بن زريق ، شهد بدرا 

       .   أربعة نفر   .  شهد بدرا 

 شهدها من بين سلمة بن سعد ومن بين سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم من
 الرباء بن معرور بن صخر بن خنساء   :  ابن اخلزرج ؛ مث من بين عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 

ضرب على يد بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم ، نقيب ، وهو الذي تزعم بنو سلمة أنه كان أول من 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرط له ، واشترط عليه ، مث تويف قبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وابنه بشر بن الرباء بن معرور ، شهد بدرا وأحدا واخلندق ومات خبيرب من أكله أكلها مع   .  وسلم املدينة 
 موهو الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه -فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من الشاة اليت س 

 اجلد بن قيس ، على خبله ؛ فقال   :   فقالوا   ؟   من سيدكم يا بين سلمة   :  وسلم ، حني سأل بين سلمة 
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 سيد بين سلمة األبيض اجلعد بشر بن الرباء   !   وأي داء أكرب من البخل   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وسنان بن صيفي بن صخر ابن خنساء بن سنان بن عبيد ، شهد بدرا ، وقتل يوم اخلندق -عرور بن م

   .   والطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد ، شهد بدرا ، وقتل يوم اخلندق شهيدا   .  شهيدا 

 بن املنذر ، شهد بدرا  و أخوه يزيد  .  ومعقل بن املنذر بن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد ، شهدا بدرا 
 والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن   .   ومسعود بن يزيد بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد   .  

 وجبار بن صخر بن أمية بن   .   ويزيد بن حرام بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد   .  بدرا  عبيد ، شهد 
   .   جبار بن صخر بن أمية بن خناس   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  خنساء ابن سنان بن عبيد ، شهد بدرا 

 من   .   أحد عشر رجال   .   والطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد ، شهد بدرا   :  قال ابن إسحاق 
   :  شهدها من بين سواد بن غنم ومن بين سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ، مث من بين كعب بن سواد 

 من شهدها من بين غنم بن سواد ومن بين غنم   .   رجل   .  كعب بن مالك بن أيب كعب بن القني بن كعب 
   .   سليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو بن غنم ، شهد بدرا   :  بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة 

بن عامر بن حديدة بن عمرو بن  وأخوه يزيد   .  وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم ، شهد بدرا 
 وأبو اليسر ، وامسه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم ،   .  غنم ، وهو أبو املنذر ، شهد بدرا 

 تصويب اسم صيفي قال ابن   .   مخسة نفر   .   وصيفي بن سواد بن عباد بن عمرو بن غنم   .  شهد بدرا 
 من   .   غنم   :  و بن غنم بن سواد ، وليس لسواد ابن يقال له  صيفي بن أسود بن عباد بن عمر  :  هشام 

 ومن بين نايب بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب ابن   :  شهدها من بين نايب بن عمرو قال ابن إسحاق 
 وعمرو بن غنمة بن عدي   .   ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نايب ، شهد بدرا ، وقتل باخلندق شهيدا   :  سلمة 

   .   وعبداهللا بن أُنيس ، حليف هلم من قضاعة   .  نايب ، وعبس بن عامر بن عدي بن نايب ، شهد بدرا بن 

   :   من شهدها من بين حرام بن كعب قال ابن إسحاق   .   مخسة نفر   .  وخالد بن عمرو بن عدي بن نايب 

و بن حرام بن ثعلبة بن حرام ،  عبداهللا بن عمر  :  ومن بين حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
 ومعاذ بن عمرو بن اجلموح بن يزيد   .  نقيب ، شهد بدرا ، وقتل يوم أحد شهيدا ، وابنه جابر بن عبداهللا 

 شهد بدرا ، - ثعلبة بن زيد بن احلارث بن حرام   :   واِجلذع - وثابت بن اجلذع   .  بن حرام ، شهد بدرا 
   :   قال ابن هشام   .  ري بن احلارث بن ثعلبة بن احلارث بن حرام ، شهد بدرا  وعم  .  وقتل بالطائف شهيدا 

 وخديج بن سالمة بن أوس بن عمرو بن الفرافر ،   :   قال ابن إسحاق   .  عمري بن احلارث بن لبدة بن ثعلبة 
ي بن سعد بن  ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن كعب بن عمرو بن أد  .  حليف هلم من بلي 

 أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج ؛ وكان يف بين سلمة ، شهد بدرا ،   :  علي بن أسد ؛ ويقال 
واملشاهد كلها ومات بعمواس ، عام الطاعون بالشام ، يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، وإمنا 
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 صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن ادعته بنو سلمة أنه كان أخا سهل بن حممد بن اجلد بن قيس بن
       .   سبعة نفر   .  عدي ابن غنم بن كعب بن سلمة ألمه 

 ابن عباد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أُذَن   :   أوس   :  تصويب نسب خديج بن سالمة قال ابن هشام 
ف بن اخلزرج ؛ مث من  ومن بىن عو  :   من شهدها من بىن عوف بن اخلزرج قال ابن إسحاق   .  ابن سعد 

 عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن   :  بىن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج 
 هو غنم بن عوف   :   قال ابن هشام   .  ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف ، نقيب ، شهد بدرا واملشاهد كلها 

 والعباس بن عبادة بن نضلة بن   :  قال ابن إسحاق    .  ، أخو سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج 
مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل بن عوف ، وكان ممن خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وأبو   .   مهاجري أنصاري ، وقتل يوم أحد شهيدا   :  وسلم وهو مبكة ، فأقام معه ا ، فكان يقال له 
   .   بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة ، حليف هلم من بين غصينة من بلي عبدالرمحن يزيد بن ثعلبة

 من شهدها من بىن سامل بن   .   أربعة نفر ، وهم القواقل   .  وعمرو بن احلارث بن لبدة بن عمرو بن ثعلبة 
 ِليقال ابن هشام -غنم ومن بين سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج ، وهم بنو احلُب   :    ِليسامل بن   :  احلُب 

 رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن   :   - لعظم بطنه   "   احلبلي   "  غنم بن عوف ، وإمنا سمي 
 ابن مالك ،   :   رفاعة   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  مالك بن سامل بن غنم ، شهد بدرا ، وهو أبو الوليد 

 وعقبة   :   قال ابن إسحاق   .  ليد بن عبداهللا بن مالك بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سامل  ابن الو  :  ومالك 
بن وهب بن كلَّدة بن اجلعد بن هالل بن احلارث بن عمرو بن عدي بن جشم بن عوف بن ثة بن 
 اهللا عبداهللا بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن ، حليف هلم ، شهد بدرا ، وكان ممن خرج إىل رسول

   :   قال ابن هشام   .   مهاجري أنصاري   :  صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا من املدينة إىل مكة ، فكان يقال له 

   :   ومن بىن ساعدة بن كعب بن اخلزرج   :   من شهدها من بين ساعدة بن كعب قال ابن إسحاق  .  رجالن 

   .  علبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة ، نقيب سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أيب خزمية بن ث

واملنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن جشم بن اخلزرج بن 
ساعدة ، نقيب ، شهد بدرا وأحدا ، وقتل يوم بئر معونة أمريا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو 

   .   ابن عمرو بن خنش   :   املنذر   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   رجالن   .  يموت  أعنق ل  :  الذي كان يقال له 

 فجميع من شهد العقبة من األوس واخلزرج ثالثة وسبعون رجال وامرأتان منهم ،   :  قال ابن إسحاق 
 إمنا كان يأخذ عليهن يزعمون أما قد بايعتا ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يصافح النساء ،

 من شهدها من بين مازن بن النجار ومن بىن مازن بن النجار   .   اذهنب فقد بايعتكن   :  ، فإذا أقررن ، قال 
 نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ، وهي أم عمارة ، كانت   :  
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 وزوجها زيد بن عاصم بن   .   ، وشهدت معها أختها شهدت احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 حبيب بن زيد ، وعبداهللا بن زيد ، وابنها حبيب الذي أخذه مسيلمة الكذاب احلنفي ،   :   وابناها   .  كعب 

 أفتشهد أين   :   نعم ؛ فيقول   :   فيقول   ؟   أتشهد أن حممدا رسول اهللا   :  صاحب اليمامة ، فجعل يقول له 
 ال أمسع ، فجعل يقطعه عضوا عضوا حىت مات يف يده ، ال يزيده على ذلك ، إذا   :   فيقول   ؟  سول اهللا ر

 ال أمسع ،   :  ذُكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمن به وصلى عليه ، وإذا ذكر له مسيلمة قال 
تل اهللا مسيلمة ، ورجعت وا اثنا  حىت ق  .  فخرجت إىل اليمامة مع املسلمني ، فباشرت احلرب بنفسها 

 حدثين هذ احلديث عنها حممد بن حيىي بن حبان   :   قال ابن إسحاق     .  عشر جرحا ، من بني طعنة وضربة 
 أم منيع ؛ وامسها   :   من شهدها من بين سلمة ومن بين سلمة   .  ، عن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة 

       .  ن عدي بن نايب بن عمرو بن غنم بن كعب بن سلمة  أمساء بنت عمرو ب  :  

 نزول األمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في القتال

 حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي   :   حدثنا أبو حممد عبدامللك بن هشام ، قال   :  بسم اهللا الرمحن الرحيم قال 
 صلى اهللا عليه وسلم قبل بيعة العقبة مل يؤذن له يف  وكان رسول اهللا  :  ، عن حممد بن إسحاق املطليب 

احلرب ومل حتلل له الدماء ، إمنا يؤمر بالدعاء إىل اهللا والصرب على األذى ، والصفح عن اجلاهل ، وكانت 
قريش قد اضطهدت من اتبعه من املهاجرين حىت فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بالدهم ، فهم من بني 

 بني معذب يف أيديهم ، ومن بني هارب يف البالد فرارا منهم ، منهم من بأرض مفتون يف دينه ، ومن
احلبشة ، ومنهم من باملدينة ، ويف كل وجه ؛ فلما عتت قريش على اهللا عز وجل ، وردوا عليه ما أرادهم 

به من الكرامة ، وكذبوا نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه ، 
واعتصم بدينه ، أذن اهللا عز وجل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف القتال واالنتصار ممن ظلمهم وبغى 

 فكانت أول آية أنزلت يف إذنه له يف احلرب ، وإحالله له الدماء والقتال ، ملن بغى عليهم ، فيما   .  عليهم 
 أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا    ""     :  اىل بلغين عن عروة بن الزبري وغريه من العلماء ، قول اهللا تبارك وتع

 الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ، ولوال دفع اهللا   .  وإن اهللا على نصرهم لقدير 
الناس بعضهم ببعض هلُدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا ، ولينصرن اُهللا من 

 الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة ، وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف   .   إن اهللا لقوي عزيز ينصره ،
 أين إمنا أحللت هلم القتال ألم ظُلموا ، ومل يكن هلم   :   أي   .     ""   ، ووا عن املنكر ، وهللا عاقبة األمور 

، وأم إذا ظهروا أقاموا الصالة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا ذنب فيما بينهم وبني الناس ، إال أن يعبدوا اهللا 
باملعروف ، ووا عن املنكر ، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم أمجيعن ، مث أنزل 



ابن هشام- سرية ابن هشام  253  

    "     :  عن دينه  حىت ال يفنت مؤمن   :   أي   .     "    وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة    "     :  اهللا تبارك وتعاىل عليه 

     .   حىت يعبداهللا ، ال يعبد معه غريه   :   أي   .     "   ويكون الدين هللا 

  إذنه صلى اهللا عليه و سلم لمسلمي مكة بالهجرة إلى المدينة

 فلما أذن اهللا تعاىل له صلى اهللا عليه وسلم يف احلرب ، وبايعه هذا احلي من األنصار   :  قال ابن إسحاق 
لى اإلسالم والنصرة له وملن اتبعه ، وأوى إليهم من املسلمني ، أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع

أصحابه من املهاجرين من قومه ، ومن معه مبكة من املسلمني ، باخلروج إىل املدينة واهلجرة إليها ، 
   .  انا ودارا تأمنون ا  إن اهللا عز وجل قد جعل لكم إخو  :  واللحوق بإخوام من األنصار ، وقال 

فخرجوا أرساال ، وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ينتظر أن يأذن له ربه يف اخلروج من مكة ، 
 ذكر املهاجرين إىل املدينة هجرة أيب سلمة وامرأته ، و حديثه عما لقياه فكان أول   .  واهلجرة إىل املدينة 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين من قريش ، من بين خمزوم من هاجر إىل املدينة من أصحاب ر
 عبداهللا ، هاجر إىل املدينة قبل   :   أبو سلمة بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، وامسه   :  

، فلما بيعة أصحاب العقبة بسنة ، وكان قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة من أرض احلبشة 
 فحدثين أيب   :   قال ابن إسحاق   .  آذته قريش وبلغه إسالم من أسلم من األنصار ، خرج إىل املدينة مهاجرا 

إسحاق بن يسار ، عن سلمة بن عبداهللا ابن عمر بن أيب سلمة ، عن جدته أم سلمة ، زوج النيب صلى 
املدينة رحل يل بعريه مث محلين عليه ، ومحل معي  ملا أمجع أبو سلمة اخلروج إىل   :  اهللا عليه وسلم ، قالت 

ابين سلمة بن أيب سلمة يف حجري ، مث خرج يب يقود يب بعريه ، فلما رأته رجال بىن املغرية بن عبداهللا بن 
 عالم نتركك تسري   ؟   هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه   :  عمر بن خمزوم قاموا إليه ، فقالوا 

       .   فرتعوا خطام البعري من يده ، فأخذوين منه   :   قالت   ؟  بالد ا يف ال

 ال واهللا ، ال نترك ابننا عندها إذ   :   وغضب عند ذلك بنو عبداألسد ، رهط أيب سلمة ، فقالوا   :  قالت 
ق به بنو عبداألسد ،  فتجاذبوا بين سلمة بينهم حىت خلعوا يده ، وانطل  :   قالت   .  نزعتموها من صاحبنا 

 ففرق بيين وبني زوجي وبني   :   قالت   .  وحبسين بنو املغرية عندهم ، وانطلق زوجي أبو سلمة إىل املدينة 
 فكنت أخرج كل غداة فأجلس باألبطح ، فما أزال أبكي ، حىت أمسى سنة أو قريبا منها   :   قالت   .  ابين 

 أال ختُرجون هذه   :  املغرية ، فرأى ما يب فرمحىن فقال لبين املغرية حىت مر يب رجل من بين عمي ، أحد بين 
   :   قالت   .   احلقي بزوجك إن شئت   :   فقالوا يل   :   قالت   !  املسكينة ، فرقتم بينها وبني زوجها وبني ولدها 

ذت ابين فوضعته يف حجري ، مث  فارحتلت بعريي مث أخ  :   قالت   .  و رد بنو عبداألسد إيل عند ذلك ابين 
 أتبلَّغ مبن لقيت حىت   :   فقلت   :   قالت   .   وما معي أحد من خلق اهللا   :   قالت   .  خرجت أريد زوجي باملدينة 
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أقدم على زوجي ؛ حىت إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أيب طلحة ، أخا بين عبدالدار ، فقال 
   :   قالت   ؟   أوما معك أحد   :   قال   .   أريد زوجي باملدينة   :   فقلت   :   قالت   ؟  بنت أيب أمية  إىل أين يا   :  يل 

 واهللا ما لك من مترك ، فأخذ خبطام البعري ، فانطلق معي   :   ال واهللا ، إال اهللا وبين هذا ، قال   :  فقلت 
أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ املرتل أناخ يب يهوي يب ، فواهللا ما صحبت رجال من العرب قط ، 

، مث استأخر عين ، حىت إذا نزلت استأخر ببعريي ، فحط عنه ، مث قيده يف الشجرة ، مث تنحى عين إىل 
   :  شجرة ، فاضطجع حتتها ، فإذا دنا الرواح ، قام إىل بعريي فقدمه فرحله ، مث استأخر عين ، وقال 

 فلم يزل يصنع   .  كبت واستويت على بعريي أتى فأخذه خبطامه ، فقاده ، حىت يرتل يب  فإذا ر  .  اركيب 
 زوجك يف هذه القرية   :  ذلك يب حىت أقدمين املدينة ، فلما نظر إىل قرية بين عمرو بن عوف بقباء ، قال 

 فكانت تقول   :   قال   .   فادخليها على بركة اهللا ، مث انصرف راجعا إىل مكة - وكان أبو سلمة ا نازال -
 واهللا ما أعلم أهل بيت يف اإلسالم أصام ما أصاب آل أيب سلمة ، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم   :  

 مث كان   :   هجرة عامر بن ربيعة و زوجه ، وهجرة بين جحش قال ابن إسحاق   .  من عثمان بن طلحة 
 عامر بن ربيعة ، حليف بين عدي بن كعب ، معه امرأته   :  أول من قدمها من املهاجرين بعد أيب سلمة 

 مث عبداهللا بن جحش بن   .  ليلى بنت أيب حثمة بن غامن بن عبداهللا بن عوف بن عبيد بن عدي بن كعب 
رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كثري بن غنم ابن دودان بن أسد بن خزمية ، حليف بين أمية بن عبد 

 وكان أبو أمحد رجال ضرير البصر ، -أخيه عبد بن جحش ، وهو أبو أمحد مشس ، احتمل بأهله وب
وكان يطوف مكة ، أعالها وأسفلها ، بغري قائد ، وكان شاعرا ، وكانت عنده الفرعة بنت أيب سفيان 

هجرة ، فمر ا عتبة   فغلِّقت دار بين جحش -بن حرب ، وكانت أمه أميمة بنت عبداملطلب بن هاشم 
 والعباس بن عبداملطلب ، وأبو جهل ابن هشام بن املغرية ، وهي دار أبان بن عثمان اليوم اليت بن ربيعة ،

بالردم ، وهم مصعدون إىل أعلى مكة ، فنظر إليها عتبة بن ربيعة ختفق أبواا يبابا ، ليس فيها ساكن ، 
     :  فلما رآها كذلك تنفس الصعداء ، مث قال 

 يوما ستدركها النكباء واحلُوب   وكل دار وإن طالت سالمتها 

 التوجع ، و هو يف موضع آخر   :   واحلوب   .   وهذا البيت أليب دؤاد اإليادي يف قصيدة له   :  قال ابن هشام 
 أصبحت دار بين جحش   :   مث قال عتبة بن ربيعة   :   قال ابن إسحاق   .   اإلمث   :   احلوب   :   احلاجة ؛ و يقال   :  

 قال   .   الواحد   :   القل   :   قال ابن هشام   .   وما تبكي عليه من قُلّ بن قُلّ   :   فقال أبو جهل   !   من أهلها خالء
     :  لبيد بن ربيعة 

 قُلّ وإن أكثرت من العدِد   كل بين حرة مصريهم 
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 فكان   .   وشتت أمرنا ، وقطع بيننا  هذا عمل ابن أخي هذا ، فرق مجاعتنا ،  :   مث قال   :  قال ابن إسحاق 
مرتل أيب سلمة بن عبداألسد ، وعامر بن ربيعة ، وعبداهللا بن جحش ، وأخيه أيب أمحد بن جحش ، على 
مبشر بن عبداملنذر بن زنرب بقباء ، يف بين عمرو بن عوف ، مث قدم املهاجرون أرساال ، وكان بنو غنم بن 

   :  املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هجرة رجاهلم ونساؤهم دوادن أهل إسالم ، قد أوعبوا إىل 

عبداهللا بن جحش ، وأخوه أبو أمحد بن جحش ، وعكَّاشة بن حمصن ، وشجاع ، وعقبة ، ابنا وهب ، 
ل ابن إسحاق  هجرة بعض الرجال ونسائهم قا  .   ابن حميرة   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  وأربد بن حميرة 

 ومنقذ بن نباتة ، وسعيد بن رقيش ، وحمرز بن نضلة ، ويزيد بن رقيش ، وقيس بن جابر ، وعمرو بن   :  
حمصن ، ومالك بن عمرو ، وصفوان بن عمرو ، وثقف بن عمرو ، وربيعة بن أكثم ، والزبري بن عبيد ، 

 زينب   :   هجرة نسائهم ومن نسائهم   .  ومتام بن عبيدة ، وسخربة بن عبيدة ، وحممد بن عبداهللا بن جحش 
بنت جحش ، وأم حبيب بنت جحش ، وجذامة بنت جندل ، وأم قيس بنت حمصن ، وأم حبيب بنت 

 شعر أيب أمحد بن جحش يف هجرة   .  مثامة ، وآمنة بنت رقيش ، وسخربة بنت متيم ، ومحنة بنت جحش 
ر هجرة بين أسد بن خزمية من قومه إىل اهللا تعاىل بين أسد وقال أبو أمحد بن جحش بن رئاب ، وهو يذك

     :  وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وإيعام يف ذلك حني دعوا إىل اهلجرة 

 ومروا باهللا برت ميينها  ولو حلفت بني الصفا أم أمحد

 مبكة حىت عاد غثا مسينها  لنحن اُألىل كنا ا مث مل نزل

 وما إن غدت غنم وخف قطينها   ابتنت ا خيمت غنم بن دودان و

 ودين رسول اهللا باحلق دينها  إىل اهللا تغدو بني مثىن وواحد

     :  وقال أبو أمحد بن جحش أيضا 

 من أخشى بغيب وأرهب  ملا رأتين أم أمحد غاديا بذمة

 فيمم بنا البلدان ولتنأ يثرب   فإما كنت ال بد فاعال  :  تقول 

 وما يشِإ الرمحن فالعبد يركب  ل يثرب اليوم وجهنا ب  :  فقلت هلا 

 إىل اهللا يوما وجهه ال خيُيب   إىل اهللا وجهي والرسول ومن يقم 

 وناصحة تبكي بدمع وتندب  فكم قد تركنا من محيم مناصح

 وحنن نرى أن الرغائب تطلب  ترى أن وترا نأينا عن بالدنا

 الح للناس ملحبوللحق ملا   دعوت بين غنم حلقن دمائهم
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 إىل احلق داع والنجاح فأوعبوا  أجابوا حبمد هللا ملا دعاهم

 أعانوا علينا بالسالح وأجلبوا  وكنا وأصحابا لنا فارقوا اهلدى

 على احلق مهدي ، وفوج معذب   أما منهما فموفَّق  :  كَفوجين 

 عن احلق إبليس فخابوا وخيبوا  طغوا ومتنوا كذبة وأزهلَّم

 فطاب والة احلق منا وطُيبوا  ِرعنا إىل قول النيب حممدو

 وال قرب باألرحام إذ ال نقرب  نمت بأرحام إليهم قريبة

 وأية صهر بعد صهري ترقب  فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم

 وزيل أمر الناس للحق أصوب  ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا

 قال ابن هشام   .   ، عن غري ابن إسحاق   "   إذ ال نقرب   "     :   ، وقوله   "   ولتنأ يثرب   "     :   قوله   :  قال ابن هشام 
 قال أبو النجم   .     "    إذ الظاملون موقوفون عند رم    "     :   إذا ، كقول اهللا عز وجل   "   إذ   "     :   يريد بقوله   :  

     :  العجلي 

 جنات عدن يف العاليلِّ والعال   عنا إذ جزىمث جزاه اهللا

    

 مث خرج عمر بن اخلطاب ، وعياش بن أيب ربيعة   :  هجرة عمر وقصة عياش وهشام معه قال ابن إسحاق 
 فحدثين نافع موىل عبداهللا بن عمر ، عن عبداهللا بن عمر ، عن أبيه عمر   .  املخزومي ، حىت قدما املدينة 

بن العاصي   اتعدت ، ملا أردنا اهلجرة إىل املدينة ، أنا وعياش بن أيب ربيعة ، وهشام   :  بن اخلطاب ، قال 
 أينا مل يصبح عندها فقد حبس   :  بن وائل السهمي التناِضب من أضاة بين غفار ، فوق سِرف ، وقلنا 

وحبس عنا هشام ، وفُنت  فأصبحت أنا وعياش بن أيب ربيعة عند التناضب ،   :   قال   .  فليمض صاحباه 
 أبو جهل و احلارث يغرران بعياش بن أيب ربيعة فلما قدمنا املدينة نزلنا يف بين عمرو بن عوف   .  فافتنت 

بقباء ، وخرج أبو جهل ابن هشام واحلارث بن هشام إىل عياش بن أيب ربيعة ، وكان ابن عمهما 
 إن أمك   :  اهللا صلى عليه وسلم مبكة ، فكلماه وقاال وأخامها ألمهما ، حىت قدما علينا املدينة ، ورسول 

 يا   :  قد نذرت أن ال ميس رأسها مشط حىت تراك ، وال تستظل من مشس حىت تراك ، فرق هلا ، فقلت له 
عياش ، إنه واهللا إن يريدك القوم إال ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ، فواهللا لو قد آذى أمك القمل 

 أبر قسم أمي ، و يل هنالك مال   :   فقال   :   عليها حر مكة الستظلت ، قال المتشطت ، ولو قد اشتد
   .   واهللا إنك لتعلم أين ملن أكثر قريش ماال ، فلك نصف مايل وال تذهب معهما   :   فقلت   :   قال   .  فآخذه 

 أما إذ قد فعلت ما فعلت ،   :    قلت له  :   فأىب علي إال أن خيرج معهما ؛ فلما أىب إال ذلك ؛ قال   :  قال 
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 فخرج   .  فخذ ناقيت هذه ، فإا ناقة جنيبة ذلول ، فالزم ظهرها ، فإن رابك من القوم ريب ، فانج عليها 
 يا ابن أخي ، واهللا لقد استغلظت بعريي   :  عليه معهما ، حىت إذا كانوا ببعض الطريق ، قال له أبو جهل 

 فأناخ ، وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا   :   قال   .   بلى   :   قال   ؟  اقتك هذه هذا ، أفال تعقبين على ن
 فحدثين به   :   قال ابن إسحاق   .  باألرض عدوا عليه ، فأوثقاه وربطاه ، مث دخال به مكة ، وفتناه فافتنت 

 يا أهل مكة ،   :   موثقا ، مث قاال  أما حني دخال به مكة دخال به ارا  :  بعض آل عياش بن أيب ربيعة 
   :   كتاب عمر إىل هشام بن العاصي قال ابن إسحاق   .  هكذا فافعلوا بسفهائكم ، كما فعلنا بسفيهنا هذا 

 ما اهللا بقابل ممن افتنت   :   فكنا نقول   :  وحدثين نافع ، عن عبداهللا بن عمر ، عن عمر يف حديثه ، قال 
 وكانوا يقولون ذلك   :   قال   !  توبة ، قوم عرفوا اهللا ، مث رجعوا إىل الكفر لبالء أصام صرفا وال عدال وال 

 فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، أنزل اهللا تعاىل فيهم ، ويف قولنا وقوهلم   .  ألنفسهم 
وا من رمحة اهللا ، إن اهللا يغفر الذنوب  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنط   "     :  ألنفسهم 

   .   وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون   .  مجيعا ، إنه هو الغفور الرحيم 

 قال عمر   .     "   واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون 
 فقال هشام بن العاصي   :   فكتبتها بيدي يف صحيفة ، وبعثت ا إىل هشام بن العاصي ، قال   :  بن اخلطاب 

   .   اللهم فهمنيها   :   فلما أتتين جعلت أقرؤها بذي طُوى ، أُصعد ا فيه وأصوب وال أفهمها ، حىت قلت   :  

 فرجعت إىل   :   قال   .  ما كنا نقول يف أنفسنا ويقال فينا  فألقى اهللا تعاىل يف قليب إمنا أنزلت فينا ، وفي  :  قال 
       .  بعريي ، فجلست عليه ، فلحقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو باملدينة 

 أن رسول اهللا   :   فحدثين من أثق به   :  خروج الوليد بن الوليد إىل مكة يف أمر عياش وهشام قال ابن هشام 
 فقال الوليد   ؟   من يل بعياش بن أيب ربيعة ، وهشام بن العاصي   :  سلم قال ، وهو باملدينة صلى اهللا عليه و

 أنا لك يا رسول اهللا ما ، فخرج إىل مكة ، فقدمها مستخفيا ، فلقي امرأة حتمل   :  بن الوليد بن املغرية 
 فتبعها حىت عرف - تعنيهما -ريد هذين احملبوسني  أ  :   قالت   ؟   أين تريدين يا أمة اهللا   :  طعاما ، فقال هلا 

موضعهما ، وكانا حمبوسني يف بيت ال سقف له ؛ فلما أمسى تسور عليهما ، مث أخذ مروة فوضعها حتت 
 لذلك ، مث محلهما على بعريه ،   "   ذو املروة   "     :  قيديهما ، مث ضرما بسيفه فقطعهما ، فكان يقال لسيفه 

     :   فعثر فدميت أصبعه ، فقال وساق ما ،

 ويف سبيل اهللا ما لقيِت   هل أنت إال أصبع دميِت 

 منازل املهاجرين باملدينة مرتل عمر وأخيه ،     .  مث قدم ما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة 
 ونزل عمر بن اخلطاب   :  وعمرو وعبداهللا ابين سراقة ، وخنيس بن حذافة ، وبين البكري قال ابن اسحاق 

حني قدم املدينة ومن حلق به من أهله وقومه ، وأخوه زيد بن اخلطاب ؛ وعمرو وعبداهللا ابنا سراقة ابن 
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 وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر ، فخلف عليها رسول اهللا -املعتمر وخنيس بن حذافة السهمي 
ل ؛ وواقد بن عبداهللا التميمي ، حليف هلم ؛  وسعيد بن زيد عمرو بن نفي-صلى اهللا عليه وسلم بعده 

 من بين عجل بن   :   أبو خويل   :   قال ابن هشام   .  وخويل بن أيب خويل ؛ ومالك بن أيب خويل ، حليفان هلم 
 إياس بن البكري ،   :   وبنو البكري أربعتهم   :   قال ابن إسحاق   .  جليم بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل 

 بن البكري ، وعامر بن البكري ، وخالد بن البكري ، وحلفاؤهم من بين سعد ابن ليث ، على رفاعة وعاقل
بن عبداملنذر بن زنرب ، يف بين عمرو بن عوف بقباء ، وقد كان مرتل عياش بن أيب ربيعة معه عليه حني 

 اهللا بن عثمان ، وصهيب بن  مرتل طلحة وصهيب مث تتابع املهاجرون ، فرتل طلحة بن عبيد  .  قدما املدينة 
 بل نزل طلحة بن عبيد اهللا   :   ويقال   .   بن اخلزرج بالسنح  سنان ، على خبيب بن إساف ، أخي بلحارث

   :   وذُكر يل عن أيب عثمان النهدي ، أنه قال   :   قال ابن هشام   .  على أسعد بن زرارة ، أخي بين النجار 

 أتيتنا صعلوكا حقريا ، فكثر مالك عندنا ، وبلغت   :  اهلجرة قال له كفار قريش بلغين أن صهيبا حني أراد 
 أرأيتم إن   :  الذي بلغت ، مث تريد أن خترج مبالك ونفسك ، واهللا ال يكون ذلك ؛ فقال هلم صهيب 

 فبلغ ذلك رسول اهللا   :   قال   .   فإين جعلت لكم مايل   :   قال   .   نعم   :   قالوا   ؟  جعلت لكم مايل أختلون سبيلي 
 مرتل محزة وزيد وأيب مرثد وابنه وأنسة وأيب   .   ربح صهيب ، ربح صهيب   :  صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

 -   .   ونزل محزة بن عبداملطلب ، وزيد بن حارثة ، وأبو مرثد كناز بن حصن   :  كبشة قال ابن إسحاق 

 وابنه مرثد الغنويان ، حليفا محزة بن عبداملطلب ، وأنسة ، وأبو - ابن حصني   :   ويقال   :  قال ابن هشام 
صلى اهللا عليه وسلم ، على كلثوم بن هدم ، أخي بين عمرو بن عوف بقباء ،  كبشة ، موليا رسول اهللا 

 زرارة ، أخي  بل نزل محزة بن عبداملطلب على أسعد بن  :   بل نزلوا على سعد بن خيثمة ؛ ويقال   :  ويقال 
 مرتل عبيدة وأخيه الطفيل واحلصني وغريهم ونزل عبيدة بن احلارث بن   .   كل ذلك يقال   .  بين النجار 

املطلب ، وأخوه الطفيل بن احلارث ، واحلصني بن احلارث ، ومسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب ، 
ري ، أخو بين عبد بن قصي ، وخباب ، وسويبط بن سعد بن حرميلة ، أخو بين عبدالدار ، وطليب بن عم

 مرتل عبدالرمحن بن عوف ونزل   .  موىل عتبة بن غزوان ، على عبداهللا بن سلمة ، أخي بلْعجالن بقباء 
عبدالرمحن بن عوف يف رجال من املهاجرين على سعد بن الربيع أخي بلحارث بن اخلزرج ، يف دار 

سربة ونزل الزبري بن العوام ، وأبو سربة بن أيب رهم بن عبدالعزى  مرتل الزبري وأيب   .  بلحارث بن اخلزرج 
       .  ، على منذر بن حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجلالح بالعصبة ، دار بين جحجىب 

  منزل مصعب بن عمير
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ونزل مصعب بن عمري بن هاشم ، أخو بين عبدالدار على سعد بن معاذ بن النعمان ، أخي بين 
     .  دار بين عبداألشهل عبداألشهل ، يف 

  منزل أبي حذيفة

 سامل موىل أيب حذيفة   :   قال ابن هشام -ونزل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وسامل موىل أيب حذيفة 
سائبة ، ِلثُبيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 

   :   ويقال   .   سامل موىل أيب حذيفة   :   أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة فتبناه ، فقيل األوس ، سيبته فانقطع إىل

   - سامل موىل أيب حذيفة   :   فقيل   .  كانت ثُبيتة بنت يعار حتت أيب حذيفة بن عتبة ، فأعتقت ساملا سائبة 

  منزل عتبة بن غزوان

 على عباد بن بشر بن وقش أخي بين عبداألشهل ، يف  ونزل عتبة بن غزوان بن جابر  :  قال ابن إسحاق 
 مرتل عثمان بن عفان ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن املنذر ، أخي   .  دار عبداألشهل 

   :   وكان يقال   .  حسان بن ثابت يف دار بين النجار ، فلذلك كان حسان حيب عثمان ويبكيه حني قتل 

     .   على سعد بن خيثمة ، وذلك أنه كان عزبا ، فاهللا أعلم أي ذلك كان نزل األعزاب من املهاجرين

  هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  سبب تأخر أبي بكر وعلي في الهجرة 

وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة بعد أصحابه من املهاجرين ينتظر أن يؤذن له يف اهلجرة ، ومل 
هاحرين إال من حبس أو فنت ، إال علي بن أيب طالب ، وأبو بكر بن أيب يتخلف معه مبكة أحد من امل

قحافة الصديق رضي اهللا عنهما ، وكان أبو بكر كثريا ما يستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
ر  ال تعجل لعل اهللا جيعل لك صاحبا ، فيطمع أبو بك  :  اهلجرة ، فيقول له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

     .  أن يكونه 

  قريش تتشاور في أمره عليه الصالة و السالم 

 وملا رأت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من   :  قال ابن إسحاق 
غريهم بغري بلدهم ، ورأوا خروج أصحابه من املهاجرين إليهم ، عرفوا أم قد نزلوا دارا ، وأصابوا منهم 

 فاجتمعوا له   .   فحذروا خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم ، وعرفوا أم قد أمجع حلرم منعة ،
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 يتشاورون فيها ما - وهي دار قصي بن كالب اليت كانت قريش ال تقضي أمرا إال فيها -يف دار الندوة 
 فحدثين من ال أم من   :  إسحاق  قال ابن   .  يصنعون يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حني خافوه 

أصحابنا ، عن عبداهللا بن أيب جنيح ، عن جماهد بن جبري أيب احلجاج ، وغريه ممن ال أم ، عن عبداهللا بن 
 ملا أمجعوا لذلك ، واتعدوا أن يدخلوا يف دار الندوة ليتشاوروا فيها يف أمر   :  عباس رضي اهللا عنهما قال 

ه وسلم ، غدوا يف اليوم الذي اتعدوا له ، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزمحة ، رسول اهللا صلى اهللا علي
فاعترضهم إبليس يف هيئة شيخ جليل ، عليه بتلة ، فوقف على باب الدار ، فلما رأوه واقفا على باا ، 

ع ما تقولون ،  شيخ من أهل جند مسع بالذي اتعدمت له ، فحضر معكم ليسم  :   قال   ؟   من الشيخ   :  قالوا 
 أجل ، فادخل ، فدخل معهم ، وقد اجتمع فيها أشراف   :  وعسى أن ال يعدمكم منه رأيا ونصحا ، قالوا 

 ومن بين نوفل بن   .   عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب   :  قريش ؛ من بين عبد مشس 
 ومن بين عبدالدار بن   .  واحلارث بن عامر بن نوفل  طعيمة بن عدي ، وجبري بن مطعم ،   :  عبد مناف 

 أبو البختري بن هشام ، وزمعة بن   :   ومن بين أسد بن عبدالعزى   .   النضر بن احلارث بن كلدة   :  قصي 
 نبيه   :   ومن بين سهم   .   أبو جهل بن هشام   :   ومن بين خمزوم   .  األسود بن املطلب ، وحكيم بن حزام 

       .  خلف ، ومن كان معهم وغريهم ممن ال يعد من قريش   أمية بن   :  ومنبه ابنا احلجاج ، ومن بين مجح 

 إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم ، فإنا واهللا ما نأمنه على الوثوب علينا   :  فقال بعضهم لبعض 
 احبسوه يف احلديد ،   :   فتشاوروا ، مث قال قائل منهم   :   قال   .  فيمن قد اتبعه من غرينا ، فأمجعوا فيه رأيا 

وأغلقوا عليه بابا ، مث تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ، زهريا والنابغة ، ومن 
برأي  ال واهللا ، ما هذا لكم   :   فقال الشيخ النجدي   .  مضى منهم ، من هذا املوت ، حىت يصيبه ما أصام 

 واهللا لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إىل أصحابه ،   .  
فألوشكوا أن يثبوا عليكم ، فيرتعوه من أيديكم ، مث يكاثروكم به ، حىت يغلبوكم على أمركم ، ما هذا 

 خنرجه من بني أظهرنا ، فننفيه من بالدنا ،   :   مث قال قائل منهم   .   فتشاوروا   .  لكم برأي ، فانظروا يف غريه 
فإذا أُخرج عنا ، فواهللا ما نبايل أين ذهب ، وال حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرغنا منه ، فأصلحنا أمرنا 

 ال واهللا ، ما هذا لكم برأي ، أمل تروا حسن حديثه ،   :   فقال الشيخ النجدي   .  وأُلْفتنا كما كانت 
، وغلبته على قلوب الرجال مبا يأيت به ، واهللا لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن حيل على حي من وحالوة منطقه 

العرب ، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حىت يتابعوه عليه ، مث يسري م إليكم حىت يطأكم م يف 
 فقال أبو   :   قال   .  بالدكم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، مث يفعل بكم ما أراد ، دبروا فيه رأيا غري هذا 

   :   قال   ؟   وما هو يا أبا احلكم   :   واهللا إن يل فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد ؛ قالوا   :  جهل بن هشام 

أرى أن نأخذ من كل قبيلة فىت شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ، مث نعطي كل فىت منهم سيفا صارما ، مث 
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 م إذا فعلوا ذلك تفرق دمه يف   .  ا ضربة رجل واحد ، فيقتلوه ، فنستريح منه يعمدوا إليه ، فيضربوهفإ 
 قال   .  القبائل مجيعا ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم مجيعا ، فرضوا منا بالعقْل ، فعقلناه هلم 

ريه ، فتفرق القوم على ذلك  القول ما قال الرجل ، هذا الرأي الذي ال رأي غ  :   فقال الشيخ النجدي   :  
     .  وهم جممعون له 

  خروج النبي صلى اهللا عليه وسلم و استخالفه عليا على فراشه 

 ال تِبت هذه الليلة على فراشك الذي   :  فأتى جربيل عليه السالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
يل اجتمعوا على بابه يرصدونه مىت ينام ، فيثبون عليه ؛  فلما كانت عتمة من الل  :   قال   .  كنت تبيت عليه 

 من على فراشي وتسج   :  فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكام ، قال لعلي بن أيب طالب 
ِببردي هذا احلضرمي األخضر ، فنم فيه ، فإنه لن خيلص إليك شيء تكرهه منهم ، وكان رسول اهللا 

 فحدثين يزيد بن زياد ، عن حممد بن   :   قال ابن إسحاق   .  ام يف برده ذلك إذا نام صلى اهللا عليه وسلم ين
 إن حممدا يزعم   :   ملا اجتمعوا له ، وفيهم أبو جهل بن هشام ، فقال وهم على بابه   :  كعب القرظي قال 

م ، فجعلت لكم جنان أنكم إن تابعتموه على أمره ، كنتم ملوك العرب والعجم ، مث بعثتم من بعد موتك
كجنان األردن ، وإن مل تفعلوا كان له فيكم ذبح ، مث بعثتم من بعد موتكم ، مث جعلت لكم نار حتُرقون 

        .  فيها 

 أنا أقول   :   وخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخذ حفنة من تراب يف يده ، مث قال   :  قال 
ذ اهللا تعاىل على أبصارهم عنه ، فال يرونه ، فجعل ينثر ذلك التراب على  وأخ  .  ذلك ، أنت أحدهم 

 صراط   على   .   إنك ملن املرسلني   .   يس والقرآن احلكيم    ""     :  رؤوسهم وهو يتلو هؤالء اآليات من يس 
 حىت فرغ رسول اهللا   .     "   غشيناهم فهم ال يبصرون  فأ   "     :   إىل قوله   .    .    .     ""    ترتيل العزيز الرحيم   .  مستقيم 

صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء اآليات ، ومل يبق منهم رجل إال و قد وضع على رأسه ترابا ، مث انصرف 
 حممدا ؛   :   قالوا   ؟   ما تنتظرون ها هنا   :  إىل حيث أراد أن يذهب ، فأتاهم آت ممن مل يكن معهم ، فقال 

 قد واهللا خرج عليكم حممد ، مث ما ترك منكم رجال إال وقد وضع على رأسه ترابا ،   !   خيبكم اهللا   :  قال 
 فوضع كل رجل منهم يده على رأسه ، فإذا عليه تراب ، مث   :   قال   ؟  وانطلق حلاجته ، أفما ترون ما بكم 

 واهللا إن   :  هللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيقولون جعلوا يتطلعون فريون عليا على الفراش متسجيا ِببرد رسول ا
 فلم يربحوا كذلك حىت أصبحوا فقام علي رضي اهللا عنه عن الفراش ،   .  هذا حملمد نائما ، عليه برده 

     .   واهللا لقد كان صدقنا الذي حدثنا   :  فقالوا 
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  ما نزل من القرآن في تربص المشركين بالنبي صلى اهللا عليه وسلم 

 وإذ    "     :   وكان مما أنزل اهللا عز وجل من القرآن يف ذلك اليوم ، وما كانوا أمجعوا له   :  ال ابن إسحاق ق
 وقول   .     "   ميكر بك الذين كفروا ِليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر اهللا ، واهللا خري املاكرين 

 قال   .     "    قل تربصوا فإين معكم من املتربصني   .  نتربص به ريب املنون  أم يقولون شاعر    "     :  عز وجل  اهللا 
     :   قال أبو ذؤيب اهلذيل   .   ما يريب ويعرض منها   :   وريب املنون   .   املوت   :   املنون   :  ابن هشام 

 والدهر ليس مبعتب من جيزع  أمن املنون وريبها تتوجع

 وأذن اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك يف   :   قال ابن إسحاق   .  دة له وهذا البيت يف قصي
 وكان أبو بكر   :   أبو بكر يطمع يف مصاحبة النيب يف اهلجرة ، و ما أعد لذلك قال ابن إسحاق   .  اهلجرة 

م يف اهلجرة ، فقال له رضي اهللا عنه رجال ذا مال ، فكان حني استأذن رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسل
 ال تعجل ، لعل اهللا جيد لك صاحبا ، قد طمع بأن يكون رسول اهللا   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم ، إمنا يعين نفسه ، حني قال له ذلك ، فابتاع راحلتني ، فاحتبسهما يف داره ، 
     .  يعلفهما إعدادا لذلك 

  ينة حديث الهجرة إلى المد

 كان ال   :   فحدثين من ال أم ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة أم املؤمنني أا قالت   :  قال ابن إسحاق 
خيطئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأيت بيت أيب بكر أحد طريف النهار ، إما بكرة ، وإما عشية ، 

ليه وسلم يف اهلجرة ، واخلروج من مكة من بني حىت إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول اهللا صلى اهللا ع
 فلما   :   قالت   .  ظهري قومه ، أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلاجرة ، يف ساعة كان ال يأيت فيها 

 فلما   :   قالت   .   ما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه الساعة إال ألمر حدث   :  رآه أبوبكر ، قال 
 ، تأخر له أبو بكر عن سريره ، فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وليس عند أيب بكر إال أنا دخل

 يا   :   أخرج عين من عندك ؛ فقال   :  وأخيت أمساء بنت أيب بكر ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   .   إن اهللا قد أذن يل يف اخلروج واهلجرة   :  ال  فق  !   فداك أيب وأمي   ؟  رسول اهللا ، إمنا مها ابنتاي ، وما ذاك 

 فواهللا ما شعرت قط قبل ذلك   :   قالت   .   الصحبة   :   الصحبة يا رسول اهللا ؛ قال   :   فقال أبو بكر   :  قالت 
ني راحلتان  يا نيب اهللا ، إن هات  :  اليوم أن أحدا يبكي من الفرح ، حىت رأيت أبا بكر يبكي يومئذ ، مث قال 

       .  قد كنت أعددما هلذا 
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 رجال من بين الدئل بن بكر ، وكانت أمه امرأة من بين سهم بن عمرو ، -فاستأجرا عبداهللا بن أرقط 
     .   يدهلما على الطريق ، فدفعا إليه راحلتيهما ، فكانتا عنده يرعاهم مليعادمها -وكان مشركا 

   عليه وسلم من علم بأمر هجرة الرسول صلى اهللا

 ومل يعلم فيما بلغين ، خبروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد ، حني خرج ، إال   :  قال ابن إسحاق 
 - أما علي فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  علي بن أيب طالب ، وأبو بكر الصديق ، وآل أيب بكر 

كة ، حىت يؤدي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  أخربه خبروجه ، وأمره أن يتخلف بعده مب-فيما بلغين 
وسلم الودائع ، اليت كانت عنده للناس ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس مبكة أحد عنده 

     .  شيء خيشى عليه إال وضعه عنده ، ملا يعلم من صدقه وأمانته صلى اهللا عليه وسلم 

  ي الغار قصة الرسول صلى اهللا عليه و سلم مع أبي بكر ف

 فلما أمجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلروج ، أتى أبا بكر بن أيب قحافة ،   :  قال ابن إسحاق 
 فدخاله ، وأمر - جبل بأسفل مكة -فخرجا من خوخة أليب بكر يف ظهر بيته ، مث عمدا إىل غار بثور 
هما اره ، مث يأتيهما إذا أمسى مبا يكون أبو بكر ابنه عبداهللا بن أيب بكر أن يتسمع هلما ما يقول الناس في

يف ذلك اليوم من اخلرب ؛ وأمر عامر بن فُهرية مواله أن يرعى غنمه اره ، مث يرحيها عليهما ، يأتيهما إذا 
 قال ابن هشام   .   وكانت أمساء بنت أيب بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست مبا يصلحهما   .  أمسى يف الغار 

 انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  ثين بعض أهل العلم ، أن احلسن بن أيب احلسن البصري قال  وحد  :  
وسلم وأبو بكر إىل الغار ليال ، فدخل أبو بكر رضي اهللا عنه قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

     .   فلمس الغار ، لينظر أفيه سبع أو حية ، يقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه

  من قام بشأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الغار 

 فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغار ثالثا ومعه أبو بكر ، وجعلت قريش فيه   :  قال ابن إسحاق 
  وكان عبداهللا بن أيب بكر يكون يف قريش اره معهم ، يسمع ما  .  حني فقدوه مائة ناقة ، ملن يرده عليهم 

يأمترون به ، وما يقولون يف شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر ، مث يأتيهما إذا أمسى 
 وكان عامر بن فهرية ، موىل أيب بكر رضي اهللا عنه ، يرعى يف رعيان أهل مكة ، فإذا   .  فيخربمها اخلرب 

أيب بكر غدا من عندمها إىل مكة ، اتبع أمسى أراح عليهما غنم أيب بكر ، فاحتلبا وذحبا ، فإذا عبداهللا بن 
 بن فهرية أثره بالغنم حىت يعفِّي عليه ، حىت إذا مضت الثالث ، وسكن عنهما الناس أتامها  عامر 
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صاحبهما الذي استأجراه ببعرييهما وبعري له ، وأتتهما أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها بسفرما ، 
رحتال ذهبت لتعلق السفرة ، فإذا ليس هلا عصام ، فتحلّ نطاقها ونسيت أن جتعل هلا عصاما ، فلما ا

 ذات   :   سبب تسمية أمساء بذات النطاق فكان يقال المساء بنت أيب بكر   .  فتجعله عصاما ، مث علقتها به 
   :   وتفسريه   .   ذات النطاقني   :   ومسعت غري واحد من أهل العلم يقول   :   قال ابن هشام   .  النطاق ، لذلك 

 أبو بكر   .  أا ملا أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنني ، فعلقت السفرة بواحد ، وانتطقت باآلخر 
 فلما قرب أبو بكر ، رضي اهللا عنه ،   :  يقدم راحلة للرسول صلى اهللا عليه و سلم قال ابن إسحاق 

 اركب ، فداك أيب وأمي ؛   :  له أفضلهما ، مث قال الراحلتني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قدم 
 فهي لك يا رسول اهللا ، بأيب   :   إين ال أركب بعريا ليس يل ؛ قال   :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   :  به ؛ قال  قد أخذا   :   كذا وكذا ؛ قال   :   قال   ؟   ال ، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به   :  أنت وأمي ؛ قال 

 فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه عامر بن فهرية مواله خلفه   .  هي لك يا رسول اهللا 
       .  ، ليخدمهما يف الطريق 

 ملا خرج رسول اهللا   :   فحدثت عن أمساء بنت أيب بكر أا قالت   :  أبو جهل يضرب أمساء قال ابن إسحاق 
ه وسلم وأبو بكر رضي اهللا عنه ، أتانا نفر من قريش ، فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا صلى اهللا علي

 ال أدري واهللا   :   قلت   :   قالت   ؟   أين أبوك يا بنت أيب بكر   :  على باب أيب بكر ، فخرجت إليهم ؛ فقالوا 
 خرب   .  طم خدي لطمة طرح منها قرطي  فرفع أبو جهل يده ، وكان فاحشا خبيثا ، فل  :   قالت   ؟  أين أيب 

 وما   .   فمكثنا ثالث ليال   .   مث انصرفوا   :  اهلاتف من اجلين الذي تغىن مبقدمه صلى اهللا عليه وسلم قالت 
ندري أين وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت أقبل رجل من اجلن من أسفل مكة ، يتغىن بأبيات 

إن الناس ليتبعونه ، يسمعون صوته وما يرونه ، حىت خرج من أعلى مكة وهو من شعر غناء العرب ، و
     :  يقول 

 رفيقني حال خيمتي أم معبِد   جزى اهللا رب الناس خري جزائه 

 فأفلح من أمسى رفيق حممد  مها نزال بالرب مث تروحا

 ومقعدها للمؤمنني مبرصد  ليهِن بنو كعب مكانُ فتام

 حال   "   وقوله   .   أم معبد بنت كعب ، امرأة من بين كعب ، من خزاعة   :   قال ابن هشام نسب أم معبد
 قالت أمساء بنت أيب بكر   :   قال ابن إسحاق   .   عن غري ابن إسحاق   "   مها نزال بالرب مث تروحا   "   و   "  خيميت 

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأن وجهه إىل  فلما مسعنا قوله ، عرفنا حيث وج  :  رضي اهللا عنهما 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ، وعامر بن   :  املدينة وكانوا أربعة 

     .   عبداهللا بن أُريقط   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  فهرية موىل أيب بكر ، وعبداهللا بن أرقط دليلهما 
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وقف آل أبي بكر بعد الهجرةم  

 فحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري أن أباه عبادا حدثه عن جدته أمساء بنت أيب   :  قال ابن إسحاق 
 ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وخرج أبو بكر معه ، احتمل أبو بكر ماله كله   :  بكر ، قالت 

 فدخل علينا جدي أبو قحافة ، وقد   :   قالت   .  الف ، فانطلق ا معه ، ومعه مخسة آالف درهم أو ستة آ
 إنه قد ترك   !   كال يا أبت   :   قلت   :   قالت   .   واهللا إين ألراه قد فجعكم مباله مع نفسه   :  ذهب بصره ، فقال 

ذي كان أيب يضع ماله فيها ، مث  فأخذت أحجارا فوضعتها يف كوة يف البيت ال  :   قالت   .  لنا خريا كثريا 
 فوضع يده   :   قالت   .   يا أبت ، ضع يدك على هذا املال   :  وضعت عليها ثوبا ، مث أخذت بيده ، فقلت 

 وال واهللا ما ترك لنا   .   ال بأس ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، ويف هذا بالغ لكم   :  عليه ، فقال 
     .  ن الشيخ بذلك شيئا ، ولكين أردت أن أسك

  سراقة بن مالك و ركوبه في أثر الرسول صلى اهللا و سلم

 وحدثين الزهري أن عبدالرمحن بن مالك بن جعشم حدثه ، عن أبيه ، عن عمه سراقة   :  قال ابن إسحاق 
ة ،  املدين   ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة مهاجرا إىل   :  بن مالك بن جعشم ، قال 

       .  جعلت قريش فيه مائة ناقة ملن رده عليهم 

 واهللا لقد رأيت ركبة   :   فبينا أنا جالس يف نادي قومي إذ أقبل رجل منا ، حىت وقف علينا ، فقال   :  قال 
 إمنا   :   أن اسكت ، مث قلت   :   فأومأت إليه بعيين   :  ثالثة مروا علي آنفا ، إين ألراهم حممدا وأصحابه ، قال 

 مث مكثت قليال ، مث قمت فدخلت بييت   :   قال   .   لعله ، مث سكت   :  هم بنو فالن ، يبتغون ضالة هلم ؛ قال 
، مث أمرت بفرسي ، فقيد يل إىل بطن الوادي ، وأمرت بسالحي ، فأُخرج يل من دبر حجريت ، مث 

مث أخرجت قداحي ، فاستقسمت ا ؛ أخذت قداحي اليت أستقسم ا ، مث انطلقت ، فلبست ألميت ، 
   .   وكنت أرجو أن أرده على قريش ، فآخذ املائة الناقة   :   قال   .     "   ال يضره   "  فخرج السهم الذي أكره 

   :   قال   ؟   ما هذا   :   فقلت   :   قال   .   فركبت على أثره ، فبينما فرسي يشتد يب عثر يب ، فسقطت عنه   :  قال 

   .   فأبيت إال أن أتبعه   :   قال   "   ال يضره   "  مث أخرجت قداحي فاستقسمت ا ، فخرج السهم الذي أكره 

 مث   :   قال   ؟   ما هذا   :   فقلت   :   قال   .   فركبت يف أثره ، فبينا فرسي يشتد يب ، عثر يب ، فسقطت عنه   :  قال 
 فأبيت إال أن أتبعه ،   :   قال   "   ال يضره   "  خرج السهم الذي أكره أخرجت قداحي فاستقسمت ا ، ف

 فلما بدا يل القوم ورأيتهم ، عثر يب فرسي ، فذهبت يداه يف األرض ، وسقطت عنه ،   .  فركبت يف أثره 
منع مين ،  فعرفت حني رأيت ذلك أنه قد   :   قال   .  مث انتزع يديه من األرض ، وتبعهما دخان كاإلعصار 
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 انظروين أكلمكم ، فواهللا ال أريبكم ،   :   أنا سراقة بن جعشم   :   فقلت   :   فناديت القوم   :   قال   .  وأنه ظاهر
 وما   :   قل له   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر   :   قال   .  وال يأتيكم مين شيء تكرهونه 

   :   قال   .   تكتب يل كتابا يكون آية بيين وبينك   :   قلت   :   فقال ذلك أبو بكر ، قال   :   قال   ؟  تبتغي منا 

     .  اكتب له يا أبا بكر 

  إسالم سراقة بن جعشم

 فكتب يل كتابا يف عظم ، أو يف رقعة ، أو يف خزفة ، مث ألقاه إيل ، فأخذته ، فجعلته يف كنانيت ،   :  قال 
فلم أذكر شيئا مما كان ، حىت إذا كان فتح مكة على رسول اهللا صلى اهللا عليه مث رجعت ، فسكت 

 فدخلت يف   :   قال   .  وسلم ، وفرغ من حنني والطائف ، خرجت ومعي الكتاب أللقاه ، فلقيته باجلعرانة 
   :   قال   ؟   ماذا تريد  إليك إليك ،  :   فجعلوا يقرعونين بالرماح ويقولون   :   قال   .  كتيبة من خيل األنصار 

فدنوت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على ناقته ، واهللا لكأين أنظر إىل ساقه يف غرزه كأا 
 يا رسول اهللا ، هذا كتابك يل ، أنا سراقة بن جعشم ؛   :   فرفعت يدي بالكتاب ، مث قلت   :   قال   .  مجارة 

 مث   .   فدنوت منه ، فأسلمت   :   قال   .   يوم وفاء وبر ، ادنه   :  هللا عليه وسلم  فقال رسول اهللا صلى ا  :  قال 
 يا رسول اهللا ، الضالة   :  تذكرت شيئا أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه فما أذكره ، إال أين قلت 

 نعم ، يف كل ذات   :   قال   ؟  من اإلبل تغشى حياضي ، وقد مألا إلبلي ، هل يل من أجر يف أن أسقيها 
   .   مث رجعت إىل قومي ، فسقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقيت   :   قال   .  كبد حرى أجر 

     .   عبدالرمحن بن احلارث بن مالك بن جعشم   :  تصويب نسب عبدالرمحن اجلعشمي قال ابن هشام 

  طريق الهجرة

خرج ما دليلهما عبداهللا بن أرقط ، سلك ما أسفل مكة ، مث مضى ما على  فلما   :  قال ابن إسحاق 
الساحل ، حىت عارض الطريق أسفل من عسفان ، مث سلك ما على أسفل أمج ، مث استجاز ما ، حىت 
عارض ما الطريق ، بعد أن أجاز قديدا ، مث أجاز ما من مكانه ذلك ، فسلك ما اخلرار ، مث سلك 

     :   قال معقل بن خويلد اهلذيل   .   لفتا   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  ا ثنية املرة ، مث سلك ما لقفا م

 حلي بني أثلة والنحام   نزيعا حملبا من أهل لفت 

    

ا قال ابن  جماج ، فيم  :   ويقال - مث أجاز م مدجلة ِلقْف مث استبطن ما مدجلة حماج   :  قال ابن إسحاق 
   :   ويقال   :   قال ابن هشام - مث سلك ما مرجح حماج ، مث تبطن ما مرجح من ذي العضوين -هشام 
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األجرد ، مث سلك ما ذا سلم ، من   مث بطن ذي كشر ، مث أخذ ما على اجلداجد ، مث على -العضوين 
   :   يريد   .   العثيانة   :   العبابيب ؛ ويقال   :   ويقال   :  ام  قال ابن هش  .  بطن أعداء مدجلة تعهن ، مث على العبابيد 

 مث   :   قال ابن هشام   .   القاحة ، فيما قال ابن هشام   :   مث أجاز الفاجة ؛ ويقال   :   قال ابن إسحاق   .  العبابيب 
هللا عليه وسلم رجل من هبط ما العرج ، وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم ، فحمل رسول اهللا صلى ا

 إىل املدينة ، وبعث معه غالما - ابن الرداء   :   يقال له - أوس بن حجر ، على مجل له   :  أسلم ، يقال له 
 مسعود بن هنيدة ، مث خرج ما دليلهما من العرج ، فسلك ما ثنية العائر ، عن ميني   :  له ، يقال له 

 حىت هبط ما بطن رئم ، مث قدم ما قباء ، على - فيما قال ابن هشام  ثنية الغائر ،  :   ويقال -ركوبة 
بين عمرو بن عوف ، الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول يوم االثنني ، حني اشتد الضحاء ، 

 فحدثين حممد بن جعفر بن   :   قدومه صلى اهللا عليه وسلم قباء قال ابن إسحاق   .  وكادت الشمس تعتدل 
 حدثين رجال من قومي من   :  لزبري ، عن عروة بن الزبري ، عن عبدالرمحن بن عومير بن ساعدة ، قال ا

 ملا مسعنا مبخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من   :  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قالوا 
نتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه خنرج إذا صلينا الصبح ، إىل ظاهر حرتنا ن مكة ، وتوكفنا قدومه ، كنا 

   .  وسلم ، فواهللا ما نربح حىت تغلبنا الشمس على الظالل فإذا مل جند ظال دخلنا ، وذلك يف أيام حارة 

حىت إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، جلسنا كما كنا جنلس ، حىت إذا مل 
 صلى اهللا عليه وسلم حني دخلنا البيوت ، فكان أول من رآه يبق ظل دخلنا بيوتنا ، وقدم رسول اهللا

رجل من اليهود ، و قد رأى ما كنا نصنع ، وأنا ننتظر قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علينا ، 
 فخرجنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال   .   يا بين قيلة ، هذا جدكم قد جاء   :  فصرخ بأعلى صوته 

م ، وهو يف ظل خنلة ، ومعه أبو بكر رضي اهللا عنه يف مثل سنه ، وأكثرنا مل يكن رأى رسول اهللا وسل
صلى اهللا عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس وما يعرفونه من أيب بكر ، حىت زال الظل عن رسول اهللا 

     .  صلى اهللا عليه وسلم ، فقام أبو بكر فأظله بردائه ، فعرفناه عند ذلك 

  له عليه الصالة و السالم بقباء منز

 على كلثوم بن هدم ، أخي - فيما يذكرون - فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال ابن إسحاق 
 ويقول من يذكر أنه نزل   .   بل نزل على سعد بن خيثمة   :   ويقال   :  بين عمرو بن عوف ، مث أحد بين عبيد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من مرتل كلثوم بن هدم جلس  إمنا   :  على كلثوم بن هدم 
 األعزاب من أصحاب   وذلك أنه كان عزبا ال أهل له ، وكان مرتل   .  الناس يف بيت سعد بن خيثمة 
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 نزل على سعد بن خيثمة ، وكان   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين ، فمن هنالك يقال 
     .   فاهللا أعلم أي ذلك كان ، كال قد مسعنا   .   بيت األعزاب   :  بيت سعد بن خيثمة يقال ل

  منزل أبي بكر بقباء 

   .  ونزل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه على خبيب بن إساف ، أحد بين احلارث بن اخلزرج بالسنح 

     .   بين احلارث بن اخلزرج  كان مرتله على خارجة بن زيد بن أيب زهري ، أخي  :  ويقول قائل 

  منزل علي بن أبي طالب بقباء 

وأقام علي بن أيب طالب عليه السالم مبكة ثالث ليال وأيامها ، حىت أدى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم الودائع اليت كانت عنده للناس ، حىت إذا فرغ منها ، حلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرتل 

       .  لثوم بن هدم معه على ك

  من فضائل سهل بن حنيف 

 كانت بقباء امرأة ال زوج هلا ،   :  فكان علي بن أيب طالب ، وإمنا كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتني يقول 
 فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل ، فيضرب عليها باا ، فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه   :   قال   .  مسلمة 
 يا أمة اهللا ، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل   :   فاستربت بشأنه ، فقلت هلا   :   قال   .  ه فتأخذ

 هذا سهل   :   قالت   ؟  مسلمة ال زوج لك  ليلة ، فتخرجني إليه فيعطيك شيئا ال أدري ما هو ، وأنت امرأة 
 عدا على أوثان قومه فكسرها ، مث بن حنيف بن واهب ، قد عرف أين امرأة ال أحد يل ، فإذا أمسى

 احتطيب ذا ، فكان علي رضي اهللا عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف ، حىت   :  جاءين ا ، فقال 
 وحدثين هذا ، من حديث علي رضي اهللا عنه ، هند بن سعد بن   :   قال ابن إسحاق   .  هلك عنده بالعراق 

     .  سهل بن حنيف ، رضي اهللا عنه 

  بناء مسجد قباء 

 فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقباء ، يف بين عمرو بن عوف ، يوم اإلثنني ويوم   :  قال ابن إسحاق 
     .  الثالثاء ويوم األربعاء ويوم اخلميس ، وأسس مسجده 

  خروج الرسول صلى اهللا و سلم من قباء وذهابه إلى المدينة 
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 وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك   .  وم اجلمعة مث أخرجه اهللا من بني أظهرهم ي
 فأدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة يف بين سامل بن عوف ،   .  ، فاهللا أعلم أي ذلك كان 

     .  فصالها يف املسجد الذي يف بطن الوادي ، وادي رانوناء ، فكانت أول مجعة صالها باملدينة 

   القبائل له صلىاهللا عليه وسلم تبغي نزوله عندها اعتراض

رسول   يا   :  فأتاه عتبان بن مالك ، وعباس بن عبادة بن نضلة يف رجال من بين سامل ابن عوف ، فقالوا 
ها ،  فخلوا سبيل  :   خلوا سبيلها ، فإا مأمورة ، لناقته   :   أقم عندنا يف العدد والعدة واملنعة ؛ قالوا   .  اهللا 

فانطلقت حىت إذا وازنت دار بين بياضة ، تلقاه زياد بن لبيد ، وفروة بن عمرو ، يف رجال من بين بياضة 
 خلوا سبيلها فإا مأمورة ، فخلوا   :   هلم إلينا ، إىل العدد والعدة واملنعة ؛ قال   :   يا رسول اهللا   :  ، فقالوا 
 بين ساعدة ، اعترضه سعد بن عبادة ، واملنذر بن عمرو ، يف  فانطلقت ، حىت إذا مرت بدار  .  سبيلها 

 خلوا سبيلها ،   :   يا رسول اهللا ، هلم إلينا إىل العدد والعدة واملنعة ؛ قال   :  رجال من بين ساعدة ، فقالوا 
 بن فإا مأمورة ، فخلوا سبيلها ، فانطلقت ، حىت إذا وازنت دار بين احلارث بن اخلزرج ، اعترضه سعد

 يا   :  الربيع ، وخارجة بن زيد ، وعبداهللا بن رواحة ، يف رجال من بين احلارث بن اخلزرج ، فقالوا 
   .   خلوا سبيلها ، فإا مأمورة ، فخلوا سبيلها   :  رسول اهللا ، هلم إلينا إىل العدد والعدة واملنعة قال 

 أم عبداملطلب ، سلمى بنت -خواله دنيا فانطلقت ، حىت إذا مرت بدار بين عدي بن النجار ، وهم أ
 اعترضه سليط بن قيس ، وأبو سليط ، أُسرية بن أيب خارجة ، يف رجال من -عمرو ، إحدى نسائهم 

 خلوا   :   يا رسول اهللا ، هلم إىل أخوالك ، إىل العدد والعدة واملنعة ؛ قال   :  بين عدي بن النجار ، فقالوا 
     .  وا سبيلها ، فانطلقت سبيلها فإا مأمورة ، فخل

  مبرك الناقة بدار بني مالك بن النجار 

حىت إذا أتت دار بين مالك بن النجار ، بركت على باب مسجده صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يومئذ 
ِمربد لغالمني يتيمني من بين النجار ، مث من بين مالك بن النجار ، ومها يف حجر معاذ بن عفراء ، سهل 

 فلما بركت ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها مل يرتل ، وثبت فسارت غري   .  ين عمرو وسهيل اب
بعيد ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضع هلا زمامها ال يثنيها به ، مث التفتت إىل خلفها ، فرجعت 

نها رسول اهللا صلى اهللا  فربكت فيه ، مث حتلحلت وزمت وألقت جبراا ، فرتل ع إىل مربكها أول مرة ،
عليه وسلم ، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله ، فوضعه يف بيته ، ونزل عليه رسول اهللا صلى اهللا 
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 هو يا رسول اهللا لسهل وسهيل ابين   :   فقال له معاذ بن عفراء   ؟  عليه وسلم ، وسأل عن املربد ملن هو 
       .  اختذه مسجدا عمرو ، ومها يتيمان يل ، وسأرضيهما منه ، ف

  بناء مسجد المدينة و مساكنه صلى اهللا عليه و سلم 

 يف العمل فيه ، فعمل فيه املهاجرون واألنصار ، ودأبوا فيه ، فقال قائل من املسلمني  فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبىن مسجدا ، ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب أيوب حىت بىن مسجده ومساكنه ، فعمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لريغب املسلمني
     :  وارجتز املسلمون وهو يبنونه يقولون 

 اللهم ارحم األنصار واملهاجره  ال عيش إال عيش اآلخره

 ال عيش إال عيش اآلخرة ، اللهم ارحم   :   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فيقول  :  قال ابن إسحاق 
     .  املهاجرين واألنصار 

  عمار والفئة الباغية 

 يا رسول اهللا ، قتلوين ، حيملون علي ما ال   :   فدخل عمار بن ياسر ، وقد أثقلوه باللنب ، فقال   :  قال 
 فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفض   :  صلى اهللا عليه وسلم  قالت أم سلمة زوج النيب   .  حيملون 

 ويح ابن مسية ، ليسوا بالذين يقتلونك ، إمنا تقتلك الفئة   :  وفرته بيده ، وكان رجال جعدا ، وهو يقول 
     .  الباغية 

  ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد 

     :  ومئذ وارجتز علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ي

 يدأب فيه قائما وقاعدا   ال يستوي من يعمر املساجدا 

 سألت غري واحد من أهل العلم بالشعر ، عن هذا الرجز ،   :  و من يرى عن الغبار حائدا قال ابن هشام 
     .   أهو قائله أم غريه   :   بلغنا أن علي بن أيب طالب ارجتز به ، فال يدرى   :  فقالوا 

  بين عمار و أحد الصحابة من مشادة ما كان 

 فلما أكثر ، ظن رجل من   :   قال ابن هشام   .   فأخذها عمار بن ياسر ، فجعل يرجتز ا   :  قال ابن إسحاق 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه إمنا يعرض به ، فيما حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي ، عن ابن 

     .   إسحاق الرجل إسحاق ، وقد مسى ابن

  وصاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعمار 
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 قد مسعت ما تقول منذ اليوم يا ابن مسية ، واهللا إين ألراين سأعرض هذه العصا   :   فقال   :  قال ابن إسحاق 
 ما هلم ولعمار ،   :   فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال   :   قال   .   ويف يده عصا   :   قال   .  ألنفك 

يدعوهم إىل اجلنة ، ويدعونه إىل النار ، إن عمارا جلدة ما بني عيين وأنفي ، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم 
     .  يستبق فاجتنبوه 

  من بنى أول مسجد 

 بن  إن أول من بىن مسجدا عمار  :   وذكر سفيان بن عيينة عن زكريا ، عن الشعيب ، قال   :  قال ابن هشام 
     .  ياسر 

  الرسول ينزل في بيت أبي أيوب 

 فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت أيب أيوب ، حىت بين له مسجده   :  قال ابن إسحاق 
     .  ومساكنه ، مث انتقل إىل مساكنه من بيت أيب أيوب ، رمحة اهللا عليه ورضوانه 

  من أدب أبي أيوب 

 يزيد بن أيب حبيب ، عن مرثد بن عبداهللا اليزين ، عن أيب رهم السماعي ،  وحدثين  :  قال ابن إسحاق 
 ملا نزل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت ، نزل يف السفل ،   :   حدثين أبو أيوب ، قال   :  قال 

م أن أكون فوقك ،  يا نيب اهللا ، بأيب أنت وأمي ، إين ألكره وأعظ  :  وأنا وأم أيوب يف العلو ، فقلت له 
 يا أبا أيوب ، إنّ أرفق   :  وتكون حتيت ، فاظهر أنت فكن يف العلو ، ونرتل حنن فنكون يف السفل ؛ فقال 

 فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفله ، وكنا   :   قال   .  بنا ومبن يغشانا ، أن نكون يف سفل البيت 
ا فيه ماء ، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ، ما لنا حلاف غريها ، فوقه يف املسكن ؛ فلقد انكسر حب لن

 وكنا نصنع   :   قال   .  ننشف ا املاء ، ختوفا أن يقطر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه شيء فيؤذيه 
ه نبتغي له العشاء ، مث نبعث به إليه ، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده ، فأكلنا من

بذلك الربكة ، حىت بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصال أو ثوما ، فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه 
       .  وسلم ، ومل أر ليده فيه أثرا 

 يا رسول اهللا ، بأيب أنت وأمي ، رددت عشاءك ، و مل أر فيه موضع يدك ،   :   فجئته فزعا ، فقلت   :  قال 
 إين وجدت فيه   :  ته علينا ، تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك ، نبتغي بذلك الربكة ؛ قال وكنت إذا ردد

 فأكلناه ، ومل نصنع له تلك الشجرة بعد   :   قال   .  ريح هذه الشجرة ، وأنا رجل أُناجى ، فأما أنتم فكلوه 
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 وتالحق املهاجرون إىل   :  بن إسحاق  تالحق املهاجرين إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم باملدينة قال ا  .  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلم يبق مبكة منهم أحد ، إال مفتون أو حمبوس ، ومل يوعب أهل هجرة 
من مكة بأهليهم وأمواهلم إىل اهللا تبارك وتعاىل وإىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أهل دور مسمون 

ح ؛ وبنو جحش بن رئاب ، حلفاء بين أمية ؛ وبنو البكري ، من بين سعد بن ليث  بنو مظعون من بين مج  :  
     .  ، حلفاء بين عدي بن كعب ، فإن دورهم غلقت مبكة هجرة ، ليس فيها ساكن 

  أبو سفيان يعتدي على دار بني جحش ، و القصة في ذلك 

ب ، فباعها من عمرو بن علقمة وملا خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم ، عدا عليها أبو سفيان بن حر
، أخي بين عامر بن لؤي ؛ فلما بلغ بين جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ، ذكر ذلك عبداهللا بن 

 أال ترضى يا عبداهللا   :  جحش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فلما افتتح رسول اهللا صلى   .   فذلك لك   :   بلى ؛ قال   :   قال   ؟  أن يعطيك اهللا ا دارا خريا منها يف اجلنة 

اهللا عليه وسلم مكة ، كلمه أبو أمحد يف دارهم ، فأبطأ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال الناس 
أموالكم أُصيب  يا أبا أمحد ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره أن ترجعوا يف شيء من   :  أليب أمحد 

     :  منكم يف اهللا عز وجل ، فأمسك عن كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال أليب سفيان 

 أمر عواقبه ندامه  أبلغ أبا سفيان عن

 تقضي ا عنك الغرامه  دار ابن عمك بعتها

 الناس جمتهد القسامه  وحليفكم باهللا رب

 احلمامهطُوقتها طوق    اذهب ا ، اذهب ا 

  انتشار اإلسالم و من بقي على شركه من أهل المدينة 

 فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة إذ قدمها شهر ربيع األول ، إىل صفر من   :  قال ابن إسحاق 
السنة الداخلة ، حىت بين له فيها مسجده ومساكنه ، واستجمع له إسالم هذا احلي من األنصار ، فلم يبق 

ار من دور األنصار إال أسلم أهلها ، إال ما كان من خطمة ، وواقف ، ووائل ، وأمية ، وتلك أوس اهللا د
       .  ، وهم حي من األوس ، فإم أقاموا على شركهم 

  أول خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 -مة بن عبدالرمحن وكانت أول خطبة خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيما بلغين عن أيب سل

 أنه قام فيهم ، فحمد اهللا وأثىن عليه -نعوذ باهللا أن نقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقل 
 تعلَّمن واهللا لَيصعقن أحدكم ، مث ليدعن   .   أما بعد ، أيها الناس ، فقدموا ألنفسكم   :  مبا هو أهله ، مث قال 

 أمل يأتك رسويل   :  ليقولن له ربه ، وليس له ترمجان وال حاجب حيجبه دونه غنمه ليس هلا راع ، مث 
 فلينظرن ميينا ومشاال فال يرى شيئا ، مث   ؟   فما قدمت لنفسك   ؟  فبلغك ، وآتيتك ماال وأفضلت عليك 

يفعل ، ومن  فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من مترة فل  .  لينظرن قدامه فال يرى غري جهنم 
مل جيد فبكلمة طيبة ، فإن ا جتُزى احلسنة عشر أمثاهلا ، إىل سبع مئة ضعف ، والسالم عليكم ورمحة اهللا 

       .  وبركاته 

  خطبته الثانية صلى اهللا عليه وسلم 

 ،  إن احلمد هللا  :   مث خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس مرة أخرى ، فقال   :  قال ابن إسحاق 
أمحده وأستعينه ، نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل 

 إن أحسن احلديث كتاب اهللا تبارك وتعاىل ،   .  فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
لكفر ، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس ، قد أفلح من زينه اهللا يف قلبه ، وأدخله يف اإلسالم بعد ا

إنه أحسن احلديث وأبلغه ، أحبوا ما أحب اهللا ، أحبوا اهللا من كل قلوبكم ، وال متلوا كالم اهللا وذكره ، 
وال تقس عنه قلوبكم ، فإنه من كل ما خيلق اهللا خيتار ويصطفي ، وقد مساه اهللا خريته من األعمال ، 

 والصاحل من احلديث ؛ ومن كل ما أويت الناس احلالل واحلرام ، فاعبدوا اهللا وال ومصطفاه من العباد ،
تشركوا به شيئا ، واتقوه حق تقاته ، واصدقوا اهللا صاحل ما تقولون بأفواهكم ، وحتابوا بروح اهللا بينكم ، 

ع اليهود وكتابه  الرسول صلى اهللا عليه و سلم يواد  .  إن اهللا يغضب أن ينكث عهده ، والسالم عليكم 
 وكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابا بني   :  بني املسلمني من املهاجرين و األنصار قال ابن إسحاق 

املهاجرين واألنصار ، وادع فيه يهود وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأمواهلم ، وشرط هلم ، واشترط 
املؤمنني  حممد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بني  بسم اهللا الرمحن الرحيم ، هذا كتاب من   :  عليهم 

واملسلمني من قريش ويثرب ، ومن تبعهم ، فلحق م ، وجاهد معهم ، إم أمة واحدة من دون الناس ، 
املهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عانيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني ؛ 

قلون معاقلهم األوىل ، كل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني وبنو عوف على ربعتهم يتعا
املؤمنني ؛ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف 

والقسط بني املؤمنني ؛ وبنو احلارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ، وكل طائفة تفدي عانيها 
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روف والقسط بني املؤمنني ؛ وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ، وكل طائفة منهم باملع
تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني ؛ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ، وكل 

ى ربعتهم يتعاقلون طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني ؛ وبنو عمرو بن عوف عل
معاقلهم األوىل ، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني ؛ وبنو النبيت على ربعتهم 

يتعاقلون معاقلهم األوىل ، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني ؛ وبنو األوس على 
ي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني ؛ وإن ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ، وكل طائفة منهم تفد

 املثقل   :   املُفْرح   :   قال ابن هشام   .  املؤمنني ال يتركون مفْرحا بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل 
     :   قال الشاعر   .  بالدين والكثري العيال 

 ئعوحتمل أخرى أفرحتك الودا   إذا أنت مل تربح تؤدي أمانة 

    

وأن ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه ؛ وإن املؤمنني املتقني على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة ظُلم ، 
أو إمث ، أو عدوان ، أو فساد بني املؤمنني ؛ وإن أيديهم عليه مجيعا ، ولو كان ولد أحدهم ؛ وال يقتل 

 واحدة ، جيري عليهم أدناهم ؛ وإن مؤمن مؤمنا يف كافر ، وال ينصر كافرا على مؤمن ؛ وإن ذمة اهللا
املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس ؛ وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة ، غري مظلومني 
وال متناصرين عليهم ؛ وإن سلم املؤمنني واحدة ، ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهللا ، إال 

زية غزت معنا يعقب بعضها بعضا ؛ وإن املؤمنني ييبء بعضهم على على سواء وعدل بينهم ؛ وإن كل غا
بعض مبا نال دماءهم يف سبيل اهللا ؛ وإن املؤمنني املتقني على أحسن هدي وأقومه ؛ وإنه ال جيري مشرك 

ماال لقريش وال نفسا ، وال حيول دونه على مؤمن ؛ وإنه من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فإنه قود به إال أن 
رضى ويل املقتول ، وإن املؤمنني عليه كافة ، وال حيل هلم إال قيام عليه ؛ وإنه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف ي

هذه الصحيفة ، وآمن باهللا واليوم اآلخر ، أن ينصر محدثا وال يؤويه ؛ وأنه من نصره أو آواه ، فإن عليه 
 ؛ وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء ، فإن وال عدل لعنة اهللا وغضبه يوم القيامة ، وال يؤخذ منه صرف 

مرده إىل اهللا عز وجل ، وإىل حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني 
؛ وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني ، لليهود دينهم ، وللمسلمني دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إال من 

وِتغُ إال نفسه ، وأهل بيته ، وإن ليهود بين النجار مثل ما ليهود بين عوف ؛ وإن ظلم وأمث ، فإنه ال ي
ليهود بين احلارث مثل ما ليهود بين عوف ؛ وإن ليهود بين ساعدة مثل ما ليهود بين عوف ؛ وإن ليهود 

 ثعلبة بين جشم مثل ما ليهود بين عوف ؛ وإن ليهود بين األوس مثل ما ليهود بين عوف ؛ وإن ليهود بين
مثل ما ليهود بين عوف ؛ إال من ظلم وأمث ، فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته ؛ وإن جفنة بطن من ثعلبة 
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كأنفسهم ؛ وإن لبين الشطَيبة مثل ما ليهود بين عوف ، وإن الرب دون اإلمث ؛ وإن موايل ثعلبة كأنفسهم ؛ 
 بإذن حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإنه ال ينحجز وإن بطانة يهود كأنفسهم ؛ وإنه ال خيرج منهم أحد إال

على نار جرح ؛ وإنه من فتك فبنفسه فتك ، وأهل بيته ، إال من ظلم ؛ وإن اهللا على أبر هذا ؛ وإن على 
اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم ؛ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ؛ وإن بينهم 

 دون اإلمث ؛ وإنه مل يأمث امرؤ حبليفه ؛ وإن النصر للمظلوم ؛ وإن اليهود ينفقون النصح والنصيحة ، والرب
مع املؤمنني ما داموا حماربني ؛ وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة ؛ وإن اجلار كالنفس غري 

 حدث أو مضار وال آمث ؛ وإنه ال جتُار حرمة إال بإذن أهلها ؛ وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من
وإىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإن اهللا  اشتجار خيُاف فساده ، فإن مرده إىل اهللا عز وجل ، 

على أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره ؛ وإنه ال جتُار قريش وال من نصرها ؛ وإن بينهم النصر على من 
صاحلونه ويلبسونه ؛ وإم إذا دعوا إىل مثل دهم يثرب ، وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه ، فإم ي

ذلك فإنه هلم على املؤمنني ، إال من حارب يف الدين ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي ِقبلَهم ؛ 
 من أهل هذه   ؟   مع الرب احملض   .  وإن يهود األوس ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما ألهل هذه الصحيفة 

 وإن الرب   :   قال ابن إسحاق   .   مع الرب احملسن من أهل هذه الصحيفة   :   ويقال   :  ابن هشام  قال   .  الصحيفة 
دون اإلمث ، ال يكسب كاسب إال على نفسه ؛ وإن اهللا على أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره ؛ وإنه ال 

ينة ، إال من ظلم أو أمث ؛ حيول هذا الكتاب دون ظامل وآمث ، وإنه من خرج آمن ، ومن قعد آمن باملد
       .  وإن اهللا جار ملن بر واتقى ، وحممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

  من آخى بينهم صلى اهللا عليه و سلم

 -  وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه من املهاجرين واألنصار ، فقال  :  قال ابن إسحاق 

 تآخوا يف اهللا أخوين أخوين ؛ مث أخذ بيد علي بن أيب   :   -فيما بلغنا ، ونعوذ باهللا أن نقول عليه ما مل يقل 
 فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد املرسلني ، وإمام املتقني ، ورسول   .   هذا أخي   :  طالب ، فقال 

 العباد ، وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، أخوين ؛ رب العاملني ، الذي ليس له خطري وال نظري من
وكان محزة بن عبداملطلب ، أسد اهللا وأسد رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وعم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم ، وزيد بن حارثة ، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أخوين ، وإليه أوصى محزة يوم أحد 
ث به حادث املوت ؛ وجعفر بن أيب طالب ذو اجلناحني ، الطيار يف اجلنة ، حني حضره القتال إن حد
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 وكان جعفر بن أيب طالب يومئذ غائبا بأرض   :   قال ابن هشام   .  ومعاذ بن جبل ، أخو بين سلمة ، أخوين 
جة بن زهري ،  وكان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ، ابن أيب قحافة ، وخار  :   قال ابن إسحاق   .  احلبشة 

أخو بلحارث بن اخلزرج ، أخوين ؛ وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، وعتبان بن مالك ، أخو بين سامل 
بن عوف ابن عمرو بن عوف بن اخلزرج ، أخوين ؛ وأبو عبيدة بن عبداهللا بن اجلراح ، وامسه عامر بن 

 وعبدالرمحن بن عوف ، وسعد بن   .   عبداهللا ، وسعد بن معاذ بن النعمان ، أخو بين عبداألشهل ، أخوين
 والزبري بن العوام ، وسالمة بن سالمة ابن وقش ، أخو بين   .  الربيع ، أخو بلحارث بن اخلزرج ، أخوين 

 وعثمان بن   .   بل الزبري وعبداهللا بن مسعود ، حليف بين زهرة ، أخوين   :   ويقال   .  عبداألشهل ، أخوين 
 وطلحة بن عبيد اهللا ، وكعب بن مالك ،   .   بن املنذر ، أخو بين النجار ، أخوين عفان ، وأوس بن ثابت

 أخوين   :   وسعد بن زيد بن عمرو ابن نفيل ، وأُيب بن كعب ، أخو بين النجار   .  أخو بين سلمة ، أخوين 
ين ؛ وأبو حذيفة بن  أخو  :   ومصعب بن عمري بن هاشم ، وأبو أيوب خالد بن زيد ، أخو بين النجار   .  

 وعمار بن ياسر ، حليف بين   .   أخوين   :  عتبة بن ربيعة ، وعباد بن بشر بن وقش ، أخو بين عبداألشهل 
 ثابت بن   :   ويقال   .   أخوين   :  خمزوم ، وحذيفة بن اليمان ، أخو بين عبد عبس ، حليف بين عبداألشهل 

 ، خطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعمار بن ياسر قيس بن الشماس ، أخو بلحارث بن اخلزرج
 وأبو ذر ، وهو برير بن جنادة الغفاري ، واملنذر بن عمرو ، املُعِنق ليموت ، أخو بين ساعدة   .   أخوين   :  

ر ، جندب  أبو ذ  :   ومسعت غري واحد من العلماء يقول   :   قال ابن هشام   .   أخوين   :  بن كعب بن اخلزرج 
 وكان حاطب بن أيب بلتعة ، حليف بين أسد بن عبدالعزى ، وعومي بن   :   قال ابن إسحاق   .  ابن جنادة 

ساعدة ، أخو بين عمرو بن عوف ، أخوين ؛ وسلمان الفارسي ، وأبو الدرداء ، عومير بن ثعلبة ، أخو 
 قال ابن   .   عومير بن زيد   :  بن عامر ؛ ويقال  عومير   :   قال ابن هشام   .  بلحارث بن اخلزرج ، أخوين 

 وبالل ، موىل أيب بكر رضي اهللا عنهما ، مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو روحية ،   :  إسحاق 
 فهؤالء من سمي لنا ، ممن كان رسول اهللا   .  عبداهللا بن عبدالرمحن اخلثعمي ، مث أحد الفزع ، أخوين 

     .   عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه صلى اهللا

 بالل يوصي بديوانه ألبي رويحة

فلما دون عمر بن اخلطاب الدواوين بالشام ، وكان بالل قد خرج إىل الشام ، فأقام ا جماهدا ، فقال 
خوة اليت كان  مع أيب روحية ، ال أفارقه أبدا ، لأل  :   قال   ؟   إىل من جتعل ديوانك يا بالل   :  عمر لبالل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقد بينه وبيين ، فضم إليه ، وضم ديوان احلبشة إىل خثعم ، ملكان بالل 
     .  منهم ، فهو يف خثعم إىل هذا اليوم بالشام 
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  أبو أمامة

ه الذحبة أو  وهلك يف تلك األشهر أبو أمامة ، أسعد بن زرارة ، واملسجد يبىن ، أخذت  :  قال ابن إسحاق 
       .  الشهقة 

 وحدثين عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم   :  موته و ما قاله اليهود يف ذلك قال ابن إسحاق 
   :   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال   :  ، عن حيىي بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أسعد بن زرارة 

 لو كان نبيا مل ميت صاحبه ، وال أملك لنفسي   :  منافقي العرب يقولون بئس امليت أبو أمامة ، ليهود و
     .  وال لصاحيب من اهللا شيئا 

  نقابته عليه الصالة و السالم لبني النجار 

 أنه ملا مات أبو أمامة ، أسعد بن زرارة ،   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري   :  قال ابن إسحاق 
 يا رسول   :  نجار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان أبو أمامة نقيبهم ، فقالوا له اجتمعت بنو ال

اهللا ، إن هذا قد كان منا حيث قد علمت ، فاجعل منا رجال مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيم ؛ فقال 
نقيبكم ؛ وكره رسول اهللا صلى  أنتم أخوايل ، وأنا مبا فيكم ، وأنا   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم 

 فكان من فضل بين النجار الذي يعدون على قومهم ،   .  اهللا عليه وسلم أن خيص ا بعضهم دون بعض 
     .  أن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نقيبهم 

  خبر األذان 

  التفكير في اتخاذ بوق أو ناقوس عالمة لحلول وقت الصالة 

 فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة ، واجتمع إليه إخوانه من   :  قال ابن إسحاق 
املهاجرين ، واجتمع أمر األنصار ، استحكم أمر اإلسالم ، فقامت الصالة ، وفُرضت الزكاة والصيام ، 

ر هم وقامت احلدود ، وفرض احلالل واحلرام ، وتبوأ اإلسالم بني أظهرهم ، وكان هذا احلي من األنصا
 وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدمها إمنا جيتمع الناس إليه   .  الذين تبوءوا الدار واإلميان 

للصالة مواقيتها ، بغري دعوة ، فهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدمها أن جيعل بوقا كبوق يهود 
     .   فنحت ليضرب به للمسلمني للصالة الذين يدعون به لصالم ، مث كرهه ؛ مث أمر بالناقوس ،

  رؤيا عبداهللا بن زيد في األذان 
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فبينما هم على ذلك ، إذ رأى عبداهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ، أخو بلحارث بن اخلزرج ، النداء ، 
 مر يب   :    يا رسول اهللا ، إنه طاف يب هذه الليلة طائف  :  فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له 

 وما   :   قال   ؟   يا عبداهللا ، أتبيع هذا الناقوس   :  رجل عليه ثوبان أخضران ، حيمل ناقوسا يف يده ، فقلت له 
 وما   :   قلت   :   قال   ؟   أفال أدلك على خري من ذلك   :   ندعو به إىل الصالة ، قال   :   قلت   :   قال   ؟  تصنع به 

 اهللا أكرب اهللا أكرب ، اهللا أكرب اهللا أكرب ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، أشهد أن ال إله إال   :   تقول   :   قال   ؟  هو 
اهللا ، أشهد أن حممدا رسول اهللا ، أشهد أن حممدا رسول اهللا ، حي على الصالة ، حي على الصالة ، 

     .  ه إال اهللا حي على الفالح ، حي على الفالح ، اهللا أكرب اهللا أكرب ، ال إل

  أمره بالال باألذان 

 إا لرؤيا حق ، إن شاء اهللا ، فقم مع بالل فألقها   :  فلما أخرب ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
 فلما أذن ا بالل مسعها عمر بن اخلطاب ، وهو يف بيته ،   .  عليه ، فليؤذن ا ، فإنه أندى صوتا منك 

 يا نيب اهللا ، والذي بعثك   :  هللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو جير رداءه ، وهو يقول فخرج إىل رسول ا
     .   فلله احلمد على ذلك   :  باحلق ، لقد رأيت مثل الذي رأى ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رؤيا عمر في األذان ، و سبق الوحي إليه 

حممد بن إبراهيم بن احلارث ، عن حممد بن عبداهللا بن زيد بن  حدثين ذا احلديث   :  قال ابن إسحاق 
 مسعت عبيد بن عمري   :   وذكر ابن جريج ، قال يل عطاء   :   قال ابن هشام   .  ثعلبة بن عبد ربه ، عن أبيه 

بن  ائتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بالناقوس لالجتماع للصالة ، فبينما عمر   :  الليثي يقول 
 ال جتعلوا الناقوس ، بل   :  اخلطاب يريد أن يشتري خشبتني للناقوس ، إذ رأى عمر بن اخلطاب يف املنام 

 فذهب عمر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليخربه بالذي رأى ، وقد جاء النيب صلى اهللا   .  أذنوا للصالة 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني عليه وسلم الوحي بذلك ، فما راع عمر إال بالل يؤذن ، فقا

       .   قد سبقك بذلك الوحي   :  أخربه بذلك 

  ما كان يدعو به بالل قبل أذان الفجر 

 وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة بن الزبري ، عن امرأة من بين النجار ،   :  قال ابن إسحاق 
، فكان بالل يؤذن عليه الفجر كل غداة ، فيأيت بسحر ،  كان بييت من أطول بيت حول املسجد   :  قالت 
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 اللهم إين أمحدك وأستعينك على قريش أن   :  فيجلس على البيت ينتظر الفجر ، فإذا رآه متطى ، مث قال 
     .   واهللا ما علمته كان يتركها ليلة واحدة   :   قالت   .  يقيموا على دينك 

  أمر أبي قيس بن أبي أنس 

 فلما اطمأنت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم داره ، وأظهر اهللا ا دينه ، وسره مبا   :   إسحاق قال ابن
مجع إليه من املهاجرين واألنصار من أهل واليته ، قال أبو قيس صرمة بن أيب أنس ، أخو بين عدي بن 

     .  النجار 

  نسبه 

رمة بن مالك ابن عدي بن عامر بن غنم بن عدي  أبو قيس ، صرمة بن أيب أنس بن ص  :   قال ابن هشام -
     .  بن النجار 

  إسالمه و شيء من شعره 

 وكان رجال قد ترهب يف اجلاهلية ، ولبس املسوح ، وفارق األوثان ، واغتسل من   :  قال ابن إسحاق 
 فاختذه مسجدا اجلنابة وتطهر من احلائض من النساء ، وهم بالنصرانية ، مث أمسك عنها ، ودخل بيتا له ،

 أعبد رب إبراهيم ، حني فارق األوثان وكرهها ، حىت   :  ال تدخله عليه فيه طامث و ال جنب ، وقال 
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، فأسلم وحسن إسالمه ، وهو شيخ كبري ، وكان قواال باحلق 

     :   وهو الذي يقول -نا ، معظما هللا عز وجل يف جاهليته ، يقول أشعارا يف ذلك حسا

 أال ما استطعتم من وصايت فافعلوا    :  يقول أبو قيس وأصبح غاديا 

 وأعراضكم ، والرب باهللا أول  فأوصيكم باهللا والرب والتقى

 وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا  وإنْ قومكم سادوا فال حتسدم

 ة فاجعلوافأنفسكم دون العشري   وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم 

 وما محلوكم يف امللمات فامحلوا  وإن ناب غرم فادح فارفقوهم

 وإن كان فضل اخلري فيكم فأفضلوا  وإن أنتم أمعرمتُ فتعففوا

     :   ويروى   :  قال ابن هشام 

 وإن ناب أمر فادح فارفدوهم    

     :   وقال أبو قيس صرمة أيضا   :  قال ابن إسحاق 
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 طلعت مشسه وكل هالِل  شرق كل صباحسبحوا اهللا 

 ليس ما قال ربنا بضالل  عامل السر والبيان لدينا

 يف وكور من آمنات اجلبال  وله الطري تستريد وتأوي

 يف حقاف ويف ظالل الرمال  وله الوحش بالفالة تراها

 كل دين إذا ذكرت عضال  وله هودت يهود ودانت

 يد لرم واحتفالكل ع  وله مشّس النصارى وقاموا

 رهن بؤس وكان ناعم بال  وله الراهب احلبيس تراه

 وِصلُوها قصرية من طوال  يا بين األرحام ال تقطعوها

 رمبا يستحل غري احلالل  واتقوا اهللا يف ضعاف اليتامى

 عاملا يهتدي بغري السؤال  واعلموا أن لليتيم وليا

  اليتيم يرعاه وايلإن مال  مث مالَ اليتيم ال تأكلوه

 إن خزل التخوم ذو عقَّال  يا بين ، التخوم ال ختزلوها

 واحذروا مكرها ومر الليايل  يا بين األيام ال تأمنوها

 خلق ما كان من جديد وبايل  واعلموا أن مرها لنفاد الْ

 قوى وترك اخلنا وأخذ احلالل   وامجعوا أمركم على الرب والت 

س صرمة أيضا ، يذكر ما أكرمهم اهللا تبارك وتعاىل به من اإلسالم ، وما خصهم اهللا به من وقال أبو قي
     :  نزول رسوله صلى اهللا عليه وسلم عليهم 

 يذكِّر لو يلقى صديقا مواتيا   ثوى يف قريش بضع عشرة حجة 

 فلم ير من يؤوي ومل ير داعيا  ويعرض يف أهل املواسم نفسه

 فأصبح مسرورا بطيبة راضيا  اهللا دينهفلما أتانا أظهر 

 وكان له عونا من اهللا باديا  وألفى صديقا واطمأنت به النوى

 وما قال موسى إذ أجاب املناديا  يقص لنا ما قال نوح لقومه

 قريبا وال خيشى من الناس نائيا  فأصبح ال خيشى من الناس واحدا

    

 ند الوغى والتآسياوأنفسنا ع  بذلنا له األموال من حلّ مالنا

 ونعلم أن اهللا أفضل هاديا  ونعلم أن اهللا ال شيء غريه
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 مجيعا وإن كان احلبيب املصافيا   نعادي الذي عادى من الناس كلهم 

 تباركت قد أكثرت المسك داعيا    :  أقول إذا أدعوك يف كل بيعة 

 ادياحنانيك ال تظهر علي األع      :  أقول إذا جاوزت أرضا خموفة 

 وإنك ال تبقي لنفسك باقيا  فطأْ معرضا إن احلتوف كثرية

 إذا هو مل جيعل له اهللا واقيا  فواهللا ما يدري الفىت كيف يتقي

 إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا  وال حتِفلُ النخل املُعيمة را

 فواهللا ما يدري   :  الذي يليه  فطأ معرضا إن احلتوف كثرية والبيت   :   البيت الذي أوله   :  قال ابن هشام 
     .  الفىت كيف يتقي ألفنون التغليب ، وهو صرمي بن معشر ، يف أبيات له 

 عداوة اليهود

  قبائلهم واسماؤهم

 ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العداوة ، بغيا وحسدا   :  قال ابن إسحاق 
 العرب من أخذه رسوله منهم ، وانضاف إليهم رجال من األوس واخلزرج وضغنا ، ملا خص اهللا تعاىل به

، ممن كان عسى على جاهليته ، فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث ، إال أن 
اإلسالم قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه ، فظهروا باإلسالم ، واختذوه جنة من القتل ، ونافقوا يف 

 وكانت   .  ر ، وكان هواهم مع يهود ، لتكذيبهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وجحودهم اإلسالم الس
أحبار يهود هم الذين يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويتعنتونه ، ويأتونه باللَّبس ، ليلبسوا احلق 

سائل يف احلالل واحلرام كان بالباطل ، فكان القرآن يرتل فيهم فيما يسألون عنه ، إال قليال من امل
     .  املسلمون يسألون عنها 

  األعداء من بني النضير

 حيي بن أخطب ، وأخواه أبو ياسر بن أخطب ، وجدي بن أخطب ، وسالَّم بن مشكم ،   :  منهم 
 أصحاب  وهو الذي قتله-وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق ، وسالَّم بن أيب احلقيق ، وأبو رافع األعور ، 

 والربيع بن الربيع بن أيب احلقيق ، وعمرو بن جحاش ، وكعب -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب 
بن األشرف ، وهو من طيئ ، مث أحد بين نبهان ، وأمه من بين النضري ، واحلجاج بن عمرو ، حليف 

       .  لنضري كعب بن األشرف ، وكردم بن قيس ، حليف كعب بن األشرف ، فهؤالء من بين ا
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  من بني ثعلبة

 عبداهللا بن صوريا األعور ، ومل يكن باحلجاز يف زمانه أحد أعلم بالتوراة منه   :  ومن بين ثعلبة بن الِفطْيون 
 - زيد بن اللَّصيت   :   من بين قينقاع ومن بين قينقاع   .  ؛ وابن صلوبا ، وخمرييق ، وكان حربهم ، أسلم 

 وسعد بن حنيف ، وحممود بن سيحان ، وعزيز بن أيب - فيما قال ابن هشام -اللُّصيت  ابن   :  ويقال 
 وسويد بن احلارث   :   قال ابن إسحاق   .   ابن ضيف   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  عزيز ، وعبداهللا بن صيف 

وشأس بن عدي ، وشأس ، ورفاعة بن قيس ، وِفنحاص ، وأشيع ، ونعمان بن أضا ، وحبري بن عمرو ، 
بن قيس ، وزيد بن احلارث ، ونعمان بن عمرو ، وسكني بن أيب سكني ، وعدي بن زيد ، ونعمان بن 

 قال   .   ابن ضيف   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  أيب أوىف ، أبو أنس ، وحممود بن دحية ، ومالك بن صيف 
 قال ابن هشام   .  ع بن أيب رافع ، وخالد وأزار بن أيب أزار  وكعب بن راشد ، وعازر ، وراف  :  ابن إسحاق 

بن خارجة ،   ورافع بن حارثة ، ورافع بن حرميلة ، ورافع   :   قال ابن إسحاق   .   آزر بن آزر   :   ويقال   :  
هم ومالك بن عوف ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ، وعبداهللا بن سالم بن احلارث ، وكان حربهم وأعلم

 فهؤالء من بين قينقاع   .  ، وكان امسه احلصني ، فلما أسلم مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا 
  .       

  من بني قريظة 

 الزبري بن باطا بن وهب ، وعزال بن مشويل ، وكعب بن أسد ، وهو صاحب عقد بين   :  ومن بين قريظة 
 بن زيد ، وجبل بن عمرو بن سكينة ، والنحام بن زيد ، قريظة الذي نقض عام األحزاب ، ومشويل

وقردم بن كعب ، ووهب بن زيد ، ونافع بن أيب نافع ، وأبو نافع ، و عدي بن زيد ، واحلارث بن 
عوف ، وكَردم بن زيد ، وأسامة بن حبيب ، ورافع بن رميلة ، وجبل بن أيب قشري ، ووهب بن يهوذا ، 

     .  فهؤالء من بين قريظة 

  من بني زريق 

     .   لبيد بن أعصم ، وهو الذي أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نسائه   :  ومن يهود بين زريق 

  من بني حارثة 

     .   كنانة بن صوريا   :  ومن يهود بين حارثة 
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  من بني عمرو 

     .   قردم بن عمرو   :  ومن يهود بين عمرو بن عوف 

  من بني النجار 

 فهؤالء أحبار اليهود ، أهل الشرور والعداوة لرسول اهللا صلى   .   سلسلة بن برهام   :  ن يهود بين النجار وم
اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وأصحاب املسألة ، والنصب ألمر اإلسالم الشرور ليطفئوه ، إال ما كان من 

     .  عبداهللا بن سالم ، وخمرييق 

  إسالم عبداهللا بن سالم 

  سلم كيف أ

 وكان من حديث عبداهللا بن سالم ، كما حدثين بعض أهله عنه وعن إسالمه حني   :  قال ابن إسحاق 
 ملا مسعت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرفت صفته وامسه وزمانه   :  أسلم ، وكان حربا عاملا ، قال 

 صلى اهللا عليه وسلم الذي كنا نتوكف له ، فكنت مسرا لذلك ، صامتا عليه ، حىت قدم رسول اهللا
املدينة ، فلما نزل بقباء ، يف بين عمرو بن عوف ، أقبل رجل حىت أخرب بقدومه ، وأنا يف رأس خنلة يل 

أعمل فيها ، وعميت خالدة بنت احلارث حتيت جالسة ، فلما مسعت اخلرب بقدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 خيبك اهللا ، واهللا لو كنت مسعت مبوسى بن   :  وسلم كربت ؛ فقالت يل عميت ، حني مسعت تكبريي 

 أي عمة ، هو واهللا أخو موسى بن عمران ، وعلى دينه ، بعث   :   فقلت هلا   :  عمران قادما ما زدت ، قال 
   :   قال   ؟   أي ابن أخي ، أهو النيب الذي كنا خنرب أنه يبعث مع نفس الساعة   :   فقالت   :   قال   .  مبا بعث به 

 مث خرجت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   :   قال   .   فذاك إذا   :   فقالت   :   قال   .   نعم   :  فقلت هلا 
     .  فأسلمت ، مث رجعت إىل أهل بييت ، فأمرم فأسلموا 

  تكذيب قومه له 

 يا رسول اهللا ،   :   ، فقلت له  وكتمت إسالمي من يهود ، مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قال 
إن يهود قوم ت ، وإين أحب أن تدخلين يف بعض بيوتك ، وتغيبين عنهم ، مث تسأهلم عين ، حىت 

 فأدخلين   :   قال   .  خيربوك كيف أنا فيهم ، قبل أن يعلموا بإسالمي ، فإم إن علموا به توين وعابوين 
 أي رجل   :  ض بيوته ، ودخلوا عليه ، فكلموه وساءلوه ، مث قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بع
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 فلما فرغوا من قوهلم   :   قال   .   سيدنا وابن سيدنا ، وحربنا وعاملنا   :   قالوا   ؟  احلصني بن سالم فيكم 
إنكم لتعلمون إنه  يا معشر يهود ، اتقوا اهللا واقبلوا ما جاءكم به ، فواهللا   :  خرجت عليهم ، فقلت هلم 

لرسول اهللا ، جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة بامسه وصفته ، فإين أشهد أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 فقلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال   .   كذبت مث وقعوا يب   :  وسلم ، وأومن به وأصدقه وأعرفه ، فقالوا 

 فأظهرت إسالمي   :   قال   !  م قوم ت ، أهل غدر وكذب وفجور  أمل أخربك يا رسول اهللا أ  :  وسلم 
     .  وإسالم أهل بييت ، وأسلمت عميت خالدة بنت احلارث ، فحسن إسالمها 

  من حديث مخيريق 

 وكان من حديث خمرييق ، وكان حربا عاملا ، وكان رجال غنيا كثري األموال من   :  قال ابن إسحاق 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصفته ، وما جيد يف علمه ، وغلب عليه إلف دينه النخل ، وكان يعرف

 يا معشر يهود ، واهللا   :  ، فلم يزل على ذلك ، حىت إذا كان يوم أحد ، وكان يوم أحد يوم السبت ، قال 
        .   ال سبت لكم   :   إن اليوم يوم السبت ؛ قال   :   قالوا   .  إنكم لتعلمون أن نصر حممد عليكم حلق 

   :  مث أخذ سالحه فخرج حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأحد ، وعهد إليه من وراءه من قومه 

 فلما اقتتل الناس قاتل   .  إن قتلت هذا اليوم ، فأموايل حملمد صلى اهللا عليه وسلم يصنع فيها ما أراه اهللا 
 وقبض   .   خمرييق خري يهود   :   يقول - فيما بلغين - عليه وسلم  فكان رسول اهللا صلى اهللا  .  حىت قتل 

     .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمواله ، فعامة صدقات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة منها 

  حديث صفية بنت حيي 

 حدثت عن صفية بنت   :    وحدثين عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال  :  قال ابن إسحاق 
 كنت أحب ولد أيب إليه ، وإىل عمي أيب ياسر ، مل ألقهما قط مع ولد هلما   :  حيي بن أخطب أا قالت 

 فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، ونزل قباء ، يف بين عمرو بن   :   قالت   .  إال أخذاين دونه 
 فلم يرجعا   :   قالت   .  أخطب ، وعمي أبو ياسر بن أخطب ، مغلسني عوف ، غدا عليه أيب ، حيي بن 

 فهششت   :   قالت   .   فأتيا كالَّني كسالنني ساقطني ميشيان اهلويىن   :   قالت   .  حىت كانا مع غروب الشمس 
 ومسعت عمي   :    قالت  .  إليهما كما كنت أصنع ، فواهللا ما التفت إيل واحد منهما ، مع ما ما من الغم 

 نعم   :   قال   ؟   أتعرفه وتثبته   :   نعم واهللا ؛ قال   :   قال   ؟   أهو هو   :  أبا ياسر ، وهو يقول أليب حيي بن أخطب 
     .   عداوته واهللا ما بقيت   :   قال   ؟   فما يف نفسك منه   :  ؛ قال 

  من اجتمع إلى يهود من منافقي األنصار بالمدينة 
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  من بني عمرو 

 وكان ممن انضاف إىل يهود ، ممن مسي لنا من املنافقني من األوس واخلزرج ، واهللا   :  قال ابن إسحاق 
 من األوس ، مث من بين عمرو بن عوف بن مالك بن األوس ، مث من بين لوذان بن عمرو بن عوف   .  أعلم 

     .   زوي بن احلارث   :  

  من بني حبيب 

الس بن سويد بن الصامت ، وأخوه احلارث بن سويد   :  بيب بن عمرو بن عوف ومن بين حج   .     

  شيء عن جالس 

 لئن كان هذا - وكان ممن ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك -وجالس الذي قال 
 عليه وسلم عمري بن سعد  فرفع ذلك من قوله إىل رسول اهللا صلى اهللا  .  الرجل صادقا لنحن شر من احلمر 

 واهللا يا   :  ، أحدهم ، وكان يف حجر جالس ، خلَف جالس على أمه بعد أبيه ، فقال له عمري بن سعد 
جالس ، إنك ألحب الناس إيل ، وأحسنهم عندي يدا ، وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه ، ولقد 

ليهلكن ديين ، وإلحدامها أيسر علي من قلت مقالة لئن رفعتها عليك ألفضحنك ، ولئن صمت عليها 
 مث مشى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكر له ما قال جالس ، فحلف جالس باهللا   .  األخرى 

 فأنزل اهللا عز   .   لقد كذب علي عمري ، وما قلت ما قال عمري بن سعد   :  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فون باهللا ما قالوا ، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم ، ومهوا مبا مل ينالوا ،  حيل   ""     :  وجل فيه 

وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله ، فإن يتوبوا يك خريا هلم ، وإن يتولوا يعذم اهللا عذابا 
 قال   .   املوجع   :  األليم   :   قال ابن هشام   .     ""   أليما يف الدنيا واآلخرة ، وما هلم يف األرض من ويل وال نصري 

     :  ذو الرمة يصف إبال 

 يصك وجوهها وهج أليم   وترفع من صدور مشردالت 

 فزعموا أنه تاب فحسنت توبته ، حىت عرف منه اخلري   :   قال ابن إسحاق   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
     .  واإلسالم 

  شيء عن الحارث بن سويد 

وأخوه احلارث بن سويد ، الذي قتل اذر بن زياد البلوي ، وقيس بن زيد ، أحد بين ضبيعة ، يوم أحد 
 قال ابن   .   خرج مع املسلمني ، وكان منافقا ، فلما التقى الناس عدا عليهما ، فقتلهما مث حلق بقريش   .  
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وب اليت كانت بني األوس واخلزرج ، وكان اذر بن زياد قتل سويد بن صامت يف بعض احلر  :  هشام 
فلما كان يوم أحد طلب احلارث بن سويد غرة اذر بن زياد ، ليقتله بأبيه ، فقتله وحده ، ومسعت غري 

 والدليل على أنه مل يقتل قيس بن زيد ، أن ابن إسحاق مل يذكره يف قتلى   :  واحد من أهل العلم يقول 
        .  أحد 

 قتل سويد بن صامت معاذ بن عفراء غيلة ، يف غري حرب ، رماه بسهم فقتله قبل يوم   :  قال ابن إسحاق 
 قد أمر عمر بن - فيما يذكرون - وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال ابن إسحاق   .  بعاث 

جع إىل اخلطاب بقتله إن هو ظفر به ، ففاته ، فكان مبكة ، مث بعث إىل أخيه جالس يطلب التوبة ، لري
 كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد    "     :   - فيما بلغين عن ابن عباس - فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فيه   .  قومه 

     .   إىل آخر القصة   .     "   إميام وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ، واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

  من بني ضبيعة 

     .   جباد ابن عثمان بن عامر   :  يد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ومن بين ضبيعة بن ز

  من بني لوذان 

 نبتل بن احلارث ، وهو الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  ومن بين لوذان بن عمرو بن عوف 
 ، وكان رجال جسيما أذمل  من أحب أن ينظر إىل الشيطان ، فلينظر إىل نبتل بن احلارث  :   - فيما بلغين -

، ثائر شعر الرأس ، أمحر العينني ، أسفع اخلدين ، وكان يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتحدث إليه 
 فأنزل   .   إمنا حممد أُذُن ، من حدثه شيئا صدقه   :  فيسمع منه ، مث ينقل حديثه إىل املنافقني ؛ وهو الذي قال 

 ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن ، قل أذن خري لكم يؤمن باهللا ويؤمن   "      :  اهللا عز وجل فيه 
   :   قال ابن إسحاق   .     "   للمؤمنني ورمحة للذين آمنوا منكم ، والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم 

ى اهللا عليه وسلم  أن جربيل عليه السالم أتى رسول اهللا صل  :  وحدثين بعض رجال بلعجالن أنه حدث 
 إنه جيلس إليك رجل أذمل ، ثائر شعر الرأس ، أسفع اخلدين أمحر العينني ، كأما قدران من   :  فقال له 

 وكانت تلك صفة نبتل بن   .  صفر ، كبده أغلظ من كبد احلمار ، ينقل حديثك إىل املنافقني ، فاحذره 
     .  احلارث ، فيما يذكرون 

  من بني ضبيعة 
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 أبو حبيبة بن األزعر ، وكان ممن بىن مسجد الضرار ، وثعلبة بن حاطب ، ومعتب بن   :  بين ضبيعة ومن 
 ومعتب   .  قشري ، ومها اللذان عاهدا اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني ، إخل القصة 

   "     :  نزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوله  لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا ، فأ  :  الذي قال يوم أحد 

وطائفة قد أمهتهم أنفسهم يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا 
 كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى   :   إىل آخر القصة ، وهو الذي قال يوم األحزاب   .     "  هاهنا 

 وإذ يقول املنافقون    "     :   فأنزل اهللا تعاىل عز وجل فيه   .  أن يذهب إىل الغائط  أمن وقيصر ، وأحدنا ال ي
 معتب و ابنا حاطب   .   واحلارث بن حاطب   .     "   والذين يف قلوم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا 

ة واحلارث ابنا حاطب ، وهم من بين  معتب بن قشري ، وثعلب  :  بدريون و ليسوا منافقني قال ابن هشام 
أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من املنافقني فيما ذكر يل من أثق به من أهل العلم ، وقد نسب ابن 

 وعباد بن حنيف ، أخو   :   قال ابن إسحاق   .  إسحاق ثعلبة واحلارث يف بين أمية بن زيد يف أمساء أهل بدر 
     .   كان بىن مسجد الضرار ، وعمرو بن خذام ، وعبداهللا بن نبتل سهل بن حنيف ؛ وحبزج ، وهم ممن

  من بني ثعلبة 

 زيد وجممع ، ابنا جارية ، وهم   :   جارية بن عامر بن العطاف ، وابناه   :  ومن بين ثعلبة بن عمرو بن عوف 
كان يصلي م فيه ، مث  وكان جممع غالما حدثا قد مجع من القرآن أكثره ، و  .  ممن اختذ مسجد الضرار 

إنه ملا أخرب املسجد ، وذهب رجال من بين عمرو بن عوف ، كانوا يصلون ببين عمرو بن عوف يف 
 ال ، أو ليس بإمام املنافقني   :  مسجدهم ، وكان زمان عمر بن اخلطاب ، كُلِّم يف جممع ليصلي م ؛ فقال 

ؤمنني ، واهللا الذي ال إله إال هو ، ما علمت بشيء من أمرهم  يا أمري امل  :   فقال لعمر   ؟  يف مسجد الضرار 
، ولكين كنت غالما قارئا للقرآن ، وكانوا ال قرآن معهم ، فقدموين أصلي م ، وما أرى أمرهم ، إال 

       .   فزعموا أن عمر تركه فصلى بقومه   .  على أحسن ما ذكروا 

  من بني أمية 

 إمنا كنا   :   وديعة بن ثابت ، وهوممن بىن مسجد الضرار ، وهو الذي قال   :  ومن بين أمية بن زيد بن مالك 
 ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته   "     :   فأنزل اهللا تبارك وتعاىل   .  خنوض ونلعب 

      .   إىل آخر القصة   .    .    .     "  ورسوله كنتم تستهزءون 

  بيد من بني ع



ابن هشام- سرية ابن هشام  288  

 خذام بن خالد ، وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره ؛ وبشر   :  ومن بين عبيد بن زيد بن مالك 
     .  ورافع ، ابنا زيد 

  من بني النبيت 

 مث من بين   :   قال ابن إسحاق - عمرو بن مالك بن األوس   :   النبيت   :   قال ابن هشام -ومن بين النبيت 
 مربع بن قيظي ، وهو الذي قال لرسول   :  اخلزرج بن عمرو ابن مالك بن األوس حارثة بن احلارث بن 

 ال أحل   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أجاز يف حائطه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامد إىل أحد 
واهللا لو أعلم    :  لك يا حممد ، إن كنت نبيا ، أن متر يف حائطي ، وأخذ يف يده حفنة من تراب ، مث قال 

أين ال أصيب ذا التراب غريك لرميتك به ، فابتدره القوم ليقتلوه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فضربه سعد بن زيد ، أخو بين عبداألشهل   .   دعوه ، فهذا األعمى ، أعمى القلب ، أعمى البصرية   :  

 يا   :  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق بالقوس فشجه ؛ وأخوه أوس بن قيظي ، وهو الذي قال 
 يقولون إن بيوتنا عورة وما    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيه   .  رسول اهللا ، إن بيوتنا عورة ، فأذن لنا فلنرجع إليها 

   :  عة ؛ ومجعها  عورة ، أي معورة للعدو وضائ  :   قال ابن هشام   .     "   هي بعورة إن يريدون إال فرارا 

     :   قال النابغة الذبياين   .  عورات 

 وال اجلار حمروما وال األمر ضائعا  مىت تلقهم ال تلق للبيت عورة

     .   السوءة   :   والعورة أيضا   .   عورة الرجل ، وهي حرمته   :   والعورة أيضا   .  وهذا البيت يف أبيات له 

  من بني ظفر 

 حاطب بن أمية بن رافع   :  بن اخلزرج   كعب بن احلارث   :   ومن بين ظفر ، واسم ظفر   :   قال ابن إسحاق
 يزيد بن حاطب   :   يقال له   .  ، وكان شيخا جسيما قد عسا يف جاهليته ، وكان له ابن من خيار املسلمني 

 فحدثين عاصم بن   :  بن إسحاق  قال ا  .  أُصيب يوم أحد حىت أثبتته اجلراحات ، فحمل إىل دار بين ظفر 
 أبشر يا   :  عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه من ا من رجال املسلمني ونسائهم وهو باملوت ، فجعلوا يقولون 

 أجل جنة اهللا من حرمل ، غررمت واهللا   :   فنجم نفاقه حينئذ ، فجعل يقول أبوه   :   قال   .  ابن حاطب باجلنة 
 وبشري بن أبريق ، وهو أبو طعمة ، سارق الدرعني ، الذي   :   قال ابن إسحاق   .  ه هذا املسكني من نفس

 ؛   "    وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم ، إن اهللا ال حيب من كان خوانا أثيما    "     :  أنزل اهللا تعاىل فيه 
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  عمر بن قتادة  فحدثين عاصم بن   :   قال ابن إسحاق   .   حليف هلم   :  وقزمان 

 فلما كان يوم أحد قاتل قتاال شديدا حىت قتل بضعة نفر من   .   إنه ملن أهل النار   :  وسلم كان يقول 
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 أبشر يا قزمان ،   :   فأثبتته اجلراحات ، فحمل إىل دار بين ظفر ، فقال له رجال من املسلمني   .  املشركني 
 مباذا أُبشر ، فواهللا ما قاتلت إال محية عن قومي ؛   :   قال   .  ت اليوم ، وقد أصابك ما ترى يف اهللا فقد أبلي

     .  فلما اشتدت به جراحاته وآذته أخذ سهما من كنانته ، فقطع به رواهش يده ، فقتل نفسه 

  من بني عبداألشهل 

ال منافقة يعلم ، إال أن الضحاك بن ثابت ، أحد  ومل يكن يف بين عبداألشهل منافق و  :  قال ابن إسحاق 
     :   قال حسان بن ثابت   .  بين كعب ، رهط سعد بن زيد ، وقد كان يتهم بالنفاق وحب يهود 

 أعيت على اإلسالم أن تتمجدا   من مبلغ الضحاك أن عروقه 

 كبد احلمار ، وال حتب حممدا  أحتب يهدان احلجاز ودينهم

 ما اسنت آل يف الفضاء وخودا   ال يوافق ديننادينا لعمري

    

 ومعتب بن قشري ، ورافع بن زيد ، وبشر ، - فيما بلغين -وكان جالس بن سويد بن صامت قبل توبته 
وكانوا يدعون باإلسالم ، فدعاهم رجال من املسلمني يف خصومة كانت بينهم إىل رسول اهللا صلى اهللا 

 أمل تر إىل الذين    "     :  كهان ، حكام أهل اجلاهلية ، فأنزل اهللا عز وجل فيهم عليه وسلم ، فدعوهم إىل ال
يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن 

     .   إىل آخر القصة   .    .    .     "   يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا 

  من الخزرج 

 رافع بن وديعة ، وزيد بن عمرو ، وعمرو بن قيس ، وقيس بن عمرو   :  ومن اخلزرج ، مث من بين النجار 
     .  بن سهل 

  من بني جشم 

 يا حممد ، ائذن يل ،   :   اجلد بن قيس ، وهو الذي يقول   :  ومن بين جشم بن اخلزرج ، مث من بين سلمة 
 ومنهم من يقول ائذن يل ، وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا ، وإن    "     :  زل اهللا تعاىل فيه  فأن  .  وال تفتين 

     .   إىل آخر القصة   .    .    .     "   جهنم حمليطة بالكافرين 

  من بني عوف 
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 وهو الذي  عبداهللا بن أيب بن سلول ، وكان رأس املنافقني وإليه جيتمعون ،  :  ومن بين عوف بن اخلزرج 
 ويف قوله ذلك ، نزلت   .   لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل يف غزوة بين املصطلق   :  قال 

 ومالك بن أيب قوقل ، وسويد ، - رجل من بين عوف - وفيه ويف وديعة   .  سورة املنافقني بأسرها 
 فهؤالء النفر من قومه   .  ن أيب بن سلول وداعس ، وهم من رهط عبداهللا بن أيب بن سلول ؛ وعبداهللا ب

 أن اثبتوا ، فواهللا لئن   :  الذين كانوا يدسون إىل بين النضري حني حاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا أبدا ، وإن قوتلتم لننصرنكم 

ر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أُخرجتم لنخرجن معكم وال أمل ت
 ، مث القصة من السورة حىت   "   نطيع فيكم أحدا أبدا ، وإن قوتلتم لننصرنكم ، واهللا يشهد إم لكاذبون 

 كفر قال إين بريء منك إين أخاف اهللا  كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر ، فلما   "     :  انتهى إىل قوله 
     .     "   رب العاملني 

  المنافقون من أحبار اليهود 

 وكان ممن تعوذ باإلسالم ، ودخل فيه مع املسلمني وأظهره وهو منافق ، من أحبار   :  قال ابن إسحاق 
     .  يهود 

  من بني قينقاع 

صيت ، ونعمان بن أوىف ابن عمرو ، وعثمان بن أوىف ،  سعد بن حنيف ، وزيد بن اللُّ  :  ومن بين قينقاع 
وزيد بن اللصيت ، الذي قاتل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بسوق بين قينقاع ، وهو الذي قال ، حني 

   !   يزعم حممد أنه يأتيه خرب السماء وهو ال يدري أين ناقته   :  ضلت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هللا صلى اهللا عليه وسلم ، وجاءه اخلرب مبا قال عدو اهللا يف رحله ، ودل اهللا تبارك وتعاىل فقال رسول ا
 يزعم حممد أنه يأتيه خرب السماء ، وال يدري أين   :   إن قائال قال   :  رسوله صلى اهللا عليه وسلم على ناقته 

 عليها ، فهي يف هذا الشعب ، قد حبستها  وإين واهللا ما أعلم إال ما علمين اهللا ، وقد دلين اهللا  ؟  ناقته 
شجرة بزمامها ، فذهب رجال من املسلمني ، فوجدوها حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

 حني - فيما بلغنا - ورافع بن حرميلة ، وهو الذي قال له الرسول صلى اهللا عليه وسلم   .  وكما وصف 
ملنافقني ؛ ورفاعة بن زيد بن التابوت ، و هو الذي قال له رسول  قد مات اليوم عظيم من عظماء ا  :  مات 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني هبت عليه الريح ، وهو قافل من غزوة بين املصطلق ، فاشتدت عليه حىت 
 ال ختافوا ، فإمنا هبت ملوت عظيم من   :  أشفق املسلمون منها ؛ فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، وجد رفاعة بن زيد ابن التابوت مات   .  ء الكفار عظما
        .   وكنانة بن صوريا   .   وسلسلة بن برهام   .  ذلك اليوم الذي هبت فيه الريح 

  طرد المنافقين من مسجد الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

 املسجد فيستمعون أحاديث املسلمني ، ويسخرون ويستهزئون بدينهم ، وكان هؤالء املنافقون حيضرون
فاجتمع يوما يف املسجد منهم ناس ، فرآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتحدثون بينهم ، خافضي 

أصوام ، قد لصق بعضهم ببعض ، فأمر م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأُخرجوا من املسجد 
ام أبو أيوب ، خالد بن زيد بن كليب ، إىل عمر بن قيس ، أحد بين غنم بن مالك بن إخراجا عنيفا ، فق

 فأخذ برجله فسحبه ، حىت أخرجه من املسجد ، وهو يقول - كان صاحب آهلتهم يف اجلاهلية -النجار 
 بين النجار  أخترجين يا أبا أيوب من مربد بين ثعلبة ، مث أقبل أبو أيوب أيضا إىل رافع بن وديعة ، أحد  :  

 أف لك   :  فلببه بردائه مث نتره نترا شديدا ، ولطم وجهه ، مث أخرجه من املسجد ، وأبو أيوب يقول له 
 أي ارجع   :   قال ابن هشام   .   أدراجك يا منافق من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  منافقا خبيثا 

     :  ر  قال الشاع  .  من الطريق اليت جئت منها 

 وقد باء بالظلم من كان ثَم  فوىل وأدبر أدراجه

وقام عمارة بن حزم إىل زيد بن عمرو ، وكان رجال طويل اللحية ، فأخذ بلحيته فقاده ا قودا عنيفا 
 خدشتين يا   :   يقول   .  حىت أخرجه من املسجد ، مث مجع عمارة يديه فلدمه ما يف صدره لدمة خر منها 

 أبعدك اهللا يا منافق ، فما أعد اهللا لك من العذاب أشد من ذلك ، فال تقربن مسجد   :  قال عمارة ؛ 
 قال متيم بن أيب بن مقبل   .   الضرم ببطن الكف   :   اللدم   :   قال ابن هشام   .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :     

 ِرلدم الوليد وراء الغيب باحلج  وللفؤاد وجيب حتت أره

 وقام أبو   :   قال ابن إسحاق   .   عرق القلب   :   واألر   .   ما اخنفض من األرض   :   الغيب   :  قال ابن هشام 
حممد ، رجل من بين النجار ، كان بدريا ، وأبو حممد ، مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن 

ن سهل ، وكان قيس غالما شابا ، وكان ال يعلم ثعلبة بن غنم ابن مالك بن النجار إىل قيس بن عمرو ب
 وقام رجل من بلْخدرة بن   .  يف املنافقني شاب غريه ، فجعل يدفع يف قفاه حىت أخرجه من املسجد 

 عبداهللا بن احلارث ، حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  اخلزرج ، رهط أيب سعيد اخلدري ، يقال له 
 احلارث بن عمرو ، وكان ذا مجة ، فأخذ جبمته   :  ن املسجد إىل رجل يقال له وسلم بإخراج املنافقني م

 لقد   :   يقول املنافق   :   قال   .   األرض ، حىت أخرجه من املسجد  فسحبه ا سحبا عنيفا ، على ما مر به من
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ك ، فال تقربن مسجد  إنك أهل لذلك ، أي عدو اهللا ملا أنزل اهللا في  :  أغلظت يا ابن احلارث ؛ فقال 
 وقام رجل من بين عمرو بن عوف إىل أخيه زوي بن   .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإنك جنس 

   .   غلب عليك الشيطان و أمره   :  احلارث ، فأخرجه من املسجد إخراجا عنيفا ، وأفَّف منه ، و قال 

     .  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإخراجهم فهؤالء من حضر املسجد يومئذ من املنافقني ، وأمر ر

 ما نزل من البقرة في يهود والمنافقين

  ما نزل في األحبار

 فيما -ففي هؤالء من أحبار يهود ، واملنافقني من األوس واخلزرج ، نزل صدر سورة البقرة إىل املئة منها 
   .   ، أي ال شك فيه   ""    امل ذلك الكتاب ال ريب فيه    ""     :   يقول اهللا سبحانه وحبمده   .   واهللا أعلم -بلغين 

     :   قال ساعدة بن جؤية اهلذيل   :  قال ابن هشام 

 فال ريب أن قد كان مث حلَيم   فقالوا عهدنا القوم قد حصروا به 

     :   قال خالد بن زهري اهلذيل   .   الريبة   :  وهذا البيت يف قصيدة له ، والريب أيضا 

    كأنين أرِببه بريب

     :   ومنهم من يرويه   :  قال ابن هشام 

    كأنين أريته بريب 

        .   وهو ابن أخي أيب ذؤيب اهلذيل   .  وهذا البيت يف أبيات له 

 ، أي الذين حيذرون من اهللا عقوبته يف ترك ما يعرفون من اهلدى ، ويرجون رمحته   "    هدى للمتقني    "  
 أي يقيمون   "    الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون    "     .  بالتصديق مبا جاءهم منه 

 ،   "    والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك    "     .  الصالة بفرضها ، ويؤتون الزكاة احتسابا هلا 
وما جاء به من قبلك من املرسلني ، ال يفرقون بينهم ، وال أي يصدقونك مبا جئت به من اهللا عز وجل ، 

 ، أي بالبعث والقيامة واجلنة والنار   "    وباآلخرة هم يوقنون    "     .  جيحدون ما جاءوهم به من رم 
    "  واحلساب وامليزان ، أي هؤالء الذين يزعمون أم آمنوا مبا كان من قبلك ، ومبا جاءك من ربك 

 وأولئك هم املفلحون    "   ، أي على نور من رم واستقامة على ما جاءهم   "    على هدى من رم أولئك
 ، أي مبا أنزل إليك ،   "    إن الذين كفروا    "     .   ، أي الذين أدركوا ما طلبوا وجنوا من شر ما منه هربوا   "   

 أي أم كفروا مبا   "    عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون  سواء   "  وإن قالوا إنا قد آمنا مبا جاءنا قبلك 
عندهم من ذكرك ، وجحدوا ما أُخذ عليهم امليثاق لك ، فقد كفروا مبا جاءك ومبا عندهم ، مما جاءهم 
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 ختم اهللا على    "     .  به غريك ، فكيف يستمعون منك إنذارا أو حتذيرا ، وقد كفروا مبا عندهم من علمك 
 ، أي عن اهلدى أن يصيبوه أبدا ، يعين مبا كذبوك به من   "   قلوم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة 

احلق الذي جاءك من ربك حىت يؤمنوا به ، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك ، وهلم مبا هم عليه من خالفك 
     .   معرفته  فهذا يف األحبار من يهود ، فيما كذّبوا به من احلق بعد  .  عذاب عظيم 

  ما نزل في منافقي األوس و الخزرج

 يعين املنافقني من األوس واخلزرج ،   "    ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني    "  
م  يف قلو  .   خيادعون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون    "     .  ومن كان على أمرهم 

 وإذا قيل   .   وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون    "   ، أي شكا   "    فزادهم اهللا مرضا    "   أي شك   "   مرض 
 ، أي إمنا نريد اإلصالح بني الفريقني من املؤمنني   "   هلم ال تفسدوا يف األرض ، قالوا إمنا حنن مصلحون 

 وإذا قيل هلم آمنوا كما   .   أال إم هم املفسدون ولكن ال يشعرون    "     :   يقول اهللا تعاىل   .  وأهل الكتاب 
 وإذا لقوا الذين   .  آمن الناس ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، أال إم هم السفهاء ولكن ال يعلمون 

ذيب باحلق ، وخالف ما  من يهود ، الذين يأمروم بالتك  .     "   آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إىل شياطينهم 
 أي إمنا   :     "    إمنا حنن مستهزؤون    "     .   ، أي إنا على مثل ما أنتم عليه   "    قالوا إنا معكم    "  جاء به الرسول 

     .     "    اهللا يستهزئ م وميدهم يف طعيام يعمهون    "     :   يقول اهللا عز وجل   .  نستهزئ بالقوم ، ونلعب م 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

 قال رؤبة بن   .   أي حريان   :   رجل عمه وعامه   :   تقول العرب   .   حيارون   :   يعمهون   :  قال ابن هشام 
     :  العجاج يصف بلدا 

    أعمى اهلدى باجلاهلني العمه 

 عمهة وعمهاء   :   واملرأة   .   عمهون   :  ؛ وأما عِمه ، فجمعه  مجع عامه   :   فالعمه   .  وهذا البيت يف أرجوزة له 
 فما رحبت جتارم وما كانوا مهتدين    "   أي الكفر باإلميان   :     "    أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى    "     .  
   "     .       

 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما    "     :   مث ضرب هلم مثال ، فقال تعاىل   :  قال ابن إسحاق 
 أي ال يبصرون احلق ويقولون به حىت إذا   .     "   حوله ذهب اهللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون 

خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكفرهم به ونفاقهم فيه ، فتركهم اهللا يف ظلمات الكفر فهم ال 
 أي ال يرجعون إىل   :     "    صم بكم عمي فهم ال يرجعون    "     .  ون على حق يبصرون هدى ، وال يستقيم



ابن هشام- سرية ابن هشام  294  

 أو    "  اهلدى ، صم بكم عمي عن اخلري ، ال يرجعون إىل خري و ال يصيبون جناة ما كانوا على ما هم عليه 
ت ، واهللا كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم يف آذام من الصواعق حذر املو

 السيد ، من   :   املطر ، وهو من صاب يصوب ، مثل قوهلم   :   الصيب   :   قال ابن هشام   .     "   حميط بالكافرين 
 قال علقمة بن عبدة ، أحد بين ربيعة بن مالك   .   صيائب   :   من مات ميوت ؛ ومجعه   :  ساد يسود ، وامليت 
     :  بن زيد مناة بن متيم 

م صابت عليه سحابة كأ   صواعقها لطريهن دبيب 

     :  وفيها 

  فال تعديل بيين وبني مغمر سقتك روايا املزن حيث تصوب 

 أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر واحلذر من القتل ،   :   قال ابن إسحاق   .  وهذان البيتان يف قصيدة له 
 على مثل ما وصف ، من الذي هو يف ظلمة الصيب ، من الذي هم عليه من اخلالف والتخوف لكم ،
 واهللا مرتل ذلك م من النقمة ، أي هو حميط   :   يقول   .  جيعل أصابعه يف أذنيه من الصواعق حذر املوت 

 كلما أضاء هلم مشوا فيه ، وإذا    "   أي لشدة ضوء احلق   :     "    يكاد الربق خيطف أبصارهم    "  بالكافرين 
 ارتكسوا   ، أي يعرفون احلق ويتكلمون به ، فهم من قوهلم به على استقامة ، فإذا  "   لم عليهم قاموا أظ

 ، أي ملا تركوا من احلق بعد   "    ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم    "     .  منه يف الكفر قاموا متحريين 
 ، للفريقني مجيعا ،   "    يا أيها الناس اعبدوا ربكم    "     :  مث قال    .     "    إن اهللا على كل شيء قدير    "  معرفته 

 الذي جعل   .   الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون    "  من الكفار واملنافقني ، أي وحدوا ربكم 
 جتعلوا لكم األرض فراشا ، والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، فال

 األمثال ، واحدهم   :   األنداد   :   تفسري ابن هشام لبعض الغريب قال ابن هشام   .     "   هللا أندادا وأنتم تعلمون 
     :   قال لبيد بن ربيعة   .   ند   :  

 بيديه اخلري ما شاء فعلْ  أمحد اهللا فال ند له

 أي ال تشركوا باهللا غريه من األنداد اليت ال تنفع وال تضر ،   :   قال ابن إسحاق   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
وأنتم تعلمون أنه ال رب لكم يرزقكم غريه ، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو 

أتوا  ف   "   أي يف شك مما جاءكم به ،   "    وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا    "     .  احلق ال شك فيه 
    "   ، أي من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه   "   بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون اهللا 

 فاتقوا النار اليت وقودها الناس    "   فقد تبني لكم احلق   "   إن كنتم صادقني ، فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا 
       .  ى مثل ما أنتم عليه من الكفر  ، أي ملن كان عل  "   واحلجارة أعدت للكافرين 
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مث رغبهم وحذرهم نقض امليثاق الذي أخذ عليهم لنبيه صلى اهللا عليه وسلم إذا جاءهم ، وذكر هلم بدء 
السالم وأمره ، وكيف صنع به حني خالف عن طاعته ، مث  خلقهم حني خلقهم ، وشأن أبيهم آدم عليه 

 أي بالئي عندكم   .     "    اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم    "   لألحبار من يهود   "    يا بين إسرائيل    "     :  قال 
 الذي أخذت يف أعناقكم لنِبيي   "    وأوفوا بعهدي    "  وعند آبائكم ، ملا كان جناهم به من فرعون وقومه 

 واتباعه بوضع ما كان عليكم  أجنز لكم ما وعدتكم على تصديقه  "    أوف بعهدكم    "  أمحد إذا جاءكم 
 أي   "    وإياي فارهبون    "  من اآلصار واألغالل اليت كانت يف أعناقكم بذنوبكم اليت كانت من أحداثكم 

 وآمنوا مبا    "     .  أن أُنزل بكم ما أنزلت مبن كان قبلكم من النقمات اليت قد عرفتم ، من املسخ وغريه 
 وإياي    "   وعندكم من العلم فيه ما ليس عند غريكم   "   تكونوا أول كافر به أنزلت مصدقا ملا معكم ، وال 

 ، أي ال تكتموا ما عندكم من املعرفة   "    وال تلبسوا احلق بالباطل ، وتكتموا احلق وأنتم تعلمون   .  فاتقون 
 أتأمرون الناس بالرب    "   برسويل ومما جاء به ، وأنتم جتدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب اليت بأيديكم

 ، أي أتنهون الناس عن الكفر مبا عندكم من النبوة   "   وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون 
والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم ، أي وأنتم تكفرون مبا فيها من عهدي إليكم يف تصديق رسويل ، 

 مث عدد عليهم أحداثهم ، فذكر هلم العجل وما   .  كتايب وتنقضون ميثاقي ، وجتحدون ما تعلمون من 
     .     "    أرنا اهللا جهرة    "     :  صنعوا فيه ، وتوبته عليهم ، وإقالته إياهم ، مث قوهلم 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

     :  ماين ، وامسه قتيبة  قال أبو األخزر احل  .   جهرة ، أي ظاهرا لنا ال شيء يستره عنا   :  قال ابن هشام 

    جيهر أجواف املياه السدم 

 قال   .   يظهر املاء ، ويكشف عنه ما يستره من الرمل وغريه   :   يقول   :   جيهر   .  وهذا البيت يف أرجوزة له 
يهم الغمام  وأخذ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرم ، مث إحياءه إياهم بعد موم ، وتظليله عل  :  ابن إسحاق 

 ، أي قولوا ما آمركم   "    ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة    "     :  ، وإنزاله عليهم املن والسلوى ، وقوله هلم 
    .  به أحط به ذنوبكم عنكم ؛ وتبديلهم ذلك من قوله استهزاء بأمره ، وإقالته إياهم ذلك بعد هزئهم 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

 شيء كان يسقط يف السحر على شجرهم ، فيجتنونه حلوا مثل العسل ، فيشربونه   :   املن   :   قال ابن هشام
     :   قال أعشى بين قيس ابن ثعلبة   .  ويأكلونه 

 مما أبصر الناس طعما فيهم جنعا   لو أُطعموا املن والسلوى مكا 
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 إا السماين ؛ ويقال للعسل   :   سلواة ؛ ويقال   :    طري ؛ واحدا  :   والسلوى   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
     :   وقال خالد بن زهري اهلذيل   .   السلوى   :  أيضا 

ورها  وقامسها باهللا حقا ألنتمشألذ من السلوى إذا ما ن 

وكان من تبديلهم ذلك ،    :   قال ابن إسحاق   .   أي حطَّ عنا ذنوبنا   :   وِحطَّة   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
كما حدثين صاحل بن كيسان عن صاحل موىل التوَءمة بنت أمية بن خلف ، عن أيب هريرة ومن ال أم ، 

 دخلوا الباب الذي أُمروا أن يدخلوا منه   :  عن ابن عباس ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
 قال ابن   .   حنظة يف شعرية   :   ويروى   :   قال ابن هشام   .   حنط يف شعري   :  سجدا يزحفون ، وهم يقولون 

 واستسقاء موسى لقومه ، وأمره إياه أن يضرب بعصاه احلجر ، فانفجرت هلم منه اثنتا عشرة   :  إسحاق 
عينا ، لكل سبط عني يشربون منها ، قد علم كل سبط عينه اليت منها يشرب ؛ وقوهلم ملوسى عليه 

 لن نصرب على طعام واحد ، فادع لنا ربك خيُرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها    "     :  السالم 
     :   قال أمية بن أيب الصلت الثقفي   .   احلنطة   :   الفُوم   :   قال ابن هشام   .     "   وفومها 

 ِقطَع كالوذيل يف ِنقْي فُوِم   فوق شيزى مثل اجلوايب عليها 

    

  ر ابن هشام لبعض الغريب تفسي

    "     .   وهذا البيت يف قصيدة له   .   فومة   :   القمح ؛ واحدته   :   والفوم   .   قطع الفضة   :   الوذيل   :  قال ابن هشام 

   .     "    اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم   .  وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري 

 فلم يفعلوا ، ورفْعه الطور فوقهم ليأخذوا ما أوتوا ؛ واملسخ الذي كان فيهم ، إذ   :  ال ابن إسحاق ق
جعلهم قردة بأحداثهم ، والبقرة اليت أراهم اهللا عز وجل ا العربة يف القتيل الذي اختلفوا فيه ، حىت بني 

قرة ؛ وقسوة قلوم بعد ذلك حىت كانت اهللا هلم أمره ، بعد التردد على موسى عليه السالم يف صفة الب
 وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األار ، وإن منها ملا يشقق    "     :   مث قال تعاىل   .  كاحلجارة أو أشد قسوة 

 ، أي وإن من احلجارة لَأَلني من قلوبكم عما   "   فيخرج منه املاء ، وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا 
 مث قال حملمد عليه الصالة والسالم وملن معه من   .     "    وما اهللا بغافل عما تعملون    "  ن احلق تدعون إليه م

 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من    "  املؤمنني يؤيسهم منهم 
 ، أن كلهم قد مسعها ، ولكنه فريق منهم   "  التوراة  يسمعون   "   ، وليس قوله   "   بعد ما عقلوه وهم يعلمون 

 يا موسى ، قد حيل بيننا   :   قالوا ملوسى   :   قال ابن إسحاق ، فيما بلغين عن بعض أهل العلم   .  ، أي خاصة 
 نعم ،   :  وبني رؤية اهللا ، فأمسعنا كالمه حني يكلمك ، فطلب ذلك موسى عليه السالم من ربه ، فقال له 
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 مث خرج م حىت أتى م الطور ؛ فلما   .  مرهم فليطهروا ، أو ليطهروا ثيام ، وليصوموا ، ففعلوا 
غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجدا ، وكلمه ربه ، فسمعوا كالمه تبارك وتعاىل ، يأمرهم 

م حرف فريق منهم ما وينهاهم ، حىت عقلوا عنه ما مسعوا ، مث انصرف م إىل بين إسرائيل ، فلما جاءه
 إن اهللا قد أمركم بكذا وكذا ، قال ذلك الفريق الذي   :  أمرهم به ، وقالوا ، حني قال موسى لبين إسرائيل 

 إمنا قال كذا وكذا ، خالفا ملا قال اهللا هلم ، فهم الذين عنىاهللا عز وجل لرسوله   :  ذكر اهللا عز وجل 
 ، أي بصاحبكم رسول اهللا ،   "    وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا    "     :    مث قال تعاىل  .  صلى اهللا عليه وسلم 
 ال حتدثوا العرب ذا ، فإنكم قد كنتم   :     "    وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا    "     .  ولكنه إليكم خاصة 

 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا    "     :   فأنزل اهللا عز وجل فيهم   .  تستفتحون به عليهم ، فكان فيهم 
 ، أي   "   خال بعضهم إىل بعض قالوا أحتدثوم مبا فتح اهللا عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفال تعقلون 

تقرون بأنه نيب ، وقد عرفتم أنه قد أُخذ له امليثاق عليكم باتباعه ، وهو خيربكم أنه النيب الذي كنا ننتظر 
 أو ال يعلمون أن اهللا يعلم ما    "     :   يقول اهللا عز وجل   .  ابنا ؛ اجحدوه وال تقروا هلم به وجند يف كت

     .     "   يسرون وما يعلنون ، ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماينَّ 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

 ال   :   يقول   .   الذي يقرأ وال يكتب   :  ة ، ألن األمي  إال قراء  :   إال أماين   :  قال ابن هشام ، عن أيب عبيدة 
 عن أيب عبيدة ويونس أما تأوال ذلك عن العرب يف   :   قال ابن هشام   .  يعلمون الكتاب إال أم يقرءونه 

و  وحدثين يونس بن حبيب النحوي وأب  :   قال ابن هشام   .  قول اهللا عز وجل ، حدثين أبو عبيدة بذلك 
 وما أرسلنا من قبلك من    "     :   ويف كتاب اهللا تبارك وتعاىل   .   متىن ، يف معىن قرأ   :   أن العرب تقول   :  عبيدة 

     :   وأنشدين أبو عبيدة النحوي   :   قال   .     "   رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته 

  واىف ِحمام املقادِروآخره   متىن كتاب اهللا أول ليله 

     :  وأنشدين أيضا 

 متىن داود الزبور على ِرسِل   متىن كتاب اهللا يف الليل خاليا 

       .   أن يتمىن الرجل املال أو غريه   :   واألماين أيضا   .   أمنية   :  وواحدة األماين 

ال يعلمون الكتاب وال يدرون ما فيه ، وهم جيحدون  أي   :     "    وإن هم إال يظنون    "     :  قال ابن إسحاق 
 وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة ، قل أختذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده أم    "     .  نبوتك بالظن 

     .     "   تقولون على اهللا ما ال تعلمون 
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 دعوى يهود قلة العذاب في اآلخرة ، و رد اهللا عليهم

 وحدثين موىل لزيد بن ثابت عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال   :  بن إسحاق قال ا
 إمنا مدة الدنيا سبعة آالف سنة ، وإمنا   :   قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، واليهود تقول   :  

حدا يف النار من أيام اآلخرة ، وإمنا هي يعذب اهللا الناس يف النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما وا
   .   وقالو لن متسنا النار اال أياما معدودة    ""     :   فأنزل اهللا يف ذلك من قوهلم   .  سبعة أيام مث ينقطع العذاب 

 بلى من كسب سيئة   .  قل أختذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون 
 أي من عمل مبثل أعمالكم ، وكفر مبثل ما كفرمت به ، حييط كفره مبا له عند   .     ""   اطت به خطيئته وأح

 والذين آمنوا وعملوا    "     .   أي خلد أبدا   "    فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون    "  اهللا من حسنة ، 
 أي من آمن مبا كفرمت به ، وعمل مبا تركتم من   :     "   الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون 

 قال   .  دينه ، فلهم اجلنة خالدين فيها ، خيربهم أن الثواب باخلري والشر مقيم على أهله أبدا ، ال انقطاع له 
 ال    "    ، أي ميثاقكم  "    وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل    "     :   مث قال اهللا عز وجل يؤنبهم   :  ابن إسحاق 

تعبدون إال اهللا ، وبالوالدين إحسانا ، وذي القرىب واليتامى واملساكني ، وقولوا للناس حسنا ، وأقيموا 
      .   ، أي تركتم ذلك كله ليس بالتنقص   "   الصالة وآتوا الزكاة ، مث توليتم إال قليال منكم وأنتم معرضون 

     .     "    وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم  "

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

   .   سفك دمه ، أي صبه ؛ وسفك الزق ، أي هراقه   :   تقول العرب   .   تصبون   :   تسفكون   :  قال ابن هشام 

     :  قال الشاعر 

 سفكنا دماء البدن يف تربة احلاِل   وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا 

 وقد   .   السهلة   :   الطني الذي خيالطه الرمل ، وهو الذي تقول له العرب   :     "   باحلال   "   يعين   :  قال ابن هشام 
 أخذ   "    آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل    "     :   أن جربيل ملا قال فرعون   :  جاء يف احلديث 

 وال    "     :   قال ابن إسحاق   .   مثل احلمأة   :  ال  واحل  .  من حال البحر ومحأته ، فضرب به وجه فرعون 
 مث    "  على أن هذا حق من ميثاقي عليكم ،   .     "   ختُرجون أنفسكم من دياركم مث أقررمت وأنتم تشهدون 

 ،   "   أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم ، وخترجون فريقا منكم من ديارهم ، تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان 
 وإن يأتوكم أسارى   "     .  أي أهل الشرك ، حىت يسفكوا دماءهم معهم ، وخيرجوهم من ديارهم معهم 

 إخراجهم ،    "   يف كتابكم   :     "    وهو حمرم عليكم    "   وقد عرفتم أن ذلك عليكم يف دينكم   "  تفادوهم 



ابن هشام- سرية ابن هشام  299  

      .   مؤمنني بذلك ، وخترجوم كفارا بذلك  ، أي أتفادوم  "   أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 

 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب ، وما   "
 أولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة ، فال خيفف عنهم العذاب ، وال هم   .  اهللا بغافل عما تعملون 

فأنبهم اهللا عز وجل بذلك من فعلهم ، وقد حرم عليهم يف التوراة سفك دمائهم ، وافترض   .     "   ينصرون 
       .  عليهم فيها فداء أسراهم 

   .  فكانوا فريقني ، منهم بنو قينقاع ولَفُّهم ، حلفاء اخلزرج ؛ والنضري وقريظة ولَفُّهم ، حلفاء األوس 

رج حرب ، خرجت بنو قينقاع مع اخلزرج وخرجت النضري وقريظة فكانوا إذا كانت بني األوس واخلز
مع األوس يظاهر كل واحد من الفريقني حلفاءه على إخوانه ، حىت يتسافكوا دماءهم بينهم ، وبأيديهم 

 ال يعرفون جنة وال   :  التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما هلم ، واألوس واخلزرج أهل شرك يعبدون األوثان 
وال بعثا وال قيامة ، وال كتابا ، وال حالال وال حراما ، فإذا وضعت احلرب أوزارها افتدوا نارا ، 

أُساراهم تصديقا ملا يف التوراة ، وأخذ به بعضهم من بعض ، يفتدي بنو قينقاع من كان من أسراهم يف 
أصابوا من الدماء ، وقتلى  ويِطلُّون ما   .  أيدي األوس ، وتفتدي النضري وقريظة ما يف أيدي اخلزرج منهم 

    "     :   يقول اهللا تعاىل هلم حني أنبهم بذلك   .  من قُتلوا منهم فيما بينهم ، مظاهرة ألهل الشرك عليهم 

 ، أي تفاديه حبكم التوراة وتقتله ، ويف حكم التوراة أن ال   "   أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
ره وتظاهر عليه من يشرك باهللا ، ويعبد األوثان من دونه ، ابتغاء عرض الدنيا تفعل ، تقتله وخترجه من دا

 ولقد    "     :   مث قال تعاىل   .   نزلت هذه القصة - فيما يلغين - ففي ذلك من فعلهم مع األوس واخلزرج   .  
 ، أي اآليات اليت وضعت   "   آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ، وآتينا عيسى بن مرمي البينات 

على يديه ، من إحياء املوتى ، وخلقه من الطني كهيئة الطري ، مث ينفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا ، وإبراء 
األسقام ، واخلرب بكثري من الغيوب مما يدخرون يف بيوم ، وما رد عليم من التوراة مع اإلجنيل ، الذي 

 أفكلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم    "     :  لك كله ، فقال  مث ذكر كفرهم بذ  .  أحدث اهللا إليه 
 يقول   .   يف أكنة   :     "    وقالوا قلوبنا غلف    "     :   ، مث قال تعاىل   "   استكربمت ، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 

وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا    .   بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون    "     :  اهللا عز وجل 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على 

 فينا   :   قالوا   :   حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه ، قال   :   قال ابن إسحاق   .     "   الكافرين 
لت هذه القصة ، كنا قد علوناهم ظهرا يف اجلاهلية وحنن أهل الشرك وهم أهل كتاب ، واهللا وفيهم نز

 فلما بعث اهللا   .   إن نبيا يبعث اآلن نتبعه قد أظل زمانه ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم   :  فكانوا يقولون لنا 
 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به    "     :   يقول اهللا   .  رسوله صلى اهللا عليه وسلم من قريش فاتبعناه كفروا به 
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 بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا بغيا أن ينزل اهللا من فضله   .  ، فلعنة اهللا على الكافرين 
 فباءوا بغضب على غضب ، وللكافرين عذاب    "   ، أي أن جعله يف غريهم   "   على من يشاء من عباده 

     .     "   مهني 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

     :   قال أعشى بين قيس بن ثعلبة   .   أي اعترفوا به واحتملوه   :   فباءوا بغضب   :  قال ابن هشام 

 كصرخة حبلى يسرا قَبيلُها   أُصاحلكم حىت تبوءوا مبثلها 

 فالغضب على   :   قال ابن إسحاق   .   قصيدة له  وهذا البيت يف  .   أجلستها للوالدة   :   يسرا   :  قال ابن هشام 
الغضب لغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة ، وهي معهم ، وغضب بكفرهم ذا النيب صلى اهللا 

       .  عليه وسلم الذي أحدث اهللا إليهم 

 حملمد صلى اهللا عليه وسلم مث أنبهم برفع الطور عليهم ، واختاذهم العجل إهلا دون رم ؛ يقول اهللا تعاىل
 ،   "    قل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس ، فتمنوا املوت إن كنتم صادقني    "     :  

   .  أي ادعوا باملوت على أي الفريقني أكذب عند اهللا ، فأبوا ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ، أي بعلمهم مبا   "    ولن يتمنوه أبدا مبا قدمت أيديهم    "     :   عليه الصالة والسالم يقول اهللا جل ثناؤه لنبيه
 لو متنوه يوم قال ذلك هلم مابقي على وجه األرض   :  عندهم من العلم بك ، والكفر بذلك ؛ فيقال 

 ولتجدم أحرص الناس    "     :    مث ذكر رغبتهم يف احلياة الدنيا وطول العمر ، فقال تعاىل  .  يهودي إال مات 
 ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مبزحزحه من العذاب    "   اليهود   "   على حياة 
 ، أي ما هو مبنجيه من العذاب ، وذلك أن املشرك ال يرجو بعثا بعد املوت ، فهو حيب طول   "   أن يعمر 

   :   مث قال اهللا تعاىل   .  د عرف ما له يف اآلخرة من اخلزي مبا ضيع مما عنده من العلم احلياة ، وأن اليهودي ق

    .     "    قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا    "  

  سؤال اليهود الرسول ، وإجابته لهم عليه الصالة و السالم

   :  محن بن أيب حسني املكي ، عن شهر بن حوشب األشعري  حدثين عبداهللا بن عبدالر  :  قال ابن إسحاق 

 يا حممد ، أخربنا عن أربع   :  أن نفرا من أحبار يهود جاءوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا 
 فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال   .  نسألك عنهن ، فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك ، وآمنا بك 

 فاسئلوا   :   نعم ؛ قال   :   عليكم بذلك عهد اهللا وميثاقه لئن أنا أخربتكم بذلك لتصدقُنين ؛ قالوا   :   وسلم
 فقال هلم رسول اهللا   :   قال   ؟   فأخربنا كيف يشبه الولد أمه ، وإمنا النطفة من الرجل   :   قالوا   .  عما بدا لكم 
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باهللا وبأيامه عند بين إسرائيل ، هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة  أنشدكم   :  صلى اهللا عليه وسلم 
 فأخربنا   :   قالوا   .   اللهم نعم   :   قالوا   ؟  ، ونطفة املرأة صفراء رقيقة ، فأيتهما علت صاحبتها كان هلا الشبه 

علمون أن نوم الذي تزعمون أين  أنشدكم باهللا وبأيامه عند بين إسرائيل ، هل ت  :   فقال   ؟  كيف نومك 
   .   فكذلك نومي ، تنام عيين وقليب يقظان   :   اللهم نعم ؛ قال   :   فقالوا   ؟  لست به تنام عينه وقلبه يقظان 

 أنشدكم باهللا وبأيامه عند بين إسرائيل ، هل تعلمون   :   قال   ؟   فأخربنا عما حرم إسرائيل على نفسه   :  قالوا 
ن أحب الطعام والشراب إليه ألبان اإلبل وحلومها ، وأنه اشتكى شكوى ، فعافاه اهللا منها ، فحرم أنه كا

 اللهم نعم   :   قالوا   ؟  على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرا هللا ، فحرم على نفسه حلوم اإلبل وألباا 
هللا وبأيامه عند بين إسرائيل ، هل تعلمونه جربيل ، وهو  أنشدكم با  :   قال   ؟   فأخربنا عن الروح   :   قالوا   .  

 اللهم نعم ، ولكنه يا حممد لنا عدو ، وهو ملك ، إمنا يأيت بالشدة وبسفك الدماء ،   :   قالوا   ؟  الذي يأتيين 
زله على قلبك  قل من كان عدوا جلربيل فإنه ن   "     :   فأنزل اهللا عز وجل فيهم   :  ولوال ذلك التبعناك ؛ قال 

 أوكلما عاهدوا عهدا    "     :   إىل قوله تعاىل   .    .    .     "   بإذن اهللا مصدقا ملا بني يديه وهدى وبشرى للمؤمنني 
 وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من   .  نبذه فريق منهم ، بل أكثرهم ال يؤمنون 

 واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك   .   وراء ظهورهم كأم ال يعلمون الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا
       .     "    وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر    "   ، أي السحر   "   سليمان 

سول اهللا صلى  وذلك أن ر  :  اليهود ينكرون نبوة سليمان عليه السالم ، ورد اهللا عليهم قال ابن إسحاق 
 أال تعجبون   :   ملا ذكر سليمان بن داود يف املرسلني ، قال بعض أحبارهم - فيما بلغين -اهللا عليه وسلم 

 فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من   .  من حممد ، يزعم أن سليمان بن داود كان نبيا ، واهللا ما كان إال ساحرا 
 وما أُنزل    "     .   ، أي باتباعهم السحر وعملهم به   "   اطني كفروا  وما كفر سليمان ولكن الشي   "     :  قوهلم 

 وحدثين بعض من ال   :   قال ابن إسحاق   .     "   على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد 
د والكليتان  الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكب  :  أم عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول 

     .  والشحم ، إال ما كان على الظهر ، فإن ذلك كان يقرب للقربان ، فتأكله النار 

  كتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى يهود خيبر 

 وكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يهود خيرب ، فيما حدثين موىل آلل زيد بن   :  قال ابن إسحاق 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم ، من حممد رسول   :  د ابن جبري ، عن ابن عباس ثابت ، عن عكرمة أو عن سعي

 أال إن اهللا قد قال لكم   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، صاحب موسى وأخيه ، واملصدق ملا جاء به موسى 
داء على  حممد رسول اهللا والذين معه أش   "     :  يا معشر أهل التوراة ، وإنكم لتجدون ذلك يف كتابكم 
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الكفار رمحاء بينهم ، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا ، سيماهم يف وجوههم من أثر 
السجود ، ذلك مثلهم يف التوارة ، ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 

ا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ م الكفار ، وعد اهللا الذين آمنوا وعملو
 وإين أنشدكم باهللا ، وأنشدكم مبا أنزل عليكم ، وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من   .     "   عظيما 

أسباطكم املن والسلوى ، وأنشدكم بالذي أيبس البحر آلبائكم حىت أجناهم من فرعون وعمله ، إال 
 فإن كنتم ال جتدون ذلك يف كتابكم فال   ؟  ليكم أن تؤمنوا مبحمد  هل جتدون فيما أنزل اهللا ع  :  أخربمتوين 

     .   فأدعوكم إىل اهللا وإىل نبيه   "    قد تبني الرشد من الغي    "     .  كُره عليكم 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

 قد أشطأ الزرع ، إذا أخرج فراخه   :   تقول العرب   .   شطأة   :   فراخه ؛ وواحدته   :   شطؤه   :  قال ابن هشام 
     :   قال امرؤ القيس بن حجر الكندي   .   عاونه ، فصار الذي قبله مثل األمهات   :   وآزره   .  

 جمر جيوش غامنني وخيِب   مبحنية قد آزر الضال نبتها 

     :  بن مالك بن زيد مناة  وقال محيد بن مالك األرقط ، أحد بين ربيعة   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

    زرعا وقضبا مؤزر النباِت

 ما نزل يف أيب ياسر   .   مجع ساق ، لساق الشجرة   :     "   غري مهموز   "  وهذا البيت يف أرجوزة له ، وسوقه 
وا  وكان ممن نزل فيه القرآن ، خباصة من األحبار وكفار يهود ، الذي كان  :  وأخيه قال ابن إسحاق 

 فيما ذكر يل عن عبداهللا بن عباس وجابر بن عبداهللا بن رئاب -يسألونه ويتعنتونه ليلبسوا احلق بالباطل 
 امل ذلك    "     :   أن أبا ياسر بن أخطب مر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يتلو فاحتة البقرة -

 تعلَّموا واهللا ، لقد   :  ل من يهود ، فقال  ، فأتى أخاه حيي بن أخطب يف رجا  "   الكتاب ال ريب فيه 
 نعم ، فمشى   :   فقال   ؟   أنت مسعته   :   ؛ فقالوا   "    امل ذلك الكتاب    "     :  مسعت حممدا يتلو فيما أنزل عليه 

د ، أمل  يا حمم  :  حيي بن أخطب يف أولئك النفر من يهود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، فقالوا له 
 بلى   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ؟     "    امل ذلك الكتاب    "     :  يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك 

 لقد بعث اهللا قبلك أنبياء ، ما نعلمه بني   :   نعم ؛ قالوا   :   فقال   ؟   أجاءك ا جربيل من عند اهللا   :  ؛ قالوا 
   :  دة ملكه ، وما أكل أمته غريك ؛ فقال حيي بن أخطب ، وأقبل على من معه ، فقال هلم لنيب منهم مام

األلف واحدة ، والالم ثالثون ، وامليم أربعون ، فهذه إحدى وسبعون سنة ؛ أفتدخلون يف دين إمنا مدة 
       ؟  ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة 

   :   نعم ؛ قال   :   قال   ؟   يا حممد ، هل مع هذا غريه   :  م ، فقال مث أقبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
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 هذه واهللا أثقل وأطول ، األلف واحدة والالم ثالثون ، وامليم أربعون ،   :   قال   .     "   املص   "     :   قال   ؟  ماذا 
   :   قال   .  " الر  "   نعم   :   قال   ؟  ه والصاد تسعون ، فهذه إحدى وستون ومئة سنة ، هل مع هذا يا حممد غري

 أثقل وأطول ، األلف واحدة ، والالم ثالثون ، والراء مئتان ، فهذه إحدى وثالثون ومئتان ،  هذه واهللا
 والالم  هذه واهللا أثقل وأطول ، األلف واحدة ،  :   قال   .     "   املر   "   نعم   :   قال   ؟  هل مع هذا غريه يا حممد 

 لقد لُبس علينا أمرك   :  ثالثون ، وامليم أربعون ، والراء مئتان ، فهذه إحدى وسبعون ومئتا سنة ، مث قال 
 مث قاموا عنه ؛ فقال أبو ياسر ألخيه حيي بن أخطب   ؟  يا حممد ، حىت ما ندري أقليال أُعطيت أم كثريا 

ع هذا كله حملمد ، إحدى وسبعون ، وإحدى وستون ومئة  ما يدريكم لعله قد مج  :  وملن معه من األحبار 
   :  ، وإحدى وثالثون ومئتان ، وإحدى وسبعون ومئتان ، فذلك سبع مئة وأربع وثالثون سنة ؛ فقالوا 

 منه آيات حمكمات هن أم الكتاب ،    "     :   فيزعمون أن هؤالء اآليات نزلت فيهم   .  لقد تشابه علينا أمره 
 أن هؤالء اآليات   :   وقد مسعت من ال أم من أهل العلم يذكر   :   قال ابن إسحاق   .     "   شاات وأُخر مت

إمنا أُنزلن يف أهل جنران ، حني قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مرمي 
 أن   :  امة بن سهل بن حنيف ، أنه قد مسع  وقد حدثين حممد بن أيب أم  :   قال ابن إسحاق   .  عليه السالم 

     .   فاهللا أعلم أي ذلك كان   .  هؤالء اآليات إمنا أُنزلن يف نفر من يهود ، ومل يفسر ذلك يل 

  كفر اليهود باإلسالم وما نزل في ذلك 

بن عباس  وكان فيما بلغين عن عكرمة موىل ابن عباس ، أو عن سعيد بن جبري ، عن ا  :  قال ابن إسحاق 
 أن يهود كانوا يستفتحون على األوس واخلزرج برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل مبعثه ، فلما بعثه   :  

 فقال هلم معاذ بن جبل ، وبشر بن الرباء بن   .  اهللا من العرب كفروا به ، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه 
 وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا مبحمد وحنن  يا معشر يهود ، اتقوا اهللا  :  معرور ، أخو بين سلمة 

 ما   :  أهل شرك ، وختربوننا أنه مبعوث ، وتصفونه لنا بصفته ؛ فقال سالم بن مشكم ، أحد بين النضري 
 وملا جاءهم    "     :  جاءنا بشيء نعرفه ، وما هو بالذي كنا نذكره لكم ، فأنزل اهللا يف ذلك من قوهلم 

هللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كتاب من عند ا
     .     "   كفروا به ، فلعنة اهللا على الكافرين 

  ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي 
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لم ، وذكر هلم ما  حني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وس- وقال مالك بن الصيف ،   :  قال ابن إسحاق 
 واهللا ما عهد إلينا يف حممد عهد ، وما أُخذ له علينا   :   -أخذ عليهم له من امليثاق ، وما عهد اهللا إليهم فيه 

     .     "    أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ، بل أكثرهم ال يؤمنون    "     :   فأنزل اهللا فيه   .  من ميثاق 

     .     "   ما جئتنا بشيء نعرفه   "     :   صلوبا ما نزل في قول أبي

 يا حممد ، ما جئتنا بشيء نعرفه ، وما أنزل   :  وقال أبو صلُوبا الفطيوين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بينات وما  ولقد أنزلنا إليك آيات    "     :   فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوله   .  اهللا عليك من آية فنتبعك هلا 

     .     "   يكفر ا إال الفاسقون 

  ما نزل في قول ابن حريملة و وهب 

 يا حممد ، ائتنا بكتاب تنزله   :  وقال رافع بن حرميلة ، ووهب بن زيد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 أم    "     :   يف ذلك من قوهلما  فأنزل اهللا تعاىل  .  علينا من السماء نقرؤه ، وفجر لنا أارا نتبعك ونصدقك 

تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ، ومن يتبدل الكفر باإلميان فقد ضل سواء السبيل 
   "     .     

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

       :   قال حسان بن ثابت   .   وسط السبيل   :   سواء السبيل   :  قال ابن هشام 

 بعد املغيب يف سواء املُلْحِد   ار النيب ورهطه يا ويح أنص

 ما نزل يف صد حيي و أخيه الناس عن   .  وهذا البيت يف قصيدة له سأذكرها يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل 
 وكان حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب ، من أشد يهود للعرب   :  اإلسالم قال ابن إسحاق 
   .  عاىل برسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وكانا جاهدين يف رد الناس مبا استطاعا حسدا ، إذ خصهم اهللا ت

 ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند    "     :  فأنزل اهللا تعاىل فيهما 
   "   على كل شيء قدير أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق ، فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره ، إن اهللا 

  .     

 تنازع اليهود والنصارى عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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 وملا قدم أهل جنران من النصارى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتتهم أحبار   :  قال ابن إسحاق 
 أنتم على شيء ، وكفر  ما  :  يهود ، فتنازعوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رافع بن حرميلة 

 ما أنتم على شيء ، وجحد نبوة   :  بعيسى وباإلجنيل ؛ فقال رجل من أهل جنران من النصارى لليهود 
 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء    ""     :  موسى وكفر بالتوراة ؛ فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم 

 يتلون الكتاب ، كذلك قال الذين ال يعلمون مثل ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ، وهم
 ، أي كل يتلو يف كتابه تصديق ما كفر به   ""   قوهلم ، فاهللا حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون 

، أي يكفر اليهود بعيسى ، وعندهم التوراة فيها ما أخذ اهللا عليهم على لسان موسى عليه السالم 
ليه السالم ، ويف اإلجنيل ما جاء به عيسى عليه السالم ، من تصديق موسى عليه بالتصديق بعيسى ع

      .  السالم ، وما جاء به من التوراة من عند اهللا ، وكل يكفر مبا يف يد صاحبه 

  مانزل في طلب ابن حريملة أن يكلمه اهللا

 يا حممد ، إن كنت رسوال من   :  لم  وقال رافع بن حرميلة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس  :  قال ابن إسحاق 
 وقال الذين    "     :   فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوله   .  اهللا كما تقول ، فقل هللا فَلْيكلِّمنا حىت نسمع كالمه 

ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا ، أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم تشات قلوم ، قد بينا 
     .     "   ت لقوم يوقنون اآليا

  ما نزل في سؤال ابن صوريا للنبي عليه الصالة و السالم بأن يتهود

 ما اهلدى إال ما حنن عليه ،   :  وقال عبداهللا بن صوريا األعور الفطيوين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ىل يف ذلك من قول عبداهللا بن صوريا وما  فأنزل اهللا تعا  .  فاتبعنا يا حممد تد ؛ وقالت النصارى مثل ذلك 

 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تدوا ، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من    "     :  قالت النصارى 
 تلك أمة قد خلت ، هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم ، وال    "     :   مث القصة إىل قول اهللا تعاىل   .     "   املشركني 
       .     "   ما كانوا يعملون تسئلون ع

  ما قالته اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة

 وملا صرفت القبلة عن الشام إىل الكعبة ، وصرفت يف رجب على رأس سبعة عشر   :  قال ابن إسحاق 
بن شهرا من مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفاعة 

قيس ، وقردم بن عمرو ، وكعب بن األشرف ، ورافع بن أيب رافع ، واحلجاج بن عمرو ، حليف كعب 
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 يا حممد ، ما   :  بن األشرف ، والربيع بن الربيع بن أيب احلقيق ، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق ، فقالوا 
 ارجع إىل قبلتك اليت كنت   ؟  نه والك عن قبلتك اليت كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودي

 سيقول السفهاء    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  عليها نتبعك ونصدقك ، وإمنا يريدون بذلك فتنته عن دينه 
من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ، قل هللا املشرق واملغرب ، يهدي من يشاء إىل صراط 

 وما   .  ناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا  وكذلك جعل  .  مستقيم 
    "   ، أي ابتالء واختبارا   "   جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 

 وما كان اهللا ليضيع    "  ن ثبت اهللا  أي الذي  :   ، أي من الفنت   "   وإن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا 
 ، أي إميانكم بالقبلة األوىل ، وتصديقكم نبيكم ، واتباعكم إياه إىل القبلة اآلخرة ، وطاعتكم   "   إميانكم 

 قد نرى    "     :   مث قال تعاىل   .     "    إن اهللا بالناس لرءوف رحيم    "   أي ليعطينكم أجرمها مجيعا   :  نبيكم فيها 
تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر املسجد احلرام ، وحيث ما كنتم 

 قال   .   حنوه وقصده   :   شطره   :   تفسري ابن هشام لبعض الغريب ابن هشام   .     "   فولوا وجوهكم شطره 
     :   يصف ناقة له -الن  وباهلة بن يعصر بن سعد بن قيس بن عي-عمرو بن أمحر الباهلي 

 قد كارب العقد من إيفادها احلقبا   تعدو بنا شطر مجع وهي عاقدة 

     :   وقال قيس بن خويلد اهلذيل يصف ناقته   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 فشطرها نظر العينني حمسور   إن النعوس ا داء خمامرها 

 ناقته ، وكان ا داء فنظر إليها نظر حسري ، من   :   والنعوس   :    قال ابن هشام  .  وهذا البيت يف أبيات له 
   .   وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رم ، وما اهللا بغافل عما يعملون   "     .   وهو حسري   :  قوله 

، وما بعضهم بتابع قبلة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ، وما أنت بتابع قبلتهم 
 إىل   :   قال ابن إسحاق   .     "  بعض ، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ، إنك إذا ملن الظاملني 

     .     "   احلق من ربك ، فال تكونن من املمترين   "     :  قوله تعاىل 

  كتمانهم ما في التوراة من الحق 

 بين سلمة ، وسعد بن معاذ ، أخو بين عبداألشهل ؛ وخارجة بن زيد ، أخو وسأل معاذ بن جبل ، أخو
بلحارث بن اخلزرج ، نفرا من أحبار يهود عن بعض ما يف التوراة ، فكتموهم إياه ، وأبوا أن خيربوهم 

ما بيناه للناس يف  إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  عنه 
     .     "   الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون 
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  جوابهم للنبي عليه الصالة و السالم حين دعاهم إلى اإلسالم 

 ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب إىل اإلسالم ورغبهم فيه ، وحذرهم   :  قال 
 بل نتبع يا حممد ما وجدنا عليه آباءنا   :  افع بن خارجة ، ومالك بن عوف عذاب اهللا ونقمته ؛ فقال له ر
 وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا    "     :   فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك من قوهلما   .  ، فهم كانوا أعلم وخريا منا 

       .     "   ال يهتدون قالوا بل نتبع ما ألفينا عليك آباءنا ، أو لو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا و

  جمعهم في سوق بني قينقاع 

وملا أصاب اهللا عز وجل قريشا يوم بدر مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهود يف سوق بين قينقاع ، 
 يا معشر يهود ، أسلموا قبل أن يصيبكم اهللا مبثل ما أصاب به قريشا ، فقالوا له   :  حني قدم املدينة ، فقال 

ا حممد ، ال يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش ، كانوا أغمارا ال يعرفون القتال ، إنك واهللا  ي  :  
 قل للذين    "     :  لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس ، وأنك مل تلق مثلنا ، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم 

ن لكم آية يف فئتني التقتا ، فئة تقاتل يف سبيل  قد كا  .  كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد 
اهللا ، وأخرى كافرة ، يروم مثليهم رأي العني ، واهللا يؤيد بنصره من يشاء ، إن يف ذلك لعربة ألويل 

     .     "   األبصار 

  دخوله صلى اهللا عليه وسلم بيت المدراس 

س على مجاعة من يهود ، فدعاهم إىل اهللا ؛ فقال  ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت املدرا  :  قال 
 على ملة إبراهيم ودينه ؛   :   قال   ؟   على أي دين أنت يا حممد   :  له النعمان بن عمرو ، واحلارث بن زيد 

ننا  فهلم إىل التوراة ، فهي بي  :   فإن إبراهيم كان يهوديا ؛ فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قاال 
 أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهما   .  وبينكم ، فأبيا عليه 

 ذلك بأم قالوا لن متسنا النار إال أياما   .  كتاب اهللا ليحكم بينهم ، مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون 
     .     "   ن معدودات ، وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترو

  تنازع اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السالم 

وقال أحبار يهود ونصارى جنران ، حني اجتمعوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتنازعوا ، فقالت 
   .    ما كان إبراهيم إال نصرانيا  :   ما كان إبراهيم إال يهوديا ، وقالت النصارى من أهل جنران   :  األحبار 

 يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من    "     :  فأنزل اهللا عز وجل فيهم 
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 فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم ، واهللا  بعده أفال تعقلون ، ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم ،
يا وال نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، وما كان من  ما كان إبراهيم يهود  .  يعلم وأنتم ال تعلمون 

     .     "    إن أوىل الناس بإبراهيم لَلَّذين اتبعوه ، وهذا النيب والذين آمنوا واهللا ويل املؤمنني   .  املشركني 

  ما نزل في إيمانهم غدوة وكفرهم عشيا 

 تعالوا نؤمن مبا أنزل   :  هم لبعض وقال عبداهللا بن صيف ، وعدي بن زيد ، واحلارث بن عوف ، بعض
على حممد وأصحابه غدوة ، ونكفر به عشية ، حىت نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ، 

 يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل ، وتكتمون احلق    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  ويرجعون عن دينه 
ئفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا  وقالت طا  .  وأنتم تعلمون 

 وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم ، قل إن اهلدى هدى اهللا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم   .  آخره لعلهم يرجعون 
     .     "   أو حياجوكم عند ربكم ، قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء ، واهللا واسع عليم 

     "   أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى   "  ما نزل في قول أبي رافع و النجراني 

وقال أبو رافع القرظي ، حني اجتمعت األحبار من يهود ، والنصارى من أهل جنران عند رسول اهللا صلى 
   ؟  عبد النصارى عيسى بن مرمي  أتريد منا يا حممد أن نعبدك كما ت  :  اهللا عليه وسلم ، ودعاهم إىل اإلسالم 

 أو ذاك تريد   :   - الريس ، والرئيس   :   ويروى - الربيس ،   :  وقال رجل من أهل جنران نصراين ، يقال له 
 معاذ اهللا أن أعبد غري اهللا   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .   أو كما قال   ؟  منا يا حممد وإليه تدعونا 

 فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلما   .  آمر بعبادة غريه ، فما بذلك بعثين اهللا ، وال أمرين ؛ أو كما قال أو 
 ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة ، مث يقولَ للناس كونوا عبادا يل من دون اهللا ،    "     :  

 بعد إذ    "     :   إىل قوله تعاىل   .    .     .     "   ا كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ، ومب
        .     "   أنتم مسلمون 

     :   قال الشاعر   .   رباين   :   العلماء الفقهاء السادة ؛ واحدهم   :   الربانيون   :  قال ابن هشام 

  أحباِرمنها الكالم ورباينَّ   لو كنت مرنا يف القوس أفتنين 

 وفتنين ،   .   وأفتنين ، لغة متيم   .   صومعة الراهب   :   القوس   :  تفسري ابن هشام لبعض الغريب قال ابن هشام 
     :   قال جرير   .  لغة قيس 

 السترتلتين وذا املسحني يف القوس   ال وصل إذ صرمت هند ولو وقفت 
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   "    فيسقي ربه مخرا    "     :   ويف كتاب اهللا   .  تق من الرب ، وهو السيد  مش  :   والرباين   .  أي صومعة الراهب 

 وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا ، أيأمركم بالكفر بعد    "     :   قال ابن إسحاق   .  ، أي سيده 
     .     "   إذ أنتم مسلمون 

  ما نزل في أخذ الميثاق عليهم 

 مث ذكر ما أخذ اهللا عليهم ، وعلى أنبيائهم من امليثاق بتصديقه إذ هو جاءهم ،   :  حاق قال ابن إس
 وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة ، مث جاءكم رسول مصدق    "     :  وإقرارهم ، فقال 

 أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري ، قالوا
    .   إىل آخر القصة   .    .    .     "   معكم من الشاهدين 

  سعيهم في الوقيعة بين األنصار 

 ومر شأس بن قيس ، وكان شيخا قد عسا ، عظيم الكفر شديد الضغن على املسلمني   :  قال ابن إسحاق 
ى اهللا عليه وسلم من األوس واخلرزج ، يف ، شديد احلسد هلم ، على نفر من أصحاب رسول اهللا صل

جملس قد مجعهم ، يتحدثون فيه ، فغاظه ما رأى من أُلفتهم ومجاعتهم ، وصالح ذات بينهم على اإلسالم 
 قد اجتمع مأل بن قيلة ذه البالد ، ال واهللا ما لنا   :   فقال   .  ، بعد الذي كان بينهم من العداوة يف اجلاهلية 

 اعمد إليهم ، فاجلس   :   فأمر فىت شابا من يهود كان معهم ، فقال   .  مع ملؤهم ا من قرار معهم إذا اجت
     .  معهم ، مث اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار 

  شيء عن يوم بعاث 

 يومئذ لألوس على اخلزرج ، وكان وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه األوس واخلزرج ، وكان الظفر فيه
على األوس يومئذ حضري بن مساك األشهلي ، أبو أسيد بن حضري ؛ وعلى اخلزرج عمرو بن النعمان 

     :   قال أبو قيس بن األسلت   :   قال ابن هشام   .  البياضي ، فقتال مجيعا 

 فعاودين له حزن رصني   على أن قد فُجعت بذي حفاظ 

 أعض برأسه عضب سنني  ن عمرافإما تقتلوه فإ

 وحديث يوم بعاث أطول مما ذكرت ، وإمنا منعين من استقصائه ما ذكرت   .  وهذا البيتان يف قصيدة له 
     .  من القطع 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 
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 فتكلم القوم عند   .   ففعل   :   قال ابن إسحاق   .   مسنون ، من سنه ، إذا شحذه   :   سنني   :  قال ابن هشام 
ذلك وتنازعوا وتفاخروا حىت تواثب رجالن من احليني على الركب ، أوس بن قيظي ، أحد بين حارثة 

بن احلارث ، من األوس ، وجبار بن صخر ، أحد بين سلمة من اخلزرج ، فتقاوال ، مث قال أحدمها 
 قد فعلنا ، موعدكم الظاهرة   :  ن مجيعا ، وقالوا  إن شئتم رددناها اآلن جذعة ، فغضب الفريقا  :  لصاحبه 

 فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   .   فخرجوا إليها   .   السالح السالح - احلرة   :   والظاهرة -
 يا معشر املسلمني ، اهللا اهللا ،   :  فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه املهاجرين حىت جاءهم ، فقال 

اهلية وأنا بني أظهركم بعد أن هداكم اهللا لإلسالم ، وأكرمكم به ، وقطع به عنكم أمر أبدعوى اجل
اجلاهلية ، واستنقذكم به من الكفر ، وألف به بني قلوبكم ؛ فعرف أا نزغة من الشيطان ، وكيد من 

ى اهللا عدوهم ، فبكوا وعانق الرجال من األوس واخلزرج بعضهم بعضا ، مث انصرفوا مع رسول اهللا صل
 فأنزل اهللا تعاىل يف شأس   .  عليه وسلم سامعني مطيعني ، قد أطفأ اهللا عنهم كيد عدو اهللا شأس بن قيس 

 قل يا   .   قل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا ، واهللا شهيد على ما تعلمون    "     :  بن قيس وما صنع 
ا عوجا ، وأنتم شهداء ، وما اهللا بغافل عما تعملون أهل الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغو

   "     .       

وأنزل اهللا يف أوس بن قيظي ، وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما 
ب  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتا   "     :  أدخل عليهم شأس من أمر اجلاهلية 

 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ، ومن يعتصم   .  يردوكم بعد إميانكم كافرين 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته ، وال متوتن إال وأنتم مسلمون     .  باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم 

     .     "    وأولئك هلم عذاب عظيم    "     :   إىل قوله تعاىل   .    .    .     "   

     .     "   ما اتبع محمدا إال شرارنا   "     :  ما نزل في قولهم 

 وملا أسلم عبداهللا بن سالم ، وثعلبة بن سعية ، وأسيد بن سعية ، وأسد بن عبيد ، ومن   :  قال ابن إسحاق 
ورسخوا فيه ، قال أحبار يهود ، أهل الكفر أسلم من يهود معهم ، فآمنوا وصدقوا ورغبوا يف اإلسالم ، 

 ما آمن مبحمد وال اتبعه إال شرارنا ، ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إىل غريه   :  منهم 
ل  ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء اللي   "     :   فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم   .  

     .     "   وهم يسجدون 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 
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 قال املتنخل اهلذيل ، وامسه مالك بن عومير   .   ِإني   :   وواحدها   :   ساعات الليل   :   آناء الليل   :  قال ابن هشام 
     :  ، يرثي أُثيلة ابنه 

 ليف كل ِإين قضاه الليل ينتع   حلو ومر كعطف الِقدح شيمته 

     :   وقال لبيد بن ربيعة ، يصف محار وحش   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 غوي سقاه يف التجار ندمي   يطرب آناء النهار كأنه 

 يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ،    "     .   ، فيما أخربين يونس   "   مقصور   "   إىن   :  وهذا البيت يف قصيدة له ، ويقال 
     .     "   عروف ، وينهون عن املنكر ، ويسارعون يف اخلريات ، وأولئك من الصاحلني ويأمرون بامل

  ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة اليهود 

 وكان رجال من املسلمني يواصلون رجاال من اليهود ، ملا كان بينهم من اجلوار   :  قال ابن إسحاق 
 يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم    "     :   مباطنتهم واحللف ، فأنزل اهللا تعاىل فيهم ينهاهم عن

، ال يألونكم خباال ، ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب ، قد بينا 
 ، أي   "    ها أنتم أُوالء حتبوم وال حيبونكم ، وتؤمنون بالكتاب كله   .  لكم اآليات إن كنتم تعقلون 

تؤمنون بكتابكم ، ومبا مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم ، فأنتم كنتم أحق بالبغضاء هلم 
   "    و إذا لقوكم قالوا آمنا ، وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ ، قل موتوا بغيظكم    "  منهم لكم 

ا كان بينه و بني فنحاص ودخل أبو بكر الصديق  دخول أيب بكر بيت املدراس ، و م  .  إىل آخر القصة 
بيت املدراس على يهود ، فوجد منهم ناسا كثريا قد اجتمعوا إىل رجل منهم ، يقال له فنحاص ، وكان 

 وحيك يا   :   أشيع ؛ فقال أبو بكر لفنحاص   :  من علمائهم وأحبارهم ، ومعه حرب من أحبارهم ، يقال له 
سلم ، فواهللا إنك لتعلم أن حممدا لرسول اهللا ، وقد جاءكم باحلق من عنده ، جتدونه  اتق اهللا وأ  !  فنحاص 

 واهللا يا أبا بكر ، ما بنا إىل اهللا من فقر ،   :  مكتوبا عندكم يف التوارة واإلجنيل ؛ فقال فنحاص أليب بكر 
ا هو عنا بغين ، ولو كان عنا وإنه إلينا لفقري ، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا ، وإنا عنه ألغنياء ، وم

غنيا ما استقرضنا أموالنا ، كما يزعم صاحبكم ، ينهاكم عن الربا ويعطيناه ، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا 
 والذي نفسي بيده ، لوال   :   فغضب أبو بكر ، فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا ، وقال   :   قال   .  الربا 

       .  ربت رأسك ، أي عدو اهللا العهد الذي بيننا وبينكم ، لض

 يا حممد ، انظر ما صنع يب صاحبك ؛   :   فذهب فنحاص إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال   :  قال 
 يا رسول اهللا   :   فقال أبو بكر   ؟   ما محلك على ما صنعت   :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر 

 قوال عظيما ، إنه زعم أن اهللا فقري وأم أغنياء ، فلما قال ذلك غضبت هللا مما قال ، ، إن عدو اهللا قال
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 فأنزل اهللا تعاىل فيما قال فنحاص ردا   .   ما قلت ذلك   :   فجحد ذلك فنحاص ، وقال   .  وضربت وجهه 
ري وحنن أغنياء ، سنكتب ما قالوا ،  لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فق   "     :  عليه ، وتصديقا أليب بكر 

 ونزل يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، وما   .     "   وقتلهم األنبياء بغري حق ، ونقول ذوقوا عذاب احلريق 
 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا    "     :  بلغه يف ذلك من الغضب 

    "     :   مث قال فيما قال فنحاص واألحبار معه من يهود   .     "   ا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور  وإن تصربو  .  

وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَتبيننه للناس وال تكتمونه ، فنبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به مثنا 
ن مبا أَتوا ، وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم  ال حتسنب الذين يفرحو  .  قليال ، فبئس ما يشترون 

 يعين فنحاص ، وأشيع وأشباههما من األحبار ، الذين يفرحون   "   مبفازة من العذاب ، وهلم عذاب أليم 
   :   مبا يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضاللة ، وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا ؛ أن يقول الناس

     .   قد فعلوا   :  علماء ، وليسوا بأهل علم ، مل حيملوهم على هدى وال حق ، وحيبون أن يقول الناس 

 أمر اليهود المؤمنين بالبخل

 وكان كردم بن قيس ، حليف كعب بن األشرف ، وأسامة بن حبيب ، ونافع بن أيب   :  قال ابن إسحاق 
ب ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ، يأتون رجاال من األنصار نافع ، وحبري بن عمرو ، وحيي بن أخط

 ال   :  كانوا خيالطوم ، ينتصحون هلم ، من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فييقولون هلم 
   .  تنفقوا أموالكم فإنا خنشى عليكم الفقر يف ذهاا ، وال تسارعوا يف النفقة فإنكم ال تدرون عالم يكون 

 ، أي من   ""    الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله    ""     :  اهللا فيهم فأنزل 
 والذين   .   وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا    "  التوراة ، اليت فيها تصديق ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم 

   "    وكان اهللا م عليما    "     :   إىل قوله   .    .    .     "    وال باليوم اآلخر ينفقون أمواهلم رئاء الناس ، وال يؤمنون باهللا

  .     

  اليهود لعنهم اهللا يجحدون الحق

 وكان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود ، إذا كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  قال ابن إسحاق 
 فأنزل اهللا   .  نا مسعك يا حممد ، حىت نفهمك ، مث طعن يف اإلسالم وعابه  أرع  :  وسلم لوى لسانه ، وقال 

 واهللا أعلم   .   أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة ويريدون أن تضلوا السبيل    "     :  فيه 
ن الكلم عن مواضعه ، ويقولون  من الذين هادوا حيرفو  .  بأعدائكم ، وكفى باهللا وليا ، وكفى باهللا نصريا 

 لَياً بألسنتهم ، وطعنا يف الدين ، ولو    "   ، أي راعنا مسعك   "   مسعنا وعصينا ، وامسع غري مسمع ، وراعنا 
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أم قالوا مسعنا وأطعنا وامسع وانظرنا ، لكان خريا هلم وأقوم ، ولكن لعنهم اهللا بكفرهم فال يؤمنون إال 
 وكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود ، منهم عبداهللا بن صوريا األعور   .     "   قليال 

 يا معشر يهود ، اتقوا اهللا وأسلموا ، فواهللا إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم   :  ، وكعب بن أسد ، فقال هلم 
 فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  روا على الكفر  فجحدوا ما عرفوا ، وأص  :   ما نعرف ذلك يا حممد   :  به حلق ، قالوا 

 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على    "     :  
       .     "   أدبارها ، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ، وكان أمر اهللا مفعوال 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

 منسحها فنسويها ، فال يرى فيها عني وال أنف وال فم ، وال شيء مبا يرى يف   :   نطمس   :  ابن هشام قال 
 طمست   :   ويقال   .   الذي ليس بني جفنيه شق   :   املطموس العني   .     "   فطمسنا أعينهم   "  الوجه ؛ وكذلك 

ل ، وامسه الغوث بن هبرية بن الصلت التغليب ، يصف  قال األخط  .  الكتاب واألثر ، فال يرى منه شيء 
     :  إبال كلفها ما ذكر 

 شطون ترى ِحرباءها يتململُ   وتكِليفُناها كل طامسة الصوى 

 األعالم اليت يستدل ا   :   والصوى   .   صوة   :   واحدة الصوى   :   قال ابن هشام   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
     .   مسحت فاستوت باألرض ، فليس فيها شيء ناتىء   :   يقول   :   قال ابن هشام   .  لطرق واملياه على ا

  من حزب األحزاب

 حيي بن أخطب ،   :   وكان الذين حزبوا األحزاب من قريش وغطفان وبين قريظة   :  قال ابن إسحاق 
 بن أيب احلقيق ، وأبو عمار ، ووحوح بن عامر ، وسالم بن أيب احلقيق ، أبو رافع ، والربيع بن الربيع

   .   فأما وحوح ، وأبو عمار ، وهوذة ، فمن بين وائل ، وكان سائرهم من بين النضري   .  وهوذة بن قيس 

 دينكم خري أم   :   هؤالء أحبار يهود ، وأهل العلم بالكتاب األول ، فسلوهم   :  فلما قدموا على قريش قالوا 
 فأنزل اهللا تعاىل   .   بل دينكم خري من دينه ، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه   :   فسألوهم ، فقالوا   ؟  مد دين حم
 تفسري ابن هشام   .     "    أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت    "     :  فيهم 

   :   و الطاغوت   .   ما عبد من دون اهللا تبارك وتعاىل   :  رب  اجلبت عند الع  :  لبعض الغريب قال ابن هشام 

 وبلغنا   :   قال ابن هشام   .   طواغيت   :   جبوت ؛ ومجع الطاغوت   :   ومجع اجلبت   .  كل ما أضل عن احلق 
يقولون للذين كفروا هؤالء  و   "     .   الشيطان   :   السحر ؛ والطاغوت   :   اجلبت   :  عن ابن أيب جنيح أنه قال 



ابن هشام- سرية ابن هشام  314  

 أم حيسدون الناس على ما آتاهم    "     :   إىل قوله تعاىل   :   قال ابن إسحاق   .     "   أهدى من الذين آمنوا سبيال 
     .     "   اهللا من فضله ، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة ، وآتيناهم ملكا عظيما 

  إنكار اليهود التنزيل 

 يا حممد ، ما نعلم أن اهللا أنزل على بشر من شيء بعد   :   وقال سكني وعدي بن زيد   :  ن إسحاق قال اب
 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده ،    "     :   فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلما   .  موسى 

ط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ، وأوحينا إىل إبراهيم و إمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسبا
 ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسال مل نقصصهم عليك ، وكلم اهللا موسى   .  وآتينا داود زبورا 

   "    رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل ، وكان اهللا عزيزا حكيما   .  تكليما 

 أما واهللا إنكم لتعلمون أين   :   صلى اهللا عليه وسلم مجاعة منهم ، فقال هلم  ودخلت على رسول اهللا .  
 لكِن    "     :   فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم   .   ما نعلمه ، وما نشهد عليه   :  رسول من اهللا إليكم ؛ قالوا 

     .     "    شهيدا اهللا يشهد مبا أنزل إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون ، وكفى باهللا

  اتفاقهم على طرح الصخرة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين النضري يستعينهم يف دية العامريين اللَّذَين قتل عمرو بن أمية 
ن ، فمن رجل يظهر على هذا  لن جتدوا حممدا أقرب منه اآل  :   فلما خال بعضهم ببعض قالوا   .  الضمري 

 أنا ؛ فأتى رسول اهللا صلى   :   فقال عمرو بن جحاش بن كعب   ؟  البيت ، فيطرح عليه صخرة فريحينا منه 
 يا أيها الذين    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيه ، وفيما أراد هو وقومه   .  اهللا عليه وسلم اخلرب ، فانصرف عنهم 

 عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ، فكف أيديهم عنكم ، واتقوا اهللا ، آمنوا اذكروا نعمت اهللا
       .     "   وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون 

  ادعاؤهم أنهم أحباء اهللا 

وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعمان بن أضاء ، وحبري بن عمرو ، وشأس بن عدي ، فكلموه 
 ما ختُوفنا يا حممد   :  ليه وسلم ، ودعاهم إىل اهللا ، وحذرهم نقمته ؛ فقالوا وكلمهم رسول اهللا صلى اهللا ع

 وقالت اليهود والنصارى حنن    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  ، حنن واهللا أبناء اهللا وأحباؤه ، كقول النصارى 
فر ملن يشاء ، ويعذب من يشاء ، أبناء اهللا وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ، يغ

     .     "   وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري 



ابن هشام- سرية ابن هشام  315  

  إنكارهم نزول كتاب بعد موسى عليه السالم 

 ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهود إىل اإلسالم ورغبهم فيه ، وحذرهم غري   :  قال ابن إسحاق 
وكفروا مبا جاءهم به ، فقال هلم معاذ بن جبل ، وسعد بن عبادة ، وعقبة بن اهللا وعقوبته ، فأبوا عليه ، 

 يا معشر يهود ، اتقوا اهللا ، فواهللا إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا ، و لقد كنتم تذكرونه لنا قبل   :  وهب 
 قط ، وما أنزل  ما قلنا لكم هذا  :  مبعثه ، وتصفونه لنا بصفته ؛ فقال رافع بن حرميلة ، ووهب بن يهوذا 

 يا    "     :   فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلما   .  اهللا من كتاب بعد موسى ، وال أرسل بشريا وال نذيرا بعده 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير ، 

 مث قص عليهم خرب موسى وما لقي منهم ،   .     "    شيء قدير فقد جاءكم بشري ونذير ، واهللا على كل
     .  وانتقاضهم عليه ، وما ردوا عليه من أمر اهللا حىت تاهوا يف األرض أربعني سنة عقوبة 

  رجوعهم إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم في حكم الرجم 

ينة ، من أهل العلم ، حيدث سعيد بن  وحدثين ابن شهاب الزهري أنه مسع رجال من مز  :  قال ابن إسحاق 
 أن أحبار يهود اجتمعوا يف بيت املدراس ، حني قدم رسول اهللا صلى اهللا   :  املسيب ، أن أبا هريرة حدثهم 

 ابعثوا ذا   :  عليه وسلم املدينة ، وقد زىن رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت ، فقالوا 
مد ، فسلوه كيف احلكم فيهما ، وولوه احلكم عليهما ، فإن عمل فيهما الرجل وهذه املرأة إىل حم

 اجللد حببل من ليف مطلي بقار ، مث تسود وجوههما ، مث حيمالن على   :   والتجبية -بعملكم من التجِبية 
كم  فاتبعوه ، فإمنا هو ملك ، وصدقوه ؛ وإن هو ح-محارين ، وجتُعل وجوههما من قبل أدبار احلمارين 

 يا حممد ، هذا رجل   :   فأتوه ، فقالوا   .  فيهما بالرجم فإنه نيب ، فاحذروه على ما يف أيديكم أن يسلبكموه 
 فمشى رسول اهللا   .  قد زىن بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت ، فاحكم فيهما ، فقد وليناك احلكم فيهما 

 يا معشر يهود ، أخرجوا إيل علماءكم ،   :  ل صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى أحبارهم يف بيت املدراس فقا
 أم قد أخرجوا إليه   :   وقد حدثين بعض بين قريظة   :   قال ابن إسحاق   .  فأخرج له عبداهللا بن صوريا 

 فسأهلم   .   هؤالء علماؤنا   :  يومئذ ، مع ابن صوريا ، أبا ياسر بن أخطب ، ووهب بن يهوذا ، فقالوا 
 هذا أعلم من بقي   :  ى اهللا عليه وسلم ، حىت حصل أمرهم ، إىل أن قالوا لعبداهللا بن صوريا رسول اهللا صل

   .     "   أعلم من بقي بالتوراة   "     :   إىل   .     "   وحدثين بعض بين قريظة   "     :   من قوله   :   قال ابن هشام   .  بالتوراة 

 فخال به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   .  احلديث الذي قبله من قول ابن إسحاق ، وما بعده من 
 يابن   :  وكان غالما شابا من أحدثهم سنا ، فألظّ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسألة ، يقول له 
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صوريا ، أنشدك اهللا وأُذكِّرك بأيامه عند بين إسرائيل ، هل تعلم أن اهللا حكم فيمن زىن بعد إحصانه 
 اللهم نعم ، أما واهللا يا أبا القاسم إم ليعرفون أنك لنيب مرسل ولكنهم   :   قال   ؟  الرجم يف التوراة ب

 فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمر ما فَرمجا عند باب مسجده يف بين   :   قال   .  حيسدونك 
       .   وجحد نبوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مث كفر بعد ذلك ابن صوريا ،  .  غنم بن مالك بن النجار 

 يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   :  قال ابن إسحاق 
   "   قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوم ، ومن الذين هادوا مساعون للكذب مساعون لقوم آخرين مل يأتوك 

 مث   .  مبا أمروهم به من حتريف احلكم عن مواضعه   أي الذين بعثوا منهم من بعثوا وختلفوا ، وأمروهم   .  
    ، أي الرجم   "    حيرفون الكلم من بعد مواضعه ، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ، وإن مل تؤتوه    "     :  قال 

 وحدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إمساعيل   :  ال ابن إسحاق  ق  .   إىل آخر القصة   "    فاحذروا   "
 أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برمجهما ، فرمجا بباب مسجده ،   :  بن إبراهيم ، عن ابن عباس ، قال 

   .  عا فلما وجد اليهودي مس احلجارة قام إىل صاحبته فجنأ عليها ، يقيها مس احلجارة ، حىت قتال مجي

   :   قال ابن إسحاق   .   وكان ذلك مما صنع اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف حتقيق الزنا منهما   :  قال 

 ملا حكَّموا   :  وحدثين صاحل بن كيسان ، عن نافع موىل عبداهللا ابن عمر ، عن عبداهللا بن عمر ، قال 
توراة ، وجلس حرب منهم يتلوها ، وقد وضع يده على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهما ، دعاهم بال

 هذه يا نيب اهللا آية الرجم ، يأىب أن يتلوها   :   فضرب عبداهللا بن سالم يد احلرب ، مث قال   :  آية الرجم ، قال 
م اهللا  ما دعاكم إىل ترك حك  !   وحيكم يا معشر يهود   :   فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  عليك 

 أما واهللا إنه قد كان فينا يعمل به ، حىت زىن رجل منا بعد إحصانه ، من   :   فقالوا   :   قال   ؟  وهو بأيديكم 
 ال   :  بيوت امللوك وأهل الشرف ، فمنعه امللك من الرجم ، مث زىن رجل بعده ، فأراد أن يرمجه ، فقالوا 

لك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبية ، وأماتوا ذكر الرجم واهللا ، حىت ترجم فالنا ، فلما قالوا له ذ
 فأنا أول من أحيا أمر اهللا وكتابه وعمل به ، مث   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال   .  والعمل به 

     .   فكنت فيمن رمجهما   :   قال عبداهللا بن عمر   .  أمر ما فرمجا عند باب مسجده 

هم في الديةظلم  

 أن اآليات من املائدة اليت قال   :   وحدثين داود بن احلصني عن عكرمة ، عن ابن عباس   :  قال ابن إسحاق 
 فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحكم    ""     :  اهللا فيها 

 إمنا أنزلت يف الدية بني بين النضري وبني بين قريظة ، وذلك   .     ""   بينهم بالقسط ، إن اهللا حيب املقسطني 
أن قتلى بين النضري ، وكان هلم شرف ، يؤدون الدية كاملة ، وأن بين قريظة كانوا يؤدون نصف الدية ، 
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فتحاكموا يف ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا ذلك فيهم ، فحملهم رسول اهللا صلى 
     .   فاهللا أعلم أي ذلك كان   :   قال ابن إسحاق   .  يه وسلم على احلق يف ذلك ، فجعل الدية سواء اهللا عل

  رغبتهم في فتنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 وقال كعب بن أسد ، وابن صلوبا ، وعبداهللا بن صوريا ، وشأس بن قيس ، بعضهم   :  قال ابن إسحاق 
 يا حممد ، إنك قد   :  مد ، لعلنا نفتنه عن دينه ، فإمنا هو بشر ، فأتوه ، فقالوا له  اذهبوا بنا إىل حم  :  لبعض 

 وسادم ، وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهود ، ومل خيالفونا ، وأن بيننا وبني  عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم
 ذلك رسول اهللا بعض قومنا خصومة ، أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ، ونؤمن بك ونصدقك ، فأىب

 وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا ، وال تتبع أهواءهم ،    "     :   فأنزل اهللا فيهم   .  صلى اهللا عليه وسلم عليهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك ، فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوم 

       .     "    أفحكم اجلاهلية يبغون ، ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون   .  ، وإن كثري من الناس لفاسقون 

  إنكارهم نبوة عيسى عليه السالم

 أبو ياسر بن أخطب ، ونافع بن أيب   :   وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفر منهم   :  قال ابن إسحاق 
 أيب إزار ، وأشيع ، فسألوه عمن يؤمن به من نافع ، وعازر بن أيب عازر ، وخالد ، وزيد ، وإزار بن

 نؤمن باهللا وما أنزل إلينا ، وما أنزل إىل إبراهيم   "     :  الرسل ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط ، وما أُويت موسى وعيسى ، وما أويت النبيون من رم ، ال نفرق 

 ال نؤمن بعيسى   :   فلما ذكر عيسى بن مرمي جحدوا نبوته ، وقالوا   .     "   له مسلمون بني أحد منهم ، وحنن
 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم   .  بن مرمي وال مبن آمن به 

     .     "   وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ، وأن أكثركم فاسقون 

  ادعاؤهم أنهم على الحق

وأتى رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم رافع بن حارثة ، وسالم بن مشكم ، ومالك بن الصيف ، ورافع بن 
 يا حممد ، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ، وتؤمن مبا عندنا من التوراة ،   :  حرميلة ، فقالوا 

 بلى ، ولكنكم أحدثتم وجحدمت ما فيها مما أخذ اهللا عليكم من امليثاق   :   قال   ؟  وتشهد أا من اهللا حق 
 فإنا نأخذ مبا يف أيدينا ، فإنا   :  فيها ، وكتمتم منها ما أُمرمت أن تبينوه للناس ، فربئت من إحداثكم ؛ قالوا 

 قل يا أهل الكتاب لستم على    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهم    .  على اهلدى واحلق ، وال نؤمن بك ، وال نتبعك 
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شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل ، وما أنزل إليكم من ربكم ، وليزيدنّ كثريا منهم ما أُنزل إليك من 
 وأتى رسول اهللا   :   إشراكهم باهللا قال ابن إسحاق   .     "   ربك طغيانا وكفرا ، فال تأس على القوم الكافرين 

 يا حممد ، أما   :   النحام بن زيد ، وقردم بن كعب ، وحبري بن عمرو ، فقالوا له صلى اهللا عليه وسلم
 اهللا ال إله إال هو ، بذلك بعثت ، وإىل   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ؟  تعلم مع اهللا إهلا غريه 

هادة ، قل اهللا شهيد بيين وبينكم ،  قل أي شيء أكرب ش   "     :   فأنزل اهللا فيهم ويف قوهلم   .  ذلك أدعو 
وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ ، أإنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى ، قل ال أشهد ، قل 

 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ؛ الذين   .  إمنا هو إله واحد ، وإنين برىء مما تشركون 
     .     "   ون خسروا أنفسهم فهم ال يؤمن

  نهي اهللا تعالى المؤمنين عن موادتهم 

وكان رفاعة بن زيد بن التابوت ، وسويد بن احلارث ، قد أظهرا اإلسالم ونافقا ، فكان رجال من 
ن  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذي   "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهما   .  املسلمني يوادوم 

 وإذا جاءوكم    "     :   إىل قوله   .    .    .     "   أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ، واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني 
     .     "   قالوا آمنا ، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ، واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون 

  سؤالهم عن قيام الساعة 

 يا حممد ، أخربنا ، مىت   :  ري ، ومشويل بن زيد ، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال جبل بن أيب قش
 يسألونك عن الساعة أيان مرساها ،    "     :   فأنزل اهللا تعاىل فيهما   ؟  تقوم الساعة إن كنت نبيا كما تقول 

واألرض ، ال تأتيكم إال بغتة ، قل إمنا علمها عند ريب ، ال جيلِّيها لوقتها إال هو ، ثقلت يف السماوات 
     .     "   يسأونك كأنك حفي عنها ، قل إمنا علمها عند اهللا ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

     :   قال قيس بن احلُدادية اخلزاعي   .   مىت مرساها   :   أيان مرساها   :  قال ابن هشام 

   ؟  ألسأهلا أيان من سار راجع    يين وبينها فجئت ومخفَى السر ب

     :   قال الكميت بن زيد األسدي   .   مراس   :   منتهاها ، ومجعه   :   ومرساها   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

 ومرسى قواعد اإلسالم   واملصيبني باب ما أخطا النا س 
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   :   يقول   "   على التقدمي والتأخري   "   وحِفي عنها   .   حيث تنتهي   :   ومرسى السفينة   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

      :   ويف كتاب اهللا   .   البر املتعهد   :   واحلفي   .  يسألونك عنها كأنك حفي م فتخربهم مبا ال خترب به غريهم 

     :  ال أعشى بين قيس بن ثعلبة  وق  .   أحفياء   :   ومجعه   .     "    إنه كان يب حفيا   "

 حفي عن األعشى به حيث أصعدا  فإن تسأيل عين فيا رب سائل

     .   املستحفي عن علم الشيء ، املبالغ يف طلبه   :   واحلفي أيضا   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

  ادعاؤهم أن عزيرا ابن اهللا 

 وسلم سالّم بن مشكم ، ونعمان بن أيب أوىف أبو أنس  وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  قال ابن إسحاق 
 كيف نتبعك وقد تركت ِقبلتنا ،   :  ، وحممود بن دحية ، وشأس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، فقالوا له 

 وقالت اليهود عزير ابن اهللا    "     :   فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك من قوهلم   ؟  وأنت ال تزعم أن عزيرا ابن اهللا 
 وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ، ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم اهللا ،

     .   إىل آخر القصة   "   أىن يؤفكون 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

آخر  أي يشاكل قوهلم قول الذين كفروا ، حنو أن حتدث حبديث ، فيحدث   :   يضاهئون   :  قال ابن هشام 
     .  مبثله ، فهو يضاهيك 

  طلبهم كتابا من السماء 

 وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممود بن سيحان ، ونعمان بن أضاء ، وحبري   :  قال ابن إسحاق 
 احق يا حممد أن هذا الذي جئت به حلق   :  بن عمرو ، وعزير بن أيب عزير ، وسالم بن مشكم ، فقالوا 

 أما واهللا   :   فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ؟  إنا ال نراه متسقا كما تتسق التوارة من عند اهللا ، ف
 جتدونه مكتوبا عندكم يف التوارة ، ولو اجتمعت اإلنس واجلن على أن   .  إنكم لتعرفون أنه من عند اهللا 

 ، وعبداهللا بن صوريا ، وابن صلوبا ،  فنحاص  :  يأتوا مبثله ما جاءوا به ؛ فقالوا عند ذلك ، وهم مجيع 
وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق ، وأشيع ، وكعب بن أسد ، ومشويل بن زيد ، وجبل بن عمرو بن 

 أما   :   فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال   ؟   يا حممد ، أما يعلمك هذا إنس وال جن   :  سكينة 
   :   جتدون ذلك مكتوبا عندكم يف التوراة ؛ فقالوا   :   من عند اهللا ، و إين لرسول اهللا واهللا إنكم لتعلمون أنه
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يا حممد ، فإن اهللا يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما أراد ، فأنزل علينا كتابا من السماء 
 قل لئن اجتمعت اإلنس    "     :   وفيما قالوا  فأنزل اهللا تعاىل فيهم  .  نقرؤه ونعرفه ، وإال جئناك مبثل ما تأيت به 

     .     "   واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

     :   قال الشاعر   .  يه  تظاهروا عليه ، أي تعاونوا عل  :   ومنه قول العرب   .   العون   :   الظهري   :  قال ابن هشام 

 النيب أصبحت للد ميين قواما ولإلمام ظهريا   يا س 

     .   ظهراء   :  أي عونا ؛ ومجعه 

  سؤالهم له صلى اهللا عليه وسلم عن ذي القرنين 

 وقال حيي بن أخطب ، وكعب بن أسد ، وأبو رافع ، وأشيع ، ومشويل بن زيد ،   :  قال ابن إسحاق 
 ما تكون النبوة يف العرب ولكن صاحبك ملك ، مث جاءوا رسول اهللا صلى   :  بن سالم حني أسلم لعبداهللا 

اهللا عليه وسلم فسألوه عن ذي القرنني فقص عليهم ما جاءه من اهللا تعاىل فيه ، مما كان قص على قريش 
بعثوا إليهم النضر بن ، وهم كانوا ممن أمر قريشا أن يسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه ، حني 

       .  احلارث ، وعقبة بن أيب معيط 

  تهجمهم على ذات اهللا ، و غضب الرسول صلى اهللا عليه وسلم لذلك 

 أتى رهط من يهود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   وحدثت عن سعيد بن جبري أنه قال   :  قال ابن إسحاق 
 فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال   ؟   خلَق اخللق ، فمن خلق اهللا  يا حممد ، هذا اهللا  :  وسلم ، فقالوا 

 خفِّض   :   فجاءه جربيل عليه السالم فسكنه ، فقال   :   قال   .  وسلم حىت انتقع لونه ، مث ساورهم غضبا لربه 
 مل يلد ومل يولد   .   اهللا الصمد   .   قل هو اهللا أحد    "     :  عليك يا حممد ، وجاءه من اهللا جبواب ما سألوه عنه 

 كيف   ؟   فصف لنا يا حممد كيف خلْقه   :   فلما تالها عليهم ، قالوا   :   قال   .     "    ومل يكن له كفوا أحد   .  
  فأتاه  .   فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشد من غضبه األول ، وساورهم   ؟   كيف عضده   ؟  ذراعه 

 يقول اهللا   .  جربيل عليه السالم ، فقال له مثل ما قال له أول مرة ، وجاءه من اهللا تعاىل جبواب ما سألوه 
 وما قدروا اهللا حق قدره ، واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة ، والسماوات مطويات بيمينه ،    "     :  تعاىل 

 وحدثين عتبة بن مسلم ، موىل بين تيم ، عن أيب   :  اق  قال ابن إسح  .     "   سبحانه وتعاىل عما يشركون 
 يوشك   "     :   مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول   :  سلمة بن عبدالرمحن ، عن أيب هريرة ، قال 
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فقولوا  فإذا قالوا ذلك   ؟   هذا اهللا خلق اخللق ، فمن خلق اهللا   :  الناس أن يتساءلوا بينهم حىت يقول قائلهم 
 مث ليتفل الرجل عن   .     "    ومل يكن له كفوا أحد   .   مل يلد ومل يولد   .   اهللا الصمد   .   قل هو اهللا أحد    "     :  

     .     "  يساره ثالثا ، وليستعذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

صمد إليه ، ويفزع إليه ، قالت هند بنت معبد بن نضلة تبكي عمرو بن  الذي ي  :   الصمد   :  قال ابن هشام 
مسعود ، وخالد بن نضلة ، عميها األسديني ، ومها اللذان قتل النعمان بن املنذر اللخمي ، وبىن الغرييِن 

     :  اللذين بالكوفة عليها 

 أال بكر الناعي خبريي بين أسد   بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

 ذكر نصارى نجران وما أنزل اهللا فيهم

  معنى العاقب والسيد واألسقف

 وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد نصارى جنران ، ستون راكبا ، فيهم   :  قال ابن إسحاق 
لقوم  العاقب ، أمري ا  :  أربعة عشر رجال من أشرافهم ، ويف األربعة عشر منهم ثالثة نفر إليهم يئول أمرهم 

وذو رأيهم ، وصاحب مشورم ، والذي ال يصدرون إال عن رأيه ، وامسه عبداملسيح ؛ والسيد ، هلم 
مثاهلم ، وصاحب رحلهم وجمتمعهم ، وامسه األيهم ؛ وأبو حارثة بن علقمة ، أحد بين بكر بن وائل ، 

     .  أسقفهم وحربهم وإمامهم ، وصاحب مدراسهم 

  لروممنزل أبي حارثة عند ملوك ا

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ، ودرس كتبهم ، حىت حسن علمه يف دينهم ، فكانت ملوك الروم من 
النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه ، وبنوا له الكنائس ، وبسطوا عليه الكرامات ، ملا يبلغهم عنه من 

      .  علمه واجتهاده يف دينهم 

  سبب إسالم كوز بن علقمة

ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جنران ، جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إىل فلما رجعوا إ
 ويقال   :   قال ابن هشام - كوز بن علقمة   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإىل جنبه أخ له ، يقال له 

   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يريد   :   تعس األبعد   :   فعثرت بغلة أيب حارثة ، فقال كوز - كرز   :  
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 واهللا إنه للنيب الذي كنا ننتظر ؛ فقال   :   قال   ؟   ومل يا أخي   :   فقال   !   بل أنت تعست   :  فقال له أبو حارثة 
نا ،  ما صنع بنا هؤالء القوم ، شرفونا ومولونا وأكرمو  :   قال   ؟   ما مينعك منه وأنت تعلم هذا   :  له كوز 

 فأضمر عليها منه أخوه كوز بن علقمة ، حىت   .  وقد أبوا إال خالفه ، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى 
       .   فهو كان حيدث عنه هذا احلديث فيما بلغين   .  أسلم بعد ذلك 

   .  ا عندهم  وبلغين أن رؤساء جنران كانوا يتوارثون كتاب  :  رؤساء جنران وإسالم ابن رئيس قال ابن هشام 

فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة إىل غريه ، ختم على تلك الكتب خامتا مع اخلوامت اليت كانت 
قبله ومل يكسرها ، فخرج الرئيس الذي كان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ميشي فعثر ، فقال له 

 ال تفعل ، فإنه نيب ، وامسه يف   :  فقال له أبوه  يريد النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛   !   تعس األبعد   :  ابنه 
 فلما مات مل تكن البنه مهة إال أن شد فكسر اخلوامت ، فوجد فيها ذكر النيب   .  الوضائع ، يعين الكتب 

     :  صلى اهللا عليه وسلم ، فأسلم فحسن إسالمه وحج ، وهو الذي يقول 

 هامعترضا يف بطنها جنين  إليك تعدو قلقا وضينها

    خمالفا دين النصارى دينها 

     :   وزاد فيه أهل العراق   :   وقال هشام بن عروة   .   احلزام ، حزام الناقة   :   الوضني   :  قال ابن هشام 

    معترضا يف بطنها جنينها

     .  فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه 

  صالتهم إلى جهة المشرق 

 ملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  مد بن جعفر بن الزبري ، قال  وحدثين حم  :  قال ابن إسحاق 
وسلم املدينة ، فدخلوا عليه مسجده حني صلى العصر ، عليهم ثياب احلربات ، جبب وأردية ، يف مجال 

ئذ  يقول بعض من رآهم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم  :   قال   .  رجال بين احلارث بن كعب 
 ما رأينا وفدا مثلهم ، وقد حانت صالم ، فقاموا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلون ،   :  

     .   دعوهم ؛ فصلوا إىل املشرق   :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أسماؤهم ومعتقداتهم ، و مناقشتهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 العاقب ، وهو عبداملسيح ؛   :  ت تسمية األربعة عشر ، الذين يئول إليهم أمرهم  فكان  :  قال ابن إسحاق 
والسيد وهو األيهم ، وأبو حارثة ابن علقمة أخو بين بكر بن وائل ، وأوس ، واحلارث ، وزيد ، وقيس ، 

 رسولَ اهللا صلى  فكلم  .  ويزيد ، ونبيه ، وخويلد ، وعمرو ، وخالد ، وعبداهللا ، وحينس ، يف ستني راكبا 
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 وهم من النصرانية - أبو حارثة بن علقمة ، والعاقب عبداملسيح ، واأليهم السيد   :  اهللا عليه وسلم منهم 
 هو   :   هو ولد اهللا ، ويقولون   :   هو اهللا ، ويقولون   :  على دين امللك ، مع اختالف من أمرهم ، يقولون 

 بأنه كان حييي املوتى ،   "   هو اهللا   "     :   فهم حيتجون يف قوهلم   .  ثالث ثالثة ، وكذلك قول النصرانية 
ويربىء األسقام ، وخيرب بالغيوب ، وخيلق من الطني كهيئة الطري ، مث ينفخ فيه فيكون طائرا ، وذلك كله 

   :   بأم يقولون   "   إنه ولد اهللا   "     :   وحيتجون يف قوهلم   .     ""    ولنجعله آية للناس    ""     :  بأمر اهللا تبارك وتعاىل 

   "     :   وحيتجون يف قوهلم   .  مل يكن له أب يعلم ، وقد تكلم يف املهد ، وهذا مل يصنعه أحد من ولد آدم قبله 

ا ما قال إال  لو كان واحد  :   فعلنا ، وأمرنا ، وخلقنا ، وقضينا ، فيقولون   :   بقول اهللا   "  إنه ثالث ثالثة 
 ففي كل ذلك من قوهلم قد نزل   .  فعلت ، وقضيت ، وأمرت ، وخلقت ؛ ولكنه هو وعيسى ومرمي 

 قد أسلمنا ؛ قال   :   أسلما ؛ قاال   :   فلما كلمه احلربان ، قال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -القرآن 
 كذبتما ، مينعكما من اإلسالم دعاؤكما   :  أسلمنا قبلك ، قال  بلى ، قد   :   إنكما مل تسلما فأسلما ؛ قاال   :  

 فصمت عنهما رسول اهللا   ؟   فمن أبوه يا حممد   :  هللا ولدا ، وعبادتكما الصليب ، وأكلكما اخلرتير ؛ قاال 
       .  صلى اهللا عليه وسلم فلم جيبهما 

  ما نزل فيهم من القرآن في آل عمران 

 ذلك من قوهلم ، واختالف أمرهم كله ، صدر سورة آل عمران إىل بضع ومثانني آية فأنزل اهللا تعاىل يف
 فافتتح السورة بترتيه نفسه عما قالوا ،   .     "    امل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم    "     :  منها ، فقال جل وعز 

وا من الكفر ، وجعلوا معه من األنداد وتوحيده إياه باخللق واألمر ، ال شريك له فيه ، ردا عليهم ما ابتدع
   "    امل اهللا ال إله إال هو    "     :  ، واحتجاجا بقوهلم عليهم يف صاحبهم ، ليعرفهم بذلك ضاللتهم ؛ فقال 

 احلي الذي ال ميوت ، وقد مات عيسى وصلب يف قوهلم   "    احلي القيوم    "  ليس معه غريه شريك يف أمره 
 القائم على مكانه من سلطانه يف خلقه ال يزول ، وقد زال عيسى يف قوهلم عن مكانه الذي   :    والقيوم  .  

 وأنزل    "   ، أي بالصدق فيما اختلفوا فيه   "    نزل عليك الكتاب باحلق    "     .  كان به ، وذهب عنه إىل غريه 
    "  يل على عيسى ، كما أنزل الكتب على من كان قبله  التوراة على موسى ، واإلجن  :     "   التوراة و اإلجنيل 

 إن    "     .   ، أي الفصل بني احلق والباطل فيما اختلف فيه األحزاب من أمر عيسى وغريه   "   وأنزل الفرقان 
ياته ،  ، أي أن اهللا منتقم ممن كفر بآ  "   الذين كفرو بآيات اهللا ، هلم عذاب شديد ، واهللا عزيز ذو انتقام 

 ، أي   "    إن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء    "     .  بعد علمه ا ، ومعرفته مبا جاء منه فيها 
قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقوهلم يف عيسى ، إذ جعلوه إهلا وربا ، وعندهم من علمه 

 ، أي قد كان عيسى   "    هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء    "     .  غري ذلك ، ِغرة باهللا ، وكفرا به 
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ممن صور يف األرحام ، ال يدفعون ذلك وال ينكرونه ، كما صور غريه من ولد آدم ، فكيف يكون إهلا 
 إال هو العزيز  ال إله   "     :   مث قال تعاىل إنزاها لنفسه ، وتوحيدا هلا مما جعلوا معه   .  وقد كان بذلك املرتل 

 هو الذي    "       .   ، العزيز يف انتصاره ممن كفر به إذا شاء احلكيم يف حجته وعذره إىل عباده   "   احلكيم 
 فيهن حجة الرب ، وعصمة العباد ، ودفع   "   أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب 
 هلن تصريف   "    وأخر متشاات    "  وضعن عليه اخلصوم والباطل ، ليس هلن تصريف وال حتريف عما 

وتأويل ، ابتلى اهللا فيهن العباد ، كما ابتالهم يف احلالل واحلرام ، أالّ يصرفن إىل الباطل ، وال حيرفن عن 
   "   ون ما تشابه منه  فيتبع   "   ، أي ميل عن اهلدى   "    فأما الذين يف قلوم زيغ    "     :   يقول عز وجل   .  احلق 

    "  ما ابتدعوا وأحدثوا ، لتكون هلم حجة ، وهلم على ما قالوا شبهة  ، أي ما تصرف منه ، ليصدقوا به 

 خلقنا   :   ذلك على ما ركبوا من الضاللة يف قوهلم   .     "    وابتغاء تأويله    "   ، أي اللبس   "   ابتغاء الفتنة 
 إال اهللا ، والراسخون يف العلم    "   ، أي الذي به أرادوا ما أرادوا   "    وما يعلم تأويله    "     :   يقول   .  وقضينا 

 مث ردوا تأويل   .   فكيف خيتلف وهو قول واحد ، من رب واحد   "   يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
ها إال تأويل واحد ، واتسق بقوهلم الكتاب املتشابه على ما عرفوا من تأويل احملكمة اليت ال تأويل ألحد في

 يقول   .  ، وصدق بعضه بعضا ، فنفذت به احلجة ، وظهر به العذر ، وزاح به الباطل ، ودمغ به الكفر 
 ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ   .   إال أولوا األلباب    "   يف مثل هذا   "    وما يذكَّر    "     :  اهللا تعاىل يف مثل هذا 

       .     "    وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب    "     .   أي ال متل قلوبنا ، وإن ِملْنا بأحداثنا   :     "   ديتنا ه

 ، أي   "    قائما بالقسط    "   خبالف ما قالوا   "    شهد اهللا أنه ال إله إال هو املالئكة وأولوا العلم    "     :  مث قال 
 ، أي ما أنت عليه يا حممد   "    إن الدين عند اهللا اإلسالم   .   ال إله إال هو العزيز احلكيم    "  ا يريد بالعدل فيم

 ،   "    وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إالمن بعد ما جاءهم العلم    "     .   التوحيد للرب ، والتصديق للرسل   :  
 بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا    "  ليس له شريك أي الذي جاءك ، أي أن اهللا الواحد الذي 

 خلقنا وفعلنا وأمرنا ، فإمنا هي   :   الباطل من قوهلم   ، أي مبا يأتون به من  "    فإن حاجوك   .  سريع احلساب 
ومن اتبعِن ، وقل     "   ، أي وحده   "    فقل أسلمت وجهي هللا    "  شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من احلق 

 أأسلمتم ، فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإمنا    "   الذين ال كتاب هلم   "   للذين أوتوا الكتاب واألميني 
     .     "   عليك البالغ ، واهللا بصري بالعباد 

  ما نزل من القرآن فيما اتبعه اليهود والنصارى 

 إن الذين    "     :  حدثوا وما ابتدعوا ، من اليهود والنصارى ، فقال مث مجع أهل الكتابني مجيعا ، وذكر ما أ
    "     :   ، إىل قوله   "   يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري حق ، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 
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 تؤيت امللك من تشاء ،    "   ، أي رب العباد ، وامللك الذي ال يقضي فيهم غريه   "   قل اللهم مالك امللك 
 إنك على    "   ، أي ال إله غريك   "   وترتع امللك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك اخلري 

 توجل الليل يف النهار ، وتوجل    "     .   ، أي ال يقدر على هذا غريك بسلطانك وقدرتك   "   كل شيء قدير 
 وترزق من تشاء بغري    "   بتلك القدرة   "   حلي من امليت ، وخترج امليت من احلي النهار يف الليل ، وخترج ا

 ال يقدر على ذلك غريك ، وال يصنعه إال أنت ، أي فإن كنت سلطت عيسى على األشياء   "   حساب 
إلخبار عن اليت ا يزعمون أنه إله ، من إحياء املوتى ، وإبراء األسقام ، واخللق للطري من الطني ، وا

الغيوب ، ألجعله به آية للناس ، وتصديقا له يف نبوته اليت بعثته ا إىل قومه ، فإن من سلطاين وقدريت ما 
مل أعطه متليك امللوك بأمر النبوة ، ووضعها حيث شئت ، وإيالج الليل يف النهار ، والنهار يف الليل ، 

ق من شئت من بر أو فاجر بغري حساب ؛ فكل وإخراج احلي من امليت ، وإخراج امليت من احلي ، ورز
 أن لو كان إهلا كان   !  ذلك مل أسلط عيسى عليه ، ومل أملكه إياه ، أفلم تكن هلم يف ذلك عربة وبينة 

     .   كله إليه ، وهو يف علمهم يهرب من امللوك ، وينتقل منهم يف البالد ، من بلد إىل بلد  ذلك

  منن وتحذيرهم ما نزل من القرآن في وعظ المؤ

 ، أي إن كان هذا من قولكم حقا ،   "    قل إن كنتم حتبون اهللا    "     :  مث وعظ املؤمنني وحذرهم ، مث قال 
 واهللا    "   ، أي ما مضى من كفركم   "    فاتبعوين حيببكم اهللا ، ويغفر لكم ذنوبكم    "  حبا هللا وتعظيما له 

 ، أي على   "    فإن تولوا    "   فأنتم تعرفونه وجتدونه يف كتابكم   "    والرسول  قل أطيعوا اهللا  .  غفور رحيم 
     .     "    فإن اهللا ال حيب الكافرين    "  كفرهم 

  ما نزل من القرآن في خلق عيسى 

هللا اصطفى آدم  إن ا   "     :  مث استقبل هلم أمر عيسى عليه السالم ، وكيف كان يف بدء ما أراد اهللا به ، فقال 
 مث ذكر   .     "    ذرية بعضها من بعض ، واهللا مسيع عليم   .  ونوحا وآل إبراهيم ، و آل عمران على العاملني 

 ، أي نذرته فجعلته عتيقا ، تعبده   "    رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا    "     :  أمر امرأة عمران ، وقوهلا 
 فلما وضعتها قالت رب إين   .   فتقبل مين إنك أنت السميع العليم    "  لدنيا هللا ، ال ينتفع به لشيء من ا

 ، أي ليس الذكر كاألنثى ملا جعلتها   "   وضعتها أنثى ، واهللا أعلم مبا وضعت ، وليس الذكر كاألنثى 
 يقول اهللا تبارك   .      "   وإين مسيتها مرمي ، وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم    "  حمررا لك نذيرة 

 قال ابن  .   بعد أبيها وأمها   "    فتقبلها را بقبول حسن ، وأنبتها نباتا حسنا ، وكفلها زكريا    "     :  وتعاىل 
       .   ضمها   :   كفلها   :  هشام 
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  خبر زكريا ومريم عليهما السالم 

 وخرب زكريا ، وما دعا به ، وما أعطاه إذ وهب له حيىي  فذكرها باليتم ، مث قص خربها  :  قال ابن إسحاق 
 يا   .   يا مرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني    "     :   مث ذكر مرمي ، وقول املالئكة هلا   .  

ن أنباء الغيب نوحيه  ذلك م   "     :   يقول اهللا عز وجل   .     "   مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الركعني 
     .     "    إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي    "   ، أي ما كنت معهم   "   إليك ، وما كنت لديهم 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

 سهامهم ، يعين قداحهم اليت استهموا ا عليها ، فخرج قدح زكريا فضمها ،   :   أقالمهم   :  قال ابن هشام 
     .   احلسن بن أيب احلسن البصري فيما قال

  كفالة جريج الراهب لمريم 

 كفلها هاهنا جريج الراهب ، رجل من بين إسرائيل جنار ، خرج السهم عليه حبملها ،   :  قال ابن إسحاق 
فحملها ، وكان زكريا قد كفلها قبل ذلك ، فأصابت بين إسرائيل أزمة شديدة ، فعجز زكريا عن محلها 

 وما كنت لديهم    "     .   عليها أيهم يكفلها ، فخرج السهم على جريج الراهب بكفوهلا فكفلها ، فاستهموا
 خيربه خبفي ما كتموا عنه من العلم عندهم ،   .   ، أي ما كنت معهم إذ خيتصمون فيها   "   إذ خيتصمون 

 إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا    "     :   مث قال   .  لتحقيق نبوته واحلجة عليهم مبا يأتيهم به مما أخفوا منه 
 وجيها    "   ، أي هكذا كان أمره ، ال كما تقولون فيه   "   يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى بن مرمي 

ربهم  خي  "    ويكلم الناس يف املهد وكهال ومن الصاحلني   .   ومن املقربني    "   أي عند اهللا   "   يف الدنيا واآلخرة 
حباالته اليت يتقلب فيها يف عمره ، كتقلب بين آدم يف أعمارهم ، صغارا وكبارا ، إال أن اهللا خصه 

 قالت رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين    "     .  بالكالم يف مهده آية لنبوته ، وتعريفا للعباد مبواقع قدرته 
 إذا    "  ع ما أراد ، وخيلق ما يشاء من بشر أو غري بشر  ، أي يصن  "    قال كذلِك اهللا خيلق ما يشاء   ؟  بشر 

     .   كما أراد   "    فيكون    "   مما يشاء وكيف شاء ،   "   قضى أمرا فإمنا يقول له كن 

  ما نزل من القرآن في بيان آيات عيسى عليه السالم 

 اليت كانت فيهم من عهد موسى   "   والتوراة  ويعلمه الكتاب واحلكمة    "     :  مث أخربها مبا يريد به ، فقال 
 ، كتابا آخر أحدثه اهللا عز وجل إليه مل يكن عندهم إال ذكره أنه كائن من األنبياء   "    واإلجنيل    "  قبله 
 ، أي حيقق ا نبويت ، أين رسول منه   "    ورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية من ربكم    "  بعده 
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 الذي بعثين إليكم ، وهو   "    أين أخلق لكم من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا    "  م إليك
     .     "   وأُبرىء األكمه واألبرص    "  ريب و ربكم 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

     :  ج قال رؤبة بن العجا  .   الذي يولد أعمى   :   األكمه   :  قال ابن هشام 

    هرجت فارتد ارتداد األكمه 

 وهذا البيت يف أرجوزة له   .   صحت باألسد ، وجلبت عليه   :   هرجت   :   قال ابن هشام   .   كمه   :  ومجعه 
  .       

أين    "    وأحيي املوتى بإذن اهللا ، وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم ، إن يف ذلك آلية لكم    "  
    "   ، أي ملا سبقين عنها   "    إن كنتم مؤمنني ، ومصدقا ملا بني يدي من التوراة    "  رسول اهللا من اهللا إليكم 

 ، أي أخربكم به أنه كان عليكم حراما فتركتموه ، مث أُحله   "   و ألحل لكم بعض الذي حرم عليكم 
 وجئتكم بآية من ربكم ، فاتقوا اهللا وأطيعون    "  ه لكم ختفيفا عنكم ، فتصيبون يسره وخترجون من تباعات

 فاعبدوه هذا صراط    "   ، أي تربيا من الذي يقولون فيه ، واحتجاجا لربه عليهم ،   "    إن اهللا ريب وربكم   .  
 والعداون    "   فلما أحس عيسى منهم الكفر    "     .   ، أي هذا الذي قد محلتكم عليه وجئتكم به   "   مستقيم 
 هذا قوهلم الذي أصابوا به   "    قال من أنصاري إىل اهللا ، قال احلواريون حنن أنصار اهللا آمنا باهللا    "  عليه ، 

 ربنا آمنا مبا أنزلت    "   ال ما يقول هؤالء الذين حياجونك فيه   "    واشهد بأنا مسلمون    "  الفضل من رم 
     .   ، أي هكذا كان قوهلم وإميام   "    مع الشاهدين واتبعنا الرسول ، فاكتبنا

  رفع عيسى عليه السالم 

 ومكروا ومكر اهللا واهللا خري    "     :  مث ذكر سبحانه وتعاىل رفعه عيسى إليه حني اجتمعوا لقتله ، فقال 
 إذ    "     :  وطهره منهم ، فقال  مث أخربهم ورد عليهم فيما أقروا لليهود بصلبه ، كيف رفعه   .     "   املاكرين 

    "   ، إذ مهوا منك مبا مهوا   "   قال اهللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ، ومطهرك من الذين كفروا 

 ذلك    "     :   مث القصة ، حىت انتهى إىل قوله   .     "   وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة 
 القاطع الفاصل احلق ، الذي ال خيالطه الباطل ،   "    من اآليات والذكر احلكيم    "   يا حممد   "   نتلوه عليك 

   "    إن مثل عيسى عند اهللا    "     .  من اخلرب عن عيسى ، وعما اختلفوا فيه من أمره ، فال تقبلن خربا غريه 

 ، أي ما جاءك من اخلرب   "    احلق من ربك   .  فيكون  كمثل آدم خلقه من تراب ، مث قال له كن    "  فاستمع 
 خلق   :   ، أي قد جاءك احلق من ربك فال متترين فيه ، وإن قالوا   "    فال تكن من املمترين    "  عن عيسى 
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عيسى من غري ذكَر فقد خلقت آدم من تراب ، بتلك القدرة من غري أنثى وال ذكر ، فكان كما كان 
 فمن حاجك    "     .  دما ، وشعرا وبشرا ، فليس خلق عيسى من غري ذكر بأعجب من هذا عيسى حلما و

 فقل    "   ، أي من بعد ما قصصت عليك من خربه ، وكيف كان أمره ،   "   فيه من بعد ما جاءك من العلم 
علْ لعنة اهللا على تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، مث نبتهلْ فنج

     .     "   الكاذبني 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

     :   ندعو باللعنة ، قال أعشى بين قيس بن ثعلبة   :   نبتهل   :   قال أبو عبيدة   :  قال ابن هشام 

 نعوذ من شرها يوما ونبتهل   ال تقعدن وقد أكَّلْتها حطبا 

 ل اهللا فالنا ، أي لعنه ، وعليه لة  :   وتقول العرب   .   ندعو باللعنة   :  ل  يقو  .  وهذا البيت يف قصيدة له 
 قال ابن   .   جنتهد ، يف الدعاء   :   لة اهللا ، أي لعنة اهللا ؛ ونبتهل أيضا   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  اهللا 

 وما من    "   من أمره   "    هلو القصص احلق    "  عن عيسى  الذي جئت به من اخلرب   "    إن هذا    "     :  إسحاق 
 قل يا أهل الكتاب تعالوا   .   فإن تولوا ، فإن اهللا عليم باملفسدين   .  إله إال اهللا ، وإن اهللا هلو العزيز احلكيم 

ضا أربابا من دون إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا ، وال نشرك به شيئا ، وال يتخذ بعضنا بع
        .   فدعاهم إىل النصف ، وقطع عنهم احلجة   .     "   اهللا ، فإن تولوا ، فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 

  إباؤهم المالعنة 

فلما أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب من اهللا عنه ، والفصل من القضاء بينه وبينهم ، وأُمر مبا أمر 
 يا أبا القاسم ، دعنا ننظر يف أمرنا ،   :   إن ردوا ذلك عليه ، دعاهم إىل ذلك ؛ فقالوا له به من مالعنتهم

   :   فانصرفوا عنه ، مث خلوا بالعاقب ، وكان ذا رأيهم ، فقالوا   .  مث نأتيك مبا نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه 

لنصارى لقد عرفتم أن حممدا لنيب مرسل ، ولقد جاءكم  واهللا يا معشر ا  :   فقال   ؟  يا عبداملسيح ، ماذا ترى 
بالفصل من خرب صاحبكم ، ولقد علمتم ما العن قوم نبيا قط فبقي كبريهم ، وال نبت صغريهم ، وإنه 

لالستئصال منكم إن فعلتم ، فإن كنتم قد أبيتم إال إلف دينكم ، واإلقامة على ما أنتم عليه من القول يف 
 يا   :   فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا   .  رجل ، مث انصرفوا إىل بالدكم صاحبكم ، فوادعوا ال

أبا القاسم ، قد رأينا أال نالعنك ، وأن نتركك علىدينك ونرجع على ديننا ، ولكن ابعث معنا رجال 
     .  ا رضا من أصحابك ترضاه لنا ، حيكم بيننا يف أشياء اختلفنا فيها من أموالنا ، فإنكم عندن

  أبو عبيدة يتولى أمورهم 
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   .   ائتوين العشية أبعثْ معكم القوي األمني   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال حممد بن جعفر 

 ما أحببت اإلمارة قط حيب إياها يومئذ ، رجاء أن أكون صاحبها ،   :   فكان عمر بن اخلطاب يقول   :  قال 
هر مهجرا ، فلما صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر سلم ، مث نظر عن ميينه فرحت إىل الظ

وعن يساره ، فجعلت أتطاول له لرياين ، فلم يزل يلتمس ببصره حىت رأى أبا عبيدة بن اجلراح ، فدعاه 
     .  هب ا أبو عبيدة  فذ  :   قال عمر   .   اخرج معهم ، فاقض بينهم باحلق فيما اختلفوا فيه   :  فقال 

 أخبار عن المنافقين

  شقاء عبداهللا بن أبي ، وأبي عامر بن صيفي

 - كما حدثين عاصم بن عمر بن قتادة - وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة   :  قال ابن إسحاق 

يف شرفه من قومه اثنان وسيد أهلها عبداهللا بن أيب بن سلول العويف ، مث أحد بن احلبلى ، ال خيتلف عليه 
، مل جتتمع األوس واخلزرج قبله وال بعده على رجل من أحد الفريقني ، حىت جاء اإلسالم ، غريه ، ومعه 

يف األوس رجل ، هو يف قومه من األوس شريف مطاع ، أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن النعمان ، 
 ، وكان قد ترهب يف اجلاهلية ولبس املسوح أحد بين ضبيعة بن زيد ، وهو أبو حنظلة ، الغسيل يوم أحد

 نفاق ابن أيب فأما عبداهللا بن أُيب فكان قومه قد   .   فشقيا بشرفهما وضرمها   .   الراهب   :  ، وكان يقال له 
نظموا له اخلرز ليتوجوه مث ميلكوه عليهم ، فجاءهم اهللا تعاىل برسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وهم على 

لما انصرف قومه عنه إىل اإلسالم ضغن ، ورأى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد استلبه  ف  .  ذلك 
     .   فلما رأى قومه قد أبوا إال اإلسالم دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن   .  ملكا 

  كفر أبي عامر بن صيفي

 ، فخرج منهم إىل مكة ببضعة وأما أبو عامر فأىب إال الكفر والفراق لقومه حني اجتمعوا على اإلسالم
 -عشر رجال مفارقا لإلسالم ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   :   الراهب ، ولكن قولوا   :   ال تقولوا   :   -كما حدثين حممد بن أيب أمامة عن بعض آل حنظلة بن أيب عامر 

     .  الفاسق 

ريضه به صلى اهللا عليه وسلمجزاء بن صيفي لتع   

 أن   :   وحدثين جعفر بن عبداهللا بن أيب احلكم ، وكان قد أدرك ومسع ، وكان راوية   :  قال ابن اسحاق 
 ما هذا   :  أبا عامر أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة ، قبل أن خيرج إىل مكة ، فقال 
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 فأنا عليها ؛ فقال له رسول اهللا صلى   :   جئت باحلنيفية دين إبراهيم ، قال   :   فقال   ؟  الدين الذي حئت به 
 إنك أدخلت يا حممد يف احلنيفية ما ليس منها ،   :   بلى ، قال   :   إنك لست عليها ؛ قال   :  اهللا عليه وسلم 

 يعرض -هللا طريدا غريبا وحيدا  الكاذب أماته ا  :   ما فعلت ، ولكين جئت ا بيضاء نقية ؛ قال   :  قال 
       .   أي أنك جئت ا كذلك -برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فكان هو ذلك عدو   .   أجل ، فمن كذب ففعل اهللا تعاىل ذلك به   :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فلما أسلم أهل   .   إىل الطائف اهللا ، خرج إىل مكة ، فلما افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة خرج

 االختصام يف مرياثه إىل قيصر وكان قد خرج معه   .   فمات ا طريدا غريبا وحيدا   .  الطائف حلق بالشام 
علقمة بن عالثة بن عوف بن األحوص بن جعفر بن كالب ، وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمري 

 يرث أهل املدر أهل املدر   :   فقال قيصر   .   قيصر ، صاحب الروم الثقفي ، فلما مات اختصما يف مرياثه إىل
 فقال كعب بن مالك أليب   .  ، ويرث أهل الوبر أهل الوبر ، فورثه كنانة ابن عبد ياليل باملدر دون علقمة 

     :  عامر فيما صنع 

 كسعيك يف العشرية عبد عمرو  معاذ اهللا من عمل خبيث

 فقد ما بعت إميانا بكفر  لفإما قلت يل شرف وخن

 وأما عبداهللا بن أُيب فأقام على   :   فإما قلت يل شرف ومال قال ابن إسحاق   :   ويروى   :  قال ابن هشام 
     .  شرفه يف قومه مترددا ، حىت غلبه اإلسالم ، فدخل فيه كارها 

  تعرض ابن أبي له صلى اهللا عليه وسلم ، وغضب قومه منه 

 فحدثين حممد بن مسلم الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ،   :  حاق قال ابن إس
 ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل سعد بن عبادة   :  حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

، وأردفين رسول يعوده من شكو أصابه على محار عليه إكاف ، فوقه قطيفة فدكية خمتطمة حببل من ليف 
   :   قال ابن هشام   .   فمر بعبداهللا بن أيب ، وهو يف ظل مزاحم أُطُِمه   :   قال   .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه 

 وحوله رجال من قومه ، فلما رآه رسول اهللا تذمم من أن   :   قال ابن إسحاق   .   اسم األطم   :  مزاحم 
م مث جلس قليال فتال القرآن ودعا إىل اهللا عز وجل ، وذكر باهللا وحذر ، جياوزه حىت يرتل ، فرتل فسل

 يا   :   وهو زام ال يتكلم ، حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مقالته ، قال   :  وبشر وأنذر قال 
من مل هذا ، إنه ال أحسن من حديثك هذا إن كان حقا فاجلس يف بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه ، و

 فقال عبداهللا بن رواحة يف رجال كانوا عنده   :   قال   .  يأتك فال تغته به ، وال تأته يف جملسه مبا يكره منه 
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 بلى ، فاغشنا به ، وائتنا يف جمالسنا ودورنا وبيوتنا ، فهو واهللا مما حنب ، ومما أكرمنا اهللا به   :  من املسلمني 
     :   خالف قومه ما رأى   "  يب حني رأى من وهدانا له ، فقال عبداهللا بن أ

 تذل ويصرعك الذين تصارع   مىت ما يكن موالك خصمك ال تزل 

 وإن جذ يوما ريشه فهو واقع  وهل ينهض البازي بغري جناحه

     .   البيت الثاين عن غري ابن إسحاق   :  قال ابن هشام 

  غضبه صلى اهللا عليه وسلم من قول ابن أبي 

 وقام رسول اهللا صلى اهللا   :   وحدثين الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن أسامة ، قال   :   ابن إسحاق قال
 واهللا يا رسول اهللا   :  عليه وسلم ، فدخل على سعد بن عبادة ، ويف وجهه ما قال عدو اهللا ابن أيب ، فقال 

 أجل ، مث أخربه مبا قال ابن أيب ، فقال   :  إين ألرى يف وجهك شيئا ، لكأنك مسعت شيئا تكرهه ؛ قال 
 يا رسول اهللا ، ارفق به ، فواهللا لقد جاءنا اهللا بك ، وإنا لننظم له اخلرز لنتوجه ، فواهللا إنه لريى   :  سعد 

     .  أن قد سلبته ملكا 

 ذكر من اعتل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الهجرة

   بن فهيرة ، و حديث عائشة عنهممرض أبي بكر وبالل وعامر

 وحدثين هشام بن عروة ، وعمر بن عبداهللا بن عروة ، عن عروة بن الزبري ، عن  : قال ابن إسحاق 
 ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، قدمها وهي أوبأ أرض  : عائشة رضي اهللا عنها ، قالت 

سقم ، فصرف اهللا تعاىل ذلك عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم اهللا من احلمى ، فأصاب أصحابه منها بالء و
 .      

 فكان أبو بكر ، وعمر بن فهرية ، وبالل ، موليا أيب بكر ، مع أيب بكر يف بيت واحد ،  : قالت 
فأصابتهم احلمى ، فدخلت عليهم أعودهم ، وذلك قبل أن يضرب علينا احلجاب ، وم ما ال يعلمه إال 

    :  فقال  ؟  كيف جتدك يا أبت  : الوعك ، فدنوت من أيب بكر ، فقلت له ااهللا من شدة 

 واملوت أدىن من شراك نعله   كل امرىء مصبح يف أهله 

 كيف  :  مث دنوت إىل عامر ابن فهرية ، فقلت له  :  قالت  .  واهللا ما يدري أيب ما يقول  :  فقلت  : قالت 
    :  فقال  ؟ جتدك يا عامر 

 إن اجلبان حتفه من فوقه   جدت املوت قبل ذوقه لقد و
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 كالثور حيمي جلده بروقه  كل امرىء جماهد بطوقه

  :  قالت  !  واهللا ما يدري عامر ما يقول  :  فقلت  :  قالت  :  بطاقته ، فيما قال ابن هشام  : بطوقه يريد 

    : ه فقال وكان بالل إذا تركته احلمى اضطجع بفناء البيت مث رفع عقريت

 بفخ وحويل إذخر وجليل   أال ليت شعري هل أبينت ليلة 

 وهل يبدون يل شامة وطفيل  وهل أردنْ يوما مياه مِجنة

    .  جبالن مبكة  :  شامة وطفيل  : قال ابن هشام 

  دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم بنقل وباء المدينة إلى مهيعة

 إم  :  فذكرت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مسعت منهم ، فقلت  : قالت عائشة رضي اهللا عنها 
 اللهم حبب إلينا  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قالت  . ليهذون وما يعقلون من شدة احلمى 

  :  ومهيعة املدينة كما حببت إلينا مكة ، أو أشد ، وبارك لنا يف مدها وصاعها وانقل وباءها إىل مهيعة ،

    . اجلحفة 

  ما جهد المسلمين من الوباء

 أن رسول اهللا صلى  :  وذكر ابن شهاب الزهري ، عن عبداهللا بن عمرو ابن العاصي  : قال ابن إسحاق 
اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة هو وأصحابه أصابتهم محى املدينة ، حىت جهدوا مرضا ، وصرف اهللا تعاىل 

 فخرج عليهم رسول اهللا  : اهللا عليه وسلم ، حىت كانوا ما يصلُّون إال وهم قعود ، قال ذلك عن نبيه صلى 
 اعلموا أن صالة القاعد على النصف من صالة  : صلى اهللا عيه وسلم وهم يصلون كذلك ، فقال هلم 

 بدء قتال  .  فتجشم املسلمون القيام على ما م من الضعف والسقم التماس الفضل  :  قال  . القائم 
 مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأ حلربه ، قام فيما أمره اهللا به من  : املشركني قال ابن إسحاق 

جهاد عدوه ، وقتال من أمره اهللا به ممن يليه من املشركن ، مشركي العرب ، وذلك بعد أن بعثه اهللا تعلى 
 حدثنا زياد بن عبداهللا  : م عن عبدامللك بن هشام ، قال  تاريخ اهلجرة باإلسناد املتقد . بثالث عشرة سنة 

 قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة يوم اإلثنني ،  : البكائي ، عن حممد بن إسحاق املطليب ، قال 
حني اشتد الضحاء ، وكادت الشمس تعتدل ، لثنيت عشرة ليلة مضت من شهر ربيع األول ، وهو 

 ورسول اهللا  :  عمره صلى اهللا عليه وسلم حني اهلجرة قال ابن إسحاق  . بن هشام التاريخ ، فيما قال ا
صلى اهللا عليه وسلم يومئذ ابن ثالث ومخسني سنة ، وذلك بعد أن بعثه اهللا عز وجل بثالث عشرة سنة ، 

ن ، فأقام ا بقية شهر ربيع األول ، وشهر ربيع اآلخر ، ومجاديني ، ورجبا ، وشعبان ، وشهر رمضا
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 واحملرم ، مث خرج غازيا يف صفر على - وويل تلك احلجة املشركون -وشواال ، وذا القعدة ، وذا احلجة 
 غزوة  .  واستعمل على املدينة سعد بن عبادة  :  قال ابن هشام  . رأس اثين عشر شهرا من مقدمه املدينة 

الرجوع من غري حرب قال ابن ودان ، وهي أول غزواته عليه الصالة والسالم موادعة بين ضمرة و 
 حىت بلغ ودان ، وهي غزوة األبواء ، يريد قريشا وبين ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ،  : إسحاق 

فوادعته فيها بنو ضمرة ، وكان الذي وادعه منهم عليهم خمَشي بن عمرو الضمري ، وكان سيدهم يف 
 وسلم إىل املدينة ، ومل يلق كيدا ، فأقام ا بقية صفر ،  مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه . زمانه ذلك 

 سرية عبيدة بن احلارث ، وهي  .  وهي أول غزوة غزاها  :  قال ابن هشام  . وصدرا من شهر ربيع األول 
     أول راية عقدها عليه الصالة والسالم 

  أول سهم رمي به في اإلسالم 

 عليه وسلم ، يف مقامه ذاك باملدينة عبيدة بن احلارث بن  وبعث رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن إسحاق 
املطلب بن عبد مناف بن قصي يف ستني أو مثانني راكبا من املهاجرين ، ليس فيهم من األنصار أحد ، 

فسار حىت بلغ ماء باحلجاز ، بأسفل ثنية املرة ، فلقي ا مجعا عظيما من قريش ، فلم يكن بينهم قتال ، 
 من فر من  .  بن أيب وقاص قد رمي يومئذ بسهم ، فكان أول سهم رمي به يف اإلسالم إال أن سعد

 وفر من املشركني  . املشركني إىل املسلمني يف هذه السرية مث انصرف القوم عن القوم ، وللمسلمني حامية 
ازين ، حليف بين إىل املسلمني املقداد بن عمرو البهراين ، حليف بين زهرة ، وعتبة بن غزوان بن جابر امل

 وكان على القوم عكرمة ابن  . نوفل بن عبد مناف ، وكانا مسلمني ، ولكنهما خرجا ليتوصال بالكفار 
 أنه كان عليهم ِمكْرز  :  حدثين ابن أيب عمرو بن العالء ، عن أيب عمرو املدين  :  قال ابن هشام  . أيب جهل 

 شعر أيب بكر يف هذه  . بن لؤي بن غالب بن فهر بن حفص بن األخيف ، أحد بين معيص بن عامر ا
 قال ابن - فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ، يف غزوة عبيدة بن احلارث  : السرية قال ابن إسحاق 

    :  - وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة أليب بكر رضي اهللا عنه  : هشام 

  يف العشرية حادثأرقت وأمر  أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث

 عن الكفر تذكري وال بعث باعث  ترى من لؤي فرقة ال يصدها

  لست فينا مباكث : عليه وقالوا   رسول أتاهم صادق فتكذبوا

 وهروا هرير احرات اللواهث  إذا ما دعوناهم إىل احلق أدبروا

 وترك التقى شيء هلم غري كارث  فكم قد متتنا فيهم بقرابة

 فما طيبات احلل مثل اخلبائث  عوا عن كفرهم وعقوقهمفإن يرج
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 فليس عذاب اهللا عنهم بالبث  وإن يركبوا طغيام وضالهلم

 لنا العز منها يف الفروع األثائث  وحنن أناس من ذؤابة غالب

 حراجيج حتدى يف السريح الرثائث  فأويل برب الراقصات عشية

 ر ذات النبائثيردن حياض البئ  كأدم ظباء حول مكة عكف

 ولست إذا آليت قوال حبانث  لئن مل يفيقوا عاجال من ضالهلم

 حترم أطهار النساء الطوامث  لتبتدرَّم غارة ذات مصدق

 وال ترأف الكفار رأف ابن حارث  تغادر قتلى تعصب الطري حوهلم

 وكل كفور يبتغي الشر باحث  فأبلغ بين سهم لديك رسالة

 فإين من أعراضكم غري شاعث    سوء رأيكم فإن تشعثوا عرضي على

    : شعر ابن الزبعرى يرد على أيب بكر فأجابه عبداهللا بن الزبعرى السهمي ، فقال 

 بكيت بعني دمعها غري البث   أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث 

 له عجب من سابقات وحادث  ومن عجب األيام والدهر كله

 دعى يف اهلياج ابن حارثعبيدة ي  جليش أتانا ذي عرام يقوده

 مواريث موروث كرمي لوراث  لنترك أصناما مبكة عكفا

 وجرد عتاق يف العجاج لواهث  فلما لقيناهم بسمر ردينة

 بأيدي كماة كالليوث العوائث  وبيض كأن امللح فوق متوا

 ونشقي الذحول عاجال غري البث  نقيم ا إصعار من كان مائال

 وأعجبهم أمر هلم أمر رائث   وهيبةفكفوا على خوف شديد

 أيامى هلم ، من بني نسء وطامث  ولو أم مل يفعلوا ناح نسوة

م أو غافل غري باحث  وقد غودرت قتلى خيرب عنهم حفي 

 فما أنت عن أعراض فهر مباكث  فأبلغ أبا بكر لديك رسالة

 جتدد حربا حلفة غري حانث  وملا جتب مين ميني غليظة

 شعر  .  تركنا منها بيتا واحدا ، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة البن الزبعرى  : ن هشام قال اب
 وقال سعد بن أيب وقاص يف رميته تلك  : سعد بن أيب وقاص يذكر رميته يف هذه السرية قال ابن إسحاق 

    : فيما يذكرون 

 محيت صحابيت بصدور نبلي   أال هل أتى رسول اهللا أين 
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 بكل حزونة وبكل سهِل  أذود ا أوائلهم ذيادا

 بسهم يا رسول اهللا قبلي  فما يعتد رام يف عدو

    

 وذو حق أتيت به وعدل  وذلك أن دينك دين صدق

 به الكفار عند مقام مهل   ينجى املؤمنون به ، وجيزى 

 غوي احلي وحيك يا ابن جهل  فمهال قد غويت فال تِعبين

 أول راية يف اإلسالم كانت لعبيدة قال ابن  .  وأكثر أهل العم بالشعر ينكرها لسعد  : ال ابن هشام ق
 أول راية عقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - فيما بلغين - فكانت راية عبيدة بن احلارث  : إسحاق 

لى اهللا عليه وسلم بعثه حني أقبل  وبعض العلماء يزعم أن رسول اهللا ص . يف اإلسالم ، ألحد من املسلمني 
    . من غزوة األبواء ، قبل أن يصل إىل املدينة 

  سرية حمزة إلى سيف البحر 

ما فعلته هذه السرية وبعث يف مقامه ذلك ، محزة بن عبداملطلب بن هاشم ، إىل سيف البحر ، من ناحية 
 فلقي أبا جهل بن هشام بذلك  . أحد العيص ، يف ثالثني راكبا من املهاجرين ، وليس فيهم من األنصار 

 وكان موادعا  .  فحجز بينهم جمدي بن عمرو اجلهين  . الساحل يف ثالث مئة راكب من أهل مكة 
 من قال أن أول راية يف اإلسالم  . للفريقني مجيعا ، فانصرف بعض القوم عن بعض ، ومل يكن بينهم قتال 

 كانت راية محزة أول راية  :  ذلك وبعض الناس يقول كانت حلمزة رضي اهللا عنه ، و شعر محزة يف
 وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا ، فشبه  . عقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحد من املسلمني 

 وقد زعموا أن محزة قد قال يف ذلك شعرا يذكر فيه أن رايته أول راية عقدها رسول  . ذلك على الناس 
عليه وسلم ، فإن كان محزة قد قال ذلك ، فقد صدق إن شاء اهللا ، مل يكن يقول إال حقا ، اهللا صلى اهللا 

 فقال  .  فأما ما مسعنا من أهل العلم عندنا ، فعبيدة بن احلارث أول من عقد له  . فاهللا أعلم أي ذلك كان 
ر هذا الشعر حلمزة رضي  وأكثر أهل العلم بالشعر ينك :  قال ابن هشام  : محزة يف ذلك ، فيما يزعمون 

    : اهللا عنه 

 وللنقص من رأي الرجال وللعقل  أال يا لقومي للتحلم واجلهل

 هلم حرمات من سوام وال أهل  وللراكبينا باملظامل مل نطأ

 هلم غري أمر بالعفاف وبالعدل  كأنا تبلْناهم وال تبل عندنا

 زلويرتل منهم مثل مرتلة اهل  وأمر بإسالم فال يقبلونه
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 هلم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل  فما برحوا حىت انتدبت لغارة

 عليه لواء مل يكن الح من قبلي  بأمر رسول اهللا ، أول خافق

 إله عزيز فعله أفضل الفعل   لواء لديه النصر من ذي كرامة 

 مراجله من غيظ أصحابه تغلي  عشية ساروا حاشدين وكلنا

 وعقَّلنا مدى غرض النبل   مطايافلما تراءينا أناخوا فعقَّلوا

 وما لكم إال الضاللة من حبل   حبل اإلله نصرينا : فقلنا هلم 

 فخاب ورد اهللا كيد أيب جهل  فثار أبو جهل هنالك باغيا

 وهم مئتان بعد واحدة فضل  وما حنن إال يف ثالثني راكبا

 لسهلوفيئوا إىل اإلسالم واملنهج ا  فيا للؤي ال تطيعوا غواتكم

 عذاب فتدعوا بالندامة والثكل  فإين أخاف أن يصب عليكم

    : شعر أبو جهل يرد على محزة فأجابه أبو جهل بن هشام ، فقال 

 وللشاغبني باخلالف وبالبطل  عجبت ألسباب احلفيظة واجلهل

 عليه ذوي األحساب والسؤدد اجلزل  وللتاركني ما وجدنا جدودنا

 وليس مضال إفكهم عقل ذي عقل  عقولناأتونا بإفك كي يضلوا 

 على قومكم إن اخلالف مدى اجلهل   يا قومنا ال ختالفوا : فقلنا هلم 

 هلن بواك بالرزية والثكل  فإنكم إن تفعلوا تدع نسوة

 بنو عمكم أهل احلفائظ والفضل  وإن ترجعوا عما فعلتم فإننا

 م منا وذي العقلرضا لذوي األحال   إنا وجدنا حممدا : فقالوا لنا 

 مجاع األمور بالقبيح من الفعل  فلما أبوا إال اخلالف وزينوا

 ألتركهم كالعصف ليس بذي أصل  تيممتهم بالساحلني بغارة

 وقد وازروين بالسيوف وبالنبل  فورعين جمدي عنهم وصحبيت

 أمني قواه غري منتكث احلبل  إللٍّ علينا واجب ال نضيعه

    

 مالحم للطري العكوف بال تبل   رو كنت غادرت منهم فلوال ابن عم

 بأمياننا حد السيوف عن القتل  ولكنه آىل بإلٍّ فقلَّصت

 ببيض رقاق احلد حمدثة الصقل  فإن تبقين األيام أرجع عليهم
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 كرام املساعي يف اجلدوبة واحملل  بأيدي محاة من لؤي بن غالب

 غزوة بواط يومها قال ابن إسحاق  . شعر ينكر هذا الشعر أليب جهل  وأكثر أهل العلم بال : قال ابن هشام 
 ابن مظعون يف املدينة قال ابن  .  مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شهر ربيع األول يريد قريشا  : 

 حىت  :  العودة إىل املدينة قال ابن إسحاق  .  واستعمل على املدينة السائب بن عثمان بن مظعون  : هشام 
بلغ بواط ، من ناحية رضوى ، مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيدا ، فلبث ا بقية شهر ربيع اآلخر وبعض 

 غزوة العشرية من استعمله صلى اهللا عليه وسلم على املدينة مث غزا قريشا ، فاستعمل على  . مجادى األوىل 
طريق الذي سلكه صلى اهللا عليه وسلم إىل هذه  ال . املدينة أبا سلمة بن عبداألسد ، فيما قال ابن هشام 

 فسلك على نقب بين دينار ، مث على فيفاء اخلبار ، فرتل حتت شجرة ببطحاء  : الغزوة قال ابن إسحاق 
 فثم مسجده صلى االله عليه وسلم ، وصنع له عندها  .  ذات الساق ، فصلى عندها  : ابن أزهر ، يقال هلا 

ل الناس معه ، فموضع أثايف الربمة معلوم هنالك ، واستقي له من ماء به ، يقال طعام ، فأكل منه ، وأك
  :  املشترب ، مث ارحتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فترك اخلالئق بيسار ، وسلك شعبة يقال هلا  : له 

الضبوعة ، شعبة عبداهللا ، وذلك امسها اليوم ، مث صب لليسار حىت هبط يليل ، فرتل مبجتمعه وجمتمع 
 فرش ملل ، حىت لقي الطريق بصحريات اليمام ، مث اعتدل  : واستقى من بئر بالضبوعة ، مث سلك الفرش 
 فأقام ا مجادى األوىل وليايل من مجادى اآلخرة ، وادع  . به الطريق ، حىت نزل العشرية من بطن ينبع 

 تكنيته صلى اهللا عليه وسلم  . ، ومل يلق كيدا فيها بين مدجل وحلفاءهم من بين ضمرة ، مث رجع إىل املدينة 
 فحدثين  :  قال ابن إسحاق  . عليا أبا تراب ويف تلك الغزوة قال لعلي بن أيب طالب عليه السالم ما قال 

يزيد بن حممد بن خيثم احملاريب ، عن حممد بن كعب القرظي ، عن حممد بن خيثم أيب يزيد ، عن عمار 
أنا وعلي بن أيب طالب رفيقني يف غزوة العشرية ؛ فلما نزهلا رسول اهللا صلى اهللا  كنت  : بن ياسر ، قال 

عليه وسلم وأقام ا ؛ رأينا أناسا من بين مدجل يعملون يف عني هلم ويف خنل ؛ فقال يل علي بن أيب طالب 
 إن شئت ؛ قال  : لت  ق :  قال  ؟  يا أبا اليقظان ، هل لك يف أن تأيت هؤالء القوم ، فننظر كيف يعملون  : 
 فانطلقت أنا وعلي حىت اضطجعنا يف صور من  .  فجئناهم ، فنظرنا إىل عملهم ساعة ، مث غشينا النوم  : 

  . النخل ، ويف دقعاء من التراب فنمنا ، فواهللا ما أهبنا إال رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم حيركنا برجله 

مننا فيها ، فيومئذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب وقد تتربنا من تلك الدقعاء اليت 
 أال أحدثكما بأشقى الناس  :  أشقى رجلني مث قال  .  ملا يرى عليه من التراب  ؟  ما لك يا أبا تراب  : 

 يا علي على  أحيمر مثود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك :  بلى ، يا رسول اهللا ؛ قال  :  قلنا  ؟ رجلني 
 وقد حدثين بعض  :  قال ابن إسحاق  .  وأخذ بلحيته  .  حىت يبلَّ منها هذه - و وضع يده على قرنه -هذه 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا مسى عليا أبا تراب ، أنه كان إذا عتب على فاطمة يف  : أهل العلم 
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 فكان رسول اهللا  :  قال  . ال أنه يأخذ ترابا فيضعه على رأسه شيء مل يكلمها ، ومل يقل هلا شيئا تكرهه ، إ
  ؟  ما لك يا أبا تراب  : صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى عليه التراب عرف أنه عاتب على فاطمة ، فيقول 

 سرية سعد بن أيب وقاص ذهابه إىل اخلرار و رجوعه من غري حرب قال ابن  . فاهللا أعلم أي ذلك كان 
 وقد كان بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بني ذلك من غزوة سعد بن أيب وقاص ،  : إسحاق 

      . يف مثانية رهط من املهاجرين ، فخرج حىت بلغ اخلرار من أرض احلجاز ، مث رجع ومل يلق كيدا 

    .  ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد محزة  : قال ابن هشام 

  وهي غزوة بدر األولىغزوة سفوان ، 

 ومل يقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة حني  : إغارة كرز و اخلروج يف طلبه قال ابن إسحاق 
قدم من غزوة العشرية إال ليايل قالئل ال تبلغ العشر ، حىت أغار كرز ابن جابر الفهري على سرح املدينة 

 ، واستعمل على املدينة زيد بن حارثة ، فيما قال ابن ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طلبه
 سفوان ، من  :  حىت بلغ واديا ، يقال له  :  فوات كرز و الرجوع من غري حرب قال ابن إسحاق  . هشام 

 مث رجع رسول اهللا صلى اهللا  . ناحية بدر ، و فاته كرز بن جابر ، فلم يدركه ، وهي غزوة بدر األوىل 
  "   :  سرية عبداهللا بن جحش ونزول  . ملدينة ، فأقام ا بقية مجادى اآلخرة ورجبا وشعبان عليه وسلم إىل ا

 بعثه و الكتاب الذي محله من الرسول صلى اهللا عليه و سلم وبعث رسول  .   " يسألونك عن الشهر احلرام 
بدر األوىل ، وبعث اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا بن جحش بن رئاب األسدي يف رجب ، مقفله من 

معه مثانية رهط من املهاجرين ، ليس فيهم من األنصار أحد ، وكتب له كتابا وأمره أن ال ينظر فيه حىت 
 أصحاب ابن جحش يف  . يسري يومني مث ينظر فيه ، فيمضي ملا أمره به ، وال يستكره من أصحابه أحدا 

 أبو  :  مث من بين عبد مشس ابن عبد مناف هذه السرية وكان أصحاب عبداهللا بن جحش من املهاجرين ،
 عبداهللا بن جحش ، وهو أمري القوم ، وعكاشة  : حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس ؛ ومن حلفائهم 

 عتبة بن  :  ومن بين نوفل بن عبد مناف  . بن حمصن ابن حرثان ، أحد بين أسد بن خزمية ، حليف هلم 
 ومن بين عدي بن كعب  .  سعد بن أيب وقاص  : من بين زهرة بن كالب  و . غزوان بن جابر ، حليف هلم 

عامر بن ربيعة ، حليف هلم من عرت ابن وائل ، وواقد بن عبداهللا بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة ابن 
 ومن بين  . يربوع ، أحد بين متيم ، حليف هلم ، وخالد بن البكري ، أحد بين سعد بن ليث ، حليف هلم 

    .  سهيل بن بيضاء  :  بن فهر احلارث

  ابن جحش يفتح الكتاب 
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 إذا نظرت يف كتايب هذا فامض حىت  : فلما سار عبداهللا بن جحش يومني فتح الكتاب ، فنظر فيه فإذا فيه 
 فلما نظر عبداهللا بن جحش يف  . ترتل خنلة ، بني مكة والطائف ، فترصد ا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم 

 قد أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أمضي إىل  :  مسعا وطاعة ؛ مث قال ألصحابه  : ال الكتاب ، ق
 فمن كان منكم يريد  . خنلة ، أرصد ا قريشا ، حىت آتيه منهم خبرب ؛ وقد اين أن أستكره أحدا منكم 
سول اهللا صلى اهللا عليه الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فلريجع ؛ فأما أنا فماض ألمر ر

 من ختلف عن السرية مبعدن وسببه و  . وسلم ، فمضى ومضى معه أصحابه ، مل يتخلف عنه منهم أحد 
 حبران ، أضل سعد بن أيب وقاص ،  : سلك على احلجاز ، حىت إذا كان مبعدن ، فوق الفرع ، يقال له 

 ومضى عبداهللا بن جحش وبقية  . ليه يف طلبه  فتخلفا ع . وعتبة بن غزوان بعريا هلما ، كانا يعتقبانه 
    . أصحابه حىت نزل بنخلة 

  السرية تلتقي بتجارة لقريش 

 اسم  . فمرت به عري لقريش حتمل زبيبا وأدما ، وجتارة من جتارة قريش ، فيهما عمرو بن احلضرمي 
 مالك بن عباد أحد  :   عبداهللا بن عباد ، ويقال :  واسم احلضرمي  : احلضرمي ونسبه قال ابن هشام 

 قال  .  كندي  :  عمرو بن مالك ، أحد السكون ابن أشرس بن كندة ، ويقال  : الصدف ، واسم الصدف 
 وعثمان بن عبداهللا بن املغرية ، وأخوه نوفل بن عبداهللا ، املخزوميان ، واحلكم بن كيسان  : ابن إسحاق 

    ني و ما خلص به ابن جحش  ما جرى بني الفريق . ، موىل هشام بن املغرية 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم ، فأشرف هلم عكاشة بن حمصن ، وكان قد حلق رأسه ، 
 وتشاور القوم فيهم وذلك يف آخر يوم من رجب  . فلما رأوه أمنوا ، وقالوا عمار ، ال بأس عليكم منهم 

ه الليلة ليدخلن احلرم ، فليمتنعن منكم به ، ولئن قتلتموهم  واهللا لئن تركتم القوم هذ : ، فقال القوم 
لتقتلنهم يف الشهر احلرام ؛ فتردد القوم ، وهابوا اإلقدام عليهم ، مث شجعوا أنفسهم عليهم ، وأمجعوا على 

 فرمى واقد بن عبداهللا التميمي عمرو بن احلضرمي بسهم  . قتل من قدروا عليه منهم ، وأخذ ما معهم 
 وأقبل  .  واستأسر عثمان بن عبداهللا ، واحلكم بن كيسان ؛ وأفلت لقوم نوفلُ بن عبداهللا فأعجزهم فقتله ،

  . عبداهللا ابن جحش وأصحابه بالعري وباألسريين ، حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما  إن  :  أن عبداهللا قال ألصحابه  : وقد ذكر بعض آل عبداهللا بن جحش 
 فعزل لرسول اهللا صلى اهللا عليه - وذلك قبل أن يفرض اهللا تعاىل اخلمس من املغامن -غنمنا اخلمس 

 إنكار الرسول صلى اهللا عليه وسلم قتاهلم يف األشهر  . وسلم مخس العري ، وقسم سائرها بني أصحابه 
 ما أمرتكم بقتال  :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ؛ قال  فلما قدموا على : احلرم قال ابن إسحاق 
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 وأىب أن يأخذ من ذلك شيئا ؛ فلما قال ذلك رسول اهللا صلى  .  فوقَّف العري واألسريين  . يف الشهر احلرام 
  . نعوا اهللا عليه وسلم سقط يف أيدي القوم ، وظنوا أم قد هلكوا ، وعنفهم إخوام من املسلمني فيما ص

 قد استحل حممد وأصحابه الشهر احلرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه األموال ،  : وقالت قريش 
 إمنا أصابوا ما أصابوا يف شعبان  : وأسروا فيه الرجال ؛ فقال من يرد عليهم من املسلمني ، ممن كان مبكة 

 عمرو - على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تفاَءلُ بذلك- توقع اليهود باملسلمني الشر وقالت يهود  . 
بن احلضرمي قتله واقد بن عبداهللا ، عمرو ، عمرت احلرب ؛ واحلضرمي ، حضرت احلرب ؛ وواقد بن 

 القرآن يقر ما فعله ابن جحش فلما أكثر الناس  .  فجعل اهللا ذلك عليهم ال هلم  . عبداهللا ، وقدت احلرب 
 يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه ، قل   ""   : هللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك ، أنزل اهللا على رسول ا

 أي  ""  قتال فيه كبري ، وصد عن سبيل اهللا وكفر به ، واملسجد احلرام ، وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا 
 إن كنتم قتلتم يف الشهر احلرام فقد صدوكم عن سبيل اهللا مع الكفر به ، وعن املسجد احلرام ،

 أي قد  :   "   والفتنة أكرب من القتل   " وإخراجكم منه وأنتم أهله ، أكرب عند اهللا من قتل من قتلتم منهم 
 وال   " كانوا يفتنون املسلم يف دينه ، حىت يردوه إىل الكفر بعد إميانه ، فذلك أكرب عند اهللا من القتل 

 أي مث هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه  :   "  يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 
 فلما نزل القرآن ذا من األمر ، وفرج اهللا تعاىل عن املسلمني ما كانوا فيه من  . ، غري تائبني وال نازعني 

الشفق ، قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العري واألسريين ، وبعثت إليه قريش يف فداء عثمان بن 
 - ال نفديكمومها حىت يقدم صاحبانا  : كيسان ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا واحلكم بن 

  .  فإنا خنشاكم عليهما ، فإن تقتلومها ، نقتل صاحبيكم -يعين سعد بن أيب وقاص ، وعتبة بن غزوان 

وت عثمان  إسالم ابن كيسان و م . فقدم سعد وعتبة ، فأفدامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم 
كافرا فأما احلكم بن كيسان فأسلم فحسن إسالمه ، وأقام عند رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم حىت قُتل 

 طمع ابن جحش أمري  .  وأما عثمان بن عبداهللا فلحق مبكة ، فمات ا كافرا  . يوم بئر معونة شهيدا 
 بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حني السرية يف األجر وما نزل يف ذلك من القرآن فلما جتلى عن عبداهللا

 يا رسول اهللا ، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر  : نزل القرآن ، طمعوا يف األجر ، فقالوا 
 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك   "   :  فأنزل اهللا عز وجل فيهم  ؟ ااهدين 

      .  ، فوضعهم اهللا عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء  "  ور رحيم يرجون رمحة اهللا ، واهللا عف

 إحالل الفيء وقسمه قال ابن  . واحلديث يف هذا عن الزهري ، ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبري 
 أن اهللا عز وجل قسم الفيء حني أحله ، فجعل أربعة  :  وقد ذكر بعض آل عبداهللا بن جحش  : إسحاق 

  .  أفاءه اهللا ، ومخسا إىل اهللا ورسوله ، فوقع على ما كان عبداهللا بن جحش صنع يف تلك العري أمخاس ملن
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 وعمرو بن احلضرمي أول من  .  وهي أول غنيمة غنمها املسلمون  : أول غنيمة للمسلمني قال ابن هشام 
 شعر عبداهللا بن جحش  . قتله املسلمون ، وعثمان بن عبداهللا ، واحلكم بن كيسان أول من أسر املسلمون 

 فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف غزوة عبداهللا بن جحش ،  : يف هذه السرية قال ابن إسحاق 
 قد أحل حممد وأصحابه الشهر احلرام ، وسفكوا  :  بل عبداهللا بن جحش قاهلا ، حني قالت قريش  : ويقال 

    :  - هي لعبداهللا ابن جحش  : قال ابن هشام  -فيه الدم وأخذوا فيه املال ، وأسروا فيه الرجال 

 وأعظم منه لو يرى الرشد راشد  تعدون قتال يف احلرام عظيمة

 وكفر به واهللا راء وشاهد  صدودكم عما يقول حممد

 لئال يرى هللا يف البيت ساجد  وإخراجكم من مسجد اهللا أهله

 وأرجف باإلسالم باغ وحاسد  فإنا وإن عريمتونا بقتله

 بنخلة ملا أوقد احلرب واقد   سقينا من ابن احلضرمي رماحنا 

 ينازعه غُلّ من القد عاند  دما وابن عبداهللا عثمان بيننا

 صرف القبلة إلى الكعبة

 صرفت القبلة يف شعبان على رأس مثانية عشر شهرا من مقدم رسول اهللا صلى   :   ويقال   :  قال ابن إسحاق 
     .  دينة اهللا عليه وسلم امل

  غزوة بدر الكبرى

  عير أبي سفيان

 مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع بأيب سفيان بن حرب مقبال من الشام يف عري   :  قال ابن إسحاق 
لقريش عظيمة ، فيها أموال لقريش وجتارة من جتارام ، وفيها ثالثون رجال من قريش أو أربعون ، منهم 

 قال ابن هشام   .  يب بن عبد مناف بن زهرة ، وعمرو بن العاص بن وائل بن هشام خمرمة بن نوفل بن أه
     .   عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم   :   ويقال   :  

  ندب المسلمين للعير و حذر أبي سفيان

كر ،  فحدثين حممد بن مسلم الزهري ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبداهللا بن أيب ب  :  قال ابن إسحاق 
ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبري وغريهم من علمائنا ، عن ابن عباس ، كل قد حدثين بعض هذا 
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 ملا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب   :  احلديث فاجتمع حديثهم فيما سقته من حديث بدر ، قالوا 
قريش فيها أمواهلم فاخرجوا إليها لعل  هذه عري   :  سفيان مقبال من الشام ، ندب املسلمني إليهم ، وقال 

 فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم ، وذلك أم مل يظنوا أن رسول اهللا صلى اهللا   .  اهللا ينِفلُكُموها 
 وكان أبو سفيان حني دنا من احلجاز يتحسس األخبار ويسأل من لقي من   .  عليه وسلم يلقى حربا 

 أن حممدا قد استنفر أصحابه لك   :   حىت أصاب خربا من بعض الركبان   .  الركبان ختوفا على أمر الناس 
 فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري ، فبعثه إىل مكة ، وأمره أن يأيت قريشا   .  ولعريك فحذر عند ذلك 

ىل  فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إ  .  فيستنفرهم إىل أمواهلم ، وخيربهم أن حممدا قد عرض هلا يف أصحابه 
        .  مكة 

  ذكر رؤيا عاتكة بنت عبداملطلب 

  عاتكة تقص رؤياها على أخيها العباس 

 فأخربين من ال أم عن عكرمة عن ابن عباس ، ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبري   :  قال ابن إسحاق 
 فبعث   .   أفزعتها  وقد رأت عاتكة بنت عبداملطلب ، قبل قدوم ضمضم مكة بثالث ليال ، رؤيا  :  ، قاال 

 يا أخي ، واهللا لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتين ، وختوفت أن   :  إىل أخيها العباس بن عبداملطلب فقالت له 
 رأيت   :   قالت   ؟   وما رأيت   :  يدخل على قومك منها شر ومصيبة ، فاكتم عين ما أحدثك به ؛ فقال هلا 

 أال انفروا يا لَغدر ملصارعكم يف   :  األبطح ، مث صرخ بأعلى صوته راكبا أقبل على بعري له ، حىت وقف ب
ثالث ، فأرى الناس اجتمعوا إليه ، مث دخل املسجد والناس يتبعونه ، فبينما هم حوله مثَل به بعريه على 

لى رأس أيب  مث مثل به بعريه ع  :   أال انفروا يالغدر ملصارعكم يف ثالث   :  ظهر الكعبة ، مث صرخ مبثلها 
 فأقبلت وي ، حىت إذا كانت بأسفل اجلبل ارفضت ،   .   مث أخذ صخرة فأرسلها   .  قبيس ، فصرخ مبثلها 

 واهللا إن هذه لرؤيا ، وأنت   :  فما بقي بيت من بيوت مكة ، وال دار إال دخلتها منها فلقة ؛ قال العباس 
     .  فاكتميها ، وال تذكريها ألحد 

  ث الرؤيا في قريش انتشار حدي

   .  مث خرج العباس ، فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وكان له صديقا ، فذكرها له ، واستكتمه إياها 

     .  فذكرها الوليد ألبيه عتبة ، ففشا احلديث مبكة ، حىت حتدثت به قريش يف أنديتها 

  ما جرى بين أبي جهل و العباس بسبب الرؤيا 
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دوت ألطوف بالبيت ، وأبو جهل بن هشام يف رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا  فغ  :  قال العباس 
 يا أبا الفضل ، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا ، فلما فرغت أقبلت   :  عاتكة ، فلما رآين أبو جهل قال 

   :   قلت   :   قال   ؟   يا بين عبداملطلب ، مىت حدثت فيكم هذه النبية   :  حىت جلست معهم ، فقال يل أبو جهل 

 يا بين عبداملطلب ، أما   :   قال   ؟   وما رأت   :   فقلت   :   تلك الرؤيا اليت رأت عاتكة ؛ قال   :   قال   ؟  وما ذاك 
 انفُروا يف ثالث ،   :  رضيتم أن يتنبأ رجالكم حىت تتنبأ نساؤكم ، قد زعمت عاتكة يف رؤياها أنه قال 

ثالث ، فإن يك حقا ما تقول فسيكون ، و إن متض الثالث ومل يكن من ذلك فسنتربص بكم هذه ال
 فواهللا ما كان مين إليه كبري   :   قال العباس   .  شيء ، نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت يف العرب 

     .   مث تفرقنا   :   قال   .  ، إال أين جحدت ذلك ، وأنكرت أن تكون رأت شيئا 

  مطلب يلمن العباس للينه مع أبي جهل نساء عبدال

 أقررمت هلذا الفاسق اخلبيث أن يقع يف   :  فلما أمسيت ، مل تبق امرأة من بين عبداملطلب إال أتتين ، فقالت 
 قد   :   قلت   :  رجالكم ، مث قد تناول النساء وأنت تسمع ، مث مل يكن عندك ِغير لشيء مما مسعت ، قال 

     .   وأمي اهللا ألتعرضن له ، فإن عاد ألكفينكُنه   .  ن مين إليه من كبري واهللا فعلت ، ما كا

  ضمضم الغفاري يستنجد قريشا ألبي سفيان 

 فغدوت يف اليوم الثالث من رؤيا عاتكة ، وأنا حديد مغضب أُرى أين قد فاتين منه أمر أحب أن   :  قال 
ه ، فواهللا إين ألمشي حنوه أتعرضه ، ليعود لبعض ما قال فأقع به  فدخلت املسجد فرأيت  :   قال   .  أدركه منه 

 إذ خرج حنو باب املسجد   :   قال   .  ، وكان رجال خفيفا ، حديد الوجه ، حديد اللسان ، حديد النظر 
 وإذا هو قد مسع ما   :   قال   !   ما له لعنه اهللا ، أكلُّ هذا فَرق مين أن أشامته   :   فقلت يف نفسي   :   قال   .  يشتد 

 صوت ضمضم بن عمرو الغفاري ، وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعريه ، قد جدع بعريه   :  مل أمسع 
 يا معشر قريش ، اللطيمةَ اللطيمةَ ، أموالكم مع أيب سفيان   :  ، وحول رحله ، وشق قيمصه ، وهو يقول 

 فشغلين عنه وشغله عين ما   :   قال   .  وها ، الغوثَ الغوثَ قد عرض هلا حممد يف أصحابه ، ال أرى أن تدرك
       .  جاء من األمر 

  قريش تتجهز للخروج 
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 أيظن حممد وأصحابه أن تكون كعري ابن احلضرمي ، كال واهللا ليعلمن غري   :  فتجهز الناس سراعا ، وقالوا 
 وأوعبت قريش ، فلم يتخلف من   .  ال  فكانوا بني رجلني ، إما خارج وإما باعث مكانه رج  .  ذلك 

        .  أشرافها أحد 

  تخلف أبي لهب عند بدر 

إال أن أبا هلب بن عبداملطلب ختلف ، وبعث مكانه العاصي بن هشام ابن املغرية ، وكان قد الط له 
ه ، بأربعة آالف درهم كانت له عليه ، أفلس ا ، فاستأجره ا على أن جيزئ عنه ، بعثه فخرج عن

     .  وختلف أبو هلب 

  أمية بن خلف يحاول التخلف 

 أن أمية بن خلف كان أمجع القعود ، وكان شيخا جليال   :   وحدثين عبداهللا بن أيب جنيح   :  قال ابن إسحاق 
جسيما ثقيال ، فأتاه عقبة بن أيب معيط ، وهو جالس يف املسجد بني ظهراين قومه ، مبجمرة حيملها ، 

   :   يا أبا علي ، استجمر ، فإمنا أنت من النساء ؛ قال   :  مر ، حىت وضعها بني يديه ، مث قال فيها نار وجم

     .   مث جتهز فخرج مع الناس   :  قبحك اهللا وقبح ما جئت به ، قال 

  ما وقع بين قريش وكنانة من الحرب قبل بدر ، و تحاجزهم يوم بدر 

هازهم ، وأمجعوا املسري ، ذكروا ما كان بينهم وبني بين بكر بن عبد  وملا فرغوا من ج  :  قال ابن إسحاق 
 إنا خنشى أن يأتونا من خلفنا ، وكانت احلرب اليت كانت بني قريش   :  مناة بن كنانة من احلرب ، فقالوا 

 يف ابٍن حلفص - كما حدثين بعض بين عامر بن لؤي ، عن حممد بن سعيد بن املسيب -وبني بين بكر 
األخيف ، أحد بين معيص بن عامر بن لؤي ، خرج يبتغي ضالة له بضجنان ، وهو غالم حدث يف بن 

رأسه ذؤابة ، وعليه حلة له ، وكان غالما وضيئا نظيفا ، فمر بعامر بن يزيد بن عامر بن امللوح ، أحد 
 ، وهو سيد بين يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وهو بضجنان

   .   أنا ابن حلفص ابن األخيف القرشي   :   قال   ؟   من أنت يا غالم   :  بين بكر يومئذ ، فرآه فأعجبه ؛ فقال 

 بلى واهللا ، إن لنا   :   قالوا   ؟   يا بين بكر ، ما لكم يف قريش من دم   :  فلما وىلَّ الغالم ، قال عامر بن زيد 
 فتبعه رجل من   :   قال   .   ما كان رجل ليقتل هذا الغالم برجله إال كان قد استوىف دمه   :  فيهم لدماء ؛ قال 

 يا معشر قريش ، قد   :  بين بكر ، فقتله بدم كان له يف قريش ؛ فتكلمت فيه قريش ، فقال عامر بن يزيد 
ونؤدي ما لكم قبلنا ، وإن شئتم  إن شئتم فأدوا علينا ما لنا قبلكم ،   .  كانت لنا فيكم دماء ، فما شئتم 
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 رجل برجل ، فتجافوا عما لكم ِقبلَنا ، ونتجاىف عما لنا قبلكم ، فهان ذلك الغالم على   :  فإمنا هي الدماء 
     .   فلهوا عنه ، فلم يطلبوا به   .   صدق ، رجل برجل   :  هذا احلي من قريش ، وقالوا 

 قتل مكرز عامر بن الملوح

ينما أخوه مكرز بن حفص بن األخيف يسري ِبمر الظهران ، إذ نظر إىل عامر بن يزيد بن عامر  فب  :  قال 
بن امللوح على مجل له ، فلما رآه أقبل إليه حىت أناخ به ، وعامر متوشح سيفه ، فعاله مكرز بسيفه حىت 

 فلما أصبحت قريش رأوا   .  قتله ، مث خاض بطنه بسيفه ، مث أتى به مكة ، فعلَّقه من الليل بأستار الكعبة 
 إن هذا لسيف عامر بن يزيد ، عدا   :  سيف عامر بن يزيد بن عامر معلقا بأستار الكعبة ، فعرفوه ؛ فقالوا 

 فبينما هم يف ذلك من حرم ، حجز اإلسالم بني   .  عليه مكرز بن حفص فقتله ، فكان ذلك من أمرهم 
     .   املسري إىل بدر ، فذكروا الذي بينهم وبني بين بكر فخافوهم الناس ؛ فتشاغلوا به ، حىت أمجعت قريش

  ما قاله مكرز شعرا في قتله عامر

     :  وقال مكرز بن حفص يف قتله عامرا 

 تذكرت أشالء احلبيب امللحب  ملا رأيت أنه هو عامر

 فال ترهبيه ، وانظري أي مركب   إنه هو عامر  :  وقلت لنفسي 

 مىت ما أُصبه بالفُرافر يعطب   أجلله ضربةوأيقنت أين إن

 على بطل شاكي السالح جمرب   خفضت له جأشي وألقيت كلكلي 

 عصارة هجن من نساء وال أب  ومل أك ملا التف روعي وروعه

 إذا ما تناسى ذحله كل عيهب  حللت به ِوتِري ومل أنس ذحله

 السيف ،   :     "   ويف هذا املوضع   "   الرجل األضبط ،   :     "  ع  يف غري هذا املوض  "   الفَرار   :  قال ابن هشام 
 الرجل   :   العيهب   :   قال اخلليل   .   العيهب   :   الذي ال عقل له ، ويقال لتيس الظباء وفحل النعام   :  والعيهب 

       .  الضعيف عن إدراك وتره 

  إبليس يغري قريشا بالخروج

 ملا أمجعت قريش املسري ذكرت   :   وحدثين يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبري ، قال   :  قال ابن إسحاق 
الذي كان بينها وبني بين بكر ، فكاد ذلك يثنيهم ، فتبدى هلم إبليس يف صورة سراقة بن مالك بن 
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 كنانة من خلفكم  أنا لكم جار من أن تأتيكم  :  جعشم املدجلي ، وكان من أشراف بين كنانة ، فقال هلم  
     .  بشئ تكرهونه ، فخرجوا سراعا 

  خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 - وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليال مضت من شهر رمضان يف أصحابه   :  قال ابن إسحاق 

 -ن أم مكتوم  واستعمل عمرو ب- خرج يوم األثنني لثمان ليال خلون من شهر رمضان   :  قال ابن هشام 

 ، أخا بين عامر بن لؤي ، على الصالة بالناس ، مث رد أبا لبابة من - عبداهللا بن أم مكتوم   :   امسه   :  ويقال 
 ودفع اللواء إىل مصعب بن عمري بن   :   صاحب اللواء قال ابن إسحاق   .  الروحاء ، واستعمله على املدينة 

     .   وكان أبيض   :   قال ابن هشام   .  هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار 

  رايتا الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 وكان أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رايتان سوداوان ، إحدامها مع علي بن أيب   :  قال ابن إسحاق 
     .   العقاب ، واألخرى مع بعص األنصار   :  طالب ، يقال هلا 

  عدد إبل المسلمين 

 وكانت إبل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ سبعني بعريا ، فاعتقبوها ،   :  سحاق قال ابن إ
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعلي بن أيب طالب ، ومرثد بن أيب مرثد الغنوي يعتقبون بعريا ، 

اهللا صلى اهللا عليه وكان محزة بن عبداملطلب ، وزيد بن حارثة ، وأبو كبشة ، وأنسة ، موليا رسول 
   :   قال ابن إسحاق   .  وسلم يعتقبون بعريا ، وكان أبو بكر ، وعمر ، وعبدالرمحن بن عوف يعتقبون بعريا 

 وكانت راية األنصار مع سعد بن   .  وجعل على الساقة قيس بن أيب صعصعة أخا بين مازن بن النجار 
     .  معاذ ، فيما قال ابن هشام 

   إلى بدر طريق المسلمين

 فسلك طريقه من املدينة إىل مكة ، على نقْب املدينة ، مث على العقيق ، مث على ذي   :  قال ابن إسحاق 
     .   ذات اجليش   :   قال ابن هشام   .  احلُليفة ، مث على أوالت اجليش 

  الرجل الذي اعترض الرسول و جواب سلمة له 



ابن هشام- سرية ابن هشام  347  

ن ، مث على ملل ، مث غَميس احلمام من مريني ، مث على صخريات اليمام  مث مر على تربا  :  قال ابن إسحاق 
، مث على السيالة ، مث على فج الروحاء ، مث على شنوكة ، وهي الطريق املعتدلة ؛ حىت إذا كان بعرق 

اس ،  لقوا رجال من األعراب ، فسألوه عن الن- عن غري ابن إسحاق   :   الظبية   :   قال ابن هشام -الظبية 
 أوفيكم رسول   :   سلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال   :  فلم جيدوا عنده خربا ؛ فقال له الناس 

 قال له   .   إن كنت رسول اهللا فأخربين عما يف بطن ناقيت هذه   :   نعم ، فسلم عليه ؛ مث قال   :   قالوا   ؟  اهللا 
   .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأقبل علي فأنا أخربك عن ذلك  ال تسأل   :  سلمة بن سالمة بن وقش 

 مه ، أفحشت على   :  نزوت عليها ، ففي بطنها منك سخلة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .  الرجل ؛ مث أعرض عن سلمة 

  بقية الطريق إلى بدر 

منها ، حىت إذا كان  لروحاء ، مث ارحتل ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجسج ، وهي بئر ا
باملنصرف ، ترك طريق مكة بيسار ، وسلك ذات اليمني على النازية ، يريد بدرا ، فسلك يف ناحية منها 

 رحقان ، بني النازية وبني مضيق الصفراء ، مث على املضيق ، مث انصب منه   :  ، حىت جزع واديا ، يقال له 
الصفراء ، بعث بسبس بن اجلهين ، حليف بين ساعدة ، وعدي بن أيب الزغباء ، حىت إذا كان قريبا من 

       .  اجلهين ، حليف بين النجار ، إىل بدر يتحسسان له األخبار ، عن أيب سفيان بن حرب وغريه 

،  فلما استقبل الصفراء ، وهي قرية بني جبلني   .  مث ارحتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد قدمها 
 هذا خمرىء ؛ وسأل عن   :   يقال ألحدمها ، هذا مسلح ، ولآلخر   :   فقالوا   ؟  سأل عن جبليهما ما امسامها 

 بنو النار وبنو حراق ، بطنان من بين غفار ، فكرههما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  أهلهما ، فقيل 
 فتركهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصفراء   .  واملرور بينهما ، وتفاءل بأمسائهما وأمساء أهلهما 

     .   ذَِفران ، فجزع فيه ، مث نزل   :  بيسار ، وسلك ذات اليمني على واد يقال له 

  ما قاله أبو بكر وعمر و المقداد تشجيعا للجهاد 

ام أبو بكر وأتاه اخلرب عن قريش مبسريهم ليمنعوا عريهم ؛ فاستشار الناس ، وأخربهم عن قريش ؛ فق
 يا   :   مث قام املقداد بن عمرو فقال   .   مث قام عمر بن اخلطاب ، فقال وأحسن   .  الصديق ، فقال وأحسن 

 اذهب    ""     :  رسول اهللا ، امض ملا أراك اهللا فنحن معك ، واهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى 
 ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون ، فوالذي   .      ""  أنت وربك فقاتال ، إنا ههنا قاعدون 
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بعثك باحلق لو سرت بنا إىل برك الغماد جلالدنا معك من دونه ، حىت تبلغه ؛ فقال له رسول اهللا صلى اهللا 
     .  عليه وسلم خريا ، ودعا له به 

  استشارة األنصار 

شريوا علي أيها الناس ، وإمنا يريد األنصار ، وذلك أم عدد  أ  :  مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 يا رسول اهللا ، إنا برآء من ذمامك حىت تصل إىل ديارنا ، فإذا   :  الناس ، وأم حني بايعوه بالعقبة ، قالوا 

عليه وسلم  فكان رسول اهللا صلى اهللا   .  وصلت إلينا ، فأنت يف ذمتنا مننعك مما مننع منه أبناءنا ونساءنا 
يتخوف أال تكون األنصار ترى عليها نصره إال ممن دمهه باملدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسري 

 واهللا   :   فلما قال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال له سعد بن معاذ   .  م إىل عدو من بالدهم 
 فقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو   :    أجل ؛ قال  :   قال   ؟  لكأنك تريدنا يا رسول اهللا 

احلق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة ، فامض يا رسول اهللا ملا أردت 
فنحن معك ، فوالذي بعثك باحلق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك ، ما ختلف منا 

 لعل اهللا يريك   .   بنا عدونا غدا ، إنا لَصبر يف احلرب ، صدق يف اللقاء رجل واحد ، وما نكره أن تلقى
 فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول سعد ، ونشطه   .  منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة اهللا 

اهللا لكأين اآلن أنظر إىل  سريوا وأبشروا ، فإن اهللا تعاىل قد وعدين إحدى الطائفتني ، و  :  ذلك ؛ مث قال 
     .  مصارع القوم 

  التعرف على أخبار قريش 

 األصافر ؛ مث احنط   :   يقال هلا   .  مث ارحتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذفران ، فسلك على ثنايا 
 ؛ مث نزل قريبا من بدر  الدبة ، وترك احلنان بيمني وهو كثيب عظيم كاجلبل العظيم  :  منها إىل بلد يقال له 

 قال ابن إسحاق كما   .   الرجل هو أبو بكر الصديق   :   قال ابن هشام   .  ، فركب هو ورجل من أصحابه 
 حىت وقف على شيخ من العرب ، فسأله عن قريش ، وعن حممد   :  حدثين حممد بن حيىي بن حبان 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا   ؟  كما حىت خترباين ممن أنتما  ال أخرب  :  وأصحابه ، وما بلغه عنهم ؛ فقال الشيخ 
 فإنه بلغين أن حممدا   :   نعم ؛ قال الشيخ   :   قال   ؟   أذاك بذاك   :   قال   .   إذا أخربتنا أخربناك   :  عليه وسلم 

، للمكان وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدق الذي أخربين ، فهم اليوم مبكان كذا وكذا 
الذي به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ وبلغين أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان الذي 

 ممن   :   فلما فرغ من خربه ، قال   .  أخربين صدقين ، فهم اليوم مبكان كذا وكذا ، للمكان الذي فيه قريش 
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 ما   :   يقول الشيخ   :   قال   .  من ماء ، مث انصرف عنه  حنن   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ؟  أنتما 
       .   سفيان الضمري   :   ذلك الشيخ   :   يقال   :   قال ابن هشام   ؟  من ماء ، أمن ماء العراق 

  ظفر المسلمين برجلين من قريش يقفانهم على أخبارهم 

وسلم إىل أصحابه ؛ فلما أمسى بعث علي بن أيب  مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  قال ابن إسحاق 
طالب ، والزبري بن العوام ، وسعد بن أيب وقاص ، يف نفر من أصحابه ، إىل ماء بدر ، يلتمسون اخلرب له 

 فأصابوا رواية لقريش فيها أسلم ، غالم بين - كما حدثين يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبري -عليه 
 ، غالم بين العاص بن سعيد ، فأتوا ما فسألومها ، ورسول اهللا صلى اهللا احلجاج ، وعريض أبو يسار

 فكره القوم خربمها ، ورجوا   .   حنن سقاة قريش ، بعثونا نسقيهم من املاء   :  عليه وسلم قائم يصلي ، فقاال 
 وركع رسول اهللا   .  ركومها  حنن أليب سفيان ، فت  :   فلما أذلقومها قاال   .  أن يكونا أليب سفيان ، فضربومها 

 إذا صدقاكم ضربتمومها ، وإذا كذباكم   :  صلى اهللا عليه وسلم وسجد سجدتيه ، مث سلم ، وقال 
 هم واهللا وراء هذا الكثيب الذي   :   قاال   ؟  تركتمومها ، صدقا ، واهللا إما لقريش ، أخرباين عن قريش 

   ؟   كم القوم   :   فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -قنقل  الع  :   والكثيب -ترى بالعدوة القصوى 
 يوما تسعا ، ويوما   :   قاال   ؟   كم ينحرون كل يوم   :   ال ندري ؛ قال   :   قاال   ؟   ما عدم   :   كثري ؛ قال   :  قاال 

 فمن   :   مث قال هلما   .  لتسع مئة واأللف  القوم فيما بني ا  :  عشرا ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو البختري بن هشام ، وحكيم بن   :   قاال   ؟  فيهم من أشراف قريش 

حزام ، ونوفل بن خويلد ، واحلارث بن عامر بن نوفل ، وطعيمة بن عدي بن نوفل ، والنضر بن احلارث 
 وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، ونبيه ، ومنبه ابنا احلجاج ، وسهيل بن ، و زمعة بن األسود ،

 هذه مكة قد   :   فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الناس ، فقال   .  عمرو ، وعمرو بن عبد ود 
     .  ألقت إليكم أفالذ كبدها 

 بسبس وعدي يتجسسان األخبار

بن عمرو ، وعدي بن أيب الزغباء ، قد مضيا حىت نزال بدرا ، فأناخا إىل  وكان بسبس   :  قال ابن إسحاق 
 فسمع عدي   .  تل قريب من املاء ، مث أخذا شنا هلما يستقيان فيه ، وجمدي بن عمرو اجلهين على املاء 

ا تأيت  إمن  :  وبسبس جاريتني من جواري احلاضر ، ومها يتالزمان على املاء ، وامللزومة تقول لصاحبتها 
   .   صدقِت ، مث خلَّص بينهما   :   قال جمدي   .  العري غدا أو بعد غد ، فأعمل هلم ، مث أقضيك الذي لك 
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ومسع ذلك عدي وبسبس ، فجلسا على بعرييهما ، مث انطلقا حىت أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
     .  فأخرباه مبا مسعا 

  نجاة أبي سفيان بالعير

 هل   :  و سفيان بن حرب ، حىت تقدم العري حذرا ، حىت ورد املاء ؛ فقال دي بن عمرو و أقبل أب
 ما رأيت أحدا أنكره ، إال أين قد رأيت راكبني قد أناخا إىل هذا التل ، مث   :   فقال   ؟  أحسست أحدا 

ر بعرييهما ، ففته ، فإذا فيه  فأتى أبو سفيان مناخهما ، فأخذ من أبعا  .  استقيا يف شن هلما ، مث انطلقا 
 فرجع إىل أصحابه سريعا ، فضرب وجه عريه عن الطريق ،   .   هذه واهللا عالئف يثرب   :  النوى ؛ فقال 

     .  فساحل ا ، وترك بدرا بيسار ، وانطلق حىت أسرع 

  رؤيا جهيم بن الصلت في مصارع قريش

 رأى جهيم بن الصلت بن خمرمة بن عبداملطلب بن عبد مناف  وأقبلت قريش ، فلما نزلوا اجلحفة ،  :  قال 
 إذ نظرت إىل رجل قد أقبل على   .   إين رأيت فيما يرى النائم ، وإين لبني النائم واليقظان   :  رؤيا ، فقال 

،  قتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو احلكم بن هشام   :  فرس حىت وقف ، ومعه بعري له ؛ مث قال 
وأمية بن خلف ، وفالن وفالن ، فعدد رجاال ممن قتل يوم بدر ، من أشراف قريش ، مث رأيته ضرب يف 

 فبلغت   :   قال   .  لَبة بعريه ، مث أرسله يف العسكر ، فما بقي خباء من أخبية العسكر إال أصابه نضح من دمه 
        .  يعلم غدا من املقتول إن حنن التقينا  وهذا أيضا نيب آخر من بين املطلب ، س  :  أبا جهل ؛ فقال 

  أبو سفيان يرسل إلى قريش يطلب منهم الرجوع

 إنكم إمنا خرجتم لتمنعوا   :   وملا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عريه ، أرسل إىل قريش   :  قال ابن إسحاق 
 واهللا ال نرجع حىت   :  هشام عريكم ورجالكم وأموالكم ، فقد جناها اهللا ، فارجعوا ؛ فقال أبو جهل بن 

 فنقيم عليه ثالثا ، فننحر - وكان بدر مومسا من مواسم العرب ، جيتمع هلم به سوق كل عام -نرد بدرا 
اجلزر ، ونطعم الطعام ، ونسقي اخلمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب ومبسرينا ومجعنا ، فال 

 األخنس يرجع ببين زهرة وقال األخنس بن شريق بن عمرو بن   .  يزالون يهابوننا أبدا بعدها ، فامضوا 
 يا بين زهرة ، قد جنَّى اهللا لكم أموالكم ، وخلّص   :  وهب الثقفي ، وكان حليفا لبين زهرة و هم باجلحفة 

 لكم صاحبكم خمرمة بن نوفل ، وإمنا نفرمت لتمنعوه وماله ، فاجعلوا يل جبنها وارجعوا ، فإنه ال حاجة

 فرجعوا ، فلم يشهدها زهري واحد ،   .  لكم بأن خترجوا يف غري ضيعة ، ال ما يقول هذا ، يعين أبا جهل 
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 ومل يكن بقي من قريش بطن إال وقد نفر منهم ناس ، إال بين عدي بن   .  أطاعوه وكان فيهم مطاعا 
لم يشهد بدرا من هاتني كعب ، مل خيرج منهم رجل واحد ، فرجعت بنو زهرة مع األخنس بن شريق ، ف

 وبني بعض قريش - وكان يف القوم - وكان بني طالب بن أيب طالب   .  القبيلتني أحد ، ومشى القوم 
 فرجع طالب   .   معنا ، أن هواكم ملع حممد   واهللا لقد عرفنا يا بين هاشم ، وإن خرجتم  :  حماورة ، فقالوا 

     :   طالب  وقال طالب بن أيب  .  إىل مكة مع من رجع 

إما يغزونّ طالب ماله  يف عصبة حمالف حمارب 

 فليكن املسلوب غري السالب  يف ِمقنب من هذه املقانب

    وليكن املغلوب غري الغالب 

     .  شعر  عن غري واحد من الرواة لل  "   وليكن املغلوب   "   ، وقوله   "   فليكن املسلوب   "     :   قوله   :  قال ابن هشام 

  قريش تنزل بالعدوة والمسلمون ببدر 

 ومضت قريش حىت نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي ، خلف العقنقل وبطن الوادي ،   :  قال ابن إسحاق 
وهو يلْيل ، بني بدر و بني العقنقل ، الكثيب الذي خلفه قريش ، والقُلُب ببدر يف العدوة الدنيا من بطن 

 وبعث اهللا السماء ، وكان الوادي دهسا ، فأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  يليل إىل املدينة 
وأصحابه منها ما لبد هلم األرض ، ومل مينعهم عن السري ، وأصاب قريشا منها ما مل يقدروا على أن 

أدىن ماء من بدر  فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبادرهم إىل املاء ، حىت إذا جاء   .  يرحتلوا معه 
     .  نزل به 

 الحباب يشير على الرسول صلى اهللا عليه وسلم بمكان النزول 

 أن احلباب بن املنذر بن اجلموح قال   :   فحدثت عن رجال من بين سلمة ، أم ذكروا   :  قال ابن إسحاق 
نتقدمه ، وال نتأخر عنه ، أم هو الرأي  يا رسول اهللا ، أرأيت هذا املرتل ، أمرتال أنزلكه اهللا ليس لنا أن   :  

 يا رسول اهللا ، فإن هذا ليس مبرتل ،   :   بل هو الرأي واحلرب واملكيدة ، فقال   :   قال   ؟  واحلرب واملكيدة 
فاض بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم ، فنرتله ، مث نغور ما وراءه من القلب ، مث نبين عليه حوضا 

 لقد أشرت   :   ، مث نقاتل القوم ، فنشرب وال يشربون ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنملؤه ماء
 فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه من الناس ، فسار حىت إذا أتى أدىن ماء من   .  بالرأي 

يه ، فملىء ماء ، مث القوم نزل عليه ، مث أمر بالقلب فغورت ، و بىن حوضا على القَليب الذي نزل عل
       .  قذفوا فيه اآلنية 
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  بناء العريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 يا نيب اهللا ، أال نبين   :   أن سعد بن معاذ قال   :   فحدثين عبداهللا بن أيب بكر أنه حدث   :  قال ابن إسحاق 
 أعزنا اهللا وأظهرنا على عدونا ، كان لك عريشا تكون فيه ، ونعد عندك ركائبك ، مث نلقى عدونا ، فإن

ذلك ما أحببنا ، وإن كانت األخرى ، جلست على ركائبك ، فلحقت مبن وراءنا ، فقد ختلف عنك 
أقوام ، يا نيب اهللا ، ما حنن بأشد لك حبا منهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما ختلفوا عنك ، مينعك اهللا 

 مث   .   عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرياً ، ودعا له خبري  فأثىن  .  م ، يناصحونك وجياهدون معك 
     .  بين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عريش ، فكان فيه 

  ارتحال قريش ودعاء الرسول عليهم 

 وقد ارحتلت قريش حني أصبحت ، فأقبلت ، فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  قال ابن إسحاق 
صب من العقنقل وسلم تاللهم هذه قريش قد   :   قال - و هو الكثيب الذي جاءوا منه إىل الوادي -و 

   .  أقبلت خبيالئها وفخرها ، حتادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذي وعدتين ، اللهم أحنهم الغداة 

 إن يكن -ل له أمحر  وقد رأى عتبة بن ربيعة يف القوم على مج-وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وقد كان خفاف بن أمياء بن رحضة   .  يف أحد القوم خري فعند صاحب اجلمل األمحر ، إن يطيعوه يرشدوا 

الغفاري ، أو أبوه أمياء بن رحضة الغفاري ، بعث إىل قريش ، حني مروا به ، ابنا له جبزائره أهداها هلم ، 
 أن وصلتك رحم ، قد   :   فأرسلوا إليه مع ابنه   :   قال   .   فعلنا  إن أحببتم أن مندكم بسالح ورجال  :  وقال 

قضيت الذي عليك ، فلعمري لئن كنا إمنا نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم ، ولئن كنا إمنا نقاتل اهللا 
     .  ، كما يزعم حممد ، فما ألحد باهللا من طاقة 

  إسالم ابن حزام 

ريش حىت وردوا حوض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم حكيم بن فلما نزل الناس أقبل نفر من ق
 فما شرب منه رجل يومئذ إال قتل ، إال ما كان   .   دعوهم   :  حزام ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 قال  فكان إذا اجتهد يف ميينه ،  .  من حكيم بن حزام ، فإنه مل يقتل ، مث أسلم بعد ذلك ، فحسن إسالمه 
     .   ال والذي جناين من يوم بدر   :  

  محاولة قريش الرجوع عن القتال 
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   :   وحدثين أيب إسحاق بن يسار وغريه من أهل العلم ، عن أشياخ من األنصار ، قالوا   :  قال ابن إسحاق 

 فاستجال   :  ل  احزروا لنا أصحاب حممد ، قا  :  ملا اطمأن القوم ، بعثوا عمري بن وهب اجلمحي فقالوا 
 ثالث مائة رجل ، يزيدون قليال أو ينقصون ، ولكن   :  بفرسه حول العسكر مث رجع إليهم ، فقال 

 فضرب يف الوادي حىت أبعد ، فلم ير شيئا ، فرجع إليهم   :   قال   ؟  أمهلوين حىت أنظر أللقوم كمني أو مدد 
 قريش ، الباليا حتمل املنايا ، نواضح يثرب حتمل  ما وجدت شيئا ، ولكن قد رأيت ، يا معشر  :  فقال 

املوت الناقع ، قوم ليس معهم منعة وال ملجأ إال سيوفهم ، واهللا ما أرى أن يقتل رجل منهم ، حىت يقتل 
 فلما مسع حكيم بن   .   فروا رأيكم   ؟  رجال منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خري العيش بعد ذلك 

 يا أبا الوليد ، إنك كبري قريش وسيدها ،   :   الناس ، فأتى عتبة بن ربيعة ، فقال حزام ذلك مشى يف
   :   قال   ؟   وما ذاك يا حكيم   :   قال   ؟  واملطاع فيها ، هل لك إىل أن ال تزال تذكر فيها خبري إىل آخر الدهر 

علت ، أنت علي بذلك ، إمنا هو  قد ف  :  ترجع بالناس ، وحتمل أمر حليفك عمرو بن احلضرمي ؛ قال 
     .  حليفي ، فعلي عقله وما أصيب من ماله ، فأت ابن احلنظلية 

  الحنظلية ونسبها 

 واحلنظلية أم أيب جهل ، وهي أمساء بنت خمُربة ، أحد بين شل بن دارم بن مالك بن   :  قال ابن هشام 
ن يشجر أمر الناس غريه ، يعين أبا جهل بن  فإين ال أخشى أ-حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم 

 يا معشر قريش ، إنكم واهللا ما تصنعون بأن تلقوا حممدا   :   مث قام عتبة بن ربيعة خطيبا ، فقال   .  هشام 
وأصحابه شيئا ، واهللا لئن أصبتموه ال يزال الرجل ينظر يف وجه رجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه أو 

 من عشريته ، فارجعوا و خلوا بني حممد وبني سائر العرب ، فإن أصابوه فذاك الذي ابن خاله ، أو رجال
         .  أردمت ، وإن كان غري ذلك ألفاكم ومل تعرضوا منه ما تريدون 

 قال -   .   فانطلقت حىت جئت أبا جهل ، فوجدته قد نثل درعا له من جراا ، فهو يهنئها   :  قال حكيم 
   :   يا أبا احلكم ، إن عتبة أرسلين إليك بكذا وكذا ، للذي قال ؛ فقال   :   فقلت له - يهيئها   :  ابن هشام 

انتفخ واهللا سحره حني رأى حممدا وأصحابه ، كال واهللا ال نرجع حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد ، وما 
 مث بعث   .  ، فقد ختوفكم عليه بعتبة ما قال ، ولكنه قد رأى أن حممدا وأصحابه أكلة جزور ، وفيهم ابنه 

 هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس ، وقد رأيت ثأرك بعينك ، فقم فانشد   :  إىل عامر بن احلضرمي ، فقال 
 واعمراه ، واعمراه ، فحميت   :   فقام عامر بن احلضرمي فاكتشف مث صرخ   .  خفرتك ، ومقتل أخيك 

 ما هم عليه من الشر ، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم احلرب ، وحِقب الناس ، واستوسقوا على
 سيعلم مصفِّر استه من انتفخ سحره   :   ، قال   "   انتفخ واهللا سحره   "   فلما بلغ عتبة قول أيب جهل   .  إليه عتبة 
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 وما كان   .  حللقوم من فوق السرة  الرئة وما حوهلا مما يعلق با  :   السحر   :   قال ابن هشام   .     ؟  ، أنا أم هو 
 حدثين   :   قال ابن هشام   :   رأيت عمرو بن حلي جير قصبه يف النار   :  حتت السرة ، فهو القُصب ، ومنه قوله 

 مث التمس عتبة بيضة ليدخلها يف رأسه ، فما وجد يف اجليش بيضة تسعه من عظم هامته   .  بذلك أبو عبيدة 
     .  عتجر على رأسه بربد له ؛ فلما رأى ذلك ا

  مقتل األسود بن عبداألسد المخزومي 

   :   وقد خرج األسود بن عبداألسد املخزومي ، وكان رجال شرسا سيئ اخللق ، فقال   :  قال ابن إسحاق 

أعاهد اهللا ألشربن من حوضهم ، أو ألهدمنه ، أو ألموتن دونه ؛ فلما خرج ، خرج إليه محزة بن 
، فلما التقيا ضربه محزة فأطن قدمه بنصف ساقه ، وهو دون احلوض ، فوقع على ظهره عبداملطلب 

 أن يرب ميينه ، وأتبعه - زعم -تشخب رجله دما حنو أصحابه ، مث حبا إىل احلوض حىت اقتحم فيه ، يريد 
     .  محزة فضربه حىت قتله يف احلوض 

  دعاء عتبة إلى المبارزة 

بيعة ، بني أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ، حىت إذا فصل من قال مث خرج بعده عتبة بن ر
 - عوف ، ومعوذ ، ابنا احلارث   :  الصف دعا إىل املبارزة ، فخرج إليه فتية من األنصار ثالثة ، وهم 

 رهط من   :    فقالوا  ؟   من أنتم   :   هو عبداهللا بن رواحة ؛ فقالوا   :   ورجل آخر ، يقال -وأمهما عفراء 
 يا حممد ، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا ؛   :   مث نادى مناديهم   .   ما لنا بكم من حاجة   :  األنصار ؛ قالوا 

 قم يا عبيدة بن احلارث ، وقم يا محزة ، وقم يا علي ، فلما قاموا   :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 نعم   :   علي ؛ قالوا   :   محزة ، وقال علي   :   عبيدة ، وقال محزة   :   قال عبيدة   ؟  م  من أنت  :  ودنوا منهم ، قالوا 

 فبارز عبيدة ، وكان أسن القوم ، عتبة بن ربيعة ، وبارز محزة شيبة بن ربيعة ؛ وبارز   .  ، أكفاء كرام 
لي فلم ميهل الوليد أن قتله ؛ واختلف  فأما محزة فلم ميهل شيبة أن قتله ؛ وأما ع  .  علي الوليد بن عتبة 

عبيدة وعتبة بينهما ضربتني ، كالمها أثبت صاحبه ؛ وكر محزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه ، 
 أن عتبة   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة   :   قال ابن إسحاق   .  واحتمال صاحبهما فحازاه إىل أصحابه 

     .   أكفاء كرام ، إمنا نريد قومنا   :  ألنصار ، حني انتسبوا بن ربيعة قال للفتية من ا

  التقاء الفريقين 
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 مث تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض ، وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال ابن إسحاق 
ورسول اهللا  إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ،   :  أصحابه أن ال حيملوا حىت يأمرهم ، وقال 

     .  صلى اهللا عليه وسلم يف العريش ، معه أبو بكر الصديق 

  تاريخ وقعة بدر 

 كما حدثين أبو   :   قال ابن إسحاق   .  فكانت وقعة بدر يوم اجلمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان 
       .  جعفر حممد بن علي بن احلسني 

  ضرب الرسول ابن غزية 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  حدثين حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه  و  :  قال ابن إسحاق 
وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر ، ويف يده قدح يعدل به القوم ، فمر بسواد بن غزية ، حليف بن 

 وهو -فف  سواد ؛ مثقلة ؛ وسواد يف األنصار غري هذا ، خم  :   يقال   :   قال ابن هشام -عدي بن النجار 
   :   فطعن يف بطنه بالقدح وقال - مستنصل من الصف   :   ويقال   :   قال ابن هشام -مستنتل من الصف  

 فكشف   .   فأقدين   :   يا رسول اهللا ، أوجعتين وقد بعثك اهللا باحلق والعدل ؛ قال   :  استو يا سواد ، فقال 
 ما محلك   :   فاعتنقه فقبل بطنه ؛ فقال   :   استقد ؛ قال   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بطنه ، وقال 

 يا رسول اهللا ، حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميس   :   قال   ؟  على هذا يا سواد 
     .   فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبري ، وقاله له   .  جلدي جلدك 

  الرسول يناشد ربه النصر 

 مث عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفوف ، ورجع إىل العريش فدخله ، ومعه   :  قال ابن إسحاق 
فيه أبو بكر الصديق ، ليس معه فيه غريه ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر 

 بعض   :   يا نيب اهللا   :  ، وأبو بكر يقول  اللهم إن لك هذه العصابة اليوم ال تعبد   :  ، ويقول فيما يقول 
 وقد خفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خفقة وهو يف   .  مناشدتك ربك ، فإن اهللا منجز لك ما وعدك 

 هذا جربيل أخذ بعنان فرس يقوده ، على   .   أبشر يا أبا بكر ، أتاك نصر اهللا   :  العريش ، مث انتبه فقال 
     .  ثناياه النقع 

  أول شهيد من المسلمين 
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 وقد رمى مهجع ، موىل عمر بن اخلطاب بسهم فقتل ، فكان أول قتيل من املسلمني ؛   :  قال ابن إسحاق 
مث رمى حارثة بن سراقة ، أحد بين عدي بن النجار ، وهو يشرب من احلوض ، بسهم فأصاب حنره ، 

     .  فقتل 

  الرسول يحرض على القتال 

 والذي نفس حممد بيده ، ال   :  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس فحرصهم ، وقال  مث   :  قال 
 فقال عمري بن احلُمام   .  يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حمتسبا ، مقبال غري مدبر ، إال أدخله اهللا اجلنة 

 أن أدخل اجلنة إال أن يقتلين هؤالء ، مث  بخ بخ ، أفما بيين وبني  :  أخو بين سلمة ، ويف يده مترات يأكلهن 
 وحدثين عاصم بن عمر   :   قال ابن إسحاق   .  قذف التمرات من يده وأخذ سيفه ، فقاتل القوم حىت قتل 

 قال   ؟   يا رسول اهللا ، ما يضحك الرب من عبده   :  بن قتادة ، أن عوف ابن احلارث ، وهو ابن عفراء قال 
     .   فرتع درعا كانت عليه فقذفها ، مث أخذ سيفه فقاتل القوم حىت قتل   .  لعدو حاسرا  غمسه يده يف ا  :  

  ما استفتح به أبو جهل 

 وحدثين حممد ابن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عبداهللا بن ثعلبة بن صعري العذري ،   :  قال ابن إسحاق 
 اللهم   :  ا بعضهم من بعض ، قال أبو جهل بن هشام  ملا التقى الناس ، ودن  :  حليف بين زهرة ، أنه حدثه 

     .   فكان هو املستفتح   .  أقطعنا للرحم ، وآتانا مبا ال يعرف ، فأحنه الغداة 

  الرسول يرمي المشركين بالحصباء 

  مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ حفنة من احلصباء فاستقبل قريشا ا ، مث  :  قال ابن إسحاق 

 شدوا ؛ فكانت اهلزمية ، فقتل اهللا تعاىل   :   شاهت الوجوه ، مث نضحهم ا ، وأمر أصحابه ، فقال   :  قال 
 فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول اهللا   .  من قتل من صناديد قريش ، وأسر من أسر من أشرافهم 

عريش ، الذي فيه رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العريش ، وسعد بن معاد قائم على باب ال
عليه وسلم ، متوشح السيف ، يف نفر من األنصار حيرسون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، خيافون عليه 

 يف وجه سعد بن معاذ الكراهية ملا - فيما ذكر يل -كَرة العدو ، ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 واهللا لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؛ قال   :   صلى اهللا عليه وسلم يصنع الناس ، فقال له رسول اهللا

 أجل واهللا يا رسول اهللا ، كانت أول وقعة أوقعها اهللا بأهل الشرك ، فكان اإلثخان يف القتل بأهل   :  
          .  الشرك احب إيل من استبقاء الرجال
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  نهى النبي عن قتل البعض وسببه 

 أن النيب صلى   :   وحدثين العباس بن عبداهللا بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس   :  قال ابن إسحاق 
 إين قد عرفت أن رجاال من بين هاشم وغريهم قد أخرجوا كرها ،   :  اهللا عليه وسلم قال ألصحابه يومئذ 

البختري بن هشام بن وال حاجة هلم بقتالنا ، فمن لقي منكم أحدا من بين هاشم فال يقتله ، ومن لقي أبا 
 أنقتل آباءنا وأبناءنا   :   فقال أبوحذيفة   :   قال   .  احلارث بن أسد فال يقتله ، فإنه إمنا أخرج مستكرها 

 ويقال ُأللِْجمنه   :   قال ابن هشام - ونترك العباس ، واهللا لئن لقيته ُأللِْحمنه السيف   .  وإخوتنا وعشريتنا 
 قال - يا أبا حفص   :   فبلغت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال لعمر بن اخلطاب   :   قال -السيف 

 أيضرب وجه عم - واهللا إنه ألول يوم كناين فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب حفص   :  عمر 
رب عنقه بالسيف ،  يا رسول اهللا دعين فألض  :   فقال عمر   ؟  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسيف 
 ما أنا بآمن من تلك الكلمة اليت قلت يومئذ ، وال أزال منها   :  فواهللا لقد نافق ، فكان أبو حذيفة يقول 

 وإمنا ى رسول اهللا   :   قال ابن إسحاق   .  خائفا ، إال أن تكفرها عين الشهادة ، فقتل يوم اليمامة شهيدا 
ختري ألنه كان أكف القوم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو صلى اهللا عليه وسلم عن قتل أيب الب

مبكة ، وكان ال يؤذيه ، وال يبلغه عنه شيء يكرهه ، وكان ممن قام يف نقض الصحيفة اليت كتبت قريش 
على وبين هاشم وبين املطلب ، فلقيه اذر بن زياد البلوي ، حليف األنصار ، مث من بين سامل بن عوف 

 ومع أيب البختري - إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد انا عن قتلك   :  اذر أليب البختري ، فقال 
بنت زهري بن احلارث بن أسد ؛ وجنادة رجل  زميل له ، قد خرج معه من مكة ، وهو جنادة بن ملَيحة 

 ال واهللا ما ، حنن بتاركي   :  قال له اذر  ف  ؟   وزميلي   :   قال - العاص   :   واسم أيب البختري   .  من بين ليث 
 ال واهللا ، إذن ألموتن أنا وهو   :  زميلك ، ما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بك وحدك ، فقال 

 فقال أبو البختري حني نازله   .  مجيعا ، ال تتحدث عين نساء مكة أين تركت زميلي حرصا على احلياة 
     :  القتال ، يرجتز اذر وأيب إال 

 حىت ميوت أو يرى سبيله   لن يسلم ابن حرة زميله 

     :   وقال اذر بن زياد يف قتله أبا البختري   .  فاقتتال فقتله اذر بن ذياد 

 فأثبت النسبة أين من بلي  إما جهلت أو نسيت نسيب

 والضاربني الكبش حىت ينحين  الطاعنني برماح اليزين

 أو بشون مبثلها من بين  تم من أبوه البختريبشر بي

 أطعن بالصعدة حىت تنثين  أنا الذي يقال أصلي من بلى
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 أرزم للموت كإرزام املري   وأعبط القرن بعضب مشريف 

رتل  الناقة اليت يست  :   واملري   .   عن غري ابن إسحاق   "   املري   "     :  فال ترى جمذرا يفري فري قال ابن هشام 
 والذي   :   مث إن اذر أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال   :   قال ابن إسحاق   .  لبنها على عسر

 قال ابن هشام   .  بعثك باحلق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به ، فأىب إال أن يقاتلين ، فقاتلته فقتلته 
     .  ث بن أسد  العاص بن هشام بن احلار  :   أبو البختري   :  

 مقتل أمية بن خلف

 وحدثنيه أيضاً   :   حدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه ، قال ابن إسحاق   :  قال ابن إسحاق 
 كان أمية بن خلف يل صديقا مبكة ، وكان   :  عبداهللا بن أيب بكر وغريمها ، عن عبدالرمحن بن عوف قال 

 يا   :  ت حني أسلمت عبدالرمحن وحنن مبكة ، فكان يلقاين إذ حنن مبكة فيقول امسي عبد عمرو ، فتسمي
 فإين ال أعرف الرمحن ، فاجعل بيين   :   نعم ؛ فيقول   :   فأقول   ؟  عبد عمرو أرغبت عن اسم مساكه أبواك 

 فكان   :   أعرف ، قال وبينك شيئا أدعوك به ، أما أنت فال جتيبين بامسك األول ، وأما أنا فال أدعوك مبا ال
 فأنت عبد اإلله   :   يا أبا علي ، اجعل ما شئت ، قال   :   فقلت له   :   يا عبد عمرو مل أجبه ، قال   :  إذا دعاين 

       .   يا عبد اإلله فأجيبه ، فأحتدث معه   :   فكنت إذا مررت به ، قال   :   نعم ، قال   :   فقلت   :  ، قال 

ان يوم بدر ، مررت به وهو واقف مع ابنه علي ابن أمية ، آخذ بيده ، ومعي أدراع قد حىت إذا ك
 يا عبد اإلله ، فقلت نعم ، هل   :   يا عبد عمرو فلم أجبه ، فقال   :   فلما رآين قال يل   .  استلبتها فأنا أمحلها 

 قال فطرحت األدراع   .     !   ها اهللا ذا   .  م  نع  :   قال قلت   .  لك يفّ فأنا خري لك من هذه األدراع اليت معك 
 قال مث   ؟   ما رأيت كاليوم قط ، أما لكم حاجة يف اللنب   :  بيده ويد ابنه ، وهو يقول  من يدي ، وأخذت 
ن  قال اب  .   يريد باللنب ، أن من أسرين افتديت منه بإبل كثرية اللنب   :   قال ابن هشام   .  خرجت أمشي ما

   :   حدثين عبدالواحد بن أيب عون ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه عبدالرمحن بن عوف ، قال   :  إسحاق 

 يا عبد اإلله ، من الرجل منكم املُعلم بريشة   :  قال يل أمية بن خلف ، وأنا بينه وبني ابنه ، آخذ بأيديهما 
 قال   .   ذاك الذي فعل بنا األفاعيل   :  ن عبداملطلب ؛ قال  ذاك محزة ب  :   قلت   :   قال   ؟  نعامة يف صدره 

 وكان هو الذي يعذب بالال مبكة على ترك اإلسالم ، - فواهللا إين ألقودمها إذ رآه بالل معي   :  عبدالرمحن 
فيخرجه إىل رمضاء مكة إذا محيت ، فيضجعه على ظهره ، مث يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره 

 رأس   :   فلما رآه ؛ قال   :   قال - أحد أحد   :   ال تزال هكذا أو تفارق دين حممد ؛ فيقول بالل   :  قول ، مث ي
   .   ال جنوت إن جنا   :   أي بالل ، أبأسريي ، قال   :   قلت   :   قال   .  الكفر أمية بن خلف ، ال جنوت إن جنا 

 يا أنصار اهللا   :   مث صرخ بأعلى صوته   :   قال   .   ال جنوت إن جنا   :  اء ، قال  أتسمع يا ابن السود  :   قلت   :  قال 
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 فأحاطوا بنا حىت جعلونا يف مثل املُسكة وأنا أذب   :   قال   .  ، رأس الكفر أمية بن خلف ، ال جنوت إن جنا 
   .  ة ما مسعت مثلها قط  فأخلف رجل السيف ، فضرب رجل ابنه فوقع ، وصاح أمية صيح  :  عنه ، قال 

بأسيافهم ، حىت   فهربومها   :   انج بنفسك ، وال جناء بك فواهللا ما أغين عنك شيئا ، قال   :   فقلت   :  قال 
     .   يرحم اهللا بالال ، ذهبت أدراعي وفجعين بأسريي   :   فكان عبدالرمحن يقول   :   قال   .  فرغوا منهما 

  درالمالئكة تشهد وقعة ب

 حدثين رجل من بين غفار   :   وحدثين عبداهللا ابن أيب بكر أنه حدث عن ابن عباس قال   :  قال ابن إسحاق 
 أقبلت أنا وابن عم يل حىت أصعدنا يف جبل يشرف بنا على بدر ، وحنن مشركان ، ننتظر الوقعة   :  ، قال 

ا حنن يف اجلبل ، إذ دنت منا سحابة ، فسمعنا  فبين  :  على من تكون الدبرة ، فننتهب مع من ينتهب ، قال 
 أقدم حيزوم ؛ فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه ، فمات   :  فيها مححمة اخليل ، فسمعت قائال يقول 

 وحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، عن بعض   :   قال ابن إسحاق   .  مكانه ، وأما أنا فكدت أهلك ، مث متاسكت 
 لو كنت اليوم   :   مالك بن ربيعة ، وكان شهد بدرا ، قال ، بعد أن ذهب بصره بين ساعدة عن أيب أسيد

 قال ابن   .  ببدر ومعي بصري ألريتكم الشعب الذي خرجت منه املالئكة ، ال أشك فيه وال أمتارى 
  وحدثين أيب إسحاق بن يسار ، عن رجال من بين مازن بن النجار ، عن أيب داود املازين ،  :  إسحاق 

 إين ألتبع رجال من املشركني يوم بدر ألضربه ، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه   :  وكان شهد بدرا ، قال 
 وحدثين من ال أم عن ِمقسم ، موىل عبداهللا ابن   :   قال ابن إسحاق     .  سيفي ، فعرفت أنه قد قتله غريي 

الئكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها على  كانت سيما امل  :  احلارث ، عن عبداهللا بن عباس ، قال 
 أن علي بن أيب طالب   :   وحدثين بعض أهل العلم   :   قال ابن هشام   .  ظهورهم ، ويوم حنني عمائم محرا 

 تيجان العرب ، وكانت سيما املالئكة يوم بدر عمائم بيضا وقد أرخوها على ظهورهم ،   :   العمائم   :  قال 
 وحدثين من ال أم عن مقسم ، عن ابن   :   قال ابن إسحاق   .   كانت عليه عمامة صفراء إال جربيل فإنه
 ومل تقاتل املالئكة يف يوم سوى بدر من األيام ، وكانوا يكونون فيما سواه من األيام عددا   :  عباس ، قال 

       .  ومددا ال يضربون 

  مقتل أبي جهل

     :  ل يومئذ يرجتز ، وهو يقاتل ويقول  وأقبل أبو جه  :  قال ابن إسحاق 

 بازل عامني حديث سين   ما تنقم احلرب العوان مين 

  ملثل هذا ولدتين أمي 



ابن هشام- سرية ابن هشام  360  

  شعار المسلمين ببدر 

 عود إىل   .   أحد أحد   :   وكان شعار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر   :  قال ابن هشام 
 فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عدوه ، أمر بأيب جهل أن   :  مقتل أيب جهل قال ابن إسحاق 

 وكان أول من لقي أبا جهل ، كما حدثين ثور بن يزيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس   .  يلتمس يف القتلى 
   :  سلمة  قال معاذ بن عمرو بن اجلموح ، أخو بين   :  ، وعبداهللا بن أيب بكر أيضاً قد حدثين ذلك ، قاال 

 ويف احلديث عن   .   الشجر امللتف   :   احلرجة   :   قال ابن هشام -مسعت القوم وأبو جهل يف مثل احلرجة 
 هي شجرة من األشجار ال يوصل إليها ، وهم   :   أنه سأل أعرابيا عن احلرجة ؛ فقال   :  عمر بن اخلطاب 

 فلما مسعتها جعلته من شأين ، فصمدت حنوه ، فلما أمكنين   :    قال  .   أبو احلكم ال خيُلص إليه   :  يقولون 
محلت عليه ، فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه ، فواهللا ما شبهتها حني طاحت إال بالنواة تطيح من 

 وضربين ابنه عكرمة على عاتقي ، فطرح يدي ، فتعلقت   :   قال   .  حتت مرضخة النوى حني يضرب ا 
 جنيب ، وأجهضين القتال عنه ، فلقد قاتلت عامة يومي ، وإين ألسحبها خلفي ، فلما آذتين جبلدة من

 مث عاش بعد ذلك حىت كان   :   قال ابن إسحاق   .  وضعت عليها قدمي ، مث متطيت ا عليها حىت طرحتها 
 وقاتل   .   فتركه و به رمق  مث مر بأيب جهل وهو عقري ، معوذ بن عفراء ، فضربه حىت أثبته ،  .  زمان عثمان 

معوذ حىت قتل ، فمر عبداهللا بن مسعود بأيب جهل ، حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم أن يلتمس 
 انظروا ، إن خفي عليكم يف - فيما بلغين -يف القتلى ، وقد قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ت يوما أنا وهو على مأدبة لعبداهللا بن جدعان ، وحنن القتلى ، إىل أثر جرح يف ركبته ، فإين ازدمح
غالمان ، وكنت أشف منه بيسري ، فدفعته فوقع على ركبتيه ، فجحش يف إحدامها جحشا مل يزل أثره به 

 وقد كان   :   قال - فوجدته بآخر رمق فعرفته ، فوضعت رجلي على عنقه   :   قال عبداهللا بن مسعود   .  
 ومباذا أخزاين ،   :   قال   ؟   هل أخزاك اهللا يا عدو اهللا   :   فآذاين ولكزين ، مث قلت له ضبث يب مرة مبكة ،

   :   ضبث   :   قال ابن هشام   .   هللا ولرسوله   :   قلت   :   قال   ؟  أعمد من رجل قتلتموه ، أخربين ملن الدائرة اليوم 

     :  مجي  قال ضاىبء بن احلارث الرب  .  قبض عليه ولزمه 

   .  من الود مثل الضابث املاَء باليِد   فأصبت مما كان بيين وبينكم

     ؟   أعار على رجل قتلتموه ، أخربين ملن الدائرة اليوم   :   ويقال   :  قال ابن هشام 

  رأس عدو اهللا بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 لقد ارتقيت مرتقى   :   قال يل   :  م ، أن ابن مسعود كان يقول  وزعم رجال من بين خمزو  :  قال ابن إسحاق 
 يا   :   مث احتززت رأسه مث جئت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقلت   :  صعبا يا رويِعي الغنم ؛ قال 

 آِهللا الذي ال إله   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  رسول اهللا ، هذا رأس عدو اهللا أيب جهل ؛ قال 
 نعم ، واهللا الذي ال إله غريه   :   فقلت   :   قال - وكانت ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال -غريه 

 وحدثين أبو   :   قال ابن هشام   .  ، مث ألقيت رأسه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا 
 إين أراك   :   أن عمر بن اخلطاب قال لسعيد بن العاص ، ومر به   :  ملغازي عبيدة وغريه من أهل العلم با

كأن يف نفسك شيئا ، أراك تظن أين قتلت أباك ؛ إين لو قتله مل أعتذر إليك من قتله ، ولكين قتلت خايل 
 تدقه فحوعنه ، العاص بن هشام بن املغرية ، فأما أبوك فإين مررت به ، وهو يبحث حبث الثور بر

        .  وقصد له ابن عمه علي فقتله 

 وقاتل عكاشة بن حمصن بن حرثان األسدي ، حليف   :  حديث سيف عكاشة بن حمصن قال ابن إسحاق 
بين عبد مشس بن عبد مناف ، يوم بدر بسيفه حىت انقطع يف يده ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ذا يا عكَّاشة ، فلما أخذه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قاتل  :  فأعطاه جذال من حطب ، فقال 
هزه ، فعاد سيفا يف يده طويل القامة ، شديد املنت ، أبيض احلديدة ، فقاتل به حىت فتح اهللا تعاىل على 

اهللا  مث مل يزل عنده يشهد به املشاهد مع رسول اهللا صلى   .   العون   :  املسلمني ، وكان ذلك السيف يسمى 
       :  عليه وسلم حىت قتل يف الردة ، وهو عنده ، قتله طليحة بن خويلد األسدي ، فقال طليحة يف ذلك 

 أليسوا و إن مل يسلموا برجال  فما ظنكم بالقوم إذ تقتلوم

 فلن تذهبوا ِفرغا بقتل حبال  فإن تك أذاود أصنب ونسوة

 كماة نزالمعاودة ِقيلَ ال  نصبت هلم صدر اِحلمالة إا

 ويوما تراها غري ذات جالل   فيوما تراها يف اجلالل مصونة 

 وعكاشة الغنمي عند حجال  عشية غادرت ابن أقرم ثاويا

 قال ابن إسحاق   .   ثابت بن أقرم األنصاري   :   وابن أقرم   .   ابن طليحة بن خويلد   :   حبال   :  قال ابن هشام 
 قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وعكاشة بن حمصن الذي  :  
 يارسول اهللا ، ادع اهللا أن جيعلين   :   يدخل اجلنة سبعون ألفا من أميت على صورة القمر ليلة البدر ، قال   :  

 يا رسول اهللا ، ادع   :   إنك منهم ، أو اللهم اجعله منهم ؛ فقام رجل من األنصار ، فقال   :  منهم ؛ قال 
 وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   .   سبقك ا عكاشة وبردت الدعوة   :  اهللا أن جيعلين منهم ؛ فقال 

 عكاشة بن حمصن   :   قال   ؟   ومن هو يا رسول اهللا   :   منا خري فارس يف العرب ؛ قالوا   :  فيما بلغنا عن أهله 
     .   ليس منكم و لكنه منا للحلف   :   ذلك رجل منا يا رسول اهللا ؛ قال   :  زور األسدي ، فقال ضرار بن األ
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  حديث بين أبي بكر و ابنه عبدالرحمن يوم بدر 

 أين مايل يا   :   ونادى أبو بكر الصديق ابنه عبدالرمحن ، وهو يومئذ مع املشركني ، فقال   :  قال ابن هشام 
     :  رمحن  فقال عبدال  ؟  خبيث 

 مل يبق غري ِشكَّة ويعبوب   الَّل الشيبوصارم يقتل ض 

     .  فيما ذكر يل عن عبدالعزيز بن حممد الدراوردي 

  طرح المشركين في القليب 

 ملا أمر رسول اهللا صلى   :   وحدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري عن عائشة ، قال   :  قال ابن إسحاق 
م بالقتلى أن يطرحوا يف القليب ، طرحوا فيه ، إال ما كان من أمية بن خلف ، فإنه انتفخ يف اهللا عليه وسل

   .  درعه فمألها ، فذهبوا ليحركوه ، فتزابل حلمه ، فأقروه ، وألقوا عليه ما غيبه من التراب واحلجارة 

 يا أهل القليب ، هل   :  فلما ألقاهم يف القليب ، وقف عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
 يا   :   فقال له أصحابه   :   قالت   .   فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا   ؟  وجدمت ما وعدكم ربكم حقا 
 والناس   :   قالت عائشة   .   لقد علموا أن ما وعدهم رم حقا   :   فقال هلم   ؟  رسول اهللا ، أتكلم قوما موتى 

 قال ابن   .   لقد علموا   :  ا ما قلت هلم ، وإمنا قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  لقد مسعو  :  يقولون 
 مسع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   وحدثين محيد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال   :  إسحاق 

ليب ، يا عتبة بن ربيعة ،  يا أهل الق  :  وسلم ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جوف الليل وهو يقول 
 هل   :  ويا شيبة بن ربيعة ، ويا أمية بن خلف ، ويا أبا جهل بن هشام ، فعدد من كان منهم يف القليب 

 يا رسول اهللا ،   :   فقال املسلمون   ؟  وجدمت ما وعد ربكم حقا ؛ فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا 
       .  ا أنتم بأمسع ملا أقول منهم ، ولكنهم ال يستطيعون أن جييبوين  م  :   قال   ؟  أتنادي قوما قد جيفوا 

 يا   :   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم هذه املقالة   :   وحدثين بعض أهل العلم   :  قال ابن إسحاق 
واين الناس ، أهل القليب ، بئس عشرية النيب كنتم لنبيكم ، كذبتموين وصدقين الناس ، وأخرجتموين وآ

     .   للمقالة اليت قال   ؟   هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا   :  وقاتلتموين ونصرين الناس ؛ مث قال 

 شعر حسان في ذلك 

     :   وقال حسان بن ثابت   :  قال ابن إسحاق 

 كخط الوحي يف الورق القشيب  عرفت ديار زينب بالكثيب

 ي منهمر سكوبمن الومس  تداوهلا الرياح وكل جون
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 يبابا بعد ساكنها احلبيب  فأمسى رمسها خلقا وأمست

 ورد حرارة الصدر الكئيب  فدع عنك التذكر كل يوم

 بصدق غري إخبار الكذوب  وخرب بالذي ال عيب فيه

 لنا يف املشركني من النصيب  مبا صنع املليك غداة بدر

 بدت أركانه جنح الغروب  غداة كأن مجعهم حراء

 كأُسد الغاب مردان وشيب  القيناهم منا جبمعف

 على األعداء يف لفح احلروب  أمام حممد قد وازروه

 وكل جمرب خاظي الكعوب  بأيديهم صورام مرهفات

 بنو النجار يف الدين الصليب  بنو األوس الغطارف وازرا

 وعتبة قد تركنا باجلبوب  فغادرنا أبا جهل صريعا

 ذوي حسب إذا نسبوا حسيب   رجالوشيبة قد تركنا يف

  قذفناهم كباكب يف القليب   يناديهم رسول اهللا ملا

   ؟  وأمر اهللا يأخذ بالقلوب   أمل جتدوا كالمي كان حقا

   !  صدقت وكنت ذا رأي مصيب       :  فما نطقوا ، ولو نطقوا لقالوا 

وسلم أن يلقوا يف القليب ، أخذ عتبة بن ربيعة ،  وملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  قال ابن إسحاق 
 يف وجه أيب حذيفة بن عتبة ، - فيما بلغين -فسحب إىل القليب ، فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 أو كما قال   ؟   يا أبا حذيفة ، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء   :  فإذا هو كئيب قد تغري لونه ، فقال 
 ال ، واهللا يا رسول اهللا ، ما شككت يف أيب وال يف مصرعه ، ولكين كنت   :  لم ؛ فقال صلى اهللا عليه وس

أعرف من أيب رأيا وحلما وفضال ، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إىل اإلسالم ، فلما رأيت ما أصابه ، 
ى اهللا وذكرت ما مات عليه من الكفر ، بعد الذي كنت أرجو له ، أحزنين ذلك ، فدعا له رسول اهللا صل

 إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي    ""     :   ذكر الفتية الذين نزل فيهم   .  عليه وسلم خبري ، وقال له خريا 
 إن الذين توفاهم    "     :   وكان الفتية الذين قتلوا ببدر ، فرتل فيهم من القرآن ، فيما ذكر لنا   .     ""   أنفسهم 

 قالوا كنا مستضعفني يف األرض ، قالوا أمل تكن أرض اهللا واسعة   ؟  ا فيم كنتم املالئكة ظاملي أنفسهم قالو
 من بين أسد بن عبدالعزى بن   .   فتية مسمني   .     "   فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا 

 أبو قيس بن الفاكه بن   :    ومن بين خمزوم  .   احلارث بن زمعة بن األسود بن عبداملطلب بن أسد   :  قصي 
 ومن   .  املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، وأبو قيس بن الوليد بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم 

 العاص بن منبه بن   :   ومن بين سهم   .   علي بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح   :  بين مجح 
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 وذلك أم كانوا أسلموا ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه   .  سعد بن سهم احلجاج بن عامر بن حذيفة بن 
وسلم مبكة ، فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة حبسهم آباؤهم وعشائرهم مبكة 

        .  وفتنوهم فافتتنوا ، مث ساروا مع قومهم إىل بدر فأصيبوا به مجيعا 

  سلمين فيه ذكر الفيء ببدر ، واختالف الم

مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر مبا يف العسكر ، مما مجع الناس ، فجمع ، فاختلف املسلمون فيه 
 واهللا لوال حنن ما أصبتموه لنحن   :   هو لنا ؛ وقال الذين كانوا يقاتلون العدو و يطلبونه   :  ، فقال من مجعه 

قال الذين كانوا حيرسون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شغلنا عنكم القوم حىت أصبتم ما أصبتم ؛ و
 واهللا ما أنتم بأحق به منا ، واهللا لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا اهللا تعاىل   :  خمافة أن خيالف إليه العدو 

 أكتافه ، ولقد رأينا أن نأخذ املتاع حني مل يكن دونه من مينعه ، ولكنا خفنا على رسول اهللا صلى اهللا

 وحدثين عبدالرمحن بن   :   قال ابن اسحاق   .  عليه وسلم كرة العدو ، فقمنا دونه ، فما أنتم بأحق به منا 
 وامسه -احلارث وغريه من أصحابنا ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أيب أمامة الباهلي 

 فينا   :   األنفال ؛ فقال  سألت عبادة بن الصامت عن  :   قال -صدي بن عجالن فيما قال ابن هشام 
أصحاب بدر نزلت حني اختلفنا يف النفل ، وساءت فيه أخالقنا ، فرتعه اهللا من أيدينا ، فجعله إىل رسوله 

 قال ابن إسحاق   .   على السواء   :   يقول   .  ، فقسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املسلمني عن بواء 
 حدثين بعض بين ساعدة ، عن أيب أسيد الساعدي مالك بن ربيعة ،   :   بكر ، قال  وحدثين عبداهللا بن أيب  :  

 أصبت سيف بين عائذ املخزوميني الذين يسمى املرزبان يوم بدر ، فلما أمر رسول اهللا صلى اهللا   :  قال 
 وكان رسول اهللا   :   قال   .  عليه وسلم الناس أن يردوا ما يف أيديهم من النفل ، أقبلت حىت ألقيته يف النفل 

صلى اهللا عليه وسلم ال مينع شيئا سِئلَه ، فعرفه األرقم بن أيب األرقم ، فسأله رسولَ اهللا صلى اهللا عليه 
     .  وسلم ، فأعطاه إياه 

 بشرى الفتح

 أهل  مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند الفتح عبداهللا بن رواحة بشريا إىل  :  قال ابن إسحاق 
العالية ، مبا فتح اهللا عز وجل على رسوله صلى اهللا عليه وسلم وعلى املسلمني ، وبعث زيد بن حارثة إىل 

 حني سوينا التراب على رقية ابنة رسول اهللا صلى اهللا - فأتانا اخلرب   :   قال أسامة بن زيد   .  أهل السافلة 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلَّفين عليها مع  ك  .  عليه وسلم ، اليت كانت عند عثمان بن عفان 

 قتل   :   فجئته وهو واقف باملصلى قد غشيه الناس ، وهو يقول   :   قال   .   أن زيد بن حارثة قد قدم -عثمان 
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عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وزمعة بن األسود ، وأبو البختري العاص بن 
 نعم ، واهللا   :   قال   ؟   يا أبت ، أحق هذا   :   قلت   :   قال   .  ية بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج هشام ، وأم

     .  يا بين 

  الرجوع إلى المدينة

مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قافال إىل املدينة ، ومعه األسارى من املشركني ، وفيهم عقبة بن 
بن احلارث ، واحتمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه النفَل الذي أصيب من أيب معيط ، والنضر 

بن عمرو بن غنم بن مازن  املشركني ، وجعل على النفل عبداهللا بن كعب بن عمرو ابن عوف بن مبذول 
     :   إنه عدي بن أيب الزغباء   :   يقال   :   قال ابن هشام -بن النجار ؛ فقال راجز من املسلمني 

أقم هلا صدروها يا بسبس  سعرليس بذي الطلح هلا م 

 إن مطايا لقوم ال تخيس  وال بصحراء غُمري حمبس

 قد نصر اهللا و فر األخنس   فحملها على الطريق أكيس 

  تهنئة المسلمين الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالفتح

ج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بني املضيق  حىت إذا خر-مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فقسم هنالك النفل الذي أفاء اهللا على املسلمني من   .   إىل سرحة به - سري   :   يقال له -وبني النازية 

املشركني على السواء ، مث ارحتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت إذا كان بالروحاء لقيه املسلمون 
 كما حدثين عاصم بن عمر - اهللا عليه ومن معه من املسلمني ، فقال هلم سلمة بن سالمة يهنئونه مبا فتح

 فواهللا إن لقينا إال عجائز صلعا كالبدن املعقلة ،   ؟   ما الذي نئوننا به   :   -بن قتادة ، ويزيد بن رومان 
 قال ابن هشام   .  أخي ، أولئك املأل  أي ابن   :  فنحرناها ، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 

       .   األشراف والرؤساء   :   املأل   :  

  مقتل النضر وعقبة

 حىت إذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن احلارث ، قتله   :  قال ابن إسحاق 
 مث خرج حىت إذا   :  قال ابن إسحاق    .  علي بن أيب طالب ، كما أخربين بعض أهل العلم من أهل مكة 

 قال ابن   .   عرق الظبية عن غري ابن إسحاق   :   قال ابن هشام   .  كان بعرق الظبية قُتل عقبة بن أيب معيط 
 فقال عقبة حني أمر   :   قال ابن إسحاق   .   عبداهللا بن سلمة أحد بين العجالن   :   والذي أسر عقبة   :  إسحاق 



ابن هشام- سرية ابن هشام  366  

 فقتله عاصم بن ثابت بن أيب   .   النار   :   قال   ؟   فمن للصبية يا حممد   :   صلى اهللا عليه وسلم بقتله رسول اهللا
 قال   .  األقلح األنصاري ، أخو بين عمرو بن عوف ، كما حدثين أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر 

 قال   .  بن شهاب الزهري وغريه من أهل العلم  ويقال قتله علي بن أيب طالب فيما ذكر يل ا  :  ابن هشام 
 ولقي رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك املوضع أبو هند ، موىل فروة بن عمرو البياضي   :  ابن إسحاق 

 الزق ، وكان قد ختلف عن بدر ، مث شهد املشاهد كلها   :   احلميت   :   قال ابن هشام   .  حبميت مملوء حيسا 
هللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو كان حجام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا مع رسول ا

 قال ابن   .   إمنا هو أبو هند امرؤ من األنصار فأنكحوه ، وأنكحوا إليه ، ففعلوا   :  صلى اهللا عليه وسلم 
 قال ابن إسحاق   .  ألسارى بيوم  مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قدم املدينة قبل ا  :  إسحاق 

 قُدم باألسارى   :   وحدثين عبداهللا بن أيب بكر أن حيىي بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أسعد بن زرارة ، قال   :  
حني قُدم م ، وسودة بنت زمعة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عند آل عفراء ، يف مناحتهم على 

 واهللا إين لعندهم   :   تقول سودة   :   قال     .  قبل أن يضرب عليهن احلجاب عوف ومعوذ ابين عفراء ، وذلك 
 فرجعت إىل بييت ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قالت   .   هؤالء األسارى ، قد أتى م   :  إذ أُتينا ، فقيل 

 فال   :   عنقه حببل ، قالت وسلم فيه ، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو يف ناحية احلجرة ، جمموعة يداه إىل
 أعطيتم بأيديكم ، أال متم   :   أي أبا يزيد   :  واهللا ما ملكت نفسي حني رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت 

 يا سودة ، أعلى اهللا ورسوله   :  كراما ، فواهللا ما أنبهين إال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من البيت 
 يا رسول اهللا ، والذي بعثك باحلق ، ما ملكت نفسي حني رأيت أبا يزيد   :  لت  ق  :   قالت   ؟  حترضني 

 وحدثين نبيه بن وهب ،   :   اإليصاء باألسارى قال ابن إسحاق   .  جمموعة يداه إىل عنقه أن قلت ما قلت 
   :  به ، وقال أخو بين عبدالدار ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أقبل باألسارى فرقهم بني أصحا

 وكان أبو عزيز ابن عمري بن هاشم ، أخو مصعب بن عمر ألبيه وأمه   :   قال   .  استوصوا باألسارى خريا 
   :   مر يب أخي مصعب بن عمري ورجل من األنصار يأسرين ، فقال   :   فقال أبو عزيز   :   قال   .  يف األسارى 

 وكنت يف رهط من األنصار حني أقبوا يب   :  ها تفديه منك ، قال شد يديك به ، فإن أمه ذات متاع ، لعل
من بدر ، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوين باخلبز ، وأكلوا التمر ، لوصية رسول اهللا صلى 

 فأستحيي فأردها   :   قال   .  اهللا عليه وسلم إياهم بنا ، ما تقع يف يد رجل منهم كسرة خبز إال نفحين ا 
     .  على أحدهم ، فريدها علي ما ميسها 

  بلوغ مصاب قريش في رجالها إلى مكة 
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 وكان أبو عزيز صاحب لواء املشركني ببدر النضر بن احلارث ، فلما قال أخوه مصعب   :  قال ابن هشام 
 ، فقال له  يا أخي ، هذه وصاتك يب  :  بن عمري أليب اليسر ، وهو الذي أسره ، ما قال ، قال له أبو عزيز 

 أربعة آالف درهم ،   :   فسألت أمه عن أغلى ما فُدي به قرشي ، فقيل هلا   .   إنه أخي دونك   :  مصعب 
        .  فبعثت بأربعة آالف درهم ، ففدته ا 

 ما   :   وكان أول من قدم مكة مبصاب قريش احليسمان ابن عبداهللا اخلزاعي ، فقالوا   :  قال ابن إسحاق 
 قتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو احلكم بن هشام ، وأمية بن خلف ، وزمعة   :   قال   ؟  ك وراء

بن األسود ، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج ، وأبو البختري بن هشام ، فلما جعل يعدد أشراف قريش ؛ قال 
 و ما فعل صفوان بن   :  عين ؛ فقالوا  واهللا إن يعقل هذا فاسئلوه   :  صفوان بن أمية ، وهو قاعد يف احلجر 

   :   قال ابن إسحاق   .   ها هو ذاك جالسا يف احلجر ، وقد واهللا رأيت أباه وأخاه حني قتال   :   قال   ؟  أمية 

 قال أبو رافع موىل   :  وحدثين حسني بن عبداهللا بن عبيد اهللا بن عباس ، عن عكرمة موىل ابن عباس ، قال 
 كنت غالما للعباس بن عبداملطلب ، وكان اإلسالم قد دخلنا أهل   :  لى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ص

البيت ، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت ، وكان العباس يهاب قومه ويكره خالفهم وكان 
 يكتم إسالمه ، وكان ذا مال كثري متفرق يف قومه ، وكان أبو هلب قد ختلف عن بدر ، فبعث مكانه

العاصي بن هشام بن املغرية ، وكذلك كانوا صنعوا ، مل يتخلف رجل إال بعث مكانه رجال ، فلما جاءه 
   :   قال   .  اخلرب عن مصاب أصحاب بدر من قريش ، كبته اهللا وأخزاه ، ووجدنا يف أنفسنا قوة وعزا 

ين جلالس فيها أحنت وكنت رجال ضعيفا ، وكنت أعمل األقداح ، أحنتها يف حجرة زمزم ، فواهللا إ
أقداحي ، وعندي أم الفضل جالسة ، وقد سرنا ما جاءنا من اخلرب ، إذ أقبل أبو هلب جير رجليه بشر ، 

 هذا أبو سفيان   :  حىت جلس على طنب احلجرة ، فكان ظهره إىل ظهري ؛ فبينما هو جالس إذ قال الناس 
   :   فقال أبو هلب   :   قال   .   قد قدم -أيب سفيان املغرية  واسم   :   قال ابن هشام -بن احلارث بن عبداملطلب 

 يا ابن أخي ، أخربين كيف   :   فجلس إليه والناس قيام عليه ، فقال   :  هلم إيل ، فعندك لعمري اخلرب ، قال 
 شاءوا ، ويأسروننا  واهللا ما هو إال أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف  :   قال   ؟  كان أمر الناس 

كيف شاءوا ، وأمي اهللا مع ذلك ما ملت الناس ، لقينا رجاال بيضا ، على خيل بلق ، بني السماء واألرض 
 تلك   :   فرفعت طُنب احلجرة بيدي ، مث قلت   :   قال أبو رافع   .  ، واهللا ما تليق شيئا ، وال يقوم هلا شيء 

 وثاورته فاحتملين   :   قال   .  أبو هلب يده فضرب ا وجهي ضربة شديدة  فرفع   :  واهللا املالئكة ؛ قال 
فضرب يب األرض ، مث برك علي يضربين ، وكنت رجال ضعيفا ، فقامت أم الفضل إىل عمود من عمد 

 استضعفته أن غاب عنه سيده   :  احلجرة ، فأخذته فضربته به ضربة فلعت يف رأسه شجة منكرة ، وقالت 
     .  وليا ذليال ، فواهللا ما عاش إال سبع ليال حىت رماه اهللا بالعدسة فقتله ؛ فقام م
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  قريش تنوح على قتالها وشعر األسود في رثاء أوالده 

 ناحت قريش على   :   وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عباد ، قال   :  قال ابن إسحاق 
فعلوا فيبلغ حممد و أصحابه فيشمتوا بكم ؛ وال تبعثوا يف أسراكم حىت تستأنوا م  ال ت  :  قتالهم ، مث قالوا 

 وكان األسود بن املطلب قد أصيب له ثالثة من ولده ،   :   قال   .  ال يأرب عليكم حممد وأصحابه يف الفداء 
ه ، فبينما هو زمعة بن األسود ، وعقيل بن األسود ، واحلارث بن زمعة ، وكان حيب أن يبكي على بني

 انظر هل أُحلّ النحب ؛ هل بكت   :  كذلك إذ مسع نائحة من الليل ، فقال لغالم له ، وقد ذهب بصره 
 فلما رجع   :   قال   .   لعلي أبكي على أيب حكيمة ، يعين زمعة ، فإن جويف قد احترق   ؟  قريش على قتالها 

     :   فذاك حني يقول األسود   :   قال   .  ى بعري هلا أضلته  إمنا هي امرأة تبكي عل  :  اليه الغالم قال 

 ومينعها من النوم السهود  أتبكي أن يضل هلا بعري

 على بدر تقاصرت اجلدود  فال تبكي على بكر ولكن

 وخمزوم ورهط أيب الوليد   على بدر سراة بين هصيص 

  وبكّي حارثا أسد األسود   وبكّي إن بكيت على عقيل

 وما أليب حكيمة من نديد  كيهم وال تسمي مجيعاوب

 ولوال يوم بدر مل يسودوا  أال قد ساد بعدهم رجال

 وقد سقطنا من رواية ابن   .   هذا إقواء ، وهي مشهورة من أشعارهم ، وهي عندنا إكفاء   :  قال ابن هشام 
       .  إسحاق ما هو أشهر من هذا 

   فداء أسرى قريش وفداء أبي وداعة

 وكان يف األسارى أبو وداعة بن ضبرية السهمي ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  قال ابن إسحاق 
 إن له مبكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال ، وكأنكم به قد جاءكم يف طلب فداء أبيه ؛ فلما قالت   :  وسلم 

 وهو -املطلب بن أيب وداعة قريش ال تعجلوا بفداء أسرائكم ، ال يأرب عليكم حممد وأصحابه ، قال 
 صدقتم ، ال تعجلوا ، وانسل من الليل فقدم املدينة ،   :   -الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عىن 

     .  فأخذ أباه بأربعة آالف درهم ، فانطلق به 

  فداء سهيل بن عمرو 

يف يف فداء سهيل بن عمرو ،  مث بعثت قريش يف فداء األسارى ، فقدم مكرز بن حفص بن األخ  :  قال 
     :  وكان الذي أسره مالك بن الدخشم ، أخو بين سامل بن عوف ، فقال 
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 أسريا به من مجيع األمم  أسرت سهيال فال أبتغي

 فتاها سهيل إذا يظلم  وخندف تعلم أن الفىت

 وأكرهت نفسي على ذي العلم   ضربت بذي الشفر حىت انثىن 

 وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر   :   قال ابن هشام   .  ن شفته السفلى وكان سهيل رجال أعلم م
     .  ملالك بن الدخشم 

  النهي عن التمثيل بالعدو 

 أن عمر بن اخلطاب قال   :   وحدثين حممد بن عمرو بن عطاء ، أخو بين عامر ابن لؤي   :  قال ابن إسحاق 
 يا رسول اهللا ، دعين أنزع ثَِنيتي سهيل بن عمرو ، ويدلع لسانه ، فال   :  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ال أمثل به فيمثل اهللا يب   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  يقوم عليك خطيبا يف موطن أبدا ؛ قال 
سلم قال لعمر يف هذا  وقد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  :   قال ابن إسحاق   .  وإن كنت نبيا 

 وسأذكر حديث ذلك املقام يف موضعه إن   :   قال ابن هشام   .   إنه عسى أن يقوم مقاما ال تذمه   :  احلديث 
 هات الذي لنا ،   :   فلما قاوهلم فيه مكرز وانتهى إىل رضاهم ، قالوا   :   قال ابن إسحاق   .  شاء اهللا تعاىل 

 فخلوا سبيل سهيل ، وحبسوا   .  ن رجله ، وخلوا سبيله حىت يبعث إليكم بفدائه  اجعلوا رجلي مكا  :  قال 
     :  مكرزا مكانه عندهم ، فقال مكرز 

 ينال الصميم غُرمها ال املواليا  فديت بأذواد مثان سبا فىت

 علي ولكين خشيت املخازيا   رهنت يدي واملال أيسر من يدي 

 نائنا حىت ندير األمانياألب  وقلت سهيل خرينا فاذهبوا به

     .   وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا ملكرز   :  قال ابن هشام 

  أسر عمرو بن أبي سفيان و إطالقه 

 كان عمرو بن أيب سفيان بن حرب ، وكان لبنت   :   وحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، قال   :  قال ابن إسحاق 
 أم عمرو بن أيب سفيان بنت أيب عمرو ، وأخت أيب معيط بن أيب   :   قال ابن هشام -عقبة بن أيب معيط 

 أسره علي بن   :   قال ابن هشام   .   أسريا يف يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من أسرى بدر -عمرو 
 عمرا ابنك ؛  افِْد  :   فقيل أليب سفيان   :   حدثين عبداهللا بن أيب بكر ، قال   :   قال ابن إسحاق   .  أيب طالب 

   :   قال   .   دعوه يف أيديهم ميسكوه ما بدا هلم   !   قتلوا حنظلة ، وأفدي عمرا   !   أجيمع علي دمي ومايل   :  قال 

فبينما هو كذلك ، حمبوس باملدينة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إذ خرج سعد بن النعمان بن 
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د بين معاوية معتمرا ومعه مرية له ، وكان شيخا مسلما ، يف غنم أكَّال ، أخو بين عمرو بن عوف مث أح
له بالنقيع ، فخرج من هنالك معتمرا ، وال خيشى الذي صنع به ، مل يظن أنه حيبس مبكة ، إمنا جاء 

 وقد كان عهد قريشا ال يعرضون ألحد جاء حاجا ، أو معتمرا إال خبري ؛ فعدا عليه أبو سفيان   .  معتمرا 
     :  ن حرب مبكة فحبسه بابنه عمرو ، مث قال أبو سفيان ب

 تعاقدمت ال تسلموا السيد الكهال   أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه 

 لئن مل يفكوا عن أسريهم الكبال  فإن بين عمرو لئام أذلة

       :  فأجابه حسان بن ثابت فقال 

 لقتالألكثر فيكم قبل أن يؤسر ا  لو كان سعد يوم مكة مطلقا

 حتن إذا ما أُنبضت حتفز النبال   بعضب حسام أبو بصفراء نبعة 

ومشى بنو عمرو بن عوف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه خربه ، وسألوه أن يعطيهم عمرو 
 فبعثوا به إىل أيب سفيان ،   .  بن أيب سفيان فيفكوا به صاحبهم ، ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

     .  فخلى سبيل سعد 

  قصة زينب بنت الرسول وزوجها أبي العاص 

 وقد كان يف األسارى أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد مشس ، خنت رسول   :  قال ابن إسحاق 
   .   أسره خراش بن الصمة ، أحد بين حرام   :   قال ابن هشام   .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وزوج ابنته زينب 

 ماال ،   :   وكان أبو العاص من رجال مكة املعدودين   :  سبب زواج أيب العاص من زينب قال ابن إسحاق 
 فسألت خدجية رسول اهللا صلى اهللا   .  وأمانة ، وجتارة ، وكان هلالة بنت خويلد ، وكانت خدحية خالته 

الفها ، وذلك قبل أن يرتل عليه عليه وسلم أن يزوجه ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال خي
 فلما أكرم اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنبوته آمنت   .  الوحي ، فزوجه ، وكانت تعده مبرتلة ولدها 

   .  به خدجية وبناته ، فصدقنه ، وشهدن أن ما جاء به احلق ، و ِدنَّ بدينه ، وثبت أبو العاص على شركه 

الة والسالم بطالق بناته من أزواجهن وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه قريش تشغل الرسول عليه الص
   :  بادى قريشا بأمر اهللا تعاىل وبالعداوة ، قالوا   فلما   .  وسلم قد زوج عتبة بن أيب هلب رقية ، أو أم كلثوم 

 فارق   :   العاص فقالوا له  فمشوا إىل أيب  .  إنكم قد فرغتم حممدا من مهه ، فردوا عليه بناته ، فاشغلوه ن 
 ال واهللا ، إين ال أفارق صاحبيت ، وما أحب   :  صاحبتك وحنن نزوجك أي امرأة من قريش شئت ؛ قال 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يثين عليه يف صهره خريا ، فيما   .  أن يل بامرأيت امرأة من قريش 
 طلق بنت حممد وحنن ننكحك أي امرأة من قريش   :  ب ، فقالوا له  مث مشوا إىل عتبة بن أيب هل  .  بلغين 
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 فزوجوه   .   إن زوجتموين بنت أبان بن سعيد بن العاص ، أو بنت سعيد بن العاص فارقتها   :  شئت ؛ فقال 
بنت سعيد بن العاص وفارقها ، ومل يكن دخل ا ، فأخرجها اهللا من يده كرامة هلا ، وهوانا له ، وخلف 

 حترمي زينب على أيب العاص بن الربيع وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .  عليها عثمان بن عفان بعده 
ال حيل مبكة وال حيرم ، مغلوبا على أمره ؛ وكان اإلسالم قد فرق بني زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا 

 صلى اهللا عليه وسلم كان ال يقدر عليه وسلم حني أسلمت وبني أيب العاص بن الربيع ، إال أن رسول اهللا
أن يفرق بينهما ، فأقامت معه على إسالمها وهو على شركه ، حىت هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ، فلما صارت قريش إىل بدر ، سار فيهم أبو العاص بن الربيع فأصيب يف األسارى يوم بدر ، 

 رد املسلمني فدية زينب أليب العاص قال ابن إسحاق   .  فكان باملدينة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ملا بعث أهل مكة يف فداء   :   وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري عن أبيه عباد ، عن عائشة قالت   :  

أُسرائهم ، بعثت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فداء أيب العاص بن الربيع مبال ، وبعثت 
 فلما رآها رسول اهللا   :  فيه بقالدة هلا كانت خدجية أدخلتها ا على أيب العاص حني بىن عليها ؛ قالت 

 إن رأيتم أن تطْلقوا هلا أسريها ، وتردوا عليها ماهلا ،   :  صلى اهللا عليه وسلم رق هلا رقة شديدة وقال 
       .  وردوا عليها الذي هلا  فأطلقوه ،   .   نعم يارسول اهللا   :  فافعلوا ؛ فقالوا 

 خروج زينب إلى المدينة وما أصابها عند خروجها

  تأهبها و إرسال الرسول رجلين ليصحباها

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ عليه ، أو وعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك   :  قال 
 يف إطالقه ، ومل يظهر ذلك منه وال من رسول اهللا ، أن خيلي سبيل زينب إليه ، أو كان فيما شرط عليه

صلى اهللا عليه وسلم فيعلم ما هو ، إال أنه ملا خرج أبو العاص إىل مكة وخلِّي سبيله ، بعث رسول اهللا 
 كونا ببطن يأجج حىت متر بكما   :  صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة ورجال من األنصار مكانه ، فقال 

 فخرجا مكاما ، وذلك بعد بدر بشهر أو شيِعه ، فلما قدم أبو   .  حىت تأتياين ا زينب ، فتصحباها 
     .  العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها ، فخرجت جتهز 

  هند تحاول أن تعرف أمر زينب

 أجتهز مبكة  بينا أنا  :   حدثت عن زينب أا قالت   :   فحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، قال   :  قال ابن إسحاق 
 قالت   ؟   يا بنت حممد ، أمل يبلغين أنك تريدين اللحوق بأبيك   :  للحوق بأيب لقيتين هند بنت عتبة ، فقالت 
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 أي ابنة عمي ، ال تفعلي ، إن كانت لك حاجة مبتاع مما يرفق بك   :   ما أردت ذلك ؛ فقالت   :   فقلت   :  
يك ، فإن عندي حاجتك ، فال تضطين مين ، فإنه ال يدخل بني يف سفرك ، أو مبال تتبلَّغني به إىل أب

 ولكين خفتها ، فأنكرت أن   :   واهللا ما أراها قالت ذلك إال لتفعل ، قالت   :   قالت   .  النساء ما بني الرجال 
     .  أكون أريد ذلك ، وجتهزت 

  كنانة يرجع بزينب حتى تهدأ األصوات ضدها

 صلى اهللا عليه وسلم من جهازها قدم هلا محوها كنانة بن الربيع أخو زوجها فلما فرغت بنت رسول اهللا
 وحتدث بذلك   .  بعريا ، فركبته ، وأخذ قوسه وكنانته ، مث خرج ا ارا يقود ا ، وهي يف هودج هلا 

 رجال من قريش ، فخرجوا يف طلبها حىت أدركوها بذى طُوى ، فكان أول من سبق إليها هبار بن

األسود بن املطلب بن أسد بن عبدالعزى ، والفهري ؛ فروعها هبار بالرمح وهي يف هودجها ، وكانت 
 فلما ريعت طرحت ذا بطنها ، وبرك محوها كنانة ، ونثر كنانته ، مث قال - فيما يزعمون -املرأة حامال 

 وأتى أبو سفيان يف جلة من قريش   .   واهللا ال يدنو مين رجل إال وضعت فيه سهما ، فتكركر الناس عنه   :  
   :   أيها الرجل ، كف عنا نبلك حىت نكلمك ، فكف ؛ فأقبل أبو سفيان حىت وقف عليه ، فقال   :  فقال 

إنك مل تصب ، خرجت باملرأة على رؤوس الناس عالنية ، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا ، وما دخل علينا 
ليه عالنية على رؤوس الناس من بني أظهرنا ، أن ذلك عن ذل من حممد ، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إ

أصابنا عن مصيبتنا اليت كانت ، وأن ذلك منا ضعف ووهن ، ولعمري ما لنا حببسها عن أبيها من حاجة 
، وما لنا يف ذلك من ثُورة ، ولكن ارجع باملرأة ، حىت إذا هدأت األصوات ، وحتدث الناس أن قد 

 فأقامت ليايل ، حىت إذا هدأت األصوات خرج ا   .   ففعل   :  را ، وأحلقها بأبيها ؛ قال رددناها ، فسلَّها س
 شعر أليب   .  ليال حىت أسلمها إىل زيد بن حارثة وصاحبه ، فقدما ا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خيثمة ، أخو بين سامل بن عوف  فقال عبداهللا بن رواحة ، أو أبو   :  خيثمة يف شأن زينب قال ابن إسحاق 
     :   - هي أليب خيثمة   :   قال ابن هشام -، يف الذي كان من أمر زينب 

 لزينب فيهم من عقوق ومأمث  أتاين الذي ال يقدر الناس قدره

 على مأقط وبيننا عطر منشم  وإخراجها مل خيُز فيها حممد

 أنف ومندمومن حربنا يف رغم    وأمسى أبوسفيان من حلف ضمضم 

  بذي حلَق جلد الصالصل حمكم   قرنا ابنه عمرا وموىل ميينه

 سراة مخيس يف هلُام مسوِم  فأقسمت ال تنفك منا كتائب

 خباطمة فوق األنوف مبيسم  نزوع قريش الكفر حىت نعلَّها
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 وإن يتهموا باخليل والرجل نتهم  نرتّهلم أكناف جند وخنلة

 و نلحقهم آثار عاد وجرهم  وج ِسربنايد الدهر حىت ال يع

 على أمرهم وأي حني تندم  ويندم قوم مل يطيعوا حممدا

 لئن أنت مل ختلص سجودا وتسلم  فأبلغ أبا سفيان إما لقيته

 وسربال قار خالدا يف جهنم  فأبشر خبزي يف احلياة معجل

       .   وسربال نار   :   ويروى   :  قال ابن هشام 

 وموىل ميني أيب سفيان ،   :  خلالف بني ابن إسحاق و ابن هشام يف موىل ميني أيب سفيان قال ابن إسحاق ا
 قال ابن   .   كان يف األسارى ، وكان ِحلْف احلضرمي إىل حرب بن أمية   :   عامر بن احلضرمي   :  الذي يعين 

ن عبداحلارث بن احلضرمي ، فأما عامر بن احلضرمي  عقبة ب  :   موىل ميني أيب سفيان ، الذي يعين   :  هشام 
     .  فقتل يوم بدر 

  شعر هند وكنانة في هجرة زينب 

     :  وملا انصرف الذين خرجوا إىل زينب لقيتهم هند بنت عتبة ، فقالت هلم 

 ويف احلرب أشباه النساء العوارِك  أيف السلم أعيار جفاء وغلظة

     :  ينب ، حني دفعها إىل الرجلني وقال كنانة بن الربيع يف أمر ز

 يريدون إخفاري ببنت حممد  عجبت هلبار وأوباش قومه

 وما استجمعت قبضا يدي باملهند   ولست أبايل ما حييت عديدهم 

  الرسول يستبيح دم هبار الذي روع ابنته زينب 

ج ، عن سليمان بن يسار ،  حدثين يزيد بن أيب حبيب ، عن بكري بن عبداهللا بن األش  :  قال ابن إسحاق 
 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية أنا فيها ،   :  عن أيب إسحاق الدوسي ، عن أيب هريرة ، قال 

 وقد   :   قال ابن هشام - إن ظفرمت بار بن األسود ، أو الرجل اآلخر الذي سبق معه إىل زينب   :  فقال لنا 
 فلما كان   :   قال   .   فحرقومها بالنار - هو نافع بن عبد قيس   :  قال مسى ابن إسحاق الرجل يف حديثه ، و

 إين كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلني إن أخذمتومها ، مث رأيت أنه ال ينبغي   :  الغد بعث إلينا ، فقال 
     .  ألحد أن يعذب بالنار إال اهللا ، فإن ظفرمت ما فاقتلومها 

 ن الربيعإسالم أيب العاص ب* 2  
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   :  املسلمون يستولون على مال أليب العاص ، وقدومه السترداده ، و إجارة زينب له قال ابن إسحاق 

وأقام أبو العاص مبكة ، وأقامت زينب عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة ، حني فرق بينهما 
الشام ، وكان رجال مأمونا ، مبال له اإلسالم ، حىت إذا كان قبيل الفتح ، خرج أبو العاص تاجرا إىل 

وأموال لرجال من قريش ، أبضعوها معه ، فلما فرغ من جتارته وأقبل قافال ، لقيته سرية لرسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ، فأصابوا ما معه ، وأعجزهم هاربا ، فلما قدمت السرية مبا أصابوا من ماله ، أقبل 

زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فاستجار ا ، فأجارته  الليل حىت دخل على  أبوالعاص حتت
 كما حدثين يزيد بن -، وجاء يف طلب ماله ، فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الصبح 

 أيها الناس ، إين قد أجرت أبا العاص   :   فكرب وكرب الناس معه ، صرخت زينب من صفَّة النساء -رومان 
 أيها الناس   :   فلما سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الصالة أقبل على الناس ، فقال   :  يع قال بن الرب

 أما والذي نفس حممد بيده ما علمت بشيء من ذلك حىت   :   نعم ؛ قال   :   قالوا   ؟  ، هل مسعتم ما مسعت 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فدخل على مسعت ما مسعتم ، إنه جيري على املسلمني أدناهم مث انصرف ر

   أي بنية ، أكرمي مثواه ، وال خيلصن إليك ، فإنك ال حتلني له   :  ابنته ، فقال 

  المسلمون يردون على أبي العاص ماله ، وإسالمه بعد ذلك 

 بعث إىل السرية الذين  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :   وحدثين عبداهللا بن أيب بكر   :  قال ابن إسحاق 
 إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم ، و قد أصبتم له ماال ، فإن   :  أصابوا مال أيب العاص ، فقال هلم 

حتسنوا وتردوا عليه الذي له ، فإنا حنب ذلك ، وإن أبيتم فهو يفء اهللا الذي أفاء عليكم ، فأنتم أحق به ؛ 
ه ، فردوه عليه ، حىت إن الرجل ليأيت بالدلو ، ويأيت الرجل بالشنة  يا رسول اهللا ، بل نرده علي  :  فقالوا 

    وباإلداوة ، حىت إن أحدهم ليأيت بالشظاظ ، حىت ردوا عليه ماله بأسره ، ال يفقد منه شيئا 

 يا معشر   :  مث احتمله إىل مكة ، فأدى إىل كل ذي مال من قريش ماله ، ومن كان أبضع معه ، مث قال 
 ال ، فجزاك اهللا خريا ، فقد وجدناك وفيا   :   ، هل بقي ألحد منكم عندي مال مل يأخذه ؛ قالوا قريش

 فأنا أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا عبده ورسوله ، واهللا ما منعين من اإلسالم عنده إال   :  كرميا ، قال 
هللا إليكم وفرغت منها أسلمت ، مث خرج ختوف أن تظنوا أين إمنا أردت أن آكل أموالكم ، فلما أداها ا

     .  حىت قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الرسول يرد زينب إلى أبي العاص 
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 رد عليه رسول اهللا صلى اهللا   :   وحدثين داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال   :  قال ابن إسحاق 
     .  شيئا بعد ست سنني عليه وسلم زينب على النكاح األول مل حيدث 

  مثل من أمانة أبي العاص زوج زينب ابنة الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

 أن أبا العاص بن الربيع ملا قدم من الشام ومعه أموال املشركني ،   :   وحدثين أبو عبيدة   :  قال ابن هشام 
 بئس ما أبدأ   :   فقال أبو العاص   ؟  ركني  هل لك أن تسلم وتأخذ هذه األموال ، فإا أموال املش  :  قيل له 

بن أيب   وحدثين عبدالوارث بن سعيد التنوري ، عن داود   :   قال ابن هشام   .  به إسالمي أن أخون أمانيت 
     .  هند ، عن عامر الشعيب ، بنحو من حديث أيب عبيدة ، عن أيب العاص 

  الذين أطلقوا من غير فداء 

 فكان ممن سمي لنا من األسارى ممن من عليه بغري فداء ، من بين عبد مشس بن عبد   :  قال ابن إسحاق 
 أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد مشس ، من عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد   :  مناف 

 املطلب بن   :  ن يقظة  ومن بين خمزوم ب  .  أن بعثت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفدائه 
حنطب بن احلارث بن عبيدة بن عمر بن خمزوم ، كان لبعض بين احلارث بن اخلزرج ، فَترك يف أيديهم 

 أسره خالد بن زيد ، أبو أيوب األنصاري ، أخو بين   :   قال ابن هشام   .   فلحق بقومه   .  حىت خلوا سبيله 
 بن أيب رفاعة بن عابد بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، ترك يف أيدي  وصيفي  :   قال ابن إسحاق   .  النجار 

أصحابه ، فلما مل يأت أحد يف فدائه أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه ، فخلوا سبيله ، فلم يف هلم بشئ ؛ 
     :  فقال حسان بن ثابت يف ذلك 

 قفا ثعلب أعيا ببعض املوارد   وما كان صيفي ِليويف ذمة 

 وأبو عزة ، عمرو بن عبداهللا بن عثمان بن   :   قال ابن إسحاق   .   وهذا البيت يف أبيات له   :  بن هشام قال ا
 يا   :  أهيب بن حذافة بن مجح ، كان حمتاجا ذا بنات ، فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

 ، فامنن علي ؛ فمن عليه رسول اهللا رسول اهللا ، لقد عرفت ما يل من مال ، وإين لذو حاجة ، وذو عيال
     .     .  صلى اهللا عليه وسلم ، وأخذ عليه أال يظاهر أحدا 

  ما مدح به أبو عزة الرسول عندما أطلقه بغير فداء 

     :  فقال أبو عزة يف ذلك ، ميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويذكر فضله يف قومه 

 حق واملليك محيدبأنك   من مبلغ عين الرسول حممدا
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 عليك من اهللا العظيم شهيد   وأنت امرؤ تدعو إىل احلق واهلدى 

 له درجات سهلة وصعود  وأنت امرؤ بوئْت فينا مباءة

 شقي ومن ساملته لسعيد  فإنك من حاربته حملارب

  حسرة وقعود  :  تأوب ما يب   ولكن إذا ذُكِّرت بدرا وأهله

   مقدار الفداء لألسير

 كان فداء املشركني يومئذ أربعة آالف درهم للرجل ، إىل ألف ردهم ، إال من ال شيء   :  قال ابن هشام 
     .  له ، فمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه 

  إسالم عمير بن وهب بعد تحريض صفوان له على قتل الرسول 

  صفوان يحرضه على قتل الرسول 

 جلس عمري بن وهب   :   حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة بن الزبري ، قال  وحدثين  :  قال ابن إسحاق 
اجلمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش يف احلجر بيسري ، وكان عمري بن وهب 

شيطانا من شياطني قريش ، وممن كان يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، ويلقون منه عناء 
        .  ة ، وكان ابنه وهب بن عمري يف أسارى بدر وهو مبك

 حدثين حممد بن جعفر بن الزبري   :   قال ابن إسحاق   .   أسره رفاعة بن رافع أحد بين زريق   :  قال ابن هشام 
 واهللا إن يف العيش بعدهم   :   فذكر أصحاب القليب ومصام ، فقال صفوان   :  ، عن عروة بن الزبري ، قال 

 صدقت واهللا ، أما واهللا لوال دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم   :  ري ؛ قال له عمري خ
 فاغتنمها   :   ابين أسري يف أيديهم ؛ قال   :  الضيعة بعدي ، لركبت إىل حممد حىت أقتله ، فإن يل قبلهم علة 

 أُواسيهم ما بقوا ، ال يسعين شيء  علي دينك ، أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيايل  :  صفوان وقال 
     .   أفعل   :   فاكتم شأين وشأنك ؛ قال   :  ويعجز عنهم ؛ فقال له عمري 

  رؤية عمر له و إخباره الرسول بأمره 

 مث أمر عمري بسيفه ، فشحذ له و سم ، مث انطلق حىت قدم املدينة ؛ فبينا عمر بن اخلطاب يف نفر   :  قال 
 يتحدثون عن يوم بدر ، ويذكرون ما أكرمهم اهللا به ، وما أراهم من عدوهم ، إذ نظر عمر من املسلمني

 هذا الكلب عدو اهللا عمري بن   :  إىل عمري بن وهب حني أناخ على باب املسجد متوشحا السيف ، فقال 
 دخل عمر على  مث  .  وهب ، واهللا ما جاء إال لشر ، وهو الذي حرش بيننا ، وحزرنا للقوم يوم بدر 
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 يا نيب اهللا ، هذا عدو اهللا عمري بن وهب قد جاء متوشحا سيفه ؛   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
 فأقبل عمر حىت أخذ حبمالة سيفه يف عنقه فلببه ا ، وقال لرجال ممن كانوا   :   فأدخله علي ، قال   :  قال 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاجلسوا عنده ، واحذروا عليه من هذا  ادخلوا على رسول   :  معه من األنصار 
     .  اخلبيث ، فإنه غري مأمون ؛ مث دخل به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم 

 يا عمر ، ادن  أرسله  :  فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعمر آخذ حبمالة سيفه يف عنقه ، قال 
 إنعموا صباحا ، وكانت حتية أهل اجلاهلية بينهم ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  يا عمري ؛ فدنا مث قال 

 أما واهللا يا حممد   :   حتية أهل اجلنة ، فقال   :   قد أكرمنا اهللا بتحية خري من حتيتك يا عمري ، بالسالم   :  وسلم 
 جئت هلذا األسري الذي يف أيديكم   :   قال   ؟   فما جاء بك يا عمري   :  ؛ قال ، إن كنت ا حلديث عهد 

   ؟   قبحها اهللا من سيوف ، وهل أغنت عنا شيئا   :   قال   ؟   فما بال السيف يف عنقك   :  فأحسنوا فيه ؛ قال 
 بل قعدت أنت وصفوان بن أمية   :   قال   .   ما جئت إال لذلك   :   قال   ؟   اصدقين ، ما الذي جئت له   :  قال 

 لوال دين علي وعيال عندي خلرجت حىت   :  يف احلجر ، فذكرمتا أصحاب القليب من قريش ، مث قلت 
أقتل حممدا ، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك ، على أن تقتلين له ، واهللا حائل بينك وبني ذلك ؛ قال 

د كنا يا رسول اهللا نكذبك مبا كنت تأتينا به من خرب السماء ، وما  أشهد أنك رسول اهللا ، ق  :  عمري 
يرتل عليك من الوحي ، وهذا أمر مل حيضره إال أنا وصفوان ، فواهللا إين ألعلم ما أتاك به إال اهللا ، فاحلمد 

 عليه  فقال رسول اهللا صلى اهللا  .  هللا الذي هداين لإلسالم ، وساقين هذا املساق ، مث شهد شهادة احلق 
     .   فقهوا أخاكم يف دينه ، وأقرئوه القرآن ، وأطلقوا له أسريه ، ففعلوا   :  وسلم 

  عمير يدعو إلى اإلسالم في مكة 

 يا رسول اهللا ، إين كنت جاهدا على إطفاء نور اهللا ، شديد األذى ملن كان على دين اهللا عز   :  مث قال 
، فأدعوهم إىل اهللا تعاىل ، وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وجل ، وأنا أحب أن تأذن يل ، فأقدم مكة 

   :   قال   ؟  و إىل اإلسالم ، لعل اهللا يهديهم ، وإال آذيتهم يف دينهم كما كنت أوذي أصحابك يف دينهم 

 وكان صفوان بن أمية حني خرج عمري بن وهب   .  فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلحق مبكة 
 يسأل عنه الركبان ، حىت   أبشروا بوقعة تأتيكم اآلن يف أيام ، تنسيكم وقعة بدر ، وكان صفوان  :  قول ، ي

 فلما   :   قال ابن إسحاق   .  قدم راكب فأخربه عن إسالمه ، فحلف أن ال يكلمه أبدا ، وال ينفعه بنفع أبدا 
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فه أذى شديدا ، فأسلم على يديه ناس كثري قدم عمري مكة ، أقام ا يدعو إىل اإلسالم ، ويؤذي من خال
  .     

  من رأى إبليس عندما نكص على عقبيه يوم بدر ، و ما نزل في ذلك 

    

 وعمري بن وهب ، أو احلارث بن هشام ، قد ذُكر يل أحدمها ، الذي رأى إبليس حني   :  قال ابن إسحاق 
    ""     :   ومثَلَ عدو اهللا فذهب ، فأنزل اهللا تعاىل فيه   ؟   أين ، أي سراق   :  نكص على عقبيه يوم بدر ، فقيل 

 فذكر استدراج   .     ""   وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس ، وإين جار لكم 
 إبليس إياهم ، وتشبهه بسراقة بن مالك بن جعشم هلم ، حني ذكروا ما بينهم وبني بين بكر بن عبد مناة

 ونظر عدو اهللا إىل   .     "    فلما تراءت الفئتان    "     :   يقول اهللا تعاىل   .  ابن كنانة يف احلرب اليت كانت بينهم 
 نكص    "  جنود اهللا من املالئكة ، قد أيد اهللا م رسوله صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني على عدوهم ، 

    "     :   وصدق عدو اهللا ، رأى ما مل يروا ، وقال   .     "   ما ال ترون على عقبيه وقال إين بريء منكم إين أرى 

 فذكر يل أم كانوا يرونه يف كل مرتل يف صورة سراقة ال   .     "   إين أخاف اهللا ، واهللا شديد العقاب 
     .  ينكرونه ، حىت إذا كان يوم بدر ، والتقى اجلمعان نكص على عقبيه ، فأوردهم مث أسلمهم 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

     :   قال أوس بن حجر ، أحد بين أسيد ابن عمرو بن متيم   .   رجع   :   نكص   :  قال ابن هشام 

   .  تزجون أنفال اخلميس العرمرم وهذا البيت يف قصيدة له   نكصتم على أعقابكم يوم جئتم

     :   وقال حسان بن ثابت   :  ع إبليس قريشا قال ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت يفخر بقومه ويذكر خدا

 وصدقوه وأهل األرض كفار  قومي الذين هم آووا نبيهم

 للصاحلني مع األنصار أنصار  إال خصائص أقوام هم سلف

 ملا أتاهم كرمي األصل خمتار  مستبشرين بقَسم اهللا قوهلم

  ونعم القسم واجلارنعم النيب   أهال وسهال ففي أمن ويف سعة 

 من كان جارهم دارا هي الدار  فأنزلوه بدار ال خياف ا

 مهاجرين وقسم اجلاحد النار  وقامسوه ا األموال إذ قدموا

 لو يعلمون يقني العلم ما ساروا  سرنا وساروا إىل بدر حلينهم

 إن اخلبيث ملن وااله غرار  دالَّهم بغرور مث أسلمهم
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 شر املوارد فيه اخلزي والعار   جار فأوردهموقال إين لكم

راِتهممن منجدين ومنهم فرقة غاروا  مث التقينا فولوا عن س 

     .   أبو زيد األنصاري   "   ملا أتاهم كرمي األصل خمتار   "   أنشدين قوله   :  قال ابن هشام 

 المطعمون من قريش

  من بني هاشم

 العباس بن عبداملطلب   :  ون من قريش ، مث من بين هاشم بن عبد مناف  وكان املطعم  :  قال ابن إسحاق 
     .  بن هاشم 

  من بني عبد شمس

     .   عتبة بن ربيعة بن عبد مشس   :  ومن بين عبد مشس بن عبد مناف 

  من بني نوفل

   .   يعتقبان ذلك  احلارث بن عامر بن نوفل ، وطُعيمة ابن عدي بن نوفل ،  :  ومن بين نوفل بن عبد مناف 

 وحكيم بن حزام   .   أبا البختري بن هشام بن احلارث بن أسد   :  من بين أسد ومن بين أسد بن عبدالعزى 
     .   يعتقبان ذلك   :  بن خويلد بن أسد 

  من بني عبدالدار 

     .  دالدار  النضر بن احلارث بن كلدة بن علقمة ابن عبد مناف بن عب  :  ومن بين عبدالدار بن قصي 

  نسب النضر 

     .   النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبدالدار   :   ويقال   :  قال ابن هشام 

  من بني مخزوم 

       .   أبا جهل بن هشام بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم   :   ومن بين خمزوم بن يقظة   :  قال ابن إسحاق 

  من بني جمح 
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     .   أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح   :  ومن بين مجح 

  من بني سهم 

 نبيها و منبها ابين احلجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم ، يعتقبان ذلك   :  ومن بين سهم بن عمرو 
  .     

  من بني عامر 

 ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر  سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود  :  ومن بين عامر بن لؤي 
  .       

  أسماء خيل المسلمين يوم بدر 

 أنه كان مع املسلمني يوم بدر من اخليل ، فرس مرثد بن أيب   :   وحدثين بعض أهل العلم   :  قال ابن هشام 
 بعزجة ،   :   السبل ؛ وفرس املقداد بن عمرو البهراين ، وكان يقال له   :  مرثد الغنوي ، وكان يقال له 

   :   خيل املشركني قال ابن هشام   .   اليعسوب   :   سبحة ؛ وفرس الزبري بن العوام ، وكان يقال له   :  ويقال 

     .  ومع املشركني مائة فرس 

  نزول سورة األنفال تصف أحداث بدر 

  ما نزل في تقسيم الفيء بعد اختالف المسلمين فيه 

ا انقضى أمر بدر ، أنزل اهللا عز وجل فيه من القرآن األنفال بأسرها ، فكان مما  فلم  :  قال ابن إسحاق 
 يسئلونك عن األنفال ، قل األنفال هللا والرسول ،    ""     :  نزل منها يف اختالفهم يف النفل حني اختلفوا فيه 

 - فكان عبادة بن الصامت   .     ""   فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا اهللا رسوله إن كنتم مؤمنني 

 فينا معشر أهل بدر نزلت ، حني اختلفنا يف النفل يوم بدر ،   :   إذا سئل عن األنفال ، قال -فيما بلغين 
فانتزعه اهللا من أيدينا حني ساءت فيه أخالقنا ؛ فرده على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقسمه بيننا 

 وكان يف ذلك تقوى اهللا وطاعته ، وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم -واء  على الس  :   يقول -عن بواء 
     .  ، وصالح ذات البني 

  ما نزل في خروج المسلمين لمالقاة قريش 
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مث ذكر القوم ومسريهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني عرف القوم أن قريشا قد ساروا إليهم ، 
 كما أخرجك ربك من بيتك باحلق ، وإن فريقا    "     :   الغنيمة ، فقال وإمنا خرجوا يريدون العري طمعا يف

 أي   :     "    جيادلونك يف احلق بعد ما تبني كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون   .  من املؤمنني لكارهون 
ى الطائفتني أا لكم  وإذ يعدكم اهللا إحد   "  كراهية للقاء القوم ، وإنكارا ملسري قريش ، حني ذُكروا هلم 

 ويريد اهللا أن حيق احلق    "   أي الغنيمة دون احلرب   :     "   ، وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم 
 إذ    "   أي بالوقعة اليت أوقع بصناديد قريش وقادم يوم بدر   :     "   بكلماته ، ويقطع دابر الكافرين 

   "    فاستجاب لكم    "  عائهم حني نظروا إىل كثرة عدوهم ، وقلة عددهم  أي لد  :     "   تستغيثون ربكم 

 أي أنزلت   :     "     أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني   "  بدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعائكم 
لذي أصام تلك الليلة ،  للمطر ا  "    ويرتل عليكم من السماء ماء    "  حني منتم ال ختافون  عليكم األمنة 

 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز    "  فحبس املشركني أن يسبقوا إىل املاء ، وخلى سبيل املسلمني إليه 
 أي ليذهب عنكم شك الشيطان ، لتخويفه إياهم   :     "   الشيطان ، ولريبط على قلوبكم ويثبت به األقدام 

     .  إىل مرتهلم الذي سبقوا اليه عدوهم عدوهم ، واستجالد األرض هلم ، حىت انتهوا 

  ما نزل في تبشير المسلمين وتحريضهم على القتال 

    "     .   أي آزروا الذين آمنوا   :     "    إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا    "     :  مث قال تعاىل 

 ذلك بأم   .  ق األعناق ، واضربوا منهم كل بنان سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فو
 يا أيها الذين آمنوا    "     :   ، مث قال   "   شاقوا اهللا ورسوله ، ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب 

تحيزا إىل  ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو م  .  زحفا فال تولوهم األدبار  إذا لقيتم الذين كفروا 
 أي حتريضا هلم على عدوهم لئال ينكلوا   :     "   فئة ، فقد باء بغضب من اهللا ، ومأواه جهنم وبئس املصري 

     .  عنهم إذا لقوهم ، وقد وعدهم فيهم ما وعدهم 

  ما نزل في رمي الرسول المشركين بالحصباء 

 وما    "     :  احلصباء من يده ، حني رماهم مث قال تعاىل يف رمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياهم ب
 أي مل يكن ذلك برميتك ، لوال الذي جعل اهللا فيها من نصرك ،   :     "   رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى 

 أي ليعرف   :     "    وليبلي املؤمنني منه بالء حسنا    "  وما ألقى يف صدور عدوك منها حني هزمهم اهللا 
مته عليهم يف إظهارهم على عدوهم ، وقلة عددهم ، ليعرفوا بذلك حقه ، ويشكروا بذلك املؤمنني من نع

       .  نعمته 
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  ما نزل في االستفتاح 

 اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا مبا ال   :   أي لقول أيب جهل   :     "    إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح    "     :  مث قال 
 أي   :     "    وإن تنتهوا    "     :   يقول اهللا جل ثناؤه   .   اإلنصاف يف الدعاء   :   واالستفتاح   .  يعرف ، فأحنه الغداة 

 ولن تغين عنكم    "   أي مبثل الوقعة اليت أصبناكم ا يوم بدر   :     "    فهو خري لكم وإن تعودوا نعد    "  لقريش 
 أي عددكم وكثرتكم يف أنفسكم لن تغين عنكم شيئا ،   :     "    فئتكم شيئا ولو كثرت وأن اهللا مع املؤمنني

     .  وإين مع املؤمنني ، أنصرهم على من خالفهم 

  القرآن يحض المسلمين على طاعة الرسول 

 ختالفوا  أي ال  :     "    يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله ، وال تولوا عنه وأنتم تسمعون    "     :  مث قال تعاىل 
   :     "    وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون    "  أمره وأنتم تسمعون لقوله ، وتزعمون أنكم منه 

 إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم    "  أي كاملنافقني الذين يظهرون له الطاعة ، ويسرون له املعصية 
الذين يتكم أن تكونوا مثلهم ، بكم عن اخلري ، صم عن احلق ، ال  أي املنافقني   :     "   الذين ال يعقلون 

 أي   :     "    ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم    "   ال يعرفون ما عليهم يف ذلك من النقمة والتباعة   :  يعقلون 
 لتولوا    "  ألنفذ هلم قوهلم الذي قالوا بألسنتهم ، ولكن القلوب خالفت ذلك منهم ، ولو خرجوا معكم 

 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا    "     .   ، ما وفوا لكم بشيء مما خرجوا عليه   "   وهم معرضون 
أعزكم اهللا ا بعد الذل ، وقواكم ا بعد الضعف ، ومنعكم ا   أي للحرب اليت   :     "   دعاكم ملا حيييكم 

 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم    "   ، من عدوكم بعد القهر منهم لكم
 يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا   .  الناس ، فآواكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 

نكم ، مث  أي ال تظهروا له من احلق ما يرضى به م  :     "   اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا    "     .  ختالفوه يف السر إىل غريه ، فإن ذلك هالك ألماناتكم ، وخيانة ألنفسكم 

 أي فصال بني   :     "   اهللا جيعل لكم فرقانا ، ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم ، واهللا ذو الفضل العظيم 
     .   ويطفىء به باطل من خالفكم احلق والباطل ، ليظهر اهللا به حقكم ،

  تذكير الرسول بنعمة اهللا عليه 

    "  مث ذكَّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنعمته عليه ، حني مكر به القوم ليقتلوه أو يثبتوه أو خيرجوه 

        .  منهم  أي فمكرت م بكيدي املتني حىت خلصتك   :     "   وميكرون وميكر اهللا ، واهللا خري املاكرين 
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  ما نزل في غرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم 

   :     "    اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك    "     :  مث ذكر غرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم ، إذ قالوا 

 أو ائتنا بعذاب    "   كما أمطرا على قوم لوط   "    فأمطر علينا حجارة من السماء    "  أي ما جاء به حممد 
 إن اهللا ال يعذبنا وحنن نستغفره ، ومل   :   أي بعض ما عذبت به األمم قبلنا ، وكانوا يقولون   :     "   أليم 

 وذلك من قوهلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرهم   .  يعذب أمة ونبيها معها حىت خيرجه عنها 
 يذكر جهالتهم وغرم واستفتاحهم على أنفسهم ، حني نعى   :  لم ، فقال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وس

 أي   :     "    وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم ، وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون    "     :  سوء أعماهلم 
 وإن كنت بني أظهرهم ،   "    وما هلم أال يعذم اهللا    "     :  أظهرنا ، مث قال   إنا نستغفر وحممد بني   :  لقوهلم 

 أي   :   أي من آمن باهللا وعبده   :     "    وهم يصدون عن املسجد احلرام    "  وإن كانوا يستغفرون كما يقولون 
 الذين حيرمون حرمته ويقيمون الصالة   "    وما كانوا أولياَءه ، إنْ أولياؤه إال املتقون    "  أنت ومن اتبعك ، 

 اليت   "    وما كان صالم عند البيت   .   ولكن أكثرهم ال يعلمون    "  أي أنت ومن آمن بك    :  عنده 
   :   تفسري ابن هشام لبعض الغريب قال ابن هشام   .     "    إال مكاء وتصدية    "  يزعمون أنه يدفع ا عنهم 

     :  عنترة ابن عمرو بن شداد العبسي  قال   .   التصفيق   :   والتصدية   .   الصفري   :  املكاء 

 متكو فريصته كشدق األعلم   ولرب قرن قد تركت جمدال 

 وقال الطرماح بن حكيم   .   وهذا البيت يف قصيدة له   .   خروج الدم من الطعنة ، كأنه الصفري   :  يعين 
     :  الطائي 

 نمبصدان أعلى ابين مشام البوائ  هلا كلما ريعت صداة وركدة

 إذا فزعت قرعت بيدها الصفاة مث ركدت تسمع صدى   :   يعين األروية ، يقول   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
 وذلك ما   :   قال ابن إسحاق   .   جبالن   :   وابنا مشام   .   احلرز   :   واملصدان   .  قرعها بيدها الصفاة مثل التصفيق 
 فذوقوا العذاب مبا كنتم    "  ال ما افترض عليهم ، وال ما أمرهم به و ال يرضي اهللا عز وجل وال حيبه ، 

     .   أي ملا أوقع م يوم بدر من القتل   :     "   تكفرون 

   و بدر   "    يا أيها المزمل    "  المدة بين 

 ما كان   :  شة قالت  وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عباد ، عن عائ  :  قال ابن إسحاق 
   .   وذرين واملكذبني أويل النعمة ومهلهم قليال    "     :   ، وقول اهللا تعاىل فيها   "    يا أيها املزمل    "     :  بني نزول 

 إال يسري ، حىت أصاب اهللا قريشا بالوقعة يوم   "    وطعاما ذا غصة وعذابا أليما   .  إن لدينا أنكاال وجحيما 
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 قال رؤبة بن   .   ِنكْل   :   القيود ؛ واحدها   :   األنكال   :   تفسري ابن هشام لبعض الغريب قال ابن هشام   .  ر بد
     :  العجاج 

    يكفيك ِنكِْلي بغي كل نكل 

     .  وهذا البيت يف أرجوزة له 

  ما نزل في معاوني أبي سفيان 

 إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا ،    "     :   مث قال اهللا عز وجل   :  قال ابن إسحاق 
 يعين النفر الذين مشوا   "   فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون ، والذين كفروا إىل جهنم حيشرون 

إىل أيب سفيان ، وإىل من كان له مال من قريش يف تلك التجارة ، فسألوهم أن يقووهم ا على حرب 
 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف ،    "     :   مث قال   .  ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ففعلوا رس

        .   أي من قتل منهم يوم بدر   :     "    فقد مضت سنة األولني    "   حلربك   "   وإن يعودوا 

  ما نزل من األمر بقتال الكفار 

 مؤمن عن دينه   أي حىت ال يفنت  :     "    وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا   "      :  مث قال تعاىل 
 فإن انتهوا فإن اهللا مبا    "  ، ويكون التوحيد هللا خالصا ليس له فيه شريك ، وخيلع ما دونه من األنداد 

 الذي   .     "    فاعلموا أن اهللا موالكم    "  هم  عن أمرك إىل ما هم عليه من كفر  "    وإن تولوا   .  يعملون بصري 
     "    نعم املوىل ونعم النصري    "  أعزكم ونصركم عليهم يوم بدر يف كثرة عددهم وقلة عددكم 

  ما نزل في تقسيم الفيء واسباب النصر 

 غنمتم من شيء فأن هللا  واعلموا أمنا   "     :  مث أعلمهم مقاسم الفيء وحكمه فيه ، حني أحله هلم ، فقال 
مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا 

 أي يوم فرقت فيه بني احلق والباطل بقدريت   :     "   يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان واهللا على كل شيء قدير 
 من   "    وهم بالعدوة القصوى    "   من الوادي   "    إذ أنتم بالعدوة الدنيا    "  يوم التقىت اجلمعان منكم ومنهم 

 أي عري أيب سفيان اليت خرجتم لتأخذوها وخرجوا ليمنعوها   "    والركب أسفل منكم    "  الوادي إىل مكة 
 أي ولو كان ذلك عن ميعاد منكم   :     "    ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد    "  عن غري ميعاد منكم وال منهم 

 أي   :     "    ولكن ليقضي اهللا امرا كان مفعوال    "  ومنهم مث بلغكم كثر عددهم ، وقلة عددكم ما لقيتموهم 
ليقضي ما أراد بقدرته من إعزاز اإلسالم وأهله وإذالل الكفر وأهله عن غري بالء منكم ففعل ما أراد من 
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   .     "    ليهلك من هلك عن بينة ، وحيىي من حي عن بينة ، وإن اهللا لسميع عليم    "     :  ذلك بلطفه ، مث قال 

     .  أي ليكفر من كفر بعد احلجة ملا رأى من اآلية والعربة ، ويؤمن من آمن على مثل ذلك 

  ما نزل في لطفه تعالى به صلى اهللا عليه وسلم 

 إذ يريكهم اهللا يف منامك قليال ، ولو أراكهم كثريا لفشلتم    "     :  مث ذكر لطفه به وكيده له ، مث قال 
 ، فكان ما أراك من ذلك نعمة من نعمه   "   ولتنازعتم يف األمر ولكن اهللا سلم ، إنه عليم بذات الصدور 

 -   .  عليهم ، شجعهم ا على عدوهم ، وكف ا عنهم ما ختوف عليهم من ضعفهم ، لعلمه مبا فيهم 

 وإذ يريكموهم إذ التقيتم    "     .   مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحاق ومل أذكرها   :   تخوف   :  بن هشام قال ا
 أي ليؤلف بينهم على احلرب للنقمة   :     "   يف أعينكم قليال ويقللكم يف أعينهم ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال 

     .  متام النعمة عليه ، من أهل واليته ممن أراد االنتقام منه ، واإلنعام على من أراد إ

  ما نزل في وعظ المسلمين وتعليمهم فنون الحرب 

 يا أيها الذين آمنوا    "     :  مث وعظهم وفهمهم وأعلمهم الذي ينبغي هلم أن يسريوا به يف حرم ، فقال تعاىل 
 الذي له بذلتم أنفسكم ،   "    واذكروا اهللا كثريا  فاثبتوا   "   تقاتلوم يف سبيل اهللا عز وجل   "   إذا لقيتم فئة 

 أي   :     "    وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا   .   لعلكم تفلحون    "  والوفاء له مبا أعطيتموه من بيعتكم 
   "   هللا مع الصابرين  واصربوا إن ا   "   أي وتذهب حدتكم   :     "    وتذهب رحيكم    "  ال ختتلفوا فيتفرق أمركم 

 أي ال   :     "    وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس    "   أي إين معكم إذا فعلتم ذلك   :  
 ال نرجع حىت نأيت بدرا فننحر به اجلزر ونسقى ا اخلمر ،   :  تكونوا كأيب جهل وأصحابه الذين قالوا 

 ال يكون أمركم رياء ، وال مسعة ، وال التماس ما عند   :  تسمع العرب أي وتعزف علينا فيها القيان ، و
الناس ، وأخلصوا هللا النية واحلسبة يف نصر دينكم ، ومؤازرة نبيكم ، ال تعملوا إال لذلك وال تطلبوا غريه 

   "   الناس ، وإين جار لكم  وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من    "     :   مث قال تعاىل   .  

        .   وقد مضى تفسري هذه اآلية   :   قال ابن هشام   .  

 مث ذكر اهللا تعاىل أهل الكفر ، وما يلقون عند موم ، ووصفهم بصفتهم ، وأخرب نبيه   :  قال ابن إسحاق 
م يف احلرب فشرد م من خلفهم  فإما تثقفنه   "     :  صلى اهللا عليه وسلم عنهم ، حىت انتهى إىل أن قال 

 وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن    "   أي فنكل م من ورائهم لعلهم يعقلون   :     "   لعلهم يذكرون 
 وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا    "     :   إىل قوله تعاىل   .     .     .     "   رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم 

وعاجل خلفه يف الدنيا   أي ال يضيع لكم عند اهللا أجره يف اآلخرة ،   :     "    إليكم ، وأنتم ال تظلمون يوف 
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 أي إن دعوك إىل السلم على اإلسالم فصاحلهم   :     "    وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا    "     :  ، مث قال تعاىل 
 تفسري ابن هشام لبعض الغريب   .     "    إنه هو السميع العليم    "  ك  إن اهللا كافي  "    وتوكل على اهللا    "  عليه 

     :   قال لبيد بن ربيعة   .   امليل   :   اجلنوح   .   مالوا إليك للسلم   :   جنحوا للسلم   :  قال ابن هشام 

 مكبا جيتلي نقَب النصال   جنوح اهلالكي على يديه 

 جيلو   :   جيتلي   .   صدأ السيف   :   النقب   .   الصيقل املكب على عمله   :   يريد   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
 فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون    "     :   الصلح ، ويف كتاب اهللا عز وجل   :   والسلم أيضاً   .  السيف 

     :   قال زهري بن أيب سلمى   .   املعىن  ، وهو ذلك  "   إىل السلم   "     :   ، ويقرأ   "   

   .  مبال ومعروف من القوم نسلم وهذا البيت يف قصيدة له   وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا

   "    وإن جنحوا للسلم    "     :   وبلغين عن احلسن بن أيب احلسن البصري ، أنه كان يقول   :  قال ابن هشام 

 ،   "   يف السلم   "   ويقرأ   "    يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة    "     :  ب اهللا تعاىل  ويف كتا  .  لإلسالم 
     :   قال أمية بن أيب الصلت   .  وهو اإلسالم 

 رسل اإلله وما كانوا له عضدا  فما أنابوا لسلْم حني تنذرهم

 قال طرفة بن العبد ، أحد بين   .   السلم   :   تعمل مستطيلة  وتقول العرب لدلو  .  وهذا البيت يف قصيدة له 
    :  قيس بن ثعلبة ، يصف ناقة له 

 متر بسلمي داحل متشدد   هلا مرفقان أفتالن كأمنا 

 هو من وراء   "    وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا    "     .   وهذا البيت يف قصيدة له   .   داجل   :  ويروى 
 على اهلدى الذي   "    وباملؤمنني وألف بني قلوم    "   بعد الضعف   "    هو الذي أيدك بنصره    "     .  لك ذ

 بدينه   "    لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوم ، ولكن اهللا ألف بينهم    "  بعثك اهللا به إليهم 
 يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من    "     :   مث قال تعاىل   .     "    إنه عزيز حكيم    "  الذي مجعهم عليه 

 يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتني ، وإن   .  املؤمنني 
ن على نية وال حق وال  أي ال يقاتلو  :     "   يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأم قوم ال يفقهون 

 حدثين عبداهللا بن أيب جنيح عن عطاء بن أيب رباح ، عن عبداهللا   :   قال ابن إسحاق   .  معرفة خبري وال شر 
 ملا نزلت هذه اآلية ، اشتد على املسلمني ، وأعظموا أن يقاتل عشرون مئتني ، ومئة ألفا   :  بن عباس قال 

 اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ،    "     :   اآلخرى ، فقال ، فخفف اهللا عنهم ، فنسختها اآلية
"   فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتني ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا ، واهللا مع الصابرين 
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ا كانوا دون ذلك مل إذا كانوا على الشطر من عدوهم مل ينبغ هلم أن يفروا منهم ، وإذ  فكانوا   :   قال   .     
     .  جيب عليهم قتاهلم وجاز هلم أن يتحوزوا عنهم 

  ما نزل في المغانم واألسارى 

 مث عاتبه اهللا تعاىل يف األسارى ، وأخذ املغامن ، ومل يكن أحد قبله من األنبياء يأكل   :  قال ابن إسحاق 
       .  مغنما من عدو له 

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  و جعفر بن علي بن احلسني ، قال  حدثين حممد أب  :  قال ابن إسحاق 
 نصرت بالرعب ، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأحلت يل املغامن   :  

 ما    "     :   فقال   :   قال ابن إسحاق   .  ومل حتلل لنيب كان قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، مخس مل يؤن نيب قبلي 
 ؛ أي يثخن   "    حىت يثخن يف األرض    "   من عدوه   "    أن يكون له أسرى    "   أي قبلك   :     "   كان لنيب 

 واهللا يريد    "   أي املتاع ، الفداء بأخذ الرجال   :     "    تريدون عرض الدنيا    "  عدوه ، حىت ينفيه من األرض 
 لوال كتاب من اهللا    "  ي قتلهم لظهور الدين الذي يريد إظهاره ، والذي تدرك به اآلخرة  أ  :     "   اآلخرة 

 أي لوال أنه سبق مين أين ال   "    عذاب عظيم    "   أي من األسارى واملغامن   :     "   سبق ملسكم فيما أخذمت 
 له وهلم رمحة منه ، وعائدة من أعذب إال بعد النهي ومل يك اهم ، لعذبتكم فيما صنعتم ، مث أحلها

 يا    "     :   مث قال   .     "    فكلوا مما غنمتم حالال طيبا واتقوا اهللا إن اهللا غفور رحيم    "     :  الرمحن الرحيم ، فقال 
أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر 

     .     "    ، واهللا غفور رحيم لكم

 الحض على التواصل والتواد والوالية بين المسلمين ، و رد المواريث إلى أهلها 

وحض املسلمني على التواصل ، وجعل املهاجرين واألنصار أهل والية الدين دون من سواهم ، وجعل 
 أي إال يوال   :     "   تنة يف األرض وفساد كبري  إال تفعلوه تكن ف   "     :  الكفار بعضهم أولياء بعض ، مث قال 

 أي شبهة يف احلق   :     "    تكن فتنة يف األرض    "     :  املؤمن املؤمن من دون الكافر ، وإن كان ذا رحم به 
  مث رد املواريث إىل األرحام ممن  .  والباطل ، وظهور الفساد يف األرض بتويل املؤمن الكافر دون املؤمن 

 والذين آمنوا من بعد    "     :  أسلم بعد الوالية من املهاجرين واألنصار دوم إىل األرحام اليت بينهم ، فقال 
 أي   :     "   وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ، وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا 

     .     "    إن اهللا بكل شيء عليم    "  باملرياث 

 من حضر بدرا من المسلمين
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  من شهدها من بني هاشم و المطلب

 وهذه تسمية من شهد بدرا من املسلمني ، مث من قريش ، مث من بين هاشم بن عبد   :  قال ابن إسحاق 
مناف وبين املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 

 حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد املرسلني ، ابن عبداهللا بن   .  مالك ابن النضر بن كنانة 
عبداملطلب بن هاشم ؛ ومحزة بن عبداملطلب بن هاشم ، أسد اهللا ، وأسد رسوله ، عم رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ؛ وعلي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم ؛ وزيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب 

   :   قال ابن هشام   .   بن امرىء القيس الكليب ، أنعم اهللا عليه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم بن عبدالعزى

زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبدالعزى ابن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد 
 قال   .  ب بن وبرة ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اهللا بن رفيدة بن ثور بن كع

 وأبو كبشة ، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   و أنسة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  ابن إسحاق 
 كناز بن   :   وأبو مرثد   :   قال ابن إسحاق   .   فارسي   :   حبشي ، وأبو كبشة   :   أنسة   :   قال ابن هشام   .  وسلم 

وع بن عمرو ابن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف بن ِجالَّن بن غنم بن غين بن يعصر حصن بن يرب
 وابنه مرثد بن أيب   :   قال ابن إسحاق   .   كناز بن حصني   :   قال ابن هشام   .  بن سعد بن قيس بن عيالن 

ل بن احلارث ، مرثد ، حليفا محزة بن عبداملطلب ؛ وعبيدة بن احلارث بن املطلب ؛ وأخواه الطفي
       .   اثنا عشر رجال   .   عوف بن أثاثة بن عباد ابن املطلب   :  واحلصني بن احلارث ؛ ومسطح ، وامسه 

  من بني عبد شمس

 عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس ، ختلف على   :  ومن بين عبد مشس بن عبد مناف 
 عليه وسلم ، فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم بسهمه ، قال اهللا صلى اهللا امرأته رقية بنت رسول 

 وأجرك ؛ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس ؛ وسامل ، موىل   :   قال   ؟   و أجري يا رسول اهللا   :  
 وسامل ، سائبة   :   نسب سامل قال ابن هشام   .   مهشم   :   واسم أيب حذيفة   :   قال ابن هشام   .  أيب حذيفة 

لثبيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس ، 
 كانت ثبيتة بنت يعار حتت أيب حذيفة بن عتبة ، فأعتقت   :  سيبته فانقطع إىل أيب حذيفة فتبناه ؛ ويقال 

 وزعموا أن صبيحا موىل أيب العاص بن   :  ال ابن إسحاق  ق  .   سامل موىل أيب حذيفة   :  ساملا سائبة ، فقيل 
أمية بن عبد مشس جتهز للخروج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث مرض ، فحمل على بعريه أبا 
سلمة بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ؛ مث شهد صبيح بعد ذلك املشاهد كلها مع 
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 من حلفاء بين عبد مشس وشهد بدرا من حلفاء بين عبد مشس ، مث من   .  ه وسلم رسول اهللا صلى اهللا علي
 عبداهللا بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن   :  بين أسد بن خزمية 

أسد ؛ وعكاشة بن حمصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد ؛ وشجاع بن 
هب بن ربيعة ابن أسد بن صهيب بن مالك بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد ؛ وأخوه عقبة بن وهب و

؛ ويزيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن صربة ابن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد ؛ وأبو سنان 
ن نضلة بن بن حمصن بن حرثان بن قيس ، أخو عكاشة بن حمصن ؛ وابنه سنان بن أيب سنان ؛ وحمرز ب

عمرو بن لكيز بن  عبداهللا بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد ، وربيعة بن أكثم بن سخربة بن 
     .  عامر ابن غنم بن دودان بن أسد 

  من حلفاء بني كبير 

بن  مالك بن عمرو ، ومدجل   :   ثَقْف بن عمرو ، وأخواه   :  ومن حلفاء بين كبري بن غنم بن دودان بن أسد 
 وأبو   .   وهم من بين حجر ، آل بين سليم   :   قال ابن إسحاق   .   مدالج بن عمرو   :   قال ابن هشام   .  عمرو 

     .   سويد بن خمشي   :   طائي ، وامسه   :   أبو خمشي   :   قال ابن هشام   .   ستة عشر رجال   .  خمشي ، حليف هلم 

  من بني نوفل 

 عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك   :   ومن بين نوفل بن عبد مناف   :  قال ابن إسحاق 
بن احلارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن ؛ وخباب ؛ موىل عتبة بن 

     .   رجالن -غزوان 

  من بني أسد 

لد بن أسد ؛ وحاطب بن أيب بلتعة ؛  الزبري بن العوام بن خوي  :  ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي 
 عمرو ، خلمي   :   حاطب بن أيب بلتعة ، واسم أيب بلتعة   :   قال ابن هشام   .   ثالثة نفر   .  وسعد موىل حاطب 

     .  ، وسعد موىل حاطب ، كليب 

  من بني عبدالدار 

هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار  مصعب بن عمري بن   :   ومن بين عبدالدار بن قصي   :  قال ابن إسحاق 
     .   رجالن   .  بن قصي ؛ وسويبط بن سعد بن حرميلة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبدالدار بن قصي 
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  من بني زهرة 

 عبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة ؛ وسعد بن   :  ومن بين زهرة بن كالب 
 ومن   .   وأخوه عمري بن أيب وقاص   .  ك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة  وأبو وقاص مال-أيب وقاص 
 املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مثامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهري   :  حلفائهم 

و بن بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هزل بن قائش بن درمي بن القني بن أهود بن راء بن عمر
   :   قال ابن إسحاق   .   ودهري بن ثور - هزل بن قاس بن ذر   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  احلاف بن قضاعة 

وعبداهللا بن مسعود بن احلارث بن مشخ بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن 
ن محالة بن غالب بن محلِّم بن عائذة بن هذيل ؛ ومسعود ابن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبدالعزى ب

       .  سبيع بن اهلون بن خزمية ، من القارة 

     :   ويقال   .   لقب هلم   :   القارة   :  قال ابن هشام 

    قد أنصف القارة من راماها 

سليم بن ملكان  وذو الشمالني بن عبد عمرو بن نضلة بن غبشان ابن   :   قال ابن إسحاق   .  وكانوا رماة 
 ذو الشمالني ، ألنه   :   وإمنا قيل له   :   قال ابن هشام   .  بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر ، من خزاعة 

 خباب بن   :   قال ابن هشام   .   وخباب بن األرت ؛ مثانية نفر   :   قال ابن إسحاق   .  كان أعسر ، وامسه عمري 
     .   خباب من خزاعة   :  عقب ، وهم بالكوفة ؛ ويقال األرت ، من بين متيم ، وله 

  من بني تيم 

 ومن بين تيم بن مرة ؛ أبو بكر الصديق ، و امسه عتيق بن عثمان بن عامر بن عمرو بن   :  قال ابن إسحاق 
   .   وجهه وعتقه  لقب ، حلسن  :   عبداهللا ، وعتيق   :   اسم أيب بكر   :   قال ابن هشام   .  كعب بن سعد بن تيم 

 وبالل مولد من مولدي بين مجح ، اشتراه أبو بكر من أمية - وبالل ، موىل أيب بكر   :  قال ابن إسحاق 
 عامر بن فهرية ، مولد   :   قال ابن هشام   .   وعامر بن فهرية -بن خلف ، وهو بالل بن رباح ، ال عقب له 
 وصهيب بن سنان ، من النمر بن   :   قال ابن إسحاق   .  هم من مولدي األسد ، أسود ، اشتراه أبو بكر من

 ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة   :   النمر   :   نسب النمر قال ابن هشام   .  قاسط 
 صهيب ، موىل   :   أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار ، ويقال   :  بن نزار ؛ ويقال 

 فقال بعض من ذكر أنه من   .   إنه رومي   :  اهللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ؛ ويقال عبد
 وجاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   .   إمنا كان أسريا يف الروم فاشتري منهم   :  النمر بن قاسط 
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بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن  وطلحة   :   قال ابن إسحاق   .   صهيب سابق الروم   :  
تيم ، كان بالشأم ، فقدم بعد أن رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بدر ، فكلمه ، فضرب له 

     .   مخسة نفر   .   وأجرك   :   قال   ؟   وأجري يا رسول اهللا   :  بسهمه ، فقال 

  من بني مخزوم 

 عبداهللا بن   :   أبو سلمة بن األسد ، واسم أيب سلمة   :  بين خمزوم بن يقظة بن مرة  ومن   :  قال ابن إسحاق 
عبداألسد بن هالل بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ؛ ومشاس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن 

ا مسي مشاسا ، ألن  عثمان ، وإمن  :   واسم مشاس   :   سبب تسمية الشماس قال ابن هشام   .  عامر بن خمزوم 
 فقال عتبة بن ربيعة   .  مشاسا من الشمامسة قدم مكة يف اجلاهلية ، وكان مجيال ، فعجب الناس من مجاله 

 ها أنا آتيكم بشماس أحسن منه ، فأتى بابن أخته عثمان بن عثمان فسمي مشاسا ،   :  ، وكان خال مشاس 
 عبد   :   واألرقم بن أيب األرقم ، واسم أيب األرقم   :  إسحاق  قال ابن   .  فيما ذكر ابن شهاب الزهري وغريه 

 قال ابن   .   أبا جندب بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ؛ وعمار بن ياسر   :  مناف بن أسد ، وكان يكىن 
 ومعتب بن عوف بن عامر بن الفضل   :   قال ابن إسحاق   .   عمار بن ياسر ، عنسي ، من مذحج   :  هشام 

ن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو ، حليف هلم من خزاعة ، وهو الذي يدعى ب
     .   مخسة نفر   .   عيهامة   :  

  من بني عدي و حلفائهم 

 عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبدالعزى ابن رياح بن عبداهللا بن قرط بن رزاح   :  ومن بين عدي بن كعب 
اخلطاب ؛ ومهجع ، موىل عمر بن اخلطاب ، من أهل اليمن ، وكان أول قتيل بن عدي ؛ وأخوه زيد بن 

 قال ابن   .   من عك بن عدنان   :   مهجع   :   قال ابن هشام   .  من املسلمني بني الصفني يوم بدر ، رمي بسهم 
رزاح بن عدي  وعمرو بن سراقة بن املعتمر بن أنس بن أذاة بن عبداهللا بن قرط بن رياح بن   :  إسحاق 

 ثعلبة بن يربوع بن  بن كعب ؛ وأخوه عبداهللا بن سراقة ؛ وواقد بن عبداهللا بن عبد مناف بن عرين بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم ، حليف هلم ؛ وخويل بن أيب خويل ؛ ومالك بن أيب خويل ، 

       .  ن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل  من بين عجل ب  :   أبو خويل   :   قال ابن هشام   .  حليفان هلم 

 عرت بن   :   قال ابن هشام   .   وعامر بن ربيعة ، حليف آل اخلطاب ، من عرت بن وائل   :  قال ابن إسحاق 
 ابن دعمي   :   أفصى   :   ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ؛ ويقال   :  وائل 

 وعامر بن البكري بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية، من بين سعد بن ليث ؛   :   قال ابن إسحاق   .   بن جديلة
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وعاقل بن البكري ؛ وخالد بن البكري ، وإياس بن البكري ، حلفاء بين عدي بن كعب ؛ وسعيد بن زيد بن 
عب ، قدم من الشأم عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بن عبداهللا بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن ك

بعد ما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بدر ، فكلمه ، فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .   أربعة عشر رجال   .   وأجرك   :   قال   ؟   وأجري يا رسول اهللا   :  بسهمه ؛ قال 

  من بني جمح و حلفائهم 

 عثمان بن مظعون ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن   :  ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب 
مجح ؛ وابنه السائب بن عثمان ؛ وأخواه قدامة بن مظعون ؛ وعبداهللا بن مظعون ؛ ومعمر بن احلارث بن 

 ومن بين سهم بن عمرو بن هصيص بن   .   مخسة نفر   .  معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح 
     .   رجل   .  يس بن عدي سعد بن سهم كعب بن خنيس بن حذافة ابن ق

  من بني عامر 

 أبو سربة بن أيب رهم بن   :   من بين عامر بن لؤي ، مث من بين مالك بن حسل ابن عامر   :  قال ابن إسحاق 
عبدالعزى بن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ؛ وعبداهللا بن خمرمة بن عبدالعزى بن قيس 

نصر بن مالك ؛ وعبداهللا بن سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن عبد ود بن 
 كان خرج مع أبيه سهيل بن عمرو ، فلما نزل الناس بدرا فر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه -بن حسل 

 مخسة   .   وعمري بن عوف ، موىل سهيل بن عمرو ؛ وسعد بن خولة ، حليف هلم -وسلم ، فشهدها معه 
     .   سعد بن خولة ، من اليمن   :   قال ابن هشام   .  نفر 

  من بني الحارث 

 أبو عبيدة بن اجلراح ، وهو عامر بن عبداهللا بن اجلراح بن   :   ومن بين احلارث بن فهر   :  قال ابن إسحاق 
 هالل بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث ؛ وعمرو بن احلارث بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن

أهيب بن ضبة بن احلارث ؛ وسهيل بن وهب بن ربيعة بن هالل بن أيب أهيب بن ضبة بن احلارث ؛ 
وأخوه صفوان بن وهب ، ومها ابنا بيضاء ؛ وعمرو بن أيب سرح بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة 

     .   مخسة نفر   .  بن احلارث 

  عدد من شهد بدرا من المهاجرين 
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 بدرا من املهاجرين ، ومن ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره ، فجميع من شهد
 كثري من أهل العلم ، غري ابن إسحاق ، يذكرون يف املهاجرين   :   قال ابن هشام     .  ثالثة ومثانون رجال 

 احلارث بن  وهب بن سعد بن أيب سرح ، وحاطب بن عمرو ؛ ويف بين  :  ببدر ، يف بين عامر بن لؤي 
     .   عياض بن زهري   :  فهر 

 من شهد بدرا من األنصار

  من بني عبداألشهل

 وشهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املسلمني ، مث من األنصار ، مث من   :  قال ابن إسحاق 
ث بن اخلزرج بن األوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، مث من بين عبداألشهل بن جشم بن احلار

 سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ابن زيد بن عبداألشهل ؛ وعمرو   :  عمرو بن مالك بن األوس 
بن معاذ بن النعمان ؛ و احلارث بن أوس بن معاذ بن النعمان ؛ واحلارث بن أنس بن رافع بن امرىء 

     .  القيس 

  من بني عبيد بن كعب و حلفائهم

       .   سعد بن زيد بن مالك بن عبيد   :   كعب بن عبداألشهل ومن بين عبيد بن

 سلمة بن سالمة بن وقش بن زغْبة ؛ - زعورا   :   ويقال   :   قال ابن هشام -ومن بين زعورا بن عبداألشهل 
وعباد بن بشر بن وقش بن زغبة ابن زعورا ؛ وسلمة بن ثابت بن وقش ؛ ورافع بن يزيد بن كرز بن 

بن زعورا ؛ واحلارث بن خزمة بن عدي بن أيب بن غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن سكن 
اخلزرج ، حليف هلم من بين عوف بن اخلزرج ؛ وحممد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن جمدعة بن 

حارثة بن احلارث ، حليف هلم من بين حارثة بن احلارث ؛ وسلمة بن أسلم بن حريش بن عدي بن 
 ابن حِريس   :   أسلم   :   قال ابن هشام     .   حارثة بن احلارث ، حليف هلم من بين حارثة بن احلارثجمدعة بن
 عتيك   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   وأبو اهليثم بن التيهان ، وعبيد بن التيهان   :   قال ابن إسحاق   .  بن عدي 

 عبداهللا بن سهل   :   قال ابن هشام   .   مخسة عشر رجال   .  داهللا بن سهل  وعب  :   قال ابن إسحاق   .  بن التيهان 
 ومن بين ظفر ، مث من بين سواد بن كعب ،   :   قال ابن إسحاق   .   من غسان   :   أخو بين زعورا ؛ ويقال   :  

 قتادة بن   :   -ن األوس  ابن اخلزرج بن عمرو بن مالك ب  :   ظفر   :   قال ابن هشام - هو ظفر   :  وكعب 
 سبب تسمية عبيد   .   رجالن   .  النعمان بن زيد بن عامر بن سواد ؛ وعبيد بن أوس بن مالك بن سواد 
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 وهو   .   مقرن ، ألنه قرن أربعة أسرى يف يوم بدر   :   عبيد بن أوس الذي يقال له   :  مبقرن قال ابن هشام 
 ومن بين عبد   :   من بين عبد بن رزاح و حلفائهم قال ابن إسحاق   .  الذي أسر عقيل بن أيب طالب يومئذ 

 عبداهللا بن   :   ومن حلفائهم ، من بلي   .   نصر بن احلارث بن عبد ؛ ومعتب بن عبد   :  بن رزاح بن كعب 
     .   ثالثة نفر   .  طارق 

  من بني حارثة

 مسعود بن سعد بن عامر بن   :  الك بن األوس ومن بين حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن م
   :   قال ابن إسحاق   .   مسعود بن عبد سعد   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة 

 أبو   :   ومن حلفائهم ، مث من بلي     .  وأبو عبس بن جرب بن عمرو بن زيد بن جشم بن جمدعة بن حارثة 
 هاىنء بن نيار ابن عمرو بن عبيد بن كالب بن دمهان بن غنم بن ذيبان بن مهيم   :  ن نيار ، وامسه بردة ب

 من بين عمرو قال ابن   .   ثالثة نفر   .  بن كاهل بن ذهل بن هين بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة 
عة بن زيد بن مالك بن عوف بن  ومن بين عمرو بن عوف بن مالك بن األوس ، مث من بين ضبي  :  إسحاق 

 أبو األقلح بن عصمة بن مالك بن أمة ابن   :   وقيس - عاصم ابن ثابت بن قيس ،   :  عمرو بن عوف 
 ومعتب بن قشري بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة ؛ وأبو مليل بن األزعر بن زيد بن -ضبيعة 

 عمري   :   قال ابن هشام   .   بن العطاف بن ضبيعة العطاف بن ضبيعة ؛ وعمرو بن معبد بن األزعر بن زيد
 ابن   :   وسهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن جمدعة بن احلارث   :   قال ابن إسحاق   .  بن معبد 

     .   مخسة نفر   .   حبزج بن حنس بن عوف بن عمرو بن عوف   :  عمرو ، وعمرو الذي يقال له 

  من بني أمية 

 مبشر بن عبداملنذر بن زنرب بن زيد ابن أمية ؛ ورفاعة بن عبداملنذر بن   :  ن بين أمية بن زيد بن مالك وم
زنرب ؛ وسعد بن عبيد بن النعمان ابن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية ؛ وعومي بن ساعدة ؛ ورافع بن 

 وزعموا أن أبا   .  بة بن حاطب  وعبيد بن أيب عبيد ؛ وثعل- وعنجدة أمه ، فيما قال ابن هشام -عنجدة 
لبابة بن عبداملنذر ؛ واحلارث بن حاطب خرجا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجعهما ، وأمر أبا 

 ردمها من   :   قال ابن هشام     .   تسعة نفر   .  لبابة على املدينة ، فضرب هلما بسهمني مع أصحاب بدر 
     .   بشري   :   وحاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية ، واسم أيب لبابة   :   قال ابن هشام   .  الروحاء 

  من بني عبيد و حلفائهم 
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 أُنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن احلارث بن   :   ومن بين عبيد بن زيد بن مالك   :  قال ابن إسحاق 
       .  عبيد 

جالن بن ضبيعة ؛ وثابت بن أقرم بن ثعلبة بن  معن بن عدي بن اجلد بن الع  :  ومن حلفائهم من بلي 
عدي بن العجالن ؛ وعبداهللا بن سلمة ابن مالك بن احلارث بن عدي بن العجالن ؛ وزيد بن أسلم بن 

 وخرج عاصم بن   .  ثعلبة ابن عدي بن العجالن ؛ وِربعي بن رافع بن زيد بن حارثة بن اجلد بن العجالن 
ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر عدي بن اجلد بن العجالن ، فرد

     .   سبعة نفر   .  

  من بني ثعلبة 

 امرؤ   :   واسم الربك - عبداهللا بن جبري بن النعمان بن أمية بن الربك   :  ومن بين ثعلبة بن عمرو بن عوف 
 ابن ثابت بن النعمان بن أمية بن   :  صم بن قيس  عا  :   قال ابن هشام   .   وعاصم بن قيس -القيس بن ثعلبة 

 وأبو ضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن   :   قال ابن إسحاق   .  امرئ القيس بن ثعلبة 
   :   ويقال المرئ القيس   .   أبو حبة   :   وهو أخو أيب ضياح ؛ ويقال   :   قال ابن هشام   .  ثعلبة ؛ وأبو حنة 

 وسامل بن عمري بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة   :   قال ابن إسحاق   .  البرك بن ثعلبة 
 واحلارث بن النعمان بن أمية   :   قال ابن إسحاق   .   ابن عمرو بن ثعلبة   :   ثابت   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  

وخوات بن جبري بن النعمان ، ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن امرئ القيس بن ثعلبة ، 
     .   سبعة نفر   .  بسهم مع أصحاب بدر 

  من بني جحجبى و حلفائهم 

 منذر بن حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجلالح   :  ومن بين جحجىب بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف 
   :   قال ابن إسحاق   .   احلريس بن جحجىب   :   ويقال   :  ل ابن هشام  قا  .  بن احلريش بن جحجىب بن كلفة 

 أبو عقيل بن عبداهللا ابن ثعلبة بن بيحان بن عامر بن احلارث بن مالك بن   :  ومن حلفائهم من بين أُنيف 
 بن بلي بن عامر بن أنيف ابن جشم بن عبداهللا بن تيم بن إراش بن عامر بن عميلة بن قَسميل ابن فَران

     .   متيم بن إراشة ، وِقسميل بن فاران   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   رجالن   .  عمرو بن احلاف بن قضاعة 

  من بني غنم 
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 سعد بن خيثمة بن   :   ومن بين غَنم بن السلْم بن امرئ القيس بن مالك ابن األوس   :  قال ابن إسحاق 
ابن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم ؛ ومنذر بن قدامة بن عرفجة ؛  ب احلارث بن مالك بن كع

 ابن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة ابن   :   عرفجة   :   قال ابن هشام   .  ومالك بن قدامة بن عرفجة 
 متيم   :   قال ابن هشام   .   مخسة نفر   .   واحلارث بن عرفجة ؛ ومتيم ، موىل بين غنم   :   قال ابن إسحاق   .  غنم 

     .   موىل سعد بن خيثمة   :  

  من بني معاوية و حلفائهم 

 جرب بن عتيك بن احلارث   :   ومن بين معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف   :  قال ابن إسحاق 
والنعمان بن بن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية ؛ ومالك بن منيلة ، حليف هلم من مزينة ؛ 

     .   ثالثة نفر   .  عصر ، حليف هلم من بلي 

  عدد من شهد بدرا من األوس 

فجميع من شهد بدرا من األوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و من ضرب له بسهمه و أجره ، 
 اهللا عليه و  و شهد بدرا مع رسول اهللا صلى  :   من بين امرئ القيس قال ابن إسحاق   .  أحد وستون رجال 

سلم من املسلمني ، مث من األنصار ، مث من اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، مث من بين 
احلارث بن اخلزرج ، مث من بين امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن 

وسعد بن ربيع بن عمرو بن أيب زهري  خارجة بن زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس ؛    :  اخلزرج 
بن مالك بن امرئ القيس ؛ وعبداهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس ؛ 

     .   أربعة نفر   .  وخالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس 

  من بني زيد 

 بشري بن سعد بن ثعلبة بن   :   بن احلارث بن اخلزرج ومن بين زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج
 رجالن   .   وأخوه ِسماك بن سعد - جالس ، وهو عندنا خطأ   :   ويقال   :   قال ابن هشام -ِخالس بن زيد 

  .       

  من بني عدي 
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 بن مالك  سبيع ابن قيس بن عيشة بن أمية  :  ومن بين عدي بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج 
 ابن عبسة بن   :   قيس   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  بن عامر بن عدي ؛ وعباد بن قيس بن عيشة ، أخوه 

     .   ثالثة نفر   .   وعبداهللا بن عبس   :   قال ابن إسحاق   .  أمية 

  من بني أحمر 

 يزيد بن احلارث بن قيس   :  ث بن اخلزرج ومن بين أمحر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلار
 فُسحم أمه ، وهي امرأة   :   قال ابن هشام   .   رجل   .   ابن فُسحم   :  بن مالك بن أمحر ، وهو الذي يقال له 

     .  من القني بن جسر 

  من بني جشم 

 اخلزرج ، ومها التوءمان  ومن بين جشم بن احلارث بن اخلزرج ، وزيد بن احلارث بن  :  قال ابن إسحاق 
 خبيب بن إساف بن ِعتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم ؛ وعبداهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد   :  

   :   قال ابن هشام   .   أربعة نفر   .  ربه بن زيد ؛ وأخوه حريث بن زيد بن ثعلبة ؛ زعموا ، وسفيان بن بشر 

     .  ث بن كعب بن زيد سفيان بن نسر بن عمرو بن احلار

  من بني جدارة 

 متيم بن يعار بن قيس بن عدي بن   :   ومن بين ِجدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج   :  قال ابن إسحاق 
 عبداهللا بن عمري بن عدي   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  أمية بن جدارة ؛ وعبداهللا بن عمري من بين حارثة 

 قال ابن   .   وزيد بن املزين بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة   :   قال ابن إسحاق   .  رة بن أمية بن جدا
     .   أربعة نفر   .   وعبداهللا بن عرفطة بن عدي بن أمية بن جدارة   :   قال ابن إسحاق   .   زيد بن املُري   :  هشام 

  من بني األبجر 

 عبداهللا بن ربيع بن قيس بن عمرو   :   بن عوف بن احلارث بن اخلزرج ومن بين األجبر ، وهم بنو خدرة
     .   رجل   .  بن عباد بن األجبر 

  من بني عوف 
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ومن بين عوف بن اخلزرج ، مث من بين عبيد بن مالك بن سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج ، وهو بنو 
 عبداهللا   :   -م بن عوف ، وإمنا مسي احلبلى ، لعظم بطنه  سامل بن غن  :   احلبلى   :   قال ابن هشام -احلُبلى 

ابن عبداهللا بن أُيب بن مالك بن احلارث بن عبيد املشهور بابن سلول ، و إمنا سلول امرأة ، وهي أم أيب ؛ 
     .   رجالن   .  وأوس بن خويلّ بن عبداهللا بن احلارث بن عبيد 

  من بني جزء و حلفائهم 

 زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزء ؛ وعقبة بن   :   عدي بن مالك بن سامل بن غنم ومن بن جزء بن
وهب بن كلدة ، حليف هلم من بين عبداهللا بن غطفان ؛ ورفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة ابن 

   :   ويقال   :  ام  قال ابن هش  .  مالك بن سامل بن غنم ؛ وعامر بن سلمة بن عامر ، حليف هلم من أهل اليمن 

 وأبو محيضة معبد بن عباد بن قشري بن   :   قال ابن إسحاق   .  عمرو بن سلمة ، وهو من بلي ، من قضاعة 
 عبادة ابن قيس بن   :   معبد بن عبادة بن قَشغر بن املقدم ؛ ويقال   :   قال ابن هشام   .  املقدم بن سامل بن غنم 

 عامر بن العكري   :   قال ابن هشام   .   ستة نفر   .   وعامر بن البكري ، حليف هلم   :  ن إسحاق  و قال اب  .  القُدم 
     .   عاصم بن العكري   :  ؛ ويقال 

  من بني سالم 

 ومن بين سامل بن عوف بن عمرو بن اخلزرج ، مث من بين العجالن بن زيد بن غنم بن   :  قال ابن إسحاق 
     .   رجل   .  ل بن عبداهللا بن نضلة بن مالك بن العجالن  نوف  :  سامل 

  من بني أصرم 

 هذا غنم بن عوف ، أخو   :   قال ابن هشام -ومن بين أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف 
   :   -سامل بن عوف بن عمرو بن عوف ابن اخلزرج ، وغنم بن سامل ، الذي قبله على ما قال ابن إسحاق 

     .   رجالن   .  عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ؛ وأخوه أوس بن الصامت 

  من بني دعد 

   :   النعمان بن مالك بن ثعلبة ابن دعد ، والنعمان الذي يقال له   :  ومن بين دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم 

       .   رجل   .  قوقل 

 ثابت - قُريوس بن غنم   :   ويقال   :   قال ابن هشام -امل ومن بين قُريوش بن غنم بن أمية بن لوذان بن س
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 مالك بن الدخشم بن   :   ومن بين مرضخة بن غنم بن سامل   .   رجل   .  بن هزال بن عمرو بن قريوش 
     .   ابن مالك بن الدخشم بن مرضخة   :   مالك بن الدخشم   :   قال ابن هشام   .   رجل   .  مرضخة 

  بني لوذان و حلفائهم من 

 ربيع بن إياس بن عمرو ابن غنم بن أمية بن لوذان ، وأخوه   :   ومن بين لوذان بن سامل   :  قال ابن إسحاق 
   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   ثالثة نفر   .  ورقة بن إياس ؛ وعمرو بن إياس ، حليف هلم من أهل اليمن 

 قال - ومن حلفائهم من بلي ، مث من بين غُصينة   :   قال ابن إسحاق   .  قة عمرو بن إياس ، أخو ربيع وور
 اذَّر بن ذياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو - عمرو بن عمارة   :   غصينة ، أمهم ، وأبوهم   :  ابن هشام 

بن عامر بن عميلة بن بن عمارة بن مالك بن غصينة بن عمرو بن بترية بن مشنو بن قَسر بن تيم بن إراش 
 قَسر بن متيم بن إراشة   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  ِقسميل بن فران بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة 

 وعبادة بن اخلشخاش بن عمرو بن   :   قال ابن إسحاق   .   عبداهللا   :   واسم اذر   .  ؛ وقسميل بن فاران 
 حباث بن   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  ثعلبة بن حزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة زمزمة ، وحنَّاب ابن 

 وزعموا أن عتبة بن ربيعة بن خالد بن   .   وعبداهللا بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم   :   قال ابن إسحاق   .  ثعلبة 
 عتبة بن ز ، من بين   :  ال ابن هشام  ق  .   من راء ، قد شهد بدرا ، مخسة نفر - حليف هلم -معاوية 
     .  سليم 

  من بني ساعدة 

 أبو   :   ومن بين ساعدة مب كعب بن اخلزرج ، مث من بين ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة   :  قال ابن إسحاق 
 عبد ود بن  مساك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن  :   أبو دجانة   :   قال ابن هشام   .  دجانة ، مساك بن خرشة 

 واملنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن   :   قال ابن إسحاق   .  زيد بن ثعلبة 
     .   ابن عمرو بن خنبش   :   املنذر   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   رجالن   .  ثعلبة 

 من بني البدي و حلفائهم 

 أبو   :   البدي بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة  ومن بين  :  قال ابن إسحاق 
 مالك   :   قال ابن هشام     .   رجالن   .  أُسيد مالك بن ربيعة بن البِدي ؛ ومالك بن مسعود ، وهو إىل البدي 

     .   ابن البدي ، فيما ذكر يل بعض أهل العلم   :  بن مسعود 

  ئهم من بني طريف و حلفا
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 عبد ربه ابن حق بن أوس بن وقش بن ثعلبة   :   ومن بين طريف بن اخلزرج بن ساعدة   :  قال ابن إسحاق 
   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   كعب بن محار بن ثعلبة   :   ومن حلفائهم ، من جهينة   .   رجل   .  بن طريف 

 قال ابن   .   وضمرة وزياد وبسبس ، بنو عمرو   :   قال ابن إسحاق   .   ابن مجاز ، وهو من غُبشان   :  كعب 
     .   مخسة نفر   .   وعبداهللا بن عامر ، من بلي   :   قال ابن إسحاق   .   ضمرة وزياد ، ابنا بشر   :  هشام 

  من بني جشم 

تزيد بن جشم بن ومن بين جشم بن اخلزرج ، مث من بين سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن 
 خراش بن الصمة بن عمرو بن اجلموح   :  اخلزرج ، مث من بين حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 

بن زيد بن حرام ؛ واحلُباب بن املنذر بن اجلموح بن زيد بن حرام ؛ وعمري بن احلُمام بن اجلموح بن زيد 
و بن حرام بن ثعلبة بن حرام ؛ ومعاذ بن بن حرام ؛ ومتيم موىل خراش بن الصمة ؛ وعبداهللا بن عمر

عمرو بن اجلموح ؛ ومعوذ بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام ؛ وخالد بن عمرو بن اجلموح بن زيد 
بن حرام ؛ وعقبة بن عامر بن نايب بن زيد بن حرام ؛ وحبيب بن أسود ، موىل هلم ؛ وثابت بن ثعلبة بن 

 ؛ و عمري بن احلارث بن ثعلبة بن احلارث - اجلذع   :  ي يقال له  و ثعلبة الذ-زيد بن احلارث بن حرام 
        .   اثنا عشر رجال   .  بن حرام 

  نسب الجموح 

 وكل ما كان ها هنا اجلموح ، فهو اجلموح بن زبد ابن حرام ، إال ما كان من جد   :  قال ابن هشام 
     .   ابن لبدة بن ثعلبة   :   عمري بن احلارث   :  ام  قال ابن هش  .  الصمة بن عمرو ، فإنه اجلموح بن حرام 

 من بني عبيد و حلفائهم

 ومن بين عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ، مث من بين خنساء بن سنان بن   :  قال ابن إسحاق 
الطفيل  بشر بن الرباء بن معرور بن صخر بن مالك بن خنساء ؛ والطفيل بن مالك بن خنساء ؛ و  :  عبيد 

ابن النعمان بن خنساء ؛ وسنان بن صيفي بن صخر بن خنساء ؛ وعبداهللا بن اجلَد بن قيس بن صخر بن 
خنساء ؛ وعتبة بن عبداهللا ابن صخر بن خنساء ؛ وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء ؛ وخارجة ابن 

   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  عة نفر  تس  .  حمير ؛ وعبداهللا بن محري ، حليفان هلم من أشجع ، من بين دمهان 

     .  جبار بن صخر بن أمية بن خناس 

  من بني خناس
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 يزيد بن املنذر ابن سرح بن خناس ، ومعقل بن   :   ومن بين خناس بن سنان بن عبيد   :  قال ابن إسحاق 
 قال   .   بلْذمة وبلْدمة   :   ويقال   :  بن هشام  قال ا  .  املنذر بن سرح بن خناس ، وعبداهللا ابن النعمان بن بلْدمة 

 والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي ؛ وسواد بن زريق بن ثعلبة بن   :  ابن إسحاق 
 ومعبد   :   قال ابن إسحاق   .   ابن ِرزن بن زيد بن ثعلبة   :   سواد   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  عبيد بن عدي 

 ابن   :   معبد بن قيس   :   ويقال   .  بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 
 وعبداهللا بن قيس بن صخر   :   قال ابن إسحاق   .  صيفي بن صخر بن حرام بن ربيعة ، فيما قال ابن هشام 

     .   سبعة نفر   .  بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم 

  من بني النعمان

 عبداهللا بن عبد مناف بن النعمان ؛ وجابر بن عبداهللا بن رئاب بن   :  ومن بين النعمان بن سنان بن عبيد 
     .   أربعة نفر   .  النعمان ؛ وخليدة بن قيس ابن النعمان ؛ والنعمان بن سنان ، موىل هلم 

  من بني سواد

 قال ابن -مث من بين حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد ومن بين سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ، 
 أبو املنذر ، وهو يزيد بن عامر بن حديدة ؛ - عمرو بن سواد ، ليس لسواد ابن يقال له غنم   :  هشام 

   .   أربعة نفر   .  وسليم بن عمرو بن حديدة ؛ وقطبة بن عامر بن حديدة ؛ وعنترة ، موىل سليم بن عمرو 

 من بين عدي بن نايب قال ابن   .   عنترة ، من بين سليم بن منصور ، مث من بين ذكوان   :  ام قال ابن هش
 عبس بن عامر بن عدي ، وثعلبة بن غنم   :   ومن بين عدي بن نايب بن عمرو بن سواد بن غنم   :  إسحاق 

 ؛ وسهل بن قيس بن بن عدي ؛ وأبو اليسر ، وهو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد
أيب كعب بن القني بن كعب بن سواد ، وعمرو بن طلق بن زيد ابن أمية بن سنان بن كعب بن غنم ؛ 
ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عدي بن أُدي بن سعد بن علي ابن 

 قال ابن   .   ستة نفر   .  امر أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن ع
 وإمنا نسب ابن   :   قال ابن هشام   .   ابن عباد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد   :   أوس   :  هشام 

 تسمية من كسروا آهلة بين سلمة قال ابن   .  إسحاق معاذ بن جبل يف بين سواد ، وليس منهم ، ألنه فيهم 
 معاذ بن جبل ، وعبداهللا بن أنيس ، وثعلبة بن غنمة ، وهم يف   :  سروا آهلة بين سلمة  والذين ك  :  إسحاق 

     .  بين سواد بن غنم 

  من بني زريق 
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 ومن بين زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن   :  قال ابن إسحاق 
 قيس بن   :   - ابن األزرق   :   عامر   :   ويقال   :  شام  قال ابن ه-اخلزرج ، مث من بن خملد بن عامر بن زريق 

        .   ابن حصن   :   قيس   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  حمصن بن خالد بن خملد 

 وأبوخالد ، وهو احلارث بن قيس بن خالد بن خملد ؛ وجبري بن إياس بن خالد بن خملد   :  قال ابن إسحاق 
وهو سعد بن عثمان بن خلدة بن خملد ، وأخوه عقبة بن عثمان بن خلدة بن خملد ؛ ؛ وأبو عبادة ، 

     .   سبعة نفر   .  وذكوان بن عبد قيس بن خلده بن خملد ؛ ومسعود بن خلدة بن عامر بن خملد 

  من بني خالد 

     .   رجل   .   عباد بن قيس بن عامر بن خالد   :  ومن بين خالد بن عامر بن زريق 

  ن بني خلدة م

 أسعد بن يزيد بن الفاكه ابن زيد بن خلدة ؛ والفاكه بن بشر بن   :  ومن بين خلدة بن عامر بن زريق 
 ومعاذ بن ماعص بن قيس   :   قال ابن إسحاق   .   بسر بن الفاكه   :   قال ابن هشام   .  الفاكه بن زيد بن خلدة 

 مخسة   .   بن خلدة ؛ ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة  عائذ بن ماعص بن قيس  :  بن خلدة ؛ وأخوه 
     .  نفر 

  من بني العجالن 

 رفاعة بن العجالن ؛ وأخوه خالد بن رافع بن مالك بن   :  ومن بين العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق 
     .   ثالثة نفر   .  العجالن ؛ وعبيد بن زيد بن عامر ابن العجالن 

  من بني بياضة 

 زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان ابن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة ؛   :   بين بياضة بن عامر بن زريق ومن
 قال ابن إسحاق   .   ودفة   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  وفروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة 

بياضة ؛ ورجيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر  وخالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن عامر بن   :  
 وعطية بن نويرة بن عامر بن عطية بن   :   قال ابن إسحاق   .   رخيلة   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  بن بياضة 

ال ابن  ق  .   ستة نفر   .  عامر بن بياضة ؛ وخليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهرية بن بياضة 
     .   ويقال عليفة   :  هشام 
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  من بني حبيب 

 رافع بن   :   ومن بين حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب ابن جشم بن اخلزرج   :  قال ابن إسحاق 
     .   رجل   .  املعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب 

  من بني النجار 

 ومن بين النجار ، وهو تيم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرح ، مث من بىن غنم بن مالك   :  ق قال ابن إسحا
 رجل   .   أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب ابن ثعلبة   :  بن النجار ، مث من بين ثعلبة بن عبد عوف بن غنم 

  .     

  من بني عسيرة 

 قال   .   رجل   .  ن خالد بن النعمان ابن خنساء بن عسرية  ثابت ب  :  ومن بين عسرية بن عبد عوف بن غنم 
     .   عسري ، وعشرية   :   ويقال   :  ابن هشام 

  من بني عمرو 

 عمارة بن حزم ابن زيد بن لوذان بن عمرو ،   :   ومن بين عمرو بن عوف بن غنم   :  قال ابن إسحاق 
     .   رجالن   .  وسراقة بن كعب بن عبدالعزى بن غزية بن عمرو 

  من بني عبيد بن ثعلبة 

 واسم   :   حارثة بن النعمان بن زيد بن عبيد ؛ وسليم بن قيس بن قهد   :  ومن بين عبيد بن ثعلبة بن غنم 
     .   ابن نفع بن زيد   :   حارثة بن النعمان   :   قال ابن هشام   .   رجالن   .   خالد بن قيس بن عبيد   :  قهد 

  بني عائذ و حلفائهم من 

 سهيل بن   :   - عابد فيما قال ابن هشام   :   ويقال - ومن بين عائذ بن ثعلبة بن غنم   :  قال ابن إسحاق 
     .   رجالن   .  رافع بن أيب عمرو بن عائذ ؛ وعدي بن الزغباء ، حليف هلم من جهينة 

  من بني زيد 
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بن أوس بن زيد ؛ وأبو خزمية بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد  مسعود   :  ومن بين زيد بن ثعلبة بن غنم 
     .   ثالثة نفر   .  ؛ ورافع بن احلارث بن سواد ابن زيد 

  من بني سواد و حلفائهم 

 عوف ، ومعوذ ، ومعاذ ، بنو احلارث بن رفاعة بن سواد ؛ وهم بنو   :  ومن بين سواد بن مالك بن غنم 
 عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم بن مالك ابن النجار ؛   :  ابن هشام  نسب عفراء قال   .  عفراء 
 والنعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد ؛   :   قال ابن إسحاق   .   ابن احلارث بن سواد   :   رفاعة   :  ويقال 
       .   نعيمان ، فيما قال ابن هشام   :  ويقال 

 خملد بن احلارث بن سواد ؛ وعبداهللا بن قيس بن خالد بن خلدة بن احلارث  وعامر بن  :  قال ابن إسحاق 
بن سواد ؛ وعصيمة ، حليف هلم من أشجع ؛ ووديعة بن عمرو ، حليف هلم من جهينة ؛ وثابت بن 

   .   وزعموا أن أبا احلمراء ، موىل احلارث بن عفراء ، قد شهد بدرا   .  عمرو بن زيد بن عدي بن سواد 

     .   أبو احلمراء ، موىل احلارث بن رفاعة   :   قال ابن هشام   .  فر عشرة ن

  من بني عامر بن مالك 

 مث من بين عتيك بن عمرو بن - مبذول   :   وعامر - ومن بين عامر بن مالك بن النجار   :  قال ابن إسحاق 
ن عمرو بن النعمان بن عتيك  ثعلبة بن عمرو بن حمصن بن عمرو بن عتيك ؛ وسهل بن عتيك ب  :  مبذول 

؛ واحلارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك ، كسر به بالروحاء فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .   ثالثة نفر   .  بسهمه 

  من بني عمرو بن مالك 

  مث من بين قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن- وهم بنو حديلة -ومن بين عمرو بن مالك بن النجار 

 حديلة بنت مالك بن زيد اهللا بن حبيب بن   :   نسب حديلة قال ابن هشام   .  عمرو بن مالك بن النجار 
عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج ، وهي أم معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، 

   .  ؛ وأنس بن معاذ بن أنس بن قيس  أُيب بن كعب بن قيس   :   قال ابن إسحاق   .  فبنو معاوية ينتسبون إليها 

     .  رجالن 

  من بني عدي بن عمرو 



ابن هشام- سرية ابن هشام  405  

 وهم بنو مغالة بنت عوف بن عبد مناة   :   قال ابن هشام -  :  ومن بين عدي بن عمرو بن مالك بن النجار 
مالك  إا من بين زريق ، وهي أم عدي بن عمرو بن   :  بن عمرو بن مالك بن كنانة بن خزمية ؛ ويقال 

 أوس بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن   :   -بن النجار ، فبنو عدي ينسبون إليها 
 أبو   :   قال ابن هشام   .  عدي ؛ وأبو شيخ أُيب بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي 

 وأبو طلحة ، وهو زيد بن سهل بن   :  حاق  قال ابن إس  .  شيخ أيب بن ثابت ، أخو حسان بن ثابت 
     .   ثالثة نفر   .  األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي 

  من بني عدي بن النجار 

 حارثة بن سراقة بن احلارث بن   :  ومن بين عدي بن النجار ، مث من بين عدي بن عامر بن غنم بن النجار 
رو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر ، عدي بن مالك بن عدي بن عامر ؛ وعم

وهو أبو حكيم ؛ وسليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك بن عدي بن عامر ؛ وأبو سليط ، وهو 
 أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر ؛ وثابت ابن خنساء بن   :  أُسرية بن عمرو ؛ وعمرو 

 وعامر بن أمية بن زيد بن احلسحاس بن مالك بن عدي بن عامر ؛ عمرو بن مالك بن عدي بن عامر؛
لىرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر ؛ وسواد بن غزية بن أهيب ، حليف هلم من بمثانية نفر   .  وحم   .   

     .   سواد   :   ويقال   :  قال ابن هشام 

  من بني حرام بن جندب 

 أبو زيد ، قيس بن   :  ام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار  ومن بين حر  :  قال ابن إسحاق 
 قال ابن هشام   .  سكن بن قيس بن زعوراء بن حرام ، وأبو األعور بن احلارث بن ظامل بن عبس بن حرام 

 -حرام بن ملحان  وسليم بن ملحان ؛ و  :   قال ابن إسحاق   .   احلارث بن ظامل   :   أبو األعور   :   ويقال   :  

     .   أربعة نفر   .   مالك بن خالد بن زيد بن حرام   :  واسم ملحان 

  من بني مازن بن النجار وحلفائهم 

 قيس بن   :   مث من بين عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار   :  ومن بين مازن بن النجار 
 وعبداهللا بن كعب بن عمرو بن عوف ؛ -يد بن عوف  عمرو بن ز  :   واسم أيب صعصعة -أيب صعصعة 

     .   ثالثة نفر   .  وعصيمة ، حليف هلم من بين أسد بن خزمية 

  من بني خنساء بن مبذول 
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 عمري بن عامر بن مالك بن خنساء ؛ وسراقة   :   أبو داود   :  ومن بين خنساء بن مبذول بن عمرو بن مازن 
     .   رجالن   .  بن عمرو بن عطية بن خنساء 

  من بني ثعلبة بن مازن 

   .   قيس بن خملد بن ثعلبة بن صخر بن حبيب بن احلارث بن ثعلبة   :  ومن بين ثعلبة بن مازن بن النجار 

       .  رجل 

  من بني دينار بن النجار 

 النعمان بن   :  ر ومن بين دينار بن النجار ، مث من بين مسعود بن عبداألشهل بن حارثة بن دينار بن النجا
عبد عمرو بن مسعود ؛ والضحاك بن عبد عمرو بن مسعود ؛ وسليم بن احلارث بن ثعلبة بن كعب بن 

حارثة بن دينار ، وهو أخو الضحاك والنعمان ابين عبد عمرو ، ألمهما ؛ وجابر بن خالد بن عبداألشهل 
 ومن بين قيس بن مالك بن كعب بن حارثة   .   مخسة نفر   .  بن حارثة ؛ وسعد ابن سهيل بن عبداألشهل 

   :   قال ابن هشام   .   رجالن   .   وجبري بن أيب جبري ، حليف هلم   :   كعب بن زيد بن قيس   :  بن ديناربن النجار 

     .   من عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان ، مث من بين جذمية بن رواحة   :  جبري 

  عدد من شهد بدرا من الخزرج 

     .   فجميع من شهد بدرا من اخلزرج مئة وسبعون رجال   :  ل ابن إسحاق قا

  أسماء الذين فات ابن إسحاق ذكرهم 

 وأكثر أهل العلم يذكر يف اخلزرج ببدر ، يف بين العجالن بن زيد بن غنم بن سامل بن   :  قال ابن هشام 
 بن العجالن ؛ وملَيل بن وبرة بن خالد  ِعتبان بن مالك بن عمرو  :  عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج 

 ويف بين حبيب بن عبد حارثة بن   .  بن العجالن ؛ وعصمة بن احلصني بن وبرة بن خالد بن العجالن 
مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج ، وهم يف بين زريق بن هالل بن املعلى بن لوذان بن حارثة ابن 

     .   بن حبيب عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مناة

  عدد من شهد بدرا من المهاجرين واألنصار 
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 فجميع من شهد بدرا من املسلمني ، من املهاجرين واألنصار من شهدها منهم ، ومن   :  قال ابن إسحاق 
ضرب له بسهمه وأجره ، ثالمثائة رجل وأربعة عشر رجال ؛ من املهاجرين ثالثة ومثانون رجال ، ومن 

       .  رجال ، ومن اخلزرج مئة وسبعون رجال األوس واحد وستون 

 من استشهد من المسلمين يوم بدر

  القرشيون من بني عبدالمطلب

واستشهد من املسلمني يوم بدر ، مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من قريش ؛ مث من بين عبداملطلب 
   .  بيعة ، قطع رجله ، فمات بالصفراء  عبيدة بن احلارث بن عبداملطلب ، قتله عتبة بن ر  :  بن عبد مناف 

     .  رجل 

  من بني زهرة

 عمري بن أيب وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وهو أخو سعد بن أيب   :  ومن بين زهرة بن كالب 
وقاص ، فيما قال ابن هشام ؛ وذو الشمالني بن عبد عمرو بن نضلة ، حليف هلم من خزاعة ، مث من بين 

     .   رجالن   .  غبشان 

  من بني عدي

 عاقل بن البكري ، حليف هلم من ابن سعد بن ليث بن بكر بن عبد   :  ومن بين عدي بن كعب بن لؤي 
 من بين احلارث بن فهر ومن بين احلارث بن   .   رجالن   .  مناة بن كنانة ؛ ومهجع ، موىل عمر بن اخلطاب 

     .  نفر  ستة   .   صفوان بن بيضاء رجل   :  فهر 

  ومن األنصار 

     .   رجالن   .   سعد بن خيثمة ؛ ومبشر ابن عبداملنذر بن زنرب   :  ومن األنصار ، مث من بين عمرو بن عوف 

  من بني الحارث بن الخزرج 

       .   رجل   .   ابن فسحم   :   يزيد بن احلارث ، وهو الذي يقال له   :  ومن بين احلارث بن اخلزرج 

  ني سلمة من ب
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     .   رجل   .   عمري بن احلمام   :  ومن بن سلمة ؛ مث من بين حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 

  من بني حبيب 

     .   رجل   .   رافع ابن املعلى   :  ومن بين حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم 

  من بني النجار 

     .   رجل   .  بن احلارث  حارثة بن سراقة   :  ومن بين النجار 

  من بني غنم 

   .   عوف ومعوذ ، ابنا احلارث بن رفاعة بن سواد ، ومها ابنا عفراء   :  ومن بن غنم بن مالك بن النجار 

     .   مثانية نفر   .  رجالن 

  من قتل ببدر من المشركين 

  من عبد شمس 

 حنظلة بن أيب سفيان بن   :  س بن عبد مناف وقتل من املشركني يوم بدر من قريش ، مث من بين عبد مش
حرب بن أمية بن عبد مشس ، قتله زيد بن حارثة ، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيما قال ابن 

        .   اشترك فيه محزة وعلي وزيد ، فيما قال ابن هشام   :  هشام ؛ ويقال 

 عمار بن   :   بن احلضرمي ، حليفان هلم ، قتل عامرا  واحلارث بن احلضرمي ، وعامر  :  قال ابن إسحاق 
 وعمري بن أيب عمري ،   .   النعمان بن عصر ، حليف لألوس ؛ فيما قال ابن هشام   :  ياسر ؛ وقتل احلارث 

ل ابن  قا  .   سامل ، موىل أيب حذيفة ؛ فيما قال ابن هشام   :   قتل عمري بن أيب عمري   .   موليان هلم   :  وابنه 
 وعبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدمشس ، قتله الزبري بن العوام ، والعاص بن سعيد بن   :  إسحاق 

 وعقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس ، قتله   .  العاص بن أمية ، قتله علي بن أيب طالب 
 قتله علي بن   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  ا عاصم بن ثابت بن أيب األقلح ، أخو بين عمرو بن عوف ، صرب

 قال     .   وعتبة بن ربيعة بن عبد مشس ، قتله عبيدة بن احلارث بن املطلب   :   قال ابن إسحاق   .  أيب طالب 
محزة  وشيبة بن ربيعة بن عبد مشس ، قتله   :   قال ابن إسحاق   .   اشترك فيه هو ومحزة وعلي   :  ابن هشام 

بن عبداملطلب ؛ والوليد بن عتبة بن ربيعة ، قتله علي بن أيب طالب ؛ وعامر بن عبداهللا ، حليف هلم من 
     .   اثنا عشر رجال   .  بين أمنار بن بغيض ، قتله علي بن أيب طالب 
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  من بني نوفل 

 خبيب بن إساف ، - فيما يذكرون - احلارث بن عمر بن نوفل ، قتله   :  ومن بين نوفل بن عبد مناف 
 محزة بن   :  أخو بين احلارث بن اخلزرج ؛ وطعيمة بن عدي بن نوفل ، قتله علي بن أيب طالب ؛ ويقال 

     .   رجالن   .  عبداملطلب 

  من بني أسد 

  قتله ثابت  :   قال ابن هشام   .   زمعة بن األسود بن املطلب ابن أسد   :  ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي 

   .   اشترك فيه محزة وعلي بن أيب طالب وثابت   :   ويقال   .  بن اجلذع ، أخو بين حرام ، فيما قال ابن هشام 

 وعقيل بن األسود بن - فيما قال ابن هشام - واحلارث بن زمعة ، قتله عمار بن ياسر   :  قال ابن إسحاق 
 وأبو البختري ، وهو العاص بن هشام -هشام  فيما قال ابن -املطلب ، قتله محزة وعلي ، اشتركا فيه 

 قال   .   العاص بن هاشم   :   أبو البختري   :   قال ابن هشام   .  بن احلارث بن أسد ، قتله اذر بن ذياد البلوي 
 ونوفل بن خويلد بن أسد ، وهو ابن العدوية ، عدي بن خزاعة ، وهو الذي قرن أبا بكر   :  ابن إسحاق 
 وكان من - القرينني لذلك ؛   :  حني أسلما يف حبل ، فكانا يسميان  وطلحة بن عبيد اهللا الصديق ، 

     .   مخسة نفر   .   قتله علي بن أيب طالب -شياطني قريش 

  من بني عبدالدار 

 النضر بن احلارث بن كلدة بن علقمة ابن عبد مناف بن عبدالدار ، قتله   :  ومن بين عبدالدار بن قصي 
   :   قال ابن هشام   .   بن أيب طالب صربا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصفراء ، فيما يذكرون علي

 قال ابن إسحاق   .   النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  باألثيل 
 قتل زيد   :   قال ابن هشام   .   رجالن   .  ناف بن عبدالدار  وزيد بن مليص ، موىل عمري بن هاشم بن عبد م  :  

بن مليص بالل بن رباح ، موىل أيب بكر ؛ وزيد حليف لبين عبدالدار ، من بين مازن بن مالك بن عمرو 
     .   قتله املقداد بن عمرو   :  بن متيم ؛ ويقال 

  من بني تيم بن مرة 

 قال ابن   .   عمري بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم   :   مرة  ومن بين تيم بن  :  قال ابن إسحاق 
 وعثمان بن مالك بن   :   قال ابن إسحاق   .   عبدالرمحن بن عوف   :   قتله علي بن أيب طالب ؛ ويقال   :  هشام 

       .   رجالن   .  عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو ابن كعب ، قتله صهيب بن سنان 
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  ي مخزوم من بن

 وامسه عمرو بن هشام بن املغرية بن عبداهللا بن - أبو جهل بن هشام   :  ومن بين خمزوم بن يقظة بن مرة 
 ضربه معاذ بن عمرو بن اجلموح ، فقطع رجله ، وضرب ابنه عكرمة يد معاذ -عمرو بين بن خمزوم 

ذفف عليه عبداهللا بن مسعود ، فطرحها ، مث ضربه معوذ بن عفراء حىت أثبته ، مث تركه وبه رمق ؛ مث 
 والعاص بن هشام بن - حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلتمس يف القتلى -واحتز رأسه ، 

   .  املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، قتله عمر بن اخلطاب ؛ ويزيد بن عبداهللا حليف هلم من بين متيم 

   :   قال ابن إسحاق   .   بن متيم ، وكان شجاعا ، قتله عمار بن ياسر  مث أحد بين عمرو  :  قال ابن هشام 

 وحرملة بن عمرو - فيما قال ابن هشام -وأبو مسافع األشعري ، حليف هلم ، قتله أبو دجانة الساعدي 
   :    قتله خارجة بن زيد بن أيب زهري ، أخو بلحارث بن اخلزرج ؛ ويقال  :   قال ابن هشام   .  ، حليف هلم 

 ومسعود بن أيب   :   قال ابن إسحاق   .   وحرملة ، من األسد - فيما قال ابن هشام -بل علي بن أيب طالب 
 قال ابن   .   وأبو قيس بن الوليد بن املغرية - فيما قال ابن هشام -أمية بن املغرية ، قتله علي بن أيب طالب 

 وأبو قيس بن الفاكه بن املغرية ، قتله علي بن أيب   :  بن إسحاق  قال ا  .   قتله محزة بن عبداملطلب   :  هشام 
 ورفاعة بن أيب رفاعة بن   :   قال ابن إسحاق   .   قتله عمار بن ياسر ، فيما قال ابن هشام   :  طالب ؛ ويقال 

ل ابن  فيما قا-عابد بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، قتله سعد بن الربيع ، أخو بلحارث بن اخلزرج ، 
 واملنذر بن أيب رفاعة بن عابد ، قتله معن بن عدي بن اجلد بن العجالن ، حليف بين عبيد بن -هشام 

زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ، فيماقال ابن هشام ؛ وعبداهللا بن املنذر بن أيب رفاعة بن 
 والسائب بن أيب السائب بن   :   قال ابن إسحاق   .  عابد ، قتله علي بن أيب طالب ، فيما قال ابن هشام 

 السائب بن أيب السائب شريك رسول اهللا صلى اهللا   :   قال ابن هشام   .  عابد بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم 
 نعم الشريك السائب ، ال   :  عليه وسلم الذي جاء فيه احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 وذكر ابن شهاب الزهري   .   واهللا أعلم - فيما بلغنا - إسالمه يشاري وال مياري ، وكان أسلم فحسن
 أن السائب بن أيب السائب بن عابد بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم   :  عن عبيد اهللا بن عتبة ، عن ابن عباس 

 هشام  قال ابن  .  ممن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قريش ، وأعطاه يوم اجلعرانة من غنائم حنني 
 واألسود بن عبداألسد بن   :   قال ابن إسحاق   .   أن الذي قتله الزبري بن العوام   :   وذكر غري ابن إسحاق   :  

هالل بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، قتله محزة بن عبداملطلب ؛ وحاجب بن السائب بن عومير بن عمرو 
   :   ابن عمران بن خمزوم ؛ ويقال   :   عائذ   :   ويقال   :   قال بن هشام -بن عائذ بن عبد بن عمران بن خمزوم 

 وعومير بن   :   قال ابن إسحاق   .   والذي قتل حاجب بن السائب ، علي بن أيب طالب -حاجز بن السائب 
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   :   قال ابن إسحاق   .  السائب بن عومير ، قتله النعمان بن مالك القوقلي مبارزة ، فيما قال ابن هشام 

وعمرو بن سفيان ، وجابر بن سفيان ، حليفان هلم من طيء؛ قتل عمرا يزيد بن رقيش ، وقتل جابرا أبو 
     .   سبعة عشر رجال   :   قال ابن إسحاق   .  بردة بن نيار ، فيما قال ابن هشام 

  من بني سهم 

بن حذيفة بن سعد بن  منبه بن احلجاج بن عامر   :  ومن بين سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي 
سهم ، قتله أبو اليسر ، أخو بين سلمة ؛ وابنه العاص بن منبه بن احلجاج ، قتله علي بن أيب طالب فيما 
قال ابن هشام ؛ ونبيه بن احلجاج بن عامر ، قتله محزة بن عبداملطلب ، وسعد بن أيب وقاص اشتركا فيه 

 قتله علي بن   :   قال ابن هشام   .  بن سعد بن سهم ، فيما قال ابن هشام ؛ وأبو العاص بن قيس بن عدي 
 وعاصم بن   :   قال ابن إسحاق   .   أبو دجانة   :   النعمان بن مالك القوقلي ؛ و يقال   :  أيب طالب ؛ و يقال 

   .  عوف بن ضبرية بن سعيد بن سعد بن سهم ، قتله أبو اليسر ، أخو بين سلمة ، فيما قال ابن هشام 

       .  ة نفر مخس

  من بني جمح 

 أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح ،   :  ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي 
 بل قتله معاذ بن عفراء ، وخارجة بن   :   و يقال   :   قال ابن هشام   .  قتله رجل من األنصار ، من بين مازن 

 وابنه علي بن أمية بن خلف ، قتله عمار   :   قال ابن إسحاق   .  زيد ، وخبيب بن إساف ، اشتركوا يف قتله 
أيب طالب فيما قال ابن هشام ؛  بن ياسر ؛ وأوس بن معري بن لوذان بن سعد بن مجح ، قتله علي بن 

   .   قتله احلصني بن احلارث بن املطلب ، وعثمان بن مظعون ، اشتركا فيه ، فيما قال ابن هشام   :  ويقال 

     .   ثالثة نفر   :  ل ابن إسحاق قا

  من بني عامر 

   :   معاوية بن عامر ، حليف هلم من عبدالقيس ، قتله علي بن أيب طالب ؛ ويقال   :  ومن بين عامر بن لؤي 

 ومعبد بن وهب ، حليف هلم من بين   :   قال ابن إسحاق   .  قتله عكاشة بن حمصن ، فيما قال ابن هشام 
 أبو دجانة ،   :  بن كعب بن عامر بن ليث ، قتل معبدا خالد وإياس ابنا البكري ؛ ويقال كلب بن عوف 

 فجميع من أحصي لنا   :   عدد من قتل من املشركني يوم بدر قال ابن هشام   .   رجالن   .  فيما قال ابن هشام 
 أن قتلى   :  أبو عبيدة ، عن أيب عمرو  حدثين   :   قال ابن هشام   .   مخسون رجال   .  من قتلى قريش يوم بدر 
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بدر من املشركني كانو ا سبعني رجال ، واألسرى كذلك ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن املسيب ، 
 - يقوله ألصحاب أحد   ""    أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها    ""     :  ويف كتاب اهللا تبارك وتعاىل 

 قد أصبتم يوم بدر مثلَي من استشهد منكم يوم أحد ،   :   يقول -رجال وكان من استشهد منهم سبعني 
     :   وأنشدين أبو زيد األنصاري ، لكعب بن مالك   .  سبعني قتيال وسبعني أسريا 

 سبعون ، عتبة منهم واألسود   فأقام بالعطن املعطن منهم 

ة له يف حديث يوم أحد ، سأذكرها إن شاء اهللا  وهذا البيت يف قصيد  .   يعين قتلى بدر   :  قال ابن هشام 
 وممن مل يذكر ابن إسحاق من هؤالء   :   من فات ابن إسحاق ذكرهم قال ابن هشام   .  تعاىل يف موضعها 

 وهب بن احلارث ، من بين أمنار بن   :   من بين عبد مشس من بين عبد مشس بن عبد مناف   :  السبعني القتلى 
 من بين أسد ومن بين أسد بن   .   رجالن   .  ؛ وعامر بن زيد ، حليف هلم من اليمن بغيض ، حليف هلم 

 من بين عبدالدار ومن بين   .   رجالن   .   عقبة بن زيد ، حليف هلم من اليمن ؛ وعمري موىل هلم   :  عبدالعزى 
 من بين   .   رجالن   .   قيس  نبيه بن زيد بن مليص ؛ وعبيد بن سليط ، حليف هلم من  :  عبدالدار بن قصي 

 مالك بن عبيد اهللا بن عثمان ، وهو أخو طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان ، أسر   :  تيم ومن بين تيم بن مرة 
 من بين خمزوم   .   رجالن   .   وعمرو بن عبداهللا بن جدعان   :  فمات يف األسارى ، فعد يف القتلى ؛ ويقال 

 حذيفة بن أيب حذيفة بن املغرية ، قتله سعد ابن أيب وقاص ، وهشام بن أيب   :  ومن بين خمزوم بن يقظة 
حذيفة بن املغرية ، قتله صهيب بن سنان ؛ وزهري بن أيب رفاعة ، قتله أبو أسيد مالك بن ربيعة ؛ 

والسائب بن أيب رفاعة ، قتله عبدالرمحن بن عوف ؛ وعائذ بن السائب بن عومير ، أسر مث افتدي فمات 
 الطريق من جراحة جرحه إياها محزة بن عبداملطلب ؛ وعمري حليف هلم من طيئ ؛ وخيار ، حليف يف

   .   رجل   .   سربة بن مالك ، حليف هلم   :   من بين مجح ومن بين مجح بن عمرو   .   سبعة نفر   .  هلم من القارة 

جاج ، قتله صهيب بن سنان ؛ وعامر بن  احلارث بن منبه بن احل  :  من بين سهم ومن بين سهم بن عمرو 
 رجالن   .   أبو دجانة   :  عوف بن ضبرية ، أخو عاصم بن ضبرية ، قتله عبداهللا بن سلمة العجالين ، ويقال 

  .     

  ذكر أسرى قريش يوم بدر 

  من بني هاشم 

 عِقيل بن أيب   :  ف  وأسر من املشركني من قريش يوم بدر ، من بين هاشم بن عبد منا  :  قال ابن إسحاق 
        .  طالب بن عبداملطلب بن هاشم ؛ ونوفل بن احلارث بن عبداملطلب بن هاشم 
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  من بني المطلب 

 السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب ، ونعمان بن عمرو   :  ومن بين املطلب بن عبد مناف 
     .   رجالن   .  بن علقمة بن املطلب 

   شمس وحلفائهم من بني عبد

 عمرو بن أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس ؛ واحلارث بن   :  ومن بين عبد مشس بن عبد مناف 
 قال ابن   .   ابن أيب وحرة ، فيما قال ابن هشام   :  ويقال   .  أيب وجزة بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس 

 ومن   .   مشس ؛وأبو العاص بن نوفل بن عبد مشس   "  عبد  "  ن  وأبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى ب  :  إسحاق 
     .  سبعة نفر  .   أبو ريشة بن أيب عمرو ؛وعمرو بن األزرق ؛ وعقبة ابن عبداحلارث بن احلضرمي   :  حلفائهم 

  من بني نوفل وحلفائهم 

 بن عبد مشس ابن أخي غزاون  عدي بن اِخليار بن عدي بن نوفل؛ وعثمان  :  ومن بين نوفل بن عبد مناف 
     .  ثالثة نفر   .  بن جابر ،حليف هلم من بين مازن بن منصور ؛وأبو ثور ،حليف هلم 

  من بني عبدالدار وحلفائهم 

 أبو عزيز بن عمري بن هاشم ابن عبد مناف بن عبدالدار ؛واألسود بن عامر   :  ومن بين عبدالدار بن قصي 
     .   رجالن   .   حنن بنو األسود بن عامر بن عمرو بن احلارث بن السباق   :  ويقولون   .  ،حليف هلم 

  من بني أسد وحلفائهم 

 السائب بن أيب حبيش ابن املطلب بن أسد ؛ واحلويرث بن عباد   :  ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي 
 وسامل   :   قال ابن إسحاق   .  مان بن أسد  هو احلارث بن عائذ بن عث  :   قال ابن هشام   .  بن عثمان بن أسد 

     .   ثالثة نفر   .  بن مشَّاخ ، حليف هلم 

  من بني مخزوم 

 خالد بن هشام بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ؛ وأمية بن أيب   :  ومن بين خمزوم بن يقظة بن مرة 
 بن عبداهللا بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم حذيفة بن املغرية والوليد بن الوليد بن املغرية ؛ وعثمان

عبداهللا وأبو املنذر بن أيب رفاعة بن عابد بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم  ؛ وصيفي بن أيب ِرفاعة بن عابد بن 
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، وأبو عطاء عبداهللا بن أيب السائب بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، واملطلب بن حنطب بن احلارث بن 
 أول من وىل فاراً - فيما يذكرون - وهو كان   .   بن خمزوم ؛ وخالد بن األعلم ، حليف هلم عبيد بن عمر

     :  منهزماً ، وهو الذي يقول 

 ولكن على أقدامنا يقطر الدم   ولسنا على األدبار تدمى كُلومنا 

   :  خالد بن األعلم ، من خزاعة ؛ ويقال  و  .     "   لسنا على األعقاب   "     :   ويروى   :  تسعة نفر قال ابن هشام 

 قيليع  .     

  من بني سهم 

 أبو وداعة بن ضبرية بن سعيد بن   :   ومن بين سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب   :  قال ابن إسحاق 
سعد بن سهم ، كان أول أسري أُفتدي من أسرى بدر ، افتداه ابنه املطلب بن أيب وداعة ؛ وفَروة بن قيس 

بن عدي بن حذافة بن سعد بن سهم ، وحنظلة بن قبيصة بن حذافة بن سعد بن سهم ، واحلجاج بن 
     .   أربعة نفر   .  قيس بن عدي بن سعد بن سهم 

 من بني جمح 

 عبداهللا بن أُيب بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح ؛   :  ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب 
بن عثمان بن وهيب بن حذافة بن مجح ؛ والفاكه ، موىل أمية بن خلف ، ادعاها وأبو عزة عمرو بن عبد 

 ابن   :   إن الفاكه   :   ويقال -بعد ذلك رباح بن املُغترف ، وهو يزعم أنه من بين مشَّاخ بن حمارب بن فهر 
ف بن جرول بن ِحذمي بن عوف بن غضب بن مشاخ بن حمارب بن فهر ووهب بن عمري بن وهب بن خل

مخسة نفر   .  وهب بن حذافة بن مجح ؛ وربيعة بن دراج بن العنبس بن أُهبان بن وهب بن حذافة بن مجح 
  .     

  من بني عامر 

 سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن ِحسل بن عامر   :  ومن بين عامر بن لؤي 
ف وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد مشس ابن عبد ود بن ، أسره مالك بن الدخشم ، أخو بين سامل بن عو

نصر بن مالك بن حسل بن عامر وعبدالرمحن ابن مشنوء بن وقدان بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن 
     .   ثالثة نفر   .  مالك ابن حسل بن عامر 

  من بني الحارث 
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        .   رجالن   .  رو بن جحدم  الطفيل بن أيب قُنيع ؛ وعتبة بن عم  :  ومن بين احلارث بن ِفهر 

 ما فات ابن إسحاق ذكرهم   .   فجيمع من حِفظ لنا من األسارى ثالثة وأربعون رجال   :  قال ابن إسحاق 
 من   :   وقع من مجلة العدد رجل مل نذكر امسه ، وممن مل يذكر ابن إسحاق من األسارى   :  قال ابن هشام 

 من بين املطلب ومن   .   رجل   .   عتبة ، حليف هلم ، من بين ِفهر   :  د مناف بين هاشم من بين هاشم بن عب
 من   .   ثالثة نفر   .   عقيل بن عمرو ، حليف هلم ؛ وأخوه متيم بن عمرو ؛ وابنه   :  بين املطلب بن عبد مناف 

 ؛ وأبو العريض يسار ،  خالد بن أسيد بن أيب العيص  :  بين عبد مشس ومن بين عبد مشس بن عبد مناف 
   .   رجل   .   نبهان ، موىل هلم   :   من بين نوفل ومن بين نوفل بن عبد مناف   .   رجالن   .  موىل العاص بن أمية 

 من بين   .   رجل   .   عبداهللا بن حميد بن زهري بن احلارث   :  من بين أسد ومن بين أسد بن عبدالعزى 
 من بين تيم ومن بين تيم بن   .  رجل   .   عقيل ، حليف هلم من اليمن   :  دار بن قصي عبدالدار ومن بين عبدال

   .   مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ؛ وجابر بن الزبري ؛ حليف هلم   :  مرة 

 من بين مجح ومن بين مجح   .  جل  ر  .   قيس بن السائب   :   من بين خمزوم ومن بين خمزوم بن يقظة   .  رجالن 
 عمرو بن أُيب بن خلف ؛ وأبو رهم بن عبداهللا ، حليف هلم ؛ وحليف هلم ذهب عين امسه ؛   :  بن عمرو 

 من بين سهم   .   ستة نفر   .  وموليان ألمية بن خلف ، أحدمها ِنسطاس ؛ وأبو رافع ، غالم أمية بن خلف 
   :   من بين عامر ومن بين عامر بن لؤي   .   رجل   .  لم ، موىل نبيه بن احلجاج  أس  :  ومن بين سهم بن عمرو 

 شافع وشفيع   :   من بين احلارث ومن بين احلارث بن فهر   .   رجالن   .  حبيب بن جابر ؛ والسائب بن مالك 
     .   رجالن   .  ، حليفان هلم من أرض اليمن 

 ما قيل من الشعر في يوم بدر

   قاله حمزة بن عبدالمطلبما

 وكان مما قيل من الشعر يف يوم بدر ، وتراد به القوم بينهم ملا كان فيه ، قول محزة بن   :  قال ابن إسحاق 
     :   - وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها ونقيضتها   :   قال ابن هشام -   :  عبداملطلب يرمحه اهللا 

 وللحني أسباب مبينة األمِر  أمل تر أمراً كان من عجِب الدهِر

 فخانوا تواٍص بالعقوق وبالكفِر  وما ذاك إال أن قوما أفادهم

 فكانوا رهونا للركية من بدِر  عشية راحوا حنو بدر جبمعهم

 فساروا إلينا فالتقينا على قدِر  وكنا طلبنا العري مل نبِغ غريها

 ن باملثقَّفة السمِرلنا غري طع  فلما التقينا مل تكن مثنويةٌ
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 مشهرة األلوان بينِة اُألثِر  وضرب ببيض خيتلي اهلام حدها

 وشيبة يف القتلى جترجم يف اجلفر  وحنن تركنا عتبة الغي ثاويا

 فشقت جيوب النائحات على عمرو   وعمرو ثوى فيمن ثوى من محام 

 ِفهِركراٍم تفرعن الذوائب من   جيوب نساء من لؤي بن غالب

 وخلَّوا لواًء غري حمتِضر النصِر  أولئك قوم قُتلوا يف ضالهلم

 فخاس م ، إن اخلبيث إىل غدر  لواء ضالل قاد إبليس أهله 

 برئت إليكم ما يب اليوم من صرب  وقال هلم إذ عاين األمر واضحا

 أخاف عقاب اهللا واهللا ذو قَسِر  فإين أرى ما ال ترون وإنين

ِرب  ني حىت تورطوافقدمهم للحذا خ ِر القومخبوكان مبا مل ي 

 ثالثُ مئني كاملسدمة الزهِر  فكانوا غداة البئر ألفا ومجعنا

 م يف مقام مثَّ مستوضح الذكر  وفينا جنود اهللا حني ميدنا

 لدى مأزق فيه مناياهم جتري  فشد م جربيل حتت لوائنا

  اله محزة فأجابه احلارث ابن هشام بن املغرية ، فقال رد هشام بن املغري ة على ما ق

 وللحزن مين واحلرارة يف الصدر  أال يا لقومي للصبابة واهلجر

 فريد هوى من سلك ناظمه جيري  وللدمع من عيين جوداً كأنه

    

 رهني مقام للركَّيِة من بدر  على البطل احللو الشمائل إذ ثوى

 ومن ذي ِندام كان ذا خلق غَمر  قرابةفال تبعدن يا عمرو من ذي 

 فال بد لأليام من دول الدهر  فإن يك قوم صادفوا منك دولة

 تريهم هوانا منك ذا سبل وعِر   فقد كنت يف صرف الزمان الذي مضى 

 وال أبق بقيا يف إخاء وال ِصهر  فإال أمت يا عمرو أتركك ثائرا

  مثل ما قطعوا ظهريعليهم  وأقطع ظهرا من رجال مبعشر كراٍم

  وحنن الصميم يف القبائل من ِفهر   أغرهم ما مجعوا من وشيظة

 وآهلة ال تتركوها لذي الفخر  فيا للؤي ذببوا عن حرميكم

 أواسيها والبيت ذا السقف والستر  توارثها أباؤكم وورثتم

 فال تعذروه آلَ غالب من عذر  فما حلليم قد أراد هالككم
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 وكونوا مجيعاً يف التأسي ويف الصرب   ملن عاديتم وتوازرواوجدوا

 وال شيء إن مل تثأروا بذوي عمرو  لعلكم أن تثأروا بأخيكم

 وميض تطري اهلام بينة اُألثر  مبطِّردات يف األكف كأا

 إذا جردت يوما ألعدائها اخلُزر  كان مدب الذَّر فوق متوا

   "   يف أخر البيت و  "   الفخر   "  نا من هذه القصيدة كلمتني مما روى ابن إسحاق ، ومها  أبدل  :  قال ابن هشام 

     .   ، يف أول البيت ، ألنه نال فيهما من النيب صلى اهللا عليه وسلم   "  فما حلليم 

  شعر لعلي بن أبي طالب في يوم بدر

 ومل أر أحداً من أهل العلم   :   قال ابن هشام   :   وقال علي بن أيب طالب يف يوم بدر   :  قال ابن إسحاق 
 إن عمرو بن عبداهللا بن جدعان قتل يوم بدر ، ومل   :  بالشعر يعرفها وال نقيضتها ، وإمنا كتبنامها ألنه يقال 
     :  يذكره ابن إسحاق يف القتلى ، وذكره يف هذا الشعر 

  وذي فضلبالء عزيز ذي اقتدار  أمل تر أن اهللا أبلى ورسوله

 فالقوا هوانا من إساٍر ومن قتل  مبا أنزل الكفار دار مذلة

 وكان رسول اهللا أرسل بالعدل  فأمس رسول اهللا قد عز نصره

 مبينةٌ آياته لذوي العقل  فجاء بفرقان من اهللا مرتل

 فأمسوا حبمد اهللا جمتمعي الشمل  فآمن أقوام بذاك وأيقنوا

 ادهم ذو العرش خبالَ على خبالفز  وأنكرأقوام فزاغت قلوم

 وقوماً غضاباً ِفعلهم أحسن الفعل  وأمكن منهم يوم بدر رسوله

 وقد حادثوها باجلالء وبالصقل  بأيديهم بيض خفاف عصوا ا

 صريعا ومن ذي جندة منهم كهل  فكم تركوا من ناشئ ذي محية

 جتود بإسبال الرشاش وبالوبل  تبيت عيون النائحات عليهم

 وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل  نوائح تنعى عتبة الغي وابنه

 مسلِّبةً حرى مبينة الثُكل  وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم

 ذوي جندات يف احلروب ويف احملل  ثوى منهم يف بئر بدر ِعصابة

 وللغي أسباب مرمقة الوصل  دعا الغي منهم من دعا فأجابه

 عن الشغب والعداون يف أشغل الشغل  حيم مبعزلفأضحوا لدى دار اجل

     :  شعر احلارث بن هشام يرد به على علي رضي اهللا عنه فأجابه احلارث بن هشام بن املغرية ، فقال 
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 بأمر سفاه ذي اعتراض وذي بطل  عجبت ألقوام تغىن سفيههم

 كرام املساعي من غالم ومن كهل  تغىن بقتلى يوم بدر تتابعوا

 مطاعني يف اهليجا مطاعيم يف احملل  صاليت بيض من لؤي بن غالبم

 بقوم سواهم نازحي الدار واألصل  أُصيبوا كراما مل يبيعوا عشرية

 لكم بدال منا فيا لك من فعل  كما أصبحت غسان فيكم بطانة

 يرى جوركم فيها ذوو الرأي والعقل  عقوقا وإمثا بينا وقطيعة

 وخري املنايا ما يكون من القتل  ا لسبيلهمفإن يك قوم قد مضو

 لكم كائن خبال مقيما على خبل  فال تفرحوا أن تقتلوهم فقتلهم

 شتيتا هواكم غري جمتمعي الشمل  فإنكم لن تربحوا بعد قتلهم

    

 وعتبة واملدعو فيكم أبا جهل  بفقد ابن جدعان احلميد فعاله

 ملعترين وذو الِرجلأمية مأوى ا  وشيبة فيهم والوليد وفيهم

 نوائح تدعو بالرزية والثكل  أولئك فابك مث ال تبك غريهم

 وسريوا إىل آطام يثرب ذي النخل  وقولوا ألهل املكتني حتاشدوا

 خبالصة األلوان حمدثة الصقل  مجيعاً وحاموا آل كعب وذببوا

 أذل لوطء الواطئني من النعل  وإال فبيتوا خائفني وأصبحوا

 بكم واثق أن ال تقيموا على تبل   نين والالت يا قوم فاعلموا على أ

 وللبيض والبيض القواطع والنبل  سوى مجعكم للسابغات وللقنا

  شعر ضرار بن الخطاب في يوم بدر

     :  وقال ضرار بن اخلطاب بن مرادس ، أخو بين حمارب بن فهر يف يوم بدر 

 غدا والدهر فيه بصائرعليهم   عجبت لفخر األوس واحلَني دائر

 أصيبوا ببدر كُلِّهم مثَّ صابر  وفخر بين النجار إن كان معشر

 فإنا رجال بعدهم سنغادر  فإن تك قتلى غودرت من رجالنا

 بين األوس حىت يشفي النفس ثائر  وتردي بنا اجلرد العناجيج وسطكم

 هلا بالقنا والدارعني زوافر  ووسط بين النجار سوف نكرها

 وليس هلم إال األماين ناصر   فنترك صرعى تعصب الطري حوهلم 
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 هلن ا ليل عن النوم ساهر  وتبكيهم من أهل يثرب نسوة

 ن دم ممن حياربن مائر  وذلك أنا ال تزال سيوفنا

 بأمحد أمسى جدكم وهو ظاهر  فإن تظفروا يف يوم بدر فإمنا

 واء واملوت حاضرحيامون يف الأل  وبالنفر األخيار هم أولياؤه

 ويدعى علي وسط من أنت ذاكر  يعد أبو بكر ومحزة فيهم

 وسعد إذا ما كان يف احلرب حاضر  ويدعي أبو حفص وعثمان منهم

 بنو األوس والنجار حني تفاخر  أولئك ال من نتجت يف ديارها

 إذا عدت األنساب كعب وعامر  ولكن أبوهم من لؤي بن غالب

 غداة اهلياج األطيبون األكاثر  ل يف كل معركهم الطاعنون اخلي

     :  شعر كعب بن مالك يرد على ضرار بن اخلطاب فأجابه كعب بن مالك ، أخو بين سلمة ، فقال 

 على ما أراد ، ليس هللا قاهر  عجبت ألمر اهللا واهللا قادر

 بغوا وسبيل البغي بالناس جائر  قضى يوم بدر أن نالقي معشرا

 من الناس حىت مجعهم متكاثر  استنفروا من يليهموقد حشدوا و

 بأمجعها كعب مجيعا وعامر  وسارت إلينا ال حتاول غرينا

 له معقل منهم عزيز وناصر  وفينا رسول اهللا واألوس حوله

 ميشون يف املاذي والنقع ثائر  ومجع بين النجار حتت لوائه

 س صابرألصحابه مستبسل النف  فلما لقيناهم وكل جماهد

 وأن رسول اهللا باحلق ظاهر  شهدنا بأن اهللا ال رب غريه

 مقابيس يزهيها لعينيك شاهر  وقد عريت بيض خفاف كأا

 وكان يالقي احلني من هو فاجر  ن أبدنا مجعهم فتبددوا

 وعتبة قد غادرنه وهو عاثر  فكب أبو جهل صريعا لوجهه

 نهم إال بذي العرش كافروما م   وشيبة والتيمي غادرن يف الوغى 

 وكل كفور يف جهنم صائر  فأمسوا وقود النار يف مستقرها

 بزبر احلديد واحلجارة ساجر  تلظى عليهم وهي قد شب محيها

   إمنا أنت ساحر   :  وكان رسول اهللا قد قال أقبلوا فولوا وقالوا 

 وليس ألمر محه اهللا زاجر   ألمر أراد اهللا أن يهلكوا به 
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 قال ابن   :   عبداهللا بن الزبعرى يبكي قتلى بدر وقال عبداهللا ابن الزبعرى السهمي ، يبكي قتلى بدر شعر
 وتروى لألعشى بن زرارة بن النباش ، أحد بين أسيد بن عمرو بن متيم ، حليف بين نوفل بن   :  هشام 

     :   حليف بين عبدالدار   :   قال ابن إسحاق   .  عبد مناف 

  من فتية بيض الوجوه كرام    ى بدر وماذا حوله ماذا عل

 وابين ربيعة خري خصم فئام  تركوا نبيهاً خلفهم ومنبها

    

 كالبدر جلَّى ليلة اإلظالم   واحلارث الفياض يربق وجهه 

 رحما متيما غري ذي أوصام  والعاصي بن منبه ذا مرة

 ومآثر األخوال واألعمام  تنمى به أعراقه وجدوده

 فعلى الرئيس املاجد ابن هشام  ذا بكى باك فأعول شجوهوإ

 رب األنام وخصهم بسالم  حيا اإلله أبا الوليد ورهطه

ان بن ثابت يرد على ابن الزبعرىشعر حس  

     :  فأجابه حسان بن ثابت األنصاري ، فقال 

 بدم تعل غروا سجام  ابك بكت عيناك مث تبادرت

 هال ذكرت مكارم األقوام  بعواماذا بكيت به الذين تتا

 مسح اخلالئق صادق اإلقدام  وذكرت منا ماجدا ذا مهة

 وأبر من يويل على اإلقسام   أعين النيب أخا املكارم والندى 

 كان املُمدح مثَّ غري كهام  فلمثله وملثل ما يدعو له

ان في يوم بدر أيضاشعر لحس  

     :   وقال حسان بن ثابت األنصاري أيضاً

 تسقي الضجيع ببارد بسام  تبلت فؤادك يف املنام خريدة

 أو عاتق كدم الذبيح مدام  كاملسك ختلطه مباء سحابة

 بلهاء غري وشيكة األقسام  نفُج احلقيبة بوصها متنضد

 فضال إذا قعدت مداك رخام  بنيت على قطن أجم كأنه
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 بة وحسن قواميف جسم خرع  وتكاد تكسل أن جتيء فراشها

 والليل توزعين ا أحالمي  أما النهار فال أُفتر ذكرها

 حىت تغيب يف الضريح عظامي  أقسمت أنساها وأترك ذكرها

 ولقد عصيت على اهلوى لوامي  يا من لعاذلة تلوم سفاهة

 وتقارب من حادث األيام  بكرت علي بسحرة بعد الكرى

 كر من األصرامعدم ملعت   زعمت بأن املرء يكرب عمره 

 فنجوت منجا احلارث بن هشام  إن كنت كاذبة الذي حدثتين

 وجنا برأس طمرة وجلام  ترك األحبة أن يقاتل دوم

 مر الدموك مبحصٍد ورجام  تذر العناجيج اجلياد بقفرة

 وثوى أحبته بشر مقام  مألت به الفرجني فارمدت به

  ذوي اإلسالمنصر اإلله به  وبنو أبيه ورهطه يف معرك

 حرب يشب سعريها بضرام   طحنتهم ، واهللا ينفذ أمره ،

 جزر السباع ودسنه حبوام  لوال اإلله وجريها لتركنه

 صقر إذا القى األسنة حامي  من بني مأسور يشد وثاقه

 حىت تزول شوامخ األعالم  وجمدل ال يستجيب لدعوة

 تسوق كل مهامبيض السيوف   بالعار والذل املبين إذ رأى

 نسب القصار مسيدع مقدام  بيدي أغر إذا انتمى مل خيزه

 كالربق حتت ظالل كل غمام  بيض إذا القت حديدا صممت

 شعر الحارث بن هشام يرد على حسان

     :  فأجابه احلارث ابن هشام فيما ذكر ابن هشام ، فقال 

 حىت حبوا مهري بأشقر مزبد  اهللا أعلم ما تركت قتاهلم

 أقتل وال ينكى عدوي مشهدي   وعرفت أين إن أقاتل واحدا 

 طمعا هلم بعقاب يوم مفسد  فصددت عنهم واألحبة فيهم

 تركنا من قصيدة حسان ثالثة   :   قال ابن هشام   .   قاهلا احلارث يعتذر من فراره يوم بدر   :  قال ابن إسحاق 
     .  أبيات من آخرها ، ألنه أقذع فيها 
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خر لحسان في يوم بدرشعر آ   

     :   وقال حسان بن ثابت أيضاًً   :  قال ابن إسحاق 

 غداة األسر والقتل الشديد  لقد علمت قريش يوم بدر

 محاةُ احلرب يوم أىب الوليد  بأنا حني تشتجر العواىلَ

 إلينا يف مضاعفة احلديد  قتلنا ابين ربيعة يوم سارا

  النجار ختطر كاألسودبنو  وفر ا حكيم يوم جالت

 وأسلمها احلويرث من بعيد   وولت عند ذاك مجوع فهر 

 نافذا حتت الوريد  لقد القيتم ذال وقتال جهيزا

 ومل يلووا على احلسب التليد  وكل القوم قد ولوا مجيعا

  وقال حسان بن ثابت أيضاً 

 عند اهلياج وساعة األحساب   يا حار قد عولت غري معول 

    

 مرطى اجلراء طويلة األقراب  تطى سرح اليدين جنيبةًإذ مت

 ترجو النجاء وليس حني ذهاب  والقوم خلفك قد تركت قتاهلم

 قَعص األسنة ضائع األسالب   أال عطفت على ابن أمك إذ ثوى 

 بشنار خمزية وسوء عذاب  عجل املليك له فأهلك مجعه

 قال   :   وقال حسان بن ثابت أيضاً   :   قال ابن إسحاق   .  ع فيه  تركنا منها بيتا واحدا أقذ  :  قال ابن هشام 
     :   بل قاهلا عبداهللا بن احلارث السهمي   :   ويقال   :  ابن هشام 

 جلد النحيزة ماض غري رعديد  مستشعري حلق املاذي يقدمهم

 على الربية بالتقوى وباجلود  أعىن رسول إله اخللق فضله

 وماء بدر زعمتم غري مورود   بأن حتموا ذماركموقد زعمتم

   *حىت شربنا رواء غري تصريد مستعصمني حببل غري منجذم مستحكم من حبال اهللا ممدود  مث وردنا ومل نسمع لقولكم

 حىت املمات ونصر غري حمدود  فينا الرسول وفينا احلق نتبعه

واف وماض شهاب يستضاء 
 به

 بدر أنار على كل األماجيد 
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 وقال   :   عن أيب زيد األنصاري ، قال ابن إسحاق   "   مستعصمني حببل غري منجذم   "     :   بيته   :  قال ابن هشام 
     :  حسان بن ثابت أيضاً 

 يوم القليب بسوءة وفضوح  خابت بنو أسد وآب غزيهم

 عن ظهر صادقه النجاء سبوح   منهم أبو العاصي جتدل مقعصا 

 ملا ثوى مبقامه املذبوح  مانع بسالحهحينا له من 

 وحنره يدمى بعاند معبط مسفوح  واملرء زمعة قد تركن 

 قد عر مارن انفه بقبوح  متوسدا حر اجلبني معفرا

 بشفا الرماق موليا جبروح  وجنا ابن قيس يف بقية رهطه

     :  وقال حسان بن ثابت أيضاً 

 ا الكفار يف ساعة العسرأبارتن   أال ليت شعري هل أتى أهل مكة 

 فلم يرجعوا إال بقاصمة الظهر  قتلنا سراة القوم عند جمالنا

 وشيبة يكبو لليدين وللنحر  قتلنا أبا جهل وعتبة قبله

 وطعمة أيضاً عند ثائرة القتر  قتلنا سويدا مث عتبة بعده

 له حسب يف قومه نابه الذكر  فكم قد قتلنا من كرمي مرزٍء

 ويصلون نارا بعد حامية القعر  عاويات ينبنهمتركناهم لل

 وأشياعهم يوم التقينا على بدر  لعمرك ماحامت فوارس مالك

     :   أنشدين أبو زيد األنصاري بيته   :  قال ابن هشام 

 وشيبة يكبو لليدين وللنحر   قتلنا أبا جهل وعتبة قبله 

     :   وقال حسان بن ثابت أيضاً   :  قال ابن إسحاق 

 كنجاء مهر من بنات األعوج  جنى حكيما يوم بدر شده

 بكتيبة خضراء من بلخزرج  ملا رأى بدرا تسيل جالهه

 ميشون عائدة الطريق املنهج  ال ينكلون إذا لقوا أعداءهم

 بطل مبهلكة اجلبان احملرج  كم فيهم من ماجد ذي منعة

 محال أثقال الديات متوج  ومسود يعطي اجلزيل بكفه

 ضرب الكُماة بكل أبيض سلجج  زين الندي معاود يوم الوغى

     :   وقال حسان أيضاً   :   قال ابن إسحاق   .   قوله سلجج ، عن غري ابن إسحاق   :  قال ابن هشام 
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 وإن كثروا وأمجعت الزحوف  فما خنشى حبول اهللا قوما

 كفانا حدهم رب رءوف  إذا ما ألبو مجعا علينا

 سراعا ما تضعضعنا احلتوف  م بدر بالعوايلمسونا يو

 ملن عادوا إذا لقحت كشوف   فلم تر عصبة يف الناس أنكى 

 مآثرنا ومعقلنا السيوف  ولكنا توكلنا وقلنا

 وحنن عصابة وهم ألوف  لقيناهم ا ملا مسونا

     :  وقال حسان بن ثابت أيضاً ، يهجو بين مجح ومن أصيب منهم 

 إن الذليل موكل بذليل   لشقوة جدهم مجحت بنو مجح 

 وختاذلوا سعيا بكل سبيل  قتلت بنو مجح ببدر عنوة

 واهللا يظهر دين كل رسول  جحدوا الكتاب وكذبوا مبحمد

 واخلالدين وصاعد بن عقيل  لعن اإلله أبا خزمية وابنه

    

قال عبيدة بن احلارث بن  و  :  شعر عبيدة بن احلارث يف يوم بدر ويذكر قطع رجله قال ابن إسحاق 
 قال -املطلب يف يوم بدر ، ويف قطع رجله حني أصيب يف مبارزته هو ومحزة وعلي حني بارزوا عدوهم 

     :   وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعبيدة   :  ابن هشام 

 يهب هلا من كان عن ذاك نائيا  ستبلغ عنا أهل مكة وقعة

  فيها بكر عتبة راضيوما كان  بعتبة إذ وىل وشيبة بعده

 أرجي ا عيشا من اهللا دانيا  فإن تقطعوا رجلي فإين مسلم

 مع اجلنة العليا ملن كان عاليا   مع احلور امثال التماثيل أخلصت 

 وعاجلته حىت فقدت األدانيا  وبعث ا عيشا تعرقت صفوه

 بثوب من اإلسالم غطى املساويا  فأكرمين الرمحن من فضل منه

 غداة دعا األكفاء من كان داعيا  ن مكروها إيل قتاهلموما كا

 ثالثتنا حىت حضرنا املناديا  ومل يبغ إذ سالو النيب سواءنا

 نقاتل يف الرمحن من كان عاصيا  لقيناهم كاألسد ختطر بالقنا

 ثالثتنا حىت أزيروا املنائيا  فما برحت أقدامنا من مقامنا
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 أما واهللا لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لعلم أين أحق منه مبا   :  ل عبيدة قال  ملا أصيبت رج  :  قال ابن هشام 
     :  قال حني يقول 

 وملا نطاعن دونه ونناضل   كذبتم وبيت اهللا يبزى حممد 

 ونذهل عن أبنائنا واحلالئل  ونسلمه حىت نصرع حوله

 رثاء كعب بن مالك   .   من هذا الكتاب وهذان البيتان يف قصيدة أليب طالب ، وقد ذكرناها فيما مضى
 قال كعب   .   فلما هلك عبيدة بن احلارث من مصاب رجله يوم بدر   :  لعبيدة بن احلارث قال ابن إسحاق 

     :  بن مالك األنصاري يبكيه 

 بدمعك حقا وال تنِزري  أيا عني جودي وال تبخلي

 كرمي املشاهد والعنصر  على سيد هدنا هلكه

 كرمي النثا طيب املكسر   جريء املقدم شاكي السالم 

 لعرف عرانا وال منكر  عبيدة أمسى وال نرجتيه

 ل حامية اجليش باملبتر  وقد كان حيمي غداة القتا

  شعر لكعب بن مالك في يوم بدر 

 شيء  أال هل أتى غسان يف نأي دارها فينأى داراها وأخرب  :  وقال كعب بن مالك أيضاً يف يوم بدر 
  باألمور عليهما 

 معد معا جهاهلا وحليمها  بأن قد رمتنا عن قسي عداوة

 رجاء اجلنان إذ أتانا زعيمها  ألنا عبدنا اهللا مل نرج غريه

 وأعراق صدق هذبتها أرومها  نيب له يف قومه إرث عزة

 أسود لقاء ال يرجى كليمها  فساورا وسرنا فالتقينا كأننا

 ملنحر حنر سوء من لؤي عظيمها   كرنا ضربناهم حىت هوى يف م

 سواء علينا حلفها وصميمها  فولوا ودسناهم ببيض صوارم

     :  وقال كعب بن مالك أيضاً 

 على زهو لديكم وانتخاء  لعمر أبيكما يا بين لؤي

 وال صربوا به عند اللقاء  ملا حامت فوارسكم ببدر

 طاءدجى الظلماء عنا والغ  وردناه بنور اهللا جيلو

 من أمر اهللا أحكم بالقضاء  رسول اهللا يقدمنا بأمر
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 وما رجعوا إليكم بالسواء  فما ظفرت فوراسكم ببدر

 جياد اخليل تطلع من كداء   فال تعجل أبا سفيان وارقب 

 وميكال فياطيب املالء   بنصر اهللا روح القدس فيها 

  ليب شعر طالب في مدحه صلى اهللا عليه وسلم ، وبكاء أصحاب الق

وقال طالب بن أيب طالب ميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويبكي أصحاب القليب من قريش يوم 
  بدر 

 تبكَّىعلى كعب وما إن ترى كعبا  أال إن عيين أنفدت دمعها سكبا

 وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا  أال إن كعبا يف احلروب ختاذلوا

 ري هل أرى هلما قربافيا ليت شع  وعامر تبكي للملمات غدوة

 تعد ولن يستام جارمها غصبا  مها أخواي لن يعدا لغية

 فدا لكما ال تبعثوا بيننا حربا  فيا أخوينا عبد مشس ونوفال

 أحاديث فيها كلكم يشتكى النكبا  وال تصبحوا من بعد ود وألفة

 وجيش أيب يكسوم إذ ملؤوا الشعبا   أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس 

    

 ألصبحتم ال متنعون لكم سربا  فلوال دفاع اهللا ال شيء غريه

 سوى أن محينا خري من وطىء التربا  فما إن جنينا يف قريش عظيمة

 كرميا نثاه ال خبيال وال ذربا  أخا ثقة يف النائبات مرزا

 يؤمون حبرا ال نزورا وال صربا  يطيف به العافون يغشون بابه

 متلمل حىت تصدقوا اخلزرج الضربا  حزينةفواهللا ال تنفك نفسي 

  ضرار بن الخطاب يرثي أبا جهل بعد غزوة بدر 

     :  وقال ضرار بن اخلطاب الفهري يرثي أبا جهل 

 تراقب جنما يف سواد من الظلم  أال من لعني باتت الليل مل تنم

 سوى عربة من جائل الدمع تنسجم  كأن قذى فيها وليس ا قذى

 وأكرم من ميشي بساق على قدم  أن خري نديهافبلغ قريشا 

 كرمي املساعي غري وغد وال برم   ثوى يوم بدر رهن خوصاء رهنها 
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 على هالك بعد الرئيس أيب احلكم  فآليت ال تنفك عين بعربة

  أتته املنايا يوم بدر فلم يرم   على هالك أشجى لؤي بن غالب

 حلمه بينها خذملدى بائن من   ترى كسر اخلطي يف حنر مهره

 لدى غلل جيري ببطحاء يف أجم  وما كان ليث ساكن بطن بيشة

 وتدعى نزال يف القماقمة البهم  بأجرأ منه حني ختتلف القنا

 عليه ومن جيزع عليه فلم يلم  فال جتزعوا آل املغرية واصربوا

 وما بعده يف أخر العيش من ندم  وجدوا فإن املوت مكرمة لكم

 وعز املقام غري شك لذي فهم  لريح طيبة لكموقد قلت إن ا

     .   وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار   :  قال ابن هشام 

  الحارث يرثي أخاه أبا جهل 

   وقال احلارث ابن هشام يبكي أخاه أبا جهل   :  قال ابن إسحاق 

 وهل يغين التلهف من قتيل  أال يا هلف نفسي بعد عمر

 أمام القوم يف جفر حميل  عمراخيربين املخرب أن 

 وأنت ملا تقدم غري فيل  فقدما كنت أحسب ذاك حقا

 فقد خلفت يف درج املسيل  وكنت بنعمة ما دمت حيا

 ضعيف العقد ذو هم طويل  كأين حني أمسي ال أراه

 وطرف من تذكره كليل   على عمرو إذا أمسيت يوما 

 عن غري ابن   "   يف جفر   "     :   ينكرها للحارث بن هشام ؛ وقوله  وبعض أهل العلم بالشعر  :  قال ابن هشام 
     .  إسحاق 

  شعر أبي بكر بن األسود في رثاء قتلى قريش 

     :   وقال أبو بكر بن األسود بن شعوب الليثي ، وهو شداد بن األسود   :  قال ابن إسحاق 

 وهل يل بعد قومي من سالم  حتيي بالسالمة أم بكر

 من القينات والشرب الكرام  اذا بالقليب قليب بدرفم

 من الشيزى تكلل بالسنام  وماذا بالقليب قليب بدر

 من احلومات والنعم املسام  وكم لك بالطوي طوي بدر
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 من الغايات والدسع العظام  وكم لك بالطوي طوي بدر

 أخي الكاس الكرمي والندام  وأصحاب الكرمي أيب علي

 واصحاب الثنية من نعام  أبا عقيلوإنك لو رأيت 

 كأم السقب جائلة املرام  إذا لظللت من وجد عليهم

 وكيف لقاء أصداء وهام   خيربنا الرسول لسوف حنيا 

     :   أنشدين أبو عبيدة النحوي   :  قال ابن هشام 

 وكيف حياة أصداء وهام   خيربنا الرسول بأن سنحيا 

     .  د  وكان قد أسلم مث ارت  :  قال 

 أمية بن أبي الصلت يرثي من أصيب من قريش يوم بدر

     :   وقال أمية بن أيب الصلت ، يرثي من أصيب من قريش يوم بدر   :  وقال ابن إسحاق 

 م بين الكرام أويل املمادح  أال بكيت على الكرا

 ع األيك يف الغصن اجلوانح  كبكا احلمام على فرو

  مع الروائحيرحن  يبكني حرى مستكينات

 املعوالت من النوائح  أمثاهلن الباكيات

 حزن ويصدق كل مادح  من يبكهم يبك على

 من مرازبة جحاجح  ماذا ببدر فالعقنل

 من طرف األواشح  فمدافع الربقني فاحلنانا

    

 مغاوير وحاوح  مشط وشبان ا ليل

 وقد أبان لكل االمح  أال ترون ملا أرى

 فهي موحشة األباطح  كةأن قد تغري بطن م

 نقي اللون واضح  من كل بطريق لبطريق

 وجائب للخرق فاتح  دعموص أبواب امللوك

 املالوثة املناجح  من السراطمة اخلالمجة

 اآلمرين بكل صاحل  القائلني الفاعلني
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 اخلبز شحما كاألنافح  املطعمني الشحم فوق

 إىل جفان كاملناضح  نقل اجلفان مع اجلفان

 يعفو وال رح رحارح  ليست بأصفار ملن

 الضيف والبسط السالطح  للضيف مث الضيف بعد

 إىل املئني من اللواقح  وهب املئني من املئني

 صادرات عن بالدح  سوق املؤبل للمؤبل

 مزية وزن الرواجح  لكرامهم فوق الكرام

 يف األيدي املوائح   كتثاقل األرطال بالقسطاس 

 حيمون عورات الفضائح  خذلتهم فئة وهم

 باملهندة الصفائح  الضاربني التقدمية

  من بني مستسق وصائح   ولقد عناين صوم

 أمي منهم وناكح  هللا در بين علي

 شعواء جتحر كل نابح  إن مل يغريوا غارة

 الطاحمات من الطوامح  باملقربات املبعدات

 أسد مكالبة كواحل  مردا على جرد إىل

 مشي املصافح للمصافح  ن قرنةويالق قر

 بني ذي بدن ورامح  بزهاء ألف مث ألف

 وأنشدين غري   .   تركنا منها بيتني نال فيهما من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال ابن هشام 
     :  واحد من أهل العلم بالشعر بيته 

 مشي املصافح للمصافح  ويالق قرن قرنه

  وأنشدين أيضا 

 إىل املئني من اللواقح   هب املئني من املئني و

 صادرات عن بالدح  سوق املؤبل للمؤبل

  شعر أمية في رثاء زمعة وقتلى بني أسد

     :   وقال أمية بن أيب الصلت ، يبكي زمعة بن األسود ، وقتلى بين أسد   :  قال ابن إسحاق 
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 ال تذخري على زمعة   عني بكي باملسجالت أبا احلارث 

 ليوم اهلياج والدفعة  ابكي عقيل بن أسود أسد البأسو

 ال خانة وال خدعة  تلك بنو أسد إخوة اجلوزاء

 وهم ذروة السنام والقمعه  هم األسرة الوسيطة من كعب

 وهم أحلقوهم املنعة  أنبتوا من معاشر شعر الرأس

 أكبادهم عليهم وجعة  أمسى بنو عمهم إذا حضر البأس

 وحالت فال ترى قزعة  ا قحط القطروهم املطعمون إذ

 هذه الرواية هلذا الشعر خمتلطة ، ليست بصحيحة البناء ، لكن أنشدين أبو حمرز خلف   :  قال ابن هشام 
     :  األمحر وغريه ، وروى بعض ما مل يرو بعض 

 ال تذخري على زمعة   عني بكي باملسبالت أبا احلراث 

 ياج والدفعةليوم اهل  وعقيل بن اسود أسد البأس

 زاء ال خانة وال خدعة  فعلى مثل هلكهم خوت اجلو

 وفيهم كذروة القمعة  وهم األسرة الوسيطة من كعب

 وهم أحلقوهم املنعة  أنبتوا من معاشر شعر الرأس

 عليهم أكبادهم وجعة  فبنو عمهم إذا حضر البأس

 وحالت فال ترى قزعة  وهم املطعمون إذا قحط القطر

  ية بن زهير في يوم بدرشعر معاو

 وقال أبو أسامة معاوية بن زهري بن قيس بن احلارث بن سعد بن ضبيعة بن مازن بن   :  قال ابن إسحاق 
     .  عدي بن جشم بن معاوية ، حليف بين خمزوم 

 وملا أن رأيت القوم خفوا   :   وهذه أصح أشعار أهل بدر   :  فقام فألقى عنه درعه ومحله فمضى به ، قال ابن هشام  وكان مشركا وكان مر برية بن أيب وهب وهم منهزمون يوم بدر ، وقد أعيا هبرية ، 

    

  أبو أسامة ، غري فخر  :  فقلت   وقال القائلون من ابن قيس
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 أبني نسبيت نقرا بنقر  أنا اجلشمي كيما تعرفوين

 فإين من معاوية بن بكر   فإن تك يف الغالصم من قريش 

 وعندك مال إن نبأت خربى  فأبلغ مالكا ملا غشينا

 و ذو علم وقدرهبرية وه  وأبلغ إن بلغت املرء عنا

 كررت ومل يضيق بالكر صدري  بأين إذ دعيت إىل أفيد

 وال ذي نعمة منهم وصهر  عشية ال يكر على مضاف

 ودونك مالكا يا أم عمرو  فدونكم بين ألي أخاكم

 موقفة القوائم أم أجري  فلوال مشهدي قامت عليه

  كأن بوجهها حتميم قدر   دفوع للقبور مبنكبيها

 وأنصاب لدى اجلمرات مغر  ذي قد كان ريبفأقسم بال

 ما تبدلت اجللود جلود منر  لسوف ترون ما حسيب إذا

 مدل عنبس يف الغيل جمري  فما إن خادر من أسد ترج

 فما يدنو له أحد بنقر  فقد أمحى األباءة من كالف

 يواثب كل هجهجة وزجر  خبل تعجز احللفاء عنه

 ه بقرقرة وهدرحبوت ل  بأوشك سورة منا إذا ما

 كأن ظبان جحيم مجر  ببيض كاألسنة مرهفات

 وصفراء الرباية ذات أزر  وأكلف جمنا من جلد ثور

 عمري باملداوس نصف شهر  وأبيض كالغدير ثوى عليه

 كمشية خادر ليث سبطر  أرفل يف محائله وأمشي

 فقلت لعله تقريب غدر  يقول يل الفىت سعد هديا

 وذلك إن أطعت اليوم أمري  طرهموقلت أبا عدي ال ت

 فظل يقاد مكتوفا بضفر  كدأم بفروة إذ أتاهم

 نصد عن الطريق وأدركونا كأن سراعهم تيار حبر   :   وأنشدين أبو حمرز خلف األمحر   :  قال ابن هشام 
     :   أسامة أيضاً  وقال أبو  :   عن غري ابن إسحاق قال ابن إسحاق - مدل عنبس يف الغيل جمري -   :  وقوله 

 مغلغلة يثبتها لطيف  أال من مبلغ عين رسوال

 وقد برقت جبنبيك الكفوف  أمل تعلم مردي يوم بدر

 كأن رؤوسهم حدج نقيف   وقد تركت سراه القوم صرعى 
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 خالف القوم داهية خصيف  وقد مالت عليك ببطن بدر

 وعون اهللا واألمر احلصيف  فنجاه من الغمرات عزمي

 ودونك مجع أعداء وقوف  قليب من األبواء وحديومن

  جبنب كراش مكلوم نزيف   وأنت ملن أرادك مستكني

 من األصحاب داع مستضيف  وكنت إذا دعاين يوم كرب

 أخ يف مثل ذلك أو حليف  فأمسعين ولو أحببت نفسي

 إذا كلح املشافر واألنوف  أرد فأكشف الغمى وأرمي

 ينوء كأنه غصن قصيف  وقرن قد تركت على يديه

 مسحسة لعاندها حفيف  دلفت له إذا اختلطوا حبرى

 وقبل أخو مدارة عزوف  فذلك كان صنعي يوم بدر

 وحرب ال يزال هلا صريف  أخوكم يف السنني كما علمتم

 جنان الليل واألنس اللفيف  ومقدام لكم ال يزدهيين

 الشفيفإذا ما الكلب أجلأه   أخوض الصرة اجلماء خوضا

 تركت قصيدة أليب أسامة على الالم ، ليس فيها ذكر بدر إال يف أول بيت منها والثاين ،   :  قال ابن هشام 
     .  كراهة اإلكثار 

  شعر لهند بنت عتبة تبكي أباها يوم بدر

   وقالت هند بنت عتبة بن ربيعة تبكي أباها يوم بدر   :  قال ابن إسحاق 

 على خري خندف مل ينقلب   ب أعيين جوادا بدمع سر

 بنو هاشم وبنو املطلب  تداعى له رهطه غدوة

  يعلّونه بعد ما قد عطب   يذيقونه حد أسيافهم

 على وجهه عاريا قد سلب  جيرونه وعفري التراب

 مجيل املرارة كثري العشب  وكان لنا جبالً راسياً

 فأويت من خري ما حيتسب  وأما بري فلم أعنه

     :  د أيضاً وقالت هن

 ويأىب فما نأيت بشيء يغالبه  يريب علينا دهرنا فيسوؤنا

 يراع امرؤ إن مات أو مات صاحبه  أبعد قتيل من لؤي بن غالب
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 تروح وتغدو باجلزيل مواهبه  أال رب يوم قد رزئت مرزأً

 فإن ألقه يوما فسوف أعاتبه  فأبلغ أبا سفيان عين مألُكا

 لكل امرىء يف الناس موىل يطالبه   رب إنه فقد كان حرب يسعر احل

     :   وقالت هند أيضاً   :   قال ابن إسحاق   .   وبعض أهل العلم بالشهر ينكرها هلند   :  قال ابن هشام 

 هلكا كهلك رجاليه  هللا عينا من رأى

 يف النائبات وباكيه  يا رب باك يل غدا

 غداة تلك الواعيه  كما غادروا يوم القليب

  إذا الكواكب خاويه   من كل غيث يف السنني 

 فاليوم حق حذاريه  قد كنت أحذر ما أرى

 فأنا الغداة مواميه  قد كنت أحذر ما أرى

 يا ويح أم معاويه  يا رب قائلة غدا

     :   وقالت هند أيضاً   :   قال ابن إسحاق   .   وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها هلند   :  قال ابن هشام 

 شيخا شديد الرقبة  يا عني بكي عتبه

 يدفع يوم املغلبه  يطعم يوم املسغبه

 ملهوفة مستلبه  إين عليه حربة

 بغارة منثعبة  لنهبطن يثربه

 كل جواد سلهبه   فيها اخليول مقربه 

شعر صفية بنت مسافر يف رثاء أهل القليب يف بدر وقالت صفية بنت مسافر بن أيب عمرو بن أمية بن 
     :     "   وتذكر مصام   "     :  عبد مشس بن عبد مناف ، تبكي أهل القليب الذين أصيبوا يوم بدر من قريش 

 حد النهار وقرن الشمس مل يقد  يا من لعني قذاها عائر الرمد

 قد أحرزم مناياهم إىل أمد  أُخربت أن سراة األكرمني معا

 اتئذ أم على ولدتعطف غد  وفر بالقوم أصحاب الركاب ومل

 وإن بكيت فما تبكني من بعد  قومي صفي وال تنسي قرابتهم

 فأصبح السمك منها غري ذي عمد   كانوا سقوب مساء البيت فانقصفت 
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   :   قال ابن إسحاق   .   بعض أهل العلم بالشعر   "   كانوا سقوب   "     :   قال أنشدين بيتها   :  قال ابن هشام 

     :   صفية بنت مسافر أيضاً وقالت

 للتبكِّي دمعها فان  أال يا من لعني

 خالل الغيث الدان  كغرىب داجل يسقي

 أظافري وأسنان  وما ليثُ غريف ذو

 شديد البطش غرثان  أبو شبلني وثاب

 و وجوه القوم ألوان  كحيب إذ توىل

 رم أبيض ذكران  وبالكف حسام صا

 ء منها مزبد آن   وأنت الطاعن النجال 

     .   إىل أخرها ، مفصوال من البيتني اللذين قبله  "   وما ليث غريف   "     :   ويروون قوهلا   :  قال ابن هشام 

  رثاء هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب لعبيدة بن الحارث 

     :   احلارث بن املطلب  وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن املطلب ترثي عبيدة بن  :  قال ابن إسحاق 

 وحلما أصيال وافر اللب والعقل  لقد ضمن الصفراء جمدا وسؤددا

 وأرملة تعوي وى ألشعث كاجلذل  عبيدة فابكيه ألضياف غربة

 إذا امحر آفاق السماء من احملل  وبكيه لألقوام يف كل شتوة

 وتشبيب قدر طاملا أزبدت تغلى  وبكيه لأليتام والريح زفرة

 فقد كان يذكيهن باحلطب اجلزل   فإن تصبح النريان قد مات ضوؤها 

 ومستنبح أضحى لديه على رسل  لطارق ليل أو مللتمس القرى

     .   وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها هلند   :  قال ابن هشام 

  شعر قتيلة بنت الحارث تبكي أخاها النضر 

       :   ، أخت النضر بن احلارث ، تبكيه  وقالت قتيلة بن احلارث  :  قال ابن إسحاق 

 من صبح خامسة وأنت موفق  يا راكبا إن األثيل مظنة

 ما إن تزال ا النجائب ختفق  أبلغ ا ميتا بأن حتية

 جادت بواكفها وأخرى ختنق  مين إليك وعربة مسفوحة

 أم كيف يسمع ميت ال ينطق  هل يسمعين النضر إن ناديته
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 يف قومها والفحل فحل معرق  نِء كرميةأحممد يا خري ض

 من الفىت وهو املغيط احملنق   ما كان ضرك لو مننت ورمبا 

    

 بأعز ما يلغو به ما ينفق  أو كنت قابل فدية فلينفقن

 وأحقهم إن كان عتق يعتق   فالنضر أقرب من أسرت قرابة 

 هللا أرحام هناك تشقق  ظلت سيوف بين أبيه تنوشه

 رسف املقيد وهوعاٍن موثق   إىل املنية متعباصربا يقاد

 لو   :   إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه هذا الشعر ، قال   :   فيقال ، واهللا أعلم   :  قال ابن هشام 
     .  بلغين هذا قبل قتله ملننت عليه 

  تاريخ الفراغ من بدر 

 اهللا عليه وسلم من بدر يف عقب شهر رمضان أو يف  وكان فراغ رسول اهللا صلى  :  قال ابن إسحاق 
     .  شوال 

 غزوة بني سليم بالكدر

 غزا   "  حىت   "  مل يقم ا إال سبع ليال    "   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   "   فلما قدم   :  قال ابن إسحاق 
ة سباع بن عرفطة الغفاري ، أو ابن أم  واستعمل على املدين  :   قال ابن هشام   .  بنفسه ، يريد بن سليم 

 الكدر ، فأقام عليه ثالث ليال مث رجع إال   :   فبلغ ماء من مياهم ، يقال له   :   قال ابن إسحاق   .  مكتوم 
     .  املدينة ، ومل يلق كيدا ، فأقام ا بقية شوال وذا القعدة ، وأفدى يف إقامته تلك جل األسارى من قريش 

  يقغزوة السو

  اعتداء أبي سفيان وخروج الرسول خلفه

 حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي ، عن حممد بن إسحاق   :   قال   :   حدثنا أبو حممد عبدامللك بن هشام   :  قال 
 مث غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق يف ذي احلجة ، ووىلَّ تلك احلجة املشركون من   :  املطليب ، قال 
فكان أبو سفيان كما حدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، ويزيد بن رومان ، ومن ال أَّم ، تلك السنة ، 

عن عبداهللا بن كعب بن مالك ، وكان من أعلم األنصار ، حني رجع إىل مكة ، ورجع فل قريش من 
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اب بدر ، نذر أن الميس رأسه ماء من جنابة حىت يغزو حممدا صلى اهللا عليه وسلم ، فخرج يف مئيت رك
 ثيب ، من املدينة على   :  من قريش ، ليرب ميينه ، فسلك النجدية ، حىت نزل بصدر قناة إىل جبل يقال له 

بريد أو حنوه ، مث خرج من الليل ، حىت أتى بين النضري حتت الليل ، فأتى حيي بن أخطب ، فضرب عليه 
كم ، وكان سيد بين النضري يف زمانه بابه ، فأىب أن يفتح له بابه وخافه ، فانصرف عنه إىل سالم بن مش

ذلك ، وصاحب كرتهم ، فاستأذن عليه ، فأذن له ، فقراه وسقاه ، وبطن له من خرب الناس ، مث خرج يف 
 العريض   :  عقب ليلته حىت أتى أصحابه ، فبعث رجاال من قريش إىل املدينة ، فأتوا ناحية منها ، يقال هلا 

، ووجدوا ا رجال من األنصار وحليفا له يف حرث هلما ، فقتلومها ، مث ، فحرقوا يف أصوار من خنل ا 
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طلبهم ، واستعمل على   .  انصرفوا راجعني ، ونذر م الناس 

ف راجعا  حىت بلغ قرقرة الكدر مث انصر  :  املدينة بشري بن عبداملنذر ، وهو أبو لبابة ، فيما قال ابن هشام 
، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه ، وقد رأوا أزواداً من أزواد القوم قد طرحوها يف احلرث يتخففون منها 

 يا رسول اهللا ، أتطمع لنا أن   :  للنجاء ، فقال املسلمون ، حني رجع م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .   نعم   :   قال   ؟  تكون غزوة 

غزوة باسمهاسبب تسمية هذه ال   

 أن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم   :   وإمنا مسيت غزوة السويق ، فيما حدثين أبو عبيدة   :  قال ابن هشام 
 ما قاله أبو سفيان شعرا يف هذه   .  السويق ، فهجم املسلمون على سويق كثري ، فسميت غزوة السويق 

     :  ب عند منصرفه ، ملا صنع به سالم بن مشكم  وقال أبو سفيان بن حر  :  الغزوة قال ابن اسحاق 

 حللف فلم أندم ومل أتلوم  وإين ختريت املدينة واحدا

 على عجل مين سالم بن مشكم  سقاين فرواين كُميتا مدامة

  أبشر بعز ومغنم  :  ألفرحه    وملا توىل اجليش قلت ومل أكن 

 مصريح لؤي ال مشاطيط جره  تأمل فإن القوم سر وإم

 أتى ساعيا من غري خلة معدم  وما كان إال بعض ليلة راكب

    

  غزوة ذي أمر 

فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة السويق ، أقام باملدينة بقية ذي احلجة أو قريبا منها ، 
ا قال ابن مث غزا جندا ، يريد غطفان ، وهي غزوة ذي أمر ، واستعمل على املدينة عثمان بن عفان ، فيم
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   .   فأقام بنجد صفْراً كله أو قريبا من ذلك ، مث رجع إىل املدينة ، ومل يلق كيدا   :   قال ابن إسحاق   .  هشام 

     .  فلبث ا شهر ربيع األول كله ، أو إال قليال منه 

  غزوة الفرع من بحران 

 واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم ، فيما قال  يريد قريشا ،  "   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   "  مث غزا 
 حىت بلغ حبران ، معدنا باحلجاز من ناحية الفرع ، فأقام ا شهر ربيع   :   قال ابن إسحاق   .  ابن هشام 

  اآلخر ومجادى األوىل ، مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيدا ، 

  أمر بني قينقاع 

   وردهم عليه ما قاله لهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

قال وقد كان فيما بني ذلك ، من غزو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بين قينقاع ، وكان من 
 يا معشر   :   مث قال   "   بين قينقاع   "  حديث بين قينقاع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجعهم بسوق 

أسلموا ، فإنكم قد عرفتم أين نيب مرسل ، يهود ، احذروا من اهللا مثل ما نزل بقريش من النقمة ، و
 ال يغرنك أنك لقيت   !   يا حممد ، إنك ترى أنا قومك   :  جتدون ذلك يف كتابكم وعهد اهللا إليكم ؛ قالوا 

     .  قوما ال علم هلم باحلرب ، فأصبت منهم فرصة ، إنا واهللا لئن حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس 

  ما نزل فيهم من القرآن 

 فحدثين موىل آلل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبري ، أو عن عكرمة عن ابن عباس ،   :  قال ابن إسحاق 
 قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد ،    ""     :   ما نزل هؤالء اآليات إال فيهم   :  قال 

 من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  أي أصحاب بدر  :     ""   قد كان لكم آية يف فئتني التقتا 
 فئة تقاتل يف سبيل اهللا ، وأخرى كافرة يروم مثليهم رأي العني ، واهللا يؤيد بنصره من يشاء ،   "  وقريش 

     "  إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار 

  بنو قينقاع أول من نقض عهده صلى اهللا عليه وسلم 

 أن بين قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبني   :  صم بن عمر بن قتادة  وحدثين عا  :  قال ابن إسحاق 
     .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاربوا فيما بني بدر وأحد 

  سبب حرب المسلمين إياهم 
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 كان من أمر بين   :  قال ابن هشام وذكر عبداهللا بن جعفر بن املسور بن خمرمة ، عن أيب عون ، قال 
قاع أن امرأة من العرب قدمت جبلب هلا ، فباعته بسوق بين قينقاع ، وجلست إىل صائغ ا ، فجعلوا قين

يريدوا على كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إىل طرف ثوا فعقده إىل ظهرها ، فلما قامت 
 ا ، فصاحت ا ، فضحكواه ، وكان يهوديا  فوثب رجل من املسلمني على الصائغ فقتل  .  انكشفت سوء

، وشدت اليهود على املسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل املسلم املسلمني على اليهود ، فغضب املسلمون ، 
     .  فوقع الشر بينهم وبني بين قينقاع 

 تدخل ابن أبي في شأنهم معه صلى اهللا عليه وسلم 

رهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فحاص  :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، قال   :  قال ابن إسحاق 
 ياحممد ،   :  حىت نزلوا على حكمه ، فقام إليه عبداهللا بن أيب بن سلول ، حني أمكنه اهللا منهم ، فقال 

 يا   :   فأبطأ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال   :  أحسن يف موايل ، وكانوا حلفاء اخلزرج ، قال 
 فأدخل يده يف جيب درع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .   فأعرض عنه   :  ، قال حممد ، أحسن يف موايل 

 فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال ابن إسحاق   .   وكان يقال هلا ذات الفضول   :   قال ابن هشام   .  
 وحيك   :  لال ، مث قال  أرسلين ، وغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت رأوا لوجهه ظُ  :  وسلم 

أرسلين ؛ قال ال واهللا ال أرسلك حىت حتسن يف موايل ، أربعمائة حاسر وثالمثائة دارع قد منعوين من 
 فقال رسول اهللا صلى   :  احلمر واألسود ، حتصدهم يف غداة واحدة ، إين واهللا امرؤ أخشى الدوائر ؛ قال 

        .   هم لك   :  اهللا عليه وسلم 

  حصار بني قينقاع مدة 

 واستعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املدينة يف حماصرته إياهم بشري بن   :  قال ابن هشام 
    .  عبداملنذر ، وكانت حماصرته إياهم مخس عشرة ليلة 

  خلع ابن الصامت بني قينقاع وما نزل فيه من القرآن وفي ابن أبي 

 ملا   :  حاق بن يسار ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، قال وحدثين أيب إس  :  قال ابن إسحاق 
حاربت بنو قينقاع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، تشبث بأمرهم عبداهللا بن أيب بن سلول ، وقام 

 ومشى عبادة بن الصامت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان أحد بين عوف ، هلم من   .  دوم 
مثل الذي هلم من عبداهللا بن أيب ، فخلعهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وتربأ إىل اهللا عز حلفه 
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 يا رسول اهللا أتوىل اهللا رسوله صلى اهللا عليه   :  وجل ، إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم من حلفهم ، وقال 
 ففيه ويف عبداهللا بن أيب نزلت هذه   :  وسلم واملؤمنني ، وأبرأ من حلف هؤالء الكفار وواليتهم ، قال 

 يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ، ومن    "  القصة من املائدة 
 أي لعبداهللا بن   "    فترى الذين يف قلوم مرض   .  يتوهلم منكم فإنه منهم ، إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 

 يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت    "   إين أخشى الدوائر   :  أيب ، وقوله 
 ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين   .  بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني

يكم اهللا ورسوله والذين آمنوا ، الذين  إمنا ول   "   ، مث القصة إىل قوله تعاىل   "   أقسموا باهللا جهد أميام 
 وذكر لتويل عبادة بن الصامت اهللا ورسوله والذين آمنوا   "   يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

 ومن يتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم    "     :  ، وتربئه من بين قينقاع وحلفهم وواليتهم 
     "   الغالبون 

رية زيد بن حارثة إلى القردةس  

  زيد بن حارثة يصيب العير

 وسرية زيد بن حارثة اليت بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها ، حني أصاب عري   :  قال ابن إسحاق 
 أن قريشا خافوا   :   وكان من حديثها   .  قريش ، وفيها أبو سفيان بن حرب على القردة ، ماء من مياه جند 

م الذي كانوا يسلكون إىل الشام ، حني كان من وقعة بدر ما كان ، فسلكوا طريق العراق ، طريقه
 أبو سفيان بن حرب ، ومعه فضة كثرية ، وهي عظم جتارم ، واستأجروا   :  فخرج منهم جتار ، فيهم 

   :   قال ابن هشام   .   فرات بن حيان يدهلم يف ذلك على الطريق   :  رجال من بين بكر بن وائل ، يقال له 

 وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال ابن إسحاق   .  فرات بن حيان ، من بين عجل ، حليف لبين سهم 
وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك املاء ، فأصاب تلك العري وما فيها ، وأعجزه الرجال ، فقدم ا 

     .  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ه حسان في هذه الغزوةما قال  

     :  فقال حسان بن ثابت بعد أحد يف غزوة بدر اآلخرة يؤنب قريشا ألخذهم تلك الطريق 

 جالد كأفواه املخاض األوارك   دعوا فلجات الشام قد حال دوا 

 وأنصاره حقا وأيدي املالئك  بأيدي رجال هاجروا حنو رم
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  ليس الطريق هنالكفقوال هلا  إذا سلكت للغور من بطن عاجل

 وهذه األبيات يف أبيات حلسان بن ثابت ، نقضها عليه أبو سفيان بن احلارث بن   :  قال ابن هشام 
       .  عبداملطلب ، وسنذكرها ونقيضتها إن شاء اهللا يف موضعها 

  مقتل كعب بن األشرف

 أنه   :   من حديث كعب بن األشرف  وكان  :  استنكاره ما فعله املسلمون بقريش يف بدر قال ابن إسحاق 
ملا أصيب أصحاب بدر ، وقدم زيد بن حارثة إىل أهل السافلة ، وعبداهللا بن رواحة إىل أهل العالية 

بشريين ، بعثهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل من باملدينة من املسلمني بفتح اهللا عز وجل عليه ، 
 عبداهللا بن املغيث بن أيب بردة الظفري ، وعبداهللا بن أيب بكر وقتل من قتل من املشركني ، كما حدثين

بن حممد بن عمرو بن حزم ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وصاحل بن أيب أمامة بن سهل ، كل قد حدثين 
 قال كعب بن األشرف ، وكان رجالً من طىيء ، مث أحد بين نبهان ، وكانت أمه   :  بعض حديثه ، قالوا 

 أترون حممدا قتل هؤالء الذين يسمي هذان الرجالن   ؟   أحق هذا   :   ، هذان حني بلغه اخلرب من بين النضري
 فهؤالء أشراف العرب وملوك الناس ، واهللا لئن كان حممد أصاب - يعين زيدا وعبداهللا بن رواحة -

      .  هؤالء القوم ، لبطن األرض خري من ظهرها 

   صلى اهللا عليه وسلم ما قاله كعب تحريضا على رسول اهللا

فلما تيقن عدو اهللا اخلرب ، خرج حىت قدم مكة ، فرتل على املطلب بن أيب وداعة بن ضبرية السهمي ، 
وعنده عاتكة بنت أيب العيص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ، فأنزلته وأكرمته ، وجعل حيرض على 

 أصحاب القليب من قريش ، الذين أصيبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وينشد األشعار ، ويبكي
     :  ببدر ، فقال 

 وملثل بدر تستهل وتدمع  طحنت رحى بدر ملهلك أهله

 ال تبعدوا إن امللوك تصرع  قتلت سراة الناس حول حياضهم

 ذي جة يأوي إليه الضيع  كم قد أصيب به من أبيض ماجد

 سود ويربعمحال أثقال ي  طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت

 إن ابن االشرف ظل كعبا جيزع  ويقول أقوام أُسر بسخطهم

 ظلت تسوخ بأهلها وتصدع   صدقوا فليت األرض ساعة قتلوا 

 أو عاش أعمى مرعشا ال يسمع  صار الذي أثر احلديث بطعنه
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 خشعوا لقتل أيب احلكيم وجدعوا  نبئت أن بين املغرية كلهم

 ما نال مثل املهلكني وتبع  وابنا ربيعة عنده ومنبه

 يف الناس يبين الصاحلات وجيمع  نبئت أن احلارث بن هشامهم

 حيمى على احلسب الكرمي األروع  ليزور يثرب باجلموع وإمنا

  ما رد عليه حسان رضي اهللا  .   عن غري ابن إسحاق   .    "  وأسر بسخطهم   "  ،   "   تبع   "   قوله   :  قال ابن هشام 

     :   فأجابه حسان بن ثابت األنصاري ، فقال   :  عنه قال ابن إسحاق 

 منه وعاش جمدعا ال يسمع  أبكي لكعب مث عل بعربة

 قتلى تسح هلا العيون وتدمع  ولقد رأيت ببطن بدر منهم

 شبه الكليب إىل الكليبة يتبع   فابكي فقد أبكيت عبدا راضعا 

 أهان قوما قاتلوه وصرعواو  ولقد شفى الرمحن منا سيدا

 شغف يظل خلوفه يتصدع  وجنا وأفلت منهم من قبله

     .  عن غري ابن إسحاق   "  أبكى لكعب   "     :   وقوله   .   وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها حلسان   :  قال ابن هشام 

  ما ردت به امرأة من المسلمين على كعب 

أة من املسلمن من بين مريد ، بطن من بلى ، كانوا حلفاء يف بين أمية بن  وقالت امر  :  قال ابن إسحاق 
 امسها ميمونة بنت عبداهللا ، وأكثر أهل العلم   :   قال ابن إسحاق -زيد ؛ يقال هلم اجلعادرة ، جتيب كعبا 

     :  بالشعر ينكر هذه األبيات هلا ، وينكر نقيضتها لكعب بن األشرف 

 يبكى على قتلى وليس بناصب  ننحتنن هذا العبد كل حت

 وعلَّت مبثليها لؤي بن غالب   بكت عني من يبكي لبدر وأهله 

 يرى ما م من كان بني األخاشب  فليت الذين ضرجوا بدمائهم

 جمرهم فوق اللحى واحلواجب  فيعلم حقا عن يقني ويبصروا

       :   ما أجاا به كعب بن األشرف فأجاا كعب بن األشرف ، فقال

 عن القول يأيت منه غري مقارب   أال فازجروا منكم سفيها لتسلموا 

 لقوم أتاين ودهم غري كاذب  أتشتمين أن كنت أبكي بعربة

 مآثر قوم جمدهم باجلباجب  فإين لباك ما بقيت وذاكر
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 عن الشر فاحتالت وجوه الثعالب  لعمري لقد كانت مريد مبعزل

 بشتمهم حيي لؤي بن غالب  مفحق مريد أن جتد أنوفه

 وفاء وبيت اهللا بني اخلاشب   وهبت نصييب من مريد جلعدر 

  تشبيب كعب بنساء المسلمين والحيلة في قتله 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه   .  مث رجع كعب بن األشرف إىل املدينة فشبب بنساء املسلمني حىت آذاهم 
 فقال له حممد بن مسلمة ،   ؟  غيث بن أيب بردة ، من يل بابن األشرف  كما حدثين عبداهللا بن امل  :  وسلم 

 فرجع   .   فافعل إن قدرت على ذلك   :  أخو بين عبداألشهل ، أنا لك به يا رسول اهللا ، أنا أقتله ؛ قال 
 حممد بن مسلمة فمكث ثالثا ال يأكل وال يشرب إال ما يعلق به نفسه ، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا

 يا رسول اهللا قلت لك قوال ال أدري   :   فقال   ؟   مل تركت الطعام والشراب   :  عليه وسلم ، فدعاه ، فقال له 
   :   قال   :   يا رسول اهللا إنه ال بد لنا من أن نقول   :   إمنا عليك اجلهد ، فقال   :   فقال   ؟  هل أفني لك به أم ال 

 فاجتمع يف قتله حممد بن مسلمة ، وسلكان ابن سالمة بن   .   حل من ذلك قولوا ما بدا لكم ، فأنتم يف
وقش ، وهو أبو نائلة أحد بين عبداألشهل ، وكان أخا كعب بن األشرف من الرضاعة ، وعباد بن بشر 

بن وقش ، أحد بين عبداألشهل ، واحلارث بن أوس بن معاذ ، أحد بين عبداألشهل ، وأبو عبس بن 
 مث قدموا إىل عدو اهللا كعب بن األشرف ، قبل أن يأتوه ، سلكان ابن سالمة ،   .   حارثة جرب ، أحد بين

 وحيك   :  أبا نائلة ، فجاءه ، فتحدث معه ساعة ، وتناشدوا شعرا ، وكان أبو نائلة يقول الشعر ، مث قال 
 كان قدوم هذا   :   افعل ، قال   :   إين قد جئتك حلاجة أريد ذكرها لك ، فاكتم عين ؛ قال   !  يابن األشرف 

الرجل علينا بالء من البالء ، عادتنا به العرب ، ورمتنا عن قوس واحدة ، وقلعت عنا السبل حىت ضاع 
 أنا ابن األشرف ، أما واهللا   :  العيال ، وجهدت األنفس ، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا ؛ قال كعب 

 إين قد أردت أن تبيعنا   :   سيصري إىل ما أقول ، فقال له سلكان لقد كنت أخربك يابن سالمة ، إن األمر
 لقد أردت أن تفضحنا ،   :   قال   ؟   اترهنوين أبناءكم  :  طعاما ونرهنك ونوثق لك ، وحنسن يف ذلك ؛ فقال 

إن معي أصحابا يل على مثل رأي ، وقد أردت أن آتيك م ، فتبيعهم وحتسن يف ذلك ، ونرهنك يف 
 إن يف احللقة لوفاء ؛ قال   :  لقة ما فيه وفاء ، وأراد سلكان أن ال ينكر السالح إذا جاءوا ا؛ قال احل

فرجع سلكان إىل أصحابه فأخربهم خربه ، وأمرهم أن يأخذوا السالح ، مث ينطلقوا فيجتمعوا إليه ، 
   :   قال   ؟   أترهنوين نساءكم   :  ويقال    :   قال ابن هشام    .  فاجتمعوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   :   قال ابن إسحاق   ؟   أترهنوين أبناءكم   :  كيف نرهنك نساءنا وأنت أشب أهل يثرب وأعطرهم ، قال 

 مشى معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل   :  فحدثين ثور بن يزيد ، عن عكرمة عن ابن عباس قال 
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 انطلقوا على اسم اهللا ؛ اللهم أعنهم ، مث رجع رسول اهللا صلى اهللا   :  هم ، فقال بقيع الغرقد ، مث وجه
عليه وسلم إىل بيته ، وهو يف ليلة مقمرة ، وأقبلوا حىت انتهوا إىل حصنه ، فهتف به أبو نائلة ، وكان 

ارب ، وإن  إنك امرؤ حم  :  حديث عهد بعرس ، فوثب يف ملحفته ، فأخذته امراته بناحيتها ، وقالت 
   :   إنه أبو نائلة ، لو وجدين نائما ملا أيقظين ، فقالت   :  أصحاب احلرب ال يرتلون يف هذه الساعة ، قال 

 فرتل فتحدث   .   لو يدعى الفىت لطعنة ألجاب   :   يقول هلا كعب   :  واهللا إين ألعرف يف صوته الشر ، قال 
 هل لك يا بن األشرف أن تتماشى إلىالشعب العجور، فنتحدث   :  معهم ساعة ، وحتدثوا معه ، مث قال 

 فخرجوا يتماشون ، فمشوا ساعة ، مث إن أبا نائلة شام يده يف فود   .   إن شئتم   :   قال   ؟  به بقية ليلتنا هذه 
طمأن ،  ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط ، مث مشى ساعة ، مث عاد ملثلها حىت ا  :  رأسه ، مث شم يده فقال 

 اضربوا عدو اهللا ، فضربوه فاختلف عليه   :  مث مشى ساعة ، مث عاد ملثلها ، فأخذ بفود رأسه ، مث قال 
       .  أسيافهم ، فلم تغن شيئا 

 فذكرت مغوال يف سيفي ، حني رأيت أسيافنا ال تغين شيئا ، فأخذته ، وقد صاح   :  قال حممد بن مسلمة 
 فوضعته يف ثنته مث حتاملت عليه حىت   :  ا حصن إال وقد أوقدت عليه نار ، قال عدو اهللا صيحة مل يبق حولن

بلغت عانته ، فوقع عدو اهللا وقد أصيب احلارث بن أوس بن معاذ ، فجرح يف رأسه أو يف رجله ، أصابه 
على بعاث ،  فخرجنا حىت سلكنا على بين أمية بن زيد ، مث على بين قريظة ، مث   :   قال   .  بعض أسيافنا 

حىت أسندنا يف حرة العريض ، وقد أبطأ علينا صاحبنا احلارث بن أوس ، ونزفه الدم ، فوقفنا له ساعة ، 
 فاحتملناه فجئنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر الليل ، وهو قائم   :   قال   .  مث أتانا يتبع آثارنا 

 بقتل عدو اهللا ، وتفل على جرح صاحبنا ، فرجع ورجعنا يصلي ، فسلمنا عليه ، فخرج إلينا ، فأخربناه
     .  إىل أهلنا ، فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو اهللا ، فليس ا يهدوي إال وهو خياف على نفسه 

  ما قاله كعب بن مالك في هذه الحادثة 

       :   فقال كعب بن مالك   :  قال ابن إسحاق 

 لت بعد مصرعه النضريفذ   فغودر منهم كعب صريعا 

 بأيدينا مشهرة ذكور  على الكفني مث وقد علته

 إىل كعب أخا كعب يسري  بأمر حممد إذ دس ليال

 وحممود أخو ثقة جسور  فما كره فأنزله مبكر

 وهذه األبيات يف قصيدة له يف يوم بين النضري ، سأذكرها إن شاءاهللا يف حديث ذلك   :  قال ابن هشام 
     .  اليوم 
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 ما قاله حسان في هذه الحادثة 

     :   وقال حسان بن ثابت يذكر قتل كعب بن األشرف وقتل سالم بن أيب احلقيق   :  قال ابن إسحاق 

 حقيق وأنت يابن األشرف   هللا در عصابة القيتهم يابن ال 

 مرحا كأسد يف عني مغرف  يسرون بالبيض اخلفاف إليكم

 سقوكم حتفا ببيض ذفَّفف  حىت أتوكم يف حمل بالدكم

 مستصغرين لكل أمر جمحف  مستنصرين لنصر دين نبيهم

، عن غري ابن   "  ذفَّف   "     :   وقوله   .   وسأذكر قتل سالَّم بن أيب احلقيق يف موضعه إن شاء اهللا   :  قال ابن هشام 
  إسحاق 

  أمر محيصة وحويصة 

  مه لوم حويصة ألخيه محيصة لقتله يهوديا ثم إسال

 فوثب   "   من ظفرمت به من رجال يهود فاقتلوه   "     :   وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال ابن إسحاق 
 حميصة ويقال حميصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن   :   قال ابن هشام   .  حميصة بن مسعود 

 قال ابن هشام - على ابن شنينة -ك بن األوس جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرح بن عمرو بن مال
 رجل من جتار يهود ،كان يالبسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك مل - ويقال شنينة   :  

 أما واهللا   ؟  يسلم ، وكان أسن من حميصة ، فلما قتله جعل حويصة يضربه ، ويقول أي عدو اهللا ،أقتلته 
 واهللا لقد أمرين بقتله من لو أمرين بقتلك لضربت   :   فقلت   :   قال حميصة   .  ه لرب شحم يف بطنك من مال

 نعم   :   قال   ؟   آوهللا لو أمرك حممد بقتلي لقتلتين   :   فواهللا إن كان ألول اإلسالم حويصة قال   :  عنقك ، قال 
  نا بلغ بك هذا لعجب ، فأسلم حويصة ،  واهللا إن دي  :   قال   !  ، واهللا لو أمرين بضرب عنقك لضربتها 

  ما قاله محيصة في ذلك شعرا 

 قال حمصية   .   حدثين هذا احلديث موىل لبين حارثة ، عن ابنة حميصة ، عن أبيها حميصة   :  قال ابن إسحاق 
     :  يف ذلك 

 لطبقت ذفراه بأبيض قاضب  يلوم ابن امي لو أمرت بقتله

 مىت ما أصوبه فليس بكاذب   له حسام كلون امللح أُخلص صق

 وأن لنا ما بني بصرى ومأرب  وما سرين أين قتلتك طائعا
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 رواية أخرى في قتل محيصة اليهودي

 وحدثين أبو عبيدة عن أيب عمرو املدين ، قال ملا ظفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببين   :  قال ابن هشام 
 من اليهود ، وكانوا حلفاء األوس على اخلزرج ، فأمر رسول اهللا قريظة أخذ منهم حنو من أربعمائة رجل

صلى اهللا عليه وسلم بأن تضرب أعناقهم ، فجعلت اخلزرج تضرب أعناقهم ويسرهم ذلك ، فنظر رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلزرج ووجوههم مستبشرة ، ونظر إىل األوس فلم ير ذلك فيهم ، فظن أن 

ني األوس وبني بين قريظة ، ومل يكن بقي من بين قريظة إال اثنا عشر رجال فدفعهم ذلك للحلف الذي ب
 ليضرب فالن وليذفّف فالن   :  إىل األوس ، فدفع إىل كل رجلني من األول رجال من بني قريظة وقال 

أيب فكان ممن دفع إليهم كعب بن يهوذا ، وكان عظيما يف بين قريظة فدفعه إىل حميصة بن مسعود وإىل 
 وأبو بردة الذي رخص له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أن يذبح جذعا من املعز يف -بردة بن نيار 

 وقال ليضربه حميصة وليذفف عليه أبو بردة ،فضربه ضربة مل تقطع ، وذفف أبو بردة فأجهز -األضحى 
 نعم ، فقال   :   قال   ؟   بن يهوذا  أقتلت كعب  :   ألخيه حميصة - وكان كافراً -   :  عليه ، فقال حويصة 

 لقد   :  حويصة ، أما واهللا لرب شحم قد نبت يف بطنك من ماله ، إنك للئيم يا حميصة ، فقال له حميصة 
 فذكروا أنه جعل يتيقظ من   .  أمرين بقتله من لو أمرين بقتلك لقتلتك فعجب من قوله مث ذهب عنه متعجباً 

 مث أتى النيب صلى اهللا   .   واهللا إن هذا لدين   :   حىت أصبح وهو يقول   .  ه حميصة الليل ، فيعجب من قول أخي
     .  عليه وسلم فأسلم ،فقال حميصة يف ذلك أبياتا قد كتبناها 

  المدة بين قدوم الرسول بحران وغزوة أحد

ن جنران ، مجادى اآلخرة  وكانت إقامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بعد قدومه م  :  قال ابن إسحاق 
     .  ورجبا وشعبان وشهر رمضان ، وغزته قريش غزوة أحد يف شوال ، سنة ثالث 

  غزوة أحد

  من حدث ابن إسحاق بغزوة أحد

وكان من حديث أحد ، كما حدثين حممد بن مسلم الزهري ، وحممد بن حيىي بن حبان وعاصم بن عمر 
ن سعد بن معاذ ، وغريهم من علمائنا ، كلهم قد حدث بن قتادة واحلصني بن عبدالرمحن بن عمر ب

بعض احلديث عن يوم أحد ، وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا احلديث عن يوم أحد قالوا ، 
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 قريش جتمع املال حلرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ملا أصيب يوم بدر من   :  أومن قال منهم 
جع فلُّهم إىل مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعريه ، مشى عبداهللا بن كفار قريش أصحاب القليب ، ور

أيب ربيعة ، وعكرمة بن أيب جهل ، وصفوان بن أمية ، يف رجال من قريش ، ممن أصيب آباؤهم 
   :  وإخوام يوم بدر ، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له يف تلك العري من قريش جتارة ، فقالوا 

، إن حممدا قد وتركم ، وقتل خياركم ، فأعينونا ذا املال على حربه ، فعلَّنا ندرك منه يا معشر قريش 
     .  ثأرنا مبن أصاب منا ، ففعلوا

  ما نزل فيهم من القرآن 

 إن الذين كفروا ينفقون   "     :   ففيهم ، كما ذكر يل بعض أهل العلم ، أنزل اهللا تعاىل   :  قال ابن إسحاق 
يصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون ، والذين كفروا إىل جهنم أمواهلم ل
     "  حيشرون 

  اجتماع قريش للحرب 

فاجتمعت قريش حلرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني فعل ذلك أبو سفيان بن حرب ، وأصحاب 
ة ، وكان أبو عزة عمرو بن عبداهللا اجلمحي العري بأحأبيشها ، ومن أطاعها من قبائل كنانة ، وأهل ام

قد من عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر وكان فقريا ذا عيال وحاجة وكان يف األسارى فقال 
 إين فقري ذو عيال وحاجة قد عرفتها فامنن علي صلى اهللا عليك وسلم ، فمن عليه رسول اهللا صلى اهللا   :  

 إن   :  ان بن أمية يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك فأخرج معنا ،فقال عليه وسلم فقال له صفو
حممداً قد من علي فال أريد أن أظاهر عليه ، قال بلى فأعنا بنفسك فلك اهللا علي إن رجعت أن أغنيك ، 

يدعو وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بنايت يصيبهن ما أصان من عسر ويسر ، فخرج أبو عزة يف امة و
     :  بين كنانة ويقول 

 أنتم محاة وأبوكم حام  أيها بين عبد مناة الرزام

 ال تسلموين ال حيلُّ إسالم   ال تعدوين نصركم بعد العام 

    

وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن مجح إىل بين مالك بن كنانة حيرضهم ويدعوهم إىل 
     :   ، فقال حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أنشد ذا القرىب وذا التذمم  يا مال ، مال احلسب املقدم
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 احللف وسط البلد احملّرم   من كان ذا رحم ومن مل يرحم 

  عند حطيم الكعبة المعظم 

 وحشي يقذف حبربة له قذف احلبشة ، قلما خيطئ ا ،   :  ودعا جبري بن مطعم غالما له حبشيا يقال له 
     .   أخرج مع الناس فإن أنت قتلت محزة عم حممد بعمي طعيمة بن عدي ،فأنت عتيق   :  فقال له 

  خروج قريش ومن معها 

فخرجت قريش حبدها وجدها وحديدها وأحأبيشها ،ومن تابعها من بين كنانة وأهل امة ،وخرجوا 
 ند بنة عتبة   .  ب ، وهو قائد الناس  فخرج أبو سفيان بن حر  .  معهم الظعن ،التماس احلفيظة ،وأال يفروا 

وخرج عكرمة بن أيب جهل بأم حكيم بنت احلارث بن هشام بن املغرية وخرج احلارث بن هشام بن 
املغرية ، بفاطمة بنت الوليد بن املغرية ، وخرج صفوان بن أمية بربزة بنت مسعود بن عمر بن عمري 

 وخرج   :   قال ابن إسحاق   .   ويقال رقية   :   قال ابن هشام   .  الثقفية ، وهي أم عبداهللا بن صفوان بن أمية 
عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن احلجاج ، وهي أم عبداهللا بن عمرو ، وخرج طلحة بن أيب طلحة 

وأبو طلحة عبداهللا بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار بسالفة بنت سعد بن شهيد األنصارية ، وهي أم 
 مسافع واجلالس وكالب ، قتلوا يومئذهم وأبوهم ، وخرجت خناس بنت مالك بن املضرب   :  ة بين طلح

، إحدى نساء بين مالك بن حسل مع ابنها أيب عزيز بن عمري ، وهي أم مصعب بن عمري ، وخرجت 
عمرة بنت علقمة إحدى نساء بين احلارث بن عبد مناة بن كنانة ، وكانت هند بنت عتبة كلما مرت 

 ويها أبا دمسة اشف واستشف ، وكان وحشي يكىن بأيب دمسة ، فأقبلوا حىت   :  حشي أو مر ا ، قالت بو
     .  نزلوا بعينني ، جببل ببطن السبخة ، من قناة على شفري الوادي ، مقابل املدينة 

  رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومشاورته القوم 

 صلى اهللا عليه وسلم ، واملسلمون قد نزلوا حيث نزلوا ، قال رسول اهللا  فلما مسع م رسول اهللا  :  قال 
 إين قد رأيت واهللا خريا ، رأيت بقرا ، ورأيت يف ذباب سيفي ثلما ،   :  صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني 

لعلم ،  وحدثين بعض أهل ا  :   قال ابن هشام   .  ورأيت أين أدخلت يدي يف درع حصينة ، فأولتها املدينة 
 فأما البقر فهي ناس من أصحايب   :   رأيت بقرا يل تذبح ، قال   :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

     .  يقتلون ، وأما الثلم الذي رأيت يف ذباب سيفي فهو رجل من أهل بييت يقتل 

  مطالبة بعض المسلمين للخروج لمالقاة الكفار خارج المدينة 
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 فإن أقاموا أقاموا بشر مقام ، وإن   فإن رأيتم أن تقيموا باملدينة وتدعوهم حيث نزلوا ،  :  قال ابن إسحاق 
هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ، وكان رأي عبداهللا بن أيب بن سلول مع رأي رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لى اهللا عليه وسلم يكره اخلروج ، فقال وسلم يرى رأيه يف ذلك ، وأال خيرج إليهم ، وكان رسول اهللا ص
 يا رسول اهللا اخرج   :  رجال من املسلمني ، ممن أكرم اهللا بالشهادة يوم أحد وغريه ، ممن كان فاته بدر 
 يا رسول اهللا ، أقم   :  بنا إىل أعدائنا ، ال يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا ، فقال عبداهللا بن أيب ابن سلول 

إليهم ، فواهللا ما خرجنا منها إىل عدو لنا قط إال أصاب منا ، وال دخلها علينا إال أصبنا باملدينة ال خنرج 
منهم ، فدعهم يا رسول اهللا ، فإن أقاموا أقاموا بشر حمبس ، وإن دخلوا قاتلهم الرجال يف وجوههم ، 

       .  ورماهم النساء والصبيان باحلجارة من فوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائبني كما جاءوا 

فلم يزل الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم ، حىت دخل رسول 
 وقد مات يف ذلك   .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيته ، فلبس ْألمته ، وذلك يوم اجلمعة حني فرغ من الصالة 

ين النجار ، فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا  مالك بن عمرو ، أحد ب  :  اليوم رجل من األنصار يقال له 
 استكرهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل   :  عليه وسلم ، مث خرج عليهم ، وقد ندم الناس ، وقالوا 

 استكرهناك   :   يا رسول اهللا   :   فلما خرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قالوا   .  يكن لنا ذلك 
 ما ينبغي   "     :  لنا ، فإن شئت فاقعد صلى اهللا عليك ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن ذلك 

   .   فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ألف من أصحابه   "  لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت يقاتل 

     .   واستعمل ابن أم مكتوم على الصالة بالناس   :  قال ابن هشام 

  انخذال المنافقين 

 حىت إذا كانوا بالشوط بني املدينة وأحد اخنذل عنه عبداهللا بن أيب بن سلول بثلث   :  قال ابن إسحاق 
 أطاعهم وعصاين ، ما ندري عالم نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ، فرجع مبن اتبعه من   :  الناس ، وقال 

 يا قوم   :  بن عمرو بن حرام ، أخو بين سلمة ، يقول قومه من أهل النفاق والريب ، واتبعهم عبداهللا 
 لو نعلم أنكم تقاتلون ملا   :  أذكركم اهللا أال ختذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم ، فقالوا 

   :   قال فلما استعصوا عليه وأبوا إال االنصراف عنهم ، قال   .  أسلمناكم ، ولكنا ال نرى أنه يكون قتال 

 وذكر غري زياد ، عن حممد بن إسحاق عن   :   قال ابن هشام   .  هللا أعداء اهللا فسيغين اهللا عنكم نبيه أبعدكم ا
 يا رسول اهللا أال نستعني حبلفائنا   :   أن األنصار يوم أحد ، قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  الزهري 

     .     "   ال حاجة لنا فيهم   "     :   فقال   ؟  من يهود 
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  ما تفاءل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت سلك يف حرة   :   حدثين حممد بن إسحاق ، قال   :  قال زياد 
   .   ويقال ِكالب سيف   :   قال ابن هشام   .  بين حارثة ، فذب فرسه بذنبه ، فأصاب كَالَّب سيف فاستلَّه 

 لصاحب - وكان حيب الفأل وال يعاتف - فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال ابن إسحاق 
    .   ِشم سيفك ، فإين أرى السيوف ستسل اليوم   :  السيف 

  ما فعله مربع المنافق حين سلك المسلمون حائطه 

 أي من - على القوم من كثب  من رجل خيرج بنا  :  مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه 
 فنفذ   .   أنا يا رسول اهللا   :   فقال أبو خيثمة أخو بين حارثة بن احلارث   ؟   من طريق ال مير بنا عليهم -قرب 

به يف حرة بين حارثة ، وبني أمواهلم ، حىت سلك يف مال ملربع بن قيظي ، وكان رجال منافقا ضرير 
 صلى اهللا عليه وسلم ومن معه من املسلمني ، قام حيثي يف وجوههم البصر ، فلما مسع ِحس رسول اهللا

 وقد ذكر يل أنه أخذ حفنة   .   إن كنت رسول اهللا ، فإين ال أحل لك أن تدخل حائطي   :  التراب ، ويقول 
بتدره  فا  .   واهللا لو أعلم أين ال أصيب ا غريك يا حممد لضربت ا وجهك   :  من تراب يف يده ، مث قال 

 ال تقتلوه ، فهذا األعمى أعمى القلب ، أعمى   "     :  القوم ليقتلوه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بين عبداألشهل ، قبل ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه ،   "  البصر 

     .  فضربه بالقوس يف رأسه فشجه 

  حد نزول الرسول بأ

 ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل الشعب من أحد ، يف عدوة الوادي إىل اجلبل ،   :  قال 
 وقد سرحت قريش   "   ال يقاتلن أحد منكم حىت نأمره بالقتال   "  فجعل ظهره وعسكره إىل أحد ، وقال 

رجل من األنصار حني ى رسول الظهر والكراع ، يف زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمني ، فقال 
 وتعىب رسول اهللا صلى اهللا   ؟   أترعى زروع بين قيلة ، وملَّا نضارب   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القتال 

       .  للقتال  عليه وسلم 

ذ وهو يف سبعمائة رجل ، وأمر على الرماة عبداهللا بن جبري ، أخا بين عمرو بن عوف ، وهو معلم يومئ
 انضح اخليل عنا بالنبل ، ال يأتونا من خلفنا إن كانت لنا   "  بثياب بيض ، والرماة مخسون رجال فقال ، 
 وظاهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني درعني ، ودفع   "  أو علينا ، فاثبت مكانك ال نؤتني من قبلك 

     .  اللواء إىل مصعب بن عمري أخي بين عبدالدار 
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  يز من هم في سن الخامسة عشرة ومن لم يجزهم الرسول الرسول يج

 وأجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ مسرة بن جندب الفزاري ، ورافع بن خديج   :  قال ابن هشام 
 يا رسول اهللا إن رافعا راٍم   :  ، أخا بين حارثة ، ومها ابنا مخس عشرة سنة ، وكان قد ردمها ، فقيل له 

 ورد رسول اهللا صلى   .   يا رسول اهللا فإن مسرة يصرع رافعا ، فأجازه   :  لما أجاز رافعا قيل له فأجازه ، ف
 أسامة بن زيد ، وعبداهللا بن عمر بن اخلطاب ، وزيد بن ثابت ، أحد بين مالك بن   :  اهللا عليه وسلم 

الك بن النجار ، وأسيد بن النجار ، والرباء بن عازب ، أحد بين حارثة ، وعمرو بن حزم أحد بين م
 وتعبأت   :   قال ابن إسحاق  .  ظهري أحد بين حارثة ، مث أجازهم يوم اخلندق ، وهم أبناء مخس عشرة سنة 

قريش ، وهم ثالثة آالف رجل ، ومعهم مئتا فرس قد جنبوها ، فجعلوا على ميمنة اخليل خالد بن الوليد 
  ، وعلى ميسرا عكرمة بن أيب جهل ، 

  دجانة وشجاعته أبو 

 فقام إليه رجال ، فأمسكه عنهم ؛   ؟   من يأخذ هذا السيف حبقه   :  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 أن   :   قال   ؟   وما حقه يا رسول اهللا   :  حىت قام إليه أبو دجانة مساك بن خرشة ، أخو بين ساعدة ، فقال 

 وكان أبو دجانة رجال   .  أنا آخذه يا رسول اهللا حبقه ، فأعطاه إياه    :  تشرب به العدو حىت ينحين ؛ قال 
شجاعا خيتال عند احلرب ، إذا كانت ، وكان إذا أعلم بعصابة له محراء ، فاعتصب ا علم الناس أنه 
سيقاتل ، فلما أخذ السيف من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أخرج عصابته تلك ، فعصب ا 

 فحدثين جعفر بن عبداهللا بن أسلم ، موىل عمر بن   :   قال ابن إسحاق   .  عل يتبختر بني الصفني رأسه ، وج
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حني رأى   :  اخلطاب ، عن رجل من األنصار من بين سلمة ، قال 

     .   إا ملشية يبغضها اهللا ، إال يف مثل هذا املوطن   :  أبا دجانة يتبختر 

  أمر أبي عامر الفاسق 

 أن أبا عامر ، عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة   :  قال ابن إسحاق 
النعمان ، أحد بين ضبيعة ، وقد كان خرج حني خرج إىل مكة مباعدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

 كانوا مخسة عشر رجال ، وكان يعد قريشا أن   :  ان يقول معه مخسون غالما من األوس ، وبعض الناس ك
لو قد لقي قومه مل خيتلف عليه منهم رجالن ؛ فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر يف 

 فال أنعم اهللا بك عينا يا   :  أبو عامر ؛ قالوا   يا معشر األوس ، أنا   :  األحأبيش وعبدان أهل مكة ، فنادى 
 الفاسق   :   الراهب ، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  وكان أبو عامر يسمى يف اجلاهلية  -فاسق 
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 لقد أصاب قومي بعدي شر ، مث قاتلهم قتاال شديدا ، مث راضخهم   :   فلما مسع ردهم عليه قال -
     .  باحلجارة 

  أبو سفيان وامرأته يحرضان قريشا 

 يا   :  ال أبو سفيان ألصحاب اللواء من بين عبدالدار حيرضهم بذلك على القتال  وقد ق  :  قال ابن إسحاق 
بين عبدالدار ، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر ، فأصابنا ما قد رأيتم ، وإمنا يؤتى الناس من قبل رايام إذا 

   :  موا به وتواعدوه ، وقالوا زالت زالوا ، فإما أن تكفونا لواءنا ، وإما أن ختلوا بيننا وبينه فنكفيكموه ، فه

  حنن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع وذلك أراد أبو سفيان 

  تحريض هند ومن معها جيش الكفار 

فلما التقى الناس ، ودنا بعضهم من بعض ، قامت هند بنت عتبة يف النسوة الاليت معها ، وأخذن 
     :  ضنهم ، فقالت هند فيما تقول الدفوف يضربن ا خلف الرجال ، وحير

 ويها محاة األدبار   ويها بين عبدالدار 

   ضربا بكل بتار

     :  وتقول 

  ونفرش النمارق    إن تقبلوا نعانق 

    

 فراق غري وامق   أو تدبروا نفارق 

  شعار المسلمين 

     :  ت ، فيما قال ابن هشام  أمت ، أم  :  وكان شعار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد 

  تمام قصة أبي دجانة 

 قال ابن   .   فاقتتل الناس حىت محيت احلرب ، وقاتل أبو دجانة حىت أمعن يف الناس   :  قال ابن إسحاق 
 وجدت يف نفسي حني سألت   :   حدثين غري واحد ، من أهل العلم ، أن الزبري بن العوام قال   :  هشام 

 أنا ابن صفية عمته ، ومن   :  اهللا عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة ، وقلت رسول اهللا صلى 
قريش ، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله ، فأعطاه إياه وتركين ، واهللا ألنظرن ما يصنع ؛ فاتبعته ، فأخرج 
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املوت ، وهكذا كانت  أخرج أبو دجانة عصابة   :  عصابة له محراء ، فعصب ا رأسه ، فقالت األنصار 
     :   فخرج وهو يقول   .  تقول له إذا تعصب ا 

 وحنن بالسفح لدى النخيل  أنا الذي عاهدين خليلي

 أضرب بسيف اهللا والرسول   أال أقوم الدهر يف الكَيول 

 وكان يف   .  ال قتله  فجعل ال يلقي أحدا إ  :   قال ابن إسحاق   .   يف الكُبول   :   ويروى   :  قال ابن هشام 
 فدعوت اهللا   .  املشركني رجل ال يدع لنا جرحيا إال ذفف عليه ، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه 

أن جيمع بينهما ، فالتقيا ، فأختلفا ضربتني ، فضرب املشرك أبا دجانة ، فاتقاه بدرقته ، فعضت بسيفه ، 
   .  ف على مفرق رأس هند بنت عتبة ، مث عدل السيف عنها وضربه أبو دجانة فقتله مث رأيته قد محل السي

 رأيت أنسانا   :   وقال أبو دجانة مساك بن خرشة   :   قال ابن إسحاق   .   اهللا ورسوله أعلم   :  قال الزبري فقلت 
خيمش الناس مخشا شديدا ، فصمدت له ، فلما محلت عليه السيف ولول فإذا امرأة ، فأكرمت سيف 

     .  هللا صلى اهللا عليه وسلم أن اضرب به امرأة رسول ا

 استشهاد حمزة

وقاتل محزة بن عبداملطلب حىت قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ، وكان 
 الذين حيملون اللواء ، مث مر به سباع بن عبدالعزى الغبشاين ، وكان يكىن بأيب نيار ، فقال له  أحد النفر

 قال   .   وكانت أمه أم أمنار موالة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي - هلم إيل يابن مقطعة البظور   :  محزة 
     .   فلما التقيا ضربه محزة فقتله - وكانت ختانة مبكة   .   شريق بن األخنس بن شريق   :  ابن هشام 

  حديث وحشي في قتله حمزة

 إين ألنظر إىل محزة يهد الناس بسيفه ما يليق به شيئا ، مثل  واهللا  :  قال وحشي ، غالم جبري بن مطعم 
 هلم إيل يابن مقطعة البظور ، فضربه   :  اجلمل األورق إذ تقدمين إليه سباع بن عبدالعزى ، فقال له محزة 

ضربة ، فكأن ما أخطأ رأسه ، وهززت حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتها عليه ، فوقعت يف ثنته ، حىت 
ن بني رجليه ، فأقبل حنوي ، فغلب فوقع ، وأمهلته حىت إذا مات جئت فأخذت حربيت ، مث خرجت م

     .  تنحيت إىل العسكر ، ومل تكن يل بشيء حاجة غريه 

  وحشي يحدث الضمري وابن الخيار عن قتله حمزة
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بن يسار عن  وحدثين عبداهللا بن الفضل بن عباس بن ربيعة ابن احلارث عن سليمان   :  قال ابن إسحاق 
 خرجت أنا وعبيد اهللا بن عدي بن اخليار ، أخو بين نوفل بن عبد   :  جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال 

 وكان وحشي -مناف ، يف زمان معاوية بن أيب سفيان ، فأدربنا مع الناس ، فلما قفلنا مررنا حبمص 
 هل لك يف أن   :  قال يل عبيد اهللا بن عدي  فلما قدمناها ، -موىل جبري بن مطعم ، قد سكنها ، وأقام ا 
 فخرجنا نسأل عنه حبمص ،   .   إن شئت  :   قلت له   :   قال   ؟  نأيت وحشيا فنسأله عن قتل محزة كيف قتله 

 إنكما ستجدانه بفناء داره ، وهو رجل قد غلبت عليه اخلمر ، فإن   :  فقال لنا رجل ، وحنن نسأل عنه 
 رجال عربيا ، وجتدا عنده بعض ما تريدان ، وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسأالنه جتداه صاحيا جتدا

 فخرجنا منشي حىت جئناه ، فإذا هو   :  عنه ، وإن جتداه وبه بعض ما يكون به ، فانصرفا عنه ودعاه ، قال 
 ضرب من الطري   :  لبغاث  ا  :   قال ابن هشام -   .  بفناء داره على طنفسة له ، فإذا شيخ كبري مثل البغاث 

     -مييل إىل السواد 

   :   فلما انتهينا إليه سلمنا عليه ، فرفع رأسه إىل عبيد اهللا بن عدي ، فقال   :   قال   .  فإذا هو صاح ال بأس به 

اليت أرضعتك  أما واهللا ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية   :   نعم ؛ قال   :   قال   ؟  ابن لعدي بن اخليار أنت 
بذي طوى ، فإين ناولتكها وهي على بعريها ، فأخذتك بعرضيك ، فلمعت يل قدماك حني رفعتك إليها 

 جئناك لتحدثنا عن قتلك   :   فجلسنا إليه ، فقلنا له   :   قال   .  ، فواهللا ما هو إال أن وقفت علي فعرفتهما 
ا كما حدثت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سألين  أما إين سأحدثكم  :   فقال   ؟  محزة ، كيف قتلته 

عن ذلك ، كنت غالما جلبري بن مطعم ، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر ؛ فلما سارت 
 فخرجت مع الناس ،   :   قال   .   إن قتلت محزة عم حممد بعمي فأنت عتيق   :  قريش إىل أحد ، قال يل جبري 

ف باحلربة قذف احلبشة ، قلما أخطئ ا شيئا ؛ فلما التقى الناس خرجت أنظر وكنت رجال حبشيا أقذ
محزة وأتبصره ، حىت رأيته يف عرض الناس مثل اجلمل األورق ، يهد الناس بسيفه هدا ، ما يقوم له شيء 

العزى ؛ ، فواهللا إين أليأ له ، أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مين إذ تقدمين إليه سباع بن عبد
   :   رأسه قال   .   فضربه ضربة كأن ما أخطأ   :   قال   .   له هلم إيل يا ابن مقطعة البظور  :  فلما رآه محزة قال 

 حىت خرجت من بني رجليه ،   .  وهززت حربيت حىت إذا رضيت منها ، دفعتها عليه ، فوقعت يف ثنته 
ات ، مث أتيته فأخذت حربيت ، مث رجعت إىل العسكر وذهب لينوء حنوي ، فغلب ، وتركته وإياها حىت م

 فلما قدمت مكة أعتقت ، مث أقمت حىت إذا   .  ، فقعدت فيه ، ومل يكن يل بغريه حاجة ، وإمنا قتلته ألعتق 
افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة هربت إىل الطائف ، فمكثت ا ، فلما خرج وفد الطائف إىل 

 أحلق بالشام ، أو باليمن ، أو   :   عليه وسلم ليسلموا تعيت علي املذاهب ، فقلت رسول اهللا صلى اهللا
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 إنه واهللا ما يقتل أحدا من الناس   !   وحيك   :  يل رجل  ببعض البالد ، فواهللا إين لفي ذلك من مهي ، إذ قال 
     .  دخل يف دينه ، وتشهد شهادته 

  وحشي يحدث الرسول بقتله حمزة

ل يل ذلك ، خرجت حىت قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، فلم يرعه إال يب فلما قا
 اقعد   :   قال   .   نعم يا رسول اهللا   :   قلت   ؟   أوحشي   :  قائما على رأسه أتشهد بشهادة احلق ؛ فلما رآين قال 

   !   وحيك   :  ا فرغت من حديثي ، قال  فحدثته كما حدثتكما ، فلم  :  فحدثين كيف قتلت محزة ، قال 

 فكنت أتنكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث كان لئال   :   قال   .  غيب عين وجهك ، فال أرينك 
 وحشي يشارك يف قتل مسيلمة الكذاب فلما خرج   .     "   صلى اهللا عليه وسلم   "  يراين ، حىت قبضه اهللا 

ذاب صاحب اليمامة خرجت معهم ، وأخذت حربيت اليت قتلت ا محزة ؛ فلما املسلمون إىل مسيلمة الك
التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب قائما يف يده السيف ، وما أعرفه ، فتهيأت له ، ويأ له رجل من 

األنصار من الناحية األخرى ، كالنا يريده ، فهززت حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتها عليه ، فوقعت 
 وشد عليه األنصاري فضربه بالسيف ، فربك أعلم أينا قتله ، فإن كنت قتلته فقد قتلت خري الناس فيه ،

 وحدثين عبداهللا بن   :   قال ابن إسحاق   .  بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد قتلت شر الناس 
 مسعت   :  اليمامة ، قال الفضل ، عن سليمان بن يسار ، عن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب ، وكان قد شهد 

     .   قتله العبد األسود   :  يومئذ صارخا يقول 

  خلع وحشي من الديوان 

 فبلغين أن وحشيا مل يزل حيد يف اخلمر حىت خلع من الديوان ، فكان عمر بن اخلطاب   :  قال ابن هشام 
    .   قد علمت أن اهللا تعاىل مل يكن ليدع قاتل محزة   :  يقول 

  د مصعب بن عمير استشها

 وقاتل مصعب بن عمري دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قتل ، وكان الذي   :  قال ابن إسحاق 
 قتلت حممدا   :  قتله ابن قمئة الليثي ، وهو يظن أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرجع إىل قريش فقال 

 اهللا عليه وسلم اللواء علي بن أيب طالب ، وقاتل علي  فلما قتل مصعب بن عمري أعطى رسول اهللا صلى  .  
       .  بن أيب طالب ورجال من املسلمني 

 ملا اشتد القتال يوم أحد ، جلس رسول اهللا   :   وحدثين مسلمة بن علقمة املازين ، قال   :  قال ابن هشام 
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يه وسلم إىل علي بن أيب طالب صلى اهللا عليه وسلم حتت راية األنصار ، وأرسل رسول اهللا صلى اهللا عل
 أبو القصم فيما قال   :   ويقال - أنا أبو الفُصم ،   :   فتقدم علي ، فقال   .   أن قدم الراية   :  رضوان اهللا عليه 

 أن هل لك يا أبا القصم يف   :   فناداه أبو سعد بن أيب طلحة ، وهو صاحب لواء املشركني -ابن هشام 
 فربزا بني الصفني ، فاختلفا ضربتني فضربه علي فصرعه ، مث انصرف عنه   .   نعم   :   قال   ؟  الرباز من حاجة 

 إنه استقبلين بعورته ، فعطفتين عنه الرحم   :   فقال   ؟   أفال أجهزت عليه   :  ومل جيهز عليه ؛ فقال له أصحابه 
 أنا   :  د بن أيب طلحة خرج بني الصفني ، فنادى  إن أبا سع  :   ويقال   .  ، وعرفت أن اهللا عز وجل قد قتله 

 يا أصحاب حممد ، زعمتم أن قتالكم يف اجلنة ،   :   فقال   .  قاصم ، من يبارز برازا ، فلم خيرج إليه أحد 
 لو تعلمون ذلك حقا خلرج إيل بعضكم ، فخرج إليه علي بن أيب   !  وأن قتالنا يف النار ، كذبتم والالت 

     .  تلفا ضربتني ، فضربه علي فقتله طالب ، فاخ

  خبر عاصم بن ثابت 

وقاتل عاصم بن ثابت بن أيب األقلح ، فقتل مسافع بن طلحة ، وأخاه اجلالس بن طلحة ، كالمها يشعره 
 مسعت رجال   :   فيقول   ؟   يا بين ، من أصابك   :  سهما ، فيأيت أمه سالفة ، فيضع رأسه يف حجرها فتقول 

 خذها وأنا ابن أيب األقلح ، فنذرت إن أمكنها اهللا من رأس عاصم ، أن تشرب   :  ين وهو يقول حني رما
 وقال عثمان بن أيب   .  فيه اخلمر ، وكان عاصم قد عاهد اهللا أن ال ميس مشركا أبدا ، وال ميسه مشرك 

     :  طلحة يومئذ ، وهو حيمل لواء املشركني 

 بوا الصعدة أو تندقاأن خيض  إن على أهل اللواء حقا

  فقتله محزة بن عبداملطلب 

   غسيل المالئكة   :  استشهاد حنظلة الذي سمي 

والتقى حنظلة بن أيب عامر الغسيل وأبو سفيان ، فلما استعاله حنظلة بن أيب عامر رآه شداد بن األسود ، 
 إن   :  ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال رس  .   فضربه شداد فقتله   .  وهو ابن شعوب ، وقد عال أبا سفيان 

 خرج   :   فقالت   .   فسئلت صاحبته عنه   ؟   فسألوا أهله ما شأنه   .  صاحبكم ، يعين حنظلة ، لتغسله املالئكة 
  خري الناس رجل  :   وجاء يف احلديث   .   اهلائعة   :   ويقال   :   قال ابن هشام -   .  وهو جنب حني مسع اهلاتفة 

 الطويل من   :  ممسك بعنان فرسه ، كلما مسع هيعة طار إليها ، قال الطرماح بن حكيم الطائي ، والطرماح 
     :  الرجال 

 إذا جعلت خور الرجال يع   أنا ابن محاة اد من آل مالك 
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 لذلك   :  يه وسلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عل  :   قال ابن إسحاق - الصيحة اليت فيها الفزع   :  واهليعة 
 وقال شداد بن األسود يف قتله   :   شعر األسود وأيب سفيان يف قتل حنظلة قال ابن إسحاق   .  غسلته املالئكة 

     :  حنظلة 

 بطعنة مثل شعاع الشمس   ألمحني صاحيب ونفسي 

  على حنظلة وقال أبو سفيان بن حرب ، وهو يذكر صربه يف ذلك اليوم ، ومعاونة ابن شعوب إياه 

 ومل أمحل النعماء البن شعوب  ولو شئت جنتين كميت طمرة

 لدن غدوة حىت دنت لغروب  ومازال مهري مزجر الكلب منهم

 وأدفعهم عين بركن صليب  أقاتلهم وأدعي يا لغالب

 وال تسأمي من عربة وحنيب  فبكي وال ترعي مقالة عاذل

 ة بنصيبوحق هلم من عرب  أباك وإخوانا له قد تتابعوا

 قتلت من النجار كل جنيب   وسلي الذي قد كان يف النفس أنين 

 وكان لدى اهليجاء غري هيوب  ومن هاشم قرما كرميا ومصعبا

 لكانت شجا يف القلب ذات ندوب  ولو أنين مل أشف نفسي منهم

 م خدب من معطب وكئيب  فآبوا وقد أودى اجلالبيب منهم

 كفاء وال يف خطة بضريب  أصام من مل يكن لدمائهم

     :  حسان يرد على أيب سفيان فأجابه حسان بن ثابت ، فيما ذكر ابن هشام ، فقال 

 ولست لزور قلته مبصيب   ذكرت القروم الصيد من آل هاشم 

    

 جنيبا وقد مسيته بنجيب   أتعجب أن أقصدت محزة منهم 

 بن حبيبوشيبة واحلجاج وا  أمل يقتلوا عمرا وعتبة وابنه

 بضربة عضب بله خبضيب  غداة دعا العاصي عليا فراعه

 وقال ابن شعوب يذكر يده عند أيب سفيان فيما دفع   :  رد ابن شعوب على أيب سفيان قال ابن إسحاق 
     :  عنه ، فقال 

 أللفيت يوم النعف غري جميب  ولوال دفاعي يا بن حرب ومشهدي

 ضباع عليه أو ضراء كليب   ولوال مكري املهر بالنعف قرقرت 
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 شعر احلارث يف الرد على أيب سفيان أيضا   .   عن غري ابن إسحاق   "   عليه أو ضراء   "   قوله   :  قال ابن هشام 
     :   وقال احلارث ابن هشام جييب أبا سفيان   :  قال ابن إسحاق 

 على سابح ذي ميعة وشبيب  جزيتهم يوما ببدر كمثله

 عليك ومل حتفل مصاب حبيب   ر أو أقمت نوائحا لدى صحن بد

 ألبت بقلب ما بقيب خنيب  وإنك لو عاينت ما كان منهم

     :   وإمنا أجاب احلارث بن هشام أبا سفيان ألنه ظن أنه عرض به يف قوله   :  قال ابن هشام 

    وما زال مهري مزجر الكلب منهم 

     .  لفرار احلارث يوم بدر 

   سبب الهزيمة الزبير يذكر

 مث أنزل اهللا نصره على املسلمني وصدقهم وعده ، فحسوهم بالسيوف حىت كشفوهم   :  قال ابن إسحاق 
 وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري   :   قال ابن إسحاق   .  عن العسكر ، وكانت اهلزمية ال شك فيها 

 رأيتين أنظر إىل خدم هند بنت   واهللا لقد  :  ري ، أنه قال ، عن أبيه عباد ، عن عبداهللا بن الزبري ، عن الزب
عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ، ما دون أخذهن قليل وال كثري ، إذ مالت الرماة إىل العسكر ، حني 

 أال إن حممدا قد قتل ،   :  كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل ، فأتينا من خلفنا ، وصرخ صارخ 
 قال ابن هشام   .   علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حىت ما يدنو منه أحد من القوم فانكفأنا وانكفأ

     .   أزب العقبة ، يعين الشيطان   :   الصارخ   :  

 حسان يذكر شجاعة صؤاب 

  أن اللواء مل يزل صريعا حىت أخذته عمرة بنت علقمة  :   وحدثين بعض أهل العلم   :  قال ابن إسحاق 

 وكان اللواء مع صؤاب ، غالم لبين أيب طلحة ، حبشي ، وكان   .  احلارثية ، فرفعته لقريش ، فال ثوابه 
آخر من أخذه منهم ، فقاتل به حىت قطعت يداه ، مث برك عليه ، فأخذ اللواء بصدره وعنقه حىت قتل عليه 

     :  ن بن ثابت يف ذلك  فقال حسا- أعذرت   :   يقول - اللهم هل أعزرت   :  ، وهو يقول 

 لواء حني رد إىل صؤاب  فخرمت باللواء وشر فخر

 وأألم من يطا عفر التراب  جعلتم فخركم فيه بعبد

 وما إن ذاك من أمر الصواب  ظننتم والسفيه له ظنون

 مبكة بيعكم محر العياب  بأن جالدنا يوم التقينا
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 ابوما إن تعصبان على خض  أقر العني أن عصبت يداه

     :   آخرها بيتا يروي أليب خراش اهلذيل ، وأنشدنيه له خلف األمحر   :  قال ابن هشام 

 وما إن تعصبان على خضاب   أقر العني أن عصبت يداها 

     .   وتروى األبيات أيضاً ملعقل بن خويلد اهلذيل   .  يف أبيات له ، يعين امرأته ، يف غري حديث أحد 

  عمرة الحارثيةان في شجاعةشعر حس

     :   وقال حسان بن ثابت يف شأن عمرة بنت علقمة احلارثية ورفعها اللواء   :  قال ابن إسحاق 

 جداية شرك معلمات احلواجب  إذا عضل سيقت إلينا كأا

  وحزناهم بالضرب من كل جانب   أقمنا هلم طعنا مبريا منكال

 سواق بيع اجلالئبيباعون يف األ  فلوال لواء احلارثية أصبحوا

     .   وهذه األبيات يف أبيات له   :  قال ابن هشام 

  ما أصاب الرسول يوم أحد

 وانكشف املسلمون ، فأصاب فيهم العدو ، وكان يوم بالء ومتحيص ، أكرم اهللا فيه   :  قال ابن إسحاق 
ليه وسلم ، فدثّ باحلجارة من أكرم من املسلمني بالشهادة ، حىت خلص العدو إىل رسول اهللا صلى اهللا ع

حىت وقع لشقه ، فأصيبت رباعيته ، وشج يف وجهه ، وكلمت شفته ، وكان الذي أصابه عتبة بن أيب 
       .  وقاص 

 كسرت رباعية النيب صلى اهللا عليه   :   فحدثين محيد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال   :  قال ابن إسحاق 
   "     :  فجعل الدم يسيل على وجهه ، وجعل ميسح الدم وهو يقول وسلم يوم أحد ، وشج يف وجهه ، 

 ليس لك    ""     :  كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم ، وهو يدعوهم إىل رم ، فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك 
رمحن بن  وذكر ربيح بن عبدال  :   قال ابن هشام   ""   من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذم فإم ظاملون 

 أن عتبة بن أيب وقاص رمى رسول اهللا صلى اهللا   :  أيب سعيد اخلدري عن أبيه ، عن أيب سعيد اخلدري 
عليه وسلم يومئذ ، فكسر رباعيته اليمىن السفلى ، وجرح شفته السفلى ، وأن عبداهللا بن شهاب الزهري 

غفر يف وجنته ، ووقع رسول اهللا شجه يف جبهته ، وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق امل
صلى اهللا عليه وسلم يف حفرة من احلفر اليت عمل أبو عامر ليقع فيها املسلمون ، وهم ال يعلمون ؛ فأخذ 

علي بن أيب طالب بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورفعه طلحة بن عبيد اهللا حىت استوى قائما ، 
ي ، الدم عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث ومص مالك بن سنان ، أبو أيب سعيد اخلدر
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   :   قال ابن هشام   .     "   من مس دمي دمه مل تصبه النار   "     :  ازدرده ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إىل شهيد  من أحب أن ينظر   :   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   :  وذكر عبدالعزيز بن حممد الدراوردي 
 وذكر ، يعين عبدالعزيز الدراوردي ، عن إسحاق   .  ميشى على وجه االرض فلينظر إىل طلحة بن عبيد اهللا 

 أن أبا عبيدة بن اجلراح   :  بن حيىي بن طلحة ، عن عيسى بن طلحة ، عن عائشة ، عن أيب بكر الصديق 
فسقطت ثنيته ، مث نزع األخرى ، نزع إحدى احللقتني من وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

     .  فسقطت ثنيته األخرى ، فكان ساقط الثنيتني 

  شعر حسان في عتبة وما أصاب به الرسول

     :   وقال حسان بن ثابت لعتبة بن أيب وقاص   :  قال ابن إسحاق 

 وضرهم الرمحن رب املشارق  إذا اهللا جازى معشرا بفعاهلم

 ولقَّاك قبل املوت إحدى الصواعق  لكفأخزاك ريب يا عتيب بن ما

 فأدميت فاه قطعت بالبوارق  بسطت ميينا للنيب تعمدا

 تصري اليه عند احدى البوائق  فهال ذكرت اهللا واملرتل الذي

     .   تركنا منها بيتني أقذع فيهما   :  قال ابن هشام 

  من شجاعة أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم

   ؟   من رجل يشري لنا نفسه   :   وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني غشية القوم   :  قال ابن إسحاق 
 فقام زياد بن   :  كما حدثين احلصني بن عبدالرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن حممود بن عمرو ، قال 

 ، فقاتلوا دون السكن يف نفر مخسة من األنصار وبعض الناس يقول إمنا هو عمارة بن يزيد بن السكن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، رجال مث رجال ، يقتلون دونه ، حىت كان آخرهم زياد أو عمارة ، 

فقاتل حىت أثبتته اجلراحة ، مث فاءت فئة من املسلمني فأجهضوهم عنه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مات وخده على قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أدنوه مين ، فأدنوه منه ، فوسده قدمه ، ف  "     :  وسلم 

 فذكر   .   وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب املازنية يوم أحد   :   ما فعلته نسيبة بنت كعب قال ابن هشام   .  
 دخلت على أم عمارة ،   :   أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول   :  سعيد بن أيب زيد األنصاري 

 أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ، ومعي   :   يا خالة ، أخربيين خربك ، فقالت خرجت   :  فقلت هلا 
سقاء فيه ماء ، فانتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يف أصحابه ، والدولة والريح 

قمت أباشر القتال ،  فلما ازم املسلمون احنزت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ف  .  للمسلمني 
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       .  وأذب عنه بالسيف ، وأرمي عن القوس ، حىت خلصت اجلراح إيلّ 

 قالت ابن قمئة ، أقمأه اهللا   ؟   من أصابك ذا   :   فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور ، فقلت   :  قالت 
 دلوين على حممد ، فال جنوت إن جنا ،   :   ملا وىل الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل يقول   !  

فاعترضت له أنا ومصعب بن عمري ، وأناس ممن ثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فضربين هذه 
     .  الضربة ، ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات ، ولكن عدو اهللا كان عليه درعان 

  شجاعة أبي دجانة وسعد بن أبي وقاص 

 وترس دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو دجانة بنفسه ، يقع النبل يف ظهره ،   :  قال ابن إسحاق 
وهو منحن عليه ، حىت كثر فيه النبل ، ورمي سعد بن أيب وقاص دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

 حىت إنه ليناولين السهم ما له   "   ارم فداك أيب وأمي   "     :   فلقد رأيته يناولين النبل ، وهو يقول   :  قال سعد 
     .   ارم به   :  نصل فيقول 

  شجاعة قتادة بن النعمان 

 رمى عن   :   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة   :  قال ابن إسحاق 
ذ عني قتادة بن قوسه حىت اندقت سيتها ، فأخذها قتادة بن النعمان ، فكانت عنده ، وأصيبت يومئ

 فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول اهللا   :   قال ابن إسحاق   .  النعمان ، حىت وقعت على وجنته 
     .  صلى اهللا عيله وسلم ردها بيده ، فكانت أحسن عينيه وأحدمها 

  ما فعله أنس بن النضر 

 انتهى أنس   :   بين عدي بن النجار ، قال  وحدثين القاسم بن عبدالرمحن بن رافع أخو  :  قال ابن إسحاق 
بن النضر ، عم أنس بن مالك ، إىل عمر بن اخلطاب ، وطلحة بن عبيد اهللا ، يف رجال من املهاجرين  

   :   قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال   :   قالوا   ؟   ما جيلسكم   :  واألنصار ، وقد ألقوا بأيديهم ، فقال 

 قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث استقبل   ؟  عون باحلياة بعده فماذا تصن
 فحدثين محيد الطويل ، عن أنس بن   :   قال ابن إسحاق   .  القوم ، فقاتل حىت قتل ، وبه مسى أنس بن مالك 

     .  ا عرفه إال أخته ، عرفته ببنانه  لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعني ضربة ، فم  :  مالك ، قال 

  جراحات عبدالرحمن بن عوف 
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 أن عبدالرمحن بن عوف أصيب فوه يومئذ فهتم ، وجرح   :   حدثين بعض أهل العلم   :  قال ابن هشام 
     .  عشرين جراحة أو أكثر ، إصابة بعضها يف رجله فعرج 

  عد إشاعة مقتله كعب بن مالك يعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب

 قتل   :   وكان أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد اهلزمية ، وقول الناس   :  قال ابن إسحاق 
 عرفت عينيه   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما ذكر يل ابن شهاب الزهري كعب بن مالك ، قال 

يا معشر املسلمني أبشروا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه    :  تزهران من حتت املغفر ، فناديت بأعلى صويت 
 فلما عرف املسلمون   :   قال ابن إسحاق   .   أن أنصت   :  وسلم ، فأشار إيلَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضوا به وض معهم حنو الشعب ، معه أبو بكر الصديق ، وعمر بن 
 واحلارث   .  وعلي بن أيب طالب ، وطلحة بن عبيد اهللا ، والزبري بن العوام ، رضوان اهللا عليهم اخلطاب ، 

       .  بن الصمة ، ورهط من املسلمني 

  مقتل أبي بن خلف 

 أي حممد ،   :   فلما أسند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب ادركة أيب بن خلف وهو يقول   :  قال 
 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه   ؟   يا رسول اهللا ، أيعطف عليه رجل منا   :  وت ، فقال القوم الجنوت إن جن

 دعوه ؛ فلما دنا تناول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلربة من احلارث بن الصمة ، يقول   :  وسلم 
نه انتفض ا انتفاضة ، تطايرنا  فلما أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م  :  بعض القوم فيما ذكر يل 

 مث استقبله - الشعراء ذباب له لدغ   :   قال ابن هشام -ا تطاير الشعراء عن ظهر البعري إذا انتفض ا 
 تقلب عن فرسه فجعل   :   تدأدأ ، يقول   :   قال ابن هشام   .  فطعنه يف عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً 

        .  يتدحرج 

   تحقق من وعده صلى اهللا عليه وسلم أبي بن خلف ما

قال إسحاق وكان أيب بن خلف ، كما حدثين صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف ، يلقى رسول 
 يا حممد إن عندي العوذ ، فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ، فيقول 

 فلما رجع إىل قريش   .   بل أنا أقتلك إن شاء اهللا   :   صلى اهللا عليه وسلم أقتلك عليه ؛ فيقول رسول اهللا
 ذهب واهللا   :   قالوا له   !   قتلين واهللا حممد   :  وقد خدشة يف عنقه خدشا غري كبري ، فاحتقن الدم ، قال 
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   .   فواهللا لو بصق علي لقتلين   .  نا أقتلك  أ  :   إنه قد كان قال يل مبكة   :   واهللا إنْ بك من بأس ؛ قال   !  فؤادك 

     .  فمات عدو اهللا بسرف وهم قافلون به إىل مكة 

 ما قاله حسان في مقتل أبي بن خلف 

     :   فقال حسان بن ثابت يف ذلك   :  قال ابن إسحاق 

 أُيب يوم بارزه الرسول   لقد ورث الضاللة عن أبيه 

 توعده وأنت به جهولو  أتيت إليه حتمل رم عظم

 أمية إذ يغوث يا عقيل  وقد قتلت بنو النجار منكم

 أبا جهل ألمهما اهلبول  وتب ابنا ربيعة إذ أطاعا

 بأسر القوم أسرته فليل  وأفلت حارث ملا شغلنا

     :   وقال حسان بن ثابت أيضاً يف ذلك   .   قبيلته   :   أسرته   :  قال ابن هشام 

 لقد ألقيت يف سحق السعري  غ عين أبياأال من مبل

 وتقسم أن قدرت مع النذور  متىن بالضاللة من بعيد

 وقول الكفر يرجع يف غرور  متنيك األماين من بعيد

 كرمي البيت ليس بذي فجور  فقد القتك طعنة ذي حفاظ

 إذا نابت ملمات األمور   له فضل على األحياء طرا 

   انتهاء الرسول إلى فم الشعب

 فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فم الشعب خرج علي بن أيب طالب ، حىت مأل   :  قال 
درقته ماء من املهراس ، فجاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليشرب منه ، فوجد له رحيا ، فعافه 

شتد غضب اهللا على من دمى  ا  :  فلم يشرب منه ، وغسل عن وجهه الدم ، وصب على رأسه وهو يقول 
     .  وجه نبيه 

  سعد بن أبي وقاص يحرص على قتل عتبة 

 واهللا ما   :   فحدثين صاحل بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أيب وقاص أنه كان يقول   :  قال ابن إسحاق 
ء  وإن كان ما علمت لسي  .  عتبة بن أيب وقاص  حرصت على قتل رجل قط كحرصي حرصت على قتل 
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 اشتد غضب اهللا علي من   :  اخللق مبغضاً فيه قومه ، ولقد كفاين منه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .  دمى وجه رسوله

  عمر يصعد إلى قريش الجبل ويقاتلهم 

 فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشعب ، معه أولئك النفر من أصحابه ، إذ علت   :  قال ابن إسحاق 
 فقال   :   قال ابن إسحاق   .   كان على تلك اخليل خالد بن الوليد   :   قال ابن هشام   .  عالية من قريش اجلبل 

 فقاتل عمر بن اخلطاب ورهط معه   !   اللهم إنه ال ينبغي هلم أن يعلونا   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
     .  من املهاجرين حىت أهبطوهم من اجلبل 

  ونة طلحة الرسول معا

 وض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل صخرة من اجلبل ليعلوها ، وقد كان بدن   :  قال ابن إسحاق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وظاهر بني درعني ، فلما ذهب لينهض صلى اهللا عليه وسلم مل يستطع 

ليها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجلس حتته طلحة بن عبيد اهللا ، فنهض به ، حىت استوى ع
   :  ، كما حدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه ، عن عبداهللا بن الزبري ، عن الزبري ، قال 

 أوجب طلحة حني صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه   :  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ يقول 
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   وبلغين عن عكرمة عن ابن عباس   :  قال ابن هشام    .  وسلم ما صنع 

       .  مل يبلغ الدرجة املبنية يف الشعب 

  صالة الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعدا 

حد قاعدا من  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر يوم أ  :   وذكر عمر موىل غفرة   :  قال ابن هشام 
       .  اجلراح اليت أصابته ، وصلى املسلمون خلفه قعودا 

  مقتل اليمان وابن وقش 

 وقد كان الناس ازموا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انتهى بعضهم املنقَّى ،   :  قال ابن إسحاق 
 ملا خرج   :  ن حممود بن لبيد ، قال  وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ع  :   قال ابن إسحاق   .  دون األعوص 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أحد ، رفع حسيل بن جابر ، وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان ، 
 ما أبا لك   :   ومها شيخان كبريان   .  وثابت بن وقش يف اآلطام مع النساء والصبيان ، فقال أحدمها لصاحبه 
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 بقي لواحد منا من عمره إال ظمء محار ، إمنا حنن هامة اليوم أو غد ، أفال نأخذ  فواهللا ال  ؟  ، ما تنتظر 
أسيافنا ، مث نلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لعل اهللا يرزقنا شهادة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وقش فقتله وسلم ، فأخذا أسيافهما مث خرجا ، حىت دخال يف الناس ، ومل يعلم ما ، فأما ثابت بن 
   :  املشركون ، وأما حسيل بن جابر ، فاختلفت عليه أسياف املسلمني ، فقتلوه وال يعرفونه ، فقال حذيفة 

 قال حذيفة يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني ، فأراد رسول   .   واهللا إن عرفناه ، وصدقوا   :  أىب ؛ فقالوا 
يفة بديته على املسلمني ؛ فزاده ذلك عند رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يديه ؛ فتصدق حذ

     .  اهللا عليه وسلم خريا 

  مقتل حاطب و مقالة أبيه 

 أن رجال منهم كان يدعى حاطب بن أمية بن رافع   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة   :  قال ابن إسحاق 
ة يوم أحد ، فأيت به إىل دار قومه وهو باملوت ، يزيد بن حاطب ، أصابته جراح    :  ، وكان له ابن يقال له 

 أبشر يابن حاطب باجلنة ؛ قال   :  فاجتمع إليه أهل الدار ، فجعل املسلمون يقولون له من الرجال والنساء 
 جبنة من   ؟   بأي شيء تبشرونه   :   وكان حاطب شيخا قد عسا يف اجلاهلية ، فنجم يومئذ نفاقه ، فقال   :  

     .   غررمت واهللا هذا الغالم من نفسه   !  حرمل 

  مقتل قزمان منافقا كما حدث الرسول 

 كان فينا رجل أيتّ ال يدرى ممن هو ، يقال   :   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، قال   :  قال ابن إسحاق 
 فلما   :  ن أهل النار ، قال  إنه مل  :   قزمان ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ، إذا ذكر له   :  له 

كان يوم أحد قاتل قتاال شديدا ، فقتل وحده مثانية أو سبعة من املشركني ، وكان ذا بأس ، فأثبتته 
 واهللا لقد أبليت اليوم   :   فجعل رجال من املسلمني يقولون له   :  اجلراحة ، فاحتمل إىل دار بين ظفر ، قال 

   .   فواهللا إن قاتلت إال عن أحساب قومي ، ولوال ذلك ما قاتلت   ؟  مباذا أبشر    :  يا قزمان ، فأبشر ، قال 

     .   فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته ، فقتل به نفسه   :  قال 

 مقتل مخيريق

ملا كان يوم    :   وكان ممن قتل يوم أحد خمرييق ، وكان أحد بين ثعلبة بن الفطيون ، قال   :  قال ابن إسحاق 
 إن اليوم يوم السبت ،   :   يا معشر يهود ، واهللا لقد علمتم أن نصر حممد عليكم حلق ، قالوا   :  أحد ، قال 

 إن أصبت فمايل حملمد يصنع فيه ما يشاء ، مث غدا إىل   :   فأخذ سيفه وعدته ، وقال   .   ال سبت لكم   :  قال 
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 فيما بلغنا -تل معه حىت قتل ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقا
     .   خمرييق خري يهود -

  ما فعله الحارث بن سويد

 وكان احلارث بن سويد بن صامت منافقا ، فخرج يوم أحد مع املسلمني ، فلما التقى   :  قال ابن إسحاق 
 ، أحد بين ضبيعة ، فقتلهما ، مث حلق مبكة بقريش الناس عدا على اذر بن ذياد البلوي ، وقيس بن زيد

 فيما يذكرون قد أمر عمر بن اخلطاب بقتله إن هو ظفر به ، -؛ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فأنزل اهللا تعاىل   .  ففاته ، فكان مبكة ؛ مث بعث إىل أخيه اجلالس بن سويد يطلب التوبة ، لريجع إىل قومه 

 كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إميام ، وشهدوا أن الرسول حق   "     :  ين عن ابن عباس فيه ، فيما بلغ
        .   إىل آخر القصة   "  وجاءهم البينات واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

 تحقيق ابن هشام فيمن قتل المجذر

 سويد ، قتل اذر بن ذياد ، ومل يقتل  أن احلارث بن  :   حدثين من أثق به من أهل العلم   :  قال ابن هشام 
 أن ابن إسحاق مل يذكره يف قتلى أحد ؛ وإمنا قتل اذر ، ألن اُذَّر   :  قيس بن زيد ، والدليل على ذلك 

بن ذياد كان قتل أباه سويدا يف بعض احلروب اليت كانت بني األوس واخلزرج ، وقد ذكرنا ذلك فيما 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من أصحابه ، إذ خرج احلارث بن مضى من هذا الكتاب فبينا 

سويد من بعض حوائط املدينة ، وعليه ثوبان مضرجان ، فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان 
 قتل سويد بن الصامت معاذ بن   :   قال ابن إسحاق   .   بعض األنصار   :  بن عفان ، فضرب عنقه ؛ ويقال 

     .  عفراء غيلة ، يف غري حرب ، رماه بسهم فقتله قبل يوم بعاث 

  أمر أصيرم

 وحدثين احلصني بن عبدالرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أيب سفيان ، موىل ابن   :  قال ابن إسحاق 
 مل يعرفه  حدثوين عن رجل دخل اجلنة مل يصل قط ، فإذا  :   كان يقول   :  أيب أمحد ، عن أيب هريرة قال 

   :   قال احلصني   .   أصريم من بين عبداألشهل ، عمرو بن ثابت بن وقش   :   فيقول   ؟   من هو   :  الناس ، سألوه 

 فلما كان يوم   .   كان يأىب اإلسالم على قومه   :   قال   ؟   كيف كان شأن األصريم   :  فقلت حملمود بن أسد 
وسلم إىل أحد ، بدا له يف اإلسالم فأسلم ، مث أخذ سيفه فعدا حىت دخل خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وقال فبينا رجال من بين عبداألشهل يلتمسون قتالهم يف   .  يف عرض الناس ، فقاتل حىت أثبتته اجلراحة 
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 هلذا احلديث ،  لقد تركناه وإنه ملنكر  ؟   واهللا إن هذا لألصريم ، ما جاء به   :  املعركة إذا هم به ، فقالوا 
 بل   :   قال   ؟   أحدب على قومك أم رغبة يف اإلسالم   ؟   ما جاء بك يا عمرو   :  فسألوه ما جاء به ؛ فقالوا 

رغبة يف اإلسالم ، آمنت باهللا وبرسوله وأسلمت ، مث أخذت سيفي ، فغدوت مع رسول اهللا صلى اهللا 
 فذكروه لرسول اهللا   .  مث مل يلبث أن مات يف أيديهم عليه وسلم ، مث قاتلت حىت أصابين ما أصابين ، 

 وحدثين   :   عمرو بن اجلموح ومقتله قال ابن إسحاق   .   إنه ملن أهل اجلنة   :  صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
 أن عمرو بن اجلموح كان رجال أعرج شديد العرج ،   :  أيب إسحاق بن يسار ، عن أشياخ من بين سلمة 

 بنون أربعة مثل األسد ، يشهدون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشاهد ، فلما كان يوم وكان له
 إن اهللا عز وجل قد عذرك ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال   :  أحد أرادوا حبسه ، وقالوا له 

رجو أن أطأ بعرجيت هذه إن بين يريدون أن حيبسوين عن هذا الوجه ، واخلروج معك فيه ، فواهللا إين أل
 ما   :   أما أنت فقد عذرك اهللا فال جهاد عليك ، وقال لبنيه   :  اجلنة ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

     .  عليكم أن ال متنعوه لعل اهللا أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يوم أحد 

  هند وتمثيلها بحمزة 

 عتبة ، كما حدثين صاحل بن كيسان ، والنسوة الاليت معها ، ميثلن  ووقعت هند بنت  :  قال ابن إسحاق 
بالقتلى من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيدعن اآلذان واألنف ، حىت اختذت هند من آذان 

الرجال وآنفهم خدما وقالئد ، وأعطت خدمها وقالئدها وقرطتها وحشيا ، غالم جبري بن مطعم ، 
 فالكتها ، فلم تستطع أن تسيغها ، فلفظتها ، مث علت على صخرة مشرفة ، وبقرت عن كبد محزة ،

     :  فصرخت بأعلى صوا فقالت 

 واحلرب بعد احلرب ذات سعر  حنن جزيناكم بيوم بدر

 وال أخي وعمه بكري   ما كان عن عتبة يل من صرب 

 شفيت وحشي غليل صدري  شفيت نفسي وقضيت نذري

 حىت ترم أعظمي يف قربي  فشكر وحشي علي عمري

  شعر هند بنت أثاثة في الرد على هند بنت عتبة 

     :  فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن املطلب فقالت 

 يا بنت وقاع عظيم الكفر  خزيت يف بدر وبعد بدر

   ملهامشيني الطوال الزهر   صبحك اهللا غداة الفجر
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 ريمحزة ليثي وعلي صق  بكل قطاع حسام يفري

 فخضبا منه ضواحي النحر   إذ رام شيب وأبوك غدري 

   ونذرك السوء فشر نذر

    

     .   تركنا منها ثالثة أبيات أقذعت فيها   :  قال ابن هشام 

 شعر لهند بنت عتبة أيضا 

     :   وقالت هند بنت عتبة أيضاً   :  قال ابن إسحاق 

 كبدحىت بقرت بطنه عن ال  شفيت من محزة نفسي بأحد

 من لذعة احلزن الشديد املعتمد  أذهب عين ذاك ما كنت أجد

 تقدم إقداما عليكم كاألسد   واحلرب تعلوكم بشؤبوب برد 

  تحريض عمر لحسان على هجو هند بنت عتبة 

 حلسان بن ثابت يابن   :   أن عمر بن اخلطاب قال   :   فحدثين صاحل بن كيسان أنه حدث   :  قال ابن إسحاق 
 الفريعة بنت خالد بن خنيس ، ابن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن   :   قال ابن هشام -لفريعة ا

 لو مسعت ما تقول هند ، ورأيت أشرها قائمة على -ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج 
نظر إىل احلربة وي وأنا على  واهللا إين أل  :   قال له حسان   ؟  صخرة ترجتز بنا ، وتذكر ما صنعت حبمزة 

 واهللا إن هذه لسالح ما هي بسالح العرب ، وكأا إمنا وي إىل   :   فقلت - يعين أطمة -رأس فارع 
عمر بن اخلطاب بعض ما قالت ؛   فأنشده   :  محزة وال أدري ، لكن أمسعين بعض قوهلا أكفكموها ؛ قال 

     :  فقال حسان بن ثابت 

 لؤما إذا أشرت مع الكفر   كان عادا أشرت لكاع و

 وهذا البيت يف أبيات له تركناها ، وأبياتا أيضاً له على الدال ، وأبياتا أخر على الذال ،   :  قال ابن هشام 
     .  ألنه أقذع فيها 

  استنكار الحليس على أبي سفيان تمثيله حمزة 

بين احلارث بن عبد مناة ، وهو يومئذ سيد  ولقد كان احلليس بن زبان ، أخو   :  قال ابن إسحاق 
 ذق عقق   :  األحابيش ، قد مر بأيب سفيان ، وهو يضرب يف شدق محزة بن عبداملطلب بزج الرمح ويقول 
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اكتمها عين   !   وحيك   :   يا بين كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون حلما ، فقال   :  ؛ فقال احلليس 
     .  ، فإا كانت زلة 

  أبو سفيان يشمت بالمسلمين 

   :  مث إن أبا سفيان بن حرب ، حني أراد االنصراف ، أشرف على اجلبل ، مث صرخ بأعلى صوته فقال 

أنعمت فعال ، وإن احلرب سجال يوم بيوم ، أعل هبل ، أي أظهر دينك ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا 
   .  اهللا أعلى وأجل ، ال سواء ، قتالنا يف اجلنة ، وقتالكم يف النار    :   قم يا عمر فأجبه ، فقل   :  عليه وسلم 

 هلم إيل يا عمر ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  فلما أجاب عمر أبا سفيان ، قال له أبو سفيان 
   :   قال عمر   ؟  نا حممدا  أنشدك اهللا يا عمر ، أقتل  :   ائته فانظر ما شأنه ؛ فجاءه ، فقال له أبو سفيان   :  لعمر 

   :   أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر ؛ لقول ابن قمئه هلم   :  اللهم ال ، وإنه ليسمع كالمك اآلن ؛ قال 

     .   عبداهللا   :   واسم ابن قمئة   :   قال ابن هشام   .  إين قد قتلت حممدا 

  توعد أبي سفيان المسلمين 

 إنه قد كان يف قتالكم مثل ، واهللا ما رضيت ، وما سخطت ،   :   نادى أبو سفيان  مث  :  قال ابن إسحاق 
 إن موعدكم بدر للعام القابل ؛ فقال   :   وملا انصرف أبو سفيان ومن معه ، نادى   .  وما يت ، وما أمرت 

     .  كم موعد  نعم ، هو بيننا وبين  :   قل   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل من أصحابه 

  علي يخرج في أثر قريش 

 أخرج يف آثار القوم ، فانظر ماذا   :  مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب ، فقال 
يصنعون وما يريدون فإن كانوا قد جنبوا اخليل ، وامتطوا اإلبل ، فإم يريدون مكة ، وإن ركبوا اخليل 

ن املدينة ، والذي نفسي بيده ، لئن أرادوها ألسرين إليهم فيها ، مث ألناجزم وساقوا اإلبل ، فإم يريدو
       .   فخرجت يف آثارهم أنظر ماذا يصنعون ؛ فجنبوا اخليل وامتطوا اإلبل ، ووجهوا إىل مكة   :   قال علي   .  

  موت سعد بن الربيع 

 ، كما حدثين حممد بن عبداهللا بن عبدالرمحن وفرغ الناس لقتالهم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 أيف األحياء هو أم   ؟   من رجل ينظر يل ما فعل سعد بن الربيع   :  بن أيب صعصعة املازين ، أخو بين النجار 

 أنا أنظر لك يا رسول اهللا ما فعل سعد ، فنظر فوجده جرحيا يف   :   فقال رجل من األنصار   ؟  يف األموات 
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 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين أن أنظر أيف األحياء أنت أم   :   فقلت له   :   قال   .  به رمق القتلى و
 إن   :   وقل له   .   أنا يف األموات ، فأبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عين السالم   :   قال   ؟  يف األموات 

 وقل هلم   .  خري ما جزى نبيا عن أمته ، وأبلغ قومك عين السالم  جزاك اهللا عنا   :  سعد بن الربيع يقول لك 
 إنه ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل نبيكم صلى اهللا عليه وسلم   :   إن سعد بن الربيع يقول لكم   :  

وسلم فأخربته  فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه   :   قال   .   مث مل أبرح حىت مات   :   قال   .  ومنكم عني تطرف 
 أن رجال دخل على أيب بكر الصديق ، وبنت لسعد   :   وحدثين أبو بكر الزبريي   :   قال ابن هشام   .  خربه 

 هذه بنت رجل   :   قال   ؟   من هذه   :  بن الربيع جارية صغرية على صدره يرشفها ويقبلها ؛ فقال له الرجل 
     .  باء يوم العقبة ، وشهد بدرا ، واستشهد يوم أحد خري مين ، سعد بن الربيع ، وكان من النق

  الرسول يحزن على حمزة ويتوعد المشركين بالمثلة 

عبداملطلب ،   وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيما بلغين ، يلتمس محزة بن   :  قال ابن إسحاق 
 فحدثين حممد بن جعفر بن   .  ذناه فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ، ومثل به ، فجدع أنفه وأ

 لوال أن حتزن صفية ، ويكون سنة من   :   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حني رأى ما رأى   :  الزبري 
بعدي لتركته ، حىت يكون يف بطون السباع ، وحواصل الطري ، ولئن أظهرين اهللا على قريش يف موطن 

 فلما رأى املسلمون حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغيظه   .   منهم من املواطن ألمثلن بثالثني رجال
 واهللا لئن أظفرنا اهللا م يوما من الدهر لنمثلن م مثلة مل ميثلها أحد   :  على من فعل بعمه ما فعل ، قالوا 

 لن أصاب مبثلك   :  ة قال  وملا وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محز  :   قال ابن هشام   .  من العرب 
 جاءين جربيل فأخربين أن محزة بن عبداملطلب   :   ما وقفت موقفا قط أغيظ إيل من هذا ، مث قال   !  أبدا 

 وكان رسول اهللا   .   محزة بن عبداملطلب ، أسد اهللا ، وأسد رسوله   :  مكتوب يف أهل السماوات السبع 
     .  ة بن عبداألسد ، أخوة من الرضاعة ، أرضعتهم موالة أليب هلب صلى اهللا عليه وسلم ومحزة وأبو سلم

  ما نزل في النهي عن المثلة 

 وحدثين بريدة ابن سفيان بن فروة األسلمي ، عن حممد بن كعب القرظي ، وحدثين   :  قال ابن إسحاق 
هللا صلى اهللا عليه وسلم ،  أن اهللا عز وجل أنزل يف ذلك ، من قول رسول ا  :  من ال أم ، عن ابن عباس 

 وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ، ولئن صربمت هلو خري للصابرين ، واصرب وما    ""     :  وقول أصحابه 
 فعفا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ""   صربك إال باهللا ، وال حتزن عليهم ، وال تك يف ضيق مما ميكرون 

 وحدثين محيد الطويل ، عن احلسن ، عن مسرة بن جندب ،   :   قال ابن إسحاق   .  ، وصرب وى عن املثلة 
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 ما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقام قط ففارقه ، حىت يأمرنا بالصدقة ، وينهانا عن املثلة   :  قال 
  .     

  صالته صلى اهللا عليه وسلم صالة الجنازة على حمزة 

 أمر   :  ثين من ال أم عن مقسم ، موىل عبداهللا بن احلارث ، عن ابن عباس ، قال  وحد  :  قال ابن إسحاق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبمزة فسجي بربدة مث صلى عليه ، فكرب سبع تكبريات ، مث أتى بالقتلى 

       .  فيوضعون إىل محزة ، فصلى عليهم وعليه معهم ، حىت صلى عليه ثنتني وسبعني صالة 

  زن صفية على أخيها حمزة ح

 وقد أقبلت فيما بلغين ، صفية بنت عبداملطلب لتنظر إليه ، وكان أخاها ألبيها وأمها ،   :  قال ابن إسحاق 
 القها فأرجعها ، ال ترى ما بأخيها ؛ فقال   :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البنها الزبري بن العوام 

 وقد بلغين أن قد مثل   ؟   ومل   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن ترجعي ، قالت  يا أمه ، إن رسول   :  هلا 
 فلما جاء الزبري   .   ألحتسنب وألصربن إن شاء اهللا   !  بأخي ، وذلك يف اهللا ، فما أرضانا مبا كان من ذلك 

أتته ، فنظرت إليه ، فصلت عليه  خل سبيلها ، ف  :  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه بذلك ؛ قال 
     .  ، واسترجعت ، واستغفرت له ، مث أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدفن 

  دفن الشهداء 

 وكان ألميمة بنت عبداملطلب ، محزة خاله ، وقد كان مثل به - فزعم يل آل عبداهللا بن جحش   :  قال 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دفنه مع محزة يف قربه ،  -كما مثل حبمزة ، إال أنه مل يبقر عن كبده 

 وكان قد احتمل ناس من املسلمني قتالهم إىل املدينة ،   :   قال ابن إسحاق     .  ومل أمسع ذلك إال عن أهله 
 ابن  قال  .   ادفنوهم حيث صرعوا   :  فدفنوهم ا ، مث ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ، وقال 

   :   وحدثين حممد بن مسلم الزهري ، عن عبداهللا ابن ثعلبة بن صعري العذري ، حليف بين زهرة   :  إسحاق 

 أنا شهيد على هؤالء ، إنه ما   :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أشرف على القتلى يوم أحد ، قال 
دمي جرحه ، اللون لون دم والريح ريح مسك ، من جريح جيرح يف اهللا ، إال واهللا يبعثه يوم القيامة ي

 وكانوا يدفنون االثنني والثالثة يف القرب -انظروا أكثر هؤالء مجعا للقرآن ، فاجعلوه أمام أصحابه يف القرب 
 قال أبو القاسم صلى اهللا عليه   :   وحدثين عمي موسى بن يسار ، أنه مسع أبا هريرة يقول   :   قال   .  الواحد 
 ما من جريح جيرح يف اهللا إال واهللا يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمي ، اللون لون دم ، والريح ريح   :  وسلم 
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 أن رسول اهللا   :   وحدثين أيب إسحاق بن يسار ، عن أشياخ من بين سلمة   :   قال ابن إسحاق   .  مسك 
 انظروا إىل عمرو بن اجلموح ، وعبداهللا بن   :   يومئذ ، حني أمر بدفن القتلى   :  صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

     .  عمرو بن حرام ، فإما كانا متصافيني يف الدنيا ، فاجعلومها يف قرب واحد 

  حزن حمنة على حمزة 

 مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعا إىل املدينة ، فلقيته محنة بنت جحش   :  قال ابن إسحاق 
 لقيت الناس نعي إليها أخوها عبداهللا بن جحش ، فاسترجعت واستغفرت له ، مث ، كما ذكر يل ، فلما

نعي هلا خاهلا محزة بن عبداملطلب فاسترجعت واستغفرت له ، مث نعي هلا زوجها مصعب بن عمري ، 
 من  ملا رأى  !   إن زوج املرأة منها لبمكان   :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   !  فصاحت وولولت 

     .  تثبتها عند أخيها وخاهلا ، وصياحها على زوجها 

 بكاء نساء األنصار على حمزة

 ومر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدار من دور األنصار من بين عبداألشهل وظفر ،   :  قال ابن إسحاق 
 لكن   :  بكى ، مث قال فسمع البكاء والنوائح على قتالهم ، فذرفت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ف

 فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد ابن حضري إىل دار بين عبداألشهل أمرا نساءهم أن   !  محزة ال بواكي له 
 حدثين حكيم   :   قال ابن إسحاق   .  يتحزمن ، مث يذهنب فيبكني على عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ملا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  ين عبداألشهل قال بن حكيم عن عباد بن حنيف ، عن بعض رجال ب
 ارجعن يرمحكن اهللا   :  بكاءهن على محزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكني عليه ، فقال  وسلم 

   :   وحدثين أبو عبيدة   :   قال ابن هشام   .   وي يومئذ عن النوح   :   قال ابن هشام   .  ، فقد آسينت بأنفسكن 

 فإن املواساة منهم ما   !   رحم اهللا األنصار   :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مسع بكاءهن ، قال 
       .  عتمت لقدمية ، مروهن فلينصرفن 

  المرأة الدينارية

 وحدثين عبدالواحد بن أيب عون ، عن إمساعيل بن حممد ، عن سعد بن أيب وقاص ،   :  قال ابن إسحاق 
 مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامرأة من بين دينار ، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع   :  ل قا

   ؟   فما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأحد ، فلما نعوا هلا ، قالت 
 فأشري هلا إليه ،   :   قال   ؟   أرونيه حىت أنظر إليه   :  الت  خريا يا أم فالن ، هو حبمد اهللا كما حتبني ؛ ق  :  قالوا 
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 يكون من القليل   :   اجللل   :   قال ابن هشام   .   تريد صغرية   !   كل مصيبة بعدك جلل   :  حىت إذا رأته قالت 
     :   قال امرؤ القيس يف اجللل القليل   .  ومن الكثري ، وهو هاهنا من القليل 

 أال كل شيء سواه جلل   بين أسد رملقتل

 العظيم ، قال الشاعر وهو احلارث ابن   :   واجللل أيضاً   :   أي صغري قليل قال ابن هشام   :  قال ابن هشام 
     :  وعلة اجلرمي 

 ولئن سطوت ألوهنن عظمي  ولئن عفوت ألعفون جلال

  غسل السيوف

 صلى اهللا عليه وسلم إىل أهله نأول سيفه ابنته فاطمة ، فقال  فلما انتهى رسول اهللا  :  قال ابن إسحاق 
 وهذا   :  اغسلي عن هذا دمه يا بنية ، فواهللا لقد صدقين اليوم ، وناوهلا علي بن أيب طالب سيفه ، فقال 

 لئن كنت   :  أيضاً ، فاغسلي عنه دمه ، فواهللا لقد صدقين اليوم ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وكان يقال لسيف رسول   :   قال ابن هشام   .  صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة 

   :   وحدثين بعض أهل العلم ، أن ابن أيب جنيح قال   :   قال ابن هشام   .   ذو الفقار   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

     :  نادى مناد يوم أحد 

  فىت إال عليوال   ال سيف إال ذو الفقار 

   :   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي بن أيب طالب   :   وحدثين بعض أهل العلم   :  قال ابن هشام 

 وكان يوم أحد يوم السبت   :   قال ابن إسحاق   .  ال يصيب املشركون منا مثلها حىت يفتح اهللا علينا 
       .  للنصف من شوال 

  غزوة حمراء األسد

   :  مث إن أبا سفيان بن حرب ، حني أراد االنصراف ، أشرف على اجلبل ، مث صرخ بأعلى صوته فقال 

أنعمت فعال ، وإن احلرب سجال يوم بيوم ، أعل هبل ، أي أظهر دينك ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا 
   .  ا يف اجلنة ، وقتالكم يف النار  اهللا أعلى وأجل ، ال سواء ، قتالن  :   قم يا عمر فأجبه ، فقل   :  عليه وسلم 

 فلما كان الغد من يوم األحد   :  ندم من ختلف يوم أحد واخلروج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
لست عشرة ليلة مضت من شوال ، أذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس بطلب العدو ، 

 فكلمه جابر بن عبداهللا بن عمرو بن   .   أحد حضر يومنا باألمس فأذن مؤذنه أن ال خيرجن معنا أحد إال
 يا بين إنه ال ينبغي يل   :   يا رسول اهللا ، إن أيب كان خلفين على أخوات يل سبع ، وقال   :  حرام ، فقال 
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ه وال لك أن نترك هؤالء النسوة ال رجل فيهن ، ولست بالذي أوثرك باجلهاد مع رسول اهللا صلى اهللا علي
 فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   .  وسلم على نفسي ، فتخلف على أخواتك ؛ فتخلفت عليهن 

 وإمنا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرهبا للعدو ، وليبلغهم أنه خرج يف طلبهم ،   .  فخرج معه 
     .  ليظنوا به قوة ، وأن الذي أصام مل يوهنهم عن عدوهم 

  بأحد يواصلون الجهاد مع الرسول من جرح 

 فحدثين عبداهللا بن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أيب السائب موىل عائشة بنت عثمان   :  قال ابن إسحاق 
 أن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من بين عبداألشهل ، كان شهد أحداً مع   :  

 شهدت أحدا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أنا وأخ يل ،   :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
فرجعنا جرحيني ، فلما أذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلروج يف طلب العدو ، قلت ألخي 

ال  واهللا ما لنا من دابة نركبها ، وما منا إ  ؟   أتفوتنا غزوة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  أو قال يل 
جريح ثقيل ، فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكنت أيسر جرحا ، فكان إذا غلب محلته 

       .  عقبة ، ومشى عقبة ، حىت انتهينا إىل ما انتهى إليه املسلمون 

  استعمال ابن أم مكتوم على المدينة في هذه الغزوة 

وسلم حىت انتهى إىل محراء األسد ، وهي من املدينة  فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه   :  قال ابن إسحاق 
 فأقام ا   :   قال ابن إسحاق   :  على مثانية أميال ، واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم ، فيما قال ابن هشام 

     .  اإلثنني والثالثاء واألربعاء ، مث رجع إىل املدينة 

  شأن معبد الخزاعي 

ثين عبداهللا بن أيب بكر ، معبد بن أيب معبد اخلزاعي ، وكانت خزاعة ،  وقد مر به كما حد  :  قال 
مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بتهامة ، صفقتهم معه ، ال خيفون عنه 

 اهللا  يا حممد ، أما واهللا لقد عز علينا ما أصابك ، ولوددنا أن  :  شيئا كان ا ، ومعبد يومئذ مشرك ، فقال 
عافاك فيهم ، مث خرج ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبمراء األسد ، حىت لقي أبا سفيان بن حرب 

 أصبنا   :  ومن معه بالروحاء ، وقد أمجعوا الرجعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وقالوا 
نكرن على بقيتهم ، فلنفرغن منهم ،  ل  !  أحد أصحابه وأشرافهم وقادم ، مث نرجع قبل أن نستأصلهم 

 حممد قد خرج يف أصحابه يطلبكم يف مجع   :   قال   ؟   ما وراءك يا معبد   :  فلما رأى أبو سفيان معبدا ، قال 
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مل أر مثله قط ، يتحرقون عليكم حترقا ، قد اجتمع معه من كان ختلف عنه يف يومكم ، وندموا على ما 
 واهللا ما أرى أن   :   قال   ؟   ما تقول   !   وحيك   :   شيء مل أر مثله قط ؛ قال صنعوا فيهم من احلنق عليكم

 فإين أاك   :   فواهللا لقد أمجعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم ، قال   :  ترحتل حىت أرى نواصي اخليل ، قال 
 قلت   :   قال   ؟   شعر قال ؛ وما قلت  واهللا لقد محلين ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من  :  عن ذلك ؛ قال 

  :     

 إذ سألت األرض باجلرد األبابيل   كادت د من األصوات راحليت 

 عند اللقاء وال ميل معازيل  تردي بأسد كرام ال تنابلة

 ملا مسو برئيس غري خمذول  فظلت عدوا أظن األرض مائلة

  باجليلإذا تغطمطت البطحا  فقلت ويل ابن حرب من لقائكم

 لكل ذي إربة منهم ومعقول  إين نذير ألهل البسل ضاحية

 وليس يوصف ما أنذرت بالقيل  من جيش أمحد ال وخش تنابلة

     .  فثىن ذلك أبا سفيان ومن معه 

  رسالة أبي سفيان مع الركب بالوعيد 

 نريد املرية ؛   :   قالوا   ؟   ومل   :   قال   ؟  دينة  نريد امل  :   قالوا   ؟   أين تريدون   :  ومر به ركب بن عبدالقيس ، فقال 
 فهل أنتم مبلغون عين حممدا رسالة أرسلكم ا إليه ، وأمحل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا   :  قال 

 نعم قال ؛ فإذا وافيتموه فأخربوه أنا قد أمجعنا السري إليه وإىل أصحابه لنستأصل   :   قالوا   ؟  وافيتموها 
بقيتهم ، فمر الركب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حبمراء األسد ، فأخربوه بالذي قال أبو سفيان 

     .   حسبنا اهللا ونعم الوكيل   :  ؛ فقال 

  كف صفوان ألبي سفيان عن معاودة الكرة 

، أراد الرجوع إىل املدينة انصرف يوم أحد   أن أبا سفيان بن حرب ملا   :   حدثنا أبو عبيدة   :  قال ابن هشام 
 ال   :  ، ليستأصل بقية أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال هلم صفوان بن أمية بن خلف 

تفعلوا ، فإن القوم قد حربوا ، وقد خشينا أن يكون هلم قتال غري الذي كان ، فارجعوا ، فرجعوا ، فقال 
 والذي نفسي بيده ، لقد   :   حني بلغه أم مهوا بالرجعة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حبمراء األسد ،

     .  سومت هلم حجارة ، لو صبحوا ا لكانوا كأمس الذاهب 

  قتل الرسول أبا عزة ومعاوية بن المغيرة 
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 وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جهة ذلك قبل رجوعه إىل املدينة ، معاوية بن   :  قال أبوعبيدة 
 بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس ، وهو جد عبدامللك بن مروان ، أبو أمه عائشة بنت معاوية ، املغرية

 يا رسول اهللا   :  وأبا عزة اجلمحي ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسره ببدر ، مث من عليه ؛ فقال 
 خدعت   :  رضيك مبكة بعدها وتقول  واهللا ال متسح عا  :  ، أقلين ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

       .     "   فضرب عنقه   .  حممدا مرتني ، اضرب عنقه يا زبري 

 إن املؤمن   :   قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   وبلغين عن سعيد بن املسيب أنه قال   :  قال ابن هشام 
     .   فضرب عنقه ال يلدغ من جحر مرتني ، اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت ،

  مقتل معاوية بن المغيرة 

 إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر ، قتال معاوية بن املغرية بعد محراء األسد ،   :   ويقال   :  قال ابن هشام 
كان جلأ إىل عثمان بن عفان فاستأمن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمنه ، على أنه إن وجد بعد 

 إنكما ستجدانه مبوضع   :  م بعد ثالث وتوارى فبعثهما النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقال ثالث قتل ، فأقا
     .  كذا وكذا ، فوجداه فقتاله 

  شأن عبداهللا بن أبي بعد غزوة أحد 

 فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، وكان عبداهللا بن أيب بن سلول ،   :  قال ابن إسحاق 
 ابن شهاب الزهري ، له مقام يقومه كل مجعة ال ينكر ، شرفا له يف نفسه ويف قومه ، وكان كما حدثين

 أيها   :  فيهم شريفا ، إذا جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة وهو خيطب الناس ، قام فقال 
 فانصروه وعزروه ، الناس هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهركم ، أكرمكم اهللا وأعزكم به ،

وامسعوا له وأطيعوا ، مث جيلس حىت إذا صنع يوم أحد ما صنع ، ورجع بالناس ، قام يفعل ذلك كما كان 
 اجلس ، أي عدو اهللا ، لست لذلك بأهل وقد   :  يفعله ، فأخذ املسلمون بثيابه من نواحيه ، وقالوا 

 واهللا لكأمنا قلت جبرا إن قمت أشدد أمره   :  صنعت ما صنعت ، فخرج يتخطى رقاب الناس ، وهو يقول 
 قمت أشدد أمره ، فوثب علي   :   قال   !   ويلك   ؟   مالك   :   فلقيه رجل من األنصار بباب املسجد ، فقال   .  

 ارجع   !   ويلك   :  رجال من أصحابه جيذبونين ويعنفونين ، لكأمنا قلت جبرا أن قمت أشدد أمره ؛ قال 
        .   واهللا ما أبتغي أن يستغفر يل   :   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال يستغفر لك

  تمحيص المؤمنين يوم أحد 
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 كان يوم أحد يوم بالء ومصيبة ومتحيص ، اخترب اهللا به املؤمنني ، وحمن به املنافقني ،   :  قال ابن إسحاق 
قلبه ، ويوما أكرم اهللا فيه من أراد كرامته ممن كان يظهر اإلميان بلسانه ، وهو مستخف بالكفر يف 

     .     "  بالشهادة من أهل واليته 

 ذكر ما أنزل اهللا في أحد من القرآن

 حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي   :   حدثنا أبو حممد عبدامللك بن هشام ، قال   :   قال  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 فكان مما أنزل اهللا تبارك وتعاىل يف يوم أحد من القرآن ستون آية   :  ، عن حممد بن إسحاق املطليب ، قال 

من آل عمران ، فيها صفة ما كان يف يومهم ذلك ، ومعاتبة من عاتب منهم ، يقول اهللا تبارك وتعاىل 
     ""   م  وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال ، واهللا مسيع علي   ""     :  لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

     :   قال الكميت بن زيد   .   تبوئ املؤمنني ، تتخذ هلم مقاعد ومنازل   :  قال ابن هشام 

   .   وهذا البيت يف أبيات له   .     "  قد تبوأت مضجعا    ليتين كنت قبله

 أي تتخاذال ،   "   ال  إذ مهت طائفتان منكما أن تفش   "     .     "  أي مسيع مبا تقولون ، عليم مبا ختفون 
 بنو سلمة بن جشم بن اخلزرج ، وبنو حارثة بن النبيت من األوس ، ومها اجلناحان ، يقول   :  والطائفتان 
 أي املدافع عنهما ما مهتا به من فشلهما ، وذلك أنه إمنا كان ذلك منهما  "    واهللا وليهما    "     :  اهللا تعاىل 

شك يف دينهما ، فتوىل دفع ذلك عنهما برمحته وعائدته ، حىت سلمتا من عن ضعف ووهن أصاما غري 
 حدثين رجل من األسد من   :   قال ابن هشام   .  وهوما وضعفهما ، وحلقتا بنبيهما صلى اهللا عليه وسلم 

       .    يف ذلك  ما حنب أنا مل م مبا مهمنا به ، لتويل اهللا إيانا  :   قالت الطائفتان   :  أهل العلم ، قال 

 أي من كان به ضعف من املؤمنني  "    وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون    "     :   يقول اهللا تعاىل   :  قال ابن إسحاق 
فليتوكل علي ، وليستعن يب ، أعنه على أمره ، وأدافع عنه ، حىت أبلغ به ، وأدفع عنه ، وأقويه على نيته 

    "     .   أي فاتقوين ، فإنه شكر نعميت  "   ببدر وأنتم أذلة ، فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون  ولقد نصركم اهللا    "     .  

 إذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم أن ميدكم    "   ،   "   وأنتم أقل عددا ، وأضعف قوة   "   ولقد نصركم اهللا ببدر 
ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة مرتلني ، بلى إن تصربوا وتتقوا 

 أي إن تصربوا لعدوي ، وتطيعوا أمري ، ويأتوكم من وجههم هذا  "   خبمسة آالف من املالئكة مسومني 
     .     "  ، أُمدكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب



ابن هشام- سرية ابن هشام  477  

 أعلموا على   :  عن احلسن بن أيب احلسن البصري أنه قال  بلغنا   .   معلمني   :   مسومني   :  قال ابن هشام 
 كانت سيماهم يوم بدر عمائم بيضا   :   فأما ابن إسحاق فقال   .     "  أذناب خيلهم ونواصيها بصوف أبيض 

اهم يف  سيم   "     :   ويف كتاب اهللا عز وجل   .   العالمة   :   والسيما   .   وقد ذكرت ذلك يف حديث بدر   .  
   .   معلمة   :   يقول   "    مسومة   .   حجارة من سجيل منضود    "   و   .   أي عالمتهم  "   وجوههم من أثر السجود 

 عليها عالمة ، أا ليست من حجارة الدنيا ، وأا من   :  بلغنا عن احلسن بن أيب احلسن البصري أنه قال 
     :  جاج  قال رؤبة بن الع  .  حجارة العذاب 

 وال جتاريين إذا ما سوموا  فاآلن تبلي يب اجلياد السهم

    وشخصت أبصارهم وأجذموا 

 و هذه األبيات يف   .   أقطعوا   :     "   بالدال املهملة   "   أي أسرعوا ؛ و أجدموا   :     "   بالذال املعجمة   "  أجذموا 
 شجر فيه    "   و   "    واخليل املسومة    "     :   ويف كتاب اهللا تعاىل   .  رعية  امل  :   واملسومة أيضاً   .  أرجوزة له 

     :   قال الكميت بن زيد   .   إذا رعاها   :   سوم خيله وإبله ، وأسامها   :   تقول العرب   .     "   تسيمون 

   .  ه وفقد املسيم هلك السوام   راعيا كان مسجحا ففقدنا

 وما جعله اهللا    "     .   وهذا البيت يف قصيدة له   .   سلس السياسة حمسن إىل الغنم   :   مسجحا   :  هشام قال ابن 
 أي ما مسيت لكم من  "   إال بشرى لكم ، ولتطمئن قلوبكم به ، وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم 

به ، ملا أعرف من ضعفكم ، وما النصر إال مسيت من جنود مالئكيت إال بشرى لكم ، ولتطمئن قلوبكم 
ليقطع    "     :   مث قال   .  من عندي ، لسلطاين وقدريت ، وذلك أن العز واحلكم إيل ، ال إىل أحد من خلقي 

 أي ليقطع طرفا من املشركني بقتل ينتقم به منهم ، أو  "   طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبني 
     .   أي ويرجع من بقي منهم فَالً خائبني ، مل ينالوا شيئا مما كانوا يأملون   :   يردهم خائبني

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

     :   قال ذو الرمة   .   يغمهم أشد الغم ، ومينعهم ما أرادوا   :   يكبتهم   :  قال ابن هشام 

 يف حرية بني مسرور ومكبوت   ما أنس من شجن ال أنس موقفنا 

      :   مث قال حملمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :   قال ابن إسحاق   .   يصرعهم لوجوههم   :  ويكبتهم أيضاً 

 أي ليس لك من احلكم شيء  "    ليس لك من األمر شيء ، أو يتوب عليهم ، أو يعذم ، فإم ظاملون   "
برمحيت ، فإن شئت فعلت ، أو أعذم بذنوم فبحقي يف عبادي ، إال ما أمرتك به فيهم أو أتوب عليهم 

 أي يغفر الذنب  "    واهللا غفور رحيم    "     "   أي قد استوجبوا ذلك مبعصيتهم إياي  "    فإم ظاملون    "     "  
       .  ويرحم العباد ، على ما فيهم 
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  النهي عن الربا

أي ال تأكلوا يف اإلسالم ، إذ هداكم اهللا     "    تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة  يا أيها الذين آمنوا ال   "     :  مث قال 
أي     "    واتقوا اهللا لعلكم تفلحون    "  به ما كنتم تأكلون إذ أنتم على غريه ، مما ال حيل لكم يف دينكم 

 واتقوا    "   من ثوابه ، فأطيعوا اهللا لعلكم تنجون مما حذركم اهللا من عذابه ، وتدركون ما رغبكم اهللا فيه
 وأطيعوا    "     :   احلض على الطاعة مث قال   . أي اليت جعلت دارا ملن كفر يب     "   النار اليت أعدت للكافرين 

 معاتبة للذين عصوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أمرهم مبا أمرهم   "   اهللا والرسول لعلكم ترمحون 
 وسارعوا إىل مغفرة من ربكم ، وجنة عرضها السماوات    "     :   مث قال   .  غريه   به يف ذلك اليوم ويف

 الذين ينفقون يف السراء والضراء    "     .  أي دارا ملن أطاعين وأطاع رسويل     "   واألرض أعدت للمتقني 
 اإلحسان ، وانا أحب من  أي وذلك هو  "   والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس ، واهللا حيب احملسنني 

 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم ، ومن يغفر    "  عمل به ، 
أي إن أتوا فاحشة ، أو ظلموا أنفسهم مبعصية     "   الذنوب إال اهللا ، ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 

 ومل    "     .  م ، فاستغفروه هلا ، وعرفوا انه ال يغفر الذنوب إال هو ، ذكروا ي اهللا عنها وما حرم عليه
 أي مل يقيموا على معصييت كفعل من أشرك يب فيما غلوا به يف   "   يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 

 أولئك جزاؤهم مغفرة من رم وجنات    "     .  كفرهم ، وهم يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة غريي 
     .  أي ثواب املطيعني   "   جترى من حتتها األار خالدين فيها ، ونعم أجر العاملني 

  ذكر ما أصابهم وتعزيتهم عنه 

مث استقبل ذكر املصيبة اليت نزلت م ، والبالء الذي أصام ، والتمحيص ملا كان فيهم ، واختاذه الشهداء 
 قد خلت من قبلكم سنن    "     .  ما صنعوا ، وفيما هو صانع م  تعزية هلم ، وتعريفا هلم في  :  منهم ، فقال 

 أي قد مضت مين وقائع نقمة يف أهل التكذيب  "   فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني 
 عاد ومثود وقوم لوط وأصحاب مدين ، فرأوا مثالت قد مضت مين فيهم ، وملن هو   :  لرسلي والشرك يب 

 أي لئال يظنوا أن نقميت انقطعت عن عدوكم   :  ما هم عليه من ذلك مين ، فإين أمليت هلم على مثل 
 هذا    "     :   مث قال تعاىل   .  وعدوي ، للدولة اليت أدلتهم ا عليكم ، ليبتليكم بذلك ، ليعلمكم ما عندكم 

 أي نور  "   وهدى وموعظة   "   اهلدى  أي هذا تفسري للناس إن قبلوا "   بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني 
 أي ال تضعفوا وال تبئسوا  "    وال نوا وال حتزنوا    "     .   أي ملن أطاعين وعرف أمري  "   للمتقني   "  وأدب 

 أي إن   "   إن كنتم مؤمنني    "   أي لكم تكون العاقبة والظهور  "   وأنتم األعلون    "     "     "  على ما أصابكم ، 
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    أي جراح مثلها   "    إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله    "     .  كنتم صدقتم نبيي مبا جاءكم به عين 

 وليعلم اهللا الذين آمنوا ،    "   أي نصرفها بني الناس للبالء والتمحيص  "    وتلك األيام نداوهلا بني الناس   "
 أي ليميز بني املؤمنني واملنافقني ، وليكرم من أكرم من  "   الظاملني ويتخذ منكم شهداء ، واهللا ال حيب 

 أي املنافقني الذين يظهرون الطاعة وقلوم مصرة على  "   واهللا ال حيب الظاملني   "  أهل اإلميان بالشهادة 
 الذي نزل م ، وكيف  أي خيبتر الذين آمنوا حىت خيلصهم بالبالء "    وليمحص اهللا الذين آمنوا    "  املعصية 

 أي يبطل من املنافقني قوهلم بألسنتهم ما ليس يف قلوم ، حىت  "    وميحق الكافرين    "  صربهم ويقينهم ، 
       .  يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به 

  دعوة الجنة للمجاهدين 

 أي  "   ين جاهدوا منكم ، ويعلم الصابرين  أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذ   "     :  مث قال تعاىل 
حسبتم أن تدخلوا اجلنة فتصيبوا من ثوايب الكرامة ، ومل أختربكم بالشدة ، وأبتليكم باملكاره ، حىت أعلم 

صدق ذلك منكم باإلميان يب ، والصرب على ما أصابكم يفَّ ، ولقد كنتم متنون الشهادة على الذي أنتم 
وا عدوكم ، يعين الذين استنهضوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خروجه عليه من احلق قبل أن تلق

م إىل عدوهم ، ملا فام من حضور اليوم الذي كان قبله ببدر ، ورغبة يف الشهادة اليت فاتتهم ا ، 
 أي املوت  "   وه وأنتم تنظرون  فقد رأيتم   "     :   يقول   "    ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه    "     :  فقال 

 وما حممد إال    "     .  بالسيف يف أيدي الرجال قد خلى بينكم وبينهم وأنتم تنظرون إليهم ، مث صدهم عنكم 
رسول اهللا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن 

 أي لقول الناس قتل حممد صلى اهللا عليه وسلم وازامهم عند  "   شاكرين يضر اهللا شيئا ، وسيجزي اهللا ال
 رجعتم عن دينكم كفارا كما كنتم وتركتم جهاد   "   أفإن مات أو قتل   "  ذلك وانصرافهم عن عدوهم 

ما لكم في  وما خلف نبيه صلى اهللا عليه وسلم من دينه معكم وعندكم ، وقد بني   .  عدوكم ، وكتاب اهللا 
 فلن يضر اهللا شيئا   "   أي يرجع على دينه   "   ومن ينقلب على عقبيه   "  جاءكم به عين أنه ميت ومفارقكم ، 

 أي   "   وسيجزي اهللا الشاكرين   "   أي ليس ينقص ذلك عز اهللا تعاىل وال ملكه وال سلطانه وال قدرته ،  "  
     .  من أطاعه وعمل بأمره 

   اهللا ذكره أن الموت بإذن

 أي أن حملمد صلى اهللا عليه وسلم أجال  "    وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال    "     :  مث قال 
 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب    "     .  هو بالغه ، فإذا أذن اهللا عز وجل يف ذلك كان 
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 من كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة يف اآلخرة نؤته  أي "   اآلخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين 
 ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته   "  منها ما قسم له من رزق ، وال يعدوه فيها وليس له يف اآلخرة من حظ ، 

     .   أي املتقني  "   وسنجزي الشاكرين   "   ما وعد به ، مع ما جيزى عليه من رزقه يف دنياه   "  منها 

  اعة المجاهدين من قبل مع األنبياء ذكر شج

 وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري ، فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا ، وما ضعفوا وما    "  مث قال 
 أي مجاعة ، فما   :   أي وكأين من نيب أصابه القتل ، ومعه ربيون كثري  "   استكانوا ، واهللا حيب الصابرين 

ما ضعفوا عن عدوهم ، وما استكانوا ملا أصام يف اجلهاد عن اهللا تعاىل ، وعن وهنوا لفقد نبيهم ، و
 وما كان قوهلم إالان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف    "  دينهم ، وذلك الصرب ، واهللا حيب الصابرين 

     .     "   أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 

  بعض الغريب تفسير ابن هشام ل

 الرباب ، لولد عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس ،   :   ريب ؛ وقوهلم   :   واحد الربيني   :  قال ابن هشام 
   :   وربابة ، وهي   .   ربة   :   وواحدة الرباب   .  ولضبة ، ألم جتمعوا وحتالفوا ، من هذا ، يريدون اجلماعات 

     :   قال أبو ذؤيب اهلذيل   .  ، فشبهوها ا مجاعات قداح أو عصي وحنوها 

 يسر يفيض على القداح ويصدع  وكأن ربابة وكأنه

     :   وقال أمية بن أيب الصلت   .  وهذا البيت يف أبيات له 

 شدوا سنورا مدسورا   حول شياطينهم أبابيل ربيون 

 قال ابن هشام   .   اخلرقة اليت تلف فيها القداح   :   أيضاً  والربابة  :   قال ابن هشام   :  وهذا البيت يف قصيدة له 
 ومحلناه على ذات   "   والدسر ، هي املسامري اليت يف احللق ، يقول اهللا عز وجل   .   الدروع   :   والسنور   :  

     :   قال الشاعر ، وهو أبو األخزر احلماين ، من متيم   .     "  ألواح ودسر 

    راف القنا املقوم دسرا بأط

    

 أي فقولوا مثل ما قالوا ، واعلموا أمنا ذلك بذنوب منكم ، واستغفروه كما استغفروه   :  قال ابن إسحاق 
، وامضوا على دينكم كما مضوا على دينهم ، وال ترتدوا على أعقابكم راجعني ، واسألوه كما سألوه 

رين ، فكل هذا من قوهلم قد كان ؛ وقد قتل نبيهم ، فلم أن يثبت أقدامكم ، واستنصروه على القوم الكاف
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يفعلوا كما فعلتم ، فآتاهم اهللا ثواب الدنيا بالظهور على عدوهم ، وحسن ثواب اآلخرة ، وما وعد اهللا 
     .  فيها ، واهللا حيب احملسنني 

  تحذيره إياهم من إطاعة الكفار 

 أي عن  "   وا ، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين  يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفر   "  
 ، فإن كان ما تقولون   "    بل اهللا موالكم وهو خري الناصرين    "  عدوكم فتذهب دنياكم وآخرتكم ، 

بألسنتكم صدقا يف قلوبكم فاعتصموا به ، وال تستنصروا بغريه ، وال ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن 
 أي الذي به كنت أنصركم عليهم مبا أشركوا يب ما مل  "   قي يف قلوب الذين كفروا الرعب  سنل   "  دينه ، 

أجعل هلم من حجة ، أي فال تظنوا أن هلم عاقبة نصر وال ظهور عليكم ما اعتصمتم يب ، واتبعتم أمري 
تم ا النيب للمصيبة اليت أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها ألنفسكم ، خالفتم ا أمري للمعصية ، وعصي

 ولقد صدقكم اهللا وعدوه إذ حتسوم بإذنه ، حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر    "     .  صلى اهللا عليه وسلم 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ، مث صرفكم عنهم 

 أي قد وفيت لكم مبا وعدتكم من النصر على   :    "   نني ليبتليكم ولقد عفا عنكم ، واهللا ذو فضل على املؤم
 قال   .   أي القتل بإذين وتسليطي أيديكم عليهم ، وكف أيديهم عنكم   :  عدوكم ، إذ حتسوم بالسيوف 

     :  ل جرير  قا  .   أي استأصلته بالسيف وغريه   :   حسست الشيء   :   يقال   :   االستئصال   :   احلس   :  ابن هشام 

  حريق النار يف األجم احلصيد   حتسهم السيوف كما تسامى

     :   وقال رؤبة بن العجاج   .  وهذا البيت يف قصيدة له 

   إذا شكونا سنة حسوسا

    تأكل بعد األخضر اليبيسا 

  "   وتنازعتم يف األمر   "  ختاذلتم ،  أي  "   حىت إذا فشلتم   "     :   قال ابن إسحاق   .  وهذان البيتان يف أرجوزة له 

 وعصيتم من بعد ما أراكم ما   "  أي اختلفتم يف أمري ، أي تركتم أمر نبيكم وما عهد اليكم ، يعين الرماة 
 أي الذين  "   منكم من يريد الدنيا   "   أي الفتح ال شك فيه ، وهزمية القوم عن نسائهم وأمواهلم ،  "  حتبون 

  "   ومنكم من يريد اآلخرة   "  ب يف الدنيا ، وترك ما أمروا به من الطاعة اليت عليها ثواب اآلخرة أرادوا النه

أي الذين جاهدوا يف اهللا ، ومل خيالفوا إىل ما وا عنه ، لعرض من الدنيا ، رغبة فيها ، رجاء ما عند اهللا 
فوا إىل ما وا عنه ، لعرض من الدنيا ، من حسن ثوابه يف اآلخرة ، أي الذين جاهدوا يف الدين ومل خيال

ليختربكم ، وذلك ببعض ذنوبكم ، ولقد عفا اهللا عن عظيم ذلك ، أن ال يهلككم مبا أتيتم من معصية 
 أن عاقب ببعض الذنوب يف   "   من اهللا على املؤمنني    "  نبيكم ، ولكين عدت بفضلي عليكم ، وكذلك 
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ه غري مستأصل لكل ما فيهم من احلق له عليهم ، مبا أصابوا من معصيته ، عاجل الدنيا أدبا وموعظة ، فإن
       .  رمحةً هلم ، وعائدة عليهم ، ملا فيهم من اإلميان 

  تأنيبه إياهم لفرارهم عن نبيهم 

    "     :  مث أنبهم بالفرار عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم ، وهم يدعون ال يعطفون عليه لدعائه إياهم ، فقال 

إذ تصعدون وال تلوون على أحد ، والرسول يدعوكم يف أخراكم ، فأثابكم غماً بغم ، لكيال حتزنوا على 
 أي كربا بعد كرب ، بقتل من قتل من إخوانكم ، وعلو عدوكم عليكم ،   :    "   ما فاتكم وال ما أصابكم 

كان ذلك مما تتابع عليكم غماً بغم ، لكيال حتزنوا  قتل نبيكم ، ف  :  ومبا وقع يف أنفسكم من قول من قال 
عل ما فاتكم ، من ظهوركم على عدوكم ، بعد أن رأيتموه بأعينكم ، وال ما أصابكم من قتل إخوانكم 

 وكان الذي فرج اهللا به عنهم ما كانوا فيه   .     "    واهللا خبري مبا تعلمون    "  حىت فرجت ذلك الكرب عنكم 
ب والغم الذي أصام ، أنَّ اهللا عز وجل رد عنهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم صلى اهللا عليه من الكر

وسلم ، فلما رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حياً بني أظهرهم هان عليهم ما فام من القوم بعد 
عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم الظهور عليهم ، واملصيبة اليت أصابتهم يف أخوام ، حني صرف اهللا القتل 

، مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أمهتهم أنفسهم يظنون باهللا غري    "  
احلق ظن اجلاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء قل إن األمر كله هللا خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون 

 شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل لك يقولون لو كان لنا من األمر
 فأنزل اهللا   "   إىل مضاجعهم وليبتلي اهللا ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور 
 يظنون باهللا النعاس أمنة منه على أهل اليقني به ، فهم نيام ال خيافون ، وأهل النفاق قد أمهَّتهم أنفسهم ،

غري احلق ظن اجلاهلية ، ختوف القتل ، وذلك أم ال يرجون عاقبة ، فذكر اهللا عز وجل تالومهم 
 مل   "   قل لو كنتم يف بيوتكم   "  وحسرم على ما أصام ، مث قال اهللا سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

 الذين كتب عليهم   "   ألخرج   "   لربز   "   من سرائركم حتضروا هذا املوطن الذي أظهر اهللا فيه منكم ما أظهر
 وليمحص ما يف   "   إىل موطن غريه يصرعون فيه حىت يبتلي به ما يف صدورهم   "  القتل إىل مضاجعهم 

     "   أي ال خيفي عليه ما يف صدروهم مما استخفوا به منكم   "  قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور 

  ونوا ممن يخشون الموت في اهللا تحذيرهم أن يك

 يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوام إذا ضربوا يف األرض أو كانوا    "    :  مث قال 
غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ، ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوم واهللا حييي ومييت واهللا مبا 
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أ ي ال تكونوا كاملنافقني الذين ينهون إخوام عن اجلهاد يف سبيل اهللا ، والضرب يف  ،   "   تعلون بصري 
األرض يف طاعة اهللا عز وجل وطاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا لو 

   "   واهللا حييي ومييت   "  برم  لقلة اليقني   "   ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوم   "  أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا ، 

 ولئن قتلتم يف سبيل اهللا    "     :  أي يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من آجاهلم بقدرته ، قال تعاىل 
، أي إن املوت لكائن البد منه ، فموت يف سبيل اهللا أو   "   أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون 

ا وأيقنوا مما جيموعون من الدنيا اليت هلا تأخرون عن اجلهاد ، ختوف املوت والقتل ملا قتل خري ، لو علمو
   :    "    إلىل اهللا حتشرون    "   أي ذلك كان   "    ولئن متم أو قتلتم    "  مجعوا من زهرة الدينا زهادةً يف اآلخرة 

 ا ، وليكن اجلهاد وما رغَّبكم اهللا فيه من ثوابه أي أن إىل اهللا املرجع ، فال تغرنكم الدينا ، وال تغتروا
        "    .  آثر عندكم منها 

  ذكره رحمة الرسول عليهم 

"    فبما رمحة من اهللا لنت هلم ، ولو كنت فظَّاً غليظ القلب ال نفضوا من حولك    "     :  مث قال تبارك وتعاىل 

 واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل    "  هم  أي فتجاوز عن  :    فاعف عنهم   "   أي لتركوك  
 ، فذكر لنبيه صلى اهللا عليه وسلم لينه هلم ، وصربه عليهم ، لضعفهم ،   "   على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني 

وقلة صربهم على الِغلظة لو كانت منه عليهم يف كل ما خالفوا عنه مما افترض عليهم من طاعة نبيهم 
 ذنوم   "   واستغفر هلم   "   أي جتاوز عنهم ،  "     :   فاعف عنهم   "     :   مثَّ قال تبارك وتعاىل   .   عليه وسلم صلى اهللا

 أي لتِريهم أنك تسمع منهم ، وتستعني م ،  "   وشاورهم يف األمر   "  ، من قارف من أهل اإلميان منهم 
 أي على أمٍر جاءك مين ، وأمر من دينك  "   فإذا عزمت   "  ك على دينهم وإن كنت غنياً عنهم تألُّفاً هلم بذل

يف جهاد عدوك ال يصلحك وال يصلحهم إال ذلك ، فامض على ما أمرت به ، على خالف من خالفك 
ركم  إن اهللا حيب املتوكلني إن ينص  "   أي ارض به من العباد ،   "   فتوكل على اهللا   "  ، وموافقة من وافقك ، 

 أي لئال تترك أمري للناس وارفض أمر   "  اهللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده 
     "  الناس إىل أمري وعلى اهللا ال على الناس فليتوكل املؤمنون 

  ما نزل في الغلول 

 مث توىفَّ كل نفس ما كسبت وهم ال  وما كان لنيب أن يغلَّ ومن يغلل يأيت مبا غلَّ يوم القيامة   "     :  مث قال 
 أي ما كان لنيب أن يكتم الناس ما بعثه اهللا به إليهم عن رهبة من الناس وال رغبة ، ومن يفعل  "   يظلمون 

 على ما   "    أفمن اتبع رضوان اهللا    "  ذلك يأت يوم القيامة به مث جيزى بكسبه غري مظلوم وال معتد عليه ، 
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 أفمن كان   :   لرضا الناس أو لسخطهم ، يقول   "    كمن باء بسخط من اهللا    "  ا ،أحب الناس أو سخطو
 ومأواه جهنم    "  على طاعيت فثوابه اجلنة ورضوان من اهللا كمن باء بسخط من اهللا واستوجب سخطه ، 

 ، لكل   "   ند اهللا واهللا بصري مبا يعملون  هم درجات ع   "     .   فاعرفوا   !    !    ؟   أسواٌء املثالِن   "   وبئس املصري 
     "   إن اهللا ال خيفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته   :  درجات مما عملوا يف اجلنة والنار أي 

  فضل اهللا على الناس ببعث الرسل 

زكيهم ويعلمهم  لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم يتلو عليهم آياته وي   "  مث قال 
 لقد من اهللا عليكم يا أهل اإلميان إذ بعث   :   أي   "   الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبله لفي ضالل مبني 

فيكم رسوالً من أنفسكم ، يتلو عليكم آياته فيما أحدثتم ، وفيما عملتم فيعلمكم اخلري والشر ، لتعرفوا 
برضاه عنكم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وجتتنبوا ما اخلري فتعملوا به والشر فتتقوه ، وخيربكم 

 وإن كنتم من   "  سخط منكم من معصيته ، ولتتخلصوا بذلك من نقمته وتدركوا بذلك ثوابه من جنته 
 أي لفي عمياء من اجلاهلية أي ال تعرفون حسنة ، وال تستغفرون من سيئة ، صم  "  قبل لفي ضالل مبني 

 عن اهلدى على اخلري ، بكم عن احلق ، عمي  .       

 ذكره المصيبة التي أصابتهم

 قل هو   ؟  أىن هذا   :   أو ملَّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم    ""   :  مث ذكر املصيبة اليت أصابتهم ، فقال 
 يف إخوانكم بذنوبكم  إن تك قد أصابتكم مصيبة  :   أي   ""   من عند أنفسكم ، إنَّ اهللا على كل شيء قدير 

فقد أصبتم مثليها قبل من عدوكم ، يف اليوم الذي كان قبله ببدر ، قتالً وأسرا ، ونسيتم معصيتكم 
 إن اهللا على كل    "  وخالفكم عما أمركم به نبيكم صلى اهللا عليه وسلم ، أنتم أحللتم ذلك بأنفسكم 

 وما أصابكم يوم التقى اجلمعان    "  اده من نقمة أو عفو قدير  إنَّ اهللا على ما أراد بعب  :   أي   "   شيء قدير 
 ما أصابكم حني التقيتم أنتم وعدوكم فبإذين ، كان ذلك حني فعلتم ما   :   أي   "   فبإذن اهللا وليعلم املؤمنني 

ذين نافقوا  وليعلم ال   "  فعلتم بعد أن جاءكم نصري ، وصدقتكم وعدي ، ليميز بني املؤمنني واملنافقني ، 
 يعين عبداهللا بن أيب   "    وقيل هلم تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا    "     .   أي ليظهر ما فيهم   :   منكم   "   

وأصحابه الذين رجعوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سار إىل عدوه من املشركني بأحد 
 فأظهر منهم ما   .  م ولدفعنا عنكم ولكَّنا ال نظن أنه يكون قتال وقوهلم لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معك

 هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان ، يقولون    "     :   يقول اهللا عز وجل   .  كانوا خيفون يف أنفسهم 
   :   أي   "   كتمون  واهللا أعلم مبا ي   "   أي يظهرون لك اإلميان وليس يف قلوم   "   بأفواههم ما ليس يف قلوم 
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 لو أطاعونا ما قتلوا    "     :   الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم   "    الذين قالوا إلخوام    "  ما خيفون 
 أنه ال بد من املوت ، فإن استطعتم أن تدفعوه   :   أي   "   قل فادرءوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني 

 وذلك أم إمنا نافقوا وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا حرصاً على البقاء يف الدنيا وفراراً ، عن أنفسكم فافعلوا 
     .  من املوت 

  الترغيب في الجهاد

 وال حتسنب الذين    "     :  مث قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم، يرغب املؤمنني يف اجلهاد ، ويهون عليهم القتل 
حياء عند رم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين مل قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أ

ال تظنن الذين قتلوا يف سبيل اهللا امواتاً     :   أي   "   يلحقوا م من خلفهم أالَّ خوف عليهم وال هم حيزنون 
اهللا من فضله على  قد أحييتهم فهم عندي يرزقون يف روح اجلنة وفضلها ، مسرورين مبا آتاهم   :  أي 

 ويسرون بلحوق من حلقهم من إخوام   :  جهادهم عنه ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم أي 
على ما مضوا عليهم من جهادهم ، ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب اهللا الذي أعطاهم ، قد أذهب اهللا 

ون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني  يستبشر   "   يقول اهللا تعاىل   .  عنهم اخلوف واحلزن 
     .  ملا عاينوا من وفاء املوعود ، وعظيم الثواب   "   

  فضل الشهادة

 قال رسول اهللا صلى اهللا   :   وحدثين إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري عن ابن عباس قال   :  قال ابن إسحاق 
م بأحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أار اجلنة وتأكل  ملا أصيب إخوانك "    :  عليه وسلم 

من مثارها وتأوي إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مشرم ومأكلهم وحسن 
 يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع اهللا بنا ، لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا عن احلرب ،   :  مقيلهم قالوا 

 هؤالء اآليات وال   :   فأنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم  "   فأنا أبلغهم عنكم   :   تعاىل فقال اهللا
 وحدثين احلارث بن الفضيل ، عن حممود بن لبيد األنصاري عن ابن عباس   :   قال ابن إسحاق   "  حتسنب 

الشهداء على بارق ر بباب اجلنة يف قبة خضراء    "     :   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  ،أنه قال 
        " خيرج عليهم رزقهم من اجلنة بكرة وعشيا 

 وال    "   أنه سئل عن هؤالء اآليات   :   وحدثين من ال أم ، عن عبداهللا بن مسعود   :  قال ابن إسحاق 
 أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا   :   فقال   "   حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون 

 إنه ملا أصيب أخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أار اجلنة ، وتأكل من   :  
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   :  مثارها ، وتأوي إىل قناديل من ذهب يف ظلل العرش ، فيطلع اهللا عز وجل عليهم اطالعة ، فيقول 

   .   ربنا ال فوق ما أعطيتنا ، اجلنة نأكل منها حيث شئنا   :   فيقولون   :   قال   ؟  يدكم ياعبادي ما تشتهون فأز

 ربنا ال فوق ما   :   فيقولون   ؟   ياعبادي ، تشتهون فأزيدكم   :   مث يطلع اهللا عليهم اطالعة ، فيقول   :  قال 
 يا عبادي ، ما تشتهون   :  طلع عليهم اطالعة فيقول  مث ي  :   قال   .  أعطيتنا ، اجلنة نأكل منها حيث شئنا 

 فيقولون ربنا ال فوق ما أعطيتنا ، اجلنة نأكل منها حيث شئنا ، إال أنا حنب أن ترد أرواحنا يف   ؟  فأزيدكم 
 بعض  وحدثين  :   قال ابن إسحاق   .    .    "  أجسادنا مث نرد إىل الدنيا فنقاتل فيك ، حىت نقتل مرة أخرى 

 قال رسول اهللا صلى اهللا   :   مسعت جابر بن عبداهللا يقول   :  أصحابنا ، عن عبداهللا بن حممد ابن عقيل ، قال 
 إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه   :   بلى يا نيب اهللا ، قال   :   قلت   :   قال   ؟   أال أبشرك يا جابر   :  عليه وسلم 

 أي رب ، أحب أن تردين   :   قال   ؟   ما حتب يا عبداهللا بن عمرو أن أفعل بك   :  اهللا عز وجل ، مث قال له 
 وحدثين عمرو بن عبيد عن احلسن، قال   :   قال ابن إسحاق   "  إىل الدنيا ، فأقاتل ، فيك فأقتل مرة أخرى 

ق الدنيا حيب أن يرجع  والذي نفسي بيده ، ما من مؤمن يفار  :   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  
فإنه حيب ان يرد إىل الدنيا ، فيقاتل يف سبيل اهللا  إليها ساعة من ار ، وأن له الدنيا وما فيها إال الشهيد ، 

     "    .  ، فيقتل مرة أخرى 

  ذكر من خرجوا مع الرسول إلى حمراء األسد

 اجلراح   :   أي   "   والرسول من بعد ما أصام القرح  الذين استجابوا هللا    "   مث قال تعاىل   :  قال ابن إسحاق 
، وهم املؤمنون الذين ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغد ، من يوم أحد إىل محراء األسد على 

  للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا   "     .  ما م من أمل اجلراح 

 ما قالوا للنفر من   :   والناس الذين قالوا هلم   "   لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل 
 إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم ، يقول   :   ما قال ، قالوا   :  عبدالقيس ، الذين قال هلم أبو سفيان 

"    اهللا وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضل عظيم  فانقلبوا بنعمة من   "     :  اهللا عز وجل 

 ألولئك الرهط ، وما ألقى الشيطان   :   أي   "    إمنا ذلكم الشيطان    "   ملا صرف اهللا عنهم من لقاء عدوهم   
فون إن كنتم مؤمنني ، وال  فال ختافوهم ، وخا   "   أي يرهبكم بأوليائه   "    خيوف أولياءه    "  على أفواههم 

 إم لن يضروا اهللا شيئاً ، يريد اهللا أال جيعل هلم    "   املنافقني ،   :   أي   "   حيزنك الذين يسارعون يف الكفر 
حظاً يف اآلخرة وهلم عذاب عظيم ، إن الذين اشتروا الكفر باإلميان لن يضروا اهللا شيئاً وهلم عذاب أليم 

وا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا وهلم عذاب مهني ما كان اهللا وال حيسنب الذين كفر
 وما كان اهللا ليطلعكم    "   املنافقني   :   أي   "   ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب 
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 ولكن اهللا جيتيب من رسله من    "  يكم فيه  أي فيما يريد أن يبتليكم به لتحذروا ما يدخل عل  "   على الغيب 
 فلكم أجر    "   أي ترجعوا وتتوبوا   "    فآمنوا باهللا ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا    "   أي يعلمه ذلك   "   يشاء 
     .     "   عظيم 

 ذكر من استشهد بأحد من المهاجرين

  من بني هاشم 

يوم أحد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين من  واستشهد من املسلمني   :  قال ابن إسحاق 
قريش ، مث من بين هاشم بن عبد مناف محزة بن عبداملطلب بن هاشم رضي اهللا عنه قتله وحشي غالم 

  جبري بن مطعم 

  من بني أمية 

    

   عبداهللا بن جحش ؛ حليف هلم من بين أسد بن خزمية   :  ومن بين أمية بن عبد مشس 

  ي عبدالدار من بن

   ابن قمئة الليثي   :   مصعب بن عمري ، قتله   :  ومن بين عبدالدار بن قصي 

  من بني مخزوم 

   أربعة نفر   :  ومن بين خمزوم بن يقظة مشاس بن عثمان 

  ذكر من استشهد بأحد من األنصار 

 بن أنس بن رافع ، وعمارة  عمرو بن معاذ بن النعمان ، واحلارث  :  ومن األنصار ، مث من بين عبداألشهل 
   :   السكن ابن رافع بن امرىء القيس ، ويقال السكن قال ابن إسحاق   :  بن زياد بن السكن قال ابن هشام 

 وقد زعم يل عاصم   :   قال ابن إسحاق   .  وسلمة بن ثابت بن وقش ، وعمرو بن ثابت بن وقش ، رجالن 
   قتل يومئذ ، ورفاعة بن وقش ، وحسيل بن جابر ، أبو حذيفة وهو أن أبامها ثابتاً  :  بن عمر بن قتادة 

 أصابه املسلمون يف املعركة وال يدرون ، فتصدق حذيفة بديته على من أصابه ؛ وصيفي بن   .  اليمان 
     .   اثنا عشر رجال   .  قيظي ، وحباب بن قيظي ، وعباد بن سهل واحلارث بن اوس بن معاذ 
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  من راتج 

 إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبداألعلم بن زعوراء بن جشم بن عبدالشهل ،   :  من أهل راتج و
   ويقال عتيك بن التيهان وحبيب بن يزيد بن تيم ، ثالثة نفر   :  وعبيد بن التيهان قال ابن هشام 

  من بني ظفر 

     .    .   رجل   .   يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع   :  ومن بين ظفر 

  من بني ضبيعة 

 أبو سفيان بن احلارث بن قيس بن زيد ، وحنظلة   :  ومن بين عمرو بن عوف ، مث من بين ضبيعة بن زيد 
بن أيب عامر بن صيفي بن نعمان بن مالك بن امة ، وهو غسيل املالئكة ، قتله شداد بن األسود بن 

     .   بن زيد بن ضبيعة ، ومالك بن أمة بن ضبيعة   :   قيس   :   قال ابن هشام   .  شعوب الليثي ، رجالن 

  من بني عبيد 

       .   أنيس بن قتادة ، رجل   :   ومن بين عبيد بن زيد   :  قال ابن إسحاق 

  من بني ثعلبة 

 أبو حية   :   قال ابن هشام   .   أبو حية ، وهو أخو سعد بن خيثمة ألمه   :  ومن بين ثعلبة بن عمرو بن عوف 
     .   وعبداهللا بن جبري بن النعمان ، وهو أمري الرماة رجالن   :   قال ابن إسحاق   .   ابن عمرو بن ثابت   :  

  من بني السلم

     .   خيثمة أبو سعد بن خيثمة ، رجل   :  ومن بين السلم بن امرىء القيس بن مالك بن األوس 

  من بني العجالن

     .   رجل   .   عبداهللا بن سلمة   :  ومن حلفائهم من بين العجالن 

  من بني معاوية
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   :   قال ابن هشام   .   رجل   .   سبيع بن حاطب ابن احلارث بن قيس بن هيشة   :  ومن بين معاوية بن مالك 

       .   سويبق بن احلارث بن حاطب بن هيشة   :  ويقال 

  من بني النجار

 عمرو بن قيس ؛ وابنه قيس بن   :   مث من بين سواد بن مالك بن غين   :    ومن بين النجار  :  قال ابن إسحاق 
 وثابت بن عمرو بن زيد ،   :   قال ابن إسحاق   .   ابن زيد سواد   :   عمرو بن قيس   :   قال ابن هشام   .  عمرو 

     .  وعامر بن خملد ، أربعة نفر 

  من بني مبذول

 بن احلارث بن علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالك بن مبذول ؛ وعمرو بن  أبو هبرية  :  ومن بين مبذول 
     .  مطرف بن علقمة بن عمرو ، رجالن 

  من بني عمرو

 أوس بن ثابت ،أخو   :   قال ابن هشام   .   أوس بن ثابت بن املنذر ، رجل   :  ومن بين عمرو بن مالك 
     .  حسان بن ثابت 

  من بني عدي

 أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن   :   ومن بين عدي بن النجار   :  ق قال ابن إسحا
 أنس بن النضر ، عم أنس بن مالك ؛ خادم   :   قال ابن هشام   .  عامر بن غنم بن عدي بن النجار ، رجل 

     .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من بني مازن

     .   رجالن  .   قيس بن خملد ، وكيسان عبد هلم   :  ومن بين مازن بن النجار 

  من بني دينار

        .   رجالن   .   سليم بن احلارث ؛ ونعمان بن عبد عمرو   :  ومن بين دينار بن النجار 

  من بني الحارث
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 ، خارجة بن زيد بن أيب زهري ؛ وسعد بن الربيع بن عمرو بن أيب زهري  :  ومن بين احلارث بن اخلزرج 
 ثالثة   .  يف قرب واحد ؛ وأوس بن األرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب  ودفنا 
     .  نفر 

  من بني األبجر

 مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األجبر ، وهو أبو أيب   :   وهم بنو خدرة   :  ومن بين األجبر 
   :   قال ابن إسحاق   .   سعد   :   سنان ؛ ويقال   :   اسم أيب سعيد اخلدري   :  شام  قال ابن ه  .  سعيد اخلدري 

وسعيد بن سويد بن قيس بن عامر بن عباد بن األجبر ، وعتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن 
     .  ثعلبة بن عبيد بن األجبر ، ثالثة نفر 

  من بني ساعدة

 ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن   :  ن اخلزرج ومن بين ساعدة بن كعب ب
     .  اخلزرج بن ساعدة ، وثقف بن فروة بن اجلدي ، رجالن 

  من بني طريف

 عبداهللا ابن عمرو بن وهب بن ثعلبة بن وقش بن ثعلبة بن   :  ومن بين طريف ؛ رهط سعد بن عبادة 
     .   رجالن   .  ن بين جهينة طريف ، وضمرة ؛ حليف هلم م

  من بني عوف

   :  ومن بين عوف بن اخلزرج ، مث من بين سامل ، مث من بين مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل 

نوفل بن عبداهللا ؛ وعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن ، ونعمان بن مالك بن ثعلبة بن فهر 
 دفن النعمان بن مالك   .  بن ذياد ، حليف هلم من بلى ، وعبادة بن احلسحاس بن غنم بن سامل ، واذر 

     .   مخسة نفر   .  ، واذِّر ، وعبادة يف قرب واحد 

  من بني الحبلى

     .   رجل   .   رفاعة بن عمرو   :  ومن بين احلبلى 

  من بني سلمة
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عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام ، وعمرو بن اجلموح بن   عبداهللا بن   :  ومن بين سلمة ، مث من بين حرام 
زيد بن حرام ، دفنا يف قرب واحد ، وخالد بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام ، وأبو أمين ؛ موىل 

     .   أربعة نفر   .  عمرو بن اجلموح 

  من بني سواد

وسهل بن قيس بن أيب كعب بن  سليم بن عمرو بن حديدة ومواله عنتره ؛   :  ومن بين سواد بن غنم 
     .   ثالثة نفر   .  القني 

  من بني زريق

   :   قال ابن هشام   .   رجالن   .   ذكوان بن عبد قيس ؛ وعبيد بن املعلى بن لوذان   :  ومن بين زريق بن عامر 

     .  عبيد بن املعلى ، من بين حبيب 

  عدد من استشهد بأحد

ع من استشهد من املسلمني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين  فجيم  :  قال ابن إسحاق 
     .   مخسة وستون رجالً   .  واألنصار 

  من لم يذكرهم ابن إسحاق من بني معاوية

 وممن مل يذكر ابن إسحاق من السبعني الشهداء الذين ذكرنا من األوس ، مث من بين   :  قال ابن هشام 
     .   مالك بن منيلة ، حليف هلم من مزينة   :   معاوية بن مالك

  من بني خطمة

 عبداهللا بن جشم بن مالك بن األوس ، احلارث بن عدي بن خرشة بن   :   واسم خطمة -ومن بين خطمة 
  أمية بن عامر بن خطمة 

  من بني الخزرج

   مالك بن إياس   :  ومن اخلزرج ، مث من بين سواد بن مالك 

  من بني عمرو
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     .   إياس بن عدي   :  ومن بين عمرو بن مالك بن النجار 

  من بني سالم

   عمرو بن إياس   :  ومن بين سامل بن عوف 

  ذكر من قتل من المشركين يوم أحد

 وقتل من املشركني يوم أحد من قريش ، مث من بين عبدالدار بن قصي   :  من بين عبدالدار قال ابن إسحاق 
 طلحة بن أيب طلحة ، واسم أيب طلحة ، عبداهللا بن عبدالعزى بن عثمان بن   :  من أصحاب اللواء 

 قال ابن هشام   .  عبدالدار ، قتله علي بن أيب طالب ، وأبو سعيد بن أيب طلحة ، قتله سعد بن أيب وقاص 
 قتله محزة بن عبداملطلب ؛  وعثمان بن أيب طلحة ،  :   قال ابن إسحاق   .   قتله علي بن أيب طالب   :   ويقال   :  

 وكالب بن طلحة ،   .  ومسافع بن طلحة ، واجلالس بن طلحة ، قتلهما عاصم بن ثابت بن أيب األقلح 
 قتل كالباً عبدالرمحن   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  واحلارث بن طلحة ، قتلهما قزمان ، حليف لبين ظفر 

        .  بن عوف 

 وأرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف ابن عبدالدار قتله ، محزة بن   :  قال ابن إسحاق 
 غالم له   :  عبداملطلب ، وأبو يزيد بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ، قتله قزمان ؛ وصؤاب 

بن أيب وقاص ،  سعد   :   ويقال قتله علي بن أيب طالب ، ويقال   :   قال ابن هشام   .  حبشي ، قتله قزمان 
 والقاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ، قتله   :   قال ابن إسحاق   .   أبو دجانة   :  ويقال 
 عبداهللا بن محيد بن زهري   :   من بين أسد ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي   .   أحد عشر رجالً   .  قزمان 

 أبو   :   من بين زهرة ومن بين زهرة بن كالب   .   رجل   .  أيب طالب  قتله علي بن   .  بن احلارث بن أسد 
احلكم بن األخنس ابن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، حليف هلم ، قتله علي بن أيب طالب ؛ وسباع 

 حليف - عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى -   :   واسم عبدالعزى   :  بن عبدالعزى 
 هشام بن   :   من بين خمزوم ومن بين خمزوم بن يقضة   .   رجالن   .  ن خزاعة ، قتله محزة بن عبداملطلب هلم م

 وأبو أمية بن أيب   :  أيب أمية بن املغرية ، قتله قزمان ؛ والوليد بن العاص بن هشام بن املغرية ، قتله قزمان 
   .   أربعة نفر   .  ن األعلم ، حليف هلم ، قتله فزمان حذيفة بن املغرية ، قتله علي بن أيب طالب ، وخالد ب

 عمرو بن عبداهللا بن عمري بن وهب بن حذافة بن مجح ، وهو أبو   :  من بين مجح ومن بين مجح بن عمرو 
عزة ، قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرباً ؛ وأيب بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح ، قتله 

 عبيدة بن جابر ؛   :   من بين عامر ومن بين عامر بن لؤي   .   رجالن   .  هللا عليه وسلم بيده رسول اهللا صلى ا
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 قتل عبيدة بن جابر   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .   رجالن   .  وشيبة بن مالك بن املضرب ، قتلهما قزمان 
 فجميع من قتل اهللا تبارك وتعاىل يوم   :    عدد من قتل من املشركني قال ابن إسحاق  .  عبداهللا بن مسعود 

     "  أحد من املشركني ، اثنان وعشرون رجال 

 ذكر ما قيل من الشعر يوم أحد

  شعر هبيرة

 وكان مما قيل من الشعر يف يوم أحد ، قول هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن   :  قال ابن إسحاق 
     :   ابن عمران بن خمزوم   :   عائذ   :  عبد بن عمران بن خمزوم قال ابن هشام 

 بالود من هند إذ تعدو عواديها  ما بال هم عميد بات يطرقين

 واحلرب قد شغلت عين مواليها  باتت تعاتبين هند وتعذلين

 ما قد علمت وما إن لست أخفيها  مهال فال تعذليين إن من خلقي

 الٌ أعانيهامحال عبٍء وأثق  مساعف لبين كعب مبا كلفوا

 ساٍط سبوٍح إذا جتري يباريها  وقد محلت سالحي فوق مشترف

 مكدم الحق بالعون حيميها  كأنه إذ جرى عري بفدفدة

 كجذع شعراء مستعل مراقيها  من آل أعوج يرتاح الندى له

 وماِرنا خلطوٍب قد أالقيها  أعددته ورقاق احلد منتخال

 نيطت علي فما تبدو مساويها  هذا وبيضاء مثل النهى حمكمة

 عرض البالد على ما كان يزجيها  سقنا كنانة من أطراف ذي مين

   النخيل ، فأموها ومن فيها   :  قلنا     ؟   أنى تذهبون بنا   :  قالت كنانة 

   هابت معد فقلنا حنن نأتيها   حنن الفوارس يوم اجلر من أحد

   مما يرون وقد ضمت قواصيها   ماهابوا ضرابا وطعنا صادقا خذ

   وقام هام بين النجار يبكيها   مثت رحنا كأنا عارض برد

من قيض ربٍد نفته عن أداحيها   كأن هامهم عند الوغى ِفلَق   

   باٍل تعاوره منها سوافيها    أو حنظل ذعذعته الريح يف غصن 

   را يف مآقيها ونطعن اخليل شز  قد نبذل املال سحاً ال حساب له

   خيتص بالنقرى املثرين داعيها   وليلٍة يصطلى بالفرث جازرها
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   جرباً مجاديٍة قد ِبت أسريها   وليلٍة من مجادى ذاِت أنديٍة

   من القَريس وال تسري أفاعيها   ال ينبح الكلب فيها غري واحدة

    

   اكيةَ األركان أمحيها كالربق ذ   أوقدت فيها لذي الضراء جامحة 

   من قبله كان باملثىن يغاليها   أوثين ذاكم عمرو ووالده

   دنت عن السورة العليا مساعيها   كانوا يبارون أنواء النجوم فما

 ما أجابه به حسان

     :   فأجابه حسان بن ثابت ، فقال   :  قال ابن إسحاق 

   ول فجند اهللا خمزيها إىل الرس  سقتم كنانة جهال من سفاهتكم

   فالنار موعدها ، والقتل القيها    أوردمتوها حياض املوت ضاحية 

   أئمة الكفر غرتكم طواغيها   مجعتموها أحابيشاً بال حسٍب

   أهل القليب ومن ألقينه فيها   أال اعتربمت خبيل اهللا إذ قتلت

      مواليهاوجز ناصيٍة كنا  كم من أسري فككناه بال مثن

 وبيت هبرية بن أيب   :   قال ابن هشام   :   أنشدنيها أبو زيد األنصاري لكعب بن مالك   :  قال ابن هشام 
     :  وهب الذي يقول فيه 

 خيتص بالنقرى املثرين داعيها   وليلة يصطلى بالفرث جازرها 

     .   يوم أحد ويروى جلنوب ، أخت عمرو ذي الكلب اهلذيل ، يف أبيات هلا يف غري

  شعر كعب بن مالك في الرد على هبيرة

     :   وقال كعب بن مالك جييب هبري بن أيب وهب أيضاً   :  قال ابن إسحاق 

   من األرض خرق سريه متنعنع   أال هل أتى غسان عنا ودوم

   من البعد نقع هامد متقطع   صحار وأعالم كان قتامها

  وخيلو به غيث السنني فيمرع   حاًتظل به البزل العراميس رز

   كما الح كتان التجار املوضع   به جيف احلسرى يلوح صليبها

   *وبيض نعام قيصنه يتقلَّع  به العني واآلرام ميشني خلفه

   مدربة فيها القوانس تلمع   جمالدنا عن ديننا كل فخمة
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   ترع إذا لُبست َي من املاء م  وكل صموت يف الصوان كأا

   من الناس واألنباء بالغيب تنفع   ولكن ببدر سائلوا من لقيتم

   سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا   وإنا بأرض اخلوف لو كان أهلها

   أعدوا ملا يزجي ابن حرب وجيمع   إذا جاء منا راكب كان قوله

   فنحن له من سائر الناس أوسع   فمهما يهم الناس مما يكيدنا

   قد أعطوا يدا وتوزعوا    رينا كانت مجيعا تكيده الربية فلو غ

   من الناس إال أن يهابوا ويفظعوا   جنالد ال تبقى علينا قبيلة

   عالم إذا مل متنع العرض نزرع   وملا ابتنوا بالعرض قال سراتنا

   إذا قال فينا القول ال نتطلع   وفينا رسول اهللا نتبع أمره

   يرتَّل من جو السماء ويرفع   ح من عند ربهتدىلَّ عليه الرو

 إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع  نشاوره فيما نردي وقصرنا

   ذروا عنكم هول املنيات واطمعوا   وقال رسول اهللا ملا بدوا لنا

   إىل ملك حييا لديه ويرجع   وكونوا كمن يشرى احلياة تقرباً

    إن األمر هللا أمجع على اهللا  ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا

   ضحيا علينا البيض ال نتخشع   فسرنا اليهم جهرة يف رحاهلم

   إذا ضربوا أقدامها ال تورع   مبلمومة فيها السنور والقنا

   أحابيس منهم حاسر ومقنع   فجئنا إىل موج من البحر وسطه

    وأربع ثالث مئٍني إن كثرنا  ثالثة آالف وحنن نِصيةٌ

   نشارعهم حوض املنايا ونشرع   نغاورهم جتري املنية بيننا

   وماهو إال اليثريب املقطَّع   ادى قسي النبع فينا وفيهم

   يذر عليها السم ساعة تصنع   ومنجوفة حرمية صاعدية

   متر بأعراص البصار تقعقع   تصوب بأبدان الرجال وتارة

   صبا يف قوة يتريع   ضاء جراد كأاوخيل تراها بالف

  وليس ألمر محه اهللا مدفع   فلما تالقينا ودارت بنا الرحى

   كأم بالقاع خشب مصرع   ضربناهم حىت تركنا سرام

    

   كأن ذكانا حر نار تلفع   لدن غدوة حىت استفقنا عشية
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   أُسود على حلم ببيشة ظلع   ورحنا وأخرانا بطاء كأننا

   فعلنا ولكن ما لدى اهللا أوسع   فنلنا ونال القوم منا ورمبا

   وقد جعلوا كل من الشر يشبع   ودارت رحانا واستدارت رحاهم

   على كل من حيمي الزمار ومينع   وحنن أناس ال نرى القتل سبة

   على هالك عينا لنا الدهر تدمع   جالد على ريب احلوادث ال نرى

   وال حنن مما جرت احلرب جنزع   يا بشيء نقولهبنو احلرب ال نع

   وال حنن من أظفارها نتوجع   بنو احلرب إن نظفر فلسنا بفحش

   ويفرح عنه من يليه ويسفع   وكنا شهابا يتقي الناس حره

 لكم طلب من آخر الليل متبع  فخرت على ابن الزبعرى وقد سرى

  أخزى مقاما وأشنعمن الناس من  فسل عنك يف عليا معد وغريها

   ومن خده يوم الكريهة أضرع   ومن هو مل تترك له احلرب مفخرا

   علكيم وأطراف األسنة شرع   شددنا حبول اهللا والنصر شدةً

   عزاىل مزدا ماؤها يتهزع   تكر القنا فيكم كأن فروعها

   بذكر اللواء فهو يف احلمد أسرع   عمدنا إىل أهل اللواء ومن يطر

 أىب اهللا إال أمره وهو أصنع  فخانوا وقد أعطوا يداً وختاذلوا

   جمالدنا عن جذمنا كل فخمة   :   وكان كعب بن مالك قد قال   :  قال ابن هشام 

 نعم ؛ فقال   :   فقال كعب   ؟   جمالدنا عن ديننا   :   أيصلح أن تقول   :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ما قاله ابن الزبعرى قال   .   جمالدنا عن ديننا   :   فهو أحسن ؛ فقال كعب   :   صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

     :   وقال عبداهللا بن الزبعرى يف يوم أحد   :  ابن إسحاق 

   إمنا تنطق شيئاً قد فعل   يا غراب البني امسعت فقل

   وكال ذلك وجه وقبل   إن للخري وللشر مدى

   وسواء قرب مثٍر ومقل   عطيات خساس بينهموال

 وبنات الدهر يلعنب بكل  كل عيش ونعيم زائل

   فقريض الشعر يشفي ذا الغلل   أبلغن حسان عين آية

 وأكف قد أُِترت ورجل  كم ترى باجلر من مججمة

تِريانَ سعن كُماة أهلكوا يف املنتزل   وساربيلَ حس   

   ماجد اجلدين مقدام بطل    سيدكم قتلنا من كرمي
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   غري ملتاث لدى وقع األسل   صادق النجدة قرم بارع

 بني أقحاف وهام كاحلجل    ؟  فسل املهراس من ساكنه 

   جزع احلزرج من وقع األسل   ليت أشياخي ببدر شهدوا

   واستحر القتل يف عبد األشل   حني حكَّت بقباٍء بركها

   رقص احلفَّان يعلو يف اجلبل   اكم رقَّصاًمث خفوا عند ذ

   وعدلنا ميل بدر فاعتدل   فقتلنا الضعف من أشرافهم

   لو كررنا لفعلنا املفتعل   ال ألوم النفس إال أننا

   علَالً تعلوهم بعد ل   بسيوف اهلند تعلوا هامهم

  إجابة حسان له

     :   قال   :  نه فأجابه حسان بن ثابت األنصاري رضي اهللا ع

   كان منا الفضل فيها لو عدل    ذهبت يا ابن الزبعرى وقعة 

   وكذاك احلرب أحيانا دول   ولقد نلتم ونلنا منكم

   حيث وى علالً بعد ل   نضع األسياف يف أكتافكم

 كسالح النيب يأكلن العصل  خنرج األصبح من أستاهكم

   رباً يف الشعب أشباه الرسل ه  إذ تولُّون على أعقابكم

   فأجأناكم إىل سفح احلبل   إذ شددنا شدة صادقة

  من يالقوه من الناس يهل   خبناطيل كأمذاق املال

   ومألنا الفرط منه والرجل    ضاق عنا الشعب إذ جنزعه 

   أُيدوا جربيل نصراً فرتل   برجال لستم أمثاهلم

   طاعة اهللا وتصديق الرسل   قىوعلونا يوم بدر بالت

   وقتلنا كل جحجاح رفل   وقتلنا كل رأس منهم

    

   يوم بدر وأحاديث املثل   وتركنا يف قريش عورة

 يوم بدر والتنابيل اهلبل  ورسول اهللا حقاً شاهد

   مثل ما جيمع يف اخلصب اهلمل   يف قريش من مجوع مجعوا

      ضر الناس إذا البأس نزل حن  حنن ال أمثالكم ولْد استها
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يف قريش      :   وقوله   .   والبيت الذي قبله   "   وأحاديث املثل   "     :   وأنشدين أبو زيد األنصاري   :  قال ابن هشام 
     .   عن غري ابن إسحاق   من مجوع مجعوا

  شعر لكعب يبكي به حمزة و قتلى أحد

   يبكي محزة بن عبداملطلب ، وقتلى أحد من املسلمني   :   بن مالك  وقال كعب  :  قال ابن إسحاق 

  وكنت مىت تذكر تلجج   نشجت وهل لك من منشِج

   أحاديث يف الزمن األعوج   تذكُّر قوٍم أتاين هلم

   من الشوق واحلزن املنِضج   فقلبك من ذكرهم خافق

   كرام املداخل واملَخرج   وقتالهم يف جنان النعيم

   لواء الرسول بذي األضوج   مبا صربوا حتت ظلّ اللِّواء

   مجيعا بنو األوس واخلزرج   غداة أجابت بأسيافها

   على احلق ذي النور واملنهج   وأشياع أمحد إذ شايعوا

   وميضون يف القسطل املرهج   فما برحوا يضربون الكماة

   إىل جنة دوحة املوجل   كذلك حىت دعاهم مليك

   على ملة اهللا مل حيرج   فكلهم مات حر البالء

   بذي هبة صارم سلجج   كحمزة ملا وىف صادقا

   يرببر كاجلمل األدعج   فالقاه عبد بين نوفل

   تلهب يف اللهب املوهج   فأوجره حربة كالشهاب

   وحنظلة اخلري مل حينج   ونعمان أوىف مبيثاقه

 رتل فاخر الزبرجإىل م  عن احلق حىت غدت روحه

   من النار يف الدرك املرتج   أولئك ال من ثوى منكم

  ما أجابه به ضرار

  فأجابه ضرار بن اخلطاب الفهري فقال 

 ويبكي من الزمن األعوج  أجيزع كعب ألشياعه

 تروح يف صادر حمنج  عجيج املذكي رأي إلفه

 يعجعج قسرا ومل حيدج  فراح الروايا وغادرنه
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 وللينء من حلمه ينضج  ب يثين البكافقوال لكع

من اخليل ذي قسطل مرهج  ملصرع إخوانه يف مكر 

 وعتبة يف مجعنا السورج  فيا ليت فهرا وأشياعه

 بقتلى أصيبت من اخلزرج  فيشفوا النفوس بأوتارها

 أصيبوا مجيعا بذي األضوج   وقتلى من األوس يف معرك 

  خملجمبطرد مارن  ومقتل محزة حتت اللواء

 بضربة ذي هبة سلجج  وحيث انثىن مصعب ثاويا

 تلهب كاللهب املوهج  بأحد وأسيافنا فيهم

  كأسد الرباح فلم تعنج   غداة لقيناكم يف احلديد

 وأجرد ذي ميعة مسرج  بكل جملِّحة كالعقاب

 سوى زاهق النفس أو حمرج  فدسناهم مث حىت انثنوا

 عن أيب زيد    ذي النور واملنهج    وقول كعب   .  لم بالشعر ينكرها لضرار  وبعض أهل الع  :  قال ابن هشام 
     .  األنصاري 

 ما قاله ابن الزبعرى يوم أحد

     :   وقال عبداهللا بن الزبعرى يف يوم أحد يبكي القتلى   :  قال ابن إسحاق 

 وقد بان من حبل الشباب قطوع  أال ذرفت من مقلتيك دموع

 نوى احلي دار باحلبيب فجوع  املزار وفرقتوشط مبن وى 

 وإن طال تذراف الدموع رجوع  وليس ملا وىل على ذي حرارة

 أحاديث قومي واحلديث يشيع  فذر ذا ولكن هل أتى أم مالك

 عناجيج منها متلد ونزيع  وجمنبنا جردا إىل أهل يثرب

 ضرور األعادي للصديق نفوع  عشية سرنا يف هلام يقودنا

انشدغدير بضوج الواديني نقيع   علينا كل زعف كأ 

 وعاينهم أمر هناك فظيع  فلما رأونا خالطتهم مهابة

 م وصبور القوم مث جزوع   وودوا لو أن األرض ينشق ظهرها 

 حريق ترقى يف األباء سريع  وقد عريت بيض كان وميضها
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 عومنها مسام للعدو ذري  بأمياننا نعلوا ا كل هامة

 ضباع وطري يعتفني وقوع  فغادرن قتلى األوس غاصبة م

  بأبدام من وقعهن جنيع   ومجع بين النجار يف كل تلعة

 ولكن عال والسمهري شروع  ولوال علو الشعب غادرن أمحدا

 ويف صدره ماضي الشباة وقيع   كما غادرت يف الكر محزة ثاويا 

 طري جيفن وقوععلى حلمه   ونعمان قد غادرن حتت لوائه

 كما غال أشطان الدالء نزوع  بأحد وأرماح الكماة يردم

انما أجابه حس  

  فأجابه حسان بن ثابت فقال 

 بالقع ما من أهلن مجيع  أشاقك من أم الوليد ربوع

 من الدلو رجاف السحاب مهوع  عفاهن صيفي الرياح وواكف

 مام كنوعرواكد أمثال احل  فلم يبق إال موقد النار حوله

   نوى ملتينات احلبال قطوع   فدع ذكر دار بددت بني أهلها

   سفيه فإن احلق سوف يشيع   وقل إن يكن يوم بأحد يعده

   وكان هلم ذكر هناك رفيع   فقد صابرت فيه بنو األوس كلهم

   وما كان منهم يف اللقاء جزوع   وحامي بنو النجار فيه وصابروا

   هلم ناصر من رم وشفيع   ال خيذلونهأمام رسول اهللا 

   وال يستوي عبد ويفٌّ ومضيع   وفوا إذ كفرمت يا سخني بربكم

   فال بد أن يردى هلن صريع   بأيديهم بيض إذا ِمحش الوغى

 وسعدا صريعا والوشيج شروع  كما غادرت يف النقع عتبة ثاويا

   ميص جنيع أبيا وقد بل الق   وقد غادرت حتت العجاجة مسندا 

   على القوم مما قد يثرن نقوع   بكف رسول اهللا حيث تنصبت

   ويف كل قوم سادة وفروع   أولئك قوم ساده من فروعكم

   وإن كان أمر يا سخني فظيع   ن نعز اهللا حىت يعزنا

   قتيل ثوى هللا وهو مطيع   فال تذكروا قتلى ومحزة فيهم

   وأمر الذي يقضي األمور سريع   فإن جنان اخللد مرتلة له
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   محيم معا يف جوفها وضريع   وقتالكم يف النار أفضل رزقهم

 ماضي الشباة ، وطري      :   وقوله   .   وبعض أهل العلم بالشعر ينكرمها حلسان وابن الزبعرى   :  قال ابن هشام 
   عن غري ابن إسحاق   جيفن 

  شعر عمرو بن العاصي في يوم أحد

     :   وقال عمرو بن العاصي يف يوم أحد   :  ال ابن إسحاق ق

 مع الصبح من رضوى احلبيك املنطق  خرجنا من الفيفا عليهم كأننا

 لدى جنب سلع واألماين تصدق  متنت بنو النجار جهال لقاءنا

 كراديس خيل يف األزقة مترق  فما راعهم بالشر إال فجاءة

 ودون القباب اليوم ضرب حمرق  أرادوا لكيما يستبيحوا قبابنا

 إذ رامها قوم أبيحوا وأحنقوا  وكانت قبابا أومنت قبل ما ترى

 وأميام باملشرفية بروق  كأن رءوس اخلزرجيني غدوة

  رد كعب بن مالك عليه

    فأجابه كعب بن مالك فيما ذكر ابن هشام فقال 

  مصدقوعندهم من علمنا اليوم  أال أبلغا فهرا على نأي دارها

 صربنا ورايات املنية ختفق   بأنا غداة السفح من بطن يثرب 

 إذا طارت األبرام نسمو ونرتق  صربنا هلم والصرب منا سجية

 وقدما لدى الغايات جنري فنسبق  على عادة تلكم جرينا بصربنا

 نيب أتى باحلق عف مصدق  لنا حومة ال تستطاع يقودها

 مقطع أطراف وهام مفلق   أال هل أتى أفناء فهر بن مالك 

     :   وقال ضرار بن اخلطاب   :  شعر ضرار بن اخلطاب يف يوم أحد قال ابن إسحاق 

 إذا جالت اخليل بني اجلزع والقاع  إين وجدك لوال مقدمى فرسي

 أصوات هام تزاقي أمرها شاعي   ما زال منكم جبنب احلزع من أحد 

 امته كفروة الراعيأفالق ه  وفارس قد أصاب السيف مفرقة

 بصارم مثل لون امللح قطاع  إين وجدك ال أنفك منتطقا

 حنو الصريخ إذا ما ثوب الداعي  على رحالة ملواح مثابرة
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 وال لئاٍم غداة البأس أوراع  وما انتميت إىل خور وال كشف

 شم العرانني عند املوت لذاع   بل ضاربني حبيبك البيض إذ حلقوا 

  يسعون للموت سعيا غري دعداع   مسترخ محائلهمشم اليل 

  وقال ضرار بن الخطاب أيضا

 واخلزرجية فيها البيض تأتلق  ملا أتت من بين كعب مزينة

 وراية كجناح النسر ختتفق  وجردوا مشرفيات مهندة

 تنسى ملا خلفها ما هزهز الورق  فقلت يوم بأيام ومعركة

 ح القتال وأسالب الذين لقواري  قد عودوا كل يوم أن تكون هلم

 منها وأيقنت أن اد مستبق  خريت نفسي على ما كان من وجل

 وبله من جنيع عانك علق   أكرهت مهري حىت خاض غمرم 

 نفخ العروق رشاش الطعن والورق  فظل مهري وسربال جسيدومها

 حىت يفارق ما يف جوفه احلدق  أيقنت أين مقيم يف ديارهم

 مثل املغرية فيكم ما به زهق  يا بين خمزوم إنّ لكمال جتزعوا 

   .  تعاوروا الضرب حىت يدبر الشفق   صرباً فدى لكم أمي وما ولدت

  ما قاله عمرو بن العاصي في يوم أحد

  وقال عمرو بن العاصي 

 شرها بالرضف نزوا  ملا رأيت احلرب يرتو

 الناس بالضراء حلوا  وتناولت شهباء تلحو

 واحلياة تكون لغوا  أن املوت حقأيقنت 

 عتد يبذ اخليل رهوا  محلت أثوايب على

  يعلو الطرف علوا    سلس إذا نكنب يف البيداء 

 عطفه يزداد زهوا  وإذا ترتل ماؤه من

 راعه الرامون دحوا  زبد كيعفور الصرمية

 للخيل إرخاء وعدوا  شنج نساه ضابط
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  قطواالروع إذ ميشون  ففدى هلم أمي غداة

 إذ جلته الشمس جلوا  سريا إىل كبس الكتيبة

     .   وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو   :  قال ابن هشام 

  ما رد به كعب بن مالك

     :   فأجاما كعب بن مالك ، فقال   :  قال ابن إسحاق 

 والصدق عند ذوي األلباب مقبول  أبلغ قريشاً وخري القول أصدقه

 أهل اللواء ففيما يكثر القيل  نا بقتالنا سراتكمأن قد قتل

 فيه مع النصر ميكال وجربيل  ويوم بدر لقيناكم لنا مدد

 والقتل يف احلق عند اهللا تفضيل  إن تقتلونا فدين احلق فطرتنا

 فرأي من خالف اإلسالم تضليل  وإن تروا أمرنا يف رأيكم سفها

  احلرب اصدى اللون مشغولإن أخا  فال متنوا لقاح احلرب واقتعدوا

 عرج الضباع له خذم رعابيل  إن لكم عندنا ضربا تراح له

 وعندنا لذوي األضغان تنكيل  إنا بنو احلرب منريها وننتجها

 منه التراقي وأمر اهللا مفعول   إن ينج منها ابن حرب بعد ما بلغت 

 ملن يكون له لب ومعقول  فقد أفادت له حلما وموعظة

 ضرب بشاكلة البطحاء ترعيل   ببطن السيل كافحكمولو هبطتم

 مما يعدون للهيجا سرابيل  تلقاكم عصب حول النيب هلم

 ال جبناء وال ميل معازيل  من جذم غسان مسترخ محائلهم

 متشي املصاعبة األدم املراسيل  ميشون حتت عمايات القتال كما

  مشموليوم زذاذ من اجلوزاء  أو مثل مشي أسود الظل ألثقها

 قيامها فلج كالسيف لول  يف كل سابغة كالنهي حمكمة

 ويرجع السيف عنها وهو مفلول  ترد حد قرام النبل خاسئة

 وللحياة ودفع املوت تأجيل  ولو قذفتم بسلع عن ظهوركم

 تعفو السالم عليه وهو مطلول  ما زال يف القوم وتر منكم أبدا

 نة مأسور ومقتولشطر املدي  عبد وحر كرمي موثق قنصا

 منا فوارس ال عزل وال ميل  كنا نؤمل أخراكم فأعجلكم
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 حقاً بأن الذي قد جر حممول  إذا جىن فيهم اجلاين فقد علموا

 وال ملوم وال يف الغرم خمذول  ما حنن ال حنن من إمث جماهرة

    

  شعر حسان يذكر عدة أصحاب اللواء

   - هذه أحسن ما قيل   :   قال ابن هشام -اللواء يوم أحد وقال حسان بن ثابت يذكر عدة أصحاب 

 وخيال إذا تغور النجوم  منع النوم بالعشاء اهلموم

 سقم فهو داخل مكتوم  من حبيب أضاف قلبك منه

 واهن البطش والعظام سؤوم  يا لقومي هل يقتل املرء مثلي

 عليها ألندبتها الكلوم  لو يدب احلوىل من ولد الذر

جلني ولؤلؤ منظوم  ا العطر والفراش ويعلوهاشأ 

 غري أن الشباب ليس يدوم  مل نفتها مشس النهار بشيٍء

 الن عند النعمان حني يقوم  إن خاىل خطيب جابيه اجلو

 يوم نعمان يف الكبول سقيم  وأنا الصقر عند باب ابن سلمى

 يوم راحا وكبلهم خمطوم  وأيب وواقد أطلقا يل

 كل كف جزء هلا مقسوم  دين عنهم مجيعاورهنت الي

 كل دار فيهما أب يل عظيم  وسطت نسبيت الذوائب منهم

 يوم التقت عليه اخلصوم   وأيب يف مسيحة القائل الفأصل 

 خامل يف صديقه مذموم  تلك أفعالنا وفعل الزبعرى

 وجهل غطا عليه النعيم  رب حلم أضاعه عدم املال

 ن سيب من الرجال الكرميإ  ال تسبنين فلست بسيب

  أم حلاين بظهر غيب لئيم   ما أبايل أنب باحلزن تيس

 أسرة من بين قصي صميم  ويل البأس منكم إذ رحلتم

 يف رعاع من القنا خمزوم  تسعة حتمل اللواء وطارت

 يف مقام وكلهم مذموم  وأقاموا حىت أبيحوا مجعيا

 رمي كرميأن يقيموا إن الك  بدم عانك وكان حفاظا

 والقنا يف حنورهم حمطوم  وأقاموا حىت أزيروا شعوبا
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 أن يقيموا وخف منها احللوم  وقريش تفر منا لواذا

 إمنا حيمل اللواء النجوم  مل تطق محلة العواتق منهم

   :  ، فقال هلم  ليالً ، فدعا قومه    منع النوم بالعشاء اهلموم      :   قال حسان هذه القصيدة   :  قال ابن هشام 

  خشيت أن يدركين أجلي قبل أن أصبح ، فال ترووها عين 

  ما قاله الحجاج بن عالط

 أنشدين أبو عبيدة للحجاج بن عالط السلمي ميدح أبا احلسن أمري املؤمنني علي بن أيب   :  قال ابن هشام 
 صاحب ؛ لواء املشتركني طالب ، ويذكر قتله طلحة بن أيب طلحة بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار

     :  يوم أحد 

  أعين ابن فاطمة املعم املخوال   هللا أي مذبب عن حرمة

 تركت طليحة للجبني جمدال  سبقت يداك له بعاجل طعنة

 باجلر إذ يهوون أخول أخوال  وشددت شدة باسل فكشفتهم

  حسان يبكي حمزة

ي محزة بن عبداملطلب ومن أصيب من أصحاب رسول اهللا  وقال حسان بن ثابت يبك  :  قال ابن إسحاق 
     :  صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد 

 بسحرية شجو النوائح  يا مي قومي فاندبن

 امللحات الدواحل  كاحلامالت الوقر بالثقل

 وجوه حرات صحائح  املعوالت اخلامشات

 ختضب بالذبائح   وكأن سيل دموعها األنصاب 

 هناك بادية املسائح  بنقضن أشعرا هلن

  بالضحى مشس روامح   وكأا أذناب خيل

 يذعذع بالبوارح  من بني مشزور وجمزور

 كدحتهن الكوادح  يبكني شجوا مسلبات

 جمل له جلب قوارح  ولقد أصاب قلوا

 كنا نرجي إذ نشائح  إذ أقصد احلدثان من

 دهر أمل له جوارح  أصحاب أحد غاهلم
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 إذا بعث املساحل  وحامينامن كان فارسنا 

 أنساك ما صر اللقائح  يا محزة ال واهللا ال

 اف وأرملة تالمح  ملناخ أيتام وأضي

 حرب حلرب وهي القح  وملا ينوب الدهر يف

 يا محز قد كنت املصامح  يا فارساً يا مدرها

 إذا ينوب هلن فادح  عنا شديدات اخلطوب

 املنافحوذاك مدرهنا   ذكرتين أسد الرسول

 عد الشريفون اجلحاجح  عنا وكان يعد إذ

 سبط اليدين أغر واضح  يعلو القماقم جهرة

    

  ذو علة باحلمل آنح   ال طائش رعش وال

 منه سيب أو منادح  حبر فليس يغيب جاراً

 والثقيلون املراجح   أودي شباب أويل احلفائظ 

 ما يصففهن ناضح  املطعمون إذا املشايت

 من شحمه شطب شرائح  الد وفوقهحلم اجل

 ما رام ذو الضغن املكاشح  ليدافعوا عن جارهم

 كأم املصابح  هلفي لشبان رزئناهم

 خضارمة مسامح  شم بطارقة غطارفة

 إن احلمد رابح  املشترون احلمد باألموال

 يوما إذا ما صاح صائح  واجلامزون بلجمهم

 احلمن زمان غري ص  من كان يرمي بالنواقر

 يرمسن يف غرب صحاصح  ما إن تزال ركابه

 ركب صدورهم رواشح  راحت تبارى وهو يف

 ليس من فوز السفائح  حىت تئوب له املعايل

 كالعود شذَّ به الكوافح  يا محزة قد أوحدتين

 املكور والصفائح  أشكو إليك وفوقك الترب

 إذ أجاد الضرح ضارح  من جندل نلقيه فوقكم
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 بالترب سوته املماسح  شونهيف واسع حي

 وقولنا برح بوارح  فغزاؤنا أنا نقول

 أوقع احلدثان جانح  من كان أمسى وهو عما

 هللكانا النوافح  فليأتنا فلتبك عيناه

 ذوي السماحة واملمادح  القائلني الفاعلني

 طوال الدهر مائح  من ال يزال ندى يديه له

 اجلامزون      :   وبيته   املطعمون إذا املشايت      :  علم بالشعر ينكرها حلسان ، وبيته  وأكثر أهل ال  :  قال ابن هشام 
     :   عن غري ابن إسحاق   من كان يرمى بالنواقر      :   وبيته   بلجمهم 

  في بكاء حمزةان أيضاشعر حس

     :  طلب  وقال حسان بن ثابت أيضاً يبكي محزة بن عبدامل  :  قال ابن إسحاق 

 بعدك صوب املسبل اهلاطل  أتعرف الدار عفا رمسها

  فمدفع الروحاء يف حائل   بني السراديح فأدمانة

 مل تدر ما مرجوعة السائل  ساءلتها عن ذاك فاستعجمت

 وابك على محزة ذي النائل   دع عنك داراً قد عفا رمسها 

 احلغرباء يف ذي الشبم امل  املالئ الشيزي إذا أعصفت

 يعثر يف ذي اخلروص الذابل  والتارك القرن لدى لبدٍة

 كالليث يف غابته الباسل  والالبس اخليل إذ اجحمت

 مل مير دون احلق بالباطل  أبيض يف الذروة من هاشم

 شلت يدا وحشي من قاتل  مال شهيدا بني أسيافكم

 مطرورة مارنة العامل  أي امرىء غادر يف أله

 واسود نور القمر الناصل  قدانهأظلمت األرض لف

 عالية مكرمة الداخل  صلى عليه اهللا يف جنة

 يف كل أمر نابنا نازل  كنا نرى محزة حرزا لنا

 يكفيك فقد القاعد اخلاذل  وكان يف اإلسالم ذا تدرأ

 دمعا وأذري عربة الثاكل  ال تفرحي يا هند واستجليب

 ج اجلائلبالسيف حتت الره  وابكي على عتبة إذ قطه
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 من كل عات قلته جاهل  إذا خر يف مشيخة منكم

 ميشون حتت احللق الفاضل  أرداهم محزة يف أسرة

 نعم وزير الفارس احلامل  غداة جربيل وزير له

  ما قاله كعب بن مالك في رثاء لحمزة

     :  وقال كعب بن مالك يبكي محزة بن عبداملطلب 

دهسلخ الشباب األغيدوجز  طرقت مهومك فالرقاد معت أن س 

 فهواك غوري وصحوك منجد  ودعت فؤادك للهوى ضمرية

 قد كنت يف طلب الغواية تفند   فدع التمادى يف الغواية سادرا 

 أو تستفيق إذا اك املرشد  ولقد أىن لك أن تناهى طائعا

 ظلت بنات اجلوف منها ترعد  ولقد هددت لفقد محزة هدة

 لرأيت راسي صخرها يتبدد  مبثلهولو أنه فجعت حراء 

 حيث النبوة والندى والسودد  قرم متكَّن يف ذؤابة هاشم

 ريح يكاد املاء منها جيمد  والعاقر الكوم اجلالد إذا غدت

    

 يوم الكريهة والقنا يتقصد  والتارك القرن الكمي جمدال

 ذو لبدة شئن الرباثن أربد  وتراه يرفل يف احلديد كأنه

 ورد احلمام فطاب ذاك املورد  يب حممد وصفيهعم الن

 نصروا النيب ومنهم املستشهد  وأتى املنية معلماً يف أسرة

 لتميت داخل غصة ال تربد  ولقد أخال بذاك هندا بشرت

  يوما تغيب فيه عنها األسعد   مما صبحنا بالعقنقل قومها

 جربيل حتت لوائنا وحممد  وببئر بدر إذ يرد وجوههم

 قسمني يقتل من نشاء ويطرد   رأيت لدى النيب سرامحىت

  عتبة منهم واألسود  :  سبعون   فأقام بالعطن املعطن منهم

 فوق الوريد هلا رشاش مزبد   وابن املغرية قد ضربنا ضربة 

 عضب بأيدي املؤمنني مهند  وأمية اجلمحي قوم ميله

 م شردواخليل تثفنهم نعا  فأتاك فلُّ املشركني كأم
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 أبدا ومن هو يف اجلنان خملَّد  شتان من هو يف جهنم ثاويا

  وقال كعب أيضاً يبكي محزة 

 وبكي النساء على محزة  صفية قومي وال تعجزي

 على أسد اهللا يف اهلزة  وال تسأمي أن تطيلي البكا

 وليث املالحم يف البزة  فقد كان عزاً أليتامنا

 وان ذي العرش والعزةورض  يريد بذاك رضا أمحٍد

  ما قاله كعب في غزوة أحد

     :  وقال كعب أيضاً يف أحد 

 أن تسأيل عنكك من جيتدينا  إنك عمر أبيك الكرمي

 خيربك من قد سألت اليقينا  فإن تسأيل مث ال تكذيب

 كنا مثاال ملن يعترينا  بأنا ليايل ذات العظام

 السنينامن الضر يف أزمات   تلوذ البجود بأذرائنا

 وبالصرب والبذل يف املعدمينا  جبدوى فضول أوىل وجدنا

 ممن نوازي لدن أن برينا  وأبقت لنا جلمات احلروب

 حيسبها من رآها الفتينا  معاطن وى إليها احلقوق

 صحما دواجن محرا وجونا  ختيس فيها عتاق اجلمال

 يقدم جأواء جوال طحونا  ودفَّاع رجٍل كموج الفرات

 رجراجة تربق الناظرينا  ترى لوا مثل لون النجوم

 فسل عنه ذا العلم ممن يلينا  فإن كنت عن شأننا جأهال

 عوانا ضروسا عضوضا حجونا  بنا كيف نفعل إن قلَّصت

 حىت تدر وحىت تلينا  ألسنا نشد عليها العصاب

 شديد التهاول حامي األرينا  ويوم له رهج دائم

 تنفي قواحزه املقرفينا  قتالطويل شديد أوار ال

 مثاالً على لذٍَّة مرتفينا  ختال الكماة بأعراضه

 كئوس املنايا حبد الظبينا  تعاور أميام بينهم

 وحتت العماية واملعلمينا  شهدنا ككنا أويل بأسه
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 وبصرية قد أمجن اجلفونا   خبرس احلسيس حسان رواء 

  إذا ما يناوما ينتهني  فما ينفللن وما ينحنني

 يفجعن بالظل هاما سكونا  كربق اخلريف بأيدي الكماة

 وسوف نعلم أيضاً بنينا  وعلمنا الضرب آباؤنا

 عن جل أحسابنا ما بقينا  جالد الكماة وبذل التالد

 وأورثه بعده آخرينا  إذا مر قرن كفى نسله

 وبينا نريب بنينا فنينا  نشب ولك آباؤنا

  أنبأك يف القوم إال هجينا  زبعرى فلمسألت بك ابن ال

 مقيما على اللؤم حينا فحينا  خبيثا تطيف بك املنديات

 قاتلك اهللا جلفا لعينا  تبجست جو رسول املليك

 نقي الثياب تقيا أمينا  بقول اخلنا مث ترمى به

يليه ، والبيت الثالث منه ، وصدر الرابع  والبيت الذي   "   بنا كيف نفعل   "     :   أنشدين بيته  :  قال ابن هشام 
 والبيت الذي يلييه والبيت الثالث منه ، أبو زيد األنصاري قال ابن   "  نشب ولك أباؤنا  "  منه ، وقوله 

   وقال كعب بن مالك أيضاً يف يوم أحد   :  إسحاق 

 ماذا لقينا وما القوا من اهلرب   سائل قريشا غداة السفح من أحد 

    

 ما إن نراقب من آل وال نسب   نا األسود وكانوا النمر إذ زحفوا ك

 حامي الذمار كرمي اجلد واحلسب  فكم تركنا ا من سيد بطل

 نور مضىء له فضل على الشهب  فينا الرسول شهاب مث يتبعه

 فمن جيبه إليه ينج من تبب  احلق منطقة والعدل سريته

 قلوب على رجف من الرعبحني ال  جند املقدم ماضي اهلم معتزم

 كأنه البدر مل يطبع على الكذب  ميضي ويذمرنا عن غري معصية

 وكذبوه فكنا أسعد العرب  بدا لنا فاتبعناه نصدقه

 وحنن نثفنهم مل نأل يف الطلب  جالوا وجلنا فما فاءوا

 حزب اإلله وأهل الشرك والنصب  ليسا سواء وشىت بني أمرمها

     .  نشدين من قوله ميضي ويذمرنا إىل آخرها أبو زيد األنصاري  أ  :  قال ابن هشام 
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  شعر ابن رواحة في رثاء حمزة

 أنشدنيها أبو زيد   :   قال ابن هشام   .   وقال عبداهللا ابن رواحة يبكي محزة بن عبداملطلب   :  قال ابن إسحاق 
     .  األنصاري لكعب بن مالك 

 ين البكاء وال العويلوما يع  بكت عيين وحق هلا بكاها

 أمحزة ذاكم الرجل القتيل  على أسد اإلله غداة قالوا

 هناك وقد أصيب به الرسول  أصيب املسلمون به مجيعا

 وأنت املاجد الرب الوصول  أبا يعلى لك األركان هدت

 خمالطها نعيم ال يزول  عليك سالم ربك يف جنان

 ن مجيلفكل فعالكم حس  أال يا هاشم األخيار صربا

 بأمر اهللا ينطق إذ يقول  رسول اهللا مصطرب كرمي

 فبعد اليوم دائلة تدول  أال من مبلغ عين لؤيا

 وقائعنا ا يشفي الغليل   وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 

 غداة اتاكم املوت العجيل  نسيتم ضربنا بقليب بدر

 عليه الطري حائمة جتول  غداة ثوى أبو جهل صريعا

 وشيبة عضه السيف الصقيل  نه خرا مجيعاوعتبة اب

 ويف حيزومه لدن نبيل  ومتركنا أمية جملعبا

 ففي أسيافنا منها فلول  وهام بىن ربيعة سائلوها

 فانت الواله العربى اهلبول  أال يا هند فابكي ال متلي

 حبمزة إن عزكم ذليل  أال يا هند ال تبدي مشاتا

   وقال كعب بن مالك   :   ابن إسحاق ما قاله كعب بن مالك يف أحد قال

  أتفخر منا مبا مل تلي   أبلغ قريشا على نأيها

 فواضل من نعم املفضل  فخرمت بقتلي أصابتهم

 أسودا حتامي عن األشبل  فحلوا جنانا وأبقوا لكم

 نيب عن احلق مل ينكل   تقاتل عن دينها ، وسطها 

 تأتليونبل العداوة ال   رمته معد بعور الكالم

     .   أبو زيد األنصاري   "  من نعم املفضل   "     :   وقوله   "  مل تلي   "   قوله   :   أنشدين   :  قال ابن هشام 
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  ما قاله ضرار بن الخطاب من الشعر في غزوة أحد

     :   وقال ضرار بن اخلطاب يف يوم أحد   :  قال ابن إسحاق 

 كأمنا جال يف أجفاا الرمد  ما بال عينك قد أزرى ا السهد

 قد حال من دونه األعداء والبعد  أمن فراق حبيب كنت تألفه

 إذ احلروب تلظت نارها تقد   أم ذاك من شغب قوم ال جداء م 

 وما هلم من لؤي وحيهم عضد  ما ينتهون عن الغي الذي ركبوا

 فما تردهم األرحام والنشد  وقد نشدناهم باهللا قاطبة

 واستحصدت بيننا األضعان واحلقد  ا ما أبوا إال حماربةحىت إذ

 قوانس البيض واحملبوكة السرد  سرنا إليهم جبيش يف جوانبه

 كأا حدا يف سريها تؤد  واجلرد ترفل باألبطال شازبة

 كأنه ليث غاب هاصر حرد  جيش يقودهم صخر ويرأسهم

 ي أحدفكان منا ومنهم ملتق  فأبرز احلني قوما من منازهلم

 كاملعز أصرده بالصردح الربد  فغودرت منهم قتلى جمدلة

 ومصعب من قنانا حوله قصد  قتلى كرام بنو النجار وسطهم

 ثكلى وقد حز منه األنف والكبد  ومحزة القرم مصروع تطيف به

    

 حتت العجاج وفيه ثعلب جسد  كأنه حني يكبو يف جديته

  النعام اهلارب الشردكما توىل   حوار ناب وقد وىل صحابته 

 رعبا ، فنجتهم العوصاء والكؤد  جملحني وال يلوون قد ملئوا

 من كل سالبة اثواا قدد  تبكي عليه نساء ال بعول هلا

 وللضباع اىل أجسادهم تفد  وقد تركناهم للطري ملحمة

     .   وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار   :  قال ابن هشام 

بو زعنة يوم أحدما ارتجز به أ   

     :   وقال أبو زعنة بن عبداهللا بن عمرو بن عتبة ؛ أخو بين جشم بن اخلزرج ، يوم أحد   :  قال ابن إسحاق 

 مل متنع املخزاة إال باألمل  انا أبو زعنة يعدو يب اهلزم
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   حيمي الذمار خزرجي من جشم

 وقال علي بن أيب طالب قال ابن   :  اق ما نسب لعلي رضي اهللا عنه من الرجز يوم أحد قال ابن إسح
 قاهلا رجل من املسلمني يوم أحد غري علي ، فيما ذكر يل بعض أهل العلم بالشعر ، ومل أر أحدا   :  هشام 

  منهم يعرفها لعلي 

 كان وفيا وبنا ذا ذمة   الهم إن احلارث بن الصمة 

 كليلة ظلماء مدهلمة  أقبل يف مهامة مهمة

 يبغي رسول اهللا فيما مثة  ح مجةبني سيوف ورما

   عن غري ابن إسحاق   "  كليلة   "     :   قوله   :  قال ابن هشام 

  ما قاله عكرمة يوم أحد

   وقال عكرمة بن أيب جهل يف يوم أحد   :  قال ابن إسحاق 

 ولن يروه اليوم إال مقبال   كلهم يزجره أرحب هال 

ى بن زرارة التميمي يبكي قتلى أحد من بين عبدالدار وقال حيمل رحما ورئيسا جحفال ما قاله أعش
 يبكي قتلى - مث أحد بين أسد بن عمرو بن متيم   :   قال ابن هشام -األعشى بن زرارة بن النباش التميمي 

     :  بين عبدالدار يوم أحد 

 بنو أيب طلحة ال تصرف  حيي من حي علي نأيهم

 م يعرفوكل ساق هل  مير ساقيهم عليهم ا

 من دونه باب هلم يصرف   ال جارهم يشكو والضيفهم 

  ما قاله ابن الزبعرى يوم أحد

     :  وقال عبداهللا بن الزبعرى يوم أحد 

 ومحزة يف فرسانه وابن قوقل   قتلنا ابن جحش فاغتبطنا بقتله 

 فليتهم عاجوا ومل نتعجل  وأفلتنا منهم رجال فأسرعوا

 سرام وكلنا غري عزل  اأقاموا لنا حىت تعض سيوفن

 ويلقوا صبوحا شره غري منجلي  وحىت يكون القتل فينا وفيهم

     .   عن غري ابن إسحاق   :     "   ويلقوا صبوحا   "     :   قوله   "   وكلنا   "   وقوله   :  قال ابن هشام 
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  ما رثت به صفية أخاها حمزة

     :  ملطلب تبكي أخاها محزة بن عبداملطلب  وقالت صفية بنت عبدا  :  قال ابن إسحاق 

 بنات أيب من أعجم وخبري  أسائلة أصحاب أحد خمافة

 وزير رسول اهللا خري وزير  فقال اخلبري إن محزة قد ثوى

 إىل جنة حييا ا وسرور  دعاه إله احلق ذو العرش دعوة

 حلمزة يوم احلشر خري مصري  فذلك ما كنا نرجي ونرجتي

 بكاء وحزنا حمضري ومسريي  ال أنساك ما هبت الصبافواهللا 

 يذود عن اإلسالم كل كفور  على أسد اهللا الذي كان مدرها

 لدى أضبع تعتادين ونسور   فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي 

 جزى اهللا خريا من أخ ونصري  أقول وقد أعلى النعي عشرييت

   بكاء وحزنا حمضري ومسريي

ا شماساما بكت به نعم زوجه   

     :   وقالت نعم ، امرأة مشاس بن عثمان ، تبكي مشاسا ، وقد أصيب يوم أحد   :  قال ابن إسحاق 

 على كرمي من الفتيان أباس   يا عني جودي بفيض غري إبساس 

 محال ألوية ركَّاب أفراس  صعب البديهة ميمون نقيبته

  املطعم الكاسيأودي اجلواد وأودى  أقول ملا أتى الناعي له جزعا

 ال يبعد اهللا عنا قرب مشاس  وقلت ملا خلت منه جمالسه

  ما قاله أبو الحكم أخو نعم يعزيها

       :   فقال   :  فأجاا أخوها ، وهو أبو احلكم بن سعيد بن يربوع ، يعزيها 

 فإمنا كان مشاس من الناس  إقىن حياءك يف ستر ويف كرم

 يف طاعة اهللا يوم الروع والباس  تهال تقتلي النفس إذ حانت مني

 فذاق يومئذ من كأس مشاس   قد كان محزة ليث اهللا فاصطربي 

     :  ما قالته هند بنت عتبة بعد رجوعها من أحد وقالت هند بنت عتبة ، حني انصرف املشركون عن أحد 

 وقد فاتين بعض الذي كان مطليب  رجعت ويف نفسي بالبل مجة
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 بين هاشم منهم ومن أهل يثرب   ريش وغريهم من أصحاب بدر من ق

 كما كنت أرجو يف مسريي ومركيب  ولكنين قد نلت شيئا ومل يكن

 وبعضهم   "   وقد فاتين بعض الذي كان مطليب   "     :   وأنشدين بعض أهل العلم بالشعر قوهلا   :  قال ابن هشام 
     .  ينكرها هلند ، واهللا أعلم 

  سنة ثالثذكر يوم الرجيع في

  مقتل خبيب وأصحابه

 حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي عن حممد بن إسحاق   :   حدثنا أبو حممد عبدامللك بن هشام ، قال   :  قال 
 قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أحد   :   حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة ، قال   :  املطليب ، قال 

     .  رهط من عضل والقارة 

  نسب عضل والقارة

 اهلُون ، بضم   .   ويقال   :   قال ابن هشام   .   عضل والقارة ، من اهلون بن خزمية بن مدركة   :  قال ابن هشام 
     .  اهلاء 

  النفر من المسلمن الذين ذهبوا لتعليمهم

نا نفرا من أصحابك يفقهوننا يف  يا رسول اهللا ، إن فينا إسالما ، فابعث مع  :   فقالوا   :  قال ابن إسحاق 
الدين ، ويقرئوننا القرآن ، ويعلموننا شرائع اإلسالم ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفرا ستة من 

 مرثد بن أيب مرثد الغنوي ، حليف محزة بن عبداملطلب ؛ وخالد بن البكري الليثي ،   :  أصحابه ، وهم 
ابت بن أيب األقلح ، أخو بين عمرو بن عوف بن مالك بن حليف بين عدي بن كعب ، وعاصم بن ث

األوس ؛ وخبيب بن عدي ، أخو بين جحجىب بن كلفة بن عمرو بن عوف وزيد بن الدثنة بن معاوية ، 
أخو بين بياضة بن عمرو بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غصب بن جشم بن اخلزرج ؛ وعبداهللا بن 

 غدر عضل والقارة مبن أرسلهم   .   بن عمرو بن مالك بن األوس طارق ، حليف بين ظفر بن اخلزرج
الرسول وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على القوم مرثد بن أيب مرثد الغنوي ، فخرج مع القوم ، 

حىت إذا كانوا على الرجيع ، ماء هلذيل بناحية احلجاز ، على صدور اهلدأة غدروا م ، فاستصرخوا 
 فلم يرع القوم ، وهم يف رحاهلم إال الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم ، فأخذوا أسيافهم عليهم هذيال
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 إنا واهللا ما نريد قتلكم ، ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ، ولكم   :  ليقاتلوهم ، فقالوا هلم 
     .  عهد اهللا وميثاقه أن ال نقتلكم 

  من قتل منهم

 واهللا ال نقبل من مشرك عهدا وال   :  ، وخالد بن البكري ، وعاصم بن ثابت ، فقالوا فأما مرثد بن أيب مرثد 
     :  عقدا أبدا ؛ فقال عاصم بن ثابت 

 والقوس فيها وتر عنابل  ما عليت وأنا جلد ونابل

 املوت حق واحلياة باطل   تزل عن صفحتها املعابل 

 باملرء واملرء إليه آئل  وكل ما حم اإلله نازل

     :   وقال عاصم بن ثابت أيضاً   .   ثاكل   :   هابل   :  قال ابن هشام  إن مل أقاتلكم فأمي هابل 

 وضالة مثل اجلحيم املوقد  أبو سليمان وريش املقعد

 وجمنأ من جلد ثور أجرد   إذا النواجي افترشت مل أرعد 

   ومؤمن مبا على حممد

     :  وقال عاصم بن ثابت أيضاً 

 وكان قومي معشرا كراما   سليمان ومثلي رامى أبو 

       .   مث قاتل القوم حىت قتل وقتل صاحباه   .   أبا سليمان   :  وكان عاصم بن ثابت يكىن 

  حماية الدبر عاصما

فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ، ليبيعوه من سالفة بنت سعد بن شهيد ، وكانت قد نذرت 
 لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن يف قحفه اخلمر ، فمنعه الدبر ، فلما   :  أحد حني أصاب ابنيها يوم 

 فنأخذه فبعث اهللا الوادي ، فاحتمل عاصما ،   .   دعوه ميسي فتذهب عنه   :  حالت بينه وبينهم ، قالوا 
تنجسا ؛  وقد كان عاصم قد أعطى اهللا عهدا أن ال ميسه مشرك ، وال ميس مشركا أبدا ،   .  فذهب به 

 كان   "   حيفظ اهللا العبد املؤمن   "     :   حني بلغه أن الدبر منعته   :  فكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
عاصم نذر أن ال ميسه مشرك ، وال ميس مشركا أبدا يف حياته ، فمنعه اهللا بعد وفاته ، كما امتنع منه يف 

       .  حياته 

ل عبداهللا بن طارقبيع خبيب وابن الدثنة وقت   
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وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي ، وعبداهللا بن طارق فالنوا ورقوا ورغبوا يف احلياة ، فأعطوا بأيديهم 
فأسروهم ، مث خرجوا إىل مكة ، ليبيعوهم ا ، حىت إذا كانوا بالظهران انتزع عبداهللا بن طارق يده من 

فرموه باحلجارة حىت قتلوه ، فقربه ، رمحه اهللا ، بالظهران ؛ القران ، مث أخذ سيفه ، واستأخر عنه القوم ، 
 فباعومها من قريش بأسريين من   :   قال ابن هشام   .  وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا ما مكة 

 لعقبة  فابتاع خبيبا حجري بن أيب إهاب التميمي ، حليف بين نوفل ،  :   قال ابن إسحاق   .  هذيل كانا مبكة 
   :   قال ابن هشام   .  بن احلارث بن عامر بن نوفل ، وكان أبو إهاب أخا احلارث بن عامر ألمه لقتله بأبيه 

 أحد بين   :  احلارث بن عامر ، خال أيب إهاب ، وأبو إهاب أحد بين أسيد بن عمرو بن متيم ؛ ويقال 
     .  عدس بن زيد بن عبداهللا بن دارم ، من بين متيم 

   قوة إيمان ابن الدثنةمن

 وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه ، أمية بن خلف ، وبعث به   :  قال ابن إسحاق 
 واجتمع رهط   .  صفوان بن أمية مع موىل له ، يقال له نسطاس ، إىل التنعيم ، وأخرجوه من احلرم ليقتلوه 

 أنشدك اهللا يا زيد ، أحتب   :  ال له أبو سفيان حني قدم ليقتل من قريش ، فيهم أبو سفيان بن حرب ؛ فق
واهللا ما أحب أن حممدا اآلن يف     :   قال   ؟  أن حممدا عندنا اآلن يف مكانك نضرب عنقه ، وأنك يف أهلك 
 رأيت من  ما  :   يقول أبو سفيان   :   قال   .  مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ، وأين جالس يف أهلي 

     .  الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممٍد حممدا ؛ مث قتله ِنسطاس ، يرمحه اهللا 

  دعوة خبيب ومقتله

وأما خبيب بن عدي ، فحدثين عبداهللا بن أيب جنيح ، أنه حدث عن ماوية ، موالة حجري بن أيب إهاب ، 
، فلقد اطلعت عليه يوما ، وإن يف يده  كان خبيب عندي ، حبس يف بييت   :  وكانت قد أسلمت ، قالت 

   :   قال ابن إسحاق   .  لقطفا من عنب ، مثل رأس الرجل يأكل منه ، وما أعلم يف أرض اهللا عنبا يؤكل 

 ابعثي   :   قال يل حني حضره القتل   :  وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة وعبداهللا بن أيب جنيح مجيعا أا قالت 
 ادخل ا على هذا   :   فأعطيت غالما من احلي املوسى ؛ فقلت   :  ا للقتل ؛ قالت إيل حبديدة أتطهر 

 ماذا صنعت ، أصاب واهللا الرجل   :   فواهللا ما هو إال أن وىل الغالم ا إليه ؛ فقلت   :  الرجل البيت ؛ قالت 
 لعمرك ، ما   :   يده مث قال ثأره بقتل هذا الغالم ، فيكون رجال برجل ، فلما ناوله احلديدة أخذها من

 إن الغالم   :   ويقال   :   قال ابن هشام   .  خافت أمك غدري حني بعثتك ذه احلديدة إيل ، مث خلى سبيله 
       .  ابنها 
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 إن   :   مث خرجوا خببيب ، حىت إذا جاءوا به إىل التنعيم ليصلبوه ، قال هلم   :   قال عاصم   :  قال ابن إسحاق 
 دونك فاركع ، فركع ركعتني أمتهما وأحسنهما ،   :  أيتم ان تدعوين حىت أركع ركعتني فافعلوا ، قالوا ر

   .  أما واهللا لوال أن تظنوا أين إمنا طولت جزعا من القتل الستكثرت من الصالة   :  مث أقبل على القوم فقال 

 مث رفعوه على   :   قال   .   القتل للمسلمني  فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتني الركعتني عند  :  قال 
 اللهم   :   اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك ، فبلغه الغداة ما يصنع بنا ، مث قال   :  خشبة ، فلما أوثقوه ، قال 

يان  فكان معاوية بن أيب سف  .   مث قتلوه رمحه اهللا   .  أحصهم عددا ، واقتلهم بددا ، وال تغادر منهم احدا 
 حضرته يومئذ فيمن حضره مع أيب سفيان ، فلقد رأيته يلقيين إىل األرض فرقا من دعوة خبيب ،   :  يقول 

 حدثين حيىي بن   :   قال ابن إسحاق   .   إن الرجل إذا دعي عليه ، فاضطجع جلنبه زالت عنه   :  وكانوا يقولون 
 ما أنا واهللا قتلت   :   بن احلارث ، قال مسعته يقول عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عباد ، عن عقبة

خبيبا ، ألين كنت أصغر من ذلك ، ولكن أبا ميسرة ، أخا بن عبدالدار ، أخذ احلربة فجعلها يف يدي ، 
 كان   :   وحدثين بعض أصحابنا ، قال   :   قال ابن إسحاق   .  مث أخذ بيدي وباحلربة ، مث طعنه ا حىت قتله 

 اخلطاب رضي اهللا عنه استعمل سعيد بن عامر بن حذمي اجلمحي على بعض الشام ، فكانت عمر بن
 إن الرجل مصاب ، فسأله   :  تصيبه غشية ، وهو بني ظهري القوم ، فذكر ذلك لعمر ابن اخلطاب ، وقيل 

 يا أمري املؤمنني ما يب  واهللا  :   فقال   ؟   يا سعيد ، ما هذا الذي يصيبك   :  عمر يف قدمة قدمها عليه ، فقال 
من بأس ، ولكين كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حني قتل ، ومسعت دعوته ، فواهللا ما خطرت على 

 أقام خبيب يف أيديهم   :   قال ابن هشام   .  قليب وأنا يف جملس قط إال غشي علي ، فزادته عند عمر خريا 
     .  حىت انقضت األشهر احلرم ، مث قتلوه 

   في سرية الرجيع من القرآنما نزل

 وكان مما نزل من القرآن يف تلك السرية ، كما حدثين موىل آلل زيد ابن ثابت ، عن   :  قال ابن إسحاق 
 ملا أُصيبت   :   قال ابن عباس   :   قال   .  عكرمة موىل ابن عباس ، أو عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس 

 يا ويح هؤالء املقتولني الذي   :  بالرجيع ، قال رجال من املنافقني السرية اليت كان فيها مرثد وعاصم 
هلكوا ، ال هم قعدوا يف أهليهم ، وال هم أدوا رسالة صاحبهم ، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قول 

ك  ومن الناس من يعجب   ""     :  املنافقني ، وما أصاب أولئك النفر من اخلري بالذي أصام ، فقال سبحانه 
 وهو خمالف   "    ويشهد اهللا على ما يف قلبه    "   أي ملا يظهر من اإلسالم بلسانه ،   :    ""   قوله يف احلياة الدنيا 

     .   ذو جدال إذا كلمك واجعك   :   أي   "    وهو ألد اخلصام    "  ملا يقول بلسانه ، 
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  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

    "     :   ويف كتاب اهللا عز وجل   .   لُد   :   الذي يشغب ، فتشتد خصومته ، ومجعه   :  لد  األ  :  قال ابن هشام 

     :   عدي بن ربيعة   :   وامسه امرؤ القيس ، ويقال   :   بن ربيعة التغليب   وقال املهلهل  .     "   وتنذر به قوما لدا 

 قوخصيما ألد ذا معال   إن حتت األحجار حدا ولينا 

 قال الطرماح بن   .   وهذا البيت يف قصيدة له ؛ وهو األلندد   .   فيما قال ابن هشام   "   ذا مغالق   "     :  ويروي 
 يويف على جذم اجلذول كأنه خصم أبر على اخلصوم ألندد وهذا البيت يف   :  حكيم الطائي يصف احلرباء 

 سعى يف األرض ليفسد    "   أي خرج من عندك   :    "    وإذا توىل    "    قال تعاىل  :   قال ابن إسحاق   .  قصيدة له 
 وإذ قيل له اتق    "   ال حيب عمله وال يرضاه   :   أي   "   فيها ، ويهلك احلرث والنسل ، واهللا ال حيب الفساد 

 ابتغاء مرضات اهللا واهللا  ومن الناس من يشري نفسه  .  اهللا أخذته العزة باإلمث فحسبه جهنم ولبئس املهاد 
 أي قد شروا أنفسهم من اهللا باجلهاد يف سبيله ، والقيام حبقه ، حىت هلكوا على ذلك ،   :    "   رءوف بالعباد 

       .  يعين تلك السرية 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

     :  ل يزيد ابن ربيعة بن مفرغ احلمريي  قا  .   باعوا   :   يبيع نفسه ، وشروا   :   يشري نفسه   :  قال ابن هشام 

 من بعد برد كنت هامة  وشريت بردا ليتين

     :   قال الشاعر   .   اشترى   :   وشرى أيضاً   .   وهذا البيت يف قصيدة له   .   غالم له باعه   :  برد 

 على ابنيك إن عبد لئيم شرامها   فقلت هلا ال جتزعي أم مالك 

لبهشعر خبيب قبل ص   

 وكان مما قيل يف ذلك من الشعر ، قول خبيب بن عدي ، حني بلغه أن القوم قد   :  قال ابن إسحاق 
     .   وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له   :   قال ابن هشام   .  اجتمعوا لصلبه 

 قبائلهم واستجمعوا كل جممع  لقد مجع األحزاب حويل وألبوا

 لي ألين يف وثاق مبضيعع  وكلهم مبدي العداوة جاهد

 وقُربت من جذع طويل ممنع  وقد مجعوا أبناءهم ونساءهم

 وما أرصد األحزاب يل عند مصرعي  إىل اهللا أشكو غربيت مث كربيت

 فقد بضعوا حلمي وقد ياس مطمعي   فذا العرش ، صربين على ما يراد يب 
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 يبارك على أوصال شلو ممزع  وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ

 وقد مهلت عيناي من غري جمزع  د خريوين الكفر واملوت دونهوق

 ولكن حذاري جحم نار ملفع  وما يب حذار املوت إين مليت

 على أي جنب كان يف اهللا مصرعي  فواهللا ما أرجو إذا مت مسلما

   .     "  وال جزعا إين إىل اهللا مرجعي   فلست مببٍد للعدو ختشعا

  حسان يرثي خبيبا

     :  سان بن ثابت يبكي خبيبا وقال ح

 سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق  ما بال عينك ال ترقا مدامعها

 ال فشل حني تلقاه وال نزق   على خبيب فىت الفتيان قد علموا 

 وجنة اخللد عند احلور يف الرفق  فاذهب خبيب جزاك اهللا طيبة

 برار يف األفقحني املالئكة األ  ماذا تقولون إن قال النيب لكم

 طاغ قد أوعث يف البلدان والرفق  فيم قتلتم شهيد اهللا يف رجل

 وقال   :   وتركنا ما بقي منها ، ألنه أقذع فيها قال ابن إسحاق   .     "   الطرق   "   ويروى   :  قال ابن هشام 
     :  حسان بن ثابت أيضاً يبكي خبيبا 

  خبيبا مع الفتيان مل يؤبوابكي  يا عني جودي بدمع منك منسكب

 مسح السجية حمضا غري مؤتشب   صقرا توسط يف األنصار منصبه 

 إذ قيل نص إىل جذع من اخلشب  قد هاج عني على عالت عربا

 أبلغ لديك وعيدا ليس بالكذب  يا أيها الراكب الغادي لطيته

 حملو ا الصاب إذ متري حملتلب  بين كهيبة أن احلرب قد لقحت

 شهب األسنة يف معصوصب جلب  ها أسود بين النجار تقدمهمفي

 حضرته يومئذ فيمن حضره مع أيب سفيان ، فلقد رأيته يلقيين إىل   :  فكان معاوية بن أيب سفيان يقول 
   .   إن الرجل إذا دعي عليه ، فاضطجع جلنبه زالت عنه   :  األرض فرقا من دعوة خبيب ، وكانوا يقولون 

 وهذه القصيدة مثل اليت قبلها ، وبعض أهل العلم بالشعر ينكرمها حلسان ، وقد تركنا   :  ام قال ابن هش
 كان عمر   :   وحدثين بعض أصحابنا ، قال   :   قال ابن إسحاق   .  أشياء قاهلا حسان يف أمر خبيب ملا ذكرت 

بعض الشام ، فكانت تصيبه بن اخلطاب رضي اهللا عنه استعمل سعيد بن عامر بن حذمي اجلمحي على 
 إن الرجل مصاب ، فسأله عمر   :  غشية ، وهو بني ظهري القوم ، فذكر ذلك لعمر ابن اخلطاب ، وقيل 
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 واهللا يا أمري املؤمنني ما يب من   :   فقال   ؟   يا سعيد ، ما هذا الذي يصيبك   :  يف قدمة قدمها عليه ، فقال 
 قتل ، ومسعت دعوته ، فواهللا ما خطرت على قليب  ن عدي حنيبأس ، ولكين كنت فيمن حضر خبيب ب

 وقال حسان بن ثابت أيضاً   :   قال ابن إسحاق   .  وأنا يف جملس قط إال غشي علي ، فزادته عند عمر خريا 
  :     

 ألوى من القوم صقر خاله أنس   لو كان يف الدار قرم ماجد بطل 

 د عليك السجن واحلرسومل يش  إذن وجدت خبيبا جملسا فسحا

 من القبائل منهم من نفت عدس  ومل تسقك إىل التنعيم زعنفة

    

 وأنت ضيم هلا يف الدار حمتبس   دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف 

من نفت   "     :   وقوله   .  خال مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف   :   أنس األصم السلمي   :  قال ابن هشام 
 األعشى بن زرارة بن النباش األسدي ، وكان حليفا لبين   :  يعين حجري بن أيب إهاب ؛ ويقال    "  عدس 

     .  نوفل بن عبد مناف 

  من اجتمعوا لقتل خبيب

 وكان الذين أجلبوا على خبيب يف قتله حني قتل من قريش ، عكرمة بن أيب جهل   :  قال ابن إسحاق 
بد ود ،واألخنس بن شريق الثقفي ،حليف بين زهرة ، وعبيدة بن ،وسعيد بن عبداهللا بن أيب قيس بن ع

حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص السلمي ، حليف بين أمية بن عبد مشس ، وأمية بن أيب عتبة ، وبنو 
     .  احلضرمي 

  حسان يهجو هذيل لقتلهم خبيبا

     :  وقال حسان أيضاً يهجو هذيال فيما صنعوا خبيب بن عدي 

 شراه امرؤ قد كان للغدر الزما  غ بين عمرو بأن أخاهمأبل

 وكانا مجيعا يركبان احملارما   شراه زهري بن األغر وجامع 

 وكنتم بأكتاف الرجيع هلاذما  أجرمت فلما أن أجرمت غدرمت

 وليت خبيبا كان بالقوم عاملا  فليت خبيبا مل ختنه أمانة

 وقال حسان بن   :   اهلذليان اللذان باعا خبيباً قال ابن إسحاق   :  ع  زهري بن األغر ،وجام  :  قال ابن هشام 
     :  ثابت أيضاً 



ابن هشام- سرية ابن هشام  522  

 فأت الرجيع فسل عن دار حليان   إن سرك الغدر صرفا ال مزاج له 

 فالكلب والقرد واألنسان مثالن  قوم تواصوا بأكل اجلار بينهم

 م وذا شانوكان ذا شرف فيه  لو ينطق التيس يوما قام خيطبهم

   وأنشدين أبو زيد األنصاري قوله   :  قال ابن هشام 

 وكان ذا شرف فيهم وذا شان   لو ينطق التيس يوما قال خيطبهم 

     :   وقال حسان بن ثابت أيضاً يهجو هذيال   :  قال ابن إسحاق 

 أحاديث كانت يف خبيب وعاصم   لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك 

 وحليان جرامون شر اجلرائم   بقبيحهاأحاديث حليان صلو

 مبرتلة الزمعان دبر القوادم  أناس هم من قومهم يف صميمهم

 أمانتهم ذا عفة ومكارم  هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت

 هذيل توقَّى منكرات احملرم  رسول رسول اهللا غدراً ومل تكن

 مبقتل الذي حتميه دون احلرائ  فسوف يرون النصر يوماًعليهم

 محت حلم شهاد عظام املالحم  أبابيل دبر مشس دون حلمه

 مصارع قتلى أو مقاماً ملامت  لعل هزيالً أن يروا مبصابة

 يوايف ا الركبان أهل املواسم  ونوقع فيهم وقعة ذات صولة

 رأى رأى ذي حزم بلحيان عامل  بأمر رسول اهللا إن رسوله

  يدفعوا كف ظاملوإن ظلموا مل  قبيلة ليس الوفاء يهمهم

 مبجرى مسيل املاء بني املخارم  إذا الناس حلوا بالقضاء رأيتهم

 إذا نام أمر كرأي البهائم  حملهم دار البوار ورأيهم

  وقال حسان بن ثابت يهجو هذيال 

 لنا من قتيلى غدرة بوفاء  حلى اهللا حليانا فليست دماؤهم

  يف وده وصفاءأخا ثقة   مهو قتلوا يوم الرجيع ابن حرة 

 بذي الدبر ما كانوا له بكفاء  فلو قتلوا يوم الرجيع بأسرهم

 لدى أهل كفر ظاهر وجفاء  قتيل محته الدبر بني بيوم

 وباعوا خبيبا ويلهم بلفاء  فقد قتلت حليان أكرم منهم

 على ذكرهم يف الذكر كل عفاء  فأف للحيان على كل حالة
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 فلم متس خيفى لؤمها خبفاء  قبيلة باللؤم والغدر تغتري

 بلى إن قتل القاتليه شفائي  فلو قتلوا مل توف منه دماؤهم

 كغادي اجلهام املغتدي بإفاء  فإال أمت أذعر هذيال بغارة

 يبيت للحيان اخلنا بفناء  بأمر رسول اهللا واألمر أمره

   .  جداء شتاء بنت غري دفاء   يصبح قوما بالرجيع كأم

   بن ثابت أيضاً يهجو هذيال فال واهللا ما تدرى هذيل أصاف ماء زمزم أم مشوب وقال حسان

 من احلجرين واملسعى نصيب   وال هلم إذا اعتمروا وحجوا  

    

 به اللؤم املبني والعيوب  ولكن الرجيع هلم حمل

 تيوس باحلجاز هلا نبيب  كأم لدى الكنات أصالً

  عهدهم الكذوبفبئس العهد  هم غروا بذمتهم خبيبا

   آخرها بيتا عن أيب زيد األنصاري   :  قال ابن هشام 

  حسان يرثي خبيبا وأصحابه

     :   وقال حسان بن ثابت يبكي خبيبا وأصحابه   :  قال ابن إسحاق 

 يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا  صلى اإلله على الذين تتابعوا

 هم وخبيبوابن البكري إمام  رأس السرية مرثد وأمريهم

 وافاة مث محامه املكتوب  وابن لطارق وابن دثنة منهم

 كسب املعايل إنه لكسوب   والعاصم املقتول عند رجيعهم 

 حىت جيالد إنه لنجيب  منع املقادة أن ينالوا ظهره

  كرها حلسان  وأكثر أهل العلم بالشعر ين  :   حىت جيدل إنه لنجيب قال ابن هشام   :   ويروى   :  قال ابن هشام 

 حديث بئر معونة في صفر سنة أربع

  بعث بئر معونة
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 وويل تلك - فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا احلجة   :  قال ابن إسحاق 
 مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحاب بئر معونة يف صفر ، على -احلجة املشركون واحملرم 

     .  أشهر من أحد رأس أربعة 

  سبب إرسال بعث معونة

وكان من حديثهم ، كما حدثين أيب إسحاق بن يسار عن املغرية بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام ، 
 قدم أبو براء عامر بن   :  وعبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وغريه من أهل العلم ، قالوا 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، فعرض عليه رسول اهللا صلى مالك بن جعفر مالعب األسنة على ر
 يا حممد لو بعثت رجاال من   :  اهللا عليه وسلم اإلسالم ، ودعاه إليه فلم يسلم ومل يبعد من اإلسالم ، وقال 

أصحابك إىل أهل جند ؛ فدعوهم إىل أمرك ، رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
     .   أنا هلم جار ، فابعثهم فليدعوا الناس إىل أمرك   :   إين أخشى عليهم أهل جند ، قال أبو براء   :  م وسل

  من رجال البعث

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنذر بن عمرو ، أخا بين ساعدة ، املعنق ليموت يف أربعني رجال 
 بن الصمة ، وحرام بن ملحان أخو بين عدي بن النجار من أصحابه ، من خيار املسلمني ، منهم احلارث

، وعروة بن أمساء بن الصلت السلمي ، ونافع ابن بديل بن ورقاء اخلزاعي ، وعامر بن فهرية ؛ موىل أيب 
 فساروا حىت نزلوا ببئر معونة ،وهي بني أرض بين   .  بكر الصديق ، يف رجال مسمني من خيار املسلمني 

 غدر عامر بالبعث فلما   .  ليم ، كال البلدين منها قريب ، وهي إىل حرة بين سليم أقرب عامر وحرة بين س
نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عدو اهللا عامر بن الطفيل ؛ فلما 

أبوا أن جييبوه إىل ما أتاه مل ينظر يف كتابه حىت عدا على الرجل فقتله ، مث استصرخ عليهم بين عامر ، ف
 لن خنفر أبا براء ، وقد عقد هلم عقدا وجوارا ، فاستصرخ عليهم قبائل من بين   :  دعاهم إليه ، وقالوا 

سليم من عصية ورعل وذكوان ، فأجابوه إىل ذلك ، فخرجوا حىت غشوا القوم ، فأحاطوا م يف رحاهلم 
لوا من عند أخرهم ، يرمحهم اهللا ، إال كعب بن زيد ، ، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ، مث قاتلوهم حىت قت

أخا بين دينار بن النجار ، فإم تركوه وبه رمق املوت ، فارتث من بني القتلى ، فعاش حىت قتل يوم 
     .  اخلندق شهيدا ، رمحه اهللا 

  ابن أمية و المنذر و موقفهما من القوم بعد علمهما بمقتل أصحابهما
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 قال ابن   .  م عمرو بن أمية الضمري ، ورجل من األنصار ، أحد بين عمرو بن عوف وكان يف سرح القو
        .   هو املنذر بن حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجلالح   :  هشام 

 واهللا إن هلذه الطري   :   فلم ينبئهما مبصاب أصحاما إال الطري حتوم على العسكر ، فقاال   :  قال ابن إسحاق 
 لعمرو   :   فقال األنصاري   .   فأقبال لينظرا ، فإذا القوم يف دمائهم ، وإذا اخليل اليت أصابتهم واقفة   :  لشأنا 

 أرى أن نلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنخربه اخلرب ، فقال األنصاري   :   قال   ؟   ما ترى   :  بن أمية 
يه املنذر بن عمرو ، وماكنت لتخربين عنه الرجال ؛ مث  لكين ما كنت ألرغب بنفسي عن موطن قتل ف  :  

قاتل القوم حىت قتل ، وأخذوا عمرو بن أمية أسريا ، فلما أخربهم أنه من مضر ، أطلقه عامر بن الطفيل ، 
     .  وجز ناصيته ، وأعتقه عن رقبة زعم أا كانت على أمه 

  ثأر عمرو بن أمية من العامريين

 قال ابن هشام   .  حىت إذا كان بالقرقرة من صدر قناة ، أقبل رجالن من بين عامر فخرج عمرو بن أمية ، 
 حىت نزال معه يف   :   قال ابن إسحاق   .   مث من بين كالب ، وذكر أبو عمرو املدين ، أما من بين سليم   :  

ار ،مل يعلم به عمرو بن  وكان مع العامريني عقد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجو  .  ظل هو فيه 
 من بين عامر فأمهلهما ، حىت إذا ناما ، عدا عليهما   :   فقاال   ؟  أمية ،وقد سأهلم حني نزال ،ممن انتما 

فقتلهما ، وهو يرى أنه قد أصاب ما ثؤرة من بين عامر ، فيما أصابوا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربه اخلرب ، قال رسول اهللا عليه وسلم ، فلما قدم عمرو بن أمية عل

      .   لقد قتلت قتيلني ألدينهما   :  صلى اهللا عليه وسلم 

  حزن الرسول من عمل أبي براء

 هذا عمل أيب براء ، قد كنت هلذا كارها متخوفا ، فبلغ أبا براء   :  مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عليه إخفار عامر إياه ، وما أصاب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم بسببه وجواره ؛ ، فشق 

     .  وكان فيمن أصيب عامر أبن فهرية 

  أمر ابن فهيرة بعد مقتله

 فحدثين هشام بن عروة عن أبيه أن عمر ابن الطفيل كان يقول من رجل منهم ملا قتل   :  قال ابن إسحاق 
     "  اء واألرض حىت رأيت السماء من دونه قالوا هو عامر بن فهرية رأيته رفع بني السم

  سبب إسالم جبار بن سلمى
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 وكان جبار فيمن   :   وقد حدثين بعض بين جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر ، قال   :  قال ابن إسحاق 
إلسالم أين طعنت رجالً منهم  إن مما دعاين إىل ا  :   فكان يقول   :  حضرها يومئذ مع عامر ، مث أسلم قال 

 فزت واهللا   :  يومئذ بالرمح بني كتفيه ، فنظرت إىل سنان الرمح حني خرج من صدره فسمعته يقول 
   :   حىت سألت بعد ذلك عن قوله ، فقالوا   :   قال   ؟   ما فاز ألست قد قتلت الرجل   :  فقلت يف نفسي 

     .   فاز لعمر اهللا   :  للشهادة ؛ فقلت 

  شعر حسان في تحريض بني براء على عامر بن الطفيل

     :   وقال حسان بن ثابت حيرض بين براء على عامر ابن الطفيل   :  قال ابن إسحاق 

 وأنتم من ذوائب أهل جند  بين أم البنني أمل يرعكم

   "  ليخفره وما خطأ كعمد   كم عامر بأيب براء

 فما أحدثت يف احلدثان بعدي  أال أبلغ ربيعة ذا املساعي

 وخالك ماجد حكم بن سعد   أبوك أبو احلروب أبو براء 

 حكم بن سعد من القني بن جسر ؛ وأم البنني بنت عمرو بن   :  نسب حكم و أم البنني قال ابن هشام 
     .  ربيعة بن عامر بن صعصة ، وهي أم أيب براء 

  طعن ربيعة عامر

ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل ، فطعنه بالرمح فوقع يف فخذه ،  فحمل   :  قال ابن إسحاق 
 هذا عمل أيب براء ، إن أمت فدمي لعمي ، فال يتبعن به ، وإن أعش   :  فأشواه ووقع عن فرسه ، فقال 

 وقتل  وكان خال طعيمة بن عدي بن نوفل ،  :   وقال أنس بن عباس السلمي   .  فسأرى رأيي فيما أتى إيل 
     :  يومئذ نافع بن بديل بن ورقاء اخلزاعي

 مبعترك تسفي عليه األعاصر   تركت ابن ورقاء اخلزاعي ثاويا 

 وأيقنت أين عند ذلك ثائر  ذكرت أبا الريان ملا رأيته

   طعيمة بن عدي   :  وأبو الريان 

  عبداهللا بن رواحة يرثي نافع بن بديل

       :   بن بديل بن ورقاء وقال عبداهللا بن رواحة يبكي نافع

 رمحه املبتغي ثواب اجلهاد  رحم اهللا نافع بن بديل
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   .  أكثر القوم قال قول السداد   صابر صادق ويفّ إذا ما

  رثاء حسان قتلى بئر معونة

     :  وقال حسان بن ثابت يبكي قتلى بئر معونة وخيص املنذر بن عمرو 

 عني سحا غري نزربدمع ال  على قتلي معونة فاستهلي

 مناياهم والقتهم بقدر   على خيل الرسول غداة القوا 

 ختون عقد حبلهم بغدر  أصام الفناء بعقد قوم

 وأعنق يف منيته بصرب  فيا هلفي ملنذر أذ توىل

 من أبيض ماجد من سر عمرو  وكائن قد أصيب غداة ذاكم

     .  نصاري  أنشدين آخرها بيتاً أبو زيد األ  :  قال ابن هشام 

  شعر كعب بن مالك في يوم بئر معونة

     :  وأنشدين لكعب بن مالك يف يوم بئر معونة يعري بين جعفر بن كالب 

 خمافة حرم عجزا وهونا  تركتم جاركم لبين سليم

 ملد حببلها حبال متينا   فلوا حبالً تناول من عقيل 

   .   ال تفونا وقدما ما وفوا إذا   أو القرطاء ما إن أسلموه 

  نسب القرطاء

 ، وهو الصحيح ؛ ألن   "  من عقيل   "   مكان   "  من نفيل   "   القرطاء قبيلة من هوازن ، فريوى   :  قال ابن هشام 
     .  القرطاء من نفيل قريب 

  أمر إجالء بني النضير في سنة أربع

  محاولتهم الغدر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين النضري ، يستعينهم يف دية ذينك   :  ن إسحاق قال اب
القتيلني من بين عامر ، اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري ، للجوار الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 فلما   .  امر عقد وحلف وسلم عقد هلما ، كما حدثين يزيد بن رومان ، وكان بني بين النضري وبني بين ع
 نعم ، يا أبا القاسم ،   :  أتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستعينهم يف دية ذينك القتيلني ، قالوا 
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لن جتدوا الرجل   إنكم   :   مث خال بعضهم ببعض ، فقالوا   .  نعينك على ما أحببت ، مما استعنت بنا عليه 
 فمن رجل -صلى اهللا عليه وسلم إىل جنب جدار من بيوم قاعد  ورسول اهللا -على مثل حاله هذه 

 فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب ،   ؟  يعلو على هذا البيت ، فيلقي عليه صخرة ، فريحينا منه 
 أنا لذلك ، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف   :  أحدهم ، فقال 
     .  ، فيهم أبو بكر وعمر وعلي ، رضوان اهللا عليهم نفر من أصحابه 

  علمه صلى اهللا عليه وسلم بغدرهم واستعداده لحربهم

فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب من السماء ؛ مبا أراد القوم ، فقام وخرج راجعاً إىل املدينة ، 
لبه فلقوا رجال مقبال من املدينة ، فسألوه عنه فلما استلبث النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه ، قاموا يف ط

 فأقبل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت انتهوا إليه صلى اهللا   .   رأيته داخال املدينة   :  ، فقال 
عليه وسلم ، فأخربهم اخلرب مبا كانت اليهود أرادت من الغدر به ، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 مث   :   واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم قال ابن إسحاق   :   قال ابن هشام   .  حلرم ، والسري إليهم بالتهيؤ 
     .  سار بالناس حىت نزل م 

  تاريخ غزو بين النضير

     .   وذلك يف شهر ربيع األول فحاصرهم ست ليال ونزل حترمي اخلمر   :  قال ابن هشام 

  حصار الرسول لهم

 فتحصنوا منه يف احلصون ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطع النخيل   :  ل ابن إسحاق قا
 أن يا حممد ، قد كنت تنهي عن الفساد ، وتعيبه على من صنعه ، فما بال قطع   :  والتحريق فيها ، فنادوه 

         ؟  النخيل وحتريقها 

هجرتهمالرهط الذي شجع بني النضير ثم طلبهم الصلح و   

وقد كان رهط من بين عوف بن اخلزرج ، منهم عدو اهللا عبداهللا بن أيب سلول ووديعة ومالك بن أيب 
 أن اثبتوا ومتنعوا ، فإنا لن نسلمكم ، إن قوتلتم قاتلنا   :  قوقل ، وسويد وداعس ، قد بعثوا إىل بين النضري 

فلم يفعلوا ، وقذف اهللا يف قلوم معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم ، فتربصوا ذلك من نصرهم ، 
الرعب ، وسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيليهم ويكف عن دمائهم ، على أَّن هلم ما محلت 
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 فاحتملوا من أمواهلم ما استقلت به اإلبل ، فكان الرجل منهم يهدم   .   ففعل   .  اإلبل من أمواهلم إال احللقة 
     .   على ظهر بعريه فينطلق به ، فخرجوا إىل خيرب ومنهم من سار إىل الشام بيته عن جناف بابه ،فيضعه

  من هاجر منهم إلى خيبر

 سالم من أيب احلقيق ، وكنانة بن أيب احلقيق ، وحيي بن أخطب   :  فكان أشرافهم من سار منهم إىل خيرب 
 أم استقلوا   :   عبداهللا بن أيب بكر أنه حدث  فحدثين  :   قال ابن إسحاق   .   فلما نزلوها دان هلم أهلها   .  

بالنساء واألموال ، معهم الدفوف واملزامري ، والقيان يعزفن خلفهم ، وإن فيهم ألم عمرو صاحبة عروة 
وكانت إحدى نساء بين غفار ، بزهاء وفخر وما رئي مثله من حي  بن الورد العبسي ، اليت ابتاعوا منه ، 

     .  من الناس يف زمام 

  الرسول يقسم أموال بني النضير بين المهاجرين

وخلوا األموال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خاصة ، 
يضعها حيث يشاء ، فيقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املهاجرين األولني دون األنصار ، إال 

     .  جانة مساك بن خرشة ذكرا فقرا ، فأعطامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن سهل ابن حنيف وأبا د

  من أسلم من بني النضير

ومل يسلم من بين النضري إال رجالن يامني بن عمري ، أبو كعب بن عمرو بن جحاش ؛ وأبو سعد بن 
     .  وهب ، أسلما على أمواهلما فأحرزاها 

  تحريض يامين على قتل ابن جحاش

 أمل تر   :   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ليامني   :   وقد حدثين بعض آل يامني -   :  قال ابن إسحاق 
 فجعل يامني بن عمري لرجل جعال على أن يقتل له عمرو   ؟  ما لقيت من ابن عمك ، وما هم به من شأين 

     .  بن جحاش ، فقلته فيما يزعمون 

   من القرآنما نزل في بني النضير

ونزل يف بين النضري سورة احلشر بأسرها ، يذكر فهيا ما أصام اهللا به من نقمته ، وما سلط عليهم به 
 هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل    ""  رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وما عمل به فيهم ، فقال تعاىل 
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أم مانعتهم حصوم من اهللا ، فأتاهم اهللا من الكتاب من ديارهم ألول احلشر ما ظننتم أن خيرجوا وظنوا 
 ، وذلك هلدمهم   ""   حيث مل حيتسبوا ، وقذف يف قلوم الرعب ، خيربون بيوم بأيديهم وأيدي املؤمنني 

   "    فاعتربوا يا أويل األبصار ، ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء    "     .  بيوم عن جنف أبوام إذا احتملوها 

 مع ذلك   "    وهلم يف اآلخرة عذاب النار   "   أي بالسيف ،   :     "    لعذم يف الدنيا    "  وكان هلم من اهللا نقمة ، 
 فبإذن    "   ما خالف العجوة من النخل   :   واللينة   .    "    ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا    "     .  

     .     "    وليخزي الفاسقني    "   أي فبأمر اهللا قطعت ، مل يكن فسادا ، ولكن كان نقمة من اهللا   :     "   اهللا 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

 من األلوان ، وهي ما مل تكن برنية وال عجوة من النخل ، فيما حدثنا أبو عبيدة   :   اللينة   :  قال ابن هشام 
     :   قال ذو الرمة   .  

 على لينة سوقاء فو جنوا   كأن قتودي فوقها عش طائر 

    يعين من بين النضري   :   قال ابن إسحاق -   "    وما أفاء اهللا على رسوله منهم    "     .  وهذا البيت يف قصيدة له 

ل شيء  فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ، ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء ، واهللا على ك  "
     .   أي له خاصة   :     "   قدير 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

 قال متيم بن أيب بن مقبل أحد بين عامر بن صعصعة   .   حركتم وأتعبتم يف السري   :   أوجفتم   :  قال ابن هشام 
  :       

   .  عن الركب أحيانا إذا الركب أوجفوا   مذاويد بالبيض احلديث صقاهلا

     :   وقال أبو زيد الطائي ، وامسه حرملة بن املنذر   .  هذا البيت يف قصيدة له ، وهو الوجيف و

 لطول الوجيف جدب املرود  مسنفات كأن قنا اهلند

 وجيف القلب والكبد ، وهو   :   والوجيف   .   البطان   :   السناف   :   قال ابن هشام   .  وهذا البيت يف قصيدة له 
     :   قال قيس بن اخلطيم الظفري   .  بان الضر

 أكبادنا من ورائهم جتف   إنا وإن قدموا اليت علموا 

 قال ابن -   "    ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول    "       .  وهذا البيت يف قصيدة له 
 ولذي    "   -رب عنوة فِللّه وللرسول  ما يوجف عليه املسلمون باخليل والركاب ، وفتح باحل  :  إسحاق 

القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل ، كيال يكون دولة بني األغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه 
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 هذا قسم آخر فيما أصيب باحلرب بني املسلمني ، على ما وضعه   :   يقول   .     "   ، وما اكم عنه فانتهوا 
 يعين عبداهللا بن أيب وأصحابه ، ومن كان على مثل   :     "    أمل تر إىل الذين نافقوا    "  مث قال تعاىل    .  اهللا عليه 
 كمثل    "   يعين بين النضري ، إىل قوله   :     "    يقولون إلخوام الذين كفروا من أهل الكتاب    "  أمرهم ، 

    "     :   مث القصة إىل قوله   .   يعين بين قينقاع   :     "    عذاب أليم الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ، وهلم

كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إين برىء منك ، إين أخاف اهللا رب العاملني ، فكان 
     .     "   عاقبتهما أما يف النار خالدين فيها ، وذلك جزاء الظاملني 

يم العبسي من شعر في بني النضيرما قاله ابن لق   

 قال   .   قاله قيس بن حبر بن طريف   :  وكان مما قيل يف بين النضري من الشعر قول ابن لقيم العبسي ، ويقال 
     :   قيس بن حبر األشجعي ، فقال   :  ابن هشام 

  أحل اليهود باحلسي املزمن   أهلي فداء المرىء غري هالك

 أهيضب عودي بالودي املكمم  ضاة وبدلوايقيلون يف مجر الغ

 تروا خيله بني الصال ويرمرم  فإن يك ظين صادقا مبحمد

 عدو وما حي صديق كمجرم  يؤم ا عمرو بن ثة إم

 يهزون أطراف الوشيج املقوم   عليهن أبطال مساعري يف الوغى 

 توورثن من أزمان عاد وجرهم  وكل رقيق الشفرتني مهند

 فهل بعدهم يف اد من متكرم   عين قريشا رسالةفمن مبلغ

 تليد الندى بني احلجون وزمزم  بأن أخاكم فاعلمن حممدا

 وتسموا من الدنيا إىل كل معظم  فدينوا له باحلق جتسم أموركم

 وال تسألوه أمر غيب مرجم  نيب تالقته من اهللا رمحة

 امللمملكم يا قريشا والقلب   فقد كان يف بدر لعمري عربة

 إليكم مطيعا للعظيم املكرم  غداة أتى يف اخلزرجية عامدا

 رسوال من الرمحن حقا مبعلم  معانا بروح القدس ينكى عدوه

 فلما أنار احلق مل يتلعثم  رسوال من الرمحن يتلو كتابه

  علوا ألمر محه اهللا حمكم   أرى أمره يزداد يف كل موطن

     .   عن غري ابن إسحاق   "   باحلسي املزمن   "     :   وقوله   .  ة ، من غطفان  عمرو بن ث  :  قال ابن هشام 
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  ما ينسب من الشعر لعلي في قصة بني النضير

 قال ابن   .   يذكر إجالء بين النضري وقتل كعب بن األشرف   :   وقال علي بن أيب طالب   :  قال ابن إسحاق 
 غري علي بن أيب طالب ، فيما ذكر يل بعض أهل العلم بالشعر ، ومل أر  قاهلا رجل من املسلمني  :  هشام 

     :  أحدا منهم يعرفها لعلي 

 وأيقنت حقا ومل أصدف  عرفت ومن يعتدل يعرف

 لدى اهللا ذي الرأفة األرأف  عن الكلم احملكم الالء من

 ن أصطفى أمحد املصطفى  رسائل تدرس يف املؤمنني

 عزيز املقامة واملوقف  زافأصبح أمحد فينا عزي

 ومل يأت جورا ومل يعنف  فيأيها املوعدوه سفاها

 وما آمن اهللا كاألخواف  ألستم ختافون أدىن العذاب

    

 كمصرع كعب أيب األشرف   وأن تصرعوا حتت أسيافه 

 وأعرض كاجلمل األجنف  غداة رأى اهللا طغيانه

 بوحي إىل عبده ملطف  فأنزل جربيل يف قتله

 بأبيض ذي هبة مرهف  س الرسول رسوال لهفد

 مىت ينع كعب هلا تذرف  فباتت عيون له معوالت

  فإنا من النوح مل نشتف   وقلن ألمحد ذرنا قليال

 دحورا على رغم اآلنف  فخالهم مث قال اظعنوا

 وكانوا بدار ذوي زخرف  وأجلى النضري إىل غربة

 جفعلى كل ذي دبر أع  إىل أذرعات رداىف وهم

 ما أجابه به سماك اليهودي

    : فأجابه مساك اليهودي ، فقال 

 مبقتل كعب أيب األشرف  إن تفخروا فهو فخر لكم

 ومل يأت غدرا ومل خيلف  غداة غدومت على حتفه

 يدين من العادل املنصف   فعلَّ الليايل وصرف الدهور 
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 وعقر النخيل ومل تقطف  بقتل النضري وأحالفها

 وكل حسام معا مرهف  نأتكم بالقنافإن ال أمت 

 مىت يلق قرنا له يتلف  بكف كمي به حيتمي

 إذا غاور القوم مل يضعف  مع القوم صخر وأشياعه

 أخي غابة هاصر أجوف  كليث بترج محى غيله

 وقال كعب  : كعب بن مالك يقول شعرا يف إجالء بين النضري ومقتل كعب بن األشرف قال ابن إسحاق 
    : يذكر اجالء بين النضري وقتل كعب بن األشرف بن مالك 

 كذلك الدهر ذو صرف يدور  لقد خزيت بغدرا احلبور

 عزيز أمره أمر كبري  وذلك أم كفروا برب

 وجاءهم من اهللا النذير  وقد أوتوا معا فهما وعلما

 وآيات مبينة تنري  نذير صادق أدى كتابا

 نكر منا جديروأنت مب  فقالوا ما أتيت بأمر صدق

 يصدقين به الفهم اخلبري  فقال بلى لقد أديت حقا

 ومن يكفر به جيز الكفور  فمن يتبعه يهد لكل رشد

 وحاد م عن احلق النفور  فلما أشربوا غدرا وكفرا

 وكان اهللا حيكم ال جيور  أرى اهللا النيب برأي صدق

 وكان نصريه نعم النصري  فأيده وسلطه عليهم

 فذلت بعد مصرعه النضري  هم كعب صريعافغودر من

 بأيدينا مشهرة ذكور  على الكفني مث وقد علته

 إىل كعب أخا كعب يسري  بأمر حممد إذا دس ليال

 وحممود أخو ثقة جسور  فماكره فأنزله مبكر

 أبارهم مبا اجترموا املبري  فتلك بنو النضري بدار سوء

  وهو م بصريرسول اهللا   غداة أتاهم يف الزحف رهوا 

 على األعداء وهو هلم وزير  وغسان احلماة موازره

 وحالف أمرهم كذب وزور  فقال السلم وحيكم فصدوا

 لكل ثالثة منهم بعري  فذاقوا غب أمرهم وباال
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 وغودر منهم خنل ودور  وأجلوا عامدين لقينقاع

  سماك اليهودي يرد على كعب بن مالك

    : فأجابه مساك اليهودي ، فقال 

 بليل غريه ليل قصري  أرقت وضافين هم كبري

 وكلهم له علم خبري  أرى األحبار تنكره مجيعا

 به التوراة تنطق والزبور  وكانوا الدارسني لكل علم

 وقدما كان يأمن من جيري  قتلتم سيد األحبار كعبا

 وحممود سريرته الفجور  تدىل حنو حممود أخيه

 ل على مدارعه عبرييسي  فغادره كأن دما جنيعا

 أصيبت إذ أصيب به النضري  فقد وأبيكم وأيب مجيعا

 بكعب حوهلم طري تدور  فإن نسلم لكم نترك رجاال

 تذبح وهي ليس هلا نكري  كأم عتائر يوم عيد

 صوايف احلدي أكثرها ذكور  ببيض ال تليق هلن عظما

 بأحد حيث ليس لكم نصري  كما القيتم من بأس صخر

  بن مرداس يمدح رجال بني النضيرعباس 

    : وقال عباس بين مرداس أخو بن سليم ميتدح رجال بين النضري 

 رأيت خالل الدار ملهى وملعبا   لو أن أهل الدار مل يتصدعوا 

    

 سلكن على ركن الشطاة فتيأبا  فإنك عمري هل أريك ظعائنا

 أوانس يصبني احلليم اربا  عليهن عني من ظباء تبالة

 له بوجوه كالدنانري مرحبا  إذا جاء باغي اخلري قلن فجاءة

 وال أنت ختشى عندنا أن تؤنبا  وأهال فال ممنوع خري طلبته

 سالم وال موىل حيي بن أخطبا   فال حتسنب كنت موىل ابن مشكم 

  خوات بن جبير يرد عليه



ابن هشام- سرية ابن هشام  535  

    : فأجابه خوات بن جبري أخو بين عمرو بن عوف ، فقال 

 من الشجو لو تبكي أحب وأقربا  تلى يهود وقد ترىتبكي على ق

 بكيت ومل تعول من الشجو مسهبا  فهال على قتلى ببطن أرينق

 ويف الدين صدادا ويف احلرب ثعلبا   إذا السلم دارت يف صديق رددا 

 هلم شهبا كيما تعز وتغلبا  عمدت إىل قدر لقومك تبتغي

  مدحه وتكذباملن كان عيبا  فإنك ملا أن كلفت متدحا

 ومل تلف فيهم قائال لك مرحبا  رحلت بأمر كنت أهال ملثله

 تبنوا من العز املؤثل منصبا  فهال إىل قوم ملوك مدحتهم

 ومل يلف فيهم طالب العرف جمدبا   إىل معشر صاروا ملوكا وكرموا 

 تراهم وفيهم عزة اد ترتبا  أولئك أحرى من يهود مبدحة

    :  على خوات بن جبري فأجابه عباس بن مرداس السلمي ، فقال عباس بن مرداس يرد

 هلم نعم كانت من الدهر ترتبا  هجوت صريح الكاهنني وفيكم

 وقومك لو أدوا من احلق موجبا  أولئك أحرى لو بكيت عليهم

 وأوفق فعال للذي كان أصوبا  من الشكر إن الشكر خري مغبة

 ا كان فيه مركباليبلغ عز  فكنت كمن أمسى يقطع رأسه

 وقتلهم للجوع إذ كنت جمدبا  فبك بين هارون واذكر فعاهلم

 وأعرض عن املكروه منهم ونكبا  أخوات أذر الدمع بالدمع وابكهم

 أللفيت عما قد تقول منكبا  فإنك لوال لقيتهم يف ديارهم

 يقال لباغي اخلري أهال ومرحبا   سراع إىل العليا كرام لدى الوغى 

   أحد الصحابة في الرد على عباس بن مرداسما قاله

    : فأجابه كعب بن مالك ، أبو عبداهللا بن رواحة ، فيما قال ابن هشام فقال 

 أطارت لؤيا قبل شرقا ومغربا   لعمري لقد حكت رحى احلرب بعدما 

 فعاد ذليال بعد ما كان أغلبا  بقية آل الكاهنني وعزها

 ذليال للمنايا ابن أخطباوقيد   فطاح سالم وابن سعية عنوة

 خالف يديه ما جىن حني أجلبا  وأجلب يبغي العز والذل يبتغي

 وقد كان ذا يف الناس أكدى وأصعبا  كتارك سهل األرض واحلزن مهه
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 وما غيبا عن ذاك فيمن تغيبا  وشأس وعزال وقد صليا ا

 وكعب رئيس القوم حان وخيبا  وعوف بن سلمى وابن عوف كالمها

 إن اعقب فتح أو إن اهللا أعقبا  دا وسحقا للنضري ومثلهافبع

 مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد بين النضري بين املصطلق  :  قال أبو عمرو املدين  : قال ابن هشام 
    .  وسأذكر حديثهم إن شاء اهللا يف املوضع الذي ذكره ابن إسحاق فيه  . 

  غزوة ذات الرقاع في سنة أربع

  االستعداد للغزوة

 مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بعد غزو بين النضري شهر ربيع اآلخر  : قال ابن إسحاق 
وبعض مجادى ، مث غزا جندا يريد بين حمارب وبين ثعلبة من غطفان ، واستعمل على املدينة أبا ذر الغفاري 

 حىت نزل خنال ، وهي غزوة ذات  :  قال ابن إسحاق  : ام  عثمان بن عفان ، فيما قال ابن هش : ، ويقال 
  الرقاع 

  سبب تسميتها بذات الرقاع

 ذات الرقاع شجرة  :  وإمنا قيل هلا غزوة ذات الرقاع ، ألم رقعوا فيها رايام ؛ ويقال  : قال ابن هشام 
    .  ذات الرقاع  : بذلك املوضع ، يقال هلا 

  من أسباب صالة الخوف

 فلقي ا مجعا عظيما من غطفان ، فتقارب الناس ومل يكن بينهم حرب ، وقد خاف  : ابن إسحاق قال 
الناس بعضهم بعضا ، حىت صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس صالة اخلوف ، مث انصرف 

      . بالناس 

  كيفية صالة الخوف

 حدثنا يونس بن  :  قال - أبا عبيدة  : ان يكىن  وك- حدثنا عبدالوارث بن سعيد التنوري  : قال ابن هشام 
عبيد ، عن احلسن بن أيب احلسن ، عن جابر بن عبداهللا يف صالة اخلوف ، قال صلى رسول اهللا صلى اهللا 

 فجاءوا فصلى م ركعتني  :  قال  . عليه وسلم بطائفة ركعتني مث سلم ، وطائفة مقبلون على العدو 
 حدثنا أيوب ، عن أيب الزبري ، عن جابر  :  وحدثنا عبدالوارث ، قال  : بن هشام  قال ا . أخريني ، مث سلم 
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 صفنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفني ، فركع بنا مجيعا ، مث سجد رسول اهللا صلى اهللا  : ، قال 
 ، عليه وسلم ، وسجد الصف األول ، فلما رفعوا سجد الذين يلوم بأنفسهم ، مث تأخر الصف األول

وتقدم الصف اآلخر حىت قاموا مقامهم مث ركع النيب صلى اهللا عليه وسلم م مجيعا ، مث سجد النيب صلى 
اهللا عليه وسلم وسجد الذين يلونه معه ؛ فلما رفعوا رؤوسهم سجد اآلخرون بأنفسهم ، فركع النيب 

 حدثنا  : قال ابن هشام   . صلى اهللا عليه وسلم م مجيعا ، وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سجدتني 
 يقوم اإلمام وتقوم  :  حدثنا أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ؛ قال  : عبدالوارث بن سعيد التنوري ، قال 

معه طائفة ، وطائفة مما يلي عدوهم فريكع م اإلمام ويسجد م ، مث يتأخرون فيكونون مما يلي العدو ، 
يسجد م ، مث تصلي كل طائفة بأنفسهم ركعة ، فكانت ويتقدم اآلخرون فريكع م اإلمام ركعة ، و

    . هلم مع اإلمام ركعة ركعة ، وصلوا بأنفسهم ركعة ركعة 

  غورث يهم بقتل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما نزل فيه من قرآن

ب  وحدثين عمرو بن عبدي ، بن احلسن ، عن جابر بن عبداهللا ، أن رجال من بين حمار : قال ابن إسحاق 
  ؟  بلى ، وكيف تقتله  :  قالوا  ؟  أال أقتل لكم حممدا  :  غورث ، قال لقومه من غطفان وحمارب  : ، يقال له 

 فأقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس ، وسيف رسول اهللا صلى  :  قال  .  أفتك به  : قال 
 وكان حملى بفضة ، - نعم ،  :  قال  ؟ يفك هذا  يا حممد أنظر إىل س : اهللا عليه وسلم يف حجره ، فقال 

 يا حممد ، أما  :  فأخذه فاستله ، مث جعل يهزه ، ويهم فيكبته اهللا ؛ مث قال  :  قال -فيما قال ابن هشام 
 مث  .  ال ، مينعين اهللا منك  :  قال  ؟  أما ختافين ويف يدي السيف  :  قال  !  ال ، وما أخاف منك  :  قال  ؟ ختافين 

 يا أيها الذين آمنوا   ""  فأنزل اهللا  :  قال  . عمد إىل سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرده عليه 
اذكروا نعمة اهللا عليكم ، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ، فكف أيديهم عنكم ، واتقوا اهللا وعلى 

 أا إمنا أنزلت يف عمرو بن  :  يزيد بن رومان  وحدثين :  قال ابن إسحاق  .   ""  اهللا فليتوكل املؤمنون 
    . جحاش ، أخي بين النضري وما هم به ، فاهللا اعلم أي ذلك كان 

  قصة جابر وجمله في هذه الغزوة

 خرجت مع رسول اهللا صلى  :  وحدثين وهب بن كيسان عن جابر بن عبداهللا ، قال  : قال ابن إسحاق 
لرقاع من خنل ، على مجل يل ضعيف ؛ فلما قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا عليه وسلم إىل غزوة ذات ا

 جعلت الرفاق متضي ، وجعلت أختلف حىت أدركين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  : وسلم ، قال 
خنته  فأ :  أخنه ؛ قال  :  يا رسول اهللا ، أبطأ يب مجلي هذا ؛ قال  :  قلت  :  قال  ؟  ما لك يا جابر  : فقال 
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 أعطين هذه العصا من يدك ، أو اقطع يل عصا من  : وأناخ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ مث قال 
  :  فأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنخسه ا خنسات ، مث قال  :  قال  .  ففعلت  : شجرة ، قال 

 وحتدثت مع رسول اهللا  :  قال  . اركب ، فركبت ، فخرج ، والذي بعثه باحلق ، يواهق ناقته مواهقة 
 يا رسول اهللا ، بل أهبه لك ؛  :  قلت  :  قال  ؟  أتبيعين مجلك هذا يا جابر  : صلى اهللا عليه وسلم ، فقال يل 

 ال  :  قلت  :  قد أخذته بدرهم ، قال  :  فسمنيه يا رسول اهللا ؛ قال  :  قلت  :  ال ، ولكن بعِنيه ، قال  : قال 
 فلم يزل يرفع يل رسول اهللا صلى  :  قال  .  ال  :  قلت  :  فبدرمهني ؛ قال  :  قال  ! ين يا رسول اهللا ، إذن تغبن

  :  قلت  .  نعم  :  قال  ؟  أفقد رضيت يا رسول اهللا  :  فقلت  :  قال  . اهللا عليه وسلم يف مثنه حىت بلغ األوقية 

      .  قد أخذته  : فهو لك ؛ قال 

  ؟  أثيبا أم بكرا  :  نعم يا رسول اهللا ، قال  :  قلت  :  قال  "   ؟  يا جابر ، هل تزوجت بعد  : مث قال   "   : قال 
 يا رسول اهللا ، إن أيب  :  قلت  :  قال  !  ال ، بل ثيبا ؛ قال ؛ أفال جارية تالعبها وتالعبك  :  قلت  : قال 

  : معة ، جتمع رؤوسهن ، وتقوم عليهن ؛ قال أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا ، فنكحت امرأة جا

أصبت إن شاء اهللا ، أما إنا لو قد جئنا صراراً أمرنا جبزور فنحرت ، وأقمنا عليها يومنا ذاك ، ومسعت بنا 
 إا ستكون ، فإذا أنت  :  واهللا يا رسول اهللا ما لنا من منارق ؛ قال  :  قلت  :  قال  . ، فنفضت منارقها 

 فلما جئنا صراراً أمر رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم جبزور فنحرت ،  :  قال  . ل عمال كيسا قِدمت فاعم
 فحدثت املرأة  : وأقمنا عليها ذلك اليوم ؛ فلما أمسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل ودخلنا ؛ قال 

 فلما  :  قال  . ع وطاعة  فدونك ، فسم : احلديث ، وما قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قالت 
 مث  : أصبحت أخذت برأس اجلمل ، فأقبلت به حىت أخنته على باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 

 ما  :  وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرأى اجلمل ؛ فقال  : جلست يف املسجد قريبا منه ؛ قال 
  :  فقال  :  فدعيت له ؛ قال  :  قال  ؟  فأين جابر  : ء به جابر ؛ قال  يا رسول اهللا هذا مجل جا :  قالوا  ؟ هذا 

  :  قال  .  اذهب جبابر ، فأعطه أوقية  : يا ابن أخي خذ برأس مجلك ، فهو لك ، ودعا بالالً ، فقال له 

ى مكانه من  فواهللا ما زال ينمي عندي ، وير :  قال  . فذهبت معه ، فأعطاين أوقية ، وزادين شيئا يسرياً 
    . بيتنا ، حىت أصيب أمس فيما أصيب لنا يعين يوم احلرة 

  ما أصيب به صاحبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الحراسة

 وحدثين عمي صدقة بن يسار ، عن عقيل بن جابر ، عن جابر بن عبداهللا األنصاري ،  : قال ابن إسحاق 
 وسلم يف غزوة ذات الرقاع من خنل ، فأصاب رجل امرأة  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال 

رجل من املشركني ؛ فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قافال ، أتى زوجها وكان غائبا ، فلما 
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أخرب اخلرب حلف ال ينتهي حىت يهريق يف أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم دما ، فخرج يتبع أثر رسول 
 من رجل يكلؤنا ليلتنا  : سلم ، فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتال ، فقال اهللا صلى اهللا عليه و

  :  حنن يارسول اهللا ؛ قال  :  فانتدب رجل من املهاجرين ، ورجل آخر من األنصار ، فقاال  :  قال  ؟ هذه 

ا إىل شعب من  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قد نزلو :  قال  . فكونا بفم الشعب 
 فلما خرج  :  قال ابن إسحاق  . الوادي ، ومها عمار بن ياسر وعباد بن بشر ، فيما قال ابن هشام 

  :  قال  ؟  أوله أم آخره  : الرجالن إىل فم الشعب ، قال األنصاري للمهاجري أي الليل حتب أن أكفيكه 

 وأتى الرجل ، فلما رأى  : ام األنصاري يصلي ، قال  فاضطجع املهاجري فنام ، وق : بل اكفين أوله ؛ قال 
 فرتعه ووضعه ،  :  فرمى بسهم ، فوضعه فيه ؛ قال  :  قال  .  القوم  "  طليعة  " شخص الرجل عرف أنه ربيئة 

 فرتعه فوضعه وثبت قائما ؛ مث عاد له بالثالث  :  قال  .  مث رماه بسهم أخر فوضعه فيه  : فثبت قائما ؛ قال 
  :  اجلس فقد أثبت ، قال  :  فرتعه فوضعه مث ركع وسجد ، مث أهب صاحبه فقال  : فوضعه فيه ؛ قال ، 

 وملا رأى املهاجري ما باألنصاري من  :  قال  . فوثب فلما رأمها الرجل عرف أن قد نذرا به ، فهرب 
كنت يف سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها   :  قال  ؟  أفال أهببتين أول ما رماك  !  سبحان اهللا  : الدماء قال 

حىت أنفذها ، فلما تابع على الرمى ركعت فأذنتك ، وامي اهللا ، لوال أن أضيع ثغرا أمرين رسول اهللا صلى 
    . اهللا عليه وسلم حبفظه ، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها 

  رجوع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة من  :  قال ابن إسحاق  .  أنفذها  :  ويقال  : قال ابن هشام 
    . غزوة الرقاع ، أقام ا بقية مجادى األوىل ومجادى اآلخرة ورجبا 

  غزوة بدر اآلخرة في شعبان سنة أربع

    

  خروج الرسول لمالقاة أبي سفيان ورجوع أبي سفيان أإلى مكة

    .  مث خرج يف شعبان إىل بدر ، مليعاد أيب سفيان حىت نزله  : قال ابن إسحاق 

  استعماله ابن أبي على المدينة

    .  واستعمل على املدينة عبداهللا بن أيب ابن سلول األنصاري  : قال ابن هشام 
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  رجوع أبي سفيان في رجاله

 سفيان يف أهل مكة حىت نزل جمنة ،  فأقام عليه مثاين ليال ينتظر أبا سفيان ، وخرج أبو : قال ابن إسحاق 
 يا معشر قريش  :  قد بلغ عسفان ، مث بدا له يف الرجوع ، فقال  : من ناحية الظهران ؛ وبعض الناس يقول 

، إنه ال يصلحكم إال عام خصيب ترعون فيه الشجر ، وتشربون فيه اللنب ، وإن عامكم هذا عام جدب 
 إمنا خرجتم  : ، فسماهم أهل مكة جيش السويق ، يقولون ، وإين راجع ، فارجعوا ، فرجع الناس 

    . تشربون السويق 

  الرسول و مخشي الضمري

وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بدر ينتظر أبا سفيان مليعاده ، فأتاه خمشي بن عمرو الضمري ، 
أجئت للقاء قريش على هذا  يا حممد ،  : وهو الذي كان وادعه على بين ضمرة يف غزوة ودان ، فقال 

 نعم، يا أخا بين ضمرة ، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ، مث جالدناك  :  قال  ؟ املاء 
    .  ال واهللا يا حممد ، ما لنا بذلك منك من حاجة  : حىت حيكم اهللا بيننا وبينك ، قال 

  ما قاله معبد الخزاعي من الشعر في ناقة للرسول هوت

فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظر أبا سفيان ، فمر به معبد بن أيب معبد اخلزاعي ، فقال ، وقد 
    : رأى مكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وناقته وي به 

 وعجوة من يثرب كالعنجد   قد نفرت من رفقيت حممد 

 قد جعلت ماء قديد موعدي  وي على دين أبيها األتلد

  ماء ضجنان هلا ضحى الغد و

  ما قاله أحد صحابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في هذه الغزوة

    :  أنشدنيها أبو زيد األنصاري لكعب بن مالك  :  قال ابن هشام -وقال عبداهللا بن رواحة يف ذلك 

 مليعاده صدقا وما كان وافيا  وعدنا أبا سفيان بدرا فلم جند

 ألبت ذميما وافتقدت املواليا  افأقسم لو وافيتنا فلقيتن

 وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا  تركنا به أوصال عبتة وابنه

 وأمركم السيء الذي كان غاويا   عصيتم رسول اهللا أف لدينكم 

 فدى لرسول اهللا أهلى وماليا  فإين وإن عنفتموين لقائل
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 شهابا لنا يف ظلمة الليل هاديا  أناه مل نعدله فينا بغريه

  شعر حسان في ذلك

    : وقال حسان بن ثابت يف ذلك 

 جالد كأفواه املخاض األواِرك  دعوا فَلَجات الشام قد حال دوا

 وأنصاِره حقا وأيدي املالئك  بأيدي رجال هاجروا حنو رم

 فقوال هلا ليس الطريق هنالك  إذا سلكت للغور من بطن عاجل

 رعن جرار عريض املباركبأ  أقمنا على الرس الرتوع مثانيا

 وقب طوال مشرفات احلوارك  بكل كُميت جوزه نصف خلقه

 مناِسم أخفاف املطي الرواتك  ترى العرفج العامي تذري أصوله

 فرات بن حيان يكن رهن هالك  فإن نلق يف تطوافنا والتماسنا

 يزد يف سواد لونه لون حالك   وإن تلق قيس بن امرىء القيس بعده 

 فإنك من غر الرجال الصعالك  فأبلغ أبا سفيان عين رسالة

  أبو سفيان يرد على حسان

    : فأجابه أبو سفيان بن احلارث ابن عبداملطلب ، فقال 

 وجدك نغتال اخلروق كذلك  أحسان إنا يابن آكلة الفغا

 ولو وألت منا بشد مداِرك  خرجنا وما تنجوا اليعافري بيننا

 مدمن أهل املوسم املتعارك  بعثنا من مناخ حسبتهإذا ما ان

 وتتركنا يف النخل عند املدارك  أقمت على الرس الرتوع تريدنا

 فما وطئت ألصقنه بالدكادك   على الزرع متشى خلينا وركابنا 

 جبرد اجلياد واملطي الرواتك  أقمنا ثالثا بني سلع وفارع

 خذكم بالعني أرطال آنككمأ  حسبتم جالد القوم عند قبام

 على حنو قول املعصم املتماسك  فال تبعِث اخليل اجلياد وقل هلا

    

 فوارس من أبناء فهر بن مالك  سعدمت ا وغريكم كان أهلها

 وال حرمات الدين أنت بناسك   فإنك ال يف هجرة إن ذكرا 



ابن هشام- سرية ابن هشام  542  

ها ، وانشدين أبو زيد األنصاري هذا البيت  بقيت منها أبيات تركناها لقبح اختالف قوافي : قال ابن هشام 
 خرجنا وما تنجو اليعافري بيننا والبيت الذي بعده حلسان بن ثابت يف قوله دعو فلجات الشأم قد حال  : 

    "  فأبلغ أبا سفيان  " دوا وأنشدين له فيها بيته 

 غزوة دومة الجندل في شهر ربيع األول سنة خمس

  موعدها

 مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ، فأقام من مقدم رسول اهللا صلى  : قال ابن إسحاق 
اهللا عليه وسلم ا أشهرا حىت مضى ذو احلجة ووىل تلك احلجة املشركون وهي سنة أربع مث غزا رسول 

    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم دومة اجلندل 

  استعمال ابن عرفطة على المدينة

    .  يف شهر ربيع األول ، واستعمل على املدينة ِسباع بن عرفطة الغفاري  : م قال ابن هشا

  رجوع رسول اهللا

 مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يصل إليها ، ومل يلق كيدا ، فأقام  : قال ابن إسحاق 
 حممد عبدامللك بن هشام ، قال  غزوة اخلندق يف شوال سنة مخس تارخيها حدثنا أبو "   . باملدينة بقية سنته 

 مث كانت غزوة اخلندق يف شوال  :  حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي ، عن حممد بن إسحاق املطليب ، قال  : 
    . سنة مخس 

  اليهود تحزب األحزاب

 فحدثين يزيد بن رومان موىل آل الزبري بن عروة بن الزبري ،ومن ال أم ، عن عبداهللا بن كعب بن مالك

، وحممد بن كعب القرظي ، والزهري ، وعاصم بن عمر بن قَتادة ، و عبداهللا بن أيب بكر ، وغريهم من 
  : علمائنا ، كلهم قد اجتمع حديثه يف احلديث عن اخلندق ، وبعضهم حيدث ما ال حيدث به بعض ، قالوا 

حلقيق النضري ، وحيي بن  سالّم ابن أيب ا : إنه كان من حديث اخلندق أن نفرا من اليهود ، منهم 
أخطب النضري ، وكنانة بن أيب احلُقيق النضري ، وهوذة بن قيس الوائلي ، وأبو عمار الوائلي ، يف نفر 
من بين النضري ، ونفر من بين وائل ، وهم الذين حزبوا األحزاب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

 إنا  :  حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقالوا خرجوا حىت قدموا على قريش مكة ، فدعوهم إىل
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 يا معشر يهود ، إنكم أهل الكتاب األول  : سنكون معكم عليه ، حىت نستأصله ؛ فقالت هلم قريش 
 بل دينكم خري من دينه ، وأنتم  :  قالوا  ؟ والعلم مبا أصحبحنا خنتلف فيه حنن وحممد ، أفديننا خري أم دينه 

 أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون  "  " :  فهم الذين أنزل اهللا تعاىل فيهم  . نه أوىل باحلق م
باجلبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال أولئك الذين لعنهم اهللا ، 

  :   "  ناس على ما آتاهم اهللا من فضله  أم حيسدون ال  " إىل قوله تعاىل "  " ومن يلعن اهللا فإن جتد له نصريا 

 فمنهم من آمن به ، ومنهم  .  فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيما   " أي النبوة ، 
    "  من صد عنه ، وكفى جبهنم سعريا 

  تحريض اليهود لغطفان

 ، من حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه  فلما قالوا ذلك لقريش ، سرهم ونشطوا ملا دعوهم إليه : قال 
وسلم ، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ، مث خرج أولئك النفر من يهود ، حىت جاءوا غطفان من قيس عيالن 
، فدعوهم إىل حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأخربوهم أم سيكونون معهم عليه ، وأن قريشا 

    .  قد تابعوهم على ذلك ، فاجتمعوا معهم فيه

  خروج األحزاب من المشركين

 فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب ، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن  : قال ابن إسحاق 
حصن بن حذيفة بن بدر يف بين فزارة ، واحلارث بن عوف بن حارثة املري يف بين مرة ، ومسعر بن 

 خالوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن رحيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبداهللا بن هالل بن
     تابعه من قومه من أشجع ، 

  حفر الخندق و تخاذل المنافقين و جد المؤمنين

فلما مسع م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وما أمجعوا له من األمر ، ضرب اخلندق على املدينة ، 
يف األجر ، وعمل معه املسلمون فيه ، فدأب فعمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترغيباً للمسلمني 

فيه ، ودأبوا ، وأبطأ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن املسلمني يف عملهم ذلك رجال من 
املنافقني ، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ، ويتسللون إىل أهليهم بغري علم من رسول اهللا صلى اهللا 

ن املسلمني إذا نابته النائبة من احلاجة اليت ال بد له منها يذكر ذلك عليه وسلم وال إذن ، وجعل الرجل م
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لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويستأذنه يف اللحوق حباجته فيأذن له ، فإذ قضى حاجته رجع إىل ما 
    . كان فيه من عمله رغبة يف اخلري واحتسابا له 

منافقهمما نزل من القرآن في حق العاملين في الخندق مؤمنهم و   

 إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر   " فأنزل اهللا تعاىل يف أولئك من املؤمنني 
جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسوله فإذا استأذنوك 

 فرتلت هذه اآلية فيمن كان من  "  هللا غفور رحيم لبعض شأم فأذن ملن شئت منهم واستغفر هلم اهللا إن ا
 يعين  :  مث قال تعاىل  . املسلمني من أهل احلسبة والرغبة يف اخلري والطاعة هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم 

 ال جتعلوا   " املنافقني الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغري إذن من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الرسول بينكم كذعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين خيالفون دعاء 

    "  عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

    :  االستتار بالشيء عند اهلرب ، قال حسان بن ثابت  :  اللواذ  : قال ابن هشام 

  . أن يقيموا وخف منها احللوم   منا لواذاوقريش تفر 

 أال إن هللا ما يف السماوات واألرض قد يعلم ما  " وهذا البيت يف قصيدة له قد ذكرا يف أشعار يوم أحد 
 ويوم يرجعون إليه فينبئهم مبا عملوا واهللا بكل شيء  "  من صدق أو كذب  :  قال ابن إسحاق  " أنتم عليه 

    " عليم 

ن يرتجزون وهم يعملون في حفر الخندقالمسلمو   

 وعمل املسلمون فيه حىت أحكموه وارجتزوا فيه برجل من املسلمني يقال له جعيل ،  : قال ابن إسحاق 
    : مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرا ، فقالوا 

  . وكان للبائس يوما ظهرا    مساه من بعد جعيل عمرا 

 قال رسول اهللا صلى  " بظهر "  عمراً ، وإذا مروا  : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قا " بعمرو " فإذا مروا 
    .  ظهرا  : اهللا عليه وسلم 

  معجزات ظهرت في حفر الخندق
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 وكان يف حفر اخلندق أحاديث بلغتين ، فيها من اهللا تعاىل عربة يف تصديق رسول اهللا  : قال ابن إسحاق 
    . حتقيق نبوته ، عاين ذلك املسلمون صلى اهللا عليه وسلم ، و

  ظهور معجزة الكدية والتغلب عليها

 أنه اشتدت عليهم يف بعض اخلندق كدية ، فشكوها إىل  : فكان مما بلغين أن جابر بن عبداهللا كان حيدث 
 به ، مث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فدعا بإناء من ماء ، فتفل فيه ؛ مث دعا مبا شاء اهللا أن يدعو

 فوالذي بعثه باحلق نبيا ، الالت حىت عادت  : نضح ذلك املاء على تلك الكدية ؛ فيقول من حضرها 
    . كالكثيب ، ال ترد فأساً وال ِمسحاة 

  ما تحقق من البركة في تمر ابنة بشير

    

، أخت النعمان بن بشري ،  أن ابنة لبشري بن سعد  :  وحدثين سعيد بن مينا ، أنه حدث  : قال ابن إسحاق 
 أي بنية ، اذهيب إىل  :  دعتين أمي عمرة بنت رواحة ، فأعطتين حفنة من متر يف ثويب ، مث قالت  : قالت 

 فأخذا ، فانطلقت ا ، فمررت برسول اهللا صلى اهللا  : أبيك وخالك عبداهللا بن رواحة بغدائهما ، قالت 
 يا رسول اهللا ،  :  فقلت  :  قالت  ؟  تعايل يا بنية ، ما هذا معك  : ل عليه وسلم وأنا ألتمس أيب وخايل ؛ فقا

  :  هاتيه ؛ قالت  : هذا متر ، بعثتين به أمي إىل أيب بشري بن سعد ، وخايل عبداهللا بن رواحة يتغديانه ؛ قال 

مث دحا بالتمر فصببته يف كفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فما مألما ، مث أمر بثوب فبسط له ، 
 فاجتمع  .  أن هلُم إىل الغداء  :  اصرخ يف أهل اخلندق  : عليه ، فتبدد فوق الثوب ، مث قال إلنسان عنده 

أهل اخلندق عليه ، فجعلوا يأكلون منه ، وجعل يزيد ، حىت صدر أهل اخلندق عنه ، وإنه ليسقط من 
    . أطراف الثوب 

عامما تحقق من البركة في دعوة جابر للط   

 عملنا مع رسول اهللا صلى اهللا  :  وحدثين سعيد بن مينا ، عن جابر بن عبداهللا ، قال  : قال ابن إسحاق 
 واهللا لو صنعناها لرسول  :  فقلت  :  قال  . عليه وسلم يف اخلندق ، فكانت عندي شويهة ، غري ِجد مسينة 

ت لنا شيئا من شعري ، فصنعت لنا منه خبزا ،  فأمرت امرأيت ، فطحن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 
 فلما أمسينا وأراد رسول اهللا  :  قال  . وذحبت تلك الشاة ، فشويناها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 وكنا نعمل فيه ارنا ، فإذا أمسينا رجعنا إىل أهالينا  :  قال -صلى اهللا عليه وسلم االنصراف عن اخلندق 
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 يا رسول اهللا ، إين قد صنعت لك شويهة كانت عندنا ، وصنعنا معها شيئا من خبز هذا  :  قلت  :  قال -
الشعري ، فأحب أن تنصرف معي إىل مرتيل ، وإمنا أريد أن ينصرف معي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا مع رسول اهللا  أن انصرفو :  نعم ، مث أمر صارخا فصرخ  :  فلما أن قلت له ذلك ؛ قال  :  قال  . وحده 
 فأقبل  :  قال  !  إنا هللا وإنا إليه راجعون  :  قلت  : صلى اهللا عليه وسلم إىل بيت جابر بن عبداهللا ؛ قال 

 فربك ومسى  :  قال  .  فجلس وأخرجناها إليه  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأقبل الناس معه ؛ قال 
    . فرغ قوم قاموا وجاء ناس ، حىت صدر أهل اخلندق عنها اهللا ، مث أكل ، وتواردها الناس ، كلما 

  بشرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفتوح

 ضربت يف ناحية من اخلندق ، فغلُظت علي  :  وحدثت عن سلمان الفارسي ، أنه قال  : قال ابن إسحاق 
أى شدة املكان علي ، نزل صخرة ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريب مين ؛ فلما رآين أضرب ور

 مث ضرب به ضربة أخرى ،  : فأخذ املعول من يدي ، فضرب به ضربة ملعت حتت املعول برقة ؛ قال 
 بأيب أنت  :  قلت  :  قال  .  مث ضرب به الثالث ، فلمعت حتته برقة أخرى  : فلمعت حتته برقة أخرى ؛ قال 

 أو قد رأيت ذلك يا  :  قال  ؟ ت املعول وأنت تضرب  ما هذا الذي رأيت ملع حت ! وأمي يا رسول اهللا 
 أما األوىل فإن اهللا فتح علي ا اليمن ؛ وأما الثانية فإن اهللا فتح علي  :  نعم ؛ قال  :  قلت  :  قال  ؟ سلمان 

م عن  وحدثين من ال أ :  قال ابن إسحاق  . ا الشام واملغرب ؛ وأما الثالثة فإن اهللا فتح على ا املشرق 
 افتتحوا ما  : أيب هريرة أنه كان يقول ، حني فتحت هذه األمصار يف زمان عمر وزمان عثمان وما بعده 

بدا لكم ، فوالذي نفس أيب هريرة بيده ، ما افتتحتم من مدينة وال تفتتحوا إىل يوم القيامة إال وقد 
    . أعطى اهللا سبحانه حممدا صلى اهللا عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك 

  وصول المشركين المدينة

 وملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخلندق ، أقبلت قريش حىت نزلت مبجتمع  : قال ابن إسحاق 
األسيال من رومة ، بني اجلرف وزغابة يف عشرة آالف من أحابيشهم ، ومن تبعهم من بىن كنانة وأهل 

 وخرج  .  حىت نزلوا بذنب نقمي ، إىل جانب أحد امة ، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل جند ،
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون ، حىت جعلوا ظهورهم إىل سلع ، يف ثالثة آالف من املسلمني 

    . ، فضرب هنالك عسكره ، واخلندق بينه وبني القوم 

  استعمال ابن أم مكتوم على المدينة
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 وأمر بالذراري والنساء فجعلوا  :  قال ابن إسحاق  . ملدينة ابن أم مكتوم  واستعمل على ا : قال ابن هشام 
    . يف اآلطام 

  حيي بن أخطب يحرض كعب بن أسد على نقض العهد

 وخرج عدو اهللا حيي بن أخطب النضري ، حىت أتى كعب بن أسد القرظي ، صاحب عقد بين  : قال 
هللا عليه وسلم على قومه ، وعاقده على ذلك وعاهده قريظة وعهدهم ، وكان قد وادع رسول اهللا صلى ا

؛ فلما مسع كعب حيىي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه ، فاستأذن عليه ، فأىب أن يفتح له ، فناداه حيي 
 وحيك يا حيي ، إنك امرؤ مشئوم ، وإين قد عاهدت حممدا ، فلست  :  افتح يل ؛ قال  !  وحيك يا كعب  : 

 ما أنا بفاعل ؛  :  وحيك افتح يل أكلمك ؛ قال  : ، ومل أر منه إال وفاء وصدقا ؛ قال بناقض ما بيين وبينه 
  :  واهللا إن أغلقت دوين إال عن جشيشتك أن آكل معك منها ؛ فأحفظ الرجل ، ففتح له ؛ فقال  : قال 

تهم مبجتمع وحيك يا كعب ؛ جئتك بعز الدهر وببحر طام ، جئتك بقريش على قادا وسادا ، حىت أنزل
األسيال من رومة ؛ وبغطفان على قادا وسادا حىت أنزلتهم بذنب نقمى إىل جانب أحد ، قد عاهدوين 

 جئتين واهللا ِبذُلِّ الدهر ، وجبهام  :  فقال له كعب  :  قال  . على أن ال يربحوا حىت نستأصل حممدا ومن معه 
  ! اءه ، فهو يرعد ويربق ليس فيه شيء ، وحيك يا حيي  قد هراق م "  السحاب الرقيق الذي ال ماء فيه  " 

 فلم يزل حيي بكعب يفتله يف الذروة  . فدعين وما أنا عليه ، فإين مل أر من حممد إال صدقا ووفاء 
 لئن رجعت قريش وغطفان ، ومل يصيبوا  : والغارب ، حىت مسح له ، على أن أعطاه عهدا من اهللا وميثاقا 

 فنقض كعب بن أسد عهده ، وبرئ مما كان  . يف حصنك حىت يصيبين ما أصابك حممدا أن أدخل معك 
    . بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الرسول عليه الصالة والسالم يستوثق من نقض كعب ميثاقه

يه وسلم فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب وإىل املسلمني ، بعث رسول اهللا صلى اهللا عل
سعد بن معاذ بن النعمان ، وهو يومئذ سيد األوس ، وسعد بن عبادة بن دليم ، أحد بين ساعدة بن 

كعب بن اخلزرج ، وهو يومئذ سيد اخلزرج ، ومعهما عبداهللا بن رواحة ، أخو بين احلارث بن اخلزرج ، 
أحق ما بلغنا عن هؤالء  انطلقوا حىت تنظروا ،  : وخوات بن جبري ، أخو بين عمرو بن عوف ؛ فقال 

 فإن كان حقا فاحلنوا يل حلنا أعرفه ، وال تفُتوا يف أعضاد الناس ، وإن كانوا على الوفاء  ؟ القوم أم ال 
 فخرجوا حىت أتوهم ، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم  :  قال  . فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس 
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 ال عهد بيننا وبني حممد وال  ؟  من رسول اهللا  : اهللا عليه وسلم ، وقالوا ، فيما نالوا من رسول اهللا صلى 
 دع عنك  :  فشامتهم سعد بن معاذ وشامتوه ، وكان رجال فيه حده ؛ فقال له سعد بن عبادة  . عقد 

ى اهللا  مث أقبل سعد وسعد ومن معهما ، إىل رسول اهللا صل . مشامتتهم ، فما بيننا وبينهم أرىب من املشامتة 
 عضل والقارة ؛ أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع ،  : عليه وسلم ، فسلموا عليه ، مث قالوا 

    .  اهللا أكرب ، أبشروا يا معشر املسلمني  : خبيب وأصحابه ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الخوف يعم المسلمين و ظهور النفاق من المنافقين

ك البالء ، واشتد اخلوف ، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، حىت ظن  وعظم عند ذل : قال 
املؤمنون كل ظن ، وجنم النفاق من بعض املنافقني ، حىت قال معتب بن قشري ، أخو بين عمرو بن عوف 

 كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب إىل الغائط  : 
 .    

  لم يكن معتب منافقا

 أن معتب بن قشري مل يكن من املنافقني ، واحتج بأنه  :  وأخربين من أثق به من أهل العلم  : قال ابن هشام 
 يا رسول  :  وحىت قال أوس بن قيظي ، أحد بين حارثة بن احلارث  :  قال ابن إسحاق  . كان من أهل بدر 

لك عن مأل من رجال قومه ، فأذن لنا أن خنرج فنرجع إىل دارنا ، اهللا ، إن بيوتنا عورة من العدو ، وذ
 فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقام عليه املشركون بضعا وعشرين ليلة ،  . فإا خارج من املدينة 

     ا  ويقال الرمي :  قال ابن هشام  . قريبا من شهر ، مل تكن بينهم حرب إال الرميا بالنبل واحلصار 

  محاولة الرسول عقد الصلح مع غطفان ثم عدوله

فلما اشتد على الناس البالء ، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما حدثين عاصم بن عمر بن قتادة 
، ومن ال أم ، عن حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري ، إىل عيينة بن حصن بن حذيفة بن 

ف بن أيب حارثة املري ، ومها قائدا غطفان ، فأعطامها ثلث مثار املدينة على أن بدر وإىل احلارث بن عو
يرجعا مبن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهما الصلح ، حىت كتبوا الكتاب ومل تقع الشهادة 

، بعث إىل  فلما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفعل  . وال عزمية الصلح ، إال املراوضة يف ذلك 
 يا رسول اهللا ، أمرا حتبه  : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ، فذكر ذلك هلما ، واستشارمها فيه ؛ فقاال له 

 بل شيء أصنعه لكم ،  :  قال  ؟ فنصنعه ، أم شيئا أمرك اهللا به ، ال بد لنا من العمل به ، أم شيئا تصنعه لنا 
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رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من كل جانب ، واهللا ما أصنع ذلك إال ألنين رأيت العرب قد 
 يا رسول اهللا ، قد كنا حنن  : فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إىل أمر ما ؛ فقال له سعد بن معاذ 

وهؤالء القوم على الشرك باهللا وعبادة األوثان ، ال نعبداهللا وال نعرفه ، وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها 
  !  أو بيعا ، أفحني أكرمنا اهللا باإلسالم وهدانا له وأعزنا بك وبه ، نعطيهم أموالنا  "   ضيافة " مترة إال قرى 

واهللا ما لنا ذا من حاجة ، واهللا ال نعطيهم إال السيف حىت حيكم اهللا بيننا وبينهم ؛ قال رسول اهللا صلى 
  : ا فيها من الكتاب ، مث قال  فتناول سعد بن معاذ الصحيفة ، فمحا م .  فأنت وذاك  : اهللا عليه وسلم 

    . ليجهدوا علينا 

  من حاول عبور الخندق من المشركين

 فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون ، وعدوهم حماصروهم ، ومل يكن  : قال ابن إسحاق 
  . ن لؤي بينهم قتال ، إال أن فوارس من قريش ، منهم عمرو بن عبد ود بن أيب قيس ، أخو بين عامر ب

 وعكرمة بن أيب جهل ، وهبرية  :  قال ابن إسحاق - ويقال عمرو بن عبد بن أيب قيس  : قال ابن هشام 
بن أيب وهب املخزوميان ، وضرار بن اخلطاب الشاعر ابن مرداس ، أخو بين حمارب بن فهر ، تلبسوا 

 يئوا يا بين كنانة للحرب ،  :  للقتال ، مث خرجوا على خيلهم ، حىت مروا مبنازل بين كنانة ، فقالوا
  :  مث أقبلوا تعِنق م خيلهم ، حىت وقفوا على اخلندق ، فلما رأوه قالوا  . فستعلمون من الفرسان اليوم 

    . واهللا إن هذه ملكيدة ما كانت العرب تكيدها 

  سلمان يشير بحفر الخندق

 وحدثين بعض  .  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إن سلمان الفارسي أشار به :  يقال  : قال ابن هشام 
 سلمان منا ؛ فقال رسول اهللا  :  سلمان منا ؛ وقالت األنصار  :  أن املهاجرين يوم اخلندق قالوا  : أهل العلم 

    .  سلمان منا أهل البيت  : صلى اهللا عليه وسلم 

  علي يقتل عمرو بن عبد ود

كانا ضيقا من اخلندق ، فضربوا خيلهم فاقتحمت منه ، فجالت م يف  مث تيمموا م : قال ابن إسحاق 
السبخة بني اخلندق وسلع ، وخرج علي بن أيب طالب عليه السالم يف نفر معه من املسلمني ، حىت أخذوا 
عليهم الثغرة اليت أقحموا منها خيلهم ، وأقبلت الفرسان تعِنق حنوهم ، وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل 

 فلما  . بدر حىت أثبتته اجلراحة ، فلم يشهد يوم أحد ؛ فلما كان يوم اخلندق خرج معِلما لريى مكانه يوم 
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 يا عمرو ، إنك قد كنت  :  فربز له علي بن أيب طالب ، فقال له  ؟  من يبارز  : وقف هو وخيله ، قال 
  :  أجل ؛ قال له علي  : ه ، قال له عاهدت اهللا أال يدعوك رجل من قريش إىل إحدى خلَّتني إال أخذا من

 فإين أدعوك إىل الرتال  :  ال حاجة يل بذلك ؛ قال  : فإين أدعوك إىل اهللا وإىل رسوله ، وإىل اإلسالم ؛ قال 
 لكين واهللا أحب أن أقتلك ؛ فحمى  :  فواهللا ما أحب أن أقتلك ، قال له علي  ؟  مل يابن أخي  : ؛ فقال له 

فاقتحم عن فرسه ، فعقره ، وضرب وجهه ، مث أقبل على علي ، فتنازال وجتاوال ، عمرو عند ذلك ، 
    .  وخرجت خيلهم منهزمة ، حىت اقتحمت من اخلندق هاربة  . فقتله علي رضي اهللا عنه 

  ما قاله علي رضوان اهللا عليه من الشعر في قتله عمرو بن عبد ود

      : ان اهللا عليه يف ذلك  وقال علي بن أيب طالب رضو : قال ابن إسحاق 

 ونصرت رب حممد بصوايب   نصر احلجارة من سفاهة رأيه 

 كاجلذع بني دكادك وروايب  فصدرت حني تركته متجدال

 كنت املقطَّر بزين أثوايب  وعففت عن أثوابه ولو أنين

  . ونبيه يا معشر األحزاب   ال حتسنب اهللا خاذلَ دينه

    .  أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلي بن أيب طالب  واكثر : قال ابن هشام 

ان عكرمةهجاء حس  

 وألقى عكرمة بن أيب جهل رحمه يومئذ وهو منهزم عن عمرو ؛ فقال حسان بن ثابت  : قال ابن إسحاق 
    : يف ذلك 

 لعلك عكرم مل تفعل  فر وألقى لنا رحمه

 عدلما إن جتور عن املَ   ووليت تعدو كعدو الظَّليم 

 كأن قفاك قفا فُرعل  ومل تلق ظهرك مستأنسا

    .  صغري الضباع ، وهذه األبيات يف قصيدة له  :  الفُرعل  : قال ابن هشام 

  شعار المسلمين يوم الخندق

    .  هم ال ينصرون  : وكان شعار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق وبين قريظة 

  استشهاد سعد بن معاذ
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 وحدثين أبو ليلى عبداهللا بن سهل بن عبدالرمحن بن سهل األنصاري ، أخو بين حارثة  : قال ابن إسحاق 
  :  قال  .  أن عائشة أم املؤمنني كانت يف حصن بين حارثة يوم اخلندق ، وكان من أحرز حصون املدينة  : 

 فمر  : رب علينا احلجاب وكانت أم سعد بن معاذ معها يف احلصن ؛ فقالت عائشة وذلك قبل أن يض
    : سعد وعليه درع له مقلَّصة ، وقد خرجت منها ذراعه كلها ، ويف يده حربته يرقُل ا ، ويقول 

 ال بأس باملوت إذا حان األجل   لَبث قليال يشهد اهليجا مجل 

 يا أم سعد ، واهللا  :  هلا  فقلت :  أي بين ، فقد واهللا أخرت ؛ قالت عائشة  :  إحلق  :  فقالت له أمه  : قال 
 وخفت عليه حيث أصاب السهم منه ، فرمي سعد  : لوِددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي ؛ قالت 

بن معاذ بسهم ، فقطع منه األكحل ، رماه كما حدثين عاصم بن عمرو بن قتادة ، ِحبان بن قيس بن 
 عرق اهللا  :  خذها مين وأنا ابن العرقة ؛ فقال له سعد  : العرقة ، أحد بين عامر بن لؤي ، فلما أصابه ، قال 

وجهك يف النار ، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقين هلا ، فإنه ال قوم أحب إيل أن 
أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه ، اللهم وإن كنت قد وضعت احلرب بيننا وبينهم 

    . ىت تقر عيين من بين قريظة فاجعله يل شهادة ، وال متتين ح

  قاتل سعد بن معاذ

 ما أصاب سعدا  :  وحدثين من ال ام عن عبداهللا بن كعب بن مالك أنه كان يقول  : قال ابن إسحاق 
 شعر لقاتل سعد وقد قال أبو أسامة يف ذلك شعرا  . يومئذ إال أبو أسامة اجلشمي ، حليف بين خمزوم 

    : لعكرمة ابن أيب جهل 

 فداك بآطام املدينة خالد  أعكرم هالَّ ملتين إذ تقول يل

 هلا بني أثناء املرافق عاند  ألست الذي ألزمت سعدا مِرشة

 عليه مع الشمط العذارى النواهد  قضي حنبه منها سعيد فأعولت

 عبيدة مجعا منهم إذ يكابد  وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا

  . وآخر مرعوب عن القصد قاصد    على حني ما هم جائر عن طريقه 

   خفاجة بن عاصم بن ِحبان  :  أن الذي رمى سعدا  :  ويقال  : قاتل سعد يف رأي ابن هشام قال ابن هشام 

  حديث حسان في وقعة الخندق

 كانت صفية بنت  :  وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عباد قال  : قال ابن إسحاق 
 وكان حسان بن ثابت معنا فيه ، مع النساء  : املطلب يف فارع ، حصن حسان بن ثابت ؛ قالت عبد
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 فمر بنا رجل من يهود ، فجعل يطيف باحلصن ، وقد حاربت بنو قريظة ،  :  قالت صفية  . والصيبان 
 عنا ، ورسول اهللا وقطعت ما بينها وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع

      . صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون يف حنور عدوهم ، ال يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت 

 يا حسان ، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف باحلصن ، وإين واهللا ما آمنة أن يدل على  :  فقلت  : قالت 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، فانزل إليه فاقتله ؛ عورتنا من وراءنا من يهود ، وقد شغل عنا رسو

 فلما قال يل ذلك ،  :  قالت  .  يغفر اهللا لك يابنة عبداملطلب ، واهللا لقد عرفِت ما أنا بصاحب هذا  : قال 
  . ومل أر عنده شيئا ، احتجزت مث أخذت عمودا ، مث نزلت من احلصن إليه ، فضربته بالعمود حىت قتلته 

 يا حسان انزل إليه فاسلبه ، فإنه مل مينعين من  :  فلما فرغت منه ، رجعت إىل احلصن ، فقلت  : لت قا
    .  ما يل بسلبه من حاجة يابنة عبداملطلب  : سلبه إال أنه رجل ؛ قال 

  خداع نعيم المشركين

 من اخلوف والشدة ،  وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فيما وصف اهللا : قال ابن إسحاق 
 مث إن نعيم بن مسعود بن  :  قال  . لتظاهر عدوهم عليهم ، وإتيام إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم 

عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هالل بن خالوة بن أشجع بن ريث بن غطفان ، أتى رسول اهللا صلى 
سلمت ، وإن قومي مل يعلموا بإسالمي ، فمرين مبا شئت  إين قد أ :  يا رسول اهللا : اهللا عليه وسلم ، فقال 

 إمنا أنت فينا رجل واحد ، فخذل عنا إن استطعت ، فإن احلرب  : ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 يا بين قريظة ،  :  فخرج نعيم بن مسعود حىت أتى بين قريظة ، وكان هلم ندميا يف اجلاهلية ، فقال  . خدعة 

 إن  :  صدقت ، لست عندنا مبتهم ؛ فقال هلم  : ودي إياكم ، وخاصة ما بيين وبينكم ، قالوا قد عرفتم 
قريشا وغطفان ليسوا كأنتم ، البلد بلدكم ، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ، ال تقدرون على أن 

م عليه ، حتَولوا منه إىل غريه ، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا حلرب حممد وأصحابه ، وقد ظاهرمتوه
وبلدهم وأمواله ونسائهم بغريه ، فليسوا كأنتم فإن رأوا َزة أصابوها ، وإن كان غري ذلك حلقوا ببالدهم 

وخلوا بينكم وبني الرجل ببلدكم ، وال طاقة لكم به إن خال بكم ، فال تقاتلوا مع القوم حىت تأخذوا 
  : تقاتلوا معهم حممدا حىت تناجزوه ؛ فقالوا له منهم رهنا من أشرافهم ، يكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن 

  :  مث خرج حىت أتى قريشاً ، فقال أليب سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش  . لقد أشرت بالرأي 

قد عرفتم ودي لكم وفراقي حممدا ، وإنه قد بلغين أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه ، نصحا لكم ، 
 تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبني  :  نفعل ؛ قال  : فاكتموا عين ؛ فقالوا 

حممد ، وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتني ، من قريش 
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وغطفان رجاال من أشرافهم فنعطيكهم ، فتضرب أعناقهم مث نكون معك على من بقي منهم حىت 
 فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فال تدفعوا  .  أن نعم  :  فأرسل إليهم  ؟ صلهم نستأ

 يا معشر غطفان ، إنكم أصلي وعشرييت ،  :  مث خرج حىت أتى غطفان ، فقال  . إليهم منكم رجال واحدا 
 فاكتموا عين ؛  : مبهتم ؛ قال  صدقت ، ما أنت عندنا  : وأحب الناس إيل ، وال أراكم تتهموين ؛ قالوا 

    .  مث قال هلم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم  ؟  نفعل ، فما أمرك  : قالوا 

  ما أنزل اهللا بالمشركين

    

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة مخس ، وكان من صنع اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم أن أرسل 
ىل بين قريظة عكرمة بن أيب جهل ، يف نفر من قريش وغطفان ، أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إ

 إنا لسنا بدار مقام ، قد هلك اخلف واحلافر ، فاغدوا للقتال حىت نناجز حممدا ، ونفرغ مما  : فقالوا هلم 
 إن اليوم يوم السبت ، وهو يوم ال نعمل فيه شيئا ، وقد كان أحدث فيه  : بيننا وبينه ؛ فأرسلوا إليهم 

نا حدثا ، فأصابه ما مل خيف عليكم ، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حممدا حىت تعطونا رهنا من بعض
رجالكم ، يكونون بأيدينا ثقة لنا حىت نناجز حممدا ، فإنا خنشى إن ضرستكم احلرب ، واشتد عليكم 

 فلما رجعت إليهم  .  منه القتال أن تنشمروا إىل بالدكم وتتركونا ، والرجل يف بلدنا ، وال طاقة لنا بذلك
 واهللا إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود حلق ،  : الرسل مبا قالت بنو قريظة ، قالت قريش وغطفان 

 إنا واهللا ال ندفع إليكم رجال واحدا من رجالنا ، فإن كنتم تريدون القتال  : فأرسلوا إىل بين قريظة 
 إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود  :  الرسل إليهم ذا  حني انتهت : فاخرجوا فقاتلوا ؛ فقالت بنو قريظة 

  . حلق ، ما يريد القوم إال أن يقاتلوا ، فإن رأوا فرصة انتهزوها ، وإن كان غري ذلك انشمروا إىل بالدهم 

 إنا واهللا ال نقاتل معكم حممدا حىت  : وخلوا بينكم وبني الرجل يف بلدكم ، فأرسلوا إىل قريش وغطفان 
رهنا ؛ فأبوا عليهم ، وخذَّل اهللا بينهم ، وبعث اهللا عليهم الريح يف ليال شاتية باردة شديدة الربد ، تعطونا 

    . فجعلت تكفأ قدورهم ، وتطرح أبنتيهم 

  استخبار ما حل بالمشركين

 ،  فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما اختلف من أمرهم ، وما فرق اهللا من مجاعتهم : قال 
 فحدثين يزيد بن زياد  :  قال ابن إسحاق  . دعا حذيفة بن اليمان ، فبعثه إليهم ، لينظر ما فعل القوم ليال 

 يا أبا عبداهللا ، أرأيتم  :  قال رجل من أهل الكوفة حلذيفة بن اليمان  : عن حممد بن كعب القرظي ، قال 
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 قال  ؟  فكيف كنتم تصنعون  : م ، يابن أخي ؛ قال  نع :  قال  ؟ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبتموه 
  .  واهللا لو أدركناه ما تركناه ميشي على األرض ، وحلملناه على أعناقنا  :  فقال  : واهللا لقد كنا جنهد ؛ قال 

 يابن أخي ، واهللا لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلندق ، وصلى  :  فقال حذيفة  : قال 
 من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل  : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم هويا من الليل ، مث التفت إلينا فقال رسو

 أسأل اهللا تعاىل أن يكون رفيقي - يشرط له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجعة -القوم ، مث يرجع 
د ، فلما مل يقم أحد دعاين  فما قام رجل من القوم من شدة اخلوف وشدة اجلوع وشدة الرب ؟ يف اجلنة 

 يا حذيفة ، اذهب  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلم يكن يل بد من القيام حني دعاين ، فقال 
 فذهبت فدخلت يف القوم ،  : فادخل مع القوم ، فانظر ماذا يصنعون ، وال حتدثن شيئا حىت تأتينا ، قال 

 يا معشر  : ر هلم قدرا وال نارا وال بناء ، فقام أبو سفيان فقال والريح وجنود اهللا تفعل م ما تفعل ، ال تق
 من  :  فأخذت بيد الرجل الذي كان إىل جنيب ، فقلت  : قريش ، لينظر امرؤ من جليسه ، قال حذيفة 

    .  فالن بن فالن  :  قال  ؟ أنت 

  أبو سفيان ينادي بالرحيل

 ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك الكراع واخلف ،  يا معشر قريش إنكم واهللا : مث قال أبو سفيان 
وأخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من شدة الريح ما ترون ، ما تطمئن لنا قدر ، وال 

 مث قام إىل مجله وهو معقول فجلس عليه مث  . تقوم لنا نار ، وال يستمسك لنا بناء ، فارحتلوا فإين مرحتل 
ه على ثالث ، فواهللا ما أطلق عقالة إال وهو قائم ، ولوال عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه ضربه فوثب ب

    . وسلم إيل أن ال حتدث شيئا حىت تأتيين ، مث شئت لقتلته بسهم 

  رجوع حذيفة بالخبر اليقين

ائه  فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو قائم يصلي ، يف مرط لبعض نس : قال حذيفة 
      .  املراجل ضرب من وشي اليمن  :  قال ابن هشام  . مراجل 

فلما رآين ، أدخلين إىل رجليه ، وطرح علي طرف املرط ، مث ركعوسجد ، وإين لقيه ، فلما سلم أخربته 
    . اخلرب ، ومسعت غطفان مبا فعلت قريش ، فانشمروا راجعني إىل بالدهم 

  الرجوع من الخندق
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 وملا أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف عن اخلندق راجعا إىل املدينة  : قال ابن إسحاق 
    . واملسلمون ، ووضعوا السالح 

 غزوة بني قريظة في سنة خمس

  أمر اهللا لرسوله على لسان جبريل بحرب بني قريظة

، معتجرا بعمامة فلما كانت الظهر ، أتى جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما حدثين الزهري 
 أو قد وضعت السالح يا رسول  : من إستربق ، على بغلة عليها رحالة ، عليها قطيفة من ديباج ، فقال 

 فما وضعت املالئكة السالح بعد ، وما رجعت اآلن إال من طلب القوم  :  نعم ؛فقال جربيل  :  قال  ؟ اهللا 
    . قريظة ، فإين عامد إليهم فمزلزل م ، إن اهللا عز وجل يأمرك يا حممد باملسري إىل بين 

  دعوة الرسول المسلمين للقتال

 من كان سامعا مطيعا ، فال يصلني العصر  : فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤذنا ، فأذن يف الناس 
    .  جربيل يأيت حبرب بين قريظة  . إال ببين قريظة 

  استعمال ابن أم مكتوم على المدينة

 علي يبلغ الرسول ما مسعه من بين قريظة قال  .  على املدينة ابن أم مكتوم ، فيما قال ابن هشام واستعمل
 وقَدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب برايته إىل بين قريظة ، وابتدرها  : ابن إسحاق 

ة قبيحة لرسول اهللا صلى اهللا الناس ، فسار على بن أيب طالب ، حىت إذا دنا من احلصون مسع منها مقال
 يا رسول اهللا ، ال عليك  : عليه وسلم ، فرجع حىت لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالطريق ، فقال 

 نعم يا رسول اهللا ؛ قال  :  قال  ؟  أظنك مسعت منهم يل أذى  ؟  مل  : أن ال تدنو من هؤالء األخابث ؛ قال 
 يا  :  قال  .  فلما دنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حصوم  . شيئا  لو رأوين مل يقولوا من ذلك  : 

    .  يا أبا القاسم ، ما كنت جهوال  :  قالوا  ؟ إخوان القردة ، هل أخزاكم اهللا وأنزل بكم نقمته 

  جبريل في صورة دحية الكلبي

 هل  : بل أن يصل إىل بين قريظة ، فقال ومر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفر من أصحابه بالصورين ق
 يا رسول اهللا ، قد مر بنا دحية بن خليفة الكليب ، على بغلة بيضاء عليها رحالة ،  :  قالوا  ؟ مر بكم أحد 

 ذلك جربيل ، بعث إىل بين قريظة يزلزل م  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . عليها قطيفة ديباج 
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 وملا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين قريظة ، نزل على بئر  . لرعب يف قلوم حصوم ، ويقذف ا
    .  بئر أىن  :  قال ابن هشام  . من آبارها من ناحية أمواهلم ، يقال هلا بئر أنا 

  تجمع المسلمين للقتال

 ومل يصلوا العصر ،  وتالحق به الناس ، فأتى رجال منهم من بعد العشاء اآلخرة ، : قال ابن إسحاق 
 ال يصلني أحد العصر إال ببين قريظة ، فشغلهم ما مل يكن منه بد  : لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فصلوا العصر  .  حىت تأتوا بين قريظة  : يف حرم ، وأبوا أن يصلوا ، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . هللا بذلك يف كتابه ، وال عنفهم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا ، بعد العشاء اآلخرة ، فما عام ا

    . حدثين ذا احلديث أيب إسحاق بن يسار ، عن معبد بن كعب بن مالك األنصاري 

  حصار بني قريظة

 وحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسا وعشرين ليلة ، حىت جهدهم احلصار ، وقذف  : قال 
 وقد كان حيي بن أخطب دخل مع بين قريظة يف حصنهم ، حني رجعت عنهم  . م الرعب اهللا يف قلو

    . قريش وغطفان ، وفاء لكعب بن أسد مبا كان عاهده عليه 

  كعب بن أسد ينصح قومه

    

فلما أيقنوا بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري منصرف عنهم حىت يناجزهم ، قال كعب بن أسد هلم 
معشر يهود ، قد نزل بكم من األمر ما ترون ، وإين عارض عليكم خالال ثالثا ، فخذوا أيها شئتم ؛  يا  : 

 نتابع هذا الرجل ونصدقه ، فواهللا لقد تبني لكم أنه لنيب مرسل ، وأنه للذي  :  قال  ؟  وما هي  : قالوا 
 ال نفارق حكم التوارة  : قالوا جتدونه يف كتابكم ، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم ؛ 

 فإذا أبيتم علي هذه ، فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ، مث خنرج إىل حممد  : أبدا ، وال نستبدل به غريه ؛ قال 
وأصحابه رجاال مصلتني السيوف ، مل نترك وراءنا ثقال ، حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد ، فإن لك 

 نقتل  : ال خنشى عليه ، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء واألبناء ؛ قالوا لك ، ومل نترك وراءانا نس
 فإن أبيتم علي هذه ، فإن الليلة ليلة السبت ، وإنه عسى  :  قال  ؟  فما خري العيش بعدهم  ! هؤالء املساكني 

 نفسد  : الوا أن يكون حممد وأصحابه قد أمنونا فيها ، فانزلوا لعلنا نصيب من حممد وأصحابه غرة ؛ ق
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سبتنا علينا ، وحنُدث فيه ما مل حيدث من كان قبلنا إال من قد علمت ، فأصابه ما مل خيف عليك من 
    .  ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما  :  قال  ! املسخ 

  قصة أبي لبابة و توبته في هذه الغزوة

 أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبداملنذر ، أخا بين  :  صلى اهللا عليه وسلم  مث إم بعثوا إىل رسول اهللا : قال 
عمرو بن عوف ، وكانوا حلفاء األوس ، لنستشريه يف أمرنا ، فأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وا له إليهم ؛ فلما رأوه قام إليه الرجال ، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون يف وجهه ، فرق هلم ، وقال
 قال أبو  .  نعم ، وأشار بيده إىل حلقه ، إنه الذبح  :  قال  ؟  أترى أن نرتل على حكم حممد  !  يا أبا لبابة  : 

 مث  .  فواهللا ما زالت قدماي من مكاما حىت عرفت أين قد خنت اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم  : لبابة 
 صلى اهللا عليه وسلم حىت ارتبط يف املسجد إىل عمود من انطلق أبو لبابة على وجهه ومل يأت رسول اهللا

 أن ال أطأ بين قريظة أبدا  :  ال أبرح مكاين هذا حىت يتوب اهللا علي مما صنعت ، وعهد اهللا  : عمده ، وقال 
    . ، وال أُرى يف بلد خنت اهللا ورسوله فيه أبدا 

  ما نزل في خيانة أبي لبابة

 تعاىل يف أيب لبابة ، فيما قال سفيان بن عيينة ، عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن  وأنزل اهللا : قال ابن هشام 
    .   ""   يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون   ""   : عبداهللا بن أيب قتادة 

  موقف الرسول من أبي لبابة

 أما إنه لو  : لى اهللا عليه وسلم خربه ، وكان قد استبطأه ، قال  فلما بلغ رسول اهللا ص : قال ابن إسحاق 
    . جاءين الستغفرت له ، فأما إذ قد فعل ما فعل ، فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حىت يتوب اهللا عليه 

  توبة اهللا على أبي لبابة

نزلت على رسول اهللا صلى اهللا  أن توبة أيب لبابة  :  فحدثين يزيد بن عبداهللا بن قُسيط  : قال ابن إسحاق 
 فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  :  فقالت أم سلمة  . عليه وسلم من السحر ، وهو يف بيت أم سلمة 

  :  أضحك اهللا سنك ؛ قال  ؟  مم تضحك يا رسول اهللا  :  فقلت  :  قالت  . سلم من السحر و هو يضحك 

 فقامت  :  قال  .  بلى ، إن شئت  :  قال  ؟ ال أبشره يا رسول اهللا  أف :  قلت  : ِتيب على أيب لبابة ؛ قالت 
 يا أبا لبابة ، أبشر فقد تاب اهللا  : على باب حجرا ، وذلك قبل أن يضرب عليهن احلجاب ، فقالت 
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لم هو  ال واهللا حىت يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وس :  فثار الناس إليه ليطلقوه ، فقال  :  قالت  . عليك 
    . الذي يطلقين بيده ؛ فلما مر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خارجا إىل صالة الصبح أطلقه 

  ما نزل في التوبة على أبي لبابة

 أقام أبو لبابة مرتبطا باجلذع ست ليال ، تأتيه امرأته يف كل وقت صالة ، فتحله للصالة  : قال ابن هشام 
    : فيما حدثين بعض أهل العلم ؛ واآلية اليت نزلت يف توبته قول اهللا عز وجل ، مث يعود فريتبط باجلذع ، 

 وآخرون اعترفوا بذنوم ، خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا ، عسى اهللا أن يتوب عليهم ، إن اهللا غفور  "
      .   "  رحيم 

  إسالم بعض بني هدل

عية ، وأسد بن عبيد ، وهم نفر من بين هدل ،  مث إن ثعلبة بن سعية ، وأسيد بن س : قال ابن إسحاق 
ليسوا من بين قريظة وال النضري ، نسبهم فوق ذلك ، هم بنو عم القوم ، أسلموا تلك الليلة اليت نزلت 

    . فيها بنو قريظة على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قصة عمرو بن سعدى

ر حبرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعليه حممد وخرج يف تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي ، فم
 وكان عمرو قد أىب - أنا عمرو بن سعدى  :  قال  ؟  من هذا  : بن مسلمة تلك الليلة ؛ فلما رآه قال 

 فقال - ال أغدر مبحمد أبدا  : يدخل مع بين قريظة يف غدرهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال 
 فخرج على وجهه  .  اللهم ال حترمين إقالة عثرات الكرام ، مث خلى سبيله  : عرفه حممد بن مسلمة حني 

حىت أتى باب مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة تلك الليلة ، مث ذهب فلم يدر أين توجه من 
  . ه اهللا بوفائه  ذاك رجل جنا : األرض إىل يومه هذا ، فذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شأنه ؛ فقال 

وبعض الناس يزعم أنه كان أُوثق ِبرمة فيمن أُوثق من بين قريظة ، حني نزلوا على حكم رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ، فأصبحت رمته ملقاة ، وال يدري أين يذهب ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه 

    . تلك املقالة ، واهللا أعلم أي ذلك كان 

   سعد في أمر بني قريظةتحكيم
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 يا  :  فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتواثبت األوس ، فقالوا  : قال 
 وقد كان -رسول اهللا ، إم موالينا دون اخلزرج ، وقد فعلت يف موايل إخواننا باألمس ما قد علمت 

حاصر بين قينقاع ، وكانوا حلفاء اخلزرج ، فرتلوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل بين قريظة قد 
 فلما كلمته األوس قال رسول اهللا صلى اهللا -حكمه ، فسأله إياهم عبداهللا بن أيب بن سلول ، فوهبهم له 

 بلى ؛ قال رسول اهللا صلى  :  قالوا  ؟  أال ترضون يا معشر األوس أن حيكم فيهم رجل منكم  : عليه وسلم 
 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ  .  فذاك إىل سعد بن معاذ  : سلم اهللا عليه و

 رفيدة ، يف مسجده ، كانت تداوي اجلرحى ، وحتتسب بنفسها  : يف خيمة المرأة من أسلم ، يقال هلا 
ل لقومه حني على خدمة من كانت به ضيعة من املسلمني ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قا

 فلما حكَّمه رسول اهللا صلى اهللا  .  اجعلوه يف خيمة رفيدة حىت أعوده من قريب  : أصابه السهم باخلندق 
عليه وسلم يف بين قريظة ، أتاه قومه فحملوه على محار قد وطَّئوا له بوسادة من أدم ، وكان رجال 

 يا أبا عمرو ، أحسن يف  : ه وسلم ، وهم يقولون جسيما مجيال ، مث أقبلوا معه إىل رسول اهللا صلى اهللا علي
 لقد  : مواليك ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا والك ذلك لتحسن فيهم ؛ فلما أكثروا عليه قال 

 فرجع بعض من كان معه من قومه إىل دار بين عبداألشهل ،  . أَىن لسعد أن ال تأخذه يف اهللا لومة الئم 
 فلما انتهى سعد إىل  . بين قريظة ، قبل أن يصل إليهم سعد ، عن كلمته اليت مسع منه فنعى هلم رجال 

 - قوموا إىل سيدكم  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صار ؛ وأما األنصار ،  إمنا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األن : فأما املهاجرون من قريش ، فيقولون 
 يا أبا عمرو ، إن رسول اهللا  :  فقاموا إليه ، فقالوا - قد عم ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فيقولون 

 عليكم بذلك عهد اهللا  : صلى اهللا عليه وسلم قد والك أمر مواليك لتحكم فيهم ؛ فقال سعد بن معاذ 
 يف الناحية اليت فيها رسول اهللا  ؟  وعلى من هاهنا  :  نعم  :  قالوا  ؟ وميثاقه ، أنّ احلكم فيهم ملَا حكمت 

صلى اهللا عليه وسلم ، وهو معرض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إجالال له ؛ فقال رسول اهللا صلى 
لذراري  فإين أحكم فيهم أن تقتل الرجال ، وتقسم األموال ، وتسىب ا :  نعم ؛ قال سعد  : اهللا عليه وسلم 

    . والنساء 

  رضاه عليه الصالة والسالم بحكم سعد

    

 فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبدالرمحن ابن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن  : قال ابن إسحاق 
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 لقد حكمت فيهم حبكم اهللا  :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسعد  : علقمة بن وقاص الليثي ، قال 
    .  أرقعة من فوق سبعة

  علي ينهي المعركة لصالح المسلمين

 أن علي بن أيب طالب صاح وهم حماصرو بين  :  حدثين بعض من أثق به من أهل العلم  : قال ابن هشام 
 واهللا ألذوقن ما ذاق محزة أو ألفتحن  :  يا كتيبة اإلميان ، وتقدم هو والزبري بن العوام ، وقال  : قريظة 

    .  يا حممد ، نرتل على حكم سعد بن معاذ  : حصنهم ؛ فقالوا 

  حبس بني قريظة ومقتلهم

 مث استرتلوا ، فحبسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة يف دار بنت احلارث ،  : قال ابن إسحاق 
م ، امرأة من بين النجار ، مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل سوق املدينة ، اليت هي سوقها اليو

فخندق ا خنادق ، مث بعث إليهم ، فضرب أعناقهم يف تلك اخلنادق ، خيرج م إليه أرساال ، وفيهم 
  : عدو اهللا حيي بن أخطب ، وكعب بن أسد ، رأس القوم ، وهم ستمائة أو سبعمائة ، واملكثِّر هلم يقول 

يذهب م إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  وقد قالوا لكعب بن أسد ، وهم  . كانوا بني الثمامنائة والتسعمائة 
 أال ترون الداعي ال يرتع  ؟  أيف كل موطن ال تعقلون  :  قال  ؟  يا كعب ، ما تراه يصنع بنا  : وسلم أرساال 

 فلم يزل ذلك الدأب حىت فرغ منهم رسول اهللا  !  هو واهللا القتل  ؟ ، وأنه من ذُهب به منكم ال يرجع 
    . صلى اهللا عليه وسلم 

  مقتل ابن أخطب

 - ضرب من الوشي  :  فقاحية  :  قال ابن هشام -وأُيت حبيي بن أخطب عدو اهللا ، وعليه حله له فقَّاحية 

 فلما نظر إىل  . قد شقها عليه من كل ناحية قدر أمنلة أمنلة لئال يسلبها ، جمموعة يداه إىل عنقه حببل 
ما واهللا ما ملت نفسي يف عدواتك ، ولكنه من خيذل اهللا خيذل ،  أ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

 أيها الناس ، إنه ال بأس بأمر اهللا ، كتاب وقدر ملحمة كتبها اهللا على بين  : مث أقبل على الناس ، فقال 
    . إسرائيل ، مث جلس فضربت عنقه 

  شعر جبل في مقتل حيي بن أخطب

    : فقال جبل بن جوال الثعليب 
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 ولكنه من خيذل اهللا خيُذِل    ما الم ابن أخطب نفسه لعمرك

 وقلقل يبغي العز كل مقلقَل  جلاهد حىت أبلغ النفس عذرها

  قتل امرأة واحدة من نسائهم وسببه

 وقد حدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة أم املؤمنني أا  : قال ابن إسحاق 
 واهللا إا لعندي حتَدث معي ، وتضحك ظهرا  :  قالت  . من نسائهم إال امراة واحدة  مل يقتل  : قالت 

  ؟  أين فالنة  : وبطنا ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقتل رجاهلا يف السوق ، إذ هتف هاتف بامسها 
 حلدث  :  قالت  ؟  ومل  : لت  أُقتل ؛ ق :  قالت  ؟  ويلك ؛ ما لك  :  قلت هلا  :  أنا واهللا ، قالت  : قالت 

 فواهللا ما أنسى عجبا منها ، طيب  :  فانطلق ا ، فضربت عنقها ؛ فكانت عائشة تقول  : أحدثته ؛ قالت 
 وهي اليت طرحت الرحا على خالد  :  قال ابن هشام  . نفسها ، وكثرة ضحكها ، وقد عرفت أا تقتل 

    . بن سويد ، فقتلته 

طاقصة الزبير بن با   

 وقد كان ثابت بن قيس بن الشماس ، كما ذكر يل ابن شهاب الزهري ، أتى الزبري  : قال ابن إسحاق 
 وكان الزبري قد من على ثابت بن قيس بن مشاس يف -بن باطا القرظي ، وكان يكىن أبا عبدالرمحن 

 -ناصيته ، مث خلى سبيله  ذكر يل بعض ولد الزبري أنه كان من عليه يوم بعاث ، أخذه فجز  . اجلاهلية 

 وهل جيهل مثلي مثلك ؛ قال  :  قال  ؟  يا أبا عبدالرمحن ، هل تعرفين  : فجاءه ثابت وهو شيخ كبري ، فقال 
 مث أتى ثابت بن قيس رسول اهللا  .  إن الكرمي جيزي الكرمي  :  إين قد أردت أن أجزيك بيدك عندي ؛ قال  : 

ا رسول اهللا ، إنه قد كانت للزبري علي منة ، وقد أحببت أن أجزيه ا ،  ي : صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  هو لك ؛ فأتاه فقال  : فهب يل دمه ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

       ؟  شيخ كبري ال أهل له وال ولد ، فما يصنع باحلياة  : وسلم قد وهب يل دمك ، فهو لك ؛ قال 

 بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ، هب يل امرأته  :  فأتى ثابت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  : قال 
 قد وهب يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهلك وولدك ،  :  فأتاه فقال  :  قال  .  هم لك  : وولده ؛ قال 

 فأتى ثابت رسول اهللا صلى اهللا  ؟ اؤهم على ذلك  أهل بيت باحلجاز ال مال هلم ، فما بق : فهم لك ؛ قال 
 قد أعطاين رسول اهللا صلى  :  فأتاه ثابت فقال  .  هو لك  :  يا رسول اهللا ، ماله ؛ قال  : عليه وسلم ، فقال 

 أي ثابت ، مافعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها  :  قال  . اهللا عليه وسلم مالك ، فهو لك 
 قال  ؟  فما فعل سيد احلاضر والبادي حيي بن أخطب  :  قتل ؛ قال  :  قال  ؟ ، كعب بن أسد عذارى احلي 
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 فما  :  قتل ؛ قال  :  قال  ؟  فما فعل مقدمتنا إذا شددنا ، وحاميتنا إذا فررنا ، عزال بن مسوأل  :  قتل ؛ قال  : 
 فإين أسألك يا  :  ذهبوا قتلوا ؛ قال  :  ؛ قال  يعين بين كعب بن قريظة وبين عمرو بن قريظة ؟ فعل السان 

ثابت بيدي عندك إال أحلقتين بالقوم ، فواهللا ما يف العيش بعد هؤالء من خري ، فما أنا بصابر هللا فتلة دلو 
  .   "  ألقى األحبة  "  فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله  .  فقدمه ثابت ، فضرب عنقه  . ناضح حىت ألقى األحبة 

 قال زهري بن أيب  .  قبلة دلو ناضح  :  قال ابن هشام  .  يلقاهم واهللا يف نار جهنم خالدا فيها خملدا  :  قال
    :   "  قبلة  " سلمى يف 

 على العراقي يداه قائما دفَقا  وقابل يتغىن كلما قدرت

    . قابل الدلو يتناول  وقابل يتلقى ، يعين  :  ويروى  :  قال ابن هشام  . وهذا البيت يف قصيدة له 

 أمر عطية القرظي ورفاعة بن سموأل

 قال ابن  .  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم  : قال ابن إسحاق 
 كان رسول  :  وحدثين شعبة بن احلجاج ، عن عبدامللك بن عمري ، عن عطية القرظي ، قال  : إسحاق 

وسلم قد أمر أن يقتل من بين قريظة كل من أنبت منهم ، وكنت غالما ، فوجدوين مل اهللا صلى اهللا عليه 
 وحدثين أيوب بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن أيب صعصعة ، أخو  :  قال ابن إسحاق  . أُنبت ، فخلوا سبيلي 
كانت  و- أن سلمى بنت قيس ، أم املنذر ، أخت سليط بن أخت سليط بن قيس  : بين عدي بن النجار 

 سألته -إحدى خاالت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قد صلت معه القبلتني ، بايعته بيعة النساء 
 يا نيب اهللا  : رفاعة بن مسوأل القرظي ، وكان رجال قد بلغ ، فالذ ا ، وكان يعرفهم قبل ذلك ، فقالت 

 فوهبه هلا ،  : م اجلمل ؛ قال ، بأيب أنت وأمي ، هب يل رفاعة ، فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل حل
    . فاستحيته 

  تقسيم فيء بني قريظة

 مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم أموال بين قريظة ونساءهم وأبناءهم على  : قال ابن إسحاق 
املسلمني ، وأعلم يف ذلك اليوم سهمان اخليل وسهمان الرجال ، وأخرج منها اخلُمس ، فكان للفارس 

 وكانت اخليل يوم  .  أسهم ، للفرس سهمان ولفارسه سهم ، وللراجل ، من ليس له فرس ، سهم ثالثة
بين قريظة ستة وثالثني فرسا ، وكان أول يفء وفعت فيه السهمان ، وأُخرج منها اخلمس ، فعلى سنتها 

 مث بعث  . ي وما مضى من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها وقعت املقاسم ، ومضت السنة يف املغاز
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعد بن زيد األنصاري أخا بين عبداألشهل بسيب من سبايا بين قريظة إىل 
    . جند ، فابتاع هلم ا خيال وسالحا 

  إسالم ريحانة

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائهم رحيانة بنت عمرو بن خناقة ،  : قال 
ى نساء بين عمرو بن قريظة ، فكانت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تويف عنها وهي يف إحد

ملكه ، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها ، ويضرب عليها احلجاب ؛ 
انت حني  وقد ك .  يا رسول اهللا ، بل تتركين يف ملكك ، فهو أخف علي وعليك ، فتركها  : فقالت 

سباها قد تعصت باإلسالم ، وأبت إال اليهودية ، فعزهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ووجد يف نفسه 
 إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرين  :  فبينا هو مع أصحابه ، إذ مسع وقع نعلني خلفه ؛ فقال  . لذلك من أمرها 

      . سلمت رحيانة ، فسره ذلك من أمرها  يا رسول اهللا ، قد أ : بإسالم رحيانة ؛ فجاءه فقال 

  ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة

 وأنزل اهللا تعاىل يف أمر اخلندق ، وأمر بين قريظة من القرآن ، القصة يف األحزاب ،  : قال ابن إسحاق 
مقالة من قال يذكر فيها ما نزل من البالء ، ونعمته عليهم ، وكفايته إياهم حني فرج ذلك عنهم ، بعد 

 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا   ""   : من أهل النفاق 
 قريش وغطفان وبنو قريظة ، وكانت  :  واجلنود  .   ""  وجنودا مل تروها ، وكان اهللا مبا تعملون بصريا 

 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل   "   :  يقول اهللا تعاىل  . ة اجلنود اليت أرسل اهللا عليهم مع الريح املالئك
 فالذين جاءوهم من  .   "  منكم ، وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر ، وتظنون باهللا الظنونا 

 هنالك   "   :  يقول اهللا تبارك وتعاىل  . فوقهم بنو قريظة ، والذين جاءوهم من أسفل منهم قريش وغطفان 
م مرض ما وعدنا اهللا ورسلوه ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا ، وإذ يقول املنافقون والذين يف قلو

 وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ال مقام لكم   "   .  لقول معتب بن قشري إذ يقول ما قال  "  إال غرورا 
 لقول  "   هي بعورة إن يريدون إال فرارا فارجعوا ويستأذن فريق منهم النيب يقولون إن بيوتنا عورة وما

 تفسري  .  أي املدينة  :   "   ولو دخلت عليهم من أقطارها   " أوس بن قيظي ومن كان على رأيه من قومه 
 قطر ، وهي األقتار ،  :  اجلوانب ؛ وواحدها  :  األقطار  : ابن هشام لبعض الغريب قال ابن هشام 

    : لفرزدق  قال ا .  قتر  : وواحدها 

 واخليل مقْعية على األقطار   كم من ِغىن فتح اإلله هلم به 
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   "  أي الرجوع إىل الشرك  :   "   مث سئلوا الفتنة   "   .  وهذا البيت يف قصيدة له  .   "  على األقتار  "   : ويروى 

 يولون األدبار ، وكان عهد اهللا مسئوال  ولقد كانوا عاهدوا اهللا من قبل ال . آلتوها وما تلبثُّوا ا إال يسريا 
 ، فهم بنو حارثة ، وهم الذين مهوا أن يفشلوا يوم أحد مع بين سلمة حني مهتا بالفشل يوم أحد ، مث  "  

 قل لن   "   : عاهدوا اهللا أن ال يعودوا ملثلها أبدا ، فذكر هلم الذين أعطوا من أنفسهم ، مث قال تعاىل 
 قل من ذا الذي يعصمكم من اهللا  . مت من املوت أو القتل ، وإذا ال متتعون إال قليال ينفعكم الفرار إن فرر

 قد يعلم اهللا  . إن أراد بكم سوءا ، أو أراد بكم رمحة ، وال جيدون هلم من دون اهللا وليا وال نصريا 
 أي إال  :   "  يأتون البأس إال قليال  والقائلني إلخوام هلم إلينا ، وال   "  أي أهل النفاق  :   "  املعوقني منكم 
 فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك   "  أي للضغن الذي يف أنفسهم  :   "   أشحة عليكم   " دفعا وتعذيرا 

 فإذا ذهب اخلوف سلقوكم   "  أي إعظاما له وفرقا منه  :   "  ، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت 
 أي يف القول مبا ال حتبون ، ألم ال يرجون آخرة ، وال حتملهم ِحسبة ، فهم يهابون  :   "  بألسنة حداد 

    . املوت هيبة من ال يرجو ما بعده 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

 خطيب سالّق ،  :  تقول العرب  .  بالغوا فيكم بالكالم ، فأحرقوكم وآذوكم  :  سلقوكم  : قال ابن هشام 
    :  قال أعشى بين قيس بن ثعلبة  . وِمسالق وخطيب ِمسلق 

 جد والسماحة والنفيهم ا   دة فيهم واخلاطب السالق 

 وإن يأت األحزاب يودوا   "  قريش وغطفان  "   حيسبون األحزاب مل يذهبوا   "   . وهذا البيت يف قصيدة له 
 مث أقبل على  .   "  فيكم ما قاتلوا اال قليال لو أم بادون يف األعراب يسئلون عن أنبائكم ، ولو كانوا 

 أي لئال  :   "   لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر   "   : املؤمنني فقال 
      . يرغبوا بانفسهم عن نفسه ، وال عن مكان هو به 

 وملا رأى املؤمنون   "   : ء خيتربهم به ، فقال مث ذكر املؤمنني وصدقهم وتصديقهم مبا وعدهم اهللا من البال
 أي  :   "  األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله ، وصدق اهللا ورسوله ، وما زادهم اال إميانا وتسليما 

صربا على البالء وتسليما للقضاء ، وتصديقا للحق ، ملا كان اهللا تعاىل وعدهم ورسوله صلى اهللا عليه 
 أي فرغ  :   "   من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه ، فمنهم من قضى حنبه   "   :  وسلم ، مث قال

    . من عمله ، ورجع إىل ربه ، كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد 

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب
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 قال  .  حنوب  : عه  النفس ، فيما أخربين أبو عبيدة ، ومج :  مات ، والنحب  :  قضى حنبه  : قال ابن هشام 
    : ذو الرمة 

 قضى حنبه يف ملتقى اخليل هوبر  عشية فر احلارثيون بعد ما

  :  والنحب أيضاً  .  يزيد بن هوبر  :  من بين احلارث بن كعب ، أراد  :  وهوبر  . وهذا البيت يف قصيدة له 

    :  قال جرير بن اخلَطَفَى  . النذر 

 عشية بسطام جرين على حنب   خيلنا بطخفة جالدنا امللوك و

 بسطام بن قيس  :  وبسطام  .  على نذر كانت نذرت أن تقتله فقتلته ، وهذا البيت يف قصيدة له  : يقول 
  :  وِطخفة  .  أنه كان فارس ربيعة بن نزار  :  حدثين أبو عبيدة  . بن مسعود الشيباين ، وهو ابن ذي اجلدين 

    :  قال الفرزدق  .  اِخلطار ، وهو الرهان  : والنحب أيضا   . موضع بطريق البصرة 

 على النحب أعطى للجزيل وأفضل  وإذ حنبت كلب على الناس أينا

 ما يل عندهم  :  احلاجة واهلمة ؛ تقول  :  والنحب أيضا  .  ينتحب  :  ومنه قوهلم  .  البكاء  : والنحب أيضا 
    :  قال مالك بن نويرة الريبوعي  . حنب 

 تلمست ما تبغي من الشدن الشجِر  وما يل حنب عندهم غري أنين

 قال -وقال ار بن توسعة ، أحد بين تيم الالت بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
    :  - هؤالء موايل بين حنيفة  : ابن هشام 

 دراك بعد ما وقع اللواء   وجنَّى يوسف الثقفي ركض 

 به وكل مخطَأَة وقاء   أدركنه لقضني حنباولو

 أي ما وعد اهللا به من  :   "   ومنهم من ينتظر   "   :  قال ابن إسحاق  .  السري اخلفيف املَر  : والنحب أيضاً 
  أي ما شكوا :   "   وما بدلوا تبديال   "   :  يقول اهللا تعاىل  . نصره ، والشهادة على ما مضى عليه أصحابه 

 ليجزي اهللا الصادقني بصدقهم ، ويعذب املنافقني إن   "   . وما ترددوا يف دينهم ، وما استبدلوا به غريه 
 أي قريشا  :   "   و رد اهللا الذين كفروا بغيظهم  . شاء ، أو يتوب عليهم ، إن اهللا كان غفورا رحيما 

 وأنزل الذين ظاهروهم من  .  وكان اهللا قويا عزيزا  مل ينالوا خريا ، وكفى اهللا املؤمنني القتال ،  " وغطفان 
  .  احلصون واآلطام اليت كانوا فيها  :  ، والصياصي  "   من صياصيهم   "  أي بين قريظة  :   "  أهل الكتاب 

    :  قال سحيم عبد بين احلسحاس ؛ وبنو احلسحاس من بين أسد بن خزمية  : قال ابن هشام 

 نساء متيم يبتدرن الصياصيا   أصبحت وأصبحت الثريان صرعى و

    :  قال النابغة اجلعدي  .  القرون  :  والصياصي أيضا  . وهذا البيت يف قصيدة له 
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ِقيفردا كصيصية األعضب  وسادة رهطي حىت ب ت 

    :  وقال أبو دواد اإليادي  .  وهذا البيت يف قصيدة له  .  أصاب املوت سادة رهطي  : يقول 

رحم الصياصي بأيدي فذَعمن الكُحيل وقار   نا س حضن هن 

 وأنشدين  .  الشوك الذي للنساجني ، فيما أخربين أبو عبيدة  :  والصياصي أيضاً  . وهذا البيت يف قصيدة له 
    : لدريد بن الصمة اجلشمي ، جشم ابن معاوية بن بكر بن هوازن 

 لنسيج املمددكوقع الصياصي يف ا  نظرت إليه والرماح تنوشه

 اليت تكون يف أرجل الديكة ناتئة كأا القرون الصغار ،  :  والصياصي أيضاً  . وهذا البيت يف قصيدة له 
       .  أي أصله  :  جذّ اهللا صيصيته  :  أخربين أبو عبيدة أن العرب تقول  .  األصول  : والصياصي أيضاً 

 أي قتل الرجال ، وسيب  :   "   فريقا تقتلون وتأسرون فريقا  وقذف يف قلوم الرعب  "   : قال ابن إسحاق 
 وكان اهللا   "  يعين خيرب  :   "   وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطئوها   " الذراري والنساء ، 

    .   "  على كل شيء قديرا 

  إكرام سعد بن معاذ في موته

 قال ابن  . ظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه ، فمات منه شهيدا  فلما انقضى شأن بين قري : قال ابن إسحاق 
 أن جربيل عليه  :  حدثين من شئت من رجال قومي  :  حدثين معاذ بن رفاعة الزرقي ، قال  : إسحاق 

السالم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قُبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجرا بعمامة من 
 فقام  :  قال  ؟  يا حممد ، من هذا امليت الذي فُتحت له أبواب السماء ، واهتز له العرش  : إستربق ، فقال 

 وحدثين  :  قال ابن إسحاق  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريعا جير ثوبه إىل سعد ، فوجده قد مات 
كة ، ومعها أسيد بن  أقبلت عائشة قافلة من م : عبداهللا بن أيب بكر ، عن عمرة بنت عبدالرمحن قالت 

 يغفر اهللا لك يا أبا حيىي ،  : حضري ، فلقيه موت امرأة له ، فحزن عليها بعض احلزن ، فقالت له عائشة 
 وحدثين من ال أم  :  قال ابن إسحاق  ! أحتزن على امرأة وقد أُصبت بابن عمك ، وقد اهتز له العرش 

، فلما محله الناس وجدوا له خفة ، فقال رجال من  كان سعد رجال بادنا  : عن احلسن البصري ، قال 
 واهللا إن كان لبادنا ، وما محلنا من جنازة أخف منه ، فبلغ ذلك رسولَ اهللا صلى اهللا عليه  : املنافقني 

 إن له محلة غريكم ، والذي نفسي بيده ، لقد استبشرت املالئكة بروح سعد ، واهتز له  : وسلم ، فقال 
 وحدثين معاذ بن رفاعة ، عن حممود بن عبدالرمحن ابن عمرو بن اجلموح ،  :  إسحاق  قال ابن . العرش 

 ملا دفن سعد وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، سبح رسول اهللا  : عن جابر بن عبداهللا ، قال 
  ؟  ، مم سبحت  يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم ، فسبح الناس معه ، مث كرب فكرب الناس معه ؛ فقالوا 
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 وجماز هذا احلديث  :  قال ابن هشام  .  لقد تضايق على هذا العبد الصاحل قربه ، حىت فرجه اهللا عنه  : قال 
 إن للقرب لضمة لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد  :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قول عائشة 

    : جل من األنصار  ولسعد يقول ر :  قال ابن إسحاق  . بن معاذ 

 مسعنا به إال لسعد أيب عمرو   وما اهتز عرش اهللا من موت هالك 

 وهي كُبيشة بنت رافع بن معاوية بن  :  قال ابن هشام -و قالت أم سعد ، حني احتمل نعشه وهي تبكيه 
    :  -عبيد بن ثعلبة بن عبد بن األجبر ، وهو خدرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج 

 صرامة وحدا   م سعد سعدا ويل أ

 وفارسا معدا  وسوددا وجمدا

 يقُد هاما قَدا  سد به مسدا

    .  كل نائحة تكذب ، إال نائحة سعد بن معاذ  : يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الشهداء يوم الخندق

    .  ومل يستشهد من املسلمني يوم اخلندق إال ستة نفر  : قال ابن إسحاق 

  من بني عبداألشهل

 ثالثة  .  سعد بن معاذ ، وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو ، وعبداهللا بن سهل  : و من بين عبداألشهل 
    . نفر 

  من بني جشم

    .  رجالن  .  الطفيل بن النعمان ، وثعلبة بن غنمة  : ومن بين جشم بن اخلزرج ، مث من بين سلمة 

  من بني النجار

    .  كعب بن زيد ، أصابه سهم غرب ، فقتله  : جار ، مث من بين دينار ومن بين الن

  تفسير ابن هشام لبعض الغريب

 سهم غَرٍب وسهم غرب ، بإضافة وغري إضافة ، وهو الذي ال يعرف من أين جاء وال  : قال ابن هشام 
    . من رمى به 
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  قتلى المشركين

    . وقتل من املشركني ثالثة نفر 

   عبدالدارمن بني

 منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبدالدار ، أصابه سهم ، فمات منه  : ومن بين عبدالدار بن قصي 
    .  هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق  :  قال ابن هشام  . مبكة 

  عرض المشركين على الرسول شراء جسد نوفل

    

 نوفل بن عبداهللا بن املغرية ؛ سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  يقظة  ومن بين خمزوم بن : قال ابن إسحاق 
  . وسلم أن يبيعهم جسده ، وكان اقتحم اخلندق ، فتورط فيه ، فقُتل ، فغلب املسلمون على جسده 

  قال ابن .  ال حاجة لنا يف جسده وال بثمنه ، فخلى بينهم وبينه  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    .  أعطوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبسده عشرة آالف درهم ، فيما بلغين عن الزهري  : هشام 

  من بني عامر

 عمرو بن عبد ود ، قتله علي بن  :  ومن بين عامر بن لؤي ، مث من بين مالك بن حسل  : قال ابن إسحاق 
  : لثقة أنه حدث عن ابن شهاب الزهري أنه قال  وحدثين ا :  قال ابن هشام  . أيب طالب رضوان اهللا عليه 

 ويقال عمرو بن  :  قال ابن هشام  . قتل علي بن أيب طالب يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه حسل بن عمرو 
    .  عمرو بن عبد  : عبد ود ، ويقال 

  الشهداء يوم بني قريظة

 خالد بن  :  بين احلارث بن اخلزرج  واستشهد يوم بين قريظة من املسلمني ، مث من : قال ابن إسحاق 
سويد بن ثعلبة بن عمرو ، طُرحت عليه رحى ، فشدخته شدخا شديدا ، فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا 

 ومات أبو سنان بن حمصن بن حرثان ، أخو بين أسد بن خزمية ،  .  إن له ألجر شهيدين  : عليه وسلم قال 
بين قريظة ، فدفن يف مقربة بين قريظة اليت يدفنون فيها اليوم ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حماصر 

    . وإليه دفنوا أموام يف اإلسالم 

  بشر الرسول المسلمين بغزو قريش
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 لن تغزوكم  : وملا انصرف أهل اخلندق عن اخلندق ؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغين 
 فلم تغزهم قريش بعد ذلك ، وكان هو الذي يغزوها ، حىت  . قريش بعد عامكم هذا ، ولكنكم تغزوم 

    . فتح اهللا عليه مكة 

 ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة

  شعر ضرار بن الخطاب

    : قال ضرار بن اخلطاب بن مرداس ، أخو بين حمارب بن فهر ، يف يوم اخلندق 

 وقد قُدنا عرندسة طحونا  ومشفقة تظن بنا الظنونا

 بدت أركانه للناظرينا  كأن زهاءها أحد إذا ما

 على األبطال واليلَب احلصينا  ترى األبدان فيها مسبغات

 نؤم ا الغواة اخلاطيينا  وجردا كالقداح مسومات

 بباب اخلندقني مصافحونا  كأم إذا صالوا و صلْنا

 وقد قالوا ألسنا راشدينا  أناس ال نرى فيهم رشيدا

 وكنا فوقهم كالقاهرينا  رناهم شهرا كريتافأحج

 عليهم يف السالح مدججينا  نراوحهم ونغدو كل يوم

 نقد ا املفارق والشئونا  بأيدينا صوارم مرهفات

 إذا الحت بأيدي مصلتينا  كأن وميضهن معريات

 ترى فيها العقائق مستبينا  وميض عقيقة ملعت بليل

 مرنا عليهم أمجعينالد  فلوال خندق كانوا لديه

 به من خوفنا متعوذينا  ولكن حال دوم وكانوا

 لدى أبياتكم سعدا رهينا  فإن نرحل فإنا قد تركنا

 على سعد يرجعن احلنينا   إذا جن الظالم مسعت نوحي 

 كما زرناكم متوازرينا  وسوف نزوركم عما قريب

 ريناكأسد الغاب قد محت الع  جبمع من كنانة غري عزل

  كعب بن مالك يرد على ضرار
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    : فأجابه كعب بن مالك ، أخو بين سلمة ، فقال 

 ولو شهدت رأتنا صابرينا  وسائلة تسائل ما لقينا

 على مانابنا متوكلينا  صربنا ال نرى هللا عدال

 به نعلو الربية أمجعينا   وكان لنا النيب وزير صدق 

 عداوة مرصديناوكانوا بال  نقاتل معشرا ظلموا وعقُّوا

 بضرب يعجل املتسرعينا  نعاجلهم إذا ضوا إلينا

 كغدران املال متسربلينا   ترانا يف فضافض سابغات 

 ا نشفي مراح الشاغبينا  ويف أمياننا بيض خفاف

 شوابكهن حيمني العرينا  بباب اخلندقني كأن أسدا

 على األعداء شوسا معلمينا  فوارسنا إذا بكروا وراحوا

 نكون عباد صدق خملصينا  لننصر أمحدا واهللا حىت

    

 وأحزاب أتوا متحزبينا   ويعلم أهل مكة حني ساروا 

 وأنا اهللا موىل املؤمنينا  بأن اهللا ليس له شريك

 فإن اهللا خري القادرينا  فإما تقتلوا سعدا سفاها

 تكون مقامة للصاحلينا  سيدخله جنانا طيبات

 بغيظكم خزايا خائبينا  يداكما قد ردكم فَال شر

 وكدمت أن تكونوا دامرينا  خزايا مل تنالوا ثَم خريا

 فكنتم حتتها متكمهينا  بريح عاصف هبت عليكم

  شعر عبداهللا بن الزبعرى في غزوة الخندق

    : وقال عبداهللا بن الزبعرى السهمي ، يف يوم اخلندق 

 راوح األحقابطول الِبلى وت  حي الديار حما معارف رمسها

 إال الكنيف ومعقد األطناب  فكأمنا كتب اليهود رسومها

 يف نعمة بأوانس التراب  قفرا كأنك مل تكن تلهو ا

 وحملة خلق املقام يباب   فاترك تذكُّر ما مضى من عيشة 

 ساروا بأمجعهم من األنصاب  واذكر بالء معاشر واشكرهم
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  جحفل جبجابيف ذي غياطل  أنصاب مكة عامدين ليثرب

 يف كل نشر ظاهر وشعاب  يدع احلزون مناهجا معلومة

 قُب البطون لواحق األقراب  فيها اجلياد شوازب جمنوبة

 كالسيد بادر غفلة الرقاب  من كل سلهبة وأجرد سلهب

 فيه وصخر قائد األحزاب  جيش عيينة قاصد بلوائه

 ل اهلُرابغيث الفقري ومعق  قرمان كالبدرين أصبح يف هام

 للموت كل جمرب قضاب  حىت إذا وردوا املدينة وارتدوا

 وصحابه يف احلرب خري صحاب  شهرا وعشرا قاهرين حممدا

 كدنا نكون ا مع اخلُياب  نادوا برحلتهم صبيحة قلتم

 قتلى لطري سغب وذئاب  لوال اخلنادق غادروا من مجعهم

ان بن ثابت عليه فأجابه حسان بن ثابت األنصاري ، فقال رد حس :    

 متكلم حملاور جبواب  هل رسم دارسة املقام يباب

 وهبوب كل مطلة مرباب  قفر عفا رهم السحاب رسومه

 بيض الوجوه ثواقب األحساب  ولقد رأيت ا احللول يزينهم

 بيضاء آنسة احلديث كعاب  فدع الديار وذكر كل خريدة

 من معشر ظلموا الرسول غضاب   ما ترى و اشك اهلموم إىل اإلله و

 أهل القرى وبوادي األعراب  ساروا بأمجعهم إليه وألبوا

 متخمطون حبلبة األحزاب  جيش عيينة وابن حرب فيهم

 قتل الرسول ومغنم األسالب  حىت إذا وردوا املدينة وارجتوا

 ردوا بغيظهم على األعقاب  وغدوا علينا قادرين بأيدهم

 وجنود ربك سيد األرباب  ة تفرق مجعهمبوب معصف

 وأثام يف األجر خري ثواب  فكفى اإلله املؤمنني قتاهلم

 ترتيل نصر مليكنا الوهاب  من بعد ما قنطوا ففرق مجعهم

 وأذل كل مكذب مرتاب  و أقر عني حممد وصحابه

 يف الكفر ليس بطاهر األثواب  عايت الفؤاد موقَّع ذي ريبة

 يف الكفر آخر هذه األحقاب   بقلبه ففؤادهعلق الشقاء
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  كعب بن مالك يرد على ابن الزبعرى

    : وأجابه كعب بن مالك أيضاً ، فقال 

 من خري حنلة ربنا الوهاب  أبقى لنا حدث احلروب بقية

 حم اجلذوع غزيرة األحالب  بيضاء مشرفة الذُّرى ومعاطنا

 ن العم واملنتابللجار واب  كاللُّوب يبذل مجها وحفيلها

 علف الشعري وجزة املقضاب  ونزائعا مثل السراح منى ا

 جرد املتون وسائر اآلراب  عري الشوى منها وأردف حنضها

 فعل الضراء تراح للكالّب  قُودا تراح إىل الصياح إذ غدت

 تردي العدا وتئوب باألسالب  وحتوط سائمة الديار وتارة

 عبس اللقاء مبينة اإلجناب   لوغى حوش الوحوش مطارة عند ا

 دخس البضيع خفيفة األقصاب  علفت على دعة فصارت بدنا

 ومبترصات يف الثقاف صياب  يغدون بالزغف املضاعف شكة

    

 وبكل أروع ماجد األنساب  و صوارم نزع الصياقل غلبها

 وكلت وقيعته إىل خباب  يصل اليمني مبارن متقارب

 يف طُخية الظلماء ضوء شهاب   يف القناة كأنهوأغر أزرق

 وترد حد قواحذ النشاب  وكتيبة ينفي القرانَ قتريها

 يف كل جممعة ضرميةُ غاب  جأوى ململمة كأن رماحها

 يف صعدة اخلطِّي يفء عقاب  يأوي إىل ِظل اللواء كأنه

 وأبت بسالتها على األعراب  أعيت أبا كرب وأعيت تبعا

 بلسان أزهر طيب األثواب  اعظ من ربنا ُدى اومو

 من بعد ما عرضت على األحزاب  عرضت علينا فاشتهينا ذكرها

 حرجا ويفهمها ذوو األلباب   حكما يراها ارمون بزعمهم 

 فليغلنب مغاِلب الغالّب  جاءت سخينة كي تغالب را

 ملا  : بدامللك بن حيىي بن عباد ابن عبداهللا بن الزبري ، قال  حدثين من أثق به ، حدثين ع : قال ابن هشام 
    : قال كعب بن مالك 
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 فليغلنب مغالب الغالب   جاءت سخينة كي تغالب را 

  :  قال ابن إسحاق  .  لقد شكرك اهللا يا كعب على قولك هذا  : قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    :  وقال كعب بن مالك يف يوم اخلندق

 بعضا كمعمعة األباء احملرق  من سره ضرب ميعمع بعضه

 بني املذاد وبني جزع اخلندق  فليأت مأسدة تسن سيوفها

 مهجات أنفسهم لرب املشرق  دِربوا بضرب املُعِلمني وأسلموا

 م وكان بعبده ذا مرفق  يف عصبة نصر اإلله نبيه

  املترقرقكالنهي هبت رحيه  يف كل سابغة ختط فضوهلا

 حدق اجلنادب ذات شك موثق  بيضاء حمكمة كأن قتريها

 صايف احلديد صارم ذي رونق  جدالء حيفزها جناد مهند

 يوم اهلياج وكل ساعة مصدق  تلكم مع التقوى تكون لباسنا

 قدما ونلحقها إذا مل تلحق   نِصل السيوف إذا قصرن خبطونا 

 األكف كأا مل ختلقبلْه   فترى اجلماجم ضاحيا هاماا

 تنفي اجلموع كفصد رأس املشرق  نلقى العدو بفخمة ملمومة

 ورد وحمجول القوائم أبلق  ونِعد لألعداء كل مقلَّص

 عند اهلياج أسود طَلّ ملثق  تردي بفرسان كأن كمام

 حتت العماية بالوشيج املزهق  صدق يعاطون الكماة حتوفهم

 يف احلرب إن اهللا خري موفق  أمر اإلله بربطها لعدوه

 للدار إن دلفت خيوال النزق  لتكون غيظا للعدو وحيطا

 منه وصدق الصرب ساعة نلتقي  ويعيننا اهللا العزيز بقوة

 وإذا دعا لكريهة مل نسبق  ونطيع أمر نبينا وجنيبه

 ومىت نرى احلومات فيها نعنق  ومىت يناد إىل الشدائد نأا

ق  بع قول النيب فإنهمن يتفينا مطاع األمر حق مصد 

 ويصيبنا من نيل ذاك مبرفق  فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا

 كفروا وضلوا عن سبيل املتقي  إن الذين يكذبون حممدا

    :  تلكم مع التقوى تكون لباسنا وبيته  :  أنشدين بيته  : قال ابن هشام 
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    من يتبع قول النيب 

 وقال كعب بن مالك يف يوم  :  تنفي اجلموع كرأس قدس املشرق قال ابن إسحاق  :  وأنشدين  . أبو زيد 
    : اخلندق 

 علينا وراموا ديننا ما نوادع  لقد علم األحزاب حني تألَّبوا

 وخندف مل يدروا مبا هو واقع   أضاميم من قيس بن عيالن أصفقت 

  راء وسامععن الكفر والرمحن  يذودوننا عن ديننا ونذودهم

 على غيظهم نصر من اهللا واسع  إذا غايظونا يف مقام أعاننا

 علينا ومن مل حيفظ اُهللا ضائع  وذلك حفظ اهللا فينا وفضله

 وهللا فوق الصانعني صنائع  هدانا لدين احلق واختاره لنا

    : لك يف يوم اخلندق  وقال كعب بن ما :  قال ابن إسحاق  .  وهذه األبيات يف قصيدة له  : قال ابن هشام 

 وما بني العريض إىل الصماد  أال أبلغ قريشا أن سلعا

    

 وخوص ثُقِّبت من عهد عاد   نواضح يف احلروب مدربات 

 فليست باجلمام وال الثماد  رواكد يزخر املرار فيها

 أجش إذا تبقَّع للحصاد  كأن الغاب والربدي فيها

 محري ألرض دوس أو مراد  ومل جنعل جتارتنا اشتراء الْ

 جنالد إن نِشطتم للجالد  بالد مل تثر إال لكيما

 فلم تر مثلها جلهات واد  أثرنا سكة األنباط فيها

 على الغايات مقتدر جواد   قصرنا كل ذي حضر وطول 

 من القول املبني والسداد  أجيبونا إىل ما جنتديكم

  املذادلكم منا إىل شطر  وإال فاصربوا جلالد يوم

 وكل مطهم سلس القياد  نصبحكم بكل أخي حروب

 تدف دفيف صفراء اجلراد  وكل ِطمرة خفق حشاها

 متيم اخللق من أُخر وهادي  وكل مقلَّص اآلراب د

 خيول الناس يف السنة اجلماد  خيول ال تضاع إذا أُضيعت

 إذا نادى إىل الفزع املنادي  ينازعن األعنة مصغيات
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 توكلنا على رب العباد   قالت لنا النذر استعدواإذا

 سوى ضرب القوانس واجلهاد  وقلنا لن يفرج ما لقينا

 من األقوام من قار وبادي  فلم تر عصبة فيمن لقينا

 أردناه وألني يف الوداد  أشد بسالة منا إذا ما

 جياد اجلُدل يف اُألرب الشداد  إذا ما حنن أشرجنا عليها

 كرمي غري معتلث الزناد   السوابغ كل صقرقذفنا يف

 غداة بدا ببطن اجلزع غادي  أشم كانه أسد عبوس

 صيب السيف مسترخي النجاد  يغشي هامة البطل املذكَّى

 بكفك فاهدنا سبل الرشاد  لنظهر دينك اللهم إنا

    : قال ابن هشام بيته 

    قصرنا كل ذي حضر وطَول 

    : والبيت الثالث منه ، والبيت الرابع منه ، وبيته والبيت الذي يتلوه ، 

    أشم كأنه أسد عبوس 

    . والبيت الذي يتلوه ، عن أيب زيد األنصاري 

  ما بكى به مسافع عمرو بن عبد ود

 وقال مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن مجح ، يبكي عمرو بن عبد ود ،  : قال ابن إسحاق 
    : يب طالب إياه ويذكر قتل علي بن أ

 جزع املذاد وكان فارس يليل   عمرو بن عبد كان أول فارس 

 يبغي القتال بشكة مل ينكل  مسح اخلالئق ماجد ذو مرة

 أن ابن عبد فيهم مل يعجل  و لقد علمتم حني ولوا عنكم

 يبغي مقاتله وليس مبؤتلي  حىت تكنفه الكماة وكلهم

 وب سلع غري نكس أميلجبن  ولقد تكنفت األسنة فارسا

 جبنوب سلع ، ليته مل يرتل  تسل الرتال علي فارس غالب

 فخرا وال القيت مثل املعضل  فاذهب علي فما ظفرت مبثله

 القى محام املوت مل يتحلحل  نفسي الفداء لفارس من غالب

 طلبا لثأر معاشر مل خيذل  أعين الذي جزع املذاد مبهره
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ان أصحاب عمرو بن عبد ود وقال مسافع أيضاً يؤنب فرسا عمرو الذين كانوا ما أنب به مسافع الفرس
    : معه ، فأجلوا عنه وتركوه 

 خيل تقاد له وخيل تنعل  عمرو بن عبد واجلياد يقودها

 ركنا عظيما كان فيها أول  أجلت فوارسه وغادر رهطه

 مهما تسوم علي عمرا يرتل  عجبا وإن أعجب فقد أبصرته

 ولقيت قبل املوت أمرا يثقل   فقد أصبت بقتلهال تبعدن

 عند القتال خمافة أن يقتلوا  وهبرية املسلوب وىل مدبرا

 وىل كما وىل اللئيم األعزل   وضرار كأن البأس منه حمضرا 

    .  عن غري ابن إسحاق  "  عمرا يرتل  "   :  وقوله  .  وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له  : قال ابن هشام 

  ما قاله هبيرة في فراره ورثائه عمر بن عبد ود

    :  وقال هبرية بن أيب وهب يعتذر من فراره ، ويبكي عمرا ، ويذكر قتل علي إياه  : قال ابن إسحاق 

 وأصحابه جبنا وال خيفة القتل   لعمري ما وليت ظهري حممدا 

 لسيفي غناء إن ضربت وال نبلي  ولكنين قلبت أمري فلم أجد

    

 صدرت كضرغام هزبر أيب شبل  ت فلما مل أجد يل مقدماوقف

 مكرا وقدما كان ذلك من فعلي   ثىن عطفه عن قرنه حني مل جيد 

 وحق حلسن املدح مثلك من مثلي  فال تبعدن يا عمرو حيا وهالكا

 فقد بنت حممود الثنا ماجد األصل  وال تبعدن يا عمرو حيا وهالكا

 وللفخر يوما عند قرقرة البزل  فمن لطراد اخليل تقدع بالقنا

 وفرجها حقا فىت غري ما وغل  هنالك لو كان ابن عبد لزارها

 وقفت على جند املقدم كالفحل  فعنك علي ال أرى مثل موقف

 أمنت به ما عشت من زلة النعل  فما ظفرت كفاك فخرا مبثله

عمرو بن عبد ود ، ويذكر قتل علي إياه ما قاله هبرية يف رثاء عمرو أيضاً وقال هبرية بن أيب وهب يبكي 
 :    

 لفارسها عمرو إذا ناب نائب  لقد علمت عليا لؤي بن غالب

 علي وإن الليث ال بد طالب  لفارسها عمرو إذا ما يسومه
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 لفارسها إذ خام عنه الكتائب  عشية يدعوه علي وإنه

 بيثرب ال زالت هناك املصائب   فيا هلف نفسي إن عمرا تركته 

ان يفتخر بقتل عمروحس   

    : وقال حسان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو بن عبد ود 

 بيثرب حنمي واحلماة قليل  بقيتكم عمرو أحبناه بالقنا

 وحنن والة احلرب حني نصول  وحنن قتلناكم بكل مهند

 معاشركم يف اهلالكني جتول  وحنن قتلناكم ببدر فأصبحت

 وقال حسان بن ثابت أيضاً  :  قال ابن إسحاق  . بالشعر ينكرها حلسان  وبعض أهل العلم  : قال ابن هشام 
    : يف شأن عمرو بن عبد ود 

 جبنوب يثرب ثأره مل ينظر   أمسى الفىت عمرو بن عبد يبتغي 

 ولقد وجدت جيادنا مل تقصر  فلقد وجدت سيوفنا مشهورة

 ضربوك ضربا غري ضرب احلسر  ولقد لقيت غداة بدر عصبة

 يا عمرو أو جلسيم أمر منكر  صبحت ال تدعى ليوم عظيمةأ

 وقال حسان بن ثابت أيضاً  :  قال ابن إسحاق  .  وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها حلسان  : قال ابن هشام 
 :    

 مغلغلة ختب ا املطي  اال أبلغ أبا هدم رسوال

 وغريي يف الرخاء هو الويل  أكنت وليكم يف كل كره

 رفعت له كما احتمل الصيب  نكم شاهد ولقد رآينو م

    :  وتروى هذه األبيات لربيعة بن أمية الديلي ، ويروى فيها آخرها  : قال ابن هشام 

 وكان شفاء نفسي اخلزرجي   كببت اخلزرجي على يديه 

    . وتروى أيضاً أليب أسامة اجلشمي 

  ما قاله حسان في بكاء سعد بن معاذ

    :  وقال حسان بن ثابت يف يوم بن قريظة يبكي سعد بن معاذ ، ويذكر حكمه فيهم :  قال ابن إسحاق

 وحق لعيين أن تفيض على سعد  لقد سجمت من دمع عيين عربة

 عيون ذواري الدمع دائمة الوجد  قتيل ثوى يف معرك فجعت به
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 مع الشهداء وفدها أكرم الوفد  على ملة الرمحن وارث جنة

 وأمسيت يف غرباء مظلمة اللحد  عتنا وتركتنافإن تك قد ود

 كرمي وأثواب املكارم واحلمد  فأنت الذي يا سعد أبت مبشهد

 قضى اهللا فيهم ما قضيت على عمد  حبكمك يف حيي قريظة بالذي

ومل تعف إذ ذكرت ما كان من عهد  فوافق حكم اهللا حكمك فيهم 

 ه الدنيا جبناا اخللدشروا هذ   فإن كان ريب الدهر أمضاك يف األىل 

 إىل اهللا يوما للوجاهة والقصد  فنعم مصري الصادقني إذا دعوا

  ما قاله حسان في بكاء سعد بن معاذ وغيره

وقال حسان بن ثابت أيضاً ، يبكي سعد بن معاذ ، ورجاال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
    :  من الشهداء ، ويذكرهم مبا كان فيهم من اخلري

 و هل ما مضى من صاحل العيش راجع  أال يا لقومي هل ملا حم دافع

 بنات احلشى وال مين املدامع  تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت

 وقتلى مضى فيها طفيل ورافع  صبابة وجد ذكرتين أحبة

 منازهلم فاألرض منهم بالقع  وسعد فأضحوا يف اجلنان وأوحشت

    

 ظالل املنايا والسيوف اللوامع    و فوقهم وفوا يوم بدر للرسول

 مطيع له يف كل أمر وسامع  دعا فأجابوه حبق وكلهم

 وال يقطع اآلجال إال املضارع  فما نكلوا حىت تولوا مجاعة

 إذا مل يكن إال النبيون شافع  ألم يرجون منه شفاعة

 إجابتنا هللا واملوت ناقع  فذلك يا خري العباد بالؤنا

 ألولنا يف ملة اهللا تابع  دم األوىل إليك وخلفنالنا الق

 وأن قضاء اهللا ال بد واقع  ونعلم أن امللك هللا وحده

  ما قاله حسان في يوم بني قريظة

    : وقال حسان بن ثابت أيضاً يف يوم بين قريظة 

 وما وجدت لذل من نصري  لقد لقيت قريظة ما سآها
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 أصاب بين النضريسوى ما قد   أصام بالء كان فيه

 رسول اهللا كالقمر املنري  غداة أتاهم يهوي إليهم

 بفرسان عليها كالصقور  له خيل جمنبة تعادى

 دماؤهم عليهم كالغدير  تركناهم وما ظفروا بشيء

 كذاك يدان ذو العند الفَجور   فهم صرعى حتوم الطري فيهم 

  نذيريمن الرمحن إن قبلت  فأنذر مثلها نصحا قريشا

  وقال حسان بن ثابت يف بين قريظة 

 وحل حبصنها ذل ذليل  لقد لقيت قريظة ما سآها

 بأن إهلكم رب جليل  وسعد كان أنذرهم بنصح

 فَالهم يف بالدهم الرسول   فما برحوا بنقص العهد حىت 

 له من حر وقعتهم صليل  أحاط حبصنهم منا صفوف

   تفاقد معشر نصروا قريشا وليس هلم ببلدم نصري  : وم بين قريظة وقال حسان بن ثابت أيضاً يف ي

 وهم عمي من التوراة بور  هم أوتوا الكتاب فضيعوه

 بتصديق الذي قال النذير  كفرمت بالقرآن وقد أتيتم

 حريق بالبويرة مستطري   فهان على سراة بين لؤي 

  أبو سفيان يرد على حسان

    : ث بن عبداملطلب ، فقال فأجابه أبو سفيان بن احلار

 وحرق يف طرائقها السعري  أدام اهللا ذلك من صنيع

 وتعلم أي أرضينا تضري  ستعلم أينا منها بنزه

 لقالوا ال مقام لكم فسريوا   فلو كان النخيل ا ركابا 

  جبل بن جوال يرد على حسان

    :  فقال وأجابه جبل بن جوال الثعليب أيضاً ، وبكى النضري وقريظة ،

 ملا لقيت قريظة والنضري  أال يا سعد سعد بين معاذ

 غداة حتملوا هلو الصبور  لعمرك إن سعد بين معاذ

 فقال لقينقاع ال تسريوا  فأما اخلزرجي أبو حباب
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 أسيد والدوائر قد تدور  وبدلت املوايل من حضري

 وسعية وابن أخطب فهي بور  وأقفرت البويرة من سالم

 كما ثقلت مبيطان الصخور  د كانوا ببلدم ثقاالوق

 فال رثُّ السالح وال دثُور  فإن يهلك أبو حكم سالم

 مع اللني اخلضارمة الصقور  وكل الكاهنين وكان فيهم

 مبجد ال تغيبه البدور  وجدنا اد قد ثبتوا عليه

 كأنكم من املخزاة عور  أقيموا يا سراة األوس فيها

 وقدر القوم حامية تفور  م قدركم ال شيء فيهاتركت

 مقتل سالم بن أبي الحقيق

  استئذان الخزرج الرسول في قتل ابن أبي الحقيق

 وملا انقضى شأن اخلندق ، وأمر بين قريظة ، وكان سالم بن أيب احلقيق ، وهو أبو رافع  : قال ابن إسحاق 
وسلم ، وكانت األوس قبل أحد قتلت كعب بن فيمن حزب األحزاب على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

األشرف ، يف عداوته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتريضه عليه ، استأذنت اخلزرج رسول اهللا صلى 
      . اهللا عليه وسلم يف قتل سالم بن أيب احلقيق ، وهو خبيرب ، فأذن هلم 

  : ، عن عبداهللا بن كعب بن مالك ، قال  وحدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري  : قال ابن إسحاق 

وكان مما صنع اهللا به لرسوله صلى اهللا عليه وسلم أن هذين احليني من األنصار ، واألوس واخلزرج ، كانا 
يتصاوالن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصاول الفحلني ، ال تصنع األوس شيئا عن رسول اهللا 

 واهللا ال تذهبون ذه فضال علينا عند رسول اهللا صلى اهللا  : ت اخلزرج صلى اهللا عليه وسلم غَناء إال قال
 فال ينتهون حىت يوقعوا مثلها ؛ وإذا فعلت اخلزرج شيئا قالت األوس مثل  :  قال  . عليه وسلم ويف اإلسالم 

  : زرج  وملا أصابت األوس كعب بن األشرف يف عداوته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت اخل . ذلك 

 من رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  :  فتذاكروا  : واهللا ال تذهبون ا فضال علينا أبدا ؛ قال 
 فذكروا ابن أيب احلقيق ، وهو خبيرب ؛ فاستأذنوا رسول اهللا صلى اهللا يف قتله ،  ؟ العداوة كابن األشرف 

    . فأذن هلم 

  من خرج لقتل ابن أبي الحقيق
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 عبداهللا بن عتيك ، ومسعود بن سنان ، وعبداهللا بن  : ه من اخلزرج من بين سلمة مخسة نفر فخرج إلي
 فخرجوا وأمر عليهم  . أنيس ، وأبو قتادة احلارث بن ربعي ، وخزاعي بن أسود ، حليف هلم من أسلم 

رأة ، فخرجوا حىت إذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا بن عتيك ، واهم عن أن يقتلوا وليدا أو ام
 وكان يف  :  قال  . قدموا خيرب ، أتوا دار ابن أيب احلقيق ليال ، فلم يدعوا بيتا يف الدار إال أغلقوه على أهله 

 فأسندوا فيها ، حىت قاموا على بابه ، فاستأذنوا عليه ، فخرجت إليهم امرأته ،  : ِعلِّية له إليها عجلة ، قال 
  :  ذاكم صاحبكم ، فادخلوا عليه ؛ قال  :  قالت  .  ناس من العرب نلتمس املرية  :  قالوا  ؟  من أنتم  : فقالت 

  : فلما دخلنا عليه ، أغلقنا علينا وعليها احلجرة ، ختوفا أن تكون دونه جماولة حتول بيننا وبينه ، قالت 

 ما يدلنا عليه يف سواد الليل إال فصاحت امرأته ، فنوهت بنا وابتدرناه ، وهو على فراشه بأسيافنا ، فواهللا
 وملا صاحت بنا امرأته ، جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ، مث ذكر ي  :  قال  . بياضه كأنه قبطية ملقاة 

 فلما ضربناه بأسيافنا  :  قال  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيكف يده ، ولوال ذلك لفرغنا منها بليل 
  .  أي حسيب حسيب  :  قَطْين قطين  : أنيس بسيفه يف بطنه حىت أنفذه ، وهو يقول حتامل عليه عبداهللا بن 

 فوقع من الدرجة فوِثئت يده وثئا  :  وخرجنا ، وكان عبداهللا بن عتيك رجال سيئ البصر ، قال  : قال 
  . دخل فيه  ومحلناه حىت نأيت به منهرا من عيوم ، فن- رجله ، فيما قال ابن هشام  :  ويقال -شديدا 

 حىت إذا يئسوا رجعوا إىل صاحبهم ،  :  فأوقدوا النريان ، واشتدوا يف كل وجه يطلبوننا ، قال  : قال 
 فقال رجل  :  قال  ؟  كيف لنا بأن نعلم بأن عدو اهللا قد مات  :  فقلنا  :  قال  . فاكتنفوه وهو يقضي بينهم 

 فوجدت امرأته ورجال يهود حوله ويف  :  قال  . يف الناس  أنا أذهب فأنظر لكم ، فانطلق حىت دخل  : منا 
 أما واهللا لقد مسعت صوت ابن عتيك ، مث أكذبت  : يدها املصباح تنظر يف وجهه ، وحتدثهم وتقول 

 فاظ وإله يهود ؛ فما  :  مث أقبلت عليه تنظر يف وجهه مث قالت  ؟  أنى ابن عتيك ذه البالد  : نفسي وقلت 
 مث جاءنا اخلرب فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول اهللا  :  قال  . مة كانت ألذ إىل نفسي منها مسعت من كل

 فقال رسول  :  قال  . صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه بقتل عدو اهللا ، واختلفنا عنده يف قتله ، كلنا يدعيه 
  : فنظر إليها فقال لسيف عبداهللا بن أنيس  فجئناه ا ،  :  هاتوا أسيافكم ؛ قال  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    . هذا قتله ، أرى فيه أثر الطعام 

  شعر حسان في قتل كعب بن األشرف وسالم بن أبي الحقيق

    :  فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن األشرف ، وقتل سالّم بن أيب احلقيق  : قال ابن إسحاق 

 قيق وأنت يا ابن األشرفيا ابن احل  هللا در عصابة القيتهم

 مرحا كأسد يف عرين مغرف  يسرون بالِبيض اخلفاف إليكم
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 فسقوكم حتفا ببيض ذُفَِّف  حىت أتوكم يف حمل بالدكم

 مستصغرين لكل أمر جمحف  مستبصرين لنصر دين نبيهم

    

  لعاص وخالد بن الوليد  إسالم عمرو بن ا .  عن غري ابن إسحاق  "  ذُفَّف  "   :  قوله  : قال ابن هشام 

  ذهاب عمرو ومن معه إلى النجاشي

 وحدثين يزيد بن أيب حبيب ، عن راشد موىل حبيب بن أيب أوس الثقفي ، عن حبيب  : قال ابن إسحاق 
 ملا انصرفنا مع األحزاب عن اخلندق  :  حدثين عمرو بن العاص من فيه ، قال  : بن أيب أوس الثقفي ، قال 

 تعلمون واهللا أين أرى أمر  : ريش ، كانوا يرون رأيي ، ويسمعون مين ، فقلت هلم مجعت رجاال من ق
 رأيت  :  قال  ؟  وماذا رأيت  :  قالوا  ؟ حممد يعلو األمور علوا منكرا ، وإين قد رأيت أمرا ، فما ترون فيه 

 أن نكون حتت يديه أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده ، فإن ظهر حممد على قومنا كنا عند النجاشي ، فإنا
أحب إلينا من أن نكون حتت يدي حممد ، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا ، فلن يأتينا منهم إال خري 

  .  فامجعوا لنا ما ديه له ، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا األدم  :  إن هذا الرأي ، قلت  : ، قالوا 

    . عليه فجمعنا له أدما كثريا ، مث خرجنا حىت قدمنا 

  طلب عمرو بن العاص من النجاشي قتل عمرو بن أمية الضمري

فواهللا إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بعثه إليه يف 
  هذا عمرو ابن :  فقلت ألصحايب  :  قال  .  فدخل عليه مث خرج من عنده  :  قال  . شأن جعفر وأصحابه 

أمية الضمري ، لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه ، فضربت عنقه ، فإذا فعلت ذلك رأت 
 فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع ،  :  قال  . قريش أين قد أجزأت عنها حني قتلت رسول حممد 

يها امللك ، قد أهديت إليك  نعم ، أ :  قلت  :  قال  ؟  مرحبا بصديقي ، أهديت إيل من بالدك شيئا  : فقال 
 أيها امللك ، إين قد رأيت رجال خرج  :  مث قربته إليه ، فأعجبه واشتهاه ، مث قلت له  : أدما كثريا ؛ قال 

  : من عندك ، وهو رسول رجل عدو لنا ، فأعطينه ألقتله ، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا ؛ قال 

ظننت أنه قد كسره ، فلو انشقت يل األرض لدخلت فيها فرقا فغضب ، مث مد يده فضرب ا أنفه ضربة 
 أتسألين أن أعطيك  :  أيها امللك ، واهللا لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه ؛ قال  : منه ؛ مث قلت له 

  ؟  أيها امللك ، أكذاك هو  :  قلت  :  قال  ! رسول رجل يأتيه الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى لتقتله 
 أطعين واتبعه ، فإنه واهللا لعلى احلق ، وليظهرنَّ على من خالفه ، كما ظهر موسى  !  وحيك يا عمرو  :  قال
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 نعم ، فبسط يده ، فبايعته على  :  قال  ؟  أفتبايعين له على اإلسالم  :  قلت  : على فرعون وجنوده ؛ قال 
    .  وكتمت أصحايب إسالمي اإلسالم ، مث خرجت إىل أصحايب وقد حال رأيي عما كان عليه ،

  عمرو وخالد يجتمعان على اإلسالم

مث خرجت عامدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألسلم ، فلقيت خالد بن الوليد ، وذلك قبيل الفتح 
 واهللا لقد استقام املنِسم ، وإن الرجل لنيب ،  :  قال  ؟  أين يا أبا سليمان  : ، وهو مقبل من مكة ؛ فقلت 

 فقدمنا املدينة على رسول  :  قال  .  واهللا ما جئت إال ألسلم  :  قلت  :  قال  ؟ ذهب واهللا فأسلم ، فحىت مىت أ
 يا رسول اهللا ، إين  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع ، مث دنوت ، فقلت 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : ا تأخر ؛ قال أبايعك على أن يغفر يل ما تقدم من ذنيب ، وال أذكر م
 فبايعته  :  يا عمرو ، بايع ، فإن اإلسالم جيب ما كان قبله ، وإن اهلجرة جتب ما كان قبلها ؛ قال  : وسلم 

 فإن اإلسالم حيت ما كان قبله ، وإن اهلجرة حتت ما كان قبلها  :  ويقال  :  قال ابن هشام  . ، مث انصرفت 
 .    

  إسالم عثمان بن طلحة

    .  أن عثمان بن طلحة بن أيب طلحة ، كان معهما ، حني أسلما  :  وحدثين من ال أم  : قال ابن إسحاق 

  ما قاله ابن الزبعرى السهمي في إسالم عثمان بن طلحة وخالد

    :  فقال ابن الزبعرى السهمي  : قال ابن إسحاق 

 وملقَى نعال القوم عند املُقبِل  اأنشد عثمان بن طلحة حلفن

 وما خالد من مثلها مبحلَِّل   وما عقد اآلباء من كل حلفه 

 وما يبتغى من جمد بيت مؤثَِّل  أمفتاح بيت غري بيتك تبتغي

    

 وعثمان جاء بالدهيم املُعضِل  فال تأمنن خالدا بعد هذه

    . حلجة ، وويل تلك احلجة املشركون وكان فتح بين قريظة يف ذي القعدة وصدر ذي ا

  غزوة بني لحيان

  خروجه صلى اهللا عليه وسلم إليهم
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 حدثين زيد بن عبداهللا البكائي ، عن حممد  :  حدثنا أبو حممد عبدامللك بن هشام ، قال  : قال ابن إسحاق 
ذا احلجة واحملرم وصفرا  مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة  : بن إسحاق املطليب ، قال 

وشهري ربيع ، وخرج يف مجادى األوىل على رأس ستة أشهر من فتح قريظة ، إىل بين حليان يطلب 
    .  خبيب بن عدي وأصحابه ، وأظهر أنه يريد الشام ، ليصيب من القوم ِغرة  : بأصحاب الرجيع 

  استعماله صلى اهللا عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة

    .  من املدينة صلى اهللا عليه وسلم ، واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم ، فيما قال ابن هشام فخرج

  الطريق التي سلكها صلى اهللا عليه وسلم إليهم ثم رجوعه عنهم

 فسلك على غُراب ، جبل بناحية املدينة على طريقه إىل الشام ، مث على حميص ، مث  : قال ابن إسحاق 
مث صفَّق ذات اليسار ، فخرج على ِبين ، مث على صخريات اليمام ، مث استقام به الطريق على البتراء ، 

على احملجة من طريق مكة ، فأغذّ السري سريعا ، حىت نزل على غُران ، و هي منازل بين حليان ، وغران 
 فلما  .  اجلبال  ساية ، فوجدهم قد حذروا ومتنعوا يف رءوس : واد بني أمج وعسفان ، إىل بلد يقال له 

 لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل  : نزهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخطأه من غرم ما أراد ، قال 
مكة أنا قد جئنا مكة ، فخرج يف مئيت راكب من أصحابه حىت نزل عسفان ، مث بعث فارسني من 

    .  عليه وسلم قافال أصحابه حىت بلغا كُراع الغميم ، مث كر وراح رسول اهللا صلى اهللا

  دعاء العودة

 آبيون  :  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حني وجه راجعا  : فكان جابر بن عبداهللا يقول 
تائبون إن شاء اهللا لربنا حامدون ، أعوذ باهللا من وعثاء السفر ، وكآبة املنقلب ، وسوء املنظر يف األهل 

    . واملال 

الك في غزوة بني لحيانما قاله كعب بن م   

واحلديث يف غزوة بين حليان ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، وعبداهللا ابن أيب بكر ، عن عبداهللا بن كعب 
    : بن مالك ؛ فقال كعب بن مالك يف غزوة بين حليان 

 لقوا عصبا يف دارهم ذات مصدِق  لو انَّ بين حليان كانوا تناظروا

 أمام طَحون كارة فَيلِق   سرب روعه لقوا سرعانا ميأل ال
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 شعاب حجاز غري ذي متنفَّق  ولكنهم كانوا ِوبارا تتبعت

  غزوة ذي قرد

  غارة ابن حصن على لقاح الرسول

مث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، فلم يقم ا إال ليايل قالئل ، حىت أغار عيينة بن حصن بن 
 الفزاري ، يف خيل من غطفان على لقاح لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالغابة ، وفيها حذيفة بن بدر

    . رجل من بين غفار وامرأة له ، فقتلوا الرجل ، واحتملوا املرأة يف اللِّقاح 

  شجاعة ابن األكوع في هذه الغزوة

، ومن ال أم ، عن عبداهللا بن  فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة وعبداهللا بن أيب بكر  : قال ابن إسحاق 
 أنه كان أول من نذر م سلمة بن  : كعب بن مالك ، كل قد حدث يف غزوة ذي قَرد بعض احلديث 

عمرو بن األكوع األسلمي ، غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله ، ومعه غالم لطلحة بن عبداهللا معه 
  : بعض خيوهلم ، فاشرف يف ناحية سلع ، مث صرخ فرس له يقوده ، حىت إذا عال ثنية الوداع نظر إىل 

واصباحاه ، مث خرج يشتد يف آثار القوم ، و كان مثل السبع حىت حلق القوم ، فجعل يردهم بالنبل ، 
 خذها وأنا ابن األكوع ، اليوم يوم الرضع ، فإذا وجهت اخليل حنوه انطلق هاربا ، مث  : ويقول إذا رمى 

 فيقول  :  خذها وأنا ابن األكوع ، اليوم يوم الرضع ، قال  : كنه الرمي رمى ، مث قال عارضهم ، فإذا أم
    .  أُويكعنا هو أول النهار  : قائلهم 

  صراخ الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 وبلغ رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم صياح ابن األكوع ، فصرخ باملدينة الفزع الفزع ، فترامت  : قال 
       . ول إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلي

  تسابق الفرسان إليه

 املقداد بن عمرو ، وهو الذي  : وكان أول من انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الفرسان 
 املقداد بن األسود ، حليف بين زهرة ؛ مث كان أول فارس وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه  : يقال له 

 بعد املقداد من األنصار ، عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء ، أحد بين عبداألشهل ؛ وسلم
وسعد بن زيد ، أحد بين كعب بن عبداألشهل ؛ وأسيد بن ظُهري ، أخو بين حارثة بن احلارث ، يشك 
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زمية ؛ وأبو فيه ؛ وعكَّاشة بن حمصن ، أخو بين أسد بين خزمية ؛ وحمرز بن نضلة ، أخو بين أسد بن خ
  . قتادة احلارث بن ربعي ، أخو بين سلمة ؛ وأبو عياش ، وهو عبيد بن زيد بن الصامت ، أخو بين زريق 

 اخرج  : فلما اجتمعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد ، فيما بلغين ، مث قال 
    . يف طلب القوم ، حىت أحلقك يف الناس 

صيحته ألبي عياش بترك فرسهالرسول و ن   

 يا أبا عياش  : وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيما بلغين عن رجال من بين زريق ، أليب عياش 
 يا رسول اهللا ،  :  فقلت  :  قال أبو عياش  ؟ ، لو أعطيت هذا الفرس رجال ، هو أفرس منك فلحق بالقوم 

واهللا ما جرى يب مخسني ذراعا حىت طرحين ، فعجبت أن رسول أنا أفرس الناس ، مث ضربت الفرس ، ف
 فزعم رجال من  .  أنا أفرس الناس  :  لو أعطيته أفرس منك ، وأنا أقول  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

بين زريق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى فرس أيب عياش معاذ بن ماعص ، أو عائذ بن ماعص 
دة ، وكان ثامنا ، وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن األكوع أحد الثمانية ، ويطرح بن قيس بن خل

 ومل يكن سلمة يومئذ فارسا ، وقد كان أول  . أسيد بن ظهري ، أخا بين حارثة ، واهللا أعلم أي ذلك كان 
    .  فخرج الفرسان يف طلب القوم حىت تالحقوا  . من حلق بالقوم على رجليه 

نضلة إلى القوم ومقتلهسبق محرز بن    

 أن أول فارس حلق بالقوم حمرز بن نضلة ، أخو بين  :  فحدثين عاصم بن عمرو بن قتادة  : قال ابن إسحاق 
 وأن الفزع ملا كان جال فرس حملمود - قُمري  :  األخرم ؛ ويقال له  :  وكان يقال حملرز -أسد بن خزمية 

يل ، وكان فرسا صنيعا جاما ، فقال نساء من نساء بين بن مسلمة يف احلائط ، حني مسع صاهلة اخل
 يا قمري ، هل لك يف أن  : عبداألشهل ، حني رأين الفرس جيول يف احلائط جبذع خنل هو مربوط فيه 

 نعم ،  :  قال  ؟  فإنه كما ترى ، مث تلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وباملسلمني  ؟ تركب هذا الفرس 
 فخرج عليه ، فلم يلبث أن بذّ اخليل جبمامه ، حىت أدرك القوم ، فوقف هلم بني أيديهم ،  . فأعطيناه إياه 

  .  قفوا يا معشر بين اللَّكيعة حىت يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من املهاجرين واألنصار  : مث قال 

لى آِريه من بين  ومحل عليه رجل منهم فقتله ، وجال الفرس ، فلم يقدر عليه حىت وقف ع : قال 
    . عبداألشهل ، فلم يقتل من املسلمني غريه 

  مقتل وقاص بن مجزز
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 وقتل يومئذ من املسلمني مع حمرز ، وقَّاص بن جمزز املُدجلي ، فيما ذكر غري واحد من  : قال ابن هشام 
    . أهل العلم 

  أسماء أفراس المسلمين

  :  وكان اسم فرس سعد بن زيد  :  قال ابن هشام  .  ذا اللمة  :  وكان اسم فرس حممود  : قال ابن إسحاق 

 ذو اللَّمة ؛ واسم  :  بعزجة ؛ ويقال ؛ سبحة ، واسم فرس عكاشة بن حمصن  : الحق ؛ واسم فرس املقداد 
يب  مسنون ؛ وفرس أ :  لَماع ، وفرس أسيد بن ظهري  :  حزوة ؛ وفرس عباد بن بشر  : فرس أيب قتادة 

 أن جمززا  :  وحدثين بعض من ال أم عن عبداهللا بن كعب بن مالك  :  قال ابن إسحاق  .  جلوة  : عياش 
    .  اجلناح ، فقُتل جمزز واستلبت اجلناح  : إمنا كان على فرس لعكاشة بن حمصن ، يقال له 

  القتلى من المشركين

ي ، أخو بين سلمة ، حبيب بن عيينة بن حصن ، وغشاه وملا تالحقت اخليل قَتل أبو قتادة احلارث بن ربع
    .  وأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسلمني  . برده ، مث حلق بالناس 

  استعماله صلى اهللا عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة

      .  واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم  : قال ابن هشام 

 قتل أبو قتادة ؛ فقال  : فإذا حبيب مسجى بربد أيب قتادة ، فاسترجع الناس وقالوا   : قال ابن إسحاق 
 ليس بأيب قتادة ، ولكنه قتيل أليب قتادة ، وضع عليه برده ، لتعرفوا أنه  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

احد ، فانتظمهما  وأدرك عكاشة بن حمصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار ، ومها على بعري و . صاحبه 
بالرمح ، فقتلهما مجيعا ، واستنفذوا بعض اللقاح ، وسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل 

باجلبل من ذي قرد ، وتالحق به الناس ، فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به ، وأقام عليه يوما وليلة 
لو سرحتين يف مائة رجل الستنقذت بقية السرح  يا رسول اهللا ،  : ؛ وقال له سلمة بن عمرو بن األكوع 

 إم اآلن ليغبقُون يف  :  فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيما بلغين  ؟ ، وأخذت بأعناق القوم 
    . غطفان 

  تقسيم الفيء بين المسلمين
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ا عليها ، مث رجع فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابه يف كل مائة رجل جزورا ، وأقامو
    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قافال حىت قدم املدينة 

  ال نذر في معصية

وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت قدمت عليه فأخربته اخلرب 
 فتبسم  : ين اهللا عليها ؛ قال  يا رسول اهللا ، إين قد نذرت هللا أن أحنرها إن جنا : ، فلما فرغت ، قالت 

 إنه  !  بئس ما جزيتها أن محلك اهللا عليها وجناك ا مث تنحرينها  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 
  . ال نذر يف معصية اهللا وال فيما ال متلكني ، إمنا هي ناقة من إبلي ، فارجعي إىل أهلك على بركة اهللا 

ري وما قالت ، وما قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن أيب الزبري واحلديث عن امرأة الغفا
    : املكي ، عن احلسن بن أيب احلسن البصري 

  ما قاله حسان في غزوة ذي قرد

    : وكان مما قيل من الشعر يف يوم ذي قرد قول حسان بن ثابت 

 اِدجبنوب ساية أمِس يف التقْو  لوال الذي القت ومس نسورها

 حامي احلقيقة ماجد األجداد  لَلَِقينكم حيملن كل مدجج

 ِسلْم غداة فوارس املقداد  ولَسر أوالد اللقيطة أننا

 جلبا فشكُّوا بالرماح بداد  كنا مثانية وكانوا جحفال

 ويقدمون عنان كل جواد  كنا من القوم الذين يلوم

 ارم األطواديقطعن عرض خم   كال ورب الراقصات إىل مىن 

 ونؤوب بامللكات واألوالد  حىت نبيل اخليل يف عرصاتكم

 يف كل معترك عطفن و وادي  رهوا بكل مقلَّص وطمرة

 يوم تقاد به ويوم طراد  أفىن دوابرها والح متوا

 واحلرب مشعلة بريح غواد  فكذاك إن جيادنا ملبونة

  وهامة املرتادجنن احلديد  وسيوفنا بيض احلدائد جتتلي

 ولعزة الرمحن باألسداد  أخذ اإلله عليهم حلرامه

 أيام ذي قرد وجوه عباد  كانوا بدار ناعمني فبدلوا

  غضب سعد على حسان و محاولة حسان استرضاءه



ابن هشام- سرية ابن هشام  589  

 انطلق إىل  :  فلما قاهلا حسان غضب عليه سعد بن زيد ، وحلف أن ال يكلمه أبدا ؛ قال  : قال ابن هشام 
 واهللا ما ذاك أردت ، ولكن الروي وافق  :  فاعتذر إليه حسان وقال  ! يلي وفوارسي فجعلها للمقداد خ

    : اسم املقداد ؛ وقال أبياتا يرضي ا سعدا 

 أو ذا غناء فعليكم سعدا  إذا أردمت األشد اجلَلْدا

    سعد بن زيد ال يهد هدا 

    . فلم يقبل منه سعد ومل يغن شيئا 

  شعر آخر لحسان في يوم ذي قرد

    : وقال حسان بن ثابت يف يوم ذي قرد 

 بأن سوف يهدم فيها قصورا  أظن عيينة إذ زارها

 وقلتم سنغنم أمرا كبريا  فأُكذبت ما كنت صدقته

 وآنست لألسد فيها زئريا  فعفت املدينة إذ زرا

  حصرياومل يكشفوا عن ملطٍّ  فولوا سراعا كشد النعام

 أحبب بذاك إلينا أمريا  أمري علينا رسول املليك

 ويتلو كتابا مضيئا منريا  رسول نصدق ما جاءه

  ما قاله كعب في يوم ذي قرد

      : وقال كعب بن مالك يف يوم ذي قرد للفوارس 

 على اخليل لسنا مثلهم يف الفوارس  أحتسب أوالد اللقيطة أننا

 وال ننثين عند الرماح املداعس  ةوإنا أناس ال نرى القتل سب

 ونضرب رأس األبلخ املتشاوس   وإنا لنقري الضيف من قمع الذرا 

 بضرب يسلِّي خنوة املتقاعس  نرد كماة املعلمني إذا انتخوا

 كرمي كسرحان الغضاة خمالس  بكل فىت حامي احلقيقة ماجد

 ببيض تقد اهلام حتت القوانس  يذودون عن أحسام وتالدهم

 مبا فعل اإلخوان يوم التمارس  فسائل بين بدر إذا ما لقيتهم

 وال تكتموا أخباركم يف االس  إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم

 به وحر يف الصدر ما مل ميارس  وقولوا زللنا عن خمالب خادر
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    .  أبو زيد  "  وإنا لنقري الضيف  "   :  أنشدين بيته  : قال ابن هشام 

شداد الجشمي لعيينةشعر    

 لعيينة بن حصن ، وكان عيينة بن  :  وقال شداد بن عارض اجلشمي ، يف يوم ذي قرد  : قال ابن إسحاق 
    : حصن يكىن بأيب مالك 

 وخيلك مدبرة تقتل  فهال كررت أبا مالك

 وهيهات قد بعد املقفل  ذكرت اإلياب إىل عسجر

 يرسلِمسح الفضاء إذا   وطمنت نفسك ذا ميعة

 ل جاش كما اضطرم املرجل  إذا قبضته إليك الشما

 ه مل ينظر اآلخر األول  فلما عرفتم عباد اإلل

 طراد الكماة إذا أسهلوا  عرفتم فوارس قد عودوا

 فضاحا وإن يطردوا يرتلوا   إذا طردوا اخليل تشقى م 

 ِم بالبيض أخلصها الصيقل  فيعتصموا يف سواء املُقا

ي المصطلق في شعبان سنة ستغزوة بن  

  وقتها

 فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بعض مجادى اآلخرة ورجبا ، مث غزا بين  : قال ابن إسحاق 
    . املصطلق من خزاعة ، يف شعبان سنة ست 

  استعمال أبي ذر على المدينة

    .  منيلة ابن عبداهللا الليثي  :   واستعمل على املدينة أبا ذر الغفاري ؛ ويقال : قال ابن هشام 

  سبب غزو الرسول لهم

 فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة وعبداهللا بن أيب بكر ، وحممد بن حيىي بن حبان ، كل  : قال ابن إسحاق 
 بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن بين املصطلق  : قد حدثين بعض حديث بين املصطلق ، قالوا 

دهم احلارث بن أيب ضرار أبو جويرية بنت احلارث ، زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه جيمعون له ، وقائ
  : وسلم ؛ فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م خرج إليهم ، حىت لقيهم على ماء هلم ، يقال له 
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، وقتل من قتل املريسيع ، من ناحية قديد إىل الساحل ، فتزاحف الناس واقتتلوا ، فهزم اهللا بين املصطلق 
 استشهاد ابن  . منهم ، ونفَّل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأمواهلم ، فأفاءهم عليه 

  : صبابة خطأ وقد أصيب رجل من املسلمني من بين كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر ، يقال له 

لصامت ، وهو يرى أنه من العدو ، فقتله هشام بن صبابة ، أصابه رجل من األنصار من رهط عبادة بن ا
    . خطأ 

  ما وقع من الفتنة بين المهاجرين واألنصار

فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك املاء ، وردت واردة الناس ، ومع عمر بن اخلطاب أجري له 
ن وبر اجلهين ،  جهجاه بن مسعود يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان ب : من بين غفار ، يقال له 

  :  يا معشر األنصار ، وصرخ جهجاه  : حليف بين عوف بن اخلزرج على املاء ، فاقتتال ، فصرخ اجلهين 

 زيد بن أرقم ،  : يا معشر املهاجرين ؛ فغضب عبداهللا بن أيب بن سلول ، وعنده رهط من قومه فيهم 
 بالدنا ، واهللا ما أعدنا وجالبيب قريش إال  أوقد فعلوها ، قد نافرونا وكاثرونا يف : غالم حدث ، فقال 

       .  مسن كلبك يأكلك ، أما واهللا لئن رجعنا إال املدينة ليخرجن األعز منها األذل  : كما قال األول 

 هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بالدكم ،  : مث أقبل على من حضره من قومه ، فقال هلم 
 فسمع ذلك زيد  . لو أمستكم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إىل غري داركم وقامستموهم أموالكم ، أما واهللا 

بن أرقم ، فمشى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك عند فراغ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 مر به عباد بن بشر فليقتله ؛ فقال له  : وسلم من عدوه ، فأخربه اخلرب ، وعنده عمر بن اخلطاب ، فقال 

 ال ولكن أذن  !  فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه  : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ر
    . بالرحيل ، وذلك يف ساعة مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرحتل فيها ، فارحتل الناس 

  نفاق ابن أبي

يه وسلم ، حني بلغه أن زيد بن أرقم قد وقد مشى عبداهللا بن أيب بن سلول إىل رسول اهللا صلى اهللا عل
 ، - وكان يف قومه شريفا عظيما - ما قلت ما قال ، وال تكلمت به  : بلَّغه ما مسع منه ، فحلف باهللا 

 يا رسول اهللا ، عسى أن يكون  : فقال من حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار من أصحابه 
    . فظ ما قال الرجل ، حدبا على ابن أيب سلول ، ودفعا عنه الغالم قد أوهم يف حديثه ، ومل حي

  من أسباب نفاق ابن أبي
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 فلما استقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسار ، لقيه أسيد بن حضري ، فحياه بتحية  : قال ابن إسحاق 
نت تروح يف مثلها ؛  يا نيب اهللا ، واهللا لقد رحت يف ساعة منكرة ، ما ك : النبوة وسلم عليه ، مث قال 

 و أي صاحب يا رسول  :  قال  ؟  أوما بلغك ما قال صاحبكم  : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 زعم أنه إن رجع إىل املدينة ليخرجن األعز منها  :  قال  ؟  وما قال  :  عبداهللا بن أيب ؛ قال  :  قال  ؟ اهللا 

 يا  : اهللا خترجه منها إن شئت ، وهو واهللا الذليل وأنت العزيز ؛ مث قال  فأنت يا رسول اهللا و : األذل ، قال 
رسول اهللا ، ارفق به ، فواهللا لقد جاءنا اهللا بك ، وإن قومه لينظمون له اخلرز ليتوجوه ، فإنه لريى أنك 

    . قد استلبته ملكا 

  انشغال الناس عن الفتنة

س يومهم ذلك حىت أمسى ، وليلتهم حىت أصبح ، وصدر مث مشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنا
يومهم ذلك حىت آذم الشمس ، مث نزل بالناس ، فلم يلبثوا أن وجدوا مس األرض فوقعوا نياما ، وإمنا 

فعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليشغل الناس عن احلديث الذي كان باألمس ، من حديث 
    . عبداهللا بن أيب 

ول بموت رفاعة بن زيدتنبؤ الرس   

مث راح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس ، وسلك احلجاز حىت نزل عل ماء باجلحاز فويق النقيع ؛ 
 فلما راح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذم وختوفوها  .  بقعاء  : يقال له 

 فلما  .  ختافوها ، فإمنا هبت ملوت عظيم من عظماء الكفار  ال : ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قدموا املدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت ، أحد بين قينقاع ، وكان عظيما من عظماء يهود ، 

    . وكهفا للمنافقني ، مات يف ذلك اليوم 

  ما نزل في ابن أبي من القرآن

 يف ابن أيب ومن كان على مثل أمره ، فلما نزلت أخذ رسول ونزلت السورة اليت ذكر اهللا فيها املنافقني
 وبلغ عبداهللا بن عبداهللا  .  هذا الذي أوىف اهللا بأذنه  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ، مث قال 

    . بن أيب الذي كان من أمر أبيه 

  موقف عبداهللا االبن من أبيه
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 أن عبداهللا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  : عمر بن قتادة  فحدثين عاصم بن  : قال ابن إسحاق 
 يارسول اهللا ، إنه بلغين أنك تريد قتل عبداهللا بن أيب فيما بلغك عنه ، فإن كنت ال بد فاعال  : فقال 

 فمرين به ، فأنا أمحل إليك رأسه ، فواهللا لقد علمت اخلزرج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مين ، وإين

أخشى أن تأمر به غريي فيقتله ، فال تدعين نفسي أنظر إىل قاتل عبداهللا بن أيب ميشي يف الناس ، فأقتله 
 بل نترفق به ، وحنسن  : فأقتل رجال مؤمنا بكافر ، فأدخل النار ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

      . صحبته ما بقي معنا 

  تولي قوم ابن أبي مجازاته

لك إذا أحدث احلدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ؛ فقال رسول اهللا وجعل بعد ذ
 كيف ترى يا عمر ؛ أما واهللا لو  : صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب ، حني بلغه ذلك من شأم 

 قد واهللا علمت ألمر  : قتلته يوم قلت يل اقتله ، ُألرعدت له آنف ، لو أمرا اليوم بقتله لقتلته ؛ قال عمر 
    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعظم بركة من أمري 

  مخادعة مقيس بن صبابة في األخذ بثأر أخيه و شعره في ذلك

 يا رسول اهللا ، جئتك  :  وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلما ، فيما يظهر ، فقال  : قال ابن إسحاق 
 فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدية أخيه هشام  . أ مسلما ، وجئتك أطلب دية أخي ، قتل خط

بن صبابة ؛ فأقام عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري كثري ، مث عدا على قاتل أخيه فقتله ، مث خرج 
    : إىل مكة مرتدا ؛ فقال يف شعر يقوله 

 تضرج ثوبيه دماء األخادع   شفى النفس أن قد مات بالقاع مسندا 

 تلم فتحميين وطاء املضاجع  انت مهوم النفس من قبل قتلهوك

 وكنت إىل األوثان أول راجع  حللت به وتري وأدركت ثؤريت

 سراة بين النجار أرباب فارع  ثأرت به فهرا ومحلت عقله

    : وقال مقيس بن صبابة أيضاً 

 من ناقع اجلوف يعلوه وينصرم  جلَّلته ضربة باءت هلا وشل

 ال تأمنن بين بكر إذا ظلموا  وت تغشاه أسرتهفقلت وامل

  شعار المسلمين
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    .  يا منصور ، أِمت أمت  :  وكان شعار املسلمني يوم بين املصطلق  : قال ابن هشام 

  قتلى بني المصطلق

 وأصيب من بين املصطلق يومئذ ناس ، وقتل علي ابن أيب طالب منهم رجلني ، مالكا  : قال ابن إسحاق 
    .  أمحر ، أو أحيمر  : نه ، وقتل عبدالرمحن بن عوف رجال من فرسام ، يقال له واب

  حديث جويرية بنت الحارث رضي اهللا عنها

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أصاب منهم سبيا كثريا ، فشا قسمه يف املسلمني ؛ وكان فيمن 
 قال  . ضرار ، زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت احلارث بن أيب 

 ملا قسم  :  وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، قالت  : ابن إسحاق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا بين املصطلق ، وقعت جويرية بنت احلارث يف السهم لثابت بن 

عم له ، فكاتبته على نفسها ، وكانت امرأة حلوة مالّحة ، ال يراها أحد إال قيس بن الشماس ، أو البن 
 فواهللا ما هو  : أخذت بنفسه ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستعينه يف كتابتها ؛ قالت عائشة 

إال ان رأيتها على باب حجريت فكرهتها ، وعرفت أنه سريى منها صلى اهللا عليه وسلم ما رأيت ، 
 يا رسول اهللا ، أنا جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار ، سيد قومه ، وقد أصابين  : دخلت عليه ، فقالت ف

من البالء ، ما مل خيف عليك ، فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن الشماس ، أو البن عم له ، فكاتبته 
 وما هو يا رسول  :  قالت  ؟  فهل لك يف خري من ذلك  : على نفسي ، فجئتك أستعينك على كتابيت ؛ قال 

  :  قالت  .  قد فعلت  :  نعم يا رسول اهللا ؛ قال  :  أقضي عنك كتابتك و أتزوجك ؛ قالت  :  قال  ؟ اهللا 

وخرج اخلرب إىل الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تزوج جويرية ابنة احلارث بن أيب ضرار ، 
 فلقد أُعتق بتزوجيه  :  اهللا عليه وسلم ، وأرسلوا ما بأيديهم ؛ قالت  أصهار رسول اهللا صلى : فقال الناس 

       . إياها مائة أهل بيت من بين املصطلق ، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها 

 ملا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة بين املصطلق ومعه جويرية  :  ويقال  : قال ابن هشام 
 احلارث ، وكان بذات اجليش ، دفع جويرية إىل رجل من األنصار وديعة ، وأمره باالحتفاظ ا ، بنت

وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ؛ فأقبل أبوها احلارث بن أيب ضرار بفداء ابنته ؛ فلما كان 
ا للفداء ، فرغب يف بعريين منها ، فغي بهما يف شعب من شعاب العقيق ، بالعقيق نظر إىل اإلبل اليت جاء

 يا حممد ، أصبتم ابنيت ، وهذا فداؤها ؛ فقال رسول اهللا صلى  : مث أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 
 أشهد أن  :  فقال احلارث  ؟  فأين البعريان اللذان غيبتهما بالعقيق ، يف شعب كذا وكذا  : اهللا عليه وسلم 
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 حممد رسول اهللا ، فواهللا ما اطلع على ذلك إال اهللا ، فأسلم احلارث ، وأسلم معه ال إله إال اهللا ، وأنك
ابنان له ، وناس من قومه ، وأرسل إىل البعريين ، فجاء ما ، فدفع اإلبل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

ليه وسلم إىل ودفعت إليه ابنته جويرية ، فأسلمت ، وحسن إسالمها ؛ فخطبها رسول اهللا صلى اهللا ع
    . أبيها ، فزوجه إياها ، وأصدقها أربعمائة درهم 

  الوليد بن عقبة و بنو المصطلق و ما نزل في ذلك من القرآن

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إليهم بعد إسالمهم  :  وحدثين يزيد بن رومان  : قال ابن إسحاق 
ه ركبوا إليه ، فلما مسع م هام ، فرجع إىل رسول اهللا صلى الوليد بن عقبة بن أيب معيط ، فلما مسعوا ب

اهللا عليه وسلم ، فأخربه أن القوم قد مهوا بقتله ، ومنعوه ما ِقبلهم من صدقتهم ، فأكثر املسلمون يف ذكر 
غزوهم ، حىت هم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن يغزوهم ، فبينا هم على ذلك قدم وفدهم على 

 يا رسول اهللا ، مسعنا برسولك حني بعثته إلينا ، فخرجنا إليه  :  صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا رسول اهللا
لنكرمه ، ونؤدي إليه ما ِقبلنا من الصدقة ، فانشمر راجعا ، فبلغنا أنه زعم لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

 يا أيها الذين آمنوا   ""   :  فيه وفيهم وسلم أنا خرجنا إليه لنقتله ، وواهللا ما جئنا لذلك ؛ فأنزل اهللا تعاىل
 واعلموا أن فيكم  . إن جاءكم فاسق بنبٍأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 

 وقد أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه  .  إىل آخر اآلية  .  .   .   ""  رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم 
لم من سفره ذلك ، كما حدثين من ال أم عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي اهللا عنها ، وس

    . حىت إذا كان قريبا من املدينة ، وكانت معه عائشة يف سفره ذلك ، قال فيها أهل اإلفك ما قالوا 

  خبر اإلفك في غزوة بني المصطلق سنة ست

مة بن وقاص ، وعن سعيد بن جبري ، وعن عروة بن الزبري ،  حدثنا الزهري ، عن علق : قال ابن إسحاق 
 كل قد حدثين بعض هذا احلديث ، وبعض القوم كان أوعى له  : وعن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة ، قال 

 من كان يسافر معه صلى اهللا عليه و سلم من نسائه قال  . من بعض ، وقد مجعت لك الذي حدثين القوم 
 وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عن عائشة ، وعبداهللا بن أيب بكر  : حممد بن إسحاق 

، عن عمرة بنت عبدالرمحن ، عن عائشة ، عن نفسها ، حني قال فيها أهل اإلفك ما قالوا ، فكل قد 
دخل يف حديثها عن هؤالء مجيعا حيدث بعضهم ما مل حيدث صاحبه ، وكل كان عنها ثقة ، فكلهم 

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه ، فأيتهن  : حدث عنها ما مسع ، قالت 
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خرج سهمها خرج ا معه ؛ فلما كانت غزوة بين املصطلق أقرع بني نسائه ، كما كان يصنع ، فخرج 
    . سهمي عليهن معه ، فخرج يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ئشة وتخلفها للبحث عنهسقوط عقد عا  

 وكان النساء إذ ذاك إمنا يأكلن العلَق مل يهجهن اللحم فيثقلن ، وكنت إذا رحل يل بعريي  : قالت 
جلست يف هودجي ، مث يأيت القوم الذين يرحلون يل وحيملونين ، فيأخذون بأسفل اهلودج ، فريفعونه ، 

      . ون برأس البعري ، فينطلقون به فيضعونه على ظهر البعري ، فيشدونه حبباله ، مث يأخذ

 فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سفره ذلك ، وجه قافال ، حىت إذا كان قريبا من  : قالت 
املدينة نزل مرتال ، فبات به بعض الليل ، مث أذن يف الناس بالرحيل ، فارحتل الناس ، وخرجت لبعض 

ظفار ، فلما فرغت انسل من عنقي وال أدري ، فلما رجعت إىل حاجيت ، ويف عنقي عقد يل ، فيه جزع 
الرحل ذهبت ألتمسه يف عنقي ، فلم أجده ، وقد أخذ الناس يف الرحيل ، فرجعت إىل مكاين الذي 

ذهبت إليه ، فالتمسته حىت وجدته ، وجاء القوم خاليف ، الذين كان يرحلون يل البعري ، وقد فرغوا من 
 ، وهم يظنون أين فيه ، كما كنت أصنع ، فاحتملوه ، فشدوه على البعري ، ومل رحلته ، فأخذوا اهلودج

يشكوا أين فيه ، مث أخذوا برأس البعري ، فانطلقوا به ؛ فرجعت إىل العسكر وما فيه من داع وال جميب ، 
    . قد انطلق الناس 

  صفوان بن المعطل يعثر على عائشة و يحتملها على بعيره

 فواهللا  :  قالت  . لبايب ، مث اضطجعت يف مكاين ، وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إيل  فتلففت جب : قالت 
إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطَّل السلمي ، وقد كان ختلف عن العسكر لبعض حاجته ، فلم 

اب ، بيت مع الناس ، فرأى سوادي ، فأقبل حىت وقف علي ، وقد كان يراين قبل أن يضرب علينا احلج
 وأنا متلففة يف ثيايب ؛  !  إنا هللا وإنا إليه راجعون ، ظعينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فلما رآين قال 

 قالت  .  اركيب ، واستأخر عين  :  فما كلمته ، مث قرب البعري ، فقال  :  قالت  ؟  ما خلَّفك يرمحك اهللا  : قال 
ق سريعا ، يطلب الناس ، فواهللا ما أدركنا الناس ، وما افتقدت  فركبت ، وأخذ برأس البعري ، فانطل : 

حىت أصبحت ، ونزل الناس ، فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود يب ، فقال أهل اإلفك ما قالوا ، فارتعج 
    . العسكر ، وواهللا ما أعلم بشيء من ذلك 

  مرضها وإعراضه عليه الصالة و السالم عنها
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بث أن اشتكيت شكوى شديدة ، وال يبلغين من ذلك شيء ، وقد انتهى احلديث مث قدمنا املدينة ، فلم أل
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإىل أبوي ال يذكرون يل منه قليال وال كثريا ، إال أين قد أنكرت 
من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض لطفه يب ، كنت إذا اشتكيت رمحين ، ولطف يب ، فلم يفعل 

 قال ابن هشام -يب يف شكواي تلك ، فأنكرت ذلك منه ، كان إذا دخل علي وعندي أمي مترضين ذلك 
  :  قال - وهي أم رومان ، وامسها زينب بنت عبد دمهان ، أحد بين فراس بن غنم بن مالك بن كنانة  : 

    . كيف ِتيكم ، ال يزيد على ذلك 

  انتقالها إلى بيت أبيها لتمريضها

 يا رسول اهللا ، حني رأيت ما رأيت من  :  حىت وجدت يف نفسي ، فقلت  :  قالت  :  قال ابن إسحاق
 فانتقلت إىل أمي ، وال  :  قالت  .  ال عليك  :  قال  ؟  لو أذنت يل ، فانتقلت إىل أمي ، فمرضتين  : جفائه يل 

ربا ، ال نتخذ يف علم يل بشيء مما كان ، حىت نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة ، وكنا قوما ع
بيوتنا هذه الكنف اليت تتخذها األعاجم ، نعافها ونكرهها ، إمنا كنا نذهب يف فسح املدينة ، وإمنا كانت 

 فخرجت ليلة لبعض حاجيت ومعي أم ِمسطح بنت أيب رهم بن  . النساء خيرجن كل ليلة يف حوائجهن 
ب بن سعد ابن تيم ، خالة أيب بكر املطلب ابن عبد مناف ، وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كع

  :  فواهللا إا لتمشي معي إذ عثرت يف مرطها ؛ فقالت  :  علمها مبا قيل فيها قالت  . الصديق رضي اهللا عنه 

 بئس لعمر اهللا ما قلت لرجل من  :  قلت  :  عوف ؛ قالت  :  لقب ، وامسه  :  ومسطح  ! تعس مسطح 
  ؟  وما اخلرب  :  قلت  :  قالت  ؟  أو ما بلغك اخلرب يا بنت أيب بكر  : املهاجرين قد شهد بدرا ؛ قالت 

  .  نعم واهللا لقد كان  :  قالت  ؟  أوقد كان هذا  :  قلت  : فأخربتين بالذي كان من قول أهل اإلفك ، قالت 

البكاء  فواهللا ما قدرت على أن أقضي حاجيت ، ورجعت ؛ فواهللا ما زلت أبكي حىت ظننت أن  : قالت 
 يغفر اهللا لك ، حتدث الناس مبا حتدثوا به ، وال تذكرين يل من  :  وقلت ألمي  : سيصدع كبدي ؛ قالت 

 أي بنية ، خفِّضي عليك الشأن ، فواهللا لقلما كانت امرأة حسناء ، عند رجل حيبها  :  قالت  ! ذلك شيئا 
      . ، هلا ضرائر ، إال كثَّرن وكثَّر الناس عليها 

   صلى اهللا عليه وسلم في هذا الشأنخطبته

 وقد قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس خيطبهم وال أعلم بذلك ، فحمد اهللا وأثىن عليه  : قالت 
 أيها الناس ، ما بال رجال يؤذونين يف أهلي ، ويقولون عليهم غري احلق ، واهللا ما علمت منهم  : ، مث قال 

    . لرجل واهللا ما علمت منه إال خريا ، وما يدخل بيتا من بيويت إال وهو معي إال خريا ، ويقولون ذلك 
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  من أشاع حديث اإلفك

 وكان كُرب ذلك عند عبداهللا بن أيب بن سلول يف رجال من اخلزرج مع الذي قال مسطح ومحنة  : قالت 
وسلم ، ومل تكن بنت جحش ، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من نسائه امرأة تناصيين يف املرتلة عنده غريها ؛ فأما زينب فعصمها اهللا تعاىل بدينها فلم تقل إال خريا ، 
    . وأما محنة بنت جحش ، فأشاعت من ذلك ما أشاعت ، تضادين ألختها ، فشقيت بذلك 

  ما اقترحه المأمون بعد خطبته صلى اهللا عليه وسلم

 يا رسول اهللا ، إن يكونوا  : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك املقالة ، قال أسيد بن حضري فلما قال رسو
من األوس نكفكهم ، وإن يكونوا من إخواننا من اخلزرج ، فمرنا بأمرك ، فواهللا إم ألهل أن تضرب 

 كذبت لعمر اهللا ، ال  :  فقام سعد بن عبادة ، وكان قبل ذلك يرى رجال صاحلا ؛ فقال  : أعناقهم ؛ قالت 
نضرب أعناقهم ، أما واهللا ما قلت هذه املقالة إال أنك قد عرفت أم من اخلزرج ، ولو كانوا من قومك 

 وتساور الناس  :  كذبت لعمر اهللا ، ولكنك منافق جتادل عن املنافقني ؛ قالت  : ما قلت هذا ، فقال أسيد 
 ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  . اخلزرج شر ، حىت كاد يكون بني هذين احليني من األوس و

    . فدخل علي 

  الرسول يستشير عليا و أسامة

 فدعا علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ، و أسامة بن زيد ، فاستشارمها ؛ فأما أسامة فأثىن علي  : قالت 
ا ، وهذا الكذب والباطل ؛ وأما علي  يا رسول اهللا ، أهلك وال نعلم منهم إال خري : خريا وقاله ؛ مث قال 

 يا رسول اهللا ، إن النساء لكثري ، وإنك لقادر على أن تستخلف ، وسل اجلارية ، فإا  : فإنه قال 
 فقام إليها علي بن أيب طالب ،  :  فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريرة ليسأهلا ؛ قالت  . ستصدقك 

 فتقول واهللا ما أعلم إال  :  اصدقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قالت  : فضرا ضربا شديدا ، ويقول 
خريا ، وما كنت أعيب على عائشة شيئا ، إال أين كنت أعجن عجيين ، فآمرها أن حتفظه ، فتنام عنه ، 

  مث دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعندي أبواي ، وعندي :  قالت  . فتأيت الشاة فتأكله 

 يا عائشة  : امرأة من األنصار ، وأنا أبكي ، وهي تبكي معي ، فجلس ، فحمد اهللا ، وأثىن عليه ، مث قال 
، إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس ، فاتقي اهللا ، وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتويب 

هو إال أن قال يل ذلك ، فقلص دمعي ، حىت  فواهللا ما  : إىل اهللا ، فإن اهللا يقبل التوبة عن عباده ؛ قالت 
  : ما أحس منه شيئا ، وانتظرت أبوي أن جييبا عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلم يتكلما ، قالت 
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وأمي اهللا ألنا كنت أحقر يف نفسي ، وأصغر شأنا من أن يرتل اهللا يفّ قرآنا يقرأ به يف املساجد ، ويصلى به 
جو أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نومه شيئا يكذب به اهللا عين ، ملا ، ولكين قد كنت أر

    . يعلم من براءيت ، أو خيُرب خربا ؛ فأما قرآن يرتل يف ، فواهللا لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك 

  حزن عائشة ونزول القرآن ببراءتها

 قالت  ؟  أال جتيبان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قلت هلما  :  فلما مل أر أبوي يتكلمان ، قالت  : قالت 
 وواهللا ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أيب  :  واهللا ما ندري مباذا جنيبه ؛ قالت  :  فقاال  : 

 واهللا ال أتوب إىل اهللا  :  فلما أن استعجما علي ، استعربت فبكيت ؛ مث قلت  : بكر يف تلك األيام ؛ قالت 
 واهللا إين ألعلم لئن أقررت مبا يقول الناس ، واهللا يعلم أين منه بريئة ، ألقولن ما مل يكن  . ا ذكرت أبدا مم

 ولكن  :  مث التمست اسم يعقوب فما أذكره ؛ فقلت  :  قالت  . ، ولئن أنا أنكرت ما يقولون ال تصدقونين 
      .   ""  تعان على ما تصفون  فصرب مجيل ، واهللا املس  ""   : سأقول كما قال أبو يوسف 

 فواهللا ما برح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملسه حىت تغشاه من اهللا ما كان يتغشاه ، فسجي  : قالت 
بثوبه ووضعت له وسادة من أدم حتت رأسه ، فأما أنا حني رأيت من ذلك ما رأيت ، فواهللا ما فزعت 

ن اهللا عز وجل غري ظاملي ؛ وأما أبواي ، فوالذي نفس عائشة بيده ، وال باليت ، قد عرفت أين بريئة ، وأ
ما سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ظننت لتخرجن أنفسهما ، فرقا من أن يأيت من اهللا 

 مث سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجلس ، وإنه ليتحدر منه  :  قالت  . حتقيق ما قال الناس 
 أبشري يا عائشة ، فقد أنزل اهللا  : اجلمان يف يوم شات ، فجعل ميسح العرق عن جبينه ، ويقول مثل 

 مث خرج إىل الناس ، فخطبهم ، وتال عليهم ما أنزل اهللا عليه من  .  حبمد اهللا  :  قلت  : براءتك ؛ قالت 
حجش ، وكانوا ممن أفصح القرآن يف ذلك ، مث أمر مبسطح بن أثاثة ، وحسان بن ثابت ، ومحنة بنت 

    . بالفاحشة ، فضربوا حدهم 

  استنتاج أبي أيوب طهر عائشة

 أن أبا أيوب خالد بن زيد  :  وحدثين أيب إسحاق بن يسار عن بعض رجال بين النجار  : قال ابن إسحاق 
 بلى ، وذلك  : ل  قا ؟  يا أبا أيوب ، أال تسمع ما يقول الناس يف عائشة  : ، قالت له امرأته أم أيوب 

    .  فعائشة واهللا خري منك  :  ال واهللا ما كنت ألفعله ؛ قال  :  قالت  ؟ الكذب ، أكنت يا أم أيوب فاعلة 

  ما نزل من القرآن في حديث اإلفك
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 إن   "   :  فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل اإلفك ، فقال تعاىل  : قالت 
ءوا باإلفك عصبة منكم ، ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم ، لكل امرىء منهم ما اكتسب الذين جا

 ، وذلك حسان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما  "  من اإلمث ، والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم 
 والذي توىل كربه  : م  قال ابن هشا .  وذلك عبداهللا بن أيب وأصحابه  :  ويقال  :  قال ابن هشام  . قالوا 

 لوال إذ مسعتموه   "   :  مث قال تعاىل  . عبداهللا بن أيب ، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق يف هذا احلديث قبل هذا 
 إذ   "   :  أي فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته ، مث قال  :   "  ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا 

    .   "  واهكم ما ليس لكم به علم ، وحتسبونه هينا ، وهو عند اهللا عظيم تلقَّونه بألسنتكم ، وتقولون بأف

  أبو بكر يمتنع عن اإلنفاق على مسطح ورجوعه عن ذلك

فلما نزل هذا يف عائشة ، وفيمن قال هلا ما قال ، قال أبو بكر ، وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته 
  :  أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة ، وأدخل علينا ؛ قالت  واهللا ال أنفق على مسطح شيئا أبدا ، وال : 

 وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف   " فأنزل اهللا يف ذلك 
    .   "  سبيل اهللا ، وليعفوا وليصفحوا ، أال حتبون أن يغفر اهللا لكم ، واهللا غفور رحيم 

بن هشام لبعض ألفاظ القرآنتفسير ا   

 وال   "   :  قال ابن هشام  .  ِكربه وكُربه يف الرواية ، وأما يف القرآن فِكربه بالكسر  :  يقال  : قال ابن هشام 
    :  قال امرؤ القيس بن حجر الكندي  .  وال يألُ أولوا الفضل منكم  "  يأتل أولوا الفضل منكم 

ذاله غري مؤتل   ه أال رب خصم فيك ألوى رددتعنصيح على ت 

 وال حيلف أولوا الفضل ، وهو قول احلسن  :  وال يأتِل أولوا الفضل  : وهذا البيت يف قصيدة له ؛ ويقال 
 وهو من  "   للذين يؤلون من نسائهم   "   :  ويف كتاب اهللا تعاىل  . بن أيب احلسن البصري ، فيما بلغنا عنه 

    :  قال حسان بن ثابت  . ليمني  ا : األلية ، واأللية 

 مين ألية بر غري إفناد   آليت ما يف مجيع الناس جمتهدا 

 أن ال  :  أن يؤتوا يف هذا املذهب  :  فمعىن  . وهذا البيت يف أبيات له ، سأذكرها إن شاء اهللا يف موضعها 
 وميسك السماء   "  أن ال تضلوا ؛  :  يريد  "   يبني اهللا لكم أن تضلوا   "   : يؤتوا ، ويف كتاب اهللا عز وجل 

    :  يريد أن ال تقع على األرض ، وقال ابن مفرغ احلمريي  "  أن تقع على األرض 

 ح مغريا وال دعيت يزيدا   ال ذعرت السوام يف وضح الصب 

 واملنايا يرصدنين أن أحيدا  يوم أُعطى خمافة املوت ضيما
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 بلى واهللا ،  :  فقال أبو بكر  :  قالت  :  قال ابن إسحاق  . وهذان البيتان يف أبيات له  أن ال أحيد ؛  : يريد 
 واهللا ال أنزعها منه أبدا  : إين ألحب أن يغفر اهللا يل ، فرجع إىل مسطح نفقته اليت كان ينفق عليه ، وقال 

 .    

  صفوان يحاول قتل حسان

 اعترض حسان بن ثابت بالسيف ، حني بلغه ما كان يقول  مث إن صفوان بن املعطَّل : قال ابن إسحاق 
فيه ، وقد كان حسان قال شعرا مع ذلك يعرض بابن املعطل فيه ، ومبن أسلم من العرب من مضر ، فقال 

 :    

 وابن الفُريعة أمسى بيضة البلد   أمسى اجلالبيب قد عزوا وقد كثروا 

 يف برثن األسدأو كان منتشبا   قد ثكلت أمه من كنت صاحبه

 من دية فيه يعطاها وال قود  ما لقتيلي الذي أغدو فآخذه

 فيغطَِئلُّ ويرمي الِعرب بالزبد  ما البحر حني ب الريح شامية

 ِملْغيظ أفري كفري العارض الربد  يوما بأغلب مين حني تبصرين

 حىت ينيبوا من الغيات للرشد  أما قريش فإين لن أساملهم

 ويسجدوا كلهم للواحد الصمد  كوا الالت والعزى مبعزلةويتر

 حق ويوفوا بعهد اهللا والوكُِد  ويشهدوا أن ما قال الرسول هلم

    :  - كما حدثين يعقوب بن عتبة -فاعترضه صفوان بن املعطل ، فضربه بالسيف ، مث قال 

 غالم إذا هوجيت لست بشاعر   تلق ذُباب السيف عين فإنين 

 أن ثابت بن قيس بن الشماس وثب  :  وحدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي  : بن إسحاق قال ا
على صفوان بن املعطل ، حني ضرب حسان ، فجمع يديه إىل عنقه حببل ، مث انطلق به إىل دار بين 

ك ضرب حسان  أما أعجب :  قال  ؟  ما هذا  : احلارث ابن اخلزرج ؛ فلقيه عبداهللا بن رواحة ، فقال 
 هل علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  واهللا ما أراه إال قد قتله ؛ قال له عبداهللا بن رواحة  ! بالسيف 

 لقد اجترأت ، أطلق الرجل ، فأطلقه ، مث أتوا رسول اهللا صلى  :  ال واهللا ؛ قال  :  قال  ؟ بشيء مما صنعت 
 يا رسول اهللا ،  : حسان وصفوان بن املعطل ؛ فقال ابن املعطل اهللا عليه وسلم ، فذكروا ذلك له ، فدعا 

 أحسن يا  : آذاين وهجاين ، فاحتملين الغضب ، فضربته ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلسان 
 أحسن يا حسان يف الذي أصابك ؛ قال  : حسان ، أَتشوهت على قومي أن هداهم اهللا لإلسالم ، مث قال 
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  :  قال ابن إسحاق  .  أبعد أن هداكم اهللا لإلسالم  :  ويقال  :  قال ابن هشام  .  هي لك يا رسول اهللا  : 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه عوضا منها بريحاء ، وهي قصر بين  : فحدثين حممد بن إبراهيم 
 ديلة اليوم باملدينة ، وكانت ماال أليب طلحة بن سهل تصدقا على آل رسول اهللا صلى اهللا عليه ح

وسلم ، فأعطاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسان يف ضربته ، وأعطاه سريين ، أمة قبطية ، فولدت 
 لقد سئل عن ابن املعطل ، فوجدوه رجال  :  وكانت عائشة تقول  : له عبدالرمحن ابن حسان ، قالت 

 قال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال يف  .  ذلك شهيدا حصورا ، ما يأيت النساء ، مث قتل بعد
    : شأن عائشة رضي اهللا عنها 

 وتصبح غَرثَى من حلوم الغوافل  حصان رزان ما تزنّ بريبة

 كرام املساعي جمدهم غري زائل  عقيلة حي من لؤي بن غالب

 وطهرها من كل سوء وباطل  مهذبة قد طيب اهللا ِخيمها

 فال رفعت سوطي إيل أناملي   كنت قد قلت الذي قد زعمتم فإن 

 آلل رسول اهللا زين احملافل  وكيف وودي ما حييت ونصريت

 تقاصر عنه سورة املتطاول  له رتب عال على الناس كلهم

 ولكنه قول امرىء يب ماحل  فإن الذي قد قيل ليس بالئط

  .  عن أيب زيد األنصاري  "  له رتب عال  "   : ذي بعده ، وبيته  وال "  عقيلة حي  "   :  بيته  : قال ابن هشام 

    :  أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت عند عائشة ، فقالت  :  وحدثين أبو عبيدة  : قال ابن هشام 

 وتصبح غرثى من حلوم الغوافل  حصان رزان ما تزن بريبة

       .  لكن أبوها  : فقالت عائشة 

ان و مسطحشعر في هجاء حس   

 قال ابن - وقال قائل من املسلمني يف ضرب حسان وأصحابه يف فريتهم على عائشة  : قال ابن إسحاق 
    :  - يف ضرب حسان وصاحبيه  : هشام 

 ومحنة إذ قالوا هجريا ومسطح  لقد ذاق حسان الذي كان أهله

 واوسخطة ذي العرش الكرمي فأُترح  تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم

 خمازي تبقى عمموها وفُضحوا  وآذوا رسول اهللا فيها فجلِّلوا

 شآبيب قطر من ذرا املزن تسفح  وصبت عليهم حمصدات كأا
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 أمر الحديبية في آخر سنة ست ، 

 وذكر بيعة الرضوان ، 

 والصلح بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو

  خروج الرسول

 مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة شهر رمضان وشواال ، وخرج يف ذي  : سحاق قال ابن إ
    . القعدة معتمرا ، ال يريد حربا 

  من استعمله صلى اهللا عليه وسلم على المدينة

    .  واستعمل على املدينة منيلة بن عبداهللا الليثي  : قال ابن هشام 

لعرباستنفاره صلى اهللا عليه وسلم ا   

 واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من األعراب ليخرجوا معه ، وهو خيشى  : قال ابن إسحاق 
من قريش الذي صنعوا ، أن يعرضوا له حبرب أو يصدوه عن البيت ، فأبطأ عليه كثري من األعراب ، 

 به من العرب ، وساق وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبن معه من املهاجرين واألنصار ومن حلق
معه اهلدي ، وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه ، وليعلم الناس أنه إمنا خرج زائرا هلذا البيت ومعظما 

 حدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة بن  :  عدد من خرج للعمرة قال ابن إسحاق  . له 
 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : حدثاه قاال الزبري ، عن مسور بن خمرمة ومروان بن احلكم أما 

عام احلديبية يريد زيارة البيت ، ال يريد قتاال ، وساق معه اهلدي سبعني بدنة ، وكان الناس سبعمائة 
 كنا أصحاب  :  وكان جابر بن عبداهللا ، فيما بلغين ، يقول  . رجل ، فكانت كل بدنة عن عشرة نفر 

    . ة احلديبية أربع عشرة مائ

  ما قاله عليه الصالة و السالم عندما علم أن قريشا تريد منعه

 وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعيب  : قال الزهري 
م  يا رسول اهللا ، هذه قريش ، قد مسعت مبسريك ، فخرجوا معه :  فقال - ويقال بسر  :  قال ابن هشام -

العوذ املطافيل ، قد لبسوا جلود النمور ، وقد نزلوا بذي طوى ، يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم أبدا ، 
 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  قال  . وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم قد قدموها إىل كُراع الغميم 
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خلوا بيين وبني سائر العرب ، فإن هم  لقد أكلتهم احلرب ، ماذا عليهم لو  !  يا ويح قريش  : وسلم 
أصابوين كان الذي أرادوا ، وإن أظهرين اهللا عليهم دخلوا يف اإلسالم وافرين ، وإن مل يفعلوا قاتلوا وم 
قوة ، فما تظن قريش ، فواهللا ال أزال أجاهد على الذي بعثين اهللا به حىت يظهره اهللا أو تنفرد هذه السالفة 

    ؟ ل خيرج بنا عن طريق غري طريقهم اليت هم ا  من رج :  مث قال  . 

    : تجنب الرسول لقاء قريش 

 فسلك  :  أنا يا رسول اهللا ؛ قال  :  أن رجالً من أسلم قال  :  فحدثين عبداهللا بن أيب بكر  : قال ابن إسحاق 
فضوا إىل أرض م طريقاً وعراً أجرل بني شعاب ، فلما خرجوا منه ، وقد شق ذلك على املسلمني وأ

 قولوا نستغفر اهللا ونتوب إليه ؛  :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناس  . سهلة عند منقطع الوادي 
 فأمر  :  قال ابن شهاب  .  واهللا إا للحطة اليت عرضت على بين إسرائيل فلم يقولوها  : فقالوا ذلك ، فقال 

 خترجه  "  اسلكوا ذات اليمني بني ظهري احلمش ، يف طريق  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس فقال 
 فسلك اجليش ذلك الطريق ، فلما رأت خيل  :  على ثنية املرار مهبط احلديبية من أسفل مكة ؛ قال  " 

قريش قترة اجليش قد خالفوا عن طريقهم ، رجعوا راكضني إىل قريش ، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 ما خألت وما  :  خألت الناقة ، قال  :  فقالت الناس  . سلك ، يف ثنية املرار بركت ناقته وسلم ، حىت إذا 

 ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة يسألونين فيها صلة  . هو هلا خبلق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة 
       . الرحم إال أعطيتهم إياها 

 ما بالوادي ماء نرتل عليه ، فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه  :   يا رسول اهللا :  انزلوا قيل له  : مث قال للناس 
 فغرزه يف جوفه ، فجاش بالرواء حىت ضرب الناس  . رجالً من أصحابه فرتل به يف قليب من تلك القلب 

    . عنه بعطن 

    : الذي نزل بسهم الرسول في طلب الماء 

 أن الذي نزل يف القليب بسهم رسول  : من أسلم  فحدثين بعض أهل العلم عن رجال  : قال ابن إسحاق 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناجية بن جندب بن عمري بن يعمر بن دارم بن عمرو بن وائلة بن سهم بن مازن 

  :  قال ابن هشام  . بن أسلم بن أفصى بن أيب حارثة ، وهو سائق بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 أنا  :  وقد زعم يل بعض أهل العلم أن الرباء بن عازب كان يقول  : ن إسحاق  قال اب . أفصى بن حارثة 
    . الذي نزلت بسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فاهللا أعلم أي ذلك كان 

    : شعر لناجية يثبت أنه حامل سهم الرسول 
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السهم ، فزعمت أسلم أن وقد أنشدت أسلم أبياتاً من شعر قاهلا ناجية ، قد ظننا أنه هو الذي نزل ب
    : جارية من األنصار أقبلت بدلوها ، وناجية يف القليب مييح على الناس ، فقالت 

 إين رأيت الناس حيمدونكا  يأيها املائح دلوى دونكا

    يثنون خرياً وميجدونكما 

    : ويروى  : قال ابن هشام 

    إين رأيت الناس ميدحونكا 

    : جية ، وهو يف القليب مييح على الناس  فقال نا : قال ابن إسحاق 

 أين أنا املائح وامسى ناجية  قد علمت جارية ميانية

 طعنتها عند صدور العادية   وطعنة ذات رشاش واهية 

    : بديل ورجال خزاعة بين الرسول وقريش 

ورقاء اخلزاعي ، يف  فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاه بديل بن  : فقال الزهري يف حديثه 
 فأخربهم أنه مل يأت يريد حرباً ، وإمنا جاء زائراً  ؟  ما الذي جاء به  : رجال من خزاعة ، فكلموه وسألوه 

 يا معشر  : البيت ، ومعظماً حلرمته ، مث قال هلم حنواً مما قال لبشر بن سفيان ، فرجعوا إىل قريش فقالوا 
مداً مل يأت لقتال ، وإمنا جاء زائراً هذا البيت ، فاموهم قريش ، إنكم تعجلون على حممد ، إن حم

 وإن كان جاء وال يريد قتاالً ، فواهللا ال يدخلها علينا عنوة أبداً ، وال حتدث بذلك عنا  : وجبهوهم وقالوا 
  وكانت خزاعة عيبة نصح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مسلمها ومشركها ال :  قال الزهري  . العرب 

    . خيفون عنه شيئاً كان مبكة 

    : مكرز رسول قريش إلى الرسول 

 مث بعثوا إليه مكرز بن حفص بن األخيف ، أخا بين عامر بن لؤي ، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا  : قال 
ه  هذا رجل غادر ؛ فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكلمه ، قال ل : عليه وسلم مقبالً قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنواً مما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إىل قريش فأخربهم مبا قال له رسول 
    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    : الحليس رسول من قريش إلى الرسول 
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 عبد مث بعثوا إليه احلليس بن علقمة أو ابن زبان ، وكان يومئذ سيد األحابيش ، وهو أحد بين احلارث بن
 إن هذا من قوم يتأهلون ، فابعثوا اهلدي يف  : مناة بن كنانة ، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وجهه حىت يراه ، فلما رآى اهلدي يسيل عله من عرض الوادي يف قالئده ، وقد أكل أوباره من طول 
عليه وسلم إعظاماً ملا رأى ، فقال هلم احلبس عن حمله ، رجع إىل قريش ومل يصل إىل رسول اهللا صلى اهللا 

 فحدثين عبداهللا بن أيب  :  قال ابن إسحاق  .  اجلس ، فإمنا أنت أعرايب ال علم لك  :  فقالوا له  :  قال  . ذلك 
 يا معشر قريش ، واهللا ما على هذا حالفناكم ، وال على هذا  :  أن احلليس غضب عند ذلك وقال  : بكر 

 والذي نفس احلليس بيده ، لتخلن بني حممد وبني ما  !  عن بيت اهللا من جاء معظماً له  أيصد . عاقدناكم 
 مه ، كف عنا يا حليس حىت نأخذ  :  فقالوا له  :  قال  . جاء له ، أو ألنفرن باألحابيش نفرة رجل واحد 

      . ألنفسنا ما نرضى به 

    : عروة بن مسعود رسول من قريش إلى الرسول 

 يا  :  مث بعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي ؛ فقال  : هري يف حديثه قال الز
معشر قريش ، إين قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إىل حممد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ ، 

بالذي نابكم ،  وقد مسعت - وكان عروة لسبيعة بنت عبد مشس -وقد عرفتم أنكم والد وأين ولد 
  .  صدقت ما أنت عندنا مبتهم  : فجمعت من أطاعين من قومي ، مث جئتكم حىت آسيتكم بنفسي ؛ قالوا 

 يا حممد أمجعت أوشاب  : فخرج حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجلس بني يديه ، مث قال 
 قد لبسوا  .  معها العوذ املطافيل الناس ، مث جئت م إىل بيضتك لتفضها م ، إا قريش قد خرجت

 وأمي اهللا ، لكأين ؤالء قد انكشفوا عنك غداً  . جلود النمور ، يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم عنوة أبداً 
 امصص بظر الالت ،  :  وأبو بكر الصديق خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد ؛ فقال  :  قال  . 

 أما واهللا لوال يد كانت  :  هذا ابن أيب قحافة ؛ قال  :  قال  ؟  من هذا يا حممد  :  قال  ؟ أحنن نتكشف عنه 
 مث جعل يتناول حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو  :  قال  . لك عندي لكافأتك ا ، ولكن هذه ا 

  :  قال  . يف احلديد  واملغرية بن شعبة واقف على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قال  . يكلمه 

 اكفف يدك عن وجه رسول  : فجعل يقرع يده إذ تناول حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويقول 
  :  قال  !  ما أفظك وأغلظك  !  وحيك  :  فيقول عروة  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ال تصل إليك ؛ قال 

 هذا ابن أخيك املغرية  :  قال  ؟  من هذا يا حممد  : ل له عروة فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقا
أراد عروة بقوله هذا أن  :  قال ابن هشام  .  أي غدر ، وهل غسلت سوءتك إال باألمس  : بن شعبة ؛ قال 

  بنو : املغرية بن شعبة قبل إسالمه قتل ثالثة عشر رجالً من بين مالك ، من ثقيف فتهايج احليان من ثقيف 
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مالك رهط املقتولني ، واألحالف رهط املغرية ، فودى عروة املقتولني ثالث عشرة دية ، وأصلح ذلك 
 فكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحٍو مما كلم به أصحابه  :  قال الزهري  :  قال ابن إسحاق  . األمر 

 عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به  فقام من عند رسول اهللا صلى اهللا . ، وأخربه أنه مل يأت يريد حربا 
 وال يسقط من شعره شيء إال  . أصحابه ، ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه ، وال يبصق بصاقاً إال ابتدروه 

  .  وقيصر يف ملكه  .  يا معشر قريش ، إين قد جئت كسرى يف ملكه  :  فرجع إىل قريش ، فقال  . أخذوه 

 رأيت ملكاً يف قوم قط مثل حممد يف أصحابه ، ولقد رأيت قوماً ال  وإين واهللا ما . والنجاشي يف ملكه 
    . يسلمونه لشيء أبداً ، فروا رأيكم 

    : خراش رسول الرسول إلى قريش 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا خراش بن أمية  :  وحدثين بعض أهل العلم  : قال ابن إسحاق 
محله على بعري له يقال له الثعلب ، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له ، اخلزاعي ، فبعثه إىل قريش مبكة ، و

فعقروا به مجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأرادوا قتله ،فمنعته األحابيش ، فخلوا سبيله ، حىت أتى 
    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    : ل النفر القرشيون الذين أرسلتهم قريش للعدوان ثم عفا عنهم الرسو

 أن قريشاً  :  وقد حدثين بعض من ال أم عن عكرمة موىل ابن عباس عن ابن عباس  : قال ابن إسحاق 
كانوا بعثوا أربعني رجالً منهم أو مخسني رجالً ، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فعفا وسلم ، ليصيبوا هلم من أصحابه أحداً ، فأخذوا أخذاً ، فأتى م 
    . عنهم وخلى سبيلهم ، وقد كانوا رموا يف عسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلجارة والنبل 

    : عثمان رسول محمد إلى قريش 

 يا رسول اهللا إين  : مث دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه إىل مكة ، فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ، فقال 
أخاف قريشاً على نفسي ، وليس مبكة من بين عدي بن كعب أحد مينعين ، وقد عرفت قريش عداويت 

 فدعا رسول اهللا صلى اهللا  . إياها ، وغلظيت عليها ، ولكين أدلك على رجل أعز ا مين ، عثمان بن عفان 
 يأت حلرب ، وإنه إمنا عليه وسلم عثمان بن عفان ، فبعثه إىل أيب سفيان وأشراف قريش ، خيربهم أنه مل

      . جاء زائراً هلذا البيت ، ومعظماً حلرمته 

    : إشاعة مقتل عثمان 
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 فخرج عثمان إىل مكة ، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حني دخل مكة ، أو قبل أن  : قال ابن إسحاق 
سلم ؛ فانطلق عثمان يدخلها ، فحمله بني يديه ، مث أجاره حىت بلغ رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و

حىت أتى أبا سفيان وعظماء قريش ، فبلغهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أرسله به ؛ فقالوا 
 إن شئت أن تطوف بالبيت فطف ؛  : لعثمان حني فرغ من رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم 

 واحتبسته قريش عندها ، فبلغ  . ليه وسلم  ما كنت ألفعل حىت يطوف به رسول اهللا صلى اهللا ع : فقال 
    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني أن عثمان بن عفان قد قتل 

  بيعة الرضوان

    : مبايعة الرسول الناس على الحرب وتخلف الجد 

 بلغه أن  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حني :  فحدثين عبداهللا بن أيب بكر  : قال ابن إسحاق 
  .  ال نربح حىت نناجز القوم ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس إىل البيعة  : عثمان قد قتل 

 بايعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على  : فكانت بيعه الرضوان حتت الشجرة ، فكان الناس يقولون 
اهللا عليه وسلم مل يبايعنا على املوت ولكن  إن رسول اهللا صلى  : املوت ، وكان جابر بن عبداهللا يقول 

 فبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس ، ومل يتخلف عنه أحد من املسلمني  . بايعنا على أن ال نفر 
 واهللا لكأين أنظر إليه الصقاً  : حضرها ، إال اجلد بن قيس ، أخو بين سلمة ، فكان جابر بن عبداهللا يقول 

 مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن الذي ذكر  .  ضبأ إليها ، يستتر ا من الناس  قد . بإبط ناقته 
    . من أمر عثمان باطل 

    : أول من بايع 

 أن أول من بايع رسول اهللا صلى  :  فذكر وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن الشعيب  : قال ابن هشام 
وحدثين من أثق به عمن حدثه بإسناد  :  قال ابن هشام  .  األسدي اهللا عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بايع لعثمان ، فضرب  : له ، عن ابن أيب مليكة عن ابن أيب عمر 
    . بإحدى يديه على األخرى 

 أمر الهدنة

 مث بعثت قريش سهيل بن  : ري  قال الزه :  قال ابن إسحاق  : إرسال قريش سهيالً إىل الرسول للصلح 
 ائت حممداً فصاحله ،  : عمرو ، أخا بين عامر بن لؤي ، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقالوا له 
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  . وال يكن يف صلحه إال أن يرجع عنا عامة هذا ، فواهللا ال حتدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً 

 قد أراد القوم الصلح حني  : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبالً ، قال فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسو
 فلما انتهى سهيل بن عمرو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكلم فأطال الكالم ،  . بعثوا هذا الرجل 

    . وتراجعا ، مث جرى بينهما الصلح 

     عمر ينكر على الرسول الصلح 

 يا أبا بكر ، أليس  :  الكتاب ، وثب عمر بن اخلطاب ، فأتى أبا بكر ، فقال فلما التأم األمر ومل يبق إال
  :  بلى ، قال  :  قال  ؟  أوليسوا باملشركني  :  بلى ، قال  :  قال  ؟  بلى ، وألسنا باملسلمني  :  قال  ؟ برسول اهللا 

  : إين أشهد أنه رسول اهللا ؛ قال عمر  يا عمر الزم غرزه ، ف :  قال أبو بكر  ؟ فعالم نعطي الدنية يف ديننا 

 يا رسول اهللا ألست برسول اهللا  :  مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  . وأنا أشهد أنه رسول اهللا 
  :  بلى ، قال  :  قال  ؟  أوليسوا باملشركني  :  بلى ، قال  :  قال  ؟  أولسنا باملسلمني  :  بلى ، قال  :  قال  ؟ 

 فكان  :  قال  !  أنا عبداهللا ورسوله ، لن أخالف أمره ، ولن يضيعين  :  قال  ؟ م نعطي الدنية يف ديننا فعال
 خمافة كالمي الذي  !  ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق ، من الذي صنعت يومئذ  : عمر يقول 

    . تكلمت به حىت رجوت أن يكون خرياً 

     علي يكتب شروط الصلح 

 اكتب بسم اهللا  :  دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ، فقال  مث : قال 
 ال أعرف هذا ، ولكن أكتب بامسك اللهم ؛ فقال رسول اهللا صلى  :  فقال سهيل  : الرمحن الرحيم ؛ قال 

      .  اكتب بامسك اللهم ، فكتبها  : اهللا عليه وسلم 

 لو شهدت  :  فقال سهيل  :  هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا سهيل بن عمرو ؛ قال  :  اكتب  : مث قال 
 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : أنك رسول اهللا مل أقاتلك ، ولكن اكتب امسك واسم أبيك ؛ قال 

الناس عشر  اكتب هذا ما صاحل عليه حممد بن عبداهللا سهيل بن عمرو ، اصطلحا على وضع احلرب عن  : 
سنني يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى حممداً من قريش بغري إذن وليه رده 

عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع حممد مل يردوه عليه ، وإن بيننا عيبة مكفوفة ، وأنه ال إسالل وال إغالل 
أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم ، وأنه من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه ، ومن أحب 

    . دخل فيه 

    : دخول خزاعة في عهد محمد وبني بكر في عهد قريش 
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 حنن يف عقد قريش  :  حنن يف عقد حممد وعهده ، وتواثبت بنو بكر فقالوا  : فتواثبت خزاعة فقالوا 
بل ، خرجنا عنك وعهدهم ، وأنك ترجع عنا عامك هذا ، فال تدخل علينا مكة ، وأنه إذا كان عام قا

 ما  . فدخلتها بأصحابك ، فأقمت ا ثالثاً معك سالح الراكب ، السيوف يف القرب ، ال تدخلها بغريها 
 فبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكتب الكتاب هو  : أهم الناس من الصلح وجميء أيب جندل 

حلديد ، قد انفلت إىل رسول اهللا وسهيل بن عمرو ، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف ا
صلى اهللا عليه وسلم ، وقد كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرجوا وهم ال يشكون يف 

الفتح ، لرؤيا رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع ، وما حتمل 
خل على الناس من ذلك أمر عظيم ، حىت كادوا يهلكون عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه د

 يا حممد قد جلت القضية  :  فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ، وأخذ بتلبيبه ؛ مث قال  . 
 صدقت ، فجعل ينتره بتلبيبه ، وجيره لريده إىل قريش ، وجعل أبو  : بيين وبينك قبل أن يأتيك هذا ؛ قال 

 فزاد ذلك الناس إىل  ؟  يا معشر املسلمني أأرد إىل املشركني يفتنوين يف ديين  : لى صوته جندل يصرخ بأع
 يا أبا جندل ؛ اصرب واحتسب ، فإن اهللا جاعل لك وملن  : ما م ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أعطيناهم على ذلك ، معك من املستضعفني فرجاً وخمرجاً ، إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم صلحاً ، و
 فوثب عمر بن اخلطاب مع أيب جندل ميشي إىل جنبه ،  :  قال  . وأعطونا عهد اهللا ، وإنا ال نغدر م 

 ويدين قائم السيف  :  قال  .  اصرب يا أبا جندل ، فإمنا هم املشركون ، وإمنا دم أحدهم دم كلب  : ويقول 
السيف فيضرب به أباه ؛ فضن الرجل بأبيه ، ونفذت القضية  رجوت أن يأخذ  :  يقول عمر  :  قال  . منه 

 .    

    : من شهدوا على الصلح 

 من الكتاب أشهد على الصلح رجاالً من املسلمني ورجاالً  "  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  " فلما فرغ 
هللا بن سهيل بن  أبو بكر الصديق ، وعمر بن اخلطاب ، وعبدالرمحن بن عوف ، وعبدا : من املشركني 

عمرو ، وسعد بن أيب وقاص ، وحممود بن مسلمة ، ومكرز بن حفص ، وهو يومئذ مشرك ، وعلي بن 
    . أيب طالب ، وكتب ، وكان هو كاتب الصحيفة 

    : نحر الرسول وحلق فاقتدى به الناس 

يصلي يف احلرم ، فلما  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطرباً يف احلل ، وكان  : قال ابن إسحاق 
فرغ من الصلح قدم إىل هدية فنحره ، مث جلس فحلق رأسه ، وكان الذي حلقه ، فيما بلغين ، يف ذلك 
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اليوم خراش بن أمية بن الفضل اخلزاعي ؛ فلما رأى الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حنر 
    . وحلق تواثبوا ينحرون وحيلقون 

    :  ثم للمقصرين دعوة الرسول للمحلقين

 حلق رجال يوم  :  فحدثين عبداهللا بن أيب جنيح ، عن جماهد ، عن ابن عباس قال  : قال ابن إسحاق 
 واملقصرين  :  يرحم اهللا احمللقني ، قالوا  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . احلديبية ، وقصر آخرون 

 يا  :  واملقصرين ؛ فقالوا  :  قال  ؟  واملقصرين يا رسول اهللا  : ني ؛ قالوا  يرحم اهللا احمللق :  قال  ؟ يا رسول اهللا 
      .  مل يشكوا  :  قال  ؟  فلم ظاهرت الترحيم للمحلقني دون املقصرين  : رسول اهللا 

    : أهدى الرسول جمال فيه برة من فضة 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدى عام  أ :  حدثين جماهد ، عن ابن عباس  : وقال عبداهللا بن أيب جنيح 
    . احلديبية يف هداياه مجالً أليب جهل ، يف رأسه برة من فضة ، يغيظ بذلك املشركني 

   : نزول سورة الفتح 

 مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وجهه ذلك قافالً ،حىت إذا كان  : قال الزهري يف حديثه 
 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما   ""   : زلت سورة الفتح بني مكة واملدينة ، ن

    .   ""  تأخر ، ويتم نعمته عليك ، ويهديك صراطاً مستقيماً 

    : ذكر البيعة 

نك  إن الذين يبايعو  "   : مث كانت القصة فيه ويف أصحابه ، حىت انتهى من ذكر البيعة ، فقال جل ثناؤه 
إمنا يبايعون اهللا ، يد اهللا فوق أيديهم ، فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ، ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا 

    .   "  فسيؤتيه أجراً عظيماً 

    : ذكر من تخلف 

 سيقول لك   "   : مث ذكر من ختلف عنه من األعراب ، مث قال حني استفزهم للخروج معه فأبطئوا عليه
   "   :  مث القصة عن خربهم ، حىت انتهى إىل قوله  .   "  ألعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا املخلفون من ا

سيقولون املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم ، يريدون أن يبدلوا كالم اهللا ، قل لن 
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من جهاد القوم أوىل البأس  مث القصة عن خربهم وما عرض عليهم  .   "  تتبعونا كذلكم قال اهللا من قبل 
  :  حدثين عبداهللا بن أيب جنيح ، عن عطاء بن أيب رباح ، عن ابن عباس قال  :  قال ابن إسحاق  . الشديد 

 أولوا البأس الشديد حنيفة مع  :  وحدثين من ال أم ، عن الزهري أنه قال  :  قال ابن إسحاق  . فارس 
د رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ، فعلم ما يف قلوم ،  لق  "   :  مث قال تعاىل  . الكذاب 

 وعدكم  .  ومغامن كثرية يأخذوا ، وكان اهللا عزيراً حكيماً  . فأنزل السكينة عليهم ، وأثام فتحاً قريباً 
ويهيدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوا فعجل لكم هذه ، وكف أيدي الناس عنكم ، ولتكون آية للمؤمنني 

    .   "   وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا ا ، وكان اهللا على كل شيء قديراً  . صراطاً مستقيماً

    : ذكر كف الرسول عن القتال 

 النفر الذين أصاب منهم وكفهم عنه ،  : مث ذكر حمبسه وكفه إياه عن القتال ، بعد الظفر منه م ، يعين 
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ،    "   : مث قال تعاىل 

 هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدي   "   :  مث قال تعاىل  .   "  وكان اهللا مبا تعملون بصرياً 
    .   "  معكوفا أن يبلغ حمله 

    : تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

    : ملعكوف احملبوس ، قال أعشى بين قيس بن ثعلبة ا : قال ابن هشام 

  . بعطفي جيداء أم غزال    وكأن السموط عكفه السلك 

 ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم أن   "  قال ابن إسحاق  . وهذا البيت يف قصيدة له 
 بغري علم  "  معرة  "  أن تصيبوا منهم  :  الغرم ، أي  :  ، واملعرة  "  تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم 

 نزلت هذه اآلية يف  : بلغين عن جماهد أنه قال  :  قال ابن هشام  . فتخرجوا ديته ، فأما إمث فلم خيشه عليهم 
الوليد بن الوليد بن املغرية ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أيب ربيعة ، وأيب جندل بن سهيل ، وأشباههم 

  "   إذ جعل الذين كفروا يف قلوم احلمية ، محية اجلاهلية   "   :  مث قال تبارك وتعاىل  :  قال ابن إسحاق  . 

 سهيل بن عمرو حني محي أن تكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم وأن حممداً رسول اهللا ، مث قال تعاىل  : يعين 
  :  ، وكانوا أحق ا وأهلها  "  ى  فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وألزمهم كلمة التقو  "   : 

      . أي التوحيد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله 

 لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني   "   : مث قال تعاىل 
 لرؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت  :  أي  .   "  رءوسكم ومقصرين ال ختافون فعلم ما مل تعلموا 



ابن هشام- سرية ابن هشام  613  

 حملقني رءوسكم ، ومقصرين معه ال ختافون ، فعلم من  : رأى ، أنه سيدخل مكة آمنا ال خياف ؛ يقول 
 فما فتح يف  :  يقول الزهري  . ذلك ما مل تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ، صلح احلديبية 

منه ، إمنا كان القتال حيث التقى الناس ؛ فلما كانت اهلدنة ، ووضعت اإلسالم فتح قبله كان أعظم 
احلرب ، وآمن الناس بعضهم بعضاً، والتقوا فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة ، فلم يكلم أحد باإلسالم 

 قال ابن  . يعقل شيئاً إال دخل فيه ، ولقد دخل تينك السنتني مثل من كان يف اإلسالم قبل ذلك أو أكثر 
والدليل على قول الزهري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل احلديبية يف ألف وأربع  : شام ه

    . مائة ، يف قول جابر بن عبداهللا ، مث خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتني يف عشرة آالف 

  ما جرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح

    :  له مجيء أبي بصير إلى المدينة وطلب قريش

 فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أتاه أبو بصري عتبة بن أسيد بن جارية  : قال ابن إسحاق 
، وكان ممن حبس مبكة ، فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد 

في إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن احلارث بن زهرة ، واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثق
، وبعثا رجالً من بين عامر بن لؤي ، ومعه موىل هلم ، فقدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتاب 

 يا أبا بصري إنا قد أعطينا هؤالء القوم ما قد  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . األزهر واألخنس 
ديننا الغدر ، وإن اهللا جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجاً وخمرجاً ، علمت ، وال يصلح لنا يف 
 يا أبا بصري انطلق  :  قال  ؟  يا رسول اهللا ، أتردين إىل املشركني يفتنونين يف ديين  : فانطلق إىل قومك ؛ قال 

    . فإن اهللا تعاىل سيجعل وملن معك من املستضعفني فرجاً وخمرجاً

    : امري ومقالة الرسول في ذلك قتل أبي بصير للع

  : فانطلق معهما ، حىت إذا كان بذي احلليفة ، جلس إىل جدار ، وجلس معه صاحباه ، فقال أبو بصري 

 فاستله أبو  :  قال  .  انظر إن شئت  :  قال  ؟  نعم أنظر إليه  :  فقال  ؟ أصارم سيفك هذا يا أخا بين عامر 
 وخرج املوىل سريعاً حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس  . بصري ، مث عاله به حىت قتله 

 إن هذا الرجل قد رأى فزعاً ؛ فلما  : يف املسجد ، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طالعاً قال 
 فواهللا ما  قتل صاحبكم صاحيب :  قال  ؟  ما لك  !  وحيك  : انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 يا  : برح حىت طلع أبو بصري متوشحاً بالسيف ، حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
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رسول اهللا ، وفت ذمتك ، وأدى اهللا عنك ، أسلمتين بيد القوم وقد امتنعت بديين أن أفنت فيه ، أو يعبث 
    ! ل أمه حمش حرب لو كان معه رجال  وي :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قال  . يب 

    : اجتماع المحتبسين إلى أبي بصيرة وإيذاؤهم قريشا وإيواء الرسول لهم 

مث خرج أبو بصري حىت نزل العيص ، من ناحية ذي املروة ، على ساحل البحر ، بطريق قريش اليت كانوا 
مبكة قل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذون عليها إىل الشام ، وبلغ املسلمني الذين كانوا احتبسوا 

 ، فخرجوا إىل أيب بصري بالعيص ، فاجتمع إليه  "   ! ويل أمه حمش حرب لو كان معه رجال  "   : أليب بصري 
منهم قريب من سبعني رجالً ، وكانوا قد ضيقوا على قريش ، ال يظفرون بأحد منهم إال قتلوه ، ال متر 

 كتبت قريش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسأل بأرحامها إال آواهم م عري إال اقتطعوها ، حىت
فال حاجة هلم فآواهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسأل بأرحامها إال آواهم ، فال حاجة هلم م ، 

    . أبو بصري ثقفي  :  قال ابن هشام  . فآواهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقدموا عليه املدينة 

    : أراد سهيل ودي أبي بصير وشعر موهب في ذلك 

    

 فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أيب بصري صاحبهم العامري ، أسند ظهره إىل الكعبة ، مث  : قال ابن إسحاق 
 واهللا إن هذا  :  واهللا ال أؤخر ظهري عن الكعبة حىت يودي هذا الرجل ؛ فقال أبو سفيان بن حرب  : قال 

 -  :  فقال يف ذلك موهب بن رياح أبو أنيس ، حليف بين زهرة  .   "  ثالثاً  "  واهللا ال يودي هلو السفه ،

   -أبو أنيس أشعري  : قال ابن هشام 

 فأيقظين وما يب من رقاد  أتاين عن سهيل ذرء قول

 فِعاتبين فما بك من بعادي  فإن تكن العتاب تريد مين

 فا من تعاديمبخزوم أهل  أتوعدين وعبد مناف حويل

 ضعيف العود يف الكرب الشداد  فإن تغمز قنايت ال جتدين

 إذا وطئ الضعيف م أرادي  أسامي األكرمني أبا بقومي

 إىل حيث البواطن فالعوادي  هم منعوا الظواهر غري شك

 سواهم قد طوين من الطراد  بكل طمرة وبكل د

 مادرواق اد رفع بالع  هلم باخليف قد علمت معد

    :  فأجابه عبداهللا بن الزبعرى فقال  : شعرابن الزبعرى يف الرد على موهب 
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 أجاز ببلدة فيها ينادي  وأمسى موهب كحمار سوء

 سهيالً ضل سعيك من تعادي  فإن العبد مثلك ال يناوي

 وعد عن املقالة يف البالد   فاقصر يا ابن قني السوء عنه 

 ت البحور من الثمادفهيها  وال تذكر عتاب أيب يزيد

 أمر المهاجرات بعد الهدنة

     هجرة أم كلثوم إلى رسول وإباؤه ردها 

 وهاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط يف تلك  : قال ابن إسحاق 
 عليه وسلم يسأالنه املدة ، فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة ، حىت قدما على رسول اهللا صلى اهللا

 سؤال ابن هنيدة  . أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبني قريش يف احلديبية ، فلم يفعل ، أىب اهللا ذلك 
  :  فحدثين الزهري ، عن عروة ابن الزبري ، قال  :  قال ابن إسحاق  : لعروة عن آية املهاجرات ورده عليه 

ة ، صاحب الوليد بن عبدامللك ، وكتب إليه يسأله عن قول اهللا دخلت عليه يكتب كتابا إىل ابن أيب هنيد
 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، اهللا أعلم بإميان ، فإن   ""   : تعاىل 

علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ، ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن ، وآتوهم ما أنفقوا ، 
    .   ""  اح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ، وال متسكوا بعصم الكوافر وال جن

     تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

    :  قال أعشى بين قيس بن ثعلبة  .  عصمة ، وهي احلبل والسبب  : واحدة العصم  : قال ابن هشام 

  . ونأخذ من كل حي عصم    إىل املرء قيس نطيل السرى 

 واسألوا ما أنفقتم ، وليسألوا ما أنفقوا ، ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم ،   "   . لبيت يف قصيدة له وهذا ا
 إن رسول اهللا صلى اهللا  :  فكتب إليه عروة بن الزبري  :  قال  :  عود إىل جواب عروة  .   "  واهللا عليم حكيم 

من جاء بغري إذن وليه ؛ فلما هاجر النساء عليه وسلم كان صاحل قريشاً يوم احلديبية على أن يرد عليهم 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل اإلسالم ، أىب اهللا أن يرددن إىل املشركني إذا هن امتحن مبحنة 
اإلسالم ، فعرفوا أن إمنا جئن رغبة يف اإلسالم ، وأمر برد صدقان إليهم إن احتبسن عنهم ، إن هم 

من حبسوا عنهم من نسائهم ، ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم ، واهللا عليم ردوا على املسلمني صداق 
 فأمسك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النساء ورد الرجال ، وسأل الذي أمره اهللا به أن يسأل  . حكيم 
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 ولوال  . من صدقات نساء من حبسوا منهن ، وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم ، إن هم فعلوا 
كم اهللا به من هذا احلكم لرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النساء كما رد الرجال ، ولوال الذي ح

اهلدنة والعهد الذي كان بينه وبني قريش يوم احلديبية ألمسك النساء ، ومل يردد هلن صداقاً ، وكذلك 
      . كان يصنع مبن جاءه من املسلمات قبل العهد 

    : المهاجرات سؤال ابن إسحاق الزهري عن آية 

 وإن فاتكم شيء من   "   :  وسألت الزهري عن هذه اآلية ، وقول اهللا عز وجل فيها  : قال ابن إسحاق 
أزواجكم إىل الكفار فعاقبتهم ، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ، واتقوا اهللا الذي أنتم به 

م أهله إىل الكفار ، ومل تأتكم امرأة تأخذون ا مثل  إن فات أحداً منك :  يقول  :  فقال  .   "  مؤمنون 
 يا أيها الذين آمنوا إذا   "   : يأخذون منكم ، فعوضوهم من يفء إن أصبتموه ؛ فلما نزلت هذه اآلية 

 كان ممن  .   "   وال متسكوا بعصم الكوافر   "   :  إىل قول اهللا عز وجل  .  .  .   "  جاءكم املؤمنات مهاجرات 
ق عمر بن اخلطاب ، طلق امرأته قريبه بنت أيب أمية بن املغرية ، فتزوجها بعده معاوية بن أيب سفيان ، طل

ومها على شركهما مبكة ، وأم كلثوم بنت جرول أم عبيد اهللا بن عمر اخلزاعية ، فتزوجها أبو جهم بن 
 قال   :  بعض املسلمني  بشرى فتح مكة وتعجل . حذيفة بن غامن ، رجالً من قومه ومها على شركهما 

 أن بعض من كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له ملا قدم املدينة  : حدثنا أبو عبيدة  : ابن هشام 
 ال ، قال  :  قالوا  ؟  بلى ، أفقلت لكم من عامي هذا  :  قال  ؟  أمل تقل يا رسول اهللا إنك تدخل مكة آمنا  : 
    . ليه السالم  فهو كما قال يل جربيل ع : 

  ذكر المسير إلى خيبر في المحرم سنة سبع

    : الخروج إلى خيبر 

 مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة حني رجع من احلديبية ، ذا احلجة  : قال حممد بن إسحاق 
    . وبعض احملرم ، وويل تلك احلجة املشركون ، مث خرج يف بقية احملرم إىل خيرب 

    : مال نميلة على المدينة استع

 واستعمل على املدينة منيلة بن عبداهللا الليثي ، ودفع الراية إىل علي بن أيب طالب رضي  : قال ابن هشام 
    . اهللا عنه ، وكانت بيضاء 
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    : ارتجاز ابن األكوع ودعاء الرسول له واستشهاده 

التيمي عن أيب اهليثم بن نصر بن دهر األسلمي أن  فحدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث  : قال ابن إسحاق 
 وهو عم  :  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف مسريه إىل خيرب لعامر بن األكوع  : أباه حدثه 

 انزل يا ابن األكوع ، فخذ لنا من هناتك ،  : سلمة بن عمرو بن األكوع ، وكان اسم األكوع سنان 
    : برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال  فرتل يرجتر  : قال 

 وال تصدقنا وال صلينا   واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 

 وإن أرادوا فتنة أبينا  إنا إذا قوم بغوا علينا

 وثبت األقدام إن القينا  فأنزلن سكينة علينا

 وجبت واهللا يا رسول اهللا ،  :  يرمحك اهللا ؛ فقال عمر بن اخلطاب  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فقتل يوم خيرب شهيداً ، وكان قتله ، فيما بلغين أن سيفه رجع عليه وهو يقاتل ، فكلمه  ! لو أمتعتنا به 

 إمنا قتله سالحه حىت سأل ابن أخيه  : كلماً شديداً ، فمات منه ؛ فكان املسلمون قد شكوا فيه ، وقالوا 
 صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ، وأخربه بقول الناس ؛ فقال رسول سلمة بن عمرو بن األكوع رسول اهللا

    .  إنه لشهيد وصلى عليه فصلى عليه املسلمون  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    : دعاء الرسول لما أشرف على خيبر 

ب بن  حدثين من ال أم ، عن عطاء بن أيب مروان األسلمي ، عن أبيه ، عن أيب معت : قال ابن إسحاق 
 قفوا ، مث  :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أشرف على خيرب قال ألصحابه ، وأنا فيهم  : عمرو 

 اللهم رب السماوات وما أظللن ، ورب األرضني وما أقللن ، ورب الشياطني وما أظللن ، ورب  "   : قال 
 ما فيها ، ونعوذ بك من شر أهلها وشر الرياح وما أذرين ، فإنا نسألك خري هذه القرية وخري أهلها وخري

    .  وكان يقوهلا عليه السالم لكل قرية دخلها  :  قال  .   " ما فيها ، أقدموا بسم اهللا 

    : فرار أهل خيبر لما رأوا الرسول 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا :  وحدثين من ال أم عن أنس بن مالك ، قال  : قال ابن إسحاق 

      . غزا قوما مل يغر عليهم حىت يصبح ، فإن مسع أذاناً أمسك ، وإن مل يسمع أذاناً أغار 

فرتلنا خيرب ليالً ، فبات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا أصبح مل يسمع أذاناً، فركب وركبنا معه 
، واستقبلنا عمال ، فركبت خلف أيب طلحة ، وإن قدمي لتمس قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خيرب غادين ، قد خرجوا مبساحيهم ومكاتلهم ، فلما رأوا رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم واجليش ، 
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 اهللا أكرب ، خربت  :  فأدبروا هراباً ، فقال رسول اهللا صلى اهللا ليه وسلم  !  حممد واخلميس معه  : قالوا 
حدثنا هارون عن محيد ، عن  :  قال ابن إسحاق  . ذرين خيرب ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املن

    . أنس مبثله 

    : منازل الرسول في طريقة إلى خيبر 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني خرج من املدينة إىل خيرب سلك على عصر  : قال ابن إسحاق 
 عليه وسلم جبيشه ، حىت نزل بواد ، فبىن له فيها مسجد ، مث على الصهباء مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا

يقال له الرجيع ، فرتل بينهم بني غطفان ، ليحول بينهم وبني أن ميدوا أهل خيرب، وكانوا هلم مظاهرين 
    . على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    : غطفان ومحاولتهم معونة خيبر ثم انخذا لهم 

ى اهللا عليه وسلم من خيرب مجعوا له ، مث خرجوا ليظاهروا فبلغين أن غطفان ملا مسعت مبرتل رسول اهللا صل
يهود عليه ، حىت إذا ساروا منقلة مسعوا خلفهم يف أموالهم وأهليهم حساً ، ظنوا أن القوم قد خالفوا 

إليهم ، فرجعوا على أعقام ، فأقاموا يف أهليهم وأمواهلم ، وخلوا بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
    . وبني خيرب 

    : افتتاح رسول اهللا الحصون 

وتدىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األموال يأخذها ماالً ماال ، ويفتتحها حصناً حصنا ، فكان أول 
حصوم افتتح حصن ناعم ، وعنده قتل حممود بن مسلمة ، ألقيت عليه منه رحا فقتلته ، مث القموص ، 

 صلى اهللا عليه وسلم منهم سبايا ، منهن صفية بنت حيي بن  وأصاب رسول اهللا . حصن بين أيب احلقيق 
أخطب ، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أيب احلقيق ، وبنيت عم هلا ؛ فاصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وكان دحية بن خليفة الكليب قد سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية ، فلما  . وسلم صفية لنفسه 
    .  أعطاه ابنيت عمها ، وفشت السبايا من خيرب يف املسلمني أصفاها لنفسه

    : نهى الرسول يوم خيبر عن أشياء 

وأكل املسلمون حلوم احلمر األهلية من محرها ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنهى الناس عن 
لفزاري عن عبداهللا بن أيب سليط  فحدثين عبداهللا بن عمرو بن ضمرة ا :  قال ابن إسحاق  . أمور مساها هلم 



ابن هشام- سرية ابن هشام  619  

 أتانا ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل حلوم احلمر اإلنسية ، والقدور تفور  : ، عن أبيه ، قال 
 أن رسول  :  وحدثين عبداهللا بن أيب جنيح ، عن مكحول  :  قال ابن إسحاق  . ا ، فكفأناها على وجوهها 
 إتيان احلباىل من السبايا ، وعن أكل احلمار األهلي ،  : م يومئذ عن أربع اهللا صلى اهللا عليه وسلم اه

 وحدثين سالم بن  :  قال ابن إسحاق  . وعن أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن بيع املغامن حىت تقسم 
 أن رسول اهللا  : كركرة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبداهللا األنصاري ، ومل يشهد جابر خيري 

 قال ابن  . صلى اهللا عليه وسلم حني ى الناس عن أكل حلوم احلمر ، أذن هلم يف أكل حلوم اخليل 
 غزونا  :  وحدثين يزيد بن أيب حبيب ، عن أيب مرزوق موىل جتيب ، عن حنش الصنعاين ، قال  : إسحاق 

 جربة ، فقام فينا خطيباً ،  : مع رويفع بن ثابت األنصاري املغرب ، فافتتح قرية من قرى املغرب يقال هلا 
 يا أيها الناس ، إين ال أقول فيكم إال ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله فينا يوم  : فقال 

 ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسقى  : خيرب ، قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ان احلباىل من السبايا ، وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يصيب  إتي : ماؤه زرع غريه ، يعين 

امرأة من السيب حىت يستربئها وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيع مغنماً حىت يقسم ، وال حيل 
ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يركب دابة من يفء املسلمني حىت إذا أعجفها ردها فيه ، و

      . المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يلبس ثوبا من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه 

 انا  :  وحدثين يزيد بن عبداهللا بن قسيط ، أنه حدث عن عبادة بن الصامت قال  : قال ابن إسحاق 
الذهب العني وترب الفضة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب عن أن نبيع أو نبتاع ترب الذهب ب

  :  قال ابن إسحاق  .  ابتاعوا ترب الذهب بالورق العني ، وترب الفضة بالذهب العني  : بالورق العني ؛ وقال 

    . مث جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتدىن احلصون واألموال 

  شأن بني سهم األسلميين

 أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  أن بين سهم من أسلم  : فحدثين عبداهللا بن أيب بكر أنه حدثه بعض أسلم 
 واهللا يا رسول اهللا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء ؛ فلم جيدوا عند رسول اهللا صلى اهللا  : وسلم فقالوا 

 اللهم إنك قد عرفت حاهلم وأن ليست م قوة ، وأن ليس بيدي  :  فقال  . عليه وسلم شيئاً يعطيهم إياه 
أعطيهم إياه ، فافتح عليهم أعظم حصوا عنهم غناء ، وأكثرها طعاماً وودكاً ، فغدا الناس ، ففتح شيء 

    . اهللا عز وجل حصن الصعب بن معاذ ، وما خبيرب حصن كان أكثر طعاماً وودكاً منه 

    : مقتل مرحب اليهودي 
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صوم ما افتتح ، وحاز من األموال ما  وملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ح : قال ابن إسحاق 
حاز ، انتهوا إىل حصنيهم الوطيح والسالمل ، وكان آخر حصون أهل خيرب افتتاحاً ، فحاصرهم رسول 

وكان شعار أصحاب الرسول صلى اهللا عليه  :  قال ابن هشام  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضع عشرة ليلة 
 فحدثين عبداهللا بن سهل بن عبدالرمحن بن  :  قال ابن إسحاق  .  يا منصور أمت أمت  : وسلم يوم خيرب 

 خرج مرحب اليهودي من حصنهم ، قد مجع  : سهل ، أخو بين حارثة ، عن جابر بن عبداهللا ، قال 
    : سالحه ، يرجتز وهو يقول 

 شاكي السالح بطل جمرب   قد علمت خيرب أين مرحب 

 أقبلت حتربإذا الليوث   أطعن أحياناً وحيناً أضرب

   إن محاى للحمى ال يقرب

    :  فأجابه كعب بن مالك ، فقال  ؟  من يبارز  : وهو يقول 

 مفرج الغمي جرئ صلب  قد علمت خيرب أين كعب

 معي حسام كالعقيق عضب   وإذ شبت احلرب تلتها احلرب 

 نعط اجلزاء أو يفيء النهب  نطؤكم حىت يذل الصعب

   بكف ماض ليس فيه عتب

    :  أنشدين أبو زيد األنصاري  : قال ابن هشام 

 وأنين مىت تشب احلرب  قد علمت خيرب أين كعب

 معي حسام كالعقيق غضب   ماض على اهلول جريء صلب 

 ندككم حىت يذل الصعب  بكف ماض ليس فيه عتب

 جابر بن عبداهللا  فحدثين عبداهللا بن سهل ، عن :  قال ابن إسحاق  . ومرحب من محري  : قال ابن هشام 
 أنا له يا رسول  :  قال حممد بن مسلمة  ؟  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هلذا  : األنصاري قال 

 فلما دنا  :  قال  .  فقم إليه ، اللهم أعنه عليه  : اهللا ، أنا واهللا املوتور الثائر ، قتل أخي باألمس ؛ فقال 
جرة عمرية من شجر العشر ، فجعل أحدمها يلوذ ا من صاحبه ، أحدمها من صاحبه ، دخلت بينهما ش

كلما الذ ا منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها ، حىت برز كل واحد منها لصاحبه ، وصارت بينهما 
كالرجل القائم ، ما فيها فنن ، مث محل مرحب على حممد بن مسلمة ، فضربه ، فاتقاه بالدرقة ، فوقع 

    . ضت به فأمسكته ، وضربه حممد بن مسلمة حىت قتله سيفه فيها ، فع

    : مقتل ياسر أخو مرحب 
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 فزعم هشام بن عروة أن  ؟  من يبارز  :  مث خرج بعد مرحب أخوه ياسر ، وهو يقول  : قال ابن إسحاق 
 بل  :  قال  !  يقتل ابين يا رسول اهللا  : الزبري بن العوام خرج إىل ياسر ، فقالت أمه صفية بنت عبداملطلب 

  :  فحدثين هشام بن عروة  :  قال ابن إسحاق  .  فخرج الزبري فالتقيا ، فقتله الزبري  . ابنك يقتله إن شاء اهللا 

 واهللا ما كان صارماً ، ولكين  :  واهللا إن كان سيفك يومئذ لصارماً عضباً ، قال  : أن الزبري كان إذا قيل له 
       . أكرهته 

    : بر شأن علي يوم خي

 وحدثين بريدة بن سفيان بن فروة األسلمي ، عن أبيه سفيان ، عن سلمة بن عمرو بن  : قال ابن إسحاق 
 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه برايته ، وكانت  : األكوع ، قال 

ع ومل يك فتح ، وقد جهد ؛ مث بعث  إىل بعض حصون خيرب ، فقاتل ، فرج : بيضاء ، فيما قال ابن هشام 
 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . الغد عمر بن اخلطاب ، فقاتل ، مث رجع ومل يك فتح ، وقد جهد 

 فدعا  :  يقول سلمة  :  قال  .  ألعطني الراية غداً رجالً حيبه اهللا ورسوله ، يفتح اهللا على يديه ، ليس بفرار  : 
 خذ هذه  : عليه وسلم علياً رضوان اهللا عليه ، وهو أرمد ، فتفل يف عينه ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا 

 فخرج واهللا ا يأنح ، يهرول هرولة ، وإنا  :  يقول سلمة  :  قال  . الراية ، فامض ا حىت يفتح اهللا عليك 
دي من رأس احلصن خللفه نتبع أثره ، حىت ركز رايته يف رضم من حجارة حتت احلصن ، فاطلع إليه يهو

 علومت وما أنزل على موسى ،  :  يقول اليهودي  :  قال  .  أنا علي بن أيب طالب  :  قال ؟  من أنت  : ، فقال 
 حدثين عبداهللا بن احلسن ، عن  :  قال ابن إسحاق  .  فما رجع حىت فتح اهللا على يديه  :  قال  . أو كما قال 

 خرجنا مع علي بن أيب طالب  : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال بعض أهله ، عن أيب رافع ، موىل رسو
رضي اهللا تعاىل عنه ، حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برايته ؛ فلما دنا من احلصن خرج إليه 
أهله فقاتلهم ، فضربه رجل من يهود ، فطاح ترسه من يده ، فتناول على عليه السالم بابا كان عند 

 به عن نفسه ، فلم يزل يف يده وهو يقاتل حىت فتح اهللا عليه ، مث ألقاه من يده حني فرغ ، احلصن فترس
    . فلقد رأيتين يف نفر سبعة معي ، أنا ثامنهم ، جنهد على أن نقلب ذلك الباب ، فما نقلبه 

    : حديث أبي اليسر كعب بن عمرو 

ن بعض رجال بين سلمة عن أيب اليسر كعب  وحدثين بريدة بن سفيان األسلمي ، ع : قال ابن إسحاق 
 واهللا إنا ملع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب ذات عشية ، إذ أقبلت غنم لرجل من  : بن عمرو ، قال 

 من رجل يطعمنا من هذا  : يهود تريد حصنهم ، وحنن حماصروهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 فخرجت أشتد مثل الظليم ، فلما  :  فافعل ؛ قال  :  أنا يا رسول اهللا ؛ قال  : قلت  ف :  قال أبو اليسر  ؟ الغنم 
 فأدركت الغنم وقد دخلت  :  قال  .  اللهم أمتعنا به  : نظر إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مولياً قال 

أشتد ، كأنه ليس أوالها احلصن ، فأخذت شاتني من أخراها ، فاحتضنتهما حتت يدي ، مث أقبلت ما 
 فكان أبو اليسر من  .  فذحبومها فأكلومها  . معي شيء ، حىت ألقيتهما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :  فكان إذا حدث هذا احلديث بكى ، مث قال  . أخر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هالكاً 

    . أمتعوا يب ، لعمري ، حىت كنت من أخرهم هلكاً 

    : مر صفية أم المؤمنين أ

 وملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القموص ، حصن بين أيب احلقيق ، أيت  : قال ابن إسحاق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب ، وبأخرى معها ، فمر ما على قتلى من 

 فلما رآها  . هها وحثت التراب على رأسها قتلى يهود ، فلما رأم اليت مع صفية صاحت ، وصكت وج
 اعزبوا عين هذه الشيطانة ، وأمر بصفية فحيزت خلفه ، وألقى  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 فقال رسول اهللا  . عليها رداءه ؛ فعرف املسلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه 
فيما بلغين ، حني رأى بتلك اليهودية ما رأى ، أنزعت منك الرمحة يا بالل صلى اهللا عليه وسلم لبالل ، 

 وكانت صفية قد رأت يف املنام وهي عروس بكنانة بن الربيع ابن  ؟ ، حني متر بامرأتني علي قتلى رجاهلما 
ني ملك  ما هذا إال أنك متن : أيب احلقيق ، أن قمراً وقع يف حجرها ، فعرضت رؤياها على زوجها ، فقال 

 فأيت ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وا أثر  . احلجاز حممداً ، فلطم وجهها لطمة خضر عينها منها 
     بقية أمر خيرب  .  فأخربته هذا اخلرب  ؟ منه ، فسأهلا ما هو 

    عقوبة كنانة بن الربيع 

كرت بين النضري ، فسأله عنه ، فجحد وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكنانة بن الربيع ، وكان عنده 
أن يكون يعرف مكانه ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من يهود ، فقال لرسول اهللا صلى 

 إين رأيت كنانة يطيف ذه اخلربة كل غداة ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : اهللا عليه وسلم 
 نعم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلربة  :  قال  ؟ لك  أرأيت إن وجدناه عندك ، أأقت : لكنانة 

 فأمر به رسول اهللا صلى اهللا  . فحفرت ، فأخرج منها بعض كرتهم ، مث سأله عما بقي ، فأىب أن يؤديه 
 عذبه حىت تستأصل ما عنده ، فكان الزبري يقدح بزنٍد يف صدره ،  : عليه وسلم الزبري بن العوام ، فقال 
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أشرف على نفسه ، مث دفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حممد بن مسلمة ، فضرب عنقه حىت 
    . بأخيه حممود بن مسلمة 

     مصالحة الرسول أهل خيبر 

وحاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أهل خيرب يف حصنيهم الوطيح والسالمل ، حىت إذا أيقنوا 
 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد  . قن هلم دماءهم ، ففعل باهللكة ، سألوه أن يسريهم وأن حي

 فلما مسع  .  الشق ونطاة والكتيبة ومجيع حصوم ، إال ما كان من ذينك احلصنني  : حاز األموال كلها 
م أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه أن يسريهم ، وأن 

 وكان فيمن مشى بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبينهم  .  دماءهم ، وخيلوا له األموال ، ففعل حيقن
يف ذلك حميصة بن مسعود ، أخو بين حارثة ، فلما نزل أهل خيرب على ذلك سألوا رسول اهللا صلى اهللا 

 فصاحلهم  .  ، وأعمر هلا  حنن أعلم ا منكم : عليه وسلم أن يعاملهم يف األموال على النصف ، وقالوا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على النصف ، على أنا إذا شئنا أن خنرجكم أخرجناكم ؛ فصاحله أهل 
فدك على مثل ذلك ، فكانت خيرب فيئاً بني املسلمني ، وكانت فدك خالصةً لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

    . وسلم ، ألم مل جيلبوا عليها خبيل وال ركاب 

     مر الشاة المسمومة أ

فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدت له زينب بنت احلارث ، امرأة سالم بن مشكم ، شاة 
 الذراع ؛  :  فقيل هلا  ؟ مصلية وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ا ؛ فلما وضعتها بني يدي رسول اهللا صلى اهللا فأكثرت فيها من السم ، مث مست سائر الشاة ، مث جاءت
عليه وسلم ، تناول الذراع ، فالك منها مضغة ، فلم يسغها ، ومعه بشر بن الرباء بن معرور ، قد أخذ 

 وأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . منها كما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فأما بشر فأساغها 
  :  قالت  ؟  ما محلك على ذلك  :  إن هذا العظم ليخربين أنه مسموم ، فاعترفت ؛ فقال  : فلفظها ، مث قال 

  :  إن كان ملكاً استرحت منه ، وإن كان نبياً فسيخرب ، قال  : بلغت من قومي ما مل خيف عليك ، فقلت 

  :  ابن إسحاق  قال . فتجاوز عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ ومات بشر من أكلته اليت أكل 

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال يف  : وحدثين مروان بن عثمان بن أيب سعيد بن املعلى ، قال 
 يا أم بشر ، إن هذا األوان وجدت  : مرضه الذي تويف فيه ، ودخلت أم بشر بنت الرباء بن معرور تعوده 
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 فإن كان املسلمون لريون أن رسول اهللا  :  قال  .  فيه انقطاع أري من األكلة اليت أكلت مع أخيك خبيرب
    . صلى اهللا عليه وسلم مات شهيداً مع ما أكرمه اهللا به من النبوة 

    : رجوع الرسول إلى المدينة 

 فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب انصرف إىل وادي القرى ، فحاصر  : قال ابن إسحاق 
  :  قال ابن إسحاق   :  مقتل غالم رفاعة الذي أهداه للرسول  . صرف راجعا إىل املدينة أهله ليايل ، مث ان

 فلما انصرفنا مع رسول  : فحدثين ثور بن يزيد ، عن سامل ، موىل عبداهللا بن مطيع ، عن أيب هريرة ، قال 
س ، ومع رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن خيرب إىل وادي القرى نزلنا ا أصيال مع مغرب الشم

 جذام ،  :  قال ابن هشام  . صلى اهللا عليه وسلم غالم له ، أهداه له رفاعة بن زيد اجلذامي ، مث الضبيين 
       . أخو خلم 

  :  فواهللا إنه ليضع رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله ؛ فقلنا  : قال 

 كال ، والذي نفس حممد بيده ، إن مشلته اآلن  : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنيئاً له اجلنة ؛ فقال رس
 فسمعها رجل من أصحاب رسول  :  قال  . لتحترق عليه يف النار ، كان غلها من يفء املسلمني يوم خيرب 

 يقد لك  : قال  ف :  يا رسول اهللا ، أصبت شراكني لنعلني يل ؛ قال  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأتاه فقال 
    . مثلهما من النار 

   : ابن مغفل وجراب شحم أصابه 

 أصبت من فئ خيرب جراب  :  وحدثين من ال أم ، عن عبداهللا بن مغفل املزين ، قال  : قال ابن إسحاق 
 فلقيين صاحب املغامن الذي جعل عليها ،  :  قال  . شحم ، فاحتملته على عاتقي إىل رحلي وأصحايب 

 فجعل  :  ال واهللا ال أعطيكه ؛ قال  :  قلت  :  هلم هذا تقسمه بني املسلمني ؛ قال  :  بناحيته وقال فأخذ
 فتبسم رسول اهللا  :  قال  .  فرآنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نصنع ذلك  :  قال  . جياذبين اجلراب 

 فأرسله ،  :  قال  .  أبا لك ، خل بينه وبينه  ال : صلى اهللا عليه وسلم ضاحكاً ، مث قال لصاحب املغامن 
    . فانطلقت به إىل رحلي وأصحايب فأكلناه 

    : بناء الرسول بصفية وحراسة أبي أيوب للقبة 

 وملا أعرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصفية ، خبيرب أو ببعض الطريق ، وكانت  : قال ابن إسحاق 
 عليه وسلم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان ، أم أنس اليت مجلتها لرسول اهللا صلى اهللا
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 فبات ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قبة له ، وبات أبو أيوب خالد بن زيد ، أخو بين  . أبن مالك 
النجار متوشحاً سيفه ، حيرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويطيف بالقبة ، حىت أصبح رسول اهللا 

 يا رسول اهللا ، خفت عليك من  :  قال  ؟  ما لك يا أبا أيوب  : ى اهللا عليه وسلم ؛ فلما رأى مكانه قال صل
هذه املرأة ، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها ، وكانت حديثة عهد بكفر ، فخفتها عليك ، 

    . يوب كما بات حيفظين  اللهم احفظ أبا أ : فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

    : تطوع بالل للحراسة وغلبة النوم عليه 

 ملا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  وحدثين الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، قال  : قال ابن إسحاق 
  ؟  من رجل حيفظ علينا الفجر لعلنا ننام  :  من آخر الليل  : وسلم من خيرب ، فكان ببعض الطريق ، قال 

 فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ونزل الناس فناموا ،  .  أنا يا رسول اهللا أحفظه عليك  : قال بالل 
 مث استند إىل بعريه ، واستقبل الفجر يرمقه ،  . وقام بالل يصلي ، فصلى ما شاء اهللا عز وجل أن يصلي 

هللا صلى اهللا عليه وسلم أول أصحابه هب فغلبته عينه ، فنام فلم يوقظهم إال مس الشمس ؛ وكان رسول ا
 صدقت  :  يا رسول اهللا ، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ؛ قال  :  قال  ؟  ماذا صنعت بنا يا بالل  : ، فقال 

؛ مث اقتاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريه غري كثري ، مث أناخ فتوضأ ، وتوضأ الناس مث أمر بالالً 
 إذ نسيتم  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس ؛ فلما سلم أقبل على الناس فقال فأقام الصالة ، فصلى 

    ""   أقم الصالة لذكري   ""   : الصالة فصلوها إذا ذكرمتوها ، فإن اهللا تبارك وتعاىل يقول 

    : شعر البن القيم في فتح خيبر 

 فيما بلغين ، قد أعطى ابن لقيم العبسي ، حني  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : قال ابن إسحاق 
    : افتتح خيرب ، ما ا من دجاجة أو داجن وكان فتح خيرب يف صفر ، فقال ابن لقيم العبسي يف خيرب 

 شهباء ذات مناكب وفقار  رميت نطاة من الرسول بفيلق

 ورجال أسلم وسطها وغفار  واستيقنت بالذل ملا شيعت

 والشق أظلم أهله بنهار   عة غدوة صبحت بين عمرو بن زر

 إال الدجاج تصيح يف األسحار  جرت بأبطحها الذيول فلم تدع

 من عبد أشهل أو بين النجار  ولكل حصن شاغل من خيلهم

 فوق املغافر مل ينوا لفرار  ومهاجرين قد اعلموا سيماهم

 وليثوين ا إىل أصفار  ولقد علمت ليغلنب حممد
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 حتت العجاج غمائم األبصار   يف الوغىفرت يهود يوم ذلك

    

    : تفسير ابن هشام لبعض الغريب 

 كشفت ، كما تفر الدابة بالكشف عن أسناا ؛ يريد كشفت عن جفون العيون  : فرت  : قال ابن هشام 
    . غمائم األبصار ، يريد األنصار 

    : شهود النساء خيبر وحديث المرأة الغفارية 

 وشهد خيرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساء من نساء املسلمني ، فرضخ هلن  :  قال ابن إسحاق
 حدثين سليمان بن  :  قال ابن إسحاق  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الفيء ، ومل يضرب هلن بسهم 

 رسول اهللا صلى  أتيت : سحيم ، عن أمية بن أيب الصلت ، عن امرأة من بين غفار ، قد مساها يل ، قالت 
 يا رسول اهللا ، قد أردنا أن خنرج معك إىل وجهك هذا ،  : اهللا عليه وسلم يف نسوة من بين غفار ، فقلن 

  :  قالت  .  على بركة اهللا  : وهو يسري إىل خيرب ، فنداوي اجلرحى ، ونعني املسلمني مبا استطعنا ؛ فقال 

  :  قالت  .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حقيبة رحله فخرجنا معه ، وكنت جارية حدثه ، فأردفين رسول

فواهللا لرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الصبح وأناخ ، ونزلت عن حقيبة رحله ، وإذا ا دم مين ، 
 فتقبضت إىل الناقة واستحييت ، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا  :  قالت  . وكانت أول حيضة حضتها 

 فأصلحي من  :  نعم ؛ قال  :  قلت  :  لعلك نفست ؛ قالت  ؟  ما لك  : يب ورأى الدم ، قال عليه وسلم ما 
نفسك ، مث خذي إناء من ماء ، فاطرحي فيه ملحاً مث اغسلي به ما أصاب احلقيبة من الدم ، مث عودي 

يء ، وأخذ هذه  فلما فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب ، رضخ لنا من الف :  قالت  . ملركبك 
 فكانت يف  :  قالت  . القالدة اليت ترين يف عنقي فأعطانيها ، وعلقها بيده يف عنقي ، فواهللا ال تفارقين أبداً 

 وكانت ال تطهر من حيضة إال جعلت يف طهورها  :  قالت  . عنقها حىت ماتت ، مث أوصت أن تدفن معها 
    . ملحاً ، وأوصت به أن جيعل يف غسلها حني ماتت 

    : شهداء خيبر من بني أمية 

 وهذه تسمية من استشهد خبيرب من املسلمني ، من قريش ، مث من بين أمية بن عبد  : قال ابن إسحاق 
مشس ، مث من حلفائهم ربيعة بن أكثم بن سخربة بن عمرو بن بكري بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد ، 

    . وثقيف بن عمرو ، ورفاعة بن مسروح 
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    : بني أسد من 

 ابن اهلبيب ، فيما قال ابن هشام ، ابن أهيب بن  :  عبداهللا اهلبيب ، ويقال  : ومن بين أسد بن عبدالعزى 
    . سحيم بن غريه ، من بين سعد ابن ليث ، حليف لبين أسد ، وابن أختهم 

    : من األنصار 

ات من الشاة اليت سم فيها رسول اهللا صلى  بشر بن الرباء بن معرور ، م : ومن األنصار مث من بين سلمة 
    .  رجالن  .  وفضيل بن النعمان  : اهللا عليه وسلم 

    : من زريق 

    .  مسعود بن سعد بن قيس بن خلده بن عامر بن زريق  : ومن بين زريق 

   : من األوس 

 بن حارثة بن احلارث  حممود بن مسملة بن خالد بن عدي بن جمدعة : ومن األوس مث من بين عبداألشهل 
    . ، حليف هلم من بين حارثة 

    : من بني عمرو 

 أبو ضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن  : ومن بين عمرو بن عوف 
عوف ؛ واحلارث بن حاطب ؛ وعروة بن مرة بن سراقة ؛ وأوس بن القائد ؛ وأنيف بن حبيب ؛ وثابت 

    . ؛ وطلحة بن أثلة 

    : من غفار 

    .  عمارة بن عقبة ، رمي بسهم  : ومن بين غفار 

    : من أسلم 

 األسود الراعي من  :  قال ابن هشام  .  عامر بن األكوع ؛ واألسود الراعي ، وكان امسه أسلم  : ومن أسلم 
    . أهل خيرب 

    : من بني زهرة 
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 مسعود بن ربيعة ، حليف هلم من  : لزهري ، من بين زهرة ومن استشهد خبيرب فيما ذكر ابن شهاب ا
    . القارة 

    : من األنصار 

    .  أوس بن قتادة  : ومن األنصار بين عمرو بن عوف 

  أمر األسود الراعي في حديث خيبر

    : إسالمه واستشهاده 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وكان من حديث األسود الراعي ، فيما بلغين أنه أتى رسو : قال ابن إسحاق 
      . وهو حماصر لبعض حصون خيرب ، ومعه غنم له ، كان فيها أجرياً لرجل من يهود 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - يا رسول اهللا ، أعرض علي اإلسالم فعرضه عليه ، فأسلم  : فقال 
 يا رسول اهللا ، إين كنت أجرياً  : سلم قال  فلما أ-ال حيقر أحداً أن يدعوه إىل اإلسالم ، ويعرضه عليه 

 اضرب يف وجوهها فإا سترجع إىل  :  قال  ؟ لصاحب هذه الغنم ، وهي أمانة عندي ، فكيف أصنع ا 
 ارجعي إىل  :  فقال األسود ، فأخذ حفنة من احلصى ، فرمى ا يف وجوهها ، وقال - أو كما قال -را 

اً ، فخرجت جمتمعة ، كأن سائقاً يسوقها ، حىت دخلت احلصن ، مث صاحبك ، فواهللا ال أصحبك أبد
 فأتى به رسول  . تقدم إىل ذلك احلصن ليقاتل مع املسلمني ، فأصابه حجر فقتله ، وما صلى هللا صالة قط 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فوضع خلفه ، وسجي بشملة كانت عليه ، فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا 
 إن  :  قال  ؟  يا رسول اهللا ، مل أعرضت عنه  : م ، ومعه نفر من أصحابه ، مث أعرض عنه ، فقالوا عليه وسل

 أن  :  وأخربين عبداهللا بن أيب جنيح أنه ذكر له  :  قال ابن إسحاق  . معه اآلن زوجتيه من احلور العني 
  : لتراب عن وجهه ، وتقوالن الشهيد إذا ما أصيب تدلت له زوجتاه من احلور العني ، عليه تنفضان ا

    . ترب اهللا وجه من تربك ، وقتل من قتلك 

  أمر الحجاج بن عالط السلمي

    : حيلته في جمع ماله من مكة 

 وملا فتحت خيرب ، كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، احلجاج بن عالط السلمي مث  : قال ابن إسحاق 
 وكانت عنده ، -ن يل مبكة ماالً عند صاحبيت أم شيبة بنت أيب طلحة  يا رسول اهللا ، إ : البهزي ، فقال 
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 إنه  : له منها معرض بن احلجاج ومال متفرق يف جتار أهل مكة ، فأذن يل يا رسول اهللا ؛ فأذن له ، قال 
 فخرجت حىت إذا قدمت مكة وجدت  :  قال احلجاج  .  قل  : ال بد يل يا رسول اهللا من أن أقول ؛ قال 

نة البيضاء رجاالً من قريش يتسمعون األخبار ، ويسألون عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بثي
وقد بلغهم نه قد سار إىل خيرب ، وقد عرفوا أا قرية احلجاز ، ريفا ومنعة ورجاالً ، فهم يتحسسون 

 ومل يكونوا علموا بإسالمي  :  قال - احلجاج بن عالط  : األخبار ، ويسألون الركبان ، فلما رأوين قالوا 
 أخربنا يا أبا حممد ، فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إىل خيرب ، وهي بلد يهود وريف -عنده واهللا اخلرب 

  :  فالتبطوا جبنيب ناقيت يقولون  :  قد بلغين ذلك وعندي من اخلرب ما يسركم ؛ قال  :  قلت  :  قال  . احلجاز 

 هزم هزمية مل تسمعوا مبثلها قط ، وقتل أصحابه قتالً مل تسمعوا مبثله قط ،  : ت  قل : إيه يا حجاج ؛ قال 
 ال نقتله حىت نبعث به إىل أهل مكة ، فيقتلوه بني أظهرهم مبن كان أصاب من  : وأسرحممد أسراً ، وقالوا 

ا تنتظرون أن يقدم به  قد جاءكم اخلرب ، وهذا حممد إمن :  فقاموا وصاحوا مبكة ، وقالوا  :  قال  . رجاهلم 
 أعينوين على مجع مايل مبكة وعلى غرمائي ، فإين أريد أن  :  قلت  :  قال  . عليكم ، فيقتل بني أظهركم 

 ويقال  :  قال ابن هشام  . أقدم خيرب ، فأصيب من فل حممد وأصحابه قبل أن يسبقين التجار إىل ما هنالك 
    .  من يفء حممد  : 

    : بر الحجاج ويفاجئ قريشا العباس يستوثق من خ

  :  وجئت صاحبيت فقلت  :  قال  .  فقاموا فجمعوا يل مايل كأحث مجع مسعت به  :  قال  : قال ابن إسحاق 

مايل ، وقد كان يل عندها مال موضوع ، لعلي أحلق خبيرب ، فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقين 
ملطلب اخلرب ، وجاءه عين ، أقبل حىت وقف إىل جنيب وأنا يف  فلما مسع العباس بن عبدا :  قال  . التجار 

 وهل عندك  :  فقلت  :  قال  ؟  يا حجاج ، ما هذا اخلرب الذي جئت به  : خيمة من خيام التجار ، فقال 
 فاستأخر عين حىت ألقاك على خالء ، فأين يف مجع مايل  :  قلت  :  نعم قال  :  قال  ؟ حفظ ملا وضعت عندك 

 حىت إذا فرغت من مجع كل شيء كان يل مبكة ، وأمجعت  :  قال  . ترى ، فانصرف عين حىت أفرغ كما 
 احفظ علي حديثي يا أبا الفضل ، فإين أخشى الطلب ثالثاً ، مث قل ما  : اخلروج ، لقيت العباس ، فقلت 

      .  افعل  : شئت ، قال 

 صفية بنت حيي ، ولقد افتتح  : بنت ملكهم ، يعين  فإين واهللا لقد تركت ابن أخيك عروساً على  : قلت 
 إي واهللا ،  :  قلت  :  قال  ؟  ما تقول يا حجاج  : خيرب ، وانتثل ما فيها ، وصارت له وألصحابه ؛ فقال 

فاكتم عين ، ولقد أسلمت وما جئت إال آلخذ مايل ، فرقا من أن أغلب عليه ، فإذا مضت ثالث فأظهر 
 حىت إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له ، وختلق ، وأخذ  : ى ما حتب قال أمرك ، فهو واهللا عل
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 يا أبا الفضل ، هذا واهللا التجلد احلر  : عصاه ، مث خرج حىت أتى الكعبة ، فطاف ا ، فلما رأوه قالوا 
ت ملكهم ، وأحرز  كال واهللا الذي حلفتم به ، لقد افتتح حممد خيرب وترك عروساً على بن : املصيبة ؛ قال 

 الذي جاءكم مبا جاءكم  :  قال  ؟  من جاءك ذا اخلرب  : أمواهلم وما فيها فأصبحت له وألصحابه ؛ قالوا 
 يا  : به ، ولقد دخل عليكم مسلماً ، فأخذ ماله ، فانطلق ليلحق مبحمد وأصحابه ، فيكون معه ؛ قالوا 

 ومل ينشبوا أن جاءهم اخلرب  : علمنا لكان لنا وله شأن ؛ قال  انفلت عدو اهللا ، أما واهللا لو  ! لعباد اهللا 
    . بذلك 

    : شعر حسان في يوم خيبر 

    :  وكان مما قيل من الشعر يف يوم خيرب قول حسان بن ثابت  : قال ابن إسحاق 

 مجعوا من مزارع وخنيل  بئسما قاتلت خيابر عما

 لئيم الذليلوأقروا فعل ال   كرهوا املوت فاستبيح محاهم 

 موت اهلزال غري مجيل  أمن املوت يهبوا فإن املوت

    : شعر حسان في عذر أيمن لتخلفه عن خيبر 

وقال حسان بن ثابت أيضاً ، وهو يعذر أمين ابن أم أمين بن عبيد ، كان قد ختلف عن خيرب ، وهو من 
 عليه وسلم ، وهي أم أسامة بن بين عوف بن اخلزرج ، وكانت أمه أم أمين موالة رسول اهللا صلى اهللا

    : زيد ، فكان أخا أسامة ألمه 

 جبنت ومل تشهد فوارس خيرب  على حني أن قالت ألمين أمه

 أضر به شرب املديد املخمر  وأمين مل جينب ولكن مهره

 لقاتل فيهم فارسا غري أعسر   ولوال الذي قد كان من شان مهره 

 ه عنده غري أيسروما كان من  ولكنه قد صده فعل مهره

    : أنشدين أبو زيد هذه األبيات لكعب بن مالك ، وأنشدين  : قال ابن هشام 

 وما كان لوال ذاكم مبقصر   ولكنه قد صده شأن مهره وما 

  شعر ناجية في يوم خيبر

    :  وقال ناجية بن جندب األسلمي  : قال ابن إسحاق 

 ربما هو إال مأكل ومش  يا لعباد اهللا فيم يرغب
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    وجنة فيها نعيم معجب 

    : وقال ناجية بن جندب األسلمي أيضاً 

 يا رب قرن يف مكري أنكب  أنا ملن أنكرين ابن جندب

   طاح مبغدي أنسر وثعلب

    .  يف مكرى ، وطاح مبغدي  :  وأنشدين بعض الرواة للشعر قوله  : قال ابن هشام 

   : شعر كعب بن مالك في يوم خيبر 

    : ب بن مالك يف يوم خيرب ، فيما ذكر ابن هشام ، عن أيب زيد األنصاري وقال كع

 بكل فىت عاري األشاجع مذود  وحنن وردنا خيربا وفروضه

 جريء على األعداء يف كل مشهد  جواد لدى الغايات الواهن القوى

 ضروب بنصل املشريف املهند  عظيم رماد القدر يف كل شتوة

 من اهللا يرجوها وفوزاً بأمحد   ب شهادة يرى القتل مدحا إن أصا

 ويدفع عنه باللسان وباليد  يذود وحيمي عن ذمار حممد

 جيود بنفس دون نفس حممد  وينصره من كل أمر يريبه

 يريد بذاك الفوز والعز يف غد  يصدق باألنباء بالغيب خملصا

    

  ذكرمقاسم خيبر وأموالها

    : الشق ونطاة والكتيبة 

 وكانت املقاسم على أقوال خيرب ، على الشق ونطاة والكتيبة فكانت الشق ونطاة يف  : إسحاق قال ابن 
سهمان املسلمني ، وكانت الكتيبة مخس اهللا ، وسهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وسهم ذوي القرىب 

ل اهللا صلى واليتامى واملساكني ، وطعم أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وطعم رجال مشوا بني رسو
اهللا عليه وسلم وبني أهل فدك بالصلح ، منهم حميصة بن مسعود ، أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ثالثني وسقاً من شعري ، وثالثني وسقاً من متر ، وقسمت خيرب على أهل احلديبية ، من شهد خيرب ، ومن 

رام ، فقسم له رسول اهللا صلى اهللا عليه غاب عنها ، ومل يغب عنها إال جابر بن عبداهللا ابن عمرو بن ح
وسلم كسهم من حضرها ، وكان وادياها ، وادي السريرة ووادي خاص ، ومها اللذان قسمت عليهما 
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خيرب ، وكانت نطاة والشق مثانية عشر سهماً ، نطاة من ذلك مخسة أسهم ، والشق ثالثة عشر سهماً ، 
    . سهم وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم ، ومثان مائة 

    : عدة من قسمت عليهم خيبر 

وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيرب من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألف سهم ومثان 
مائة سهم ، برجاهلم وخيلهم ، الرجال أربع عشرة مائة ، واخليل مئتا فارس ؛ وكان لكل فرس سهمان ، 

 سهم رأس مجع إليه مائة رجل ، فكانت مثانية عشر ولفارسه سهم ؛ وكان لكل راجل سهم ؛ فكان لكل
 ويف يوم خيرب عرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العريب من اخليل ،  :  قال ابن هشام  . سهماً مجع 

    . وهجن اهلجني 

    : قسمة األسهم على أربابها 

طلحة بن عبيد اهللا وعمر بن  فكان علي بن أيب طالب رأساً ، والزبري بن العوام ، و : قال ابن إسحاق 
اخلطاب ، وعبدالرمحن بن عوف ، وعاصم بن عدي ، أخو بين العجالن ، وأسيد بن حضري ، وسهم 

احلارث بن اخلزرج ، وسهم ناعم ، وسهم بين بياضة ، وسهم بين عبيد ، وسهم بين حرام من بين سلمة 
هام ملا اشترى من السهام يوم خيرب ، وهو عبيد  وإمنا قيل له عبيد الس :  قال ابن هشام  . ، وعبيد السهام 

  :  قال ابن إسحاق  . بن أوس ، أحد بين حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس 

 فكان أول سهم خرج  . وسهم ساعدة ، وسهم غفار وأسلم ، وسهم النجار وسهم حارثة ، وسهم أوس 
 وهو اخلوع ، وتابعه السرير ؛ مث كان الثاين سهم بياضه ، مث كان من خيرب بنطاة سهم الزبري بن العوام ،

الثالث سهم أسيد مث كان الرابع سهم بين احلارث بن اخلزرج ، مث كان اخلامس سهم ناعم لبين عوف بن 
 مث هبطوا إىل الشق ، فكان أول  . اخلزرج ومزينة وشركائهم ، وفيه قتل حممود بن مسلمة ؛ فهذه نطاة 

منه سهم عاصم بن عدي ، أخي بين العجالن ، ومعه كان سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه سهم خرج 
وسلم ، مث سهم عبدالرمحن بن عوف ، مث سهم ساعدة ، مث سهم النجار ، مث سهم علي بن أيب طالب 

  مث سهم طلحة بن عبيد اهللا ، مث سهم غفار وأسلم ، مث سهم عمر بن اخلطاب ، مث . رضوان اهللا عليه 

سهما سلمة بن عبيدة وبين حرام ، مث سهم حارثة ، مث سهم عبيد السهام ، مث سهم أوس ، وهو سهم 
اللفيف ، مجعت إليه جهينة ومن حضر خيرب من سائر العرب ؛ وكان حذوه سهم رسول اهللا صلى اهللا 

 وسلم الكتيبة  مث قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه . عليه وسلم ، الذي كان أصابه يف سهم عاصم بن عدي 
، وهي وادي خاص بني قرابته وبني نسائه ، وبني رجال املسلمني ونساء أعطاهم منها ، فقسم رسول اهللا 
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صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة ابنته مائيت وسق ، ولعلي بن أيب طالب منه مائة وسق ، وألسامة بن زيد 
ائيت وسق ، وأليب بكر بن أيب قحافة مائة  ولعائشة أم املؤمنني م . مائيت وسق ، ومخسني وسقاً من نوى 

وسق ، ولعقيل بن أيب طالب مائة وسق وأربعني وسقاً ، ولبين جعفر مخسني وسقاً ، ولربيعة بن احلارث 
 وللصلت بن خمرمة وابنيه مائة وسق ، للصلت منها أربعون وسقاً ، وأليب نبقة مخسني وسقاً  . مائة وسق 

وسقاً ، ولقيس بن خمرمة ثالثني وسقاً ، وأليب القاسم بن خمرمة أربعني ، ولركانه بن عبد يزيد مخسني 
وسقاً ، ولبنات عبيدة بن احلارث وابنة احلصني بن احلارث مائة وسق ، ولبين عبيد بن عبد يزيد ستني 

      . وسقاً ، والبن أوس بن خمرمة ثالثني وسقاً 

ثة أربعني وسقاً ، ولنعيم بن هند ثالثني وسقاً ، وملسطح بن أثاثة وابن إلياس مخسني وسقاً ، وألم رمي
ولبحينة بنت احلارث ثالثني وسقاً ، ولعجري بن عبد يزيد ثالثني وسقاً ، وألم احلكم ثالثني وسقاً ، 
وجلمانة بنت أيب طالب ثالثني وسقاً ، والبن األرقم مخسني وسقاً ، ولعبدالرمحن بن أيب بكر أربعني 

حش ثالثني وسقاً ، وألم الزبري أربعني وسقاً ، ولضباعة بنت الزبري أربعني وسقاً ،  وحلمنة بنت ج . وسقاً 
والبن أيب خنيس ثالثني وسقاً ، وألم طالب أربعني وسقاً ، وأليب بصرة عشرين وسقاً ، ولنميلة الكليب 

م حبيب بنت مخسني وسقاً ، ولعبداهللا بن وهب وابنتيه تسعني وسقاً ، البنيه منها أربعني وسقاً ، وأل
  . جحش ثالثني وسقاً ، ومللكوم بن عبدة ثالثني وسقاً ، ولنسائه صلى اهللا عليه وسلم سبع مائة وسق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

    : عهد الرسول إلى نسائه بنصيبهن في المغانم 

 ومثانني وسقاً ،  قسم هلن مائة : ذكر ما أعطى حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه من قمح خيرب 
ولفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسة ومثانني وسقاً ، وألسامة بن زيد أربعني وسقاً ، 

 شهد عثمان بن عفان وعباس وكتب  . وللمقداد بن األسود مخسة عشر وسقاً ، وألم رميثة مخسة أوسق 
 .    

   : ما أوصى به الرسول عند موته 

دثين صاحل بن كيسان ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة  وح : قال ابن إسحاق 
 مل يوص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند موته إال بثالث ، أوصى للرهاويني حباد  : بن مسعود قال 

سق من مائة وسق من خيرب ، وللداريني حباد مائة وسق من خيرب ، وللسبائيني ، ولألشعريني حباد مائة و
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 أمرفدك يف خرب  .  وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد بن حارثة ؛ وأال يترك جبزيرة العرب دينان  . خيرب 
  خيرب 

    : مصالحة الرسول أهل فدك 

 فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب قذف اهللا الرعب يف قلوب أهل  : قال ابن إسحاق 
 تعاىل بأهل خيرب ، فبعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصاحلونه فدك ، حني بلغهم ما أوقع اهللا

على النصف من فدك ، فقدمت عليه رسلهم خبيرب أو بالطائف ، أو بعد ما قدم املدينة ، فقبل ذلك منهم 
    . ، فكانت فدك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالصة ، ألنه مل يوجف عليها خبيل وال ركاب 

لنفر الداريين الذين أوصى لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيبرتسمية ا   

    : نسبهم 

وهم بنو الدار بن هانئ بن حبيب بن منارة بن حلم ، الذين ساروا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
ل اهللا صلى اهللا  متيم بن أوس ونعيم بن أوس أخوه ، ويزيد بن قيس ، وعرفة بن مالك ، مساه رسو : الشام 

 قال ابن هشام  .  وأخوه مران بن مالك  :  عزة بن مالك  :  ويقال  :  قال ابن هشام  . عليه وسلم عبدالرمحن 
 وفاكه بن نعمان ، وجبلة بن مالك ، وأبو هند بن بر ، وأخوه  :  قال ابن إسحاق  .  مروان بن مالك  : 

    . يه وسلم عبداهللا الطيب بن بر ، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عل

    : خرص ابن رواحة على أهل خيبر 

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما حدثين عبداهللا بن أيب بكر يبعث إىل أهل خيرب عبداهللا بن 
 إن شئتم فلكم ،  :  تعديت علينا ، قال  : رواحة خارصاً بني املسلمني ويهود ، فيخرص عليهم ، فإذا قالوا 

 وإمنا خرص عليهم عبداهللا بن رواحة  .  ذا قامت السماوات واألرض  :  فلنا ، فتقول يهود وإن شئتم
عاماً واحداً ، مث أصيب مبؤتة يرمحه اهللا ، فكان جبار بن صخر بن أمية بن خنساء ، أخو بين سلمة ، هو 

    . الذي خيرص عليهم بعد عبداهللا بن رواحة 

    : ه مقتل ابن سهل ودية الرسول إلى أهل

فأقامت يهود على ذلك ، ال يرى م املسلمون بأساً يف معاملتهم ، حىت عدوا يف عهد رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم على عبداهللا بن سهل ، أخي بين حارثة ، فقتلوه ، فامهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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      . واملسلمون عليه 

هل بن أيب حثمة ؛ وحدثين أيضاً بشري بن يسار ، موىل بين  فحدثين الزهري عن س : قال ابن إسحاق 
 أصيب عبداهللا بن سهل خبيرب ، وكان خرج إليها يف أصحاب له  : حارثة ، عن سهل بن أيب حثمة ، قال 

 فأخذوه فغيبوه ، مث قدموا على  :  قال  . ميتار منها متراً ، فوجد يف عني قد كسرت عنقه ، مث طرح فيها 
لى اهللا عليه وسلم ، فذكروا له شأنه ، فتقدم إليه أخوه عبدالرمحن بن سهل ، ومعه ابنا عمه رسول اهللا ص

حويصة وحميصة ابنا مسعود ، وكان عبدالرمحن من أحدثهم سناً ، وكان صاحب الدم ، وكان ذا قدم يف 
  :  قال ابن هشام  .   الكرب الكرب : القوم ، فلما تكلم قبل ابين عمه ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فسكت ؛ فتكلم حويصة وحميصة ، مث تكلم هو بعد ، - فيما ذكر مالك بن أنس - كرب كرب  : ويقال 
 أتسمون  : فذكروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل صاحبهم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 يا رسول اهللا ما كنا لنحلف على ما ال نعلم  :  قالوا  ؟ قاتلكم ، مث حتلفون عليه مخسني مييناً فنسلمه إليكم 
 يا رسول اهللا  :  قالوا  ؟  أفيحلفون باهللا مخسني مييناً ما قتلوه وال يعلمون له قاتالً مث يربءون من دمه  : ؛ قال 

ول اهللا صلى  فوداه رس : ، ما كنا لنقبل أميان يهود ، ما فيهم من الكفر أعظم من أن حيلفوا على إمث ، قال 
  .  فواهللا ما أنسى بكرة منها محراء ضربتين وأنا أحوزها  :  قال سهل  . اهللا عليه وسلم من عنده مائة ناقة 

 وحدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي ، عن عبدالرمحن بن جبيد بن قيظي ، أخي  : قال ابن إسحاق 
، ما كان سهل بأكثر علماً منه ، ولكنه كان أسن منه ؛ إنه  وأمي اهللا  : بين حارثة ، قال حممد بن إبراهيم 

 ولكن سهالً أوهم ، ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  !  واهللا ما هكذا كان الشأن  : قال له 
 أنه قد وجد قتيل بني  :  ولكنه كتب إىل يهود خيرب حني كلمته األنصار  . احلفوا على ما ال علم لكم به 

فدوه ، فكتبوا إليه حيلفون باهللا ما قتلوه ، وال يعلمون له قاتالً ، فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه أبياتكم 
 وحدثثي عمرو بن شعيب مثل حديث عبدالرمحن بن جبيد ، إال أنه  :  قال بن إسحاق  . وسلم من عنده 
وال يعلمون له قاتالً ؛ فوداه رسول اهللا  فكتبوا حيلفون باهللا ما قتلوه  .  دوه أو ائذنوا حبرب  : قال يف حديثه 

    . صلى اهللا عليه وسلم من عنده 

    : إجالء اليهود عن خيبر أيام عمر 

 كيف كان إعطاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهود  :  وسألت ابن شهاب الزهري  : قال ابن إسحاق 
 قبض ، أم أعطاهم إياها للضرورة خيرب خنلهم ، حني أعطاهم النخل على خرجها ، أبت ذلك هلم حىت

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افتتح خيرب عنوة بعد القتال ،  :  فأخربين ابن شهاب  . من غري ذلك 
وكانت خيرب مما أفاء اهللا عز وجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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 فدعاهم رسول اهللا  .  من نزل من أهلها على اجلالء بعد القتال وسلم ، وقسمها بني املسلمني ، ونزل
 إن شئتم دفعت إليكم هذه األموال على أن تعملوها ، وتكون مثارها بيننا  : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه  . وبينكم ، وأقركم ما أقركم اهللا ، فقبلوا ، فكانوا على ذلك يعملوا 
م يبعث عبداهللا بن رواحة ، فيقسم مثرها ، ويعدل عليهم يف اخلرص ، فلما توىف اهللا نبيه صلى اهللا وسل

عليه وسلم ، أقرها أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه ، بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيديهم ، على 
 أقرها عمر رضي اهللا عنه املعاملة اليت عاملهم عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت تويف ؛ مث

 ال  :  يف وجعه الذي قبضه اهللا فيه  :  مث بلغ عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  . صدراً من إمارته 
 إن اهللا عز  : جيتمعن جبزيرة العرب دينان ؛ ففحص عمر ذلك ، حىت بلغه الثبت ، فأرسل إىل يهود ، فقال 

 الجيتمعن جبزيرة العرب  : ين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وجل قد أذن يف جالئكم ، قد بلغ
دينان ؛ فمن كان عنده عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليهود فليأتين به ، أنفده له ، ومن مل 

يكن عنده عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليهود ، فليتجهز للجالء ، فأجلى عمر من مل 
      .  عنده عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم يكن

 خرجت أنا والزبري  :  وحدثين نافع ، موىل عبداهللا بن عمر ، عن عبداهللا بن عمر قال  : قال ابن إسحاق 
  فعدي علي حتت الليل : واملقداد بن األسود إىل أموالنا خبيرب نتعاهدها ، فلما قدمنا تفرقنا يف أموالنا ، قال 

 فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي ، فأتياين  . ، وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي من مرفقي 
 فأصلحا من يدي ، مث قدما يب على عمر رضي  :  ال أدري ، قال  :  فقلت  ؟  من صنع هذا بك  : فسأالين 

ناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه  أيها ال :  هذا عمل يهود ، مث قام يف الناس خطيباً فقال  : اهللا عنه ؛ فقال 
وسلم كان عامل يهود خيرب على أنا خنرجهم إذا شئنا ، وقد عدوا على عبداهللا بن عمر ، ففدعوا يديه 
كما قد بلغكم ، مع عدوهم على األنصاري قبله ، ال نشك أم أصحابه ليس لنا هناك عدو غريهم ، 

    . ود ، فأخرجهم فمن كان له مال خبيرب فليلحق به ، فإين خمرج يه

    قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين 

 ملا أخرج  :  فحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، عن عبداهللا بن مكنف أخي بين حارثة ، قال  : قال ابن إسحاق 
عمر يهود من خيرب ركب يف املهاجرين واألنصار ، وخرج معه جبار بن صخر بن أمية بن خنساء ، أخو 

 ويزيد بن ثابت ، ومها قسما خيرب بني أهلها ، على -ان خارص أهل املدينة وحاسبهم بين سلمة ، وك
 وكان ما قسم عمر بن اخلطاب من وادي القرى ، لعثمان بن  . أصل مجاعة السهمان ، اليت كانت عليها 

عفان خطر ، ولعبدالرمحن بن عوف خطر ، ولعمر بن أيب سلمة خطر ، ولعامر بن أيب ربيعة خطر ، 
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 وألسلم ولبين جعفر خطر ، وملعيقيب  :  ويقال  :  قال ابن هشام  . لعمرو بن سراقة خطر ، وألشيم خطر و
خطر ، ولعبداهللا بن األرقم خطر ، ولعبداهللا وعبيد اهللا خطران ، والبن عبداهللا ابن جحش خطر ، والبن 

 ملعاذ بن عفراء خطر ، البكري خطر ، وملعتمر خطر ، ولزيد بن ثابت خطر ، وأليب بن كعب خطر ،
وأليب طلحة وحسن خطر ، وجلبار بن صخر خطر ، وجلابر بن عبداهللا بن رئاب خطر ، وملالك بن 

صعصعة وجابر بن عبداهللا بن عمرو خطر ، والبن حضري خطر ، والبن سعد بن معاذ خطر ، ولسالمة 
جرب خطر ، وحملمد بن بن سالمة خطر ، ولعبدالرمحن بن ثابت وأيب شريك خطر ، وأليب عبس بن 

 وجلرب بن  :  قال ابن إسحاق  .  لقتادة  : ويقال  :  قال ابن هشام  . مسلمة خطر ، ولعبادة بن طارق خطر 
عتيك نصف خطر ، والبين احلارث بن قيس نصف خطر ، والبن حزمة والضحاك خطر ، فهذا ما بلغنا 

 أخطر يل فالن خطراً  :  النصيب ، ويقال  : اخلطر  :  قال ابن هشام  . من أمر خيرب ووادي القرى ومقامسهما 
مت بعون اهللا اجلزء الرابع من السرية النبوية البن هشام ويليه إن شاء اهللا اجلزء اخلامس وأوله قدوم جعفر 

  بن أيب طالب من احلبشة واملهاجرين معه أعان اهللا على إمتامه بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  الب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشةذكر قدوم جعفر بن أبي ط

    فرح الرسول بقدوم جعفر 

 أن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه ،  : وذكر سفيان بن عيينة عن األجلح ، عن الشعيب  : قال ابن هشام 
يه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح خيرب ، فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عين

 مهاجرة احلبشة الذين قدم م  ؟  بفتح خيرب ، أم بقدوم جعفر :  ما أدري بأيهما أنا أسر  : ، والتزمه وقال 
 وكان من أقام بأرض احلبشة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  قال ابن إسحاق   : عمرو بن أمية 

شي عمرو بن أمية الضمري ، فحملهم يف وسلم حىت بعث فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النجا
 جعفر  :  من بين هاشم بن عبد مناف   :  من بين هاشم  . سفينتني ، فقدم م عليه وهو خبيرب بعد احلديبية 

بن أيب طالب بن عبداملطلب معه امرأته أمساء بنت عميس اخلثعمية ؛ وابنه عبداهللا بن جعفر ، وكانت 
 من  . فر مبؤتة من أرض الشام أمرياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، رجل  قتل جع . ولدته بأرض احلبشة 

 خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس ،  :  ومن بين عبد مشس بن عبد مناف   : بين عبد مشس 
خالد  وابناه سعيد بن - مهينة بنت خلف  : ويقال  :  قال ابن هشام -معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد 

      . ، وأمة بنت خالد ، ولدما بأرض احلبشة 

قتل خالد مبرج الصفر يف خالفة أيب بكر الصديق بأرض الشام ؛ وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص ، معه 
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 قتل عمرو بأجنادين من  . امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن حمرث الكناين ، هلكت بأرض احلبشة 
 ولعمرو بن سعيد  :  شعر لسعيد بن العاص البنه عمرو  . كر رضي اهللا عنه أرض الشام يف خالفة أيب ب

    : يقول أبوه سعيد بن العاص بن أمية أبو أحيحة 

 إذا شب واشتدت يداه وسلحا   أال ليت شعري عنك يا عمرو سائالً 

 تكشف غيظاً كان يف الصدر موجحا  أتترك أمر القوم فيه بالبل

 أخومها أبان بن سعيد بن  :  ولعمرو وخالد يقول  : يه خالد وسعيد ، ورد خالد شعر أبان بن العاص ألخو
العاص ، حني أسلما ، وكان أبوهم سعيد بن العاص هلك بالظريبة ، من ناحية الطائف ، هلك يف مال 

    : له ا 

 ملا يفتري يف الدين عمرو وخالد  أال ليت ميتا بالظريبة شاهد

 يعينان من أعدائنا من نكايد  أصبحاأطاعا بنا أمر النساء ف

    : فأجابه خالد بن سعيد فقال 

 وال هو من سوء املقالة مقصر   أخي ما أخي ال شامت أنا عرضه 

 أال ليت ميتا بالظريبة ينشر  يقول إذا اشتدت عليه أموره

 وأقبل على األدىن الذي هو أفقر  فدع عنك ميتا قد مشى لسبيله

ة ، خازن عمر بن اخلطاب على بيت مال املسلمني وكان إىل آل سعيد بن العاص ومعيقيب بن أيب فاطم
 من بين  . ؛ وأبو موسى األشعري عبداهللا ابن قيس ، حليف آل عتبة بن ربيعة بن عبد مشس ، أربعة نفر 

   : دار  من بين عبدال .  رجل  .  األسود بن نوفل بن خويلد  :  ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي   : أسد 

 جهم بن قيس بن عبد شرحبيل ، معه ابناه عمرو بن جهم وخزمية بن جهم  : ومن بين عبدالدار بن قصي 
 من بين زهرة  .  رجل  . ، وكانت معه امرأته أم حرملة بنت عبداألسود هلكت بأرض احلبشة ، وابناه هلا 

  .  رجالن  . عود ، حليف هلم من هذيل  عامر بن أيب وقاص ، وعتبة بن مس :  ومن بين زهرة بن كالب   : 

 احلارث بن خالد بن صخر ، وقد كانت معه امرأته ريطة  :  ومن بين تيم بن مرة بن كعب   : من بين تيم 
 ومن بين مجح بن عمرو بن   :  من بين مجح  .  رجل  . بنت احلارث بن جبيلة ، هلكت بأرض احلبشة 

 ومن بين سهم بن عمرو بن   :  من بين سهم  .  رجل  . أهبان  عثمان بن ربيعة بن  : هصيص بن كعب 
 حممية بن اجلزء ، حليف هلم من بين زبيد ، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  : هصيص بن كعب 

 معمر بن عبداهللا  :  ومن بين عدي بن كعب بن لؤي   :  من بين عدي  .  رجل  . جعله على مخس املسلمني 
 أبو حاطب بن عمرو بن عبد مشس  :  ومن بن عامر بن لؤي بن غالب   :  من بين عامر  . رجل   . بن نضلة 
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؛ ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد مشس ، معه امرأته عمرة بنت السعدي بن وقدان بن عبد مشس ، 
 رجل  . يط  احلارث بن عبد قيس بن لق :  ومن بين احلارث بن فهر بن مالك   :  من بين احلارث  . رجالن 

 عدة من محلهم مع  .  وقد كان محل معهم يف السفينتني نساء من نساء من هلك هنالك من املسلمني  . 
 فهؤالء الذين محل النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري يف السفينتني ، فجميع من قدم   : عمرو بن أمية 

 وكان ممن   :  سائر مهاجرة احلبشة  .  يف السفينتني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة عشر رجالً
هاجر إىل أرض احلبشة ، ومل يقدم إال بعد بدر ، ومل حيمل النجاشي يف السفينتني إىل رسول اهللا صلى اهللا 

 من بين أمية بن عبد  : عليه وسلم ، ومن قدم بعد ذلك ، ومن هلك بأرض احلبشة من مهاجرة احلبشة
ن جحش بن رئاب األسدي ، أسد خزمية ، حليف بين أمية بن عبد  عبيد اهللا ب : مشس بن عبد مناف 

مشس ، معه امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان ، وابنته حبيبة بنت عبيد اهللا ، وا كانت تكىن أم حبيبة بنت 
 خرج مع   :  تنصر ابن جحش باحلبشة وخلف الرسول على امرأته  . أيب سفيان ، وكان امسها رملة 

راً ، فلما قدم أرض احلبشة تنصر ا وفارق اإلسالم ، ومات هنالك نصرانياً ، فخلف املسلمني مهاج
      . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأته من بعده أم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب 

 خرج عبيد اهللا بن جحش مع  :  حدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة ، قال  : قال ابن إسحاق 
 فكان إذا مر باملسلمني من أصحاب رسول اهللا  : سلمني مسلماً ، فلما قدم أرض احلبشة تنصر ، قال امل

  .  قد أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ومل تبصروا بعد  :  أي  .  فتحنا وصأصأمت  : صلى اهللا عليه وسلم قال 

 أي أنا  : ضرب ذلك له وهلم مثالً وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صأصأ قبل ذلك ، ف
 وقيس  :  قال ابن إسحاق  . قد فتحنا أعيننا فأبصرنا ، ومل تفتحوا أعينكم فتبصروا ، وأنتم تلتمسون ذلك 

بن عبداهللا ، رجل من بين أسد بن خزمية ، وهو أبو أمية بنت قيس اليت كانت مع أم حبيبة ، وامرأته 
بن حرب ، كانتا ظئري عبيد اهللا بن جحش ؛ وأم حبيبة بنت أيب بركة بنت يسار ، موالة أيب سفيان 

 ومن بين أسد بن   :  من بين أسد  .  رجالن  . سفيان ، فخرجا ما معهما حني هاجرا إىل أرض احلبشة 
 يزيد بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد قتل يوم حنني مع رسول اهللا صلى اهللا  : عبدا لعزى بن قصي 

 من بين عبدالدار  .  رجالن  . م شهيداً ؛ وعمر بن أمية بن احلارث بن أسد ، هلك بأرض احلبشة عليه وسل
 أبو الروم بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ؛ وفراس بن  :  ومن بين عبدالدار بن قصي   : 

 ومن بين   : بين زهرة  من  .  رجالن  . النضر بن احلارث بن كلدة بن علقة بن عبد مناف بن عبدالدار 
 املطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة ، معه امرأته رملة  : زهرة بن كالب بن مرة 

بنت أيب عوف بن ضبرية بن سعيد بن سعد بن سهم ، هلك بأرض احلبشة ، ولدت له هنالك عبداهللا بن 
 ومن بين   :  من بين تيم  .  اإلسالم ، رجل  إن كان ألول رجل ورث أباه يف : عبداملطلب ، فكان يقال 
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 عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، قتل بالقادسية مع  : تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
 هبار بن  :  ومن بين خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب   :  من بين خمزوم  .  رجل  . سعد بن أيب وقاص 

جنادين من أرض الشام ، يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه ، وأخوه عبداهللا  قتل بأ . سفيان بن عبداألسد 
بن سفيان ، قتل عام الريموك بالشام ، يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، يشك فيه أقتل مث أم ال 

  من بين مجح ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص بن .  ثالثة نفر  . ؛ وهشام بن أيب حذيفة ابن املغرية 

كعب ، حاطب بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح ، وابناه حممد واحلارث ، 
 هلك حاطب هنالك مسلماً ، فقدمت امرأته وابناه ، وهي أمهما ، يف  . معه امرأته فاطمة بنت الل 

مسلماً، إحدى السفينتني ؛ وأخوه حطاب بن احلارث ، معه امرأته فكيهة بنت يسار ، هلك هنالك 
فقدمت امرأته فكيهة يف إحدى السفينتني ، وسفيان بن معمر بن حبيب ، وابناه جنادة وجابر ، وأمهما 

معه حسنة، وأخومها ألمهما شرحبيل بن حسنة ؛ وهلك سفيان وهلك ابناه جنادة وجابر يف خالفة عمر 
  : بن عمرو بن هصيص بن كعب  ومن بين سهم   :  من بين سهم  .  ستة نفر  . بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

عبداهللا بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الشاعر ، هلك بأرض احلبشة ، وقيس بن حذافة 
بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ، وأبو قيس بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ، قتل 

 بن حذافة بن قيس بن سعد بن سهم ،  وعبداهللا . يوم اليمامة يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
وهو رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل كسرى ؛ واحلارث بن احلارث بن قيس بن عدي ؛ 

ومعمر بن احلارث بن قيس بن عدي ؛ وبشر بن احلارث بن قيس بن عدي ؛ وأخ له من أمه من بين متيم 
 وسعيد بن احلارث بن  . ة أيب بكر رضي اهللا عنه  سعيد بن عمرو ، قتل بأجنادين يف خالف : ، يقال له 

قيس ، قتل عام الريموك يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، والسائب بن احلارث بن قيس ، 
جرح بالطائف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقتل يوم فحل يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

 وعمري بن رئاب بن حذيفة بن مهمش بن سعد بن سهم ، قتل  . شك فيه  قتل يوم خيرب ، ي : عنه ، ويقال 
  .  أحد عشر رجالً  . بعني التمر مع خالد بن الوليد ، منصرفه من اليمامة يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه 

       : من بين عدي 

عويج بن عدي  عروة بن عبدالعزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن  : ومن بين عدي بن كعب بن لؤي 
  . بن كعب ، هلك بأرض احلبشة ، وعدي بن نضلة بن عبدالعزى بن حرثان ، هلك بأرض احلبشة 

    . رجالن 

     : تولية عمر النعمان على ميسان ثم عزله 
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وقد كان مع عدي ابنه النعمان بن عدي ، فقدم النعمان مع من قدم من املسلمني من أرض احلبشة ، 
عمر بن اخلطاب ، فاستعمله على ميسان ، من أرض البصرة ، فقال أبياتاً من فبقي حىت كانت خالفة 

    : شعر ، وهي 

 مبيسان يسقى يف زجاج وحنتم  أال هل أتى احلسناء أن حليلها

 ورقاصة جتثو على كل منسم  إذا شئت غنتين دهاقني قرية

 وال تسقين باألصغر املتثلم   فإن كنت ندماين فباألكرب اسقين 

 تنادمنا يف اجلوسق املتهدم  أمري املؤمنني يسوءهلعل 

 فلما  .  نعم واهللا إن ذلك ليسوءين ، فمن لقيه فليخربه أين قد عزلته ، وعزله  : فلما بلغت أبياته عمر ، قال 
 واهللا يا أمري املؤمنني ، ما صنعت شيئاً مما بلغك أين قلته قط ، ولكين كنت  : قدم عليه اعتذر إليه وقال 

 وأمي اهللا ، ال تعمل يل  : رأ شاعراً ، وجدت فضالً من قول ، فقلت فيما تقول الشعراء ؛ فقال له عمر ام
  :  ومن بين عامر بن لؤي بن غالب بن فهر   :  من بين عامر  . على عمل ما بقيت ، وقد قلت ما قلت 

هو كان رسول رسول سليط بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، و
 ومن بين احلارث   :  من بين احلارث  .  رجل  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل هوذة بن علي احلنفي باليمامة 

 عثمان بن غنم بن زهري بن أيب شداد ؛ وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية  : بن فهر بن مالك 
 فجميع من ختلف عن بدر ، ومل يقدم  .  ثالثة نفر  .  بن احلارث بن فهر، وعياض بن زهري بن أيب شداد

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ، ومن قدم بعد ذلك ، ومن مل حيمل النجاشي يف السفينتني ، 
  :  وهذه تسمية مجلة من هلك منهم ومن أبنائهم بأرض احلبشة   :  اهلالكون منهم  . أربعة وثالثون رجالً 

 عبيد اهللا بن جحش بن رئاب ، حليف بين أمية ،  :  من بين عبد مشس بن عبد مناف  :  من بين عبد مشس
 ومن بين أسد بن عبدالعزى بن قصي ، عمرو بن أمية بن احلارث بن  :  من بين أسد  . مات ا نصرانياً 

  :  سهم  من بين .  حاطب بن احلارث ؛ وأخوه حطاب بن احلارث  :  ومن بين مجح  : أسد من بين مجح 

 ومن بين  :  من بين عدي  .  عبداهللا بن احلارث بن قيس  : ومن بين سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب 
 من  .  سبعة نفر  .  عروة بن عبدالعزى بن حرثان بن عوف ، وعدي بن نضلة  : عدي بن كعب بن لؤي 

  .  رجل  . الد بن صخر بن عامر  موسى بن احلارث بن خ :  ومن أبنائهم من بين تيم بن مرة  : األبناء 

 ومجيع من هاجر إىل أرض احلبشة من النساء ، من قدم منهن ومن هلك هنالك ست  : مهاجرات احلبشة 
عشرة امرأة ، سوى بنان الاليت ولدن هنالك ، من قدم منهن ومن هلك هنالك ، ومن خرج به معهن 

 من  .  رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  من قريش ، من بين هاشم  :  من قريش  : حني خرجن 
 أم حبيبة بنت أيب سفيان ، مع ابنتها حبيبة ، خرجت ا من مكة ، ورجعت ا  :  ومن بين أمية  : بين أمية 
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 أم سلمة بنت أمية ، قدمت معها بزينب ابنتها من أيب سلمة  :  ومن بين خمزوم  :  ومن بين خمزوم  . معها 
 ريطة بنت احلارث بن جبيلة ، هلكت بالطريق ،  :  ومن بين تيم بن مرة  :  من بين تيم  . نالك ولدا ه

 عائشة بنت احلارث ، وزينب بنت احلارث ، هلكن مجيعاً ، وأخوهن  : وبنتان هلا كانت ولدما هنالك 
 يبق من ولدها موسى بن احلارث ، من ماء شربوه يف الطريق ، وقدمت بنت هلا ولدا هنالك ، فلم

  .  رملة بنت أيب عوف بن ضبرية  :  ومن بين سهم بن عمرو  :  من بين سهم  .  فاطمة  : غريها ، يقال هلا 

 ومن بين عامر  :  من بين عامر  .  ليلى بنت أيب حثمة بن غامن  :  ومن بين عدي بن كعب  : من بين عدي 
هيل ابن عمرو ، وابنة الل ، وعمرة بنت السعدي  سودة بنت زمعة بن قيس ؛ وسهلة بنت س : بن لؤي 

      . بن وقدان ، وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو 

 أمساء بنت عميس بن النعمان اخلثعمية ؛ وفاطمة بنت صفوان  :  ومن غرائب العرب  : من غرائب العرب 
  . أم شرحبيل بن حسنة بن أمية بن حمرث الكنانية ، وفكيهة بنت يسار ، وبركة بنت يسار ، وحبيبة ، 

    : أبناؤهم باحلبشة 

    . وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة 

 حممد بن أيب حذيفة ، وسعيد بن خالد بن سعيد ، وأخته أمة  :  ومن بين عبد مشس  : من بين عبد مشس 
 ومن بين  :  من بين زهرة  . د  زينب بنت أيب سلمة بن األس :  ومن بين خمزوم  :  من بين خمزوم  . بنت خالد 

 موسى بن احلارث بن خالد ،  :  ومن بين تيم  :  من بين تيم  .  عبداهللا بن عبداملطلب بن أزهر  : زهرة 
 الرجال   :  الذكور منهم  . وأخواته عائشة بنت احلارث ، وفاطمة بنت احلارث ، وزينب بنت احلارث 

د بن أيب حذيفة ، وسعيد بن خالد ، وعبداهللا بن عبداملطلب ،  عبداهللا بن جعفر ، وحمم : منهم مخسة 
 أمة بنت خالد ، وزينب بنت أيب سلمة ،  :  ومن النساء مخس   :  اإلثاث منهم  . وموسى بن احلارث 

    . وعائشة وزينب وفاطمة ، بنات احلارث بن خالد بن صخر 

 عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع

    في ذي القعدة  خروج الرسول معتمرا

 فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة من خيرب ، أقام ا شهري ربيع  : قال ابن إسحاق 
ومجاديني ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشواالً ، يبعث فيما بني ذلك من غزوة وسراياه صلى اهللا عليه 
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شركون معتمراً عمرة القضاء ، مكان عمرته وسلم ، مث خرج يف ذي القعدة يف الشهر الذي صده فيه امل
    . اليت صدوه عنها 

    ابن األضبط على المدينة 

    .  واستعمل على املدينة عويف بن األضبط الديلي  : قال ابن هشام 

    : سبب تسميتها بعمرة القصاص 

ة يف الشهر احلرام ويقال هلا عمرة القصاص ، ألم صدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعد
من سنة ست ، فاقتص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم ، فدخل مكة يف ذي القعدة ، يف الشهر 

   ""   :  فأنزل اهللا يف ذلك  :  وبلغنا عن ابن عباس أنه قال  . احلرام الذي صدوه فيه ، من سنة سبع 

 وخرج معه  :  قال ابن إسحاق   : معه  خروج املسلمني الذين صدوا أوال  .   ""  واحلرمات قصاص 
املسلمون ممن كان صد معه يف عمرته تلك ، وهي سنة سبع ، فلما مسع به أهل مكة خرجوا عنه ، 

    . وحتدثت قريش بينها أن حممداً وأصحابه يف عسرة وجهد وشدة 

    : سبب الهرولة بين الصفا والمروة 

 صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإىل  :  ابن عباس ، قال  فحدثين من ال أم ، عن : قال ابن إسحاق 
أصحابه ؛ فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد اضطبع بردائه ، وأخرج عضده اليمىن ، مث 

 رحم اهللا امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة ، مث استلم الركن ، وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه ،  : قال 
 واراه البيت منهم ، واستلم الركن اليماين ، مشى حىت يستلم الركن األسود ، مث هرول كذلك حىت إذا

 كان الناس يظنون أا ليست عليهم ، وذلك أن  :  فكان ابن عباس يقول  . ثالثة أطواف ، ومشى سائرها 
ىت إذا حج حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا صنعها هلذا احلي من قريش الذي بلغه عنهم ، ح

    . الوداع فلزمها ، فمضت السنة ا 

    : ارتجاز ابن رواحة وهو يقود ناقة الرسول 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني دخل مكة يف  :  وحدثين عبداهللا بن أيب بكر  : قال ابن إسحاق 
    : تلك العمرة دخلها وعبداهللا بن رواحة آخذ خبطام ناقته يقول 

 خلوا فكل اخلري يف رسوله  ين الكفار عن سبيلهخلوا ب
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 أعرف حق اهللا يف قبوله  يا رب إين مؤمن بقيلة

 كما قتلناكم على ترتيله  حنن قتلناكم على تأويله

 ويذهل اخلليل عن خليله   ضربا يزيل اهلام عن مقيله 

اسر يف غري هذا اليوم ، والدليل  حنن قتلناكم على تأويله إىل آخر األبيات ، لعمار بن ي : قال ابن هشام 
على ذلك أن ابن رواحة إمنا أراد املشركني ، واملشركون مل يقروا بالترتيل وإمنا يقتل على التأويل من أقر 

      . بالترتيل 

    : زواج الرسول بميمونة 

اهد أيب  وحدثين أبان بن صاحل وعبداهللا بن أيب جنيح ، عن عطاء بن أيب رباح وجم : قال ابن إسحاق 
احلجاج ، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة بنت احلارث يف سفره ذلك 

 وكانت جعلت أمرها إىل  :  قال ابن هشام  . وهو حرام ، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبداملطلب 
 إىل العباس ، فزوجها رسول أختها أم الفضل ، وكانت أم الفضل حتت العباس ، فجعلت أم الفضل أمرها

    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ، وأصدقها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع مائة درهم 

    : إرسال قريش حويطبا إلى الرسول يطلب منه الخروج من مكة 

 عبدالعزى بن أيب  فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ثالثاً ، فأتاه حويطب بن : قال ابن إسحاق 
قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ، يف نفر من قريش ، يف اليوم الثالث ، وكانت قريش قد 

 إنه قد انقضى أجلك ، فاخرج عنا ؛  : وكلته بإخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة ؛ فقالوا له 
 فأعرست بني أظهركم ، وصنعنا لكم طعاماً  وما عليكم لو تركتموين : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  .  ال حاجة لنا يف طعامك ، فاخرج عنا  : فحضرمتوه قالوا 
وخلف أبا رافع مواله على ميمونة ، حىت أتاه ا بسرف فبىن ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنالك ، 

    . عليه وسلم إىل املدينة يف ذي احلجة مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا 

    : ما نزل من القرآن في عمرة القضاء 

 لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق   "   :  فأنزل اهللا عز وجل عليه ، فيما حدثين أبو عبيدة  : قال ابن هشام 
علموا ، فجعل من ، لتدخلن املسجد احلرام آمنني حملقني رءوسكم ومقصرين ال ختافون ، فعلم ما مل ت

    .  خيرب  :  يعين  "  دون ذلك فتحاً قريباً 
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  ذكر غزوة مؤتة في جمادى األولى سنة ثمان ومقتل جعفر وزيد وعبداهللا بن رواحة

 فأقام ا بقية ذي احلجة ، وويل تلك احلجة املشركون ، واحملرم وصفرا وشهري ربيع  : قال ابن إسحاق 
    . ه إىل الشام الذين أصيبوا مبؤتة ، وبعث يف مجادى األوىل بعث

    : بعث الرسول إلى مؤتة واختياره األمراء 

 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثة إىل  :  حدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، قال  : قال ابن إسحاق 
د فجعفر بن أيب  إن أصيب زي : مؤتة يف مجادى األوىل سنة مثان ، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال 

 ليلى  :  ومن بين عدي بن كعب  . طالب على الناس ، فإن أصيب جعفر فعبداهللا ابن رواحة على الناس 
    . بنت أيب حثمة بن غامن 

    : بكاء ابن رواحة مخافة النار وشعره للرسول 

اء رسول اهللا فتجهز الناس مث يئوا للخروج ، وهم ثالثة آالف ، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمر
 فلما ودع عبداهللا بن رواحة من ودع من أمراء رسول اهللا صلى اهللا  . صلى اهللا عليه وسلم وسلموا عليهم 

 أما واهللا ما يب حب الدنيا وال صبابة بكم ،  :  فقال  ؟  ما يبكيك يا ابن رواحة  : عليه وسلم بكى ؛ فقالوا 
 وإن   " رأ آية من كتاب اهللا عز وجل ، يذكر فيها النار ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق
 فلست أدري كيف يل بالصدر بعد الورود ؛ فقال  "  منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضياً 

    :  صحبكم اهللا ودفع عنكم ، وردكم إلينا صاحلني ؛ فقال عبداهللا بن رواحة  : املسلمون 

 ذات فرغ تقذف الزبداوضربة   لكنين أسأل الرمحن مغفرة

 حبربة تنفذ األحشاء والكبدا  أو طعنة بيدي حران جمهزة

 أرشده اهللا من غاز وقد رشدا   حىت يقال إذا مروا على جدثي 

 مث إن القوم يئوا للخروج ، فأتى عبداهللا بن رواحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق 
    : فودعه ، مث قال 

 تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا   ما آتاك من حسنفثبت اهللا

 اهللا يعلم أين ثابت البصر  إين تفرست فيك اخلري نافلة

 والوجه منه فقد أزرى به القدر  أنت الرسول فمن حيرم نوافله

    :  أنشدين بعض أهل العلم بالشعر هذه األبيات  : قال ابن هشام 
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  منه فقد أزرى به القدروالوجه  أنت الرسول فمن حيرم نوافله

 يف املرسلني ونصرا كالذي نصروا  فثبت اهللا ما آتاك من حسن

    

  . فراسة خالفت فيك الذي نظروا يعين املشركني ؛ وهذه األبيات يف قصيدة له   إين تفرست فيك اخلري نافلة

 إذا ودعهم وانصرف  مث خرج القوم ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت : قال ابن إسحاق 
    : عنهم ، قال عبداهللا بن رواحة 

 يف النخل خري مشيع وخليل   خلف السالم على امرئ ودعته 

    : تخوف الناس من لقاء هرقل وشعر ابن رواحة يشجعهم 

مث مضوا حىت نزلوا معان ، يف أرض الشام ، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب ، من أرض البلقاء ، يف 
 من الروم ، وانضم إليهم من خلم وجذام والقني وراء وبلى مائة ألف منهم ، عليهم رجل من مائة ألف

 فلما بلغ ذلك املسلمني أقاموا على معان ليلتني يفكرون  .  مالك بن زافلة  : بلى مث أحد إراشة ، يقال له 
د عدونا ، فإما أن ميدنا  نكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنخربه بعد : يف أمرهم وقالوا 

    . بالرجال ، وإما أن يأمرنا بأمره ، فنمضي له 

    : تشجيع ابن رواحة للناس على القتال 

 يا قوم ، واهللا إن اليت تكرهون ، لليت خرجتم تطلبون  :  فشجع الناس عبداهللا بن رواحة ، وقال  : قال 
 ما نقاتلهم إال ذا الدين الذي أكرمنا اهللا به ، الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة ،

 قد واهللا صدق ابن رواحة  :  فقال الناس  :  قال  . فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني إما ظهور وإما شهادة 
    :  فمضى الناس فقال عبداهللا بن رواحة يف حمبسهم ذلك  . 

 متغر من احلشيش هلا العكو   جلبنا اخليل من أجإ وفرع 

 أزل كأن صفحته أدمي  حذوناها من الصوان سبتا

 فأعقب بعد فترا مجوم  أقامت ليلتني على معان

 تنفس يف مناخرها السموم  فرحنا واجلياد مسومات

 وإن كانت ا عرب وروم  فال وأىب مآب لنأتينها

 عوابس والغبار هلا برمي  فعبأنا أعنتها فجاءت

 ا برزت قوانسها والنجومإذ   بذي جلب كأن البيض فيه 
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 أسنتها فتنكح أو تئيم  فراضية املعيشة طلقتها

 قال ابن  .  فعبأنا أعنتها عن غري ابن إسحاق  :  ويروى جلبنا اخليل من آجام قرح ، وقوله  : قال ابن هشام 
نت يتيماً  ك :  مث مضى الناس ، فحدثين عبداهللا بن أيب بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم ، قال  : إسحاق 

لعبداهللا بن رواحة يف حجره ، فخرج يب يف سفره ذلك مرديف على حقيبة رحله ، فواهللا إنه ليسري ليلة إذ 
    : مسعته وهو ينشد أبياته هذه 

 مسرية أربع بعد احلساء  إذا أديتين ومحلت رحلي

 وال أرجع إىل أهلي ورائي  فشأنك أنعم وخالك ذم

 رض الشام مشتهى الثواءبأ   وجاء املسلمون وغادروين 

 إىل الرمحن منقطع اإلخاء  وردك كل ذي نسب قريب

 وال خنل أسافلها رواء  هنالك ال أبايل طلع بعل

 ما عليك يا لكع أن يرزقين اهللا شهادة وترجع  :  فخفقين بالدرة ، وقال  :  قال  . فلما مسعتهن منه بكيت 
    :  بن رواحة يف بعض سفره ذلك وهو يرجتز  مث قال عبداهللا :  قال  ! بني شعبيت الرحل 

 تطاول الليل هديت فانزل   يا زيد زيد اليعمالت الذبل 

    : لقاء الروم 

 فمضى الناس ، حىت إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم مجوع هرقل ، من الروم والعرب ،  : قال ابن إسحاق 
و ، واحناز املسلمون إىل قرية يقال هلا مؤتة ، فالتقى بقرية من قرى البلقاء يقال هلا مشارف ، مث دنا العد

 قطبة بن قتادة ،  : الناس عندها ، فتعبأ هلا املسلمون ، فجعلوا على ميمنتهم رجالً من بين عذرة ، يقال له 
    .  عبادة بن مالك  :  ويقال  :  قال ابن هشام  .  عباية بن مالك  : وعلى ميسرم رجالً من األنصار يقال له 

    : مقتل زيد بن حارثة 

 مث التقى الناس واقتتلوا ، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق 
    . حىت شاط يف رماح القوم 

    : إمارة جعفر ومقتله 

 مث قاتل القوم حىت مث أخذها جعفر فقاتل ا ، حىت إذا أحلمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء ، فعقرها ،
       .  فكان جعفر أول رجل من املسلمني عقر يف اإلسالم  . قتل 
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 حدثين أيب الذي أرضعين ، وكان أحد  : وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عباد ، قال 
ر حني اقتحم عن  واهللا لكأين أنظر إىل جعف : بين مرة بن عوف ، وكان يف تلك الغزوة غزوة مؤتة قال 

    : فرس له شقراء ، مث عقرها مث قاتل حىت قتل وهو يقول 

 طيبة وبارداً شراا  يا حبذا اجلنة واقتراا

 كافرة بعيدة أنساا  والروم قد دنا عذاا

    علي إذا القيتها ضراا 

أخذ اللواء بيمينه فقطعت ،  أن جعفر بن أيب طالب  :  وحدثين من أثق به من أهل العلم  : قال ابن هشام 
فأخذه بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه حىت قتل رضي اهللا عنه وهو ابن ثالث وثالثني سنة ، فأثابه 

 إن رجالً من الروم ضربه يومئذ ضربة ، فقطعه  :  ويقال  . اهللا بذلك جناحني يف اجلنة يطري ما حيث شاء 
    . بنصفني 

    : مقتل عبداهللا بن رواحة 

 حدثين أيب الذي  :  وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عباد قال  : قال ابن إسحاق 
 فلما قتل جعفر أخذ عبداهللا بن رواحة الراية ، مث تقدم  : أرضعين ، وكان أحد بين مرة بن عوف ، قال 

    : قال ا ، وهو على فرسه ، فجعل يسترتل نفسه ، ويتردد بعض التردد ، مث 

 لترتلن أو لتكرهنه  أقسمت يا نفس لترتلنه

 ما يل أراك تكرهني اجلنة   إن أجلب الناس وشدوا الرنه 

 هل أنت إال نطفة يف شنه  قد طال ما قد كنت مطمئنة

    : وقال أيضاً 

 هذا محام املوت قد صليت  يا نفس إال تقتلي متويت

 تإن تفعلي فعلهما هدي  وما متنيت فقد أعطيت

 شد ذا صلبك ،  :  زيداً وجعفراً ؛ مث نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من حلم فقال  : يريد صاحبيه 
فإنك قد لقيت يف أيامك هذه ما لقيت ، فأخذه من يده مث انتهس منه سة ، مث مسع احلطمة يف ناحية 

    . يفه فتقدم ، فقاتل حىت قتل  مث ألقاه من يده ، مث أخذ س !  وأنت يف الدنيا  : الناس ، فقال 

    : إمارة خالد وحسن تصرفه 
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 يا معشر املسلمني اصطلحوا على رجل منكم ،  : مث أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بين العجالن ، فقال 
  فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ؛ فلما أخذ الراية دافع القوم ، .  ما أنا بفاعل  :  أنت ، قال  : قالوا 

    . وحاشى م ، مث احناز واحنيز عنه ، حىت انصرف بالناس 

    : الرسول يتنبأ بما حدث 

 أخذ الراية زيد بن  :  وملا أصيب القوم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيما بلغين  : قال ابن إسحاق 
 مث صمت رسول اهللا  :  ؛ قال حارثة فقاتل ا حىت قتل شهيداً ؛ مث أخذها جعفر فقاتل ا حىت قتل شهيداً

صلى اهللا عليه وسلم حىت تغريت وجوه األنصار ، وظنوا أنه قد كان يف عبداهللا بن رواحة بعض ما 
 لقد رفعوا إىل اجلنة  :  مث قال  .  مث أخذها عبداهللا بن رواحة فقاتل ا حىت قتل شهيداً  : يكرهون ، مث قال 

 ، فرأيت يف سرير عبداهللا بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبيه ،فيما يرى النائم ، على سرر من ذهب
    .  مضيا وتردد عبداهللا بعض التردد ، مث مضى  :  فقيل يل  ؟  عم هذا  : ، فقلت 

    : حزن الرسول على جعفر ووصيته بآله 

حممد بن جعفر  فحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، عن أم عيسى اخلزاعية ، عن أم جعفر بن  : قال ابن إسحاق 
 ملا أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول اهللا  : بن أيب طالب ، عن جدا أمساء بنت عميس ، قالت 

 وعجنت عجيين ، - ويروى أربعني منيئة  :  قال ابن هشام -صلى اهللا عليه وسلم وقد دبغت أربعني منا 
 ائتين ببين جعفر ؛  : اهللا عليه وسلم  فقال يل رسول اهللا صلى  :  قالت  . وغسلت بين ودهنتهم ونظفتهم 

 أبلغك  ؟  يا رسول اهللا ، بأيب أنت وأمي ، ما يبكيك  :  فأتيته م فتشممهم وذرفت عيناه ، فقلت  : قالت 
 فقمت أصيح ، واجتمعت إيل النساء  :  قالت  .  نعم ، أصيبوا هذا اليوم  :  قال  ؟ عن جعفر وأصحابه شيء 

 ال تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هلم طعاماً  : ى اهللا عليه وسلم إىل أهله ، فقال ، وخرج رسول اهللا صل
       . ، فإم قد شغلوا بأمر صاحبهم 

  : وحدثين عبدالرمحن بن القاسم بن حممد ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قالت 

  :  فدخل عليه رجل فقال  :  قالت  . هللا عليه وسلم احلزن ملا أتى نعي جعفر عرفنا يف وجه رسول اهللا صلى ا

 فذهب مث رجع ، فقال له  :  قالت  .  فارجع إليهن فأسكتهن  : يا رسول اهللا ، إن النساء عنيننا وفتننا ؛ قال 
 فاذهب فأسكتهن ، فإن أبني فاحث يف  :  قال  :  قالت - تقول ورمبا ضر التكلف أهله  :  قال -مثل ذلك 

 فواهللا ما تركت نفسك وما أنت مبطيع رسول  !  أبعدك اهللا  :  وقلت يف نفسي  : أفواههن التراب ، قالت 
    .  وعرفت أنه ال يقدر على أن حيثي يف أفواههن التراب  :  قالت  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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    : شعر قطبة في قتله ابن زافلة في غزوة مؤتة 

ان قطبة بن قتادة العذري ، الذي كان على ميمنة املسلمني ، قد محل على  وقد ك : قال ابن إسحاق 
    : مالك بن زافلة فقتله ، فقال قطبة بن قتادة 

 ش برمح مضى فيه مث احنطم  طعنت ابن زافلة بن اإلرا

 فمال كما مال غصن السلم  ضربت على جيده ضربة

 غداة رقوقني سوق النعم  وسقنا نساء بين عمه

  :  والبيت الثالث عن خالد بن قرة ؛ ويقال  .  ابن اإلراش عن غري ابن إسحاق  :  قوله  : ن هشام قال اب

    : مالك بن رافلة 

    : ما قالته كاهنة حدس 

 وقد كانت كاهنة من حدس حني مسعت جبيش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبالً  : قال ابن إسحاق 
 بنو غنم أنذركم قوماً خزراً ، ينظرون شزراً ،  : مها بطن يقال هلم ، قد قالت لقومها من حدس ، وقو

ويقودون اخليل تترى ، ويهريقون دما عكراً ، فأخذوا بقوهلا ، واعتزلوا من بني خلم ؛ فلم تزل بعد أثرى 
صرف  فلما ان .  وكان الذين صلوا احلرب يومئذ بنو ثعلبة ، بطن من حدس ، فلم يزالوا قليالً بعد  . حدس 

    . خالد بالناس أقبل م قافالً 

    : الرسول يلتقي باألبطال 

 ملا دنوا من حول املدينة  :  فحدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة بن الزبري قال  : قال ابن إسحاق 
 صلى  ولقيهم الصبيان يشتدون ، ورسول اهللا :  قال  . تلقاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون 

 فأيت  .  خذوا الصبيان فامحلوهم ، وأعطوين ابن جعفر  : اهللا عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة ، فقال 
 يا فرار ،  :  وجعل الناس حيثون على اجليش التراب ، ويقولون  :  قال  . بعبداهللا فأخذه فحمله بني يديه 

 ليسوا بالفرار ، ولكنهم الكرار إن  : اهللا عليه وسلم  فيقول رسول اهللا صلى  :  قال  ! فررمت يف سبيل اهللا 
 وحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، عن عامر بن عبداهللا بن الزبري ، عن  :  قال ابن إسحاق  . شاء اهللا تعاىل 

 قالت أم  :  وهم أخواله عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال  : بعض آل احلارث بن هشام 
 ما يل ال أرى سلمة حيضر الصالة مع رسول اهللا صلى  : ة سلمة بن هشام بن العاص بن املغرية سلمة المرأ

 واهللا ما يستطيع أن خيرج ، كلما خرج صاح به الناس يا فرار ،  :  قالت  ؟ اهللا عليه وسلم ومع املسلمني 
    . فررمت يف سبيل اهللا ، حىت قعد يف بيته فما خرج 
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وة مؤتة ما قاله ابن المسحرما قيل من الشعر في غز   

 وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد وخماشاته بالناس وانصرافه م ، قيس بن  : قال ابن إسحاق 
    . املسحر اليعمري ، يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس 

 على موقفي واخليل قابعة قبل  فواهللا ال تنفك نفسي تلومين

 وال مانعا من كان حم له القتل  فذاوقفت ا ال مستجريا فنا

 أال خالد يف القوم ليس له مثل  على أنين آسيت نفسي خبالد

 مبؤتة إذ ال ينفع النابل النبل   وجاشت إيل النفس من حنو جعفر 

 مهاجرة ال مشركون وال عزل  وضم إلينا حجزتيهم كليهما

وم حاجزوا وكرهوا املوت ، وحقق احنياز فتبني قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك يف شعره ، أن الق
 أمر املسلمون عليهم خالد بن الوليد ،  :  فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه  :  قال ابن هشام  . خالد مبن معه 

      . ففتح اهللا عليهم ، وكان عليهم حىت قفل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حسان بن ثابت يبكي شهداء مؤتة

 وكان مما بكى به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول  : حاق قال ابن إس
    : حسان بن ثابت 

 وهم إذا ما نوم الناس مسهر  تأوبين ليل بيثرب أعسر

 سفوحا وأسباب البكاء التذكر  لذكرى حبيب هيجت يل عربة

 وكم من كرمي يبتلى مث يصرب  بلى إن فقدان احلبيب بلية

 شعوب وخلفا بعدهم يتأخر  خيار املؤمنني تواردوارأيت 

 مبؤتة منهم ذو اجلناحني جعفر  فال يبعدن اهللا قتلى تتابعوا

 مجيعاً وأسباب املنية ختطر  وزيد وعبداهللا حني تتابعوا

 إىل املوت ميمون النقيبة أزهر  غداة مضوا باملؤمنني يقودهم

 الظالمة جمسرأيب إذا سيم   أغر كضوء البدر من آل هاشم

 ملعترك فيه قنا متكسر  فطاعن حىت مال غري موسد

 جنان وملتف احلدائق أخضر  فصار مع املستشهدين ثوابه

 وفاء وأمراً حازماً حني يأمر  وكنا نرى يف جعفر من حممد
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 دعائم عز ال يزلن ومفخر   فما زال يف اإلسالم من آل هاشم 

 إىل طود يروق ويقهررضام   هم جبل اإلسالم والناس حوهلم

 علي ومنهم أمحد املتخري  ا ليل منهم جعفر وابن أمه

 عقيل وماء العود من حيث يعصر  ومحزة والعباس منهم ومنهم

 عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر  م تفرج الألواء يف كل مأزق

 عليهم ، وفيهم ذا الكتاب املطهر  هم أولياء اهللا أنزل حكمه

    :  وقال كعب بن مالك   : لك يف غزوة مؤتة شعر كعب بن ما

 سحاً وكف الطباب املخضل  نام العيون ودمع عينك يهمل

 طورا أحن وتارة أمتلمل  يف ليلة وردت علي مهومها

 ببنات نعش والسماك موكل  واعتادين حزن فبت كأنين

 مما تأوبين شهاب مدخل  وكأمنا بني اجلوانح واحلشى

 يوما مبؤتة أسندوا مل ينقلوا  ذين تتابعواوجدا على النفر ال

 وسقى عظامهم الغمام املسبل  صلى ا إلله عليهم من فتية

 حذر الردى وخمافة أن ينكلوا  صربوا مبؤتة لإلله نفوسهم

 فنق عليهن احلديد املرفل  فمضوا أمام املسلمني كأم

 قدام أوهلم فنعم األول  إذ يهتدون جبعفر ولوائه

 حيث التقى وعث الصفوف جمدل  ت الصفوف وجعفرحىت تفرج

 والشمس قد كسفت وكادت تأفل  فتغري القمر املنري لفقده

 فرعا أشم وسؤدداً ما ينقل  قرم عال بنيانه من هاشم

 وعليهم نزل الكتاب املرتل  قوم م عصم اإلله عباده

 وتغمدت أحالمهم من جيهل  فضلوا املعاشر عزة وتكرما

 ويرى خطيبهم حبق يفصل   إىل السفاه حباهمال يطلقون

 تندى إذا اعتذر الزمان املمحل   بيض الوجوه ترى بطون أكفهم 

 وجبدهم نصر النيب املرسل  يهديهم رضي اإلله خللقه

    :  وقال حسان بن ثابت يبكي جعفر بن أيب طالب رضى اهللا عنه   : حسان يبكي جعفراً بعد غزوة مؤتة 

 حب النيب على الربية كلها  مهلك جعفرولقد بكيت وعز 
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 من للجالد لدى العقاب وظلها   ولقد جزعت وقلت حني نعيت يل 

 ضربا وإال الرماح وعلها  بالبيض حني تسل من أغمادها

 خري الربية كلها وأجلها  بعد ابن فاطمة املبارك جعفر

 وأعزها متظلما وأذهلا  رزءاً وأكرمها مجيعاً حمتداً

 كذباً ، وأنداها يداً وأقلها  ني ينوب غري تنحلللحق ح

 فضالً ، وأبذهلا ندى وأبلها  فحشا ، وأكثرها إذا ما جيتدى

 حي من أحياء الربية كلها  بالعرف غري حممد ال مثله

 وقال حسان بن ثابت يف يوم مؤتة يبكي زيد  : حسان يبكي زيد بن حارثة وعبداهللا بن رواحة بعد مؤتة 
    : وعبداهللا بن رواحة بن حارثة 

 واذكري يف الرخاء أهل القبور  عني جودي بدمعك املرتور

 يوم راحوا يف وقعة التغوير  واذكري مؤتة وما كان فيها

    

 نعم مأوى الضريك واملأسور   حني راحوا وغادروا مث زيداً 

 سيد الناس حبه يف الصدور  حب خري األنام طرا مجيعا

 ذاك حزين له معا وسروري  واهذاكم أمحد الذي ال س

 ليس أمر املكذب املغرور  إن زيدا قد كان منا بأمر

 سيداً كان مث غري نزور  مث جودي للخزرجي بدمع

 فبحزن نبيت غري سرور  قد أتانا من قتلهم ما كفانا

   وقال شاعر من املسلمني ممن رجع من غزوة مؤتة   : قول أحد الشعراء بعد رجوعه من مؤتة 

 وزيد وعبداهللا يف رمس أقرب  فى حزنا أين رجعت وجعفرك

 وخلفت للبلوى مع املتغرب  قضوا حنبهم ملا مضوا لسبيلهم

 إىل ورد مكروه من املوت أمحر  ثالثة رهط قدموا فتقدموا

 من قريش ، مث من بين   :  من بين هاشم  .  وهذه تسمية من استشهد يوم مؤتة   : تسمية شهداء مؤتة 
 ومن بين   :  من بين عدي  .  جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، وزيد بن حارثة رضي اهللا عنه  :  هاشم

  :  ومن بين مالك بن حسل   :  من بين مالك  .  مسعود بن األسود بن حارثة بن نضلة  : عدي بن كعب 

 عبداهللا بن  : بن اخلزرج  ومن األنصار مث من بين احلارث   :  من األنصار  . وهب بن سعد بن أيب سرح 
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 احلارث بن النعمان بن أساف بن نضلة ابن  :  ومن بين غنم بن مالك بن النجار  . رواحة ، وعباد بن قيس 
 من ذكرهم  .  سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء  :  ومن بين مازن بن النجار  . عبد بن عوف بن غنم 

  :  من بين مازن بن النجار  :  يوم مؤتة ، فيما ذكر ابن شهاب  وممن استشهد :  قال ابن هشام  : ابن هشام 

  :  ومن بين مالك بن أفصى  . أبو كليب وجابر ، ابنا عمرو بن زيد بن عوف ابن مبذول ومها ألب وأم 

 قال ابن  . عمرو وعامر ، ابنا سعد بن احلارث بن عباد ابن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى 
    .  أبو كالب وجابر ، ابنا عمرو  : يقال  و : هشام 

 ذكر األسباب الموجبة للسير إلى مكة وذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان

     القتال بين بكر وخزاعة 

 مث إن  .  مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد بعثه إىل مؤتة مجادى اآلخرة ورجبا  : قال ابن إسحاق 
 الوتري ،  : ة بن كنانة عدت على خزاعة ، وهم على ماء هلم بأسفل مكة يقال له بين بكر بن عبد منا

 وحلف -وكان الذي هاج ما بني بين بكر وخزاعة أن رجالً من بين احلضرمي ، وامسه مالك بن عباد 
 خرج تاجراً ، فلما توسط أرض خزاعة ، عدوا عليه فقتلوه ، -احلضرمي يومئذ إىل األسود بن رزن 

 فعدت بنو بكر على رجل من بين خزاعة فقتلوه ، فعدت خزاعة قبيل اإلسالم على بين  .  ماله وأخذوا
 فقتلوهم بعرفة - سلمى وكلثوم وذؤيب - وهم منخر بين كنانة وأشرافهم -األسود بن رزان الديلي 

سود بن رزن  كان بنو األ :  وحدثين رجل من بين الديل ، قال  :  قال ابن إسحاق  . عند أنصاب احلرم 
 فبينا بنو بكر وخزاعة  :  قال ابن إسحاق  . يودون يف اجلاهلية ديتني ديتني ، ونودي دية دية ، لفضلهم فينا 

 فلما كان صلح احلديبية بني رسول اهللا صلى اهللا  . على ذلك حجز بينهم اإلسالم ، وتشاغل الناس به 
 كما حدثين  . لى اهللا عليه وسلم وشرط هلم عليه وسلم وبني قريش ، كان فيما شرطوا لرسول اهللا ص

 أنه من  : الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم ، وغريهم من علمائنا 
أحب أن يدخل يف عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعهده فليدخل فيه ، ومن أحب أن يدخل يف 

 بنو بكر يف عقد قريش وعهدهم ، ودخلت خزاعة يف عقد عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ، فدخلت
 فلما كانت اهلدنة اغتنمها بنو الديل من بين  :  قال ابن إسحاق  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعهده 

بكر من خزاعة ، وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأراً بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببين األسود بن رزن ، 
 معاوية الديلي يف بين الديل ، وهو يومئذ قائدهم ، وليس كل بين بكر تابعه حىت بيت فخرج نوفل بن

      . خزاعة وهم على الوتري ، ماء هلم ، فأصابوا منهم رجالً ، وحتاوزوا واقتتلوا 
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ورفدت بين بكر قريش بالسالح ، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً ، حىت حازوا خزاعة 
 كلمة  :  يا نوفل إنا قد دخلنا احلرم ، إهلك إهلك ، فقال  : م ، فلما انتهوا إليه ، قالت بنو بكر إىل احلر

عظيمة ، ال إله له اليوم ، يا بين بكر أصيبوا ثأركم ، فلعمري إنكم لتسرقون يف احلرم ، أفال تصيبون 
 وكان منبه رجالً مفؤداً خرج  .  منبه  : ثأركم فيه ؛ وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتري رجالً ، يقال له 

 يا متيم انج بنفسك ، فأما أنا فواهللا إين مليت  :  متيم بن أسد ، وقال له منبه  : هو ورجل من قومه يقال له 
، قتلوين أو تركوين ، لقد أنبت فؤادي ، وانطلق متيم فأفلت ، وأدركوا منبها فقتلوه ، فلما دخلت 

 رافع فقال متيم بن أسد يعتذر من  : ار بديل بن ورقاء ، ودار موىل هلم يقال له خزاعة مكة ، جلئوا إىل د
    : فراره من منبه 

     شعر تميم يعتذر من فراره عن منبه 

 يغشون كل وترية وحجاب  ملا رأيت بين نفاثة أقبلوا

 يزجون كل مقلص خناب   صخراً ورزناً ال عريب سواهم 

 فيما مضى من سالف األحقاب  وذكرت ذحالً عندنا متقادما

 ورهبت وقع مهند قضاب  ونشيت ريح املوت من تلقائهم

 حلما رية وشلو غراب  وعرفت أن من يثقفوه يتركوا

 وطرحت باملنت العراء ثيايب  قومت رجال ال أخاف عثارها

 علج أقب مشمر األقراب  وجنوت ال ينجو جنائي أحقب

  يبل مشافر القبقاببوالً  تلحى ولو شهدت لكان نكريها

 عن طيب نفس فاسأيل أصحايب  القوم أعلم ما تركت منبها

 وذكرت ذحال عندنا متقادما ، عن أيب  :  وبيته  .  وتروى حلبيب بن عبداهللا األعلم اهلذيل  : قال ابن هشام 
 بني خزاعة وبكر  شعر األخزر فيما وقع .  خناب ، وعلج أقب مشمر األقراب عنه أيضاً  : عبيدة ، وقوله 

    :  وقال األخزر بن لعط الديلي ، فيما كان بني كنانة وخزاعة يف تلك احلرب  : قال ابن إسحاق 

 رددنا بين كعب بأفوق ناصل   أال هل أتى قصوى األحابيش أننا 

 وعند بديل حمبسا غري طائل  حبسناهم يف دارة العبد رافع

 لنفوس منهم باملناصلشفينا ا  بدار الذليل األخذ الضيم بعدما

 نفحنا هلم من كل شعب بوابل  حبسناهم حىت إذا طال يومهم

 أسود تبارى فيهم بالقواصل  نذحبهم ذبح التيوس كأننا
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 وكانوا لدى األنصاب أول قاتل  هم ظلمونا واعتدوا يف مسريهم

 بفا ثور حفان النعام اجلوافل  كأم باجلزع إذ يطردوم

 فأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن األجب ، وكان  : يرد على األخزربديل بن عبد مناة 
    :  بديل بن أم أصرم ، فقال  : يقال له 

 هلم سيداً يندوهم غري نافل  تفاقد قوم يفخرون ومل ندع

 جتيز الوتري خائفا غري آئل  أمن حنيفة القوم األىل تزدريهم

 ل وال حيىب لنا يف املعاقللعق  ويف كل يوم حنن حنبو حباءنا

 بأسيافنا يسبقن لوم العواذل  وحنن صبحنا بالتالعة داركم

 إىل خيف رضوى من جمر القنابل  وحنن منعنا بني بيض وعتود

 عبيس فجعناه جبلد حالحل  ويوم الغميم قد تكفت ساعيا

 جبعموسها ترتون أن مل نقاتل  أإن أمجرت يف بيتها أم بعضكم

 ولكن تركنا أمركم يف بالبل  اهللا ما إن قتلتمكذبتم وبيت 

    .  إىل خيف رضوى ، عن غري ابن إسحاق  :  غري نافل ، وقوله  :  قوله  : قال ابن هشام 

    : شعر حسان في الحرب بين كنانة وخزاعة 

    :  وقال حسان بن ثابت يف ذلك  : قال ابن هشام 

 ا يندوهم غري ناقبهلم أحد  حلا اهللا قوما مل ندع من سرام

 مىت كنت مفالحاً عدو احلقائب   أخصيي محار مات باألمس نوفالً 

    

 فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ، وأصابوا  :  قال ابن إسحاق   : خزاعة تستنجد بالرسول 
يثاق مبا منهم ما أصابوا ، ونقضوا ما كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العهد وامل

استحلوا من خزاعة ، وكانوا يف عقده وعهده ، خرج عمرو بن سامل اخلزاعى ، مث أحد بين كعب ، حىت 
قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، وكان ذلك مما هاج فتح مكة ، فوقف عليه وهو جالس 

    : يف املسجد بني ظهراين الناس ، فقال 

  أبينا وأبيه األتلداحلف  يا رب إين ناشد حممدا

 مثت أسلمنا فلم نرتع يدا  قد كنتم ولدا وكنا والدا

 وادع عباد اهللا يأتوا مددا  فانصر هداك اهللا نصرا اعتدا
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 إن سيم خسفا وجهه تربدا  فيهم رسول اهللا قد جتردا

 إن قريشا أخلفوك املوعدا   يف فيلق كالبحر جيري مزبدا 

 وا يل يف كداء رصداوجعل  ونقضوا ميثاقك املوكدا

 وهم أذل وأقل عددا  وزعموا أن لست أدعوا أحدا

 وقتلونا ركعا سجدا  هم بيتونا بالوتري هجدا

    :  ويروى أيضاً  :  قال ابن هشام  .  قتلنا وقد أسلمنا  : يقول 

    فانصر هداك اهللا نصرا أيدا 

    :  ويروى أيضاً  : قال ابن هشام 

     حنن ولدناك فكنت ولدا

 مث عرض لرسول  .  نصرت يا عمرو بن سامل  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق 
    .  إن هذه السحابة لتستهل بنصر بين كعب  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنان من السماء ، فقال 

    : أمره ذهاب ابن ورقاء إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم شاكيا وتعرف أبي سفيان 

مث خرج بديل بن ورقاء يف نفر من خزاعة حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، 
فأخربوه مبا أصيب منهم ، ومبظاهرة قريش بين بكر عليهم ، مث انصرفوا راجعني إىل مكة ، وقد قال 

  . ليشد العقد ، ويزيد يف املدة  كأنكم بأيب سفيان قد جاءكم  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناس 

ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه حىت لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان ، قد بعثته قريش إىل رسول اهللا 
 فلما لقي أبو سفيان بديل  . صلى اهللا عليه وسلم ، ليشد العقد ، ويزيد يف املدة ، وقد رهبوا الذين صنعوا 

  :  وظن أنه قد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال  ؟ ا بديل  من أين أقبلت ي : بن ورقاء ، قال 

 ال ؛ فلما  :  قال  ؟  أو ما جئت حممداً  : تسريت يف خزاعة يف هذا الساحل ، ويف بطن هذا الوادي ؛ قال 
ته ،  لئن جاء بديل املدينة لقد علف ا النوى ، فأتى مربك راحل : راح بديل إىل مكة ، قال أبو سفيان 

    .  أحلف باهللا لقد جاء بديل حممداً  : فأخذ من بعرها ففته ، فرأى فيه النوى ، فقال 

    : خروج أبي إلى المدينة سفيان للصلح وإخفاقة 

مث خرج أبو سفيان حىت قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت 
 يا بنية ما  : س على فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طوته عنه ؛ فقال أيب سفيان ؛ فلما ذهب ليجل

 بل هو فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قالت  ؟ أدري أرغبت يب عن هذا الفراش أم رغبت به عين 
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  واهللا : وأنت رجل مشرك جنس ، ومل أحب أن جتلس على فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 

 مث خرج حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمه ، فلم يرد عليه  . لقد أصابك يا بنية بعدي شر 
 ما أنا بفاعل ،  : شيئاً ، مث ذهب إىل أيب بكر ، فكلمه أن يكلم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

 فواهللا لو مل  ؟ ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أأنا أشفع لكم إىل رسو : مث أتى عمر بن اخلطاب فكلمه ، فقال 
 مث خرج فدخل على علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ، وعنده فاطمة  . أجد إال الذر جلاهدتكم به 

بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنها ، وعندها حسن بن علي ، غالم يدب بني يديها ، 
اً ، وإين قد جئت يف حاجة ، فال أرجعن كما جئت خائباً ،  يا علي إنك أمس القوم يب رمح : فقال 

 واهللا لقد عزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  !  وحيك يا أبا سفيان  : فاشفع يل إىل رسول اهللا ؛ فقال 
       . على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه 

ا فيجري بني الناس ، فيكون سيد  يا ابنة حممد ، هل لك أن تأمري بنيك هذ : فالتفت إىل فاطمة ، فقال 
 واهللا ما بلغ بين ذلك أن جيري بني الناس ، وما جيري أحد على رسول اهللا  :  قالت  ؟ العرب إىل آخر الدهر 

 واهللا ما  :  يا أبا احلسن ، إين أرى األمور قد اشتدت علي ، فانصحين ؛ قال  : صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
  : يئاً ، ولكنك سيد بين كنانة ، فقم فأجر بني الناس ، مث احلق بأرضك ؛ قال أعلم لك شيئاً يغين عنك ش

 فقام أبو سفيان  .  ال واهللا ، ما أظنه ، ولكين ال أجد لك غري ذلك  :  قال  ؟ أو ترى ذلك مغنياً عين شيئاً 
لما قدم على قريش ،  مث ركب بعريه فانطلق ، ف .  أيها الناس إين أجرت بني الناس  : يف املسجد ، فقال 

 جئت حممداً فكلمته ، فواهللا ما رد علي شيئاً ، مث جئت ابن أيب قحافة ، فلم  :  قال  ؟  ما وراءك  : قالوا 
 قال ابن إسحاق  .  أعدى العدو  : أجد فيه خرياً ، مث جئت ابن اخلطاب فوجدته أدىن العدو قال ابن هشام 

 وقد أشار علي بشيء صنعته ، فواهللا ما أدري هل يغين ذلك شيئاً أم  مث جئت علياً فوجدته ألني القوم ، : 
  :  قال  ؟  فهل أجاز لك حممد  :  أمرين أن أجري بني الناس ، ففعلت ؛ قالوا  :  قال  ؟  ومب أمرك  :  قالوا  ؟ ال 

 ال واهللا ، ما  :  قال  .  واهللا إن زاد الرجل على أن لعب بك ، فما يغين عنك ما قلت  !  ويلك  : ال ، قالوا 
    . وجدت غري ذلك 

    : االستعداد لفتح مكة 

وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلهاز ، وأمر أهله أن جيهزوه ، فدخل أبو بكر على ابنته عائشة 
 أأمركم  :  أي بنية  : رضي اهللا عنها ، وهي حترك بعض جهاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال 

 ال  :  قالت  ؟  فأين ترينه يريد  :  نعم فتجهز ، قال  :  قالت  ؟ ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جتهزوه رس
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 مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إىل مكة ، وأمرهم باجلد  . واهللا ما أدري 
    .  فتجهز الناس  . غتها يف بالدها  اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش حىت نب : والتهيؤ ، وقال 

    : حسان يحث الناس على فتح مكة 

    : فقال حسان بن ثابت حيرض الناس ، ويذكر مصاب رجال خزاعة 

 رجال بين كعب حتز رقاا  عناين ومل أشهد ببطحاء مكة

 وقتلى كثري مل جتن ثياا  بأيدي رجال مل يسلوا سيوفهم

 سهيل بن عمرو وخزها وعقاا   صريت أال ليت شعري هل تنالن ن

 فهذا أوان احلرب شد عصاا  وصفوان عود حن من شفراسته

 إذا احتلبت صرفا وأعصل ناا  فال تأمننا يا بن أم جمالد

 هلا وقعة باملوت يفتح باا  وال جتزعوا منا فإن سيوفنا

  :  قريشاً ؛ وابن أم جمالد ، يعين  : ، يعين  بأيدي رجال مل يسلوا سيوفهم  :  قول حسان  : قال ابن هشام 

    . عكرمة بن أيب جهل 

    : كتاب حاطب يحذر أهل مكة 

 ملا  :  وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة بن الزبري وغريه من علمائنا ، قالوا  : قال ابن إسحاق 
 بن أيب بلتعة كتاباً إىل قريش خيربهم أمجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسري إىل مكة ، كتب حاطب

 مث أعطاه امرأة زعم حممد بن  . بالذي أمجع عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األمر يف السري إليهم 
جعفر أا من مزينة ، وزعم يل غريه أا سارة ، موالة لبعض بين عبداملطلب وجعل هلا جعالً على أن 

    . أسها ، مث فتلت عليه قروا ، مث خرجت به تبلغه قريشاً ، فجعلته يف ر

    : الخبر من السماء بما فعل حاطب 

وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب من السماء مبا صنع حاطب ، فبعث علي بن أيب طالب والزبري 
ب إىل قريش ،  أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أيب بلتعة بكتا : بن العوام رضي اهللا عنهما ، فقال 

حيذرهم ما قد أمجعنا له يف أمرهم فخرجا حىت أدركاها باخلليقة ، خليقة بين أيب أمحد ، فاسترتالها ، 
 إين أحلف باهللا ما كذب رسول اهللا  :  فقال هلا علي بن أيب طالب  . فالتمسا يف رحلها ، فلم جيدا شيئاً 

  : تاب أو لنكشفنك ، فلما رأت اجلد منه ، قالت صلى اهللا عليه وسلم والكذبنا ، ولتخرجن لنا هذا الك
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      . أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها ، فاستخرجت الكتاب منها ، فدفعته إليه 

 يا حاطب  : فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاطباً ، فقال 
، أما واهللا إين ملؤمن باهللا ورسوله ، ما غريت وال بدلت ،  يا رسول اهللا  :  فقال  ؟ ما محلك على هذا 

ولكين كنت امرأ ليس يل يف القوم من أصل وال عشرية ، وكان يل بني أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتهم 
 يا رسول اهللا ، دعين فألضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق ؛ فقال  :  فقال عمر بن اخلطاب  . عليهم 

 وما يدريك يا عمر ، لعل اهللا قد اطلع إىل أصحاب بدر يوم بدر ،  : عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا 
 يا أيها الذين آمنوا ال   ""   :  فأنزل اهللا تعاىل يف حاطب  .  اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم  : فقال 

 أسوة حسنة يف  قد كانت لكم  "   :  إىل قوله  ""  تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة 
إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهللا ، كفرنا بكم وبدا بيننا 

    .  إىل آخر القصة  .   .   .   "  وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده 

    : خروج الرسول إلى مكة 

بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة بن  وحدثين حممد  : قال ابن إسحاق 
 مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسفره ، واستخلف على  : مسعود ، عن عبداهللا بن عباس ، قال 

املدينة أبا رهم ، كلثوم بن حصني بن عتبة بن خلف الغفاري ، وخرج لعشر مضني من رمضان ، فصام 
    . هللا عليه وسلم ، وصام الناس معه ، حىت إذا كان بالكديد ، بني عسفان وأمج أفطر رسول اهللا صلى ا

    : تلمس قريش أخباره عليه السالم 

 مث مضى حىت نزل مر الظهران يف عشرة آالف من املسلمني ، فسبعت سليم ،  : قال ابن إسحاق 
وإسالم ، وأوعب مع رسول اهللا صلى وبعضهم يقول ألفت سليم ، وألفت مزينة ، ويف كل القبائل عدد 
 فلما نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه  . اهللا عليه وسلم املهاجرون واألنصار ، فلم يتخلف عنه منهم أحد 

وسلم مر الظهران ، وقد عميت األخبار عن قريش ، فلم يأم خرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
 الليايل أبو سفيان بن حرب ، وحكيم بن حزام ، وبديل بن  وخرج يف تلك . واليدرون ما هو فاعل 

ورقاء ، يتحسسون األخبار ، وينظرون هل جيدون خرباً أو يسمعون به ، وقد كان العباس بن عبداملطلب 
    . لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعض الطريق 

    : هجرة العباس 
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ه ، وقد كان قبل ذلك مقيماً مبكة على سقايته ، ورسول اهللا  لقيه باجلحفة مهاجراً بعيال : قال ابن هشام 
    . صلى اهللا عليه وسلم عنه راض ، فيما ذكر ابن شهاب الزهري 

    : إسالم أبي سفيان بن الحارث وعبداهللا بن أبي أمية 

ة قد لقيا  وقد كان أبو سفيان بن احلارث بن عبداملطلب وعبداهللا بن أيب أمية بن املغري : قال ابن إسحاق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيضاً بنيق العقاب ، فيما بني مكة واملدينة ، فالتمسا الدخول عليه ، 

 ال حاجة يل  :  يا رسول اهللا ، ابن عمك وابن عمتك وصهرك ؛ قال  : فكلمته أم سلمة فيهما ، فقالت 
 فلما  :  قال  . ذي قال يل مبكة ما قال ما ، أما ابن عمي فهتك عرضي ، وأما ابن عميت وصهري فهو ال

 واهللا ليأذنن يل أو ألخذن بيدي بين هذا ، مث  :  فقال  . خرج اخلرب إليهما بذلك ، ومع أيب سفيان بين له 
لنذهنب يف األرض حىت منوت عطشاً وجوعاً ؛ فلما بلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رق هلما ، مث 

    .  ، فأسلما أذن هلما ، فدخال عليه

    : ما أنشده أبو سفيان في إسالمه 

    : وأنشد أبو سفيان بن احلارث قوله يف إسالمه ، واعتذر إليه مما كان مضى منه ، فقال 

 لتغلب خيل الالت خيل حممد  لعمرك إين يوم أمحل راية

 فهذا أواين حني أهدي وأهتدي  لكاملدجل احلريان أظلم ليله

 مع اهللا من طردت كل مطرد  سي ونالينهداين هاد غري نف

 وأدعى وإن مل أنتسب من حممد  أصد وأنأى جاهداً عن حممد

 وإن كان ذا رأي يلم ويفند  هم ما هم من مل يقل واهم

 مع القوم ما مل أهد يف كل مقعد  أريد ألرضيهم ولست بالئط

  غريي أوعدي : وقل لثقيف تلك   فقل لثقيف ال أريد قتاهلا

    

 وما كان عن جرا لساين وال يدي   فما كنت يف اجليش الذي نال عامراً 

 نزائع جاءت من سهام وسردد  قبائل جاءت من بالد بعيدة

 فزعموا أنه حني  :  قال ابن إسحاق  .  ودلين على احلق من طردت كل مطرد  :  ويروى  : قال ابن هشام 
 ونالين مع اهللا من طردت كل مطرد ، ضرب رسول اهللا  : أنشد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله 

    .  أنت طردتين كل مطرد  : صلى اهللا عليه وسلم يف صدره ، وقال 
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    : إسالم أبي سفيان على يدي العباس بن عبدالمطلب 

 واصباح  :  فقلت  : فلما نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر الظهران ، قال العباس بن عبداملطلب 
ريش ، واهللا لئن دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه ، إنه هلالك ق

 فجلست على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيضاء ، فخرجت  :  قال  . قريش إىل آخر الدهر 
 لنب أو ذا حاجة يأيت مكة  لعلي أجد بعض احلطابة أو صاحب :  حىت جئت األراك ، فقلت  :  قال  . عليها 

  . ، فيخربهم مبكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة 

 فواهللا إين ألسري عليها ، وألتمس ما خرجت له ، إذ مسعت كالم أيب سفيان وبديل بن ورقاء ، ومها  : قال 
 هذه واهللا  :  يقول بديل  : رأيت كالليلة نرياناً قط وال عسكراً ، قال  ما  : يتراجعان ، وأبو سفيان يقول 

  .  خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نرياا وعسكرها  :  يقول أبو سفيان  :  قال  . خزاعة محشتها احلرب 

 نعم ،  :  قلت  :  قال  ؟  أبو الفضل  :  يا أبا حنظلة ، فعرف صويت ، فقال  :  فعرفت صوته ، فقلت  : قال 
 وحيك يا أبا سفيان ، هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قلت  :  فداك أيب وأمي ، قال  ؟  ما لك  : قال 

 واهللا لئن ظفر بك  :  قلت  :  فداك أيب وأمي ، قال  ؟  فما احليلة  : يف الناس ، واصباح قريش واهللا ، قال 
لة حىت آيت بك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأمنه لك ؛ ليضربن عنقك ، فاركب يف عجز هذه البغ

 من  :  فجئت به كلما مررت بنار من نريان املسلمني ، قالوا  :  قال  .  فركب خلفي ورجع صاحباه  : قال 
  عم رسول اهللا صلى اهللا عليه :  فإذا رأوا بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا عليها ، قالوا  ؟ هذا 

 وقام إيل ؛ فلما  ؟  من هذا  :  حىت مررت بنار عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، فقال  . وسلم على بغلته 
 احلمد هللا الذي أمكن منك بغري عقد وال  !  أبا سفيان عدو اهللا  : رأى أبا سفيان على عجز الدابة ، قال 

 البغلة ، فسبقته مبا تسبق الدابة عهد ، مث خرج يشتد حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وركضت
 فاقتحمت عن البغلة ، فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  :  قال  . البطيئة الرجل البطيء 

 يا رسول اهللا ، هذا أبو سفيان أمكن اهللا منه بغري عقد وال عهد ، فدعين  : ودخل عليه عمر ، فقال 
سول اهللا ، إين قد أجرته ، مث جلست إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  يا ر :  قلت  :  قال  . فألضرب عنقه 

 قلت  :  واهللا ال يناجيه الليلة دوين رجل ؛ فلما أكثر عمر يف شأنه ، قال  : وسلم ، فأخذت برأسه ، فقلت 
 مهالً يا عمر ، فواهللا أن لو كان من بين عدي بن كعب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال  : 
 مهال يا عباس ، فواهللا إلسالمك يوم أسلمت كان أحب إيل من إسالم اخلطاب  : ين عبد مناف ؛ فقال ب

لو أسلم ، وما يب إال أين قد عرفت أن إسالمك كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إسالم 
 إىل رحلك ، فإذا أصبحت  اذهب به يا عباس :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . اخلطاب لو أسلم 
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 فذهبت به إىل رحلي ، فبات عندي ، فلما أصبح غدوت به إىل رسول اهللا صلى اهللا  : فأتين به ؛ قال 
 أمل يأن لك أن تعلم  !  وحيك يا أبا سفيان  : عليه وسلم ؛ فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

 واهللا قد ظننت أن لو كان  !  وأمي ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك  بأيب أنت :  قال  ؟ أنه ال إله إال اهللا 
  ؟  أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهللا  !  وحيك يا أبا سفيان  : مع اهللا إله غريه لقد أغىن عين شيئاً بعد ، قال 

اآلن شيئاً  أما هذه واهللا فإن يف النفس منها حىت  !  بأيب أنت وأ مي ، ما أمحلك وأكرمك وأوصلك  : قال 
 .      

  .  أسلم واشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا قبل أن تضرب عنقك  !  وحيك  : فقال له العباس 

 يا رسول اهللا ، إن أبا سفيان رجل حيب الفخر  :  قلت  :  قال العباس  .  فشهد شهادة احلق ، فأسلم  : قال 
خل دار أيب سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل  نعم ، من د : ، فاجعل له شيئاً ، قال 

 يا عباس ، أحبسه مبضيق  : املسجد فهو آمن ، فلما ذهب لينصرف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فخرجت حىت حبسته مبضيق الوادي ،  :  قال  . الوادي عند خطم اجلبل ، حىت متر به جنود اهللا فرياها 

    . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أحبسه حيث أمرين ر

    : عرض الجيش على أبي سفيان 

 ما  :  سليم ، فيقول  :  فأقول  ؟  يا عباس من هذه  :  ومرت القبائل على راياا ، كلما مرت قبيلة قال  : قال 
 ما يل وملزينة ، حىت  :  فيقول  مزينة ، :  فأقول  ؟  يا عباس ، من هؤالء  : يل ولسليم ، مث متر القبيلة فيقول 

 ما يل ولبين فالن ، حىت مر  : نفذت القبائل ، ما متر به قبيلة إال يسألين عنها ، فإذا أخربته م ، قال 
    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتيبته اخلضراء 

    : كتيبته صلى اهللا عليه وسلم في فتح مكة 

    :  قال احلارث بن حلزة اليشكري  . ا اخلضراء لكثرة احلديد وظهوره فيها  وإمنا قيل هل : قال ابن هشام 

 وله فارسية خضراء   مث حجرا أعىن ابن أم قطام 

    :  الكتيبة ، وهذا البيت يف قصيدة له ، وقال حسان بن ثابت األنصاري  : يعىن 

 بكتيبة خضراء من بلخزرج   ملا رأى بدراً تسيل جالهه 

 فيها املهاجرون واألنصار ،  :  قال ابن إسحاق  .  أبيات له قد كتبناها يف أشعار يوم بدر وهذا البيت يف
  :  قال  ؟  يا عباس من هؤالء  :  سبحان اهللا  : رضي اهللا عنهم ، ال يرى منهم إال احلدق من احلديد ، فقال 

 ما ألحد ؤالء قبل وال طاقة ؛  :  هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املهاجرين واألنصار قال  : قلت 
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 يا أبا سفيان ، إا النبوة ، قال  :  قلت  : واهللا يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً ، قال 
    .  فنعم إذن  : 

    : أبو سفيان يحذر أهل مكة 

 معشر قريش ، هذا حممد  يا :  النجاء إىل قومك ، حىت إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته  :  قلت  : قال 
جاءكم فيما ال قبل لكم به ، فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن ، فقامت إليه هند بنت عتبة ، فأخذت 

 ويلكم ال تغرنكم هذه  :  قال  .   !  اقتلوا احلميت الدسم األمحس ، قبح من طليعة قوم  : بشاربه ، فقالت 
  !  قاتلك اهللا  :  فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن ؛ قالوا من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما ال قبل لكم به ،

 ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل املسجد فهو آمن ، فتفرق الناس إىل  : وما تغىن عنا دارك ؛ قال 
    . دورهم وإىل املسجد 

    : وصوله عليه السالم إلى ذي طوى 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا انتهى إىل ذي  : ر  فحدثين عبداهللا بن أيب بك : قال ابن إسحاق 
طوى وقف على راحلته معتجراً بشقة برد حربة محراء ، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليضع رأسه 

    . تواضعاً هللا حني رأى ما أكرمه اهللا به من الفتح ، حىت إن عثنونه ليكاد ميس واسطة الرحل 

    إسالم أبي قحافة 

 وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه ، عن جدته أمساء بنت أيب بكر ،  : قال ابن إسحاق 
 أي بنية  :  ملا وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة البنه من أصغر ولده  : قالت 

 أي بنية ، ماذا  : فأشرفت به عليه ، فقال   :  وقد كف بصره ؛ قالت  : ، اظهري يب على أيب قبيس ؛ قالت 
 وأرى رجالً يسعى بني يدي ذلك مقبالً  :  تلك اخليل ؛ قالت  :  أرى سواداً جمتمعاً ، قال  :  قالت  ؟ ترين 

 قد واهللا انتشر  :  الذي يأمر اخليل ويتقدم إليها ؛ مث قالت  :  أي بنية ، ذلك الوازع ، يعين  : ومدبراً ، قال 
 قد واهللا إذن دفعت اخليل ، فأسرعي يب إىل بييت ، فاحنطت به ، وتلقاه اخليل قبل  :  فقال  :  قالت  . اد السو

      .  ويف عنق اجلارية طوق من ورق ، فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها  : أن يصل إىل بيته ، قالت 

د ، أتى أبو بكر بأبيه يقوده ، فلما  فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ، ودخل املسج : قالت 
 قال أبو بكر  ؟  هال تركت الشيخ يف بيته حىت أكون أنا آتيه فيه  : رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 فأجلسه بني يديه ، مث  :  قالت  :  يا رسول اهللا ، هو أحق أن ميشي إليك من أن متشي إليه أنت ؛ قال  : 
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 فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة ، فقال رسول اهللا  :  أسلم ، فأسلم ؛ قال  :  مسح صدره ، مث قال له
 أنشد اهللا واإلسالم  :  مث قام أبو بكر فأخذ بيد أخته ، وقال  .  غريوا هذا من شعره  : صلى اهللا عليه وسلم 

إن األمانة يف الناس اليوم  أي أخيه ، احتسيب طوقك ، فواهللا  :  فقال  : طوق أخيت ، فلم جيبه أحد ؛ قالت 
    . لقليل 

     دخول مكة 

 وحدثين عبداهللا بن أيب جنيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني فرق جيشه من  : قال ابن إسحاق 
ذي طوى ، أمر الزبري بن العوام أن يدخل يف بعض الناس من كدى ، وكان الزبري على انبة اليسرى ، 

    .  يدخل يف بعض الناس من كداء وأمر سعد بن عبادة أن

     المهاجرون يخشون من شدة سعد بن عبادة على قريش 

 اليوم يوم امللحمة ، اليوم  :  فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حني وجه داخالً ، قال  : قال ابن إسحاق 
 يا  : قال  ف- هو عمر بن اخلطاب  :  قال ابن هشام -تستحل احلرمة ؛ فسمعها رجل من املهاجرين 

 امسع ما قال سعد بن عبادة ، ما نأمن أن يكون له يف قريش صولة ، فقال رسول اهللا صلى  : رسول اهللا 
    .  أدركه ، فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل ا  : اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب 

    : طريق الفتح 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر  : يف حديثه  وقد حدثين عبداهللا بن أيب جنيح  : قال ابن إسحاق 
خالد بن الوليد ، فدخل من الليط ، أسفل مكة يف بعض الناس ، وكان خالد على انبة اليمىن ، وفيها 

 وأقبل أبو عبيدة بن اجلراح يالصف من  . أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب 
 يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أذاخر ، حىت نزل بأعلى مكة ، املسلمني ينصب ملكة بني

 وحدثين عبداهللا بن أيب  :  قال ابن إسحاق  :  من تعرض للمسلمني من أهل مكة  . ضربت له هنالك قبته 
 أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد مجعوا  : جنيح وعبداهللا بن أيب بكر 

ساً باخلندمة ليقاتلوا ، وقد كان محاس بن قيس بن خالد ، أخو بين بكر ، يعد سالحاً قبل دخول نا
 حملمد وأصحابه  :  قال  ؟  ملاذا تعد ما أرى  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويصلح منه ؛ قالت له امرأته 

    :  إين ألرجو أن أخدمك بعضهم ، مث قال  واهللا :  واهللا ما أراه يقوم حملمد وأصحابه شيء ؛ قال  : ؛ قالت 

 هذا سالح كامل وأله   إن يقبلوا اليوم فما يل علة 
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   وذو غرارين سريع السلة

مث شهد اخلندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة ؛ فلما لقيهم املسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ، 
بن فهر ، وخنيس بن خالد بن ربيعة بن ناوشوهم شيئاً من قتال ، فقتل كرز بن جابر ، أحد بين حمارب 

أصرم ، حليف بين منقذ ، وكانا يف خيل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقاً غري طريقه فقتال مجيعاً ، 
قتل خنيس بن خالد قبل كرز بن جابر فجعله كرز بن جابر بني رجليه ، مث قاتل عنه حىت قتل ، وهو 

    : يرجتز ويقول 

 نقية الوجه نقية الصدر   بين فهر قد علمت صفراء من 

   ألضربن اليوم عن أيب صخر

    .  خنيس بن خالد من خزاعة  :  وكان خنيس يكىن أبا صخر ، فقال ابن هشام  : قال هشام 

    : ما قاله حماس من الشعر يوم الفتح 

وأصيب من جهينة سلمة بن   :  حدثين عبداهللا بن أيب جنيح وعبداهللا بن أيب بكر ، قاال  : قال ابن إسحاق 
امليالء ، من خيل خالد بن الوليد ؛ وأصيب من املشركني ناس قريب من أثين عشر رجالً ، أو ثالثة عشر 

 فأين  :  أغلقي علي بايب ؛ قالت  : رجالً ، مث ازموا فخرج محاس منهزما حىت دخل بيته ، مث قال المرأته 
    :  فقال  ؟ ما كنت تقول 

 إذ فر صفوان وفر عكرمة   يوم اخلندمة إنك لو شهدت 

 واستقبلهم بالسيوف املسلمة  وأبو يزيد قائم كاملومتة

    

 ضرباً فال يسمع إال غمغمة   يقطعن كل ساعد ومججمة 

 مل تنطقي يف اللوم أدىن كلمة  هلم يت خلفنا ومههمة

    . ، وتروى للرعاش اهلذيل  كاملومته  :  أنشدين بعض أهل العلم بالشعر قوله  : قال ابن هشام 

    : شعار المسلمين يوم فتح مكة 

  : وكان شعار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة و حنني والطائف ، شعار املهاجرين 

    .  يا بين عبيد اهللا  :  يا بين عبداهللا ، وشعار األوس  : يا بين عبدالرمحن ، وشعار اخلزرج 

    : صلى اهللا عليه وسلم بقتلهم من أمر النبي 
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 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عهد إىل أمرائه من املسلمني ، حني أمرهم  : قال ابن إسحاق 
أن يدخلوا مكة ، أن ال يقاتلوا إال من قاتلهم ، إال أنه قد عهد يف نفر مساهم أمر بقتلهم وإن وجدوا حتت 

    . سعد ، أخو بين عامر بن لؤي أستار الكعبة ، منهم عبداهللا بن 

    : سبب أمر الرسول بقتل سعد وشفاعة عثمان فيه 

وإمنا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله ألنه قد كان أسلم ، وكان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا 
لرضاعة ، عليه وسلم الوحي ، فارتد مشركاً راجعاً إىل قريش ، ففر إىل عثمان بن عفان ، وكان أخاه ل

 فاستأمن له فزعموا  . فغيبه حىت أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة 
 ملن حوله من  :  نعم ، فلما انصرف عنه عثمان ، قال رسول اهللا  : أن رسول اهللا صمت طويالً ، مث قال 

 فهال أومأت إيل يا  :  رجل من األنصار  فقال .  لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه  : أصحابه 
 مث أسلم بعد ، فواله عمر بن اخلطاب  :  قال ابن هشام  .  إن النيب ال يقتل باإلشارة  :  قال  ؟ رسول اهللا 

 وعبداهللا بن خطل ، رجل من بين  :  قال ابن إسحاق  . بعض أعماله ، مث واله عثمان بن عفان بعد عمر 
أمر بقتله أنه كان مسلماً ، فبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصدقاً ، وبعث معه  إمنا  : تيم بن غالب 

رجالً من األنصار ، وكان معه موىل له خيدمه ، وكان مسلماً ، فرتل مرتالً ، وأمر املوىل أن يذبح له تيساً 
    .  ارتد مشركاً ، فيصنع له طعاماً ، فنام ، فاستيقظ ومل يصنع له شيئاً ، فعدا عليه فقتله ، مث

    : أسماء من أمر الرسول بقتلهم وسبب ذلك 

 فرتىن وصاحبتها ، وكانتا تغنيان جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمر رسول  : وكانت له قينتان 
 واحلويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي ، وكان ممن يؤذيه  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتلهما معه 

 وكان العباس بن عبداملطلب محل فاطمة وأم كلثوم ، ابنيت رسول اهللا صلى اهللا  :  قال ابن هشام  . ة مبك
 قال ابن  . عليه وسلم من مكة يريد ما املدينة ، فنخس ما احلويرث بن نقيذ ، فرمى ما إىل األرض 

، بقتله لقتل األنصاري الذي كان  وإمنا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : إسحاق ومقيس بن حبابة 
 وعكرمة بن أيب  .  وسارة ، موالة لبعض بين عبداملطلب  . قتل أخاه خطأ ، ورجوعه إىل قريش مشركاً 

 وكانت سارة ممن يؤذيه مبكة ؛ فأما عكرمة فهرب إىل اليمن ، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت  . جهل 
صلى اهللا عليه وسلم ، فأمنه ، فخرجت يف طلبه إىل احلارث بن هشام ، فاستأمنت له من رسول اهللا 

 وأما عبداهللا بن خطل ، فقتله سعيد بن  . اليمن ، حىت أتت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأسلم 
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 وأما مقيس بن حبابة فقتله منيلة بن عبداهللا ،  . حريث املخزومي وأبو برزة األسلمي ، اشتركا يف دمه 
    : لت أخت مقيس يف قتله رجل من قومه ، فقا

 وفجع أضياف الشتاء مبقيس   لعمري لقد أخزى منيلة رهطه 

 إذا النفساء أصبحت مل خترس  فلله عينا من رأى مثل مقيس

وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحدامها ، وهربت األخرى ، حىت استؤمن هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تؤمن هلا فأمنها ، مث بقيت حىت أوطأها رجل من الناس فرساً يف زمن عمر  وأما سارة فاس . بعد ، فأمنها 

      .  وأما احلويرث بن نقيذ فقتله علي بن أيب طالب  . بن اخلطاب باألبطح فقتلها 

    : قصة الرجلين اللذين أمنتهما أم هانئ وصالة الفتح في بيتها 

 مرة ، موىل عقيل ابن أيب طالب ، أن أم هانئ  وحدثين سعيد بن أيب هند ، عن أيب : قال ابن إسحاق 
 ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأعلى مكة ، فر إيل رجالن من أمحائي ،  : بنت أيب طالب قالت 

 فدخل علي علي بن أيب طالب أخي  :  قالت  . من بين خمزوم ، وكانت عند هبرية بن أيب وهب املخزومي 
هما ، فأغلقت عليهما باب بييت ، مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو  واهللا ألقتلن : ، فقال 

بأعلى مكة ، فوجدته يغتسل جفنة إن فيها ألثر العجني ، وفاطمة ابنته تستره بثوبه ، فلما اغتسل أخذ 
انئ ، ما  مرحباً وأهالً يا أم ه :  فقال  . ثوبه فتوشح به ، مث صلى مثاين ركعات من الضحى مث انصرف إيل 

 قد أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت ، فال يقتلهما  :  فأخربته خرب الرجلني وخرب علي ؛ فقال  ؟ جاء بك 
    .  مها احلارث بن هشام ، وزهري بن أيب أمية بن املغرية  :  قال ابن هشام  . 

   : الرسول يدخل البيت الحرام 

زبري ، عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن أيب ثور ، عن صفية  وحدثين حممد بن جعفر بن ال : قال ابن إسحاق 
بنت شيبة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل مكة ، واطمأن الناس ، خرج حىت جاء البيت ، 
فطاف به سبعاً على راحلته ، يستلم الركن مبحجم يف يده ؛ فلما قضى طوافه ، دعا عثمان بن طلح ، 

، ففتحت له ، فدخلها ، فوجد فيها محامة من عيدان ، فكسرها بيده مث طرحها فأخذ منه مفتاح الكعبة 
    . ، مث وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس يف املسجد 

    : ما قاله عليه السالم على باب الكعبة 
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بة ،  فحدثين بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على باب الكع : قال ابن إسحاق 
 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده ، أال كل  : فقال 

مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو حتت قدمي هاتني إال سانة البيت وسقاية احلاج ، أال وقتيل اخلطأ شبه 
 يا معشر  . نها يف بطوا أوالدها العمد بالسوط والعصا ، ففيه الدية مغلظة ، مائة من اإلبل ، أربعون م

قريش ، إن اهللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية ، وتعظمها باآلباء ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ، مث 
 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن   ""   : تال هذه اآلية 

 قالوا  ؟  يا معشر قريش ، ما ترون أين فاعل فيكم  :  مث قال  .  اآلية كلها  .  .  .   " " أكرمكم عند اهللا أتقاكم 
    .  اذهبوا فأنتم الطلقاء  :  خرياً أخ كرمي ، وابن أخ كرمي ، قال  : 

    : إقرار أمر السدانة لعثمان بن طلحة 

 بن أيب طالب ومفتاح الكعبة يف يده مث جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ، فقام إليه علي
 يا رسول اهللا ، امجع لنا احلجابة مع السقاية صلى اهللا عليك ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : ، فقال 
 قال ابن  .  هاك مفتاحك يا عثمان ، اليوم يوم بر ووفاء  :  فدعي له ، فقال  ؟  أين عثمان بن طلحة  : وسلم 
 إمنا أعطيكم ما ترزءون ال  : بن عيينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  وذكر سفيان  : هشام 

    . ما ترزءون 

    : طمسه صلى اهللا عليه وسلم ما كان في الكعبة من الصور 

 وحدثين بعض أهل العلم ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح ،  : قال ابن هشام 
  :  املالئكة وغريهم ، فرأى إبراهيم عليه السالم مصورا يف يده األزالم يستقسم ا ، فقال فرأى فيه صور

 ما كان إبراهيم يهودياً وال   "   ! قاتلهم اهللا ، جعلوا شيخنا يستقسم باألزالم ، ما شأن إبراهيم واألزالم 
    .  أمر بتلك الصور كلها فطمست  مث .   "  نصرانياً ولكن كان حنفياً مسلماً ، وما كان من املشركني 

    : مكان صالته عليه السالم من البيت 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بالل ، مث خرج رسول  :  وحدثين  : قال ابن هشام 
اهللا  أين صلى رسول  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختلف بالل ، فدخل عبداهللا بن عمر على بالل ، فسأله 

 ومل يسأله كم صلى ؛ فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه ، وجعل  ؟ صلى اهللا عليه وسلم 
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الباب قبل ظهره ، حىت يكون بينه وبني اجلدار قدر ثالث أذرع ، مث يصلي ، يتوخى بذلك املوضع الذي 
      . قال له بالل 

    : إسالم عتاب والحارث بن هشام وسببه 

 وحدثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، دخل الكعبة عام الفتح ومعه بالل ، فأمره  :  قال ابن هشام
أن يؤذن ، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد واحلارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة ، فقال عتاب 

 أما  : ارث بن هشام  فقال احل .  لقد أكرم اهللا أسيداً أال يكون مسع هذا ، فيسمع منه ما يغيظه  : بن أسيد 
 ال أقول شيئاً ، لو تكلمت ألخربت عين هذه احلصى ،  : واهللا لو أعلم أنه حمق التبعته ، فقال أبو سفيان 
 قد علمت الذي قلتم ، مث ذكر ذلك هلم ؛ فقال احلارث  : فخرج عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

    . طلع على هذا أحد كان معنا ، فنقول أخربك  نشهد أنك رسول اهللا ، واهللا ما ا : وعتاب 

    : خراش يقتل ابن األثوع 

 كان معنا رجل يقال  :  حدثين سعيد بن أيب سندر األسلمي ، عن رجل من قومه ، قال  : قال ابن إسحاق 
ات يف له أمحر بأسا ، وكان رجالً شجاعاً ، وكان إذا نام غط غطيطاً منكراً ال خيفى مكانه ، فكان إذا ب

 فأقبل غزي  . حيه بات معترتاً فإذا بيت احلي صرخوا يا أمحر ، فيثور مثل األسد ، ال يقوم لسبيله شيء 
 ال تعجلوا علي حىت أنظر  : من هذيل يريدون حاضره ، حىت إذا دنوا من احلاضر ، قال ابن األثوع اهلذيل 

 فاستمع فلما مسع غطيطه  : ال خيفى ، قال ، فإن كان يف احلاضر أمحر فال سبيل إليهم ، فإن له غطيطاً 
مشى إليه حىت وضع السيف يف صدره ، مث حتامل عليه حىت قتله ، مث أغاروا على احلاضر ، فصرخوا يا 

 فلما كان عام الفتح ، وكان الغد من يوم الفتح ، أيت ابن األثوع اهلذيل حىت دخل  . أمحر وال أمحر هلم 
 ، وهو على شركه ، فرأته خزاعة ، فعرفوه ، فأحطوا به وهو إىل جنب مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس
 إذ أقبل خراش  :  قال  ؟  نعم ، أنا قاتل أمحر فمه  :  قال  ؟  أأنت قاتل أمحر  : جدار من جدر مكة ، يقولون 

الناس عنه  هكذا عن الرجل ، وواهللا ما نظن إال أنه يريد أن يفرج  : بن أمية مشتمالً على السيف ، فقال 
 فلما انفرجنا عنه محل عليه فطعنه بالسيف يف بطنه ، فواهللا لكأين أنظر إليه وحشوته تسيل من بطنه ،  . 

 فقال  .  حىت اجنعف فوقع  ؟  يقول أقد فعلتموها يا معشر خزاعة  : وإن عينيه لترنقان يف رأسه ، وهو 
عوا أيديكم عن القتل ، فقد كثر القتل إن نفع ،  يا معشر خزاعة ، ارف : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 وحدثين عبدالرمحن بن حرملة األسلمي ، عن سعيد بن املسيب  :  قال ابن إسحاق  . لقد قتلتم قتيالً ألدينه 
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 إن خراشاً لقتال ؛ يعيبه  :  ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية ، قال  : ، قال 
    . بذلك 

    أبو شريح يذكر عمرو بن الزبير بحرمة مكة 

 ملا قدم عمرو بن  :  وحدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن أيب شريح اخلزاعي ، قال  : قال ابن إسحاق 
 يا هذا ، إنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  : الزبري مكة لقتال أخيه عبداهللا بن الزبري ، جئته ، فقلت له 

 افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو وسلم ، حني
 يا أيها الناس ، إن اهللا حرم مكة يوم  :  فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا خطيباً ، فقال  . مشرك 

اهللا واليوم اآلخر خلق السماوات واألرض ، فهي حرام من حرام إىل يوم القيامة ، فال حيل المرئ يؤمن ب
، أن يسفك فيها دماً ، وال يعضد فيها شجراً ، مل حتلل ألحد كان قبلي ، وال حتل ألحد يكون بعدي ، 

 أال ، مث قد رجعت كحرمتها باألمس ، فليبلغ الشاهد  . ومل حتلل يل إال هذه الساعة ، غضبا على أهلها 
 إن اهللا قد أحلها لرسوله ، ومل  : اتل فيها ، فقولوا  إن رسول اهللا قد ق :  فمن قال لكم  . منكم الغائب 

حيللها لكم ، يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل ، فلقد كثر القتل إن نفع ، لقد قتلتم قتيالً ألدينه ، 
       .  إن شاءوا فدم قاتله ؛ وإن شاءوا فعقله  : فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله خبري النظرين 

  : هللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتلته خزاعة ؛ فقال عمرو أليب شريح مث ودى رسول ا

انصرف أيها الشيخ ، فنحن أعلم حبرمتها منك ، إا ال متنع سافك دم ، وال خالع طاعة ، وال مانع 
سلم أن  إين كنت شاهداً وكنت غائباً ، لقد أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : جزية ، فقال أبو شريح 

    . يبلغ شاهدنا غائبنا ، وقد أبلغتك ، فأنت وشأنك 

     أول قتيل وداه عليه السالم يوم الفتح 

 وبلغين أن أول قتيل وداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح جنيدب بن األكوع  : قال ابن هشام 
    . ، قتلته بنو كعب ، فوداه مبائة ناقة 

     رسول بمكة تخوف األنصار من بقاء ال

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح مكة ودخلها ، قام  :  وبلغين عن حيىي بن سعيد  : قال ابن هشام 
 أترون رسول اهللا صلى اهللا عليه  : على الصفا يدعو اهللا ، وقد أحدقت به األنصار ، فقالوا فيما بينهم 

 ال شيء يا  :  قالوا  ؟  ماذا قلتم  :  فلما فرغ من دعائه قال  ؟ وسلم ، إذ فتح اهللا عليه أرضه وبلده يقيم ا 
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 احمليا حمياكم ،  !  معاذ اهللا  : رسول اهللا ؛ فلما يزل م حىت أخربوه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
    . واملمات مماتكم 

    : كسر األصنام 

ناد له ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيد اهللا  وحدثين من أثق به من أهل الرواية يف إس : قال ابن هشام 
 دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته ،  : بن عبداهللا ، عن ابن عباس ، قال 

فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص ، فجعل النيب صلى اهللا عيه وسلم يشري بقضيب يف 
 فما أشار إىل صنم منها  ""   جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً   ""   : يده إىل األصنام ويقول 

يف وجهه إال وقع لقفاه ، وال أشار إىل قفاه ، إال وقع لوجهه ، حىت ما بقي منها صنم إال وقع ؛ فقال 
    : متيم بن أسد اخلزاعي يف ذلك 

 ملن يرجوا الثواب أو العقابا   ويف األصنام معترب وعلم 

 وحدثين أن فضالة بن عمري بن امللوح الليثي أراد قتل النيب صلى اهللا عليه  :  قال ابن هشام   : م فضالة إسال
 قال  ؟  أفضالة  : وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح ؛ فلما دنا منه ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :  ال شيء ، كنت أذكر اهللا ؛ قال  :  قال  ؟ فسك  ماذا كنت حتدث به ن :  نعم فضالة يا رسول اهللا ؛ قال  : 

 استغفر اهللا ، مث وضع يده على صدره ، فسكن قلبه ؛ فكان  : فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 
  :  قال فضالة  .  واهللا ما رفع يده عن صدري حىت ما من خلق اهللا شيء أحب إيل منه  : فضالة يقول 

 ال ، وانبعث  :  هلم إيل احلديث ، فقلت  : مررت بامرأة كنت أحتدث إليها ، فقالت فرجعت إىل أهلي ، ف
    : فضالة يقول 

 يأىب عليك اهللا واإلسالم   قالت هلم إىل احلديث فقلت ال 

 بالفتح يوم تكسر األصنام  لوما رأيت حممداً وقبيله

 والشرك يغشى وجهه اإلظالم  لرأيت دين اهللا أضحى بينا

    : ن لصفوان بن أمية األما

 خرج صفوان بن أمية يريد جدة  :  فحدثين حممد بن جعفر ، عن عروة بن الزبري ، قال  : قال ابن إسحاق 
 يا نيب اهللا إن صفوان بن أمية سيد قومه ، وقد خرج  : لريكب منها إىل اليمن ، فقال عمري بن وهب 

 يا رسول اهللا ،  :  هو آمن ؛ قال  :  اهللا عليك ؛ قال هارباً منك ، ليقذف نفسه يف البحر ، فأمنه ، صلى
 فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمامته اليت دخل فيها مكة ،  . فأعطين آية يعرف ا أمانك 
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 يا صفوان ، فداك أيب وأمي ، اهللا  : فخرج ا عمري حىت أدركه ، وهو يريد أن يركب يف البحر ، فقال 
  !  وحيك  :  لكها ، فهذا أمان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جئتك به ؛ قال اهللا يف نفسك أن

       . أغرب عين فال تكلمين 

 أي صفوان ، فداك أيب وأمي ، أفضل الناس ، وأبر الناس ، وأحلم الناس ، وخري الناس ، ابن عمك  : قال 
 هو أحلم من ذاك  : خافه على نفسي ، قال  إين أ : ، عزه عزك ، وشرفه شرفك ، وملكه ملكك ، قال 

 إن هذا يزعم  :  فرجع معه حىت وقف به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال صفوان  . وأكرم 
  .  أنت باخليار فيه أربعة أشهر  :  فاجعلين فيه باخليار شهرين ؛ قال  :  صدق ؛ قال  : أنك قد أمنتىن ، قال 

 اغرب عين ، فال  !  وحيك  : ثين رجل من قريش من أهل العلم أن صفوان قال لعمري  وحد : قال ابن هشام 
    . تكلمين ، فإنك كذاب ، ملا كان صنع به ، وقد ذكرناه يف آخر حديث يوم بدر 

    : إسالم عكرمة وصفوان 

 -وليد  أن أم حكيم بنت احلارث بن هشام ، وفاختة بنت ال :  وحدثين الزهري  : قال ابن إسحاق 

 أسلمتا ؛ فأما أم حكيم -وكانت فاختة عند صفوان بن أمية ، وأم حكيم عند عكرمة بن أيب جهل 
فاستأمنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعكرمة ، فأمنه ، فلحقت به باليمن ، فجاءت به ؛ فلما أسلم 

  :  قال ابن إسحاق  . ول عكرمة وصفوان أقرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم عندمها على النكاح األ

 رمى حسان ابن الزبعرى وهو بنجران ببيت  :  قال  : وحدثين سعيد بن عبدالرمحن بن حسان بن ثابت 
    : واحد ما زاده عليه 

 جنران يف عيش أحذ لئيم   ال تعدمن رجالً أحلك بغضه 

    :  حني أسلم  : ، فقال فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم 

 راتق ما فتقت إذ أنا بور  يا رسول املليك إذ لساين

 ومن مال ميله مثبور   إذ أباري الشيطان يف سنن الغي 

 مث قليب الشهيد أنت النذير  آمن اللحم والعظام لريب

 من لؤي وكلهم مغرور  إنين عنك زاجر مث حيا

    : بعري أيضاً حني أسلم  وقال عبداهللا بن الز : قال ابن إسحاق 

 والليل معتلج الرواق يم  منع الرقاد بالبل ومهوم

 فيه فبت كأنين حمموم  مما أتاين أن أمحد المين

 عريانة سرح اليدين غشوم   يا خري من محلت على أوصاهلا 
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 أسديت إذ أنا يف الضالل أهيم  إين ملعتذر إليك من الذي

 تأمرين ا خمزومسهم و  أيام تأمرين بأغوى خطة

 أمر الغواة وأمرهم مشئوم  وأمد أسباب الردى ويقودين

 قليب وخمطئ هذه حمروم  فاليوم آمن بالنيب حممد

 ودعت أواصر بيننا وحلوم  مضت العداوة وانقضت أسباا

 زللي فانك راحم مرحوم  فاغفر فدى لك والداي كالمها

  خمتومنور أغر وخامت  وعليك من علم املليك عالمة

 شرفا وبرهان اإلله عظيم  أعطاك بعد حمبة برهانه

 حق وأنك يف العباد جسيم  ولقد شهدت بأن دينك صادق

 مستقبل يف الصاحلني كرمي  واهللا يشهد أن أمحد مصطفى

 فرع متكن يف الذرا وأروم  قرم عال بنيانه من هاشم

 هبرية يبقى على كفره وما قاله من الشعر يف إسالم  .  وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له  : قال ابن هشام 
 وأما هبرية بن أيب وهب املخزومي فأقام ا حىت مات كافراً ، كانت عنده أم  :  قال ابن إسحاق  : زوجته 

    : هانئ بنت أيب طالب ، وامسها هند ، وقد قال حني بلغه إسالم أم هانئ 

 سباا وانفتاهلاكذاك النوى أ  أشاقتك هند أم أتاك سؤاهلا

 بنجران يسري بعد ليل خياهلا   وقد أرقت يف رأس حصن ممنع 

 وتعذلين بالليل ضالهلا  وعاذلة هبت بليل تلومين

 سأردى وهل يردين إال زياهلا  وتزعم أين إن أطعت عشرييت

 على أي حال أصبح اليوم حاهلا  فإين ملن قوم إذا جد جدهم

 ذا كان من حتت العوايل جماهلاإ  وإين حلام من وراء عشرييت

 خماريق ولدان ومنها ظالهلا  وصارت بأيديها السيوف كأا

 على اهللا رزقي نفسها وعياهلا  وإين ألقلي احلاسدين وفعلهم

 لكالنبل وى ليس فيها نصاهلا  وإن كالم املرء يف غري كنهه

 وعطفت األرحام منك حباهلا  فإن كنت قد تابعت دين حممد

    

 ململمة غرباء يبس بالهلا   فكوين على أعلى سحيق ضبة 
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    .  وقطعت األرحام منك حباهلا  :  ويروى  : قال ابن إسحاق 

    : عدة من فتح مكة 

  .  من بين سليم سبع مائة  .  وكان مجيع من شهد فتح مكة من املسلمني عشرة آالف  : قال ابن إسحاق 

 ألف وثالثة  :  أربع مائة ، ومن مزينة  :  أربع مائة ، ومن أسلم  : غفار  ألف ؛ ومن بين  : ويقول بعضهم 
    . نفر ، وسائرهم من قريش واألنصار وحلفائهم ، وطوائف العرب من متيم وقيس وأسد 

    : شعر حسان في فتح مكة 

    : وكان مما قيل من الشعر يف يوم الفتح قول حسان بن ثابت األنصاري 

 إىل عذراء مرتهلا خالء   فاجلواءعفت ذات األصابع

 تعفيها الروامس والسماء   ديار من بين احلسحاس قفر 

 خالل مروجها نعم وشاء  وكانت ال يزال ا أنيس

 يؤرقىن إذا ذهب العشاء  فدع هذا ، ولكن من لطيف

 فليس لقلبه منها شفاء  لشعثاء اليت قد تيمته

 ل وماءيكون مزاجها عس  كأن خبيئة من بيت رأس

 فهن لطيب الراح الفداء  إذا ما األشربات ذكرن يوماً

 إذا ما كان مغث أو حلاء  نوليها املالمة إن أملنا

 وأسداً ما ينهنهنا اللقاء  ونشرا فتتركنا ملوكا

 تثري النقع موعدها كداء  عدمنا خيلنا إن مل تروها

 على أكتافها األصل الظماء  ينازعن األعنة مصغيات

 يلطمهن باخلمر النساء  ل جيادنا متمطراتتظ

 وكان الفتح وانكشف الغطاء  فإما تعرضوا عنا اعتمرنا

 يعني اهللا فيه من يشاء  وإال فاصربوا جلالد يوم

 وروح القدس ليس له كفاء  وجربيل رسول اهللا فينا

 يقول احلق إن نفع البالء  وقال اهللا قد أرسلت عبداً

 فقلتهم ال نقوم وال نشاء  شهدت به فقوموا صدقوه

 هم األنصار عرضتها اللقاء  وقال اهللا قد سريت جنداً
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 سباب أو قتال أو هجاء  لنا يف كل يوم من معد

 ونضرب حني ختتلط الدماء  فنحكم بالقوايف من هجانا

 مغلغلة فقد برح اخلفاء  أال أبلغ أبا سفيان عين

 ا اإلماءوعبدالدار ساد  بأن سيوفنا تركتك عبداً

 وعند اهللا يف ذاك اجلزاء  هجوت حممداً وأجبت عنه

 فشركما خلريكما الفداء  أجوه ولست له بكفء

 أمني اهللا شيعته الوفاء  هجوت مباركا براً حنيفاً

  ؟ وميدحه وينصره سواء   أمن يهجو رسول اهللا منكم

 لعرض حممد منكم وقاء  فإن أيب ووالده وعرضي

 وحبري ال تكدره الدالء   عيب فيهلساين صارم ال

 وبلغين عن الزهري أنه قال  .  لساين صارم ال عتب فيه  :  ويروي  .  قاهلا حسان يوم الفتح  : قال ابن هشام 
 ملا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النساء يلطمن اخليل باخلمر تبسم إىل أيب بكر الصديق رضى اهللا  : 

    . عنه 

    : م يعتذر مما قاله ابن سالم أنس بن زني

 وقال أنس بن زنيم الديلي يعتذر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما كان قال فيهم  : قال ابن إسحاق 
    : عمرو بن سامل اخلزاعي 

 بل اهللا يهديهم وقال لك اشهد  أأنت الذي دى معد بأمره

  حممدأبر وأويف ذمة من   وما محلت من ناقة فوق رحلها 

 إذا راح كالسيف الصقيل املهند  أحث على خري وأسبغ نائال

 وأعطى لرأس السابق املتجرد  وأكسى لربد اخلال قبل ابتذاله

 وأن وعيداً منك كاألخذ باليد  تعلم رسول اهللا أنك مدركي

 على كل صرم متهمني ومنجد  تعلم رسول اهللا أنك قادر

 اذبون املخلفو كل موعدهم الك  تعلم بأن الركب ركب عومير

 فال محلت سوطي إيل إذن يدي  ونبوا رسول اهللا أين هجوته

 أصيبوا بنحس ال بطلق وأسعد  سوى أنين قد قلت ويل أم فتية

 كفاء فعزت عربيت وتبلدي  أصام من مل يكن لدمائهم
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 بعبد بن عبداهللا وابنة مهود   فإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا 

 مجيعا فإال تدمع العني أكمد  سلمى تتابعواذويب وكلثوم و

  ؟ وأخوته وهل ملوك كأعبد   وسلمى ليس حي كمثله

 هرقت تبني عامل احلق واقصد  فإين ال دينا فتقت وال دما

    : ما قاله بديل في الرد على ابن زنيم 

    : فأجابه بديل بن عبد مناف ابن أم أصرم ، فقال 

 فأال عدياً إذ تطل وتبعد  بكى أنس رزنا فأعوله البكا

 فتعذر إذ ال يوقد احلرب موقد  بكيت أبا عبس لقرب دمائها

 كرام فسل ، منهم نضيل ومعبد  أصام يوم اخلنادم فتية

 عليهم وإن مل تدمع العني فاكمدوا  هنالك إن تسفح دموعك ال تلم

    .  وهذه األبيات يف قصيدة له  : قال ابن هشام 

    : هير في يوم الفتح شعر بجير بن ز

    :  وقال جبري بن زهري بن أيب سلمى يف يوم الفتح  : قال ابن إسحاق 

 مزينة غدوة وبنو خفاف  نفى أهل احلبلق كل فج

 اخلري بالبيض اخلفاف  ضربناهم مبكة يوم فتح النيب

 وألف من بىن عثمان واف  صبحناهم بسبع من سليم

  باملريشة اللطافورشقا  نطا أكتافهم ضربا وطعنا

 كما انصاع الفواق من الرصاف  ترى بني الصفوف هلا حفيفا

 بأرماح مقومة الثقاف  فرحنا واجلياد جتول فيهم

 وآبوا نادمني على اخلالف  فأبنا غامنني مبا اشتهينا

 مواثقنا على حسن التصايف  وأعطينا رسول اهللا منا

  بانصرافغداة الروع منا  وقد مسعوا مقالتنا فهموا

    : شعر عباس بن مرداس في فتح مكة 
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    :  وقال عباس بن مرداس السلمي يف فتح مكة  : قال ابن هشام 

 ألف تسيل به البطاح مسوم  منا مبكة يوم فتح حممد

 وشعارهم يوم اللقاء مقدم   نصروا الرسول وشاهدوا أيامه 

 ضنك كأن اهلام فيه احلنتم  يف مرتل ثبتت به أقدامهم

 حىت استقاد هلا احلجاز األدهم  جرت سنابكها بنجد قبلها

 حكم السيوف لنا وجد مزحم  اهللا مكنه له وأذله

 متطلع ثغر املكارم خضرم  عود الرياسة شامخ عرنينه

 إسالم عباس بن مرداس

    سبب إسالم ابن مرداس 

لعلم بالشعر ، وحديثه أنه كان  وكان إسالم عباس بن مرداس ، فيما حدثين بعض أهل ا : قال ابن هشام 
 أي بين ، اعبد  : ألبيه مرداس وثن يعبده ، وهو حجر كان يقال له ضمار ، فلما حضر مرداس قال لعباس 

    : ضمار فإنه ينفعك ويضرك ، فبينا عباس يوماً عند ضمار ، إذ مسع من جوف ضمار منادياً يقول 

 املسجدأودى ضمار وعاش أهل   قل للقبائل من سليم كلها

 بعد ابن مرمي من قريش مهتدى  إن الذي ورث النبوة واهلدى

 قبل الكتاب إىل النيب حممد  أودى ضمار وكان يعبد مرة

 قال ابن هشام  :  شعر جعدة يف يوم الفتح  . فحرق عباس ضمار ، وحلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم 
    :   وقال جعدة بن عبداهللا اخلزاعي يوم فتح مكة : 

 حلني له يوم احلديد متاح   أكعب بن عمرو دعوة غري باطل 

 لتقتله ليال بغري سالح  أتيحت له من أرضه ومسائه

 ولفتا سددناه وفج طالح  وحنن األىل سدت غزال خيولنا

 ذوي عضد من خيلنا ورماح  خطرنا وراء املسلمني جبحفل

    :  وقال جبيد بن عمران اخلزاعي   : كة  شعر جبيد يف فتح م . وهذه األبيات يف أبيات له 

 ركام صحاب اهليدب املتراكب  وقد أنشأ اهللا السحاب بنصرنا

 كتاب أتى من خري ممل وكاتب   وهجرتنا يف أرضنا عندنا ا 

 لندرك ثأراً بالسيوف القواضب  ومن أجلنا حلت مبكة حرمة
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  كنانة ومسري علي لتاليف خطأ خالد مسري خالد بن الوليد بعد الفتح إىل بين جذمية من 

    : وصاة الرسول له وما كان منه 

 وقد بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما حول مكة السرايا تدعو إىل اهللا عز  : قال ابن إسحاق 
وجل ، ومل يأمرهم بقتال ، وكان ممن بعث خالد بن الوليد ، وأمره أن يسري بأسفل امة داعياً ، ومل 

 وقال عباس بن مرداس السلمي يف  :  قال ابن هشام  . ثه مقاتالً ، فوطئ بين جذمية ، فأصاب منهم يبع
    : ذلك 

 وقدمته فإنه قد تقدما  فإن تك أمرت يف القوم خالدا

 نصيب به يف احلق من كان أظلما  جبند هداه اهللا أنت أمريه

  .  يوم حنني ، سأذكرها إن شاء اهللا يف موضعها  وهذان البيتان يف قصيدة له يف حديث : قال ابن هشام 

  :  فحدثين حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن أيب جعفر حممد بن علي ، قال  : قال ابن إسحاق 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد حني افتتح مكة داعياً ، ومل يبعثه مقاتالً ، ومعه 
بن منصور ، ومدجل بن مرة ، فوطئوا بين جذمية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ،  سليم  : قبائل من العرب 

  :  قال ابن إسحاق  .  ضعوا السالح فإن الناس قد أسلموا  : فلما رآه القوم أخذوا السالح ، فقال خالد 

ح قال رجل منا  ملا أمرنا خالد أن نضع السال :  قال  : فحدثين بعض أصحابنا من أهل العلم من بين جذمية 
 ما بعد وضع السالح إال اإلسار ، وما بعد  !  إنه خالد واهللا  !  ويلكم يا بين جذمية  : يقال له جحدم 

 يا  :  فأخذه رجال من قومه ، فقالوا  :  قال  . اإلسار إال ضرب األعناق ، واهللا ال أضع سالحي أبداً 
  .  ووضعوا السالح ، ووضعت احلرب ، وأمن الناس  إن الناس أسلموا ؟ جحدم ، أتريد أن تسفك دماءنا 

 فحدثين حكيم  :  قال ابن إسحاق  . فلم يزالوا به حىت نزعوا سالحه ، ووضع القوم السالح لقول خالد 
 فلما وضعوا السالح أمر م خالد عند ذلك ، فكتفوا ،  : بن حكيم ، عن أيب جعفر حممد بن علي ، قال 

قتل من قتل منهم ؛ فلما انتهى اخلرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، رفع مث عرضهم على السيف ، ف
   :  الرسول يتربأ من فعل خالد  .  اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد  : يديه إىل السماء ، مث قال 

 قال رسول  : قال حدثين بعض أهل العلم ، أنه حدث عن إبراهيم بن جعفر احملمودي ،  : قال ابن هشام 
 رأيت كأين لقمت لقمة من حيس فالتذذت طعمها ، فاعترض يف حلقي منها  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 يا رسول اهللا ، هذه  :  فقال أبو بكر الصديق رضى اهللا عنه  . شيء حني ابتلعتها ، فأدخل علي يده فرتعه 
  . ويكون يف بعضها اعتراض ، فتبعث علياً فيسهله سرية من سراياك تبعثها ، فيأتيك منها بعض ما حتب ، 
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 وحدثين أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربه اخلرب ،  : قال ابن هشام 
 نعم ، قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة  :  فقال  ؟  هل أنكر عليه أحد  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لد ، فسكت عنه ، وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب ، فراجعه ، فاشتدت مراجعتهما ، ، فنهمه خا
  .  أما األول يا رسول اهللا فابين عبداهللا ، وأما اآلخر فسامل ، موىل أيب حذيفة  : فقال عمر بن اخلطاب 

م بن حكيم ، عن أيب  فحدثين حكي :  قال ابن إسحاق   : إرساله صلى اهللا عليه وسلم علياً بدية بين جذمية 
 مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ،  : جعفر حممد بن علي قال 

 فخرج  .  يا علي ، اخرج إىل هؤالء القوم ، فانظر يف أمرهم ، واجعل أمر اجلاهلية حتت قدميك  : فقال 
 اهللا عليه وسلم ، فودى هلم الدماء وما أصيب هلم علي حىت جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول اهللا صلى

من األموال ، حىت أنه ليدي هلم ميلغة الكلب ، حىت إذا مل يبق شيء من دم وال مال إال وداه ، بقيت معه 
 هل بقي لكم بقية من دم أو مال مل يود  : بقية من املال ، فقال هلم علي رضوان اهللا عليه حني فرغ منهم 

 فإين أعطيكم هذه البقية من هذا املال ، احتياطاً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  ال ، قال  :  قالوا  ؟ لكم 
 أصبت  :  فقال  : ، مما يعلم وال تعلمون ، ففعل ، مث رجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه اخلرب 

بل القبلة قائماً شاهراً يديه ، حىت إنه لريى  مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستق :  قال  ! وأحسنت 
      .  اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ، ثالث مرات  : مما حتت منكبيه ، يقول 

 ما قاتلت  :  إنه قال  :  وقد قال بعض من يعذر خالداً  :  قال ابن إسحاق   : معذرة خالد يف قتال القوم 
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمرك أن  : ن حذافة السهمي ، وقال حىت أمرين بذلك عبداهللا ب

 صبأنا  :  ملا أتاهم خالد ، قالوا  :  قال أبو عمرو املدين  :  قال ابن هشام  . تقاتلهم المتناعهم من اإلسالم 
 كان جحدم قال هلم  وقد :  قال ابن إسحاق   :  ما وقع بني عبدالرمحن بن عوف وخالد بن الوليد  . صبأنا 

 يا بين جذمية ، ضاع الضرب ، قد كنت  : حني وضعوا السالح ورأى ما يصنع خالد ببين جذمية 
 قد كان بني خالد وبني عبدالرمحن بن عوف ، فيما بلغين ، كالم يف ذلك ،  . حذرتكم ما وقعتم فيه 

 فقال  .  إمنا ثأرت بأبيك  : فقال   .  عملت بأمر اجلاهلية يف اإلسالم  : فقال له عبدالرمحن بن عوف 
 كذبت ، قد قتلت قاتل أيب ، ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن املغرية ، حىت كان بينهما شر  : عبدالرمحن 

 مهالً يا خالد ، دع عنك أصحايب ، فواهللا لو كان  :  فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال  . 
 ما كان بني قريش  . ل اهللا ما أدركت غدوة رجل من أصحايب وال روحته لك أحد ذهباً مث أنفقته يف سبي

 وكان الفاكه بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، وعوف بن عبد مناف   : وبين جذمية يف اجلاهلية 
بن عبداحلارث بن زهرة ، وعفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس قد خرجوا جتاراً إىل اليمن ، ومع 

 فلما أقبلوا محلوا مال رجل من بين جذمية بن عامر ، كان  . فان ابنه عثمان ، ومع عوف ابنه عبدالرمحن ع
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هلك باليمن ، إىل ورثته ، فادعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام ، ولقيهم بأرض بين جذمية قبل أن 
ال ليأخذوه ، وقاتلوه ، فقتل عوف يصلوا إىل أهل امليت ، فأبوا عليه ، فقاتلهم مبن معه من قومه على امل

بن عبد عوف ، والفاكه بن املغرية ، وجنا عفان أيب العاص وابنه عثمان ، وأصابوا مال الفاكه بن املغرية ، 
 وقتل عبدالرمحن بن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه ، فهمت  . ومال عوف بن عبد عوف ، فانطلقوا به 

 ما كان مصاب أصحابكم عن مأل منا ، إمنا عدا عليهم قوم  : مية قريش بغزو بين جذمية ، فقالت بنو جذ
جبهالة ، فأصابوهم ومل نعلم ، فنحن نعقل لكم ما كان قبلنا من دم أو مال ، فقبلت قريش ذلك ، 

 وقد قال قائل من بين جذمية ،   :  ما قيل من الشعر فيما كان بني خالد وجذمية  . ووضعوا احلرب 
    : مرأة يقال هلا سلمى  ا : ويعضهم يقول 

 لالقت سليم يوم ذلك ناطحا  ولوال مقال القوم للقوم أسلموا

 ومرة حىت يتركوا الربك ضاحبا  ملا صعهم بسر وأصحاب جحدم

 أصيب ومل جيرح وقد كان جارحا   فكائن ترى يوم الغمصياء من فىت 

 غداتئذ منهن من كان ناكحا  ألظت خبطاب األيامى وطلقت

 ما قاله عباس بن مرداس يف الرد  .  بسر ، وألظت خبطاب ، عن غري ابن إسحاق  :  قوله  :  هشام قال ابن
    :  فأجابه عباس بن مرداس ، ويقال بل اجلحاف بن حكيم السلمي  :  قال ابن إسحاق   : على ما قيل 

 لكبش الوغى يف اليوم واألمس ناطحا  دعي عنك تقوال الضالل كفى بنا

 غداة عال جا من األمر واضحا   بالتعذر منكمفخالد أوىل

 سوانح ال تكبو له وبوارحا  معانا بأمر اهللا يزجي إليكم

 عوابس يف كأيب الغبار كواحلا  نعوا مالكا بالسهل ملا هبطنه

 تركتم عليه نائحات ونائحا  فإن نك أثكلناك سلمى فمالك

    : اجلحاف بن حكيم السلمي  قال  : ما قاله اجلحاف رداً على ما قيل أيضاً 

 حنينا وهي دامية الكالم  شهدن مع النيب مسومات

 سنابكهن بالبلد احلرام   وغزوة خالد شهدت وجرت 

 وجوها ال تعرض للطام  نعرض للطعان إذا التقينا

 إذا هز الكماة وال أرامي  ولست خبالع عين ثيايب

 سامإىل العلوات بالعضب احل  ولكين جيول املهر حتيت
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       : خرب ابن أيب حدرد مع بين جذمية 

 وحدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس ، عن الزهري ، عن ابن أيب حدرد  : قال ابن إسحاق 
 فىت من بين جذمية ، وهو يف سين ،  :  كنت يومئذ يف خيل خالد بن الوليد ، فقال يل  : األسلمي ، قال 

 هل  :  قال  ؟  ما تشاء  : ة ، ونسوة جمتمعات غري بعيد منه ، يا فىت ؛ فقلت وقد مجعت يداه إىل عنقه برم
أنت آخذ ذه الرمة ، فقائدي إىل هؤالء النسوة حىت أقضى إليهن حاجة ، مث تردين بعد ، فتصنعوا يب ما 

  : يهن ، فقال  فأخذت برمته فقدته ا ، حىت وقف عل .  واهللا ليسري ما طلبت  :  قلت  :  قال  ؟ بدا لكم 

    : امسي حبيش على نفد من العيش 

 حبلية أو ألفيتكم باخلوانق  أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم

 تكلف إدالج السرى والودائق  أمل يك أهالً أن ينول عاشق

 أثييب بود قبل إحدى الصفائق   فال ذنب يل قد قلت إذ أهلنا معا 

  باحلبيب املفارقوينأى األمري  أثييب بود قبل أن تشحط النوى

 وال راق عيين عنك بعدك رائق  فإين ال ضيعت سر أمانة

 عن الود إال أن يكون التوامق  سوى أن ما نال العشرية شاغل

 وحدثين  :  قال ابن إسحاق  .  وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر البيتني األخريين منها له  : قال ابن هشام 
 وأنت  :  قلت  : خنس ، عن الزهري عن ابن أيب حدرد األسلمي ، قال يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األ

  :  قال ابن إسحاق  .  مث انصرفت به فضربت عنقه  :  قال  . فحييت سبعاً وعشراً ، وتراً ومثانياً تترى 

 فقامت  : فحدثين أبو فراس بن أيب سنبلة األسلمي ، عن أشياخ منهم ، عمن كان حضرها منهم ، قالوا 
 قال ابن   :  شعر رجل من بين جذمية  . يه حني ضربت عنقه ، فأكبت عليه ، فما زالت حىت ماتت عنده إل

    :  وقال رجل من بين جذمية  : إسحاق 

 جزاءة بؤسى حيث سارت وحلت   جزى اهللا عنا مدجلا حيث أصبحت 

 وقد لت فينا الرماح وعلت  أقاموا على أقضاضنا يقسموا

 لقد هربت منهم خيول فشلت  ين آل حممدفواهللا لوال د

 كرجل جراد أرسلت فامشعلت  وما ضرهم أن ال يعينوا كتيبة

 فال حنن جنزيهم مبا قد أضلت  فإما ينيبوا أو يثوبوا ألمرهم

    :  فأجابه وهب رجل من بين ليث فقال  : ما أجابه به وهب الليثي 

  عامر إذ تولتفما ذنبنا يف   دعونا إىل اإلسالم واحلق عامراً 
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 ألن سفهت أحالمهم مث ضلت  وما ذنبنا يف عامر ال أبا هلم

    :  وقال رجل من بين جذمية  : شعر رجل من بين جذمية 

 وأصحابه إذ صبحتنا الكتائب  ليهنئ بين كعب مقدم خالد

 وقد كنت مكفيا لو أنك غائب  فالترة يسعى ا ابن خويلد

 وال الداء من يوم الغميصاء ذاهب  فال قومنا ينهون عنا غوام

 وقال غالم من بين جذمية ، وهو يسوق بأمه وأختني له وهو هارب  : شعر غالم جذمى هارب أمام خالد 
    : ن من جيش خالد 

 مشي حييات كأن مل يفزعن   رخني أذيال املروط واربعن 

   إن متنع اليوم نساء متنعن

 بنو مساحق ، يرجتزون حني مسعوا  : ال غلمة من بين جذمية ، يقال هلم  وق : ما ارجتز به غلمة من جذمية 
    : خبالد ، فقال أحدهم 

 حيوزها ذو ثلة وذو إبل   قد علمت صفراء بيضاء اإلطل 

   ألغنني اليوم ما أغىن رجل

    : وقال اآلخر 

 ال متأل احليزوم منها سا   قد علمت صفراء تليب العرسا 

 ضرب الني خماضا قعسا  ا وعساألضربن اليوم ضرب

    : وقال اآلخر 

 شثن البنان يف غداة برده   أقسمت ما إن خادر ذو لبده 

 يرزم بني أيكة وجحده  جهم احمليا ذو سبال ورده

 بأصدق الغداة مين جنده  ضار بتأكال الرجال وحده

    

 مسير خالد بن الوليد لهدم العزى

هللا صلى اله عليه وسلم خالد بن الوليد إىل العزى ، وكانت بنخلة ، خالد يهدم العزى مث بعث رسول ا
وكانت بيتا يعظمه هذا احلي من قريش وكنانة ومضر كلها ، وكانت سدنتها وحجاا بين شيبان من بين 
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سليم حلفاء بين هاشم ، فلما مسع صاحبها السلمي مبسري خالد إليها ، علق عليها سيفه ، وأسند يف اجلبل 
    : ي فيه وهو يقول الذي ه

 على خالد ألقى القناع ومشري  أيا عز شدي ال شوى هلا

 فبوئي بإمث عاجل أو تنصري   يا عز إن مل تقتلي املرء خالداً 

 وحدثين  : فلما انتهى إليها خالد هدمها ، مث رجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ابن إسحاق 
 أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه  : بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود ، قال ابن شهاب الزهري ، عن عبيد اهللا 

 وكان فتح مكة لعشر ليال  :  قال ابن إسحاق  . وسلم مبكة بعد فتحها مخس عشرة ليلة يقصر الصالة 
    . بقني من شهر رمضان سنة مثان 

  غزوة حنين في سنة ثمان بعد الفتح

     اجتماع هوازن 

 وملا مسعت هوازن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما فتح اهللا عليه من مكة ، مجعها  : قال ابن إسحاق 
مالك بن عوف النصري ، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها ، واجتمعت نصر وجشم كلها ، وسعد 
بن بكر ، وناس من بين هالل ، وهم قليل ، ومل يشهدها من قيس عيالن إال هؤالء ، وغاب عنها فلم 

 ويف بين جشم دريد بن الصمة  . ها من هوازن كعب وال كالب ، ومل يشهدها منهم أحد له اسم حيضر
شيخ كبري ، ليس فيه شيء إال التيمن برأيه ومعرفته باحلرب ، وكان شيخاً جمرباً ، ويف ثقيف سيدان هلم 

ن احلارث بن ، يف األحالف قارب بن األسود بن مسعود بن معتب ، ويف بين مالك ذو اخلمار سبيع ب
 فلما أمجع السري إىل  . مالك ، وأخوه أمحر بن احلارث ، ومجاع أمر الناس إىل مالك بن عوف النصري 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حط مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم ، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه 
    . الناس ، وفيهم دريد بن الصمة يف شجار له يقاد به 

    : شار به دريد بن الصمة ما أ

 ال حزن ضرس ، وال سهل  !  نعم جمال اخليل  :  بأوطاس ، قال  :  قالوا  ؟  بأي واد أنتم  : فلما نزل قال 
 ساق مالك بن  :  قالوا  ؟ دهس ، ما يل أمسع رغاء البعري ، واق احلمري ، وبكاء الصغري ، ويعار الشاء 

 يا  :  هذا مالك ودعي له ، فقال  :  قيل  ؟  أين مالك  :  قال  . وأبناءهم عوف مع الناس أمواهلم ونساءهم 
مالك ، إنك قد أصبحت رئيس قومك ، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من األيام ، ما يل أمسع رغاء 
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ساءهم ،  سقت مع الناس أمواهلم وأبناءهم ون :  قال  ؟ البعري ، واق احلمري ، وبكاء الصغري ، ويعار الشاء 
 فأنقض  :  أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ، ليقاتل عنهم ، قال  :  قال  ؟  ومل ذاك  : قال 

 إا إن كانت لك مل ينفعك إال رجل بسيفه  ؟  وهل يرد املنهزم شيء  !  راعي ضأن واهللا  : به ، مث قال 
 مل  :  قالوا  ؟  ما فعلت كعب وكالب  :  مث قال  . ورحمه ، وإن كانت عليك فضحت يف أهلك ومالك 

 غاب احلد واجلد ، ولو كان يوم عالء ورفعة مل تغب عنه كعب وال كالب ،  : يشهدها منهم أحد ، قال 
 عمرو بن عامر ، وعوف بن  :  قالوا  ؟ ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكالب ، فمن شهدها منكم 

، ال ينفعان وال يضران ؛ يا مالك ، إنك مل تصنع بتقدمي البيضة  ذانك اجلذعان من عامر  : عامر، قال 
بيضة هوازن إىل حنور اخليل شيئاً ، ارفعهم إىل متمنع بالدهم وعليا قومهم ، مث الق الصباء على متون 
  . اخليل فإن كانت لك حلق بك من وراءك ، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك 

 واهللا لتطيعنين يا معشر هوازن أو ألتكئن على  .  أفعل ذلك ، إنك قد كربت وكرب عقلك  واهللا ال : قال 
 أطعناك  :  وكره أن يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأي ؛ فقالوا  . هذا السيف حىت خيرج من ظهري 

    :  هذا يوم مل أشهده ومل يفتين  : ؛ فقال دريد بن الصمة 

 يها وأضعأخب ف  ياليتين فيها جذع

 وكأا شاة صدع   أقود وطفاء الزمع 

    :  أنشدين غري واحد من أهل العلم بالشعر قوله  : قال ابن هشام 

    يا ليتين فيها جذع 

    

 إذا رأيتموهم فاكسروا  :  مالك للناس  :  مث قال  :  قال ابن إسحاق   : املالئكة وعيون مالك بن عوف 
 وحدثين أمية بن عبداهللا بن عمرو بن عثمان أنه  :  قال  . رجل واحد جفون سيوفكم ، مث شدوا شدة 

 ما  !  ويلكم  :  أن مالك بن عوف بعث عيوناً من رجاله ، فأتوه وقد تفرقت أوصاهلم ، فقال  : حدث 
ما رده  رأينا رجاالً بيضاً على خيل بلق ، فواهللا ما متاسكنا أن أصابنا ما ترى ، فواهللا  :  فقالوا  ؟ شأنكم 

    . ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد 

    : بعث عبداهللا بن أبي حدرد عينا على خزاعة 

 وملا مسع م نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إليهم عبداهللا بن أيب حدرد األسلمي ،  : قال ابن إسحاق 
 فانطلق ابن أيب حدرد ،  . وأمره أن يدخل يف الناس ، فيقيم فيهم حىت يعلم علمهم ، مث يأتيه خبربهم 

فدخل فيهم ، فأقام فيهم ، حىت مسع وعلم ما قد أمجعوا له من حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
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ومسع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ، مث أقبل حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه اخلرب ، 
 كذب ابن أيب حدرد ،  : اخلطاب ، فأخربه اخلرب فقال عمر فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر بن 

  :  فقال عمر  .  إن كذبتين فرمبا كذبت باحلق يا عمر ، فقد كذبت من هو خري مين  : فقال ابن أيب حدرد 

 قد كنت ضاالً  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ؟ يا رسول اهللا ، أال تسمع ما يقول ابن أيب حدرد 
    . داك اهللا يا عمر ، فه

    : استعارة الرسول أدراع صفوان 

فلما أمجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السري إىل هوازن ليلقاهم ، ذكر له أن عند صفوان بن أمية 
 يا أبا أمية ، أعرنا سالحك هذا نلق فيه  :  فقال  . أدراعاً له وسالحاً ، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك 

 ليس  :  بل عارية ومضمونة حىت نؤديها إليك ؛ قال  :  قال  ؟  أغصبا يا حممد  : ، فقال صفوان عدونا غداً 
ذا بأس فأعطاه مائة درع مبا يكفيها من السالح ، فزعموا أن رسول اهللا صلى اله عليه وسلم سأله أن 

    . يكفيهم محلها ، ففعل 

    : من أمره عليه السالم على مكة 

ج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آالف من أصحابه الذين  مث خر : قال 
خرجوا معه ، ففتح اهللا م مكة ، فكانوا اثين عشر ألفاً ، واستعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لناس ، مث عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس على مكة ، أمرياً على من ختلف عنه من ا
    . مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على وجهه يريد لقاء هوازن 

    : قصيدة ابن مرداس 

    : فقال عباس بن مرداس السلمي 

 وسط البيوت ولون الغول ألوان   أصابت العام رعالً غول قومهم 

 خيل ابن هوذة ال تنهى وإنسان  يا هلف أم كالب إذ تبيتهم

 أن ابن عمكم سعد ودمهان   عقد ذمتكمال تلفظوها وشدوا

 ما دام يف النعم املأخوذ ألبان  لن ترجعوها وإن كانت جمللة

 وسال ذو شوغر منها وسلوان  شنعاء جلل من سوآا حضن

 كل شواء العري جوفان : إذ قال   ليست بأطيب مما يشتوي حذف
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 نواداء اليماين فإن مل يغدروا خا  ويف هوازن قوم غري أن م

 ولو كناهم بالطعن قد النوا  فيهم أخ لو وفوا أو بر عهدهم

 مين رسالة نصح فيه تبيان  أبلغ هوازن أعالها وأسفلها

 جيشا له يف فضاء األرض أركان  أين أظن رسول اهللا صاحبكم

 واملسلمون عباد اهللا غسان  فيهم أخوكم سليم غري تارككم

 ربان بنو عبس وذبيانواألج  ويف عضادته اليمىن بنو أسد

 ويف مقدمه أوس وعثمان   تكاد ترجف منه األرض رهبته 

 أبلغ هوازن أعالها وأسفلها ،  :  من قوله  :  قال ابن هشام  .  قبيال مزينة  :  أوس وعثمان  : قال ابن إسحاق 
ن إسحاق جعلهما إىل آخرها يف هذا اليوم ، وما قبل ذلك يف غري هذا اليوم ، ومها مفصولتان ، ولكن اب

       . واحدة 

    : قصة ذات أنواط 

 وحدثين ابن شهاب الزهري ، عن سنان بن أيب سنان الدؤيل ، عن أيب واقد الليثي ،  : قال ابن إسحاق 
 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني وحنن حديثو عهد  : أن احلارث بن مالك ، قال 

 وكانت كفار قريش ومن سواهم من العرب هلم شجرة  :  معه إىل حنني ، قال  فسرنا : باجلاهلية ، قال 
 ذات أنواط ، يأتوا كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ، ويذحبون عندها ،  : عظيمة خضراء ، يقال هلا 

يمة  فرأينا وحنن نسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سدرة خضراء عظ :  قال  . ويعكفون عليها يوماً 
 قال  .  يا رسول اهللا ، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط  :  فتنادينا من جنبات الطريق  : ، قال 

 اهللا أكرب ، قلتم ، والذي نفس حممد بيده ، كما قال قوم موسى ملوسى  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 إا السنن ، لتركنب سنن من كان قبلكم  .   ""  ون  اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة ، قال إنكم قوم جتهل  ""   : 
 .    

    : ثبات الرسول وبعض الصحابة في لقاء هوازن 

 فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبدالرمحن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبداهللا  : قال ابن إسحاق 
ة أجوف حطوط ، إمنا ننحدر فيه احنداراً ،  ملا استقبلنا وادي حنني احندرنا يف واد من أودية ام : ، قال 

 ويف عماية الصبح ، وكان القوم قد سبقونا إىل الوادي ، فكمنوا لنا يف شعابه وأحنائه ومضايقه ،  : قال 
وقد أمجعوا ويئوا وأعدوا ، فواهللا ما راعنا وحنن منحطون إال الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد ، 
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 واحناز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات اليمن ، مث  .  ال يلوي أحد على أحد وانشمر الناس راجعني ،
 فال شيء ، محلت اإلبل  :  قال  .  هلموا إيل ، أنا رسول اهللا ، أنا حممد بن عبداهللا  ؟  أين أيها الناس  : قال 

 وسلم نفر من املهاجرين بعضها على بعض ، فانطلق الناس ، إال أنه قد بقي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه
    . واألنصار وأهل بيته 

    : من ثبت معه صلى اهللا عليه وسلم 

وفيمن ثبت معه من املهاجرين أبو بكر وعمر ، ومن أهل بيته علي بن أيب طالب والعباس بن عبداملطلب 
زيد ، وأمين بن ، وأبو سفيان بن احلارث ، وابنه ، والفضل بن العباس ، وربيعة بن احلارث ، وأسامة بن 

اسم ابن أيب سفيان بن احلارث جعفر ، واسم أيب سفيان املغرية ؛  :  قال ابن هشام  . عبيد ، قتل يومئذ 
 وحدثين عاصم بن  :  قال ابن إسحاق  . وبعض الناس يعد فيهم قثم بن العباس ، وال يعد ابن أيب سفيان 

 ورجل من هوزان على مجل  : ر بن عبداهللا ، قال عمر بن قتادة ، عن عبدالرمحن بن جابر ، عن أبيه جاب
له أمحر ، بيده راية سوداء يف رأس رمح له طويل ، أمام هوازن ، وهوازن خلفه ، إذا أدرك طعن برحمه ، 

    . وإذا فاته الناس رفع رحمه ملن وراءه فاتبعوه 

    : أبو سفيان بن حرب وبعض الناس يشمت بالمسلمين 

لما ازم الناس ، ورأى من كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جفاة أهل  ف : قال ابن إسحاق 
 ال تنتهي هزميتهم  : مكة اهلزمية ، تكلم رجال منهم مبا يف أنفسهم من الضغن ، فقال أبو سفيان بن حرب 

 -ة بن احلنبل  كلد :  قال ابن هشام - وصرخ جبلة بن احلنبل  . دون البحر ، وإن األزالم ملعه يف كنانته 

 أال بطل  : وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك يف املدة اليت جعل له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 اسكت فض اهللا فاك ، فواهللا ألن يربين رجل من قريش أحب إىل من أن  :  فقال له صفوان  ! السحر اليوم 

    . يربين رجل من هوازن 

    : حسان يهجو كلدة 

    :  وقال حسان بن ثابت يهجو كلدة  : هشام قال ابن 

 أبو حنبل يرتو على أم حنبل  رأيت سواداً من بعيد فراعين

 ذراع قلوص من نتاج ابن عزهل  كأن الذي يرتو به فوق بطنها

    . أنشدنا أبو زيد هذين البيتني ، وذكر لنا أنه هجا ما صفوان بن أمية ، وكان أخا كلدة ألمه 
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    : ة يحاول قتل الرسول صلى اهللا عليه وسلم شيبة بن طلح

 اليوم أدرك ثأري من  :  وقال شيبة بن عثمان بن أيب طلحة ، أخو بين عبدالدار ، قلت  : قال ابن إسحاق 
 فأدرت برسول اهللا ألقتله ، فأقبل شيء حىت  : حممد ، وكان أبوه قتل يوم أحد ، اليوم أقتل حممداً ، قال 

      .  أطق ذاك ، وعلمت أنه ممنوع مين تغشى فؤداي ، فلم

 وحدثين بعض أهل مكة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حني فصل من مكة  : قال ابن إسحاق 
 وزعم بعض  :  قال ابن إسحاق  .  لن نغلب اليوم من قلة  : إىل حنني ، ورأى كثرة من معه من جنود اهللا 

    .  الناس أن رجالً من بين بكر قاهلا

    : النصر للمسلمين 

 إين ملع  :  وحدثين الزهري ، عن كثري بن العباس ، عن أبيه العباس بن عبداملطلب ، قال  : قال ابن إسحاق 
 وكنت امرأ جسيماً  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخذ حبكمة بغلته البيضاء قد شجرا ا ، قال 

 أين أيها  : لى اهللا عليه وسلم يقول حني رأى ما رأى من الناس  ورسول اهللا ص :  قال  . شديد الصوت 
 يا معشر أصحاب  :  يا عباس ، اصرخ يا معشر األنصار  :  فلم أر الناس يلوون على شيء ، فقال  ؟ الناس 

خذ  فيذهب الرجل ليثين بعريه ، فال يقدر على ، ذلك فيأ :  قال  !  لبيك لبيك  :  فأجابوا  : السمرة ، قال 
درعه فيقذفها يف عنقه ؛ ويأخذ سيفه ترسه ، ويقتحم عن بعريه ، وخيلي سبيله ، فيؤم الصوت ، حىت 

 حىت إذا اجتمع إليه منهم مائة ، استقبلوا الناس ، فاقتتلوا ،  . ينتهي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وكانوا صرباً عند احلرب  .  يا للخزرج  :  مث خلصت أخرياً  .  يا لألنصار  : وكانت الدعوى أول ما كانت 

 اآلن  :  فنظر إىل جمتلد القوم وهم جيتلدون ، فقال  . ، فأشرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ركائبه 
    . محي الوطيس 

    : قتل علي صاحب راية هوازن 

عن أبيه جابر بن عبداهللا  وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبدالرمحن بن جابر ،  : قال ابن إسحاق 
 بينا ذلك الرجل من هوزان صاحب الراية على مجله يصنع ما يصنع ، إذ هوى له علي بن أيب  : ، قال 

 فيأتيه علي بن أيب طالب من خلفه ، فضرب  : طالب رضوان اهللا عليه ورجل من األنصار يريدانه ، قال 
 الرجل ، فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه عرقويب اجلمل ، فوقع على عجزه ، ووثب األنصاري على

 واجتلد الناس ، فواهللا مارجعت راجعة الناس من هزميتهم حىت وجدوا  : ، فاجنعف عن رحله ، قال 
 والتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل  :  قال  . األسارى مكتفني عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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طلب ، وكان ممن صرب يومئذ مع رسول اله صلى اهللا عليه وسلم ، وكان أيب سفيان بن احلارث بن عبدامل
    .  أنا ابن أمك يا رسول اهللا  :  قال  ؟  من هذا  : حسن اإلسالم حني أسلم ، وهو أخذ بثفر بغلته ، فقال 

    : أم سليم في المعركة 

اهللا عليه وسلم التفت فرأى أم سليم  أن رسول اهللا صلى  :  وحدثين عبداهللا بن أيب بكر  : قال ابن إسحاق 
 وكانت مع زوجها أيب طلحة وهي حازمة وسطها بربد هلا ، وإا حلامل بعبداهللا بن أيب  : بنت ملحان 

طلحة ، ومعها مجل أيب طلحة ، وقد خشيت أن يعزها اجلمل ، فأدنت رأسه منها ، فأدخلت يدها يف 
 نعم بأيب أنت وأمي يا  :  قالت  ؟  أم سليم  : اهللا عليه وسلم حزامته مع اخلطام ، فقال هلا رسول اهللا صلى 

رسول اهللا ، اقتل هؤالء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك ، فإم لذلك أهل ؛ فقال رسول 
 هذا  ما :  ومعها خنجر ، فقال هلا أبو طلحة  :  قال  ؟  أو يكفي اهللا يا أم سليم  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 يقول أبو  :  خنجر أخذته إن دنا مين أحد من املشركني بعجته به قال  :  قالت  ؟ اخلنجر معك يا أم سليم 

    .  أال تسمع يا رسول اهللا ما تقول أم سليم الرميصاء  : طلحة 

    : شعر مالك بن عوف يوم حنين 

 وجه إىل حنني ، قد ضم بين سليم  وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حني : قال ابن إسحاق 
    : الضحاك بن سفيان الكاليب ، فكانوا إليه ومعه ، وملا ازم الناس قال مالك بن عوف يرجتز بفرسه 

 مثلي على مثلك حيمى ويكر  أقدم حماج إنه يوم نكر

 مث احزألت زمر بعد زمر  إذا أضيع الصف يوما والدبر

 طعنة تقذى بالسربقد أطعن ال  كتائب يكل فيهن البصر

 وأطعن النجالء تعوي ور  حني يذم املستكني املنجحر

 تفهق تارات وحينا تنفجر  هلا من اجلوف رشاش منهمر

 يا زيد يا بن مههم أين تفر  وثعلب العامل فيها منكسر

 قد علم البيض الطويالت اخلمر   قد نفد الضرس وقد طال العمر 

    

 ذ خترج احلاصن من حتت السترإ  أين يف أمثاهلا غري غمر

    : وقال مالك بن عوف أيضاً 

  أقدم حماج إا األساوره وال تغرنك رجل نادره 
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    .  وهذان البيتان لغري مالك بن عوف يف غري هذا اليوم  : قال ابن هشام 

    : من قتل قتيال فله سلبه 

 وحدثين من ال  : عن أيب قتادة األنصاري قال  وحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، أنه حدث  : قال ابن إسحاق 
 رأيت يوم حنني  :  قال أبو قتادة  : أم من أصحابنا عن نافع موىل بين غفار أيب حممد عن أيب قتادة ، قاال 

 وإذا رجل من املشركني يريد أن يعني صاحبه املشرك على  :  مسلماً ومشركاً ، قال  : رجلني يقتتالن 
 فأتيته ، فضربت يده ، فقطعتها ، واعتنقين بيده األخرى ، فواهللا ما أرسلين حىت وجدت  :  قال  . املسلم 

 وكاد يقتلين ، فلوال أن الدم نزفه لقتلين ، - ريح املوت ، فيما قال ابن هشام  :  ويروى -ريح الدم 
ما وضعت احلرب  فل . فسقط ، فضربته فقتلته ، وأجهضين عنه القتال ، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه 

 يا  :  من قتل قتيالً فله سلبه ، فقلت  : أوزارها وفرغنا من القوم ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فقال رجل  ؟ رسول اهللا ، واهللا لقد قتلت قتيالً ذا سلب ، فأجهضين عنه القتال ، فما أدري من استلبه 

تيل عندي ، فأرضه عين من سلبه ، فقال أبو بكر  صدق يا رسول اهللا ، وسلب ذلك الق : من أهل مكة 
 ال واهللا ، ال يرضيه منه ، تعمد إىل أسد من أسد اهللا ، يقاتل عن دين اهللا ،  : الصديق رضى اهللا عنه 

  .  صدق اردد عليه سلبه  :  اردد عليه سلب قتيله ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ! تقامسه سلبه 

  :  قال ابن إسحاق  .  فأخذته منه ، فبعته ، فاشتريت بثمنه خمرفاً ، فإنه ألول مال اعتقدته  : فقال أبو قتادة 

  : وحدثين من ال أم ، عن أيب سلمة ، عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال 

    . لقد استلب أبو طلحة يوم حنني وحده عشرين رجالً 

    : المالئكة تحضر القتال 

 رأيت قبل هزمية  :  وحدثين أيب إسحاق بن يسار ، أنه حدث عن جبري بن مطعم ، قال  : قال ابن إسحاق 
القوم والناس يقتتلون مثل البجاد األسود ، أقبل من السماء حىت سقط بيننا وبني القوم ، فنظرت ، فإذا 

    . كن إال هزمية القوم منل أسود مبثوث قد مأل الوادي ، مل أشك أا املالئكة ، مث مل ي

    : هزيمة هوازن 

 وملا هزم اهللا املشركني من أهل حنني ، وأمكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم ،  : قال ابن إسحاق 
    : قالت امرأة من املسلمني 

 واهللا أحق بالثبات   قد غلبت خيل اهللا خيل الالت 
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    : رواية للشعر  أنشدين بعض أهل العلم بال : قال ابن هشام 

 وخيله أحق بالثبات   غلبت خيل اهللا خيل الالت 

 فلما ازمت هوازن استحر القتل من ثقيف يف بين مالك ، فقتل منهم سبعون رجالً  : قال ابن إسحاق 
حتت رايتهم ، فيهم عثمان بن عبداهللا بن ربيعة بن احلارث بن حبيب ، وكانت رايتهم مع ذي اخلمار ، 

 وأخربين عامر بن وهب بن  :  قال ابن إسحاق  . خذها عثمان بن عبداهللا ، فقاتل ا حىت قتل فلما قتل أ
  .  فإنه كان يبغض قريشاً  !  أبعده اهللا  :  ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتله ، قال  : األسود ، قال 

 أنه قتل مع عثمان بن عبداهللا غالم له  :  وحدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس  : قال ابن إسحاق 
  .  فبينا رجل من األنصار يسلب قتلى ثقيف ، إذ كشف العبد يسلبه ، فوجده أغرل  : نصراين أغرل ، قال 

 فأخذت  :  قال املغرية بن شعبة  .  يعلم اهللا أن ثقيفا غرل  :  يا معشر العرب  :  فصاح بأعلى صوته  : قال 
 ال تقل ذاك ، فداك أيب وأمي ، إمنا هو غالم لنا  : ذهب عنا يف العرب ، فقلت بيده ، وخشيت أن ت

       !  أال تراهم خمتنني كما ترى  :  مث جعلت أكشف له عن القتلى ، وأقول له  :  قال  . نصراين 

    : هروب قارب بن األسود مع قومه يوم حنين 

 األسود ، فلما ازم الناس أسند رايته إىل شجرة ،  وكانت راية األحالف مع قارب بن : قال ابن إسحاق 
 رجل من غرية ، يقال  : وهرب هو وبنو عمه وقومه من األحالف ، فلم يقتل من األحالف غري رجلني 

 اجلالح ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بلغه قتل  :  وهب ، وآخر من بين كبة ، يقال له  : له 
    . م سيد شباب ثقيف ، إال ما كان من ابن هنيدة ، يعين بابن هنيدة احلارث بن أويس  قتل اليو : اجلالح 

    : شعر عباس بن مرداس في هجاء قارب وقومه 

فقال عباس ابن مرداس السلمي يذكر قارب بن األسود وفراره من بين أبيه ، وذا اخلمار وحبسه قومه 
    : للموت 

  يأتيه اخلبري-ال إخ - وسوف  أال من مبلغ غيالن عين

 وقوالً غري قولكما يسري  وعروة إمنا أهدى جوابا

 لرب ال يضل وال جيور  بأن حممداً عبد رسول

 فكل فىت خيايره خمري  وجدناه نبياً مثل موسى

 بوج إذ تقسمت األمور  وبئس األمر أمر بين قسي

 أمري والدوائر قد تدور  أضاعوا أمرهم ولكل قوم
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 جنود اهللا ضاحية تسري  ات إليهمفجئنا أسد غاب

 على حنق نكاد له نطري  يؤم اجلمع مجع بين قسي

 إليهم باجلنود ومل يغوروا  وأقسم لو هم مكثوا لسرنا

 أحبناها وأسلمت النصور  فكنا أسد لية مث حىت

 فأقلع والدماء به متور  ويوم كان قبل لدى حنني

 م ذكورومل يسمع به قو  من األيام مل تسمع كيوم

 على راياا واخليل زور  قتلنا يف الغبار بين حطيط

 هلم عقل يعاقب أو مكري   ومل يك ذو اخلمار رئيس قوم 

 وقد بانت ملبصرها األمور  أقام م على سنن املنايا

 وقتل منهم بشر كثري  فأفلتمن جنا منهم جريضاً

 صوروال الغلق الصريرة احل   وال يغين األمور أخو التواين 

 أمورهم وأفلتت الصقور  أحام وحان وملكوه

 أهني هلا الفصافص والشعري  بنو عوف متيح م جياد

 تقسمت املزارع والقصور  فلوال قارب وبنو أبيه

 على مين أشار به املشري  ولكن الرياسة عمموها

 وأحالم إىل عز تصري  أطاعوا قاربا وهلم جدود

 أنوف الناس ما مسر السمري  افإن يهدوا إىل اإلسالم يلفو

 حبرب اهللا ليس هلم نصري  وإن مل يسلموا فهم أذان

 برهط بين غزية عنقفري  كما حكت بين سعد وحرب

 إىل اإلسالم ضائنة ختور  كأن بين معاوية بن بكر

 وقد برأت من اإلحن الصدور  فقلنا أسلموا إنا أخوكم

 عد السلم عورمن البغضاء ب  كأن القوم إذ جاءوا إلينا

    .  عروة بن مسعود الثقفي  :  غيالن بن سلمة الثقفي ، وعروة  :  غيالن  : قال ابن هشام 

    : مقتل دريد 

 وملا ازم املشركون ، أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف ، وعسكر بعضهم بأوطاس  : قال ابن إسحاق 
لة إال بنو غرية من ثقيف ، وتبعت خيل رسول ، وتوجه بعضهم حنو خنلة ، ومل يكن فيمن توجه حنو خن
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 فأدرك ربيعة بن رفيع  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سلك يف خنلة من الناس ، ومل تتبع من سلك الثنايا 
 ابن الدغنة  : بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن مسال ابن عوف بن امرؤ القيس ، وكان يقال له 

 دريد بن الصمة ، فأخذ خبطام -  :  ابن لذعة فيما قال ابن هشام  : مسه ، ويقال وهي أمه ، فغلبت على ا
مجله وهو يظن أنه امرأة ، وذلك أنه يف شجار له ، فإذا برجل ، فأناح به ، فإذا شيخ كبري ، وإذا هو 

  :  قال  ؟  ومن أنت  : ال  أقتلك ، ق :  قال  ؟  ماذا تريد يب  :  فقال له دريد  ! دريد بن الصمة وال يعرفه الغالم 

 خذ سيفي  !  بئس ما سلحتك أمك  : أنا ربيعة بن رفيع السلمي ، مث ضربه بسيفه ، فلم يغن شيئاً ، فقال 
هذا من مؤخر الرحل ، وكان الرحل يف الشجار ، مث أضرب به ، وارفع عن العظام ، وأخفض عن 

أمك فأخربها أنك قتلت دريد بن الصمة ، الدماغ ، فإين كنت كذلك أضرب الرجال ، مث إذا أتيت 
      . فرب واهللا يوم قد منعت فيه نساءك 

فزعم بنو سليم أن ربيعة ملا ضربه فوقع تكشف ، فإذا عجانه وبطون فخذيه ، مثل القرطاس من ركوب 
    .  لك ثالثاً  أما واهللا لقد أعتق أمهات : اخليل أعراء ؛ فلما رجع ربيعة إىل أمه أخربها بقتله إياه ، فقالت 

    : شعر عمرة بنت دريد في مقتل أبيها 

    : فقالت عمرة بنت دريد يف قتل ربيعة دريداً 

 ببطن مسرية جيش العناق   لعمرك ما خشيت على دريد 

 وعقتهم مبا فعلوا عقاق  جزى عنه اإلله بين سليم

 دماء خيارهم عند التالقي  وأسقانا إذا قدنا إليهم

 وقد بلغت نفوسهم التراقي  عت عنهمفرب عظيمة داف

 وأخرى قد فككت من الوثاق  ورب كرمية أعتقت منهم

 أجبت وقد دعاك بال رماق  ورب منوه بك من سليم

 ومها ماع منه مخ ساقي  فكان جزاؤنا منهم عقوقا

 بذي بقر إىل فيف النهاق  عفت آثار خيلك بعد أين

    : وقالت عمرة بنت دريد أيضاً 

 فظل دمعي على السربال ينحدر   قتلنا دريدا قلت قد صدقوا قالوا 

 رأت سليم وكعب كيف تأمتر  لوال الذي قهر األقوام كلهم

 حيث استقرت نواهم جحفل ذفر  إذن لصبحهم غباً وظاهرة

    .  عبداهللا بن قنيع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة  :  ويقال اسم الذي قتل دريداً  : قال ابن هشام 
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    : تشهاد أبي عامر األشعري اس

 وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر األشعري  : قال ابن إسحاق 
، فأدرك من الناس بعض من ازم ، فناوشوه القتال ، فرمي أبو عامر بسهم فقتل ؛ فأخذ الراية أبو موسى 

تح اهللا على يديه وهزمهم ، فيزعمون أن سلمة بن دريد هو األشعري ، وهو ابن عمه ، فقاتلهم ، فف
    : الذي رمى أبا عامر األشعري بسهم ، فأصاب ركبته ، فقتله ، فقال 

 ابن مسادير ملن تومسه  إن تسألوا عين فإين سلمه

    أضرب بالسيف رءوس املسلمه 

    : دعاء الرسول لبني رئاب 

 وهو الذي يقال -ن بين نصر يف بين رئاب ، فزعموا أن عبداهللا بن قيس  واستحر القتل م .  أمه  : ومسادير 
 فزعموا أن  .  يا رسول اهللا ، هلكت بنو رئاب  :  قال -له ابن العوراء ، وهو أحد بين وهب بن رئاب 

    .  اللهم اجرب مصيبتهم  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

    : شعر لمالك بن عوف يوم حنين 

  :  مالك بن عوف عند اهلزمية ، فوقف يف فوارس من قومه ، على ثنية من الطريق ، وقال ألصحابه وخرج

 فوقف هناك حىت مضى من كان حلق م من مهزمة  . قفوا حىت متضي ضعفاؤكم ، وتلحق أخراكم 
    : الناس ؛ فقال مالك بن عوف يف ذلك 

 لضاق على العضاريط الطريق  ولوال كرتان على حماج

 لدى النخالت مندفع الشديق  ولوال كر دمهان بن نصر

 خزايا حمقبني على شقوق  آلبت جعفر وبنو هالل

 ومما يدلك على ذلك قول دريد بن  .  هذه األبيات ملالك بن عوف يف غري هذا اليوم  : قال ابن هشام 
 وجعفر بن  . هدها منهم أحد  مل يش :  فقالوا له  ؟  ما فعلت كعب وكالب  : الصمة يف صدر هذا احلديث 

    .  آلبت جعفر وبنو هالل  :  وقال مالك بن عوف يف هذه األبيات  . كالب 

    لقاء الزبير بعض المنهزمين 

  ؟  ماذا ترون  :  وبلغين أن خيال طلعت ومالك وأصحابه على الثنية ، فقال ألصحابه  : قال ابن هشام 
 هؤالء بنو سليم ، وال بأس  : بني آذان خيلهم ، طويلة بوادهم ؛ فقال  نرى قوماً واضعي رماحهم  : فقالوا 



ابن هشام- سرية ابن هشام  696  

 ماذا  :  مث طلعت خيل أخرى تتبعها ؛ فقال ألصحابه  . عليكم منهم ؛ فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي 
  هؤالء األوس واخلزرج ، وال :  نرى قوماً عارضي رماحهم أغفاالً على خيلهم ؛ فقال  :  قالوا  ؟ ترون 

 ماذا  :  مث طلع فارس ؛ فقال ألصحابه  .  فلما انتهوا إىل الثنية سلكوا طريق بين سليم  . بأس عليكم منهم 
 هذا  :  نرى فارساً طويل الباد ، واضعاً رحمه على عاتقه ، عاصباً رأسه مبالءة محراء فقال  :  قالوا  ؟ ترون 

 فلما انتهى الزبري إىل أصل الثنية أبصر القوم ،  . ا له الزبري بن العوام واحلف بالالت ليخالطنكم ، فاثبتو
       . فصمد هلم ، فلم يزل يطاعنهم حىت أزاحهم عنها 

     شعر سلمة بن دريد في فراره يوم حنين 

    :  وقال سلمة بن دريد وهو يسوق بامرأته حىت أعجزهم  : قال ابن إسحاق 

  األظربولقد عرفت غداة نعف  نسيتين ما كنت غري مصابة

 ومشيت خلفك مثل مشي األنكب  أين منعتك والركوب حمبب

 عن أمه وخليله مل يعقب  إذ فر كل مهذب ذي ملة

     من حديث أبي عامر األشعري ومقتله يوم حنين 

 أن أبا عامر األشعري لقي يوم  :  وحدثين من أثق به من أهل العلم بالشعر ، وحديثه  : قال ابن هشام 
أخوة من املشركني ، فحمل عليه أحدهم ، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إىل اإلسالم أوطاس عشرة 

 اللهم اشهد عليه ، فقتله أبو عامر ؛ مث محل عليه آخر ، فحمل عليه أبو عامر ، وهو يدعوه إىل  : ويقول 
 رجالً ، وحيمل أبو  مث جعلوا حيملون عليه رجالً :  اللهم اشهد عليه ، فقتله أبو عامر  : اإلسالم ويقول 

عامر وهو يقول ذلك ، حىت قتل تسعة ، وبقي العاشر ، فحمل على أيب عامر ، ومحل عليه أبو عامر ، 
 اللهم ال تشهد علي ، فكف عنه أبو  :  اللهم اشهد عليه ؛ فقال الرجل  : وهو يدعوه إىل اإلسالم ويقول 

 هذا  : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رآه قال  فكان رسو . عامر فأفلت ؛ مث أسلم بعد فحسن إسالمه 
 العالء وأوىف ابنا احلارث ، من بين جشم بن معاوية ، فأصاب  :  ورمى أبا عامر أخوان  . شريد أيب عامر 

 وويل الناس أبو موسى األشعري فحمل عليهما فقتلهما ؛ فقال  . أحدمها قلبه ، واآلخر ركبته ، فقتاله 
    :  معاوية يرثيهما رجل من بين جشم بن

 وأوىف مجيعا ومل يسندا  إن الرزية قتل العالء

 وقد كان ذا هبة أربدا  مها القاتالن أبا عامر

 كأن على عطفه جمسدا  مها تركاه لدى معرك
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 أقل عثارا وأرمى يدا   فلم تر يف الناس مثليهما 

 أن رسول اهللا صلى اهللا  : ين بعض أصحابنا  وحدث :  قال ابن إسحاق  : يه عليه السالم عن قتل الضعفاء 
  :  فقالوا  ؟  ما هذا  : عليه وسلم مر يومئذ بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد ، والناس متقصفون عليها فقال 

 أدرك خالداً ، فقل له  : امرأة قتلها خالد بن الوليد ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبعض من معه 
    . ل اهللا ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفاً  إن رسو : 

    : الشيماء أخت الرسول 

 إن  :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يومئذ  :  وحدثين بعض بين سعد بن بكر  : قال ابن إسحاق 
فر به قدرمت على جباد ، رجل من بين سعد بن بكر ، فال يفلتنكم ، وكان قد أحدث حدثاً ، فلما ظ

املسلمون ساقوه وأهله ، وساقوا معه الشيماء ، بنت احلارث بن عبدالعزى أخت رسول اهللا صلى اهللا 
 تعلموا واهللا أين ألخت صاحبكم  : عليه وسلم من الرضاعة ، فعنفوا عليها يف السياق ؛ فقالت للمسلمني 
 إكرامه عليه السالم أخته  . لم من الرضاعة ؛ فلم يصدقوها حىت أتوا ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

 فلما انتهى ا إىل رسول اهللا صلى  :  فحدثين يزيد بن عبيد السعدي ، قال  :  قال ابن إسحاق   : الشيماء 
 عضة  :  قالت  ؟  وما عالمة ذلك  :  يا رسول اهللا ، إين أختك من الرضاعة ؛ قال  : اهللا عليه وسلم ، قالت 

 فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العالمة ، فبسط هلا  : متوركتك ؛ قال عضضتنيها يف ظهري وأنا 
 إن أحببت فعندي حمبة مكرمة ، وإن أحببت أن أمتعك  : رداءه ، فأجلسها عليه ، وخريها ، وقال 

م  فمتعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل .  بل متتعين وتردين إىل قومي  : وترجعي إىل قومك فعلت ؛ فقالت 
 فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غالما له يقال له مكحول ، وجارية ، فزوجت أحدمها  . ، وردها إىل قومها 

    . األخرى ، فلم يزل فيهم من نسلهما بقية 

    : ما أنزل اهللا في حنين 

 حنني إذ  لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويوم  ""   :  وأنزل اهللا عز وجل يف يوم حنني  : قال ابن هشام 
    .   "   وذلك جزاء الكافرين   "   :  إىل قوله  ""  أعجبتكم كثرتكم 

    : شهداء حنين 

 أمين  :  مث من بين هاشم  :  من قريش  :  وهذه تسمية من استشهد يوم حنني من املسلمني  : قال ابن إسحاق 
       . بن عبيد 
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سود بن املطلب بن أسد ، مجح به فرس له يقال له  يزيد بن زمعة بن األ : ومن بين أسد بين عبدالعزى 
 أبو  :  ومن األشعريني  .  سراقة بن احلارث بن عدي ، من بين العجالن  :  ومن األنصار  . اجلناح ، فقتل 
    . عامر األشعري 

    : سبايا حنين وأموالها 

ن على املغامن مسعود بن عمرو مث مجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا حنني وأمواهلا ، وكا
    . الغفاري ، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسبايا واألموال إىل اجلعرانة ، فحبست ا 

    : شعر بجير يوم حنين 

    : وقال جبري بن زهري بن أيب سلمى يف يوم حنني 

 حني استخف الرعب كل جبان  لوال اإلله وعبده وليتم

 وسوابح يكبون لألذقان  نا أقرانناباجلزع يوم حبا ل

 ومقطر بسنابك ولبان  من بني ساع ثوبه يف كفه

 و أعزنا بعبادة الرمحن  واهللا أكرمنا وأظهر ديننا

 و أذهلم بعبادة الشيطان  واهللا أهلكهم وفرق مجعهم

    :  ويروى فيها بعض الرواة  : قال ابن هشام 

 بة اإلميانيدعون يا لكتي  إذ قام عم نبيكم ووليه

 يوم العريض وبيعة الرضوان  أين الذين هم أجابوا رم

    : شعر لعباس بن مرداس يوم حنين 

    :  وقال عباس بن مرداس يف يوم حنني  : قال ابن إسحاق 

 وما يتلو الرسول من الكتاب  إين والسوابح يوم مجع

 جبنب الشعب أمس من العذاب  لقد أحببت ما لقيت ثقيف

 فقتلهم ألذ من الشراب  س العدو من أهل جندهم رأ

 وحكت بركها ببين رئاب   هزمنا اجلمع مجع بين قسي 

 بأوطاس تعفر بالتراب  وصرما من هالل غادرم

 لقام نساؤهم والنقع كايب  ولو القني مجع بين كالب
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 إىل األورال تنحط بالنهاب  ركضنا اخليل فيهم بني بس

 كتيبته تعرض للضراب  بذى جلب رسول اهللا فيهم

 عطية بن عفيف النصري يرد على شعر  .  عن غري ابن إسحاق  :  تعفر بالتراب  :  قوله  : قال ابن هشام 
    :  فأجابه عطية بن عفيف النصري ، فيما حدثنا ابن هشام ، فقال  : عباس بن مرداس 

 وعباس ابن راضعة اللجاب  أفاخرة رفاعة يف حنني

 لربتها وترفل يف اإلهاب   كذات مرط فإنك والفجار 

 ورفاعة  .  قال عطية بن عفيف هذين البيتني ملا أكثر عباس على هوازن يف يوم حنني  : قال ابن إسحاق 
    . من جهينة 

    : شعر آخر البن مرداس في يوم حنين 

    :  وقال عباس بن مرداس أيضاً  : قال ابن إسحاق 

 حلق كل هدى السبيل هداكابا  يا خامت النباء إنك مرسل

 يف خلقه وحممداً مساكا  إن اإلله بىن عليك حمبة

 جند بعثت عليهم الضحاكا  مث الذين وفوا مبا عاهدم

 ملا تكنفه العدو يراكا  رجالً به ذرب السالح كأنه

 يبغى رضا الرمحن مث رضاكا   يغشى ذوي النسب القريب وإمنا 

 العجاجة يدمغ اإلشراكاحتت   أنبيك أين قد رأيت مكرة

 يفرى اجلماجم صارما بتاكا  طوراً يعانق باليدين وتارة

 منه الذي عاينت كان شفاكا  يغشى به هام الكماة ولو ترى

 ضربا وطعنا يف العدو دراكا  وبنو سليم معنقون أمامه

 أسد العرين أردن مث عراكا  ميشون حتت لوائه وكأم

 إال لطاعة رم وهواكا  ما يرجتون من القريب قرابة

 معروفة وولينا موالكا  هذي مشاهدنا اليت كانت لنا

    : وقال عباس بن مرداس أيضاً 

 منها معطلة تقاد وظلع  إما ترى يا أم فروة خيلنا

 فيها نوافذ من جراح تنبع  أوهى مقارعة األعادي دمها

 أزم احلروب فسرا ال يفزع  فلرب قائلة كفاها وقعنا
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 سببا حببل حممد ال يقطع    وفد كالوفد األىل عقدوا لنا ال

 وأبو الغيوث وواسع واملقنع  وفد أبو قطن حزابة منهم

 تسع املئني فتم ألف أقرع  والقائد املائة اليت وىف ا

    

 ستا وأحلب من خفاف أربع   مجعت بنو عوف ورهط خماشن 

 ء يلمععقد النيب لنا لوا  فهناك إذ نصر النيب بألفنا

 جمد احلياة وسودداً ال يرتع  فزنا برايته وأورث عقده

 ببطاح مكة والقنا يتهزع  وغداة حنن مع النيب جناحه

 باحلق منا حاسر ومقنع  كانت إجابتنا لداعى ربنا

 داود إذ نسج احلديد وتبع  يف كل سابغة ختري سردها

 دمغ النفاق وهضبة ما تقلع  ولنا على بئري حنني موكب

 يف كل نائبة نضر وننفع  نصر النيب بنا وكنا معشرا

 واخليل يغمرها عجاج يسطع  ذدنا غداتئذ هوازن بالقنا

 مجعا تكاد الشمس منه ختشع  إذ خاف حدهم النيب وأسندوا

 أفناء نصر واألسنة شرع  تدعى بنو جشم وتدعى وسطه

 أبين سليم قد وفيتم فارفعوا  حىت إذا قال الرسول حممد

 باملؤمنني وأحرزوا ما مجعوا  حنا ولوال حنن أجحف بأسهمر

    : وقال عباس بن مرداس أيضاً يف يوم حنني 

 فمطال أريك قد خال فاملصانع  عفا جمدل من أهله فمتالع

 رخي وصرف الدار للحي جامع  ديار لنا يا مجل إذ جل عيشنا

 علبني فهل ماض من العيش راج  حبيبة ألوت ا غربة النوى

 فإين وزير للنيب وتابع  فإن تبتغي الكفار غري ملومة

 خزمية واملرار منهم وواسع  دعاين إليهم خري وفد علمتهم

 لبوس هلم من نسج داود رائع  فجئنا بألف من سليم عليهم

 يد اهللا بني األخشبني نبايع  نبايعه باألخشبني وإمنا

 اب وساطعبأسيافنا والنقع ك  فجسنا مع املهدي مكة عنوة
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 محيم وآن من دم اجلوف ناقع  عدنية واخليل يغشى متوا

 إلينا وضاقت بالنفوس األضالع  ويوم حنني حني سارت هوازن

 قراع األعادي منهم والوقائع  صربنا مع الضحاك ال يستفزنا

 لواء كخذروف السحابة ال معض  أمام رسول اهللا خيفق فوقنا

 سيف رسول اهللا واملوت كانعب   عشية ضحاك بن سفيان معتص 

 مصاالً لكنا األقربني نتابع  نذود أخانا عن أخينا ولو نرى

 رضينا به فيه اهلدى والشرائع  ولكن دين اهللا دين حممد

 وليس ألمر محه اهللا دافع  أقام به بعد الضاللة أمرنا

    : وقال عباس بن مرداس أيضاً يف يوم حنني 

 اقبة واستبدلت نية خلفابع  تقطع باقي وصل أم مؤمل

 فما صدقت فيه وال برت احللفا  وقد حلفت باهللا ال تقطع القوى

 وحتتل يف البادين وجرة فالعرفا  خفافية بطن العقيق مصيفها

 فقد زودت قليب على نأيها شغفا  فإن تتبع الكفار أم مؤمل

 أبينا ومل نطلب سوى ربنا حلفا  وسوف ينبيها اخلبري بأننا

 وفينا ومل يستوفها معشر ألفا  مع اهلادي النيب حممدوأنا 

 أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا  بفتيان صدق من سليم أعزة

 مصاعب زافت يف طروقتها كلفا  خفاف وذكوان وعوف ختاهلم

 أسوداً تالقت يف مراصدها غضفا  كأن النسيج الشهب والبيض ملبس

 احلي الذي معه ضعفاوزدنا على   بنا عز دين اهللا غري تنحل

 عقاب أرادت بعد حتليقها خطفا  مبكة إذ جئنا كأن لواءنا

 إذا هي جالت يف مراودها عزفا  على شخص األبصار حتسب بينها

 ألمر رسول اهللا عدال وال صرفا  غداة وطئنا املشركني ومل جند

 لنا زمجة إال التذامر والنقفا  مبعترك ال يسمع القوم وسطه

 ونقطف أعناق الكماة ا قطفا   اهلام عن مستقرهاببيض تطري

 وأرملة تدعو على بعلها هلفا  فكائن تركنا من قتيل ملحب

 وهللا ما يبدو مجيعا وما خيفى   رضا اهللا ننوي ال رضا الناس نبتغي 
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    : وقال عباس بن مرداس أيضاً 

 مثل احلماطة أغضى فوقها الشفر  ما بال عينك فيها عائر سهر

 فاملاء يغمرها طوراً وينحدر   تأوا من شجوها أرقعني

    

 تقطع السلك منه فهو مئتثر  كأنه نظم در عند ناظمة

 ومن أتى دونه الصمان فاحلفر  يا بعد مرتل من ترجو مودته

 وىل الشباب وزار الشيب والزعر  دع ما تقدم من عهد الشباب فقد

 هل الفخر مفتخرويف سليم أل  واذكر بالء سليم يف مواطنها

 دين الرسول وأمر الناس مشتجر  قوم هم نصروا الرمحن واتبعوا

 ال ختاور يف مشتاهم البقر  ال يغرسون فسيل النخل وسطهم

 يف دارة حوهلا األخطار والعكر  إال سوابح كالعقبان مقربة

 وحي ذكوان ال ميل وال ضجر  تدعى خفاف وعوف يف جوانبها

 ببطن مكة واألرواح تبتدر   ضاحيةالضاربون جنود الشرك

 خنل بظاهرة البطحاء منقعر  حىت دفعنا وقتالهم كأم

 للدين عزا وعند اهللا مدخر  وحنن يوم حنني كان مشهدنا

 واخليل ينجاب عنها ساطع كدر  إذ نركب املوت خمضرا بطائنه

 كما مشى الليث يف غاباته اخلدر  حتت اللواء مع الضحاك يقدمنا

 تكاد تأفل منه الشمس والقمر   أزق من جمر احلرب كلكلها يف م

 هللا ننصر من شئنا وننتصر  وقد صربنا بأوطاس أسنتنا

 لوال املليك ولوال حنن ما صدروا  حىت تأوب أقوام منازهلم

 إال قد أصبح منا فيهم أثر  فما ترى معشراً قلوا وال كثروا

    : وقال عباس بن مرداس أيضاً 

 وجناء جممرة املناسم عرمس  لرجل الذي وي بهيا أيها ا

 حقاً عليك إذا اطمأن الس  إما أتيت على النيب فقل له

 فوق التراب إذا تعد األنفس  يا خري من ركب املطي ومشى

 واخليل تقدع بالكماة وتضرس  إنا وفينا بالذي عاهدتنا
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 مجع تظل به املخارم ترجس  إذ سال من أفناء ثة كلها

 شهباء يقدمها اهلمام األشوس  حىت صبحنا أهل مكة فيلقا

 بيضاء حمكمة الدخال وقونس  من كل أغلب من سليم فوقه

 وختاله أسداً إذا ما يعبس   يروي القناة إذا جتاسر يف الوغى 

 عضب يقد به ولدن مدعس  يغشى الكتيبة معلما وبكفه

  عرندسألف أمد به الرسول  وعلى حنني قد وىف من مجعنا

 والشمس يومئذ عليهم أمشس  كانوا أمام املؤمنني دريئة

 واهللا ليس بضائع من حيرس  منضي وحيرسنا اإلله حبفظه

 رضي اإلله به فنعم احملبس  ولقد حبسنا باملناقب حمبسا

  يا احبسوا : كفت العدو وقيل منها   وغداة أوطاس شددنا شدة

  به هوازن أيبسثدي متد  تدعو هوازن باألخاوة بيننا

 عري تعاقبه السباع مفرس  حىت تركنا مجعهم وكأنه

 وقال عباس بن  :  قال ابن إسحاق  .  وقيل منها يا احبسوا  :  أنشدين خلف األمحر قوله  : قال ابن هشام 
    : مرداس أيضاً 

 بألف كمي ال تعد حواسره   نصرنا رسول اهللا من غضب له 

 يذود ا يف حومة املوت ناصره  يةمجلنا له يف عامل الرمح را

 غداة حنني يوم صفوان شاجره  وحنن خضبناها دما فهو لوا

 وكان لنا عقد اللواء وشاهره  وكنا على اإلسالم ميمنة له

 يشاورنا يف أمره ونشاوره  وكنا له دون اجلنود بطانة

 وكنا له عونا على من يناكره  دعانا فسمانا الشعار مقدما

 وأيده بالنصر واهللا ناصره   خريا من نيب حممداًجزى اهللا

 إىل آخرها ، بعض أهل العلم بالشعر ، ومل  .  وكنا على اإلسالم  :  أنشدين من قوله  : قال ابن هشام 
 وكان لنا عقد اللواء  :  محلنا له يف عامل الرمح راية ، وأنشدين بعد قوله  : يعرف البيت الذي أوله 

    :  وقال عباس بن مرداس أيضاً  :  قال ابن إسحاق  . ضبناه دما فهو لونه وشاهره ، وحنن خ

 رسول اإلله راشد حيث ميما  من مبلغ األقوام أن حممدا

 فأصبح قد وىف إليه وأنعما   دعا ربه واستنصر اهللا وحده 
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 يؤم بنا أمراً من اهللا حمكما  سرينا وواعدنا قديداً حممداً

    

 مع الفجر فتيانا وغابا مقوما  ر حىت تبينوامتاروا بنا يف الفج

 ورجال كدفاع األيت عرمرما  على اخليل مشدودا علينا دروعنا

 سليم وفيهم منهم من تسلما  فإن سراة احلي إن كنت سائال

 أطاعوا فما يعصونه ما تكلما  وجند من األنصار ال خيذلونه

 تقدماوقدمته فإنه قد   فإن تك قد أمرت يف القوم خالدا

 تصيب به يف احلق من كان أظلما  جبند هداه اهللا أنت أمريه

 فأكملتها ألفا من اخليل ملجما  حلفت ميينا برة حملمد

 وحب إلينا أن نكون املقدما  وقال نيب املؤمنني تقدموا

 بنا اخلوف إال رغبة وحتزما  وبتنا بنهي املستدير ومل يكن

  صبحنا اجلمع أهل يلملماوحىت  أطعناك حىت أسلم الناس كلهم

 وال يطمئن الشيخ حىت يسوما   يضل احلصان األبلق الورد وسطه 

 وكل تراه عن أخيه قد أحجما  مسونا هلم ورد القطا زفة ضحى

 حنينا وقد سالت دوافعه دما  لدن غدوة حىت تركنا عشية

 وفارسها يهوي ورحما حمطما  إذا شئت من كل رأيت طمرة

 وحب إليها أن خنيب وحنرما  هوازن سراوقد أحرزت منا 

    : شعر ضمضم بن الحارث في يوم حنين 

 وقال ضمضم بن احلارث بن جشم بن عبد بن حبيب بن مالك بن عوف بن يقظة بن  : قال ابن إسحاق 
عصية السلمي يف يوم حنني ، وكانت ثقيف أصابت كنانة بن احلكم بن خالد بن الشريد ، فقتل به 

    : بن عم له ، ومها من ثقيف حمجنا وا

 إىل جرش من أهل زيان والفم   حنن جلبنا اخليل من غري جملب 

 طواغي كانت قبلنا مل دم  نقتل أشبال األسود ونبتغي

 تركت بوج مأمتا بعد مأمت  فإن تفخروا بابن الشريد فإنين

 جواركم وكان غري مذمم  أباما بابن الشريد وغره

 وأسيافنا يكلمنهم كل مكلم  ثقيف رماحناتصيب رجاالً من 
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    : وقال ضمضم بن احلارث أيضاً 

 ال تأمنن الدهر ذات مخار  أبلغ لديك ذوي احلالئل آية

 قد كنت لو لبث الغزي بدار  بعد اليت قالت جلارة بيتها

 وغر املصيفة والعظام عواري  ملا رأت رجال تسفع لونه

 بال يف درعه لغوارمتسر  مشط العظام تراه آخر ليله

 جرداء تلحق بالنجاد إزاري  إذ ال أزال على رحالة دة

 كتبت جماهدة مع األنصار  يوما على أثر النهاب وتارة

 مهالً متهله وكل خبار  وزهاء كل مخيلة أزهقتها

 وتود أين ال أؤوب فجار  كيما أغري ما ا من حاجة

    : وة شعر أبي خراش يرثي ابن عمه زهير بن العج

 أسر زهري بن العجوة اهلذيل يوم حنني ، فكتف ، فرآه مجيل بن  :  حدثين أبو عبيدة ، قال  : قال ابن هشام 
 فضرب عنقه ؛ فقال أبو خراش اهلذيل يرثيه ، وكان  ؟  أأنت املاشي لنا باملغايظ  : معمر اجلمحي ، فقال له 

    : ابن عمه 

 تأوي إليه األراملبذي فجر   عجف أضيايف مجيل بن معمر

 إذا اهتز واسترخت عليه احلمائل  طويل جناد السيف ليس جبيدر

 من اجلود ملا أذلقته الشمائل  تكاد يداه تسلمان إزاره

 ومستنبح بايل الدريسني عائل  إىل بيته يأوي الضريك إذا شتا

 هلا حدب حتتثه فيوائل  تروح مقرورا وهبت عشية

 وقد بان منها اللوذعي احلالحل  صدعوافما بال أهل الدار مل يت

 آلبك بالنعف الضباع اجليائل  فأقسم لو القيته غري موثق

 فنازلته أو كنت ممن ينازل  وإنك لو واجهته إذ لقيته

 ولكن قرن الظهر للمرء شاغل   لظل مجيل أفحش القوم صرعة 

 ولكن أحاطت بالرقاب السالسل  فليس كعهد الدار يا أم ثابت

 سوى احلق شيئا واستراح العواذل   الفىت كالشيخ ليس بفاعلوعاد

 أهال عليهم جانب الترب هائل  وأصبح إخوان الصفا كأمنا

 مبكة إذا مل نعد عما حناول  فال حتسيب أين نسيت لياليا
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 وإذ حنن ال تثىن علينا املداخل  إذ الناس ناس والبالد بغرة

 وقال مالك بن عوف وهو يعتذر  :  قال ابن إسحاق  : وم حنني شعر مالك بن عوف يعتذر عن فراره ي
    : يومئذ من فراره 

 نعم بأجزاع الطريق خمضرم  منع الرقاد فما أغمض ساعة

 وأعني غارمها إذا ما يغرم   سائل هوازن هل أضر عدوها 

 فئتني منها حاسر ومألم  وكتيبة لبستها بكتيبة

 وشهود قومي أعلمقدمته   ومقدم تعيا النفوس لضيقه

 يردون غمرته وغمرته الدم  فوردته وتركت إخوانا له

 جمد احلياة وجمد غنم يقسم  فإذا اجنلت غمراته أورثنين

 واهللا أعلم من أعق وأظلم  كلفتموين ذنب آل حممد

 وخذلتموين إذ تقاتل خثعم  وخذلتموين إذ أقاتل واحداً

 ان وآخر يهدمال يستوي ب  وإذا بنيت اد يهدم بعضكم

 يف اد ينمى للعلى متكرم  وأقب خمماص الشتاء مسارع

 مسحاء يقدمها سنان سلجم  أكرهت فيه ألة يزنية

 وتقول ليس على فالنة مقدم  وتركت حنته ترد وليه

 مثل الدرية تستحل وتشرم  ونصبت نفسي للرماح مدججا

 وقال قائل يف هوازن أيضاً ،  : قال ابن إسحاق   : شعر لرجل من هوازن يذكر سالم قومه بعد اهلزمية 
    : يذكر مسريهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع مالك بن عوف بعد إسالمه 

 ومالك فوقه الرايات ختتفق  أذكر مسريهم للناس إذ مجعوا

 يوم حنني عليه التاج يأتلق  ومالك مالك ما فوقه أحد

 عليهم البيض واألبدان والدرق   م حىت لقوا الباس حني الباس يقدمه

 حول النيب وحىت جنه الغسق  فضاربوا الناس حىت مل يروا أحداً

 من السماء فمهزوم ومعتنق  مثت أنزل جربيل بنصرهم

 ملنعتنا إذن أسيافنا العتق  منا ولو غري جربيل يقاتلنا

 بطعنة بل منها سرجه العلق  وفاتنا عمر الفاروق إذ هزموا
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 وقالت امرأة من بين جشم ترثي أخوين هلا أصيبا  : أة من جشم ترثي أخوين هلا أصيبا يوم حنني شعر امر
    : يوم حنني 

 معا والعالء وال جتمدا   أعيين جودا على مالك 

 وقد كان ذا هبة أربدا  هم القاتالن أبا عامر

 ينوء نزيفا وما وسدا  مها تركاه لدى جمسد

    :  وقال أبو ثواب زيد بن صحار ، أحد بين سعد بن بكر   : قريش شعر زيد بن صحار يف هجاء 

 هوازن واخلطوب هلا شروط   أال هل أتاك أن غلبت قريش 

 جييء من الغضاب دم عبيط  وكنا يا قريش إذا غضبنا

 كأن أنوفنا فيها سعوط  وكنا يا قريش إذا غضبنا

 سياق العري حيدوها النبيط  فأصبحنا تسوقنا قريش

 وال أنا إن ألني هلم نشيط   أنا إن سئلت اخلسف آبفال

 وتكتب يف مسامعها القطوط  سينقل حلمها يف كل فج

  .  أبو ثواب زياد بن ثواب  :  ويقال  :  قال ابن هشام  .  اخلطوط ، وهذا البيت يف رواية أيب سعد  : ويروى 

 عبداهللا بن  . خرها بيتا عن غري ابن إسحاق  جييء من الغضاب دم عبيط ، وآ : وأنشدين خلف األمحر قوله 
 فأجابه عبداهللا بن وهب رجل من بين متيم ، مث  :  قال ابن إسحاق   : وهب يرد على شعر ابن أيب ثواب 

    : من بين أسيد ، فقال 

 كأفضل ما رأيت من الشروط   بشرط اهللا نضرب من لقينا 

 طنبل اهلام من علق عبي  وكنا يا هوازن حني نلقى

 حنك الربك كالورق اخلبيط  جبمعكم ومجع بين قسي

 بقتل يف املباين واخلليط  أصبنا من سراتكم وملنا

 ميج املوت كالبكر النحيط  به امللتاث مفترش يديه

 فال ينفك يرغمهم سعوطي   فإن تك قيس عيالن غضابا 

    : ي  وقال خديج بن العوجاء النصر  : شعر خديج بن العوجاء يف يوم حنني 

 رأينا سوادا منكر اللون أخصفا  ملا دنونا من حنني ومائه

 مشاريخ من عزوى إذن عاد صفصفا  مبلمومة شهباء لو قذفوا ا
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 إذن ملا لقينا املعارض املتكشفا   ولو أن قومي طاوعتين سرام 

 مثانني ألفا واستمدوا خبندفا  إذن ما لقينا جند آل حممد

عد حنين في سنة ثمانذكر غزوة الطائف ب  

     فلول ثقيف 

    . وملا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها ، وصنعوا الصنائع للقتال 

     المتخلفون عن حنين والطائف 

و مل يشهد حنينا وال حصار الطائف عروة بن مسعود ، وال غيدن بن سلمة ، كانا جبرش يتعلمان صنعة 
    . ضبور الدبابات واانيق وال

    : شعر كعب بن مالك في غزوة الطائف 

مث سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف حني فرغ من حنني ؛ فقال كعب بن مالك ، حني 
    : أمجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السري إىل الطائف 

 وخيرب مث أمجمنا السيوفا  قضينا من امة كل ريب

  دوسا أو ثقيفا : قواطعهن   قالتخنريها ولو نطقت ل

 بساحة داركم منا ألوفا   فلست حلاضن إن مل تروها 

 وتصبح دوركم منكم خلوفا  وننتزع العروش ببطن وج

 يغادر خلفه مجعا كثيفا  ويأتيكم لنا سرعان خيل

 هلا مما أناخ ا رجيفا  إذا نزلوا بساحتكم مسعتم

 ني ا احلتوفايزرن املصطل  بأيديهم قواضب مرهفات

 قيون اهلند مل تضرب كتيفا  كأمثال العقائق أخلصتها

 غداة الزحف جادياً مدوفا  ختال جدية األبطال فيهم

 من األقوام كان بنا عريفا  أجدهم أليس هلم نصيح

 عناق اخليل والنجب الطروفا  خيربهم بأنا قد مجعنا

 حييط بسور حصنهم صفوفا  وأنا قد أتيناهم بزحف
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 نقي القلب مصطربا عزوفا  رئيسهم النيب وكان صلبا

 وحلم مل يكن نزقا خفيفا  رشيد األمر ذو حكم وعلم

 هو الرمحن كان بنا رءوفا  نطيع نبينا ونطيع رباً

 وجنعلكم لنا عضدا وريفا  فإن تلقوا إلينا السلم نقبل

 وال يك أمرنا رعشا ضعيفا  وإن تأبوا جناهدكم ونصرب

 إىل اإلسالم إذعانا مضيفا  قينا أو تنيبواجنالد ما ب

 أأهلكنا التالد أم الطريفا  جناهد ال نبايل من لقينا

 صميم اجلذم منهم واحلليفا  وكم من معشر ألبوا علينا

 فجدعنا املسامع واألنوفا  أتونا ال يرون هلم كفاء

 يسوقهم ا سوقا عنيفا  بكل مهند لني صقيل

 يقوم الدين معتدال حنفيا  ىتألمر اهللا واإلسالم ح

 ونسلبها القالئد والشنوفا  وتنسى الالت والعزى وود

 ومن ال ميتنع يقبل خشوفا  فأمسوا قد أقروا واطمأنوا

    :  فأجابه كنانة ابن عبد ياليل بن عمرو بن عمري ، فقال  : كنانة بن عبد ياليل يرد على كعب بن مالك 

 إنا بدار معلم النرميهاف  من كان يبغينا يريد قتالنا

 وكانت لنا أطواؤها وكرومها   وجدنا ا األباء من قبل ما ترى 

 فأخربها ذو رأيها وحليمها  وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر

 إذا ما أبت صعر اخلدود نقيمها  وقد علمت إن قالت احلق أننا

 ويعرف للحق املبني ظلومها  نقومها حىت يلني شريسها

 كلون السماء زينتها جنومها  ص من تراث حمرقعلينا دال

 إذا جردت يف غمرة ال نشيمها  نرفهها عنا ببيض صوارم

 وقال شداد بن عارض اجلشمي يف  :  قال ابن إسحاق   : شعر شداد بن عارض يف املسري إىل الطائف 
    : مسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف 

 وكيف ينصر من هو ليس ينتصر    مهلكها ال تنصروا الالت إن اهللا

 ومل يقاتل لدى أحجارها هدر  إن اليت حرقت بالسد فاشتعلت

 يظعن وليس ا من أهلها بشر  إن الرسول مىت يرتل بالدكم
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    : الطريق إلى الطائف 

مث على املليح  فسلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خنلة اليمانية ، مث على قرن ،  : قال ابن إسحاق 
       . ، مث على حبرة الرغاء من لية ، فابتىن ا مسجداً فصلى فيه 

 أنه أقاد يومئذ ببحرة الرغاء ، حني نزهلا ، بدم ، وهو أول  :  فحدثين عمرو بن شعيب  : قال ابن إسحاق 
ل اهللا صلى اهللا  وأمر رسو . دم أقيد به يف اإلسالم ، رجل من بين ليث قتل رجال من هذيل ، فقتلته به 

عليه وسلم ، وهو بلية ، حبصن مالك بن عوف فهدم ، مث سلك يف طريق يقال هلا الضيقة ، فلما توجه 
 الضيقة ،  :  فقيل له  ؟  ما اسم هذه الطريق  : فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل عن امسها ، فقال 

 قريباً من  :  نزل حتت سدرة يقال هلا الصادرة  بل هي اليسرى ، مث خرج منها على خنب ، حىت : فقال 
 إما أن خترج ، وإما أن خنرب عليك  : مال رجل من ثقيف ، فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 مث مضى رسول اهللا صلى اهللا  . حائطك ؛ فأىب أن خيرج ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأخرابه 
اً من الطائف ، فضرب به عسكره ، فقتل به ناس من أصحابه بالنبل ، وذلك أن عليه وسلم حىت نزل قريب

العسكر اقترب من حائط الطائف ، وكانت النبل تناهلم ، ومل يقدر املسلمون على أن يدخلوا حائطهم ، 
أغلقوه دوم ؛ فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف 

  :  قال ابن إسحاق  .  سبع عشرة ليلة  :  ويقال  :  قال ابن هشام  .  فحصرهم بضعاً وعشرين ليلة اليوم ،

 مث  . ومعه امرأتان من نسائه ، إحدامها أم سلمة بنت أيب أمية ، فضرب هلما قبتني ، مث صلى بني القبتني 
 عمرو بن أمية بن وهب بن أقام ، فلما أسلمت ثقيف بين على مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

معتب ابن مالك مسجداً ، وكانت يف ذلك املسجد سارية ، يف ما يزعمون ، ال تطلع الشمس عليها يوماً 
من الدهر إال مسع هلا نقيض ، فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقاتلهم قتاالً شديداً وتراموا 

    . بالنبل 

    :  أول من رمى بالمنجنيق في اإلسالم

 حدثين من أثق به ، أن رسول اهللا  .  ورماهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملنجنيق  : قال ابن هشام 
    . صلى اهللا عليه وسلم أول من رمى يف اإلسالم باملنجنيق ، رمى أهل الطائف 

    : يوم الشدخة 

ل نفر من أصحاب رسول اهللا  حىت إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف ، دخ : قال ابن إسحاق 
صلى اهللا عليه وسلم حتت دبابة ، مث زحفوا إىل جدار الطائف ليخرقوه ، فأرسلت عليهم ثقيف سكك 
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احلديد حمماة بالنار ، فخرجوا من حتتها ، فرمتهم ثقيف بالنبل ، فقتلوا منهم رجاالً ، فأمر رسول اهللا 
    . س فيها يقطعون صلى اهللا عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف ، فوقع النا

    : أبو سفيان بن حرب والمغيرة يتفاوضان مع ثقيف 

 أن أمنونا حىت نكلمكم فأمنومها  : وتقدم أبو سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة إىل الطائف ، فناد يا ثقيفاً 
ني ، منهن ، فدعوا نساء من نساء من قريش وبين كنانة ليخرجن إليهما ، ومها خيافان عليهن السباء ، فأب

 ويقال إن  :  قال ابن هشام  . آمنة بنت أيب سفيان ، كانت عند عروة بن مسعود ، له منها داود بن عروة 
 قال  . أم داود ميمونة بنت أيب سفيان ، كانت عند أيب مرة بن عروة بن مسعود ، فولدت له داود بن مرة 

ا عبدالرمحن بن قارب ، والفقيمية أميمة بنت  والفراسية بنت سويد بن عمرو بن ثعلبة ، هل : ابن إسحاق 
 يا أبا سفيان ويا مغرية ، أال  : الناسي أمية بن قلع ؛ فلما أبني عليهما ، قال هلما ابن األسود بن مسعود 

أدلكما على خري مما جئتما له ، إن مال بين األسود بن مسعود حيث قد علمتما ، وكان رسول اهللا صلى 
 وبني الطائف ، نازال بواد يقال له العقيق ، ليس بالطائف مال أبعد رشاء ، وال أشد اهللا عليه وسلم بينه

مؤنة ، وال أبعد عمارة من مال بين األسود ، وإن حممداً إن قطعه مل يعمر أبداً ، فكلماه فليأخذ لنفسه ، 
هللا صلى اهللا عليه وسلم أو ليدعه هللا والرحم ، فإن بيننا وبينه من القرابة ما ال جيهل ؛ فزعموا أن رسول ا

    . تركه هلم 

    : أبو بكر يفسر رؤيا الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 يا أبا بكر ، إين  :  وهو حماصر ثقيفاً  : وقد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر الصديق 
 ما أظن أن تدرك  :  فقال أبو بكر  . فيها رأيت أين أهديت يل قعبة مملوءة زبداً ، فنقرها ديك ، فهراق ما 

      .  وأنا ال أرى ذلك  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . منهم يومك هذا ما تريد 

    : ارتحال المسلمين عن الطائف 

 يا رسول  : مث إن خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص السلمية ، وهي امرأة عثمان ، قالت 
 ، أعطين إن فتح اهللا عليك الطائف حلي بادية بنت غيالن بن مظعون بن سلمة ، أو حلي الفارعة اهللا

 وإن  :  فذكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا  . بنت عقيل ، وكانتا من أحلى نساء ثقيف 
اب ، فدخل على  فخرجت خويلة ، فذكرت ذلك لعمر بن اخلط ؟ كان مل يؤذن يل يف ثقيف يا خويلة 

  ؟  ما حديث حدثتنيه خويلة ، زعمت أنك قتله  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال يا رسول اهللا 
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  :  قال  ؟  أفال أؤذن بالرحيل  :  قال  .  ال  :  قال  ؟  أو ما أذن لك فيهم يا رسول اهللا  :  قد قلته ؛ قال  : قال 

    .  فأذن عمر بالرحيل  :  قال  . بلى 

    : عيينة بن حصن وما كان يرغب فيه من نساء ثقيف 

 يقول  :  قال  .  أال إن احلي مقيم  : فلما استقام الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أيب عمرو بن عالج 
 قاتلك اهللا يا عيينة ، أمتدح  :  أجل ، واهللا جمدة كراماً ؛ فقال له رجل من املسلمني  : عيينة بن حصن 

ملشركني باالمتناع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد جئت تنصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا
 إين واهللا ما جئت ألقاتل ثقيفاً معكم ، ولكين أردت أن يفتح حممد الطائف ، فأصيب من ثقيف  :  فقال  ! 

    . جارية أتطئها ، لعلها تلد يل رجالً فإن ثقيفاً قوم مناكري 

    : د الطائف ينزلون إلى المسلمين عبي

ونزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إقامته ممن كان حماصراً بالطائف عبيد ، فأسلموا ، فأعتقهم 
    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    : عتقاء ثقيف 

 ملا أسلم  : ف ، قالوا  وحدثين من ال أم ، عن عبداهللا بن مكدم ، عن رجال من ثقي : قال ابن إسحاق 
 ال ، أولئك عتقاء  : أهل الطائف تكلم نفر منهم يف أولئك العبيد ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 وقد مسى ابن إسحاق من نزل من أولئك  :  قال ابن هشام  . اهللا ؛ وكان ممن تكلم فيهم احلارث بن كلدة 
    . العبيد 

    : شعر للضحاك بن سفيان وسببه 

 وقد كانت ثقيف أصابت أهال ملروان بن قيس الدوسي ، وكان قد أسلم ، وظاهر  : قال ابن إسحاق 
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ثقيف ، فزعمت ثقيف ، وهو الذي تزعم به ثقيف أا من قيس 

ول رجل من قيس تلقاه ،  خذ يا مروان بأهلك أ : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ملروان بن قيس 
فلقي أيب بن مالك القشريي ، فأخذه حىت يؤدوا إليه أهله ، فقام يف ذلك الضحاك بن سفيان الكاليب ، 
فكلم ثقيفاً حىت أرسلوا أهل مروان ، وأطلق هلم أيب بن مالك ، فقال الضحاك بن سفيان يف شيء كان 

    : بينه وبني أيب بن مالك 
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 غداة الرسول معرض عنك أشوس  الكأتنسى بالئي يا أيب بن م

 ذليال كما قيد الذلول املخيس  يقودك مروان بن قيس حببله

 مىت يأم مستقبس الشر يقبسوا  فعادت عليك من ثقيف عصابة

 عليك وقد كادت بك النفس تيأس   فكانوا هم املوىل فعادت حلومهم 

    .  يقبسوا عن غري ابن إسحاق  : قال ابن هشام 

    : ء يوم الطائف الشهدا

 وهذه تسمية من استشهد من املسلمني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الطائف  : قال ابن إسحاق 
 سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية ، وعرفطة بن  :  من قريش ، مث من بين أمية بن عبد مشس  :  من قريش  . 

  :  قال ابن إسحاق  .  ابن حباب  :  ويقال  : بن هشام  قال ا . جناب ، حليف هلم ، من األسد بن الغوث 

 عبداهللا بن أيب بكر الصديق ، رمى بسهم ، فمات منه باملدينة بعد وفاة رسول اهللا  : ومن بين تيم بن مرة 
  ومن بين .  عبداهللا بن أيب أمية بن املغرية ، من رمية رميها يومئذ  :  ومن بىن خمزوم  . صلى اهللا عليه وسلم 

 السائب بن احلارث  :  ومن بين سهم بن عمرو  .  عبداهللا بن عامر بن ربيعة ، حليف هلم  : عدي بن كعب 
 واستشهد  .  جليحة بن عبداهللا  :  ومن بين سعد بن ليث  . بن قيس بن عدي ، وأخوه عبداهللا بن احلارث 

 احلارث بن سهل بن أيب  : بن النجار  ومن بين مازن  .  ثابت بن اجلذع  :  من بين سلمة  : من األنصار 
       . صعصعة 

  .  رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية  :  ومن األوس  .  املنذر بن عبداهللا  : ومن بين ساعدة 

فجميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنا عشر رجالً ، سبعة من 
    . ن األنصار ، ورجل من بين ليث قريش ، وأربعة م

    : قصيدة بجير بن زهير في حنين والطائف 

فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الطائف بعد القتال واحلصار ، قال جبري بن زهري بن أيب 
    : سلمى يذكر حنيناً والطائف 

 وغداة أوطاس ويوم األبرق  كانت عاللة يوم بطن حنني

 فتبددوا كالطائر املتمزق  غواء هوازن مجعهامجعت بإ

 إال جدارهم وبطن اخلندق  مل مينعوا منا مقاما واحداً

 فتحصنوا منا بباب مغلق  ولقد تعرضنا لكيما خيرجوا
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 شهباء تلمع باملنايا فيلق  ترتد حسرانا إىل رجراجة

 حضنا لظل كأنه مل خيلق  ملمومة خضراء لو قذفوا ا

 قدر تفرق يف القياد وتلتقى   لى اهلراس كأننا مشى الضراء ع

 كالنهي هبت رحيه املترقرق  يف كل سابغة إذا ما استحصنت

 من نسج داود وآل حمرق  جدل متس فضوهلن نعالنا

    : أبو سفيان بن حرب والمغيرة يتفاوضان مع ثقيف 

 مث  :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا املؤلفة قلوم منها وإنعام رسول
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني انصرف عن الطائف على دحنا حىت نزل اجلعرانة فيمن معه 

 يا رسول  : من الناس ، ومعه من هوازن سيب كثري ، وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف 
    .  اللهم اهد ثقيفا وأت م  : ه وسلم اهللا ادع عليهم فقال رسول اهللا صلى اهللا علي

  وفد هوازن إلى الرسول ومفاوضته

مث أتاه وفد هوازن باجلعرانة ، وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سيب هوازن ستة آالف من 
يب  فحدثين عمرو بن شع :  قال ابن إسحاق  . الذراري والنساء ، ومن اإلبل والشاء ما ال يدري ما عدته 

 أن وفد هوازن أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أسلموا ،  : عن أبيه عن جده عبداهللا بن عمرو 
 فامنن علينا ، من اهللا  .  يا رسول اهللا إنا أصل وعشرية ، وقد أصابنا من البالء ما مل خيف عليك  : فقالوا 

  : ر ، يقال له زهري ، يكىن أبا صرد ، فقال  وقام رجل من هوازن ، مث أحد بين سعد بن بك : عليك ، قال 

يا رسول اهللا إمنا يف احلظائر عماتك وخاالتك وحواضنك الاليت كن يكفلنك ، ولو أنا ملحنا للحارث 
بن أيب مشر أو للنعمان بن املنذر ، مث نزل منا مبثل الذي نزلت به ، رجونا عطفه وعائدته علينا ، وأنت 

 قال  . ويروى ولو أنا ماحلنا احلارث بن أيب مشر ، أو النعمان بن املنذر  :  هشام  قال ابن . خري املكفولني 
 فقال رسول اهللا  :  فحدثين عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبداهللا بن عمرو ، قال  : ابن إسحاق 

سول اهللا خريتنا بني  يا ر :  فقالوا  .   ؟  أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم  : صلى اهللا عليه وسلم 
 أما ما كان ولبين عبداملطلب  : أموالنا وأحسابنا ، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا ، فهو أحب إلينا ، فقال هلم 

 فقولوا إنا نستشفع برسول اهللا إىل املسلمني ،  : فهو لكم ، وإذا ما أنا صليت الظهر ، بالناس فقوموا 
 فلما صلى رسول اهللا  . نا ونسائنا ، فسأعطيكم عند ذلك ، وأسأل لكم وباملسلمني إىل رسول اهللا يف أبنائ

صلى اهللا عليه وسلم بالناس الظهر ، قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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  وما كان لنا فهو لرسول اهللا :  فقال املهاجرون  .  وأما ما كان يل ولبين عبداملطلب فهو لكم  : وسلم 

 وما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه فقال األقرع بن  :  وقالت األنصار  . صلى اهللا عليه وسلم 
  :  وقال عباس بن مرداس  .  أما أنا وبنو فزارة فال  :  وقال عيينة بن حصن  .  أما أنا وبنو متيم فال  : حابس 

  :  قال  .  كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بلى ما :  فقالت بنو سليم  . أما أنا وبنو سليم فال 

      .  عباس بن مرداس لبين سليم وهنتموين  : يقول 

 أما من متسك منكم حبقه من هذا السيب ، فله بكل إنسان ست  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وحدثين أبو وجزة  :  قال ابن إسحاق  . فرائض من أول سيب أصيبه ، فردوا إىل الناس أبناءهم ونساءهم 

يزيد بن عبيد السعدي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
جارية يقال هلا ريطة بنت هالل بن حيان بن عمرية بن هالل بن ناصرة بن قصية بن نصر ابن سعد بن 

ينب بنت حيان بن عمرو بن حيان ، وأعطى عمر بن بكر ، وأعطى عثمان بن عفان جارية ، يقال هلا ز
 فحدثين نافع موىل عبداهللا بن عمر ، عن  :  قال ابن إسحاق  . اخلطاب جارية فوهبها لعبداهللا بن عمر ابنه 

 بعثت ا إىل أخوايل من بين مجح ، ليصلحوا يل منها ويهيئوها ، حىت أطوف  : عبداهللا بن عمر ، قال 
 فخرجت من املسجد حني فرغت ، فإذا  :  قال  . وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها بالبيت ، مث آتيهم 

 رد علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءنا وأبناءنا ،  :  قالوا  ؟  ما شأنكم  : الناس يشتدون ، فقلت 
    .  تلكم صاحبتكم يف بين مجح ، فاذهبوا فخذوها ، فذهبوا إليها فأخذوها  : فقلت 

  عيينة والعجوز التي أخذها

 أرى  :  وأما عيينة بن حصن فأخذ عجوزا من عجائز هوازن ، وقال حني أخذها  : قال ابن إسحاق 
 فلما رد رسول اهللا صلى اهللا عليه  . عجوزا إين ألحسب هلا يف احلي نسبا ، وعسى أن يعظم فداؤها 

 خذها عنك فواهللا ما فوها ببارد ،  : زهري أبو صرد وسلم السبايا بست فرائض ، أىب أن يردها ، فقال له 
وال ثديها بناهد ، وال بطنها بوالد ، وال زوجها بواجد ، وال درها مباكد ، فردها بست فرائض حني قال 

 إنك واهللا ما أخذا  : له زهري ما قال ؛ فزعموا أن عيينة لقي األقرع بن حابس ، فشكا إليه ذلك ، فقال 
  ال نصفا وثرية بيضاء غزيرة و

 أمر مالك بن عوف وإسالمه وشعره في ذلك

 هو  :  فقالوا  ؟ وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوفد هوازن ، وسأهلم عن مالك بن عوف ما فعل 
 أخربوا مالكا أنه إن أتاين مسلما رددت عليه  : بالطائف مع ثقيف ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 فأتى مالك بذلك فخرج إليه من الطائف وقد كان مالك خاف  .  وأعطيته مائة من اإلبل  . أهله وماله 
ثقيفا على نفسه أن يعلموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له ما قال ، فيحبسوه ، فأمر براحلته 

ضه حىت أتى فهيئت له ، وأمر بفرس له ، فأتى به إىل الطائف ، فخرج ليالً ، فجلس على فرسه ، فرك
راحلته حيث أمر ا أن حتبس ، فركبها فلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأدركه باجلعرانة أو مبكة 
    : ، فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من اإلبل ، وأسلم فحسن إسالمه ؛ فقال مالك بن عوف حني أسلم 

 يف الناس كلهم مبثل حممد  ما إن رأيت وال مسعت مبثله

 ومىت تشأ خيربك عما يف غد   وىف وأعطى للجزيل إذا اجتدى أ

 بالسمهري وضرب كل مهند  وإذا الكتيبة عردت أنياا

 وسط اهلباءة خادر يف مرصد  فكأنه ليث على أشباله

 مثالة ، وسلمة ، وفهم  : فاستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على من أسلم من قومه ، وتلك القبائل 
ن يقاتل م ثقيفا ، ال خيرج هلم سرح إال أغار عليه ، حىت ضيق عليهم ؛ فقال أبو حمجن بن حبيب ، فكا

    : بن عمرو بن عمري الثقفي 

 مث تغزونا بنو سلمة   هابت األعداء جانبنا 

 ناقضا للعهد واحلرمة  وأتانا مالك م

 ولقد كنا أوىل نقمه  وأتونا يف منازلنا

  تقسيم الفيء

 وملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رد سبايا حنني إىل أهلها ، ركب واتبعه  :  إسحاق قال ابن
 يا رسول اهللا ، اقسم علينا فيئنا من اإلبل والغنم ، حىت أجلئوه إىل شجرة ، فاختطفت عنه  : الناس يقولون 
بعدد شجر امة نعما لقسمته عليكم  أدوا علي ردائي أيها الناس ، فواهللا أن لو كان لكم  : رداءه ؛ فقال 

، مث ما ألفيتموين خبيالً وال جباناً وال كذاباً ، مث قام إىل جنب بعري ، فأخذ وبرة من سنامه ، فجعلها بني 
      : إصبعيه ، مث رفعها مث قال 

خلياط أيها الناس ، واهللا مايل من فيئكم وال هذه الوبرة إال اخلمس ، واخلمس مردود عليكم ، فأدوا ا
 فجاء رجل من األنصار  :  قال  . واملخيط ، فإن الغلول يكون على أهله عاراً وناراً وشناراً يوم القيامة 

أما  :  يا رسول اهللا أخذت هذه الكبة أعمل ا برذعة بعري يل دبر ، فقال  : بكبة من خيط شعر ، فقال 
    . ا ، مث طرحها من يده  أما إذا بلغت هذا فال حاجة يل  : نصييب منها فلك قال 
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  ال غلول في المغنم

 أن عقيل بن أيب طالب دخل يوم حنني على امرأته فاطمة  : وذكر زيد بن أسلم عن أبيه  : قال ابن هشام 
 إين قد عرفت أنك قد قاتلت ، فماذا أصبت من  : بنت شيبة بن ربيعة ، وسيفه متلطخ دماً ، فقالت 

دونك هذه اإلبرة ختيطني ا ثيابك ، فدفعها إليها ، فسمع منادي رسول اهللا   :  فقال  ؟ غنائم املشركني 
 ما أرى  :  فرجع عقيل ، فقال  .  من أخذ شيئا فلريده ، حىت اخلياط واملخيط  : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

    . إبرتك إال قد ذهبت ، فأخذها فألقاها يف الغنائم 

ائمإعطاء النبي المؤلفة قلوبهم من الغن   

 وأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤلفة قلوم ، وكانوا أشرافاً من أشراف  : قال ابن إسحاق 
الناس ، يتألفهم ويتألف م قومهم ، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعري ، وأعطى ابنه معاوية مائة بعري 

  . كلدة أخا بين عبدالدار مائة بعري ، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعري ، وأعطى احلارث بن احلارث بن 

  :  قال ابن إسحاق  . نصري بن احلارث بن كلدة وجيوز أن يكون امسه احلارث أيضاً  : قال ابن هشام 

وأعطى احلارث بن هشام مائة بعري ، وأعطى سهيل ابن عمرو مائة بعري ، وأعطى حويطب بن عبدالعزى 
 جارية الثقفي حليف بين زهرة مائة بعري ، وأعطى عيينة بن بن أيب قيس مائة بعري ، وأعطى العالء بن

حصن بن حذيفة بن بدر مائة بعري ،وأعطى األقرع بن حابس التميمي مائة بعري ،وأعطى مالك بن عوف 
 وأعطى دون املائة رجاال  . النصري مائة بعري ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعري ، فهؤالء أصحاب املئني 

 خمرمة بن نوفل الزهري ، وعمري بن وهب اجلمحي ، وهشام بن عمرو أخو بين عامر من قريش ، منهم
بن لؤي ، ال أحفظ ما أعطاهم ، وقد عرفت أا دون املائة ، وأعطى سعيد بن يربوع ابن عنكشة بن 

وامسه عدي بن  : عامر بن خمزوم مخسني من اإلبل ، وأعطى السهمي مخسني من اإلبل ، قال ابن هشام 
وأعطى عباس بن مرداس أباعر ،  :  شعر عباس بن مرداس يستصغر ما أعطى قال ابن هشام  . قيس 

فسخطها فعاتب فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول اهللا صلى اهللا 
    : عليه وسلم 

 بكري على املهر يف األجرع  كانت ابا تالفيتها

 إذا هجع الناس مل أهجع  دواوإيقاظي القوم أن يرق

 بني عيينة واألقرع  فأصبح يب وب العبيد

 فلم أعط شيا ومل أمنع   وقد كنت يف احلرب ذا تدرإ 
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 عديد قوائمها األربع  إال أفائل أعكيتها

 يفوقان شيخي يف اتمع  وما كان حصن وال حابس

 ومن تضع اليوم ال يرفع  وما كنت دون امرئ منهما

    . أنشدين يونس النحوي  : ال ابن هشام ق

 يفوقان مرداس يف اتمع   فما كان حصن وال حابس 

  إرضاء الرسول له

 اذهبوا به فاقطعوا عين لسانه ، فأعطوه حىت  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق 
وحدثين  :  قال ابن هشام  .  عليه وسلم  فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا . رضي 

 أن عباس بن مرداس أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا  : بعض أهل العلم 
    :  أنت القائل  : عليه وسلم 

 د بني األقرع وعيينة   فأصبح يب وب العيب 

 مها واحد ، فقال أبو  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بني عيينة واألقرع ؛  : فقال أبو بكر الصديق 
      .   ""   وما علمناه الشعر وما ينبغي له   ""   :  أشهد أنك كما قال اهللا : بكر 

    : توزيع غنائم حنين على المبايعين من قريش 

 الزهري ، عن عبيد اهللا وحدثين من أثق به من أهل العلم يف استشهاد له عن ابن شهاب : قال ابن هشام 
 بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قريش وغريهم ،  : بن عبداهللا بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال 

 أبو سفيان بن حرب بن أمية ،  :  من بين أمية بن عبد مشس  . فأعطاهم يوم اجلعرانة من غنائم حنني 
 شيبة بن  :  ومن بين عبدالدار بن قصي  . لعيص بن أمية وطليق بن سفيان بن أمية ، وخالد بن أسد بن أيب ا

عثمان بن أيب طلح بن عبد أتعزى بن عثمان بن عبدالدار ، وأبو السنابل بن أعكك بن احلارث بن عميلة 
 ومن بين خمزوم بن  . بن السباق ، بن عبدالدار وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف ابن عبدالدار 

أيب أمية بن املغرية ، واحلارث بن هشام بن املغرية ، وخالد بن هشام بن املغرية ، وهشام  زهري بن  : يقظة 
بن الوليد بن املغرية ، وسفيان بن األسد بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، والسائب بن أيب السائب بن عائذ 

رثة بن نضلة ، وأبو  مطيع بن األسود بن حا :  ومن بين عدي بن كعب  . بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم 
 صفوان بن أمية بن خلف ، وأحيحة بن أمية ابن  :  ومن بين مجح بن عمرو  . جهم بن حذيفة بن غامن 
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 ومن بين عمر بن لؤي  .  عدي بن قيس بن حذافة  :  ومن بين سهم  . خلف ، وعمري بن وهب بن خلف 
    . و بن ربيعة بن احلارث بن حبيب  حويطب بن عبدالعزى بن أيب قيس بن عبد ود ، وهشام بن عمر : 

    : ما أعطاه لرجال من أفناء القبائل 

 نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن رزن بن يعمر  :  من بين بكر بن مناة بن كنانة  : ومن أفناء القبائل 
ن ربيعة  ومن بين قيس ، مث من بين عامر بن صعصعة ، مث من بين كالب ب . بن نفاثة بن عدي بن الديل 

 علقمة بن عالثة بن عوف بن األحوص بن جعفر بن كالب ، ولبيد بن ربيعة بن  : بن عامر بن صعصعة 
 خالد بن هوذة بن ربيعة بن  :  ومن بين عامر بن ربيعة  . مالك بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب 

 ومن بين نصر بن معاوية  . عمرو بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة ، وحرملة بن هوذة بن ربيعة بن عمرو 
 عباس بن مرداس بن أيب عامر ، أخو بين  : مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع ومن بين سليم بن منصور 

 ومن  .  عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر  :  ومن بين غطفان ، مث من بين فزارة  . احلارث بن ثة بن سليم 
 ملاذا مل يعط جعيل بن  . حابس بن عقال ، من بين جماشع بن دارم  األقرع بن  : بين متيم مث من بين حنظلة 

 أن قائالً قال لرسول اهللا صلى  :  وحدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي  :  قال ابن إسحاق  : سراقة 
 يا رسول اهللا ، أعطيت عيينة بن حصن ، واألقرع بن حابس مائة مائة ،  : اهللا عليه وسلم من أصحابه 

 أما والذي نفس حممد بيده  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ! تركت جعيل بن سراقة الضمري و
جلعيل بن سراقة خري من طالع األرض ، كلهم مثل عيينة بن حصن واألقرع بن حابس ، ولكين تألفتهما 

    . ، ووكلت جعيل بن سراقة إىل إسالمه 

    :  صلى اهللا عليه وسلم اعتراض ذي الخويصرة المنافق على قسمته

 وحدثين أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر ، عن مقسم أيب القاسم ، موىل عبداهللا  : قال ابن إسحاق 
 خرجت أنا وتليد بن كالب الليثي ، حىت أتينا عبداهللا بن عمرو بن العاص  : بن احلارث بن نوفل ، قال 

له هل حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني كلمه وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده ، فقلنا 
 نعم ، جاء رجل من بين متيم ، يقال له ذو اخلويصرة ، فوقف عليه وهو يعطي  :  قال  ؟ التميمي يوم حنني 

 أجل  :  يا حممد قد رأيت ما صنعت يف هذا اليوم ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : الناس ، فقال 
 وحيك إذا مل يكن  :  مل أرك عدلت ، فغضب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال  :  فقال  ؟ فكيف رأيت 

 ال دعه فإنه  :  فقال  ؟  يا رسول اهللا أال أقتله  :  فقال عمر بن اخلطاب  ! العدل عندي فعند من يكون 
نظر يف النصل ، فال سيكون له شيعة يتعمقون يف الدين ، حىت خيرجوا منه كما خيرج السهم من الرمية ي
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يوجد شيء ، مث يف القدح ، فال يوجد شيء ،مث يف القدح ، فال يوجد شيء مث يف الفوق ، فال يوجد 
      . شيء سبق الفرث والدم 

 وحدثين حممد بن علي بن احلسني أبو جعفر مبثل حديث أيب عبيدة ، ومساه ذا  : قال ابن إسحاق 
    . ثين عبداهللا بن أيب جنيح عن أبيه ، مبثل ذلك  وحد :  قال ابن إسحاق  . اخلويصرة 

    : شعر حسان بن ثابت في حرمان األنصار 

وملا أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أعطى يف قريش وقبائل العرب ، ومل يعط  : قال ابن هشام 
    : األنصار شيئاً ، قال حسان بن ثابت يعاتبه يف ذلك 

 سحا إذا حفلته عربة درر  نحدرزادت مهوم فماء العني م

 هيفاء ال دنس فيها وال خور  وجداً بشماء إذ مشاء كنة

 نزرا وشر وصال الواصل الرتر  دع عنك مشاء إذ كانت مودا

 للمؤمنني إذا ما عدد البشر   وأت الرسول فقل يا خري مؤمتن 

 قدام قوم هم آووا وهم نصروا  عالم تدعى سليم وهي نازحة

 دين اهلدى وعوان احلرب تستعر   اهللا أنصارا بنصرهممساهم

 للنائبات وما خاموا وما ضجروا  وسارعوا يف سبيل اهللا اعترفوا

 إال السيوف أطراف القنا وزر  والناس ألب علينا فيك ليس لنا

 وال نضيع من توحي به السور  خنالد الناس ال نبقي على أحد

  حني تلظى نارها سعروحنن  وال مر جناة احلرب نادينا

 أهل النفاق وفينا ينل الظفر  كما رددنا ببدر دون ما طلبوا

 إذ حربت بطرا أحزاا مضر  وحنن جندك يوم النعف من أحد

 منا عثارا وكل الناس قد عثروا  فما ونينا وما مخنا وما خربوا

    : وجد األنصار من حرمانهم واسترضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة  :  حدثنا ابن إسحاق قال  : حدثين زياد بن عبداهللا ،قال  : قال ابن هشام 
 ملا أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أعطى  : ، عن حممود بن لبيد ، عن أيب سعيد اخلدري قال 

ر منها شيء ، وجد هذا احلي من من تلك العطايا ، يف قريش ويف قبائل العرب ، ومل يكن يف األنصا
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 لقي واهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : األنصار يف أنفسهم ، حىت كثرت منهم القالة حىت قال قائلهم 
    . قومه 

    : عتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لألنصار 

 وجدوا عليك يف  يا رسول اهللا ، إن هذا احلي من األنصار قد : فدخل عليه سعد بن عبادة ، فقال 
أنفسهم ، ملا صنعت يف هذا الفيء الذي أصبت ، قسمت يف قومك ، وأعطيت عطايا عظاما يف قبائل 

 يا  :  قال  ؟  فأين أنت من ذلك يا سعد  :  قال  . العرب ، ومل يكن يف هذا احلي من األنصار منها شيء 
 فخرج سعد ، فجمع  :  قال  . يف هذه احلظرية  فامجع يل قومك  :  قال  . رسول اهللا ، ما أنا إال من قومي 

 فلما  .  فجاء رجال من املهاجرين فتركهم ، فدخلوا ، وجاء آخرون فردهم  . األنصار يف تلك احلظرية 
 قد اجتمع لك هذا احلي من األنصار ، فأتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه  : اجتمعوا له أتاه سعد ، فقال 

 يا معشر األنصار ، ما قاله بلغين عنكم ، وجدة  : عليه مبا هو أهله ، مث قال وسلم ، فحمد اهللا وأثىن 
 أمل آتكم ضالالً فهداكم اهللا ، وعالة فأغناكم اهللا ، وأعداء فألف اهللا بني  ؟ وجدمتوها علي يف أنفسكم 

 مباذا  :  قالوا  ؟ ر األنصار  أال جتيبونين يا معش :  مث قال  .  بلى ، اهللا ورسوله أمن وأفضل  :  قالوا  ! قلوبكم 
 أما واهللا لو شئتم لقلتم ،  :  قال صلى اهللا عليه وسلم  .  اهللا ولرسوله املن والفضل  ؟ جنيبك يا رسول اهللا 
 أتيتنا مكذباً فصدقناك ، وخمذوالً فنصرناك ، وطريداً فآويناك وعائالً فآسيناك ،  : فلصدقتم ولصدقتم 

 أنفسكم يف لعاعة من الدنيا تألفت ا قوما ليسلموا ، ووكلتكم إىل أوجدمت يا معشر األنصار يف
 أال ترضون يا معشر األنصار ، أن يذهب الناس بالشاة والبعري ، وترجعوا برسول اهللا إىل  . إسالمكم 
 فوالذي نفس حممد بيده لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ، ولو سلك الناس شعباً وسلكت  ؟ رحالكم 

  .  اللهم ارحم األنصار ، وأبناء األنصار ، وأبناء أبناء األنصار  . صار شعبا ، لسلكت شعب األنصار األن

 فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم ، وقالوا رضينا برسول اهللا قسماً وحظاً مث انصرف رسول اهللا  : قال 
      . صلى اهللا عليه وسلم ، وتفرقوا 

فه عتاب بن أسيد على مكةعمرة الرسول من الجعرانة واستخال   

 وحج عتاب بالمسلمين سنة ثماني

  اعتمار الرسول واستخالفه ابن أسيد على مكة
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 مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة معتمراً ، وأمر ببقايا الفيء فحبس  : قال ابن إسحاق 
سلم من عمرته انصرف راجعاً إىل مبجنة ، بناحية مر الظهران ، فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و

املدينة ، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة ، وخلف معه معاذ بن جبل ، يفقه الناس يف الدين ، 
    . ويعلمهم القرآن ، واتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببقايا الفيء 

  رزق عتاب بن أسيد والي مكة

 ملا استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم عتاب بن أسيد  : ل وبلغين عن زيد بن أسلم أنه قا : قال ابن هشام 
 أيها الناس أجاع اهللا كبد من جاع على  : على مكة رزقه كل يوم درمهاً ، فقام فخطب الناس ، فقال 

    . درهم ، فقد رزقين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم درمهاً كل يوم فليست يب حاجة إىل أحد 

  زمان هذه العمرة

 وكانت عمرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة ، فقدم رسول اهللا صلى  : بن إسحاق قال ا
وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  قال ابن هشام  . اهللا عليه وسلم املدينة يف بقية ذي القعدة أو ذي احلجة 

 وحج الناس  :  قال ابن إسحاق  . وسلم املدينة لست ليال بقني من ذي القعدة فيما زعم أبو عمرو املدين 
تلك السنة على ما كانت العرب حتج عليه ، وحج باملسلمني تلك السنة عتاب بن أسيد ، وهي سنة مثان 
، وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم يف طائفهم ، ما بني ذي القعدة إذ انصرف رسول اهللا صلى 

  أمر كعب بن زهري بعد االنصراف عن الطائف   . اهللا عليه وسلم إىل شهر رمضان من سنة تسع 

    : تخويف بجير على أخيه كعب ونصيحته له 

وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منصرفه عن الطائف كتب جبري بن زهري بن أيب سلمى إىل 
ؤذيه ، وأن أخيه بن زهري خيربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل رجاال مبكة ، ممن كان يهجوه وي

من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبرية بن أيب وهب ، قد هربوا يف كل وجه ، فإن كانت لك يف 
نفسك حاجة ، فطر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه ال يقتل أحداً جاءه تائباً ، وإن أنت مل 

    : تفعل فانج إىل جنائك من األرض ؛ وكان كعب بن زهري قد قال 

 فهل لك فيما قلت وحيك هل لكا  ال أبلغا عين جبريا رسالةأ

 على أي شيء غري ذلك دلكا  فبني لنا إن كنت لست بفاعل

 عليه وما تلفي عليه أبا لكا  على خلق مل ألف يوما أبا له
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 وال قائل إما عثرت لعالكا   فإن أنت مل تفعل فلست بآسف 

 مون منها وعلكافألك املأ  سقاك ا املأمون كأسا روية

 و أنشدين بعض أهل العلم  .  عن غري ابن إسحاق  "  فبني لنا  "  وقوله  .   "  املأمور  " ويروي  : قال ابن هشام 
    : بالشعر وحديثه 

 فهل لك فيما قلت باخليف هل لكا  من مبلغ عين جبريا رسالة

 فألك املأمون منها وعلكا   شربت مع املأمون كأسا روية 

 على أي شيء ويب غريك دلكا  خالفت أسباب اهلدى واتبعتهو

 عليه ومل تدرك عليه أخا لكا  على خلق مل تلف أما وال أبا

 وال قائل إما عثرت لعا لكا  فإن أنت مل تفعل فلست بآسف

ه إياها  وبعث ا إىل جبري ، فلما أتت جيريا كره أن يكتمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنشد : قال 
  .  صدق وإنه لكذوب ، أنا املأمون  "  سقاك ا املأمون  "  ملا مسع  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 مث قال جبري لكعب  .  أجل مل يلف عليه أباه وال أمه  :  قال  "  على خلق مل تلف أما وال أبا عليه  " وملا مسع 
 :    

 م عليها باطال وهي أحزمتلو  من مبلغ كعبا فهل لك يف اليت

 فتنجوا إذا كان النجاء وتسلم   إىل اهللا ال العزى وال الالت وحده 

 من الناس إال طاهر القلب مسلم  لدى يوم ينجو وليس مبفلت

 ودين أيب سلمى علي حمرم  فدين زهري وهو ال شيء دينه

    

 يف قول ابن هشام ، لقول قريش  "  املأمور  "   :  ويقال  "  املأمون  "   :  وإمنا يقول كعب  : قال ابن إسحاق 
    . الذي كانت تقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كعب بن زهير وقصيدته الشهيرة بانت سعاد

 فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به األرض ، وأشفق على نفسه ، وأرجف به من كان  : قال ابن إسحاق 
و مقتول فلما مل جيد من شيء بداً ، قال قصيدته اليت ميدح ا رسول  ه : يف حاضره من عدوه ، فقالوا 

 وذكر فيها خوفه ، وإرجاف الوشاة به من عدوه ، مث خرج حىت قدم املدينة  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فرتل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة ، كما ذكر يل ، فغدا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لم حني صلى الصبح ، فصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث أشار له إىل رسول اهللا صلى اهللا وس
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 فذكر يل أنه قام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  .  هذا رسول اهللا فقم إليه فاستأمنه  : عليه وسلم ، فقال 
 يا  : ليه وسلم ال يعرفه ، فقال وسلم حىت جلس إليه ، فوضع يده يف يده ، وكان رسول اهللا صلى اهللا ع

  ؟ رسول اهللا ، إن كعب بن زهري قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً ، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به 
  :  قال ابن إسحاق  .  أنا يا رسول اهللا كعب بن زهري  :  قال  .  نعم  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 يا رسول اهللا ، دعين وعدو  :  أنه وثب عليه رجل من األنصار ، فقال  : قتادة فحدثين عاصم بن عمر بن 
 دعه عنك ، فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما كان  : اهللا أضرب عنقه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لم فيه  فغضب كعب على هذا احلي من األنصار ، ملا صنع به صاحبهم ، وذلك أنه مل يتك : عليه قال 
    : رجل من املهاجرين إال خبري ، فقال يف قصيدته اليت قال حني قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 متيم إثرها مل يفد مكبول  بانت سعاد فقليب اليوم متبول

 إال أغن غضيض الطرف مكحول  وما سعاد غداة البني إذ رحلوا

 ا وال طولال يشتكي قصر منه  هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة

 كأنه منهل بالراح معلول  جتلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت

 صاف بأبطح أضحى وهو مشمول  شجت بذي شبم من ماء حمنية

 من صوب غادية بيض يعاليل  تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه

 بوعدها أو لو أن النصح مقبول  فيا هلا خلة لو أا صدقت

  وولع وأخالف وتبديلفجع  لكنها خلة قد سيط من دمها

 كما تلون يف أثواا الغول  فما تدوم على حال تكون ا

 إال كما ميسك املاء الغرابيل  وما متسك بالعهد الذي زعمت

 إن األماين واألحالم تضليل  فال يغرنك ما منت وما وعدت

 وما مواعيدها إال األباطيل  كانت مواعيد عرقوب هلا مثال

 وما إخال لدينا منك تنويل  و موداأرجو وآمل أن تدن

 إال العتاق النجيبات املراسيل  أمست سعاد بأرض ال يبلغها

 هلا على األين إرقال وتبغيل  ولن يبلغها إال عذافرة

 عرضتها طامس األعالم جمهول  من كل نضاخة الذفري إذا عرقت

 إذا توقدت احلزان وامليل  ترمي النجاد بعيين مفرد هلق

 يف خلقها عن بنات الفحل تفضيل  مقلدها فعم مقيدهاضخم 

 يف دفها سعة قدامها ميل  غلباء وجناء علكوم مذكرة
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 طلح بضاحية املتنني مهزول  وجلدها من أطوم ما يؤيسه

 وعمها خاهلا قوداء مشليل  حرف أخوها أبوها من مهجنة

 منها لبان وأقراب زهاليل  ميشي القزاد عليها مث يزلقه

 مرفقها عن بنات الزور مفتول  انة قذفت بالنحض عن عرضعري

 من خطمها ومن اللحيني برطيل  كأمنا فات عينيها ومذحبها

 يف غارز مل ختونه األحاليل  متر مثل عسيب النخل ذا خصل

 عتق مبني ويف اخلدين تسهيل  قنواء يف حرتيها للبصري ا

 ض حتليلذوابل مسهن األر  ختدي على يسرات وهي الحقة

 مل يقهن رءوس األكم تنعيل   مسر العجايات يتركن احلصى زميا 

 وقد تلفع بالقور العساقيل  كأن أوب ذراعيها وقد عرقت

    

 كأن ضاحيه بالشمس مملول  يوما يظل به احلرباء مصطخدا

 ورق اجلنادب يركضن احلصا قيلوا  وقال للقوم حاديهم وقد جعلت

 قامت فجاوا نكد مثاكيل  فشد النهار ذراعا عيطل نص

 ملا نعى بكرها الناعون معقول  نواحة رخوة الضبعني ليس هلا

 مشقق عن تراقيها رعابيل  تفري اللبان بكفيها ومدرعها

 إنك يا بن أيب سلمى ملقتول  تسعى الغواة جنابيها وقوهلم

 ال أهلينك إين عنك مشغول  وقال كل صديق كنت آمله

 فكل ما قدر الرمحن مفعول  ال أبا لكمفقلت خلوا سبيلي 

 يوما على آلة حدباء حممول  كل ابن أنثى وإن طالت سالمته

 والعفو عند رسول اهللا مأمول  نبئت أن رسول اهللا أوعدين

 فيها مواعيظ وتفصيل   مهال هداك الذي أعطاك نافلة القرآن 

 أذنب ولو كثرت يف األقاويل  ال تأخذين بأقوال الوشاة ومل

 أرى وامسع ما لو يسمع الفيل  لقد أقوم مقاما لو يقوم به

 من الرسول بإذن اهللا تنويل  لظل يرعد إال أن يكون له

 يف كف ذي نقمات قيله القيل  حىت وضعت مييين ما أنازعه

 وقيل إنك منسوب ومسئول  فلهو أخوف عندي إذ أكلمه
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  غيليف بطن عثر غيل دونه  من ضيغم بضراء األرض خمدره

 حلم من الناس معفور خراديل  يغدو فيلحم ضرغامني عيشهما

 أن يترك القرن إال وهو مفلول  إذا يساور قرنا ال حيل له

 وال متشي بواديه األراجيل  منه تظل سباع اجلو نافرة

 مضرج البز والدرسان مأكول  وال يزال بواديه أخو ثقة

 اهللا مسلولمهند من سيوف   إن الرسول لنور يستضاء به

 ببطن مكة ملا أسلموا زولوا  يف عصبة من قريش قال قائلهم

 عند اللقاء وال ميل معازيل  زالوا فما زال أنكاس وال كشف

 من نسج داود يف اهليجا سرابيل  شم العرانني أبطال لبوسهم

 كأا حلق القفعاء جمدول  بيض سوابغ قد شكت هلا حلق

 قوما وليسوا جمازيعا إذا نيلوا  مليسوا مفاريح إن نالت رماحه

 حزب إذا عرد السود التنابيل   ميشون مشي اجلمال الزهر يعصمهم 

 وما هلم عن حياض املوت ليل  ال يقع الطعن إال يف حنورهم

  " قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، وبيته  : قال ابن هشام 

 وبيته  "  متر مثل عسيب النخل  "  وبيته  "  عريانة قذفت  "  وبيته  "  ميشي القراد  "  وبيته  " وها أبوها حرف أخ
   عن غري ابن إسحاق  :   "  وال يزال بواديه  "  وبيته  "  إذا يساور قرنا  "  وبيته  "  تفري اللبان  " 

  كعب يسترضي األنصار بمدحهم

 وإمنا يريدنا  "  إذا عرد السود التنابيل  "  فلما قال كعب  : عاصم بن عمر بن قتادة  وقال  : قال ابن إسحاق 
معشر األنصار ، ملا كان صاحبنا صنع به ما صنع ، وخص املهاجرين من قريش من أصحاب رسول اهللا 

الءهم صلى اهللا عليه وسلم مبدحته ، غضبت عليه األنصار ، فقال بعد أن أسلم ميدح األنصار ، ويذكر ب
    : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وموضعهم من اليمن 

 يف مقنب من صاحلي األنصار  من سره كرم احلياة فال يزل

 إن اخليار هم بنو األخيار  ورثوا املكارم كابرا عن كابر

 كسوالف اهلندي غري قصار  املكرهني السمهري بأذرع

 ة األبصاركاجلمر غري كليل  والناظرين بأعني حممرة

 للموت يوم تعانق وكرار  والبائعني نفوسهم لنبيهم
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 باملشريف وبالقنا اخلطار  والذائدين الناس عن أديام

 بدماء من علقوا من الكفار  يتطهرون يرونه نسكا هلم

 غلب الرقاب من األسود ضواري  دربوا كما دربت ببطن خفية

  األعفارأصبحت عند معاقل  وإذا حللت ليمنعوك إليهم

 دانت لوقعتها مجيع نزار  ضربوا عليا يوم بدر ضربة

 فيهم لصدقين الذين أماري  لو يعلم األقوام علمي كله

    

 للطارقني النازلني مقاري  قوم إذا حوت النجوم فإم

 أعيت حمافرها على املنقار   يف الغر من غسان من جرثومة 

 فقليب اليوم  "  اهللا عليه وسلم قال له حني أنشده بانت سعاد ويقال إن رسول اهللا صلى : قال ابن هشام 
  .  لوال ذكرت األنصار خبري ، فإم لذلك أهل ، فقال كعب هذه األبيات ، وهي يف قصيدة له  " متبول 

 أنشد كعب بن زهري رسول اهللا صلى اهللا  : وذكر يل عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال  : قال ابن هشام 
    "  بانت سعاد فقليب اليوم متبول  "   : لم يف املسجد عليه وس

 غزوة تبوك في رجب سنة تسع

     التهيؤ للغزو 

 حدثنا أبو حممد عبدامللك بن هشام قال زياد بن عبداهللا البكائي ، عن حممد بن إسحاق املطليب ،  : قال 
 احلجة إىل رجب مث أمر الناس بالتهيؤ  مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة ما بني ذي : قال 

 وقد ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبداهللا بن أيب بكر وعاصم بن عمر بن قتادة  . لغزو الروم 
 بعض  : وغريهم من علمائنا ، كل حدث يف غزوة تبوك ما بلغه عنها ، وبعض القوم حيدث ما ال حيدث 

ابه بالتهيؤ لغزو الروم ، وذلك يف زمان من عسرة الناس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أصح
وشدة من احلر ، وجدب من البالد ، وحني طابت الثمار ، والناس حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم ، 

ويكرهون الشخوص على احلال من الزمان الذي هم عليه ؛ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلما 
ها ، وأخرب أنه يريد غري الوجه الذي يصمد له ، إال ما كان من غزوة تبوك ، خيرج يف غزوة إالكىن عن

فإنه بينها للناس ، لبعد الشقة ، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي يصمد له ، ليتأهب الناس لذلك أهبته 
    . ، فأمر الناس باجلهاز وأخربهم أنه يريد الروم 



ابن هشام- سرية ابن هشام  728  

  ائذن لي وال تفتني

 يا  :  عليه وسلم ذات يوم وهو يف جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بين سلمة فقال رسول اهللا صلى اهللا
 يا رسول اهللا ، أو تأذن يل وال تفتين فواهللا لقد عرف  :  فقال  ؟ جد ، هل لك العام يف جالد بين األصفر 

 ، قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مين ، وإين أخشى إن رأيت نساء بين األصفر أن ال أصرب
    :  ففي اجلد بن قيس نزلت هذه اآلية .  قد أذنت لك  : فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

 إن كان  :  أي  .  ""   ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرين  ""
 فما سقط فيه من الفتنة أكرب ، بتخلفه عن رسول إمنا خشي الفتنة من نساء بين األصفر ، وليس ذلك به

    .  وإن جهنم ملن ورائه  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، والرغبة بنفسه عن نفسه ، يقول تعاىل 

    : شأن المنافقين 

 ال تنفروا يف احلر ، زهادة يف اجلهاد ، وشكا يف احلق ، وإرجافا  : وقال قوم من املنافقني بعضهم لبعض 
 وقالوا ال تنفروا يف احلر ، قل نار   "   : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فيهم برسو

 قال ابن  .   "   فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا يكسبون  . جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
محن ، عن إسحاق بن إبراهيم بن عبداهللا وحدثين الثقة عمن حدثه عن حممد بن طلحة بن عبدالر : هشام 

 بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ناسا من املنافقني جيتمعون  : بن حارثة عن ، أبيه عن جده ، قال 
يف بيت سويلم اليهودي ، وكان بيته عند جاسوم ، يثبطون الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

 صلى اهللا عليه وسلم طلحة بن عبيد اهللا يف نفر من أصحابه ، وأمره أن غزوة تبوك ، فبعث إليهم النيب
حيرق عليهم بيت سويلم ، ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خلفة من ظهر البيت ، فانكسرت رجله ، 

    :  فقال الضحاك يف ذلك  . واقتحم أصحابه فافلتوا 

 يشيط ا الضحاك وابن أبريق  كادت وبيت اهللا نار حممد

 أنوء على رجلي كسريا ومرفقي   لت وقد طبقت كبس سويلم وظ

 أخاف ومن تشمل به النار حيرق  سالم عليكم ال أعود ملثلها

    

 مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جد يف سفره ، وأمر  : حض األغنياء على النفقة قال ابن إسحاق 
واحلمالن يف سبيل اهللا ، فحمل رجال من أهل الناس باجلهاز واالنكماش ، وحض أهل الغىن على النفقة 

    . الغىن واحتسبوا ، وأنفق عثمان بن عفان يف ذلك نفقة عظيمة ، مل ينفق أحد مثلها 
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    : ما أنفقه عثمان 

 أن عثمان ابن عفان أنفق يف جيش العسرة يف غزوة تبوك ألف دينار  : حدثين من أثق به  : قال ابن هشام 
    .  اللهم أرض عن عثمان فإين عنه راض  : ى اهللا عليه وسلم ،فقال رسول اهللا صل

    : البكاءون والمعذرون والمخلفون 

 مث إن رجاال من املسلمني أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهم البكاءون ، وهم  : قال ابن إسحاق 
علبة بن زيد أخو بن حارثة ،  سامل بن عمري ، و : سبعة نفر من األنصار وغريهم من بين عمرو بن عوف 

وأبو ليلى عبدالرمحن بن كعب ، وأخو بين مازن بن النجار ، وعمرو بن محام بن اجلموح ، أخو بين 
 وهرمي بن - بل هو عبداهللا بن عمرو املزين  :  وبعض الناس يقول -سلمة ، عبداهللا بن املغفل املزين ، 

ري ، فاستحملوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عبداهللا أخو بين واقف ، وعرباض بن سارية الفزا
 فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا ما  .  ال أجد ما أمحلكم عليه  : وكانوا أهل حاجة ، فقال 

 فبلغين أن ابن يامني بن عمر بن كعب النضري لقي أبا ليلى عبدالرمحن بن  :  قال ابن إسحاق  . ينفقون 
 جئنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قاال  ؟  ما يبكيكما  : بن مغفل ومها يبكيان ، فقال كعب وعبداهللا 

ليحملنا فلم جند عنده ما حيملنا عليه ، وليس عندنا ما نتقوى به على اخلروج معه ؛ فأعطامها ناضجا له 
 وجاءه  :  قال ابن إسحاق  . فارحتاله ، وزودمها شيئا من متر ، فخرجا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 مث  . املعذرون من األعراب ، فاعتذروا إليه فلم يعذرهم اهللا تعاىل ، وقد ذكر يل أم نفر من بين غفار 
استتب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفره ، وأمجع السري وقد كان نفر من املسلمني أبطأت م النية 

حىت ختلفوا عنه عن غري شك وال ارتياب ؛ منهم كعب بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
بن أيب كعب ، أخو بين سلمة ، ومرارة بن الربيع ، أخو بين عمرو بن عوف ، وهالل بن أمية ، أخو بن 

 فلما خرج  . واقف ، وأبو خيثمة ، أخو بين سامل بن عوف ، وكانوا نفر صدق ، ال يتهمون يف إسالمهم 
واستعمل على املدينة  :  قال ابن هشام  .  عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع رسول اهللا صلى اهللا

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  وذكر عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن أبيه  . حممد بن مسلمة األنصاري 
    . وسلم استعمل على املدينة ، خمرجه إىل تبوك ، سباع بن عرفطة 

    : ن تبوك تخلف المنافقين ع
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 وضرب عبداهللا ابن أيب معه على حدة عسكره أسفل منه حنو ذباب ، وكان فيما  : قال ابن إسحاق 
  .  فلما سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختلف عنه عبداهللا بن أيب  . يزعمون ليس بأقل العسكرين 

    . فيمن ختلف من املنافقني وأهل الريب 

  المنافقون يرجفون بعلي

وخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ، إىل أهله وأمره باإلقامة فيهم 
 أخذ علي  :  ما خلفه إال استثقاال له ، وختففا منه ، فلما قال ذلك املنافقون  : فأرجف به املنافقون ،وقالوا 

هللا صلى اهللا عليه وسلم وهو نازل باجلرف بن أيب طالب رضوان اهللا عليه سالحه ، مث خرج حىت رسول ا
 ولكين  .  كذبوا  :  يا نيب اهللا زعم املنافقون انك إمنا خلفتين أنك استثقلتين ، وختففت مين ؛ فقال  : ، فقال 

خلفتك ملا تركت ورائي ، فارجع فاخلفين يف أهلي وأهلك ، أفال ترضى يا علي أن تكون مين مبرتلة 
نه ال نيب بعدي ، فرجع علي إىل املدينة ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هارون من موسى ، إال أ

 وحدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أيب  :  قال ابن إسحاق  . على سفره 
  :  إسحاق  قال ابن .  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي هذه املقالة  : وقاص عن أبيه سعد 

      . مث رجع املدينة ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سفره 

  أبو خيثمة وعمير بن وهب يلحقان بالرسول

مث إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أياماً إىل أهله يف يوم حار ، فوجد 
واحدة منهما عريشها ، وبردت له فيه ماء ، امرأتني له يف عريشني هلما يف حائطه ، قد رشت كل 

 رسول  : وهيأت له فيه طعاما ، فلما دخل قام على باب العريش ، فنظر إىل امرأتيه وما صنعتا له ، فقال 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الضح والريح واحلر ، وأبو خيثمة يف ظل بارد ، وطعام مهيأ ، وامرأة حسناء 

 مث قال واهللا ال أدخل عريش واحدة منكما حىت أحلق برسول اهللا صلى  . ا بالنصف ، يف ماله مقيم ، ما هذ
 مث قدم ناضحه فارحتله مث خرج يف طلب رسول اهللا صلى اهللا  . اهللا عليه وسلم ، فهيئا يل زادا ، ففعلتا 

الطريق عليه وسلم ، حىت أدركه حني نزل بتبوك ، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمري بن وهب اجلمحي يف 
، يطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فترافقا ، حىت إذا دنوا من تبوك ، قال أبو خيثمة لعمري بن وهب 

 إن يل ذنباً ، فال عليك أن ختلف عين حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففعل ، حىت إذا دنا من  : 
 هذا راكب على الطريق مقبل ، فقال  :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو نازل بتبوك ، قال الناس

 يا رسول اهللا ، هو واهللا أبو خيثمة ، فلما أناخ  :  كن أبا خيثمة ؛ فقالوا  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 أوىل لك يا  : أقبل فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرياً  . أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب  مث  . أبا خيثمة 

    : وقال أبو خيثمة يف ذلك شعراً ، وامسه مالك بن قيس  :  قال ابن هشام  . ، ودعا له خبري 

 أتيت اليت كانت أعف وأكرما  ملا رأيت الناس يف الدين نافقوا

 فلم أكتسب إمثا ومل أغش حمرما  مدوبايعت باليمىن يدي حمل

 صفايا كراما بسرها قد حتمما   تركت خضيبا يف العريش وصرمة 

 إىل الدين نفسي شطره حيث ميما  وكنت إذا شك املنافق أمسحت

  ما حدث بالحجر

 وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مر باحلجر نزهلا ، واستقى الناس من  : قال ابن إسحاق 
 ال تشربوا من مائها شيئا ، وال تتوضئوا منه  :  فلما راحوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . بئرها 

للصالة ، وما كان من عجني عجنتموه فاعلفوه اإلبل ، وال تأكلوا منه شيئا ، وال خيرجن أحد منكم 
هللا عليه وسلم إال أن رجلني من بين  ففعل الناس ما أمرهم به رسول اهللا صلى ا . الليلة إال ومعه صاحب له 

ساعدة خرج أحدمها حلاجته ، وخرج اآلخر يف طلب بعري له ، فأما الذي ذهب حلاجته فإنه خنق على 
فأخرب بذلك رسول اهللا  . مذهبه ؛ وأما الذي ذهب يف طلب بعريه فاحتملته الريح حىت طرحته جببلي طيئ 

 خيرج منكم أحد إال ومعه صاحبه ، مث دعا رسول اهللا صلى اهللا  أمل أكم أن : صلى اهللا عليه وسلم فقال 
عليه وسلم للذي أصيب على مذهبه فشفي ، وأما اآلخر الذي وقع جببلي طيئ ، فإن طيئا أهدته لرسول 

 واحلديث عن الرجلني عن عبداهللا بن أيب بكر ، عن عباس بن  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة 
 الساعدي ، وقد حدثين عبداهللا بن أيب بكر أن قد مسى له العباس الرجلني ، ولكنه استودعه سهل بن سعد

 ملا مر رسول اهللا صلى  : بلغين عن الزهري أنه قال  :  قال ابن هشام  . إيامها ،فأىب عبداهللا أن يسميهما يل 
 ال تدخلوا بيوت الذين  : اهللا عليه وسلم باحلجر سجى ثوبه على وجهه ، واستحث راحلته ، مث قال 

 فلما أصبح الناس وال ماء  :  قال ابن إسحاق  . ظلموا إال وأنتم باكون ، خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصام 
معهم شكوا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسل اهللا 

 فحدثين  :  قال ابن إسحاق  . واحتملوا حاجتهم من املاء سبحانه سحابة ، فأمطرت حىت ارتوى الناس ، 
      :  قلت حملمود  : عاصم بن عمر بن قتادة ، عن حممود بن لبيد ، عن رجال من بين عبداألشهل ، قال 

 نعم ، واهللا إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن  :  قال  ؟ هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم 
 لقد أخربين رجال من قومي عن  : ريته ، مث يلبس بعضهم بعضا على ذلك ، مث قال حممود عمه ويف عش
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رجل من املنافقني معروف نفاقه ، كان يسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث سار ، فلما كان 
لسحابة من أمر الناس باحلجر ما كان ، ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني دعا ، فأرسل اهللا ا

  .  سحابة مارة  :  قال  !  هل بعد هذا شيء  .  وحيك  :  أقبلنا عليه نقول  : فأمطرت حىت ارتوى الناس ، قالوا 

 مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سار حىت إذا كان ببعض  : تقول ابن اللصيت قال ابن إسحاق 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من أصحابه الطريق ضلت ناقته ، فخرج أصحابه يف طلبها ، وعند رسول 

، يقال له عمارة بن حزم ، وكان عقبياً بدرياً ، وهو عم بين عمرو بن حزم وكان يف رحله زيد بن 
 فحدثين  :  قال ابن إسحاق  . ويقال ابن لصيب بالباء  :  قال ابن هشام  . اللصيت القينقاعي ، وكان منافقا 

 فقال زيد بن اللصيت ،  : ود بن لبيد عن رجال من بين عبداألشهل قالوا عاصم بن عمر بن قتادة عن حمم
 أليس حممد يزعم أنه نيب وخيربكم  : وهو يف رحل عمارة ، وعمارة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 إن  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمارة عنده  ؟ عن خرب السماء ، وهو ال يدري أين ناقته 
 هذا حممد خيربكم أنه نيب ويزعم أنه خيربكم بأمر السماء وهو ال يدري أين ناقته ، وإين واهللا  : رجال قال 

ما أعلم إال ما علمين اهللا ، وقد دلين اهللا عليها ، وهي يف الوادي ، يف شعب كذا وكذا ، وقد حبستها 
  : رجع عمارة بن حزم إىل رحله ، فقال شجرة بزمامها ، فانطلقوا حىت تأتوين ا فذهبوا فجاءوا ا ، ف

واهللا لعجب من شيء حدثناه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آنفا ، عن مقالة قائل أخربه اهللا عنه بكذا 
وكذا ، للذي قال زيد بن اللصيت ، فقال رجل ممن كان يف رحل عمارة ومل حيضر رسول اهللا صلى اهللا 

 إيل عباد  :  فأقبل عمارة على زيد جيأ يف عنقه ويقول  . ة قبل أن تأيت عليه وسلم زيد واهللا قال هذه املقال
  :  قال ابن إسحاق  . اهللا ، إن يف رحلي لداهية وما أشعر ، أخرج أي عدو اهللا من رحلي ، فال تصحبين 

    . فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك ، وقال بعض الناس مل يزل متهما بشر حىت هلك 

ر في غزوة تبوكخبر أبي ذ   

 يا رسول اهللا ،  : مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سائرا ، فجعل يتخلف عنه الرجل ، فيقولون 
 دعوه ، فإن يك فيه خري فسيلحقه اهللا تعاىل بكم ، وإن يكن غري ذلك فقد  : ختلف فالن ، فيقول 

 فإن يك فيه خري  : ذر ، وأبطأ به بعريه ؛ فقال  يا رسول اهللا ، قد ختلف أبو  : أراحكم اهللا منه ، حىت قيل 
فسيلحقه اهللا بكم ، وإن يك غري ذلك فقد أراحكم اهللا منه ، وتلوم أبو ذر على بعريه ، فلما أبطأ عليه ، 

 مث خرج يتبع أثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماشياً ، ونزل رسول اهللا  . أخذ متاعه فحمله على ظهره 
 يا رسول اهللا إن هذا الرجل ميشي على الطريق وحده ؛  : ، فنظر ناظر من املسلمني فقاليف بعض منازله 

 يا رسول اهللا ، هو واهللا أبو  :  فلما تأمله القوم قالوا  .  كن أبا ذر  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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وحده ، وميوت وحده ، ويبعث  رحم اهللا أبا ذر ، ميشي  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . ذر 
    . وحده 

    : موت أبي ذر ودفنه في الربذة 

 فحدثين بريدة بن سفيان األسلمي ، عن حممد بن كعب القرظي ، عن عبداهللا بن  : قال ابن إسحاق 
ه ،  ملا نفى عثمان أبا ذر إىل الربذة ، وأصابه ا قدره ، مل يكن معه أحد إال امرأته وغالم : مسعود ، قال 

فأوصامها أن اغسالين وكفناين ، مث ضعاين على قارعة الطريق فأول ركب مير بكم فقولوا هذا أبو ذر 
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعينونا على دفنه فلما مات فعال ذلك به مث وضعاه على قارعة 

 إال باجلنازة على ظهر الطريق  وأقبل عبداهللا بن مسعود يف رهط من أهل العراق عمار فلم يرعهم . الطريق 
 هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قد كادت اإلبل تطؤها ، وقام إليهم الغالم ، فقال 

      . ، فأعينونا على دفنه 

 صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، متشي وحدك ،  :  فاستهل عبداهللا بن مسعود يبكي ويقول  : قال 
 مث نزل هو أصحابه فواروه ، مث حدثهم عبداهللا بن مسعود حديثه ، وما  .  ، وتبعث وحدك ومتوت وحدك

    . قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسريه إىل تبوك 

    : تخويف المنافقين المسلمين 

 ومنهم  قد كان رهط من املنافقني منهم وديعة بن ثابت ، أخو بين عمرو بن عوف ، : قال ابن إسحاق 
 -ويقال خمشي  :  قال ابن هشام -  .  خمشن بن محري  : رجل من أشجع ، حليف لبين سلمة ، يقال له 

 أحتسبون جالد  : يشريون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو منطلق إىل تبوك ، فقال بعضهم لبعض 
 يف احلبال ، إرجافا وترهيبا  واهللا لكأنا بكم غداً مقرنني ! بين األصفر كقتال العرب بعضهم بعضا 

 واهللا لوددت أين أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة ، وإنا  : للمؤمنني ، فقال خمشن بن محري 
 لعمار بن - فيما بلغين - وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . ننفلت أن يرتل فينا قرآن ملقالتكم هذه 

  .  بلى ، قلتم كذا وكذا  : ترقوا ، فسلهم عما قالوا ، فإن أنكروا فقل  أدرك القوم ، فإم قد اح : ياسر 

فانطلق إليهم عمار ، فقال ذلك هلم ، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتذرون إليه ، فقال وديعة 
  يا رسول : بن ثابت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقف على ناقته ، فجعل يقول وهو أخذ حبقبها 

  .   "   ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب   "   : اهللا ، إمنا كنا خنوض ونلعب ؛ فأنزل اهللا عز وجل 

 يا رسول اهللا ، قعد يب امسي واسم أيب ، وكان الذي عفى عنه يف هذه اآلية خمشن  : وقال خمشن بن محري 
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يداً ال يعلم مبكانه ، فقتل يوم اليمامة ، فلم بن محري ، فتسمى عبدالرمحن ، وسأل اهللا تعاىل أن يقتله شه
    . يوجد له أثر 

  الصلح مع صاحب أيلة

وملا انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك أتاه حينة بن رؤبة ، صاحب أيلة ، فصاحل رسول اهللا 
تب رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه وسلم وأعطاه اجلزية ، وأتاه أهل جرباء وأذرح ، فأعطوه اجلزية ، فك

    . اهللا عليه وسلم هلم كتابا فهو عندهم 

  كتابه لصاحب أيلة

 هذه أمنة من اهللا وحممد النيب رسول اهللا ، ليحنة بن  :  بسم اهللا الرمحن الرحيم  . فكتب ليحنة بن رؤبة 
 ، ومن كان معهم من  هلم ذمة اهللا ، وذمة حممد النيب : رؤبة وأهل أيلة ، سفنهم وسيارم يف الرب والبحر 

أهل الشام ، وأهل اليمن ، وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حدثا ، فإنه ال حيول ماله دون نفسه ، وإنه 
    . طيب ملن أخذه من الناس ، وإنه ال حيل أن مينعوا ماء يردونه ، وال طريقا يريدونه ، من بر أو حبر 

  خالد يأسر أكيدر دومة

 أكيدر بن  : عليه وسلم دعا خالد بن الوليد ، فبعثه إىل أكيدر دومة ، وهو مث إن رسول اهللا صلى اهللا 
  : عبدامللك رجل من كندة كان ملكا عليها ، وكان نصرانيا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلالد 

ة ،  فخرج خالد حىت إذا كان من حصنه مبنظر العني ، ويف ليلة مقمرة صائف . إنك ستجده يصيد البقر 
 هل رأيت  : وهو على سطح له ، ومعه امرأته ، فباتت البقر حتك بقروا باب القصر ، فقالت له امرأته 

 فرتل فأمر بفرسه ، فأسرج له ،  .  ال أحد  :  قال  ؟  فمن يترك هذه  :  قالت  !  ال واهللا  :  قال  ؟ مثل هذا قط 
 فلما خرجوا  .  ، فركب وخرجوا معه مبطاردهم وركب معه نفر من أهل بيته ، فيهم أخ يقال له حسان

تلقتهم خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخذته ، وقتلوا أخاه ، وقد كان عليه قباء من ديباج 
 من  . خموص بالذهب ، فاستلبه خالد ، فبعث به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل قدومه به عليه 

 رأيت قباء  :  فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال  : اق  قال ابن إسح : نعيم اجلنة 
أكيدر حني قدم به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجعل املسلمون يلمسونه ، بأيديهم ويتعجبون 

عد بن  فوالذي نفسي بيده ، ملناديل س ؟  أتعجبون من هذا  : منه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
       . معاذ يف اجلنة أحسن من هذا 
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 مث إن خالداً قدم بأكيدر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فحقن له دمه ،  : قال ابن إسحاق 
 يقال له جبري بن جبرة ، يذكر  : وصاحله على اجلزية ، مث خلى سبيله فرجع إىل قريته ، فقال رجل من طيئ 

 إنك ستجده يصيد البقر ، وما صنعت البقر تلك الليلة حىت  : وسلم خلالد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
    : استخرجته ، لتصديق قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 رأيت اهللا يهدي كل هادى  تبارك سائق البقرات إين

 فإنا قد أمرنا باجلهاد   فمن يك حائدا عن ذي تبوك 

    . بتبوك بضع عشرة ليلة ، مل جياوزها ، مث انصرف قافالً إىل املدينة فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وادي المشقق وماؤه

وكان يف الطريق ماء خيرج من وشل ، ما يروي الراكب والركبني والثالثة بواد يقال له وادي املشقق ؛ 
  :  شيئا حىت نأتيه ، قال  من سبقنا إىل ذلك الوادي فال يستقني منه : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فسبقه إليه نفر من املنافقني ، فاستقوا ما فيه ، فلما أتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقف عليه فلم 
 أمل أهم أن  :  يا رسول اهللا فالن وفالن ، فقال  :  من سبقنا إىل هذا املاء ، فقيل له  :  فقال  . ير فيه شيئا 

 مث لعنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ودعا عليهم ، مث نزل فوضع يده  !  آتيه يستقوا منه شيئا حىت
حتت الوشل ، فجعل يصب يف يده ما شاء اهللا أن يصب ، مث نضحه به ، ومسحه بيده ، ودعا رسول اهللا 

 له حسا  ما إن- كما يقول من مسعه -صلى اهللا عليه وسلم مبا شاء اهللا أن يدعو به ، فاخنرق من املاء 
 لئن بقيتم  :  فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . كحس الصواعق 

    . أو من بقي منكم ، لتسمعن ذا الوادي وهو أخصب ما بني يديه وما خلفه 

   : ذو البجادين ودفنه وتسميته 

 قمت من  :  أن عبداهللا بن مسعود كان حيدث ، قال  وحدثين حممد بن إبراهيم ابن احلارث التيمي ، : قال 
 فرأيت شعلة من نار يف  : جوف الليل ، وأنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك ، قال 

 فاتبعتها أنظر إليها ، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ،  : ناحية العسكر ، قال 
لبجادين املزين قد مات ، وإذا هم قد حفروا له ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وإذا عبداهللا ذو ا

  :  أدنيا إىل أخاكما ، فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال  : حفرته ، وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه ، وهو يقول 

  . يا ليتين كنت صاحب احلفرة   :  يقول عبداهللا بن مسعود  :  قال  . اللهم إين أمسيت راضيا عنه فارض عنه 

وإمنا مسي ذا البجادين ألنه كان ينازع إىل اإلسالم ، فيمنعه قومه من ذلك ، ويضيقون  : قال ابن هشام 
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 فهرب منهم إىل رسول اهللا  .  الكساء الغليظ اجلايف  : عليه ، حىت تركوه يف جباد ليس عليه غريه ، والبجاد 
 قريبا منه شق جباده باثنني فاتزر بواحد ، واشتمل باآلخر ، مث أتى رسول صلى اهللا عليه وسلم ، فلما كان
قال امرؤ  :  قال ابن هشام  .  املسح  :  ذو البجادين لذلك ، والبجاد أيضا  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل له 

    : القيس 

 كبري أناس يف جباد مزمل   كأن أبانا يف عرانني ودقة 

وكحديث أبي رهم في تب   

 وذكر ابن شهاب الزهري ، عن ابن أكيمة الليثي ، عن ابن أخي أيب رهم الغفاري ،  : قال ابن إسحاق 
أنه مسع أبا رهم كلثوم بن احلصني ، وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين بايعوا 

 فسرت ذات ليلة معه ،  غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك ، : حتت الشجرة ، يقول 
وحنن باألخضر قريباً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وألقى اهللا علينا النعاس ، فطفقت أستيقظ وقد 
دنت راحليت من راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيفزعين دنوها منه ، خمافة أن أصيب رجله يف 

ين يف بعض الطريق وحنن يف بعض الليل فزامحت الغرز ، فطفقت أحوز راحليت عنه ، حىت غلبتين عي
 حس ،  : راحليت راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورجله يف الغرز ، فما استيقظت إال بقوله 

      .  يا رسول اهللا استغفر يل  : فقلت 

ه به ، فقال  سر ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألين عمن ختلف من بين غفار ، فأخرب : فقال 
 فما فعل النفر السود اجلعاد  :  قال  .  فحدثته بتخلفهم  .  ما فعل النفر احلمر الطوال الثطاط  : وهو يسألين 

 بلى الذين هلم نعم بشبكة شدخ ، فتذكرم يف  :  قال  .  واهللا ما أعرف هؤالء منا  :  قلت  :  قال  ؟ القصار 
 يا رسول اهللا ، أولئك  :  رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا ، فقلت بين غفار ومل أذكرهم حىت ذكرت أم

 ما منع أحد أولئك حني ختلف أن  : رهط من أسلم حلفاء فينا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حيمل علي بعري من إبله امرأ نشيطا يف سبيل اهللا ، إن أعز أهلي علي أن يتخلف عين املهاجرون من قريش 

    . ر وغفار وأسلم واألنصا

    : أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك 

 مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل بذي أوان ، بلد بينه وبني املدينة  : قال ابن إسحاق 
 يا رسول  : ساعة من ار ، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إىل تبوك ، فقالوا 

 ، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية والليلة الشاتية ، وإنا حنب أن تأتينا ، فتصلي اهللا
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لنا فيه ؛ فقال إين على جناح سفر ، وحال شغل ، أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم ، ولو قد قدمنا إن 
 خرب املسجد ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا  فلما نزل بذي أوان أتاه . شاء اهللا ألتيناكم ، فصلينا لكم فيه 

عليه وسلم مالك ابن الدخشم ، أخا بين سامل بن عوف ومعن بن عدي ، أو أخاه عاصم بن عدي ، أخا 
 انطلقا إىل هذا املسجد الظامل أهله ، فأهدماه وحرقاه ، فخرجا سريعني حىت أتيا  : بين العجالن ، فقال 

 أنظرين حىت أخرج إليك بنار من  : ن الدخشم ، فقال مالك ملعن بين سامل بن عوف ، وهم رهط مالك ب
 فدخل إىل أهله ، فأخذ سعفا من النخل ، فأشعل فيه ناراً مث خرجا يشتدان حىت دخاله وفيه أهله  . أهلي 

  والذين اختذوا مسجداً ضراراً وكفراً  "  : ، فحرقاه وهدماه ، وتفرقوا عنه ، ونزل فيهم من القرآن ما نزل 

 خزام بن خالد ، من بين  :  وكان الذين بنوه أثىن عشر رجال  .  إىل آخر القصة  "  وتفريقاً بني املؤمنني 
عبيد بن زيد أحد بين عمرو بن عوف ، ومن داره أخرج مسجد الشقاق ، وثعلبة ابن حاطب من بين 

عر ، من بين ضبيعة بن زيد ، أمية بن زيد ، ومعتب بن قشري من بين ضبيعة بن زيد ، وأبو حبيبة بن األز
وعباد بن حنيف ، أخو سهل بن حنيف ، من بين عمرو بن عوف ، وجارية بن عامر ، وابناه جممع بن 

جارية ، وزيد بن جارية ، ونبتل بن احلارث ، من بين ضبيعة ، وحبزج ، من بين ضبيعة ، وجباد بن عثمان 
    . ية بن زيد رهط أيب لبابة بن عبداملنذر ، من بين ضبيعة ، ووديعة بن ثابت ، وهو من بين أم

    : مساجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 مسجد بتبوك  : وكانت مساجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بني املدينة إىل تبوك معلومة مسماة 
، ومسجد بثينة مدران ، ومسجد بذات الزراب ، ومسجد باألخضر ، ومسجد بذات اخلطمي ، 

جد بأالء ، ومسجد بطرف البتراء ،من ذنب كواكب ، ومسجد بالشق ، شق تارا ، ومسجد بذي ومس
اجليفة ، ومسجد بصدر حوضى ، ومسجد باحلجر ، ومسجد بالصعيد ، ومسجد بالوادي ، اليوم ، 

وادي القرى ، ومسجد بالرقعة من الشقة ، شقة بين عذرة ، ومسجد بذي املروة ، ومسجد بالفيفاء ، 
    .  بذي خشبومسجد

 أمر الثالثة الذين خلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك

  نهي الرسول عن كالم الثالثة المتخلفين

وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، وقد كان ختلف عنه رهط من املنافقني ، وختلف أولئك 
رارة بن الربيع ، وهالل بن أمية الرهط الثالثة من املسلمني من غري شك وال نفاق ، كعب بن مالك ، وم
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 ال تكلمن أحدا من هؤالء الثالثة ، وأتاه من  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه  . 
ختلف عنه من املنافقني فجعلوا حيلفون له ويعتذرون ، فصفح عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومل 

      . ل املسلمون كالم أولئك النفر الثالثة يعذرهم اهللا وال رسوله ، واعتز

  حديث كعب بن مالك عن تخلفه وصاحبيه

 فذكر الزهري حممد بن مسلم بن شهاب ، عن عبدالرمحن بن عبداهللا بن كعب بن  : قال ابن إسحاق 
 مسعت أيب كعب بن مالك حيدث  :  أن أباه عبداهللا وكان قائد أبيه حني أصيب بصره ، قال  : مالك 

 ما ختلفت  : يثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك وحديث صاحبيه قال حد
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها قط ، غري أين كنت قد ختلفت عنه يف غزوة بدر ، 

 عليه وسلم إمنا وكانت غزوة مل يعاتب اهللا وال رسوله أحدا ختلف عنها ، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا
 ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى  . خرج يريد عري قريش ، حىت مجع اهللا بينه وبني عدوه على غري ميعاد 

اهللا عليه وسلم العقبة ، وحني تواثقنا على اإلسالم وما أحب أن يل ا مشهد بدر ، وإن كانت غزوة بدر 
لفت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  كان من خربي حني خت :  قال  . هي أذكر يف الناس منها 

غزوة تبوك ، أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف تلك الغزوة ، وواهللا ما اجتمعت يل 
راحلتان قط حىت اجتمعتا يف تلك الغزوة ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها 

لك الغزوة ، فغزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حر شديد ، إال ورى بغريها ، حىت كانت ت
واستقبل سفراً بعيداً ، واستقبل غزوة عدو كثري ، فجلى للناس أمرهم ، ليتأهبوا لذلك أهبته ، وأخربهم 
خربه بوجهه الذي يريد ، واملسلمون من تبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثري ، ال جيمعهم كتاب 

 فقل رجل يريد أن يتغيب  :  قال كعب .  ال جيمعهم ديوان مكتوب  : عين بذلك الديوان ، يقول حافظ ، ي
إال ظن أنه سيخفي له ذلك ما مل ، يرتل فيه وحي من اهللا ، وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك 

 صلى اهللا عليه الغزوة ، حني طابت الثمار ، وأحبت الظالل ، فالناس إليها صعر ، فتجهز رسول اهللا
وسلم ، وجتهز املسلمون معه ، وجعلت أغدو ألجتهز معهم ، فأرجع ومل أقض حاجة ، فأقول يف نفسي 
أنا قادر على ذلك إذا أردت ، فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت مشر الناس باجلد ، فأصبح رسول اهللا صلى 

 أجتهز بعده بيوم أو يومني  :  ، فقلت اهللا عليه وسلم غاديا ، واملسلمون معه ، ومل أقض من جهازي شيئاً
، مث أحلق م ، فغدوت بعد أن فصلوا ألجتهز ، فرجعت ومل أقض شيئا ، مث غدوت فرجعت ومل أقض 
شيئا ، فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت أسرعوا ، وتفرط الغزو ، فهممت أن أرحتل ، فأدركهم ، وليتين 

بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطفت فعلت ، فلم أفعل ، وجعلت إذا خرجت يف الناس 
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فيهم ، فيحزنين أين ال أرى رجالً مغموصا عليه يف النفاق ، أو رجال ممن عذر اهللا من الضعفاء ، ومل 
 ما فعل كعب  : يذكرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ تبوك ، فقال وهو جالس يف القوم بتبوك 

 فقال له معاذ بن  .  يا رسول اهللا ، حبسه برداه ، والنظر يف عطفيه  : بين سلمة  فقال رجل من  ؟ بن مالك 
 واهللا يا رسول اهللا ، ما علمنا منه إال خرياً ، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه  !  بئس ما قلت  : جبل 

بثي ، فجعلت  فلما بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد توجه قافال من تبوك ، حضرن  . وسلم 
 مباذا أخرج من سخطة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداً ، وأستعني على  : أتذكر الكذب ، وأقول 

ذلك كل ذي رأي من أهلي ، فلما قيل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أظل قادما زاح عين الباطل 
ح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وصب . ، وعرفت أين ال أجنو منه إال بالصدق ، فأمجعت أن أصدقه 

املدينة ، وكان إذا قدم من سفر ، بدأ باملسجد ، فركع فيه ركعتني ، مث جلس للناس ، فلما فعل ذلك 
جاءه املخلفون ، فجعلوا حيلفون له ويعتذرون ، وكانوا بضعة ومثانني رجال ، فيقبل منهم رسول اهللا 

      . ستغفر هلم ، ويكل سرائرهم إىل اهللا تعاىل صلى اهللا عليه وسلم عالنيتهم وإميام ، وي

 تعاله ، فجئت أمشي حىت جلست بني  : حىت جئت فسلمت عليه ؛ فتبسم ، تبسم املغضب ، مث قال يل 
 إين يا رسول اهللا ، واهللا لو جلست  :  قلت  :  ما خلفك ، أمل تكن ابتعت ظهرك ، قال  : يديه ، فقال يل 

 ، لرأيت أين سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أعطيت جدالً ، لكن واهللا لقد عند غريك من أهل الدنيا
علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كذباً لترضني عين ، وليوشكن اهللا أن يسخطك علي ، ولئن حدثتك 

حديثاً صدقاً جتد علي فيه ، إين ألرجو عقباي من اهللا فيه ، وال واهللا ما كان يل عذر ، واهللا ما كنت قط 
 أما هذا فقد صدقت فيه  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . وال أيسر مين حني ختلفت عنك أقوى 

واهللا ما  :  فقمت ، وثار معي رجال من بين سلمة ، فاتبعوين ، فقالوا يل  . ، فقم حىت يقضي اهللا فيك 
اهللا صلى اهللا عليه علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ، ولقد عجزت أن ال تكون اعتذرت إىل رسول 

وسلم مبا اعتذر به إليه املخلفون ، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لك ، 
  : فواهللا ما زالوا يب حىت أردت أن أرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكذب نفسي ، مث قلت هلم 

  : قاال مثل مقالتك ، وقيل هلما مثل ما قيل لك ، قلت  نعم ، رجالن  :  قالوا  ؟ هل لقي هذا أحد غريي 

 مرارة بن الربيع العمري ، من بين عمرو بن عوف ، وهالل بن أيب أمية الواقفي ،  :  قالوا  ؟ من مها 
 وى رسول اهللا صلى اهللا عليه  . فذكروا يل رجلني صاحلني ، فيهما أسوة فصمت حني ذكرومها يل 

الثالثة ، من بني من ختلف عنه ، فاجتنبنا الناس ، وتغريوا لنا ، حىت تنكرت يل وسلم عن كالمنا أيها 
 فأما صاحباي  . نفسي واألرض ، فما هي باألرض اليت كنت أعرف ، فلبثنا على ذلك مخسني ليلة 

فاستكانا وقعدا يف بيوما ، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم ، فكنت أخرج وأشهد الصلوات مع 
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ني ، وأطوف باألسواق وال يكلمين أحد ، وآتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأسلم عليه وهو املسلم
 مث أصلي قريباً منه ،  ؟  هل حرك شفتيه برد السالم علي أم ال  : يف جملسه بعد الصالة ، فأقول يف نفسي 

 حىت إذا طال ذلك علي  . ين فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل ، وإذا التفت حنوه أعرض ع
 وهو ابن عمي ، وأحب الناس إيل ،  . من جفوة املسلمني ، مشيت حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة 

 أنشدك باهللا ، هل تعلم أين أحب اهللا  :  يا أبا قتادة  :  فقلت  . فسلمت عليه ، فواهللا ما رد علي السالم 
عين ، فعدت فناشدته ، فسكت عين ، فعدت فناشدته ،  فسكت ، فعدت فناشدته ، فسكت  ؟ ورسوله 

 اهللا ورسوله أعلم ، ففاضت عيناي ووثبت فتسورت احلائط ، مث غدوت إىل السوق ، فبينا أنا  : فقال 
 من يدل على  : أمشي بالسوق إذا نبطي يسأل عين من نبط الشام ، ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة ، يقول 

 فجعل الناس يشريون له إيل ، حىت جاءين فدفع إيل كتاباً من ملك غسان ،  :   قال ؟ كعب بن مالك 
 فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ومل جيعلك  :  أما بعد  "   : وكتب كتاباً يف سرقة من حرير فإذا فيه 

 البالء أيضا ، قد  قلت حني قرأا ، وهذا من :  قال  .  " اهللا بدار هوان ، وال مضيعة ، فاحلق بنا نواسك 
 فأقمنا  .  فعمدت ا إىل تنور فسجرته ا  : بلغ يب ما وقعت فيه أن طمع يف رجل من أهل الشرك ، قال 

 إن رسول اهللا  : على ذلك حىت إذا مضت أربعون ليلة من اخلمسني ، إذا رسول رسول اهللا يأتيين ، فقال 
 ال ، بل اعتزهلا وال  :  قال  ؟  أطلقها أم ماذا  :  قلت  :  صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك ، قال

 احلقي بأهلك ، فكوين عندهم حىت يقضي اهللا يف  : تقرا ، وأرسل إىل صاحيب مبثل ذلك ، فقلت المرأيت 
 يا  :  وجاءت امرأة هالل بن أمية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت  :  قال  . هذا األمر ما هو قاض 

 ال ، ولكن ال  :  قال  ؟ سول اهللا ، إن هالل بن أمية شيخ كبري ضائع ، ال خادم له ، أفتكره أن أخدمه ر
 واهللا يا رسول اهللا ، ما به من حركة إيل ، واهللا ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان  : يقربنك ؛ قالت 

      . إىل يومه هذا ، ولقد ختوفت على بصره 

 لو استأذنت رسول اهللا المرأتك ، فقد أذن المرأة هالل بن أمية أن ختدمه ،  : عض أهلي  فقال يل ب : قال 
 واهللا ال أستأذنه فيها ، ما أدري ما يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يل يف ذلك إذا  :  فقلت  : قال 

ا مخسون ليلة ، من حني  فلبثنا بعد ذلك عشر ليال ، فكمل لن :  قال  . استأذنته فيها ، وأنا رجل شاب 
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني عن كالمنا ، مث صليت الصبح ، صبح مخسني ليلة ، وعلى 
ظهر بيت من بيوتنا ، على احلال اليت ذكر اهللا منا ، قد ضاقت علينا األرض مبا رحبت ، وضاقت علي 

يها إذ مسعت صوت صارخ أوىف على نفسي ، وقد كنت ابتنيت خيمة يف ظهر سلع ، فكنت أكون ف
 فخررت ساجداً ، وعرفت أن قد  :  يا كعب بن مالك ، أبشر ، قال  : ظهر سلع ، يقول بأعلى صوته 

    . جاء الفرج 
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    : توبة اهللا على المخلفين 

 وآذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس بتوبة اهللا علينا حني صلى الفجر ، فذهب الناس  : قال 
بشروننا ، وذهب حنو صاحيب مبشرون ، وركض رجل إىل فرساً ، وسعى ساع من أسلم ، حىت أوىف ي

 فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين ، نزعت ثويب  . على اجلبل فكان الصوت أسرع من الفرس 
تيمم فكسوما إياه ، بشارة ، واهللا ما أملك يومئذ غريمها ، واستعرت ثوبني فلبستهما ، مث انطلقت أ

 ليهنك توبة اهللا عليك ، حىت  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وتلقاين الناس يبشرونين بالتوبة ، يقولون 
دخلت املسجد ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس حوله الناس ، فقام إيل طلحة بن عبيد اهللا ، 

 فكان كعب بن مالك ال ينساها  :  قال  . فحياين وهنأين ، وواهللا ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه 
 فلما سلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال يل ووجهه يربق من  :  قال كعب  . لطلحة 
 أمن عندك يا رسول اهللا ، أم من عند  :  قلت  :  أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ، قال  : السرور 

، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر ،  بل من عند اهللا  :  قال  ؟ اهللا 
 يا رسول اهللا ، إن من توبيت إىل اهللا  :  فلما جلست بني يديه ، قلت  :  قال  .  وكنا نعرف ذلك منه  : قال 

 أمسك  : سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و . عز وجل ، أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا ، وإىل رسوله 
 وقلت يا رسول اهللا ،  .  إين ممسك سهمي الذي خبيرب  :  قلت  : عليك بعض مالك ، فهو خري لك ، قال 

إن اهللا قد جناين بالصدق ، وإن من توبيت إىل اهللا ، أن ال أحدث إال صدقاً ما حييت ، واهللا ما أعلم أحدا 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك أفضل مما من الناس أباله اهللا يف صدق احلديث منذ ذكرت ذلك لر

أبالين اهللا ، واهللا ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يومي هذا 
 لقد تاب   ""   :  ما نزل يف ساعة العسرة واملخلفني وأنزل اهللا تعاىل  . ،وإين ألرجو أن حيفظين اهللا فيما بقي 

واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مث اهللا على النيب 
    .   "   وكونوا مع الصادقني   "   :  إىل قوله  ""  تاب عليهم إنه م رءوف رحيم وعلى الثالثة الذين خلفوا 

  ما نزل في المعذرين

عد أن هداين لإلسالم كانت أعظم يف نفسي من صدق  فواهللا ما أنعم اهللا علي نعمة قط ب : قال كعب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ ، أن ال أكون كذبته ، فأهلك كما هلك الذين كذبوا ، فإن اهللا 

 سيحلفون باهللا لكم إذا   "  قال  : تبارك وتعاىل قال يف الذين كذبوه حني أنزل الوحي شر ما قال ألحد 
 عنهم فأعرضوا عنهم إم رجس ومأواهم جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون حيلفون انقلبتم إليهم لتعرضوا
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 وكان خلفنا أيها  :  قال  .   "  لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني 
 واستغفر الثالثة عن أمر هؤالء الذين قبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حني حلفوا له ليعذرهم

   "   : هلم وأرجأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا ، حىت قضى اهللا فيه ما قضى فبذلك قال اهللا تعاىل 

 وليس الذي ذكر اهللا من ختليفنا لتخلفنا عن الغزوة ، ولكن لتخليفه إيانا ،  "  وعلى الثالثة الذين خلفوا 
      . نه وإرجائه أمرنا عمن حلف له ، واعتذر إليه فقبل م

  أمر وفد ثقيف وإسالمها في شهر رمضان سنة تسع

  قدوم عروة بن مسعود عليه صلى اهللا عليه وسلم مسلما

 وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة من تبوك ، يف رمضان وقدم عليه يف ذلك  : قال ابن إسحاق 
عليه وسلم ملا انصرف عنهم ، اتبع أثره  وكان من حديثهم أن رسول اهللا صلى اهللا  . الشهر وفد ثقيف 

عروة بن مسعود الثقفي ، حىت أدركه قبل أن يصل إىل املدينة ، فأسلم ، وسأله أن يرجع إىل قومه 
 إم قاتلوك ، وعرف رسول  : باإلسالم ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما يتحدث قومه 

 يا رسول اهللا ، أنا أحب  : االمتناع الذي كان منهم ، فقال عروة اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن فيهم خنوة 
    . ويقال من أبصارهم  :  قال ابن هشام  . إليهم من أبكارهم 

     : دعوة قومه إلى اإلسالم وقتلهم إياه 

،  وكان فيهم كذلك حمبباً مطاعاً ، فخرج يدعو قومه إىل اإلسالم رجاء أن ال خيالفوه  : قال ابن إسحاق 
ملرتلته فيهم ، فلما أشرف هلم على علية له ، وقد دعاهم إىل اإلسالم ، وأظهر هلم دينه ، رموه بالنبل من 
كل وجه ، فأصابه سهم فقتله ، فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم ، يقال له أوس بن عوف أخو بين 

الك ، يقال له ، وهب بن سامل بن مالك ، وتزعم األحالف أنه قتله رجل منهم ، من بين عتاب بن م
 كرامة أكرمين اهللا ا ، وشهادة ساقها اهللا إيل ، فليس يف إال  :  ما ترى يف دمك قال  : جابر ، فقيل لعروة 

ما يف الشهداء الذين قتلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يرحتل عنكم ، فادفنوين معهم ، 
    .  إن مثله يف قومه لكمثل صاحب ياسني يف قومه  : سلم قال فيه فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  إرسال ثقيف وفدا إليه صلى اهللا عليه وسلم

مث أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً ، مث إم ائتمروا بينهم ، ورأوا أنه ال طاقة هلم حبرب من حوهلم من 
 أن عمرو بن أمية ، أخا  : املغرية بن األخنس  حدثين يعقوب بن عتبة بن  . العرب ، وقد بايعوا وأسلموا 
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بين عالج ، كان مهاجراً لعبد ياليل بن عمرو ، الذي بينهما شيء ، وكان عمرو بن أمية من أدهى 
  :  مث أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول لك  . العرب ، فمشى إىل عبد ياليل بن عمرو ، حىت دخل داره 

 نعم ، وها هو ذا واقفا يف  :  قال  ؟  ويلك أعمرو أرسلك إيل  : اليل للرسول  فقال عبد ي : أخرج إيل ، قال 
دارك ، فقال إن هذا الشيء ما كنت أظنه ، لعمرو كان أمنع يف نفسه من ذلك ، فخرج إليه فلما رآه 

قد  إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة ، إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما  : رحب به ، فقال له عمرو 
 فعند ذلك ائتمرت  . رأيت ، قد أسلمت العرب كلها ، وليست لكم حبرم طاقة ، فانظروا يف أمركم 

 أفال ترون أنه ال يأمن لكم سرب ، وال خيرج منكم أحد إال اقتطع ،  : ثقيف بينها ، وقال بعضهم لبعض 
جالً ، كما أرسلوا عروة ، فأمتروا بينهم ، وأمجعوا أن يرسلوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ر

فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمري ، وكان سن عروة بن مسعود ، وعرضوا ذلك عليه فأىب أن يفعل ، 
 لست فاعالً حىت ترسلوا معي رجاالً فأمجعوا أن  :  فقال  . وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة 

لك ، فيكونوا ستة ، فبعثوا مع عبد ياليل احلكم بن يبعثوا معه رجلني من األحالف ، وثالثة من بين ما
عمرو بن وهب بن معتب وشرحبيل ابن غيالن بن سلمة بن معتب ، ومن بين مالك عثمان بن أيب العاص 
بن بشر بن عبد دمهان ، أخا بين يسار ، وأوس بن عوف ، أخا بين سامل بن عوف ، ومنري بن خرشة بن 

م عبد ياليل ، وهو ناب القوم وصاحب أمرهم ، ومل خيرج م إال  فخرج  . ربيعة أخا بين احلارث 
       . خشية من مثل ما صنع بعروة بن مسعود ، لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إىل الطائف رهطه 

    : طلبهم من الرسول أمورا فرفضها 

 نوبته ركاب أصحاب رسول اهللا فلما دنوا من املدينة ونزلوا قناة ، ألفوا ا املغرية بن شعبة ، يرعى يف
صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت رعيتها نوبا على أصحابه صلى اهللا عليه وسلم ، فلما رآهم ترك الركاب 

عند الثقفيني ، وضرب يشتد ، ليبشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربه عن ركب ثقيف أن قد 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم شروطاً ، ويكتتبوا من قدموا يريدون البيعة واإلسالم ، بأن يشرط هلم رسو

 أقسمت  :  فقال أبو بكر للمغرية  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً يف قومهم وبالدهم وأمواهلم 
عليك باهللا ، ال تسبقين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أكون أنا أحدثه ، ففعل املغرية ، فدخل 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربه بقدومهم عليه ، مث خرج املغرية إىل أصحابه فروح أبو بكر على رسو
 وملا  . الظهر معهم ، وعلمهم كيف حييون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلم يفعلوا إال بتحية اجلاهلية 

زعمون فكان قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب عليهم قبة يف ناحية مسجده ، كما ي
خالد بن سعيد بن العاص هو الذي ميشي بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت اكتتبوا كتام 
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، وكان خالد هو الذي كتب كتام بيده ، وكانوا ال يطعمون طعاماً ، يأتيهم من عند رسول اهللا صلى 
 وقد كان فيما سألوا رسول اهللا  . م اهللا عليه وسلم حىت يأكل منه خالد ، حىت أسلموا وفرغوا من كتا

صلى اهللا عليه وسلم أن يدع هلم الطاغية ، وهي الالت ، ال يهدمها ثالث سنني ، فأىب رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ذلك عليهم ، فما برحوا يسألونه سنة سنة ، ويأىب عليهم حىت سألوا شهرا واحدا بعد 

مسمى ، وإمنا يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من مقدمهم ، فأيب عليهم أن يدعها شيئا 
سفهائهم ونسائهم وذراريهم ، ويكرهون أن يروعوا قومهم دمها حىت يدخلهم اإلسالم ، فأيب رسول 

 وقد كانوا  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أن يبعث أبا سفيان بن حرب ، واملغرية بن شعبة فيهدماها 
لطاغية أن يعفيهم من الصالة ، وأن ال يكسروا أوثام بأيديهم ، فقال رسول اهللا صلى سألوه مع ترك ا
 أما كسر أوثانكم بأيديكم ، فسنعفيكم منه ، وأما الصالة فإنه ال خري يف دين ال صالة  : اهللا عليه وسلم 

    .  يا حممد ، فسنؤتيكها وإن كانت دناءة  : فيه ، فقالوا 

  لعاص على ثقيف تأمير عثمان بن أبي ا

فلما أسلموا وكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتام ، أمر عليهم عثمان بن أيب العاص ، وكان 
    . من أحدثهم سنا ، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه يف اإلسالم ، وتعلم القرآن 

  صوم وفد ثقيف ما تبقى من رمضان وخدمة بالل إياهم 

  : دثين عيسى بن عبداهللا بن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال  وح : قال ابن إسحاق 

كان بالل يأتينا حني أسلمنا وصمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بقي من رمضان بفطرنا ، 
ر قد  إن لنرى الفج : وسحورنا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيأتينا بالسحور ، وإنا لنقول 

 يأتينا بفطرنا ، وإنا  :  قد تركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتسحر ، لتأخري السحور  : طلع ، فيقول 
 ما جئتكم حىت أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  فيقول  :  ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد  : لنقول 

    . بفطورنا وسحورنا  :  قال ابن هشام  . ، مث يضع يده يف اجلفنة ، فيلتقم منها 

  عهده صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين تأميره على ثقيف 

 وحدثين سعيد بن أيب هند عن مطرف بن عبداهللا بن الشخري ، عن عثمان بن أيب  : قال ابن إسحاق 
  : ى ثقيف أن قال  كان من أخر ما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بعثين عل : العاص ، قال 
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يا عثمان جتاوز يف الصالة ، واقدر الناس بأضعفهم ، فإن فيهم الكبري ، والصغري ، والضعيف ، وذا 
      . احلاجة 

  هدم الالت 

 فلما فرغوا من أمرهم ، وتوجهوا إىل بالدهم راجعني ، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ابن إسحاق 
 فخرجا مع القوم ، حىت إذا قدموا  .  واملغرية بن شعبة ، يف هدم الطاغية وسلم معهم أبا سفيان بن حرب

 ادخل أنت على  : الطائف أراد املغرية بن شعبة أن يقدم أبا سفيان ، فأىب ذلك أبو سفيان عليه ، وقال 
قام قومه قومك ؛ وأقام أبو سفيان مباله بذي اهلدم ، فلما دخل املغرية بن شعبة عالها يضرا باملعول ، و

دونه بنو معتب خشية أن يرمي أو يصاب كما أصيب عروة ، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكني عليها 
    : ويقلن 

 أسلمها الرضاع  لتبكني دفاع

 يقول أبو سفيان  :  قال ابن إسحاق  . لتبكني عن غري ابن إسحاق  : مل حيسنوا املصاع قال ابن هشام 
 فلما هدمها املغرية وأخذ ماهلا وحليها أرسل إىل أيب سفيان  !  آها لك  !  لك  واها : واملغرية يضرا بالفأس 

    . وحليها جمموع ، وما هلا من الذهب واجلزع 

  من أول من أسلم من ثقيف 

وكان أبو مليح بن عروة وقارب ابن األسود قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل وفد ثقيف ، 
 فراق ثقيف وأن ال جيامعاهم على شيء أبداً ، فأسلما فقال هلما رسول اهللا صلى حني قتل عروة ، يريدان

    . وخالنا أبا سفيان ابن حرب  :  وخالكما أبا سفيان بن حرب ؛ فقاال  : اهللا عليه وسلم 

  سؤال أبي المليح وقارب بن األسود قضاء دينهما من مال الالت 

 اهللا عليه وسلم أبا سفيان واملغرية إىل هدم الطاغية ، سأل فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول اهللا صلى
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو مليح بن عروة أن يقضي عن أبيه عروة ديناً كان عليه من مال الطاغية 

 نعم ، فقال له ، قارب بن األسود ، وعن األسود يا رسول  : ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 إن األسود مات  : قضه ، وعروة واألسود أخوان ألب وأم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا فا

 يا رسول اهللا ، لكن تصل مسلما ذا قرابة ، يعين  :  فقال قارب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . مشركا 
هللا عليه وسلم أبا سفيان أن نفسه ، إمنا الدين علي ، وإمنا أنا الذي أطلب به ، فأمر رسول اهللا صلى ا
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 أن رسول اهللا صلى  : يقضي دين عروة واألسود من مال الطاغية ؛ فلما مجع املغرية ماهلا قال أليب سفيان 
    . اهللا عليه وسلم قد أمرك أن تقضي عن عروة واألسود دينهما ، فقضى عنهما 

  كتابه عليه السالم لثقيف 

 من حممد النيب  :  بسم اهللا الرمحن الرحيم  : وسلم الذي كتب هلم وكان كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 إن عضاه وج وصيده ، ال يعضد من وجد يفعل شيئاً من ذلك فإنه جيلد  : رسول اهللا ، إىل املؤمنني 

  . وترتع ثيابه ، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إىل النيب حممد ، وإن هذا أمر النيب حممد رسول اهللا 

تب خالد بن سعد بأمر الرسول حممد بن عبداهللا ، فاليتعده أحد ، فيظلم نفسه فيما أمر به حممد وك
    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  حج أبي بكر بالناس سنة تسع

واختصاص النبي صلى اهللا عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه بتأدية 
 أول براءة عنه

  جتأمير أبي بكر على الح

 مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقية شهر رمضان وشواال وذا القعدة ، مث بعث  : قال ابن إسحاق 
أبا بكر أمرياً على احلج من سنة تسع ، ليقيم للمسلمني حجهم ، والناس من أهل الشرك على منازهلم من 

    .  فخرج أبو بكر رضى اهللا عنه ومن معه من املسلمني  . حجهم 

ل سورة براءة يف نقض ما بني املسلمني واملشركني ونزلت براءة يف نقض ما بني رسول اهللا صلى اهللا نزو
 أن ال يصد عن البيت أحد   عليه وسلم وبني املشركني من العهد ، الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم 

  . جاءه ، وال خياف أحد يف الشهر احلرام 

الناس من أهل الشرك ، وكانت بني ذلك عهود بني رسول اهللا صلى اهللا وكان ذلك عهداً عاماً بينه وبني 
عليه وسلم وبني قبائل العرب خصائص ، إىل آجال مسماة ، فرتلت فيه وفيمن ختلف من املنافقني عنه يف 

تبوك ، ويف قول من قال منهم ، فكشف اهللا تعاىل فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغري ما يظهرون ، 
      :  مسى لنا ومنهم من مل يسم لنا فقال عز وجلمنهم من

   "  ألهل العهد العام من أهل الشرك  :  أي  ""   براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني   "" 

فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن اهللا خمزي الكافرين وأذان من اهللا 
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 فإن   "  بعد هذه احلجة  :  أي  "  ناس يوم احلج األكرب أن اهللا بريء من املشركني ورسوله ورسوله إىل ال
تبتم فهو خري لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إال الذين 

وكم شيئا ومل يظاهروا  مث مل ينقص  "  العهد اخلاص إىل األجل املسمى  :  أي  "  عاهدمت من املشركني 
 يعين األربعة  "  عليكم أحداً فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدم إن اهللا حيب املتقني فإذا انسلخ األشهر احلرم 

فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد "اليت ضرب هلم أجال 
  :  أي  "  لهم إن اهللا غفور رحيم وإن أحد من املشركني فإن تأبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبي

 استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه ذلك بأم قوم ال   " من هؤالء الذين أمرتك بقتلهم 
 الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام ، أن ال  "   كيف يكون للمشركني   "   :  مث قال  .   "  يعلمون 

 عهد عند اهللا وعند رسوله إال الذين عاهدمت   " وكم وال خييفوهم يف احلرمة ، وال يف الشهر احلرام خييف
 وهي قبائل من بين بكر الذين كانوا دخلوا يف عقد قريش وعهدهم يوم احلديبية ،  "  عند املسجد احلرام 

لم يكن نقضها إال هذا احلي من إىل املدة اليت كانت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني قريش ، ف
 فأمر بإمتام العهد  . قريش ، وهي الديل من بين بكر بن وائل الذين كانوا دخلوا يف عقد قريش وعهدهم 

 مث قال  .   "   فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم إن اهللا حيب املتقني   " ملن مل يكن نقض من بين بكر إىل مدته 
   "  املشركني الذين ال عهد هلم إىل مدة من أهل الشرك العام  :  أي  "  هروا عليكم  كيف وإن يظ  "   : تعاىل 

 قال أوس بن حجر ، أحد بين أسيد بن  .  احللف  : اإلل  :  قال ابن هشام  .   "  ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة 
    : عمرو بن متيم 

 ومالك فيهم اآلالء والشرف   لوال بنو مالك واإلل مرقبة 

    : وهذا البيت يف قصيدة له ، ومجعه آالل قال الشاعر 

 وبينكم فال تألن جهدا   فال إل من اآلالل بيين 

    .  العهد ، قال األجدع بن مالك اهلمداين ، وهو أبو مسروق األجدع الفقيه  : والذمة 

 من األرض معروفا إلينا ومنكرا  وكان علينا ذمة أن جتاوزوا

 يرضونكم بأفواههم وتأىب قلوم وأكثرهم فاسقون ،   "   .  ومجعها ذمم  . ة أبيات له وهذا البيت يف ثالث
 ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة  . اشتروا بآيات اهللا مثناً قليالً فصدوا عن سبيله إم ساء ما كانوا يعملون 

 الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف  فإن تابوا وأقاموا  "  قد اعتدوا عليكم  :  أي  "  وأولئك هم املعتدون 
    .   "  الدين ونفصل اآليات لقوم يعلمون 

    : اختصاص علي بتأدية براءة 
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 وحدثين حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن أيب جعفر حممد بن علي رضوان اهللا  : قال ابن إسحاق 
 وسلم ، وقد كان بعث أبا بكر الصديق  ملا نزلت براءة على رسول اهللا صلى اهللا عليه : عليه ، أنه قال 

 ال يؤدي عين إال رجل من  :  يا رسول اهللا لو بعثت ا إىل أيب بكر ، فقال  : ليقيم للناس احلج ، قيل له 
 اخرج ذه القصة من صدر براءة ،  :  مث دعا علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ، فقال له  . أهل بييت 

 إذا اجتمعوا مبىن ، أنه ال يدخل اجلنة كافر ، وال حيج بعد العام مشرك ، وال وأذن يف الناس يوم النحر
 فخرج  . يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد فهو له إىل مدته 

أبا بكر علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه على ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العضباء ، حىت أدرك 
 مأمور مث مضيا ، فأقام أبو بكر  :  فقال بل  ؟  أأمري أم مأمور  : بالطريق ، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال 

      . للناس احلج والعرب إذ ذاك يف تلك السنة على منازهلم من احلج ، اليت كانوا عليها يف اجلاهلية 

اهللا عنه ، فأذن يف الناس بالذي أمره به رسول اهللا حىت إذا كان يوم النحر ، قام علي بن أيب طالب رضي 
صلى اهللا عليه وسلم ، فقال أيها الناس ، إنه ال يدخل اجلنة كافر ، وال حيج بعد العام مشرك ، وال 

يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد فهو إىل مدته ؛ وأجل 
ن فيهم ، لريجع كل قوم إىل مأمنهم أو بالدهم ، مث ال عهد ملشرك وال ذمة الناس أربعة أشهر من يوم أذ

 فلم حيج بعد ذلك  . إال أحد كان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إىل مدة ، فهو له إىل مدته 
  : اق  قال ابن إسح .  مث قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . العام مشرك ومل يطف بالبيت عريان 

 األمر  . فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل املدة إىل األجل املسمى 
 مث أمر اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبهاد أهل الشرك ، ممن  :  قال ابن إسحاق   : جبهاد املشركني 

 ، بعد األربعة األشهر اليت ضرب هلم أجال نقض من أهل العهد اخلاص ، ومن كان من أهل العهد العام
 أال تقاتلون قوماً نكثوا أميام ومهوا بإخراج   "   : إال أن يعدو فيها عاد منهم ، فيقتل بعدائه ، فقال 

الرسول وهم بدءوكم أول مرة أختشوم فاهللا أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني قاتلوهم يعذم اهللا 
  :  أي  "  يهم ويشف صدور قوم مؤمنني ويذهب غيظ قلوم ويتوب اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عل

 على من يشاء واهللا عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ومل   " بعد ذلك 
  : وليجة  :  قال ابن هشام  .   "  يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة واهللا خبري مبا تعملون 

 حىت يلج   "   :  دخل يدخل ، ويف كتاب اهللا عز وجل  : دخيل ، ومجعها والئج وهو من وجل يلج ، أي 
 أي ، يدخل يقول مل يتخذوا دخيال من دونه يسرون إليه غري ما يظهرون ، حنو  "  اجلمل يف سم اخلياط 

 قال الشاعر  "  لوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم  وإذا خ  " ما يصنع املنافقون ، يظهرون اإلميان للذين آمنوا 
 :    
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 ساقوا إليك احلتف غري مشوب  وأعلم بأنك قد جعلت وليجة

  القرآن يرد على قريش ادعاءهم عمارة البيت 

 إنا أهل احلرم ، وسقاة احلاج ، وعمارة هذا البيت ، فال أحد  :  مث ذكر قول قريش  : قال ابن إسحاق 
 أن عمارتكم ليست على  :  أي  "   إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر   "   : ل أفضل منا ؛ فقا

 من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وأتى   "  من يعمرها حبقها  : ذلك ، وإمنا يعمر مساجد اهللا ، أي 
 وعسى من  "  ك أن يكونوا من املهتدين  فعسى أولئ  "  فأولئك عمارها  :  أي  "  الزكاة ومل خيش إال اهللا 

 أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر   "   :  قال تعاىل  .  حق  : اهللا 
 مث القصة عن عدوهم ، وما أنزل اهللا تعاىل من نصره بعد  .   "  وجاهد يف سبيل اهللا ال يستوون عند اهللا 

 إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة   "   : عاىل ختاذهلم ، مث قال ت
 لتنقطعن عنا األسواق ، فلتهلكن التجارة ، وليذهنب ما كنا نصيب فيها من  :  وذلك أن الناس قالوا  "  

 من وجه غري ذلك  :  أي  "    وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله  "   : املرافق ، فقال اهللا عز وجل 
 إن شاء إن اهللا عليم حكيم قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا   " 

  :  أي  "  ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

واق ، فعوضهم اهللا مبا قطع عنهم بأمر الشرك ، ما أعطاهم من ففي هذا عوض مما ختوفتم من قطع األس
    . أعناق أهل الكتاب ، من اجلزية 

     : ما نزل في أهل الكتابين 

 إن كثريا من األحبار   "   : مث ذكر أهل الكتابني مبا فيهم من الشر والفرية عليه ، حىت انتهي إىل قوله تعاىل 
الباطل ويصدون عن سبيل اهللا والذين يكرتون الذهب والفضة وال والرهبان ليأكلون أموال الناس ب

      .   "  ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم 

    : ما نزل في النسيء 

 ما كان حيل مما حرم اهللا تعاىل من الشهور ،  :  والنسيء  . مث ذكر النسيء وما كانت العرب أحدثت فيه 
 إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم خلق  : فقال وحيرم مما أحل اهللا منها ، 

 ال جتعلوا حرامها  :  أي  " السماوات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم 
 زيادة يف  "   الذي كانوا يصنعون  "  إمنا النسيء   " حالالً ، وال حالهلا حراماً ، أي كما فعل أهل الشرك 
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الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا زين 
    .   "  هلم سوء أعماهلم واهللا ال يهدي القوم الكافرين 

    : ما نزل في تبوك 

لروم حني دعاهم رسول اهللا مث ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل املسلمني عنها ، وما أعظموا من غزو ا
صلى اهللا عليه وسلم إىل جهادهم ، ونفاق من نافق من املنافقني ، حني دعوا إىل ما دعوا إليه من اجلهاد ، 

 يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا   "   : مث ما نعى عليهم من إحداثهم يف اإلسالم ، فقال تعاىل 
 يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً   "   :  ، مث القصة إىل قوله تعاىل  "  ألرض يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل ا

 إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار   "   :  إىل قوله تعاىل  "  غريكم 
  "   .    

    : ما نزل في أهل النفاق 

 لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً التبعوك   "   : ه وسلم ، يذكر أهل النفاق مث قال تعاىل لنبيه صلى اهللا علي
ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون باهللا لو استطعنا خلرجنا معكم يهلكون أنفسهم واهللا يعلم إم 

تعلم  عفا اهللا عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا و  "  إم يستطيعون  :  أي  "  لكاذبون 
 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباالً وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم   "  إىل قوله  "  الكاذبني 

 ضرب من السري  :  ساروا بني أضعافكم ، فاأليضاع  : أوضعوا خاللكم  :  قال ابن هشام   . " مساعون هلم
    : أسرع من املشي ، قال األجدع بن مالك اهلمداين 

 بشريج بني الشد واأليضاع   ك الوحد املدل بشأوه يصطاد

 وكان الذين استأذنوه من ذوي الشرف ، فيما بلغين ،  :  قال ابن إسحاق  . وهذا البيت يف قصيدة له 
منهم عبداهللا بن أيب ابن سلول ، واجلد بن قيس ، وكانوا أشرافاً يف قومهم ، فثبطهم اهللا لعلمه م أن 

عليه جنده ، وكان يف جنده قوم أهل حمبة هلم ، وطاعة فيما يدعوم إليه ، لشرفهم خيرجوا معه فيفسدوا 
 من قبل  :  أي  "   وفيكم مساعون هلم واهللا عليم بالظاملني لقد ابتغوا الفتنة من قبل   "   :  فقال تعاىل  . فيهم 

 حىت جاء   "  ويردوا عليك أمرك  ليخذلوا عنك أصحابك ، :  أي  "   وقلبوا لك األمور   " أن يستأذنوك ، 
 وكان الذي  "  احلق وظهر أمر اهللا وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا 

قال ذلك ، فيما مسي لنا اجلد بن قيس ، أخو بين سلمة ، حني دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
 لو جيدون ملجأ أو مغارات أو مدخال لولوا إليه وهم   "   : وله تعاىل  مث كانت القصة إىل ق . جهاد الروم 
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  "  جيمحون ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون 

    .  إمنا نيتهم ورضاهم وسخطهم لدنياهم  : أي 

    : ما نزل في أصحاب الصدقات 

 إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها   "   : ومسي أهلها فقال مث بني الصدقات ملن هي ، 
    .   "  واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم 

    : ما نزل فيمن آذوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن قل   "   :  عليه وسلم فقال مث ذكر غشهم وأذاهم النيب صلى اهللا
أذن خري لكم يؤمن باهللا ويؤمن للمؤمنني ورمحة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب 

وفيه  وكان الذي يقول تلك املقالة ، فيما بلغين ، نبتل بن احلارث ، أخو بين عمرو بن عوف ،  .   "  أليم 
 قل   "   :  إمنا حممد أذن من حدثه شيئا صدقه ، يقول اهللا تعاىل  : نزلت هذه اآلية ، وذلك أنه كان يقول 

      .  يسمع اخلري ويصدق به  :  أي  "  أذن خري لكم 

    : ل  مث قا "   حيلفون باهللا لكم لريضوكم واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنني   "   : مث قال تعاىل 
  :  إىل قوله تعاىل  "   ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزءون  "

 وكان الذي قال هذه املقالة وديعة بن ثابت ، أخو بين أمية  "   إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة   " 
 فيما بلغين ، خمشن بن محري األشجعي حليف بن زيد من بين عمرو بن عوف ، وكان الذي عفي عنه ،

 يا   "   :  مث القصة من صفتهم حىت انتهى إىل قوله تعاىل  . بين سلمة ، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما مسع 
أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري حيلفون باهللا ما قالوا ولقد 

كفروا بعد إسالمهم ومهوا مبا مل ينالوا وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله قالوا كلمة الكفر و
 وكان الذي قال تلك املقالة اجلالس بن سويد بن صامت ، فرفعها  "   من ويل وال نصري   "  إىل قوله  "  

 فلما نزل فيهم القرآن  عمري بن سعد فأنكرها وحلف باهللا ما قاهلا ، : عليه رجل كان يف حجره ، يقال له 
 ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من   "   :  مث قال تعاىل  . تاب ونزع ، وحسنت حاله وتوبته ، فيما بلغين 

 وكان الذي عاهد اهللا منهم ثعلبة بن حاطب ، ومعتب بن قشري  "  فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني 
 الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال   "   :  مث قال  . ، ومها من بين عمرو بن عوف 

 وكان املطوعون من املؤمنني يف  "  جيدون إال جهدهم فيسخرون منهم سخر اهللا منهم وهلم عذاب أليم 
الصدقات عبدالرمحن بن عوف ، وعاصم بن عدي ، أخا بين العجالن ، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا 
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لصدقة ، وحض عليها ، فقام عبدالرمحن بن عوف فتصدق بأربعة آالف درهم ، عليه وسلم رغب يف ا
 ما هذا إال رياء ، وكان الذي  : وقام عاصم بن عدي فتصدق مبائة وسق من متر ، فلمزومها ، وقالوا 

تصدق جبهده أبو عقيل ، أخو بين أنيف ، أتى بصاع من متر ، فأفرغها يف الصدقة ، فتضاحكوا به ، 
 مث ذكر قول بعضهم لبعض ، حني أمر رسول اهللا صلى اهللا  .  إن اهللا لغين عن صاع أيب عقيل  : وقالوا 

 وقالوا ال   "   : عليه وسلم باجلهاد ، وأمر بالسري إىل تبوك ، على شدة احلر ، وجدب البالد ، فقال تعاىل 
   "   :  إىل قوله  "  وليبكوا كثريا تنفروا يف احلر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليال 

    .   "  وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم 

  ما نزل بسبب الصالة على ابن أبي

 مسعت عمر بن  :  وحدثين الزهري عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن عباس قال  : قال ابن إسحاق 
 صلى اهللا عليه وسلم للصالة عليه ، فقام إليه ،  ملا تويف عبداهللا بن أيب دعي رسول اهللا : اخلطاب ، يقول 

 يا رسول اهللا ، أتصلى على عدو  : فلما وقف عليه يريد الصالة ، حتولت حىت قمت يف صدره ، فقلت 
 أعدد أيامه ، ورسول اهللا  ؟  القائل كذا يوم كذا ، والقائل كذا يوم كذا  ؟ اهللا عبداهللا بن أيب بن سلول 

 يا عمر ، أخر عين إين قد خريت فاخترت ، قد قيل يل  :  يبتسم حىت إذا أكثرت قال صلى اهللا عليه وسلم
 فلو أعلم إين إن زدت  "   استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم   "   : 

مشى معه حىت قام على  مث صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، و :  قال  . على السبعني غفر له لزدت 
 فعجبت يل وجلرأيت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا ورسوله أعلم  : قربه ، حىت فرغ منه ، قال 

 وال تصل على أحد منهم مات أبداً وال تقم على   "   :  فواهللا ما كان إال يسريا حىت نزلت هاتان اآليتان  . 
 فما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده على  "  وهم فاسقون قربه إم كفروا باهللا ورسوله وماتوا 

    . منافق ، حىت قبضة اهللا تعاىل 

    : ما نزل في المستأذنين والمعذرين والبكائين 

 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهللا وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا   "   :  مث قال تعاىل  : قال ابن إسحاق 
       :  وكان ابن أيب من أولئك ، فنعى اهللا ذلك عليه ، وذكره منه ، مث قال تعاىل  "  الطول منهم 

 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم وأولئك هلم اخلريات وأولئك هم املفلحون   " 
ون من األعراب أعد اهللا هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء املعذر

 نفرا من بين - فيما بلغين - وكان املعذرون  .  إىل أخر القصة  "  ليؤذن هلم وقعد الذين كذبوا اهللا ورسوله 
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 وال على   "   : غفار منهم خفاف بن أمياء بن رحضة ، مث كانت القصة ألهل العذر ، حىت انتهى إىل قوله 
لكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمح

 إمنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن   "   :  مث قال تعاىل  .  وهم البكاءون  "  ما ينفقون 
 مث ذكر حلفهم  .  النساء  :  اخلوالف  "  يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا على قلوم فهم ال يعلمون 

 فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى   "   :  إىل قوله تعاىل  "   فأعرضوا عنهم   "   : مسلمني واعتذراهم فقال لل
    .   "  عن القوم الفاسقني 

    : ما نزل في منافقي األعراب 

 ومن   "   : مث ذكر األعراب ومن نافق منهم وتربصهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وباملؤمنني ، فقال 
 مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم   "  من صدقة أو نفقة يف سبيل اهللا  :  أي  "  األعراب من يتخذ ما ينفق 
    ." دائرة السوء واهللا مسيع عليم 

    : ما نزل في المخلصين من األعراب 

اهللا واليوم اآلخر  ومن األعراب من يؤمن ب  "   : مث ذكر األعراب أهل اإلخالص واإلميان منهم ، فقال 
    .   "  ويتخذ ما ينفق قربات عند اهللا وصلوات الرسول أال إا قربة هلم 

  ما نزل في السابقين من المهاجرين واألنصار والتابعين لهم بإحسان

مث ذكر السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ، وفضلهم ، وما وعدهم اهللا من حسن ثوابه إياهم ، مث 
 وممن حولكم   "   :  مث قال تعاىل  "   رضي اهللا عنهم ورضوا عنه   "   :  التابعني هلم بإحسان ، فقال أحلق م

"   سنعذم مرتني   "  جلوا فيه وأبوا غريه  :  أي  "  من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق 

، غمهم مبا هم فيه من أمر اإلسالم ، وما يدخل  والعذاب الذي أوعده اهللا تعاىل مرتني ، فيما بلغين  
عليهم من غيظ ذلك على غري حسبة ، مث عذام يف القبور إذا صاروا إليها ، مث العذاب العظيم الذين 

 وآخرون اعترفوا بذنوم خلطوا عمالً صاحلاً   "   :  مث قال تعاىل  . يردون إليه ، عذاب النار واخللد فيه 
 خذ من أمواهلم صدقة   "   :  مث قال تعاىل  .   "  هللا أن يتوب عليهم إن اهللا غفور رحيم وآخر سيئاً عسى ا

 وآخرون مرجون ألمر اهللا إما يعذم وإما   "   :  إىل أخر القصة ، مث قال تعاىل  "  تطهرهم وتزكيهم ا 
يه وسلم أمرهم حىت أتت من  وهم الثالثة الذين خلفوا ، وأرجأ رسول اهللا صلى اهللا عل "  يتوب عليهم 

 إن اهللا   "   :  إىل أخر القصة ، مث قال تعاىل  "   والذين اختذوا مسجداً ضراراً   "   : اهللا توبتهم ، مث قال تعاىل 



ابن هشام- سرية ابن هشام  754  

 مث كان قصة اخلرب عن تبوك ، وما كان فيها إىل أخر  "  اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة 
ت براءة تسمى يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعده املبعثرة ، ملا كشفت من سرائر  وكان . السورة 
    .  وكانت تبوك أخر غزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . الناس 

    : حسان يعدد مغازيه صلى اهللا عليه وسلم شعرا 

ه وسلم ، ويذكر مواطنهم معه يف أيام وقال حسان بن ثابت يعدد مغازي األنصار مع النيب صلى اهللا علي
    . وتروى البنه عبدالرمحن بن حسان  :  قال ابن هشام  . غزوه 

 ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا  ألست خري معد كلها نفرا

 مع الرسول فما ألوا وما خذلوا  قوم هم شهدوا بدرا بأمجعهم

 منهم ومل يك يف إميام دخل  وبايعوه فلم ينكث به أحد

 ضرب رصني كحر النار مشتعل   ويوم صبحهم يف الشعب من أحد 

 على اجلياد فما خاموا وما نكلوا  ويوم ذي قرد يوم استثار م

 مع الرسول عليها البيض واألسل  وذا العشرية جاسوها خبيلهم

 باخليل حىت انا احلزن واجلبل  ويوم ودان أجلوا أهله رقصا

    

 هللا واهللا جيزيهم مبا عملوا  موليلة طلبوا فيها عدوه

 مع الرسول ا األسالب والنفل  وغزوة يوم جند مث كان هلم

 فيها يلعهم باحلرب إذ لوا  وليلة حبنني جالدوا معه

 كما تفرق دون املشرب الرسل  وغزوة القاع فرقنا العدو به

 على اجلالد فآسوه وما عدلوا  ويوم بويع كانوا أهل بيعته

 مرابطني فما طاشوا وما عجلوا  لفتح كانوا يف سريتهوغزوة ا

 ميشون كلهم مستبسل بطل  ويوم خيرب كانوا يف كتيبته

 تعوج يف الضرب أحيانا وتعتدل  بالبيض ترعش يف األميان عارية

 إىل تبوك وهم راياته األول  ويوم سار رسول اهللا حمتسبا

 قبال والقفلحىت بدا هلم اإل   وساسة احلرب إن حرب بدت هلم 

 قومي أصري إليهم حني أتصل  أولئك القوم أنصار النيب وهم

 وقتلهم يف سبيل اهللا إذ قتلوا  ماتوا كراما ومل تنكث عهودهم
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    :  وقال حسان بن ثابت أيضا  :  قال ابن إسحاق  . عجز أخرها بيتا عن غري ابن إسحاق  : قال ابن هشام 

 أتى اإلسالم كان لنا الفضلفلما   كنا ملوك الناس قبل حممد

 إله بأيام مضت ما هلا شكل  وأكرمنا اهللا الذي ليس غريه

 وألبسناه امسا مضى ما له مثل  بنصر اإلله والرسول ودينه

 فما عد من خري فقومي له أهل  أولئك قومي خري قوم بأسرهم

 وليس عليهم دون معروفهم قفل   يربون باملعروف معروف من مضى 

 وليس على سؤاهلم عندهم خبل  بطوا مل يفحشوا يف نديهمإذا اخت

 فحرم حتف وسلمهم سهل  وإن حاربوا أو ساملوا مل يشبهوا

 له ما ثوى فينا الكرامة والبذل  وجارهم موف بعلياء بيته

 حتمل ال غرم عليها وال خذل  وحاملهم موف بكل محالة

  عدلوحلمهم عود وحكمهم  وقائلهم باحلق إن قال قائل

 ومن غسلته من جنابته الرسل  ومنا أمري املسلمني حياته

 وقال حسان بن ثابت  :  قال ابن إسحاق  .  عن غري ابن إسحاق  "  وألبسناه امساً  " وقوله  : قال ابن هشام 
    : أيضا 

 كرام إذا الضيف يوما أمل  قومي أولئك إن تسأيل

 السنميكبون فيها املسن   عظام القدور أليسارهم

 وحيمون موالهم إن ظلم  يؤاسون جارهم يف الغىن

 ينادون عضبا بأمر غشم  فكانوا ملوكا بأرضيهم

 من الدهر يوما كحل القسم  ملوكا على الناس مل ميلكوا

 مثود وبعض بقايا إرم  فأنبوا بعاد وأشياعها

 حصونا ودجن فيها النعم  بيثرب قد شيدوا يف النخيل

 د عل إليك وقوال هلم  اليهونواضح قد علمتها 

 والعيش رخوا على غريهم   وفما اشتهوا من عصري القطاف 

 على كل فحل هجان قطم  فسرنا إليهم بأثقالنا

 قد جللوها جالل األدم  جنبنا ن جياد اخليول

 وشدوا السروج بلي احلزم  فلما أناخوا جبنيب صرار
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 م قددهموالزحف من خلفه  فما راعهم غري معج اخليول

 وجئنا إليهم كأسد األجم  فطاروا سراعا وقد أفزعوا

 ال يشتكني حنول السأم  على كل سلهبة يف الصيان

 أمني الفصوص كمثل الزمل  وكل كميت مطار الفؤاد

 قراع الكماة وضرب البهم  عليها فوارس قد عودوا

 د ال ينكلون ولكن قدم  ملوك إذا غشموا يف البال

وأوالدهم فيهم تقتسم  م والنساءفأبنا بسادا 

 وكنا ملوكا ا مل نرم  ورثنا مساكنهم بعدهم

 باحلق والنور بعد الظلم  فلما أتانا الرسول الرشيد

 هلم إلينا وفينا أقم  قلنا صدقت رسول املليك

 أرسلت نورا بدين قيم  فنشهد أنك عبد اإلله

 نقيك ويف مالنا فاحتكم  فإنا وأوالدنا جنة

 فناد نداء وال حتتشم  حن أولئك إن كذبوكفن

 نداء جهارا وال تكتتم  وناد مبا كنت أخفيته

    

 إليه يظنون أن خيترم  فطار الغواة بأسيافهم

 جنالد عنه بغاة األمم  فقمنا إليهم بأسيافنا

 رقيق الذباب عضوض خذم  بكل صقيل له ميعة

 نثلمم مل ينب عنها ومل ي   إذا ما يصادف صم العظا 

 جمدا تليدا وعزا أشم  فذلك ما ورثتنا القروم

 وغادر نسال إذا ما انفصم  إذا مر نسل كفى نسله

 عليه وإن خاس فضل النعم  فما إن من الناس إال لنا

    : أنشدين أبو زيد األنصاري بيته  : قال ابن هشام 

 ينادون غضبا بأمر غشم   فكانوا ملوكا بأرضيهم 

    : وأنشدين 

 حصونا ودجن فيها النعم   رب قد شيدوا يف النخيل بيث
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    .  عنه  "  وكل كميت مطار الفؤاد  " وبيته 

 ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود ونزول سورة الفتح

  انقياد العرب وإسالمهم

 ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ، وفرغ من تبوك ، وأسلمت ثقيف ،  : قال ابن إسحاق 
 أن ذلك يف سنة تسع  : حدثين أبو عبيدة  :  قال ابن هشام  . عت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه وباي

    . ، وأا كانت تسمى سنة الوفود 

  إذا جاء نصر اهللا والفتح

 وإمنا كانت العرب تربص باإلسالم أمر هذا احلي من قريش ، وأمر رسول اهللا صلى اهللا  : قال ابن إسحاق 
، وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم ، وأهل البيت احلرام ، وصريح ولد إمساعيل بن عليه وسلم 

 وكانت قريش هي اليت نصبت حلرب رسول اهللا  . إبراهيم عليهما السالم ، وقادة العرب ال ينكرون ذلك 
 وعرفت العرب صلى اهللا عليه وسلم وخالفه ، فلما افتتحت مكة ، ودانت له قريش ، ودوخها اإلسالم ،

أنه ال طاقة هلم حبرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال عداوته ، فدخلوا يف دين اهللا كما قال عز 
 إذا جاء نصر اهللا   ""   : وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه يقول اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

  :  أي  ""  بح حبمد ربك واستغفره إنه كان تواباً والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا فس

    . فامحد اهللا علي ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا 

    : قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات 

رجال الوفد فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفود العرب ، فقدم عليه عطارد بن حاجب بن 
تميمي ، يف أشراف بين متيم ، منهم األقرع بن حابس التميمي ، والزبرقان بن بدر زرارة بن عدس ال

    . التميمي ، أحد بين سعد ، وعمرو بن األهتم ، واحلبحاب بن يزيد 

    : الحتات وما أخذه معاوية من ميراثه 

وية بن أيب سفيان ، احلتات وهو الذي آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني معا : قال ابن هشام 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد آخى بني نفر من أصحابه من املهاجرين ، بني أيب بكر وعمر ، 

وبني عثمان بن عفان وعبدالرمحن بن عوف ، وبني طلحة بن عبيد اهللا والزبري بن العوام ، وبني أيب ذر 



ابن هشام- سرية ابن هشام  758  

 أيب سفيان واحلتات بن يزيد ااشعي ، فمات الغفاري واملقداد بن عمرو البهراين ، وبني معاوية بن
    : احلتات عند معاوية يف خالفته ، فأخذ معاوية ما ترك وراثة ذه األخوة ، فقال الفرزدق ملعاوية 

 تراثا فيحتاز التراث أقاربه   أبوك وعمي يا معاوية أورثا 

 ومرياث حرب جامد لك ذائبه   فما بال مرياث احلتات أكلته 

 ويف وفد بين متيم نعيم بن يزيد ،وقيس بن احلارث ،  :  قال ابن إسحاق  : لبيتان يف أبيات له وهذان ا
وعطارد بن حاجب ،  :  قال ابن هشام  . وقيس بن عاصم ، أخو بين سعد ، يف وفد عظيم من بين متيم 

 دارم بن مالك ، أحد بين دارم بن مالك بن حنظلة ابن زيد مناة بن متيم ، واألقرع بن حابس ، أحد بين
واحلتات بن يزيد ، أحد بين دارم بن مالك ، والزبرقان بن بدر ، أحد بين دلة بن عوف بن كعب بن 

سعد بن زيد مناة بن متيم ، وعمرو بن األهتم ، أحد بين منقر بن عبيد بن احلارث بن عمرو بن كعب بن 
  :  قال ابن إسحاق  . عبيد بن احلارث سعد بن زيد مناة بن متيم ، وقيس بن عاصم أحد بين منقر بن 

ومعهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ، وقد كان األقرع بن حابس وعيينة بن حصن شهدا 
       . مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة وحنيناً والطائف 

    : أصحاب الحجرات وطلبهم المفاخرة 

 فلما دخل وفد بين متيم املسجد نادوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما قدم وفد بين متيم كانا معهم ،
 أن اخرج إلينا يا حممد ، فآذى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صياحهم ،  : من وراء حجراته 

 قد أذنت خلطيبكم  :  يا حممد جئناك نفاخرك ، فأذن لشاعرنا وخطيبنا ؛ قال  : فخرج إليهم ، فقالوا 
    : ل فليق

  كلمة عطارد يفتخر قومه

 احلمد هللا الذي له علينا الفضل املن ،وهو أهله الذي جعلنا ملوكاً ،  : فقام عطارد بن حاجب فقال 
ووهب لنا أمواالً عظاما ، نفعل فيها املعروف ، وجعلنا أعز أهل املشرق ، وأكثره عدداً ، وأيسره عدة ، 

من فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا ، ولو نشاء ألكثرنا الكالم ،ولكنا  ف ؟ فمن مثلنا يف الناس وأويل فضلهم 
  .  أقول هذا ألن تأتوا مبثل قولنا ، وأمر أفضل من أمرنا  . حنيا من اإلكثار فيما أعطانا ، وإنا نعرف بذلك 

    . مث جلس 

  ثابت بن قيس يرد على عطارد



ابن هشام- سرية ابن هشام  759  

 قم  : الشماس ، أخي بين احلارث بن اخلزرج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لثابت بن قيس بن 
 احلمد هللا الذي السماوات واألرض خلقه ، قضى فيهن  : فأجب الرجل يف خطبته ، فقام ثابت ، فقال 

أمره ، ووسع كرسيه علمه ، ومل يك شيء قط إال من فضله ، مث كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً ، 
، وأصدقه حديثاً ، وأفضله حسباً ، فأنزل عليه كتابه ، واصطفى من خري خلقه رسوال ، أكرمه نسبا 

وائتمنه على خلقه ، فكان خرية اهللا من العاملني ، مث دعا الناس إىل اإلميان به ، فآمن برسول اهللا 
 مث كان  . املهاجرون من قومه وذوو رمحه ، أكرم الناس حسباً وأحسن الناس وجوها ، وخري الناس فعاال 

 ، واستجاب هللا حني دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنن ، فنحن أنصار اهللا أول اخللق إجابة
ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حىت يؤمنوا باهللا ، فمن آمن باهللا ورسوله منع منا ماله ودمه ، ومن كفر 

منني واملؤمنات ،  أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل وللمؤ . جاهدناه يف اهللا أبداً ، وكان قتله علينا يسرياً 
    . والسالم عليكم 

  شعر الزبرقان يفتخر بقومه

    : فقام الزبرقان بن بدر فقال 

 منا امللوك وفينا تنصب البيع  حنن الكرام فال حي يعادلنا

 عند النهاب وفضل العز يتبع  وكم قسرنا من األحياء كلهم

 قزعمن الشواء إذا مل يؤنس ال   وحنن نطعم عند القحط مطعمنا 

 من كل أرض هويا مث تصطنع  مبا ترى الناس تأتينا سرام

 للنازلني إذا ما أنزلوا شبعوا  فننحر الكوم عبطا يف أرومتنا

 إال استفادوا فكانوا الرأس يقتطع  فال ترانا إىل حي نفاخرهم

 فريجع القوم واألخبار تستمع  فمن يفاخرنا يف ذاك نعرفه

 إنا كذلك عند الفخر نرتفع  دإنا أبينا وال يأىب لنا أح

 من كل أرض هوانا مث نتبع رواه يل بعض  :  منا امللوك وفينا تقسم الربع ويروى  :  ويروى  : قال ابن هشام 
    . بن متيم ، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزبرقان 

  حسان يرد على الزبرقان
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 جاءين  :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال حسان  وكان حسان غائباً فبعث إليه رسول : قال ابن إسحاق 
رسوله ، فأخربين أنه إمنا دعاين ألجيب شاعر بين متيم ، فخرجت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا 

    : أقول 

 على أنف راض من معد وراغم  منعنا رسول اهللا إذ حل وسطنا

 ملبأسيافنا من كل باغ وظا  منعناه ملا حل بني بيوتنا

 جبابية اجلوالن وسط األعاجم  ببيت حريد عزه وثراؤه

 وجاه امللوك واحتمال العظائم   هل اد إال السودد العود والندى 

 عرضت يف قوله  : قال فلما انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقام شاعر القوم ، فقال ما قال 
رغ الزبرقان ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن  فلما ف :  قال  : ، وقلت على حنو ما قال 

    :  فقام حسان ، فقال  .  قم يا حسان ، فأجب الرجل فيما قال  : ثابت 

 قد بينوا سنة للناس تتبع  إن الذوائب من فهر وأخوم

 تقوى اإلله وكل اخلري يصطنع   يرضى م كل من كانت سريرته 

    

 أو حاولوا النفع يف أشياعهم نفعوا  عدوهمقوم إذا حاربوا ضروا 

 إن اخلالئق فاعلم شرها البدع  سجية تلك منهم غري حمدثة

 فكل سبق ألدىن سبقهم تبع  إن كان يف الناس سباقون بعدهم

 عند الدفاع وال يوهون ما رقعوا  ال يرقع الناس ما أوهت أكفهم

 جمد بالندى متعواأو وازنوا أهل   إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم

 ال يطبعون وال يرديهم طمع  أعفة ذكرت يف الوحي عفتهم

 وال ميسهم من مطمع طبع  ال يبخلون على جار بفضلهم

 كما يدب إىل الوحشية الذرع  إذا نصبنا حلي مل ندب هلم

 إذا الزعانف من أظفارها خشعوا  نسمو إذا احلرب نالتنا خمالبها

 وإن أصيبوا فال خور وال هلع  همال يفخرون إذا نالوا عدو

 أسد حبليه يف أرساغها فدع  كأم يف الوغى واملوت مكتنع

 وال يكن مهك األمر الذي منعوا   خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا 

 شرا خياض عليه السم والسلع  فإن يف حرم فاترك عداوم
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 عإذا تفاوتت األهواء والشي  أكرم بقوم رسول اهللا شيعتهم

 فيما أحب لسان حائك صنع  أهدى هلم مدحيت قلب يؤازره

 إن جد بالناس جد القول أو مشعوا  فإم أفضل األحياء كلهم

    . أنشدين أبو زيد  : قال ابن هشام 

 تقوى اإلله وباألمر الذي شرعوا   يرضى ا كل من كانت سريرته 

  شعر أخر للزبرقان بن بدر

بعض أهل العلم بالشعر من بين متيم ، أن الزبرقان بن بدر ، ملا قدم على رسول  حدثين  : وقال ابن هشام 
    : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد متيم ، قام فقال 

 إذا احتفلوا عند احتضار املواسم  أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا

 وأن ليس يف أرض احلجاز كدارم  بأنا فروع الناس يف كل موطن

 ونضرب رأس األصيد املتفاقم  علمني إذا انتخواوأنا نذود امل

 نغري بنجد أو بأرض األعاجم  وأن لنا املرباع يف كل غارة

  شعر أخر لحسان في الرد على الزبرقان

    : فقام حسان بن ثابت ، فأجابه فقال 

 وجاه امللوك واحتمال العظائم   هل اد إال السودد العود والندى 

 على أنف راض من معد وراغم   حممدانصرنا وآوينا النيب

 جبابية اجلوالن وسط األعاجم  حبي حريد أصله وثراؤه

 بأسيافنا من كل باغ وظامل  نصرناه ملا حل وسط ديارنا

 وطبنا له نفسا بفيء املغامن  جعلنا بنينا دونه وبناتنا

 على دينه باملرهفات الصوارم  وحنن ضربنا الناس حىت تتابعوا

 ولدنا نيب اخلري من آل هاشم  نا من قريش عظيمهاوحنن ولد

 يعود وباال عند ذكر املكارم  بين دارم ال تفخروا إن فخركم

 لنا خول ما بني ظئر وخادم  هبلتم علينا تفخرون وأنتم

 وأموالكم أن تقسموا يف املقاسم  فإن كنتم جئتم حلقن دمائكم

  كزي األعاجموال تلبسوا زيا  فال جتعلوا هللا ندا وأسلموا
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    : إسالم الوفد 

وأىب ، إن هذا الرجل  :  فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله ، قال األقرع بن حابس  : قال ابن إسحاق 
ملؤتى له ، خلطيبه أخطب من خطيبنا ، ولشاعره أشعر من شاعرنا ، وألصوام أحلى من أصواتنا ، فلما 

    .  اهللا عليه وسلم فأحسن جوائزهم فرغ القوم أسلموا ، وجوزهم رسول اهللا صلى

  شعر ابن األهتم في هجاء قيس

وكان عمرو بن األهتم قد خلفه القوم يف ظهرهم ، وكان أصغرهم سناً ، فقال قيس بن عاصم ، وكان 
 يا رسول اهللا ، إنه قد كان رجل منا يف رحالنا ، وهو غالم حدث ، وأزرى به  : يبغض عمرو بن األهتم 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما أعطى القوم ، فقال عمرو بن األهتم حني بلغه أن قيسا ، فأعطاه رس
    : قال ذلك ، يهجوه 

 عند الرسول فلم تصدق ومل تصب  ظللت مفترش اهللباء تشتمين

 باد نواجذه مقع على الذنب  سدناكم سوددا رهوا وسوددكم

      . ه أقذع فيه  بقي بيت واحد تركناه ، ألن : قال ابن هشام 

 إن الذين ينادونك من   "   :  وفيهم نزل من القرآن  : ما نزل من القرآن يف وفد بين متيم قال ابن إسحاق 
    .   "  وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون 

 قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر

     رؤساء الوفد 

 عليه وسلم وفد بين عامر ، فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جزء وقدم على رسول اهللا صلى اهللا
بن خالد بن جعفر ، وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر ، وكان هؤالء الثالثة رؤساء القوم وشياطينهم 

 .    

     عامر يدبر الغدر بالرسول 

وهو يريد الغدر به ، وقد قال له فقدم عامر بن الطفيل عدو اهللا ، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
 واهللا لقد كنت آليت أن ال أنتهي حىت تتبع العرب  :  يا عامر ، إن الناس قد أسلموا فأسلم ، قال  : قومه 

 إذا قدمنا على الرجل ، فإين سأشغل عنك  :  مث قال ألربد  ! عقيب ، أفأنا أتبع عقب هذا الفىت من قريش 
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 فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال عامر بن  . بالسيف وجهه ، فإذا فعلت ذلك فاعله 
 يا حممد ، خالين ، وجعل  :  ال واهللا ، حىت تؤمن باهللا وحده ، قال  :  يا حممد ، خالين ، قال  : الطفيل 

 يصنع أربد ،  فلما رأى عامر ما : يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به فجعل أربد ال خيري شيئاً ، قال 
 فلما أيب عليه رسول اهللا صلى اهللا  .  ال حىت تؤمن باهللا وحده ال شريك له  :  يا حممد خالين ، قال  : قال 

  :  فلما ويل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .  أما واهللا ألمألا عليك خيالً ورجاالً  : عليه وسلم قال 

  : ا خرجوا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عامر ألربد  فلم . اللهم اكفين عامر بن الطفيل 

 واهللا ما كان على ظهر األرض رجل هو أخوف عندي على  ؟  أين ما كنت أمرتك به  ! ويلك يا أربد 
 ال تعجل علي ، واهللا ما مهمت  !  ال أبا لك  : نفسي منك ، وأمي اهللا ال أخافك بعد اليوم أبداً ، قال 

    .   ؟ أمرتين به من أمره إال دخلت بيين وبني الرجل ، حىت ما أرى غريك أفأضربك بالسيف بالذي 

    : موت عامر بدعاء الرسول عليه 

وخرجوا راجعني إىل بالدهم ، حىت إذا كانوا ببعض الطريق بعث اهللا على عامر بن الطفيل الطاعون يف 
 يا بين عامر ، أغدة كغدة البكر يف بيت  : جعل يقول عنقه ، فقتله اهللا يف بيت امرأة من بين سلول ، ف

 موت أربد  .   ! ويقال أغدة كغدة اإلبل ، وموتا يف بيت سلولية  :  قال ابن هشام  .   ! امرأة من بين سلول 
 مث خرج أصحابه حني واروه ، حني قدموا أرض بين عامر شاتني ، فلما قدموا  : بصاعقة قال ابن إسحاق 

 ال شيء واهللا ، لقد دعانا إىل عبادة شيء لوددت أنه  :  قال  ؟  ما وراءك يا أربد  : م ، فقالوا أتاهم قومه
عندي اآلن ، فأرميه بالنبل حىت أقتله ، فخرج بعد مقالته بيوم أو يومني معه مجل له يتبعه ، فأرسل اهللا 

    .  بن ربيعة ألمه وكان أربد بن قيس أخا لبيد . تعاىل عليه وعلى مجله صاعقة فأحرقتهما 

  ما نزل في عامر وأربد

 وأنزل اهللا عز وجل يف  :  وذكر زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال  : قال ابن هشام 
 وما هلم من   "   :  إىل قوله  ""   اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد   "" عامر وأربد 

   "   :  املعقبات هي من أمر اهللا حيفظون حممداً ، مث ذكر أربد وما قتله اهللا به فقال  :  قال  .    " دونه من وال 

    .   "   شديد احملال   "   :  إىل قوله  "  ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء 

    : شعر لبيد في بكاء أربد 

    :  فقال لبيد يبكي أربد  : قال ابن إسحاق 
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 ال والد مشفق وال ولد   املنون من أحدما إن تعدى

 أرهب نوء السماك واألسد   أخشى على أربد احلتوف وال 

 قمنا وقام النساء يف كبد  فعني هال بكيت أربد إذ

 أو يقصدوا يف احلكوم يقتصد  إن يشغبوا ال يبال شغبهم

 مر لطيف األحشاء والكبد  حلو أريب ويف حالوته

 ألوت رياح الشتاء بالعضد  وعني هال بكيت أربد إذ

 حىت جتلت غوابر املدد  وأصبحت القحا مصرمة

 ذو مة يف العال ومنتقد  أشجع من ليث غابة حلم

    

 ليلة متسي اجلياد كالقدد  ال تبلغ العني كل متها

 مثل الظباء األبكار باجلرد  الباعث النوح يف مآمته

 ريهة النجديوم الك   فجعين الربق والصواعق بالفارس 

 جاء نكيبا وإن يعد يعد  واحلارب اجلابر احلريب إذا

 ينبت غيث الربيع ذو الرصد  يعفو على اجلهد والسؤال كما

 قل وإن أكثرت من العدد  كل بين حرة مصريهم

 يوما وإن فهم للهالك والنفد  إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا

 عن غري ابن  "  يعفو على اجلهد  "  عن أيب عبيدة ، وبيته  " ريب  واحلارب اجلابر احل " بيته  : قال ابن هشام 
    :  وقال لبيد أيضا يبكي أربد  :  قال ابن إسحاق  . إسحاق 

 ومانع ضيمها يوم اخلصام   أال ذهب احملافظ واحملامي 

 تقسم مال أربد بالسهام  وأيقنت التفرق يوم قالوا

 عامة للغالمووترا والز  تطري عدائد األشراك شفعا

 وقل وداع أربد بالسالم  فودع بالسالم أبا حريز

 وكان اجلزع حيفظ بالنظام  وكنت إمامنا ولنا نظاما

 تقعرت املشاجر بالفئام  وأربد فارس اهليجا إذ ما

 حواسر ال جيئن على اخلدام  إذا بكر النساء مردفات

 كما وأل احملل إىل احلرام  فواءل يوم ذلك من أتاه
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 إذا ما ذم أرباب اللحام  مد قدر أربد من عراهاوحي

 هلا نفل وحظ من سنام  وجارته إذا حلت لديه

 وإن تظعن فمحسنة الكالم  فإن تقعد فمكرمة حصان

 على األيام إال ابين مشام  وهل حدثت عن أخوين داما

 خوالد ما حتدث بادام  وإال الفرقدين وآل نعش

    :  وقال لبيد أيضا يبكي أربد  :  قال ابن إسحاق  . يدة له وهي يف قص : قال ابن هشام 

 انع الرئيس واللطيف كبدا  انع الكرمي للكرمي أربدا

 أدما يشبهن صوارا أبداً  حيذي ويعطي ماله ليحمدا

 وميأل اجلفنة ملئا مددا  السابل الفضل إذا ما عددا

 دامثل الذي يف الغيل يقرو مج  رفها إذا يأيت ضريك وردا

 أورثتنا تراث غري أنكدا  يزداد قربا منهم أن يوعدا

 شرخا صقورا يافعا وأمردا  غبا وماال طارفا وولدا

    : وقال لبيد أيضا 

 فابكيا حىت يعودا  لن تفنيا خريات أربد

 حني يكسون احلديدا   قوال هو البطل احملامي 

 إذا لقينا القوم صيدا  ويصد عنا الظاملني

 إذ رأى أن ال خلودا   الربيةفاعتاقه رب

 يوصب وكان هو الفقيد  فثوى ومل يوجع ومل

    : وقال لبيد أيضا

 ألد ختال خطته ضرارا  يذكرين بأربد كل خصم

 وإن جاروا سواء احلق جارا   إذا اقتصدوا فمقتصد كرمي 

 دليل القوم باملوماة حارا  ويهدي القوم مطلعا إذا ما

    :  وقال لبيد أيضا  :  قال ابن إسحاق  : بيتا عن غري ابن إسحاق أخرها  : قال ابن هشام 

 وبعد أيب قيس وعروة كاألجب   أصبحت أمشي بعد سلمي بن مالك 

 حذارا على باقي السناسن والعصب  إذا ما رأى ظل الغراب أضجه

    . وهذان البيتان يف أبيات له  : قال ابن هشام 
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ي سعد بن بكرقدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن بن   

 وبعث بنو سعد بن بكر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال منهم يقال له ضمام  : قال ابن إسحاق 
  بن ثعلبة 

    : إسالمه 

 فحدثين حممد بن الوليد بن نويفع عن كريب ، موىل عبداهللا بن عباس ، عن ابن عباس  : قال ابن إسحاق 
م بن ثعلبة وافدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقدم عليه وأناخ  بعثت بنو سعد بن بكر ضما : قال 

بعريه على باب املسجد ، مث عقله ، مث دخل إىل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف 
 وكان ضمام رجالً جلداً أشعر ذا غديرتني ، فأقبل حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه  . أصحابه 
 أنا ابن  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  أيكم ابن عبداملطلب قال  :  أصحابه ، فقال وسلم يف

      . عبداملطلب 

 ياابن عبداملطلب ، إين سائلك ومغلظ عليك يف املسألة ، فال جتدن يف  :  قال  .  نعم  :  قال  ؟  أحممد  : قال 
 أنشدك اهللا ، إهلك وإله من كان قبلك ،  :  قال  . بداً لك  ال أجد يف نفسي ، فسل عما  : نفسك ، قال 

 فأنشدك اهللا إهلك وإله من كان  :  قال  .  اللهم نعم  :  قال  ؟ وإله من كائن بعدك ، آهللا بعثك إلينا رسوال 
 قبلك ، وإله من هو كائن بعدك ، آهللا أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ال نشرك به شيئا ، وأن خنلع هذه

 فأنشدك اهللا إهلك وإله من كان قبلك ،  :  قال  .  اللهم نعم  :  قال  ؟ األنداد اليت كان آباؤنا يعبدون معه 
 مث جعل  :  قال  .  اللهم نعم  :  قال  ؟ وإله من هو كائن بعدك ، آهللا أمرك أن تصلى هذه الصلوات اخلمس 

واحلج وشرائع اإلسالم كلها ، ينشده عند كل  الزكاة والصيام  : يذكر فرائض اإلسالم فريضة فريضة 
 فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً  : فريضة منها كما ينشده يف اليت قبلها ، حىت إذا فرغ ، قال 

رسول اهللا ، وسأؤدي هذه الفرائض ، وأجتنب ما يتين عنه ، مث ال أزيد وال أنقص ، مث انصرف إىل 
    .  إن صدق ذو العقيصتني دخل اجلنة  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :   قال . بعريه راجعاً 

  دعوة قومه لإلسالم

قال فأتى بعريه فأطلق عقاله ، مث خرج حىت قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه ، فكان أول ما تكلم به أن 
 ويلكم إما واهللا ال  : اتق اجلنون ، قال  مه ، يا ضمام اتق الربص ،  :  قالوا  !  بئست الالت والعزى  : قال 

يضران وال ينفعان ، إن اهللا قد بعث رسوالً ، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه ، وإين أشهد أن 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأن حممداً عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده مبا أمركم به ، وما 
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 يقول  :  قال  .  فواهللا ما أمسى من ذلك اليوم يف حاضره رجل وال امرأة إال مسلماً  : اكم عنه ، قال 
    .  فما مسعنا بوافد قدم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة  : عبداهللا بن عباس 

  قدوم الجارود في وفد عبدالقيس

ن خنش أخو عبدالقيس  وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلارود بن عمرو ب : قال ابن إسحاق 
  اجلارود بن بشر بن املعلى يف وفد عبدالقيس وكان نصرانياً  :  قال ابن هشام  . 

  إسالمه

 ملا انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمه  :  حدثين من ال أم عن احلسن قال  : قال ابن إسحاق 
 يا حممد إين قد  : عاه إليه ، ورغبه فيه ، فقال ، فعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم ، ود
 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قال  ؟ كنت على دين ، وإين تارك ديين لدينك ، أفتضمن يل ديين 

 فأسلم وأسلم أصحابه ، مث سأل رسول اهللا  :  قال  .  نعم ، أنا ضامن أن قد هداك اهللا إىل ما هو خري منه  : 
 يا رسول اهللا ، فإن بيننا  :  واهللا ما عندي ما أمحلكم عليه ، قال  :  عليه وسلم احلمالن ، فقال صلى اهللا

 فإمنا تلك حرق  .  ال ، إياك وإياها  :  قال  ؟ وبني بالدنا ضوال من ضوال الناس ، أفنتبلغ عليها إىل بالدنا 
    . النار 

  موقفه من ردة قومه

 إىل قومه ، وكان حسن اإلسالم ، صلباً على دينه ، حىت هلك وقد أدرك فخرج من عنده اجلارود راجعاً
الردة ، فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إىل دينهم األول مع الغرور بن املنذر بن النعمان بن املنذر 

 إله إال  أيها الناس إين أشهد أن ال : ، قام اجلارود فتكلم ، فتشهد شهادة احلق ، ودعا إىل اإلسالم فقال 
    .  وأكفي من مل يشهد  : ويروى  :  قال ابن هشام  . اهللا وأن حممدا عبده ورسوله ، وأكفر من مل يشهد 

  إسالم المنذر بن ساوى

 وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث العالء بن احلضرمي قبل فتح مكة إىل  : قال ابن إسحاق 
 إسالمه ، مث هلك بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل ردة املنذر بن ساوى العبدي ، فأسلم فحسن

    . أهل البحرين ، والعالء عنده أمرياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على البحرين 

  قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب
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  . نفي الكذاب وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد بين حنيفة ، فيهم مسيلمة بن حبيب احل

       . مسيلمة بن مثامة ، ويكىن أبا مثامة  : قال ابن هشام 

    : ما طلبه مسيلمة الكذاب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 فكان مرتهلم يف دار بنت احلارث امرأة من األنصار ، مث من بين النجار ، فحدثين بعض  : قال ابن إسحاق 
ة أتت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستره بالثياب ، ورسول اهللا صلى علمائنا من املدينة أن بين حنيف

اهللا عليه وسلم جالس يف أصحابه ، معه عسيب من سعف النخل ، يف رأسه خوصات ، فلما انتهى إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهم يسترونه بالثياب ، كلمه وسأله ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا 

 وقد حدثين شيخ من بين حنيفة من  :  قال ابن إسحاق  .  لو سألتين هذا العسيب ما أعطيتكه  : لم عليه وس
 زعم أن وفد بين حنيفة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  . أهل اليمامة أن حديثه كان على غري هذا 

سول اهللا ، إنا قد خلفنا صاحبا لنا  يا ر : وخلفوا مسيلمة يف رحاهلم ، فلما أسلموا ذكروا مكانه ، فقالوا 
 فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثل ما أمر به للقوم ؛  : يف رحالنا ، ويف ركابنا حيفظها لنا ، قال 

 حلفظه ضيعة أصحابه ، وذلك الذي يريد رسول اهللا صلى اهللا  :  أما إنه ليس بشركم مكاناً أي  : وقال 
    . عليه وسلم 

لمةتنبؤ مسي   

 مث انصرفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وجاءوه مبا أعطاه ، فلما انتهوا إىل اليمامة ، ارتد  : قال 
 أمل  :  وقال لوفده الذين كانوا معه  .  إين قد أشركت يف األمر معه  : عدو اهللا وتنبأ وتكذب هلم ، وقال 

 ، ما ذاك إال ملا كان يعلم أين قد أشركت يف األمر يقل لكم حني ذكرمتوين له أما إنه ليس بشركم مكاناً
 لقد أنعم اهللا على  "   :  فيما يقول مضاهاة للقرآن  : معه ، مث جعل يسجع هلم األساجيع ، ويقول هلم 

 وأحل هلم اخلمر والزنا ، ووضع عنهم  " احلبلى ، أخرج منها نسمة تسعى ، من بني صفاق وحشى 
د لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنه نيب ، فأصفقت معه حنيفة على ذلك الصالة ، وهو مع ذلك يشه
    . ، فاهللا اعلم أي ذلك كان 

 قدوم زيد الخيل في وفد طيئ

  إسالمه
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 وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد طيئ ، فيهم زيد اخليل ، وهو سيدهم  : قال ابن إسحاق 
هم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم ، فأسلموا ، فحسن ، فلما انتهوا إليه كلموه وعرض علي

 ما ذكر يل  : إسالمهم ؛ وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما حدثين من ال أم من رجال طيئ 
رجل من العرب بفضل مث جاءين ، إال رأيته دون ما يقال فيه ، إال زيد اخليل ، فإنه مل يبلغ كل ما كان 

 زيد اخلري ، وقطع له فيدا وأرضني معه ؛ وكتب له بذلك  : اه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مث مس . فيه 
 .    

  موت زيد الخير

  : فخرج من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعاً إىل قومه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم باسم غري احلمى ، وغري  قد مساها رسول : إن ينج زيد من محى املدينة فإنه قال 
أم ملدم ، فلم يثبته ، فلما انتهى من بلد جند إىل ماء من مياهه ، يقال له فردة أصابته احلمى ا فمات ، 

    : وملا أحس زيد باملوت قال 

 وأترك يف بيت بفردة منجد  أمرحتل قوم املشارق غدوة

 ائد من مل يرب منهن جيهدعو   أال رب يوم لو مرضت لعادين 

فلما مات عمدت امرأته إىل ما كان معه من كتبه ، اليت قطع له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
    . فحرقتها بالنار 

  قدوم عدي بن حاتم

 ما من رجل من  : هربه أوال إىل الشام فرارا من اإلسالم وأما عدي بن حامت فكان يقول ، فيما بلغين 
اشد كراهية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مسع به مين ، أما أنا فكنت امرأ شريفاً ، العرب كان 

وكنت نصرانياً ، وكنت أسري يف قومي باملرباع ، فكنت يف نفسي على دين ، وكنت ملكاً يف قومي ، ملا 
       . كان يصنع يب 

 ال أبا لك  : كان يل عريب ، راعيا إلبلي فلما مسعت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كرهته ، فقلت لغالم 
 فاحتبسها قريباً مين ، فإذا مسعت جبيش حملمد قد وطىء هذه البالد  . أعدد يل من إبلي أمجاال ذلالً مساناً 

 يا عدي ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل حممد فاصنعه  : فآذين ؛ ففعل ؛ مث إنه أتاين ذات غداة ، فقال 
 فقرب إيل  :  فقلت  :  هذه جيوش حممد ، قال  :  رايات ، فسألت عنها ، فقالوا اآلن ، فإين قد رأيت

 أحلق بأهل ديين من النصارى بالشام ، فسلكت  : أمجايل ، فقرا فاحتملت بأهلي وولدي ، مث قلت 
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م أقمت ا وخلفت بنتا حلامت يف احلاضر ، فلما قدمت الشا :  قال ابن هشام  .  احلوشية  : اجلوشية ، ويقال 
 .    

  أسر الرسول ابنة حاتم

وختالفين خيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتصيب ابنة حامت ، فيمن أصابت ، فقدم ا على رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبايا من طيئ ، وقد بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هريب إىل الشام ، 

رية بباب املسجد ، كانت السبايا حيبسن فيها ، فمر ا رسول اهللا صلى  فجعلت بنت حامت يف حظ : قال 
 يا رسول اهللا ، هلك الولد ، وغاب الوافد ،  : اهللا عليه وسلم فقامت إليه ، وكانت امرأة جزلة ، فقالت 

  ؟  ورسوله  الفار من اهللا :  قال  .  عدي بن حامت  :  قالت  ؟  من وافدك  :  قال  . فامنن علي من اهللا عليك 
 مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتركين ، حىت إذا كان من الغد مر يب ، فقلت له مثل  : قالت 

 حىت إذا كان بعد الغد مر يب ، وقد يئست منه ، فأشار إيل  :  قالت  . ذلك وقال يل مثل ما قال باألمس 
 يا رسول اهللا ، هلك الوالد ، وغاب  : قلت  فقمت إليه ، ف : رجل من خلفه أن قومي فكلميه ، قالت 

 قد فعلت فال تعجلي خبروج حىت جتدي  :  فقال صلى اهللا عليه وسلم  . الوافد ، فامنن علي من اهللا عليك 
 فسألت عن الرجل الذي أشار إىل أن  . من قومك من يكون لك ثقة ، حىت يبلغك إىل بالدك ، مث آذنيين 

 وأقمت حىت قدم ركب من بلي أو قضاعة ، قالت  . يب طالب رضوان اهللا عليه  علي بن أ : أكلمه ، فقيل 
 يا رسول اهللا ، قد قدم  :  فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت  .  وإمنا أريد أن آيت أخي بالشام  : 

لين ،  فكساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومح :  قالت  . رهط من قومي ، يل فيهم ثقة وبالغ 
    . وأعطاين نفقة ، فخرجت معهم حىت قدمت الشام 

  نصيحة ابنة حاتم أخاها باإلسالم

 قال  .  فقلت ابنة حامت  :  فواهللا إين لقاعد يف أهلي إذ نظرت إىل ظعينة تصوب إيل تؤمنا ، قال  : قال عدي 
حتملت بأهلك وولدك ، وتركت  القاطع الظامل ، ا :  فإذا هي هي ، فلما وقفت علي انسحلت تقول  : 

 أي أخيه ال تقويل إال خريا ، فواهللا ما يل من عذر لقد صنعت ما  :  قلت  :  قال  ! بقية والدك عورتك 
  ؟  وكان امرأة حازمة ، ماذا ترين يف أمر هذا الرجل  :  مث نزلت فأقامت عندي ، فقلت هلا  :  قال  . ذكرت 
ريعاً ، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله ، وإن يكن ملكاً فلن تذل  أرى واهللا أن تلحق به س : قالت 

    .  واهللا إن هذا الرأي  :  قلت  :  قال  . يف عز اليمن ، وأنت أنت 

  إسالم عدي بعد قدومه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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ت عليه وهو يف مسجده ، قال فخرجت حىت أقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، فدخل
 عدي بن حامت ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  :  فقلت  ؟  من الرجل  : فسلمت عليه ، فقال 

فانطلق يب إىل بيته ، فواهللا إنه لعامد يب إليه ، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبرية ، فاستوقفته ، فوقف هلا طويالً 
 مث مضى يب رسول اهللا صلى اهللا  :  قال  !  واهللا ما هذا مبلك  : نفسي  قلت يف  :  قال  . تكلمه يف حاجتها 

 اجلس على  : عليه وسلم ، حىت إذا دخل يف بيته ، تناول وسادة يف أدم حمشوة ليفا ، فقذفها إيل ، فقال 
لى  بل أنت ، فجلست عليها ، وجلس رسول اهللا ص :  بل أنت فاجلس عليها ، فقال  :  قلت  : هذه ، قال 

      .  واهللا ما هذا بأمر ملك  :  قلت يف نفسي  :  قال  . اهللا عليه وسلم باألرض 

 أو مل تكن تسري يف قومك  :  بلى ، قال  :  قلت  :  قال  ؟  إيه يا عدي بن حامت ، أمل تك ركوسيا  : مث قال 
  :  وقال  .  أجل واهللا  :  قلت  :  قال  فإن ذلك يكن حيل لك يف دينك ، :  بلى ، قال  :  قلت  :  قال  ؟ باملرباع 

 لعلك يا عدي إمنا مينعك من دخول يف هذا الدين ما ترى  :  مث قال  . وعرفت أنه نيب مرسل يعلم ما جيهل 
من حاجتهم ، فواهللا ليوشكن املال أن يفيض فيهم حىت ال يوجد من يأخذه ، ولعلك إمنا مينعك من 

، وقلة عددهم ، فواهللا ليوشكن أن تسمع باملرأة خترج من القادسية دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم 
 ولعلك إمنا مينعك من دخول فيه أنك ترى أن امللك  . على بعريها حىت تزور هذا البيت ، ال ختاف 

والسلطان يف غريهم ، وأمي اهللا ، ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم ، 
 قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة ، واهللا لتكونن ، قد رأيت القصور  :  وكان عدي يقول  .  فأسلمت  : قال 

البيض من أرض بابل قد فتحت ، وقد رأيت املرأة خترج من القادسية على بعريها ، ال ختاف حىت حتج 
    . هذا البيت ، وأمي اهللا لتكون الثالثة ، ليفيض املال حىت ال يوجد من يأخذه 

ة بن مسيك المراديقدوم فرو   

 وقدم فروة بن مسيك املرادي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مفارقاً مللوك كندة  : قال ابن إسحاق 
    . ، ومباعداً هلم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يوم الردم بين همدان ومراد

من مراد ما أرادوا ، حىت أثخنوهم يف وقد كان قبيل اإلسالم بني مراد ومهدان وقعة ، أصابت فيها مهدان 
 قال ابن  .  يوم الردم ، فكان الذي قاد مهدان إىل مراد األجدع بن مالك يف ذلك اليوم  : يوم كان يقال له 

    . الذي قاد مهدان يف ذلك اليوم مالك بن حرمي اهلمداين  : هشام 

  شعر فروة بن مسيك في يوم الردم
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    : اليوم يقول فروة بن مسيك  ويف ذلك  : قال ابن إسحاق 

 ينازعن األعنة ينتحينا   مررنا على لفاة وهن خوص 

 وإن نغلب فغري مغلبينا  فإن نغلب فغالبون قدما

 منايانا وطعمة آخرينا  وما إن طبنا جنب ولكن

 تكر صروفه حينا فحينا  كذاك الدهر دولته سجال

 ولو لبست غضارته سنينا  فبينا ما نسر به ونرضى

 فألفيت األىل غبطوا طحينا  إذ انقلبت به كرات دهر

 جيد ريب الزمان له خؤونا  فمن يغبط بريب الدهر منهم

 ولو بقي الكرام إذن بقينا  فلو خلد امللوك إذن خلدنا

 كما أفىن القرون األولينا  فأفىن ذلكم سروات قومي

 قدوم فروة على الرسول  .  عن غري ابن إسحاق  "   فإن نغلب "   : أول بيت منها ، وقوله  : قال ابن هشام 
 وملا توجه فروة بن مسيك إىل رسول اهللا  :  قال ابن إسحاق  : صلى اهللا عليه وسلم وماقاله من الشعر 

    : صلى اهللا عليه وسلم مفارقاً مللوك كندة قال 

 كالرجل خان الرجل عرق نسائها   ملا رأيت ملوك كندة أعرضت 

 أرجو فواضلها وحسن ثرائها   أؤم حممداقربت راحليت

 فلما انتهى إىل  :  قال ابن إسحاق  .   "  أرجو فواضله وحسن ثنائها  "   : أنشدين أبو عبيدة  : قال ابن هشام 
 يا فروة هل  :  - فيما بلغين -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 يا رسول اهللا ، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم  :  قال  ؟  يوم الردم ساءك ما أصاب قومك
 أما إن ذلك مل يزد قومك يف اإلسالم إال  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ! الردم ال يسوءه ذلك 

خالد بن سعيد بن  وبعث معه  .  واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على مراد وزيد ومذحج كلها  . خرياً 
      . العاص على الصدقة ، فكان معه يف بالده حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من بني زبيد

    : إسالم عمرو 

وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن معديكرب يف أناس من بين زبيد ، فأسلم ، وكان 
 يا قيس  : ل لقيس بن مكشوح املرادي ، حني انتهى إليهم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو قد قا
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، إنك سيد قومك ، وقد ذكر لنا أن رجالً من قريش يقال له حممد قد خرج باحلجاز ، يقول إنه نيب ، 
ذا لقيناه اتبعناه ، وإن فانطلق بنا إليه حىت نعلم علمه ، فإن كان نبياً كما يقول ، فإنه لن خيفي عليك ، وإ

كان غري ذلك علمنا علمه ، فأيب عليه قيس ذلك ، وسفه رأيه ، فركب عمرو بن معديكرب حىت قدم 
    . على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأسلم ، وصدقه ، وآمن به 

  ما قاله عمرو فيما أوعده به قيس بن مكشوح

 خالفين وترك رأيي ؛ فقال عمرو  : وحتطم عليه ، وقال فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح ، أوعد عمراً ، 
    : بن معديكرب يف ذلك 

 أمرا باديا رشده  أمرتك يوم ذي صنعاء

 واملعروف تتعده  أمرتك باتقاء اهللا

 احلمري غره وتده  خرجت من املىن مثل

 عليه جالسا أسده  متناين على فرس

 أخلص ماءه جدده  علي مفاضة كالنهي

 عوائرا قصده  مح منثين السنانترد الر

 ليثا فوقه لبدة  فلوا القيتين للقيت

 ناشزا كتده  تالقي شنبثا شثن الرباثن

 تيممه فيعتضده  يسامي القرن إن قرن

 فيخفضه فيقتصده  فيأخذه فريفعه

 فيخضمه فيزدرده  فيدمغه فيحطمه

 أنيابه ويده   ظلوم الشرك فيما أحرزت 

    : دين أبو عبيدة أنش : قال ابن هشام 

 أمرا بينا رشده  أمرتك يوم ذي صنعاء

 تأتيه وتتعده  أمرتك باتقاء اهللا

 مما به وتده   فكنت كذي احلمري غرره 

  ارتداد عمرو بعد موت الرسول
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 وعليهم فروة بن مسيك ، فلما تويف  .  فأقام عمرو بن معديكرب يف قومه من بين زبيد  : قال ابن إسحاق 
    :  صلى اهللا عليه وسلم ارتد عمرو بن معديكرب ، وقال حني ارتد رسول اهللا

 محارا ساف منخره بثفر  وجدنا ملك فروة شر ملك

 ترى احلوالء من خبث وغدر  وكنت إذا رأيت أبا عمري

    .  عن أيب عبيدة  "  بشفر  "   : قوله  : قال ابن هشام 

  قدوم األشعث بن قيس في وفد كندة

معهإسالمه ومن    

 وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األشعث بن قيس ، يف وفد كندة فحدثين  : قال ابن إسحاق 
الزهري بن شهاب أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثانني راكباً من كندة ، فدخلوا على 

يهم جبب احلربة ، وقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجده ، وقد رجلوا مجمهم وتكحلوا ، وعل
 بلى ، قال  :  قالوا  ؟  أمل تسلموا  : كففوها باحلرير ، فلما دخلوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

    .  فشقوه منها ، فألقوه  :  قال  ؟  فما بال هذا احلرير يف أعناقكم  : 

  انتسابهم إلى آكل المرار

 فتبسم  :  ، حنن بنو آكل املرار ، وأنت ابن آكل املرار ، قال  يا رسول اهللا : مث قال األشعث بن قيس 
  .  ناسبوا ذا النسب العباس بن عبداملطلب ، وربيعة بن احلارث  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

 قاال حنن بنو  . وكان العباس وربيعة رجلني تاجرين ، وكانا إذا شاعا يف بعض العرب ، فسئال ممن مها 
 ال بل حنن بنو النضر بن كنانة  : آكل املرار ، يتعززان بذلك ، وذلك أن كندة كانوا ملوكاً ، مث قال هلم 

 واهللا ال امسع  ؟  هل فرغتم يا معشر كندة  : ، ال نقفوا أمنا ، وال ننتفي من أبينا ، فقال األشعث بن قيس 
      . رجال يقوهلا إال ضربته مثانني 

 احلارث بن عمرو  : ألشعث بن قيس من ولد آكل املرار من قبل النساء ، وآكل املرار  ا : قال ابن هشام 
 كندة ، وإمنا  : بن حجر بن معاوية بن احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندى ؛ ويقال 
وسىب ، وكان مسي آكل املرار ، ألن عمرو بن اهلبولة الغساين أغار عليهم ، وكان احلارث غائبا ، فغنم 

  : فيمن سىب أم أناس بنت عوف بن حملم الشيباين ، امرأة احلارث بن عمرو ، فقالت لعمرو يف مسريه 

لكأين برجل أدمل أسود ، كأن مشافره مشافر بعري آكل مرار قد أخذ برقبتك ، تعين احلارث ، فسمى 
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 وائل ، فلحقه فقتله ، واستنقذ امرأته ، وما  مث تبعه احلارث يف بين بكر بن .  شجر  :  واملرار  . آكل املرار 
    : كان أصاب ، فقال احلارث بن حلزة اليشكري لعمرو بن املنذر ، وهو عمرو بن هند اللخمي 

 كرها إذ ال تكال الدماء   وأقدناك رب غسان باملنذر 

ديث أطول مما ذكرت  وهذا احل . ألن احلارث األعرج الغساين قتل املنذر أباه ، وهذا البيت يف قصيدة له 
 حجر بن عمرو بن معاوية ،  :  بل آكل املرار  :  ويقال  . ، وإمنا منعين من استقصائه ما ذكرت من القطع 

وهو صاحب هذا احلديث ، وإمنا مسي آكل املرار ، ألنه أكل هو وأصحابه يف تلك الغزوة شجرا يقال له 
    . املرار 

  قدوم صرد بن عبداهللا األزدي مسلما

  إسالمه

وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرد بن عبداهللا األزدي ، فأسلم ، وحسن إسالمه ، يف وفد 
من األزد ، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على من أسلم من قومه ، وأمره أن جياهد مبن أسلم من 

    . كان يليه من أهل الشرك ، من قبل اليمن 

  قتاله أهل جرش

صرد بن عبداهللا يسري بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت نزل جبرش ، وهي يومئذ مدينة فخرج 
مغلقة ، وا قبائل من قبائل اليمن ، وقد ضوت إليهم خثعم ، فدخلوها معهم حني مسعوا بسري املسلمني 

، حىت إذا كان إىل جبل إليهم ، فحاصروهم فيها قريباً من شهر ، وامتنعوا فيها منه مث رجع عنهم قافالً 
هلم يقال له شكر ، ظن أهل جرش أنه إمنا ويل عنهم منهزما ، فخرجوا يف طلبه ، حىت إذا أدركوه عطف 

    . عليهم ، فقتلهم قتالً شديداً 

  أخبار الرسول بما حدث

ران ، وقد كان أهل جرش بعثوا رجلني منهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة يرتادان وينظ
فبينا مها عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية بعد صالة العصر ، إذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 يا رسول اهللا ، ببالدنا جبالً يقال له كشر ،  :  فقام إليه اجلرشيان ، فقاال  ؟  بأي بالد اهللا شكر  : وسلم 
 قال  ؟  فما شأنه يا رسول اهللا  : نه شكر ، قاال  إنه ليس بكشر ، ولك : وكذلك يسميه أهل جرش ، فقال 

 وحيكما  :  فجلس الرجالن إىل أيب بكر ، أو إىل عثمان ، فقال هلما  :  قال  .  إن بدن اهللا لتنحر عنده اآلن  : 
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إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لينعى لكما قومكما ، فقوما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
 فخرجا  .  اللهم ارفع عنهم  : أن يدعو اهللا أن يرفع عن قومكما ، فقاما إليه ، فسأاله ذلك ، فقال فاسأاله 

من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعني إىل قومهما ، فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصام صرد 
ال ، ويف الساعة اليت ذكر فيها ما بن عبداهللا ، يف اليوم الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ق

    . ذكر 

  إسالم أهل جرش

وخرج وفد جرش حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا ، ومحى هلم حول قريتهم ، 
على أعالم معلومة ، للفرس والراحلة وللمثرية ، وبقرة احلرث ، فمن رعاه من الناس فماهلم سحت ، 

ل من األزد ، وكانت خثعم تصيب من األزد يف اجلاهلية ، وكانوا يعدون يف فقال يف تلك الغزوة رج
    : الشهر احلرام 

 فيها البغال وفيها اخليل واحلمر   يا غزوة ما غزونا غري خائبة 

 ومجع خثعم قد شاعت هلا النذر  حىت أتينا محرا يف مصانعها

 روافما أبايل أدانوا بعد أم كف   إذا وضعت غليال كنت أمحله 

 قدوم رسول اهللا ملوك حمير بكتابهم

    

  قدوم رسول ملوك حمير

وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاب ملوك محري ، مقدمة من تبوك ، ورسوهلم إليه بإسالمهم 
، احلارث بن عبد كالل ، ونعيم بن عبد كالل ، والنعمان ، قيل ذي رعني ومعافر ومهدان ؛ وبعث إليه 

    . ن مالك بن مرة الرهاوي بإسالمهم ، ومفارقتهم الشرك وأهله زرعة ذو يز

  كتاب الرسول إليهم فكتب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 من حممد رسول اهللا النيب ، إىل احلارث بن عبد كالل ، وإىل نعيم بن عبد  : بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال  :  أما بعد ذلكم  . ان كالل ، وإىل النعمان قيل ذي رعني ومعافر ومهد

 فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم ، فلقينا باملدينة ، فبلغ ما أرسلتم به ،  :  أما بعد  . هو 
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عتم وخربنا ما قبلكم ، وأنبأنا بإسالمكم وقتلكم املشركني ، وأن اهللا قد هداكم داه ، إن أصلحتم وأط
اهللا ورسوله ، وأقمتم الصالة ، وآتيتم الزكاة ، وأعطيتم من املغامن مخس اهللا ، وسهم الرسول وصفيه ، 
وما كتب على املؤمنني من الصدقة من العقار ، عشر ما سقت العني وسقت السماء ، وعلى ما سقى 

بل ابن لبون ذكر ، ويف كل  وأن يف اإلبل األربعني ابنة لبون ، ويف ثالثني من اإل . الغرب نصف العشر 
مخس من اإلبل شاة ، ويف كل عشر من اإلبل شاتان ، ويف كل أربعني من البقر بقرة ، ويف كل ثالثني 

 وأا فريضة اهللا اليت  . من البقر تبيع ، جذع أو جذعة ، ويف كل أربعني من الغنم سائمة وحدها ، شاة 
فهو خري له ، ومن أدى ذلك ، وأشهد على إسالمه ، فرض على املؤمنني يف الصدقة ، فمن زاد خريا 

وظاهر املؤمنني على املشركني ، فإنه من املؤمنني ، له ما هلم ، وعليه ما عليهم ، وله ذمة اهللا وذمة رسوله 
 وإنه من أسلم من يهودي أو نصراين ، فإنه من املؤمنني ، له ما هلم ، وعليه ما عليهم ، ومن كان على  . 

 نصرانيته فإنه ال يرد عنها ، وعليه اجلزية ، على كل حال ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار يهوديته أو
 فمن أدى ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه له  . واف ، من قيمة املعافر ، أو عوضه ثيابا 

رسول اهللا حممداً النيب ، أرسل إىل  فإن  :  أما بعد  . ذمة اهللا وذمة رسوله ، ومن منعه فإنه عدو هللا ولرسوله 
زرعة ذي يزن ، أن إذا أتاكم رسلي فأوصيكم م خرياً ، معاذ بن جبل ، وعبداهللا بن زيد ، ومالك بن 

عبادة ، وعقبة بن منر ، ومالك بن مرة ، وأصحام ، وأن امجعوا ما عندكم من الصدقة واجلزية من 
 فإن حممداً  :  أما بعد  . عاذ بن جبل ، فال ينقلنب إال راضيا خمالفيكم ، وأبلغوها رسلي ، وأن أمريهم م

يشهد أن ال إله إال اهللا وأنه عبده ورسوله ، مث أن مالك بن مرة الرهاوي ، قد حدثين أنك أسلمت من 
أول محري ، وقتلت املشركني ، فأبشر خبري ، وآمرك حبمري خرياً ، وال ختونوا وال ختاذلوا ، فإن رسول اهللا 

 ويل غنيكم وفقريكم ، وأن الصدقة ال حتل حملمد وال ألهل بيته ، إمنا هي زكاة يزكى ا على فقراء هو
 وأن مالكاً قد بلغ اخلرب ، وحفظ الغيب ، وآمركم به خرياً ، وإين قد أرسلت  . املسلمني وابن السبيل 

م خرياً ، فإ م منظور إليهم ،والسالم عليكم إليهم من صاحلي أهل وأويل دينهم وأويل علمهم ، وآمرك
    . ورمحه اهللا وبركاته 

 وصية الرسول معاذا حين بعثه إلى اليمن

 وحدثين عبداهللا بن أيب بكر أنه حدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حني بعث  : قال ابن إسحاق 
وإنك ستقدم على قوم من أهل  يسر وال تعسر ، وبشر وال تنفر ،  : معاذاً أوصاه ، وعهد إليه ، مث قال له 

 شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، فخرج معاذ ،  :  فقل  ؟ الكتاب ، يسألونك ما مفتاح اجلنة 
  : حىت إذا قدم اليمن قام مبا أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأتته امرأة من أهل اليمن ، فقالت 
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 إن املرأة ال تقدر على أن تؤدي حق  !  وحيك  :  قال  ؟  املرأة عليها يا صاحب رسول اهللا ، ما حق زوج
 واهللا لئن كنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا  : زوجها ، فأجهدي نفسك يف أداء حقه ما استطعت ، قال 

 لو رجعت إليه فوجدته تنثعب منخراه  !  وحيك  :  قال  . عليه وسلم إنك لتعلم ما حق الزوج على املرأة 
      . يحاً ودماً فمصصت ذلك حىت تذهبيه ما أديت حقه ق

  إسالم فروة بن عمرو الجذامي

  إسالمه 

 وبعث فروة بن عمرو النافرة اجلذامي ، مث النفاثي ، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق 
يهم من العرب ، وكان رسوال بإسالمه ، وأهدى له بغلة بيضاء ، وكان فروة عامالً للروم على من يل

    . مرتله معان وما حوهلا من أرض الشام 

  حبس الروم له وشعره ومقتله

    : فلما بلغ الروم ذلك من إسالمه ، طلبوه حىت أخذوه ، فحبسوه عندهم ، فقال يف حمبسه ذلك 

 والروم بني الباب والقروان  طرقت سليمى موهنا أصحايب

 ت أن أغفى وقد أبكاينومهم  صد اخليال وساءه ما قد رأى

 سلمى وال تدين لإلتيان  ال تكحلن العني بعدي إمثدا

 وسط األعزة ال حيص لساين  ولقد علمت أبا كبيشة أنين

 ولئن بقيت لتعرفن مكاين  فلئن هلكت لتفقدن أخاكم

 من جودة وشجاعة وبيان   ولقد مجعت أجل ما مجع الفىت 

    :  ، يقال له عفراء بفلسطني ، قالفلما أمجعت الروم لصلبه على ماء هلم

 على ماء عفراء فوق إحدى الرواحل  أال هل أتى سلمى بأن حليلها

 مشذبة أطرافها باملناجل  على ناقة مل يضرب الفحل أمها

    : فزعم الزهري بن شهاب أم ملا قدموه ليقتلوه ، قال 

 سلم لريب أعظمي ومقامي   بلغ سراة املسلمني بأنين 

 إسالم بين احلارث بن كعب على يدي  . بوا عنقه ، وصلبوه ، على ذلك املاء ، يرمحه اهللا تعاىل مث ضر
 مث بعث رسول  : خالد بن الوليد ملا سار إليهم دعوة خالد الناس إىل اإلسالم وإسالمهم قال ابن إسحاق 
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وىل ، سنة عشر إىل بين اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد ، يف شهر ربيع اآلخر أو مجادى األ
احلارث بن كعب بنجران ، وأمره أن يدعوهم إىل اإلسالم ، قبل أن يقاتلهم ثالثاً ، فإن استجابوا ، فاقبل 

 فخرج خالد حىت قدم عليهم ، فبعث الركبان يضربون يف كل وجه ،  . منهم وإن مل يفعلوا فقاتلهم 
 فأسلم الناس ، ودخلوا فيما دعوا إليه ،  . سلموا تسلموا  أيها الناس ، أ : ويدعون إىل اإلسالم ، ويقولون 

فأقام فيهم خالد يعلمهم اإلسالم وكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، وبذلك كان أمره رسول 
    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن هم أسلموا ومل يقاتلوا 

  كتاب خالد إلى الرسول يسأله أمره

 حملمد النيب رسول  :  بسم اهللا الرمحن الرحيم  :  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث كتب خالد بن الوليد
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من خالد بن الوليد ، السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته ، فإين 

نك بعثتين إىل بين احلارث بن  يا رسول اهللا صلى اهللا عليك ، فإ :  أما بعد  . أمحد إليك اهللا الذي ال إله هو 
كعب ، وأمرتين إذا أتيتهم أال أقاتلهم ثالثة أيام ، وأن أدعوهم إىل اإلسالم ، فإن أسلموا ، أقمت فيهم ، 

وقبلت منهم ، وعلمتهم معامل اإلسالم وكتاب اهللا وسنة نبيه ، وإن مل يسلموا قاتلتهم ، وإين قدمت 
 ، كما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبعثت فيهم ركباناً عليهم فدعوم إىل اإلسالم ثالثة أيام

 يا بين احلارث ، أسلموا تسلموا ، فأسلموا ومل يقاتلوا ، وأنا مقيم بني أظهرهم ، آمرهم مبا أمرهم  : قالوا 
لم ، حىت اهللا به ، وأاهم عما اهم اهللا عنه ، وأعلمهم معامل اإلسالم ، وسنة النيب صلى اهللا عليه وس
    . يكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،والسالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته 

    : رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خالد 

 من حممد النيب رسول اهللا إىل خالد  :  بسم اهللا الرمحن الرحيم  : فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 أما بعد فإن كتابك جاءين مع  . د ، سالم عليك ، فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو بن الولي

رسولك خترب أن بين احلارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا إىل ما دعوم إليه من 
 داه ، فبشرهم اإلسالم ، وشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبداهللا ورسوله ، وأن قد هداهم اهللا

       . وأنذرهم ، وليقبل معك وفدهم ، والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته 

  قدوم خالد مع وفدهم على الرسول



ابن هشام- سرية ابن هشام  780  

فأقبل خالد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأقبل معه بين احلارث بن كعب ، منهم قيس بن 
ل ، وعبداهللا بن قراد الزيادي ، وشداد بن احلصني ذي الغصة ، ويزيد بن عبداملدان ، ويزيد بن احملج

    . عبداهللا القناين ، وعمرو بن عبداهللا الضبايب 

  حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم معهم

 من هؤالء القوم الذين كأم رجال اهلند  : فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرآهم ، قال 
رجال بين احلارث بن كعب ، فلما وقفوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه  يا رسول اهللا ، هؤالء  :  قيل  ؟ 

 نشهد أنك رسول اهللا وأنه ال إله إال اهللا ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : وسلم سلموا عليه ، وقالوا 
 أنتم الذين  :  مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .  وأنا اشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا  : وسلم 

إذا زجروا استقدموا ، فسكتوا ، فلم يراجعه منهم أحد ، مث أعادها الثانية ، فلم يراجعه منهم أحد ، مث 
 نعم ، يا رسول اهللا  : أعادها الثالثة ، فلم يراجعه منهم أحد ، مث أعادها الرابعة ، فقال يزيد بن عبداملدان 

 لو أن خالداً  : أربع مرار ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حنن الذين إذا زجروا استقدموا ، قاهلا 
 أما  : مل يكتب إيل أنكم أسلمتم ومل تقاتلوا ، أللقيت رءوسكم حتت أقدامكم ، فقال يزيد بن عبداملدان 

بك يا  محدنا اهللا عز وجل الذي هدانا  :  قالوا  ؟  فمن محدمت  : واهللا ما محدناك وال محدنا خالداً ؛ قال 
 مب كنتم تغلبون من قاتلكم يف  :  مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .  صدقتم  : رسول اهللا ، قال 
 كنا نغلب من  :  بلى ، قد كنتم تغلبون من قاتلكم ، قالوا  :  مل نكن نغلب أحداً ، قال  : اجلاهلية ، قالوا 

 صدقتم وأمر رسول اهللا صلى  :  نبدأ أحدا بظلم ، قال قاتلنا يا رسول اهللا إنا كنا جنتمع وال نفترق ، وال
 فرجع وفد بين احلارث إىل قومهم يف بقية  . اهللا عليه وسلم على بين احلارث بن كعب قيس بن احلصني 

من شوال، أو يف صدر ذي القعدة ، فلم ميكثوا بعد أن رجعوا إىل قومهم إال أربعة أشهر ، حىت تويف 
    . ليه وسلم ، ورحم وبارك ، ورضي وأنعم رسول اهللا صلى اهللا ع

  الرسول يبعث عمرو بن حزم بعهده إليهم

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بعث إليهم بعد أن وىل وفدهم عمرو بن حزم ، ليفقههم يف 
 عهده ، الدين ، ويعلمهم السنة ومعامل اإلسالم ، ويأخذ منهم صدقام ، وكتب له كتاباً عهد إليه فيه

 هذا بيان من اهللا ورسوله ،يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،  :  بسم اهللا الرمحن الرحيم  . وأمره فيه بأمره 
عهد من حممد النيب رسول اهللا لعمرو بن حزم ، حني بعثه إىل اليمن ، أمره بتقوى اهللا يف أمره كله ، فإن 

ره أن يأخذ باحلق كما أمره اهللا ، وأن يبشر الناس باخلري ، اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ، وأم
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 فال ميس القرآن إنسان إال وهو طاهر ،  . ويأمرهم به ، ويعلم الناس القرآن ، ويفقههم فيه ، وينهى الناس 
وخيرب الناس بالذي هلم ، والذي عليهم ، ويلني للناس يف احلق ، ويشتد عليهم يف الظلم ، فإن اهللا كره 

 ويبشر الناس باجلنة وبعملها ، وينذر  ""   أال لعنة اهللا على الظاملني   ""   : لم ، وى الناس عنه ، فقال الظ
الناس النار وعملها ، ويستأنف الناس حىت يفقهوا يف الدين ، ويعلم الناس معامل احلج وسنته وفريضته ، 

 وينهى الناس أن يصلي أحد  .  هو العمرة  : األصغر احلج األكرب ، واحلج  : وما أمر اهللا به ، واحلج األكرب 
يف ثوب واحد صغري ، إال أن يكون ثوبا يثىن طرفيه على عاتقيه ، وينهى الناس أن حيتيب أحد يف ثوب 

واحد ، يفضي بفرجه إىل السماء ، وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه يف قفاه ، وينهى إذا كان بني الناس 
ل والعشائر ، وليكن دعواهم إىل اهللا عز وجل وحده ال شريك له ، فمن مل يدع هيج عن الدعاء إىل القبائ

  . إىل اهللا ، ودعا إىل القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف ، حىت تكون دعواهم إىل اهللا وحده ال شريك له 

ؤوسهم ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إىل املرافق وأرجلهم إىل الكعبني ، وميسحون بر
      . كما أمرهم اهللا 

وأمر بالصالة لوقتها ، وإمتام الركوع والسجود واخلشوع ، ويغلس بالصبح ، ويهجر باهلاجرة حني متيل 
الشمس ، وصالة العصر والشمس يف األرض مدبرة ، واملغرب حني يقبل الليل ، ال يؤخر حىت تبدو 

سعي إىل اجلمعة إذا نودي هلا ، والغسل عند الرواح إليها  وأمر بال . النجوم يف السماء ، والعشاء أول الليل 
 وأمره أن يأخذ من املغامن مخس اهللا ، وما كتب على املؤمنني يف الصدقة من العقار عشر ما سقت العني  . 

وسقت السماء ، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر ، ويف كل عشر من اإلبل شاتان ، ويف كل عشرين 
أربعني من البقر بقرة ، ويف كل ثالثني من البقر تبيع ، جذع أو جذعة ، ويف كل أربع شياه ، ويف كل 

أربعني من الغنم سائمة وحدها ، شاة ، فإا فريضة اهللا اليت افترض على املؤمنني يف الصدقة ، فمن زاد 
ين اإلسالم ،  وأنه من أسلم من يهودي أو نصراين إسالماً خالصاً من نفسه ، ودان بد . خرياً فهو خري له 

فإنه من املؤمنني ، له مثل ما هلم ، وعليه مثل ما عليهم ، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه ال يرد 
 ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار واف أو عوضه ثياباً ، فمن أدى ذلك فإن له  : عنها ، وعلى كل حامل 

ولرسوله وللمؤمنني مجيعا ، صلوات اهللا على حممد ، ذمة اهللا وذمة رسوله ، ومن منع ذلك فإنه عدو هللا 
    . والسالم عليه ورمحة اهللا وبركاته 

  قدوم رفاعة بن زيد الجذامي

    : إسالمه وحمله كتاب الرسول إلى قومه 
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وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هدنة احلديبية ، قبل خيرب ، رفاعة بن زيد اجلذامي ، مث 
فأهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالماً ، وأسلم فحسن إسالمه ، وكتب له رسول اهللا الضبييب ، 

    : صلى اهللا عليه وسلم كتاباً إىل قومه ويف كتابه 

    : كتاب الرسول إلى قوم رفاعة بن زيد 

 قومه عامة ، ومن  إين بعثته إىل .  هذا كتاب من حممد رسول اهللا لرفاعة بن زيد  : بسم اهللا الرمحن الرحيم 
دخل فيهم ، يدعوهم إىل اهللا وإىل رسوله ، فمن أقبل منهم ففي حزب اهللا وحزب رسوله ، ومن أدبر فله 

 حرة الرجالء ، ونزلوها  :  فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا ، مث ساروا إىل احلرة  . أمان شهرين 
 .    

  قدوم وفد همدان

    : من رجال الوفد 

 وقدم وفد مهدان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما حدثين من أثق به ، عن عمرو  :  ابن هشام قال
 قدم وفد مهدان على رسول اهللا صلى اهللا  : بن عبداهللا بن أذينة العبدي ، عن أيب إسحاق السبيعي ، قال 

ن أيفع ، وضمام بن مالك عليه وسلم ، منهم مالك بن منط ، وأبو ثور ، وهو ذو املشعار ، ومالك ب
السلماين ، وعمرية بن مالك اخلاريف ، فلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرجعه من تبوك ، وعليهم 
مقطعات احلربات ، والعمائم العدنية ، برحال امليس على املهرية واألرحبية ، ومالك بن منط ورجل أخر 

    : يرجتزان بالقوم ، يقول أحدمها 

 ليس هلا يف العاملني أمثال  وقة وأقيالمهدان خري س

 هلا إطابات ا وآكال   حملها اهلضب ومنها األبطال 

    : ويقول اآلخر 

 يف هبوات الصيف واخلريف  إليك جاوزن سواد الريف

   خمطمات حببال الليف

  خطبة مالك بن نمط بين يدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 يا رسول اهللا نصية من مهدان ، من كل حاضر وباد ، أتوك على  : قال فقام مالك بن منط بني يديه ، ف
قلص نواج متصلى حببائل اإلسالم ، ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم ، من خمالف خارف ويام وشاكر أهل 
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السود والقود ، أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا اآلهلات واألنصاب ، عهدهم ال ينقض ما أقامت لعلع ، 
    :  فكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابا فيه  . ليعفور بصلع وماجرى ا

  كتابه صلى اهللا عليه وسلم لهم

 هذا كتاب من رسول اهللا حممد ، ملخالف خارف ، وأهل جناب اهلضب ،  : بسم اهللا الرمحن الرحيم 
على أن هلم فراعها وحقاف الرمل ، مع وافدها ذي املشعار مالك بن منط ، ومن أسلم من قومه ، 

ووهاطها ، ما أقاموا الصالة وآتوا الزكاة ، يأكلون عالفها ، ويرعون عافيها ، هلم بذلك عهد اهللا وذمام 
      : رسوله ، وشاهدهم املهاجرون واألنصار ، فقال يف ذلك مالك بن منط 

 وحنن بأعلى رحرحان وصلدد  ذكرت رسول اهللا يف فحمة الدجى

 بركباا يف الحب متمدد   تغتليوهن بنا خوص طالئح

 متر بنا مر اهلجيف احلفيدد  على كل فتالء الذراعني جسرة

 صوادر بالركبان من هضب قردد  حلفت برب الراقصات إىل مىن

 رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي  بأن رسول اهللا فينا مصدق

 أشد على أعدائه من حممد  فما محلت من ناقة فوق رحلها

 وأمضى حبد املشريف املهند   إذا ما طالب العرف جاءهوأعطى

  ذكر الكذابين مسيلمة الحنفي واألسود العنسي

 وقد كان تكلم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكذابان ، مسيلمة بن حبيب  : قال ابن إسحاق 
    . باليمامة يف بين حنيفة ، واألسود بن كعب العنسي بصنعاء 

صلى اهللا عليه وسلم فيهاتحقق رؤياه    

 حدثين يزيد بن عبداهللا بن قسيط ، عن عطاء بن يسار ، أو أخيه سليمان بن يسار ،  : قال ابن إسحاق 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب الناس على منربه ، وهو  : عن أيب سعيد اخلدري ، قال 

مث أنسيتها ، ورأيت يف ذراعي سوارين من ذهب ،  أيها الناس إين قد رأيت ليلة القدر ،  : يقول 
    . فكرهتهما فنفختهما فطار ، فأولتهما هذين الكذابني صاحب اليمن ، وصاحب اليمامة 

  الرسول يتحدث عن الدجالين
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 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  وحدثين من ال أم عن أيب هريرة ، أنه قال  : قال ابن إسحاق 
    . ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون دجاالً ، كلهم يدعي النبوة   : يقول 

  خروج األمراء والعمال على الصدقات

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إىل كل  : قال ابن إسحاق 
 صنعاء ، فخرج عليه العنسي وهو ما أوطأ اإلسالم من البلدان ، فبعث املهاجر بن أيب أمية بن املغرية إىل

 وبعث زيد بن لبيد ، أخا بين بياضة األنصاري إىل حضرموت وعلى صدقاا ، وبعث عدي بن حامت  . ا 
 على - الريبوعي  :  قال ابن هشام - وبعث مالك بن نويرة  . على طيئ ، وصدقاا وعلى بين أسد 

لني منهم ، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها ،  وفرق صدقة بين سعد على رج . صدقات بين حنظلة 
وقيس بن عاصم على ناحية ، وكان قد بعث العالء بن احلضرمي على البحرين ، وبعث علي بن أيب 

    . طالب رضوان اهللا عليه إىل أهل جنران ، ليجمع صدقتهم ويقدم عليه جبزيتهم 

  كتاب مسيلمة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 من مسيلمة رسول اهللا إىل  : د كان مسيلمة بن حبيب قد كتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وق
حممد رسول اهللا ، سالم عليك ؛ أما بعد فإين قد أشركت يف األمر معك ، وإن لنا نصف األرض ، 

 قال ابن  .  فقدم عليه رسوالن له ذا الكتاب  . ولقريش نصف األرض ، ولكن قريشاً قوم يعتدون 
  :  فحدثين شيخ من أشجع ، عن سلمة بن نعيم بن مسعود األشجعي ، عن أبيه نعيم ، قال  : إسحاق 

 نقول كما  :  فما تقوالن أنتما ، قاال  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هلما حني قرأ كتابه 
    . قكما  أما واهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعنا :  فقال  : قال 

  جوابه صلى اهللا عليه وسلم على مسيلمة

 من حممد رسول اهللا ، إىل مسيلمة الكذاب ، السالم  :  بسم اهللا الرمحن الرحيم  : مث كتب إىل مسيلمة 
 وذلك يف أخر  .  أما بعد فإن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني  . على من ابتع اهلدى 

    . سنة عشر 

 حجة الوداع

  تجهز الرسول
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 فلما دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذو القعدة ، جتهز للحج ، وأمر الناس  : قال ابن إسحاق 
 فحدثين عبدالرمحن بن القاسم ، عن أبيه القاسم بن حممد ، عن عائشة  :  قال ابن إسحاق  . باجلهاز له 

رج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلج خلمس ليال  خ : زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قالت 
    . بقني من ذي القعدة 

  استعماله على المدينة أبا دجانة

      .  سباع بن عرفطة الغفاري  : فاستعمل على املدينة أبا دجانة الساعدي ، ويقال  : قال ابن هشام 

  حكم الحائض في الحج

 ال  : ن القاسم ، عن أبيه القاسم بن حممد ، عن عائشة ، قالت  فحدثين عبدالرمحن ب : قال ابن إسحاق 
يذكر وال يذكر الناس إال احلج ، حىت إذا كان بسرف وقد ساق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه 

 وحضت  : اهلدي وأشراف من أشراف الناس ، أمر الناس أن حيلوا بعمرة ، إال من ساق اهلدي ، قالت 
 نعم ، واهللا  :  قلت  :  قالت  ؟  لعلك نفست  ؟  مالك يا عائشة  : لي وأنا أبكي ، فقال ذلك اليوم ، فدخل ع

 ال تقولن ذلك ، فإنك تقضني كل ما يقضي  : لوددت أين أخرج معكم عامي يف هذا السفر ؛ فقال 
 كل من  قالت ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ، فحل . احلاج ، إال أنك ال تطوفني بالبيت 

 فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثري ، فطرح يف بييت ،  . كان ال هدي معه ، وحل نساؤه بعمرة 
 حىت إذا كانت ليلة  .  ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نسائه البقر  :  قالوا  ؟  ما هذا  : فقلت 

رمحن بن أيب بكر ، فأعمرين من التنعيم ، احلصبة ، بعث يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أخي عبدال
 وحدثين نافع ، موىل عبداهللا بن عمر ، عن عبداهللا ابن عمر  :  قال ابن إسحاق  . مكان عمريت اليت فاتتين 

  :  ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساؤه أن حيللن بعمرة ، قلن  : ، عن حفصة بنت عمر ، قالت 

 موافاة  .  إين أهديت ولبدت ، فال أحل حىت أحنر هديي  :  فقال  ؟  أن حتل معنا فما مينعك يا رسول اهللا
 أن رسول  .  وحدثين عبداهللا بن أيب جنيح  : علي يف قفوله من اليمن رسول اهللا يف احلد قال ابن إسحاق 

م ، فدخل على اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بعث عليا رضى اهللا عنه إىل جنران ، فلقيه مبكة وقد أحر
 ما لك  : فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضى اهللا عنها ، فوجدها قد حلت ويأت ، فقال 

    .  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حنل بعمرة فحللنا  : يا بنت رسول اهللا ، قالت 

  إشراكه صلى اهللا عليه وسلم عليا في هديه
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اهللا عليه وسلم ، فلما فرغ من اخلرب عن سفره ، قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه مث أتى رسول اهللا صلى 
  :  يا رسول اهللا ، إين أهللت كما أهللت  :  انطلق فطف بالبيت ، وحل كما حل أصحابك ، قال  : وسلم 

م إين أهل  الله :  يا رسول اهللا ، إين قلت حني أحرمت  :  ارجع فاحلل كما حل أصحابك ، قال  : فقال 
  .  ال  :  قال  ؟  فهل معك من هدي  : مبا أهل به نبيك وعبدك رسولك حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

يف هديه وثبت على إحرامه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  فأشركه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
    . دى عنهما حىت فرغا من احلج ، وحنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهل

  شكوى جند علي منه رضى اهللا عنه وسببها

 وحدثين حيىي بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب عمرة ، عن بريد بن طلح بن يزيد بن  : قال ابن إسحاق 
 ملا أقبل علي رضي اهللا عنه من اليمن ليلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ، تعجل  : ركانة ، قال 
 صلى اهللا عليه وسلم ، واستخلف على جنده الذين معه رجل من أصحابه ، فعمد ذلك إىل رسول اهللا

الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي رضى اهللا عنه ، فلما دنا جيشه خرج 
قدموا يف الناس  كسوت القوم ليتجملوا به إذا  :  قال  ؟  ما هذا  !  ويلك  : ليلقاهم ، فإذا عليهم احللل ، قال 

 فانتزع احللل من  :  قال  .  انزع قبل أن تنتهي به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  !  ويلك  : ؛ قال 
 فحدثين عبداهللا بن  :  قال ابن إسحاق  .  وأظهر اجليش شكواه ملا صنع م  : الناس ، فردها يف البز ، قال 

مان بن حممد بن كعب بن عجرة ، عن عمته زينب بنت عبدالرمحن بن حزم بن معمر بن حزم عن سلي
 اشتكى الناس علياً رضوان اهللا  : كعب ، وكانت عند أيب سعيد اخلدري ، عن أيب سعيد اخلدري ، قال 
 أيها الناس ، ال تشكوا علياً ،  : عليه ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا خطيبا ، فسمعته يقول 

    .  ذات اهللا ، أو يف سبيل اهللا من أن يشكى فواهللا إنه ألخشن يف

  خطبة الوداع

 مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حجة ، فأرى الناس مناسكهم ،  : قال ابن إسحاق 
       : وأعلمهم سنن حجهم ، وخطب الناس خطبته اليت بني فيها ما بني ، فحمد اهللا ، وأثىن عليه ، مث قال 

عوا قويل ، فإين ال أدرى لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا ذا املوقف أبداً أيها الناس ، إن أيها الناس ، امس
دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، 
ن وإنكم ستلقون ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، وقد بلغت ، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل م

 وإن كل ربا موضوع ، ولكن لكم رؤوس أموالكم ، ال تظلمون وال تظلمون ، قضى اهللا  . ائتمنه عليها 
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 وإن كل دم كان يف اجلاهلية موضوع ، وإن  . أنه ال ربا ، وإن ربا عباس بن عبداملطلب موضوع كله 
 ليث ، فقتلته هذيل ، أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب ، وكان مسترضعا يف بين

 أيها الناس ، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم  :  أما بعد  . فهو أول ما أبداً به من دماء اجلاهلية 
هذه أبداً ، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما حتقرون من أعمالكم ، فاحذروه على دينكم 

ر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما ، وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة  أيها الناس ، إن النسيء زيادة يف الكف . 
ما حرم اهللا ، فيحلوا ما حرم اهللا ، وحيرموا ما أحل اهللا ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا 
السماوات واألرض ، وإن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم ، ثالثة متوالية ، 

 أيها الناس ، فإن لكم على نسائكم حقاً ، وهلن  :  أما بعد  .  مضر ، الذي بني مجادى وشعبان ورجب
عليكم حقاً ، لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، وعليهن أن ال يأتني بفاحشة مبينة ، فإن 

 فإن انتهني فلهن فعلن ، فإن اهللا قد أذن لكم أن جروهن يف املضاجع وتضربوهن ضربا غري مربح ،
 واستوصوا بالنساء خرياً ، فإن عندكم عوان ال ميلكن ألنفسهن شيئاً ،  . رزقهن وكسون باملعروف 

وإنكم إمنا أخذمتوهن بأمانة اهللا ، واستحللتم فروجهن بكلمات اهللا ، فاعقلوا أيها الناس قويل ، فإين قد 
 أيها  . لوا أبداً ، أمراً بيناً ، كتاب اهللا وسنة نبيه  وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تض . بلغت 

الناس ، امسعوا قويل واعقلوه ، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم ، وأن املسلمني إخوة ، فال حيل المرئ 
 فذكر يل أن الناس  . من أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس منه ، فال تظلمن أنفسكم ؛ اللهم هل بلغت 

 من كان يردد قوله صلى اهللا  .  اللهم اشهد  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . نعم  اللهم  : قالوا 
 وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن  : عليه وسلم رافعا صوته ليسمع الناس قال ابن إسحاق 

ه وسلم وهو بعرفة ، أبيه عباد ، قال كان الرجل الذي يصرخ يف الناس بقول رسول اهللا صلى اهللا علي
 يا أيها الناس ، إن رسول  :  قل  :  يقول له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : ربيعة بن أمية بن خلف قال 

 الشهر احلرام ، فيقول  :  فيقولون  :  فيقول هلم  ؟  هال تدرون أي شهر هذا  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
ليكم دماءكم وأموالكم إىل أن تلقوا ربكم ، كحرمة شهركم هذا ، مث يقول  إن اهللا قد حرم ع :  قل هلم  : 
  :  قال  ؟  هل تدرون أي بلد هذا  :  يا أيها الناس ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  :  قل  : 

ليكم دماءكم  إن اهللا قد حرم ع :  قل هلم  :  فيقول  :  البلد احلرام قال  :  فيقولون  : فيصرخ به ، قال 
 يا أيها الناس ، إن رسول  :  قل  :  مث يقول  :  قال  . وأموالكم ، إىل أن تلقوا ربكم ، كحرمة بلدكم هذا 

 يوم احلج األكرب  :  فيقولون  .  فيقوله هلم  :  قال  ؟  هل تدرون أي يوم هذا  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  . حرم عليكم دماءكم وأموالكم ، إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا  إن اهللا قد  :  قل هلم  : ، فيقول 

 حدثين ليث  : ما ذكره عمرو بن خارجة من قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع قال ابن إسحاق 
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 بعثين عتاب بن أسيد إىل رسول  : بن أيب سليم عن شهر بن حوشب األشعري عن عمرو بن خارجة قال 
 عليه وسلم يف حاجة ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقف بعرفة ، فبلغته ، مث وقفت اهللا صلى اهللا

      : حتت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإن لغامها ليقع على رأسي ، فسمعته وهو يقول 

 ، وللعاهر أيها الناس ، إن اهللا أدى إىل كل ذي حق حقه ، وإنه ال جتوز وصية لوارث ، والولد للفراش
احلجر ، ومن ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة الناس أمجعني ، ال يقبل اهللا منه 

    . صرفاً وال عدالً 

  تعاليم الرسول عليه السالم للحاج

 وقف بعرفة قال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني :  وحدثين عبداهللا بن أيب جنيح  : قال ابن إسحاق 
  :  وقال حني وقف على قزح صبيحة املزدلفة  .  هذا املوقف للجبل الذي هو عليه ، وكل عرفة موقف  : 

 فقضى  .  هذا املنحر وكل مىن منحر  :  مث ملا حنر باملنحر مبىن ، قال  . هذا املوقف ، وكل املزدلفة موقف 
  : ناسكهم ، وأعلمهم ما فرض اهللا عليهم من حجهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلج وقد أراهم م

 وما حرم عليهم ، فكانت  : من املوقف ، ورمى اجلمار ، وطواف بالبيت ، وما أحل هلم من حجهم 
    . حجة البالغ ، وحجة الوداع ، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيج بعدها 

  بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين

 مث قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقام باملدينة بقية ذي احلجة واحملرم وصفر ،  :  إسحاق قال ابن
وضرب على الناس بعثاً إىل الشام ،وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مواله ، وأمره أن يوطئ اخليل 

    . د املهاجرون األولون ختوم البلقاء والداروم من أرض فلسطني ، فتجهز الناس ، وأوعب مع أسامة بن زي

  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك

 وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل امللوك رسال من أصحابه وكتب  : قال ابن هشام 
    . معهم إليهم يدعوهم إىل اإلسالم 

  ما حدث للحواريين حينما اختلفوا على عيسى عليه السالم

 بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج  : حدثين من أثق به عن أيب بكر اهلذيل قال  : شام قال ابن ه
 أيها الناس ، إن اهللا قد بعثين رمحة  : على أصحابه ذات يوم بعد عمرته اليت صد عنها يوم احلديبية ، فقال 
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 وكيف اختلف  : فقال أصحابه وكافة ، فال ختتلفوا علي كما اختلف احلواريون على عيسى ابن مرمي ، 
 دعاهم إىل الذي دعوتكم إليه، فأما من بعثه مبعثاً قريباً فرضي وسلم ،  :  قال  ؟ احلواريون يا رسول اهللا 

وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل ، فشكا ذلك عيسى إىل اهللا ، فأصبح املتثاقلون وكل واحد 
    .  إليها منهم يتكلم بلغة األمة اليت بعث

  أسماء الرسل وأسماء من أرسل إليهم

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسالً من أصحابه ، وكتب معهم كتباً إىل امللوك يدعوهم فيها إىل 
 وبعث عبداهللا بن حذافة السهمي ، إىل  .  فبعث دحية بن خليفة الكليب ، إىل قيصر ملك الروم  . اإلسالم 

 وبعث حاطب بن أيب  .  وبعث عمرو بن أمية الضمري ، إىل النجاشي ملك احلبشة  . كسرى ملك الفرس 
 وبعث عمرو بن العاص السهمي ، إىل جيفر وعياد ابين اجللندي  . بلتعة ، إىل املقوقس ملك اإلسكندرية 

 بن  وبعث سليط بن عمرو أحد بين عامر بن لؤي ، إىل مثامة بن أثال ، وهوذة . األزديني ملكي عمان 
  .  وبعث العالء بن احلضرمي ، إىل املنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين  . علي احلنفيني ، ملكي اليمامة 

 قال ابن هشام  . وبعث شجاع بن وهب األسدي ، إىل احلارث بن أيب مشر الغساين ملك ختوم الشام 
ن أيب أمية املخزومي ، إىل بعث شجاع بن وهب ، إىل جبلة بن األيهم الغساين ، وبعث املهاجر اب : 

  . أنا نسيت سليطا ومثامة وهوذة واملنذر  :  قال ابن هشام  . احلارث بن عبد كالل احلمريي ، ملك اليمن 

 حدثين يزيد بن أيب حبيب املصري ، أنه وجد كتاباً فيه ذكر من بعث رسول اهللا صلى  : قال ابن إسحاق 
 فبعثت به إىل  : عرب والعجم ، وما قال ألصحابه حني بعثهم ،قال اهللا عليه وسلم إىل البلدان ، وملوك ال

حممد بن شهاب الزهري فعرفه ، وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج على أصحابه فقال هلم 
 :      

إن اهللا بعثين رمحة وكافة ، فأدوا عين يرمحكم اهللا ، وال ختتلفوا علي كما اختلف احلواريون على عيسى 
 دعاهم ملثل ما دعوتكم له ، فأما من قرب  :  قال  ؟  وكيف يا رسول اهللا كان اختالفهم  : مرمي ؛ قالوا بن 

به فأحب وسلم ، وأما من بعد به فكره وأىب ، فشكا ذلك عيسى منهم إىل اهللا ، فأصبحوا وكل رجل 
    . منهم يتكلم بلغة القوم الذين وجه إليهم 

  أسماء رسل عيسى عليه السالم

 وكان من بعث عيسى بن مرمي عليه السالم من احلواريني واألتباع ، الذين كانوا  : قال ابن إسحاق 
 بطرس احلواري ، ومعه بولس ، وكان بولس من األتباع ، ومل يكن من احلواريني ،  : بعدهم يف األرض 
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 أرض بايل من أرض إىل رومية ، وأندرائس ومنتا إىل األرض اليت يأكل أهلها الناس ، وتوماس ، إىل
املشرق ، وفيلبس إىل أرض قرطاجنة ، وهي أفريقية ؛ وحينس إىل أفسوس ، قرية الفتية أصحاب الكهف 

؛ ويعقوبس إىل أوراشلم ، وهي إيلياء قرية بيت املقدس ، وابن ثلماء إىل األعرابية ، وهي أرض احلجاز ؛ 
    .  ، جعل مكان يودس وسيمن إىل أرض الرببر ، ويهوذا ، ومل يكن من احلواريني

 ذكر جملة الغزوات

 حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي ،  :  قال  : بسم اهللا الرمحن الرحيم قال حدثنا أبو حممد عبدامللك بن هشام 
 وكان مجيع ما غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه سبعا وعشرين  : عن حممد بن إسحاق املطليب 

ن ، وهي غزوة األبواء ، مث غزوة بواط ، من ناحية رضوى ، مث غزوة العشرية ، غزوة ، منها غزوة ودا
من بطن ينبع ، مث غزوة بدر األوىل ، يطلب كرز بن جابر ، مث غزوة بدر الكربى ، اليت قتل اهللا فيها 

مث صناديد قريش ، مث غزوة بين سليم ، حىت بلغ الكدر ، مث غزوة السويق ، يطلب أبا سفيان بن حرب ، 
غزوة غطفان ، وهي غزوة ذي أمر ، مث غزوة حبران ، معدن باحلجاز ، مث غزوة أحد ، مث غزوة محراء 

األسد ، مث غزوة بين النضري ، مث غزوة ذات الرقاع من خنل ، مث غزوة بدر اآلخرة ، مث غزوة دومة اجلندل 
، مث غزوة ذي قرد ، مث غزوة بين ، مث غزوة اخلندق ، مث غزوة بين قريظة ، مث غزوة بين حليان من هذيل 

 مث غزوة خيرب ، مث غزوة  . املصطلق من خزاعة ، مث غزوة احلديبية ، ال يريد قتاال ، فصده املشركون 
 قاتل منها يف تسع غزوات  . القضاء ، مث غزوة الفتح ، مث غزوة حنني ، مث غزوة الطائف ، مث غزوة تبوك 

    .  ، واملصطلق ، وخيرب ، والفتح ، وحنني ، والطائف  بدر ، وأحد ، واخلندق ، وقريظة : 

  ذكر جملة السرايا والبعوث

 غزوة عبيدة بن احلارث  : وكانت بعوثه صلى اهللا عليه وسلم وسراياه مثانيا وثالثني ، من بني بعث وسرية 
وبعض الناس أسفل من ثنية ذي املروة ، مث غزوة محزة بن عبداملطلب ساحل البحر ، من ناحية العيص ؛ 

يقدم غزوة محزة قبل غزوة عبيدة ، وغزوة سعد بن أيب وقاص اخلرار ، وغزوة عبداهللا بن جحش خنلة ، 
وغزوة زيد بن حارثة القردة ، وغزوة حممد بن مسلمة كعب بن األشرف ، وغزوة مرثد بن أيب مرثد 

 اجلراح ، ذا القصة ،من طريق الغنوي الرجيع ، وغزوة املنذر بن عمرو بئر معونة ، وغزوة أيب عبيدة بن
 وغزوة عمر بن اخلطاب تربة من أرض بين عامر ، وغزوة علي بن أيب طالب اليمن ، وغزوة  . العراق 

    . غالب بن عبداهللا الكليب ،كلب ليث ، بالكديد ، فأصاب بين امللوح 
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  غزوة غالب بن عبداهللا الليثي بني الملوح

ن املغرية بن األخنس ،حدثين عن مسلم بن عبداهللا بن خبيب وكان من حديثها أن يعقوب بن عتبة ب
 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالب بن  : اجلهين ، عن املنذر عن جندب بن مكيث اجلهين ، قال 

عبداهللا الكليب ، كلب بن عوف ابن ليث ، يف سرية كنت فيها ، وأمره أن يشن الغارة على بين امللوح ، 
خرجنا حىت إذا كنا بقديد لقينا احلارث بن مالك ، وهو ابن الربصاء الليثي ، فأخذناه ، وهم بالكديد ، ف

 إن تك  :  إين جئت أريد اإلسالم ما خرجت إال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقلنا له  : فقال 
رباطاً مث خلفنا مسلماً فلن يضريك رباط ليلة ، وإن تك على غري ذلك كنا قد استوثقنا منك ، فشددناه 

      :  إن عازك فاحتز رأسه  : عليه رجال من أصحابنا أسود ، وقلنا له 

  ما فعله ابن مكيث في هذه الغزوة

 مث سرنا حىت أتينا الكديد عند غروب الشمس ، فكنا يف ناحية الوادي وبعثين أصحايب ربيئة هلم ،  : قال 
فيه ، فعلوت على رأسه ، فنظرت إىل احلاضر ، فخرجت حىت أتى تال مشرفا على احلاضر ، فأسندت 

 إين ألرى على التل سواداً ما  : فواهللا إين ملنبطح على التل ، إذ خرج رجل منهم من خبائه ، فقال المرأته 
 قال  . رأيته يف أول يومي ، فانظري إىل أوعيتك هل تفقدين منها شيئاً ، ال تكون الكالب جرت بعضها 

 فأرسل  :  ال ، واهللا ما أفقد شيئاً ، قال فناوليين قوسي وسهمني ، فناولته ، قال  :  فنظرت ، فقالت  : 
 مث أرسل اآلخر ، فوضعه يف منكيب  : سهماً فواهللا ما أخطأ جنيب ، فأنزعه ، فأضعه ، وثبت مكاين ، قال 

د خالطه سهماي ، ال  لو كان ربيئة لقوم لقد حترك ، لق : ، فأنزعه فأضعه ، وثبت مكاين ، فقال المرأته 
 غنائم املسلمني  .  مث دخل  :  قال  . أبا لك ، إذا أصبحت فابتغيهما ، فخذيهما ، ال ميضغهما علي الكالب 

 وأمهلناهم ، حىت إذا اطمأنوا وناموا ، وكان يف وجه السحر ، شننا عليهم الغارة ،  : يف هذه الغزوة قال 
ريخ القوم فجاءنا دهم ال قبل لنا به ، ومضينا بالنعم ، ومررنا بابن  فقتلنا واستقنا النعم ، وخرج ص : قال 

 فما بيننا وبينهم إال  :  وأدركنا القوم ، حىت قربوا منا ، قال  :  فاحتملنامها معنا ؛ قال  . الربصاء وصاحبه 
وال مطر ، وادي قديد ، فأرسل اهللا الوادي بالسيل من حيث شاء تبارك وتعاىل ، من غري سحابة نراها ، 

فجاء بشيء ليس ألحد به قوة ، وال يقدر على أن جياوزه ، فوقفوا ينظرون إلينا ، وإنا لنسوق نعمهم ، 
  :  قال  . ما يستطيع منهم رجل أن جييز إلينا ، وحنن حندوها سراعاً ، حىت فتناهم ، فلم يقدروا على طلبنا 

    . فقدمنا ا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عار المسلمين في هذه الغزوةش   
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 أن شعار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  :  وحدثين رجل من أسلم ، عن رجل منهم  : قال ابن إسحاق 
    :  فقال راجز من املسلمني وهو حيدوها  .  أمت أمت  : عليه وسلم كان تلك الليلة 

 يف خضل نباته مغلولب  أىب أبو القاسم أن تعزيب

    ن املذهب صفرا أعاليه كلو

    .  مت خرب الغزاة ، وعدت إىل ذكر تفاصيل السرايا والبعوث  "  كلون الذهب  "   : ويروى  : قال ابن هشام 

  تعريف ببعض الغزوات

 وغزوة على بن أيب طالب رضى اهللا عنه بين عبداهللا بن سعد من أهل فدك ،وغزوة أيب  : قال ابن إسحاق 
 ، أصيب ا هو وأصحابه مجيعاً ، وغزوة عكاشة بن حمصن الغمرة ، العوجاء السلمي أرض بين سليم

وغزوة أيب سلمة بن عبداألسد قطنا ، ماء من مياه بين أسد ، من ناحية جند ، قتل ا مسعود بن عروة ، 
وغزوة حممد بن مسلمة أخي بين حارثة ، القرطاء من هوزان ، وغزوة بشري بن سعد بين مرة بفدك ، 

ن سعد ، ناحية خيرب ، وغزوة زيد بن حارثة اجلموم ، من أرض بين سليم ، وغزوة زيد بن وغزوة بشري ب
عن نفسه والشافعي عن عمرو بن حبيب عن ابن  :  قال ابن هشام  . حارثة ، جذام من أرض خشني 

    . إسحاق من أرض حسمى 

  غزوة زيد بن حارثة إلى جذام

ثين من ال أم ، عن رجال من جذام ، كانوا علماء ا ،  وكان من حديثهما كما حد : قال ابن إسحاق 
أن رفاعة بن زيد اجلذامي ، ملا قدم على قومه من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتابه يدعوهم إىل 

اإلسالم ، فاستجابوا له ، مل يلبث أن قدم دحية ابن خليفة الكليب من عند قيصر صاحب الروم ، حني 
 شنار  : صلى اهللا عليه وسلم إليه معه جتارة له ، حىت إذا كانوا بواد من أوديتهم ، يقال له بعثه رسول اهللا 

 بطن من جذام ،  :  والضليع  . أغار على دحية بن خليفة اهلنيد بن عوص ، وابنة عوص بن اهلنيد الضلعيان 
ن كان أسلم وأجاب فأصابا كل شيء كان معه ، فبلغ ذلك قوما من الضبيب ، رهط رفاعة بن زيد ، مم

، فنفروا إىل اهلنيد وابنه ، فيهم من بين الضبيب النعمان بن أيب جعال ، حىت لقوهم ، فاقتتلوا ، وانتمى 
 أنا ابن لبىن ، ورمى النعمان بن أيب جعال بسهم ،  : يومئذ قرة بن أشقر الضفاري مث الضلعي ، فقال 

 ابن لبىن ، وكانت له أم تدعى لبىن ، وقد كان حسان خذها وأنا :  حني أصابه  : فأصاب ركبته ؛ فقال 
 قرة بن  : ويقال  :  قال ابن هشام  . بن ملة الضبيين قد صحب دحية بن خليفة قبل ذلك ، فعلمه أم الكتاب 

      . أشقر الضفاري ، وحيان بن ملة 
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  انتصار المسلمين

استنقذوا ما كان يف يد اهلنيد وابنه ،  حدثين من ال أم عن رجال من جذام قال ف : قال ابن إسحاق 
فردوه على دحية ، حىت قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربه خربه ، واستسقاه دم اهلنيد 

وابنه ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم زيد بن حارثة ، وذلك الذي هاج غزوة زيد جذام ، 
 جذام ووائل ، ومن كان من سالمان ، وسعد بن هذمي ، وبعث معه جيشا ، وقد وجهت غطفان من

 حرة الرجالء ،  : حني جاءهم رفاعة بن زيد ، بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت نزلوا احلرة 
ورفاعة بن زيد بكراع ربة ، مل يعلم ، ومعه ناس من بين الضبيب ، وسائر بين الضبيب ، بوادي مدان ، 

ا يسيل مشرقاً ، وأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية األوالج ، فأغار باملاقص من من ناحية احلرة ، مم
 قال ابن  . قبل احلرة ، فجمعوا ما وجدوا من مال أو ناس ، وقتلوا اهلنيد وابنه ورجلني من بين األحنف 

عت بذلك بنو  ورجال من بين اخلصيب فلما مس :  يف حديثه  :  قال ابن إسحاق  . من بين األجنف  : هشام 
الضبيب واجليش بفيفاء مدان ركب نفر منهم ، وكان فيمن ركب معهم حسان بن ملة ، على فرس 

 رغال ، وأبو زيد بن عمرو ،  :  العجاجة وأنيف بن ملة على فرس مللة يقال هلا  : لسويد بن زيد ، يقال هلا 
  : ، قال أبو زيد وحسان ألنيف بن ملة  مشر ، فانطلقوا ، حىت إذا دنوا من اجليش  : على فرس يقال هلا 

كف عنا وانصرف ، فإنا خنشى لسانك ، فوقف عنهما ، فلم يبعدا منه حىت جعلت فرسه تبحث بيديها 
 أما إذا فعلت  :  ألنا أضن بالرجلني منك بالفرسني ، فأرخى هلا حىت أدركهما ، فقاال له  : وتوثب ، فقال 

نا اليوم ، فتواصوا أن ال يتكلم منهم إال حسان بن ملة ، وكانت ما فعلت فكف عنا لسانك ، وال تشأم
 بوري أو  : بينهم كلمة يف اجلاهلية قد عرفها بعضهم من بعض ، إذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال 

 إنا قوم مسلمون ، وكان أول  : ثوري ، فلما برزوا على اجليش ، أقبل القوم يبتدروم ، فقال هلم حسان 
 مهال ، فلما وقفوا  :  بوري فقال حسان  :  فقال أنيف  . م رجل على فرس أدهم ، فأقبل يسوقهم من لقيه

 فاقرءوا أم الكتاب ، فقرأها حسان  :  إنا قوم مسلمون ، فقال له زيد  : على زيد بن حارثة ، قال حسان 
    .  اليت جاءوا منها إال من ختر  نادوا يف اجليش إن اهللا قد حرم علينا ثغرة القوم : ، فقال زيد بن حارثة 

  قدوم جذام على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 وإذا أخت حسان بن ملة ، وهي امرأة أيب وبر بن عدي بن أمية بن الضبيب يف  : قال ابن إسحاق 
وتذرون  أتنطلقون ببناتكم ،  :  خذها وأخذت حبقويه ، فقالت أم الفزر الضلعية  : األسارى ، فقال له زيد 

 إا بنو الضبيب وسحر ألسنتهم سائر اليوم ، فسمعها بعض اجليش ،  :  فقال أحد بين اخلصيب  ؟ أمهاتكم 
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 اجلسي مع بنات  : فأخرب ا زيد بن حارثة ، فأمر بأخت حسان ، ففكت يداها من حقويه ، وقال هلا 
 إىل واديهم الذي جاؤوا منه ،  فرجعوا ، وي اجليش أن يهبطوا . عمك حىت حيكم اهللا فيكن حكمه 

فأمسوا يف أهليهم ، واستعتموا ذودا لسويد بن زيد ، فلما شربوا عتمتهم ركبوا إىل رفاعة بن زيد ، 
وكان ممن ركب إىل رفاعة بن زيد تلك الليلة ، أبو زيد بن عمرو ،وأبو مشاس بن عمرو ، وسويد بن 

زيد ، وخمرمة بن عدي ، وأنيف بن ملة ، وحسان بن زيد ، وبعجة بن زيد ، وبرذع بن زيد ، وثعلبة بن 
ملة ، حىت صبحوا رفاعة بن زيد بكراع ربة ، بظهر احلرة ، على بئر هنالك من حرة ليلى ، فقال له 

 فدعا  !  إنك جلالس حتلب املعزى ونساء جذام أسارى قد غرها كتابك الذي جئت به  : حسان بن ملة 
    : د عليه رحله ، وهو يقول رفاعة بن زيد جبمل له ، فجعل يش

    هل أنت حي أو تنادي حيا 

مث غدا وهم معه بأمية بن ضفارة أخي اخلصييب املقتول ، مبكرين من ظهر احلرة ، فساروا إىل جوف 
 ال تنيخوا  : املدينة ثالث ليال ، فلما دخلوا املدينة وانتهوا إىل املسجد ، نظر إليهم رجل من الناس ، فقال 

قطع أيديهن ، فرتلوا عنهن وهن قيام ، فلما دخلوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورآهم إبلكم فت
      : أالح إليهم بيده 

 يا رسول اهللا  : أن تعالوا من وراء الناس ، فلما استفتح رفاعة بن زيد املنطق ، قام رجل من الناس ، فقال 
رفاعة بن زيد رحم اهللا من مل حيذنا يف قومه هذا إال   : ، إن هؤالء قوم سحرة ، فرددها مرتني ، فقال 

 دونك  :  مث دفع رفاعة بن زيد كتابه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كان كتبه له فقال  . خرياً 
 اقرأه يا غالم ، وأعلن ،  : يا رسول اهللا قدميا كتابه ، حديثاً غدره ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ؟  كيف اصنع بالقتلى  : ا قرأ كتابه استخربه ، فأخربوهم اخلرب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم
  .  أنت يا رسول اهللا أعلم ، ال حنرم عليك حالالً وال حنلل لك حراماً  :  فقال رفاعة  .   "  ثالث مرات  " 

 فقال له  . حيا ، ومن قتل فهو حتت قدمي هذه  أطلق لنا يا رسول اهللا من كان  : فقال أبو زيد بن عمرو 
 إن  :  فقال له رضى اهللا عنه  .  صدق أبو زيد ، اركب معهم يا علي  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ليس يل يا رسول اهللا  :  فخذ سيفي هذا ، فأعطاه سيفه ، فقال علي  : زيدا لن يطيعين يا رسول اهللا ، قال 
 فخرجوا فإذا رسول لزيد بن  .  مكحال  : ملوه على بعري لثعلبة بن عمرو ، يقال له راحلة أركبها ، فح

  :  فقال  ؟  يا علي ، ما شأين  :  فقال  .  الشمر ، فأنزلوه عنها  : حارثة على ناقة من إبل أيب وبر ، يقال هلا 

ا يف أيديهم ، حىت كانوا ماهلم ،عرفوه فأخذوه ، مث ساروا فلقوا اجليش بفيفاء الفحلتني ، فأخذوا م
    : يرتعون لبيد املرأة من حتت الرحل ، فقال أبو جعال حني فرغوا من شأم 

 ولوال حنن حش ا السعري  وعاذلة ومل تعذل بطب
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 وال يرجى هلا عتق يسري  تدافع يف األسارى بابنتيها

 حلار ا عن العتق األمور   ولو وكلت إىل عوص وأوس 

 حتاذر أن يعل ا املسري  نا مبضرولو شهدت ركائب

 لربع إنه قرب ضرير  وردنا ماء يثرب عن حفاظ

 على أقتاد ناجية صبور  بكل جمرب كالسيد د

 بيثرب إذ تناطحت النحور  فدى أليب سليمى كل جيش

 خالف القوم هامته تدور  غداة ترى ارب مستكينا

  .  عن غري ابن إسحاق  "  عن العتق األمور  "   :  وقوله  "  عتق يسري  وال يرجى هلا "   : قوله  : قال ابن هشام 

  متت الغزاة ، وعدنا إىل تفصيل ذكر السرايا والبعوث 

  غزوة زيد الطرف

 غزوة زيد بن  .  وغزوة زيد بن حارثة أيضا الطرف من ناحية خنل ، من طريق العراق  : قال ابن إسحاق 
ن حارثة أيضا وادي القرى ، لقي به بين فزارة ، فأصيب ا ناس من حارثة بين فزارة وغزوة زيد ب

أصحابه ، وارتث زيد من بني القتلى ، وفيها أصيب ورد بن عمرو بن مداش ، وكان أحد بين سعد بن 
 فلما قدم زيد بن حارثة  :  قال ابن إسحاق  . سعد بن هذمي  :  قال ابن هشام  . هذيل ، أصابه أحد بين بدر 

ن ال ميس رأسه غسل من جنابة حىت يغزو بين فزارة ، فلما استبل من جراحته بعثه رسول اهللا صلى إىل أ
اهللا عليه وسلم إىل بين فزارة يف جيش فقتلهم بوادي القرى ، وأصاب فيهم ، وقتل قيس بن املسحر 

 بن بدر ، اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر ، وأسرت أم قرفة ، فاطمة بنت ربيعة
كانت عجوزاً كبرية عند مالك بن حذيفة بن بدر ، وبنت هلا ،وعبداهللا بن مسعدة ، فأمر زيد بن حارثة 
قيس بن املسحر أن يقتل أم قرفة ، فقتلها قتالً عنيفاً ، مث قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابنة 

 عمرو بن األكوع ، كان هو الذي أصاا ،  وكانت بنت أم قرفة لسلمة بن . أم قرفة ،وبابن مسعدة 
 فسأهلا  "  لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت  "   : وكانت يف بيت شرف من قومها ، كانت العرب تقول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلمة ، فوهبها له ، فأهداها خلاله حزن بن أيب وهب ، فولدت له 
    : حر يف قتل مسعدة  فقال قيس بن املس . عبدالرمحن بن حزن 

 وإين بورد يف احلياة لثائر   سعيت بورد مثل سعي ابن أمه 

 على بطل من آل بدر مغاور  كررت عليه املهر ملا رأيته

 شهاب مبعراة يذكى لناظر  فركبت فيه قعضبيا كأنه
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  غزوة عبداهللا بن رواحة لقتل اليسير بن رزام

ويقال  :  قال ابن هشام  . ، إحدامها اليت أصاب فيها اليسري بن رزام وغزوة عبداهللا ابن رواحة خيرب مرتني 
 وكان من حديث اليسري بن رزام أنه كان خبيرب جيمع غطفان لغزو رسول اهللا صلى اهللا عليه  . بن رازم 

وسلم ، فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا بن رواحة يف نفر من أصحابه ، منهم عبداهللا 
 إنك إن قدمت على  : ن أنيس ، حليف بين سلمة ، فلما قدموا عليه كلموه ، وقربوا له ، وقالوا له ب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعملك وأكرمك ، فلم يزالوا به حىت خرج معهم يف نفر من يهود ، 
أميال ، ندم اليسري بن  حىت إذا كان بالقرقرة من خيرب ، على ستة  . فحمله عبداهللا بن أنيس على بعريه 

رزام على مسريه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ففطن به عبداهللا بن أنيس وهو يريد السيف ، 
فاقتحم به ، مث ضربه بالسيف ، فقطع رجله ، وضربه اليسري مبخرش يف يده من شوحط فأمه ، ومال كل 

ن يهود فقتله ، إال رجال واحدا أفلت رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صاحبه م
على رجليه ، فلما قدم عبداهللا بن أنيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، تفل على شجته ، فلم تقح 

    . ومل تؤذه 

  غزوة ابن عتيك خيبر

    . غزوة عبداهللا بن عتيك خيرب ، فأصاب ا أبا رافع بن أيب احلقيق 

خالد بن سفيان بن نبيح الهذليغزوة عبداهللا بن أنيس لقتل    

وغزوة عبداهللا بن أنيس خالد بن سفيان بن نبيح ، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه وهو بنخلة أو 
 حدثين حممد بن  :  قال ابن إسحاق  . بعرنة ، جيمع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس ليغزوه ، فقتله 

 إنه قد  :  دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال  :  عبداهللا بن أنيس  قال : جعفر بن الزبري ، قال 
 يا  :  قلت  . بلغين أن ابن سفيان بن نبيح اهلذيل جيمع يل الناس ليغزوين ، وهو بنخلة أو بعرنة ، فأته فاقتله 

ة ما بينك وبينه أنك إذا  إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان ، وآي :  قال  . رسول اهللا ، انعته يل حىت أعرفه 
 فخرجت متوشحاً سيفي ، حىت دفعت إليه وهو يف ظعن يرتاد هلن  :  قال  . رأيته وجدت له قشعريرة 

مرتال ، وحيث كان وقت العصر ، فلما رأيته وجدت ما قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
 تشغلين عن الصالة ، فصليت وأنا أمشى القشعريرة ، فأقبلت حنوه وخشيت أن تكون بيين وبينه جماولة
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 رجل من العرب ، مسع بك وجبمعك  :  قلت  ؟  من الرجل  :  فلما انتهيت إليه ، قال  . حنوه وأومي برأسي 
 فمشيت معه شيئاً حىت إذا أمكنين محلت  :  أجل إين لفي ذلك ، قال  :  قال  . هلذا الرجل ، فجاءك لذلك 

خرجت ، وتركت ظعائنه منكبات عليه ، فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه بالسيف ، فقتلته مث 
    .  صدقت  :  قد قتلته يا رسول اهللا ، قال  :  أفلح الوجه ؛ قلت  : عليه وسلم فرآين ، قال 

  الرسول يهدي عصا البن أنيس

  : هللا بن أنيس ، قال  أمسك هذه العصا عندك يا عبدا : مث قام يب فأدخلين بيته فأعطاين عصا ، فقال 

 أعطانيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  :  قلت  ؟  ما هذه العصا  : فخرجت ا على الناس ، فقالوا 
  :  قال  ؟  أفال ترجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتسأله مل ذلك  : وأمرين أن أمسكها عندي ، قالوا 

 آية  :  قال  ؟  يا رسول اهللا ، مل أعطيتين هذه العصا  :  وسلم ، فقلت فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه
 فقرا عبداهللا بن أنيس بسيفه ، فلم تزل  :  إن أقل الناس املتحضرون يومئذ ، قال  . بيين وبينك يوم القيامة 

    . معه حىت مات ، مث أمر ا فضمت يف كفنه ، مث دفنا مجيعا 

ن نبيحشعر ابن أنيس في قتله اب   

    : وقال عبداهللا ابن أنيس يف ذلك  : قال ابن هشام 

 نوائح تفري كل جيب مقدد  تركت ابن ثور كاحلوار وحوله

 بأبيض من ماء احلديد مهند  تناولته والظعن خلفي وخلفه

 شهاب غضى من ملهب متوقد  عجوم هلام الدارعني كأنه

  غري قعددأنا ابن أنيس فارسا  أقول له والسيف يعجم رأسه

 رحيب فناء الدار غري مزند   أنا ابن الذي مل يرتل الدهر قدره 

 حنيف على دين النيب حممد  وقلت له خذها بضربة ماجد

    

 سبقت إليه باللسان وباليد   وكنت إذا هم النيب بكافر 

    . متت الغزاة ، وعدنا إىل خرب البعوث 

  بعض غزوات أخر
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د بن حارثة ، وجعفر بن أيب طالب ، و عبداهللا بن رواحة ، مؤتة من أرض  وغزوة زي : قال ابن إسحاق 
الشام ، فأصيبوا ا مجيعا ، وغزوة كعب بن عمري الغفاري ، ذات أطالح إىل أرض الشام ، أصيب ا 

    . هو وأصحابه مجيعا ، وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بين العنرب من بين متيم 

  بني تميمغزوة عيينة بن حصن

وكان من حديثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إليهم ، فأغار عليهم ، فأصاب منهم أناساً ، 
  :  أن عائشة قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة  . وسىب منهم أناساً 

 هذا سيب بين العنرب يقدم اآلن فنعطيك منهم إنسانا  :  قال  . يا رسول اهللا ، إن علي رقبة من ولد إمساعيل 
    . فتعتقينه 

  سبي وقتلى بني العنبر

 فلما قدم بسبيهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ركب فيهم وفد من بين متيم ،  : قال ابن إسحاق 
 عمرو ، والقعقاع بن حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، منهم ربيعة بن رفيع ، وسربة بن

معبد ، ووردان بن حمرز ، وقيس بن عاصم ، ومالك بن عمرو ، واألقرع بن حابس ، وفراس بن حابس 
 فكلموا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم ، فأعتق بعضاً ، وأفدى بعضاً ، وكان ممن قتل يومئذ من  . 

 وكان ممن سىب من  .  فراس ، وحنظلة بن دارم  عبداهللا ، وأخوان له بنو وهب ، وشداد بن : بين العنرب
نسائهم يومئذ ، أمساء بنت مالك ، وكاس بنت أري ، وجنوة بنت د ، ومجيعة بنت قيس ، وعمرة بنت 

    . مطر 

  شعر سلمى في ذلك

    : فقالت يف ذلك اليوم سلمى بنت عتاب 

 من الشر مهواة شديدا كئودها   لعمري لقد القت عدي بن جندب 

 وغيب عنها عزها وجدودها  نها األعداء من كل جانبتكف

    : وقال الفرزدق يف ذلك  :  قال ابن هشام  : شعر الفرزدق يف ذلك 

 خبطة سوار إىل اد حازم  وعند رسول اهللا قام ابن حابس

 مغللة أعناقها يف الشكائم   له أطلق األسرى اليت يف حباله 

 ملفادي أو سهام املقاسمغالء ا  كفى أمهات اخلالفني عليهم
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    . وهذه األبيات يف القصيدة له ، وعدي بن جندب من بين العنرب ، والعنرب ابن عمرو بن متيم 

  غزوة غالب بن عبداهللا أرض بني مرة

 أرض بين مرة ، فأصاب ا مرداس بن - كلب ليث - وغزوة غالب بن عبداهللا الكليب  : قال ابن إسحاق 
 قال ابن هشام  . ن احلرقة ، من جهينة ، قتله أسامة بن زيد ، ورجل من األنصار يك ، حليفا هلم م

 وكان من حديثه عن أسامة  :  أسامة بن زيد يقتل مرداس قال ابن إسحاق  : احلرقة فيما حدثين أبو عبيدة  : 
 أن ال إله إال اهللا ،  أشهد :  أدركته أنا ورجل من األنصار ، فلما شهرنا عليه السالح ، قال  : بن زيد قال 

  :  فلم نرتع عنه حىت قتلناه ، فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أخربناه خربه ، فقال  : قال 

  :  يا رسول اهللا ، إنه إمنا قاهلا تعوذا ا من القتل ، قال  :  قلت  :  قال  ؟ يا أسامة من لك بال إله إال اهللا 

 فوالذي بعثه باحلق ما زال يرددها علي حىت لوددت أن ما مضى من  :  قال  ؟  فمن لك ا يا أسامة
 أنظرين يا رسول اهللا ، إين  :  قلت  :  قال  . إسالمي مل يكن ، وأين كنت أسلمت يومئذ ، وإين مل أقتله 

    .  قال قلت بعدك  ؟  تقول بعدي يا أسامة  :  ال إله إال اهللا أبداً ، قال  : أعاهد أن ال أقتل رجالً يقول 

  غزوة عمرو بن العاص ذات السالسل

وغزوة عمرو بن العاص ذات السالسل من أرض بين عذرة ، وكان من حديثه أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم بعثه يستنفر العرب إىل الشام ، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بلي ، فبعثه 

م إليهم يستألفهم لذلك ، حىت إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
      . السلسل ، وبذلك مسيت تلك الغزوة ، غزوة ذات السالسل 

فلما كان عليه خاف ، فبعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمده ، فبعث إليه رسول اهللا صلى 
ن األولني ، فيهم أبو بكر وعمر ، وقال أليب عبيدة حني اهللا عليه وسلم أبا عبيدة بن اجلراح يف املهاجري

 إمنا جئت مدداً يل ؛ قال أبو  :  ال ختتلفا ، فخرج أبو عبيدة حىت إذا قدم عليه ، قال له عمرو  : وجهه 
 وكان أبو عبيدة رجالً ليناً سهالً ، هيناً  .  ال ، ولكىن على ما أنا عليه ، وأنت على ما أنت عليه  : عبيدة 

 يا عمرو ، إن رسول اهللا صلى اهللا  :  بل أنت مدد يل ، فقال أبو عبيدة  : عليه أمر الدنيا ، فقال له عمرو 
 فإين األمري عليك ، وأنت مدد يل ،  :  ال ختتلفا ، وإنك إن عصيتين أطعتك ، قال  : عليه وسلم قال يل 

    .  فصلى عمرو بالناس  .  فدونك  : قال 

   بن أبي رافعوصية أبي بكر رافع
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 وكان من احلديث يف هذه الغزاة ، أن رافع بن أيب رافع الطائي ، وهو رافع بن عمرية ، كان حيدث  : قال 
 كنت امرأ نصرانياً ومسيت سرجس ، فكنت أدل الناس وأهداهم ذا  :  عن نفسه ، قال - فيما بلغين -

اجلاهلية ، مث أغري على إبل الناس ن فإذا أدخلتها الرمل ، كنت أدفن املاء يف بيض النعام بنواحي الرمل يف 
الرمل غلبت عليها ، فلم يستطع أحد أن يطلبين فيه ، حىت أمر بذلك املاء الذي خبأت يف بيض النعام 

فأستخرجه ، فأشرب منه ، فلما أسلمت خرجت يف تلك الغزوة اليت بعث فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  :  واهللا ألختارن لنفسي صاحبا ، قال  :  فقلت  : ت السالسل ؛ قال وسلم عمرو بن العاص إىل ذا

 وكانت عليه عباءة له فدكية ، فكان إذا نزلنا  :  فكنت معه يف رحله ، قال  : فصحبت أبا بكر ، قال 
 وذلك الذي له يقول أهل جند حني ارتدوا  : بسطها ، وإذا ركبنا لبسها ، مث شكها عليه خبالل له ، قال 

 يا أبا بكر ، إمنا  :  قلت  :  فلما دنونا من املدينة قافلني ، قال  :  قال  .   !  حنن نبايع ذا العباءة  : فاراً ك
 آمرك أن توحد  :  قال  .  لو مل تسألين ذلك لفعلت  : صحبتك لينفعين اهللا بك ، فانصحىن ، وعلمىن ، قال 

وأن تؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت ، وتغتسل اهللا ، وال تشرك به شيئاً ، وأن تقيم الصالة ، 
 يا أبا بكر ، أما أنا واهللا فأين أرجو أن  :  قلت  :  قال  . من اجلنابة ، وال تتأمر على رجل من املسلمني أبداً 

دها إن ال أشرك باهللا أحد أبداً ، وأما الصالة فلن أتركها أبداً إن شاء اهللا وأما الزكاة فإن يك يل مال أؤ
شاء اهللا ، وأما رمضان فلن أتركه أبداً إن شاء اهللا ، وأما احلج فإن أستطع أحج إن شاء اهللا تعاىل ، وأما 

 وأما اإلمارة ، فإين رأيت الناس يا أبا بكر ال يشرفون عند رسول اهللا  . اجلنابة فسأغتسل منها إن شاء اهللا 
 إنك إمنا استجهدتين ألجهد لك ، وسأخربك عن  :  قال  ؟ صلى اهللا عليه وسلم إال ا ، فلم تنهاين عنها 

 إن اهللا عز وجل بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم ذا الدين ، فجاهد عليه حىت دخل الناس فيه  : ذلك 
طوعاً وكرهاً ، فلما دخلوا فيه كانوا عواذ اهللا وجريانه ، ويف ذمته ، فإياك ال ختفر اهللا يف جريانه ، فيتبعك 

 يف خفرته ، فإن أحدكم خيفر جاره ، فيظل ناتئا عضله ، غضباً جلاره أن أصيبت له شاة أو بعري ، فاهللا اهللا
 فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأمر أبو  :  قال  .  ففارقته على ذلك  : أشد غضباً جلاره ، قال 
كر أمل تك يتين عن أن أتأمر على رجلني من  يا أبا ب :  قدمت عليه ، فقلت له  : بكر على الناس ، قال 

  ؟  فما محلك على أن تلي أمر الناس  :  فقلت له  :  بلى ، وأنا اآلن أاك عن ذلك ؛ قال  :  قال  ؟ املسلمني 
  :  قال ابن إسحاق  .  ال أجد من ذلك بداً ، خشيت على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم الفرقة  : قال 

 كنت يف الغزاة اليت بعث  : ن أيب حبيب ، أنه حدث عن عوف بن مالك األشجعي ، قال أخربين يزيد ب
 فصحبت أبا بكر  : فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن العاص ، إىل ذات السالسل ، قال 

 وكنت  : وعمر ، فمررت بقوم على جزور هلم قد حنروها ، وهم ال يقدرون على أن يعضوها ، وقال 
  :  نعم ، قال  :  قالوا  ؟  أتعطوين منها عشرياً على أن أقسمها بينكم  :  فقلت  : رأ لبقاً جازراً ، قال ام
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      . فأخذت الشفرتني فجزأا مكاين ، وأخذت منها جزءاً ، فحملته إىل أصحايب ، فاطبخناه فأكلناه 

  :  فأخربما خربه ، فقاال  :  قال  ؟  عوف  أين لك هذا اللحم يا : فقال يل أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

 فلما قفل الناس من  : واهللا ما أحسنت حني أطعمتنا هذا ، مث قاما يتقيآن ما يف بطوما من ذلك ؛ قال 
 فجئته وهو يصلي يف بيته ،  : ذلك السفر ، كنت أول قادم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

  :  قلت  :  قال  ؟  أعوف بن مالك  : م عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته ، قال  السال :  فقلت  : قال 

 ومل يزدين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك  ؟  أصاحب اجلزور  : نعم ، بأيب أنت وأمي ، قال 
    . شيئاً 

  غزوة ابن أبي حدرد بطن إضم وقتل محلم بن جثامة عامر بن األضبط األشجعي

 حدثين يزيد بن عبداهللا بن قسيط عن القعقاع بن عبداهللا بن أيب حدرد عن أبيه عبداهللا  : قال ابن إسحاق 
 بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل إضم يف نفر من املسلمني ، فيهم أبو قتادة  : ابن أيب حدرد ، قال 

 مر بنا عامر بن األضبط  . كنا ببطن إضم احلارث بن ربعي ، وحملم بن جثامة بن قيس ، فخرجنا حىت إذا 
 فلما مر بنا سلم علينا بتحية اإلسالم ،  : األشجعي ، على قعود له ، ومعه متيع له ، ووطب من لنب ، قال 

  : فأمسكنا عنه ومحل عليه حملم بن جثامة ، فقتله لشيء كان بينه وبينه ، وأخذ بعريه ، وأخذ متيعه ، قال 

 يا أيها الذين آمنوا إذا   ""   : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأخربناه اخلرب ، نزل فينا فلما قدمنا على رسو
  ""  ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا تبتغون عرض احلياة الدنيا 

قولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا  وال ت  " قرأ أبو عمرو بن العالء  :  قال ابن هشام  . إىل أخر اآلية 
   هلذا احلديث  "  

  من اختصم في دم ابن األضبط

 مسعت زياد بن ضمرية بن سعد السلمي  :  حدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، قال  : قال ابن إسحاق 
 عليه حيدث ، عن عروة بن الزبري ، عن أبيه ، عن جده ، وكانا شهدا حنيناً مع رسول اهللا صلى اهللا

 صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر مث عمد إىل ظل شجرة ، فجلس حتتها ،  : وسلم ، قال 
وهو حبنني ، فقام إليه األقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ، خيتصمان ، يف عامر بن 

واألقرع بن حابس يدفع عن  عيينة يطلب بدم عامر ، وهو يومئذ رئيس غطفان ،  : األضبط األشجعي 
حملم بن جثامة ، ملكانه من خندف ، فتداوال اخلصومة عند رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم ، وحنن نسمع 

 واهللا يا رسول اهللا ، ال أدعه حىت أذيق نساءه من احلرقة مثل ما  : فسمعنا ، عيينة بن حصن ، وهو يقول 



ابن هشام- سرية ابن هشام  802  

 بل تأخذون الدية مخسني يف سفرنا هذا ،  : م ، يقول أذاق نسائي ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
 قال - مكيثر قصري جمموع  : ومخسني إذا رجعنا ، وهو يأىب عليه ، إذ قام رجل من بين ليث ، يقال له 

 واهللا يا رسول اهللا ما وجدت هلذا القتيل شبها يف غرة اإلسالم إال كغنم  :  فقال -مكيل  : ابن هشام 
 فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه  : ا ، فنفرت أخرها ، اسنن اليوم ، وغري غداً ، قال وردت فرميت أواله

 قال  .  فقبلوا الدية  :  بل تأخذون الدية مخسني يف سفرنا هذا ، ومخسني إذا رجعنا ، قال  : وسلم يده فقال 
 فقام رجل آدم ضرب  :  قال  ؟  أين صاحبكم هذا يستغفر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  مث قالوا  : 

طويل ، عليه حلة له ، قد كان يأ للقتل فيها ، حىت جلس بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :  فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده مث قال  :  أنا حملم بن جثامة ، قال  :  قال  ؟  ما امسك  : فقال له 

 فأما حنن فنقول  :  فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه ، قال  :  قال  . ، ثالثا اللهم ال تغفر حمللم بن جثامة 
 إنا لنرجو أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد استغفر له ، وأما ما ظهر من رسول  : فيما بيننا 

    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهذا 

  من دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم

      :  فحدثين من ال أم ،عن احلسن البصري قال  : قال ابن إسحاق 

 مث قال له املقالة اليت قال ؛  !  أمنته باهللا مث قتلته  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جلس بني يديه 
 فواهللا ما مكث حملم بن جثامة إال سبعاً حىت مات ، فلفظته ، والذي نفس احلسن بيده ، األرض ،  : قال 

 عادوا له ، فلفظته األرض ، مث عادوا فلفظته ، فلما غلب قومه عمدوا إىل صدين ، فسطحوه بينهما ، مث
 واهللا إن  :  فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شأنه ، فقال  :  قال  . مث رضموا عليه احلجارة حىت واروه 

    . ما بينكم مبا أراكم منه األرض لتطابق على من هو شر منه ولكن اهللا أراد أن يعظكم يف حرم 

  دية ابن األضبط

 وأخربنا سامل أبو النضر ، أنه حدث أن عيينة بن حصن وقيسا حني قال األقرع بن  : قال ابن إسحاق 
حابس وخال م ، يا معشر ، قيس منعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتيالً يستصلح به الناس ، 

 اهللا عليه وسلم ، فيلعنكم اهللا بلعنته ، أو أن يغضب عليكم فيغضب أفأمنتم أن يلعنكم رسول اهللا صلى
 واهللا الذي نفس األقرع بيده لتسلمنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فليصنعن  ؟ اهللا عليكم بغضبه 

صلى  لقتل صاحبكم كافراً ، ما  : فيه ما أراد ، أو آلتني خبمسني رجالً من بين متيم يشهدون باهللا كلهم 
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 حملم يف هذا احلديث كله عن غري ابن  :  قال ابن هشام  .  فلما مسعوا ذلك قبلوا الدية  .  فألطلن دمه  . قط 
    .  ملجم فيما حدثناه زيادة عنه  :  وقال ابن إسحاق  . إسحاق ، وهو حملم بن جثامة بن قيس الليثي 

  غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة بن قيس الجشمي

 وكان من حديثها فيما بلغين عمن ال أم ،عن  .  وغزوة ابن أيب حدرد األسلمي الغابة  : سحاق قال ابن إ
 فجئت رسول اهللا صلى  :  تزوجت امرأة من قومي ، وأصدقتها مائيت درهم قال  : ابن أيب حدرد ، قال 

  : هم يا رسول اهللا ، قال  مائيت در :  فقلت  ؟  وكم أصدقت  : اهللا عليه وسلم أستعينه على نكاحي ؛ فقال 

 فلبثت  :  قال  . سبحان اهللا لوكنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدمت ، اهللا ما عندي ما أعينك به 
 رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة ، يف بطن عظيم من بين  : أياما وأقبل رجل من بين جشم ، يقال له 

 أن جيمع قيسا على حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جشم ، حىت نزل بقومه ومن معه بالغابة ، يريد
 فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجلني معي من  : ، وكان ذا اسم يف جشم وشرف ، قال 

 وقدم لنا شارفاً عجفاء ،  :  قال  .  أخرجوا إىل هذا الرجل حىت تأتوا منه خبرب وعلم  : املسلمني ، فقال 
اهللا ما قدمت به ضعفاً حىت دعمها الرجال من خلفها بأيديهم ، حىت استقلت وما فحمل عليها أحدنا و

    .  تبلغوا عليها واعتقبوها  : كادت ، مث قال 

  ما استعان به ابن أبي حدرد من هذه الغزوة في زواجه

 مع غروب فخرجنا ومعنا سالحنا من النبل والسيوف ، حىت إذا جئنا قريباً من احلاضر عشيِشية : قال 
 كمنت يف ناحية ، وأمرت صاحيب ، فكمنا يف ناحية أخرى من حاضر القوم ، وقلت  :  قال  . الشمس 

 فواهللا إنا لكذلك  :  إذا مسعتماين قد كربت وشددت يف ناحية العسكر فكربا وشدا معي ، قال  : هلما 
يل حىت ذهبت فحمة العشاء ، وقد كان  وقد غشينا الل :  قال  . ننتظر غرة القوم ، أو أن نصيب منهم شيئا 

 فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس  :  قال  . هلم راع قد سرح يف هذا البلد ، فأبطأ عليهم حىت ختوفوا عليه 
 واهللا ألتبعن أثر راعينا هذا ، ولقد أصابه شر ، فقال له نفر ممن  : ، فأخذ سيفه فجعله يف عنقه ، مث قال 

 واهللا ال  :  فنحن معك ، قال  :  واهللا ال يذهب إال أنا ، قالوا  : حنن نكفيك ، قال  واهللا ال تذهب  : معه 
 فلما أمكنين نفحته بسهمي ، فوضعته يف فؤاده ،  :  قال  .  وخرج حىت مير يب  :  قال  . يتبعين أحد منكم 

العسكر ، وكربت ، وشد  وشددت يف ناحية  :  قال  .  فواهللا ما تكلم ووثبت عليه فاحتززت رأسه  : قال 
 فواهللا ما كان إال النجاء ممن فيه عندك ، عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم  :  قال  . صاحباي وكربا 

      . وأبنائهم ، وما خف معهم من أمواهلم 
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ئت  وج :  واستقنا إبال عظيمة ، وغنما كثرية ، فجئنا ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  : قال 
 فأعانين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تلك اإلبل بثالثة عشر بعرياً يف  : برأسه أمحله معي ، قال 

    . صداقي ، فجمعت إىل أهلي 

  غزوة عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل

ة يسأل  مسعت رجالً من أهل البصر :  وحدثين من ال أم عن عطاء بن أيب رباح ، قال  : قال ابن إسحاق 
  :  فقال عبداهللا  : عبداهللا بن عمر بن اخلطاب ، عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم ، قال 

 كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  : سأخربك إن شاء اهللا عن ذلك بعلم 
ابن مسعود ، ومعاذ وسلم يف مسجده ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبدالرمحن بن عوف ، و

 إذ أقبل  . بن جبل ، وحذيفة بن اليمان ، وأبو سعيد اخلدري ، وأنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 يا رسول اهللا ، صلى اهللا  : فىت من األنصار ، فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جلس ، فقال 

 أكثرهم ذكراً  :  قال  ؟  فأي املؤمنني أكيس  : لقاً قال  أحسنهم خ :  فقال  ؟ عليك ، أي املؤمنني أفضل 
للموت ، وأحسنهم استعداداً له ، قبل أن يرتل به أولئك األكياس ، مث سكت الفىت ، وأقبل علينا رسول 

 يا معشر املهاجرين ، مخس خصال إذا نزلن بكم ، وأعوذ باهللا أن  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
ه مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع ، اليت مل تدركوهن ، إن

تكن يف أسالفهم الذين مضوا ، ومل ينقصوا املكيال وامليزان ، إال أخذوا بالسنني ، وشدة املؤنة ، وجور 
لبهائم ما مطروا ، وما السلطان ، ومل مينعوا الزكاة من أمواهلم ، إال منعوا القطر من السماء ، فلوال ا

نقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط عليهم عدو من غريهم ، فأخذ بعض ما كان يف أيديهم ، وما مل 
    . حيكم أئمتهم بكتاب اهللا ، وجتربوا فيما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم 

  إلباسه صلى اهللا عليه وسلم العمامة البن عوف

ف أن يتجهز لسرية بعثة عليها ، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء ، مث أمر عبدالرمحن بن عو
فأدناه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه ، مث نقضها ، مث عممه ا ، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو 

ه اللواء  هكذا يا ابن عوف فاعتم ، فإنه أحسن وأعرف ، مث أمر بالال أن يدفع إلي : حنوا من ذلك ، مث قال 
 خذه يا ابن عوف ، اغزوا مجيعا يف سبيل اهللا ،  : فدفعه إليه ، فحمد اهللا تعاىل وصلى على نفسه ، مث قال 

فقاتلوا من كفر باهللا ، التغلوا ، وال تغدروا ، وال متثلوا ، وال تقتلوا وليدا ، فهذا عهد اهللا ، وسرية نبيه 
    . فخرج إىل دومة اجلندل  : ل ابن هشام  قا . فيكم ، فأخذ عبدالرمحن بن عوف اللواء 
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  غزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر

 وحدثين عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده عبادة بن الصامت  : قال ابن إسحاق 
ن اجلراح ،  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية إىل سيف البحر ، عليهم أبو عبيدة ب : ، قال 

 مث نفد التمر ،  : وزودهم جرابا من متر ، فجعل يقوم إياه ، حىت صار إىل أن يعده عليهم عداً ، قال 
 فنقصت مترة عن رجل  :  فقسمها يوماً بيننا ، قال  : حىت كان يعطي كل رجل منهم كل يوم مترة ، قال 

أخرج اهللا لنا دابة من البحر ، فأصبنا من حلمها  فلما جهدنا اجلوع ،  :  قال  . فوجدنا فقدها ذلك اليوم 
وودكها ، وأقمنا عليها عشرين ليلة ، حىت مسنا وابتللنا ، وأخذ أمرينا ضلعا من أضالعها ، فوضعها على 

 فخرج من  :  فجلس عليه ، قال  : طريقه ، مث أمر بأجسم بعري معنا ، فحمل عليه أجسم رجل منا ، قال 
 قال فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربه خربها ، وسألناه عما  . حتتها وما مست رأسه 

    . صنعنا يف ذلك من أكلنا إياه ، فقال رزق رزقكموه اهللا 

 بعث عمرو بن أمية الضمري لقتال أبي سفيان بن حرب وما صنع في طريقه

      : قال ابن هشام 

 صلى اهللا عليه وسلم وسراياه بعث عمرو بن أمية ومما مل يذكره ابن إسحاق من بعوث رسول اهللا
الضمري ، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما حدثين من أثق به من أهل العلم ، بعد مقتل خبيب 
بن عدي وأصحابه إىل مكة ، وأمره أن يقتل أبا سفيان بن حرب ، وبعث معه جبار صخر األنصاري ، 

 فقال جبار  . ليهما بشعب من شعاب يأجج ، مث دخال مكة ليالً فخرجا حىت قدما مكة ، وحبسا مج
 إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم ، فقال  :  فقال عمرو  ؟  لو أنا طفنا بالبيت ، وصلينا ركعتني  : لعمرو 

 إنا لنمشي  فطفنا بالبيت ، وصلينا ، مث خرجنا نريد أبا سفيان ، فواهللا :  فقال عمرو  .  كال ، إن شاء اهللا  : 
 واهللا إن قدمها إال لشر ؛ فقلت  : مبكة إذ نظر إىل رجل من أهل مكة فعرفين ، فقال عمرو بن أمية 

 النجاء ، فخرجنا نشتد ، حىت أصعدنا يف جبل ، وخرجوا يف طلبنا ، حىت إذا علونا اجلبل ،  : لصاحيب 
 فلما أصبحنا  .  أخذنا حجارة فرضمناها دوننا يئسوا منا ، فرجعنا ، فدخلنا كهفا يف اجلبل ، فبتنا فيه وقد

 إن رآنا صاح بنا  : غدا رجل من قريش يقود فرسا له وخيلي عليها ، فغشينا وحنن يف الغار ، فقلت 
 ومعي خنجر قد أعددته أليب سفيان ، فأخرج إليه فأضربه على ثديه ضربة ، وصاح  :  قال  . فأخذنا فقتلنا 

 من  : جع فأدخل مكاين ، وجاءه الناس يشتدون وهو بأخر رمق ، فقالوا صيحة أمسع أهل مكة ، وأر
  .  ومل يدلل على مكاننا ، فاحتملوه  .  عمرو بن أمية ، وغلبه املوت ، فمات مكانه  :  فقال  ؟ ضربك 
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  ملا أمسينا النجاء ؛ فخرجنا ليال من مكة نريد املدينة ، فمررنا باحلرس وهم حيرسون : فقلت لصاحيب 

 واهللا ما رأيت كالليلة أشبه مبشية عمرو بن أمية ، لوال أنه باملدينة  : جيفة خبيب بن عدي ؛ فقال أحدهم 
 فلما حاذى اخلشبة شد عليها ، فأخذها فاحتملها ، وخرجا شداً ،  :  قال  .  هو عمرو بن أمية  : ، لقلت 

ة يف اجلرف ، فغيبه اهللا عنهم ، فلم وخرجوا وراءه ، حىت أتى جرفا مبهبط مسيل يأجج ، فرمى باخلشب
 النجاء النجاء ، حىت تأيت بعريك فتقعد عليه ، فإين سأشغل عنك  :  وقلت لصاحيب  : يقدروا عليه ، قال 

 قال ومضيت حىت أخرج على ضجنان ، مث أويت إىل جبل ،  . القوم ، وكان األنصاري ال رجلة له 
  ؟  من الرجل  : شيخ من بين الديل أعور ، يف غنيمة له ، فقال فأدخل كهفا ، فبينا أنا فيه إذ دخل علي 

 مرحبا فاضطجع ، مث رفع عقريته ، فقال  :  من بين بكر ، فقلت  :  قال  ؟  من بين بكر ، فمن أنت  : فقلت 
 :    

 وال دان لدين املسلمينا   ولست مبسلم ما دمت حيا 

م أخذت قوسي ، فجعلت سيتها يف عينه الصحيحة ، مث  ستعلم ، فأمهلته حىت إذا نا : فقلت يف نفسي 
حتاملت عليه حىت بلغت العظم ، مث خرجت النجاء ، حىت جئت العرج ، مث سلكت ركوبة ، حىت إذا 

هبطت النقيع ، إذا رجالن من قريش من املشركني ، كانت قريش بعثتهما عينا إىل املدينة ينظران 
 ، فأرمي أحدمها بسهم فأقتله ، واستأسر اآلخر ، فأوثقه رباطا ،  استأسرا ، فأبيا : ويتحسسان ، فقلت 

    . وقدمت به املدينة 

  سرية زيد بن حارثة إلى مدين

 ذكر ذلك عبداهللا بن حسن بن حسن ، عن أمه فاطمة  . وسرية زيد بن حارثة إىل مدين  : قال ابن هشام 
 اهللا عليه وسلم بعث زيد بن حارثة حنو بنت احلسني بن علي عليهم رضوان اهللا ، أن رسول اهللا صلى

 فأصاب سبياً من  : مدين ، ومعه ضمرية ، موىل علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه ، وأخ له ، قالت 
أهل ميناء ، وهي السواحل ، وفيها مجاع من الناس ، فبيعوا ففرق بينهم ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا 

 يا رسول اهللا فرق بينهم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  فقيل  ؟ م  ما هل : عليه سلم وهم يبكون ، فقال 
    . أراد األمهات واألوالد  :  قال ابن هشام  .  ال تبيعوهم إال مجيعا  : وسلم 

  سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك

عبيدة ، وكان  وغزوة سامل بن عمري لقتل أيب عفك ، أحد بين عمرو بن عوف مث بين  : قال ابن إسحاق 
    : قد جنم نفاقه ، حني قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلارث ابن سويد بن صامت ، فقال 
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 من الناس دارا وال جممعا   لقد عشت دهرا وما إن أرى 

 يعاقد فيهم إذا ما دعا  أبر عهودا وأوىف ملن

    

 يهد اجلبال ومل خيضعا   من أوالد قيلة يف مجعهم 

 حالل حرام لشىت معا  ب جاءهمفصدعهم راك

 أو امللك تابعتم تبعا  فلو أن بالعز صدقتم

 من يل ذا اخلبيث ، فخرج سامل بن عمري ، أخو بين عمرو بن  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
    :  فقالت أمامة املزيرية يف ذلك  ؟ عوف ، وهو أحد البكائني ، فقتله 

 لعمرو الذي أمناك أن بئس ما ميين  داتكذب دين اهللا واملرء أمح

 أبا عفك خذها على كرب السن  حباك حنيف أخر الليل طعنة

غزوة عمري بن عدي اخلطمي لقتل عصماء بنت مروان وغزوة عمري بن عدي اخلطمي عصماء بنت 
لفضيل ، مروان ، وهي من بين أمية بن زيد ، فلما قتل أبو عفك ، نافقت فذكر عبداهللا بن احلارث بن ا

 وكانت حتت رجل من بين خطمة ، يقال له يزيد بن زيد ، فقالت تعيب اإلسالم وأهله  : عن أبيه ، قال 
 :    

 وعوف وباست بين اخلزرج  باست بين مالك والنبيت

 فال من مراد وال مذحج  أطعتم أتاوي من غريكم

 كما يرجتي مرق املنضج  ترجونه بعد قتل الرءوس

 فيقطع من أمل املرجتي   غرةأال أنف يبتغي

    : قال فأجاا حسان بن ثابت فقال 

 وخطمة دون بين اخلزرج  بنو وائل وبنو واقف

 بعولتها واملنايا جتي   مىت ما دعت سفها وحيها 

 كرمي املداخل واملخرج  فهزت فىت ماجدا عرقه

 بعد اهلدو فلم حيرج   فضرجها من جنيع الدماء 

 فسمح ذلك من قول  ؟  أال أخذ يل من ابنة مروان  :  اهللا عليه وسلم حني بلغه ذلك فقال رسول اهللا صلى
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمري بن عدي اخلطمي ، وهو عنده ، فلما أمسي من تلك الليلة سرى 

ول اهللا ، إين  يا رس :  مث أصبح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال  : عليها يف بيتها فقتلها ، فقال 
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  :  فقال  ؟  هل علي شيء من شأا يا رسول اهللا  :  نصرت اهللا ورسوله يا عمري ، فقال  :  فقال  . قد قتلتها 

 فرجع عمري إىل قومه ، وبنو خطمة يومئذ كثري موجهم يف شأن بنت مروان ، وهلا  . ال ينتطح فيها عرتان 
  :  عدي من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال يومئذ بنون مخسة رجال ، فلما جاءهم عمري بن

يا بين خطمة ، أنا قتلت ابنة مروان ، فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون ، فذلك اليوم أول ما عز اإلسالم يف 
دار بين خطمة ، وكان يستخفي بإسالمهم فيهم من أسلم ، وكان أول من أسلم من بين خطمة عمري بن 

القارئ ، و عبداهللا بن أوس ، وخزمية بن ثابت ، وأسلم يوم قتلت ابنة مروان ، عدي ، وهو الذي يدعى 
    . رجال من بين خطمة ، ملا رأوا من عز اإلسالم 

  أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسالمه

 خرجت خيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  : بلغين عن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أنه قال 
  :  من بين حنيفة ال يشعرون من هو ، حىت أتوا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال فأخذت رجال

 هذا مثامة بن أثال احلنفي ، أحسنوا إساره ، ورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ؟ أتدرون من أخذمت 
حته أن يغذى عليه ا  امجعوا ما كان عندكم من طعام ، فابعثوا به إليه ، وأمر بلق : إىل أهله ، فقال 

 أسلم يا مثامة ،  : ويراح ، فجعل ال يقع من مثامة موقعا ، ويأتيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيقول 
 إيها يا حممد ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن ترد الفداء فسل ما شئت ، فمكث ما شاء اهللا أن  : فيقول 
 أطلقوا مثامة ، فلما أطلقوه خرج حىت أتى البقيع ، فتطهر  :  يوما  مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ميكث 

فأحسن طهوره ، مث أقبل فبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم ، فلما أمسى جاءوه مبا كانوا 
يأتونه من الطعام ، فلم ينل منه إال قليالً ، وباللقحة فلم يصب من حالا إال يسريا ، فعجب املسلمون 

 أمن رجل أكل أول  ؟  مم تعجبون  :  ذلك ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بلغه ذلك من
النهار يف معي كافر ، وأكل أخر النهار يف معي مسلم ، إن الكافر يأكل يف سبعة أمعاء ، وإن املسلم 

      :  قال ابن هشام  . يأكل يف معي واحد 

ان ببطن مكة ، لىب فكان أول من دخل مكة يليب ، فأخذته قريش ، فبلغين أنه خرج معتمراً ، حىت إذا ك
 دعوه فإنكم حتتاجون إىل  :  لقد اجترأت علينا ، فلما قدموه ليضربوا عنقه ، قال قائل منهم  : فقالوا 

    : اليمامة لطعامكم ، فخلوه ، فقال احلنفي يف ذلك 

 األشهر احلرمبرغم أيب سفيان يف   ومنا الذي لىب معلنا مبكة معلنا

 لقد كان وجهك أبغض الوجوه إيل ، ولقد  : وحدثت أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أسلم 
  :  مث خرج معتمراً ، فلما قدم مكة قالوا  . أصبح وهو أحب الوجوه إيل ، وقال يف الدين والبالد مثل ذلك 
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لدين ، دين حممد ، وال واهللا ال تصل إليكم حبة من  ال ، ولكىن اتبعت خري ا :  فقال  ؟ أصبوت يا مثام 
اليمامة حىت يأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث خرج إىل اليمامة ، فمنعهم أن حيملوا إىل مكة 

 إنك تأمر بصلة الرحم ، وإنك قد قطعت أرحامنا ،  : شيئاً ، فكتبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
باء بالسيف ، واألبناء باجلوع ، فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه أن خيلي بينهم وقد قتلت األ
 ملا قتل وقاص  .  سرية علقمة بن جمزز وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علقمة بن جمزز  . وبني احلمل 

لم أن يبعثه يف آثار بن جمزز املدجلي يوم ذي قرد ، سأل علقمة بن جمزز رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
 فذكر عبدالعزيز بن حممد عن حممد بن عمرو بن علقمة ، عن عمرو بن احلكم  . القوم ، ليدرك ثأره فيهم 

 قال - بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علقمة بن جمزز  : بن ثوبان ، عن أيب سعيد اخلدري ، قال 
س غزاتنا أو كنا ببعض الطريق ، أذن لطائفة من اجليش  حىت إذا بلغنا رأ- وأنا فيهم  : أبو سعيد اخلدري 

، واستعمل عليهم عبداهللا بن حذافة السهمي ، وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
  ؟  أليس يل عليكم السمع والطاعة  : وكانت فيه دعابة ، فلما كان ببعض الطريق أوقد ناراً ، مث قال للقوم 

 فإين أعزم عليكم حبقي وطاعيت  :  نعم ، قال  :  قالوا  ؟ ل أفما أنا آمركم بشيء إال فعلتموه  بلى ، قا : قالوا 
 هلم اجلسوا  :  فقام بعض القوم حيتجز ، حىت ظن أم واثبون فيها ، فقال  : إال تواثبتم يف هذه النار ، قال 

 بعد أن قدموا عليه ، فقال ، فإمنا كنت أضحك معكم ، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 وذكر حممد بن طلحة أن علقمة  .  من أمركم مبعصية منهم فال تطيعوه  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    . بن جمزز رجع هو وأصحابه ومل يلق كيدا 

  سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارا

 أصاب  :  طلحة ، عن عثمان بن عبدالرمحن ، قال حدثين بعض أهل العلم ، عمن حدثه ، عن حممد بن
 يسار فجعله رسول اهللا صلى  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة حمارب وبين ثعلبة ، عبداً يقال له 

اهللا عليه وسلم يف لقاح له كانت ترعى يف ناحية اجلماء ، فقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفر 
 لو خرجتم إىل  : يلة ، فاستوبئوا ، وطلحوا ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قيس كبة من جب

 فلما صحوا وانطوت بطوم ، عدوا على راعي  . اللقاح فشربتم من ألباا وأبواهلا ، فخرجوا إليها 
قاح ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسار ، فذحبوه ، وغرزوا الشوك يف عينيه ، واستاقوا الل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آثارهم كرز بن جابر ، فلحقهم فأتى م رسول اهللا صلى اهللا عليه 
    . وسلم مرجعه من غزوة ذي قرد ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، ومسل أعينهم 
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 غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن

  : قال أبو عمرو املدين  :  قال ابن هشام  . مرتني وغزوة علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه إىل اليمن غزاها 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب إىل اليمن ، وبعث خالد بن الوليد يف جند أخر ، 
 وقد ذكر ابن إسحاق بعث خالد بن الوليد يف حديثه ،  .  إن التقيتما فاألمري علي بن أيب طالب  : وقال 

      . ة البعوث والسرايا ، فينبغي أن تكون العدة يف قوله تسعة وثالثني ومل يذكره يف عد

  بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين وهو آخر البعوث

 وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إىل الشام ، وأمره أن  : قال ابن إسحاق 
طني ، فتجهز الناس ، وأوعب مع أسامة املهاجرون يوطئ اخليل ختوم البلقاء والداروم ، من أرض فلس

    . وهو أخر بعث بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قال ابن هشام  . األولون 

  ابتداء شكوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 اهللا  فبينا الناس على ذلك ابتدىء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشكواه الذي قبضه : قال ابن إسحاق 
فيه ، إىل ما أراد به من كرامته ورمحته ، يف ليال بقني من صفر ، أو يف أول شهر ربيع األول ، فكان أول 

ما ابتدىء به من ذلك ، فيما ذكر يل ، أنه خرج إىل بقيع الغرقد ، من جوف الليل ، فاستغفر هلم ، مث 
 وحدثين عبداهللا بن عمرو ،  : ل ابن إسحاق  قا . رجع إىل أهله ، فلما أصبح ابتدىء بوجعه من يومه ذلك 

عن عبيد اهللا بن جبري ، موىل احلكم بن أيب العاص عن عبداهللا بن عمرو بن العاص ، عن أيب مويهبة ، 
 بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جوف الليل ،  : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

 قد أمرت أن أستغفر ألهل هذا البقيع ، فانطلق معي ، فانطلقت معه ، فلما  يا أبا مويهبة ، إين : فقال 
 السالم عليكم يا أهل املقابر ، ليهىنء لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه  : وقف بني أظهرهم ، قال 

 يا  :  ، فقال  مث أقبل علي . ، أقبلت الفنت كقطع الليل املظلم ، يتبع أخرها أوهلا ، اآلخرة شر من األوىل 
أبا مويهبة ، إين قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيها ، مث اجلنة ؛ فخريت بني ذلك وبني لقاء ريب 

 الواهللا  :  بأيب أنت وأمي ، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيها ، مث اجلنة ، قال  :  فقلت  : واجلنة ، قال 
 فبدأ برسول اهللا صلى  .  مث استغفر ألهل البقيع ، مث انصرف  . جلنة يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ريب وا

    . اهللا عليه وسلم وجعه الذي قبضه اهللا فيه 

  تمريضه في بيت عائشة
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 وحدثين يعقوب بن عتبة ، عن حممد بن مسلم الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن  : قال ابن إسحاق 
 رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه  : يب صلى اهللا عليه وسلم ، قالت عتبة بن مسعود ، عن عائشة زوج الن

 بل أنا واهللا يا  :  وارأساه ، فقال  : وسلم من البقيع ، فوجدين وأنا أجد صداعا يف رأسي ، وأنا أقول 
 وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفتك ، وصليت عليك  :  مث قال  :  قالت  . عائشة وارأساه 

 واهللا لكأين بك لو قد فعلت ذلك ، لقد رجعت إىل بييت فأعرست فيه ببعض  :  قلت  : قالت   ؟ ودفنتك 
 فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وتتام به وجعه ، وهو يدور على نسائه ، حىت  : نسائك ، قالت 

 ذكر أزواجه  . ن له استعز به ، وهو يف بيت ميمونة ، فدعا نساءه ، فاستأذن يف أن ميرض يف بييت ، فأذ
  صلى اهللا عليه وسلم 

  عددهن وأسماؤهن

وكن تسعاً عائشة بنت أيب بكر ، وحفصة بنت عمر بن اخلطاب ، وأم حبيبة بنت أيب  : قال ابن هشام 
سفيان بن حرب ، وأم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية ، وسودة بنت زمعة بن قيس ، وزينب بنت جحش 

احلارث بن حزن ، وجويرية بنت احلارث بن أيب ضرار بنت حيي بن أخطب ، بن رئاب ، وميمونة بنت 
    . فيما حدثين غري واحد من أهل العلم 

  زواجه خديجة

 خدجية بنت خويلد ، وهي أول من  : وكان مجيع من تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة 
 عمرو بن خويلد ، وأصدقها رسول اهللا صلى تزوج ، زوجه إياها أبوها خويلد بن أسد ، ويقال أخوها

اهللا عليه وسلم عشرين بكرة ، فولدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولده كلهم إال إبراهيم ، وكانت 
قبله عند أيب هالة بن مالك ، أحد بين أسيد بن عمرو بن متيم حليف بين عبدالدار ، فولدت له هند بن 

، وكانت قبل أيب هالة عند عتيق بن عابد بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم ، أيب هالة ، وزينب بنت أيب هالة 
      . جارية من اجلواري ، تزوجها صيفي بن أيب رفاعة  :  قال ابن هشام  . فولدت له عبداهللا ، وجارية 

  عائشة

 وبىن وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عائشة بنت أيب بكر الصديق مبكة ، وهي بنت سبع سنني ،
ا باملدينة وهي بنت تسع سنني أو عشر ، ومل يتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكراً غريها ، 

    . زوجه إياها أبوها أبو بكر ، وأصدقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة درهم 
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  سودة

عبد ود بن نصر بن تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ، زوجه إياها سليط بن عمرو ، ويقال أبو حاطب بن عمرو بن عبد 

 قال  . مشس ود بن نصر بن مالك بن حسل ، وأصدقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة درهم 
ب كانا غائبني ، بأرض احلبشة  ابن إسحاق خيالف هذا احلديث ، يذكر أن سليطا وأبا حاط : ابن هشام 

    .  وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود ابن نصر بن حسل  . يف هذا الوقت 

  زينب بنت جحش

وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب األسدية زوجه إياها أخوها أبو أمحد 
ليه وسلم أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند زيد بن حارثة ، بن جحش وأصدقها رسول اهللا صلى اهللا ع

 فلما قضى زيد منها وطرا   ""   : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ففيها أنزل اهللا تبارك وتعاىل 
    .   ""  زوجناكها 

  أم سلمة

ية ، وامسها هند ، زوجه وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية املخزوم
إياها سلمة بن أيب سلمة ابنها ، وأصدقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فراشا حشوه ليف ، وقدحا ، 

وصحيفة ، وجمشة ، وكانت قبله عند أيب سلمة بن عبداألسد ، وامسه عبداهللا فولدت له سلمة ، وزينب ، 
    . ورقية 

  حفصة

وسلم حفصة بنت عمر بن اخلطاب ، زوجه إياها أبوها عمر بن وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اخلطاب ، وأصدقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة 

    . السهمي 

  أم حبيبة

ها وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم حبيبة ، وامسها رملة بنت أيب سفيان بن حرب ، زوجه إيا
خالد بن سعيد بن العاص ، ومها بأرض احلبشة ، وأصدقها النجاشي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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أربعمائة دينار ، وهو الذي كان خطبها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت قبله عند عبيد اهللا 
    . بن جحش األسدي 

  جويرية بنت الحارث

ه وسلم جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار اخلزاعية ، كانت يف سبايا بين وتزوج رسول اهللا صلى اهللا علي
املصطلق من خزاعة ، فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن الشماس األنصاري ، فكاتبها على نفسها ، 

  :  قالت  ؟  هل لك يف خري من ذلك  : فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستعينه يف كتابتها ، فقال هلا 

حدثنا ذا  :  قال ابن هشام  .  نعم ، فتزوجها  :  أقضي عنك كتابتك ، وأتزوجك ، فقالت  :  قال  ؟ ما هو و
احلديث زياد بن عبداهللا البكائي ، عن حممد بن إسحاق ، عن حممد بن جعفر بن الزبري عن ، عروة عن ، 

عليه وسلم من غزوة بين املصطلق ، ومعه  ويقال ملا انصرف رسول اهللا صلى اهللا  :  قال ابن هشام  . عائشة 
جويرية بنت احلارث ، فكان بذات اجليش ، دفع جويرية إىل رجل من األنصار وديعة ، وأمره باالحتفاظ 

ا ، وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، فأقبل أبوها احلارث بن أيب ضرار بفداء ابنته ، فلما 
ليت جاء ا للفداء ، فرغب يف بعريين منها ، فغيبهما يف شعب من شعاب كان بالعقيق نظر إىل اإلبل ا

 يا حممد أصبتم ابنيت ، وهذا فداؤها ، فقال رسول اهللا  : العقيق ،مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
 أشهد أن  :  فأين البعريان اللذان غيبت بالعقيق يف شعب كذا وكذا ، فقال احلارث  : صلى اهللا عليه وسلم 

ال إله إال اهللا ، وأنك رسول اهللا ، صلى اهللا عليك ، فواهللا ما اطلع على ذلك إال اهللا تعاىل ، فأسلم 
احلارث ، وأسلم معه ابنان له ، وناس من قومه ، وأرسل إىل البعريين ، فجاء ما ، فرفع اإلبل إىل النيب 

سلمت وحسن إسالمها ، وخطبها رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه وسلم ، ودفعت إليه ابنته جويرية ، فأ
اهللا عليه وسلم إىل أبيها ، فزوجه إياها ، وأصدقها أربع مائة درهم ، وكانت قبل رسول اهللا صلى اهللا 

      . عليه وسلم عند ابن عم هلا ، يقال له عبداهللا 

قيس ، فأعتقها ، وتزوجها ، ويقال اشتراها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ثابت بن  : قال ابن هشام 
    . وأصدقها أربعمائة درهم 

  صفية بنت حيي

وتزوج رسول اهللا صفية بنت حيي بن أخطب ، سباها من خيرب ، فاصطفاها لنفسه ، وأومل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وليمة ، ما فيها شحم وال حلم ، كان سويقاً ومتراً ، وكانت قبله عند كنانة بن 

    . ن أيب احلقيق الربيع ب
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  ميمون بنت الحارث

وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميمونة بنت احلارث بن حزن بن حبري بن هزم بن رويبة بن عبداهللا 
بن هالل بن عامر بن صعصعة ، زوجه إياها العباس بن عبداملطلب ، وأصدقها العباس عن رسول اهللا 

انت قبله عند أيب رهم بن عبدالعزى بن أيب قيس بن عبد ود بن صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة درهم ، وك
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ؛ ويقال إا اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

 البعري وما عليه هللا  : وذلك أن خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم انتهت إليها وهي على بعريها ، فقالت 
 ويقال إن اليت وهبت  .   "   وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب   "   : نزل اهللا تبارك وتعاىل ولرسوله ، فأ

نفسها للنيب زينب بنت جحش ، ويقال أم شريك ، غزية بنت جابر بن وهب من بين منقذ بن عمرو بن 
 صلى اهللا عليه معيص بن عامر بن لؤي ، ويقال بل هي امرأة من بين سامة بن لؤي ، فأرجأها رسول اهللا

    . وسلم 

  زينب بنت خزيمة

وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت خزمية بن احلارث بن عبداهللا بن عمرو بن عبد مناف 
بن هالل بن عامر بن صعصعة ، وكانت تسمى أم املساكني ، لرمحتها إياهم ورقتها عليهم ، زوجه إياها 

 رسول اهللا أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند عبيدة بن احلارث بن قبيصة بن عمرو اهلاليل ، وأصدقها
 فهؤالء  . عبداملطلب بن عبد مناف ، وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن احلارث ، وهو ابن عمها 

 خدجية بنت  : الاليت بىن ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى عشرة ، فمات قبله منهن ثنتان 
ت بنت خزمية ، وتويف عن تسع ، قد ذكرناهن يف أول هذا احلديث ، وثنتان مل يدخل ما خويلد ، وزين

أمساء بنت النعمان الكندية ، تزوجها فوجد ا بياضاً ، فمتعها وردها إىل أهلها ، وعمرة بنت يزيد 
ت من الكالبية ، وكانت حديثة عهد بكفر ، فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعاذ

 منيع عائذ اهللا ، فردها إىل أهلها  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ويقال إن اليت استعاذت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كندية بنت عم ألمساء بنت النعمان ،  . 

نا قوم نؤتى وال نأيت ، فردها رسول اهللا  إ : ويقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاها ، فقالت 
  :  القرشيات منهن القرشيات من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ست  . صلى اهللا عليه وسلم إىل أهلها 

خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي ، وعائشة بنت 
 بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، أيب بكر بن أيب قحافة بن عامر بن عمرو
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وحفصة بنت عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن عبداهللا بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي ، وأم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن 

م سلمة بنت أيب أمية بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي ، وأ
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ، وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك 

 زينب بنت جحش بن رئاب  :  العربيات وغريهن والعربيات وغريهن سبع  . بن حسل بن عامر بن لؤي 
ة بن كبري بن غنم بن دودان ابن أسد بن خزمية ، وميمونة بنت احلارث بن حزن بن يعمر بن صربة بن مر

بن جبري بن هزم بن رويبة بن عبداهللا بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن ، وزينب بنت خزمية بن احلارث بن عبداهللا بن عمرو بن 

ف بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية ، وجويرية بنت احلارث ابن أيب ضرار اخلزاعية ، مث عبد منا
 صفية بنت  :  ومن غري العربيات  . املصطلقية ، وأمساء بنت النعمان الكندية ، وعمرة بنت يزيد الكالبية 

       . حيي بن أخطب ، من بين النضري 

 تمريض رسول اهللا في بيت عائشة

 حدثين يعقوب بن عتبة عن حممد بن مسلم الزهري ، عن عبيد اهللا بن عتبة ، عن  : إسحاق قال ابن 
 فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشى بني رجلني  : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت 

 قال  . يت  أحدمها الفضل ابن العباس ، ورجل أخر ،عاصبا رأسه ، ختط قدماه ،حىت دخل بي : من أهله 
 ال ، قال  :  قلت  :  قال  ؟  هل تدري من الرجل اآلخر  : عبيد فحدثت هذا احلديث عبداهللا بن العباس فقال 

    .  علي بن أيب طالب  : 

  اشتداد المرض

 هريقوا على سبع قرب من أبار شىت ،  : مث غمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واشتد به وجعه ، فقال 
 فأقعدناه يف خمضب حلفصة بنت عمر ، مث صببنا عليه املاء  :  قالت  . ىل الناس فأعهد إليهم حىت أخرج إ

    .  حسبكم حسبكم  : حىت طفق يقول 

  خطبة للنبي وتفضيله أبا بكر

 وقال الزهري حدثين أيوب بن بشري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج عاصباً  : قال ابن إسحاق 
 املنرب ، مث كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد ، واستغفر هلم ، فأكثر رأسه حىت جلس على
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 إن عبداً من عباد اهللا خريه اهللا بني الدنيا بني ما عنده ،فاختار ما عند اهللا ، قال  : الصالة عليهم ، مث قال 
  : فسنا وأبنائنا ، فقال  بل حنن نفديك بأن :  ففهمها أبو بكر ، وعرف أن نفسه يريد ، فبكى ، وقال  : 

 انظروا هذه األبواب الالفظة يف املسجد ، فسدوها إال بيت أيب بكر ،  : على رسلك يا أبا بكر ، مث قال 
 قال  . ويروى إال باب أيب بكر  :  قال ابن هشام  . فأين ال أعلم أحداً كان أفضل يف الصحبة عندي يدا منه 

 أن رسول اهللا صلى اهللا  :  عبداهللا ، عن بعض آل أيب سعيد بن املعلى  وحدثين عبدالرمحن بن : ابن إسحاق 
 فإين لو كنت متخذاً من العباد خليالً الختذت أبا بكر خليالً ،  : عليه وسلم قال يومئذ يف كالمه هذا 

    . ولكن صحبة وإخاء إميان حىت جيمع اهللا بيننا عنده 

  أمره بإنفاذ بعث أسامة

 أن رسول  : وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة بن الزبري ،وغريه من العلماء   : قال ابن إسحاق 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم استبطأ الناس يف بعث أسامة بن زيد ، وهو يف وجعه ، فخرج عاصباً رأسه حىت 

ة املهاجرين واألنصار  أمر غالماً حدثاً على جل :  يف إمرة أسامة  : جلس على املنرب ، وقد كان الناس قالوا 
 أيها الناس أنفذوا بعث أسامة ، فلعمري لئن قلتم يف  :  فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو له أهل ، مث قال  . 

 مث نزل  :  قال  . إمارته لقد قلتم يف إمارة أبيه من قبله ، وإنه خلليق لإلمارة ، وإن كان أبوه خلليقاً هلا 
وانكمش الناس يف جهازهم ، واستعز برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وجعه ، فخرج أسامة ، وخرج جيشه معه حىت نزلوا اجلرف ، من املدينة على فرسخ ، فضرب به 
عسكره ، وتتام إليه الناس ، وثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأقام أسامة والناس ، لينظروا ما اهللا 

 قال الزهري وحدثين  :  وصايته باألنصار قال ابن إسحاق  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاض يف رسول 
عبداهللا بن كعب بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم صلى واستغفر ألصحاب أحد ، 

فإن الناس  يا معشر املهاجرين ، استوصوا باألنصار خرياً ،  : وذكر من أمرهم ما ذكر ، مع مقالته يومئذ 
يزيدون ، وإن األنصار على هيئتها ال تزيد ، وأم كانوا عيبيت اليت أويت إليها ، فأحسنوا إىل حمسنهم ، 

 مث نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فدخل بيته ، وتتام به  :  قال عبداهللا  . وجتاوزوا عن مسيئهم 
 أم سلمة ، وميمونة ، ونساء من  : يه نساء من نسائه  شأن اللدود قال عبداهللا فاجتمع إل . وجعه حىت غمر 

أللدنه  : نساء املسلمني ، منهن أمساء بنت عميس ، وعنده العباس عمه ، فأمجعوا أن يلدوه ، وقال العباس 
 يا رسول  :  قالوا  ؟  من صنع هذا يب  :  فلدوه ، فلما أفاق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال  :  قال  . 

  : هذا دواء أتى به نساء جئن من حنو هذه األرض ، وأشار حنو أرض احلبشة ، قال  :  ، عمك ، قال اهللا

      ؟ ومل فعلتم ذلك 
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 إن ذلك لداء ما كان هللا عز  :  خشينا يا رسول اهللا أن يكون بك ذات اجلنب ، فقال  : فقال عمه العباس 
 عمي ، فلقد لدت ميمونة وإا لصائمة ، لقسم رسول وجل ليقذفين به ، ال يبق يف البيت أحد إال لد إال
    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عقوبة هلم مبا صنعوا به 

  دعاؤه ألسامة باإلشارة

 وحدثين سعيد بن عبيد بن السباق ، عن حممد بن أسامة ، عن أبيه أسامة بن زيد ،  : قال ابن إسحاق 
ه وسلم ، هبطت وهبط الناس معي إىل املدينة فدخلت على رسول  ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا علي : قال 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد أصمت فال يتكلم فجعل يرفع يده إىل السماء مث يضعها علي ، فأعرف أنه 
 وقال ابن شهاب الزهري حدثين عبيد بن عبداهللا بن عتبة ، عن عائشة  :  قال ابن إسحاق  . يدعو يل 

 إن اهللا مل يقبض نبيا حىت خيريه ،  :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثرياً ما أمسعه يقول  كان : ،قالت 
 بل الرفيق  :  فلما حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان أخر كلمة مسعتها وهو يقول  : قالت 

 إن نبياً مل  : ن يقول لنا  إذا واهللا ال خيتارنا ، وعرفت أنه الذي كا :  فقلت  : األعلى من اجلنة ، قالت 
    . يقبض حىت خيري 

  أبو بكر يصلي بالناس

 ملا استعز برسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال الزهري وحدثين محزة بن عبداهللا ابن عمر ،أن عائشة قالت 
عيف  يا نيب اهللا إن أبا بكر رجل رقيق ، ض :  قلت  :  مروا أبا بكر فليصل بالناس ، قالت  : وسلم قال 

  :  فعدت مبثل قويل ، فقال  : قالت  .  مروه فليصل بالناس  : الصوت ، كثري البكاء إذا قرأ القرآن ، قال 

 فواهللا ما أقول ذلك إال أين كنت أحب أن  : إنكن صواحب يوسف ، فمروه فليصل بالناس ، قالت 
اً ، وأن الناس سيتشاءمون به يصرف ذاك عن أيب بكر ، وعرفت أن الناس ال حيبون رجالً قام مقامه أبد

 وقال ابن شهاب  :  قال ابن إسحاق  . يف كل حدث كان ، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أيب بكر 
حدثين عبدامللك بن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبداهللا بن زمعة بن 

صلى اهللا عليه وسلم وأنا عنده يف نفر من املسلمني  ملا استعز برسول اهللا  : األسود بن املطلب بن أسد قال 
فخرجت فإذا عمر يف الناس ،  :  قال  .  مروا من يصلي بالناس  :  دعاه بالل إىل الصالة ، فقال  : ، قال 

 فقام ، فلما كرب ، مسع رسول اهللا صلى  :  قم يا عمر ، فصل بالناس ، قال  : وكان أبو بكر غائباً ، فقلت 
 فأين أبو  :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  وسلم صوته ، وكان عمر رجالً جمهراً ، قال اهللا عليه

 فبعث إىل أيب بكر ، فجاء بعد أن  :  يأىب اهللا ذلك واملسلمون ، يأىب اهللا ذلك واملسلمون ، قال  ؟ بكر 
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 ماذا صنعت  !  وحيك  : قال يل عمر   :  قال عبداهللا بن زمعة  : صلى عمر تلك الصالة فصلى بالناس ، قال 
يب يا بن زمعة ، واهللا ما ظننت حني أمرتين إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرك بذلك ، ولوال 

 واهللا ما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، ولكين حني  :  قلت  : ذلك ما صليت بالناس ، قال 
    .  حضر بالصالة بالناس مل أرى أبا بكر ، رأيتك أحق من

  اليوم الذي قبض اهللا فيه رسول صلى اهللا عليه وسلم

 أنه ملا كان يوم اإلثنني الذي قبض اهللا فيه رسول  :  وقال الزهري حدثين أنس بن مالك  : قال ابن إسحاق 
 ، فخرج اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، خرج إىل الناس ، وهم يصلون الصبح ، فرفع الستر ، وفتح الباب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقام على باب عائشة ، فكاد املسلمون يفتنون يف صالم برسول اهللا 
  : صلى اهللا عليه وسلم حني رأوه ، فرحا به ، وتفرجوا ، فأشار إليهم أن اثبتوا على صالتكم ؛ قال 

 صالم ، وما رأيت رسول اهللا صلى فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سروراً ملا رأى من هيئتهم يف
 مث رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول اهللا  :  قال  . اهللا عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة 

 وحدثين  :  قال ابن إسحاق  . صلى اهللا عليه وسلم قد أفرق من وجعه ، فرجع أبو بكر إىل أهله بالسنح 
       : سم بن حممد حممد بن إبراهيم بن احلارث عن القا

 يأىب اهللا ذلك  ؟  أين أبو بكر  : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ، حني مسع تكبري عمر يف الصالة 
واملسلمون ، فلوال مقالة قاهلا عمر عند وفاته ، مل يشك املسلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد 

إن استخلف فقد استخلف من هو خري مين ، وإن أتركهم   : استخلف أبا بكر ، ولكنه قال عند وفاته 
فقد تركهم من هو خري مين ، فعرف الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يستخلف أحداً ، وكان 

 ملا كان  :  وحدثين أبو بكر بن عبداهللا بن أيب مليكة قال  :  قال ابن إسحاق  . عمر غري متهم على أيب بكر 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاصباً رأسه إىل الصبح ، وأبو بكر يصلى بالناس ، يوم االثنني ، 

فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تفرج الناس ، فعرف أبو بكر أن الناس مل يصنعوا ذلك إال 
ظهره ، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنكص عن مصاله ، فدفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

 صل بالناس ، وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنبه ، فصلى قاعداً عن ميني أيب بكر ،  : وقال 
فلما فرغ من الصالة ، أقبل على الناس ، فكلمهم رافعا صوته ، حىت خرج صوته من باب املسجد ، 

وإين واهللا ما متسكون علي بشيء ،  أيها الناس سعرت النار ، وأقبلت الفنت كقطع الليل املظلم ،  : يقول 
 فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه  :  قال  . إين مل أحل إال ما أحل القرآن ، ومل أحرم إال ما حرم القرآن 

 يا نيب اهللا ، إين أراك قد أصبحت بنعمة من اهللا وفضل كما حتب ،  : وسلم من كالمه ، قال له أبو بكر 
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 نعم ، مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وخرج أبو  :  قال  ؟ آتيها واليوم يوم بنت خارجة ، أف
    . بكر إىل أهله بالسنح 

  شأن علي والعباس قبل وفاته

خرج  :  قال الزهري وحدثين عبداهللا بن كعب بن مالك ، عن عبداهللا بن عباس ، قال  : قال ابن إسحاق 
ى الناس من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له يومئذ علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه عل

  :  أصبح حبمد اهللا بارئاً ، قال  :  قال  ؟  يا أبا حسن ، كيف أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : الناس 

  يا علي ، أنت واهللا عبد العصا بعد ثالث ، أحلف باهللا لقد عرفت املوت يف : فأخذ العباس بيده ، مث قال 

وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما كنت أعرفه يف وجوه بين عبداملطلب ، فانطلق بنا إىل رسول 
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإن كان هذا األمر فينا عرفناه ، وإن كان يف غرينا أمرناه ، فأوصى بنا الناس 

 فتويف رسول اهللا صلى اهللا  . ناه ال يؤتيناه أحد بعده  إين واهللا ال أفعل ، واهللا لئن منع :  فقال له علي  : قال 
    . عليه وسلم حني أشتد الضحاء من ذلك اليوم 

  سواك الرسول قبل وفاته

 رجع  :  قالت  :  وحدثين يعقوب بن عتبة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قال  : قال ابن إسحاق 
وم حني دخل من املسجد ، فاضطجع يف حجري ، فدخل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك الي

 فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه يف يده  : علي رجل من آل بكر ، ويف يده سواك أخضر ، قالت 
 نعم ، قالت  :  قال  ؟  يا رسول اهللا أحتب أن أعطيك هذا السواك  :  فقلت  : نظرا عرفت أنه يريده ، قالت 

 فاسنت به كأشد ما رأيته يسنت بسواك قط ، مث  : ته له حىت لينته ، مث أعطيته إياه ، قالت  فأخذته فمضغ : 
وضعه ، ووجدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يثقل يف حجري ، فذهبت أنظر يف وجهه فإذا بصره 

ي بعثك  خريت فاخترت والذ :  فقلت  :  بل الرفيق األعلى من اجلنة ، قالت  : قد شخص ، وهو يقول 
 وحدثين حيىي بن عباد بن  :  قال ابن إسحاق  .  وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : باحلق ، قالت 

 مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني  :  مسعت عائشة تقول  : عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عباد ، قال 
 وحداثة سين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه سحري وحنري ، ويف دوليت ، مل أظلم فيه أحداً ، فمن سفهي

وسلم قبض وهو يف حجري ، مث وضعت رأسه على وسادة ، وقمت ألتدم مع النساء ، وأضرب وجهي 
 .      

  مقالة عمر بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم
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اهللا صلى  ملا تويف رسول  :  قال الزهري وحدثين سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة قال  : قال ابن إسحاق 
 إن رجاالً من املنافقني يزعمون أن رسول اهللا قد تويف ،  : اهللا عليه وسلم ، قام عمر بن اخلطاب ، فقال 

وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مات ، ولكنه ذهب إىل ربه ، كما ذهب موسى بن عمران ، فقد 
 وواهللا لريجعن رسول اهللا صلى اهللا عليه غاب عن قومه أربعني ليلة ، مث رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ،

وسلم كما رجع موسى ، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات 
 .    

  شأن أبي بكر بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم

فلم يلتفت إىل  وأقبل أبو بكر ، حىت نزل على باب املسجد حني بلغه اخلرب ، وعمر يكلم الناس ،  : قال 
شيء حىت دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت عائشة ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مسجى يف ناحية البيت ، عليه برد حربة ، فأقبل حىت كشف عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

وتة اليت كتب اهللا عليك فقد ذقتها ، مث لن  بأيب أنت وأمي ، أما امل :  مث أقبل عليه فقبله ، مث قال  : قال 
 مث رد الربد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث خرج ، وعمر يكلم  : تصيبك بعدها موتة أبداً ، قال 

 على رسلك يا عمر ، أنصت ، فأيب إال أن يتكلم ، فلما رآه أبو بكر ال ينصت أقبل على  : الناس ، فقال 
 أيها الناس ، إنه  : ناس كالمه أقبلوا عليه ، وتركوا عمر فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال الناس ، فلما مسع ال

 مث تال هذه  : من كان يعبد حممداً فإن حممداً قد مات ، ومن كان يعبداهللا فإن اهللا حي ال ميوت ، قال 
م على أعقابكم ومن ينقلب  وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت  "" اآلية 

فواهللا لكأن الناس مل يعلموا أن هذه اآلية  :  قال  ""  على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزى اهللا الشاكرين 
 فقال  :  قال وأخذها الناس عن أيب بكر ، فإمنا هي يف أفواههم ، وقال  . نزلت حىت تالها أبو بكر يومئذ 

 ما هو إال أن مسعت أبا بكر تالها ، فعقرت حىت وقعت إىل األرض ما  واهللا :  قال عمر  : أبو هريرة 
    . حتملين رجالي ، وعرفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد مات 

 أمر سقيفة بني ساعدة

  االختالف بين المهاجرين واألنصار

ألنصار إىل سعد بن  وملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احناز هذا احلي من ا : قال ابن إسحاق 
عبادة يف سقيفة بين ساعدة ، واعتزل علي بن أيب طالب والزبري بن العوام وطلحة بن عبيد اهللا يف بيت 
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فاطمة ، واحناز بقية املهاجرين إىل أيب بكر ، واحناز معهم أسيد بن حضري ، يف بين عبداألشهل ، فأيت آت 
صار مع سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة ، قد احنازوا  إن هذا احلي من األن : إىل أيب بكر وعمر ،فقال 

إليه ، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 أليب بكر انطلق بنا إىل إخواننا  :  فقلت  : يف بيته مل يفرغ من أمره ، قد أغلق دونه الباب أهله ، قال عمر 

 وكان من حديث السقيفة حني اجتمعت  :  قال ابن إسحاق  .  من األنصار ، حىت ننظر ما هم عليه هؤالء
ا األنصار أن عبداهللا بن أيب بكر حدثين ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة بن 

 وكنت يف مرتله مبىن أنتظره ،  :  أخربين عبدالرمحن بن عوف ، قال  : مسعود ، عن عبداهللا بن عباس ، قال 
 عبدالرمحن بن عوف من عند عمر فوجدين يف  : وهو عند عمر يف أخر حجة حجها عمر ، قال فرجع 

 لو رأيت رجال  :  فقال يل عبدالرمحن بن عوف  : مرتله مبىن أنتظره ، وكنت أقرئه القرآن ، قال ابن عباس 
 واهللا لو قد مات عمر بن اخلطاب لقد  : ني هل لك يف فالن يقول  يا أمري املؤمن : أتى أمري املؤمنني ، فقال 

 إين إن شاء اهللا  :  فغضب عمر ، فقال  :  قال  . بايعت فالنا ، واهللا ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت 
      . لقائم العشية يف الناس ، فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم 

 يا أمري املؤمنني ، ال تفعل فإن املوسم جيمع رعاع الناس وغوغائهم ، وإم هم  : فقلت   : قال عبدالرمحن 
الذين يغلبون على قربك حني تقوم يف الناس ، وإين أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطري ا أولئك عنك كل 

سنة ، وختلص بأهل مطري ، وال يعوها وال يضعوها على مواضعها ، فأمهل حىت تقدم املدينة ، فإا دار ال
الفقه وأشراف الناس ، فتقول ما قلت باملدينة متمكنا ، فيعي أهل الفقه مقالتك ، ويضعوها على 

    .  أما واهللا إن شاء اهللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة  :  فقال عمر  :  قال  . مواضعها 

  عمر يذكر البيعة ألبي بكر

 عقب ذي احلجة ، فلما كان يوم اجلمعة عجلت الرواح حني زالت قال ابن عباس فقدمنا املدينة يف
الشمس ، فأجد سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل جالسا إىل ركن املنرب ، فجلست حذوه متس ركبيت 

 ليقولن العشية  : ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمر بن اخلطاب ، فلما رأيته مقبالً ، قلت لسعيد بن زيد 
 ما عسى أن  :  مل يقلها منذ استخلف ، قال فأنكر علي سعيد بن زيد ذلك ، وقال على هذا املنرب مقالة

يقول مما مل يقل قبله ، فجلس عمر على املنرب ، فلما سكت املؤذنون ، قام ، فأثىن على اهللا مبا هو أهل له 
لعلها بني يدي أجلي ،  فإين قائل لكم اليوم مقالة قد قدر يل أن أقوهلا ، وال أدرى  :  أما بعد  : ، مث قال 

فمن عقلها ووعاها فليأخذ ا حيث انتهت به راحلته ، ومن خشي أن ال يعيها فال حيل ألحد أن يكذب 
 إن اهللا بعث حممداً ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها وعلمناها  . علي 
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رمجنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان يقول ووعيناها ، ورجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و
 واهللا ما جند الرجم يف كتاب اهللا ، فيضلوا بترك فريضة أنزهلا اهللا ، وإن الرجم يف كتاب اهللا حق  : قائل 

 مث إنا قد كنا  . على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء ، وإذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعتراف 
 ، أال إن  "  ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم  "   : رأ من كتاب اهللا نقرأ فيما نق

  .  ال تطروين كما أطري عيسى ابن مرمي ، وقولوا عبداهللا ورسوله  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ايعت فالنا ، فال يغرن امرأ أن يقول  واهللا لو قد مات عمر بن اخلطاب لقد ب : مث إنه قد بلغين أن فالنا قال 
إن بيعة أيب بكر كانت فلتة فتمت ، وإا قد كانت كذلك إال أن اهللا قد وقى شرها ، وليس فيكم من 

تنقطع األعناق إليه مثل أيب بكر ، فمن بايع رجالً عن غري مشورة من املسلمني فإنه ، ال بيعة له هو ، وال 
نه كان من خربنا حني تويف اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن األنصار خالفونا  إ . الذي بايعه تغرة أن يقتال 

، فاجتمعوا بأشرافهم يف سقيفة بين ساعدة ، وختلف عنا علي بن أيب طالب ، والزبري بن العوام ، ومن 
نصار ،  انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء من األ : معهما ، واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر ، فقلت أليب بكر 

 أين تريدون يا  : فانطلقنا نؤمهم حىت لقينا منهم رجالن صاحلان ، فذكرا لنا ما متاأل عليه القوم ، وقال 
 فال عليكم أال تقربوهم يا معشر  :  نريد إخواننا هؤالء من األنصار ، قاال  :  قلنا  ؟ معشر املهاجرين 

 لنأتينهم ، فانطلقنا حىت أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة ، فإذا  واهللا :  قلت  :  قال  . املهاجرين ، اقضوا أمركم 
  .  وجع  :  فقالوا  ؟  ما له  :  سعد بن عبادة ، فقلت  :  فقالوا  ؟  من هذا  : بني ظهرانيهم رجل مزمل ، فقلت 

 اهللا ، وكتيبة  فنحن أنصار :  أما بعد  : فلما جلسنا تشهد خطيبهم ، فأثىن على اهللا مبا هو له أهل ، مث قال 
 وإذا هم يريدون أن  : اإلسالم ، وأنتم يا معشر املهاجرين ، رهط منا ، وقد دفت دافة من قومكم ، قال 

 فلما سكت أردت أن أتكلم ، وقد زورت يف نفسي مقالة قد  . حيتازونا من أصلنا ، ويغصبونا األمر 
 على  : نه بعض احلد ، فقال أبو بكر أعجبتين ، أريد أن أقدمها بني يدي أيب بكر ، وكنت أداري م

رسلك يا عمر ، فكرهت أن أغضبه ، فتكلم وهو كان أعلم مين ، وأوقر ، فواهللا ما ترك من كلمة 
       . أعجبتين من تزويري إال قاهلا قي بديهته ، أو مثلها أو أفضل حىت سكت 

هذا األمر إال هلذا احلي من قريش ،  أما ما ذكرمت فيكم من خري فأنتم له أهل ، ولن تعرف العرب  : قال 
هم أوسط العرب نسبا ودارا ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني ، فبايعوا أيهما شئتم ، وأخذ بيدي 
وبيد أيب عبيدة بن اجلراح ، وهو جالس بيننا ، ومل أكره شيئا مما قاله غريها ، كان واهللا أن أقدم فتضرب 

  :  قال قائل من األنصار  . ب إيل من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر عنقي ، ال يقربين ذلك إىل أمث ، أح

 فكثر اللغط ،  : أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب ، منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش ، قال 
 ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته ، مث  : وارتفعت األصوات ، حىت ختوفت االختالف ، فقلت 
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 قتلتم سعد بن عبادة  : املهاجرون ، مث بايعه األنصار ، ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم بايعه 
 أن  :  قال الزهري أخربين عروة بن الزبري  :  قال ابن إسحاق  .  قتل اهللا سعد بن عبادة  :  فقلت  : ، قال 

ومي بن ساعدة ، واآلخر معن بن عدي ، أحد الرجلني اللذين لقوا من األنصار حني ذهبوا إىل السقيفة ع
أخو بين العجالن ، فأما عومي بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

 فقال رسول اهللا  ""   فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين   ""   : الذين قال اهللا عز وجل هلم 
 املرء منهم عومي بن ساعدة ، وأما معن بن عدي ، فبلغنا أن الناس بكوا على  نعم : صلى اهللا عليه وسلم 

 واهللا لوددنا أن متنا قبله ، إنا خنشى أن  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني توفاه اهللا عز وجل ، وقالوا 
صدقته حياً ،  لكين واهللا ما أحب أين مت قبله حىت أصدقه ميتا كما  : نفتنت بعده ، قال معن بن عدي 

    . فقتل معن يوم اليمامة شهيداً يف خالفة أيب بكر ، يوم مسيلمة الكذاب 

  خطبة عمر بعد البيعة ألبي بكر

ملا بويع أبو بكر يف السقيفة ،  :  حدثين أنس بن مالك قال  :  حدثين الزهري ، قال  : قال ابن إسحاق 
تكلم قبل أيب بكر ، فحمد اهللا ، وأثىن عليه ، مبا هو وكان الغد جلس أبو بكر على املنرب ، فقام عمر ، ف

 أيها الناس ، إين كنت قلت لكم أمس مقالة ما كانت مما وجدا يف كتاب اهللا ، وال  : أهله ، مث قال 
كانت عهداً عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكين قد كنت أرى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 يكون آخرنا وإن اهللا قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى اهللا رسوله صلى اهللا  :  ، يقول وسلم سيدبر أمرنا
عليه وسلم ، فإن اعتصمتم به هداكم اهللا ملا كان هداه له ، وإن اهللا قد مجع أمركم على خريكم ، 

فبايع الناس أبا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وثاين اثنني إذ مها يف الغار ، فقوموا فبايعوه ، 
 خطبة أيب بكر بعد البيعة فتكلم أبو بكر ، فحمد اهللا ، وأثىن عليه  . بكر بيعة العامة ، بعد بيعة السقيفة 

 أيها الناس ، فإين قد وليت عليكم ولست خبريكم ، فإن أحسنت  :  أما بعد  : بالذي هو أهله مث قال 
الكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حىت فأعينوين ، وإن أسأت فقوموين ، الصدق أمانة ، و

أريح عليه حقه إن شاء اهللا ، والقوي فيكم ضعيف عندي حىت أخذ احلق منه إن شاء اهللا ، ال يدع قوم 
اجلهاد يف سبيل اهللا إال ضرم اهللا بالذل ، وال تشيع الفاحشة يف قوم قط إال عمهم اهللا بالبالء ، أطيعوين 

  . فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم ، قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهللا ما أطعت اهللا ورسوله ، 

 واهللا إين ألمشي مع  :  وحدثين حسني بن عبداهللا ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال  : قال ابن إسحاق 
ه ،  وهو حيدث نفس : عمر يف خالفته وهو عامد إىل حاجة له ، ويف يده الدرة ، وما معه غريي ، قال 

 يا ابن عباس هل تدري ما كان محلين على  :  إذا التفت إيل ، فقال  : ويضرب وحشي قدمه بدرته ، قال 
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 ال أدري ، يا أمري املؤمنني ،  :  قلت  :  قال  ؟ مقاليت اليت قلت حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وكذلك   " لك إال أين كنت أقرأ هذه اآلية  فإنه واهللا أن كان الذي محلين على ذ :  قال  . أنت أعلم 

 فواهللا إن كنت ألظن أن  "  جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبقى يف أمته حىت يشهد عليها بأخر أعماهلا ، فإنه للذي محلين على أن 

       . قلت ما قلت 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفنهجهاز رسول

  من تولى غسله صلى اهللا عليه وسلم

 فلما بويع أبو بكر رضى اهللا عنه أقبل الناس على جهاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق 
 يوم الثالثاء ، فحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، وحسني بن عبداهللا ، وغريمها من أصحابنا ، أن علي بن أيب

طالب ، والعباس بن عبداملطلب ، والفضل بن العباس ، وقثم بن العباس ، وأسامة بن زيد ، وشقران ، 
 وإن أوس بن خويل أحد بين عوف بن  . موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، هم الذين ولوا غسله 

ى اهللا عليه وسلم ،  أنشدك اهللا يا علي ، وحظنا من رسول اهللا صل : اخلزرج قال لعلي بن أيب طالب 
 فجلس  .  ادخل فدخل  : وكان أوس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأهل بدر ، قال 

وحضر غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأسنده علي بن أيب طالب إىل صدره ، وكان العباس 
 اللذان يصبان املاء عليه ، وعلي والفضل وقثم يقلبونه معه ، وكان أسامة بن زيد ، وشقران ، مواله مها

يغسله ، قد أسنده إىل صدره ، وعليه قميصه يدلكه به من ورائه ، ال يفضي بيده إىل رسول اهللا صلى اهللا 
 بأيب أنت وأمي ، ما أطيبك حياً وميتاً ، ومل ير من رسول اهللا شيء مما يرى  :  وعلي يقول  . عليه وسلم 
    . من امليت 

  اهللا عليه وسلمكيفية غسله صلى 

وحدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه عباد ، عن عائشة قالت ، ملا أرادوا غسل رسول اهللا 
 واهللا ما ندري أجنرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ثيابه ،  : صلى اهللا عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا 
 فلما اختلفوا ألقى اهللا عليهم النوم ، حىت ما منهم رجل  :  قالت  ؟ كما جنرد موتانا ، أو نغسله وعليه ثيابه 

إال ذقنه يف صدره ، مث كلمهم مكلم من ناحية البيت ، ال يدرون من هو ، أن اغسلوا النيب وعليه ثيابه ، 
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  فقاموا إىل رسول اهللا ، فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون املاء فوق القميص ، ويدلكونه والقميص : قالت 

    . دون أيديهم 

  تكفينه صلى اهللا عليه وسلم

 فلما فرغ من غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كفن يف ثالثة أثواب ، ثوبني  : قال ابن إسحاق 
 كما حدثين جعفر بن حممد بن علي بن احلسني ، عن أبيه ،  . صحاريني ، وبرد حربة ، أدرج فيها إدراجاً 

  :  قربه صلى اهللا عليه وسلم قال ابن إسحاق  . الزهري عن ،علي بن احلسني عن جده علي بن احلسني ، و

 ملا أرادوا أن حيفروا لرسول اهللا صلى اهللا  : وحدثين حسني بن عبداهللا ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال 
 عليه وسلم ، وكان أبو عبيدة بن اجلراح ، يضرح كحفر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد بن سهل ، هو

 اذهب إىل أيب عبيدة بن اجلراح ،  : الذي حيفر ألهل املدينة ، يلحد فدعا العباس رجلني فقال ألحدمها 
ولألخر اذهب إىل أيب طلحة ، اللهم خر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فوجد صاحب أيب طلحة أبا 

    . طلحة ، فجاء به فلحد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

دفنه صلى اهللا عليه وسلمالصالة عليه و   

فلما فرغ من جهاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الثالثاء ، وضع يف سريره يف بيته ، وقد كان 
 بل ندفنه مع أصحابه ، فقال أبو  :  ندفنه يف مسجده ، وقال قائل  : املسلمون اختلفوا يف دفنه ، فقال قائل 

 ما قبض نيب إال دفن حيث يقبض ، فرفع فراش  : ليه وسلم يقول  إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع : بكر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي تويف عليه ، فحفر له حتته ، مث دخل الناس على رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم يصلون عليه أرساالً ، دخل الرجال حىت إذا فرغوا أدخل النساء ، حىت فرغ النساء أدخل 
 مث دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه  . مل يؤم الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد الصبيان ، و

 وحدثين عبداهللا بن أيب بكر ، عن امرأته فاطمة  :  قال ابن إسحاق  . وسلم من وسط الليل ليلة األربعاء 
 ما  : ا ، قالت بنت عمارة ، عن عمرة بنت عبدالرمحن بن سعد بن زرارة ، عن عائشة رضى اهللا عنه

علمنا بدفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعنا صوت املساحي ، من جوف الليل من ليلة األربعاء 
       .  وقد حدثتين فاطمة هذا احلديث  :  قال حممد بن إسحاق  . 

  من تولى دفنه صلى اهللا عليه وسلم
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هللا صلى اهللا عليه وسلم ، علي بن أيب طالب ،  وكان الذين نزلوا يف قرب رسول ا : قال حممد بن إسحاق 
 وقد قال أوس بن  . والفضل بن عباس ، وقثم بن عباس ، وشقران ، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :  يا علي أنشدك اهللا ، وحظنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له  : خويل لعلي بن أيب طالب 

، وقد كان مواله شقران حني وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حفرته ، انزل ، فرتل مع القوم 
وبىن عليه ، قد أخذ قطيفة ، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلبسها ويفترشها ، فدفنها يف القرب 

    . سلم  فدفنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و :  قال  .  واهللا ال يلبسها أحد بعدك أبداً  : ، وقال 

  أحدث الناس عهدا به صلى اهللا عليه وسلم

 أخذت  : وقد كان املغرية بن شعبة يدعى أنه أحدث الناس عهدا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يقول 
 إن خامتي سقط مين ، وإمنا طرحته عمداً ألمس رسول اهللا صلى اهللا عليه  : خامتي فألقيته يف القرب ، وقلت 

 فحدثين أيب إسحاق بن  :  قال ابن إسحاق  . أحدث الناس عهداً به صلى اهللا عليه وسلم وسلم ، فأكون 
  : يسار ، عن مقسم أيب القاسم موىل عبداهللا بن احلارث نوفل ، عن مواله عبداهللا بن احلارث ، قال 

خته أم اعتمرت مع علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه يف زمان عمر ، أو زمان عثمان ، فرتل على أ
هاىنء بنت أيب طالب ، فلما فرغ من عمرته ، رجع فسكب له غسل ، فاغتسل ، فلما فرغ من غسله ، 

  :  يا أبا احلسن جئنا نسألك عن أمر حنب أن ختربنا عنه ، قال  : دخل عليه نفر من أهل العراق ، فقالوا 

  :  صلى اهللا عليه وسلم ، قالوا أظن املغرية بن شعبة حيدثكم ، أنه كان أحدث الناس عهداً برسول اهللا

 أحدث الناس عهداً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قثم  :  كذب قال  : أجل عن ذلك جئنا نسألك ، قال 
    . بن عباس 

  التحذير من اتخاذ القبور مساجد

 أن عائشة  وحدثين صاحل بن كيسان ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة : قال ابن إسحاق 
  :  كان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخيصة سوداء حني اشتد به وجعه ، قالت  : حدثته ، قالت 

 قاتل اهللا قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،  : فهو يضعها مرة على وجهه ، ومرة يكشفها عنه ، ويقول 
    . حيذر من ذلك على أمته 

   عليه وسلمآخر ما عهد رسول اهللا صلى اهللا
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 وحدثين صاحل ابن كيسان ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة ، عن  : قال ابن إسحاق 
    .  ال يترك جبزيرة العرب دينان  :  كان أخر ما عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قال  : عائشة قالت 

  افتتان المسلمين بعد موته

يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عظمت به مصيبة املسلمني ، فكانت عائشة  وملا تو : قال ابن إسحاق 
 ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ارتد العرب ، واشرأبت اليهودية  :  تقول - فيما بلغين -

 عليه والنصرانية ، وجنم النفاق ، وصار املسلمون كالغنم املطرية يف الليلة الشاتية ، لفقد نبيهم صلى اهللا
حدثين أبو عبيدة ، وغريه من أهل العلم ، أن  :  قال ابن هشام  . وسلم ، حىت مجعهم اهللا على أيب بكر 

 مهوا بالرجوع عن اإلسالم ، وأرادوا ذلك حىت  : أكثر أهل مكة ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ، وأثىن عليه ، مث ذكر وفاة رسول اهللا خافهم عتاب بن أسيد فتوارى ، فقام سهيل بن عمرو فحمد اهللا

 إن ذلك مل يزد اإلسالم إال قوة ، فمن رابنا ضربنا عنقه ، فتراجع الناس ،  : صلى اهللا عليه وسلم وقال 
 فهذا املقام الذي أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  . وكفوا عما مهوا به ، وظهر عتاب بن أسيد 

    . ه عسى أن يقوم مقاما ال تذمه قوله لعمر بن اخلطاب ، إن

  شعر حسان بن ثابت في رثاء الرسول

وقال حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيما حدثنا ابن هشام ، عن أيب زيد 
    : األنصاري 

 منري وقد تعفو الرسوم ومد  بطيبة رسم للرسول ومعهد

 رب اهلادي الذي كان يصعدا من   وال متتحى اآليات من دار حرمة 

 وربع له فيه مصلى ومسجد  وواضح آثار وباقي معامل

 من اهللا نور يستضاء ويوقد  ا حجرات كان يرتل وسطها

    

 أتاها البلى فاآلي منها جتدد   معارف مل تطمس على العهد آيها 

 و قربا ا واراه يف الترب ملحد  عرفت ا رسم الرسول وعهده

 عيون ومثالها من اجلفن تسعد  أبكي الرسول فأسعدتظللت ا 

 هلا حمصيا نفسي فنفسي تبلد  يذكرن آالء الرسول وما أرى

 فظلت آلالء الرسول تعدد  مفجعة قد شفها فقد أمحد
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 ولكن لنفسي بعد ما قد توجد  وما بلغت من كل أمر عشريه

 أمحدعلى طلل القرب الذي فيه   أطالت وقوفا تذرف العني جهدها

 بالد ثوى فيها الرشيد املسدد  فبوركت يا قرب الرسول وبوركت

 عليه بناء من صفيح منضد  وبورك حلد منك ضمن طيبا

 عليه وقد غارت بذلك أسعد  يل عليه الترب أيد وأعني

 عشية علوه الثرى ال يوسد  لقد غيبوا حلما وعلما ورمحة

 هم ظهور وأعضدوقد وهنت من  وراحوا حبزن ليس فيهم نبيهم

 ومن قد بكته األرض فالناس أكمد  يبكون من تبكي السماوات يومه

 رزية يوم مات فيه حممد  وهل عدلت يوما رزية هالك

 وقد كان ذا نور يغور وينجد  تقطع فيه مرتل الوحي عنهم

 وينقذ من هول اخلزايا ويرشد  يدل على الرمحن من يقتدي به

 معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا  داإمام هلم يهديهم احلق جاه

 وإن حيسنوا فاهللا باخلري أجود  عفوا عن الزالت يقبل عذرهم

 فمن عنده تيسري ما يتشدد  وإن ناب أمر مل يقوموا حبمله

 دليل به ج الطريقة يقصد  فبينا هم يف نعمة اهللا بينهم

 حريص على أن يستقيموا ويهتدوا   عزيز عليه أن جيوروا عن اهلدى 

 إىل كنف حينو عليهم وميهد  عطوف عليهم ال يثين جناحه

 إىل نورهم سهم من املوت مقصد  فبينا هم يف ذلك النور إذ غدا

 يبكيه حىت املرسالت وحيمد  فأصبح حممودا إىل اهللا راجعا

 لغيبة ما كانت من الوحي تعهد  وأمست بالد احلرم وحشا بقاعها

 فقيد يبكينه بالط وغرقد  قفارا سوى معمورة اللحد ضافها

 خالء له فيه مقام ومقعد  ومسجده فاملوحشات لفقده

 ديار وعرصات وربع ومولد  وباجلمرة الكربى له مث أوحشت

 وال أعرفنك الدهر دمعك جيمد  فبكى رسول اهللا يا عني عربة

 على الناس منها سابغ يتغمد  وما لك ال تبكني ذا النعمة اليت

 لفقد الذي ال مثله الدهر يوجد  موع وأعويلفجودي عليه بالد

 و ال مثله حىت القيامة يفقد  وما فقد املاضون مثل حممد
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 و أقرب منه نائال ال ينكد  أعف وأوىف ذمة بعد ذمة

 إذ ضن معطاء مبا كان يتلد  وأبذل منه للطريف وتالد

 وأكرم جدا أبطحيا يسود  وأكرم صيتا يف البيوت إذا انتمى

 دعائم عز شاهقات تشيد  ذروات وأثبت يف العالوأمنع 

 وعودا غذاه املزن فالعود أغيد  وأثبت فرعا يف الفروع ومنبتا

 على أكرم اخلريات رب ممجد  رباه وليدا فاستتم متامه

 فال العلم حمبوس وال الرأي يفند  تناهت وصاة املسلمني بكفه

 العقل مبعدمن الناس إال عازب   أقول وال يلقى لقويل عائب

 لعلي به يف جنة اخللد أخلد  وليس هواي نازعا عن ثنائه

 ويف نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد  مع املصطفى أرجو بذاك جواره

    : وقال حسان بن ثابت أيضا يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 كحلت ما فيها بكحل األرمد  ما بال عينك ال تنام كأمنا

 يا خري من وطئ احلصى ال تبعد   بح ثاويا جزعا على املهدي أص

 غيبت قبلك يف بقيع الغرقد  وجهي يقيك الترب هلفي ليتين

 يف يوم االثنني النيب املهتدي  بأيب وأمي من شهدت وفاته

 متلددا يا ليتين مل أولد  فظللت بعد وفاته متبلدا

 يا ليين صبحت سم األسود  أأقيم بعدك باملدينة بينهم

    

 يف روحة من يومنا أو من غد  ل أمر اهللا فينا عاجالأو ح

 حمضا ضرائبه كرمي احملتد  فتقوم ساعتنا فنلقي طيبا

 ولدته حمصنة بسعد األسعد  يا بكر آمنة املبارك بكرها

 من يهد للنور املبارك يهتدي  نورا أضاء على الربية كلها

 يف جنة تثين عيون احلسد  يا رب فامجعنا معا ونبينا

 يا ذا اجلالل وذا العال والسؤدد  يف جنة الفردوس فاكتبها لنا

 إال بكيت على النيب حممد  واهللا امسع ما بقيت الك

 بعد املغيب يف سواء امللحد  يا ويح أنصر النيب ورهطه
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 سودا وجوههم كلون اإلمثد   ضاقت باألنصار البالد فأصبحوا 

 بنا مل جنحدوفضول نعمته   ولقد ولدناه وفينا قربه

 أنصاره يف كل ساعة مشهد  واهللا أكرمنا به وهدى به

 والطيبون على املبارك أمحد  صلى اإلله ومن حيف بعرشه

    :  وقال حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق 

 مع النيب تويل عنهم سحرا  نب املساكني أن اخلرب فارقهم

 ورزق أهلي إذا مل يؤنسوا املطرا   ده رحلي وراحليت من ذا الذي عن

 إذ اللسان عتا يف القول أو عثرا  أم من نعاتب ال خنشى جنادعه

 بعد اإلله وكان السمع والبصرا  كان الضياء وكان النور نتبعه

 وغيبوه وألقوا فوقه املدرا  فليتنا يوم واروه مبلحده

  بعده أنثى وال ذكراومل يعش  مل يترك اهللا منا بعده أحدا

 وكان أمرا من أمر اهللا قد قدرا  ذلت رقاب بين النجار كلهم

 وبددوه جهارا بينهم هدرا  واقتسم الفيء دون الناس كلهم

    : وقال حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم أيضا 

 مين إليه بر غري إفناد  آليت ما يف مجيع الناس جمتهدا

 مثل الرسول نيب األمة اهلادي  لت أنثى وال وضعتتاهللا ما مح

 أوىف بذمة جار أو مبيعاد  وال برا اهللا خلقا من بريته

 مبارك األمر ذا عدل وإرشاد  من الذي كان فينا يستضاء به

 يضربن فوق قفا ستر بأوتاد  أمسى نساؤك عطلن البيوت فما

 النعمة الباديأيقن بالبؤس بعد   مثل الرواهب يلبسن املباذل قد

 أصبحت منه كمثل املفرد الصادي   يا أفضل الناس إين كنت يف ر 

      . عجز البيت األول عن غري ابن إسحاق  : قال ابن هشام 
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 3........................................................سياقة النسب من ولد إمساعيل عليه السالم

 3......................................................أوالد إمساعيل عليه السالم و نسب أمهم

 3..................................................................................موطن هاجر

 4..................................................................................أوالد عدنان
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 4...........................................................................ذكر نسب األنصار

 5.....................................................................................أوالد معد

 5........................................................................................قضاعة

 5...........................................................................نسب خلم بن عدي

 6....................................أمر عمرو بن عامر يف خروجه من اليمن وقصة سد مأرب

 7........................................................حديث ربيعة بن نصر ملك اليمن ورؤياه ،

 7..................................................................وخرب ِشق وسطيح الكاهنني معه

 7................................................................................رؤيا ربيعة بن نصر

 7....................................................................................نسب جبيلة

 7.......................................................................ربيعة بن نصر و سطيح

 8...............................................................هجرة ربيعة بن نصر إىل العراق

 9..........................................................رأي أخر يف نسب النعمان بن املنذر

 9................................استيالء أيب كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إىل يثرب

 9............................................................................شئ من سرية تبان

 9....................................................لى أهل املدينة و سبب ذلكتبان يغضب ع

 10........................................................................عمرو بن طلة ونسبه

 10................................................................قصة مقاتلة تبان ألهل املدينة
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 10......................................انصراف تبان عن إهالك املدينة ، و شعر خالد يف ذلك

 11........................................................تبع يذهب إىل مكة ويطوف بالكعبة

 12........................................................................أصل اليهودية باليمن

 مسعت إبراهيم بن حممد    :    حدثين أبو مالك بن ثعلبة بن أيب مالك القرظي ، قال   :   قال ابن إسحاق 
 12.............................................................    :   بن طلحة بن عبيد اهللا حيدث 

 13.....................................................................هدم البيت املسمى رئام

 13..................................................ملك حسان بن تبان وقتله على يد أخيه عمرو

 14........................................................................هالك عمرو وتفرق محري

 14......................................................................خرب خلنيعة وذي نواس

 14.....................................................تولية امللك ، و شئ من سريته ، مث قتله

 15.............................................................................ملك ذي نواس

 15...............................................................سبب وجود النصرانية بنجران

 15...............................................................ابتداء وقوع النصرانية بنجران

 17...........................................امر ، و قصة أصحاب األخدودخرب عبداهللا بن الث

 17.................................................فيميون و عبداهللا بن الثامر واسم اهللا األعظم

 17..........................................................عبداهللا بن الثامر يدعو إىل التوحيد

 18......................................................ذو نواس يدعو أهل جنران إىل اليهودية

 18.............................................................................تفسري األخدود

 18........................................................................راية عبداهللا بن الثام

 19..............................................................ما يروى عن ابن الثامر يف قربه

 19.....................................................أمر دوس ذي ثعلبان ، و ابتداء ملك احلبشة

 19...............................................................و ذكر أرياط املستويل على اليمن

 19..........................................فرار دوس ذي ثعلبان من ذي نواس واستنجاده بقيصر

 19........................................................................النجاشي ينصر دوسا

 ..............................................................................19اية ذي نواس

 20......................................................قول ذي جدن احلمريي يف هذه القصة

 21...........................................................................نسب زبيد ومراد
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 21...................................................................تصديق قول شق وسطيح

 21..................................................................ما كان بني أرياط و أبرهة

 22...................................................................صة النسأةأمر الفيل ، و ق

 22.................................................................بناء القليس أو كنيسة أبرهة

 23....................................................................خروج أبرهة هلدم الكعبة

 24............................................................أشراف اليمن يدافعون عن البيت

 24...........................................................................خثعم جتاهد أبرهة

 24..........................................................................ابن معتب و أبرهة

 24....................................................نسب ثقيف و شعر ابن الصلت يف ذلك

 25...........................................................................ثقيف ادن أبرهة

 25.......................................................................................الالت

 25........................................................................أبو رغال ورجم قربه

 25..............................................................األسود بن مقصود يهاجم مكة

 25.......................................................................رسول أبرهة إىل مكة

 26.....................................................................أنيس يشفع لعبداملطلب

 26...............................................................اإلبل يل والبيت له رب حيميه

 26.....................................................................الوفد املرافق لعبداملطلب

 27...............................................................قريش تستنصر اهللا على أبرهة

 27.........................................................................أبرهة يهاجم الكعبة

 28.......................................... على قريشاهللا جل جالله يذكر حادثة الفيل ومينت

 29........................................................تفسري مفردات سوريت الفيل وقريش

 30..................................................................ما قيل يف قصة الفيل من الشعر

 30............................................................إعظام العرب قريشا بعد حادثة الفيل

 30......................................................شعر عبداهللا بن الزبعرى يف وقعة الفيل

 30.............................................................شعر ابن األسلت يف وقعة الفيل

 31.......................................................شعر أيب الصلت الثقفي يف وقعة الفيل

 32.................................................................شعر الفرزدق يف وقعة الفيل
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 32........................................................شعر ابن قيس الرقيات يف وقعة الفيل

 33............................................ملك يكسوم مث مسروق ولدي أبرهة على اليمن

 33.............................................................سيف بن ذي يزن يشكو لقيصر

 33..............................................النعمان يتشفع لسيف بن ذي يزن عند كسرى

 33..........................................ابن ذي يزن بني يدي كسرى ،ومعاونة كسرى له

 34........................................وهرز و سيف بن ذي يزن و انتصارمها على مسروق

 34.................................................................و ما قيل يف ذلك من الشعر

 34.......................................................شعر سيف بن ذي يزن يف هذه القصة

 35.............................................................................شعر أيب الصلت

 36..........................................................................شعر عدي بن زيد

 36.............................................................ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس باليمن

 36.............................................................مدة ملك احلبشة باليمن و ملوكهم

 37..........................................................................أمراء الفرس باليمن

 37...............................................يه وسلم يتنبأ مبوت كسرىحممد صلى اهللا عل

 37...........................................................بعثة النيب ، و نبوءة سطيح و شق

 37...........................................................كتاب احلجر الذي وجد يف اليمن

 38............................................................................قصة ملك احلضر

 39.......................................................................ذكر ولد نزار بن معد

 39...................................................................................أوالد أمنار

 40...................................................................................ولدا مضر

 40.................................................................................أوالد إلياس

 40..................................................................شئ عن خندف و أوالدها

 41.............................................................عمرو بن حلي جير قصبه يف النار

 41.........................................................أصل عبادة األصنام يف أرض العرب

 41.........................................................................سبب عبادة األصنام

 42.............................................................................أصنام قوم نوح

 42.......................................................القبائل العربية وأصنامها ، و شئ عنها
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 42.................................................................................عباد يغوث

 43..................................................................................عباد يعوق

 43...............................................................................مهدان و نسبه

 43...................................................................................عباد نسر

 43...............................................................................عباد عميانس

 43...............................................................................نسب خوالن

 44...................................................................................عباد سعد

 44..............................................................................دوس وصنمهم

 44....................................................................................عباد هبل

 44................................................................................إساف ونائلة

 44.............................................................حديث عائشة عن إساف ونائلة

 45....................................................................فعل العرب مع أصنامهم

 45...................................................................................الطواغيت

 45....................................................................العزى وسدنتها وحجاا

 46.............................................................................الالت وسدنتها

 46................................................................................مناة وسدنتها

 46....................................................................................هدم مناة

 46......................................................................فلس و سدنته و هدمه

 47.........................................................................................رئام

 47........................................................................ذو الكعبات وسدنته

 47..........................................................أمر البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي

 48.........................................................البحرية والسائبة و الوصيلة واحلامي لغة

 49.......................................................................عود إىل سياقة النسب

 49................................................................................نسب خزاعة

 49........................................................................أوالد كنانة وأمهام
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 89................................................................وفاة أمه صلى اهللا عليه وسلم
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 100...............................................................نسب خدجية رضي اهللا عنها

 101.......................سول صلى اهللا عليه وسلم يتزوج من خدجية بعد استشارة أعمامهالر

 101..........................................................ورقة يتنبأ له صلى اهللا عليه وسلم

 101.................................................................................شعر لورقة

 102.........حديث بنيان الكعبة وحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني قريش يف وضع احلجر

 102...............................................................................سبب هذا البنيان
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 103..........................................................................شعر يف أيب وهب

 103.........................................................نصيب قبائل قريش يف جتزئة الكعبة

 104......................................................امتناع قريش عن هدم األساس وسببه

 104..............................................................الكتاب الذي وجد يف الركن

 104................................................................الكتاب الذي وجد يف املقام

 104...........................................................العظةحجر الكعبة املكتوب عليه 

 104.......................................................االختالف بني قريش يف وضع احلجر

 105...................................................الرسول صلى اهللا عليه وسلم يضع احلجر

 105..................................شعر الزبري يف احلية اليت كانت متنع قريش من بنيان الكعبة

 106....................................................................ارتفاع الكعبة وكسوا

 106.............................................................................حديث احلمس

 106.......................................................................قريش تبتدع احلمس

 106.......................................................القبائل اليت آمنت مع قريش باحلمس

 107...................................................................................يوم جبلة

 107..............................................................................يوم ذي جنب

 107..................................................................ما زادته قريش يف احلمس

 108..........................................................................اللقى عند احلمس

 108...............................................................اإلسالم يبطل عادات احلمس

إخبار الكهان من العرب ، واألحبار من يهود ، والرهبان من النصارى ببعثته صلى اهللا عليه وسلم
............................................................................................109 

 109..................................................الكهان واألحبار والرهبان يتحدثون مببعثه

 109..................................قذف اجلن بالشهب داللة على مبعثه صلى اهللا عليه وسلم

 110...........................................................ثقيف أول من فزعت برمى اجلن

 110...................الرسول يسأل األنصار عن قوهلم يف رجم اجلن بالشهب وتوضيحه لألمر

 111...........................................................................يطلة وصاحبهاالغ

 111.......................................كاهن جنب يذكر خرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 112...............................سواد بن قارب حيدث عمر بن اخلطاب عن صاحبه من اجلن
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 112....................................................إنذار يهود برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 112..........................................................اليهود لعنهم اهللا يعرفونه ويكفرون به

 113.....................سلمة يذكر حديث اليهودي الذي أنذر بالرسول صلى اهللا عليه وسلم

 113...............ابن اهليبان اليهودي يتسبب يف إسالم ثعلبة وأسيد ابين سعية ، وأسد بن عبيد

 114....................................سلمان رضي اهللا عنه يتشوف إىل النصرانية بعد اوسية

 115....................................................................سلمان يهرب إىل الشام

 115.........................................................لسىيءسلمان مع أسقف النصارى ا

 115.........................................................سلمان مع أسقف النصارى الصاحل

 116..............................................................سلمان يلحق بأسقف املوصل

 116..............................................................سلمان يلحق بأسقف نصيبني

 116.............................................................سلمان يلحق بصاحب عمورية

 117.............................................................سلمان يذهب إىل وادي القرى

 117...................................................................سلمان يذهب إىل املدينة

 117...................................سلمان يسمع جرة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة

 118.......................................ن رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلمسلمان يستوثق م

 118...............سلمان يفتك نفسه من الرق بأمر رسول اهللا ومساعدته صلى اهللا عليه وسلم

 119...................................................لذي بعموريةحديث سلمان مع الرجل ا

ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى وعبيد اهللا بن جحش وعثمان بن احلويرث وزيد بن 
 119.............................................................................عمرو بن نفيل

 119........................................................................يةتشككهم يف الوثن

 120....................................................................تنصر ورقة وابن جحش

 120.............................................ابن جحش يغري مهاجري احلبشة على التنصر

 120....................رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيلف على زوجة ابن جحش بعد وفاته

 121.....................................................زيد بن عمرو يتوقف عن مجيع األديان

 121...................................................................لوثنيةشعر زيد يف فراق ا

 123..........................................زيد يعاتب زوجته ملنعها له عن البحث يف احلنيفية

 123...............................................................قول زيد حني يستقبل الكعبة
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 124...............................................................اخلطاب يؤذي زيدا وحياصره

 124.................................................................زيد يرحل إىل الشام وموته

 124............................................................................ورقة يرثي زيدا

 125................................................صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اإلجنيل

 125..............................................مبعث النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليما

 125..................................أخذ اهللا امليثاق على الرسل اإلميان به صلى اهللا عليه وسلم

 126.............................الرؤيا الصادقة أول ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 126.....................................................نزول جربيل عليه صلى اهللا عليه وسلم

 127..........................................................................التحنث والتحنف

 127.................عليهالرسول صلى اهللا عليه وسلم خيرب خدجية رضي اهللا عنها برتول جربيل 

 128..........خدجية رضي اهللا عنها خترب ورقة بن نوفل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 128.....................................................تثبت خدجية رضي اهللا عنها من الوحي

 129.........................................................................ابتداء ترتيل القرآن

 129.............................................................................مىت نزل القرآن

 129............................................................................تاريخ وقعة بدر

 129..................................................................إسالم خدجية بنت خويلد

 129..........................................................وقوفها جبانبه صلى اهللا عليه وسلم

 130......................................................لرسول خلدجية ببيت من قصبتبشري ا

 130.......................................................جربيل يقرىء خدجية السالم من را

 130..........................................................فترة الوحي ونزول سورة الضحى

 130....................................................تفسري ابن هشام ملفردات سورة الضحى

 131..........ابتداء ما افترض اهللا سبحانه وتعاىل على النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصالة وأوقاا

 131.....................................................افترضت الصالة ركعتني ركعتني مث زيدت

 132.................................جربيل يعلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم الوضوء والصالة

 132.................................لرسول صلى اهللا عليه وسلم يعلم خدجية الوضوء والصالةا

 132....................................ذكر أن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أول ذكر أسلم

 133..................................................................نياإسالم زيد بن حارثة ثا
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 134................................................إسالم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وشأنه

 134...........................................................إيالف قريش له ودعوته لإلسالم

 135...................................ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أيب بكر رضي اهللا عنه

 137...............................مباداة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قومه ، وما كان منهم

 137.................................................أمر اهللا له صلى اهللا عليه وسلم مبباداة قومه

 138.......................................................................معىن اصدع مبا تؤمر

 138...............................لب لهعداوة قومه له صلى اهللا عليه و سلم ، ومساندة أيب طا

 139......................وفد قريش يعاتب أبا طالب يف شأن الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 139..............................................الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستمر يف دعوته

 140....................................قريش تعرض عمارة بن الوليد املخزومي على أيب طالب

 141.............................................................قريش تظهر عداوا للمسلمني

 141..........................................الوليد بن املغرية و كيده للرسول ، وموقفه من القرآن

 143.........................تفرق النفر يف قريش يشوهون رسالة الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 147................انتشار ذكر الرسول يف القبائل خارج مكة ، و السيما يف األوس و اخلزرج

 147.................................................................نسب أيب قيس بن األسلت

 148..............................الرسول صلى اهللا عليه وسلمشعر ابن األسلت يف الدفاع عن 

 151......................................ذكر ما لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قومه

 151...................... بالسحر و اجلنونسفهاء قريش يأذونه ، و رميه صلى اهللا عليه و سلم

 151..............................................أشد ما أوذي به الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 152................................بعض ما نال أبا بكر يف سبيل الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 152..........................................أشد ما أوذي به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 152......................................................................إسالم محزة رضي اهللا عنه

 153................................................................إيقاع محزة بأيب جهل و إسالمه

 153.................................قول عتبة بن ربيعة يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 154.....................................ر على تعذيب من أسلمقريش تفنت املسلمني ، و تستم

 154.........................................زعماء قريش تفاوض الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 156.............................حديث عبداهللا بن أيب أمية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
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 156...............................................أبو جهل يتوعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 157..............ما حدث أليب جهل حني هم بإلقاء احلجر على الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 157...........النضر بن احلارث ينصح قريشا بالتدبر فيما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 157.......................................أذى النضر بن احلارث للرسول صلى اهللا عليه وسلم

 158....................................قريش تسأل أحبار اليهود يف شأنه عليه الصالة والسالم

 158................................................................قريش تسأل والرسول جييب

 159.................................................................الرد على قريش فيما سألوه

 160...........................................................ما أنزله اهللا يف قصة أهل الكهف

 164......................................................ما أنزله اهللا تعاىل يف أيب جهل و ما هم به

 165...................................استكبار قريش عن اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم

 ...........................165كم أيب جهل بالرسول صلى اهللا عليه و سلم و تنفري الناس عنه

 165........................................................  "   اخل   .    .    .   و ال جتهر   "     :  سبب نزول آية 

 166..........................................................................أول من جهر بالقرآن

 166..................................عبداهللا بن مسعود و ما ناله من قريش يف سبيل جهره بالقرآن

 166.....................................قصة استماع قريش إىل قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم

 167.................................................يش عند مساعهم القرآن وما نزل فيهمتعنت قر

 167...........................ذكر عدوان املشركني على املستضعفني ممن أسلم باألذى والفتنة

 168.................................................................قسوة قريش على من أسلم

 168.............................................ما لقيه بالل بعد إسالمه ، وختليص أيب بكر له

 168...............................................................من أعتقهم أبو بكر مع بالل

 169.............................................أبو قحافة يلوم أبا بكر لعتقه من أعتق فرد عليه

 169....................تعذيب قريش آلل ياسر ، و تصبري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلم

 169.......................................................ما كان يعذب به أبو جهل من أسلم

 169...............................................................................فتنة املسلمني

 170...........هشام يرفض تسليم أخيه الوليد إىل قريش ليقتلوه على إسالمه ، و شعره يف ذلك

 170............................................................ذكر اهلجرة األوىل إىل أرض احلبشة

 170...................................إشارة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أصحابه باهلجرة
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 170.................................................................أوائل املهاجرين إىل احلبشة

 171..................................................املهاجرون من بين هاشم إىل أرض احلبشة

 172....................................................مشس إىل احلبشةاملهاجرون من بين عبد 

 172..........................................................املهاجرون من بين أسد إىل احلبشة

 172............................................املهاجرون من بين عبدالدار بن قصي إىل احلبشة

 173........................................................املهاجرون من بين هذيل إىل احلبشة

 173.............................................................املهاجرون من راء إىل احلبشة

 173...........................................................يم إىل احلبشةاملهاجرون من بين ت

 173........................................................املهاجرون من بين خمزوم إىل احلبشة

 174..................................................املهاجرون من حلفاء بين خمزوم إىل احلبشة

 174..........................................................املهاجرون من بين مجح إىل احلبشة

 174..........................................................من هاجر إىل احلبشة من بين سهم

 175.........................................................ىل احلبشةاملهاجرون من بين عدي إ

 175.........................................................املهاجرون من بين عامر إىل احلبشة

 176......................................................املهاجرون من بين احلارث إىل احلبشة

 176......................................................................عدد مهاجري احلبشة

 176...............................................شعر عبداهللا بن احلارث يف اهلجرة إىل احلبشة

 177............................................................شعر عثمان بن مظعون يف ذلك

 178....................................................من أرسلتهما قريش يف طلب املهاجرين

 178...................................شعر أيب طالب للنجاشي حيضه على الدفع عن املهاجرين

 178............................حديث أم سلمة عن الرسولني اللذين أرسلتهما قريش للنجاشي

 179..................................................احلوار الذي دار بني املهاجرين والنجاشي

 180........................................ املهاجرين يف عيسى عليه السالم أمام النجاشيرأي

 181...........................................املهاجرون يفرحون بانتصار النجاشي على عدوه

 181...............................................................قصة متلك النجاشي على احلبشة

 181...........................................................................احلبشة تبيع النحاشي

 182..........................................................تولية النجاشي امللك برضا احلبشة
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 182........................................................لتاجر الذي ابتاع النجاشيحديث ا

 183......................................................إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 183................................................................اعتزاز املسلمني بإسالم عمر

 183...........................................حديث أم عبداهللا بنت أيب حثمة عن إسالم عمر

 184..........................................................................سبب إسالم عمر

 185......................................................رما رواه عطاء وجماهد عن إسالم عم

 186.........................................................ذكر ثبات عمر يف إسالمه و جلده

 187..............................................................................خرب الصحيفة

 187......................................................................ريش بالرسولائتمار ق

 187.....................................................من احناز إىل أيب طالب ومن خرج عنه

 ....................188كم أيب هلب بالرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و ما نزل فيه من القرآن

 188.....................شعر أيب طالب يف تظاهر قريش على الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 189......................................................أبو جهل حيكم احلصار على املسلمني

 189............................ذكر ما لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قومه من األذى

 189........................................ما نزل من القرآن يف أيب هلب وامرأته محالة احلطب

 190..................أم مجيل امرأة أيب هلب و رد اهللا كيدها عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 190..........................................إيذاء أمية بن خلف للرسول صلى اهللا عليه و سلم

 191............................إيذاء العاص الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما نزل فيه من قرآن

 191...............................إيذاء أيب جهل الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و ما نزل فيه

 191..................................إيذاء النضر الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و ما نزل فيه

 192.......................................................مقالة ابن الزبعرى ، وما أنزل اهللا فيه

 193....................................................... أنزل اهللا فيهاألخنس بن شريق ، وما

 193...................................................الوليد بن املغرية ، وما أنزل اهللا تعاىل فيه

 193.......................................أيب بن خلف وعقبة بن أيب معيط وما أنزل اهللا فيهما

 194............................................. وسبب نزوهلا  "    قل يا أيها الكافرون    "  سورة 

 194................................................................أبو جهل ، وما أنزل اهللا فيه

 195..........................................  "   عبس   "  ابن أم مكتوم ، والوليد ، و نزول سورة 
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 195........................................ذكر من عاد من أرض احلبشة ملا بلغهم إسالم أهل مكة

 195................................................................... رجوع مهاجرة احلبشةسبب

 197...................................................من دخل مكة جبوار من مهاجري احلبشة

 197..................................................قصة عثمان بن مظعون يف رد جوار الوليد

 199......................................دخول أيب بكر يف جوار ابن الدغنة مث رد جواره عليه

 199..................................................................................األحابيش

 199.................................................ر ابن الدغنةسبب خروج أيب بكر من جوا

 200.....................................................................حديث نقض الصحيفة

 200...................................................هشام بن عمرو يسعى يف نقض الصحيفة

 201.....................................................سعي هشام يف ضم املطعم بن عدي له

 201.......................................................سعي هشام يف ضم أيب البختري إليه

 201................................................................سعي هشام يف ضم زمعة له

 201..............ما حدث بني هشام و زمالئه ، وبني أيب جهل ، حني اعتزموا متزيق الصحيفة

 202...............................................................شلت يد من كتب الصحيفة

 202........................................شعر أيب طالب يف مدح النفر الذين نقضوا الصحيفة

 204......................................حسان ميدح هشام بن عمرو لقيامه يف نقض الصحيفة

 204..........................................................فيل بن عمرو الدوسيقصة إسالم الط

 204........................................قريش حتذره من استماعه للرسول صلى اهللا عليه و سلم

 205.................هللا عليه وسلماستماعه لقول قريش ، مث عدوله و مساعه من الرسول صلى ا

 205..............................................................................إسالم الطفيل

 205.........................................................................إسالم والد الطفيل

 206...................................................................وجه إىل اإلسالمدعوته ز

 206....................................................................إحراق صنم ذي الكفني

 206.....................................................جهاده معه صلى اهللا عليه وسلم وموته

 207..............................................................قصة أعشى بين قيس بن ثعلبة

 207................................................................قدومه على الرسول ومدحه

 ...............................................................................208اية األعشى
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 208...............................................أبو جهل يِذلُّ للرسول صلى اهللا عليه و سلم

 208....................................................أبو جهل وأمر اإلراشي الذي باعه اإلبل

 209...................................................... اإلراشي من أيب جهلالرسول ينصف

 209......................................ما خافه أبو جهل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 209.....................................أمر ركانة املطليب ومصارعته للنيب صلى اهللا عليه وسلم

 210...............................................قدوم وفد النصارى الذين أسلموا من احلبشة

 210.............................................أبو جهل حياول ردهم عن اإلسالم ، و إخفاقه

 210.........................................................مواطنهم و ما نزل فيهم من القرآن

 ............................................211كم املشركني باملستضعفني ، وما نزل يف ذلك

 211...............................لى النيب أنه يعلمه بشر ، ورد القرآن عليهمادعاء املشركني ع

 211..................................................................سبب نزول سورة الكوثر

 213......................................................  "   ولقد استهزىء برسل من قبلك   "  نزول 

 213..........................................................................ذكر اإلسراء واملعراج

 213..............................................رواية احلسن عن مسراه صلى اهللا عليه و سلم

 214..................................................................... إىل رواية احلسنعودة

 215..............................................رواية عائشة عن مسراه صلى اهللا عليه و سلم

 215...............................................................جواز أن يكون اإلسراء رؤيا

 215.......................................وصفه صلى اهللا عليه وسلم إلبراهيم وموسى وعيسى

 215...................................................علي يصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 216..................................................................هانئ عن اإلسراءرواية أم 

 217................................................................................قصة املعراج

 217......  "   حديث اخلدري عن املعراج   "  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يصعد إىل السماء األوىل 

 217.....................................................................صفة مالك خازن النار

 217...........................................................من صفات جهنم أعاذنا اهللا منها

 218..........  "   و عود إىل حديث اخلدري عن املعراج   "  ح على آدم عليه السالم ، عرض األروا

 218..............................................................صفة أكلة أموال اليتامى ظلما

 218.............................................................................صفة أكلة الربا
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 218.....................................................................صفة الزناة من بين آدم

 218............................................................من نسبت ابنا لزوجها من غريه

 219........................اهللا عليه وسلم إىل السماوات اآلخرة ، وما رأى منهاصعوده صلى 

 219.....................................................فرض الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم

لنيب عليه الصالة والسالم سؤال ربه التخفيف عن أمته موسى بن عمران عليه السالم يطلب من ا
 220..............................................................................يف أمر الصالة

 220...................................................املستهزئون بالرسول ، وكفاية اهللا أمرهم

 220......................................................بالرسول من بين أسدأمساء املستهزئني 

 221.....................................................................ما فعل اهللا باملستهزئني

 221....................................................................قصة أيب أزيهر الدوسي

 221.......................................................................وصية الوليد ألوالده

 221.....................................................................عقل الوليد عند خزاعة

 222..........................................................ما قيل من األشعار يف مقتل الوليد

 223................................................مقتل أيب أزيهر و ثورة بين عبد مناف لذلك

 223.......................................مطالبة خالد بربا أبيه ، و ما نزل يف ذلك من القرآن

 224......................................ثورة دوس لألخذ بثأر أيب أزيهر ، و حديث أم غيالن

 224................................................................أم مجيل و عمر بن اخلطاب

 224...................................................................ضرار و عمر بن اخلطاب

 224...............................................من كان يؤذي الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 225..............طمع املشركني يف الرسول صلى اهللا عليه و سلم بعد وفاة أيب طالب و خدجية

 226...........................................رجاء الرسول إسالم أيب طالب ، و حديث ذلك

 226...................................سعي الرسول إىل الطائف يطلب النصرة ، وموقف ثقيف منه

 227...........الثالثة الذين نزل م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أشرافهم ، و حتريضهم عليه

 227......................................................شكواه صلى اهللا عليه وسلم إليه تعاىل

 228..............................................ته صلى اهللا عليه وسلم مع عداس النصراينقص

 228.........................عرض الرسول صلى اهللا عليه و سلم نفسه على العرب يف موامسهم

 229........................................له صلى اهللا عليه وسلمأبو هلب يفرق الناس من حو
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 229...............................................عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على كندة

 229...........................................عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على بين كلب

 229...........................................عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على بين حنيفة

 230............................................عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على بين عامر

 230................................................عرضه الرسول نفسه على العرب يف املواسم

 230....................................عرضه صلى اهللا عليه وسلم نفسه على سويد بن صامت

 231......................................................ة أيب احليسرإسالم إياس بن معاذ وقص

 232.........................................................................بدء إسالم األنصار

 232..................................اجتماعه صلى اهللا عليه وسلم بوفد من اخلزرج عند العقبة

 233.........................................................بيعة العقبة األوىل ، و مصعب بن عمري

 233..............................................................رجال البيعة األوىل من بين النجار

 233...........................................................من بين زريقرجال العقبة األوىل 

 234..........................................................رجال العقبة األوىل من بين عوف

 234.................................................رجال العقبة من بين سِلمة ، بالم مكسورة

 234..................................................................رجال العقبة من بين سواد

 234....................................................................رجال العقبة من األوس

 234.................................................................رجال العقبة من بين عمرو

 234..........................................عهد رسول اهللا على مبايعي العقبة ، و نص البيعة

 235.............................................إرسال الرسول مصعب بن عمري مع وفد العقبة

 235...................................................................أول مجعة أقيمت باملدينة

 238............................................................................أمر العقبة الثانية

 238............................................................مصعب بن عمري و العقبة الثانية

 238...........................................................الرباء بن معرور يصلي إىل الكعبة

 239...........................................................إسالم عبداهللا بن عمرو بن حرام

 239............................................................................امرأتان يف البيعة

 239.................................................................العباس يستوثق من األنصار

 240............................................عهد الرسول عليه الصالة والسالم على األنصار
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 240.......................................................أمساء النقباء االثين عشر و متام خرب العقبة

 240...................................................................................نقباء اخلزرج

 241................................................................................نقباء األوس

 241.......................................................شعر كعب بن مالك يف حصر النقباء

 243......................................................الشيطان يصرخ بعد بيعة العقبة الثانية

 243............................................................باألنصار تستعجل اإلذن باحلر

 243.........................................................قريش جتادل األنصار يف شأن البيعة

 244.................................................................قريش تأسر سعد بن عبادة

 244............................................................أول ما قيل يف اهلجرة من الشعر

 245...............................................................قصة صنم عمرو بن اجلموح

 245..............................................................عدوان قوم عمرو على صنمه

 246..........................................................إسالم عمرو ، وما قاله من الشعر

 246..............................................................شروط البيعة يف العقبة األخرية

 247...............................................................أمساء من شهد العقبة األخرية

 252..........................................نزول األمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القتال

 253......................................إذنه صلى اهللا عليه و سلم ملسلمي مكة باهلجرة إىل املدينة

 258.........................................................................مرتل مصعب بن عمري

 259............................................................................مرتل أيب حذيفة

 259.......................................................................مرتل عتبة بن غزوان

 259........................................................هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 259.......................................................سبب تأخر أيب بكر وعلي يف اهلجرة

 259................................................يش تتشاور يف أمره عليه الصالة و السالمقر

 261..............................خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم و استخالفه عليا على فراشه

 262...........................املشركني بالنيب صلى اهللا عليه وسلمما نزل من القرآن يف تربص 

 262...................................................................حديث اهلجرة إىل املدينة

 263...........................................من علم بأمر هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 263....................................قصة الرسول صلى اهللا عليه و سلم مع أيب بكر يف الغار
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 263.........................................من قام بشأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الغار

 265.................................................................موقف آل أيب بكر بعد اهلجرة

 265......................................سراقة بن مالك و ركوبه يف أثر الرسول صلى اهللا و سلم

 266.................................................................... جعشمإسالم سراقة بن

 266...............................................................................طريق اهلجرة

 267...........................................................مرتله عليه الصالة و السالم بقباء

 268.........................................................................رتل أيب بكر بقباءم

 268..............................................................مرتل علي بن أيب طالب بقباء

 268.................................................................من فضائل سهل بن حنيف

 268............................................................................بناء مسجد قباء

 268.................................خروج الرسول صلى اهللا و سلم من قباء وذهابه إىل املدينة

 269...................................بغي نزوله عندهااعتراض القبائل له صلىاهللا عليه وسلم ت

 269.......................................................مربك الناقة بدار بين مالك بن النجار

 270.........................................بناء مسجد املدينة و مساكنه صلى اهللا عليه و سلم

 270.........................................................................عمار والفئة الباغية

 270...................................................ارجتاز علي بن أيب طالب يف بناء املسجد

 270............................................... و أحد الصحابة من مشادةما كان بني عمار

 270..................................................وصاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعمار

 271........................................................................من بىن أول مسجد

 271.............................................................الرسول يرتل يف بيت أيب أيوب

 271.........................................................................من أدب أيب أيوب

 272..................................أبو سفيان يعتدي على دار بين جحش ، و القصة يف ذلك

 272.......................................انتشار اإلسالم و من بقي على شركه من أهل املدينة

 272................................................أول خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 273..........................................................خطبته الثانية صلى اهللا عليه وسلم

 275................................................................املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار

 275...........................................................يه و سلممن آخى بينهم صلى اهللا عل
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 276.............................................................بالل يوصي بديوانه أليب روحية

 277...................................................................................أبو أمامة

 277....................................................بته عليه الصالة و السالم لبين النجارنقا

 277.................................................................................خرب األذان

 277..................................التفكري يف اختاذ بوق أو ناقوس عالمة حللول وقت الصالة

 277..............................................................رؤيا عبداهللا بن زيد يف األذان

 278..........................................................................أمره بالال باألذان

 278................................................... سبق الوحي إليهرؤيا عمر يف األذان ، و

 278......................................................ما كان يدعو به بالل قبل أذان الفجر

 279...................................................................أمر أيب قيس بن أيب أنس

 279.......................................................................................نسبه

 279...................................................................إسالمه و شيء من شعره

 281...................................................................................عداوة اليهود

 281..............................................................................قبائلهم وامساؤهم

 281......................................................................األعداء من بين النضري

 282...............................................................................من بين ثعلبة

 282..............................................................................من بين قريظة

 282...............................................................................من بين زريق

 282..............................................................................من بين حارثة

 283.............................................................................. عمرومن بين

 283..............................................................................من بين النجار

 283.....................................................................إسالم عبداهللا بن سالم

 283................................................................................كيف أسلم

 283............................................................................تكذيب قومه له

 284..........................................................................من حديث خمرييق

 284....................................................................حديث صفية بنت حيي

 284.............................................من اجتمع إىل يهود من منافقي األنصار باملدينة
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 285..............................................................................من بين عمرو

 285..............................................................................من بين حبيب

 285...........................................................................شيء عن جالس

 285................................................................شيء عن احلارث بن سويد

 286.............................................................................. ضبيعةمن بين

 286..............................................................................من بين لوذان

 286..............................................................................من بين ضبيعة

 287...............................................................................من بين ثعلبة

 287................................................................................من بين أمية

 287................................................................................من بين عبيد

 288..............................................................................من بين النبيت

 288................................................................................من بين ظفر

 289.........................................................................من بين عبداألشهل

 289................................................................................من اخلزرج

 289..............................................................................من بين جشم

 289..............................................................................من بين عوف

 290..................................................................املنافقون من أحبار اليهود

 290..............................................................................من بين قينقاع

 291.....................................طرد املنافقني من مسجد الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 292............................................................ملنافقنيما نزل من البقرة يف يهود وا

 292..............................................................................ما نزل يف األحبار

 293.........................................................ما نزل يف منافقي األوس و اخلزرج

 293.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 295.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 295.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 296.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 297.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب
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 298........................................... ، و رد اهللا عليهمدعوى يهود قلة العذاب يف اآلخرة

 298.................................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 300.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 300..................................سؤال اليهود الرسول ، وإجابته هلم عليه الصالة و السالم

 301...................................................كتابه صلى اهللا عليه وسلم إىل يهود خيرب

 302.............................................................ابن هشام لبعض الغريبتفسري 

 303......................................................كفر اليهود باإلسالم وما نزل يف ذلك

 303.......................................ما نزل يف نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنيب

 304.....................................  .     "   ما جئتنا بشيء نعرفه   "     :  ما نزل يف قول أيب صلوبا 

 304.........................................................ما نزل يف قول ابن حرميلة و وهب

 304.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 304......................................تنازع اليهود والنصارى عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 305.......................................................طلب ابن حرميلة أن يكلمه اهللامانزل يف 

 305..........................ما نزل يف سؤال ابن صوريا للنيب عليه الصالة و السالم بأن يتهود

 305.................................................ة إىل الكعبةما قالته اليهود عند صرف القبل

 306.............................................................كتمام ما يف التوراة من احلق

 307................................جوام للنيب عليه الصالة و السالم حني دعاهم إىل اإلسالم

 307.................................................................مجعهم يف سوق بين قينقاع

 307...................................................دخوله صلى اهللا عليه وسلم بيت املدراس

 307............................................. والنصارى يف إبراهيم عليه السالمتنازع اليهود

 308......................................................ما نزل يف إميام غدوة وكفرهم عشيا

 308..........  "  دك كما تعبد النصارى عيسى  أتريد أن نعب  "  ما نزل يف قول أيب رافع و النجراين 

 309...............................................................ما نزل يف أخذ امليثاق عليهم

 309..............................................................سعيهم يف الوقيعة بني األنصار

 309........................................................................شيء عن يوم بعاث

 309.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 310...........................................  .     "   إال شرارنا  ما اتبع حممدا  "     :  ما نزل يف قوهلم 
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 310.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 311..................................................ما نزل يف ي املسلمني عن مباطنة اليهود

 312......................................................................أمر اليهود املؤمنني بالبخل

 312.................................................................اليهود لعنهم اهللا جيحدون احلق

 313.............................................................يبتفسري ابن هشام لبعض الغر

 313........................................................................من حزب األحزاب

 314........................................................................إنكار اليهود الترتيل

 314............................رح الصخرة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماتفاقهم على ط

 314.....................................................................ادعاؤهم أم أحباء اهللا

 315..............................................إنكارهم نزول كتاب بعد موسى عليه السالم

 315.....................................رجوعهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حكم الرجم

 316................................................................................ظلمهم يف الدية

 317...................................................بتهم يف فتنة الرسول صلى اهللا عليه وسلمرغ

 317...........................................................إنكارهم نبوة عيسى عليه السالم

 317....................................................................ادعاؤهم أم على احلق

 ..........................................................318ي اهللا تعاىل املؤمنني عن موادم

 318.....................................................................سؤاهلم عن قيام الساعة

 318.............................................................يبتفسري ابن هشام لبعض الغر

 319..................................................................ادعاؤهم أن عزيرا ابن اهللا

 319.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 319....................................................................طلبهم كتابا من السماء

 320.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 320.............................................سؤاهلم له صلى اهللا عليه وسلم عن ذي القرنني

 ......................320جمهم على ذات اهللا ، و غضب الرسول صلى اهللا عليه وسلم لذلك

 321.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 321..........................................................ذكر نصارى جنران وما أنزل اهللا فيهم

 321.................................................................معىن العاقب والسيد واألسقف
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 321............................................................مرتل أيب حارثة عند ملوك الروم

 321................................................................سبب إسالم كوز بن علقمة

 322...................................................................صالم إىل جهة املشرق

 322............................اقشتهم الرسول صلى اهللا عليه وسلمأمساؤهم ومعتقدام ، و من

 323......................................................ما نزل فيهم من القرآن يف آل عمران

 324..............................................ما نزل من القرآن فيما اتبعه اليهود والنصارى

 325...............................................ما نزل من القرآن يف وعظ املؤمنن وحتذيرهم

 325..........................................................ما نزل من القرآن يف خلق عيسى

 326............................................................خرب زكريا ومرمي عليهما السالم

 326.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 326..................................................................كفالة جريج الراهب ملرمي

 326........................................ما نزل من القرآن يف بيان آيات عيسى عليه السالم

 327.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 327.................................................................... عليه السالمرفع عيسى

 328.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 328.............................................................................إباؤهم املالعنة

 328....................................................................أبو عبيدة يتوىل أمورهم

 329.............................................................................أخبار عن املنافقني

 329.....................................................شقاء عبداهللا بن أيب ، وأيب عامر بن صيفي

 329....................................................................كفر أيب عامر بن صيفي

 329............................................جزاء بن صيفي لتعريضه به صلى اهللا عليه وسلم

 330.................................. عليه وسلم ، وغضب قومه منهتعرض ابن أيب له صلى اهللا

 331................................................غضبه صلى اهللا عليه وسلم من قول ابن أيب

 331.........................د اهلجرةذكر من اعتل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بع

 331.................................مرض أيب بكر وبالل وعامر بن فهرية ، و حديث عائشة عنهم

 332..............................دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم بنقل وباء املدينة إىل مهيعة

 332.................................................................ما جهد املسلمني من الوباء
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 333...............................................................أول سهم رمي به يف اإلسالم

 335.................................................................سرية محزة إىل سيف البحر

 338......................................................غزوة سفوان ، وهي غزوة بدر األوىل

 338.......................................................................ابن جحش يفتح الكتاب

 339....................................................................السرية تلتقي بتجارة لقريش

 341........................................................................صرف القبلة إىل الكعبة

 341..............................................................................غزوة بدر الكربى

 341.............................................................................عري أيب سفيان

 341.....................................................ندب املسلمني للعري و حذر أيب سفيان

 342.....................................................عاتكة تقص رؤياها على أخيها العباس

 342.............................................................انتشار حديث الرؤيا يف قريش

 342..............................................ما جرى بني أيب جهل و العباس بسبب الرؤيا

 343............................................نساء عبداملطلب يلمن العباس للينه مع أيب جهل

 343................................................ضمضم الغفاري يستنجد قريشا أليب سفيان

 343......................................................................قريش تتجهز للخروج

 344....................................................................ختلف أيب هلب عند بدر

 344...............................................................أمية بن خلف حياول التخلف

 344........................قريش وكنانة من احلرب قبل بدر ، و حتاجزهم يوم بدرما وقع بني 

 345......................................................................قتل مكرز عامر بن امللوح

 345................................................................ما قاله مكرز شعرا يف قتله عامر

 345................................................................إبليس يغري قريشا باخلروج

 346.....................................................خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 346..........................................................سول صلى اهللا عليه وسلمرايتا الر

 346..........................................................................عدد إبل املسلمني

 346.....................................................................طريق املسلمني إىل بدر

 346............................................الرجل الذي اعترض الرسول و جواب سلمة له

 347........................................................................بقية الطريق إىل بدر
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 347............................................ما قاله أبو بكر وعمر و املقداد تشجيعا للجهاد

 348...........................................................................استشارة األنصار

 348..................................................................التعرف على أخبار قريش

 349.....................................من قريش يقفام على أخبارهمظفر املسلمني برجلني 

 349..............................................................بسبس وعدي يتجسسان األخبار

 350...........................................................................جناة أيب سفيان بالعري

 350...................................................رؤيا جهيم بن الصلت يف مصارع قريش

 350...........................................أبو سفيان يرسل إىل قريش يطلب منهم الرجوع

 351........................................................سلمون ببدرقريش ترتل بالعدوة وامل

 351...............................احلُباب يشري على الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبكان الرتول

 352................................................بناء العريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 352.........................................................ارحتال قريش ودعاء الرسول عليهم

 352............................................................................إسالم ابن حزام

 352............................................................ع عن القتالحماولة قريش الرجو

 353............................................................................احلنظلية ونسبها

 354.......................................................مقتل األسود بن عبداألسد املخزومي

 354.......................................................................دعاء عتبة إىل املبارزة

 354..............................................................................التقاء الفريقني

 355............................................................................تاريخ وقعة بدر

 355....................................................................ضرب الرسول ابن غزية

 355...................................................................الرسول يناشد ربه النصر

 355....................................................................أول شهيد من املسلمني

 356.................................................................الرسول حيرض على القتال

 356.....................................................................ما استفتح به أبو جهل

 356...........................................................الرسول يرمي املشركني باحلصباء

 .............................................................357ى النيب عن قتل البعض وسببه

 358............................................................................مقتل أمية بن خلف
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 359........................................................................املالئكة تشهد وقعة بدر

 359.............................................................................مقتل أيب جهل

 360........................................................................شعار املسلمني ببدر

 360.....................................اهللا صلى اهللا عليه وسلمرأس عدو اهللا بني يدي رسول 

 362..............................................حديث بني أيب بكر و ابنه عبدالرمحن يوم بدر

 362..................................................................طرح املشركني يف القليب

 362.......................................................................شعر حسان يف ذلك

 364..................................................ذكر الفيء ببدر ، واختالف املسلمني فيه

 364...................................................................................بشرى الفتح

 365.............................................................................الرجوع إىل املدينة

 ..........................................365نئة املسلمني الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالفتح

 365..........................................................................قتل النضر وعقبةم

 366.....................................................بلوغ مصاب قريش يف رجاهلا إىل مكة

 368.......................................قريش تنوح على قتالها وشعر األسود يف رثاء أوالده

 368.........................................................فداء أسرى قريش وفداء أيب وداعة

 368.......................................................................فداء سهيل بن عمرو

 369...................................................................النهي عن التمثيل بالعدو

 369.........................................................أسر عمرو بن أيب سفيان و إطالقه

 370...............................................قصة زينب بنت الرسول وزوجها أيب العاص

 371..............................................خروج زينب إىل املدينة وما أصاا عند خروجها

 371.....................................................تأهبها و إرسال الرسول رجلني ليصحباها

 371............................................................بهند حتاول أن تعرف أمر زين

 372..............................................كنانة يرجع بزينب حىت دأ األصوات ضدها

 373...........................................................شعر هند وكنانة يف هجرة زينب

 373.............................................الرسول يستبيح دم هبار الذي روع ابنته زينب

 374..................................املسلمون يردون على أيب العاص ماله ، وإسالمه بعد ذلك

 374...........................................................د زينب إىل أيب العاصالرسول ير
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 375.....................مثل من أمانة أيب العاص زوج زينب ابنة الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 375..................................................................الذين أطلقوا من غري فداء

 375..........................................ما مدح به أبو عزة الرسول عندما أطلقه بغري فداء

 376........................................................................مقدار الفداء لألسري

 376.............................إسالم عمري بن وهب بعد حتريض صفوان له على قتل الرسول

 376...........................................................صفوان حيرضه على قتل الرسول

 376.......................................................رؤية عمر له و إخباره الرسول بأمره

 377........................................................من دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم

 377.............................................................عمري يدعو إىل اإلسالم يف مكة

 378.......................من رأى إبليس عندما نكص على عقبيه يوم بدر ، و ما نزل يف ذلك

 378.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 379............................................................................املطعمون من قريش

 379..................................................................................من بين هاشم

 379..........................................................................من بين عبد مشس

 379...............................................................................من بين نوفل

 379............................................................................من بين عبدالدار

 379................................................................................نسب النضر

 379..............................................................................من بين خمزوم

 379................................................................................من بين مجح

 380...............................................................................من بين سهم

 380...............................................................................من بين عامر

 380................................................................أمساء خيل املسلمني يوم بدر

 380....................................................نزول سورة األنفال تصف أحداث بدر

 380..........................................ما نزل يف تقسيم الفيء بعد اختالف املسلمني فيه

 380....................................................ما نزل يف خروج املسلمني ملالقاة قريش

 381...........................................ما نزل يف تبشري املسلمني وحتريضهم على القتال

 381.................................................ما نزل يف رمي الرسول املشركني باحلصباء
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 382.......................................................................ما نزل يف االستفتاح

 382...................................................لرسولالقرآن حيض املسلمني على طاعة ا

 382..............................................................تذكري الرسول بنعمة اهللا عليه

 383............................................ما نزل يف غرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم

 383......................................................... و بدر  "    يا أيها املزمل    "  املدة بني 

 384...............................................................ما نزل يف معاوين أيب سفيان

 384..............................................................كفارما نزل من األمر بقتال ال

 384.....................................................ما نزل يف تقسيم الفيء واسباب النصر

 385...............................................ما نزل يف لطفه تعاىل به صلى اهللا عليه وسلم

 385...........................................ما نزل يف وعظ املسلمني وتعليمهم فنون احلرب

 387.................................................................ما نزل يف املغامن واألسارى

 387...............لتواد والوالية بني املسلمني ، و رد املواريث إىل أهلهااحلض على التواصل وا

 387....................................................................من حضر بدرا من املسلمني

 388............................................................من شهدها من بين هاشم و املطلب

 388..........................................................................من بين عبد مشس

 389.........................................................................من حلفاء بين كبري

 389...............................................................................من بين نوفل

 389................................................................................من بين أسد

 389............................................................................من بين عبدالدار

 390...............................................................................من بين زهرة

 390.................................................................................من بين تيم

 391..............................................................................من بين خمزوم

 391...................................................................من بين عدي و حلفائهم

 392....................................................................من بين مجح و حلفائهم

 392...............................................................................من بين عامر

 392.............................................................................من بين احلارث

 392...........................................................عدد من شهد بدرا من املهاجرين
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 393.....................................................................من شهد بدرا من األنصار

 393.............................................................................من بين عبداألشهل

 393..........................................................من بين عبيد بن كعب و حلفائهم

 394..............................................................................من بين حارثة

 394................................................................................من بين أمية

 394....................................................................من بين عبيد و حلفائهم

 395...............................................................................من بين ثعلبة

 395................................................................من بين جحجىب و حلفائهم

 395................................................................................من بين غنم

 396..................................................................من بين معاوية و حلفائهم

 396..............................................................عدد من شهد بدرا من األوس

 396................................................................................من بين زيد

 396...............................................................................من بين عدي

 397................................................................................من بين أمحر

 397..............................................................................من بين جشم

 397..............................................................................من بين جدارة

 397...............................................................................من بين األجبر

 397..............................................................................من بين عوف

 398....................................................................من بين جزء و حلفائهم

 398................................................................................من بين سامل

 398...............................................................................من بين أصرم

 398................................................................................من بين دعد

 399...................................................................من بين لوذان و حلفائهم

 399.............................................................................من بين ساعدة

 399...................................................................من بين البدي و حلفائهم

 399..................................................................من بين طريف و حلفائهم

 400..............................................................................من بين جشم
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 400..............................................................................نسب اجلموح

 400........................................................................من بين عبيد و حلفائهم

 400..................................................................................من بين خناس

 401.............................................................................من بين النعمان

 401...............................................................................من بين سواد

 401............................................................................... بين زريقمن

 402...............................................................................من بين خالد

 402...............................................................................من بين خلدة

 402............................................................................من بين العجالن

 402..............................................................................من بين بياضة

 403..............................................................................من بين حبيب

 403..............................................................................من بين النجار

 403..............................................................................من بين عسرية

 403..............................................................................من بين عمرو

 403.......................................................................من بين عبيد بن ثعلبة

 403....................................................................من بين عائذ و حلفائهم

 403................................................................................من بين زيد

 404...................................................................من بين سواد و حلفائهم

 404......................................................................من بين عامر بن مالك

 404.....................................................................من بين عمرو بن مالك

 404.....................................................................من بين عدي بن عمرو

 405....................................................................من بين عدي بن النجار

 405....................................................................من بين حرام بن جندب

 405..........................................................حلفائهممن بين مازن بن النجار و

 405..................................................................من بين خنساء بن مبذول

 406......................................................................من بين ثعلبة بن مازن

 406.....................................................................ن بين دينار بن النجارم
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 406.............................................................عدد من شهد بدرا من اخلزرج

 406.......................................................أمساء الذين فات ابن إسحاق ذكرهم

 406.................................................عدد من شهد بدرا من املهاجرين واألنصار

 407..............................................................من استشهد من املسلمني يوم بدر

 407...................................................................بالقرشيون من بين عبداملطل

 407...............................................................................من بين زهرة

 407...............................................................................من بين عدي

 407...............................................................................ومن األنصار

 407.................................................................من بين احلارث بن اخلزرج

 407...............................................................................من بين سلمة

 408..............................................................................من بين حبيب

 408..............................................................................من بين النجار

 408................................................................................من بين غنم

 408.................................................................من قتل ببدر من املشركني

 408..............................................................................من عبد مشس

 409...............................................................................من بين نوفل

 409................................................................................من بين أسد

 409............................................................................من بين عبدالدار

 409.........................................................................من بين تيم بن مرة

 410..............................................................................من بين خمزوم

 411...............................................................................من بين سهم

 411................................................................................من بين مجح

 411...............................................................................من بين عامر

 412.................................................................ذكر أسرى قريش يوم بدر

 412..............................................................................من بين هاشم

 413.............................................................................من بين املطلب

 413................................................................من بين عبد مشس وحلفائهم
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 413.....................................................................من بين نوفل وحلفائهم

 413.................................................................من بين عبدالدار وحلفائهم

 413.....................................................................من بين أسد وحلفائهم

 413..............................................................................من بين خمزوم

 414...............................................................................من بين سهم

 414...............................................................................من بين جمح

 414...............................................................................من بين عامر

 414.............................................................................من بين احلارث

 415...................................................................قيل من الشعر يف يوم بدرما 

 415.....................................................................ما قاله محزة بن عبداملطلب

 417........................................................شعر لعلي بن أيب طالب يف يوم بدر

 418.........................................................شعر ضرار بن اخلطاب يف يوم بدر

 420....................................................شعر حسان بن ثابت يرد على ابن الزبعرى

 420..................................................................ر أيضاًشعر حلسان يف يوم بد

 421.....................................................شعر احلارث بن هشام يرد على حسان

 422...............................................................شعر آخر حلسان يف يوم بدر

 425..........................................................شعر لكعب بن مالك يف يوم بدر

 426........................شعر طالب يف مدحه صلى اهللا عليه وسلم ، وبكاء أصحاب القليب

 426............................................ي أبا جهل بعد غزوة بدرضرار بن اخلطاب يرث

 427................................................................احلارث يرثي أخاه أبا جهل

 427................................................شعر أيب بكر بن األسود يف رثاء قتلى قريش

 428.........................................أمية بن أيب الصلت يرثي من أصيب من قريش يوم بدر

 429..........................................................شعر أمية يف رثاء زمعة وقتلى بين أسد

 430...........................................................عر معاوية بن زهري يف يوم بدرش

 432....................................................شعر هلند بنت عتبة تبكي أباها يوم بدر

 434...................................رثاء هند بنت أثاثة بن عباد بن املطلب لعبيدة بن احلارث

 434.................................................شعر قتيلة بنت احلارث تبكي أخاها النضر
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 435.......................................................................تاريخ الفراغ من بدر

 435.........................................................................غزوة بين سليم بالكدر

 435..................................................................................غزوة السويق

 435...................................................اعتداء أيب سفيان وخروج الرسول خلفه

 436.............................................................سبب تسمية هذه الغزوة بامسها

 436..............................................................................غزوة ذي أمر

 437......................................................................غزوة الفرع من حبران

 437.............................................................................أمر بين قينقاع

 437.......................................ما قاله هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وردهم عليه

 437.....................................................................ما نزل فيهم من القرآن

 437.......................................بنو قينقاع أول من نقض عهده صلى اهللا عليه وسلم

 437................................................................سبب حرب املسلمني إياهم

 438...........................................تدخل ابن أُيب يف شأم معه صلى اهللا عليه وسلم

 438.....................................................................مدة حصار بين قينقاع

 438........................... القرآن ويف ابن أيبخلع ابن الصامت بين قينقاع وما نزل فيه من

 439.................................................................سرية زيد بن حارثة إىل القردة

 439.....................................................................زيد بن حارثة يصيب العري

 439...............................................................ما قاله حسان يف هذه الغزوة

 440...................................................................مقتل كعب بن األشرف

 440..................................ما قاله كعب حتريضا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 441..................................................ما ردت به امرأة من املسلمني على كعب

 442...............................................تشبيب كعب بنساء املسلمني واحليلة يف قتله

 443.....................................................ما قاله كعب بن مالك يف هذه احلادثة

 444..............................................................ما قاله حسان يف هذه احلادثة

 444........................................................................أمر حميصة وحويصة

 444............................................لوم حويصة ألخيه حميصة لقتله يهوديا مث إسالمه

 444................................................................ما قاله حميصة يف ذلك شعرا
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 445............................................................رواية أخرى يف قتل حميصة اليهودي

 445......................................................املدة بني قدوم الرسول حبران وغزوة أحد

 445.................................................................................غزوة أحد

 445..........................................................من حدث ابن إسحاق بغزوة أحد

 446.....................................................................ما نزل فيهم من القرآن

 446.....................................................................اجتماع قريش للحرب

 447...................................................................عند حطيم الكعبة املعظم

 447....................................................................خروج قريش ومن معها

 447.......................................وسلم ومشاورته القومرؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 447.................................مطالبة بعض املسلمني للخروج ملالقاة الكفار خارج املدينة

 448.............................................................................اخنذال املنافقني

 449................................................ما تفاءل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 449............................................ما فعله مربع املنافق حني سلك املسلمون حائطه

 449........................................................................نزول الرسول بأحد

 450.........................الرسول جييز من هم يف سن اخلامسة عشرة ومن مل جيزهم الرسول

 450........................................................................أبو دجانة وشجاعته

 450.......................................................................أمر أيب عامر الفاسق

 451...........................................................أبو سفيان وامرأته حيرضان قريشا

 451.......................................................لكفارحتريض هند ومن معها جيش ا

 451.............................................................................شعار املسلمني

 451.........................................................................متام قصة أيب دجانة

 452.................................................................................استشهاد محزة

 452...................................................................حديث وحشي يف قتله محزة

 452..........................................وحشي حيدث الضمري وابن اخليار عن قتله محزة

 454..........................................................وحشي حيدث الرسول بقتله محزة

 454...................................................................خلع وحشي من الديوان

 454.................................................................استشهاد مصعب بن عمري
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 455.......................................................................خرب عاصم بن ثابت

 455................................................ غسيل املالئكة  :  استشهاد حنظلة الذي مسي 

 457....................................................................الزبري يذكر سبب اهلزمية

 457...............................................................حسان يذكر شجاعة صؤاب

 458..........................................................شعر حسان يف شجاعة عمرة احلارثية

 458....................................................................ا أصاب الرسول يوم أحدم

 459.................................................شعر حسان يف عتبة وما أصاب به الرسول

 459.........................................من شجاعة أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 460.....................................................شجاعة أيب دجانة وسعد بن أيب وقاص

 460...................................................................شجاعة قتادة بن النعمان

 460......................................................................نضرما فعله أنس بن ال

 460.............................................................جراحات عبدالرمحن بن عوف

 461....................كعب بن مالك يعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد إشاعة مقتله

 461.........................................................................مقتل أيب بن خلف

 461.......................................ما حتقق من وعده صلى اهللا عليه وسلم أيب بن خلف

 462.......................................................تل أيب بن خلفما قاله حسان يف مق

 462...............................................................انتهاء الرسول إىل فم الشعب

 462...................................................سعد بن أيب وقاص حيرص على قتل عتبة

 463.......................................................عمر يصعد إىل قريش اجلبل ويقاتلهم

 463......................................................................معاونة طلحة الرسول

 463...............................................صالة الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعدا

 463....................................................................مقتل اليمان وابن وقش

 464..................................................................مقتل حاطب و مقالة أبيه

 464.....................................................منافقا كما حدث الرسولمقتل قزمان 

 464....................................................................................مقتل خمرييق

 465......................................................................ما فعله احلارث بن سويد

 465...........................................................حتقيق ابن هشام فيمن قتل اُذَّر
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 465..................................................................................أمر أصريم

 466.........................................................................هند ومتثيلها حبمزة

 466.............................................شعر هند بنت أثاثة يف الرد على هند بنت عتبة

 467...................................................................شعر هلند بنت عتبة أيضاً

 467..............................................حتريض عمر حلسان على هجو هند بنت عتبة

 467.................................................استنكار احلليس على أيب سفيان متثيله محزة

 468...............................................................أبو سفيان يشمت باملسلمني

 468..................................................................توعد أيب سفيان املسلمني

 468....................................................................علي خيرج يف أثر قريش

 468.......................................................................موت سعد بن الربيع

 469............................................الرسول حيزن على محزة ويتوعد املشركني باملثلة

 469..................................................................ما نزل يف النهي عن املثلة

 470........................................ صالة اجلنازة على محزةصالته صلى اهللا عليه وسلم

 470...............................................................حزن صفية على أخيها محزة

 470...............................................................................دفن الشهداء

 471.......................................................................حزن محنة على محزة

 471..................................................................بكاء نساء األنصار على محزة

 471..................................................................................املرأة الدينارية

 472.............................................................................غسل السيوف

 472..........................................................................غزوة محراء األسد

 473................................................من جرح بأحد يواصلون اجلهاد مع الرسول

 473...........................................استعمال ابن أم مكتوم على املدينة يف هذه الغزوة

 473.........................................................................شأن معبد اخلزاعي

 474.......................................................الوعيدرسالة أيب سفيان مع الركب ب

 474.................................................كف صفوان أليب سفيان عن معاودة الكرة

 474.....................................................قتل الرسول أبا عزة ومعاوية بن املغرية

 475......................................................................مقتل معاوية بن املغرية
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 475.........................................................شأن عبداهللا بن أيب بعد غزوة أحد

 475...................................................................متحيص املؤمنني يوم أحد

 476............................................................ذكر ما أنزل اهللا يف أحد من القرآن

 476.................................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 477............................................................. ابن هشام لبعض الغريبتفسري

 478.............................................................................النهي عن الربا

 478...............................................................ذكر ما أصام وتعزيتهم عنه

 479.....................................................................دعوة اجلنة للمجاهدين

 479...................................................................ذكره أن املوت بإذن اهللا

 480..................................................ذكر شجاعة ااهدين من قبل مع األنبياء

 480.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 481.............................................................حتذيره إياهم من إطاعة الكفار

 482..............................................................م عن نبيهمتأنيبه إياهم لفراره

 482...............................................حتذيرهم أن يكونوا ممن خيشون املوت يف اهللا

 483.................................................................ذكره رمحة الرسول عليهم

 483...........................................................................ما نزل يف الغلول

 484..........................................................فضل اهللا على الناس ببعث الرسل

 484.....................................................................ذكره املصيبة اليت أصابتهم

 485.............................................................................الترغيب يف اجلهاد

 485..............................................................................فضل الشهادة

 486...............................................ذكر من خرجوا مع الرسول إىل محراء األسد

 487..........................................................ذكر من استشهد بأحد من املهاجرين

 487..............................................................................من بين هاشم

 487................................................................................من بين أمية

 487............................................................................من بين عبدالدار

 487..............................................................................من بين خمزوم

 487........................................................نصارذكر من استشهد بأحد من األ
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 488...................................................................................من راتج

 488................................................................................من بين ظفر

 488..............................................................................من بين ضبيعة

 488................................................................................من بين عبيد

 488...............................................................................من بين ثعلبة

 488..............................................................................من بين السلم

 488............................................................................من بين العجالن

 488..............................................................................من بين معاوية

 489..............................................................................من بين النجار

 489.............................................................................من بين مبذول

 489..............................................................................من بين عمرو

 489...............................................................................من بين عدي

 489...............................................................................من بين مازن

 489...............................................................................من بين دينار

 489.............................................................................من بين احلارث

 490...............................................................................من بين األجبر

 490.............................................................................من بين ساعدة

 490.............................................................................من بين طريف

 490..............................................................................من بين عوف

 490..............................................................................من بين احلبلى

 490...............................................................................من بين سلمة

 491...............................................................................من بين سواد

 491...............................................................................من بين زريق

 491....................................................................عدد من استشهد بأحد

 491.................................................من مل يذكرهم ابن إسحاق من بين معاوية

 491..............................................................................من بين خطمة

 491.............................................................................من بين اخلزرج
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 491..............................................................................من بين عمرو

 492................................................................................من بين سامل

 492........................................................ذكر من قتل من املشركني يوم أحد

 493................................................................م أحدذكر ما قيل من الشعر يو

 493.....................................................................................شعر هبرية

 494.........................................................................ما أجابه به حسان

 494.................................................... الرد على هبريةشعر كعب بن مالك يف

 497............................................................................إجابة حسان له

 498.....................................................شعر لكعب يبكي به محزة و قتلى أحد

 498..........................................................................ما أجابه به ضرار

 499...................................................................ما قاله ابن الزبعرى يوم أحد

 500................................................................................ما أجابه حسان

 501.........................................................شعر عمرو بن العاصي يف يوم أحد

 501....................................................................رد كعب بن مالك عليه

 502...............................................................وقال ضرار بن اخلطاب أيضاً

 502.......................................................ما قاله عمرو بن العاصي يف يوم أحد

 503...................................................................ما رد به كعب بن مالك

 504.....................................................ة أصحاب اللواءشعر حسان يذكر عد

 505...................................................................ما قاله احلجاج بن عالط

 505.........................................................................حسان يبكي محزة

 507................................................................شعر حسان أيضاً يف بكاء محزة

 508..........................................................ما قاله كعب بن مالك يف رثاء حلمزة

 509................................................................ما قاله كعب يف غزوة أحد

 511...............................................................شعر ابن رواحة يف رثاء محزة

 512..........................................ما قاله ضرار بن اخلطاب من الشعر يف غزوة أحد

 512..............................................................ه أبو زعنة يوم أحدما ارجتز ب

 513....................................................................ما قاله عكرمة يوم أحد
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 513...............................................................ما قاله ابن الزبعرى يوم أحد

 514...............................................................ما رثت به صفية أخاها محزة

 514..............................................................ما بكت به نعم زوجها مشاسا

 514..........................................................ما قاله أبو احلكم أخو نعم يعزيها

 515.................................................................ذكر يوم الرجيع يف سنة ثالث

 515..........................................................................مقتل خبيب وأصحابه

 515........................................................................نسب عضل والقارة

 515.....................................................النفر من املسلمن الذين ذهبوا لتعليمهم

 516...............................................................................من قتل منهم

 516......................................................................... عاصمامحاية الدبر

 516...............................................بيع خبيب وابن الدثنة وقتل عبداهللا بن طارق

 517.....................................................................من قوة إميان ابن الدثنة

 517........................................................................دعوة خبيب ومقتله

 518.........................................................ما نزل يف سرية الرجيع من القرآن

 519.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 519.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 519......................................................................شعر خبيب قبل صلبه

 520..........................................................................حسان يرثي خبيبا

 521...................................................................من اجتمعوا لقتل خبيب

 521...........................................................حسان يهجو هذيل لقتلهم خبيبا

 523................................................................بيباً وأصحابهحسان يرثي خ

 523............................................................حديث بئر معونة يف صفر سنة أربع

 523.................................................................................بعث بئر معونة

 524...................................................................سبب إرسال بعث معونة

 524...........................................................................من رجال البعث

 524.........................ابن أمية و املنذر و موقفهما من القوم بعد علمهما مبقتل أصحاما

 525.............................................................ثأر عمرو بن أمية من العامريني
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 525.............................................................حزن الرسول من عمل أيب براء

 525....................................................................ة بعد مقتلهأمر ابن فهري

 525...............................................................سبب إسالم جبار بن سلمى

 526.......................................شعر حسان يف حتريض بين براء على عامر بن الطفيل

 526...........................................................................طعن ربيعة عامر

 526.......................................................عبداهللا بن رواحة يرثي نافع بن بديل

 527.................................................................رثاء حسان قتلى بئر معونة

 527......................................................شعر كعب بن مالك يف يوم بئر معونة

 527..............................................................................نسب القرطاء

 527..........................................................ري يف سنة أربعأمر إجالء بين النض

 527.............................................حماولتهم الغدر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 528.......................................علمه صلى اهللا عليه وسلم بغدرهم واستعداده حلرم

 528......................................................................تاريخ غزو بني النضري

 528.........................................................................حصار الرسول هلم

 528................................... طلبهم الصلح وهجرمالرهط الذي شجع بين النضري مث

 529...................................................................من هاجر منهم إىل خيرب

 529..............................................الرسول يقسم أموال بين النضري بني املهاجرين

 529....................................................................من أسلم من بين النضري

 529.........................................................حتريض يامني على قتل ابن جحاش

 529............................................................ما نزل يف بين النضري من القرآن

 530.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 530.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 531.............................................ا قاله ابن لقيم العبسي من شعر يف بين النضريم

 532...............................................ما ينسب من الشعر لعلي يف قصة بين النضري

 532......................................................................ما أجابه به مساك اليهودي

 534........................................................مساك اليهودي يرد على كعب بن مالك

 534....................................................عباس بن مرداس ميدح رجال بين النضري
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 534...................................................................خوات بن جبري يرد عليه

 535.........................................ما قاله أحد الصحابة يف الرد على عباس بن مرداس

 536.............................................................غزوة ذات الرقاع يف سنة أربع

 536...........................................................................االستعداد للغزوة

 536................................................................سبب تسميتها بذات الرقاع

 536...................................................................من أسباب صالة اخلوف

 536........................................................................كيفية صالة اخلوف

 537.......................غورث يهم بقتل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما نزل فيه من قرآن

 537............................................................قصة جابر ومجله يف هذه الغزوة

 538.............................ما أصيب به صاحبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلراسة

 539....................................................ى اهللا عليه و سلمرجوع رسول اهللا صل

 539......................................................غزوة بدر اآلخرة يف شعبان سنة أربع

 539..............................خروج الرسول ملالقاة أيب سفيان ورجوع أيب سفيان أإىل مكة

 539................................................................استعماله ابن أيب على املدينة

 540................................................................رجوع أيب سفيان يف رجاله

 540..................................................................ي الضمريالرسول و خمش

 540......................................ما قاله معبد اخلزاعي من الشعر يف ناقة للرسول هوت

 540............................ما قاله أحد صحابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الغزوة

 541.......................................................................شعر حسان يف ذلك

 541.................................................................أبو سفيان يرد على حسان

 542..............................................ندل يف شهر ربيع األول سنة مخسغزوة دومة اجل

 542........................................................................................موعدها

 542............................................................استعمال ابن عرفطة على املدينة

 542..........................................................................رجوع رسول اهللا

 542.....................................................................اليهود حتزب األحزاب

 543......................................................................حتريض اليهود لغطفان

 543.............................................................خروج األحزاب من املشركني
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 543...............................................حفر اخلندق و ختاذل املنافقني و جد املؤمنني

 544............................. اخلندق مؤمنهم ومنافقهمما نزل من القرآن يف حق العاملني يف

 544.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 544............................................املسلمون يرجتزون وهم يعملون يف حفر اخلندق

 544...........................................................معجزات ظهرت يف حفر اخلندق

 545........................................................ظهور معجزة الكدية والتغلب عليها

 545......................................................... متر ابنة بشريما حتقق من الربكة يف

 545...................................................ما حتقق من الربكة يف دعوة جابر للطعام

 546.............................................بشرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفتوح

 546....................................................................وصول املشركني املدينة

 546.........................................................استعمال ابن أم مكتوم على املدينة

 547....................................ن أسد على نقض العهدحيي بن أخطب حيرض كعب ب

 547................................الرسول عليه الصالة والسالم يستوثق من نقض كعب ميثاقه

 548...........................................اخلوف يعم املسلمني و ظهور النفاق من املنافقني

 548.......................................................................مل يكن معتب منافقا

 548............................................حماولة الرسول عقد الصلح مع غطفان مث عدوله

 549......................................................من حاول عبور اخلندق من املشركني

 549..................................................................سلمان يشري حبفر اخلندق

 549................................................................علي يقتل عمرو بن عبد ود

 550...........................ما قاله علي رضوان اهللا عليه من الشعر يف قتله عمرو بن عبد ود

 550...........................................................................هجاء حسان عكرمة

 550.....................................................................سلمني يوم اخلندقشعار امل

 550.....................................................................استشهاد سعد بن معاذ

 551.........................................................................قاتل سعد بن معاذ

 551.............................................................حديث حسان يف وقعة اخلندق

 552......................................................................خداع نعيم املشركني

 553......................................................................ما أنزل اهللا باملشركني
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 553.................................................................استخبار ما حل باملشركني

 554..................................................................أبو سفيان ينادي بالرحيل

 554.................................................................رجوع حذيفة باخلرب اليقني

 554........................................................................الرجوع من اخلندق

 555..................................................................غزوة بين قريظة يف سنة مخس

 555.............................................بين قريظةأمر اهللا لرسوله على لسان جربيل حبرب 

 555..............................................................دعوة الرسول املسلمني للقتال

 555.........................................................استعمال ابن أم مكتوم على املدينة

 555..............................................................جربيل يف صورة دحية الكليب

 556.......................................................................جتمع املسلمني للقتال

 556...........................................................................حصار بين قريظة

 556.................................................................كعب بن أسد ينصح قومه

 557........................................................قصة أيب لبابة و توبته يف هذه الغزوة

 557...................................................................ما نزل يف خيانة أيب لبابة

 557................................................................موقف الرسول من أيب لبابة

 557......................................................................توبة اهللا على أيب لبابة

 558..............................................................لتوبة على أيب لبابةما نزل يف ا

 558......................................................................إسالم بعض بين هدل

 558......................................................................قصة عمرو بن سعدى

 558...............................................................حتكيم سعد يف أمر بين قريظة

 559.....................................................رضاه عليه الصالة والسالم حبكم سعد

 560..........................................................علي ينهي املعركة لصاحل املسلمني

 560...................................................................حبس بين قريظة ومقتلهم

 560...........................................................................مقتل ابن أخطب

 560........................................................شعر جبل يف مقتل حيي بن أخطب

 561.........................................................قتل امرأة واحدة من نسائهم وسببه

 561.........................................................................قصة الزبري بن باطا
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 562............................................................ظي ورفاعة بن مسوألأمر عطية القر

 562...........................................................................تقسيم يفء بين قريظة

 563...............................................................................إسالم رحيانة

 563...................................................ما نزل من القرآن يف اخلندق وبين قريظة

 564.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 564.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 566................................................................إكرام سعد بن معاذ يف موته

 567........................................................................الشهداء يوم اخلندق

 567.........................................................................من بين عبداألشهل

 567..............................................................................من بين جشم

 567..............................................................................من بين النجار

 567.............................................................تفسري ابن هشام لبعض الغريب

 568.............................................................................قتلى املشركني

 568............................................................................من بين عبدالدار

 568............................................عرض املشركني على الرسول شراء جسد نوفل

 568...............................................................................من بين عامر

 568.....................................................................الشهداء يوم بين قريظة

 568..........................................................بغزو قريشبشر الرسول املسلمني 

 569....................................................ما قيل من الشعر يف أمر اخلندق وبين قريظة

 569.........................................................................شعر ضرار بن اخلطاب

 569.............................................................كعب بن مالك يرد على ضرار

 570...................................................شعر عبداهللا بن الزبعرى يف غزوة اخلندق

 572......................................................كعب بن مالك يرد على ابن الزبعرى

 575........................................................ما بكى به مسافع عمرو بن عبد ود

 576...............................................ما قاله هبرية يف فراره ورثائه عمر بن عبد ود

 577..................................................................حسان يفتخر بقتل عمرو

 577.......................................................ما قاله حسان يف بكاء سعد بن معاذ
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 578................................................ما قاله حسان يف بكاء سعد بن معاذ وغريه

 578............................................................ما قاله حسان يف يوم بين قريظة

 579.................................................................أبو سفيان يرد على حسان

 579.............................................................جبل بن جوال يرد على حسان

 580......................................................................مقتل سالم بن أيب احلقيق

 580.................................................استئذان اخلزرج الرسول يف قتل ابن أيب احلقيق

 580..............................................................من خرج لقتل ابن أيب احلقيق

 581...............................شعر حسان يف قتل كعب بن األشرف وسالم بن أيب احلقيق

 582........................................................ذهاب عمرو ومن معه إىل النجاشي

 582...........................طلب عمرو بن العاص من النجاشي قتل عمرو بن أمية الضمري

 583.........................................................عمرو وخالد جيتمعان على اإلسالم

 583.....................................................................إسالم عثمان بن طلحة

 583.............................ما قاله ابن الزبعرى السهمي يف إسالم عثمان بن طلحة وخالد

 583.............................................................................غزوة بين حليان

 583.........................................................خروجه صلى اهللا عليه وسلم إليهم

 584....................................استعماله صلى اهللا عليه وسلم ابن أم مكتوم على املدينة

 584.............................الطريق اليت سلكها صلى اهللا عليه وسلم إليهم مث رجوعه عنهم

 584................................................................................دعاء العودة

 584..................................................ما قاله كعب بن مالك يف غزوة بين حليان

 585..............................................................................غزوة ذي قرد

 585.........................................................غارة ابن حصن على لقاح الرسول

 585.........................................................شجاعة ابن األكوع يف هذه الغزوة

 585........................................................صراخ الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 585.........................................................................هتسابق الفرسان إلي

 586..................................................الرسول و نصيحته أليب عياش بترك فرسه

 586........................................................سبق حمرز بن نضلة إىل القوم ومقتله

 586.......................................................................مقتل وقاص بن جمزز
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 587.......................................................................أمساء أفراس املسلمني

 587........................................................................القتلى من املشركني

 587....................................استعماله صلى اهللا عليه وسلم ابن أم مكتوم على املدينة

 587..................................................................تقسيم الفيء بني املسلمني

 588...........................................................................ال نذر يف معصية

 588............................................................ما قاله حسان يف غزوة ذي قرد

 588........................................غضب سعد على حسان و حماولة حسان استرضاءه

 589...........................................................شعر آخر حلسان يف يوم ذي قرد

 589...............................................................ما قاله كعب يف يوم ذي قرد

 590..................................................................شعر شداد اجلشمي لعيينة

 590.........................................................غزوة بين املصطلق يف شعبان سنة ست

 590..........................................................................................وقتها

 590................................................................استعمال أيب ذر على املدينة

 590.....................................................................سبب غزو الرسول هلم

 591...................................................ما وقع من الفتنة بني املهاجرين واألنصار

 591............................................................................... ابن أيبنفاق

 591....................................................................من أسباب نفاق ابن أيب

 592....................................................................انشغال الناس عن الفتنة

 592...........................................................تنبؤ الرسول مبوت رفاعة بن زيد

 592...............................................................ما نزل يف ابن أيب من القرآن

 592................................................................موقف عبداهللا االبن من أبيه

 593....................................................................تويل قوم ابن أيب جمازاته

 593...............................خمادعة مقيس بن صبابة يف األخذ بثأر أخيه و شعره يف ذلك

 593.............................................................................ملسلمنيشعار ا

 594..........................................................................قتلى بين املصطلق

 594................................................حديث جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها

 595.................................الوليد بن عقبة و بنو املصطلق و ما نزل يف ذلك من القرآن



ابن هشام- سرية ابن هشام  883  

 595.................................................خرب اإلفك يف غزوة بين املصطلق سنة ست

 596........................................................لفها للبحث عنهسقوط عقد عائشة وخت

 596........................................صفوان بن املعطل يعثر على عائشة و حيتملها على بعريه

 596................................................مرضها وإعراضه عليه الصالة و السالم عنها

 597.............................................................انتقاهلا إىل بيت أبيها لتمريضها

 597..................................................خطبته صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الشأن

 598....................................................................من أشاع حديث اإلفك

 598..........................................ما اقترحه املأمون بعد خطبته صلى اهللا عليه وسلم

 598..............................................................الرسول يستشري عليا و أسامة

 599..........................................................حزن عائشة ونزول القرآن برباءا

 599..............................................................استنتاج أيب أيوب طهر عائشة

 599........................................................ يف حديث اإلفكما نزل من القرآن

 600...................................أبو بكر ميتنع عن اإلنفاق على مسطح ورجوعه عن ذلك

 600.......................................................تفسري ابن هشام لبعض ألفاظ القرآن

 601..................................................................صفوان حياول قتل حسان

 602............................................................شعر يف هجاء حسان و مسطح

 603................................................................أمر احلديبية يف آخر سنة ست ،

 603..........................................................................وذكر بيعة الرضوان ،

 603..............................والصلح بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني سهيل بن عمرو

 603................................................................................خروج الرسول

 603...............................................من استعمله صلى اهللا عليه وسلم على املدينة

 603.......................................................استنفاره صلى اهللا عليه وسلم العرب

 603...............................ما قاله عليه الصالة و السالم عندما علم أن قريشا تريد منعه

 604................................................................  : جتنب الرسول لقاء قريش 

 604..................................................  : الذي نزل بسهم الرسول يف طلب املاء 

 604...............................................  : شعر لناجية يثبت أنه حامل سهم الرسول 

 605................................................  : اعة بني الرسول وقريش بديل ورجال خز



ابن هشام- سرية ابن هشام  884  

 605.........................................................  : مكرز رسول قريش إىل الرسول 

 605....................................................  : احلليس رسول من قريش إىل الرسول 

 606..........................................  : عروة بن مسعود رسول من قريش إىل الرسول 

 607........................................................  : خراش رسول الرسول إىل قريش 

 607......................  :  القرشيون الذين أرسلتهم قريش للعدوان مث عفا عنهم الرسول النفر

 607...........................................................  : عثمان رسول حممد إىل قريش 

 607......................................................................  : إشاعة مقتل عثمان 

 608...............................................................................بيعة الرضوان

 608...........................................  : مبايعة الرسول الناس على احلرب وختلف اجلد 

 608............................................................................  : أول من بايع 

 608......................................................................................أمر اهلدنة

 609...............................................................   عمر ينكر على الرسول الصلح 

 609................................................................   علي يكتب شروط الصلح 

 609....................................  : دخول خزاعة يف عهد حممد وبين بكر يف عهد قريش 

 610..................................................................  : من شهدوا على الصلح 

 610.....................................................  : حنر الرسول وحلق فاقتدى به الناس 

 611...................................................  : دعوة الرسول للمحلقني مث للمقصرين 

 611....................................................  : أهِدى الرسول مجالً فيه برة من فضة 

 611........................................................................ : نزول سورة الفتح 

 611..............................................................................  : ذكر البيعة 

 611..........................................................................  : ذكر من ختلف 

 612...........................................................  : ذكر كف الرسول عن القتال 

 612..........................................................  : تفسري ابن هشام لبعض الغريب 

 613..........................................ما جرى عليه أمر قوم من املستضعفني بعد الصلح

 613...............................................  : جميء أيب بصري إىل املدينة وطلب قريش له 

 613..........................................  : قتل أيب بصري للعامري ومقالة الرسول يف ذلك 

 614......................  : اجتماع احملتبسني إىل أيب بصرية وإيذاؤهم قريشاً وإيواء الرسول هلم 



ابن هشام- سرية ابن هشام  885  

 614........................................  : أراد سهيل ودي أيب بصري وشعر موهب يف ذلك 

 615.......................................................................أمر املهاجرات بعد اهلدنة

 615.......................................................   ردها هجرة أم كلثوم إىل رسول وإباؤه 

 615...........................................................   تفسري ابن هشام لبعض الغريب 

 616...........................................  : سؤال ابن إسحاق الزهري عن آية املهاجرات 

 616.....................................................ذكر املسري إىل خيرب يف احملرم سنة سبع

 616........................................................................  : اخلروج إىل خيرب 

 616................................................................  : استعمال منيلة على املدينة 

 617........................................  : ارجتاز ابن األكوع ودعاء الرسول له واستشهاده 

 617.......................................................  : دعاء الرسول ملا أشرف على خيرب 

 617..........................................................  : فرار أهل خيرب ملا رأوا الرسول 

 618.......................................................  : منازل الرسول يف طريقة إىل خيرب 

 618...............................................  :  معونة خيرب مث اخنذا هلم غطفان وحماولتهم

 618...............................................................  : افتتاح رسول اهللا احلصون 

  :  .........................................................618ى الرسول يوم خيرب عن أشياء 

 619...................................................................شأن بين سهم األسلميني

 619...................................................................  : مقتل مرحب اليهودي 

 620.................................................................  : مقتل ياسر أخو مرحب 

 621.....................................................................  : شأن علي يوم خيرب 

 621.......................................................  : حديث أيب اليسر كعب بن عمرو 

 622....................................................................  :  أم املؤمنني أمر صفية

 622........................................................................   عقوبة كنانة بن الربيع 

 623...................................................................   مصاحلة الرسول أهل خيرب 

 623.......................................................................   أمر الشاة املسمومة 

 624...............................................................  : رجوع الرسول إىل املدينة 

 624........................................................... : ابن مغفل وجراب شحم أصابه 

 624.............................................  : بناء الرسول بصفية وحراسة أيب أيوب للقبة 



ابن هشام- سرية ابن هشام  886  

 625...................................................  : تطوع بالل للحراسة وغلبة النوم عليه 

 625............................................................  : شعر البن القيم يف فتح خيرب 

 626..........................................................  : تفسري ابن هشام لبعض الغريب 

 626...............................................  : شهود النساء خيرب وحديث املرأة الغفارية 

 626................................................................  : شهداء خيرب من بين أمية 

 627.............................................................................  : من بين أسد 

 627.............................................................................  : صار من األن

 627................................................................................  : من زريق 

 627............................................................................... : من األوس 

 627...........................................................................  : من بين عمرو 

 627................................................................................  : من غفار 

 627................................................................................  : من أسلم 

 627............................................................................  : من بين زهرة 

 628.............................................................................  : من األنصار 

 628.........................................................أمر األسود الراعي يف حديث خيرب

 628......................................................................  : ده إسالمه واستشها

 628..............................................................أمر احلجاج بن عالط السلمي

 628..............................................................  : حيلته يف مجع ماله من مكة 

 629.........................................  : العباس يستوثق من خرب احلجاج ويفاجئ قريشاً 

 630................................................................  : شعر حسان يف يوم خيرب 

 630...............................................  :  شعر حسان يف عذر أمين لتخلفه عن خيرب

 630....................................................................شعر ناجية يف يوم خيرب

 631........................................................ : شعر كعب بن مالك يف يوم خيرب 

 631...................................................................ذكرمقاسم خيرب وأمواهلا

 631....................................................................  : الشق ونطاة والكتيبة 

 632............................................................  : عدة من قسمت عليهم خيرب 

 632...............................................................  : قسمة األسهم على أرباا 



ابن هشام- سرية ابن هشام  887  

 633...............................................  : عهد الرسول إىل نسائه بنصيبهن يف املغامن 

 633........................................................... : سول عند موته ما أوصى به الر

 634...............................................................  : مصاحلة الرسول أهل فدك 

 634.............تسمية النفر الداريني الذين أوصى هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب

 634..................................................................................  : نسبهم 

 634........................................................  : خرص ابن رواحة على أهل خيرب 

 634...................................................  :  ودية الرسول إىل أهله مقتل ابن سهل

 635.........................................................  : إجالء اليهود عن خيرب أيام عمر 

 636........................................................   قسمة عمر لوادي القرى بني املسلمني 

 637.......................ذكر قدوم جعفر بن أيب طالب من احلبشة وحديث املهاجرين إىل احلبشة

 637.................................................................  فرح الرسول بقدوم جعفر 

 640......................................................  : تولية عمر النعمان على ميسان مث عزله 

 642..........................................  . وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض احلبشة 

 642.......................................................... القعدة سنة سبععمرة القضاء يف ذي

 642.........................................................   خروج الرسول معتمراً يف ذي القعدة 

 643...................................................................  ابن األضبط على املدينة 

 643..........................................................  : سبب تسميتها بعمرة القصاص 

 643..........................................................  : سبب اهلرولة بني الصفا واملروة 

 643................................................  : قة الرسول ارجتاز ابن رواحة وهو يقود نا

 644...................................................................  : زواج الرسول مبيمونة 

 644...........................  : إرسال قريش حويطباً إىل الرسول يطلب منه اخلروج من مكة 

 644......................................................  : ما نزل من القرآن يف عمرة القضاء 

 645..........ذكر غزوة مؤتة يف مجادى األوىل سنة مثان ومقتل جعفر وزيد وعبداهللا بن رواحة

 645..................................................  : بعث الرسول إىل مؤتة واختياره األمراء 

 645..............................................  : بكاء ابن رواحة خمافة النار وشعره للرسول 

 646..................................  : ختوف الناس من لقاء هرقل وشعر ابن رواحة يشجعهم 

 646....................................................  : تشجيع ابن رواحة للناس على القتال 



ابن هشام- سرية ابن هشام  888  

 647...............................................................................  : لقاء الروم 

 647.....................................................................  : مقتل زيد بن حارثة 

 647......................................................................  : إمارة جعفر ومقتله 

 648..................................................................  : احة مقتل عبداهللا بن رو

 648...............................................................  : إمارة خالد وحسن تصرفه 

 649..................................................................  : الرسول يتنبأ مبا حدث 

 649...................................................  : حزن الرسول على جعفر ووصيته بآله 

 650...............................................  : شعر قطبة يف قتله ابن زافلة يف غزوة مؤتة 

 650....................................................................  : ما قالته كاهنة حدس 

 650..................................................................  : الرسول يلتقي باألبطال 

 651.........................................ما قيل من الشعر يف غزوة مؤتة ما قاله ابن املسحر

 651.........................................................حسان بن ثابت يبكي شهداء مؤتة

 654.................ذكر األسباب املوجبة للسري إىل مكة وذكر فتح مكة يف شهر رمضان سنة مثان

 654......................................................................   تال بني بكر وخزاعة الق

 655........................................................   شعر متيم يعتذر من فراره عن منبه 

 656................................................  : شعر حسان يف احلرب بني كنانة وخزاعة 

 657........  : ذهاب ابن ورقاء إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم شاكياً وتعرف أيب سفيان أمره 

 657............................................  : خروج أيب إىل املدينة سفيان للصلح وإخفاقة 

 658.....................................................................  : االستعداد لفتح مكة 

 659........................................................  : حسان حيث الناس على فتح مكة 

 659...........................................................  : ر أهل مكة كتاب حاطب حيذ

 659.........................................................  : اخلرب من السماء مبا فعل حاطب 

 660.................................................................  : خروج الرسول إىل مكة 

 660........................................................  : تلمس قريش أخباره عليه السالم 

 660...........................................................................  : هجرة العباس 

 661........................................  : إسالم أيب سفيان بن احلارث وعبداهللا بن أيب أمية 

 661..........................................................  : ما أنشده أبو سفيان يف إسالمه 



ابن هشام- سرية ابن هشام  889  

 662.......................................  : إسالم أيب سفيان على يدي العباس بن عبداملطلب 

 663............................................................  : عرض اجليش على أيب سفيان 

 663.................................................  : كتيبته صلى اهللا عليه وسلم يف فتح مكة 

 664...............................................................  : ر أهل مكة أبو سفيان حيذ

 664.......................................................  : وصوله عليه السالم إىل ذي طوى 

 664.............................................................................   إسالم أيب قحافة 

 665..................................................................................   دخول مكة 

 665....................................   املهاجرون خيشون من شدة سعد بن عبادة على قريش 

 665.............................................................................  : طريق الفتح 

 666.......................................................  : ما قاله محاس من الشعر يوم الفتح 

 666............................................................  : شعار املسلمني يوم فتح مكة 

 666................................................  : نيب صلى اهللا عليه وسلم بقتلهم من أمر ال

 667.........................................  : سبب أمر الرسول بقتل سعد وشفاعة عثمان فيه 

 667...............................................  : أمساء من أمر الرسول بقتلهم وسبب ذلك 

 668..............................  : قصة الرجلني اللذين أمنتهما أم هانئ وصالة الفتح يف بيتها 

 668.............................................................. : الرسول يدخل البيت احلرام 

 668.....................................................  : ما قاله عليه السالم على باب الكعبة 

 669......................................................  : إقرار أمر السدانة لعثمان بن طلحة 

 669................................  : سه صلى اهللا عليه وسلم ما كان يف الكعبة من الصور طم

 669.....................................................  : مكان صالته عليه السالم من البيت 

 670..................................................  : به إسالم عتاب واحلارث بن هشام وسب

 670..................................................................  : خراش يقتل ابن األثوع 

 671...................................................   أبو شريح يذكر عمرو بن الزبري حبرمة مكة 

 671.........................................................   أول قتيل وداه عليه السالم يوم الفتح 

 671.....................................................   ختوف األنصار من بقاء الرسول مبكة 

 672...........................................................................  : كسر األصنام 

 672..................................................................  : األمان لصفوان بن أمية 



ابن هشام- سرية ابن هشام  890  

 673..................................................................  : إسالم عكرمة وصفوان 

 675.......................................................................  : ة من فتح مكة عد

 675................................................................  : شعر حسان يف فتح مكة 

 676....................................................  : أنس بن زنيم يعتذر مما قاله ابن سامل 

 677.......................................................  : ما قاله بديل يف الرد على ابن زنيم 

 677.........................................................  : شعر جبري بن زهري يف يوم الفتح 

 677......................................................  : داس يف فتح مكة شعر عباس بن مر

 678........................................................................إسالم عباس بن مرداس

 678.......................................................................  سبب إسالم ابن مرداس 

 679...........................................................  : وصاة الرسول له وما كان منه 

 683...............................................................مسري خالد بن الوليد هلدم العزى

 684..............................................................غزوة حنني يف سنة مثان بعد الفتح

 684...........................................................................   اجتماع هوازن 

 684..............................................................  : ما أشار به دريد بن الصمة 

 685..............................................  : حدرد عيناً على خزاعة بعث عبداهللا بن أيب 

 686..........................................................  : استعارة الرسول أدراع صفوان 

 686..........................................................  : من أمره عليه السالم على مكة 

 686......................................................................  : قصيدة ابن مرداس 

 687........................................................................  : قصة ذات أنواط 

 687........................................... :  ثبات الرسول وبعض الصحابة يف لقاء هوازن 

 688.......................................................  : من ثبت معه صلى اهللا عليه وسلم 

 688....................................  : أبو سفيان بن حرب وبعض الناس يشمت باملسلمني 

 688......................................................................  : حسان يهجو كلدة 

 689..................................  : شيبة بن طلحة حياول قتل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 689........................................................................  : ني النصر للمسلم

 689...........................................................  : قتل علي صاحب راية هوازن 

 690......................................................................  : أم سليم يف املعركة 



ابن هشام- سرية ابن هشام  891  

 690..........................................................  : شعر مالك بن عوف يوم حنني 

 691...................................................................  : من قتل قتيالً فله سلبه 

 691....................................................................  : املالئكة حتضر القتال 

 691............................................................................  : هزمية هوازن 

 692.............................................  : هروب قارب بن األسود مع قومه يوم حنني 

 692............................................  :  هجاء قارب وقومه شعر عباس بن مرداس يف

 693..............................................................................  : مقتل دريد 

 694.....................................................  : شعر عمرة بنت دريد يف مقتل أبيها 

 695.............................................................  : استشهاد أيب عامر األشعري 

 695.................................................................  : دعاء الرسول لبين رئاب 

 695..........................................................  : شعر ملالك بن عوف يوم حنني 

 695....................................................................   لقاء الزبري بعض املنهزمني 

 696.......................................................   شعر سلمة بن دريد يف فراره يوم حنني 

 696..........................................   من حديث أيب عامر األشعري ومقتله يوم حنني 

 697..................................................................  : الشيماء أخت الرسول 

 697.....................................................................  : ما أنزل اهللا يف حنني 

 697............................................................................  : شهداء حنني 

 698.....................................................................  : سبايا حنني وأمواهلا 

 698.....................................................................  : شعر جبري يوم حنني 

 698........................................................  : شعر لعباس بن مرداس يوم حنني 

 699.....................................................  : شعر آخر البن مرداس يف يوم حنني 

 704...................................................  : شعر ضمضم بن احلارث يف يوم حنني 

 705..........................................  : شعر أيب خراش يرثي ابن عمه زهري بن العجوة 

 708...................................................... سنة مثانذكر غزوة الطائف بعد حنني يف

 708..................................................................................   فلول ثقيف 

 708............................................................   املتخلفون عن حنني والطائف 

 708...................................................  : شعر كعب بن مالك يف غزوة الطائف 
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 710......................................................................  : الطريق إىل الطائف 

 710.......................................................  : أول من رمى باملنجنيق يف اإلسالم 

 710.............................................................................  : يوم الشدخة 

 711........................................  : أبو سفيان بن حرب واملغرية يتفاوضان مع ثقيف 

 711.....................................  : سر رؤيا الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر يف

 711.............................................................  : ارحتال املسلمني عن الطائف 

 712..................................... :  عيينة بن حصن وما كان يرغب فيه من نساء ثقيف 

 712........................................................  : عبيد الطائف يرتلون إىل املسلمني 

 712.............................................................................  : عتقاء ثقيف 

 712.........................................................  : شعر للضحاك بن سفيان وسببه 

 713....................................................................  : الشهداء يوم الطائف 

 713..................................................  : قصيدة جبري بن زهري يف حنني والطائف 

 714........................................  : أبو سفيان بن حرب واملغرية يتفاوضان مع ثقيف 

 714.........................................................وفد هوازن إىل الرسول ومفاوضته

 715..................................................................عيينة والعجوز اليت أخذها

 715...................................................أمر مالك بن عوف وإسالمه وشعره يف ذلك

 716...................................................................................تقسيم الفيء

 717..........................................................................ال غلول يف املغنم

 717........................................................إعطاء النيب املؤلفة قلوم من الغنائم

 718..........................................................................إرضاء الرسول له

 718...............................................  : توزيع غنائم حنني على املبايعني من قريش 

 719........................................................  : ما أعطاه لرجال من أفناء القبائل 

 719..........................  : اعتراض ذي اخلويصرة املنافق على قسمته صلى اهللا عليه وسلم 

 720................................................  : شعر حسان بن ثابت يف حرمان األنصار 

 720...................  : من حرمام واسترضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجد األنصار 

 721................................................  : عتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار 

 721................................ واستخالفه عتاب بن أسيد على مكةعمرة الرسول من اجلعرانة
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 721................................................................وحج عتاب باملسلمني سنة مثاين

 721.................................................اعتمار الرسول واستخالفه ابن أسيد على مكة

 722.............................................................رزق عتاب بن أسيد وايل مكة

 722...........................................................................زمان هذه العمرة

 722...............................................  : حته له ختويف جبري على أخيه كعب ونصي

 723...............................................كعب بن زهري وقصيدته الشهرية بانت سعاد

 726...........................................................كعب يسترضي األنصار مبدحهم

 727.................................................................غزوة تبوك يف رجب سنة تسع

 727..................................................................................   التهيؤ للغزو 

 728..........................................................................ائذن يل وال تفتين

 728............................................................................  : شأن املنافقني 

 729..........................................................................  : ما أنفقه عثمان 

 729..........................................................  : البكاءون واملعذرون واملخلفون 

 729.................................................................  : ختلف املنافقني عن تبوك 

 730.....................................................................املنافقون يرجفون بعلي

 730...............................................ن وهب يلحقان بالرسولأبو خيثمة وعمري ب

 731...........................................................................ما حدث باحلجر

 732..................................................................خرب أيب ذر يف غزوة تبوك

 733............................................................  : موت أيب ذر ودفنه يف الربذة 

 733................................................................  : ختويف املنافقني املسلمني 

 734.....................................................................الصلح مع صاحب أيلة

 734.........................................................................كتابه لصاحب أيلة

 734....................................................................خالد يأسر أكيدر دومة

 735........................................................................وادي املشقق وماؤه

 735.............................................................. : ذو البجادين ودفنه وتسميته 

 736...................................................................حديث أيب رهم يف تبوك

 736..........................................  :  غزوة تبوك أمر مسجد الضرار عند القفول من
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 737....................................................  : مساجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 737............................................أمر الثالثة الذين خلفوا وأمر املعذرين يف غزوة تبوك

 .........................................................737ي الرسول عن كالم الثالثة املتخلفني

 738................................................حديث كعب بن مالك عن ختلفه وصاحبيه

 741...................................................................  : توبة اهللا على املخلفني 

 741.........................................................................ما نزل يف املعذرين

 742.........................................أمر وفد ثقيف وإسالمها يف شهر رمضان سنة تسع

 742....................................قدوم عروة بن مسعود عليه صلى اهللا عليه وسلم مسلما

 742......................................................  : دعوة قومه إىل اإلسالم وقتلهم إياه 

 742................................................إرسال ثقيف وفدا إليه صلى اهللا عليه وسلم

 743........................................................  : طلبهم من الرسول أمورا فرفضها 

 744......................................................تأمري عثمان بن أيب العاص على ثقيف

 744....................................صوم وفد ثقيف ما تبقى من رمضان وخدمة بالل إياهم

 744....................عهده صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بن أيب العاص حني تأمريه على ثقيف

 745.................................................................................هدم الالت

 745................................................................من أول من أسلم من ثقيف

 745............................ قضاء دينهما من مال الالتسؤال أيب املليح وقارب بن األسود

 746...................................................................كتابه عليه السالم لثقيف

 746..................................................................حج أيب بكر بالناس سنة تسع

 746..واختصاص النيب صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه بتأدية أول براءة عنه

 746........................................................................تأمري أيب بكر على احلج

 747..............................................................  : اختصاص علي بتأدية براءة 

 749...............................................القرآن يرد على قريش ادعاءهم عمارة البيت

 749.................................................................  : ما نزل يف أهل الكتابني 

 749.......................................................................  : ما نزل يف النسيء 

 750.........................................................................  : ما نزل يف تبوك 

 750...................................................................  :  ما نزل يف أهل النفاق
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 751...........................................................  : ما نزل يف أصحاب الصدقات 

 751..........................................  : ما نزل فيمن آذوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 752.........................................................ما نزل بسبب الصالة على ابن أيب

 752................................................  : ما نزل يف املستأذنني واملعذرين والبكائني 

 753..............................................................  : افقي األعراب ما نزل يف من

 753........................................................  : ما نزل يف املخلصني من األعراب 

 753..........................ما نزل يف السابقني من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان

 754..........................................  : حسان يعدد مغازيه صلى اهللا عليه وسلم شعرا 

 757.......................................ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود ونزول سورة الفتح

 757........................................................................انقياد العرب وإسالمهم

 757....................................................................إذا جاء نصر اهللا والفتح

 757...............................................  :  قدوم وفد بين متيم ونزول سورة احلجرات

 757......................................................  : احلتات وما أخذه معاوية من مرياثه 

 758.....................................................  : أصحاب احلجرات وطلبهم املفاخرة 

 758...................................................................كلمة عطارد يفتخر قومه

 758.............................................................ثابت بن قيس يرد على عطارد

 759.................................................................شعر الزبرقان يفتخر بقومه

 759...................................................................حسان يرد على الزبرقان

 761..................................................................شعر أخر للزبرقان بن بدر

 761......................................................الزبرقانشعر أخر حلسان يف الرد على 

 762.............................................................................  : إسالم الوفد 

 762.............................................................شعر ابن األهتم يف هجاء قيس

 762...................................قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس يف الوفادة عن بين عامر

 762.................................................................................   رؤساء الوفد 

 762................................................................   عامر يدبر الغدر بالرسول 

 763..........................................................  : موت عامر بدعاء الرسول عليه 

 763......................................................................ما نزل يف عامر وأربد
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 763..................................................................  : بد شعر لبيد يف بكاء أر

 766............................................قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن بين سعد بن بكر

 766..................................................................................  : إسالمه 

 766........................................................................دعوة قومه لإلسالم

 767............................................................قدوم اجلارود يف وفد عبدالقيس

 767.....................................................................................إسالمه

 767........................................................................موقفه من ردة قومه

 767.....................................................................إسالم املنذر بن ساوى

 767...............................................قدوم وفد بين حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب

 768...............................  : ما طلبه مسيلمة الكذاب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 768................................................................................تنبؤ مسيلمة

 768...................................................................ل يف وفد طيئقدوم زيد اخلي

 768.........................................................................................إسالمه

 769............................................................................موت زيد اخلري

 769........................................................................قدوم عدي بن حامت

 770......................................................................أسر الرسول ابنة حامت

 770...........................................................نصيحة ابنة حامت أخاها باإلسالم

 770...............................سالم عدي بعد قدومه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإ

 771..............................................................قدوم فروة بن مسيك املرادي

 771.................................................................يوم الردم بني مهدان ومراد

 771..........................................................شعر فروة بن مسيك يف يوم الردم

 772............................................قدوم عمرو بن معديكرب يف أناس من بين زبيد

 772............................................................................  : إسالم عمرو 

 773..............................................ما قاله عمرو فيما أوعده به قيس بن مكشوح

 773............................................................ارتداد عمرو بعد موت الرسول

 774.......................................................قدوم األشعث بن قيس يف وفد كندة

 774...........................................................................إسالمه ومن معه
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 774.....................................................................انتسام إىل آكل املرار

 775.......................................................قدوم صرد بن عبداهللا األزدي مسلما

 775.....................................................................................إسالمه

 775............................................................................قتاله أهل جرش

 775....................................................................أخبار الرسول مبا حدث

 776..........................................................................إسالم أهل جرش

776............................................................مقدوم رسول اهللا ملوك محري بكتا 

 776........................................................................قدوم رسول ملوك محري

 776..........................كتاب الرسول إليهم فكتب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 777........................................................وصية الرسول معاذا حني بعثه إىل اليمن

 778..................................................................إسالم فروة بن عمرو اجلذامي

 778.....................................................................................إسالمه

 778...............................................................حبس الروم له وشعره ومقتله

 779........................................................كتاب خالد إىل الرسول يسأله أمره

 779...........................................  : ى اهللا عليه وسلم على خالد رد رسول اهللا صل

 779........................................................قدوم خالد مع وفدهم على الرسول

 780.................................................حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم معهم

 780..................................................الرسول يبعث عمرو بن حزم بعهده إليهم

 781................................................................قدوم رفاعة بن زيد اجلذامي

 781...................................................  : كتاب الرسول إىل قومه إسالمه ومحله 

 782....................................................  : كتاب الرسول إىل قوم رفاعة بن زيد 

 782...........................................................................قدوم وفد مهدان

 782.........................................................................  : من رجال الوفد 

 782.................................خطبة مالك بن منط بني يدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 783..............................................................م هلمكتابه صلى اهللا عليه وسل

 783.............................................ذكر الكذابني مسيلمة احلنفي واألسود العنسي

 783.......................................................حتقق رؤياه صلى اهللا عليه وسلم فيها
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 783..............................................................الرسول يتحدث عن الدجالني

 784.....................................................خروج األمراء والعمال على الصدقات

 784..........................................هللا عليه وسلمكتاب مسيلمة إىل رسول اهللا صلى ا

 784...................................................جوابه صلى اهللا عليه وسلم على مسيلمة

 784...................................................................................حجة الوداع

 784...................................................................................جتهز الرسول

 785..............................................................استعماله على املدينة أبا دجانة

 785.....................................................................حكم احلائض يف احلج

 785..................................................إشراكه صلى اهللا عليه وسلم عليا يف هديه

 786................................................شكوى جند علي منه رضى اهللا عنه وسببها

 786...............................................................................خطبة الوداع

 788..........................................................تعاليم الرسول عليه السالم للحاج

 788......................................................بعث أسامة بن زيد إىل أرض فلسطني

 788.............................................عث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل امللوكب

 788................................ما حدث للحواريني حينما اختلفوا على عيسى عليه السالم

 789.........................................................ل إليهمأمساء الرسل وأمساء من أرس

 789..............................................................أمساء رسل عيسى عليه السالم

 790.............................................................................ذكر مجلة الغزوات

 790.....................................................................ذكر مجلة السرايا والبعوث

 791....................................................غزوة غالب بن عبداهللا الليثي بين امللوح

 791..........................................................ما فعله ابن مكيث يف هذه الغزوة

 791..............................................................شعار املسلمني يف هذه الغزوة

 792.....................................................................تعريف ببعض الغزوات

 792..............................................................غزوة زيد بن حارثة إىل جذام

 793............................................................................انتصار املسلمني

 793...........................................قدوم جذام على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 795..........................................................................غزوة زيد الطرف
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 796................................................غزوة عبداهللا بن رواحة لقتل اليسري بن رزام

 796.......................................................................غزوة ابن عتيك خيرب

 796.................................غزوة عبداهللا بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح اهلذيل

 797.............................................................الرسول يهدي عصا البن أنيس

 797.............................................................س يف قتله ابن نبيحشعر ابن أني

 797.........................................................................بعض غزوات أخر

 798..................................................................غزوة عيينة بن حصن بين متيم

 798...........................................................................سيب وقتلى بين العنرب

 798........................................................................شعر سلمى يف ذلك

 799.......................................................غزوة غالب بن عبداهللا أرض بين مرة

 799......................................................غزوة عمرو بن العاص ذات السالسل

 799............................................................وصية أيب بكر رافع بن أيب رافع

 801............لم بن جثامة عامر بن األضبط األشجعيغزوة ابن أيب حدرد بطن إضم وقتل حم

 801..............................................................من اختصم يف دم ابن األضبط

 802........................................................من دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم

 802............................................................................دية ابن األضبط

 803..........................................غزوة ابن أيب حدرد لقتل رفاعة بن قيس اجلشمي

 803...................................... حدرد من هذه الغزوة يف زواجهما استعان به ابن أيب

 804................................................غزوة عبدالرمحن بن عوف إىل دومة اجلندل

 804.............................................إلباسه صلى اهللا عليه وسلم العمامة البن عوف

 805.................................................غزوة أيب عبيدة بن اجلراح إىل سيف البحر

 805....................بعث عمرو بن أمية الضمري لقتال أيب سفيان بن حرب وما صنع يف طريقه

 806..................................................................سرية زيد بن حارثة إىل مدين

 806.........................................................سرية سامل بن عمري لقتل أيب عفك

 808..........................................................نفي وإسالمهأسر مثامة بن أثال احل

 809........................................سرية كرز بن جابر لقتل البجليني الذين قتلوا يسارا

 810.............................................................غزوة علي بن أيب طالب إىل اليمن
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 810.......................................بعث أسامة بن زيد إىل أرض فلسطني وهو آخر البعوث

 810..............................................ابتداء شكوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 810......................................................................متريضه يف بيت عائشة

 811..........................................................................عددهن وأمساؤهن

 811..............................................................................زواجه خدجية

 811.....................................................................................عائشة

 812......................................................................................سودة

 812.........................................................................زينب بنت جحش

 812....................................................................................أم سلمة

 812.....................................................................................حفصة

 812....................................................................................أم حبيبة

 813.......................................................................جويرية بنت احلارث

 813............................................................................صفية بنت حيي

 814........................................................................ميمون بنت احلارث

 814..........................................................................زينب بنت خزمية

 815...............................................................متريض رسول اهللا يف بيت عائشة

 815..................................................................................اشتداد املرض

 815................................................................خطبة للنيب وتفضيله أبا بكر

 816.....................................................................أمره بإنفاذ بعث أسامة

 817.....................................................................دعاؤه ألسامة باإلشارة

 817......................................................................أبو بكر يصلي بالناس

 818........................................اليوم الذي قبض اهللا فيه رسول صلى اهللا عليه وسلم

 819...............................................................شأن علي والعباس قبل وفاته

 819...................................................................سواك الرسول قبل وفاته

 819..................................................مقالة عمر بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم

 820...............................................شأن أيب بكر بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم

 820..........................................................................أمر سقيفة بين ساعدة
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 820.............................................................االختالف بني املهاجرين واألنصار

 821..................................................................لبيعة أليب بكرعمر يذكر ا

 823.............................................................خطبة عمر بعد البيعة أليب بكر

 824....................................................جهاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفنه

 824............................................................من توىل غسله صلى اهللا عليه وسلم

 824...........................................................كيفية غسله صلى اهللا عليه وسلم

 825................................................................تكفينه صلى اهللا عليه وسلم

 825.....................................................الصالة عليه ودفنه صلى اهللا عليه وسلم

 825..........................................................من توىل دفنه صلى اهللا عليه وسلم

 826.................................................أحدث الناس عهدا به صلى اهللا عليه وسلم

 826............................................................التحذير من اختاذ القبور مساجد

 826...............................................وسلمآخر ما عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 827...................................................................افتتان املسلمني بعد موته

 827......................................................شعر حسان بن ثابت يف رثاء الرسول

 831........................................................................................الفهرس

 

To PDF: www.al-mostafa.com  


	Document
	 ﻲﻜﺯﻟﺍ ﺏﺴﻨﻟﺍ ﺩﺭﺴ ﺭﻜﺫ
	ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻡﺩﺁ ﻰﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﻤ
	  ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﺩﻟﻭ ﻥﻤ ﺏﺴﻨﻟﺍ ﺔﻗﺎﻴﺴ
	   ﻡﻬﻤﺃ ﺏﺴﻨ ﻭ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﺩﻻﻭﺃ
	ﺭﺠﺎﻫ ﻥﻁﻭﻤ 
	   ﻥﺎﻨﺩﻋ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻙﻋ ﻥﻁﻭﻤ
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﺏﺴﻨ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﻌﻤ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﺔﻋﺎﻀﻗ
	   ﻱﺩﻋ ﻥﺒ ﻡﺨﻟ ﺏﺴﻨ
	   ﺏﺭﺄﻤ ﺩﺴ ﺔﺼﻗﻭ ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺠﻭﺭﺨ ﻲﻓ ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﺭﻤﺃ

	، ﻩﺎﻴﺅﺭﻭ ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻙﻠﻤ ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ ﺙﻴﺩﺤ 
	ﻪﻌﻤ ﻥﻴﻨﻫﺎﻜﻟﺍ ﺢﻴﻁﺴﻭ ﻕﺸ ﺭﺒﺨﻭ 
	  ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ ﺎﻴﺅﺭ
	  ﺔﻠﻴﺠﺒ ﺏﺴﻨ
	ﺢﻴﻁﺴ ﻭ ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ 
	   ﻕﺍﺭﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ ﺓﺭﺠﻫ
	   ﺭﺫﻨﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻌﻨﻟﺍ ﺏﺴﻨ ﻲﻓ ﺭﺨﺃ ﻱﺃﺭ
	   ﺏﺭﺜﻴ ﻰﻟﺇ ﻩﻭﺯﻏﻭ ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻙﻠﻤ ﻰﻠﻋ ﺩﻌﺴﺃ ﻥﺎﺒﺘ ﺏﺭﻜ ﻲﺒﺃ ﺀﻼﻴﺘﺴﺍ
	   ﻥﺎﺒﺘ ﺓﺭﻴﺴ ﻥﻤ ﺊﺸ
	   ﻙﻟﺫ ﺏﺒﺴ ﻭ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺏﻀﻐﻴ ﻥﺎﺒﺘ
	   ﻪﺒﺴﻨﻭ ﺔﻠﻁ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﻷ ﻥﺎﺒﺘ ﺔﻠﺘﺎﻘﻤ ﺔﺼﻗ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺩﻟﺎﺨ ﺭﻌﺸ ﻭ ، ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻙﻼﻫﺇ ﻥﻋ ﻥﺎﺒﺘ ﻑﺍﺭﺼﻨﺍ
	   ﺔﺒﻌﻜﻟﺎﺒ ﻑﻭﻁﻴﻭ ﺔﻜﻤ ﻰﻟﺇ ﺏﻫﺫﻴ ﻊﺒﺘ
	   ﻥﻤﻴﻟﺎﺒ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻝﺼﺃ
	 ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺕﻌﻤﺴ :   ﻝﺎﻗ ، ﻲﻅﺭﻘﻟﺍ ﻙﻟﺎﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻭﺒﺃ ﻲﻨﺜﺩﺤ       : ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒﺍ ﻝﺎﻗ   
	      :     ﺙﺩﺤﻴ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﺤﻠﻁ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻡﺎﺌﺭ ﻰﻤﺴﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒﻟﺍ ﻡﺩﻫ

	ﻭﺭﻤﻋ ﻪﻴﺨﺃ ﺩﻴ ﻰﻠﻋ ﻪﻠﺘﻗﻭ ﻥﺎﺒﺘ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ ﻙﻠﻤ 
	  ﺭﻴﻤﺤ ﻕﺭﻔﺘﻭ ﻭﺭﻤﻋ ﻙﻼﻫ
	  ﺱﺍﻭﻨ ﻱﺫﻭ ﺔﻌﻴﻨﺨﻟ ﺭﺒﺨ
	ﻪﻠﺘﻗ ﻡﺜ ، ﻪﺘﺭﻴﺴ ﻥﻤ ﺊﺸ ﻭ ، ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺘ 
	   ﺱﺍﻭﻨ ﻱﺫ ﻙﻠﻤ
	   ﻥﺍﺭﺠﻨﺒ ﺔﻴﻨﺍﺭﺼﻨﻟﺍ ﺩﻭﺠﻭ ﺏﺒﺴ
	   ﻥﺍﺭﺠﻨﺒ ﺔﻴﻨﺍﺭﺼﻨﻟﺍ ﻉﻭﻗﻭ ﺀﺍﺩﺘﺒﺍ
	   ﺩﻭﺩﺨﻷﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺔﺼﻗ ﻭ ، ﺭﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺭﺒﺨ
	   ﻡﻅﻋﻷﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺍﻭ ﺭﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻭ ﻥﻭﻴﻤﻴﻓ
	   ﺩﻴﺤﻭﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻭﻋﺩﻴ ﺭﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ
	   ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﺍﺭﺠﻨ ﻝﻫﺃ ﻭﻋﺩﻴ ﺱﺍﻭﻨ ﻭﺫ
	   ﺩﻭﺩﺨﻷﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﺭﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺔﻴﺎﻬﻨ
	   ﻩﺭﺒﻗ ﻲﻓ ﺭﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﻥﻋ ﻯﻭﺭﻴ ﺎﻤ

	ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻙﻠﻤ ﺀﺍﺩﺘﺒﺍ ﻭ ، ﻥﺎﺒﻠﻌﺜ ﻱﺫ ﺱﻭﺩ ﺭﻤﺃ 
	ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻟﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻁﺎﻴﺭﺃ ﺭﻜﺫ ﻭ 
	  ﺭﺼﻴﻘﺒ ﻩﺩﺎﺠﻨﺘﺴﺍﻭ ﺱﺍﻭﻨ ﻱﺫ ﻥﻤ ﻥﺎﺒﻠﻌﺜ ﻱﺫ ﺱﻭﺩ ﺭﺍﺭﻓ
	  ﺎﺴﻭﺩ ﺭﺼﻨﻴ ﻲﺸﺎﺠﻨﻟﺍ
	ﺱﺍﻭﻨ ﻱﺫ ﺔﻴﺎﻬﻨ 
	   ﺔﺼﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻱﺭﻴﻤﺤﻟﺍ ﻥﺩﺠ ﻱﺫ ﻝﻭﻗ
	   ﺩﺍﺭﻤﻭ ﺩﻴﺒﺯ ﺏﺴﻨ
	   ﺢﻴﻁﺴﻭ ﻕﺸ ﻝﻭﻗ ﻕﻴﺩﺼﺘ
	   ﺔﻫﺭﺒﺃ ﻭ ﻁﺎﻴﺭﺃ ﻥﻴﺒ ﻥﺎﻜ ﺎﻤ
	   ﺓﺄﺴﻨﻟﺍ ﺔﺼﻗ ﻭ ، ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺭﻤﺃ
	   ﺔﻫﺭﺒﺃ ﺔﺴﻴﻨﻜ ﻭﺃ ﺱﻴﻠﻘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒ
	   ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻡﺩﻬﻟ ﺔﻫﺭﺒﺃ ﺝﻭﺭﺨ
	   ﺕﻴﺒﻟﺍ ﻥﻋ ﻥﻭﻌﻓﺍﺩﻴ ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻑﺍﺭﺸﺃ
	   ﺔﻫﺭﺒﺃ ﺩﻫﺎﺠﺘ ﻡﻌﺜﺨ
	   ﺔﻫﺭﺒﺃ ﻭ ﺏﺘﻌﻤ ﻥﺒﺍ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺕﻠﺼﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﺭﻌﺸ ﻭ ﻑﻴﻘﺜ ﺏﺴﻨ
	   ﺔﻫﺭﺒﺃ ﻥﺩﺎﻬﺘ ﻑﻴﻘﺜ
	   ﺕﻼﻟﺍ
	   ﻩﺭﺒﻗ ﻡﺠﺭﻭ ﻝﺎﻏﺭ ﻭﺒﺃ
	   ﺔﻜﻤ ﻡﺠﺎﻬﻴ ﺩﻭﺼﻘﻤ ﻥﺒ ﺩﻭﺴﻷﺍ
	   ﺔﻜﻤ ﻰﻟﺇ ﺔﻫﺭﺒﺃ ﻝﻭﺴﺭ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻌﻟ ﻊﻔﺸﻴ ﺱﻴﻨﺃ
	   ﻪﻴﻤﺤﻴ ﺏﺭ ﻪﻟ ﺕﻴﺒﻟﺍﻭ ﻲﻟ ﻝﺒﻹﺍ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻌﻟ ﻕﻓﺍﺭﻤﻟﺍ ﺩﻓﻭﻟﺍ
	   ﺔﻫﺭﺒﺃ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﺭﺼﻨﺘﺴﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻡﺠﺎﻬﻴ ﺔﻫﺭﺒﺃ
	   ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻠﻋ ﻥﺘﻤﻴﻭ ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺔﺜﺩﺎﺤ ﺭﻜﺫﻴ ﻪﻟﻼﺠ ﻝﺠ ﷲﺍ
	   ﺵﻴﺭﻗﻭ ﻝﻴﻔﻟﺍ ﻲﺘﺭﻭﺴ ﺕﺍﺩﺭﻔﻤ ﺭﻴﺴﻔﺘ

	ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺔﺼﻗ ﻲﻓ ﻝﻴﻗ ﺎﻤ 
	  ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺔﺜﺩﺎﺤ ﺩﻌﺒ ﺎﺸﻴﺭﻗ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻡﺎﻅﻋﺇ
	  ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺔﻌﻗﻭ ﻲﻓ ﻯﺭﻌﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺭﻌﺸ
	ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺔﻌﻗﻭ ﻲﻓ ﺕﻠﺴﻷﺍ ﻥﺒﺍ ﺭﻌﺸ 
	   ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺔﻌﻗﻭ ﻲﻓ ﻲﻔﻘﺜﻟﺍ ﺕﻠﺼﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﺭﻌﺸ
	   ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺔﻌﻗﻭ ﻲﻓ ﻕﺩﺯﺭﻔﻟﺍ ﺭﻌﺸ
	   ﻝﻴﻔﻟﺍ ﺔﻌﻗﻭ ﻲﻓ ﺕﺎﻴﻗﺭﻟﺍ ﺱﻴﻗ ﻥﺒﺍ ﺭﻌﺸ
	 ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻫﺭﺒﺃ ﻱﺩﻟﻭ ﻕﻭﺭﺴﻤ ﻡﺜ ﻡﻭﺴﻜﻴ ﻙﻠﻤ 
	   ﺭﺼﻴﻘﻟ ﻭﻜﺸﻴ ﻥﺯﻴ ﻱﺫ ﻥﺒ ﻑﻴﺴ
	   ﻯﺭﺴﻜ ﺩﻨﻋ ﻥﺯﻴ ﻱﺫ ﻥﺒ ﻑﻴﺴﻟ ﻊﻔﺸﺘﻴ ﻥﺎﻤﻌﻨﻟﺍ
	   ﻪﻟ ﻯﺭﺴﻜ ﺔﻨﻭﺎﻌﻤﻭ، ﻯﺭﺴﻜ ﻱﺩﻴ ﻥﻴﺒ ﻥﺯﻴ ﻱﺫ ﻥﺒﺍ
	  ﻕﻭﺭﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻫﺭﺎﺼﺘﻨﺍ ﻭ ﻥﺯﻴ ﻱﺫ ﻥﺒ ﻑﻴﺴ ﻭ ﺯﺭﻫﻭ
	   ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻝﻴﻗ ﺎﻤ ﻭ
	   ﺔﺼﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻥﺯﻴ ﻱﺫ ﻥﺒ ﻑﻴﺴ ﺭﻌﺸ
	   ﺕﻠﺼﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﺭﻌﺸ
	   ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﺭﻌﺸ

	ﻥﻤﻴﻟﺎﺒ ﺱﺭﻔﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﻪﻴﻟﺇ ﻰﻬﺘﻨﺍ ﺎﻤ ﺭﻜﺫ 
	  ﻡﻬﻜﻭﻠﻤ ﻭ ﻥﻤﻴﻟﺎﺒ ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻙﻠﻤ ﺓﺩﻤ
	  ﻥﻤﻴﻟﺎﺒ ﺱﺭﻔﻟﺍ ﺀﺍﺭﻤﺃ
	ﻯﺭﺴﻜ ﺕﻭﻤﺒ ﺄﺒﻨﺘﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺩﻤﺤﻤ 
	   ﻕﺸ ﻭ ﺢﻴﻁﺴ ﺓﺀﻭﺒﻨ ﻭ ، ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺔﺜﻌﺒ
	   ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺠﻭ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﺠﺤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﺭﻀﺤﻟﺍ ﻙﻠﻤ ﺔﺼﻗ
	   ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺯﻨ ﺩﻟﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺭﺎﻤﻨﺃ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﺭﻀﻤ ﺍﺩﻟﻭ
	   ﺱﺎﻴﻟﺇ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﺎﻫﺩﻻﻭﺃ ﻭ ﻑﺩﻨﺨ ﻥﻋ ﺊﺸ
	   ﺭﺎﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺒﺼﻗ ﺭﺠﻴ ﻲﺤﻟ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻲﻓ ﻡﺎﻨﺼﻷﺍ ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻝﺼﺃ
	   ﻡﺎﻨﺼﻷﺍ ﺓﺩﺎﺒﻋ ﺏﺒﺴ
	   ﺡﻭﻨ ﻡﻭﻗ ﻡﺎﻨﺼﺃ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﺊﺸ ﻭ ، ﺎﻬﻤﺎﻨﺼﺃﻭ ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ
	   ﺙﻭﻐﻴ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﻕﻭﻌﻴ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﻪﺒﺴﻨ ﻭ ﻥﺍﺩﻤﻫ
	   ﺭﺴﻨ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﺱﻨﺎﻴﻤﻋ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﻥﻻﻭﺨ ﺏﺴﻨ
	   ﺩﻌﺴ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﻡﻬﻤﻨﺼﻭ ﺱﻭﺩ
	   ﻝﺒﻫ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﺔﻠﺌﺎﻨﻭ ﻑﺎﺴﺇ
	   ﺔﻠﺌﺎﻨﻭ ﻑﺎﺴﺇ ﻥﻋ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﻡﻬﻤﺎﻨﺼﺃ ﻊﻤ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻝﻌﻓ
	   ﺕﻴﻏﺍﻭﻁﻟﺍ
	   ﺎﻬﺒﺎﺠﺤﻭ ﺎﻬﺘﻨﺩﺴﻭ ﻯﺯﻌﻟﺍ
	   ﺎﻬﺘﻨﺩﺴﻭ ﺕﻼﻟﺍ
	   ﺎﻬﺘﻨﺩﺴﻭ ﺓﺎﻨﻤ
	   ﺓﺎﻨﻤ ﻡﺩﻫ
	   ﻪﻤﺩﻫ ﻭ ﻪﺘﻨﺩﺴ ﻭ ﺱﻠﻓ
	   ﻡﺎﺌﺭ
	   ﻪﺘﻨﺩﺴﻭ ﺕﺎﺒﻌﻜﻟﺍ ﻭﺫ

	ﻲﻤﺎﺤﻟﺍﻭ ﺔﻠﻴﺼﻭﻟﺍﻭ ﺔﺒﺌﺎﺴﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﺤﺒﻟﺍ ﺭﻤﺃ 
	  ﺔﻐﻟ ﻲﻤﺎﺤﻟﺍﻭ ﺔﻠﻴﺼﻭﻟﺍ ﻭ ﺔﺒﺌﺎﺴﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﺤﺒﻟﺍ
	  ﺏﺴﻨﻟﺍ ﺔﻗﺎﻴﺴ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻋ
	ﺔﻋﺍﺯﺨ ﺏﺴﻨ 
	   ﻡﻬﺘﺎﻬﻤﺃﻭ ﺔﻨﺎﻨﻜ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻲﺸﺭﻗ ﺏﻘﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﻕﻠﻁﻴ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺘﺎﻬﻤﺃﻭ ﺭﻀﻨﻟﺍ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻡﻬﺘﺎﻬﻤﺃ ﻭ ﺭﻬﻓ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻡﻬﺘﺎﻬﻤﺃﻭ ﺏﻟﺎﻏ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻡﻬﺘﺎﻬﻤﺃﻭ ﻱﺅﻟ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﺓﺭﻤ ﺏﺴﻨ
	   ﺓﺭﻤ ﻑﺍﺭﺸﺃ
	   ﻝﺴﺒﻟﺍ ﻭ ﺓﺭﻤ
	   ﻡﻬﻤﺃﻭ ﺏﻌﻜ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻡﻬﺘﺎﻬﻤﺃﻭ ﺓﺭﻤ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻕﺭﺎﺒ ﺏﺴﻨ
	   ﺎﻤﻬﻤﺃﻭ ﺏﻼﻜ ﺍﺩﻟﻭ
	   ﺔﻤﺜﻌﺠ ﺏﺴﻨ
	   ﺎﻫﺍﺩﻟﺍﻭﻭ ﺎﻬﻤﺃﻭ ﺏﻼﻜ ﺕﻨﺒ ﻡﻌﻨ
	   ﻡﻬﻤﺃﻭ ﻲﺼﻗ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻡﻬﺘﺎﻬﻤﺃﻭ ﻑﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻥﺍﻭﺯﻏ ﻥﺒ ﺔﺒﺘﻋ ﺏﺴﻨ
	   ﻡﻬﺘﺎﻬﻤﺃﻭ ﻡﺸﺎﻫ ﺩﻻﻭﺃ

	ﻡﺸﺎﻫ ﻥﺒ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺩﻻﻭﺃ 
	  ﺎﻬﺘﺎﻬﻤﺃﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻡﺃ
	  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺩﻟﻭﻤ ﺙﻴﺩﺤ
	ﻡﺯﻤﺯ ﺭﺎﻔﺘﺤﺍ 
	   ﺔﻜﻤ ﻥﻋ ﻡﻬﻴﻔﻨﻭ ﻡﻫﺭﺠ ﻲﻐﺒ ﻭ ﺕﻴﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺍﺯﺨ ﻭ ﺔﻨﺎﻨﻜ ﻡﻭﻗ ﺀﻼﻴﺘﺴﺍ
	   ﺔﻐﻟ ﺔﻜﺒ ﻰﻨﻌﻤ
	   ﺕﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻻﻭﺒ ﺔﻋﺍﺯﺨ ﻥﻤ ﻡﻭﻗ ﺩﺍﺩﺒﺘﺴﺍ
	   ﺭﺎﻤﺠﻟﺎﺒ ﻲﻤﺭﻭ ﺔﻓﻭﺼ
	   ﺔﻓﻭﺼ ﺩﻌﺒ ﺕﻴﺒﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﺩﻌﺴ ﻲﻨﺒ ﻲﻟﻭﺘ
	   ﺏﺎﻨﺠ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﻔﺼ ﺏﺴﻨ
	   ﺞﺤﻟﺎﺒ ﺱﺎﻨﻠﻟ ﻡﻬﺘﺯﺎﺠﺇﻭ ﻩﻭﻨﺒﻭ ﻥﺍﻭﻔﺼ
	   ﺔﻔﻟﺩﺯﻤﻟﺍ ﺔﻀﺎﻓﺇ ﻥﻤ ﻥﺍﻭﺩﻋ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﻨﺎﻜ ﺎﻤ
	   ﺔﻓﻭﺼ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻐﺘﻴ ﻲﺼﻗ
	   ﺎﻌﻤﺠﻤ ﻪﺘﻴﻤﺴﺘ ﺏﺒﺴ ﻭ ، ﺔﻜﻤ ﺭﻤﺃ ﻰﻟﻭﺘﻴ ﻲﺼﻗ

	ﻥﻴﺒﻴﻁﻤﻟﺍ ﻑﻠﺤﻭ ، ﻲﺼﻗ ﺩﻌﺒ ﺵﻴﺭﻗ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻥﻤ ﻯﺭﺠ ﺎﻤ ﺭﻜﺫ 
	  ﻡﻬﻤﺎﻤﻋﺃ ﻲﻨﺒﻭ ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻴﺒ ﻉﺍﺯﻨﻟﺍ
	  ﻡﻬﻤﺎﻤﻋﺃ ﻲﻨﺒ ﺍﻭﺭﺼﺎﻨ ﻥﻤ ﻭ ، ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﺍﻭﺭﺼﺎﻨ ﻥﻤ
	ﻡﻬﻤﺎﻤﻋﺃ ﻲﻨﺒ ﺀﺎﻔﻠﺤﻭ ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﺀﺎﻔﻠﺤ 
	   ﻑﻼﺤﻷﺍ ﻑﻠﺤ ﻲﻓ ﺍﻭﻠﺨﺩ ﻥﻤ
	   ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘ
	   ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ ﺢﻟﺎﺼﺘ
	   ﻝﻭﻀﻔﻟﺍ ﻑﻠﺤ
	   ﻙﻟﺫﻜ ﻪﺘﻴﻤﺴﺘ ﺏﺒﺴ
	   ﺝﺎﺤﻟﺍ ﻡﺩﻗ ﺍﺫﺇ ﻊﻨﺼﻴ ﻥﺎﻜ ﺎﻤ ﻭ ﺔﻴﺎﻘﺴﻟﺍﻭ ﺓﺩﺎﻓﺭﻟﺍ ﻰﻟﻭﺘﻴ ﻡﺸﺎﻫ
	   ﻪﻤﻭﻗ ﻰﻠﻋ ﻡﺸﺎﻫ ﻝﺎﻀﻓﺃ
	   ﺔﻴﺎﻘﺴﻟﺍﻭ ﺓﺩﺎﻓﺭﻟﺍ ﻲﻠﻴ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ
	   ﻑﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﺸﺎﻫ ﺝﺍﻭﺯ
	   ﻪﻤﺴﺎﺒ ﻪﺘﻴﻤﺴﺘ ﺏﺒﺴ ﻭ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺩﻼﻴﻤ
	   ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﻝﻴﻗ ﺎﻤﻤ ﻭ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﺓﺎﻓﻭ
	   ﺎﺘﻭﻤ ﻩﺩﻻﻭﺃ ﺏﻴﺘﺭﺘﻭ ﻑﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻡﺴﺍ
	   ﺓﺩﺎﻓﺭﻟﺍﻭ ﺓﺎﻘﺴﻟﺍ ﻲﻠﻴ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ
	   ﺎﻬﻴﻓ ﻑﻠﺨﻟﺍ ﻥﻤ ﻯﺭﺠ ﺎﻤﻭ ﻡﺯﻤﺯ ﺭﻔﺤ ﺭﻜﺫ
	   ﻡﺯﻤﺯ ﺭﻔﺤ ﺏﺒﺴ
	   ﻡﺯﻤﺯ ﻲﻓ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﻉﺯﺎﻨﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﻡﺯﻤﺯ ﺭﺌﺒ ﻲﻓ ﻡﻜﺎﺤﺘﻟﺍ
	   ﻡﺯﻤﺯ ﺭﻔﺤﻴ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ

	ﺔﻜﻤﺒ ﺵﻴﺭﻗ ﻝﺌﺎﺒﻗ ﺭﺎﺌﺒ ﺭﻜﺫ 
	ﺎﻫﺭﻔﺤ ﻥﻤ ﻭ ﻱﻭﻁﻟﺍ 
	  ﻱﻭﻁﻟﺍ ﺭﻔﺤﻴ ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ
	ﺭﺫﺒ ﺭﻔﺤﻴ ﻡﺸﺎﻫ 
	   ﺭﻔﺤﻟﺍ ﺭﻔﺤﻴ ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ
	   ﺔﻴﻘﺴ ﺭﻔﺤﺘ ﺩﺴﺃ ﻭﻨﺒ
	   ﺩﺍﺭﺤﺃ ﻡﺃ ﺭﻔﺤﺘ ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻭﻨﺒ
	   ﺔﻠﺒﻨﺴﻟﺍ ﺭﻔﺤﺘ ﺢﻤﺠ ﻭﻨﺒ
	   ﺭﻤﻐﻟﺍ ﺭﻔﺤﺘ ﻡﻬﺴ ﻭﻨﺒ
	   ﺭﻔﺤﻟﺍﻭ ﻡﺨﻭ ﻡﺭ ﺏﺎﺤﺼﺃ
	   ﻩﺎﻴﻤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺴ ﻰﻠﻋ ﻡﺯﻤﺯ ﻝﻀﻓ
	   ﻡﺯﻤﺯﺒ ﻥﻭﺭﺨﺘﻔﻴ ﻑﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻭﻨﺒ
	   ﻩﺩﻟﻭ ﺢﺒﺫ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺭﺫﻨ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻝﺒﻫ ﺡﺍﺩﻗ
	   ﺡﺍﺩﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻜﺘﺤﻴ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ
	   ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻰﻠﻋ ﺡﺍﺩﻘﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨ
	   ﻪﻟ ﺵﻴﺭﻗ ﻊﻨﻤﻭ ، ﻪﻨﺒﺍ ﺢﺒﺫ ﻝﻭﺎﺤﻴ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﻰﻠﻋ ﺯﺎﺠﺤﻟﺍ ﺔﻓﺍﺭﻋ ﻪﺒ ﺕﺭﺎﺸﺃ ﺎﻤ
	   ﺢﺒﺫﻟﺍ ﻥﻤ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺓﺎﺠﻨﻭ ﺔﻓﺍﺭﻌﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭ ﺫﻴﻔﻨﺘ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺡﺎﻜﻨﻟ ﺔﻀﺭﻌﺘﻤﻟﺍ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺎﻬﻀﻓﺭﻴ ﷲﺍﺩﺒﻋ
	   ﺏﻫﻭ ﺕﻨﺒ ﺔﻨﻤﺁ ﺝﻭﺯﺘﻴ ﷲﺍﺩﺒﻋ
	   ﺏﻫﻭ ﺕﻨﺒ ﺔﻨﻤﺁ ﺕﺎﻬﻤﺃ
	   ﻪﻴﻓ ﷲﺍﺩﺒﻌﻟ ﺔﻀﺭﺘﻌﻤﻟﺍ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﺩﻫﺯ ﺏﺒﺴ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﺒ ﺔﻨﻤﺁ ﻝﻤﺤ ﺔﺼﻗ

	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﺒ ﺎﻬﻠﻤﺤ ﺩﻨﻋ ﺔﻨﻤﻵ ﻝﻴﻗ ﺎﻤ ﺭﻜﺫ 
	  ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺓﺎﻓﻭ
	  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺓﺩﻻﻭ
	ﺩﻼﻴﻤﻟﺍ ﺩﺩﺤﻴ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒﺍ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺩﻟﻭﻤ ﻥﻋ ، ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ ﺔﻴﺍﻭﺭ
	   ﻪﺒ ﻪﻠﻌﻓ ﺎﻤﻭ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﺩﻻﻭﺒ ﻩﺩﺠ ﻪﻤﺃ ﻡﻼﻋﺇ
	   ﻊﻀﺍﺭﻤﻟﺍ ﻪﻟ ﻪﺴﺎﻤﺘﻟﺍ ﻭ ، ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺒ ﻩﺩﺠ ﺡﺭﻓ
	   ﺎﻬﻴﺒﺃ ﺏﺴﻨ ﻭ ﺔﻤﻴﻠﺤ ﻪﺘﻌﻀﺭﻤ
	   ﻪﺘﻌﻀﺭﻤ ﺏﺴﻨ
	   ﺔﻤﻴﻠﺤ ﺩﻻﻭﺃ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟ ﺎﻬﻤﻠﺴﺘ ﺩﻌﺒ ﺭﻴﺨﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺘﺃﺭ ﺎﻤﻋ ﺔﻤﻴﻠﺤ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﺔﻤﻴﻠﺤ ﺏﺎﺼﺃ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻴﺨﻟﺍ
	   ﺓﺭﻤ ﻝﻭﺃ ﺔﻜﻤ ﻰﻟﺇ ﻪﺒ ﺔﻤﻴﻠﺤ ﻉﻭﺠﺭ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻨﻁﺒ ﺎﻘﺸ ﻥﻴﺫﻠﻟﺍ ﻥﻴﻜﻠﻤﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﻪﻤﺃ ﻰﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺍﺩﻤﺤﻤ ﺩﺭﺘ ﺔﻤﻴﻠﺤ
	 ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﺒﺎﺠﺇﻭ ﻪﺴﻔﻨ ﻥﻋ ﻝﺄﺴﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻪﺒ ﺎﻬﻋﻭﺠﺭ ﻥﻴﺤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟ ﺔﻤﻴﻠﺤ ﺩﺎﻘﺘﻓﺍ
	   ﺔﻜﻤ ﻰﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺒ ﺔﻤﻴﻠﺤ ﻉﻭﺠﺭﻟ ﺭﺨﺁ ﺏﺒﺴ
	   ﺎﻫﺩﻌﺒ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﻩﺩﺠ ﻊﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻝﺎﺤﻭ ، ﺔﻨﻤﺁ ﺓﺎﻓﻭ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻤﺃ ﺓﺎﻓﻭ
	   ﻪﻤﺃ ﺓﺎﻓﻭ ﻥﻴﺤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺭﻤﻋ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟ ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﻲﻨﺒ ﺔﻟﻭﺅﺨ ﺏﺒﺴ
	   ﺭﻴﻐﺼ ﻭﻫ ﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﻝﻼﺠﺇ
	   ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺒ ﻲﺜﺭ ﺎﻤﻭ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺓﺎﻓﻭ
	   ﻪﻨﻴﺜﺭﻴ ﻥﺃ ﻪﺘﺎﻨﺒ ﻥﻤ ﺏﻠﻁﻴ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ
	   ﺎﻬﻴﺒﻷ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻴﻔﺼ ﺀﺎﺜﺭ
	   ﺎﻬﻴﺒﻷ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺓﺭﺒ ﺀﺎﺜﺭ
	   ﺎﻬﻴﺒﻷ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻜﺘﺎﻋ ﺀﺎﺜﺭ
	   ﺎﻬﻴﺒﻷ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﻡﻴﻜﺤ ﻡﺃ ﺀﺎﺜﺭ
	   ﺎﻬﻴﺒﻷ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻴﻤﺃ ﺀﺎﺜﺭ
	   ﺎﻬﻴﺒﻷ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﻯﻭﺭﺃ ﺀﺎﺜﺭ
	   ﺀﺎﺜﺭﻟﺎﺒ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺏﺎﺠﻋﺇ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻌﻟ ﻡﻨﺎﻏ ﻥﺒ ﺔﻔﻴﺫﺤ ﺀﺎﺜﺭ
	   ﻡﺯﻤﺯ ﺔﻴﺎﻘﺴ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﺔﻴﻻﻭ

	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﺔﻟﺎﻔﻜ 
	  ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺭﻤﻷ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﺔﻴﻻﻭ
	  ﻑﺌﺎﻌﻟﺍ ﻲﺒﻬﻠﻟﺍ
	ﻯﺭﻴﺤﺒ ﺔﺼﻗ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﻤ ﺕﺒﺜﺘﻴ ﻯﺭﻴﺤﺒ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺩﻤﺤﻤﺒ ﺏﻟﺎﻁ ﺎﺒﺃ ﻲﺼﻭﻴ ﻯﺭﻴﺤﺒ
	   ﺭﺸﻟﺍ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺩﻤﺤﻤﺒ ﻥﻭﺩﻴﺭﻴ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﺽﻌﺒ
	   ﻕﻼﺨﻷﺍ ﻡﺭﺎﻜﻤ ﻰﻠﻋ ﺏﺸﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻪﻟ ﷲﺍ ﻅﻔﺤ ﻥﻋ ﺙﺩﺤﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ
	   ﺭﺎﺠﻔﻟﺍ ﺏﺭﺤ
	   ﺎﻬﺒﺒﺴ
	   ﺵﻴﺭﻘﻟ ﻥﺯﺍﻭﻫ ﻝﺎﺘﻗ
	   ﺭﻴﻐﺼ ﻭﻫﻭ ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﺩﻬﺸﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ

	ﺔﻨﺎﻨﻜﻭ ﺵﻴﺭﻗ ﺩﺌﺎﻗ 
	  ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺠﻴﺩﺨ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺞﻴﻭﺯﺘ ﺙﻴﺩﺤ
	  ﻪﺠﺍﻭﺯ ﻥﻴﺤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻨﺴ
	ﺔﺠﻴﺩﺨ ﻝﺎﻤﺒ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺠﻭﺭﺨ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻨﻤ ﺝﺍﻭﺯﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﻏﺭﺘ ﺔﺠﻴﺩﺨ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺠﻴﺩﺨ ﺏﺴﻨ
	   ﻪﻤﺎﻤﻋﺃ ﺓﺭﺎﺸﺘﺴﺍ ﺩﻌﺒ ﺔﺠﻴﺩﺨ ﻥﻤ ﺝﻭﺯﺘﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟ ﺄﺒﻨﺘﻴ ﺔﻗﺭﻭ
	   ﺔﻗﺭﻭﻟ ﺭﻌﺸ

	 ﻊﻀﻭ ﻲﻓ ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻴﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻡﻜﺤﻭ ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﻨﺒ ﺙﻴﺩﺤ
	ﺭﺠﺤﻟﺍ 
	  ﻥﺎﻴﻨﺒﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺏﺒﺴ
	  ﺏﻫﻭ ﻲﺒﺃ ﻲﻓ ﺭﻌﺸ
	ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﺔﺌﺯﺠﺘ ﻲﻓ ﺵﻴﺭﻗ ﻝﺌﺎﺒﻗ ﺏﻴﺼﻨ 
	   ﻪﺒﺒﺴﻭ ﺱﺎﺴﻷﺍ ﻡﺩﻫ ﻥﻋ ﺵﻴﺭﻗ ﻉﺎﻨﺘﻤﺍ
	   ﻥﻜﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺠﻭ ﻱﺫﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
	   ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺠﻭ ﻱﺫﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
	   ﺔﻅﻌﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺏﻭﺘﻜﻤﻟﺍ ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﺭﺠﺤ
	   ﺭﺠﺤﻟﺍ ﻊﻀﻭ ﻲﻓ ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻴﺒ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ
	   ﺭﺠﺤﻟﺍ ﻊﻀﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﻨﺒ ﻥﻤ ﺵﻴﺭﻗ ﻊﻨﻤﺘ ﺕﻨﺎﻜ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﺭﻌﺸ
	   ﺎﻬﺘﻭﺴﻜﻭ ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ
	   ﺱﻤﺤﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﺱﻤﺤﻟﺍ ﻉﺩﺘﺒﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﺱﻤﺤﻟﺎﺒ ﺵﻴﺭﻗ ﻊﻤ ﺕﻨﻤﺁ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ
	   ﺔﻠﺒﺠ ﻡﻭﻴ
	   ﺏﺠﻨ ﻱﺫ ﻡﻭﻴ
	   ﺱﻤﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺵﻴﺭﻗ ﻪﺘﺩﺍﺯ ﺎﻤ
	   ﺱﻤﺤﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻰﻘﻠﻟﺍ
	   ﺱﻤﺤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻋ ﻝﻁﺒﻴ ﻡﻼﺴﻹﺍ
	 ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﺜﻌﺒﺒ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﺎﺒﻫﺭﻟﺍﻭ ، ﺩﻭﻬﻴ ﻥﻤ ﺭﺎﺒﺤﻷﺍﻭ ، ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﺎﻬﻜﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺇ
	   ﻡﻠﺴﻭ
	   ﻪﺜﻌﺒﻤﺒ ﻥﻭﺜﺩﺤﺘﻴ ﻥﺎﺒﻫﺭﻟﺍﻭ ﺭﺎﺒﺤﻷﺍﻭ ﻥﺎﻬﻜﻟﺍ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺜﻌﺒﻤ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺩ ﺏﻬﺸﻟﺎﺒ ﻥﺠﻟﺍ ﻑﺫﻗ
	   ﻥﺠﻟﺍ ﻰﻤﺭﺒ ﺕﻋﺯﻓ ﻥﻤ ﻝﻭﺃ ﻑﻴﻘﺜ
	   ﺭﻤﻸﻟ ﻪﺤﻴﻀﻭﺘﻭ ﺏﻬﺸﻟﺎﺒ ﻥﺠﻟﺍ ﻡﺠﺭ ﻲﻓ ﻡﻬﻟﻭﻗ ﻥﻋ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻝﺄﺴﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﺎﻬﺒﺤﺎﺼﻭ ﺔﻠﻁﻴﻐﻟﺍ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﺒﺨ ﺭﻜﺫﻴ ﺏﻨﺠ ﻥﻫﺎﻜ
	   ﻥﺠﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺒﺤﺎﺼ ﻥﻋ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﺙﺩﺤﻴ ﺏﺭﺎﻗ ﻥﺒ ﺩﺍﻭﺴ

	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﺒ ﺩﻭﻬﻴ ﺭﺍﺫﻨﺇ 
	  ﻪﺒ ﻥﻭﺭﻔﻜﻴﻭ ﻪﻨﻭﻓﺭﻌﻴ ﷲﺍ ﻡﻬﻨﻌﻟ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﺭﺫﻨﺃ ﻱﺫﻟﺍ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ ﺭﻜﺫﻴ ﺔﻤﻠﺴ
	ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﺴﺃﻭ ، ﺔﻴﻌﺴ ﻲﻨﺒﺍ ﺩﻴﺴﺃﻭ ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻡﻼﺴﺇ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﺘﻴ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﺎﺒﻴﻬﻟﺍ ﻥﺒﺍ 
	   ﺔﻴﺴﻭﺠﻤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺔﻴﻨﺍﺭﺼﻨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻑﻭﺸﺘﻴ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺭﻬﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﺀﻰﻴﺴﻟﺍ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍ ﻑﻘﺴﺃ ﻊﻤ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﺢﻟﺎﺼﻟﺍ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍ ﻑﻘﺴﺃ ﻊﻤ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﻝﺼﻭﻤﻟﺍ ﻑﻘﺴﺄﺒ ﻕﺤﻠﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﻥﻴﺒﻴﺼﻨ ﻑﻘﺴﺄﺒ ﻕﺤﻠﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﺔﻴﺭﻭﻤﻋ ﺏﺤﺎﺼﺒ ﻕﺤﻠﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﻯﺭﻘﻟﺍ ﻱﺩﺍﻭ ﻰﻟﺇ ﺏﻫﺫﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﻫﺫﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺓﺭﺠﻬﺒ ﻊﻤﺴﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺩﻤﺤﻤ ﺔﻟﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻕﺜﻭﺘﺴﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﺩﻋﺎﺴﻤﻭ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺭﻤﺄﺒ ﻕﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺴﻔﻨ ﻙﺘﻔﻴ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   ﺔﻴﺭﻭﻤﻌﺒ ﻱﺫﻟﺍ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻊﻤ ﻥﺎﻤﻠﺴ ﺙﻴﺩﺤ
	 ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻭ ﺙﺭﻴﻭﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋﻭ ﺵﺤﺠ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋﻭ ﻯﺯﻌﻟﺍﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ ﻥﺒ ﻝﻓﻭﻨ ﻥﺒ ﺔﻗﺭﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻝﻴﻔﻨ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﺔﻴﻨﺜﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻬﻜﻜﺸﺘ
	   ﺵﺤﺠ ﻥﺒﺍﻭ ﺔﻗﺭﻭ ﺭﺼﻨﺘ
	   ﺭﺼﻨﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻱﺭﺠﺎﻬﻤ ﻱﺭﻐﻴ ﺵﺤﺠ ﻥﺒﺍ
	   ﻪﺘﺎﻓﻭ ﺩﻌﺒ ﺵﺤﺠ ﻥﺒﺍ ﺔﺠﻭﺯ ﻰﻠﻋ ﻑﻠﺨﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ
	   ﻥﺎﻴﺩﻷﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﻥﻋ ﻑﻗﻭﺘﻴ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	   ﺔﻴﻨﺜﻭﻟﺍ ﻕﺍﺭﻓ ﻲﻓ ﺩﻴﺯ ﺭﻌﺸ
	   ﺔﻴﻔﻴﻨﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻥﻋ ﻪﻟ ﺎﻬﻌﻨﻤﻟ ﻪﺘﺠﻭﺯ ﺏﺘﺎﻌﻴ ﺩﻴﺯ
	   ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻝﺒﻘﺘﺴﻴ ﻥﻴﺤ ﺩﻴﺯ ﻝﻭﻗ
	   ﻩﺭﺼﺎﺤﻴﻭ ﺍﺩﻴﺯ ﻱﺫﺅﻴ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ
	   ﻪﺘﻭﻤﻭ ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﺤﺭﻴ ﺩﻴﺯ
	   ﺍﺩﻴﺯ ﻲﺜﺭﻴ ﺔﻗﺭﻭ

	ﻝﻴﺠﻨﻹﺍ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺔﻔﺼ 
	  ﺎﻤﻴﻠﺴﺘ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺙﻌﺒﻤ
	  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺒ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﻝﺴﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﺜﻴﻤﻟﺍ ﷲﺍ ﺫﺨﺃ
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻪﺒ ﺀﻯﺩﺒ ﺎﻤ ﻝﻭﺃ ﺔﻗﺩﺎﺼﻟﺍ ﺎﻴﺅﺭﻟﺍ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻴﺭﺒﺠ ﻝﻭﺯﻨ
	   ﻑﻨﺤﺘﻟﺍﻭ ﺙﻨﺤﺘﻟﺍ
	   ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻴﺭﺒﺠ ﻝﻭﺯﻨﺒ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺠﻴﺩﺨ ﺭﺒﺨﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺙﻴﺩﺤ ﻝﻓﻭﻨ ﻥﺒ ﺔﻗﺭﻭ ﺭﺒﺨﺘ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺠﻴﺩﺨ
	   ﻲﺤﻭﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺠﻴﺩﺨ ﺕﺒﺜﺘ
	   ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻝﻴﺯﻨﺘ ﺀﺍﺩﺘﺒﺍ
	   ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻝﺯﻨ ﻰﺘﻤ
	   ﺭﺩﺒ ﺔﻌﻗﻭ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	   ﺩﻠﻴﻭﺨ ﺕﻨﺒ ﺔﺠﻴﺩﺨ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺒﻨﺎﺠﺒ ﺎﻬﻓﻭﻗﻭ
	   ﺏﺼﻗ ﻥﻤ ﺕﻴﺒﺒ ﺔﺠﻴﺩﺨﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﻴﺸﺒﺘ
	   ﺎﻬﺒﺭ ﻥﻤ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﺠﻴﺩﺨ ﺀﻯﺭﻘﻴ ﻝﻴﺭﺒﺠ
	   ﻰﺤﻀﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﻝﻭﺯﻨﻭ ﻲﺤﻭﻟﺍ ﺓﺭﺘﻓ
	   ﻰﺤﻀﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﺕﺍﺩﺭﻔﻤﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ

	 ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘﻭ ﻪﻨﺎﺤﺒﺴ ﷲﺍ ﺽﺭﺘﻓﺍ ﺎﻤ ﺀﺍﺩﺘﺒﺍ
	ﺎﻬﺘﺎﻗﻭﺃﻭ 
	  ﺕﺩﻴﺯ ﻡﺜ ﻥﻴﺘﻌﻜﺭ ﻥﻴﺘﻌﻜﺭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺕﻀﺭﺘﻓﺍ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ﺀﻭﻀﻭﻟﺍ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻠﻌﻴ ﻝﻴﺭﺒﺠ
	ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ﺀﻭﻀﻭﻟﺍ ﺔﺠﻴﺩﺨ ﻡﻠﻌﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻡﻠﺴﺃ ﺭﻜﺫ ﻝﻭﺃ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﻀﺭ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺃ ﺭﻜﺫ
	   ﺎﻴﻨﺎﺜ ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﻪﻨﺄﺸﻭ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻕﻴﺩﺼﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﻡﻼﺴﻺﻟ ﻪﺘﻭﻋﺩﻭ ﻪﻟ ﺵﻴﺭﻗ ﻑﻼﻴﺇ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺓﻭﻋﺩﺒ ﺔﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤ ﺭﻜﺫ
	   ﻡﻬﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻭ ، ﻪﻤﻭﻗ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺓﺍﺩﺎﺒﻤ
	   ﻪﻤﻭﻗ ﺓﺍﺩﺎﺒﻤﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟ ﷲﺍ ﺭﻤﺃ
	   ﺭﻤﺅﺘ ﺎﻤﺒ ﻉﺩﺼﺍ ﻰﻨﻌﻤ
	   ﻪﻟ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﺓﺩﻨﺎﺴﻤﻭ ، ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟ ﻪﻤﻭﻗ ﺓﻭﺍﺩﻋ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﺄﺸ ﻲﻓ ﺏﻟﺎﻁ ﺎﺒﺃ ﺏﺘﺎﻌﻴ ﺵﻴﺭﻗ ﺩﻓﻭ
	   ﻪﺘﻭﻋﺩ ﻲﻓ ﺭﻤﺘﺴﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻭﺯﺨﻤﻟﺍ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﺭﺎﻤﻋ ﺽﺭﻌﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺎﻬﺘﻭﺍﺩﻋ ﺭﻬﻅﺘ ﺵﻴﺭﻗ

	ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻔﻗﻭﻤﻭ ، ﻝﻭﺴﺭﻠﻟ ﻩﺩﻴﻜ ﻭ ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ 
	  ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭ ﻥﻭﻫﻭﺸﻴ ﺵﻴﺭﻗ ﻲﻓ ﺭﻔﻨﻟﺍ ﻕﺭﻔﺘ
	   ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻭ ﺱﻭﻷﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﻴﺴﻻ ﻭ ، ﺔﻜﻤ ﺝﺭﺎﺨ ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﺭﺎﺸﺘﻨﺍ
	   ﺕﻠﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻲﺒﺃ ﺏﺴﻨ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻋ ﻉﺎﻓﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻠﺴﻷﺍ ﻥﺒﺍ ﺭﻌﺸ
	   ﻪﻤﻭﻗ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻲﻘﻟ ﺎﻤ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﻭﻨﺠﻟﺍ ﻭ ﺭﺤﺴﻟﺎﺒ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻴﻤﺭ ﻭ ، ﻪﻨﻭﺫﺄﻴ ﺵﻴﺭﻗ ﺀﺎﻬﻔﺴ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻪﺒ ﻱﺫﻭﺃ ﺎﻤ ﺩﺸﺃ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﻴﺒﺴ ﻲﻓ ﺭﻜﺒ ﺎﺒﺃ ﻝﺎﻨ ﺎﻤ ﺽﻌﺒ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻪﺒ ﻱﺫﻭﺃ ﺎﻤ ﺩﺸﺃ

	ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺓﺯﻤﺤ ﻡﻼﺴﺇ 
	   ﻪﻤﻼﺴﺇ ﻭ ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺄﺒ ﺓﺯﻤﺤ ﻉﺎﻘﻴﺇ
	ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﺔﺒﺘﻋ ﻝﻭﻗ 
	   ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤ ﺏﻴﺫﻌﺘ ﻰﻠﻋ ﺭﻤﺘﺴﺘ ﻭ ، ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﺘﻔﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺽﻭﺎﻔﺘ ﺵﻴﺭﻗ ﺀﺎﻤﻋﺯ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻊﻤ ﺔﻴﻤﺃ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺩﻋﻭﺘﻴ ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺠﺤﻟﺍ ﺀﺎﻘﻟﺈﺒ ﻡﻫ ﻥﻴﺤ ﻝﻬﺠ ﻲﺒﻷ ﺙﺩﺤ ﺎﻤ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻪﺒ ﺀﺎﺠ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﺒﺩﺘﻟﺎﺒ ﺎﺸﻴﺭﻗ ﺢﺼﻨﻴ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻀﻨﻟﺍ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻠﻟ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻀﻨﻟﺍ ﻯﺫﺃ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻨﺄﺸ ﻲﻓ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﺎﺒﺤﺃ ﻝﺄﺴﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﺏﻴﺠﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍﻭ ﻝﺄﺴﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﻩﻭﻟﺄﺴ ﺎﻤﻴﻓ ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻟﺍ
	   ﻑﻬﻜﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺔﺼﻗ ﻲﻓ ﷲﺍ ﻪﻟﺯﻨﺃ ﺎﻤ

	   ﻪﺒ ﻡﻫ ﺎﻤ ﻭ ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﻲﻓ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻟﺯﻨﺃ ﺎﻤ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﻥﻋ ﺵﻴﺭﻗ ﺭﺎﺒﻜﺘﺴﺍ
	   ﻪﻨﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺭﻴﻔﻨﺘ ﻭ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﻡﻜﻬﺘ

	     "   ﺦﻟﺍ .  .        . ﺭﻬﺠﺘ ﻻ ﻭ     "     :   ﺔﻴﺁ ﻝﻭﺯﻨ ﺏﺒﺴ
	ﻥﺁﺭﻘﻟﺎﺒ ﺭﻬﺠ ﻥﻤ ﻝﻭﺃ 
	  ﻥﺁﺭﻘﻟﺎﺒ ﻩﺭﻬﺠ ﻝﻴﺒﺴ ﻲﻓ ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﻪﻟﺎﻨ ﺎﻤ ﻭ ﺩﻭﻌﺴﻤ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ
	  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗ ﻰﻟﺇ ﺵﻴﺭﻗ ﻉﺎﻤﺘﺴﺍ ﺔﺼﻗ

	   ﻡﻬﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤﻭ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻡﻬﻋﺎﻤﺴ ﺩﻨﻋ ﺵﻴﺭﻗ ﺕﻨﻌﺘ
	   ﺔﻨﺘﻔﻟﺍﻭ ﻯﺫﻷﺎﺒ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤﻤ ﻥﻴﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻥﺍﻭﺩﻋ ﺭﻜﺫ
	   ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤ ﻰﻠﻋ ﺵﻴﺭﻗ ﺓﻭﺴﻗ
	   ﻪﻟ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺹﻴﻠﺨﺘﻭ ، ﻪﻤﻼﺴﺇ ﺩﻌﺒ ﻝﻼﺒ ﻪﻴﻘﻟ ﺎﻤ
	   ﻝﻼﺒ ﻊﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻘﺘﻋﺃ ﻥﻤ
	   ﻪﻴﻠﻋ ﺩﺭﻓ ﻕﺘﻋﺃ ﻥﻤ ﻪﻘﺘﻌﻟ ﺭﻜﺒ ﺎﺒﺃ ﻡﻭﻠﻴ ﺔﻓﺎﺤﻗ ﻭﺒﺃ
	   ﻡﻬﻟ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺭﻴﺒﺼﺘ ﻭ ، ﺭﺴﺎﻴ ﻝﻵ ﺵﻴﺭﻗ ﺏﻴﺫﻌﺘ
	   ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤ ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ ﻪﺒ ﺏﺫﻌﻴ ﻥﺎﻜ ﺎﻤ
	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺔﻨﺘﻓ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻩﺭﻌﺸ ﻭ ، ﻪﻤﻼﺴﺇ ﻰﻠﻋ ﻩﻭﻠﺘﻘﻴﻟ ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻟﺇ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻪﻴﺨﺃ ﻡﻴﻠﺴﺘ ﺽﻓﺭﻴ ﻡﺎﺸﻫ

	ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻰﻟﺇ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﺭﻜﺫ 
	  ﺓﺭﺠﻬﻟﺎﺒ ﻪﺒﺎﺤﺼﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺓﺭﺎﺸﺇ
	  ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻝﺌﺍﻭﺃ
	ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻰﻟﺇ ﻡﺸﺎﻫ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ 
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﺴﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻲﺼﻗ ﻥﺒ ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻴﺫﻫ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺀﺍﺭﻬﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻴﺘ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻭﺯﺨﻤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻭﺯﺨﻤ ﻲﻨﺒ ﺀﺎﻔﻠﺤ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺢﻤﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﻡﻬﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﺠﺎﻫ ﻥﻤ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻱﺭﺠﺎﻬﻤ ﺩﺩﻋ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺭﻌﺸ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻥﻭﻌﻅﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﺭﻌﺸ
	   ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﺏﻠﻁ ﻲﻓ ﺵﻴﺭﻗ ﺎﻤﻬﺘﻠﺴﺭﺃ ﻥﻤ
	   ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻊﻓﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻀﺤﻴ ﻲﺸﺎﺠﻨﻠﻟ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﺭﻌﺸ
	   ﻲﺸﺎﺠﻨﻠﻟ ﺵﻴﺭﻗ ﺎﻤﻬﺘﻠﺴﺭﺃ ﻥﻴﺫﻠﻟﺍ ﻥﻴﻟﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﻤﻠﺴ ﻡﺃ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﻲﺸﺎﺠﻨﻟﺍﻭ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺭﺍﺩ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﺍﻭﺤﻟﺍ
	   ﻲﺸﺎﺠﻨﻟﺍ ﻡﺎﻤﺃ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﻲﻓ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻱﺃﺭ
	   ﻩﻭﺩﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﺸﺎﺠﻨﻟﺍ ﺭﺎﺼﺘﻨﺎﺒ ﻥﻭﺤﺭﻔﻴ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ

	ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﺸﺎﺠﻨﻟﺍ ﻙﻠﻤﺘ ﺔﺼﻗ 
	  ﻲﺸﺎﺤﻨﻟﺍ ﻊﻴﺒﺘ ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ
	  ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﺎﻀﺭﺒ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﻲﺸﺎﺠﻨﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺘ
	ﻲﺸﺎﺠﻨﻟﺍ ﻉﺎﺘﺒﺍ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﺠﺎﺘﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ 
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﺭﻤﻋ ﻡﻼﺴﺈﺒ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺯﺍﺯﺘﻋﺍ
	   ﺭﻤﻋ ﻡﻼﺴﺇ ﻥﻋ ﺔﻤﺜﺤ ﻲﺒﺃ ﺕﻨﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻡﺃ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﺭﻤﻋ ﻡﻼﺴﺇ ﺏﺒﺴ
	   ﺭﻤﻋ ﻡﻼﺴﺇ ﻥﻋ ﺩﻫﺎﺠﻤﻭ ﺀﺎﻁﻋ ﻩﺍﻭﺭ ﺎﻤ
	   ﻩﺩﻠﺠ ﻭ ﻪﻤﻼﺴﺇ ﻲﻓ ﺭﻤﻋ ﺕﺎﺒﺜ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺭﺒﺨ
	   ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﺵﻴﺭﻗ ﺭﺎﻤﺘﺌﺍ
	   ﻪﻨﻋ ﺝﺭﺨ ﻥﻤﻭ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻰﻟﺇ ﺯﺎﺤﻨﺍ ﻥﻤ
	   ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ ﻭ ، ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﺏﻬﻟ ﻲﺒﺃ ﻡﻜﻬﺘ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺵﻴﺭﻗ ﺭﻫﺎﻅﺘ ﻲﻓ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﺭﻌﺸ
	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﺼﺤﻟﺍ ﻡﻜﺤﻴ ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﻯﺫﻷﺍ ﻥﻤ ﻪﻤﻭﻗ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻲﻘﻟ ﺎﻤ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﻁﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﺤ ﻪﺘﺃﺭﻤﺍﻭ ﺏﻬﻟ ﻲﺒﺃ ﻲﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻋ ﺎﻫﺩﻴﻜ ﷲﺍ ﺩﺭ ﻭ ﺏﻬﻟ ﻲﺒﺃ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﻝﻴﻤﺠ ﻡﺃ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻠﻟ ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ ﺀﺍﺫﻴﺇ
	   ﻥﺁﺭﻗ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺹﺎﻌﻟﺍ ﺀﺍﺫﻴﺇ
	   ﻪﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ ﻭ ، ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﺀﺍﺫﻴﺇ
	   ﻪﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ ﻭ ، ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﻀﻨﻟﺍ ﺀﺍﺫﻴﺇ
	   ﻪﻴﻓ ﷲﺍ ﻝﺯﻨﺃ ﺎﻤﻭ ، ﻯﺭﻌﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤ
	   ﻪﻴﻓ ﷲﺍ ﻝﺯﻨﺃ ﺎﻤﻭ ، ﻕﻴﺭﺸ ﻥﺒ ﺱﻨﺨﻷﺍ
	   ﻪﻴﻓ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻝﺯﻨﺃ ﺎﻤﻭ ، ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ
	   ﺎﻤﻬﻴﻓ ﷲﺍ ﻝﺯﻨﺃ ﺎﻤﻭ ﻁﻴﻌﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﺒﻘﻋﻭ ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﻲﺒﺃ
	   ﺎﻬﻟﻭﺯﻨ ﺏﺒﺴﻭ  "   ﻥﻭﺭﻓﺎﻜﻟﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﺎﻴ ﻝﻗ   "      ﺓﺭﻭﺴ
	   ﻪﻴﻓ ﷲﺍ ﻝﺯﻨﺃ ﺎﻤﻭ ، ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ
	     "   ﺱﺒﻋ   "   ﺓﺭﻭﺴ ﻝﻭﺯﻨ ﻭ ، ﺩﻴﻟﻭﻟﺍﻭ ، ﻡﻭﺘﻜﻤ ﻡﺃ ﻥﺒﺍ

	ﺔﻜﻤ ﻝﻫﺃ ﻡﻼﺴﺇ ﻡﻬﻐﻠﺒ ﺎﻤﻟ ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻥﻤ ﺩﺎﻋ ﻥﻤ ﺭﻜﺫ 
	  ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﺓﺭﺠﺎﻬﻤ ﻉﻭﺠﺭ ﺏﺒﺴ
	  ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻱﺭﺠﺎﻬﻤ ﻥﻤ ﺭﺍﻭﺠﺒ ﺔﻜﻤ ﻝﺨﺩ ﻥﻤ
	ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﺭﺍﻭﺠ ﺩﺭ ﻲﻓ ﻥﻭﻌﻅﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﺔﺼﻗ 
	   ﻪﻴﻠﻋ ﻩﺭﺍﻭﺠ ﺩﺭ ﻡﺜ ﺔﻨﻏﺩﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﺭﺍﻭﺠ ﻲﻓ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻝﻭﺨﺩ
	   ﺵﻴﺒﺎﺤﻷﺍ
	   ﺔﻨﻏﺩﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﺭﺍﻭﺠ ﻥﻤ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺝﻭﺭﺨ ﺏﺒﺴ
	   ﺔﻔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺽﻘﻨ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﺔﻔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺽﻘﻨ ﻲﻓ ﻰﻌﺴﻴ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻡﺎﺸﻫ
	   ﻪﻟ ﻱﺩﻋ ﻥﺒ ﻡﻌﻁﻤﻟﺍ ﻡﻀ ﻲﻓ ﻡﺎﺸﻫ ﻲﻌﺴ
	   ﻪﻴﻟﺇ ﻱﺭﺘﺨﺒﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻡﻀ ﻲﻓ ﻡﺎﺸﻫ ﻲﻌﺴ
	   ﻪﻟ ﺔﻌﻤﺯ ﻡﻀ ﻲﻓ ﻡﺎﺸﻫ ﻲﻌﺴ
	   ﺔﻔﻴﺤﺼﻟﺍ ﻕﻴﺯﻤﺘ ﺍﻭﻤﺯﺘﻋﺍ ﻥﻴﺤ ، ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﻴﺒﻭ ، ﻪﺌﻼﻤﺯ ﻭ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﻴﺒ ﺙﺩﺤ ﺎﻤ
	   ﺔﻔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺏﺘﻜ ﻥﻤ ﺩﻴ ﺕﻠﺸ
	   ﺔﻔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺍﻭﻀﻘﻨ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﺭﻔﻨﻟﺍ ﺡﺩﻤ ﻲﻓ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﺭﻌﺸ
	   ﺔﻔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺽﻘﻨ ﻲﻓ ﻪﻤﺎﻴﻘﻟ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻡﺎﺸﻫ ﺡﺩﻤﻴ ﻥﺎﺴﺤ

	ﻲﺴﻭﺩﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻔﻁﻟﺍ ﻡﻼﺴﺇ ﺔﺼﻗ 
	  ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻠﻟ ﻪﻋﺎﻤﺘﺴﺍ ﻥﻤ ﻩﺭﺫﺤﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻋﺎﻤﺴ ﻭ ﻪﻟﻭﺩﻋ ﻡﺜ ، ﺵﻴﺭﻗ ﻝﻭﻘﻟ ﻪﻋﺎﻤﺘﺴﺍ
	ﻝﻴﻔﻁﻟﺍ ﻡﻼﺴﺇ 
	   ﻝﻴﻔﻁﻟﺍ ﺩﻟﺍﻭ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺠﻭﺯ ﻪﺘﻭﻋﺩ
	   ﻥﻴﻔﻜﻟﺍ ﻱﺫ ﻡﻨﺼ ﻕﺍﺭﺤﺇ
	   ﻪﺘﻭﻤﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻌﻤ ﻩﺩﺎﻬﺠ
	   ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻲﻨﺒ ﻰﺸﻋﺃ ﺔﺼﻗ
	   ﻪﺤﺩﻤﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻤﻭﺩﻗ
	   ﻰﺸﻋﻷﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ
	 ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻠﻟ ﻝﺫﻴ ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ 
	   ﻝﺒﻹﺍ ﻪﻋﺎﺒ ﻱﺫﻟﺍ ﻲﺸﺍﺭﻹﺍ ﺭﻤﺃﻭ ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﻤ ﻲﺸﺍﺭﻹﺍ ﻑﺼﻨﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻥﻤ ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ ﻪﻓﺎﺨ ﺎﻤ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻠﻟ ﻪﺘﻋﺭﺎﺼﻤﻭ ﻲﺒﻠﻁﻤﻟﺍ ﺔﻨﺎﻜﺭ ﺭﻤﺃ
	   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﻭﻤﻠﺴﺃ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍ ﺩﻓﻭ ﻡﻭﺩﻗ
	   ﻪﻗﺎﻔﺨﺇ ﻭ ، ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻥﻋ ﻡﻫﺩﺭ ﻝﻭﺎﺤﻴ ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ ﻭ ﻡﻬﻨﻁﺍﻭﻤ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤﻭ ، ﻥﻴﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟﺎﺒ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻡﻜﻬﺘ
	   ﻡﻬﻴﻠﻋ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺩﺭﻭ ، ﺭﺸﺒ ﻪﻤﻠﻌﻴ ﻪﻨﺃ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﺀﺎﻋﺩﺍ
	   ﺭﺜﻭﻜﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﻝﻭﺯﻨ ﺏﺒﺴ

	"     ﻙﻠﺒﻗ ﻥﻤ ﻝﺴﺭﺒ ﺀﻯﺯﻬﺘﺴﺍ ﺩﻘﻟﻭ "   ﻝﻭﺯﻨ   
	  ﺝﺍﺭﻌﻤﻟﺍﻭ ﺀﺍﺭﺴﻹﺍ ﺭﻜﺫ
	ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺍﺭﺴﻤ ﻥﻋ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﺔﻴﺍﻭﺭ 
	   ﻥﺴﺤﻟﺍ ﺔﻴﺍﻭﺭ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﻭﻋ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺍﺭﺴﻤ ﻥﻋ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﺔﻴﺍﻭﺭ
	   ﺎﻴﺅﺭ ﺀﺍﺭﺴﻹﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺯﺍﻭﺠ
	   ﻰﺴﻴﻋﻭ ﻰﺴﻭﻤﻭ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﻹ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻔﺼﻭ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻑﺼﻴ ﻲﻠﻋ
	   ﺀﺍﺭﺴﻹﺍ ﻥﻋ ﺊﻨﺎﻫ ﻡﺃ ﺔﻴﺍﻭﺭ
	   ﺝﺍﺭﻌﻤﻟﺍ ﺔﺼﻗ
	   "     ﺝﺍﺭﻌﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻱﺭﺩﺨﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ   " ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻌﺼﻴ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ  
	   ﺭﺎﻨﻟﺍ ﻥﺯﺎﺨ ﻙﻟﺎﻤ ﺔﻔﺼ
	   ﺎﻬﻨﻤ ﷲﺍ ﺎﻨﺫﺎﻋﺃ ﻡﻨﻬﺠ ﺕﺎﻔﺼ ﻥﻤ
	     " ﺝﺍﺭﻌﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻱﺭﺩﺨﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻋ ﻭ   "     ، ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻡﺩﺁ ﻰﻠﻋ ﺡﺍﻭﺭﻷﺍ ﺽﺭﻋ
	   ﺎﻤﻠﻅ ﻰﻤﺎﺘﻴﻟﺍ ﻝﺍﻭﻤﺃ ﺔﻠﻜﺃ ﺔﻔﺼ
	   ﺎﺒﺭﻟﺍ ﺔﻠﻜﺃ ﺔﻔﺼ
	   ﻡﺩﺁ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺓﺎﻨﺯﻟﺍ ﺔﻔﺼ
	   ﻩﺭﻴﻏ ﻥﻤ ﺎﻬﺠﻭﺯﻟ ﺎﻨﺒﺍ ﺕﺒﺴﻨ ﻥﻤ
	   ﺎﻬﻨﻤ ﻯﺃﺭ ﺎﻤﻭ ، ﺓﺭﺨﻵﺍ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺩﻭﻌﺼ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻴﻠﻋ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺽﺭﻓ
	 ﻥﻋ ﻑﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﻪﺒﺭ ﻝﺍﺅﺴ ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺏﻠﻁﻴ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﻪﺘﻤﺃ
	   ﻡﻫﺭﻤﺃ ﷲﺍ ﺔﻴﺎﻔﻜﻭ ، ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﻥﻭﺌﺯﻬﺘﺴﻤﻟﺍ
	   ﺩﺴﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﻥﻴﺌﺯﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ
	   ﻥﻴﺌﺯﻬﺘﺴﻤﻟﺎﺒ ﷲﺍ ﻝﻌﻓ ﺎﻤ
	   ﻲﺴﻭﺩﻟﺍ ﺭﻬﻴﺯﺃ ﻲﺒﺃ ﺔﺼﻗ
	   ﻩﺩﻻﻭﻷ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭ
	   ﺔﻋﺍﺯﺨ ﺩﻨﻋ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻝﻘﻋ
	   ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻝﺘﻘﻤ ﻲﻓ ﺭﺎﻌﺸﻷﺍ ﻥﻤ ﻝﻴﻗ ﺎﻤ
	   ﻙﻟﺫﻟ ﻑﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﺓﺭﻭﺜ ﻭ ﺭﻬﻴﺯﺃ ﻲﺒﺃ ﻝﺘﻘﻤ
	   ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ ﻭ ، ﻪﻴﺒﺃ ﺎﺒﺭﺒ ﺩﻟﺎﺨ ﺔﺒﻟﺎﻁﻤ
	   ﻥﻼﻴﻏ ﻡﺃ ﺙﻴﺩﺤ ﻭ ، ﺭﻬﻴﺯﺃ ﻲﺒﺃ ﺭﺄﺜﺒ ﺫﺨﻸﻟ ﺱﻭﺩ ﺓﺭﻭﺜ
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻭ ﻝﻴﻤﺠ ﻡﺃ
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻭ ﺭﺍﺭﻀ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻱﺫﺅﻴ ﻥﺎﻜ ﻥﻤ
	   ﺔﺠﻴﺩﺨ ﻭ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﺓﺎﻓﻭ ﺩﻌﺒ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻊﻤﻁ
	   ﻙﻟﺫ ﺙﻴﺩﺤ ﻭ ، ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻡﻼﺴﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﺠﺭ

	ﻪﻨﻤ ﻑﻴﻘﺜ ﻑﻗﻭﻤﻭ ، ﺓﺭﺼﻨﻟﺍ ﺏﻠﻁﻴ ﻑﺌﺎﻁﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻲﻌﺴ 
	 ﻡﻬﻀﻴﺭﺤﺘ ﻭ ، ﻡﻬﻓﺍﺭﺸﺃ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻡﻬﺒ ﻝﺯﻨ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﺔﺜﻼﺜﻟﺍ
	  ﻪﻴﻠﻋ
	  ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻴﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺍﻭﻜﺸ
	ﻲﻨﺍﺭﺼﻨﻟﺍ ﺱﺍﺩﻋ ﻊﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﺼﻗ 
	   ﻡﻬﻤﺴﺍﻭﻤ ﻲﻓ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺴﻔﻨ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺽﺭﻋ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟﻭﺤ ﻥﻤ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻕﺭﻔﻴ ﺏﻬﻟ ﻭﺒﺃ
	   ﺓﺩﻨﻜ ﻰﻠﻋ ﻪﺴﻔﻨ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻀﺭﻋ
	   ﺏﻠﻜ ﻲﻨﺒ ﻰﻠﻋ ﻪﺴﻔﻨ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻀﺭﻋ
	   ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﻨﺒ ﻰﻠﻋ ﻪﺴﻔﻨ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻀﺭﻋ
	   ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻰﻠﻋ ﻪﺴﻔﻨ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻀﺭﻋ
	   ﻡﺴﺍﻭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺴﻔﻨ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻪﻀﺭﻋ
	   ﺕﻤﺎﺼ ﻥﺒ ﺩﻴﻭﺴ ﻰﻠﻋ ﻪﺴﻔﻨ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻀﺭﻋ
	   ﺭﺴﻴﺤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﺔﺼﻗﻭ ﺫﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﺇ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻡﻼﺴﺇ ﺀﺩﺒ
	   ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻓﻭﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻋﺎﻤﺘﺠﺍ

	ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﺼﻤ ﻭ ، ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒ 
	  ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻌﻴﺒﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭ
	  ﻕﻴﺭﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭ
	ﻑﻭﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭ 
	 ﺓﺭﻭﺴﻜﻤ ﻡﻼﺒ ، ﺔﻤﻠﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭ 
	   ﺩﺍﻭﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭ
	   ﺱﻭﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭ
	   ﺔﻌﻴﺒﻟﺍ ﺹﻨ ﻭ ، ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻲﻌﻴﺎﺒﻤ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺩﻬﻋ
	   ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺩﻓﻭ ﻊﻤ ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﺼﻤ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﺎﺴﺭﺇ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺎﺒ ﺕﻤﻴﻗﺃ ﺔﻌﻤﺠ ﻝﻭﺃ
	   ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺭﻤﺃ
	   ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻭ ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﺼﻤ
	   ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻲﻠﺼﻴ ﺭﻭﺭﻌﻤ ﻥﺒ ﺀﺍﺭﺒﻟﺍ
	   ﻡﺍﺭﺤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﺔﻌﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﺘﺃﺭﻤﺍ
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻥﻤ ﻕﺜﻭﺘﺴﻴ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺩﻬﻋ

	ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺭﺒﺨ ﻡﺎﻤﺘ ﻭ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺜﻻﺍ ﺀﺎﺒﻘﻨﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ 
	  ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﺀﺎﺒﻘﻨ
	  ﺱﻭﻷﺍ ﺀﺎﺒﻘﻨ
	ﺀﺎﺒﻘﻨﻟﺍ ﺭﺼﺤ ﻲﻓ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﺭﻌﺸ 
	   ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒ ﺩﻌﺒ ﺥﺭﺼﻴ ﻥﺎﻁﻴﺸﻟﺍ
	   ﺏﺭﺤﻟﺎﺒ ﻥﺫﻹﺍ ﻝﺠﻌﺘﺴﺘ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ
	   ﺔﻌﻴﺒﻟﺍ ﻥﺄﺸ ﻲﻓ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻝﺩﺎﺠﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﺭﺴﺄﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻴﻗ ﺎﻤ ﻝﻭﺃ
	   ﺡﻭﻤﺠﻟﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻡﻨﺼ ﺔﺼﻗ
	   ﻪﻤﻨﺼ ﻰﻠﻋ ﻭﺭﻤﻋ ﻡﻭﻗ ﻥﺍﻭﺩﻋ
	   ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤﻭ ، ﻭﺭﻤﻋ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﻴﺒﻟﺍ ﻁﻭﺭﺸ
	   ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺩﻬﺸ ﻥﻤ ﺀﺎﻤﺴﺃ

	ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟ ﺭﻤﻷﺍ ﻝﻭﺯﻨ 
	  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺠﻬﻟﺎﺒ ﺔﻜﻤ ﻲﻤﻠﺴﻤﻟ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻨﺫﺇ
	  ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﺼﻤ ﻝﺯﻨﻤ
	  ﺔﻔﻴﺫﺤ ﻲﺒﺃ ﻝﺯﻨﻤ
	ﻥﺍﻭﺯﻏ ﻥﺒ ﺔﺒﺘﻋ ﻝﺯﻨﻤ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﺭﺠﻫ
	   ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻠﻋﻭ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺭﺨﺄﺘ ﺏﺒﺴ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻩﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺭﻭﺎﺸﺘﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﻪﺸﺍﺭﻓ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻠﻋ ﻪﻓﻼﺨﺘﺴﺍ ﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺎﺒ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﺹﺒﺭﺘ ﻲﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﺭﺠﻫ ﺭﻤﺄﺒ ﻡﻠﻋ ﻥﻤ
	   ﺭﺎﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻊﻤ ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﺼﻗ
	   ﺭﺎﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﺄﺸﺒ ﻡﺎﻗ ﻥﻤ

	ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻝﺁ ﻑﻗﻭﻤ 
	  ﻡﻠﺴ ﻭ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﺜﺃ ﻲﻓ ﻪﺒﻭﻜﺭ ﻭ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﻗﺍﺭﺴ
	  ﻡﺸﻌﺠ ﻥﺒ ﺔﻗﺍﺭﺴ ﻡﻼﺴﺇ
	ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ 
	   ﺀﺎﺒﻘﺒ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟﺯﻨﻤ
	   ﺀﺎﺒﻘﺒ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻝﺯﻨﻤ
	   ﺀﺎﺒﻘﺒ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻝﺯﻨﻤ
	   ﻑﻴﻨﺤ ﻥﺒ ﻝﻬﺴ ﻝﺌﺎﻀﻓ ﻥﻤ
	   ﺀﺎﺒﻗ ﺩﺠﺴﻤ ﺀﺎﻨﺒ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺒﺎﻫﺫﻭ ﺀﺎﺒﻗ ﻥﻤ ﻡﻠﺴ ﻭ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨ
	   ﺎﻫﺩﻨﻋ ﻪﻟﻭﺯﻨ ﻲﻐﺒﺘ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺎىﻠﺼ ﻪﻟ ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ ﺽﺍﺭﺘﻋﺍ
	   ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻲﻨﺒ ﺭﺍﺩﺒ ﺔﻗﺎﻨﻟﺍ ﻙﺭﺒﻤ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻨﻜﺎﺴﻤ ﻭ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﺩﺠﺴﻤ ﺀﺎﻨﺒ
	   ﺔﻴﻏﺎﺒﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﻋ
	   ﺩﺠﺴﻤﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒ ﻲﻓ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﺯﺎﺠﺘﺭﺍ
	   ﺓﺩﺎﺸﻤ ﻥﻤ ﺔﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﺩﺤﺃ ﻭ ﺭﺎﻤﻋ ﻥﻴﺒ ﻥﺎﻜ ﺎﻤ
	   ﺭﺎﻤﻌﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﺎﺼﻭ
	   ﺩﺠﺴﻤ ﻝﻭﺃ ﻰﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺏﻭﻴﺃ ﻲﺒﺃ ﺕﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺯﻨﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﺏﻭﻴﺃ ﻲﺒﺃ ﺏﺩﺃ ﻥﻤ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺔﺼﻘﻟﺍ ﻭ ، ﺵﺤﺠ ﻲﻨﺒ ﺭﺍﺩ ﻰﻠﻋ ﻱﺩﺘﻌﻴ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻪﻜﺭﺸ ﻰﻠﻋ ﻲﻘﺒ ﻥﻤ ﻭ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺭﺎﺸﺘﻨﺍ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺏﻁﺨ ﻝﻭﺃ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﻪﺘﺒﻁﺨ

	ﺭﺎﺼﻨﻷﺍﻭ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺓﺎﺨﺍﺅﻤﻟﺍ 
	  ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻡﻬﻨﻴﺒ ﻰﺨﺁ ﻥﻤ
	ﺔﺤﻴﻭﺭ ﻲﺒﻷ ﻪﻨﺍﻭﻴﺩﺒ ﻲﺼﻭﻴ ﻝﻼﺒ 
	ﺔﻤﺎﻤﺃ ﻭﺒﺃ 
	   ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻲﻨﺒﻟ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﺘﺒﺎﻘﻨ
	   ﻥﺍﺫﻷﺍ ﺭﺒﺨ
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺕﻗﻭ ﻝﻭﻠﺤﻟ ﺔﻤﻼﻋ ﺱﻭﻗﺎﻨ ﻭﺃ ﻕﻭﺒ ﺫﺎﺨﺘﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻜﻔﺘﻟﺍ
	   ﻥﺍﺫﻷﺍ ﻲﻓ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺎﻴﺅﺭ
	   ﻥﺍﺫﻷﺎﺒ ﻻﻼﺒ ﻩﺭﻤﺃ
	   ﻪﻴﻟﺇ ﻲﺤﻭﻟﺍ ﻕﺒﺴ ﻭ ، ﻥﺍﺫﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻤﻋ ﺎﻴﺅﺭ
	   ﺭﺠﻔﻟﺍ ﻥﺍﺫﺃ ﻝﺒﻗ ﻝﻼﺒ ﻪﺒ ﻭﻋﺩﻴ ﻥﺎﻜ ﺎﻤ
	   ﺱﻨﺃ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻲﺒﺃ ﺭﻤﺃ
	   ﻪﺒﺴﻨ
	   ﻩﺭﻌﺸ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﻭ ﻪﻤﻼﺴﺇ

	ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺓﻭﺍﺩﻋ 
	  ﻡﻫﺅﺎﻤﺴﺍﻭ ﻡﻬﻠﺌﺎﺒﻗ
	  ﺭﻴﻀﻨﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺀﺍﺩﻋﻷﺍ
	ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ 
	   ﺔﻅﻴﺭﻗ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻕﻴﺭﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻼﺴ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﻡﻠﺴﺃ ﻑﻴﻜ
	   ﻪﻟ ﻪﻤﻭﻗ ﺏﻴﺫﻜﺘ
	   ﻕﻴﺭﻴﺨﻤ ﺙﻴﺩﺤ ﻥﻤ
	   ﻲﻴﺤ ﺕﻨﺒ ﺔﻴﻔﺼ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺎﺒ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻲﻘﻓﺎﻨﻤ ﻥﻤ ﺩﻭﻬﻴ ﻰﻟﺇ ﻊﻤﺘﺠﺍ ﻥﻤ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺏﻴﺒﺤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺱﻼﺠ ﻥﻋ ﺀﻲﺸ
	   ﺩﻴﻭﺴ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﻋ ﺀﻲﺸ
	   ﺔﻌﻴﺒﻀ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻥﺍﺫﻭﻟ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺔﻌﻴﺒﻀ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺔﻴﻤﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺩﻴﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺕﻴﺒﻨﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﻔﻅ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻝﻬﺸﻷﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻡﺸﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻑﻭﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﺎﺒﺤﺃ ﻥﻤ ﻥﻭﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍ
	   ﻉﺎﻘﻨﻴﻗ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺩﺠﺴﻤ ﻥﻤ ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺩﺭﻁ

	ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍﻭ ﺩﻭﻬﻴ ﻲﻓ ﺓﺭﻘﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	  ﺭﺎﺒﺤﻷﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	  ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻭ ﺱﻭﻷﺍ ﻲﻘﻓﺎﻨﻤ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ 
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ

	ﻡﻬﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﺩﺭ ﻭ ، ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻲﻓ ﺏﺍﺫﻌﻟﺍ ﺔﻠﻗ ﺩﻭﻬﻴ ﻯﻭﻋﺩ 
	  ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	  ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻡﻬﻟ ﻪﺘﺒﺎﺠﺇﻭ ، ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻝﺍﺅﺴ 
	   ﺭﺒﻴﺨ ﺩﻭﻬﻴ ﻰﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺒﺎﺘﻜ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤﻭ ﻡﻼﺴﻹﺎﺒ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻔﻜ
	   ﻲﺒﻨﻟﺎﺒ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﺩﻬﻌﻟﺍ ﻑﻴﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺍﺭﻜﻨ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	     .     " ﻪﻓﺭﻌﻨ ﺀﻲﺸﺒ ﺎﻨﺘﺌﺠ ﺎﻤ     "     : ﺎﺒﻭﻠﺼ   ﻲﺒﺃ ﻝﻭﻗ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺏﻫﻭ ﻭ ﺔﻠﻤﻴﺭﺤ ﻥﺒﺍ ﻝﻭﻗ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ

	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍﻭ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻉﺯﺎﻨﺘ 
	  ﷲﺍ ﻪﻤﻠﻜﻴ ﻥﺃ ﺔﻠﻤﻴﺭﺤ ﻥﺒﺍ ﺏﻠﻁ ﻲﻓ ﻝﺯﻨﺎﻤ
	  ﺩﻭﻬﺘﻴ ﻥﺄﺒ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﺒﻨﻠﻟ ﺎﻴﺭﻭﺼ ﻥﺒﺍ ﻝﺍﺅﺴ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻠﺒﻘﻟﺍ ﻑﺭﺼ ﺩﻨﻋ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻪﺘﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	   ﻕﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺍﺭﻭﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤ ﻡﻬﻨﺎﻤﺘﻜ
	   ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﺎﻋﺩ ﻥﻴﺤ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﺒﻨﻠﻟ ﻡﻬﺒﺍﻭﺠ
	   ﻉﺎﻘﻨﻴﻗ ﻲﻨﺒ ﻕﻭﺴ ﻲﻓ ﻡﻬﻌﻤﺠ
	   ﺱﺍﺭﺩﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟﻭﺨﺩ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻲﻓ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍﻭ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻉﺯﺎﻨﺘ
	   ﺎﻴﺸﻋ ﻡﻫﺭﻔﻜﻭ ﺓﻭﺩﻏ ﻡﻬﻨﺎﻤﻴﺇ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	     "   ﻰﺴﻴﻋ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍ ﺩﺒﻌﺘ ﺎﻤﻜ ﻙﺩﺒﻌﻨ ﻥﺃ ﺩﻴﺭﺘﺃ "     ﻲﻨﺍﺭﺠﻨﻟﺍ ﻭ ﻊﻓﺍﺭ ﻲﺒﺃ ﻝﻭﻗ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻡﻬﻴﻠﻋ ﻕﺎﺜﻴﻤﻟﺍ ﺫﺨﺃ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻌﻴﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻬﻴﻌﺴ
	   ﺙﺎﻌﺒ ﻡﻭﻴ ﻥﻋ ﺀﻲﺸ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   .     "     ﺎﻨﺭﺍﺭﺸ ﻻﺇ ﺍﺩﻤﺤﻤ ﻊﺒﺘﺍ ﺎﻤ "     :     ﻡﻬﻟﻭﻗ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻨﻁﺎﺒﻤ ﻥﻋ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻲﻬﻨ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ

	ﻝﺨﺒﻟﺎﺒ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻤﺃ 
	  ﻕﺤﻟﺍ ﻥﻭﺩﺤﺠﻴ ﷲﺍ ﻡﻬﻨﻌﻟ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ ﺏﺯﺤ ﻥﻤ 
	   ﻝﻴﺯﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﺎﻜﻨﺇ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺨﺼﻟﺍ ﺡﺭﻁ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﻗﺎﻔﺘﺍ
	   ﷲﺍ ﺀﺎﺒﺤﺃ ﻡﻬﻨﺃ ﻡﻫﺅﺎﻋﺩﺍ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺴﻭﻤ ﺩﻌﺒ ﺏﺎﺘﻜ ﻝﻭﺯﻨ ﻡﻫﺭﺎﻜﻨﺇ
	   ﻡﺠﺭﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻲﻓ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻬﻋﻭﺠﺭ

	ﺔﻴﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻬﻤﻠﻅ 
	  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻨﺘﻓ ﻲﻓ ﻡﻬﺘﺒﻏﺭ
	  ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺓﻭﺒﻨ ﻡﻫﺭﺎﻜﻨﺇ
	ﻕﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﻨﺃ ﻡﻫﺅﺎﻋﺩﺍ 
	   ﻡﻬﺘﺩﺍﻭﻤ ﻥﻋ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻬﻨ
	   ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﻥﻋ ﻡﻬﻟﺍﺅﺴ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﷲﺍ ﻥﺒﺍ ﺍﺭﻴﺯﻋ ﻥﺃ ﻡﻫﺅﺎﻋﺩﺍ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﺒﺎﺘﻜ ﻡﻬﺒﻠﻁ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﻥﻴﻨﺭﻘﻟﺍ ﻱﺫ ﻥﻋ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟ ﻡﻬﻟﺍﺅﺴ
	   ﻙﻟﺫﻟ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺏﻀﻏ ﻭ ، ﷲﺍ ﺕﺍﺫ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﻤﺠﻬﺘ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ

	ﻡﻬﻴﻓ ﷲﺍ ﻝﺯﻨﺃ ﺎﻤﻭ ﻥﺍﺭﺠﻨ ﻯﺭﺎﺼﻨ ﺭﻜﺫ 
	  ﻑﻘﺴﻷﺍﻭ ﺩﻴﺴﻟﺍﻭ ﺏﻗﺎﻌﻟﺍ ﻰﻨﻌﻤ
	  ﻡﻭﺭﻟﺍ ﻙﻭﻠﻤ ﺩﻨﻋ ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻲﺒﺃ ﻝﺯﻨﻤ
	ﺔﻤﻘﻠﻋ ﻥﺒ ﺯﻭﻜ ﻡﻼﺴﺇ ﺏﺒﺴ 
	   ﻕﺭﺸﻤﻟﺍ ﺔﻬﺠ ﻰﻟﺇ ﻡﻬﺘﻼﺼ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻤ ﻭ ، ﻡﻬﺘﺍﺩﻘﺘﻌﻤﻭ ﻡﻫﺅﺎﻤﺴﺃ
	   ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻝﺁ ﻲﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍﻭ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻪﻌﺒﺘﺍ ﺎﻤﻴﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻡﻫﺭﻴﺫﺤﺘﻭ ﻥﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﻅﻋﻭ ﻲﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻰﺴﻴﻋ ﻕﻠﺨ ﻲﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﻡﻴﺭﻤﻭ ﺎﻴﺭﻜﺯ ﺭﺒﺨ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﻡﻴﺭﻤﻟ ﺏﻫﺍﺭﻟﺍ ﺞﻴﺭﺠ ﺔﻟﺎﻔﻜ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺕﺎﻴﺁ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﻊﻓﺭ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﺔﻨﻋﻼﻤﻟﺍ ﻡﻫﺅﺎﺒﺇ
	   ﻡﻫﺭﻭﻤﺃ ﻰﻟﻭﺘﻴ ﺓﺩﻴﺒﻋ ﻭﺒﺃ

	ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﺭﺎﺒﺨﺃ 
	  ﻲﻔﻴﺼ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﺒﺃﻭ ، ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺀﺎﻘﺸ
	  ﻲﻔﻴﺼ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﺒﺃ ﺭﻔﻜ
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺒ ﻪﻀﻴﺭﻌﺘﻟ ﻲﻔﻴﺼ ﻥﺒ ﺀﺍﺯﺠ 
	   ﻪﻨﻤ ﻪﻤﻭﻗ ﺏﻀﻏﻭ ، ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﺽﺭﻌﺘ
	   ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﻝﻭﻗ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺒﻀﻏ

	ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﻥﻤ ﻝﺘﻋﺍ ﻥﻤ ﺭﻜﺫ 
	  ﻡﻬﻨﻋ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﺙﻴﺩﺤ ﻭ ، ﺓﺭﻴﻬﻓ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋﻭ ﻝﻼﺒﻭ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺽﺭﻤ
	  ﺔﻌﻴﻬﻤ ﻰﻟﺇ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﺀﺎﺒﻭ ﻝﻘﻨﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻋﺩ
	ﺀﺎﺒﻭﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺩﻬﺠ ﺎﻤ 
	   ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻲﻓ ﻪﺒ ﻲﻤﺭ ﻡﻬﺴ ﻝﻭﺃ
	   ﺭﺤﺒﻟﺍ ﻑﻴﺴ ﻰﻟﺇ ﺓﺯﻤﺤ ﺔﻴﺭﺴ
	  ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺭﺩﺒ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻫﻭ ، ﻥﺍﻭﻔﺴ ﺓﻭﺯﻏ

	   ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﺢﺘﻔﻴ ﺵﺤﺠ ﻥﺒﺍ
	   ﺵﻴﺭﻘﻟ ﺓﺭﺎﺠﺘﺒ ﻲﻘﺘﻠﺘ ﺔﻴﺭﺴﻟﺍ
	ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻠﺒﻘﻟﺍ ﻑﺭﺼ 
	  ﻯﺭﺒﻜﻟﺍ ﺭﺩﺒ ﺓﻭﺯﻏ
	  ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﺭﻴﻋ
	ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﺭﺫﺤ ﻭ ﺭﻴﻌﻠﻟ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺏﺩﻨ 
	   ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﺎﻬﻴﺨﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺎﻴﺅﺭ ﺹﻘﺘ ﺔﻜﺘﺎﻋ
	   ﺵﻴﺭﻗ ﻲﻓ ﺎﻴﺅﺭﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ ﺭﺎﺸﺘﻨﺍ
	   ﺎﻴﺅﺭﻟﺍ ﺏﺒﺴﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭ ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﻴﺒ ﻯﺭﺠ ﺎﻤ
	   ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﻊﻤ ﻪﻨﻴﻠﻟ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﻤﻠﻴ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﺀﺎﺴﻨ
	   ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﻷ ﺎﺸﻴﺭﻗ ﺩﺠﻨﺘﺴﻴ ﻱﺭﺎﻔﻐﻟﺍ ﻡﻀﻤﻀ
	   ﺝﻭﺭﺨﻠﻟ ﺯﻬﺠﺘﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﺭﺩﺒ ﺩﻨﻋ ﺏﻬﻟ ﻲﺒﺃ ﻑﻠﺨﺘ
	   ﻑﻠﺨﺘﻟﺍ ﻝﻭﺎﺤﻴ ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ
	   ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻡﻫﺯﺠﺎﺤﺘ ﻭ ، ﺭﺩﺒ ﻝﺒﻗ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻨﺎﻨﻜﻭ ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻴﺒ ﻊﻗﻭ ﺎﻤ

	ﺡﻭﻠﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﺯﺭﻜﻤ ﻝﺘﻗ 
	  ﺭﻤﺎﻋ ﻪﻠﺘﻗ ﻲﻓ ﺍﺭﻌﺸ ﺯﺭﻜﻤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ
	  ﺝﻭﺭﺨﻟﺎﺒ ﺎﺸﻴﺭﻗ ﻱﺭﻐﻴ ﺱﻴﻠﺒﺇ
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺝﻭﺭﺨ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺎﺘﻴﺍﺭ
	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻝﺒﺇ ﺩﺩﻋ
	   ﺭﺩﺒ ﻰﻟﺇ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ
	   ﻪﻟ ﺔﻤﻠﺴ ﺏﺍﻭﺠ ﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺽﺭﺘﻋﺍ ﻱﺫﻟﺍ ﻝﺠﺭﻟﺍ
	   ﺭﺩﺒ ﻰﻟﺇ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﺔﻴﻘﺒ
	   ﺩﺎﻬﺠﻠﻟ ﺎﻌﻴﺠﺸﺘ ﺩﺍﺩﻘﻤﻟﺍ ﻭ ﺭﻤﻋﻭ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺴﺍ
	   ﺵﻴﺭﻗ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻰﻠﻋ ﻑﺭﻌﺘﻟﺍ
	   ﻡﻫﺭﺎﺒﺨﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﻨﺎﻔﻘﻴ ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﻥﻴﻠﺠﺭﺒ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺭﻔﻅ

	ﺭﺎﺒﺨﻷﺍ ﻥﺎﺴﺴﺠﺘﻴ ﻱﺩﻋﻭ ﺱﺒﺴﺒ 
	  ﺭﻴﻌﻟﺎﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﺓﺎﺠﻨ
	  ﺵﻴﺭﻗ ﻉﺭﺎﺼﻤ ﻲﻓ ﺕﻠﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻴﻬﺠ ﺎﻴﺅﺭ
	ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤ ﺏﻠﻁﻴ ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻟﺇ ﻝﺴﺭﻴ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ 
	   ﺭﺩﺒﺒ ﻥﻭﻤﻠﺴﻤﻟﺍﻭ ﺓﻭﺩﻌﻟﺎﺒ ﻝﺯﻨﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	 ﻝﻭﺯﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻴﺸﻴ ﺏﺎﺒﺤﻟﺍ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟ ﺵﻴﺭﻌﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒ
	   ﻡﻬﻴﻠﻋ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻋﺩﻭ ﺵﻴﺭﻗ ﻝﺎﺤﺘﺭﺍ
	   ﻡﺍﺯﺤ ﻥﺒﺍ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﻥﻋ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ ﺵﻴﺭﻗ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤ
	   ﺎﻬﺒﺴﻨﻭ ﺔﻴﻠﻅﻨﺤﻟﺍ
	   ﻲﻤﻭﺯﺨﻤﻟﺍ ﺩﺴﻷﺍﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻝﺘﻘﻤ
	   ﺓﺯﺭﺎﺒﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﺒﺘﻋ ﺀﺎﻋﺩ
	   ﻥﻴﻘﻴﺭﻔﻟﺍ ﺀﺎﻘﺘﻟﺍ
	   ﺭﺩﺒ ﺔﻌﻗﻭ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	   ﺔﻴﺯﻏ ﻥﺒﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺏﺭﻀ
	   ﺭﺼﻨﻟﺍ ﻪﺒﺭ ﺩﺸﺎﻨﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﻬﺸ ﻝﻭﺃ
	   ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺽﺭﺤﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻝﻬﺠ ﻭﺒﺃ ﻪﺒ ﺢﺘﻔﺘﺴﺍ ﺎﻤ
	   ﺀﺎﺒﺼﺤﻟﺎﺒ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻲﻤﺭﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻪﺒﺒﺴﻭ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﻝﺘﻗ ﻥﻋ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻰﻬﻨ

	ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ ﻝﺘﻘﻤ 
	  ﺭﺩﺒ ﺔﻌﻗﻭ ﺩﻬﺸﺘ ﺔﻜﺌﻼﻤﻟﺍ
	  ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﻝﺘﻘﻤ
	   ﺭﺩﺒﺒ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺸ
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻱﺩﻴ ﻥﻴﺒ ﷲﺍ ﻭﺩﻋ ﺱﺃﺭ 
	   ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍﺩﺒﻋ ﻪﻨﺒﺍ ﻭ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻥﻴﺒ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﺏﻴﻠﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﺡﺭﻁ
	 ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ 
	   ﻪﻴﻓ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍﻭ ، ﺭﺩﺒﺒ ﺀﻲﻔﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻯﺭﺸﺒ 
	  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ
	  ﺢﺘﻔﻟﺎﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺔﺌﻨﻬﺘ
	ﺔﺒﻘﻋﻭ ﺭﻀﻨﻟﺍ ﻝﺘﻘﻤ 
	   ﺔﻜﻤ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻟﺎﺠﺭ ﻲﻓ ﺵﻴﺭﻗ ﺏﺎﺼﻤ ﻍﻭﻠﺒ
	   ﻩﺩﻻﻭﺃ ﺀﺎﺜﺭ ﻲﻓ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﺭﻌﺸﻭ ﺎﻫﻼﺘﻗ ﻰﻠﻋ ﺡﻭﻨﺘ ﺵﻴﺭﻗ
	   ﺔﻋﺍﺩﻭ ﻲﺒﺃ ﺀﺍﺩﻓﻭ ﺵﻴﺭﻗ ﻯﺭﺴﺃ ﺀﺍﺩﻓ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻬﺴ ﺀﺍﺩﻓ
	   ﻭﺩﻌﻟﺎﺒ ﻝﻴﺜﻤﺘﻟﺍ ﻥﻋ ﻲﻬﻨﻟﺍ
	   ﻪﻗﻼﻁﺇ ﻭ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﺭﺴﺃ
	   ﺹﺎﻌﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﺎﻬﺠﻭﺯﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺏﻨﻴﺯ ﺔﺼﻗ

	ﺎﻬﺠﻭﺭﺨ ﺩﻨﻋ ﺎﻬﺒﺎﺼﺃ ﺎﻤﻭ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﻨﻴﺯ ﺝﻭﺭﺨ 
	  ﺎﻫﺎﺒﺤﺼﻴﻟ ﻥﻴﻠﺠﺭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﺎﺴﺭﺇ ﻭ ﺎﻬﺒﻫﺄﺘ
	  ﺏﻨﻴﺯ ﺭﻤﺃ ﻑﺭﻌﺘ ﻥﺃ ﻝﻭﺎﺤﺘ ﺩﻨﻫ
	ﺎﻫﺩﻀ ﺕﺍﻭﺼﻷﺍ ﺃﺩﻬﺘ ﻰﺘﺤ ﺏﻨﻴﺯﺒ ﻊﺠﺭﻴ ﺔﻨﺎﻨﻜ 
	   ﺏﻨﻴﺯ ﺓﺭﺠﻫ ﻲﻓ ﺔﻨﺎﻨﻜﻭ ﺩﻨﻫ ﺭﻌﺸ
	   ﺏﻨﻴﺯ ﻪﺘﻨﺒﺍ ﻉﻭﺭ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﺎﺒﻫ ﻡﺩ ﺢﻴﺒﺘﺴﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻙﻟﺫ ﺩﻌﺒ ﻪﻤﻼﺴﺇﻭ ، ﻪﻟﺎﻤ ﺹﺎﻌﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻰﻠﻋ ﻥﻭﺩﺭﻴ ﻥﻭﻤﻠﺴﻤﻟﺍ
	   ﺹﺎﻌﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻰﻟﺇ ﺏﻨﻴﺯ ﺩﺭﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻨﺒﺍ ﺏﻨﻴﺯ ﺝﻭﺯ ﺹﺎﻌﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﺔﻨﺎﻤﺃ ﻥﻤ ﻝﺜﻤ
	   ﺀﺍﺩﻓ ﺭﻴﻏ ﻥﻤ ﺍﻭﻘﻠﻁﺃ ﻥﻴﺫﻟﺍ
	   ﺀﺍﺩﻓ ﺭﻴﻐﺒ ﻪﻘﻠﻁﺃ ﺎﻤﺩﻨﻋ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﺯﻋ ﻭﺒﺃ ﻪﺒ ﺡﺩﻤ ﺎﻤ
	   ﺭﻴﺴﻸﻟ ﺀﺍﺩﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩﻘﻤ
	   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﺘﻗ ﻰﻠﻋ ﻪﻟ ﻥﺍﻭﻔﺼ ﺽﻴﺭﺤﺘ ﺩﻌﺒ ﺏﻫﻭ ﻥﺒ ﺭﻴﻤﻋ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﺘﻗ ﻰﻠﻋ ﻪﻀﺭﺤﻴ ﻥﺍﻭﻔﺼ
	   ﻩﺭﻤﺄﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻩﺭﺎﺒﺨﺇ ﻭ ﻪﻟ ﺭﻤﻋ ﺔﻴﺅﺭ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﻭﺒﻨ ﻝﺌﻻﺩ ﻥﻤ
	   ﺔﻜﻤ ﻲﻓ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﻭﻋﺩﻴ ﺭﻴﻤﻋ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ ﻭ ، ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻪﻴﺒﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺹﻜﻨ ﺎﻤﺩﻨﻋ ﺱﻴﻠﺒﺇ ﻯﺃﺭ ﻥﻤ
	   ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ

	ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﻥﻭﻤﻌﻁﻤﻟﺍ 
	  ﻡﺸﺎﻫ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	  ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	ﻝﻓﻭﻨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ 
	   ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﻀﻨﻟﺍ ﺏﺴﻨ
	   ﻡﻭﺯﺨﻤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺢﻤﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻝﻴﺨ ﺀﺎﻤﺴﺃ
	   ﺭﺩﺒ ﺙﺍﺩﺤﺃ ﻑﺼﺘ ﻝﺎﻔﻨﻷﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﻝﻭﺯﻨ
	   ﻪﻴﻓ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﺩﻌﺒ ﺀﻲﻔﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺵﻴﺭﻗ ﺓﺎﻗﻼﻤﻟ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﻀﻴﺭﺤﺘﻭ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺭﻴﺸﺒﺘ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺀﺎﺒﺼﺤﻟﺎﺒ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻲﻤﺭ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺡﺎﺘﻔﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻋﺎﻁ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺽﺤﻴ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ
	   ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﺔﻤﻌﻨﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﻴﻜﺫﺘ
	   ﻡﻬﺴﻔﻨﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﺤﺎﺘﻔﺘﺴﺍﻭ ﺵﻴﺭﻗ ﺓﺭﻏ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺭﺩﺒ ﻭ    "   ﻝﻤﺯﻤﻟﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﺎﻴ "      ﻥﻴﺒ ﺓﺩﻤﻟﺍ
	   ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﻲﻨﻭﺎﻌﻤ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﻝﺎﺘﻘﺒ ﺭﻤﻷﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺭﺼﻨﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺍﻭ ﺀﻲﻔﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺒ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻔﻁﻟ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻥﻭﻨﻓ ﻡﻬﻤﻴﻠﻌﺘﻭ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻅﻋﻭ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻯﺭﺎﺴﻷﺍﻭ ﻡﻨﺎﻐﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	 ﺎﻬﻠﻫﺃ ﻰﻟﺇ ﺙﻴﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﺩﺭ ﻭ ، ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻻﻭﻟﺍﻭ ﺩﺍﻭﺘﻟﺍﻭ ﻝﺼﺍﻭﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺽﺤﻟﺍ 

	ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺩﺒ ﺭﻀﺤ ﻥﻤ 
	  ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﻭ ﻡﺸﺎﻫ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺎﻫﺩﻬﺸ ﻥﻤ
	  ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﻴﺒﻜ ﻲﻨﺒ ﺀﺎﻔﻠﺤ ﻥﻤ
	   ﻝﻓﻭﻨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺩﺴﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺓﺭﻫﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻴﺘ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻭﺯﺨﻤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﻱﺩﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﺢﻤﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺩﺒ ﺩﻬﺸ ﻥﻤ ﺩﺩﻋ

	ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺩﺒ ﺩﻬﺸ ﻥﻤ 
	  ﻝﻬﺸﻷﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	  ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ 
	   ﺔﻴﻤﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﺩﻴﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﻰﺒﺠﺤﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻨﻏ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺱﻭﻷﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺩﺒ ﺩﻬﺸ ﻥﻤ ﺩﺩﻋ
	   ﺩﻴﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻱﺩﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﻤﺤﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﺸﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺓﺭﺍﺩﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺠﺒﻷﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻑﻭﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﺀﺯﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻟﺎﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﺭﺼﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺩﻋﺩ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﻥﺍﺫﻭﻟ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺓﺩﻋﺎﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	 ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﻱﺩﺒﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ 
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﻑﻴﺭﻁ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﺸﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺡﻭﻤﺠﻟﺍ ﺏﺴﻨ

	ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﺩﻴﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ 
	  ﺱﺎﻨﺨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	  ﻥﺎﻤﻌﻨﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	ﺩﺍﻭﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ 
	   ﻕﻴﺭﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺩﻟﺎﺨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺓﺩﻠﺨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻥﻼﺠﻌﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺔﻀﺎﻴﺒ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺏﻴﺒﺤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺓﺭﻴﺴﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﺫﺌﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺩﻴﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤ ﻭ ﺩﺍﻭﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺏﺩﻨﺠ ﻥﺒ ﻡﺍﺭﺤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤﻭ ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺯﺎﻤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻝﻭﺫﺒﻤ ﻥﺒ ﺀﺎﺴﻨﺨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻥﺯﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﺎﻨﻴﺩ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺩﺒ ﺩﻬﺸ ﻥﻤ ﺩﺩﻋ
	   ﻡﻫﺭﻜﺫ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒﺍ ﺕﺎﻓ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍﻭ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺩﺒ ﺩﻬﺸ ﻥﻤ ﺩﺩﻋ

	ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻬﺸﺘﺴﺍ ﻥﻤ 
	  ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻥﻭﻴﺸﺭﻘﻟﺍ
	  ﺓﺭﻫﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	ﻱﺩﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ 
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻥﻤﻭ
	   ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺔﻤﻠﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺏﻴﺒﺤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻨﻏ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺩﺒﺒ ﻝﺘﻗ ﻥﻤ
	   ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ ﻥﻤ
	   ﻝﻓﻭﻨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺩﺴﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﺘ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻭﺯﺨﻤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺢﻤﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﺵﻴﺭﻗ ﻯﺭﺴﺃ ﺭﻜﺫ
	   ﻡﺸﺎﻫ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤﻭ ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤﻭ ﻝﻓﻭﻨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤﻭ ﺭﺍﺩﻟﺍﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺌﺎﻔﻠﺤﻭ ﺩﺴﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻭﺯﺨﻤ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﻡﻬﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	 ﺢﻤﺠ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ 
	   ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ
	   ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ

	ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻴﻗ ﺎﻤ 
	  ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺓﺯﻤﺤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ
	  ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻌﻟ ﺭﻌﺸ
	ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﺍﺭﻀ ﺭﻌﺸ 

	ﻯﺭﻌﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻴ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ 
	ﺎﻀﻴﺃ ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤﻟ ﺭﻌﺸ 
	ﻥﺎﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻴ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﺭﻌﺸ 
	ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤﻟ ﺭﺨﺁ ﺭﻌﺸ 
	   ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﻌﻜﻟ ﺭﻌﺸ
	   ﺏﻴﻠﻘﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺀﺎﻜﺒﻭ ، ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺤﺩﻤ ﻲﻓ ﺏﻟﺎﻁ ﺭﻌﺸ
	   ﺭﺩﺒ ﺓﻭﺯﻏ ﺩﻌﺒ ﻝﻬﺠ ﺎﺒﺃ ﻲﺜﺭﻴ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﺍﺭﻀ
	   ﻝﻬﺠ ﺎﺒﺃ ﻩﺎﺨﺃ ﻲﺜﺭﻴ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	   ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻠﺘﻗ ﺀﺎﺜﺭ ﻲﻓ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺭﻌﺸ

	ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﺏﻴﺼﺃ ﻥﻤ ﻲﺜﺭﻴ ﺕﻠﺼﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ 
	  ﺩﺴﺃ ﻲﻨﺒ ﻰﻠﺘﻗﻭ ﺔﻌﻤﺯ ﺀﺎﺜﺭ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﺃ ﺭﻌﺸ
	  ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺭﻴﻫﺯ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﺭﻌﺸ
	ﺭﺩﺒ ﻡﻭﻴ ﺎﻫﺎﺒﺃ ﻲﻜﺒﺘ ﺔﺒﺘﻋ ﺕﻨﺒ ﺩﻨﻬﻟ ﺭﻌﺸ 
	   ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﺩﻴﺒﻌﻟ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﺜﺎﺜﺃ ﺕﻨﺒ ﺩﻨﻫ ﺀﺎﺜﺭ
	   ﺭﻀﻨﻟﺍ ﺎﻫﺎﺨﺃ ﻲﻜﺒﺘ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻠﻴﺘﻗ ﺭﻌﺸ
	   ﺭﺩﺒ ﻥﻤ ﻍﺍﺭﻔﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ

	ﺭﺩﻜﻟﺎﺒ ﻡﻴﻠﺴ ﻲﻨﺒ ﺓﻭﺯﻏ 
	  ﻕﻴﻭﺴﻟﺍ ﺓﻭﺯﻏ
	  ﻪﻔﻠﺨ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨﻭ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﺀﺍﺩﺘﻋﺍ
	ﺎﻬﻤﺴﺎﺒ ﺓﻭﺯﻐﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺔﻴﻤﺴﺘ ﺏﺒﺴ 
	   ﺭﻤﺃ ﻱﺫ ﺓﻭﺯﻏ
	   ﻥﺍﺭﺤﺒ ﻥﻤ ﻉﺭﻔﻟﺍ ﺓﻭﺯﻏ
	   ﻉﺎﻘﻨﻴﻗ ﻲﻨﺒ ﺭﻤﺃ
	   ﻪﻴﻠﻋ ﻡﻫﺩﺭﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻬﻟ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ
	   ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺩﻬﻋ ﺽﻘﻨ ﻥﻤ ﻝﻭﺃ ﻉﺎﻘﻨﻴﻗ ﻭﻨﺒ
	   ﻡﻫﺎﻴﺇ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺏﺭﺤ ﺏﺒﺴ
	 ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻌﻤ ﻡﻬﻨﺄﺸ ﻲﻓ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﻝﺨﺩﺘ 
	   ﻉﺎﻘﻨﻴﻗ ﻲﻨﺒ ﺭﺎﺼﺤ ﺓﺩﻤ
	   ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﻲﻓﻭ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤﻭ ﻉﺎﻘﻨﻴﻗ ﻲﻨﺒ ﺕﻤﺎﺼﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﻊﻠﺨ

	ﺓﺩﺭﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ ﺔﻴﺭﺴ 
	  ﺭﻴﻌﻟﺍ ﺏﻴﺼﻴ ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	ﺓﻭﺯﻐﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	ﻑﺭﺸﻷﺍ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﻝﺘﻘﻤ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻴﺭﺤﺘ ﺏﻌﻜ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ
	   ﺏﻌﻜ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﻪﺒ ﺕﺩﺭ ﺎﻤ
	   ﻪﻠﺘﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﻴﺤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺀﺎﺴﻨﺒ ﺏﻌﻜ ﺏﻴﺒﺸﺘ
	   ﺔﺜﺩﺎﺤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ
	 ﺔﺜﺩﺎﺤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	   ﺔﺼﻴﻭﺤﻭ ﺔﺼﻴﺤﻤ ﺭﻤﺃ
	   ﻪﻤﻼﺴﺇ ﻡﺜ ﺎﻴﺩﻭﻬﻴ ﻪﻠﺘﻘﻟ ﺔﺼﻴﺤﻤ ﻪﻴﺨﻷ ﺔﺼﻴﻭﺤ ﻡﻭﻟ
	   ﺍﺭﻌﺸ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺔﺼﻴﺤﻤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ

	ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﺼﻴﺤﻤ ﻝﺘﻗ ﻲﻓ ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻴﺍﻭﺭ 
	  ﺩﺤﺃ ﺓﻭﺯﻏﻭ ﻥﺍﺭﺤﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻭﺩﻗ ﻥﻴﺒ ﺓﺩﻤﻟﺍ
	  ﺩﺤﺃ ﺓﻭﺯﻏ
	ﺩﺤﺃ ﺓﻭﺯﻐﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒﺍ ﺙﺩﺤ ﻥﻤ 
	   ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺏﺭﺤﻠﻟ ﺵﻴﺭﻗ ﻉﺎﻤﺘﺠﺍ
	   ﻡﻅﻌﻤﻟﺍ ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻡﻴﻁﺤ ﺩﻨﻋ
	   ﺎﻬﻌﻤ ﻥﻤﻭ ﺵﻴﺭﻗ ﺝﻭﺭﺨ
	   ﻡﻭﻘﻟﺍ ﻪﺘﺭﻭﺎﺸﻤﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺎﻴﺅﺭ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﺝﺭﺎﺨ ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﺓﺎﻗﻼﻤﻟ ﺝﻭﺭﺨﻠﻟ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺔﺒﻟﺎﻁﻤ
	   ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻝﺍﺫﺨﻨﺍ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻪﺒ ﻝﺀﺎﻔﺘ ﺎﻤ
	   ﻪﻁﺌﺎﺤ ﻥﻭﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻙﻠﺴ ﻥﻴﺤ ﻕﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻊﺒﺭﻤ ﻪﻠﻌﻓ ﺎﻤ
	   ﺩﺤﺄﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﻭﺯﻨ
	   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻫﺯﺠﻴ ﻡﻟ ﻥﻤﻭ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﻥﺴ ﻲﻓ ﻡﻫ ﻥﻤ ﺯﻴﺠﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﻪﺘﻋﺎﺠﺸﻭ ﺔﻨﺎﺠﺩ ﻭﺒﺃ
	   ﻕﺴﺎﻔﻟﺍ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﺒﺃ ﺭﻤﺃ
	   ﺎﺸﻴﺭﻗ ﻥﺎﻀﺭﺤﻴ ﻪﺘﺃﺭﻤﺍﻭ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ
	   ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﺵﻴﺠ ﺎﻬﻌﻤ ﻥﻤﻭ ﺩﻨﻫ ﺽﻴﺭﺤﺘ
	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺸ
	   ﺔﻨﺎﺠﺩ ﻲﺒﺃ ﺔﺼﻗ ﻡﺎﻤﺘ

	ﺓﺯﻤﺤ ﺩﺎﻬﺸﺘﺴﺍ 
	  ﺓﺯﻤﺤ ﻪﻠﺘﻗ ﻲﻓ ﻲﺸﺤﻭ ﺙﻴﺩﺤ
	  ﺓﺯﻤﺤ ﻪﻠﺘﻗ ﻥﻋ ﺭﺎﻴﺨﻟﺍ ﻥﺒﺍﻭ ﻱﺭﻤﻀﻟﺍ ﺙﺩﺤﻴ ﻲﺸﺤﻭ
	ﺓﺯﻤﺤ ﻪﻠﺘﻘﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺙﺩﺤﻴ ﻲﺸﺤﻭ 
	   ﻥﺍﻭﻴﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﺸﺤﻭ ﻊﻠﺨ
	   ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﺼﻤ ﺩﺎﻬﺸﺘﺴﺍ
	   ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﻡﺼﺎﻋ ﺭﺒﺨ
	   ﺔﻜﺌﻼﻤﻟﺍ ﻝﻴﺴﻏ :     ﻲﻤﺴ ﻱﺫﻟﺍ ﺔﻠﻅﻨﺤ ﺩﺎﻬﺸﺘﺴﺍ
	   ﺔﻤﻴﺯﻬﻟﺍ ﺏﺒﺴ ﺭﻜﺫﻴ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ
	 ﺏﺍﺅﺼ ﺔﻋﺎﺠﺸ ﺭﻜﺫﻴ ﻥﺎﺴﺤ 

	ﺔﻴﺜﺭﺎﺤﻟﺍ ﺓﺭﻤﻋ ﺔﻋﺎﺠﺸ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ 
	  ﺩﺤﺃ ﻡﻭﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺏﺎﺼﺃ ﺎﻤ
	  ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻪﺒ ﺏﺎﺼﺃ ﺎﻤﻭ ﺔﺒﺘﻋ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺔﻋﺎﺠﺸ ﻥﻤ 
	   ﺹﺎﻗﻭ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻌﺴﻭ ﺔﻨﺎﺠﺩ ﻲﺒﺃ ﺔﻋﺎﺠﺸ
	   ﻥﺎﻤﻌﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﺔﻋﺎﺠﺸ
	   ﺭﻀﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﻨﺃ ﻪﻠﻌﻓ ﺎﻤ
	   ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍﺩﺒﻋ ﺕﺎﺤﺍﺭﺠ
	   ﻪﻠﺘﻘﻤ ﺔﻋﺎﺸﺇ ﺩﻌﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻑﺭﻌﻴ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ
	   ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﻲﺒﺃ ﻝﺘﻘﻤ
	   ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﻲﺒﺃ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺩﻋﻭ ﻥﻤ ﻕﻘﺤﺘ ﺎﻤ
	 ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﻲﺒﺃ ﻝﺘﻘﻤ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	   ﺏﻌﺸﻟﺍ ﻡﻓ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻬﺘﻨﺍ
	   ﺔﺒﺘﻋ ﻝﺘﻗ ﻰﻠﻋ ﺹﺭﺤﻴ ﺹﺎﻗﻭ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ
	   ﻡﻬﻠﺘﺎﻘﻴﻭ ﻝﺒﺠﻟﺍ ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻟﺇ ﺩﻌﺼﻴ ﺭﻤﻋ
	   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﺤﻠﻁ ﺔﻨﻭﺎﻌﻤ
	   ﺍﺩﻋﺎﻗ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﻼﺼ
	   ﺵﻗﻭ ﻥﺒﺍﻭ ﻥﺎﻤﻴﻟﺍ ﻝﺘﻘﻤ
	   ﻪﻴﺒﺃ ﺔﻟﺎﻘﻤ ﻭ ﺏﻁﺎﺤ ﻝﺘﻘﻤ
	   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺙﺩﺤ ﺎﻤﻜ ﺎﻘﻓﺎﻨﻤ ﻥﺎﻤﺯﻗ ﻝﺘﻘﻤ

	ﻕﻴﺭﻴﺨﻤ ﻝﺘﻘﻤ 
	  ﺩﻴﻭﺴ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻪﻠﻌﻓ ﺎﻤ
	ﺭﺫﺠﻤﻟﺍ ﻝﺘﻗ ﻥﻤﻴﻓ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ 
	ﻡﺭﻴﺼﺃ ﺭﻤﺃ 
	   ﺓﺯﻤﺤﺒ ﺎﻬﻠﻴﺜﻤﺘﻭ ﺩﻨﻫ
	   ﺔﺒﺘﻋ ﺕﻨﺒ ﺩﻨﻫ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺜﺎﺜﺃ ﺕﻨﺒ ﺩﻨﻫ ﺭﻌﺸ
	 ﺎﻀﻴﺃ ﺔﺒﺘﻋ ﺕﻨﺒ ﺩﻨﻬﻟ ﺭﻌﺸ 
	   ﺔﺒﺘﻋ ﺕﻨﺒ ﺩﻨﻫ ﻭﺠﻫ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﺴﺤﻟ ﺭﻤﻋ ﺽﻴﺭﺤﺘ
	   ﺓﺯﻤﺤ ﻪﻠﻴﺜﻤﺘ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﻰﻠﻋ ﺱﻴﻠﺤﻟﺍ ﺭﺎﻜﻨﺘﺴﺍ
	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺎﺒ ﺕﻤﺸﻴ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ
	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﺩﻋﻭﺘ
	   ﺵﻴﺭﻗ ﺭﺜﺃ ﻲﻓ ﺝﺭﺨﻴ ﻲﻠﻋ
	   ﻊﻴﺒﺭﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﺕﻭﻤ
	   ﺔﻠﺜﻤﻟﺎﺒ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﺩﻋﻭﺘﻴﻭ ﺓﺯﻤﺤ ﻰﻠﻋ ﻥﺯﺤﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ
	   ﺔﻠﺜﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻲﻬﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ
	   ﺓﺯﻤﺤ ﻰﻠﻋ ﺓﺯﺎﻨﺠﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﻼﺼ
	   ﺓﺯﻤﺤ ﺎﻬﻴﺨﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻔﺼ ﻥﺯﺤ
	   ﺀﺍﺩﻬﺸﻟﺍ ﻥﻓﺩ
	   ﺓﺯﻤﺤ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﺤ ﻥﺯﺤ

	ﺓﺯﻤﺤ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﺀﺎﺴﻨ ﺀﺎﻜﺒ 
	  ﺔﻴﺭﺎﻨﻴﺩﻟﺍ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ
	  ﻑﻭﻴﺴﻟﺍ ﻝﺴﻏ
	ﺩﺴﻷﺍ ﺀﺍﺭﻤﺤ ﺓﻭﺯﻏ 
	   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻊﻤ ﺩﺎﻬﺠﻟﺍ ﻥﻭﻠﺼﺍﻭﻴ ﺩﺤﺄﺒ ﺡﺭﺠ ﻥﻤ
	   ﺓﻭﺯﻐﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻭﺘﻜﻤ ﻡﺃ ﻥﺒﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﺍ
	   ﻲﻋﺍﺯﺨﻟﺍ ﺩﺒﻌﻤ ﻥﺄﺸ
	   ﺩﻴﻋﻭﻟﺎﺒ ﺏﻜﺭﻟﺍ ﻊﻤ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﺔﻟﺎﺴﺭ
	   ﺓﺭﻜﻟﺍ ﺓﺩﻭﺎﻌﻤ ﻥﻋ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﻷ ﻥﺍﻭﻔﺼ ﻑﻜ
	   ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤﻭ ﺓﺯﻋ ﺎﺒﺃ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﺘﻗ
	   ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻝﺘﻘﻤ
	   ﺩﺤﺃ ﺓﻭﺯﻏ ﺩﻌﺒ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻥﺄﺸ
	   ﺩﺤﺃ ﻡﻭﻴ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﺹﻴﺤﻤﺘ

	ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺤﺃ ﻲﻓ ﷲﺍ ﻝﺯﻨﺃ ﺎﻤ ﺭﻜﺫ 
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	ﻱﺭﻤﻀﻟﺍ ﺔﻴﻤﺃ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻝﺘﻗ ﻲﺸﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺹﺎﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﺏﻠﻁ 
	ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻌﻤﺘﺠﻴ ﺩﻟﺎﺨﻭ ﻭﺭﻤﻋ 
	ﺔﺤﻠﻁ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻡﻼﺴﺇ 
	ﺩﻟﺎﺨﻭ ﺔﺤﻠﻁ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻡﻼﺴﺇ ﻲﻓ ﻲﻤﻬﺴﻟﺍ ﻯﺭﻌﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	ﻥﺎﻴﺤﻟ ﻲﻨﺒ ﺓﻭﺯﻏ 
	ﻡﻬﻴﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺠﻭﺭﺨ 
	ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻭﺘﻜﻤ ﻡﺃ ﻥﺒﺍ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺴﺍ 
	ﻡﻬﻨﻋ ﻪﻋﻭﺠﺭ ﻡﺜ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺎﻬﻜﻠﺴ ﻲﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ 
	ﺓﺩﻭﻌﻟﺍ ﺀﺎﻋﺩ 
	ﻥﺎﻴﺤﻟ ﻲﻨﺒ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻓ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	ﺩﺭﻗ ﻱﺫ ﺓﻭﺯﻏ 
	ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺡﺎﻘﻟ ﻰﻠﻋ ﻥﺼﺤ ﻥﺒﺍ ﺓﺭﺎﻏ 
	ﺓﻭﺯﻐﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻉﻭﻜﻷﺍ ﻥﺒﺍ ﺔﻋﺎﺠﺸ 
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺥﺍﺭﺼ 
	ﻪﻴﻟﺇ ﻥﺎﺴﺭﻔﻟﺍ ﻕﺒﺎﺴﺘ 
	ﻪﺴﺭﻓ ﻙﺭﺘﺒ ﺵﺎﻴﻋ ﻲﺒﻷ ﻪﺘﺤﻴﺼﻨ ﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ 
	ﻪﻠﺘﻘﻤﻭ ﻡﻭﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻠﻀﻨ ﻥﺒ ﺯﺭﺤﻤ ﻕﺒﺴ 
	ﺯﺯﺠﻤ ﻥﺒ ﺹﺎﻗﻭ ﻝﺘﻘﻤ 
	ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭﻓﺃ ﺀﺎﻤﺴﺃ 
	ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻰﻠﺘﻘﻟﺍ 
	ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻭﺘﻜﻤ ﻡﺃ ﻥﺒﺍ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺴﺍ 
	ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺀﻲﻔﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘ 
	ﺔﻴﺼﻌﻤ ﻲﻓ ﺭﺫﻨ ﻻ 
	ﺩﺭﻗ ﻱﺫ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	ﻩﺀﺎﻀﺭﺘﺴﺍ ﻥﺎﺴﺤ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤ ﻭ ﻥﺎﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﺩﻌﺴ ﺏﻀﻏ 
	ﺩﺭﻗ ﻱﺫ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤﻟ ﺭﺨﺁ ﺭﻌﺸ 
	ﺩﺭﻗ ﻱﺫ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺏﻌﻜ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	ﺔﻨﻴﻴﻌﻟ ﻲﻤﺸﺠﻟﺍ ﺩﺍﺩﺸ ﺭﻌﺸ 

	ﺕﺴ ﺔﻨﺴ ﻥﺎﺒﻌﺸ ﻲﻓ ﻕﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﺓﻭﺯﻏ 
	  ﺎﻬﺘﻗﻭ
	  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺫ ﻲﺒﺃ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﺍ
	ﻡﻬﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻭﺯﻏ ﺏﺒﺴ 
	ﺭﺎﺼﻨﻷﺍﻭ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻨﺘﻔﻟﺍ ﻥﻤ ﻊﻗﻭ ﺎﻤ 
	ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﻕﺎﻔﻨ 
	ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﻕﺎﻔﻨ ﺏﺎﺒﺴﺃ ﻥﻤ 
	ﺔﻨﺘﻔﻟﺍ ﻥﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻝﺎﻐﺸﻨﺍ 
	ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺔﻋﺎﻓﺭ ﺕﻭﻤﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺅﺒﻨﺘ 
	ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	ﻪﻴﺒﺃ ﻥﻤ ﻥﺒﻻﺍ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻑﻗﻭﻤ 
	ﻪﺘﺍﺯﺎﺠﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﻡﻭﻗ ﻲﻟﻭﺘ 
	ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻩﺭﻌﺸ ﻭ ﻪﻴﺨﺃ ﺭﺄﺜﺒ ﺫﺨﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﺒﺎﺒﺼ ﻥﺒ ﺱﻴﻘﻤ ﺔﻋﺩﺎﺨﻤ 
	ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺸ 
	ﻕﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻰﻠﺘﻗ 
	ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻴﺭﻴﻭﺠ ﺙﻴﺩﺤ 
	ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ ﻭ ﻕﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻭﻨﺒ ﻭ ﺔﺒﻘﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ 
	ﺕﺴ ﺔﻨﺴ ﻕﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻓ ﻙﻓﻹﺍ ﺭﺒﺨ 

	ﻪﻨﻋ ﺙﺤﺒﻠﻟ ﺎﻬﻔﻠﺨﺘﻭ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﺩﻘﻋ ﻁﻭﻘﺴ 
	  ﻩﺭﻴﻌﺒ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻠﻤﺘﺤﻴ ﻭ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﺭﺜﻌﻴ ﻝﻁﻌﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﻔﺼ
	  ﺎﻬﻨﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻀﺍﺭﻋﺇﻭ ﺎﻬﻀﺭﻤ
	ﺎﻬﻀﻴﺭﻤﺘﻟ ﺎﻬﻴﺒﺃ ﺕﻴﺒ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻟﺎﻘﺘﻨﺍ 
	ﻥﺄﺸﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﺒﻁﺨ 
	ﻙﻓﻹﺍ ﺙﻴﺩﺤ ﻉﺎﺸﺃ ﻥﻤ 
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﺒﻁﺨ ﺩﻌﺒ ﻥﻭﻤﺄﻤﻟﺍ ﻪﺤﺭﺘﻗﺍ ﺎﻤ 
	ﺔﻤﺎﺴﺃ ﻭ ﺎﻴﻠﻋ ﺭﻴﺸﺘﺴﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ 
	ﺎﻬﺘﺀﺍﺭﺒﺒ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻝﻭﺯﻨﻭ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﻥﺯﺤ 
	ﺔﺸﺌﺎﻋ ﺭﻬﻁ ﺏﻭﻴﺃ ﻲﺒﺃ ﺝﺎﺘﻨﺘﺴﺍ 
	ﻙﻓﻹﺍ ﺙﻴﺩﺤ ﻲﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	ﻙﻟﺫ ﻥﻋ ﻪﻋﻭﺠﺭﻭ ﺢﻁﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔﻨﻹﺍ ﻥﻋ ﻊﻨﺘﻤﻴ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ 
	ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﺃ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ 
	ﻥﺎﺴﺤ ﻝﺘﻗ ﻝﻭﺎﺤﻴ ﻥﺍﻭﻔﺼ 
	ﺢﻁﺴﻤ ﻭ ﻥﺎﺴﺤ ﺀﺎﺠﻫ ﻲﻓ ﺭﻌﺸ 

	 ، ﺕﺴ ﺔﻨﺴ ﺭﺨﺁ ﻲﻓ ﺔﻴﺒﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﻤﺃ 
	 ، ﻥﺍﻭﻀﺭﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒ ﺭﻜﺫﻭ 
	ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻬﺴ ﻥﻴﺒﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻥﻴﺒ ﺢﻠﺼﻟﺍﻭ 
	  ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨ
	  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﺍ ﻥﻤ
	ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺭﺎﻔﻨﺘﺴﺍ 
	ﻪﻌﻨﻤ ﺩﻴﺭﺘ ﺎﺸﻴﺭﻗ ﻥﺃ ﻡﻠﻋ ﺎﻤﺩﻨﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	 :  ﺵﻴﺭﻗ ﺀﺎﻘﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺏﻨﺠﺘ  
	:   ﺀﺎﻤﻟﺍ ﺏﻠﻁ ﻲﻓ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻬﺴﺒ ﻝﺯﻨ ﻱﺫﻟﺍ  
	 :  ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻬﺴ ﻝﻤﺎﺤ ﻪﻨﺃ ﺕﺒﺜﻴ ﺔﻴﺠﺎﻨﻟ ﺭﻌﺸ  
	 :  ﺵﻴﺭﻗﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻋﺍﺯﺨ ﻝﺎﺠﺭﻭ ﻝﻴﺩﺒ  
	:   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺵﻴﺭﻗ ﻝﻭﺴﺭ ﺯﺭﻜﻤ  
	 :  ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﻝﻭﺴﺭ ﺱﻴﻠﺤﻟﺍ  
	:   ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﻝﻭﺴﺭ ﺩﻭﻌﺴﻤ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﻋ  
	 :   ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺵﺍﺭﺨ 
	 :  ﻝ ﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻬﻨﻋ ﺎﻔﻋ ﻡﺜ ﻥﺍﻭﺩﻌﻠﻟ ﺵﻴﺭﻗ ﻡﻬﺘﻠﺴﺭﺃ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻥﻭﻴﺸﺭﻘﻟﺍ ﺭﻔﻨﻟﺍ 
	 :  ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻟﺇ ﺩﻤﺤﻤ ﻝﻭﺴﺭ ﻥﺎﻤﺜﻋ  
	 :   ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻝﺘﻘﻤ ﺔﻋﺎﺸﺇ 
	ﻥﺍﻭﻀﺭﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒ 
	 :  ﺩﺠﻟﺍ ﻑﻠﺨﺘﻭ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻌﻴﺎﺒﻤ  
	 :   ﻊﻴﺎﺒ ﻥﻤ ﻝﻭﺃ 

	ﺔﻨﺩﻬﻟﺍ ﺭﻤﺃ 
	     ﺢﻠﺼﻟﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻜﻨﻴ ﺭﻤﻋ 
	     ﺢﻠﺼﻟﺍ ﻁﻭﺭﺸ ﺏﺘﻜﻴ ﻲﻠﻋ 
	 :  ﺵﻴﺭﻗ ﺩﻬﻋ ﻲﻓ ﺭﻜﺒ ﻲﻨﺒﻭ ﺩﻤﺤﻤ ﺩﻬﻋ ﻲﻓ ﺔﻋﺍﺯﺨ ﻝﻭﺨﺩ  
	:    ﺢﻠﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﻭﺩﻬﺸ ﻥﻤ 
	:    ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻪﺒ ﻯﺩﺘﻗﺎﻓ ﻕﻠﺤﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﺤﻨ 
	 :  ﻥﻴﺭﺼﻘﻤﻠﻟ ﻡﺜ  ﻥﻴﻘﻠﺤﻤﻠﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﻭﻋﺩ 
	 :   ﺔﻀﻓ ﻥﻤ ﺓﺭﺒ ﻪﻴﻓ ﻼﻤﺠ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻯﺩﻫﺃ 
	 : ﺢﺘﻔﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﻝﻭﺯﻨ  
	 :  ﺔﻌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻜﺫ  
	 :  ﻑﻠﺨﺘ ﻥﻤ ﺭﻜﺫ  
	:    ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻑﻜ ﺭﻜﺫ 
	:    ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ 
	ﺢﻠﺼﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﻥﻴﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻭﻗ ﺭﻤﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﻯﺭﺠ ﺎﻤ 
	 :  ﻪﻟ  ﺵﻴﺭﻗ ﺏﻠﻁﻭ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺼﺒ ﻲﺒﺃ ﺀﻲﺠﻤ 
	 :  ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻭ ﻱﺭﻤﺎ ﻌﻠﻟ ﺭﻴﺼﺒ ﻲﺒﺃ ﻝﺘﻗ 
	:    ﻡﻬﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺍﻭﻴﺇﻭ ﺎﺸﻴﺭﻗ ﻡﻫﺅﺍﺫﻴﺇﻭ ﺓﺭﻴﺼﺒ ﻲﺒﺃ ﻰﻟﺇ ﻥﻴﺴﺒﺘﺤﻤﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺠﺍ 
	:    ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺏﻫﻭﻤ ﺭﻌﺸﻭ ﺭﻴﺼﺒ ﻲﺒﺃ ﻱﺩﻭ ﻝﻴﻬﺴ ﺩﺍﺭﺃ 

	ﺔﻨﺩﻬﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺕﺍﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﺭﻤﺃ 
	     ﺎﻫﺩﺭ ﻩﺅﺎﺒﺇﻭ ﻝﻭﺴﺭ ﻰﻟﺇ ﻡﻭﺜﻠﻜ ﻡﺃ ﺓﺭﺠﻫ 
	      ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	 :  ﺕﺍﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ  ﺔﻴﺁ ﻥﻋ ﻱﺭﻫﺯﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒﺍ ﻝﺍﺅﺴ 
	ﻊﺒﺴ ﺔﻨﺴ ﻡﺭﺤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺒﻴﺨ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺴﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ 
	 :  ﺭﺒﻴﺨ ﻰﻟﺇ ﺝﻭﺭﺨﻟﺍ  
	 :  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻴﻤﻨ ﻝﺎﻤ ﻌﺘﺴﺍ 
	 :  ﻩﺩﺎﻬﺸﺘﺴﺍﻭ ﻪﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻋﺩﻭ ﻉﻭﻜﻷﺍ ﻥﺒﺍ ﺯﺎﺠﺘﺭﺍ  
	:   ﺭﺒﻴﺨ ﻰﻠﻋ ﻑﺭﺸﺃ ﺎﻤﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻋﺩ  
	 :  ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺍﻭﺃﺭ ﺎﻤﻟ ﺭﺒﻴﺨ ﻝﻫﺃ ﺭﺍﺭﻓ  
	 :  ﺭﺒﻴﺨ ﻰﻟﺇ ﺔﻘﻴﺭﻁ ﻲﻓ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﺯﺎﻨﻤ  
	 :  ﻡﻬﻟ ﺍﺫﺨﻨﺍ ﻡﺜ ﺭﺒﻴﺨ ﺔﻨﻭﻌﻤ ﻡﻬﺘﻟﻭﺎﺤﻤﻭ ﻥﺎﻔﻁﻏ  
	:    ﻥﻭﺼﺤﻟﺍ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺡﺎﺘﺘﻓﺍ 
	 :  ﺀﺎﻴﺸﺃ ﻥﻋ ﺭﺒﻴﺨ ﻡﻭﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻬﻨ  
	ﻥﻴﻴﻤﻠﺴﻷﺍ ﻡﻬﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﺄﺸ 
	 :   ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺏﺤﺭﻤ ﻝﺘﻘﻤ 
	:   ﺏﺤﺭﻤ ﻭﺨﺃ ﺭﺴﺎﻴ ﻝﺘﻘﻤ  
	 :  ﺭﺒ ﻴﺨ ﻡﻭﻴ ﻲﻠﻋ ﻥﺄﺸ 
	 :  ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﺭﺴﻴﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﺙﻴﺩﺤ  
	 :  ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﻡﺃ ﺔﻴﻔﺼ ﺭﻤ ﺃ 

	   ﻊﻴﺒﺭﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻨﺎﻨﻜ ﺔﺒﻭﻘﻋ  
	      ﺭﺒﻴﺨ ﻝﻫﺃ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﺤﻟﺎﺼﻤ
	      ﺔﻤﻭﻤﺴﻤﻟﺍ ﺓﺎﺸﻟﺍ ﺭﻤﺃ
	 :  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻉﻭﺠﺭ  
	:  ﻪﺒﺎﺼﺃ ﻡﺤﺸ ﺏﺍﺭﺠﻭ ﻝﻔﻐﻤ ﻥﺒﺍ  
	 :  ﺔﺒﻘﻠﻟ ﺏﻭﻴﺃ ﻲﺒﺃ ﺔﺴﺍﺭﺤﻭ ﺔﻴﻔﺼﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒ  
	:    ﻪﻴﻠﻋ ﻡﻭﻨﻟﺍ ﺔﺒﻠﻏﻭ ﺔﺴﺍﺭﺤﻠﻟ ﻝﻼﺒ ﻉﻭﻁﺘ 
	:    ﺭﺒﻴﺨ ﺢﺘﻓ ﻲﻓ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﻥﺒﻻ ﺭﻌﺸ 
	 :  ﺏﻴﺭﻐﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ  
	:   ﺔﻴﺭﺎﻔﻐﻟﺍ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤﻭ ﺭﺒﻴﺨ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺩﻭﻬﺸ  
	 :  ﺔﻴﻤﺃ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺭﺒﻴﺨ ﺀﺍﺩﻬﺸ  
	 :  ﺩﺴﺃ ﻲﻨﺒ  ﻥﻤ 
	 :  ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻥﻤ  
	 :  ﻕﻴﺭﺯ ﻥﻤ  
	 :  ﺱﻭﻷﺍ ﻥﻤ 
	 :  ﻭﺭﻤﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ  
	:    ﺭﺎﻔﻏ ﻥﻤ 
	 :   ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤ 
	 :  ﺓﺭﻫﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ  
	 :  ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻥﻤ  
	ﺭﺒﻴﺨ ﺙﻴﺩﺤ ﻲﻓ ﻲﻋﺍﺭﻟﺍ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﺭﻤﺃ 
	:   ﻩﺩﺎﻬﺸﺘﺴﺍﻭ ﻪﻤﻼﺴﺇ  
	ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﻁﻼﻋ ﻥﺒ ﺝﺎﺠﺤﻟﺍ ﺭﻤﺃ 
	 :   ﺔﻜﻤ ﻥﻤ ﻪﻟﺎﻤ ﻊﻤﺠ ﻲﻓ ﻪﺘﻠﻴﺤ 
	:   ﺎﺸﻴﺭﻗ ﺊﺠﺎﻔﻴﻭ ﺝﺎﺠﺤﻟﺍ ﺭﺒ ﺨ ﻥﻤ ﻕﺜﻭﺘﺴﻴ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ 
	 :  ﺭﺒﻴﺨ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ  
	:   ﺭﺒﻴﺨ ﻥﻋ ﻪﻔﻠﺨﺘﻟ ﻥﻤﻴﺃ ﺭﺫﻋ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ  
	ﺭﺒﻴﺨ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺔﻴﺠﺎﻨ ﺭﻌﺸ 
	 : ﺭﺒﻴﺨ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﺭﻌﺸ  
	ﺎﻬﻟﺍﻭﻤﺃﻭ ﺭﺒﻴﺨ ﻡﺴﺎﻘﻤﺭﻜﺫ 
	 :  ﺔﺒﻴﺘﻜﻟﺍﻭ ﺓﺎﻁﻨﻭ ﻕﺸﻟﺍ  
	:    ﺭﺒﻴﺨ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺕﻤﺴﻗ ﻥﻤ ﺓﺩﻋ 
	:    ﺎﻬﺒﺎﺒﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﺴﻷﺍ ﺔﻤﺴﻗ 
	:    ﻡﻨﺎﻐﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻬﺒﻴﺼﻨﺒ ﻪﺌﺎﺴﻨ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺩﻬﻋ 
	:   ﻪﺘﻭﻤ ﺩﻨﻋ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻪﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﺎﻤ 
	 :  ﻙﺩﻓ ﻝﻫﺃ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﺤﻟﺎﺼﻤ  
	ﺭﺒﻴﺨ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻡﻬﻟ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻥﻴﻴﺭﺍﺩﻟﺍ ﺭﻔﻨﻟﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘ 
	 :  ﻡﻬﺒﺴﻨ  
	 :  ﺭﺒﻴﺨ ﻝﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﺤﺍﻭﺭ ﻥﺒﺍ ﺹﺭﺨ  
	:    ﻪﻠﻫﺃ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭ ﻝﻬﺴ ﻥﺒﺍ ﻝﺘﻘﻤ 
	:   ﺭﻤﻋ ﻡﺎﻴﺃ ﺭﺒﻴﺨ ﻥﻋ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺀﻼﺠﺇ  

	   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻯﺭﻘﻟﺍ ﻱﺩﺍﻭﻟ ﺭﻤﻋ ﺔﻤﺴﻗ  
	  ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤﻭ ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ ﻡﻭﺩﻗ ﺭﻜﺫ
	   ﺭﻔﻌﺠ ﻡﻭﺩﻘﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺡﺭﻓ  

	   :   ﻪﻟﺯﻋ ﻡﺜ ﻥﺎﺴﻴﻤ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻤﻌﻨﻟﺍ ﺭﻤﻋ ﺔﻴﻟﻭﺘ 
	.   ﺔﺸﺒﺤﻟﺍ ﺽﺭﺄﺒ ﻡﻬﺌﺎﻨﺒﺃ ﻥﻤ ﺩﻟﻭ ﻥﻤ ﺔﻴﻤﺴﺘ ﻩﺫﻫﻭ  

	ﻊﺒﺴ ﺔﻨﺴ ﺓﺩﻌﻘﻟﺍ ﻱﺫ ﻲﻓ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺓﺭﻤﻋ 
	    ﺓﺩﻌﻘﻟﺍ ﻱﺫ ﻲﻓ ﺍﺭﻤﺘﻌﻤ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨ 
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻁﺒﻀﻷﺍ ﻥﺒﺍ  
	 :   ﺹﺎﺼﻘﻟﺍ ﺓﺭﻤﻌﺒ ﺎﻬﺘﻴﻤﺴﺘ ﺏﺒﺴ 
	:   ﺓﻭﺭﻤﻟﺍﻭ ﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻟﻭﺭﻬﻟﺍ ﺏﺒﺴ  
	 :  ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻗﺎﻨ ﺩﻭﻘﻴ ﻭﻫﻭ ﺔﺤﺍﻭﺭ ﻥﺒﺍ ﺯﺎﺠﺘﺭﺍ  
	 :  ﺔﻨﻭﻤﻴﻤﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺝﺍﻭﺯ  
	:   ﺔﻜﻤ ﻥﻤ ﺝﻭﺭﺨﻟﺍ ﻪﻨﻤ ﺏﻠﻁﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺎﺒﻁﻴﻭﺤ ﺵﻴﺭﻗ ﻝﺎﺴﺭﺇ  
	 :  ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺓﺭﻤﻋ ﻲﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ  
	ﺔﺤﺍﻭﺭ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋﻭ ﺩﻴﺯﻭ ﺭﻔﻌﺠ ﻝﺘﻘﻤﻭ ﻥﺎﻤﺜ ﺔﻨﺴ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﻯﺩﺎﻤﺠ ﻲﻓ ﺔﺘﺅﻤ ﺓﻭﺯﻏ ﺭﻜﺫ 
	 :  ﺀﺍﺭﻤﻷﺍ ﻩﺭﺎﻴﺘﺨﺍﻭ ﺔﺘﺅﻤ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺙﻌﺒ  
	 :  ﻝﻭﺴﺭﻠﻟ ﻩﺭﻌﺸﻭ ﺭﺎﻨﻟﺍ ﺔﻓﺎﺨﻤ ﺔﺤﺍﻭﺭ ﻥﺒﺍ ﺀﺎﻜﺒ  
	:    ﻡﻬﻌﺠﺸﻴ ﺔﺤﺍﻭﺭ ﻥﺒﺍ ﺭﻌﺸﻭ ﻝﻗﺭﻫ ﺀﺎﻘﻟ ﻥﻤ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻑﻭﺨﺘ 
	:    ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻠﻟ ﺔﺤﺍﻭﺭ ﻥﺒﺍ ﻊﻴﺠﺸﺘ 
	 :  ﻡﻭﺭﻟﺍ ﺀﺎﻘﻟ  
	:   ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ ﻝﺘﻘﻤ  
	 :  ﻪﻠﺘﻘﻤﻭ ﺭﻔﻌﺠ ﺓﺭﺎﻤﺇ  
	:    ﺔﺤﺍﻭﺭ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻝﺘﻘﻤ 
	:    ﻪﻓﺭﺼﺘ ﻥﺴﺤﻭ ﺩﻟﺎﺨ ﺓﺭﺎﻤﺇ 
	:    ﺙﺩﺤ ﺎﻤﺒ ﺄﺒﻨﺘﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ 
	:    ﻪﻟﺂﺒ ﻪﺘﻴﺼﻭﻭ ﺭﻔﻌﺠ ﻰﻠﻋ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﺯﺤ 
	 :  ﺔﺘﺅﻤ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻓ ﺔﻠﻓﺍﺯ ﻥﺒﺍ ﻪﻠﺘﻗ ﻲﻓ ﺔﺒﻁﻗ ﺭﻌﺸ  
	:   ﺱﺩﺤ ﺔﻨﻫﺎﻜ ﻪﺘﻟﺎﻗ ﺎﻤ  
	 :  ﻝﺎﻁﺒﻷﺎﺒ ﻲﻘﺘﻠﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ  
	ﺭﺤﺴﻤﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ ﺔﺘﺅﻤ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻓ ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻴﻗ ﺎﻤ 
	ﺔﺘﺅﻤ ﺀﺍﺩﻬﺸ ﻲﻜﺒﻴ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ 

	ﻥﺎﻤﺜ ﺔﻨﺴ ﻥﺎﻀﻤﺭ ﺭﻬﺸ ﻲﻓ ﺔﻜﻤ ﺢﺘﻓ ﺭﻜﺫﻭ ﺔﻜﻤ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺴﻠﻟ ﺔﺒﺠﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍ ﺭﻜﺫ 
	      ﺔﻋﺍﺯﺨﻭ ﺭﻜﺒ ﻥﻴﺒ ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ
	     ﻪﺒﻨﻤ ﻥﻋ ﻩﺭﺍﺭﻓ ﻥﻤ ﺭﺫﺘﻌﻴ ﻡﻴﻤﺘ ﺭﻌﺸ 
	:   ﺔﻋﺍﺯﺨﻭ ﺔﻨﺎﻨﻜ ﻥﻴﺒ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ  
	 :  ﻩﺭﻤﺃ  ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﻑﺭﻌﺘﻭ ﺎﻴﻜﺎﺸ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺀﺎﻗﺭﻭ ﻥﺒﺍ ﺏﺎﻫﺫ 
	 :  ﺔﻗﺎﻔﺨﺇﻭ ﺢﻠﺼﻠﻟ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻲﺒﺃ ﺝﻭﺭﺨ  
	:   ﺔﻜﻤ ﺢﺘﻔﻟ ﺩﺍﺩﻌﺘﺴﻻﺍ  
	 :  ﺔﻜﻤ ﺢﺘﻓ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺙﺤﻴ ﻥﺎﺴﺤ  
	:   ﺔﻜﻤ ﻝﻫﺃ ﺭﺫﺤﻴ ﺏﻁﺎﺤ ﺏﺎﺘﻜ  
	 :  ﺏﻁﺎﺤ ﻝﻌﻓ ﺎﻤﺒ ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺒﺨﻟﺍ  
	 :  ﺔﻜﻤ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨ  
	:   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻩﺭﺎﺒﺨﺃ ﺵﻴﺭﻗ ﺱﻤﻠﺘ  
	 :  ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﺓﺭﺠﻫ  
	:    ﺔﻴﻤﺃ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋﻭ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﻡﻼﺴﺇ 
	:    ﻪﻤﻼﺴﺇ ﻲﻓ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ ﻩﺩﺸﻨﺃ ﺎﻤ 
	:   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻱﺩﻴ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﻡﻼﺴﺇ  
	:    ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﻰﻠﻋ ﺵﻴﺠﻟﺍ ﺽﺭﻋ 
	:    ﺔﻜﻤ ﺢﺘﻓ ﻲﻓ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﺒﻴﺘﻜ 
	 :  ﺔﻜﻤ ﻝﻫﺃ ﺭﺫﺤﻴ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ  
	:   ﻯﻭﻁ ﻱﺫ ﻰﻟﺇ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟﻭﺼﻭ  

	   ﺔﻓﺎﺤﻗ ﻲﺒﺃ ﻡﻼﺴﺇ  
	     ﺔﻜﻤ ﻝﻭﺨﺩ 
	     ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﺓﺩﺸ ﻥﻤ ﻥﻭﺸﺨﻴ ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ 
	 :  ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ  
	 :  ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﺱﺎﻤﺤ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ  
	 :  ﺔﻜﻤ ﺢﺘﻓ ﻡﻭﻴ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺸ  
	 :  ﻡﻬﻠﺘﻘﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ  ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﻥﻤ 
	:    ﻪﻴﻓ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﺔﻋﺎﻔﺸﻭ ﺩﻌﺴ ﻝﺘﻘﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﺏﺒﺴ 
	:    ﻙﻟﺫ ﺏﺒﺴﻭ ﻡﻬﻠﺘﻘﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﻥﻤ ﺀﺎﻤﺴﺃ 
	 :  ﺎﻬﺘﻴﺒ ﻲﻓ ﺢﺘﻔﻟﺍ ﺓﻼﺼﻭ ﺊﻨﺎﻫ ﻡﺃ ﺎﻤﻬﺘﻨﻤﺃ ﻥﻴﺫﻠﻟﺍ ﻥﻴﻠﺠﺭﻟﺍ ﺔﺼﻗ  
	:  ﻡﺍﺭﺤﻟﺍ ﺕﻴﺒﻟﺍ ﻝﺨﺩﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ  
	 :  ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﺏﺎﺒ ﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ  
	 :  ﺔﺤﻠﻁ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻌﻟ ﺔﻨﺍﺩﺴﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﺭﺍﺭﻗﺇ  
	:   ﺭﻭﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻜ ﺎﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺴﻤﻁ  
	 :  ﺕﻴﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﺘﻼﺼ ﻥﺎﻜﻤ  
	:    ﻪﺒﺒﺴﻭ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍﻭ ﺏﺎﺘﻋ ﻡﻼﺴﺇ 
	:    ﻉﻭﺜﻷﺍ ﻥﺒﺍ ﻝﺘﻘﻴ ﺵﺍﺭﺨ 

	   ﺔﻜﻤ ﺔﻤﺭﺤﺒ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﺭﻜﺫﻴ ﺢﻴﺭﺸ ﻭﺒﺃ  
	     ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻩﺍﺩﻭ ﻝﻴﺘﻗ ﻝﻭﺃ 
	     ﺔﻜﻤﺒ ﻝﻭﺴﺭ ﻟﺍ ﺀﺎﻘﺒ ﻥﻤ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻑﻭﺨﺘ
	 :   ﻡﺎﻨﺼﻷﺍ ﺭﺴﻜ 
	:    ﺔﻴﻤﺃ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﻔﺼﻟ ﻥﺎﻤﻷﺍ 
	:   ﻥﺍﻭﻔﺼﻭ ﺔﻤﺭﻜﻋ ﻡﻼﺴﺇ  
	:    ﺔﻜﻤ ﺢﺘﻓ ﻥﻤ ﺓﺩﻋ 
	:    ﺔﻜﻤ ﺢﺘﻓ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ 
	:   ﻡﻟﺎﺴ ﻥﺒﺍ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤﻤ ﺭﺫﺘﻌﻴ ﻡ ﻴﻨﺯ ﻥﺒ ﺱﻨﺃ 
	 :  ﻡﻴﻨﺯ ﻥﺒﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻴﺩﺒ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ  
	:    ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺭﻴﻫﺯ ﻥﺒ ﺭﻴﺠﺒ ﺭﻌﺸ 
	 :  ﺔﻜﻤ ﺢﺘﻓ ﻲﻓ ﺱﺍﺩﺭﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻋ ﺭﻌﺸ  

	ﺱﺍﺩﺭﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻋ ﻡﻼﺴﺇ 
	   ﺱﺍﺩﺭﻤ ﻥﺒﺍ ﻡﻼﺴﺇ ﺏﺒﺴ  
	:   ﻪﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻭ ﻪﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﺎﺼﻭ  

	ﻯﺯﻌﻟﺍ ﻡﺩﻬﻟ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺨ ﺭﻴﺴﻤ 
	  ﺢﺘﻔﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﻥﺎﻤﺜ ﺔﻨﺴ ﻲﻓ ﻥﻴﻨﺤ ﺓﻭﺯﻏ
	     ﻥﺯﺍﻭﻫ ﻉﺎﻤﺘﺠﺍ 
	 :  ﺔﻤﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺭﺩ ﻪﺒ ﺭﺎﺸ ﺃ ﺎﻤ 
	:   ﺔﻋﺍﺯﺨ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻴﻋ ﺩﺭﺩﺤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﺙﻌﺒ  
	 :  ﻥﺍﻭﻔﺼ ﻉﺍﺭﺩﺃ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﺭﺎﻌﺘﺴﺍ  
	:   ﺔﻜﻤ ﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻩﺭﻤﺃ ﻥﻤ  
	 :  ﺱﺍﺩﺭﻤ ﻥﺒﺍ ﺓﺩﻴﺼﻗ  
	:    ﻁﺍﻭﻨﺃ ﺕﺍﺫ ﺔﺼﻗ 
	:    ﻥﺯﺍﻭﻫ ﺀﺎﻘﻟ ﻲﻓ ﺔﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﺽﻌﺒﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜ 
	 :  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻌﻤ ﺕﺒﺜ ﻥﻤ  
	:   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺎﺒ ﺕﻤﺸﻴ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺽﻌﺒﻭ ﺏﺭﺤ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ  
	 :  ﺓﺩﻠﻜ ﻭﺠﻬﻴ ﻥﺎﺴﺤ  
	 :  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻝﺘﻗ ﻝﻭﺎﺤﻴ ﺔ ﺤﻠﻁ ﻥﺒ ﺔﺒﻴﺸ 
	 :  ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺭﺼﻨﻟﺍ  
	 :  ﻥﺯﺍﻭﻫ ﺔﻴﺍﺭ ﺏﺤﺎﺼ ﻲﻠﻋ ﻝﺘﻗ  
	:    ﺔﻜﺭﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻴﻠﺴ ﻡﺃ 
	:    ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﺭﻌﺸ 
	 :  ﻪﺒﻠﺴ ﻪﻠﻓ ﻼﻴﺘﻗ ﻝﺘﻗ ﻥﻤ  
	:   ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﺭﻀﺤﺘ ﺔﻜﺌﻼﻤﻟﺍ  
	 :  ﻥﺯﺍﻭﻫ ﺔﻤﻴﺯﻫ  
	:    ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﻪﻤﻭﻗ ﻊﻤ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﺏﺭﺎﻗ ﺏﻭﺭﻫ 
	:    ﻪﻤﻭﻗﻭ ﺏﺭﺎﻗ ﺀﺎﺠﻫ ﻲﻓ ﺱﺍﺩﺭﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻋ ﺭﻌﺸ 
	:   ﺩﻴﺭﺩ ﻝﺘﻘﻤ  
	:   ﺎﻬﻴﺒﺃ ﻝﺘﻘﻤ ﻲﻓ ﺩﻴﺭﺩ ﺕﻨﺒ ﺓﺭﻤﻋ ﺭﻌﺸ  
	 :  ﻱﺭﻌﺸﻷﺍ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﺒﺃ ﺩﺎﻬﺸﺘ ﺴﺍ 
	 :  ﺏﺎﺌﺭ ﻲﻨﺒﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻋﺩ  
	 :  ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤﻟ ﺭﻌﺸ  

	    ﻥﻴﻤﺯﻬﻨﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﺀﺎﻘﻟ 
	     ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﻩﺭﺍﺭﻓ ﻲﻓ ﺩﻴﺭﺩ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﺴ ﺭﻌﺸ 
	      ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﻪﻠﺘﻘﻤﻭ ﻱﺭﻌﺸﻷﺍ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﺒﺃ ﺙﻴﺩﺤ ﻥﻤ
	 :  ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺕﺨﺃ ﺀﺎﻤﻴﺸﻟﺍ  
	:   ﻥﻴﻨﺤ ﻲﻓ ﷲﺍ ﻝﺯﻨﺃ ﺎﻤ  
	 :  ﻥﻴﻨﺤ ﺀﺍﺩﻬﺸ  
	 :  ﺎﻬﻟﺍﻭﻤﺃﻭ ﻥﻴﻨﺤ ﺎﻴﺎﺒﺴ  
	:   ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﺭﻴﺠﺒ ﺭﻌﺸ  
	 :  ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﺱﺍﺩﺭﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟ ﺭﻌﺸ  
	:   ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺱﺍﺩﺭﻤ ﻥﺒﻻ ﺭﺨﺁ ﺭﻌﺸ  
	:   ﻥﻴﻨﺤ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻀﻤﻀ ﺭﻌﺸ  
	:   ﺓﻭ ﺠﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻴﻫﺯ ﻪﻤﻋ ﻥﺒﺍ ﻲﺜﺭﻴ ﺵﺍﺭﺨ ﻲﺒﺃ ﺭﻌﺸ 

	ﻥﺎﻤﺜ ﺔﻨﺴ ﻲﻓ ﻥﻴﻨﺤ ﺩﻌﺒ ﻑﺌﺎﻁﻟﺍ ﺓﻭﺯﻏ ﺭﻜﺫ 
	     ﻑﻴﻘﺜ ﻝﻭﻠﻓ 
	     ﻑﺌﺎﻁﻟﺍﻭ ﻥﻴﻨﺤ ﻥﻋ ﻥﻭﻔﻠﺨﺘﻤﻟﺍ 
	 :  ﻑﺌﺎﻁﻟﺍ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻓ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﺭﻌﺸ  
	 :  ﻑﺌﺎﻁﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ  
	:    ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻲﻓ ﻕﻴﻨﺠﻨﻤﻟﺎﺒ ﻰﻤﺭ ﻥﻤ ﻝﻭﺃ 
	 :  ﺔﺨﺩﺸﻟﺍ ﻡﻭﻴ  
	 :  ﻑﻴﻘﺜ ﻊﻤ ﻥﺎﻀﻭﺎﻔﺘﻴ ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍﻭ ﺏﺭﺤ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ  
	:   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺎﻴﺅﺭ ﺭﺴﻔﻴ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ  
	 :  ﻑﺌﺎﻁﻟﺍ ﻥﻋ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﺤﺘﺭﺍ  
	 :   ﻑﻴﻘﺜ ﺀﺎﺴﻨ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﺏﻏﺭﻴ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻭ ﻥﺼﺤ ﻥﺒ ﺔﻨﻴﻴﻋ 
	 :  ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﻭﻟﺯﻨﻴ ﻑﺌﺎﻁﻟﺍ ﺩ ﻴﺒﻋ 
	 :  ﻑﻴﻘﺜ ﺀﺎﻘﺘﻋ  
	 :   ﻪﺒﺒﺴﻭ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻥﺒ ﻙﺎﺤﻀﻠﻟ ﺭﻌﺸ 
	 :  ﻑﺌﺎﻁﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﺀ ﺍﺩﻬﺸﻟﺍ 
	 :  ﻑﺌﺎﻁﻟﺍﻭ ﻥﻴﻨﺤ ﻲﻓ ﺭﻴﻫﺯ ﻥﺒ ﺭﻴﺠﺒ ﺓﺩﻴﺼﻗ  
	:   ﻑﻴﻘﺜ ﻊﻤ ﻥﺎﻀﻭﺎﻔﺘﻴ ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍﻭ ﺏﺭﺤ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ  
	ﻪﺘﻀﻭﺎﻔﻤﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﺯﺍﻭﻫ ﺩﻓﻭ 
	ﺎﻫﺫﺨﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺯﻭﺠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻨﻴﻴﻋ 

	ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻩﺭﻌﺸﻭ ﻪﻤﻼﺴﺇﻭ ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﺭﻤﺃ 
	  ﺀﻲﻔﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘ
	  ﻡﻨﻐﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﻠﻏ ﻻ
	ﻡﺌﺎﻨﻐﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﺒﻭﻠﻗ ﺔﻔﻟﺅﻤﻟﺍ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺀﺎﻁﻋﺇ 
	ﻪﻟ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻀﺭﺇ 
	 :   ﺵﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﻥﻴﻌﻴﺎﺒﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻨﺤ ﻡﺌﺎﻨﻏ ﻊﻴﺯﻭﺘ 
	 :   ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ ﺀﺎﻨﻓﺃ ﻥﻤ ﻝﺎﺠﺭﻟ ﻩﺎﻁﻋﺃ ﺎﻤ 
	:    ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﺘﻤﺴﻗ ﻰﻠﻋ ﻕﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺼﻴﻭﺨﻟﺍ ﻱﺫ ﺽﺍﺭﺘﻋﺍ 
	:    ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻥﺎﻤﺭﺤ ﻲﻓ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ ﺭﻌﺸ 
	:    ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺀﺎﻀﺭﺘﺴﺍﻭ ﻡﻬﻨﺎﻤﺭﺤ ﻥﻤ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﺩﺠﻭ 
	 :  ﺭﺎﺼﻨﻸﻟ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻋ  

	ﺔﻜﻤ ﻰﻠﻋ ﺩﻴﺴﺃ ﻥﺒ ﺏﺎﺘﻋ ﻪﻓﻼﺨﺘﺴﺍﻭ ﺔﻨﺍﺭﻌﺠﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺓﺭﻤﻋ 
	ﻲﻨﺎﻤﺜ ﺔﻨﺴ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺎﺒ ﺏﺎﺘﻋ ﺞﺤﻭ 
	  ﺔﻜﻤ ﻰﻠﻋ ﺩﻴﺴﺃ ﻥﺒﺍ ﻪﻓﻼﺨﺘﺴﺍﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﺎﻤﺘﻋﺍ
	  ﺔﻜﻤ ﻲﻟﺍﻭ ﺩﻴﺴﺃ ﻥﺒ ﺏﺎﺘﻋ ﻕﺯﺭ
	ﺓﺭﻤﻌﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﺎﻤﺯ 
	:    ﻪﻟ ﻪﺘﺤﻴﺼﻨﻭ ﺏﻌﻜ ﻪﻴﺨﺃ ﻰﻠﻋ ﺭﻴﺠﺒ ﻑﻴﻭﺨﺘ 
	ﺩﺎﻌﺴ ﺕﻨﺎﺒ ﺓﺭﻴﻬﺸﻟﺍ ﻪﺘﺩﻴﺼﻗﻭ ﺭﻴﻫﺯ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ 
	ﻡﻬﺤﺩﻤﺒ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻲﻀﺭﺘﺴﻴ ﺏﻌﻜ 

	ﻊﺴﺘ ﺔﻨﺴ ﺏﺠﺭ ﻲﻓ ﻙﻭﺒﺘ ﺓﻭﺯﻏ 
	      ﻭﺯﻐﻠﻟ ﺅﻴﻬﺘﻟﺍ
	  ﻲﻨﺘﻔﺘ ﻻﻭ ﻲﻟ ﻥﺫﺌﺍ
	 :   ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﺄﺸ 
	 :  ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻪﻘﻔﻨﺃ ﺎﻤ  
	 :  ﻥﻭﻔﻠﺨﻤﻟﺍﻭ ﻥﻭﺭﺫﻌﻤﻟﺍﻭ ﻥﻭﺀﺎﻜﺒﻟﺍ  
	 :  ﻙﻭﺒﺘ ﻥ ﻋ ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻑﻠﺨﺘ 
	ﻲﻠﻌﺒ ﻥﻭﻔﺠﺭﻴ ﻥﻭﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍ 
	ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﻥﺎﻘﺤﻠﻴ ﺏﻫﻭ ﻥﺒ ﺭﻴﻤﻋﻭ ﺔﻤﺜﻴﺨ ﻭﺒﺃ 
	ﺭﺠﺤﻟﺎﺒ ﺙﺩﺤ ﺎﻤ 
	ﻙﻭﺒﺘ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻓ ﺭﺫ ﻲﺒﺃ ﺭﺒﺨ 
	:    ﺓﺫﺒﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻨﻓﺩﻭ ﺭﺫ ﻲﺒﺃ ﺕﻭﻤ 
	:    ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻑﻴﻭﺨﺘ 
	ﺔﻠﻴﺃ ﺏﺤﺎﺼ ﻊﻤ ﺢﻠﺼﻟﺍ 
	ﺔﻠﻴﺃ ﺏﺤﺎﺼﻟ ﻪﺒﺎﺘﻜ 
	ﺔﻤﻭﺩ ﺭﺩﻴﻜﺃ ﺭﺴﺄﻴ ﺩﻟﺎﺨ 
	ﻩﺅﺎﻤﻭ ﻕﻘﺸﻤﻟﺍ ﻱﺩﺍﻭ 
	 :  ﻪﺘﻴﻤﺴﺘﻭ ﻪﻨﻓﺩﻭ ﻥﻴﺩﺎﺠﺒﻟﺍ ﻭﺫ 
	ﻙﻭﺒﺘ ﻲﻓ ﻡﻫﺭ ﻲﺒﺃ ﺙﻴﺩﺤ 
	 :   ﻙﻭﺒﺘ ﺓﻭﺯﻏ ﻥﻤ ﻝﻭﻔﻘﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺭﺍﺭﻀﻟﺍ ﺩﺠﺴﻤ ﺭﻤﺃ 
	 :  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺩﺠﺎﺴﻤ  

	ﻙﻭﺒﺘ ﺓﻭﺯﻏ ﻲﻓ ﻥﻴﺭﺫﻌﻤﻟﺍ ﺭﻤﺃﻭ ﺍﻭﻔﻠﺨ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﺔﺜﻼﺜﻟﺍ ﺭﻤﺃ 
	  ﻥﻴﻔﻠﺨﺘﻤﻟﺍ ﺔﺜﻼﺜﻟﺍ ﻡﻼﻜ ﻥﻋ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻲﻬﻨ
	  ﻪﻴﺒﺤﺎﺼﻭ ﻪﻔﻠﺨﺘ ﻥﻋ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ ﺙﻴﺩﺤ
	:   ﻥﻴﻔﻠﺨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﺔﺒﻭﺘ  
	ﻥﻴﺭﺫﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	ﻊﺴﺘ ﺔﻨﺴ ﻥﺎﻀﻤﺭ ﺭﻬﺸ ﻲﻓ ﺎﻬﻤﻼﺴﺇﻭ ﻑﻴﻘﺜ ﺩﻓﻭ ﺭﻤﺃ 
	ﺎﻤﻠﺴﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻴﻠﻋ ﺩﻭﻌﺴﻤ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﻋ ﻡﻭﺩﻗ 
	    :  ﻩﺎﻴﺇ ﻡﻬﻠﺘﻗﻭ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻤﻭﻗ ﺓﻭﻋﺩ 
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻴﻟﺇ ﺍﺩﻓﻭ ﻑﻴﻘﺜ ﻝﺎﺴﺭﺇ 
	:   ﺎﻬﻀﻓﺭﻓ ﺍﺭﻭﻤﺃ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﺒﻠﻁ  
	   ﻑﻴﻘﺜ ﻰﻠﻋ ﺹﺎﻌﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﺭﻴﻤﺄﺘ
	   ﻡﻫﺎﻴﺇ ﻝﻼﺒ ﺔﻤﺩﺨﻭ ﻥﺎﻀﻤﺭ ﻥﻤ ﻰﻘﺒﺘ ﺎﻤ ﻑﻴﻘﺜ ﺩﻓﻭ ﻡﻭﺼ
	   ﻑﻴﻘﺜ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﻴﻤﺄﺘ ﻥﻴﺤ ﺹﺎﻌﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻌﻟ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻩﺩﻬﻋ
	   ﺕﻼﻟﺍ ﻡﺩﻫ
	   ﻑﻴﻘﺜ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤ ﻝﻭﺃ ﻥﻤ
	   ﺕﻼﻟﺍ ﻝﺎﻤ ﻥﻤ ﺎﻤﻬﻨﻴﺩ ﺀﺎﻀﻗ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﺏﺭﺎﻗﻭ ﺢﻴﻠﻤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻝﺍﺅﺴ
	   ﻑﻴﻘﺜﻟ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﺒﺎﺘﻜ

	ﻊﺴﺘ ﺔﻨﺴ ﺱﺎﻨﻟﺎﺒ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺞﺤ 
	 ﺔﻴﺩﺄﺘﺒ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻥﺍﻭﻀﺭ ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺹﺎﺼﺘﺨﺍﻭ
	ﻪﻨﻋ ﺓﺀﺍﺭﺒ ﻝﻭﺃ 
	  ﺞﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺭﻴﻤﺄﺘ
	:   ﺓﺀﺍﺭﺒ ﺔﻴﺩﺄﺘﺒ ﻲﻠﻋ ﺹﺎﺼﺘﺨﺍ  
	   ﺕﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺎﻤﻋ ﻡﻫﺀﺎﻋﺩﺍ ﺵﻴﺭﻗ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻴ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ
	   :   ﻥﻴﺒﺎﺘﻜﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	 :  ﺀﻲﺴﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ  
	:    ﻙﻭﺒﺘ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	:    ﻕﺎﻔﻨﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	:    ﺕﺎﻗﺩﺼﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	:    ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺍﻭﺫﺁ ﻥﻤﻴﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺏﺒﺴﺒ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	 :   ﻥﻴﺌﺎﻜﺒﻟﺍﻭ ﻥﻴﺭﺫﻌﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻨﺫﺄﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	 :  ﺏﺍﺭﻋﻷﺍ ﻲﻘﻓﺎﻨﻤ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ  
	:   ﺏﺍﺭﻋﻷﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺼﻠﺨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ  
	ﻥﺎﺴﺤﺈﺒ ﻡﻬﻟ ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍﻭ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻘﺒﺎﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	:   ﺍﺭﻌﺸ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻪﻴﺯﺎﻐﻤ ﺩﺩﻌﻴ ﻥﺎﺴﺤ  

	ﺢﺘﻔﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﻝﻭﺯﻨﻭ ﺩﻭﻓﻭﻟﺍ ﺔﻨﺴ ﺎﻬﺘﻴﻤﺴﺘﻭ ﻊﺴﺘ ﺔﻨﺴ ﺭﻜﺫ 
	  ﻡﻬﻤﻼﺴﺇﻭ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺩﺎﻴﻘﻨﺍ
	  ﺢﺘﻔﻟﺍﻭ ﷲﺍ ﺭﺼﻨ ﺀﺎﺠ ﺍﺫﺇ
	 :  ﺕﺍﺭﺠﺤﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﻝﻭﺯﻨﻭ ﻡﻴﻤﺘ ﻲﻨﺒ ﺩﻓﻭ ﻡﻭﺩﻗ  
	 :  ﻪﺜﺍﺭﻴﻤ ﻥﻤ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻩﺫﺨﺃ ﺎﻤﻭ ﺕﺎﺘﺤﻟﺍ  
	 :  ﺓﺭﺨﺎﻔﻤﻟﺍ ﻡﻬﺒﻠﻁﻭ ﺕﺍﺭﺠﺤﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ  
	ﻪﻤﻭﻗ ﺭﺨﺘﻔﻴ ﺩﺭﺎﻁﻋ ﺔﻤﻠﻜ 
	ﺩﺭﺎﻁﻋ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻴ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ 
	ﻪﻤﻭﻘﺒ ﺭﺨﺘﻔﻴ ﻥﺎﻗﺭﺒﺯﻟﺍ ﺭﻌﺸ 
	ﻥﺎﻗﺭﺒﺯﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻴ ﻥﺎﺴﺤ 
	ﺭﺩﺒ ﻥﺒ ﻥﺎﻗﺭﺒﺯﻠﻟ ﺭﺨﺃ ﺭﻌﺸ 
	ﻥﺎﻗﺭﺒﺯﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﺤﻟ ﺭﺨﺃ ﺭﻌﺸ 
	 :  ﺩﻓﻭﻟﺍ ﻡﻼﺴﺇ  
	ﺱﻴﻗ ﺀﺎﺠﻫ ﻲﻓ ﻡﺘﻫﻷﺍ ﻥﺒﺍ ﺭﻌﺸ 

	ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻋ ﺓﺩﺎﻓﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺩﺒﺭﺃﻭ ﻝﻴﻔﻁﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﺔﺼﻗ 
	      ﺩﻓﻭﻟﺍ ﺀﺎﺴﺅﺭ
	     ﻝﻭﺴﺭﻟﺎﺒ ﺭﺩﻐﻟﺍ ﺭﺒﺩﻴ ﺭﻤﺎﻋ 
	 :  ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﻋﺩﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﺕﻭﻤ  
	ﺩﺒﺭﺃﻭ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﻓ ﻝﺯﻨ ﺎﻤ 
	 :  ﺩﺒﺭﺃ ﺀﺎﻜﺒ ﻲﻓ ﺩﻴﺒﻟ ﺭﻌﺸ  
	ﺭﻜﺒ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻋ ﺍﺩﻓﺍﻭ ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﻡﺎﻤﻀ ﻡﻭﺩﻗ 
	 :  ﻪﻤﻼﺴﺇ  
	ﻡﻼﺴﻺﻟ ﻪﻤﻭﻗ ﺓﻭﻋﺩ 
	ﺱﻴﻘﻟﺍﺩﺒﻋ ﺩﻓﻭ ﻲﻓ ﺩﻭﺭﺎﺠﻟﺍ ﻡﻭﺩﻗ 
	ﻪﻤﻼﺴﺇ 
	ﻪﻤﻭﻗ ﺓﺩﺭ ﻥﻤ ﻪﻔﻗﻭﻤ 
	ﻯﻭﺎﺴ ﻥﺒ ﺭﺫﻨﻤﻟﺍ ﻡﻼﺴﺇ 
	ﺏﺍﺫﻜﻟﺍ ﺔﻤﻠﻴﺴﻤ ﻡﻬﻌﻤﻭ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﻨﺒ ﺩﻓﻭ ﻡﻭﺩﻗ 
	 :  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﺏﺍﺫﻜﻟﺍ ﺔﻤﻠﻴﺴﻤ ﻪﺒﻠﻁ ﺎﻤ  
	ﺔﻤﻠﻴﺴﻤ ﺅﺒﻨﺘ 

	ﺊﻴﻁ ﺩﻓﻭ ﻲﻓ ﻝﻴﺨﻟﺍ ﺩﻴﺯ ﻡﻭﺩﻗ 
	  ﻪﻤﻼﺴﺇ
	  ﺭﻴﺨﻟﺍ ﺩﻴﺯ ﺕﻭﻤ
	ﻡﺘﺎﺤ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﻡﻭﺩﻗ 
	ﻡﺘﺎﺤ ﺔﻨﺒﺍ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﺴﺃ 
	ﻡﻼﺴﻹﺎﺒ ﺎﻫﺎﺨﺃ ﻡﺘﺎﺤ ﺔﻨﺒﺍ ﺔﺤﻴﺼﻨ 
	ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻰﻠﻋ ﻪﻤﻭﺩﻗ ﺩﻌﺒ ﻱﺩﻋ ﻡﻼﺴﺇ 
	ﻱﺩﺍﺭﻤﻟﺍ ﻙﻴﺴﻤ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﻓ ﻡﻭﺩﻗ 
	ﺩﺍﺭﻤﻭ ﻥﺍﺩﻤﻫ ﻥﻴﺒ ﻡﺩﺭﻟﺍ ﻡﻭﻴ 
	ﻡﺩﺭﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻲﻓ ﻙﻴﺴﻤ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﻓ ﺭﻌﺸ 
	ﺩﻴﺒﺯ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺱﺎﻨﺃ ﻲﻓ ﺏﺭﻜﻴﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻡﻭﺩﻗ 
	 :   ﻭﺭﻤﻋ ﻡﻼﺴﺇ 
	ﺡﻭﺸﻜﻤ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻪﺒ ﻩﺩﻋﻭﺃ ﺎﻤﻴﻓ ﻭﺭﻤﻋ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ 
	ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺕﻭﻤ ﺩﻌﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﺩﺍﺩﺘﺭﺍ 
	ﺓﺩﻨﻜ ﺩﻓﻭ ﻲﻓ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺙﻌﺸﻷﺍ ﻡﻭﺩﻗ 
	ﻪﻌﻤ ﻥﻤﻭ ﻪﻤﻼﺴﺇ 
	ﺭﺍﺭﻤﻟﺍ ﻝﻜﺁ ﻰﻟﺇ ﻡﻬﺒﺎﺴﺘﻨﺍ 
	ﺎﻤﻠﺴﻤ ﻱﺩﺯﻷﺍ ﷲﺍﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﺭﺼ ﻡﻭﺩﻗ 
	ﻪﻤﻼﺴﺇ 
	ﺵﺭﺠ ﻝﻫﺃ ﻪﻟﺎﺘﻗ 
	ﺙﺩﺤ ﺎﻤﺒ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ 
	ﺵﺭﺠ ﻝﻫﺃ ﻡﻼﺴﺇ 

	ﻡﻬﺒﺎﺘﻜﺒ ﺭﻴﻤﺤ ﻙﻭﻠﻤ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻡﻭﺩﻗ 
	  ﺭﻴﻤﺤ ﻙﻭﻠﻤ ﻝﻭﺴﺭ ﻡﻭﺩﻗ
	  ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﺏﺘﻜﻓ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ

	ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺜﻌﺒ ﻥﻴﺤ ﺍﺫﺎﻌﻤ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭ 
	  ﻲﻤﺍﺫﺠﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﻓ ﻡﻼﺴﺇ
	   ﻪﻤﻼﺴﺇ
	ﻪﻠﺘﻘﻤﻭ ﻩﺭﻌﺸﻭ ﻪﻟ ﻡﻭﺭﻟﺍ ﺱﺒﺤ 
	ﻩﺭﻤﺃ ﻪﻟﺄﺴﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻟﺎﺨ ﺏﺎﺘﻜ 
	:   ﺩﻟﺎﺨ ﻰﻠﻋ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺩﺭ  
	ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻫﺩﻓﻭ ﻊﻤ ﺩﻟﺎﺨ ﻡﻭﺩﻗ 
	ﻡﻬﻌﻤ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ 
	ﻡﻬﻴﻟﺇ ﻩﺩﻬﻌﺒ ﻡﺯﺤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﺙﻌﺒﻴ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ 
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