
وية :كتاب لنب لسرية ا   ا
التميمي:املؤلف بن أمحد  بن حبان   أبو احلامت حممد 

احلمد هللا الذي ليس له حد حمدود فيتوى و ال له أجل معدود فيفىن و ال حييط به جوامع املكان و ال 
يشتمل عليه تواتر الزمان و ال يدرك نعمته بالشواهد و احلواس و ال يقاس صفات ذاته بالناس تعاظم 

عن مبالغ نعت الواصفني و جل وصفه عن إدراك غاية الناطقني و كل دون وصف صفاته حتبري قدره 
اللغات و ضل عن بلوغ قصده تصريف الصفات و جاز يف ملكوته غامضات أنواع التدبري و انقطع عن 
ع دون بلوغه عميقات جوامع التفكري و انعقدت دون استبقاء محده ألسن اجملتهدين و انقطعت إليه جوام

أفكار آمال املنكرين إذ ال شريك له يف امللك و ال نظري و ال مشري له يف احلكم و ال وزير و أشهد أن ال 
ليهلك من هلك عن بينة و حيىي من حي عن { إله إال اهللا أحصى كل شيء عددا و ضرب لكل امرئ 

الضياء الالمع فبلغ عن اهللا  و أشهد أن حممدا عبده اجملتىب و رسوله املرتضى بعثه بالنور الساطع و} بينة 
عز و جل الرسالة و أوضح فيما دعا إليه الداللة فكان يف اتباع سنته لزوم اهلدى و يف قبول ما أتى به 

  وجود السنا فصلى اهللا عليه و على آله الطيبني 
إىل خلقه  أما بعد فإن اهللا اختار حممدا صلى اهللا عليه و سلم من عباده و استخلصه لنفسه من بالده فبعثه

باحلق بشريا و من النار ملن زاغ عن سبيله نذيرا ليدعو اخللق من عباده إىل عبادته و من اتباع السبيل 
إىل لزوم طاعته مث مل جيعل الفزع عند وقوع حادثة و ال اهلرب عند وجود كل نازلة إال إىل الذي أنزل 

صلة بني املتنازعني و آثاره القاطعة بني عليه التنزيل و تفضل على عباده بواليته التأويل فسنته الفا
  اخلصمني 

فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين و أن حفظها جيب على أكثر املسلمني و أنه ال سبيل إىل 
معرفة السقيم من الصحيح و ال صحة إخراج الدليل من الصريح إال مبعرفة ضعفاء احملدثني و كيفية ما 

ردت أن أملي أسامي أكثر احملدثني و من الفقهاء من أهل الفضل والصاحلني و كانوا عليه من احلاالت أ
من سلك سبيلهم من املاضني حبذف األسانيد و االكثار و لزوم سلوك االختصار ليسهل على الفقهاء 

حفظها و ال يصعب على احلفاظ وعيها و اهللا أسأل التوفيق ملا أوصانا و العون على ما له قصدنا و أسأله 
يبين دار املقامة من نعمته و منتهى الغاية من كرامته يف أعلى درجة األبرار املنتخبني األخيار إنه جواد  أن

  كرمي رؤوف رحيم 

أخربنا أمحد بن مكرم بن خالد الربيت ثنا علي بن املديين ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن يزيد ثنا خالد بن معدان حدثين [ 
و ال { أتينا العرباض بن سارية و هو ممن نزل فيه : حجر ابن حجر الكالعي قاال عبد الرمحن بن عمرو السلمي و 

أتيناك زائرين و عائدين و مقتبسني : فسلمنا و قلنا } على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه 
علينا فوعظنا موعظة بليغة صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح ذات يوم مث أقبل : فقال العرباض 

كان هذا موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ ! يا رسول اهللا : ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب فقال قائل 



! أوصيكم بتقوى اهللا و السمع و الطاعة و إن عبدا حبشيا جمدعا فإنه من يعيش منكم فسريى اختالفا : قال 
! ين املهديني فتمسكوا هبا و عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و حمدثات األمور فعليكم بسنيت و سنة اخللفاء الراشد

: فذكرت هذا احلديث لعبد اهللا بن العالء بن زبر ؟ فقال : قال الوليد ] فإن كل حمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة 
  نعم حدثين بنحو من هذا احلديث 

عليه و سلم من بني خلقه و بعثه باحلق بشريا و نذيرا و  إن اهللا جل و عال اصطفى حممدا صلى اهللا: قال أبو حامت 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و رسوله و أويل األمر منكم فإن { افترض على خلقه طاعته و مذكوره و حدثنا فقال 

اآلية } مرا و ما كان ملؤمن و ال مؤمنة إذا قضى اهللا و رسوله أ{ و قال } تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا و رسوله 
فأمر اهللا بطاعة رسوله مع طاعته و عند التنازع بالرجوع إىل سنته إذ هو املفزع الذي ال منازعة ألحد من اخللق فيه 
فمن تنازع يف شيء بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجب رد أمره إىل قضاء اهللا مث إىل قضاء رسوله صلى اهللا 

إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن { قال اهللا تعاىل عليه و سلم ألن طاعة رسوله طاعته 
فقد أعلمهم جل و عال أن اتباعهم رسوله اتباعه وأن } من يطع الرسول فقد أطاع اهللا { اآلية و قال } نكث 

و الرسول فأولئك مع  و من يطع اهللا{ : طاعتهم له طاعته مث ضمن اجلنة ملن أطاع رسوله و اتبع ما أجابه فقال 
اآلية مث أعلمنا جل و عال أنه مل جيعل احلكم بينه وبني خلقه إال رسوله و نفى اإلميان عن من } الذين أنعم اهللا عليهم 

اآلية مث أعلمنا جل و عال أن دعاهم إىل رسوله ليحكم } فال و ربك ال يؤمنون { مل حيكمه فيما شجر بينهم قال 
كم اهللا ال أن احلاكم بينهم و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أهنم مىت ما سلموا احلكم بينهم إمنا دعاهم إىل ح

إذا دعوا إىل اهللا و رسوله ليحكم { لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد سلموه بفرض اهللا قال اهللا عز و جل 
طاعة رسوله و إعالمهم أهنا طاعته مث ذا حكم اهللا فرضه بإلزام خلقه } فأولئك هم الفائزون { إىل قوله } بينهم 

اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو و أعرض عن املشركني { أعلمنا أن الفرض على رسوله اتباع أمره فقال 
يأيها النيب اتق اهللا و ال { اآلية و قال } مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها و ال تتبع { و قال جل و عال } 

مث شهد اهللا جل و عال لرسوله باتباع أمره و استمساك بأمره ملا سبق يف علمه } خبريا { إىل قوله }  تطع الكفرين
} و لوال فضل اهللا عليك و رمحته هلمت طائفة منهم { من إسعاده بعصمته و توفيقه للهدى مع هداية من اتبعه فقال 
  له بالعصمة من بني الناس  اآلية مث أمره اهللا جل و عال بتبليغ ما أنزل إليه مع الشهادة

مث } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن مل تفعل فما بلغت رسالته و اهللا يعصمك من الناس { فقال 
و كذلك أوحينا إليك روحا من { أعلمنا أن الذي يهدي إليه رسوله هو الصراط املستقيم الذي أمرنا باتباعه فقال 

ففي هذه اآلية اليت طولناها ما أقام هبا } و ما يف األرض { إىل قوله } ب و ال اإلميان أمرنا ما كنت تدري ما الكت
احلجة على خلقه بالتسليم حلكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و اتباع أمره فكل ما بني رسول اهللا صلى اهللا 

العنود عن اتباعه معصية إذ ال حكم عليه و سلم فيما ليس هللا فيه حكم فبحكم اهللا سنه و وجب علينا اتباعه و يف 
  بني اهللا و بني خلقه إال الذي و صفه اهللا جل و عال موضع اإلبانة خللقه عنه 

فالواجب على كل من انتحل العلم أو نسب إليه حفظ سنن املصطفى صلى اهللا عليه و سلم و التفقه فيها و ال حيلة 
ني و معرفة الضعفاء منهم من الثقات ألنه مىت مل يعرف ذاك مل ألحد يف السبيل إىل حفظها إال مبعرفة تاريخ احملدث

حيسن متييز الصحيح من السقيم و ال عرف املسند من املرسل و ال املوقوف من املنقطع فإذا وقف على أمسائهم و 
مث أنساهبم و عرف ـ أعين بعضهم بعضا ـ و ميز العدول من الضعفاء وجب عليه حينئذ التفقه فيها و العمل هبا 



إصالح النية يف نشرها إىل من بعده رجاء استكمال الثواب يف العقىب بفعله ذلك إذ العلم من أفضل ما خيلف املرء 
  بعده نسأل اهللا الفوز على ما يقربنا إليه ويزلفنا لديه 

  إذ هو من خري ما خيلف املرء بعده 
فر عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب أخربنا الفضل بن احلباب ثنا موسى بن إمساعيل ثنا إمساعيل بن جع[ 

صدقة جارية أو علم : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له 

عن حممد بن [ ا ابن عون أخربنا حممد بن حممد اهلمداين ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا بشر ابن املفضل ثن
وقف على بعريه و أمسك : سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أليس : أي يوم هذا ؟ فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه فقال : بزمامه ـ فقال : إنسان خبطامه ـ أو قال 
أليس بذي احلجة ؟ : شهر هذا ؟ فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه فقال  فأي: بيوم النحر ؟ قلنا بلى قال 

بلى : أليس البلد احلرام ؟ قلنا : فأي بلد هذا ؟ فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه فقال : بلى قال : قلنا 
ذا يف بلدكم هذا إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم ه: فقال 

  ] ليبلغ الشاهد منكم الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من أوعى له منه ! أال 
كالدليل على استحباب حفظ تاريخ ] ليبلغ الشاهد منكم الغائب : [ قال أبو حامت يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 

أن يبلغ الغائب ما شهد إال بعد املعرفة  احملدثني الوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء إذ ال يتهيأ للمرء
بصحة ما يؤدي إىل من بعده و أنه إذا أدى إىل من بعده ما مل يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكأنه مل 

يؤد عنه صلى اهللا عليه و سلم شيئا و ال سبب له إىل معرفة صحة األخبار و سقيمها إال مبعرفة تاريخ من ذكر امسه 
ني و كتابا أبني فيه الضعفاء و املتروكني و أبدأ منهما بالثقات فنذكر ما كانوا عليه يف احلاالت فأول ما أبدأ من احملدث

يف كتابنا هذا ذكر املصطفى صلى اهللا عليه و سلم و مولده و مبعثه و هجرته إىل أن قبضه اهللا تعاىل إىل جنته مث 
ىأن قتل علي رمحة اهللا عليه مث نذكر صحب رسول اهللا صلى اهللا نذكر بعده اخللفاء الراشدين املهديني بأيامهم إل

عليه و سلم واحدا واحدا على املعجم إذ هم خري الناس قرنا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث نذكر بعدهم 
الناس بعد  التابعني الذين شافهوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األقاليم كلها على املعجم إذ هم خري

الصحابة قرنا مث نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعني فأذكرهم على حنو ما ذكرنا الطبقتني األوليني مث نذكر القرن 
  الرابع الذين هم أتباع التابعني على سبيل من قبلهم و هذا القرن ينتهي إىل زماننا هذا 

االحتجاج خبربهم و أقنع هبذين الكتابني املختصرين عن  و ال أذكر يف هذا الكتاب األول إال الثقات الذين جيوز
كتاب التاريخ الكبري الذي خرجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من األسانيد و الطرق و احلكايات و ألن ما 

منليه يف هذين الكتابني أن يسر اهللا ذلك و سهله من توصيف األمساء بقصد ما حيتاج إليه يكون أسهل على املتعلم 
إذا قصد احلفظ و أنشط له يف وعيه إذا أراد العلم من التكلف حبفظ ما لو أغضى عنه يف البداية مل خيرج يف فعله من 

التكلف حلفظ ذلك فكل من أذكره يف هذا الكتاب األول فهو صدوق جيوز االحتجاج خبربه إذا تعرى خربه عن 
هذا فإن ذلك اخلرب الينفك من إحدى مخس خصال مخس فإذا وجد خرب منكر عن واحد ممن أذكره يف كتايب 

إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت امسه يف كتايب هذا يف اإلسناد رجل ضعيف ال حيتج خبربه أو يكون : خصال 
دونه رجل واه ال جيوز االحتجاج بروايته واخلرب يكون مرسال ال يلزمنا به احلجة أو يكون منقطعا ال يقوم مبثله 



اإلسناد رجل مدلس مل يبني مساعه يف اخلرب من الذي مسعه منه فإن املدلس ما مل يبني مساع خربه  احلجة او يكون يف
عمن كتب عنه ال جيوز االحتجاج بذلك اخلرب ألنه ال يدري لعله مسعه من إنسان ضعيف يبطل اخلرب بذكره إذا 

حدثين فالجيوز االحتجاج خبربه : ت أو مسع: وقف عليه و عرف اخلرب به فما مل يقل املدلس يف خربه و إن كان ثقة 
فذكرت هذه املسألة بكماهلا بالعلل و الشواهد و احلكايات يف كتاب شرائط األخبار فأغىن ذلك عن تكرارها يف 

هذا الكتاب و إمنا أذكر يف هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ و قد ضعفه بعض أئمتنا و وثقه بعضهم فمن صح عندي 
النرية اليت بينتها يف كتاب الفصل بني النقلة أدخلته يف هذا الكتاب ألنه جيوز االحتجاج خبريه  منهم أنه ثقة بالدالئل

و من صح عندي منهم أنه ضعيف بالرباهني الواضحة اليت ذكرهتا يف كتاب الفصل بني النقلة مل أذكره يف هذا 
ه فكل من ذكرته يف كتايب هذا إذا تعرى الكتاب لكين أدخلته يف كتاب الضغفاء بالعلل ألنه ال جيوز االحتجاج خبرب

خربه عن اخلصال اخلمس اليت ذكرهتا فهو عدل جيوز االحتجاج خبربه ألن العدل من مل يعرف منه اجلرح ضد 
و إمنا ! التعديل فمن مل يعلم جبرح فهو عدل إذا مل يبني ضده إذ مل يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم 

ن األشياء غري املغيب عنهم جعلنا اهللا ممن أسبل عليه جالليب الستر يف الدنيا و اتصل ذلك كلفوا احلكم بالظاهر م
  إنه الفعال ملا يريد ! بالعفو عن جناياته يف العقىب 

أخربنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ببغداد ثنا حيىي بن معني ثنا حجاج بن حممد عن يونس بن أيب إسحاق 
  ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفيل : عن ابن عباس قال  عن سعيد ابن جبري

ولد النيب صلى اهللا عليه و سلم عام الفيل يوم اإلثنني الثنيت عشرة ليلة مضت من شهر ربيع األول : قال أبو حامت 
من غلب عليها و يف اليوم الذي بعث اهللا طريا أبابيل على أصحاب الفيل و كان من شأن الفيل أن ملكا كان بالي

كان أصله من احلبشة يقال له أبرهة بىن كنيسة بصنعاء فسماها القليس و زعم أنه يصرف إليها حج العرب و 
فقاتله ] ذو نفر [ حلف أنه يسري إىل الكعبة فيهدمها فخرج ملك من ملوك محري فيمن أطاعه من قومه يقال له 

ال تقتلين فإن استبقائي خري لك من قتلي فاستبقاه و ! أيها امللك  :فهزمه أبرهة و أخذه فلما أتى به قال له ذو نفر 
أوثقه مث خرج ثائرا يريد الكعبة حىت إذا دنا من بالد خثعم خرج إليه النفيل بن حبيب اخلثعمي و من اجتمع إليه 

فال تقتلين و هاتان  إين عامل بأرض العرب! أيها امللك : من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم و أخذ النفيل فقال النفيل 
يداي على قومي بالسمع و الطاعة فاستبقاه و خرج معه يدله حىت إذا بلغ الطائف خرج معه مسعود بن معتب يف 

حنن عبيد لك ليس لك عندنا خالف و ليس بيتنا و بيتك الذي تريد ـ يعنون ! أيها امللك : رجال من ثقيف فقال 
] أبو رغال [ نبعث معك من يدلك عليه فبعثوا معه موىل هلم يقال له ـ الالت إمنا تريد البيت الذي مبكة حنن 
وهو الذي رجم قربه و بعث أبرهة من املغمس رجال يقال ] أبو رغال [ فخرج معهم حىت إذا كان باملغمس مات 
  له األسود بن مقصود على مقدمة خيله 

: بعث أبرهة حناطة احلمريي إىل أهل مكة فقال فجمع إليه أهل احلرم و أصاب لعبد املطلب مائيت بعري باألراك مث 
سل عن شريفها مث أبلغه أين مل آت لقتال إمنا جئت ألهدم هذا البيت فانطلق حناطة حىت دخل مكة فلقي عبد 

إن امللك أرسلين إليك ليخربك أنه مل يأيت لقتال إال أن تقاتلوه إمنا جاء هلدم هذا البيت مث : املطلب بن هاشم فقال 
سنخلي بينه و بني البيت فإن خلى اهللا بينه و بينه فو اهللا : اف عنكم فقال عبد املطلب ما عندنا له قتال فقال االنصر

صديقا لعبد املطلب ] ذو نفر [ فخرج معه حىت قدم املعسكر و كان : فانطلق معي إليه قال : قال ! ما لنا به قوة 
ما غناء رجل أسري ال يأمن أن يقتل بكرة و : زل بنا ؟ فقال هل غندكم من غناء فيما ن! يا ذا نفر : فأتاه فقال 

عشية و لكن سأبعث لك إىل أنيس سائس الفيل فأمره أن يضع لك عند امللك ما استطاع من خري و يعظم خطرك 



إن هذا سيد قريش صاحب عني مكة الذي يطعم الناس يف : فأرسل إىل أنيس فأتاه فقال : و منزلتك عنده قال 
لوحوش يف اجلبال و قد أصاب له امللك مائيت بعري فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق يل السهل و ا

هذا سيد قريش و صاحب عني الكعبة الذي يطعم الناس يف السهل و ! أيها امللك : فدخل أنيس على أبرهة فقال 
لك و ال خمالف عليك فأذن له و  الوحوش يف اجلبال يستأذن عليك و أنا أحب أن تأذن له فقد جاءك غري ناصب

كان عبد املطلب رجال عظيما جسيما وسيما فلما رآه أبرهة عظمه و أكرمه و كره أن جيلس معه على سريره و أن 
أيها امللك إنك قد أصبت يل ماال عظيما : جيلس حتته فهبط إىل البساط فجلس عليه معه فقال له عبد املطلب 

جئت إىل بيت هو : و مل ؟ قال : أعجبتين حني رأيتك و لقد زهدت فيك قال لقد كنت : فأردده علي فقال له 
أنا : قال ! دينك و دين آبائك و عصمتكم و منعتكم ألهدمه فلم تكلمين فيه و تكلمين يف مائيت بعري أصبتها لك 

فأمر بإبله فردت : قال ! فأنت و ذاك : قال ! ما كان ليمنعه مين : قال ! رب هذه اإلبل و هلذا البيت رب سيمنعه 
عليه مث خرج عبد املطلب و أخرب قريشا اخلرب و أمرهم أن يتفرقوا يف الشعاب و أصبح أبرهة باملغمس قد هتيأ 

للدخول و عىب جيشه و قرب فيله و محل عليه ما أراد أن حيمل و هو قائم فلما حركه وقف و كاد أن يرزم إىل 
فأدخلوا حماجنهم حتت أقرانه و مرافقه فأىب فوجهوه إىل اليمن فهرول األرض فيربك فضربوه باملعول يف رأسه فأىب 

فصرفوه إىل احلرم فوقف و حلق الفيل جببل من تلك اجلبال فأرسل اهللا الطري من البحر كالبلسان مع كل طري ثالثة 
القوم حجران يف رجليه و حجر يف منقاره و حيملن أمثال احلمص و العدس من احلجارة فإذا غشني : أحجار 

أمل تر كيف { أرسلنها عليهم فلم تصب تلك احلجارة أحد إال هلك و ليس كل القوم أصاب فذلك قول اهللا تعاىل 
السورة كلها و بعث اهللا على أبرهة داء يف جسده و رجعوا سراعا يتساقطون يف كل } فعل ربك بأصحاب الفيل 

دة من قيح و دم فانتهى إىل اليمن و هو مثل فرخ الطري بلد و جعل أبرهة تتساقط أنامله كلما سقطت أمنلة اتبعها م
فيمن بقي من أصحابه مث مات فلما هلك استخلف ابنه يكسوم بن أبرهة فهذا ما كان من شأن الفيل و مسيت هذه 

  ] سنة الفيل [ السنة 

لم ثنا األوزاعي حدثنا أخربنا عبد اهللا بن حممد بن سامل ببيت املقدس ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ثنا الوليد بن مس
إن اهللا اصطفى كنانة من ولد : عن واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ شداد أبو عمار 

إمساعيل و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفى بين هاشم من قريش و اصطفاين من بين هاشم فأنا سيد ولد آدم و ال 
نسبة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أبو حامت ] و أنا أول شافع و أول مشفع فخر و أنا أول من تنشق عنه األرض 

و سلم تصح إىل عدنان و ما وراء عدنان فليس عندي فيه شيء صحيح أعتمد عليه غري أين أذكر اختالفهم فيه 
ـ و اسم  فهو صلى اهللا عليه و سلم حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب: بعضهم لبعض من ليس ذلك من صناعته 

ـ بن هاشم ـ و اسم هاشم عمرو ـ بن عبد مناف ـ و اسم عبد مناف املغرية ـ بن قصي ـ  عبد املطلب شيبة 
ـ بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر  و اسم قصي زيد ـ بن كالب ـ و هو املهذب 

نزار بن مهد بن عدنان إىل هنا ليس بني ـ و هو قريش ـ بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
  : النسابة خالف فيه و من عدنان هم خمتلفون فيه إىل إبراهيم 

عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تريح بن يعقوب بن نبت بن نابت بن أنوش بن إمساعيل بن : فمنهم من قال 
  إبراهيم خليل الرمحن بن آزر 

  ميسع بن نابت بن إمساعيل بن إبراهيم بن آزر عدنان بن أدد بن اهل: و منهم من قال 
  عدنان بن أدد بن سحب بن أيوب بن قيدر بن إمساعيل بن إبراهيم بن آزر : و منهم من قال 



عدنان بن أدد بن أمني بن شاجب بن ثعلبة بن عتر بن يربح بن حملم بن العوام بن احملتمل بن : و منهم من قال 
  دود بن الظريف بن عبق بن إمساعيل بن إبراهيم بن آزر دائمة بن العيقان بن علة بن شح

عدنان بن أدد بن عوج بن املعطم بن الطمح ابن القسود بن العبور بن دعدع بن حممود بن الزائد : و منهم من قال 
بن بدان بن الدرس بن حصن بن النزال بن القاسم بن اجملشر بن معدد بن صيفي بن النبت بن قيدر بن إمساعيل بن 

  براهيم بن آزر إ
  : مث اختلفوا أيضا فيما فوق إبراهيم 

إبراهيم بن آزر بن ناحور بن شارغ بن الراغ بن القاسم الذي قسم األرض بني أهلها ابن معن بن : فمنهم من قال 
  السايح بن الرافد ابن السايح و هو سام بن نوح نيب اهللا عليه الصالة و السالم 

  زر بن ناحور بن صاروح بن أرغو بن فالغ بن عابر بن أرفخشذ بن سام بن نوح إبراهيم بن آ: و منهم من قال 
إبراهيم بن آزر بن تارخ بن ناحور بن ساروح بن أرغو بن فاجل بن عيرب بن أرفخشد بن سام بن : و منهم من قال 

س نيب اهللا صلى اهللا نوح بن ملكان بن متوشلخ بن إدري: نوح مث اختلفوا فيما بعد نوح عليه السالم فمنهم من قال 
  عليه و سلم بن الرائد بن مهلهل بن قنان بن الطاهر ابن هبة اهللا بن شيث بن آدم 

نوح بن المك بن متوشلخ بن خنوخ و هو إدريس النيب عليه السالم بن يارز بن مهابيل بن قبش : و منهم من قال 
  بن أنش بن شيث بن آدم 

  بن خنوخ بن يارزا بن مهالئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم نوح بن المك بن متوشلح : و منهم من قال 
نوح بن المك بن متوشلح بن مهليل بن قينني بن يافش ابن شيث بن آدم و أم رسول اهللا صلى : و منهم من قال 

 اهللا عليه و سلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب و مل يكن هلا
إهنم أخوال : أخ ـ فيكون خاال للنيب صلى اهللا عليه و سلم ـ إال عبد يغوث بن وهب و لكن بنو زهرة يقولون 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت منهم و أم آمنة بنت وهب بن 
عبد الدار بن قصي و أمها أم حبيب بنت أسد بن عبد عبد مناف بن زهرة امسها مرة بنت عبد العزى بن عثمان بن 

العزى بن قصي و أمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي هؤالء جدات رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم من قبل أم أمه و أما جداته صلى اهللا عليه و سلم من قبل أيب أمه فإن أم وهب بن عبد مناف بن 

يلة بنت أيب قيلة و اسم أيب قيلة فهر بن غالب بن احلارث و هو غبشان و كان يعري بأيب كبشة الذي زهرة امسها ق
نسبت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليه إذ كان مشركا فتنصر ملا سافر إىل الشام و رجع إىل قريش بدين 

قيلة خالدة بنت عابس بن كرب بن احلارث  غري دينها فعريت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم به و أما أم
بن الفهر و أم عبد مناف و أم زهرة جدة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امسها مجل بنت مالك بن سعد بن 

مليح و أمها سلمى بنت حيان بن غنم و أم زهرة بن كالب جدة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امسها فاطمة بنت 
و أمها طريفة بنت قيس بن ذي الرأسني بن عمرو بن قيس بن عيالن و أما أمهات آبائه سعد بن سيل بن حرب 

صلى اهللا عليه و سلم فإن أم عبد اهللا بن عبد املطلب امسها عاتكة بنت أرقص بن مالك ابن زهرة وهي أول 
سلمى بنت عمرو بن العواتك الاليت و لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أما أم عبد املطلب بن هاشم فهي 

زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار لذلك و أم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن 
هالل بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة و هي الثانية من العواتك وهي أم هاشم بن عبد مناف و املطلب بن عبد مناف و 

  : ألنه هشم الثريد لقوله  عبد مشس بن عبد مناف و إمنا مسى هاشم هامشا



  ) و رجال مكة مستنون عجاف ... عمرو العلى هشم الثريد لقومه ( 
و كان امسه عمرو العالء و أم عبد مناف بن قصي امسها حىب بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو 

نت سعيد بن سيل بن بن خزاعة فهي والدة عبد الدار و عبد العزى أوالد قصي بن كالب و أم قصي فاطمة ب
حرب بن محالة ابن عوف بن األزد و كان قصي يسمى جممعا ألن اهللا به مجع القبائل من فهر و أم كالب بن مرة 
هند بنت سرير بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة و هي والدة بن مرة و يقظة ابين مرة و أم مرة بن كعب 

وحشية بنت حمارب بن فهر و أم كعب بن لؤي ماوية بنت كعب بن  خمشية بنت شيبان بن حمارب بن فهر و قد قيل
القني بن أسد بن وبرة و أم لؤي بن غالب سلمى بنت عمرو بن عامر بن حارثة بن خزاعة و أم غالب بن فهر 
عاتكة بنت خيلد بن النضر بن كنانة و هي إحدى العواتك الاليت ولدن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما قال النيب 

و أم فهر بن مالك جندلة بنت احلارث بن عامر بن احلارث ] أنا ابن العواتك : [ ى اهللا عليه و سلم يوم حنني صل
  اجلرمهي 

  و أم مالك بن النضر عكرشة بنت عدوان و هو احلارث بن عمرو بن قيس بن عيالن 
بلي و النضر هو قيس و إمنا قيل  إهنا فكهة بنت هىن بن: و أم النضر بن كنانة برة بنت مر أخت متيم بن مر و قيل 

  قريش لتجمعها من تفرق من بيتها ألن التقرش هو التجمع : للنضر 
  هند بنت سعد بن قيس عيالن : و أما أم كنانة فهي عوانة و قد قيل 

  و أما أم خزمية بن مدركة فهي سلمى بنت سعد بن قيس بن احلاف بن قضاعة 
ي ليلى بنت حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة و كان إللياس بن و أما أم مدركة بن إلياس فهي خندف و ه

عمرو و هو مدركة و عامر و هو طاخبة و عمري فهو قمعة و أمهم خندف و إمنا مسي هؤالء : مضر ثالثة من البنني 
ركة و هبذه األمساء ألن الناس خرجوا يف جنعة هلم فنفرت إبلهم من أرنب فخرج يف أثرها عمرو فادركها فسمي مد

أخذها عامر فنحر منها و طبخها فسمي طاخبة و انقمع عمري يف اخلباء و مل خيرج معها فسمي قمعة و خرجت أمهم 
  أين ختندفني و قدرت اإلبل فسميت خندف و اخلندفة ضرب من املشي : متشي يف طلب اإلبل فقيل هلا 

  و أم إلياس بن مضر الربابة بنت إياس بن معد 
  ودة بنت عك بن عدنان بن أدد و أم مضر بن نزار س

  و أم نزار بن معد معانة بنت جوش بن جلهمة بن عمرو بن حليمة بن حرميه 
  و أم معد بن عدنان مهددة بنت جلحب بن جديس 

  و أم عدنان بن أدد بلها بنت ماعز بن قحطان 
  فهذه جوامع ما حيتاج إليه معرفة نسبة أمهات آباء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عبد اهللا بن عبد املطلب والد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و الزبري بن : و أما أوالد عبد املطلب فهم عشرة 
عبد املطلب و العباس بن عبد املطلب و محزة بن عبد املطلب و املقوم بن عبد املطلب و امسه عبد العزى و احلارث 

  بن عبد املطلب و أبو طالب ابن عبد املطلب امسه عبد مناف  بن عبد املطلب و الغيداق بن عبد املطلب و أبو هلب
فأما عبد اهللا والد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنه مل يكن له ولد غري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ذكر 

ى اهللا عليه و و ال أنثى و تويف قبل أن يولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان عبد اهللا والد رسول اهللا صل
  سلم و أبو طالب من أم واحد 

و أما الزبري بن عبد املطلب فكنيته أبو طاهر و كان من أجلة قريش و فرساهنا و كان من املبارزين و كان يقول 



  الشعر فيجيز 
هللا صلى و أما العباس بن عبد املطلب فإن كنيته أبو الفضل و كان إليه السقاية و زمزم يف اجلاهلية فلما فتح رسول ا

اهللا عليه و سلم دفعها إىل يوم فتح مكة و مات العباس سنة اثنتني و ثالثني يف خالفة عثمان بن عفان و هو ابن مثان 
  ومثانني سنة باملدينة و صلى عليه عثمان ابن عفان 

  و أما ضرار بن عبد املطلب فإنه كان يتعاطى بقول الشعر و مات قبل اإلسالم من غري أن أعقب 
محزة بن عبد املطلب فإن كنيته أبو عمارة و كان أسد اهللا وأسد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد قيل إن و أما 

كنيته أبو يعلى استشهد يوم أحد قتله وحشي بن حرب موىل جبري بن مطعم يف شهر شوال سنة ثالث من اهلجرة و 
  كان محزة أكرب من النيب صلى اهللا عليه و سلم بسنتني 

  ملقوم بن عبد املطلب فكان من رجاالت قريش هلك قبل اإلسالم و ال عقب له و أما ا
و أما أبو هلب بن عبد املطلب فكنيته أبو عقبة و إمنا مسي أبو هلب جلماله و كان أحول ممن يعادي رسول اهللا صلى 

بدر ملا بلغه ما كان يف اهللا عليه و سلم من بني عمومته و يظهر له حسدا إىل أن مات عليه من العدسة يف عقب يوم 
  ذلك اليوم من املشركني من النكاية من املسلمني كمد منه حىت مات 

  و أما احلارث بن عبد املطلب فهو أكرب ولد عبد املطلب و امسه كنيته و هو ممن حفر بئر زمزم مع عبد املطلب 
  و أما الغيداق بن عبد املطلب فإنه مات و مل يعقب و كان من رجاالت قريش 

أما أبو طالب بن عبد املطلب فكان هو و عبد اهللا بن عبد املطلب ألم واحدة و كان وصي عبد املطلب أوصى  و
إليه عبد املطلب يف ماله بعده و يف حفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و تعهده على ما كان تعهده عبد املطلب 

  عليه و سلم بثالث سنني و أربعة عشر  يف حياته و مات أبو طالب قبل أن يهاجر رسول اهللا صلى اهللا
و أما عمات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهن ست بنات عبد املطلب بن هاشم لصلبه أوهلن عاتكة بنت عبد 

املطلب و أميمة بنت عبد املطلب و أروى بنت عبد املطلب و البيضاء بنت عبد املطلب و هي أم حكيم و برة بنت 
  عبد املطلب عبد املطلب و صفية بنت 

  فأما عاتكة بنت عبد املطلب فكانت عند أيب أمية بن املغرية املخزومي 
  و أما أميمة بنت عبد املطلب فكانت عند جحش بن رئاب األسدي 

  و أما البيضاء بنت عبد املطلب فكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس 
  بالل املخزومي و أما برة بنت عبد املطلب فكانت عند عبد األسد بن 

  و أما صفية بنت عبد املطلب فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد 
و أما أروى بنت عبد املطلب فكانت عند عمري بن قصي بن كالب و مل يسلم من عمات النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم إال صفية و هي والدة الزبري بن العوام و توفيت صفية يف خالفة عمر بن اخلطاب 
  امع ما جيب أن حيفظ من ذكر عمومة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عماته فهذه جو

و أما أم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف فإهنا ملا وضعته جاءت به إىل جده عبد 
  : املطلب و أخربته أهنا رأت حني محلت به يف النوم أنه قيل هلا 

ا وضعته فسميه حممدا فأخذه عبد املطلب فدخل به على هبل يف جوف الكعبة و قام فإذ! محلت سيد هذه األمة 
رأيت يف املنام كأنه خرج مين نور : عنده يدعو اهللا و يشكر ما أعطاه مث خرج به إىل أمه فدفعه إليها فقالت أمه 

  أضاء يل قصور الشام 



حليمة : من امرأة من بين سعد ابن بكر يقال هلا مث التمس له الرضاعة فاسترضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بنت أيب ذؤيب وأبو ذؤيب امسه عبد اهللا بن احلارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن 

هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر و زوج حليمة امسه احلارث بن عبد العزى بن 
بكر و أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي أرضعته حليمة مع رسول اهللا صلى اهللا  رفاعة من بين سعد بن

إحدامها أنيسة و األخرى : عليه و سلم امسه عبد اهللا بن احلارث بن عبد العزى و لعبد اهللا هذا أختان من حليمة 
كر نلتمس الرضعاء مبكة خرجت يف نسوة من بين سعد بن ب: جذامة بنت احلارث بن عبد العزى قالت حليمة 

فخرجت على أتان يل قمراء يف سنة شهباء و معي زوجي و معنا شارف لنا و اهللا إن تبض بقطرة من لنب و معي 
صيب يل ال ننام ليلتنا من بكائه ما يف ثديي ما يغنيه فلما قدمنا مكة مل تبق منا امرأة إال عرض عليها رسول اهللا صلى 

ما : منا نرجو الكرامة يف رضاع من يرضع له من والد املولود و كان يتيما فكنا نقول اهللا عليه و سلم فتأباه و إ
عسى أن تصنع به أمه فكنا نأباه حىت مل يبق من صواحيب امرأة إال أخذت رضيعة غريي فكرهت أن أرجع و مل آخذ 

فأتيته فأخذته : قالت ! ه و اهللا ألرجع على ذلك اليتيم و آلخذن: شيئا و قد أخذ صواحيب ما أردن فقلت لزوجي 
فو اهللا ما هو إال أن : عسى أن جيعل فيه خريا قالت ! أصبت و اهللا يا حليمة : مث رجعت إىل رحلي قال زوجي 

وضعته يف حجري أقبل عليه ثدياي مبا شاء اهللا من لنب فشرب حىت روي و شرب أخوه حىت روي مث قام زوجي إىل 
ب لبنا فشربت حىت رويت و شرب حىت روي فبتنا خبري وقد نام صبينا و روي شارفنا من الليل فإذا هبا حافل فحل

خلرجت أتاين أمام ! مث خرجنا فو اهللا : ما أراك إال أصبت نسمة مباركة قالت ! و اهللا يا حليمة : فقال زوجي 
و اهللا بلى حىت : يا وحيك كفا علينا أليست هذه بأتانك اليت خرجت عليها ؟ فأقول : الركب حىت أهنم ليقولون يل 

إن كانوا ! قدمنا على أجدب أرض فو الذي نفس حليمة بيده : قدمنا أرضنا من حاضر بين سعد بن بكر قالت 
ليسرحون بأغنامهم إذا أصبحوا و يسرح راعي غنمي فتروح غنمي حفال بطانا لبنا و تروح أغنامهم جياعا هالكة 

و : فيقولون لرعاهتم : احلاضر أحد حيلب قطرة و ال جيدها قالت ما هبا من لنب فنشرب ما شئنا من اللنب و ما من 
أال تسرحون حيث راعي حليمة ؟ فيسرحون يف الشعب الذي يسرح فيه فتروح أغنامهم جياعا هالكة و ! يلكم 

و كان يشب يف اليوم شاب الصيب يف الشهر و يشب يف الشهر شباب الصيب يف : تروح غنمي حفال لبنا قالت 
  السنة 

إن البين هذا شأنا إين محلت به فو اهللا ما محلت محال قط كان أخف علي : ما بلغ سنتني قدمنا به على أمه فقالت فل
قصور بصرى ـ : و لقد رأيت حني محلت به أنه خرج مين نور أضاء منه أعناق اإلبل ببصرى ـ أو قالت ! منه 

دا على يديه إىل األرض رافعا رأسه إىل السماء فدعاه لقد وقع معتم! ما وقع كما يقع الصبيان ! مث وضعته فو اهللا 
  عنكما فقبضته و انطلقا 

فتوفيت أمه صلى اهللا عليه و سلم باألبواء و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابن أربع سنني و كان : قال أبو حامت 
 صلى اهللا عليه و سلم ابن مثان عبد املطلب من أشفق الناس عليه أبر اآلباء به إىل أن تويف عبد املطلب و رسول اهللا

سنني و أوصى به إىل أيب طالب و اسم أيب طالب عبد مناف ابن عبد املطلب و ذلك أن عبد اهللا و أبا طالب كانا 
ألم فكان أبو طالب الذي يلي أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد عبد املطلب إىل أن راهقه و بلغ مبلغ 

  : إذا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الرجال و كان أبو طالب 
  ) فذو العرش حممود و هذا حممد ... فشق له من امسه ليجله ( 

ذكر يف االستيعاب البن عبد الرب بإسناده إىل ابن عباس أن عبد املطلب خنت النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم سابعه 



ما وجدنا هذا احلديث عند أحد إال : قال حيىي بن أيوب : ذا و جعل له مأدبة مساه حممدا قال ابن عبد الرب بعد ه
: و قد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولد خمتونا مسرورا يعين : عند ابن أيب السري العسقالين قال 

  مقطوع السرة 

بكر بن أيب موسى عن  حدثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكرأيب شيبة ثنا قراد أبو نوح ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب
خرج أبو طالب إىل الشام و خرج معه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أشياخ من قريش فلما : أيب موسى قال 

أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحاهلم فخرج إليهم الراهب و كانوا قبل ذلك ميرون به فال خيرج إليهم و ال 
سهم فجعل يتخللهم حىت جاء فأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و يلتفت فأتاهم و هم حيلون رواحلهم و أحال

ما : فقال له أشياخ من قريش ! هذا يبعثه اهللا رمحة للعاملني ! هذا رسول رب العاملني ! سلم فقال هذا سيد العاملني 
 لنيب و إين إنكم حني أشرفتم من العقبة مل يبق شجر و ال حجر إال خر ساجدا و ال يسجدون إال: علمك ؟ قال 

أعرفه خبامت النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة مث رجع فصنع هلم طعاما فلما أتاهم به و كان هو صلى اهللا 
فلما ! انظروا إليه عليه غمامة تظله : أرسلوا إليه فأقبل و عليه غمامة تظله فقال : عليه و سلم يف رعية اإلبل قال 

فبينما هو قائم عليهم و هو يناشدهم :  يفء الشجرة فلما جلس مال عليه قال دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إىل
أن ال يذهبوا إىل الروم فإن الروم لو رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم 

بق طريق إال و قد بعث إليه جئنا إىل هذا النيب خارج يف هذا الشهر فلم ي: ما جاء بكم ؟ قالوا : فاستقبلهم فقال 
أفرئيتم أمرا إذ أراد اهللا أن يقضيه هل يستطيع أحد من : [ ناس و إنا أخربنا خبربه فبعثنا إىل طريقك هذا فقال هلم 

  : فأتاهم فقال هلم : ال فتابعوه و أقاموا معه قال : قالوا ] الناس رده ؟ 
فلم يزل يناشده حىت رده أبو طالب و بعث معه أبو بكر بالال أنا : قال أبو طالب ] أيكم وليه ؟ ! أنشدكم باهللا [ 

  و زوده الراهب من الكعك و الزيت 
فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة و كانت سفرته الثانية بعدها مع ميسرة غالم خدجية مث : قال أبو حامت 

ابن مخس وعشرين سنة و خويلد هو ابن تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خدجية بنت خويلد بن أسد و هو 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب و أمها فاطمة بنت زائدة بن األصم بن 
رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب و كانت قبل أن يتزوج هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كانت حتت عتيق ابن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم و كان السبب يف ذلك أن  حتت أيب هالة أخي بين متيم مث
خدجية كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال يف ماهلا و تضار هبم إياه بشيء جتعله هلم منه و كانت 

و عظيم أمانته و كرمي  قريش قوما جتارا فلما بلغها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بلغها من صدق حديثه
أخالقه بعثت إليه و عرضت عليه أن خيرج يف مال هلا إىل الشام تاجرا و تعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه من 

فقبله منها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و خرج يف ماهلا معه غالمها ] ميسرة [ التجار مع غالم هلا يقال له 
 صلى اهللا عليه و سلم يف ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان ميسرة حىت قدم الشام نزل رسول اهللا

هذا رجل من قريش : من هذا الرجل الذي نزل حتت هذه الشجرة ؟ فقال ميسرة : فأطلع الراهب إىل ميسرة فقال 
و سلم ما نزل حتت هذه الشجرة قط إال نيب مث باع رسول اهللا صلى اهللا عليه : من أهل احلرم فقال له الراهب 

سلعته اليت خرج هبا و اشترى ما أراد أن يشتري مث أقبل قافال إىل مكة و معه ميسرة فكان ميسرة إذا كانت اهلاجرة 
و اشتد احلر يرى ظال على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الشمس وهو يسري على بعريه فلما قدم مكة 

ة عن قول الراهب و عن ما كان من أمر اإلظالل و كانت خدجية على خدجية مباهلا باعت ما جاء به و أخربها ميسر



إين قد : امرأة حازمة شريفة لبيبة فلما أخربها ميسرة مبا أخربها بعثت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قالت 
رغبت فيك و يف قرابتك و يف أمانتك و حسن خلقك و صدق حديثك مث عرضت عليه نفسها و كانت خدجية 

ذ أوسط نساء قريش نسبا و أعظمهن شرفا و أكثرهن ماال فلما قالت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئ
ذكر ذلك صلى اهللا عليه و سلم ألعمامه فخرج معه محزة بن عبد املطلب عمه حىت دخل على خويلد ابن أسد 

نب و رقية و أم كلثوم و فاطمة و القاسم فخطبها إليه فزوجها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فولد له منها زي
  و الطيب فهلكوا قبل الوحي ] وكان به يكىن و الطاهر [ 

و أما البنات فكلهن أسلمن و هاجرن إىل املدينة و كانت خدجية قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد ـ و كان ابن 
ها ميسرة من قول الراهب و ما كان عمها وكان نصرانيا قد قرأ الكتب و علم من علم الناس ـ ما ذكر هلا غالم

إن كان هذا حقا يا خدجية إن حممدا لنيب هذه األمة قد عرفت أنه كائن هبذه األمة : من اإلظالل عليه فقال ورقة 
  سيظهر يف هذا الوقت 

عن  أخربنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي مبنبج ثنا العباس بن عثمان البجلي ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي[ 
مىت وجبت لك النبوة ؟ : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  ] بني خلق آدم و نفخ الروح فيه ـ عليه الصالة و السالم : قال 

زهري أخربين عروة بن أخربنا حممد بن احلسن بن قتيبة بعسقالن ثنا ابن أيب السري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ال[ 
أول ما ابتدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الوحي الرؤيا الصادقة يراها يف النوم : الزبري عن عائشة قالت 

فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان يأيت حراء فيتحنث فيه ـ و هو التعبد 
لذلك مث يرجع إىل خدجية فتزوده ملثلها حىت فجئه احلق و هو يف غار حراء فجاءه الليايل ذوات العدد ـ و يتزود 

ما أنا بقارئ قال فأخذين فغطين حىت بلغ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت } إقرأ { : امللك فيه فقال 
حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين  ما أنا بقارئ فأخذين فغطين الثانية: فقلت } إقرأ { مين اجلهد مث أرسلين فقال يل 

إقرأ باسم ربك { : ما أنا بقارئ فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال : فقلت } إقرأ { : فقال 
! زملوين زملوين : قال فرجع هبا ترجف فؤاده حىت دخل على خدجية فقال } ما مل يعلم { حىت بلغ } الذي خلق 

! كال : خشيت علي فقالت : ما يل ؟ و أخربها اخلرب و قال ! يا خدجية : لروع مث قال فزملوه حىت ذهب عنه ا
إنك لتصل الرحم و تصدق احلديث و متل الكل و تقري الضعيف و تعني على ! أبشر فو اهللا ال خيشيك اهللا أبدا 

ابن قصي و هو عم خدجية نوائب احلق مث انطلقت به خدجية حىت أتت به إىل ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
أخو أبيها و كان امرأ تنصر يف اجلاهلية و كان يكتب الكتاب العريب يكتبه بالعربية من اإلجنيل ما شاء أن يكتب و 

ما ترى ؟ فأخربه : يا ابن أخي : امسع من أخيك فقال ورقة ! أي عم : كان شيخا كبريا قد عمر فقالت له خدجية 
يا ليتين أكون فيها ! هذا الناموس الذي أنزل على موسى : لم مبا رأى فقال ورقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

نعم مل : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخمرجي هم ؟ قال ! يا ليتين أكون حيا حني خيرجك قومك ! جذعا 
ينشب ورقة أن تويف و يأت أحد مبثل ما جئت به إال عودي و أوذي و إن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا مث مل 

فتر الوحي فترة حىت حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حزنا غدا منه مرارا لكي يتردى من روؤس شواهق 
فيسكن ! إنك رسول اهللا حقا ! اجلبال فكلما أوىف بذروة جبل كي يلقي نفسه منها فريى له جربيل فقال له يا حممد 

عليه فترة الوحي غدا ملثل ذلك فإذا أوىف بذروة اجلبل تبدى له جربيل لذلك جأشه و تقر نفسه فريجع فإذا طال 



  ] فيقول له مثل ذلك 
خرب عن عائشة و خرب عن جابر فأما : روي يف بدء الوحي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خربان : قال أبو حامت 

ببيت املقدس ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم  فحدثناه عبد اهللا بن حممد بن سامل[ خرب عائشة فقد ذكرناه و أما خرب جابر 
{ : أي القرآن أنزل أول ؟ قال : ثنا الوليد عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال سألت أبا سلمة بن عبد الرمحن 

جاورت حبراء : أحدثكم ما حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ؟ قال } إقرأ { فقلت أو } يأيها املدثر 
ما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي و خلفي و عن مييين و عن مشايل فلم أر شهرا فل

أحدا مث نوديت فنظرت إىل السماء فإذا هو فوقي على العرش يف السماء فأخذتين رجفة شديدة فأتيت خدجية 
  ] } فطهر { إىل قوله } ر يأيها املدث{ فأمرهتم فدثروين مث صبوا علي املاء و أنزل اهللا عز و جل علي 

هذان خربان أومها من مل يكن احلديث صناعته أهنما متضادان و ليس كذلك إن اهللا عز و جل بعث : قال أبو حامت 
اقرأ { رسوله صلى اهللا عليه و سلم يوم اإلثنني و هو ابن أربعني سنة و نزل عليه جربيل و هو يف الغار حبراء بـ 

رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بيت خدجية و دثروه أنزل اهللا عليه يف بيت فلما } باسم ربك الذي خلق 
من غري أن يكون بني اخلربين تضاد و ال هتاثر فكان أول من آمن } ياأيها املدثر قم فأنذر و ربك فكرب { خدجية 

هو ابن عشر سنني مث أسلم  برسول اهللا زوجته خدجية بنت خويلد مث آمن علي بن أيب طالب و صدقه مبا جاء به و
أبو بكر الصديق فكان علي بن أيب طالب خيفي إسالمه من أيب طالب و أبو بكر ملا أسلم أظهر إسالمه فلذلك اشتبه 

على الناس أول من أسلم منهما مث أسلم زيد بن حارثة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أبو بكر أعلم 
ها من خري وشر و كان رجال سهال بليغا أظهر اإلسالم و دعا إىل اهللا وإىل رسوله فأجابه قريش بأنساهبا و مبا كان في

عثمان بن عفان و الزبري بن العوام و عبد الرمحن بن عوف و سعد بن أيب و قاص و طلحة بن عبيد اهللا فجاء هبم أبو 
مث أسلم أبو عبيدة بن اجلراح و أبو بكر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني استجابوا له فأسلموا و صلوا 

سلمة ابن عبد األسد املخزومي و األرقم بن أيب األرقم املخزومي و عثمان بن مظعون اجلمحي و عبيدة بن احلارث 
بن املطلب بن عبد مناف و سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل و امرأته فاطمة بنت اخلطاب و أمساء بنت أيب بكر و 

نا مظعون اجلمحيان و خباب بن األرت و مسعود بن الربيع القاري و عبد اهللا بن مسعود و عبد اهللا و قدامة اب
عمري بن أيب و قاص و سليط بن عمرو و عياش بن أيب ربيعة املخزومي و امرأته أمساء بنت سالمة التميمية و عامر 

ابن أيب طالب و امرأته أمساء بنت بن ربيعة أبو عبد اهللا و عبد اهللا بن جحش و أبو أمحد بن جحش األسدي و جعفر 
عميس اخلثعمية و حاطب بن احلارث اجلمحي و امرأته فاطمة بنت اجملال و حطاب بن احلارث و امرأته فكيهة و 

صهيب بن سنان و معمر بن احلارث اجلمحي و سعيد ابن احلارث السهمي و املطلب بن أزهر بن عبد عوف و 
امسه نعيم بن عبد اهللا بن أسيد و بالل بن رباح موىل أيب بكر وعامر بن فهرية  امرأته رملة بنت أيب عوف و النحام و

موىل أيب بكر و خالد بن سعيد بن العاص و امرأته أميمة بنت خلف بن أسعد و حاطب بن عمرو بن عبد مشس و 
الد بن البكري وإياس أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة و واقد بن عبد اهللا بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة التميمي و خ

بن البكري و عامر بن البكري و عبد ياليل بن ناشب غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة و عمار بن 
  ياسر حليف بين خمزوم 

فخرج رسول اهللا } و انذر عشريتك األقربني { و دخل يف اإلسالم الرجال و النساء إرساال و أنزل اهللا عز و جل 
فاجتمع إليه الناس فمن رجل جييء ] ! يا صباحاه : [ عليه و سلم حىت أتى الصفا مث صعد عليه مث نادى صلى اهللا 

أرأيتكم لو أخربتكم أن ! يا بين يا بين ! يا بين عبد مناف ! يا بين عبد املطلب : [ و من رجل يبعث رسوله فقال 



فإين نذير لكم بني يدي عذاب : [ نعم قال : ا قالو] خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم أصدقتموين ؟ 
ال أغين عنكم من اهللا من شيء يا ! اشتروا أنفسكم من النار يا بين عبد مناف ! يا معشر قريش : [ مث قال ] شديد 

يا ! يا بين هاشم ! يا بين كعب بن لؤي ! يا صفية عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! عباس بن عبد املطلب 
أما دعوتنا إال هلذا ؟ مث قام ! تبا لك سائر اليوم : فقال أبو هلب ] اشتروا أنفسكم من النار ! د املطلب بين عب

مث نزل النيب صلى اهللا عليه و سلم و جعل يدعو الناس يف الشعاب و األودية و } تبت يدا أيب هلب و تب { فنزلت 
  ال تقبلوا منه فإنه كذاب ! يا قوم : األسواق إىل اهللا و أبو هلب خلفه و احلجارة تنكبه يقول 

مث تزوج النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد خدجية سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن 
النضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر 

طبها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل وقدان بن حلبس عمها و كانت قبل رسول بن غنم بن عدي بن النجار خ
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتت السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو من بين عامر بن لؤي وكانت سودة امرأة 

النيب صلى اهللا عليه و ال أريد ما تريد النساء و قد قيل أن : ثقيلة ثبطة و هي اليت و هبت يومها لعائشة و قالت 
  سلم مل يتزوج على خدجية حىت ماتت 

و زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابنته رقية من عتبة بن أيب هلب و أم كلثوم ابنته األخرى من عتيبة بن أيب 
عليه و سلم أمرمها أبومها أن يفارقهما ففارقهما مث زوج رسول اهللا صلى اهللا } تبت يدا أيب هلب { هلب فلما نزلت 

عثمان بن عفان ابنته رقية بعد عتبة بن أيب هلب مث مرض أبو طالب فدخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل 
فبعث إليه فجاء النيب صلى ! ابن أخيك يشتم آهلتنا و يفعل و يفعل و يقول و يقول و لو بعثت إليه فنهيته : فقالوا 

و بني أيب طالب جملس رجل فخشي أبو جهل أنه إذا جلس إىل جنب اهللا عليه و سلم و دخل البيت و بني أيب جهل 
أيب طالب يكون أرق عليه فوثب فجلس يف ذلك اجمللس و مل جيد النيب صلى اهللا عليه و سلم جملسا قرب عمه 

ما بال قومك يشكونك و يزعمون أنك تشتم آهلتهم و تقول و ! أي ابن أخي : فجلس عند الباب قال أبو طالب 
إين أريدهم على كلمة واحدة يقولوهنا تدين هلم العرب و ! أي عم : [ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول ؟ 

فقاموا ] ال إله إال اهللا : [ و أي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال : فقال أبو طالب ] تؤدي إليهم هبا العجم اجلزية 
مث تويف أبو طالب عبد مناف بن } هذا لشيء عجاب  أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن{ فزعني ينفضون ثياهبم و يقولون 

عبد املطلب فلقي املسلمون أذى من املشركني بعد موت أيب طالب فقال هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم حني ابتلوا 
ـ و أشار قبل أرض احلبشة و كانت أرضا دفئة ترحل إليها قريش رحلة ] تفرقوا : [ و شطت هبم عشائرهم مبكة 

ول هجرة يف اإلسالم فأول من خرج من املسلمني إىل احلبشة عثمان بن عفان و معه امرأته رقية بنت رسول الشتاء أ
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس و معه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو و 

ة بن عبد األسد معه امرأته أم سلمة بنت أيب الزبري بن العوام و مصعب بن عمري و عبد الرمحن بن عوف وأبو سلم
أمية بن املغرية و عثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أيب حثمة بن غامن وأبو سربة بن أيب رهم بن 
عبد العزى و أبو حاطب بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود و سهيل ابن وهب بن ربيعة و هو سهيل بن بيضاء أمه 

عدهم جعفر ابن أيب طالب معه امرأته أمساء بنت عميس و عمرو بن سعيد بن العاص ومعه امرأته فاطمة مث خرج ب
بنت صفوان بن أمية وأخوه خالد بن سعيد بن العاص و معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد و عبد اهللا بن جحش 

و قيس بن عبد اهللا من بين أسد بن  بن رياب و أخوه عبد بن جحش معه امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب
خزمية معه امرأته بركة بنت يسار و معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي و عتبة بن غزوان وأسد بن نوفل بن خويلد و 



يزيد بن زمعة بن األسود بن املطلب و عمرو بن أمية بن احلارث بن أسد و طليب بن عمري بن وهب و سويط بن 
بن عبد شرحبيل و ابناه عمرو بن جهم و خزمية بن جهم وعامر بن أيب وقاص و  سعد بن حرميلة و جهم بن قيس

املطلب بن أزهر معه امرأته رملة بنت أيب عوف بن صبرية و عبد اهللا بن مسعود و أخوه عتبة بن مسعود و املقداد 
ن عمرو بن كعب بن عمرو و احلارث بن خالد بن صخر معه امرأته ريطة بنت احلارث بن جبلة وعمرو بن عثمان ب

و مشاس عثمان بن عبد بن الشريد بن سويد و هشام بن أيب حذيفة بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم و سلمة 
بن هشام بن املغرية و عياش بن أيب ربيعة بن املغرية و معتب بن عوف بن عامر بن الفضل و السائب بن عثمان بن 

ظعون و حاطب بن احلارث بن معمر معه امرأته فاطمة بنت اجمللل و ابناه مظعون و عماه قدامة و عبد اهللا ابنا م
حممد بن حاطب و احلارث بن حاطب و أخوه حطاب بن احلارث معه امرأته فكيهة بنت يسار و سفيان بن معمر 

ن أهبان بن حبيب معه ابناه جابر بن سفيان و جنادة بن سفيان و معه امرأته حسنة و هي أمهما و عثمان بن ربيعة ب
و خنيس بن حذافة بن قيس و عبد اهللا بن احلارث بن قيس و هشام ابن العاص بن وائل و قيس بن حذافة بن قيس 

و احلجاج بن احلارث بن قيس و معمر بن احلارث بن قيس و بشر بن احلارث بن قيس و سعيد بن احلارث ابن 
حممية بن جزء حليف هلم و معمر بن عبد اهللا بن قيس و السائب بن احلارث بن قيس و عمري بن رئاب بن حذيفة و 

نضلة و عدي بن نضلة ابن عبد العزى معه ابنه النعمان وأبو عبيدة بن اجلراح بعدهم و عامر بن ربيعة معه امرأته 
ليلى و السكران بن عمرو بن عبد مشس معه امرأته سودة بنت زمعة و مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد مشس و عبد 

رمة بن عبد العزى بن أيب قيس و عبد اهللا بن سهيل بن عمرو و عمرو بن احلارث بن زهري و عياض بن اهللا بن خم
زهري بن أيب شداد و ربيعة بن هالل بن مالك و عثمان بن عبد غنم بن زهري و سعد بن عبد قيس بن لقيط و عبد 

موا أرض احلبشة و أقاموا هبا على اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة جد الزهري فخرجوا حىت قد
الطمأنينة مث إن قريشا اجتمعت يف أن يبعث إىل النجاشي حىت يرد من مث من املسلمني عليها فبعثوا عمرو بن العاص 
و عمارة بن الوليد بن ربيعة و بعثوا معهما هبدايا كثرية إليه وإىل بطارقته فلما قدما عليه ما بقي بطريق من بطارقته 

إليه هبديته و سأاله أن يكلم امللك حىت يسلمهم إليهما قبل أن يكلمهم و يسمع منهم فلما فرغا من  إال قدما
إن قومنا بعثوا إليك يف فتيان منهم خرجوا ! أيها امللك : بطارقته قدما إىل النجاشي هداياه فقبلها منهما مث قاال له 
صدقا أيها : دينهم و قومهم أعالهم عينا قالت بطارقته  إىل بالدك فارقوا أديان قومهم و مل يدخلوا يف دينك و ال

فغضب النجاشي و قال ألمي اهللا إذا ال أدفعهم إليهما قوم جاءوين جلئوا إىل بالدي حىت أنظر فيما يقولون و ! امللك 
لك مل أنظر فيما يقول هؤالء فإن كانوا صادقني و كانوا كما قال هؤالء أسلمناهم إليهما و إن كانوا على غري ذ

مل نصنع شيئا لو كان دفعهم إلينا من وراء وراء كان ذلك : ندفعهم إليهما و منعتهم منهما فقال عمارة بن الوليد 
ما الذي : أحب إلينا قبل أن يكلمهم مث إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجتمعوا فقال بعضهم لبعض 

: كائنا ما كان فيه فدخلوا عليه فقالوا هلم ! ي حنن عليه و عليه نبينا نكلمهم و اهللا بالذ: نكلم به الرجل ؟ مث قالوا 
فقال هلم ما يقول هذان ؟ يزعمان أهنن فارقتم دين ! ال نسجد إال هللا : اسجدوا للملك فقال جعفر بن أيب طالب 

مع قومنا يف  كنا: فقال جعفر بن أيب طالب ! قومكم و لن تدخلوا يف ديين و أنكم جئتم بدين مقتضب ال يعرف 
أمر جاهلية نعبد األوثان فبعث اهللا إلينا رسوال منا رجال نعرف نسبه و صدقه و وفاءه فدعا إىل أن نعبد اهللا وحده 

هل : ال نشرك به و أمرنا بالصالة و الزكاة و صلة الرحم و حسن اجلوار و هنانا عن الفواحش و اخلبائث فقال 
{ النجاشي أساقفته فنشروا املصاحف حوله فقرأ عليهم جعفر بن أيب طالب نعم فدعا : معك شيء مما جاء به ؟ قال 

إن هذا و الذي جاء : فبكى النجاشي حىت اخضل حليته و بكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم مث قال } كهيعص 



رة بن فلعمر اهللا ال أرسلهم معكما و ال هم و كان أتقى الرجلني عما! به عيسى خيرج من مشكاة واحدة انطلقا 
ألجيبنه مبا أبيد به خضراءهم ألخربنه أهنم يزعمون أن إهلك الذي تعبد عبد ! و اهللا : الوليد فقال عمرو بن العاص 

أحلف باهللا ألفعلن فرجع إليه الغد : ال تفعل فإن هلم رمحا و إن كانوا قد خالفونا قال : فقال له عمارة بن الوليد 
ماذا تقولون يف : سى قوال عظيما فابعث إليهم فاسأهلم عنه فأرسل إليهم فقال إهنم يقولون يف عي! فقال أيها امللك 
هو عبد اهللا و روحه و كلمته : نقول فيه ما قال اهللا عز و عال و ما قال لنا نبينا فقال له جعفر : عيسى ؟ قالوا 

عدا عيسى ابن مرمي ما قلتم هذا  ما: ألقاها اهللا إىل العذراء البتول فأدىل النجاشي يده فأخذ من األرض عودا و قال 
آمنون من شتمكم : اذهبوا فأنتم شيوم يف أرضي ـ يقول : و إن خنرمت و اهللا مث قال : العود فنخرت بطارقته فقال 

ردوا عليهما هدايامها : غرم ما أحب أن يل دبرا ذهبا ـ و دبر هو جبل باحلبشة ـ و أين آذيت رجال منكم و قال 
جة لنا هبا و اخرجومها من أرضي فأخرجا و أقام املسلمون عند النجاشي خبري دار و خري جار ال اليت جاءا هبا ال حا

يصل إليهم شيء يكرهونه فولد باحلبشة عبد اهللا بن جفعر بن أيب طالب و حممد بن أيب حذيفة و سعيد ابن خالد بن 
عائشة و : حلارث بن خالد و إخواته سعيد و أخته أمة بنت خالد و عبد اهللا بن املطلب بن أزهر و موسى ابن ا

زينب و فاطمة بنات احلارث فلم يزل املسلمون بأرض احلبشة إىل أن ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلروج 
إىل املدينة فمنهم من رجع إىل مكة فهاجر مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة و منهم من بقي بأرض احلبشة 

 صلى اهللا عليه و سلم بعد قدومه املدينة و خرج أبو بكر من مكة مهاجرا إىل أرض احلبشة حىت حىت حلق رسول اهللا
أخرجين قومي : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة و هو سيد القارة فقال 

أنت تكسب املعدوم و ! يا أبا بكر ال خيرج فإن مثلك : فأريد أن أسيح يف األرض و أعبد ريب فقال ابن الدغنة 
فأنا لك خافر فارجع و اعبد ربك ببلدك ! تصل الرحم و حتمل الكل و تقري الضيف و تعني على نوائب احلق 

! إن أبا بكر ال خيرج مثله : فرجع و ارحتل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عيشة يف أشراف قريش فقال هلم 
عدوم و يصل الرحم و حيمل الكل و يقري الضيف و يعني على نوائب احلق ؟ فلم تكذب أخترجون رجال يكسب امل

مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره و ليصل فيها و ليقرأ ما شاء و ال : قريش جبوار ابن الدغنة و قالوا البن الدغنة 
الدغنة أليب بكر فلبث أبو بكر بعد يؤذينا بذلك و ال يستعلن به فإنا خنشى أن يفنت أبناءنا و نساءنا فقال ذلك ابن 

ذلك يعبد ربه يف داره و ال يستعلن بصالته و ال يقرأ يف غري داره مث بدا أليب بكر فابتىن مسجدا بفناء داره فكان 
يصلي فيه و يقرأ القرآن فيقف عليه نساء املشركني و أبناؤهم يعجبون منه و ينظرون إليه و كان أبو بكر رجال 

نيه إذا قرأ القرآن و أفزع ذلك أشراف قريش من املشركني فأرسلوا إىل ابن الدغنة فقدم عليهم بكاء ال ميلك عي
إنا كنا أجرنا أبا بكر جبوارك على أن يعبد ربه يف داره فقد جاوز ذلك و ابتىن مسجدا بفناء داره و أعلن : فقالوا 

ه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد يف داره فعل فإن بالصالة و القراءة فيه و إنا خشينا أن يفنت أبناءنا و نساءنا فإهن
ال إله إال اهللا و رجل يتبعه باحلجارة قد : قولوا ! أيها الناس : أىب إال يعلن بذلك فسله أن يرد ينادي بأعلى صوته 

الم بين من هذا ؟ قالوا هذا غ: قال قلت ! ال تطيعوه فإنه كذاب ! يا أيها الناس : أدمى كعبيه و عرقوبيه و يقول 
  عمه عبد العزى أبو هلب : من هذا الذي يتبعه يدميه ؟ قالوا : عبد املطلب قال فقلت 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو اخللق إىل اهللا وحده ال شريك له و كان أبو جهل يقول للناس : قال أبو حامت 
بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف ظل إنه كذاب حيرم اخلمر و حيرم الزنا و ما كانت العرب تعرف الزنا ف: 

الكعبة إذ قام أبو جهل يف ناس من قريش و حنر هلم جزورا يف ناحية مكة فأرسلوا فجاءوا بسالها و طرحوه عليه 
عليك بقريش اللهم ! عليك بقريش اللهم ! اللهم : [ فجاءت فاطمة و ألقته عنه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 



ش بأيب جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و الوليد بن عتبة و أمية بن خلف و عقبة بن أيب عليك بقري
مث اجتمعوا يوما و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي عند املقام و هم جلوس يف ظل الكعبة فقام إليه ] معيط 

صلى اهللا عليه و سلم لركبته ساقطا و تصايح  عقبة بن أيب معيط فجعل رداءه يف عنقه مث جره حىت وجب النيب
الناس و ظنوا أنه مقتول و أقبل أبو بكر يشتد حىت أخذ بضبعي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ورائه و هو 

أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا مث انصرفوا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يقول 
و الذي نفس حممد بيده ! يا معشر قريش : [ صلي فلما قضى صالته مر هبم وهم جلوس يف ظل الكعبة فقال سلم ي

فقال رسول ! ما كنت جهوال ! يا حممد : و أشار بيده إىل حلقه فقال له أبو جهل ] ما أرسلت إليكم إال بالذبح 
ك يا حممد ؟ فانتهره النيب صلى اهللا عليه و سلم أمل أهن: فقال أبو جهل ] أنت منهم : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فليدع ناديه و لو دعا : فقال جربيل ] ! مل تنهرين و اهللا لقد علمت ما هبا رجل أكثر ناديا مين : [ فقال أبو جهل 
انظروا أعلمكم بالسحر و الكهانة و الشعر فليأت هذا الرجل الذي : ناديه ألخذته زبانية العذاب فقالت قريش 

ما نعلم أحدا غري عتبة بن ربيعة : ق مجاعتنا و شتت أمرنا و عاب ديننا فليكلمه و لينظر ماذا يرد عليه فقالوا فر
أنت خري أم عبد اهللا ؟ فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و ! يا حممد : فأتى عتبة فقال ! أنت يا أبا الوليد : فقالوا 

فإن كنت تزعم أن هؤالء : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أنت خري أم عبد املطلب ؟ فسكت رسو: سلم فقال 
ما رأينا ! خري منك فقد عبدوا اآلهلة اليت عبت و إن كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم حىت تسمع قولك أما و اهللا 

سخلة قط أشأم على قومه منك فرقت مجاعتنا و شتت أمرنا و عبت ديننا و فضحتنا يف العرب حىت لقد طار فيهم 
إن كان إمنا بك ! ما تنتظر إال أن يقوم بعضنا إىل بعض بالسيوف حىت نتفاىن أيها الرجل ! أن يف قريش كاهنا و اهللا 

الباه فاختر أي نساء قريش شئت حىت أزوجك عشرا و إن كان إمنا بك احلاجة مجعنا لك حىت تكون أغىن قريش 
{ : نعم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال ] ؟  أفرغت: [ ماال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صعقة مثل صعقة { حىت بلغ } حم تنزيل من الرمحن الرحيم : بسم اهللا الرحم الرحيم 
ما وراءك ؟ قال ما : ما عندك غري هذا مث رجع إىل قريش فقالوا ! حسبك حسبك : فقال له عتبة } عاد و مثود 

نعم ال و الذي نصبها ـ يعين الكعبة : فهل أجابك ؟ قال : شيئا أرى أنكم تكلمونه به إال تكلمت به قالوا  تركت
يكلمك رجل ! ويلك : قالوا } أنذرتكم صعقة مثل صعقة عاد و مثود { : ـ ما فهمت شيئا مما قال غري أنه قال 

قال غري ذكر الصاعقة فكانوا يؤذونه بأنواع األذى و  ما فهمت شيئا مما! فو اهللا : قال ! بالعربية ما تدري ما قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبلغهم رساالت ربه صابرا حمتسبا مث إن اهللا جل و عال أراد هدي عمر بن اخلطاب 

و كان عمر من أشد قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شغبا و أكثرهم للمسلمني أذى و كان السبب 
مه أن أخته فاطمة بنت اخلطاب كانت حتت سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل و كانت قد أسلمت و أسلم يف إسال

زوجها سعيد بن زيد و هم يستخفون بإسالمهم من عمر و كان نعيم بن عبد اهللا بن النحام قد أسلم و كان خيفي 
رج عمر يوما متوشحا بسيفه يريد إسالمه و كان خباب بن األرت خيتلف إىل فاطمة بنت اخلطاب يقرئها القرآن فخ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ذكر له أهنم قد اجتمعوا يف بيت عند الصفا و هم قريب من أربعني بني رجال و 
نساء و مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محزة و علي و أبو بكر يف رجال من املسلمني ممن أقام مع رسول اهللا 

أين تريد ؟ : مبكة و مل خيرج إىل أرض احلبشة فلقي نعيم بن النحام عمر بن اخلطاب فقال صلى اهللا عليه و سلم 
أريد حممدا هذا الصاىبء الذي فرق أمر قريش و سفه أحالمها و عاب دينها و سب آهلتها فاقتله فقال له : فقال 
على األرض و قد قتلت  أترى أن عبد مناف تاركيك متشي! و اهللا لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر : نعيم 



ختنك و ابن عمك سعيد بن زيد : و أي أهل بييت ؟ فقال : قال ! أفال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم ! حممدا 
وأختك فقد أسلما و بايعا حممدا على دينه فعليك هبما فرجع عمر عامدا خلتنه و أخته و عندمها خباب بن األرت و 

فلما مسعوا حس عمر تغيب خباب يف خمدع هلم و أخذت فاطمة بنت اخلطاب  معه صحيفة فيها طه يقرئها إيامها
ما هذه اهلينمة اليت مسعت : الصحيفة فجعلتها حتت فخذها وقد مسع حني دنا من البيت قراءهتما عليه فلما دخل قال 

: طش خبتنه سعيد بن زيد لقد أخربت أنكما بايعتما حممدا على دينه و ب! بلى و اهللا : ما مسعت شيئا قال : ؟ قاال له 
فقامت إليه فاطمة لتكفه عن زوجها فضرهبا فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته و ختنه نعم قد أسلمنا و آمنا باهللا 

اعطيين هذه : فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ارعوى و قال ألخته ! و رسوله فاصنع ما بدا لك 
آنفا انظر ما هذا الذي جاء به حممد ـ و كان عمر كاتبا فلما قال ذلك قالت له  الصحيفة اليت مسعتكم تقرؤون

ال ختايف ـ و حلف هلا بآهلته لريدها إليها فلما قال ذلك طمعت يف إسالمه فقالت له : إنا لنخشاك عليها قال : أخته 
فاغتسل مث أعطته الصحيفة و  إنك جنس على شركك و إنه ال ميسها إال املطهرون فقام عمر بن اخلطاب! يا أخي : 

! يا عمر : فلما مسع خباب ذلك خرج إليه فقال له ! ما أحسن هذا الكالم : فلما قرأ سطرا منها قال } طه { فيها 
أيد اإلسالم بأيب احلكم ! اللهم [ و اهللا ألرجو يكون خصك اهللا بدعوة نبيه صلى اهللا عليه و سلم فإين مسعته يقول 

هو يف بيت : دلين عليه يا خباب حىت أتيه فأسلم فقال له خباب : فقال له عمر ] ! اخلطاب  بن هاشم أو بعمر بن
عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه فأخذ عمر سيفه فتوشحه مث عمد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما بلغ 

متوشحا بالسيف فقال محزة بن  ضرب عليه الباب فلما مسع املسلمون صوته قام رجل فنظر من خالل الباب فرآه
أئذن له فإن كان يريد خريا به لناله و إن كان يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد املطلب 

فأذن له الرجل و هنض إليه صلى اهللا عليه و سلم حىت لقيه يف احلجرة فأخذ حبجزته مث جبذه ] أئذن له : [ و سلم 
فقال له ! ] ما جاء بك يا بن اخلطاب ؟ و اهللا ما أرى أن تنتهي حىت ينزل اهللا بك قارعة : [  جبذة عظيمة و قال

فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : جئتك ألومن باهللا و رسوله و مبا جئت به من عند اهللا قال ! يا رسول اهللا : عمر 
سلم أن عمر أسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا سلم تكبرية عرف أهل البيت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

و الذي بعثك باحلق ألعلنته كما أعلنت الشرك فتفرق أصحاب : فقال عمر ] استره ! يا عمر : [ عليه و سلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك و قد عزوا يف أنفسهم حني أسلم عمر و محزة و عرفوا أهنما سيمنعان 

  ما زلنا أعزة مذ أسلم عمر : عليه و سلم و لذلك كان يقول ابن مسعود رسول اهللا صلى اهللا 
  ] رأيت خلدجية بيتا يف اجلنة ال صخب فيه و ال نصب : [ مث توفيت خدجية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 يف شهر مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند وفاة خدجية عائشة بنت أيب بكر قبل اهلجرة بثالثة سنني
  شوال و هي بنت ست مل يتزوج بكرا غريها و كانت أم عائشة أم رومان بنت عامر ابن عومير بن عبد مشس 

مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الطائف يلتمس من ثقيف املنعة و أشراف ثقيف يومئذ عبد يا ليل و 
أما وجد اهللا : يه و سلم دعاهم إىل اهللا فقال أحدهم حبيب و مسعود بن عمرو فلما أتاهم رسول اهللا صلى اهللا عل

إن كان كما تقول : إن كان اهللا أرسلك ـ و قال اآلخر : أحدا يرسله غريك ؟ و قال اآلخر هو ميرط ثياب الكعبة 
ـ ما ينبغي يل أن أكلمك أجالال لك و إن كنت تكذب على اهللا ما ينبغي يل أن أكلمك فقام رسول اهللا صلى اهللا 

ه و سلم و قد مسع ما يكره فالتجأ إىل حائط لبين ربيعة و إذا عتبة و شيبة فيه فلما رأياه حتركت له رمحها فدعوا علي
خذ هذا العنب و اجعله يف هذا اإلناء و اذهب به إىل ذلك الرجل : عداس نصرانيا فقاال له : غالما هلما يقال له 

: و سلم يده يف العنب و مسى اهللا فنظره عداس يف وجهه و قال فلما أتاه به عداس وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه 



من : [ أنا رجل نصراين من أهل نينوى قال : قال ] و من أنت ؟ : [ قال ! إن هذا لشيء ما يقوله الناس اليوم 
 فجعل] ذلك أخي كان نبيا من األنبياء : [ و ما يدريك ما يونس بن مىت ؟ قال : قال ] قرية يونس بن مىت ؟ 

! أما غالمك فقد أفسده عليك : و قال ابنا ربيعة أحدمها لصاحبه ! قدوس : عداس يقبل يديه و رجليه و يقول 
ال ختدع ! يا عداس وحيك : قاال ! لقد أخربين عن شيئ ما يعلمه إال نيب : فلما رجع إليهما فسأاله عما قال له فقال 

  عن دينك 
ا أيس من الطائف فمر بنخلة فقام يصلي من جوف الليل فمر به النفر مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل

  من اجلن أصحاب نصيبني فاستمعوا له عامة ليلته فلما فرغ من صالته ولوا إىل قومهم منذرين و هم سبعة أنفس 
هللا ما بعثه مث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة يدعوهم إىل اهللا و يستنصرهم ليمنعوا ظهره حىت ينفذ عن ا

استطري أو اغتيل و تفرقوا يف الشعاب و األودية يطلبونه : به مث افتقده أصحابه ليلة فباتوا بشر ليلة فجعلوا يقولون 
بتنا بشر ليلة قال رسول اهللا صلى اهللا ! بأيب أنت و أمي ! يا نيب اهللا : فلقيه بن مسعود مقبال من حنو حراء فقال 

كل عظم ذكر اسم اهللا عليه يقع يف : اجلن فأتيتهم أقرئهم القرآن و سألوين الزاد فقلت أتاين داعي : [ عليه و سلم 
فلذلك هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن االستنجاء ] أيديكم أو فرما كان حلما و البعر علفا لدوابكم 

 صلى اهللا عليه و سلم ليلة أراين رسول اهللا: بالروث و العظم ألنه زاد إخواننا من اجلن و كان بن مسعود يقول 
  اجلن آثارهم و نرياهنم مث أمر اهللا عز و جل رسوله صلى اهللا عليه و سلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب 

أخربنا احلسن بن عبد اهللا بن يزيد القطان بالرقة ثنا عبد اجلبار بن حممد ابن كثري التميمي ثنا حممد بن بشر اليماين 
ملا : البجلي عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثين علي بن أيب طالب قال  عن أبان بن عبد اهللا

أمر اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و سلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج و أنا معه و أبو بكر الصديق حىت 
و أي ربيعة أنتم : من ربيعة قال :  ممن القوم ؟ قالوا: دفعنا إىل جملس من جمالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم و قال 

: و أي هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا : ال بل من هامتها العظمى قال أبو بكر : ؟ أمن هامتها أم من هلازمها ؟ فقالوا 
ال قال فمنكم بسطام بن : فمنكم عوف الذي يقال له ال حر بوادي عوف ؟ قالوا : من ذهل األكرب قال أبو بكر 

: فمنكم جساس بن مرة حامي الذمار و مانع اجلار ؟ قالوا : ال قال : ء و منتهى األحياء ؟ قالوا قيس صاحب اللوا
ال : فمنكم أصهار امللوك من خلم ؟ قالوا : ال قال : فمنكم احلوفزان قاتل امللوك سالبها أنفسها ؟ قالوا : ال قال 

ليه غالم من بين شيبان يقال له دغفل حني بقل وجهه فلستم إذا ذهال األكرب أنتم ذهل األصغر فقام إ: قال أبو بكر 
أنا من : على سائلنا أن نسأله يا هذا إنك سألتنا فأخربناك و مل نكتمك شيئا فممن الرجل ؟ فقال أبو بكر : فقال 

: من ولد تيم بن مرة قال : بخ بخ أهل الشرف و الرئاسة فمن أي القرشيني أنت ؟ قال : قريش فقال الفىت 
: فمنكم قصي الذي مجع القبائل من فهر فكان يدعى يف قريش جممعا ؟ قال ! اهللا الرامي من صفاء الثغرة  أمكنت و

فمن أهل احلجابة : ال قال : فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه و رجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال : ال قال 
شيبة احلمد عبد املطلب مطعم طري السماء  فمنكم: ال قال : فمن أهل الندوة أنت ؟ قال : ال قال : أنت ؟ قال 

ال و اجتذب : فمن أهل السقاية ؟ قال : ال قال : الذي كأن وجهه القمر يضيء يف الليلة الظلماء الداجية ؟ قال 
  : أبو بكر زمام الناقة فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الغالم 

  ) نا و حينا يصدعه يهيضه حي... صادف درء السيل درئا يدفعه ( 
لقد وقعت ! يا أبا بكر : فقلت : فقال علي : فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال ! أما و اهللا لقد ثبت 

ما من طامة إال و فوقها طامة و البالء موكل باملنطق قال ! أجل يا أبا احلسن : فقال يل ! من اإلعرايب على باقعة 



ممن : خر عليهم السكينة و الوقار فتقدم أبو بكر و كان مقدما يف كل خري فسلم و قال مث دفعنا إىل جملس آ: علي 
بأيب أنت و أمي يا : من شيبان بن ثعلبة فالتفت أبو بكر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : القوم ؟ فقالوا 

و و هانئ بن قصيبة و املثىن بن حارثة ما وراء هذا القوم غر هؤالء غرر قومهم و فيهم مفروق بن عمر! رسول اهللا 
و النعمان بن شريك و كان مفروق بن عمرو و قد غلبهم مجاال و لسانا و كان له غديرتان تسقطان على تربيته و 

إنا لنزيد على ألف و لن يغلب : كان أدىن القوم جملسا من أيب بكر فقال أبو بكر كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق 
كيف : و كيف املنعة فيكم ؟ قال مفروق علينا اجلهد و لكل قوم جد قال أبو بكر : أبو بكر  فقال! ألف من قلة 

إنا ألشد ما نكون غضبا حني نلقى و إنا ألشد ما نكون لقاء حني : احلرب بينكم و بني عدوكم ؟ قال مفروق 
يديلنا مرة و يديل علينا أخرى  نغضب و إنا لنؤثر اجلياد على األوالد و السالح على اللقاح و النصر من عند اهللا

قد : قال مفروق ! و قد بلغكم أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فها هو ذا : قال أبو بكر ! لعلك أخو قريش 
أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك : قال ! [ فإىل م تدعو يا أخا قريش : بلغنا أنه يذكر ذلك قال 

 و أن تؤوين و تنصروين فإن قريشا قد تظاهرت على أمر اهللا فكذبت رسله و استغنت بالباطل له و أين رسول اهللا
إىل ما تدعونا يا أخا قريش ؟ فتال رسول اهللا صلى اهللا : عن احلق و اهللا هو الغين احلميد فقال مفروق بن عمرو 

 م تدعو يا أخا قريش ؟ فتال رسول اهللا اآلية قال مفروق و إىل} قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم { عليه و سلم 
دعوت و اهللا يا أخا قريش إىل : اآلية فقال مفروق } إن اهللا يأمر بالعدل و اإلحسان { صلى اهللا عليه و سلم 

و هذا هانئ بن قبيصة : مكارم األخالق و حماسن األعمال و كأنه أحب أن يشركه يف الكالم هانئ بن قبيصة فقال 
و إين أرى إن تركنا ديننا و اتبعناك على دينك ! قد مسعت مقالتك يا أخا قريش : فقال ! نا شيخنا و صاحب دين

جمللس جلسته إلينا زلة يف الرأي و قلة فكر يف العواقب و إمنا تكون الزلة مع العجلة و من ورائنا قوم نكره أن نعقد 
و هذا : يف الكالم املثىن بن حارثة فقال  عليهم عقدا و لكن ترجع و نرجع و تنظر و ننظر و كأنه أحب أن يشركه

و اجلواب هو جواب هانئ ! فقال املثىن قد مسعت مقالتك يا أخا قريش ! املثىن بن حارثة شيخنا و صاحب حربنا 
ما : بن قبيصة يف تركنا ديننا و اتباعنا إياك على دينك و إمنا نزلنا بني ضرتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أهنار كسرى و مياه العرب و إمنا نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ال حندث حدثا و ال : الضرتان ؟ قال  هاتان
نؤوي حمدثا و إين أرى هذا األمر الذي تدعو إليه مما تكرهه امللوك فإن أحببت أن نؤويك و ننصرك مما يلي مياه 

يف الرد إذ أفصحتم بالصدق و إن دين اهللا لن ينصره  ما أسأمت: العرب فعلنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إال من أحاطه اهللا من مجيع جوانبه أرأيتم إن مل تلبثوا إال قليال حىت يورثكم اهللا أرضهم و ديارهم و أمواهلم و 

 فتال رسول اهللا صلى اهللا: نعم قال ! اللهم : يفرشكم نساءهم أتسبحون اهللا و تقدسونه ؟ فقال النعمان بن شريك 
مث هنض رسول اهللا صلى } إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا إىل اهللا بإذنه و سراجا منريا { عليه و سلم 

يا أبا بكر أية أخالق يف اجلاهلية ما أشرفها هبا يدفع اهللا بأس : اهللا عليه و سلم قابضا على يد أيب بكر و هو يقول 
  ] بعضهم عن بعض 

 جل و عال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعرض على قبائل العرب يدعوهم إىل اهللا إن اهللا: قال أبو حامت 
وحده و أن ال يشركوا به شيئا و ينصروه و يصدقوه فكان مير على جمالس العرب و منازهلم فإذا رأى قوما وقف 

و خلفه عبد العزى ] يئا و تصدقوين يأمركم أن تعبدوه و ال تشركوا به ش! إين رسول اهللا إليكم : [ عليهم و قال 
ـ حىت أتى كندة يف منازهلم فعرض عليهم : أبو هلب بن عبد املطلب عمه يقول  يا قوم ال تقبلوا منه فإنه كذاب 

نفسه و دعاهم إىل اهللا فأبوا أن يستجيبوا له مث أتى كلبا يف منازهلم فكلم بطنا منهم يقال له بنو عبد اهللا فجعل 



] إن اهللا قد أحسن اسم أبيكم إين رسوله فاتبعوين حىت أنفذ أمره ! يا بين عبد اهللا : [ ليقول هلم يدعوهم حىت أنه 
فلم يقبلوا منه مث أتى بين حنيفة يف منازهلم فردوا عليه ما كلمهم به و مل يكن من قبائل العرب أعنف ردا عليه منهم 

إن اتبعناك و صدقناك فنصرك اهللا مث : ال قائل منهم مث أتى بين عامر بن صعصعة يف منازهلم فدعاهم إىل اهللا فق
األمر إىل اهللا يضعه [ أظهرك اهللا على من خالفك أيكون لنا األمر من بعدك ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ك ال حاجة لنا يف هذا من أمر! أهندف حنورنا للعرب دونك فإذا ظهرت كان األمر يف غرينا : فقالوا ] حيث يشاء 
و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيضر املوسم فيعرض نفسه على من حضر من العرب فبلغ رسول اهللا صلى 

ممن : [ اهللا عليه و سلم العقبة و إذا رهط منهم رموا اجلمرة فاعترضهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال 
نعم فكلمهم بالذي بعثه اهللا به فقال بعضهم لبعض : قالوا ] أمن موايل يهود ؟ : [ من اخلزرج قال : ؟ قالوا ] أنتم 

إن هذا الذي كانت اليهود يدعوننا به أن خيرج يف آخر الزمان و كانت اليهود إذا كان بينهم شيء قالوا ! يا قوم : 
صلى اهللا عليه و إمنا ننتظر نبيا يبعث اآلن يقتلكم قتل عاد و مثود فنتبعه و نظهر عليكم معه مث قالوا لرسول اهللا : 

إنا قد تركنا قومنا على خالف فيما بينهم ال ! نرجع إىل قومنا و خنربهم بالذي كلمتنا به فما أرغبنا فيك : سلم 
نعلم حيا من العرب بينهم من العداوة ما بينهم و سنرجع إليهم بالذي مسعنا منك لعل اهللا يقبل بقلوهبم و يصلح بك 

فإن جيتمعوا على أمر واحد فال رجل أعز منك مث قدموا ! أن جيتمعوا على أمرك  ذات بينهم و يؤلف بني قلوهبم و
إىل املدينة فأفشوا ذلك فيهم و ملا رجع حاج العرب كان لبين عامر شيخ قد كرب ال يستطيع أن يوايف معهم املوسم 

لعام سأهلم فأخربوه عما و كان من أمرهم مبكان فكانوا إذا رجعوا سأهلم عما كان يف موسهم ذلك فلما كان ذلك ا
هل هلا ! يا بين عامر : قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و دعاهم إليه فوضع الشيخ يده على رأسه و قال 

  ! أين غاب عنكم رأيكم ! و حيكم ! من تالف ؟ هل لذناباها من مطلب ؟ فو اهللا ما تقوهلا إمساعيلي و إهنا حلق 
فإن يسلم السعدان يصبح حممد من األمر ال خيشى : تا و ال يرون شخصه يقول و مسعت قريش مبكة بالليل صو
  : لو علمنا من السعدان لفعلنا و فعلنا فسمعوا من القائل و هو يقول : خالف املخالف فقالت قريش 

  ) و يا سعد سعد اخلزرجني الغطارف ... فيا سعد سعد األوس كن أنت مانعا ( 
  ) على اهللا يف الفردوس زلفة عارف ... نيا أجيبا إىل داعي اهلدى و مت( 
  ) جنان من الفردوس ذات رفارف ... فإن ثواب اهللا للطالب اهلدى ( 

  السعدان يريد به سعد األوس ـ سعد بن معاذ و سعد اخلزرج ـ سعد بن عبادة 

اق قال أخربين يزيد حدثنا حممد بن أمحد بن أيب عون الرازي ثنا عمار بن احلسن ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسح
كنا اثين : بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا اليزين عن عبد الرمحن بن عسيلة الصناحبي عن عبادة بن الصامت قال 

عشر رجال يف العقبة األوىل فبايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بيعة النساء أن ال نشرك باهللا شيئا و ال 
أوالدنا و ال نأيت ببهتان نفتريه بني أيدينا و أرجلنا و ال نعصيه يف معروف فمن ويف فله نسرق و ال نزين و ال نقتل 

  اجلنة و من غشي من ذلك شيئا فأمره إىل اهللا إن شاء عذبه و إن شاء غفر له 
بالليل  فلما كان املوسم جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يتبع القبائل يدعوهم إىل اهللا فاجتمع عنده: قال أبو حامت 

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا خناف إن جئتنا على حالك هذه أن ال : اثنا عشر نقيبا من األنصار فقالوا 
يتهيأ لنا الذي نريد و لكن نبايعك الساعة و ميعادنا العام املقبل فبايعهم النيب صلى اهللا عليه و سلم على أن ال 

زنوا و ال يقتلوا أوالدهم و ال يأتوا ببهتان يفترونه بني أيديهم و أرجلهم و ال يشركوا باهللا شيئا و ال يسرقوا و ال ي
  يعصونه يف معروف فمن وىف فله اجلنة و من غشي من ذلك شيئا فأمره إىل اهللا إن شاء غفر له و إن شاء عذبه 



و عوف و معاذ ابنا  أسعد بن زرارة بن عدس و هو أبو أمامة: منهم من بين النجار و ثالثة أنفس : و أمساؤهم 
  احلارث بن رفاعة 

  رافع بن مالك بن العجالن و ذكوان بن عبد قيس بن خالدة : و من بين زريق بن عامر بن زريق 
  عوف بن عمر بن عوف بن اخلزرج : و من بين غنم 

من بلى و  عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم و أبو عبد الرمحن ابن يزيد بن ثعلبة حليف هلم: و منهم القوافل 
  عباس بن عبادة بن نضلة : من بين سامل بن عوف 

عقبة بن عامر بن نايب و قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن : و من بين سلمة جعد بن سعيد مث من بين حرام 
  سواد 

  أبو اهليثم بن التيهان و امسه مالك و عومي بن ساعدة : و من بين عبد األشهل بن جشم 
م باملدينة و أخربوهم اخلرب و فشا ذكر اإلسالم باملدينة فكان الواحد بعد الواحد من األنصار مث رجعوا إىل قومه

خيرج من املدينة إىل مكة فيؤمن برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ينقلب إىل أهله فيسلم بإسالمه مجاعة حىت مل 
  م تبق دار من دور األنصار إال و فيها رهط من املسلمني يظهرون اإلسال

مث اختلف األوس و اخلزرج يف الصالة و أبوا أن يترك بعضهم يؤم بعضا فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل 
املدينة مصعب بن عمري مع مجاعة و ذلك أهنم كتبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسألونه أن يبعث عليهم 

مري على أسعد بن زرارة فكان يأتى به دور األنصار رجال من أصحابه يفقههم يف الدين فنز ل مصعب بن ع
فيدعوهم إىل اهللا و يقرأ عليهم القرآن و يفقه من كان منهم دخل يف اإلسالم و كان إسالم سعد بن معاذ و أسيد 
بن حضري على يد مصعب و ذلك أنه خرج مع أسعد بن زرارة إىل حائط من حوائط بين النجار معهما رجال من 

ائت هذا الرجل فلوال أنه مع أسعد بن زرارة و هو ابن : ذلك سعد بن معاذ فقال ألسيد بن حضري  املسلمني فبلغ
فأخذ أسيد بن حضري حربته مث خرج حىت أتى مصعبا فوقف متشتما و ! خاليت كما علمت كنت أنا أكفيك شأنه 
فلما انتهى إليهما تكلم  من سادات قوم له خطر و شرف! هذا أسيد : قد قال أسعد ملصعب حني نظر إىل أسيد 

أوجتلس فتسمع ؟ فإن مسعت خريا قبلته و إن كرهت شيئا أو : بكالم فيه بعض الغلظة فقال له مصعب بن عمري 
ما هبذا بأس مث ركز حربته و جلس فتكلم مصعب باإلسالم و تال عليه القرآن قال : خالفك أعفيناك عنه قال أسيد 

تغتسل و تطهر : كيف أفعل ؟ فقال له : ه فتشهد شهادة احلق و قال هلم مث أمر! ما أحسن هذا القول : أسيد 
ثوبك و تشهد شهادة احلق و تركع ركعتني ففعل و رجع إىل بين عبد األشهل و ثبتا مكاهنما فلما رآه سعد بن معاذ 

: ه قال له سعد فلما وقف علي! أحلف باهللا لقد رجع إليكم أسيد بغري الوجه الذي ذهب به من عندكم : مقبال قال 
كلمت الرجلني فكلماين بكالم رقيق و زعما أهنما سيتركان ذلك و قد بلغين أن بين حارثة قد : ما وراءك ؟ قال 

مسعوا مبكان أسعد فاجتمعوا لقتله و إمنا يريدون بذلك إحقارك و هو ابن خالتك فإن كان لك به حاجة فأدركه 
مث خرج حىت جاءمها و وقف عليهما ! ما أراك أغنيت شيئا  :فوثب سعد و أخذ احلربة من يدي أسيد و قال 
إن تابعك مل خيتلف عليه اثنان من ! هذا و اهللا سيد من وراءه : متشتما و قد قال أسعد ملصعب حني رأى سعدا 

و  أجئتنا هبذا الرجل يسفه شبابنا و ضعفاءنا: قومه فأبلى اهللا فيه بالء حسنا فلما وقف سعد قال ألسعد بن زرارة 
أوجتلس فتسمع ؟ : فلما فرغ سعد من مقالته قال له مصعب ! اهللا لوال ما بيين و بينك من الرحم ما تركتك و هذا 

أنصفت فركز حربته مث جلس فكلمه باإلسالم و تال عليه : فإن مسعت خريا قبلته و إن خالفك شيء أعفيناك قال 
تغتسل : يه كيف تصنعون إذا دخلتم يف هذا األمر ؟ قال نقبله منك ونعينك عل! ما أحسن هذا : القرآن فقال سعد 



: وتطهر ثوبك و تشهد شهادة احلق و تركع ركعتني ففعل مث خرج سعد حىت أتى بين عبد األشهل فلما رأوه قالوا 
مما حئت ؟ قال يا بين : فلما وقف عليهم قالوا ! و اهللا لقد رجع إليكم سعد بغري الوجه الذي ذهب به من عندكم 

د األشهل كيف تعلمون رأيي فيكم و أمري عليكم ؟ قالوا أنت خرينا رأيا قال فإن كان كالم رجالكم و نسائكم عب
علي حرام حىت تؤمنوا باهللا وحده و تشهدوا أن حممدا رسول اهللا و تدخلوا يف دينه فما أمسى من ذلك اليوم يف دار 

  بين عبد األشهل رجل و ال امرأة إال أسلم 

امة أسعد بن زرارة و هم أربعون رجال يف روضة يقال هلا نقيع اخلضمات من حرة بين بياضة فكان مجعها أبو أم
  ! رمحة اهللا على أيب أمامة أسعد بن زرارة : كعب بن مالك يقول فيما بعد إذا مسع األذان يوم اجلمعة 

موسى بن جماشع السختياين قالوا ثنا أخربنا احلسن بن سفيان الشيباين و أمحد بن علي بن املثىن التميمي و عمران بن 
عن أنس بن مالك بن [ هدية بن جماشع السختياين قالوا ثنا هدية بن خالد القيسي ثنا مهام ابن حيىي ثنا قتادة 

بينا أنا يف احلطيم ـ و رمبا قال يف احلجر : صعصعة أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثهم عن ليلة أسري به قال 
فشق ما بني هذه إىل هذه فاستخرج قليب مث أتيت بطست من ذهب مملوءة إميانا و ] جربيل [ اين ـ مضطجع إذ أت

حكمة فغسل قليب مث أعيد مث أتيت بدابة دون البغل و فوق احلمار يضع خطوة عند أقصى طرفه فحملت عليه 
حممد قيل : و من معك ؟ قال : من هذا ؟ قال جربيل قيل : فانطلق يب جربيل حىت أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل 

هذا : ففتح فلما خلصت إذا فيها آدم فقال ! فنعم اجمليء جاء ! مرحبا به : نعم قيل : و قد أرسل إليه ؟ قال : 
مث صعد ! مرحبا باالبن الصاحل و النيب الصاحل : فسلمت عليه فرد علي السالم مث قال : أبوك آدم فسلم عليه قال 

و قد أرسل : حممد قيل : و من معك ؟ قال : جربيل قيل : ما هذا ؟ قال : انية فاستفتح قيل يب حىت أتى السماء الث
ففتح له فلما خلصت إذا حنن بعيسى و حيىي و مها ابنا اخلالة ! فنعم اجمليء جاء ! مرحبا به : نعم قبل : إليه ؟ قال 

مث صعد ! حبا باألخ الصاحل و النيب الصاحل مر: فسلمت و ردا مث قال : هذا حيىي و عيسى فسلم عليهما قال : قال 
و قد أرسل : حممد قيل : و من معك ؟ قال : جربيل ؟ قيل : من هذا ؟ قال : يب إىل السماء الثالثة فاستفتح فقيل 

هذا يوسف فسلم عليه : ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال ! فنعم اجمليء جاء ! مرحبا به : نعم قيل : إليه ؟ قال 
مث صعد يب إىل السماء الرابعة فاسفتح فقيل ! مرحبا باألخ الصاحل و النيب الصاحل : ت عليه فرد مث قال فسلم: قال 

فنعم ! مرحبا به : نعم قيل : و قد أرسل إليه ؟ قال : حممد قيل : و من معك ؟ قال : جربيل قيل : من هذا ؟ قال : 
مرحبا : فسلمت عيه فرد مث قال : س فسلم عليه قال هذا إدري: ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال ! اجمليء جاء 

: جربيل قيل : من هذا ؟ قال : مث صعد يب حىت أتى السماء اخلامسة فاستفتح فقيل ! باألخ الصاحل و النيب الصاحل 
ففتح فلما ! فنعم اجمليء جاء ! مرحبا به : نعم قيل : و قد أرسل إليه ؟ قال : حممد قيل : و من معك ؟ قال 

مرحبا باألخ الصاحل و : فسلمت عليه فرد السالم مث قال : هذا هارون فسلم عليه قال : إذا هبارون قال  خلصت
و من معك ؟ قال : جربيل قيل : من هذا ؟ قال : مث صعد يب حىت أتى السماء السادسة فاستفتح قيل ! النيب الصاحل 

: فنعم اجمليء جاء ففتح فلما خلصت فإذا موسى قال  !مرحبا به : نعم قيل : و قد أرسل إليه ؟ قال : حممد قيل : 
فلما جتاوزت بكى ! مرحبا باألخ الصاحل و النيب الصاحل : فسلمت عليه فرد و قال : هذا موسى فسلم عليه قال 

أبكي ألن غالما بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أميت مث صعد يب حىت : ما يبكيك ؟ قال : قال 
و قد أرسل إليه ؟ : حممد قيل : و من معك ؟ قال : جربيل قيل : من هذا ؟ قال : السماء السابعة فاستفتح قيل أتى 
هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه : ففتحت فلما خلصت إذا إبراهيم قال ! فنعم اجمليء جاء ! مرحبا به : نعم قيل : قال 



مث رفعت إىل سدرة املنتهى فإذا ! الصاحل و االبن الصاحل  مرحبا بالنيب: فسلمت عليه فرد السالم مث قال : قال 
هنران ظاهران و : هذه سدرة املنتهى قال فإذا أربعة أهنار : نبقها مثل قالل هجر و إذا ورقها مثل آذان الفيلة قال 

و الفرات مث رفع  أما الباطنان فنهران يف اجلنة و أما الظاهران فالنيل: ما هذان يا جربيل قال : هنران باطنان فقلت 
هي الفطرة و أنت عليها : إىل البيت املعمور مث أتى بإناء من مخر و إناء من لنب و إناء من عسل فأخذت اللنب فقال 
أمرت : مبا أمرت ؟ قلت : و أمتك مث فرضت علي الصلوات مخسني صالة كل يوم فرجعت فمررت مبوسى فقال 

يع مخسني صالة كل يوم و إين قد جربت الناس قبلك و عاجلت بين إن أمتك ال تستط: خبمسني صالة كل يوم قال 
: إسرائيل أشد املعاجلة ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك فرجعت فوضع عين عشرا فرجعت إىل موسى فقال 

إن أمتك ال تستطيع أربعني صالة كل يوم إين قد جربت : أمرت بأربعني صالة كل يوم قال : مبا أمرت ؟ قلت 
س قبلك و عاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فوضع عين عشرا النا

إن أمتك ال تستطيع ثالثني صالة : أمرت بثالثني صالة كل يوم قال : مبا أمرت ؟ قلت : فرجعت إيل موسى فقال 
فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك  كل يوم فإين قد جربت الناس قبلك و عاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة

إن أمتك ال : أمرت بعشرين صالة كل يوم قال : مبا أمرت ؟ قلت : فرجعت فوضع عشرا فرجعت إىل موسى قال 
تستطيع عشرين صالة و إين قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فسله 

أمرت : مبا أمرت ؟ قلت : وات كل يوم مث رجعت إىل موسى فقال التخفيف ألمتك فرجعت فأمرت بعشر صل
إن أمتك ال تستطيع عشر صالة كل يوم و إين قد جربت الناس قبلك و عاجلت بين : بعشر صلوات كل يوم قال 

إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فأمرت خبمس صلوات كل يوم فرجعت إىل 
إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم : أمرت خبمس صلوات كل يوم قال : مبا أمرت ؟ قلت : موسى فقال 

قد : و إين قد جربت الناس قبلك و عاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك قلت 
يضيت و خففت عن عبادي أمضيت فر: سألت ريب حىت استحييت و لكين أرضى و أسلم فلما جاوزت ناداين مناد 

 [  
أسرى النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بيت املقدس مث عرج به إىل السماء و فرض عليه مخس : قال أبو حامت 

صلوات مث بعث اهللا جربيل ليؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند البيت و يعلمه أوقات الصلوات فلما كان 
لناس و اجتمعوا إىل نبيهم فصلى هبم حني زالت الشمس على مثل الشراك إن الصالة جامعة ففزع ا: الظهر نودي 

يؤم جربيل حممد و يؤم حممد الناس مث صلى به العصر حني صار ظل كل شيء مثله مث صلى به املغرب حني أفطر 
  الصائم مث صلى به العشاء حني غاب الشفق مث صلى به الفجر حني حرم الطعام و الشراب على الصائم 

ى به الظهر من الغد حني صار ظل كل شيء مثله مث صلى به العصر حني صار ظل كل شيء مثليه مث صلى به مث صل
املغرب حني أفطر الصائم مث صلى به العشاء حني ذهب ثلث الليل مث صلى به الفجر حني أسفر مث التفت جربيل إىل 

  نبياء قبلك الوقت فيما بني هذين الوقتني هذا وقتك و وقت األ! يا حممد : حممد صلى اهللا عليه و سلم مث قال 

أخربنا حممد بن صاحل الطربي بالصيمرة ثنا أبو كريب ثنا إدريس عن حيىي بن سعيد األنصاري و عبد اهللا بن عمر و 
بايعنا رسول : حممد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال 

 عليه و سلم على السمع و الطاعة يف العسر و اليسر و املكره و املنشط و على أثرة علينا و أن ال اهللا صلى اهللا
  ننازع األمر أهله و أن نقول باحلق حيث ما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم 

قوه من العام فلما كان العام املقبل من حيث واعد األنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يل: قال أبو حامت 



املقبل مبكة خرج سبعون رجال من األنصار فيمن خرج من أهل الشرك من قومهم من أهل املدينة فلما كانوا بذي 
إين قد رأيت رأيا ما أدري أتوافقوين عليه : احلليفة قال الرباء ابن معرور بن صخر بن خنساء و كان كبري األنصار 

و اهللا ما هذا برأي و ما : بظهر و أن أصلي إليها ـ يعين الكعبة فقالوا له أم ال قد رأيت أال أجعل هذه البنية مين 
كنا لنصلي إىل غري قبلة فأبوا ذلك عليه و أىب أن ال يصلي إال إليها فلما غابت الشمس صلى إىل الكعبة و صلى 

قد وقع يف نفسي ! خي و اهللا يا ابن أ: أصحابه إىل الشام حىت قدموا مكة ن قال الرباء بن معرور لكعب بن مالك 
مما صنعت يف سفري هذا فانطلق بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أسأله عما صنعت و كانوا ال يعرفون 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا كانوا يعرفون العباس بن عبد املطلب ألنه كان خيتلف إليهم إىل املدينة تاجرا 
هل :  صلى اهللا عليه و سلم مبكة حىت إذا كانوا بالبطحاء سألوا رجال عنه فقال فخرجوا يسألون عن رسول اهللا

فإذا دخلتم املسجد فانظروا من : نعم قال : فهل تعرفون العباس بن عبد املطلب ؟ قالوا : ال قال : تعرفونه ؟ قالوا 
ليهما مث جلسوا فقال رسول الرجل الذي مع العباس جالس فهو هو تركته معه اآلن فخرجوا حىت جاءوا فسلموا ع

نعم هذا الرباء بن معرور و هذا كعب بن : هل تعرف هذين الرجلني ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم للعباس 
إين صنعت يف سفري هذا شيئا قد وقع يف نفسي منه شيء ! مالك فقال له الرباء يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هذه البنية مين بظهر و صليت إليها فعنفين أصحايب و خالفوين فقال رسول اهللا صلى  فأخربين عنه رأيت أن ال أجعل
اهللا عليه و سلم لقد كنت على قبلة لو صربت عليها ـ و مل يزد على ذلك مث خرجوا إىل مىن فلما كان يف أوسط 

الليل يتسللون من رجاهلم  أيام التشريق ذات ليلة واعدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العقبة فخرجوا يف جوف
و خيوفون ذلك من قومهم من املشركني فلما اجتمعوا عند العقبة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و معه عمه 

يا معشر اخلزرج إن حممدا صلى اهللا عليه و سلم يف منعة من قومه و : العباس فكان أول من تكلم العباس فقال 
مثل رأينا فيه و قد أىب إال االنقطاع إليكم فإن كنتم ترون أنكم توفون له مبا  بالده و قد منعناه ممن ليس على

قد : وعدمتوه فأنتم و ما جئتم به و إن كنتم ختافون عليه من أنفسكمم شيئا فاآلن فاتركوه فإنه يف عز و منعة قالوا 
عاهم إىل اهللا فآمنوا و صدقوه مث مسعنا ما قلت مث تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و تال عليهم القرآن و د

: بايعنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : تكلم الرباء معرور وأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
أبايعكم على السمع و الطاعة يف املنشط و املكره و النفقة يف العسر و اليسر و على األمر باملعروف و النهي عن [ 

ن ال ختافوا يف اهللا لومة الئم و على أن تنصروين و متنعوين مبا متنعون به أنفسكم و أزواجكم و أبناءكم و املنكر و أ
هل ! يا معشر األنصار : فبايعوه على ذلك فقال رجل من األنصار يقال له عباس بن عبادة بن نضلة ] لكم اجلنة 

ألسود و األمحر فإن كنتم ترون أنكم لتوفون مبا تدرون ما تبايعون عليه هذا الرجل إنكم تبايعونه على حرب ا
عاهدمتوه عليه فهو خري الدنيا و األخرة فخذوه و إن كنتم ترون أنكم مسلموه إذا كان ذلك فاآلن فدعوه فهو 

 يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بيننا و بني قومه رمحا و إنا: خزي الدنيا و اآلخرة فقال أبو اهليثم بن التيهان 
قاطعوها فيك فهل عسيت إن حنن بايعناك وأظهرك اهللا أن ترجع إىل قومك و تدعنا ؟ فضحك رسول اهللا صلى اهللا 

مث ] إين منكم و أنتم مين أسامل من ساملتم و أحارب من حاربتم ! اهلدم اهلدم ! الدم الدم : [ عليه و سلم و قال 
يل منكم اثين عشر نقيبا كفال على قومهم مبا كان منهم ككفالة ابعثوا إ: [ قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و : [ نعم يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال أسعد بن زرارة ] احلواريني بعيسى ابن مرمي 
نقيب بين نعم فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منهم اثين عشر نقبيبا فكان : فقال ] أنت نقيب على قومك 

مالك بن النجار أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار و كان نقيب بين 



سلمة الرباء بن معرور و عبد اهللا بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد اهللا و كان نقيب بين ساعدة املنذر بن عمرو 
يب بين زريق بن عامر رافع ابن مالك بن العجالن و كان نقيب بين بن خنيس و سعد بن عبادة بن دليم و كان نق

احلارث بن اخلزرج عبد اهللا بن رواحة ابن مالك و سعد بن الربيع بن عمرو و كان نقيب القوافل عبادة بن 
الصامت بن قيس و كان نقيب بين عبد األشهل أسيد بن حضري بن مساك و أبو اهليثم بن التيهان و كان نقيب بين 

لئن شئت لنميلن ! و اهللا يا رسول اهللا : عمرو بن عوف سعد بن خيثمة بن احلارث فقال عباس بن عبادة بن نضلة 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل أؤمر بذلك ارجعوا إىل رحالكم فرجعوا إىل ! على أهل مىن غدا بأسيافنا 

إنه قد بلغنا عنكم شيء ال ! يا معشر اخلزرج : الوا رحاهلم و هم سبعون رجال فلما أصبحوا غدت عليهم قريش ق
ندري أحق هو أم باطل إنه ألبغض قوم إلينا أن تنشب احلرب بيننا و بينهم منكم فجعل من كان من املشركني من 

فنظرت إىل عبد اهللا بن عمرو بن حرام : كعب بن مالك : قومهم حيلفون باهللا ما علمنا و ال فعلنا و صدقوا قال 
أنت شيخ من شيوخنا و سيد من ساداتنا أال تتخذ نعال مثل نعلي هذا الفىت من قريش ـ يريد ! يا أبا جابر : فقلت 

و ! و اهللا صاحل : قال : البسهما قال كعب : احلارث بن هشام فلما مسعه احلارث خلعهما و رمى هبما إليه فقال 
  لئن صدق ألسلبنه 

 صلى اهللا عليه و سلم إىل مكة و كانت هذه البيعة يف ذي احلجة قبل فرجع األنصار إلىاملدينة و رجع رسول اهللا
هجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة بثالثة أشهر فلما علمت قريش أن القوم قد عاقدوه و رأت من اتبعه 

اهللا عليه و سلم من األنصار اجتمع نفر من أشراف كل قبيلة و دخلوا دارالندوة ليدبروا أمرهم يف رسول اهللا صلى 
رجل من أهل جند مسعت مبا اجتمعتم له فأردت : من أنت ؟ قال : فاعترضهم إبليس يف صورة شيخ فلما رأوه قالوا 

: انظروا يف أمر هذا الرجل فقال بعضهم : أجل مث قال : أن أحضركم و لن يعدمنكم مين رأي و نصح قالوا 
: كما هلك من قبله من الشعراء فإمنا هو كأحدهم قال النجدي  احبسوه يف وثاق تربصوا به ريب املنون حىت يهلك

ما هذا برأي فيخرجنه من حمبسه و ليوشكن أن يثبوا عليكم حىت يأخذوه من بني أيديكم مث ال آمن أن خيرج من 
اخرجوه من بني أظهركم فإنه إذا خرج غاب أذاه و شره و أصلحتم أمركم : بالدكم انظروا يف غري هذا قال قائل 

ما هذا برأي أمل تروا حسن حديثه و حالوة قوله و طالقة لسانه : بينكم و خليتم بينه و بني ما هو فيه قال النجدي 
و أخذ القلوب مبا يسمع منه و لئن فعلتم استعرض و ال آمن أن يدخل على كل قبيلة فيقبل منه ما جاء به مث يسريه 

و : كم و يقتل أشرافكم انظروا رأيا غري هذا قال أبو جهل إليكم حىت ينزع أمركم من أيديكم فيخرجكم من بالد
نأخذ من كل قبيلة غالما شابا مث نعطيه : و ما هو ؟ قال : ألشرين برأيي عليكم ما أراكم أبصرمتوه بعد قالوا ! اهللا 

رب سيفا صارما حىت يضربوه ضربة رجل واحد فإذا تفرق دمه يف القبائل فال أظن أن بين هاشم يقدرون على ح
قريش كلها فإذا أرادوا ذلك قبلوا العقل و استرحنا منه مث أصلحتم أمركم فاجتمع ملككم على ما كنتم عليه من 

  القول ما قال هذا الفىت ال رأي غريه فتفرقوا على ذلك : دين آبائكم فقال النجدي 
م فأمر النيب صلى اهللا عليه و و أتاه جربيل و أمره أن ال يبيت يف مضجعه الذي كان يبيت فيه و أخربه مبكر القو

سلم عليا فتغشى بردا له أمحر حضرميا فبات يف مضجعه و اجتمعت قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند 
باب بيته يرصدونه فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يده حفنة من تراب فرماها يف وجوههم فأخذ اهللا 

عليه و سلم فباتوا رصدا على بابه و انطلق رسول اهللا حلاجته فخرج عليهم من بأعينهم عن رسول اهللا صلى اهللا 
قد خرج عليكم فانصرفوا يائسني ينفض كل واحد منهم : ننتظر حممدا قال : ما لكم ؟ قالوا : الدار خارج فقال 

أذن للذين { نزلت ف! أخرجوا نبيهم ليهلكن ! التراب عن رأسه قال أبو بكر الصديق إنا هللا و إنا إليه راجعون 



فأمره اهللا بالقتال و فرض عليه اجلهاد و هي أول آية نزلت يف } يقتلون بأهنم ظلموا و إن اهللا على نصرهم لقدير 
  القتال مث أمر اهللا جل و عال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باهلجرة إىل يثرب 

نا عبد الرزاق أن معمر عن الزهري أخربين عروة بن أخربنا حممد بن احلسن بن قتيبة اللخمي ثنا ابن أيب السرى ث[ 
أريت دار هجرتكم سبخة ذات خنل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الزبري أن عائشة رضي اهللا عنه قالت 

بني البتني و مها حرتان فهاجر من هاجر قبل املدينة حني ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و رجع إىل املدينة 
من كان هاجر إىل أرض احلبشة من املسلمني و جتهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بعض

نعم فحبس أبو بكر نفسه : و ترجو ذلك بأيب أنت و أمي ؟ قال : على رسلك فإين أرجو أن يؤذن فقال أبو بكر : 
: انتا عنده ورق السمر أربعة أشهر قالت عائشة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصحبته و علف راحلتني ك

هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقبل مقتنعا يف : فبينا حنن جلوس يوما يف بيتنا يف حنر الظهرية فقال قائل أليب 
رسول فجاء : قالت ! إن جاء به يف هذه الساعة إال ألمر ! فداه أيب و أمي : ساعة مل يكن يأتينا فيها قال أبو بكر 

أخرج من : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب بكر 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ! إمنا هو أهلك بأيب أنت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عندك قال أبو بكر 

فالصحبة بأيب أنت يا رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فإنه قد أذن يل باخلروج فقال أبو بكر : سلم 
خذ إحدى الراحلتني هاتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ! بأيب أنت يا رسول اهللا : نعم فقال أبو بكر : سلم 
 بكر من بالثمن قالت عائشة فجهزنامها أحث اجلهاز و صنعنا هلما سفرة يف جراب فقطعت أمساء بنت أيب: سلم 

نطاقها فأوكت به اجلراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاق و حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر بغار 
  ] ثور فمكثا فيه ثالث ليال : يف جبل يقال له 

و سلم ملا أمر اهللا جل و عال رسوله صلى اهللا عليه و سلم باهلجرة استأجر رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أبو حامت 
املاهر باهلداية ـ قد غمس حلفا يف آل العاص : رجال من بين الديل و هو من بين عدي هاديا خريتا ـ و اخلريت 

بن وائل السهمي و هو على دين كفار قريش فأمناه و دفعا إليه راحلتيهما و أوعداه بغار ثور بعد ثالث و خرج 
بل ثور كمنا فيه و خرج املشركون يطلبوهنما حىت جاءوا إىل صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر حىت أتيا الغار يف ج

لو أبصر أحدهم حتت قدمه ألبصرنا فقال رسول اهللا صلى ! يا رسول اهللا : اجلبل و أشرفوا على الغار فقال أبو بكر 
اهللا عليه و سلم  فأعمى اهللا أعينهم عن رسول اهللا صلى] ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما ! يا أبا بكر : [ اهللا عليه و سلم 

فلما أيسوا رجعوا و مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر يف الغار ثالث ليال يبيت عندمها عبد اهللا بن 
أيب بكر الصديق و هو غالم شاب ثقف ئخن فيدجل من عندمها بسحر فيصبح مبكة مع قريش كبائت هبا فال يسمع 

 ذلك حني خيتلط للكالم و يرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أيب بكر منيحة أمرا يكاد به إال وعاه حىت يأتيهما خبرب
من غنم فريحيها عليهما حني يذهب ساعة من العشاء فيبيتان يف رسل يفعل ذلك يف كل ليلة من الليايل الثالث مث 

الدليل طريق الساحل  خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد ثالث معه أبو بكر و عامر بن فهرية و الدليل فأخذ هبم
فاجتنوا ليلتهم حىت أظهروا و قام الظهرية رمى أبو بكر بصره هل يرى ظال يؤون إليه فإذا هم بصخرة فانتهوا إليها 

فاضطجع ! اضطجع يا رسول اهللا : فإذا بقية ظلها فسوى أبو بكر مث فرش لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال 
أحدا فإذا هو براعي الغنم يسوق غنمه إىل الصخرة يريد منها مثل الذي يريدون  مث ذهب ينظر هل يرى من الطلب

ـ رجل من قريش فعرفه أبو بكر فقال : ملن أنت يا غالم قال : من الظل فسأله أبو بكر  هل يف غنمك من : لفالن 
أن ينفض عنها من الغبار نعم فأمره فاعتقل شاة من غنمه و أمره : هل أنت حالب يل ؟ قال : نعم فقال : لنب ؟ قال 



فحلب له كثبة من لنب و كان معه إداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على فمها خرقة فصب اللنب حىت برد 
فشرب و ! اشرب يا رسول اهللا : أسفله مث مألها فانتهى هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قد استيقظ فقال 

و القوم يطلبوهنم قال سراقة بن ] ال حتزن : [ قال ! د أتى الرجل يا رسول اهللا ق: شرب أبو بكر فقال أبو بكر 
جاءنا رسل كفار قريش جيعلون يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أيب بكر دية كل واحد : مالك بن جعشم 

يا : أقبل رجل فقال  فبينا أنا جالس يف جملس من جمالس قومي بين مدجل إذ: منهما ملن قتله أو أسره فقال سراقة 
إهنم ليسوا : فعرفت أهنم هم فقلت هلم : إين رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها حممدا و أصحابه قال سراقة ! سراقة 

هم و لكنك رأيت فالنا و فالنا انطلقوا بأعيننا مث لبث يف جملس ساعة مث قمت فدخلت فأمرت جارييت أن خترج 
أخذت رحمي فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجة األرض حىت أتيت  بفرسي من وراء أكمة فتحسبها علي و

فرسي فركبتها و دفعتها تقرب يب حىت ذنوت منهم فعرد يب فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إىل كنانيت 
فخرج الذي أكره فركبت فرسي و عصيت األزالم فقرب ! فاستخرجت منها األزالم فاستسقمت هبا أخرج أما ال 

إذا مسعت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو ال يلتفت و أبو بكر يكثر االلتفات ساخت يدا يب حىت 
فرسي يف األرض حىت بلغتا الركبتني فخررت عنها مث زجرهتا فنهضت فلم تكن خترج يديها فلما استوت قائمة إذا 

فناديتهم باألمان فوقفوا فركبت فرسي غبار ساطع يف السماء مثل الدخان فاستقسمت باألزالم فخرج الذي أكره 
حىت جئتهم و وقع يف نفسي حني لقيت ما لقيت من احلبس عنهم أن سيظهر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إن قومك قد جعلوا فيك الدية و أخربهتم بأخبار ما يريد الناس هبم و عرضت عليهم بالزاد و املتاع فلم : فقلت 
أخف علينا فسألته أن يكتب يل كتاب موادعة و أمن فأمر أبا بكر فكتب يل يف : إال أهنما قاال يرزءاين و مل يسأالين 

و اهللا ألعمني على من ورائي من الطلب و هذه كنانيت فخذ منها سهما فإنك ستمر على : رق من أدم قال سراقة 
ال حاجة لنا يف إبلك : [ ه و سلم إبلي و غنمي مبكان كذا و كذا فخذ منها حاجتك فقال رسول اهللا صلى اهللا علي

و انطلق راجعا إىل أصحابه و مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلقي الزبري بن العوام يف ركب من ] و غنمك 
  املسلمني كانوا جتارا قافلني من الشام فكسا الزبري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبا بكر ثيابا بيضاء 

م معبد اخلزاعية و كانت امرأة برزة جلدة حتتيب و جتلس بفناء اخليمة مث تسقي و تطعم فينالوهنا مث ساروا إىل خيميت أ
مترا و يشترون فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك فإذا القوم مرملون مسنتون فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هل هبا من : [ خلفها اجلهد عن الغنم فقال :  ؟ قالت] ما هذه الشاة يا أم معبد : [ إىل شاة يف كسر خيمتها فقال 
إن رأيت هبا ! نعم بأيب أنت و أمي : ؟ قالت ] أتأذنني يل أن أحلبها : [ ؟ قالت هي أجهد من ذلك قال ] لنب 

! اللهم : [ حلبا فاحلبها فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشاة فمسح ضرعها و ذكر اسم اهللا عليه و قال 
فتفاجت و درت و اجترت فدعا بإناء هلا يربض الرهط فحلب فيه ثجا حىت عاله البهاء فسقاها ] يف شاهتا  بارك هلا

] ساقي القوم آخرهم شربا : [ فشربت حىت رويت و سقى أصحابه فشربوا حىت رووا و شرب آخرهم و قال 
ره عندها مث ارحتلوا عنها فقل ما لبث فشربوا مجيعا علال بعد هنل حىت أراضوا مث حلب فيه ثانيا عودا على بدء فغاد

  فجاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا له حفال عجافا يتساوكن هزال خمهن قليل ال نقى هبن 
ال و اهللا إال أنه مر : من أين لك هذا و الشاء عاذب و ال حلوبة يف البيت ؟ فقالت : فلما رأى اللنب عجب و قال 

! و اهللا إين أراه صاحب قريش الذي نطلبه صفيه يل يا أم معبد : ت قال بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت و كي
رأيت رجال ظاهر الوضاءة مليح الوجه حسن اخللق مل تعبه ثجلة و مل تزره صلعة وسيم جسيم قسيم يف عينه : قالت 

يف  دعج و يف أشفاره وطف و يف صوته صهل أحور األكحل أزج أقرن رجل شديد سواد الشعر يف عنقه سطع و



حليته كثاثة إذا صمت فعليه الوقار و إن تكلم مسا و عاله البهاء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرون حلو املنطق 
فصل ال نزر و ال هذر أمجل الناس و أهباهم من بعيد و أحاله و أحسنه من قريب ربعة ال يتثىن من طول و ال 

و أحسنهم قدرا و له رفقاء حيفون به إن قال  تقتحمه عني من قصر غصن بني غصنني فهو أنضر الثالثة منظرا
هذا و اهللا صاحب قريش الذي : استمعوا لقوله و إن أمر تسارعوا إىل أمره حمفود حمشود ال عابس و ال مفند قال 

لو كنت وافقت اللتمست إىل أن أصحب و ألفعلنه إن وجدت إىل ذلك سبيال و أصبح صوت ! ذكر لنا من أمره 
  : و ال يدرون من يقوله و هو يقول  مبكة عاليا يسمعونه

  ) رفيقني حال خيميت أم معبد ... جزى اهللا رب الناس خري جزائه ( 
  ) فأفلح من أمسى رفيق حممد ... مها نزال بالرب و ارحتال به ( 
  ) به من فعال ال جتازى و سودد ... فيال قصى ما زوى اهللا عنكم ( 
  ) كم إن تسألوا الشاة تشهد فإن... سلوا أختكم عن شاهتا و إنائها ( 
  ) له بصريح ضرة الشاة مزبد ... دعاها بشاة حائل فتحلبت ( 
  ) يرددها يف مصدر مث مورد ... فغادره رهنا لديها حلالب ( 

  فأجابه حسان بن ثابت 
  ) و قد سر من يسري إليه و يغتدي ... لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ( 
  ) حل على قوم بنور جمدد  و... ترحل عن قوم فضلت عقوهلم ( 
  ) عمي و هداة يهتدون مبهتدي ... و هل يستوي ضالل قوم تسكعوا ( 
  ) و يتلوا كتاب اهللا يف كل مشهد ... نيب يرى ما ال يرى الناس حوله ( 
  ) فتصديقها يف ضحوة اليوم أو الغد ... و إن قال يف يوم مقالة غائب ( 
  ) من يسعد اهللا يسعد  بصحبته... ليهنئ أبا بكر سعادة جده ( 
  ) و مقعدها للمؤمنون مبرصد ... ليهنئ بين كعب مقام فتاهتم ( 

فلما مسع املسلمون األبيات خرج املسلمون سراعا فوجا فوجا يلحقون برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذوا 
  على خيمة أم معبد 

ن مكة فكانوا يغدون كل غداة إىل احلرة فينتظرون و مسع املسلمون باملدينة خبروج النيب صلى اهللا عليه و سلم م
قومهم حىت يردهم حر الظهرية فكان أول من قدم عليهم من املهاجرين مصعب بن عمري أخو بين عبد الدار بن 

هو و أصحابه على إثري مث أتاهم بعده عمرو بن أم : ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : قصي فقالوا 
هم اآلن على أثري مث أتاهم : ما فعل من ورائك رسول اهللا و أصحابه ؟ فقال : شى أخو بين فهر فقالوا مكتوم األع

بعده عمار بن ياسر و سعد بن أيب وقاص و عبد اهللا بن مسعود و بالل مث أتاهم عمر بن اخلطاب يف عشرين راكبا 
الدليل أسفل من مكة مث مضى هبم حىت و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث خرج من الغار سلك هبم 

جاوز هبم الساحل أسفل عسفان مث استجاز هبم على أسفل أمج حىت عارض هبم الطريق مث أجاز هبم فسلك هبم 
اخلرار مث أجاز هبم ثنية املرة مث سلك هبم القفا مث أجاز هبم مدجلة لفف مث استبطن هبم مدجلة لفف مث استبطن هبم 

جح من ذي العضوين مث بطن ذي كشد مث أخذ هبما اجلداجد مث األجرد مث سلك هبم بطن مدجلة جماج مث سلك مر
أعداء مث مدجلة تعهن مث العبابيد مث الفاجة مث العرج مث بطن العائر مث بطن رمي مث رحلوا من بطن رمي و نزلوا بعض 

بعثوا رجال من أهل البادية يؤذن حرار املدينة و ذلك يوم االثنني الثنيت عشرة ليلة مضت من شهر ربيع األول و 



هبم األنصار فجاء البدوي و آذن هبم األنصار و صعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم ألمر ينظر إليه فنظر 
هذا ! يا معشر العرب : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبيضني ؟ فلم ميلك اليهودي أن قال بأعلى صوته 

املسلمون إىل السالح فتلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بظهر احلرة و هم فثار ! جدكم الذي تنتظرون 
  : مخسمائة رجل من األنصار فتلقى الناس و العواتق فوق األجاجري و الصبيان و الوالئد يقولون 

  ) من ثنيات الوداع ... طلع البدر علينا ( 
  ) ما دعا هللا داع ... وجب الشكر علينا ( 

  يلعبون حبراهبم لقدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرحا بذلك و أخدت احلبشة 
٠   

اشترى أبو بكر من : أخربنا أبو خليفة ثنا عبد اهللا بن رجاء أنا إسرائيل عن أيب إسحاق قال مسعت الرباء يقول [ 
ال حىت حتدثين : ب فليحمله إىل أهلي فقال له عاز: عازب رحال بثالثة عشر درمها فقال أبو بكر لعازب مر الرباء 

: كيف صنعت أنت و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني خرجتما من مكة و املشركون يطلبونكم ؟ فقال 
حىت أتينا املدينة فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه : ارحتلنا من مكة ـ فذكر حديث الرحل و قال 
إين أنزل الليلة على بين النجار و أخوال عبد املطلب أكرمهم بذلك : م و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

جاء رسول اهللا ! جاء حممد : فخرج الناس حني قدمنا املدينة يف الطرق و على البيوت و الغلمان و اخلدم يقولون ] 
  فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر ! صلى اهللا عليه و سلم 

صلى اهللا عليه و سلم الليل عدل فنزل على بين النجار أخوال عبد املطلب ألن  ملا أمسى رسول اهللا: قال أبو حامت 
أم عبد املطلب سلمى بنت عمرو كانت من بين عدي بن النجار فلما أصبح صلى اهللا عليه و سلم نزل محزة بن 

بن اهلدم العمري عبد املطلب و علي بن أيب طالب و أبو مرثد و ابنه مرثد و أبو كبشة و زيد بن حارثة على كلثوم 
أخي بين عمرو بن عوف و نزل أبو بكر الصديق و طلحة بن عبيد اهللا و صهيب بن سنان على خبيب بن إساف و 
نزل عمر و زيد ابنا اخلطاب و عمر و عبد اهللا ابنا سراقة و عبد اهللا بن حذافة و واقد بن عبد اهللا و خوىل بن أيب 

ياس بن البكري على رفاعة بن عبد املنذر و نزل عبيدة و الطفيل و خوىل و عياش بن ربيعة و خالد و عاقل و إ
احلصني بنو حرب و مسطح بن أثاثة و سويبط موىل أيب سعد و كليب ابن عمري و خباب بن األرت على عبد اهللا 
بن سلعة العجالين و نزلت زينب بنت جحش و جدامة بنت جندل و أم قيس بنت حمصن و أم حبيبة بنت نباتة و 

ة بنت رقيش و أم حبيبة بنت جحش و أم سخربة بنت نعيم على سعد بن خيثمة و عشى رسول اهللا صلى اهللا أمي
عليه و سلم املسلمون و أقام أبو بكر للناس و جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صامتا يسلمون و أقام رسول 

اء و األربعاء و اخلميس و أسس املسجد بقباء و اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بين عوف بقباء يوم االثنني و الثالث
صلى فيه تلك األيام فلما كان يوم اجلمعة خرج على ناقته القصوى يوم اجلمعة يريد املدينة و اجتمع عليه الناس 

فأدركته الصالة يف بين سامل بن عوف فكانت أول مجعة مجعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة مث جعل 
 صلى اهللا عليه و سلم مير بدور األنصار فيدعونه للنزول و يعرضون عليه املؤاساة فيجزيهم النيب صلى رسول اهللا

أقم يف ! يا رسول اهللا : اهللا عليه و سلم خريا حىت مر على بين سامل فقام عتبان بن مالك يف أصحاب له فقالوا له 
مث مر ببين ساعدة ] خلوا سبيل الناقة فإهنا مأمورة [  :العدد و العدة و املعنة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

خلوا سبيلها فإهنا : [ اعترضه سعد بن عبادة و أبو دجانة و املنذر بن عمرو و داود راودوه على النزول فقال 
 خلوا سبيلها: [ مث مر ببين بياضة فاعترضه فروة بن عمرو و زياد ابن لبيد و راودوه على النزول فقال ] مأمورة 



فنحن أخوالك ! عندنا يا رسول اهللا : مث مر على بين عدي بن النجار فقال أبو سليط بن أيب خارجة ] فإهنا مأمورة 
و أقبلت الناقة حىت انتهت به إىل مربد التمر و هو يومئذ ] خلوا سبيلها فإهنا مأمورة : [ ـ و ذكروا رمحهم فقال 

زرارة امسهما سهل و سهيل ابنا رافع بن أيب عمرو و كان املسلمون لغالمني يتيمني من بين النجار يف حجر أسعد بن 
بنوا مسجدا يصلون فيه و هو موضع مسجده اليوم فلما انتهت به الناقة إىل املسجد بركت فنزل عنها رسول اهللا 

كليب  و جاء أبو أيوب األنصاري خالد بن زبد بن] ! هذا إن شاء اهللا املنزل : [ صلى اهللا عليه و سلم و قال 
فأخذ برحله و جاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته مث سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املربد فقال 

معاذ بن عفراء هو لغالمني يتيمني وانا مرضيهما عنه فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فساومهما باملربد ليتخذه 
لى اهللا عليه و سلم أن يقبل منهما هبة حىت ابتاعه منهما فلما خرج بل هنبه لك فأىب رسول اهللا ص: مسجدا فقاال 

يا رسول اهللا املرء مع موضع رحله فنزل على أيب أيوب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املسجد قالوا 
ملسجد و كان األنصاري و منزله يف بين غنم بن النجار مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و املسلمون يف بناء ا

  : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينقل معهم اللنب 
  ) هذا أبر ربنا و أطهر ... هذا احلمال ال محال خيرب ( 
  ) فاغفر لألنصار و املهاجرة ... اللهم إن اخلري خري اآلخرة ( 

يا : ى اهللا عليه و سلم و كان عمار بن ياسر جعدا قصريا و كان ينقل اللنب و قد أغرب صدره فقال له رسول اهللا صل
تقتلك الفئة الباغية و قدم طلق بن علي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان يعني املسلمني يف ! ابن مسية 

و ] قربوا الطني من اليمامى فإنه من أحسنكم به مسكا : [ بناء املسجد فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
يبىن أخذته الشهقة و دفن بالبقيع و هو أول من دفن بالبقيع من املسلمني فكان  مات أسعد بن زرارة و املسجد

النيب صلى اهللا عليه و سلم نازال على أيب أيوب حىت فرغ من املسجد و بىن له فيه مسكن فانتقل رسول اهللا صلى 
سلم زيد بن حارثة و أبا اهللا عليه و سلم حني فرغ من املسجد و مسكنه إليه مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رافع إىل مكة ليقفل سودة بنت زمعة زوجته و بناته و بعث أبو بكر الصديق عبد اهللا بن أريقط إىل عبد اهللا بن أيب 
عائشة و عبد : بكر أن يقدم بأهله فلما قدم ابن أريقط على عبد اهللا بن أيب بكر خرج عبد اهللا بعيال أيب بكر 

ة و كان الرباء بن معرور مات يف صفر قبل قدوم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة الرمحن و أم رومان أم عائش
بشهر و أوصى عند موته أن يوجه إذا وضع يف قربه إىل الكعبة ففعل به ذلك فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اقف و بنو أمية و بنو وائل و سلم املدينة صلى على قربه و ولد مسلمة بن خملد و كان آخر األنصار إسالما بنو و
كانت األنصار كل واحد منهم يهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قدم املدينة تيسا و كانت أم سليم مل 

ابين هذا خيدمك و ! يا رسول اهللا : يكن هلا ما هتدي فأتت بابنها أنس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
  ] أكثر ماله و ولده ! اللهم : [ ع اهللا له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس عندي ما أهديه فاد

مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دار أنس بن مالك و كان أنس له عشر سنني حيث قدم رسول اهللا صلى 
بنها مباء يسري يف الدار و اهللا عليه و سلم املدينة فكانت أمهاته حيثثنه فلما دخل داره حلب له من داج و شاب له ل

و ] األمين فاألمين : [ أبو بكر عن مشاله و أعرايب عن ميينه فناوله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األعرايب و قال 
اقبلوا ! يا أيها الناس : [ كانت الصالة ركعتني ركعتني فرآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متنفلني فقال 

صالة املسافر و زيد يف صالة املقيم و ذلك اثنيت عشر ليلة من شهر ربيع اآلخر بعد قدومه  فأقرت] فريضة اهللا 
  عليه السالم املدينة بشهر 



  : و وعك أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعكا شديدا فدخلت عائشة على أيب بكر و هو يقول 
  ) و املوت أقرب من شراك نعله ... كل امرئ مصبح يف أهله ( 

  : مث دخلت على عامر بن فهرية و هو يقول 
  ) الثور حيمي جلده بروقه ... كل امرئ مدافع بطوقه ( 

  : فدخلت على بالل و هو يقول 
  ) بواد و حويل إذخر و جليل ... أال ليت شعري هل أبينت ليلة ( 
  ) و هل يبدون يل شامة و طفيل ... و هل أردن يوما مياه جمنة ( 

اللهم العن عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبا سفيان بن حرب و أبا جهل بن هشام كما : و كان بالل يقول 
: أخرجونا من مكة فأخرب عائشة النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا رأت من وعكهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ت لنا يف مكة و بارك يف صاعها و مدها حبب إلينا املدينة كما حببت إلينا مكة و بارك لنا فيها كما بارك! اللهم [ 
  ] و انقل وباءها إىل مهيعة و هي اجلحفة 

و دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد و قد محى الناس و هم يصلون قعودا فقال النيب صلى اهللا عليه و 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم فختم الناس الصالة قياما مث قال ا] صالة القاعد على النصف من صالة القائم : [ سلم 
مث أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يؤاخي بني ! اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما مبكة من الربكة : [ 

أين فالن بن فالن ؟ فلم يزل يعدهم و يبعث : املهاجرين و األنصار يف شهر رمضان فدخل املسجد فجعل يقو ل 
ثكم حبديث فاحفظوه و حدثوا من بعدكم إن اهللا اصطفى من خلقه خلقا مث تلى إين أحد: إليهم اجتمعوا عنده فقال 

خلقا يدخلهم اجلنة و إين مصطف منكم من أحب أن } اهللا يصطفي من امللئكة رسال و من الناس { هذه اآلية 
عندي يد اهللا  إن لك: أصطفيه و مؤاخ بينكم كما آخا اهللا بيت املالئكة قم يا أبا بكر فقام فجيء بني يديه فقال 

جيزيك هبا و لو كنت متخذا خليال الختذتك خليال و أنت عندي مبنزلة قميصي يف جسدي ـ و حرك قميصه مث 
لقد كنت شديد الثغب علينا يا أبا حفص فدعوت اهللا أن يعز الدين بك أو بأيب جهل : ادن يا عمر فدنا فقال : قال 

مث تنحا و آخا بينه و بني أيب بكر ! معي ثالث ثالثة من هذه األمة ففعل اهللا ذلك بك و كنت أحبهما إىل اهللا فأنت 
ادن يا أبا عمرو فلم يزل يدنو حىت ألزق ركبته بركبته مث نظر إىل ! ادن يا عثمان : و دعا عثمان بن عفان فقال 

امجع يل عطفي ردائك : مث نظر إىل عثمان فإذا إزاره حملولة فزرها عليه مث قال ! سبحان اهللا العظيم : السماء فقال 
على حنرك فإن لك شانا عند أهل السماء أنت ممن يرد علي احلوض و أوداجه تشخب دما مث دعا عبد الرمحن بن 

: خريل فقال : يسلط اهللا على مالك باحلق أما إن لك عندي دعوة قد أخرهتا فقال ! ادن يا أمني اهللا : عوف فقال 
: [ ادنوا مين فدنوا منه فقال : مث دعا طلحة و الزبري فقال ] و بني عثمان مث تنحى و آخى بينه ! أكثر اهللا مالك 

  ] مث آخى بينهما ! أنتما حواري كحواري عيسى ابن مرمي 
  ] تقتلك فئة الباغية مث آخى بينهما ! يا عمار : [ مث دعا سعد بن أيب وقاص و عمار بن ياسر فقال 

أنت منا أهل البيت و قد آتاك اهللا العلم األول و ! يا سلمان : [ فقال مث دعا عمريا أبا الدرداء و سلمان الفارسي 
إن تنقدهم فينقدوك و إن تتركهم : بأيب أنت و أمي بلى قال : قال ! أال أنشدك يا أبا الدرداء : العلم اآلخر مث قال 

: وجوه أصحابه فقال ال يتركوك فأقرضهم عرضك ليوم فقرك و اعلم أن اجلزاء أمامك مث آخى بينهما مث نظر يف 
احلمد : ابشروا و قروا عينا فأنتم أول من يرد علي احلوض و أنتم يف أعلى الغرف و نظر إىل عبد اهللا بن عمر فقال 

  ] هللا الذي يهدي من الضاللة من أحب 



ذهب روحي فانقطع ظهري حني رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت فإن ! يا رسول اهللا : فقال علي بن أيب طالب 
ما أخرتك إال لنفسي و أنت مين مبنزلة ! و الذي بعثين باحلق : [ قال ! ن من سخطة علي فلك العتيب و الكرامة كا

ما ورثت : ما أرث منك ؟ قال ! يا رسول اهللا : هارون بن موسى غري أنه ال نيب بعدي و أنت أخي و وارثي قال 
اب اهللا و سنة نبيهم و أنت معي يف قصري يف اجلنة مع كت: و ما ورثت األنبياء قبلك ؟ قال : األنبياء قبلي قال 

  ] } إخوانا على سرر متقبلني { فاطمة ابنيت مث تال رسول اهللا 
و مات الوليد بن املغرية مبكة و أبو أحيحة بالطائف بلغ املسلمني نعيهما و ولد عبد اهللا بن الزبري يف شوال فكرب 

حرت نساءهم و كان أول مولود ولد من املهاجرين باملدينة و هنئ به املسلمون و كانوا خيافون أن يكون اليهود س
أبو بكر و الزبري ومل ترضعه أمساء بنت أيب بكر حىت أتت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذه و وضعه يف حجرة 

  فحكنه بتمرة فكان أول شيء دخل بطنه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث مساه عبد اهللا 
د رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللواء لعبيدة بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد املناف على ستني من مث عق

املهاجرين و ليس فيهم من األنصار أحد هي أول راية عقدها باملدينة و بعثه إىل بطن رابغ فبلغ ثنية املرة بالقرب من 
أبو سفيان بن حرب يف مائتني من املشركني فلم يكن بينهم إال اجلحفة فالتقوا على ماء يقال له أحياء و أمري السرية 

الرمي بالرمي مث احناز املسلمون على رامية و احناز من املشركني إىل املسلمني املقداد بن عمرو بن األسود و قد قيل 
ن حفص بن إن املشركني أمريهم كان مكرز ب: عتبة بن غزوان مث انصرفوا من غري أن يسلوا السيوف و قد قيل : 

  األخيف و كان حامل اللواء لعبيدة بن احلارث مسطح بن أثاثة 
مث عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللواء حلمزة بن عبد املطلب يف ثالثني راكبا كلهم من املهاجرين بعثه إىل 

مثائة راكب من ساحل البحر من قبل العيص من أرض اجلهينة ليتعرض لعري قريش فلقي أبا جهل بن هشام يف ثال
أهل مكة فحجز بينهم جمدي بن عمرو اجلهين و كان حليفا للفريقني فانصرف الفريقان من غري قتال و كان حامل 

  لواء محزة يومئذ أبو مرثد 
مث بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعائشة و هي بنت تسع على رأس مثانية أشهر من هجرته و ذلك يف شوال 

كة قبل اهلجرة بثالث سنني و هي ابنة ست فأهديت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم و معه البهاء و كان تزوج هبا مب
  و مل يزوج من النساء بكرا غريها 

مث عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللواء لسعد بن أيب وقاص يف عشرين رجال يريد العري يف ذي القعدة 
ار و يسريون بالليل حىت أصبحوا حلرار صبح خامسة و قد سبقهم العري فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكفون بالنه

  قبل ذلك بيوم فانصرفوا و كان حامل اللواء يومئذ لسعد املقداد بن عمرو 
و جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو قيس بن األسلت فعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم 

كرهت و اهللا حرب : انظر يف أمري مث أعود إليك فلقيه عبد اهللا بن أيب فقال ! إليه ما أحسن ما تدعو : فقال 
  ال أسلم سنة فمات يف ذي احلجة : فقال أبو قيس ! اخلزرج 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن املدايين ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن سعيد [ 
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال : ابن عباس قال  بن جبري عن أبيه عن

جنى اهللا فيه موسى و أغرق فرعون فيه و قومه فصامه موسى شكرا هللا تعاىل فقال ! يوم عظيم : ما هذا ؟ قالوا : هلم 
  ] امه و أمر بصيامه أنا أوىل مبوسى و أحق بصيامه منكم فص: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليهود يصومون يوم عاشوراء يف أول قدومه املدينة و هو أول : قال 



  السنة الثانية من اهلجرة

فسأهلم فأخربوه أن اهللا جنى اهللا موسىفي ذلك اليوم و أغرق آل فرعون فصامه موسى شكرا هللا فأمر رسول اهللا 
  أنا أوىل مبوسى فصامه صلى اهللا عليه و سلم و املسلمون : سلم بصيامه و قال  صلى اهللا عليه و

ما عندي يا : فقال ] أعطها شيئا : [ مث زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابنته فاطمة عليا يف صفر و قال له 
  فبعث إليها بدرعه ] فأين درعك احلطمية ؟ : [ رسول اهللا شيء قال 
ها أخبار فيها طول تؤدي إىل مسلك القصاص فتنكبت عن ذكرها لعلمي بعدم صحتها من جهة و قد روي يف تزوجي

  النقل 
مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة األبواء و هي أول غزوة غزاها بنفسه و بني األبواء و ودان ستة 

و ذلك يف شهر ربيع األول على رأس  أميال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املهاجرين ليس فيهم أنصاري
سنة من مقدمه املدينة و استخلف سعد بن عبادة بن دليم و كان حامل لوائه محزة بن عبد املطلب و كانت غيبته 

مخس عشرة ليلة مث رجع إىل املدينة و مل يلق كيدا و األبواء جبل و ودان و األبواء بينهما الطريق كالمها ورد رسول 
ليه و سلم و يف هذه الغزاة وادع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمشي بن عمرو الضمري مث غزا اهللا صلى اهللا ع

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مائتني من أصحابه إىل ناحية رضوى يريد عري قريش فيها أمية بن خلف 
  ع إىل املدينة و مل يلق كيدا و استخلف على املدينة سعد بن معاذ و كان حيمل لواءه سعد بن أيب وقاص مث رج

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعد بن أيب وقاص يف السبعة نفر أو مثانية حىت انتهى إىل اخلرار من أرض 
احلجاز مث رجع و مل يلق كيدا و كان سرح يف املدينة يرعى يف احلمى فاستاقه كرز بن جابر الفهري فخرج رسول 

  لم يف إثره يف املهاجرين و كان حامل لوائه علي بن أيب طالب اهللا صلى اهللا عليه و س
و استخلف على املدينة زيد بن حارثة و طلب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بلغ بدرا فلم يلحقه و فاته 

  كرز فرجع إىل املدينة و هذه الغزوة تسمى غزوة بدر األوىل 
  لته أمه عمرة بنت رواحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ولد النعمان بن بشري يف مجادى األوىل فحم

فحنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو أول مولود من األنصار ولد بعد قدوم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  املدينة 

كتب له مث بعث رسول اهللا يف رجب عبد اهللا بن جحش يف اثين عشر نفسا من املهاجرين ليس فيهم أنصاري و 
أمسك كتابك فإذا سرت يومني فانشره فانظر ما فيه مث امض و خرج مع عبد اهللا بن جحش أبو : كتابا و قال 

حذيفة بن عتبة بن ربيعة حليف بين عدي بن كعب و سعد بن أيب وقاص و سهيل بن بيضاء و عتبة بن غزوان و 
لبكري حليف بين عدي و عكاشة بن حمصن فسار واقد بن عبد اهللا التميمي حليف بين عدي بن بيضاء و خالد بن ا

سر حىت تنزل خنلة : عبد اهللا بن جحش ليلتني على ما أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث فتح الكتاب فإذا فيه 
على اسم اهللا و ال تكرهن أحدا من أصحابك على السري معك و امض فيمن تبعك منهم حىت تقدم بطن خنلة 

لست مبستكره أحدا منكم فمن كان يريد الشهادة فليمض فإين ماض : ش فلما قرأ الكتاب قال فترصد هبا عري قري
ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمضى و مضى القوم معه حىت إذا كانوا ببحران ـ معدن باحلجاز فوق 

 بن جحش حىت أتى الفرع ـ أضل عتبة بن غزوان و سعد بن أيب وقاص بعريا فتخلفا يف طلبه و مضى عبد اهللا
املكان الذي أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجد عري قريش فيها عمرو بن احلضرمي و احلكم بن كيسان و 

عثمان بن عبد اهللا بن املغرية و نوفل بن عبد اهللا بن املغرية فلما رأى أصحاب العري القوم هابوهم و حلزوهم 



و أمنوا فاستشاروا ! ال بأس عليكم : ق رأسه فلما رأوه قال عمار فأشرف هلم عكاشة ابن حمصن و كان قد حل
  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمرهم ن و كان آخر يوم من رجب 

إن أخرنا عنهم هذا اليوم دخلوا احلرم فامتنعوا و إن أصبناهم أصبناهم يف الشهر احلرام فرمى : فقال املسلمون 
ن احلضرمي بسهم فقتله و استأسروا عثمان بن عبد اهللا بن املغرية و احلكم بن كيسان و واقد بن عبد اهللا عمرو ب

أعجزهم نوفل بن عبد اهللا بن املغرية و استاقوا العري فقدموا هبا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوقف رسول 
ما أمرتكم بالقتال يف الشهر : ل ألصحابه اهللا صلى اهللا عليه و سلم العري و مل يأخذ منها شيئا و حبس األسريين و قا

استحل هبذا الشهر احلرام قد أصاب فيه الدم و : احلرام فسقط يف أيدي القوم و ظنوا أهنم هلكوا و قالت قريش 
{ املال فأنزل اهللا فيما كان قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ما عظم يف أنفس أصحابه و ما جاؤوا به 

يريد أهنم كانوا يفتنونكم يف دينكم } أكرب من القتل { إىل قوله } احلرام قتال فيه قل قتال فيه  يسئلونك عن الشهر
و أنتم يف حرم اهللا حىت تكفروا بعد إميانكم فهذا أكرب عند اهللا من أن تقتلوهم يف الشهر احلرام مع كفرهم و صدهم 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم العري و أما األسريان عن سبيل اهللا و إخراجكم منه فلما نزل القرآن بذلك أخذ رسول 
فإن احلكم أسلم و أقام عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت قتل يوم بئر معونة شهيدا و أما عثمان ففاداه 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و رجعوا به مكة و مات هبا مشركا 
لعشرية يف املهاجرين و استخلف على املدينة أبا سلمة بن عبد مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل ذي ا

األسد و كان حامل لوائه محزة بن عبد املطلب حىت بلغ بطن ينبع فوادع هبا بين مدجل و حلفاءهم من بين ضمرة مث 
لو ! يا رسول اهللا : رجع و كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيب أن يوجه إىل الكعبة فقال له عمر بن اخلطاب 

من : اآلية و قال السفهاء من الناس } قد نرى تقلب وجهك يف السماء { فأنزل ! اختذت مقام إبراهيم مصلى 
اآلية فصرفت القبلة إىل } قل هللا املشرق و املغرب { فأنزل اهللا } ما وهلم عن قبلتهم اليت كانوا عليها { اليهود 

نت صالته حنو بيت املقدس بعد قدومه املدينة سبعة عشر شهرا الكعبة يف الظهر يوم الثالثاء للنصف من شعبان فكا
و ثالثة أيام فخرج رجل بعدما صلى فمر على قوم من األنصار و هم ركوع يف صالة العصر حنو بيت املقدس فقال 

 هو يشهد أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أنه قد وجه إىل الكعبة فاحنرف القوم حىت توجهوا إىل: 
  الكعبة 

مث أنزل اهللا جل وعال فريضة الصوم يف شعبان فلم يأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد فرض رمضان 
  بصيام عاشوراء و ال هناهم عنه 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر رمضان الثتين عشرة ليلة خلت منه يريد اعتراض عري قريش و معه 
و ضرب بعسكره قبل أن خيرج من املدينة ببئر أيب عيينة و عرض أصحابه و رد من استصغر املهاجرون و األنصار 

منهم فكان ممن رد يف ذلك اليوم من املسلمني عبد اهللا بن عمر و رافع بن خديج و الرباء بن عازب و زيد ابن ثابت 
نيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له و أسيد بن حضري و كان عمري بن أيب وقاص يستر يف ذلك اليوم ألن لئال يراه ال

لعل اهللا أن ! إين أخاف أن يراين النيب صلى اهللا عليه و سلم فيستصغرين فريدين : ما لك يا أخي ؟ قال : سعد 
يرزقين الشهادة فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرده فبكى بكاء شديدا فأجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  دا سلم و قتل ببدر شهي
مث رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بئر أيب عيينة يف ثالمثائة و مثانية عشر رجال منهم أربعة و سبعون رجال 
من املهاجرين و سائرهم من األنصار و كان هلم من اإلبل سبعون بعريا يتعاقب النفر البعري الواحد فبعث رسول اهللا 



و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على طريق الساحل إىل احلوران صلى اهللا عليه و سلم طلحة بن عبيد اهللا 
  يتجسسان خرب العري 

لقد رأيت البارحة رؤيا ! يا أخي : و رأت عاتكة بنت عبد املطلب مبكة رؤيا أفزعتها فبعثت إىل العباس فقالت 
ألبطح مث صرخ بأعلى رأيت راكبا أقبل على بعري حىت وقف با: و ما رأيت ؟ قالت : أفظعتين فاكتم علي قال 

انفروا يا آل غدر ملصارعكم يف ثالث فإذا الناس قد اجتمعوا إليه فدخل املسجد و الناس يتبعونه ! أال : صوته 
فبيناهم حوله إذ مثل به بعريه على ظهر الكعبة مث خرج مبثلها مث أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت هتوي حىت إذا كانت 

إن هذه لرؤيا فاكتميها ! و اهللا : كة و ال دار إال دخلها منها فلقة قال العباس بأسفل اجلبل أرفضت فما بقي بيت مب
  و ال تذكريها 

مث خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة و كان له صديقا فذكرها له فذكرها الوليد ألبيه ففشا احلديث مبكة فقال أبو 
   ما يرضى بنو عبد املطلب أن يتنبأ رجاهلم حىت تتنبأ نساؤهم: جهل 

: و كان أبو سفيان بن صخر أقبل من الشام يف عري لقريش عظيمة فيها أمواهلم وجتاراهتم و فيها ثالثون ـ و قيل 
  أربعون ـ رجال من قريش منهم عمرو بن العاص و خمرمة بن نوفل الزهري 

قد نفر يف و كان أبو سفيان يتحسس األخبار و يسأل من لقي من الركبان فأصاب خربا من الركبان أن حممدا 
أصحابه فحذر عند ذلك و استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إىل مكة و أمره أن يأيت قريشا فيستنفرهم إىل 

أمواهلم و خيربهم أن حممدا قد عرض هلا فدخل ضمضم يف اليوم الثالث من رؤيا عاتكة مكة و هو يصرخ ببطن 
قد عرض ! اللطيمة ! اللطيمة ! يا معشر قريش : ل الوادي و قد جدع بعريه و حول رحله و شق قميصه وهو يقو

فتجهزت قريش سراعا إما خارج و إما ! الغوث ! هلا حممد يف أصحابه ال أرى أن تدركوها أو ال تدركوها الغوث 
  باعث مكانه رجال و خرجت تريد العري 

ال بعث عدي بن أيب الزغباء اجلهيين و ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصفراء بينها و بني املدينة ثالث لي
حليف بين النجار و بسبس بن عمرو اجلهيين حليف بين ساعدة قدامه إىل مكة فلما نزل الوادي أناخ إىل تل قريب 

من املاء مث أخذا شنا هلما يستسقيان فيه وعلى املاء إذ ذاك جمدي بن عمرو اجلهين فسمع عدي و بسبس جاريتني 
إمنا يأيت العري غدا أو بعد غد فأعمل هلم و أقضيك : يتالزمان فقالت امللزومة لصاحبتها  من جواري جهينة و مها
صدقت و خلص بينهما فلما مسع بذلك عدي و بسبس ركبا راحلتيهما مث انطلقا حىت أتيا : الذي على فقال جمدي 

ورد املاء حذرا من الذي كان خيافه  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرباه و أقبل أبو سفيان و قد تقدم العري حىت
ما رأيت أحدا إال أين رأيت راكبني قد أناخا إىل هذا ! و اهللا : و هل أحسست أحدا ؟ فقال : فقال جملدي بن عمرو 

فرجع ! هذه و اهللا عالئف يثرب : التل فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعرييهما ففته فإذا فيه النوى فقال 
  عريه فساحل هبا و ترك بدرا يسارا و انطلق حىت أسرع  و ضرب وجوه

أنا بني النائم و اليقظان رأيت رجال : و أقبلت قريش فلما نزلوا اجلحفة رأى جهيم بن الصلت بن خمرمة رؤيا فقال 
قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبو احلكم بن هشام و أمية بن : قد أقبل على فرس له حىت وقف مث قال 

خلف ـ و فالن و فالن مث ضرب يف لبة بعريه و أرسله يف العسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إال أصابه من 
فلما رأى أبو ! هذا نيب آخر من بين املطلب سيعلم غدا من املقتول إن حنن التقينا : دمه فبلغ أبا جهل رؤياه فقال 

رجتم لتمنعوا عريكم و أموالكم و قد جنامها اهللا فارجعوا إنكم خ: سفيان أنه قد أحرز عريه أرسل إىل قريش قال 
ـ ! و اهللا ال نرجع حىت نرد بدرا : فقال أبو جهل  ـ و كان بدر مومسا من مواسم العرب جيتمع هلم هبا سوق 



و فنقيم عليه ثالثا و ننحر اجلزور و نطعم الطعام و نسقي اخلمر و تعزف علينا القيان فتسمع بنا العرب و مبسرينا 
  مجعنا مث رحلت قريش حىت نزلت العدوة القصوى من بدر 

فقام ! أشريوا علي أيها الناس : و ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرق الظبية دون بدر استشار الناس فقال 
نا ألمر اهللا أمض ب! يا رسول اهللا : أبو بكر فقال و أحسن مث قام عمر فقال مثل ذلك مث قام املقداد بن األسود فقال 

و } اذهب أنت و ربك فقاتال إنا ههنا قعدون { فنحن معك و اهللا ال نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل ملوسى 
لو سرت بنا إىل برك الغماد جلالدنا معك ! لكن اذهب أنت و ربك فقاتال إنا معكما مقاتلون و الذي بعثك باحلق 

  ه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريا و دعا له خبري فقال ل! من دونه حىت تنتهي إليه رسول اهللا 
و إمنا يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األنصار و ذلك أهنم كانوا عدد ! أشريوا علي أيها الناس : مث قال 

قد آمنا بك و صدقناك و : أجل فقال سعد : قال ! كأنك يا رسول اهللا إمنا تريدنا : الناس فقال سعد بن معاذ 
شهدنا مبا جئت به أنه احلق و أعطيناك مواثيقنا و عهودنا على السمع و الطاعة فامض بنا يا نيب اهللا ملا أردت فنحن 

استعرضت هذا البحر و خضت بنا خلضناه معك ما بقي منا رجل و ما نكره أن تلقى بنا ! معك و الذي بعثك لو 
فسر بذلك رسول اهللا !  يريك منا بعض ما تقر به عينك عدونا غدا إنا لصرب عند احلرب صدق عند اللقاء لعل اهللا

صلى اهللا عليه و سلم مث ركب و رجل من أصحابه قدام اجليش و مضى حىت وقف على شيخ قريبا من بدر فقال له 
قال رسول اهللا صلى اهللا ! ما أنا خمربك حىت ختربين من أنت : ما بلغك عن حممد و أصحابه ؟ فقال ! أيها الشيخ : [ 
نعم فقال الشيخ بلغين أن حممدا و : أذاك بذاك ؟ قال : إذا أخربتنا أخربناك من حنن فقال الشيخ : ليه و سلم ع

أصحابه خرجوا يوم كذا و كذا فإن يكن الذي أخربين صدقين فهم اليوم بكذا و كذا ـ باملنزل الذي كان فيه 
كذا و كذا فإن يكن الذي أخربين صدقين فهم اليوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بلغين أن قريشا خرجوا يوم 

مث ] ممن أنت ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنن من ماء : بكذا و كذا ـ باملنزل الذي هم فيه مث قال 
  انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أصحابه 

رواية لقريش و فيها غالم لبين العاص و غالم  و أصاب علي بن أيب طالب و الزبري بن العوام و سعد بن أيب وقاص
ملنبه بن احلجاج فأتوا هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم يصلي فقالوا 

حنن سقاة قريش بعثونا لنسقي هلم املاء فكره القوم خرب قريش و رجوا أن يكونا أليب : من أنتما ؟ فقاال : هلما 
حنن أليب سفيان فأمسكوا : من أنتما ؟ أال أليب سفيان ؟ فأنكرا فضربومها فلما آذومها قاال : ان فقالوا هلما سفي

إذا صدقاكم ضربتمومها و إذا : [ عنهما فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صالته وأقبل عليهم فقال 
خلف : أين قريش ؟ قاال : ملن أنتما ؟ فأخرباه مث قال : ل مث دعامها فقا! و اهللا إهنما لقريش ! كذباكم تركتمومها 

ما : ما عددهم ؟ قاال : هم كثري قال : و كم هم ؟ قاال : هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى من الوادي قال 
م بني ه: يوما عشرا و يوما تسعا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فكم تنحر يف اليوم ؟ قاال : ندري قال 

فمن فيهم من أشراف قريش ؟ فسميا عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة يف رجال : مث قال هلما ] التسعمائة إىل األلف 
عتبة : العباس بن عبد املطلب و من بين عبد مشس : من قريش و كان الذي ينحر لقريش تسعة رهط من بين هاشم 

النضر بن : ل و طعيمة بن عدي بن نوفل و من بين الدار احلارث بن عامر ابن نوف: بن ربيعة و من بين نوفل 
أمية بن خلف و من : أبو جهل بن هشام و من بين مجح : حكيم بن حزام و من بين خمزوم : احلارث و من بين أسد 

سهيل بن عمرو مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : منبه بن احلجاج و من بين عامر بن لؤي : بين سهم 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ كبدها وبعث اهللا السماء فأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : [ سلمني فقال امل



مث رحل رسول اهللا صلى اهللا ] سلم و املسلمني ماء لبدهلم األرض و أصاب قريشا ماء مل يقدروا أن يرحتلوا معه 
فإنه قد و عدين إحدى الطائفتني فكأين أنظر إىل مصارع سريوا على بركة اهللا : [ عليه و سلم باملسلمني و قال هلم 

مث مضى يبادر قريشا إىل املاء حىت إذا جاء أدىن من ماء بدر نزل به فقال حباب بن املنذر ابن اجلموح أحد ] القوم 
هو الرأي و  أرأيت هذا املنزل ؟ أمنزل أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتقدمه و ال نتأخر عنه أم! يا رسول اهللا : بين سلمة 

فإن هذا ليس لك مبنزل فاهنض حىت نأيت أدىن : قال ] بل هو احلرب و الرأي و املكيدة : [ احلرب و املكيدة ؟ قال 
قليب القوم فنزله مث نغور ما سواه من القلب مث نبين حوضا فنمأله مث نقاتل القوم فنشرب و ال يشربون فقال 

رت بالرأي مث هنض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سار حىت إذا أتى قد أش: [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
: فقال سعد بن معاذ ] أدىن ماء من القوم نزل و بىن حوضا على القليب و قذفوا فيه اآلنية مث أمر بالقلب فغورت 
أظهرنا على عدونا كان  يا نيب اهللا أال نبين لك عريشا تكون فيه و نعد عندك ركائبك مث نلقى عدونا فإن أعزنا اهللا و

ذلك ما أحببنا و إن كان علينا يا نيب اهللا جلست على ركائبك فلحقت مبن وراءنا من قومنا فقد ختلف عنك أقوام 
و ما حنن بأشد حبا لك منهم و لو ظنوا أنك تلقى حربا ما ختلفوا عنك مينعك اهللا هبم يناصحونك و جياهدون معك 

ه و سلم خبري و بىن له عريش فقعد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر فدعا له رسول اهللا صلى اهللا علي
هذه قريش قد أقبلنا ! اللهم : [ و ارحتلت قريش حني أصبحت فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

و رأى رسول اهللا ] ة اللهم فاحنهم الغدا! فنصرك الذي وعدتين ! خبيالئها و فخرها حتادك و تكذب رسلك اللهم 
إن يك يف أحد من القوم خري ففي صاحب اجلمل : [ صلى اهللا عليه و سلم عتبة بن ربيعة على مجل له أمحر فقال 

فلما نرلت قريش أقبل نفر منهم حىت أقبلوا حوض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهم ] األمحر إن يطيعوه يرشد 
دعوهم مبا شرب رجل منهم شربة إال قتل غري حكيم بن حزام [ عليه و سلم حكيم بن حزام فقال النيب صلى اهللا 

 [  
فلما اطمأنت قريش بعثوا عمري بن وهب اجلمحي فقالوا احرز لنا حممد و أصحابه فاستحال عمري بن وهب بفرس 

أنظر هل هلم  ثالمثائة رجل يزيدون قليال أو ينقصون قليال و لكن امهلوين حىت: حول العسكر مث رجع إليهم فقال 
ما رأيت شيئا و لكين رأيت يا : من كمني و مدد فضرب يف الوادي حىت أبعد فلم ير شيئا فرجع له إليهم فقال 

ما ! معشر قريش الباليا حتمل املنايا نواضح بثرب حتمل املوت الناقع قوم ليس هلم منعة و ال ملجأ إال سيوفهم و اهللا 
منا فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خري العيش بعد ذلك فروا رأيكم فلما  أرى أن يقتل رجل منهم حىت يقتل رجال

أنت كبري قريش و سيدها و ! يا أبا الوليد : مسع بذلك حكيم بن حزام مشي يف الناس حىت أتى عتبة بن ربيعة فقال 
ترجع بالناس و حتمل  :و ما ذاك يا حكيم ؟ قال : قال ! فهل لك أن ال تزال تذكر خبري آخر الدهر ! املطاع فيها 

قد فعلت أنت على بذلك إمنا هو حليفي فعلي عقله ـ يعين عمر بن احلضرمي ـ و ما أصيب : أمر حليفك قال 
ـ يعين أيب جهل مث قام عتبة فقال  يا معشر : من ماله و لكن أنت ابن احلنظلية فإين ال أخشى على الناس غريه 

لئن أصبتموه ال يزال الرجل ينظر يف وجه الرجل ! مدا و أصحابه و اهللا إنكم و اهللا ما تصنعون بأن تلقوا حم! قريش 
يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجال من عشريته فارجعوا و خلوا بينه و بني حممد و سائر العرب فإن 

كان غري ذلك ألقاكم و مل تعرضوا منه ما تريدون فجاء حكيم بن حزام أبا جهل  أصابوه فذلك الذي أردمت و إن
إن عتبة أرسلين إليك بذلك بكذا و كذا فقال ! يا أبا احلكم : فوجده قد نثل درعا له من جراهبا و هو يهنئها فقال 

مث ! اهللا بينا و بني حممد  انتفخ و اهللا سحره حني رأى حممدا و أصحابه كال و اهللا ال نرجع حىت حيكم: أبو جهل 
هذا : مث بعث إىل عامر بن احلضرمي فقال ! اقطعنا الرحم و أتانا مبا ال نعرف فاحنه الغداة ! اللهم : قال أبو جهل 



حلفيك عتبة يريد أن يرجع بالناس و قد رأيت ثأرك بعينك و اهللا ما ذلك بعتبة و لكنه قد عرف أن ابنه فيهم و أن 
و : ا هم آكلة جزور و قد رأيتم ثأركم فقم فانثل مقتل أخيك فقام عامر بن احلضرمي مث صرخ حممدا و أصحابه إمن

فحميت احلرب و محى الناس و استوثقوا فأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة فلما ! و اعمراه ! اعمراه 
س عتبة بيضة ليدخلها رأسه فما وجد مث التم! سيعلم املصفر إسته من انتفخ سحره : بلغ عتبة قول أيب جهل قال 

يف اجليش بيضة تسعه من عظم هامته فلما رأى ذلك اعتم على رأسه بعمامة له و خرج األسود بن عبد األسد 
فلما خرج يريد ! أعاهد اهللا ألشربن من حوضهم أو ألهدمنه أو ألموتن دونه : املخزومي و كان رجال شرسا فقال 

املطلب فلما التقيا ضربه محزة فأطن قدميه بنصف ساقه و هو دون احلوض فخبا إىل احلوض خرج إليه محزة بن عبد 
  احلوض فاقتحم فيه و اتبعه محزة بضربة أخرى فقتله يف احلوض 

مث خرج عتبة بن ربيعة بني أخيه شيبة بن ربيعة و ابنه الوليد بن عتبة فلما دنا إىل الصف دعا إىل الرباز فخرج إليه 
رهط من : عوف و معوذ ابنا احلارث ـ و أمهما عفراء ـ و ابن رواحة فسأهلم فقالوا : نصار فتية ثالثة من األ

يا حممد اخرج إلينا أكفاءنا من : أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة إمنا نريد قومنا مث نادى مناديهم : األنصار فقال عتبة 
قم يا عبيدة ! قم يا علي بن أيب طالب ! املطلب قم يا محزة بن عبد [ قومنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و كان أسن القوم فبارز عتبة بن ربيعة و بارز محزة شيبة بن ربيعة و بارز علي بن أيب طالب الوليد بن ! بن احلارث 
  ] عتبة 

كالمها أثبت فأما محزة فلم ميهل شيبة أن قتله و مل ميهل علي الوليد أن قتله و اختلف عبيدة و عتبة بينهما ضربتان 
صاحبه و كر محزة و علي على عتبة و احتمال صاحبها فحازاه إىل أصحابه مث تزاحف الناس و دنا بعضهم من بعض 

ألصحابه أن ال حتملوا حىت آمركم و هو يف العريش مع أيب بكر ليس يف [ و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اللهم إن هتلك هذه العصابة اليوم ال : النصر و يقول فيما يقول  العريش معه غريه و هو يناشد اهللا ما و عده من

أقصر من مناشدتك اهللا فإن اهللا موفيك مبا وعدك و شجع اهللا املسلمني على ! و أبو بكر يقول يا رسول اهللا ] تعبد 
ابشر : مث قال لقاء عدوهم و قللهم يف أعينهم حىت طمعوا فيهم و خفق رسول اهللا خفقة و هو يف العريش مث انتبه 

أتاك نصر اهللا و عونه فبعث اهللا املالئكة مسومني فكان أبو أسيد مالك بن : أبا بكر هذا جربيل معتجر بعمامة يقول 
لو كنت معكم ببدر اآلن و معي بصري ألريتكم الشعب الذي خرجت : ربيعة شهد بدرا قال بعد أن ذهب بصره 

ل املالئكة يف غزاة إال ببدر و إمنا كانت تنصر و تعني و كانت عليهم الأشك و ال أمتري و مل تقات! منه املالئكة 
  عمائم بيض قد أرسلوها يف ظهورهم 

: [ مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حفنة من احلصى بيده و خرج من العريش فاستقبل القوم و قال 
قاتلهم رجل اليوم فيقتل صابرا حمتسبا مقبال ال ي! و الذي نفسي بيده : [ مث نفخهم هبا مث قال ] ! شاهت الوجوه 

أرأيت إن ! يا رسول اهللا : فقال عمري بن احلمام أحد بين سلمة و يف يده مترات ] ! غري مدبر إال أدخله اهللا اجلنة 
فألقي التمرات من يده و تقدم فقاتل حىت قتل مث قال ] لك اجلنة : [ قاتلت حىت قتلت مقبال غري مدبر ما يل ؟ قال 

امحلوا و من لقي العباس منكم فليدعنه فإنه أخرج مستكرها فقال أبو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه 
فبلغ ! و اهللا لئن لقيته ألجلمنه السيف ! أنقتل آباءنا و أبناءنا و إخواننا و نترك العباس : حذيفة بن عتبة بن ربيعة 

أيضرب و جه عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و ! يا أبا حفص : [ عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوله فقال ل
فكان أبو حذيفة بعد ذلك يقول ! و اهللا لقد نافق ! دعين أضرب عنقه يا رسول اهللا : ؟ فقال عمر ] سلم بالسيف 

م اليمامة ما أنا بآمن من تلك الكلمة اليت قلت و ال أزال منها خائفا إال أن تكفرها عين الشهادة ـ فقتل يو: 



شهيدا و كان العباس قد أسلم مبكة و لكنه كان خاف قومه فيكتم إسالمه فحمل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم على املشركني فلم يكن إال اهلزمية فقتل اهللا من قتل من صناديد قريش و أسر من أسر منهم فلما و ضع 

و سلم يف و جه سعد بن معاذ الكراهة فقال له صلى اهللا عليه  القوم أيديهم يأسرون رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه
قال ! أجل يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال ] ! لكأنك تكره ما يصنع الناس ! و اهللا يا سعد : [ و سلم 

كان ذلك كانت هذه أول وقعة أوقعها اهللا بأهل الشرك فكان اإلثخان يف القتل أعجب إيل من استبقاء الرجال و : 
يوم اجلمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان و املسلمون ثالمثائة و ثالثة عشر نفسا منهم أربعة و سبعون 

رجال من قريش و املهاجرين و سائر من األنصار و املشركون تسعمائة و مخسون مقاتال فقتل من املسلمني يف ذلك 
عمري بن أيب : احلارث بن املطلب و من بين زهرة بن كالب من بين املطلب عبيدة بن : اليوم من قريش ستة أنفس 

عاقل بن : وقاص أخو سعد و ذو الشمالني ابن عبد عمرو بن نضلة حليف هلم من خزاعة و من بين عدي بن كعب 
  صفوان بن بيضاء : البكري حليف هلم من بين سعد بن ليث و مهجع موىل عمر و من بين احلارث بن فهر 

: سعد بن خيثمة و مبشر بن عبد املنذر و من بين احلارث بن اخلزرج : من بين عمرو بن عوف  و قتل من األنصار
عمري بن احلمام و من بين حبيب بن عبد احلارثة : يزيد بن احلارث و هو الذي يقال له ابن فسحم و من بين سلمة 

قة بن احلارث و من بين غنم بن حارثة ابن سرا: رافع بن املعلى و من بين النجار : بن مالك بن غضب بن جشم 
  عوف و معوذ ابنا احلارث بن رفاعة بن سواد و مها ابنا عفراء : مالك بن النجار 

فجميع من استشهد من بين قريش و األنصار أربعة عشر رجال و قتل علي بن أيب طالب يف ذلك اليوم الوليد بن 
ال ختلصنا يف اهللا بعد اليوم ! و اهللا : عاله بالسنة قال  عتبة بن ربيعة و قتل طعيمة ابن عدي بن نوفل أخاطعمة فلما

أبدا و شارك محزة يف قتل عتبة بن ربيعة و قتل عامر بن عبد اهللا األمناري حليف بين عبد مشس و قتل النضر بن 
ص احلارث بن كلدة أحد بين عبد مناف و قتل العاص بن سعيد بن العاص بن أمية و قتل عمر بن اخلطاب خاله العا

  بن هشام بن املغرية 
  فجميع من قتل من املشركني يف ذلك اليوم أربعة و سبعون رجال و أسر مثل ذلك 

مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يلتمس أبو جهل فسمع معاذ بن عمرو بن اجلموح و هو يطلبه مجاعة من 
نه أبو جهل جعله من شأنه و قصد حنوه فلما أمكن ال يصلون إليك فلما مسعها علم أ! أبا احلكم : املشركني يقولون 

منه محل عليه و ضربه ضربة فقطع قدمه بنصف ساقه و كان عكرمة بن أيب جهل ابنه معه فحمل على معاذ فضربه 
ضربة على عاتقه طرح يده فتعلقت جبلدة من جنبه و ترك أبا جهل و أجهضه القتال فقاتل عامة يومه وإنه يسحب 

منه فلما آذته وضع عليها قدمه حىت طرحها و عاش بعدها بال يد حىت كان زمن عثمان و مر معوذ يده خلفه جبلدة 
  بن عفراء بأيب جهل و هو مطروح فضربه حىت أثر فيه و تركه و به رمق 

 و: قال ! أخزاك اهللا يا عدو اهللا : مث مر عبد اهللا بن مسعود فوجده بآخر رمق فعرفه فوضع رجله على عاتقه مث قال 
هللا و لرسوله و ملا رآه أبو جهل : أخربين ملن الدائرة اليوم ؟ فقال ابن مسعود ! مباذا أخزاين هل إال رجل قتلتموه 

يا رسول : فاحتز عبد اهللا رأسه مث جاء به فقال ! لقد ارتقيت يا رويعى الغنم مرتقى صعبا : قد وطي عنقه قال له 
؟ فقال ابن مسعود ] آهللا الذي ال إله غريه : [  صلى اهللا عليه و سلم هذا رأس عدو اهللا أيب جهل فقال النيب! اهللا 

و كان عبد الرمحن بن : فحمد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ذلك ! نعم و اهللا الذي ال إله غريه : 
 أعرف الرمحن فإين ال: نعم فيقول أمية : أرغبت عن اسم مساك أبوك ؟ فيقول : عوف صديقا ألمية ابن خلف مبكة 

فاجعل بيين و بينك شيئا أدعوك به أما أنت فال جتيبين بامسك األول و أما أنا فال أدعوك مبا ال أعرف فقال له عبد 



فأنت عبد اإلله فكان يسميه يف مكة عبد اإلله فمر به عبد الرمحن بن عوف يف املعركة : قل ما شئت قال : الرمحن 
فلم جيبه عبد الرمحن قال ! عبد عمرو : درع حيملها فلما رآه أمية بن خلف قال و هو واقف و معه ابنه و مع عبد أ

نعم و اهللا هو اهللا إذا : أنا خري لك من هذه األدرع اليت معك فقال عبد الرمحن : نعم فقال : فقال ! يا عبد اإلله : 
من الرجل منكم املعلم ! د اإلله يا عب: فطرح عبد الرمحن األدرع و أخذ بيده و يد ابنه فقال له أمية بن خلف ! 

ذلك الذي فعل بنا األفاعيل فبينما عبد الرمحن : ذلك محزة بن عبد املطلب فقال : بريشة نعامة يف صدره ؟ قال 
أسريى ! أي بالل : فقال عبد الرمحن ! ال جنوت إن جنا ! رأس الكفر أمية بن خلف : يقودمها إذ رآمها بالل فقال 

: مث صرخ بأعلى صوته ! ال جنوت إن جنا : أتسمع يا ابن السوداء قال : فقال عبد الرمحن ! ا ال جنوت إن جن: فقال 
فأحاط به املسلمون و عبد الرمحن يذب عنه فخالف ! ال جنوت إن جنا ! رأس الكفر أمية بن خلف ! يا أنصار اهللا 

فعالهم املسلمون ! ين عنك شيئا انج بنفسك فو اهللا ما أغ: رجل بالسيف فضرب ابنه فوقع فقال عبد الرمحن 
اذهب أدرعي و فجعين بأسريي و ! يرحم اهللا بالال : بأسيافهم حىت فرغوا منهما فكان عبد الرمحن يقول بعد ذلك 

أسر أبو اليسر كعب بن عمرو العباس بن عبد املطلب و أوثقه فبات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك الليلة 
عليك ! يا رسول اهللا : فأطلق من وثاقه فقال املسلمون ] مسعت حنني العباس يف وثاقه : [ ساهرا فقيل له فقال 

ألن اهللا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مل ؟ قال ! ال يصلح : بالعري ليس دوهنا شيء فناداه وهو أسري 
  وعدك إحدى الطائفتني و قد أعطاك ما وعدك 

! يا رسول اهللا : ؟ فقال أبو بكر ] ما تقولون يف هؤالء األسرى : [ م للمسلمني مث قال النيب صلى اهللا عليه و سل
كذبوك و أخرجوك قدمهم قدمهم فاضرب : قومك و أهلك استبقهم واستأهنم لعل اهللا أن يتوب عليهم و قال عمر 

} فمن تبعين فإنه مين  {: إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! أعناقهم 
  ـ اآلية } رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا { : اآلية و إن مثلك يا عمر مثل نوح قال 

من أسر أم حكيم فليخل سبيلها فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مث نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ها بذوابتها فلما مسع منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلم أمنها و كان أسرها رجل من األنصار و كتف

يا أهل القليب ! [ مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالقليب فطرح فيه جيف املشركني مث وقف عليهم فقال 
ي قوما نتاد! يا رسول اهللا : فقال املسلمون ] ! هل وجدمت ما وعد ربكم حقا ؟ فإين وجدت ما وعدين ريب حقا ! 

مث قام رسول اهللا صلى اهللا ] لئن كنتم تسمعوهنا لقد مسعوها : [ قد ماتوا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عليه و سلم يعرضهم ثالثا 

و بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالفتح إىل أهل املدينة فبعث عبد اهللا بن رواحة بشريا إىل أهل العالية و زيد 
ة إىل أهل السافلة فقدم زيد املدينة والناس يسوون على ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رقية اليت بن حارث

كانت حتت عثمان فكان عثمان استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التخلف عن بدر ليقيم على امرأته رقية 
ضرب له بسهمه وحده فلما فرغوا من دفنها أتاهم  و هي عليلة فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك و

قتل عتبة بن : اخلرب بفتح اهللا املسلمني فجاء أسامة بن زيد أباه و هو واقف باملصلى قد غشيه الناس و هو يقول 
أحق هذا ؟ ! يا أبتاه : ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبو احلكم بن هشام و زمعة ابن األسود و العاص بن هشام فقال 

  ما هذا إال أباطيل فلم يصدقوه ؟ حىت جيء هبم مصفرين مغللني : فقال املنافقون ! نعم يا بين : ل فقا
ما وراءك ؟ : و كان أول من قدم مكة من قريش باخلرب مبصاهبم احليسمان بن جابس بن عبد اهللا املدجلي فقيل له 

و : ية بن خلف فقال صفوان بن أمية ابن خلف قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبو احلكم هشام و أم: فقال 



و قد و ! ها هو ذلك جالس يف احلجر : ما فعل صفوان بن أمية ؟ قال : اهللا إن يعقل هذا مبا يقول فسلوه عين فقال 
  اهللا رأيت أباه و أخاه حني قتال 

ث مكانه العاص بن هشام مث قدم أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب مكة و كان أبو هلب قد ختلف عن بدر و بع
هلم يا ابن أخي فعندك اخلرب فجلس إليه و الناس قيام عليهما : فلما رأى أبو هلب أبا سفيان بن احلارث مقبال قال 

إن هو إال لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا حىت ! ال شيء واهللا : كيف كان أمر الناس ؟ قال ! يا ابن أخي : فقال 
ا كيف شاءوا و أمي اهللا مع ذلك ما ملت الناس ألنا لقينا رجاال بيضا على خيل بلق بني قتلونا كيف شاءوا و أسرون

فعاش أبو هلب بعد هذا اخلرب سبعة أيام و رماه اهللا بالعدسة فمات فدفنوه ! السماء و األرض واهللا ال يقوم له شيء 
اهللا عليه و سلم و أصحابه فيشمتوا  بأعلى مكة و كانت قريش ال تبكي على قتالها خمافة أن يبلغ رسول اهللا صلى

  هبم 
قد كان رسول اهللا : فقال الذين مجعوا املتاع : و ملا وقع بأيدي املسلمني ما وقع من املشركني اختلفوا فكانوا ثالثا 

لوال حنن ما أصبتموه و ! و اهللا : صلى اهللا عليه و سلم نفل كل امرئ ما أصاب و قال الذين كانوا يطلبون العدو 
شغلنا عنكم القوم حىت أصبتم ما أصبتم و قال احلرس الذين كانوا حيرسون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حنن

ما أنتم أحق به منا لو أردنا أن نقبل العدو حني منحونا أكتافهم و أن نأخذ ! و اهللا : خمافة أن خيالف إليه العدو 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرة العدو فقمنا دونه فما  و لكنا خفنا على! املتاع حني مل يكن أحد دونه فعلنا 

من صنع كذا فله كذا فتنازعوا يف ذلك شباب : و ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلم ! أنتم أحق به منا 
يه و الرجال و بقيت الشيوخ حتت الرايات فلما كان القائمون جاؤا يطلبون الذي جعل هلم رسول اهللا صلى اهللا عل

ال تستأثروا علينا فإنا كنا وراءكم و كنا حتت الرايات و لو أنا كشفنا لكشفتم إلينا فتنازعوا : سلم فقال الشيوخ 
ـ إىل آخر السورة فانتزع اهللا ذلك من أيديهم و جعله إىل رسول اهللا } يسألونك عن األنفال { فأنزل اهللا تعاىل 

  هللا عليه و سلم الغنائم عبد اهللا بن كعب املازين صلى اهللا عليه و سلم فوىل رسول اهللا صلى ا
مث رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بدر بعد ثالث يريد املدينة و محل األسارى معه فلما احندر من بدر إذا 

بطلحة بن عبيد اهللا و سعيد بن زيد قد أقبال من احلوران فضرب هلما النيب صلى اهللا عليه و سلم بسهميهما و 
رمها فلما بلغ النيب الصفراء و بينهما و بني املدينة ثالث ليال أمر بقتل النضر بن احلارث و كان أسريا قتله علي أج

من للصبية : بن أيب طالب فلما بلغ عرق الظبية قتل عتبة بن أيب معيط فقال عتبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  نار ال: يا حممد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مث قسم الغنائم بني الناس بالصفراء و بني الصفراء و بني بدر سبعة عشر ميال قسمها على من حضر بدرا و أخذ 
  سهمه مع املسلمني 

مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل إىل املدينة قبل األسارى بيوم مث قدم باألسارى يوم الثاين فلما بلغوا 
واهللا إن ! ما الذي هتنئون به : نؤوهنم بفتح اهللا عليهم فقال سلمة بن سالمة بن وقش الروحاء لقيهم املسلمون يه

! يا ابن أخي : [ فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال ! لقينا إال عجائز صلعا كالبدن املعلقة ننحرها 
  ] أولئك املأل من قريش 

افد نفسك و بين أخيك عقيل بن أيب طالب و : بد املطلب مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للعباس بن ع
إين كنت ! نوفل بن احلارث و حليفك عتبة بن عمر أحد بين احلارث ابن فهر فإنك ذو مال فقال يا رسول اهللا 

اهللا أعلم بإسالمك إن يكن ما تذكر : [ مسلما و لكن القوم استكرهوين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



 جيزيك بذلك فأما ظاهر أمرك فكان علينا فافد نفسك و قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ منه حقا فاهللا
ال ذلك شيء أعطانا اهللا منك : [ فاحسبها من فدائي قال ! يا رسول اهللا : فقال العباس ] عشرين أوقية من ذهب 

فأين املال الذي و ضعته مبكة حني : [ ليه و سلم فإنه ليس يل مال فقال رسول اهللا صلى اهللا ع: فقال العباس ] 
إن أصبت يف سفري فللفضل كذا و لقثم كذا و : خرجت عند أم فضل بنت احلارث فليس معكما أحد فقلت هلا 

ما علم هبذا أحد من الناس غريي و غريمها و إين ألعلم أنك رسول ! فو الذي بعثك باحلق : ؟ قال ] لعبد اهللا كذا 
  اهللا 

قريش يف فك األساري جبري بن مطعم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتل النيب صلى اهللا عليه و سلم  مث بعث
من قتل منهم و فادى من فادى منهم و من مل يكن له مال من عليهم و فادى من كان من العرب فيهم بأربعني أوقية 

  من كان منهم من املوايل بعشرين أوقية يف 

  غزوة بدر

فقال النيب صلى اهللا عليه } فكلوا مما غنمتم حالال طيبا { ـ إىل قوله } لوال كتب من اهللا سبق ملسكم { و نزلت 
مل حتل الغنائم لقوم سود الرءوس من قبلكم و ذلك أن اهللا جل و عال رأى ضعفكم فطيبها لكم و كانت : [ و سلم 

  ] الغنائم فيما قبل تنضد فتجيء النارفتأكلها 

ن بن سفيان أنبأنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا يزيد بن هارون أنا محاد بن سلمة عن عاصم بن أيب النجود أخربنا احلس[ 
اعملوا : إن اهللا أطلع على أهل بدر فقال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

  ] ما شئتم فقد غفرت لكم 
اهللا عليه و سلم من املهاجرين و األنصار ثالمثائة و ثالثة عشر نفسا ـ عدد  شهد بدرا مع رسول اهللا صلى: قال 

أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ـ و إين ذاكر ما حيضرين من أساميهم على قبائلهم لكيال يبعد على 
  سالك سبيل العلم الوقوف على أساميهم إن وفقه اهللا لذلك 

محزة بن عبد : ريش مث من بين هاشم و من بين املطلب ابىن عبد مناف فنبدأ من ذلك من شهد منهم بدرا من ق
املطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و علي بن أيب طالب بن عبد املطلب و زيد بن 

اهللا عليه حارثة بن شر حبيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس الكليب و أنسة موىل رسول اهللا صلى 
و سلم و أبو كبشة موىل رسول اهللا و أبو مرثد كناز بن حصني ابن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد 
بن ظريف بن جالن بن غنم بن غين بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر و ابنه مرثد بن أيب مرثد حليفا 

: طح بن أثاثة بن املطلب و من بين تيم بن مرة بن كعب محزة بن عبد املطلب و حصني بن احلارث بن املطلب و مس
أبو بكر الصديق و امسه عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة و بالل بن رباح 

موىل أيب بكر و عامر بن فهرية موىل أيب بكر و طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مل حيضر بدرا و كان النيب صلى اهللا عليه و سلم بعثه لتجسس اخلرب فوافاهم و قد فرغ النيب صلى اهللا عليه و  مرة

  سلم من بدر و ضرب له بسهمه 
عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح : و من بين عدي بن كعب بن لؤي 
زيد بن اخلطاب بن نفيل و مهجع موىل عمر بن اخلطاب و هو أول قتيل قتل  بن عدي بن كعب بن لؤي و أخوه



ببدر و عامر ابن ربيعة و عمرو بن سراقة بن املعتمر بن أنس بن أذاة بن رباح بن عدي بن كعب و أخوه عبد اهللا 
بن متيم و خوىل بن  بن سراقة و واقد بن عبد اهللا بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة ابن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة

أيب خوىل و عاقل بن البكري و خالد بن البكري بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث و سعيد بن زيد بن 
عمرو و بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي مل حيضر 

لى اهللا عليه و سلم يتجسسان خرب العري فوافيا و قد فرغ رسول اهللا صلى بدرا كان مع طلحة بعثها رسول اهللا ص
  اهللا عليه و سلم من بدر فضرب هلما بسهميهما و أجرمها 

عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية ابن عبد مشس بن عبد مناف ختلف : و من بين عبد مشس بن عبد مناف 
على امرأته رقية و كانت عليلة أذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه و باملدينة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  سلم يف ذلك و ضرب له بسهمه و أجره و أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس 
عبد اهللا بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن : و من حلفائهم 

حرثان بن قيس بن مرة بن كبري بن غنم و شجاع بن وهب بن ربيعة و أخوه عقبة بن  خزمية و عكاشة بن حمصن بن
وهب بن ربيعة و يزيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم و أبو سنان أخو عكاشة بن 

نم و ربيعة بن أكثم حمصن بن حرثان و ابنه سنان بن أيب سنان و حمرز بن نضلة بن عبد اهللا بن مرة بن كبري بن غ
  ابن عمرو بن بكري بن عامر بن غنم و مالك بن عمرو 

عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن احلارث ابن زهرة بن كالب و سعد بن أيب : و من بين زهرة بن كالب 
  وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب و عمري بن أيب وقاص بن أهيب أخو سعد 

د بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مثامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهري بن ثور و من حلفائهم املقدا
بن ثعلبة بن مالك بن الشريد و مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن محالة بن غالب بن حملم ابن 

غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى  عائذة بن اهلون بن خزمية من القارة و ذو الشمالني بن عبد عمرو ابن نضلة بن
بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة و عبد اهللا بن مسعود بن احلارث بن مشخ بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن 

احلارث بن سعد بن هذيل و خباب بن األرت و صهيب بن سنان بن عبد عمرو بن الطفيل بن عامر بن جندلة و 
الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي و حاطب بن أيب : من بين أسد بن عبد العزى بن قصي 

عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن : بلتعة و سعد موىل حاطب و من بين نوفل بن عبد مناف 
  احلارث بن مازن بن منصور بن عكرمة و خباب موىل عتبة بن غزوان 

صعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي و كان صاحب م: و من بين عبد الدار بن قصي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر قتل يوم أحد و سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميله بن السباق 

  بن عبد الدار بن قصي 
مر بن خمزوم و مشاس بن عثمان بن أبو سلمة بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن ع: و من بين خمزوم بن يقظة 

الشريد بن هرمي بن عامر بن خمزوم و األرقم بن أيب األرقم و اسم أيب األرقم عبد مناف بن أسد بن عبد اهللا بن 
  عمر بن خمزوم و عمار بن ياسر و معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف 

مظعون ابن حبيب بن حذافة بن مجح و قدامة عثمان بن : و من بين مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي 
  بن مظعون و عبد اهللا بن مظعون ابن حبيب و معمر بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب 

  خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم : و من بين سهم بن عمرو بن هصيص 



مة بن عبد العزى بن أيب القيس بن عبد ابن غالب بن مالك بن حسل و عبد اهللا بن خمر: و من بين عامر بن لؤي 
ود بن نصر بن مالك بن حسل و عبد اهللا بن سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود و عمري بن عوف موىل 

  سهيل ابن عمرو و سعد بن خولة حليف له 
هيب بن ضبة بن أبو عبيدة بن اجلراح و امسه عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أ: و من بين احلارث بن فهر 

احلارث بن فهر و عمرو بن احلارث بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث و سهيل 
بن وهب بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث و أخوه صفوان بن وهب و مها ابنا بيضاء أمهما و عمرو 

  بن أيب سرح بن ربيعة بن هالل بن أهيب 
من شهد بدرا من املهاجرين و من ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسهمه و أجره من قريش فجميع 

  ثالثة و مثانون رجال 
و ممن شهد بدرا من األنصار مث من بين عبد األشهل بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس 

ن عبد األشهل و عمرو بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس بن زيد ب: 
أخوه و احلارث بن أوس بن معاذ بن النعمان و احلارث بن أنس ابن رافع بن امرئ القيس و سعد بن زيد بن مالك 

بن كعب بن عبد األشهل و سلمة بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعواء بن األشهل و عباد بن بشر بن وقش و 
ابت بن وقش و رافع بن يزيد بن كرز بن السكن بن زعواء بن عبد األشهل و احلارث بن خزمة بن سلمة بن ث

عدي بن أيب غنم ابن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن احلارث بن اخلزرج و حممد بن مسلمة ابن خالد بن 
دعة حليف هلم و أبو عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث حليف هلم و سلمة بن أسلم ابن حريش بن عدي بن جم

  اهليثم بن التيهان امسه مالك و عبيد بن التيهان حليف هلم و عبد اهللا بن سهل 
  قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر و عبيد بن أوس بن مالك بن سواد : و من بين سواد بن كعب 
  هلم  نصر بن احلارث و عبد اهللا بن طارق و معتب بن عبيد حليفان: و من بين رزاح بن كعب 

مسعود بن سعد بن عامر بن عدي بن جشم : و من بين حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس 
بن جمدعة بن حارثة بن احلارث وأبو عبس امسه عبد الرمحن بن جرب بن عمرو بن زيد بن جشم ابن جمدعة بن حارثة 

  بن احلارث و أبو بردة بن نيار و امسه هانئ حليف هلم 
عاصم بن ثابت بن أيب : من بين عمرو بن عوف مث من بين ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف  و

ـ بن عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة و معتب بن قشري بن مليل بن زيد بن  األقلح ـ و أبو األقلح قيس 
اهب بن العكيم بن ثعلبة بن جمدعة العطاف وعمرو بن معبد بن األزعر بن زيد بن العطاف و سهل بن حنيف ابن و

  بن احلارث بن عمرو 
مبشر بن عبد املنذر بن زنرب و سعد بن عبيد بن : و من بين أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 

النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية و عومي بن ساعدة بن عائش بن قيس و رافع بن عنجدة و عبيد بن أيب 
  لبة بن حاطب و قد قيل إن أبا لبابة بن عبد املنذر و احلارث بن حاطب شهدا بدرا عبيد و ثع

أنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن احلارث بن عبيد و سامل موىل بنت يعار و هو : و من بين عبيد بن زيد بن مالك 
معن بن : عتبة و من حلفائهم الذي يقال له سامل موىل أيب حذيفة بن عتبة و كانت بنت يعار حتت أيب حذيفة بن 

إن عاصم بن : عدي بن اجلد بن عجالن و ربعي بن رافع بن زيد بن حارثة بن اجلد بن عدي بن العجالن و قد قيل 
  عدي ابن اجلد بن العجالن رده النيب صلى اهللا عليه و سلم و ضرب له بسهمه 



و عاصم ابن قيس و أبو ضياح بن ثابت و سامل  عبد اهللا بن جبري بن النعمان: و من بين ثعلبة بن عمرو بن عوف 
  بن عمري و احلارث بن النعمان بن أيب خزمة و خوات بن جبري بن النعمان 

املنذر بن حممد ابن عقبة بن أحيحة بن اجلالح بن : و من بين جحجيب بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف 
ن بن عامر بن احلارث بن مالك بن عامر بن أنيف احلريش بن جحجيب وأبو عقيل بن عبد اهللا بن ثعلبة بن بيحا

  حليف له 
سعد بن خيثمة و املنذر بن قدامة و مالك : و من بين غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن األوس بن حارثة 

بن قدامة و ابن عرفجة و متيم موىل بين غنم بن سلم و من معاوية بين معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
جابر بن عتيك بن احلارث بن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية و النعمان بن عصر حليف له من بلى : 

  و ممالك بن منيلة حليف هلم 
عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة و خاجة بن زيد بن أيب زهري : و من بين احلارث بن اخلزرج 
  الد ابن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك بن امرئ القيس و خ

بشري بن سعد بن ثعلبة بن خالس بن زيد ابن مالك و سبيع بن قيس بن عيشة بن : و من بين زيد بن مالك بن ثعلبة 
مالك و عبادة بن قيس و مساك بن سعد و عبد اهللا بن عبس و يزيد بن احلارث ابن قيس و هو الذي يقال له ابن 

  سحم ف
عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد ابن احلارث بن اخلزرج الذي رأى النداء : و من بين جشم بن احلارث 

يف النوم و أخوه حريث بن زيد بن ثعلبة و خبيب بن إساف بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم و 
  سفيان بن بشر 

زيد بن املري ابن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة و متيم بن : رج و من بين جدارة بن عوف بن احلارث بن اخلز
  يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة و عبد اهللا بن عمري بن حارثة 

  عبد اهللا بن الربيع بن قيس بن عمرو بن عباد ابن األجبر : و من بين األحبر بن عوف 
بن مالك بن احلارث بن عبيد بن مالك و أوس بن خويل  عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب: و من بين عوف بن اخلزرج 

  بن عبد اهللا بن احلارث بن عبيد بن مالك 
زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزء و رفاعة بن عمرو بن زيد و : و من بين جزء بن عدي بن مالك بن سامل 

ن قشعر بن املقدم بن سامل بن غنم عقبة بن وهب بن كلدة و عامر بن سلمة بن عامر حليفان هلم و معبد بن عباد ب
  و يكىن معبد أبا مخيصة و عامر بن البكري حليفه 

نوفل بن عبد اهللا بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد : و من بين سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج 
و بن العجالن و عصمة بن بن غنم بن سامل و مليل بن وبرة ابن خالد بن العجالن بن زيد و عتبان بن مالك بن عمر

  احلصني بن وبرة بن خالد بن العجالن 
  أمية بن لوذان بن سامل بن ثابت بن هزال بن عمرو بن قربوس : و من بين قربوس بن غنم 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم و أخوه أوس بن : و من بين أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف 
  الصامت 

  النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد و هو من الذين يقال هلم القوافل : د بن فهر بن ثعلبة بن غنم و من بين دع
  مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن غنم : و من بين مرضخة بن غنم بن عوف 



  س و عمرو بن إياس الربيع بن إياس بن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان و ورقة بن إيا: و من بين لوذان بن غنم 
اجملذر بن زياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة و عباد بن اخلشخاش بن عمرو بن زمزمة و : و من حلفائهم 

عبد اهللا بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم و حناب بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم و عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية حليف 
  هلم 

أبو دجانة و امسه مساك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن : زرج و من بين ساعدة بن كعب بن اخل
  ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة و املنذر ابن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة 

دن و مالك بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج و أبو أسيد مالك بن ربيعة بن الب: و من بين البدن 
  مسعود 

  عبد اهللا بن حق بن أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف : و من بين طريف بن اخلزرج 
  كعب بن محار بن ثعلبة بن خالد و بسبس بن عمرو و ضمرة و زياد : و من حلفائه 

كعب خراش بن الصمة بن عمرو بن اجلموح بن زيد ابن حرام بن كعب بن غنم بن : و من بين جشم بن اخلزرج 
بن سلمة و متيم موىل خراش بن الصمة وعبد اهللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب و عمري بن احلمام 
بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب و احلباب بن املنذر بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب و معاذ بن عمرو 

اجلموح و عقبة بن عامر بن نابئ بن زيد بن حرام  بن اجلموح و معوذ ابن عمرو بن اجلموح و خالد بن عمرو بن
و حبيب بن األسود موالهم و ثابت بن ثعلبة بن زيد ابن احلارث بن حرام و هو الذي يقال له اجلذع و عمري بن 

  احلارث بن ثعلبة 
ر بن عبد اهللا بن اجلد بن قيس بن صخر بن خنساء و بشر بن الربار بن معرو: و من بين عبيد بن عدي بن غنم 

  صخر بن خنساء و الطفيل بن النعمان بن خنساء و عبد اهللا بن محري و خارجة بن محري حليفان هلم من أشجع 
جابر بن عبد اهللا بن رئاب بن النعمان بن سنان و عبد اهللا بن : و من بين النعمان بن سنان بن عبد بن عدي بن غنم 
  نعمان بن سنان عبد مناف بن النعمان بن سنان و خليدة بن قيس بن ال

جبار بن صخر بن أمية بن خناس و يزيد بن املنذر بن سرح بن خناس و عبد اهللا بن النعمان بن : و من بين خناس 
بلدمة بن خناس و الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة و سواد بن زريق بن ثعلبة و معبد بن قيس بن صخر ابن 

  حرام و عبد اهللا بن قيس بن صخر بن حرام 
سليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو ابن سواد و قطبة بن عامر بن حديدة أبو : بين سواد بن غنم بن كعب  و من

  املنذر و عنترة موىل سليم بن عمرو 
معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو : و من بين عدي بن نايب بن عمرو بن سواد بن كعب 

ادرة بن تزيد بن جشم و عبس بن عامر بن عدي بن نايب و ثعلبة بن غنمة بن أدى بن سعد بن علي بن أسد ابن س
بن عدي و أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد و عبد اهللا بن أنيس و عمرو بن طلق بن زيد بن 

  أمية بن سنان بن كعب و سهل بن قيس بن أيب كعب بن القني بن كعب 
سعد بن عثمان بن خلدة بن خملد و احلارث بن قيس بن خالد بن خملد و جبري : و من بين زريق بن عامر بن زريق 

بن إياس بن خالد بن خملد وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق و أسعد بن يزيد ابن الفاكه بن زيد 
و أخوه معاذ  بن خلدة بن عامر و الفاكه بن بشر بن الفاكه بن زيد بن خلدة و عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة

  بن ماعص و مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة 



رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن و أخوه خالد بن رافع و : و من بين العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق 
  عبيد بن زيد بن عامر بن العجالن 
عدي بن أمية بن بياضة و فروة بن زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن : و من بين بياضة بن عامر بن زريق 

عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر ابن بياضة و رخلية بن ثعلبة بن عامر بن بياضة و خالد بن قيس بن مالك بن 
  العجالن بن عامر بن بياضة و خليفة بن عدي بن عمرو مالك بن عامر بن فهرية ابن بياضة 

واذن بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب رافع بن املعلى بن ل: و من حبيب بن عبد احلارثة 
  بن عبد حارثة 

أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد : و من بين النجار و هو تيم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج 
  عوف بن غنم 

ب بن عبد العزى بن غزية و عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان و سراقة بن كع: و من بين عمرو بن عبد عوف 
  ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء ابن عسرية 

ـ : و من بين عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك  حارثة بن النعمان بن رافع بن زيد بن عبيد و سليم بن قيس بن قهد 
  و اسم قهد خالد ـ بن قيس بن ثعلبة ابن عبيد بن ثعلبة 

سهيل بن رافع بن أيب عمرو بن عائذ بن ثعلبة و عدي بن أيب الزغبا : مالك  و من بين عائذ بن ثعلبة بن غنم بن
  حليف هلم 

مسعود بن أوس بن زيد و أبو خزمية بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة و : و من بين زيد بن ثعلبة بن غنم 
  رافع بن احلارث بن سواد بن زيد 
رث و معوذ بن احلارث و معاذ بن احلارث و رفاعة بن احلارث بن عوف بن احلا: و من بين سواد بن مالك بن غنم 

سواد ـ و أمهم عفراء و النعمان بن عمرو بن رفاعة بن احلارث بن سواد و عامر بن خملد بن احلارث بن سواد و 
عبد اهللا بن قيس بن زيد بن سواد و قيس بن عمرو بن قيس و ثابت بن عمرو بن زيد و عصيمة و وديعة بن عمرو 

  حليفان هلم 
ثعلبة بن عمرو بن حمصن بن عمرو بن : و من بين عامر بن مالك بن النجار مث من بين عتيك بن عمرو بن مبذول 

عتيك و سهيل بن عتيك بن النعمان ابن عمرو بن عتيك و احلارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك كسر به بالروحاء 
  فرجع فضرب له النيب صلى اهللا عليه و سلم بسهمه 

  أيب بن كعب بن قيس بن عبيد و أنس ابن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد : من بين قيس بن عبيد بن زيد  و
أبو طلحة و امسه زيد بن سهل ابن األسود بن حرام بن عمرو بن : و من بين عدي بن عمرو بن مالك بن النجار 

  زيد مناة بن عدي و أوس بن ثابت بن املنذر ابن حرام 
حارثة بن سراقة بن احلارث بن عدي بن مالك : النجار مث من عدي بن عامر بن غنم بن النجار  و من بين عدي بن

بن عدي بن عامر و عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر و عمرو أبو خارجة بن قيس ابن 
امسه أسرية و ثابت بن  مالك بن عدي بن عامر و سليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك بن عدي و أبو سليط

خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي و عامر بن أمية بن زيد بن احلسحاس بن مالك بن عدي و سواد بن غزية بن 
  وهيب حليف هلم 

أبو األعور كعب بن احلارث بن ظامل بن عبس بن : و من بين حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 



كن بن قيس بن زعور بن حرام و سليم بن ملحان و حرام بن ملحان ـ و ملحان حرام بن جندب و قيس بن الس
  مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 

قيس بن صعصعة ـ و اسم أيب صعصعة عمرو بن زيد بن : و من بين مازن بن النجار مث من بين عوف بن مبذول 
قيس بن خملد : م و من بين ثعلبة بن مازن عوف بن مبذول و عبد ابن كعب بن عمرو بن عوف و عيصمة حليف هل

  بن ثعلبة بن صخر بن حبيب احلارث بن ثعلبة بن مازن 
النعمان عبد عمرو بن مسعود بن عبد األشهل و : و من بين مسعود بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار 

أخومها ألمهما و جابر بن خالد بن الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود و ابن احلارث بن ثعلبة بن كعب بن حارثة 
  عبد األشهل بن حارثة و سعد بن سهل بن عبد األشهل 

  كعب بن زيد بن مالك بن كعب بن حارثة و جبري بن أيب جبري حليف هلم : و من بين قيس بن مالك 
من األوس و فجميع من شهد بدرا من املسلمني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالمثائة و ثالثة عشر رجال 

  مائة و سبعون رجال من اخلزرج 
مث كان قتل عصماء و العصماء هذه بنت مروان من بين أمية بن زيد زوجها زيد بن احلصن اخلطمي كانت حترض 

على املسلمني و تؤذيهم و تقول الشعر فجعل عمري بن عدي عليه نذرا لئن رد اهللا رسوله ساملا من بدر ليقتلنها فلما 
اهللا عليه و سلم املدينة بعد فراغه من بدر عدا عمري بن عدي على عصماء فدخل عليها يف جوف  قدم النيب صلى

الليل خلمس ليال بقني من رمضان فقتلها مث حلق بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فصف مع الناس و صلى معه الصبح و 
؟ ] أقتلت عصماء : [ عمري بن عدي كأن صلى اهللا عليه و سلم يتصلخهم إذا قام يريد الدخول إىل منزله فقال ل

ال ينتطح فيها عنزان : [ هل علي يف قتلها شيء ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! نعم يا رسول اهللا : قال 
 [  

  و مات أبو قيس بن األسلت يف آخر شهر رمضان 
ن يغدو إىل املصلى مث خرج رسول مث خطب النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل الفطر بيوم و أمرهم بزكاة الفطر قبل أ

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الفضاء و العنزة ركزت بني يديه و صلى إليها من غري أذان و ال إقامة ركعتني مث 
خطب خطبتني بينهما جلسة و كانت العنزة للزبري بن العوام أعطاها إياه النجاشي فوهبها الزبري لرسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم 

شوال و ذلك أن املسلمني ملا قدموا املدينة و ادعتهم اليهود أن ال يعينوا عليهم أحدا فلما قفل رسول اهللا صلى  يف
مل يلق حممد أحدا من حيسن القتال لو لقينا : اهللا عليه و سلم من قتل بدر و رجع إىل املدينة أظهروا البغي و قالوا 

  اآلية } و إما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم {  للقي عندنا قتاال ال يشبه قتاهلم فأنزل اهللا
فصار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليهم حيمل لواءه محزة بن عبد املطلب و استخلف على املدينة أبا لبابة بن 
 عبد املنذر حىت أتاهم فحاصرهم مخس عشرة ليلة ال يطلع منهم أحد مث نزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
سلم فأمر هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكتفوا و أراد قتلهم فكلمه فيهم عبد اهللا بن أيب و أخذ جبمع درع 

خلو : [ ما أنا مبرسلك حىت هتبهم يل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال 
هللا عليه و سلم و املسلمون ما كان هلم من مال و كانوا صاغة مل مث أمر بإجالئهم و غنم رسول اهللا صلى ا] ! عنهم 

يكن هلم األرضون و ال قراب فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سالحهم و آلة صياغة و وىل أكثر ذلك 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حممد بن مسلمة مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبادة بن الصامت أن 



جيليهم و خيرجهم بذراريهم من املدينة فمضى هبم عبادة حىت بلغوا ذباب و أجالهم و هذه الغنيمة أول اخلمس 
  مخسها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اإلسالم أخذ منهم صفيه و مخسه و قسم أربعة أمخاسا على املسلمني 

و أفلت هبا نذر أن النساء و الدهن عليه حرام حىت يف ذي القعدة و ذلك أن أبا سفيان ملا رجع من الشام بالعري 
يطلب ثأره من حممد صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه فخرج يف مائيت راكب حىت أتى بين النضري و سلك النجدية 

و دق على حي بن أخطب بابه فأىب أن يفتح له و دق على سالم من مشكم ففتح له فقراه و سقاه مخرا و أخربه 
  لنيب صلى اهللا عليه و سلم و أخبار املدينة سالم بأخبار ا

فلما كان يف السحر خرج فمر بالعريض فإذا رجل معه أجري له معبد بن عمرو من املسلمني فقتلهما و حرق أبياتا 
هناك و تبنا و رأى أن ميينه قد بر فجاء اخلرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يف أثره يف مائيت رجل من املهاجرين و األنصار على املدينة أبا لباب بن عبد املنذر فأعجزهم أبو سفيان و و سلم 
  [ كان هو و أصحابه عامة زادهم السويق فجعلوا يلقون السويق يتخففون بذلك فسميت هذه الغزوة 

  غزوة السويق

 يلحقهم رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أثرهم فلما أعجزهم و مل] 
  املدينة 

و مات أبو السائب عثمان بن مظعون يف ذي احلجة مث ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج الناس يف 
املصلى و هي أول ضحية ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذبح كبشني أملحني أقرنني بيده و وضع رجله 

و مسى و كرب و ضحى املسلمون معه مث بىن علي بفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف  على صفاحهما
  ذي احلجة 

أخربنا أمحد بن علي بن املثىن ثنا أبو يعلي باملوصل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أيب إسرائيل ثنا سفيان بن عمرو بن [ 
من لكعب بن أشرف ؟ فإنه آذى اهللا و رسوله : عليه و سلم  دينار مسع جابر بن عبد اهللا يقول قال النيب صلى اهللا

إن هذا سألنا صدقة يف : بلى فأتاه فقال : أنا له يا رسول اهللا أتأذن يل أقول شيئا ؟ قال : فقال له حممد بن مسلمة 
و إين قد أتيتك فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حىت ننظر إىل أي شيء يصري شأنه : و اهللا قال : أمولنا قال و أيضا 

فارهنوين أبناءكم قالوا : كيف نرهنك نساءنا ؟ و كنت أمجل العرب قال : فارهنوا نسائكم قالوا : استسلفك قال 
رهني بوسق أو وسقني و لكنا نرهنك الألمة أي السالح فأتاه : كيف نرهنك أبناءنا ؟ تسب الدهر و تعري فيقال : 

إين : بن معاذ و عباد بن بشر و أبو نائلة فقال هلم حممد بن مسلمة و معه أبو عبس بن جرب و احلارث بن أوس 
عندي فالنة و : قال ! ما أطيب رحيك : نعم فمس و قال : حمبس رأسه و ممسكه فإذا قلت اضربوا فاضربوا فقال 

: م نعم فمس رأسه حىت استمكن منه قال هل: أتأذن يل أن أشم رأسك ؟ قال : هي أعظم نساء العرب مث قال له 
  ] اضربوا فضربوه حىت قتلوه فرجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربوه 

خرج كعب بن األشرف إىل مكة فقدمها و وضع رجله عند املطلب ابن أيب وداعة السهمي و جعل ينشد : قال 
ليب مث رجع األشعار و حيرض الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و يبكي على قتلى بدر من أصحاب الق

من لكعب بن األشرف ؟ فإنه قد آذى اهللا و رسوله : [ إىل املدينة فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
أنا إن تأذن أن أقول ـ يريد ـ كذبا يف احلرب فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن مسلمة : فقال ] 



أبو عبس بن جرب و عباد بن بشر بن وقش و أبو نائلة سلكان بن :  سلم فخرج حممد بن مسلمة و معه أربعة نفر
سالمة بن وقش و احلارث بن أوس بن معاذ بن أخي سعد بن معاذ فانتهوا إىل كعب بن األشرف و هو يف أطم من 

يتك أت: إن حممدا يأخذ صدقة أموالنا ـ و أراد املال منه ـ مث قال له : آطام املدينة فقال له حممد بن مسلمة 
أستسلفك فأرهن السالح مث جاء يغمر رأسه فلما استمكن منه ضربه و ضربوه حىت قتل و احتزوا رأسه و جاءوا به 

  إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة قرقرة الكدر حامل لواءه علي بن أيب طالب و استخلف على املدينة 

  و مل يلق كيدا  ابن أم مكتوم مث رجع
  مث زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم كلثوم ابنته األخرى من عثمان بن عفان يف أول شهر ربيع األول 

مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة بذي أمر يف شهر ربيع األول فلما بلغ رسول اهللا ذا أمر عسكر به ذا 
ه و سلم مطر فبل ثوبه مث نزع ثيابه فعلقها على شجرة ليسجفها و نام من غطفان أصاب رسول اهللا صلى اهللا علي

تفرد حممد من أصحابه و أنت ال جتد أخلى منه الساعة : حتتها فقالت غطفان لدعثور بن احلارث و كان شجاعا 
دعثور بن فأخذ سيفا صارما مث احندر و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مضطجع ينتظر جفوف ثيابه فلم يشعر إال ب

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! من مينعك مين ؟ يا حممد : احلارث واقف على رأسه بالسيف و هو يقول 
من مينعك : و دفعه جربيل يف صدره فوقع السيف من يده فأخذ رسول اهللا السيف مث قام على رأسه و قال ! اهللا 

أنت خري نيب : فلما وىل قال ] قم فاذهب لشأنك : [ عليه و سلم  ال أحد فقال له رسول اهللا صلى اهللا: مين ؟ قال 
فلما مسعت األعراب من غطفان برسول ] أنا أحق بذلك منك : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! يا حممد 

  نة اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلقت بذي اجلبال فلما أعجزوه رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املدي
  و ولد السائب بن يزيد ابن أخت منر 

و غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر مجادى األوىل حبران معدن بناحية الفرع مث رجع رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم و مل يلق كيدا 

ؤوس أموالنا فقال قد عور علينا حممد متجرنا و هو على طريقنا و إن أقمنا مبكة أكلنا ر: و ذلك أن قريشا قالت 
أنا أدلكم على رجل يسلك بكم طريقا ينكب على حممد وأصحابه لو سلكها : أبو زمعة بن األسود بن املطلب 

فرات بن حيان العجلي ـ و كان دليال فاستأجره : من هو ؟ قال : فقال صفوان بن أمية ! مغمض العينني الهتدى 
على ذات عرق مث على غمرة فلما بلغ اخلرب إىل رسول اهللا صلى صفوان بن أمية و خرج هبم يف الشتاء و سلك هبم 

اهللا عليه و سلم بعث زيد بن حارثة يف مجادى األوىل فاعترض العري فظفر هبا و أفلت أعيان القوم و أسر فرات بن 
حضر حيان العجلي و كان له مال كثري و أواقي من فضة فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغنائم على من 

على من حضر الواقعة و أخذ اخلمس عشرين ألفا و أطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرات بن حيان فرجع 
  إىل مكة 

ملا تأميت حفصة : مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبفصة بنت عمر بن اخلطاب قال عمر بن اخلطاب 
سأنظر يف ذلك فمكث ليال مث لقيين : حفصة قال  لقيت عثمان بن عفان فعرضتها عليه فقال إن شئت زوجتك

فصمت أبو ! إن شئت زوجتك حفصة : فلقيت أبا بكر فقلت له : بدأ يل أن ال أتزوج يومي هذا قال عمر : فقال 
بكر و مل يرجع إيل بشيء فكنت على أيب بكر أوجد مين على عثمان مث مكثت ليال فخطبها إىل رسول اهللا صلى اهللا 

مل مينعين : نعم فقال أبو بكر : لعلك وجدت يف نفسك ؟ فقلت : أنكحتها إياه فلقيين أبو بكر فقال عليه و سلم ف



  أن أرجع إليك فيها بشيء إال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان ذكرها فلم أكن أفشي سره و لو تركها قبلتها 
هالل اليت يقال هلا أم املساكني و دخل هبا حيث مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب بنت خزمية من بين 

تزوجها يف أول شهر رمضان و كانت قبله حتت الطفيل بن احلارث فطلقها مث ولد احلسن بن علي بن أيب طالب يف 
النصف من شهر رمضان و عق عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكبشني و حلق رأسه و أمر أن يصدق بوزن 

  قاص من املساكني شعره فضة على األو

و ذلك أن أبا سفيان ملا رجع بعريه إىل مكة قال عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي و عكرمة بن أيب جهل و رجال من 
إن حممدا قد وتركم و قتل خياركم فأعينونا ! يا معشر قريش : قريش ممن أصيب آباؤهم و أبناؤهم و إخواهنم ببدر 

فاجتمعت قريش على املسري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و ! ما أصاب منا على حربه لعلنا أن ندرك منه بعض 
سلم بأحابيشها و من أطاعها من قبائل مكة و غريها و خرجوا معهم بالظعن فخرج أبو سفيان بن حرب هبند بنت 

هشام  عتبة بن ربيعة أم معاوية و خرج عكرمة بن أيب جهل بأم حكيم بنت احلارث بن هشام و خرج احلارث بن
بفاطمة بنت الوليد بن املغرية و خرج صفوان بن أمية بربة ابنة مسعود بن عمرو و هي أم عبد اهللا بن صفوان و 

خرج عمرو بن العاص بريطة ابنة منبه بن احلجاج السهمي و هي أم عبد اهللا بن عمرو و خرج طلحة بن أيب طلحة 
إن قتلت : و دعا جبري بن مطعم غالمه وحشيا فقال بسالفة ابن شهيد أحد بين عروة بن عوف مع نسوة غريهن 

عم حممد محزة بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق فخرجت قريش تريد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزلوا 
بعينني جبل ببطن السبخة على شفري الوادي مما يلي املدينة و هم ثالثة آالف رجل معهم من اخليل مائتا فرس و من 

إين رأيت فيما يرى الغنائم يف ذباب : [ ة عشر امرأة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا مسع هبم الظعن مخس
و كره رسول اهللا ] سيفي ثلمة و رأيت بقرة حنرت و رأيت كأين أدخلت يدي يف درع حصينة فتأولتها املدينة 

ال خترج ! يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : صلى اهللا عليه و سلم اخلروج إليهم فقال عبد اهللا ابن أيب سلول 
ما خرجنا إىل عدو قط إال أصاب منا و ما دخلها علينا إال أصبناه فقال رجال من املسلمني ممن كان ! إليهم فو اهللا 

ا رسول ي: اخرج بنا إىل أعداء اهللا ال يرون أنا جبنا عنهم أو ضعفنا فقال عبد اهللا بن أيب ! يا رسول اهللا : فاهتم بدر 
أقم فإن أقاموا أقاموا بشر جملس و إن دخلوا علينا قاتلهم الرجال يف وجوههم و رماهم النساء و الصبيان ! اهللا 

باحلجارة من فوقهم فلم يزل برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حىت دخل 
استكرهنا رسول اهللا صلى : عليهم و قد ندم الناس و قالوا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلبس ألمته مث خرج

يا رسول اهللا استكرهناك و مل يكن لنا ذلك إن شئت فاقعد ـ صلى : اهللا عليه و سلم و مل يكن لنا ذلك مث قالوا 
فخرج ] ! ما ينبغي لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت يقاتل : [ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! اهللا عليك 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شوال يوم السبت يف ألف رجل و استخلف على املدينة ابن أم مكتوم و صلى 
  بالشوط : املغرب بالشيخني يف طرف املدينة ـ و قد قيل 

 مث عرض املقاتلة فأجاز من أجاز ورد من رد فكان فيمن رد زيد بن ثابت و عبد اهللا بن عمر و أسيد بن ظهري و
الرباء بن عاذب و عرابة بن أوس احلارثي و أبو سعيد اخلدري و أجاز مسرة بن جندب و أما رافع بن خديج فإن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استصغره فقام على خفني و تطاول على أطرافه فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أطاعهم : حثمة احلارثي فقال عبد اهللا بن أيب ملن معه  و سلم أجازه و كان دليل النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو

فعزل من ! رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعصاين و اهللا ما ندري على ما نقتل أنفسنا معه أيها الناس ارجوا 
  العسكر ثالمثائة رجل ممن تبعه و رجع هبم املدينة 



لك حرة بين حارثة مث نزل حىت مضى بالشعب من و مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سبعمائة رجل و س
  ] ال يقاتلن أحد حىت أمره : [ أحد يف عدوة الوادي و جعل ظهره إىل أحد و قال 

مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الرماة عبد اهللا بن جبري أحد بين عمرو بن عوف و هم مخسون رجال و 
مث ظاهر ] ! لفنا إن كانت علينا أو لنا فاثبت مكانك ال نؤتني من قبلك انضح عنا اخليل ال يأتونا من خ: [ قال 

من يأخذ مين هذا السيف : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف درعني و أعطى اللواء علي بن أيب طالب و قال 
تضرب به يف [ : و ما حقه يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : ؟ قال أبو دجانة مساك بن خرشة ] حبقه 

أنا آخذه حبقه فأعطاه إياه ـ و كان أبو دجانة رجال شجاعا خيتال عند ! يا رسول اهللا : فقال ] العدو حىت ينحين 
احلرب و كان إذا أعلم بعصابة له محراء و يعصب هبا رأسه فإذا رأوا علموا أته سيقاتل فأخذ السيف من رسول اهللا 

عصب هبا رأسه مث أخذ يتبختر بني الصفني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم و أخرج عصابة ف
  ] إهنا ملشية يبغضها اهللا إال يف هذا املوطن : [ سلم 

و تعبأت قريش و جعلوا على ميمنة اخليل خالد بن الوليد و على ميسرهتا عكرمة بن أيب جهل و قال أبو سفيان بن 
ا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم و إمنا يؤتى الناس من قبل راياهتم إذا مالت إنكم قد وليتم لواءن: حرب ألصحابه 

حنن نسلم إليك : مالوا فإما أن تكفونا لواءنا و إما أن ختلوا بيننا و بينه فنكفيكموه فهموا به و تواعدوه و قالوا 
  : ال و تقول فيما تقول و جاءت هند بنت عتبة و النسوة اللوايت معها حيرضنهم على القت! ستعلم كيف نصنع 

  ) و نفرش النمارق ... إن تقبلوا نعانق ( 
  ) فراق غري دامق ... أو تدبروا نفارق ( 

فال : قالوا ! أنا أبو عامر ! يا معشر األوس : و أول من خرج من املشركني أبو عامر بن أمية يف األحابيش و قال 
لهم قتاال شديدا و قاتل أبو دجانة يف رجال من املسلمني حىت أنعم اهللا بك عينا مث راضخ املسلمني باحلجارة و قات

محيت احلرب و أنزل اهللا النصر و كشفهم املسلمون عن معسكرهم و كانت اهلزمية عليهم فلم يكن بني أخذ 
املسلمني هندا و صواحبها إال شيء يسري و قتل علي بن أيب طالب طلحة و هو حامل لواء قريش و أبا احلكم بن 

بن شريق و عبيد اهللا بن جبري بن أيب زهري و أمية بن أيب حذيفة بن املغرية و أخذ اللواء بعد طلحة أبو سعد  األخنس
فرماه سعد بن أيب وقاص فقتله و بقي اللواء صريعا ال يأخذه أحد فتقدم رجل من املشركني يقال له صؤاب فأخذ 

  مث قتل و صرع اللواء اللواء و أقامه لقريش فكر املسلمون عليه حىت قطعوا يديه 
فلما رأى الرماة الذين خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن املشركني قد اهنزموا و تركوا تركوا مصافهم 

أن حممدا قد ! أال : يريدون النهب و خلوا ظهور املسلمني للخيل و أتاهم املشركون من خلفهم و صرخ صارخ 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و ] العدو إىل [ و جريح و منهزم حىت خلص فانكشف املسلمون فصاروا بني قتيل ! قتل 

  ] كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم : [ سلم و أصيب رباعيته فجعل ميسح الدم عن وجهه و يقول 
مث قام زياد بن السكن يف مخسة من األنصار فقاتلوا دون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال رجال حىت قتلوا و 

آخرهم زياد بن السكن فأثبته اجلراحة و جاء املسلمون فأجهضوهم عنه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 
فوسده قدمه حىت مات يف حجره و ترس أبو دجانة دون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنفسه ] ! ادنوه مين : [ 

ل و قاتل مصعب بن عمري دون رسول اهللا صلى فكانت النبل تقع يف ظهره و هو ينحين عليه حىت كثرت فيه النب
  اهللا عليه و سلم حىت قتل أصابه ابن قميئة الليثي و هو يظن أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و التقى حنظلة بن أيب عامر و أبو سفيان فاستعلى حنظلة أبا سفيان ! قتلت حممدا : مث رجع إىل قريش و قال 



إن صاحبكم : [ ن أبا سفيان قدعاله حنظلة بالسيف ضربه فقتله فقال رسول اهللا بالسيف فلما رآه ابن شعوب أ
: و خرج محزة بن عبد املطلب فمر به سباع بن عبد العزى اخلزاعي و كان يكىن أبا نيار فقال ] ! لتغسله املالئكة 

دابته فسقط على قفاه و  فالتقيا فضربه محزة فقتل مث جعل يرجتز ومعه سفيان إذعثر! هلم يا ابن مقطعة البظور 
  انكشف الدرع عن بطنه فانتزع وحشي حربته فهزها و رماها فبقر هبا بدنه مث أخذ حربته و تنحاه 

و قد انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إىل عمر بن اخلطاب و طلحة ابن عبيد اهللا و رجال من املهاجرين و 
ما جيلسكم ؟ قالوا قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : م فقال األنصار قد أسقطوا ما يف أيديهم و ألقوا بأيديه

مث استقبل القوم فقاتل حىت قتل و وجد فيه ! قوموا فموتوا على ما مات عليه ! فما تصنعون باحلياة بعده : قال 
  سبعون ضربة بالسيف و الرمح 

عرفت عينيه : عب بن مالك قال و كان أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث كانت اهلزمية ك
فلما ! ابشروا فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! يا معشر املسلمني : نزهران من حتت املغفر فناديت بصويت 

أبو بكر و عمر و علي و طلحة و الزبري و سعد : عرف املسلمون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنضوا إليه فيهم 
  ] ارم فداك أيب و أمي : [ ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يناول النبل سعدا و يقول و احلارث بن الصمة فكا

يا : ال جنوت إن جنوت فقال القوم ! يا حممد : مث أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب بن خلف و هو يقول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلربة من فلما دنا تناول رسول ] ! دعوه : [ أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال ! رسول اهللا 

احلارث بن الصمة مث انتفض هبا انتفاضة مث استقبله و طعنه هبا فمال عن فرسه و قد كان أيب بن خلف يلقى رسول 
فيقول رسول اهللا ! إن عندي العود أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة فيقول 

فرجع أيب بن خلف إىل املشركني و قد خدشته حربة رسول ] بل أنا أقتلك إن شاء اهللا : [ و سلم  صلى اهللا عليه
ذهب واهللا فؤادك و اهللا إن بك من بأس : اهللا صلى اهللا عليه و سلم خدشا غري كبري فقال قتلين واهللا حممد فقالوا 

  لين فمات بسرف و هم قافلون إىل مكة لو بصق علي لقت! إين أقتلك واهللا : إنه قد كان يقول مبكة : فقال 
فانتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبن معه من أصحابه إىل الشعب و مر علي بن أيب طالب حىت مأل درقته من 

املهراس و جاء هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شربه فوجد له رحيا 
اشتد غضب اهللا على من دمى وجه : [ رب منه و غسل عن وجهه الدم و صب على رأسه و قال فعافه فلم يش

صلى اهللا عليه و سلم مث هنض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الصخرة ليعلوها فلما ذهب لينهض ] رسول اهللا 
: [ لى الصخرة مث قال مل يستطع ذلك فجلس طلحة حتته فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت استوى ع

  ] أوجب طلحة اجلنة 
و كانت هند و الاليت معها جعلن ميثلن بالقتلى من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيدعن اآلذان و 

اآلناف حىت اختذت هند قالئد من آذان املسلمني و آنفهم و بقرت عن كبد محزة فالكته فلم تستطعه فلفظته مث 
ت بأعلى صوهتا بشعر هلا طويل ـ أكره ذكره فقتل من املسلمني سبعون رجال يف ذلك علت صخرة مشرفة فصرخ

اليوم منهم أربعة من املهاجرين و كان املسلمون قتلوا اليمان أبا حذيفة و هم ال يعرفونه فأمرهم رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم أن خيرجوا ديته و قتل من املشركني ثالثة وعشرون رجال 

احلرب سجال أعلى هبل يوم بيوم ببدر فقال رسول اهللا : ا سفيان أراد االنصراف فصرخ بأعلى صوته مث أن أب
: فقال أبو سفيان ] قتالنا يف اجلنة و قتالكم يف النار ! اهللا أعلى و أجل ال سواء : [ صلى اهللا عليه و سلم مث ناحية 

أنت أصدق عندي من ابن قميئة و : ليسمع كالمك فقال اللهم ال و إنه : يا عمر أنشدك اهللا أقتلنا حممدا ؟ فقال 



  ] هو بيننا و بينكم : [ لكن موعدكم بدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أخرج يف آثار القوم فإن : [ رحل أبو سفيان باملشركني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي بن أيب طالب 

اإلبل فإهنم يريدون مكة و إن ركبوا اخليل و ساقوا اإلبل فإهنم يريدون املدينة و  كانوا قد اجتنبوا اخليل و امتطوا
فخرج يف آثارهم فرآهم قد اجتنبوا اخليل و امتطوا ] ! الذي نفسي بيده لئن أرادوها ألسرين إليهم فيها مث ألجنزهتم 

  اإلبل و وجهوا إىل مكة فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه 
فرغ الناس لقتالهم و خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلتمس محزة فوجده ببطن الوادي قد بطنه عن كبده  و

لوال أن حتزن صفية أن تكون سنة بعدي ما غيبته و لتركته حىت يكون يف بطون : [ و مثل به فوقف عليه و قال 
اآلية مث أمر رسول اهللا صلى } و إن عاقبتم فعاقبوا { هللا فأنزل ا] ! السباع و الطري و لئن أظهرين اهللا عليهم ألمثلن 

  اهللا عليه و سلم فسجى بربدة 
؟ فقال ] من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع أيف األحياء هو أم يف األموات : [ مث قال صلى اهللا عليه و سلم 

إن : ا يف القتلى و به رمق فقال له فنظره فوجده جرحي! أنا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رجل من األنصار 
أنا يف األموات أبلغ رسول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرين أن أنظر يف األحياء أنت أم يف األموات فقال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عين السالم و قل له إن سعد بن الربيع يقول جزاك اهللا عنا خري ما جزى نيب عن أمته و 
لسالم و قل هلم إن سعدا يقول لكم إنه ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل نبيكم و فيكم عني تطرف أبلغ قومك ا

  ـ مث مات فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أخربه 
و احتمل الناس قتالهم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يدفنوهم حيث صرعوا بدمائهم و أن ال يغسلوا و 

؟ فإذا ] أيهم أكثر أخذا للقرآن : [ عليهم فكان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد ويقول ال يصلى 
انظروا عمرو بن اجلموح و : [ قال ] أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة : [ أشري إليه بأحدمها قدمه يف اللحد و قال 

  ] ا يف قرب واحد عبد اهللا بن عمرو فإهنما كانا متصافيني يف الدنيا فاجعلومه
إن اهللا جعل أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أهنار اجلنة و تأكل من مثارها و : [ مث قال صلى اهللا عليه و سلم 

يا ليت إخواننا : تأوى إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش فلما وجدوا طيب مشرهبم و مأكلهم و سقياهم قالوا 
اآلية و كان ابن عمري مل يترك إال } و ال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا { فأنزل اهللا ] ! يعلمون ما صنع ربنا بنا 

بردة واحدة فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجاله و إذا غطوا رجليه بدا رأسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] غطوا رأسه و اجعلوا على رجليه شيئا من اإلذخر : [ 

ه و سلم املدينة مبن معه من املسلمني فمر بدار من دور األنصار فسمع البكاء على مث قدم رسول اهللا صلى اهللا علي
فلما مسع سعد بن معاذ و أسيد بن حضري أمرا نساء بين عبد األشهل ] ! لكن محزة ال بواكي له : [ قتالهم فقال 

:  عليه و سلم بكاءهن قال أن يذهنب فبيكن على عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا
  ] اجعل [ 

لقد صدقين اليوم فقال رسول اهللا ! اغسلي عن هذا دمه فو اهللا : مث ناول علي بن أيب طالب سيفه فاطمة و قال 
  ] لئن كنت صدقت القتال اليوم لقد صدق معك سهل بن حنيف و أبو دجانة : [ صلى اهللا عليه و سلم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باخلروج يف طلب القوم فخرج رسول اهللا صلى  فلما كان ثاين يوم أحد أذن مؤذن
و كان ] ال خيرج معنا إال من حضر يومنا باألمس : [ اهللا عليه و سلم و استخلف على املدينة ابن أم مكتوم و قال 

سلم معبد بن أيب معبد أكثر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جرحى فمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



و اهللا يا : اخلزاعي ـ و كانت خزاعة مسلمهم و مشركهم عيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتهامة ـ فقال 
لقد عز علينا ما أصابك و لوددنا أن اهللا كان أعفاك منهم مث خرج فلحق أبا سفيان بالروحاء و من معه من ! حممد 

رجعنا قبل أن : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قد توامروا بينهم و قالوا قريش و قد أزمعوا الرجوع إىل رسو
: ما وراءك يا معبد ؟ قال : نصطلم أصحاب حممد نرجع فنكر على بقيتهم فلما رأى أبو سفيان معبدا مقبال قال 
و اهللا لقد ! قول ويلك ما ت: حممد قد خرج يف أصحابه يف طلبكم يف مجع مل أر مثله قط يتحرقون عليكم حترقا قال 

عليكم من اجلود بشيء ما رأيته بقوم ! فإين و اهللا أهناك عن ذلك هبم : أمجعنا الكرة على أصحابه لنصطلمهم قال 
  قط فساءه ذلك 

: نريد املرية قال : و مل ؟ قالوا : نريد املدينة قال : أين تريدون ؟ قالوا : و مر بأيب سفيان ركبة من عبد القيس فقال 
  حممدا أنا قد أمجعنا الكرة عليه و على أصحابه لنصطلهم  فاخربوا

مث رحل أبو سفيان راحال إىل مكة و مر الركب برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربوه مبا قال أبو سفيان فقال 
الذين { فأنزل اهللا جل و عال يف ذلك ! حسبنا اهللا و نعم الوكيل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و املسلمون 

إمنا ذلكم الشيطان { ملا صرف عنهم من لقاء عدوهم } و اهللا ذو فضل عظيم { إىل قوله } استجابوا هللا و الرسول 
  ـ اآلية فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبمراء األسد ثالثا مث انصرف إىل املدينة } خيوف أولياءه 

عن مالك عن اسحاق بن عبد اهللا بن أيب [ أيب بكر الزهري  أخربنا احلسني بن إدريس األنصاري قال أنا أمحد بن
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثالثني : طلحة عن أنس بن مالك قال 

 فأنزل اهللا يف الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حىت نسخ: قال أنس ] صباحا يدعو على رعل و ذكوان و عصية 
  ] بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضى عنا و رضينا عنه [ 

[ يف أول هذه السنة كانت غزوة بئر معونة و ذلك أن أبا براء عامر بن مالك مالعب األسنة قدم املدينة : قال 
أقبل هدية ال: [ فأهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرسني و راحلتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يا حممد لو بعثت معي رجاال : فلم يسلم و قال ] فعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه اإلسالم ] مشرك 
إين أخاف عليهم من أهل : [ من أصحابك إىل جند رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الناس إىل ما أمرك اهللا به فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا جلار فابعثهم فليدعوا : فقال أبو براء ] جند 
املنذر بن عمرو الساعدي يف أربعني راكبا و قد قيل يف سبعني رجال من األنصار حىت نزلوا ببئر معونة ـ و هي بئر 

ى اهللا عليه أرض بين عامر و حرة بين سليم مث بعثوا حرام بن ملحان من بين عدي بن النجار بكتاب رسول اهللا صل
و سلم إىل عامر بن الطفيل فلما أتاه مل ينظر يف كتابه حىت عدا عليه فقتله مث استصرخ عليهم بين عامر فأبوا أن 

رعال و : لن خنفر أبا براء إنه قد عقد هلم عقدا فاستصرخ عليهم قبائل من سليم : جييبوه مبا دعاهم إليه و قالوا 
حىت غشي القوم يف رحاهلم فأحاطوا هبم فلما رآهم املسلمون أخذوا  ذكوان و عصية فأجابوه إىل ذلك فخرج

  أسيافهم مث قاتلوا حىت قتلوا عن آخرهم إال كعب بن زيد فإهنم تركوه و به رمق 
و كان من املسلمني عامر بن فهرية طعنه جبار بن سلمى الكاليب بالرمح مث طلب يف القتلى فلم جيد جثته فمن ذلك 

  فهرية إىل السماء  رفع عامر بن: قيل 
و كان يف سرحهم ابن أمية و رجل من األنصار من بين عمرو بن عوف فلم ينبئهما مبصاب أصحاهبما إال الطري حتوم 

فأقبال لينظرا فإذا القوم يف دمائهم و إذا اخليل اليت أصابتهم واقفة فقال ! إن هلذا الطري لشأنا : على العسكر فقاال 
أرى أن نلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنخربه فقال : ماذا ترى ؟ قال : األنصاري لعمرو بن أمية 



لكين ما كنت ألرغب عن موطن قتل فيه هؤالء مث تقدم فقاتل حىت قتل و رجع عمرو بن أمية حىت قدم : األنصاري 
و ذكوان و عصية ثالثني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه اخلرب فدعا النيب صلى اهللا عليه و سلم على رعل 

  ] بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا و رضينا عنه [ صباحا فأنزل اهللا فيهم 

أمريها مرثد بن أيب مرثد فيها قتل عاصم بن ثابت بن أيب األقلح و خالد ابن البكري و أسر خبيب بن عدي و زيد 
  بن الدثنة و خرجوا هبما إىل مكة و باعومها 

يف ذلك أن عمرو بن أمية ملا انفلت من رعل و ذكوان و عصية و جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  و كان السبب
و سلم و أخربه بقتل أصحاب بئر معونة لقيه يف الطريق رجالن من بين عامر و قد كان معهم عهد من رسول اهللا 

رجالن من بين عامر : من أنتما ؟ قاال : صلى اهللا عليه و سلم و جوار ال يعلم عمرو بذلك فلما نزال سأهلما عمرو 
فأمهلهما حىت إذا ناما عدا عليهما فقتلهما و هو يرى أنه قد أصاب ثأرة من بين عامر مبا أصابوا من أصحاب بئر 

و كتب عامر ] بئس ما عملت قد كان هلما مين جوار : [ معونة فلما أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك قد قتلت رجلني هلما منك جوار فابعث بديتهما فانطلق رسول بن الطفيل إىل ر

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل قباء مث مال إىل بين النضري ليستعني يف ديتهما و معه نفر من املهاجرين فجلس رسول 
أىن لك أن تزورنا يا أبا القاسم نفعل : م فقالوا اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل جملسهم فاستند إىل جدار هناك فكلمه

! يا معشر بين النضري : ما أحببت فأقم عندنا حىت تتغدى و تآمروا بينهم فقال عمرو بن جحاش بن عمرو بن كعب 
أرقى على ظهر هذا البيت فأديل عليه صخرة فأقتله هبا فنهاهم سالم بن مشكم ! و اهللا ال جتدونه أقرب منه الساعة 

وه و صعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة و أخرب اهللا جال و عال رسوله فقام كأنه يريد حاجة و انتظر فعص
فلما أبطأ على املسلمني انصرفوا ! ما حبس أبا القاسم : أصحابه من املسلمني فأبطأ عليهم و جعلت اليهود تقول 

أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال مقبال  فلقي! جاءه و اهللا اخلرب الذي مهمتم به : فقال كنانة ابن صوريا 
رأيته داخال املدينة فانتهوا إليه و هو جالس يف : أرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال : من املدينة فقالوا 

لمة مهمت اليهود بقتلي ادعوا يل حممد بن مس: [ انتظرناك فمضيت و تركتنا فقال ! يا رسول اهللا : املسجد فقالوا 
  ] اخرجوا من املدينة ال تساكنونين و مهمتم مبا مهمتم من الغدر : اذهب إىل اليهود فقل هلم : [ فأيت مبحمد فقال ] 

يا : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمركم أن تظعنوا من بالده فقال : فجاءهم حممد بن مسلمة فقال هلم 
تغريت القلوب و حما اإلسالم العهود : وس فقال حممد ابن مسلمة ما كنا نظن أن جييئنا هبذا رجل من األ! حممد 

ال خترجوا فإن معي ألفي رجل من العرب يدخلون معكم و قريظة : نتحمل فأرسل إليهم عبد اهللا بن أيب : فقالوا 
   تدخل معكم فبلغ اخلرب كعب بن أسد صاحب عهد بين قريظة فقال ال ينقض العهد رجل من بين قريظة و أنا حي

إنا ال نفارق ديارنا : فأرسل حيي بن أخطب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان من سادات بين النضري 
  حاربت يهود : فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و املسلمون و قال ! فاصنع ما بدا لك 

و استخلف على املدينة ابن أم مث زحف إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيمل لواءه علي بن أيب طالب 
مكتوم حىت أتاهم فحاصرهم مخسة عشر يوما و قطع خنلهم و حرقها و كان الذي حرق خنلهم و قطعها عبد اهللا بن 

سالم و عبد الرمحن بن كعب أبو ليلى احلراين من أهل بدر فقطع أبو ليلى العجوة و قطع ابن سالم اللون فقال 
يا رسول اهللا كانت العجوة أحرق هلم و : ؟ قال أبو ليلى ] مل قطعتهم العجوة : [  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

يا : اآلية فاللينة ألوان النخل و القائمة على أصوهلا العجوة فنادوا } ما قطعتم من لينة أو تركتموها { أغيظ فنزل 



  حتريقها قد كنت تنهى عن الفساد و تعيبه على من صنعه فما لك و قطع النخل و ! حممد 
مث تربصت اليهود نصرة عبد اهللا بن أيب إياهم فلما مل جيئ و قذف اهللا يف قلوهبم الرعب صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم على أن حيقن هلم دماءهم و له األموال و ينجلون من ديارهم على أن هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم 
ن الرجل منهم يهدم بيته فيضع بابه على ظهر بعريه فينطلق به و خرجوا فاحتملوا من استقلت به اإلبل حىت أن كا

  اآلية } خيربون بيوهتم بأيديهم { إىل خيرب و ذلك قوله 
يامني بن عمري بن كعب و أبو سعد بن وهب أسلما على أمواهلما فأحرزاها : و مل يسلم من بين النضري إال رجالن 

  نائمهم على املهاجرين فأنزل اهللا سورة احلشر إىل آخرها فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غ
مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا سلمة بن عبد األسد 

  إىل ماء لبين أسد فقتل عورة بن مسعود األنصاري و غنم نعما و شاء و رجع إىل املدينة 
 بن عثمان بن عفان و هو ابن ست سنني فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و نزل يف و مات عبد اهللا

  حفرته عثمان بن عفان مث ولد احلسني بن علي بن أيب طالب لليايل خلون من شعبان 

بدر موعدك بدر املوسم و كان : و ذلك أن أبا سفيان ملا انصرف من أحد قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
موضع سوق هلم يف اجلاهلية جيتمعون إليها يف كل سنة مثانية أيام فلما قرب امليعاد جهز رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم لغزوة املوعد 
من يثرب : من أين وجهك ؟ قال ! يا نعيم : و كان نعيم بن مسعود األشجعي قد اعتمر و قدم على قريش فقالوا 

نعم تركته على هيئة اخلروج ليغزوكم ـ و ذلك قبل أن يسلم نعيم فقال له : ؟ قال هل رأيت حملمد حركة : قالوا 
إن هذا عام جدب و ال يصلحنا إال عام غيداق ترعى فيه اإلبل الشجر و نشرب اللنب و قد ! يا نعيم : أبو سفيان 

م بنا حىت يأيت اخللف منهم و جاء أوان موعد حممد فاحلق باملدينة فثبطهم و أخربهم أننا يف مجع كثري و ال طاقة هل
تضمن يل هذه ! يا أبا يزيد : فجاء نعيم سهيال فقال ! لك عشر فرائض أضعها لك على يد سهيل بن عمرو 

  نعم : الفرائض و انطلق إىل حممد فأثبطه ؟ فقال 
عليكم يف هذا ليس برأيي قدموا : فخرج نعيم حىت أتى املدينة فوجد الناس يتجهزون فجلس يتجسس هلم و يقول 

فثبط الناس ! أمل يقتل عامة أصحابه ! عقر دوركم و أصابوا فتخرجون إليهم ليس هذا برأيي أمل جيرح حممد بنفسه 
لو مل خيرج معي أحد خرجت ! و الذي نفسي بيده : [ عن اخلروج حىت بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] وحدي 
و املسلمون يف شهر رمضان و استخلف على املدينة عبد اهللا بن رواحة و مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مع املسلمني جتارات كثرية حىت وافوا 

  بدر املوعد

  فأصابوا هبا سوقا عظيما و رحبوا لدرهم درمها و مل يلقوا عدوا مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة 
لم بأم سلمة بنت أيب أمية ويف شوال و دخل هبا يف ذلك الشهر و كانت قبله مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  حتت أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي 
  مث رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهوديا و يهودية حتاكما إليه و كانا حمصنني 



! إين ال آمن أن يبدلوا كتايب : قال و أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود و 
  فتعلم زيد بن ثابت ذلك يف مخسة عشر يوما 

و ذلك أنه كان مما صنع اهللا به لرسوله صلى اهللا عليه و سلم أن هذين احليني من األنصار األوس و اخلزرج كانا 
عن رسول اهللا صلى اهللا  يتصاوالن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصاول الفحلني ال تصنع األوس شيئا فيه

و اهللا ال يذهبون هبذه فضال علينا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : عليه و سلم غناء إال قالت اخلزرج 
فال ينتهون حىت يوقعوا مثلها و إذا فعلت اخلزرج شيئا قالت األوس مثل ذلك فلما أصابت األوس : قال ! اإلسالم 

من رجل يف العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ككعب بن األشرف : كعب بن األشرف قالت اخلزرج 
فذكروا سالم بن أيب احلقيق خبيرب فاستأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قتله فأذن هلم و هناهم عن قتل 

بن ربعي بن بلدمة بن النساء و الولدان فخرج عبد اهللا بن عتيك و عبد اهللا بن أنيس و مسعود بن سنان و أبو قتادة 
سلمة و خزاعي بن أسود حليف هلم من أسلم حىت قدموا خيرب فدخلوا على سالم بن أيب احلقيق داره ليال و مل يبق 

من أنتم ؟ قالوا : يف الدار بيت إال أغلقوه مث صعدوه يف درجة إىل علية له فضربوا عليه بابه فخرجت امرأته و قالت 
هو ذاك يف البيت فدخلوا عليه و غلقوا الباب عليهم فما دهلم عليه إال بياضه : ة فقالت نفر من العرب أردنا املري: 

يف ظلمة البيت و كان قبطي فابتدروه بأسيافهم و حتامل عليه عبد اهللا بن أنيس فوضع سيفه يف بطنه و هتفت امرأته 
  الدرجة فوثئت يده وثأ شديدا و خرجوا و كان عبد اهللا ابن عتيك أمري القوم و كان يف بصره شيء فسقط من 

فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أخربوه و اختلفوا يف قتله و ادعى كل واحد منهم أنه قتله فقال 
سيف عبد اهللا بن أنيس هذا قتله أرى فيه : هاتوا سيوفكم فأعطوه فنظر فقال : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] أثر الطعام 

ا حممد بن أمحد بن أيب عون الدمايت ثنا عمار بن احلسن اهلمداين ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق حدثن
كنت رجال : حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن ابن عباس حدثين سلمان الفارسي من فيه قال 

اخللق إليه فما زال به حبه إياي حىت  جموسيا من أهل جي من أهل أصبهان و كان أيب دهقان قريته و كنت أحب
حبسين يف البيت كما حتبس اجلارية و كنت قد اجتهدت يف اجملوسية حىت كنت قطن النار الذي يوقدها ال يتركها 

إين قد شغلت يف ! أي بين : ختبو ساعة و كانت أليب ضيعة فيها بعض العمل بين أيب بنيانا له يف داره فدعاين فقال 
و ال حتتبس عين فإنك إن : وم عن ضيعيت فاذهب إليها فاطلعها و أمرين فيها ببعض ما يريد مث قال يل بنياين هذا الي

احتسبت عين كنت أهم عندي مما أنا فيه فخرجت فمررت بكنيسة النصارى و هم يصلون فيها فسمعت أصواهتم 
م و ما رأيت من صالهتم و أخذ ما زلت قاعدا عندهم و أعجبين دينه! و دخلت عليهم أنظر ما يصنعون فو اهللا 

هذا و : بقليب فأحببتهم حبا مل أحبه شيئا قط و كنت ال أخرج قبل ذلك و ال أدري ما أمر الناس فقلت يف نفسي 
ما برحت حىت غربت الشمس و تركت حاجة أيب اليت أرسلين إليها و ما رجعت إليه مث ! اهللا خري من ديننا فو اهللا 

م جيد حيث أرسلين فبعث رسله فبغوين بكل مكان حىت جئته عشيا و قد قلت بعث يف الطلب يلتمس يل فل
! أي بين : بالشام فلما أتيت أيب فقال : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : للنصارى حني رأيت ما أعجبين من هيئتهم 

فأعجبين ما بلى و إين مررت على كنيسة النصارى : أين كنت ؟ أمل أكن عهدت إليك أن ال حتتسب علي ؟ فقلت 
إن ذلك الدين ال خري فيه دينك و دين ! كال يا بين : رأيت من أمرهم و حسن صالهتم و رأيت دينهم خريا قال 

قال فخافين أن أذهب من عنده فكلبين مث حبسين فأرسلت إىل ! كال و اهللا إنه خلري من ديننا : آبائك خري منه فقلت 



  إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخربوين هبم أذهب معهم : ت النصارى و أخربهتم أين قد رضيت أمرهم و قل
فقدم عليهم ركب من الشام فأخربوين هبم فأرسلوا إيل فأرسلت إليهم إذا أرادوا الرجعة فأخربوين فلما أرادوا 

صاحب الكنيسة أسقفهم فدخلت عليه : اخلروج جئتهم فانطلقت معهم فلما قدمت الشام سألت عن عاملهم فقالوا 
إين أحب أن أكون معك يف كنيستك أخدمك و أصلي معك و أتعلم منك فإين قد : ربته خربي و قلت له فأخ

فمكثت معه يف الكنيسة أتفقه يف النصرانية و كان رجل سوء فاجر يف دينه يأمرهم ! أقم : رغبت يف دينك قال 
ضه ملا أرى من فجوره و قد مجع سبع بالصدقة و يرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه األموال اكتنزها لنفسه و كنت أبغ
تعلمون أن صاحبكم هذا رجل سوء كان : قالل دنانري و دراهم مث إنه مات فاجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت هلم 

: و ما عالمة ذلك ؟ قلت : يأمركم بالصدقة فإذا جئتموه هبا اكتنزها لنفسه و مل يعط املساكني منها شيئا قالوا 
و : فلما رأوها قالوا : أنت و ذاك فدللتهم عليه فأخرجوا قالال مملوءة ذهبا و ورقا قال : وا أدلكم على كنزه ؟ قال

يا ابن : فيقول سلمان : فصلبوه على خشبة و رمجوه باحلجارة و جاءوا برجل فجعلوه مكانه قال ! اهللا ال نغيبه أبدا 
دنيا و ال أرغب يف اآلخرة و ال أدأب ليال و ما رأيت رجال ال يصلي اخلمس أرى أنه أفضل منه زهادة يف ال! أخي 

فأقمت معه و أحببته حبا ما علمت أين أحببت شيئا كان قبله فكنت معه : ال هنارا منه اجتهاد يف العبادة قال سلمان 
إين قد كنت معك و ما أحببت حبك شيئا قط ! أخدمه و أصلي معه يف الكنيسة حىت حضرته الوفاة قلت يا فالن 

ما أعلم أحدا على مثل ما ! أي بين : صي يب و من ذا الذي تأمرين متبع أمرك و مصدق حديثك ؟ قال فإىل من تو
حنن عليه إال رجال باملوصل يقال له فالن فإين و إنه كنا على أمر واحد يف الرأي و الدين و هو رجل صاحل و ستجد 

: حلقت بصاحب املوصل فأخربته خربي فقال  عنده بعض ما كنت ترى مين فأما الناس قد بدلوا و هلكوا فلما تويف
: فكنت معه يف كنيسته فوجدته كما قال صاحيب رجال صاحلا فكنت معه ما شاء اهللا فلما حضرته الوفاة قلت ! أقم 

إن فالنا أوصاين إليك حني حضرته الوفاة و قد حضرك من أمر اهللا ما ترى فإىل من توصي يب و إىل من ! يا فالن 
ما أعلم أحدا على أمرنا إال رجال بنصيبني يقال له فالن فاحلق به فلما تويف حلقت بصاحب ! أي بين : تأمرين ؟ قال 

نصيبني و أخربته خربي و أقمت عنده فوجدته على مثل ما كان عليه صاحباه فمكثت معه ما شاء اهللا مث حضرته 
صاحب املوصل إليك فإىل من توصي يب إن فالنا أوصاين إىل فالن صاحب املوصل مث أوصاين : الوفاة فقلت له 

ماأعلم أحدا على مثل ما حنن عليه إال رجال بعمورية يف أرض الروم فإنك واجد عنده بعض ! بعدك ؟ قال أي بين 
أقم فأقمت : ما تريد فإن استطعت أن تلحق به فاحلق به فلما تويف حلقت بصاحب عمورية و أخربته خربي فقال 

ان عليه أصحابه و أثاب يل شيئا حىت أختذت بقرات و غنيمة مث حضرته الوفاة فقلت له عنده فوجدته على مثل ما ك
إن فالنا أوصاين إىل فالنا صاحب املوصل مث أوصاين صاحب املوصل إىل فالن صاحب نصيبني مث أوصاين صاحب : 

ما كنا عليه لكنك قد ما أعلمه أصبح يف هذه األرض أحد على ! يا بين : نصيبني إليك فإىل من توصي يب ؟ قال 
أظلك خروج نيب خيرج بأرض العرب يبعث بدين إبراهيم احلنفية يكون منها مهاجره و قراره إىل أرض يكون هبا 

النخل بني حرتني ـ نعتها بكذا وكذا بظهره خامت النبوة بني كتفيه إذا رأيته عرفته يأكل اهلدية و ال يأكل الصدقة مث 
: من العرب فسألتهم من بالدهم فأخربوين عنها فقلت هلم : م من هم ؟ فقالوا مات فمر يب ركب من كلب فسألته

نعم فأعطيتهم إياها و محلوين معهم حىت : أعطيكم بقري و غنمي هذا على أن حتملوين حىت تقدموا أرضكم قالوا 
ن يكون البلد إذا جاءوا يب وادي القرى ظلموين فباعوين برجل من اليهود فأقمت و رأيت هبا النخل و رجوت أ

الذي وصف يل صاحيب حىت قدم رجل من يهود بين قريظة فابتاعين من ذلك اليهودي مث خرج يب حىت قدم املدينة 
ما هو إال أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب و أيقنت أنه البلد فمكثت هبا أعمل له يف ماله يف بين قريظة حىت ! فو اهللا 



ي مشغول حىت قدم املدينة مهاجرا فنزل يف قباء يف بين عمرو بن عوف فو بعث حممد و خفي علي أمره و أنا يف رق
! يا فالن : إين لفي رأس خنلة أعمل لصاحيب فيها و صاحيب حتيت جالس إذ أقبل ابن عم له من اليهود فقال ! اهللا 

ما هو إال أن ! فو اهللا  إهنم آنفا جملتمعون يقبلون على رجل بقباء قدم من مكة يزعمون أنه نيب! قاتل اهللا بين قيلة 
ما الذي ! أي سيدي : قاهلا له أخذتين رعدة من النخلة حىت ظننت أين سقطت على صاحيب فنزلت سريعا فقلت 

ال : أقبل على عملك قلت ! ما لك و هلذا : تقول ؟ فغضب مما رأى يف و رفع يده فضربين هبا ضربة شديدة مث قال 
سكت عنه مث أقبلت على عملي فلما أمسيت مجعت ما كان عندي حىت شيء مسعت منك شيئا فأردت أن أعلمه ف

بلغين أنك رجل : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو بقباء فدخلت عليه و معه نفر من أصحابه فقلت 
صاحل و أن معك أصحابا لك أهل حاجة و غربة و قد كان عندي شيء وضعته للصدقة من طعام يسري فجئتكم به 

] كلوا و أمسك يده و أىب أن يأكل : [ ا ـ فقربت إليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه و هو ذ
هذه واحدة من صفة فالن مث رجعت فتحول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة فجمعت : فقلت يف نفسي 

و هو هدية أهديها لك كرامة ليست هذا شيء كان يل و أحببت أن أكرمك : شيئا مث جئته فسلمت عليه فقلت 
بصدقة فإين رأيتك ال تأكل الصدقة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصحابه فأكلوا و أكل معهم فقلت يف 

هاتان اثنتان مث رجعت فمكثت شيئا مث جئته و هو ببقيع الغرقد مشى مع جنزة و حوله أصحابه و عليه : نفسي 
را باألخرى فسلمت عليه مث حتولت حىت قمت و راءه ألنظر يف ظهره فعرف رسول مشلتان مرتديان بواحدة و متز

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين إمنا أريد أن أنظر وأثبته فقال بردائه فألقاه عن ظهره فنظرت إىل اخلامت بني كتفيه كما 
حتول : [ ظهره و أبكى فقال  وصفه يل صاحيب فأكببت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل موضع اخلامت من

فتحولت عنه فجلست بني يديه و قصصت عليه قصيت و شأين و حديثي فأعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و ] عين 
سلم و أحب أن يسمع ذلك أصحابه مث أسلمت و مكثت مملوكا حىت مضى شأن بدر و شأن أحد و شغلين الرق 

فسألت ] كاتب نفسك : [  قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم أشهد جمامع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث
صاحيب الكتابة فلم أزل حىت كاتبين على أن أيف له ثالمثائة خنلة و أربعني أوقية ورق ـ و تلك أربعة آالف فقال 

منهم من فأعانين الرجل بقدر ما عنده ] أعينوا أخاكم بالنخل : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه 
يعطيين العشرين و الثالثني و العشرة و اخلمس و الست و السبع و الثمان و األربع و الثالث حىت مجعتها فقال يل 

اذهب فإذا أردت أن تضعها فأتين حىت أكون أنا أضعها لك بيدي فقمت يف : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
جاء أصحايب كل رجل مبا أعانين من النخل فوضعته مث جئت تفقريها و أعانين أصحابه حىت فرغنا من شرهبا و 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فخرج فجعلنا حنمل إليه النخل فيضعها بيده فما مات منها ودية و بقيت 
ما  إذا مسعت بشيء قد جاءين فأتين أغنيك مبثل! يا سلمان : [ مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] الدراهم 

فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم يف أصحابه إذ أتاه رجل من أصحابه مبثل البيضة ] بقي من مكاتبتك 
] ! خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان : [ من ذهب أصاهبا يف بعض املغازي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لقد وزنت هلم ! إن اهللا سيؤديها عنك فو الذي نفسي بيده : ال و أين تقع هذه مما علي من املال ؟ ق: قال قلت 
أربعني أوقية حقهم مجيعا و عتق سلمان و غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلندق و ما كان بعده من 

  يف أول هذه السنة كان فك سلمان من الرق وأداؤه مبا كوتب عليه : املغازي قال 

يه و سلم و استخلف على املدينة عثمان بن عفان يريد بين حمارب و بين ثعلبة من خرج رسول اهللا صلى اهللا عل
غطفان حىت نزل خنال فلقي هبا مجعا من غطفان فتقارب الناس و مل يكن بينهم حرب إال أن الناس قد خاف بعضهم 



ة ذات الرقاع ألن من بعض حىت صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف و إمنا مسيت هذه الغزاة غزا
  اخليل كان فيها سواد و بياض فسميت الغزوة بتلك اخليل 

فبينا جابر إذ أبطأعليه مجله فقال حلقه رسول اهللا صلى [ مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و املسلمون 
رسول اهللا صلى اهللا  أبطأعلي مجلي فحجنه: ما شأنك ؟ قال : نعم قال : قال ! يا جابر : اهللا عليه و سلم فقال 

يا : و لقد أريتين أكفه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : اركب فقال جابر : عليه و سلم مبحجنه و قال 
إن : أفال جارية تالعبها و تالعبك ؟ قلت : بل ثيبا قال : بكرا أم ثيبا ؟ قلت : نعم قال : تزوجت ؟ قلت ! جابر 

إنك قادم فإذا قدمت فالكيس ! أما : ن جيمعهن و ميشطهن و تقوم عليهن قال يل أخوات فأحببت أن أتزوج مب
: نعم فاشتراه منه بأوقية مث قدم املدينة صلى اهللا عليه و سلم قال جابر : أتبيع مجلك ؟ فقلت : مث قال ! الكيس 

صل ركعتني فدع مجلك و ادخل املسجد ف: نعم قال : اآلن قدمت ؟ قلت : فوجدته عند باب املسجد فقال 
: فدخلت فصليت ركعتني مث أمر بالال أن يزن يل أوقية فوزن يل فأرجح يف امليزان فانطلقت حىت إذا وليت فقال 

  ] خذ مجلك ولك مثنه : اآلن يرد علي اجلمل و ليس شيء أبغض إيل منه قال : ادعوا يل جابرا قلت 

وا هبا فغزاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت و ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلغه أن مجعا جتمع
  بلغ دومة اجلندل فلم ير كيدا و استخلف على املدينة سباع بن عرفطة الغفاري مث رجع إىل املدينة 

و توفيت أم سعد بن عبادة و سعد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدومة اجلندل فلما رجع جاء رسول اهللا 
إن أمي أفتلتت نفسها و مل توص أفأقضي ! يا رسول اهللا : م قربها و صلى عليها فقال سعد صلى اهللا عليه و سل

  ] نعم : [ عنها ؟ قال 
سحر القمر فصلى : و كسف القمر يف مجادى اآلخرة فجعلت اليهود يرمونه بالشهب و يضربون بالطاس و يقولون 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الكسوف 
هللا صلى اهللا عليه و سلم أن قريشا أصابتهم شدة حىت أكلوا الرمة فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و و بلغ رسول ا

  سلم بشيء من الذهب إليهم مع عمرو بن أمية و سلمة بن أسلم بن حريش 
مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفد من مزينة و هو أول وفد قدم عليه يف رجب و فيهم بالل بن 

فرجعوا ! أنتم مهاجرون أينما كنتم : ارث املزين يف رجال من مزينة فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احل
أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن ! يا حممد : مث قدم بعدهم ضمام بن ثعلبة بعثه بنو سعد بن بكر فقال [ إىل بالدهم 

فمن نصب : اهللا قال : فمن خلق األرض ؟ قال : اهللا قال :  فمن خلق السماء ؟ قال: صدق قال : اهللا أرسلك قال 
فبالذي : نعم قال : اهللا آهللا تعاىل أرسلك ؟ قال : فمن جعل فيها هذه املنافع ؟ قال : اهللا قال : هذه اجلبال ؟ قال 

و زعم :  نعم قال: خلق السماوات و األرض و نصب اجلبال و جعل فيها هذه املنافع هو اهللا الذي أرسلك ؟ قال 
نعم قال : فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال : صدق قال : رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا و ليلتنا قال 

: فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال : صدق قال : و زعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان يف سنتنا قال : 
يهن و ال أنقص منهن شيئا فلما قفا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال أزيد عل! فو اهللا الذي بعثك باحلق : نعم قال 

  ] فأسلم ضمام و رجع إىل قومه باإلسالم ! لئن صدق ليدخلن اجلنة : 

يف شعبان قصد بين املصطلق من خزاعة على ماء هلم قريب من الفرع فقتل منهم رجاهلم و سباهم و كان فيمن سىب 
  تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و جعل صداقها أربعني أسريا من قومها جويرة بنت احلارث ابن أيب ضرار 



يف هذه الغزوة سقط عقد عائشة فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس على التماسه و ليسوا على ماء و 
فبعثوا العري اليت ! ما هي بأول بركتكم يا آل أيب بكر : ليس معهم ماء فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضري 

  كانت عليه فوجدوا العقد حتته 
  و بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا منلة الطائي بشريا إىل املدينة بفتح املريسيع 

و كان من شأهنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أجلى بين النضري خرج نفر من اليهود فيهم حي بن أخطب 
ائلي و كنانة بن الربيع النضري يف نفر من بين النضري و بين وائل و حزبوا األحزاب النضري و هوذة بن قيس الو

إنا سنكون معكم عليه : حىت قدموا على قريش مكة و دعوهم إىل حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قالوا 
مبا أصبحنا خنتلف فيه  إنكم أهل الكتاب و العلم! يا معشر اليهود : حىت نسستأصله و من معه فقالت هلم قريش 

بل دينكم و أنتم أوىل باحلق منه فلما قالوا ذلك لقريش نشطوا ملا دعوهم : حنن و حممد أفديننا خري أم دينه ؟ قالوا 
إليه من حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أمجعوا لذلك و اتعدوا له مث خرجوا حىت جاءوا غطفان من قيس 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أخربوهم أن قريشا قد تابعوهم على ذلك و أمجعوا  عيالن فدعوهم إىل حرب رسول
  معهم على ذلك 
  و خرجت قريش 

و قائدها أبو سفيان بن حرب و خرجت غطفان و قائدها عيينة ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري و كان قائد 
  أشجع مسعود بن رخيلة 

بأمرهم استشار املسلمني فأشار عليه سلمان بضرب اخلندق على املدينة  فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
و هي أول غزوة غزاها سلمان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخندق على املدينة فيما بني املذاد إىل ناحية 

  راتج 
  و أقبلت قريش 

بعهم من أهل كنانة و أهل هتامة و حىت نزلت مبجتمع األسيال من رومة يف عشرة آالف رجل من أحابيشهم و من تا
  أقبلت غطفان حىت نزلوا بذنب نقمى إىل جانب أحد 

و خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ و استخلف على املدينة ابن أم مكتوم و ذلك يف شهر شوال ـ حىت 
حي بن أخطب حىت أتى جعل سلعا وراء ظهره و اخلندق بينه و بني القوم و هو يف ثالثة آالف من املسلمني و خرج 

  كعب بن أسد صاحب بين قريظة فلم يزل يفتله حىت بايعه على ذلك 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعد بن معاذ و سعد بن عبادة و عبد اهللا بن رواحة و خوات بن جبري 

ا و بني حممد مث رجعوا إىل ال عهد بينن: يستخربون خرب كعب بن أسد أهم على وفاء أم ال فمضوا إليه فسألوه فقال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربوه 

: [ فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبذاء املشركني بضعا و عشرين ليلة مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ل نيب حواريا و إن حواري إن لك: [ أنا مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ؟ فقال الزبري ] من يأتيين خبرب القوم 

و مل يكن بينهم حرب إال الرمي بالنبل غري أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أيب قيس أخو ] الزبري 
بين عامر و عكرمة بن أيب جهل املخزومي و هبرية بن أيب وهب املخزومي و ضرار بن اخلطاب بن مرداس احملاريب 

وا على خيلهم و مروا مبنازل كنانة مث أقبلوا خبيلهم حىت وقفوا على اخلندق فلما قد هتيأوا للقتال و تلبسوا و خرج
مث أتوا مكانا من اخلندق ضيقا فضربوا خيلهم ! و اهللا إن هذه املكيدة ما كانت العرب تكيدها : رأوه قالوا 



طالب يف نفر من فاقتحمت منه و جالت يف السبخة بني اخلندق و سلع فلما رآهم املسلمون خرج علي بن أيب 
املسلمني حىت أخذ عليهم املوضع الذي منه اقتحموا و أقبلت الفوارس تعنق حنوهم و كان عمرو بن عبد ود فارس 
قريش و قد كان قاتل يوم بدر و مل يشهد أحدا فخرج عام اخلندق معلما لريى مشهده فلما وقف هو و خيله قال 

: قال علي ! و مل يا ابن أخي ؟ فو اهللا ما أحب أن أقتلك : لرباز قال إين أدعوك إىل ا! يا عمرو : علي بن أيب طالب 
فحمى عمرو عند ذلك و اقتحم عن فرسه و عقره مث أقبل إىل علي فتنازال و جتاوال ! لكين و اهللا أحب أن أقتلك 

  إىل أن قتله علي و خرجت خيله منهزمة من اخلندق 
ر و العصر و املغرب و العشاء و ذلك بعد أن كفوا كما قال اهللا و حبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الظه

  } و كفى اهللا املؤمنني القتال { : تعاىل 
كعب بن زيد الدنباين و رمي سعد بن معاذ بسهم فقطع أكحله و عبد اهللا بن : و مل يقتل من املسلمني غري ستة نفر 

  و ثعلبة بن غنمة و قتل من املشركني مجاعة سهل و أنس بن أوس بن عتيك والطفيل بن النعمان بن خنساء 
إين أسلمت و إن قومي ! مث إن نعيم بن مسعود األشجعي أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال يا رسول اهللا 

إمنا أنت فينا رجل واحد فخذل عنا : [ ال يعلمون بإسالمي فمرين مبا شئت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إنكم قد ! يا معشر قريظة : فخرج نعيم حىت أتى بين قريظة و كان هلم ندميا يف اجلاهلية فقال ] خدعة  فإن احلرب

فإن قريشا وغطفان قد جاءوا حلرب حممد و إهنم : صدقت قال : عرفتم ودي لكم و خاصة ما بيين و بينكم قالوا 
يشا و غطفان إن وجدوا فرصة أشهروها و إن ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم ال تقدرون على أن تتحولوا عنه و إن قر

كان غري ذلك هربوا و خلوا بينكم و بني الرجل ببلدكم فال تقاتلوا مع القوم حىت تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم 
قد أشرت برأي و نصح مث خرج نعيم حىت أتى : يكونون بأيديكم على أن يقاتلوا مع القوم حت تناجزوه فقالوا 

يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودي لكم قد رأيت أن حقا علي أن أبلغكموه و أنصح : ن فقال قريشا و أبا سفيا
إن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم و بني حممد و قد أرسلوا : نفعل قال : لكم فاكتموه علي قالوا 

قريش و غطفان رجاال من أشرافهم  إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك منا أن ناخذ من القبيلتني من
فتضرب أعناقهم مث نكون معك على من بقي منهم فأرسل إليهم أن نعم فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون رهنا فال 

  تدفعوا إليهم 
إنكم أصلي و عشرييت و أحب الناس إيل و ال أراكم تتهموين ! يا معشر غطفان : مث خرج حىت أتى غطفان فقال 

نفعل فقال هلم مثل ما قال لقريش يف شأن بين قريظة و حذرهم مثل : فاكتموا علي قالوا : ال صدقت ق: قالوا 
الذي حذرهم فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان عكرمة بن أيب جهل يف نفر معه من رؤوس غطفان إىل بين 

جز حممدا و نفرغ مما بيننا و بينه لسنا بدار مقام قد هلك الكراع و احلافر فاغدوا للقتال حىت ننا: قريظة فقالوا 
فأرسلوا أن غدا لسبت و هو يوم ال نعمل فيه و لسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حىت تعطونا رهنا من أشرافكم 

يكونون عندنا حىت نناجز حممدا فإنا خنشى احلرب إن اشتدت أن تتشمروا إىل بالدكم و تتركونا فلما رجع عكرمة 
إن جاءكم به نعيم بن مسعود حلق فأرسلوا إىل بين قريظة أنا ! و اهللا : لت بنو قريظة قالوا إىل قريش و غطفان مبا قا

إن الذي ذكر لنا : فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا و قاتلوا فقالت بنو قريظة ! و اهللا ال ندفع إليكم رجال واحدا 
إن كان غري ذلك انشمروا إىل بالدهم و خلوا  نعيم حلق ما يريد القوم إال أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها و

بينكم و بني الرجل فأرسلوا إىل قريش و غطفان أنا و اهللا ال نقاتل معكم حىت تعطونا رهنا و بعث اهللا على املشركني 
رحيا تطرح آنيتهم و تكفأ قدورهم يف يوم شديد الربد فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اختلف من 



اذهب فادخل بني القوم و انظر ما يقولون و ال حتدثن شيئا حىت ـ تأتيين و : [ أمرهم دعا حذيفة بن اليمان قال 
لينظر كل امرئ من ! يا معشر قريش : فدخل حذيفة يف الناس و قام أبو سفيان بن حرب و قال ] ذلك ليال 

: أنا فالن بن فالن مث قال أبو سفيان : ؟ قال من أنت : و أخذت رجال إىل جنيب و قلت له : جليسه ؟ قال حذيفة 
ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع و اخلف و أخلفتنا بنو قريظة و بلغنا عنهم ! إنكم و اهللا ! يا معشر قريش 

 ما يستمسك لنا بناء و ال تطمئن لنا قدور فارحتلوا فإين مرحتل مث! الذي نكره و لقينا من هذه الريح ما ترون و اهللا 
: قام إىل مجله و هو معقول فجلس عليه مث ضربه فوثب به على ثالث فما أطلق عقاله إال و هو قائم مث قال حذيفة 

و لوال عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أال حتدث شيئا حىت تأتيين لقتلته بسهمي فرجع حذيفة إىل رسول 
ن مبا صنعت قريش فانشمروا راجعني إىل بالدهم و رجع اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه اخلرب فسمعت غطفا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة هو املسلمون و وضعوا السالح 

قد وضعتم السالح و أن املالئكة مل تضع : فلما كانت الظهر أتى جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال 
ال يصلني ! أال : فأذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! بين قريظة  سالحها بعد إن اهللا يأمرك باملسري إىل

أحد العصر إال يف بين قريظة و خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيمل لواءه علي بن أيب طالب فلما بلغ 
ول اهللا صلى اهللا نعم مر بنا دحية الكليب على بغلة بيضاء فقال رس: ؟ قالوا ] هل مر بكم أحد : [ الصورين قال 
فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزل على بئر لبين قريظة يف ناحية ] ! ذاك جربيل : [ عليه و سلم 

: أمواهلم و تالحق به الناس و أتى رجال بعد عشاء اآلخرة ومل يصلوا العصر لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخسا و عشرين ليلة حىت ] يظة ال يصلني أحد العصر إال يف بين قر[ 

جهدهم احلصار و قذف اهللا يف قلوهبم الرعب و قد كان حي بن أخطب قد دخل مع بين قريظة يف حصنهم حني 
رجعت قريش و غطفان وفاء لكعب بن أسد فلما تيقنوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري منصرف عنهم 

 يناجزهم بعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بعث إلينا أبا لبابة بن عبد املنذر أخا بين عمرو بن عوف حىت
أترى أن ننزل على حكم حممد ؟ قال ! يا أبا لبابة : لنستشريه فأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليهم فقالوا 

الوا ننزل على حكم سعد بن معاذ ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و نعم ـ و أشار بيده إىل حلقه أنه الذبح فق: 
  ] انزلوا على حكمه : [ سلم 

مث إن ثعلبة بن سعيه و أسد بن سعيه و أسد بن عبيد أسلموا فمنعوا ديارهم و أمواهلم فلما أصبحوا نزلوا على حكم 
م موالينا دون اخلزرج فقال رسول اهللا صلى اهللا إهن! يا رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال األوس 

قال رسول اهللا صلى اهللا ! بلى يا رسول اهللا : ؟ قالوا ] أال ترضون أن حيكم فيكم رجل منكم : [ عليه و سلم 
: و كان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقومه حني أصابه السهم ] فذاك إىل سعد بن معاذ : [ عليه و سلم 

فلما حكمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بين قريظة أتاه قومه ] يف خيمة قريب مين حىت أعوده  اجعلوه[ 
إن رسول اهللا ! يا أبا عمرو : فاحتملوه على محار مث أقبلوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هم يقولون 

قد آن لسعد أن ال تأخذه يف اهللا لومة : وا عليه قال صلى اهللا عليه و سلم إمنا والك مواليك لتحسن فيهم فلما أكثر
يا أبا : فقاموا إليه فقالوا ] قوموا إىل سيدكم : [ الئم فلما جاء سعد قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

م عليكم عهد اهللا و ميثاقه إن احلكم فيك: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد والك احلكم قال سعد ! عمرو 
نعم قال و على من كان ههنا يف هذه الناحية اليت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ و هو : ما حكمت قالوا 

فقال سعد ] نعم [ معرض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إجالال له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ىب الذراري و النساء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإين أحكم فيهم بأن تقتل الرجال و تقسم األموال و تس
فحبسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف دار مث ] لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة : [ لسعد 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة فلما قدمها خرج إىل سوق املدينة فحفر حفرا مث بعث إليهم و أمر 
بضرب أعناقهم و هم ما بني ستمائة إىل تسعمائة فلم يزل ذلك دأهبم حىت فرغ منهم فيهم حي بن أخطب و كعب 

  بن أسد 
مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم أموال بين قريظة و نساءهم و أبناءهم على املسلمني فكان مع املسلمني 

فرس سهمان و لصاحبه سهم و للراجل الذي ليس له فرس لل: ستة و ثالثون فرسا فأعطى الفارس ثالثة أسهم 
إنه اصطفى لنفسه رحيانة بنت عمرو بن خنافة إحدى : سهم و أخرج منها صلى اهللا عليه و سلم اخلمس و قد قيل 

  نساء بين عمرو بن قريظة 
بن سالمة بن  مث مات سعد بن معاذ فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغسله فغسله أسيد بن حضري و سلمة

] ! اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ [ وقش مث و ضع يف أكفافه على سريره فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
احلارث بن : و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمام جنازة سعد حىت صلى عليه و نزل يف حفرته أربعة نفر 

و أبو نائلة مالك بن سالمة مث بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  أوس و أسيد بن حضري و سلمة بن سالمة بن وقش
سلم بزينب ابنة جحش فلما أصبح دعا القوم فأصابوا من الطعام مث خرجوا و نفر منهم عند النيب صلى اهللا عليه و 

نزلت آية سلم فأطالوا القعود و قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج حىت جاء عتبة حجرة عائشة مث رجع و 
  } وإذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب { احلجاب 

إىل خالد بن سفيان بن خالد بن ملهم اهلذيل مث اللحياين بعرنة فصادفه ببطن عرنة و معه أحابيش فقتله و محل رأسه 
بة فسقط عن فرسه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذي احلجة إىل الغا

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا و إذا ركع فاركعوا : [ فجحش شقه األمين فخرج فصلى هبم جالسا فقال 
و يف ذي احلجة دفت دافة من عامر بن صعصعة ] و إذا سجد فاسجدوا و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني 

أراد به صلى اهللا عليه و ] يبقى عندكم من ضحاياكم بعد ثالثة شيء  ال: [ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كلوا و ادخروا بعد ثالث : [ سلم أن يوسع السعة عمن ال سعة عنده مث قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 [  

عبد اهللا بن عمر عن أخربنا أبو عروبة احلسني بن حممد بن أيب معشر حبران ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أنا [ 
ما عندك : أن مثامة بن أثال احلنفي أسر فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده يقول : سعيد املقريب عن أيب هريرة 

فكان أصحاب النيب : إن تقتل تقتل ال متن و إن متن متن على شاكر و إن ترد املال تعط قال : يا مثامة ؟ فيقول 
ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسلم فأمره : الفداء و يقولون صلى اهللا عليه و سلم حيبون 

  ] حسن إسالم صاحبكم : أن يغتسل فاغتسل و صلى ركعتني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ة بن أثال يف أول هذه السنة بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حممد بن مسلمة إىل القرطاء فأخذ مثام: قال 

؟ ] ما عندك يا مثامة : [ احلنفي فأمر به فربط بسارية من سواري املسجد فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
عندي يا حممد خري إن تقتلين تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر و إن كنت تريد املال فسل تعط منه ما : فقال 

؟ قال له مثل ذلك ] ما عندك يا مثامة : [ حىت كان الغد مث قال  شئت فتركه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم



عندي ما قلت لك : ؟ فقال ] ما عندك يا مثامة : [ فتركه النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت كان بعد الغد فقال له 
اغتسل مث دخل فأطلق فانطلق إىل خنل قريب من املسجد ف] أطلقوا مثامة : [ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما كان على ! يا حممد ] صلى اهللا عليه و سلم [ أشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا : املسجد فقال 
ما كان من دين أبغض إيل من ! األرض وجه أبغض إيل من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيل و اهللا 

ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك فقد أصبح اليوم بلدك !  دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إيل و اهللا
أحب البالد إيل و إن خيلك أخذتين و أنا أريد العمرة فما ترى ؟ فبشره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أمره أن 

  م ال و لكين أسلمت مع حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: صبوت قال : يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عكاشة بن حمصن األسدي سرية الغمر فنذر به القوم فهربوا فنزل على 

  مياههم و بعث الطالئع فأصابوا عينا فدهلم على ماشيتهم فساقوا مائيت بعري إىل املدينة 
إن الشمس و القمر ال : [ مث كسفت الشمس فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الكسوف و قال 

  ] ينكسفان ملوت أحد و حلياته فإذا رأيتمومها فصلوا 
و بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا عبيدة بن اجلراح إىل ذي القصة و هي بالد بين ثعلبة و أمنار ـ فصلوا 

أغاروا عليهم و هربوا يف املغرب و خرج أبو عبيدة يف أربعني رجال فساروا ليلتهم حىت أتوا ذا القصة عند الصبح ف
  اجلبال مث قدموا املدينة فخمس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغنيمة و قسم ما بقي على أصحابه 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حممد بن مسلمة إىل ذي القصة يف عشرة أنفس فخرج مائة من املشركني 
  وهم و انفلت حممد بن مسلمة جرحيا وحده فكمنوا فلما نام املسلمون خرجوا عليهم فقتل

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيد بن حارثة إىل بين سليم باجلموم فأصاب نعما و شاء و أسراء مث سبق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني اخليل فكان أول سباق باملدينة مث سبق يف اخلف فكانت العضباء ال تسبق فجاء 

حق على اهللا أن ال : [ قعود له فسبقه فشق ذلك على املسلمني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أعرايب على
  ] يرتفع شيء يف الدنيا إال وضعه 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيد بن حارثة سرية إىل الطرف إىل بين ثعلبة يف مخسة عشر رجال فتحسس 
عليه و سلم سار إليهم فاهنزموا و أصاب املسلمون عشرين بعريا من نعمهم و  األعراب أن رسول اهللا صلى اهللا

  رجعوا إىل املدينة 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيضا زيد بن حارثة إىل العيص فأسر مجاعة منهم أبو العاص بن الربيع 

  فاستجار بزينب بنت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأجارته 
  هللا صلى اهللا عليه و سلم زيدا أيضا إىل حسمى فرجع منها بنعم و سيب مث بعث رسول ا

مث تزوج عمر بن اخلطاب مجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح و هي أخت عاصم بن ثابت بن أيب األقلح فولد له منها 
ن عمرو عاصم بن عمر فطلقها عمر فتزوج هبا بعده زيد بن حارثة فولد له عبد الرمحن بن زيد فهو أخو عاصم ب

  ألمه 
  مث كانت سرية علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عنه إىل فدك يف مائة رجل إىل حي من بين سعد بن بكر 

إن أطاعوا : [ مث كانت سرية عبد الرمحن بن عوف إىل دومة اجلندل فعممه النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده و قال 
  لرمحن متاضر بنت األصبغ و كان أبوها ملكهم فأسلم القوم فتزوج عبد ا] اهللا فتزوج ابنة ملكهم 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد الرمحن بن عوف يف ثالثة أنفس لينظر إىل خيرب و ما عليها أهلها 



  فمضى و جاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باخلرب 
لى اهللا عليه و سلم يستسقي هبم فصلى مث أجدب الناس جدبا شديدا يف أول شهر رمضان فخرج رسول اهللا ص

  ركعتني و جهر بالقراءة مث استقبل القبلة و حول رداءه 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيد بن حارثة سرية إىل أم قرفة فسىب سلمة بن األكوع و زيد بن حارثة 

  بنت ربيعة بن بدر بنت مالك بن حذيفة وجدها يف بيت من بيوهتم و أمها أم قرفة و هي فاطمة 
مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بين حليان حىت بلغ أمج و بني أمج و عسفان بلد هلم يقال له ساية 

فوجدهم قد حذروا و متنعوا يف رؤوس اجلبال فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قد أخطأهم خرج يف 
م صوام حىت بلغ عسفان و بلغ كراع الغميم فأفطر و أفطر املسلمون مائيت راكب من املسلمني و هو صائم و ه

آيبون تائبون عابدون و لربنا حامدون أعوذ باهللا من وعثاء : [ معه مث رجع و مل ير كيدا و جعل يقول يف رجوعه 
  ] السفر و كآبة املنقلب و احلور بعد الكور و سوء املنظر يف األهل و املال و الولد 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة و أقام أياما أغار عيينة بن حمصن بن بدر الفزاري يف خيل من فلما قدم رسو
غطفان على لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالغابة و فيها رجل من بين غفار و امرأة فقتلوا الرجل و 

هم حىت بلغ ذا قرد و استخلف على املدينة احتملوا املرأة و اللقاح فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أثر
ابن أم مكتوم و تالحق به الناس و أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذي قرد يوما و ليلة و صلى هبم صالة 
اخلوف مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قافال إىل املدينة و انقلب عيينة مبن معه و كانت سرح املسلمني 

قرد فقدم مثانية نفر من عرينة فأسلموا فبعثهم النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل السرح فشربوا من ألباهنا  باملدينة بذي
و أبواهلا فلما صحوا قتلوا الراعي و استاقوا اإلبل فبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم يف طلبهم كرز بن جابر 

م حىت أخذوهم و جاءوا هبم النيب صلى اهللا عليه و الفهري سرية يف شوال يف عشرين راكبا معهم قائفا فأحدقوا هب
سلم و كانوا قد ارتدوا و قطعوا أيدي الرعاة و أرجلهم و مسلوا أعينهم كما أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم و 

  طرحوا يف احلرة يستسقون فال يسقون 
ن بين املصطلق جتمعوا و قائدهم مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة بين املصطلق و ذلك أنه بلغه أ

احلارث بن أيب ضرار أبو جويرية بنت احلارث فلما مسع هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إليهم حىت لقيهم 
على ماء من مياههم يقال له املريسيع من ناحية قديد إىل الساحل فتزاحف الناس و اقتتلوا فهزم اهللا بين املصطلق و 

و نفل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبناءهم و نساءهم و أمواهلم ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا  قتل من قتل منهم
عليه و سلم سبايا بين املصطلق وقعت جويرية بنت احلارث يف سهم لثابت بن قيس بن الشماس أو البن عم له 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكاتبته على نفسها و كانت امرأة حلوة ال يراها أحد إال أخذت بنفسه فأتت 
أنا جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار سيد قومه و قد أصابين من البالء ! يا رسول اهللا : تستعينه يف كتابتها فقالت 

ما مل خيف عليك فوقعت يف سهم لثابت بن قيس بن الشماس أو البن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك 
أقضي كتابتك و : [ و ما هو يا رسول اهللا ؟ قال : ؟ قالت ] لك يف خري من ذلك  و هل: [ على كتابيت قال 

و خرج اخلرب إىل الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ] فعلت : [ قال ! نعم يا رسول اهللا : قالت ] أتزوجك 
أعتق و أطلق بتزوجيه  فأرسلوا ما بأيديهم فلقد! أصهار رسول اهللا : سلم تزوج جويرية بنت احلارث فقال الناس 

  إياها مائة أهل بيت من بين املصطلق فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها 
مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد املدينة و كانت عائشة حتمل يف هودج فنزلوا منزال فمشت عائشة 



عقد هلا من جزع ظفار قد انقطع فرجعت  حلاجتها حىت جاوزت اجليش فلما قضت شأهنا أقبلت إىل رحلها فإذا
تلتمس عقدها و حبسها ابتغاؤه فأذن بالرحيل و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلوهنا فاحتملوا هودجها على بعريها 

الذي كانت تركب عليه و هم حيبسون أهنا فيه و كانت النساء إذ ذاك خفاقا و ساروا فرجعت عائشة بعد ما رحل 
فإذا ليس هبا داع و ال جميب فأمت منزهلا اليت كانت فيه و علمت أهنم سيفقدوهنا فبينا هي اجليش فجاء منازهلم 

جالسة إذ غلبت عينها عليها و كان صفوان بن املعطل السلمي من وراء اجليش فأدجل فأصبح عند منزهلا فرأى 
ة باسترجاعه حني عرفها سواد إنسان نائم فعرفها حني رآها و كان رآها قبل أن ينزل احلجاب فاستيقظت عائش

فخمرت عائشة وجهها جبلباهبا و ما كلمها حىت أناخ راحلته فوطئ على يدها فقامت إليه فأركبها و انطلق يقود 
الراحلة حىت أتى اجليش فوجدهم موغرين يف حنر الظهرية فهلك فيها من هلك و كان الذي كربه عبد اهللا بن أيب بن 

ئشة شهرا و الناس خيوضون يف قول أصحاب اإلفك و هي ال تشعر بشيء من سلول فلما قدموا املدينة لبثت عا
؟ و ينصرف و كان ] كيف تيكم : [ ذلك فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتيها فيسلم عليها و يقول 

تراها ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرجت ذات ليلة مع أم مسطح قبل املناصع و كانت متربزهم 
: فقالت هلا عائشة ! تعس مسطح : قبل أن تتخذ الكنف فلما فرغتا من شأهنما عثرت أم مسطح يف مرطها فقالت 

ال فأخربهتا : أمل تسمعي ما قال ؟ قالت عائشة ! أي هنتاه : فقالت ! تسبني رجال من أهل بدر ! بئس ما تقولني 
ائذن يل أن آيت إىل : ى اهللا عليه و سلم قالت بقول أهل اإلفك فازدادت مرضا فلما دخل عليها رسول اهللا صل

هوين عليك ! يا بنيت : ماذا يتحدث الناس ؟ قال ! يا أبتاه : أبوي أذن هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
ا فو اهللا لقل ما كانت امرأة قط عند رجل حيبها هلا ضرائر إال أكثرن عليها فبكت تلك الليلة حىت أصبحت ال يرقأ هل
دمع و ال تكتحل بنوم فلما أصبح دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليا و أسامة بن زيد حني استلبث الوحي 
: يستشريمها يف فراق أهله فأما أسامة فأشار على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالذي يعلم من براءة أهله و قال 

مل يضيق اهللا عليك و النساء سواها كثري و سل اجلارية ] ا هللا [ ل يا رسو: أهلك ال نعلم إال أخريا و أما علي فقال 
؟ ] هل رأيت من أهلي شيئا يريبك ! أي بريرة : [ تصدقك فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بريرة فقال 

عن عجني  ما رأيت عليها شيئا قط أغمضه عليها أكثر من أهنا حديثة السن تنام! و الذي بعثك باحلق : قالت بريرة 
فتأيت الداجن فتأكله فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يومه و استعذر من عبد اهللا بن أيب بن سلول و هو 

ما علمت على أهلي ! من يعذرين من رجل قد بلغين أذاه يف أهلي ؟ و اهللا ! يا معشر املسلمني : [ على املنرب فقال 
] يا : [ فقال أسيد بن حضري ] ال خريا و ما يدخل على أهلي إال معي و لقد ذكروا رجال ما علمت إ! إال خريا 

! فإن كان من األوس ضربت عنقه و إنا كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ! أنا أعذر منه ! رسول اهللا 
م خيفضهم حىت و كاد أن يكون بني األوس و اخلزرج قتال هبذه الكلمة فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

سكتوا و بكت عائشة يومها ذلك كله فبني أبواها جالسني عندها و هي تبكي إذا استأذنت عليها امرأة من األنصار 
فأذنت هلا فجلست تبكي معها مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم مث جلس مث تشهد حني جلس مث قال 

و كذا فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا و إن كنت أملمت بذنب  فإنه بلغين عنك كذا! يا عائشة ! أما بعد : [ 
فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] فاستغفري اهللا و تويب إليه فإن العبد إذا اعترف مث تاب تاب اهللا عليه 

قال  أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما: مقالته قلص دمعي حىت ما أحسست منها بقطرة و قالت ألبيها 
: أجييب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما قال فقالت : فقالت ألمها ! ما أدري ما أقول ! و اهللا : فقال أبو بكر 

إين و اهللا لقد علمت أنكم مسعتم هذا احلديث حىت استقر يف نفوسكم و ! فقالت عائشة ! ما أدري ما أقول ! و اهللا 



دقوين بذلك و إن اعترفت لكم بأمر و اهللا يعلم أين منه بريئة ال تصدقوين إين بريئة ال تص: فلو قلت لكم ! صدقتم 
مث حتولت } فصرب مجيل و اهللا املستعان على ما تصفون { ما أجد يل و لكم مثال إال ما قال أبو يوسف ! و اهللا 

حىت أنزل  عائشة و اضطجعت على فراشها فما راح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال خرج أحد من البيت
عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من الرحضاء حىت أن ينحدر منه العرق مثل اجلمان و هو يف يوم شات من ثقل 

القول الذي أنزل عليه فسرى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو يضحك فكان أول كلمة تكلم هبا أن قال 
ما أقوم و إين ال أمحد إال ! ال و اهللا : قومي إليه فقالت : ت هلا أمها فقال] ! فقد برأك ! إما و اهللا ! يا عائشة : [ هلا 

و : إىل متام العشر اآليات فلما أنزل اهللا هذه اآليات قال أبو بكر } إن الذين جاءو باإلفك عصبة { اهللا و أنزل اهللا 
فأنزل ! ئا بعد الذي قال لعائشة ال أنفق على مسطح شي! و اهللا : كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه و فقره 

! يا رسول اهللا : ـ اآلية فقال أبو بكر الصديق } و ال يأتل أولوا الفضل منكم و السعة أن يؤتوا أوىل القرىب { اهللا 
ال أنتزعها منه أبدا و قد : فرجع إىل مسطح بالنفقة اليت كان ينفق عليه و قال ! و اهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل 

  ن النيب صلى اهللا عليه و سلم حد أصحاب اإلفك الذين رموا عائشة فيما رواه إ: قيل 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و معه ألف و مثامنائة رجل و سبعون بدنة فأحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
طلحة بدنا و سعد بن  سلم و من معه من ذي احلليفة و استخلف على املدينة ابن أم مكتوم و ساق أبو بكر بدنا و

عبادة بدنا فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غدير عسفان ذات األشطاط لقيه بسر بن سفيان الكعيب فقال 
هذه قريش مسعت بك و خرجت قد لبسوا جلود النمور يعاهدون اهللا أن ال تدخلها عليهم أبدا و ! يا رسول اهللا : 

يا ويح قريش : [ دموها إىل كراع الغميم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا خالد بن الوليد يف خيلهم قد ق
فإن أصابوين كان الذي أرادوا و إن أظهرين اهللا ! لقد أكلتهم احلرب ماذا عليهم لو خلوا بيين و بني سائر العرب ! 

مث أمر الناس ] ! حىت يظهرين اهللا  عليهم دخلوا يف اإلسالم و آووين و اهللا ال أزال أجاهد على الذي بعثين اهللا عليه
فسلكوا ذات اليمني بني ظهري احلمض على طريق خيرجه على ثنية املرار مهبط احلديبية فلما بلغ صلى اهللا عليه و 

ما خألت القصواء و ما هو هلا خبلق و لكن حبسها : [ فقال ! خألت القصواء : سلم ثنية املرار بركت ناقته فقالوا 
مث ] ! ال يدعوين قريش اليوم إىل خطة يسألوين فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها ! مكة و اهللا حابس الفيل عن 

ما بالوادي ما ينزل عليه الناس فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و ! يا رسول اهللا : فقالوا ] انزلوا : [ قال للناس 
تلك القلب فغزره يف جوفه فجاش بالرواء حىت سلم سهما من كنانته فأعطاه رجال من أصحابه فنزل يف قليب من 

ضرب الناس بعطن فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاه بديل بن ورقاء يف رجال من خزاعة فقال 
إنكم تعجلون ! يا معشر قريش : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كقوله لبشر بن سفيان فرجعوا إىل قريش فقالوا 

و إن جاء لذلك فال و اهللا ال يدخلها عنوة و ال : ا مل يأت لقتال إمنا جاء زائرا هلذا البيت فقالوا على حممد إن حممد
مث بعثوا مكرز بن حفص بن األحنف أحد بين عامر ابن لؤي فلما رآه النيب صلى اهللا عليه ! تتحدث بذلك العرب 

هللا عليه و سلم كلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى ا] هذا الرجل غادر : [ و سلم قال 
و سلم لنحو ما كلم به أصحابه فرجع إىل قريش و أخربهم بذلك فبعثوا إليه احلليس بن علقمة الكناين و هو يؤمئذ 

] إن هذا من قوم يتأهلون فاثعبوا اهلدي يف وجهه : [ سيد األحابيش فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يا : ا رأى اهلدي يسري عليه من عرض الوادي يف قالئده قد أكل أوباره من طول احلبس رجع إىل قريش فقال فلم

اجلس ال : قد رأيت ما ال حيل صد اهلدي يف قالئده قد أكل أوباره من طول احلبس عن حمله فقالوا ! معشر قريش 
على مجل يقال له الثعلب فلما دخل مكة أراد علم لك و بعث رسول اهللا خراش بن أمية اخلزاعي إىل مكة و محله 



قريش قتله فمنعه األحابيش حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر 
يا رسول اهللا إين أخاف قريشا على نفسي و ليس يل هبا من بين عدي بن كعب : بن اخلطاب ليبعث إىل مكة فقال 

د عرفت قريش عداويت إياها و غلطيت عليها و لكن أدلك على رجل أعز هبا مين عثمان بن عفان أحد مينعين و ق
فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بعثه إىل قريش ليخربهم أنه مل يأت حلرب و إمنا جاء زائرا هلذا البيت 

لعاص فنزل عن دابته و محله بني يديه و املعظم حلرمته فخرج عثمان بن عفان حىت أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن ا
أجاره حىت بلغ رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و انطلق حىت أتى أبا سفيان و عظماء قريش فبلغهم عن 

ما : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به فقال عثمان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أرسله به فقالوا لعثمان 
  ف به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رجع عثمان كنت ألفعل حىت يطو

ائت حممدا و صاحله و ال يكون يف صلحه إال أن : و بعث قريش سهيل بن عمرو أحد بين عامر بن لؤي و قالوا 
فأتى سهيل بن عمرو فلما رآه النيب صلى ! يرجع عنا عامه هذا فو اهللا ال تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا 

فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و ] قد أراد القوم الصلح حىت بعثوا هذا الرجل : [ عليه و سلم قال  اهللا
يا : سلم تكلم فأطال الكالم و تراجعا مث جرى بينهما الصلح فلما التأم األمر و مل يبق إال الكتاب وثب عمر فقال 

قال ] بلى : [ ؟ أولسنا باملسلمني ؟ أوليسوا باملشركني ؟ قال  ألست برسول اهللا! رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب ] أنا عبد اهللا و رسوله : [ فلم نعطي الدنية يف ديننا ؟ قال : 

و ] اللهم  بامسك[ ألعرف هذا و لكن اكتب : فقال سهيل ] } بسم اهللا الرمحن الرحيم { اكتب : [ طالب فقال 
هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا و سهيل بن ! اكتب بامسك اللهم : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

امسك و اسم ابيك فقال ] حممد بن عبد اهللا [ لو شهدت أنك رسول اهللا مل أقاتلك و لكن أكتب : فقال ] عمرو 
هذا [ حممد بن عبد اهللا : فكتب ] عبد اهللا و سهيل بن عمرو اكتب حممد بن : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا و سهيل بن عمرو على وضع احلرب عشر سنني يأمن هبذا الناس و يكف بعضهم 
عن بعض على أنه من أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أصحاهبم بغري إذن وليه رده عليهم و من جاء قريشا 

فلما فرغ من الكتاب و كان رسول ] ن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرده و أنه ال أسالل و ال أغالل مم
: [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف احلرم و هو مضطرب يف احلل ـ قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

سلمني فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أم سلمة فما قام رجل من امل] احنروا و احلقوا ! يا أيها الناس 
قد أحل هبم ما رأيت كأهنم كرهوا الصلح فاعمد ! يا رسول اهللا : قال له ] ما شأن الناس ؟ ! يا أم سلمة : [ فقال 

إىل هديك حيث كان و احنر و احلق فإنك لو فعلت ذلك فعلوا فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يكلم 
أحدا حىت أتى هديه فنحرها مث جلس فحلق فقام الناس ينحرون و حيلقون فحلق رجال منهم و قصر آخرون فقال 

و املقصرين : [ و املقصرين ؟ قال ! يا رسول اهللا : قالوا ] ! يرحم اهللا احمللقني : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ألهنم مل يشكوا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : [ م الترحم ؟ قال ما بال احمللقني يا رسول اهللا ذكرت هل: قالوا ] ! 

فبايعه الناس كلهم غري اجلد بن قيس اختبأ حتت إبط ] و سلم البيعة على الناس حتت الشجرة هناك أن ال يفروا 
النار أحد لن يدخل : [ و قال صلى اهللا عليه و سلم } إذ يبايعونك حتت الشجرة { بعريه فذلك قول اهللا عز و جل 

  ] شهد بدرا و احلديبية 
مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كان بني مكة و املدينة يف وسط الطريق نزلت عليه سورة 

  ـ إىل آخر السورة فما فتح يف اإلسالم فتح أعظم من نزول هذه السورة } إنا فتحنا لك فتحا { الفتح 



سلم املدينة و كانت اهلدنة وضعت احلرب أوزارها و آمن الناس كلهم بعضا و  مث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
استفاضوا و ال يكلم أحد باإلسالم يعقل عنه إال دخل فيه حىت دخل فيه يف تلك السنة من املسلمني قريبا مما كان 

و سلم أن حيلق و  قبل ذلك و يف هذه العمرة أصاب كعب بن عجرة أذى يف رأسه فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه
يذبح شاة و يصوم ثالثة أيام أو يطعم ستة مساكني لكل مسكني مدين و أهدى الصعب بن جثامة إىل رسول اهللا 

  ] مل نرده و لكنا حرم : [ صلى اهللا عليه و سلم رجل محار وحش فرده و قال 
يف احلديبية فلما انصرف أقبل عليهم و يف هذه العمرة صلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح يف إثر مساء 

أصبح من عبادي مؤمن يب و : يقول : [ اهللا و رسوله أعلم قال : ؟ قالوا ] أتدرون ما قال ربكم : [ بوجهه فقال 
مطرنا بنوء كذا و : مطرنا بفضل اهللا و رمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب و أما من قال : كافر يب فأما من قال 
  ]  مؤمن بالكوكب كذا فذلك كافر يب

و يف هذه العمرة أصاب الناس عطش شديد فحبسوا فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده يف الركوة فثار 
  املاء مثل العيون فتوضئوا منها و رووا 

خرج سلمة بن األكوع و معه غالم له يقال له رباح مع اإلبل فلما كان بغلس أغار عبد الرمحن بن عيينة على إبل 
اركب هذا : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قتل راعيها و جعل ينظر يف أناس معه يف خيل فقال سلمة لرباح ر

الفرس و اخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قد أغري على سرحه مث قام سلمة على تل و جعل وجهه قبل 
ع القوم و معه سيف و نبله فجعل يرميهم و ذلك مث اتب! يا صباحاه : املدينة مث نادى ثالث مرات ـ و كان صيتا 

حني كثر الشجر فإذا كر عليه الفارس جلس له يف أصل شجرة مث رماه و ال يظفر بفارس إال عقر فرسه فجعل 
  : يرمي و يقول 

  ) و اليوم يوم الرضع ... أنا ابن األكوع ( 
و رماهم باحلجارة فما زال ذلك دأبه و  و إذا كان كثر الشجر رشقهم بالنبل فإذا تضايقت الشجرة عال اجلبل

دأهبم و يرجتز حىت ما بقي من ظهر النيب صلى اهللا عليه و سلم إال استقذه من أيديهم و خلفه وراء ظهره مث مل يزل 
يرميهم حىت طرحوا أكثر من ثالثني بردة يستخفون هبا فكلما ألقوا شيئا مجع عليه سلمة فلما اشتد الضحى أتاهم 

: ما هذا الذي أرى ؟ قالوا : ن بن بدر الفزاري ممدا هلم و هم يف ثنية ضيقة يف علوة اجلبل فقال هلم عيينة بن حص
لقد لقينا من هذا ـ يعنون سلمة ما فارقنا منذ سحر حىت اآلن و أخذ كل شيء من أيدينا و خلفه وراءه فقال عيينة 

نكم فقام إليه نفر منهم أربعة و صعدوا يف اجلبل فقال فليقم إليه نفر م! لوال أن هذا يرى وراءه طلبا لقد ترككم : 
ال ! و الذي كرم وجه حممد صلى اهللا عليه و سلم ! ابن األكوع : و من أنت ؟ قال : أتعرفوين ؟ قال : هلم سلمة 

ه يطلبين رجل منكم فيدركين و ال أطلبه فيفوتين فبينا سلمة خياطبهم إذ نظر فرأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي
و سلم حلقوا يتخللون الشجر و إذ أوهلم األخرم األسدي و على أثره أبو قتادة و على أثره املقداد الكندي فوىل 

احذر القوم فإين ال آمن أن يقتطعوك فاتئد حىت يلحق ! يا أخرم : املشركون مدبرين فنزل سلمة من اجلبل و قال 
إن كنت تؤمن باهللا و اليوم اآلخر و تعلم أن اجلنة حق ! لمة يا س: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه قال 

و النار حق فال حتل بيين و بني الشهادة مث أرخى عنان فرسه و حلق بعبد الرمحن ابن عيينة و يعطف عليه عبد الرمحن 
الرمحن و و اختلف بينهما طعنتان فقتله عبد الرمحن و حتول عبد الرمحن على فرس األخرم فلحق أبو قتادة بعبد 

اختلف بينهما طعنتان فعقر بأيب قتادة و قتله أبو قتادة و حتول أبو قتادة على فرس األخرم مث خرج سلمة يعدو يف 
أثر القوم حىت ما يرى من غبار أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا فلم يقرب غيبوبة الشمس و قرب 



أن يشربوا منه فالتفتوا فأبصروا سلمة وراءهم فعطفوا عن  ذو قرد فأرادوا: املشركون من شعب فيه ماء يقال له 
  : خذها : املاء و شدوا يف الثنية و غربت الشمس فلحق سلمة رجل منهم فرماه بسهم و قال 

  ) و اليوم يوم الرضع ... أنا ابن األكوع ( 
و أتبعه سهما آخر فأثبت و كان الذي رماه بكرة ! نعم أي عدو نفسه : أكوع بكرة ؟ قلت ! يا ثكل أمياه : قال 

فيه سهمني و خلقوا فرسني فجاء هبما يسوقهما و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املاء الذي خلفهم عند ذي 
قرد و إذا بالل قد حنر جزورا مما خلفه بسهمه و هو يشوي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كبدها و سنامها 

ين فأنتخب من أصحابك مائة رجل و أتبع الكفار حىت ال يبقى منهم خمرب إال قتلته خل! يا رسول اهللا : فقال سلمة 
فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت ! نعم و الذي أكرم وجهك : ؟ قال ] أكنت فاعال ذلك : [ قال 

جوا هرابا فلما مر املشركون على فالن الغطفاين فنحر هلم جزورا مث خر: بدت نواجذه فجاء رجل من غطفان فقال 
و خري ! خري فرساننا اليوم أبو قتادة : [ أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصرف إىل املدينة و جعل يقول 

  فأعطى سلمة ذلك اليوم سهم الراجل و الفارس مجيعا ] ! رجالتنا سلمة 
نهم و بني املدينة قريب و يف القوم مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أردفه و راءه على العضباء فلما كان بي

يا رسول اهللا : فقلت ! أال رجل يسابق إىل املدينة ! هل من مسابق : رجل من األنصار كان ال يسبق فجعل ينادي 
قلت اذهب إليك فطفر عن راحلته و ثنيت رجلي ] : إن شئت : [ قال ! بأيب أنت و أمي خلين فأل سابق الرجل 

ربطت عيله شرفا أو شرفني يعين استبقيت نفسي مث عدوت حىت حلقته فأصكه بني كتفيه فطفرت عن الناقة مث إين 
حىت قدمنا املدينة مث توفيت أم رومان امرأة أيب بكر الصديق أم عبد الرمحن و عائشة ! سبقت و اهللا : بيدي و قلت 
  يف ذي احلجة 

نا معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أخربنا حممد بن حسن بن قتيبة نا ابن أيب السري ثنا عبد الرزاق أ
انطلقت يف املدة اليت كانت بيننا و بني رسول اهللا صلى : ابن عباس حدثين أبو سفيان بن حرب من فيه إىل يف قال 

اهللا عليه و سلم فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل هرقل جاء به دحية الكليب 
هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب ؟ : فعه إىل عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إىل هرقل قال فد

نعم فدعيت يف نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بني يديه فأجلسوا أصحايب خلفي مث دعا بترمجانه : قالوا 
و اهللا : أنه نيب فإن كذبين فكذبوه قال أبو سفيان  إين سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذي يزعم: قل هلم : فقال 

: هو فينا ذو حسب قال : سله كيف حسبه فيكم ؟ قلت : لوال خمافة أن يؤثروا عين كذبا لكذبته مث قال لترمجانه ! 
: ال قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : ال قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ فقلت 

: قلت : فهل يزيدون أم ينقصون ؟ قال : بل ضعفاؤهم قال : قلت : ن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال م
فهل قاتلتموه : ال قال : قلت : فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له ؟ قال : بل يزيدون قال 

احلرب بيننا و بينه سجاال يصيب منا و نصيب  يكون: فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : نعم قال : قلت : ؟ قال 
و اهللا فما أمكنين من : قال ! ال و حنن منه يف مدة ال ندري ما هو صانع فيها : قلت : فهل يغدر ؟ قال : منه قال 

: قل له : ال مث قال لترمجانه : قلت : فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قال : قال ! كلمة أدخل فيها شيئا غري هذه 
هل كان يف : إنه ذو حسب و كذلك الرسل تبعث يف احلساب قومها و سألتك :  سألتك عن حسبه فيكم قلت إين

رجل يطلب ملك آبائه و سألتك عن أتباعه : إن كان يف آبائه ملك قلت : آبائه ملك ؟ فزعمت أن ال فقلت 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن هل : بل ضعفاؤهم و هم أتباع الرسل و سألتك : ضعفاء الناس أم أشرافهم قلت 



: يقول ما قال ؟ فزعمت أن ال فقد عرفت أنه مل يكن ليدع الكذب على الناس فيذهب فيكذب على اهللا و سألتك 
هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطه له ؟ فزعمت أن ال فكذلك اإلميان إذا خالط بشاشته القلوب و 

هل قاتلتموه ؟ : عمت أهنم يزيدون و كذلك أمر اإلميان حىت يتم و سألتك هل يزيدون أم ينقصون ؟ فز: سألتك 
فزعمت أنكم قاتلتموه فزعمت أن احلرب بينكم و بينه سجال تنالون منه و ينال منكم و كذلك الرسل تبتلى مث 

القول هل قال هذا : هل يغدر ؟ فزعمت أن ال و كذلك الرسل ال تغدر و سألتك : تكون هلم العاقبة و سألتك 
رجل يأمت بقول قيل قبله مث سألتك مبا : لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت : قبله أحد ؟ فزعمت أن ال فقلت 

إن يكن ما تقول فيه فإنه نيب و قد كنت أعلم أنه : بالصالة و الزكاة و الصلة و العفاف قال : يأمركم ؟ قلت 
خلص إليه ألحببت لقاءه و لو كنت عنده لغسلت عن قدميه و خارج و مل أكن أظن أنه منكم و لو أين أعلم أين أ

بسم اهللا الرمحن [ مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأه فإذا فيه : ليبلغن ملكه ما حتت قدمي فقال 
فإين !  الرحيم من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ إىل هرقل ملك الروم سالم على من اتبع اهلدى أما بعد

و يا أهل { أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم و أسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني فإن توليت فإن عليك إمث األريسني 
فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت األصوات عنده و كثر اللغط و ] } بأنا مسلمون : الكتاب تعالوا ـ إىل قوله 

  صلى اهللا عليه و سلم سيظهر حىت أدخل اهللا علي اإلسالم  أمر بنا فأخرجنا فما زلت موقنا بأمر رسول اهللا
يف أول هذه السنة كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل امللوك و بعث إليهم بالرسل يدعوهم إىل اهللا : قال 

مد رسول حم[ إهنم ال يقرأون كتابا إال خبامت فاختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامتا من فضة نقش فيه : فقيل 
  ليختم به الصحف فكان يلبسه تارة بيمينه وتارة يف يساره ] اهللا 

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن حذافة السهمي إىل كسرى بكتاب فأمره أن يدفعه إىل عظيم 
لروم و أمره البحرين ليدفعه عظيم البحرين إىل كسرى و بعث دحية بن خليفة الكليب إىل قيصر و هو هرقل ملك ا

أن يدفع الكتاب إىل عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إىل هرقل و بعث حاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس صاحب 
اإلسكندرية و بعث عمرو بن أمية الضمري إىل أصحم بن أحبر النجاشي و بعث شجاع بن وهب األسدي إىل املنذر 

  بن لؤي إىل هوذة بن علي احلنفي صاحب اليمامة بن احلارث ابن أيب مشر الغساين صاحب دمشق و بعث عامر 
[ فأما كسرى فمزق كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغه ذلك 

  ] مزق اهللا ملكه إذا هلك كسرى فال كسرى بعده 
: ه و سلم مث خال بدحية الكليب و قال و أما قيصر فسأل أبا سفيان عما سأل مث قرأ كتاب رسول اهللا صلى اهللا علي

إين ألعلم أن صاحبكم نيب مرسل و أنه الذي كنا ننتظره و جنده يف كتابنا و لكن أخاف الروم على نفسي و لوال 
ذاك التبعته و لكن اذهب إىل ضغاطر األسقف فاذكر له أمر صاحبكم و انظر ماذا يقول فجاء دحية و أخربه مما 

! صاحبك واهللا نيب مرسل : صلى اهللا عليه و سلم إىل هرقل و مبا يدعو إليه فقال ضغاطر جاء به من رسول اهللا 
نعرفه بصفته و جنده يف كتابنا بامسه مث دخل فألقى ثيابا كانت عليه سوداء و لبس ثيابا بيضا مث أخذ عصاه و خرج 

فيه إىل اهللا و إين أشهد أن الإله إال اهللا إنه قد أتانا كتاب من أمحد يدعو : على الروم و هم يف الكنيسة فقال للروم 
و أن حممد عبده و رسوله فوثبوا إليه وثبة رجل واحد و ضربوه حىت قتلوه فرجع دحية إىل هرقل و أخربه اخلرب قال 

  إنا خنافهم على أنفسنا فضغاطر كان واهللا أعظم عندهم و أجوز قوال مين : قلت لك : 
مد رسول ااهللا إىل النجاشي األصحم ملك احلبشة سلم أنت فأين أمحد اهللا امللك من حم[ و أما النجاشي فكان كتابه 

القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب و أشهد أن عيسى روح اهللا و كلمته ألقاها إىل مرمي البتول 



أدعوك إىل اهللا و قد  الطيبة احلصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه و نفخه كما خلق آدم بيده و نفخه و إين
بعثت إليك ابن عمي جعفرا و معه نفر من املسلمني فدع التجرب فإين أدعوك إىل اهللا و قد بلغت و نصحت فاقبل 

فقرأ النجاشي الكتاب و كتب جوابه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] نصيحيت و السالم على من اتبع اهلدى 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من النجاشي األصحم بن األحبر سالم عليك يا  بسم اهللا الرمحن الرحيم إىل حممد: 

نيب اهللا و رمحة اهللا و بركاته من اهللا الذي ال إله إال هو الذي هداين إىل اإلسالم أما بعد فقد بلغين كتابك يا رسول 
رت ثفروقا إنه كما قلت و اهللا فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء و األرض أن عيسى ال يزيد على ما ذك

لقد عرفنا ما بعثت به إلينا و قد قربنا ابن عمك و أصحابه و أشهد أنك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صادقا 
مصدقا و قد بايعتك و بايعت ابن عمك و أسلمت على يديه هللا رب العاملني و بعثت إليك بابين أرها بن األصحم 

أن آتيك يا رسول اهللا فعلت فإين أشهد أن ما تقوله حق ـ و السالم عليك يا  فإين ال أملك إال نفسي و إن شئت
فخرج ابنه يف ستني نفسا من احلبشة يف سفينة البحر فلما توسطوا وجلجوا أصابتهم شدة و غرقوا ! رسول اهللا 

  كلهم 
ية أم إبراهيم ابن رسول اهللا و أما املقوقس فأهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع جوار فيهن مارية القبط

صلى اهللا عليه و سلم و كذلك سائر امللوك أهدى إليه اهلدايا فقبلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان يقبل 
  اهلدية و يثيب عليها 

 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بقية احملرم إىل خيرب و استعمل على املدينة سباع بن عرفطة الغفاري و
قدم عينا له ليجيئه باخلرب و أخرج من نسائه أم سلمة و خرج على األموال جبيشه فال مير مبال إال أخذه و يقتل من 

فيه و يفتتحها حصنا حصنا فأول ما أصاب منها حصن ناعم مث حصن الصعب بن معاذ مث حصن القموص فلما 
المل و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى حصنهم الوطيح و الس

أصبح قوما أو غزا مل يغر عليهم حىت يصبح فإن مسع أذانا أمسك و إن مل يسمع أذانا أغار فلما أصبح رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم استقبلهم عمال خيرب مبساحيهم و مكاتلهم فلما رأوا النيب صلى اهللا عليه و سلم و اجليش 

! اهللا أكرب اهللا أكرب : [ و أدبروا هرابا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! حممد و اهللا و اخلميس  :قالوا 
فخرج مرحب اليهودي من احلصن يرجتز و يطلب ] ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين ! خربت خيرب 

فلما دنا ! أنا يا رسول اهللا : فقال حممد بن مسلمة  ؟] من هلذا : [ الرباز فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أحدمها من صاحبه بادر مرحب بالسيف فاتقاه حممد بن مسلمة بدرقته فوقع سيفه فيها و عضت به الدرقة 

فأمسكت فضربه حممد بن مسلمة فقتله مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يقاتل فمر و رجع و مل يكن 
ر يقاتل فمر و رجع و مل يكن فتحا و محى احلرب بينهم و تقاعسوا فقال النيب صلى اهللا عليه و فتحا مث بعث آخ

يفتح اهللا على يديه ليس بفرار فلما ! و حيبه اهللا و رسوله ! ألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا و رسوله : [ سلم 
فخرج ] ية و اقبض هبا حىت يفتح اهللا عليك خذ هذه الرا: أصبح دعا عليا و هو أرمد فتفل يف عينيه فربأ مث قال 

من : علي يهرول و املسلمون خلفه حىت ركز رايته يف رضم من حجارة فاطلع عليه يهودي من رأس احلصن و قال 
فلم يزل علي يقاتل حىت سقط ! علومت و ما أنزل على موسى : أنا علي بن أيب طالب فقال اليهودي : أنت ؟ فقال 

ول بابا صغريا كان عند احلصن فاترس به فلم يزل يف يده و هو يقاتل حىت فتح اهللا عليه مث ألقاه ترسه من يده مث تنا
من يده فلما أيقن اليهود باهللكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيقن دماءهم و أن يسريهم ففعل رسول 

إنا حنن أرباب األموال و حنن أعلم هبا منكم !  يا حممد: اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك فنزلوا على ذلك و قالوا 



فعاملناها فعاملهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخليرب على النصف فلما فعل ذلك أهل خيرب مسع بذلك أهل 
فدك بعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حميصة بن مسعود فنزلوا على ما نزلت عليه اليهود خبيرب على أن 

حيقن دماءهم فعاملهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مثل معاملة أهل خيرب فكانت فدك لرسول  يسريهم و
اهللا خالصة و ذلك أنه مل يوجف عليها خبيل وال ركاب و قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب على ألف و 

سهمني لفرسه و : سم للفارس ثالثة أسهم مثامنائة سهم و كان الرجال هبا ألف و أربعمائة و الفرس مائيت فرس فق
سهما له و للرجل سهما فكان لألفراس أربعمائة و لركاهبا و لرجاهلم ألف و أربعمائة سهم و كان سهم رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم مع عاصم بن عدي مث أطعم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجاال مشوا بني رسول اهللا 
و بني أهل فدك يف الصلح و أعطى حميصة ابن مسعود ثالثني و سقا من شعري و ثالثني و سقا  صلى اهللا عليه و سلم

من متر و قسم سهم ذوي القرىب من خيرب على بين هاشم و بين املطلب فكانت قسمة خيرب على ما وصفنا و كانت 
اهللا عليه و سلم صفية بنت حيي بن أخطب يف السيب أخرجوها من حصن القموص فاصطفاها رسول اهللا صلى 

اغسلوها و كلوا فيها و أطعموا و أطعم : [ لنفسه و سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن آنية املشركني فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسعا من نسائه الاليت تويف و هن عنده تسعمائة وسق متر و من القمح مائة و مثانني 

إن اهللا و : و قسمها أكل املسلمون حلوم احلمر األهلية فأمر مناديا فنادى يف الناس فلما فرغوا من الغنائم ] وسقا 
ال : [ رسوله ينهيانكم عن املتعة و أمر بالقدور أن تكفأ مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهم خطيبا فقال 

بائل من السبايا و ال حيل المرئ يؤمن حيل المرئ يؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه يعين إتيان احل
باهللا و اليوم اآلخر أن يصيب امرأة ثيبا من السيب حىت يستربئها و ال حيل المرئ يؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن يبيع 

مغنما حىت يقسم و ال حيل المرئ يؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن يركب دابة من غنيمة املسلمني حىت إذا أعجفها ردها 
  مث اطمأن الناس ] و ال حيل المرئ يؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن يلبس ثوبا من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده  فيها

و أهدت زينب بنت احلارث امرأة سالم بن مشكم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاة مصلية و أكثرت فيها من 
مث دعاها ] ! إن هذا العظم خيربين أنه مسموم : [ سلم قال السم فلما و ضعته بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إن كان ملكا : بلغت من قومي ما مل خيف عليك فقلت : ؟ فقالت ] ما محلك على ذلك : [ فاعترفت فقال 
استرحت منه و إن كان نبيا فسيخرب فتجاوز عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان بشر بن الرباء بن معرور 

  ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأكل منها قطعة و كان ذلك سبب موتهيأكل م
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ربيعة بن أكثم بن سخربة و ثقف بن عمرو بن مسيط و رفاعة بن مسروح و عبد اهللا بن اهلبيب و مسعود بن قيس 
و مبشر بن بن خلدة و حممود بن مسلمة بن خالد بن عدي بن جمدعة و أبو الضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية 

عبد املنذر بن الزنرب بن زيد بن أمية بن سفيان بن احلارث و احلارث بن حاطب و عروة بن مرة بن سراقة و أوس 
بن القائد و أنيف بن حبيب و ثابت بن أثلة و عمارة بن عقبة بن حارثة بن غفار و بشر بن الرباء بن معرور و كان 

  سبب موته أكله من الشاة املسمومة 
و اهللا : [ غ املسلمني من خيرب قدم جعفر بن أيب طالب من أرض احلبشة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وعند فرا

  مث قام إليه فقبل ما بني عينيه ] ! ما أدري بأي األمرين أنا أشد فرحا بفتح خيرب أو قدوم جعفر ! 
ه ليايل و مع رسول اهللا صلى اهللا عليه فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سار إىل وادي القرى فحاصر أهل

و سلم غالم له أهداه رفاعة بن زيد اجلذامي فبينا هو يضع رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أتاه سهم 
! كال و الذي نفسي بيده : [ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! هنيئا له اجلنة : غرب فقتله فقال املسلمون 

فسمعها رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا ] حتترق عليه يف النار و كان غلها من يفء املسلمني إن مشلته اآلن 
يبدلك : [ و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! أصبت شراكني لنعلني يل ! يا رسول اهللا : عليه و سلم فقال 
  ] اهللا مثلها يف النار 

إن لنا ماال مبكة فأذن ! يا رسول اهللا : جاج بن عالط السلمي و قال مث استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احل
و أن أقول ؟ قال فقل قدم احلجاج مبكة و إذا قريش بثنية البيضاء يستمعون ! يا رسول اهللا : يل فأذن له فقال 

أكثر أرض احلجاز  األخبار و قد بلغهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد سار إىل خيرب و قد كانوا عرفوا أهنا
: أخربنا فإنه قد بلغنا أن القاطع سار إىل خيرب فقال احلجاج ! يا حجاج : ريفا و منعة و رجاال فلما رأوه قالوا 

ما هي يا حجاج ؟ فقال هزم هزمية مل تسمعوا مبثلها قط و أسر حممدا أسرا : قالوا ! عندي من اخلرب ما يسركم 
:  مكة فيقتلونه بني أظهرهم مبن كان قتل من رجاهلم فقاموا و صاحوا مبكة لن نقتله حىت نبعث به إىل: فقالوا 

أعينوين على مايل مبكة و على غرمائي فإين : جاءكم اخلرب و هذا حممد إمنا تنتظرون أن يقدم به عليكم فقال احلجاج 
د املطلب اخلرب أقبل حىت أقدم خيرب فأصيب من يفء حممد و أصحابه قبل أن يسبقين التجار فلما مسع العباس بن عب

و هل عندك حفظا ملا : ما هذا اخلرب الذي جئتنا به ؟ قال ! يا حجاج : وقف على جنب احلجاج بن عالط قال 
استأخر عين حىت ألقاك على خالء فإين يف مجع مايل كما ترى فانصرف حىت إذا : نعم قال : وضعت عندك ؟ قال 

احفظ علي حديثي فإين أخشى الطلب قال افعل قال : لقي العباس فقال فرغ احلجاج من مجع ماله و أراد اخلروج 
إين تركت ابن أخيك عروسا على ابنة ملكهم صفية بنت حيي و لقد افتتح خيرب فصارت له و ألصحابه ! و اهللا : 

فرقا من  فاكتم علي ثالثا و لقد أسلمت و ما جئت إال آلخذ مايل! أي و اهللا : قال ! ما تقول يا حجاج : له قال 
مث خرج احلجاج مباله فلما كان اليوم ! أن أغلب عليه فإذا مضى ثالث فأظهر أمرك فإن األمر و اهللا على ما حتب 

يا أبا الفضل : الثالث من خروجه لبس العباس حلة و ختلق و أخذ عصاه مث خرج حىت طاف بالكعبة فلما رأوه قالوا 



الذي حلفتم به لقد افتتح حممد خيرب و أصبح عروسا على ابنة ملكهم و  هذا و اهللا التجلد حلر املصيبة قال كال و! 
الرجل الذي جاءكم مبا جاءكم به و لقد دخل عليكم و : من جاء هبذا اخلرب ؟ قال : أحرز أمواهلم و ما فيها قالوا 

د اهللا انفلت عدو اهللا يا لعبا: أخذ ماله و انطلق فلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصحبه و يكون معه قالوا 
  و اهللا لو علمنا لكان لنا و له شأن فلم يلبثوا أن جاءهم اخلرب بذلك 

من يكلؤنا اللية ؟ : و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رجوعه من خيرب إىل املدينة نزل بعض املنازل مث قال 
و قام بالل يصلي فصلى ما شاء اهللا أن يصلي مث  فنزل رسول اهللا بالناس و ناموا! أنا يا رسول اهللا : فقال بالل 

استند إىل بعريه و استقبل الفجر يرمقه فغلبته عيناه فنام فلم يوقظهم إال حر الشمس و كان رسول اهللا صلى اهللا 
أخذ بنفسي الذي أخذ ! يا رسول اهللا : فقال ] ! ماذا صنعت يا بالل : [ عليه و سلم أول أصحابه هبا فقال 

مث اقتاد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعريه غري كثري مث أناخ فتوضأ و توضأ الناس ] صدقت : [  بنفسك قال
إذا نسيتم الصالة فصلوها إذا : [ معه مث أمر بالال فأقام الصالة فصلى بالناس فلما سلم أقبل على الناس فقال 

  ] } أقم الصلوة لذكري { : ذكرمتومها فإن اهللا يقول 
ل اهللا املدينة و أبو هريرة أسلم و قدم املدينة و النيب صلى اهللا عليه و سلم خبيرب و عليها سباع بن مث قدم رسو

ويل للمطففني { عرفطة الغفاري فصلى مع سباع الغداة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمعه يقرأ 
بيبة بنت أيب سفيان إىل النجاشي لرسول اهللا ـ اآلية و كان عمرو بن أمية الضمري خطب أم ح} الذين إذا اكتالوا 

صلى اهللا عليه و سلم و هم بأرض احلبشة حيث محل كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فزوجها النجاشي من 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مهر أربعمائة من عنده و كان الذي زوجها خالد بن سعيد بن العاص و بعثها 

من املسلمني بأرض احلبشة إىل املدينة يف سفينتني فلما بلغوا اجلار ركبوا الظهر حىت قدموا على النجاشي مع من بقي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند انصرافه من خيرب و رد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابنته علي أيب العاص 

صلى اهللا عليه و سلم و مسلما عليه من عند بن الربيع بالنكاح األول و قدم عمرو بن العاص زائرا لرسول اهللا 
  النجاشي و كان قد أسلم بأرض احلبشة و معه عثمان بن طلحة العبدري و خالد بن الوليد بن املغرية 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشري بن سعد سرية إىل بين مرة يف ثالثني رجال فقتلوا و رجع وحده إىل 
  املدينة 

  هللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر الصديق سرية إىل جند و معه سلمة بن األكوع مث بعث رسول ا
و بعث صلى اهللا عليه و سلم غالب بن عبد اهللا الليثي إىل بين امللوح يف رمضان يف مائة و ثالثني رجال فأغاروا 

فجاء السيل و حال الوادي  عليهم و استاقوا النعم و الشاء و جاءوا هبا إىل املدينة ونذروا خلروج العدو خلفهم
  بينهم و بني املسلمني و رجعوا إىل املدينة بالغنائم 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر بن اخلطاب سرية يف ثالثني رجال إىل أرض هوزان فخرج معه بدليل 
هربوا و مل يلق عمر كيدا من بين هالل فكانوا يسريون بالليل و يكمنون بالنهار حىت ملكوا هوازن و نذر القوم و 

  مث رجع 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشري بن سعد إىل جناب يف شوال معه حسيل بن نويرة فأصابوا نعما و 

  اهنزم مجع عيينة بن حصن إىل املدينة 
م األول من عمرة مث أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعتمر يف ذي القعدة عمرة القضاء ملا فاهتم من العا

احلديبية و عزم أن ينكح ميمونة فبعث أبا رافع و رجال من األنصار من املدينة إىل ميمونة ليخطبها له مث أحرم و 



ساق سبعني بدنة يف سبعمائة رجل و استعمل على املدينة ناجية بن جندب األسلمي و حتدثت قريش أن حممدا و 
  :  عليه و سلم مكة و عبد اهللا بن رواحة أخذ خبطام ناقته يقول أصحابه يف عسر و جهد و حاجة فقدم صلى اهللا

  ) خلوا فكل اخلري يف رسوله ... خلوا بين الكفار عن سبيله ( 
  ) أعرف حق اهللا يف قبوله ... يا رب إين مؤمن بقيله ( 
  ) كما قتلناكم على تنزيله ... حنن قتلناكم على تأويله ( 
  ) و يذهل اخلليل عن خليله . ..ضربا يزيل اهلام عن مقيله ( 

و اصطفت قريش عند دار الندوة لينظروا إليه و إىل أصحابه فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد 
مث استلم الركن فخب ] ! رحم اهللا امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة : [ اضطبع بردائه و أخرج عضده اليمىن و قال 

سلمون معه و استلم الركن و هرول بني الصفا و املروة لريى املشركون أن به قوة مث ثالثا و مشى أربعا و خب امل
حلق و حنر البدن فكانت البدنة عن عشرة و أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة ثالثا و تزوج ميمونة هبا و 

ريش قد وكلته بإخراج هي حل و هو حرام فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود يف نفر من ق
فخرج رسول اهللا صلى اهللا ! إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة و قالوا 

عليه و سلم من مكة باملسلمني و خلف أبا رافع مواله على ميمونة حىت أتاه هبا بسرف فبىن هبا و مها حالالن مث 
  رجع إىل املدينة 
عليه و سلم بعد رجوعه من مكة خبمسني رجال ابن أيب العوجاء السلمي يف سرية إىل بين سليم  مث بعث صلى اهللا

  فلقيهم بنو سليم على حرة فأصيب أصحابه و جنا هو بنفسه فقدم املدينة 

حدثنا أمحد بن علي بن املثىن التميمي باملوصل ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن قتادة و ثابت و [ 
: سعر لنا فقال ! يا رسول اهللا : غال السعر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : يد عن أنيس قال مح

إن اهللا هو القابض و الباسط املسعر الرزاق و إين أرجو أن ألقى اهللا و ليس أحد منكم يطالبين مبظلمة يف نفس و ال 
  ] مال 
املسلمني فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم يسعر هلم فكره رسول اهللا صلى يف أول هذه السنة غال السعر على : قال 

ال : [ مث قال ] ال تباغضوا و ال حتسدوا و ال تدابروا و كونوا عباد اهللا إخوانا : [ اهللا عليه و سلم ذلك مث قال 
  ] يسوم الرجل على سوم أخيه و ال يبيع حاضر لباد دعو الناس يرزق بعضهم من بعض 

يا : لق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سودة بنت زمعة فقعدت له على طريقه بني املغرب و العشاء مث قالت مث ط
فردها رسول ! لكين أحب أن أحشر يف أزواجك و يومي لعائشة ! ارجعين فو اهللا ما يب حب الرجال ! رسول اهللا 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ها سودة بنت زمعة و أم سلمة بنت أيب أمية زوجتا رسول اهللا صلى اهللا عليه مث توفيت زينب بنت رسول اهللا غسلت

  و سلم 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غالب بن عبد اهللا الليثي سرية إىل بين ليث يف بضعة عشر رجال فقتل 

  مقاتلهم و سىب ذراريهم و ساق نعمهم و مواشيهم إىل املدينة 
هللا عليه و سلم عمرو بن العاص إىل جيفر و عباد ابين اجللندي بعمان فصدقا بالنيب صلى مث بعث رسول اهللا صلى ا

  اهللا عليه و سلم و اقرأ مبا جاء به و صدق عمرو بن العاص أمواهلم و أخذ اجلزية من اجملوس 
بسم [ احلضرمي  مث صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنذر بن ساوى العبدي و كتب إليه كتابا مع العالء بن



اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل املنذر ابن ساوى سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما 
بعد فإن كتابك جاءين و رسلك و أنه من صلى صالتنا و استقبل قبلتنا فإنه مسلم له ما للمسلم و عليه ما على 

احلهم العالء بن احلضرمي على أن على اجملوس اجلزية ال تؤكل ذبائحهم و ال تنكح املسلم و من أىب فعليه اجلزية فص
  ] نساؤهم 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كعب بن عمري الغفاري سرية يف مخسة عشر رجال حىت انتهى ذات أطالح 
إىل اإلسالم فأبوا أن جييبوا و قتلوا  من ناحية الشام قريبا من مغار و كانوا من قضاعة فوجد هبا مجعا كثريا فدعاهم

  أصحاب كعب مجيعا و جنا هو بنفسه حىت قدم املدينة 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شجاع بن وهب سرية إىل بين عامر قبل جند يف أربعة و عشرين رجال 

  لى اهللا عليه و سلم بعريا بعريا فأغار عليهم فجاءوا نعما و شاء فكانت سهماهنم اثين عشر بعريا و نفلهم النيب ص
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيد بن حارثة إىل مؤتة ناحية الشام فأوصاه مبن معه من املسلمني خريا و 

و جتهز ] إن أصيب زيد فجعفر بن أيب طالب على الناس و إن أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة على الناس : [ قال 
قريبا من ثالثة آالف من املسلمني و مضى حىت نزل معان من أرض الشام فبلغهم أن هرقل  الناس معه فخرج معه

قد نزل مآب من أرض البلقاء يف مائة ألف من الروم فأقام املسلمون مبعان ليلتني ينظرون يف أمرهم فشجع الناس 
و ال نقاتل ! أجلها ـ الشهادة و اهللا إن اليت تكرهون هي اليت خرجتم من ! يا قوم : عبد اهللا بن رواحة و قال 

الناس بعدد و ال قوة إمنا نقاتلهم هبذا الدين الذي أكرمنا اهللا به فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنني إما ظهور و إما 
مث رحلوا فلما كانوا بالقرب من بلقاء لقيهم مجوع هرقل يف ! قد و اهللا صدق ابن رواحة : شهادة فقال الناس 
عدو احناز املسلمون إىل قرية يقال هلا مؤتة فتعبأ هلم املسلمون و جعلوا على ميمنتهم رجال من بين الروم فلما دنا ال

عذرة يقال له قطبة بن قتادة و على ميسرهتم رجال من األنصار من بين سعد بن هرمي يقال له عبادة ابن مالك مث 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت قتل مث أخذها التقى الناس فاقتتلوا قتاال شديدا فقاتل زيد بن حارثة براية رسو

جعفر فقاتل هبا حىت أحلمه القتال فاقتحم عن فرسه الشقراء و عرقبها و قاتل حىت قتل و فيه اثنتان و سبعون ما بني 
ضربة بالسيف و طعنة بالرمح مث أخذ عبد اهللا بن رواحة الراية و تقدم هبا و هو على فرسه فقاتل حىت قتل و أخذ 

ما أنا بفاعل : أنت قال : اصطلحوا على رجل منكم قالوا ! يا معشر املسلمني : راية ثابت بن أقرم و قال ال
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ خالد الراية و دافع القوم و حاشى هبم مث انصرف بالناس فنعى رسول اهللا 

ثة و عبد اهللا بن رواحة قبل أن جييء خربهم مث قال صلى اهللا عليه و سلم الناس جعفر بن أيب طالب و زيد بن حار
و قدم خالد بن الوليد باملسلمني ] اصنعوا آلل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم : [ صلى اهللا عليه و سلم 

أفررمت يف : فتلقاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و املسلمون و الصبيان حيثون على اجليش التراب و يقولون 
  ] ليسوا بالفرارين و لكنهم الكرارون : [ و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ! يل اهللا سب

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن العاص إىل ذات السالسل و هم قضاعة و كانت أم العاص بن 
سراة املهاجرين و األنصار مث وائل قضاعية فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتألفهم بذلك فخرج يف 

استمد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأيب عبيدة ابن اجلراح على املهاجرين و األنصار فيهم أبو بكر و عمر فلما 
أنت أمري أصحابك و أبو عبيدة أمرينا : اجتمعوا و اختلف أبو عبيدة و عمرو بن العاص يف اإلمامة فقال املهاجرون 

إذا : [ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يل : أنتم يل مدد فقال أبو عبيدة : ص و قال فأىب عمرو بن العا
فأطاعه أبو عبيدة بن اجلراح و كانوا يصلون خلف ] قمت على أصحابك فتطاوعا و إنك إن عصيتين ألطيعنك 



لقيت من الربد : فقال عمرو عمرو بن العاص و فيها صلى هبم و هو جنب فلما قدموا على رسول اهللا أخربه اخلرب 
يا رسول اهللا صلى : فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عمرو ! شدة و إين لو اغتسلت خشيت املوت 

  ـ اآلية } و ال تقتلوا أنفسكم { قال اهللا ! اهللا عليه و سلم 
سروات بين عمرو يدعوهم و يف هذا الشهر كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خزاعة بن بديل و بشر و 

  إىل اهللا و يعرض عليهم اإلسالم 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا قتادة سرية إىل غطفان يف ستة عشر رجال فبيتوهم و أصابوا نعما و 

  شياه و رجعوا إىل املدينة 
هاجرين و األنصار قبل جهينة و مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا عبيدة بن اجلراح يف ثالمثائة من امل

زودهم جراب متر فأصاهبم جوع شديد و كان أبو عبيدة يعطيهم حفنة حفنة مث أعطاهم مترة مترة مث ضرب هلم 
البحرة بدابة يقال هلا العنرب فأكلوا منها شهرا مث أخذ أبو عبيدة ضلعا فنصبه فمر راكب البعري حتته فلما رجعوا إىل 

؟ و مسى هذا ] هو رزق رزقتموه من اهللا هل عندكم منه شيء : [ يه و سلم أخربوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عل
  اجليش جيش اخلبط و ذلك أهنم جاعوا فكانوا يأكلون اخلبط حىت صارت أشداقهم كأشداق اإلبل 

عندي منه  مث استشار عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يل أرضا خبيرب مل أصب ماال قط هو أنفس
فحبس عمر أصلها و تصدق هبا ـ و ال تباع و ال ] إن شئت حبست أصلها و تصدقت هبا : [ فما تأمرين ؟ قال 

ـ يف الفقراء و الغرباء و ما بقي أنفق يف سبيل اهللا و ابن السبيل ال جناح على وليها أن يأكل  توهب و ال تورث 
ه مث إن بكر بن عبد مناة بن كنانة خرجت على خزاعة و هم منها باملعروف و أن يعطي طريفا عنه غري متمول في

كأنكم بأيب : [ على ماء هلم بأسفل مكة فقاتلوا فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك قال للمسلمني 
ه أبو و كان بديل بن ورقاء باملدينة فخرج إىل مكة راجعا فلما بلغ عسفان لقي] ! سفيان قد قدم لتجديد العهد بيننا 

من أين : سيفان و كانت قريش قد بعثه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتجديد العهد فقال له أبو سفيان 
ال مث خرج أبو سفيان حىت قدم املدينة فدخل : جزت مبحمد ؟ قال : سرت إىل خزاعة قال : أقبلت يا بديل ؟ قال 

ما ! يا بنييت : هللا صلى اهللا عليه و سلم طوته عنه فقال على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول ا
هذا فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أنت رجل : أدري أرغبت هبذا الفراش عين أم رغبت يب عنه ؟ قالت 

فلم أحب أن جتلس على فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث خرج أبو سفيان حىت أتى النيب ! مشرك جنس 
هللا عليه و سلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا فذهب إىل أيب بكر فكلمه أن يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى ا

أنا أشفع لكم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ما أنا بفاعل مث خرج حىت أتى عمر فكلمه فقال عمر : سلم فقال 
فيان حىت دخل على علي بن أيب طالب و عنده فاطمة و اهللا لو مل أجد إال الذر جلاهدتكم هبم مث خرج أبو س! سلم 

إنك أمس القوم يب رمحا و أقرهبم ! يا علي : بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عندها احلسن ابنها يدب فقال 
وحيك يا : مىن قرابة و قد جئت يف حاجة فال أرجعن كما جئت اشفع يل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

: لقد عزم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إىل فاطمة فقال ! سفيان أبا 
ما بلغ ذلك ابين أن جيري : هل لك أن تأمري ابنك هذا أن جيري بني الناس فيكون سيد العرب إىل آخر الدهر قالت 

ما أعلم شيئا يغين ! و اهللا : دت علي ما تنصح يل ؟ قال إين أرى األمور قد اشت! يا أبا احلسن : بني الناس قال 
فقام ! و اهللا ما أدري : و ترى ذلك يغين عين شيئا ؟ قال : عنك و لكن قم فأجر بني الناس و احلق بأرضك قال 

ا م: إين قد أجرت بني الناس ـ مث خرج فلما قدم على قريش مكة قالوا ! أيها الناس : أبو سفيان يف املسجد فقال 



مث جئت ابن أيب قحافة فلم أجد فيه خريا مث ! فو اهللا ما رد علي بشيء : جئت حممدا فكلمته قال : وراءك ؟ قال 
ما ! جئت ابن اخلطاب فوجدته أعدى العدو مث جئت عليا فوجدته ألني القوم و قد أشار علي برأي صنعته فو اهللا 

فهل أجاز حممد : أمرين أن أجري بني الناس ففعلت قالوا : ؟ قال و مبا ذا أمرك : قالوا ! أدري هل يغنيين شيئا أم ال 
  ! و اهللا ما يغين عنك ما فعلت ! و اهللا إن زاد علي بن أيب طالب على أن لعب بك ! وحيك : ال قالوا : ذلك ؟ قال 

خذ العيون ! للهم ا: [ مث عزم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املسري إىل مكة و أمرهم باجلد و التهيؤ و قال 
فلما صح ذلك منه و من املسلمني كتب حاطب بن أيب بلتعة كتابا إىل قريش خيرب بالذي قد ] و األخبار عن قريش 

أمجع عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أعطاه امرأة من مزينة و جعل هلا جعال على أن تبلغه قريشا فجعلته يف 
رجت و أخرب اهللا رسوله صلى اهللا عليه و سلم مبا فعل حاطب فبعث رسول اهللا رأسها مث فتلت عليه قروهنا مث خ

أدركا امرأة من مزينة قد كتب معها حاطب : صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب و الزبري بن العوام و قال 
حلها فلم جيدا شيئا بكتاب إىل قريش حيذرهم ما قدمنا عليه فخرجا حىت أدركاها باحلليفة فاستنزال و التمسا يف ر

إن أحلف باهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كذب و ال كذبنا إما أن خترجي الكتاب و إال : فقال هلا علي 
أعرض عين فأعرض عنها علي فحلت قرون رأسها و استخرجت الكتاب فدفعته : نكشفنك فلما رأت اجلد قالت 

ما ! يا حاطب : [ سلم فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاطبا فقال إليه فجاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
و اهللا إين ملؤمن باهللا و رسوله ما غريت و ال بدلت و لكين كنت امرأ ! يا رسول اهللا : ؟ قال ] محلك على هذا 

الرجل قد نافق دعين أضرب عنقه فإن : ليس يل يف القوم أصل و ال عشرية و كان يل بينهم أهل و ولد فقال عمر 
اعلموا ما : لعل اهللا قد اطلع يوم بدر إىل أهل بدر فقال ! و ما يدريك يا عمر : [ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] شئتم فقد غفرت لكم 
مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة و استخلف على املدينة أبا رهم كلثوم بن حصني بن عبيد بن 

ي و ذلك لعشر مضني من رمضان فصام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصام املسلمون و مع رسول خلف الغفار
اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة آالف من املسلمني و مل يعقد األلوية و ال نشر الرايات فلما بلغ الكديد ـ و 

الفزاري حلق رسول اهللا بالعرج و  الكديد ما بني عسفان و أمج أفطر و أفطر املسلمون و قد كان عيينة بن حصن
و اهللا ما أرى آلة احلرب و ال هتيئة ! يا رسول اهللا : حلقه األقرع بن حابس التميمي يف نفر من أصحاهبما فقال عيينة 

فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا ] حيث شاء اهللا : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اإلجرام فأين تتوجه ؟ قال 
مر الظهران قد عميت األخبار على قريش فال يأتيهم خرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال  عليه و سلم

يدرون ما هو فاعل خرج أبو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء يتجسسون األخبار و ينظرون 
هللا لئن دخل رسول اهللا صلى اهللا و ا! يا صباح قريش : هل يرون خربا أو يسمعون به فقال العباس بن عبد املطلب 

فركب العباس بغلة رسول اهللا صلى اهللا ! عليه و سلم عنوة قبل أن يأتوه فاستأمنوه إنه هلالك قريش إىل آخر الدهر 
عليه و سلم البيضاء و مضى عليها حىت أتى األراك و قال هل أجد بعض احلطابة أو صاحب لنب أو ذا حاجة يأيت 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليخرجوا إليه و يستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة فبينما هو يسري مكة فيخربهم مبكان رس
هذه و اهللا : و اهللا ما رأيت كالليلة نريانا قط و عسكرا فقال بديل بن ورقاء : إذ مسع كالم أيب سفيان و هو يقول 

فلما عرف العباس ! ون هذه نرياهنا و عسكرها خزاعة و اهللا األم و أذل من أن تك: فقال أبو سفيان ! نريان خزاعة 
ما لك ؟ قال فداك أيب و : نعم قال : أبو الفضل ؟ قال : فعرف أبو سفيان صوته فقال ! يا أبا حنظلة : صوهتم قال 

فما احليلة ـ فداك : قال ! واصباح قريش : قال ! هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! أمي وحيك يا أبا سفيان 



فاركب عجز هذه البغلة حىت آيت بك رسول اهللا ! أما و اهللا لئن ظفر بك ليضربن عنقك : أمي ؟ قال العباس  أيب و
صلى اهللا عليه و سلم فركب أبو سفيان خلف العباس و رجع صاحباه إىل مكة فكلما مر العباس بنار من نريان 

لى اهللا عليه و سلم و العباس عليها عمه فلما مر بغلة رسول اهللا ص: من هذا ؟ و إذا رأوه قالوا : املسلمني قالوا 
! أبو سفيان عدو اهللا : من هذا ؟ و قام إليه فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : بنار عمر ابن اخلطاب قال 

مث خرج يشتد حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ركض ! احلمد هللا الذي أمكن منك من غري عقد و ال عهد 
س بالبغلة فسبقه إىل رسول اهللا فاقتحم العباس على باب القبة و دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و العبا

فدعين ! هذا أبو سفيان قد أمكن اهللا منه بغري عقد و ال عهد ! يا رسول اهللا : دخل عليه عمر بن اخلطاب فقال 
جلس العباس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و  إين قد أجرته مث! يا رسول اهللا : أضرب عنقه فقال العباس 

أما واهللا لو كان من رجال بنيي عدي بن كعب ما قلت ! مهال يا عمر : أكثر عمر يف شأن أيب سفيان فقال العباس 
فو اهللا إلسالمك يوم أسلمت : مهال يا عباس : فقال عمر ! هذا و لكنك قد عرفت أنه من رجال بين عبد مناف 

و ما يب إال أين عرفت أن إسالمك كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ! من إسالم اخلطاب لو أسلم أحب إيل 
اذهب به يا عباس إىل رحلك إذا أصبحت : [ و سلم من إسالم اخلطاب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما رآه فذهب به العباس إىل رحله فبات عنده فلما أصبح غدا به إىل ر] فأتين به 
بأيب : ؟ قال ] أمل يأن لك أن تعلم أن ال إله إال اهللا ! وحيك يا أبا سفيان : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

: [ قال ! واهللا لقد ظننت أن لو كان مع اهللا غريه لقد أغىن شيئا ! ما أحلمك و أكرمك و أوصلك ! أنت و أمي 
ما أحلمك و أكرمك و ! بأيب أنت و أمي : ؟ قال ] أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهللا ! ا أبا سفيان وحيك ي

أسلم قبل أن يضرب عنقك فتشهد ! وحيك : أما هذه فإن يف النفس منها شيئا حىت اآلن فقال العباس ! أوصلك 
نعم : [ جل حيب الفخر فاجعل له شيئا قال إن أبا سفيان ر! يا رسول اهللا : أبو سفيان شهادة و أسلم فقال العباس 

فلما أراد أبو ] ! و من دخل املسجد فهو آمن ! ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ! من دخل دار أيب سفيان فهو آمن 
يا عباس احبسه احبسه مبضيق الوادي عند خطم اجلبل : [ سفيان أن ينصرف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فخرج به العباس فحبسه حيث أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مرت ] اهللا فرياها  حىت متر به جنود
سليم فيقول أبو سفيان : من هؤالء يا عباس ؟ فيقول العباس : القبائل على راياهتا كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان 

ما يل و ملزينة ـ حىت مرت : مزينة قال : من هؤالء ؟ فقال العباس : مث مرت به القبيلة فقال ! ما يل ولسليم : 
ما يل و لبين فالن حىت مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : القبائل ال متر به قبيلة إال سأله عنها فإذا أخربه قال 

 :اخلضراء كتيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها املهاجرون و األنصار ال يرى منهم إال احلدق من احلديد قال 
و ال : قال ! هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املهاجرين و األنصار : من هؤالء ؟ قال ! سبحان اهللا يا عباس 

! يا أبا سفيان : فقال العباس ! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما ! حد هبا و ال قبل و ال طاقة يا أبا الفضل 
أرحلك إىل قومك فخرج أبو سفيان حىت إذا دخل مكة صرخ بأعلى صوته : فنعم إذا قال العباس : قال ! إنه لنبوة 

فقامت إليه هند ! فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن ! هذا حممد قد جاءكم مبا ال قبل لكم به ! يا معشر قريش : 
  اقتلوا : بنت عتبة فأخذت بشاربه و قالت 

ن أنفسكم فإنه قد جاءكم مبا ال قبل لكم به من دخل ال يغرنكم هذه م: فقال أبو سفيان ! احلميت الدسم األمحش 
و من دخل ! و من أغلق عليه بابه فهو آمن : و ما تغين دارك ؟ قال ! قبحك اهللا : قالوا ! دار أيب سفيان فهو آمن 

  املسجد فهو آمن فتفرق الناس إىل دورهم و إىل املسجد 



جنوده فبعث عليا من ثنية املدنيني و بعث الزبري من الثنية و ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذا طوى فرق 
اليت تطلع على احلجون و بعث خالد بن الوليد من الليط و أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طريق أذاخر 
أيب أمرهم أن ال يقاتلوا أحدا إال من قاتلهم فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن صفوان بن أمية و عكرمة بن 

جهل و عبد اهللا بن زمعة و سهيل ابن عمرو قد مجعوا مجاعة من القريش و األحابيش باخلندمة ليقاتلوا رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فلقيهم خالد بن الوليد مبن معه من املسلمني ناوشوهم فقتل منهم خالد بن الوليد ثالثة 

ابر الفهري فمن ههنا اختلف الناس يف فتح مكة عنوة وعشرين رجال و هو معهم و قتل من املشركني كرز بن ج
  كان أم صلحا 

اظهري يب على ! أي بنييت : فلما بلغ أبا قحافة قدوم النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة قال البنة له من أصغر ولده 
تلك اخليل  :أرى سوادا جمتمعا قال : ما ترين ؟ قالت ! أي بنية : ظهر قبيس و كان نظره قد كف إذ ذلك فقال 

فاحنبطت به و تلقته اخليل قبل أن ! واهللا لقد دفعت اخليل سرعى إىل بييت : فقال ! واهللا قد انتشر السواد : مث قالت 
يصل إىل بيته و دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أذاخر مكة على رأسه مغفر من حديد عليه عمامة سوداء 

ما كان من خالد بن الوليد و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل  و مل يلق أحد من املسلمني قتاال إال
عبد اهللا بن سعد بن ] : أي موضع رأيتم هؤالء فاقتلوهم : [ ستة أنفس من املشركني قبل قدومهم إىل مكة و قال 

ن قصي و مقيس أيب سرح و عبد اهللا بن خطل رجل من بين متيم بن غالب و احلويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد ب
بن صبابة الليثي و سارة موالة كانت لبعض بين عبد املطلب فأما عبد اهللا بن سعد بن ايب سرح ففر إىل عثمان بن 

عفان و كان أخاه يف الرضاعة فغيبه عثمان حىت أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستأمنه و أما احلويرث بن 
اقتلوه : بن خطل فتعلق بأستار الكعبة يلوذ هبا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نقيذ فقتله علي بن أيب طالب و أما ا

فقتله سعيد بن املخزومي و أبو بررة حتت األستار اشتركا يف دمه و أما مقسيس فقتله منيلة بن عبد اهللا مث قال رسول 
صلى اهللا عليه و سلم األبطح و ضرب و نزل النيب ] ! اليقتل قرشي صربا بعد اليوم : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لنفسه فيه قبة و جاءته أم هانئ بنت أيب طالب فوجدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسل يف جفنة فيها أثر 
العجني و فاطمة ابنته تستره بثوب فلمل اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به مث صلى مثاين ركعات من الضحى مث انصرف 

ما الذي جاء بك ؟ قالت رجالن من أصهاري من بين خمزوم و قد ! و أهال بأم هانئ إليها فقال مرحبا مرحبا 
أجرهتما و أراد علي قتلهما ـ و كانت أم هانئ حتت هبرية بن أيب وهب املخزومي ـ فقال رسول اهللا صلى اهللا 

إن صفوان بن أمية سيد ! يا رسول اهللا : مث إن عمري بن وهب قال ] ! أجرنا من أجرت يا أم هانئ : [ عليه و سلم 
أعطين شيئا يعرف به ! يا رسول اهللا : هو آمن قال : قومه و قد خرج هاربا منك ليقذف نفسه يف البحر فآمنه قال 

أمانك فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمامته اليت دخل هبا مكة فخرج عمري هبا حىت أدرك صفوان بن أمية 
فهذا أمان ! أذكرك اهللا يف نفسك أن هتلكها ! يا صفوان فداك أيب و امي : فقال  جبدة و هو يريد أن يركب البحر

أوصل ! أي صفوان فداك أيب و أمي : اغرب عين قال ! ويلك : من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جئتك به قال 
عزه عزك و شرفه  الناس و أبر الناس و أحلم الناس و خري الناس ابن عمتك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

إين أخافه على نفسي فأعطاه العمامة و خرج به معه فلما وقف على ! و يلك : شرفك و ملكه ملكك قال صفوان 
فاجعلين : قال ] صدق : [ هذا زعم أنك قد آمنتين قال ! يا رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  ] شهر أنت باخليار أربعة أ: [ باخليار شهرين قال 
مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و طاف بالبيت سبعا على بعريه يستلم الركن مبحجنه مث طاف بني الصفا و 



املروة مث دعا عثمان بن طلحة احلجيب فأخذ مفتاح الكعبة و فتحه مث دخله و صلى فيه ركعتني بني األسطوانتني بينه 
ال إله إال اهللا و حده ال شريك له صدق و عده و : [ باهبا و هو يقول و بني اجلدار ثالثة أذرع مث خرج فوقف على 

كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو حتت قدمي هاتني إال سدانة و سقاية ! نصر عبده و هزم األحزاب و حده أال 
طوهنا أوالدها يا و قتيل اخلطأ مثل العمد بالسوط و العصا فيه الدية مغلظة مائة ناقة منها أربعون يف ب! احلاج أال 

مث تال هذه ] إن اهللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية و تعظمها باآلباء الناس من آدم و آدم من تراب ! معشر قريش 
} ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { اآلية 

اذهبوا : [ خريا أخ كرمي و ابن أخ كرمي مث قال : قالوا ] ما ترون أين فاعل بكم ؟ !  يا أهل مكة: [ اآلية مث قال 
اجعل احلجابة مع ! يا رسول اهللا : فقام إليه علي بن أيب طالب و مفتاح الكعبة يف يده فقال ] ! فأنتم الطلقاء 

: فدعاه فقال ] مان بن طلحة احلجيب ؟ أين عث: [ السقاية فلتكن إلينا مجيعا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ؟ فدفعه إليه ] هل لك مفتاحك [ 

فلما كان الغد من فتح مكة عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه و هو مشرك فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
القيامة ال حيل إن اهللا حرم مكة يوم خلق السماوات و األرض فهي حرام إىل يوم ! أيها الناس : [ سلم خطيبا فقال 

إن اهللا حبس عن مكة الفيل و سلك عليها رسوله و : [ مث قال ] المرىء يؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن يسفك دما 
إهنا مل حتل ألحد قبلي و إمنا أحلت يل ساعة من هنار و إهنا ال حتل ألحد بعدي ال ينفر صيدها و ال خيتلي شوكها و ال 

فإنا جنعله يف بيوتنا و قبورنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ! إال اإلذخر : العباس فقال ] حيل ساقطتها إال ملنشد 
و كانت أم حكيم بنت احلارث بن هشام حتت عكرمة بن أيب جهل و فاخنة بنت الوليد حتت ] إال اإلذخر : [ سلم 

لته أن يستأمن عكرمة فآمنه و صفوان بن أمية فلما أسلمتا قالت أم حكيم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سأ
قد كان خرج إىل اليمن فلحقته باليمن حىت جاءت به وأسلم عكرمة و صفوان فأقرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم عندمها على النكاح األول الذي كانا عليه 
كلها و كسر خالد مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل من كان يف بيته صنم أن يكسره فكسروا األصنام 

و كسر ] تلك العزى ال تعبد أبدا : [ بن الوليد العزى ببطن خنلة و هدم بيته فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أسلمت هللا و كسر سعد بن زيد األشهلي املناة : كيف رأيت ؟ قال : عمرو بن العاص سواع مث قال النيب للسادن 

  باملشلل 
يه و سلم حول مكة الناس يدعون إىل اهللا و مل يأمرهم بقتال و كان ممن بعث خالد مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عل

بن الوليد وأمره أن يسري بأسفل هتامة داعيا و مل يبعثه مقاتال و معه سليم و مدجل و قبائل من غريهم فلما نزلوا 
ن عبد أبا عبد الرمحن بن عوف بغميصاء و هي من مياه بين جذمية و كانت بنو جذمية قد أصابوا يف اجلاهلية عوف ب

و الفاكه بن املغرية كانا أقبال تاجرين من اليمن حىت إذا نزال هبم قتلومها و أخذوا أمواهلما فلما كان اإلسالم بلغ 
ضعوا السالح فإن القوم أسلموا فوضع القوم : خالد بن الوليد إليهم و رآه القوم أخذوا السالح فقال هلم خالد 

فلما وضعوها أمر هبم خالد فكتفوا مث عرضهم على السيف فلما انتهى اخلرب إىل رسول اهللا  السالح لقول خالد
اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مث دعا رسول اهللا : [ صلى اهللا عليه و سلم رفع يديه إىل السماء و قال 

قوم و انظر يف أمرهم و اجعل أمر يا علي اخرج إىل هؤالء ال: صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب فقال 
فخرج علي حىت جاءهم و معه مال قد بعثه به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ودى هلم ] اجلاهلية حتت قدميك 

بقي : الدماء و ما أصيب من األموال حىت مل يبق هلم شيء من دم و ال مال إال وداه و بقيت معه بقية فقال هلم علي 



فإين أعطيكم هذه البقية من املال احتياطا رسول اهللا صلى اهللا : ال قال : مل يود إليكم ؟ قالوا لكم من دم أو مال 
  ] أصبت : [ عليه و سلم مما ال يعلم و ال تعلمون ففعل مث رجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه قال 

له مكة اجتمعت مع ثقيف و جشم و سعد بن مث إن هوزان ملا مسعت جبمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و دخو
بكر و كان يف بين جشم دريد بن الصمة و هو شيخ كبري ليس فيه إال التيمن برأيه و بعلمه باحلرب و يف ثقيف 

قارب بن األسود بن مسعود و يف بين بكر سبيع بن احلارث و كان مجاع أمر الناس إىل مالك بن عوف فأمجع مالك 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فساروا حىت إذا أتوا بأوطاس و معه األموال و األبناء و بالناس على املسري إىل

ال حزن و ال سهل دهس ! نعم جمال اخليل : بأوطاس قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا : النساء فقال دريد بن الصمة 
ساق مالك بن عوف بأوطاس مع الناس : قالوا ! مايل أمسع رغاء اإلبل و هناق احلمري و بكاء الصغري و يعار الشاء 

هذا مالك فقال دريد يا مالك إنك أصبحت رئيس قومك : أين مالك ؟ فقيل : أمواهلم و نساءهم وأبناءهم فقال 
سقت مع الناس : وإن هذا يوم له ما بعده من األيام ما يل أمسع رغاء البعري و هناق احلمري وبكاء الصغري فقال مالك 

أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله و ماله ليقاتل عنهم فانقض به : و مل ؟ قال : م و نساءهم قال أمواهلم و أبناءه
إهنا إن كانت لك مل ينفعك إال رجل بسيفه و رحمه و إن كانت عليك فضحت يف ! و هل يرد القوم شيء : فقال 

د و اجلد لو كان عالء و غاب احل: أهلك و مالك ما فعلت كعب و كالب ؟ قال مالك مل يشهد منهم أحد قال 
ال تصنع بتقدمي البيضة بيضة هوزان إىل حنور اخليل شيئا ارفعهم يف ! رفعة مل تغب عنه كعب و ال كالب يا مالك 

متمنع بالدهم و عليا قومهم مث الق الصباء على متون اخليل فإن كانت لك حلق بك من وراءك و إن كانت عليك 
تلك و اهللا ال أفعل لتطيعنين يا معشر هوزان أو ألتكئن على هذا : قال  ألفاك ذلك و قد أحرزت مالك و أهلك

إذا : أطعناك فقال مالك للقوم : السيف حىت خيرج من ظهري و كره أن يكون فيها لدريد ذكر ورأي قالوا 
م رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم مث شدوا عليهم شد رجل واحد و جاء اخلرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

فبعث عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي فدخل يف الناس فأقام فيهم حىت مسع و علم من كالم مالك و أمر هوزان ما 
  كان و ما أمجعوا له مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه 

أعرنا ! أبا أمية يا : [ إن عند صفوان بن أمية أدرعا فأرسل إليه فقال : و قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليس هبذا : ال بل عارية مضمونة حىت نؤديها إليك قال : أغضبا ؟ قال : فقال صفوان ] سالحك نلقى فيها عدونا 

بأس فأعطاه مائة درع مبا يصلحها من السالح و سأله النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يكفيه محلها فحملها صفوان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة معه ألفان من أهل مكة و  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و خرج

عشرة آالف من أصحاب الذين فتح اهللا هبم مكة و استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية أمريا و 
اهللا عليه  كان مقامه صلى اهللا عليه و سلم مبكة مخس عشرة ليلة يقصر فيها الصالة فبينا الناس مع رسول اهللا صلى

اجعل هذه ذات أنواط كما للكفار ذات ! يا رسول اهللا : و سلم يسريون إذ مروا بسدرة قال أبو قتادة الليثي 
أنواط ـ و كان للكفار سدرة يأتوهنا كل سنة و يعقلون عليها أسلحتهم و يعكفون عليها و يذحبون عندها ـ فقال 

إجعل لنا إهلا { : قلتم و الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل  !اهللا أكرب : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] لتركنب سنن من قبلكم ! } كما هلم آهلة 

فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وادي حنني و احندر املسلمون يف الوادي قرب الصبح و هو واد أجوف 
فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينحدر و و قد كمن املشركون هلم يف شعابه و مفارقه فأعدوا للقتال 

املسلمون بالوادي إذ اشتدت عليهم الكتائب من املشركني شد رجل واحد و اهنزم املسلمون راجعني ال يعرج أحد 



أنا حممد بن ! هلموا أنا رسول اهللا ! أين أيها الناس : [ و احناز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات اليمني مث قال 
و احتملت اإلبل بعضها بعضا و مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رهط من املهاجرين و األنصار و ] ! بد اهللا ع

يا معشر : اصرخ ! يا عباس : [ أهل بيته فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يعطفون على شيء قال 
يا ! يا معشر األنصار : سيما شديد الصوت فنادى العباس و كان امرأ ج] ! يا أصحاب السمرة ! األنصار 

و كان الرجل من املسلمني يذهب ليثين بعريه فال يقدر على ذلك فيأخذ ! فأجابوا لبيك لبيك ! أصحاب السمرة 
درعه فيقذفها يف عنقه مث يأخذ سيفه و ترسه مث يقتحم عن بعريه فيخلي سبيل بعريه و يؤم الصوت حىت ينتهي إىل 

 عليه و سلم حىت اجتمع على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مائة رجل و استقبلوا الناس و رسول اهللا صلى اهللا
و كانوا صربا عند ! يا للخزرج : مث جعلت أخريا فقالوا ! يا لألنصار : قاتلوا و كانت الدعوة أول ما كانت 

و ] ! اآلن محي الوطيس : [ وم فقال احلرب فأشرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ركابه و نظر إىل جمتلد الق
إذ رجل من هوازن على مجل أمحر يف يده راية سوداء و يف رأسه رمح طويل أمام الناس و هوازن خلفه فإذا أدرك 

طعن برحمه و إذا فاته رفعه ملن وراءه و يتبعونه فأهوى إليه علي بن أيب طالب و رجل من األنصار يريدانه فأتاه علي 
جلمل فوقع على عجزه و وثبت األنصار على الرجل فضربوه ضربة أطن هبا قدمه بنصف ساقه و من خلفه فضرب ا

و شعار ! يا بين عبد اهللا : و شعار اخلزرج ! يا بين عبد الرمحن : اختلف الناس و كان شعار املهاجرين يومئذ 
  يا بين عبيد اهللا : األوس 

فت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هي حازمه وسطها و و كانت أم سليم بنت ملحان مع زوجها أيب طلحة فالت
اقتل هؤالء الذين ينهزمون ] ! صلى اهللا عليه و سلم [ بأيب أنت و أمي يا رسول اهللا : معها مجل أيب طلحة فقالت 

و إهنا  ] !أويكفى اهللا يا أم سليم : [ عنك كما تقتل هؤالء الذين يقاتلونك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
: ما هذا اخلنجر معك يا أم سليم ؟ قالت : يومئذ حلبلى بعبد اهللا بن أيب طلحة و معها خنجر فقال هلا أبو طلحة 

أال تسمع ما تقوله أم ! يا رسول اهللا : خنجر أخذته إن دنا مين أحد من املشركني بعجت بطنه فقال أبو طلحة 
  سليم 

مشرك فإذا رجل من املشركني يريد أن يعني صاحبه فأتاه أبو قتادة  مسلم و: و رأى أبو قتادة رجلني يقتتالن 
ما تركين حىت وجدت ريح املوت ! و اهللا : فضرب يده فقطعها فاعتنقه املشرك بيده الثانية و صدره فقال أبو قتادة 

ألسارى فلما فلوال أن الدم تزفه يقتلين فسقط و ضربته فقتلته مث اهنزم املشركون و أخذ املسلمون يكتفون ا! 
فقال رجل من أهل مكة ] من قتل قتيال فله سلبه : [ وضعت احلرب أوزارها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يا : فقال رجل من أهل مكة ! لقد قتلت قتيال ذا سلب و أجهضين عنه القتال فال أدري من سلبه ! يا رسول اهللا : 
أيعمد إىل أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا تقامسه : فقال أبو بكر الصديق أنا سلبته فأرضه مين عن سلبه ! رسول اهللا 

فرد عليه قال أبو ] صدق أبو بكر رد عليه سلبه : [ رد عليه سلبه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! سلبه 
  فبعته فاشتريت به خمرفا يف املدينة ألنه أول مال تأثلته يف اإلسالم : قتادة 

راية األحالف من ثقيف يوم حنني قارب بن األسود فلما رأى اهلزمية أسند رايته إىل شجرة و هرب و و كان على 
كان على راية بين مالك ذو اخلمار فلما قتل أخذها عثمان بن عبد اهللا و أقامها للمشركني فقتل عثمان و احناز 

  املشركون منهزمني إىل الطائف و عسكر بعضهم بأوطاس 
صلى اهللا عليه و سلم اخليول يف آثارهم فأدرك ربيعة بن رفيع دريد ابن الصمة و هو يف شجار  و بعث رسول اهللا

على راحلته فأخذ خبطام مجله و هو يظن أنه امرأة فلما أناخه إذ شيخ كبري و إذا هو دريد و ال يعرفه الغالم فكان 



أنا ربيعة بن رفيع السلمي و ضربه : قال  و من أنت ؟: قال ! أقتلك : ربيعة غالما قال دريد ماذا تريد يب قال 
خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي يف الشجار مث ! بئس ما أسلحتك أمك : ربيعة بسيف فلم يقدر شيئا فقال له دريد 

أضرب و أرفع عن العظام و أخفض عن الدماغ فإين كذلك كنت أقتل الرجال مث إذا أتيت أمك فأخربها أنك 
  قتلت دريد بن الصمة بسيفه 

مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالسبايا و األموال فجمعت باجلعرانة و بعث يف آثار من توجه قبل أوطاس 
أبا عامر األشعري فأدرك الناس بعض من اهنزم فساروا يرمون كل من لقوه و رمي أبا عامر بسهم فقتل و أخذ 

  برايته بعده أبو موسى فقاتلهم ففتح له و هزمهم اهللا 
عث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الطائف و فيها مالك بن عوف و قد عسكر مجاعة من املشكرين و مث ب

على مقدمة خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالد بن الوليد فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة 
يقول لك رسول : أدرك خالدا و قل له [  :خالد بن الوليد فقال لرجل : ؟ قال ] من قتل هذه : [ مقتولة فقال 

فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] ال تقتلوا امرأة و ال ولدا و ال عسيفا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الطائف نزل قريبا فلم يقدر املسلمون على أن يدخلوا حائطا فضرب معسكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند 

لطائف اليوم و حاصرهم بضع عشرة ليلة و أمر بقطع أعناهبم و قاد رجال من هذيل من بين ليث مسجده الذي با
  وهو أول دم أقيد يف اإلسالم مث نصب املنجنيق على حصنهم حىت فتحه اهللا عليه و كان يف أيامه يقصر الصالة 

عائذ يقال له ماتع خمنث يدخل و قد كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موىل خلالته فاختة بنت عمرو بن 
: على نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو يقول خلالد بن الوليد 

إن فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غدا فال تفلنت منك بادية بنت غيالن فإهنا تقبل بأربع و تدبر ! يا خالد 
فحجب ] ! ال يدخلن عليكن : هذا يفطن ملا مسع به مث قال لنسائه : [ صلى اهللا عليه و سلم  بثمان فقال رسول اهللا

عن بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الطائف إىل اجلعرانة فقال 
جر إن أنا سقيتها ؟ فقال رسول اهللا صلى ترد الضالة حوضي فهل فيه أ! يا رسول اهللا : له سراقة بن جعشم املدجلي 

و هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وطء احلباىل حىت يضعن و ] يف كل كبد حري أجر : [ اهللا عليه و سلم 
بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم قاعد باجلعرانة و معه ثوب و قد أظل به مع ناس من أصحابه إذ جاءه أعرايب ـ 

كيف ترى برجل أحرم بعمرة يف جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ و ! يا رسول اهللا : ضمخ بطيب فقال عليه جبة ـ مت
فأيت به ] أين الذي سألين عن العمرة آنفا ؟ : [ إذا النيب صلى اهللا عليه و سلم خممر الوجه يغط فلما سري عنه قال 

و قسم رسول اهللا ] ك ما تصنع يف حجتك أما الطيب فاغسله عنك و أما اجلبة فانزعها مث اصنع يف عمرت: [ فقال 
صلى اهللا عليه و سلم الغنائم باجلعرانة بني املسلمني فأصاب كل رجل أربعا من اإلبل و أربعني شاة و من كان 

أيها : [ فارسا أخذ سهمه و سهمي فرسه مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبرة من سنام بعريه مث قال 
ا يل من فيئكم و ال هذه الوبرة إال اخلمس واخلمس مردود عليكم فأدوا اخليط و املخيط فإن إين و اهللا م! الناس 

يا رسول : فجاءه رجل من األنصار بكبة خيوط من شعر قال ] ! الغلول يكون على أهله نارا و شنارا يوم القيامة 
] أما نصييب منها فلك : [ ليه و سلم أخذت هذه الكبة أخيط هبا بردعة بعري يل فقال رسول اهللا صلى اهللا ع! اهللا 

  أما إذا بلغت هذه فال حاجة يل فيها : فقال 
ابعثين أضيق على ثقيف فاستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! يا رسول اهللا : مث أسلم مالك بن عوف و قال 

  خيرج هلم سرح إال أغار عليهم  على من أسلم من قومه من تلك القبائل و من تبعه من بين سليم فكان يقاتل ثقيفا ال



  مث جاء وفد هوازن راغبني يف اإلسالم ـ بعد أن قسم هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السيب ـ فأسلموا 
مث أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤلفة تألفا فأعطى جويطب بن عبد العزى مائة من اإلبل و أعطى األقرع 

و أعطى صفوان ابن أمية مائة من اإلبل و أعطى حكيم بن حزام مائة من اإلبل و أعطى بن حابس مائة من اإلبل 
مالك بن عوف مائة من اإلبل و أعطى عباس بن مرداس السلمي شيئا دوهنم فقال فيه أبياتا و مل يعط األنصار منها 

فانطلق سعد بن عبادة فدخل على إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد لقي قومه ! أال : شيئا فقال قائل األنصار 
األنصار قد وجدوا يف أنفسهم مما رأوك صنعت يف هذه ! يا رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال 

فامجع يل قومك يف هذه : [ ما أنا إال رجل من قومي قال : ؟ قال ] فأين أنت من ذلك يا سعد : [ العطايا قال 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمركم أن جتتمعوا يف هذه احلظرية : يف قومه فخرج سعد فنادى ] احلظرية 

فقاموا سراعا و قام سعد على باب احلظرية فلم يدخلها إال رجل من األنصار و قد رد أناسا مث أتى النيب صلى اهللا 
يا : [ يه و سلم و قال هذه األنصار قد اجتمعت لك فخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عل: عليه و سلم فقال 

أمل تكونوا ضالال فهداكم اهللا ؟ أمل تكونوا عالة فأغناكم اهللا ؟ ! ما مقالة بلغتين عنكم ؟ أكثرمت فيها ! معشر األنصار 
أما و : [ إليك املن و الفضل قال : ؟ قالوا ] أفال جتيبوين : [ بلى قال : ؟ قالوا ] أمل تكونوا أعداء فألف اهللا بينكم 

! جئتنا طريدا فآويناك و خمذوال فنصرناك و عائال فآسيناك و مكذبا فصدقناك : و شئتم لقلتم و صدقتم اهللا ل
أوجدمت يف أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت هبا قوما أسلموا و و كلتكم إىل إميانكم أما ترضون أن يذهب الناس 

لو سلك الناس واديا و سلكت ! حممد بيده  فالذي نفس! بالشاة و البعري و تذهبون برسول اهللا إىل رحالكم 
األنصار شعبا لسلكت شعب األنصار و لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار إن األنصار كرشي و عيتيب اللهم اغفر 

رضينا باهللا و برسوله حظا و : فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم و قالوا ] ! لألنصار و أبناء األنصار و ألبناء أبنائهم 
اعدل فقال رسول اهللا صلى ! يا رسول اهللا : مث تفرق األنصار و يف هذه املقالة قال ذو اخلويصرة ! نصيبا  قسما و

مث علقت األعراب برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسألونه حىت أجلأوه ] شقيت إن مل أعدل : [ اهللا عليه و سلم 
ردوا علي ردائي فو الذي نفس حممد : [ ليه و سلم إىل شجرة عظيمة و خطفت رداءه فقال رسول اهللا صلى اهللا ع

  ] بيده لو كانت عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم مث ال جتدوين كذوبا و ال جبانا و ال خبيال 
مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اجلعرانة معتمرا فاعتمر منها فبات باجلعرانة و استخلف على مكة 

  خلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس و يعلمهم القرآن و كانت هذه العمرة يف ذي القعدة  عتاب بن أسيد أمريا و
مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اجلعرانة يريد املدينة فسلك يف وادي سرف حىت خرج على سرف مث 

  على مر الظهران حىت قدم املدينة يف بقعة ذي القعدة 
ليه و سلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكالبية فاستعاذت من رسول اهللا صلى مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا ع

و فارقها و حج ] احلقي بأهلك ! قد عذت بعظيم : [ اهللا عليه و سلم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بالناس عتاب بن أسيد 

ية يف ذي احلجة فوقع يف قلب النيب صلى اهللا و ولد إبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مارية القبط
فسرى عن رسول اهللا صلى ] ! السالم عليك يا إبراهيم : [ عليه و سلم منه شيء فجاء جربيل عليه السالم فقال 

اهللا عليه و سلم و تنافست نساء األنصار فيه أيتهن ترضعه فدفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أم بردة بنت 
ن زيد و زوجها ابن مبذول فكانت ترضعه و حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسه يوم السابع و املنذر ب

  تصدق بوزن شعره فضة على املساكني و عق عنه بكبشني و عاش ستة عشر أشهر 



عمر عن أخربنا حممد بن احلسن بن قتيبة اللخمي بعسقالن ثنا حممد بن املتوكل بن أيب السري ثنا عبد الرزاق أنا م
مل أزل حريصا أن عمر بن اخلطاب عن املرأتني من : الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور عن ابن عباس قال 

واعجبا : فقال عمر } إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما { أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم اللتني قال اهللا هلما 
كنا معشر قريش قوما نغلب : و حفصة ـ مث أنشأ يسوق احلديث فقال  هي عائشة: مث قال ! لك يا ابن عباس 

النساء فلما قدمنا املدينة وجدناهم قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم و كان منزيل يف بين أمية 
تنكر أن أراجعك ما : بن زيد يف العوايل قال فتغضبت يوما على امرأيت فإذا هي تراجعين فأنكرت أن تراجعين فقال 

فانطلقت فدخلت على ! فو اهللا إن أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم لرياجعنه و هتجره إحداهن اليوم إىل الليل ! 
: نعم و هتجره إحدانا اليوم إىل الليل قال : أتراجعني على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قالت : حفصة فقلت 

تأمن إحداكن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد خاب من فعل ذلك منكم و خسر أف
فإذا هي قد هلكت فال تراجعي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال تسأليه شيئا و سليين ما بدا لك و ال يغرنك 

ـ يريد عائشة قال  يل جار من  و كان: أن كانت جارتك أوسم و أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منك 
األنصار و كنا نتناوب النزول إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينزل يوما و أنزل يوما فيأتيين خبرب الوحي و 

فنزل صاحيب يوما مث أتاين عشاء فضرب : غريه و آتيه مبثل ذلك و كنا نتحدث أن غسان تنعل اخليل لتغزونا قال 
ال بل أعظم : و ماذا ؟ أجاءت غسان ؟ قال : فقلت ! حدث أمر عظيم  :على بايب مث ناداين ؟ فخرجت إليه فقال 

خابت حفصة و خسرت قد كنت أظن : طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه فقلت ! من ذلك و أطول 
أطلقكن : هذا كائنا فلما صليت الصبح شددت علي ثيايب مث نزلت فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت 

فأتيت غالما له أسود فقلت : ال أدري هوذا معتزل يف هذه املشربة قال : ى اهللا عليه و سلم ؟ فقال رسول اهللا صل
قد ذكرتك به و مل يقل شيئا فانطلقت حىت أتيت املسجد فإذا قوم : استأذن لعمر فدخل الغالم مث خرج إيل و قال : 

استأذن لعمر : ين ما أجد فأتيت الغالم فقلت فجلست قليال مث غلب: حول املنرب جلسوا يبكي بعضهم إىل بعض قال 
قد ذكرتك له فصمت فرجعت مث جلست إىل املنرب مث غلبين ما أجد فأتيت الغالم فقلت : فدخل مث خرج إيل و قال 

ادخل : قد ذكرتك له فسكت فوليت مدبرا فإذا الغالم يدعوين و يقول : استأذن لعمر فدخل مث خرج إيل فقال : 
فسلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو متكئ على رمل حصري قد أثر جبنبه  قد أذن لك فدخلت

اهللا أكرب : فقلت ] ال : [ فرفع رأسه إيل و قال : أطلقت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءك ؟ قال : فقلت 
ة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق لو رأيتنا يا رسول اهللا و كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا املدين! 

أتنكر أن : نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأيت يوما فإذا هي تراجعين فأنكرت ذلك عليها فقالت يل 
: فقلت : قال ! فو اهللا إن أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم لرياجعنه و هتجره إحداهن اليوم إىل الليلة ! أراجعك 

! أتأمن إحداهن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ! ك منهن و خسر قد خاب من فعل ذل
ال تراجعي : فدخلت على حفصة فقلت هلا ! يا رسول اهللا : فقلت ! فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

كانت جارتك أوسم و أحب  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال تسأليه شيئا و سليين ما بدا لك و ال يغرنك أن
: [ أستأنس يا رسول اهللا ؟ قال : فتبسم رسول اهللا أخرى فقلت : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منك قال 

يا رسول : فجلست فرفعت رأسي يف البيت فو اهللا ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إال أهبة ثالثة فقلت : قال ] نعم 
: فاستوى جالسا مث قال : تك فقد وسع اهللا على فارس و الروم و هم ال يعبدونه قال اهللا ادع اهللا أن يوسع على أم

استغفر يل يا رسول اهللا : فقلت ] أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا ! أو يف شك أنت يا ابن اخلطاب [ 



  و كان أقسم أن ال يدخلن عليهن شهرا من شدة مودجته عليهن حىت عاتبه اهللا ! 
فلما مضى تسع و عشرون ليلة دخل علي رسول اهللا صلى اهللا : فأخربين عروة عن عائشة قالت : [ قال الزهري 

إنك أقسمت أن ال تدخل علينا شهرا و إنك دخلت من تسع و عشرين ! يا رسول اهللا : عليه و سلم بدأ يب فقلت 
ر لك أمرا فال أراك أن تعجلي فيه حىت إين ذاك! يا عائشة : إن الشهر تسع و عشرون مث قال : أعدهن فقال 

ـ إىل } يأيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احليوة الدنيا و زينتها { مث قرأ علي اآلية : قلت ! تستأمري أبويك 
أيف هذا أستأمر أبوي فإين : قد علم و اهللا أن أبوي مل يكونا يأمراين بفراقه فقلت : قالت عائشة } عظيما { : قوله 
  ] اهللا و رسوله و الدار اآلخرة  أريد
يف أول هذه السنة هجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه شهرا و كان السبب يف ذلك أن رسول اهللا : قال 

صلى اهللا عليه و سلم ذبح ذحبا فأمر عائشة أن تقسم بني أزواجه فأرسلت إىل زينب بنت جحش نصيبها فردته قال 
قد أقمأت وجهك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثا كل ذلك ترده فقالت عائشة فزادهتا ثال] زيديها : [ 
  فدخل عليهن بعد مضي تسع و عشرون يوما ] ! أننت أهون على اهللا من أن تغضنب ال أدخل عليكن شهرا : [ 

  ق كيدا مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علقمة بن جمزز يف صفر إىل احلبشة فانصرف و مل يل
و يف هذه السرية أمر علقمة أصحابه أن يوقدوا نارا عظيما مث أمرهم أن يقتحموا فيها فتحرزوا و أبوا ذلك فقال 

  ] من أمركم مبعصية اهللا فال تطيعوه : [ النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  بت البلوي مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفد يف ربيع األول و نزل على رويفع بن ثا

  و قدم وفد بين ثعلبة بن منقذ و فيها وفد سعد هذمي 
هانئ بن حبيب و الفاكه بن النعمان و حبلة بن مالك و أبو هند بن بر و : و قدم الداريون من خلم عشرة أنفس 

أخوه الطيب بن بر و متيم بن أوس و نعيم ابن أوس و يزيد بن قيس و عروة بن مالك و أخوه مرة بن مالك و 
إن اهللا قد حرم : [ أهدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راوية مخر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها : [ فأمروا ببيعها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] اخلمر 
مينون عليك { ترسل إلينا رسوال فنزلت هذه اآلية قدمنا عليك قبل أن ! يا رسول اهللا : و قدم وفد بين أسد فقالوا 

  } أن أسلموا 
و قدم عروة بن مسعود بن معتب الثقفي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسلم مث استأذن أن يرجع إىل قومه 

بكار  أنا أحب إليهم من: قال ] ! هم قاتلوك : [ فيدعوهم إىل اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أوالدهم فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج إىل قومه و دعاهم إىل اإلسالم و أذن بالصبح على غرفة 

  فرماه رجل من بين ثقيف بسهم فقتله 
و بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الضحاك بن سفيان الكاليب إىل القرطاء سرية فأصاهبم بغدير الزج و كتب 

  صلى اهللا عليه و سلم كتابا فأبوا و رقعوا كتاهبم بأسفل دلوهم إليهم النيب 
و بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب سرية إىل الفلس من بالد طيء يف ربيع اآلخر فأغار 

  عليهم و سىب منهم نساء فيهن أخت عدي بن حامت 
فقام فصلى هو ] صلوا على صاحبكم : [ رجب و قال  مث نعى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النجاشي للناس يف

  و أصحابه و صفوا خلفه و كرب عليه أربعا 



يف شدة احلر و جدب من البالد حني طاب الثمار و أحبت الظالل و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلما 
شقة و شدة الزمان و حض رسول خيرج يف غزوة إال ورى بغريها غري غزوة تبوك هذه فإنه أمر التأهب هلا لبعد ال

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل الغىن على النفقة و احلمالن يف سبيل اهللا و رغبهم يف ذلك و محل رجال من أهل 
الغىن و احتسبوا و أنفق عثمان بن عفان يف ذلك نفقة عظيمة مل ينفق أحد أعظم من نفقته مث إن رجاال من املسلمني 

 عليه و سلم و هم البكاؤن و هم سبعة نفر فاستحملوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أتوا رسول اهللا صلى اهللا
و جاء } ال أجد ما أمحلكم عليه و أعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقون { : كانوا أهل حاجة فقال 

بعذرهم و هم بنو غفار و قد كان  املعذرون من األعراب ليؤذن هلم فاعتذروا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
نفر من املسلمني أبطأ هبم النية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت ختلفوا عنه من غري شك و ال ارتياب منهم 

كعب بن مالك أخو بين سلمة مرارة بن الربيع أخو بين عمرو بن عوف و هالل بن أمية أخو بين واقف و أبو 
وا نفر صدق و ال يتهمون يف إسالمهم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة خيثمة أخو بين سامل و كان

و ضرب معسكره على ثنية الوداع و ضرب عبد اهللا بن أيب سلول معسكره أسفل منه و خلف رسول اهللا صلى اهللا 
باع بن عرفطة أخا بين عليه و سلم علي بن أيب طالب على أهله و أمره باإلقامة فيهم و استخلف على املدينة س

و اهللا ما خلفه علينا إال استثقاال له فلما مسع ذلك علي أخذ سالحه مث خرج حىت حلق رسول : غفار فقال املنافقون 
: زعم املنافقون أنك إمنا خلفتين استثقاال ؟ فقال ! يا نيب اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو نازل باجلرف و قال 

أال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون ! فتك ملا تركت ورائي فارجع فاخلفين يف أهلي و أهلك كذبوا و لكين خل[ 
فرجع علي إىل املدينة و مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ختلف عنه عبد ] ! من موسى إال أنه ال نيب بعدي 

و سلم باحلجر استقى الناس من بئرها فلما اهللا بن أيب فيمن ختلف من املنافقني فلما نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال تشربوا من مائها شيئا و ال تتوضأوا منه للصالة و ما كان : [ راحوا منها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأرسل اهللا ] من عجني عجنتموه فاعلفوه اإلبل وال تأكلوا منه شيئا 
ر حىت ارتوى الناس و توضأوا مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل يف بعض املنازل فضلت السحاب فأمط

أليس حممد يزعم أنه نيب و خيربكم خبرب السماء و هو ال يدري : ناقته فخرج أصحابه يف طلبها فقال بعض املنافقني 
و قد علمين أهنا يف الوادي ! م إال ما علمين اهللا و اهللا ما أعل: [ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! أين ناقته 

فانطلقوا حىت تأتوا هبا فذهبوا فجاءوا هبا مث سار رسول : قال ] بني شعب كذا و كذا قد حبستها شجرة بزمامها 
دعوه فإن : ختلف فالن فيقول ! و اهللا يا رسول اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون 

دعوه فإن يك فيه : ختلف أبو ذر و أبطأ به بعريه فقال ! يا رسول اهللا : كن فيه خري فسيلحقه اهللا بكم حىت قيل له ي
خري فسيلحقه اهللا بكم فلما أبطأ على أيب ذر بعريه أخذ متاعه على ظهره و ترك بعريه مث خرج يتبع أثر رسول اهللا 

: ى اهللا عليه و سلم يف بعض منازله فنظر ناظر من املسلمني فقال صلى اهللا عليه و سلم ماشيا و نزل رسول اهللا صل
فلما تأمله ! كن أبا ذر : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! رجل على الطريق ميشي وحده ! يا رسول اهللا 
با ذر يعيش وحده رحم اهللا أ: [ يا رسول اهللا هذا واهللا أبو ذر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : القوم قالوا 

فانتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل تبوك فلما أتاها أتاه حينة ابن رؤبة ] و ميوت وحده و يبعث وحده 
صاحب أيلة و صاحل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أعطاه اجلزية و أتاه أهل جرباء و أذرح فأعطوه اجلزية 

بسم اهللا الرمحن الرحيم [ م لكل كتابا و هو عندهم فكتب ليحنة بن رؤبة و كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
ـ هذه أمنة من اهللا و من حممد النيب صلى اهللا عليه و سلم ليحنة بن رؤبة و أهل بلده و سيارته يف الرب والبحر فهم 



اليمن و أهل البحر فمن  يف ذمة اهللا و ذمة حممد النيب صلى اهللا عليه و سلم و من كان معهم من أهل الشام و أهل
أحدث منهم حدثا فإنه ال حيول ماله دون نفسه و إنه طيب للناس ممن أخذه و إنه ال حيل أن مينعوا ماء يردونه و ال 

  و كتب جهيم بن الصلب بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] طريقا يريدونه من بر و حبر 
لرحيم ـ هذا كتاب من حممد النيب صلى اهللا عليه و سلم ألهل بسم اهللا الرمحن ا[ و كتب ألهل جرباء و أذرح 

أذرح أهنم آمنون بأمان اهللا و أمان حممد و أن عليهم مائة دينار يف كل رجب وافية طيبة و اهللا كفيل عليهم بالنصح 
 صلى و قد كان أبو خيثمة أحد بين سامل رجع بعد أن خرج رسول اهللا] و اإلحسان و من جلأ إليهم من املسلمني 

اهللا عليه و سلم من املدينة إىل أهله يف يوم حار فوجد امرأتني له يف عريشني هلما يف حائط قد رشت كل واحدة 
منهما عريشها و بردت له ماء و هيأت له فيه طعاما فلما دخل أبو خيثمة قام على باب العريشني و نظر إىل امرأتيه 

يه و سلم يف الريح و احلر و أبو خيثمة يف ظالل باردة و طعام مهيأ و رسول اهللا صلى اهللا عل: و ما صنعتا له فقال 
و اهللا ال أدخل عريش واحدة منكما حىت أحلق برسول اهللا : مث قال ! ما هذا بالنصف ! امرأة حسناء يف ماله مقيم 

هللا عليه و سلم فبينا فهيأتا له زادا مث قدم ناضحه فارحتله مث خرج يف طلب رسول اهللا صلى ا! صلى اهللا عليه و سلم 
أبو خيثمة يسري إذ حلقه عمري بن وهب اجلمحي يف الطريق يطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فترافقا حىت إذا 

إن يل ذنبا فال عليك أن ختلف عين حىت آيت رسول اهللا صلى اهللا : دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمري بن وهب 
خيثمة حىت إذا دنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو نازل بتبوك قال  عليه و سلم ففعل عمري مث سار أبو

يا رسول : فقالوا ! كن أبا خيثمة : هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الناس 
م مث أخربه اخلرب فقال له فلما أناخ أقبل و سلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل! هو و اهللا أبو خيثمة ! اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريا و دعا له خبري مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا خالد بن الوليد و 
بعثه إىل أكيدر دومة و هو أكيدر بن عبد امللك رجل من كندة و كان ملكا عليهم و كان نصرانيا فقال رسول اهللا 

إنك ستجده يصيد بقر الوحش فخرج خالد بن الوليد حىت إذا كان من حصنه مبنظر : لد صلى اهللا عليه و سلم خلا
: العني يف ليلة مقمرة صاءفة و هو على سطح له و معه امرأته فباتت البقر حتك قروهنا بباب القصر فقالت له امرأته 

فنزل أكيدر دومة و أمر بفرسه  ال أحد: فمن يترك هذا ؟ قال : قالت ! ال و اهللا : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال 
فأسرج و ركب يف نفر من أهل بيته و معه أخوه حسان فلما خرجوا مبطاردهم تلقتهم خيل رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم معهم خالد بن الوليد فقتلوا أخاه حسانا و قد كان عليه قباء من ديباج خموص بالذهب فاستلبه خالد و 
هللا عليه و سلم فلما قدم به على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل املسلمون بعث به إىل رسول اهللا صلى ا

و الذي نفس حممد ! اتعجبون من هذا : [ يلمسونه بأيديهم و يعجبون منه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا صلى اهللا عليه و  مث إن خالدا قدم بأكيدر على رسول] ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا ! بيده 

  سلم فحقن له دمه و صاحله على اجلزية مث خلى سبيله و رجع إىل قريته 
ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بين سلمة : و افتقد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كعب بن مالك فقال 

و اهللا يا رسول اهللا ما ! واهللا ما قلت بئس : حبسه برداه والنظر يف عطفيه فقال له معاذ بن جبل ! يا رسول اهللا : 
فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتبوك بضع ! علمنا منه إال خريا 

عشرة ليلة يقصر الصالة و مل جياوزها مث انصرف قافال إىل املدينة و كان يف الطريق ماء خيرج من وشل ما يروي 
من سبقنا إىل ذلك : [ املشقق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كبني و الثالثة بواد يقال له الراكب و الرا

فلما أتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضع يده فيها فجعل ينصب يف يده ] املاء فال يستقني منه شيئا حىت آتيه 



و فاخنرق من املاء فشرب الناس و استقوا حاجتهم منه ما شاء اهللا أن ينصب مث جمه فيه و دعا اهللا مبا شاء أن يدع
ـ لتسمعن هبذا الوادي و هو أخصب ما بني : [ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  لئن بقيتم ـ أو بقي منكم 

  و ذلك املاء فوارة تبوك اليوم ] يديه و ما خلفه 
بد اهللا ذو البجادين فحفروا له و نزل رسول اهللا مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل بعض املنازل و مات ع

فأدلوه إليه فلما ] أدليا يل أخاكما : [ صلى اهللا عليه و سلم يف حفرته و أبو بكر و عمر يدليانه إليه و هو يقول 
 فقال عبد اهللا] إنك قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه ! اللهم : [ هيأه لشقه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يا ليتين كنت صاحب احلفرة : بن مسعود 
ال ينقطع اجلهاد حىت ينزل : [ ال جهاد بعد اليوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و كان املسلمون يقولون 

و جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تبوك إىل املدينة مساجد يف منازله ] عيسى ابن مرمي عليه السالم 
ليوم فأوهلا مسجد تبوك و مسجد بثنية مدران و مسجد بذات الزراب و مسجد باألخضر و مسجد معروفة إىل ا

بذات اخلطمى و مسجد بذات البتراء و مسجد بالشق و مسجد بذي اجليفة و مسجد بالصدر و مسجد وادي 
  القرى و مسجد الرقعة و مسجد بذي مروة و مسجد بالفيفاء و مسجد بذي خشب 

صلى اهللا عليه و سلم املدينة و كان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فركع فيه ركعتني مث جلس مث قدم رسول اهللا 
للناس فلما فعل ذلك جاء املخلفون فيهم كعب بن مالك و مرارة ابن الربيع و هالل بن أمية و غريهم فجعلوا 

 عليه و سلم يقبل منهم على نيتهم يعتذرون إليه و حيلفون له و كانوا بضعة و مثانني رجال فكان رسول اهللا صلى اهللا
و يكل سرائرهم إىل اهللا حىت جاء كعب بن مالك فسلم عليه فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبسم املغضب 

ما : [ فجاء كعب بن مالك ميشي حىت جلس بني يديه فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ] ! تعال : [ مث قال 
و اهللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين ! بلى يا رسول اهللا : ؟ قال ] هرك أمل تكن ابتعت ظ! خلفك 

لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا ! سأخرج من سخطه بعذر و لقد أعطيت جدال و إن يل لسانا و لكن و اهللا 
فيه و إين ألرجو عقىب كاذبا لترضني به عين و ليوشكن اهللا أن يسخطك علي و لئن حدثتك حديثا صادقا جتد علي 

فقال رسول اهللا صلى ! و اهللا ما كنت قط أقوى و أيسر مين حني ختلفت عنك ! اهللا فيه ال و اهللا ما كان يل عذر 
فقام و ثار معه رجال من بين سلمة و اتبعوه و ] أما هذا فقد صدق قم حىت يقضي اهللا فيك : [ اهللا عليه و سلم 

با قبل هذا و لقد عجزت أن ال تكون اعتذرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و ما علمناك كنت أذنبت ذن: قالوا 
سلم كما اعتذر إليه املخلفون و قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لك و جعلوا 

ي هذا أحد هل لق: ينوبونه حىت أراد أن يرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و يكذب نفسه مث قال هلم 
و من مها ؟ قالوا مرارة بن الربيع و : نعم رجالن قاال مثل ما قلت و قال هلما مثل ما قال لك قال : غريي ؟ قالوا 

  هالل بن أمية الواقفي 
مث هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كالم هؤالء الثالثة فأما مرارة و هالل فقعدا يف بيوهتما و أما كعب بن 

أشب القوم و أجلدهم وكان خيرج و يشهد الصالة مع املسلمني و يطوف يف األسواق و ال يكلمه يف مالك فكان 
األسواق و ال يكلمه أحد و يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و يسلم عليه و هو يف جملسه بعد الصالة و يقول 

يسارقه النظر فإذا أقبل كعب على صالته  مث يصلي قريبا منه و! هل حرك شفتيه برد السالم علي أم ال : يف نفسه 
  نظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و إذا التفت حنوه أعرض عنه حىت طال ذلك عليه من جفوة املسلمني 

مث مر كعب حىت تسور جدار أيب قتادة ـ و هو ابن عمه و أحب الناس إليه ـ فسلم عليه فلم يرد عليه السالم 



أنشدك اهللا هل تعلم أين أحب اهللا و رسوله ؟ فسكت فعاد ينشده فسكت فعاد ينشده فقال ! دة يا أبا قتا: فقال له 
و اهللا و رسوله أعلم ففاضت عينا كعب و وثب فتسور اجلدار مث غدا إىل السوق فبينا هو ميشي و إذا نبطي من : 

ى كعب بن مالك ؟ فجعل الناس من يدل عل: نبط الشام يسأل عنه ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة و هو يقول 
أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد : يشريون إليه حىت جاء كعبا فدفع إليه كتابا من ملك غسان يف سرقة حرير فيه 

و هذا من البالء أيضا قد : جفاك و مل جيعلك اهللا بدار هوان و ال مضيعة فاحلق بنا نواسك فلما قرأ كعب الكتاب 
طمع يف رجل من أهل الشرك مث عمد بالكتاب إىل تنور فسجره به مث أقام على ذلك حىت بلغ يب ما وقعت فيه أن 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إذا مضى أربعون ليلة أتاه رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ا و أرسل إىل مرارة و هالل بل اعتزهلا و ال تقرهب: أطلقها أم ماذا ؟ قال : فقال كعب ! يأمرك أن تعتزل امرأتك 

احلقي بأهلك فكوين عندهم حىت يقضي اهللا يف هذا األمر ما هو قاض و جاءت : مبثل ذلك فقال كعب المرأته 
: إن هالل بن أمية شيخ كبري ضائع ال خادم له أفتكره أن أخدمه قال ! يا رسول اهللا : امرأة هالل بن أمية فقالت 

و اهللا ما زال يبكي منذ كان أمره ما ! و اهللا يا رسول اهللا ما به من حركة إيل :  قالت] ! ال و لكن ال يقربنك [ 
كان إىل يومه هذا و اهللا لقد ختوفت على بصره فلبثوا بعد ذلك عشر ليال حىت كمل مخسون ليلة من حني هنى 

يت من بيوته على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلمني عن كالمهم فصلى كعب بن مالك الصبح على ظهر ب
ضاقت عليه األرض و ضاقت عليه نفسه إذا مسع صوت صارخ أوىف على سلع يقول : احلال اليت ذكر اهللا منه 

أبشر فخرج كعب اهللا ساجدا و عرف أنه قد جاء الفرج و أخرب رسول اهللا ! يا كعب بن مالك : بأعلى صوته 
مث جاء كعبا الصارخ بالبشرى فنزع ثوبيه فكسامها إياه صلى اهللا عليه و سلم بتوبة اهللا عليهم حني صلى الصبح 

ببشارته و استعار ثوبني فلبسهما مث انطلق يؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و تلقاه الناس يتهنأونه بالتوبة و 
م حىت دخل املسجد و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس حوله الناس فقا! ليهنك توبة اهللا عليك : يقولون 

إليه طلحة بن عبيد اهللا فحياه و هنأه فلما سلم كعب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له رسول اهللا صلى 
أمن عندك : فقال كعب ] ! أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك : [ اهللا عليه و سلم و وجهه يربق بالسرور 

إن من توبيت أن ! يا رسول اهللا : مث جلس بني يديه فقال ] !  بل من عند اهللا[ يا رسول اهللا أم من عند اهللا ؟ قال 
أمسك عليك بعض مالك فهو خري : [ أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا و رسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ىل اهللا أن ال إن اهللا قد جناين بالصدق فإن توبيت إ! يا رسول اهللا : إين ممسك سهمي الذي خبيرب مث قال : فقال ] لك 
لقد تاب اهللا على النيب و املهاجرين و { أحدث إال صدقا ما بقيت فتال عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  } إن اهللا هو التواب الرحيم { : ـ إىل قوله } األنصار 
عاصم ـ و بني مث العن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني عومير بن احلارث بن عجالن ـ و هو الذي يقال له 

لو ! يا رسول اهللا : امرأته بعد العصر يف املسجد يف شعبان وذلك أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
فلم ! و أن سكت سكت على مثل ذلك ! أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم 

إن ! يا رسول اهللا : عد ذلك أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال جيبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما كان ب
ـ حىت ختم اآليات فدعا رسول } و الذين يرمون أزواجهم { فأنزل هذه اآليات ! الذي سألتك عنه قد ابتليت به 

خرة فقال اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاصما فتال عليه و وعظه و ذكره و أخربه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآل
ما كذبت عليها مث دعا بامرأته فوعظها و ذكرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب ! ال و الذي بعثك : عاصم 

فبدأ بعاصم فشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني و اخلامسة أن لعنة ! ال و الذي بعثك باحلق : اآلخرة قالت 



: صلى اهللا عليه و سلم فوضع يده على فيه عند اخلامسة و قال اهللا عليه إن كان من الكاذبني و أمر رسول اهللا 
مث ثىن بامرأته فشهدت أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني و اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن ! احذر فإهنا موجبة 

  كان من الصادقني مث فرق بينهما و أحق الولد باألم 
و سلم يف شعبان و غسلتها صفية بنت عبد املطلب و نزل يف و ماتت أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  حفرهتا علي و الفضل و أسامة 
و ورد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتاب ملوك محري يف رمضان مقرين باإلسالم فكتب إليهم رسول اهللا 

حيم ـ من حممد رسول اهللا بسم اهللا الرمحن الر[ صلى اهللا عليه و سلم كتاب جواهبم و بعثه مع عمرو بن حزم 
صلى اهللا عليه و سلم ـ إىل شرحبيل بن عبد كالل و احلارث بن عبد كالل قيل ذي رعني و معافر و مهدان أما 
بعد فقد رفع رسولكم و أعطيتم من املغامن مخس اهللا و ما كتب اهللا على املؤمنني من العشر يف العقار و ما سقت 

ه العشر إذا بلغ مخسة أوسق و ما سقى بالرشاء و الدالية ففيه نصف العشر إذا السماء إذا كان سيحا أو بعال ففي
بلغ مخسة أوسق و يف كل مخس من اإلبل سائمة شاة إىل أن تبلغ أربعا و عشرين فإذا زادت واحدة على أربع و 

زادت واحدة على  عشرين ففيها ابنة خماض فإن مل توجد بنت خماض فابن لبون ذكر إىل أن تبلغ مخسا و ثالثني فإن
مخس و ثالثني ففيها ابنة لبون إىل أن تبلغ مخسا و أربعني فإن زادت واحدة على مخس و أربعني ففيها حقة طروقة 
اجلمل إىل أن تبلغ ستني فإن زادت على الستني واحدة ففيها جذعة إىل أن تبلغ مخسا و سبعني فإن زادت واحدة 

أن تبلغ تسعني فإن زادت واحدة على التسعني ففيها حقتان طروقتا اجلمل على مخس و سبعني ففيها ابنتا لبون إىل 
إىل أن تبلغ عشرين و مائة فما زاد على عشرين و مائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة طروقة 

اة إىل أن اجلمل ويف كل ثالثني باقورة تبيع جذع أو جذعة و يف أربعني باقورة بقرة و يف كل أربعني شاة سائمة ش
تبلغ عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إىل أن تبلغ مائتني فإن زادت واحدة فثالث 
إىل أن تبلغ ثالمثائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة و ال تؤخذ يف الصدقة هبرمة و ال عجفاء و ال ذات عوار و ال 

رق بني جمتمع خشية الصدقة و ما أخذ من اخلليطني فإهنما يتراجعان بينهما تيس الغنم و ال جيمع بني متفرق و ال يف
بالسوية و يف كل مخس أوراق من الورق مخسة دراهم و ما زاد ففي كل أربعني درمها درهم و ليس فيما دون مخس 

اة يزكى هبا أنفعهم يف أواق شيء و يف كل أربعني دينارا دينار و إن الصدقة ال حتل حملمد و ال أهل بيته إمنا هي الزك
فقراء املؤمنني و يف سبيل اهللا و ليس يف رقيق و ال مزرعة و ال عماهلا شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر و 
ليس يف عبد املسلم و ال فرسه شيء و إن أكرب الكبائر عند اهللا يوم القيامة اإلشراك باهللا و قتل النفس املؤمنة بغري 

هللا يوم الزحف و عقوق الوالدين و رمي احملصنة و تعلم السحر و أكل الربا و أكل مال حق و الفرار يف سبيل ا
اليتيم و إن العمرة هي احلج األصغر و ال ميس القرآن إال طاهر و ال طالق قبل إمالك و ال عتاق حىت يبتاع و ال 

بني فرجه و بني السماء  يصلني أحد منكم يف ثوب واحد ليس على منكبيه شيء و ال حيتبني يف ثوب واحد ليس
شيء وال يصلني أحدكم يف ثوب واحد و شقه باد و ال يصلني أحد منكم عاقصا شعره و إن من اعتبط مؤمنا قتال 

عن بينه فهو قود إال أن يرضى أولياء املقتول و إن يف النفس الدية مائة من اإلبل و يف األنف إذا أوعب جدعه الدية 
تني الدية و يف البيضتني الدية ويف الذكر الدية و يف املأمومة ثلث الدية و يف اجلائفة و يف اللسان الدية و يف الشف

ثلث الدية و يف الرجل الواحدة نصف الدية و يف الصلب الدية و يف العينني الدية و يف املنقلة مخس عشرة من اإلبل 
] ملرأة و على أهل الذهب ألف دينار و يف السن مخس من اإلبل و يف املوضحة مخس من اإلبل و إن الرجل يقتل با

  فقرئ الكتاب على أهل اليمن 



مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاذ بن جبل إىل اليمن و ذكر أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى الغداة مث 
ر بن اخلطاب ؟ فقام عم] أيكم ينتدب إىل اليمن ! يا معشر املهاجرين و األنصار : [ أقبل على الناس بوجهه فقال 

؟ فقام ] أيكم ينتدب إىل اليمن ! يا معشر املهاجرين و األنصار : [ فسكت عنه مث قال ! أنا يا رسول اهللا : فقال 
فأتاه ] ! يا بالل ائتين بعماميت ! يا بالل هلا ! يا معاذ أنت هلا : [ فقال ! أنا يا رسول اهللا : معاذ بن جبل فقال 

ج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و املهاجرون و األنصار يشيعون معاذ و هو راكب بعمامته فعمم هبا رأسه مث خر
أوصيك بتقوى اهللا و صدق ! يا معاذ : [ و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي إىل جانب راحلته مث قال 

و حفظ اجلار و لني  احلديث و أداء األمانة و ترك اخليانة و األمر باملعروف و النهي عن املنكر و خفض اجلناح
ال تفسد أرضا و ! الكالم و رد السالم و التفقه يف القرآن و اجلزع من احلساب و حب اآلخرة على الدنيا يا معاذ 

ال تشتم مسلما و ال تصدق كاذبا و ال تكذب صادقا وال تعص إماما و إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن 
عرفوا اهللا فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم و ليلتهم  أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا فإذا

فإذا فعلوا ذلك فأخربهم أن اهللا تعاىل قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموهلم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا هبا فخذ 
إذا ! هلا يا معاذ  إين أحب لك ما أحب لنفسي و أكره لك ما أكره! منهم و توق كرائم أموال الناس يا معاذ 

يسر و ال تعسر واذكر اهللا عند كل حجر و ! أحدثت ذنبا فأحدث له توبة السر بالسر و العالنية بالعالنية يا معاذ 
عد املريض و أسرع يف حوائج األرامل و الضعفاء و جالس املساكني و الفقراء ! مدر يشهد لك يوم القيامة يا معاذ 
ق حيث كان و ال يأخذك يف اهللا لومة الئم و القين على احلال اليت فارقتين و أنصف الناس من نفسك و قل احل

لقد محلتين أمرا عظيما فادع اهللا يل على ما قلدتين عليه فدعا له ! بأيب و أمي أنت يا رسول اهللا : فقال معاذ ] عليها 
لم إىل املدينة و أصحابه مث أردفه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم ودعه و انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

بأيب موسى األشعري فلما قدم صنعاء صعد منربها فحمد اهللا و أثىن عليه مث قرأ عليهم عهده مث نزل فأتاه صناديد 
هبذا أوصاين حبييب أوصاين رسول : هذا نزل قد هيأناه لك و هذا منزل فرغناه لك قال ! يا معاذ : صنعاء فقالوا 
يه و سلم أن ال تأخذك يف اهللا لومة الئم وخلع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاذ بن جبل من اهللا صلى اهللا عل

  ] ! لعل اهللا جيربك : [ ماله لغرمائه حيث اشتدوا عليه و بعثه إىل اليمن و قال 
  و قدم وفد كالب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة عشر نفرا فيهم لبيد بن ربيعة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية مع مجاعة من العرب ليس فيهم من املهاجرين أحد و ال من األنصار مث بعث 
إىل بين متيم فأغار عليهم و سىب منهم النساء و الولدان و أخذ منهم عشرين رجال فقدم هبم املدينة فوضع رسول 

إن اهللا يؤيد حسانا : [  صلى اهللا عليه و سلم اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلسان منربا فقام عليه فقال رسول اهللا
  شاعرهم أشعر من شاعرنا و خطيبهم أخطب من خطيبنا : فقال القوم ] بروح القدس 

و قدم وفد الطائف و نزلوا دار املغرية بن شعبة و طلبوا الصلح فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم خالد بن سعيد بن 
  العاص أن يكتب هلم كتاب الصلح 

مرض عبد اهللا بن أيب سلول يف ليال بقني من شوال و مات يف ذي القعدة و كان النيب صلى اهللا عليه و سلم  و
أعطين قميصك أكفنه فيه ! يا رسول اهللا : يعوده فلما مات جاء ابنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

و ال تصل على أحد منهم { لى عليه فنزلت اآلية فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قميصه و أتى قربه فص
  } مات أبدا و ال تقم على قربه 

  و قدم وفد بين فزارة و هم بضعة عشر رجال فيهم خارجة بن حصن 



  و قدم وفد بين عذرة ثالثة عشر رجال و نرلوا على املقداد بن عمرو 
صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر حيج بالناس من  و فرض اهللا تعاىل احلج على من استطاع إليه سبيال فبعث رسول اهللا

املدينة يف ثالمثائة نفس و بعث معه عشرين بدنة مفتولة قالئدها ففتلها عائشة بيدها و قلدها و أشعرها وساق أبو 
بكر لنفسه مخس بدنات و حج معه عبد الرمحن بن عوف فلما بلغ العرج و ثوب بالصبح مسع أبو بكر خلفه رغوة 

هذه رغوة ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلدعاء لقد بدا : كرب الصالة فوقف عن التكبري و قال و أراد أن ي
فإذا علي ! لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلج فلعله أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنصلي معه 

 صلى اهللا عليه و سلم أرسلين برباءة أقرأها على ال بل رسول اهللا: أمري أم رسول ؟ فقال : عليها فقال أبو بكر 
الناس يف مواقف احلج فقدموا مكة فقرأ على الناس سورة براءة حىت ختمها فلما كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب 
الناس و عرفهم مناسكهم حىت إذا فرغ قام علي فقرأها على الناس حىت ختمها فلما كان يوم النحر خطب أبو بكر 

حدثهم عن إفاضتهم و حنرهم و مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حىت ختمها لينبذ إىل  الناس و
كل ذي حق حقه و ذي عهد عهده و أن ال حيج بعد هذا العام مشرك و ال يطوف بالبيت عريان فلما كان يوم 

علمهم مناسكهم فلما فرغ قام النفر األول قام أبو بكر و خطب الناس و حدثهم كيف ينفرون و كيف يرمون ف
  علي فقرأعلى الناس براءة حىت ختمها مث رجعوا إىل املدينة 

قلت : حدثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا قرة بن خالد عن أيب مجرة الضبعي قال [ 
قدم وفد : ن أفتضح من حالوته قال إن يل جرة ينبذ يل فيها فإذا أطلت اجللوس مع القوم خشيت أ: البن عباس 

يا رسول اهللا : قالوا ! مرحبا بالوفد غري خزايا و ال ندامي : عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
إن بينا و بينك املشركني من مضر و إنا ال نصل إليك إال يف أشهر احلرام فحدثنا مجال من األمر إذا أخذنا به ! 

اإلميان باهللا و هل تدرون ما اإلميان باهللا : آمركم بأربع و أهناكم عن أربع : و ندعو إليه من وراءنا فقال دخلنا اجلنة 
شهادة أن ال إله إال اهللا و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و إن تعطوا : اهللا و رسوله أعلم قال : ؟ فقالوا 

  ] اء و النقري و احلنتم و املزقت اخلمس من املغنم و أهناكم عن النبيذ يف الدب
يف أول هذه السنة قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما دنوا من املدينة تركوا : قال 

رواحلهم و بادروا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم و نزل عبد اهللا بن األشج العبدي فعقل راحلته و نزع ثيابه 
إن فيك خلصلتني حيبهما اهللا و : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فلبسها مث أتى رسول 

  ـ سألوه عما ذكرنا ] احللم و األناة : رسوله 
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالد بن الوليد إىل بين عبد املدان يف شهر ربيع األول و هم بنو احلارث 

  خذ الصدقة من أغنيائهم و ردها على فقرائهم بن كعب و أسلموا وأ
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن حزم عامال على جنران فخرج و أقام عندهم يعلمهم السنة و 

  معامل اإلسالم إىل أن تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو على جنران 
اختذوا أحبارهم و : [ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم و قدم عدي بن حامت الطائي و معه صليب من ذهب ف

  ] رهباهنم أربابا من دون اهللا 
  و قدم بعده وفد طيء فيهم زيد اخليل و هو رأسهم 

  مث قدم جرير بن عبد اهللا البجلي فبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل هدم ذي اخللصة فهدمها 
 يف بضعة عشر رجال فبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل جرش مث قدم وفد األزد رأسهم صرد بن عبد اهللا



  فافتتحها و كان عامال للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
و ولد حممد بن عمرو بن حزم بنجران فكتب عمرو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك و أخربه أنه مساه 

  حممدا و كناه أبا سليمان 
  سبعة نفر رأسهم حبيب السالماين  وقدم وفد سالمان و هم

إن جعلت يل األمر بعدك آمنت بك وصدقتك ويف يد رسول ! يا حممد : و قدم وفد بين حنيفة فيهم مسيلمة فقال 
و لن تعدوا أمر اهللا فيك و ! و لو سألتين هذه اجلريدة ماأعطيتكها : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم جريدة فقال النيب 

بينا أنا نائم : [ و ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ] اهللا إين ألراك الذي أريت  لئن أدبرت ليعقرنك
: رأيت يف يدي سوارين من ذهب فأمهين شأهنما فأوحي إيل يف املنام أن أنفخها فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابني 

  ] أحدمها العنسي و اآلخر مسيلمة صاحب اليمامة 
وفد عبس و وفد كندة و وفد حمارب و وفد خوالن وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قدم و قدم وفد غسان و 

  عليه الوفود لبس أحسن ثيابه و أمر أحبابه بذلك 
و قدم وفد مراد رأسهم فروة بن مسيك املرادي و استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مراد و مذحج و 

دخل أبو [ و سلم خالد بن الوليد على الصدقات إليهم و كتب هلم كتابا بذلك و بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و : إن للمسجد حتية قال ! يا أبا ذر : ذر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد و هو جالس و حده فقال 

خري موضوع : الصالة ؟ قال إنك أمرتين بالصالة فما : ركعتان فقام فركعهما مث قال : ما حتيته يا رسول اهللا ؟ قال 
إميان باهللا و جهاد يف : أي األعمال أحب إىل اهللا ؟ قال ! يا رسول اهللا : فقال ! فمن شاء أقل و من شاء أكثر 

من سلم : فأي املسلمني أفضل ؟ قال : أحسنهم خلقا قال : فأي املؤمنني أكملهم إميانا ؟ قال : سبيله قال 
جوف : فأي الليل أفضل ؟ قال : من هجر السوء قال : فأي اهلجرة أفضل ؟ قال  :املسلمون من لسانه و يده قال 

أغالها مثنا و أنفسها : فأي الرقاب أفضل قال : طول القنوت قال : فأي الصالة أفضل ؟ قال : الليل الغابر قال 
جهد : أفضل ؟ قال فأي الصدقة : من عقر جواده و أهريق دمه قال : فأي اجلهاد أفضل ؟ قال : عند أهلها قال 

فأي آية مما : فرض جمزي و عند اهللا أضعاف كثرية قال : فما الصوم أفضل ؟ قال : من مقل إىل فقري يف سر قال 
مائة ألف و أربعة و عشرون : كم النبيون قال ! يا رسول اهللا : آية الكرسي قال : أنزهلا اهللا عليك أفضل ؟ قال 

آدم : من كان أول األنبياء ؟ قال : ثالمثائة و ثالثة عشر مجا غفريا قال : ال كم املرسلون منهم ؟ ق: ألف نيب قال 
: نعم خلق اهللا آدم بيده و نفخ فيه من روحه مث سواه و كلمه قبال مث قال : و كان من األنبياء مرسال ؟ قال : قال 

أول من خط بالقلم ـ و نوح  آدم و شيث و خنوخ ـ و هو إدريس و هو: أربعة من األنبياء سريانيون ! يا أبا ذر 
هود و صاحل و شعيب و نبيك حممد و أول األنبياء آدم و آخرهم حممد صلى اهللا عليه و سلم : و أربعة من العرب 

كم أنزل اهللا من ! يا رسول اهللا : و أول نيب من أنبياء بين إسرائيل مو سى و آخرهم عيسى و بينهما ألف نيب قال 
أربعة كتب أنزل على شيث مخسني صحيفة و على إدريس ثالثني صحيفة و أنزل على  مائة كتاب و: كتاب ؟ قال 

إبراهيم عشر صحائف و أنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف و أنزل التوراة و اإلجنيل و الزبور و الفرقان 
إين ! لط املبتلي املغرور أيها امللك املس: كانت أمثاال كلها : فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال ! يا رسول اهللا : قال 

مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض و لكن بعثتك لترد عين دعوة املظلوم فإين ال أردها و لو كانت من كافر و 
ساعة يناجي فيها ربه و ساعة حياسب فيها نفسه و : على العاقل مامل يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات 

عز و جل و ساعة خيلوا فيها حلاجته من احلالل فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات  ساعة يتفكر فيها يف صنع اهللا



و استجمام للقلوب و على العاقل أن يكون بصريا بزمانه مقبال على شأنه حافظا للسانه فإنه من حسب كالمه من 
د ملعاد و تلذذ يف غري حمرم و مرمة ملعاش و تزو: عمله قل كالمه إال فيما يعنيه و على العاقل أن يكون طالبا لثالث 

عجبت ملن أيقن باملوت مث يفرح و : كانت عربأ كلها : فما كانت صحف موسى ؟ قال ! يا رسول اهللا : قال 
هل أنزل اهللا عليك شيئا مما : عجبت ملن أيقن بالقدر مث ينصب و عجبت ملن أيقن باحلساب غدا مث ال يعمل قال 

ـ اآلية قال } قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى { يا أبا ذر تقرأ :  كان يف صحف إبراهيم و موسى ؟ قال
عليك بطول الصمت فإنه : زدين قال : أوصيك بتقوى اهللا فإنه زين ألمرك قال : أوصين قال ! يا رسول اهللا : 

: قال  مطردة للشيطان عنك و عون لك على أمر دينك و إياك و الضحك فإنه مييت القلوب و يذهب نور الوجه
ال ختف يف اهللا : زدين قال : قل احلق و لو كان مرا قال : زدين قال : أحب املساكني و جمالستهم قال : زدين قال 

! يا أبا ذر : ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك و ال جتد عليهم فيما يأيت مث قال : زدين قال : لومة الئم قال 
من الناس ما جيهل من نفسه و يتجسس هلم ما هو فيه و يؤذي يعرف : كفى للمرء غيا أن يكون فيها خصال 

  ] ال عقل كالتدبري و ال ورع كالكف و ال حسب كحسن اخللق ! جليسه فيما ال يعنيه يا أبا ذر 
: [ كيف أصنع قال ! يا رسول اهللا : مث بعث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه سرية إىل اليمن يف شهر رمضان قال 

هم فال تقاتلهم حىت يقاتلوك فإن قاتلوك فال تقاتلهم حىت يقتلوا منكم قتيال فإن قتلوا منكم قتيال إذا نزلت بساحت
هل لكم أن خترجوا من أموالكم صدقة فتردوهنا على فقرائكم : فال تقاتلوهم حىت تروهم أناة فإذا أتيتهم فقل هلم 

  ] يك رجال واحدا خري لك مما طلعت عليه الشمس نعم فال تبغ منهم غري ذلك و ألن يهدي اهللا على يد: فإن قالوا 
فجاء عبد اهللا بن أم } ال يستوي القعدون من املؤمنني و اجملهدون { و نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إين أحب اجلهاد يف سبيل اهللا و لكن يب ما ترى قد ذهب ! يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مكتوم فقال 
  غري أويل الضرر : مث قال : فثقلت فخذه على فخذي حىت خشيت أن ترضها : زيد بن ثابت  بصري قال

و قدم العاقب و السد من جنران فكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتابا صاحلهم عليه ـ فهو يف أيديهم 
ألبعثن : [ ل النيب صلى اهللا عليه و سلم ابعث علينا رجال أمينا نعطه ما سألتنا فقا! يا رسول اهللا : إىل اليوم و قاال 

فاستشرف هلا الناس فبعث أبا عبيدة بن اجلراح و مات أبو عامر الراهب عند هرقل ] إليكم رجال أمينا حق أمني 
فاختلف كنانة بن عبد ياليل و علقمة بن عالثه يف مرياثه فقضي برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكنانة بن عبد 

  ياليل 
األشعث بن قيس وافدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قومه فبعث معه رسول اهللا صلى اهللا عليه و و قدم 

  سلم زياد بن لبيب البياضي إىل البحرين ليأخذ منهم الصدقات 
و بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد مع أصحابه إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد [ 

ر ال يرى عليه أثر السفر و ال يعرفه منهم أحد حىت جلس إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضع ركبته إىل الشع
أن تشهد أن ال إله إال اهللا و أن : أخربين عن اإلسالم ؟ قال ! يا حممد : ركبته و وضع كفه على فخذه مث قال 

صدقت : ان و حتج البيت إن استطعت إليه سبيال قال حممدا رسول اهللا و تقيم الصالة و تؤيت الزكاة و تصوم رمض
أن تؤمن باهللا و مالئكته و كتبه و رسله و : أخربين عن اإلميان قال : فعجب املسلمون منه يسأله و يصدقه مث قال ! 

 أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن: أخربين عن اإلحسان قال : صدقت قال : اليوم اآلخر و القدر كله خريه و شره قال 
فأخربين عن : ما املسؤول عنها بأعلم هبا من السائل قال : فأخربين عن الساعة قال : مل تكن تراه فإنه يراك قال 

مث انطلق فقال رسول اهللا صلى : أن تلد األمة ربتها و أن ترى احلفاة العراة يتطاولون يف البنيان قال : أماراهتا قال 



  ] م دينكم هذا جربيل أتاكم يعلمك: اهللا عليه و سلم 
مث إن النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد أن حيج حجة الوداع فأذن يف الناس أنه خارج فقدم الدينة بشر كثري كلهم 
يلتمس أن بأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر 

مث ] اغتسلي واستثفري بثوب و أخرى : [ كيف أصنع ؟ قال :  فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد و أمر ببدنة أن تشعر و سلت عنها الدم مث ركب القصواء فلما 

استوت به ناقته على البيداء أهل و إن بني ييديه وخلفه و عن ميينه و يساره من الناس ما بني راكب و ماش و 
إن احلمد و النعمة ! ال شريك لك لبيك ! اللهم لبيك ! لبيك : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرهم فأهل ر

لك وامللك ال شريك لك و أهل الناس معه فمنهم من أهل مفردا و منهم من أهل قارنا حىت قدم رسول اهللا صلى 
الة مث دخل من باب بين شيبة فلما أتى احلجر استلمه اهللا عليه و سلم مكة من الثنية فلما دخل مكة توضأ إىل الص

و جعل املقام بينه و } و اختذوا من مقام إبراهيم مصلى { ورمل ثالثا و مشى أربعا مث تقدم إىل مقام إبراهيم فقرأ 
لمه مث مث رجع إىل الركن فاست} قل يا أيها الكافرون { و } قل هو اهللا أحد { بني البيت و صلى ركعتني فقرأ فيهما 

أبدأ مبا بدأ اهللا : [ و قال } إن الصفا و املروة من شعائر اهللا { خرج من الباب إىل الصفا فلما رقى على الصفا قرأ 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك و له احلمد و هو : [ فلما رقى عليها و رأى البيت استقبل القبلة و قال ] 

 وحده أجنز وعده و نصر عبده و هزم األحزاب وحده ـ قال ذلك ثالث مرات على كل شيء قدير ال إله إال اهللا
فلما نزل إىل املروة حىت انصبت قدماه يف بطن الوادي خب حىت إذا صعد مشى فلما أتى املروة صعد عليها و فعل 

أسق اهلدي و لو استقبلت ما استدبرت مل : عليها ما فعل على الصفا حىت إذا كان آخر طواف على املروة فقال 
يا : فقال سراقة ابن مالك بن جعشم ] جلعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل و ليجعلها عمرة 

دخلت العمرة يف : [ لعامنا هذا أو لألبد ؟ فشبك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أصابعه و قال ! رسول اهللا 
  ] احلج ـ مرتني ـ ال بل لألبد 

مث ! أيب أمرين هبذا : يمن فوجد فاطمة قد لبست ثياب صبغ و اكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت و قدم علي من ال
إين أهل مبا أهل به رسولك ! اللهم : قلت : ؟ قال ] مب فرضت احلج : [ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعلي 

دي الذي قدم به علي بن أيب طالب فكان اهل] فإن معي اهلدي فال حتل : [ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من اليمن و الذي أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم ماءة فحل الناس و قصروا إال النيب صلى اهللا عليه و سلم و 

  من كان معه هدي 
اعتل سعد بن أيب وقاص فدخل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبكى سعد فقال له النيب صلى اهللا عليه [ و 
فقال النيب صلى ! خشيت أن أموت باألرض اليت هاجرت منها كما مات سعد بن خولة : ما يبكيك فقال : سلم و 

إن يل ماال كثريا و أنعما و مورثيت بنت يل ! يا رسول اهللا : اللهم اشف سعدا ـ ثالثا فقال : اهللا عليه و سلم 
الثلث و الثلث كثري إنك إن : الثلث ؟ قال : قال  ال: فالنصف ؟ قال : ال قال : واحدة أفأوصي مبايل كله ؟ قال 

صدقت مالك صدقة و إن نفقتك على عيالك صدقة و ما تأكل امرأتك من طعامك صدقة و أن تدع أهلك خبري 
لكن البائس ] أمض ألصحايب هجرهتم و ال تردهم على أعقاهبم ! خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس اللهم 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن مات مبكة سعد بن خولة يرثي له 
فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن و أهل الناس باحلج فصلى هبم الظهر و العصر و املغرب و العشاء و الصبح 
مبىن مث مكث قليال حىت طلعت الشمس و أمر بقبة له فضربت له بنمرة مثا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و 



ريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية فجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه ال تشك ق
و سلم حىت جاء عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له 

لكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف إن دماءكم و أموا: [ فلما أتى بطن الوادي خطب الناس وقال يف خطبته 
كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع و دماء اجلاهلية موضوعة فاتقوا ! أال ! شهركم هذا يف بلدكم هذا 

اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا و استحللتم فروجهن بكلمة اهللا و لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا 
لك فاضربوهن ضربا غري مربح و هلن عليكم رزقهن و كسوهتن باملعروف و قد تركت فيكم تكرهونه فإن فعلن ذ

نشهد أنك قد بلغت : كتاب اهللا و أنتم تسألون عين فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا : مالن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به 
ن و أقام فصلى الظهر مث أقام مث أذ] ! اللهم اشهد : و أديت و نصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء 

فصلى العصر و مل يصل بينهما شيئا مث ركب حىت أتى املوقف فجعل بطن القصواء إىل الصخرة و جعل جبل املشاة 
بني يديه و استقبل القبلة فلم يزل واقفا ـ و املسلمون معه ـ حىت غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليال مث أردف 

أيها : اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قد شفق للقصواء الزمام و يقول بيده اليمىن  أسامة بن زيد خلفه و دفع رسول
كلما أتى جبال من اجلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد فلما أتى املزدلفة صلى هبا املغرب و العشاء ! الناس السكينة 

فجر حني تبني له الصبح بأذان و بأذان واحد و إقامتني و مل يسبح بينهما شيئا مث اضطجع حىت طلع الفجر و صلى ال
إقامة مث ركب القصواء حىت أتىاملشعر احلرام فاستقبل القبلة و دعا و كرب و هلل مث مل يزل واقفا حىت أسفر جدا مث 
دفع قبل أن تطلع الشمس و أردف الفضل بن عباس حىت أتى حمسر فسلك الطريق الوسطى اليت خترج إىل اجلمرة 

رماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة رماهامن بطن الوادي مبثل حصى اخلذف مث الكربى فلما أتى اجلمرة 
انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا و ستني بدنة بيده مث أعطى عليا فنحر ماغري منها و أشركه يف هدية و أمر من كل 

 عليه و سلم بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها و شربا من مرقها مث ركب رسول اهللا صلى اهللا
يا بن عبد املطلب انزعوا فلوال أن يغلبكم الناس لنزعت معكم : القصواء فأتى البيت فطاف طواف الزيارة مث قال 

فناولوه دلوا من زمزم فشرب منه مث رجع صلى اهللا عليه و سلم إىل مىن و صلى الظهر هبا مث أقام هبا أيام مىن مث 
  لها و املسلمون معه فأقام باملدينة بقية ذي احلجة واحملرم و بعض صفر ودع البيت و خرج إىل املدينة حىت دخ

أخربنا أبو يعلى حدثنا أمحد مجيل املروزي ثنا عبد اهللا بن املبارك أنا معمر عن يونس عن الزهري أخربين أنس بن 
ول اهللا صلى اهللا عليه و مالك أن املسلمني بينما هم يف صالة الفجر يوم اإلثنني و أبو بكر يصلي هلم يفجأهم إال رس

سلم قد كشف ستر حجر عائشة فنظر إليهم و هم صفوف يف صالهتم مث تبسم و نكص أبو بكر على عقبيه ليصل 
الصف و ظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد أن خيرج إىل الصالة وهم املسلمون أن يفتتنوا يف صالته 

رأوه فأشار إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اقضوا صالتكم  فرحا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني
  مث دخل احلجرة و أرخى الستر بينه و بينهم و تويف يف ذلك اليوم 

أول ما اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ذلك يوم األربعاء لليلتني بقيتا من صفر و هو يف بيت : قال 
الوجع فاجتمع عنده نسوة من أزواجه و العباس بن عبد املطلب و أم سلمة و ميمونة حىت أغمي عليه من شدة 

أمساء بنت عميس اخلثعمية و هي أم عبد اهللا بن جعفر و أم الفضل بنت احلارث و هي أخت ميمونة فتشاوروا يف 
يا : ؟ قالوا ] من فعل هذا : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني أغمي عليه فلدوه و هو مغمر فلما أفاق قال 

! يا رسول اهللا : و أشار إىل أرض احلبشة فقالوا ] هذا عمل نساء جئن من ههنا : [ عمك العباس قال ! رسول اهللا 
مث ] ما كان اهللا ليعذبين بذلك الداء : [ أشفقن أن يكون بك ذات اجلنب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  ] د إال العباس ال يبقني أحد يف الدار إال ل: [ قال 
فلما ثقل برسول صلى اهللا عليه و سلم العلة استأذنت عائشة أزواجه أن مترضه يف بيتها فأذن هلا فخرج رسول اهللا 

بني عباس و : صلى اهللا عليه و سلم بني رجلني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني رجلني ختط رجاله يف األرض 
أهريقوا علي من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن لعلي : [ ها اشتد وجعه فقال علي حىت دخل بيت عائشة فلما دخل بيت

فأجلسوه يف خمضب حلفصة مث صب عليه من تلك القرب حىت جعل يشري إليهن بيده أن فعلنت مث ] أعهد إىل الناس 
] ملخضب ماء و ضعوا يل يف ا: [ ففعلوا فذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق قال ] ضعوا يل يف املخضب ماء : [ قال 

ال يا رسول اهللا و هم ينتظرونك و : ؟ قالوا ] أصلى الناس بعد : [ ففعلوا مث ذهب لينوء فأغمي عليه فأفاق و قال 
مروا أبا بكر أن يصلي : [ الناس عكوف ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلي هبم العشاء اآلخرة فقال 

مروا أبا بكر : [ إن أبا بكر رجل رقيق و إنه إذا قدم مقامك بكى فقال !  يا رسول اهللا: فقالت عائشة ] بالناس 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرك أن تصلي : مث أرسل إىل أبا بكر فأتاه الرسول فقال ] يصلي بالناس 

اهللا عليه و سلم  أنت أحق إمنا أرسل إليك رسول اهللا صلى: فقال ! صل بالناس ! يا عمر : بالناس فقال أبو بكر 
  فصلى هبم أبو بكر تلك األيام 

: [ مث وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نفسه خفة فخرج لصالة الظهر بني العباس و علي و قال هلما 
فكان أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو جالس و الناس يصلون ] أجلساين عن يساره 
 وجد خفة صلى اهللا عليه و سلم فخرج فصلى خلف أيب بكر قاعدا يف ثوب واحد مث قام و هو بصالة أيب بكر مث

إن : [ مث قال ] إين لقائم على احلوض الساعة ! و الذي نفسي بيده : [ عاصب رأسه خبرقة حىت صعد املنرب مث قال 
بأيب و : بكر فذرفت عيناه و بكى و قال فلم يفطن لقوله إال أبو ] عبدا عرضت عليه الدنيا و زينتها فاختار اآلخرة 

إن أمن الناس علي يف : [ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! نفديك بآبائنا و أمهاتنا و أنفسنا و أموالنا ! أمي 
بدنه و دينه و ذات يده أبو بكر و لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال و لكن أخوة اإلسالم سدوا كل 

مث نزل و دخل البيت و هي آخر خطبة خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه و ] سجد إال خوخة أيب بكر خوخة يف امل
  سلم 

فلما كان يوم اإلثنني كشف الستارة من حجرة عائشة و الناس صفوف خلف أيب بكر و كأن وجهه ورقة مصحف 
ف و تويف آخر ذلك اليوم و كان فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأشار إليهم أن مكانكم و ألقى السج

  ذلك اليوم الثنيت عشرة خلون من شهر ربيع األول 
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت و : و كان مقامه باملدينة عشر حجج سواء و كانت عائشة تقول 

يف : [ قال  يومي و بني سحري و حنري و كان أحدنا بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذ فرفع رأسه إىل السماء و
و مر عبد الرمحن ابن أيب بكر و يف يده جريدة خضراء رطبة فنظر إليه فظننت أن له هبا حاجة ] الرفيق األعلى 

فأخذهتا فمضغت رأسها مث دفعتها إليه فاسنت هبا مث ناولنيها و سقطت من يده فجمع اهللا بني ريقي و ريقه يف آخر 
  يوم من الدنيا و أول يوم من اآلخرة 

ن أبو بكر يف ناحية املدينة فجاء فدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو مسجى فوضع فاه على و كا
فلما ! طبت حيا و طبت ميتا ! بأيب و أمي : جبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و جعل يقبله و يبكي و يقول 

 عليه و سلم و ال ميوت حىت يقتل املنافقني ما مات رسول اهللا صلى اهللا: خرج و مر بعمر بن اخلطاب و عمر يقول 
اربع على نفسك فإن ! أيها الرجل : و كانوا قد رفعوا رؤسهم ملا رأوا أبا بكر فقال أبو بكر لعمر ! و خيزيهم 



و ما جعلنا { : و قال } إنك ميت و إهنم ميتون { : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد مات أمل تسمع اهللا يقول 
إن ! أيها الناس : مث أتى أبو بكر املنرب فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال } قبلك اخللد أفإن مت فهم اخللدون  لبشر من

و ما { كان حممد إهلكم الذي تعبدون فإن إهلكم قد مات و إن كان إهلكم الذي يف السماء فإن إهلكم مل ميت مث تال 
ـ حىت ختم اآلية و قد استيقن } تل انقلبتم على أعقابكم حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو ق

  املؤمنون مبوت حممد صلى اهللا عليه و سلم 
عشرة ذكور منهم تسعة عمومة رسول اهللا صلى اهللا : و قد كان لعبد املطلب بن هاشم من األوالد ستة عشرا ولدا 

إلناث عمات رسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه و سلم و واحد والد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ست من ا
  سلم 

عبد اهللا بن عبد املطلب والد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و الزبري بن : فأما أوالد عبد املطلب الذكور منهم 
عبد املطلب و أبو طالب بن عبد املطلب و العباس ابن عبد املطلب و ضرار بن عبد املطلب و محزة بن عبد املطلب 

  م بن عبد املطلب وأبو هلب بن عبد املطلب واحلارث بن عبد املطلب و الغيداق بن عبد املطلب واملقو
فأما عبد اهللا والد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يكن ولد غري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ذكر و ال 

  أنثى و تويف قبل أن يولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
زبري بن عبد املطلب فكنيته أبو الطاهر من أجلة القريش و فرساهنا من املبارزين و كان متعاملا يقول الشعر و أما ال
  فيجيد 

و أما أبو طالب بن عبد املطلب فإن امسه عبد مناف و كان هو و عبد اهللا والد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألم 
 ماله بعده و يف حفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بعده واحدة و كان أبو طالب وصى عبد املطلب البنه يف

على من كان يتعهده عبد املطلب يف حياته و مات أبو طالب قبل أن يهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل 
  املدينة بثالث سنني و أربعة أشهر 

ية فلما افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أما العباس فكنيته أبو الفضل و كان إليه السقاية و زمزم يف اجلاهل
  مكة دفعها إليه يوم الفتح و جعلها إليه و مات العباس بن عبد املطلب سنة اثنتني و ثالثني يف خالفة عثمان بن عفان 

  و أما ضرار فإنه كان يقول الشعر و جييده ومات قبل اإلسالم و ال عقب له 
أبو عمارة و استشهد يوم أحد قتله وحشي بن حرب موىل جبري بن مطعم يف : ل و أما محزة فكنيته أبو ليلى و قد قي

  شوال سنة ثالث من اهلجرة وكان محزة أكرب من النيب صلى اهللا عليه و سلم بسنتني 
  و أما املقوم فكان من رجاالت قريش و أشدائها هلك قبل اإلسالم و مل يعقب 

أبو عتبة و إمنا كين أبا هلب جلماله و كان أحول يعادي رسول اهللا صلى و أما أبو هلب فإن امسه عبد العزى و كنيته 
  اهللا عليه و سلم من بني عمومته و يظهر له حسده إىل أن مات عليه 

  و أما احلارث ـ و هو أكرب ولد عبد املطلب ـ امسه كنيته و هو ممن شهد حفر زمزم مع عبد املطلب قدميا 
  يش و أجالدها و مات قبل الوحي و مل يعقب و أما الغيداق فإنه كان من أسد قر

و أما بنات عبد املطلب فإن إحداهن عاتكة بنت عبد املطلب و أميمة بنت عبد املطلب و البيضاء و هي أم حكيم و 
  أروى بنت عبد املطلب و صفية بنت عبد املطلب و برة بنت عبد املطلب 

  خزومي و أما عاتكة فإهنا كانت عند أيب أمية بن املغرية امل
  و أما أميمة فإهنا كانت عند جحش بن رئاب األسدي 



  و أما البيضاء فإهنا كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس 
  و أما صفية فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد 

  و أما برة فإهنا كانت عند عبد األسد بن هالل املخزومي 
  قصي و أما أروى فكانت عند عمري بن عبد مناف بن 

و مل يسلم من عمات النيب صلى اهللا عليه و سلم إال صفية و هي والدة الزبري بن العوام و توفيت صفية يف خالفة 
  عمر بن اخلطاب ـ فهذا ما جيب أن يعلم من ذكر عمات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و سلم تزوج خدجية بنت خويلد بن أسد و أما نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة مبكة قبل الوحي و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابن مخس و عشرين 

سنة وكانت خدجية قبله حتت عتيق بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر ابن خمزوم و ولد له منها أوالده إال إبراهيم و 
  هلجرة توفيت خدجية مبكة قبل ا

مث تزوج بعد موت خدجية سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبدود ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر 
بن لؤي و أمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار خطبها 

كانت قبل ذلك حتت السكران بن عمرو أخي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عمها وقدان بن عبد مشس و
ال أريد : سهيل بن عمرو من بين عامر بن لؤي و كانت امرأة ثقيلة ثبطة و هي اليت وهبت يومها لعائشة و قالت 

  مثل ما تريد النساء و توفيت سودة سنة مخسني 
يف شوال و هي ينت ست وبىن  مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائشة بنت أيب بكر بن أيب قحافة الصديق

و هي بنت و هي بنت تسع بعد اهلجرة و توفيت عائشة ليلة الثالثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة سبع و 
  مخسني و صلى عليها أبو هريرة و دفنت بالبقيع و مل يتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكرا غريها 

لم حفصة بنت عمر بن اخلطاب يف شعبان و أمها زينب بنت مظعون بن مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح و كانت قبل ذلك حتت خنيس ابن حذافة بن قيس و ذلك يف سنة ثالث من 

  اهلجرة و توفيت حفصة بنت عمرو سنة مخس و أربعني 
مضان زينب بنت خزمية بن احلارث بن عبد اهللا مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذه السنة يف شهر ر

أم املساكني و كانت قبله حتت الطفيل بن : بن عمرو بن عبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعة اليت يقال هلا 
  احلارث و هي أول من حلقت بالنيب صلى اهللا عليه و سلم من نسائه 

من اهلجرة أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا  مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السنة الرابعة
  بن عمرو بن خمزوم و ماتت أم سلمة سنة تسع و مخسني 

مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سنة مخس زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن 
زيد بن حارثة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية و كانت قبل ذلك عند 

  سلم و توفيت زينب هذه سنة عشرين 
مث اصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفية بنت حيي بن أخطب يف سنة سبع و هي من بين إسرائيل و كانت 

ن اصطفاها و أعتقها و قبله عند كنانة بن أيب احلقيق سباها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاصطفاها و كانت مم
  تزوج هبا و ماتت صفية بنت حيي سنة مخسني 

مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آخر هذه السنة أم حبيبة بنت أيب سفيان من حرب وكانت قبله حتت 



 عبيد اهللا بن جحش و كانت بأرض احلبشة مع زوجها مهاجرة فمات زوجها عبيد اهللا بن جحش فبعث رسول اهللا
صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي ليخطبها لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان وليها 

يف تلك الناحية إذ كان سلطانا و مل يكن وىل بتلك الناحية والسلطان ويل من ال ويل له و كان الذي توىل اخلطبة 
حينئذ بالبعد فخرجت أم حبيبة مع جعفر بن أيب طالب من عليها و السعي يف أمرها سعيد بن العاص وكان وليها 

  أرض احلبشة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ماتت أم حبيبة سنة أربع و أربعني 
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلرم بن رويبة بن عبد اهللا بن عامر 

ه حتت أيب رهم بن عبد العزى من بين عامر بن لؤي و ماتت ميمونة سنة مثان و مثانني و هي بن صعصعة و كانت قبل
  خالة عبد اهللا بن عباس ألن أم عباس أم الفضل أخت ميمونة 

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار املصطلقية ـ و كانت قبله عند صفوان 
ـ سباها رسو ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة بين املصطلق فصارت لثابت بن قيس بن الشماس بن متيم 

فاشتراها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أعتقها و توفيت جويرية يف شهر ربيع األول سنة ست و مخسني فصلى 
  عليها مروان بن احلكم 

  ونية و مل يدخل هبا مث طلقها و ردها إىل أهلها و تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمساء بنت النعمان اجل
  و تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرة بنت يزيد الكالبية و طلقها قبل أن يدخل هبا 

و تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكالبية فاستعاذت من رسول اهللا صلى 
  ] تعوذت بعظيم فاحلقي بأهلك : [ سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا عليه و سلم فقال هلا ر

و تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحيانة بنت عمرو القرظية فرأى هبا بياضا قدر الدرهم مث طلقها و مل يدخل 
  هبا فماتت بعد ذلك بأربعة أشهر 

و سلم جارية يقال هلا مارية القبطية فأولدها و قد أعطى املقوقس ملك اإلسكندرية لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إبراهيم ابنه 

عائشة بنت أيب بكر الصديق و : و خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الدنيا يوم خرج و عنده تسع نسوة 
ت أيب سفيان بن حرب و حفصة بنت عمر بن اخلطاب و سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس و أم حبيبة بن

زينب بنت جحش بن رئاب و أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية وميمونة بنت احلارث بن حزن و جويرية بنت 
  احلارث بن أيب ضرار و صفية بنت حيي بن أخطب 

ارية و أما أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهم كلهم من خدجية بنت خويلد بن أسد إال إبراهيم فإنه من م
  القبطية 

: و أما أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأوهلم عبد اهللا و هو أكربهم و الطاهر و الطيب و القاسم و قد قيل 
صار حممد أبتر : إن عبد اهللا هو الطاهر و هو أول مولود ولد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت قالت قريش 

  } ك هو األبتر إن شانئ{ ألن ابنه تويف أنزل اهللا 
و بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب و أم كلثوم و رقية و فاطمة رضي اهللا عنهن فأما زينب بنت رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أيب العاص بن الربيع فولدت له أمامة بنت 

ى اهللا عليه و سلم يصلي و هو رافعها على عاتقه فإذا ركع وضعها و إذا أيب العاص و هي اليت كان رسول اهللا صل
  قام رفعها و ماتت أمامة و مل تعقب 



  و أما رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكانت عند عتبة بن أيب هلب 
ن يفارقامها حينئذ مل حيرم أمرمها أبومها ا} تبت يدا أيب هلب { و أما كلثوم فكانت عند عتيبة بن أيب هلب فلما نزلت 

اهللا تزويج املسلمني من نساء املشركني و ال حرم على املسلمات أن يتزوجهن املشركون مث حرم اهللا ذلك على 
  املسلمني و املسلمات 

مث زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رقية بنته عثمان بن عفان و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ مبكة و 
معه إىل أرض احلبشة و ولدت له هناك عبد اهللا بن عثمان و به يكىن عثمان مث توفيت رقية عند عثمان بن  خرجت

عفان مرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بدر و دفنت باملدينة و ذلك أن عثمان استأذن رسول اهللا صلى 
توفيت رقية يوم قدوم زيد بن حارثة العقيلي من  اهللا عليه و سلم يف التخلف عند خروجه إىل بدر ملرض ابنته رقية و

  قبل يوم بدر 
  مث زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم فماتت و مل تلد 

و زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطمة علي بن أيب طالب باملدينة فولدت من علي احلسن و احلسني و 
  زينب ليس لعلي من فاطمة إال اخلمس حمسنا و أم كلثوم و 

فأما أم كلثوم فزوجها علي من عمر فولدت لعمر زيدا و رقية و أما زيد فأتاه حجر فقتله و أما رقية بنت عمر 
  فولدت إلبراهيم بن نعيم بن عبد اهللا النحام جارية فتوفيت و مل تعقب 

ـ األكرب و أم كلثوم و أم و أما زينب بنت علي فولدت لعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ج عفرا ـ و كان يكىن به 
  عبد اهللا 

و كان واله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الصدقات حىت تويف عدي بن حامت على قومه و مالك بن نوبرة 
على بين احلنظلة و قيس بن عاصم على بين منقر و الزبرقان بن بدر على بين سعد و كعب بن مالك بن أيب القيس 
لى أسلم و غفار و جهينة و الضحاك بن سفيان على بين كالب و عمرو بن العاص على عمان و املهاجر بن أيب 

  أمية على صنعاء و زياد بن لبيد على حضرموت 
ع

أخربنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي ـ خيرب بإسناد ليس له يف القلب وقع ـ ثنا سفيان بن وكيع بن اجلراح ثنا 
عبد الرمحن العجلي أماله علينا من كتابه ثنا رجل من بين متيم من ولد أيب هالة زوج خدجية يكىن مجيع بن عمرو بن 

سألت خايل هند بن أيب هالة ـ و كان وصافا ـ من : أبا عبد اهللا عن ابن أليب هالة عن احلسن بن علي قال 
كان رسول اهللا صلى اهللا : به فقال حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم و أنا أشتهي أن يصف يل منها شيئا أتعلق 

عليه و سلم فخما مفخما يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر أطول من املربوع و أقصر من املشذب عظيم اهلامة 
رجل الشعر إن انفرقت عقيصته فرق و إال فال جياوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع اجلبني أزج 

 قرن بينهما عرق يدره الغضب أقىن العرنني له نور يعلوه حيسبه من مل يتأمله أشم كث احلواجب سوابغ يف غري
اللحية سهل اخلدين ضليع الفم أشنب مفلج األسنان دقيق املسربة كأن عنقه جيد دمية يف صفاء الفضة معتدل 

يس أنور املتجرد اخللق بادن متماسك سواء البطن و الصدر عريض الصدر بعيد ما بني املنكبني ضخم الكراد
موصول ما بني اللبة و السرة بشعر جيري كاخلط عاري اليدين و البطن مما سوى ذلك أشعر الذراعني و املنكبني و 

أعايل الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفني و القدمني سائر أو سائل ـ شك ابن سعيد ـ األطراف 
إذا زال زال قلعا خيطو تكفيا و ميشي هونا ذريع املشية إذا مشى  مخصان األمخصني مسيح القدمني ينبو عنهما املاء

كأمنا ينحط من صبب و إذا التفت التفت مجيعا خافض الطرف نظره إىل األرض أكثر من نظره إىل السماء جل 



  نظره املالحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي بالسالم 
عليه و سلم متواصل األحزان دائم الفكرة ليست له  كان رسول اهللا صلى اهللا: صف يل منطقه فقال : قلت : قال 

راحة طويل السكت ال يتكلم يف غري حاجة يفتتح الكالم و خيتمه بأشداقه ويتكلم جبوامع الكلم فضل ال فضول و 
ال تقصري دمث ليس باجلايف و ال باملهني يعظم النعمة و إن دقت ال يذم شيئا غري أن ال يذم ذواقا و ال ميدحه و ال 

ضبه الدنيا و ما كان هلا فإذا نوزع احلق مل يعرفه أحد و مل يقم لغضبه شيء حىت ينتصر ال يغضب لنفسه و ال تغ
ينتصر هلا إذا أشار بكفه كلها و إذا تعجب قلبها و إذا حتدث اتصل هبا فضرب براحته اليمىن باطن كفه اليسرى و 

: و يفتر عن مثل حب الغمام ـ قال احلسن إذا غضب أعرض و أشاح و إذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم 
  فكتمها احلسني زمانا مث حدثته فوجدته قد سبق إليه و سأله عما سألته 

كان دخوله لنفسه مأذون له يف ذلك : فسألت أيب عن دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : قال احلسني 
و جزءا ألهله و جزءا لنفسه مث جزأ جزءا بينه و بني الناس جزء هللا : كان إذا أوى إىل منزله جزأ نفسه ثالثة أجزاء 

فريد ذلك باخلاصة على العامة و ال يدخر عنهم شيئا و كان من سريته يف جزء األمة إيثار أهل الفضل بإذنه و قسمه 
فيما  على قدر فضلهم يف الدين فمنهم ذو احلاجة و منهم ذو احلاجتني و منهم ذو احلوائج فيتشاغل هبم و يشغلهم

ليبلغ الشاهد منكم الغائب و أبلغوا : يصلحهم و إال معه من مسألتهم يالئمهم و خيربهم بالذي ينبغي هلم و يقول 
يف احلاجة من ال يستطيع إبالغها فإن من أبلغ سلطانا حاجة من ال يستطيع إبالغها يثبت اهللا قدميه يوم القيامة ال 

  يدخلون روادا و ال يفترقون إال عن ذواق و خيرجون أذلة  يذكر عنده إال ذلك و ال يقبل من أحد غريه
كان خيزن لسانه إال فيما يعنيه و يؤلفهم و ال ينفرهم و يكرم : فسألته عن خمرجه كيف كان يصنع فيه قال : قال 

 كرمي القوم و يوليه عليهم و حيذر الناس و حيترس منهم من غري أن يطهر على أحد بسره و يتفقد أصحابه ويسأل
الناس عما يف الناس و حيسن احلسن و يقويه و يقبح القبيح و يوهنه معتدل األمر غري متخلف ال يغفل خمافة أن 
يغفلوا أو مييلوا لكل حال عنده عتاد و ال يقصر عن احلق و ال جياوزه الذين يلونه من الناس خيارهم و أفضلهم 

  مؤازرة  عنده أعمهم نصيحة و أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة و
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيلس و ال يقوم إال على ذكر ال يوطن : فسألته عن جملسه فقال : قال 

األماكن و ينهى عن إيطاهنا و إذا جلس إىل قوم جلس حيث انتهى اجمللس و يأمر بذلك و يعطي كل جلسائه نصيبه 
وقاومه حلاجة صابره حىت يكون هو املتصرف و من سأله عن ال حيسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أ

حاجة مل يرده إال هبا أو مبيسور من القول قد وسع الناس منه بسطه و خلقه فصار الناس أبا و صاروا يف احلق عنده 
تعادلني سواء جملسه جملس حلم و حياء و صرب و أمانة ال ترفع فيه األصوات و ال تؤبن فيه احلرم و ال تنثى فلتاته م

  يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعني يوقرون الكبري و يرمحون الصغري و يؤثرون ذوي احلاجة و حيفظون الغريب 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دائم البشر سهل اخللق لني اجلانب : فسألته عن سريته يف جلسائه فقال : قال 

ب و ال مزاح يتغافل عما ال يشتهي و ال يؤنس معه و ال ليس بفظ و ال غليظ و ال صخاب و ال فحاش و ال عيا
كان ال يذم أحدا و ال يطلب عورته و ال يتكلم إال فيما رجا ثوابه و إذا تكلم : خييب فئة قد نزه نفسه من ثالث 

أطرق جلساؤه كأمنا على رؤسهم الطري و إذا سكت تكلموا و ال يتنازعون عنده احلديث من تكلم صمتوا له حىت 
غ جل حديثه عندهم حديث أوليهم يضحك مما يضحكون من و يتعجب مما يعجبون منه و يصربللغريب على يفر

إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفده و ال يقبل الثناء : اجلفوة يف منطقه حىت أن كان أصحابه يسجلبوهنم و يقول 
  ام إال من مكافئ و ال يقطع على أحد حديثه حىت جيوره فيقطعه بنهي أو قي



على احللم : كان سكوته على أربعة : كيف كان سكوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال : و سألته : قال 
و احلذر و التقدير و التفكر فأما تقديره ففي تسوية النظر و االستماع بني الناس و أما تفكره ففيما يبقى و يفىن و 

أخذه باحلسن ليقتدي به و : يستنفزه و مجع له احلذر يف أربعة  مجع له احللم يف الصرب فكان ال يغضبه شيء و ال
  تركه القبيح ليتناهى عنه و إجهاده الرأي فيما يصلح أمته و القيام فيما جيمع هلم فيه خري الدنيا و اآلخرة 

هجرته إىل أن  قد ذكر مجل ما حيتاج إليه من مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مبعثه و أيامه و: قال أبو حامت 
قبضه اهللا إىل جنته مث إنا ذاكرون بعده اخللفاء األربعة بأيامه و مجل ما حيتاج إليه من أخبارهم ليكون ذلك طريقا 

عليكم بسنيت و سنة اخللفاء : [ للمتأسني هبم إذ املصطفى صلى اهللا عليه و سلم أمر بذلك احلديث حيث قال 
] فإن كل حمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة ! جذ و إياكم و حمدثات األمور الراشدين من بعدي و عضوا عليها بالنوا

  ـ جعلنا اهللا و إياكم من املتبعني لسنة املبادرين إىل لزوم طاعته إنه الفعال ملا يريد بكم 
  آخر مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مبعثه 

ه عبد اهللا و لقبه عتيق و اسم أيب قحافة عثمان بن عامر و امس: قال الشيخ أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي 
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 

خزمية بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان و أم أيب بكر أم اخلري بنت صخر بن عامر بن كعب 
  مرو بن كعب ـ بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي بن غالب ـ أخو ع

أخربنا حممد بن احلسن بن قتيبة اللخمي بعسقالن ثنا حممد بن املتوكل ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن 
كنت عند عبد الرمحن بن عوف يف خالفة عمر بن اخلطاب فلما : عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس قال 

لو شهدت أمري املؤمنني اليوم و : ن يف آخر حجة حجها عمر أتاين عبد الرمحن بن عوف يف منزيل عشاء فقال كا
إين : لو مات أمري املؤمنني لبايعت فالنا فقال عمر : إين مسعت فالنا يقول ! يا أمري املؤمنني : جاءه رجل و قال 

: يا أمري املؤمنني : دون أن يغتصبوا املسلمني أمرهم فقلت لقائم العشية يف الناس و حمذرهم هؤالء الرهط الذين يري
إن املوسم جيمع رعاع الناس و غوغاءهم و إهنم الذين يغلبون على جملسك و إين أخشى أن تقول فيهم اليوم مقالة 

ة فإهنا دار ال يعوهنا و ال يضعوهنا مواضعها و أن يطريوا هبا كل مطري و لكن أمهل يا أمري املؤمنني حىت تقدم املدين
السنة و دار اهلجرة فتخلص باملهاجرين و األنصار و تقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك و يضعوهنا مواضعها قال 

فلما قدمنا املدينة و جاء يوم اجلمع هجرت : قال ابن عباس ! أما و اهللا ألقومن به يف أول مقام أقومه باملدينة : عمر 
جدت سعيد بن زيد بن نفيل قد سبقين باهلجرة جالسا إىل جنب املنرب فجلست ملا حدثين عبد الرمحن ابن عوف فو

أما و اهللا ليقولن اليوم أمري : إىل جنبه متس ركبيت ركبته فلما زالت الشمس خرج علينا عمر فقلت و هو مقبل 
قال يقول مل يقل قبله و أي م: فغضب سعيد بن زيد فقال : املؤمنني على هذا املنرب مقالة مل يقل عليه أحد قبله قال 

: ؟ فلما ارتقى عمر املنرب أخذ املؤذن يف أذانه فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله مث قال 
فإين أريد أن أقول مقالة قد قدر يل أن أقوهلا ال أدري لعلها بني يدي أجلى فمن عقلها و وعاها فليحدث ! أما بعد 

إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا : راحلته و من خشى أن ال يعيها فإين ال أحل ألحد أن يكذب علي  هبا حيث تنتهي به
عليه و سلم باحلق و أنزل عليه الكتاب و كان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها و وعيناها فرجم رسول اهللا صلى 

ما جند الرجم يف كتاب اهللا فيضلوا : قائل  اهللا عليه و سلم و رمجنا بعده و إين خائف أن يطول بالناس زمان فيقول
و إن الرجم على من أحصن إذا زىن و قامت عليه البينة أو كان احلمل أو االعتراف مث ! بترك فريضة أنزهلا اهللا أال 

ال تطروين كما أطرت : [ مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال } و ال ترغبوا عن آبائكم { إنا قد كنا نقرأ 



لو قد مات : مث إنه بلغين أن فالنا منكم يقول ] عبد اهللا و رسوله : صارى عيسى بن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا الن
إن بيعة أيب بكر كانت فلتة فقد كانت كذلك أال و إن اهللا : أمري املؤمنني لقد بايعت فالنا فال يغتر امرؤ أن يقول 
ليس فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أيب بكر و إنه كان من وقى شرها و دفع عن اإلسالم و املسلمني ضرها و 

خرينا حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن عليا و الزبري و من تبعهما ختلفوا عنا يف بيت فاطمة و ختلف 
خواننا من انطلق بنا إىل إ! يا أبا بكر : عنا األنصار يف سقيفة بين ساعدة و اجتمع املهاجرون إىل أيب بكر فقلت 

: أين تريدون يا معشر املهاجرين ؟ قلنا : األنصار فانطلقا نؤمهم فلقينا رجلني صاحلني من األنصار شهدا بدرا فقاال 
فأتيناهم فإذا هم جمتمعون ! و اهللا لنأتينهم : فارجعوا فامضوا أمركم بينكم فقلت : نريد إخواننا هؤالء األنصار قاال 
ما شأنه ؟ قالوا : قلت : سعد بن عبادة قال : من هذا ؟ قالوا : رهم رجل مزمل قلت يف سقيفة بين ساعدة بني أظه

فنحن األنصار و كتيبة اإلسالم و ! أما بعد : وجع فقام خطيب األنصار فحمد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله مث قال : 
تزلونا من أصلنا و حيضنونا بأمر أنتم يا معشر قريش رهط منا و قد دفت إلينا دافة منكم و إذا هم يريدون أن خي

دوننا و قد كنت زورت يف نفسي مقالة أريد أن أقوم هبا بني يدي أيب بكر و كنت أدارئ من أيب بكر بعض احلد و 
فكرهت أن أغضبه فحمد اهللا أبو بكر و أثىن عليه و ! على رسلك : كان أوقر مين و أحلم فلما أردت الكالم قال 

و أما ما ذكرمت فيكم ! أما بعد : كنت زورهتا إال جاء هبا أو بأحسن منها يف بديهته مث قال و اهللا ما ترك كلمة قد 
من خري يا معشر األنصار فأنتم له أهل و مل تعرف العرب هذا األمر إال هلذا احلي من قريش هم أوسط العرب دارا 

ي و يد أيب عبيدة بن اجلراح فو اهللا ما و نسبا و لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم و أخذ بيد
كرهت مما قال شيئا غري هذه الكلمة كنت ألن أقدم فتضرب عنقي ال يقربين ذلك إىل إمث أحب إيل من أن أتأمر 

أنا جذيلها احملكك و عذيقها املرجب : على قوم فيهم أبو بكر فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل من األنصار فقال 
قال عمر : فقال قتادة : م أمري يا معشر قريش و إال أجلنا احلرب فيما بيننا و بينكم خذعة قال معمر منا أمري و منك

فارتفعت : فإنه ال يصلح سيفان يف غمد و لكن منا األمراء و منكم الوزراء قال معمر عن الزهري يف حديثه : 
ابسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته و ! يا أبا بكر : األصوات بيننا و كثر اللغط حىت أشفقت االختالف فقلت 

: قتلتم سعدا قال قلت : و نزونا على سعد بن عبادة حىت قال قائل منهم : بايعه املهاجرون و بايعه األنصار قال 
و أنا و اهللا ما أرينا فيما حضرنا أمرا كان أقوى من مبايعة أيب بكر خشينا إن فارقنا القوم أن حيدثوا ! قتل اهللا سعدا 

كانت بيعة أيب : دنا بيعة فأما أن نتابعهم على ما ال نرضى و إما أن خنالفهم فيكون فسادا فال يغرن امرأ يقول بع
بكر فلتة و قد كانت كذلك إال أن اهللا وقى شرها و ليس فيكم من يقطع إليه األعناق مثل أيب بكر فمن بايع رجال 

و أخربين عروة أن الرجلني اللذين : ذي بايعه بعده قال الزهري من غري مشورة من املسلمني فإنه ال يبايع هو و ال ال
] أنا جذيلها احملكك و عذيقها املرجب : [ لقيامها من األنصار عومي بن ساعدة و معن بن عدي و الذي قال 

  احلباب بن املنذر 
لصالة املفروضة وإن نظر املسلمون إىل أعظم أركان الدين و عماد اإلسالم للمؤمنني فوجدوها ا: قال أبو حامت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وىل أبا بكر إقامتها يف األوقات املعلومات فرضي املسلمون للمسلمني ما رضي هلم 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايعوه طائعني يف سائر األركان و بايعوه يف السر و اإلعالن 

: املنرب فتكلم قبل أيب بكر فحمد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله مث قال  فلما كان اليوم الثاين قام عمر بن اخلطاب على
إين قد قلت لكم باألمس مقالة ما كانت إال مين و ما جدهتا يف كتاب اهللا و ال كانت عهدا عهده إيل ! أيها الناس 

يأمرنا بقول يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و لكين قد كنت أرى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم س



آخرنا و إن اهللا قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله فإن اعتصمتم به هداكم اهللا ملا كان قد هدى به أهله و 
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ثاين اثنني إذ مها يف الغار فقوموا : إن اهللا قد مجع أمركم على خريكم 

  ر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة إليه فبايعوه فبايع الناس أبا بك
فإين قد وليت عليكم و لست ! أما بعد أيها الناس : مث تكلم أبو بكر فحمد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله مث قال 

خبريكم فإن أحسنت فأعينوين و إن أسأت فقوموين الصدق أمانة و الكذب خيانة و الضعيف فيكم قوي عندي حىت 
هللا و القوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء اهللا ال يدع قوم اجلهاد يف أريح عليه حقه إن شاء ا

سبيل اهللا إال ضرهبم بالبالء و ال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمهم اهللا بالبالء أطيعوين ما أطعت اهللا و رسوله فإذا 
  عصيت اهللا و رسوله فال طاعة يل عليكم قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهللا 

فرغ الناس من بيعة أيب بكر و هو يوم الثالثاء أقبلوا على جهازه صلى اهللا عليه و سلم فاختلفوا يف غسله  فلما
و اهللا ما ندري أجنرد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ثيابه كما جنرد موتانا أو نغسله و عليه ثيابه فلما : فقالوا 

د إال و ذقته يف صدره مث كلمهم متكلم من ناحية البيت ـ ال اختلفوا ألقى اهللا عليهم السبات حىت ما منهم أح
يدري من هو أن اغسلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عليه ثيابه فقاموا فغسلوه و عليه قميصه فأسنده علي 

علي إىل صدره فكان العباس و الفضل و القثم يقلبونه و كان أسامة بن زيد و شقران مولياه يصبان عليه املاء و 
ما ! بأيب أنت و أمي : يغسله و يدلكه من ورائه ال يفضي بيده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو يقول 

و مل ير من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و ال ! أطيبك حيا و ميتا 
ه أرساال بدأ به الرجال حىت إذا فرغوا أدخل النساء مث أدخل عمامة أدرج فيها إدراجا مث دخل الناس يصلون علي

الصبيان مث أدخل العبيد و مل يؤم الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحد و كان أبو عبيدة بن اجلراح حيفر 
املطلب  كحفر أهل مكة و كان أبو طلحة زيد ابن سهيل حيفر كحفر أهل املدينة و كان يلحد فدعا العباس بن عبد

خر لرسولك ! اللهم : اذهب إىل أيب طلحة فقال : لآلخر : اذهب إىل أيب عبيدة و قال : رجلني فقال ألحدامها 
فوجد صاحب أيب طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان املسلمون اختلفوا يف 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : نه مع أصحابه فقال أبو بكر ندف: ندفنه يف مسجده و قائل يقول : دفنه فقائل يقول 
فرفع فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي تويف ] ما قبض نيب إال دفن حيث يقبض : [ عليه و سلم يقول 

عليه فحفر أبو طلحة حتته مث دفن صلى اهللا عليه و سلم ليلة األربعاء حني زاغت الشمس و نزل يف قرب رسول اهللا 
لى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب و الفضل بن العباس و قثم بن العباس و شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا ص

ال بل أنا و : عليه و سلم و طرح حتته قطيفة و كان آخرهم عهدا به قثم بن العباس و كان املغرية بن شعبة يقول 
  كان حيكي قصة 

احلمد هللا أمحده و أومن بوحدانيته و أستعينه على أمركم : ه األوىل فقال مث قام أبو بكر يف الناس خطيبا بعد خطبت
كله سره و عالنيته نعوذ باهللا مما يأيت به الليل و النهار و ترتكب عليه السر و اجلهار و أشهد أن ال إله إال اهللا 

ه رشد و من عصاه هلك و حافظا و نصريا و أن حممدا عبده و رسوله باحلق بشريا و نذيرا قدام الساعة فمن أطاع
فإن أكيس الكيس التقوى و إن أمحق احلمق الفجور فاتبعوا كتاب اهللا و اقبلوا ! شرد فعليكم أيها الناس بتقوى اهللا 

نصيحته و اقتدوا بسنة رسوله و خذوا شريعته فإن اهللا يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و هو احلكيم 
ـ اآلية و احذروا اخلطايا اليت لكل بين آدم فيها نصيب و } غيث من بعد ما قنطوا و هو الذي ينزل ال{ العليم 

تزودوا لآلخرة فإن املصري إليها قريب و لكن خريكم من اتبع طاعة اهللا و اجتنب معصيته فاحذروا يوما ال ينفع فيه 



به و اعملوا من قبل أن ال من محيم و ال شفيع و ال محيم يطاع و ليعمل عامل ما استطاع من عمل يقربه إىل ر
تقدروا على العمل و إن اهللا لو شاء خللقكم سدى و لكن جعلكم أئمة هدى فاتبعوا ما أمركم اهللا به و اجتنبوا ما 

هناكم عنه و اعملوا اخلري فإن قليله كثري نام مبارك و اتقوا اهللا حق تقاته و احذروا ما حذركم يف كتابه و توقوا 
فليس فيها رغبة ألحد و استعفوا عما حرم اهللا و أمر باجتنابه و إياكم و احملقرات فإهنا  معصيته خشية من عقابه

تقرب إىل املوجبات واعملوا قبل أن ال تعلموا و توبوا من اخلطايا اليت ال يغسلها إال اهللا برمحته وصلوا على نبيكم 
لى حرص على واليتكم ولكين خفت الفتنة و إن الذي رأيتم مين مل يكن ع! أيها الناس : كما أمركم ربكم مث قال 

اإلختالف فدخلت فيها و هأنذا و قد رجع األمر إىل أحسنه و كفى اهللا تلك الثائرة و هذا أمركم إليكم تولوا من 
رضينا بك قسما و حظا إذ أنت ثاين : أحببتم من الناس و أنا أجبيكم على ذلك وأكون كأحدكم فأجابه الناس 

صل على حممد و السالم على حممد و رمحة اهللا و ! اللهم : صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو بكر  اثنني مع رسول اهللا
  إنا نستعينك و نستغفرك و نثين عليك و ال نكفرك و نؤمن بك و خنلع من يكفرك ! بركاته اللهم 

ه و مسوه خليفة رسول اهللا مث نزل و استقام له األمر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بايعه الناس و رضوا ب
  إال شرذمة مع علي بن أيب طالب ختلفوا عن بيعته 

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أغري صباحا على أهل أبين مث أمر أبو بكر : و كان أسامة بن زيد يقول 
بتفرق املسلمني عنك إن العرب قد انتفضت عليك و إنك ال تصنع : أن يبعثوا بعث أسامة بن زيد فقال له الناس 

لو ظننت أن السباع أكلتين هبذه القرية ألنفذت هذا البعث الذي أمر ! و الذي نفس أيب بكر بيده : شيئا قال 
إن ختلف معي عمر بن اخلطاب فافعل فأذن له : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإنفاذه مث قال أبو بكر ألسامة 

امة حىت أوطأهم مث رجع فسمع به املسلمون فخرجوا مسرورين بقدومه أسامة فتخلف عمر مع ايب بكر و مضى أس
إنه مل حيمل اللواء حىت تويف و : و لوائه معقود حىت دخل املسجد فصلى ركعتني مث دخل بيته ولواءه معقود و يقال 

  وضعه يف بيته 
يه و سلم و بعثه مع عمار بن مث كتب أبو بكر الصديق كتابا إىل معاذ بن جبل خيربه مبوت رسول اهللا صلى اهللا عل

كيف ! يا معاذ : ياسر و قد كان معاذ أتى اليمن فبينا هو ذات ليلة على فراشه إذا هو هباتف يهتف عند رأسه 
يهنئك العيش و حممد يف سكرات املوت ؟ فوقف فزعا ما ظن إال أن القيامة قد قامت فلما رأى السماء مصحية و 

كيف يهنئك العيش و حممد بني ! يا معاذ : لشيطان الرجيم مث نودي الليلة الثانية النجوم ظاهرة استعاذ باهللا من ا
! يا أهل اليمن : أطباق الثرى ؟ فجعل معاذ يده على رأسه و جعل يتردد يف سكك صنعاء و ينادي بأعلى صوته 

فخرج ! و سلم  ذروين ال حاجة يل يف جواركم فما شر األيام يوم جئتكم و فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه
ما الذي دهاك ؟ فلم يلتفت إليهم و أتى منزله وشد ! يا معاذ : الشبان من الرجال و العواتق من النساء و قالوا 

ال أنزل عن ناقيت هذه إن شاء اهللا إال لوقت صالة : على راحلته و أخذ جرابا فيه سويق و أداوة من ماء مث قال 
اعلم يامعاذ أن حممدا قد ذاق : مراحل من املدينة إذ لقيه عمار فعرفه بالبعري قال حىت آيت املدينة فبينا هو على ثالثة 

أنا عمار بن ياسر : قال ! يا أيها اهلاتف يف هذا الليل القار من أنت يرمحك اهللا : املوت و فارق الدنيا فقال معاذ 
فإىل من : مات و فارق الدنيا قال معاذ هذا كتاب أيب بكر إىل معاذ يعلمه أن حممدا قد : و أين تريد ؟ قال : قال 

نشدتك باهللا : املهتدى واملشتكى ؟ فمن لليتامى و األرامل و الضعفاء ؟ مث سار و رجع عمار معه و جعل يقول 
تركتها وهي أضيق على أهلها : كيف تركت املدينة قال : تركتهم كنعم بال راع قال : كيف أصحاب حممد قال 
ا من املدينة مسعت عجوزا و هي تذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هي تبكي فقالت من اخلامت فلما كان قريب



انقطع عنا أخبار ! يا أبتاه ! إىل جربيل ننعاه ! يا أبتاه : لو رأيت ابنته فاطمة و هي تبكي و تقول ! يا عبد اهللا : 
: يال و أتى باب عائشة فدق عليها الباب فقالت السماء و ال ينزل الوحي إلينا من عند اهللا أبدا فدخل معاذ املدينة ل

كيف رأيت رسول اهللا ! يا عائشة : أنا معاذ بن جبل ففتحت الباب فقال : من هذا الذي يطرق بنا ليال ؟ قال 
لو رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصفار مرة و ! يا معاذ : صلى اهللا عليه و سلم عند شدة وجعه ؟ قالت 

فبكى معاذ حىت خشي أن يكون الشيطان قد ! يرفع يدا و يضع أخرى ملا هنأك العيش طول أيام الدنيا حيمار أخرى 
  استفزه مث استعاذ باهللا من الشيطان الرجيم و أتى أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم 

ايعه بنو عامر مث ظهر طليحة يف أرض بين أسد و مالت فزارة فيها عيينة بن حصن بن بدر مرتدين عن اإلسالم و ب
على مثل ذلك و تربصوا ينظرون الوقعة بني املسلمني و بني بين أسد و فزارة و قد كان أمر رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم الذين بعثهم على الصدقات قد مجعوا ما كان على الناس منها فلما بلغهم وفاة رسول اهللا صلى اهللا 

الم و بقي يف يده الصدقات و كذلك الزبرقان بن بدر و أما مالك بن عليه و سلم فأما عدي بن حامت فتمسك باإلس
قد هلك هذا الرجل فشأنكم بأموالكم و قد كانت طيء و بنو سعد كلمهما : نويرة فأرسل ما يف يده و قال لقومه 

ـ عدي بن حامت و الزبرقان بن بدر فقاال ـ و مها كانا أحزم رأيا و أفضل يف اإلسالم رغبة من مالك بن ن ويرة 
ال تعجلوا فإنه ليكونن هلذا األمر قائم فإن كان ذلك كذلك ألقاكم و مل تبدلوا دينكم و مل تعزلوا أمركم : لقومهما 

و إن كان الذي تطلبون فلعمري إن ذلك أموالكم بأيديكم ال يغلبنكم عليها أحد غريكم و سكناهم بذلك حىت 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بيعة املسلمني إياه فبعثا ما أتاهم خرب الناس و اجتماعهم على أيب بكر بعد رس

  بأيديهم من الصدقة إىل أيب بكر فلم يزل أبو بكر يعرف فضلهما على من سوامها من املسلمني 
و جاء العباس و فاطمة إىل أيب بكر يلتمسان مرياثهما من النيب صلى اهللا عليه و سلم و مها حينئذ يطلبان أرضه من 

ال نورث ما : [ إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : همه من خيرب فقال هلما أبو بكر فدك و س
إمنا يأكل حممد من هذا املال و إين و اهللا ال أدع أمرا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنعه ] تركناه صدقة 

  فيه إال صنعته فيه فهرجته فاطمة و مل تكلمه حىت ماتت 

كيف : ز أبو بكر اجليش ليقاتل من كفر من العرب فترك إعطاء الصدقات و ارتد عن اإلسالم فقال له عمر مث جه
أمرت أن أقاتل : [ ال إله إال اهللا و قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : تقاتل الناس حىت يقولوا 

فقال أبو ] ماءهم و أمواهلم إال حبقها و حساهبم على اهللا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين د: الناس حىت يقولوا 
لو منعوين عقاال أو عناقا ـ كانو ! و اهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة و الزكاة و الذي نفس أيب بكر بيده : بكر 

يب بكر فلما رأيت شرح صدر أ: يؤدوهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقاتلتهم عليه حىت آخذها قال عمر 
لقتاهلم علمت أنه احلق فأمر أبو بكر على الناس خالد بن الوليد و أمر ثابت بن قيس بن مشاس على الناس األنصار 

و مجع أمر الناس إىل خالد بن الوليد مث أمرهم أن يسريوا و سار معهم مشيعا حىت نزل ذا القصة من املدينة على 
إذا غشيتم دارا من دور الناس : إىل خالد بن الوليد و قال  بريد وأميال فضرب معسكره و عبأ جيشه مث تقدم

فسمعتم أذانا للصالة فأمسكوا عنها حىت تسألوهم ما الذي يعلمون و إن مل تسمعوا األذان فشنوا الغارة و اقتلوا و 
ة و ينسج حرقوا مث أمر خالد بن الوليد أن يصمد لطليحة و هو على ماء من مياه بين أسد و كان طليحة يدعي النبو

إن اهللا ال يصنع بتعفري ! أيها الناس : للناس األكاذيب و األباطيل و يزعم أن جربيل يأتيه و كان يقول للناس 
إن الصريح : وجوهكم و قبح أدباركم شيئا األنصار و اذكروا اهللا قعودا و قياما و جعل يعيب الصالة وهو يقول 

ة أنه أصلب هو و أصحابه العطش يف منزهلم فيه فقال طليحة فيما حتت الرغوة و كان أول ما ابتلى من الناس طليح



اركبوا عالال يعين فرسا و اضربوا أمياال جتدوا قالال ففعلوا فوجدوا ماء فافتنت األعراب به : شجع هلم من أباطيله 
راد أبو بكر أن يبلغ آلتيك من ناحية خيرب إن شاء اهللا فيمن بقي من املسلمني و أ: مث قال أبو بكر خلالد بن الوليد 

: اخلرب الناس خبروجه إليهم مث ودع خالدا و رجع إىل املدينة و مضى خالد بالناس و كانت بنو فزارة و أسد يقولون 
ال نبايع أبا الفصيل ـ يعنون أبا بكر و كانت طيء على إسالمها مل تزل عنه مع عدي بن حامت و مكنف بن ! واهللا 

ال نزال نقاتلكم إن شاء اهللا فلما قرب خالد بن الوليد من ! واهللا : يقوالن لبين فزارة  زيد اخليل فكانا يكالباهنا و
القوم و بعث عكاشة بن حمصن و ثابت بن أقرم أخا بين العجالن طليعة أمامه و خرج طليحة بن خويلد املتنبئ و 

ن أقرم فانفرد طليحة بعكاشة و أخوه سلمة بن خويلد أيضا طليعة ملن وراءمها فالتقيا عكاشة بن حمصن و ثابت ب
أعين على الرجل فإنه ! يا سلمة : سلمة بن خويلد بثابت فأما سلمة فلم يلبث ثابتا أن قتله مث صرخ طليحة و قال 

قاتلي فاكتنفا عكاشة حىت قتاله و كرا راجعني إىل من وراءمها فلما وصل خالد و املسلمون إىل ثابت بن أرقم و 
تيالن عظم ذلك على املسلمني وراءهم مث مضى خالد حىت نزل على طيء يف خللهم عكاشة بن حمصن و مها ق

سلمى فضرب معسكره و انضم إليه من كان من املسلمني يف تلك القبائل مث هتيأ للقتال و سار إىل طليحة وهو على 
رجل من بين فزارة فاقتتلوا قتاال شديدا و طليحة متلفف يف كساء له بفناء بيت مائة و التقى معه طليحة يف سبعمائة 

هل جاءك جربيل بعد : له من شعر يتنبأو يسجع فهز عيينة بن حصن احلرب و شد القتال مث كر على طليحة فقال 
جاءك جربيل بعد ؟ قال هل ! ال أبا لك : ال فرجع عيينة و قاتل حىت إذا هزته احلرب كر عليه ثانية و قال : ؟ قال 

أظن اهللا أنه قد علم : إن لك رحى كرحاه و حديثا ال تنساه قال عيينة : قال يل : فماذا قال لك قال : قال ! نعم : 
أنه سيكون لك حديث ال تنساه يا بين فزارة هكذا فانصرفوا فهذا واهللا كذاب فانصرف و انصرفت معه فزارة و 

فرسا له عنده و هيأ بعريا المرأته النوار مث اجتمعت إليه فزارة و هم مبارزون  اهنزم الناس و كان طليحة قد أعد
من استطاع : ما تأمرنا فلما مسع منهم ذلك استوى على فرسه و محل امرأته على البعري مث جنا هبا و قال هلم : فقالوا 

و انصرفت فزارة و قتل منهم من منكم أن يفعل كما فعلت و ينجو بأهله فليفعل مث سلك احلوشية حىت حلق بالشام 
  قتل مث دخلت القبائل يف اإلسالم على ما كانوا عليه من قبل 

فلما فرغ خالد من بيعتهم أوثق عيينة بن حصن و قرة بن هبرية بن سلمة و بعث هبما إىل أيب بكر فلما قدما عليه 
من إسالمي شهادة قد مر يب فأكرمته و  إين كنت مسلما و إن عند عمرو بن العاص! يا خليفة رسول اهللا : قال قرة 

قربته و كان عمرو بن العاص هو الذي جاء خبرب األعراب و ذلك أن عمرا كان على عمان فلما أقبل راجعا إىل 
املدينة مر هبوازن و قد انتقضوا و فيهم سيدهم قرة بن هبرية فنزل عليه عمرو بن العاص فنحر له و أقراه و أكرمه 

إنكم معشر قريش إن أنتم كففتم عن أموال ! يا عمرو : رحيل خلى به قرة بن هبرية و قال فلما أراد عمرو ال
ـ يريد الصدقات ـ فقمن أن يسمع لكم الناس و يطيعوا فإن أنتم أبيتم إال أخذ أمواهلم  الناس و تركتموها هلم 

يطلبوا ما يف أيديكم فقال عمرو  فإين و اهللا ما أرى العرب مقرة بذلك لكم و ال صابرة عليه حىت تنازعكم أمركم و
ألوطئنه عليك اخليل مث مضى عمرو حىت قدم املدينة على أيب بكر ! أبالعرب ختوفنا موعدك أقسم باهللا : بن العاص 

  و أخربه اخلرب قبل خروج خالد إليهم فتجاوز أبو بكر عن قرة ابن هبرية و عيينة بن حصن و حقن هلما دماءمها 
إن اخلليفة قد عهد إيل أن أسري إىل أرض بين غامن : وليد من بيعة بين عامر و بين أسد قال و ملا فرغ خالد بن ال

فسار حىت نزل بأرضهم و بث فيها السرايا فلم يلق هبا مجعا و أتى مبالك بن نويرة يف رهط من بين متيم و بين حنظلة 
ة فشهد أبو قتادة ملالك بن نويرة باإلسالم فأمر هبم فضربت أعناقهم و تزوج مكانه أم متيم و امرأة مالك بن نوير

عند أيب بكر مث رجع خالد يؤم املدينة فلما قدمها دخل املسجد و عليه درع معتجرا بعمامة و عليه قباء عليه صدأ 



أقتلت امرأ : احلديد قد غرز يف عمامته أسهما فقام إليه عمر بن اخلطاب فانتزع األسهم من رأسه فحطمها مث قال 
لنرمجك بأحجارك و خالد بن الوليد ال يكلمه و ال يظن إال أن ! لك بن نويرة مث تزوجت امرأته ؟ و اهللا مسلما ما

رأى أيب بكر على مثل رأى عمر حىت دخل على أيب بكر فأخربه اخلرب و اعتذر إليه أنه مل يعلم فعذره أبو بكر و 
! هلم إيل ابن أم مشلة : الس يف املسجد فقال جتاوز عنه ما كان منه يف حربه تلك فخرج خالد من عنده و عمر ج

  فعرف أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه فقام فدخل بيته 
مث ماتت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد أبيها بستة أشهر فدفنها علي ليال و مل يؤذن به أبا بكر و 

فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي فلما رأى ال عمر و كان لعلي جهة من الناس حياة فاطمة فلما توفيت 
انصراف الناس ضرع علي إىل مصاحلة أيب بكر فأرسل إىل أيب بكر أن ائتنا و ال تأتنا معك بأحد و كره أن يأتيه 

آلتينهم وحدي و ما عسى أن يصنعوا يب ! و اهللا : ال تأهتم وحدك فقال أبو بكر : عمر ملا علم من شدته فقال عمر 
بو بكر و حده حىت دخل على علي و قد مجع بين هاشم عنده فقام علي و محد اهللا و أثىن عليه مبا هو ؟ فانطلق أ

فإنه مل مينعنا أن نبايعك إنكارا لفضيلتك و ال نفاسة عليك خبري ساقه اهللا إليك و لكنا كنا ! أما بعد : أهله مث قال 
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و حقهم و مل يزل نرى أن لنا يف هذا حقا فاستبددت به علينا مث ذكر قرابته 

أما : علي يذكر ذلك حىت بكى أبو بكر فلما صمت علي تشهد أبو بكر فحمد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله مث قال 
مور و اهللا لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب إيل أن أصل من قرابيت و إين و اهللا ما أعلم يف هذه األ! بعد 

ال نورث ما تركنا : [ اليت كانت بيين و بني علي إال اخلري و لكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
و إين و اهللا ال أدع أمرا صنع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال ] صدقة إمنا يأكل آل حممد من هذه املال قوتا 

ة للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس مث عذر عليا ببعض ما موعدك العشي: صنعته إن شاء اهللا مث قال 
اعتذر به مث قام علي فعظم من حق أبو بكر و ذكر فضيلته و سابقته مث مضى إىل أيب بكر فبايعه و أقبل الناس على 

  أصبت و أحسنت : علي فقالوا 
مع النيب صلى اهللا عليه و سلم رماه ابن حمجن مث  مث تويف عبد اهللا بن أيب بكر الصديق و كان أصابه سهم بالطائف

دمل اجلرح فمات يف شوال بعد الظهر و نزل حفرته عبد الرمحن بن أيب بكر و عمر بن اخلطاب و طلحة بن عبيد 
يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا و دخل عمر على أيب بكر و هو آخذ بلسانه ينصنصه فقال له عمر 

  هذا أوردين املوارد : فقال أبو بكر ! هللا اهللا ا! 
فلما دخل شهر ذي احلجة حج عمر بن اخلطاب سنة إحدى عشرة و اشترى مواله أسلم يف حجته تلك مث رجع إىل 

  املدينة 
مث وجه أبو بكر خالد بن الوليد إىل اليمامة و كان مسيلمة قد تنبأ هبا يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و 

أمره ضعيفا مث وفد إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم و رجع إىل قومه فشهد رجال بن عنفوة ألهل اليمامة أن كان 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أشركه يف األمر فعظم فتنته عليهم 

يف ذلك و خرج خالد بن الوليد باملهاجرين و األنصار حىت إذا دنا من اليمامة نزل واديا من أوديتهم فأصاب 
الوادي جماعة بن مرارة يف عشرين رجال منهم كانوا خرجوا يطلبون رجال من بين متيم و كان أصاب هلم دما يف 

بنو : من القوم ؟ فقالوا : اجلاهلية فلم يقدروا بذلك الوادي فلم ينبههم إال خيل املسلمني قد وقفت عليهم فقالوا 
ما ! يا بين حنيفة : توثقوا منهم فلما أصبح دعاهم خالد بن الوليد فقال فال أنعم لكم علينا مث نزلوا فاس: حنيفة قال 

منا نبئ و منكم نبئ فعرضهم خالد على السيف حىت بقي سارية ابن عامر و جماعة بن مرارة فقال : تقولون ؟ فقالوا 



حلديد و دفعه أم متيم إن كنت تريد هذه القرية فاستبق هذا الرجل و أوثق جماعة يف ا! يا أيها الرجل : له سارية 
استوصي به خريا و ضرب عنق سارية بن عامر مث سار باملسلمني حىت نزل على كثيب مشرف على : امرأته و قال 

اليمامة و ضرب معسكره هناك و خرج أهل اليمامة مسيلمة و تصاف الناس و كان خالد جالسا على سريره و 
قد ! أبشروا يا معشر املسلمني : قة يف بين حنيفة فقال خالد جماعة مكبل عنده و الناس على مصافهم إذ رأى بار

كال و اهللا إهنا اهلندوانية خشوا من حتطمها : كفاكم اهللا عدوكم و اختلف القوم فكر جماع إليه و هو مكبل فقال 
ل فأبرزوها للشمس لتلني هلم فكان كما قال فلما التقى الناس كان أول من خرج رجال بن عنفوة فقتل و اقتت

املسلمون قتاال شديدا حىت اهنزم املسلمون و خلص أصحاب مسيلمة إىل الرحال و دخلوا فسطاط خالد بن الوليد 
أنا هلا جار فنعمت احلرة عليكم : و فيه جماعة مكبال عند أم متيم امرأة خالد فحمل عليها رجل بالسيف فقال جماعة 

بئسما عودمت أنفسكم يا : عوا فقال ثابت بن قيس بن مشاس بالرجال فرحبلوا الفسطاط بالسيف مث إن املسلمني تدا
معشر املسلمني اللهم إين أبرأ إليك مما يصنع هؤالء املسلمون مث أخذ سيفه حىت جالد به حىت قتل و رأى زيد بن 
اء اخلطاب انكشاف املسلمني عن رحاهلم فتقدم فقاتل حىت قتل و قام الرباء بن مالك أخو أنس بن مالك و كان الرب

ـ إذا حضر البأس أخذه انتفاض حىت يقعد عليه الرجال مث يبول يف سراويله فإذا بال صار مثل السبع  ـ فيما يقال 
فلما رأى ما صنع املسلمون من االنكشاف و ما رأى من أهل اليمامة أخذه الذي كان يأخذه حىت قعد عليه الرجال 

رباء بن مالك هلموا إيل فاجتمع عنده مجاعة من املسلمني فقاتل أين يا معشر املسلمني ؟ أنا ال: فلما بال وثب فقال 
! يا معشر حنيفة : القوم قتاال شديدا حىت خلصوا إىل حمكم اليمامة و هو حمكم بن الطفيل فلما بلغه القتال قال 

اآلن و اهللا تستحقب الكرائم غري رضيات و ينكحن غري حظيات فما كان عندكم من حسب فأخرجوه مث تقدم 
قاتل قتاال شديدا فرماه عبد الرمحن بن أيب بكر بسهم فوضعه يف حنره فقتله و زحف املسلمون حىت أجلأوهم إىل ف

ال تفعل يا : ارموين عليهم يف احلديقة فقال الناس ! يا معشر املسلمني : احلديقة و فيها مسيلمة فقال الرباء بن مالك 
ى اجلدار فاقتحم فقاتلهم حىت فتحها اهللا للمسلمني و دخل عليهم و اهللا أفعل فاحتمل حىت أشرف عل: فقال ! براء 

املسلمون و قتل مسيلمة اشترك وحشي بن حرب موىل جبري بن مطعم و رجل من األنصار يف قتله فرماه و حشي 
  خري الناس و شر الناس : قتلت ! ربك أعلم أينا قتله : حبربته و ضربه األنصاري بسيف فكان وحشي يقول 

رغ املسلمون من مسيلمة و أتى خالدا اخلرب فخرج مبجاعة يف احلديد يرسف معه ليدله على مسيلمة و كان فلما ف
هذا و ! ال : هذا صاحبكم فقال جماعة : يكشف القتلى حىت مر مبحكم بن الطفيل و كان رجال و سيما فقال خالد 

إنه و : لقتلى فإذا روجيل أصيفر أخينس فقال جماعة اهللا خري منه و أكرم هذا حمكم اليمامة مث دخلوا احلديقة و قلبا ا
و اهللا إن ذلك حلق : و يلك ما تقول ؟ قال : اهللا ما جاءك إال سرعان الناس و إن مجاهري الناس يف احلصون فقال 

: فهلم أصاحلك على قومي فصاحله خالد بن الوليد على الصفراء و البيضاء و احللقة و نصف السيب مث قال جملاعة 
البسن احلديد مث أشرفن على احلصون مث انتهى إىل : ض إىل القوم فاعرض ما صنعت فانطلق إليهم مث قال للنساء ام

ما هو ؟ : قال ! إهنم مل يرضوا على مصاحلتك عليه و لكن إن شئت شيئا صنعت و عرضت على القوم : خالد قال 
احلتك فلما فرغا دخلوا احلصن فإذا ليس رجل قد ص: قال ! قد فعلت : تأخذ ربع السيب ربعا قال خالد : قال 

  قومي : خدعتين قال : واحد رماهم إال النساء و الصبيان فقال خالد جملاعة 
مث بعث أبو بكر إىل خالد بن الوليد بسلمة بن سالمة بن وقش يأمره أن ال يستبقي من بين حنيفة رجال قد أنبت 

  فأتاه سلمة و قد فرغ خالد من الصلح 
ماهذا الرجل الذي ! و حيكم : دا قد بعث وفدا من بين حنيفة إىل أيب بكر فقدموا عليه فقال أبو بكر مث إن خال



قد كان الذي بلغك و كان امرءا مل يبارك اهللا له و ال لعشريته ! يا خليفة رسول اهللا : استزل منكم ما استزل قالوا 
ال الشراب متنعني و ال املاء ! يا ضفدع نقي نقي : قول كان ي: على ذلك ما دعاكم إليه ؟ قالوا : فيه قال أبو بكر 

سبحان اهللا سبحان : تكدرين لنا نصف األرض و لقريش نصف األرض و لكن قريشا قوم يعتدون فقال أبو بكر 
اهللا فلما فرغ خالد من الصلح نزل واديا من أودية اليمامة فبينما هو قاعد إذ دخل عليه رجل من بين حنيفة يقال له 

إين و اهللا : استأذن يل على األمري فإن يل إليه حاجة فأتى عليه جماعة مث قال جماعة : ة بن عمري فقال جملاعة سلم
أردت أن تستأصل بين حنيفة ! ما لك لعنك اهللا : ألعرف الشر يف وجهه مث نظر فإذا هو مشتمل على السيف فقال 

إال قتل فانقلب الرجل و معه سيفه فوقع يف حائط من حوائط و اهللا لئن قتلته ما ترك يف بين حنيفة صغري و ال كبري 
  اليمامة و حبس به املسلمون فدخلوا خلف احلائط فقتل 

و كان من استشهد من املسلمني يوم اليمامة من قريش ممن حيضرنا ذكرهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة و سامل موىل 
و يزيد بن قيس و صفوان بن أمية بن عمرو و أخوه أيب حذيفة و شجاع بن وهب بن ربيعة و مالك بن عمرو 

مالك بن أمية و الطفيل بن عمرو الدوسي و جبري بن مالك و أمه حبينة و يزيد بن أوس و حيي بن حارثة و الوليد 
بن عبد مشس بن املغرية و حكيم بن حزام بن أيب وهب و زيد بن اخلطاب بن نفيل و عبد اهللا بن عمرو بن حبرة و 

بن احلارث بن قيس و أبو قيس بن احلارث و عبد اهللا بن خمرمة بن عبد العزى و عبد اهللا بن سهيل بن  عبد اهللا
عمرو و سليط بن سليط بن عمرو و عمرو بن أوس بن سعد بن أيب سرح و ربيعة بن أيب خرشة و منقذ بن عمرو 

  بن عطية و عبد اهللا بن احلارث بن رخصة 
ة ثابت بن قيس بن مشاس و عباد بن بشر ابن وقش و رافع بن سهل و عبد اهللا و استشهد من األنصار يوم اليمام

بن عتيك و حاجب بن زيد و سهل بن عدي و مالك بن أوس و معن موليان هلم وفروة بن العباس و كليب بن متيم 
و ثابت بن هزال و  و عامر بن ثابت و بشر بن عبد اهللا و عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن سلول و عبد اهللا بن عتبان

أسيد بن يربوع و أوس بن ورقة و سعد بن حارثة بن لوذان و مساك بن خرشة أبو دجانة و سعد بن محار و عقبة بن 
عامر بن نايب و ضمرة بن عياض و عبد اهللا بن أنيس و مسعود بن سنان و حبيب بن زيد و أبو حبة بن غزية بن 

بت بن الضحاك بن زيد رمي بسهم فمات يف الطريق و ثابت بن خالد عمرو و عمارة بن حزم بن زيد و يزيد بن ثا
  بن عمرو بن خنساء و فروة بن النعمان بن احلارث و عائذ بن ماعص الزرقي و حبيب بن عمرو بن حمصن 

مث انصرف خالد بن الوليد باملسلمني حىت قدم املدينة على أيب بكر و ارتدت ربيعة بالبحرين فيمن ارتد من العرب 
:  اجلارود بن عمرو بن خنش بن معلى فإنه ثبت على اإلسالم فيمن تبعه من قومه وقالت ربيعة بعضها لبعض إال

نرد امللك إىل املنذر بن ساوى و كان املنذر ملكهم يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبعث رسول اهللا صلى 
العالء هبا إىل أن قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا عليه و سلم العالء بن احلضرمي فأسلم املنذر و أقام 

فملك ربيعة املنذر بن النعمان بن املنذر بن ساوى و مجع مجعهم على االرتداد فلما بلغ أبا بكر خربهم بعث إليهم 
ء العالء بن احلضرمي و أمره بثمامة بن أثال احلنفي و كان قد أسلم مثامة و أسلم بنو سحيم معه فلما مر العال

ـ حصن بالبحرين و  بثمامة بن أثال معه من اتبعه من قومه من بين سحيم و سارت ربيعة إليهم فحاصروهم جبواثا 
أصاب املسلمون جهدا شديدا من اجلوع حىت كادوا أن يهلكوا فخرج عبد اهللا بن حذف ليلة من الليايل يتجسس 

له فوجدهم سكارى فرجع فأخرب املسلمني أن القوم أخبارهم و جييء املسلمني باخلرب فأتى احلصن و احتال يف دخو
سكارى ال غناء هبم فبيتهم العالء بن احلضرمي فيمن معه من املسلمني و قاتلوهم قتاال شديدا حىت فتح اهللا على 

  املسلمني حصنهم و قسم العالء بن احلضرمي الغنيمة بالبحرين و مجع هبا صالة اجلمعة 



كندة فباع الناس و املهاجر بن أيب أمية أمريها و مسعت كندة بذلك و اتفقت  و خرج األسود بن كعب العنسي يف
أيضا مع من اتبع األسود على نصره و كان على حضرموت زياد بن لبيد البياضي فلما رأى ذلك منهم بيتهم بالليل 

بن أيب أمية إىل أيب مجدا و حموصا و مشرحا و أبضعة مث كتب املهاجر : و قتل منهم أربعة من امللوك يف حماجرهم 
بكر خيربه بانتفاض الناس و يستمد منه فبعث أبو بكر عكرمة بن أيب جهل يف جيش معه إىل املدينة و كانت قطعة 

من كندة ثبتت على اإلسالم مع زياد بن لبيد و قطعة مع املهاجر بن أيب أمية و زياد بن أيب لبيد باحلرب فلما اشتد 
ث بن قيس و سأهلم األمان على دمه و أهله و ماله حىت يقدموه على أيب بكر فريى عليهم احلصار نزل إليهم األشع

فيه رأيه و أن يفتح النجري ففعلوا ذلك و فتح النجري و استزلوا من فيه من امللوك و ضربت أعناقهم و استوثقوا من 
يته فلما قدم األشعث على األشعث بن قيس و بعثوا به إىل أيب بكر مع السيب وقتل األسود بن كعب العنسي يف ب

متن علي وتفكين من : فما تأمرين أن أصنع فيك فإنك فعلت ما علمت ؟ قال األشعث : أيب بكر قال أبو بكر 
  قد فعلت فزوجه أخته فروة بنت أيب قحافة : احلديد و تزوجين أختك فإين قد راجعت و أسلمت قال أبو بكر 

ردوا على ! أيها الناس : اياهم أربعمائة فخطب أبو بكر الناس فقال مث قدم أهل البحرين على أيب بكر يفتدون سب
الناس سباياهم ال حيل المرئ يؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن يغيب عنه منهم أحد مث جاء جابر بن عبد اهللا أبا بكر فقال 

فحرز له أبو ] كذا إن جاءنا مال من البحرين أعطيناك هكذا و ه: [ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 
مخسمائة درهم فأعطاه من مال البحرين ألفا و مخسمائة درهم مث اعتمر أبو بكر يف رجب و خرج ] هكذا [ بكر 

هو و عبد الرمحن بن صبيحة على راحلتني و استخلف على املدينة عمر بن اخلطاب و قدما مكة ضحوة و خرج 
بن عبد املطلب و تزوج عمر ابن اخلطاب عاتكة بنت زيد بن  منها قبل الليل و مات أبو مرثد الغنوي حليف محزة

عمرو بن نفيل مث خرج أبو بكر سنة اثنيت عشرة و استخلف على املدينة عثمان بن عفان و خرج لليلتني بقيتا من 
ذي القعدة و أحرم من ذي احلليفة و قدم مكة لسبع خلون من ذي احلجة و كان قد ساق معه عشر بدنات 

التروية بيوم يف املسجد احلرام و أمرهم بتقوى اهللا و هناهم عن معصيته املسلمني و عظم عليهم حرمة فخطبهم قبل 
من استطاع منكم أن يصلي : اإلسالم و أمرهم بالقصد يف مسريهم و الترفق و تال عليه آيات من القرآن مث قال 

  ذاهبا و جائيا الظهر مبىن غدا فليفعل مث حج هلم و حنر البدن و رمى اجلمار ماشيا 
و مات أبو العاص بن الربيع يف ذي احلجة و كان يسمى جرو البطحاء و أوصى إىل الزبري بن العوام فزوج الزبري 

  ابنته علي بن أيب طالب 
إنه قد قدم املدينة : مث قفل أبو بكر من احلج إىل املدينة فلما قدمها كتب إىل خالد بن الوليد يريد العراق و قد قيل 

إىل العراق فلما بلغ خالد بن الوليد إىل قريات من السواد يقال هلن بانقياء بارومسا و أليبس صاحل أهلها و  مث خرج
هذا كتاب من : كان الذي صاحله عليها ابن صلوبا فقبل منهم اجلزية و كتب له كتابا ـ بسم اله الرمحن الرحيم 

ت أنك آمن بأمان اهللا ممن حقن دمه بإعطاء اجلزية و قد خالد بن الوليد البن صلوبا السوادي و منزله بشاطئ الفرا
أعطيت عن نفسك و من كان يف قريتك ألف درهم فقبلناها و رضي من معي من املسلمني هبا عنك فلك ذمة اهللا و 
ذمة حممد صلى اهللا عليه و سلم و ذمم املسلمني على ذلك و شهد هشام بن الوليد مث أقبل خالد حىت نزل احلرية و 

أدعوكم إىل اهللا و : عليها قبيصة بن إياس بن حية الطائي أمريا لكسرى فخرج إليه بأشرافهم فقال هلم خالد  كان
إىل اإلسالم فإن أجبتم إليه فأنتم من املسلمني لكم ما هلم و عليكم ما عليهم و إن أبيتم فاجلزية فإن أبيتم اجلزية فقد 

: جاهدناكم حىت حيكم اهللا بيننا و بينكم فقال له قبيصة بن إياس  أتيتك بأقوام أحرص على املوت منكم على احلياة
ما لنا حبربك من حاجة بل نقيم على ديننا و نعطيك اجلزية فصاحلهم على تسعني ألف درهم كل سنة فكانت أول 



  جزية و قعت بالعراق هذه و اليت صاحل عليها ابن صلوبا 
لشام فبعث عمرو بن العاص إىل فلسطني فأخذ طريق املعرقة على و بعث أبو بكر بعد قفوله من احلج اجلنود إىل ا

أيلة و بعث يزيد بن أيب سفيان و أبا عبيدة ابن اجلراح و شرحبيل بن حسنة إىل الشام و أمرهم أن يسلكوا التبوكية 
اب بأيب على البلقاء من علياء الشام و بعث خالد بن سعيد بن العاص على ربع من األرباع فلم يزل عمر بن اخلط

أيها : بكر حىت عزله و أمر مكانه ابن أيب سفيان و خرج أبو بكر مع يزيد بن أيب سفيان يوصيه و يزيد راكب قال 
مث ! ما أنت بنازل و ال أنا براكب أليست خطاي هذه يف سبيل اهللا : فقال ! إما أن تركب و إما أن أنزل ! األمري 

أكلتم الطعام فسموا اهللا على أوهلا و امحدوه على آخرها و ستجدون إنكم ستقدمون بالدا فإذا ! يا يزيد : قال 
قوما حبسوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم و ما حبسوا أنفسهم و ستجدون أقواما قد اختذ الشيطان على رؤوسهم 

يمة إال مقاعد يعين الشمامة ـ فاضربوا تلك األعناق و ال تقتلن كبريا هرما و ال امرأة و ال وليدا و ال تعقرن هب
و لينصرن اهللا من ينصره إن اهللا { لنفع و ال ختربن عمرانا و ال تقطعن حبرا إال لنفع و ال تغل و ال تغدر و ال ختن 

مث انصرف أبو بكر و مضى يزيد بن أيب سفيان و تبعه شرحبيل بن ! أقرئك السالم و أستودعك اهللا } لقوي عزيز 
نزل عمرو بن العاص يف قصره بغمر العربات و نزل الروم بثنية جلق  حسنة و أبو عبيدة بن اجلراح فردا فردا و

بأعلى فلسطني يف سبعني ألفا عليهم تذراق أخو هرقل ألبيه و أمه فكتب عمرو بن العاص إىل أيب بكر يذكر له أمر 
القوة و الروم و يستمده فكتب أبو بكر إىل خالد بن الوليد و هو يأمره أن ميد أهل الشام فيمن معه من أهل 

يستخلف على ضعفة الناس رجال منهم فلما أتاه كتاب أيب بكر قال خالد هذا عمل األعيسر ابن أم مشلة ـ يعين 
عمر بن اخلطاب ـ حسدين أن يكون فتح العراق على يدي فسار خالد بأهل القوة من الناس و رد الضعفاء و 

تخلف على من أسلم بالعراق من ربيعة و غريهم املثىن النساء إىل املدينة و أمر عليهم عمري بن سعد األنصاري واس
بن حارثة الشيباين فلما بلغ خالد مبن معه عني النمر أغار على أهلها فأصاب منهم و رابط حصنا هبا فيه مقاتلة 

لكسرى حىت استنزهلم و ضرب أعناقهم و سىب منهم سبايا كثرية وكان من تلك السبايا أبو عمرة والد عبد األعلى 
أيب عمرة و يسار جد حممد بن إسحاق و محران بن أبان موىل عثمان و أبو عبيد موىل املعلى و خري موىل أيب بن 

  داود األنصاري و أبو عبد اهللا موىل زهرة 
: انطلق بالناس فقال له رافع : فأراد خالد املسري و التمس دليال فدل على رافع بن عمرية الطائي فقال له خالد 

إهنا ! ك باجلنود و األثقال و اهللا إن الراكب املفرد ليخافها على نفسه و ما يسلكها إال مغررا إنك ال تطيق ذل
أال بد يل منها ؟ إنه قد أتاين من األمري ! وحيك : خلمس ليال جياد و ال يصاب فيها ماء مع مضلتها قال له خالد 

نكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل فإهنا استكثروا من املاء من استطاع م: عزمة بذلك فمر بأمرك فقال رافع 
املهالك إال ما دفع اهللا فتأهب املسلمون و سار خالد مبن معه فلما بلغوا آخر يوم من املفازة قال خالد لرافع بن 

: فلما دنا من العلمني قال رافع للناس ! أدركت الري ـ إن شاء اهللا : ما عندك ؟ قال ! وحيك يا رافع : عمرية 
هلكتم و اهللا إذا ! إنا هللا و إنا إليه راجعون : ا هل ترون شجرية من عوسج كقعدة الرجل فلم يروا شيئا فقال انظرو

انظروا فاطلبوها فطلبوا فوجدوها قد قطعت و بقي منها بقية فلما رآها املسلمون كربوا و كرب رافع بن ! و هلكت 
ا فشربوا حىت روي الناس مث اتصل بعد ذلك خلالد املنازل احفروا يف أصلها فحفروا فاستخرجوا عين: عمرية مث قال 

وردهتا مع أيب و أنا غالم فلما بلغ اخلالد و املسلمون ! فو اهللا ما وردت هذا املاء قط إال مرة واحدة : فقال رافع 
ا عليها و إىل سوي أغار على أهله و هم هبراء قبيل الصبح و إذا مجاعة منهم يشربون اخلمر يف جفنة هلم قد اجتعو

  : مغنيهم يقول 



  ) لعل منايانا قريب و ال ندري ... أال علالين قبل جيش أيب بكر ( 
فقتلهم خالد بن الوليد و قتل مغنيهم و سال دمه يف تلك اجلفنة مث سار خالد حىت أغار على غسان مبرج راهط حىت 

يزيد بن أيب سفيان و خرج خالد بن نزل على قناة بصرى و عليها أبو عبيدة بن اجلراح و شرحبيل بن حسنة و 
سعيد ابن العاص مبرج الصفر يف يوم مطري يستمطر فيه فتعاوى عليه أعالج الروم فقتلوه و اجتمع خالد بن الوليد 

و شرحبيل بن حسنة و يزيد بن أيب سفيان معهم حىت صاحلته بصرى على اجلزية و فتحها اهللا للمسلمني فكانت 
م مث ساروا مجيعا إىل فلسطني مددا لعمرو بن العاص و عمرو مقيم بالعربات من غور تلك أول مدينة فتحت بالشا

فلسطني و مسع الروم باجتماع املسلمني لعمرو ابن العاص فانكشفوا عن جلق إىل أجنادين و أجنادين بلد بني الرملة 
الناس أرباعا إال عمرو بن و بيت جربين من أرض فلسطني و سار املسلمون إىل أجنادين و كان األمراء أربعة و 

  العاص كان يزعم أنه مجيعهم 
فلما اجتمعت العساكر و تدانت بعث صاحب الروم رجال عربيا ليأيت خبرب املسلمني فخرج الرجل و دخل مع 

لنهار أما بالليل فرهبان و أما با: ما وراءك ؟ فقال : املسلمني و أقام فيهم يوما و ليلة ال ينكر مث أتى الروم فقالوا له 
  ففرسان و لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده و لو زىن رمجوه إلقامة احلق فيهم 

يوم موقف : و مل ؟ قال : لفوا رأسي يف ثوب قالوا له : مث تزاحف الناس فاقتتلوا قتاال شديدا فقال صاحبهم هلم 
قتل صاحبهم و إنه مللفف يف  البئيس ال أحب أن أراه ما رأيت يف الدنيا أشد منه و كانت اهلزمية على الروم فلقد

نعيم بن عبد اهللا النحام و : ثوبه و كان لليلتني بقيتا من مجادى األوىل سنة ثالث عشرة فقتل بأجنادين من املسلمني 
هشام بن العاص بن وائل و عمرو بن عكرمة و الطفيل بن عمرو الدوسي و عبد اهللا بن عمرو حليف هلم و جندب 

و ضرار بن األزور و طليب بن عمرو بن وهب و سلمة بن هشام بن املغرية و هبار بن بن عمرو بن محمة الدوسي 
  سفيان بن األسود و احلارث بن احلارث و احلجاج بن احلارث و قيس بن صخر و نعيم بن عامر 

و هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن فرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
ن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ب

[ أبو حفص العدوي و أم عمر حنتمة بنت هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم أخت أيب جهل بن هشام 
ن مسلم ثنا هارون بن زياد احلنائي ثنا احلارث بن ثنا يوسف بن سعيد ب: حدثنا حممد بن القاسم الدقاق باملصيصة 

  ] أيب بكر و عمر : اقتدوا باللذين من بعدي : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : عمري عن محيد عن أنس قال 
فلما حانت منية أيب بكر رمحة اهللا عليه اغتسل قبلها يوم اإلثنني لسبع خلون من مجادى األخرة و : قال أبو حامت 

يوما باردا فحم مخسة عشر يوما حىت قطعته العلة عن حضور الصالة و كان يأمر عمر بن اخلطاب أن يصلي كان 
بالناس و كان الناس يعودونه و هو يف منزله الذي أقطع له النيب صلى اهللا عليه و سلم وجاه دار عثمان بن عفان 

حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أيب زهري و بناته أمساء  اليوم فبينا هو يف ليلة من الليايل عند نسائه أمساء بنت عميس و
فبني : نعم قالت : أتريد أن تعهد إىل الناس عهدا ؟ قال : و عائشة و ابنه عبد الرمحن بن أيب بكر إذ قالت عائشة 

ن بن إن أوىل الناس هبذا األمر بعدك عمر و قال عبد الرمح: نعم قالت عائشة : للناس حىت يعرفوا الوايل بعدك قال 
نعم الوايل عمر و ما هو : إن قريشا حتب والية عثمان بن عفان و تبغض والية عمر لغلظه فقال أبو بكر : أيب بكر 

خبري له أن يلي أمة حممد أما إنه ال يقوى عليهم غريه إن عمر رآين لينا فاشتد و لو كان واليا لالن ألهل اللني و 
ن املهاجرين واألنصار يستشريهم يف عمر منهم عثمان بن عفان و عبد اشتد على أهل الريب فلما أصبح دعا نفرا م

! يا أبا حممد أخربين عن عمر : الرمحن بن عوفو سعد بن أيب وقاص و سعيد بن زيد فقال لعبد الرمحن بن عوف 



عوف  هو واهللا أفضل من رأيك فيه من رجل و لكن فيه غلظة فقال لعبد الرمحن بن! يا خليفة رسول اهللا : فقال 
ذلك ألنه رآين لينا فاشتد و لو آل إليه األمر لترك كثريا مما هو عليه اليوم إين إذ غضبت على الرجل أراين 

نعم مث دعا عثمان بن عفان : الرضاعنه و إذا لنت له أراين الشدة عليه ال تذكر يا أبا حممد مما ذكرت لك شيئا قال 
إن علمي أن سريرته : فعلي ذلك قال : أنت أخرب به فقال أبو بكر  أخربين عن عمر فقال! يا أبا عبد اهللا : فقال 

أفعل فقال : ال تذكر مما ذكرت لك شيئا قال ! يرمحك اهللا يا أبا عبد اهللا : خري من عالنيته و أن ليس فينا مثله قال 
دت أين خلو من لو تركته ما عدوتك و ما أدري لعلي تاركه و اخلرية له أن ال يلي أمركم و لود: له أبو بكر 

هذا ماعهد عليه أبو بكر بن أيب قحافة إىل : اكتب : أمركم و أين كنت فيمن مضى من سلفكم مث قال لعثمان 
أما بعد فقد استخلفت عليكم عمر بن اخلطاب و مل : املسلمني أما بعد مث أغمي عليه فذهب عنه فكتب عثمان 

! جزاك اهللا عن اإلسالم خريا : يه ذكر عمر فكرب أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ عل: آلكم خريا مث فاق أبو بكر فقال 
وليته بغري أمر نبيك و مل أرد بذلك إال صالحهم و خفت عليهم الفتنة فعملت ! اللهم : مث رفع أبو بكر يديه فقال 

واهم فيهم مبا أنت أعلم به و قد حضر من أمري ما قد حضر فاجتهدت هلم الرأي فوليت عليهم خريهم هلم و أق
عليهم و أحرصهم على رشدهم و مل أرد حماباة عمر فاجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نيب الرمحة و هدى 

الصاحلني بعده و أصلح له رعيته و كتب هبذا العهد إىل الشام إىل املسلمني إىل أمراء األجناد أن قد و ليت عليكم 
  خريكم و مل آل لنفسي و ال للمسلمني خريا 

إين مستخلفك على أصحاب رسول : أن تغسله أن أمساء بنت عميس مث نادى عمر بن اخلطاب فقال له و أو صى 
إن اهللا حقا يف الليل ال يقبله يف النهار و حقا يف النهار ال يقبله يف الليل و إهنا ال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عمر 

من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم احلق و ثقله عليهم  إمنا ثقلت موازين! تقبل نافلة حىت تؤدى الفريضة ياعمر 
إمنا خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة ! و حق مليزان ال يوضع فيه غري احلق أن يكون ثقيال يا عمر 

الشدة إمنا نزلت آية الرخاء مع آية ! باتباعهم الباطل و حق مليزان ال يوضع فيه غري الباطل أن يكون خفيفا ياعمر 
و آية الشدة مع آية الرخاء ليكون املؤمن راغبا راهبا فال ترغب رغبة فتتمىن على اهللا فيها ما ليس لك و ال ترهب 

: إمنا ذكر اهللا أهل النار بأسوإ أعماهلم ردا عليهم ما كان من خري فإذا ذكرهتم قلت ! رهبة تلقى فيها يديك يا عمر 
: ل اجلنة بأحسن أعماهلم ألنه جتاوز هلم عما كان من سيئ فإذا ذكرهتم قلت ألرجو أن ال أكون منهم و إمنا ذكر أه

فإن حفظت و صييت فال يكونن غائب أحب إليك من احلاضر من املوت و لست ! أي عمل من أعماهلم أعمل 
  مبعجزه 

ستون سنة و كانت و تويف أبو بكر رضي اهللا عنه ليلة اإلثنني لسبع خلت من مجادى اآلخرة و له يوم مات اثنتان و 
خالفته سنتني و ثالثة أشهر و اثنان و عشرون يوما و كان مرضه مخس عشرة ليلة و غسلته أمساء بنت عميس و 

كفن يف ثالث أثواب و نزل يف قربه عمر بن اخلطاب و عثمان بن عفان و طلحة بن عبيد اهللا و عبد الرمحن بن أيب 
: يه و سلم و أراد ابن عمر أن ينزل قرب أيب بكر مع أبيه فقال له عمر بكر و دفن ليال جبنب رسول اهللا صلى اهللا عل

رزء جليل فإىل من عهد ؟ : مات ابنك فقال : ماهذا ؟ فقيل : قد كفيت و كان أبو قحافة مبكة فسمع اهلائعة فقال 
على مكة  صاحبه و ورثه أبو قحافة السدس و كان من عمال أيب بكر يوم تويف عتاب بن أسيد: لعمر : قالوا 

وعثمان بن أيب العاص على الطائف و العالء بن احلضرمي على البحرين و يعلى بن أمية على خوالن و مهاجر بن 
أيب أمية على صنعاء و زياد بن لبيد على حضرموت و عمرو بن العاص على فلسطني و على الشام أربعة نفر من 

حبيل بن حسنة و يزيد بن أيب سفيان و مات أبو كبشة موىل خالد بن الوليد و أبو عبيدة بن اجلراح و شر: األجياد 



  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اليوم الذي دفن فيه أبو بكر 
مث قام عمر بن اخلطاب يف الناس خطيبا و هي أول خطبة خطبها بعدما استخلف فحمد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله 

نفسي شيئا جتهلونه أنا عمر بن اخلطاب و قد علمتم من هيئيت و شأين و إن إين ال أعلمكم من ! أيها الناس : مث قال 
بالء اهللا عندي يف األمور كلها حسن و قد فارقين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو عين راض حبمد اهللا و مل 

لطاعة و أحسنت له جيد علي يف شيء من خلقي و أنا أسعد الناس بذلك إن شاء اهللا و قمت خلليفته من بعده حبق ا
املؤازرة و مل أحرص على القيام عليكم كالذي حرص علي و لكن خليفتكم املتوىف أوصى إيل باخلالفة عليكم برضى 

منكم و آلوه اهلمة ذلكم و إياكم و لوال الذي أرجو أن يأجرين اهللا يف قيامي عليكم مل أقم عليكم و لنحيته عن 
أمورا على عهد نبيكم صلى اهللا عليه و سلم كدت أكرها و يسوءين  نفسي و وليته غريي و قد كنت أرى فيكم

ـ أو  منكم فقد رأيتم تشددي فيها و األمر الذي أمربه من فوقي أريد طاعة اهللا و إقامة الدين فأطعتكم قد علمتم 
اهللا  من علم ذلك منكم ـ أين قد كنت أفعل ذلك و ليس يل عليكم من سلطان و اكن أهن يف شيءمنه و قد والين
اليوم أمركم و لقد علمت أين أفع حبضرتكم لكم فإين أسأل اهللا ريب أن يعينين عليه و أن حيرسين عندما بقي كما 

حرسين عند غريه و أن يلقنين العقل يف قسمكم كالذي أمر به مث إين مسلم و عبد من عبيده ضعيف إال ماأعان اهللا 
إن شاء اهللا و إمنا العظمة هللا ليس للعباد منها شيء فال يقولن و لن يغري الذي وليت من خالفتكم من خلقي شيئا 

إن عمر بن اخلطاب تغري ملا ويل أمر املسلمني فمن ظلمته مظلمة فإين أعطيه احلق من نفسي و أتقدم : أحد منكم 
فليؤذين  عليكم و أبني لكم أمري أميا رجل كانت له حاجة إىل أمري املؤمنني أو ظلم مبظلمة أو عتب علينا يف حق

فإمنا أنا امرؤ منكم و مل حيملين سلطاين الذي أنا عليه أن أتعظم عليكم و أغلق بايب دونكم و أترك مظاملكم بينكم 
وإذا منع اهللا أهل الفاقة منكم اليوم شيئا بعد اليوم فإمنا هو يفء اهللا الذي أفاءه عليكم لست و إن كنت أمري املؤمنني 

و بني أحد منكم خصومة أقاضيه إىل أحدكم مث أقنع بالذي يقضي بيننا فاعلموا ذاك  و لن أخفي إبقاء إن كان بيين
و إنكم قوم مسلمون على شريعة اإلسالم مث عليكم بتقوى اهللا يف سركم و عالنيتكم و حرماتكم اليت حرم اهللا 

إىل أن يوقع إىل عليكم من دمائكم و أموالكم و أعراضكم و أعطوا احلق من أنفسكم و ال حيملن بعضكم بعضا 
السلطان شأنه فليستعد يب فإنه ليس بيين و بني أحد من الناس هوادة من منع نفسه حقا واجبا عليه أو استحيل من 
ـ يف  دماء املسلمني و أعراضهم و أبشارهم فأنا أقتص منه وإن كان يديل إيل بقرابة قريبة مث إنكم ـ معشر العرب 

األمور إال من عصمة اهللا برمحة و إين قد جعلت بسبيل أمانة عظيمة أنا كثري منكم جفاء يف الدين و خرق يف 
مسؤول عنها و إنكم أيها الناس لن تغنوا عين من اهللا شيئا و إين حثيث على صالحكم عزيز علي ماعنتم حريص 

ضرع إال ما علي معافاتكم و إقامة أموركم و إنكم إناء من حصل يف سبيل اهللا عامتكم أهل بلد ال زرع فيها و ال 
جاء اهللا به إليه و إن اهللا قد و عدكم كرامة كبرية و دنيا بسيطة لكم و إين مسؤول عن أمانيت و ما أنا فيه و ال 

أستطيع ما بعد منها إال باألمناء و أهل النصح منكم للشاهد و الغائب و لست أجعل أمانيت إىل أحد ليس هلا بأهل 
ون رغبته يف أداء األمانة و التوقري للمسلمني أولئك أحق هبا ممن سواهم اللهم و لن أوليه ذلك و ال أجعله إال من تك

  صل على حممد عبدك و رسولك و السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته 
و ملا ورد كتاب أيب بكر الشام على أمراء األجناد باستخالف عمر بايعوه و أطاعوه مث ساروا إىل فحل من أرض 

ا الروم و املسلمون عليهم األمراء األربعة و خالد بن الوليد على مقدمة الناس فلما نزلت األردن و قد اجتمع هب
الروم بيسان بثقوا أهنارها وهي أرض سبخة فكانت وحلة فغشيها املسلمون و مل يعلموا مبا فعلت الروم فزلقت فيها 

دخل املسلمون فحال و انكشفت الروم  خيوهلم مث سلمهم اهللا و التقوا هم و الروم بفحل فاقتتلوا فهربت الروم و



  إىل دمشق و غنم املسلمون غنائم كثرية 
و كتب خالد بن الوليد إىل عمر أن الناس قد اجترأوا على الشراب فاستشار عمر أصحابه عليا و عثمان و الزبري و 

  مثانني  إذا شرب سكر وإذا سكر افترى و إذا افترى فعليه مثانون فأثبت عمر احلد: سعدا فقال علي 
مث كانت وقعة اجلسر و ذلك أن املثىن بن حارثة الشيباين قدم على عمر ابن اخلطاب من العراق و قال يا أمري 

إنا بأرض فارس قد نلنا منهم و اجترأنا عليهم و معي من قومي مجاعة فابعث معي ناسا من اجملاهدين و ! املؤمنني 
طاب فحمد اهللا و أثىن عليه مث دعا الناس إىل اجلهاد و رغبهم فيه و األنصار جياهدون يف سبيل اهللا فقام عمر بن اخل

إنكم أيها الناس قد أصبحتم يف دار غري مقام باحلجاز و قد وعدكم اهللا على لسان نبيه كنوز كسرى و قيصر : قال 
أنا ! املؤمنني  ياأمري: فسريوا إىل أرض فارس فسكت الناس ملا ذكرت فارس فقام أبو عبيد بن مسعود الثقفي فقال 

اجتمع الناس أمر عليهم رجال ! يأمري املؤمنني : أول من انتدب من الناس حىت اجتمعوا و أمجعوا على املسري مث قال 
إنه مل مينعين أن : ال أومر عليهم إال أول من انتدب منهم فأمر أبا عبيدة فقال : من املهاجرين أو من األنصار فقال 

إال أنه رجل فيه عجلة إىل القتال فأخاف أن يوقع الناس موقعا يهلككم فاستشره مث  أستعمل عليهم سليط بن قيس
سار أبو عبيد مع املثىن بن حارثة الشيباين و املسلمون معهما حىت إذا انتهى إىل بالد قومه قام معه ربيعة فسار هبم و 

ا قتاال شديدا فاهنزمت العجم مث بعث أبو سارأبوعبيده بالناس حىت نزلوا باليمن و فيها مسلحة األعاجم فاقتتلوا هب
عبيد مبن معه من املسلمني فالتقيا فاقتتلوا فهزم اجلالنوس و أصحابه و دخل أبو عبيد بارومسا حصنا هلم و نزل هو و 

  أصحابه فيه 
رب مث بعث األعاجم ذا احلاجب و كان رئيس األعاجم رستم فلما بلغ أبا عبيد مسريهم إليه احناز بالناس حىت ع

ليقطعن إليهم الفرات : الفرات فنزل يف املروحة و أقبلت األعاجم حىت نزلت خلف الفرات مث إن أبا عبيد حلف 
فإن العرب تفر وتكر فاجعل ! أنشدك اهللا يف املسلمني أن تدخلهم هذا املدخل : فناشده سليط بن قيس و قال 

ولكن قد أشرت عليك بالرأي ! و اهللا ما جبنت : قال  !جبنت و اهللا يا سليط : للناس جماال فأيب أبو عبيد و قال 
فاصنع مبا بدا لك فعمد أبو عبيد إىل اجلسر الذي عقد له ابن صلوبا فعرب عليه املسلمون فلما التقوا شد عليهم 

نعم إذا قطع مشفرها ماتت فشد : هل هلذه الدابة من مقتل ؟ قالوا : الفيل فلما رأى أبوعبيد ما يصنع الفيل قال 
على الفيل فضرب مشفره فربك عليه الفيل فقتله و هرب املسلمون منهزمني فسبقهم عبد اهللا ابن مرثد اخلثعمي إىل 

  لتقاتلوا عن أمريكم : مل فعلت هذا ؟ قال : اجلسر فقطعه فقال له الناس 
ارثة أليس و تفرق الناس و ملا قتل أبو عبيد أخذ الراية املثىن بن حارثة فاحنازوا و رجعت الفرس و نزل املثىن بن ح

فلحقوا باملدينة فأول من قدم املدينة خبرب الناس عبد اهللا بن حصني اخلطمي فجزع املسلمون من املهاجرين و األنصار 
  أنا فئتكم إمنا احنزمت إيل ! ال جتزعوا : بالفرار و كان عمر يقول 

أيب عبيد و أسعد بن سالمة و سلمة بن أسلم بن  أبو عبيد بن مسعود الثقفي و ابنه جرب بن: و كان ممن قتل باجلسر 
حريش و احلارث بن عدي بن مالك و احلارث بن مسعود بن عبدة و مسلم بن أسلم و خزمية بن أوس و أنيس بن 
أوس بن عتيك بن عامر و عمر بن أيب اليسر و سلمة بن قيس و زيد بن سراقة بن كعب و املنذر بن قيس و ضمرة 

  هل بن عتيك و ثعلبة بن عمرو بن حمصن و حج بالناس عمر بن اخلطاب السنة الرابعة عشرة بن غزية بن عمرو و س
فلما دخلت السنة الرابعة عشرة سار املسلمون إىل دمشق و خالد بن الوليد على مقدمة الناس و قد اجتمعت الروم 

أبو عبيدة بن اجلراح على مجيع إىل رجل منهم يقال له باهان بدمشق فعزل عمر بن اخلطاب خالد بن الوليد و أمر 
أصرب حىت يفتح بن دمشق فاقتتلوا قتاال شديدا و اهنزم : الناس فاستحى أبو عبيدة أن يقرى خالدا الكتاب و قال 



الروم و حتصنوا فرابطها املسلمون حىت فتحت صلحا و أعطوا اجلزية و كان قد أخذ األبواب عنوة و جرى الصلح 
بامسه و حلق باهان هبرقل و كان ذلك يف رجب و مدة حصاره دمشق ستة أشهر على يدي خالد وكتب الكتاب 

إن الصلح جرى : فلما فرغ املسلمون من دمشق أقرأ أبو عبيدة خالدا الكتاب فانصرف خالد إىل املدينة و قد قيل 
  على يد أيب عبيدة 

سائل عنه فإن كان مسكرا جلدته إين وجدت من عبيد اهللا ابن ريح شراب و إين : مث خرج عمر على الناس فقال 
فشهدته بعد ذلك حيده و كان الذي حده عبد الرمحن بن عبد مث ضرب أبا حمجن الثقفي و : قال السائب بن يزيد 

  ربيعة بن أمية بن خلف املخزومي و حدهم يف اخلمر 
  بالناس باملدينة كذلك مث أمر عمر من كان بالبلدان اليت افتتحت أن يصلوا فيها التراويح يف شهر رمضان و صلى 

إنكم قد علمتم ما كان من : مث قدم جرير بن عبد اهللا البجلي من اليمن على عمر يف ركب من جبيلة فقال هلم عمر 
املصيبة يف إخوانكم بالعراق فسريوا إليهم و أنا أخرج لكم من كان منكم يف قبائل العرب قالوا نفعل يا أمري املؤمنني 

دة و عرينة و أمر عليهم جرير بن عبد اهللا البجلي فسار هبم إىل الكوفة فلما بلغ قريبا من فأخرج إليهم قيسا و كن
إين لست فاعال إال أن يأمرين بذلك : أقبل إيل إمنا أنت يل مدد فكتب إليه جرير : املثىن بن حارثة كتب له املثىن 

ه مهران بن باذان عند النخيلة فاقتتلوا قتاال شديدا مث سار جرير حنو اجلسر فلقي! أنت أمري و أنا أمري : أمري املؤمنني 
و شد املنذر بن حسان على مهران فطعنه فوقع عن دابته و اقتحم عليه جرير بن عبد اهللا فاحتز رأسه فاشتركا مجيعا 

  يف سلبه 
رثة و مث إن عمر بن اخلطاب أمر سعد بن أيب وقاص على العراق و معه ستة آالف رجل و كتب إىل املثىن بن حا

جرير بن عبد اهللا أن اجتمعا إىل سعد فسار سعد باملسلمني و سار املنذر و جرير إليه حىت نزل سعد بشراف و شتا 
  هبا و اجتمع إليه الناس و تزوج سعد امرأة املثىن سلمى بنت حفصة مث حج بالناس عمر بن اخلطاب 

ن الروم سار هبم هرقل حىت نزل أنطاكية و معه فلما دخلت السنة اخلامسة عشرة كان فيها وقعة الريموك و ذلك أ
من املستعربة خلم وجذام و بلقني و بلى و عاملة و غسان و من معه من أهل أرمينية بشر كثري فأقام بأنطاكية و سار 

قتاال أبو عبيدة بن اجلراح يف املسلمني إليهم يف أربعة و عشرين ألفا و كان الروم مائة ألف فالتقوا بالريموك فاقتتلوا 
شديدا حىت كانت نساء قريش يضربن بالسيوف و كان أبو سفيان بن حرب حتت راية ابنه يزيد فجعل ينادي يف 

اقترب حىت أنزل اهللا نصره و هزم الروم فقتل من الروم و من معه من أهل أرمينية و ! يا نصر اهللا : املعركة 
  هلم  املستعربة سبعون ألفا و قتل اهللا الصقالر و باهان رئيسني

مث بعث أبو عبيدة بن اجلراح عياض بن غنم يف طلبهم فسلك األعماق حىت بلغ ملطية فصاحل أهلها على اجلزية 
  فسمع هرقل بذلك فبعث إىل ملطية فساق من فيها من املقاتلة و أمر هبا فأحرقت 

لعاص و عبد اهللا بن سفيان عمرو بن سعيد بن العاص و أبان ابن سعيد بن ا: و كان ممن قتل بالريموك من املسلمني 
  بن عبد األسد و سعيد بن احلارث بن قيس 

و ملا حسر عن سعد بن أيب وقاص الشتاء سار باملسلمني يريد القادسية و كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
ة بن اجلراح أن يستمده فبعث إليه عمر املغرية بن شعبة يف أربعمائة رجل مددا لسعد من املدينة و كتب إىل أبو عبيد

أمد سعدا بألف رجل من عندك ففعل أبو عبيدة ذلك و أمر عليهم عياض بن غنم الفهري و مسع بذلك رستم 
  فخرج بنفسه مع من عنده من األعاجم يريد سعدا و حج عمر بالناس 

هللا عليه و فلما كانت السنة السادسة عشرة أراد عمر بن اخلطاب أن يكتب التأريخ فاستشار أصحاب النيب صلى ا



من الوفاة فأمجعوا على اهلجرة و : من اهلجرة و منهم من قال : من النبوة و منهم من قال : سلم منهم من قال 
  كتب التأريخ لسنة ست عشرة من اهلجرة 

فلما وصل إىل سعد بن أيب وقاص املغرية بن شعبة سار باملسلمني إىل رستم حىت نزل قادس قرية إىل جنب العذيب و 
رستم يف ستني ألفا من اجلموع ممن أحصى يف ديوانه سوى التبغ و الرقيق حىت نزل القادسية و بينهم و بني أقبل 

املسلمني جسر القادسية و سعد يف منزله وجع قد خرج به قرح شديد فبعث رستم إىل سعدا أن ابعث إيل رجال 
ق مث عقص شعره و لبس برديه و أقبل حىت انتهى جلدا أكلمه فبعث إليه املغرية ابن شعبة ففرق املغرية رأسه أربع فر

إىل رستم من وراء اجلسر مما يلي العراق و املسلمون من الناحية األخرى مما يلي احلجاز فلما دخل عليه املغرية قال 
كنتم أهل شقاء و جهد و كنتم تأتوننا من بني تاجر و أجري و وافد فأكلتم من ! إنكم معشر العرب : له رستم 
و شربتم من شرابنا و استظلتم بظاللنا فذهبتم فدعومت أصحابكم و جئتم تؤذوننا و إمنا مثلكم مثل رجل له  طعامنا

فانطلق ذلك الثعلب حىت دعا الثعالب كلها إىل ! و ما بثعلب واحد : حائط من عنب فرأى فيه أثر ثعلب فقال 
لذي دخلن منه مث قتلهن مجيعا و أنا أعلم إمنا ذلك احلائط فلما اجتمعن فيه جاء صاحب احلائط فرآهن فسد احلجر ا

اجلهد الذي أصابكم فارجعوا عنا عامكم هذا فإنكم شغلتمونا عن عمارة بالدنا ! محلكم على هذا ـ معشر العرب 
ال يذكر منا جهد إال : و حنن نوقر لكم ركائبكم قمحا و مترا و نأمر لكم بكسوة فارجعوا عنا فقال املغرية بن شعبة 

كنا يف مثله أو أشد أفضلنا يف أنفسنا عيشا الذي يقتل ابن عمه و يأخذ ماله فيأكله نأكل امليتة و الدم و و قد 
العظام فلم نزل على ذلك حىت بعث اهللا فينا نبينا و أنزل عليه الكتاب فدعانا إىل اهللا و إىل ما بعثه به فصدقه به منا 

 دخلنا يف دينه من بني موقن و مقهور حىت استبان لنا أنه مصدق و كذبه منا مكذب فقاتل من صدقه من كذبه حىت
صادق و أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرنا أن نقاتل من خالفنا و أخربنا أن من قتل منا على ذلك فله 
ت اجلنة و من عاش ملك و ظهر على من خالفه و حنن ندعوك إىل أن تؤمن باهللا و رسوله و تدخل يف ديننا فإن فعل

كانت لك بالدك و ال يدخل عليك فيها إال من أحببت و عليك الزكاة و اخلمس و إن أبيت ذلك فاجلزية و إن 
  أبيت ذلك قاتلناك حىت حيكم اهللا بيننا و بينك 

ال أمسي غدا حىت أفرغ منكم و ! ما كنت أظن أن أعيش حىت أمسع هذا منكم معشر العرب : قال له رستم 
ملعرب أن يسكر فبات ليلته يسكر بالزرع و القصب و التراب حىت أصبح و قد تركه جسرا و أقتلكم كلكم مث أمر با

عبأ سعد ابن أيب وقاص اجليش فجعل خالد بن عرفطة على مجاعة الناس و جعل امليمنة جرير بن عبد اهللا البجلي و 
ن سعد يف احلصن معه أبو على امليسرة قيس بن مكشوح املرادي و زحف إليهم رستم و زحف إليه املسلمون و كا

حمجن الثقفي حمبوس حبسه سعد يف شرب اخلمر فاقتتل املسلمون قتاال شديدا و اخليول جتول و كان مع سعد أم 
أطلقيين و لك عهد اهللا و ميثاقه : ولده فقال هلا أبو حمجن و سعد يف رأس احلصن ينظر إىل اجليش كيف يقاتلون 

فاطلقته و محلته على فرس لسعد بلقاء و خلت سبيله فجعل ! احلديد يف رجلي  لئن مل أقتل ألرجعن إليك حىت جتعلي
  أبو حمجن يشد على العدو و يكر و سعد ينظر فوق احلصن يعرف فرسه و ينكره 

كونوا ! يا معشر املسلمني : و كان عمرو بن معد يكرب مع املسلمني فجعل حيرض الناس على القتال و يقول 
و كان يف األعالج رجل ال يكاد يسقط له نشابه فقصد حنوه و جاءه الفارسي و رماه أسودا إن الفارسي تيس 

بنشابة فأصابت ترسه و محل عليه عمرو فاعتنقه و ذحبه فاستلبه سوارين من ذهب و منطقة من ذهب و يلمقا من 
دمه فشكها إىل ديباج و محل رستم على املسلمني فقصده هالل بن علقمة التميمي فرماه رستم بنشابة فأصاب ق

ركاب سرجه و محل عليه هالل بن علقمة فضربه فقتله و احتز رأسه و ولت الفرس و اتبعتهم املسلمون يقتلوهنم 



فلما رأى حمجن اهلزمية رجع إىل القصر و أدخل رجليه يف قيده فلما نزل سعد من رأس احلصن رأى فرسه قد 
ته خرب أيب حمجن فخلى سبيله و هنض سعد باملسلمني عرقت فعرف أهنا قد ركبت فسأل أم ولده عن ذلك فأخرب

خلفهم و انتهى الفرس إىل دير قرة فنزل عليهم سعد باملسلمني و واىف عياض بن غنم يف مدده من أهل الشام و هم 
: ألف رجل فأسهم له سعد و ألصحابه من املسلمني مما أصابوا بالقادسية وكان الناس قد أجبنوا سعدا و قالوا 

  ن حماربة األعداء فاعتذر إىل الناس و أراهم ما به من القروح يف فخذيه حىت سكت الناس أجبنت ع
مث أهنزم الفرس من دير قرة إىل املدائن و محلوا ما معهم من الذهب و الفضة و احلرير و الديباج و السالح و خلوا 

بن غنم يف أصحابه و جعل على ما سوى ذلك فبعث سعد خالد بن عرفطة يف طلبهم معه أصحابه و أردفه بعياض 
مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أيب وقاص على ميمنتهم جرير بن عبد اهللا البجلي و على ميسرهتم زهرة بن حوية 
التميمي و ختلف عنهم بنفسه ملا به من الوجع مث أفاق سعد من وجعه و برئ و اتبع الناس مبن معه من املسلمني 

أنا أدلكم على : فطلبوا املخاضة فلم يهتدوا هلا فقال علج من أهل املدائن لسعد فأدركهم دون دجلة على هبرسري 
خماضة تدركوهنم قبل أن مينعوا السري فخرج هبم على املخاضة فكان أول من خاض املخاضة هاشم بن عتبة بن أيب 

إن : ىت جازوا و يقال وقاص يف رجله فلما جاز تبعه خيله مث أجاز عياض بن غنم خبيله مث تتابع الناس فخاضوا ح
تلك املخاضة مل تعرف إىل الساعة فبلغ املسلمون إىل ساباط طويل مظلم و خشوا أن يكون فيه كمني للعدو فأخذوا 

يتجابنون فكان أول من دخله جبيشه هاشم بن عتبة بن أيب وقاص فلما جاز الح للناس بسيفه فعرفوا أنه ليس فيه 
ة خبيله مث حلق سعد بالناس حىت انتهوا إىل جلوالء و هبا مجاعة من الفرس و شيء خيافونه مث أجاز خالد بن عرفط

  كانت هبا وقعة جلوالء اهللا و هزم اهللا الفرس و أصاب املسلمون هبا من الغنائم أكثر مما أصابوا بالقادسية 
 تطلب غري ذلك اخلطاب خيرب بفتح اهللا على املسلمني فكتب إليه عمر أن قف مكانك و ال \و كتب سعد إىل عمر 

أقم مكانك و ال تتبعهم و أعد : فكتب إليه سعد إمنا هي سربة أدركناها و األرض بني أيدينا فكتب إليه عمر 
للمسلمني دار هجرة و منزل جهاد و ال جتعل بيين و بني املسلمني حبرا فنزل سعد باألنبار فاجتووها و أصاهبم هبا 

سعد أنه ال يصلح العرب إال حيث يصلح البعري والشاء يف منابت محى فكتب إىل عمر خيربه بذلك فكتب إىل 
العشب فانظر فالة إىل جنب حبر فأنزل املسلمني هبا واجعلها دار هجرة فسار سعد حىت نزلة بكويفة فلم يوافق 
سعد  الناس الكون هبا من كثرة الذباب و احلمى فبعث سعد عثمان ابن حنيف فارتاد هلم موضع الكوفة اليوم فنزهلا

بالناس و خط مسجدها و اختط فيها للناس اخلطط و كوف الكوفة و استعمل سعد على املدائن رجال من كندة 
  يقال له شرحبيل بن السمط 

مث كتب عمر إىل سعد أن ابعث إىل أرض اهلند ـ يريد البصرة ـ جندا لينزلوها فبعث إليها سعد عتبة بن غزوان 
لذي بصر البصرة و اختط املنازل و بىن مسجد اجلامع بالقصب و كان فتح البصرة يف مثامنائة رجل حىت نزهلا و هو ا

  صلحا و افتتح عتبة بن غزوان األبلة و الفرات 
  و ميسان و من سيب ميسان والد احلسن و أرطبان جد ابن عون 

لطريق قبل أن مث خرج عتبة حاجا و أمر املغرية بن شعبة أن يصلي بالناس إىل أن يرجع فحج و رجع فمات يف ا
يصل إىل البصرة فأقر عمر املغرية ابن شعبة على الصالة و ولد عبد الرمحن بن أيب بكرة بالبصرة و هو أول مولود 

  ولد هبا 
و خرج عمر بن اخلطاب و خلف عثمان بن عفان على املدينة فلما قدم الشام نزل باجلابية فقام فيها خطيبا هلم مث 

ال ترجع إىل بالدك حىت يفتح اهللا عليك ! يا أمري املؤمنني : فقال له رجل من اليهود أراد عمر الرجوع إىل احلجاز 



هم قوم : إيلياء فبينا عمر كذلك إذ نظر إىل كردوس خيل مقبل فلما دنوا من املسلمني سلوا السيوف فقال عمر 
و كتب إىل عمر كتاب عهد يستأمنون فآمنوهم فأقبلوا و إذا هم أهل إيلياء فصاحلوه على اجلزية و فتحوها له 

  بذلك و رجم باجلابية امرأة أقرت على نفسها بالزنا 
مث رجع إىل املدينة و دون هلم الديوان و غرب أبا حمجن الثقفي إىل باضع و تزوج صفية بنت أيب عبيد على مهر 

  أربعمائة درهم و حج بالناس عمر استخلف على املدينة زيد بن ثابت 
عة عشرة كتب عمر إىل البلدان مبواقيت الصالة و وضعت ما بني مكة و املدينة مياها فلما دخلت السنة الساب

  للسابلة و اختذ دارا باملدينة و جعل فيها الدقيق و السويق للمنقطع و الضيف إذا نزل 
م مث و وىل عمر املغرية على البصرة فسار املغرية إىل األهواز فصاحلوه على ألفي ألف درهم و مثامنائة ألف دره

  صلحا : عنوة و قد قيل : ارتدوا فغزاهم بعد ذلك أبو موسى األشعري إىل أن افتتحها يقال 
و بعث أبو عبيدة بن اجلراح عمرو بن العاص إىل قنسرين فصاحل أهل حلب و منبج و أنطاكية و افتتح سائر أرض 

  سياط صلحا إن يف هذه السنة افتتح أبو موسى األشعري الرهاء و مس: قيصر عنوة و يقال 
مث أراد عمر اخلروج إىل الشام فخرج حىت إذا بلغ سرغ لقيه أمراء األجناد أبو عبيدة بن اجلراح و يزيد بن أيب 

امجع إيل املهاجرين األولني فجمعهم : سفيان و شرحبيل بن حسنة و أخربوه أن األرض وبية فقال عمر البن عباس 
خرجت لوجه تريد فيه اهللا و الدار اآلخرة و ال نرى أن نصدك عنه و : له و استشارهم فاختلفوا عليه فمنهم القائل 

قوموا عين مث مجع األنصار و : ال نرى أن تقدم عليه و تقدم الناس فلما اختلفوا عليه قال : منهم من يقول 
م فلم قوموا عين مث مجع مهاجرة الفتح فاستشاره: استشارهم فسلكوا طريق املهاجرين فلما اختلفوا عليه قال 

أخرب الناس أن أمري : ارجع بالناس فإنه بالء و فناء فقال عمر البن عباس : خيتلف عليهم منهم اثنان قالوا مجيعا 
! أيها الناس : إين مصبح على ظهر فاصبحوا عليه فأصبح عمر على ظهر و أصبح الناس عليه فقال : املؤمنني يقول 

نعم نفر من قدر اهللا : أفرارا من قدر اهللا ؟ قال ! يا أمري املؤمنني : اح إين راجع فارجعوا فقال له أبو عبيدة بن اجلر
إحدامها خصبة و األخرى جدبة : أرأيت لو أن رجال هبط واديا له عدوتان ! إىل قدر اهللا لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة 

ه بناحية دون الناس فبينا الناس أليس يرعى من يرعى اجلدبة بقدر اهللا و يرعى من يرعى اخلصبة بقدر اهللا ؟ مث خال ب
ما شأن الناس ؟ : على ذلك إذ حلقهم عبد الرمحن بن عوف و كان متخلفا و مل يشهد معهم يومهم األمس فقال 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ما عندك ؟ فقال : عندي من هذا علم فقال عمر : فأخربه اخلرب فقال 
ال خيرجنكم إال ] ء ببلد فال تقدموا عليه و إذا وقع و أنتم به فال خترجوا فرارا منه إذا مسعتم هبذا الوبا: [ يقول 

  فانصرف هبم و رجع أمراء األجناد إىل أعماهلم ! ذلك فقال عمر فلله احلمد فانصرفوا أيها الناس 
ة فأخرب أهنا مث اعتمر فب رجب و أمر بتوسيع املسجد و جتديد أنصاب احلرم و تزوج مبكة بنت حفص بن املغري

  عاقر فطلقها قبل أن يدخل هبا و أقام مبكة عشرين ليلة و رجع إىل املدينة 
و بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع فصاحله أهل بعلبك مث خرج أبو عبيدة يريد محص و قدم 

ملسلمون فسألوه الصلح عن خالدا أمامه فقاتلوا قتاال شديدا مث هزمت الروم حىت دخلوا مدينتهم فحاصرهم ا
أمواهلم و أنفسهم و كنائسهم فصاحل املسلمون محص على مائة ألف دينار و سبعني ألف دينار و أخذ سائر مدائن 

  محص عنوة 
و بعد موت عتبة بن غزوان وايل البصرة أمر عمر على البصرة أبا موسى األشعري و كان املغرية على الصالة هبا 

ن معبد البجلي و نافع بن كلدة و زياد على املغرية مبا شهدوا فبعث عمر إىل أيب موسى فشهد أبو بكرة و شبل ب



  األشعري أن أشخص إىل املغرية ففعل ذلك أبو موسى 
مث تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب و هي من فاطمة و دخل هبا يف شهر ذي القعدة مث حج و استخلف 

  على املدينة زيد بن ثابت 

اللهم إنا : لت السنة الثامنة عشرة أصاب الناس جماعة شديدة فاستسقى هلم عمر و أخذ بيد العباس و قال فلما دخ
نستسقي بعم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما زال العباس قائما إىل جنبه و عيناه هتمالن وعمر يلح يف الدعاء 

على املسلمني و كان يرزق الضعفاء القوت و هنى حىت سقوا فسمى هذه السنة سنة الرمادة و أجرى عمر األقوات 
  عن احلكرة حاطبا و غريه 

إنك أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم إىل : و كان طاعون عمواس فتفاىن الناس فيه فكتب عمر إىل أيب عبيدة 
إن هدا الوجع ! س أيها النا: أرض مرتفعة فسار أبو عبيدة بالناس حىت نزل باجلابية مث قام أبو عبيدة خطيبا فقال 

رمحة ربكم ودعوة نبيكم و موت الصاحلني قبلكم و إن أبا عبيدة يسأل اهللا أن يقسم له منه حظه فمات من يومه و 
إن هذا الوجع رمحة ربكم و دعوة ! أيها الناس : استخلف على الناس معاذ بن جبل فقام معاذ خطيبا بعده فقال 

سأل اهللا أن يقسم له حظه مث ألهل بيته فطعن ابنه عبد الرمحن بن معاذ نبيكم و موت الصاحلني قبلكم إن معاذا ي
ماأحب أن يل مبا فيك من الدنيا شيئا مث مات و : فمات مث طعن معاذ يف راحته فكان يقبل ظهر كفه و كان يقول 

شتعل اشتعال إن هذا الوجع إذا وقع ي! أيها الناس : استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فيهم خطيبا فقال 
  النار فارتفعوا عنه يف اجلبال 

  يزيد بن أيب سفيان و احلارث بن هشام بن املغرية و سهيل بن عمرو و عتبة بن سهيل : فمات يف طاعون عمواس 
فلما بلغ عمر بن اخلطاب موت أيب عبيدة بن اجلراح و يزيد بن أيب سفيان أمر معاوية بن أيب سفيان على جند 

أمر شرحبيل بن حسنة على جند األردن و خراجها و غرب عمر بن ربيعة بن أمية إىل خيرب و دمشق و خراجها و 
  حلق بأرض الروم و تنصر فلم يغرب عمر بعد ذلك رجال يف شيء من عمله 

و ال عن عمر بني رجل و امرأته و رجم ساحرا بالبقيع مث حج عمر بالناس فلما تقدم مبكة أخر املقام مقام إبراهيم 
ـ يف موضعه الذي هو فيه اليوم و رجع إىل املدينة ـ و كا   ن ملصقا بالبيت 

فلما دخلت السنة التاسعة عشرة كتب عمر إىل سعد بن أيب وقاص أن ابعث من عندك جندا إىل اجلزيرة وأمر 
: ال خالد بن عرفطة أو هاشم بن عتبة بن أيب وقاص أو عياض بن غنم فلما قرأ سعد الكتاب ق: عليهم أحد الثالثة 

مل يؤخر أمري املؤمنني عياض بن غنم آخر الثالثة إال أن له فيه هوى فواله جيشا و بعث معه عمر بن سعد و عثمان 
بن أيب العاص فخرج عياض بن غنم إىل اجلزيرة و نزل جبنده على الرهاء و صاحل أهلها على اجلزيرة و صاحلت 

أس العني و سار بنفسه يف بقية الناس إىل دارا ونصيبني حران حني صاحله الرهاء و وجه عياض عمر بن سعد إىل ر
  فنزل عليهما حىت افتتحهما مث افتتح املوصل صاحله عليها اهلها 

و زاد عمر يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زاد فيه من ناحية دار مروان و أدخل فيه دار العباس و 
  سوى أعمدته وسقفه 

البجلي إىل حلوان فافتتحها عنوة وافتتح هاشم بن عتبة ماسبذان عنوة و يف هذه و بعث سعد جرير بن عبد اهللا 
السنة فتح أبو موسى جنديسابور و السوس صلحا مث أمر عمر أبا موسى جبرير بن عبد اهللا فافتتحوا رامهرمز صلحا 

ان قيسارية و الرملة و ما مث سار أبو موسى إىل التستر حىت فتحها و افتتح قم وقاشان مث افتتح معاوية بن أيب سفي
  بينهما فأقر ه عمر عليهما و حج بالناس عمر و يف هذه السنة افتتحت تكريت 



فلما دخلت سنة عشرين رجفت املدينة بالزلزلة و شكى أهل الكوفة سعدا و زعموا أنه ال حيسن يصلي فاستقدمه 
كذاك الظن فيك يا أبا إسجاق مث عزل عمر : إين أركن يف األوليني و أحذف يف اآلخرتني فقال : عمر و سأله فقال 

قدامة بن مظعون عن البحرين و دخل أبو حبرية الكندي عبد اهللا بن قيس بالد الروم و أغار و هو أول من دخلها و 
افتتح مصر و اإلسكندرية عمرو بن العاص عنوة ـ و قد فتحت سنة إحدى و عشرين ـ و غنم هبا غنائم كثرية مث 

هيب قرية من قرى الريف أرسل صاحب اإلسكندرية إىل عمرو بن العاص أين قد كنت أخرج رجع فلما بلغ بل
فارس و الروم فإن أحببت أن أعطيك اجلزية على أن ترد علي من السيب فعلت : اجلزية إىل من هو أبغض إيل منكم 

أن أمسك عنك و متسك فبعث إليه عمرو بن العاص أن من ورائي أمريا ال أستطيع أن أنفذ أمرا دونه فإن شئت 
نعم : عين حىت أكتب إليه بالذي عرضت علي فعلت فإن قبل ذلك قبلته و إن أمرين بغري ذلك مضيت ألمره فقال 

أما بعد فقد جاءين كتابك تذكر فيه أن صاحب اإلسكندرية عرض عليك : فكتب عمرو إىل عمر فكتب إليه عمر 
لعمري جلزية قائمة تكون لنا و ملن بعدنا من املسلمني أحب إيل  اجلزية على أن ترد عليه ما أصبت من سيب أرضه و

من يفء يقسم مث كأنه مل يكن فاعرض على صاحب اإلسكندرية أن يعطيك اجلزية على أن ختريوا من يف أيديكم من 
ن اختار سبيهم بني اإلسالم و بني دين قومهم فمن اختار اإلسالم فهم من املسلمني له ما هلم و عليه ما عليهم و م

دين قومه وضع عليه من اجلزية ما يوضع على أهل دينه و أما من تفرق من سبيهم فبلغ املدينة و مكة و اليمن فأنا 
ال نقدر على ردهم فال حنب أن نصاحلهم على ما ال نفي به فبعث عمرو بن العاص إىل صاحب اإلسكندرية يعلمه 

ما بأيديهم من السيب و اجتمعت النصارى فكانوا خيريون الرجل قد قبلت فجمعوا : بالذي كتب أمري املؤمنني فقال 
بني اإلسالم و النصرانية فإن اختار اإلسالم كرب املسلمون و احناز إليهم و إن اختار النصرانية خنرت النصارى مث 

  حازوه إليهم و وضعوا عليه اجلزية 
نا قدرنا على البحر و إن شئت أن تركبه ركبت فإ! أما بعد يا أمري املؤمنني : مث كتب عمرو بن العاص إىل عمر 

فكتب إليه عمر أن صف يل كيف حاله و حال من ركبه فكتب إليه عمرو بن العاص أنه خلق شديد حيل فيه خلق 
ما كان اهللا ليسألين عن : ضعيف دود على عود إن استمسك به فزع و إن خر غرق فكتب إىل عمرو بن العاص 

  لتهم فيه ال حاجة لنا به أمري من املسلمني الذين مح
و تويف بالل بن رباح مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدمشق و دفن يف املقربة عند باب الصغري مث أخرج 

لئن عشت ألخرجن : [ كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : عمر يهود احلجاز من جنران إىل الكوفة و قال 
من كان له منكم عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فليأت بعهده : م مث قال هل] اليهود من جزيرة العرب 

و قد ] أقركم ما أقركم اهللا : [ حىت ننفذه و من مل يكن له عهده فإين أجليه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أنه أقره فأقره و قد فعلتم أذن اهللا بإجالئكم إال أن يأيت رجل منكم بعهد أو بينة من النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مبظهر ابن رافع احلارثي ما فعلتم و ذلك أن مظهر بن رافع خرج بأعالج له من الشام حىت إذا كان خبيرب دخل قوم 
من اليهود و أعطوا غلمانه السالح و حرضوهم على قتله فقتلوه فأجلى عمر اليهود من احلجاز و قسم خيرب على 

دك أبا حبيبة احلارثي و مضى إىل وادي القرى و أنفذ ظعن خيرب و وادي القرى على مثانية عشر سهما مث بعث إىل ف
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مساها إال أنه فرقها و صارت يف أيدي أهلها تباع و تورث بدا بأزواج النيب 

و حليفهم و موالهم مخسة  صلى اهللا عليه و سلم ففرض لكل امرأة منهن اثين عشر ألفا و فرض ألهل بدر صبيهم
  آالف مخسة آالف و فرض لألنصار صبيهم و حليفهم و موالهم أربعة آالف أربعة آالف 

  مث مات أسيد بن حضري يف شعبان و دفن بالبقيع 



و مات هرقل ملك الروم و أقعد مكانه قسطنطني مث أغارت احلبشة على أهل بلجة فأصابوهم و قدم الصريخ على 
  بن جمزز املدجلي يف عشرين مركبا إىل احلبشة فأغاروا عليهم و مل حيمل بعدها مسلما يف البحر عمر فبعث علقمة 

مث عزل عمر أبا موسى عن البصرة و وهلا عثمان بن أيب العاص و أمرمها أن يطاوعا فنزل عثمان توج و مصرها و 
  بعث سوار بن مهام العبدي إىل سابور فقتل بعقبة الطني 

من يغسلها ؟ فقالت أزواج النيب : جحش زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل عمر  مث ماتت زينب بنت
حنن نغسلها فغسلنها و صلى عليها عمر و كرب أربعا فلما أتى بسريرها أمر عمر بثوب فمد : صلى اهللا عليه و سلم 

بن طلحة بن عبيد اهللا فدخل قربها على قربها و أمر أسامة بن زيد و ابن أخيها حممد بن عبد اهللا بن جحش و حممد 
  و حلدوا هلا و قام عمر على قربها حىت سوى عليها و رش على قربها املاء مث انصرف و حج عمر بالناس 

  فلما دخلت السنة احلادية و العشرين مات خالد بن الوليد حبمص و أوصى إىل عمر بن اخلطاب 
ك أن أهل الري و أصبهان و مهذان و هناوند تعاقدوا و تعاهدوا مث كان فتح هناوند و أمريها النعمان بن مقرن و ذل

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نيب العرب الذي أقام هلا دينها مات و إن ملكهم من بعده ملك يسريا : و قالوا 
كم و ـ يعين أبا بكر ـ مث هلك و إن عمر قد طال ملكه و مكثه و تأخر أمره حىت جيش إليكم اجليوش يف بالد

ليس مبنقطع عنكم حىت تسريوا إليهم يف بالدهم فتقتلوهم فلما بلغ اخلرب أهل الكوفة من املسلمني كتبوا إىل عمر 
أين املسلمون : فلما أخذ عمر الصحيفة مشى هبا إىل منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو باك و جعل ينادي 

فلم يزل ينادي حىت امتأل عليه املسجد رجاال مث صعد املنرب ! ني أين املهاجرون و األنصار من ههنا من املسلم! 
! فإن الشيطان قد مجع لكم مجوعا كثرية و أقبل هبا عليكم أال ! أما بعد أيها الناس : فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 

هنم تعاقدوا و تعاهدوا على و إ! و إن أهل الري و أصبان و أهل مهذان و أهل هناوند أمم خمتلفة ألواهنا و أدياهنا أال 
فاشريوا علي برأيكم فقام طلحة بن عبيد ! و إن هذا يوم له ما بعده من األيام أال ! أن يسريوا إليكم فيقتلوكم أال 

فقد حنكتك الباليا و عجمتك التجارب و قد ابتليت يا ! أما بعد يا أمري املؤمنني : اهللا فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 
نني و اختربت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء اهللا لك إال عن خيار و أنت يا أمري املؤمنني ميمون أمري املؤم

النقيبة مبارك األمر فمرنا نطع و ادعنا جنب و امحلنا نركب فأثىن عمر على طلحة خريا مث جلس فقام عثمان ابن 
ن تكتب إىل أهل الشام فيسريون إليك من شامهم إين أرى أ! يا أمري املؤمنني : عفان فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 

و تكتب إىل أهل اليمن فيسريون من مينهم و تسري أنت مبن معك من أهل هذين احلرمني إىل هذين املصرين فإنك لو 
فعلت ذلك كنت أنت األعز األكرب و إن هذا يوم له ما بعده من األيام و اثىن عليه عمر فجلس فقام علي بن أيب 

فإنك إن تكتب إىل أهل الشام أن يسريوا إليك من ! اما بعد يا أمري املؤمنني : اهللا و اثىن عليه مث قال طالب فحمد 
شامهم إذا تسري الروم إىل ذراريهم فتسبيهم و إن تكتب إىل أهل اليمن أن يسريوا إليك من مينهم إذا تسري احلبشة 

احلرمني إىل هذين املصرين إذا و اهللا انتقضت عليك إىل ذراريهم فتسبيهم و إن سرت أنت مبن معك من أهل هذين 
األرض من أقطارها و أكنافها و كان و اهللا يا أمري املؤمنني من ختلف وراءك من العورات و العياالت أهم إليك مما 

العرب  هذا عمر هذا إريس: لو أن العجم نظروا إليك عيانا إذا لقالوا ! بني يديك من العجم و اهللا يا أمري املؤمنني 
و كان و اهللا أشد حلرهبم و جرأهتم عليك و أما ما كرهت من مسري هؤالء القوم فإن اهللا أكره ملسريهم منك و هو 
أقدر على تغيري ما كره و أما ما ذكرت من كثرهتم فإنا كنا ما نقاتل مع نبينا بالكثرة و لكنا نقاتل معه بالنصرة من 

: ا من تلقاء نفسي رأيي أن تكتب إىل أهل البصرة فيفترقوا على ثالث فرق السماء و أنا أرى يا أمري املؤمنني راي
فرقة نقيم يف أهل عهودهم بأن ال ينتقضوا عليهم و فرقة تقيم من ورائهم يف ذراريهم و فرقة تسري إىل إخواهنم 



كنت أحب أن أتابع ! هذا رأي هذا رأي ! اهللا أكرب اهللا أكرب : بالكوفة مددا هلم فطبق عمر مث أهل مكربا يقول 
صدق ابن أيب طالب لو خرجت بنفسي لنقضت علي األرض من اقطارها و لو أن العجم نظروا إيل عيانا ما زالوا 

هم ! مايل و هلم : قال ! عن العرص حىت يقتلوين أو أقتلهم أشر علي يا علي بن أيب طالب برجل أوليه هذا األمر 
إن شاء اهللا ألولني الراية غدا : تومستهم و أنت أعلمنا هبم قال عمر  أهل العراق و فدوا عليك ورأوك و رأيتهم و

يا : رجال يكون ألول أستة يلقاها و هو النعمان بن مقرن املزين مث دعا عمر السائب بن األقرع الكندي فقال 
و له ثكلتك أمك أنت حفيظ على الغنائم بأن تقامسها فإن اهللا أغنم هذا اجليش شيئا فال متنعوا أحدا حقا ه! سائب 

و إن هذا اجليش هلك فاذهب عين يف عرض األرض فال أنظر إليك بواحدة فإنك جتيئين بذكر هذا ! يا سائب 
سالم عليكم أما بعد فقد استعملت عليكم النعمان بن مقرن املزين : اجليش كلما رأيتك مث كتب إىل أهل الكوفة 

فإن قتل حذيفة فعليكم عبد اهللا بن قيس األشعري أبو موسى فإن فإن قتل النعمان فعليكم حذيفة بن اليمان العبسي 
قتل أبو موسى فعليكم جرير بن عبد اهللا البجلي فإن قتل جرير فعليكم املغرية بن شعبة الثقفي فإن قتل املغرية 

  فعليكم األشعث بن قيس الكندي 
كرب املدحجي و طليحة بن خويلد عمرو بن معد ي: فإن يف جندك رجلني : مث كتب عمر إىل النعمان بن مقرن 

  األسدي فأحضرمها و شاورمها يف احلرب و إياك أن توليها عمال فإن كل صانع أعلم بصناعته 
فلما ورد عليه الكتاب سار بالناس فالتقى املسلمون و املشركون بنهاوند فأقبل املشركون حيمون أنفسهم و خيوهلم 

فاقتتلوا قتاال شديدا حىت كثرت القتلى و فشت اجلرحى و الصرعى يف  ثالثا مث هنض إليهم املسلمون يوم األربعاء
الفريقني مجيعا مث حجز بينهما الليل و رجع الفريقان إىل عسكر يهما و بات املسلمون و هلم أنني من اجلراحات 
تتل يعصبون باخلرق و يبكون حول مصاحفهم و بات املشركون يف معازفهم و مخورهم مث غدوا يوم اخلميس فاق

املشركون و قاتلوا قتاال شديدا حىت كثرت القتلى و فشت اجلرحى يف الفريقني مجيعا مث حجز بينهما الليل و رجع 
الفريقان إىل عسكريهما و بات املسلمون هلم أنني من اجلراحات يعصبون باخلرق و يبكون حول مصاحفهم و بات 

  املشركون يف معازفهم و مخورهم 
ن يوم اجلمعة ـ و كان رجال قصريا أبيض ـ على برذون أبيض قد أعلم بالبياض فجعل يأيت مث غدا النعمان بن مقر

اهللا اهللا يف اإلسالم أن ختذلوه فإنكم باب بني املسلمني و بني املشركني فإن كسر : راية حيرضهم على القتال و يقول 
فليتعاهد الرجل اخليل يف حزمها و أعنتها أال  إين هاز لكم الراية مرة! هذا الباب دخلوا على املسلمني يا أيها الناس 

و إين هاز لكم ! و إين هاز لكم الثانية فلينظر كل رجل منكم إىل موقف فرسه و مضرب رحمه ووجه مقاتله أال ! 
قد مسعنا مقالتك و : فحامل فامحلوا فقال رجل ! الثالثة و مكرب فكربوا اهللا و اذكروه و مستنصر فاستنصروه أال 

ليس مينعين : صيتك فأخربنا بأي النهار يكون ذلك يكون ذلك حىت يكونوا على آلة و عدة قال النعمان  حفظنا و
أن يكون ذلك من أول النهار إال شيء شهدته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

الشمس و هتب الرياح و يطيب القتال و حتضر  سلم كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار مل يعجل بالقتال حىت تزول
الصالة و ينزل النصر من السماء مع مواقيت الصالة يف األرض فمكث املسلمون ينظرون إىل الراية و يراعوهنا حىت 

إذا زالت الشمس عن كبد السماء هز النعمان الراية هزة فانتزعوا املخايل عن اخليول و قرطوها األعنة و أخذوا 
مياهنم و األترسة بشمائلهم و صلى كل رجل منهم ركعتني يبادر هبما مث هز النعمان الراية ثانيا فوضع كل أسيافهم بأ

تنح ! أي فالن : رجل منهم رحمه بني أذين فرسه و لزمت الرجال منهم حنور اخليل و جعل كل رجل يقول لصاحبه 
حىت أقتل أو يفتح اهللا علي مث هز الثالثة فكرب  عين ألوطئك بفرسي إين أرى وجه مقاتلي إين غري راجع إن شاء اهللا



فجعل الناس يكربون األول فاألول األدىن فاألدىن و قذف اهللا الرعب يف قلوب املشركني حىت أن أرجلهم كانت 
ختفق يف الركب فلم يستطع منهم أحد أن يوتر قوسه مث ولوا مدبرين و محل النعمان و محل الناس فكان النعمان أول 

ل من املسلمني جاءه سهم فقتله فجاء أخوه معقل بن مقرن فغطى عليه بردا له مث أخذ الراية و إهنا لتنضح قتيل قت
دما من دماء من قتله هبا النعمان قبل أن يقتل فهزم اهللا املشركني و فتح على املسلمني و بايع الناس حلذيفة بن 

هل لك أن تؤمنين على : ه دهقان من دهاقينهم فقال اليمان فجمع السائب بن األقرع الغنائم كأهنا األكام فجاء
خذوا املكاتل و املعاول : نعم قال : دمي و دم أهل بييت و دم كل ذي رحم يل و أدلك على كنز عظيم ؟ قال 

اقلعوها فقلعوا فإذا هم : احفروا فحفروا فإذا هم بصخرة قال : فامشوا فمشوا معه حىت انتهى إىل مكان قال 
ص يضيء ضوءها كأهنا شهب تتألأل فأعطى السائب كل ذي حق حقه من الغنائم و محل السفطني بسفطني من فصو

ما وراءك ؟ ما ! وحيك ! يا سائب : حىت قدم هبما على عمر فلما نظر عمر إىل السائب وىل باكيا مث أقبل يقول 
و حيك : ركني و فتح للمسلمني قال هزم اهللا املش! خري يا أمري املؤمنني : فعلت ؟ ما فعل املسلمون ؟ قال السائب 

ال و اهللا ! و اهللا ما أتت ليلة بعد ليلة بات فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينا ميتا مثل البارحة ! يا سائب 
يرحم اهللا : استشهد يا أمري املؤمنني فبكى عمر مث قال : فما فعل النعمان ابن مقرن ؟ قال ! مابت البارحة إال تقديرا 

ـ ثالثا مث قال ال ما قتل بعد النعمان أحد نعرفه ! ال و الذي أكرمك باخلالفة و ساقها إليك : قال ! مه : نعمان 
الضعفاء لكن اهللا أكرمهم بالشهادة و ساقها إليهم أدفنتم إخوانكم ؟ لعلكم غلبتم : فبكى عمر بكاء شديدا مث قال 

  أخشى أن يكونوا أصيبوا بأرض مضيعة ! ع على أجسادهم و خليتم بني حلمومهم و الكالب و السبا
أعطيت كل ذي : فقد أكرمهم اهللا بالشهادة و ساقها إليهم مث قال عمر ! هون عليك يا أمري املؤمنني : قال السائب 

! اجلس يا أمري املؤمنني : نعم فنفض عمر رداءه مث وىل باكيا فأخذ السائب بطرف ردائه مث قال : حق حقه ؟ فقال 
فما حاجتك : بلى قال : و ما حاجتك ؟ أمل ختربين أنك أعطيت كل ذي حق حقه ؟ قال : يك حاجة قال فإن يل إل

ماهذا ؟ فأخربه السائب خرب الدهان فصعد : إيل ؟ فأبدى له عن السفطني فصوصهما كأهنا شهب تتألأل فقال عمر 
ود و عبد اهللا بن األرقم فلما اجتمعوا ادع يل عليا و عبد الرمحن بن عوف و ابن مسع: فيها بصره و خفضه مث قال 

مل يكن يل هم إال أن أنفلت من عمر فركبت راحلة يل و أتيت الكوفة فواهللا ما جفت بردعة : عنده قال السائب 
عزمت عليك إن كنت قاعدا ال قمت و إن كنت قائما ال قعدت إال على راحلتك : راحليت حىت أتاين كتاب عمر 

ال أدري : فما حاجته إيل ؟ قال : ال قلت : هل كان يف اإلسالم حدث ؟ قال : لرسول فقلت ل! مث العجل العجل 
مايل : فركبت راحليت حىت أتيت عمر فلما نظر إيل أقبل علي بدرته يضربين هبا حىت سبقته إىل غريه و هو يقول 

ال تقتلين غما قال !  املؤمنني دعين عنك يا أمري: أعن ديين تفارقين أم النار توردين ؟ قلت ! ولك يا ابن أم مليكة 
فإنك ملا خرجت من عندي فأويت إىل فراشي جاءين مالئكة من عند ريب يف جوف الليل فرموين بسفطني : عمر 

إن : هذين فإذا محلتهما فإذا نار توقد على جنيب فجعلت أتأخر و جعلوا يدفعونين إليهما حىت تعاهدت ريب يف هذا 
لى من أفاء اهللا عليه أخرج هبما من عندي ال حاجة يل هبما بعهما بعطية املقاتلة و هو تركين حىت أصبح ألقسمن ع

الذرية فإن مل تصب إال عطية أحد الفريقني فبع مث اقسمهما على من أفاء اهللا عليه واهللا لئن شكا املسلمون قبل أن 
دمت الكوفة فأخرجتهما إىل فخرجت هبما من عنده حىت ق: تقسم بينهم ألجعلنك نكاال ملن بعدك قال السائب 

الزمحة فأبديت عنهما فالح ضوءمها كأهنما شهب تألأل فجعل ال يأيت عليهما قوم إال صفقوا تعجبا منهما حىت أتاين 
بعطية املقاتل و الذرية فما كلمين حىت صفق على يدي و : عمر بن حريث فلما نظر إليهما استامين هبما فقلت 

 احلرية فباع أحدمها بعطية املقاتل و الذرية و استفضل اآلخر رحبا فكان أول شيء أوجبت له البيع فخرج هبما إىل



  اعتقله بالكوفة ماال 
مث سار املغرية باملسلمني إىل مدينة آذربيجان فصاحله أهلها على مثامنائة ألف درهم يف كل سنة مث غزا حذيفة بن 

فانتقضت مث غزا حذيفة ماه سندان فافتتحها عنوة و  اليمان الدينور فافتتحها عنوة و كانت قبل ذلك فتحت لسعد
  كانت قبل ذلك فتحت لسعد فانتقضت مث غزا حذيفة مهذان فافتتحها عنوة 

مث وىل عمر عمار بن ياسر الكوفة على الصالة و احلرب و عبد اهللا بن مسعود على بيت املال و عثمان بن حنيف 
وا رجل ال يعلم فاستعفى عمار و دعا عمر جبري بن مطعم خاليا على مساحة األرض فشكا أهل الكوفة عمارا و قال

ال تذكره ألحد فبلغ املغرية بن شعبة أن عمر قد خال جببري بن مطعم فرجع إىل امرأته و : ليوليه الكوفة و قال له 
يها مث اذهيب إىل امرأة جبري بن مطعم فأعرضي عليها متاع السفر فأتتها فعرضت عليها فاستعجمت عل: قال هلا 
بارك اهللا لك فيمن وليت و أخربه أنه وىل جبري بن : ائتيين به فلما استيقن املغرية بذلك جاء إىل عمر و قال : قالت 

  ال أدري ما أصنع ؟ فوىل املغرية بن شعبة الكوفة فلم يزل عليها إىل أن مات عمر : مطعم فقال عمر 
حل أهل برقة على اثين عشر ألف دينار و بعث عقبة بن مث مضى عمرو بن العاص إىل برقة طرابلس ففتحها و صا

  نافع الفهري فافتتح لعمر زويلة بالصلح و كان بني برقة و زويلة صلح للمسلمني 
  و حج عمر بالناس و استخلف على املدينة زيد بن ثابت 

ف درهم املسلمون و دخل فلما دخلت السنة الثانية و العشرين فتح املغرية بن شعبة آذربيجان صلحا على مثامنائة أل
معاوية أرض الروم الصائفة يف عشرة آالف مث اعتمر عمر و ساق معه عشر بدنات و حنرها يف منحر رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم و معه من الصحابة عبادة بن الصامت و أبو ذر و أبو أيوب و شداد بن أوس و كان نافع بن 
ابن أبزى رجل من : من خلفت على أهل الوادي ؟ فقال : فقال عمر  عبد احلارث عامله على مكة فتلقاه نافع

مسعت رسول : إنه قارئ للقرآن علم بالفرائض فقال عمر ! يا أمري املؤمنني : أموىل أيضا ؟ قال : املوايل قال عمر 
  ] إن اهللا عز و جل يرفع هبذا القرآن اقواما و يضع به آخرين : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إن الذي فتح يف هذه السنة فتحها : ا دخلت السنة الثالثة و العشرون فتح معاوية عسقالن صلحا و قد قيل فلم
  قرظة بن كعب األنصاري لعمر و ال يصح عندي 

مث كان غزوة أصطخر األوىل و ذلك أن عثمان بن أيب العاص أقام بتوج و تويف قتادة بن النعمان الظفري فصلى 
  أخوه ألمه أبو سعيد اخلدري و حممد بن مسلمة و احلارث بن خزمة  عليه عمر و نزل حفرته

مث حج بالناس عمر و أذن ألزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن حيججن معه فبينا هو باألبطح إذ أقبل راكب 
  : يسأل عن عمر فدل عليه فلما رآه بكى و جعل يقول 

  ) اك األدمي املمزق يد اهللا يف ذ... جزى اهللا خريا من أمري و باركت ( 
  ) بوائج يف أكمامها مل تفتق ... قضيت أمورا مث غادرت بعدها ( 
  ) له األرض هتتز العضاة بأسوق ... أبعد قتيل باملدينة أظلمت ( 
  ) ليدرك ما قدمت باألمس يسبق ... فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ( 
  ) ني مطرق بكفي سبنيت أزرق الع... فما كنت أخشى أن تكون وفاته ( 

قطع : فقال رجل خلفي ! يا خليفة اهللا : بينا أنا واقف مع عمر بعرفات إذ قال رجل : و كان جبري بن مطعم يقول 
فالتفت فإذا هو رجل من هلب و هلب بطن : قال جبري ! واهللا ال يقف أمري املؤمنني بعد هذا العام أبدا ! اهللا حليتك 

ما ! إذا رمى إنسان فأصاب رأس عمر فشجه فقال رجل خلفي قطع اهللا حليتك من األزد و بينا حنن نرمي اجلمار و 



فالتفت فإذا هو ذلك اللهيب مث رجع عمر من مكة إىل املدينة و قام يف الناس : أرى أمري املؤمنني إال سيقتل قال جبري 
إىل السوق و هو متكئ على  إين رأيت كأن ديكا أمحر نقرين نقرتني و ال أراه إال حلضور أجلي مث خرج يوما: فقال 

أال تكلم موالي أن يضع عين من خراجي : يد عبد اهللا بن الزبري إذ لقيه أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة فقال لعمر 
أال تعمل : إنك لعامل و إن هذا لشيء يسري مث قال له عمر ! ما أفعل : دينار قال : وكم خراجك ؟ قال : ؟ قال 

أعمل لك رحى يتحدث هبا من بني املشرق و املغرب قال ابن : ما وىل عمر قال أبو لؤلؤة بلى فل: يل رحى ؟ قال 
فوقع يف قليب قوله ذلك فلما كان وقت النداء بالفجر خرج عمر إىل الصالة و ذلك يوم األربعاء ألربع : الزبري 

فلما كرب ! فاستووا استووا  :ليال بقني من ذي احلجة و اضطجع له أبو لؤلؤة فقام عمر فجعل يقول بني الصفوف 
مث أخذ بيد عبد الرمحن فقدمه فصلى عبد الرمحن ! طعنه أبو لؤلؤة ثالث طعنات يف وتينه فقال عمر قتلين اخلبيث 

مث دخل عبد الرمحن على عمر و عنده علي و } إذا جاء نصر اهللا { و } إنا أعطيناك الكوثر { بالناس الصبح و قرأ 
احلمد هللا الذي : أبو لؤلؤة قال عمر : من قتلين ؟ قال : يا ابن عباس : املسلمون فقال  عثمان و سعد و ابن عباس

! الصالة يا أمري املؤنني ! فقيل ! أالننبه للصالة : مل جيعل مويت برجل يدعي اإلسالم مث سكت عمر كاملطرق فقالوا 
اتق اهللا يا : ا مث أقبل على علي فقال نعم و الحظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة مث صلى و جرحه يثعب دم: فقال 
إن وليت من أمور الناس شيئا فال حتملن بين هاشم على رقاب الناس و أنت يا عثمان إن وليت من أمور ! علي 

إن وليتما من أمر الناس فال حتمالن ! الناس شيئا فال حتملن بين أيب معيط على رقاب الناس و أنت يا زبري يا سعد 
إين نظرت يف أمر الناس فلم أر عندهم شقاقا إال أن يكون فيكم و إن األمر إىل : اب الناس مث قال أقاربكما على رق

عثمان و علي و عبد الرمحن و سعد و طلحة و الزبري فتشاوروا ثالثا و كان طلحة غائبا يف مال له فقال : الستة نفر 
على الواضحة إمنا أختوف أحد رجلني إما  إين مصرت لكم األمصار و دونت لكم الدواوين و إين تركتكم: عمر 

[ رجل يرى أنه أحق بامللك من صاحبه فيقاتله أو رجل يتأول القرآن على غري تأويله و إين قرأت يف كتاب اهللا 
فال هتلكوا عن آية الرجم فقد رجم ! أال ] الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا و اهللا عزيز حكيم 

زاد عمر يف كتاب اهللا لكتبتها يف يدي فقد : هللا صلى اهللا عليه و سلم و رمجنا معه و لوال أن يقول الناس رسول ا
  قرأناها بكتاب اهللا 

سالم عليك فإين أمحد : بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل اخلليفة من بعدي [ مث دعا بكتاب 
ـ } الذين أخرجوا من ديارهم و أمواهلم { بعد فإين أوصيك بتقوى اهللا و باملهاجرين اهللا الذي الإله إال هو أما 

ـ اآلية فهؤالء األنصار } بالذين تبوؤا الدار و اإلميان { اآلية فتعرف فضيلتهم و تقسم عليهم فيئهم و أوصيك 
  ـ اآلية } فر لنا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغ{ تعرف فضلهم و تقسم عليهم فيئهم و أولئك 

و خرج أبو لؤلؤة على وجه يريد البقيع و طعن يف طريقه اثين عشر رجال فخرج خلفه عبيد اهللا بن عمر فرأى أبا 
لؤلؤة و اهلرمزان و جفينة و كان نصرانيا و هم يتناجون بالبقيع فسقط منهم خنجر له رأسان و نصابه يف وسطه 

جنيفة ثالثتهم فجرى بني سعد بن أيب وقاص و بني عبيد اهللا يف شأن جفينة  فقتل عبيد اهللا أبا لؤلؤة و اهلرمزان و
إن وليت من هذا : مالحاة و كذلك بني علي بن أيب طالب و بينه يف شأن اهلرمزان حىت قال علي بن أيب طالب 

  األمر شيئا قتلت عبيد اهللا باهلرمزان 
:  صلى اهللا عليه و سلم و أيب بكر فأذنت له فقال عمر مث أرسل عمر إىل عائشة يستأذهنا يف أن يدفن مع رسول اهللا

: أنا أخشى أن يكون ذلك ملكان السلطان مين فإذا مت فاغسلوين فكفنوين مث قفوا يب على بيت عائشة و قولوا 
أيلج عمر ؟ فإن قالت نعم فأدخلوين و إن أبت فادفنوين بالبقيع مث أرسل عمر فجيء بلنب فشربه فخرج من جرحه 



إن وىف : ست ومثانون ألفا فقال : فقال : انظر ما علي من الدين فاحسبه : أنه املوت فقال لعبد اهللا بن عمر  فعلم
هلا مال آل عمر فأدها عين من أمواهلم و إال فسل بين عدي بن كعب فإن مل تف من أمواهلم فسل قريشا و ال 

  تعدهم إىل غريهم و أدها عين 
سة و ستون سنة و فعل به ما أمر فأذنت له عائشة و صلى عليه صهيب و دخل فتويف عمر رضي اهللا عنه و له مخ

  حفرته عثمان بن عفان و عبد اهللا بن عمر و كانت اخلالفة عشر سنني و ستة أشهر و أربع ليال 
على الكوفة املغرية بن شعبة و على البصرة أبو موسى و على محص و أعماهلا : و كان له من العمال وقت ما تويف 

عمري بن سعد الضمري و على دمشق معاوية بن أيب سفيان و على صنعاء يعلى بن منية و على اجلند عبد اهللا بن أيب 
ربيعة و على الطائف سفيان بن عبد اهللا الثقفي و على مكة نافع بن عبد احلارث و على مصر عمرو بن العاص ـ 

  ! رمحهم اهللا تعاىل أمجعني آمني 

أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن و هو عثمان بن عفان بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

ريز بن ربيعة بن أبو ليلى و أم عثمان أروى بنت ك: أبو عبد اهللا و يقال : عدنان و كنيته أبو عمرو و قد قيل 
  حبيب بن عبد مشس و أمها البيضاء أم حكيم بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف 

أخربنا أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي بالبصرة ثنا علي بن هاشم عن جعفر بن جنيح املديين ثنا عبد الرزاق [ 
يه النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و أنا معمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن أحدا ارتج و عل

  ] فما عليك إال نيب و صديق و شهيدان ! اثبت أحد : عمر و عثمان فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ملا دفن عمر رضي اهللا عنه تعمد عثمان بن عفان و علي بن أيب طالب و طلحة بن عبيد اهللا و الزبري : قال أبو حامت 

لرمحن و سعد يتشاورون فأشار عثمان على عبد الرمحن بالدخول يف األمر فأىب عبد الرمحن و قال بن العوام و عبد ا
لست بالذي أنافسكم على هذا األمر و إن شئتم اخترت لكم منكم واحدا فجعلوا ذلك إىل عبد الرمحن بن : 

يتشاور يف تلك الليايل الثالث عوف فلما ويل ذلك مال الناس كلهم إليه و تركوا أولئك اآلخرين فأخذ عبد الرمحن 
حىت إذا كان من الليلة اليت بايع عثمان بن عفان من غدها جاء إىل باب املسور بن خمرمة بعد هوي من الليل 

أال أراك نائما ؟ واهللا ماكحلت منذ الليلة بكثري نوم ادع يل الزبري و سعدا فدعامها فشاورمها : فضرب الباب و قال 
ن عفان فدعاه فناجاه حىت فرق بينهما املؤذن فلما صلوا الصبح اجتمعوا و أرسل عبد الرمحن مث أرسله إىل عثمان ب

أما بعد فإين نظرت : إىل من حضر من املهاجرين و األنصار و أمراء األجناد مث خطبهم فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 
نبايعك على سنة رسول اهللا صلى اهللا ! ان يا عثم: يف أحوال الناس و شاورهتم فلم أجدهم يعدلون بعثمان مث قال 

نعم فبايعه عبد الرمحن و بايعه املهاجرون و األنصار و أمراء األجناد و : قال ! عليه و سلم و اخلليفتني من بعده 
  املسلمون و ذلك لغرة احملرم 

ريها املغرية بن شعبة و بعد دفن عمر بثالثة أيام يف هذه السنة كان فتح مهذان ثانيا و كانت قد انتقضت على أم
على رأس ستة أشهر من مقتل عمر ويف هذه السنة سار إليها أبو موسى األشعري بأهل البصرة حىت فتحها صلحا 
معه الرباء ابن عازب و قرظة بن كعب و كان عمر بن اخلطاب قد قتل و حذيفة قد افتتحها و جيشه كان عليها 

خرج عثمان بن عفان يوم الفطر إىل املصلى يكرب و جيهر بالتكبري املسلمون مث انتقضوا حىت غزاهم أبو موسى و 
حىت صلى العيد و انصرف و بعث على احلج عبد الرمحن بن عوف فخطبهم عبد الرمحن قبل التروية بيوم مبكة بعد 

الظهر فلما زاغت الشمس خرج إىل مىن و حج و نفر النفر األول و كان قد ساق معه بدنات فنحرها يف منحر 



  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رس
فلما دخلت السنة اخلامسة و العشرين غزا معاوية أرض الروم و فتح احلصون و ولد له ابن يزيد بن معاوية مث 

نقضت اإلسكندرية الصلح الذي صاحلهم عمرو بن العاص عليه فغزاهم عمرو و ظفر هبم و سباهم و بعث السيب 
إهنم كانوا صلحا و الذرية ال تنقض الصلح و إمنا تنقض الصلح املقاتلة : و قال  إىل املدينة فردهم عثمان إىل ذمتهم

  و نقض املقاتلة الصلح ليس يوقع السيب على ذراريهم 
مث عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن اإلسكندرية و مصر و والمها عبد اهللا سعد بن أيب سرح فوجد عمرو 

ثمان عزله عن مصر و اإلسكندرية و كان عمرو قد بعث جيشه إىل املغرب من ذلك و كان بدء الشر بينه و بني ع
فأصابوا غنائم كثرية فلما دخل عبد اهللا بن سعد مصر واليا بعث جرائد اخليل إىل املغرب و استشار عثمان يف 

بن ربيعة إفريقية و عزل عثمان سعدا عن الكوفة و وىل عليها الوليد بن عقبة بن أيب معيط فبعث الوليد سلمان 
الباهلي يف اثين عشر ألفا إىل برذعة فافتتحها عنوة و قتل و سىب و غزا البيلقان فصاحلوه قبل أن جييء إىل برذعة و 

  بعث خيله إىل جرزان فصاحلوه و يف هذه السنة كانت غزوة سابور األوىل مث حج عثمان بالناس 

عثمان بن أيب العاص إىل فارس ففتح سائر اجلنود و  قدم معاوية املدينة وافدا على عثمان و بعث عثمان بن عفان
عبد اهللا بن عمر و عبد اهللا بن الزبري و عبد اهللا بن : غزا عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح اإلفريقية و معه العبادلة 

عمرو فلقي جرجري يف مائيت ألف مبوضع يقال له سبيطلة على سبعني ميال من القريوان فقتلوا جرجري و سبوا و 
غنموا فبلغ سهم الفارس ثالثة آالف مثقال ذهب و سهم الراجل ألف مثقال و صاحله أهل تلك املدن إىل قريوان 

  على مائة ألف رطل من ذهب 
و اعتمر عثمان و دخل مكة و كان بني الصفا و املروة و حل قبل أن يصبح مث رجع إىل املدينة و أمر بتوسعة 

و تزوج عثمان بنت خالد بن أسيد مث اعتمر عثمان يف رجب و خرج معه املسجد احلرام و جتديد أنصاب احلرم 
عبد اهللا بن جعفر و احلسني بن علي فمرض احلسني بن علي فأقام عبد اهللا بن جعفر عليه بالسقيا و بعث إىل علي 

قام على خيربه بذلك فخرج علي يف نفر من بين هاشم إىل السقيا فلما دخلها دعا ببدنة فنحرها و حلق رأسه و أ
احلسني ميرضه فلما فرغ عثمان من عمرته كلموه بأن حيول الساحل إىل جدة و كانوا قبل ذلك يف اجلاهلية يرسون 

جدة أقرب إىل مكة و أوسع و أقرب من كل ناحية فخرج عثمان إىل جدة فرآها و رأى موضعها : بالشعيبة و قالوا 
: إنه مبارك و قال ملن معه :  جدة و دخل البحر و قال و أمرهم أن جيعلوها مبكان الشعيبة فحول الساحل إىل

ادخلوا و ال يدخلها إال مبئزر مث خرج عثمان من جدة على طريق خيرجه إىل عسفان مث مضى إىل اجلار فأقام هبا يوما 
و ليلة مث انصرف فمر بعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف منصرفه و هو ميرض احلسني مع مجاعة من بين هاشم 

: امض لرهطك فقال علي : قد أردت املقام عليه حىت تقدم و لكن احلسني عزم علي و جعل يقول : فقال عثمان 
إين : ما كان ذلك بشيء يفوتك هل كانت إال عمرة إمنا خياف اإلنسان فوت احلج فأما العمرة فال فقال عثمان 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتمر يف ما رأيت رسو: أحببت أن أدرك عمرة يف رجب فقال علي بن أيب طالب 
  رجب قط و ما اعتمر عمراته الثالث إال يف ذي القعدة مث رجع عثمان إىل املدينة مث مضى علي مع احلسني إىل مكة 
و افتتح عثمان بن أيب العاص سابور الثانية على ثالثة آالف ألف و ثالمثائة ألف صلحا و دخل يف صلحهم كازرون 

أيب العاص هرم بن حيان العبدي إىل قلعة جبرة على ذلك و هي يقال هلا قلعة الشيوخ فافتتحها  و بعث عثمان بن
  عنوة و سىب أهلها و حج بالناس عثمان بن عفان 



استشار عثمان بن عفان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إفريقية فأشاروا عليه بذلك و كان عثمان 
إهنا ال حتمل واليا مقتصدا فخرج عبد اهللا بن أيب سرح و جلب عثمان : و يقول يكره ذلك ألن عمر كان يكرهه 

إبال كثرية من الربذة و سرف و محل عليها سالحا كثريا و سار املسلمون معها يلحقون بعبد اهللا بن سعد بن أيب 
بوا الصلح فصاحلهم سرح فلما التقى املسلمون و املشركون ألقى اهللا يف قلوهبم الرعب و فض ذلك اجلمع حىت طل

  عبد اهللا بن أيب سرح على ألفي ألف و مخسمائة ألف و عشرين ألفا 
من كان من أهل العالية و أحب أن جيتمع : فلما كان العيد خطبهم عثمان و كان صادف العيد يوم اجلمعة فقال 

حل أهلها على ألفي ألف و معنا فعل و إال فليجلس يف موضعه فافتتح عثمان بن أيب العاص أرجان و داراجبرد و صا
  مائة 

إين شيخ كبري كما : تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة و كانت على دين النصرانية فلما دخلت عليه قال هلا عثمان 
ما جئت من مساوة : تقومني إيل أو آتيك ؟ قالت : أنا من نساء أحب األزواج إليهن الكهول قال : ترين قالت 

  القيام إليك كلب إليك إال و أنا أريد 
و غزا معاوية البحر و معه عبادة بن الصامت معه امرأته أم حرام بنت ملحان األنصارية فأتى قربس فتوفيت أم 

حرام هبا و قربها هناك مث كانت فتح فارس األول على يدي هشام بن عامر و غزا معاوية قربس فلحقه عبد اهللا بن 
زا جبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم مث كانت قربس اآلخرة أيب سرح و أهل مصر و غنموا غنائم كثرية و غ

أمريها هشام بن عامر و اعتمر عثمان يف رجب و معه عمرو بن العاص فأتى عثمان بلحم صيد فأمرهم بأكله فقال 
لست آكل منه شيئا ألنه صيد من أجلي فكان بني : ال تأكل و ال تأمرنا به فقال عثمان : له عمرو بن العاص 

ان و عمرو كالم كان ذلك أول مالحاة كانت بينهما و يف هذه السنة بىن عثمان دار بالزوراء مث حج عثمان عثم
  بالناس 

عزل عثمان أبا موسى األشعري عن البصرة و كان عامال عليها سبع سنني و عزل عثمان بن أيب العاص عن فارس 
س و عشرين سنة فقدم البصرة مث خرج عبد اهللا بن و وىل ذلك كله عبد اهللا بن عامر بن كريز و هو يومئذ ابن مخ

عامر إىل فارس على مقدمته عبيد اهللا بن معمر التيمي فقتل عبيد اهللا و فتح إصطخر الثانية عنوة فقتل و سىب فكان 
يف هذه السنة فتح سارية بن زنيم الدئلي أصبهان صلحا و عنوة بأهل البصرة بعثه : ذلك إصطخر اآلخرة و قد قيل 

  ن عامر اب
و ضاق مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس فكلموا عثمان يف توسعته فأمر بتوسعته فكان عثمان 
يركب على راحلته و يقوم على العمال و هم يعملون حىت جييء وقت الصالة فيترك و يصلي هبم و رمبا قال يف 

رضراض و بناه باحلجارة املنقوشة و الساج وجعل له املسجد و نام فيه حىت جعل أعمدته من حجارة وفرش فيها ال
ستة أبواب مث نقضت حلوان الصلح فافتتحها ابن عامر عنوة و رجم عثمان امرأة من جهينة أدخلت على زوجها 

: إن اهللا يقول : فولدت يف ستة أشهر من يوم أدخلت عليه فأمر هبا عثمان فرمجت فدخل علي على عثمان فقال له 
فأرسل عثمان يف طلبها فوجدها قد رمجت فاعترف الرجل بالغالم و كان من أشبه } ه ثلثون شهرا محله و فصل{ 

  الناس به 



زاد عثمان النداء الثاين على الزوراء حيث كثر الناس و انتقصت آذربيجان فغزاها سعيد بن العاص ففتحها مث غزا 
و سقط خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  جرجان ففتحها و مات الطفيل بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف

يف بئر أريس على ميلني من املدينة و كانت من أقل تلك اآلبار ماء فطلب فلم يوجد إىل الساعة و غزا ابن عامر يف 
هذه السنة جور فافتتحها و أصاب هبا غنائم كثرية و افتتح الكاريان و الفنسجان من داراجبرد ومل يكونا أدخال يف 

عثمان بن أيب العاص مث افتتح ابن عامر أردشري خرة عنوة فقتل و سىب و هرب يزدجرد فاتبعه ابن عامر جماشع علم 
بن مسعود السلمي حىت نزل على السريجان و بعث راشد بن عمرو اجلديدي ففتح هرمز و وجه ابن عامر زياد بن 

ن الربيع إبراهيم بن بسام موىل بين ليث حىت الربيع احلاريت إىل سجستان فافتتح زالق و ناشروذ مث بعث زياد ب
حاصر مدينة زرنج فصاحلوه على ألف وصيف مع كل وصيف جام من ذهب و مات مسعود بن الربيع و كان من 

أهل بدر و مات احلصني بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف أخو الطفيل بن احلارث مث حج عثمان بالناس و صلى 
  مبىن أربعا 

اآلخرة و أمريها حبيب بن مسلمة الفهري و ذلك أن عثمان كتب إىل حبيب بن مسلمة أن سر من فتحت أرمينية 
الشام يف جيش إىل أرمينية فمضى حبيب بن مسلمة من ناحية درب احلدث فافتتح خالط و سراج و وادي املطامري 

ن و على مقدمته األحنف بن و مات أبو سفيان بن حرب و هو ابن مثان و مثانني سنة مث خرج ابن عامر إىل خراسا
عنوة مث افتتح طوس و ما حوهلا مث صاحل أهل : قيس فلقي أهل هراة فهزمهم و افتتح أبرشهر صلحا و قد قيل 

  سرخس على مائة ألف و مخسني ألفا 
و بعث أبو عامر األسود بن كلثوم العدوي إىل بيهق فافتتحها و قتل هبا و بعث أهل مرو يطلبون الصلح فصاحلهم 

بن عامر على ألفي ألف و مائيت ألف و كان الذي صاحله ماهويه بن أوزمهر مرزبان مرو مث بعث ابن عامر األحنف ا
ابن قيس إىل مرو الروذ و الفارياب و الطالقان و افتتح طخارستان و قتل منهم ثالثة عشر نفسا مث خرج األحنف 

م يطقها فرجع و بعث ابن عامر خليد بن عبد اهللا بن إىل بلخ فصاحلوه على أربعمائة ألف درهم مث أتى خوارزم فل
زهري احلنفي إىل باذغيس و هراة فافتتحها مث ارتدوا بعد و غزا عبد اهللا ابن سعد بن أيب سرح أرض الروم يف ناحية 

  املصيصية و غنم مث رجع و حج بالناس عثمان 

بن عفان و مات عبد الرمحن بن عوف و هو ابن  مات عبد اهللا بن مسعود باملدينة و دفن بالبقيع و صلى عليه عثمان
مخس و سبعني سنة و مات العباس بن عبد املطلب و هو ابن مخس و مثانني سنة ألن العباس ولد قبل الفيل بثالثة 

سنني و مات عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه الذي أرى النداء و مات أبو طلحة األنصاري زيد بن سهل و غزا معاوية 
إن امسها : لقسطنطينية و معه امرأته عاتكة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف و قد قيل غزوة مضيق ا

  فاختة و فيها غزا سعيد بن العاص طربستان 

مات املقداد بن عمرو بن ثعلبة على ثالثة أميال من املدينة و محل على أعناق الرجال إىل املدينة و صلى عليه عثمان 
بقيع و غزا معاوية ملطية و قرطبة من أرض الروم و مجع قارن مجعا كثريا ببادغس وهراة و أقبل بن عفان و دفن بال

يف أربعني ألفا و قام بأمر الناس عبد اهللا بن خازم السلمي فلقي قارن و هزم أصحابه و أصابوا سبيا كثريا مث بعث 
فأقام عبد الرمحن هبا و حترك أهل  ابن عامر عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب إىل سجستان فصاحله صاحب زرنج



إفريقية فزحف إليهم عبد اهللا بن أيب سرح فكانت إفريقية الثانية و غزا معاوية حصن املرأة من بالد الروم من ناحية 
  ملطية و حج بالناس عثمان 

هم مقتلة مات مسطح بن أثاثة من أهل بدر و غزا عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح الصواري من أرض مصر و قاتل من
عظيمة و ذلك أن املسلمني و عدوهم مجيعا كانوا يف البحر فالتقوا فاقتلوا قتاال شديدا من غري رمي بالسهم و ال 

طعن بالرمح إمنا كان ضرب السيف أو الطعن باخلنجر حىت قتل من أرض الروم خلق كثري و هزم اهللا الروم 
مت بالرملة و هو ابن اثنتني و سبعني سنة و مات عاقل بن منكوبني و انصرف املسلمون غامنني و مات عبادة بن صا

  البكري من بين سعد بن الليث من أهل بدر و مات أبو عبس بن جرب باملدينة و هو من أهل بدر و حج عثمان بالناس 

 خرج مجاعة من أهل مصر إىل عثمان يشكون ابن أيب سرح و يتكلمون منه فكتب إليه عثمان كتابا و هدده فيه فأىب
ابن أيب السرح أن يقبل من عثمان و ضرب بعض من أتاه من قبل عثمان متظلما و قتل رجال من املتظلمة فخرج 

عبد الرمحن بن عديس البلوي و عمرو بن احلمق اخلزاعي و : من أهل مصر سبعمائة رجل فيهم أربعة من الرؤساء 
حىت قدموا املدينة و نزلوا مسجد رسول اهللا  كنانة بن بشر بن عتاب الكندي و سودان بن محران املرادي فساروا

صلى اهللا عليه و سلم و شكوا إىل أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم يف مواقيت الصالة ما صنع هبم ابن أيب 
قدم عليك : سرح فقام طلحة بن عبيد اهللا إىل عثمان بن عفان و كلمه الكالم الشديد و أرسلت إليه عائشة 

زل هذا الرجل فأبيت ذلك بواحدة و هذا قد قتل منهم رجال فأنصفهم منة عاملك و أصحاب حممد و سألوك ع
سألوك رجال مكان رجل و قد ادعوا قبله دما فاعزله : كان عثمان حيب قومه مث دخل عليه علي بن أيب طالب فقال 

ليكم مكانه فأشار اختاروا رجال أوليه ع: عنهم و اقض بينهم فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه فقال هلم عثمان 
استعمل علينا حممد بن أيب بكر فكتب عهده و واله مصر فخرج : الناس عليه مبحمد بن أيب بكر فقالوا لعثمان 

حممد بن أيب بكر واليا على مصر بعهده و معه عدة من املهاجرين و األنصار ينظرون فيما بني أهل مصر و بني ابن 
ن املدينة إذا هم بغالم أسود على بعري له خيبط البعري خبطا كأنه رجل يطلب أيب سرح فلما بلغوا مسرية ثالثة ليال م

أنا غالم أمري املؤمنني وجهين إىل عامل : ما قصتك و ما شأنك كأنك هارب أو طالب ؟ قال : أو يطلب فقالوا له 
بعث يف طلبه أقواما ليس هذا أريد ـ و مضى فأخرب حممد بن أيب بكر بأمره ف: هذا عامله معنا قال : مصر قالوا 

أنا غالم : أنا غالم أمري املؤمنني و مرة يقول : غالم من أنت ؟ فأقبل مرة يقول : فردوه فلما جاءوا به قال له حممد 
مباذا ؟ قال : إىل عامل مصر قال : مروان فعرفه رجل منهم أنه لعثمان فقال له حممد بن أيب بكر ملن أرسلت ؟ قال 

ال ففتشوه فلم جيدوا معه كتابا و كان معه إدواة قد يبست و فيها شيء : اب ؟ قال أمعك كت: برسالة قال : 
يتقلقل فحركوه ليخرج فلم خيرج فشقوا اإلدواة فإذا فيها كتاب من عثمان إىل ابن أيب سرح فجمع حممد بن أيب 

ا أتاك حممد بن أيب بكر و إذ: بكر من كان معه من املهاجرين و األنصار و غريهم مث فك الكتاب حبضرهتم فإذا فيه 
فالن و فالن فاحتل لقتلهم و أبطل كتابه و قر على عملك و احبس من جييء إيل يتظلم منك حىت يأتيك رأيي يف 

ذلك إن شاء اهللا فلما قرأوا الكتاب فزعوا و أزمعوا و رجعوا إىل املدينة و ختم حممد بن أيب بكر الكتاب خبوامت 
ع الكتاب إىل رجل منهم و انصرفوا إىل املدينة فلما قدموها مجع حممد بن أيب بكر عليا مجاعة من املهاجرين معه و دف

و طلحة و الزبري و سعدا و من كان هبا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث فك الكتاب حبضرهتم عليه 
حنق على عثمان و قام أصحاب خوامت من معه من املهاجرين و أخربهم بقصة الغالم فلم يبق أحد من املدينة إال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلحقوا مبنازهلم و ما منهم أحد إال هو مغتم و كانت هذيل و بنو زهرة يف قلوهبا ما 



فيها على عثمان حلال ابن مسعود و كانت بنو خمزوم قد حنقت على عثمان حلال عمار ابن ياسر و كانت بنو غفار 
 ذر يف قلوهبم ما فيها و أجلب عليه حممد بن أيب بكر من بين تيم و أعانه على ذلك و أحالفها و من غضب أليب

طلحة بن عبيد اهللا و عائشة فلما رأى ذلك علي و صح عنده الكتاب بعث إىل طلحة و الزبري و سعد و عمار و 
مان و معه الكتاب نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلهم بدريون مث جاء معهم حىت دخل على عث

فأنت كتبت : نعم قال : و البعري بعريك ؟ قال : نعم قال : هذا الغالم غالمك ؟ قال : و الغالم و البعري فقال له 
نعم : فاخلامت خامتك ؟ قال : ال و حلف باهللا أنه ما كتب هذا الكتاب و ال أمر به فقال له علي : هذا الكتاب ؟ قال 

ما كتبت هذا : على بعريك بكتاب عليه خامتك ال تعلم به ؟ فحلف عثمان باهللا  فكيف خيرج غالمك: قال علي 
الكتاب و ال أمرت به و ال وجهت هذا الغالم قط إىل مصر و أما اخلط فعرفوا أنه خط مروان فلما شكوا يف أمر 

فخرج من عنده علي عثمان سألوه أن يدفع إليهم مروان فأىب و كان مروان عنده يف الدار و كان خشي عليه القتل 
ال نسكت إال أن يدفع : و أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و علموا أن عثمان ال حيلف باطال مث قالوا 

إلينا مروان حىت نبحث و نتعرف منه ذلك الكتاب و كيف يؤمر بقتل رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ه و إن يك مروان كتبه على لسان عثمان نظرنا ما يكون يف أمر فإن يك عثمان كتب ذلك عزلنا! و سلم بغري حق 

مروان و لزموا بيوهتم و فشا اخلرب يف املسلمني من أمر الكتاب و فقد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 
عثمان و خرج من الكوفة عدي بن حامت الطائي و األشتر مالك بن احلارث النخعي يف مائيت رجل و خرج من 

لبصرة حكيم بن جبلة العبدي يف مائة رجل حىت قدموا املدينة يريدون خلع عثمان و حوصر عثمان قبل هالل ذي ا
القعدة بليلة و ضيق عليه املصريون و البصريون و أهل الكوفة بكل حيلة و مل يدعوه خيرج و ال يدخل إليه أحد إال 

يا أمري املؤمنني فكان إذا جاء وقت الصالة بعث أبا : يقول  و قد منعوا املؤذن أن! الصالة : أن تأتيه املؤذن فيقول 
ابتغوا : هريرة يصلي بالناس و رمبا أمر ابن عباس بذلك فصعد يوما عثمان على السطح فسمع بعض الناس يقول 

ال حيل : [ و اهللا ما أحل اهللا و ال رسوله قتلي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : إىل قتله سبيال فقال 
و ما فعلت من ] كفر بعد إسالم أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغري نفس : دم امرئ مسلم إال بأحدى ثالث 

ال أخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمته بإراقة حمجمة دم حىت ألقاه يا معشر أصحاب : ذلك شيئا مث قال 
أفيكم علي ؟ : نا لسانه و سالحه مث أشرف عليهم فقال أحبكم إيل من كف ع! رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أذكركم باهللا هل تعلمون أن رومة مل يكن يشرب منها أحد إال : ال فقال : أفيكم سعد ؟ قالوا : ال قال : قالوا 
أحد  أال: فاسقوين منها مث قال : نعم قال : بشيء فابتعتها من مايل و جعلتها للغين و الفقري و ابن السبيل فقالوا 

يبلغ عليا فيسقينا ماء ؟ فبلغ ذلك عليا فبعث إليه بثالث قرب مملوءة فما كادت تصل إليه حىت خرج يف سببها عدة 
لو كنت يف أقصى داري ما طلبوا غريي و لو ! و اهللا : من بين هاشم و بين أمية حىت وصل املاء إليه مث قال عثمان 

هم عند اهللا و سترون بعدي أمورا تتمنون أين عشت فيهم ضعف  كنت أدناهم ما جاوزين إىل غريي سنجتمع حنن و
إذا ألبسك اهللا قميصا و [ أمري و اهللا و ما أرغب يف أمارهتم و لوال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يل 

د لو فعلت ما تركوين و إهنم ق! حلبست يف بييت و تركتكم و إمارتكم و و اهللا ] أرادوك على خلعه فال ختلعه 
لو أقتل ملت لقد كرب سين و رق عظمي و جاوزت أسنان أهل بييت و هم على هذا ال ! خدعوا و غروا و اهللا 
فشتت أمرهم و خالف بني كلمتهم و انتقم يل منهم و اطلبهم يل طلبا حثيثا و قد استجيب ! يريدون تركي اللهم 
  دعاءه يف كل ذلك 

ما ! يا أشتر : احلج فحج بالناس فأمره و بعث إىل األشتر فدعاه فقال مث أمر عثمان بن عفان عبد اهللا بن عباس على 



هذا أمركم فاختاروا له من شئتم و إما : ثالث ليس من إحداهن بد إما أن ختلع أمرهم و تقول : يريد الناس ؟ قال 
ع سرباال سربلينه إما أن أخلع هلم أمرهم فما كنت ألخل: أن تقص من نفسك فإن أبيتهما فالقوم قاتلوك قال عثمان 

اهللا و اهللا ألن أقدم فتضرب عنقي أحب إيل من أخلع أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم بعضها على بعض و أما أن 
أقص من نفسي فو اهللا لقد علمتم أين مل آت شيئا جيب علي القصاص فيه و أما أن تقتلوين فو اهللا إن تقتلوين ال 

يا قوم ال جيرمنكم شقاقي أن { ا مجيعا و لتختلفن حىت تصريوا هكذا و ال تقاتلون بعدي عدو! تتحابون بعدي 
مث جاءه ! الكف الكف : ـ اآلية مث أرسل إىل عبد اهللا بن سالم فجاءه فقال } يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح 

اهللا منكم و إال  إن شاءوا أن يكونوا أنصار: هذه األنصار بالباب فقال عثمان ! يا أمري املؤمنني : زيد بن ثابت فقال 
اخرج فقاتلهم فإن معك من قد نصر اهللا بأقل منهم فلم ! يا أمري املؤمنني : فال مث جاءه عبد اهللا بن الزبري فقال 

ائتوين برجل منهم أقرأ عليه كتاب اهللا فأتوه بصعصعة بن صوحان و كان شابا : يعرج على قول ابن الزبري مث قال 
أذن للذين يقتلون بأهنم { : فتكلم صعصعة بكالم فقال عثمان ! ه غري هذا الشاب ما وجدمت أحدا تأتوين ب: فقال 

إين رأيت النيب : فلما اشتد بعثمان األمر أصبح صائما يوم اجلمعة و قال } ظلموا و إن اهللا على نصرهم لقدير 
: قال علي للحسن و احلسني مث ] إنك تفطر عندنا الليلة ! يا عثمان : [ صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقال يل 

اذهبا بسيفكما حىت تقفا على باب عثمان و ال تدعا أحدا يصل إليه و بعث الزبري ابنه و بعث طلحة ابنه و بعث 
عدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبناءهم مينعون الناس أن يدخلوا على عثمان و رماه الناس 

ضب حممد بن طلحة و شج قنرب موىل علي مث أخذ حممد بن أيب بكر بيد بالسهام حىت خضب احلسن بالدماء و خت
مجاعة و تسور احلائط من غري أن يعلم به أحد من دار رجل من األنصار حىت دخلوا على عثمان و هو قاعد و 

اهللا و: املصحف يف حجره و معه امرأته و الناس فوق السطح ال يعلم أحد بدخوهلم فقال عثمان حملمد بن أيب بكر 
فرجع حممد و تقدم إليه سودان بن رومان املرادي و معه مشقص فوجأه حىت قتله ! لو رآك أبوك لساءه مكانك مين 

و هو صائم مث خرجوا هاربني من حيث دخلوا و ذلك يوم اجلمعة لثمان عشرة ليلة مضت من ذي احلجة و كان 
فإنه كان خيتم ! تم قتلتموه و إن شئتم تركتموه إن شئ: متام حصاره مخسة و أربعني يوما و كانت امرأته تقول 

القرآن كل ليلة يف ركعة مث صعدت إىل الناس ختربهم و مهر الناس عليه فدخلوا و أول من دخل عليه احلسن و 
احلسني فزعني و مها ال يعلمان بالكائنة و كانا مشغولني على الباب ينصرانه و مينعان الناس عنه فلما دخلوا وجدوا 

مذبوحا فانكبوا عليه يبكون و دخل الناس فوجا فوجا و بلغ اخلرب علي بن أيب طالب و طلحة و الزبري و عثمان 
سعدا فخرجوا مذهلني كادت عقوهلم تذهب لعظم اخلرب الذي أتاهم حىت دخلوا على عثمان فوجدوه مقتوال و 

فرفع يده و لطم : مل نعلم قال : ؟ قاال كيف قتل أمري املؤمنني و أنتما على الباب : استرجعوا و قال علي البنيه 
احلسن و ضرب صدر احلسني و شتم حممد بن طلحة و عبد اهللا بن الزبري مث خرج وهو غضبان يسترجع فلقيه 

يقتل أمري املؤمنني رجل من أصحاب حممد صلى اهللا : ما لك يا أبا احلسن ؟ فقال علي : طلحة بن عبيد اهللا فقال 
لو : لو دفع مروان إليهم مل يقتلوه فقال علي : فقال له طلحة ! قوم عليه بينة و ال حجة عليه و سلم من غري أن ت

مث أتى علي منزله يسترجع فاشتغل الناس بعضهم ببعض و ! خرج مروان إليكم لقتلتموه قبل أن يثبت عليه حكومة 
شاء و صلى عليه جبري بن مطعم و فزعوا و مل يتومهوا بأن هذه الكائنة تكون مث محل على سريره بني املغرب و الع

دلته يف قربه نائلة بنت الفرافصة و أم البنني بنت عيينة بن حصن بن بدر الفزاري و دفن ليلة السبت الثنيت عشرة 
  ليلة بقيت من ذي احلجة و كانت خالفته اثنيت عشرة سنة إال اثين عشر يوما 

األسدي و عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن العوام و املغرية  و قتل يوم قتل عثمان من قريش عبد اهللا بن وهب بن زمعة



  بن األخنس بن شريق الثقفي و قتل معهم غالم لعثمان أسود ـ أربعة أنفس 
على البصرة عبد اهللا بن عامر بن كريز و على الكوفة سعد بن أيب وقاص و على : و كان عمال عثمان حني قتل 

مد بن أيب حذيفة و على مكة عبد اهللا بن احلضرمي و على الطائف الشام معاوية بن أيب سفيان و على مصر حم
  القاسم بن ربيعة الثقفي و على صنعاء يعلى بن منبه و على اجلند عبد اهللا بن أيب ربيعة 

ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
ن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو احلسن اهلامشي و أمه بن النضر بن كنانة ب

  فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف و هاشم أخو هشام و من زعم أنه أسد بن هاشم بن عبد مناف فقد وهم 
أيب عبيد عن سلمة بن األكوع أخربنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل عن يزيد بن [ 

أنا أختلف عن رسول : كان علي قد ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف خيرب و كان به رمد فقال : قال 
فخرج فلحق بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فلما كان مساء الليلة اليت فتحها اهللا يف ! اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ألعطني الراية ـ أو ليأخذن الراية ـ غدا رجل حيبه اهللا و رسوله : اهللا عليه و سلم  صباحها قال رسول اهللا صلى
  ] هذا علي فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففتح اهللا عليه : يفتح اهللا عليه فإذا حنن بعلي و ما نرجوه فقالوا 

أمري : ه الناس يهرعون إليه كلهم يقولون ملا كان من أمر عثمان ما كان قعد علي يف بيته و أتا: قال أبو حامت 
ليس ذلك إليكم : نبايعك فإنه ال بد من أمري و أنت أحق فقال علي : املؤمنني علي حىت دخلوا عليه داره و قالوا 

إمنا ذلك ألهل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة فلم يبق أحد من أهل بدر إال أتى عليا يطلبون البيعة و هو 
ال : ما مينعك أن جتيب هؤالء إىل البيعة ؟ فقال : فجاء األشتر مالك بن احلارث النخعي إىل علي فقال له يأىب عليهم 

لقد قتل عثمان و كان قتله هللا ! ابسط يدك نبايعك فو اهللا : أفعل إال عن مأل و شورى و جاء أهل مصر فقالوا 
تموه بال قود و ال حد و ال غريه و هرب مروان لقد قتل! كذبتم و اهللا ما كان قتله هللا رضى : رضى فقال علي 

فطلب فلم يقدر عليه فلما رأى ذلك علي منهم خرج إىل املسجد و صعد املنرب و محد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله مث 
رضيتم مين أن أكون عليكم أمريا ؟ فكان أول من صعد إليه املنرب طلحة فبايعه بيده و كان ! يا أيها الناس : قال 
ما أخلقه أن يكون : يد شالء و أمر ال يتم فتطري علي منها و قال : صبع طلحة شالء فرآه أعرايب يبايع فقال إ

كذلك مث بايعه الزبري و سعد و أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث بلغ عليا أن سعدا و ابن عمر و حممد 
إنكم بايعتموين على ما بايعتم ! أيها الناس : ليه فقال بن مسلمة يذكرون هنات فقام علي خطيبا فحمد اهللا و أثىن ع

عليه أصحايب فإذا بايعتموين فال خيار لكم علي و على اإلمام االستقامة و على الرعية التسليم و هذه بيعة عامة 
يد فمن ردها رغب عن دين املسلمني و اتبع غري سبيلهم و مل تكن بيعته إياي فلتة و ليس أمري و أمركم واحدا أر

  ألنصحن اخلصم و ألنصفن املظلوم ! اهللا و تريدونين ألنفسكم و أمي اهللا 
و قد أكثر الناس يف قتل عثمان فمنهم من قد زعم أنه قتل ظاملا و منهم من قد زعم أنه قتل مظلوما و كان اإلكثار 

س يف أمر عثمان فيما إنكما قد وقعتما يف ألسن النا! أيها الرجالن : يف ذلك على طلحة و الزبري قالت قريش 
أيها الناس : وقعتما فيه فقام طلحة يف الناس فحمد اهللا و أثىن عليه و صلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال 

ما قلنا يف عثمان أمس إال نقول لكم فيه اليوم مثله أنه خلف الدنيا بالتوبة و مال عليه قوم فقتلوه و أمره إىل اهللا ! 
إن ! يا أيها الناس : مد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله و صلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال مث قام الزبري فح

اهللا اختار من كل شيء شيئا و اختار من الناس حممدا صلى اهللا عليه و سلم أرسله باهلدى و دين احلق ليظهره على 
زل فيه القرآن و فرض فيه الصيام و اختار من الدين كله و لو كره املشركون و اختار من الشهور رمضان و أن



مكة و املدينة فجعل مبكة البيت : األيام يوم اجلمعة فجعله عيدا ألهل اإلسالم و اختار من البلدان هذين احلرمني 
احلرام و جعل باملدينة حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و جعل ما بني قربه و منربه روضة من رياض اجلنة و 

من الشورى التسليم كما اختار هذه األشياء فأذهبت الشورى باهلوى و التسليم بالشك قد تشاورنا فرضينا  اختار
  عليا و أما إن قتل عثمان فأمره إىل اهللا 

أقبلوا علي ! أيها الناس : فلما رأى علي اختالف الناس يف قتل عثمان صعد املنرب فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 
ركم إن الناس بني حق و باطل فلئن عال أمر الباطل لقدميا ما فعل و إن يكن احلق قد غاب فلعل و بأمساعكم و أبصا

: إين أخاف أن أكون أنا و أنتم قد أصبحنا يف فتنة و ما علينا فيها إال االجتهاد الناس اثنان و ثالثة ال سادس هلم 
يرجو أو مقصر يف النار و إن اهللا أدب هذه األمة  ملك طار جبناحيه أو نيب أخذ اهللا بيده أو عامل جمتهد أو مؤمل

  بالسيف و السوط ال هوادة عند السلطان فيهما فاستتروا و استغفروا اهللا فأصلحوا ذات بينكم : بأدبني 
مث نزل و عمد إىل بيت املال و أخرج ما فيه و فرقه على املسلمني مث بعث إىل سعد بن أيب وقاص و عبد اهللا بن عمر 

ال أبايعك و ال أخرج معك حيث خترج ! صدقوا : لقد بلغين عنكم هنات فقال سعد : ن مسلمة فقال و حممد ب
أنشدك اهللا و الرحم أن حتملين على ما ال أعرف و : حىت تعطيين سيفا يعرف املؤمن من الكافر و قال له ابن عمر 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مد بن مسلمة ال أبايع حىت جيتمع املسلمون على من مجعهم اهللا عليه و قال حم! اهللا 
سلم أمرين إذا اختلف أصحابه أال أدخل فيما بينهم و أن أضرب بسيفي صخر أحد فإذا انقطع أقعد يف بييت حىت 

أما : تأتيين يد خاطئة أو منية قاضية و قد فعلت ذلك مث دعا علي أسامة بن زيد و أراده على البيعة فقال أسامة 
ين أبايعك أنت أحب إيل و آثرهم عندي و أما القتال فإين عاهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال البيعة فإن

أخرجوين من هذه البيعة و اختاروا ألنفسكم من : أقاتل رجال يشهد أن ال إله إال اهللا فلما رآهم علي خمتلفني قال 
إين مشري عليك خبالل ثالث ! يا أمري املؤمنني : فقال  أحببتم فسكتوا و قاموا و خرجوا فدخل عليه املغرية بن شعبة

إين أرى من الناس بعض التثاقل فيك فأرى أن تأيت حبمل ظهر : ما هي يا أعور ؟ فقال : فافعل أيها شئت فقال 
فتركبه و تركض يف األرض هاربا من الناس فإهنم إذا رأوا ذلك منك ابتاعوا مجاال أظهر من مجالك و خيوال مث 

ا يف أثرك حىت يدركوك حيث ما كنت و يقلدوك هذا األمر على اجتماع منهم شئت أو أبيت فإن مل تفعل ركضو
هذا فأقر معاوية على الشام كله و اكتب إليه كتاب بذلك تذكر فيه من شرفه و شرف آبائه و أعلمه أنك ستكون 

ك شرفه و قدمه فإنه رجل يقع الذكر له خريا من عمر و عثمان و اردد عمرو بن العاص على مصر و اذكر يف كتاب
منه موقعا فإذا ثبت األمر أذنت هلما حينئذ يف القدوم عليك تستخربمها عن البالد و الناس مث تبعث بعامني و تقرمها 

  عندك فإن أبيت فاخرج من هذه البالد فإهنا ليست ببالد كراع و سالح 
نهم و قد بايعوين و أما أمر معاوية و عمرو بن العاص أما ما ذكرت من فراري من الناس فكيف أفر م: فقال علي 

و أما خروجي من هذه } و ما كنت متخذ املضلني عضدا { فال يسألين اهللا عن إقرارمها ساعة واحدة يف سلطاين 
البالد إىل غريها فإين ناظر يف ذلك فخرج من عنده املغرية مث عاد و هو عازم على اخلروج إىل الشام و اللحوق 

أشرت عليك باألمس يف رأيي مبعاوية و عمرو إن الرأي أن تعاجلهم بالنزع فقد ! يا أمري املؤمنني : ية فقال له مبعاو
: عرف السامع من غريه و تستقبل أمرك مث خرج من عنده فلقيه ابن عباس خارجا و هو داخل فلم انتهى إليه قال 

: برأي و اليوم برأي وأخربه بالرأيني فقال ابن عباس  جاءين أمس: رأيت املغرية خارجا من عندك فيم جاءك ؟ قال 
: كان الرأي قبل اليوم قال علي : فما الرأي ؟ قال ابن عباس : أما أمس فقد نصحك وأما اليوم فقد غشك قال 

كان الرأي أن خترج إىل مكة حىت تدخلها و تدخل دارا من دورها و تغلق عليك بابك فإن : قال ! علي ذلك 



ونوا ليدعوك و إن قريشا كانت تضرب الصعب و الذلول يف طلبك ألهنا ال جتد غريك فأما اليوم فإن بين الناس مل يك
أمية يستحسون الطلب بدم صاحبهم و يشبهون على الناس إن يلزموك شعبة من أمره و يلطخونك من ذلك ببعض 

هو صانع فجاءه أبو أيوب األنصاري  اللطخ فهم علي بالنهوض إىل الشام ليزور أهلها و ينظر ما رأى معاوية و ما
ألهنا الدرع احلصينة و مهاجرة للنيب صلى اهللا عليه و سلم و هبا ! لو أقمت هبذه البالد ! يا أمري املؤمنني : فقال له 

قربه و منربه و مادة اإلسالم فإن استقامت لك العرب كنت فيها كمن كان و أن تشعب عليك قوم رميتهم 
إن الرجال و األموال بالعراق و لن يصيبنا : حينئذ إىل املسري سرت و قد أعذرت فقال علي  بأعدائهم و إن أجلئت

إال ما كتب اهللا لنا مث أخذ مبا أشار عليه أبو أيوب األنصاري و عزم على املقام باملدينة و بعث العمال على األمصار 
لى الكوفة و عبيد اهللا بن عباس على فبعث عثمان بن حنيف على البصرة أمريا و عمارة بن حسان ابن شهاب ع

اليمن و قيس بن سعد على مصر و سهل بن حنيف على الشام فأما سهل بن حنيف فإنه خرج حىت إذا كان بتبوك 
إن كان : على الشام قالوا : على أي شيء ؟ قال : أمري قالوا : من أنت ؟ قال : لقيه خيل من أهل الشام فقالوا له 

بلى و لكن ارجع إىل : ما مسعتم بالذي كان ؟ قالوا : و إن كان بعثك غريه فارجع قال  عثمان بعثك فحي هال بك
  بلدك فرجع إىل علي و إذا القوم أصحاب 

من أنت ؟ فقال أنا من األصحاب الذين قتلوا و : و أما قيس بن سعد فإنه انتهى إىل إيلة فلقيه طالئع فقالوا له 
امض : أنا قيس بن سعد بن عبادة فقالوا : و من أنت ؟ قال : إليها فقالوا  شردوا من البالد فأنا أطلب مدينة آوي

فرقة : بنا فمضى قيس حىت دخل مصر و أظهر هلم حاله و أخربهم أنه ويل على مصر فافترق عليه أهل مصر فرقا 
ه و إال فال إن قيد من قتلة عثمان فنحن مع: دخلت يف اجلماعة و بايعت و فرقة أمسكت و اعتزلت و فرقة قالت 

  فكتب قيس بن سعد جبميع ما رأى من أهل مصر إىل علي 
و أما عبيد اهللا بن عباس فإنه خرج منطلقا إىل اليمن مل يعانده أحد و مل يصده عنها صاد حىت دخلها فضبطها لعلي و 

يلد األسدي و هو أما عمارة بن حسان بن شهاب فإنه أقبل عامدا إىل الكوفة حىت إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خو
ما جاء بك : أنا عمارة بن حسان بن شهاب قال : من أنت ؟ قال : خارج إىل املدينة يطلب دم عثمان فقال طليحة 

احلق بطيتك فإن القوم ال يريدون : أمري املؤمنني علي قال : و من بعثك ؟ قال : بعثت إىل الكوفة أمريا قال : ؟ قال 
  فرجع عمارة إىل علي و أخربه اخلرب و أقام طليحة بزبالة بأمريهم أيب موسى األشعري بدال 

و أما عثمان بن حنيف فإنه مضى يريد البصرة و عليها عبد اهللا بن عامر بن كريز و بلغ أهل البصرة قتل عثمان 
حيا إن خليفتكم قتل مظلوما و بيعته يف أعناقكم و نصرته ميتا كنصرته : فقام ابن عامر فصعد املنرب و خطب و قال 

و اليوم ما كان أمس و قد بايع الناس عليا و حنن طالبون بدم عثمان فأعدوا للحرب عدهتا فقال له حارثة بن قدامة 
إنك مل متلكنا عنوة و قد قتل عثمان حبضرة املهاجرين و األنصار و بايع الناس عليا فإن أقرك أطعناك ! يا ابن عامر : 

الصبح فلما أمسى هتيأ للخروج و هيأ مراكبه و ما حيتاج إليه  موعدك: وإن عزلك عصيناك فقال ابن عامر 
املسلمون و اختذ الليل مجال يريد املدينة و استخلف عبد اهللا بن عامر احلضرمي على البصرة فأصبح الناس 

بك و ال ال مرحبا : يتشاورون يف ابن عامر و أخربوا خبروجه فلما قدم ابن عامر املدينة أتى طلحة و الزبري فقاال له 
تركت العراق و األموال و أتيت املدينة خوفا من علي و وليتها غريك و اختذت الليل مجال فهال أقمت حىت ! أهال 

  فأما إذا قلتما هذا فلكما علي مائة سيف و ما أردمتا من املال : يكون لك بالعراق فئة قال ابن عامر 
إن عبد اهللا بن عمر رجل صاحل و أنا : طاب فقالت له مث أتت أم كلثوم بنت علي أباها و كانت حتت عمر بن اخل

إنك قد كفلت يف و ! يا أماه : أتكفل ما جييء منه لك فلما كان من قدوم ابن عامر املدينة جاء ابن عمر إليها فقال 



ت أنا أريد اخلروج إىل العمرة الساعة و لست بداخل يف شيء يكرهه أبوك غري أين ممسك حىت جيتمع الناس فإن شئ
  ال بل اذهب يف حفظ اهللا و حتت كنفه فانطلق ابن عمر معتمرا : فأذين و إن شئت فابعثيين إىل أبيك قالت 

ما : قد حدث البارحة حدث هو أشد من طلحة و الزبري و معاوية قال علي : فلما أصبح الناس أتوا عليا فقالوا 
يعد طالبا لريد ابن عمر فسمعت أم كلثوم بذلك خرج ابن عمر إىل الشام فأتى علي السوق و جعل : ذاك ؟ قالوا 

إن األمر على غري ما بلغك و حدثته مبا ذكر هلا ابن عمر فطابت نفس علي : فركبت بغلتها حىت أتت أباها فقالت 
بذلك فما انصرفوا من السوق حىت جاءهم بعض القدام من العمرة و أخربوه أهنم رأوا ابن عمر و آخر معه على 

  بكساءين  محارين حمرمني
بسم اهللا الرمحن الرحيم ـ من عبد اهللا علي أمري املؤمنني إىل معاوية بن أيب سفيان سالم : [ مث كتب علي إىل معاوية 

فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان و ما اجتمع الناس ! فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد ! عليك 
و بعث ] كما دخل الناس و إال فأذن حبرب كما يؤذن أهل الفرقة ـ و السالم  عليه من بيعيت فادخل يف السالم

كتابه مع سربة اجلهين و الربيع بن سربة فلما تقدم سربة بكتاب علي و دفعه إىل معاوية جعل يتردد يف اجلواب مدة 
من معاوية بن أيب [ ه فلما طال ذلك عليه دعا معاوية رجال من عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طومارا خمتوما عنوان

إذا دخلت املدينة فاقبض على أسفل الطومار و أبرزه ـ و أوصاه مبا : و قال له ] سفيان إىل علي بن أيب طالب 
يقول و بعثه مع سربة رسول علي فقدما املدينة فرفع العبسي الطومار كما أمر معاوية فخرج الناس ينظرون إليه و 

ند فلما دخال على علي دفع إليه العبسي الطومار ففض عن خامته فلم جيد يف علموا حينئذ أن معاوية معترض معا
تركت قوما ال يرضون إال بالقود و قد تركت ستني ألف شيخ يبكون : ما وراءك ؟ قال : جوفه شيئا فقال لسربة 

  أمين يطلبون دم عثمان : حتت قميص عثمان فقال علي 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ـ من عبد اهللا علي أمري املؤمنني إىل [ وفة مث كتب إىل أيب موسى األشعري و هو على الك

فإنه قد بلغك ما كان من ! فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد ! عبد اهللا بن قيس األشعري سالم عليك 
 السمع و مصاب عثمان و ما اجتمع الناس عليه من بيعيت فادخل فيما دخل فيه الناس و رغب أهل ملكك يف

و بعث الكتاب مع ] الطاعة و اكتب إيل مبا كان منك و منهم إن شاء اهللا ـ و السالم عليك و رمحته اهللا و بركاته 
معبد األسلمي فلما قدم معبد الكوفة دعا أبو موسى األشعري الناس إىل طاعة علي فأجابوه طائعني و كتب إىل علي 

فإين أمحد ! لعبد اهللا علي أمري املؤمنني من عبد اهللا بن قيس سالم عليك  بسم اهللا الرمحن الرحيم ـ[ بن أيب طالب 
فقد قرأت كتابك و دعوت من قبلي املسلمني فسمعوا و أطاعوا ـ و ! إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد 
  و دفع كتابه إىل معبد ] السالم عليك و رمحة اهللا و بركاته 

أيها : ضت عمرهتا نزلت على باب املسجد و اجتمع إليها الناس فقالت و كانت عائشة خرجت معتمرة فلما ق
إن الغوغاء من أهل األمصار و عبيد أهل املدينة اجتمعوا على هذا الرجل املقتول باألمس ظلما و استحلوا ! الناس 

  ول من انتدب لذلك ها أنا ذا أول طالب بدمه فكان أ: البلد احلرام و سفكوا الدم احلرام فقال عبد اهللا ابن عامر 
ما العمرة تريدان و قد قلت لكما قبل : و ملا كثر االختالف باملدينة استأذن طلحة و الزبري عليا يف العمرة فقال هلما 

أيكما شاء بايعته فأبيتما إال بيعيت و قد أذنت لكما فاذهبا راشدين فخرجا إىل مكة و تبعهما عبد اهللا : بيعتكما يل 
ارحتال فقد بلغتكما حاجتكما فاجتمعوا مع عائشة مبكة و هبا مجاعة من بين : ما حلقهما قال هلما بن عامر بن كريز فل

  أمية 
مث مجع معاوية أهل الشام على حماربة علي و الطلب بالقود من دم عثمان و احتال يف قيس بن سعد بن عبادة و كان 



أ علي الكتاب عزل قيسا و وىل عليها حممد بن أيب واليا على مصر و كتب إىل علي كتابا ميرغ فيه معاوية فلما قر
  بكر 

و خرج قسطنطني بن هرقل باملراكب يريد املسلمني فسلط اهللا عليهم رحيا قاصفا فغرقهم و جنا قسطنطني بن هرقل 
  قتلت رجالنا : حىت انتهى إىل سقلية فصنعت الروم محاما فلما دخله قتلوه فيه و قالوا له 

 بن عباس أمره علي على احلج فلما انصرف أمجع طلحة و الزبري على املسري بعائشة فقال مث حج بالناس عبد اهللا
ما لنا أمر أبلغ يف استمالة الناس إلينا من شخوص ابن عمر معنا و كان من أمره يف عثمان و خالفه له على : طلحة 

اإلصالح بني الناس فاشخص معنا فإن إن عائشة قصدت ! يا أبا عبد الرمحن : ما يعلمه من يعلمه فأتاه طلحة فقال 
إن الناس إمنا خيدعون بالوصيف ! أختدعونين لتخرجوين كما خترج األرنب من جحرها : لك بنا أسوة فقال ابن عمر 

و الوصيفة و الدنانري و الدراهم و لست من أولئك قد تركت هذا األمر عيانا و أنا أدعى إليه يف عافية فاطلبوا 
  يغين اهللا عنك : لحة ألمركم غريي فقال ط

دعنا : و قدم يعلى بن أمية من اليمن و قد كان عامال عليها بأربعمائة من اإلبل فدعاهم إىل احلمالن فقال له الزبري 
من إبلك هذه و لكن أقرضنا من هذا املال فأعطاه ستني ألف دينار و أعطى طلحة أربعني ألف دينار فتجهزوا و 

  أعطوا من خف معهم 

البصرة فإن غلبتهم عليها : عليكم بالشام هبا األموال و الرجال و قال ابن عامر :  مسريهم فقال الزبري تشاوروا يف
فلكم الشام إن معاوية قد سبقكم إىل الشام و هو ابن عم عثمان و إن البصرة يل هبا صنائع و ألهلها يف طلحة هوى 

دعي املدينة فإن من معك ال يقربون لتلك الغوغاء ! ؤمنني يا أم امل: نقصد املدينة فقالوا هلا : و كانت عائشة تقول 
و اشخصي معنا إىل البصرة فإن أصلح اهللا هذا األمر كان الذي نريد و إال فقد بلغنا و يقضي اهللا فيه ما أحب و 

ن خترج رأيي تبع لرأي عائشة فأتاها عبد اهللا بن عمر فناشدها اهللا أ: كلموا حفصة ابنة عمر أن خترج معهم فقالت 
يغفر اهللا البن عمر مث نادى منادي طلحة و : فقعدت و بعثت إىل عائشة أن أخي حال بيين و بني اخلروج فقالت 

من كان عنده مركب و جهاز و إال فهذا مركب و جهاز فحملوا على ستمائة ناقة سوى من كان له : الزبري 
نيب صلى اهللا عليه و سلم و كان كلهن مبكة مركب و كانوا حنو ألف نفس و جتهزوا باملال و شيعهم نساء ال

حاجات إال أم سلمة فإهنا سارت إىل املدينة فلما بلغوا ذات عرق و دعت أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم و 
بكني و بكى الناس فلما رأوا بكاء أكثر من ذلك اليوم و مسي يوم النحيب و جعلن يدعون على قتلة عثمان الذين 

إنك ! اللهم : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدم احلرام مث انصرفن و مضت عائشة و هي تقول سفكوا يف حرم رس
  تعلم أين ال أريد إال اإلصالح فأصلح بينهم 

اقتل يف كل مرحلة : و بعثت أم الفضل حني خرجت عائشة و من معها من مكة إىل علي رجال من جهينة قالت له 
فإن طلحة و الزبري و عائشة خرجوا من مكة ! أما بعد [ ار و كسوة و كتبت معه بعريا و علي مثنه و هذه مائة دين

أال ترى إىل أختك : فقدم املدينة و أعطى عليا الكتاب فدعا علي حممد بن أيب بكر فقال له ] يريدون البصرة 
   إن اهللا معك و لن خيذلك و الناس ناصروك: فقال حممد بن أيب بكر ! خرجت مع طلحة و الزبري 

يا أيها الناس هتيئوا للخروج إىل قتال أهل الفرقة فإين سائر إن شاء اهللا : مث قام علي فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 
إن اهللا بعث رسوال صادقا بكتاب ناطق و أمر واضح ال يهلك عنه إال هالك و إن يف سلطان اهللا عصمة أمركم 

إن اإلسالم ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل [ ه و سلم فأعطوه طاعتكم و قد قال رسول اهللا صلى اهللا علي
  اهنضوا إىل هؤالء الذين يريدون تفريق مجاعتكم لعل اهللا يصلح بكم ذات البني ] جحرها 



و بعث علي احلسن بن علي و عمار بن ياسر إىل الكوفة الستنفارهم فلما قدموا الكوفة قام أبو موسى األشعري يف 
  ا عليها و أخربهم بقدوم احلسن و استنفاره إياهم إىل أمري املؤمنني على إصالح البني الناس و كان ولي

و قدم زيد بن صوحان من عند عائشة معه كتابان من عائشة إىل أيب موسى وايل الكوفة و إذا يف كل كتاب منهما 
فإين أمحد إليك ! ـ سالم عليك  بسم اهللا الرمحن الرحيم ـ من عائشة أم املؤمنني إىل عبد اهللا بن قيس األشعري[ 

فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت و قد خرجت مصلحة بني الناس فمر من ! اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد 
قبلك بالقرار يف منازهلم و الرضا بالعافية حىت يأتيهم ما حيبون من صالح أمر املسلمني فإن قتلة عثمان فارقوا 

أمرت عائشة بأمر و أمرنا بغريه : فلما قرأ الكتابني وثب عمار بن ياسر فقال ] فسهم البوار اجلماعة و أحلوا بأن
هذا : أمرت أن تقر يف بيتها و أمرنا أن نقاتل حىت ال تكون فتنة فهوذا تأمرنا مبا أمرت و ركبت ما أمرنا به مث قال 

 احلق و من احلق معه مث قام احلسن بن علي فقال ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاخرجوا إليه مث انظروا يف
أجيبوا دعوة أمريكم و سريوا إىل أخوانكم لعل اهللا يصلح بينكم مث قام هند بن عمرو البجلي ! يا أيها النا س : 

 :إن أمري املؤمنني قد دعانا و أرسل إلينا فاتبعوا قوله و انتهوا إىل أمره فقام حجر بن عدي الكندي فقال : فقال 
إين غاد ! أجيبوا أمري املؤمنني و انفروا خفافا و ثقاال بأموالكم و أنفسكم مث قال احلسن أيها الناس ! أيها الناس 

فمن شاء منكم فليخرج معي على الظهر و من شاء فليخرج يف املاء فأجابوه و خرج معه تسعة آالف نفس بعضهم 
ار و خرج علي من املدينة معه ستمائة رجل و خلف على على الرب و بعضهم على املاء و ساروا حىت بلغوا ذا ق

املدينة سهل بن حنيف فالتقى هو و ابنه احلسن مع من خرج معه من الكوفة بذي قار فخرجوا مجيعا إىل البصرة و مل 
قى يدخل علي الكوفة و كتب إىل املدينة إىل سهل بن حنيف أن يقدم عليه و يويل على املدينة أبا حسن املازين و الت

مع طلحة و الزبري و عائشة باجللحاء على فرسخني من البصرة و ذلك خلمس خلون من مجادى اآلخرة و كان علي 
  فكان من أمرهم ما كان ! يا عجب كل العجب من مجادى و رجب : كثريا ما يقول 

فقال ] بن صفية بالنار قاتل ا[ مسعت رسول اهللا اهللا يقول : و قتل ابن جرموز الزبري مث أتى عليا خيربه فقال علي 
مث يعج بطنه بسيفه فقتل نفسه و ! إن قتلنا معكم فنحن معكم يف النار و إن قاتلناكم فنحن يف النار : ابن جرموز 

أما طلحة فرماه مروان بن احلكم بسهم من ورائه فأثبته فيه و قتله و محله إىل البصرة فمات هبا فقرب طلحة بالبصرة 
باع و كان كعب بن سور قد علق املصحف يف عنقه مث يأيت هؤالء فيذكرهم و يأيت هؤالء و قتل الزبري بوادي الس

  فيذكرهم حىت قتل 
ال تقتل مدبرا و ال تذفف على جريح و من أغلق بابه فهو آمن و مل يقتل بعد آن واحدا : و كان علي ينادي مناديه 

املدينة و أقام بالبصرة مخسة عشر يوما مث خرج إىل  فلما اطمأن الناس بعث علي بعائشة مع نساء من أهل العراق إىل
  الكوفة و وىل على البصرة عبد اهللا بن عباس و وىل الوالة يف البلدان و كتب إىل املدن بالقرار و الطاعة 

على ما تقاتل عليا و هو ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و له من : مث إن أبا مسلم اخلوالين قال ملعاوية 
و اهللا ما نقاتل عليا و أنا لست ! أجل : قدم و السابقة ما ليس لك و إمنا أنت رجل من الطلقاء ؟ فقال له معاوية ال

: أدعي يف اإلسالم مثل الذي له و لكن أقاتله على دم أمري املؤمنني عثمان بن عفان و أنا أطلبه بدمه فقال أبو مسلم 
إىل الكوفة مث نزل عن راحلته و أتى عليا ماشيا و الناس عنده و ال إين أستخرب لك عن ذلك فركب راحلته و انتهى 

اهللا قتل عثمان و أنا معه فخرج أبو مسلم و مل يتكلم و مضى حىت : من قتل عثمان ؟ فقال علي : يعرفه أحد فقال 
جاء فعانقه معاوية  هذا أبو مسلم قد: انتهى إىل راحلته فركبها و حلق بالشام فانتهى إىل معاوية و هو يثقل فقيل له 
و اهللا لتقاتلن عليا أو لنقاتلنه فإنه قد : و سأله عن سفره و خاف أن يكون قد جاء بشيء مما يكره فقال أبو مسلم 



أقر بقتل أمري املؤمنني عثمان فقام معاوية فرحا و صعد املنرب و اجتمع إليه الناس و محد اهللا و أثىن عليه و قام أبو 
  اس على قتال علي فصح خروج أهل الشام قاطبة على علي و طلبهم إياه بدم عثمان مسلم خطيبا و حرض الن

اجلماعة و العدد و املال مع األشعث بن قيس ! يا أمري املؤمنني : مث إن حجر بن األدبر قدم على علي فقال 
أمري املؤمنني إىل  بسم اهللا الرمحن الرحيم ـ من عبد اهللا علي[ بآذربيجان فابعث إليه فليقدم فكتب إليه علي 

أما [ فكتب إليه األشعث بن قيس ] األشعث بن قيس أما بعد فإذا أتاك كتايب هذا فاقدم و امحل ما غللت من املال 
مث قال ] و السالم ! فقد جاءين كتابك بأن أقدم عليك و أمحل ما غللت من مال اهللا فما أنت و ذاك ! بعد 

و ألفسدن عيه الكوفة مث ارحتل من آذربيجان و هو يريد معاوية و بلغ ذلك ألدعنه حبال مضيعة ! و اهللا : األشعث 
ابعثين إىل األشعث بن قيس فأنا أعرف ! يا أمري املؤمنني : عليا و شق عليه خروجه إىل معاوية فقال حجر بن األدبر 

: زور فقال له حجر  سر إليه فسار حجر إليه فأدركه بشهر: به و أرفق و إن هو خوشن مل جيب أحدا قال له علي 
أوما مسعت : أنشدك اهللا أن تأيت معاوية و تدع ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال األشعث ! يا أبا حممد 

إنك إن أتيت معاوية أقبلنا مجيعا إىل الشام و أنشدك اهللا أال نظرت إىل أيتام قومك و : كتابه إيل ؟ فقال حجر 
تنحدر معي إىل الكوفة فإنك شيخ العرب : فما تريد يا حجر ؟ قال : فتضحوا غدا قال فإين ال آمن أن ي! أياماهم 

ليصرفوا صدور الركائب إىل الكوفة : و سيدها و املطاع يف قومك و سيصري إليك األمر فلم يزل به حجر حىت قال 
إن هذا ليس ! ري املؤمنني أم: مرحبا و أهال بأيب حممد على عجلته فقال : فتقدم على علي فسر علي مبجيئه فقال 

  بيوم عتاب مث أقام مع علي بالكوفة و حج بالناس عبد اهللا بن عباس بأمر علي واله 

أما بعد فإن اهللا اصطفى حممدا صلى اهللا عليه و سلم بعلمه و جعله األمني [ كتب معاوية إىل علي بن أيب طالب 
وانا فكانوا يف منازهلم عنده على قدر فضائلهم يف اإلسالم على وحيه و الرسول إىل خلقه و اختار له من املسلمني أع

كان أفضلهم يف اإلسالم و أنصحهم هللا و لرسوله اخلليفة بعده و خليفة خليفته و اخلليفة املظلوم املقتول رمحة اهللا 
يك إجابة و و قد ذكر يل أنك تنتفي من دمه فإن كنت صادقا فأمكنا ممن قتله حىت نقتله به و حنن أسرع إل! عليهم 

لنطلنب قتلة ! أطوعهم طاعة و إال فإنه ليس لك و ال ألحد من أصحابك عندنا إال السيف و الذي ال إله غريه 
بسم اهللا الرمحن [ فكتب إليه علي ] عثمان يف اجلبال و الرمال حىت يقتلهم اهللا أو تلحق أرواحنا بعثمان و السالم 

ـ أما بعد فإن أخا خوالن قدم علي بكتاب منك الرحيم ـ من عبد اهللا علي أمري املؤمنني  إىل معاوية بن أيب سفيان 
يذكر فيه حممدا صلى اهللا عليه و سلم و ما أنعم اهللا عليه من اهلدى و احلمد هللا على ذلك و أما ما ذكرت من ذكر 

أما ما ذكرت من اخللفاء فلعمري إن مقامهم يف اإلسالم كان عظيما و إن املصاب هبم جلرح عظيم يف اإلسالم و 
قتلة عثمان فإين قد نظرت يف هذا األمر فلم يسعين دفعهم إليك و قد كان أبوك أتاين حني ويل الناس أبا بكر فقال 

أنت أحق الناس هبذا األمر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هات يدك حىت أبايعك فلم أفعل ! يا علي : يل 
ف حبقي منك فإن كنت تعرف من حقي ما كان يعرفه أبوك فقد قصدت رشدك خمافة الفرقة يف اإلسالم فأبوك أعر

فلما قرأ معاوية الكتاب هتيأ هو و من معه على املسري إىل علي مث سار ] و إن مل تفعل فسيغين اهللا عنك و السالم 
شريح بن هانئ  يريد العراق و سار علي من العراق و صلى الظهر بني القنطرة و اجلسر ركعتني و بعث على مقدمته

و زياد بن النضر بن مالك أمر أحدمها أن يأخذ على شط دجلة و اآلخر على شط الفرات معهما أكثر من عشرة 
إذا مسعتموين : آالف نفس و استخلف على الكوفة أبا مسعود األنصاري مث أخذ على طريق الفرات و جعل يقول 

ول و إذا مل أقل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإمنا أقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو كما أق
احلمد هللا : احلرب خدعة فالتقى علي و أهل الشام بصفني لسبع بقني من احملرم فقام علي خطيبا يف الناس فقال 



من خلقه  الذي ال يربم ما نقض و إن أبرم أمرا مل ينقضه الناقضون مع أن هللا ـ و له احلمد ـ لو شاء مل خيتلف اثنان
و لو شاء اهللا ما اقتتلوا و لكن اهللا { و ال تنازعت األمة يف شيء من أمره و ال جحد املفضول ذا الفضل فضله 

و قد ساقتنا و هؤالء املقادير حىت مجعت بيننا يف هذا املكان فنحن من ربنا مبنظر و مستمع و لو شاء } يفعل ما يريد 
حىت يتبني أهل الباطل و يعلم أهل احلق أين مصريه و لكنه جعل الدنيا دار  اهللا جلعل االنتقام و كان منه التغيري

إنكم تلقون عدوكم غدا فأطيلوا الليلة ! اآلية أال } ليجزي الذين أساءوا { األعمال و جعل اآلخرة هي دار القرار 
صادقني مث قعد فوثب الناس القيام و أكثروا فيها من تالوة القرآن و سلوه النصر و عليكم باجلد و احلزم و كونوا 

إىل سيوفهم يهيؤوهنا و إىل رماحهم يثقفوهنا و إىل نباهلم يريشوهنا مث جعل على مقدمته شريح بن هانئ احلارثي و 
األشتر و على امليمنة األشعث بن قيس و على امليسرة عبد اهللا بن عباس و على الرجالة عبد اهللا بن بديل بن ورقاء 

النضر و على ميمنة الرجالة سليمان بن صرد اخلزاعي مث قام معاوية خطيبا يف أهل الشام و  و على الساقة زياد بن
احلمد هللا الذي دنا يف علوه و عال يف دنوه و ظهر و بطن فارتفع فوق كل منظر أوال و آخرا : اجتمع الناس فقال 

ا أمضاه و إذا عزم على أمر قضاه ال و ظاهرا و باطنا يقضي فيفصل و يقدر فيغفر و يفعل ما يشاء و إذا أراد أمر
يؤامر أحدا فيما ميلك و ال يسئل عما يفعل و هم يسئلون و احلمد هللا رب العاملني على ما أحببنا و كرهنا مث كانت 

من قضاء اهللا أن ساقتنا املقادير إىل هذه الرقعة من األرض و لقت بيننا و بني أهل العراق فنحن من اهللا مبنظر و 
ـ اآلية فانظروا يا أهل الشام فإمنا تلقون غدا العدو فكونوا على } و لو شاء اهللا ما اقتتلوا { قال اهللا  مستمع و قد

إما قوما تطلبون ما عند اهللا بقتالكم قوما بغوا عليكم و إما قوما تطلبون بدم اخلليفة عثمان : إحدى ثالث خالل 
! ائكم و ذراريكم و عليكم بتقوى اهللا و الصرب اجلميل و إما قوما تدفعون عن نس] فإنه خليفتكم و صهر نبيكم 

نسأل اهللا لنا و لكم النصر و أن يفرغ علينا و عليكم الصرب و أن يفتح بيننا و بني قومنا باحلق و هو خري الفاحتني 
لى منوت معك و حنىي معك مث جعل معاوية أبا األعور عمرو ابن سفيان السلمي ع! طب نفسا : فأجابه أهل الشام 

مقدمته و حبيب بن مسلمة الفهري على ميمنته و بسر ابن أرطأة على ميسرته و مسلم بن عقبة على رجالة 
العسكر فلما كان الغد اقتتلوا قتاال شديدا فحجز بينهم الليل حىت قاتلوا ثالثة أيام فقتل من أصحاب علي باملبارزة 

بن بديل ابن ورقاء و عمار بن حنظلة الكندي و بشر بن  هاشم بن عتبة بن أيب وقاص و عمار بن ياسر و عبد اهللا: 
زهري و مالك بن كعب العامري و طالب بن كلثوم اهلمداين و املرتفع بن و ضاح الزبيدي و شريح بن طارق 

البكري و أسلم بن يزيد احلارثي و احلارث بن اللجاج احلكمي و عائذ بن كريب اهلاليل و واصل بن ربيعة الشيباين 
بن مسروق اهلمداين و مسلم ابن سعيد الباهلي و حمارب بن ضرار املرادي و سليمان بن احلارث اجلعفي و و عائذ 

  سرحبيل بن يزيد احلضرمي 
سرحبيل بن منصور و عبد الرزاق ابن خالد العبسي و شريح بن احلارث : و قتل من أصحاب معاوية يف املبارزة 

بن الصباح احلمريي و احلارث بن وداعة احلمريي و روق بن احلارث الكاليب و صاحل بن املغرية اجلمحي و حريث 
العكي و املطاع بن املطلب القيين و جلهمة بن هالل الكليب و الوضاح بن أزهر السكسكي و وزاع بن سالمان 

الغساين و املهاجر بن حنظلة اجلعفي و عبد اهللا بن جرير العكي و مالك بن و ديعة القرشي سوى من قتل من 
  فريقني من غري براز ال

فما مسعت ! قتل عمار : قتل عمار فقال عمرو ابن العاص : و ملا قتل عمار أتى عبد اهللا بن عمرو معاوية فقال 
إمنا قتله أهل ! أحنن قتلناه : فقال معاوية ] ! تقتلك الفئة الباغية : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعمار 

من أهل العراق مخسة و : إنه قتل بصفني سبعون ألفا :  سيوفنا و رماحنا و قد قيل العراق جاءوا به فطرحوه يف



عشرون ألفا و من أهل الشام مخسة و أربعون ألفا فلما اشتدت البالء بالفريقني و كثر بينهم القتلى قال عمرو بن 
به إال فرقة إن أعطونا اختلفوا و إن  إن هذا األمر ال يزداد إال شدة فهل لك إىل أمر ال يزداد القوم: العاص ملعاوية 

املصاحف نرفعها و ندعوهم مبا فيها فإهنم ال يقاتلون إال على ما قد : ما هو ؟ فقال : منعونا اختلفوا ؟ فقال معاوية 
ندعوكم إىل كتاب اهللا و : افعل ما رأيت فأمر باملصاحف فرفعت يف الرماح مث جعلوا ينادون : علمت فقال معاوية 

إن القوم : ا فيه فسر الناس به و كرهوا القتال و أجابوا إىل الصلح و أنابوا إىل احلكومة و قالوا لعلي احلكم مب
ما ذلك يريدون و ال ! و حيكم : يدعونك إىل احلق و إىل كتاب اهللا فإن كرهنا ذلك فنحن إذا مثلهم فقال علي 

و تفرقوا إىل دفن قتالهم و مل جيد علي بدا من  يفعلون مث مشى الناس بعضهم إىل بعض و أجابوا الصلح واحلكومة
أن يقبل احلكومة ملا رأى من أصحابه فحكم أهل الشام عمرو بن العاص و أراد على أن حيكم ابن عباس فقال 

ال حيكم يف هذا األمر رجالن من قريش و ال افترق الفريقان على هذا : األشعث بن قيس و هو يومئذ سيد الناس 
بعد أن كان من القتال بينهما ما كان إال و أحد احلكمني منا و تبعه أهل اليمن على ذلك مث قال  اجلمع على حكومة

بسم اهللا الرمحن الرحيم ـ هذا ما [ ال نرضى إال بأيب موسى األشعري و كتبوا بينهم كتايب الصلح : األشعث 
لعراق و من كان معه من شيعته من تقاضى عليه علي بن أيب طالب و معاوية بن أيب سفيان قاضي علي على أهل ا

املؤمنني و قاضى معاوية على أهل الشام و من كان معه من شيعته من املسلمني أنا ننزل على حكم اهللا و كتابه فما 
و جد احلكمان يف كتاب اهللا فبهما يتبعانه و ما مل جيدا يف كتاب اهللا فالسنة العادلة جتمعهما و مها آمنان على 

هما و أهاليهما و األمة أنصار هلما على الذي يقضيان عليه و على املؤمنني و املسلمني ـ و أمواهلما و أنفس
الطائفتان كلتامها عليهما عهد اهللا و ميثاقه أن يفيا مبا يف هذه الصحيفة على أن بني املسلمني األمن و و ضع السالح 

ا بني الناس مبا يف هذه الصحيفة على أن و على عبد اهللا بن قيس و عمرو بن العاص عهد اهللا و ميثاقه ليحكم
الفريقني مجيعا يرجعان سنة فإذا انقضت السنة إن أحبا أن يردا ذلك ردا و إن أحبا زادا فيهما ما شاء اهللا اللهم إنا 

  ] نستنصرك على من ترك ما يف هذه الصحيفة 
بد اهللا بن عباس و سعيد بن و شهد على الصحيفة فريق عشرة أنفس فشهد من أصحاب علي األشعث بن قيس و ع

قيس املداين و حجر بن األدبر الكندي و عبد اهللا بن الطفيل العامري و عبد اهللا بن حمل العجلي و وقاء بن مسي 
  البجلي و عقبة بن زيد األنصاري و يزيد بن حجية التيمي و مالك بن أوس الرحيب 

الفهري و املخارق ابن احلارث الزبيدي و علقمة بن و شهد من أهل الشام أبو األعور السلمي و حبيب بن مسلمة 
يزيد احلضرمي و سبيع بن يزيد احلضرمي و زمل بن عمرو العذري و يزيد بن احلر العبسي و محزة بن مالك 

  اهلمداين و عبد الرمحن بن خالد بن الوليد و عتبة بن أيب سفيان 
  و كتب يوم األربعاء سنة سبع و ثالثني 

ه من أهل العراق و انصرف معاوية مبن معه إىل الشام فقال عبد اهللا بن وهب احلرمي ـ و فانصرف علي مبن مع
هذه كلمة حق أريد هبا باطل فلما دخل علي الكوفة خرج من : ال حكم إال هللا فقال علي : كان من أصحاب علي 

أمري : رورية و مناديهم ينادي ال حكم إال هللا و نزلوا حبروراء و هم قريب من اثين عشر ألفا فسموا احل: كان يقول 
  القتال شبث بن ربعي التميمي و األمر بعد الفتح شورى و البيعة هللا و مات خباب بن األرت بالكوفة 

فخرج علي من صفني و وىل علي سهل بن حنيف فارس فأخرجه أهل فارس فوجه زيادا فرفضوا و صاحلوه و أدوا 
أنت سيدنا و شيخنا و عامل عمر بن اخلطاب : بن حصني و قالوا له  إليه اخلراج مث إن اخلوارج اجتمعت على زيد

ما كنت ألفعلها فلما أىب عليهم ذلك ذهبوا إىل يزيد بن عاصم احملاريب : على الكوفة تول أمرنا و جهروا به فقال 



 بن وهب الراسيب فعرضوا عليه أمرهم فأىب عليهم ذلك مث ذهبوا إىل سعد بن وائل التميمي فأىب عليهم فأتوا عبد اهللا
إنكم أيها : و اجتمعوا عنده بقرب النهروان و خرج إليهم علي يف مجعية فلما أتاهم محد اهللا و أثىن عليه مث قال 

القوم قد علمتم و علم اهللا أين كنت للحكومة كارها حىت أشرمت علي هبا و غلبتموين عليها و اهللا بيين و بينكم 
صدقت ـ و رجعوا : تابا و أنتم على ذلك من الشاهدين فقالت طائفة من القوم مث كتبنا بيننا و بينهم ك! شهيد 

الذين ضل سعيهم يف { هل أنبئكم باألخسرين أعماال : إىل اجلماعة و بقيت طائفة منهم على قوهلم فقال علي 
وا اجلسر إىل علي مث إهنم عرب! منهم أهل النهروان و رب الكعبة } احليوة الدنيا و هم حيسبون أهنم حيسنون صنعا 

استقبلوهم فاستقبلوهم و التقطوهم بالرماح فكان مع علي : ليحاربوه فلما عربوا اجلسر نادى علي يف العسكر 
مجيعة يسرية إمنا جاء علي أن يردهم بالكالم و قد كانت اخلوارج قريبا من مخسة آالف فلما فرغوا من قتلهم قال 

اطلبوا املخدع فو اهللا ما كذبت و ال كذبت مث دعا ببغلته : وه فقال اطلبوا يل املخدع فطلبوه فلم جيد: علي 
قلبوا هؤالء فإذا هم برجل ليس له : البيضاء فركبها و جعل يقلب القتلى حىت أتى على فضاء من األرض فقال 

اهللا مسعت رسول ! اهللا أكرب : فقال علي [ ساعد بني جنبيه ثدي فيه شعرات إذا مدت امتدت و إذا تركت قلصت 
خيرج قوم فيهم رجل خمدع اليد و لوال أن تنكلوا عن العمل ألنبأتكم مبا وعدا اهللا : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  مث حج بالناس عبد اهللا بن عباس ] الذين يقاتلوهنم على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم 
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وية :كتاب لنب لسرية ا   ا
التميمي:املؤلف بن أمحد  بن حبان   أبو احلامت حممد 

اجتمعوا مليعادهم مع احلكمني بأذرح و حضر فيهم من أهل املدينة سعد بن أيب وقاص و عبد اهللا بن الزبري و ابن 
ما كان و افترق عمر و مل خيرج علي بنفسه و واىف معاوية يف أهل الشام و كان بينه و بني أيب موسى األشعري 

الناس و رجعوا إىل أوطاهنم و ندم عبد اهللا بن عمر على حضوره أذرح فأحرم من بيت املقدس تلك السنة و رجع 
  إىل مكة 

و استشار معاوية أصحابه يف حممد بن أيب بكر و كان واليا على مصر فأمجعوا على املسري إليه فخرج عمرو بن 
ر السلمي و معاوية بن حديج فالتقوا باملسناة و قاتلوا قتاال شديدا و قتل كنانة العاص يف أربعة آالف فيهم أبو األعو

إنه أدخل يف جوف محار ميت مث : بن أيب بشر بن عتاب التجييب واهنزم حممد بن أيب بكر و قاتل حىت قتل و قد قيل 
بقتله مث وىل علي األشتر على لقد حزنا عليه بقدر سرورهم : أحرق بالنار فلما بلغ عليا سرور معاوية بقتله قال 

  مصر و مات صهيب بن سنان 
إنه ليأيت و عامة أهل مصر أهل اليمن و هو مياين و كتب إىل : فلما بلغ معاوية خرب مسري األشتر إىل مصر قال 

إن احتلت يف األشتر فلك علي أن أخرج خراجك عشرين سنة فقدم األشتر على امرأة من محري : دهقان بالعريش 
عندي عسل : العسل قال : أي الشراب أحب إليك ؟ قال : هلا ليلى بنت النعمان فتلطف له الدهقان و سأله يقال 

إن هللا جنودا من العسل : من عسل برقة مل ير مثله مث قدمته إليه فسقته منه فمات من ساعته فبلغ ذلك معاوية فقال 
هل بن حنيف بالكوفة و صلي عليه و حج و مات صفوان ابن بيضاء يف رمضان و كان قد شهد بدر و مات س

  بالناس قثم بن العباس 

أين ما : استعمل علي يزيد بن حجية التميمي على الري مث كتب إليه بعد مدة أن أقدم فقدم على علي فقال له 
ما غللت فخفقه بالدرة خفقات و حبسه يف داره فلما كان يف بعض الليايل قرب يزيد : غللت من مال اهللا ؟ قال 

إن يزيد ! اللهم : البواب و ما حله و حلق بالرقة و أقام هبا حىت أتاه إذن مبعاوية فلما بلغ عليا حلوقه معاوية قال 
  فاكفنا مكره وكيده ! أذهب مبال املسلمني و حلق بالقوم الظاملني اللهم 

يان على األنبار و فيها فأغار سف: مث وجه معاوية خيال فيهم الضحاك بن قيس الفهري و سفيان بن عوف الدابري 
! اسكتوا اسكتوا : مسلحة لعلي فلما بلغ علي خروجهم خرج من بيته والناس يف املسجد فلما رأوه صاحوا قال 

نعم إن : ال قلتم : ال و إن قلت : إن قلت نعم قلتم ! شاهت الوجوه ! شاهت الوجوه : فلما سكتوا قال 
الربد شديد و إذا : اء الشتاء نفرنا و إذا جاء الشتاء و استنفرتكم قلتم احلر شديد فإذا ج: استنفرتكم يف احلر قلتم 

جاء الصيف نفرنا إن عدوكم جيد من اهلناء ما جتدون و لكن ال رأي ملن ال يطاع وددت أن يل جبماعتكم ألف 
  فارس 

ـ أحد بين عامر بن لؤي ـ يف جيش من أهل الشام إىل املدينة و عليها أبو أيوب  مث بعث معاوية بسر بن أرطاة 
األنصاري فهرب منه أبو أيوب و حلق عليا بالكوفة و مل يقاتله أحد باملدينة حىت دخلها فصعد منرب رسول اهللا صلى 

و اهللا لوال ما عهد إيل أمري املؤمنني معاوية ما تركت فيها حمتلما إال ! يا أهل املدينة : اهللا عليه و سلم و جعل ينادي 
ما لكم عندي أمان حىت تأتوين جبابر بن عبد اهللا فدخل جابر : دينة معاوية و أرسل إىل بين سلمة فبايع أهل امل! قتلته 



أرى أن تبايع فخرج : إين خشيت على دمي و هذه بيعة ضاللة فقالت ! يا أماه : بن عبد اهللا على أم سلمة و قال 
 أتى مكة فخافه أبو موسى األشعري و كان جابر بن عبد اهللا فبايع بسر بن أرطاة ملعاوية كارها مث خرج بسر حىت

وايل مكة لعلي و تنحى عن مكة حىت دخلها مث مضى إىل اليمن و عليها عبيد اهللا بن عباس بن عبد املطلب عامل 
علي فلما مسع به عبيد اهللا هرب و استخلف على اليمن عبد اهللا بن عبد املدان و كانت ابنته حتت عبيد اهللا بن 

سر اليمن قتل عبد اهللا بن عبد املدان و أخذ ابنني لعبيد اهللا بن عباس بن عبد املطلب ـ من أحسن عباس فلما قدم ب
ـ صغريين كأهنما درتان ففغل هبما ما فعل    الصبيان 

فلما حضر املوسم بعث علي على احلج عبد اهللا بن عباس و بعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي فاجتمعا مبكة و 
حد منها أن يسلم لصاحبه إقامة احلج فاجتمع الناس على شيبة بن عثمان بن أيب طلحة فحج تنازعا و أىب كل وا

  بالناس شيبة بن عثمان 

و بلغ اخلرب عليا مبا فعل بسر بن أرطاة باليمن و ما كان من أمر بين عبيد اهللا بن عباس بن عبد املطلب خطبهم و 
ون عليكم بأن يكونوا باحلق أوىل منكم و لكن بصلحهم يف لقد خفت أن يظهر موىل القوم عليكم و ما يظهر: قال 

بالدهم و فسادكم يف بالدكم و اجتماعهم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم و أدائهم األمانة و خيانتكم و اهللا و 
ـ ثالثا  و  قد مللتهم و ملوين! و لو بعثه معاوية مل خينه و ال غدره اللهم ! اهللا لو استعملت فالنا خلان و غدر 

سئمتهم و سئموين و كرهتهم و كرهوين فأرحين منهم و أرحهم مين و أبدلين مبن هو خري يل منهم و أبدهلم مبن هو 
  شر هلم مين 

  مث كان قتل علي بن أيب طالب 
و كان السبب يف ذلك أن عبد الرمحن بن ملجم املرادي أبصر امرأة من بين متيم الرباب يقال هلا قطام و كانت من 

ال أتزوج بك إال على ثالثة آالف و قتل علي بن أيب : زماهنا و كانت ترى رأي اخلوارج فولع هبا فقالت  أمجل أهل
قد عرفت الشرط فخرج عبد الرمحن بن ملجم و ! يا هذا : لك ذلك فتزوجها و بىن هبا فقالت له : طالب فقال هلا 

الصالة ! أيها الناس : ملسجد و هو يقول معه سيف مسلول حىت أتى مسجد الكوفة و خرج علي من داره و أتى ا
و كانت تلك ليلة اجلمعة لسبع عشرة خلت من رمضان فصادفه عبد ! الصالة الصالة ! أيها الناس ! الصالة 

الرمحن بن ملجم من خلفه مث ضربه بالسيف ضربة من قرنه إىل جبهته و أصاب السيف احلائط فثلم فيه مث ألقى 
إياكم والسيف فإنه مسموم و قد مسه شهرا : عليه فجعل ابن ملجم يقول للناس  السيف من يده و أقبل الناس

يا : فأخذوه و رجع علي بن أيب طالب إىل داره مث أدخل عليه عبد الرمحن بن ملجم فقالت له أم كلثوم بنت علي 
على أمري املؤمنني من بأس  إين ألرجو أن ال يكون: مل أقتل إال أباك فقالت : فقال ! قتلت أمري املؤمنني ! عدو اهللا 

: فإن أخلفين أبعده اهللا و أسحقه فقال علي ! فلم تبكني إذا ؟ فو اهللا مسمته شهرا : فقال عبد الرمحن بن ملجم 
  احبسوه و أطيبوا طعامه و ألينوا فراشه فإن أعش فعفو أو قصاص و إن مت فأحلقوه يب أخاصمه عند رب العاملني 

يوم اجلمعة فأخذ عبد اهللا بن جعفر و احلسن ابن علي و حممد بن احلنفية عبد الرمحن  فمات علي بن أيب طالب غداة
بن ملجم فقطعوا يديه و رجليه فلم جيزع و مل يتكلم مث كحلوا عينيه مبلمول حممي مث قطعوا لسانه و أحرقوه بالنار 

  ر و كان لعلي يوم مات اثنتان و ستون سنة و كانت خالفته مخس سنني و ثالثة أشه
إنه دفن يف الكوفة يف قصر اإلمارة : و اختلفوا يف موضع قربه و مل يصح عندي شيء من ذلك فأذكره و قد قيل 

  عند مسجد اجلماعة و هو ابن ثالث و ستني 
و اهللا لقد مات فيكم رجال ما سبقه : مث قام احلسن بعد دفن أبيه خطيبا يف الناس فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 



لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبعثه بالبعث و يعطيه الراية فما يرجع ! ال يدركه اآلخرون األولون و 
حىت يفتح اهللا عليه يقاتل جربائيل عن ميينه و ميكائيل عن يساره و ال ترك بيضاء و ال صفراء إال سبعمائة درهم 

  فضلت عن عطائه أراد أن يبتاع هبا خادما 
احلسن و احلسني و حمسن و أم كلثوم الكربى و زينب : طالب مخسة و عشرون ولدا من الولد و كان لعلي بن أيب 

حممد بن علي و : الكربى ـ و هؤالء اخلمسة من فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان له من غريها 
أم احلسن و أم كلثوم الصغرى و  عبيد اهللا و عمر و أبو بكر و حيي و جعفر و العباس و عبد اهللا و رقية و رملة و

  زينب الصغرى و مجانة و ميمونة و خدجية و فاطمة و أم الكرام و أم سلمة ـ رضي اهللا عنهم أمجعني 

أخربنا أمحد بن علي بن املثىن باملوصل ثنا علي بن اجلعد اجلوهري ثنا محاد بن سلمة عن سعيد بن مجهان عن سفينة [ 
أمسك : قال ] اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث يكون ملكا :  عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا: قال 

: فقلت حلماد بن سلمة : خالفة أيب بكر سنتني و عمر عشرا و عثمان اثنيت عشرة و علي ستا قال علي بن اجلعد 
  نعم : أمسك ؟ قال : سفينة القائل 
سن بن علي و ملا اتصل اخلرب مبعاوية وىل أهل الشام و ىل أهل الكوفة بعد علي بن أيب طالب احل: قال أبو حامت 

معاوية بن أيب سفيان و اسم أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف و أم معاوية هند بنت 
عتبة بن ربيعة بن عبد مشس فكان معاوية نافذ األمور بالشام و األردن و فلسطني و مصر و كان احلسن بن علي 

ور بالعراق إىل أن دخلت سنة إحدى و أربعني فاحتال معاوية يف احلسن بن علي و تلطف له و خوفه ميشي األم
هراقة دماء املسلمني و هتك حرمهم و ذهاب أمواهلم إن مل يسلم األمر ملعاوية فاختار احلسن ما عند اهللا على ما يف 

بيع األول سنة إحدى و أربعني و استوى األمر الدنيا و سلم األمر إىل معاوية يوم األثنني خلمس ليال بقني من ر
ملعاوية حينئذ و مسيت هذه السنة سنة اجلماعة و بقي معاوية يف إمارته تلك إىل أن مات يوم اخلميس لثمان بقني من 

إن معاوية مات للنصف من رجب هذه السنة و كان له يوم تويف مثان و سبعون سنة و : رجب سنة ستني و قد قيل 
إن يزيد بن معاوية هو الذي صلى عليه و كانت مدة معاوية تسع عشرة : بن قيس الفهري و قد قيل صلى عليه ا

ال حول و ال قوة إال [ سنة و ثالثة أشهر و عشرين ليلة و كان معاوية خيضب باحلناء و الكتم و كان نقش خامته 
ليه قد زرته مرارا عند قصري رمادة أيب و قربه بدمشق خارج باب الصغري يف املقربة حموط ع] باهللا العلي العظيم 

  الدرداء 

مث توىل يزيد بن معاوية بن أيب سفيان يوم اخلميس من شهر رجب يف اليوم الذي مات فيه أبوه و كنية يزيد أبو خالد 
و كان ليزيد بن معاوية يوم ويل أربع و ثالثون شهر كانت أمه ميسون بنت حبدل بن أنيف بن وجلة بن قنافة الكليب 

  ] آمنت باهللا خملصا [ و كان نقش خامته 
إن احلسن ملا : و ملا بايع أهل الشام يزيد بن معاوية و اتصل اخلرب باحلسني بن علي مجع شيعته و استشارهم و قالوا 

سلم األمر ملعاوية سكت و سكت معاوية فاآلن قد مضى معاوية و حنب أن نبايعك فبايعته الشيعة و وردت على 
ل الكوفة من الشيعة يستقدمونه إياها فأنفذ احلسني بن علي مسلم ابن عقيل إىل الكوفة ألجل البيعة احلسني كتب أه

على أهلها فخرج مسلم بن عقيل من املدينة معه قيس بن مسهر الصيداوي يريدان الكوفة و ناهلما يف الطريق تعب 
عقيل أن ميوت عطشا إىل أن سلمه اهللا و  شديد و جهد جهيد ألهنما أخذا دليال تنكب هبما اجلادة فكاد مسلم بن

دخل الكوفة فلما نزهلا دخل دار املختار بن أيب عبيد و اختلفت إليه الشيعة يبايعونه أرساال و وايل الكوفة يومئذ 



النعمان بن بشري واله يزيد بن معاوية الكوفة مث حتول مسلم بن عقيل من دار املختار إىل دار هانئ بن عروة و جعل 
يبايعونه يف دار هانئ حىت بايع مثانية عشر ألف رجل من الشيعة فلما اتصل اخلرب بيزيد بن معاوية أن مسلما  الناس

يأخذ البيعة بالكوفة للحسني بن علي كتب يزيد بن معاوية إىل عبيد اهللا بن زياد و هو إذ ذاك بالبصرة و أمره بقتل 
الكوفة حىت نزل القصر و اجتمع إليه أصحابه و أخرب عبيد اهللا  مسلم بن عقيل أو بعثه إليه فدخل عبيد اهللا بن زياد

بن زياد أن مسلم بن عقيل يف دار هانئ بن عروة فدعا هانئا و سأله فأقر به فهشم عبيد اهللا و جه هانئ بقضيب 
  كان يف يده حىت تركه و به رمق 

قرب من قصر عبيد اهللا نظر فإذا معه  مث ركب مسلم بن عقيل يف ثالثة آالف فارس يريد عبيد اهللا بن زياد فلما
يا : مقدار ثالمثائة فارس فوقف يلتفت مينة و يسرة فإذا أصحابه يتخلفون عنه حىت بقي معه عشرة أنفس فقال 

غرنا هؤالء بكتبهم مث أسلمونا إىل أعدائنا هكذا فوىل راجعا فلما بلغ طرف الزقاق التفت فلم ير ! سبحان اهللا 
 بن زياد يف القصر متحصن يدبر يف أمر مسلم ابن عقيل فمضى مسلم بن عقيل على وجهه خلفه أحدا و عبيد اهللا

وحده فرأى امرأة على باب دارها فاستسقاها ماء و سأهلا مبيتا فأجابته إىل ما سأل و بات عندها و كانت للمرأة 
اهللا بن زياد إىل دار املرأة حممد بن ابن فذهب االبن و أعلم عبيد اهللا بن زياد أن مسلما يف دار والدته فأنفذ عبيد 

األشعث بن قيس يف ستني رجال من قيس فجاءوا حىت أحاطوا بالدار فجعل مسلم حيارهبم عن نفسه حىت كل و مل 
اللهم احكم بيننا و بني : فآمنوه فأخذوه و أدخلوه على عبيد اهللا فأصعد القصر و هو يقرأ و يسبح و يكرب و يقول 

مث خذلونا حىت دفعنا إىل ما دفعنا إليه مث أمر عبيد اهللا بضرب رقبة مسلم بن عقيل فضرب رقبة  قوم غرونا و كذبونا
مسلم بن عقيل بكري بن محران األمحري على طرف اجلدار فسقطت جثته مث أتبع رأسه جسده مث أمر عبيد اهللا 

 بن زياد برأسي مسلم بن عقيل بإخراج هانئ بن عروة إىل السوق و أمر بضرب رقبته يف السوق مث بعث عبيد اهللا
  بن أيب طالب و هانئ بن عروة مع هانئ بن أيب حية الوادعي و الزبري بن األورح التميمي إىل يزيد بن معاوية 

فلما بلغ احلسني بن علي اخلرب مبصاب الناس مبسلم بن عقيل خرج بنفسه يريد الكوفة و أخرج عبيد اهللا بن زياد 
كر بالء قتاال شديدا حىت قتل عطشانا و ذلك يوما عاشوراء يوم األربعاء سنة إحدى و عمر بن سعد إليه فقاتله ب

إن ذلك اليوم يوم السبت و الذي قتل احلسني بن علي هو سنان بن أنس النخعي و قتل معه من : ستني و قد قيل 
بد اهللا بن علي بن أيب العباس بن علي بن أيب طالب و جعفر بن علي بن أيب طالب و ع: أهل بيته يف ذلك اليوم 

طالب األكرب و عبد اهللا بن احلسن بن علي بن أيب طالب و القاسم بن احلسن بن علي ابن أيب طالب و عون بن عبد 
اهللا بن جعفر بن أيب طالب و حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب و عبد اهللا بن عقيل بن أيب طالب و حممد بن 

ب و استصغر علي بن احلسني بن علي فلم يقتل انفلت يف ذلك اليوم من القتل أيب سعيد بن عقيل بن أيب طال
لصغره و هو والد حممد بن علي الباقر و استصغر يف ذلك اليوم أيضا عمرو بن احلسن بن علي بن أيب طالب فلم 

يال مث يقتل لصغره و جرح يف ذلك اليوم احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب جراحة شديدة حىت حسبوه قت
عاش بعد ذلك و قتل يف ذلك اليوم سليمان موىل احلسن ابن علي بن أيب طالب و منجح موىل احلسني بن علي بن 
أيب طالب و قتل يف ذلك اليوم اخللق من أوالد املهاجرين و األنصار و قبض على عبد اهللا بن بقطر رضيع احلسني 

لكوفة مث رمي به من فوق القصر أو قيد فانكسرت رجله فقام محل إىل ا: بن علي بن أيب طالب يف ذلك اليوم و قيل 
  إليه رجل من أهل الكوفة و ضرب عنقه 

و كانت أم احلسني بن علي بن أيب طالب فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أم العباس بن علي 
السقاء ألن احلسني طلب املاء يف عطشه و :  بن أيب طالب أم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة و العباس يقال له



هو يقاتل فخرج العباس و أخوه و احتال محل إدواة ماء و دفعها إىل احلسني فلما أراد احلسني أن يشرب من تلك 
اإلدواة جاء سهم فدخل حلقه فحال بينه و بني ما أراد من الشرب فاحترشته السيوف حىت قتل فسمي العباس بن 

ذا السبب و كانت والدة جعفر بن علي بن أيب طالب و عبد اهللا بن علي بن أيب طالب األكرب هل] السقاء [ علي 
ليلى بنت أيب مرة بن عروة بن مسعود بن معتب و كانت أم عبد اهللا بن احلسني بن علي بن أيب طالب الرباب بنت 

بن علي بن أيب طالب أم ولد و القاسم بن أوس بن عدي بن أوسر ابن جابر بن كعب و كانت أم القاسم بن احلسن 
كانت أم عون بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب مجانة بنت املسيب بن جنبة بن ربيعة و كانت أم حممد بن عبد اهللا 
بن جعفر بن عقيل بن أيب طالب أم ولد و كانت أم عبد اهللا بن مسلم بن عقيل بن أيب طالب رقية بنت علي بن أيب 

بن احلسن بن علي بن أيب طالب خولة بنت منظور بن زيان الفزاري و كانت أم عمرو بن طالب و كانت أم احلسن 
إن أبا بكر بن علي بن أيب طالب قتل يف ذلك اليوم و أمه ليلى : احلسن بن علي بن أيب طالب أم ولد و قد قيل 

لي بن أيب طالب مشر بن بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي و الذي توىل يف ذلك اليوم حز رأس احلسني ابن ع
  ذي اجلوشن 

مث أنفذ عبيد اهللا بن زياد رأس احلسني بن علي إىل الشام مع أسارى النساء و الصبيان من أهل بيت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم على أقتاب مكشفات الوجوه و الشعور فكانوا إذا نزلوا منزال أخرجوا الرأس من الصندوق و 

إىل وقت الرحيل مث أعيد الرأس إىل الصندوق و رحلوا فبيناهم كذلك إذ نزلوا بعض  جعلوه يف رمح و حرسوه
املنازل و إذا فيه دير راهب فأخرجوا الرأس على عادهتم و جعلوه يف الرمح و أسندوا الرمح إىل الدير فرأوا 

حنن أهل الشام : م ؟ قالوا من أنت: الديراين بالليل نورا ساطعا من ديره إىل السماء فأشرف على القوم و قال هلم 
و اهللا لو كان لعيسى ولد ألدخلناه ! بئس القوم أنتم : رأس احلسني بن علي قال : هذا رأس من هو ؟ قالوا : قال 

عندي عشرة آالف دينار ورثتها من أيب و أيب من أبيه فهل لكم أن تعطوين هذا الرأس ! يا قوم : مث قال ! أحداقنا 
بلى فأحدر إليهم الدنانري فجاءوا بالنقاد و وزنت : عطيكم هذه العشرة آالف دينار ؟ قالوا ليكون عندي الليلة و أ

الدنانري و نقدت مث جعلت يف جراب و ختم عليه مث أدخل الصندوق و شالوا إليه الرأس فغسله الديراين و وضعه 
ال أملك إال نفسي و أنا أشهد أن ! يا رأس : على فخذه و جعل يبكي الليل كله عليه فلما أسفر عليه الصبح قال 

ال إله إال اهللا و أن جدك رسول اهللا فأسلم النصراين و صار موىل للحسني مث أحدر الرأس إليهم فأعادوه إىل 
حنب أن نقسم تلك الدنانري ألن يزيد إن رآها أخذها منا ففتحوا : الصندوق و رحلوا فلما قربوا من دمشق قالوا 

خبتمه و فتحوه فإذا الدنانري كلها قد حتولت خزفا و إذا على جانب من اجلانبني من  الصندوق و أخرجوا اجلراب
سيعلم الذين ظلموا أي { و على اجلانب اآلخر } و ال حتسبوا اهللا غافال عما يعمل الظلمون { السكة مكتوب 
ب من ذلك الفعل ملا رأى و مث رموها يف بردى هنر هلم فمنهم من تا! قد افتضحنا و اهللا : قالوا } منقلب ينقلبون 

  منهم من بقي على إصراره و كان رئيس من بقي على ذلك اإلصرار سنان بن أنس النخعي 
مث أركب األسارى من أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من النساء و الصبيان أقتاب يابسة مكشفات 

عاوية جعل ينقر ثنيته بقضيب كان يف يده و الشعور و أدخلوا دمشق كذلك فلما وضع الرأس بني يدي يزيد بن م
قد ذكرت كيفية هذه القصة و باليتها يف أيام بين أمية و بين العباس يف كتاب اخللفاء ! ما أحسن ثناياه : يقول 

  فأغىن عن إعادة مثلها يف هذا الكتاب القتصارنا على ذكر اخللفاء الراشدين منهم يف أول هذا الكتاب 
عاوية مسلم بن عقبة املزين إىل املدينة لست ليال بقني من ذي احلجة سنة ست و ستني فقتل و قد بعث يزيد بن م

مسلم بن عقبة باملدينة خلقا من أوالد املهاجرين و األنصار و استباح املدينة ثالثة أيام هنبا و قتال فسميت هذه 



  الوقعة وقعة احلرة 
ربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة أربع و ستني و تويف يزيد بن معاوية حبوارين قرية من قرى دمشق أل

إن يزيد بن معاوية سكر ليلة و قام يرقص فسقط على رأسه و تناثر دماغه : و هو يومئذ ابن مثان و ثالثني و قد قيل 
  و قربه بدمشق ] آمنت باهللا خملصا [ فمات و صلى عليه ابنه معاوية بن يزيد و كان نقش خامت يزيد 

معاوية بن يزيد بن معاوية يوم النصف من شهر ربيع األول سنة أربع و ستني و أمه أم خالد بنت أيب هاشم و ويل 
ال بل سبع عشرة سنة و كان : بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس و كان له يوم ويل إحدى و عشرون سنة و قد قيل 

ما أصبت من دنياكم شيئا : اعهد إليه قال بايع لرجل بعدك و : من خري أهل بيته فلما حضرته الوفاة قالوا له 
  فأتقلد مأمثها 

و مات معاوية بن يزيد اليوم اخلامس و العشرين من شهر ربيع اآلخر سنة أربع و ستني و كانت إمارته أربعني ليلة 
  و قربه بدمشق ] يا اهللا نستعني ـ معاوية [ و صلى عليه عثمان بن عنبسة بن أيب سفيان و كان نقش خامته 

  ويل  و

  مروان بن احلكم

بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بايعه أهل الشام باجلابية و أمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن خمدش 
  الكعيب 

م و كنية ابن الزبري أبو خبيب و بايع له أهل و ملا وصل اخلرب مبوت معاوية احلجاز بايعوا عبد اهللا بن الزبري بن العوا
العراق و أهل احلجاز و أم عبد اهللا بن الزبري أمساء بنت أيب بكر فكان خيطب البن الزبري باحلجاز و العراق و خيطب 

بالشام إىل املغرب ملروان بن احلكم إىل أن مات مروان بن احلكم يف شهر رمضان سنة مخسة و ستني بدمشق و قد 
إن مروان مات بني دمشق و فلسطني و كان له يوم مات ثالث و ستون سنة و كانت واليته عشرة أشهر إال  :قيل 

آمنت بالعزيز [ ثالث ليال و صلى عليه ابن عبد امللك بن مروان قد عهد إليه يف حياته و كان نقش خامت مروان 
  ] العزة هللا [ إن نقش خامت مروان كان : و قد قيل ] احلكيم 

يع أهل الشام عبد امللك بن مروان بن احلكم و كان يكىن أبا الذبان لبخر كان يف فمه و ذلك يف اليوم الذي مث با
  مات فيه أبوه و أم عبد امللك بن مروان عائشة بنت معاوية بن املغرية بن أيب العاص بن أمية 

اربا له و سار عبد امللك إىل العراق يريد و أنفذ عبد اهللا بن الزبري أخاه مصعب بن الزبري إىل عبد امللك بن مروان حم
مصعبا فالتقوا بدير اجلاثليق و كان بينهما وقعات إىل أن كانت اهلزمية على أصحاب مصعب و قتل مصعب بن 

من له ؟ فقام : الزبري مث رجع عبد امللك إىل دمشق و مجع الناس و استشارهم يف أمر عبد اهللا ابن الزبري و قال 
و ما يدريك ؟ فقال له إين : أنا ـ و كان أصغر القوم و أقلهم نباهة فقال له عبد امللك : فقال احلجاج بن يوسف 

أنت له فأخرجه يف مجاعة من أهل األردن و الشام حملاربة ابن الزبري فواىف : رأيت يف املنام أين خلعت ثوبه فقال 
ن ظفر بعبد اهللا بن الزبري فقتله و ذلك يوم احلجاج مكة و حاصر احلرم و نصب املنجنيق على الكعبة أياما إىل أ

الثالثاء لثالث عشرة ليلة بقيت من مجادى األوىل سنة ثالث و سبعني و صلبه على جذع منكسبا و استقر األمر 
حينئذ لعبد امللك بن مروان و مات عبد امللك بن مروان بدمشق ألربع ليال خلون من شوال سنة ست و مثانني و 



ك بن مروان عائشة بنت معاوية بن املغرية بن أيب العاص بن أمية و صلى عليه ابنة الوليد و كان له كانت أم عبد املل
  ] آمنت باهللا [ يوم تويف اثنتان و ستون سنة و كان نقش خامته 

بن  ليلى بنت العباس: و بايع الناس الوليد بن عبد امللك يف اليوم الذي تويف أبوه بدمشق و أم الوليد بن عبد امللك 
احلسني بن احلارث بن زهري و تويف الوليد بن عبد امللك بدمشق للنصف من مجادى اآلخرة سنة ست و تسعني 

مات و صلى عليه ] يا وليد [ مبوضع يقال له دير مران و كان له يوم مات تسع و أربعون سنة و كان نقش خامته 
   دمشق و دفن يف باب الصغري سليمان بن عبد امللك و محل من دير مران على أعناق الرجال إىل

و يف والية الوليد بن عبد امللك مات احلجاج بن يوسف يف شهر رمضان سنة مخس و تسعني و هو ابن ثالث و 
مخسني سنة و هو احلجاج بن يوسف بن احلكم بن أيب عقيل بن عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن 

  بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن عمرو ابن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبه بن 

  و ويل سليمان بن عبد امللك يف اليوم الذي مات فيه وليد بن عبد امللك و أمه ليلى بنت العباس بن احلسن و كنية 

  سليمان بن عبد امللك أبو أيوب

لعشر بقني من صفر سنة تسع : يل مات سليمان مبوضع يقال له دابق يوم اجلمعة لعشر ليال خلون من صفر و قد ق
  ] أومن باهللا [ و تسعني و كان له يوم تويف مخسة و أربعون سنة و كان نقش خامته 

و استخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم أبو حفص بدير مسعان يف اليوم الذي تويف فيه سليمان بن عبد 
عمر بن اخلطاب و امسها ليلى فلما ويل عمر مجع وكالءه و امللك و أم عمر بن عبد العزيز أم عاصم بنت عاصم بن 

نساءه و جواريه فطلقهن و أعتقهن و أمر بثيابه فبيعت كلها و تصدق بأمثانه و لزم طريقه اخللفاء الراشدين املهديني 
مس ليال بقني الذين هو من مجلتهم ال تأخذه يف اهللا لومة الئم و تويف عمر بن عبد العزيز بدير مسعان يوم اجلمعة خل

من رجب سنة إحدى و مائة و كان له يوم مات إحدى و أربعون سنة و كانت خالفته سنتني و مخسة أشهر و مخس 
صلى عليه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز و كان نقش خامت : ليال و صلى عليه مسلمة بن عبد امللك و قيل 

  ] باهللا خملصا [ عمر بن عبد العزيز 

  ام يزيد بن عبد امللك بن مروان بعد دفن عمر بن عبد العزيز و كنية و وىل أهل الش

  يزيد بن عبد امللك أبو خالد

و أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أيب سفيان تويف يزيد بن عبد امللك حبوران من أرض دمشق يوم اجلمعة أو 
تسع و عشرون سنة و كانت واليته أربع اخلميس خلمس ليال بقني من شعبان سنة مخسة و مائة و كان له يوم تويف 

سنني و شهرا ألنه مات بسواد األردن و صلى عليه ابنه الوليد بن يزيد بن عبد امللك و كان نقش خامت ابن عبد 
  ] رب قين احلساب [ امللك 



هشام بن  و وىل هشام بن عبد امللك بن مروان يف اليوم الذي تويف فيه أخوه و أمه عائشة بنت هشام بن إمساعيل بن
الوليد بن املغرية املخزومي و مات هشام بن عبد امللك بالرصافة من أرض قنسرين يوم األربعاء لست ليال خلون 
شهر ربيع اآلخر سنة مخس و عشرين و مائة و كان له يوم تويف ست و مخسون سنة و كانت واليته تسع عشرة 

يزيد بن عبد امللك و كان نقش خامت هشام بن عبد  سنة و ستة أشهر و إدحى عشرة يوما و صلى عليه الوليد بن
  و كان هشام أحول ] للحكم للحكيم [ امللك 

و ويل الوليد بن يزيد بن عبد امللك بعد دفن هشام بن عبد امللك و أمه أم حممد و امسها عائشة بنت حممد بن 
الوليد بن يزيد بن عبد امللك يوم يوسف الثقفي أخو احلجاج بن يوسف و كنية الوليد بن يزيد أبو العباس و قتل 

اخلميس لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة سنة ست و عشرين و مائة قتله يزيد الناقص بالبخراء من أرض دمشق و 
  كانت و اليته سنة و ثالثة أشهر و اثنني و عشرين يوما 

د العزيز بن مروان و مات يزيد بن و ويل يزيد بن الوليد بعد قتل الوليد بن يزيد بن عبد امللك و أمه هند بنت عب
مخسة أشهر و : الوليد لعشر بقني من ذي احلجة سنة ست و عشرين و مائة و كانت واليته مخسة أشهر و قد قيل 

يزيد الناقص و إمنا مسي بذلك ألنه نقص عطاء : ليلتني و صلى عليه إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك و كان يقال له 
  يد فسمي بذلك الناقص اجلند عما زاده الول

و ويل إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بن مروان يف اليوم الذي مات فيه أخوه و كانت أمه أم ولد و كان يلقب 
بصلبان باسم جمنون و كان عندهم بدمشق و بقي يف العمل ثالثة أشهر مث قدم مروان بن حممد دمشق و راوده على 

إن مروان : سمي املخلوع و بقي بعد ذلك مدة إىل أن مات بدمشق و قد قيل أن خيلع نفسه بعد أن قاتله مروان ف
بن حممد هو الذي قتله و صلبه و كان اليوم الذي خلع فيه إبراهيم بن الوليد يوم اإلثنني ألربع ليلة خلت من شهر 

  صفر سنة سبع و عشرين و مائة 

ليد نفسه و ذلك يوم اإلثنني و كان يقال له مروان و ويل مروان بن حممد يف اليوم الذي خلع فيه إبراهيم بن الو
  احلمار و إمنا عرف باحلمار لقلة عقله و أمه أم ولد جارية كردية كان يقال هلا لبابة 

و ظهر أبو مسلم و امسه عبد الرمحن بن مسلم أحد بين جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناف خبراسان يوم اخلميس 
عشرين و مائة فأظهر الدعوة للرضا من آل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث لعشر بقني من رمضان سنة تسع و 

دخل مرو و فض اجلموع اليت كانت هبا مع نصر بن سيار و هرب نصر بن سيار من أيب مسلم يريد العراق فمات 
عبد اهللا بن بساوة و خرج أبو مسلم من مرو إىل نيسابور مث قصد الري مث خرج منها إىل الكوفة فدخلها و أنفذ 

علي بن العباس و أهل بيته و هم باملدينة فاستقدمهم الكوفة و أنفذ عبد اهللا بن علي مع جيش جرار إىل دمشق يريد 
مروان بن حممد فأنفذ عبد اهللا بن علي على مقدمته صاحل بن علي فجعل صاحل بن علي على مقدمته أبا عون عبد 

د مبوضع يقال له أبو صري من رستاق يدعى من صعيد مصر ألنه هرب امللك بن يزيد فواقع ابن عون مروان بن حمم
إىل الصعيد فقتل مروان احلمار عامر بن إمساعيل املروزي و ذلك يوم اخلميس لست ليال بقني من ذي احلجة سنة 

لى إن مروان بن حممد قتل يف بعض نواحي دمشق و انقضت مدة ملك بين أمية ع: إحدى و ثالثني و مائة و قد قيل 
  رأسه 



و ويل أبو مسلم أبا العباس و امسه عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا ابن العباس و ذلك يوم اجلمعة لثالث 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة اثنتني و ثالثني و مائة و أمه رائطة بنت عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد 

فة و حتول أبو العباس من احلرية إىل األنبار و بىن مدينتها للنصف من ذي املدان احلارثي و هو أول عباسي توىل اخلال
احلجة سنة أربع و ثالثني و مائة تويف أبو العباس يوم األحد باألنبار ليلة عشر من ذي احلجة سنة ست و ثالثني و 

شهر و كان مولده مائة و صلى عليه عيسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس و كانت واليته أربع سنني و مثانية أ
  ] اهللا ثقة عبد اهللا و به يؤمن [ بالشام باحلميمة و كان نقش خامت أيب العباس 

و ويل أبو جعفر املنصور و امسه عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس يف اليوم الذي مات فيه أخوه و أمه 
من ذي احلجة سنة مثان و مخسني و مائة و دفن ببئر أم ولد امسها سالمة و تويف أبو جعفر باألبطح مبكة لتسع خلون 
ال بل صلى عليه عيسى بن حممد بن علي و : ميمون و صلى عليه إبراهيم بن حيىي بن حممد بن علي و قد قيل 

املنصور هو قاتل أيب مسلم و كان أبو مسلم مولده بكرخ أصبهان و امسه عبد الرمحن بن مسلم قتله املنصور يف 
سبع و ثالثني و مائة و طواه يف بساط ألنه ترك الرأي بالرأي و كان للمنصور يوم ويل ثالث و  آخر شعبان سنة

  ] اهللا ثقة عبد اهللا [ ستون سنة و كانت واليته اثنتني و عشرين سنة غري يوم و كان نقش خامت املنصور 

ويف فيه أبوه و أمه أم موسى بنت و ويل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس يف اليوم الذي ت
منصور بن عبد اهللا بن سهم بن يزيد احلمريي و مات املهدي مباسبذان بقرية يقال هلا السواد و ذلك يف احملرم ليلة 

اخلمسني لثمان بقني منه سنة تسع و ستني و مائة و كان له يوم تويف ثالث و أربعون سنة و كانت واليته عشر 
  ] استقدر اهللا تعاىل [ شرة ليلة و صلى عليه ابنه هارون و قد كان نقش خامته سنني و شهرا و أربع ع

و ويل موسى بن حممد بن أيب جعفر املنصور يف اليوم الذي مات فيه أبوه و كان موسى يومئذ جبرجان و أمه 
موسى اهلادي يوم  اخليزران أم ولد بويع ببغداد و أنفذت البيعة إليه و هو جبرجان مث قدم اهلادي ببغداد و تويف

اجلمعة مبوضع يقال له عيساباذ من سواد العراق و ذلك يوم اجلمعة ألربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع األول 
سنة سبعني و مائة و كان له يوم تويف مخس و عشرون سنة و كانت واليته أربعة عشر شهرا إال ست ليال و صلى 

  ] اهللا ريب [ خامت اهلادي  عليه أخوه هارون الرشيد بن اهلادي و كان نقش

و ويل هارون بن حممد بن أيب جعفر املنصور يف اليوم الذي تويف فيه أخوه موسى و كنية هارون أبو جعفر و أمه أم 
ولد و تويف هارون الرشيد بطوس مبوضع يقال له سناباذ خبارج النوقان و كان قد خرج من جرحان إليها و ذلك 

  ] باهللا ثقيت [ تسعني و مائة و كان مولده مبدينة السالم و كان نقش خامت هارون يف مجادى األوىل سنة ثالث و 
و رأيت قرب هارون الرشيد حتت قرب علي بن موسى الرضا بينهما مقدار ذراعني يف رأي العني علي يف القبلة و 

ث و عشرين سنة و هارون يف املشرق مما يليه و كان هلارون يوم تويف تسع و أربعون سنة و كانت واليته ثال
  شهرين و سبعة عشر يوما 

و ويل حممد بن هارون و أمه زبيدة و هي أم جعفر بنت جعفر أيب جعفر املنصور و حممد يومئذ ببغداد فوقعت البيعة 
عليه بطوس و هو غائب ببغداد مث أخذ بيعة الناس البنه حممد بعده مث أخذ بيعة الناس البنه عبد اهللا بعد حممد فلما 

ارون و ويل حممد جعل عبد اهللا بن هارون املأمون ينفذ األعمال بطوس و خراسان بعد موت أبيه و أنفذ مات ه



طاهر بن احلسني األعور حملاربة أخيه ببغداد فواىف طاهر ببغداد و حاصر األمني هبا و قاتله إىل أن أقتله و أنفذ رأسه 
قاصده [ سنة مثان و تسعني و مائة و كان نقش خامت األمني إىل املأمون و كان ذلك يوم األحد لسبع بقني من احملرم 

  ] ال خييب 

و ويل عبد اهللا بن هارون املأمون أخو حممد ببغداد يف اليوم الذي قتل فيه أخوه و بايعه الناس بيعة العامة و كانت 
إلحدى عشرة ليلة أمه أم ولد امسها مراجل تويف املأمون بالبذندون خارج طرسوس على طريق الروم يف شهر رجب 

خلت منه سنة مثان عشرة و مائتني و محل إىل طرسوس و صلى عليه أخوه أبو إسحاق املعتصم و دفن بطرسوس و 
كان له يوم مات مثان و أربعون سنة و ثالثة أشهر و كانت واليته عشرين سنة و ستة أشهر و ستة عشر يوما و 

  ] ثقة عبد اهللا و به يؤمن  اهللا[ كان مولده مبدينة السالم و كان نقش خامته 

و ويل حممد بن هارون أبو إسحاق املعتصم أخو املأمون بعد دفن أخيه بطرسوس و أمه أم ولد امسها ماردة فأخذ 
املعتصم يف إجبار ما ال حيتاج إليه و ضرب أمحد بن حنبل بالسياط و قتل أمحد بن نصر اخلزاعي حىت بقي الناس يف 

عتصم بسر من رأى من أرض القاطول ليلة اخلميس لثمان عشرة خلت من شهر ربيع تلك الفتنة إىل أن مات امل
لثمان بقني من شهر ربيع األول و صلى عليه ابنه الواثق و كان له : األول سنة سبع و عشرين و مائتني و قد قيل 

احلمد [ كان نقش خامته يوم تويف سبع و أربعون سنة و ثالثة عشر يوما و كانت واليته مثان سنني و مثانية أشهر و 
  ] هللا الذي ليس كمثله شيء 

و ويل هارون ـ و أبوه أبو إسحاق املعتصم بن الرشيد ـ بعد دفن أبيه و أمه أم ولد تدعى قراطيس و كان للواثق 
يوم ويل ستة و عشرون سنة و شهران و مثانية أيام و تويف الواثق يوم األربعاء لست بقني من ذي احلجة سنة اثنتني 

ثالثني و مائتني و كانت واليته مخس سنني و ستة أشهر و ثالثة عشر يوما و صلى عليه أخوه جعفر املتوكل و  و
  ] اهللا ثقة الواثق [ كان مولد الواثق مبدينة السالم و نقش خامته 

ن له يوم و ويل جعفر بن حممد بن هارون بعد دفن أخيه الواثق بن املعتصم و أم املتوكل أم ولد امسها شجاع و كا
ويل مثان و عشرون سنة فأظهر املتوكل حمبة السنة و امليل إليها و أنكر ما كان يفعله أبوه و أخوه يف هذا الشأن و 

رفع من شأن أهل العلم و مرهم على أمحد بن نصر فمالت قلوب العوام إليه و قتل املتوكل يوم األربعاء خلمس 
ربعني و مائتني قتله ابنه املنتصر و هو الذي صلى عليه و كان خلون أو لسبع خلون من شهر شوال سنة سبع و أ

  و كانت واليته مخس عشرة سنة و شهرين ] ال إله إال اهللا املتوكل على اهللا [ نقش خامت املتوكل 

و ويل حممد بن جعفر بن حممد بن هارون املنتصر بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد يف اليوم الذي قتل فيه أبوه و 
عه أخواه املعتز و املؤيد و كانت أم املنتصر أم ولد يقال هلا حبشية و مات املنتصر بن املتوكل يوم اإلثنني ألربع باي

خلون من شهر ربيع األول سنة مثان و أربعني و مائتني و صلى عليه املستعني بن املعتصم عمه و كان نقش خامت 
  ] حممد باهللا ينتصر [ املنتصر 

بن هارون و هو أخو جعفر املتوكل و عم املستنصر ابن املتوكل و أم املستعني امسها خمارق أم  و ويل أمحد بن حممد
ولد و بويع يف اليوم الذي تويف فيه املنتصر فلما دخلت سنة إحدى و مخسني و مائتني وقع بني املعتز و املستعني 



سنة إحدى و مخسني و مائتني و ذلك يوم  الفنت الكثرية و املناوشات الشديدة إىل أن خلع املستعني نفسه يف آخر
  ] أمحد بن حممد [ األربعاء للنصف من احملرم و كان نقش خامت املستعني 

و بايع الناس بعد خلع املستعني نفسه الزبري بن جعفر بن حممد بن حممد ابن هارون و هو املعتز بن املتوكل أمه أم 
  ] املعتز باهللا [ س و مخسني و مائتني و كان نقش خامته ولد امسها قبيحة و قتل املعتز يف شهر رجب سنة مخ

و ويل حممد بن هارون بن حممد بن هارون و هو املهتدي بن الواثق بن املعتصم بن الرشيد بسر من رأى ليومني بقيا 
من رجب سنة مخس و مخسني و مائتني و غلب عليه األتراك إىل أن قتلوه لثالث عشرة بقيت من رجب سنة ست و 

  ] حممد أمري املؤمنني [ ني و مائتني و كانت أمه أم ولد و نقش خامت املهتدي مخس

ـ يف اليوم الذي قتل فيه املهتدي و أمه أم  و ويل أمحد بن جعفر و هو املعتمد بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد 
شرة خلت من ذي القعدة سنة ولد امسها فتيان فجعل املعتمد أخاه أبا أمحد املوفق ويل عهده يوم اجلمعة الثنيت ع

إحدى و ستني و مائتني فجعل املوفق يبعد و حيجب الناس عن املعتمد و اعتل أنه مزحور و كان للمتوكل ثالثة بنني 
أكربهم حممد بن جعفر و هو املنتصر و األوسط منهم أمحد بن جعفر و هو املعتمد و األصغر طلحة بن جعفر و : 

و أمحد املوفق من علة صعبة كانت به يوم اخلميس لثمان خلون من صفر سنة مثان و هو املوفق أبو أمحد و تويف أب
سبعني و مائتني و تويف املعتمد إلحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع و تسعني و مائتني و كان له يوم تويف 

  ستون سنة 

ويف فيه املعتمد و كانت أمه أم ولد و و ويل أمحد بن طلحة بن جعفر ـ و هو ابن أيب أمحد املوفق ـ يف اليوم الذي ت
إن املعتضد : تويف املعتضد ببغداد ليلة اإلثنني لثمان بقني من شهر ربيع اآلخر سنة تسع و مثانني و مائتني و قد قيل 

غسله أبو عمر حممد بن : تويف يوم األربعاء خلمس خلون من مجادى اآلخرة سنة تسع و مثانني و مائتني و قد قيل 
  ] املعتز باهللا [ يعقوب و صلى عليه أبو يوسف و كان له يوم تويف ست و أربعون سنة و كان نقش خامته يوسف بن 

و ويل علي بن أمحد بن طلحة بن جعفر بعد دفن أبيه و أمه أم ولد جارية تركية و تويف املكتفي ليلة األحد لثالث 
أبو عمر و هو الذي صلى عليه و كان  عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة مخس و تسعني و مائتني و غسله

  للمكتفي يوم تويف إحدى و ثالثون سنة 

شغب و كان مولد : و ويل جعفر أخو املكتفي يف اليوم الذي تويف فيه أخوه املكتفي و أم املقتدر أم ولد يقال هلا 
األول سنة ست و تسعني و مائتني  املقتدر سنة اثنتني و مثانني و مائتني و بايع اخلاص لعبد اهللا بن املعتز يف شهر ربيع

و بقي مع املقتدر احلجرية و مجاعة من احلشم و عوام الناس فركب احلسني بن محدان يف مجاعة معه من األعراب و 
جاء إىل باب املقتدر مث ذهب قاصدا دار ابن املعتز فحارب أصحاب ابن املعتز و قتل ظاهرا مكشوفا و العباس بن 

اتب ابن معتز و ظفر بأصحاب ابن املعتز فهزمهم و قبض على عبد اهللا بن املعتز و قتله احلسن بن أيوب و كان ك
استوى أمر املقتدر و هدأت أمور الناس و صار الناس كأهنم نيام ال حيسبون بفتنة و عمرت والدته احلرمني و أنفقت 

و على الثغور يف كل سنة عليهما يف كل سنة أمواال خطرية و كذلك عمرت بيت املقدس و كانت تنفق عليها 
أمواال خطرية و ارتفع أهل العلم يف كل بلد من الدنيا و رأيت بغداد يف تلك األيام أطيب ما كانت و أجلها و 



أعمرها مث أناءت أمور املقتدر عليه سنة ست عشرة و ثالمثائة و اتفق الناس على خلعه فخلعوه و أقعدوا أخاه 
نفسه فبقي القاهر ثالثة أيام كذلك مث خلع القاهر نفسه و بايع الناس املقتدر ثانيا القاهر مكانه بعد أن خلع املقتدر 

و عمل املقتدر إىل آخر سنة عشرين و ثالمثائة مث اضطرب اجليش و هيجهم مؤنس على املقتدر فركب املقتدر 
خللق من اجلند إذ جاءه بنفسه ليسكن القوم و عليه بردة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبينا هو واقف و معه ا

رجل بربري ال يعرف من هو فتومهوا أنه يريد أن يسلم عليه فلما دنا منه رماه حبربته فقتله و ذلك يوم الثالثاء 
  لثالث بقني من شوال سنة عشرين و ثالمثائة 

ملقتدر و بقي يف و ويل حممد بن أمحد بن طلحة بن جعفر و هو أخ املقتدر و املكتفي يف اليوم الذي قتل فيه أخوه ا
  الوالية سنة و ستة أشهر مث كحل و خلع و تويف القاهر سنة اثنتني و عشرين و ثالمثائة 

و ويل حممد بن جعفر بن أمحد بن طلحة بن جعفر و هو الراضي بن املقتدر بن املعتضد بن املوفق بن املتوكل بن 
بد اهللا بن عباس بن عبد املطلب و مات الراضي يف املعتصم بن الرشيد بن املهدي بن املنصور بن حممد بن علي بن ع

  أول سنة سبع و عشرين و ثالمثائة 

و ويل إبراهيم بن جعفر بن أمحد بن طلحة بن جعفر يف أول سنة اثنتني و ثالثني و ثالمثائة و تويف سنة مخس و ثالثني 
  و ثالمثائة 

ابن املقتدر بعد دفن املستكفي هو باق ال  و ويل الفضل بن جعفر بن حممد بن أمحد بن طلحة بن جعفر ـ و هو
  أدري ما اهللا صانع به إال أنه خليفة ميوت أو يقتل ال حمالة ألن له أسوة مبن فقدهم ـ و اهللا أعلم 
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