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!كيَابُزَطئبن



مَةالمقَدّ

اللّهرسولعلىوالسلاموالصلاةللّهالحمد

أفضلصاحبهاعلى(النبويةالسيرةفييثبتولمشاع)مابعضفهذا،وبعد

فهي،فيهاالضعيفةالمروياتجميعذكرأتقصّدولم،والسلامالصلاة

فيورودهايكثرالتي،المرويّاتشهر2ُأعلىاقتصرتلكثي،جداًكثيرة

.والمغازيالسْيرةكتب

عملوكما،تثبتلمالتيالأخبارهذهمنالسيرةتنقيةذلكمنوالهدف

سقيمه،منصحيحهلتمييز؛ونخله،النبويالحديثتنقيةعلىالمحدّثونّ

قالهماأجملوما،العطرةالسيرةهذهفيذلكعملالواجبمنفإنّّكذلك

فكذلك"سقيمهعنغُنيةالحديثصحيح"في!ه:المباركبنعبداللهالإمام

ستقيمها.عنيغنيماالسْيرةصحيحفي

علىدليلاًليسالروايةأو،للقصةوألتداولالشهرةأنيُعلمأنّينبغيومما

الأمروقوعنفيذلك"ولايعني)1(".والصحةالشهرةبينتلازم"فلا،ثبوتها

منالسْيرةمروياتأكثرأنالمعروفومن،)2(فقط"ثبوتهعدميل،تاريخياً

ناقلبعدهومَنْ،والمغازيالسيرةأهلإمامولإسحاقبنمحصدالإمامطريق

وفي،وألتعديلالجرحعلماءفيهتكلّمإسحاقوابن،)3(الغالبفيعنه

يُعنعن،لمما،السيرةفيخاصةالحديثحسنأنهوبيّتوا،وضبطهحفطه،

بهينفردمايتوقّونّ"الحفّاظ:!البيهقيالإمامقال،بالتدليسعُرفقدلأنه

.")4(إسحاقابن

.)1112113(الضعيفةالسلسة،الألباني)1(

.)6211(الصحيحةالسْيرة،العمريأكَرم)2(

)محمدلهاصثمامابنسيرةتهذيبوالموجود،إسمحاقأبنسيرةمنكَاملةنسْخةتوجدلا)3(

.ا!لقدمة(،إسحاقابنسيرُة،اللهحميد

.)9/87(الكبرىالسفن)4(



صالحإسحاقابنأنالأمرعلّيهاستقرالذي":!هالذهبيالإمامقال

(".)ْالأحكامفيمنهأقوىالمغازيفيوأنه،الحديث

وعدم،ضعفهاإلىاللهرحمهمالعلمأهلأشارقدالمروياتهذهوأكثر

أبوالحافظالإمامالإسلاممؤرخ:حالهاوبيّن،نقدهامنأجلّومن،ثبوتها

أعلام)سيرو(الإسلام)تاريخ:العظيمينكتابيهفيخاصة!هالذهبيعبداللّه

فيكثير!هابنإسماعيلالحافظالإمامتلميذه:ذلكعلّىتبعهثم،النبلاء(

أطولمنوهو،بالسيرةالخاصّالقسمفي(والنهاية)البدايةالمشهور:تاريخه

أحمدالحافظالإماموكذا.فائدةوأكثرها،النبويةالسيرةفيالمصنّفات

وكتابه:(الباري)فتحالعُجاب:كتابهفيخاصة!هالغسقلانيحجربن

.()الإصابة

النافعتين:سلسلتيهفيخاصة،الألبانيالإمامالشيخ:المعاصرينومن

البوطي.علىالردّفيوكتابه(الغليل)إرواء:وكتابه،والضعيفة،الصحيحة

النبوية)السيرة:كتابهفيخاصة،الُغمريأكرم:الفاضلالدكتورومنهم

.(الذهبية)السيرة:كتابهفي،طرهونيبنرزقمحمدوالشيخ(.الصحيحة

صحّ.مماعنهايغنيماأُبيّنأنالرواياتإحدىتضعيفعندحرصتوقد

نأأحقّوالحقّ،المؤمنضالةفالحكمة،ثبوتهاتبيّنروايةكلّعنراجعوأنا

عنأترضّىوأنّ،ذكرهعندطضالنبيعلّىأُصلّيأن-غالباً-والتزمتيُتّبع

قالهاالتياللطيفةمستحضراًالمقولة!،العلمأهلعلّىوأترحّمالصحابة!،

منّاوتستفيدونهعنّاالعلمتأخذونّلكم"ما:اللهرحمهالتميميمحمدأبو

علينا؟)6(".تترحمونلاثم

محمدبنعبدالثهالعوشن.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللّهوالحمد

هـ1/7/1428فيالرياض

25663ب.صا

11476الرياض

،هة501ي!!وللا!،"055ء5،

(14/1195)الإسلامتاريخ)5(

.133ص،الأندلسقضاة)6(



يثبتولمشاعما

الشريف!ميلادهتحديد

وقيل:،بشهربعده:فقيل.الفيلعاموُلدةَ!أنهالجمهورعندالمشهور

أشهر.وهو2(:كثيزوابن)1(السهيليقال،بخمسين:وقيل،يوماًبأربعين

وقيل:،سنةوعشرينثلاث:وقيل،سنينبعشرالفيلعامبعدولدإنه:وقيل

ثلاثين.

قاله،يوماًبثلاثينالفيلبعدوُلد:الحاكمأحمدأبو"وقال:الذهبيقال

وقعالغلطأنّّأُبعدلا)الذهبي(:قلت.يوماًبأربعينبعدهوقيل:قال.بعضهم

يوماً:يقولأنأرادفكأنه،عاماًأربعينأوعاماًثلاثينقالمنعلىهنامن

)3(.""عاماً:فقال

بنالمطلّبحدثني:قالإسحاقابنرواهماالفيلعامولدأنهيؤكدومما

أنا"وُلدتُ:قالمخرمهبنقيسجدهعنأبيهعنمخرمةبنقيسبناللّهعبد

(:الإسلام)تاريخفيالذهبيقاللِدَتانّ)4("فنحن،الفيلعامظ!اللهورسول

(.حسن)ْإسناده

أخبرنا:قالمحمدبنجحاجأخبرنا:قالمعينبنيّحيعنسعدابنوروى

"ولدقال:عباسابنجبيرُعنبنسعيدعنأبيهأ[عنإسحاقأبيبنيونس

وُلدالذيللموضعاسموالمولد،فيهوُلدالذيللوقتاسمالرجلميلاد:حم!النوويالإمامقال*

.1(3/69واللغاتالأسماء)تهذيب.فيه

.1()22/95الأُنُفالروض(1)

.)2/262(والنهايةالبداية)2(

(27ص)الإسلامتاريخ)3(

المحقق:وقال(الرياني،الفتح2091/).أحمدالإمامأيضاوأخرجه1()2/43الأثفالروض)4(

.8811(0)تحفة8936والترُمذي.جيدسنده

23.ص)5(

.الطبقاتمنساقطة،*

)5(



يثبتولمشاعما

)تاريخفي:بسندهالذهبيوساقه)6("الفيلعاميعني،الفيليوم!اللهرسول

)7(.صحيح:وقال(الإسلام

فيخياطبنخلّيفةقال.العلمأهلعندعليهمجمعاًيكونيكادوهذا

أنهخلاف"لا:)الزاد(فيالقيمابنوقال.")8(الفيلعامعليه"والمجمع:تاريخه

.")9(الفيلعاممولدهوأنمكةبجوفولد

بمكةوسائسهالفيلقائدرأيت"لقد:قالتأنها!عائشةعنوصحّ

1(.")الناسيستطعمانّمقعديْنأعمييْن

قال.رمضانفي:وقيل،الأولربيعفيأنهعلىأيضًافالجمهورالشهرأما

جداً")11(.غريبقولوهوبكار،الزبيربنعنالبرعبدابن"نقلّه:كثيرابن

عنسئلغإللهرسولأنيهفهقتادةأبيعنالحديثفيثبتفقداليومأما

")12(.فيهعليّأنزلأوبُعثتويومفيهوُلدتيوم"ذلك:فقالالاثنينيومصوم

قاله(الأول)ربيعمنهخلتالليلتين))قيلكثيرابنفقال،اليومذلكتاريخأما

بننجيحمعشرابيعن:الواقديورواه،الاستيعابالبرفيعبدابن

ورواهحزمابنعنالحميديحكاهمنهخلونّلثمان:وقيلالمدنيعبدالرحمن

جبيربنبنمحمدعنالزهريعنوغيرُهميزيدبنويونسوعُقيلمالك

الحافظبهوقطع،صححوهأنهمالتاريخأصحابالبرعنعبدابنونقل،مطعم

.(0814)كَملحاوا(1/1.1)تلطبقاا(6)

.22ص(7)

53.ص.طيبةدار.العمرُيأكَرمتحقيق)8(

)9()1/76(.

بنعبدالرُحمنابنةعمرُةعنحزمبنبكرُأبىبناللهعبدحدثني:قال،،إسحاقابنرواه1()0

بنأحمدرواية!إسحاقابن)سيرُة1/281(الأنف)الرُوضمحلااعائشةعنزرارةبنأسعد

.42(ص.اللهحميدمحمدتحقيقبكير،بنيونسعنالعطارديعبدالجبار

.شاذوهو:43ص()الفصولفيوقال2(6.)2/والنهايةالبداية(11)

.(نووي815/)مسْلمرواه(1)2

(6)



يثبتولمشاعما

فيدحيةبنالخطابأبوالحافظورجحه،الخوارزميموسىبنمحمدالكبير

ابنورواهمنه،خلونلعشر:وقيلالنذيعالبشيرمولدفي)التنويركتابه

عشرةلثنتي:وقيل.الشعبيعنمجالدورواه،الباقرجعفرأبيعنعساكر

سعيدعنعفانعنمصنفهفيشيبةأبيورواه،إسحاقابنعليهنصّمنهخلت

يومالفيلعام!ل!اللهرسول"ولد:قالاأنهماعباسوابنجابرعنمينابن

وفيهالسماءإلىبهعُرجوفيهبُعثوفيهالأولربيعشهرمنعشرالثانيالاثنين

لسبعة:وقيل.أعلمواللّهالجمهورعندالمشهورهووهذامات"وفيههاجر

منهبقينلثمان:وقيل.الشيعةبعضعندحيةابننقلهكما،منهخلتعشر

أبيه،عنحزمبنمحمدأبيالحافظبنرافعأبيالوزيرخطمندحيةابننقله

وهو،الحُميدينقلهكمامنهمضينلثمانأنهالأولحزمابنعنوالصحيح

)11(".أثبت

صحيح،لحديثمنهاقولأييستندولاكثيرابنذكرهاأقوالستةفهذه

فيفيصلاًلكانّصحّلوعشربالثانيتحديدهفيعباسوابنجابروحديث

يثبتلمأنهوبما")14(.انقطاع"فيه:كثيرابنقال.ضعيفلكنهالتراع

غيرذهبفقد،الفلكأهلبأقوالالاستئناسمنبأسفلاالمولدتاريختحديد

.الأولربيعمنالتاسعليلّةأوالتاسعباليومتحديدهإلىمنهمواحد

هامشفيكماا(هـ()2013ْ)تالفلكيباشامحمودالأستاذ:مثل

.فوريالمنصورسليمانّمحمدوالأستاذ.الأثيرلابن()16(التاريخفي)الكامل

26(.0)2/والنهايةالبداية1()3

.(01)3/9ايةالبد(41)

قبلالعرُبتقويمفيالإفهاما"نتائج:اثارهمنوذكر7/164())الأعلام(فيترُجمةله1()5

ألفهطبع.)وقدأنهإلى"واشاروالسلامالصلاةعليهوعمرُهالنبيمولدتحقيق"وفيالإسلام

فيالمؤلفوأيدطبعاتهلإحدى!الطنطاويعليالعلامةوقدم،العربيةإلىترُجمهيمبالفرنسية

83(.ص،الطنطاوي)مقدمات.التاسعاليومفيالمولدتحديد

6()11/027.

(7)



يثبتولمشاعما

بناللّهعبدالأستاذالفلكيقال()17(.المختوم)الرحيقصاحبذلكنقلكما

طضالنبيمولدنحقيقفي(الأزمان)تقويم:كتابهفيالسليممحمدبنإبراهيم

لعشرالاثنينيومولد!كالنبيأنوالسيرةالتاريخكتبفيجاء"لقدنصهما

بذلكوأخذمنهعشرةلثنتيوقيلمنهخلونّلثمانوقيلالأولربيعمنخلونّ

!لاولادتهأنالصحيحالنقلمنالشكيّحتمللابماثبتوقدالعلماء.جمهور

النقلطريقمنثبتكما...الفيلعامه71سنةإبريلنيسان2ّ.فيكانت

يوافق8وأنهالهجرةمن11سنةالأولربيع13فيكانت!ل!وفاتهأنهالصحيح

معرُفةفبالإمكانومعروفةثابتةالتواريخهذهدامتوما.632سنةحزيران

السنينوبتحويل.عمرهمقداروكَذلك،بالدقةةَ!كوفاتهويومولادتهيوم

كلقمريةسنينإلىالأيامهذهوبتحويل2233.تكونفإنهاأيامإلىالرومية

قولمعهذاويتفقأيام3وحواليسنة63!لعمرهيكونفإنه3ه؟4سنة

51وبالحساب،الرؤيةحسبنموز16الهجرُيالتاريخمبدأأنعلىالجمهور

التاريخفيهاأُرِّخسنةأولمحرمشهرمنالأولاليومهـمع1/1/1معيتفقنموز

35سنةالأولربيع9الموافقالاثنينيوم!كولادتهفتكونهذاوعلىالهجري

وحسْاباً")18(.نقلاًه71سنةإبريلنيسان02ويوافق،الهجرةقبل

ذلكخرينالمتالفلكيينبعضحقق"وقد:!هعثيمينبنمحمدالشيخقال

91(.عشر")الثانياليومفيلاالتاسعاليومفكانطك(مولده)أي

ذلك،عنيُسأللمأنهمع-سبقكما-الاثنينيومولدأنهأخبرظ!لقد

لصومفصار،اليومذلكفيولدأنهفأخبرالاثنينيومصومعنسئلوإنما

يوموكَذلك-اللّهعلىالأعمالفيهتُعرضيومأنه:خصالثلاثالاثنين

.62)17(ص

هـ.4014،الأوليالطبعة،143ص،الأزمانتقويم)18(

دار،الجوزيابندارهـ.4181الأولىالطبعة)1/194(التوحيدكتابعلىالمفيدالقول)91(

العاصمة.

(8)



يثبتولمشاعما

لم!ل!للكنه.فيهعليهأُنزلويومميالرسولفيهوُلديوموأنه،-الخميس

الناسأحرصوهم-ذلكعن!صحابتهيسألهولم،مولدهتاريخيذكر

معرفةخيرفيمنهناككانولوشيء،ذلكعلىيترتبلالأنهالخير-على

أمته.عن-وحاشاه-يكتمهأنلهكانلماءي!الشريفميلاده

إنما،عامكلمنالأولربيعمنعشرالثانيفيبميلادهيحتفلونوالذين

عامالأولربيعمنعشرالثانيفيماتأنهفالمشهور!ط!وفاتهبيوميحتفلون

وغيره2(،حجزْابنالحافظذلكذكركَماعشرةإحدى

النيةبحسنسلّّمناولو،بالمولدالاحتفالبدعيةالمنصفعلىلايخفى:تذيل

المتابعة.وهو،الأعماللقبولالآخرالشرطافتقدقدفإنه،يفعلهمنلبعض

منه،نموذجاًفانظرُ،وفجورمنكراتمنالموالدهذهبعضفييحصلماأما

إسماعيلترجمةفيفقال(الفريدة)دررالعقود:فيهـ()845المقريزيذكره

فأذكر..سنةكلالنبويالمولديعملوصار..":5(10)2/الإنبابييوسفبن

وسبعمائة،وتسعينتسعسنةمنالأولربيعشهرفيعادتهعلىالمولدعملأنه

تلكوتنوعوا،العالمبكثرةالفضاءغصّحتى،المجتمعلحضورالناسفهرع

الخبرفتواتر،الخلاعةبأهلوالمردانالنسوانّاختلاطلكثرُة،الفسقفيالليلة

فوقبالليلشُرُبتالتيالخمرجرارمنالليلةتلكصبيحةفيوُجدأنه

عدةالليلةتلكوافتضت،المزارعفيالزاويةحولملقاةفارغة،الخمسين

ليلةصباحبكرة،الأحديوماللّهفبعثكبير،بمالشموعوأُوقدتأبكار،

فيوسفت،هناككانمنعلىكدّرتالريحمنقاصفاًالمذكورالمولد

.."الخيامواقتلعت،الترابوجوههم

عشر،الثالثفيكَانتص!وفاتهأنسليمابنذكرهماوسبقالحبير)23312(التلحيص2(.)

روايةواستبعدالأولربيعمنالتاسعأوالثامنفيهوص!النبيمولدأنرجحالكوثرُيأنوالغجيب

دمشقيةالرحمنلعبد(السنةأهلموسموعةبواسطة،476-947الكوثري)مقالاتعشرالثاني

هـ.4181الأوليالطبعة،المسلمدار)34711(

)9(



لفبتولمشاعما

جدهفراسعلىصغيروهوف!جلوسة

أهلهبعضعنمعبدبناللهعبدبنالعباسحدثني:قالإسحاقابنروى

الكعبة،ظلفيفراش!ل!كاللّهرسولجّدالمطلبلعبديوضع"كانقال:

يأتي!طاللّهرسولوكانّ،لهإجلالاًبنيهمنأحدعليهيجلسلافكانّ

ابنيدعوا:المطلّبعبدجدهفيقول،يؤخرونهأعمامهفيذهب،عليهويجلس

.)1("لشأناًهذالبنيّإن:ويقولظهرهعلىفيمسح

السادسةمنثقةالمطلبعبدبنالعباسبنمعبدبناللّهعبدبنوالعباس

هؤلاءيكونأنّيمكنولاأهلهبعضالخبرعنيرويوهو)التقريب(فيكما

ابنطريقومن.انقطاعفيهفالسند،الصحابةمن-جهالتهمعنفضلاً-

)الدلائل()2(.فيالبيهقيذكرهاإسحاق

.متروكوهو،الواقديشيخهعنبنحوه)الطبقات()3(فيسعدابنورواه

وهوشبيببناللّهعبد"وقال:()4(الإسلام)تاريخمنالسيرةفيالذهبيوقال

أبىسمعت:يقولعباسابنسمعتالأزرقيمحمدبنأحمدثناضعيف

لكنهعلامةإخباري:الذهبيعنهقالشبيبوابن".القصةوذكر..يقول

(.واه)ْ

عنها.وسكت،إسحاقابنعن6(كتيزابنوذكرها

.42ص،اللّهحميدمحمدتحقيق،بكربنيونسرواية،السْيرُة)1(

)2(2/21.

)3(1/171.

.53ص)4(

)64(.السْيرُةفيوكَذا)3/992(الميزانّلسيان)5(

)2/281(.والنهايةالبداية)6(

(01)



يثبتولمشاعما

غلاموهو!بهالّاستسقاء

السائببنمحمدبنهشامأخبرنا:قال)الطيقات()1(فيسعدابنروى

لغبدالرحمنابنٍعنالزهريجميعبناللّهعبدبنالوليدحدثني:قالالكليي

بنمخرمهحدثني:قالأبيهعنزهرةبتيحليفالأشعريرباحبنموهببن

صكبدمنافبنهاشمبنصيفيأبىبنترُقيقةأميسمعتُ:قالالزهرينوفل

بالأموالذهبنسنونقريشعلىتتابعت:كَالتعيدالمطلبلِدَةوكانتتُحدّث

قريّش،معشريا:المنامفييقولقائلاًفسمعت:قالت،الأنفسعلىوأشفين

والخصبالحيايأتيكموبهخروجهإبانوهذا،منكمالمبعوثالنبيهذاإن

أهدبالحاجبينمقرونأبيضعظاماًطوالاًنسباًأوسطكممنرجلاًفانظروا

وليخرج،ولدهوجميعهوفليخرج،الُغرنينرقيقالخدّينسهلجعداًالأشفار

ارقواثم،الركناستلمواثموتطيبوافتطهروا،رجلبطنكلمنمنكم

ستسقونّ.فإنكموتؤمنونفيستقيالرجلهذايتقدمثم،قبيسأبيرأس

عبدصفةالصفةهذهفوجدوافنظروا،عليهمرؤياهافقصّتْفأصبحتْ

به،أمرتهمماففعلوارجل،منهمبطنكلمنوخرج،إليهفاجتمعوا،المطلب

:وقالالمطلّبصكبدفتقدم،غلاموهو،!النييومعهمقبيسأبيعلىعَلَوْاثم

ترى،مابنانزلوقد،إمائكوبناتواماؤكعبيدكوبنوعبيدكهؤلاءلاهُمّ

الأنفس،علىوأشفت،والخفبالظلّففذهبتالسنونهذهعلّيناوتتابعت

الأودية،سالتحتىبرحوافما،والخصببالحياوايناالجدبعنافأذهبْ

:منافعبدبنهشامبنصيفيأبيبنترُقيقةفقالت،سُقواض!اللّهوبرسول

)2(المطروأجلوّذالحيافقدناوقدبلدتنااللهأستقىالحمدبشيبة

والشجرالأنعامبهفعاشتدانسبللهجَوْنيّبالماءفجاد

مضربهيوماًبُشّرتوخيرمنبهالُغماميُستسقىالأمرمبارك

)1(1/98.

جلّذ(مادة)اللسْانوانقطاعهتأخرُهوقتامتدأيالمطرأجلوذمنظور:ابنقال)2(

)11(



يثبتماشاءولم

خطرا.هـولاعدللهالأنامفيماطائربالميموناللّّهمنَّمنًّا

الأولفيطريقين(:)3(من)الدلائلفيالبيهقيورواه.متروكالكلبيوهشام

عنحصنبنزحرعنوالآخر،أيضاًمتروكوهوعمرانّبنالغزيزعبدمنهما

ذكرهوالحديث)4(.الذهبيقالكمامجهولانّوهمامنهب،بنحميدجده

لاالذهبيقالحصنبنزحروفيهالكبيرفيالظبرنيرواه:وقال،الهيثمي

*.)5(--..
الطبرانيذكَرها:فقال)الإصابة()6(فيالحافظلهاترجموركيقه.يعرُ!

منوعمدة.أدركتأُراهاوما:عمرأبووقالالصتابة،فيوالمستففرُي

مخرمةعننصر*بنعروةعنمنهببنحميدطريقمنأخرجوهماذكَرها

وماحسن.حديثهذا:-إيرادهبعد)7(-موسىأبوقال..رقيقةأمهعننوفلبن

المطبوعفيفلّيس،أدركتأُراهاوما:قولهالبرمنعبدابنعمرأبيإلىنسبه

الغبارة.هذه()8()الاستيعابمن

:فقالبهطالبأبياستسقاء()9(الإسلام)تاريخمنالسيرة:فيالذهبيوأورد

بنأبانعنالوليدبنأبانعنأبيهعن،الشافعيمحمدبنإبراهيم"وقال

عيرمنأقيلتإذنمرةمنلباقاع"إني:قالعرفطةبنجلهمةحدثنيثعلب

.2/15-17)3(

عمثنا،الخرازيحيبنزكَرياتتا:)3/936(فيالحاكَموقال1/364()الضعفاءفيالمغني)4(

رواتهبهتفرُدحديثهذا:قالثمحديثاوساقمنهببنحميدجدهعن،حصينبنزحرأبي

قالوكذايُعرفون(لا:ولعلها،)هكذايضعونلاالرواةمنوأمثالهم،آبائهمعنالأعراب

التلحيص.فيالذهبي

2(.1)2/5الزوائدمجمع)5(

)6(4/692.

روى:الأزدي"قال:الإصابةفيقال!خهالصحابي،مضرّسبنعروة:والصواببالأصلكَذا*

.)2/471("يقومولا،منهببنحميدعنه

المديني.موسىأبو)7(

)8(4/403.

.52،53ص)9(

(12)



يثبتولملثطعما

إلى"..بعيرعجزعنبنفسهرمىقدغلامإذاالكعبةحاذتفلّما،تجدأعلى

هـاذا،الحرامالمستدإلىانتهيتحتى...نهامةنحورحلي"فهويت:جلهمةقالأن

اعتمدوا:يقولمنهمفقائل،يستسقونّضوضاءلهمارتفعتقد،عزينقريش

وسيمشيخوقال.الأخرُىالثالثةمناةاعتمدوا:يقولوقائل،والعزىاللات

عليهإبراهيمباقيةوفيكمتؤفكونّأنى:الرأيجيدالوجهحسنقسيم

فقامواإيهاً.:قال؟طالبأباعنيتكأنك:لهقالوا؟إسماعيلوسلالةالسلام

الواديقحططالبأبايا:فقالوا...بابهعليهفدققنامعهموقمتبأجمعهم

فلّما،الريحوهبوبالشمسزوالرويدكم:فقالفاستسق،فهلمالغبادوأجدب

عنهنجلتدجنكأنهغلاممعهطالبأبوخرُج،كَادتأوالشمسزاغت

ولاذ،بالكعبةظهرهفألصقأبوطالبفأخذه،أُغيلمةوحولهقتماء،سحابة

فأقبل،قزعةالسماءفيوما،حولهالأغيلمةوبَصْبصتْ،الغلامبأضبعه

الناديوأخصب،الواديلهوانفجرواغدودقهناوهاهناهامنالسحاب

طالب:أبويقولذلكوفي،والبادي

للأراملعصمةاليتاميا()ْربيحشعيرةيخيسلاعدلوميزان

وفواضلنعمهفيعندهفهمهاشمآلمنالهلاّكبهتطيف

()11غيرعائلوزنهصدقووزانّبوجههالغماميستسقىوأبيض

فلّموإلاّ)اللسانّ()12(:فيكمامجهولفهوالمعيطيكانّإنالوليدبنوأبانّ

بحثي.حسبترجمةلهاجدلموجلهمة،أعرفه

)الروضإسحاقابنسيرةفيوكذلك4(4/49)الفتحا"لفالا":البخاريصحيحفيالذي1(.)

مادة.العربالسْانّالشدةفيوالمطعموالغياثالملجأ:والثمال.)3/55(والنهايةوالبداية3/65(

.لفل(

والبداية:السْيرةفيالبيت1(1)

غيرُعائلنفسمنشاهدلهشعيرُةيخسلاقسْطبميزانّ

)12(1/26.

)13(



يثبتولمشاعما

..الُغماميستسقىوأبيض:طالبأبيوقول

ص!.الرسولبعثةبعدقالهابيتاًالثمانينعلىتزيدلهطويلّةقصيدةضمن

قومه،معيركبوهأنّالغرُبدهماءطالبأبوخشي"فلما:إسحاقابنقال

أشراففيوتوددمنها،وبمكانهمكةبحرمفيهاتهـعوذالتيقصيدتهقال

رسولغيرمُسْلمأنهشعرهمنذلكفيوغيرهميخبرهمذلكعلىوهو،قومه

قال.القصيدةوذكر:..فقال،دونهيهلكحتىأبداًلشيءتاركهولا!الله

ينكربالشعرالعلمأهلوبعض،القصيدةهذهمنليصحّماهذا:هشامابن

أكثرها")13(.

جداًبليغةعظيمةقصيدة"هذه:القصيدةأوردأنّبعدكثيرابنقال

فيوأبلغ،السبعالمعلقاتمنأفحلوهيإليهنسبتمنإلايقولهالايستطيع

جميعاً")14(.فيهاالمعنىتأدية

الناسسؤال"باب:صحيحهمنالاستسقاءكتابةفي!البخاريالإمامقال

سمعتدينار،)ابن:قال.علي.بنعمروحدثنا:"قحطواإذاالاستسْقاءالإمام

طالب:أبيبشعريتمثلعمرابن

للأراملعصمةاليتامىلفالبوجههالُغماميُستسقىوأبيض

وأناالمثتاعرقولذكرت"ربماأبيهعنسالمحدثنا:حمزةبنعمروقال

:"ميزابكليّجيشحتىينزلفمايستسقي!النبيوجهإلىأنظر

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالُغماميُستسقىوأبيض

الأحاديثمناسبةذكرهبعدمم!هحجرابنالحافظقال.طالبأبىقولوهو

روايةمنا()الدلائل()ْفيالبيهقيأخرجهماذلكمنوأوضح:البابلترجمة

63(.31/الأنفالروض1(31

31/57(.والنهايةالبداية1(41

(14)



يثبتشاءولمما

رسوليافقالالنبيإلىأعرابيرجل"جاء:قالأنسعنالملائي)16(مسلم

فيه:يقولشعراًأنشدهثم.يغطصبيولابعيريئطلناوماأتيناك،اللّه

الرسلإلاالناسفراروأينفرارناإليكإلالناوليس

"ثم:وفيه،الحديثأسقنا""اللهم:المنبرفقالصعدحتىرداءهيجرفقام

:فقالعليَّفقام؟"قولهينشدنامن،عيناهلقرّتحيّاًطالبأبوكانلو!:قال

..الأبيات"بوجههالغماميستسقى"وأبيض:قولهأردتكأنك،اللّهرستوليا

")17(.للمتابعةيصلحلكنهضعففيهكانوإنأنسحديثوإسناد

اتهمهخثيمبنرشيد(:الدلائل)فيراشدبنأحمدالملائيغيرُمسلمسندهوفي6/411)15(

الحديث.هذاليسلكنه)1/233(الغباسبنيذكرُفيحديثباختلاقالميزانفيالذهبي

..)تقريب(ءالخامسْةمن،ضعيف1()6

-594(.)41294الباريفتح)17(

)15(



يثبتولمشاعما

الفِجَارحربفيص!اشتراكه

قال"سنةعشرينابن!ي!اللّهورسولالفجارحرب"هاجت:إسحاقابنقال

هاجتسنةعشرةخمسأوسنةعشرةأربعفكاللّهرسولبلغفلما:هشامابن

رسولوشهد...عيلانقيسوبين،كنانةمنمعهاومنقريشبينالفجارحرب

أُنَبِّل"كنت:فِد!اللهرسولوقال،معهمأعمامهأخرجه،أيامهمبعضظ!اللّه

.بها)1(((رموهمإذاعدوهمنبلعنهمأردأي.أعماميعلّى

فيكماعنهالذهبيوذكَرها.إسنادبدونالقصةذكَرإسحاقوابن

()3(.والنهاية)البدايةفيكماكثير)2(وابن(الإسلام)تاريخمنالسيرة

الفجار-وذكر-ظ!اللّهرسول"قال:وفيهالواقديعنسعدابنورواه

أكنلمأنيأحبُّوما،بأسهمفيهورميتعمومتيمعحضرتهقد:فقال

.متروكوالواقدي)4("فعلت

للغزالي!(()ْالسيرة)فقهعلىتعليقهفي!هالألبانيالشيخعنهاوسكت

بنمحمدالشيخيذكَرهاولم.(النبويةالسيرة)صحيحفييدرجهالملكنه

عدمعلىفدلّ)6((السيرة)صحيحفي-تعالىاللهحفظه-الطرهونيرزق

ولم:-تعالىاللّهحفظه-العمريأكرمالدكتوروقال.عندهماصحتها

شهدها)7(.ء!كاللّهرسولأنيثبت

023(.)2/922-الأنفالرُوض1()

.61صر،)2(

)3(.2/928

1(.)4/28الطبقات)4(

هـ.7014الثالثةالطبعة71ص)5(

)1/111(.الصحيحةالنبويةالسْيرُة)6(

هـ.0141الأولىالطبعة)7(

(16)



يثبتولمشاعما

تعالىاللّهفلعّل.الفجارحربفيفلااشتراكهيتبتلمأنهيتبينسبقصا

أعلم.واللّهالحرمالأشهرفيوقعتالتيالحربهذهفيالمشاركةمنعصمه

كَالقتال،المفاجرةبمعنيالفاءبكسر"الفِجَار:السُّهيليقال:فائدة

فسميجميعاًفيهففجرواالحرامالشهرفيقتالاًكانأنهوذلك،والمقاتلة

فيالمذكورالبرّاضفجاراخرهاأربعفجاراتللعربوكانتالفجار.

)8(".السيرة

)2/233(.الأنفالروض)8(

)17(



يثبتولمشاعما

بها.!زواجهعندمح!خديجةعمر

أربعينكانّ!لاللهرسولتزوجهالمامح!عمرهاأنّالسيرةكتبفيالمشهور

وستين.خمسبنتكانتتوفيتلماوأنهاسنة،

!لاللّّهرسول"وتزوجها:وفيهالواقديعن)الطبقات(فيسعدابنذلكروى

والواقدي")1(سنةأربعينبنتيومئذوخديجة،سنةوعشرينخمسابنوهو

:إسحاقابنعنبسندهالحاكمروىفقد،ذلكخلافرُويقدبل.متروك

الخبريسندلمإسحاقابنلكنسنة)2("وعشرُونّثمانّتزوجهايوملها"وكانّ

بنتخديّجة"توفيتقال:عروةبنهشامعنبسندهالحاكمساقثم

الذيفإنشاذ،قول"هذا:الحاكمقال".سنةوستينخمسابنةوهيخويلّد!

سنة)3(".ستينتبلغلمأنهاعندي

أبيبخطقرأت()الحاكماللهعبدأبو"قال)الدلائل(:فيالبيهقيوقال

بلغتثمقال:..الزبيرياللهعبدبنمصعبحدثنا:قال،خيثمةأبيبنبكر

أصح)4(".وهو.سنةخمسينويقالسنة،وستينخمساًخديجة

رسولعمركانأنهالحاكمعنالبيهقينقلوهكذا))..كثيرابنقال

خمساًذاكإذعمرهاوكانّ،سنةوعشرينخمساًخديجةتزوجحين!كاللّّه

(".سنة)ْوعشرينخمساًوقيل،وثلاثين

)1(1/132.

.3/002)2(

.3/002)3(

.2/07)4(

رسولتزويجفيجاءماباب:في)الدلائل(فيللبيهقيمانسْبهأرَولم2()2/59والنهايةالبداية)5(

)2/68(.!بخديجةح!الله

(18)



يثبتولمشاعما

كانقال:حزامبنحكيموعن"..س:زوجاتهعنالحديثعند!هوقال

رواهما.سنةوعشرينثمانياًعمرهاكَان:عباسابنوعن.سنةأربعينعمرها

.عساكر)6("ابن

الله!رسولح!منخديجةأتجبت"وقد:الغمريأكَرمالدكتورقال

والغشرين(،الثامنةفيأنها)أيإسحاقابنروايةيرجّحمماإناثوأربعذَكَريْن

".)7(الخمسينقبلالإتجابمناليأسسنّتبلغالمرأةأنّفالغالب

بنعبداللّهبنعبيدةأبيبنت"هندهـ(:256)تبكاربنالزييرقال:فائدة

وسمعت،سنةستينبعدحسنبنحسنبناللّهعبدبنبموسىحملّتزمعة

خمسينبعدولا،قريشمنإلاسنةستينبعدامرأةنحمللا:يقولونعلّماءنا

")8(.عربيةإلا

.2()5/39والنهايةالبداية)6(

.(1/113)الصحيحةالنبويةالسْيرُة)7(

.(/3128)بغدادتاريخ)8(

)91(



يثبتولمشاعما

أيام*ثةلرجل!انتظاره

قال:مَحالنهالحمساءأبيبناللهعبدعنداودأبورواهماالسيرةفياشتهرومما

فيبهاآتيهأنفوعدتهبقيةلهوبقيتْيبعثأنقبلببيعفي!لالنبي"بايعت*

يا:فقال،مكانهفيهوفإذافجئت،ثلاثبعدذكرتثمفنسيت،مكانه

منداودأبورواهوقد."أنتظركثلاثمنذههناأنا،عليشققتلقدفتى

بناللّهعبد[بنأعنالكريمعبدعنبُديلعنطهمانبنإبراهيمطريق

عنالكريمعبدهوهلوالخلاف.الحمساءبناللّهعبدعنأبيهعنشقيق

يحيبنمحمدقالداود:أبوقال؟اللهعبدبنالكريمعبدأواللّهعبد

اللّهعبدبنالكريمعبدعندناهذا(الحديثهذافيداودأبيشيخ)الذهلي

اللّه)1(.أهـعبدبنعلّيعنبلغتيهكذا:داودأبوقال.شقيقبن

العقيليشقيقبناللّهعبدبنالكريمعبد)التقريب(:فيالحافظقال

متهول)2(.:البصري

فيمختلفواحدحديث"له:)التهذيب(فيالحمساءأبيابنترجمةفيوقال

")3(.داودبوأرواه،إسناده

لأبيوعزاها(الإسلام)تاريخمنالسيرةفيالقص!أالذهبيالإماموذكر

داود)4(.

وقال،إسنادهفيواختلفداودأبورواه:الإحياء()نخريجفيالعراقيوقال

أهـ.(.أخطأ)ْإلاطهمانّبنإبراهيمأظنما:مهديابن

34(.13/0المعبود)عونّاشتريتبمعنىمنهبعتأي*

13/933(.المعبود)عونّ.الغِدَةفيبابالأدبكَتاب1()

)2(1/551.

)3(5/291.

82.ص)4(

اهـ)4/2916(.804الأولىالطبعةالغاصمةدار.الدينعلومإحياءأحاديثتخرُيج)ه(

(02)



يثبتولمشاءما

حكفهلعليع!إعالته

جبرُقال:بنمجاهدعنتجيحأبيبناللّّهعبدوحدثني:إسحاقابنقال

منبهوأراده،لهاللّّهصنعومما،طالبأبيبنعليعلىاللّّهنعمةمن"كان

فقالكَثيرة،عيالذاطالبأبووكان،شديدةأزمةأصابتهاقريشاًأنالخير

أخاكإنعباسيا:-هاشمبنيأيسرمنوكان-عمهللعباسظ!اللّّهرسول

بناانطلق،الأزمةهذهمنترىماالناسأصابوقد،العيالكثيرطالبأبا

إليه،فضمهعلّياًأخذط!اللّهرسول"أن:وفيه.."عيالهمنعنهفلنخففإليه

)1(..".إليهفضمهجعفراًالعباسوأخذ

منالذهبيوحذفه،عنهوسكت،إسحاقابنطريقمنالحاكمورواه

التلحيص)2(.

مدلِّس.فهوئجيحأبيابنوعنعنة،الإرسالعلتانالإسنادوفي

عنعاجزاًطالبأبو-حينه-فيوكبيرهاقريشسيديكونّأنويبعد

عننعلمولا.وطالبوعقيلوجعفرعلي:فقطأربعةوهم،أبنائهإعالة

التكسب،علىقادرانالاَخرانفإن،صغيرينوجعفرعليكانّوإذا.البنات

أكبرُوعقيل،سنينبعشرعليأكبرمنكانجعفراًأنّالمؤرخونذكرفقد

)3(.سنينبعشرعقيلأكبرُمنوطالب،سنينبعشرجعفرمن

لا،ة!النبيحجرُفيكَانلكونهالإسلامإلىبادرعلكنهعلّياًبأنوالقول

ومن،السابقينمنكَان!المهجعفراًأنكَما،القصةهذهتصحيحمنهيلزم

تأخرالذيصط!الغباسإسلامعلىإسلامهيتوقفولم،الحبشةإلىالمهاجرين

.بسنواتالهجرةبعدماإلى

)3/7(.الأنفالروض1()

.)6463(رقم)3/666(المسْتدرك)2(

)3/27(.(الإصابة)بهامشالاستيعابانطر)3(

)21(



يثبتولمشاعما

منأولعليّ"كانّقال:صفيعباسابنعنالبربسندهعبدابنروى:فائدة

لأحد؛فيهلامطعنإسنادهذا:قالثم"خديجةبعدالناسمنباللّّهآمن

أسلممنأولقال:عباسابنعن"وثبت:الذهبيوقال(".)4نقلتهوثقةلصحته

(".علي)ْ

إسحاقبنوإسماعيلحنبلبنأحمد"وقال:عبدالبرابنوقال:وأخرى

فيرويماالحسانبالأسانيدالصحابةمنأحدفضائلفييُرْوَلمالقاضي

)6(".النسائيقالوكذا.طالبأبيبنعليفضائل

وكانّ(:حنبلبنأحمد)يعتيغيره"وقال:بقولهذلكمعللاًحجرابنقال

منشيءمنعلمعندهكانمنكلفكان،لهأميةبنيبغضذلكسبب

..)7(".يثبتهالصحابةمنمناقبه

مالمالقضائلمنلعليصحَّإنه:يقللمحنبلبن"وأحمد:تيميةابنقال

قال:أنهعنهنُقلبل،الكذبهذامثليقولأنمنأجلّأحمدبل،لغيرهيصحّ

هذاليسكلاماًأحمدعنهذانقلفيأنمع"لغيرهيروَمالمله"روي

)8(".موضعه

)3/28((الإصابة)يهامشالاستيعاب()4

.462،صالراشدينالخلفاءعهد.الإسلامتاريخ()5

فيترُجمةأطولهي-عنهاللهرضي-عليوترُجمة51()3/(الإصابة)بهامشالاستيعاب)6(

1(.)3/16بسْندهالحاكمأخرجهاأحمدالإمامومقولة.الكتاب

.5(210/)الإصابة)7(

)7/374(.السْنةمنهاج)8(

(22)



يثبتولمشاعما

حم!عنهحارثةبنزيدسبيقصة

الكلبيالسائببنمحمدبنهشامعنبسنده)الطبقات(فيسعدابنروى

نبهانمنطيفيامرأةتزوجشراحيلبنحارثة"كان:قال...أبيهعن

نأبعدالسبيفيزلـدوقوعفيالقصةوذكر."..وزلـداًوأسماءجبلةفأولدها

ورؤيةعكاض!،سوقفيبيعهثم،فزارةبنيمنتهامةمنخيلعليهمأغارت

وفيه،ط!النبيإلىومصيره،له!اخديجةشراءثم،يُبعثأنقبللهف!النبي

قال)1(،القصةآخرإلى..له!ي!النبيتخييرثملطلّبهعشيرتهوبعضحارثةقدوم

جدأَ،منكر"حديث:فوالـدهفينمّامإلىعزاهأنبعد)التهذيب(فيالحافظ

:وقال،ترجمتهفيالصحابةمعرفةفيمندةبناللّهعبدأبوالحافظأوردهوقد

يصرّحلملكنه)2(للحاكمالمستدركفيرأيتهثم.الإسنادبهذاإلايُروىلاإنه

.متروكانوهما،وأبوههشامشيخهفيهسعدابنوإسناد.)3("بتصحيحه

البرفيعبدابنوأخرجهإسناد)4(.دونالسيرةفيإستحاقابنقصتهوذكر

أنتحارثةبنلجبلةقيل:قالالسبيعيإسحاقأبيطريقمن(()الاستيعاب)ْ

فيزيدوقوعقصةذكرثم.قبلهوُلدتوأناخيرمنيزيد:قال؟زيدأمأكبر

بنأبوعمرقال.بعدهاوماوعشيرتهأبيهقدومفيهاوليس،مختصرةًالأسر

حارثةبنوجبلةإستحاقأبيبينيُدخل"وبعضهم:للقصةذكرهعبدالبرقبل

ترجمةفي)التهذيب(فياللّهرحمهحجرابنالحافظوقال."نوفلبنفروة

4(.2)3/الطبقات(1)

لضعفه.التلخيصمنالذهبيوحذفه)3/235(المسْتدرك)2(

عنمستغرببإسناد:وتماممندةلابنعزاهأنبعد)7/87(الفتحفيوقال1/97(.1)التهذيب)3(

مجهولونّإسنادهورجال:..زيدوالدحارثةترجمةفيالإصابةفيوقال.حارثةبنزيدبيتآل

(.)1/792

.)3/9(الأنفالروض)4(

.2(104/)(الإصابة)بهامشالاستيعاب)5(

(23)



يثبتماشاءولم

يسمىكَانكونه.هـأماأعنه)6("فروةعنإسحاقأبيعن"الصحيحجبلة

أَقْسَطُهُوَلآبَائِهِمْدْعُوهُمْ)1بابصحيحهفيالبخاريرواهفهذا،محمدبنزيد

رسولمولىحارثةبنزيدأن!عمرابنعنالتقسيرُ،كتابمنالفهِ(عِنْدَ

لاَبَائِهِمْدْعُوهُمْ)1:القرآننزلحتى،محمدبنزيدإلاندعوهكنّاما!ل!اللّّه

زيد)8(.فضائلباب،الصحابةفضائلفيمسلّمالفهِ!)7(ورواهعِنْدَأَقْسَطُهُوَ

حارثةبنجبلةأخبرني:قالالشيبانيعمروأبيعنبسندهالترمذيوروى

معيابعث:اللهرسوليالهفقلتط!اللّّهرسولعلىقدمتُ:قالزيدأخو

واللّّهاللّّه،رسوليا:زيدقال"أمنعهلممعكانطلقفإنذا"هوقال:زيداً.أخي

التزمذي:قالثم"رأييمنأفضلخيأرأي"فرأيتُ:قالأحداً،عليكأختارلا

بنعليعنالروميابنحديثمنإلانعرفهلا،غريبحسنحديثهذا

)01((.الترمذي)صحيحفيالألبانيأوردهوأهـ.9(مسهز

)11(.الذهبيووافقه،يخرجاهولمالإسنادصحيح:وقالالحاكمواخرجه

.6(21/)التهذيب)6(

.5(1)8/7البخاري)7(

.نووي(15/91)5)8(

(.تحفة1/931.)الترمذيسنن)9(

()8992رقم.1/3231(.)

.)3/237(المستدرك1(1)

(24)



يثبتولمشاعها

الجبالشواهقمنالترديمحاولة

بهبُدىماأول)بابصحيحهالتعبيرمنكتابفي!هالبخاريالإمامروى

كيف!ظعائشةعنبسندهذكرثم(الصالحةالرؤياالوحيمن!داللاللّهرسول

فترةالوحي"وفتر:الحديثاخروفي.مرةأولط!لىاللّهرسولعلىالوحينزل

شواهقرؤوسمنيتردىكيمراراًمنهغداحزنًابلغنافيماط!لالنبيحزنحتى

يا:فقالجبريللهتبدّىنفسهمنهيلقيلكيجبلبذروةأوءفكلّما،الجبال

فإذا،فيرجعنفسهوتقرُّجأشهلذلكفيسكن،حقاًاللّهرسولإنكمحمد

جبريللهتبدىجبلبذروةأوءفإذا،ذلكلمثلغداالوحيفترةعليهطالت

ذلك")1(.مثللهفقال

بلغنا(فيماط"النبيحزنحتى)فترةهنا"وقوله:)الفتح(في!هالحافظقال

أنهيوهمالمؤلفوصنيع،ويونسعقيلروايةعلىمَعْمَرزيادةمنبعدهوماهذا

فقدمَعْمَر،بروايةخاصةالزيادةهذهأنعنديوالذي.عُقيل.روايةفيداخل

بروايةهنامقروناًوأخرجه،بدونها..مستخرجهفينُعيمأبوعُقيلطريقأخرج

روايةفيالزيادةأنّالإسماعيليصرّحوكذلك،لمعمراللّفظأنوبيّنمعمر

طريقمنأيضاً،وأبونعيموغيرهموالإسماعيليومسلمأحمدوأخرجهمعمر،

هوبلغنا""فيما:القائلإنثمبدونها.الليثعنالليثأصحابمنجمعِ

الظاهر،هوهذا:الكرمانيوقالموصولاً.وليسبلاغاتهمنوهو...الزهري

التفسيرفيمردويهابنعندووقعالمذكور،بالإسنادبلغهيكونأنويحتمل

"فترة:ولفظهبلغنا""فيماقولهبإسقاطمَعْمركثيرعنبنمحمدطريقمن

روايةعلىمدرجاًكلهفصارآخرُهإلىمنه"غداحزنامنهاظ!النبيحزنّ

.)2(المعتمد"هووالأول،عائشةعنعروةوعنالزهري

.الباريفتح351-352()1/12()

)2(2(1.)935/

)25(



يثبتولمشاعما

:السابقتانالغلّتّانالزبادةلهذه!هالألبانيالشيخذكروكذا

.شاذةفهيوعُقيل،يونسدونّبهامعمرتفرّد:الأولى

كماالزهريهوإنمابلغنا""فيما:القائلفإنّ،معضلةمرسلةأنها:الأخرى

".)3(..السياقمنظاهرهو

.41صالبوط!أعلىالرُد1والسْيوةالنبويألج!يثعندفاعأ!(

(26)



يثبتولمشاعما

بثبتولمشاعومما

أنهالزبيرآلمولىحكيمأبيبنإسماعيل"حدثني:قالإسحاقأبنرواهما

نأأتستطيع،عمابنأي!:اللّهلرسولقالتأنها!أخديجةعنحُدِّث

جاءكفإذا:قالت.نعمقال:؟جاءكإذايأتيكألذىهذابصاحبكنخبرني

ضلا:اللهرسولفقال،يصنعكان!كماجبريلفجاءه،بهفأخبرني

علّىفاجلسعمابنياقم:قالت،جاءنيقدجبريلهذاخديجهّ،يا:لخديجة

قال:؟تراههل:قالت:محليهافجلسشاللهرسولفقام:قال.اليسرىفخذي

اللّه!رسولفتحول:قالت،اليمنىفخذيعلىفاجلسفتحولْ:قالت:نعم

فتحول:قالت.نعم:قال؟تراههل:فقالت،أليمتىفخذهاعلّىفجلس

هل:قالت،حجرهافيفجلسظ!اللّهرسولفقحوّلقالت،حجريفيفاجلس

فيجالستاللّهورسول،خمارهاوألقتفتحسّرتْ:قال:نعم:قال؟تراه

فو،وأبشرأثبت،عمابنيا:فقالت،لا:قال؟تراههل:لهقالتثم،حجرها

،بشيطانهذاومالملَكإنهاللّه

قد:فقال،الحديثهذاحسنبناللّهعبدحدتتوقد:إسحاقابنقال

سمعتهاأنيإلاخديجةعنالحديثبهذاتُحدِّثحسينبنتفاطمةأميسمعت

فقالت،جبريلذلكعندفذهب،درعهاوبينبينهاكأ!اللّّهرسولأدخلتْ:تقول

بشيطانّ")1(.هوومالملكهذاإن:اللّهظ!لرسول

سماعلهيُعرفلاحكيمأبيبنفإسماعيل،معضلالأولإسحاقابنهـأسناد

إسنادهوكذا.الهجرةقبلوفاتهاكانتمح!اوخديجة،الصحابةمنأحدعن

مرسلة،!ل!النبيبنتفاطمةجدتهاعنروأيتّهاإلحسينبفتفاطمةفإنالآخر

خديجة؟عنفكيف

)الدلائل)2((.فيألبيهقىأخرجهإسحاقابنطريقومن

)2/1383.الأنفالروض)؟أ

أءلأ21/51الألنبوةدلائل!!(

23!أ)



يثبتولمشاعما

وتعقب،القصةهذهفيهذُكَروقد)الضعيفة(منعشرالثالثالمجلدطبعثم

"إسناده:-للطبرانيعزاهأنبعد-:قولهفي!ال!ثيثميالألبانيالشيخ

علتين:وذكَر.."يأتيمالولاكذلك"هو:بقولهحسن")3(.

المديني.نضلةبنسليمانبنيحيىضعف-ا

منه)4(.أوثقهولمنمخالفته-2

يكن"..ولم:جبريلعنط"!لقوله!اعائشةعنمسلمأخرُجوقد:فائدة

("...)ْثيابكوضعتِوقدعليكِيدخل

سلمةأم"يا:!سلمةلأم!لقولهصحيحةفيالبخاريوروى:فائدة

منكنامرأنلحاففيوأناالوحيعليّنزلماواللهفإنه،عائشةفيلاتؤذيني

)6(،
."عيرها

)8/256(.الزوائدمجمع)3(

)7906(.رقمالضعيفةالسْلسْلة)4(

(نووي)7/44لأهلهاوالدعاءالقبوردخولعنديقالما،الجنائزكتاب)5(

فتح(.1)7/70عنهااللهرضيعائشةفضلباب،الصحابةفضائل)6(

(28)



يثبتماشاءولم

سنينبثلاثالسريةالدعوةتحديد

بهواستتر،أمره!هكاللّهرسولأخفىمابينوكان..".:!هإسحاقابنقال

...)1("مبعثهمن-بلغنيفيما-سنينثلاثدينةبإظهارتعالىاللهأمرهأنإلى

.إسناددونّذكرههكذا

عنعمر...بنمحمدأخبرناقال،سعدأيضاًابنالتحديدهذاوروى

منيدعو(!اللهرسول)فكانّ...":قالأبيهعنالقاسمبنعبدالرحمن

الدعاء)2("بظهورأُمرأنإلىمستخفياًسنينثلاثالنبوةعليهنزلتماأول

تابعي.والقاسم،متروكوهو،الواقديهوعمربنومحمد

)3(".سنينأربعسراً!ل!اللّهرسول"دعا:قالت!لاعائشةعنالبلاذُريوروى

بثلاثنحديدهالكن،الأمربدايةفيسريةكانتالدعوةأنريبولا

بهذاعليهاشرعيةأحكامبناءفإنوبالتالي،يثبتلم،أربعأوسنوات

.-أعلمواللّّه-عليهدليللاالتحديد،

)4213(.الأنفالرُوض)1(

1/991(.)الكبرُىالطبقات)2(

32(.)2/2والرشادالهدىسُبلبواسطة،الأشرافأنساب)3(

(92)



يثبتولمشاعما

يساريفيوالقمريمينيفيالشمسوضعوالو

أنهالأخنسبنالمغيرنبنعتبةبنيعقوب"وحدثبى:!هإسحاقابنقال

!طاللهرسولإلىبعث،)1(المقالةهذهطالبلأبيقالواحينقريشاًأنّحُدِّث:

للذي،وكذاكذا:ليفقالواجاؤونيقدقومكإنّ،أخيابنيا:لهفقال

أطيق.مالاالأمرمننحملبىولا،نفسكوعلىعليّفأبق،لهقالواكانوا

عنضعفقدوأنه،ومسلمهخاذلهأنهفيهلعمهبداقدأنه!لااللّهرسولفظن

فيالشمسوضعوالوواللّه،عمّياة!ك:اللّهرسولقال.معهوالقيامنصرته

فيهأهلكأواللّه،يظهرهحتىالأمرهذاأتركأنعلىيساريفيوالقمريميبى

أبوناداهولىفلما،قامثمفبكى!لاللّهرسولاستعبرثم:قال.تركتهما

اذهب:فقال،في!لاللهرسولعليهفأقبل:قال،أخييابنأقبل:فقال،طالب

أبداً)2(".لشيءأسلمكلافواللّه،أحببتمافقل،أخيبنيا

منهذاعتبةبنيعقوب،معضلضعيفإسناد"وهذاووالألبانيالشيخقال

طريقاًللحديثوجدتُوقد،ومائةوعشرينثمانّسنةمات،التابعينأتباعثقات

بلفظ:لكن،حسنبسندأخرى

يعبى،شعلةمنهاليتشعلواأنعلى،ذلكلكمأدعأنّعلىبأقدرأنا"ما

وقال،التخريجفي)الصحيحة(:علّىووالألبانيالشيخوأحال)3("الشمس

وابن...البختريجعفرأبو"رواه:الأخيرالحديثهذانخريجفيهناك

طلحةأخبرنابُكير،بنيونسعنكلاهماوغيرهيعليأبيطريقمنعساكر

"جاءت:قالطالبأبيبنعقيلحدثبى:قالطلحةبنموسىعنيّحيبن

فلمأخيكابنمناستنهيناكقدوإنافينا،ومترُلةوشرُفاًسناًلكإنطالبأبا"يا:قولهموهي)1(

تكفّهحتىآلهتنا،وعيبأحلامنا،وتسفيهابائنا،شتممِنْهذانصبرُعلىلاواللهوإناعنا،تنهه

)3/45(.الأنفالروض".لهقالواكَصاأو،الفريقينأحديهلكحتىذلك،فيوإياكننازلهأوعنّا،

4(.)3/6الأنفالروض)2(

هـ"6041الثالثةالطبعة.9.9الحديثرقم.الضعيفةالأحاديثسلسْلة)3(

)03(



يثبتولمشاعما

مسجدناوفي،نادينافييؤذينا؟أحمدأرأيتَ:فقالواطالبأبيإلىقريش

:يافقال،بهفأتيتهفذهبت،بمحمدائتني،عقيليا:فقال،أذاناعنفانهه

عنفانته،مسجدهموفي،ناديهمفيتؤذيهمأنكزعمواعمكبنيإنّأخيابن

اللّّه!رسولفحلّق:رواية)وفيببصرهظ!اللّّهرسولفلحظ:قال.ذلك

أخي.ابنماكذب:طالبأبوفقالقال()فذكره:فقالالسماءإلى(ببصره

."فارجعوا

بنيونسوفي،مسلمرجالكلهمرجالهحسنإسناد"هذا:)الألباني(قلت

اهـ4(".يضزلاكلاميحيبنبُكيروطلحة

"رواه:عقيلحديثعنوقال،السيرةفيالخبريْن!الذهبيالإماموذكر

(".)ْيونسعنكُريبأبيعن()التاريخفيالبخاري

!)6(.حجرابنالحافظوحسّنه

29.رقمحديث1()1/47الصحيحةالأحاديثسلسلة)4(

.941ص.الإسلامتاريخ)5(

1(.)4/29العاليةالمطالب)6(

131(



يثبتولمشاعما

محمد!بدلالوليدبنعُمارةطالبأبيعلىقريشعرضُ

خذلانأبىطالبأباأنعرفتحينقريشاًإن"ثم:ممطهإسحاقابنقال

إليهمشوا،وعداوتهمذلكفيلفراقهموإجماعه،هـاسلامه!اللّّهرسول

جئناكقدطالبأبا"يابلغنا:فيمالهفقالوا،المغيرةبنالوليدبنعمارةومعهم

وعقله،نصرهلكفهو،ونهادةوشباباًجمالاً،الوليدبنعمارةقريشبفتى

دينكفارقالذيهذا،اخيكابنوبينبينناوخلّفيه،لاتُنازع،ولداًفانخذه

لنقتله،،كرجلرجلفإنما،أحلامهموسفّه،قومهجماعةوفرّقاتائك،ودين

طالب:أبولهمفقال".مغبةالأمورعواقبفيوأفضل،للعشيرةأجمعذلكفإن

أخيابنوأعطيكم،لكمأغذوهابنكمتعطوني،أنصفتمونيما"واللّّه

لمولدهافقدتإذاالناقةأنتعلمونأفلاأبداً.يكونّلاواللههذا!تقتلّونه

أنصفك"لقد:منافعبدبننوفلبنعديبنالمطعملهفقال؟"غيرهإلىنحنّ

للمطعمطالبأبوفقال".منهمذلكتقبلأنتريدأراكوما.طالبأباياقومك

ومظاهرةخذلانيعلىأجمعتقدولكنك،أنصفونيما"والله:عديبن

لك)1(".بدامافاصنععلّي،القوم

إسناد.بدونإسحاقابنساقهمرسلوهذا

وذكرها.الواقديعمربنمحمدشيخهعن)الطبقات()2(فيسعدابنرواهو

.إسحاقابنعن()3()السيرةفيالذهبي

منقومهدينعلى(طالب)أبواستمراره"وكانكثير!:ابنقال:فائدة

أبوطالبأسلمكانلوإذا،الحمايةمنلرسولهصنعهومما،تعالىاللّّهحكمة

يهابونهكانواولا.ولاكلّمةوجاهةقريشمشركيعندلهكانلما

.133ص.اللهحميدمحمدتحقيق،إسحاقابنسيرُة)1(

)2(/1202.

.152صر،)3(

(32)



ينبتشاءولمما

يخلّقوربك،إليهبالسوءوألسنتهمأيديهمولمدوا،عليهولاجترؤا،ويحترمونه

ويختار)4(".يشاءما

تعالىلهلماالإيمانلهاللهيقدّرلمهذامع..ولكن":آخرموضعفي!هوقال

يجبالتيالدامغةالبالُغةالقاطعةوالحجة،العظيمةالحكمةمنذلكفي

للمشركينالاستغفارمنعنهاللهنهاناماولولالها،والتسليمبهاالإيمان

(".)ْعليهوترحمناطالبلأبيلاستغفرنا

4(.1)والنهايةالبداية)4(

1(.)3/26والنهايةالبداية)5(

(33)



يثبتولمشاعط

إلهك؟الجُعَلأهذا

قلتجبيرقال.بنسعيدجُبيرعنبنحكيم"وحدثنيمملاهـ:إسحاقابنقال

منءَ!اللّهرسولأصحابمنيبلغونّالمشركونّ"أكانّ:عباسبنلغبدالله

ليضربونّكانو!إنّواللّهنعم:قال؟دينهمتركفيبهيُعذرونّماالُغذاب

الضُّرشدةمنجالساًيستّويأنّيقدرماحتىويعطشونهويجيعونه،أحدهم

إلهكوالعزى:آللاتلهيقولوا،حتىالفتنهّمنماسألوهيعطيهمبه،حتىنزلالذي

ألجُعَلاهذا:لهفيقولونّبهمليمرّالجعلإنّنعم،حتى:فيقول؟اللّهدونّمن

جَهْده)1(".منيبلغونّممامنهمافتداءً،نعم:فيقول؟اللهدونّمنإلهك

شيبةبنويعقوب،أحمدضعّفهفقد،الأئمةفيهجبيرتكلمبنوحكيم

محله:زرعةأبووقال.متروك:الدارقطنيوقال،وغيرهمحانموأبو

)2(.الصدق

ما:منهاأحاديثالتعذيبمنالصحابةلقيهمافيالحديثهذاعنويغتي

مم!مسعودابنعنالصمحابة()4()فضائلوفي)المسند()3(فيأحمدالإمامرواه

وأمّهوعماربكروأبو،!اللهرسول:سبعهّإسلامهأظهرمنأول"إنّقال:

طالب،أبيبعمهاللّهفمنعهض!اللّهرسولفأما،وا!لقدادوبلالوصهيبسمية

فألبسوهمالمشركونّ،فأخذهمسائرهموأمابقّومه،اللّهفمنعهبكرأبووأما

ماعلّىواتاهموقدإلاإنسْانمنهمفما،الشمسفيوصهروهمالحديد،أدراع

فأعطوه،قومهعلىوهاناللّّهفينفسهعليههانتفإنه،بلالإلا،أرادوا

أيضاًوروأه.أَحدٌ"أَحدٌ:يقولوهو،مكةشعاببهيطوفونّوأخذواالولدانّ،

.2(0)3/2الأنفالروض1()

.4(4-446)2/5التهذيب)2(

.3832رقمحديث31()5/9المسْند)3(

.عباساللّهوصيالمحققوحسنه)1/223-224()4(

(34)



يثبتولمشاعما

وصححه.وغيرهم)ألدلائل)7((فيوألبيهقي،وصححه)6(والحاكم(،)ْماجهابن

والغودة)11(،،ا(والوادعي)ْ)9(،الألبانيوحسنه،شاكروأحمد)8(،الذهبي

1(.والحميّد)2

.(13/5)المقدمة()5

الذهبي.ووافقه32(.)3/المستدرك)6(

281-282(.)2/النبوةدلائل)7(

.18ص،النبويةالسيرُةالإسلامتاريخ)8(

.121سالنبوبةالسْيرُةوصحيح3()1/.ماجهابنسننصحيح)9(

43(.،)2/28الصحيحينفيليسمماالمسندالصحيح1().

1(.1/36)الأولونالغرياء1(1)

1(.)4/389الملقّنلابنالحاكمعلىاستدرادًالذهبيمختصرُ)12(

)35(



يثبتولمشاعما

هذا؟جوارأيمنافعبديابني

محمدأخبرناقال:سعدابنأخرجهماالنبويةالسيرةفييثبتولمشاعوممّا

شرّبين"كنتُ:فياللّهرسولقال:قالت!عائشةعنأخبرنا...عمربن

فيطرحانهابالفروثليأتيانكاناإنمُعيط،أبيبنوعقبةلهبأبيبينجاريْن،

بابي،علىفيطرحونهالأذىمنمايطرحونببعضليأتونّإنهمحتى،بابيعلى

يلقيهثم!هذاجوارأيمنافعبدبنييا:فيقول!د!لاللّهرسولبهفيخرج

)1(".بالطريق

.متروكالواقديهوسعدابنوشيخ

الأثرهذامثلإلىبحاجةوليست،الصحيحةبالأحاديثثابتةفيلهقومهوأذيّة

جداً.الضعيف

2(.1/01)الطبقات(1)

(63)



يثبتولمشاعما

تنصّركير؟هلجحشبنعبيدالله

الحبشة،أرضفيتنصّرقدجحشبنعبيداللّهأنّالسيرةكتبفياشتهر

صحيح؟بسندردتهثبتتفهل!حبيبةأمزوجهمعإليهاهاجرقدوكانّ

ورقةوهم:للأصنامقريشعبادةاعتزلمنبعضذكرفيحم!هإسحاقابنقال

نفيل،بنعمروبنزيدوالحويرث،بنوعثمانّجحشبناللّهوعبيد،نوفلبن

دينأخطؤوالقد،شيءعلىقومكمماواللّه"تعلمونّ:لبعضبعضهمفقال

ينفع؟ولايضرولا،يبصرولايسمعلا،بهنطيفحجرما،إبراهيمأبيهم

البلدانّفيفتفرقوا،شيءعلىأنتمماواللّهفإنكم،لأنفسكمالتمسوا

فيفاستحكمنوفلبنورقةفأما،إبراهيمدين،الحنيفيةيلتمسونّ

حتىالالتباسمنعليههوماعلىفأقامجحشبناللّهعبيدوأما...النصرانية

أبيبنتحبيبةأمامراتهومعه،الحبشةإلىالمسلمينمعهاجرثم،أسلّم

نصرانياً".هناكهلكحتى،الإسلاموفارق،تنصَّرقدمهافلمامسلّمةسفيانّ

كانّ:الزبيرقالبنجعفربنمحمد"فحدثني:إسحاقابنقالثم

منهنالكوهم!اللّهرسولبأصحابيمرّ-تنصرحين-جحشبنعبيداللّه

البصر،تلّتمسونّوأنتمأبصرناأي،وصأصأنمفقّحنا:فيقول،الحبشةأرض

بعد.0.)1(".تبصرواولم

سنةمات،ثقةوهوالعوامالزبيربنبنجعفربنمحمدهناإسحاقابنوشيخ

لقاءمنهالأحديثبتلمطبقةوهي،السادسةالطبقةمن،ومائةعشرةبضع

بنجعفرقدومفي-إسحاقابن-ذكرهثم.فالخبرمرسل،الصحابةمنأحد

قال:عروةالزبيرعنبنجعفربنمحمد"حدثني:فقالالحبشةمنطالبأبي

تنصر،الحبشةأرضقدمفلما،مسلماًالمسلمينمعجحشبناللّهعبيد"خرج

بنعبيداللّهردّةدعوى"تحقيق:بعنوان.4231شوال،182رقمعدد،البيانمجلةفيئشرُ*

جحش

.)2/347(الأنفالروض1()

(37)



يثبتولمشاعما

صحيحسندوهذا.سبقماتحووذكر2(")بالمسلمينمرّإذافكان:قال

جحش.ابنتنصرفيوردماأصحّوهو.مرسللكنه

فيفياللّهرسولتزوج"ثم:فقال!حبيبةأمطفيالنبيتزويجفيأيضاًوذكره

بن[عبيداللّهاعبداللْهعندقبلّهوكانت،سفيانأبيبنتحبيبةأم،زينببعد

والخبرهنا...)3(".إسلامهبعدتنصروقد،الحبشةبأرضعنهافمات.جحش

إسناد.بدون

حدثناعمر،بنمحمدأخبرُنا:فقال)الطبقات(فيسعدابنالقصةوروى

قال:العاصبنسعيدبنعمروبنإسماعيلزهيرعنبنعمروبناللهعبد

أشوهه،وصورةبأسوأزوجيجحشبنعبيداللّهالنومفيرأيت:حبيبةأمقالت

حبيبةأميا:أصبححيثيقولهوفإذا،حالهواللّهتغيّرتْ:فقلتُ،ففزعتُ

ثمبها،دِئتُقدوكَنت،النصرانيةمنخيراًديناًأرَفلمالدينفينظرتإني

خيرلك.ماواللّه:فقلّت،النصرانيةإلىرجعتقدثممحمددينفيدخلّت

مات)4("...حتىالخمرعلىوأكبَّبها،يحفلفلّمله،رأيتُالتيبالرؤياوأخبرُتُه

"وكانتعحبيبةأمذكرعندفقال!لالنبيأزواجعددذكرفيأيضاًورواه

إلىوهاجرأسلمقدوكان،جحشبناللهعبيدعند!لاللّهرسولقبل

(".)ْالنصرانيةعلىهناكفمات،وتنصرارتد،ثم..الحبشة

علمه.سعةعلىمتروكوهو،الواقديهوالخبريْنفيسعدابنوشيخ

وتنصرافتتنثم"..:وفيهمرسلاًالزهريعن)المستدرك(فيالحاكمورواه

.."6(.تتنصّزأن.وأبت..حبيبةلأمالإسلاماللّهوأثبت،نصرانيوهوفمات

)6/538(.الأنفالروض)2(

.241ص.اللهحميدمحمدتحقيق،إسحاقابنسيرُة)3(

)8/79(.سعدابنطبقات)4(

)5((8/218).

----.21()4/المسْتدرك)6(

(38)



يثبتولمشاعما

سعد.ابنكرواية)7(،حبيبةأمرؤياوفيه،الواقديطريقمنموصولاًورواه

سعيدبنيحي"قال:!هالذهبيالإمامقال)8("ضعيفةالزهري"ومراسيل

نأقدرماوكل،حافظلأنه،غيرهمرسلمنشرٌّالزهريمرسل:القطان

مراسيل)الذهبي(:قلت.يسميهأنيحبلامنيَتركوإنما،سَمّىيُسمّي

أنهبهنظنأنيسوغولا،إثنانمنهسقطقديكونلأنه،كالمعضلالزهري

عنعجزولمالأوضحهصحابيعنعندهكانولو،فقطالصحابيأسقط

الزبيرابنوعروة،المسيببنسعيدكمرسلالزهريمرسلعدّومن...وصله

)9(".وتحوهقتادةكمرسلنعم،يقولمايدرِلمفإنه،وتحوهما

في!ل"اللّهرسولأزواجعنالخبر))ذِكْر:ء،تاريخهفيعلةالطبريالخبرروىو

وحاول!ثازوجها،"فتنصر:حبيبةأمذكرعندوفيهمرسلاًمحمدبنهشامعن

والخبرا(")ْالنصرانيةعلىزوجهاومات،دينهاعلىوصبرت،فأبتتتابعهأن

رافضيوهوالكلبيالسائببنمحمدبنهشامعنفإنه،إرسالهعنفضلاً

نأظننتما،ونسبسمرصاحبكان"إنما:علةأحمدالإمامقالمترُوك.

أيضاً.الكلبيابن)12(عنتاريخهالأثيرفيابنونقلهعنه)11("يُحَدِّثُأحداً

عروةعنالأسودأبيعنليهعةابنطريقمن)الدلائل(في!هالبيهقيورواه

الحبشةبأرضمات،جحشبناللّهعبيد:خزيمةبنأسدبني"ومنقال:

عليهافخلف،رملةواسمها،سفيانأبيبنتحبيبةأمامرأتهومعهنصرانتِاً

فيهوالخبر..)13("الحبشةبأرضعفانبنعثمانإياهاأنكحه!ل!،الفهرسول

)4/22()7(.

1(.1)4/1الحبيرا)التلخيصفيالحافظقاله)8(

)5/338-933(.النبلاءأعلامسير)9(

)2/213(.الطبريتاريخ1()0

)6/691(.الميزانلسان1()1

2(.01)2/التاريخفيالكامل1()2

4(.06)3/النبوةدلائل1()3

(93)



يثبتولمشاعما

كَثيرط:ابنقال،غرابةفيههناوالمتن.لهيعةابنوضعف،الإرسال؟علتان

إلىرجعقدكانعثمانلأن؛فغريبمنهزَوَّجَهَاعثمانأنعروةقول"وأما

.)14("رقيةزوجتهوصحبتهالمدينةإلىهاجرثمذلكقبلمكة

الأثيرابنولا)الاستيعاب(البرفيعبدابنلهيُترجملمجحشبناللّهوعبيد

فيكًنههعبداللّهأخيهترجمةوفي(.)الإصابةفيحجرابنولا(الغابة)أُسدفي

)الاستيعاب(فيقالفقدعبدالبرابنأما،شيئاًحجرابنيذكرلم()الإصابة

المهاجرينمنجحشبنعبدأحمدأبووأخوههووكان"..:عبداللّهترجمةفي

بأرضتنصرجحشبناللّهعبيدوأخوهما،الهجرتينهاجرمن4ّالأوليين

ابنذكروكذاا(((..)ْحبيبةأمامرأتهمنهوبانتنصرانياًبهامات،الحبشة

عبداللّه.ترجمةالأثيرفي

زوجهاتنصر"لما:حجرابنقال:)الإصابة(في!حبيبةأمترجمةوفي

بنإسماعيلظريقمنسعدابنفأخرج،فارقها،الإسلامعنوارتدعبيداللّه،

عنسعدابنأوردهاالتيالقصةوذكرقال...)16("الأمويسعيدبنعمرو

وسبقت.،الواقدي

قال:بلاللهعبيدتنصّرالحافظيذكرلم)التهذيب(فيترجمتهاوفي

رسولفتزوجهاومات،هناكجحشبنعبيداللّهزوجهامعالحبشةإلى"هاجرت

في)السير)فيصطهالذهبيوقالسبع)17("سنةوقيلست،سنة،هناكوهيط!اللّه

وردّةحمك!ارؤياهاوذكرأخبرنا:الواقديأخبرناسعد)ابنكَ!حبيبةأمترجمة

النكارة.وجهطهيبينولم)18("منكرة"وهي)الذهبي(:قالثمزوجها،

1(.)4/43والنهايةالبداية1()4

2/263(.،الإصابة)بهامشالاستيعاب1()5

2(.49/9)الإصابة(1)6

7(1)219/14.

221(.)2/النبلاءأعلامسير)18(
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ط!نكاحهفيالصحيحةالرواياتأنصتيحغيرخبرردتهأنيرجّحومما

منصحيحبسندأحمدالإمامروىفقد،ذلكمنتذكَرشيئاَلم!احبيبةبأمِّ

جحشبناللّهعبيدنحتكانتحمك!"أنهاحبيبةأمِّعنعروةعنالزهريطريق

بأرضوانهاحبيبةأمِّتزوجظوواللّهرسولوأن،فماتالنجاشيأتىوكان

أيضاًورواه)91("آلافأربعةوأمهرها،النجاشيإياهزوّجها،الحبشة

.()21والنسائيبوداود)02(،أ

لعدة،تثبتلمجحشبناللهعبيدردةقصةأن-أعلموالله-يتبينسبقمما

منها:أدلة

والمرسل،الواقديطريقمنفالموصول،متصلصخيحبسندتُروَلمأنهاا-

الاحتجاجيرىمن)عندبالمرسلتحتجأنّيمكنولا،الزبيربنعروةعنجاء

.بالردة!الأولينالسابقينأحدعلىالحكمفيها،كهذهمسألةفيبه(

زوجهاردةتذكرلمحبيبةيأمظلملزواجهفيالصحيحةالرواياتأن2-

والنسائي.داودوأبيأحمدعندالسابقةالروايةفيكما،السابق

هاجرممّنوهو،دينهعنللإسلامالأولينالسابقينأحديرتدّأنيبعدأنه-3

!نجحشبنعبيداللّهأنخاصة.غريبةبعيدةأرضإلىزوجهمعبدينهفراراً

الحنيفية-وغيره،ورقةمعوالتماسه،الأصنامعبادةمنقريشعلّيهماهجر

ابنروايةوفي-البحثهذاأولالواردةسند()بدونإسحاقابنروايةفيكما

أنّومعلوم،الإسلامقبلبالنصرُانيةدانقدكانأنه(الواقدي)عنسعد

،نصارىويهودمنالكتابأهلعندمعروفةكانت!الرسولببعثةالبشارة

لدينعنهيرتدثميعتنقهأنالجديدالدينيترقبرجلمنيتصورفكيف

.017()16/الرُبانيالفتح1()9

.(6/137المعبود)عون2(390)رقمالصداقباب،النكاحكتاب2(.)

(07)2/5النسْائيصحيح،الألبانيوصححه1()6/91الأصدقةفيالقسط،النكاحكتاب)21(
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وردة،سبعوتحيل،ستسنةفيكانحبيبةبأمِّط!رالنبيزواجأنكما؟منسوخ

وظهرفيهاعلاقدالإسلامكانمرحلّةوهيبفترةذلكقبلالمزعومةعبيداللّّه

الكفر،ويبطنالإسلاميظهرمنهناكأصبحبل،الغربيةالجزيرةخارجحتى

المنافقين.كحال

ضمنسألهأن-مشركاًذاكإذ-وكانّسفيانأبيمعهرقلحوارفي-4

أبوفأجاب؟فيهيدخلأنبعدلدينهسخطةمنهمأحديرتدّ"هل:سؤالاته

منللنيلفرصةسفيانأبولوجدهاقنصرقدعبيداللّّهكانّولولا":سفيان

لامدة!منهونحنلا،:قلت؟يغدر"فهللتتُئللمافعلكما.ودعوتهطال!لىالنبي

غيرهذاشيئاًفيهاأُدخلكلمةنمكنيولم:قالفيها.فاعلهوماندري

صحتلو-عبيداللهبردةيعلملمسفيانّأبابأنالقوليمكنولا)22("الكلمة

حبيبة.أمزوجهوالدلأنه-ردته

السابقينومنبل،ط!لاللهرسولأصحاببأحدمتعلقةفالمسألة،وبعد

فلاردتهبخبرالسندصحّفإنّ،كانّماعلىكانمابقاءوالأصل،الأولين

نصوصفإنّيثبتلموالسندأما،معقلنهربطلاللهنهرجاءوإذا،كلام

صحابياًالمسلّمهذاكانإذافكيف،المسلمعرضعنبالذيثحافلّةالشريّعة

.؟السابقينومنبل

كثيرفيبنسعيدحدتتا:قال،)23(صحيحه!ؤحبانابنأخرجوقد:تتمة

عائشةعنعروةعنشهابابنعنمسافرابنعنالليثحدثناعفيرقال

امرأتهوهيسفيانّأبيبنتحبيبةبأمجحشبناللّّهعبيدهاجرثم":قالت

إلىأوصىالوفاةحضرتهفلما،مرضالحبشةقدمفلما،الحبشةأرضإلى

.فتح(1/24)الوحيبدءكتاب،البخاري2()2

)23()13/386(.
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بنشرحبيلالنجاشيمعهاوبعث،حبيبةأماللّهرسولفتزوجض!،اللْهرسول

".حسنة
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تنصّر؟هلعمروبنوالسكران

فيهايرولمأنهذلك،بكثيرسابقتهادونّالقصةهذهشهرةكانتو!ان

)الإصابة(فيالحافظلهترجموقد-أعلمفيما-ضعيفولابل،صحيحشيء

ذكره،عمروبنسهيلأخوشمس...عبدبنعمروبن"السكران:فقال

إلىرجعأنهوزادإسحاقابنقالوكذا،الحبشةمهاجرةفيعقبةبنموسى

أبووزعم...زمعةبنتسودةزوجتهبعدهص!النبيفتزوج،بهافماتمكة

ء)1(
أصح،الأول:البلاذريوقال،وماتبهافتنصّرالحبشةإلىرجعانهعبيدة

.)2("بالحبشةماتإنه:ويقال

.تنصّرهعنشيئاًيذكر)الاستيعاب()3(ولمالبرفيعبدابنلهوترجم

هاجرمن"تسميةعن:الحديثعندلردتهذكزإسحاقابنسيرةفيوليس

بنتسودة!ل!النبي"نزويجعنحديثهفيبلمكة)4("منالحبشةأرضإلى

زمعةبنتسودةخديجةبعد!اللّهرسولتزوج"ثم-سندبدونّ-!قال"زمعة

ابنوكان،عمروبنسهيلأخي،عمروبنالسكرانعندقبلهوكانت

عنهافماتمكةقدمثم،الحبشةأرضإلىفهاجربكرُ،وهيتزوجهاعمها،

.("!ل!)ْاللّهرسولفتزوجهابمكةمسلماً

ذكرعندلاو،ردّنهعنشيءسعد)6((ابن)طبقاتمنترجمتهءوليس

ولا)السير)فيالذهبيذلكمنشيءإلىيشرولم!د!د)7(.النبيأزواجفي!سودة

"ذكْرُ:تاريخهءحملا"الطبريجريرابنوقال!)البداية(كثيرفيابنتلملِذه

.هـ(902)تالمثنيبنمَعْمَر)1(

.)5712(الإصابة)2(

.1()2412الإصابةبهامش)3(

156(.)صاللهحميدمحمدتحقيق،إسحاقابنسيرُة)4(

اللّه.حميدتحقيق.238ص)5(

)6(41402.

)7(8/52.
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قدثيباً،امرأةكانتفإنهاسودة"وأما..((.ظ!اللّهرسولأزواجالخبرعن

بنعمروبنالسكرانّ-!ل!النبيقبلزوجهاوكانزوج،ة!النبيقبللهاكانّ

ولمبها)8("وماتفتنصّرالحبشةمهاجرةمنالسكرانوكان-عبدشمس

لذلك.سنداً!هيذكر

.متروكوالكلبي)9(،خبرتنصرهالكلبيابنالأثيرعنابنوساق

أجدهلم،السكرانتنصّرفيعبيدةأبىعن()الإصابةفيالحافظذكرهوما

بنمعمرعبيدةلأبيا(()ْوأولادهص!النبي)أزواج:كتابوهو،مظنتهفي

بنتسودةعنحديثهعند،السكرانردةعنشيئاًيذكرلمحيث،المثني

.!زمعة

21(.)2/1الطبريتاريخ)8(

2(.0)2/9التاريخفيالكامل)9(

.بديوييوسفتحقيقهـ.0411،بيرُوت،الترُبيةمكتبةدارطبع1()0
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الأراشيقصة

الثقفي،سفيانّأبىبنعبداللّهبنالملّكعبد"حدثني:!إسحاقابنقال

بإبل-إراشة:ويقال-هشامابنقال-إراشمنرجلقدم:قال،واعيةوكان

وقفحتىالأراشيفأقبل،بأثمانهافمطله،أبوجهلمنهفابتاعها،مكةله

معشريا:فقال،جالسالمسجدناحيةفي!اللهورسول،قريشمننادٍعلى

ابنغريبرجلفإني،هشامبنالحكمأبيعلىيؤدّينيرجلمن،قريش

الرجلذلكأترى:المجلسذلكأهللهفقال؟حقيعلىغلبنيوقد،سبيل

منجهلأبيوبينبينهيعلمونلِمَا،بهيهزؤنوهم-!اللّهلرسول-الجالس

عليه.يؤديكفإنه،إليهاذهب-العداوة

أباإنّاللّهعبديا:فقالضِلااللّهرسولعلّىوقفحتىالأراشيفأقبل

وقد،سبيلابنغريبوأنا،قِبَلهليحقعلّىغلبنيقدهشامبنالحكم

ليفأشاروا،منهحقيلييأخذ،عليهيؤدينيرجلعنالقومهؤلاءسألتُ

ءَ!،اللهرسولمعهوقام،إليهانطلّققال:.اللهيرحمكمنهحقيليفخذ،إليك

يصنع.ماذافانظراتبعه:معهمممنلرجلقالوامعهقامرأوهفلما

قال:هذا؟من:فقال،بابهعليهفضربجاءهحتىص!اللهرسولوخرجقال:

:فقال،لونهانتقعقد،رائحةمنوجههفيوماإليهفخرجإليّ،فاخرجمحمد،

فدخلقال:له،الذيأعطيهحتىتبرحلا،نعمقال:حقه،الرجلهذاأعط

للأراشي:وقالظَلااللهرسولانصرفثمقال:،إليهفدفعه،بحقهإليهفخرج

اللهجزاه:فقال،المجلسذلكعلىوقفحتىالأراشيفأقبل،بشأنكالحقْ

فقالوا:معه،بعثواالذيالرجلوجاءقال:حقي،ليأخذواللّهفقدخيراً،

بابه،عليهضربأنّإلاهوماواللّه،العجبمنعجباًقال:؟رأيتماذا!ويحك

حتىتبرحلانعم،:فقالحقه،هذاأعطله:فقال،روحهومامعهإليهفخرج

جهلأبويلبثلمثمقال:.إياهفأعطاهبحقهإليهفخرجفدخلحقه،إليهأُخرج

:قالقط،صنعتمامثلرأيناماوالله؟مالك!ويلك:لهفقالواجاء،أنّ
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ثمرُعباً،فمُلئتصوتهوسمعت،بابيعليضربأنإلاهوماوالله،ويحكم

قَصَرته،ولا،هامتهمثلرأيتما،الإبلمنلفحلاًرأسهفوقوإنّ،إليهخرجتُ

لأكلني)1(".أبيْتُلوواللّهقط،لفحلأنيابهولا

)2((والتعديل)الجرحفيحانمأبىابنلهترجمإسحاقابنشيخوعبدالملّك

الخبرمرسل.إنثم.عنهوسكت

عنها)3(.وسكت،إسحاقابنكثيرعنابنوذكرها

.371()3/الأنفالرُوض1()

)2(.5/354

(4)3/5والنهايةالبداية)3(
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جهللأبيعرضالذيالفحل

قديممكة)1(أهلمنشيخحدثنيقال:إسحاقابنبكيرعنبنيونسقال

فيطويلةقصةوذكر!كنهعباسابنعن،عكرمةعنسنة،وأربعينبضعمنذ

قالصلااللهرسولعنهمقام"...فلما!ي!والرسولمكةكفاربينمفاوضة

وشتمدينناعيبمنترونماإلاأبىقدمحمداًإنّقريشمعشرياجهل:أبو

مابحجرغداًلهلأجلسنّاللّهأعاهدهـانيالهتنا،وسبأحلامناوتسفيهآبائنا

وأذلكعندفأسلموني،رأسهبهفضتتصلاتهفيسجدفإذا،حملهأطيق

لشيءنسلمكلاواللّهقالوا:لهم.بداماعبدمنافبنوذلكبعدليصنعامنعوني،

جلسثموصف،كَماحجراًأخذجهلأبوأصبحفلماتريد.لمافامضأبداً،

رسولوكانّيغدو،كَانّكما!ل!اللّهرسولوغدا،ينتظره!اللّهلرسول

الأسودالرُكنينبينصلّىصلىإذاوكانّالشامإلىوقبلتهبمكة!د!اللّه

وقد،يصلي!اللّهرسولفقام،الشاموبينبينهالكعبةوجعل،واليماني

رسولسجدفلما،فاعلجهلأبوماينتظرونأنديتهمفيفجلّسواقريشغدت

متهيباًرجعمنهدناإذاحتى،تحوهأقبلثمالحجرجهل()أبواحتمل!ض،الله

قذفحتى،حجرهعلىيداهيبستقدمرعوباً،تغيرلونهقدمنتقعاً)منهزماً(

الحكم؟أبايامالكفقالواقريشمنرجال)إليه(وقامتيده،منالحجرُ

دونهليعرضمنهدنوتفلما،البارحةلكمقلتمالأفعلإليهقمت:فقال

فهمّ.قطلفحلأنيابهولا،قصرتهولاهامتهمثلرأيتماواللّه،الإبلمنفحل

لوجبريل"ذاكقال:شاللهرسولأنليفذكر:إسحاقابنقال"يأكلنيأن

.)2("لأخذهدنا

ابنمولىعكرمةعنجبيرُ،بنسعيدعنالعلمأهلبعضحدثنيكَما:الأنفالروضفي)1(

(153)صمصرأهلمنشيخ:للذهبيالسيرُةوفي)3/122(.!عباسبناللّهعبدعنعباس

)3/42(.والنهايةالبدايةفيوكذا

الأنف.الروضمنقوسينبينوما18(.ا-ا)08صاللّهحميدمحمدتحقيق،إسحاقابنسيرُة)2(

(48)



يثبتماشاءولم

اسميذكرلمإذاإسحاق"ابن:!هالبيهقيقال.مجهولإسحاقابنوشيخ

.به)3("يُفرحلمعنهحدّثمن

سبق.كماضعيفوسندهاالأراشي،قصةفيوردقدالفحلوذكرُ

تجدحينفي!اللهأعاهدوانيجهل:أبيقولالروايةهذهفيالنكارةومن

منتحواًالحاكمأخرجوقد.والعزىباللاتأقسمأنهالآتيةمسلمروايةفي

عنسعدبنالليثحدثني:قالصالحبنعبداللّهطريقمنالقصةهذه

بنعبداللّهبنعليعن،صالحبنأبانعن،فروةأبيبنعبداللهبنإسحاق

وتعقبه.صحيح:الحاكمقالثم،عبدالمطلببنالعباسأبيهعن،عباس

بنواسحاق،بعمدهوليسصالحبنعبداللّهفيه:"قلت:بقولهالذهبي

")4(.متروكفروةأبيبنعبداللّه

هل:جهلأبوقال:قالكثكههريرةأبىعنصحيحهفي!همسلّمروىوقد

لئنوالعزىواللات:فقال،نعم:فقيل:قال؟أظهركمبينوجههمحمديعفر

فأتى:قال،الترابفيوجههلأعفرنّأورقبتهعلىلأطأنّّذلكيفعلرأيته

وهوإلامنهفجئهمفماقال:رقبتهعلىليطأزعميصليوهواللّهْي!رسولَ

وبينهبينيإن:قال؟مالك:لهفقيلقال:،بيديهويتقيعقبيهعلىينكص

لاختطفتهمنيدنا"و:في،لىاللّهرسولفقال،وأجنحةوهولاًنارمنلخندقاً

ابنعنمختصراًصحيحهفيعلةالبخاريورواه(")ْعضواًعضواًالملائكة

.(4/13)الكبرُىالسنن)3(

)3/368(.المسْتدرك)4(

رَآهُلَيَطْغَى)6(أَنْالأِيسَْانَإِن:)تعالىقولهبابوالنار،والجنةالقيامةصفةكتاب)5(

(نووي)17/913(الغلقاسْتَغْنَ!)سورة

(94)



يثبتولمشاعما

علّىلأطأنالكعبةعنديصليمحمداًرأيتلئنجهل:أبوقال:قال!شعباس

)6(".الملائكةلأخذتهفعل"لو:فقالظ!النبيفبلغ،عنقه

ولم،جهلأبيحقفيالأمرشُدّد"وإنما:حجر!هأبنالحافظقال:فائدة

وهوء!ظهرهعلّىالجزورسلىطرححيثمعيطأبيبنلغقبةذلكمثليقع

جهلأبوزادلكنصلاتهحالةالأذيةمطلقفياشتركاوإنلأنهما...يصلّي

منذلكوفي،الشريفاالعنقوطءوبإرادة،طاعتهأهلوبدعوىبالتهديد

يتحققلمالجزورسلىولأنّ،ذلكفعللوالُغقوبةتعجيلاقتضىماالمبالغة

فقتلوافعلهفيشاركهمنوعلّىعلّيه!بدعائهعُقبةعوقبوقد،تجاستها

هـا.بدر)7(".يوم

ذلكروىكما،الجزورسلىبإلقاءالرأيطرحالذيهوجهلأباأنومعلوم

.)8(صحيحهفيمسلم

عياناًيرىوهو،وعنادهكفرهعلّىجهلأبوظلكيف-اللّهيارعاك-وانظر

الخذلانّ.منباللّّهنعوذ!لهوحمايته،!لالرسولهتعالىاللّهنصرة

)8/724(خاطئةكاذبةناصية،بالناصيةلنسْفعنينتهِلملئن)كلاباب،التفسيرُكَتاب)6(

فتح(

.(8/472)الباريفتح)7(

(نووي2/1151))8(

(05)



يثبتولمشاعما

سنةإلههويعبدواسنةآلهتهميعبدأنقريشعرض

فيما-بالكعبةيطوفوهو!وواللّّهرسولَ"واعترض:ووإسحاقابنقال

بنوأمية،المغيرةبنوالوليد،الغزىعبدبنأسدبنالمطلببنالأسود-بلغتي

يا.فقالوا.قومهمفيأسنانذويوكانوا،السهميوائلبنوالُغاص،خلف

فإنّ،الأمرفيوأنتتحنفنشترك،نعبدماوتعبد،تعبدمافلنعبدهلمّمحمد

نعبدماكانّوإنّ؟مثهبحظناأخذناقدكنا،نعبدمماخيراًتعبدالذيكانّ

أيهايا)قل:تعالىاللهفأنزل،منهبحظكأخذتقدكنتتعبدورماخيراً

.إسنادبدون!ةفساقها000()1(الكافرون

عباس!ماابنحديتمنحاتمابيابنأخرج"وقد:صلا"حجرابنالحافظقال

تفعللمفإنّ،بسوءتذكرهافلااكهتناعنكفّ:ظ!للنبيقريش"قالتقال:

بناللّّهعبدخلفأبوإسنادهوفي"فنزلت،سنةإلهكونعبدسنةالهتنافاعبد

..")2(
صعيقا.وهو،عيسى

إنهم"وقيل:فقالالتضعيفبصيغةتفسيرهفيكثيرصالةابنالحافظوأوردها

ويعبدونّ،سنةأوثانهمعبادةإلى!لااللهرسولدعواجهلهممن(قريش)كفار

00.)3(".السورةهذهاللهفأنزل،سنةمعبوده

.(3/492)الأنفالروض1()

.(8/733)الباريفتح)2(

)3(/4561.

)51(



يثبتولمشاعما

جمالنهحمزةإسلامقصة

مرّجهلأباأن:واعيةكانّ،أسلممنرجل"حدثني:!هإسحاقابنقال

الغيبمنيكرهمابعضمنهونال،وشتمهفاذاهالصفاعندطالكاللّهبرسول

بناللّهلعبدومولاة،!ل!لاللّهرسوليكلمهفلم،لأمرهوالتضعيف،لدينه

المولاةهذهإخبارفيالقصةوذكر"...ذللدتسمعلهامسكنفيجدعان

وتوجه،الحميةفأخذته،أخيهلابنحدثبما-الصيدمنقدموقد-لحمزة

ماأقولدينهعلىوأنا"أتشتمهقال:ثم،منكرةشجةفشجهجهللأبي

بالإعضال)2(.الذهبيوأعله،الحاكمرواهإسحاقابنطريقومن....)1("يقول

مرسل.الحديثإنثم،مجهولفهوميهمإسحاقابنعنهروىالذيوالرجل

،الواقديطريقمن)الطبقات)3((،فيكمامختصرةالقصةسعدابنوروى

متمد)عنمرسلاًالطبراني"رواه:وقالالزوائد()مجمعفيالهيثميوذكرها

بنإسماعيلالطبرانيوشيخ"الصحيحرجالورجاله(القُرَظيكعببن

ثم)4(.ترجمةلهأجدلم:والطرهونيالغمريمنكلقالالخفافالحسن

بنالأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبعنأخرىرواية)الهيثمي(ذكر

عتبةبنويعقوبهـ.ا.(")ْثقاتورجالهمرسلاًالطبراني"رواه:وقال،شريق

منأحدلقاءلأصحابهايثبتلمطبقةوهي،السادسةالطبقةمنلكنهثقة

عنعن.وقدمدلسوهوإسحاقأيضاًابنالسندوفيالصتابة)6(.

1(.)3/18الأنفالروض1()

2(.21-13)3/2المستدرك)2(

)3(.)3/9(

)2/333(.الذهبيةالسيرُة1()1/46الصحيحةالسيرُة)4(

.)9/267(المجمع)5(

/6(.1)التهذيبتقريب)6(

(52)



يثبتشاءولمما

ولم()7(السيرة)فقهعلىتعليقهفي!هالألبانيالشيخالقصةعنوسكت

أسلم"وقد:-لليدلصالغمريأكرمالدكتوروقال.(السيرة)صحيحفييذكرها

قصةتفصيلولكن!ك،اللّّهرسولعلىقريشجرأةفيهاشتدتوقتفيحمزة

)8(".صحيحةطريقمنتثيتلمإسلامه

116.)7(ص

.)1/146(الصحيحةالسيرُة)8(

)53(



يثبتولمشاعما

عمرحطنىإسلامقصة

بلغنيفيماعمرإسلام"وكان:بقولهإسحاقابنرواهاعلشإسلامهوقصة

القصةوذكرزيد.0.)1("بنسعيدعندوكانت،الخطاببنتفاطمةأختهأن

!ظاللّّهرسوليريدسيفهمتوشحاًخرجقدأنه:وفيهاإسلامهفيالمشهورة

منسمععماوسألهمافأتاهماوزوجهاأختهبإسلامفأخبرهرجلفلقيه

سورةكانتومعهمكانلماوقراءته،أختهضَرْبهثم،دخولهقبلكلامهما

قلبه.الإسلامودخول)طه(

بنعمربعثتقريشاًإن"ثم:قالإسحاقابنبُكيرعنبنيونسروايةوفي

فيدارٍفيظ!اللّّهورسول،!اللهرسولطلبفيمشركيومئذوهوالخطاب

قبلواسلّم:قال.أسد..بناللّّهعبدبنيعيموهو،النحامولقيهالصفا،أصل

القصة.وذكرُ.)2("..سيفهمتقلدوعمر،ذلك

صحيحبسند-علميحسبتروَ-لمفإنشهرتهاعلى!كنهإسلامهوقصة

طرقثمانية-اللهحفظه-الطرهونيرزقبنمحمدالشيخذكرُوقد.موصول

كالتالي:-باختصار-وهيلها

سعيدعن...الباقيعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا:قالعساكرابن-ا

منفوائدهفيالجرميالعزيزعبدورواه...أبيهعنعيسىبنقيسبنيحيىبن

عمر.عنأبيهعن:قالأنهإلانفسهالطريق

من،عساكرُوابنالدلائلفيوالبيهقيوالحاكموالدراقطنيسعدابن-2

عنالبصريعثمانّبنالقاسمأخبرنيقالةالأزرقيوسفبنإسحاقعنطرق

قال،القاسمإلاثقاترجاله*:وقال."..السيفمتقلّدعمر"خرجقال:أنس

2(.)3/65الأنفالروض1()

.016صاللّه،حميدمحمدتحقيق،السيرُة)2(

الطرُهوني.*

(54)



يثبتولمشاعما

حديثه،علىيتابعلا:العقيليوقالعليها،يتابعلاأحاديثله:البخاريعنه

)الثقات(.حبانّابنوذكره،بالقويليس:الدراقطنيوقال

البحث(أولذُكرماوهو).إسحاقابن-3

أبيهعنأسلمبنزيدبنأسامةعنالحُنينيإبراهيمبنإسحاقعنالبزار-4

...جدهعن

بنعمرحدثتي:قالمسلمبنالوليدأخبرني:قالمغازيهفيعائذابن-5

وهذا*:وقال...عمربناللّهعبدبنزيدبنمحمدأبيحدثني:قالمحمد

مرسل.أنهإلاالصحةغايةفيصحيحإسناد

أبيبنعثمانّبنمحمدطريقمن)الحلية(وفي)الدلائل(فيئعيمأبو-6

بناللهعبدبنإسحاقعنأبانّبنمحمدعنصالحبنالحميدعبدعنشيبة

بنعمرسألت:قالعباسابنعنمجاهدعنصالحبنأبانّعنفروةأبي

وإسلامهصط!حمزةإسلامقصة)فذكر،الفاروقسُميتشيءلأي!س!الخطاب

.فروةأبيبنإسحاقأجلمنضعيفإسنادوهذا*:وقال(أيامبثلاثةبعدههو

كلامأيضافيهالجعفيهوأبانّبنومحمد.آخرونّ..وضعفهجماعةتركه

يسيرولكنه

،متروكالرحبيربيعةبنيزيدفيه:الهيثميقال،ثوبانّعنالطبراني-7

به.بأسلاأنهأرجوعديابنوقال

السيرةمنهـمختصراًا..صحيحبإسنادالزهريعنالرازقعبد-8

(الكبرى)الخصائصفيالسيوطيعننقلهاتاسعةطريقاذكرثم)3(الذهبية

إسنادها.علىأقفولم:وقال

*الطرُهوني

)3()2/931-932(
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يثبتولمشاعها

كان:عساكرابنعنهقالالباقيعبدبنبكرأبوفيه:الأولوالطريق

فقالذلكيرتضِلمالذهبيوكَأن،دينرقةعنهويُذكرالأوائلبمذهبيُتهم

مردٍبكلامعساكربنالقاسمأبوفيه"تكلم:الباقيعبدابنترجمةفي

بحثي.حسبترجمةعلىلهمأقفلمالسندفيومن.ذكرهثم)4(فبئ..."

عن"حدث:البصريعثمانبنالقاسمعن!ةالذهبيقال:الثانيوالطريق

ونقل("جداً)ْمنكرةوهي،عمرإسلاموبقصة،محفوض!بمقالأزرقإسحاق

عليها.يتابعلاأحاديثله:قولهالبخاريعن

سند.بدونإسحاقابنساقه:الثالثوالطريق

وقالمنقطع.واهٍ:الذهبيوقالعنه)6(،وسكتأيضاًالحاكمرواه:والرابع

عنأبيهعنزيدبنأسامةعنرواهلانعلمالحديث"وهذا:روايتهبعدالبزّار

عمرإسلامفييُروىنعلمولا،الحنينيإبراهيمبنإسحاقإلاعمرعنجده

عنخرجقدأنهذكرناقدالحنينيأنعلّى،الأسنادهذامنأحسنإسناد

بنزيدبنأسامة"وفيه:الهيثميوقال)7("حديثهواضطرب،فكفّالمدينة

منأضعفهومن"وفيه:بقولهالحاشيةفيحجرابنوعلّق"ضعيفوهوأسلم

به)8(".تفردأنهالبزارذكروقدالحنينيإبراهيمبنإسحاقوهوأسامة

مرسل.:والخامس

(:)التقريبفيالحافظعنهقالفرونأبيبنإستاقفيه:والسادس

")9(
:البخاريوقال،معينوابنداودأبو"ضعفهأبانمتمدأيضاوفيه،"متروك

)4(السيرُ)02/25(.

)4/463(.الميزانّلسانّ)5(

)4/66(.المستدرك)6(

4(.1/30)الزخارالبحرُ)7(

)8(.)9/64-65(

)9((1/95)
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يثبتولمشاعما

هذاالذهبيالإمامضعّفوقدا(")ْبثقةليس:النسائيوقال،بالقويليس

(.الإسلام)تاريخمن)السيرة)11((فيكماالطريق

)12((.الميزانالسانفيكمامتروكوهو،الرحبييزيدفيه:والسابع

ذلكقالكما،غيرهمرسلمنشرّ!هومرسله،الزهريمرسل:والثامن

)13(.الزهريمراسيلعنالحديثسبقوقد،القطانسعيدبنيحي

بعثته،قريشًاأنفمرُة،اضطرابالمتنففي،القصةسندضعفعنوفضلاً

ابنعندأنس)عنكاتباًوكانقرأأنهبعضهاوفي،ابتداءًخرجأنهأخرىوفي

يكتب"لاعمروكانعليهفقرأقارئاًدعا"حتىأخرىوفيوالدراقطني(سعد

(.الزهري)مرسل

ابن)عند)طه(كانتعمرقرأهاالتيالسورةأنّالرواياتبعضوفي

)البزار)الحديد(كانتالسورةأنالآخرالبعضوفيأنس(وحديث،إسحاق

مدنية.الحديدوسورةأسلّم(عن

صكش)14(،الخطاببنعمرإسلامباب:صحيحهفيووالبخاريالإمامبوبوقد

ص!ه.إسلامهقصةعنالرواياتمنشيئاًيسبقولم

بصيغة)الفتاوى(فيووالإسلامشيخذكرهافقدأسانيدهاولضعف

وأن،عمرأختعندمكتوبةكانتطهسورةأنّروُي"وقد:فقالالتضعيف

ا(".عندها)ْتُقرأالسورةوكانت،أختهإسلامبلغهلماكانعمرإسلامسبب

يتكلّمفلّم(السيرة)فقهعلىتعليقهفيووالألبانيالشيخالقصةعنوسكت

31(.)5/الميزانلسْان(01)

.917ص1(1)

)12(6/286.

جحش.بنعبيداللّهردةقصةفي.سبقماانظر)13(

فتح.،17/177()4

)15/255(.الفتاوى)15(

)57(



يثبتولمشاعما

"أما:-اللّهحفظه-الغمريأكرمالدكتوروقال.تضعيفولابتصحيحعنها

مستخفٍوعمرالكعبةقربصلاتهفي!لىالرسوليتلوهالقرآناستماعهقصة

زوجهاوضربلإسلامهالطمهاحينفاطمةأختهمعقصتهوكذلك،بأستارها

شيءيثبتفم،واسلامه،آياتفيهاصحيفةعلىاطلاعهثم،زيدبنسعيد

)16(".صحيحةطريقمنالقصصهذهمن

مسندهفيأحمدالإمامرواهماوهي-ممطنهإسلامهسببفيأخرُىقصةوتروى

قال:عبيدبنشريححدثنا:قالصفوانّحدثنا:قالالمغيرةأبوحدثناقال:

فقمتالمسجد،إلىلتمبقنيقدفوجدتهط!لاللّهرسولأتعرض"خرجتعمر:قال

هذا:فقلت،القرآنتأليفمنأعجبفجعلتالحاقةستورةفاستفتح،خلفه

هووماكريمرستوللقول)إنه:فقرأ:قالقريشقالتكماشاعر،واللّه

قليلاًكاهنبقول)ولا"قال،:كاهنقلت:قالتؤمنونّ(ماقليلاشاعربقول

قلبيفيالإسلامفوقعقال:.الآيات000(العالمينربمنتنزيل،تذكرونّما

نأإلا،ثقاتورجالهالأوسطفيالطبراني"رواه:الهيثميقال.)17("موقعكل

أيضاً.لأحمدعزوه!هوفاته18("عمريدركلمعبيدبنشريح

:فقاللهامشابهةبأخرىوأتبعهاالسْيرة(1فيالذهبيالإمامالقصةهذهوذكر

بنعبداللّّهعنالأسلمييعلىبنيحتىحدثناشيبةأبيبنبكرأبو"وقال

ضرُب:قالعمرأنّعمرإسلامأولكانّ:قالجابرالزبيرعنأبيعنالمؤمل

قرّة،ليلةفيالكعبةأستارفيفدخلتالبيتمنفخرجتليلاًالمخاضأختي

،انصرفثم،اللّّهشاءمافصلى،تبّانّوعليهالحِجْرفدخل!النبيفجاء

قال:.عمرقلتهذا()من:فقالفاتبعتهفخرُج،مثلّهأسمعلمشيئاًفسمعت

الهلاأنّأشهد:فقلتعلييدعوأنّفخشيتنهاراً(ولاليلاًتدعنيماعمر)يا

)1/018(.الصحيحةالسيرُة)16(

2/232(.0)الريانيالفتح1()7

)9/62(.الزوائدمجمع)18(

(58)



يثبتولمشاءما

بالحقبعثكوالذيلا:قلتأسرّه(عمر)يا:فقال،أللهرسولوأنكاللّّهإلا

)91(".الشركأعلثتكما،لأعلننه

والرأويأيضاًضعيفالمؤملوابن،ضعيفشيعيالأسلمييحيىسندهوفي

رواهغيرمافيجابرعنوروايته،عنعنوقدالزبيرمدلسأبوهوجابرعن

ضعف.فيهامسلمالإمام

أبيبناللّّهعبدعنأطولبسياقسبقماتشبهقصةإسحاقابنرويوقد

إسحاقابنصرّحوقد...ذلكرويعمنأوومجاهدعطاءأصحابهعنتجيح

ذلكأيأعلّم"واللّّه:ذكَرهاأنبعدوقال.مرسلالحديثلكن،بالتحديث

")02(
ن.

ربمابل،دأئماًقوةتزيدهلاالحديثطرقكثرةأنيُعلمأنينبغيومما

العلم.أهلمنغيرواحدذلكعلىنبهكما،ضعفاًزادته

إسلامكانّ"...:زيدبنسعيدترجمهفيعبدالبر!بنعمرأبيقول:ف

حُسن-أعلموالله-مراده")21(حسنخبرذلكفيوخبرهما...بيتهفيعندهعمر

.السند)22(لا،المتن

:بالفاروقعمرتلقيبعن)7/44(الفتحفيحجرابنالحافظقال:فائدة

عنتاريخهفيشيبةأبيبنجعفرأبورواء،!النبيبهلقبهمنأول"فقيل

173ص)91(

عنيرُويهمايُميّزإسحاقابنأنّمعبدأحمدالدكتورذكروقد)3/926(الأنفالروض2(.)

وبعضه،بالزعمفيصفه،يرويهلماقبولهعدمعلىكثيراًينبهنجده"...حيثوغيرُهمالضعفاء

2/975(.الشذي)النفح"تعالىاللّهإلىوقوعهعدمأووقوعهعِلْمَيكلُوبعضه،فيهبالمشكوك

)2/2(.(الإصابة)يهامشالاستيعاب21()

خبرعجيبفي":ذراْبيقصةعبدالبرعنابنقولعلىعلّققدالألبانيالشيخوجدتثم221(

الضعيفة1"أعلموالله.الروايةفيلاالمعنىفيحسنيعنيأنهأظنوأنا":بقوله"طولفيهحسْن

حسْنحديث"هذا:ذكرهحديثبعد)24/347(التمهيدعبدالبرفيابنقال.1(1.-2/4ا3

السْند".ضعيف،الألفاض!

)95(



يثبتولمشاعما

أهلوقيل،عائشةحديثمنسعدابنورواهعمر،عنعباسابنطريق[مررا

."البغويرواهجبريلوقيل،الزهريعنسعدابنأخرجه،الكتاب

طرقعدةمنوردفقدبعمر،الإسلاماللّهيعزّبأن!ل!دعاؤهأما:وظقي

نأ!طعائشةعنالحاكمرواهمامنهاحجرابنصحّح،مختلفةوبألفاض!

.7/48()الفتحبعمر"الإسلامأعز"اللّهم:قال!ل!اللّّهرسول

استبشرفقالجبريلأتانيعمرأسلم"لما:مرفوعاًعباسابنحديث:وظلثة

()2182رقمحبانوابن1/38()ماجهابنأخرجهعمر"بإسلامالسماءأهل

خراشبناللّّهعبدفيه:بقولهالذهبيوتعقبه،وصححهوالحاكم،موارد

جداًضعيفوالحديث:الحميدستعدالشيخوقالالدراقطني.ضعفه

المجلدطُبعثم.3/1228(الملقنلابنالحاكمعلىالذهبياستدراك)مختصر

جدًا.ضعيف:بقولهووالألبانيعليهوحكم،الضعيفةالسلّسلةمنالتاسع

.325()ص

)06(



يثبتماشاءولم

الغرانيققصة

معهوسجد،بالنجمظ!النبي"سجد:قال!عباسابنعنالبخاريروى

"أول:قالوَرمسعودابنعنوروى)1("والأنسوالجنوالمشركونّالمسلمونّ

خلفهمنوسجد!لاللّهرسولفسجد:قال،والنجم:سجدةفيهانزلتسورة

كافراً،قُتلذلكبعدفرأيته،عليهفسجدترابمنكفاًأخذرأيتهرجلاًإلا

أمية.ذكر)3(دونمسلمورواهخلف)2("بنأميةوهو

اللأتَأَفَرَأَيْتُمُ):تعالىقولهعلىكلامهمعندالمفسرينبعضذكروقد

هـان،العلىالُغرانيقتلك:قالثمقرأها!النبيأنفيهاآثاراً!وَالْعُزَّى

لمإنه:وقالوا،المشركونوسجد،!ل!لاللهرسولفسجد.لترتجىشفاعتهن

رَسُولٍمِنْقَبْلِكَمِنْأَرْسَلْنَاوَمَا):تعالىاللّهفأنزلاليومبخيرقبلالهتنايذكر

ثمَّالشَّيْطَانُيُلْقِيمَاالئهُفَيَنْسَخُأُمْنِيَّتِهِفِيالشَّيْطَانُأَلْقَىتَمَنَّىإِذَاإِئانَبِيئوَلا

52(.:الحجسورة)!حَكِيمٌعَلِيمٌوَالئهُآيَاتِهِالئهُيُتكِمُ

ماأحسنوما.ظ!لىالهوىعنينطقلامنإلىنسبتهيصحلاباطلقولوهو

ذكر"قد:الآيةلهذهتفسيرهعندكثير!هبنإسماعيلالكبيرالإمامقاله

كَثيرمنرجوعمنكانوما،الغرانيققصةهاهناالمفسرينكثيرمن

أسلموا،ولكنهاقدقريشمشركيأنمنهمطناًالحبشةأرضإلىالمهاجرة

)4(".أعلمواللهصحيحوجهمنمسندةأرهاولممرسلةكلهاطرقمن

وأخرُجه.فتح(61)418واعبدوا(للّه)فاسجدواباب،والنجمسورةتفسْيرُ:التفسيرُكتاب1()

(1)6517الأنصارمناقبكتابوفي)55312(وفتح()55112القرُانسجودكتابفيأيضاً

.)17992(المغازيوكتاب

السابق.المصدر)2(

.576رقم(نووي)7415التلاوةسجودبابالمساجدكتاب)3(

.كثيرُ)13023(ابنتفسْيرُ)4(

)61(



يثبتولمشاعما

المجانيق)نصببعنوانالقصةأبطالفيرسالةووالألبانيالشيخصّنفوقد

.الُغرانيق(قصةلنسف

وبعضلهحدثتقصةبعدجميلتعلّيقحم!قطبسيدالظلاللصاحب:فائدة

النجم.سورةاخرمعأصحابه

(62)



يثبتولمشاعما

المغيرةبنالوليدجوارفيمظعونبنعثمان

أهلإسلامبلّغهمأنبعدالحبشةمنعادمنذِكَْرِفي!إسحاقابنقال

مستخفياً:أوبجوارإلاأحدمنهميدخلفلم،ذلكصحةعدملهمتبينثممكة

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحفإنّمظعونبنعثمانفأما"...

رسولأصحابفيهمامظعونّبنعثمانّرأىلما،قالعثمانحدثهعمنحدثني

واللّه:قال،المغيرةبنالوليدمنأمانّفيويروحيغدووهو،البلاءمن!ل!اللّه

يلقوندينيوأهلوأصحابيالشركأهلمنرجلبجوارآمناًورواحيغدويإنّ

إلىفمشى،نفسيكبيرفيلنقصيصيبنيلامااللّهفيوالأذىالبلاءمن

إليكرددتُقد،ذمتكوفّتعبدشمس،أبايا:لهفقالالمغيرةبنالوليد

ثمصدق،قال:،جواريعليّيردجاءقدعثمانهذاالوليد:فقال...جوارك

معهمفجلس،ينشدهمقريشمنمجلسفيربيعةبنولييدعثمانانصرف

باطل.اللّهخلاماشيءكلألا:لبيدفقالعثمانّ

زائل.محالةلانعيموكل:قال.صدقت:عثمانقال

واللّهقريشمعشريا:لبيدقال.يزوللاالجنةنعيم،كذبت:عثمانّقال

إنّ:القوممنرجلفقال؟فيكمهذاجاءفمتى،جليسكميؤذىكانما

فردّ،قولهمننفسكفيتجدنّفلا،ديننافارقواقدمعهسفهاءفيسفيههذا

فخضّرها،عينهفلطمالرجلذلكإليهفقام،أمرهماشريحتىعثمانعليه

نإأخيابنياواللّهأما:فقال،عثمانمنبلغمايرىقريّبالمغيرةبنوالوليد

:عثمانيقول:قال.منيعةذمةفيكنتَلقد،لُغنيّةأصابهاعماعينككانت

...)1(".اللهفيأختهاأصابمامثلإلىلفقيرةالصحيحةعينيإنواللّهبل

)33313(.الأنفالرُوض1()

(63)



يثبتولمشاعما

فيالبيهقيورواه.إبراهيمبنصالحشيخجهالةالقصةإسنادوفي

)المجمعرواهفيالهيثميوقال.مرسلاًعقبهبنموسىعن)2(()الدلائل

أيضاً)3(.ليهعةابنوفيه،مرسلاَالطبراني

أحافىيثفيجاءالمشركينأذىمن!اصحابهوظ!الرسوللقيهوما

مناقبكتابفيصحيحهفيحملا،البخاريالإمامبوّبوقد.كثيرةصتيحة

.)4("بمكةالمشركَينمنوأصحابه!ل!النبيلقيما"بابالأنصار:

ذلكروىكما،بيتأصدقباطلاللّهخلاماشيءكلألا:لبيدوقول

بيت"أصدققال:!النبيعن!فههريرةأبيعنمملاومسلمالبخاريالإمامان

عنقريشتسكتأنّويبعد(".)ْباطلاللّّهخلاماشيءكلألاالشاعرقاله

آلهتهم.بطلانمتضمنوكلامه،لهعثمانّوتصديقلبيدقول

بلوغهمهومكةإلىالحبشةمهاجريبعضرجوعكونمناشتهرما:تنبيه

قالولذا،عنهاالحديثوسبق،الُغرُانيقبحادثةمرتيطمكةمشركيإسلام

أجلمنعادواوانهم،الحبشةمهاجريإلىذلكبلوغأما"و:!الألبانيالشيخ

لامراسيلهيهـانما،صحيحةروايةفيعلّيهأقفلمفممامكة،إلىذلك

حجة..)6(".بهاتقوم

وأفاد،بالبقيعدفنمنأولأنهرويمامحالنهمظعونبنبعثمانيتعلّقمما:فائدة

علىمدارهوأنّ،بهيُحْتَجُوجهٍمنمتصلاًذلكيرَلمأنه!هالألبانيالشيخ

.7/165(الصحيحة)السلّسلّة.الواقدي

.192()2/النبوةدلائل)2(

)6/34(.الزوائدمجمع)3(

فتح(.1)7/64البخاري)4(

ذلكمثلوالنارنعلهشرُاكمنأحدكمإلىأقربالجنةباب،الرُقاقكتاب،البخاري)5(

.(نووي)15/12الشعركتاب:ومسْلمفتح()11/321

2(.)80النبويةالسيرُةصحيح)6(

(64)



يثبتماشاءولم

بعداسولقاوه،الطايفمنخروجهبعدع!دعاوه

يزيد"حدثني:فقالشالرسولمنثقيفموقفالسيرةفيإسحاقابنروى

الطائفإلى!ل!كاللّهرسولانتهىلما:قالالقُرظيكعببنمتمدعنزيادبن

لهم"وقالقال:ثم.دعوتهرفضهمفيالقصةفذكر"...ثقيفمننفرإلىعمد

بهأغرواأنهمذكرثم"...عنيفاكتموافعلّتممافعلّتمإذا-ليذُكرفيما-

إلىوألجؤهالناسعليهاجتمعحتىبهويصحيونيسبونهوعبيدهمسفهاءهم

رسولاطمأن"فلما:إسحاقابنقالثم،ربيعةبنوشيبةربيعةبنلعتبةحائط

إلى"حيلتيوقلهقوتيضعفأشكواإليكاللهم-ليذُكرفيما-قال:"د!اللّه

مععنبمنقطفبإرسالوشيبةعتبةقيامذكرثم.المشهورالدعاءاخر

)1(.عداسوبين!ل!اللهرسولبينجرتالتيوالمحاورة،عداسغلامهما

عنصحيحبسندإسحاقابنالقصةهذه"أخرج:روالألبانيالشيخقال

ذلك(عليّفاكتمواأبيتم)إن:قولهلكن،مرسلاًالقرظيكعببنمحمد

هذهوروى..سندبدونذكرهماالدعاءآخرإلىأشك!إليك)اللهم:وقوله

وفيه،مختصراًجعفربناللّهعبدحديثالكبيرمنفيالطبرانيالقصة

مدلسوهوإسحاقابن"وفيه:)6/35(الهيثميقال.بنحوهالمذكورالدعاء

)2(.الألبانيا.هـكلام".ضعيففالحديث"ثقاترجالهوبقية،ثقة

شهابابنعنالمغازيفيعقبةبنموسى"وذكر:)الفتح(فيالحافظقال

رد،أقبحعليهفردوا...يؤوهأنرجاءالطائفإلىتوجهطالبأبوماتلما!أنه

في!كتوجههوهو-القصةوأصلمطولاً)3(".إسنادبغيرإسحاقابنذكرهوكَذا

.4/34الأنفالرُوض1()

.)6/486(الضعيفةوانظر،126السيرُةفقه)2(

.)6/315(الباريفتح)3(
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يثبتولمشاعما

أخرجهاصحيح-لجيبوهفلمعليهمالشريفةنفسهوعرضهالطائفإلى

(.ومسلّم)ْ)4(البخاري

دعائهفيالسيرُةفيالجوزيابن"روإه:الدعاءعنالعراقيالحافظوقال

ألدنياأيىابنرواهوكذا.لي(أوسع)وعافيتك:بلفظالطائفإلىخرجيوم

بنعبداللّهأبوورواه.مرسلاًعطيةبنحسانروايةمقالدعاء()كتابفي

يُجهل)6(".منوفيهمسثداًجعفربنعبداللهحديثمنمنده

6/3.131الباري)فتح،الخلقبدءكَتاب)4(

!نووي154/1)2المنافقينوالمشرُكَينأذىمن،!إلنبيلقيمابات،ألجهادكتاب)5!

.2(1)5/76الديقعلومإحياءأحاديثتخريج)6!
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يثيتولمشا!ما

الحزنعام

العامهذاأنّذلك،الحزنبعامالمتأخرينعندالبعثةمنالعاشرالعامغرف

بين!وكانّاللّّهرسولعمّطالبوأبيمح!خديجةالمؤمنينأموفاةشهدقد

.الحزنعامالعامهذاسمىحزنهلشدة!ل!أنهوذكروا،يسيرةأياموفاتيهما

ذلك؟صحفهل

ولا،الضتعيفةولابل،الصحيحةالأحاديثمنشيءفيالتسميةهذهتَردْلم

للسهيلي،وشرحهاإسحاقابنكسيرة،وشروحهاالسيرةكتبمنشيءفي

القيمكابنالسيرةفيكتبممّنأحد-أعلمفيما-اللفظهذايذكرولم

ك!،حجروأبنكَالنوويالأحاديثشرّاحمنغيرهمولا،كثيروابنوالذهبي

ذلكيسميم!اللهرسول"وكَانّ:(الرباني)الفتحفيمم!الساعاتيالشيخقال

اللّدنية)1(".المواهبفيكذاالحزنعامالعام

ألثبي!أطلق)ولقد:قولهفيالبوطيعلىتعقيبهفيالألبانيألشيخوقال

ألدعوة(سبيلفيالشدائدمنفبهكابدمالشدة(الحزن)عامالعامهذاعلى

وهلألخبر؟هذأالدكتورأخذالموثوقةالمصادرمنمصدرأي"من:كالةقال

لمالبحثمزيدبعدفإني؟الحجةبهتقوممما-إسنادلهكانّإنّ-إسناده

فيالقَسْطَلاّنيهوإنماأوردهقدرأيتهألذيالوحيدوالمصثدر...عليهأقف

ابنهوهذاوصاعدصاعد(ذكره)فيما:قولهعلىيزدفلماللّدنية()المواهب

إنه؟هذاصاعدحالفماعليهشرحهفيالزرقانيقالكماالبجلّيعبيد

إذاالحديثليّنأنهإلى*الحافظأشاربل،أحديوثقهولم،يُعرفلامجهول

)فيما:القسطلانيقولأنّعلّى.الخبرهذافيحالههوكما،يتابعلم

فيئنّمعضلاً،فيكونّإسنادبدونّمعلقاًذكرهأنهيُشعرصاعد(ذكره

2/226(.)"الريانيالفتح1()

منأنعلىالققريبمقدمةفينصنوقد."مقبول"صاعد:عنالتقريبفيقالحيث،حجرإبن*

./5(1).الحديثفليّنوإلائتابعحيثفذلدًمقبولبأنهوصفه

)6!(



يثبتماشاءولم

وهيهات،والحفظبالثقةمعروفاًصاعدكانولوحتى،يصحلاضعيفاًالخبر

)2(
الألباني.هـكَلاما.".ت-

وقد،بذلكأصحابهمنأحدأو!ل!لالرسوليسميهأنّفيبعدالمتنناحيةومن

فقد،وبعدهاالهجرةقبل،الكثيروالشدائدالمحنمنوالمسلمونفي!لعليهمّر

أشدكانيومعليكأتىهل:!لىللنبيقالتأنها!عائشةعنالشيخانروى

منهملقيتماأشدوكان،لقيتماقومكمنلقيت"لقد:قالأحد؟يوممن

إلىيجبنيفلمكُلالعبدبنياليلعبدابنعلىنفسيعرضتإذ،العقبةيوم

بقرنّوأناإلااستفقفلموجهيعلىمهموموأنافانطلقت،أردتما

)3(."الحديث..الثعالب

سُليممنأحياءإلىبالقرّاءيُسَمَّونأصحابهمنرجلاًسبعينطلىبعثهقصةوفي

منكانحتى)4("عليهموجدماأحدٍعلىوَجَدرأيتهفماصَك!أنسقال،فقتلوهم

عَ!أنسقال،قاتليهمعلّىيدعوكاملاًشهراًمكثأنهعليهم!ل!حزنهشدة

علىيدعوحينصباحاًثلاثينمعونةبئرأصحابقَتلواالذينعلىطاللالنبي"دعا

(".)ْورسولهاللّهعصتوعُصيّةولحيانّرِعْل

منالصحابةمنرجلاً،سبعونفيهاقُتلالتيالمؤلمةالحادثةهذهوكانت

حادثةقصيرةبفترةوسبقها،للهجرةالرابعالغامأوائلفيوقعتقدقرّائهم

بنوعاصمعديبنخُبيب:منهمالصحابةمنلعشرةالرجيعبماءتُعرفأخرى

!ل!اللهرسولوكان!،وغيرهممرثدأبيبنومرثدالدتتةبنوزيدثابت

باستشهادأحد()غزوةللهجرةالثالثالغاممنشوالفيأصيبواقدوالمسلّمون

بنومصعب،!د!كاللهرسولعمعبدالمطلببنحمزة:منهمكانرجلاًسبعين

.18صوالسْيرُةالحديثعندفاع)2(

(.نووي1/154)2مسلمفتح(،31)6/2آمينأحدكمقالإذاباب،الخلقكتاب،)3(البخاري

فتح(.)6/272عهداًنكثمنعلىالإمامدعاءباب،والموادعةالجزيّةكتاب،البخاري)4(

فتح(..)7/938.معونةوبئر،وذكَوانّورعل،الرُجيعغزوةباب،المغازيكتاب:البخاري)5(
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)والدواليمانّجابع،)والدحرامبنعمروبناللّّهوعبدالنضر،بنوأنسعميؤ

رأسه!شُجّبل!وغيرهميومها،الرماةأميرجُبيرٍبناللّّهوعبد(،حذيفة

)6(.الشريفوجههودميرَباعيتهوكُسِرت

يقاربماخلالهاواستُشهد،أشهرستةمنأقلفيوقعتالحوادثتلككل

بأيسمّاه-حزنهشدةعلى-!أنهيُنقلولم!صحابياًوخمسينمائةمن

.تحوهأوالحزنعلّىيدلاسم

.(نووي1)12/48أحدغزوة،والسيرةالجهادكَتاب،مسْلم)6(
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يثبتولمشاعما

عكنهالخطاببنعمرهجرة

إلىمكةمنيهاجرأنّأرادلمايهلنهالخطاببنعمرالفاروقأنّاشتهرومما

بفنائها،قريشمنوالملأ،الكعبةقِبَلومضىسيفهتقلّّد،الطيبةطيبة

يُرغملا،الوجوه"شاهت:فقالوقفثم،فصلىالمقامأتىثم،بالبيتفطاف

زوجتهترملأو،ولدهيؤنمأو،أُمّهيُثكلأنّأرادمنالمعاطس،هذهإلااللّه

)1(".الواديهذاوراءفليلّقني

الأثيرابنعنالقصةهذهنقلالذيالبوطيعلّىردهفيووالألبانيقال

،المذكورةحمكشعلّيّروايةعلّىمنهاعتماداًعلانيةهاجرصكلخهعمربأنّ"جزمه

)أسدوصاحب،يصحلاإليهبهاالسندلأن،صواباًليسرواهاعلياًبأنّوجزمه

لتبراإليهبذلكإسنادهساققدثانياًوهويَهشإليهبنسبتهاأولاًيجزملمالُغابة(

الزبيربنعلّىمدارهوجدتُوقد،العلمأهلمنكانّمنفيهولينظر،ذمته

ولعلهالأصل)كذاالأمليالقاسمبناللّهعبدحدثنا:العثمانيخالدبنمحمد

فإنّ،المجهولينعدادفيالثلاثةوهؤلاء.عليإلىبإسنادهأبيهعنالأيلي(

الألباني.هـكلاما.مطلقاً..)2("يذكرهملموالتعديلالجرحأهلمنأحداً

ترابأبووعزاها.)الموافقة(فيالسّمانّابنإلىمعزوة)3(الصالحيوذكرها

السمانّ.وابنعساكرابنإلى)4(الظاهري

وتهديدهعمرالهجرةإعلانّمنرويماأما"و:الغمريأكرمالدكتوروقال

(".يصح)ْفلمبهيلحقمن

.)4/58(الصحابةمعرُفةفيالغابةأُسد1()

.43ص.والسْيرُةالنبويالحديثعندفاع)2(

.2(2)3/5والرُشادالهدىسُبل)3(

.601صططالمصطفىلهجرُةالمقتفىالأثر)4(

.)1/602(الصحيحةالنبويةالسْيرُة)5(

(07)



يثبتولمشاعما

نإ.ثمالقصةسندعلىهناالكلامتُتهل.لكنلاصكالنهالفاروقوشجاعة

أعينعنمتخفّيَيْنيهنهالصديقوصاحبههاجر-الناسأشجعوهو-!ل!الرسول

تمامومن،الأسباببذلمنهوبل،يعيبماهذافيفليس،المشركين

اللّه.علىالتوكل

مصعبعليناقدممن"أول:قالصكأقىعازببنالبراءعنص!كنهالبخاريرويوقد

بنوعماروسعدبلالفقدم،الناسيُقرئونوكانوامكتومأموابنعميربن

..)6(".!لىالنبيأصحابمنعشرينفيكئكهالخطاببنعمرقدمثم!.ياسر

:فقالسراًكانتعلخهعمرهجرةأنعلّىيدلماإسحاقابنأخرجقدبل

"اتّعدتُ:قالصَئهشالخطاببنعمرأبيهعنعمربنعبداللّهمولىنافع"حدثني

وائلبنالعاصيبنوهشام،ربيعةأبيبنوعيّاشأناالمدينةإلىالهجرةأردنالما

عندهايُصبحلمأيُّنا:وقلنا،سَرِففوقغِفَار*بنيأضاةمنالتّناضبالسهمي

عندربيعةأبيبنوعيّاشأنافأصبتتُ:قال.صاحباهفليمض،حُبسفقد

8(حجزابنوصحّحه.الحديث..)7("فافتتنوفُتن،هشامعنّاوحُبس،التناضب

)01(.الغودةوسلمانّ)9(،الوادعي:إسنادهاوحسّن

عشرينفيقدمعمرأنالبخاريورواية،هذهإسحاقابنروايةبينوالجمع

دونالطريقفيببعضبعضهمالتقى!الصحابةهؤلاءأنّ:الصتابةمن

أعلم.واللّه.يظهرفيما،مسبقترتيب

فتح()7/925المدينةوأصحابه!النبيمقدمباب،الأنصارمناقبكتاب:البخاري)6(

1(.409/الأنفالغديرُ.)الروضوالأضاة،مكةمنأميالعشرةعلىغفاربنالسُّْهيلي:أضاةقال*

.017()4/الأنفالروض)7(

.)2/14،13(البزّارزوائدمختصرفيوحشنه،)3/572(الإصابة)8(

(1)2/80الصحيحينفيليسمماالمسْندالصحيح)9(

.1(1/71)الأولونّالغرباء1(.)
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الندوةدارمّؤامرة

شيعةلهصارتقد!لىاللىاللهرسولأنقريشرأت"ولما:!هإسحاقابنقال

...إليهمالمهاجرينمنأصحابهخروجورأوا،بلدهمبغيرغيرهممنوأصحاب

لهفاجتمعوا،لحربهمأجمعقدأنهوعرفوا،إليهم!لىرراللّهرسولخروجفحذروا

".خافوهحين!لى!راللّهرسولأمرفييصنعونمافيهايتشاورون...الندوةدارفي

أبيبناللّهعبدعن،أصحابنامنأتهملامنفحدثني:إسحاقابنقالثم

لماقال:ص!عباسبنعبداللّهعنأتهملاءمنجبروغيرهبنمجاهدعن،تجيح

فاعترضهم...فيهاليتشاورواالندوةدارفييدخلواأنواتّعدوالذلكأجمعوا

الخ...)1("جليلشيخهيئةفيإبليس

إسحاقابن)2(:البيهقيقولسبقوقدإسحاقابنشيخجهالةالسندهذاوعلّة

إسحاقابنطريقمنالطبرُيأخرجهوقد.بهيُفرحفلاحدثهمنيُسمِّلمإذا

،إسحاقبنمحمدحدثني:قال،سلّمةحدثنا:قال،حُميدابن"حدثنا:فقال

...)3(".عباسابنعنمجاهدعننجيحأبيبناللّهعبدحدثنيقال

ابنوصرَّحتجيحأبيوابنإسحاقابنبينالواسطةسقطتالطبريسندوفي

الطبريشيخأن:هيعلّّةالإسنادهذافيلكن،عنهبالتحديثفيهإسحاق

)حافظ:التقريبفيالحافظقال،الرازيحيانبنحُميدبنمحمدهو:

.)4(
محمدبنصالحوقال.وارةوابنوالنسائيزرعةأبووكدبهضعيقا(

وذكره(،الشاذكوني)ْومنمنهبالكذبأحذقأحداًرأيتما:الأسدي

)4/176(.الأنفالرُوض)1(

جهل.لأبيعرُضلذياالفحلقصةفي)2(

1/566(.)الطبرُيتالتلخ)3(

)2/156(.التهذيبتقريب)4(

كَتابحميدبنمحمدعليناقرُأالكوسجمنصوربنإسحاق:"قالوفيه،التهذيبتهذيب)5(

فقلتسلمةعنالمغازيكَتابيقرأفرأيتهمهرانبنعليإلىصرتُأنيفقضى،سلمةعنالمغازي

)9/912(.مني"حميدبنمحمدسمعه:وقالعليفتعجب:قال،حميدبنمحمدعليناقرأ:له
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جماعة"وثقه:وقال)الكاشف(وفي()6(والمتروكين)الضعفاءفيالذهبي

نركَه)7(".والأولى

عندإسحاقابنإسنادبتسوية-أعلّمواللّه-المتهمهوهذاحُميدبنومتمد

الطبري.

تجيح-أبىبناللّهعبدأنوهي،الأولىدونّلكنهاأخرىعلّةالسندوفي

وابنسعيدبنيحيىقالهنا،عنعنوقد،دلّسربما-بالقدررميثقةوهو

رواه:حبانابنوقالمجاهد)8(،التفسيرمنتجيحأبىابنيسمعلم:المديني

)9(.غيرسماعمنمجاهدعن

علّىمتروكأنهمراراًتقدموقد،الواقديطريقمنأ(سعد)ْابنوأخرجه

مرسلاً)11(.قتادةعنالرازقعبدوأخرجه،علمهسعة

علّى،الغلمأهلمنأسانيدهاصحّحمن-علميحسب-أرَلمالقصةوهذه

ومالالإسناد.صحةعننغنيلاالشهرةلكن،السيرةكتبفيمشهورةانها

ثلاثة:بأمورالقصةتقويةإلىالسعودسليمانالدكَتور

كَفَرُواالذِينَبِكَيَمْكُرُ)هـاِذْ:نعالىقولهفياللّهكتابفيأصلاًلهاأنأ-

الطبري.فسرهاالقصةوبهذه3(.:.!شالأنفال..يُخْرِجُوكَأَوْيَقْتُلُوكَأَوْلِيُثْبِتُوكَ

بعضاً.بعضهايشدطرقعدةمنوردتأنها-2

)6(2/928.

)7(3/32.

24(.0و1231/)خيثمةأبيابنتاريخ)8(

.)6/54(التهذيبتهذيب)9(

،1/227()الكبرىالطبقات1(.)

.)5/938(المغازيكتاب،المصنّف1(1)

العنكبوتنسيجقصة:يأتيماانظرُالاَيةهذهعن*
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هـ.12(1.السيرأئمةعندواستفاضتهاالقصةهذهشهرة-3

إنهإبليسومشاركةالقصةهذهعنص!هعرجونالصادقمحمدالشيخوقال

!س،اللهرسولعنخبرصحيحفيهيثبتلم"لأنه:المجنونالخيالمنضرب

التشبثيمكنسندلهايثبتلمعباسأبنعنمرسلةروايةفيهماجاءوكان

.)13("..عليهوالاعتمادبه

صحيحبطريقالقصةجاءت:"قلّت:بقولهاللهرزقمهديالدكتوروتعقبه

والواقديوالزهريإستحاقابنأنإلىإضافةوالطبريإستحاقابنأعندأعن

يدل"ماالقصةذكرعلّىواتفقوا،والسيرالمغازيأئمةمنوالأمويسعدوابن

فيمضمونهورد-النجديقصةاستثنيناإذا-حديثهمخاصةأصلاً،لهاأن

بكيمكرُ)واذ:الآيةتفسيرفيوردتالتيالأحاديتمثل،صحيحةأحاديث

0()14("..كفرواالذلن

طريقمنجاءتالقصةهذهبأنّفالقول،تعقبإلىيحتاجالتعقبوهذا

الواقديطريقمنإماالقصةلهذهالروايةأنّسبقوقدصحيحغير،صحيح

ابنأنّمنذكروما،شيخهجهالةوفيهإسحاقابنطريقمنأو،متروكوهو

سبقكماالطبريشيخلأنيفيدلاالطبريروايةفيبالسماعصرحقدإسحاق

مرّقدذلكوكل،السندبتسويةالمتّهم-أعلّمواللّه-وهوالغلماءكذّبه

قريباً.

برُيطانيا،،برمنجهام،الإسلاميةالدراساتمرُكز،ودراسةوتحقيقجمعالهجرُةأحاديث(1)2

ماجستيررسالةوالكتاب.411صاهـ،141،الأولىالطبعة

الأولىالطبعة،دمشق،القلمدار.وتحقيقبحث،ورسالةمنهج،!داللهرسولمحمد)13(

.(2/894هـ)5041

فيصلالملكمرُكزهـ،4121الأولىالطبعة،الأصليةالمصادرضوءفيالنبويةالسيرة1()4

.562ص،والبحوثللدراسات
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يثبتولمماشاء

نبيزيد"فحدثني:فقال،بهللفتك!بيتهحصارفيقصةإسحاقابنوروى

بنجهلأبووفيهم،لهاجتمعوالما:قالالقُرظيكعببنمحمدعنزياد

أموهعلىتابعتموهإنأنكميزعممحمداًإنّ:بابهعلىوهمفقال،هشام

جنانلكمفجُعلّتموتكمبعدمنبُعثتمثم،والعجمالعربملوككنتم

موتكم،بعدمنبعثتمثم،ذبحفيكملهكانّتفعلّوالموإنّ،الأردنكجنانّ

فيها.نحرقونّنارلكمجُعلّتثم

أقصلأناقالثميدهفيترابمنحفنةفأخذشاللهرسولعليهموخرج:قال

ينثرفجعل،يرونهفلاعنهأبصارهمعلىتعالىاللهوأخذ.أحدهمأنتذلك،

الْحَكِيمِوَالْقُرانِ)يسيّسمنالآياتهؤلاءيتلووهورؤوسهمعلىالترابذلك

رسولفرغحتى(يبصرونلافهم)فأغشيناهم:قولهإلىالْمُرْسَلِينَ...(لَمِنَإِيَّكَ

ثم،تواباًرأسهعلىوضعقدإلارجلمنهميبقولم،الآياتهؤلاءمن!اللّْه

ما:فقال،معهميكنلمممّناتفأتاهم،يذهبأنأرادحيثإلىانصرف

عليكمخرجواللّهقد:اللهخيبكم:قالمحمداً،:قالوا؟هاهناتنتظرُونّ

لحاجته،وانطلقتواباًرأسهعلىوضعقدإلارجلاًمنكمتوكماثم،محمد

،ترابعليهفإذا،رأسهعلىيدهمنهمرجلكلفوضع؟بكمماترونّأفما

ة!اللّْهرسولببُردمتسجياًالفراشعلىعلياًفيرون،يتطلعونّجعلواثم

حتىكذلكيبرحوافلم،بُردهعليهنائماًلمحمداًهذاإنواللّْه:فيقولون

الذيصدقناكانلقدواللّّه:فقالواالفراشعنح!كطعليفقام،أصبحوا

ا(".حديتا)ْ

)16(،العمريأكرمالدكتورضعفهاإلىأشاروقد،مرسلإسنادوهذا

هذهذكرإلىالتفسيرأئمةأكثريعرِّجلمالسعود)17(،ولهذاسلّيمانوالدكتور

917(.او)4/78الأنفالروض1()5

2(.)1/70الصحيحةالنبويةالسيرُة)16(

.111صالهجرُةأحاديث)17(
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يثبتولمشاعما

بذكرعنايتهممع،يّسسورةمنالسْابقةللآياتتفسيرهمعندالأحاديث

ابنأوردهاو،والزمخشريالجوزيوابنوالقرطبيكالطبري،الترولسبب

هويثبتلمللترولآخرسيباًأكثرهمذكربل،إسحاقابنعنكثيرنقلاً

الآخر.

حديثفيالبخاريصحيحففي،كثيرةتساؤلاتالهجرةقصةفيأنواعلم

تحرفيبكرأبيبيتإلىجاء!اللّهرسول"أن:!اعائشةعنالهجرة

،الخروجفيلهأُذنقدبأنهوأخبره،فيهايأتيهيكنلمساعةوهي،الظهيرة

رسوللحقثم...جرابفيسفرةلهماوصنعناالجهازأحثفجهزناهما:قالت

حاصرُفمتى.)18("ليالثلاثفيهفكمنا،ثورجبلفيبغارٍبكروأبوفي!اللّه

أبىبيتإلىذهابهقبلكانهل-القصةبصحةالقولعلى-؟بيتهالمشركون

يذهبأنقبلنهارونصفليلةاستغرقالذيالوقتهذا!ل!قضىفأين؟بكر

لهوإخبارهبكرأبيبيتمنعودتهبعدكانأو؟طخهالصديقصاحبهبيتإلى

الغارإلىالتوجهأنظاهرهافإن،البخاريروايةمعيستقيملاوهذا؟بالهجرة

بكر.أبيبيتمنكان

القولعلى-:ومنها؟أريقطابناستئجارنممتى:التساؤلاتهذهومن

عنها؟سكتواولماذا؟المؤامرةهذهعنهاشمبنوكانأين-الحصاربصحة

لاذلكلكن،ماتقدطالبأباأنصحيح؟ذكربأدنىفيهالهميُسمعولم

أخيهم،لابنوالأنفةالحميةتأخذهمهاشمبنيمنآخرينوجودعدميعني

لاوكَان-رافققدالذيوهوالمطلبعبدبنالعباسالهاشميينرأسوعلى

وبدأبل،الثانيةالغقبةبيعةفيبالآنصارلقائهفيضي!اللهرسول-مشركاًيزال

لكنه،قومهمنومنعةعزّفيأخيهابنأنللحاضرينوبيّن،حينهابالحديث

كيفثم.بيعتهمفيصادقينكانواإنمنهمتثبّتثم،إليهمالاتحيازإلاأبى

منغيرذلكإلى؟الأمورهذهبمثلتقومحتىصي!هجرتهبموعدقريشعلمت

(032)7/البخاري(1)8

(76)



يثبتماشاءولم

هذهكَثيرمنإلىممالهعرجونمحمدالشيخأشاروقدالإشكالات

)91(.التساؤلات

علي"وأقام:إسحاقابنطريقمن)6/928(سننهفيالبيهقيأخرج:فائدة

وصاحبه-اللّهَْ!كرسولهجرنبعديعني-وأيامهاليالٍثلاثص!طالبأبيبن

منهافرغإذاحتى،للناسعندهكانتالتيالودائع!اللّهرسولعنأدىحتى

)التلحيصقويبسندإسحاقابنرواه:حجرابنقال"شاللهرسولَلحق

.1(546رقم5/384الغليل)إرواءالألبانيوحسنه1(3/12

بعدها.وما)2/894(.اللهرسولمحمد)91(

(77)



يثبتولمشاعما

الغار؟إلىبالطعامتأجماأسماءكانتهل

تأتيكانتض!ماالصديقبكرأبيبنتأسماءأنّالسيرةفياشتهرومما

"وكانت:إسحاقابنقال.الغارفيكاناعندماوأبيها!اللّهلرسولبالطعام

لكنيصلحهما)1("بماأمستإذاالطعاممنتأتيهمابكرأبيبنتأسماء

وقبلبكرأبيبيتفيالطعاملهاصنعتكأسماءأنّبيّنتالبخاريرواية

أرادحينبكرأبيبيتفي!اللهرسولسفرة"صنعتُح!:قالتللغار،الخروج

فقلتبه،نربطهمامالسقائهولالسفرتهتجدفلم:قالت.المدينةإلىيهاجرأنّ

باثنينفشقيه:قال،نطاقيإلابهأربطشيئاًأجدماواللّه:بكرلأبي

ذايتسميتفلذلك.ففعلت،السفرةوبالآخرالسقاءبواحد:فاربطيه

.الُغزو"فيالزادحمل"باب:بقولهالبخاريالإماملهوبوّب)2("النطاقين

الجهاز،أحثّ"فجهزناهما:حكعائشةقالتالهجرةلحديثروايتهاوفي

نطاقهامنقطعةبكرأبيبنتأسماءفقطعت،جرابفيسفرةلهماوصنعنا

لحقثم:قالت.النطاقينذاتسُميتفبذلك،الجرابفمعلّىبهفربطت

ثور..)3(".جبلفيبغارٍبكروأبوءَ!اللّهرلمتول

التيالثلاثةالأيامفيثورغارفيممئهكـه(بكروأبوةً!الله)رلمتولطعامهماأما

أبيبيتفيأُعدتالتيالسفرةتلكمنأنهفالظاهر،الُغارفيمكثاها

الآنفةالبخاريروايةففي،!كنهفهيرةبنعامربهيأتيهماكانّومابكرحم!ض

فيريحهاغنممنمنحةبكرأبىمولىفُهيرةبنعامرعليهماويرعىالذكر:.."

مِنْحتهمالبنوهو-رِسْلفيفيبيتان،العشاءمنساعةتذهبحينعليهما

.)4/183(الأنفالروض1()

.فتح()6/912.الغزوفيالزادحملباب،الجهادكَتاب،البخاري)2(

فتح(..)7/232المدينةإلىوأصحابه!النبيهجرُةبابالأنصار،مناقبكَتاب،البخاري)3(
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يثبتولمشاعما

تلكمنليلةكلذلكيفعل،بغلسفهيرةبنعامربهاينعقحتى-ورضيفهما

..)4("الثلاثالليالي

قوله.الطرياللين..رِسْل()في:"قوله:الشرحفيالحافظقال

فيهوضعت[الذيأالتيأيالمرضوفاللبنأيرغيفبوزنّ)ورضيفهما(

.(")ْرخاوتهوتزوللينعقدالنارأوبالشمسالمحمّاةالحجارة

السْابق.المصدر()4

.)7/237(الباريفتح)5(

(97)



يثبتولمشاعما

الغارفيوالحمامتينالعنكبوتنسيجقصة

مَعْمَرحدثنا:قالالرزاقعبدحدتنا:قالمسندهفي!هاحمدالإمامروى

عباسابنعنأخبرهعباسابنمولىمِقْسماًأنالجزريعثمانوأخبرنيقال:

قال:3(.الآيةمن:الأنفاللِيُثْبِتُوكَ!كَفَرُواالَّذِينَبِكَيَمْكُرُ)وَاِذْ:قولهفي

يريدون،بالوثاقفأثبتوهأصبحإذاةبعضهمفقال،بمكةليلةقريش"تشاورت

عزاللّهفأطلع،أخرجوهبل:بعضهموقال.اقتلوهبل:بعضهموقالط!النبي

علياًرأوافلّما..الليلةتلكظضالنبيفراشعلىعليٌّفبات.ذلكعلىنبيهوجل

،أثرهفاقتصوا،أدريلا:قال؟هذاصاحبكأين:فقالوا،مكرهماللهردّ

علّىفرأوا،بالُغارفصروا،الجبلفيفصعدوا،عليهمخلطالجبلبلغوافلما

علّىالعنكبوتنسيجيكنلمههنادخللو:فقالوا،العنكبوتنسيجبابه

")1(.ليالثلاثفيهفمكث،بابه

نسجقصةفيرويماأجودمنوهوحسنإسناد"وهذا:كثير!ةابنقال

أعلم-واللّه-"ويقال:()الفصولفيقال!هلكنه.الغار)2("فمعلىالعنكبوت

فلم..)3("..بابهعلىعششتاحمامتينوان،الغاربابعلىسدّتالعنكبوتإن

ذلك.خلافكلامهمنيفهمبل،هنايحسنها

عثمانعنقالأنهعلى)الفتح)4((في!حجرابنالحافظوحسّنها

حديثهيُكتب:عنهقالحاتمأباأن)التهذيب(وفي.("ضعف)ْ:"فيهالجزري

)6(.حديثهفييتابعلا:الغقيلّيوقال.بهولايحتج

)5/87(.المسند)1(

181(.)3/والنهايةالبداية)2(

52.ص.!الرُسولسيرُةفيالفصول)3(

)4(7/236.

.)2/13(التقريب)5(

.)7/145(التهذيب)6(

(08)



يثبتولمشاعما

"في:فقالالمسندعلىتعليقهفي!ةشاكرأحمدالشيخالحديثضعّفولذا

ضعّفأنبعدطةالألبانيالشيخوقال)7(".الجزريعثمانّأجلمن،نظرإسناده

ضعفيؤكدمافيهاتروها(لمبجنود)وأيده:المتقدمةالآيةإن"ثم:الحديث

والحديث،تُرىلابجنودكانّإنماوالتأييدالنصربأنّصريحةلأنها،الحديث

أنّبالآيةوالأشبه.فتأمّل،يُرىمماوهو،بالعنكبوتكانّ!ل!نصرهأنيُثبت

قالولذلك،الحمامتينولاالعنكبوتوليس،الملائكةهمإنمافيهاالجنود

الكفاروجوهيصرفوننزلواالملائكة)وهم:للآية1()4/47تفسيرهفيالبغوي

.)8(الألبانيالشيخا.هـكلام(رؤيتهعنوأبصارهم

الغارعنكبوتفيحديثيصجلاأنه"واعلم:آخرموضعفيوقال

)9(".والحمامتين

أمافقط.العنكبوتلنسيجهوإنماحجركثيروابنابنالحافظيْنفتحسْين

أعلم.واللّّه.صحّحهمن-علميحسب-أرفلّمالغارعلّىحمامتينبيض

الغارفيباتليلّةكانلما!النبي"أن:بلفظ)المجمع(فيالهيثميأوردهوقد

فنسجتالعنكبوتوأمر..الغار..وجهفيفنبتتشجرُةوتعالىتباركاللّّهأمر

المشركونوأتى،الغاربفمفوقعتاوحشيتينحمامتينوأمر..،الغاروجهعلى

لأصحابه:فقالفرجعالحمامتينفرأىفنظرُمنهمرجلوتقدمفجّ..كلمن

أحد،فيهليسأنفعرفتالغارفمعلىحمامتينرأيتُ،شيءالغارفيليس

دعا)فسمّت،عنهلبهمادرأقدوتعالىتباركاللّّهأنفعلمقولهط!النبيفسمع

وتعالىتباركاللّّهحرمفيوانخذ،جزاءهماوفرضعليهما(بالخيروالبركة

)7(()5/87.

.163ص،السيرةفقهعلىتعليقهفيأيضاوضعفها)3/263(الضعيفةالأحاديثسلسْلة)8(

.)3/933(الضعيفةالأحاديثسلسْلة)9(

)81(



يثبتولمشاعما

قالثم."فراخهمامنالحرمفيحمامكلفأصلقال:أحسبهفرخين

.\(")ْأعرفهملمجماعةوفيهوالطبرانيالبزار"رواهاليهثمي:

،عبدالرزاقطريقمن(النبوة)دلائلفيالأصبهانيالقاسمأبوأيضاًوأخرجه

إسناده"في:الحميدمساعد،الدلائلمحقق:قال،أحمدالإمامكسند

علةالإسنادفيإن"ثم:قالثم،الجزريبعثمان-قبلهكمن-وأعلهضعف".

)المصنف(فيالرزاقعبدالحديثأخرجفقد،سبقعماأهميةتقللاأخرى

نأوينبغي،عباسابنذكردون،بهمَعْمَرعن9(الهالتفسيروفي938(:)5

)11(.مؤلفاتهفيالأداءبهذاثابتهوإذالرزاقعبدعنالمحفوضلهوهذايكون

علىعششتاوحشيتينحمامتينأنورد"وقد:!هالظاهريترابأبوقال

وفي..الروايةحيثمنونكارةغرابةفيهذلكوكل،نبتتشجرةوأن،بابه

منالمكيالحرمحَمَاموأنأفرختا،الحمامتينأنونكارةغرابةفيهارواية

.)12("واهيةبأسانيدذلكوكل،الحمامتينتينكنسل

نظرأحدهمأنالو:!ط!بكرأبيقولعلىمعلّقاً!عثيمينابنالشيخقال

غيرصحيحة،الغنكبوتنسجقصةأنعلىدليل"وفيه:لأبصرنا(قدميهنحت

نبتوانه،الغاربابعلىنسجتالعنكبوتأنالتواريخبعضفييوجدفما

الذيلأنّ،لهصحةلاهذاكل..حمامةغصنهاعلّىكانوأنه،شجرةفيه

حسيةأموراًليست!طكمهبكرأبيوصاحبه!الكالنبيرؤيةمنالمشركينمنع

")13(.وجلعزاللهاياتمنوآيةمعنويةأمورهيبلولغيرهمالهماتكون

.)2/76(الكشافأحاديثتخريج:وانظر1(53-ا)6/52الزوائدمجمع1(0)

الأولى،النشرُة،الغاصمةدار،الحميدسليمانبنمساعدتحقيق،للأصبهانيالنبوةدلائل1(1)

هـ)2/576(4121

.13صوسلمعليهاللهصلىالمصطفىهجرةلقصةالمقتفىالأثر)12(

.525ص،2ج،الوطندار،5411الأولىط،الصالحينرياضشرح)13(

(82)



يثبتولم!داءما

علىوقعتحمامةولا،يقولونكماعشٌّكان"ما:آخرموضعفيوقال!ه

اللهلأن،وجلعزاللْهعنايةإلاكانما،الغارفمعلىنبتتشجرةولاالغار،

معهما)14(".

إلىعزاهحديثاً)3/337(الضعيفةالسلسلّةفيووالألبانيالشيخأورد:فائدة

فإنهاخيراًعناالغنكبوتوجلعزاللّه"جزى:وهوللديلميالفردوسمسند

يصلواولمالمشركَون،يرنالمحتى،الغارفيبكرأباياوعليكعلينسجت

لاأنه"واعلم:بقولهكلامهختمثم،منكر:الحديثعنعلهوقال،إلينا"

بعضفيذلكيُذكرماكثرةعلىوالحمامتينالغارعنكبوتفيحديثيصح

."..والمحاضراتالكتب

رسولأنممكهريرةأبيعن)3/4(المستدركفيالحاكمأخرج:وأخرى

البلادأحبفأسكنيإليّالبلادأحبمنأخرجتنيإنك"اللهم:قال!دلىالله

منمدنيّونرواتهحديث"هذا:الحاكمقالثم.المدينةاللهفأسكنه"إليك

نأثيتفقد،موضوع"لكنه:بقولهالذهييوتعقبه."المقبريسعيدأبيبيت

أ.هـ.مكة"اللهإلىالبلادأحب

كذب".باطلحديث"هذا:فقالالحديثهذاعن!هالإسلامشيخوسئل

وغيرهالترمذيفيثبتبل،باطل"هذا:)18/378(فيوقال18/124()الفتاوى

البلادلأحبّ"إنك:وقال"اللْهإلىاللّهبلادلأحبّإنكِ"واللّه:لمكةقالأنه

حديث"فهذا:)27/36(في!ةوقال.واليهاللهإلىالبلادأحبّأنهافأخبر"إليّ

ا.هـ."العلمأهلمنأحديروهلمكذبموضوع

ممنلأعجب"واني:قولهعبدالبرفىبنعمرأبيالكبيرالإمامإنصافومن

:وقالالحجونعلىوقيلالحَزْورةعلىبمكةوقفإذ!دفياللهرسولقوليترك

مثليُتركفكيف..صحيححديثوهذا.."اللهأرضخيرأنكأعلمإني"واللّه

.303صالسابقالمرُجع1()4
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2/288()التمهيد؟"عليهمتأولهيُجامعلاتأويلإلىويُمالالثابتالنصهذا

مكة.علىالمدينةتفضيلالمالكيةعنوالمشهور،مالكيعبدالبر!هوابن

(84)
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كسرىبسواريمالكبنسراقةوعد

سراقةبهماولحقكئهالصديقوصاحبههاجرلماطكهلأنهالسيرةفياشتهرومما

وقد؟"كسرىسواريْلبستَإذابك"كيف:لسراقةقالظ!رأنهمالكبن

فقالا:ورلسراقةترجمتهمافي!هحجرالبروابنعبدابنالحافظانذلكذكر

قال!لاللّهرسولأنالحسنعنموسىأبيعنعيينةبنسفيان"روى

دعاوتاجهومنطقهكسرىبسواريصَكالنهعمرأُتيفلّما"قال:وذكره:..لسراقة

أكبرالله:فقال،يدكارفع:لهوقال...،إياهمافألبسهمالكبنسراقة

".الأعرابيسراقةوألبسهما،هرمزبنكسرىسلبهصاالذيللّهوالحمد

علىوهو!ةالمشهورالإمامالبصريالحسنأبيبنالحسنمرسلوهذا

سيرينبنمحمدقولوهو،بحجةليستمراسيلهأنإلاوفضلهوعلمهجلالته

)1(".القطانويحيالرازيزرعةأبوالإمامانوخالفهم،أحمدوالإمامسعدوابن

أولىالأكثرقولأن"والظاهر:التتصيل()جامعفي!هالعلائيقال

مرسلاتمنأضعفشيءالمرسلاتفيليس:حنبلبنأحمدوقال،بالاعتماد

.ضرب)2("كلمنيأخذانكانافإنهمارباحأبيبنوعطاءالحسن

عن-ضعيفوهو-زيدبنعلىطريقمنشيبةأبيبنبكرأبورواهوقد

.كسرُى)3("سواريلبستإذابك"كيف:فيهوليس،الحسن

رواهاثابتةفهيوالصديقطال!لبالرسولسراقةلحاقوهيالقصةأصلأما

)4(.ومسلم،البخاري

الإسلامووقوع،جم!الصديقولصاحبه،طدلرسولهاللّهحمايةاياتمنوفيها

نأعنهمالحبسمنلقيتمالقيتُحيننفسيفيووقع"...:سراقةقلبفي

1/536-538(.)الأولىط،سعيدد.همامتحقيق،رجبلابنالترُمذيعللشرُح1()

.19.ص41"7الثانيةالطبعة،السلفيحمديتحقيقالمرُاسيل،أحكامفيالتحصيلجامع)2(

.)117992(والمحققة2(.)714الغاليةالمطالب)3(

75.رقمالهجرةحديثفيباب،الزهدكتابمسلمفتح(.)6.9333817رقمالبخاري)4(

)85(
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بنعامرفأمر،أمنٍكتابليبكتبأنفسألته...طالللىاللّهرسولأمرسيظهر

93(.60البخاري)أدم"منرقعةفيفكتبفُهيرة

(86)
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عليناالبدرطلع

المباركة.النبويةبالهجرةمايتعلقاشهرمنالنشيدوهذا

علّيهقدملماقال:عائشةابنعنبسنده)الدلائل(فيالبيهقيأخرجفقد

:)1(يقلنوالصبيانالنساءجعلالمدينةالسلام

الوداعثنياتمنعليناالبدرطلع
داعللّّهدعاماعليناالشكروجب

حيث!لاللّّهرسولالناستلقيباب:في)الدلائل(مناخرموضعفيورواه

المدينهمقدمهعندعلماؤنايذكرهوهذاقلّت:قال:ثم،تبوكغزوةمنقدم

مقدمهعندالوداعثنيةمنالمدينةقدملماأنهلا،عندهذكرناهوقدمكة،من

هاهنا)2(".أيضاًفذكرناه،أعلموالله،تيوكمن

بنعبيداللّّهالقصةراويلأن؛معضلاً)3(بكونهالعراقيالحافظوأعلّه

مفاوز.القصةوبينفبينههـ.228سنةماتأحمد(الإمامشيوخمن)وهوعائشة

المصطفى()شرففيسعيدأبو"واخرج:)الفتح(في!هحجرابنالحافظقال

دخللمامنقطعًا:عائشةبنعبيداللّّهطريقمن(الخلعي)فوائدفيورويناه

يقلن:الولائدجعلالمدينة!ل!لىالنبي

الوداعتنيةمنعليناالبدرطلع
داعللّّهدعاماعليناالشكروجب

.)4("تيوكغزوةمنقدومهفيكانذلكولعل،معضلسندوهو

فيناالمبعوثأيها:وزيادة،6.5ص،..وصاحبه!راللهرسولاستقبلمنباب،النبوةدلائل)1(

271(.3/والرُشاد،ال!دى)سبلالصالحيقاله،رزينزيادةمن،المطاعبالأمرُجئت

)5/266(.تبوكغزوةمنقدمحينء!اللهرسولالناستلقيباب،الدلائل)2(

)3/1327(.الأولىالطبعة،الغاصمةدار،الدينعلومإحياءأحاديثتخريج)3(

262(.،261)7/الباريفتح)4(

(87)



يثبتولمشاعما

حدثناقال:محمدبنعبداللّهحدثتا:قالصحيحهفي!هالبخاريأخرجوقد

الصبيانمعخرجتأنيأذكر":يزيدبنالسائبعنالزهريعنسفيانّ

(".)ْتبوكغزوةمنمقدمهالوداعالثنيةإلىوسلمعليهاللّهصلىالنبينتلقى

ثنية:وقالالقيمابنوتبعههذاالداودي"فأنكر:حجرابنالحافظقال

قال:،والمغربكالمشرقمقابلهاهيبل،تبوكجهةمنلامكةجهةمنالوداع

.الأرضمنارتفعماوالثنية،الجهةتلكفيأخرىتتيةهناكيكونأنإلا

خروجيكونأنالحتازجهةكونهالايمنع:قلت.الجبلفيالطريق:وقيل

ثنيةمنمكةدخولفيكماواضعوهذا،جهتهامنالشامإلىالمسافر

بسندرويناوقد.واحدةطريقإلىكلاهماوينتهي،أخرىمنمنهاوالخروج

عليناالبدرطلع":المدينة!النبيقدملماالنسوةقول)الحلبيات*(فيمنقطع

قدومهعند:وقيل،الهجرةفيقدومهعندذلككان:فقيل"الوداعثتياتمن

...-.")6(
لبوثعزوهمن

جهةمنالوداعثنية:قالأنهالقيمابنإلىحجرابنالحافظنسبكذا

!ه:قالفقد،نماماًلذلكمخالفالقيمابنوكلام:تبوكجهةمنلامكة

وخرج،تلقيهالناس،خرجالمدينةمنوسلمعليهاللهصلىاللّهرسولدنا"فلما

يقلّن:والولائدوالصبيانالنساء

الوداعثنياتمنعليناالبدرطلع
داعللّهدعاماعلّيناالشكرُوجب

فتح(.)8/126وقيصركَسْرىإلى!ظالنبيكَتابباب،المغازيكَتاب)5(

الخلعيات.:والصواب،مطبعيخطأوهوالأصلفيكذا*

912(.،)8/128الباريفتح)6(

(88)
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منالمدينةإلىمقدمهعندذلككانإنما:ويقولهذافييهمالرواةوبعض

لايراها،الشامناحيةمنهيإنماالوداعثنياتلأن،ظاهروهموهو،مكة

للّشام..)7(".توجّهإذاإلابهاولايمر،المدينةإلىمكةمنالقادم

في،أخرىحادثةفيتبوكجهةمنوأنهابذلكالوداعثنيةتسميةسببوجاء

حديثمنالحازمي"وأخرجه:حجرابنالحافظقال.المتعةنكاحنحريم

عندكَناّإذاحتى،تبوكغزوةإلى!ل!اللىاللّهرسولمعخرجنا:قال،جابر

رسولفجاء،برحالنايطفنبهنّنمتعناكناّنسوةجاءتالشاميليصاالعقبة

عنونهى،عليهوأثنىاللّهفحمدخطيباًوقامفغضب،لهذلكفذكرنا!ل!لالله

منفإنهلايصح"والحديث.)8("الوداعثنيةفسميتيومئذفتوادعنا،المتعة

.)9("متروكوهوكثير،بنعبادطريق

أ(".)ْغيرثابتةبرمّتهاالقصةأن"على:!هالألبانيالشيخقال

طيبةطددخولهفيالصحيحةالرواياتأن:القصةهذهضعفعلىيدلوصا

تلكنقلتبل،لذلكبهيستشهدماإشارةولوتذكرلمإليهاهجرتهعند

صحيحهفيعلهالبخاريروىفقدإليها،وصولهعندالمدينةأهلماقالهالروايات

وفيه:،كأمالكبنأنسحديث(المدينةإلىوأصحابه!لىاللالنبيهجرة)بابفي

ويقولونّ:ينظرونفأشرفوا!الفهنبيجاء،اللّهنبيجاء:المدينةفي"فقيل

فما،!لالنبيقدمثم"..:صف!عازببنالبراءحديثفيو..)11("اللّهنبيجاء

يقلن:الإماءجعلحتى،ط!اللّه)12(برسولفرحهمبشيءفرحواالمدينةأهلرأيت

وتفرّق،البيوتفوقوالنساءالرجال"فصعد:روايةوفي"ع!اللّهرسولقدم

.5041،السادسةالطبعة551()3/المعادزاد)7(

)8/916(.الباريفتح)8(

الحبير)3/178(.والتلخيص17(..)8/الباريفتح)9(

.6014،الثالثةالطبعة)2/63(الضعيفةالأحاديثسلسْة1()0

1193.رقم،الأنصارمناقبكتاب1()1

5.293رقم،البخاري1()2
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يارسول،يامحمد.اللّهيارسول،يامحمد:ينادونّالطُرقفيوالخدمالغلّمان

الفْه)13(".

لماقيلالنشيدهذ!أنّّالمقريزيعنتعالىاللّهرحمهالصالحينقل:فائدة

لايصح.النشيدأنّوسبق،ثالثقولفهذابدر.غزوةمن!النبيرجع

يوردلمفإنهلأحداثها،وتتبعه،بالسيرة!هإسحاقأبنعنايةرغم:وأخرى

سيرته.فيالنشيدهذا

.013[90)7522(يرُقم،مسلمأخرجه)13(

(09)
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اليهود(مع)المعاهدةالمدينةميثاق

هجرةمنالأولىالسنةفيالمؤرخونّيذكرهاالتيالحوأدثأشهرمنوهي

بعض،معبعضهمالمسلمينتحالفت!ثتملواحدةوثيقةهيوهل.ص!ألرسول

"الراجح:الغمريأكرمالدكتورقال؟وثيقتانهماأماليهود،معومعاهدتهم

موادعةتناولتإحدإهما،بينهماالمؤرخونّجمعثموثيقتانالأصلفيألوثيقةأنّ

وأنصارمهاجرينمنالمسلمينالتؤإماتتوضحوالثانية،لليهود!الرسول

موقعةقبلكتبتاليهودموأدعةوثيقةأنّعنديويترجح،وواجباتهموحقوقهم

بدر)1("ءبعدفكتبتوالأنصارالمهاجرينبينالوثيقةأماالكبرىبدر

الأصلفيإلوثيقةبأنألقول"أما:يقوللذلكمخالفآخررأيوهناك

وألبيان)3(".ألدليلإلىيفتقرضعيفقول،بيثهماالمؤرخونجمعثم،وثيقتّان

ونقللها،جمهإسحاقإبنذكرإنّ؟الوثيقةهذءلإثباتألسثدصحّهللكن

بصحتها.للحكميكفيلاألسيرةكتَّابِبينوشيوعها،عنهالآخريّن

طريقكلوعلةوأسانيدهاألقصةذكرتالتيإلوواياتا-باختصعار-وسأنقل

:منهالا(

بينكتاباًظ!اللّهرسول"وكتب:!هإلتهـحاقابنقال:الأولىالرواية

وأموألهم،دينهمعلىوأقرّهم،وعاهدهم،يهودفيهودأع،والأنصارالمهاجريّن

محمدمنكتالباهذا:إلرحيمالرحمناللّهبسم:محليهمواشترص!لهموشرط

وساق"..-تبعهمومن،ويثربقريشمنوالمسلمينالمؤمنينبينسألنبي

)ابنفَذَكَره...صحتهئعرفلامما"هذا:ممال!الألبانيا!شيخقال.المعاهدة

(22225،)3/4كثيرأبننقلّهوقد،معضلفهو،إسنادبدونّهكذاإسحاق(

.ثا!()1/6.الصتحيحةالفبوقيالسيرُة)1(

ط،الرياضالمعارفمكتبة،الياميضيدأن،الوثيقهّعلىالحكمفيالحقيقةبيان21(

.3؟ص041!!الأولى

ءالروإياتذكَرُفيألسابقينالمصيدـر!نعلىأعتمدتوقد)13

)9!(
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يدلمما،عادتهخلافعلىشيئاًنخريجهفيعليهيزدولمإسحاقابنعن

.والأسانيد)4("بالسيرةوالمعرفةالعلمأهلعندمشهوراًليسأنهعلى

الوثيقةهذه"روى:لهاالمؤلفذكرُعند(السيرة)فقهعلىتعليقهفيوقال

.("إسناد)ْبدون-18(1)2/6إسحاقابن

أيضاً)6(.إسنادبدونالناسسيدابننقلهاكثيرفقدابنإلىوبالإضافة

حجاجعنعبّادحدثناسُريج"حدتتا:قال!هأصدالإطمعند:الثايخ!الرواية

المهاجرينبينكتاباًكَتب!ل!النبيأن:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن

بينوالإصلاحبالمعرُوفعانيهميَقْدواوأن،معاقلهميعقلواأنوالأنصار،

عنعبادحدثناسُريج"حدثني:فقالآخربطريق!هأعقبه)7("ثمالمسلمين

:فقالثالثةطريقاًوذكر.مثلّه)8("عباسابنعنمِقْسمعنالحكمعنحجاج

رسولأنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنحجاجعنباببننصر"حدثنا

.)9(".معاقلهميعقلواأنعلى،والأنصارالمهاجرينبينكتاباًكتب!دفياللّه

الحديث.

فيهاوليس،جداًمختصرةأنها:الأول:أمرانأحمدالإمامرواياتفيويُلحظ

وهوأرطاةابنوهوحجاجعلىمدارهاأن:الثانياليهود.معللمعاهدةذكر

فيهالغلماءأقوال!هالذهبيالإمامنقلوقد،بالتحديثهنايصرّحولممدلّس

اللّهعبيدبنمتمدعنيُدلس،بالقوىليس،صدوقهو:معينابن"قال:فقال

.2526،ص.والسْيرةالنبويالحديثعندفاع)4(

185..صالسْيرة)5(فقه

العيدمحمدد.تحقيق،النبويةالمدينة،الترُاثدار،4131الأولىط)1/318(الأثرعيون)6(

مسْتو.الدينمحي،الخطرُاوي

.2443رقمحديث1()4/46شاكرأحمدبتحقيقالمسْند)7(

.2444رقمحديث1()4/46شاكرأحمدبتحقيقالمسْند)8(

4.096رقمحديث1/125()1شاكرأحمدبتحقيقالمسْند)9(
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زرعة:أبووقال...العرزميفيسقطيعني،شعيببنعمرُوعنالعرزمي

حديثه،يُكتب،الضعفاءعنيُدلسصدوق:حانمأبووقالمُدلس،صدوق

يحتجولا،وحفظهصدقهفييُرتابلا،صالحفهو،حدثنا:قالفإذا

عنبالحديثيحدثنافكان،يدلسالحجاجكان:المباركابن...وقالبحديثه

عنهناحجّاجوروايةا()ْمتروكوالعرزمي،العرزمييُحدّثهمماشعيببنعمرو

غيرمن-بالتدليسوصفهوقدالعرزمي.عندلسهممافلعلها،شعيببنعمرو

وغيرهما.والنسائيحمدأالإمام:-سبق

"إسناده!ه:فقالالحديثلهذاإيرادهفيالبوطي!الألبانيالشيختعقّبوقد

فيالحافظفيهقالوقدأرطاةابنهوهذاحجاجاًلأنحجة،بهتقوملاضعيف

البنا*عبدالرحمنالشيخأنويبدو"والتدليسكثيرالخطأ"صدوق)التقريب(:

.!الألبانيهـكلاما.")11(صحيح"وسنده:فقالالثقاتمنغيرهأنهتوهمقد

علة.تساهلهمنوهوالمسند،علىحاشيتهفيشاكرأحمدالشيخصححهكما

غيرواحد.تركهوقد،باببننصرعنأحمدللإمامالثالثوالطريق

نأبعدفقال،الناسسيدابنإليهعزاها،خيثمةأبيابنعند:الثالثةالرواية

ذكرهوقد،إسحاقابنذكره"هكذا:إسحاقابنعنبطولهاالمعاهدةساق

بنعيسىحدثنا،الوليدأبوجناببنأحمدحدثنا:فأسنده،خيثمةأبيابن

رسولأنّجدهعنأبيهعنالمزنيعمروبناللّهعبدكثيربنحدثنا،يونس

.)12("بنحوهفذكره،والأنصارالمهاجرينبينكتاباًكتب!اللّّه

.)2/691(التهذيتبتهذيبوكذا7(.)7/النبلاءأعلامسير1(0)

الرباني.الفتحفي!!

.08صوالسيرةالنبويالحديثعندفاع1(1)

32(1/0)الأثرعيون1ّ()2

(39)
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المفقودالقسمفيوردتالوثيقةأنّيبدو"ولكن:ل!الُغمريالدكتورقال

ابنسندوفي.منه)13("إليناوصلفيمالهاوجودلاإذخيثمةأبيابنتاريخمن

أبوبالكذبورماه"متروك)14(":الذهبيقال،اللّّهعبدكثيربنخيثمةأبي

عنأبيهعنروى:حبانّابن"وقالالكذبأركانّمنالشافعيوقال،داود

جهةعلىإلاعنهالروايةفيولاالكتبفيذكرهايحللاموضوعةنسخةجده

ا(".)ْالتعجب

له،قيمةلاالإسناد"هذا:خيثمةابيابنإسنادعنالألبانيالشيخقال

.)16("جداًضعيفالمزنيعمروبناللّّهعبدكثيربن

كتابهفيهـ(224)تسلاّمبنالقاسمعبيدأبيعند:الرا!الرواية

بكيربناللّّهعبدبنيحيحدثني:الأول،إسنادينلهاساقوقد)الأموال(

خالدبنعُقيلحدثني:قالسعدبناللّيثحدثنا:قالاصالحبناللّهوعبد

".(.)17الكتاببهذاكَتب!كاللّّهرسولأنّبلغني:قالأنهشهابابنعن

قالكماغيرهمرسلمنشرّ!ومرسله،الزهريعنفالخبرمرسل،وسرده

خبرردةعندالزهريمراسيلعنالحديثسبقوقد،القطانّسعيدبنيحي

جحش)18(.بناللهعبيد

كتابفيقال:جريجابنعنحجاج"حدثني:عبيدأبيعندالثانيالإسناد

جريجوابن،مرسلكسابقهوهذا"..يثربوأهلقريشمنوالمؤمنين!كالنبي

)1/273(الصحيحةالنبويةالسْيرُة)13(

.بيرُوت،الغلميةالكتبدار.القاضيحازم:تحقيق)2/227(الضعفاءفيالمغني1()4

.)8/422(التهذيبتهذيب1()5

.97والسْيرُةالنبويالحديثعندفاع)16(

.)1/273(النبويةالسْيرُة)17(

14:ص)18(

(49)
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إذاأحمد،عنالميموني"روى.ويرسليدلسلكنه،ثقةعبدالعزيزبنعبدالملك

.)91("فاحذرهقال:جريجابنقال

الجماعة.لهروىثقةالأعورمحمدبنحجاجفهوعنهالروايأما

لهاوذكَر(الحديث)غريبكتابهفيأيضاًعبيدأبيعند:ا!امسةالرواية

هي:،أسانيدثلاثة

وحفص.جدهعنأبيهعناللّهعبدكثيربنعنحفصطريقمن:الأول

وسيق،اللّّهعبدكثيربنفيالعلّةلكن،فقيهثقةالقاضيغياثابنهو

عنه.الحديث

أبيأوالشعييعنجابرعنعييدبنحماد"حدثني:عييدأبوقال:الثانى

روايةفذكر"..ء!كاللّّهرسولعن-عبيدأبيمنالشك-عليبنمحمدجعفر

ابنأوعييدبن"حماد:الميزانفيالذهييعنهقالعييدبنوحماد.مختصرن

يعبألا،الحديثبصحيحليس:حانمأبوقال.الجُعْفيجابرعناللّهعييد

)التقريب(:فيعنهقالالجُعْفيوجابر.("2)ْحديثهيصحّلم:البخاريقالبه،

فشذّشعبة"وثّقه:)الكاشف(فيالذهييعنهوقال)21("رافضي"ضعيف

فالخبر،التابعينمنكلاهماعليبنومحمدوالشعبي.)22("الحفاظوتركه

.سندهضعفعنفضلاً،مرسل

الكلاموسيق"..قال!اللهرسولأنّجريجابنعنحجاج"حدثنا:الثالث

.الإسنادهذاعلى

.)6/328(النبلاءسيرُأعلام1()9

9225(.رقم/1795)الاعتدالميزان2ّ(0)

.1(1/23)التهذيبتقريب21()

الطبعةبيرُوت،الغلمية،الكتبدار1211()السْتةالكتبفيروايةلهمنمعرفةفيالكاشف)22(

.3041الأولى

)59(
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بنعبداللّْهطريقمنهـ(247)تزنجويةبنحميدعند:السادسةالروايئ

اللّّه!رسولأنبلغتي:قالأنهشهابابنعنعُقيلحدثني:قالصالح

السند.هذاعلىالكلاموسبق...الكتاببهذاكتب

الحافظاللّّهعبدأبوأخبرنا:الأول،بإسنادينالبيهقيعند:الن!ابعةالرواية

قالعبدالجباربنأحمدحدثنا:قاليعقوببنمحمدالغباسأبوحدثناقال:

عثمانبنمحمدبنعثمانحدثني:قالإسحاقابنبُكيرعنبنيونسحدثنا

هذاعنهاللهرضيالخطاببنعمرآلمن"أخذت:قالشريقبنالأخنسبن

اللّّهبسم:للعمالعمركتبالذيالصدقةبكتابمقرونًاكانالكتاب

منوالمؤمنينالمسلمينبين!النبيمحمدمنكتابهذا،الرحيمالرُحمن

بالإسنادأعقبهاثم.إسحاقابنعندعمامختصرةوهي..."ويثربقريش

العباسأبوحدثنا:قالالقاضيالحافظالفهعبدأبو"وأخبرناه:فقالالثاني

بنمعاويةأبنانا:قالالصغانيإسحاقبنمحمدحدثنا:قاليعقوببنمحمد

.فذكره.)23("00اللّّهعبدبنكثيرعنالفزاريهوإسحاقأبيعنعمرو

فيهمرجالالإسنادوفي*،وجادةتحملهاعثمان"لأنضعيفالأولوالإسناد

والعطاردي،يخطئبُكيربنويونس،أوهاملهصدوقفهوعثمانمثلضعف

.صتيح)24("للسيرةوتحمّلهضعيفعبدالجبار،بن)أحمد

عنه.الكلاموسبق،اللّّهعبدبنكثيرففيه:الثانيالإسنادأما

.4131،بيروت،المعرفةدار1(0)8/6.الغاقلةباب،الدياتكَتاب،الر:ىالسنن)23(

الحثيث()الباعث."بإسنادهشخصبخطكَتاباًأوحديثاًيجدأن:"وصورتها:كَثيرُابنقال*

.122صهـ،3041،الأولىالطبعة،بيروت،الغلميةالكتبدار،شاكَرأحمدتحقيق

.(1/27427-ه)الصحيحةالنبويةالسيرة)24(

(69)



يثبتولمشاعما

)الجرحكتابهمقدمةفي!قال.حاتمأبيابنعند:الثمامّنةالرواية

مزيدبنالوليدبنالغباسحدثنا:قال،الرحمنعبد"حدثنا:(والتعديل

أميرمحمدبناللهعبدإلىكتبأنهالأوزاعيعنأبيأخبرنيقال:،قراءة

كانأنهالزهريحدثنيوقد(:فيهاوقالطويلةرسالةإليهكتب)والمؤمنين

يتركوالاأنوالأنصارالمهاجرينبينكتبالذي!اللهرسولكتابفي

.عقل"أوفداءفييعينوهأنمفرحًا

.الزهريمراسيلعنالكلاموسبق،مرسلوالإسناد

أرطأةبنالحجاجعنبسندهوساقه)المحلى(فيحزمابنعند:التاسعةالرواية

كتاباًفيفياللّهرسول"كتب:قال!عباسابنعنمِقْسْمعن*الحكمعن

والإصلاخبالمعروفعانيهمويفْدوامعاقلهميعقلواأنوالأنصارالمهاجرينبين

وهومِقسموفيه،ساقطوهو،أرطاةبنحجاج"فيه:!هقالثم"الناسبين

علّةمنسالمصحيحإسنادالمشهورةالحادثةلهذهيثبتلمأنهيتبينسبقمصا

المشهور:كتابهفيالذهبياللهعبدأبوالكبيرالإماميوردهالمولذا،قادحة

النبويةالهجرةمنيبدأالذيبالمغازيالخاصالجزءفي(الإسلام)تاريخ

الكبار..)26("الوقائعإلى"وأُشير:الكتابمقدمةفي!هقالوقد،المباركة

تصحّلأنهالم-أعلموالله-ذلكفكأنّ،أهميتهارغمالحادثةهذهإلىيُشرُفلّم

فيإليهايُشرفلم(واللغاتالأسماء)تهذيب:في!ةالنوريالإماموكذا.عنده

!لىالنبيبنى"فيها:الأولىالسْنةحوادثعنقالحيثالمشهورةالأمورجملة

خطأ.وهومقسمبنالحكم:الأصلفي"

.القاهرة،الترُاثدار،شاكرأحمدتحقيق1/45(1)،المحلى)25(

الطبعة،بيروت،العرييالكتابدار.تدمريعمرُ:تحقيق.المغازي.الإسلامتاريخ)26(

.22ص:7041الأولى

(79)
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،سلامبنعبداللّهوأسلم،والأنصارالمهاجرينبينوآخى،ومساكنه،مسجده

منأهم-سندهاصحّلو-اليهودمعالمعاهدةأنريبولا.الأذانّ)27("وشُرع

ذكر.مابعض

يُروى،:التضعيفبصيغةالحادثةذُكرتإذامشكلاًالأمريكونلاوقد

وأ-الحادثةهذهعلىبُنيإذاالمشكللكن،الصيغمنوتحوهمايُذكر،

لو"كماتشريعيةأحكامأو،حكم-يثبتلمالتيالسيرةحوادثمنغيرها

أحكاممنحكمعليهينبنيبأصلأوالعقيدةبأصلمتعلقاًالأمركانّ

أولاً،الخبرصحةمنالتأكدينبغيفحينئذاليهود)28("معالصلحوهوالشريعة

انقش"ثمالعرش"أثبت:ذلكمثلفييقالكما،منهالأحكاماستخراجثم

أعلم.والله

قال:ثمأسانيدهاضعفوبيّنالوثيقةهذهإلى!العودةسلمانالشيخوأشار

وفيه:،الأشرفبنكعبقتلقصةفي،مالكبنكعبعنداودأبوروى"وقد

طُرقفقالوا:ء!النبيعلىفغدوا،والمشركوناليهودفزعت،قتلوهفلّما

ينتهونكتاباًوبينهمبينهيكتبأنإلى!النبيلهمفذكر،فقُتل،صاحبنا

أبورواه"صحيفةعامةالمسلمينوبينوبينهمبينه!النبيفكتب،فيهماإلى

مناليهودإخراجكانكيفباب،والفيءوالإمارةالخراجكتاب،داود

شعيبعننافعبنالحكمعنفارسبنيحيبنمحمدطريقمن...،المدينة

..أبيهعنمالكبنكعببناللّهعبدبنعبدالرحمنعنالزهريعن

عنالكتابةتأخّرالروايةهذهفيويلحظ*...صحيحالإسنادبهذافالحديث

وغيرهم،السيروالمؤرخينأهلمعظمعليهماخلافوهذا،المدنيالعهدبداية

.2(1/0)واللّغاتالأسماءتهذيب)27(

.93ص.الوثيقةعلّىالحكمفيالحقيقةبيان)28(

وصححهاالنضيربنيإجلاء:فيذلكوسيأتي331(/7)الفتححجرُابنالحافظومتححها-

.21()8/!(الأصول)جامعتخريجفيأيضاًالأرنا،وط

(9!)
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.الأولللموثقتجديدهوإنماكعبروايةفيمابأنّالروايتينبينبعضهموجمع

.-اللّهحفظه-الغودةتتتلمانّالشيخكلاما.هـ.أعلّم)92("والله

.(212-012)صلأولوناءلغرياا(92)

(99)
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بقيتمّاعداوته

حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبد"وحدثني:إسحاقابنقال

إليه،أبيولدأحبَّكنت:قالتأنهاأخطببنحُييّبنصفيةعنحُدّثتقال:

فلما:قالت،دونهأخذانيإلاّلهماولدمعقطّألقهمالمياسر،أبيعميوالي

حُيّيأبيإليهغدا،عوفبنعمرُوبنيفيقباءونزلالمدينةط!اللّّهرسولقدم

كاناحتىيرجعافلم:قالت.مُغلّسيْنأخطببنياسرُأبووعمي،أخطببن

الهوينى.يمشيانساقطينكسلانينكالّيْنفأتيا:قالتالشمسغروبمع

منهما،واحدإليّالتفتمااللّهفو،أصنعكنتكماإليهمافهششت:قالت

بنحييلأبييقولوهوياسرأبوعميوسمعت:قالت،الغمّمنبهمامامع

فماقال:،نعم:قال؟وتُثبتهأتعرفه:قال،واللّّهنعم:قال؟هوأهو:أخطب

.)1("بقيتماواللهعداوتهقال؟منهنفسكفي

وصفية.بكرأبيبنعبداللّّهبينأي)2(.منقطعوهو:الُغراقيالحافظقال

نحتاجلاحقاًاللّّهرسولأنهومعرفتهم،وعداوتهموحسدهم،اليهودوحقد

أَهْلِمِنْكَتيرٌ)وَدَّ:وجلعّزاللّهقالوقد،الضعيفالأثرهذامثلإلى

بَعْدِمنْأَئفُسِهِمْعِنْدِمِنْحَسَداًكُفاراًإِيمَانِكُمْبَعْدِمِنْيَرُدُّونَكُمْلَوْالْكِتَابِ

شَيْءٍكُلِّعَلَىاللّّهَإِنبِأَمْرِهِالفهُيَأْتِيَحَتَّىوَاصْفَحُوافَاعْفُواالْحَقُّتَبَيَّنرلَهُمُمَا

لِمَامُصَدِّقٌالفهِعِنْدِمِنْكِتَابٌجَاءَهُمْ)وَلَمَّا:تعالىوقال1(.:9البقرة)قَدِيرٌ!

عَرَفُوامَاجَاءَهُمْفَلَمَّاكَفَرُواائذِينَعَلَىيَسْتَفْتِحُونَقَبْلُمِنْوَكَانُوامَعَهُمْ

)ائذِينَ:تعالىوقال.:98(الْكَافِرِيريهـ)البقرةعَلَىالفهِفَلَّعْنَةُبِهِكَفَرُوا

الْحَقَّلَيَكْتُمُونَمِّنْهُمْفَرِيقاًهـاِنأَبْنَاءهُمْيَعْرِفُونَكَمَايَعْرِفُوئهُالْكِتَابَآنَيْنَاهُمُ

146(.:)البقرةيَعْلَمُو!وَهُمْ

.31(0)4/الأنفالرُوض1()

.)4/1843(الدينعلومإحياءأحاديثتخريج)2(

(001)
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"لو:قالةً!النبيحمل!عنهريرةأبيعنصحيحهفيالبخاريروى:فائدة

مختصةعشرة"فالمراد:حجرابنقالاليهود"بيلآمناليهودمنعشرةبيآمن

.)3("عشرةمنأكثربهامنفقدوإلا

،خضرةصفيّةبعيني"كانّ:قال!عمرابنعنالطبرانيأخر!:وأخرى

فيمارأيتإني:لزوجيقلت:قالت؟بعينكالخضرةماهذه:ظَ!النبيلهاففال

؟يثربمَلِكَاتريدين:وقال،فلطمني،حجريفيوقعقمراًكأنالنائميرى

يعتذرزالفما،وزوجيأبيقَتَلَ!اللّهرسولمنإليّأيغضكانّوما:قالت

منذلكذهبحتى،وفعلوفعل،العربعليّألّبأباكإنياصفية:وقال،إليّ

الألبانيوذكره)4(".الصحيعرجال)الطبراني("ورجاله:الهيثميقال."نفسي

.()الصحيحة()ْفي

.فتح()27417المدينةقدمحينطثسالنبياليهودإتيانباب،الأنصارمناقبكتاب)3(

()92511الزوائدمجمع)4(

.)3927(:رقم)5(

(151)



يثبتولمشاعما

النضيربنييهودإجلاءسبب

لماطضالرسولقتلعلىتآمرهمهوإجلائهمسببأنّالسيرةكتبفيالمشهور

أميةبنعمروقتلهمااللذينعامربنيمنالقتيلينديةفييستعينهمجاءهم

بعضهمخلاثم،أحببتماعلىنعينكالقاسمأبايانعم:فقالوا،الضمري

طاللاللّهورسول-هذهحالهمثلعلىالرجلنجدوالنإنكم:فقالوا،ببعض

عليهفيلّقي،البيتهذاعلىيعلورجلفَمَنْ-قاعدبيوتهممنجدارجنبإلى

أنا:فقال،كعببنجحاشبنعمرولذلكفانتدب؟منهفيريحناصخرة

الخبرمن!يضاللّهرسولفأتى،قالكماصخرةعليهليلقيفصعد،لذلك

يزيدعنإسحاقابنذلكروىوقد)1(،القصةآخرإلى..القومأرادبماالسماء

وأورده.مرسلالحديثلكن،بالتحديثإسحاقابنصرحوقد،رُومانّبن

.)الضعيفة()2(فيووالألبانيالشيخ

وروىعلهحجرابنالحافظقال،متصلصحيحبسْندإجلائهمسببجاءوقد

"أخبرني:الزهريعنمَعْمرإلىصحيحالنضيربإسنادبنيقصةمردويهابن

قال:في!رالنبيأصحابمنرجلعنمالكبنكعببنالرحمنعبدبنعبداللّه

بدرقبلالأوثانيعبدممنوغيرهأُبيّبنعبداللّّهإلىقريشكفاركتب

فهمّ،الغرببجميعيغزوهمأنّويتوعدونهموأصحابهطاللىالنبيبإيوائهميهددونهم

أحدكادكم"ما:فقالظمالملالنبيفأتاهم،المسلمينبقتالمعهومنأُبيّابن

ذلكسمعوافلما"بينكمبأسكمتلقواأنّيريدون،قريشكادتكممابمثل

إلىبعدهاقريشكفاركتببدروقعةكانتفلما،فتفرقواالحقعرفوا

النضيرعلىبنوفأجمع،يتهددونهم،والحصونّالحلقةأهلإنكم:اليهود

ثلاثةويلقاكأصحابكمنثلاثةفيإلينااُخرج:طضالنبيإلىفأرسلوا،الُغدر

علىالثلاثةاليهودفاشستمل،ففعل،اتبعناكبكآمنوافإنّ،علّمائنامن

2(.0)6/8الأنفالروض1()

.1/946()48660:رقم،الضعيفةالأحاديثسلسلة)2(

(201)



!ثبتولمشاعما

بأمرنخبرهمسلمالأنصارمنلهاأخإلىالنضيربنيمنامرأةفأرسلتالخناجر

وصبّحهم،فرجع،إليهميصلأنقبلط!هلالنبيأخوهافأخبر،النضيربني

فعاهدوه،فحاصرهمقريظةبنيعلىعداثم،يومهفحصرهمبالكتائب

لهمأنوعلى،الجلاءعلىنزلواحتىفقاتلهم،النضيربنيإلىعنهمفانصرف

بيوتهميخرُبونفكانوا،بيوتهمأبوابحتىفاحتملّوا،السلاجإلاالإبلأقلّتما

أولذلكجلاؤهموكان.خشبهامنيوافقهمماويحملونّ،فيهدمونهابأيديهم

عبدعنتفسيرهفيحُميدبنعبدأخرجهوكذا"الشامإلىالناسحشر

حديثالقصةهذهفيليسأنهزعمهفيالتينابنعلىردذلكوفي،الرازق

غزوةسببأنّمنإسحاقابنذكرمماأقوىفهذا:حجح)ابنقلتبإسناد.

أهلجُلّإسحاقابنوافقلكن،الرجلينديةفييعينوهأنطثطالنضيرظلبهبتي

حجر.ابنهـكلاما.)3("أعلمفالله،المغازي

ثلاثينفيإلينااُخرج!لالنبيإلى"فأرسلوا:وفيهبنحوهداودأبووأخرجه

المنصف،بمكاننلتقيحتىحَبْراًثلاثونمناوليخرج،أصحابكمنرجلاً

كانفلماّ.خبرهمفقصّبكآمنّا،بكوآمنواصدّقوكفإنْ،منكفيسمعوا

....)4("بالكتائبط!اللّهرسولعليهمعداالغد

.332(،331)7/الباريفتح)3(

.(8/912)بكيدهم"جبريل"فأعلمه:الأصولجامعفي"

عنالحديثفيسبقكَماالعودةسلمانوكذا.الأصولجامعتخريجهفيالأرناؤوطوصححه)4(

المدينة.ميثاق

)301(



يثبتولمشاعما

تكةطرويا

ويزيد،عباسابنعنعكرمةعنأتّهملامن"فحدثني:!ةإسحاقابنقال

قبلالمطلبعبدبنتعاتكةرأتوقد....قالا:،الزبيربنعروةعنرومانبن

بنالعباسأخيهاإلىفبعثت،أفزعتهارؤيا،ليالبثلاثمكةضَمْضَمقدوم

إلى..)1(".أفظعتنيرؤياالليلةرأيتلقدواللّه،أخييا:لهفقالت،عبدالمطلب

"ابنطة:البيهقيالإمامقولسبقوقد.شيخهيسمّلمإسحاقوابن،القصةآخر

منالحاكمرواهوقد.به)2("يُفرحلمعنهحدّثمناسميذكرلمإذاإسحاق

عبداللهبنعبيداللّهبنحسينوأنه،حدثهمنتسميةوفيهإسحاقابنطريق

عبداللّهبنحسينفيه:الذهبيوقال،الحاكمعنهوسكت.العباسبن

.)3(
طريقين:منالطبرُانيإلى()المجمعفيالهيثميوعزاه."ضعيص

ابنوفيه،مرسل:والثاني.متروكوهوعمرانبنالعزيزعبدفيه:الأول

ا.هـحسن)4(وحديثهضعفوفيهلهيعة

نحقيقهفياللحيدانحمدبناللّهعبدالشيخالقصةضعصإلىأشاروقد

.الملّقن)/(لابنالحاكممستدركعلىالذهبيمستدركلمختصر

)5/83(.الأنفالروض1()

)4/13(.الكبرىالسْنن)2(

2(.0)3/المسْتدرك)3(

)6/96(.الزوائدمجمع)4(

)5(2/2011.

(401)



يثبتولمشاعما

الكبرىبدرغزوةفي

العظيمة:الغزوةهذهفييثبتولمشاعومما

:ماءمِنْنحن

.كما.":قال،قريشأخبارظ!تتبعهعنكلامهفيإسحاقابنهذكرما

صَك!بكرأبوومعهط!لاللّهرسولوقفحتى:حَبّانبنيحيبنمحمدحدثني

عنهم.بلغهوما،وأصحابهمحمدوعن،قريشعنفسألهالغربمنشيخعلى

إذا!ل!اللّهرسولفقال؟أنتماممّننخبرانيحتىأخبركمالا:الشيخفقال

نأبلّغنيفإنه:الشيخقال.نعم:قال؟بذاكأذاك:قال،أخبرناكأخبرتنا

فهم،أخبرنيالذيصدقكانفإن،وكذاكذايومخرجواوأصحابهمحمداً

قريشاًأنوبلّغني،!ل!لىاللّهرسولبهالذيللّمكان،وكذاكذابمكانّاليوم

بمكاناليومفهمصدقتيأخبرنيالذيكانفإن،وكذاكذايومخرجوا

انتما؟ممّنقال،خبرهمنفرغفلّما،قريشفيهالذيللمكان،وكذاكذا

مِنْما:الشيخيقول:قال.عنهانصرُفثم.ماءمنتحن!اللهرسولفقال

؟الغراقماءأمِنْ،ماء

قدإسحاقوابن.)1("الضمريسفيانالشيخذلك:يقال:هشامابنقال

لكن،الجماعةرجالمنثقةالحاء()بفتححَبانابنوشيخه،بالتحديثصرّح

سنة،وسبعينأربعابنهـوهو121سنةماتحبانابنلأنالانقطاعهيالعلة

سنة.وأربعينخمسقرابةوالقصةمولدهفبين

.)5/39(الأنفالروض1()

)501(



يثبتولمشاعما

أكبادهاأفلاذإليكمألقتقدمكةهذه

رواهاوقدكَبدها"أفلاذإليكمألقتقدمكة"هذه:ىلىروقوله:ومنها

الشيخقال"..ا(الزبيزبنعرُوةعنرومانبنيزيد"حدثني:قالإسحاقابن

)2(".مرسلولكنهصحيحإسناد"وهذا:!هالألباني

وردتّبدراًنزلوا"لماالمسلّمينأنحمط!أنسعنمسلمصحيحءالقصةوأصل

أصحابفكانّ،فأخذوهالحجاجلبنيأسودغلاموفيهمقريشرواياعلّيهم

بأبيعلّممالي:فيقول*وأصحابهسفيانّأبيعنيسْألونهطلمحلاللّهرسول

ذلكقالفإذا،خلفبنوأميةوشيبةوعتبةجهلأبوهذاولكنسفيانّ،

فسألوهتركوهفإذا،سفيانّأبوهذا،أخبركمأنانعم:فقال،ضربوه

بنوأميةوشيبةوعتبةجهلأبوهذاولكن،علمسفيانّبأبيمالي:فقال

فلما،يصليقائمىل!لىاللّهورسول،ضربوهأيضاًهذاقالفإذا،الناسفيخلّف

وتترُكوهصدقكمإذألَتَضْربوهبيدهنفسيوالذي:قال،انصرفذلكرأى

يدهويضعقال:،فلانمصرعهذا:ط-وواللّهرسولفقالقال:.كذبكمإذا

رسوليدموضععنأحدهمماطفماقال:،وههنا،ههناالأرضعلّى

همقال:؟"القوم"كمسألهط!لالنبيأنّأحمدالإمامروايةوفيط!ر)3(".اللّه

فأبى،همكميخبرهأنّعد!لالنبيفجهد،بأسهمشديد،عددهمكثيروالله

فقاليوم،كلعشراً:فقالالجُزُر؟"منينحرُونّ"كم:سألهىلىووالنبيإنّثم

.وتبعها)4("لمائةجزوركل،ألف"القوم:النبيضي!

.)5/49(الأنفالرُوض1()

.222صالسْيرُة)2(فقه

القافلة.عنأي*

سننه،فيداودأبوورواه1((12/ه2)نوويبدرغزوةباب،والسيرُةالجهاد)كتابمسلم)3(

.7/342(المعبود)عونويقرُروُيضربمنهينالالأسيرُُفيباب،الجهادكَتاب

.222(السْيرُة)فقهالألبانيوكذا.شاكرأحمدالشيخوصححه)2/291(المسْند)4(

(601)



يثبتولمشاعما

منفيهم"فمن:سأله!اللّهرستولأنّعروةعنروايتهفيإسحاقابنزاد

بنوأمية،هشامبنجهلوأبو...ربيعةبنعتبة:قال؟"قريشأشراف

إليكمألقتقدمكة"هذه:فقالالناسعلىتاللّهرستولفأقبلخلف...

إسنادهاإنّالزيادةهذهعنالألبانيالشيخقولوسبق."كبدهابأفلاذ

مرسل.لكنه،صحيح

)701(



يثبتولمشاعما

سُراقةصورةفيإبليس

لما:الزبيرقالبنعروةعن،رومانبنيزيد"وحدثني:حم!هإسحاقابنقال

ذلكفكاد،بكربنيوبينبينهاكانالذيالمسيرذكَرتْقريشأجمعت

المدلجي،جعشمبنمالكبنسراقةصورةفيإبليسلهمفتبدّى،يثنيهم

تأتيكمأنمنجارلكمأنا:لهمفقال،كنانةبنيأشرافمنوكانّ

إسنادوهذا.سراعاً)1("فخرجوا،تكرهونهبشيءخلفكممنكنانة

مرسل.

قولهمعنىهذا:"قلت:!هإسحاقابنكلامذكَرأنبعدكثيرمحهابنقال

وَيَصُدُّونَالنَّاسِوَرِئَاءَبَطَراًدِيَارِهِمْمِنْخَرَجُواكَالذِينَتَكُونُوا)وَلا:تعالى

أَعْمَالَهُمْالشَّيْظَانُّلَهُمُزَيَّّنَوَإِذْ)48(مُحِيطٌيَعْمَلُونَبِمَاوَالفهُالفهِسَبِيلِعَنْ

الْفِئَتَانِتَرَاءَتِفَلَمَّالَكُمْجَارٌوَإِئيالنَّاسِمِنَالْيَوْمَلَكُمُغَالِبَلاوَقَالَ

الفهَأَخَافُإِئّيتَرَوْنَّلامَاأَرَىإِئيمِنْكُمْبَرِيءٌإِنِّيوَقَالَعَقِبَيْهِعَلَىيكَصَ

-94()2(.)الأنفال:48الْغِقَابِ!شَدِيدُوَاللّهُ

أنّعلى،الأنفالسورةفيالآنفةللاَيةتفسيرهمعندالقصةالمفسرونوذكر

قالكالقرطبي)3(والشوكاني)4(!،روي:التمريضبصيغةأوردهاقدبعضهم

صورةفيلقريشتبدىإبليسأنّالمفسرينقولذكرأنبعد!سعديابن

صدورهمفيووسوس،لهمسوّلالشيطانيكونّأنالمحتمل"ومن:سراقة

نكصمواردهمأوردهمفلما،لهمجاروأنه،الناسمناليوملهمغالبلاأنه

لِلائسَانِقَالَإِذْالشَّيْطَانِّ)كَمَثَلِ:تعالىقالكما،منهموتبرأ،عنهم

)5/88(.الأنفالروض1()

)3/925(.والنهايةالبداية)2(

هـ.8041الأولىالطبعة،بيروتالعلميةالكتبدار)8/18(القرُانلحكامالجامع)2(

مكتبةتوزيع.الطبعسنةولاالطبعةذكَربدونّ.بيروتالمعرفةدار)2/315(القديرفتح)4(

.بالرياضالمعارف

(801)



يثبتماشاءولم

(1)6الْعَالَمينَرَبَّالفهَأَخَافُإِنّيمِنْكَبَرِيءٌإِئيقَالَكَفَرَفَلَمَّااكْفُرْ

الظَالِمِيزَكهـجَزَاءُوَذَلِكَفِيهَاخَالِدَيْنِالنَّارِفِيأَنَّهُمَاعَاقِبَتَهُمَافَكَانَ

(.-17()ْأ)الحشر:6

زينالشيطانأنّمنهيثبتقرانينصالحادثهذا"وفي:مم!قطبسيدوقال

أعمالهم،بهالهمزينالتيالكيفيةنعلملاولكننا...أعمالهمللمشركين

والتي،لكمجاروانيالناسمناليوملكمغالبلا:بهالهمقالوالتي

ذلك)6(".بعدقالهماوقالكذلكبهانكص

قال:رافعبنرفاعةعن-الهيثميقالكما-)الكبيعفيالطبرانيوروى

القتليخلصأنأشفق،بدريومبالمشركينالملائكةتفعلماإبليسرأى"لما

فيفوكز،مالكبنسراقةيظنهوهو،هشامبنالحارثبهفتشبّث،إليه

يديهورفع،البترفينفسهألقىحتىهارباًخرجثم،فألقاهالحارثصدر

أبوفأقبل،القتلإليهيخلصأنّوخاف،إياينظرتكأسألكإنياللهم:وقال

إياكم،سراقةخذلانيهزمنُكملا،الناسمعشريا:فقال،هشامبنجهل

فإنهموالوليد،وشيبةعتبةقتليهولنكمولا،محمدمعميعادعلىكانفإنه

رجلاًألفينولا،بالجبالنقرنهمحتىنرجعلا،والعزىفواللات،عجلّواقد

منصنيعهمسوءنُعَرِّفهمحتىأخذاًخذوهمولكن،منهمرجلاًقتلمنكم

"فيهاليهثمي:قالثم"..والُغزىاللاتعنورغبتهمإياكممفارقتهم

أنهعلّىالأئمةا.هـوأكثر...)7("ضعيفوهو،عمرانّبنعبدالعزيز

مترُوك.

هـ.4171الثالثةالطبعة.الرُسالةمؤسسة،المنانّتفسيرُكَلامفيالرُحمنالكرُيم)5(تيسْير

هـ6041عشرةالثانيةالطبعة،جدة،العلمدار(3/153)القرُانّظلالفي)6

.6/77()الزوائدمجمع)7(

)901(



يثبتولمشاعما

الحُبَابمشورة

نزلواحتىقريش"ومضت:بدرغزوةعنحديثةفيإسحاقابن:قال

حتى،الماءإلىيبادرهمشاللّهرسولفخرج...الواديمنالقصوىبالعدوة

سلمةبتيمنرجالعنفَحُدِّثتُ:إسحاقابنقال.عليهنزلبدرمنماءأدنى

هذاأرأيتَ،اللّهرسوليا:قالالجموجبنالمنذربنالحبابأنّذكرواأنهم

الرأيهوأمعنه،نتأخرولا،نتقدمهأنّلناليساللّهأنزلكهأمنزلأ،المنزل

رسوليا:فقال.والمكيدةوالحربالرأيهوبل:قال؟والمكيدةوالحرُب

،القوممنماءأدنىنأتيحتىبالناسفانهض،بمنزلليسهذافإنّاللّه

ثم،ماءفنملّؤهحوضاًعليهنبتيثم،القُلُّبمنوراءهمانعورّ"ثم،فنترله

،بالرأيأشرتلقد:!اللهرسولفقال،يشربونولافنشرب،القومنقاتل

منماءأدنىأتىإذاحتىفسار،الناسمنمعهومنشاللّهرسولفنهض

نزلالذيالقليبعلىحوضاًوبنىفعوّرتأمرُبالقُلُبثم،عليهنزلالقوم

.)1("الآنيةفيهقذفواثم،ماءًفمُلّئعليه

إسحاقابنبينالواسطةلجهالةضعيفسند"وهذا:عل!الألبانيالشيخقال

حديثمن427(،)3/426الحاكموصلهوقد.سلمةبتيمنوالرجال

حديث:)قلتتلحيصهفيالذهبيوقال.أعرفهلممنسندهوفيالحباب

الأُمويورواه.تحوهأو)واه(منهسقطولغله،الأصلكذا(وسنده،منكر

.أ2("كذابوهوالكلبيوفيه)3/267(البدايةفيكما

(بيروت،صادردار،عور،مادة،العرُبالسانّوسدهادفنهاأي،المهملةبالعين*

)7159(.الأنفالرُوض1()

الكتبدار)48213(المسْتدركفيالحاكَمورواية،224ص.للغزاليالسيرُةفقهتخريج)2(

ل!.المنذربنالحبابمناقبذكَر،الصحابةمعرفةكَتابالعلمية
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ضعيفا،فهو،مجهولمرسلإسناد"وهذا:(الحديثعن)دفاعفيوقال

عما!أجابثم.)3("كذابواخريُعرُفلامنوفيه،بعضهموصلّهوقد

السيرةفيإسحاقابن"وقال:الحبابترجمةفي)الإصابة(فيالحافظذكره

نأحاصلّهبما..."بدر)4(قصةفيوغيرواحدعروةعنرومانبنيزيدحدثني

نأكما.المتداولةإسحاقابنسيرةفيموجوداًليسالحافظذكرهما

.هـا.الضعيفأقساممنوالمرسلعروةمرسلالرواية

(".)ْالمغازيكتبفيشهرتهعلى"ضعيف:وقال)الضعيفة(في!وأورده

من)الدلائل(فيالبيهقيرواهإسحاقلابنحجرابنعزاهالذيالخبرُوهذا

فيداودأبووروى:(الكبرى)السننفيوقال.مرسلاً)6(إسحاقابنطريق

رسولاستشارقالسعيدبنيحيعنحمادعنعبيدبنمحمدعنالمراسيل

الحميد)8(.سعدالشيخالقصةضعفوقد)7(.الحبابفقالبدريوم!اللّه

كما،الصحيحةالأحاديثفيثابتةلأصحابهشمشورتهأنيُعلمأنوينبغي

وفيأحد،يومالخروج،.وفيالأسرىفيثمبدر،غزوةقبللهممشاورتهفي

وغيرها.،الإفكحادثةوفي،الحديبية

.26صوالسْيرُةالنبويالحديتعندفاع)3(

3(.1/20)الإصابة()4

)7/451(.الضعيفةالأحاديثسلسْلة)5(

31(.)3/النبوةدلائل)6(

)9/85(.الكبرُىالسنن)7(

2(.)5/913الملقنلابنالحاكَمعلىالذهبياستدراكمختصرُ)8(
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وأبناءنا؟آباءناأنقتل:حذيفةأبيقول

أهله،بعضعنمعبد،بناللّهعبدبنالعباس"وحدثني!ه:إسحاقابنقال

نأعرفتقدإنيبدر(:)يوميومئذلأصحابهقالشالنبيأنّ!خهعباسابنعن

لقيفمنبقتالنالهمحاجةلاكرهاً،أُخرجواقدوغيرهمهاشمبنيمنرجالاً

بنهشامبنالبختريأبالقيومنيقتلّه،فلاهاشمبنيمنأحداًمنكم

يقتلّهفلا!ل!اللّّهرسولعمّالمطلبعبدبنالعباسلقيومنيقتلّه،فلاالحارث

مستكرهاً.خرجإنمافإنه

ونتركوعشيرتنا،وإخوانناوأبناءناآباءناأنقتل:حذيفةأبوفقالقال:

فقالظ!اللّّهرسولفبلغتْقال:.بالسيفلألحمنّهلقيتهلئنواللّّهالغباس؟

بالسيف؟ظأاللّّهرسولعمّوجهأيُضربحفص،أباياحَل!:الخطاببنلعمر

نافق.لقدفواللّّهبالسيفعنقهفلاضربدعني،اللّهرسولياحمطخهعمرفقال

أزالولايومئذ،قلتالتيالكلّمةتلكمنبآمنأناما:يقولحذيفةأبوفكانّ

شهيداً)1(".اليمامةيومفقُتل،الشهادةعنيتكفّرهاأنّإلاخائفاً،منها

منالحاكمورواه.أهلهمنحدّثهمنيُسَْمِّلملكنهثقة،معبدبنوالعباس

رسول"أنّ!عباسابنعنأبيهعنمعبدبنالعباسعنإسحاقابنطريق

خرجفإنهعنهفليكففالعباسمنكملقيمنبدر:يومقالشاللّّه

ولممسلمشرطعلىصحيح:الحاكمقالثم."..حذيفةأبوفقالمستكرهاً

)2(.لضعفهالتلخيصمنفحذفهالذهبيوخالفه.يخرجاه

الإسناد-ضعفمع-وشُتتبعد)3("مجهولعباسابنعن"معبد:الذهبيقال

السابقينمنهوممّنخاصة!الصحابةأحدمنالكلامهذايصدرأن

بعدهم.منحتىبل)4(،للإسلامالأولين

.1(0-018)715الأنفالروض1()

(2)4713المستدرك)2(

.4()2/18الضعفاءفيالمغنى)3(

.1(1/44)النبلاءأعلامسيرُفيأسماع!مانظرُ)4(
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الأمّةهذهفرعونهذا

شَريكحدثنا:قالعامربنأسودحدتنا:قالمسندهفيأحمدالإمامروى

وقُطعتجُرحوقدجهلأبا"أتيت:قالأبيهعنعبيدةأبيعنإسحاقأبيعن

حتىأزلفلّم...شيئاًفيهيعملفلا،بسيفيأضربهفجعلّتقال،رجله

قُتلقد:فقلت،!النبيأتيتثم:قال،قتلتهحتىبهفضربتهسيفهأخذتُ

نعم:قلت؟رأيتهأنت:قالجهل(أباقتلتقد:شَريكقال)وربماجهلأبو

:قال،إليهأنظرَحتىفاذهب:قال،نعم:قلت،مرتين؟آلله:فقال

حتىفسُتبواوبأصحابهبهفأمر،شيئاًمنهالشمسغيرتوقدفأتاه،فذهب

هذهفرعونهذاكَانّ:وقال،لعنةالقلّيبأهلوأُتبع:قال،القليبفيأُلقوا

بينأيا.هـ.نقطاعه)1(0لاضعيفإسناده:شاكرأحمدالشيخقال."الأمة

:)التقريب(فيالحافظقال.وأبيهمسعودبناللّهعبدبنعُبيدةأبي

أبيعن)3(()الدلائلفيالبيهقيورواه)2("أبيهمنسماعهيصحّلاأنه"والراجح

ابنعنميمونبنعمروعن(الكبرى)السننفيورواه.أبيهعنعبيدة

إسحاقأبيعنوالمحفوضلميمونبنعمروعنقالكذا:قالثم،مسعود

)4(.أبيهعنعبيدةأبيعن

باختصار،والبزارأحمدكلّه"رواه:عقبةوقال()المجمعفيالهيثميوذكره

رجالأحمدرجالوبقية،منهيسمعولمأبيهعنعبيدةأبيروايةمنوهو

ورجالهالطبراني"رواه:قالثم،الطبرانيإلىناليةروايةفيوعزاه."الصحيح

()4246رقم،الأرناؤوم!قالوكَذا.(5/631)شاكَرأحمدبتحقيقالمسْند1()

.(2/484)التهذيبتقريب)2(

.(3/88)النبوةدلائل)3(

)4((9/29-39).
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أبيوابن.("ثقة)ْوهوكريمةأبيبنوهببنمحمدغيرالصحيحرجال

.)6(""صدوق:)التقريب(فيعنهقالكريمة

الأمة(هذهفرعون)هذا:فيهاوليس)7(،الصحيحينفيجهلأبيقتلوقصة

داوفىأبو"ورواه:الحديثأوردأنبعدكثير!ابنوقول:س!

الأمروليس،عندهما.".فرعون"هذا:اللفظةهذهانّيوهم)8("والنسائي

)9(.السننكتبفيإليهابعزوهووالنوويوسبقهكذلك

صلىض!اللهرسول"أنطكهأوءأبيبناللّهعبدا(عن)ْماجهابنروى:فائدة

وقالجيد)11("."إسناده:الملقنابنقال."ركعتينجهلأبيبرأسبُشِّريوم

وأورده".الغقيليواستغريهحسن"إسناده:)التلحيص)12((فيالحافظتلميذه

.)13((ماجهابن)ضعيففيالألباني

استحبابه،وفيبالإجماعلايجبالشكر"سجود:ووتيميةابنقال:وأخرى

)14(.نظر"

)5(

)6(

)7(

باب

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

(

.)6/97(الزوائدمجمع

2/216

والسيرُ،الجهادكَتاب،مسلمفتح()7/292جهلأبيقتلباب،المغازيكَتاب،البخاري

.016(12/)نوويالأشرُفبنوكعبجهلأبيقتل

.)3/928(والنهايةالبداية

.2(0)2/6واللغاتالأسماءيقذيب

.(1913رقم1/445)(

.1(0المنيرُ)9/6البدر(

)4/118

692رقم(

.21/392()الفتاوي(
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..كذبتمونيالعشيرةبئس:القليبلأهل!قوله

هذهيومقالص!اللّّهرسولأنالعلمأهلبعض"وحدثني:إسحاقابنقال

كذبتموني،لنبيكمكنتمالنبيعشيرنبئس،القليبأهليا*:المقالة

ثم،الناسونصرنيوقاتلتموني،الناسواوانيوأخرُجتموني،الناسوصدقني

..)1("قالالتيللمقالة؟حقاًربكموعدكمماوجدتمهل:قال

طريقمن017()6/أحمدرواهوقد،معضلإسناد"وهذا!هالألبانيقال

كانما،نبيقوممنشراًاللّّه)جزاكمبلفظمرفوعاًعائشةعنإبراهيم

وهوإبراهيمبينمتقطعلكنهثقاتورجاله(التكذيبوأشدالطرد،أسوأ

)2(".عائشةوبينالنخعي

إبراهيمأنّإلاثقاتورجالهأحمد"رواه:)المجمعوقالفياليهثميوذكره

"روى:)التهذيب(فيالحافظقال.عليها)3("دخلولكنهعائشةمنيسمعلم

.منها)4("سماعهيتبتولمعائشةعن

ورسوله؟اللّهأطعتمأنكمأيسركم،فلانبنفلانويا،فلانابنفلان)يا:ص!لقولهوهي،

رسوليا:عمرفقال:قال؟حقاًربكموعدماوجدتمفهلحقاًربناوعدناماوجدناقدفإنا

أنتمما،بيدهمحمدنفس)والذي:!اللهرسولفقال،لهاأرواحلاأجسادمنتكلمما،الله

.2873(رقمو)مسْلمفتح(7103/البخاري)رواه"منهماقوللمابأسمع

.1()5/47الأنفالرُوض1()

.232ص.السْيرةفقه)2(

.9(0)6/الزوائدمجمع)3(

.1/177()التهذيبتهذيب)4(
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صكئهمحصنبنعكاشةسيف

اذقطعحتىبسيفهبدريوم..محصنبنعكاشة"وقاتل:إسحاقابنقال

يابهذاقانلْ:فقال،حطبمنجِذْلاًّفأعطاه!لاللّهرسولفأتى،يدهفي

القامة،طويليدهفيسيفاًفعادهزّهض!اللّهرسولمنأخذهفلما،عكاشة

المسلّمين،علىنعالىاللّهفتححتىبهفقاتل،الحديدةأبيض،المتنشديد

رسولمعالمشاهدبهيشهدعندهيزللمثم،العَوْنيسمىالسيفذلكوكان

ورواه)1("الأسديخويلدبنطليحةقتله،عندهوهوالردةفيقُتلحتى!لىالله

.إسحاقابنعن)الدلائل)2((فيالبيهقي

الواقديرواهوقد،سندبلاإسحاقابنرواه"هكذا:!ةالذهييالإمامقال

فيالبيهقيرواهأيضاًطريقهومن.متروكوالواقدي.هـ.ا.)3("00قال

.)4(()الدلائل

وتخفيفها،الكافونشديدأوله"بضم:حجرابنقال،عُكاشة:فائدة

طُليحةوقاتِلُّهوَر.بالجنةلهمالمشهودمنوهو3/487()الإصابة.أيضاً"

أجمعين.عنهماللّهرضي.الإسلامإلىعادثم،ارتدممنكانالأسدي

.جذل(:مادة.العرُبالسان.المقطّعالشجرأصولمنعظمما:الجِذْل،

.1()5/45الأنفالروض1()

.)3/89(النبوةدلائل)2(

.101ص.المغازي)3(

.)3/99(النبوةدلائل)4(
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عمروبنسهيلثنيّتيْنزععمرطلب

بنعامربنيأخو،عطاءبنعمروبنمحمد"وحدثني:إسحاقابنقال

أنزعدعنياللّهرسوليا:ط!ياللهلرسولقالمملكنهالخطاببنعمرأن:لؤي

أبداً،موطنفيخطيباًعليكيقومفلا،لسانهويدلععمرو*بنسهيلثنيتي

ابنقال.نبياً"كنتُهـانبياللّهفيمثّلبهأمثِّل"لا:!لاللىاللّّهرسولفقال:قال

.)1("معضلبل،مرسلحديثهذا:"قلت:)البداية(فينقلهلماكثيرصَمم!

الحديث:هذافيلعمرقال!لالكاللّهرسولأنبلغني"وقد:إسحاقابنقال

.تذمّه)2("لامقاماًيقومأنّعسىإنه

.بدريومالأسرىفيوكَانّ*

.31(0)3/والنهايةالبداية1()

.1()5/95الأنفالرُوض)2(
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عزيزأبيأخيهمععميربنمصعب

رسولأنالدارعبدبنيأخو،وهببننُبيه"وحدثني:!هإسحاقابنقال

بالأسارىاستوصوا:وقال،أصحابهبينفرّقهمبالأسارىأقبلحين!ياللُّّه

لأبيهعميربنمصعبأخوهاشمبنعميربنعزيزأبووكان:قال.خيراً

عميرورجلبنمصعبأخيبيمرّ:عزيزأبوفقال:قال.الأسارىفيوأمّه

تفديهلغلها،متاعذاتأمّهفإنّّ،بهيدكشدّ:فقال،يأسرنيالأنصارمن

النّضْربعدالمشركينلواءصاحبعزيزأبووكان:هشامابنقال..منك

-أسرهالذيوهواليَسَر-عميرلأبيبنمصعبأخوهقالفلما،الحارثبن

إنه:مصعبلهفقال؟بيوصاتكهذهأخييا:عزيزأبولهقال،قالما

..)1(".دونكخيأ

لكن،ثقة(بالتصغير)نُبيهوشيخه،بالتحديثصرّحقدإسحاقوابن

الخبرمرسل.

)الإصابة(فيالحافظذكرهماعميرطشبنبمصعبيتعلّقمصا:فائدة

جمشعلّيعنضعففيهبسندالترمذي"وأخرجقال:حيثترجمتهفي4(0)3/1

ولماالنعمةمنفيهكانللّذيعميرفبكىبنمصعب!لاللّّهرسولرأىقال:

عنه.وسكت1/927(1)الفتحفيوذكره."إليهصار

زيادبنيزيدحدثني:قالإسحاقابنطريقمنالترمذيأخرجهوالحديث

عثشطالبأبىبنعلّيسمعمنحدثني:قالالقُرَظيكعببنمحمدعن

عميرمابنمصعبطلعإذالمسجدفي!اللّّهرسولمعلجلوس"إلّا:يقول

فيهكانللّذيبكى!لاللهرسولرآهفلما،بفرومرقوعةلهبردةإلاعليه

حسنحديثهذا:الترمذيقالثم...".اليومفيههووالذيالنعمةمن

)5/187(.زرارةفاسمهعزيزأبوأما:السهيليوقال1()5/55الأنفالروض1()
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)2(
الواسطةجهالةهوحجرُابنإليهأشارالذيالضعفأنّويظهرا.هـ.عريب

جَماله.وعليكعببنمحمدبين

أبىبنسعدآلبعضعنكيسانبنصالححدثني:قالإسحاقابنوروى

طالطاللّهرسولمعبمكةالعيشصَلَفيصيبناقوماً"كنّا:قالصكأوقاص

عميربنمصعبوكان،لهوصبرُنالذلكاعترفناالبلاءأصابنافلما،وشدته

جهداًالإسلامفيجهدرأيتهلقدثم،أبويهمعحلةوأجودهبمكةغلامأنعم

كناإنحتى،عنهاالحيةجلدتخشتفيتخشّفجلدهرأيتلقدحتى،شديداً

ثم،بلّغناهشيءعنيقصروما،الجهدمنبه"مّافنتملهقسيّناعلىلنعرضه

.أحد)3("يومبالشهادةوجلعزاللّهأكرمه

عميرمقبلاًبنمصعبإلى!د!لالنبي"نظر:قالصكشالخطاببنعمروعن

الذيالرجلهذاإلىانظروا:في!لالنبيفقال،بهتنطّققدكبشإهابعليه

فدعاه،والشرابالطعامبأطيبيغذوانهأبوينبينرأيتهلقد،قلبهاللّهنوّر

فيئعيمأبو"رواه:!هالغراقيالحافظقال."ترونماإلىورسولهاللّّهحبّ

.حسن)4("بإسناد()الحلية

!هالألبانيالشيخذكَرهوقد)الضعيفة(منعشرالحاديالمجلدطُبعثم

(.فيه)ْ

)7/176(.الأحوذيتحفة)2(

.173ص،اللهحميدمحمدتحقيق،إسحاقابنسيرُة)3(

.)3/728(الحاكممسْتدركوانظرُ)5/2346(الدينعلومإحياءأحاديثتخرُج)4(

(51)59رقم)5(

)911(



يثبتهاشاءولم

قتادةعينط!ردّه

رمىظ!اللّهرسولأنقتادةبنعمرُبنعاصم"وحدثني:!هإسحاقابنقال

،عندهفكانتالنعمانبنقتادةسِيَتُها*فاخذهااندقتحتىقوسهعن

فحدثتي،وجنتهعلىوقعتحتى،النعمانبنقتادةعينيومئذوأصيبت

عينيهأحسنفكانتبيدهردّها!لى!هلىاللّهرسولأنقتادةبنعمربنعاصم

منالحاكموأخرجه.)2(الذهبيوضعّفه.مرسلإسنادوهذا.وأحدّهما)1("

بنعمرُبنعاصمطريقمن)الدلائل(فيالبيهقيوأخرجه،)3(الواقديطريق

عنهقال،الحمّانييحيإسنادهوفي...)4(النعمانبنقتادةعنأبيهعنقتادة

قتادةبنوعمر(")ْالحديثبسرقةاتهموهأنهمإلا،"حافظ:)التقريب(في

،قتادةبنعمردونبعضهاففي،فيهالحمانيعلىواختُلف،)6(مقبول

بنعاصمطريقمن)7((النبوة)دلائلفيالأصبهانيالقاسمأبوأيضاًوأخرجه

مرسلاً.قتادةبنعمرُ

وفي."أعرفهلممن"وفيه:وقالالطبرانيإلى)المجمع(فياليهثميوعزاه

لممنالطبرانيإسناد"وفي:وقال،يعليوأبيالطبرانيإلىعزاهاخرموضع

ضعيفا)8(".وهو،الحمانيالحميدعبدبنيحييعلىأبيإسنادوفي،أعرفهم

(

.القوسطرُفيمنالمنعطف:السّية

.4()5/45الأنفالروض(

.491ص،المغازي،الإسلامتاريخ(

.5(128)رقم3/433المسْتدرك(

.(001)3/99-النبوةدلائل(

.)35212(التهذيبتقريب(

.)6212(التهذيبتقريب(

(01)3113النبوةدلائل(

.)8/892(و1()1316الزوائدمجمع(

012)



يثبتماشاءولم

مننعيمأبيعند"لكنّه:بقولهتعقبهثمهذاالهيثميكلامعلةالألبانيونقل

.بهما)9("يتقوىفهوآخرينطريقين

روايةوفي،بدريومذلكأنإسحاقابنروايةففي،اختلافالخبرمتنوفي

1(.)ْالخندقيوموقيل:البرعبدابنقال،أحديومأنهاالبيهقي

الراشدمساعدالشيخ،عليهمزيدلاالخبربماهذانخريجفيأسهبوقد

ضَعْفوبَيّنللأصبهاني(النبوة)دلائل:لكتابنحقيقهفي!صالحميد

فيط!لآياتهفيعدةأحاديثالضعيفالحديثهذاعنويغتي.)11(الحديث

بنعبداللّهرِجْلعلى!لمَسْخه:منها-اللّهبإذن-والمصابينالمرضىشفاء

وفيه،،اليهوديالخقيقأبيابنقتلقصةفيساقهانكسرتلمّاعئشعتيك

قط"اشتكهالمفكأنها،فمسحهارجليفبسطترجلك"ابسْطلي:فقال

)12(.البخاريرواه

رسولإلىبه"فجئعينيهيشتكيوكانّ،خيبريومعلشلعليجرىماومنها

بهيكنلمكأنحتىفبرألهودعاعينيهفيفبصقعنهسأللما!دصلىاللّه

ومسلّم)14(.)13(،البخاريرواه".وجع

قال:،خيبريومركبتهأصيبتحينيَهذهالأكوعبنلسلمةماجرى:ومنها

فما،نفثاتثلاث(الإصابةموضعفي)أيفيهفنفث!ل!النبي"فأتيتث

1(.)ْالبخاريأخرجه"الساعةحتىاشتكيت

.42صحاشية،السلامعبدبنللعز،السْولبداية)9(

.2(38)3/الاستيعاب(01)

.1(310)3/للأصبهانيالنبوةدلائل1()1

.فتح(34341.)7/رافعأبيقتلباب،المغازيكتاب)12(

فتحع.خيبرُ)7/476غزوةباب،المغازيكتاب)13(

"نووى)15/176-!-عليفضل،الفضائلكتاب)14(

.فتح(خيبرُ)7/475غزوةباب،المغازيكتاب)15(
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يثبتولمشاعما

من)17(()الدلائلفيالبيهقيوعنه)المستدرك)16((فيالحاكمأخرج:فائدة

حدثتي:قال،عمرانبنالعزيزعبدأخبرنا:قال،المنذربنإبراهيمطريق

عيتي،فَفُقئت،بسهمرُميت..بدريومكان"لما:قالمالكبنرافحبنرفاعة

بعدالحاكموقالشيء"منهاآذانيفماليودعا!ل!إللّهرسولفيهافبصق

"عبدالعزيز:بقولهالذهبيوتعقبه"يخرجاهولمالإسناد"صحيح:إخراجه

فيوالطبرانيالبزار)المجمعإلىفيالهيثميوعزاهاهـ.."ضعّفوهعمرُان()بن

ضعيفا)18(".وهوعمرانبنعبدالعزيز"وفيه:كَالثموالأوسطالكبير

)91(،تركهعلّىمعظمهمفالأئمة،تساهلفيهضعيفعبدالعزيزبأنوالقول

2(.)ْمتروك)التقريب(فيالحافظقالولذا

البيهقيعنتاريخهفيالحديثهذاأوردكثير!ةابنالحافظأنّوالعجيب

وتعقّبه)21(يخرجوهولم،جيدهـاسناده،الوجههذامنغرُيب"وهذا:قالثم

الإسنادهذايكونكيفندري"وما:بقولهالزادحاشيةفيالأرناؤوط

.؟)22("عمرُانينالعزيزعبدوفيهجيداً،

الأُنف()الروضعلّىتعليقهفي!هالو!يلالرحمنعبدالشيخقال:شة

"والله:نصهماقال،عينهردّفيالآنفةقتادةقصةعنالسهيليحديثعند

يقصّفيماسبحانهقولهوتدبّر.أحداًيُيرىأحدولايشاءمنبرحمتهيختص

آياتكلوتدبر8ّ(.يَشْفِيزِكهـ)الشعراء:فَهُوَمَرِضْتُ!وَاِذَاإبراهيمخليلهعن

النصفيهانجدعيسىعلىبهامنّالتياياتهفيهااللّهذكرالتيالقران

.2()3/58المسْتدرك(1)6

.(001)3/النبوةدلائل)17(

.)6/82(الزوائدمجمع)18(

.351()6/التهذيبانظر1ُ()9

)02()1/511(.

.(3192/)والنهايةالبداية2(1)

.(3/871)المعادزاد2()2
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يثبتولمشاعما

وكانّ.3416(الأنفالروضاهـ)حاشية(وحدهاللهبإذنأنهاعلىالمؤكد

وابن،عليكقصة،البابهذافيصحّماببعضيستشهدأنّممطبهالأليق

علّىتعليقه)في!كلامهلأنّ.اللهبإذنأنهشكولا،!وسلمةعتيك

طهالوكيلالشيخسلكوقد!للرسول،الاَياتهذهنفييوهم(الأنفالروض

،السيرةفيالصحيحةالرواياتبعضردّفيأحياناًعقلانيامسلكاًعنهوعفا

وهو؟كيف،الغقلانيالمعتزليالمنهجأصحابمنبأنهالشيخنتّهمأنّوحاشا

فيخيراًوجزاهطهأحسنوقدمصر،فيالسنةأنصارجماعةرئاسةتولىممّن

والجماعة.السنةأهللمذهب-أحيانا-مخالفتهفيالسُّهيليعلىتعقبه

يسميهبمامصدقاًصوفياًنشأطهالوكيلالرحمنعبدالشيخأنومعلوم

أهلمذهبإلىوهداهعلّيهاللّهفتحثم،شيوخهمعنبالكراماتالخرافيونّ

فينشأتهأنّويبدو(الصوفيةهي)هذهالقيّمكتابهبعدهاوصنّف،السنة

أحياناًيغلوجعلتهذلكعن-اللهبحمد-نحولهثم،للعقلمعطّلصوفيوسط

عذراَذلكأذكر،النقلعلىالعقلتغلّيبفي-أعلّمواللّه،فعلكردة-

صالأ.الوكيلالرحمنعبدللشيخألتمسه
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يثبتولمشاعما

لأبيه!كنهعبيدةندقتلُ

وَالْيَوْمِبِالفهِيُؤْمِنُونَقَوْماًتَجِدُالا:تعالىقولهعندالمقسرينبعضذكر

أَوْإِخْوَانَهُمْأَوْأَبْنَاءَهُمْأَوْآبَاءَهُمْكَانُواوَلَوْوَرَسُولَهُالفهَحَادَّمَنْيُوَادُّونَالآخِرِ

جَنَّاتٍوَيُدْخِلُهُمْمِنْهُبِرُوحِوَأَيَّدَهُمْالأِيمَانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُولَئِكَعَشِيرَتَهُمْ

حِزْبُأُولَئِكَعَنْهُوَرَضُواعَنْهُمْالفهُرَضِيَفيهَاخَالِدِينَالأَئهَارُتَحْتِهَامِنْتَجْرِي

(:22)المجادلةالْمُفْلِحُوزً!هُمُالفهِحِزْبَإِنأَلاالفهِ

نزلتمسعود:ابن"قال:القرطبيقال!كلطالجراحبنعبيدةأبيفينزلتأنها

يوم:وقيل،احديومالجراحبناللّّهعبدأباهقتلالجراحبنعبيدةأبيفي

أكثرِفلما،عنهيحيدوأبوعبيدة،عبيدةلأبييتصدىالجراحوكان.بدر

يُؤْمِنُونّقَوْماًتَجِدُالا:أباهقتلحيناللّّهفأنزل،فقتلهأبوعبيدةإليهقصد

،الشامأهليقول"كذلك:الواقديقال.الاَية..!يُوَادُّونَّالْآخِرِوَالْيَوْبمبِالفهِ

)1(".الإسلامقبلأبوهتوفي:فقالوافهربنالحارثبنيمنرجلاًسألتولقد

اللهعبدعنبسندهممل!عبيدةأبيمناقبفي)المستدرك(فيالحاكموروى

يومعبيدةلأبيالألينصبالجراحبنعبيدةأبيابوجعل:قالشَوْذببن

فقتله،عبيدةأبوقصدهالجرّاحأكثرُفلما،عنهيحيدأبوعبيدةوجعل،بدر

بِالفهِيُؤْمِنُونَقَوْماًتَجِدُالا:أباهقتلحينالآيةهذهفيهتعالىاللّّهفأنزل

طريقمنالبيهقيورواه.الذهبيعنهوسكت،!)2(الآيةيُوَادُّونَّالآخِرِوَالْيَوْم

)3(".منقطع"هذا:عقبةوقال(الكبرى)السننفي،-كماالحاكم

الأولى،الطبعة،العلميةالكتبدار.(القرطبي)تفسيرالكريمالقرُانلأحكامالجامع)1(

هـ.8041

والألة:.تصحيفولعلهيصفها،أي(الآلهة)ينعت:سيأتيكماالتلحيصوفي،هناهكذا+

ألل(:مادة،العربالسْانألّجمْعها،النصلالعظيمةالحرُبة

)2(3/692.

هـ4131،بيروت.إلمعرفةدار.9/27)3(
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صَ!نههالجرُاحبنعبيدةأبيمناقبفي(الفتح)فيحجرابنالحافظوقال

وغيرهالطبرانيورواه،قتلهالذيهوإنهويقال،بدريومكافراًأبوه"وقُتل

.مرسلاً)4("شوذببنعبداللّّهطريقمن

بنعبداللهعنمنقطعاًالبيهقيوالحاكم"روى:)التلحيص(في!هوقال

بدر،يومعبيدةلأبيالآلهةينعتالجراحبنعبيدةأبو)جعل:قالشوذب

وهذا(فقتلهعبيدةأبوقصدهأكثرفلما،عنهيحيدعبيدةأبووجعل

(".)ْالإسلامقبلعبيدةأبيوالدمات:ويقولينكرهالواقديوكان،معضل

فيهونزلتبدريومأباهقتلإنه"ويقال:ترجمتهفي()الإصابةفيوقال

كَانُواوَلَوْوَرَسُولَهُالفهَحَادَّمَنْيُوَادُّونَالآخِرِوَالْيَوْمِبِالفهِيُؤْمِنُونَّقَوْماًالاتَجِدُ

عنجيدبسندالطبرانيأخرجهفيماوهوإِخْوَانَهُمْ..!أَوْأَبْنَاءَهُمْأَوْآبَاءَهُمْ

بدريومعبيدةلأبييتصدىعبيدةأبيوالد"جعل:قالشوذببناللّّهعبد

فيالثلاثةالحافظوأقوال.)6("فنزلتفقتلهقصدهأكثرفلما،عنهفيحيد

الأخرىوفي،مرسلبأنهللحبرووصفه()الإصابةوفي()التلخيصوفي)الفتح(

التأمل.عندبينهاتعارضلاجيدسندبأنّالثالثةوفيمعضلبأنه

وابن،الخبرمنقطعلكن،توثيقهعلىالأئمةأكثرُشَوْذببنوعبداللّّه

ابنقالولذااهـ)7(.:56وقيلاهـ،44سنةهـومات86سنةوُلدشوذب

المرسلأنزعممنقولوعلى،الأكثرقولعلىمرسل"وهذا:الملقِّن

عنيرويإنماهذاعبداللّّهلأن؟معضلاًيكونالتابعينمنإلالايكون

.)8("التابعين

.)7/39(الباريفتح)4(

.)5/73(التهذيب(1)4/13الجبيرالتلخيص)5(

!يي.الكلالكتابدار.2()2/44الإصابة)6(

.)5/255(التهذيبتهذيب)7(

.)9/97(المنيرالبدر)8(
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يثبتولمشاعما

فيالإسلامشيخعنهاقالالمشرُكأباهالمسلمالابنقتلُومسألة:فائدة

بيننزاعكَراهتهوفي،قتلهللولدجازمشركًا)الوالد(كان:"إذاالفتاوى

.اهـالغلماء)9("

يتوقىالمسلّم)باب:الخبربقولهأوردلمّا)السنن(فيالبيهقيالإمامبوّبوقد

.1((بأس)ْبهيكنلمقتلهولو،أبيهقتلالحربفي

رسولاستئذانهما-عليهوقفتفيما!الصحابةمناثنينعنجاءوقد

عامرأبيبنوحنظلةأُبيّبناللّهعبدبناللّهعبدهما:أبويهما،قتلفي!ل!اللّه

أنه-أُبيّبناللّهعبدبناللّهعبد-مناقبه"ومن:)الفتح(فيحجرابنقال

أحسن"بل:قال،قتلهفييستأذنه!كالنبيإلىفجاءأبيهمقالاتبعننبلغه

الطبرانيوفي،حسنبإسنادهريرةأبيحديثمنمندهابنأخرجه"صحبته

،نحوه،استأذنأنهأُبيّبناللهعبدبناللهعبدالزبيرعنبنعروةطريقمن

ترجمةفي)الإصابة(فيوقالا.هـ.)11("يدركهلمعروةلأنمنقطعوهذا

:قالأبيهعنعروةبنهشامإلىحسنبإسنادشاهينابن"وروى:ص!هحنطلة

رسولسلّولابنأُبيّبن()عبداللّهبنوعبداللّهعامرأبيبنحنظلةاستأذن

الإسنادحسّنوالحافظذلك)12(".ا.هـ.عنفنهاهما،أبويهماقتلفيطممكاللّه

لمفهو،تابعيالزبير!هبنعرُوةلأن،بالانقطاعأعلّهالفتحفيأنهمعهنا

القصة.يدرك

فيالحاكمأيضًارواهوالدهقتلفياللّهعبدبناللّهعبدواستئذان

عبدعنأبيهعنعرُوةبنهشامعن..الغباسأبوحدثنا:قال)المستدرك(

.(4178/4)الفتاوى(9)

.)9/26(الكبرُىالسْنن1().

.1/478()4الباريفتح1(1)

.)3/967(الإصابة)12(
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يثبتولمشاعما

قال:؟أبيأقتلُ،اللهرسوليا:"قلت:قالسلولبنأُبيّبنعبداللهبنالله

.)13("أباكتقتللا

وعزاه.سبقكمامرسلواسناده.التلحيصفيالذهبيعنهوسكت

أنّإلاالصحيحرجال"رجاله:وقالالطبرانيإلىالزوائد()مجمعفياليهثمي

أبي"وعن:قالثمأُبيّ"بنعبداللهبنعبداللّهيدركلمالزبيربنعروة

غبّر:فقالأُطْمظلفيوهوأُبيّبنبعبدالله!اللهرسولمرّ:قالهريرة

لئنأكرمكوالذياللهرسوليا:اللهعبدابنهفقال،كبشةأبيابنعلينا

رواه".صحبتهوأحسن،أباكبرّولكن،"لا:فقال،برأسهلأتيتكشئت

.هـ.ا)14(".ثقاتورجالهالبزار،

بنعاصمحدثني:قال،المصطلقبنيغزوةفيالسيرةفيإسحاقابنورواه

بلغنيإنه،اللّهرسول"يا:فقالط!اللهرسولأتىعبداللّهأنّقتادةبنعمر

فمرنيفاعلاًبدّلاكنتفإنّعنه.بلغكفيماأُبيّبناللهعبدقتلتريدأنك

أبرّرجلمنلهاكانّماالخزرجعلمتْلقدفواللّه،رأسهإليكأحملفأنا،به

إلىأنظرنفسيتدعنيفلافيقتلّه،غيريبهتأمرانّأخشىوإنيمني،بوالده

فأدخل،بكافرمؤمناًفأقتلفأقتلّه،،الناسفييمشيأُبيّبنعبداللْهقاتل

ا(".معنا)ْبقيماصحبتهونحسنبهنترفقبل:!ن!اللّهرسولفقال،النار

مرسل.فالحديث،تابعيعمربنوعاصم

)13(3/967.

حبّانّلابنعزاهأنبعد)3223(الصحيحةفيالألبانيوأورده.)9/318(الزوائدمجمع1()4

.والبزْار

.الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينةإلىرجعنالئن:قولهمنأي*

.(6/43الأنفالروض1()5
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يثبتولمشاعما

نساءه!الرسولاعتزالقصةفي)16(صحيحهفيمسلّمالإمامأخرج:فائدة

لأضربنّعنقهابضربص!اللّهرسولأمرنيلئن"واللهعلشالخطاببنعمرقول

مح!ا(حفصةابنته)يعنيعنقها.."

عبداللّهبنعبداللّهاستئذانّعلّىمعلقاً!ههـ(429)تالصالحيقال:فائدة

،النبوةأعلاممنالنَّيِّروالبرهانالعظيمالعلمُ:هذاوفي":ابيهقتلفيأُبيّبن

اليقينونورمنهمالأيمانّفبلغ،وتعصباًحميّةاللهخلقأشدكانتالُغربفإنّ

تعالىاللّهإلىتقرباً،وولدهأبيهقتلفيمنهمالرجليرغبأنّإلىقلوبهممن

وما،الأنصارأي،منهمنسباًالناسأبعدصً!النبيأنمع،رسولهإلىوتزلّفاً

ذإ؛عظيمةلحكمةإلاّالأباعدبهالإيمانّوسبقعمهوبنيقومهإسلامتأخر

منهم،برجلالفخرأرادواقوم:لقيلبهالأيمانإلىوأقربوهأهلهبادرلو

ورهبة،منهمكانّمنحبّهعلىوقاتلّواالأباعدإليهبادرفلّما،لهوتعصّبوا

أخلاقمننفوسهمفيسَدِكتْ*كانتقدصفةأزالتتعالىاللهمن

.0.)17(".الأولىالفطرةفطرالذيإلاإزالتهالايستطيع،الجاهلية

.(نووي1/83.)بالنيةإلاطلاقاًلايكونتخييرالمرُأةأنبيانباب،الطلاقكتاب)16(

.بالشيءالمولع:السّدكمملأ

.)4/357(والرشادالهديسُبل)17(
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يثبتولمشاعما

ص!براًالحارثبنالنّضرقتْلُ

غزوة[بعدالمدينةإلىقافلاًكاللّّهرسولأقبلثم"..:إسحاقابنقال

بنوالنّضرمُعَيْطأبيبنعقبةوفيهم،المشركينمنالأُسارىومعهبدرا

قتله،الحارثبنالنّضرقُتِلَبالصفراءساللهرسولكانّإذاحتى..الحارث

خرجثممكة،أهلمنالعلمأهلبعضأخبرنيكما،طالبأبيبنعلّي

عقبة:أسروالذي،مُعيطأبيبنعقبةقُتلالظّبيةبعرقكانإذاحتى

بقتله:!ل!اللّّهرسولأمرحينعقبةفقال،العجلانبنيأحد،سلمةبنعبداللّّه

الأقلحأبيبنثابتبنعاصمفقتله.النارقال:؟محمدياللصّبْيةفَمَنْ

بنمحمدبنعبيدةأبوحدثتيكما،عوفبنعمرُوبتيأخو،الأنصاري

ليذكرفيماطالبأبيبنعلّيقتلّهويقال:هشامابنقال.ياسربنعمار

.العلّم)1("أهلمنوغيرهالزهريشهابابن

ابنتصنيففيالرابعةالطبقةمن،ياسربنعماربنمحمدبنعبيدةوأبو

قال.التابعينكبارعنروايتهمجُلّطبقةوهي،)التقريب(فيحجر

أهلمنعددأنبأ:الشافعيعن)9/64(البيهقيرواه"ضعيفا،:الألباني

بنالنضرُأسر!ل!اللّّهرسولأنّّبالمغازيالعلّمأهلمنوغيرهمقريشمنالعلّم

أبيبنعقبةوأسرُ،صبراًالأثيلأو،بالباديةوقتلّهبدر،يومالغبدي*الحارث

قالثم.ترى"كمامُعضلوهذا)الألباني(:-قلت-صبراً**فقتلهمعيط

بنحمادوقال03(:03-6)3/5كثيرابنللحافظ:()البداية"وفي:الشيخ

قال،عقبةبقتلءَ!النبيأمرلما:قالالشعبيعنالسائببنعطاءعنسلمة

وأناجاءبي؟هذاصنعماأتدرون،نعم:قال؟قريشبينمنمحمدياأتقتلني

(5/521/153)الأنفالروض(1)

إلىنسْبةالصوابوهو.العبدري:(السْنن)حاشيتهاوفي،البيهقيلسْننتبعاًالأصلفيكَذا*

.كَلاببنقصيبنالدارعبد

السْانّصبراًمقتولفإنه،خطأولاحرُبولامعركَةغيرفيقُتلمنكَل:عُبيدأبوقال**

(4/38العرب
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يثبتولمشاعها

ظنثتحتىرفعهافما،وغمزها،عنقيعلىرجلهفوضعأ!لقامخلفساجد

فجاتساجد،وأنارأسيعلىفألقاهشاةبسَلامرةوجاء،ستنْدرانعيْنيّأنّ

أنيالقولوجملة،مرسلوهذا()الألباني:قلتة،"رأسيعنفغسلتهفاطمة

،السيرةكتبفيشهرتهاعلى،الحجهّبهتقومإسنادأًألقصةلهذهأجدلم

أهلنهجعلىيكون،المسلّماتمساقوشُتاقفيهايذكرماكلّوما

خاصةعقبةلقصّة)الألباني(وجدثقد،نعم.الثابتاتالأمورمنالحديث

قيس،بنالضّحاك"أراد:قال،إبراهيمعنمرةبنعمرورواهفيما،أصلاً

قتلةبقايمامنرجلاًأتستعملُ:عقبةبنعمارةلهفقالمسروقاً،يستعملأنّ

أنفسنافيمسعود،وكانبناللّهعبدحدثنا:مسروقلهفقال!؟عثمان

النار.قال:؟للصبيةمنْ:قالأبيكقتلأرإدلما!لالنبىأنّ،الحديثموثوق

والبيهقي)3686(دأودأبوأخرجه"طاللأللهرسوللكرضيمالكرضيتُفقد

عمروبنأللّهصكلبدأخبرني:قال،الرقيجعفربنأللّهعبدطريقمن6()9/ه

جيد،إِلتتتادوهذا:()الألبانيقلت.مرةبنعمروعنأنيسةأبيبنزيدبن

أيضًاوروإه.الألباني.هـكلامأ()2الشيخينرجالكلهمثقاترجاله

".يخرجاهولم،ألشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:وقال،ألحاكم

4(.ألارنؤوم!وحسّنه+(،الذهبيووافقه

-(،.-93لم5)ألغاليلءووأإ21)

(!!!/531.

.(3111س!/)المعادرأد(4)

لأ!طم5)



يثبتولمشاعها

النبي!اغتيالوهببنعميرمحاولة

بنعُمير))جلس.الزبيرقالبنجعفربنمحمدوحدثتي:إسحاقابنقال

الحِجْر...فيقريشمنبدرأهلمصاتبعدأميةبنصفوأنمعالجُمحيوهب

بعدهمالعيشفيإنّْواللّه:صفوانفقال،ومصابهمالقليبأصحابفذكر

عنديلهليسعليّديْنلولاواللّهأما،واللهصدقتهعميرلهقال،خير

حقىمحمدإلىلرُكَبت،بعديالضتيعةعليهمأخشىوعيالقضاء،

الأسيرابنهفداءبزعمالمدينةإلىعُصيرقدومفيالقصةوذكر..)1("اقتله

عميرعندهـإسلامالحجر،فيصفوانوبينبينهدارماله!اللهرسولهـاخبار

.عروةعنمرسللكنه؟حسنسندوهذا.ذلك

إببئطريقمنورواه)2(.فذكره.!:قالعقبةبنموسىعنالبيهقيوروأه

ولم.فذحره)3(،..:كَالالزبيربنجعفربنمحمدحدثني:قالإسحاق

الزبيرمنبنجعفربنمحمل!!كن)المَجْمعفيوذكرهـاليهثمي.عروةيذكر

الزبيربنعروةعنورُوي،جيدهـأسمنادهمرسلأ،الطبرأنيدروأء:وقال،قوله

الطريقفي"ولكن:بقولهالحميدمسْاعدألشيخوتعقبه)4("مرسلاتحوه

ألجوْنيعمرُانأبي"عن:للطبرانيثالثهْروأيةألهثميوذكر(ث!لهعة)ْابنإليه

كافراًأخدإًعميرشهدبنوهبكان:قالمالكبنأنسىعنإلاأعلمهلا

وفيه،لمككرمة)7(عنمرسلاًمختصراًسعدابنوأخرجه.ء)6("جر(حةفأصابته

.4/2021)الأنفالروض(1)

.(؟34!!)أ،لتبوةدلإئل)2(

*(أ!لم!3)ا!نبوةدلائ!31!

(/6!2ول)أالزوأئدمجمع41(

.!؟368ا!)للأصبهاتيالنبوةدلائل)5(

"(ول/6"2)الخوأئدهجمع)6(

(2+.4/)الطبقات)7(

)أص!1!



يثبتولمشاعما

أنّأنسعنالأخيرةالطبرانيورواية.بدريومكانتبالجراحةإصابتهأنّ

عمير.بنوهبتسميتهوفيه،أحديومذلك

إلىيدعوبهاأقام،عميرمكةقدم"فلما:قالإسحاقابنروايةآخروفي

إلىيدعوأن،هذايكونأنويبعد8(".كثيزناسيديهعلىفأسلم،الإسلام

خالفهمنويؤذيبل!بدرفيلتوّهمالمكلومينمكةكفاروسطالإسلام

يديه!علىكبيرعددإسلامثم،شديداًأذي

مساعدوالشيخ،)9(الغمريأكرمالدكتورالقصةضعفإلىأشاروقد

نخريجها)01(.فيوتوسّع،الحميد

.2(0)5/4الأنفالرُوض)8(

)2/373(الصحيحةالسيرُة)9(

1(.)4/268للأصبهانيالنبوةدلائل(01)
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يثبتولمشاعما

*قينقاعبنييهودإجلاءسبب

أبيعنمخرمةبنالمسوربنجعفربناللّهعبد"وذكر:!ههشامابنقال

لها،بجلّبقدمتالعربمنامرأةأنقينقاعبنيأمرمنكان:قال،عون

علىيريدونهافجعلّوا،بهاصائغإلىوجلست،قينقاعبنيبسوقفباعته

فلّما،ظهرهاإلىفعقدهثوبهاطرفإلىالصائغفعمد،فأبت،وجههاكشف

المسلمينمنرجلفوثب،فصاحتبها،فضحكواسوأتها،انكشفتقامت

،فقتلّوهالمسلمعلىاليهودوشدّت،يهودياًوكانفقتلهالصائغعلى

الشرّفوقع،المسلّمونفغضب،اليهودعلىالمسلمينالمسلمأهلفاستصرخ

)1(".قينقاعبنيوبينبينهم

عبدبنمحمداسمهعونوأبو..معلّّقمرسل"إسناده:!هالألبانيالشيخقال

يُدركفلم،صغيرتابعيفهوهـ،161سنةمات،الأعورالكوفيالثقفياللّه

017سنةمات،أحمدالإمامشيوخمنالمخرميجعفربنوعبداللّه،الحادثة

وقال.)2("الضعفظاهرضعيفإسنادفهو،مفاوزهشامابنوبينفبينههـ.

إسنادهافي،ضعيفةالرواية"وهذه:تعالىاللّهحفظهالغمريالدكتور

علىموقوفةإنها:قالثمالمخرمي"جعفربناللّهوعبدهشامابنبينانقطاع

الناحيةمنبهايستأنسولكن،أبوعونهو،الحالمجهولصغيرتابعي

)3(.التاريخية

أبيبنمحمدحدثني:قالإسحاقبنمحمدعنبسندهداودأبووروى

"لماقال:عباسابنعنجبيروعكرمةبنسعيدعنثابتبنزيدمولىمحمد

بنيسوقفياليهودجمعالمدينةوقدمبدريومقريشًا!اللّهرسولأصاب

وضمها.،وفتحها،النونبكسرُ،لغاتثلاثوفيها*

.(5/293)الأنفالروض1()

.241صالسْيرُةفقهتخريج26ص.والسْيرُةالنبويالحديثعندفاع)2(

.(10/03).الصحيحةالنبويةالسْيرُة)3(
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يثبتولمشاعما

قريشاً،أصابمامثليصيبكمأنّقبلأسلموايهوديامعشر:فقالقينظع

لاأغماراًكانواقريشمننفراًقتلتأنكنفسكمنيغرنكلايامحمد:قالوا

فأنزلمثلنا.تلقلموأنكالناستحنأنّالعرفتقاتلتنالوإنك،القتاليعرفونّ

قوله:إلىداود(أبي)شيخمُصَرِّفقرأستغلبون"كفرواللذين"قل:تعالىالله

حجرابنالحافظوعزاها")4(.كافرة"وأخرىببدر"اللّهسبيلفيتقاتل"فئة

أبيبنمحمدالإسنادفيأنمع("حسن)ْ"إسنادها:وقالإسحاقابنإلى

عنهتفزد"مجهول،:)التقريب(فيالحافظعنهقال،ثابتبنزيدمولىمحمد

:المنذريقولالإسناد)7(.أما"ضعيف:الألبانيالشيخقالولذاإسحاق)6("ابن

هناإسحاقابنلأن؛وجيهاًفليسيسار)8(".بنإسحاقبنمحمدإسناده"في

.المجهولشيخهفيالغلةلكن،بالتحديثصرحقد

لمالإجلاءفيسبباًكانتالتياليهوديالصائغمعالمسلمةالمرأةفقصة

القديمفيوخبتفمومكرهماليهودوكيدشهرتهارغمصحيحبسندتثبت

يوجدفلاقينقاعبنييهودإجلاءفيالسببأما.دليلإلىيحتاجلاوالحديث

أعلم.واللّه،ذلكسببتبينصحيحةرواية-أعلمفيما-

المسلميننساءبعضجعلمنالنصارىوإخوانهماليهودنمكّنوقد

وإذاذلك.علىيكرهوهنأندون،يرغبونمابدنهامنتُخرج-اللّههداهن-

صغارناورجالنا،نساءنااللّهحفظ.الجيلهَلَكَةعنتَسَلْفلاالمرأةفسدت

آمين..الكائدينكيدمنوكبارنا،

.بيروت،الفكردار(8023/،المعبودعون)المدينةمناليهودإخراجكانكَيفباب)4(

.)7/332(الباريفتح)5(

.2(0)2/5التهذيبتقريّب)6(

.892ص،2141،الأولىالطبعة،الإسلاميالمكتب،داودسننضعيف)7(

.)231،8(المعبودعون)8(
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يثبتماشاءولم

والخزرجالأوسبينالوقيعةفياليهودمكيدة

عظيمعَسَا)1(،قدشيخاًوكَانّ،قيسبنشاس"ومرّ:إسحاقابنقال

مننفرعلى،لهمالحسدشديد،المسلمينعلىالضغنشديد،الكفر

يتحدثونّ،جمعهمقدمجلسفي،والخزرجالأوسمن!كاللهرسولأصحاب

،الإسلامعلىبينهمذاتوصلاح،وجماعتهمأُلفتهممنرأىمافغاظه،فيه

قيْلّة)2(بتيملأاجتمعقد،فقالالجاهليةفيالعداوةمنبينهمكانّالذيبعد

فتىفأمر،قرارمنبهاملؤهماجتمعإذامعهملناماواللّهلا،البلادبهذه

يوماذكرثم،معهمفاجلس،إليهماعمد:فقال،معهمكانّيهودمنشاباً

الأشعار..منفيهتقاولواكانوامابعضوأنشِدْهم،قبلّهكانّوما)3(بعاث

منرجلانّتواثبحتى،وتفاخرواوتنازعوا،ذلكعثدالقومفتكلّم،ففعل

منالحارثبنحارثةبنيأحد،قيطيبنأوس،الرُّكبعلىالحيّيْن

أحدهماقالثمفتقاولا،،الخزرجمنسلمةبنيأحد،صخربنوجبّار،الأوس

قد:وقالواجميعًا،الفريقانّفغضب،جذعةالآنّرَدَدْناهاشئتمإنّْ:لصاحبه

فخرجوا،السّلاح،السّلاح-الحرة:والظاهرة-الظاهرةموعدكم،فعلّنا

المهاجرينأصحابهمنمعهفيمنإليهمفخرج!ل!اللهرسولذلكفبلّغإليها،

بينوأناالجاهليةأبدعوى،اللهالله،المسلمينمعشر"يا:فقال،جاءهمحتى

عنكمبهوقطع،بهوأكرمكم،للإسلاماللّههداكمأنّبعدأظهركم

فعرف؟"قلوبحمبينوألّف،الكفرمنبهواستنقذكم،الجاهليةأمر

منالرجالوعانق،فبكوا،عدوهممنوكيد،الشيطانمننزغةأنهاالقوم

سامعين!لاللّهرسولمعانصرفواثم،بعضاًبعضهموالخزرجالأوس

تعالىاللهفأنزل،قيسبنشاساللهعدوكيدعنهماللّهأطفأقد،مطيعين

عسْا(:مادة،الغرُبالسان.يبسإذاالقضيبعسْامن،وأسنكََبُر؟عسْا1()

.قيل(:مادةالغربالسانكاهلبنتقيلةوهي،والخزرجالأوسأم:قيلة)2(

الجاهلية.فيوالخزرجالأوسبينكَانتحرب:بعاثيوم)3(
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بِايَاتِتَكْفُرُونَلِمَالْكتَابِأَهْلَيَاقُلْ):صنعوماقيسبنشاسشأنفي

اللَّهِسَبِيلِعَنْتَصُدُّونَلِمَالْكِتَابِأَهْلَيَاقلْتَعْمَلُونَمَاعَلَّىشَهِيدوَاللّهُاللَّهِ

فياللّهوأنزل.تَعْمَلُون!عَمَّابِغَافِلٍالفهُوَمَاشُهَدَاءُوَأَئتُمْعِوَجاًتَبْغُونَهَاامَنَمَنْ

ماصنعواالذينقومهمامنمعهماكانومنصخربنوجبّار،قيظىبنأوس

آمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا)يَا:الجاهليةأمرمنقيسبنشاسعليهمأدخلعماصنعوا

كَافِرِيركهـإِيمَانِكُمْبَعْدَيَرُدُّوكَُمْالْكتَابَأُوتُواائذِينَمِنَفَرِيقاًتُطِيعواإِنْ

عَظِيمهـ)4(.عَذَابٌلَهُمْ)وَأُولَئِكَ:تعالىقولهإلى

ابنالحافظقالإسناد،بدون!ةإسحاقابنذكرهاترىكماوالقصّة

روى"و:(الإصابةفي)كذاقبطيبنأوسترجمةفي)الإصابة(فيعَلهحجر

بنزيدعنالثقةحدثتي:قال،إسحاقابنطريقمنتفسْيرهفيالشيخأبو

ثممختصرا،الخبروساق.."يهودياًوكانقيسبنشاسمرّ:قال،أسلم

مبهم،راوٍوفيهمرسلهـاسناده،اختصرتهأناطويل"والحديث:علةقال

(".أبوعمرُْأخرجه

غيرسند...منأسلمبنزيدعنتفسيرهفيالثعلبيوذكره:الزيعليوقال

)7(.المناويقالله)6(.وكذاالنزولاسبابفيالواحديوكذلك

)8(".متروكوهو،اللّيثأبيبنإبراهيموفيه،الطبراني"رواه:الهيثميوقال

هذهقبلهاوماالسابقةللآياتتفسيرهفيكثيرروابنالإماميذكرولم

.النزولأسباببذكر!هعنايتهرغم،القصة

36(.0)4/358-الأنفالرُوض)4(

1/89(.)الإصابة)5(

2(.0)1/9الكشافأحاديثتخريج)6(

93(.110)السماويالفتح)7(

)32716(.الزوائدمجمع)8(
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أحد:عرفي

الربيع؟بنسعدفعلماينظرمن

فقال،لقتلاهمالناسوفرغ":أحدغزوةعنحديثهفي!إسحاقابنقال

أبيبنعبدالرحمنبناللّهعبدبنمحمدحدثنيكما،ظ!اللّهرسول

الربيع؟بنسعدفعلماليينظررجلمَنْ:النجاربنيأخو،المازنيصعصعة

اللهرسوليالكأنظرأنا:الأنصارمنرجلفقال؟الأمواتفيأمْالأحياءأفي

نإ:لهفقلت:قال.رمقوبهالقتلىفيجريحًافوجدهفنظر،سعدفعلما

فيأنا:قال؟الأمواتفيأمأنتالأحياءأفي،أنظرأنّأمرنيظاللاللهرسول

يقولالربيعبنسعدإنّ:لهوقل،السلامعني!لاللّهرسولفأبلغْ،الأموات

وقل،السلامعنيقومكوأبلغ،أمتهعننبيًاجزىخيرماعنّااللّهجزاك:لك

إلىخُلصإناللّهعندلكمعُذرلاإنهلكم:يقولالربيعبنسعدإن:لهم

فجئت،قال،ماتحتىأبرحلمثم:قال،تطرفعينومنكمظ!لىنبيكم

وقال)2(.مرسلوهو:البخاريالإمامقال")1(.خبرهفأخبرته!ل!اللهرسول

بنيحيعنالموطأفيمالكوأخرجه)3(".اهـ.معضلإسناد"هذا:الألباني

لاالحديث"هذا:البر!هعبدابنقال.مرسلاًبعدها(هـأو441)تسعيد

.)4("معروفمشهورعندهمفهو،السيرأهلعندإلاأعرفهولاأحفظه

الطريق،طريقينمنالحاكموأخرجه(،سعد)ْابنأخرجهمالكطريقومن

الرحمنعبدصالحأبوثنابالويه...بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا:الأول

عنثابتبنزيدبنخارجةعن..عيسىبنمعنثنا،الطويلاللّهعبدبن

.(1691)الأنفالروض1()

.(17515)الميزانلسْانّ)2(

.926ص،السيرةفقه)3(

.(41249)التمهيد)4(

.(52313)الطبقات)5(
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وقال،يخرجاء"ولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال،فذكرء..أبيه

بسندء،إسحاقابنعنالثانيوالطريق.)6(""صحيح:)التلحيص(فيالذهبي

صالحأبوفيهللحاكمالأولوالسند))مرسل)7("..)التلخيص(فيالذهبيقال

وسعد،)8(الألبانيمنكلقال،الطويلاللّهعبدبنالرحمنعبد

.1(()ْالغالية)المطالب:وانظر.ترجمةلهأجدالحميّد:)9(لم

الإمامأنكثيرذكرابنالحافظأنالألبانيالشيخنقل:مهمهّطْئدة

كثيزايُؤسِلولهذا...حالهمجهلإذاعمدًاالرواةبعضيسْقِطُقدص!مالك

فائدةوهذه.الألبانيقالثم.الموصولاتمنكثيرًاويقطع،المرفوعاتمن

.7/73(الضعيفة)السلسلّة*النحريرالحافظهذامنهامةعزيزة

ءاراما-جَمئكنهالربيعبنسعد-الجليلالإمامهذامناقبمن:فايدة

بينهمط!كالرسولواخىالمدينةقدموالماالمهاجرينأنصحيحهفيالبخاري

لعبدفقال،الربيعبنوسعدعوفبنالرحمنعبدبينآخىالأنصاروبين

فاثظر،امرأتانولي،نصفينماليفأقسمُمالاًالأنصارأكثر"إني:الرحمن

الحديث.)11(".تزوجْتها،.عدّتهاانقضتفإذاأُطلقها،ليفسمّهاإليكأعجبهما

.(3122،222/)المستدرك6()

.2(322/)المستدرك)7(

.926ص،السْيرُةفقه)8(

تخريجه.فيوتوسْع(4/1785)الملقنلابنالمذهبياستدراكمختصر)9(

.)17/351(المحققة1()0

:وباب،(فتح1)7/12والأنصارالمهاجرينبين!النبيإخاءبات،الأنصارمناقبكَتات1(1)

.(فمَح27)7/"أصحابهبينوسلمعليهاللهصلىالنبيآخىكيف
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وقاصأبيبقعتبةعلى!دعوته

عنالجؤريعثصانّوعن،الزهريعنمَغمر"وقال:!هالذهبيالإمامقال

عليهتحللا))اللهم:رَباعيتهكسوحينعتبةعلىدعاس!النبيأنّمِقْسم

النار"إلىكافراًماتحتىالحولعليهحالفما.كافرأًيموتحتىألحول

.)9("مرليتل"قال:ثم

)2(".منقطعبسندتفسيرهفيالرازقعبد"أخرجه:!هحجوابنالحافظوقال

قال:ء!اللّهرسولأنّ!عباسوابنهريرةأبيعنالبخاريروىوقد

ابنروايةوفي..."-رَباعيتهإلىيشير-بنبيّهفعلواقومعلّىاللْهغضب"اشتد

ط!النبيحهـشُخعأنسعنوفيه)3("شاللّهنبيوجهدَمواقومعلّى"..:عباس

الأمْوِمِنَلَكَالَيْسَ:فتولت؟نبيهمشجواقوميفلح"كيف:فقالأُحديوم

الله!رسولكانعمرُ!ابنروايةوفي1(.28الآيةمنعمرأنّ:)آلشَيْء(

فترلت:،هشامبنوالحارثعمرو،بنوسهيل،أميةبنصفوانّعلّىيدعو

طَالِمُونَّ()4(.)فَإِنَهُمْ:قولهإلى(شَيْءٌالأمْرِمِنَلَكَالَيْسَ

.291ص.المغازي(1)

.1(0)7/3التهذيبتهذيب)2(

فتحع372لم)7،أحديومالجرُاحمن،!النبيأصابماباب،المغازيكتاب)3(

.فتح(365لم)007(شيءالأمرُمنلكأليسباب،المغازيكتاب)4(
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لدمّه!سنانبنمّالكشُرْب

عنالخدريسعيدأبيبنالرحمنعبدبنرُبَيح"وذكر:!هشامابنقال

ةَكاللّّهرسولرمىوقاصأبيبنعتبةأن،الخدريسعيدأبيعنأبيه

اللّّهعبدوأنّ،السفلىشفتهوجرح،السفلىاليمنىرَباعيتهفكسر،يومئذٍ

حلقتانفدخلتوجنتهجرحقمئةابنوأنّ،جبهتهفيشجّهالزهريشهاببن

عملالتيالحفرمنحفرةفيظ!اللّّهرسولووقع،وجنتهفيالمغفرمن

بيدطالبأبيبنعليفأخذ،يعلمونلاوهمالمسلمونفيهاليقعأبوعامر

بنمالكومصّ،قائماًاستوىحتىاللهعبيدبنطلحةورفعه،!اللهرسول

فقالازدرده*ثم،!ل!اللّهرسولوجهعنالدمالخدريسعيدأبيأبو،سنان

.النار)1("تصبهلمدميدمهمس"من:!اللّّهرسول

زرعة:أبووقال.بمعروفليسأحمد:الإمامعنهقالالرحمنعبدبنورُبيح

)الثقات(.فيحبانّابنوذكره.بهبأسلاأنّهأرجو:عديابنوقالشيخ.

)2(".الحديثمنكر"رُبيح:البخاريعنالكبير))الغللفيالترمذيوقال

الرحمن.عبدبنرُبيحمنيسمعلمهشاموابن

سعيدأبيوعن:إسحاقابن"قال:فقال)المغازي(فيالذهبيذكرهوالخبر

"منقطع)3(".:قالثم،وذكرهة!.."النبيكسرُرَباعيةعتبة،أنالخدري

منوالبغويعاصمأبيابن"وروى:(الإصابة)فيحجرابنالحافظوقال

بنمسعودبنسعدأمأميحدثتنيالأنصاريعليبنمحمدبنموسىطريق

عنتحدّثسعيدأبيبنتالرحمنعبدأمسمعتأنهاسعيدأبيبنحمزة

عنالدمفمصّسنانبنمالكفاستقبله!اللّّهرسولوجهأصيب:قالأبيها

.(زرد:مادة.العربلسانّا0ابتلعه*

.(5/424)الأنفالرُوض1()

.(3/238)التهذيبتهذيب)2(

الصحيحين.فيثابت!رباعيتهوكََسْْرُُ،391ص،المغازي)3(
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دمي،دمهخالطمنإلىينظرمن:!ل!اللّهرسولفقال،ازدردهثموجهه

روايةمنآخروجهمنالسكنابنوأخرجه.سنانّبنمالكإلىفلينظر

عنمنصوربنسعيدوأخرج...الرحمنعبدبنربيحعنالأسقعبنمصعب

والدمالكاًأنبلّغهأنّهالسائببنعمروعنالحارثبنعمروعنوهبابن

.)4("نحوهفذكر...سعيدأبي

مدينيشيخهو:يقولابي"سمعت:حاتمأبيابنقالمحمدبنوموسى

بنتعبدالرحمنوأُمّ،مسعودبنسعدواُمّ.("الأنصار)ْدربنزلبغدادقدم

فيهاالسكنابنورواية.عليهوقفتفيماترجمةلهماأجدلمسعيدأبي

وروى،الرحمنعبدبنربيحعن"روى:حاتمأبيابنقال،الأسقعبنمصعب

موسىترجمةوفي.ذلك)6("يقولأبيسمعت.الزمعييعقوببنموسىعنه

مشايخله..داودأبوقال:الآجري"قال:()التهذيبمنيعقوببن

بنوربيحهؤلاء.أحدالأسقعبنمصعبأنّالظاهرومن.)7("مجهولون

وعمرو،إرسالفيهامنصوربنسعيدورواية.عليهالكلامسبقعبدالرحمن

صدوق،السائببن"عمر:صوابه)التقريب(فيالحافظقال،السائببن

فيالحافظنصّالسادسةوالطبقة،اهـ)8("34سنةمات،السادسةمن،فقيه

.)9(الصحابةمنأحدلقاءلهميثبتلمأنّهعلى)التقريب(مقدمة

ا("."مرسل)ْ:السائببنعمرحديثعن)التلخيص(فيمم!وقال

.(3/523)بةصال!ا(4)

(713رقم،161/)8العلميةالكتبدار،والتعديلالجرح)5(

.4241رقم3(0)8/7والتعديلالجرح)6(

./378(01)التهذيب)7(

)8((2/5)5.

)9((16/).

.الحبيرُ)1/42(التلخيص1().
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سعيدأبيبنتالرحمنعبدأمّطريقمنالحاكمأخرجهوالحديعث

"إسناده:الذهبيوقال،عنهوسكتص!كنهسعيدأبيأبيهاعن،الخدري

يتكلمولم،الطبرانيإلى)المجمعوعزاهفيالهيثميوأورده.مطلم)11("

)13(.عنهمالكشفبعدأعرفهملامجاهيل"وفيه:الملقِّنابنوقال)12(.عليه

.(652)و(3/946)المسْتدرك(11)

.(6/411)الزوائدمجمع)12(

.)1/481(المنيرالبدر)13(
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الشريف!وجهةفيالمِغْفرحلقتادخول

بنإسحاقعنالدراورديمحمدبنالغزيزعبد"وذكر:!هشامابنقال

أباأنّ:بكرالصديقأبيعنعائشةعنطلحةبنعيسىعنطلحةبنيحيى

ثنيّته،فسقطت!ل!،اللهرسولوجهمنالحلقتينإحدىنزعالجراحبنعبيدة

.الثنيّتين)1("ساقطفكانّ،الأخرىثتيّتهفسقط،الأخرىنزعثم

عنالمباركابنحدثنا:فقال)2/99(الطيالسيوصلّه"وقد:مم!الألبانيقال

:وقالنحريفستندهفيووقع)3/26-27(الحاكموصلّهوكذا.بهإسحاق

قالوكذا."متروكإسحاق:"قلت:بقولهالذهبيفتعقبّهالإسناد""صحيح

للبزار)2(".عزاهأنّبعد1()6/12الهيثمي

بنإسحاقجهةمنالحديثلهذاالمدينيبنعليتضعيفكثيرحمالةابنونقل

)3(يحيى

عن)المغازي(فيالذهبيذكرهتالشريفوجههفيالمغفرحلقتاودخول

سعدالشيخضعّفهوالحديث.سبقوقد"منقطع)4(".:قالثمإسحاقابن

(.)ْالحميّد

"كيف:فقال،أحديومشُجّ!اللّّهرسولأنّ!فهأنسعنالبخاريوفي

)آل"...الأَمْرِشَيْءمِنَلَكَ"لَيْسَ:فترلت؟"نبيهمشجواقوميفلح

.ء.)6(ا
قومعلىاللهعضباشتدّ)مرفوعاهريرةأبيعنوكيه.(عمرانّ:28

.(5/443)الأنفالروض1()

.0263السْيرُةفقه)2(

.531الآيةتفسيرفي1/366()الغطيمالقرانتفسير)3(

.391المغازي)4(

.(4/9802)الملقنلابنالذهبياستدراكمختصرُ)5(

.(فتح736/ه)شيءالأمرمنلدًليسبابالمغازيكَتاب)6(البخاري

(143)



يثبتولمشاعما

وهُشمت،رَباعيته"كَُسِرتْ:مسلّموفي-)7(.رَباعيتهإلىيشير-بنبيّهمفعلوا

.)8("رأسهعلّىالبيضة

:فائدة

اللهصلّواتبالأنبياءوالابتلاءالانتقاموقوعهذاوفي":مملا"النوويالإمامقال

أصابهمماوغيرهمأممهمولتعلّم،الأجرجزيللينالوا،عليهموسلامه

محنتصيبهمالبشرمنأنهموليُعلم:[عياضر!أالقاضيقال.بهمويتأسّوا

أنهمليتيقنواالبشرأجسامعلىيطرأماأجسامهمعلىويطرأ،الدنيا

وتلبيس،المعجزاتمنأيديهمعلّىظهربمايُفتتنولا،مربوبونمخلوقونّ

)9(".وغيرهمالنصارىعلّىمالبسهأمرهممنالشيطانّ

.فتح()7/372أحديوم!النبياصابماباب)7(

.(نووي1والسْير)12/48الجهادكَتابمسلم)8(

السابق.المصدر)9(
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يثبتولمشاعما

الله!رسولعليهماتماعلىفموتواقوموا

عديبنيأخورافعبنعبدالرحمنبنالقاسم"وحدثني:!هإسحاقابنقال

بنعمرإلى،مالكبنأنسعمّالنضربنأنسانتهى:قالالنجارابن

ألقَوْاوقد،والأنصارالمهاجرينمنرجالفي،عبيداللّّهبنوطلحةالخطاب

تصنعونّفماذاقال:!اللهرسولقُتِلَ:قالوا؟يجُلسكمما:فقال،بأيديهم

القوماستقبلثم،شاللّّهرسولعليهماتماعلّىفموتواقوموا؟بعدهبالحياة

حميدفحدثني:إسحاقابنقال.مالكبنأنسسُميوبه،قُتلحتىفقاتل

سبعينيومئذالنضربنبأنسوجدنالقدقال:مالكبنأنسعنالطويل

)1(".ببنانهعرفته،أختهإلاعرفهفما،ضربة

ولاجرحاًفيهيذكرولمحاتمأبيابنذكرهعبدالرحمنبنوالقاسم

الخبرمرسل.إنّثمتعديلاً)2(.

أسلحتهمفيلقواالإشاعةهذهلمثلوطلحةعمرالفاروقيستسلمانّويَبْعد

حتى،ماتلما!ل!اللهرسولموتأنكرممنكانّعمرإنّبل،القتالوَيَدَعُوا

يجلس،أنّعمرفأبى،ياعمراجلس:فقالالناسيُكلّموعمربكرأبوخرج

قال)3(،الحديث..بعد.أما:بكرأبوفقال.عمروتركواإليهالناسفأقبل

وهوبعمرُمرّبكرأباأنّ:شيبةأبيابنعندعمرابنحديث"في:حجرابن

..)4(".المنافقيناللّّهيقتلحتىيموتولا!د!اللّهرسولمامات:يقول

قالحازمبنقيسعنالبخاريأخرج،يومهأحدٍيومكانّفقدطلحةوأما

(".أحد)ْيوم!ل!النبيبهاوقى،شلاّءطلحةيد"رأيتُ

4(.4،46)5/45الأنفالرُوض1()

1(.1)7/3والتعديلالجرح)2(

.(544)4البخاري)3(

1(.)8/46الباريفتح)4(

4(.)630برقم)5(
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يثبتولمشاعما

"..فقُطِعتوفيه!هـاقدامهطلحةشجاعةفيحديثاًجابرعنالنسائيوأخرج

لرفعتكاللّهبسمقلت:"لو:!كاللّهرسولفقال!حسّ:فقالأصابعه

))سمعتهقال:!هرالزبيرعنالترمذيوأخرج.ينظوون)6("والناسالملائكة

ماجهوابنالترمذيوعند)8(.الذهبيوحشنه)7("طلحةأوجب":يقولح!النبي

)9("تحبهقضتىممّن"هذا:فقالطلحةإلىظ!النبينظرُ:قالعمعاويةعن

.يخرجاهولممسلّمشرطعلىصحيح:وقالعائشةعنالحاكموأخرجه

عائشة،مسندمنجعلهأنبعدالفتحفيالحافظوصححها(.)ْالذهبيووأفقه

)111.والحاكمماجهبنإلىوعزاه

ذلكسمعأنهعلىفيحُمل!أحديومالمسلمينصفّفييكنلمح!ومعاوية

إسلامه.بعد

)12(.الصحيحينفيفهو!النضربنأنسومقتل،الحديثأخرأما

6(

7(

9(

.(

1(

2(

(

)6927(.برقم،الصحيحةالسْلسْلة،الألبانيوصححه31(51)برقمالنسْائي

3738.برقم

5(.1/42)الإسلامتاريخ

.(21)6ماجهابن37(14)القرمذي

.5(116)برقم،المستدرك(

)8/518(.الباريفتح(

.91()30ومسلم)5028(البخاري(
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لثبتماشاءولم

حمزةكبدمّنعسهبنتهند!كلُ

،كيسانبنصالححدثئيكما،عتبةبنتهند"ووقعت:إستحاقابنقال

الآذانّيُجدّعْنط!كاللهرسولأصحابمنبالقتلىيُمثّلنمعهااللاتيوالنسوهْ

وأعطت،وقلائدخَدمًاوأُنفهمالرجالادانمنهنداتخذتحتى،والأُنُف

كبدعنوبقرت،مطعمجبيربنغلام،وحشياًوقرطهاوقلائدهاخدمها

)1(".*.فلفظتها،تسيغهاأنّتستطعفلم،فلاكتها،حمزة

عبدبنعمرولدمؤدبوهو،الجماعةرجالمن،ثقةكيسانبنوصالح

الخبرمرسل.لكن،العزيز

بنحمزةيتلمّس،بلغثيفيما،غ!!كاللهرسول"وخرج:إسقاقابنقالثم

فجُدع،بهوفثّل،كبدهعنبطنهبقرقدالواديببطنفوجده،المطلبعبد

رأىحينقال!كاللهرسولأنّّالزييربنجعضربنمحمدفحدثئي.وأُدناهأنفه

يكونّحئىلتركَتهبعديمنسنّةويكون،.صفيةتحزنأنّ)الولا.رأىما

منموطنفيقريشعلىاللّهأظهرنيولتن،الطيروحواصل،السْباعبطونّفي

اللهطكرسولحزنالمسلمونرأىفلما"منهمرجلأبثلاثينلأُمتذنّالمواطن

مَنيوماَّبهماللّهأظفرنالئنواللّه.قالوافعل،مابعمّهفعلمنعلىوغيطه

والخبرمرسل..)2("الغربمنأحديمثلهالممُثلةبهملنمثلنّالدهر

عن،الأسلميفروةبنسفيانبنبُريدةوحدثني)1.إسحاقابنقالثم

عزالفهأنّ،عباسابنعنأتّهملامنوحدثئي،القرَظيكعببنمحمد

عَاقَبْتُمْ!نّْ:أصحابهوقول!ح!لاللّهرسولقولمن،ذلكفيأنزلوجل

.(خدم:مادة،العرُبلسْانا0الخلخالوهو،خَدَمةجعع*

.(6/51)الأنفالروض1()

!كالنبيعماتمنأسلمماأنهالصحيح11.الذهبيقال!حمزةأخت،المطلبعبدبنت-*صفية

.(072لم2لسير)ا."لهتواها

.2(.لم)6الأنفالروض)2(
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يثبتولمشاعما

صَبْرُكَوَمَاوَاصْبِرْلِلصَّابِرِينَخَيْزلَهُوَصَبَرْتُمْوَلَئِنْبِهِعُوقِبْتُمْمَابِمِثْلِفَعَاقِبُوا

ط!،اللّهرسولفعفايَمْكُرُور!مِمَّاضَيْقٍفِيتَكُوَلاعَلَيْهِمْتَحْزَنْوَلابِالفهِإِلاِّ

."المُثلّة)3(عنونهى،وصبر

الآيةهذه:"قلت:قالثمإسحاقابنعن)البداية(كثيرفيابنوذكرها

فاللّه؟هذايلّتئمفكيف،سنينبثلاثالهجرةبعدأُحدوقصة،مكيّة

.)4("أعلم

ابنهو-قيسحدثنا:الحمّانييحي"وقال:)المغازي(فيالذهبيقال

قالقال:،عباسابنعن،مِقْسمعن،الحكمعن،ليلىأبيابنعن-الربيع

بسبعينلأمثلنّبقريشظفرتلئنا":بهومُثّلحمزةقُتليوم!لاللّهرسول

خَيْرلَهُوَصَبَرْتُمْوَلَئِنْبِهِعُوقِبْتُمْمَابِمِثْلِفَعَاقِبُواعَاقَبْتُمْ"هـاِنْ:فنزلت."منهم

قِبَلمنضعيفإسنادهياربّ".نصبر"بل:!كاللّهرسولفقاللِلصَّابِرِينَ"

ضعيف-وهو-المرِّيصالحعن،وغيره،منهالبنحجاجنحوهروىوقدقيس.

إلىفنظر:وزاد،هريرةأبيعن،النهديعثمانّأبيعن،التيميسلّيمانعن

اهـ.(")ْلقلبهمنهأوجعقطّشيءإلىينظرلممنظر

به،مُثّلوقدإليهونظر..".وفيه(المجمع)فياليهثميالروايةهذهوذكر

للحيرات،فعولاًللّرحملوصولاًعلّمتُماكنتَإنْعليكاللّه"رحمة:فقال

مناللّهيحشركحتىأترككأنلسرنيعليكبعدكمنحزنّلولاوالله

بسبعينلأمثلنّذلكعلىواللّهأمَا-نحوهاكلّمةأو-السباعبطون

)هـاِنْ:وقرأ،السورةبهذه!د!محمدعلّىالسلامعليهجبريلفنزلكميتتك"

!ي!،اللهرسولفَكَضرَالاَيةاخرإلىبِهِ!عُوقِبْتُمْمَابِمِثْلِفَعَاقِبُواعَاقَبْتُمْ

.21()6/الأنفالرُوض)3(

.4(0)4/والنهايةالبداية)4(

.2(1.-02)9المغازي)5(

(148)



يثبتولمشاعما

بنصالحوفيه،والطبرانيالبزّار"رواه:الهيثميقالثم.ذلك"عنوأمسك

.)6("ضعيفوهوبشيرالمري

أحديومكانلما:قال!كعببنأُبيّعن)المستدرك(فيالحاكموروى

بهم،فمثّلوا،ستةالمهاجرينومن،رجلاًوستونّأربعةالأنصارمنأصيب

علّيهم،لنربينّهذامثليوماًأصبناهملتن:الأنصارفقالت،حمزةوفيهم

مَابِمِثْلِفَعَاقِبُواعَاقَبْتُمْوَإِنّْ):وجلعزّاللّهأنزلمكةفتحيومكانفلما

بِالنهِ..!إِئاصَبْرُكَوَاصْبِرْوَمَالِلصَّابِرِينَخَيْرٌلَهُوَصَبَرْتُمْوَلَئِنْبِهِعُوقِبْتُمْ

غيرالقومعن"كُفّوا!:اللّهرسولفقال،اليومبعدقريشلا:رجلفقال

ووافقه"،يخرجاهولمالإسناد،صحيححديث"هذا:الحاكمقالثمْ."أربعة

)7(.الذهبي

بمثلكأُصاب"لن:قالحمزةعلىء!اللهرسولوقف"ولما:هشامابنقال

لا"حديث:الألبانيقال.هذا)8("منإليّأغيظقطّموقفًاوقفثماأبداً.

عنهنقلهوقد،غيرهعندأجدهولم،إسنادبدونهشامابنذكره،يصحّ

يوصلاه)9(".ولم)7/792(()الفتحفيحجروابن4(،./)4كثيرابنالحافظ

عطاءحدثنا:قالحمّادحدثنا:قالعفّانحدثنا:قالأحمدالإماموروى

بقرقدحمزةفإذافنظروا"...:قالمسعودابنعنالشعبيعنالسائببن

رسولفقال،نمضغهاأنتستطحفلّم،فلاكتهاكبدههندوأخذتْ،بطنه

المزني.الأصلفي*

وسكت،)4948(رقم2()3/18المسْتدركفيالحاكمرواهوقد.1(11)9/الزوائدمجمع)6(

ضعفه.إلىوأشار371()7/الفتحفيالحافظالمرِّي.وذكَرهبصالحالذهبيوأعفه،عنه

.484(،131)2/المسْتدرك)7(

.2(0)6/الأنفالروض)8(

.92(10/)المغازيفيالواقديرواهوقد.)264(السْيرُةفقهتخريج)1(
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يثبتولمشاعما

منشيئاًليدخلاللّهكان"ما:قال،لا:قالواشيئًا؟""أكلتْ:ضي!اللّه

.صلاةسبعينحمزةعلىصلاتهوفيهالنار)01(".فيحمزة

منضعفا،فيهإسنادوهذا،أحمدبه"تفرّد:)البداية(فيكثير!هابنقال

هو"وهذا:الألبانيالشيخقال)11(".أعلمفاللّه،السائببنعطاءجهة

ذُهلفإنه،صحيحإنه:شاكرمحمدأحمدالشيخلقولخلافاً،الصواب

.)12("الاختلاطفيمنهسماعهمنذُكرعما

لأنالنار"فيحمزةمنشيئًاليدخلاللهكان"ما:هينكارةالمتنوفي

هومسعودابنعنالراويإنّّثم،قبلهمايجبُّوالإسلام،أسلمتْ!هنداً

ذلكقالكمامسعود،ابنمنسماعلهيصحولا،الشعبيشراحيلبنعامر

باز)14(.وابن،)13(حانموأبو،والدارقطني،الحاكم:الأئمة

من261)الآيةفَعَاقِبُوا!عَاقَبْتُمْوَإِنْ!:تعالىتفسيرقولهكثيرفيابنوقال

يساربنعطاءعنأصحابهبعضعنإسحاقبنمحمد"وقال:(النحلسورة

مناياتثلاثإلاّ،مكيةوهي،بمكةكلّهاالنحلسورةنزلت:قال

ء!:اللهرسولفقالبه،ومُثّلعل!حمزةقُتلحينأُحدبعدبالمدينةنزلتآخرها

ذلكالمسلمونسمعفلّما"منهمرجلاًبثلاثينلأمثلنّعليهماللهأظهرني"لئن

بأحدالغربمنأحديمثّلهالممُثلةب!لنمثلنّعليهمظهرنالئنواللّه:قالوا

.آخرالسورةإلى!بِهِعُوقِبْتُمْمَابِمِثْلِفَعَاقِبُواعَاقَبْتُمْهـاِنْ):اللّهفأنزل،قطّ

وجهمنهذاروي"وقد:قالنغ".يسمّلممُبهمرجلوفيه،مرسلوهذا

عنالمرَيصالححدثنا...البزّار:بكرأبوالحافظفقال،متصلآخر

)01(المسْند)6/191(.

.41()4/والنهايةالبداية1()1

.26()0ص.السْيرُةفقهحاشية)12(

.5/68()الت!ذيبتهذيب(1)3

ص.السنيدفهدالشيخالفاضلللأخ،الرجالفيبازبنالغزيزعبدالشيخسماحةأقوال)14(

الوطن.دار.الأولىالطبعة.91

(015)



يثبتهاشاءولم

علىوقف!كاللهرسولأنعئخههريرةأبيعنعثمانأبيعنالتيميسلّيمان

الهيثمي،نقلهاالتيالروايةوذكراستشهد...".حينيه!المطلّبعبدبنحمزة

المرِّيبشيرابنهوصالحًالأن؛ضعففيهإسناد"هذا:كثيرابنقالثم

ا(".)ْالحديثمنكرهو:البخاريوقال،الأئمةعندضعيف

طُرقمنمختصراًبعضهثبت"وقد:وقال،الألبانيالحديثوضعّف

أنسعن1(4/)4)التلحيص(:فيوالخطيب1()3/69الحاكمفأخرج،أخرى

صفيةأنّ"لولا:فقالبهومُثّل،جُدعوقدأُحديومبحمزةمرّطفياللهرسولأنّ

."نمرةفيفكفّنهالطيروالسباع"بطونمناللّهيحشرهحتىلتركتهتَجِدُ

قالا.كماوهو،الذهبيووافقه".مسلمشرص!على"صحيح:الحاكموقال

صحيح،الحادثةهذهفيالسابقةالآيةنزول"وسبب:الألبانيالشيخقالثم

سبق.وقد)16(،الحديثوذكرأُحد...(يومكانالما:كعببنأُبىّقالفقد

بإسنادداودأبورواه:"()الخلاصةفيالنوويعنهقالالمذكوروالحديث

)18(.مسندهفيأحمدالإمامأيضًاوأخرجهحسن)17(".:وقالوالترمذي،حسن

منالبخاريفيكما،ثابتأُحديومالمسلّمينبشهداءالمشركينوتمثيل؟

:-يومهاالمشركينزعيم-وكانّالمعركةنهايةبعدسفيانأبيقول

.)91("تسؤنيولمبهاامرلمْمُثلة"وتجدون

.(2/539كثيرُ)تفسْيرُابن)15(

صوبدعها(.الجنائز)أحكاموانطر.55(.)رقم)2/28(الضعيفةالأحاديثسلسْلة)16(

عون(.14.)8/يغسْلالشهيدباب،الجنائزفيداودأبوأخرجه)2/469(الخلاصة)17(

.(تحفة)4/69حمزةوذكرُأحدقتلىفيماجاءباب،الجنائزفيوالترمذي

الإمامبناللهعبدزوائدمنوهو:الحديثعنالسْاعاتيوقال(1829/1)الربانيالفتح()18

.-اللّهرحمهما-أبيهمسندعلىأحمد

.فتح(35.)7/أحدغزوةباب1()9

(151)



يثبتماشاءولم

صلّى!لى!يالنبيأنّمراسيلأكثرهاكثيرةآثاراً"وروَوْا:البرعبدابنوقال

الحديثطرق"إن:حجرابنوقال2(".أحد)ْشهداءسائروعلىحمزةعلى

وقد)22(.صط!حمزةعلىالصلاةحديثتحسينإلىالألبانيوذهب")21(واهية

)23(.صَككنهحمزةعلىالصلاةمروياتتتبّعفيحلل!!الحميّدسعدالشيخأفاض

.244124).2(التمهيد

.54ص،تلامذتهبعضأسئلةعلىحجرابنالحافظأجوبة)21(

.06ص،الجنائزأحكام)22(

الحديثأنورجح.(176814).الملقّنلابنالحاكمعلىالذهبياستدراكمختصر)23(

.لغيرُهصحيح

(152)



يثبتماشاءولم

الموطنهذافيإلّااللهيبغضهالمشيةإنّها

هذايأخذمن:ط!اللّهرسول"وقال:أُحدعنحديثهفيإسحاقابنقال

دجانةأبوإليهقامحتى،عنهمفأمسكه،رجالإليهفقام؟بحقّهالسيف

أنّ:قال؟اللّهرسولياحقهوما:فقال،ساعدةبنيأخو،خَرَشةبنسِمَاك

إيّاه.فأعطاه،بحقهاللّهرسوليااخذهأنا:قال.ينحنيحتىالعدوبهتضرب

إذاوكانّ،كانتإذاالحربعنديختالشجاعاًرجلاًدجانةأبووكانّ

السيفأخذفلما،سيقاتلأنهالناسعلمبهافاعتصبحمراءلهبعصابةأُعلم

بينيتبختروجعل،رأسهبهافعصبتلكعصابتهأخرج!ل!يلىاللّهرسوليدمن

بنعمرمولىأسلمبناللهعبدبنجعفرفحدثني:إسحاقابنقالالصفيّن.

حين،طء!لاللّهرسولقال:قال،سلمةبنيمنالأنصارمنرجلعن،الخطاب

)1(".الموطنهذامثلفيإلاّاللّهيبغضهالمشيةإنها:يتنحتردجانةأبارأى

طء!كاللّهرسول))أنّصكشأنسعنمسلمصحيحفيثابتالخبرمنالأولوالجزء

كَلأيديهمفبسطوا؟"هذامنييأخذ"من:فقال،أحديومسيفاًأخذ

،القومفأحجم:قال؟"بحقهيأخذه"فمن:قال،أناأنا:يقولمنهمإنسانّ

هامَبهففلق،فأخذه:قال.بحقهآخذهأنا:أبودجانةخرشةبنسماكفقال

3(.كثيزابنقالكمامنقطعاً،إسحاقابنذكرهوقد.)2("المشركين

اللّه،عبدبنجعفرعنإسحاقابنرواهفقد،الخبرمنالثانيالشطرأما

الحديث.فلينوالا،المتابعةعندأي."مقيول)4(":هذاجعفرعنالحافظقال

فالرجل،وانقطاعجهالةأيضًافيهوالسّند.المقدمةفيذلكعلىنصّكما

بنجعفرلأنّصحابياً؛يكونّأنيمكنولا،يُسمّلمالأنصارمنالذي

.)5/427(الأنفالرُوض1()

(.نووي!16/24ووخرشةبنسماكدجانةأبيفضائلباب،مسلمصحيح)2(

.1()4/5والنهايةالبداية)3(

(1131/)التقريب)4(

)153(



يثبتماشاءولم

أحدعنترويلاطبقةوهيحجر،ابنتقسيمفيالسابعةالطبقةمنعبدالله

لممن"وفيه:وقالالطببرأنيإلى)المجمع(فياليهثميوعزاه.الصحابةمن

(".)ْأعرفه

،والترمذي،داودوابو،أحمدالإمامروىفقد:الحربفيالاختيالأما

من"إنّّ:قالأنه!اللّهرسولعنصكالنهعتيكبنجابرعنوغيرهم،والنسائي

اللّه،يُحبّماالخيلاءومن،اللّهيبغضماالغيرةومن،أللهيحبّماالغيرة

وأما،الرّيبةفيفالُغيرةاللّّهيحبهاألتيالغيرةفأما،إللهيُبغضماومنها

اللّهيحبهاالتيالخيلاءوأماغيرالريبة،فيفالغيرةاللهيبغضالتيالغيرة

يبغضالتيالخيلاءوأما،الصدقةعندواختياله،إلقتالفيألرجلفاختيال

7(.،حجزإ6(،ابنالقيمابنوصحته.والفخر"البغيفيالرجلفاختيالأللّه

.والأرنؤوط)91،)8(الألبانيوحسّنه

كفّثم،امرأةعلىالسيفشَهَرمح!دجانةأباأن:روأيةفيجاء:فائدة

عنها.!طًن!اللّهرلمتولستيفأكرمتُ:فقال،ذلكفيلهفقيليدءعنها،

ورواهتقات)01("."ورجاله:وقالالبزّار،إلىوعزاه،)المجمعفيالهيثميذكره

فيعنهقال،الوازعبنعبدأللهسندهما:وفي)ألدلائل()11(فيالبيهقي

.إ22(مجهول:ألتقريب(1

71

9(

11

(

.(01)6/9الزوائدمجمع

.77ص،الكافيالجواب

.(116/12الإصابة

.7122الجامعوعمحيح.1!99:إللإرواء

)3/99(5المعادؤاث

16/901

.31/333(التيدوةثلائل!

.5(2104/الق!ذيبتقريب(

154!



يثبتولمشاعما

المشربهينآثارفي!نهعبخروخ

أخرج:فقالطكلنهطالبأبيبنعلّيط!لىاللّهرسثولبعث"ثم:إسحاقابنقال

جنّبواقدكانوأفإن4ّيريدونوما،يصتعونماذافانطر،ألقوماتارفي

ولثثاقوا،ألخيلركبوأهـأن،مكةيريدونفإنهم،الإبلوامتطوأ،ألخيل

فيها4إلمحيهملأسيرنّأرأدوهالئنبيدهنضسيوألذي،المدينةيريدونّفإنهمالإبل

لأناجؤنّهم.ثم

وأمتطواألخيلفجثّبوأ؛يصنعونماذ!أنظوآثارهمفيفخرجت:علّيقال

مكةأا(".إلىووجّهوأ،الإبل

إسناد)2(".بدونإسـحاقأبنعن4(210/هشامابن"روأء:الألبانيالشيخقال

قولوهو،3"اوقاصأبيبنسثعدتبعهمألذيأنألفتعفيإلحافظوذكر

)4،.مغازيهفيألوأقدي

اسْتَجَابُوا)أئذِينَ:تعالىقولهفي!عائلتثةعنصحيحهفيألبخاريخرجوأ

كان،أختيأبنيا:لغروةقالت"أنها172(عمرانّ،الآية)آل!وَألرَّستُولِلِفهِ

أُحد،لومأصابما5!اللهرلثثولأصابلمّابكر.وأبوالزبيرُ:منهمأبوأك

إثرهم؟فييذهبمن:قال،يرجعو!أنخافالمشرُكونعنهوإنصرف

4(".والزبيربكرأبوفيهمكان:قال.رجلاًلثثبعونمثهمفانتدب

أييأبقإإقال"قالثم"الأسدحمراءيومكانداهذاكثصرحماله:أبققال

عنعيينةبنسفيانّحدتنا:قاليزيدبنأللّهعبدبنمحمدحدتنا:حاتم

قتلتمهحمدألا.قالوأأحدعنالمشركونّرجعلما:قالعكرمةعنعمرو

ءأ(إ-!لم!لأ)6الأنفألروض(1)

.أ!125أال!متةققهقخويج21(

34!أس9!/لأألياريقتع)13

892!.11،إ1،(

!فتح!أ.!/3!3)كاما

)55؟أ



يثبتولمشاعما

بذلك،!اللّهرسولفسمعارجعوا،،صنعتمبئسما،أردفتمالكواعبولا

الشك-عيينةأبيبئرُأو،الأسدحمراءبلغواحتىفانتدبوا،المسلمينفندب

فكانت،!ل!اللّهرسولفرجع،قايلمننرجع:المشركونّفقال-سفيانمن

مَابَعْدِمِنْوَالرَّسُولِلئهاسْتَجَابُوا)ائذِينَ:تعالىاللّهفأنزل،غزوةتُعدّ

منمردويهابنعَظِيَههـوروىأَجْرٌوَاتَّقَوْامِنْهُمْأَحْسَنُوالِئذِينَالْقَرْحُأَصَابَهُمُ

ابنعنعكرمةعنعمروعنعيينةبنسفيانعنمنصوربنمحمدحديث

)6(".اهـ.فذكرهعباس

عنإرسالهالمحفوض!أنّإلا،الصحيعرجالورجالهحجرابنالحافظوقال

حاتمأبيابنأخرجهالمرسلةالطريقومن،عباسابنفيهليسعكرمة

.)7(
.وعيره

.(1/942كَثيرُ)بن)6(تفسْيرا

.)8/228(الباريفتح)7(
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يثبتولمشاعما

الجُمَحيعزّةأبيقتلُ

يومانصرفلماحرببنسفيانأباأن:عبيدةأبو"حدثنا:هشامابنقال

رجوعهقبلذلكجهةفيشاللّهرسول...وأخذالمدينةإلىالرجوعأرادأُحد،

اللّهرسولوكانالجُمحي،عزة..وأباالغاصبنالمغيرةبنمعاوية،المدينةإلى

:!اللّّهرسولفقالأقلْني،اللّهرسولدا:فقال،عليهمنّثمببدر،أسرهش

اضرب،مرتينمحمداًخدعتُ:وتقولبعدهابمكةعارضيكتمسحلا"واللّّه

المسيببنسعيدعنوبلغني:هشامابنقال.عنفهفضربزبير"ياعنقه

عنقهاضرب،مرتينجحرمنيُلّدغلاالمؤمن"إنّ:شاللهرسولقال:قالأنه

)1(".عنفهفضرب"ثابتبنعاصميا

المغازيفيإسحاقابنقصته"وأخرج:عزةأبيعن)الفتح(:فيالحافظقال

علىالجمحيعزةأبيعلىومَنّ:"قوله:)التلحيص(:فيوقالإسناد)2("بغير

سعيدطريقمنالبيهقي.وقُتلفأُسر،أحد،يومفقاتلّهيوفِفلم،يقاتلّهألاّ

الغهدمنأعطيتنيماأين:لهفقال:وفيه،مطولاًالقصةبهذهالمسيببن

قال.مرتينبمتمدسخرتُ:تقولبمكةعارضيكتمسحلاواللّه؟والميثاق

إسنادهوفي"مرتينجحرمنيُلدغلاالمؤمن"إنّ:!لالنبيفقال:شعبة

)3(".الواقدي

ذكره..إسناد.بدونإسحاقابنذكره،"ضعيف:الألبانيالشيخوقال

وهذا:قلتُ...المسبببنسعيدعنوبلغني:قالثم)السيرُة(فيهشامابن

عمر،بنمتمدطريقمن)9651(البيهقيوصلهوقد،مرسلبلاغهمع

قلتُ:.مطولاًبهالمسْيببنسعيدعنالزهريعناللّهعبدبنمحمدحدثني

وأمّا.متروكوهوالواقديوهوعمر،بنمحمدأجلمن،جدّاًواهوإسناده

03(.)6/الأنفالروض1()

053(.0/1)الباريفتح)2(

12(.اا-02الحبير)4/التلخيص)3(
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يثبتولمشاعما

علّىالشيخاناتفق،فصحيح"مرتينجحرمنالمؤمنيُلدغ"لا:حديث

عنهونقله،العسكريبهجزمهـانّ،يصحفلاالمذكورسببهوأما،إخراجه

العسكريوتبع،لُغلتهغيرمبيّن،علّيهساكتًاالقديع)فيضفيالمناوي

والتوربيشي)4(".بطّالكابناخرونّ

من"وهذا:(مرتينجحرمنالمؤمنيلدغالا:!قولهكثيرعنابنقال

(".)ْالسلامعلّيهمنهإلاتُسمعلمالتيالأمثال

.(5/14)لغليلاءلوا!(4)

31(.3)3/والنهايةالبداية)5(
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ماش!!ل!يثيت

يهودخَيزمُخيريق

بنياأوكانّ،مخيريقأحديومقُتلمفن"وكانّ:ممحهإسحاقابنقال

لقدواللّه،يهودمعشريا:قال،أحديومكانّلما:قال،الفطيونّبنثعلبة

لا:قال،السبتيوماليومإنّ:قالوا،لحقّعليكممحمدنصرأنّعلمتم

مافيهيصنعلمحمدفماليأصبتإنّ:وقالوعدّتهسيفهفاخذ.لكمسبت

ضِ!اللّهرسولفقال،قتلحنىهعهفقاتل،فِ!للْهرسولإلىغداثم.شاء

.إسناددون!ساقههكذا.خيريهود)1("مُخيريق-بلعنافيما-

()3()الإصابةفيالحافظوعزاه.متروكوهو،الواقديعنسعد)2(ابنهورو

،وهوعمرانّبنالعزيزعبدستدهوفي،مرسلاًالزهريعنشبّةبنعموإلى

زَبُالة،بنالخسْنبنمحمدعنبكّارالزبيربنوإلى.الأكثرعندمتروك

)4(.كذبوه:الحافظقال،أيضاِّمتروكوهو

فإنوالآ،أَلُغزوةتلكفياييهودبخيوالمرأدفإنّالقصةصمحةفرخىوعلى

فيالبخاريأخرجوقد!!تسلامبسناللهعبدهوليودمنأسلمخيرمن

لأحدٍليقول!الغبي!سععتتأ"ما:قالمملا!وقاصدعأبيبنسعدعنصحيحه

!؟")ْ..سلامبنا!لهلغبدإلأالجتةأهلمنإنّهالأرضعلىيعشي

11!2)!لمالأففالووض)11

.هـ(،2لما)ألطبقّالـهي!12

،)3!3!3(الأصايه31ّ(

.516)2!4ألاققريب)،1

ثتّحع.21!ألألمصعلامبنالتهعبده!تاخبباب؟االفا!بكتات)5(

)1915



ينبتولمشاعما

أُحدغزوةفييثبتولمشاعوممّا

بنتئسيبةْعُمارةأمّمشاركةفيالواقديعنبسندهسعدابنرواهماا-

اُئمّياتطيقينمايطيق"ومن:يومهاةَ!وقولهالقتالفي!المازنيةكعب

)1(".دونيتقاتلأراهاوأناإلاّشمالاًولايميناًالتفث"ما:وقوله،"عمارة

فذكرأحد.يومالمازنيةكعببنتنَسيبةعمارةائمّوقاتلتْ:هشامابنقال

:تقولكانتالربيعبنسعدبنبنتسعدأمّأنالأنصاريزيدأبيبنسعيد

رسولإلىاتحزتُالمسلمونّانهزمفلما...:فقالت...عمارةأمعلى"دخلتُ

قال..)2("القوسعنوأرمي،بالسيفعنهوأذبّ،القتالأباشرفقمتُ،!ل!اللّه

)3(".منقطعإسناد":العمريالدكتور

بشيربنبنثابتبنأوسبنسعيدالمشهورالنحويهوزيدأبيبنوسعيد

!...)4("

ومئه،وعتتترينييقاٍسنةولد.الأنصاريزيدابي!قاللّهرسولصاحب

طويل.دهرأحدغزوةوبينفبينه

ومنها:

:المغازيفيالذهبيذكرهما-2

عبدأنّأشياخناحدثنا:الجحشيالرحمنعبدبنسعيدعن،مَعْمر"وقال

ة!النبيفأعطاه،سيفهذهبوقدأُحديوم!اللّهرسولجاءجحشبناللّه

("."مرسل)ْ:الذهبيقالثم.سيفاً"اللّهعبديدفيفرجع،تخلمنعسيباً

(4/304،)الإصابةالنونبفتح:حجرُابنقالل!

.415(،41)8/4سعدابنطبقات1()

.4(4)5/4الأنفالروض)2(

.)12093(الصحيحةالنبويةالسيرة)3(

.)94194(النبلاءسيرُأعلام)4(

.861ص،المغازي،الإسلامتاريخ)5(

(016)



يثبتولمشاعما

نأأبكّاربن[الزّبير"وذكَر:فقال(الروض)فيالسُّهيليذكرهوقد

.سندهيسقولمأحد)6("يومانقطعجحشبنعبداللّهسيف

ومنها:

أبوانصرف"ولمّا:بقولهالغزوةعنحديثهآخرفيإسحاقابنذكرهما-3

لرجلجم!اللّهرسولفقالالقابلللعامبدرموعدكمإننادىمعهومنسفيان

موعد)7(".وبينكمبينناهو،نعم:قل:أصحابهمن

ابنغيرعندالآنّأجده"لم:الألبانيقال.إسناددونّذكرههكذا

.)!(متروكوهو،الواقديورواه)8("اهـ.إسحاق

.)6/45(الأنفالروض)6(

.)6/18(الأنفالروض)7(

.026ص،السيرةفقهتخريج)8(

.)1/384(المغازي)9(

)161(



يثبتولمشاعىما

الخندقغزوةفيبثبت!ولمشاعما

:الخندقبحفرسلمانمشورة

المديثة،لغزوالأحزاببقّدومسمعلماطالرسولأنالسيرةكتبفياشتهر

إذابفارممت!كنّا"إِئا:بقولهمم!نههالفارسيسلمانعليهفأشار،أصحابهشاور

قال"..المدينةحولالخندقبحفرسالنبيفأمر،عليناخندقناحُوصرنا

أصحابذكرفيما،سلمانبذلكأشارالذي"وكان(:)الفتحفيالحافظ

لهيسقولم،فذكره.)1("..سلمانقال:قال،معتثدرأبومنهم،المغازي

لهروىاهـ(7ا)تالسندىالرحمنعبدبنتجيح:هومعشروأبو.إسناداً

بصيرأًكان:وّيقوليرضاهأحمدادلإماموكان،الجمهوروضعّفه،الأربعة

الخبركَونبل؛فحسبمعشرأبىضعففيالعفةوليستبا!لغازي)2(.

.إسناددونّساقهحيث،مرسلاً

سمعإفلما:قالوإنماحم!كنهالفارسيسلمانمشورةإلىإسحاقابنيشرْولم

علىإلخندقضربالأصرمنلهأًجمعو!وما،شأللّهرسولالأحزأب(أأيبهم

وإنما.الأجر...)3("فيللمسلّمينترغيباًساللّّهرسولفيهفعمل،المدينة

بهأشارالفارسىسلّمانإنّ"لقال:قألحيثأسنادبدونّهشامأبنذكره

)4(".طاللّهرسولعلّى

،الأ/3913ألماويفتح11)

.01/0214)القهذيب،)7/!143التيلاءأعلامسمرُ)2!

.2(6162/الأنفأ!رُوض+!

ء96/232(الأنفألروض)4(

(62؟)



يثبتماشاءولم

تصح:لم)هعجزة!آية

بنلبشيرابنةأن:حُدّثأنّهمَيْنابنستعيد"وحدتني:إسحاقإبنقال

فأعطتنيرواحةبنتعَمْرةأميدعتني:قالتبشيربنالنعمانختأسعد،

اللّهععدوخالكأبيكإلىاذهبي،بُنيّةأي:قالتثم،تؤييفينمرمنحفنة

هذامابنيّةيا"لمعالى:فقال..!ل!لاللهبرلمتولفصررتُبغدائهما...رواحةبن

قالت:""هاتيه:قاللمر...هذا،أللّّهرسولياةفقلت:قالت؟!معك

ثمله،فبُسطيتبوبأمرُثم،ملأتهمأفما،!لااللهرلهمتولحفّيفيفصببته

أهلفي"اصرخ:عندهلإنسانقالثم-ألثوتفوقفقعدّدعليهالتمردحا

منه،يأكلونفجعلوا،علّيهألخندقأهلفاجقمع"الغدأءإلىهلمّأنّالخندق

)1(".الثوبأطرافمنأليسفطوإنه،عنهالخندقأهلصدرحتىيزيدوجعل

وفيهإسحاقابنرواه"هكذأ:)2البدأية(فيذكرءكثيرلمأابنقال

يزد)2("هولمطريفهمنالبيهفيإلحافظوواهوهكذا،انفطاع

جابرمحن،نفسهاالُغزوة!ؤالقصةه!ءهنأعطمالبخأويالإمامروىوقد

فجاءوا،شديدةكَيْدةفعرضتتحفرألخندقيوم"إنّا:قال!اعبداللّهبن

قامثم،نازلأنا:فقالالخن!قفيعرض!تكُذيةهذء:فقالوأ!ل!ألنبي

الالِصعولطلصيالنبيفأخذ،ذوأقًانذوقلاأيامثلاثةولبتنابحجر،معصوبوبطنه

ليائذنالفهرسوليا:ففلت+أهْيمأوأهْيلكذيباًقعاد،ا!لكُديةفيفضرب

كانماشيتاًوسلمعلّيهاللّهصلىبالنبيرأيتُ:لامرأتيففلت.البيتإلى

،العناقفذبحتُ،وعناقشعيرعفدي:قفألت؟شيئفعندك،صبرذلكفي

قدوالعج!،ط!لالنبيجئتتمم،بالبُرمةاللحمهْجعلّناحتىالمشعير،إوطحنتِ

ففم،ليطُعيّمففلت.تنضجأنكادتقدالأثافيّبينوالبُرمةأنكسر،

له،فقالشفذحرتُهو؟كم:قال.رجلانأوورجلاللّهرسولياأنت

.(أ/265)الأنفالروض)ا!

.(4/99)والنهايةاليداية)2(

(163)



بنبتولمشاعما

آتى،حتىالتّنورمنالخبزولا،البرمةتترعلالهاقل:قالكثيرطيب.

ويحلدِ،:قالامرأتهعلىدخلفلماوالأنصار،المهاجرونفقامقوموا:فقال

نعم،:قلت؟سألكهل:قالت.معهمومنوالأنصاربالمهاجرين!لاالنبيجاء

ويخمّر،اللحمعليهويجعلالخبزيكسرفجعل،تضاغطواولاادخلوا:فقال

يكسريزلفلم،يترعثمأصحابهإلىويقرّب،منهأخذإذاوالتّنورالبرمة

الناسفإن"وأهديهذاكُلي:قال،بقيةوبقيشيعواحتىويغرفالخبز

)3(".مجاعةأصابتهم

الحديث.ضعيفعنيغنيماوالفوائدالآياتمنالعظيمالحديثهذاوفي

ساق،كثيرُة!يديهبينوالشرُابالطعامتكثيرفيالصحيحةوالأحاديث

)4(.الإسلامفيالنبوةعلامات:فيبعضهاصحيحةفيالبخاري

.93(7/5)فتحالبخاري)3(

.058()6/الباريفتح)4(

(164)



يثبتلم59ماشا

البيتأهلمنَّاسلمان

بنعمروبناللّهعبدكثيربنطريقمنوغيرهما،والحاكمسعدابنروى

كَلبين...الخندقخطّظ!راللهرسولأنّجدهعنأبيهعنالمزنيعوف

رسولفقال،سلمانفيوالأنصارالمهاجروناحتقّ:قالذراعًا،أربعينعشرة

"سنده:)التلحيص(فيالذهبيقال)1(".البيتأهلمنا"سلمان:ط!لاللّه

عبداللّهكثيربن"فيه:وقالللطبراني)المجمع(فيالهيثميوعزاه)2(".ضعيفه

)3(".ثقاترجالهوبقية،حديثهالترمذيوحسنالجمهور،ضعفهوقد،المزني

مترُوك)4(""كثير:وقالسلمانترجمةءالنبلاء()سيرفيالذهبيوأورده

فيالذهبيقال(".صكنهه)ْعليعلىموقوفاصحَوقدجداً"ضعيف:الألبانيوقال

أبيعن،مرةبنعمروعن،الأعمشحدثنا:عببدبن"يعلى:)السير)

تسْألون؟أيهمعن:قال"اللمحمدأصحابعنأخبرنالغليقيل:قالالبختري

قَعْره،يُدْرَكلابحر،لآخروالعِلم،الأولالعِلمأدرك:قال؟سلمان:قالوا

)السير):حاشيةفيالأرناؤوطشعيبالشيخقال.)6("..البيتأهلمناوهو

مطولاً...54(0)2/(التاريخو)المعرفةفيالفسويوأخرجه،"ثقات"رجاله

وانظرُ/187(1)()الحلبةفينعيموأبو6(.14)الطبرانيو،ثقاتورجاله

اهـ)7(".العاليةالمطالب

.-سبقكما-يه!عليعلىموقوفاًالألبانيالشيخصتحهوقد

)7/931(.و)8314(سعدابنطبقات)1(

.)11396(المستدرك)2(

.013()6/الزوائدمجمع)3(

.54(0)1/النبلاءأعلامسير)4(

037(.)4:برقمفيهوهو)الضعيفة(منالثامنالمجلدطبعثم)3272(رقمالجامعضعيف)5(

541(.1/)النبلاءأعلامسير)6(

41(.)411النبلاءأعلامسير)7(
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يثبتولمشاعما

بالجُبْنح!متاناتهام

ابيهالزييرعنبناللهعبدبنعبّادبنيحي"وحدثني:إسحاقابنقال

ثابت،بنحسانحصن،فارعفيالمطلبعبدبنتصفيةكانت:قالعباد

صفية:قالت،والصبيانّالنساءمعفيه،معناثابتبنحسانّوكان:قالت

قريظة،بنوحاربتوقد،بالحصنيُطيففجعليهود،منرجلبنافمرّ

عنّا،يدفعأحدوبينهمبينناوليس،ط!اللّّهرسولوبينبينهاماوقطعت

عنهمينصترفواأنيستطيعونلا،عدوهمنحورفيوالمسلّمونض!اللْهورسول

ترىكما،اليهوديهذاإن،حسانيا:فقلّت:قالت.آتٍأتاناإنإلينا

منوراءنامنعورتناعلىيدلأنآمنةماواللهوأني،بالحصنيُطيف

اللّهيغفر.قال،فاقتلهإليهفانزلوأصحابه!اللهرسولعناشغليهود،وقد

قالفلما:قالت!هذأبصاحبأناماعرفتلقدوإلله،عبدالمطلّبابنةيالكِ

مننزلتهثم،عموداًأخذتثماحتجؤتُ،شيئاعندهأَرَولم،ذلكلي

إلىرجعتمنهفرغتفلما:قالت.قتلتهحتىبالعمودفضربته،إليهالحصن

إلاسلبهمنيمنعنيلمفإنه،فاسلبهإليهانزل،حسانيا:فقلت،الحصن

عبدالمطلب)1(".ابنةياحاجةمنبسلبهمالي:قال،رجلأنه

فالخبرمرسل.،تابعيالأبلكن،ثقتانوأبوهعبّادبنويحي

عنأبيهعنعروةبنهشامطويقمنوالحاكممختصراًسعدابنورواه

الحاكم:قالثم"ء..تقول"وسمعتها:عووةقال،عبدالمطلببنتصفية

بقوله:الذهبيوتعقبه"يخرجاهولم،الشيخينشرط!علىصحيححديث"هذا

الفرويإبراهيمبنإسحاقعنآخرطويقمنورواهأ2(".صفيةيدركلم"عروة

عنالزبير،جدّهاعنأبيها،عن،الؤبيربنجعفربنتفروةأمحدثتناقال:

كبيرحديث،هذا.قالثم،نحوهفذكرُ..المطلبعبدبنتصفيةأمّه

)6/276(!الأتفالروض)1(

5(ء6لم41المستدرك(،4!81/يممعدبناطبقات2()

1166)



يثبتولمشاعما

)التلحيص(:فيالذهبيوقال"صحيحبإسنادرُويوقد،الإسنادغريب

3(".صحيغبإسنادرُويوقد،"غريّب

بنتعروةأم:النبلاء(أعلام)سيرُ:وفي،ترجمةعنلهاأقفلمفروةوأم

أبيابنذكرهجعفر،وأبوهاتُعرف"لا:الأرناؤوطشعيبالشيخقالجعفر.

نعديلاً)4(".ولاجرحاًفيهيذكرولم2/478،:حاتم

البزار"رواه:الزبيرحديثعنوقال)المجمع(فيالقصةاليهثميوذكر

"رواه:عروةحديثعنوقال".ضعيفوإسنادهما..باختصار.يعلىوأبو

(".)ْمرسلولكنهالصحيحرجالعروةإلىورجالهالطبراني

وقال،الزبيربناللّهعبدعنأحمدإلى)الفتح(فيحجرابنالحافظوعزاه

الشيخترتيبمنمظنّتهفي)المسند(فيأجدهولم"قوي)6(".:إسنادهعن

ولا)7(".الأحزابأوالخندقغزوةفيجاءما"بابفيالرُباني()الفتحالساعاتي

)8(".الغنيمةخمسفرض"بابفي

أهلأكثر"وقال:مم!كنهحسانّترجمةفي)الاستيعاب(البرفيعبدابنقال

أشياءجُبنهمنوذكروا،الناسأجبنمنكَانّحسانّإنّوالسيرالأخبار

لنكارتها،ذكرهاكَرهتُعنهحكاهاأنهالزييرابنعنرووهامستبشعة

مشاهدهمنشيئاًص!اللّهرسولمعيشهدلمحسانّإنّ:قالذكرهاومَنْ

به،لهجيحقاًكَانّلو:وقالوابالخبرذلكالغلّمأهلبعضوأنكر".لجبنه

.5(/6)4المسْتدرك)3(

.)2/522(النبلاءأعلامسير)4(

1(.)6/34الزوائدمجمع)5(

.)6/134(الباريفتح)6(

.21/76()الريانيالفتح)7(

!1/74()4الريانيالفتح)8(

تصحيف.وهولحيته:الأصلفي*
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يثبتولمشاعما

لهجيكذلككانولو،بالجبنمنهمأحديهتهفلّمقومًاهجاقدفإنه

الناسعندالحديثهذا"ومحمل:(الأنف)الروضفيالسهيليقالبه)9(".

الغلماءبعضهذادفعوقد،الجبنشديدجباناًكانحساناًأنعلّى

بهلهجيهذاصحلو:وقال،الإسنادمنقطعحديثأنهوذلك،وأنكره

وغيرهما،،الزِّبْعرىابنو،كضرار،الشعراءيُهاجيكانفإنه،حسان

به،وَسَمَهولا،بجبنمنهمأحدعيّرهفما،عليهويرودُّنيناقضونهوكانوا

يكونأنّحسانفلعلصحّوانْ،إسحاقابنحديثضعفعلىهذافدلّ

عليه،تُأولماأولىوهذا،القتالشهودمنمنعتهبعلةاليومذلكفيمعتلاً

)الدررأكتابفيعبدالبرا[بنعمرأبوصحيحاًهذايونأنأنكروممن

1(".له)

تصحلافهي،التهمةهذهمنصكمهالجليلالصحابيهذابراءةيتبينهناومن

يلي:ماذلكوأدلة،متناًولاسنداً

بيانه.سبقكما،متصلصتيحبسندتروَلمفهيالسْندناحية-منأ

الجاهليةفيبعضاًبعضهاالعرببهتعيّرمصاالجينفإن:المتنناحيةمن2-

سبقكما،ا!لشركينشعراءلهجاه!خهحسانمنذلكعُرفولو،والإسلام

والسهيلي.،البرعبدابن:الإمامينكلامفيذلك

التي!ل!اللّهرسولمغازيمنشيءعن!نهحسانتخلفيُذكرلم-3

وغيرها.،وحنين،وأحد،كبدر،مباشراًالقتالفيهكان

المحكمةللخطة؛الطرفينبينمباشرقتالالخندقغزوةفييكنلم-4

أصيبومنها،المراماةإلابينهمايكنفلّم،الأحزابوحجزالخندقبحفر

(1/043)الإصابةيهامشالأصحابأسماءفيالاستيعاب)9(

32(.)6/4الأنفالروض1(.)
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يثبتولمشاعما

وشهود،الموطنهذامثلفيللتخلّفحاجةهناكيكنفلّم!معاذبنسعد

.السيوفبارقةفيهاالتيالمواطن

غزوةفيالغمرمنلهكان!كنهثابتبنحسانأنّيُعلمأنّينبغيومما-5

يُعذرسنّوهي)11(،سنةوثمانينخمسٍإلىوسبعينإحدىمابينالخندق

المحافل.هذهمثلعنالتخلّفعنصاحبها

الإصابة:فيالحافظقال!شالوفاةعندوعمرُه،وفاتهسنةفيالخلافعلىمبنيوهذا1()1

وخمسينأربع:وقيل،خمسينوقيل،أربعينسنةوقيل،خليفةقولفيالأربعينقبلحسان"مات

".سنينوأربعمائةوقيل،سنةوعشرينمائةعاشأنهعلىوالجمهور!،هشامابنقولوهو

()1/325.
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يغبتولمظعما

للأحزابمسعودبننعيمتخذيل

تخذيلمنإسحاقابنذكرهما()الأحزابالغزوةهذهحوادثأشهرومن

بذلك،قومهيعلمولمأسلمأنهوذلكللأحزابالفطفانيمسعودبننُعيم

رجلفيناأنت"إنما:ص!اللهرسولفقال،شئتبمافمرنية!لللرسولوقوله

قُريظةبنيأتىوأنه،"خدعةالحربفإن،استطعتإنعنافخذّلْ،واحد

يأخذواأنعليهموأشار،الأحزابوباقيوغطفانقريشانسحابمنوحوّفهم

ثم،بالرأيأشرتلقدلهفقالوا،بأيديهميكونواقريشأشرافمنرهناً

وأنهم،العهدنقض!علىندمواقدقريظةبنييهودأنوأخبرهملقريشذهابه

أشرافمنرجالاًلهلأخذواانيُرضتهكانإنشمحمدعلىعرضواقد

رهينةمنهمرجلاًيسلِّمواأنمنوحذرهم.رقابهميضرتحتىوغطفانقريش

كانذلكأنوكيف.قريشاًحذركماوحذّرهمغطفانأتىثم،يهودعند

.)1(وتفرقهمالأحؤابلاختلافسبباً

القصةهذه"ذكر:(السيرة)فقهلأحاديثتخريجهفيالألبانيالشيخقال

:شقولهلكن1(أ-49)2/39هشامابنوعنهإسنادبدونإسحاقابن

وابيجابرحديثمنالشيخانرواه!عنهمتواترصحيح"خدعة"الحرب

منتثبتلاالروايات"هذه:العمريالدكتوروقالوغيرهما)2(".هريرة

السْيرة)3(".اهـكتبفياشتهرتولكنهاالحديتّةالناحية

سبحانه:بقولهوتعالىتباركالحقأوضحهفقدالأحزابصرفالذيأما

فَأَرْسَلْنَاجُنُودٌجَاءَتْكُمْذإٍعَلَيْكُمْالفهِنِعْمَةَاذْكُرُواامَنُواالذِينَأَيُّهَا)يَا

صرفهمفالذي)4(بَصِيراً!تَعْمَلُونبِمَاالفهُوَكَانَتَرَوْهَالَمْوَجُنُوداًرِيحاًعَلَيْهِمْ

.(6/277028-)الأنفالروضانظر1()

.703ص.السيرةفقه)2(

)2/"43(.الصحيحةالنبويةالسيرة)3(

.()9الاَيةالأحزابسورة)4(

)017(



يثبتولمشاعما

روىفقدالريحأما.تُرَلمالتيوالجنودالريح:أمرانالآيةهذهفيكما

بالصَّبما،ئصرت:قالة!النبيعن!عباسابنعنومسلمالبخاري

حديثمنأحمد"وروى:أالفتجمافيالحافظقال،("بالدبور)ْعادوأُهلكت

قد،نقولهشيءمنهل،اللهرسوليا:الخندقيومقلّنا:قالسعيدأبي

قال:روعاتنا.وامن،عوراتنااستراللهم،نعم:قال،الحناجرالقلوتبلغت

قال:ثم.بالويح"وجلعزاللّّهفهزمهم،بالويحأعدائناوجوهاللهفضرب

غؤوةفينبيهنصثراللّهوأن،هناالحديثهذاالمصنفإيرادوجهبهذا"وعُرف

سندهفيلأنضعففيهالحافظاوردهالذيا.هـوالحديثبالويحأ6("الخندق

الألبانيالشيخصحَّحوقد.ضعيفوهوسعيدأبيبنعبدالرحمنبنرُبَيْح

.)7(القصةدونالدعاء

وردوقد،المفسرونذكركَماالملائكةفهي،تُرَلمالتيالجتودوأما

منهاموضعان،مواضعثلاثةفيالمؤمنيننصثرفيالكريمالقرآنفيذكرها

رَسُولِهِعَلَىسَكِينَتَهُالفهُأَيؤَلَثُبمَّ):حثينغؤوةعنأحدهما،التوبةسورةفي

جَزَاءُوَذَلِكَكَفَرُواافذِينَوَعَذبَتَرَوْهَالَمْجُنُوداًوآَئؤَلَالْمُؤْمنينَوَعَلَى

ائذِينَأَخْرَجَهُإِذْالفهُيصَرَُهُفَقَدْتَئصُرُوهُ)إِلاّ:الهجرةعندالْكَافِرِيركهـوًالاَخر

مَعَنَاالفهَإِنتَحْزَنْلالِصَاحِبِهِيَقُولُإِذْالْغَارِفِيهُمَاإِذْاثْنَيْنِثَانِيَكَفَرُوا

سورةفيوالثالث..!تَرَوْهَا.لَمْبِجُنُودٍوآَيَّدَهُعَلَّيْهِسَكِينَتَهُالفهُفَأَئزَلَ

الثلاثة،المواضعهذهفيبالملائكةالجنودفُسِّرتْوقد.سبقوقد،الأحزاب

الآيةعنالحديثالُغارفمعلىالغنكبوتنسيجقصةفيمضتىوقد

.الفهُ..!يضثَرَهُفَقَدْتَتْصُرُوهُ:)إِلاّالثانية

ريحفيباب،الاستسقاءصلاهًكَتابمسْلم7/993.الفتح،الخندقغزوةباب،البخاري)ه(

.(نوويا9)6/!والدبورالصبا

ء4(0)7/2الباريفتح)6(

.2(0)18رقمحديث.الصحيحةالسلسلة)7(

)171(



يثبتولمشاعما

رومانبنيزيدوحدثني:إسحاقابن"قال:)الفتح(فيالحافظقال:ته

نإ:لهقالظ!النييوأنّ،نموماًرجلاًكانّنعيماًأن:مح!عائشةعنعروةعن

ندفعهمرهناًوغطفانّقريشمننأخذأنيرضيككانّإنإفيبعثتاليهود

ماواللهفقالوا:،فأخبرهمقومهإلىمسرعاًنعيمفرجع.فعلّنافتقتلهمإليك

ذلكفكان،لقريّشقالوكذلك،غدرلأهلوإنهم،عليهممحمدكذب

)8(".ورحيلهمخذلانهمسيب

إسحاقابنسيرةفيمتناًولاسنداًلاالروايةهذهعلّىأقفلملكني

إسحاقابنسيرةفيولا،(الأنف)الروضللسهليشرحهامعالمطبوعة

بنأحمدطريقمن)الدلائل(فيالبيهقيرواهاوقد.حميداللهمحمدبتحقيق

عنعروةعنرومانّبنيزيدبُكيرعنبنيونسحديماقال:،الجبارعبد

يهودإنّ:فقالظ!اللّهرسولفدعاه،نموماًرجلاًنعيم"كان:قالتعائشة

وغطفان،قريشمنرهناًرجالاًتأخذأنعنّايرضيككانإنإفيبعثتْقد

فأتاهمةَ!اللّهرسولعندمنفخرج،فتقتلهمإليكفندفعهم،أشرافهممن

)9(".خدعةالحربإنما:ءًكاللهرسولقالنعيمولىفلما،ذلكفأخبرهم

للسيرةوسماعه"ضعيف:الحافظعنهقالالعُطَارديعبدالجباربنوأحمد

")01(
صحيح

باختلافالبيهقيعن()11(والنهاية)البدايةكثيرفيابنذكرهاوالقصة

تدبيرمنبينهمبالتخذيلالأحزابشملتفريقنجعلالروايةوهذه.يسير

للحبر.ناقلإلاهومانعيماًوأنّ-اللّهتدبيربعد-!الرسول

4(.0)7/2الباريفتح)8(

4(.)3/47النبوةدلائل)9(

(0)11/91.

(1)14/131.
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يثبتولم5شاما

التيالمعاهداتبإزاءإسرائيلبني"ومسلص!هالُغزاليمحمدقال:فائدة

وأنهم،أبداخستهميدعونلاالقومبأننجزميجعلناوحديثًاقديماأمّضوها

ومكاسبه!اأطماعهممّعمتمتثتيةالمواثيقهذهبقيتماالمواثيقيرعون

الحميرتركتولو.النواةنبذنبذوهاالحرامتحللعهموقفتفإذا،وشهواتهم

إلىالكريمالقرآننبهوقدللعهود.نقضهماليهودتركلدغها،والاكاعينهيقها،

أناسي،لاحيواناًأحالته!اأنهاإلىوأشار،إسراديلبنيفيالتشنعاءالخصلةهذه

عَاهَدْتَائذِينَ)55(يُؤْمنُونَّ!فَهُمْكَفَرُواالذِينَالفهِعِنْدَالدَّوَابِّشَرَّ)إِنّ:فقال

)فقه(ه55-6)الأنفال:يَتَّقُور!!وَهُمْمَرَّةٍكُلِّفِيعَهْدَهُمْيَنْقُضُونَّثُمَّمِنْهُمْ

ص:303(.،السيرة

(173)



يثبتولمشاعما

قريظةيومباطابنالربَّير*قصة

بنثابتكانّ"وقد:قريظةبتيعنحديثهآخرفي!إسحاقابنقال

باطابنالزَّبيرأتىالزهريشهابابنليذكركما،الشمّاسبنقيس

بنثابتعلىمنالزبيرقدوكانّ،الرحمنعبدأبايُكتيوكانّ،القُرظي

يومعليهمنَّكانّأنهالزَّييرولدبعضليذكر،ألجاهلّيةفيشماسبنقيس

كبيؤشيخوهوثابتفجاءه،سبيلّهخفىثم،ناصيتهفجزَّأخذه،بُعاث

قال.مثلّك،مثلييجهلوهل:قال؟تعرفنيهل،الرحمنعبدأبايا:فقال

رسولاستوهبثابتاًأنذكرثم"...عنديبيدكأجزيّكأنّأردتقدإني

ثم،وولدهأهلهيستوهبأنّثابتبنالزييرطلبثمفأجابه،دمه!اللْه

يهود،زعماءبعضعنالزييرسوالثم.ذلك!الرسولإجابةو،ماله

ألحقتنيإلاَ،عندكبيديثابتياأسألك"فإني:فقال،قُتلواأنهموإخباره

فضرُبثابتفقدَّمه..هخيرمنهؤلاءبعدالعيشفيمااللّهفو،بالقوم

الزهريومرسل،)3()الدلائل(فيالبيهقيأخرجهإِسحاقابنوعن)1(".عنقه

أبنسندهوفي،عروةمرسلمن)3((الكبرى)السننفيوأخرجه.بهيفرحلا

عبيدةبنموسى"فيه:وقال)الأوسط(فيالطبرانيإِلىالهيتميوعزاه.لهعة

)4(".ضعيفوهو

البرُعبدابنبأنّّالقصةلهذهالاستدلالمن()ْالمعاصرينبعضذكرءوما

)الاستيعاب(فيلهترجمولذا،صُحبةباطابنالزَّييربنلعبدالرحمنأنّّذكر

الباءوكسرالزايبفتح*

2(.2-39)6/29الأنفالروض(1)

-)4/23(النبوةدلائل)2(

)3(9/66().

1(.-42ا41)6/الزوائدمجمع)4(

.461صالأصليةالمصادوضوءفيالنبويهّالسْيرة)5(
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يثبتولمشاعما

امرأةمعوقصته،فيهاالزَّبيرلاشكَّبنالرحمنعبدفصُحبة،لهوجهلا

أخرجها،مشهورةمنهطلاقهابعدالرحمنعبدتزوجهاالتيالقُرظيرفاعة

يُقْتل)7(،لمقريظةبنيمنيُنبتلممنأنالثابتومنومسلّم)6(.البخاري

السائب،بنوكثير،القُرظيكعب:منهم،الإسلامفيمنهمنفرفدخل

وغيرهم.الزَّبير،بنالرحمنوعبدألقرظيوعطية

عرفمايّخالف،يهودزعماءمنقُتلبمنثابتيُلحقهأنالزَّبيروسؤال

عنهمتعالىاللّهقولواسمع،الموتوكراهية،الدنياحُبِّمنعنهم

يُعَمَّرُلَوْأَحَدُهُمْيَوَدُّأَشْرَكُواالذِينَوَمِنَحَيَاةٍعَلَىالئاسِأَحْرَصَ!وَلَتَجِدَيَّهُمْ

يَعْمَلُونَ!بَصِيزبِمَايُعَفَرَوَالفهُأَنْ(لْعَذَأبِمِنَبِمُزَحْزِحِهِهُوَوَمَاسَنَةأَلْفَ

هذهعلىكلامهعندح!ه)الظلال(صاحبقالهماأجملوما:69(.)البقرة

علىمميزةحياةولا،كريمةحياةتكونأنيهملا،حياةأية"...الآية

!حشراتأوديدانحياةوالتحقير!التنكيربهذاحياةفق!!حياة!الإطلاق

ترفعوما،سواءومستقبلهاوحاضرهاماضيهافييهودإيها،والسلامحياة

وعنت،الرؤوسنكستاثمطرقةوجدتفإذا،المطرقةتغيبحينإلارأسها

إ)8(".حياةأي..الحياةعلىوحرصاجبناًالجباء

كتاب!مسلم.2(1/46.)اللباسوكتاب.فتح()9/464الطلاقكتاب،البخاري)6(

(نووي01/2)النكاح

تحفة(02)5/8والترمذي(21/97،الحدودكَتاب)داودوأبو(6/551)النسْائيسنن)7(

وصححه(3.27/الإصابة)حجرابنوحسْنه.2ه41رقمحديث،الحدودكتاب،ماجةوابن

.8(20/المسند)الصحيحوالوادعي(2/78ماجةابنصحيح)الألباني

العلم.دارشرُكَةط(1/86)القرانظلالفي)8(
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يثبتولمشاعىما

الرضوانبيعةسبب

بضعفي!ل!اللّّهرسولخرجللهجرةالسادسةالسنةمنالقعدةذيشهرفي

علّمتفلّما،الهدْيمعهم،العمرةلأداءمكةإلىأصحابهمنمئةعشرة

وبدأتبالحديبية،المسلّمونّونزل،الدخولمنمنعهمعلىعزمتبذلكقريش

عنةَ!الرسوللثنيرسولمنأكثرقريشوأرسلت،الطرفينبينالمفاوضات

المسلمينأنّلهمليبينعفانبنعثمانقريّشإلى!اللّّهرسولوبعث،عزمه

المسلمينوجودوأثناء.فحسبالغمرةلأداءجاؤاوإنما،لقتالجاؤاما

،هناككانتشجرةتحتفبايعوه،للبيعةأصحابه!ليالرسولدعابالحديبية

فَعَلِمَالشَّجَرَُةِتَحْتَيُبَايِعُوئكَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَنِالفهُرَضِيَلَقَدْ!فيهماللّّهوأنزل

رسوللهموشهد!قَرِيباًفَتْحاًوَأَثَابَهُمْعَلَيْهِمْالسَّكِينَةَفَأَئزَلَقُلُوبِهِمْفِيمَا

كل!أحد،الشجرةأصحابمناللّهشاءإنّالناريدخل"لا:بقولهبالجنةءًكاللّْه

فيقريشرُسُلمعالمفاوضاتفيبطولهوالحديثتحتها)1("بايعواالذين

البيعةستببلكن،شللرسول!بيعتهمفيوكذا،والسننالصحاحكتب

فما،المقبلالعاممن"رجعنا:قالعنهمااللهرضيعمرُابنعنصحيحهفيالبخاريروىث!

.فتح(11)6/7".الفهمنرحمةكَانت،تحتهابايعناالتيالشجرةعلىاثنانمنّااجتمع

وفي."أعرفهافلمبعدأنسلمجقاثمالشجرُةرأيت"لقد:قالأبيهعنالمسيبلنسعيدوعن

فتح()7/447".علينافعميتالمقبلالغامإليهافرجعنا،الشجرةتحتبايعممنكَانّ"أنه:رواية

نأبلغهعمرُأننافععنصحيحبإسنادسعدابنعندوجدتُثم...":الشرحفيالحافظقال

محمدقال(.7/484)الفتح".فقُطعتبهاأمرثم،فتو!دهمعندهافيص!نّالشجرةيأتونّقوماً

قبة،عليهالضرِبتبقيتفلو،خيروذلص،مكانهاونسي،الشجرةقطعت"وقد:الغزالي

)فقه".اللهعنتقطعهمالتيوالاثاربالموادالتعتقسراعالرعاعفإن،الرحالإديهاوشدت

.033(صالسْيرُة،

.نووي(1/58)6والأشعرينالشجرةأصحابفضائل،الفضائلكَتاب،مسْلمصحيح1()
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يثبتولمشاعما

سببأنّالسيرةكتباشتهرفيوقد،الصحيحةالأحاديثفييُذكرلم

مكة.منعودتهتأخرتلمّا!كمهعفانبنعثمانّمقتلإشاعةهوالبيعة

ابنمولىعكرمةعنأتهملامنبعضحدثني"وقد:!إسحاقابنقال

قريشواحتبسته...مكةإلىعثمانّفخرج...قالعباسابنعنعباس

ابنقالقُتل".قدعفانبنعثمانّأنّوالمسلمين!اللّهرسولفبلغ،عندها

أنّبلغهحينقالشاللّهرسولأنّ:بكرأبيبناللهعبد"فحدثني:إسحاق

إلىالناس!اللّهرسولفدعا،القومنناجزحتىنبرحْ"لا:قتلقدعثمانّ

مرسل،وآخرهيُسَّمفلم،إسحاقابنشيخجهالةالخبرفيهأولو)2(".البيعة

مناسميذكرلمإذاإسحاقبن"محمد:مم!البيهقيالإمامقولسبقوكما

به)3(".يُفرحلمعنهحدَّث

وعنهإسحاقابنأخرجه،"ضعيف:السيرةلفقهنخريجهفيالألبانيقال

مرسلاً)4(".بكرأبىبناللّهعبدعن)2/922(هشامابن

هارونبنيزيد"حدثنا:مم!قال)المسند(فيأحمدأيضاًالإمامأخرجهو

عنشهاببنمسلمبنمحمدالزهريعنيساربنإسحاقبنمحمدأنبأنا

فانطلق"...:قالاالحكمبنومروانمخرمةبنالمسورالزبيرعنبنعروة

أرسلهماض!اللهرسولعنفبلّّغهمقريشوعظماءأباسفيانأتىحتىعثمانّ

قدعثمانأنّوالمسلمينشاللّهرسولفبلغ،عندهاقريشفاحتبسته.،..به

بنسهيلبعثواقريشاًأنّالزهريفحدثنيإسحاقدأ[ابنمحمدقال،قُتل

فييكونّولا،فصالحهمحمداًائت:فقالوالؤيبنعامربنيأحدعمرو

ثم،عَنْعَنوقدمدلسإسحاقوابن("هذا...)ْعامهعئايرجعأنّإلاصلحه

.46(0)6/945-الأنفالروض)2(

.)4/13(الكبرىالسنن)3(

.932ص)4(

.1(21/20)الرُبانيالفتح)5(
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يسمعلمأنهعلىيدلمما،عمووبنسهيلقريشأرسلتلمابالتحديثصزح

بالآخر.الطريقينأحدبتقوييُقالربماو.الزهريمنأوله

بنعمروعنبسثدهالدلائل(1فيالبيهقيذكرهللبيعةأخرسببوردوقد

الزبيرفيبنعروةقال،الأسودأبوحدتنا:قال،لهيعةابنحدثني:قالخالد

عبدعموووحويطببنسهيلقريشبعثتثم"...:ص!بالحديبيةالنبينزول

إلىودعوه!اللهرسولفكلّموأ،عليهمليصلحوا،حفص!بنومكرؤالعزى

مالهميستقملمذلكعلىوهملبعصنبعضهملانفلما،والموادعةالصلح

فبينما،وتزاوروا،بعضًابعضهمأمنوقد،والموادعةالصلحمنإليهيدعون

بعضًابعضهميخافلاالمشركينفيالمسلميهنىمنوطوائفكذلكهم

الفريقمنرجلاَالفريقينأحدمنرجلرمىإذا،والهدنةالصلحينتظرون

الفريقانوصاح،والحجارةبالنبلوتراموامعاركةفكانت،الأخر

سهيلالمسلمونفارتهن،فيهممنالفريقينمنواحدكلوارتهن،كلاهما

ومنعفانبنعثمانالمشركونوارتهن،المشركينمنأتاهمومن،عمروبن

...".البيعةإلى!هاللهرسولودعا،!اللّهرسولأصحابمنأتاهمكان

:علتانفيهالسندوهذا

يدركلمالزييرتابعيبنفعووة،والإرسال،ضعيفوهو،لهيعةابن

منصحيحةفيالبخاريروىفقدهـالا،الوجههذامنيسندهاولمألقصة،

والمكاتبة،الغزوةقصةالحكمبنومروانّمخرمةبنالمسورعنعروةطريق

قتلإشاعةفيهليسالبيهقيروايةأنعمرو+(كمابنوسهيل!فَ!الرسولبين

لماالآخر،الطرفمنعندهمنمنهماكلارقهنالفريقينأنّهـانما،عثمان

بينهما.المراماةحصلت

وكتابةنالحربأهلمعوالمصالحة،الجهادفيالشرُوطباب،الشروطكتات.البخاري)6(

.(فتح4!/53)الحديبيةغزوةبابالمغازيوفي.(فتح932لم5)الشروط

(178)
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مقتلإشاعةكانّالبيعةسببأق-أعلّمواللّه-دثبتلمأنهفالخلاصة

لماالأكوعبىسلمةحديثففي،البيعةكانتشيءأيعلىأما.طشعثمان

عنمسلموروى)7(.الموتعلى:قاليومتذ؟تبايعونكنتمشيءأيعلىسئل

معقلقالوكذا)8(.الموتعلىنبايعهولمنفرُلاأنعلىبايعناه.قالجابر

مسلّم)9(.رواهنفر.لاأنّعلىبايعناهولكنالموتعلىنبايعهولم..يساربن

لا،:قال،؟الموتعلى،بايعهمشيءأيعلى:نافعسئللماللبخاريروايةوفي

1(.الصبز.علىبايعهمبل

عدموعلىالموتعلىبايعوهقول!ثمبينتنافي"لا:)الفتحعفيالحافظقال

أنّالمرادوليس،ماتواولويفروالاأنّالموتعلىبالمبايعةالمرادلأن،ألفرار

علىبايعهم"بل:قولهإلىوعدلنافعأنكرهالذيوهو،بدّولاالموتيقع

لا.أمالموتإلىذلكبهمأفضىسواء،الفراروعدمالثباتعلىأيالصبر"

البيعةأنّأطلقمنأنّالجمع"وحاصلآخرموضعفيممالةوقال)11(".أعلّمواللّه

نأذلكمنلزميفرّلاأنّعلىبايعإذالأنه؟لازمهاأرادالموتعلىكانت

نأوإماينجوأنإمايُؤسروالذي،ئؤسرأويَغلبأنّإمايثبتوالذي،يثبت

نأوحاصله،الراويأطلّقهذلكمثلفييؤمنلاالموتكانّولما،يموت

)12(إليهتؤولماحكىوالأخر،البيعةصورةحكىأحدهما

.(نووي/316)مسلم(فتح7/944)البخاري)7(

.(نووي/312)مسلم)8(

.(نووي/315)مسلم)9(

-(فتح6/711)البخاري(01)

.(6/181)الباريفتح)11(

.(7/!44)الباريفتح)12(

(917)
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خيبرغزوة

خيبر:فيالحصنببابعليّتترّس

أبيعن،أهلهبعضعن،الحسنبنعبدالله"حدثني:!أإسحاقابنقال

بعثهحين،حملط!طالبأبيبنعليمعخرجنا:قالة!اللهرسولمولى،رافع

فضربه،فقاتلهمأهلهإليهخرجالحصنمندنافلما،برايته!اللّهرسول

الحصنعندكانباباً!كهعليفتناول،يدهمنتُرسهفطاح،يهودمنرجل

ألقاهثم،علّيهاللّهفتححتىيقاتلوهويدهفييزلفلم،نفسهعنبهفترّس

نأعلىتجهد،ثامنهمأنا،معيسبعةنفرٍفيرأيتنيفلقد،فرغحينيدهمن

.)1("نقلبهفماالبابذلكنقلب

رافعأبيعنإسحاقابنعنالبكّائيرواه":الذهبيالحافظقال

منقطعاً)2("

هذاوفي":وقال"والنهاية"البدايةفي!كثيرابنالحافظتلميذهوأورده

منوالحاكمالبيهقيالحافظروىولكن.ظاهروانقطاعجهالةالخبر

نأجابرعنالباقرجعفرأبيعنسُلّيمأبيبنليثعنزيّادبنمطلبطريق

جُرّبوأنه،فافتتحوهاعلّيهالمسلمونصعدخيبرحتىيومالبابحملعلّياً

عنضعيفةروايةوفيأيضاً)3(.ضعفوفيه،رجلاًأربعونيحملّهفلمذلكبعد

وعزا)4("البابأعادواانجهدهموكانّرجلاًسبعونّعليهاجتمعثم:جابر

سنده"وفي:وقال،حنبلبنأحمدبنلعبداللّّهالرويةهذهالإصابةفيالحافظ

.5(0)6/8الأنفالروض1()

.214صالمغازي)2(

ولم،أخيراًاختلط،"صدوق)التقريب(:فيالحافظقال،سُليمأبيبنليثسندهفيلأن)3(

فتُرك".،حديثهيتميز

.1(09-ا)4/98والنهايةالبداية)4(

(018)
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عنجعفرأبيروايةعنالميزانفيالذهبيوقال(".)ْمتروك،عثمانبنحرام

منشاهدله":بقولهحجرابنالحافظوتعقبه)6(."منكرهذا":جابر

)7("رجلاًأربعونّيقللملكنو،مسندهفيأحمدرواهرافعأبيحديث

)مجمعفيالهيثميوذكره)8("إسحاقابنطريقمنرواهأحمدوالإمام

.يسمِّ)!("ولمراوٍوفيه،أحمد"رواه:وقالالزوائد(

طنههعليتترّستفيدرواياتعدةووردت":العمريأكرمالدكتوروقال

،يدهمنترسهيهوديأسقطأنبعد،ناعمحصنعندكانعظيمبباب

مافيكفيه،وشجاعتهعليقوةلاينفيواطّراحها،ضعيفةرواياتوكلها

ا("كثير)ْوهوذلكفيثبت

جوففيحزامبنحكيموُلد":صحيحهفي!ةمسلمالإمامقال:فائدة

الإماموقال.1532(رقمحديث)ا"سنةوعشرينمئةوعاش،الكعبة

ولدأحدولايُعرفالكعبةجوففي!كه(حزامبن)حكيمولد:!هالنووي

الغلماءعندفضعيففيهاوُلد!كهطالبأبيبنعليأنمارويوأما،غيرهفيها

.16611(واللغاتالأسماء)تهذيب

وغيرهما،الصحيحينفيكثيره!فهعليالمؤمنينأميرمناقب:وأخرى

أنّ:إليّضِ!الأميالنبيلغهدإنهالنسمةوبرأالحبةفلّق"والذي:حملطضقولهمنها:

كتاب،صحيحهفيمسلم)أخرجه"منافقإلايبغضنيولامؤمنإلالايّحبّني

()2/223التهذيب)تهذيب.حرُامحرُامعنالرُواية:الشافعيالإمامقال5(0)2/2الإصابة)5(

هـ.4261،العلميةالكتبدارط)5/93(الاعتدالميزان)6(

.1()4/69الميزانّلسانّ)7(

.1(1/202)الرُبانيالفتح)8(

.(51)6/2الزوائدمجمع)9(

.)1/324(الصحيحةالنبوية1(السْيرة)0

)181(
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،.،الإيمانّمنعنهاللّّهرضيوعلّيالأنصارحُبّأنعلّىالدليلباب،الإيمانّ

(نووي2/63

!فه(لعلي!إعالتة:سبقما)وانظر

(183)



يثبتولمشاعما

مؤتةغزوةفيبثبتولمماشاع

:الغزوةسبب

بنشرحبيلأنّوهو،الغزوةلهذهالمباشرالسبببذكرالواقدي"ينفرد

ض!الرسولأرسلهالذي،الأزديعميربنصبراًالحارثقَتل،الغسانيعمرو

الفْهصلىاللهرسولفغضب،لاتُقتلالرسلوكانت،بكتابهبُصرىملكإلى

إذاخاصةعلّيهلايُعتمدضعيفوالواقدي.مؤتةإلىالجيشوأرسلوسلمعليه

)1("بالخبرانفرد

الجرحعلماءأكَثرنصَّفقد،تساهلفيهضعيفالواقديبأنوالقول

وأبو،والبخاري،حمدوأ،المباركابن:منهم،متروكأنهعلىوالتعديل

مع"متروك:)التقريب(فيالحافظقالولهذا.)2(وغيرهم،حانموأبو،زرعة

)4("خالفإذافكيفانفردإذابهيُحتج"لا:الفتحفيعنهوقال)3("علّمهسعة

:يافُزَار

لماقال:،ألزبيربنعروةعن،الزبيربنمحمد"فحدثبى:إسحاقابنقال

.قال،والمسلمونّوسلمعلّيهاللّّهصلىاللّهرسولتلقاهمالمدينةحولمندنوا

وجعلقال:...دابةعلىالقوممعمقبلاللهورسول،يشتدونالصبيانّولقيهم

قال:أللْه؟سبيلفيفررنم،يافُرّار:ويقولونالترابالجيشعلىيَحْثُونألناس

نإالكُزارولكتهم،بالفرارليسو!.وسلمعلّيهاللهصلىاللّّهرسولفيقول

مرسل"وهذا:البداية(1فيأورد*لماكثيرابنالإمامقال)5("تعالىاللّهشاء

.4(6لملأ21د.الععوي-الصحيحةالتبويةالسيرة1()

363-367(أ!لمالتهذيباتهذيبه)2(

(491لم)6التهذيبتقريبه،3(

1(*39لم)9وانظو،48(571أ!لمفيوكذا2!4(لم)7اثباريفتحر؟(

9(!9لم71الأففهألووض)5(
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السياقا،هذافيوهمقدإسحاقاابنأنوعندي،غرابةوفيه،الوجههذامن

،الجمعانالتقىحينفرواللذينكانوانما،الجيشالجمهورهذاأنفظن

عليهاللّهصلىاللّهرسولبذلكأخبركما،ئصروابليفروافلمبقيتهموأما

اللّهسيوفمنسيفالرايةأخذثم":قولهالمنبرفيعلىوهوللمسلمينوسلم

وانما،ذلكبعدفراراًليسمونهمالمسلمونكانفما"يديهعلىاللهففتح

:وقالآخرموضعفيإسحاقابنخبرأوردثم)6("وإعظامًاإكراماًتلّقوهم

)7(".مرسل"هذا

ظاهر،باطلبلمنكر،فهذا":البوطيعلىتعقبهفيالألبانيالشيخوقال

على،وعُددهعددهقلةمعالمنتصرالجيشيقابَلأنّيُعقلكيفإذ،البطلان

نأيعقلكيف،مضاعفةأضعافًاوالغُددالغددفيعليهما!لتفوقالرومجيش

)8(".00.التراببحثواالمؤمنينالناسمنهؤلاءيقابَل

صاحبيه:عنرواحةاينسريرازْوِرار

أخذ:بلغنيفيماط!يلاللهرسولقالالقومأصيبولما":إسحاقابنقال

بهافقاتلجعفرأخذهاثم،شهيدًاقتلحتىبهافقاتل،حارثةبنزيدالراية

الأنصار،وجوهتغيرتْحتىظ!اللّهرسولصمتثم:قال،شهيداًقُتلحتى

ثم:قالثم،مايكرهونبعضرواحةبنعبداللّهفيكانقدأنهوظنوا

فيإليّرُفعوالقدقالثم،شهيداًقُتلحتىبهافقاتلرواحةبنعبداللّهأخذها

بنعبداللّهسريرفيفرأيت،ذهبمنسُررعلى،النائميرىفيما،الجنة

وتردّدمضيا،:ليفقيل؟هذاعمَّ:فقلّت.صاحبيهسريريعنازوراراًرواحة

(2)4/48والنهايةالبداية)6(

(2)4/53والنهايةالبداية)7(

.31ص.والسْيرةالنبويالحديثعندفاع)8(
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)البداية(:فيأرودهلماكثير!ابنقال."مضى)9(ثم،الترددبعضعبداللّه

.1("منقطعاً)هذاإسحاقابنذكر"هكذا

ولا")11(ثقاتورجالهالطبرانيرواه":وقال()المجمعفيمملا"الهيثميوذكره

فحسب.رجالهثقةبل،الحديثصحةلاتعنيالعبارةهذهأنيخفى

)12(".الإسنادضعيففهو،بلاغاًإسحاقابنرواه":مم!الألبانيوقال

شرحهفي-الفهحفظه-العودةسلمانّأيضاًالشيخالقصةضعفإلىوأشار

.)13(المراملبلوغ

ابنعنهشامابنأخرجه":المحققانّوقال)الزاد(فيالقيمابنوذكرها

.بلاغًا)14("إسحاق

فيثابتالثلاثةقادتهاواستشهاد،المعركةبنتيجةأصحابهظً!وإخباره

زيداًنعى!د!النبيأنّ"مم!قهأنسعنصحيحهفيالبخاريروىفقد،الصحيح

زيدالرايةأخذ:فقال،خبرهميأتيهمأنّقبلللناسرواحةوابنوجعفراً

تذرفانّ-وعيناه-فأصيبرواحةابنأخذثم،فأصيبجعفرأخذثم،فأصيب

.ا(")ْعليهماللّهفتححتىاللّهسيوفمنسيفالرايةأخذحتى

فالمجموع"..:"مؤتةيوماستشهدمن"فصل:فيكثيرممالأابنقال:فائدة

فيمتعاديانّجيشانّيتقاتلأنّجداًعظيموهذا،رجلاًعشراثناالقولينعلى

.1(،16)7/7الأنفالرُوض)9(

.)4/245(والنهايةالبداية1(.)

.)6/016(الزوائدمجمع1()1

.368ص،السْيرةفقهحاشية)12(

هـ،4271،الثانيةالطبعة،الرُياض،الرشدمكتبة،طبعثم،عشرالحاديالشرُيط)13(

.03(/4)1فيوهي

.)3/383(المعادزاد1()4

.فتح()51517البخاري)15(
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وأخرُىصلافثلاثةعُدّتهااللّهسبيلفيتقاتلالتيالفئةوهوأحدهما،الدين

العربنصارىومن،ألفمائةالروممن،مقاتلألفمائتاوعُدتهاكافرة

اثتاإلاالمسلمينمنلايُقتلكلههذامعثمويتصاولونيتبازون،ألفمائة

:يقولوحدهخالدهذا،كثيرخلقالمشركينمنقُتلوقد،رجلاًعشر

صفيحةإلايديفيوماصبرت،أسـيافتسعةيومئذيديفيأندقّت"لقد

.")16(-. الأبطالمنغيرهدع؟كلهاالأسيافبهذهقتلقدترىكماذا.ييه-

لعائنعليهمالصلبانعبدةفيتحكمواوقد،القوآنحملةمنوالشجعان

إقَدْ:تعالىقولهفييدخلمماوهذا.أوانكلوفيالزمانذلصفيالرحمن

يَرَوْنَهُمْكَافِرَةٌوآُخْرَىالفهِسَبِيلِفِيتُقَاتِلُفِئَةالْتَقَتَافئَتَيْدنِفِيآيَةٌلَكُمْكَأنَ

الْأَبْصَا5لِأُولِيلمَعِبْرَةًذَلِكَفِيإِنيَشَاءُمَنْبِنَصْرِهِيؤَيِّدوَالفَهُالْغَيْنِرَأْيَمِثْلَيْهِمْ

.171((3:1عمرانإآل

بالجيش:خالدإنسحاب

باتمساءًرواحةابنقُتللما:قالخالدبنعطّافحدثفي:الواقديقال

مقدمته،وساقتهساقتهمقدمتهجعلوقدغدأًأصبحفلما،الوليدبنخالد

رايات!منيعرفونكانوامافأن!روا،ميمنتهوميسرته،ميسرتهوميمنته

فقُتلوا،منهزمينوانكشفوافرعبوا،مَدَدجاءهمقد:وقالوا،وهيئتهم

.قوم")18(يُقتلهالممقتلة

نقلوعنهالواقديغيرذكرهمنأرَلمفإني،الخبرهذأشهرةورغم

التقريب.فيالحافظقالكما.علّمهسعةعلّى،متروك!هوهو،الآخرون

مائةمنأكثرالمعركةتاريخوبينبينه-يَهِمْصدوقوهو-عطّافوشيخه

فتجما)7/515البخاريأخرُجه)16(

.2(ء)4/9والنهايةألبداية171(

.2()4714والنهايةالي!اية،76()2/4المغازي)18(

!أ186)



يثبتولمشاءها

مشهورةالقيادةفيومهارته!معهاللّّهسمفلممليمانّأبيوعالقرية.سنةوخمسين

تتبت.لمالتيالقصةهذهمثلإلىبحاجةوليست،معلومة

187!ا)



يثبتولمشاعها

مكةفتحفيبثبتولمشاعما

الصلح:لتجديدسفيانأبيقدوم

المدينة،ظَ!رسولعلىقدمحتىسفيانّأبوخرج"ثم:!هإسحاقابنقال

فراشعلىليجلسذهبفلما،سفيانّأبيبنتحبيبةأمّابنتهعلىفدخل

هذاعنبيأرغبتِأدريما،بُنيّةيا:فقال،عنهطوته!اللّهرسول

رجلوأنت!اللّهرسولفراشهوبل:قالت؟عنيبهرغبتأم،الفراش

لقدواللّه:قال،!اللهرسولفراشعلىنجلسأنّأحبّولم،تجسمشرك

يردَّفلم،فكفمه!اللّهرسولأتىحتىخرجثم.شربعدييابنيّةأصابك

علي.ثمعمرإلىذهابهذكرثم)1("بكر..أبيإلىذهبثم،شيئاًعليه

ورواه")2(.إسنادبدونّإسحاقابنرواه،"ضعيف:مم!الألبانيالشيخقال

.متروكوهو،أيضاً)3(الواقدي

بسند-علميحسب-يثبتلمالغهدلتجديدالمدينةإلىسفيانّأبيوقدوم

مرسلومن،شيبةأبيابنعندعكرمةمرسلمنجاءوإنما،متصلصحيح

)4(.عروةعنعائذابنعندوكذا،مسدّدأخرجهجعفربنعبادبنمحمد

خرجقريشاً،ذلكفبلّغ،الفتحعامض!اللهرسولسار"لما:البخاريأخرجبل

..الخبريلتمسونّورقاءبنوبُديلحزامبنوحكيمحرببنسفيانّأبو

رسولبهمفأتوا،فأخذوهمفأدركوهمظَ!اللّهرسولحرسمنناسفرآهم

()ْ"..سفيانّأبوفأسلم،!الله

.)7/56-57(الأُنفالروض1()

.373ص،السْيرةفقهأحاديثتخريج)2(

.)2/297(المغازي)3(

.)8/6(الباريفتحانظر)4(

فتحع.)8/5الفتحيومالراية!النبيركَزأينباب)5(
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يثبتولمشاعما

فقالوا:نفرفيوبلالوصهيبسلمانّعلىأتىسفيانّأبا"انّ:مسلّموأخرج

بكر:أبوفقال:قال،مأخذهااللّهعدوعنقمناللهسيوفأخذتماواللّه

لأبيالإتيانوهذا":مم!هالنوويقال"...وسيدهمقريشلشيخهذاأتقولونّ

.)6("..الحدييبةصلحبعدالهدنةفيكافروهوكانسفيانّ

قالولذابمإسلامهقبلكانّهذاأنالظاهر:قلت":الأُبّيشرحفيوجاء

لرجلذللقأتقولونّيقلولم،وسيدهاقريشلشيخهذاأتقولونّ:بكرأبو

.؟القصةهذاكانتمتىلكن،أسلمقديكنلمأنهولاريب)7(".مسلم

البخاريروايةفيكما،له!اللّهرسولحرسأخذبعدأنهاالظاهر

يكنولم."..سفيانّأبوفأسلم..فأخذوهمفأدركوهم":وفيهاالسابقة

نمرّاللّهجنودوشهدالواديبمضيقحُيسلماذلكبعدبل،أخذهفورإسلامه

العرضهذاآخرفيوقال،الغسكريبالغرضاليوميكونّماأشبه،أمامه

ياويحك:الغباسلهفقال،لعظيماليومأخيكابنملّكأصبحلقد":للعباس

ابنأخرجه،طويلخبروهو"إذاً..فنعم:قال،النبوةإنها،سفيانّأبا

بطولهحجرابنوساقه،سبقكما،منهطرفاًالشيخانّوأخرج)8(،إسحاق

حديثهذا":وقال،راهويةبنإسحاقإلىوعزاه(العالية)المطالبفي

عليهوقفتماوأنمأصح"وهو:وقال،الألبانيالشيخوصححها)9("صحيح

)11(.الغودةسلمانّالشيخوحسّنها"أ()ْاللّهحرسهامكةفتحقصةفيمسنداً

.(نووي6611)6وبلالوصهيبسلمانّفضائل)6(

.)43218(مسلمعلىالأُبيشرح)7(

.6()170الأُنفالروض)8(

.2()4814الغاليةالمطالب)9(

.3341رقمالصحيحةالسلسلة1().

.2(1/16)الأولونّالغرباء1(1)

)181(



يثبتولمشاعما

:الطلقاءفأنتماذهبوا

بابعلىقام،!اللهرسولأنالعلمأهلبعض))فحدثني.مم!إسحاقابنقال

،عبدهوتصر،وعدهصدق،لهلاشريكوحدهاللهإلاإلهلا:فقالالكعبة

قدميّتحتفهويدّعىمالاودمأومأْثرةكلأَلا،وحدهالأحزابوهزم

أتينوونماقريشمععتترياقال:ثم...الحاجوسقايةالبيتسدانةإلاهاقين

فأنتماذهبوا:قال،كريمأخوابن،كريمأخ،خيراً:قالوا؟فيكمفاعل

الطلّقاء)12(".

مذوفيالعفوكتابفيالدنياأبيابن"رواه:ح!العراقيالحافظقال

ابنوذكرهضعف)13(".وفيهالوفاءفيالجوزيابنرواهطريقهومن،الغضب

)14(.ألدينعلومإحياءفيإسناداًلهايجدلمالتيالأحاديثفيالسبكي

شيخلأنّ.مرسلضعيفسندوهذا.".:بقولهطالألباتيالشيخوضعفه

وأقرانه،التابعينعنيرويهوبل،الصحابةمنأحداًيدركلمإسحاقابن

)فقهلأحاديثتخريجهفيضعفهوكذاا(")ْمعضلأومرسلفهو

إسنادلهليسشهرتهعلّىالحديث"هذا:البوعلّىرده!ؤالسْيرة()16(وقال

..)17(".ثابت

أبيداردخلمن":حِ!بقولهأنفسهمعلّىمكةأهلأمنقدط!أنهريبولا

وهوآمن)18("فهوبابهأغلقومن،أمنفهوالسلاجألقىومن،آمنفهوسفيان

منأكثر.الصغحوالعفوفيمثيلاًلهيعرفولن،التاريخيعرفلمأمر

.34(لم)7الأنفالرُوض1()2

.1(825لم)4الدينعلومإحياءأحاديثتخريج)13(

-323(لم)6الشافعيةطبقات1()4

!3(80لم)3الضعيفةالأحاديثيسع!لة1()5

382.ص1()6

كا.2ص،السثرُةاالنبويالحديثعندفاع)17(

يْووي(.)18112/133(لهـاءمص!لم

(591)



يثبتولمشاعما

سبيلها،عنوالصدّالدعوةهذهحربفيمكةمشركوقضاهاعاماًعشريّن

بينليحولواسلكوهإلاوطريق،جربوهاإلاحيلةمنتركواوما،ومعاداتها

والتضييق،منهموالنيل،الأتباعتعذيبفيتفننواوكمالدينهذاوبينالناس

ومع.حروبثلاثةضدهمشنواثم.الجزيّرةخارجحتىطاردوهمبل،عليهم

للّهخاشعاًمتواضعاً-مقاتلآلافعشرةومعه-مكةظَأيدخلكلّههذا

الجيشهذهمثلفيمكةةً!دخولةعندالموطنهذافيالتواضع"وهذا

نأأمرواحينإسرائيلبنيسفهاءاعتمدهمابخلاف،العرمرمالكثيف

فدخلوا،حِطّة:يقولون.ركّعأي.سجودوهمالمقدسبيتبابيدخلو

.)91("شعرةفيحنطة:يقولونوهمأستاههمعلىيزحفون

كانّ"لما:البخاريفيكما،بالطلقاءيُعرفونّالفتحمُسلمةبعضوصار

علىمعلّقاًالحافظقالالطلقاء.."ومنآلافعشرةءَ!النبيومع..حنينيوم

عُشرولاالقدرهذايبلّغوالمالطلقاء"فإنّالطلقاء"منالاف"عشرة:رواية

2(".)عُشره

بعدنامن))اُقتل:ظأللرسولحنينيومسُلّيمأمقولأنسعنمسلموأخرج

.)21("..بكانهزمواالطلقاءمن

و1(3/91المعاد)زاد:انظر.عَنوةفتحتمكةأنّعلىالجمهور:فائدة

8/12(.الباري)فتح

يُسلِملمالفتحبعدقريشمنأحديبقلمأنهحجرابنذكر:وأخرى

5/62(.)التهذيب

.2()4/39والنهايةالبداية،كَثيرابن1()9

فتح.28/45،55(.)

.نووي221/881(1)

)191(



يثبتولمشاعما

ص!:قتلهعميربنقصالةمحاولة

أرادالليثيالملّوحعميربنبنفضالةأنبهأثقمنحدثني":هشامابنقال

!لااللّّهرسولقالمنهدنافلما،الفتحعامبالييتيطوفوهو،ة!النبيقتل

قال:،اللّّهاذكركنت،شيءلا:قال؟نفسكبهتُحدِّثكنتماذا

فسكن،صدرهعلىيدهوضعثم،اللّهاستغفرقال:ثم،شالنبيفضحك

اللهخَلْقمِنْماحتىصدريعنيدهرفعماواللّّه:يقولفضالةفكان،قلّبه

.)22("..منهإليّأحبَّشيء

وقال)23("معضلبإسناد..هشامابنرواه،"ضعيف:!الألبانيالشيخقال

متصلاًإسناداًلهيذكرلمهشامابنلأن،"لايصح:البوطيعلىردهفيأيضاً

.)24("رجالهفيليُنظر

:..تالدةخالدةخذوها

جعفربنمحمد"حدثني:قالإسحاقابنمارواهمكةفتحفياشتهرومما

رسولأنشيبةبنتصفيةعن،ثورأبيبنعبداللّّهبناللهعبيدالزبيرعنبن

سبعاًبهفطاف،البيتجاءحتىخرج،الناسواطمأنمكةنزللماض!اللّّه

بنعثماندعا،طوافهقضىفلّما،يدهفيبمحجنالركنيستلمراحلتهعلى

:إسحاقابنقالثم"..فدخلها،لهففُتحتالكعبةمفتاحمنهفأخذ،طلحة

فيالكعبةومفتاحطالبأبيبنعليإليهفقام...الغلمأهلبعض"فحدثني

فقال،علّيكاللّّهصلّىالسقايةمعالحجابةلناأجمعاللّّهيارسول:فقال،يده

مفتاحكهاك:فقال،لهفدعي؟طلحةبنعثمانأين:!اللّّهرسول

.)7/114(لأنفاالروض)22(

.383()صالسيرُةفقهأحاديثتخريج)23(

.33ص.والسيرُةالنبويالحديث/عندفاع2()4

(291)



يثبتولمشاعما

قاله،حسنالخبرأولإسحاقابنوسند.2(")ْووفاءبرّيوماليوم،ياعثمان

الكلاموسبق.غيرسندمنمم!ساقهفقدباقيهأما.)الفتح)26("فيالحافظ

.الطلقاءفأنتماذهبوا:فيذلكعلىقريبا

فتحيوم)يعنيظ!اللّهرسولقال:قالعباسابنعنالطبرانيوأخرج

يعني.ظالمإلامنكمينزعهالاتالدةخالدةطلحةيابني"خذوها:مكة(

الكبيرفيالطبراني"رواه:قالثم)المجمع(فيالهيثميأورده"الكعبةحجابة

ابنووثقه،يخطئ:وقال،حبانابنوثّقهالمؤمِّلبنعبداللّهوفيه،والأوسط

)27(".جماعةوضعفه،روايةفيمعين

مرسلمنعائدابنوروى":بقوله)الفتح(فيالقصةالحافظوذكر

أبي[بنعثمانإلىالكعبةمفتاحدفعصَ!النبيأنسابطبنعبدالرحمن

دفعهااللّهولكن،إليكمأدفعهالمإني،مخلدةخالدةخذها:فقالأطلحة

قالعلياًأنجريجابنطريقومن.ظالمإلامنكمولاينزعها،إليكم

تُؤَدُّواأَنّْيَأْمُرُكُمْالفهَ)إِنّ:فترلت،والسقايةالحجابةلنااجمع:!للنبي

لا،تالدةخالدةشيبةبابنيخذوها:فقال:عثمانّفدعاأَهْلِهَا!إِلَىالْأمَائاتِ

)28(".ظالمإلامنكمينزعها

أوردهوالحديث.!فهوعليجريجابنبينمنقطعوالثاني،مرسلوالأول

لضعفضعيف"إسناده:الأرناؤوطشعيبالشيخوقال)السير)فيالذهبي

"قال:)التهذيب(منطلحةبنعثمانّترجمةوفي)92(".المؤملبنعبداللّه

"خذوها:وقالعثمانّبنلشيبةالكعبةمفتاحةًل!النبيدفع:الزييريمصعب

.(،75)7/74الأنفالروض2()ه

()8/91الباريفتح)26(

.)3/285(الزوائدمجمع)27(

.)8/91(الباريفتح)28(

.1()3/2النبلاءأعلامسير)92(

(391)



يثبتماشاءولم

..تالدةخالدة،طلحةأبييابني

طلحة.

أبيبنعثمانبنشيبةنرجمةفيوكذا)03("

المهاجر:بالراكبمّرحبا

أخبرنا:قالواوغيرواحدحُميدبنعبدُ"حدثنا:سننهفيالترمذيقال

عكرمةعنسعدبنمصعبعنإسحاقأبيعنسفيانّعنمسعودبنموسى

ثمالمهاجر"بالراكب"مرحباً:جئتهيومظَ!اللّّهرسولقال:قالجهلأبيبن

منإلاهذامثللانعرفه،بصحيحإسنادهليسحديثوهذا:الترمذيقال

وروى.الحديثفيضعيفوموسى،سفيانعنمسعودبنموسىحديث

عنفيهيذكرولم،مرسلاًإسحاقأبيعنسفيانعنمهديبنعبدالرحمن

.)31("أصحوهذا،سعدبنمصعب

ثم،الطبرانيإلىوعزاهارواياتثلاثالزوائد()مجمعفيالهيثميوذكر

الطبراني"رواه:الثانيةالراويةعنوقال"منقطعوإسناده":الأولىعنقال

رجالورجالهالطبراني"رواه:الثالثةعنوقال"الصحيحرجالورجالهمرسلاً

.)32("عكرمةمنيسمعلمسعدبنمصعبأنإلا،الصحيح

وفدلحديثشرحهفيوذلك،الحديثصحةإلى)الفتح(فيالحافظوأشار

منذلكتكرر"وقد:فقال"بالقوممرحبا":لهمصَ!وقوله،عبدالقيس

أبيبنعكرمةقصةوفي"هانئبأم"مرحباهانئأمحديثففيظَ!النبي

النبيدخولبابفتح()8/18و)6/29(البخاريوفي.)4/376(و)7/124(التهذيبتهذيب)03(

علّيهاللّهصلىاللهرسولأنعنهمااللهرضيعمرُابنعنمكةأعلىمنوسلمعليهاللهصلى

بنعثمانّومعهبلالومعهزيدبنأسامةمرُدفاًراحلتهعلىمكةأعلىمنالفتحيومأقبلوسلم

أيضاًمسلموأخرجه.(.البيتبمفتاحيأتيانفأمرُه،المسْجدفيأناخحتى،الحجبةمنطلحة

.(نووي)9/84

.)8/3-5(الأحوذيتحفة)31(

.)9/385(الزوائدمجمع)32(
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يثبتولمشاعما

وكَلها"بابنتي"مرحباًفاطمةقصةوفي،المهاجر"بالراكب"مرحباجهل

عند"له:()الإصابةفي!كهعكرمةترجمةفيقال!ولكنه)33(".صحيحة

جئته:يوم!النبيقال،عنهسعدبنمصعبطريقمنحديثالترمذي

)34(".يدركهلممصعباًلأن،منقطعوهوالمهاجر"بالراكبمرحباً"مرحباً

"قال:عكرمةترجمةفي)التهذيب(وفي)القتح(.بعدصنّفه()الإصابةوكتاب

منيسمع"لم:البخاريالإماموقال3(".)ْمنهسمعمصعباًأظنما:حاتمأبو

)36(".عكرمة

بنمصعبعنإسحاقأبيعن)المستدرك(فيالحاكمأخرجهوالحديث

وتعقبه"يخرجاهولمالإسناد"صحيح:الحاكمقالثم..عكرمةعنسعد

وأورده.وعكرمةمصعببينأي)37("منقطعلكنه،"صحيح:بقولهالذهبي

السند)38(".ضعيف"والحديث:قالثمالإسلامتاريخفي)الذهبي(

فلّما،الجنةفيعذقاًجهللأبي"رأيت:حديثالبعضعنداشتهر:فائدة

الحاكمأخرجههو"هذاسلمةامّيا:!قالجهلأبيبنعكرمةأسلّم

فيهلا،":التخليصفيالذهبيقال،يخرجاهولمالإسنادصحيح:وقال

)41(.الحميّدوسعد4()ْالألبانيوضعفه)93("ضعيفان

.131()1/الباريفتح(

.94(0)2/الصحابةتمييزفيالإصابة(

.2()7/58التهذيبتهديب(

.1(01/06)التهذيبتهديب(

.271()3/المستدر&(

.001ص،الراشدينالخلفاءعهد،الإسلامتاريخ(

.2(71)3/المستدر&(

.3633رقم.(21)8/4الضعيفة(

.()4/1862الملّقنلابنالحاكمعلىاستدرادًالذهبيمختصرُ(

)591(



ينبتولمشاعما

أميةبنصفوانتخييره

فيكنّنساءً"أن:بلغهأنهشهابابنعنالموطأفيمم!همالكالإمامأخرج

أسلمنحينوأزواجهن،غيرمهاجراتوهنبأرضهنيُسلمنفئاللّهرسولعهد

فأسلمت،أميةبنصفواننحتوكانتالمغيرةبنالوليدبنتمنهنّ،كفار

!طاللّهرسولإليهفبعث،الإسلاممنأميةبنصفوانزوجهاوهربالفتحيوم

ودعاه،أميةبنلصفوانأماناً!لااللّهرسولبرداءعميربنوهبعمهابن

سيّرهإلاّو،قَبِلَّهأمراًرضيفإن،عليهيَقْدموأن،الإسلامإلىضَئاللهرسول

رؤوسعلىناداه،بردائهضللااللّهرسولعلىصفوانقدمفلما،شهرين

أنكوزعم،بردائكجاءنيعميربنوهبهذاإن،محمديا:فقال،الناس

فقال،شهرينسيرتنيوإلا،قبلتهأمراًرضيتُفإن،علّيكالقدومإلىدعوتني

فقال،ليتُبيّنحتىأنزللاواللْهلا:فقال،وهبأباأنزل:!اللّهرسول

بحنينهوازنقِبَلضئاللّهرسولفخرج.أشهرأربعةتسيرلكبلفَئاللّهرسول

أطوعاً:صفوانفقال،عندهوسلاحاً،أداةيستعيرهأميةبنصفوانإلىفأرسل

خرجثم،عندهالتيوالسلاحالأداةفأعاره،طوعاًبل:فقال؟كرهاًأم

كافر،وهو،والطائفحنيناًفشهد،كافروهوفئاللّهرسولمعصفوان

،صفوانأسلمحتى،امرأتهوبينضِلاءاللّهرسوليفرّقولم،مسلمةوأمرأته

)1(".النكاحبذلكامرأتهعندهواستقرت

وهو،صحيحوجهمنيتصلأعلمهلاالحديثهذا:عبدالبرابنقال

السيروشهرةأهلإمامشهابوابن،السيرأهلعندمعلّوم،مشهورحديث

إسناد"هذا:!هالألبانيقال.اللّه)2("شاءإنإسنادةمنأقوىالحديثهذا

)3("معضلاومرسل

.)2/542(قبلهزوجتهأسلمتإذاالمشركنكاحباب،النكاحكَتاب.الموطأ1()

.1()12/9التهميد)2(

.)6/377-338(الغليلإلواء)3(

(116)



يثبتشاءولمما

جعفر،بنمحمدحدثني:فقالالسيرةفيإسحاقأيضاًابنرواهاوالقصة

إلىمنهاليركبجُدّةيريدأميةبنصفوانخرج:قال،الزبيربنعروةعن

وقد،قومهسيدأميةبنصفوانإنّاللّّهنبييا:وهيبعميربنفقال،اليمن

هوقال:،عليكاللهصلى؛فأمنّهالبحرفيبنفسهليقذفمنكهارباًخرج

اللهرسولفأعطاه؛أمانكبهايعرفآيةفأعطنياللهيارسول:قالآمن،

عميرحتىبهافخرج،مكةفيهادخلالتيعمامتهوسلمعليهالفهصلى

وأمي،أبيفداكياصفوانّ:فقال،البحرفييركبأنّيريدوهو،أدركه

...بهجئتكقد!اللّّهرسولمنأمانفهذا،تهلكهاأننفسكفياللّّهاللّه

أنكيزعمهذاإن:صفونفقال،شاللّّهرسولعلىبهوقفحتى،معهفرجع

فيهانت:قال،شهرينبالخيارفيهافاجعلنيقال،صدق:قال،أمنتنيقد

مرسل.إسنادوهذا.)4("أشهرأربعةبالخيار

موصولاً:إسحاقابنعن،البدايةالخبرفيهذاكثيرابنأورد:تنبيه

.النسّاخبعضمنزيادةفلعلها"عائشةعن"عروة

داود)6(،أبوو،(أحمد)ْاخرجه،صفوانّمنوسلاحاًأدرعاًشواستعارته

والحديث)7(،الذهبيووفقه،يخرجاهولمالإسنادصحيح:وقال،والحاكم

هذاطُرقالقطانوابنحزمابنفأعلّ،تصحيحهفيالحديثأهلاختلف

غيرهخبريصحالعاريةفيرويمماشيءفي"ليس:حزمابنقال:)8(الحديث

وأشاربه)9("الاشتغاليساويفلاماسواهوأما،(أميةبنيعلىحديث)يعني

عنديولايجب":قالثمالحديثهذافيالاضطرابإلىعبدالبربنعمرأبو

.116(1،)7/15الأنفالرُوض)4(

والغاريّة.الوديعةضمانّفيباب،والغاريةالوديعةكَتاب1/912()5الربانيالفتح)5(

الغارية.تضمينفيباب،الإجارةكَتاب)9/476(المعبودعون)6(

.5(1)3/المستدرك)7(

.الحبيرُ)36(التلحيص)8(

.)9/173(المحلى)9(
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يثبتلم9شاءما

البهيقيوقالأعلّم)01("واللّه.العاريةتضمينفيحجةهذاصفوانّبحديث

مامعبشواهدهيقوىفإنهمرسلاًكانّوانالأخبارهذه"وبعض:رواهأنّبعد

بتعددالألبانيالشيخصححهوالحديث.أعلّم)11("والله.الموصولمنتقدم

الرايةنصبوانظر)13((الصحيحة)السلسةو)الإرواء)12((فيكماطرقه

117(.)3/377(و)4/116،للزيلعي

).1(التمهيد)12/41(.

)6/09(.الكبرىالسنن1()1

)12()5/344-346(.

)13()2/802(.
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يثبتولمشاعما

لسانهعنيفاقطعوااذهبوا

يومغنائمتقسيمفي!كنهخديجبنرافععنصحيحهفيح!مسلمالإمامأخرج

وعيينةأميةبنوصفوانّحرببنسفيانأباظَلااللّهرسولأعطىقال:-حنين

بنعباسوأعطىالإبلمنمائةمنهمإنسانكلحابسبنوالأقرعحصنبن

:مرداسبنعباسفقالذلكدونمرداس

والأقرععُيينةبينالعُبَيْدونهبنَهْبيأتجعل

المجمعفيمرداسيفوقانحابسولابدركَانفما

لايُرفعاليومتخفضومنمنهماأمرىدونوماكنت

)1(".مئة!اللهرسوللهكْأتمّ

،أخرىأبياتوأربعة،قلوب!المؤلفةأسماءفيزياردةإسحاقابنروايةوفي

عنيفاقطعوااذهبوا:ظَ!اللّهرسولفقال:إسحاقابن"قال:اخرهوفي

اللّهرسولبهأمرالذيلسانهقطعذلكفكانّ،رضيحتىفأعطوه،لسانه

.الواقديعنأحدهماطريقينمنسعد)3(وابنالواقديأيضًاوأخرجهظَ!)2("

بنالعباسأنّ":عروةعنعروةبنهشامعن...الفضلبنعارمعنوالأخر

خيبر.يومذلكأنّوفيه،والخبرمرسل"...خيبرأيامقالمرداس

شيءفيفلّيست"لسانهعني"اقطعوازيادة"وأما:عل!الغراقيالحافظقال

.إسناد)4("بفيرالسيرةفيإسحاقابنوذكرها،المشهورةالكتبمن

.(نووي1ه)7/هإيمانهعلىيُخافومنالمؤلفةإعطاء،الزكاةكتاب1()

.)7/248(الأنفالروض)2(

.)3/479(المغازي)3(

.9261رقم)4/1673(الدينعلومإحياءأحاديثتخريج)4(
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يثبتولمشاعما

والطائفحنينغزوةفييثبتولمشاعما

نبي:إلّاقطّأحدنفسبهذاطابتما+ا

غزوةبعد!اللّهرسوليسيرمعكانأميةبنصفوانّأنّالواقديروى

فأدامورعاء،وشاءًنِعَمًاملأىشِعْبإلىينظرفجعل،الغنائمإلىينظر،حنين

:قالالشِّعب؟"هذاوهبأبايا"أعجبك:فقال،يرمقهظَ!اللهورسولالنطر

قطّأحدنفسبهذاطابتماأشهد:صفوانفقال"ومافيهلك"هو:قال،نعم

.)1(اللّهرسولأنكوأشهدنبيإلا

علمه.سعةعلىمتروك-سبقكما-والواقدي

"غزاقال:شهابابنعنصحيحهفيمسلمرواهماالروايةهذهعنويغني

منمعهبمنضِ!اللهرسولخرجثممكةفتحالفتحغزوة!اللهرسول

الله!رسولوأعطى.والمسلميندينهاللّهفنصربحنينفاقتتلواالمسلمين

:شهابابنقال.مائةثم،مائةثم،النَّعَممنمائةأميةبنصفوانّيومئذ

ماظَ!اللّهرسولأعطانيلقدوالله:قالصفوانأنالمسيببنسعيدحدثني

الناسلأحبإنهحتىيعطيبىبرحفما،إليّالناسلأبغضوانهأعطاني

إلي)2(".

حرب،بنسفيانّأبا!اللّهرسول"أعطى:قالخديجبنرافععنوفيه

مائةمنهمإنسانّكلحابسبنوالأقرعحصنبنوعيينة،أميةبنوصفوانّ

...)3(".الإبلمن

.9(64)3/المغازي(1)

،وصفوانسعيدبينالانقطاعوظاهره..":!الألبانيالشيخقال.(نووي،/73)15مسلم)2(

ابنوأيده،الأولرخحالترُمذيولكن،الاتصالوظاهره،صفوانّعنوالترُمذيأحمدوعند

.(493ص،السيرة)فقه"شيئاًصفوانمنيسمعلمسعيداًلأن:فقالالعارضةفيالعربي

.(نووي،1)7/55مسلم)3(
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يثبتولمشاعما

سئل"ما:قالحم!نهنهأنسعنصحيحهفيمسلمروى،!لايُدركوسخاؤه

غنماًفأعطاهرجلفجاءه:قال،أعطاهإلاشيئاًالإسلامعلىظَ!اللهرسول

عطاءًيعطيمحمداًفإن،أسلمواياقوم:فقالقومهإلىفرجع،جبلينبين

)4(".الفاقةلايخشى

بل:الإمّنمئةمعاويةإعطاء+2

حطدنهسفيانّأبيبنمعاويةأعطى!ل!اللّهرسولأنالواقديماذكرهومنها

لما!الةالذهبيالإمامقال.حنينغنائممنأي.أوقيةوأربعين،الأبلمنمائة

كمامعاويةكانّفإن:مايقوللايعيالواقدي:"قلت:)السير)فيذلكأورد

عندماقاللما،أعطاهكانولوصَ!؟النبييتألفهفلماذا(،)ْالإسلامقديميقل

له)6(".ماللافصعلوكمعاوية"أما:قيسبنتفاطمةخطب

:!قتلةعثمانبنشَيْبةمحاولة+3

بنيأخو،طلحةأبيبنعثمانبنشيبةوقال":!إسحاقابنقال

يومقُتلأبوهوكانّ،محمدمنثأريأُدرك(حنين)يوماليومقلتعبدالدار،

حتىشيءفأقبل،لأقتلهاللّهبرسولفأدرت:قال.محمداًأقتلاليومأحد،

مني)7(".ممنوعأنهوعلمث،ذاكأُطقفلم،فؤاديتغشى

حدتنا:قال،مسلمبنالوليد:طريقمن)الدلائل(فيالبهيقيورواه

عن،عباسابنمولىعكرمةعن،الهذليبكرأبيعن،المباركبنعبداللّه

أبيذكرتعري*،قدحنينيوم!اللّهرسولرأيتلماقال:عثمانّبنشيبة

قال:،محمدمنثأريأُدركاليوم:فقلت.إياهماوحمزةعليوقتل،وعمي

.(نووي)15/72مسْلم)4(

إسلامه.وأخفى،الحدييبةبعيدأسلممعاويةأنالواقدي)5(ذكر

1(.)3/22النبلاءأعلامسيرُ)6(

.1()7/96الأنفالروض)7(

انكشف.:أي"

)102(



يثبتولمشاعما

كأنهابيضاءدرععليه،قائمبالعباسأنافإذا،يمينهعنلأجيئهفذهبت

عنجئتهثم:قال،يخذلهلنعمّه:فقلّت،العجاجعنهايكشففضة

ثمقال،يخذلهولنعمهابن:فقلت،الحارثبنسفيانّبابيأنافإذا،يساره

نارمنشُواظليرُفِعَإذ،بالسيفسورةًأسوّرهأنإلايبقفلمخلفهمنجئته

ومشيتبصريعلىيديفوضعتيمحشني*،فخفت،برقكأنهوبينهبيني

اللهم،منيأُدنّياشيب،"ياشيب:وقال!اللّّهرسولوالتفت،القهقرى

سمعيمنإليّأحبولهو،بصريإليهفرفعتقال"الشيطانعنهأذهب

"غريب:أرودهلماالذهبيقال.الكفار)8("قاتل"ياشيب:وقال.وبصري

جداً)9(".

وهوالهذليبكرأبووفيه":وقال،الطبرانيإلى)المجمع(فيالهيثميوعزاه

..")01(
علىحجروابن،الذهبينصفقد،الجرحفيقصوروهذااهـ..صعيص

بنصدقةعنجابربنأيوبعنبسندهالبهيقيساقثم)11(".متروكأنه

ماواللهص!،اللّّهرسولمعخرجتقال:أبيهعنشيبةبنمصعبعنسعيد،

واقفوأنافقلت.قريشعلىهوزانتظهرأنأنفتولكن،إسلاماخرجني

كافر"إلالايراهاإنه،ياشيبة":قال.بُلّقاًخيلاًأرىإنياللّّهيارسول:معه

ماثلاثاً،حتىذلكفعل"شيبةاهد"اللهم:قالثم،صدريعلىيدهفضرب

الحديث.وذكرمنه)12(".إليّأحبّاللّّهخلقمنأحدكانّ

"امتحشواوقدالنارمنفيخرُجون"الحديثوفي،يحرُقني:أي*

.1()5/45النبوةدلائل)8(

.583صالمغازي)9(

.)6/184(الزوائدمجمع1(0)

.4(10)2/والتقريب)7/454(الميزانّلسان1/432ّ()الضعفاءفيالمغني1(1)

.(56/41)الدلائل(21)

)202(



يثبتولمشاعما

عنهقالالحنفيسعيدبنوصدقة)13(.ضعيف،سيّاربنجابربنوأيوب

فيما-أجدولم.الحديثفلّيّنوالا،المتابعةعندأي)14(.مقبولالحافظ

:الرواة.وفيلهتُرجمقدمصعباًيسمىابنًاعثمانبنلشيبة-علّيهوقفت

فهو،الخامسةمنطلحةأبيبنعثمانّبنشيبةجبيربنبنشيبةبنمصعب

وقال،مناكيرأحاديثروى:احمدعنهقال.القصةصاحبلحفيدابن

بالحافظ،ولابالقويليس:قطنيالداروقال،الحديثمنكرالنسائي

فيالحافظاختارولذا.ا()ْوالعجليمعينابنووثقه.داودأبووضعفه

.)16("الحديث"لينأنهالتقريب

أشياخه.عنالواقديعن)17((البداية)كثيرفيابنذكرهاوالقصة

سبقمنلغير-(الإصابة)فيحجرابنوعزاها.سيقكمامتروكوالواقدي

ابن"قال:قالثم.والبغوي،النميريمصعبعنخيثمةأبيابنإلى-ذكره

.18("نظزإسلامهقصةإسنادفي:السكن

بنسعيد،عليأبوالكبيرالمجودالحافظ"الإمام:هوالسكنوابن

وعلّل)91("وصحح،وعدّلوجرحوصنّفجمع..السكنبنسعيدبنعثمان

.2()ْوالإتقانبالجلالةحجرابنوصفهوقدهـ.353ت

13(

14(

15(

16(

17(

18(

91(

02(

.)1/98(التقريب(

))1/366(.

(01/261)التهذيب(

)2/512

)8/312

(27/51)لإصابةا(

(1)16/17النبلاءأعلامسير(

.(75/4)4الإصابة(

)302(



يثبتولمشاعما

بالمنجنيق:الطايفأهلرمي+4

غزوةعنالحديثعندإسحاقابنسيرةعلىزادهفيماهشامابنقال

رسولأنبهأثقمنحدثني،بالمنجنيق!اللّهرسول"..ورماهم:الطائف

)21(".الطائفأهلرمى،بالمنجنيقالإسلامفيرمىمنأولض!الله

سندهيصلولم،معضلاًالاستئذانفيالترمذيذكره":الزيلعيقال

به)22(".

نأ:مكحولعنثورعنالمراسيلفيداودأبوروى":مم!هحجرابنوقال

يذكرفلّمالترمذيورواه.المنجنيقالطائفأهلعلىنصب!النبي

أبيبنيحيىمرسلمنداودأبووروى.ثورعنمعضلاًذكره،مكحولاً

فقلت:الأوزاعيقال.شهراًوسلماللّهصلىاللّهرسولحاصرهمكثيرقال:

قالثم"هذانعرفما:وقال،ذلكفأنكربالمجانيق؟رماهمأنهأَبَلّغكليحيى

مكحولعنثورعنسفيانّعنقبيصةعنسعدابنورواه"حجر:ابن

علّي)23(".عنآخروجهمنالعقيليووصله،أيضاًداودأبووأخرجه،مرسلاً

ذلك)24(.قلابةأبيوإنكار،بالمنجنيقرميهمسننهفيالبيهقيوروى

الطائفإلىانطلقناثم"..:قالحم!فهأنسعنصحيحهفيمسلمأخرجوقد

بالمنجنيق.رميهمفيهوليس2("مكة)ْإلىرجعناثم،ليلةأربعينفحاصرناهم

كل:كرُاعقال،العربعرّبهاأعجميةالمنجنيق:السهيليقال:فائدة

الأنف)الروض.أعجميةفهيوكافجيمأو،وقافجيمفيهاكلّمة

)7/267.

.)7/235(الأنفالروض2(1)

.)3/382(الرايةنصب)22(

.1(الحبير)4/16التلحيص)23(

.)9/84(الكبرُىالسنن2()4

(.نووي1ه)7/4)25(مسْلم

(402)



يثبتشاءولمما

:(جحرفيثعلب):الدّيلينَوْفَلقول+5

عشرةخمسمضت"لما:قال!ثمههريرةأبيعنبسندهالواقديرواهماومنها

الدّيليمعاويةبننوفلشاللهرسولاستشار(الطائف)أهلحصارهممنليلة

جحرفيثعلّب،اللهيارسول:نوفلفقال؟"ترىأو،ماتقول"يانوفل:فقال

متروكوالواقديشيئاً)26(".يضركلمتركتهوإنّ،أخذتهعلّيهأقمتإنّ

وهو..الواقديرواهجداً،"ضعيف:مم!الألبانيالشيخقالمراراً.تقدمكما

)27(".بالكذبمتهم

الرضاعة:منم!أُمِّهقدوم+6

3(()الدلائل)ْفيوالبيهقي،دواد)92(وأبو،المفرد)28((الأدب)فيالبخاريروى

الطفيلأباأنّثوبانّبنعمارةأنبأنا:قالثوبانبنيّحيىبنجعفرطريقمن

يومئذوأنا:الطفيلأبوقال،بالجعرانةلحماًيقسم!النبيرأيت:قالأخبره

لهافبسطءً!النبيإلىدنتحتىأمرأةاقبلتإذ،الجزورعظمأحملغلام

رواه".أرضعتهالتيأُمّههذه:قالوا؟هيمن:فقلت،علّيهفجلسترداءه

نفسه،الطريقمناخرموضعفيورواه،والذهبيهوعنهوسكتالحاكم

التلحيص)31(.منالذهبيوحذفه"يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال

أخته،يريدولغله،غريبحديث"هذا:تاريخهفيأوردهكثيرلماابنقال

عُمّرتْفقدمحفوظاًكانّوإنّ،السعديةحليمةأُمّهمعنحضنهكانتوقد

منأزيدالجعرانةوقتإلىشاللّّهرسولأرضعتوقتمنفإنّ،دهراًحلّيمة

.)3/279(الواقديمغازي)26(

.938ص،السْيرةفقه)27(

.5912رقم،العهدحسنباب،المفرُدالأدب)28(

.)13/53(المعبودعون)92(

.1()5/99النبوةدلائل3(0)

.4972رقم)4/181(و،6ه9هرقم)3/717(المستدرك)31(

)502(



يثبتولمشاعما

أعلماللّّهثم،سنةثلاثينضَ!أرضعتهحينعمرهاماكانوأقل،سنةستين

ذلك)32(".بعدعاشتبما

يأ"مقبول)33(":)التقريب(فيالحافظعنهقالثوبانبنيحيىبنوجعفر

مقدمةفيذلكعلىالحافظنصّكما،الحديثفليّنوإلا،المتابعةعند

)المغنيفيوقال."جهالة"فيه:)الكاشف()34(فيالذهبيقالولذا.التقريب

علىالفاسيالقطانوابنالمدينيابننصّوقد3("لايعُرف)ْ:الضعفاء(في

.)36(الثقاتفيبذكرهحبانابنوانفرد.جهالته

:القطانابنوقال،الثقاتفيأيضاًحبانّابنذكرهثوبانّبنوعمارة

وقال)38(".جهالةوفيه،"وُثِّق:)الكاشف(فيالذهبيقال.37مجهول

روىمنعلىالحافظيطلقهوصفوهو"مستور)93(":)التقريب(فيالحافظ

)قُدوموالحديث4(.)ْالمقدمةفيذكركما.يوثقولمواحدمنأكثرعنه

فيكما،عمارةجهالةبعلّةالألبانيوضعّفه.)41(المنذريعنهسكتأُمّه(

.36()4/4والنهايةالبداية)32(

)33((1/33)1.

)34((/131)1.

)35((1/41)2.

.1(0)2/9التهذيبتهذيب)36(

روىمجهولكَلالثقاتكَتابفييذكرحبانّابن":حجرابنقال.41()7/2التهذيب)37(

،الميزانالسْان.."قاعدتههذه.منكراًيرُويهالذيالحديثيكنولم،يجرُحولمثقهعنه

(1/4)21.

كلمة:يطلقغالباًالكاشففيالذهبي":اللهحفظهالعودةسلمانّالشيخقال)2/262()38(

.08(رقمشريط،المرُامبلوغ)شرححبانّ"ابنيوثقهمنعلىوُيق

)93()2/94(.

(0)4)1/5(.

.)14/54(المعبودعون)41(

(602)



يثبتولمشاعما

مواردوضعيف،المفرد)43(الأدبوضعيف،داود)42(أبيسننضعيف

)44(.الظمآن

جالساًكانّضِ!اللهرسول"أنّبلغهأنهالسائببنعمرعنداودأبوروىثم

أُمّهأقبلتثم،عليهفقعدثوبهبعضلهفوضعالرضاعةمنأبوهفأقبليوماً

الرضاعةمنأخوهأقبلثم،عليهفجلستالآخرجانبهمنثوبهشقلهافوضع

عمر،معضل"هذا:المنذريقال."يديهبينفأجلسهءً!اللّّهرسوللهفقام

رود"وقد:تاريخهكثيرفيابنوقال4(".)ْالتابعينعنيرويالسائببن

)46(".بصحتهأعلموالله،عليهقدماالرضاعةمنأبويهأنّفيهمرسلحديث

ظَ!،النبيأرضعمنأولهيحليمةأنالناسكثيرمنعنداشتهر:فائدة

مولاة،ثُويْبة:شأرضعهمنأولأنالثابتومن.غيرُهامرضعلهليسوأنّ

وغيرُها(.02،25،26باب،النكاحكتاب،البخاري)أخرجه.لهبأبي

:الشيماءأختهقدوم+7

قالض!اللّهرسولأنّبكربنسعدبنيبعضوحدثنيحبههإسحاقابنقال

فلا،بكربنسعدبنيمنرجل،بجادعلىقَدرْنمإنّ:(حنين)يوميومئذ

وأهلّه،ساقوهالمسلمونّبهظفرفلما،حدثاًأحدثقدوكان،يُفْلتنكم

منشاللّّهرسولأختعبدالعزىبنالحارثبنتالشيماءمعهوساقوا

لأختإنيواللّّهتعلمواللّمسلمين:فقالت،)السياقفيعلّيهافعنّفوا،الرضاعة

ض!.اللّهرسولإلىبهااتواحتىيصدقوهافلّم،الرضاعةمنصاحبكم

قالت:!اللهرسولإلىبهاانتهىفلما:قال،السعديعبيدبنيزيدفحدثني

.5144،رقم805)42(ص

.5912رقم،116)43(ص

.9224رقم،176)44(ص

.)14/54(المعبودعونّ)45(

.)4/364(والنهايةالبداية)46(

)702(



يثبتولمشاعما

عضة:قالت؟ذلكعلامةوما:قال،الرضاعةمنأُختكإني،اللهيارسول

فبسطالعلامةاللهرسولفعرف:قال،متوركتكوأناظهريفيعضضتنيها

مكرمة،مُحبّةفعنديأحببتإنّ:وقال،وخيّرها،علّيهفأجلسها،رداءهلها

وتردنينمتعنيبل:فقالت،فعلتقومكإلىوترجعي،أمتعكأنّأحببتوإن

لمتابعيلكنهثقة(عبيدبنيزيد)إسحاقابنوشيخ...)47("قوميإلى

فالخبرمرسل.القصةيدرك

قتادةعنعبدالملكبنالحكمطريقمن)48(()الدلائلفيالبيهقيوراوه

الحكم":قالثم)المغازي(فيالذهبيوأورده.بنحوهالخبروذكر..قال:

مرسل.فهو06عامولدوقتادة)94("معينابنضعّقه

.(1،183)7/82الأُنفالروض)47(

.1()5/99النبوةدلائل)48(

.016صالمغازي4()9

(802)



يثبتماشاءولم

زهيردنكعبقصيدة

كتبالطائفعنمنصرفهمن!اللّهرسولقدم"ولما:!إسحاقابنقال

ظ!اللهرسولأنزهيريخبرهبنكعبأخيهإلىشلمىأبيزهيربنبجيربن

قريش،شعراءمنبقيمنوأنّ،ويؤذيهيهجوهكانممن،بمكةرجلاًقتل

فيلككانتفإنّ،وجهكلمنهربواقدوهبأبيبنوهبيرةالزبعرىابن

جاءهأحداًلايقتلفإنهوسلمعليهاللّهصلىالرسولإلىفَطِرْحاجةنفسك

قدزهيربنكعبوكان،الأرضمنتجاتكإلىفانجتفعللمأنتوإن،تائباً

:قال

لكا؟هلويحكقلتفيمالكفهلرسالةبجيراًعنيأبلّغاألا

دلكاّ؟غيرذلكشيءأيعلىبفاعللستكَنتإنلنافبيّن

لكاأخاًعلّيهتدركولمعلّيهأباًولاأُماًتُلَفِلمخُلقعلى

لكالغاً:عثرتإماقائلولابآسففلستتفعللمأنتفإنت

،الأرضبهضاقتكعباًالكتاببلّغ"فلما:مملا"إسحاقابنقالثم

هو:فقالواعَدوّه،منحاضرهفيكانمنبهوأرجف،نفسهعلىوأشفق

،!اللهرسولفيهايمدحالتيقصيدتهقالبدّاً،شيءمنيجدلمفلّما.مقتول

المدينةقدمحتىخرجثم،عدوهمنبهالوشاةوارجافخوفهفيهاوذكر

جلّسحتىفداللهرسولإلىقامأنهليفذُكر....!د!اللّهرسولمعفصلّى

نإاللّهيارسول:فقال،لايعرفهظ!اللّهرسولوكانّيدهفييدهفوضعإليه

أناإنمنهقابلأنتفهل،مسلماًتائباًمنكليسْتأمنجاءزهيرقدبنكعب

اللّهيارسولاناقال:،نعم:وسلمعليهاللّهصلىاللهرسولقال؟بهجئتك

وثبأنه:قتادةبنعمرُبنعاصمفحدثني:إسحاقابنقال.زهيربنكعب

عنقه،أضرباللهوعدودعتي،اللّهرسوليا:فقال،الأنصارمنرجلعليه

عليه.كانعمانازعاًتائباًجاءقدفانه،عنكدعه:ء!اللهرسول:فقال

)902(



يثبتولمشاعما

وذلك،صاحبهمبهصنع،لماالأنصارمنالحيهذاعلّىكعتثفغضبقال:

قالالتيقصيدتهفيفقالبخير،إلاّالمهاجرينمنرجلفيهيتكلملمأنه

ظ!:اللّّهرسولعلّىقدمحين

مَكْبُوليُفْدَلمإِثْرهامُتَيَّمٌمَتْبوُلُاليومفقلّبيسُعادبانَتْ

آخرها.)1(إلىالقصيدةوذكر

هذهإسحاقبنمحمدأوردهكذا:هشامابن"وقال:كثير!ابنقال

.إسناداً")2(لهايذكرولمالقصيدة

بنحسينبنعبدالرحمنالقاسمأبوأخبرني:فقالالحاكمأسندهاوقد

عنالرقيبةذيبنالحجاجحدثتي،الحزاميالمنذربنإبراهيمحدثناأحمد

قال:جدهعنأبيهعنالمزنيسُلمىأبيزهيربنبنكعببنعبدالرحمن

اثبت:بجيرلكعبفقالالُغرّافأبرقأتياحتىزهيرابناوبجيركعب"خرج

مافأسمع-ظ!اللهرسوليعني-الرجلهذاآتيحتىالمكانهذاعجلفي

الإسلامعليهوعرضشاللّّهرسولبجيرفجاءوخرجكعبفثبت،يقول

...رسالةبُجيراًعتيابلغاألا:فقالكعباًذلكفبلّغفأسلم

:فقالدمهأهدر!اللّّهرسولالأبياتبلغتفلّما(المتقدمةالأبيات)وذكر

رسولأنّلهيذكرأخيهإلىبجيربذلكفكتب.فلّيقتلهكعباًلقيمن

بعدإليهكتبثم،تفلتأراكوماالنجا:لهويقولدمهأهدرقدض!اللّّه

محمداًوأناللّّهإلاإلهلاأنيشهدأحدلايأتيهشاللّّهرسولأنأعلّمذلك:

فأسلم،وأَقْبِلْ،فأَسلمهذاكتابيجاءكفإذاذلكقبِلإلااللّّهرسول

فيالبيهقيرواهو)3(..."!الفهرسولفيهايمدحالتيالقصيدةوقالكعب،

)7/255-258(.الأنفالروض)1(

)4/372(.والنهايةالبداية)2(

67(.0)3/المستدرك)3(

(021)



يثبتولمشاعما

أقفلموجدهوأبوهالرقيبةذيبنوالحجاج،الحاكمطريقمن)الدلائل()4(

ترجمة.علىلهم

حدثنيعيسىبنمعنحدثنيالحزاميعنمختصراًأيضاًالحاكمورواه

زهيربنكعبأنشد:قالجُدعانّابنعنالأوقص،عبدالرحمنبنمحمد

()ْالمسجد:في!اللّهرسول

مَكْبُوليُفْدَلمإِثْرهامُتَيَّمٌمَتْبوُلُاليومفقلّبيسُعادبايتْ

الراويوكذا،زيدبنعليوضعف،الإرسال:عللثلاثالسندهذاوفي

ابنوقال،حديثهفييّخالفالغقيلي:قالالأوقص،عبدالرحمنبنمحمدعنه

)6(.الثقاتفيفذكرهحبانابنوتفردضعيفا.صستاكر:

أنشد":قالعقبهبنموسىعنفُبيحبنمحمدعنأيضاًالحاكمورواه

مرسل.والحديث"..بالمدينةمسجدهفي،سعادبانتزهيربنكعبُ!النبي

المنذربنإبراهيمجمعهاقدأسانيدلهحديث"هذا:الحاكمقالذلكومع

الحجاجوحديث،عقبهبنموسىعنفليحبنمحمدحديثفأما.الحزامي

فيالقرشيإسحاقبنمحمدذكرهماوقدصحيحانّ،فإنهماالرقيبةذيبن

)7(.مختصراً"المغازي

شيء،منهالايصحطرقمنرويناهاالقصة"وهذه:الُغراقيالحافظقال

")8(.منقطعبسندإسحاقابنوذكرها

إبراهيمطريقمنالأفكار،)نتائج:فيبسندهحجرابنالحافظوذكرها

بهذاالمنذربنإبراهيمبهتفرّدغريبحديث"هذا:قالثم،السابقالحزامي

2(.0)5/7النبوةدلائل)4(

)3/673(.المسْتدرك)5(

)5/252(.الميزانلسْان)6(

674(.،)3/673المسْتدرك)7(

)2/276(الأحوذيتحفة)8(
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القصيدةسياقوفيهمطولا،عنهآخروجهمنلناوقعوقدالإسناد،

بتمامها")9(.

بردتهأعطاه!اللّهرسولأنّالرواياتبعضفيورد"وقد:كثيرابنقال

فيذلكأرلمولكنجداًالمشهورةالأمورمنوهذا....القصيدةأنشدحين

1(.")ْأعلمفاللّهأرتضيهبإسنادالمشهورةالكتبهذهمنشيء

عبدالحميد)بنبندار"كان:القاسمابنعنالأنباريابنقال:فائدة

قال"سعاد"بانت:قصيدةكلأول،قصيدةسبعمئةيّحفظ(الكرخي

التفتيشأمعنتُ:قالانهالخشابمحمدأبيالإمامالشيخعنوبلغتي:المؤلف

سعاد")11(.بانت:أولهاقصيدةستينمنأكثرعلىأقعفلموالتنقير

22(.1/1)الأفكارنتائج)9(

)4/373(.والنهايةالبداية1(.)

)2/356(.الأدباءمعجم1()1
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غرتبوك

الْفِتْنَةِفِيأَلاَتَفْتِنِّيوَلاَلِيائْذَنْيَقُولُمَنْوَمِنْهُمْ)تعالىقولهنزولسببا+

التوبة.)94(!بِالْكَافِرِينَلَمُحِيطَةجَهَنَّمَوَإِنَّسَقَطُوا

ذاتط!اللّهرسولفقال...":تبوكغزوةعنحديثهفيمم!هإسحاقابنقال

بنيجلادلكهلياجدّ،:سلمةبنيأحدقيسبنللجدّذلكجهازهفيوهويوم

أنهقوميعرفلقدفواللّهتفتنّي؟ولاليتأذنأوَاللّهيارسول:فقال؟الأصفر

الأصضربتينساءرأيتإنأخشىإنيومتي،بالنساءعجباًبأشدرجلمنما

بنالجدّففيلك.أدنتقد:وقالة!اللّهرسولعنهفأعرض،أصبرلاأن

....(.يقولمن)ومنهم:الآيةهذهنزلتقيس

الزهريلناذكر"وقد:الخبرفقالأولفيسندهإسحاقابنساقوقد

علمائنا،منوغيرهمقتادةبنوعاصمبكرأبيبنوعبدالفهرمانبنويزيد

يحدّثمالايحدّثالقوموبعض،عنهامابلّغهتبوكغزوةفيحدّثكل

)1(" بعض.

مرُسلاً،إسحاقابنعنهشامابنرواه،""ضعيف:!الألبانيالشيخقال

)3(.تاريخهفيأيجرير")2(.ابنعنهرواهوكذلك

قال:،عمروبنمحمد"حدثني:فقالتفسيرهفيأيضاًالطبريوأخرجه

قولهفيمجاهدعنتجيحأبيابنعنعيسىحدثنا:قال،عاصمأبوحدثنا

بنيبناتتغنمواتبوك"اغزوا:ة!اللهرسولقالتَفْتِنِّي(وَلَالِي)ائْذَنْ:تعالى

بالنساء")4(.تفتناولالناائذنالجدّ:فقال،الرومونساءالأصفر

03(.03-5)7/4الأنفالرُوض1()

.604ص،السيرُةفقهأحاديثتخريج)2(

تبودً.غزوةالخبرعنذكَرُ)2/81-ا(.الطبريتاريخ)3(

التوبة.سورة94،الاَيةتفسيرُ،الطبريتفسيرُ)4(
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لمتجيحأبيابنسعيد:بنيحيىقال.فالخبرمرسلجبرتابعيبنومجاهد

بمجاهد)6(".الناسأخصّمن"هو:الذهبيقال.(مجاهد)ْالتفسيرمنيسمع

وفيه)7(.عروةعنالأسودأبيعنلهيعةابنطريقمنالبيهقيوأخرجه

.والإرسال،لهيعةابنضعف:علتان

أبووروى،منافقاًكانّقيسبنالجدّإنّ"ويقال:!حجرابنالحافظقال

قولهفيهنزلأنهحم!كـهعباسابنعنالضحاكطريقمنمردويهوابننُعيم

حديثمن.مردويهابن!ورواهتَفْتِنِّيوَلاَلِيائْذَنْيَقُولُمَنْوَمِنْهُمْ):تعالى

")8(.مبهمفيهمبسندجابرحديثومن،أيضاًضعيفبسند!عائشة

")9(.أعلمفالله،توبتهفحسنتتابإنهقيل"وقد:البرمم!عبدابنقال

وفيهالكبيروالأوسطفيالطبراني"رواه:وقالالمجمعفياليهثميوذكرها

عنهقالالحمّانيعبدالحميدبنويحيىا(")ْضعيفوهوالحمّاني،يّحيى

بنأحمدوقال،وغيرهمعينابنوثّقهوقد،الحديثمنكر"حافظ:الذهبي

فيترجمتهفيوتوسّعضعيفا)11(":النسائيوقالجهاراً.يكذبكان:حنبل

()12(.)التهذيب

وتعالىتباركاللّهذكركما،الغذربهذااعتذرمنالمنافقينمنأنولاريب

صحّلونعم.صعبقيسبنالجدّفيبنزولهاالجزملكن،السابقةالآيةفي

بيانمعإلاذكرهينبغيفلايصحلموهوأما،كلامفلابذلكالسند

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

(

)6/54(.التهذيبتهذيب

)6/126(.النبلاءأعلامسيرُ

)9/33(.النبوةدلائل

2(.1/03)الأصابة

الإصابة.بهامش2(1/55)الاستيعاب

03(.)7/الزوائدمجمع(

)2/522(.الضعفاءفيالمغني(

)(11/45.)2
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شهودهعلىمايدل)الإصابة(فيالجدّترجمةفيالحافظذكرقدبل.ضعفه

عماربنمعاويةطريقمنمندهوابنالطبراني"روى:فقال،الثانيةالغقبةبيعة

وماقيسبنجدّخاليحملني:قالجابرالزبيرعنأبيعنأبيهعنالدهني

رسولعلىوفدواالذينالأنصارمنراكباًالسبعينفيبحجرأرميأنّأقدر

قالقوي،وإسنادهالغقبة،بيعةفيالحديثفذكر،وسلمعليهاللهصلىالله

أبيبنعمرانّبنمحمدبهتفرّدعمار،بنمعاويةحديثمنغريب:مندهابن

لهروىعبداللّهبنومحمد،مسلملهماروىعماروأبوهومعاوية)13("ليلى

واحدكَلحجرابنووصف،سننهفيوالترمذيالمفرد،الأدبفيالبخاري

.صدوقأنه()التقريبفيمنهم

"ثقاتورجالهالثلاثةفيالطبراني"رواه:وقالجابرحديثالهيثميوذكر

الطبراني"رواه:وقالخالاي..."وأخرجني:جابر"قال:آخربلفظوأعقبه

قال:ديناربنعمروعنالبخاريفيالحديثوأصل)14(.الصحيحرجالورجاله

عبداللهأبوقال"العقبةخالايبي"شهد:يقول!اعبداللهبنجابرسمعت

آخرطريّقمنساقهثم.معرور"بنالبراء"أحدهما:عيينةابنقال)البخاري(

ابنقال.ا("الغقبة)ْأصحابمنوخالايوأبي"أنا:جابرقال:قالعطاءعن

بإسنادعسْاكرابنروىوقدر،مجازاًأخوالاًيُسموّنّالأمّ"وأقاربحجر:

راكباًالسبعينفيقيسبن)كذا(الحرّخاليحملنيقال:جابرعنحسن

لم"لكن:الحافظقالثمالأنصار.."من!اللّهرسولعلىوفدواالذين

يكنلمفكأنهالغقبة،أصحابفيقيسبنالحرّالسيرأهلمنأحديذكر

أعلم.واللّهالجدّ.:منمصحّفولعلهالحرّ،:هنااسمهوردكذا)16("أسلم

54(.0)5رقم)3/365(الحاكَمأخرجهنفسهوبالسند023(/1)الإصابة)13(

94(.،)6/48الزوائدمجمع1()4

)فتحالعقبةوبيعة،بمكة!النبيإلىالأنصاروفودباب،الأنصارمناقب،البخاري)15(

7/9.)21

)7/222(.الباريفتح)16(
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علىقيس،بنجدّ:قالوا؟سلمةيابنيسيّدكم"منْ:قالأنهضَ!عنهوصحَّ

رواه"الجموحبنعمروسيدكمبل؟البخلمنأدوىداءوأي:قال،نُبخِّلهأنا

للامامعزاهأنبعدوالمناوي)17(الغراقي،وصححه،المفرد()الأدبفيالبخاري

فلم،بالبخلبل،بالنفاقالجدّيتهموالمسلمةفبنو)18("والألبانيأحمد.

!ل!اللّهورسولذلك،منوحاشاهم،المنافقينمنرجلاًعليهمليسوِّدوايكونوا

أسخطتمفقدسيدكميكُإنّفإنهسيدنا،:للمنافقينتقولوا"لا:يقول

وابو،المفرد()الأدبفيوالبخاري،أحمدالإمامأخرجه"وجلعزربكم

والأرنؤوط)22(.)21(،والألباني2(،والغراقي)ْ)91(،النوويوصححهداود،

بنجابرعنالحديبيةيومالرضوانّبيعةفيصحيحهفيمسلمأخرجنعم

أخذوعمر،فبايعناه،مئةعشرةأربع"كنّا:قالعنهمااللهرضيعبداللّه

اختبأ،الأنصاريقيسبنجدّغيرفبايعناه،سمرةوهي،الشجرةنحتبيده

تابقدكانّفإن،وحرمانلهمنقصةهذهأنريبولا)23("بعيرهبطننحت

مانجبّفالتوبة-قولهوسبق،التضعيفعبدالبربصيغةابنذلكذكركما-

مسلموأخرجه.انفاقهأو،إيمانهضعفعلىدلالةفهييكنلموانّ،قبلّها

صاحبإلالهمغفوروكلكم:!اللّهرسولفقال"..:بلفظآخرموضعفي

واللّه:فقال،!اللّهرسوللكيستغفرتعال:لهفقلنافأتيناه،الأحمرالجمل

)تفسير.الصحيحإلىللحديثعزوهفيكثير!ابنالإماموهموقد036()6/القديرفيض)17(

2/363(.القران

بنلجابرالصذَيققالها،البخلمنادوأداءوأي:وجملة227.رقم،المفرُدالأدبصحيح)18(

والبحرين،عمانقصةباب،المغازيك،البخاري"خرُجه؟عنيتبخل:لهقاللما!هعبداللّّه

.8/59()فتح4383رقم

322.ص،الأذكَار)91(

2838.رقم،الإحياءأحاديثتخريج2(0)

371.رقم،الصحيحةالسْلسة)21(

.)2/352(المعادزادحاشية)22(

(.نووي/3)13)23(
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رجلوكانقال:.صاحبكملييستغفرأنمنإليّأحبضالتيأجدلأن

باسمه.التصريحالروايةهذهفيوليسله)24("ضالةينشد

بناتتغنموااغزوا:قال!النبيأن!ماعباسابنعنالطبرانيروى:فائدة

عزاللّهفأنزلبالنساء.ليفتنكمإنه:المنافقينمنرجلفقال،الأصفربني

أبووفيه"..:الهيثميقال.!تَفْتِنِّيوَلاَلِيائْذَنْيَقُولُمَنْوَمِنْهُمْ):وجل

2(".)ْضعيفهوهو،عثمانبنإبراهيمشيبة

...وحدهيمشيذرّأبااللهيرحم+2

علىذرّأبو"...وتلوّم:قالتبوكغزوةعنحديثهفي!إسحاقابنروى

رسولأثريتبعخرجثمظهرهعلىفحملهمتاعهأخذ،عليهأبطأفلما،بعيره

المسلمينمنناظرفنظر،منازلهبعضفيء!اللّهرسولونزل،ماشياًظَ!اللّه

رسولفقال،وحدهالطريقعلىيمشيالرجلهذاإن،اللهيارسول:فقال

ذر،أبوواللّههو،اللّهيارسول:قالواالقومتأملّهفلماذرّ"أبا"كن:صَ!الله

ويُبعث،وحدهويموت،وحدهيمشيذرّأبااللّه"رحم:ءَ!اللهرسولفقال

".وحده

سفيانبنبُريدة"فحدثني:بقولهأعقبهاثم،إسحاقابنذكرهاهكذا

قال:..."مسعودبنعبداللّهعنالقُرظي،كعببنمحمدعن،الأسلمي

:شاللّهرسولصدق:مسعودابنوقول،بالربذةذرّأبيوفاةقصةوذكر

)26(".وحدكوتُبعث،وحدكونموت،وحدك"نمشي

نأبعد،القصةضعفإلى)الإصابة)27((فيحجرابنالحافظأشاروقد

كانفان،ماعرفته"القُرظي(:العالية)المطالبفيوقال،إسحاقلابنعزاها

(.نووي)24()17/126

03(.)7/الزوائدمجمع)25(

(31)7/5الأنفالروض)26(

)4/65(.الإصابة)27(
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،إسحاقابنطريقمنالحاكمورواه)28(".منقطعفالحديثكعببنمحمد

"فيه:بقولهالذهبيوتعقّبه.يخرجاهولمالإسناد،صحيححديثهذا:قالثم

منقطعةمسعودابنعنكعببنمحمدروايةأنّيقصدولغلّه)92(".إرسال

شيخسفيانّبنبريدة:الكبرىالحديثعلّةلكنّ.حجرابنذكركما

العقيليوقال،متروك:الدارقطنيوقالنظر،فيه:البخاريقال،إسحاقابن

شعيبالشيخالحديثوضعّف3(.بليّةأْ:فقالحديثهعنأحمدسئل:

منعشرالثانيالمجلدطُبعثم)31(.الذهبيلسيرتخريّجهفيالأرنؤوط

الحديث!الألبانيالشيخوإعلال،الحديثهذاوفيه(الضعيفة)السلسلة

"قد:الشيخقالفقدمسعودوابنالقرظيبينالانقطاعأما،الأسلميببريدة

فالأولى،منهالقرظيسماعقويبإسناد2(1611)التاريخفيالبخاريروى

)32(".ببريدةإعلاله

حسنإسناد":قالثم،تاريخهفيأوردهاحم!كثيرابنالحافظأنّوالغجيب

"وفيقال:الزادفيذكرهالمامم!هالقيمابنالإمامأنّحينفي)33(".يخرجوهولم

إسنادهاوحسّن،لهامغايرةحبانابنعندروايةذكرثمنظر"القصةهذه

3(.السْند")مضطرب"ضعيف:قالالألبانيلكنالأرنؤوط)34(.

8(

.(

1(

3(

4(

5(

(

)16/484(.المحققة1()4/16العاليةالمطالب2(

يزيد.إلىبُريدةمنإسحاقابنشيختصخفوفيه)3/52(.المستدرك2(

/433(.1)التهذيبتهذيب3(

)2/57(.النبلاءسيرأعلام3(

5531.:رقم،الضعيفةالأحاديثسلسلة3(

.سفيانعنبُريدة:وفيه)5/9(والنهايةالبداية3(

53(.)3/4المعادزاد3(

.181ص،الضمآنمواردضعيف3(
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الفمرار:مسجدبتحريقم!أمره3-

بلد،أوانّبذينزلحتىتبوكا[من!اللّهرسولأقبلثم:إسحاقابنقال

أتوهكانواقدالضرارمسجدأصحابوكان،نهارساعةالمدينةوبينبينه

العلّةلذيمستداًبنيناقدإنااللّهيارسول:فقالوا،تبوكإلىيتجهزوهو

فيه،لنافتصليتأتينا،أنتحبّهـانا،الشاتيةوالليلةالمطيرةوالليلةوالحاجة

شاءإنقدمناولو،!ل!قالكماأو.شغلوحال،سفرجناحعلىإني:فقال

فيه.لكمفصلينالأتيناكم،اللّه

الدُّخشمبنمالك!ل!كاللّهرسولفدعاالمستد،خبرأتاه،أوانبذينزلفلما

بنيأخاعدي،بنعاصمأخاهأوعدي،بنومعنعوف،بنسالمبنيأخا

،وحرقاهفاهدماه،أهلهالظالمالمسجدهذاإلىانطلقا:فقال،الغجلانّ

الدخشم،بنمالكرهطوهم،عوفبنسالمبنيأتياحتىسريعينفخرجا

أهله،إلىفدخل،أهليمنبنارإليكأخرجحتىأنظرني:لمعنمالكفقال

وفيهدخلاهحتىيشتدانخرجاثم،ناراًفيهفأشعل،النخلمنسعفاًفأخذ

)وَالذِينَ:مانزلالقرآنّمنفيهمونزل،عنهوتفرقواوهدماه،فحرقاه،أهلّه

الفهَحَارَبَلِمَنْوَإِرْصَادًاالْمُؤْمنِينَبَيْنَوَتَفْرِيقًاوَكُفْرًاضِرَارًامَسْجِدًااتَّخَذُوا

لَكَاذِبُوزكَهـ.إِنَّهُمْيَشْهَدُوَالفَهُالْحُسْنَىإِلاأَرَدْنَاإِنْوَلَيَحْلِفُنَّقَبْلُمِنْوَرَسُولَهُ

.)36(".رجلاً...عشراثنىبنوهالذينوكان.القصةآخرإلى

لكن.إسنادبدونإسحاقابنعنهشامابنرواه"ضعيف:ووالألبانيقال

رومانّبنويزيدالزهريعنإستاقابنالتفسيرعنكثيرءابنذكره

مرسلاً)37(".وغيرهمقتادةبنعمروبنوعاصمبكرأبيبنوعبدالله

يصح)38(".إسنادهأرىوما،السيرُةكتبفي"مشهور:)الإرواء(فيوقال

32(.32-12)7/الأنفالرُوض)36(

.415ص،السْيرُةفقهتخريج)37(

37(.0)5/العليلإِرواء)38(

)921(



يثبتولمشاعما

ذُكرومنالزهريعنإسحاقابنعن)93(تفسيرهفيذكرهاكثير!وابن

)البدايةجؤأماسند.بدونإسحاقابنسيرةفيأنهاحينفي،أنفاًمعه

التفسيرعلىأحالوانما،إسحاقلابنسنداًيذكرفلم4(()ْوالنهاية

حدثنا:قال،المثنى"حدثنى:الخبرفقالهذاتفسيرهفيالطبريروىوقد

وهمضِرَارًا!مَسْجِدًااتَّخَذُوا!وَائذِينَ:قوله،عباسابنعنعليعن،معاوية

مسجدكم،ابنوا:عامرأبولهمفقال،مسجداًابتنواالأنصارمنأناس

،الرومملكقيصرُإلىذاهبفإني،وسلاحقوةمناستطعتمبماواستعدوا

مسجدهم،منفرغوافلّما،وأصحابهمحمداًفأُخْرِجُ،الروممنبجندفاتي

فيه،تصليأنفنحب،مسجدنابناءمنفرغناقد:فقالوا،!النبيأتوا

عَلَىأُسِّسَئمَسْجِدٌأَبَدًافِيهِتَقُمْ)لاَ:فيهاللهفأنزل،بالبركةلناوتدعوا

الْقَوْمَيَهْديلاَ)وَاللّّهُ:قولهإلىفيه!تَقُومَأَنأَحَقُّيَوْمٍأَوَّلِمنْالتَّقْوَى

يالظالِمِيزَكهـ)41(.

صدوق،صالحبنعبداللهفيهأنمع-إسنادهبحسنالقولالخبرعلىوهذا

أبيبنوعلي،أوهاملهصدوق،صالحبنمعاويةعنهوالراوي،الُغلّطكثير

"علىإسحاقابنروايةفيالذيالتفصيلفيهليس-عباسابنيدركلمطلحة

هاجرلمامكةإلىخرجقدفإنه،مشكلفيهالفاسقعامرأبيذكرأن

الطائف،إلىخرجمكة،شاللهرسولافتتحفلّما،المدينةإلىشاللهرسول

غريباً)42((.وحيداًطريداًبهافماتالشامإلىخرج،الطائفأهلأسلمفلما

)93(.)2/938(

.)5/21()04(

.801:الآية،التوبةتفسيرُسورة41()

5(.54-9)3/48المعادزاد:انظر(4)2

(022)



يثبتولمشاعما

الضرارمسجدمنالدخانرأبتقال:عبداللّهبنجابرعنالحاكمأخرجلكن

حرق،دوناللّهبأمرانهارالمسجدفلعل)43(،الذهبيووافقهوصححهانهار.حين

أعلم.واللّه

.)4/638(الحاكممستدرك)43(

(221)-



يثبتشاءولمما

الصلاةعنهميضعأنثقيفاشتراط

عنسلّمةبنحماد"حدثنا:قالعفانحدثنا:مسندهفيأحمدالإمامقال

رسولعلىقدمواثقيفوفدأنالعاصأبيبنعثمانعنالحسنعنحميد

لاأنتالنبيعلىفاشترطوا،لقلوبهمأرقّليكونالمسجدفأنزلهمشاللّه

"إن:فقالقال.غيرهمعليهميستعملولا،ولايُجَبُّواولايُعشرُوايُحشروا

صِ!:النبيوقال،غيركمعليكميستعملولاولاتعشروالاتحشرواأنلكم

.فيه)1("لاركوعدين"لاخيرفي

"وقد:المنذريقال،()الدلائلفيالبيهقيطريّقهومن،داودأبووأخرجه

ابنوذكره)2("العاصأبيبنعثمانّمنيسمعلمالبصريالحسنإنّقيل

أحمدالإمامسندعنوقال،الألبانيوضعّفهسند)3(.بدونالسيرةفيإسحاق

ردهفيوقالعنعنه)4("وقد،مدلّسالحسنلكنثقات"رجاله:داودوأبي

لمأنه،)التهذيب()6(فيالحافظذكروقد(")ْمنقطع"إسناد:البوطيعلّى

ممطفه.الغاصأبيبنعثمانمنيسمع

له.والنفيرالجهادفيالحشر"معناه:الخطابيقاللايُحشروا()أن:قوله

الواجبة.الصدقةأرادواوقيل،أموالهمعشريؤخذلاأي)ولايُعشروا(

مقدمهعلّىالإنسانيكبّأنّالتجبيةأصلولايصلوا،أيالايجبُّوا(وقوله

.)7("مؤخرهويرفع

2(.21/70)الربانيالفتح1()

)8/267-268(.المعبودعون)2(

)7/334(.الأنفالرُوض)3(

)6/803(.)9431(الضعيفةالسلسلةفيوكَذا417()صالسيرةفقهتخريج)4(

37.ص،والسيرةالنبويالحديثعندفاع)5(

)2/264(.التهذيبتهذيب)6(

)8/268(.المعبودعون)7(

(222)



يثبتولمشاعها

أبوقال،آخرطريقمنجهادولاعليهملاصدقةأناشتراطهمصحّوقد

سألت:قالوهبعن...إسماعيلأخبرناالصبّاحبنالحسنحدثنا:داود

لاصدقةأنضِ!النبيعلىاشترطتْ:قالبايعتْ؟إذْثقيفشأنعنجابراً

إذاويجاهدون"سيتصدقون:يقولذلكبعدظَ!النبيسمعوأنهولاجهاد،عليها

بعد)الصحيحة(فيالألبانيوأورده.المنذريعنهسكتوالحديثأسلموا)8("

الحديث...جابراًسألت:الزبيرقالأبوحدتتالهيعةابنعنلأحمدعزاهأن

وقد،نفسهفيثقةفهولهيعةابنفيهكانوان،قويإسناد"وهذا:وقال

وذكر"داود..أبوفأخرجه،غيرهطريقمنالحديثبمجيءحفظهسوءأمناّ

وحسنه)9("ثقاتكلّهمرجالهصحيحإسناد"وهذا:قالثمالمتقدمالحديث

تخريجهفيالأرناؤوطالقادروعبدا(للزاد)ْتخريجهفيالارناؤوطشعيب

()11(.الأصول)جامعأحاديث

)8/265-267(.المعبودعون)8(

)1888(.رقم،الصحيحةالأحاديثسلسْلة)9(

5(.)3/99المعادزاد(1.)

(11)8/4(14).

(323،)
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يثبتولمشاع

لمراجعواالمصادر

الأولى،الطبعة،القبلةدار،الظاهريترابأبو،المصطفىهجرةلقصةالمقتفىالأثر

العراقيالحافظأجوبةويليه..،تلامذتهبعضأسئلةعلىحجرابنالحافظأجوبة

أضواء،القشقريعبدالرحيم:ودراسةتحقيق،حجرابنالحافظتلميذهأسئلةعلى

.1424،الأولىالطبعة،الرياض،السلف

الدراساتمركز،السعودسليماند.:ودراسةوتحقيقجمع،الهجرةأحاديث

.1414،الأولىالطبعة،بريطانيا-برمنجهام،الإسلامية

الطبعة،سلاميالإالمكتب،الألبانيالدينناصرمحمد،وبدعهاالجنائزأحكام

.6014،الرابعة

المكتب،الألبانيالدينناصرمحمد،السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء

.5014،الثانية،الطبعةالإسلامي

،بيروت،الترييةمكتبدار،بديوييوسف:تحقيق،وسلمعليهاللةصلىالنبيأزواج

5014.

الكتابدار،عبدالبربنيوسف(أبوعمرالإصابة)بهامشالأصحابأسماءفيالّاستيعاب

الطبعة(وتاريخرقمدون)بيروت،العربي

.بيروت،العربيالكتابدار،العسقلانيحجربنأحمد،الصحابةتمييزفيالإصابة

،بيروت،للملايينالعلمدار،الرركليالدينخير،...تراجمقامّوس،الأعلام

.8491،السادسةالطبعة

دار،السنيدعبداللةبنفهد،الرجالفيبازابنعبدالعزيزالشيخسماحةأقوال

.1422،الأولىالطبعة،الرياض،الوطن

أحمد:تأليف،كثيرابنللحافظ،الحديثعلوماختصارشرحالحثيثالباعث

.3014،الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،شاكر
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16

17

18

21

22

23

24

25

يثبتماشاءولم

الله،زينالرحمنمحفوظ:تحقيقبكرالبزار،أبيللإمامالبزار()مسندالزخّارالبحر

الأولى.الطبعة،والحكمالعلوممكتبة،القرآنعلوممؤسسة

الدّينناصرمحمد:تحقيق،عبدالسلامبنالعزّ،الرسولتفضيلفيالسُّولبداية

.6014،الرابعةالطبعة،الإسلاميالمكتب،الألباني

الطبعة،بيروت،المعارفمكتبة،كثيرابنإسماعيلالحافظ،والنهايةالبداية

.4014،الخامسة

الملقّن،ابنللإمام،الكبيرالشرحفيالواقعةوالاَثارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدر

.1425،الأولىالطبعة،الثقبةا،الهجرةدار،...و.الغيطأبومصطص:تحقيق

مكتبة،الياميضيدان،(المدينةوثيقة)الوثيقةعلىالحكمفيالحقيقةبيان

.8014،الأولىالطبعة،الرياض،المعارف

،تدمريعمر:تحقيق،الذهبيالحافظ،والأعلامالمشاهيرووفياتالإسلامتاريخ

.9014،الثانيةالطبعة،بيروت،العربيالكتابدار

الطبعة،الرياض،طيبةدار،العمريأكرمد.:تحقيق،خياطبنخليفةتاريخ

.5014،الثانية

.7014،الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الطبريتاريخ

الفاروق،هللصلاح:تحقيق،خيثمةأبيابنبتاريخالمعروفالكبيرالتاريخ

.1424،الأولىالطبعة،القاهرة،للنشرالحديثة

،القاهرة،تيميةابنمكتبة،المباركفوري،الترمذيجامعشرحالأحوذيتحفة

.7014،الثالنةالطبعة

:استخراج،والزبيديالسبكيوابنللعراقي،الدّينعلومإحياءأحاديثتخريج

.8014،الأولىالطبعة،الرياض،العاصمةدار،الحدادمحمد

الزيلعي،للحافظ،للزمخشريالكشّافتفسيرفيالواقعةوالآثارالأحاديثتخريج

،1414.الأولى،الطبعةالرياض،خزيمةابندار،الطبيشيفهدبنسلطان:بةاعتتى

.،1014بيروت،الفكردار،كثيرابنللحافظ،العظيمالقزآنتفسير

5913.،الثانيةالطبعة،بيروت،المعرفةدار،حجرابنللحافظ،التهذيبتقريب
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يثبتولمشاعما

،الحسابطريقمنوالشهورالسنينمبادىءلمعرفةالألبابذويلإرشادالأزمانتقويم-26

.5014،الأولىالطبعة،الرياض،الأهليةالمطايع،السليمعبداللة

ابنمكتبة،حجرابنللحافظ،الكبيرالرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص-27

الطبعة(وتاريخرقمدون)القاهرة،تيمية

مكتبةتوزيع،عبدالبرابنللحافظ،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد-28

الطبعة(وتاريخرقمدون).النبويةالمدّينة،الأوس

رقمدون.)بيروت،العلميةالكتبدار،النوويللإمام،واللغاتالأسماءتهذيب-92

الطبعة(وتاريخ

فيالنظاميةالمعارفدائرةمؤسسةمطبعة،حجرابنللحافظ،التهذيبتهذيب-03

.1325،الأولىالطبعة،الهند

مؤسسة،السعديعبدالرحمنالشيخ،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير-31

.1417،الثالثةالطبعة،الرسالة

،بيروت،الفكردار،الجزريالأثيرلابن،الرسولأحاديثفيالأصولجامع-32

.5014،الأولىالطبعة

السلفي،حمدي:تحقيق،العلائيللحافظ،المراسيلأحكامفيالتحصيلجامع-33

.7014،الثانيةالطبعة،بيروت،الكتبعالم

بجهازخاصةطبعة،الثانيةالطبعة،الرياض،السلامدارطبع،،الترمذيجامع-34

1421.،الوطنيبالحرسوالتوجيهالإرشاد

الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،القرطبيللإمام،القرآنلأحكامالجامع-35

.8014،الأولى

إحياءدار،الرازيحاتمأبيبنعبدالرحمنمحمدأبيللإمام،والتعديلالجرح-36

.بيروت،العربيالتراث

الرياض،الرشددار،القيمابنللإمام،الشافيالدواءعنسأللمنالكافيالجواب-37

الطبعة(وتاريخرقم)دون
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يثبتولمشاعما

الرسالة،مؤسسة،النوويللإمام،الإسلاموقواعدالسننمهماتفيالأحكامخلاصة-

.1418،الأولىالطبعة،بيروت

،بيروت،الكتبعالم،المقريزي،المفيدةالأعيانتراجمفيالفريدةالعقوددرر-

.1412،الأولىالطبعة

فقه:كتابهفيالبوطيالدكثورجهالاتعلىالردفيوالسيرةالحديثعندفاع-

رقمدون)دمشق،الخافقينمكتبةمنشورات،الألبانيالدينناصرمحمد،السيرة

الطبعة(وتاريخ

العاصمة،دار،الحميدمساعد:تحقيق،الأصبهانيالقاسمأبيللإمام،النبوةدلائل"+

.1412،الأولىالنشرة،الرياض

.8014،الأولىالطبعة،القاهرة،للتراثالرياندار،البيهقيللإمام،النبوةدلائل-

1411.،الرحمةّدار،المباركفوريالرحمنصفي،المختومالرحيق-

تحقيق:،السهيليللإمام،هشاملابنالنبويةالسيرةشرحفيالأُنُفالروض-

.0141،الأولىالطبعة،القاهرة،تيميةابنمكتبة،الوكيلعبدالرحمن

السابعة،الطبعة،الرسالةمؤسسة،القيمابنللإمام،العبادخيرهديفيالمعادزاد-

الكتبدار،الصالحييوسفبنمحمد،العبادخيرسيرةفيوالرشادالهدىسُبل-

.1414،الأولىالطبعة،بيروت،العلمية

.الرياض،المعارفداريم،الإسلاميالمكتب،الألباني،الصحيحةالأحاديثسلسلة-

،المعارفدارثم،سلاميالإالمكتب،الألباني،والموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة-

.الرياض

بجهازخاصةطبعة،الثانيةالطبعة،الرياض،السلامدارطبع،داوودأبيسنن-

.1421،الوطنيبالحرسوالتوجيةالإرشاد

بجهازخاصةطبعة،الثانيةالطبعة،الرياض،السلامدارطبع،ماجهابنسنن-

.1421،الوطنيبالحرسوالتوجيةالإرشاد

.1413،بيروت،المعرفةدار،البيهقيلامام،الكبرىالسننا+

(227)



يثبتولمشاعما

الإرشادبجهازخاصةطبعة،الثانيةالطبعة،الرياض،السلامدارطبع،النسائيسنن-52

1421.،الوطنيبالحرسوالتوجيه

.6014،الرابعةالطبعة،الرسالةمّؤسسة،الذهبيللإمام،النبلاءأعلامسير-53

ورقم،نشردار)دون،1014،اللهحميدّمحمد:تحقيق،إسحاقابنسيرة-54

الطبعة(

دار،طرهونيبنرزقبنمحمد،الذهبيةالسيرة:المسمّاة،النبوبةالسيرةصحيح-55

.0141،الأولىالطبعة،القاهرة،تيميةابن

،1412.النبؤية،المدينةوالحكمالعلوممكتبة،العمريد.أكرم،الصحيحةالنبويةالسيرة-56

فيصلالملكمركز،اللهرزقمهديد.،الأصليةالمصادرضوءفيالنبويةالسيرة+57

.1412،الأولىالطبعة،الإسلاميةوالدراساتللبحوث

الطبعة،الرياض،الرشد"مكتبة،العودةفهدبنسلماند.،المرامبلوغشرح-58

.1427،الثانية

،الرياض،الوطندار،العثيمينصالحبنمحمدالشخ،الصالحينرياضشرح-95

.1415،الأولىالطبعة

سعيد،همامماهرد.:ودراسةتحقيق،رجبابنللإمام،الترمذيعللشرح-06

.7014،الأولىالطبعة،الأردن،المنارمكتبة

الصدّيق،دار،الألبانيالدينناصرمحمدّ،البخاريللإمامالمفردالأدبصحيح-61

.1415،الثانيةالطبعة،الجبيل

الرسالة،مّؤسسة،الأرنؤوطشعيب:تحقيق،بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح-62

.1418،الثالثةالطبعة

بجهازخاصةطبعةَ،الثانيةالطبعة،الرياض،السلامدارطبع،البخاريصحيح-63

.1421،الوطنيبالحرسوالتوجيهالإرشاد

،الرياض،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،الألباني،الترمذيجامعصحيح-64

.9014،الأولىالطبعة
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72

173

74

75

176

117

118
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سلامي،الإالمكتب،الألبانيالدينناصرمحمد،وزيادتهالصغيرالجامعصحيح-

.2014،الثالثةالطبعة

.7014،الأولىالطبعة،الألبانيالدينناصرمحمدّ،ماجةابنسننصحيح-

.1421،الأولىالطبعة،عَمّان،الإسلاميةالمكتبة،الألباني،النبويةالسيرةصحيح-

بجهازخاصةطبعة،الثانيةالطبعة،الرياض،السلامدارطبع،مسلمصحيح-

.1421،الوطنيبالحرسوالتوجيةالإرشاد

،1415.الأولى،الطبعةبيروت،العلميةالكتبدار،والسنوسيالأُبيشرح،مسلمصحيح-

وتاريخرقمدون)بيروت،العربيالتراثإحياءدار،النوويبشرح،مسلمصحيج-

الطبعة(

،القدسدارمكتبة،الوادعيمقبل،الصحيحينفيليسمماالمسندالصحيح-

.1411،الأولىالطبعة،صنعاء

الطبعة،الرياض،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،الألباني،النسائيسننصحيج-

.9014،الأولى

.،9913الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب،الألباني،وزيادتهالصغيرالجامعضعيف-

بنعبداللةبنموفق:وتحقيقدراسة،الدارقطنيللإمام،والمتروكونالضعفاء-

.4014،الأولىالطبعة،الرياض،المعارف،مكتبةعبدالقادر

الطبعة،الرياض،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،الألبانيداودأبيسننضعيف-

.1412،الأولى

،الرياض،الصميعيدار،الألباني،حبانابنزوائدإلىالظمآنمواردضعيف-

.1422،الأولىالطبعة

ومحمود،الحلوعبدالفتاح:تحقيق،السبكيالدينتاج،الكبرىالشافعيةطبقات-

(!!الطبعةوتاريخرقم)دونالعربيةالكتبإحياءدار،الطناحي

.1412،القاهرة،تيميةابنمكتبة،سعدلابنالكبرىالطبقات-

.9913،الثالثةالطبعة،بيروت،الفكردار،داودأبيسننشرحالمعبودعون-
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يثبتولمشاعما

سيدابنمحمدالفتحأبيللحافظ،والسيروال!ثعمائلالمغازيفنونفيالأثرعيون-.8

دارمكتبة،مستوالدينومحيي،الخطراويالعيدمجمد:تحقيق،اليعمريالناس

.1413،الأولىالطبعة،دمشق،كثيرابندار،النبويةالمدينة،التراث

.0141،الأولىالطبعة،الدمام،الجوزيابندار،العودةسلمان،الأولونالغرباء-81

الشعخ:عليةعلق،العسقلانيحجرابنالحافظ،البخاريصحيحبشرحالباريفتح-82

الطبعة(وتاريخرقمدون)المعرفةدار،بازبنعبدالعزيز

البنا،عبدالرحمنأحمد،الشيبانيحنبلبنأحمدالإماممسندلترتيبالريانيالفتح-83

تاريخ(دون)الثانيةالطبعة،العربيالتراثإحياءدار

دراسة،المناويللإمام،البيضاويالقاضيتفسيرأحاديثبتخريجالسماويالفتح-84

.9014،الأولىالنشرة،العاصمةدار،السلفيعالمنذيربنمجتبيأحمد:وتحقيق

دار،الشوكانيللإمام،التفسيرعلممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامّعالقديرفتح-85

الطبعة(وتاريخرقمدون)بيروت،المعرفة

الصفا،دار،كثيرابنللحافظ،وسلمعليةاللهصلىالرسولسيرةفيالفصول-86

،0141.الأولىالطبعة،القاهرة

ابندار،عباساللهوصي:تحقيق،حنبلبنأحمدللإمام،الصحابةفضائل-87

.0142،الثانيةالطبعة،الدمام،الجوزي

دار،الألبانيالدينناصرمحمد:أحاديثةخرّج،الغزاليمحمد،السيرةفقه-88

.7014،الثالثةالطبعة،دمشق،القلم

الثانيةالطبعة،جدة،والنشرللطباعةالعلمدار،قطبسيد،القرآنظلالفي-98

.6014،عشرة

دار،الجوزيابندار،العثيمينصالحبنمحمد،التوحيدكتابعلىالمفيدّالقول-09

.1418الأولىالطبعة،العاصمة

العلمية،الكتبدار،الذهبيللإمام،الستةالكتبفيروايةلهمنمعرفةفيالكاشف-19

.3014،الأولىالطبعة
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الطبعة،بيروت،العربيالكتابدارالأثير،ابنعليللإمام،التاريخفيالكامل-29

.5014،الخامسة

رقمدون)بيروت،صادردار،منظوربنمحمدالفضلأبيللإمام،العربلسان-39

(!الطبعةوتاريخء

تاريخ،دون)الثانيةالطبعة،الإسلامّيالكتابدار،حجرابنالحافظ،الميزانلسان-14

.2014،الثالثةالطبعة،الهيثميبكرأبيبنعليللحافظ،الزوائدمجمع-59

محمد،وابنهقاسمبنعبدالرحمنجمع،تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع-69

الحرمين.رئاسةبإشرافطُبع

محمد،وتحقيقبحث،ورسالةمنهج،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمحمد-79

.5014،الأولىالطبعة،دمشق،القلمدار،عرجونالصادق

ابنللعلامة،الحاكمعبداللهأبيمستدركعلىالذهبيالحافظاستدراكمختصر-89

العاصمة،دار،الحميّدسعدد.و،اللحيدانحمدد.:ودراسةتحقيق،الملقّن

1411.،الأولىالنشرة

حجر،بنللحافظ،أحمدومسندالستةالكتبعلىالبزارمسندزوائدمختصر-99

.1412،ألأولىالطبعة،الثقافيةالكتبمؤسسة

،التراثدار،شاكرأحمد:تحقيق،حزمابنعليمحمدأبيللإمام،المحلى-001

(!الطبعةوتاريخرقمدون)القاهرة

.1411،بيروت،العلميةالكتبدار،الحاكمللإمام،الصحيحينعلىالمستدرك-101

للطباعةالمعارفدار،شاكرمحمدأحمد:تحقيق،حنبلبنأحمدللإمامالمسند-201

الطبعة(رقمدون)1368،بمصروالنشر

عبداللةد.:إشراف،الأرنؤوطشعيب:تحقيق،حنبلبنأحمدللإمامالمسند-3.1

.1417،الأولىالطبعة،الرسالةمّؤسسة،التركي

1421.،الأولىالطبعة،العلميةالكتبدار،الصنعانيعبدالرزاقللإمام،المصنّف-4.1

العسقلاني،حجربنأحمدللحافظ،الثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب-501

وتاريخ(رقمدون)مكة،لبازعباستوزيع،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق
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المحققة،الن!سخة،حجرابنللحافظ،العمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب-601

.9141الأولىالطبعة،الغيثدار،العاصمةدار،الشـريسعد.د:تنسيق

!(الطبعةوتاريخرقم)دونبيروت،الكتبعالم،الواقديعمربنمحمدّ،المغازي-701

العلمية،الكتبدار،القاضيحازم:تحقيق،الذهبيللإمام،الضعفاءفيالمغني-801

.1418،الأولىالطبعة

الأولى،الطبعة،المنارةدار،مكيمجد:جمعها،الطنطاويعليالشيخمقدمات-901

1418.

سالم،رشادمحمد.د:تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ،النبويةالسنةمنهاج-.11

.9014،الثانيةالطبعة،القاهرة،تيميةابنمكتبة

العلمية.الكتبدار،الهثيميللإمام،حبانبنوائدزإلىالظماَنموارد-111

الأولى،،الطبعةالرياض،المسلمدار،دمشقيةعبدالرحمن،السنةأهلموسوعة-112

1418.

الحديث،دار،عبدالباقيفؤادمحمدترقيم،أنسبنمالكللإمام،الموطأ-113

1413.،الثانيةالطبعة،القاهرة

رقمدون)بيروت،المعرفةدار،الذهبيللإمام،الرجالنقدفيالّاعتدالميزان-114

إ(الطبعةوتاريخ

وتاريخرقمدون)،الحديثدار،الزيلعيللحافظ،الهدايةلأحاديثالرايةنصب-115

الطبعة(

معبد،أحمدد.:تحقيق،الناسسيدلّابن،الترمذيجامعشرحفيالشّذيالنفح-116

.9014،الأولىالنشرة،العاصمةدار
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لفهرسا

المقدمة

وسلم.عليهاللهصلىالشريفميلادهتحديد

.الأولربيعفي،القيلعامأنهعلىالجمهور-

لهميلاداًالأولربيعمنعشرالثانييومثبوتعدم-

وسلم.عليهاللّهصلى

عليهاللّهصلىميلادهأنّعلىالقلكيينمنالمحققون-

.الأولربيعمنالتاسعليلةأو،التاسعيوموسلم

منفيهاوما،الموالدلأحدالمقريزيالمؤرخينقلهوصف-

.منكرات

.جدّّهفراسعلى-صغيروهو-وسلمعليةاللهصلىجلوسة

.غلاموهووسلمعليهاللهصلىبهالّاستسقاء

مدحفيطالبأبيقصيدةعلىكثيرابنثناء-

أفحلبأنهالهاووصْقة،وسلمعليهاللهصلىالرسول

السبع.المعلّقاتمن

.الفجارحربفيوسلمعليهاللهصلىاشتراكه

الجاهلية.فيالعربفجاراتوعدد؟بذلكسُميتلمَ-

بها.وسلمعليةاللهصلىزواجةعندعنهااللهرضيخدّيجةعمرُ

الأربعين.فيكانعمرهاأنّيثبتلم-

.أيامثلاثةلرجلانتظاره

عنة.اللهرضيلعليّوسلمعليةاللهصلىإعالته

عنهما.اللهرضيخديّجةبعدإيماناًالناسأولّعليّ-

14

16

17

18

18

02

21

22
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حارثة.بنزيدسبيقصة

.الجبالشواهقمنالتردّيمحاولة

.والإرسال،الشذوذ:علتانوفيها

خديجة.عندوسلمعليهاللهصلىالنبيجبريلمجيء

.سنواتبثلاثالسربةالدعوةتحديد

...يساريفيوالقمريمينيفيالشمسوضعوالو

عليهاللهصلىمحمدبدلالوليدبنعمارةطالبأبيعلىقربشعرضُ

وسلم.

أبياستمرارمنالحكمةكثيرعنابنقالهما-

قومه.دينعلىطالب

طالب.لأبيلاستغفرُناالنهيلولا:وقوله

إلهك؟الجُعلأهذا

وسلمعليهاللهصلىالرسوللقيهماعظيممن-

قريش.أذىمنوأصحابه

؟هذاجوارأيعبدمنافبنييا

جحش.بنعبيداللهردّةدعوى

تثيت.لاشهرتهارغمالقصة-

.الزهريمراسيلعلىالكلام-

وسلمعليهاللّهصلىنكاحهفيالصحيحةالأحاديث-

جحش.بنعييداللهلردةذكرفيهاليسحيييةبأمّ

.كانماعلىكانمابقاءالأصل-

وسلمعليهاللْهصلىاللهلرسولأوصىجحشابن-

موته.قيل
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37
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41
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42



تنصّر؟هلعمروبنالسكران

الأراشي.قصة

جهل.لأبيعرضالذيالفحل

حدّثمنيذكرُلمإذاإسحاقابن:البيهقيقول-

به.يُفرحلمعنه

وسلمعليهاللّهصلىوعيدهمنالشيخانأخرجهما-

جهل.لأبي

لعقبةمثلهيقعولم،جهلأبيحقّفيالأمرشُدّدلمَ-

مُعيط؟أبيبن

سنة،آلهتهموسلمعليةاللهصلىاللهرسوليعبدأنقريشعرضُ

سنة.إلههويعبدوا

.حمزةإسلامقصة

يثبتولمشاعما

44

46

48

94

94

51

52

عمر.إسلامقصة

تثبت.لمأنهاإلاّطُرقهاوتعدّدالقصةشهرُةرغم-

خبر:عمرإسلامقصةعنعبدالبربقولهابنمراد-

حسن.

؟بالفاروقعمرلقّبمنأولمن

."بعمرالإسلامأعزّاللهم"

الغرانيق.قصة

القصة.بطلان-

إسلامبلغهملماالحبشةمهاجرةرجوعصحّهل-

قريش؟

.المغيرةبنالوليدجوارفيمظعونبنعثمان

54

54

95

95

61

61

61

63
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بالبقيع.دُفنمنأولمظعونبنعثمانأنيثبتلم-

.بعدّّاسولقاوه،الطائفمنخروجةبعدّوسلمعليهالنهصلىدعاوه

واللقاء،الدعاءدون،الصحيحينفيالقصةأصل-

.بعداس

.الحزنعام

التسمية.أطلقمنأول

ماالحوادثمنوسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىمرّ

وخديّجة.طالبأبيوفاةمنأشدّهو

علانيةالخطاببنعمرهجرة

.الفاروقشجاعةينافيلاالقصةضعف

منغيرهمثل-هاجرعنهاللّهرضيعمرأنالصحيح

سرّاً.-الصحابة

الندوةدارمؤامرة

تثبت.لمالمؤامرةفيومشاركتهإبليسمجيء

.الهجرةحادثفيتساؤلات

الغارإلىبالطعامأسماءمجيء

الصحيح.فيلمامخالفةإسحاقابنرواية-

وسلمعليهاللّهصلىالرسولطعامكانأينمن-

الغار؟فيوصاحبه

الغارفمعلىالحماموبيْضالعنكبوتنسيج

الغار؟فمعنالمشركينصرفالذيما-

القصة.هذهفيعثيمينابنالشيخرأي-

إليّالبلادأحبّمنأخرجتنيإنكاللهم":حديث-

...فأسكني
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البرّ.عبدابنالإمامإنصافمن-

كسرىبسواريسراقةوعد

عليناالبدرطلع

-؟صحّلو-النشيدهذاكانمتى

.سندهيصحّلمشهرتهعلىالنشيد

عليهاللّهصلىاللهرسولالمدينةأهلاستقبلبمَ

وسلم؟

سيرته.فيالنشيديُوردلمإسحاقابن

يثبتولمشاعما

-

85

87

87

88

98

(اليهودمعالمعاهدّة)المدينةميثاق

؟واحدةأموثيقتانّهماهل-

مؤرخولا،النووييذكرهالماليهودمحالمعاهدة-

الذهبيالإسلام

كتاباًاليهودمحكتبوسلمعليهاللّهصلىأنهصحّ-

.الأشرفبنكعبمقتلبعد

بقيت.ماعداوته

إلىبحاجةليست،وحسدهموحقدهميهودعداوة

الضعيف.الأثرهذامثل

عشرةبيآمنلو":وسلمعليهاللّهصلىبقولهالمراد
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