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محمد بن عمر الواقدي ومنهجه في المغازي

مولى  الواقدي  الله  عبد  أبا  ويكنى   ، ينِيُّ دِ الْمَ واقد  بن  عمر  بن  محمد 
لبني سهم من أسلم، وكان قد تحول من المدينة، فنزل بغداد وولي القضاء 
وكان  سنين،  أربع  المهدي  بعسكر  المؤمنين  أمير  هارون  بن  الله  لعبد 
عالما بالمغازي والسيرة والفتوح وباختالف الناس في الحديث واألحكام 
استخرجها  كتب  في  ذلك  فسر  وقد  عليه،  اجتمعوا  ما  على  واجتماعهم 

ووضعها وحدث بها.١
اهتم الواقدي بجمع الروايات في علموم القرآن والفقه والسيما اشتغل 

بالمغازي وتاريخ اإلسالم والطبقات، ولهذا سمي «مؤلف تاريخ الفتوح»
ويصف ابن حجر العسقالني الواقدي بأنه أحد األعالم، وقاضى العراق 

وبغداد ومتروك مع سعة علمه.٢
املعروف  البغدادي  البرصي،  بالوالء،  اهلاشمي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو    ١
بابن سعد (املتوىف: ٢٣٠هـ)، الطبقات الكرب، املحقق: إحسان عباس، بريوت: دار 
بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  ٤٢٥؛  ص.   ،٥ جـ.   ،١٩٦٨ األوىل،  الطبعة:  صادر، 
هبة اهللا املعروف بابن عساكر (املتوىف: ٥٧١هـ)، تاريخ دمشق، التحقيق: عمرو بن 

غرامة العمروي، دار الفكر، ١٩٩٥/١٤١٥، جـ. ٥٤، ص. ٤٣٧-٤٣٨.
٨٥٢هـ)،  العسقالين (املتوىف:  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو    ٢
األعلمي  مؤسسة  بريوت:  اهلند،   - النظامية  املعرف  دائرة  التحقيق:  امليزان،  لسان 

للمطبوعات، ١٩٧١/١٣٩٠، جـ. ٧، ص. ٥٢١.
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ر بن راشد، ومالك بن أنس، ومحمد  مَ عْ ئْب، ومَ سمع الواقدي ابنَ أبي ذِ
ثمان، وابن  الن، وربيعة بن عُ جْ بن عبد الله ابن أخي الزهري، ومحمد بن عَ
وأبا  الثَّوري،  فيان  وسُ جعفر،  بن  الحميد  وعبد  زيد،  بن  وأسامة   ، يجْ رَ جُ

شر، وجماعة سو هؤالء. عْ مَ
يادي، ومحمد بن إسحاق  هُ محمد بنُ سعد، وأبو حسان الزِّ رو عنه كاتبُ
الهاشمي،  الحسن  بن  الله  وعبد  جالني،  رْ البُ الخليل  بن  وأحمد  اغاني،  الصَّ
أبي  بن  والحارث  الثَّلْجي،  جاع  شُ بن  ومحمد  ناصح،  بن  بيد  عُ بن  وأحمد 

أسامة، وغيرهم.٣
بن  يحيى  لوزيره  فقال  المدينة،  فورد  الرشيد،  هارون  المؤمنين  أمير  حج 
 u دْ لي رجال عارفا بالمدينة، والمشاهد، وكيف كان نزول جبريل تَ خالد: اِرْ
بن  يحيى  فسأل  الشهداء،  وقبور  يأتيه،  كان  وجه  أي  ومن   ،r النبي  على 
فقال  العصر،  بعد  وذلك  فأتاه،  إليه،  فبعث  الواقدي  على  هُ  لَّ دَ لّ  كُ فَ خالد، 
له: «يا شيخ، إن أمير المؤمنين -أعزه الله- يريد أن تصلي عشاء اآلخرة في 
الذي  والموضع  عليها  فتوقفنا  المشاهد،  هذه  إلى  معنا  وتمضي  المسجد، 
اآلخرة  عشاء  صليت  فلما  الواقدي:  قال  بالقرب.»  وكن   ،u جبريل  يأتي 
إذا أنا بالشموع قد خرجت وإذا أنا برجلين على حمارين، فقال يحيى: أين 
الرجل؟ فقلت: ها أنا ذا، فأتيت به إلى دور المسجد، فقلت: هذا الموضع 
الله  ودعوا  ركعتين،  فصليا  حماريهما،  عن  فنزال  يأتيه،  جبريل  كان  الذي 
(املتوىف:  البغدادي  اخلطيب  مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو    ٣
٤٦٣هـ)، تاريخ بغداد وذيوله، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بريوت: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ١٤١٧ هـ، جـ. ٤، ص. ٥.
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مشهدا  وال  المواضع  من  موضعا  أدع  فلم  أيديهما،  بين  وأنا  ركبا  ثم  ساعة، 
من المشاهد إال مررت بهما عليه، فجعال يصليان ويجتهدان في الدعاء، فلم 
نزل كذلك حتى وافينا المسجد، وقد طلع الفجر، وأذن المؤذن، فلما صارا 
إلى القصر قال لي يحيى بن خالد: أيها الشيخ، ال تبرح، فصليت الغداة في 
أن  بعد  عليه  خالد  بن  يحيى  لي  فأذن  مكة  إلى  الرحلة  على  وهو  المسجد 
نَى مجلسي، وقال لي: إن أمير المؤمنين -أعزه الله- لم يزل  دْ أصبحت، فأَ
ة٤  رَ لتَه عليه، وقد أمر لك بعشرة آالف درهم، فإذا بَدْ باكيا وقد أعجبه ما دلّ
، وقال لي: يا شيخ، خذها مبارك لك فيها، ونحن على  فعت إليّ رة قد دُ مبدّ
نَّا، واستقرّت بنا الدار إن شاء الله،  انَا حيث كُ قَ لْ الرحلة اليوم، وال عليك أن تَ
ينا كان  ورحل أمير المؤمنين، وأتيت منزلي ومعي ذلك المال، فقضينا منه دَ

تُ بعضَ الولد واتّسعنا...٥ جْ وّ علينا، وزَ
بَّقَ  طَ ممن  وهو  منها،  الشرقي  الجانب  قضاءَ  لِيَ  ووَ بغداد،  الواقديُّ  مَ  دِ قَ
ه،  فَ أخبارَ الناسِ أمرُ رَ فَ على أحدٍ عَ ه، ولم يَخْ رُ كْ بها ذِ رْ قَ األرض وغَ رْ شَ
والطبقات،  يَر،  والسِّ المغازي،  من  العلم؛  فنون  في  بِهِ  تُ بِكُ بانُ  كْ الرُّ وسارت 
تب الفقه،  ته وبعد وفاته r وكُ قْ وأخبار النبيِّ r واألحداث التي كانت في وَ
ا  هورً شْ مَ ا  كريمً ا  وادً جَ وكان  ذلك.  وغير  الحديث،  في  النَّاس  واختالف 

٦. اءِ خَ بالسَّ
تعامل به، ويقدم يف العطايا. رة : كيس فيه مقدار من املال يُ ٤   البَدْ

٥  ابن سعد، الطبقات الكرب، ٥، ٤٢٥-٤٢٦؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، جـ. ٥٤، 
ص. ٤٦٠.

٦  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٤، ٥-٦.
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قال محمد بن إسحاق: قرأت بخط عتيق قال: خلّف الواقدي بعد وفاته 
مملوكان  غالمان  له  وكان  رجلين  حمل  منها  قمطر  كل  بًا  تُ كُ ر٧  طْ قِمَ ستمائة 

يكتبان الليل والنهار وقبل ذلك بيع له كتب بألفي دينار.٨
هره. حي: محمد بن عمر الواقدي عالم دَ مَ الم الجُ قال محمد بن سَ

بي: الواقدي أمين النَّاس على أهل اإلسالم. رْ الَ إبراهيم الحَ قَ
إال  بغداد  قدمتُ  ما   : ولُ يَقُ  ، المأمونَ تُ  عْ سمُ سعيد:  بن  إبراهيم  الَ  قَ

تُبَ الواقدي. ألكتبَ كُ
أعلم  الواقدي  كان   : ولُ يَقُ بي،  رْ الحَ إبراهيم  وسمعت  أيوب:  أبو  الَ  قَ

النَّاس بأمر اإلسالم، فأما الجاهلية فلم يعلم فيها شيئًا.
لما   : ولُ يَقُ أبي  تُ  عْ سمِ  : الَ قَ شيبة،  بن  يعقوب  بن  أحمد  بن  محمد  الَ  قَ
هُ على عشرينَ  بَ تُ لَ كُ مَ : إنه حَ الُ قَ انتقل الواقدي من جانب الغربي إلى ههنا يُ

ر٩. قْ ومائةَ وِ
بَلة يحكي عن أبي حذافة: كان للواقدي  يحيى بن أحمد بن عبد الله بن جَ

رَ كتب. طْ ست مائة قِمَ
ه،  ظِ فْ : ما من أحدٍ إال وكتبه أكثر من حِ ولُ الَ ابن سعد: كان الواقدي يَقُ قَ

بِي. تُ وحفظي أكثر من كُ
طْر والقمطرة: ما تصان فيه الكتب، واجلمع قامطر. اللسان: قمطر. مَ ٧  القِ

املعروف  الشيعي  املعتزيل  البغدادي  الوراق  حممد  بن  إسحاق  بن  حممد  الفرج  أبو    ٨
دار  بريوت:  رمضان،  إبراهيم  التحقيق:  ٤٣٨هـ)، الفهرست،  النديم (املتوىف:  بابن 

املعرفة، ١٩٩٧/١٤١٧، ص. ١٢٨. 
. ةً قِرَ ةَ إِيقاراً وَ ابَّ رَ الدَ ، وأوقَ ، جـ: أوقارٌ مُّ ، أو أعَ لُ الثَّقيلُ مْ : احلِ رُ قْ ٩  وِ
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الواقدي،  الله  عبد  أبا  تُ  عْ مِ سَ الكلبي:  وهو  ع  مِّ جَ مُ بن  إسماعيل  الَ  قَ  
هداء وال مولى لهم إال  تُ رجال من أبناء الصحابة، وأبناء الشُّ كْ رَ : ما أَدْ ولُ يَقُ
نِي  مَ لَ ؟ فإذا أَعْ تِلَ كَ عن مشهده وأين قُ بِرُ ا من أهلك يُخْ : هل سمعتَ أحدً هُ تُ لْ أَ سَ
يعِ فنظرتُ إليها، وما  يْسِ رَ ، ولقد مضيتُ إلى الْمُ هُ ايِنُ عَ يْتُ إلى الموضع فأُ ضَ مَ

يْتُ إلى الموضع حتى أعاينه، أو نحو هذا الكالم.١٠ ضَ تُ غزاة إال مَ لِمْ عَ
أين   : لْتُ قُ فَ  ،١١ ةٌ وَ كْ رَ ومعه  بمكة  الواقدي  أَيْتُ  رَ وي:  رْ الفَ هارون  الَ  قَ

عة. قْ نين حتى أر الموضع والوَ يَ إلى حُ ضِ يدُ أن أَمْ رِ : أُ الَ قَ تريد؟ فَ
مسجد  في  أسطوانة  إلى  ا  جالسً ا  يومً الواقدي  نَا  يْ أَ رَ يَّبِي:  سَ الْمُ ولُ  يَقُ
: جزء من «المغازي». الَ قَ ؟ فَ سُ رِّ دَ نَا له: أي شيءٍ تُ لْ قُ ، فَ سُ رِّ دَ المدينة وهو يُ

نَا  ثَ دَّ : حَ ولُ ع الرجال، تَقُ مَ نَا للواقدي: هذا الذي تَجْ لْ يَّبِي أيضا: قُ سَ قال الْمُ
نَا بحديث كل رجلٍ على حدة. تَ ثْ دَّ ، لو حَ ئْت بمتنٍ واحدٍ فالن وفالن وجِ

. ولُ : يَطُ الَ قَ
ينَا. ضِ نَا له: قد رَ لْ قُ فَ

ا، وفي حديث  نَا بغزوة أحد عشرين جلدً اءَ عة، ثمَّ جَ مُ ا جُ ابَ عنَّ غَ : فَ الَ قَ
نَا إلى األمر األول. دَّ نَا له: رُ لْ قُ ، فَ كي: مائة جلدٍ مَ البَرْ

ظُ  فَ يَحْ ال  ظه،  فْ حِ وكثرةِ  لْمه  عِ ة  عَ سَ من  نَاهُ  رْ كَ ذَ ما  مع  الواقدي  وكان 
القرآن، فقال المأمون: «هذا رجل يحفظ التأويل وال يحفظ التنزيل».

 ،٥٤ جـ.  دمشق،  تاريخ  عساكر،  ابن  ٨-٩؛   ،٤ بغداد،  تاريخ  البغدادي،  اخلطيب    ١٠
ص. ٤٤٥.

. ب فيه املاءُ : إناءٌ صغريٌ من جلدٍ يُرشَْ وةُ كْ ١١   الرَّ
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ذكر الدراوردي، الواقدي، فقال: ذاك أمير المؤمنين في الحديث.١٢
قال أبو عبيد القاسم بن سالم: الواقدي ثقة.١٣

: سمعت أبي، يقول: عند  الَ الَ عبد الله بن علي بن عبد الله المديني، قَ قَ
الواقدي عشرون ألف حديث لم يسمع بها.

الَ وسمعت أبي، يقول: محمد بن عمر الواقدي ليس بموضع للرواية  قَ
وال يرو عنه، وضعفه.

ألف  عشرين   r الله  رسول  على  الواقدي  أغربَ  معين:  بن  يحيى  الَ  قَ
حديث.

المديني،  ابن  يعني  عليا  سمعت  شيبة:  أبي  بن  عثمان  بن  محمد  الَ  قَ
المديني:  ابن  علي  بن  الله  عبد  الَ  وقَ اب.  كذَّ يحيى  أبي  بن  إبراهيم  يقول: 

سمعت أبي، يقول: كتب الواقدي عن ابن أبي يحيى كتبه.
أبي  بن  إبراهيم  عن  أحدثه  أن  أحمد  فسألني  يقول:  أبي  وسمعت   : الَ قَ

يحيى فلم أحدثه.
اقِديُّ  الوَ يقول:  حنبل،  بن  أحمد  سمعت  يقول:  أبي،  وسمعت   : الَ قَ
، وسمعت يحيى بن معين، يقول: الواقدي يحدث عن عاتكة  بُ األسانِيدَ كِّ رَ يُ

ابنة عبد المطلب، وعن حمزة بن عبد المطلب، أي يركب.
الواقدي   :أخر مرة  الَ  قَ وَ بشيء.  ليس  الواقدي  معين:  بن  يحيى  يقول 

ال يكتب حديثه.

١٢  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٤، ٩-١٤.
١٣  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٤، ١٨.
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الله  عبد  أبو  يقول:  معين،  بن  يحيى  سمعت  صالح:  بن  معاوية  الَ  قَ
الواقدي ضعيف.

يونس  أحاديث  يقلب  كان   : الَ قَ فيه؟  تقول  فماذا  معين:  بن  ليحيى  قلت 
حنبل:  بن  أحمد  لي  الَ  قَ وَ الله  عبيد  أبو  الَ  قَ بثقة  ليس  معمر،  عن  فيصيرها 

هو كذاب.
الَ لي الشافعي: كتب الواقدي كذب. : قَ الَ عن يونس بن عبد األعلى، قَ

الن.١٤ لَ حديثين، يعني ال يُوصَ صَ الشافعي، يقول: الواقدي وَ
الَ محمد بن إسماعيل البخاري: محمد بن عمر الواقدي، قاضى بغداد  قَ

متروك الحديث.
وسئل أبو زرعة، يعني الرازي، عن الواقدي، فقال: ترك الناس حديثه.

 : الَ قَ المغيرة،  بن  العباس  بن  العباس  نَا  ثَ دَّ حَ العباس:  بن  محمد  الَ  قَ
بن  أحمد  أنكره  عما  الحربي  إبراهيم  سألت   : الَ قَ مشايخنا،  بعض  نِي  بَرَ أَخْ
حنبل على الواقدي، فذكر أن مما أنكره عليه جمعه األسانيد، ومجيئه بالمتن 

واحدا.
وابن  الزهري  هذا  فعل  قد  عيبا،  هذا  وليس  الحربي:  إبراهيم   : الَ قَ

إسحاق.١٥

١٤  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٤، ١٩-٢٢.
١٥  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٤، ٢٣-٢٤؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، جـ. ٥٤، 

ص. ٤٥٥.
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عن  هشيم  فسأله  الواقدي  فدخل  شيم١٦  هُ عند  كنا   : دَ اوُ دَ بْنُ  يْدُ  نَ سُ قال 
خمسة  فذكر  معاوية»  أبا  يا  عندك  «ما  الواقدي:  فقال  فيه  يحفظ  ما  باب 
بثالثين  فحدثه  عندك»  «ما  للواقدي:  قال  ثم  الباب  في  أحاديث  ستة  أو 
وسألت  مالكا  «سألت  قال:  ثم  والتابعين  وأصحابه   r النبي  عن  حديثا 
الواقدي  وقام  يتغير  هشيم  وجه  فرأيت  وسألت»  وسألت  ذئب  أبي  ابن 
صادقا  كان  وإن  مثله  الدنيا  في  فما  كذابا  كان  «لئن  هشيم:  فقال  فخرج 

مثله».١٧ الدنيا  في  فما 
إن أكثر النقاد من المحدثين األوائل كانوا يضعفون الواقدي فى الحديث. 
ولكن آراء المحدثين لم تكن ضد الواقدي باإلجماع، فإن منهم من وصفه 
بأوصاف ال تقل قدرا عما وصف به الثقات.١٨ فإنه -بغير شك- يعتبر إماما 

فى المغازي.
وإذا  وتفسيرها.  اآليات  نزول  أسباب  ببيان  كتابه  في  الواقدي  اهتم  وقد 
الواقدي  فإن  القرآن،  من  كثيرة  آيات  فيها  نزل  قد  الغزوات  من  غزوة  كانت 

يفردها وحدها مع تفسيرها ويضعها فى نهاية أخبار الغزوة.

١٦  هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمى أبو معاوية بن أبى خازم، وقيل أبو معاوية 
بن بشري بن أبى خازم، الواسطى، من كبار أتباع التابعني، تويف سنة ١٨٣ هـ بـبغداد.

١٧  ابن عساكر، تاريخ دمشق، جـ. ٥٤، ص. ٤٤٢.
(املتوىف:  العسقالين  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  انظر:    ١٨
 ،٩ جـ.   ،١٣٢٦ النظامية،  املعارف  دائرة  مطبعة  اهلند:  التهذيب،  هتذيب  ٨٥٢هـ)، 

ص. ٣٦٤-٣٦٨.



m

١٣

وصلى  ومائتين،  سبع  سنة  الحجة  ذي  في  القضاء  على  وهو  وتوفي 
عليه محمد بن سماعة التميمي وهو يومئذ على القضاء ببغداد في الجانب 
الغربي، وأوصى محمد بن عمر إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين، فقبل 
سنة.  وسبعون  ثمان  مات  يوم  عمر  بن  لمحمد  وكان  دينه،  وقضى  وصيته، 
فن يوم  قال محمد بن سعد: أخبرني أنه ولد في أول سنة ثالثين ومائة.١٩ ودُ

يْزران.٢٠ الثالثاء في مقابر الخَ

رواية الواقدي في نزول القرآن بمكة والمدينة وترتيب نزوله
حدثني أبو الحسن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
غالب قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحجاج المديني قدم من المدينة 
قال  المديني  الوهاب  عبد  بن  بكر  حدثنا  قال  ومائتين  وتسعين  تسع  سنة 
حدثني الواقدي محمد بن عمر قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن 
أْ  رَ {اقْ  r النبي  على  القرآن  من  نزل  ما  أول  قال:  بشير  بن  نعمان  بن  محمد 
 { مِ لَ قَ الْ } ثم {نْ وَ مْ لَ مْ يَعْ ا لَ انَ مَ نْسَ ِ مَ األْ لَّ } إلى قوله {عَ قَ لَ ي خَ بِّكَ الَّذِ مِ رَ بِاسْ
مجاهد  عن   ورو المدثر.  ثم  مكة  بطريق  وآخرها   { لُ مِّ زَّ الْمُ ا  هَ يُّ أَ {يَا  ثم 
مَ  اسْ بِّحِ  {سَ } ثم  تْ رَ وِّ كُ سُ  مْ الشَّ ا  {إِذَ } ثم  بٍ لَهَ بِي  أَ ا  يَدَ بَّتْ  {تَ نزلت  قال: 
} ثم  رِ جْ الْفَ {وَ } ثم  رِ صْ الْعَ {وَ } ثم  كَ رَ دْ صَ لَكَ  حْ  رَ نَشْ مْ  لَ {أَ لَى} ثم  عْ َ األْ بِّكَ  رَ
 { رَ ثَ وْ الْكَ نَاكَ  يْ طَ أَعْ {إِنَّا  } ثم  بْحاً ضَ يَاتِ  ادِ الْعَ {وَ } ثم  يْلِ اللَّ {وَ ى} ثم  حَ الضُّ {وَ

١٩  ابن سعد، الطبقات الكرب، ٥، ٤٣٣؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، جـ. ٥٤، ص. ٤٣٧.

٢٠  اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٤، ٦؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، جـ. ٥٤، ص. ٤٧٠.
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مْ  لَ {أَ } ثم  ونَ افِرُ الْكَ ا  هَ يُّ أَ يَا  لْ  {قُ ي} ثم  الَّذِ يْتَ  أَ رَ {أَ } ثم  رُ اثُ التَّكَ مُ  اكُ لْهَ {أَ ثم 
وذُ  أَعُ لْ  {قُ } ثم  دٌ أَحَ هُ  اللَّ وَ  هُ لْ  {قُ } ثم  يلِ فِ الْ ابِ  حَ بِأَصْ بُّكَ  رَ لَ  عَ فَ يْفَ  كَ رَ  تَ
 { مِ النَّجْ {وَ ثم  مدنية  أنها  ويقال   { النَّاسِ بِّ  بِرَ وذُ  أَعُ لْ  {قُ ثم   { قِ لَ فَ الْ بِّ  بِرَ
اءِ  مَ السَّ {وَ ا} ثم  اهَ حَ ضُ وَ سِ  مْ الشَّ {وَ } ثم  اهُ نَ لْ نْزَ أَ {إِنَّا  لَّى} ثم  تَوَ وَ بَسَ  {عَ ثم 
 { ةُ عَ ارِ قَ {الْ ثم   { يْشٍ رَ قُ ِيالفِ  {إلِ ثم   { تُونِ يْ الزَّ وَ التِّينِ  {وَ ثم   { وجِ رُ بُ الْ اتِ  ذَ
ثم   { التِ سَ رْ الْمُ {وَ ثم   { ةٍ زَ مَ هُ لِّ  لِكُ يْلٌ  {وَ ثم   { ةِ يَامَ قِ الْ مِ  بِيَوْ مُ  سِ قْ أُ {ال  ثم 
} ثم  يَ أُوحِ لْ  {قُ } ثم  نُ مَ حْ {الرَّ } ثم  دِ لَ بَ الْ ا  ذَ بِهَ مُ  سِ قْ أُ {ال  } ثم  آنِ رْ قُ الْ وَ {ق 

المالئكة  سورة  ثم   { انَ قَ رْ فُ الْ لَ  نَزَّ ي  الَّذِ كَ  بَارَ {تَ ثم  {المص}  ثم  {يس} 
 { ةُ اقِعَ الْوَ تِ  عَ قَ وَ ا  {إِذَ ثم  طه  سورة  ثم  مريم  سورة  ثم   { رِ اطِ فَ هِ  لِلَّ دُ  مْ {الْحَ
ثم  إسرائيل  بني  سورة  ثم  آلخره  طسم  {طس} ثم  ثم  {طسم} الشعراء  ثم 
سورة  ثم  الحجر  سورة  ثم  يونس  سورة  ثم  يوسف  سورة  ثم  هود  سورة 
 { نُونَ مِ ؤْ الْمُ حَ  لَ فْ أَ دْ  {قَ سورة  ثم  مدني  آخرها  لقمان  سورة  ثم  والصافات 
سورة  ثم  المؤمن  حم  سورة  ثم  الزمر  سورة  ثم  األنبياء  سورة  ثم  سبأ  ثم 
ثم  الدخان  حم  ثم  الزخرف  حم  ثم  عسق  حم  سورة  ثم  السجدة  حم 
تَاكَ  أَ لْ  {هَ ثم  والذاريات  ثم  مدني  آي  فيها  األحقاف  حم  ثم  الشريعة  حم 
مدني  آي  فيها  األنعام  ثم  مدني  آخرها  الكهف  سورة  } ثم  ةِ يَ اشِ الْغَ يثُ  دِ حَ
سورة  ثم  إبراهيم  سورة  ثم  نوح  سورة  ثم  مدني  آخرها  النحل  سورة  ثم 
لَ  أَ } ثم {سَ ةُ اقَّ } ثم {الْحَ لْكُ هِ الْمُ ي بِيَدِ كَ الَّذِ بَارَ } ثم {تَ ورِ الطُّ السجدة ثم {وَ
} ثم  تْ رَ طَ انْفَ اءُ  مَ السَّ ا  {إِذَ } ثم  اتِ عَ النَّازِ {وَ } ثم  ونَ لُ اءَ تَسَ يَ مَّ  {عَ } ثم  ائِلٌ سَ
ويقال   { ينَ فِ فِّ طَ مُ لِلْ يْلٌ  {وَ ثم  العنكبوت  ثم  الروم  ثم   { تْ قَّ انْشَ اءُ  مَ السَّ ا  {إِذَ
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} قال  قِ ارِ الطَّ وَ اءِ  مَ السَّ {وَ } ثم  رُ مَ الْقَ قَّ  انْشَ وَ ةُ  اعَ السَّ بَتِ  تَرَ {اقْ ثم  مدنية  إنها 
إال  بمكة  النحل  نزلت  قال:  الشعبي  عن  فراس  عن  الثوري  حدثني 
ابن  وحدث   { بِهِ مْ  تُ وقِبْ عُ ا  مَ ثْلِ  بِمِ وا  اقِبُ عَ فَ مْ  تُ بْ اقَ عَ إِنْ  {وَ اآليات  هؤالء 
خمس  بمكة  نزلت  قال:  عباس  بن  عن  الخراساني  عطاء  عن  جريج 
بالمدينة  نزل  سورة.  وعشرون  ثمان  بالمدينة  ونزل  سورة  وثمانون 
النساء  ثم  الممتحنة  ثم  عمران  آل  ثم  األعراف  ثم  األنفال  ثم  البقرة 
تَى  أَ لْ  {هَ ثم  الرعد  ثم  وا}  رُ فَ كَ ينَ  {الَّذِ ثم  الحديد  ثم   { لَتِ لْزِ زُ ا  {إِذَ ثم 
ينَ  الَّذِ نِ  يَكُ مْ  {لَ ثم   { اءَ النِّسَ مُ  تُ قْ لَّ طَ ا  إِذَ بِيُّ  النَّ ا  هَ يُّ أَ {يَا  ثم  اإلنسان}  لَى  عَ
ثم  الحج  ثم  النور  } ثم  تْحُ فَ الْ وَ هِ  اللَّ رُ  نَصْ اءَ  جَ ا  {إِذَ ثم  الحشر  وا} ثم  رُ فَ كَ
ثم   { مُ رِّ تُحَ لِمَ  بِيُّ  النَّ ا  هَ يُّ أَ {يَا  ثم  الحجرات  ثم  المجادلة  ثم  المنافقون 
ويقال  التوبة  ثم  المائدة  ثم  الفتح  ثم  الحواريين  ثم  التغابن  ثم  الجمعة 

القرآن.٢١ سائر  ثم  بالمدينة  المعوذات  نزلت 

مؤلفات الواقدي
:نورد كتبه هنا حسبما جاءت في الفهرست البن النديم والمصادر األخر

١. كتاب التاريخ والمغازي والمبعث.
٢. كتاب أخبار مكة.

٣. كتاب الطبقات.
٤. كتاب فتوح الشام.

٢١  ابن النديم، الفهرست، ص. ٤٢-٤٣.
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٥. كتاب فتوح العراق.
ل. مَ ٦. كتاب الجَ

٧. كتاب مقتل الحسين.
٨. كتاب السيرة (السير).
.r ٩. كتاب أزواج النبي

ار. ة والدّ ١٠. كتاب الردّ
١١. كتاب حرب األوس والخزرج.

ين. ١٢. كتاب صفّ
.r ١٣. كتاب وفاة النبي

١٤. كتاب أمر الحبشة والفيل.
١٥. كتاب المناكح.

١٦. كتاب السقيفة وبيعة أبى بكر.
١٧. كتاب ذِكر القرآن.

١٨. كتاب سيرة أبى بكر ووفاته.
١٩. كتاب مراعى قريش واألنصار في القطائع

٢٠. وضع عمر الدواوين وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها.
٢١. كتاب الرغيب (الترغيب) في علم القرآن.

٢٢. كتاب مولد الحسن والحسين
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٢٣. كتاب مقتل الحسين.
٢٤. كتاب ضرب الدنانير والدراهم.

٢٥. كتاب تاريخ الفقهاء.
٢٦. كتاب اآلداب.

٢٧. كتاب التاريخ الكبير.

٢٨. كتاب غلط الحديث.
٢٩. كتاب السنة والجماعة وذم الهو وترك الخروج في الفتن.

٣٠. كتاب االختالف.٢٢
.r ٣١. مولد النبي

٣٢. كتاب ذِكر األذان.
.r ٣٣. كتاب طعم النبي

٣٤. كتاب الترغيب في علم المغازي وغلط الرجال.
٣٥. كتاب المغازي.

كتاب  من  أبواب  هي  بل  مستقلة  كتب  ليست  الكتب  هذه  أكثر  لعل 
التاريخ والمغازي والمبعث أو من كتاب التاريخ الكبير.

الدكتور المشارك مراد قايا
                                                                   اسطنبول/٢٠٢١م

٢٢  ابن النديم، الفهرست، ص. ١٢٨.
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الجزء األول

ةَ لَ ةُ نَخْ يّ رِ سَ
٢٣ ابْنِ  تَانِ ادِي بُسْ ةُ وَ لَ نَخْ ، وَ ةَ لَ شٍ إلَى نَخْ حْ بْدُ اللهِ بْنُ جَ ا عَ هَ يرُ ةٌ أَمِ يّ رِ مّ سَ ثُ

ا. رً هْ رَ شَ شَ ةَ عَ بْعَ أْسِ سَ لَى رَ بٍ عَ جَ ، فِي رَ رٍ امِ عَ
بْدِ اللهِ بْنِ  دِ بْنِ عَ مّ حَ نْ مُ بِيهِ، عَ نْ أَ ، عَ يّ شِ حْ انَ الْجَ ثْمَ رُ بْنُ عُ مَ ثَنِي عُ دّ حَ فَ
جحش  بن  اللهِ  بْدُ  عَ عَ  جَ رَ ا  مّ لَ فَ  ،٢٤ بَاعُ رْ الْمِ ةِ  لِيّ اهِ الْجَ فِي  انَ  كَ  : الَ قَ  ، شٍ حْ جَ
سٍ  مُ لَ خُ ، فكان أَوّ ائِمِ نَ ائِرَ الْغَ ابِهِ سَ حَ مَ بَيْنَ أَصْ سَ قَ ، وَ نِمَ ا غَ س مَ من نخلة خمّ
لله  نَّ  أَ فَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ مْ  تُ نِمْ غَ نَّما  أَ وا  مُ لَ اعْ {وَ دُ  بَعْ لَ  نَزَ تّى  حَ مِ  الَ ِسْ اإلْ فِي  سَ  مِ خُ

} (األنفال ٤١/٨) هُ سَ مُ خُ
 ، ةَ ثْمَ حَ أَبِي  بْنِ  لِ  هْ سَ بْنِ  دِ  مّ حَ مُ نْ  عَ  ، لٍ هْ سَ بْنِ  يَى  يَحْ بْنُ  دُ  مّ حَ مُ ثَنِي  دّ حَ فَ
 ، ةَ لَ لِ نَخْ ائِمَ أَهْ نَ فَ غَ قَ بِيّ r وَ ، أَنّ النّ ةَ بْنِ نِيَارٍ دَ رْ نْ أَبِي بُ ، عَ يجٍ دِ افِعِ بْنِ خَ نْ رَ عَ
لّ  ى كُ طَ أَعْ ، وَ رٍ لِ بَدْ ائِمِ أَهْ نَ عَ غَ ا مَ هَ مَ سَ قَ رٍ فَ نْ بَدْ عَ مِ جَ تّى رَ ، حَ رٍ ى إلَى بَدْ ضَ مَ وَ

هم. مٍ حقّ وْ قَ
نخلة  أن  والصحيح  العامة،  عند  عامر  ابن  بستان  هي  اليامنية  نخلة  البكري:  قال    ٢٣

اليامنية هي بستان عبيد اهللا بن معمر (معجم ما استعجم، ص ٥٧٧).
٢٤  املرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس ىف اجلاهلية. (القاموس املحيط، جـ ٣، ص ٢٥).
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 ،(٢١٧/٢ (البقرة   { رامِ الْحَ رِ  هْ الشَّ نِ  عَ ونَكَ  ئَلُ {يَسْ القرآن  ونزل  قالوا: 
الّذِي  أَنّ  وَ  ، انَ كَ ا  مَ كَ امِ  رَ الْحَ رِ  هْ الشّ فِي  تَالَ  قِ الْ أَنّ  ابِهِ  تَ كِ فِي  اللهُ  مْ  ثَهُ دّ حَ فَ
تّى  حَ اللهِ  بِيلِ  سَ نْ  عَ مْ  هِ دّ صَ نْ  مِ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ رُ  ثَ أَكْ وَ  هُ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نْ  مِ ونَ  لّ تَحِ يَسْ
مْ  هِ دّ صَ مْ بِاللهِ وَ هِ رِ فْ كُ ولِ اللهِ r، وَ سُ وا إلَى رَ رُ اجِ هَ مْ أَنْ يُ وهُ بِسُ يَحْ مْ وَ بُوهُ ذّ عَ يُ
 ، ينِ نْ الدّ مْ عَ مْ إيّاهُ تِهِ نَ فِتْ ةِ، وَ رَ مْ الْعُ جّ وَ امِ فِي الْحَ رَ دِ الْحَ جِ سْ نْ الْمَ ينَ عَ لِمِ سْ الْمُ
. ةَ نَائِلَ افَ وَ نَى بِهِ إِسَ : عَ الَ } (البقرة ١٩١/٢). قَ تْلِ نَ الْقَ دُّ مِ ةُ أَشَ نَ تْ فِ الْ : {وَ ولُ يَقُ وَ

و  رَ مْ ولُ اللهِ r عَ سُ  رَ دَ وَ : فَ الَ ، قَ ةَ وَ رْ نْ عُ ، عَ يّ رِ هْ نْ الزّ ، عَ رٌ مَ عْ ثَنِي مَ دّ حَ فَ
 U اللهُ  لَ  نْزَ أَ تّى  حَ  ، هُ مُ رّ يُحَ انَ  كَ ا  مَ كَ امَ  رَ الْحَ رَ  هْ الشّ مَ  رّ حَ وَ  ، مِيّ رَ ضْ الْحَ بْنَ 

ة.٢٥ اءَ بَرَ
بدر القتال

ةَ  كّ لّفَ بِمَ نْ تَخَ لَى مَ مْ عَ وهُ افُ خَ ، فَ رِ مْ َ نْ األْ ا مِ ذَ لَى هَ مْ عَ هُ يرُ وَ فِ اءَ النّ جَ ...فَ
مُ  وْ عَ الْقَ جُ ، شَ انِ إبْلِيسَ قُ بِلِسَ نْطِ وَ يَ هُ ، وَ الَ ا قَ ةُ مَ اقَ رَ الَ سُ ا قَ مّ لَ ، فَ مْ يّهِ ارِ رَ نْ ذَ مِ
رِو  مْ عَ ةِ  الَ وْ مَ ةِ  ارّ سَ  : افِ فَ الدّ وَ يَانِ  قِ بِالْ وا  جُ رَ خَ وَ ا.  اعً رَ سِ يْشٌ  رَ قُ تْ  جَ رَ خَ وَ
بْنِ  ةَ  يّ مَ أُ ةِ  الَ وْ مَ وَ  ، لِبِ طّ الْمُ بْنِ  دِ  وَ سْ َ األْ ةِ  الَ وْ مَ ةَ  زّ عَ وَ  ، لِبِ طّ الْمُ بْنِ  مِ  اشِ هَ بْنِ 
ونَ  فُ اذَ تَقَ يَ يْشِ  بِالْجَ وا  جُ رَ خَ وَ  . رَ زُ الْجُ ونَ  رُ نْحَ يَ وَ  ، لٍ نْهَ مَ لّ  كُ فِي  نّينَ  غَ يُ  ، لَفٍ خَ
ئَاءَ  رِ ا وَ رً سٍ بَطَ رَ ةَ فَ ائَ وا مِ ادُ قَ ، وَ اتِالً قَ ينَ مُ سِ مْ خَ ةٍ وَ ائَ مِ عِ وا بِتِسْ جُ رَ خَ ، وَ ابِ رَ بِالْحِ
الواقدي  اهللا،  عبد  أبو  املدين،  بالوالء،  األسلمي  السهمي  واقد  بن  عمر  بن  حممد    ٢٥
(املتوىف: ٢٠٧هـ)، املغازي، حتقيق: مارسدن جونس، بريوت: دار األعلمي، الطبعة 

الثالثة، ١٩٨٩/١٤٠٩، ١، ١٧-١٨.
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٢٣

مْ  هِ يارِ نْ دِ وا مِ جُ رَ ينَ خَ الَّذِ ونُوا كَ ال تَكُ : {وَ ابِهِ تَ الَى فِي كِ رَ اللهُ تَعَ كَ ا ذَ مَ النّاسِ كَ
نّ  يَظُ : أَ ولُ لٍ يَقُ هْ أَبُو جَ ةِ (األنفال ٤٧/٨)، وَ يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ ئاءَ النَّاسِ رِ راً وَ بَطَ
 ! مْ الَ نَا أَ يرَ ٢٦ عِ نَعُ نَمْ مُ أَ لَ يَعْ ؟ سَ هُ ابُ حَ أَصْ ةَ وَ لَ ابَ بِنَخْ ا أَصَ نّا مَ يبَ مِ دٌ أَنْ يُصِ مّ حَ مُ
ا،  سً رَ فَ ونَ  ثُ ثَالَ ا  نْهَ مِ ومٍ  زُ خْ مَ بَنِي  فِي  انَ  كَ وَ  ، مْ نْهُ مِ ةِ  وّ قُ الْ لِ  هْ َ ألِ يْلُ  الْخَ انَتْ  كَ وَ

٢٧. عٌ ارِ مْ دَ هُ لّ يْلِ كُ لُ الْخَ انَ أَهْ كَ ، وَ يرٍ ةِ بَعِ ائَ مِ بْعَ ِبِلُ سَ انَتْ اإلْ كَ وَ
يرِ  سِ رُ بِمَ بَ اهُ الْخَ رٍ أَتَ يْنَ بَدْ وَ انَ دُ ا كَ تّى إذَ ولُ اللهِ r حَ سُ ى رَ ضَ مَ وا: وَ الُ ...قَ
الناس،   r الله  رسول  ارَ  تَشَ اسْ وَ  ، مْ هِ يرِ سِ بِمَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ مْ  هُ بَرَ أَخْ فَ  ، يْشٍ رَ قُ
ولَ اللهِ،  سُ : يَا رَ الَ مّ قَ ، ثُ نَ سَ أَحْ الَ فَ قَ رُ فَ مَ امَ عُ مّ قَ ، ثُ نَ سَ أَحْ الَ فَ قَ رٍ فَ امَ أَبُو بَكْ قَ فَ
 ، تْ رَ فَ نْذُ كَ نَتْ مُ ا آمَ اللهِ مَ ، وَ تْ زّ نْذُ عَ لّتْ مُ ا ذَ اللهِ مَ ا، وَ هَ زّ عِ يْشٌ وَ رَ اللهِ قُ ا وَ إنّهَ
 . هُ تَ دّ لِكَ عُ دّ لِذَ أَعِ هُ وَ تَ بَ هْ لِكَ أُ بْ لِذَ اتّهِ نك، فَ اتِلَ قَ تُ لَ ا، وَ ا أَبَدً هَ زّ لِمُ عِ سْ اللهِ الَ تُ وَ
ك،  عَ مَ نُ  نَحْ فَ اللهِ  رِ  مْ َ ألِ ضِ  امْ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : الَ قَ فَ رٍو  مْ عَ بْنُ  ادُ  دَ قْ الْمِ امَ  قَ مّ  ثُ
قاتِال  بُّكَ فَ رَ بْ أَنْتَ وَ هَ اذْ ا: {فَ بِيّهَ ائِيلَ لِنَ رَ الَتْ بَنُو إسْ ا قَ مَ ولُ لَك كَ اللهِ الَ نَقُ وَ
ا  مَ كُ عَ اتِالَ إنّا مَ قَ بّك فَ رَ بْ أَنْتَ وَ هَ نْ اذْ لَكِ } (المائدة ٢٤/٥)، وَ ونَ دُ نا قاعِ إِنَّا هاهُ
كُ  بِرْ عَك -وَ نَا مَ رْ ادِ لَسِ مَ كِ الْغِ رْت بِنَا إلَى بِرْ وْ سِ قّ لَ ثَك بِالْحَ الّذِي بَعَ ، وَ ونَ اتِلُ قَ مُ
لَى  وَ عَ هُ ، وَ رَ بَحْ ا يَلِي الْ مّ لِ مِ احِ اءِ السّ رَ نْ وَ يَالٍ مِ سِ لَ مْ ةَ بِخَ كّ اءِ مَ رَ نْ وَ ادِ مِ مَ الْغِ
٢٨. رٍ يْ هُ بِخَ ا لَ عَ دَ ا، وَ يْرً الَ له رسول الله r خَ قَ -. فَ نِ يَمَ ةَ إلَى الْ كّ نْ مَ يَالٍ مِ انِ لَ ثَمَ

٢٦  ويف نسخة: أمنع.
٢٧  الواقدي، املغازي، ١، ٣٩.
٢٨  الواقدي، املغازي، ١، ٤٨.
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٢٤

ابن  بكر  أبي  بن  الله  عبد  عن  قتادة،  أبي  بْنِ  اللهِ  بْدِ  عَ بْنُ  يَى  يَحْ ثَنِي  دّ حَ فَ
يْشٌ  رَ تْ قُ عَ لَ طَ ، وَ يْشٌ رَ لَ قُ نْزِ بْلَ أَنْ تَ هُ قَ ابَ حَ ولُ اللهِ r أَصْ سُ فّ رَ : صَ الَ حزم، قَ
ونَ  فُ ذِ يَقْ ، وَ رِ حَ نْ السّ ونَ فِيهِ مِ طُ رُ ا، يَفْ ضً وْ وا حَ عُ دْ أَتْرَ قَ ، وَ مْ هُ فّ ولُ اللهِ يَصُ سُ رَ وَ
الّذِي  ا  هَ عِ ضِ وْ مَ إلَى  ا  بِهَ مَ  دّ تَقَ فَ  ، يْرٍ مَ عُ بْنِ  بِ  عَ صْ مُ إلَى  هُ  تَ ايَ رَ عَ  فَ دَ وَ  . ةَ نِيَ اآلْ فِيهِ 
 ، وفِ فُ رُ إلَى الصّ نْظُ ولُ اللهِ r يَ سُ فَ رَ قَ وَ . وَ ا فِيهِ هَ عَ ولُ اللهِ r أَنْ يَضَ سُ يدُ رَ رِ يُ
وا  لُ بَ قْ تَ اسْ فَ ونَ  كُ رِ شْ الْمُ بَلَ  أَقْ وَ  ، هُ فَ لْ خَ سَ  مْ الشّ لَ  عَ جَ وَ  ، رِبَ غْ الْمَ بَلَ  قْ تَ اسْ فَ
ا  تَ وَ دْ - عُ ةِ انِيّ يَمَ ةِ الْ وَ دْ وا بِالْعُ لُ نَزَ ةِ وَ يّ امِ ةِ الشّ وَ دْ ولُ اللهِ r بِالْعُ سُ لَ رَ نَزَ ، فَ سَ مْ الشّ
انَ  ولَ اللهِ، إنْ كَ سُ : يَا رَ الَ قَ ابِهِ فَ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ اءَ رَ جَ - فَ اهُ تَ بَ نْ ادِي جَ الْوَ رِ وَ النّهْ
إِنّي  ، فَ ادِيَ وَ الْوَ لُ  أَنْ تَعْ إِنّي أَرَ إِالّ فَ ، وَ هُ ضِ لَ امْ لَ إلَيْك فَ يٍ نَزَ حْ نْ وَ نْك عَ ا مِ ذَ هَ

رِك. ثَتْ بِنَصْ عِ ا بُ اهَ إِنّي أَرَ ادِي، وَ لَى الْوَ نْ أَعْ تْ مِ اجَ دْ هَ ا قَ يحً  رِ أَرَ
 ! لِكَ رُ ذَ يّ غَ الَ أُ ايَتِي، فَ عْت رَ ضَ وَ وفِي وَ فُ فْت صُ فَ دْ صَ ولُ اللهِ r: قَ سُ الَ رَ قَ فَ

 : ةِ يَ هِ اآلْ ذِ يلُ بِهَ بْرِ هِ جِ يْ لَ لَ عَ نَزَ الَى، فَ تَعَ كَ وَ بَارَ هُ تَ بّ ولُ اللهِ r رَ سُ ا رَ عَ مّ دَ ثُ
ةِ  الئِكَ الْمَ نَ  مِ لْفٍ  بِأَ مْ  كُ دُّ مِ مُ أَنِّي  مْ  لَكُ تَجابَ  اسْ فَ مْ  بَّكُ رَ يثُونَ  تَغِ تَسْ {إِذْ 

رِ بَعْض.٢٩ لَى إثْ مْ عَ هُ ضُ } (األنفال ٩/٨)، بَعْ فِينَ دِ رْ مُ
وَ  هُ ، وَ الَ مّ قَ يْهِ، ثُ لَ ثْنَى عَ أَ دَ اللهَ وَ مِ حَ بَ رسول الله r يومئذ، فَ طَ خَ وا: وَ الُ قَ
مْ  ثّكُ ا حَ لَى مَ مْ عَ ثّكُ إِنّي أَحُ ، فَ دُ ا بَعْ : أَمّ رِ جْ َ مْ فِي األْ هُ بُ غّ رَ يُ ، وَ مْ ثّهُ يَحُ ، وَ مْ هُ رُ مُ أْ يَ
 ، قّ بِالْحَ رُ  مُ أْ يَ  ، هُ نُ أْ شَ يمٌ  ظِ عَ اللهَ  إِنّ  فَ  ، نْهُ عَ اللهُ  مْ  اكُ نَهَ ا  مّ عَ مْ  اكُ نْهَ أَ وَ يْهِ،  لَ عَ اللهُ 

٢٩  الواقدي، املغازي، ١، ٥٦.
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٢٥

ونَ  رُ كَ ذْ يُ بِهِ   ، هُ نْدَ عِ مْ  لِهِ نَازِ مَ لَى  عَ  ، هُ لَ أَهْ رِ  يْ الْخَ لَى  عَ ي  طِ عْ يُ وَ  ، قَ دْ الصّ بّ  يُحِ وَ
بَلُ اللهُ فِيهِ  قْ ، الَ يَ قّ لِ الْحَ نَازِ نْ مَ لٍ مِ نْزِ مْ بِمَ تُ بَحْ دْ أَصْ مْ قَ إِنّكُ ، وَ ونَ لُ اضَ تَفَ بِهِ يَ وَ
جُ اللهُ  رّ فَ ا يُ مّ بَأْسِ مِ نِ الْ اطِ وَ رَ فِي مَ بْ إِنّ الصّ . وَ هُ هَ جْ ى بِهِ وَ ا ابْتَغَ دٍ إالّ مَ نْ أَحَ مِ
مْ نَبِيّ اللهِ  . فِيكُ ةِ رَ خِ اةَ فِي اآلْ ونَ بِهِ النّجَ كُ رِ دْ تُ ، وَ مّ نْ الْغَ ي بِهِ مِ نَجّ يُ ، وَ مّ بِهِ الْهَ
مْ  كُ رِ أَمْ نْ  مِ ءٍ  يْ شَ لَى  عَ  U اللهُ  لِعَ  يَطّ أَنْ  مَ  يَوْ الْ وا  يُ تَحْ اسْ فَ  ، مْ كُ رُ مُ أْ يَ وَ مْ  كُ رُ ذّ يُحَ
(غافر   { مْ كُ سَ نْفُ أَ مْ  تِكُ قْ مَ نْ  مِ رُ  بَ أَكْ الله  تُ  قْ {لَمَ  : ولُ يَقُ اللهَ  إِنّ  فَ يْهِ،  لَ عَ مْ  كُ تُ قُ يَمْ
مْ  كُ زّ أَعَ وَ اتِهِ،  آيَ نْ  مِ مْ  اكُ أَرَ وَ ابِهِ،  تَ كِ نْ  مِ بِهِ  مْ  كُ رَ أَمَ الّذِي  إلَى  وا  رُ نْظُ اُ  .(١٠/٤٠
نِ  اطِ وَ الْمَ هِ  ذِ هَ فِي  مْ  بّكُ رَ ا  وْ بْلَ أَ وَ  . مْ نْكُ عَ مْ  بّكُ رَ ضَ  يَرْ بِهِ  وا  كُ سِ تَمْ اسْ فَ ةٍ،  لّ ذِ دَ  بَعْ
هُ  لَ وْ قَ ، وَ قّ هُ حَ دَ عْ إِنّ وَ تِهِ، فَ رَ فِ غْ مَ تِهِ وَ مَ حْ نْ رَ مْ بِهِ مِ كُ دَ عَ وا الّذِي وَ بُ جِ تَوْ ا، تَسْ رً أَمْ

. يدٌ دِ هُ شَ ابَ قَ عِ ، وَ قٌ دْ صِ
نَا،  مْ تَصَ اعْ بِهِ  وَ نَا،  ورَ هُ ظُ نَا  أْ أَلْجَ هِ  يْ إلَ  ، يّومِ قَ الْ يّ  الْحَ بِاللهِ  مْ  نْتُ أَ وَ نَا  أَ ا  إِنّمَ وَ

٣٠! ينَ لِمِ سْ مُ لِلْ رُ اللهُ لِي وَ فِ ، يَغْ يرُ صِ هِ الْمَ يْ إِلَ نَا، وَ لْ كّ هِ تَوَ يْ لَ عَ وَ
مْ  الَ لَهُ قَ نَا. فَ مِ وْ نْ قَ اءَ مِ فَ كْ َ نَا األْ جْ لَ رِ ، أَخْ دُ مّ حَ : يَا مُ ينَ كِ رِ شْ نَادِي الْمُ  مُ نَادَ
 ، مْ بِيّكُ ثَ اللهُ بِهِ نَ مْ الّذِي بَعَ كُ قّ وا بِحَ اتلُ قَ وا فَ ومُ ، قُ مٍ اشِ ولُ اللهِ r: يَا بَنِي هَ سُ رَ

٣١. وا نُورَ اللهِ ئُ فِ طْ مْ لِيُ لِهِ وا بِبَاطِ اءُ إذْ جَ
وعبيدة بن الحارث  لِيّ بْنُ أَبِي طالب،  عَ ، وَ لِبِ طّ بْدِ الْمُ ةُ بْنُ عَ زَ مْ امَ حَ قَ فَ
انَ  كَ مْ -وَ كُ فْ رِ وا نَعْ مُ لّ : تَكَ ةُ بَ تْ الَ عُ قَ ، فَ مْ يْهِ ا إلَ وْ شَ مَ ، فَ نَافٍ بْدِ مَ لِبِ بْنِ عَ طّ ابن الْمُ

٣٠  الواقدي، املغازي، ١، ٥٩.
٣١  راجع: الصف ٨/٦١.



تفسري القرآن يف مغازي الواقدي

٢٦

ةُ بْنُ  زَ مْ نَا حَ : أَ ةُ زَ مْ الَ حَ قَ . فَ مْ نَاكُ لْ اتَ اءَ قَ فَ مْ أَكْ تُ نْ إِنْ كُ - فَ مْ وهُ رُ نْكَ أَ بِيضُ فَ مْ الْ يْهِ لَ عَ
 : ةُ بَ تْ عُ الَ  قَ مّ  ثُ  . يمٌ رِ كَ ءٌ  فْ كُ  : ةُ بَ تْ عُ الَ  قَ  . ولِهِ سُ رَ دُ  أَسَ وَ اللهِ  دُ  أَسَ  ، لِبِ طّ الْمُ بْدِ  عَ
بن  وعبيدة  طالب  أبى  ابن  علىّ  قال:  ك؟  عَ مَ انِ  ذَ هَ نْ  مَ وَ اءِ،  فَ لَ الْحُ دُ  أَسَ نَا  أَ وَ

. انِ يمَ رِ الحارث. قال: كفآن كَ
لِهِ  وْ نْ قَ نَ مِ هَ طّ أَوْ ةً قَ لِمَ ةَ كَ بَ تْ عْ لِعُ مَ مْ أَسْ : لَ الَ بِيهِ، قَ نْ أَ ، عَ نَادِ الَ ابْنُ أَبِي الزّ قَ
 . لِيدُ مْ يَا وَ : قُ نِهِ بْ ةُ الِ بَ تْ الَ عُ مّ قَ ٣٢. ثُ ةَ مَ جَ َ اءِ األْ فَ لَ نِي بِالْحُ » ، يَعْ اءِ فَ لَ دُ الْحُ نَا أَسَ «أَ
 ، بَةُ تْ امَ عُ مّ قَ لِيّ t. ثُ هُ عَ لَ تَ قَ ، فَ رِ رَ النّفَ غَ انَ أَصْ كَ ، وَ لِيّ هِ عَ يْ امَ إلَ قَ ، وَ لِيدُ امَ الْوَ قَ فَ
٣٢  قال ابن أبى احلديد: قد رويت هذه الكلمة عىل صيغة أخر: «وأنا أسد احللفاء» ، 
ورو: «أنا أسد األحالف» . قالوا ىف تفسريمها: أراد أنا سيد أهل احللف املطيبني، 
وبنى  تيم،  وبنى   ،العز عبد  بن  أسد  وبنى  مناف،  عبد  بنى  حرضوه  الذين  وكان 
زهرة، وبنى احلارث بن فهر، مخس قبائل. ورد قوم هذا التأويل فقالوا: إن املطيبني مل 
يكن يقال هلم احللفاء وال األحالف وإنام ذلك لقب خصومهم وأعدائهم الذين وقع 
 التحالف ألجلهم، وهم بنو عبد الدار، وبنو خمزوم، وبنو سهم، بنو مجح، وبنو عد
بن كعب، مخس قبائل. وقال قوم ىف تفسريمها: إنام عنى حلف الفضول، وكان بعد 
ابن  دار  ىف  صغري  وهو   r اهللا  رسول  الفضول  حلف  وشهد  بزمان،  املطيبني  حلف 
وائل  بن  العاص  فاشرتاه  بمتاع،  مكة  قدم  اليمني  من  رجال  أن  سببه  وكان  جدعان، 
السهمي، ومطله بالثمن حتى أتعبه، فقام باحلجر وناشد قريشا ظالمته، فاجتمع بنو 
هاشم، وبنو أسد بن عبد العز، وبنو زهرة، وبنو تيمم ىف دار ابن جدعان، فتحالفوا 
وغمسوا أيدهيم ىف ماء زمزم بعد أن غسلوا به أركان البيت، أن ينرصوا كل مظلوم 
بحر  بل  ما  منكر،  كل  عن  وينهوا  الظامل،  يد  عىل  ويأخذوا  ظالمته،  ويردوا  بمكة 
بنى  ألن  صحيح  غري  أيضا  التفسري  وهذا  لفضله ...  الفضول  حلف  فسمى  صوفة، 
عبد الشمس مل يكونوا ىف حلف الفضول، فقد بان أن ما ذكره الواقدي أصح وأثبت 

(هنج البالغة، جـ ٣، ص ٣٣٤).



تفسري القرآن يف مغازي الواقدي

٢٧

هِ  يْ إلَ امَ  قَ وَ  ، بَةُ يْ شَ امَ  قَ مّ  ثُ  .t ةُ  زَ مْ حَ هُ  لَ تَ قَ فَ يْنِ  تَ بَ رْ ضَ ا  فَ لَ تَ اخْ فَ  ، ةُ زَ مْ حَ هِ  يْ إلَ امَ  قَ وَ
ةُ  بَ يْ بَ شَ رَ ولِ اللهِ r- فَضَ سُ ابِ رَ حَ نّ أَصْ ئِذٍ أَسَ مَ وَ يَوْ هُ ثِ -وَ ارِ ةُ بْنُ الْحَ يْدَ بَ عُ
لِيّ  عَ ةُ وَ زَ مْ رّ حَ كَ ا. وَ هَ عَ طَ قَ اقِهِ فَ ةَ سَ لَ ضَ ابَ عَ أَصَ ، فَ يْفِ بَابِ السّ ةَ بِذُ يْدَ بَ لَ عُ جْ رِ
الَ  قَ ، فَ يلُ اقِهِ يَسِ خّ سَ مُ ، وَ فّ اهُ إلَى الصّ ازَ حَ ةَ فَ يْدَ بَ الَ عُ تَمَ احْ ، وَ هُ تَالَ قَ ةَ فَ بَ يْ لَى شَ عَ
أَبُو  انَ  كَ وْ  لَ اللهِ،  وَ ا  أَمَ  : الَ قَ بَلَى.   : الَ قَ ا؟  يدً هِ شَ ت  أَلَسْ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : ةُ يْدَ بَ عُ

هُ حين يقول: نْ الَ مِ ا قَ قّ بِمَ نّا أَحَ لِمَ أَ يّا لَعَ الِبٍ حَ طَ
٣٣ لِ نَاضِ نُ هُ وَ ونَ نْ دُ اعِ لَما نُطَ ا   وَ دً مّ حَ لِي مُ بَيْت اللهِ نُخْ مْ وَ بْتُ ذَ كَ

ع حوله   ونذهل عن أبنائنا والحالئل.  ونسلمه حتى نصرّ
} (الحج ١٩/٢٢) مْ بِّهِ وا فِي رَ مُ تَصَ مانِ اخْ صْ : {هذانِ خَ ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ نَزَ وَ

ثِ  بِيّ r بِثَالَ نْ النّ نّ مِ بّاسُ أَسَ الْعَ ، وَ نِينَ بَعِ سِ رْ بِيّ r بِأَ نْ النّ نّ مِ ةُ أَسَ زَ مْ حَ
 . نِينَ سِ

ةَ  يْفَ ذَ حُ أَبُو  هُ  نُ ابْ هِ  يْ إلَ امَ  قَ ازِ  برَ الْ إلَى  ا  عَ دَ ينَ  حِ ةَ  بِيعَ رَ بْنُ  ةُ  بَ تْ عُ انَ  كَ وَ وا:  الُ قَ
ةَ بْنُ  يْفَ ذَ انَ أَبُو حُ رُ أَعَ فَ هِ النّ يْ امَ إلَ ا قَ مّ لَ ! فَ لِسْ ولُ اللهِ r: اجْ سُ هُ رَ الَ لَ قَ . فَ هُ زُ بَارِ يُ

. ةٍ بَ رْ بِيهِ بِضَ لَى أَ ةَ عَ بَ تْ عُ
بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، نَادِ الزّ أَبِي  ابْنُ  نَا  ثَ دّ حَ  : الَ قَ يّ  اقِدِ الْوَ نَا  ثَ دّ حَ  : الَ قَ دٌ  مّ حَ مُ نَا  ثَ دّ حَ

. نِينَ ثِ سِ ةَ بِثَالَ بَ تْ نْ عُ رُ مِ بَ ةُ أَكْ بَ يْ : شَ الَ قَ
نْ  عَ  ، دٍ اشِ رَ بْنُ  رُ  مَ عْ مَ ثَنِي  دّ حَ فَ  : الَ قَ يّ  اقِدِ الْوَ نَا  ثَ دّ حَ  : الَ قَ دٌ  مّ حَ مُ نَا  ثَ دّ حَ

٣٣  نناضل: نرامى بالسهام.
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 ، رٍ مَ بَدْ لٍ يَوْ هْ تَحَ أَبُو جَ فْ تَ اسْ : وَ الَ ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، قَ يّ رِ هْ الزّ
لَ اللهُ  نْزَ أَ . فَ اةَ دَ هُ ٣٤ الْغَ نْ أَحِ ، فَ مُ لَ عْ ا الَ يُ انَا بِمَ آتَ ، وَ مِ حِ نَا لِلرّ عُ طَ ، أَقْ مّ : اللهُ الَ قَ فَ

الَى:  تَعَ كَ وَ بَارَ تَ
...}  (األنفال ١٩/٨) مْ رٌ لَكُ يْ وَ خَ هُ وا فَ تَهُ نْ إِنْ تَ تْحُ وَ مُ الْفَ كُ دْ جاءَ قَ وا فَ تِحُ تَفْ {إِنْ تَسْ
ابْنَ  عْت  مِ سَ  : الَ قَ  ، بّاسٍ عَ ابْنِ  لَى  وْ مَ ةَ  بَ عْ شُ نْ  عَ  ، بَةَ قْ عُ بْنُ  رُ  مَ عُ ثَنِي  دّ حَ فَ
فَ  شِ مّ كُ ، ثُ ةً اعَ يَ على رسول الله r سَ مِ غْ فَ النّاسُ أُ اقَ ا تَوَ : لَمّ ولُ بّاسٍ يَقُ عَ
ائِيلَ  يكَ مِ ، وَ يلَ فى جند من المالئكة فى ميمنة النّاسِ بْرِ نِينَ بِجِ مِ ؤْ رَ الْمُ بَشّ هُ فَ نْ عَ
إِبْلِيسُ  . وَ لْفٍ رَ بِأَ نْدٍ آخَ افِيلَ فِي جُ رَ إِسْ ولِ اللهِ r، وَ سُ ةِ رَ رَ يْسَ رَ فِي مَ نْدٍ آخَ فِي جُ
مْ  هُ بِرُ يُخْ ينَ وَ كِ رِ شْ رُ ٣٥ الْمُ مّ ذَ يّ يُ لِجِ دْ مٍ الْمُ شُ عْ ةَ بْنِ جُ اقَ رَ ةِ سُ ورَ رَ فِي صُ وّ دْ تَصَ قَ
يْهِ،  بَ قِ لَى عَ صَ عَ ةَ نَكَ ئِكَ الَ وّ اللهِ الْمَ دُ رَ عَ ا أَبْصَ مّ لَ ، فَ نْ النّاسِ مْ مِ الِبَ لَهُ هُ الَ غَ نّ أَ
 ، امٍ شَ ثُ بْنُ هِ ارِ بّثَ بِهِ الْحَ تَشَ " ٣٦ فَ نَ وْ ا الَ تَرَ  مَ مْ إِنّي أَرَ نْكُ : "إِنّي بَرِيءٌ مِ الَ قَ وَ
طَ  قَ سَ فَ ثِ  ارِ الْحَ رِ  دْ صَ فِي  بَ  رَ فَضَ هِ،  مِ الَ كَ نْ  مِ عَ  مِ سَ ا  لِمَ ةُ  اقَ رَ سُ هُ  نّ أَ   يَرَ وَ  هُ وَ
يَا   : الَ قَ وَ هِ  يْ يَدَ عَ  فَ رَ وَ  ، رِ بَحْ الْ فِي  عَ  قَ وَ تّى  حَ   يُرَ الَ  إبْلِيسُ  قَ  لَ انْطَ وَ  ، ارِثُ الْحَ
لَى  مْ عَ هُ ضّ ابِهِ، فَحَ حَ لَى أَصْ لٍ عَ هْ بَلَ أَبُو جَ أَقْ تنِي! وَ دْ عَ ك الّذِي وَ دُ عِ وْ ، مَ بّ رَ
لَى  عَ انَ  كَ ا  إِنّمَ فَ  ، مْ إيّاكُ مٍ  شُ عْ جُ بْنِ  ةَ  اقَ رَ سُ نُ  الَ ذْ خِ مْ  نكُ رّ يَغُ الَ   : الَ قَ وَ تَالِ  قِ الْ
 ! هِ مِ وْ بِقَ نَعُ  نَصْ ا  مَ  ٣٧ يْدٍ  دَ قُ إلَى  نَا  عْ جَ رَ ا  إذَ مُ  لَ يَعْ سَ ابِهِ،  حَ أَصْ وَ دٍ  مّ حَ مُ نْ  مِ ادٍ  يعَ مِ

٣٤  فأحنه: فأهلكه (القاموس املحيط، جـ ٤، ص ٢١٨).
٣٥  يذمر: حيض (القاموس املحيط، جـ ٢، ص ٣٦).

٣٦  انظر: األنفال ٤٨/٨.
٣٧  قديد: قرية جامعة بني مكة واملدينة كثرية املياه (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٣٦).
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وا!  لُ اتَ قَ ينَ  حِ وا  رُ بَطِ وَ وا  لُ جّ عَ مْ  إِنّهُ فَ  ، لِيدِ الْوَ وَ ةَ  بَ يْ شَ وَ ةَ  بَ تْ عُ تَلُ  قْ مَ مْ  ولَنكُ يَهُ الَ 
يَن  فِ لْ الَ أُ ، فَ بَالِ هُ فِي الْحِ ابَ حَ أَصْ ا وَ دً مّ حَ نَ مُ رِ تّى نَقْ مَ حَ يَوْ عُ الْ جِ يْمُ اللهِ، الَ نَرْ أَ وَ
وا  نَعُ صَ بِالّذِي  مْ  هُ فُ رّ عَ نُ ا،  ذً أَخْ مْ  وهُ ذُ خُ نْ  لَكِ وَ ا،  دً أَحَ مْ  نْهُ مِ تَلَ  قَ مْ  نْكُ مِ ا  دً أَحَ

! مْ هُ دُ آبَاؤُ بُ انَ يَعْ ا كَ مّ مْ عَ تَهُ بَ غْ رَ مْ وَ ينَكُ مْ دِ تِهِ قَ ارَ فَ لِمُ
ثَنِي ابن أبي حبيبة، عن داود  دّ حَ : فَ الَ يّ قَ اقِدِ نَا الْوَ ثَ دّ : حَ الَ دٌ قَ مّ حَ نَا مُ ثَ دّ حَ
ينَ  رِ اجِ هَ ارَ الْمُ عَ بِيّ r شِ لَ النّ عَ : جَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ ، عَ ةَ وَ رْ نْ عُ بن الحصين، عَ
ارَ  عَ شِ وَ  ! اللهِ بْدِ  عَ بَنِي  يَا   : جِ رَ زْ الْخَ ارَ  عَ شِ وَ  ! نِ مَ حْ الرّ بْدِ  عَ بَنِي  يَا   : رٍ بَدْ مَ  يَوْ
ثَنِي  دّ حَ فَ  : الَ قَ يّ  اقِدِ الْوَ نَا  ثَ دّ حَ  : الَ قَ دٌ  مّ حَ مُ نَا  ثَ دّ حَ  ! اللهِ يْدِ  بَ عُ بَنِي  يَا   : سِ وْ َ األْ
 ، لِيّ يْدِ بْنِ عَ نْ زَ ، عَ الِمٍ اقَ بْنِ سَ حَ نْ إسْ ، عَ لِيّ رَ بْنِ عَ مَ دِ بن عُ مّ حَ بْدُ اللهِ بْنُ مُ عَ
ةٌ  يَ فِتْ انَ  كَ وَ وا:  الُ قَ  ! أَمِتْ ورُ  نْصُ مَ يَا   : رٍ بَدْ يوم   r الله  رسول  ارُ  عَ شِ انَ  كَ  : الَ قَ
مْ فخرجوا معهم إلى بدر وهم  هُ مْ آبَاؤُ هُ بَسَ تَ احْ وا، فَ مُ لَ دْ أَسْ ةٌ قَ بْعَ يْشٍ سَ رَ نْ قُ مِ
يْسِ بْنُ الفاكه بن  أَبُو قَ ةِ، وَ يرَ غِ لِيدِ بْنِ الْمُ على الشكّ واالرتياب: قيس بْنُ الْوَ
هِ بْنِ  بّ نَ اصُ بْنُ مُ الْعَ ، وَ لَفٍ ةَ بْنِ خَ يّ مَ لِيّ بْنُ أُ عَ المغيرة، والحارث بن زمعة، وَ
هوالء  "غرّ  قالوا:   ،r بِيّ  النّ ابِ  حَ أَصْ ةَ  قِلّ ا  أَوْ رَ وَ ا،  رً بَدْ وا  مُ دِ قَ ا  مّ لَ فَ  . اجِ جّ الْحَ
} (األنفال  يمٌ كِ يزٌ حَ زِ إِنَّ الله عَ لَى الله فَ لْ عَ كَّ تَوَ نْ يَ مَ ولُ اللهُ U: {وَ " يَقُ مْ هُ ينُ دِ

 . نَ ونَ اآلْ ولُ تُ قْ مْ مَ هُ ٤٩/٨) وَ
الَى:  تَعَ كَ وَ بَارَ ولُ اللهُ تَ يَقُ

} (األنفال  مْ هُ ينُ الءِ دِ رَّ هؤُ ضٌ غَ رَ مْ مَ وبِهِ لُ ينَ فِي قُ الَّذِ ونَ وَ نافِقُ ولُ الْمُ {إِذْ يَقُ
 : الَ قَ رِ فَ كْ رّ الذّ وا شَ رُ فَ ينَ كَ رَ الّذِ كَ مّ ذَ ٤٩/٨)، ثُ
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تَ  دْ عاهَ ينَ  الَّذِ  . نُونَ مِ ؤْ يُ الَ  مْ  هُ فَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ الله  نْدَ  عِ ابِّ  وَ الدَّ رَّ  شَ {إِنَّ 
مْ  دْ بِهِ رِّ شَ : {فَ لِهِ وْ } إلَى قَ ونَ تَّقُ مْ الَ يَ هُ ةٍ وَ رَّ لِّ مَ مْ فِي كُ هُ دَ هْ ونَ عَ ضُ نْقُ مَّ يَ مْ ثُ نْهُ مِ
نْ  مْ مَ لَ بِهِ ، نَكَ ونَ بِلُ قْ : يُ ولُ } (األنفال ٥٥/٨-٥٧) يَقُ ونَ رُ كَّ مْ يَذَّ هُ لَّ مْ لَعَ هُ فَ لْ نْ خَ مَ

ا.  هَ لّ بِ كُ رَ نْ الْعَ مْ مِ هُ اءَ رَ وَ
 { لِيمُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ هُ لَى الله إِنَّ لْ عَ كَّ تَوَ نَحْ لَها وَ اجْ مِ فَ لْ وا لِلسَّ نَحُ إِنْ جَ {وَ

. مْ نْهُ بَلْ مِ اقْ ، فَ نِيَةً الَ نَا عَ مْ لَ دْ أَسْ وا قَ الُ إِنْ قَ : وَ ولُ (األنفال ٦١/٨) يَقُ

هِ  رِ بِنَصْ كَ  يَّدَ أَ الَّذِي  وَ  هُ الله  بَكَ  سْ حَ إِنَّ  فَ وكَ  عُ دَ يَخْ أَنْ  وا  يدُ رِ يُ إِنْ  {وَ
     . مِ الَ ِسْ اإلْ لَى  عَ مْ  وبِهِ لُ قُ بَيْنَ  أَلّفَ   : ولُ يَقُ  { مْ وبِهِ لُ قُ يْنَ  بَ أَلَّفَ  وَ نِينَ  مِ ؤْ بِالْمُ وَ
مْ  نَهُ يْ نَّ الله أَلَّفَ بَ لكِ مْ وَ وبِهِ لُ يْنَ قُ تَ بَ لَّفْ ا أَ يعاً مَ مِ ضِ جَ رْ َ ا فِي األْ تَ مَ قْ نْفَ وْ أَ {لَ

} (األنفال ٦٢/٨-٦٣) يمٌ كِ يزٌ حَ زِ هُ عَ إِنَّ
دِ  مّ حَ نِ بْنُ مُ مَ حْ بْدُ الرّ ثَنِي عَ دّ حَ : فَ الَ يّ قَ اقِدِ نَا الْوَ ثَ دّ : حَ الَ دٌ قَ مّ حَ نَا مُ ثَ دّ حَ
 : الَ ، قَ يّ ظِ رَ بٍ الْقُ عْ دِ بْنِ كَ مّ حَ نْ مُ بْدِ اللهِ، عَ رِو بْنِ عَ مْ نْ عَ ، عَ الِ جَ بْنِ أَبِي الرّ
ينَ  ابِرِ انُوا صَ ا كَ ونَ إذَ رُ شْ لِبَ الْعِ ةِ أَنْ يَغْ وّ قُ نْ الْ رٍ مِ مَ بَدْ نِينَ يَوْ مِ ؤْ لَ اللهُ الْمُ عَ جَ
فَ  عْ الضّ مْ  فِيهِ أَنّ  لِمَ  عَ ا  مّ لَ فَ ةِ،  ئِكَ الَ الْمَ نْ  مِ يْنِ  فَ لْ بِأَ ر  بَدْ مَ  يَوْ مْ  هُ دّ يَمُ وَ  ، يْنِ تَ ائَ مِ
رٍ  يبَ بِبَدْ نْ أُصِ ، فِيمَ رٍ نْ بَدْ ولِهِ r مِ سُ عَ رَ جَ رْ لَ اللهُ U، مَ نْزَ أَ ،٣٨ وَ مْ نْهُ فَ عَ فّ خَ
رٍ  ةَ نَفَ بْعَ عَ المشركين يومئذ -وكانوا سَ تِلَ مَ قُ كّ وَ لَى الشّ مَ عَ الَ ِسْ ي اإلْ عِ نْ يَدّ مّ مِ
 - ةَ بِيعَ ةَ بْنِ رَ بَ تْ لِيدُ بْنُ عُ مْ الْوَ فِيهِ ، وَ بِيبَةَ يثِ ابْنِ أَبِي حَ دِ ثْلَ حَ مْ مِ هُ مْ آبَاؤُ هُ بَسَ حَ

٣٨  انظر: األنفال ٦٥/٨-٦٦.
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ةُ  الئِكَ الْمَ مُ  اهُ فَّ تَوَ تَ ينَ  {الَّذِ  : الَ قَ فَ  ، وجَ رُ الْخُ يعُ  تَطِ يَسْ الَ  ةَ  كّ بِمَ امَ  أَقَ نْ  فِيمَ وَ
ا  تَبَ بِهَ كَ : وَ الَ ثِ آيَاتٍ (النحل ٢٨/١٦-٣٠) قَ رِ ثَالَ ...} إلَى آخِ مْ هِ سِ نْفُ ي أَ ظالِمِ
رَ  ذْ : الَ عُ يّ عِ نْدُ ةَ الْجُ رَ مْ بُ بْنُ ضَ نْدُ الَ جُ قَ ا، فَ لِمً سْ ةَ مُ كّ نْ بِمَ ونَ إلَى مَ رُ اجِ هَ الْمُ
: اخرجوا بى لعلّى  لِهِ هْ َ الَ ألِ قَ ا، فَ يضً رِ انَ مَ كَ . وَ ةَ كّ امِي بِمَ قَ ةَ فِي مُ جّ الَ حُ لِي وَ
وا بِهِ  جُ رَ خَ : فَ الَ . قَ يمِ نْعِ وَ التّ : نَحْ الَ بّ إلَيْك؟ قَ هٍ أَحَ جْ أجد روحا. قالوا: أَيّ وَ
مّ  : اللهُ الَ قَ - فَ ةِ ينَ دِ يقِ الْمَ رِ نْ طَ يَالٍ مِ ةُ أَمْ بَعَ ةَ أَرْ كّ مَ يمِ وَ نْعِ بَيْنَ التّ يمِ -وَ نْعِ إلَى التّ

 : لَ اللهُ U فِيهِ نْزَ أَ ا! فَ رً اجِ هَ ت إلَيْك مُ جْ رَ إنّي خَ
ةِ (النساء  يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ ولِهِ سُ رَ راً إِلَى الله وَ هاجِ تِهِ مُ يْ نْ بَ جْ مِ رُ نْ يَخْ مَ {وَ
مْ  بَهُ لَ طَ وا، فَ جُ رَ وجَ خَ رُ يقُ الْخُ طِ نْ يُ مّ ةَ مِ كّ انَ بِمَ نْ كَ لِكَ مَ أَ ذَ ا رَ مّ لَ ١٠٠/٤). فَ
 ، مْ نَاسٌ نْهُ تِنَ مِ تُ افْ ، فَ مْ نُوهُ جَ سَ مْ وَ وهُ دّ رَ ينَ فَ كِ رِ شْ نْ الْمُ الٍ مِ جَ يَانَ فِي رِ فْ أَبُو سُ

 :U فأنزل الله . ءُ بَالَ مْ الْ ابَهُ ينَ أَصَ وا حِ تِنُ تُ فْ ينَ اُ انَ الّذِ كَ فَ
النَّاسِ  ةَ  نَ فِتْ لَ  عَ جَ الله  فِي  أُوذِيَ  إِذا  فَ بِالله  ا  نَّ آمَ ولُ  يَقُ نْ  مَ النَّاسِ  نَ  مِ {وَ
تَبَ  كَ ا (العنكبوت ١٠/٢٩-١٢). فَ هَ دَ يْنِ بَعْ تَ آيَ يَةِ، وَ رِ اآلْ ذابِ الله...} إلَى آخِ عَ كَ
مْ  فِيهِ لَ  نَزَ ا  بِمَ تَابُ  الْكِ مْ  هُ اءَ جَ ا  مّ لَ فَ ا،  لِمً سْ مُ ةَ  كّ بِمَ نْ  مَ إلَى  ونَ  رُ اجِ هَ الْمُ ا  بِهَ

وا: الُ قَ
مْ  بَهُ لَ طَ ، فَ انِيَةَ وا الثّ جُ رَ خَ ا! فَ دً لَ بِك أَحَ دِ نَا أَالّ نَعْ تْ لَ فْ نَا إنْ أَ يْ لَ ، إنّ لَك عَ مّ اللهُ
 . ةَ ينَ دِ الْمَ وا  مُ دِ قَ تّى  حَ بَالِ  الْجِ فِي  بًا  رَ هَ مْ  وهُ زُ جَ أَعْ فَ  ، ونَ كُ رِ شْ الْمُ وَ يَانَ  فْ سُ أَبُو 
مْ  وهُ هُ رَ أَكْ ، وَ مْ هُ وْ آذَ مْ وَ بُوهُ رَ ، فَضَ ينَ لِمِ سْ نْ الْمُ وا مِ دّ نْ رَ لَى مَ ءُ عَ بَالَ دّ الْ تَ اشْ وَ
هُ إالّ ابْنُ  مُ لّ عَ انَ يُ ا كَ : مَ يْشٍ رَ الَ لِقُ قَ حٍ فَ رْ عَ ابْنُ أَبِي سَ جَ رَ . وَ مِ الَ ِسْ كِ اإلْ لَى تَرْ عَ
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 :U اللهُ  لَ  نْزَ أَ فَ دْت.  أَرَ ا  مَ لُ  وّ حَ أُ فَ هُ  لَ تُبُ  أَكْ نْت  كُ دْ  قَ  ، انِيّ رَ نَصْ بْدٌ  عَ  ، ةَ طَ مّ قَ
يٌّ  مِ جَ أَعْ هِ  يْ إِلَ ونَ  دُ حِ لْ يُ الَّذِي  لِسانُ  رٌ  بَشَ هُ  مُ لِّ عَ يُ إِنَّما  ولُونَ  يَقُ مْ  نَّهُ أَ مُ  لَ نَعْ دْ  قَ لَ {وَ
اللهُ  لَ  نْزَ أَ وَ  ،(١٠٣/١٦-١٠٤ (النحل  ا  لِيهَ تَ اَلّتِي  وَ  {... بِينٌ مُ بِيٌّ  رَ عَ لِسانٌ  هذا  وَ
ئِنٌّ  مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ هَ وَ رِ كْ نْ أُ : {إِالَّ مَ ءُ بَالَ هُ الْ ابَ نْ أَصَ مّ هُ مِ ابُ حَ أَصْ يَانَ وَ فْ دّ أَبُو سُ نْ رَ فِيمَ
حَ  رِ شُ نْ  مّ مِ انَ  كَ وَ  .(١٠٦/١٦-١٠٩ (النحل  ا  هَ دَ بَعْ آيَاتٍ  ثَ  ثَالَ وَ  {... ِيمانِ بِاإلْ
يَانَ  فْ نْ أَبِي سُ وا مِ رّ ينَ فَ لَ اللهُ U فِي الّذِ نْزَ مّ أَ . ثُ حٍ رْ رِ ابْنُ أَبِي سَ فْ هُ بِالْكُ رُ دْ صَ
ينَ  ذِ لِلَّ بَّكَ  رَ إِنَّ  مَّ  {ثُ  : ةِ نَ تْ فِ الْ دَ  بَعْ ابِ  ذَ الْعَ لَى  عَ وا  بَرُ صَ ينَ  الّذِ  ،r بِيّ  النّ إلَى 

ةِ (النحل ١١٠/١٦)٣٩ يَ رِ اآلْ وا...} إلَى آخِ تِنُ ا فُ دِ مَ نْ بَعْ وا مِ رُ هاجَ
 ، بّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ ةَ مَ رِ كْ نْ عِ ، عَ يْنٍ صَ دَ بْنِ حُ اوُ نْ دَ ، عَ بِيبَةَ ثَنِي ابْنُ أَبِي حَ دّ حَ فَ
 : ولُ يَقُ ، فَ مْ ونَهُ تُ بّ ثَ نْ النّاسِ يُ ونَ مِ فُ رِ نْ يَعْ ةِ مَ ورَ رُ فِي صُ وّ كُ يَتَصَ لَ انَ الْمَ : كَ الَ قَ
 . ءٍ يْ وا بِشَ يْسُ نَا، لَ تْ بَ ا ثَ نَا مَ يْ لَ وا عَ لُ مَ وْ حَ : لَ ونَ ولُ تهمْ يَقُ عْ مِ سَ مْ فَ نْهُ ت مِ نَوْ دْ دَ إنّي قَ

الَى:  تَعَ كَ وَ بَارَ لُ اللهِ تَ وْ لِكَ قَ ذَ وَ
رِ  وا...} إلَى آخِ نُ ينَ آمَ وا الَّذِ تُ بِّ ثَ مْ فَ كُ عَ ةِ أَنِّي مَ الئِكَ بُّكَ إِلَى الْمَ ي رَ {إِذْ يُوحِ

ةِ (األنفال ١٢/٨).٤٠ يَ اآلْ
تَلَ  نْ قَ ولُ اللهِ r: مَ سُ الَ رَ ، قَ ونَ كُ رِ شْ الْمُ ونَ وَ لِمُ سْ افّ الْمُ ا تَصَ مّ لَ وا: فَ الُ قَ

ا. ذَ كَ ا وَ ذَ هُ كَ لَ ا فَ يرً رَ أَسِ نْ أَسَ مَ ا، وَ ذَ كَ ا وَ ذَ هُ كَ لَ تِيالً فَ قَ
٣٩  الواقدي، املغازي، ١، ٦٨-٧٤.

٤٠  الواقدي، املغازي، ١، ٧٩.
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 r بِيّ  النّ ةِ  يْمَ خَ نْدَ  عِ تْ  امَ قَ ةٌ  قَ فِرْ  ، قٍ فِرَ ثَ  ثَالَ النّاسُ  انَ  كَ وا  مُ زَ انْهَ ا  مّ لَ فَ
بَتْ  لَ طَ ةٌ  قَ فِرْ وَ  ، بِ النّهْ لَى  عَ تْ  ارَ أَغَ ةٌ  قَ فِرْ وَ  - ةِ يْمَ الْخَ فِي  هُ  عَ مَ  t رٍ  بَكْ أَبُو  -وَ
ةِ  يْمَ خَ لَى  عَ امَ  أَقَ نْ  مّ مِ انَ  كَ وَ  ، اذٍ عَ مُ بْنُ  دُ  عْ سَ مَ  لّ تَكَ فَ وا.  نِمُ غَ وَ وا  رُ أَسَ فَ وّ  دُ الْعَ
 ، رِ جْ َ األْ فِي  ةٌ  ادَ هَ زَ وّ  دُ الْعَ بَ  لُ نَطْ أَنْ  نَا  نَعَ مَ ا  مَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : الَ قَ فَ  ،r بِيّ  النّ
نْ  مِ يْلٌ  خَ يْك  لَ عَ يلُ  تَمِ فَ ك  عُ ضِ وْ مَ   رَ عْ يُ أَنْ  نَا  فْ خِ نّا  لَكِ وَ وّ  دُ الْعَ نْ  عَ بْنٌ  جُ الَ  وَ
نْ  وهُ النّاسِ مِ جُ تِك وُ يْمَ نْدَ خَ امَ عِ دْ أَقَ قَ ، وَ مْ الِهِ جَ نْ رِ الٌ مِ جَ رِ ينَ وَ كِ رِ شْ يْلِ الْمُ خَ
تَى  مَ ، وَ ثِيرٌ ولَ اللهِ كَ سُ النّاسُ يَا رَ ، وَ مْ نْهُ دٌ مِ ذّ أَحَ مْ يَشِ لَ ، وَ ارِ نْصَ َ األْ ينَ وَ رِ اجِ هَ الْمُ
 . ةٌ لِيلَ ةُ قَ نِيمَ الْغَ ثِيرٌ وَ تْلَى كَ قَ الْ  وَ رَ سْ َ األْ ، وَ ءٌ يْ ابِك شَ حَ َصْ بْقَ ألِ ءِ الَ يَ الَ ؤُ طِ هَ عْ تُ
 { ولِ سُ الرَّ نْفالُ لله وَ َ لِ األْ نْفالِ قُ َ نِ األْ ونَكَ عَ ئَلُ لَ اللهُ U: {يَسْ نْزَ أَ وا، فَ فُ لَ تَ اخْ فَ
 :U اللهُ  لَ  نْزَ أَ مّ  ثُ  . ءٌ يْ شَ ةِ  نِيمَ الْغَ نْ  مِ مْ  لَهُ يْسَ  لَ وَ النّاسُ  عَ  جَ رَ فَ  (١/٨ (األنفال 
 ،(٤١/٨ (األنفال   { ولِ سُ لِلرَّ وَ هُ  سَ مُ خُ لله  نَّ  أَ فَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ مْ  تُ نِمْ غَ نَّما  أَ وا  مُ لَ اعْ {وَ

٤١. مْ نَهُ يْ ولُ اللهِ r بَ سُ هُ رَ مَ سَ قَ فَ
مْ  هُ عَ مَ انَ  كَ وَ ا،  يرً بَعِ ينَ  سِ مْ خَ وَ يرٍ  بَعِ ةَ  ائَ مِ ئِذٍ  مَ يَوْ ابُوا  أَصَ الّتِي  ِبِلُ  اإلْ انَتْ  كَ وَ
ابُوا  ا أَصَ ئِذٍ فِيمَ مَ انَتْ يَوْ كَ . وَ ئِذٍ مَ ونَ يَوْ لِمُ سْ هُ الْمُ نِمَ غَ ةِ، فَ ارَ وهُ لِلتّجَ لُ مَ ثِيرٌ حَ مٌ كَ أَدَ
إالّ  اللهِ  ولَ  سُ رَ   نَرَ ا  مَ ؟  ةَ يفَ طِ الْقَ   نَرَ الَ  نَا  ا لَ مَ  : مْ هُ ضُ بَعْ الَ  قَ فَ  ، اءُ رَ مْ حَ ةٌ  يفَ طِ قَ
عمران  (آل  ةِ  يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى   { لَّ يَغُ أَنْ  بِيٍّ  لِنَ كانَ  ما  {وَ  :U اللهُ  لَ  نْزَ أَ فَ ا.  هَ ذَ أَخَ
لّ  غَ نًا  الَ فُ إنّ  اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا  فقال:   r الله  رسول  إلَى  لٌ  جُ رَ اءَ  جَ وَ  .(١٦١/٣

٤١  الواقدي، املغازي، ١، ٩٨.



تفسري القرآن يف مغازي الواقدي

٣٤

فقال   ! اللهِ ولَ  سُ رَ يَا  لْ  عَ أَفْ مْ  لَ  : الَ قَ فَ  ، لَ جُ الرّ  r الله  رسول  فسأل   . ةً يفَ طِ قَ
نَاكَ  هُ وا  رُ فَ حَ فَ  ،r الله  رسول  فأمر  هنا.  ها  احفروا  الله،  رسول  يا   : الدالّ

: ائِلٌ الَ قَ قَ . فَ ةُ يفَ طِ تْ الْقَ جَ رِ تُخْ اسْ فَ
ونَا  عُ ا. فقال رسول الله r: دَ ارً رَ يْنِ أَوْ مِ تَ رّ ! مَ نٍ الَ رْ لِفُ فِ تَغْ ولَ الله، اسْ سُ يَا رَ

٤٢! مٍ رْ نْ آتِي جُ مِ
نْ  ، عَ دٍ عْ رِ بْنِ سَ امِ نْ عَ بِيهِ، عَ نْ أَ ، عَ دٍ مّ حَ يلَ بْنُ مُ اعِ مَ رِ بْنُ إسْ ثَنِي أَبُو بَكْ دّ حَ
فأعطانيه،  بدر  يوم  منبّه  ابن  العاص  سيف   r اللهِ  ولَ  سُ رَ أَلْت  سَ  : الَ قَ بِيهِ،  أَ

...} (األنفال ١/٨)٤٣ نْفالِ َ نِ األْ ونَكَ عَ ئَلُ : {يَسْ ونزلت فيّ
انَ  كَ وَ  ، انُ رَ قْ شُ مْ  يْهِ لَ عَ لَ  مِ عْ تُ -اُسْ رٍ  بِبَدْ   رَ سْ َ األْ بِسَ  حُ ا  لَمّ وَ وا:  الُ قَ
رٍ  نَا إلَى أَبِي بَكْ ثْ وْ بَعَ وا لَ الُ قَ وا فى الحياة فَ عُ مِ - طَ مْ يْهِ لَ وا عَ عُ تَرَ دْ اقْ ونَ قَ لِمُ سْ الْمُ
أَبِي  إلَى  وا  ثُ بَعَ فَ  ! هُ نْ مِ دٍ  مّ حَ مُ نْدَ  عِ رُ  آثَ نعلم  وال  الرحامنا،  قريش  أوصل  هُ  إِنّ فَ
ةَ  ومَ مُ الْعُ وَ انَ  وَ ِخْ اإلْ وَ اءَ  نَ بْ َ األْ وَ بَاءَ  اآلْ فِينَا  إنّ   ، رٍ بَكْ بَا  أَ يَا  وا:  الُ قَ فَ مْ  تَاهُ أَ فَ بكر، 
مْ  نَعَ  : الَ قَ فَ نَا.  ادِ فَ يُ أو  علينا  فليمنّ  صاحبك  كلّم  قريب.  نَا  دُ بْعَ أَ وَ  ، مّ الْعَ بَنِي  وَ

.r ِولِ الله سُ فَ إلَى رَ رَ مّ انْصَ ا! ثُ يْرً مْ خَ وكُ ، الَ آلُ اءَ اللهُ إنْ شَ
أَنْ  نُ  مَ نَأْ الَ  فَ  ، مْ تُ لِمْ عَ دْ  قَ نْ  مَ هُ  إِنّ فَ ابِ  طّ الْخَ بْنِ  رَ  مَ عُ إلَى  وا  ثُ ابْعَ وَ وا:  الُ قَ
ا  مَ ثْلَ  مِ هُ  لَ وا  الُ قَ فَ مْ  هُ اءَ جَ فَ هِ  يْ إلَ وا  لُ سَ رْ أَ فَ  . مْ نْكُ عَ فّ  يَكُ هُ  لّ عَ لَ  ، مْ يْكُ لَ عَ دَ  سِ فْ يُ

٤٢  الواقدي، املغازي، ١، ١٠٢.

٤٣  الواقدي، املغازي، ١، ١٠٤.
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بَا  أَ دَ  جَ وَ فَ  r بِيّ  النّ إلَى  فَ  رَ انْصَ مّ  ثُ ا!  رّ شَ مْ  وكُ آلُ لَنْ   : الَ قَ فَ  ، رٍ بَكْ بِي  َ ألِ وا  الُ قَ
بِي أَنْتَ  ولَ اللهِ، بِأَ سُ : يَا رَ ولُ يَقُ ٤٤ وَ هُ ثَؤُ فْ يَ هُ وَ نُ يّ لَ رٍ يُ أَبُو بَكْ ، وَ هُ لَ وْ النّاسَ حَ رٍ وَ بَكْ
مْ  هُ دُ بْعَ أَ ، وَ مّ بَنُو الْعَ انُ وَ وَ ِخْ اإلْ ةُ وَ ومَ مُ الْعُ اءُ وَ نَ بْ َ األْ بَاءُ وَ مْ اآلْ مُك فِيهِ وْ ي! قَ أُمّ وَ
نْ  مِ بِك  اللهُ  مْ  هُ نْقِذْ تَ يَسْ مْ  هِ ادِ فَ أَوْ  يْك،  لَ عَ اللهُ  نّ  مَ مْ  يْهِ لَ عَ نْ  نُ امْ فَ  ، يبٌ رِ قَ نْك  مِ
إلَيْك!  مْ  وبِهِ لُ بِقُ بِلُ  قْ يُ اللهَ  لّ  عَ لَ فَ  ، ينَ لِمِ سْ مُ لِلْ ةً  وّ قُ ت  ذْ أَخَ ا  مَ مْ  نْهُ مِ ذَ  أْخُ تَ فَ ارِ  النّ
لَسَ  جَ رُ فَ مَ اءَ عُ مّ جَ ، ثُ بْهُ مْ يُجِ لَ ، وسكت رسول الله r فَ يَةً ى نَاحِ تَنَحّ امَ فَ مّ قَ ثُ
وك  اتَلُ قَ وَ بُوك  ذّ كَ اللهِ،  اءُ  دَ أَعْ مْ  هُ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : الَ قَ فَ  ، رٍ بَكْ أَبِي  لِسَ  جْ مَ
 U ُئُ الله طّ وَ ةِ، يُ لَ الَ ةُ الضّ ئِمّ أَ رِ وَ فْ وسُ الْكُ ءُ مْ رُ ، هُ مْ ابَهُ قَ بْ رِ رِ وك! اضْ جُ رَ أَخْ وَ
ادَ  عَ ، وَ بْهُ مْ يُجِ لَ ولُ اللهِ r فَ سُ تَ رَ كَ سَ ! فَ كِ رْ لَ الشّ مْ أَهْ لّ بِهِ ذِ يُ مَ وَ الَ ِسْ مْ اإلْ بِهِ
مْ  مُك فِيهِ وْ ي! قَ أُمّ بِي أَنْتَ وَ ولَ اللهِ، بِأَ سُ : يَا رَ الَ قَ لِ فَ وّ َ هِ األْ دِ عَ قْ رٍ إلَى مَ أَبُو بَكْ
نْ  نُ امْ ، فَ يبٌ رِ نْك قَ مْ مِ هُ دُ بْعَ أَ ، وَ مّ بَنُو الْعَ انُ وَ وَ ِخْ اإلْ ةُ وَ ومَ مُ الْعُ اءُ وَ نَ بْ َ األْ بَاءُ وَ اآلْ
يهِم  دِ ، يَهْ مْ هُ لُ تَأْصِ نْ يَسْ لَ مَ نْ أَوّ ك، الَ تَكُ مُ وْ قَ تُك٤٥ وَ تْرَ مْ عِ ، هُ مْ هِ ادِ مْ أَوْ فَ يْهِ لَ عَ
ى  نَحّ تَ ئًا. وَ يْ هِ شَ يْ لَ دّ عَ مْ يَرُ لَ ولُ اللهِ r فَ سُ تَ رَ كَ سَ . فَ مْ هُ لِكَ هْ نْ أَنْ تُ رٌ مِ يْ اللهُ خَ
بْ  رِ ؟ اضْ مْ رُ بِهِ تَظِ نْ ا تَ ولَ اللهِ، مَ سُ : يَا رَ الَ قَ هُ فَ لِسَ جْ لَسَ مَ جَ رُ فَ مَ امَ عُ قَ ، فَ يَةً نَاحِ
بُوك  ذّ لَ الشرك، هم أعداء اللهِ، كَ لّ أَهْ ذِ يُ مَ وَ الَ ِسْ مْ اإلْ ئُ اللهُ بِهِ طّ وَ ، يُ مْ هُ نَاقَ أَعْ
لَى  وا عَ رُ دَ وْ قَ ، لَ نِينَ مِ ؤْ ورَ الْمُ دُ فِ صُ ولَ اللهِ، اشْ سُ وك! يَا رَ جُ رَ أَخْ وك وَ اتَلُ قَ وَ
ةً  يَ نَاحِ امَ  قَ فَ يجبه،  فلم   r الله  ولُ  سُ رَ تَ  كَ سَ فَ ا!  بَدً أَ ا  ونَاهَ الُ أَقَ ا  مَ نّا  مِ ا  ذَ هَ ثْلِ  مِ

٤٤  فثأت الرجل إذا سكنت غضبه (الصحاح، ص ٦٢).
٤٥  عرتة الرجل: أخص أقاربه (النهاية، جـ ٣، ص ٦٥).
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ى  تَنَحّ فَ هُ  بْ يُجِ مْ  لَ فَ بِهِ،  هُ  مَ لّ كَ الّذِي  هِ  مِ الَ كَ ثْلَ  مِ هُ  مَ لّ كَ فَ رٍ  بَكْ أَبُو  ادَ  عَ وَ  ، لَسَ جَ فَ
. هُ بْ مْ يُجِ لَ هُ فَ مَ الَ هُ كَ مَ لّ كَ رُ فَ مَ امَ عُ مّ قَ ، ثُ يَةً نَاحِ

النّاسُ  وَ جَ  رَ خَ مّ  ثُ  ، ةً اعَ سَ ا  فِيهَ ثَ  كَ مَ فَ هُ  تَ بّ قُ لَ  خَ دَ فَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ امَ  قَ مّ  ثُ
ونَ  رُ آخَ وَ  ! رٍ بَكْ أَبُو  الَ  قَ ا  مَ لُ  وْ الْقَ  : مْ هُ ضُ بَعْ ولُ  يَقُ  ، مْ نِهِ أْ شَ فِي  ونَ  وضُ يَخُ
فِي  ونَ  ولُ تَقُ ا  مَ  : الَ قَ  r الله  رسول  خرج  ا  مّ لَ فَ  ! رُ مَ عُ الَ  قَ ا  مَ لُ  وْ الْقَ  : ونَ ولُ يَقُ
لُ  نْزِ ائِيلَ يَ يكَ ثَلِ مِ مَ رٍ كَ ثَلُ أَبِي بَكْ ، مَ ثَالً ا مَ مَ إِنّ لَهُ ا فَ مَ وهُ عُ ؟ دَ يْنِ ذَ مْ هَ يْكُ بَ احِ صَ
لَى  يَنَ عَ لْ انَ أَ ، كَ يمَ اهِ ثَلِ إبْرَ مَ اءِ كَ بِيَ نْ َ هُ فِي األْ لُ ثَ مَ هِ، وَ بَادِ نْ عِ هِ عَ وِ فْ عَ اءِ اللهِ وَ بِرِضَ
 : الَ قَ أَنْ  لَى  عَ ادَ  زَ ا  مَ فَ ا،  فِيهَ وطرحوه  النار  هُ  مُ وْ قَ هُ  لَ دَ  قَ أَوْ  ، لِ سَ الْعَ نْ  مِ هِ  مِ وْ قَ
 : الَ قَ وَ  .(٦٧/٢١ (األنبياء   { ونَ لُ قِ تَعْ أَفَال  الله  ونِ  دُ نْ  مِ ونَ  دُ بُ تَعْ لِما  وَ مْ  لَكُ {أُفٍّ 
هُ  لُ ثَ مَ } (ابرهيم ٣٦/١٤) وَ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ إِنَّكَ غَ صانِي فَ نْ عَ مَ نِّي وَ هُ مِ إِنَّ نِي فَ بِعَ نْ تَ مَ {فَ
نْتَ  أَ إِنَّكَ  فَ مْ  لَهُ رْ  فِ تَغْ إِنْ  وَ كَ  بادُ عِ مْ  إِنَّهُ فَ مْ  بْهُ ذِّ عَ تُ {إِنْ   : ولُ يَقُ إذْ  ى  يسَ عِ ثَلُ  مَ
لُ  نْزِ يلَ يَ بْرِ ثَلِ جِ مَ ةِ كَ ئِكَ الَ رَ فِي الْمَ مَ ثَلُ عُ مَ } (المائدة ١١٨/٥). وَ يمُ كِ يزُ الْحَ زِ الْعَ
انَ  ، كَ ثَلِ نُوحٍ مَ اءِ كَ بِيَ نْ َ هُ فِي األْ لُ ثَ مَ اءِ اللهِ، وَ دَ لَى أَعْ ةِ عَ مَ النّقْ نْ اللهِ وَ ةِ مِ طَ خْ بِالسّ
ينَ  نَ الْكافِرِ ضِ مِ رْ َ لَى األْ رْ عَ بِّ الَ تَذَ : {رَ ولُ ةِ إذْ يَقُ ارَ جَ نْ الْحِ هِ مِ مِ وْ لَى قَ دّ عَ أَشَ
ثَلِ  مَ وَ ا،  هَ يعَ مِ جَ ضَ  رْ َ األْ اللهُ  قَ  رَ أَغْ ةً  وَ عْ دَ مْ  يْهِ لَ عَ ا  عَ دَ فَ  (٢٦/٧١ (نوح   { اراً يَّ دَ
وا  نُ مِ ؤْ يُ فَال  مْ  وبِهِ لُ قُ لى  عَ دْ  دُ اشْ وَ مْ  والِهِ أَمْ لى  عَ سْ  مِ اطْ نَا  بَّ {رَ  : ولُ يَقُ إذْ  ى  وسَ مُ
مْ رجل  نّكُ وتَ الَ يَفُ ، فَ ةً لَ يْ مْ عَ إِنّ بِكُ } (يونس ٨٨/١٠)، وَ لِيمَ َ ذابَ األْ ا الْعَ وُ تَّى يَرَ حَ

٤٦. قٍ نُ ةِ عُ بَ رْ من هؤالء إالّ بفداء أو ضَ
٤٦  الواقدي، املغازي، ١، ١٠٧-١١٠.
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رِ  يْ بَ نْ نَافِعِ بْنِ جُ ، عَ انَ يْمَ لَ انَ بْنِ أَبِي سُ ثْمَ نْ عُ ، عَ ةَ ارَ مَ امُ بْنُ عُ شَ ثَنِي هِ دّ حَ فَ
 ، رَ سْ َ األْ اءِ  فِدَ فِي  ةَ  ينَ دِ الْمَ  r بِيّ  النّ لَى  عَ مْت  دِ قَ  : الَ قَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، مٍ عِ طْ مُ بْنِ 
تْ  قِيمَ أُ فَ ت،  نِمْ فَ   رَ الْكَ ابَنِي  أَصَ دْ  قَ وَ  ، رِ صْ الْعَ دَ  بَعْ دِ  جِ سْ الْمَ فِي  عْت  جَ طَ اضْ فَ
تابٍ  كِ وَ  . ورِ الطُّ {وَ بِ  رِ غْ الْمَ فِي   r بِيّ  النّ ةِ  اءَ رَ بِقِ ا  عً زِ فَ ت  مْ قُ فَ بِ  رِ غْ الْمَ ةُ  الَ صَ
 ، دِ جِ سْ الْمَ نْ  مِ ت  جْ رَ خَ تّى  حَ هُ  تَ اءَ قِرَ عْت  تَمَ اسْ فَ  ،(١/٥٢-٢ (الطور   { ورٍ طُ سْ مَ

بِي.٤٧ لْ مُ قَ الَ ِسْ لَ اإلْ خَ ا دَ لُ مَ ئِذٍ أَوّ مَ انَ يَوْ كَ فَ

ذكر سورة األنفال
مَ  يَوْ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ نِمَ  غَ ا  لَمّ  : الَ قَ  (١/٨ (األنفال   { نْفالِ َ األْ نِ  عَ ونَكَ  ئَلُ {يَسْ
هُ  لُ وْ قَ يَ  هِ وَ  ، يَةُ اآلْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ فَ بِهِ،  قّ  أَحَ مْ  نّهُ أَ ةٍ  ائِفَ طَ لّ  كُ تْ  عَ ادّ فَ وا،  فُ لَ تَ اخْ رٍ  بَدْ

الَى:  تَعَ كَ وَ بَارَ تَ
هُ  مْ آياتُ يْهِ لَ لِيَتْ عَ إِذا تُ مْ وَ هُ وبُ لُ تْ قُ لَ جِ رَ الله وَ كِ ينَ إِذا ذُ نُونَ الَّذِ مِ ؤْ ا الْمُ {إِنَّمَ

ينًا. مْ يَقِ تْهُ ادَ : زَ ولُ } (األنفال ٢/٨) يَقُ مْ إِيماناً تْهُ زادَ
ينًا. : يَقِ ولُ قا} (األنفال ٤/٨) يَقُ نُونَ حَ مِ ؤْ مُ الْمُ : {أُولئِكَ هُ لِهِ وْ فِي قَ وَ

: لما  ولُ } (األنفال ٥/٨) يَقُ قِّ تِكَ بِالْحَ يْ نْ بَ بُّكَ مِ كَ رَ جَ رَ ما أَخْ : {كَ لِهِ وْ فِي قَ وَ
. قّ وَ الْحَ رٍ هُ جَ إلَى بَدْ رُ بّك أَنْ تَخْ ك رَ رَ أَمَ

 : لِهِ وْ يّ فِي قَ ومِ زُ خْ رٍ الْمَ فَ عْ ادِ بْنِ جَ بّ دِ بْنِ عَ مّ حَ نْ مُ ، عَ يْجٍ رَ نِي ابْنُ جُ بَرَ أَخْ وَ
} قال: من المدينة. وفى قوله:  تِكَ يْ نْ بَ {مِ

٤٧  الواقدي، املغازي، ١، ١٢٨.
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يَّنَ  بَ تَ ا  مَ دَ  بَعْ قِّ  الْحَ فِي  ونَكَ  لُ يُجادِ  . ونَ هُ لَكارِ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ يقاً  رِ فَ إِنَّ  {وَ
وجَ  رُ خُ هَ  رِ كَ  (٥/٨-٦ (األنفال   { ونَ رُ نْظُ يَ مْ  هُ وَ تِ  وْ الْمَ إِلَى  ونَ  يُساقُ نَّما  أَ كَ
وجُ  رُ الْخُ ا  مَ وَ لِيلٌ  قَ نُ  نَحْ وا:  الُ قَ  ، رٍ بَدْ إلَى  ابِهِ  حَ أَصْ نْ  مِ امٌ  وَ أَقْ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ

. بِيرٌ فٌ كَ تِالَ انَ فِي ذلِكَ اخْ تّى كَ ! حَ أْيٍ بِرَ
 : لِهِ وْ فِي قَ وَ

ونَ  ولُ اللهِ r دُ سُ انَ رَ ا كَ } لَمّ مْ نَّها لَكُ يْنِ أَ تَ ائِفَ  الطَّ دَ مُ الله إِحْ كُ دُ إِذْ يَعِ {وَ
هُ  دَ عَ وَ فَ ا،  هَ يرَ عِ يدُ  رِ يُ وَ  هُ وَ  ، يْشٍ رَ قُ يرِ  سِ بِمَ هُ  بّرَ خَ فَ  u جبرئيل  هِ  يْ لَ عَ لَ  نَزَ رٍ  بَدْ
قاء،  السّ أخذوا  ببدر  انَ  كَ ا  مّ لَ فَ  . مْ هُ يبُ يُصِ فَ يْشٍ  رَ قُ اءَ  لِقَ ا  إِمّ وَ يرَ  الْعِ ا  إمّ اللهُ 
ا  نّهَ َ ونَ ألِ لِمُ سْ لِك الْمُ بّ ذَ الَ يُحِ ، فَ يْشٍ رَ نْ قُ مْ عَ ونَهُ بِرُ وسألوهم عن العير يُخْ
 { لِماتِهِ بِكَ قَّ  الْحَ قَّ  يُحِ نْ  أَ الله  يدُ  رِ يُ {وَ  : لِهِ وْ قَ فِي  وَ  . يرَ الْعِ بّونَ  يُحِ وَ  ، ةٌ كَ وْ شَ
تِلَ  قُ منْ  نِي  يَعْ  (٧/٨ (األنفال   { ينَ الْكافِرِ دابِرَ  عَ  طَ يَقْ {وَ  . ينَ الدّ ر  هِ ظْ يُ  : ولُ يَقُ

. يْشٍ رَ قُ نْ  مِ رٍ  بِبَدْ
بِهِ،  وا  اءُ جَ الّذِي   { لَ الْباطِ لَ  بْطِ يُ {وَ  ، قّ الْحَ رَ  هِ ظْ لِيُ نِي  يَعْ  { قَّ الْحَ قَّ  {لِيُحِ

ا، يْشً رَ نِي قُ } (األنفال ٨/٨) يَعْ ونَ مُ رِ جْ هَ الْمُ رِ وْ كَ لَ {وَ
ةِ  الئِكَ الْمَ نَ  مِ لْفٍ  بِأَ مْ  كُ دُّ مِ مُ أَنِّي  مْ  لَكُ تَجابَ  اسْ فَ مْ  بَّكُ رَ يثُونَ  تَغِ تَسْ {إِذْ 

. ضٍ رِ بَعْ ثَ لَى أَ مْ عَ هُ ضُ نِي بَعْ } (األنفال ٩/٨) يَعْ فِينَ دِ رْ مُ
ينَ  الّذِ ةِ  ئِكَ الَ الْمَ دَ  دَ عَ نِي  يَعْ  (١٠/٨ (األنفال   {ر بُشْ إِالَّ  الله  هُ  لَ عَ جَ ما  {وَ

. مْ كُ رُ لِيعلمنّ أَنّ اللهَ يَنْصُ ا، وَ مْ بِهَ هُ بَرَ أَخْ
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هُ  فَ ذَ قَ فَ هُ  نْ مِ نًا  أَمْ مَ  النّوْ مْ  يْكُ لَ عَ ى  أَلْقَ ولُ  يَقُ  { هُ نْ مِ ةً  نَ أَمَ عاسَ  النُّ مُ  يكُ شِّ غَ يُ {إِذْ 
دْ  قَ مْ  هُ ضُ بَعْ انَ  كَ وَ  { بِهِ مْ  كُ رَ هِّ طَ لِيُ اءً  مَ ماءِ  السَّ نَ  مِ مْ  يْكُ لَ عَ لُ  نَزِّ يُ {وَ  ، مْ وبِكُ لُ قُ فِي 
بِطَ  لِيَرْ ! {وَ لُ تَسِ الَ يَغْ لّي وَ : يُصَ ولُ } يَقُ يْطانِ زَ الشَّ جْ مْ رِ نْكُ بَ عَ هِ ذْ يُ ، {وَ نَبَ أَجْ
عُ  ضِ وْ الْمَ انَ  كَ  (١١/٨ } (األنفال  دامَ قْ َ األْ بِهِ  بِّتَ  ثَ يُ {وَ نِينَةِ،  أْ مَ بِالطّ  { مْ وبِكُ لُ قُ لى  عَ

.٤٨ هُ بّدَ لَ ا فَ سً هْ دَ
كُ  لَ انَ الْمَ كَ وا} فَ نُ ينَ آمَ وا الَّذِ تُ بِّ ثَ مْ فَ كُ عَ ةِ أَنِّي مَ الئِكَ بُّكَ إِلَى الْمَ ي رَ {إِذْ يُوحِ
فِي  لْقِي  أُ {سَ ءٍ،  يْ بِشَ وا  يْسُ لَ مْ  إِنّهُ فَ بُتْ  ثْ اُ  : ولُ يَقُ فَ لِ  جُ الرّ ةِ  ورَ صُ فِي  رُ  وّ يَتَصَ
اةِ  صَ الْحَ كَ بَانٌ  جَ وَ ا  لَهَ  ، فِقُ تَخْ مْ  هُ تُ ئِدَ فْ أَ انَتْ  كَ فَ  { بَ عْ الرُّ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ وبِ  لُ قُ
بُوا  رِ اضْ {وَ  ، نَاقَ عْ َ األْ نِي  يَعْ  { ناقِ عْ َ األْ قَ  وْ فَ بُوا  رِ اضْ {فَ  ، تِ سْ الطّ فِي  ا  بِهَ ى  مَ رْ يُ

ا ورِجال. } (األنفال ١٢/٨) يَدً لَّ بَنانٍ مْ كُ نْهُ مِ
بِاللهِ  وا  رُ فَ كَ ولُ  يَقُ  (١٣/٨ (األنفال   { هُ ولَ سُ رَ وَ الله  وا  اقُّ شَ مْ  نَّهُ بِأَ {ذلِكَ 
ينَ  كافِرِ أَنَّ لِلْ ، {وَ رٍ تْلَ بِبَدْ قَ نِي الْ } يَعْ وهُ وقُ ذُ مْ فَ وجحدوا رسوله.وفى قوله {ذلِكُ

} (األنفال ١٤/٨). ارِ ذابَ النَّ عَ
(األنفال   { يرُ صِ الْمَ بِئْسَ  {وَ  : لِهِ وْ قَ إلَى   { فاً حْ زَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ مُ  يتُ قِ لَ {إِذا 

. ةً اصّ رٍ خَ مَ بَدْ ١٥/٨-١٦) يَوْ

 :r بِيّ  النّ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ لِ  جُ الرّ لُ  وْ قَ  { مْ هُ لَ تَ قَ الله  نَّ  لكِ وَ مْ  وهُ لُ تُ قْ تَ مْ  لَ {فَ
 r بِيّ  النّ ى  مَ رَ ينَ  حِ مى}  رَ الله  نَّ  لكِ وَ يْتَ  مَ رَ إِذْ  يْتَ  مَ رَ ما  {وَ نًا،  الَ فُ تَلْت  قَ نَا  أَ

٤٨  لبد اليشء: ألزق بعضه ببعض حتى صار يشبه اللبدة (النهاية، جـ ٤، ص ٤٥).
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هُ  رَ نِي نَصْ } (األنفال ١٧/٨) يَعْ ناً سَ هُ بَالءً حَ نْ نِينَ مِ مِ ؤْ بْلِيَ الْمُ لِيُ ابًا: {وَ رَ ةِ تُ بْضَ قَ بِالْ
. رٍ مَ بَدْ مْ يَوْ إيّاهُ

نَا  عُ طَ قْ أَ  ، مّ اللهُ  : لٍ هْ جَ بِي  أَ لُ  وْ قَ  { تْحُ الْفَ مُ  كُ جاءَ دْ  قَ فَ وا  تِحُ تَفْ تَسْ {إِنْ 
 ، يْشٍ رَ قُ نْ  مِ بَقِيَ  نْ  لِمَ وا}  تَهُ نْ تَ إِنْ  {وَ  ، نْهُ حِ أَ فَ  ، فُ رَ عْ يُ الَ  ا  بِمَ انَا  آتَ وَ  ، مِ حِ لِلرّ
 ، مْ تْلِ لَكُ قَ } بِالْ دْ ، {نَعُ تَالِ قِ وا} لِلْ ودُ إِنْ تَعُ وا، {وَ لِمُ سْ نِي تُ } يَعْ مْ رٌ لَكُ يْ وَ خَ هُ {فَ
وهُ  زُ ةَ نَغْ كّ ةٌ بِمَ اعَ مَ نَا جَ وا: لَ الُ } (األنفال ١٩/٨) قَ ئاً يْ مْ شَ كُ تُ مْ فِئَ نْكُ نِيَ عَ غْ لَنْ تُ {وَ

. هُ يبُ تُصِ ةً  وَ زْ غَ
 { ونَ عُ مَ تَسْ مْ  تُ نْ أَ وَ هُ  نْ عَ ا  لَّوْ تَوَ ال  وَ هُ  ولَ سُ رَ وَ الله  وا  يعُ أَطِ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا 

ا. يْهَ لَ مْ عَ بَهُ اتَ ، عَ دٍ نِي الدعاء، هذه اآلية فى يوم أُحُ (األنفال ٢٠/٨) يَعْ

الَ   : ولُ يَقُ  (٢٧/٨ (األنفال   { مْ أَماناتِكُ ونُوا  تَخُ وَ ولَ  سُ الرَّ وَ الله  ونُوا  تَخُ {الَ 
. مْ تُ عْ دِ وْ تُ ا اُسْ لّ مَ وا كُ أَدّ وا وَ افِقُ نَ تُ

هُ  الُ رَ مَ ثُ ا كَ : إذَ ولُ } (األنفال ٢٨/٨) يَقُ ةٌ نَ مْ فِتْ كُ الدُ أَوْ مْ وَ كُ والُ نَّما أَمْ وا أَ مُ لَ اعْ {وَ
. يزٌ زِ هُ عَ نّ أَ أَ ا رَ ثِيرً هُ كَ لَدُ انَ وَ ا كَ إِذَ لَ بِهِ، وَ اوَ تَطَ هُ وَ تُ نَ تْ فِتْ مَ ظُ عَ

ا. جً رَ خْ نِي مَ } (األنفال ٢٩/٨) يَعْ قاناً رْ مْ فُ لْ لَكُ عَ لِهِ {يَجْ وْ فِي قَ وَ
ةَ  كّ ا بِمَ ذَ } (األنفال ٣٠/٨) هَ وكَ لُ تُ قْ وْ يَ بِتُوكَ أَ ثْ وا لِيُ رُ فَ ينَ كَ رُ بِكَ الَّذِ كُ إِذْ يَمْ {وَ

. ةِ ينَ دِ وجَ إلَى الْمَ رُ ادَ الْخُ ينَ أَرَ ةِ، حِ رَ جْ بْلَ الْهِ قَ
ةِ  يَ رِ اآلْ نا...} إلَى آخِ لْ قُ وْ نَشاءُ لَ نا لَ عْ مِ دْ سَ وا قَ نا قالُ مْ آياتُ يْهِ لَ تْلى عَ إِذا تُ {وَ

(األنفال ٣١/٨).
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ةً  جارَ حِ يْنا  لَ عَ رْ  طِ مْ أَ فَ كَ  نْدِ عِ نْ  مِ قَّ  الْحَ وَ  هُ ا  ذَ هَ كانَ  إِنْ  اللهمَّ  وا  قالُ إِذْ  {وَ
رُ بْنُ  ا النّضْ ذَ مُ بِهَ لّ تَكَ : الْمُ الَ } (األنفال ٣٢/٨) قَ لِيمٍ ذابٍ أَ تِنا بِعَ وِ ائْ ماءِ أَ نَ السَّ مِ
ساءَ  فَ مْ  تِهِ بِساحَ لَ  نَزَ إِذا  فَ ونَ  لُ جِ تَعْ يَسْ ذابِنا  بِعَ فَ {أَ فِيهِ   U اللهُ  لَ  نْزَ أَ فَ  ، ارِثِ الْحَ

. رٍ مَ بَدْ } (الصافات ١٧٦/٣٧-١٧٧) يَوْ ينَ رِ نْذَ باحُ الْمُ صَ
الله  كانَ  ما  {وَ  ، ةَ كّ مَ لَ  أَهْ نِي  يَعْ  { مْ فِيهِ نْتَ  أَ وَ مْ  بَهُ ذِّ عَ لِيُ الله  كانَ  ما  {وَ

 . ونَ لّ نِي يُصَ } (األنفال ٣٣/٨) يَعْ ونَ فِرُ تَغْ مْ يَسْ هُ مْ وَ بَهُ ذِّ عَ مُ
دِ  جِ سْ الْمَ نِ  عَ ونَ  دُّ يَصُ مْ  هُ وَ الله  مُ  بَهُ ذِّ عَ يُ أَالَّ  مْ  لَهُ ما  {وَ الَ  قَ فَ عَ  جَ رَ مّ  ثُ

. تْلَ قَ الْ ةَ وَ يمَ زِ نِي الْهَ } (األنفال ٣٤/٨) يَعْ رامِ الْحَ
مَ بدر. } (األنفال ٣٥/٨) يَوْ ونَ رُ فُ مْ تَكْ تُ نْ ذابَ بِما كُ وا الْعَ وقُ ذُ لِهِ {فَ وْ فِي قَ وَ

مَّ  لِهِ {ثُ وْ بِيلِ الله} إلَى قَ نْ سَ وا عَ دُّ مْ لِيَصُ والَهُ ونَ أَمْ قُ نْفِ وا يُ رُ فَ ينَ كَ {إِنَّ الَّذِ
 : ولُ ، يَقُ رٍ وا بِبَدْ تِلُ قُ بُونَ فَ لَ غْ مَّ يُ ، ثُ ةً امَ نَدَ ةً وَ رَ سْ رٍ حَ وا إلَى بَدْ جُ رَ يْثُ خَ } حَ بُونَ لَ غْ يُ

} (األنفال ٣٦/٨) ونَ رُ شَ مَ يُحْ نَّ هَ مّ {إِلى جَ ثُ
وا  لِمُ يُسْ إنْ   : ولُ يَقُ  { لَفَ سَ دْ  قَ ا  مَ مْ  لَهُ رْ  فَ غْ يُ وا  تَهُ نْ يَ إِنْ  وا  رُ فَ كَ ينَ  ذِ لِلَّ لْ  {قُ
مْ  تُ يْ أَ } (األنفال ٣٨/٨) رَ دْ قَ وا فَ ودُ إِنْ يَعُ ، {وَ مْ الِهِ مَ نْ أَعْ ى مِ ضَ دْ مَ ا قَ مْ مَ رْ لَهُ فَ غْ يُ

. رٍ تِلَ بِبَدْ نْ قُ مَ
هُ  لُّ ينُ كُ ونَ الدِّ يَكُ ، {وَ كٌ رْ ونَ شِ نِي الَ يَكُ } يَعْ ةٌ نَ ونَ فِتْ تَّى الَ تَكُ مْ حَ وهُ قاتِلُ {وَ

. ةُ الَ نَائِلَ افُ وَ رُ إِسَ كَ ذْ لله} (األنفال ٣٩/٨) الَ يُ
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بى  رْ الْقُ لِذِي  وَ ولِ  سُ لِلرَّ وَ هُ  سَ مُ خُ لله  نَّ  أَ فَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ مْ  تُ نِمْ غَ نَّما  أَ وا  مُ لَ اعْ {وَ
الّذِي  وَ  ، ولِ سُ لِلرّ وَ  هُ هِ  لِلّ الّذِي   : الَ قَ  { بِيلِ السَّ ابْنِ  وَ ينِ  ساكِ الْمَ وَ يَتامى  الْ وَ
ى  تَقَ مَ الْ قانِ يَوْ رْ مَ الْفُ نا يَوْ بْدِ لى عَ لْنا عَ نْزَ ما أَ ولِ اللهِ، {وَ سُ ةَ رَ ابَ رَ بَى قَ رْ قُ لِذِي الْ

. لِ بَاطِ الْ قّ وَ قَ بَيْنَ الْحَ رّ رٍ فُ مَ بَدْ نِي يَوْ } (األنفال ٤١/٨) يَعْ عانِ مْ الْجَ
 ، رٍ بِبَدْ وا  لُ نَزَ ينَ  حِ  r بِيّ  النّ ابَ  حَ أَصْ نِي  يَعْ نْيا}  الدُّ ةِ  وَ دْ بِالْعُ مْ  تُ نْ أَ {إِذْ 
بُ  كْ رَ  { بُ كْ الرّ {وَ  ، لٍ مْ رَ نْ  مِ زٌ  وْ قَ مْ  نَهُ يْ بَ  ،{ وَ صْ الْقُ ةِ  وَ دْ {بِالْعُ ونَ  كُ رِ شْ الْمُ وَ
مْ  تُ فْ لَ تَ خْ الَ مْ  تُ دْ تَواعَ وْ  لَ {وَ  ، رٍ بَدْ نْ  مِ  { لَ فَ {أَسْ رِ  بَحْ بِالْ قَ  لَصِ دْ  قَ يَانَ  فْ سُ أَبِي 
كانَ  راً  أَمْ الله  يَ  ضِ لِيَقْ نْ  لكِ {وَ  ، بٍ كْ رَ بْلَ  قَ بٌ  كْ رَ تِي  أْ يَ ةَ  الَ حَ مَ الَ   { يعادِ الْمِ فِي 
تِلَ  نْ قُ تَلُ مَ قْ : يُ ولُ } يَقُ ةٍ نَ يِّ نْ بَ كَ عَ لَ نْ هَ لِكَ مَ ، {لِيَهْ رٍ تِلَ بِبَدْ نْ قُ تْلُ مَ } قَ والً عُ فْ مَ

. ةٍ جّ حُ رٍ وَ ذْ نْ عُ مْ عَ نْهُ } (األنفال ٤٢/٨) مِ يّ نْ حَ يَا مَ يَحْ ةٍ، {وَ جّ حُ رٍ وَ ذْ نْ عُ عَ
وا  لُ لّ قُ فَ ئِذٍ  مَ يَوْ  r بِيّ  النّ نَامَ   : الَ قَ  { لِيالً قَ نامِكَ  مَ فِي  الله  مُ  هُ يكَ رِ يُ {إِذْ 
 : ولُ يَقُ  { مْ تُ عْ تَنازَ لَ {وَ  ، مْ تُ بْ عِ رُ  : ولُ يَقُ  { مْ تُ لْ شِ لَفَ ثِيراً  كَ مْ  هُ أَراكَ وْ  لَ {وَ نِهِ،  يْ عَ فِي 
بِذاتِ  لِيمٌ  عَ هُ  {إِنَّ  ، مْ نَكُ يْ بَ فَ  تِالَ خْ االِ نِي  يَعْ  { مَ لَّ سَ الله  نَّ  لكِ {وَ  ، مْ تُ فْ لَ تَ اخْ

. مْ وبِكُ لُ فَ قُ عْ نِي ضَ } (األنفال ٤٣/٨) يَعْ ورِ دُ الصُّ
} (األنفال ٤٥/٨)  ثِيراً وا الله كَ رُ كُ اذْ وا وَ تُ بُ اثْ ةً فَ مْ فِئَ يتُ قِ وا إِذا لَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ {يَا أَ

وا. بّرُ كَ وا وَ فِرّ الَ تَ ا، فَ يعً مِ نِي جَ يَعْ
نِي  يَعْ  (٤٦/٨ (األنفال  وا}  بِرُ اصْ وَ مْ  كُ يحُ رِ بَ  هَ تَذْ وَ وا  لُ شَ تَفْ فَ وا  عُ تَنازَ ال  {وَ
هُ  ارَ هَ إِنّ إظْ ، فَ بِيرَ وا التّكْ رُ هِ ظْ الَ تُ مْ وَ كُ سِ نْفُ وا اللهَ فِي أَ بّرُ : كَ ولُ ، يَقُ يْفِ لَى السّ عَ

. لٌ شَ بِ فَ رْ فِي الْحَ
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نْ  ونَ عَ دُّ يَصُ ئاءَ النَّاسِ وَ رِ راً وَ مْ بَطَ هِ يارِ نْ دِ وا مِ جُ رَ ينَ خَ الَّذِ ونُوا كَ ال تَكُ {وَ
. رٍ يْشٍ إلَى بَدْ رَ جَ قُ رَ خْ نِي مَ بِيلِ الله} (األنفال ٤٧/٨) يَعْ سَ

إِنِّي  نَ النَّاسِ وَ مَ مِ يَوْ مُ الْ قالَ الَ غالِبَ لَكُ مْ وَ مالَهُ يْطانُ أَعْ مُ الشَّ يَّنَ لَهُ إِذْ زَ {وَ
رَ إبْلِيسُ  وّ : تَصَ ونَ وُ ا يَرْ ولُ فِيمَ ، يَقُ مٍ شُ عْ ةَ بْنِ جُ اقَ رَ مُ سُ الَ هُ كَ لّ ا كُ ذَ } هَ مْ جارٌ لَكُ
 { صَ {نَكَ ا  يْشً رَ قُ وَ  r بِيّ  النّ نِي  يَعْ  { ئَتانِ فِ الْ تِ  تَراءَ ا  مَّ لَ {فَ  . ئِذٍ مَ يَوْ تِهِ  ورَ صُ فِي 
ا الَ  مْ إِنِّي أَر مَ نْكُ الَ إِنِّي بَرِيءٌ مِ قَ رُ {وَ أْسِ تَ لُ وَ تُ قْ ةَ تَ ئِكَ الَ  الْمَ وَ يَرَ هُ إبْلِيسُ وَ

. ةَ ئِكَ الَ أَ الْمَ } (األنفال ٤٨/٨) رَ نَ وْ تَرَ
} (األنفال  مْ هُ ينُ الءِ دِ رَّ هؤُ ضٌ غَ رَ مْ مَ وبِهِ لُ ينَ فِي قُ الَّذِ ونَ وَ نافِقُ ولُ الْمُ {إِذْ يَقُ
وا،  لّ مْ فُ نِهِ يُ بِيّ r فِي أَعْ ابُ النّ حَ لَ أَصْ لّ ا قُ مّ لَ ، فَ مِ الَ ِسْ وا بِاإلْ رّ انُوا أَقَ رٌ كَ ٤٩/٨) نَفَ

. مْ هِ رِ فْ لَى كُ وا عَ تِلُ قُ مَ فَ الَ ا الْكَ ذَ وا هَ الُ قَ وَ
هُ  نّ لَكِ وَ تَاههمْ  أَسْ نِي  يَعْ  (٥٠/٨ (األنفال   { مْ هُ بارَ أَدْ وَ مْ  هُ وهَ جُ وُ بُونَ  رِ {يَضْ
نْ  ، عَ يْدٍ ةَ بْنِ زَ امَ أُسَ دٍ وَ اهِ جَ نْ مُ ، عَ مٍ اشِ نْ أَبِي هَ ، عَ يّ رِ لِكَ الثّوْ نَا بِذَ بَرَ نّى. أَخْ كَ

. نَ وْ عَ لِ آلِ فِرْ فِعْ } (األنفال ٥٢/٨، ٥٤) كَ نَ وْ عَ أْبِ آلِ فِرْ دَ بِيهِ، {كَ أَ
ال  مْ  هُ {وَ لِهِ  وْ قَ إلَى  وا}  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ الله  نْدَ  عِ ابِّ  وَ الدَّ رَّ  شَ {إِنَّ   : لِهِ وْ قَ فِي  وَ

 . ةَ يْظَ رَ قُ } (األنفال ٥٥/٨-٥٦) يعنى قينقاع، بنى النّضير، وَ ونَ تَّقُ يَ
. مْ هُ لْ تُ قْ } (األنفال ٥٧/٨) اُ مْ دْ بِهِ رِّ شَ بِ فَ رْ مْ فِي الْحَ نَّهُ فَ ثْقَ ا تَ إِمَّ {فَ

لَتْ فِي  ةِ (األنفال ٥٨/٨)، نَزَ يَ رِ اآلْ } إلَى آخِ ةً يانَ مٍ خِ وْ نْ قَ نَّ مِ ا تَخافَ إِمَّ {وَ
. ةِ يَ هِ اآلْ ذِ بِيّ r بِهَ مْ النّ يْهِ ارَ إلَ ، سَ اعَ قَ نُ يْ بَنِي قَ
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 { يْلِ الْخَ باطِ  رِ نْ  مِ {وَ  ، يُ مْ الرّ  : الَ قَ  { ةٍ وَّ قُ نْ  مِ مْ  تُ عْ تَطَ اسْ ا  مَ مْ  لَهُ وا  دُّ أَعِ {وَ
الله  مُ  ونَهُ مُ لَ تَعْ الَ  مْ  ونِهِ دُ نْ  مِ ينَ  رِ آخَ {وَ  ، رَ تُ وَ لُ  هَ تَصْ يْلٍ  لِخَ وا  بِطُ تَ ارْ ول:  يَقُ

. رَ بَ يْ نِي خَ } (األنفال ٦٠/٨) يَعْ مْ هُ مُ لَ يَعْ
. ةَ يْظَ رَ نِي قُ ةِ (األنفال ٦١/٨) يَعْ يَ رِ اآلْ نَحْ لَها} إلَى آخِ اجْ مِ فَ لْ وا لِلسَّ نَحُ إِنْ جَ {وَ

} (األنفال  هِ رِ كَ بِنَصْ يَّدَ وَ الَّذِي أَ بَكَ الله هُ سْ إِنَّ حَ وكَ فَ عُ دَ وا أَنْ يَخْ يدُ رِ إِنْ يُ {وَ
ك. بِعُ تّ نَ لِمُ وَ نُ نُسْ وا: نَحْ الُ ينَ قَ يرَ حِ النّضِ ةَ وَ يْظَ رَ نِي قُ ٦٢/٨) يَعْ

، تَالِ قِ لَى الْ } (األنفال ٦٤/٨) عَ نِينَ مِ ؤْ نَ الْمُ كَ مِ بَعَ نِ اتَّ مَ بُكَ الله وَ سْ بِيُّ حَ ا النَّ هَ {يَا أَيُّ
مّ  ثُ رٍ  بَدْ فِي  لَتْ  نَزَ  (٦٥/٨ (األنفال   { ونَ صابِرُ ونَ  رُ شْ عِ مْ  نْكُ مِ نْ  يَكُ {...إِنْ 
مْ  نْكُ مِ نْ  يَكُ إِنْ  فَ فاً  عْ ضَ مْ  فِيكُ أَنَّ  لِمَ  عَ وَ مْ  نْكُ عَ الله  فَ  فَّ خَ نَ  {اآلْ لِهِ  وْ بِقَ تْ  خَ نُسِ

. يْنِ لَ جُ لِبُ الرّ لُ يَغْ جُ ارَ الرّ } (األنفال ٦٦/٨) فَصَ يْنِ تَ ائَ وا مِ لِبُ ةٌ يَغْ ةٌ صابِرَ ائَ مِ
ذَ  أَخْ نِي  يَعْ  { ضِ رْ َ األْ فِي  نَ  ثْخِ يُ تَّى  حَ  ر أَسْ هُ  لَ ونَ  يَكُ أَنْ  بِيٍّ  لِنَ كانَ  ا  {مَ
الله  {وَ  ، اءَ الْفِدَ ولُ  يَقُ نْيا}  الدُّ ضَ  رَ عَ ونَ  يدُ رِ {تُ  ، رٍ بَدْ مَ  يَوْ   رَ سْ َ األْ ينَ  لِمِ سْ الْمُ

وا. لُ تَ قْ يدُ أَنْ يُ رِ } (األنفال ٦٧/٨) يُ ةَ رَ خِ يدُ اآلْ رِ يُ
(األنفال   { يمٌ ظِ عَ ذابٌ  عَ مْ  تُ ذْ أَخَ فِيما  مْ  كُ سَّ لَمَ بَقَ  سَ الله  نَ  مِ تابٌ  كِ ال  {لَوْ

. ةِ نِيمَ لُ الْغَ الَ بَقَ إحْ الَ سَ ٦٨/٨) قَ

. ائِمِ نَ لُ الْغَ الَ : إحْ الَ } (األنفال ٦٩/٨) قَ باً يِّ الالً طَ مْ حَ تُ نِمْ ا غَ وا مِمَّ لُ كُ {فَ
الله  بِيلِ  سَ فِي  مْ  هِ سِ نْفُ أَ وَ مْ  والِهِ مْ بِأَ وا  دُ جاهَ وَ وا  رُ هاجَ وَ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
وا  رُ نَصَ وَ ا  وْ آوَ وَ  ، رٍ بَدْ بْلَ  قَ وا  رُ اجَ هَ ينَ  الّذِ ا  يْشً رَ قُ نِي  يَعْ وا}  رُ نَصَ وَ ا  وْ آوَ ينَ  الَّذِ وَ
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نْ  مِ مْ  تِهِ اليَ وَ نْ  مِ مْ  لَكُ ا  مَ وا  رُ يُهاجِ لَمْ  وَ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ {وَ  : هُ لُ وْ قَ ا  أَمّ وَ  ، ارَ نْصَ َ األْ
إِنِ  {وَ وا،  رُ اجِ هَ يُ تّى  حَ ةٌ  اثَ رَ وِ مْ  نَهُ يْ بَ وَ مْ  نَكُ يْ بَ يْسَ  لَ  : ولُ يَقُ وا}  رُ يُهاجِ تَّى  حَ ءٍ  يْ شَ
 { يثاقٌ مِ مْ  نَهُ يْ بَ وَ مْ  نَكُ يْ بَ مٍ  وْ قَ لى  عَ إِالَّ  رُ  النَّصْ مُ  يْكُ لَ عَ فَ ينِ  الدِّ فِي  مْ  وكُ رُ تَنْصَ اسْ

. دٌ هْ عَ ةٌ وَ دّ نِي مُ (األنفال ٧٢/٨) يَعْ
ضِ  رْ َ األْ فِي  ةٌ  نَ فِتْ نْ  تَكُ وهُ  لُ عَ تَفْ إِالَّ  ضٍ  بَعْ لِياءُ  أَوْ مْ  هُ ضُ بَعْ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ {وَ
مْ  هُ ضُ بَعْ  ، ينَ افِرِ الْكَ نْ  مِ ا  دً أَحَ ا  لّوْ تَوَ الَ   : ولُ يَقُ  (٧٣/٨ (األنفال   { بِيرٌ كَ سادٌ  فَ وَ
ضٍ  لى بِبَعْ مْ أَوْ هُ ضُ حامِ بَعْ رْ َ وا األْ ولُ أُ اءُ بعض، ثم نسخ آية الميراث. {...وَ لِيَ أَوْ

} (األنفال ٧٥/٨) لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ تابِ الله إِنَّ الله بِكُ فِي كِ
. رٍ مَ بَدْ بْر} (الدخان ١٦/٤٤) يَوْ ةَ الْكُ شَ بَطْ شُ الْ مَ نَبْطِ : {يَوْ لِهِ وْ فِي قَ وَ

. رٍ مَ بَدْ } (الفرقان ٧٧/٢٥) يَوْ ونُ لِزاماً فَ يَكُ وْ سَ {فَ
. رٍ مَ بَدْ } (الحج ٥٥/٢٢) يَوْ يمٍ قِ مٍ عَ ذابُ يَوْ مْ عَ تِيَهُ أْ وْ يَ {أَ

. رٍ مَ بَدْ } (المؤمنون ٧٧/٢٣) يَوْ يدٍ دِ ذابٍ شَ ا عَ مْ بَابًا ذَ يْهِ لَ نا عَ تَحْ تَّى إِذا فَ {حَ
. رٍ مَ بَدْ } (القمر ٤٥/٥٤) يَوْ رَ بُ ونَ الدُّ لُّ وَ يُ عُ وَ مْ مُ الْجَ زَ هْ يُ {سَ

إالّ  نْ  يَكُ مْ  لَ فَ  (١٨٥/٧ (األعراف   { مْ هُ لُ أَجَ بَ  تَرَ اقْ دِ  قَ ونَ  يَكُ أَنْ  سى  عَ أَنْ  {وَ
. رٍ ةُ بَدْ عَ قْ انَ وَ تّى كَ ا حَ يرً يَسِ

لَتْ  نَزَ  (١١/٧٣ (المزمل   { لِيالً قَ مْ  هُ لْ هِّ مَ وَ ةِ  مَ النَّعْ أُولِي  بِينَ  ذِّ كَ الْمُ وَ نِي  رْ ذَ {وَ
. يرٍ رٍ بِيَسِ ةِ بَدْ عَ قْ بْلَ وَ قَ

} (اإلسراء ٨٠/١٧) يوم بدر. يراً طاناً نَصِ لْ نْكَ سُ نْ لَدُ لْ لِي مِ عَ اجْ {وَ
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نْ  } (األعراف ٨٧/٧) مِ ينَ مِ رُ الْحاكِ يْ وَ خَ هُ نَنا وَ يْ مَ الله بَ كُ تَّى يَحْ وا حَ بِرُ اصْ {فَ
. رٍ مِ بَدْ بْلِ يَوْ قَ

دْ  انَ قَ كَ ، وَ ةً اصّ رٍ خَ مَ بَدْ : يَوْ الَ } (األنفال ١٦/٨) قَ هُ رَ بُ ئِذٍ دُ مَ مْ يَوْ لِّهِ وَ نْ يُ مَ {وَ
مّ  وا. ثُ بُ لَ وا غَ مْ يَفِرّ ا لَ مْ إذَ إِنّهُ ، فَ ونَ يْنِ الَ يَفِرّ تَ ائَ ونَ مِ رُ شْ قِيَ عِ ا لَ مْ إذَ يْهِ لَ رِضَ عَ فُ
} (األنفال ٦٦/٨)  يْنِ تَ ائَ وا مِ لِبُ ةٌ يَغْ ةٌ صابِرَ ائَ مْ مِ نْكُ نْ مِ إِنْ يَكُ : {فَ الَ قَ مْ فَ نْهُ فَ عَ فّ خُ
رّ  فَ نْ  مَ وَ  ، رّ فَ دْ  قَ فَ يْنِ  نَ اثْ نْ  مِ رّ  فَ نْ  مَ ول:  يَقُ بّاسٍ  عَ ابْنُ  انَ  كَ فَ ولَى،  ُ األْ تْ  خَ نَسَ فَ

. رّ مْ يَفِ لَ ةٍ فَ ثَ نْ ثَالَ مِ
دارَ  مْ  هُ مَ وْ قَ وا  لُّ أَحَ وَ راً  فْ كُ الله  تَ  مَ نِعْ وا  لُ بَدَّ ينَ  الَّذِ إِلَى  رَ  تَ لَمْ  {أَ  : لِهِ وْ قَ فِي  وَ

. رٍ مَ بَدْ ا يَوْ يْشً رَ نِي قُ } (ابرهيم ٢٨/١٤) يَعْ بَوارِ الْ
الَ  قَ  (٦٤/٢٣ (المؤمنون   { ذابِ بِالْعَ مْ  فِيهِ تْرَ مُ نا  ذْ أَخَ إِذا  تَّى  {حَ  : لِهِ وْ قَ فِي  وَ
ذابِ  الْعَ ونَ  دُ نى  دْ َ األْ ذابِ  الْعَ نَ  مِ مْ  نَّهُ يقَ ذِ نُ لَ {وَ  : لِهِ وْ قَ فِي  وَ  . رٍ بَدْ مَ  يَوْ يُوفِ  بِالسّ

. رٍ مَ بَدْ يْفُ يَوْ : السّ ولُ } (السجدة ٢١/٣٢) يَقُ رِ بَ كْ َ األْ
نا  ذْ {أَخَ  U لِهِ  وْ قَ فِي   ، ةَ يْرَ رَ هُ أَبِي  نْ  عَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، لٍ الَ هِ بْنُ  دُ  مّ حَ مُ ثَنِي  دّ حَ

} (المؤمنون ٦٤/٢٣) قال: يوم بدر. ذابِ مْ بِالْعَ فِيهِ تْرَ مُ
 . رٍ مَ بَدْ نْ مجاهد، قال: بالسيوف يَوْ ، عَ ثَدٍ رْ ةَ بْنِ مَ مَ قَ لْ نْ عَ ، عَ يّ رِ نَا الثّوْ ثَ دّ حَ
نْ  يّ عن عبد الملك بن عبيد، عن مجاهد، عَ ومِ زُ خْ انَ الْمَ ثْمَ رُ بْنُ عُ مَ نَا عُ ثَ دّ حَ
 : الَ قَ  (٥٥/٢٢ (الحج   { يمٍ قِ عَ مٍ  يَوْ ذابُ  عَ مْ  تِيَهُ أْ يَ وْ  {أَ  : لِهِ وْ قَ فِي   ، بٍ عْ كَ بْنِ  بَيّ  أُ

٤٩. رٍ مَ بَدْ يَوْ
٤٩  الواقدي، املغازي، ١، ١٣١-١٣٨.
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اعَ قَ نُ يْ ةُ قَ وَ زْ غَ
ا،  رً هْ شَ ينَ  رِ شْ عِ أْسِ  رَ لَى  عَ  ، الٍ وّ شَ نْ  مِ فِ  لِلنّصْ بْتِ  السّ مَ  يَوْ اعَ  قَ نُ يْ قَ ةُ  وَ زْ غَ

. ةِ دَ عْ لِ ذِي الْقَ الَ بِيّ r إلَى هِ مْ النّ هُ رَ اصَ حَ
بٍ  عْ كَ ابْنِ  نْ  عَ  ، يْلِ ضَ الْفُ بْنِ  الحارث  عن   ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ ثَنِي  دّ حَ
هُ  نَ يْ تَبَ بَ كَ ا، وَ هَ لّ ودُ كُ هُ يَهُ تْ عَ ادَ ، وَ ينَةَ دِ ولُ اللهِ r الْمَ سُ مَ رَ دِ ا قَ : لَمّ الَ ، قَ يّ ظِ رَ الْقُ
مْ  نَهُ يْ بَ وَ هُ  نَ يْ بَ لَ  عَ جَ وَ  ، مْ ائِهِ فَ لَ بِحُ مٍ  وْ قَ لّ  كُ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ قَ  أَلْحَ وَ ابًا.  تَ كِ ا  نَهَ يْ بَ وَ

ا. وّ دُ هِ عَ يْ لَ وا عَ رُ اهِ ظَ طَ أَالّ يُ رَ ا شَ انَ فِيمَ كَ ا، فَ وطً رُ مْ شُ يْهِ لَ طَ عَ رَ شَ انًا، وَ أَمَ
ودُ  يَهُ تْ  بَغَ  ، ينَةَ دِ الْمَ مَ  دِ قَ وَ رٍ  بَدْ ابَ  حَ أَصْ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ ابَ  أَصَ ا  مّ لَ فَ
 r اللهِ  ولُ  سُ رَ لَ  سَ رْ أَ فَ  ، دِ هْ الْعَ نْ  مِ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ بَيْنَ  وَ ا  نَهَ يْ بَ انَ  كَ ا  مَ تْ  عَ طَ قَ وَ
أَنّي  ونَ  مُ لَ تَعْ لَ مْ  إنّكُ فوالله  أسلموا،  يهود،  معشر  يا  قال:  مّ  ثُ  ، مْ هُ عَ مَ جَ فَ مْ  يْهِ إلَ

. يْشٍ رَ ةِ قُ عَ قْ ثْلَ وَ مْ مِ وقِعَ اللهُ بِكُ بْلَ أَنْ يُ ولُ اللهِ، قَ سُ رَ
إِنّا  وَ ا٥٠.  ارً مَ أَغْ ا  مً وْ قَ رْت  هَ قَ إنّك  لَقِيت،  نْ  مَ نّكَ  رّ يَغُ الَ   ، دُ مّ حَ مُ يَا  وا:  الُ قَ فَ
مْ  هُ نَا  يْ بَ فَ نَا.  لَ ثْ مِ اتِلْ  قَ تُ مْ  لَ أَنّك  نّ  مَ لَ تَعْ لَ تنَا  لْ اتَ قَ ئِنْ  لَ وَ  ، بِ رْ الْحَ ابُ  حَ أَصْ اللهِ  وَ
نْ  مِ  ٥١ ةٌ يعَ نَزِ ةٌ  أَ رَ امْ تْ  اءَ جَ  ، دِ هْ الْعَ بْذِ  نَ وَ ةِ  اوَ دَ الْعَ ارِ  هَ إظْ نْ  مِ هِ  يْ لَ عَ مْ  هُ ا  مَ لَى  عَ
ائِغٍ  صَ نْدَ  عِ تْ  سَ لَ جَ فَ  ، اعَ قَ نُ يْ قَ بَنِي  وقِ  سُ إلَى  ارِ  نْصَ َ األْ نْ  مِ لٍ  جُ رَ تَ  تَحْ بِ  رَ الْعَ
 ، رُ عُ تَشْ الَ  وَ ا  ائِهَ رَ وَ نْ  مِ لَسَ  جَ فَ اعَ  قَ نُ يْ قَ ودَ  يَهُ نْ  مِ لٌ  جُ رَ اءَ  جَ فَ ا،  لَهَ لِيّ  حُ فِي 

٥٠  األغامر: مجع غمر بالضم والتسكني وهو اجلاهل (النهاية، جـ ٣، ص ١٧٠).
٥١  النزيعة: املرأة التي تزوج ىف غري عشريهتا فتنقل (القاموس املحيط، جـ ٣، ص ٨٨).
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تْ عورتها فضحكوا  ةُ بَدَ أَ رْ تْ الْمَ امَ ا قَ مّ لَ ةٍ، فَ كَ وْ ا بِشَ هَ رِ هْ ا إلَى ظَ هَ عَ رْ ٥٢ دِ لّ خَ فَ
 ، اعَ قَ نُ يْ قَ بَنُو  تْ  عَ تَمَ اجْ فَ  ، هُ لَ تَ قَ فَ هُ  بَعَ اتّ فَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ لٌ  جُ رَ إليه  فقام  منها. 
وا  نُ صّ تَحَ وَ بُوا،  ارَ حَ وَ  r بِيّ  النّ إلَى  دَ  هْ الْعَ وا  نَبَذُ وَ  ، لَ جُ الرّ وا  لُ تَ قَ فَ وا  ايَشُ تَحَ وَ
هِ  يْ ارَ إلَ نْ سَ لَ مَ انُوا أَوّ كَ ، فَ مْ هُ رَ اصَ حَ ولُ اللهِ r فَ سُ مْ رَ يْهِ ارَ إلَ سَ ، فَ مْ نِهِ صْ فِي حِ

. بَتْ ارَ ل بهود حَ ولُ اللهِ r، وأجلى يهود قينقاع، وكانوا أوّ سُ رَ
لَتْ  نَزَ ا  لَمّ  : الَ قَ  ، ةَ وَ رْ عُ نْ  عَ  ، يّ رِ هْ الزّ نْ  عَ اللهِ،  بْدِ  عَ بْنُ  دُ  مّ حَ مُ ثَنِي  دّ حَ فَ
بُّ  واءٍ إِنَّ الله الَ يُحِ لى سَ مْ عَ يْهِ بِذْ إِلَ انْ ةً فَ يانَ مٍ خِ وْ نْ قَ نَّ مِ ا تَخافَ إِمَّ هِ اآلية: {وَ ذِ هَ

٥٣. ةِ يَ هِ اآلْ ذِ ولُ اللهِ r بِهَ سُ مْ رَ يْهِ ارَ إلَ سَ } (األنفال ٥٨/٨)، فَ الْخائِنِينَ
عَ  جَ ا رَ : أن رسول الله r لَمّ الَ ، قَ ةَ وَ رْ نْ عُ ، عَ يّ رِ هْ نْ الزّ ، عَ دٌ مّ حَ ثَنِي مُ دّ حَ فَ

 : ةِ يَ هِ اآلْ ذِ ، فنزل عليه جبرئيل u بِهَ وا الْغِشّ رُ هَ أَظْ وا فَ دُ سَ رٍ حَ نْ بَدْ مِ
بُّ  يُحِ الَ  الله  إِنَّ  واءٍ  سَ لى  عَ مْ  يْهِ إِلَ بِذْ  انْ فَ ةً  يانَ خِ مٍ  وْ قَ نْ  مِ نَّ  تَخافَ ا  إِمَّ {وَ

} (األنفال ٥٨/٨).  الْخائِنِينَ
ولُ  سُ ارَ رَ سَ . فَ مْ هُ افُ نَا أَخَ أَ ولُ اللهِ r: فَ سُ هُ رَ الَ لَ ، قَ يلُ بْرِ غَ جِ رَ ا فَ مّ لَ : فَ الَ قَ
مْ  لَهُ وَ  ، مْ هُ الُ وَ أَمْ اللهِ  ولِ  سُ لِرَ وَ هِ،  مِ كْ حُ لَى  عَ وا  لُ نَزَ تّى  حَ يَةِ،  اآلْ هِ  ذِ بِهَ  r اللهِ 

٥٤. اءُ النّسَ ةُ وَ يّ رّ الذّ

٥٢  خل: مجع بني طريف اليشء (النهاية، جـ ١، ص ٣١٨).
٥٣  الواقدي، املغازي، ١، ١٧٦-١٧٧.

٥٤  الواقدي، املغازي، ١، ١٨٠.
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فِ رَ شْ َ تْلُ ابْنِ األْ قَ
. لِ وّ َ بِيعٍ األْ ا فِي رَ رً هْ ينَ شَ رِ شْ عِ ةٍ وَ سَ مْ أْسِ خَ لَى رَ هُ عَ لُ تْ انَ قَ كَ وَ

 ، رِيّ هْ نْ الزّ ، عَ رٌ مَ عْ مَ بْدُ الحميد بن جعفر، عن يزيد بن رومان، وَ ثَنِي عَ دّ حَ
بْدِ اللهِ،  ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ نْ أَبِيهِ، عَ ، عَ رٍ فَ عْ يمُ بْنُ جَ اهِ إِبْرَ ، وَ الِكٍ بِ بْنِ مَ عْ نْ ابْنِ كَ عَ
انَ  فِ كَ رَ شْ َ وا: إنّ ابْنَ األْ الُ هِ قَ يْ لَ نَا عَ وا لَ عُ تَمَ انَ الّذِي اجْ كَ ةٍ، فَ ائِفَ ثَنِي بِطَ دّ دْ حَ لّ قَ كُ فَ
. هِ رِ عْ يْشٍ فِي شِ رَ ارَ قُ فّ مْ كُ يْهِ لَ ضُ عَ رّ يُحَ ، وَ ابَهُ حَ أَصْ بِيّ r وَ و النّ جُ انَ يَهْ كَ ا وَ رً اعِ شَ

ينَ  ونَ الّذِ لِمُ سْ مْ الْمُ نْهُ ، مِ طٌ الَ ا أَخْ هَ لُ أَهْ ةَ وَ ينَ دِ مَ الْمَ دِ ولُ اللهِ r قَ سُ انَ رَ كَ وَ
يْنِ  يّ حَ اءُ لِلْ فَ لَ مْ حُ نْهُ مِ ، وَ ونِ صُ الْحُ ةِ وَ قَ لْ لُ الْحَ مْ أَهْ ، فِيهِ مِ الَ ِسْ ةُ اإلْ وَ عْ مْ دَ هُ عُ مَ تَجْ
مْ  هُ حَ الَ تِصْ ةَ اسْ ينَ دِ مَ الْمَ دِ ينَ قَ ولُ اللهِ r حِ سُ ادَ رَ أَرَ . فَ جِ رَ زْ الْخَ سِ وَ وْ َ ا األْ يعً مِ جَ
انَ  كَ ا وبالعكس. فَ كً رِ شْ وهُ مُ أَبُ ا وَ لِمً سْ ونُ مُ لُ يَكُ جُ انَ الرّ كَ ، وَ مْ تَهُ عَ ادَ وَ مُ مْ وَ هُ لّ كُ
  أَذً هُ  ابَ حَ أَصْ وَ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ ونَ  ذُ ؤْ يُ ةِ  ينَ دِ الْمَ لِ  أَهْ نْ  مِ ودُ  يَهُ الْ وَ ونَ  كُ رِ شْ الْمُ
 ، مْ نْهُ عَ وِ  فْ الْعَ وَ لِكَ  ذَ لَى  عَ رِ  بْ بِالصّ ينَ  لِمِ سْ الْمُ وَ هُ  بِيّ نَ  U اللهُ  رَ  مَ أَ فَ ا،  يدً دِ شَ

 : لَ نْزِ أُ مْ  فِيهِ وَ
 ًأَذ وا  كُ رَ أَشْ ينَ  الَّذِ نَ  مِ وَ مْ  بْلِكُ قَ نْ  مِ تابَ  الْكِ وا  وتُ أُ ينَ  الَّذِ نَ  مِ نَّ  عُ مَ تَسْ لَ {وَ

} (آل عمران ١٨٦/٣).  ورِ مُ ُ مِ األْ زْ نْ عَ إِنَّ ذلِكَ مِ وا فَ قُ تَّ تَ وا وَ بِرُ إِنْ تَصْ ثِيراً وَ كَ
 :U ُلَ الله نَزَ مْ أَ فِيهِ وَ

ةَ (البقرة ١٠٩/٢)٥٥ يَ ...} اآلْ تابِ لِ الْكِ نْ أَهْ ثِيرٌ مِ دَّ كَ {وَ
٥٥  الواقدي، املغازي، ١، ١٨٤-١٨٥.
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ر٥٦ انَ بِذِي أَمَ فَ طَ ةِ غَ وَ زْ نُ غَ أْ شَ
ةٍ وعشرين شهرا. خرج رسول  سَ مْ أْسِ خَ لَى رَ ، عَ لِ وّ َ بِيعٍ األْ انَتْ فِي رَ كَ وَ

تْ من ربيع، فغاب أحد عشر يوما. لَ ةَ خَ رَ شْ تَيْ عَ يسِ لِثِنْ مِ مَ الْخَ الله r يَوْ
ثَنِي  دّ حَ ، وَ تّابٍ نَا ابْنُ أَبِي عَ ثَ دّ : حَ الَ ةَ قَ يْدَ نَ ادِ بْنِ أَبِي هُ يَ دُ بْنُ زِ مّ حَ ثَنِي مُ دّ حَ
نِ بن محمد بن أبي بكر،  مَ حْ بْدُ الرّ ثَنِي عَ دّ حَ ، وَ انَ ثْمَ اكِ بْنِ عُ حّ انُ بْنُ الضّ ثْمَ عُ
دْ  مْ قَ هُ يْرُ غَ ، وَ يثِ دِ ضٍ فِي الْحَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضُ ادَ بَعْ زَ ، فَ رٍ عن عبد اللهِ بْنِ أَبِي بَكْ
 ، رّ بٍ بِذِي أَمَ ارِ حَ مُ بَة وَ لَ نْ ثَعْ ا مِ عً مْ ولَ اللهِ r أَنّ جَ سُ غَ رَ وا: بَلَ الُ ا، قَ نَا أَيْضً ثَ دّ حَ
ولِ اللهِ r، جمعهم رجل منهم  سُ افِ رَ رَ نْ أَطْ وا مِ يبُ ونَ أَنْ يُصِ يدُ رِ وا يُ عُ مّ دْ تَجَ قَ
 ، ينَ لِمِ سْ الْمُ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ بَ  نَدَ فَ  ، ارِبٍ حَ مُ بْنِ  ثِ  ارِ الْحَ ابن  دعثور  له  يقال 
ى٥٧،  نَقّ الْمُ لَى  عَ ذَ  أَخَ فَ  ، اسٌ رَ أَفْ مْ  هُ عَ مَ وَ  ، ينَ سِ مْ خَ وَ لٍ  جُ رَ ةِ  ائَ مِ بَعِ أَرْ فِي  جَ  رَ خَ فَ
مْ  نْهُ الً مِ جُ ابَ رَ أَصَ ة٥٩ِ، فَ صّ جَ إلَى ذِي الْقَ رَ مّ خَ ثم سلك مضيق الخبيث٥٨، ثُ

: الَ ؟ قَ يدُ رِ يْنَ تُ وا: أَ الُ قَ بَة، فَ لَ نْ بَنِي ثَعْ ارٌ مِ بّ هُ جَ الُ لَ قَ ةِ يُ صّ بِذِي الْقَ
ي  سِ لِنَفْ ادَ  تَ أَرْ أَنْ  دْت  أَرَ  : الَ قَ ؟  ثْرِبَ بِيَ تُك  اجَ حَ ا  مَ وَ وا:  الُ قَ  . بَ ثْرِ يَ يدُ  رِ أُ
دْ  هُ قَ نّ ، إالّ أَ : الَ الَ مِك؟ قَ وْ ] لِقَ رٌ بَ غَك [خَ ، أَوْ بَلَ عٍ مْ رْت بِجَ رَ لْ مَ وا: هَ الُ . قَ رَ نْظُ أَ وَ

النخيل  بقرية  املدينة  من  مراحل  ثالث  نحو  عىل  املدينة  إىل  فيد  بطريق  واد  أمر:  ذو    ٥٦
(وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٢٤٩).

٥٧  املنقى: اسم لألرض التي بني أحد واملدينة (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٣٧٩).
٥٨  اخلبيث: عىل بريد من املدينة (معجم ما استعجم، ص ٣٠٦).

٥٩  ذو القصة: موضع عىل بريد من املدينة تلقاء نجد (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٣٦٢).
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وهُ على رسول  لُ خَ دْ أَ . فَ لٌ زْ هِ عُ مِ وْ نْ قَ نَاسٍ مِ ثِ فِي أُ ارِ ورَ بْنَ الْحَ ثُ عْ نِي أَنّ دُ غَ بَلَ
: الَ قَ ، وَ مَ لَ أَسْ مِ فَ الَ ِسْ اهُ إلَى اإلْ عَ دَ الله r فَ

وسِ  ءُ رُ فِي  بُوا  رَ هَ يرِك  سِ بِمَ وا  عُ مِ سَ إنْ  وك،  قُ يُالَ لَنْ  مْ  إنّهُ  ، دُ مّ حَ مُ يَا 
 r بِيّ  النّ بِهِ  جَ  رَ خَ فَ  . مْ تِهِ رَ وْ عَ لَى  عَ الّك  دَ وَ عَك  مَ ائِرٌ  سَ نَا  أَ وَ  ، بَالِ الْجِ
هُ  نْ مِ بَتْ  رَ هَ وَ  ، ثِيبٍ كَ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ هُ  بَطَ هْ أَ ا  يقً رِ طَ بِهِ  ذَ  خَ أَ فَ  ، لٍ بِالَ إلَى  هُ  مّ ضَ وَ
الجبال   ذر فى  سرحهم  غيّبوا  دْ  قَ ا  مَ لِكَ  ذَ بْلَ  قَ وَ  ، بَالِ الْجِ قَ  وْ فَ ابُ  رَ عْ َ األْ
وسِ  ءُ رُ فِي  مْ  يْهِ إلَ رُ  نْظُ يَ هُ  نّ أَ إالّ  ا،  دً أَحَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ قِ  يُالَ مْ  لَ فَ وذراريّهم، 
رٌ  طَ مَ مْ  ابَهُ صَ أَ فَ مْ  هُ رَ كَ سْ عَ مُ رَ  كَ سْ عَ وَ رّ  مَ أَ ا  ذَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لَ  نَزَ فَ  . بَالِ الْجِ
دْ  قَ وَ  ، بَهُ ثَوْ بَلّ  فَ رُ  طَ الْمَ لِكَ  ذَ هُ  ابَ صَ أَ فَ تِهِ  اجَ لِحَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ بَ  هَ ذَ فَ  ، ثِيرٌ كَ
ا  هَ رَ نَشَ هُ فَ ابَ عَ ثِيَ مّ نَزَ . ثُ ابِهِ حَ بَيْنَ أَصْ هُ وَ نَ يْ رّ بَ مَ يَ ذِي أَ ادِ ولُ اللهِ r وَ سُ لَ رَ عَ جَ
لّ  ونَ إلَى كُ رُ نْظُ ابُ يَ رَ عْ َ األْ ا وَ تَهَ عَ تَحْ جَ طَ مّ اضْ ةٍ ثُ رَ جَ لَى شَ ا عَ اهَ لْقَ أَ ، وَ فّ لِتَجِ
أمكنت  قد  وأشجعها:  سيّدها  وكان  ثُور،  عْ لِدُ ابُ  رَ عْ َ األْ الَتْ  قَ فَ  ، لُ عَ يَفْ ا  مَ
تّى  حَ ثْ  غَ يُ مْ  لَ ابِهِ  حَ بِأَصْ ثَ  وّ غَ إنْ  يْثُ  حَ ابِهِ  حَ أَصْ نْ  مِ دَ  رَ انْفَ دْ  قَ وَ  ، دٌ مّ حَ مُ

ا. مً ارِ صَ مْ  وفِهِ يُ سُ نْ  مِ ا  يْفً سَ ارَ  تَ اخْ فَ  . هُ لَ تُ قْ تَ
يْفِ  بِالسّ  r بِيّ  النّ أْسِ  رَ لَى  عَ امَ  قَ تّى  حَ يْفِ  السّ لَى  عَ الً  تَمِ شْ مُ بَلَ  أَقْ مّ  ثُ
 ! اللهُ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ ؟  مَ يَوْ الْ نّي  مِ ك  نَعُ يَمْ نْ  مَ  ، دُ مّ حَ مُ يَا   : الَ قَ فَ ا،  ورً هُ شْ مَ
 ،r ِولُ الله سُ هُ رَ ذَ أَخَ هِ، فَ نْ يَدِ يْفُ مِ عَ السّ قَ وَ هِ وَ رِ دْ يلُ u فِي صَ بْرِ عَ جِ فَ دَ : وَ الَ قَ

: الَ . قَ دَ : الَ أَحَ الَ ؟ قَ مَ يَوْ نّي الْ ك مِ نَعُ نْ يَمْ : مَ الَ قَ هِ فَ أْسِ لَى رَ امَ بِهِ عَ قَ وَ
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يْك  لَ ثِرُ عَ كْ اللهِ، الَ أُ ولُ اللهِ، وَ سُ ا رَ دً مّ حَ أَنّ مُ هَ إالّ اللهُ وَ دُ أَنْ الَ إلَ هَ نَا أَشْ أَ فَ
ا  أَمَ  : الَ قَ فَ هِ  هِ جْ بِوَ بَلَ  أَقْ مّ  ثُ  ، بَرَ أَدْ مّ  ثُ سيفه،   r الله  رسول  اهُ  طَ أَعْ فَ ا!  بَدً أَ ا  عً مْ جَ

نْك. لِكَ مِ قّ بِذَ نَا أَحَ ولُ اللهِ r: أَ سُ الَ رَ نّي. قَ رٌ مِ يْ نْتَ خَ اللهِ ألَ وَ
 : الَ ك؟ قَ يْفُ فِي يَدِ السّ نَك وَ كَ دْ أَمْ قَ ولُ وَ نْت تَقُ ا كُ يْنَ مَ وا: أَ الُ قَ هُ فَ مَ وْ تَى قَ أَ فَ
رِي  دْ صَ فِي  عَ  فَ دَ  ، يلٍ وِ طَ بْيَضَ  أَ لٍ  جُ رَ إلَى  رْت  نَظَ نّي  لَكِ وَ لِكَ  ذَ انَ  كَ اللهِ،  وَ
ا  دً مّ حَ مُ أَنّ  وَ اللهُ  إالّ  هَ  إلَ الَ  أَنْ  وشهدت  ملك  أنه  فعرفت  رِي،  هْ لِظَ عْت  قَ وَ فَ
هِ  ذِ لَتْ هَ نَزَ ، وَ مِ الَ ِسْ هُ إلَى اإلْ مَ وْ و قَ عُ لَ يَدْ عَ جَ ! وَ هِ يْ لَ ثِرُ عَ كْ اللهِ الَ أُ ولُ اللهِ، وَ سُ رَ

ةُ فيه:  يَ اآلْ
مْ  يْكُ وا إِلَ طُ بْسُ مٌ أَنْ يَ وْ مَّ قَ مْ إِذْ هَ يْكُ لَ تَ الله عَ مَ وا نِعْ رُ كُ وا اذْ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ {يا أَ
 r بِيّ  النّ ةُ  بَ يْ غَ انَتْ  كَ وَ  .(١١/٥ (المائدة  ةَ  يَ اآلْ  {... مْ نْكُ عَ مْ  يَهُ يْدِ أَ فَّ  كَ فَ مْ  يَهُ يْدِ أَ
٦٠.t َان فّ انَ بْنَ عَ ثْمَ ةِ عُ ينَ دِ لَى الْمَ بِيّ r عَ لَفَ النّ تَخْ اسْ ، وَ ةً لَ يْ ةَ لَ رَ شْ  عَ دَ إحْ

دٍ ةُ أُحُ وَ زْ غَ
ا. رً هْ ثِينَ شَ ثَالَ يْنِ وَ نَ أْسِ اثْ لَى رَ ، عَ الٍ وّ نْ شَ نَ مِ وْ لَ بْعٍ خَ بْتِ لِسَ مَ السّ يَوْ

. ومٍ تُ كْ مّ مَ ةِ ابْنَ أُ ينَ دِ لَفَ رسول الله r على الْمَ تَخْ اسْ وَ
: الَ يّ قَ اقِدِ رَ الْوَ مَ دُ بْنُ عُ مّ حَ نَا مُ ثَ دّ : حَ الَ ، قَ اعٍ جَ دُ بْنُ شُ مّ حَ نَا مُ ثَ دّ حَ

بْنِ  يمَ  اهِ إبْرَ بْنِ  دِ  مّ حَ مُ بْنُ  ى  وسَ مُ وَ  ، لِمٍ سْ مُ بْنِ  اللهِ  بْدِ  عَ بْنُ  دُ  مّ حَ مُ نَا  ثَ دّ حَ
 ، ينَارٍ الِحِ بْنِ دِ دُ بْنُ صَ مّ حَ مُ ، وَ ةَ بْرَ ابْنُ أَبِي سَ ، وَ رٍ فَ عْ بْدُ اللهِ بْنُ جَ عَ ، وَ ارِثِ الْحَ

٦٠  الواقدي، املغازي، ١، ١٩٣-١٩٦.
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 ، ةَ ثْمَ لِ بْنِ أَبِي حَ هْ يَى بْنِ سَ دُ بْنُ يَحْ مّ حَ مُ ، وَ بِيبَةَ ابْنُ أَبِي حَ ، وَ دٍ مّ حَ اذُ ابن مُ عَ مُ وَ
ونُسُ بْنُ  يُ ، وَ ةَ تَادَ بْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَ يَى بْنُ عَ يَحْ ، وَ يزِ زِ بْدِ الْعَ نِ بْنُ عَ مَ حْ بْدُ الرّ عَ وَ
 ، رٍ شَ عْ أَبُو مَ ، وَ نَادِ نِ بْنُ أَبِي الزّ مَ حْ بْدُ الرّ عَ ، وَ دٍ اشِ رُ بْنُ رَ مَ عْ مَ ، وَ يّ رِ فَ دٍ الظّ مّ حَ مُ
مِ  وْ الْقَ ضُ  بَعْ وَ  ، يثِ دِ الْحَ ا  ذَ هَ نْ  مِ ةٍ  ائِفَ بِطَ ثَنِي  دّ حَ دْ  قَ لّ  كُ فَ  ، مّ أُسَ مْ  لَ الٍ  جَ رِ فِي 

ثونى، قالوا: ، وقد جمعت كلّ الذي حدّ ضٍ نْ بَعْ هُ مِ ى لَ عَ انَ أَوْ كَ
ا أَبُو  مَ بِهَ دِ يرُ الّتِي قَ الْعِ ، وَ ةَ كّ ينَ إلَى مَ كِ رِ شْ ا رجع من حضر بدرا من الْمُ لمّ
 - ونَ نَعُ انُوا يَصْ لِك كَ ذَ كَ - وَ ةِ وَ ارِ النّدْ ةٌ فِي دَ وفَ قُ وْ امِ مَ نْ الشّ بٍ مِ رْ يَانَ بْنُ حَ فْ سُ
قريش  أشراف  مشت  العير،  لِ  أَهْ ةِ  بَ يْ لِغَ ا  هَ قْ رّ فَ يُ مْ  لَ وَ يَانَ  فْ سُ أَبُو  ا  هَ كْ رّ يُحَ مْ  لَ فَ
 ، مٍ عِ طْ مُ بْنُ  رُ  يْ بَ جُ وَ  ، دٍ أَسَ بْنِ  لِبِ  طّ الْمُ بْنُ  دُ  وَ سْ َ األْ  : بٍ رْ حَ بْنِ  يَانَ  فْ سُ أبو  إلى 
، وعبد الله ابن  امٍ شَ ثُ بْنُ هِ ارِ الْحَ ، وَ لٍ هْ ةُ بْنُ أَبِي جَ مَ رِ كْ عِ ، وَ يّةَ مَ انُ بْنُ أُ وَ فْ صَ وَ

وا: الُ قَ ، فَ ابٍ رُ بْنُ أَبِي إهَ يْ جَ حُ ، وَ زّ بْدِ الْعُ بُ بْنُ عَ يْطِ وَ حُ ، وَ ةَ بِيعَ أَبِي رَ
ا  نّهَ فْت أَ رَ دْ عَ قَ ا، فَ تهَ بَسْ تَ احْ ا فَ مْت بِهَ دِ يرَ الّتِي قَ هِ الْعِ ذِ رْ هَ نْظُ ، اُ يَانَ فْ بَا سُ يَا أَ
يرِ  الْعِ بهذه  زون  يجهّ األنفس،  طيّبو  وهم  قريش،  ةُ  يمَ لَطِ وَ ةَ  كّ مَ لِ  أَهْ الُ  وَ أَمْ
الَ  نَا. قَ ائِرِ شَ عَ ائِنَا، وَ نَ بْ أَ نْ آبَائِنَا، وَ تِلَ مِ نْ قُ  مَ دْ تَرَ قَ ، وَ دٍ مّ حَ ا كثيفا إلَى مُ يْشً جَ
نْ  مَ لُ  أَوّ نَا  أَ فَ  : الَ قَ  . مْ نَعَ وا:  الُ قَ ؟  لِكَ بِذَ يْشٍ  رَ قُ سُ  نْفُ أَ ابَتْ  طَ دْ  قَ وَ  : يَانَ فْ سُ أَبُو 
تِلَ ابْنِي  دْ قُ ، قَ ائِرُ ورُ الثّ تُ وْ اللهِ الْمَ نَا وَ أَ ي، فَ عِ نَافٍ مَ بْدِ مَ بَنُو عَ لِكَ وَ ابَ إلَى ذَ أَجَ
وجِ  رُ خُ لِلْ وا  زُ هّ تَجَ تّى  حَ ةً  وفَ قُ وْ مَ يرُ  الْعِ لْ  تَزَ مْ  لَ فَ مِي.  وْ قَ افُ  رَ أَشْ وَ رٍ  بِبَدْ ةُ  لَ نْظَ حَ

. يَانَ فْ نْدَ أَبِي سُ قِفَ عِ وُ نًا، فَ يْ بًا عَ هَ تْ ذَ ارَ صَ ا وَ وهَ بَاعُ ، فَ دٍ إلَى أُحُ
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انَتْ  كَ وَ ا.  هَ بَاحَ رْ أَ لْ  زِ اعْ مّ  ثُ يرَ  الْعِ بِعْ   ، يَانَ فْ سُ بَا  أَ يَا  وا:  الُ قَ ا  إنّمَ الُ  قَ يُ وَ
فِي  ونَ  بَحُ يَرْ انُوا  كَ وَ  ، ينَارٍ دِ لْفَ  أَ ينَ  سِ مْ خَ الُ  الْمَ انَ  كَ وَ  ، يرٍ بَعِ لْفَ  أَ يرُ  الْعِ
إلَى  ا  ونَهَ دُ يَعْ الَ   ، ةَ زّ غَ امِ  الشّ نْ  مِ مْ  هُ رُ تْجَ مَ انَ  كَ وَ ا،  ينَارً دِ ارِ  ينَ لِلدّ مْ  تِهِ ارَ تِجَ
 ، رٍ يقِ بَدْ رِ نْ طَ وا مِ عُ جَ مْ رَ نّهُ َ ةَ ألِ رَ هْ يرَ زُ بَسَ عِ دْ حَ يَانَ قَ فْ بُو سُ انَ أَ كَ ا. وَ هَ يْرِ غَ
بَى  أَ ، فَ ةَ رَ هْ نَافِ بْنِ زُ بْدِ مَ بَنِي عَ بِيهِ وَ لِبَنِي أَ لٍ وَ فَ ةَ بْنِ نَوْ مَ رَ خْ انَ لِمَ ا كَ مَ مَ لّ سَ وَ
نَسُ  خْ َ األْ مَ  لّ تَكَ وَ ا.  يعً مِ جَ ةَ  رَ هْ زُ بَنِي  إلَى  مَ  لّ سَ يُ تّى  حَ هُ  يرَ عِ بَلَ  قْ يَ نْ  أَ ةُ  مَ رَ خْ مَ
مْ  نّهُ َ ألِ  : يَانَ فْ سُ بُو  أَ الَ  قَ ؟  يْشٍ رَ قُ اتِ  يرَ عِ بَيْنِ  نْ  مِ ةَ  رَ هْ زُ بَنِي  يرِ  لِعِ ا  مَ  : الَ قَ فَ

. يْشٍ رَ قُ نْ  عَ وا  عُ جَ رَ
الَ   ، يرَ الْعِ نَا  زْ رَ أَحْ دْ  قَ فَ وا  عُ جِ ارْ أَن  يْشٍ  رَ قُ إلَى  لْت  سَ أَرْ أَنْتَ   : نَسُ خْ َ األْ الَ  قَ
لِ  نْ أَهْ امٌ مِ وَ ذَ أَقْ أَخَ ا، وَ هَ يرَ ةُ عِ رَ هْ تْ زُ ذَ أَخَ نَا. فَ عْ جَ رَ ءٍ، فَ يْ رِ شَ يْ وا فِي غَ جُ رُ تَخْ
ا  ذَ هَ . فَ يرِ مْ فِي الْعِ انَ لَهُ ا كَ لّ مَ - كُ ةَ نَعَ الَ مَ مْ وَ ائِرَ لَهُ شَ ، الَ عَ فٍ عْ لُ ضَ ةَ -أَهْ كّ مَ

 : لَتْ مْ نَزَ فِيهِ . وَ يرِ بَاحَ الْعِ مُ أَرْ وْ جَ الْقَ رَ ا أَخْ نّمَ يّنُ أَ بَ يُ
ةَ (األنفال  يَ بِيلِ الله...} اآلْ نْ سَ وا عَ دُّ مْ لِيَصُ والَهُ ونَ أَمْ قُ نْفِ وا يُ رُ فَ ينَ كَ {إِنَّ الَّذِ

٣٦/٨).٦١

لَ  مَ حَ  : الَ قَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، يّ رِ بْدَ الْعَ بِيلَ  حْ رَ شُ بْنِ  دِ  مّ حَ مُ بْنُ  يمُ  اهِ إبْرَ ثَنِي  دّ حَ
ارِسٌ  فَ وَ  هُ وَ ةَ  يئَ مِ قَ ابْنُ  بَلَ  قْ أَ فَ بِهِ،  بَتَ  ثَ ونَ  لِمُ سْ الْمُ الَ  جَ ا  مّ لَ فَ اءَ  وَ اللّ بٌ  عَ صْ مُ

 : ولُ وَ يَقُ هُ ا، وَ هَ عَ طَ قَ نَى فَ مْ يُ هُ الْ بَ يَدَ رَ فَضَ
٦١  الواقدي، املغازي، ١، ١٩٩-٢٠٠.
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...} (آل عمران ١٤٤/٣).  لُ سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ تْ مِ لَ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِالَّ رَ مَّ حَ ما مُ {وَ
اءِ  وَ لَى اللّ نَى عَ حَ ، فَ رَ يُسْ هُ الْ عَ يَدَ طَ قَ هِ فَ يْ لَ نَى عَ حَ  وَ رَ يُسْ هِ الْ اءَ بِيَدِ وَ ذَ اللّ أَخَ وَ

 : ولُ وَ يَقُ هُ هِ وَ رِ دْ هِ إلَى صَ يْ دَ ضُ هُ بِعَ مّ ضَ وَ
هِ  يْ لَ لَ عَ مَ مّ حَ . ثُ ةَ يَ ...} اآلْ لُ سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ تْ مِ لَ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِالَّ رَ مَّ حَ ما مُ {وَ
هُ رجالن من  رَ ابْتَدَ ، وَ اءُ وَ طَ اللّ قَ سَ بٌ وَ عَ صْ عَ مُ قَ وَ ، وَ حُ مْ قّ الرّ انْدَ هُ وَ ذَ نْفَ أَ ةَ فَ الِثَ الثّ
لْ فِي  مْ يَزَ لَ ومِ فَ هُ أَبُو الرّ ذَ أَخَ ، وَ ومِ أَبُو الرّ ةَ وَ لَ مَ رْ بِطُ بْنُ حَ يْ وَ بنى عبد الدار، سُ

٦٢. ونَ لِمُ سْ فَ الْمُ رَ ينَ انْصَ ةَ حِ ينَ دِ لَ بِهِ الْمَ خَ تّى دَ هِ حَ يَدِ
ى  ظَ الّذِي أَشْ ، وَ ابٍ هَ تِهِ ابْنُ شِ بْهَ ولَ اللهِ r فِي جَ سُ جّ رَ الُ إنّ الّذِي شَ قَ يُ وَ
ابَ  غَ تّى  حَ هِ  يْ تَ نَ جْ وَ ى  مَ رَ الّذِي  وَ  ، اصٍ قّ وَ أَبِي  بْنُ  ةُ  بَ تْ عُ هِ  يْ تَ فَ شَ ى  مَ أَدْ وَ هُ  تَ يَ بَاعِ رَ
تّى  حَ تِهِ  بْهَ جَ فِي  الّتِي  تِهِ  جّ شَ فِي  مُ  الدّ الَ  سَ وَ  ، يئَةَ مِ قَ ابْنُ  هِ  يْ تَ نَ جْ وَ فِي  قُ  لَ الْحَ
هِ،  هِ جْ نْ وَ مَ عَ لُ الدّ سِ ةَ يَغْ يْفَ ذَ لَى أَبِي حُ وْ الِمٌ مَ انَ سَ كَ هُ r. وَ تَ يَ مُ لِحْ لَ الدّ ضَ أَخْ
مْ إلَى  وهُ عُ وَ يَدْ هُ ، وَ مْ بِيّهِ ا بِنَ ذَ وا هَ لُ عَ مٌ فَ وْ لحُ قَ يْفَ يفْ : كَ ولُ ولُ اللهِ r يَقُ سُ رَ وَ

 :U ُلَ الله نْزَ أَ اللهِ؟ فَ
ةَ (آل عمران ١٢٨/٣).٦٣ يَ ...} اآلْ مْ يْهِ لَ تُوبَ عَ وْ يَ ءٌ أَ يْ رِ شَ مْ َ نَ األْ يْسَ لَكَ مِ {لَ
 : الَ قَ يّبِ  سَ الْمُ بْنِ  سعيد  عن  الزهري،  عن  الله،  عبد  بن  دُ  مّ حَ مُ ثَنِي  دّ حَ
 r ّبِي نْ النّ نَا مِ ا دَ تّى إذَ ، حَ هُ سُ رَ ضُ فَ كُ لَفٍ يَرْ بَيّ بْنُ خَ بَلَ أُ دٍ أَقْ مُ أُحُ انَ يَوْ ا كَ لَمّ

٦٢  الواقدي، املغازي، ١، ٢٣٩.

٦٣  الواقدي، املغازي، ١، ٢٤٥.
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 «! هُ نْ وا عَ رُ أْخِ تَ ، فقال رسول الله r: «اسْ وهُ لُ تُ قْ ابِهِ لِيَ حَ نْ أَصْ هُ نَاسٌ مِ ضَ لَ تَرَ اعْ
هُ  نَ عَ طَ عِ فَ رْ الدّ ةِ وَ يْضَ بَ ةِ الْ ابِغَ ا بَيْنَ سَ اهُ مَ مَ رَ هِ فَ هُ فِي يَدِ تُ بَ رْ حَ ولُ اللهِ r وَ سُ امَ رَ قَ فَ
تّى  قِيالً حَ وهُ ثَ لُ تَمَ احْ هِ، وَ عِ الَ نْ أَضْ عٌ مِ لَ رَ ضِ سِ كُ هِ، فَ سِ رَ نْ فَ بَيّ عَ عَ أُ قَ وَ ، فَ نَاكَ هُ

 : لَتْ فِيهِ نَزَ ، وَ يقِ رِ اتَ بِالطّ مَ افِلِينَ فَ ا قَ لّوْ وَ
مى} (األنفال ١٧/٨).٦٤ نَّ الله رَ لكِ يْتَ وَ مَ يْتَ إِذْ رَ مَ ما رَ {وَ

مْ  لَ -وَ رَ  بَ الْخَ حُ  وِ تَرْ تَسْ ةٍ  وَ نِسْ فِي  تْ  جَ رَ خَ  r بِيّ  النّ جُ  وْ زَ ةُ  ائِشَ عَ انَتْ  كَ وَ
ة وهي هابطة من بنى  عِ الحرّ طِ نْقَ انَتْ بِمُ ا كَ تّى إذَ - حَ ئِذٍ مَ ابُ يَوْ جَ بْ الْحِ رَ يُضْ
رِو بْنِ حرام أخت عبد الله بن عمرو  مْ نْدَ بِنْتَ عَ يَتْ هِ قِ ادِي، لَ حارثة إلَى الْوَ
د ابن  و بن الجموح، وابنها خالّ رُ مْ ا عَ هَ جُ وْ هِ زَ يْ لَ ا، عَ ا لَهَ يرً وقُ بَعِ امٍ تَسُ رَ ابن حَ

:c ُة ائِشَ الَتْ عَ قَ . فَ ابِرٍ امٍ أَبُو جَ رَ رِو بْنِ حَ مْ بْدُ اللهِ بْنُ عَ ا عَ وهَ أَخُ و، وَ رٍ مْ عَ
 ، الِحٌ فَصَ اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  أَمّ ا،  يْرً خَ  : نْدٌ هِ الَتْ  قَ فَ ؟  كِ اءَ رَ وَ ا  مَ فَ  ، بَرُ الْخَ ك  نْدَ عِ
ينَ  الَّذِ الله  دَّ  رَ {وَ شهداء،  المؤمنين  من  الله  ذَ  اِتّخَ وَ  . لٌ لَ جَ هُ  دَ بَعْ ةٍ  يبَ صِ مُ لّ  كُ وَ
يا  وِ قَ الله  كانَ  وَ تالَ  الْقِ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ الله  ى  فَ كَ وَ يْراً  خَ وا  يَنالُ لَمْ  مْ  هِ يْظِ بِغَ وا  رُ فَ كَ
 ، دٌ الّ خَ ابْنِي  وَ ي،  أَخِ  : الَتْ قَ ءِ؟  الَ ؤُ هَ نْ  مَ  : الَتْ قَ  .(٢٥/٣٣ (األحزاب   { يزاً زِ عَ
ةِ  ينَ دِ الْمَ إلَى   : الَتْ قَ ؟  مْ بِهِ بِينَ  هَ تَذْ يْنَ  أَ فَ  : الَتْ قَ  . وحِ مُ الْجَ بْنُ  و  رُ مْ عَ ي  جِ وْ زَ وَ

ا...٦٥ مْ فِيهَ هُ رُ بُ قْ أَ

٦٤  الواقدي، املغازي، ١، ٢٥٠.

٦٥  الواقدي، املغازي، ١، ٢٦٥.
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نّ  انَ بِسِ كَ ، وَ مٌ الَ نَا غُ أَ يزِ وَ زِ بْدِ الْعَ بَغِ بْنِ عَ صْ َ نْ األْ ا مِ تهَ عْ مِ : سَ يّ اقِدِ الَ الْوَ قَ
 r بِيّ  النّ رَ  بَ أَخْ فَ  ، تُوالً قْ مَ ةَ  زَ مْ حَ دَ  جَ وَ وَ ثِ  ارِ الْحَ إلَى  ى  انْتَهَ تّى  حَ  - نَادِ الزّ أَبِي 
يَظَ إلَيّ  طّ أَغْ ا قَ قِفً وْ فْت مَ قَ ا وَ : مَ الَ قَ يْهِ، فَ لَ فَ عَ قَ تّى وَ ي حَ شِ بِيّ r يَمْ جَ النّ رَ خَ فَ
ك،  نّي أُمّ نِ عَ رُ أَغْ يْ بَ ولُ اللهِ r: يَا زُ سُ الَ رَ قَ ةُ فَ يّ فِ تْ صَ عَ لَ طَ ! فَ قِفِ وْ ا الْمَ ذَ نْ هَ مِ
نَا  ا أَ : مَ الَتْ قَ عِي. فَ جِ ارْ ا فَ فً شّ ، إنّ فِي النّاسِ تَكَ هُ مّ : يَا أُ الَ قَ . فَ هُ رُ لَ فَ ةُ يُحْ زَ مْ حَ وَ
ولَ  سُ رَ يَا  قالت:   r الله  رسول  أَتْ  رَ ا  مّ لَ فَ  .r اللهِ  ولَ  سُ رَ   أَرَ تّى  حَ ةٍ  لَ اعِ بِفَ
عُ  جِ : الَ أَرْ الَتْ . قَ وَ فِي النّاسِ ةَ؟ قال رسول الله r: هُ زَ مْ ي حَ يْنَ ابْنَ أُمّ اللهِ، أَ

: رُ يْ بَ الَ الزّ . قَ هِ يْ رَ إلَ نْظُ تّى أَ حَ
 :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ وَ  . ةُ زَ مْ حَ فِنَ  دُ تّى  حَ ضِ  رْ َ األْ إلَى  ا٦٦  هَ دُ أَطِ لْت  عَ جَ فَ
تّى  حَ  - رَ يْ الطّ وَ بَاعَ  السّ نِي  يَعْ  - ةِ افِيَ عَ لِلْ اهُ  نَ كْ تَرَ لَ نَا،  اءَ نِسَ لِكَ  ذَ نَ  زِ يُحْ أَنْ  الَ  لَوْ

ير. بَاعِ وحواصل الطّ ونِ السّ نْ بُطُ ةِ مِ يَامَ قِ مَ الْ رَ يَوْ شَ يُحْ
ا؟  ذَ هَ نْ  مَ  : الَ قَ فَ النّاسَ  دّ  يَهُ وَ  هُ وَ ئِذٍ  مَ يَوْ ةَ  زَ مْ حَ إلَى  ةَ  يّ مَ أُ بْنُ  انُ  وَ فْ صَ رَ  نَظَ وَ
 - هِ مِ وْ عَ فِي قَ رَ الً أَسْ جُ مِ رَ يَوْ الْ أَيْت كَ ا رَ : مَ الَ قَ . فَ لِبِ طّ بْدِ الْمُ ةَ بْنَ عَ زَ مْ وا: حَ الُ قَ
ةُ بِنْتُ  يّ فِ تْ صَ اءَ ةُ جَ زَ مْ حَ يبَ  ا أُصِ : لَمّ الُ قَ يُ وَ  . رٍ ةِ نِسْ يشَ ا بِرِ لِمً عْ ئِذٍ مُ مَ انَ يَوْ كَ وَ
 :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، ارُ نْصَ َ األْ هُ  نَ يْ بَ وَ ا  نَهَ يْ بَ الَتْ  حَ فَ  ، هُ بُ لُ تَطْ لِبِ  طّ الْمُ بْدِ  عَ
تْ  جَ نَشَ ا  إِذَ وَ  ،r اللهِ  ولُ  سُ رَ ى  بَكَ تْ  بَكَ ا  إذَ تْ  لَ عَ جَ فَ هُ  نْدَ عِ تْ  سَ لَ جَ فَ ا!  وهَ عُ دَ
 r لَ رسول الله عَ جَ ي، وَ بْكِ بِيّ r تَ ةُ بِنْتُ النّ مَ اطِ انَتْ فَ كَ ولُ اللهِ r. وَ سُ جُ رَ نْشِ يَ
الَ  مّ قَ ا! ثُ بَدً ثْلِك أَ ابَ بِمِ : لَنْ أُصَ ولُ ولُ اللهِ r يَقُ سُ لَ رَ عَ جَ ى، وَ تْ بَكَ إذا بَكَ

٦٦  وطد اليشء: أثبته (القاموس املحيط، جـ ١، ص ٣٤٥).
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لِ  أَهْ فِي  تُوبٌ  كْ مَ ةَ  زَ مْ حَ أَنّ  نِي  بَرَ أَخْ فَ جبرئيل  أتانى  أبشرا!   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ
« ولِهِ سُ دُ رَ أَسَ دُ اللهِ وَ لِبِ أَسَ طّ بْدِ الْمُ ةُ بْنُ عَ زَ مْ : «حَ بْعِ اتِ السّ وَ مَ السّ

ئِنْ  لَ  : الَ قَ مّ  ثُ  ، ثْلُ الْمَ لِكَ  ذَ هُ  نَ زَ أَحْ فَ ا  يدً دِ شَ ثْالً  مَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ  َأ رَ وَ  : الَ قَ
 : ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ نَزَ ! فَ مْ نْهُ ثِينَ مِ ثّلَن بِثَالَ مَ ُ يْشٍ ألَ رَ فِرْت بِقُ ظَ

 { ينَ ابِرِ رٌ لِلصَّ يْ وَ خَ مْ لَهُ تُ بَرْ ئِنْ صَ لَ مْ بِهِ وَ تُ وقِبْ ا عُ ثْلِ مَ وا بِمِ عاقِبُ مْ فَ تُ بْ إِنْ عاقَ {وَ
٦٧. دٍ ثّلْ بِأَحَ مَ مْ يُ لَ ولُ اللهِ r فَ سُ ا رَ فَ عَ (النحل ١٢٦/١٦) فَ

ا  ابْنَاهَ يبَ  أُصِ دْ  قَ وَ  ، ينَارٍ دِ بَنِي  اءِ  نِسَ   دَ إحْ يْسٍ  قَ بِنْتُ  اءُ  يْرَ مَ السّ تْ  جَ رَ خَ وَ
ا  يَا لَهَ عِ ا نُ مّ لَ ، فَ ارِثِ يْمُ بْنُ الْحَ لَ سُ و، وَ رٍ مْ بْدِ عَ انُ بْنُ عَ مَ ، النّعْ دٍ حُ بِيّ r بِأُ عَ النّ مَ

ولُ اللهِ r؟ سُ لَ رَ عَ ا فَ : مَ الَتْ قَ
 ! هِ يْ رُ إلَ نْظُ ونِيهِ أَ : أَرُ الَتْ . قَ بّينَ حِ ا تُ لَى مَ الِحٌ عَ دِ اللهِ صَ مْ وَ بِحَ ا، هُ يْرً وا: خَ الُ قَ

. لٌ لَ ولَ اللهِ جَ سُ ك يَا رَ دَ ةٍ بَعْ يبَ صِ لّ مُ : كُ الَتْ قَ هِ فَ يْ ا إلَ وا لَهَ ارُ أَشَ فَ
 c ةُ  ائِشَ عَ ا  تْهَ يَ قِ لَ فَ ينَةِ،  دِ الْمَ إلَى  ا  مَ هُ دّ تَرُ ا  يرً بَعِ ا  يْهَ نَ بِابْ وقُ  تَسُ تْ  جَ رَ خَ وَ
! واتخذ  تْ مْ يَمُ ، لَ يْرٍ بِخَ دِ اللهِ فَ مْ ولُ اللهِ، بِحَ سُ ا رَ : أَمّ الَتْ ك؟ قَ اءَ رَ ا وَ : مَ الَتْ قَ فَ
ى  فَ كَ يْراً وَ وا خَ مْ لَمْ يَنالُ هِ يْظِ وا بِغَ رُ فَ ينَ كَ دَّ الله الَّذِ رَ الله من المؤمنين شهداء {وَ

ك؟ عَ ءِ مَ الَ ؤُ نْ هَ : مَ الَتْ ...} (األحزاب ٢٥/٣٣). قَ تالَ نِينَ الْقِ مِ ؤْ الله الْمُ
٦٨! لْ ! حَ لْ : ابْنَايَ ... حَ الَتْ قَ

٦٧  الواقدي، املغازي، ١، ٢٨٩-٢٩٠.
٦٨  الواقدي، املغازي، ١، ٢٩٢.
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بَلِ  قَى فِي الْجَ بَلْت أَرْ » أَقْ دٌ مّ حَ تِلَ مُ انُ «قُ يْطَ احَ الشّ ا صَ : لَمّ ولُ رُ يَقُ مَ انَ عُ كَ فَ
دْ  قَ ولٌ  سُ رَ إِالَّ  دٌ  مَّ حَ مُ ما  {وَ  : ولُ يَقُ وَ  هُ وَ  r بِيّ  النّ إلَى  يْت  انْتَهَ فَ  ،٦٩ يّةٌ وِ رْ أُ نّي  أَ كَ

ةَ (آل عمران ١٤٤/٣).٧٠ يَ ...} اآلْ لُ سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ تْ مِ لَ خَ

ينَ لِمِ سْ نْ الْمُ دٍ مِ حُ تِلَ بِأُ نْ قُ رُ مَ ذِكْ
هِ  رِ دْ هُ فِي صَ نُ قَ ذَ لٌ إالّ وَ جُ نّا رَ ا مِ مَ اسُ فَ نَا النّعَ يَ شِ : غَ امِ وّ رُ بْنُ الْعَ يْ بَ الَ الزّ قَ وَ
نَ  مِ نا  لَ كانَ  وْ  لَ  :- الِمِ الْحَ لَكَ إِنّي  ولُ -وَ يَقُ رٍ  يْ شَ قُ بْنَ  تّبَ  عَ مُ عُ  مَ أَسْ فَ  ، مِ النّوْ نْ  مِ

 : الَى فِيهِ لَ اللهُ تَعَ نْزَ أَ نا، فَ نا هاهُ تِلْ ا قُ ءٌ مَ يْ رِ شَ مْ َ األْ
نا} (آل عمران ١٥٤/٣)٧١ نا هاهُ تِلْ ا قُ ءٌ مَ يْ رِ شَ مْ َ نَ األْ وْ كانَ لَنا مِ {لَ
ادِي. فِنَ فِي الْوَ ا دُ ينَ إنّمَ لِمِ سْ نْ الْمُ نَاكَ مِ فِنَ هُ نْ دُ انَ مَ كَ وا: وَ الُ قَ

 : ولُ دٍ يَقُ حُ ةِ بِأُ عَ تَمِ جْ ورِ الْمُ بُ قُ نْ تِلْكَ الْ ئِلَ عَ ا سُ يْدِ اللهِ إذَ بَ ةُ بْنُ عُ حَ لْ انَ طَ كَ وَ
 ، نَاكَ هُ  t ابِ  طّ الْخَ بْنِ  رَ  مَ عُ دِ  هْ عَ فِي  ةِ  ادَ مَ الرّ انَ  مَ زَ انُوا  كَ ابِ  رَ عْ َ األْ نْ  مِ مٌ  وْ قَ
 : ولُ يَقُ ورِ وَ بُ قُ رُ تِلْكَ الْ نْكِ نِيّ يُ ازِ يمٍ الْمَ ادُ بْنُ تَمِ بّ انَ عَ كَ . وَ مْ هُ بُورُ تِلْكَ قُ وا فَ اتُ مَ فَ
دٍ  مّ حَ يزِ بْنُ مُ زِ بْدُ الْعَ عَ ، وَ ئْبٍ انَ ابْنُ أَبِي ذِ كَ . وَ ةِ ادَ مَ انَ الرّ مَ وا زَ اتُ مٌ مَ وْ مْ قَ ا هُ إنّمَ
يَةِ،  بَادِ لِ الْ نْ أَهْ ورُ نَاسٍ مِ بُ يَ قُ ا هِ ةِ، إنّمَ عَ تَمِ جْ ورِ الْمُ بُ قُ فُ تِلْكَ الْ رِ : الَ نَعْ نِ والَ يَقُ
ا،  يهَ احِ نَوَ ةِ وَ ينَ دِ بِالْمَ ادِي وَ مْ بِالْوَ هُ فُ رِ ، الَ نَعْ يّبَتْ دْ غُ اءِ قَ دَ هَ ورِ الشّ بُ ورٌ من قُ بُ قُ وَ

٦٩  األروية: األنثى من الوعول (الصحاح، ص ٢٣٦٣).
٧٠  الواقدي، املغازي، ١، ٢٩٥.
٧١  الواقدي، املغازي، ١، ٢٩٦.
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بْدِ اللهِ  رَ عَ بْ قَ ، وَ يْسٍ لِ بْنِ قَ هْ لب، وقبر سَ رَ حمزة بن عبد المطّ بْ فُ قَ رِ نّا نَعْ إالّ أَ
مْ  هُ ورُ يَزُ  r الله  رسول  كان  دْ  قَ وَ  . وحِ مُ الْجَ بْنِ  رِو  مْ عَ وَ  ، امٍ رَ حَ بْنِ  رِو  مْ عَ بْنِ 
ا  بِمَ مْ  يْكُ لَ عَ مُ  الَ «السّ  : ولُ يَقُ فَ هُ  تَ وْ صَ عَ  فَ رَ  ٧٢ بَ عْ الشّ هَ  وّ فَ تَ ا  إِذَ وَ  ، لٍ وْ حَ لّ  كُ فِي 
مّ  ثُ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ لُ  عَ يَفْ لٍ  وْ حَ لّ  كُ  t رٍ  بَكْ أَبُو  مّ  ثُ  «! ارِ الدّ بَى  قْ عُ مَ  نِعْ فَ  ، مْ تُ بَرْ صَ
رّ  مَ يْنَ  حَ ةُ  يَ اوِ عَ مُ مّ  ثُ  ،t انُ  ثْمَ عُ مّ  ثُ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ لُ  عَ يَفْ  t ابِ  طّ الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ

ا. رً تَمِ عْ ا أَوْ مُ اجّ حَ
 . بَلِ الْجَ ابِ  حَ أَصْ عَ  مَ ودِرْت  غُ أَنّي  يْتَ  لَ  : ولُ يَقُ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ
مْ  هُ نْدَ ي عِ بْكِ تَ ثَةِ، فَ الثّالَ يْنِ وَ مَ يَوْ مْ بَيْنَ الْ تِيهِ أْ ولِ اللهِ r تَ سُ ةُ بِنْتُ رَ مَ اطِ انَتْ فَ كَ وَ
لْفِ  نْ خَ تِي مِ أْ يَ ابَةِ، فَ الِهِ بِالْغَ بُ إلَى مَ هَ اصٍ يَذْ قّ دُ بْنُ أَبِي وَ عْ انَ سَ كَ و. وَ عُ تَدْ وَ
: أَالَ  ولُ يَقُ ابِهِ فَ حَ لَى أَصْ بِلُ عَ قْ مّ يُ ثًا، ثُ ! ثَالَ مْ يْكُ لَ مُ عَ الَ : السّ ولُ يَقُ اءِ فَ دَ هَ ورِ الشّ بُ قُ
هِ  يْ لَ وا عَ دّ دٌ إالّ رَ مْ أَحَ يْهِ لَ مُ عَ لّ سَ ؟ الَ يُ مَ الَ مْ السّ يْكُ لَ ونَ عَ دّ مٍ يَرُ وْ لَى قَ ونَ عَ مُ لّ سَ تُ
فَ  قَ وَ فَ رٍ  يْ مَ عُ بْنِ  بِ  عَ صْ مُ لَى  عَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ رّ  مَ وَ  . ةِ يَامَ قِ الْ مِ  يَوْ إلَى  مَ  الَ السّ

 : أَ رَ قَ ا، وَ عَ دَ يْهِ، وَ لَ عَ
نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ هُ  بَ نَحْ قَضى  نْ  مَ مْ  نْهُ مِ فَ هِ  يْ لَ عَ الله  وا  دُ عاهَ ا  مَ وا  قُ دَ صَ جالٌ  {رِ
اللهِ  نْدَ  عِ اءُ  دَ هَ شُ ءِ  الَ ؤُ هَ أَنّ  دُ  هَ أَشْ  ،(٢٤/٣٣ } (األحزاب  يالً بْدِ تَ وا  لُ بَدَّ ما  وَ رُ  تَظِ نْ يَ
هِ، الَ يسلّم  ي بِيَدِ سِ الّذِي نَفْ ! وَ مْ يْهِ لَ وا عَ مُ لّ سَ مْ وَ وهُ ورُ زُ مْ وَ وهُ تُ أْ ةِ، فَ يَامَ قِ مَ الْ يَوْ

يْه.٧٣ لَ وا عَ دّ ةِ إالّ رَ يَامَ قِ مِ الْ عليهم أحدا إلَى يَوْ
٧٢  تفوه الشعب: دخل ىف أوله (النهاية، جـ ٣، ص ٢١٩).

٧٣  الواقدي، املغازي، ١، ٣١٢-٣١٣.
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يدُ  رِ يُ الَ  هُ  لَ ا  فً رَ شَ ةٍ  عَ مُ جُ لّ  كُ هُ  ومُ يَقُ امٌ  قَ مَ بَيّ  أُ بْنِ  اللهِ  بْدِ  لِعَ انَ  كَ فَ وا:  الُ قَ
رِ  بَ نْ الْمِ لَى  عَ لَسَ  جَ ةِ  ينَ دِ الْمَ إلَى  دٍ  حُ أُ نْ  مِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ عَ  جَ رَ ا  مّ لَ فَ  ، هُ كَ تَرْ
مْ  كُ مَ رَ كْ أَ دْ  قَ  ، مْ كُ رِ هُ أَظْ بَيْنَ  اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  ذَ هَ  : الَ قَ فَ بَيّ  أُ ابْنُ  امَ  قَ فَ  ، ةٍ عَ مُ جُ مَ  يَوْ
امَ  قَ فَ  ، لِكَ ذَ لَ  عَ لِيَفْ امَ  قَ نَعَ  صَ ا  مَ دٍ  حُ بِأُ نَعَ  صَ ا  مّ لَ فَ  . وهُ يعُ أَطِ وَ وهُ  رُ نْصُ اُ  ، بِهِ اللهُ 
ةُ  بَادَ عُ وَ يّوبَ  أَ بُو  أَ هِ  يْ إلَ امَ  قَ وَ  ! اللهِ وّ  دُ عَ يَا  لِسْ  اجْ وا:  الُ قَ فَ ونَ  لِمُ سْ الْمُ هِ  يْ إلَ
نْ  مِ دٌ  أَحَ هِ  يْ إلَ مْ  يَقُ مْ  لَ وَ  ، رَ ضَ حَ نْ  مّ مِ هِ  يْ لَ عَ انَ  كَ نْ  مَ دّ  أَشَ انَا  كَ وَ  ، امِتِ الصّ بْنُ 
فِي  عُ  فَ يَدْ امِتِ  الصّ بْنُ  ةُ  بَادَ عُ وَ  ، تِهِ يَ بِلِحْ ذُ  خُ أْ يَ يّوبَ  أَ بُو  أَ لَ  عَ جَ فَ  ، ينَ رِ اجِ هَ الْمُ
وَ  هُ وَ  ، هُ الَ سَ أَرْ ا  مَ دَ  بَعْ جَ  رَ خَ فَ  ! لٍ هْ بِأَ امِ  قَ الْمَ ا  ذَ لِهَ ت  لَسْ  : هُ لَ نِ  والَ يَقُ وَ  ، تِهِ بَ قَ رَ
 ! هُ رَ مْ أَ دّ  شُ َ ألِ ت  مْ قُ ا٧٤،  رً جْ هُ لْت  قُ ا  نّمَ أَ كَ  : ولُ يَقُ وَ  هُ وَ النّاسِ  ابَ  قَ رِ ى  طّ تَخَ يَ
نْت  كُ ي  الّذِ امَ  قَ الْمَ لِكَ  ذَ ت  مْ قُ  : الَ قَ مالك؟  فقال:  اءَ  رَ فْ عَ بْنُ  ذُ  وّ عَ مُ هُ  يَ قِ لَ فَ
الِدُ بْنُ  خَ ، وَ ةُ بَادَ يّ عُ لَ مْ عَ هُ دّ انَ أَشَ كَ مِي، فَ وْ نْ قَ الٌ مِ جَ امَ إلَيّ رِ قَ ، فَ الً أَقومُ أَوّ
رُ  فِ تَغْ بْغِي يَسْ ا أَ اللهِ مَ : وَ الَ قَ . فَ ولُ اللهِ سُ رَ لَك رَ فِ تَغْ يَسْ عْ فَ جِ : ارْ هُ الَ لَ قَ . فَ يْدٍ زَ

 : ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ نَزَ لِي. فَ
ةُ (المنافقون ٥/٦٣).  يَ ولُ الله...} اآلْ سُ مْ رَ رْ لَكُ فِ تَغْ ا يَسْ مْ تَعالَوْ إِذا قِيلَ لَهُ {وَ
لَ  عَ جَ فَ يْهِ،  إلَ فَ  رْ الطّ دّ  يَشُ ا  مَ  ، النّاسِ فِي  الِسٌ  جَ نِهِ  ابْ إلَى  رُ  نْظُ أَ نّي  أَ لَكَ وَ  : الَ قَ

٧٥. يْلٍ هَ سُ لٍ وَ هْ بَدِ سَ رْ نْ مِ دٌ مِ مّ حَ نِي مُ جَ رَ : أَخَ ولُ يَقُ

٧٤  اهلجر: القبيح من الكالم (القاموس املحيط، جـ ٢، ص ١٥٨).
٧٥  الواقدي، املغازي، ١، ٣١٨-٣١٩.
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دٍ حُ آنِ بِأُ رْ نْ الْقُ لَ مِ ا نَزَ مَ
ابن  المسور  بنت  بكر  أمّ  عن   ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ ثَنِي  دّ حَ  : يّ اقِدِ الْوَ الَ  قَ

: فٍ وْ نِ بْنِ عَ مَ حْ بْدِ الرّ ةَ لِعَ مَ رَ خْ رُ بْنُ مَ وَ سْ الَ أَبِي الْمِ : قَ الَتْ ، قَ ةَ مَ رَ خْ مَ
انَ  رَ مْ نْ آلِ عِ ةٍ مِ ائَ مِ ينَ وَ رِ شْ دَ الْعِ دّ بَعْ ي عُ : يَا ابْنَ أَخِ الَ قَ ! فَ دٍ نْ أُحُ نَا عَ ثْ دّ حَ
ةِ  يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ نِينَ مِ ؤْ ئُ الْمُ بَوِّ لِكَ تُ نْ أَهْ تَ مِ وْ دَ إِذْ غَ تنَا: {وَ رْ ضَ أَنّك حَ كَ فَ

(آل عمران ١٢١/٣).
مُ  وّ قَ ا يُ نّمَ أَ تَالِ كَ قِ هُ لِلْ ابَ حَ فّ أَصْ لَ يَصُ عَ جَ دٍ فَ ولُ اللهِ r إلَى أُحُ سُ ا رَ دَ : غَ الَ قَ

! رْ أَخّ : تَ الَ ا قَ جً ارِ ا خَ رً دْ أَ صَ ، إنْ رَ احَ مْ الْقِدَ بِهِ
ةِ (آل عمران  يَ رِ اآلْ ال...} إلَى آخِ شَ مْ أَنْ تَفْ نْكُ تانِ مِ تْ طائِفَ مَّ : {إِذْ هَ لِهِ وْ فِي قَ وَ
بِيّ r إلَى  عَ النّ وا مَ جُ رُ وا أَالّ يَخْ مّ ، هَ ثَةَ ارِ بَنُو حَ ةَ وَ لِمَ مْ بَنُو سَ : هُ الَ ١٢٢/٣) قَ

وا. جُ رَ خَ ا فَ مَ مَ لَهُ زَ مّ عَ ، ثُ دٍ أُحُ
ةَ  عَ بَضْ ةٍ وَ ائَ ثَمِ انُوا ثَالَ ، كَ لِيلٌ : قَ ولُ }، يَقُ ةٌ لَّ ذِ مْ أَ تُ نْ أَ رٍ وَ مُ الله بِبَدْ كُ رَ دْ نَصَ قَ لَ {وَ
رٍ  مْ بِبَدْ كُ ا أَبْالَ } (آل عمران ١٢٣/٣) مَ ونَ رُ كُ مْ تَشْ كُ لَّ وا الله لَعَ قُ اتَّ ، {فَ الً جُ رَ رَ شَ عَ

. رِ فَ نْ الظّ مِ
مْ  كُ بُّ رَ مْ  كُ دَّ مِ يُ أَنْ  مْ  يَكُ فِ يَكْ لَنْ  {أَ  ، دٍ أُحُ مُ  يَوْ ا  ذَ هَ  { نِينَ مِ ؤْ مُ لِلْ ولُ  تَقُ {إِذْ 
انَ  كَ  ، يَةُ اآلْ وا...}  قُ تَّ تَ وَ وا  بِرُ تَصْ إِنْ  بَلى   . لِينَ نْزَ مُ ةِ  الئِكَ الْمَ نَ  مِ آالفٍ  ةِ  بِثَالثَ
من  آالف  بثالثة  مْ  كُ دّ مِ مُ إنّي   : دٍ أُحُ إلَى  جَ  رُ يَخْ أَنْ  بْلَ  قَ  r بِيّ  النّ لَى  عَ لَ  نَزَ
مْ  كُ دْ دِ مْ ا يُ ذَ مْ هَ هِ رِ وْ نْ فَ مْ مِ تُوكُ أْ يَ وا وَ قُ تَّ تَ وا وَ بِرُ المالئكة منزلين، {بَلى إِنْ تَصْ
             { مْ لَكُ  ر بُشْ إِالَّ  الله  هُ  لَ عَ جَ ما  وَ  . ينَ مِ وِّ سَ مُ ةِ  الئِكَ الْمَ نَ  مِ آالفٍ  ةِ  سَ مْ بِخَ مْ  كُ بُّ رَ
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 r ِولُ الله سُ دّ رَ مَ مْ يُ لَ وا فَ فُ شَ انْكَ وا وَ بِرُ مْ يَصْ لَ : فَ الَ (آل عمران ١٢٤/٣-١٢٦). قَ
. دٍ مَ أُحُ دٍ يَوْ احِ كٍ وَ لَ بِمَ

وا  رُ بْشِ تَ لِتَسْ مْ  لَكُ  ر بُشْ إِالَّ  الله  هُ  لَ عَ جَ ما  وَ  . ينَ مِ لَّ عَ مُ  : الَ قَ ينَ  مِ وِّ سَ مُ هُ  لُ وْ قَ وَ
. مْ يْهِ ئِنّوا إلَ مَ لِتَطْ مْ وَ بِهِ

عمران  (آل   { خائِبِينَ وا  لِبُ نْقَ يَ فَ مْ  بِتَهُ يَكْ وْ  أَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ نَ  مِ فاً  رَ طَ عَ  طَ {لِيَقْ
. ائِبِينَ لِبُونَ خَ نْقَ يَ ا وَ دً مْ أَحَ نْهُ يبُ مِ : نُصِ ولُ ١٢٧/٣) يَقُ

 { ونَ ظالِمُ مْ  إِنَّهُ فَ مْ  بَهُ ذِّ عَ يُ وْ  أَ مْ  يْهِ لَ عَ تُوبَ  يَ وْ  أَ ءٌ  يْ شَ رِ  مْ َ األْ نَ  مِ لَكَ  يْسَ  {لَ
ةَ  زَ مْ لَتْ فِي حَ الُ نَزَ قَ يُ . وَ دٍ مَ أُحُ وا يَوْ مُ زَ ينَ انْهَ نِي الّذِ : يَعْ الَ (آل عمران ١٢٨/٣) قَ
 . ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ نَزَ ! فَ مْ نّ بِهِ لَ ثّ مَ ُ : ألَ الَ قَ ثْلِ فَ نْ الْمَ ا بِهِ مِ ولُ اللهِ r مَ سُ أَ رَ يْنَ رَ حَ
حُ  لَ يَفْ يْفَ  كَ  : ولُ يَقُ لَ  عَ جَ فَ دٍ  أُحُ مَ  يَوْ يَ  مِ رُ يْنَ  حَ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ فِي  لَ  نَزَ الُ  قَ يُ وَ

؟ مْ بِيّهِ ا بِنَ ذَ وا هَ لُ عَ مٌ فَ وْ قَ
} (آل عمران ١٣٠/٣)،  ةً فَ ضاعَ عافاً مُ بَوا أَضْ وا الرِّ لُ أْكُ وا ال تَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ {يَا أَ
هُ  نْ هُ عَ رَ هُ أَخّ يمَ رِ هُ غَ نْدَ دْ عِ مْ يَجِ لَ مْ فَ هِ دِ قّ أَحَ لّ حَ ا حَ ةِ إذَ لِيّ اهِ لُ الْجَ انَ أَهْ : كَ الَ قَ

. هِ يْ لَ هُ عَ فَ عَ أَضْ وَ
ةٍ  نَّ جَ ، {وَ امِ ِمَ عَ اإلْ ولَى مَ ُ ةُ األْ بِيرَ : التّكْ الَ } قَ مْ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ وا إِلى مَ عُ سارِ {وَ
. ةِ ابِعَ اءِ الرّ مَ ةُ فِي السّ نّ الُ الْجَ قَ يُ } (آل عمران ١٣٣/٣) فَ ضُ رْ َ األْ ماواتُ وَ ا السَّ هَ ضُ رْ عَ
 ، رُ سْ اءُ الْعُ رّ الضّ رُ وَ سْ يُ اءُ الْ رّ : السّ الَ } قَ اءِ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ ونَ فِي السَّ قُ نْفِ ينَ يُ {الَّذِ
عمران  (آل   { النَّاسِ نِ  عَ الْعافِينَ  {وَ  ، مْ اهُ آذَ نْ  مّ عَ نِي  يَعْ  { يْظَ الْغَ ينَ  مِ الْكاظِ {وَ

. مْ يْهِ وتِيَ إلَ ا أُ ١٣٤/٣) مَ
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وا  رُ فَ تَغْ اسْ فَ الله  وا  رُ كَ ذَ مْ  هُ سَ نْفُ أَ وا  مُ لَ ظَ وْ  أَ ةً  شَ فاحِ وا  لُ عَ فَ إِذا  ينَ  الَّذِ {وَ
عمران  (آل  وا}  لُ عَ فَ ما  لى  عَ وا  رُّ يُصِ لَمْ  وَ الله  اال  الذنوب  يغفر  ومن   ، مْ نُوبِهِ لِذُ

. ارٍ رَ عَ إصْ ةَ مَ يرَ غِ الَ صَ ةٍ وَ بَ عَ تَوْ ةَ مَ بِيرَ الُ الَ كَ قَ انَ يُ كَ ١٣٥/٣) فَ

ةٌ  ظَ عِ وْ مَ {وَ ةِ،  لَ الَ الضّ نْ  مِ  { ًد هُ {وَ ى،  مَ الْعَ نْ  مِ  { لِلنَّاسِ بَيانٌ  ا  ذَ {هَ
} (آل عمران ١٣٨/٣). ينَ قِ تَّ مُ لِلْ

مْ  نْكُ يبَ مِ نْ أُصِ لَى مَ نُوا} عَ زَ ال تَحْ ، {وَ وّ دُ : فِي قِتَالِ الْعَ ولُ وا} يَقُ نُ ال تَهِ {وَ
دْ  قَ  : ولُ يَقُ  (١٣٩/٣ عمران  (آل   { نَ وْ لَ عْ َ األْ مُ  تُ نْ أَ {وَ  ، احِ رَ الْجِ وَ تْلِ  قَ الْ نْ  مِ دٍ  حُ بِأُ

. دٍ حُ مْ بِأُ نْكُ ابُوا مِ ا أَصَ فَ مَ عْ رٍ ضِ مَ بَدْ مْ يَوْ تُ بْ أَصَ
نِي  يَعْ  { هُ لُ ثْ مِ حٌ  رْ قَ مَ  وْ الْقَ سَّ  مَ دْ  قَ {فَ  ، احٌ رَ جِ نِي  يَعْ  { حٌ رْ قَ مْ  كُ سْ سَ يَمْ {إِنْ 
مْ  لَكُ وَ ةٌ  لَ وْ دَ مْ  لَهُ  : ولُ يَقُ  { النَّاسِ يْنَ  بَ ها  لُ نُداوِ امُ  يَّ َ األْ كَ  تِلْ {وَ  ، رٍ بَدْ مِ  يَوْ احَ  رَ جِ
بِيّهِ،  نَ  [ عَ اتَلَ [مَ قَ نْ  مَ  : ولُ يَقُ وا}  نُ آمَ ينَ  الَّذِ الله  مَ  لَ لِيَعْ {وَ  ، مْ لَكُ ةُ  اقِبَ الْعَ وَ  ، ةٌ لَ وْ دَ

، دٍ حُ تِلَ بِأُ نْ قُ } (آل عمران ١٤٠/٣) مَ داءَ هَ مْ شُ نْكُ ذَ مِ تَّخِ يَ {وَ
وا-،  تُ بَ ثَ وَ وا  لُ اتَ قَ ينَ  -الّذِ مْ  وهُ بْلُ يَ نِي  يَعْ وا}  نُ آمَ ينَ  الَّذِ الله  صَ  حِّ لِيُمَ {وَ

. ينَ كِ رِ شْ نِي الْمُ } (آل عمران ١٤١/٣) يَعْ ينَ قَ الْكافِرِ حَ يَمْ {وَ
نْ  نِي مَ } يَعْ مْ نْكُ وا مِ دُ ينَ جاهَ مِ الله الَّذِ لَ ا يَعْ لَمَّ ةَ وَ نَّ وا الْجَ لُ خُ مْ أَنْ تَدْ تُ بْ سِ {أَمْ حَ

. مئِذٍ بِرُ يَوْ نْ يَصْ } (آل عمران ١٤٢/٣) مَ ينَ ابِرِ مَ الصَّ لَ يَعْ أَبْلَى فِيهِ، {وَ دٍ وَ حُ تِلَ بِأُ قُ
 { ونَ رُ نْظُ مْ تَ تُ نْ أَ وهُ وَ مُ تُ يْ أَ دْ رَ قَ هُ فَ وْ قَ لْ بْلِ أَنْ تَ نْ قَ تَ مِ وْ نَ الْمَ نَّوْ مْ تَمَ تُ نْ دْ كُ قَ لَ {وَ
ابِ  حَ نْ أَصْ الٌ مِ جَ انَ رِ ، كَ الِ جَ يُوفُ فِي أَيَدِي الرّ : السّ الَ (آل عمران ١٤٣/٣) قَ



تفسري القرآن يف مغازي الواقدي

٦٥

ولِ اللهِ r فِي  سُ لَى رَ وا عَ ينَ أَلَحّ مْ الّذِ انُوا هُ كَ رٍ فَ نْ بَدْ وا عَ فُ لّ دْ تَخَ بِيّ r قَ النّ
مْ  نْهُ لّى مِ دٍ وَ مُ أُحُ انَ يَوْ ا كَ مّ لَ ةِ، فَ نِيمَ الْغَ رِ وَ جْ َ نْ األْ يبُونَ مِ يُصِ دٍ فَ وجِ إلَى أُحُ رُ الْخُ
دٍ  أُحُ إلَى   r بِيّ  النّ جَ  رُ يَخْ أَنْ  بْلَ  قَ وا  مُ لّ تَكَ انُوا  كَ رٍ  نَفَ فِي  وَ  هُ الُ  قَ يُ وَ لّى.  وَ نْ  مَ
 . ةَ ادَ هَ الشّ قَ  زَ رْ نُ أَوْ  مْ  بِهِ رَ  فَ نَظْ أَنْ  ا  إِمّ فَ ينَ  كِ رِ شْ الْمُ نْ  مِ ا  عً مْ جَ ى  قَ نَلْ نَا  تَ يْ لَ وا:  الُ قَ فَ

بُوا. رَ دٍ هَ مَ أُحُ تِ يَوْ وْ وا إلَى الْمَ رُ ا نَظَ مّ لَ فَ
 : الَ . قَ ةِ يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ لُ سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ تْ مِ لَ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِالَّ رَ مَّ حَ ما مُ {وَ
«إنّ    نَادَ فَ بِيّ  لَ الثّعْ ةَ  اقَ رَ سُ بْنِ  الَ  عَ جُ ةِ  ورَ صُ فِي  دٍ  أُحُ مَ  يَوْ رَ  وّ تَصَ إبْلِيسَ  إنّ 
بَلِ  قَى فِي الْجَ : إنّي أَرْ رُ مَ الَ عُ قَ هٍ، فَ جْ لّ وَ قَ النّاسُ فِي كُ رّ تَفَ » فَ تِلَ دْ قُ ا قَ دً مّ حَ مُ
دٌ إِالَّ  مَّ حَ ما مُ : {وَ هِ يْ لَ لُ عَ نْزِ يْت إلَى رسول الله r وهو يَ تّى انْتَهَ ةً حَ يّ وِ رْ نّي أُ أَ كَ
(آل   { هِ يْ بَ قِ عَ لى  عَ لِبْ  نْقَ يَ نْ  مَ {وَ  ، يَةُ اآلْ  {... لُ سُ الرُّ لِهِ  بْ قَ نْ  مِ تْ  لَ خَ دْ  قَ ولٌ  سُ رَ

لّى. : تَوَ ولُ عمران ١٤٤/٣) يَقُ
ا  انَ لَهَ ا كَ : مَ ولُ } يَقُ الً جَّ ؤَ تاباً مُ نِ الله كِ وتَ إِالَّ بِإِذْ سٍ أَنْ تَمُ ما كانَ لِنَفْ {وَ
تِلَ  نْ قُ تِلَ مَ قُ ابِهِ وَ حَ عَ بِأَصْ جَ يْنَ رَ بَيّ حَ لُ ابْنِ أُ وْ وَ قَ هُ ا، وَ لِهَ ونَ أَجَ وتَ دُ أَنْ تَمُ
ولُ  يَقُ  ، لٌ جّ ؤَ مُ تَابٌ  كِ هُ  نّ أَ اللهُ  هُ  بَرَ أَخْ فَ وا.  تِلُ قُ ما  وَ وا  ماتُ ا  مَ نا  نْدَ عِ كانُوا  وْ  لَ دٍ  حُ بِأُ
ا  نْهَ هِ مِ طِ عْ نْيَا نُ لْ لِلدّ مَ نْ يَعْ : مَ ولُ نْها} يَقُ تِهِ مِ ؤْ نْيا نُ دْ ثَوابَ الدُّ رِ نْ يُ مَ اللهُ U: {وَ
زِي  نَجْ سَ نْها وَ تِهِ مِ ؤْ ، {نُ ةَ رَ خِ يدُ اآلْ رِ : يُ ولُ } يَقُ ةِ رَ خِ دْ ثَوابَ اآلْ رِ نْ يُ مَ ، {وَ اءُ ا يَشَ مَ

} (آل عمران ١٤٥/٣). ينَ رِ اكِ الشَّ
وا  نُ هَ وَ ما  {فَ  ، ةُ ثِيرَ الْكَ ةُ  اعَ مَ الْجَ  : الَ قَ  { ونَ بِّيُّ رِ هُ  عَ مَ قاتَلَ  بِيٍّ  نَ نْ  مِ يِّنْ  أَ كَ {وَ
اللهِ  بِيلِ  سَ فِي  وا  مُ لَ تَسْ اسْ ا  مَ  : ولُ يَقُ وا}  فُ عُ ضَ ما  وَ الله  بِيلِ  سَ فِي  مْ  أَصابَهُ لِما 
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بُّ  يُحِ الله  {وَ  ، مْ هِ وّ دُ لِعَ لّوا  ذَ ا  مَ  : ولُ يَقُ تَكانُوا}  اسْ ا  مَ {وَ  ، مْ هُ اتُ نِيّ تْ  فَ عُ ضَ الَ  وَ
وا. بَرُ مْ صَ نّهُ بِرُ أَ } (آل عمران ١٤٦/٣) يُخْ ينَ ابِرِ الصَّ

نَ ثَوابِ  سْ حُ لِهِ {وَ وْ نُوبَنا} إلَى قَ رْ لَنا ذُ فِ نَا اغْ بَّ وا رَ مْ إِالَّ أَنْ قالُ لَهُ وْ ما كانَ قَ {وَ
مْ  بَ لَهُ جَ أَوْ رَ وَ فَ الظّ رَ وَ مْ النّصْ اهُ طَ : أَعْ ولُ } (آل عمران ١٤٧/٣-١٤٨) يَقُ ةِ رَ خِ اآلْ

. ةِ رَ خِ ةَ فِي اآلْ نّ الْجَ
وا  لِبُ نْقَ تَ مْ فَ قابِكُ لى أَعْ مْ عَ وكُ دُّ وا يَرُ رُ فَ ينَ كَ وا الَّذِ يعُ طِ وا إِنْ تُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ {يَا أَ
ا  فِيمَ ينَ  افِقِ نَ الْمُ وَ ودَ  يَهُ الْ وا  يعُ طِ تُ إنْ   : ولُ يَقُ  (١٤٩/٣ عمران  (آل   { ينَ رِ خاسِ

. مْ ينِكُ نْ دِ وا عَ تَدّ رْ مْ تَ ونَكُ لُ ذُ يَخْ
. مْ كُ الّ تَوَ : يَ ولُ ، يَقُ نِينَ مِ ؤْ نِي الْمُ } (آل عمران ١٥٠/٣) يَعْ مْ الكُ وْ {بَلِ الله مَ

قال   : الَ قَ  (١٥١/٣ عمران  (آل   { بَ عْ الرُّ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ وبِ  لُ قُ فِي  قِي  لْ نُ {سَ
فِي. لْ ا خَ رً هْ شَ امِي وَ ا أَمَ رً هْ بِ شَ عْ رْت بِالرّ رسول الله r: نُصِ

 : ولُ يَقُ  ، تْلُ قَ الْ سّ  الْحِ وَ  { نِهِ بِإِذْ مْ  ونَهُ سُّ تَحُ إِذْ  هُ  دَ عْ وَ الله  مُ  كُ قَ دَ صَ دْ  قَ لَ {وَ
ةِ،  ئِكَ الَ الْمَ نْ  مِ فٍ  آالَ ةِ  سَ مْ بِخَ مْ  بّكُ رَ مْ  كُ دّ أَمَ مْ  تُ بَرْ صَ إنْ  مْ  نّكُ أَ مْ  كُ بّرَ خَ الّذِي 
نِي  يَعْ مْ  تُ عْ نَازَ تَ وَ  ، وّ دُ الْعَ نْ  عَ مْ  تُ نْ هَ وَ  { رِ مْ َ األْ فِي  مْ  تُ عْ تَنازَ وَ مْ  تُ لْ شِ فَ إِذا  تَّى  {حَ
أَالّ   r بِيّ  النّ مَ  دّ قَ تَ وَ مْ  تَهُ يَ صِ عْ مَ وَ  r بِيّ  النّ مْ  هُ عَ ضَ وَ يْثُ  حَ اةِ  مَ الرّ فَ  تِالَ اخْ
ونَا  مُ تُ يْ أَ رَ إِنْ  وَ ونَا  ينُ عِ تُ الَ  فَ تَلُ  قْ نُ ونَا  مُ تُ يْ أَ رَ إِنْ  وَ  ، مْ كُ عَ ضِ وْ مَ وا  قُ ارِ فَ تُ الَ  وَ وا  حُ بْرَ تَ
ينَ  كِ رِ شْ الْمُ ةَ  يمَ زِ هَ نِي  يَعْ  { ونَ بُّ تُحِ ا  مَ مْ  أَراكُ ا  مَ دِ  بَعْ نْ  {مِ ونَا،  كُ رِ شْ تُ الَ  فَ نَمُ  نَغْ
 ، بِ النّهْ نْ  مِ فِيهِ  ا  مَ وَ رَ  كَ سْ الْعَ نِي  يَعْ نْيا}  الدُّ يدُ  رِ يُ نْ  مَ مْ  نْكُ {مِ  ، بِينَ ارِ هَ مْ  تُ يْ لّ تَوَ وَ
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يريموا  ولم  وا  نَمُ يَغْ مْ  لَ وَ اةِ  مَ الرّ نْ  مِ وا  تُ بَ ثَ ينَ  الّذِ  { ةَ رَ خِ اآلْ يدُ  رِ يُ نْ  مَ مْ  نْكُ مِ {وَ
ا  دً أَحَ   أَرَ نْت  كُ ا  مَ  : ودٍ عُ سْ مَ ابْنُ  الَ  قَ فَ  .- هُ عَ مَ بَتَ  ثَ نْ  مَ وَ رٍ  يْ بَ جُ بْنُ  اللهِ  بْدُ  -عَ
مَّ  {ثُ  : الَ قَ  . ةَ يَ اآلْ هِ  ذِ هَ عْت  مِ سَ تّى  حَ نْيَا  الدّ يدُ  رِ يُ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ
ليرجع   { مْ لِيَكُ تَ بْ {لِيَ  ، مْ يْهِ لَ عَ مْ  لَكُ ةُ  لَ وْ الدّ انَتْ  كَ يْثُ  حَ  : ولُ يَقُ  { مْ نْهُ عَ مْ  كُ فَ رَ صَ
فا  عَ دْ  قَ لَ {وَ  ، مْ نْكُ مِ وا  حُ رِ جُ نْ  مَ وا  حُ رَ يَجْ وَ مْ  نْكُ مِ قتلوا  من  فيقتلوا  المشركون 
نْ  ادَ مِ ا أَرَ ادَ مَ نْ أَرَ مَ مْ وَ نْكُ مئِذٍ مِ لّى يَوْ نْ وَ مّ نِي عَ } (آل عمران ١٥٢/٣) يَعْ مْ نْكُ عَ

. هِ لّ لِكَ كُ نْ ذَ ا عَ فَ عَ ، فَ بِ النّهْ
ولُ  سُ الرَّ دٍ وَ لى أَحَ ونَ عَ وُ لْ ال تَ ، {وَ بُونَ رُ بَلِ تَهْ نِي فِي الْجَ } يَعْ ونَ دُ عِ {إِذْ تُصْ
مْ  هُ ولُ سُ رَ ، وَ بَلِ ونَ إلَى الْجَ دُ عَ ينَ يَصْ مِ زِ نْهَ ونَ مُ رّ انُوا يَمُ } كَ مْ راكُ مْ فِي أُخْ وكُ عُ يَدْ
 ، دٌ هِ أَحَ يْ لَ وِي عَ الَ يَلْ ! فَ ! إلَيّ ! إلَيّ ولُ اللهِ سُ نَا رَ ، أَ ينَ لِمِ سْ رَ الْمُ شَ عْ : يَا مَ مْ يهِ نَادِ يُ
والغمّ  والقتل،  الجراح  ل  األوّ فالغمّ   { مٍّ بِغَ ما  غَ مْ  ثابَكُ أَ {فَ  ، مْ نْهُ عَ لِكَ  ذَ ا  فَ عَ فَ
لُ  وّ َ األْ مّ  الْغَ الُ  قَ يُ وَ  . تْلِ قَ الْ وَ احِ  رَ الْجِ نْ  مِ لِ  وّ َ األْ مّ  الْغَ نْ  مِ مْ  ابَهُ أَصَ ا  مَ رُ  خِ اآلْ
يْنَ  حَ رُ  خِ اآلْ مّ  الْغَ وَ  ،r بِيّ  النّ مْ  هِ كِ تَرْ وَ مْ  تِهِ يمَ زِ بِهَ بَلِ  الْجَ إلَى  وا  ارُ صَ يْثُ  حَ
الُ  قَ يُ وَ  . لَ وّ َ األْ مّ  الْغَ وا  نَسُ فَ بَلِ  الْجَ عِ  رْ فَ نْ  مِ مْ  هُ وْ لَ عَ فَ  ،٧٦ ونَ كُ رِ شْ الْمُ مْ  هُ عَ رّ فَ تَ
لِئَالّ   : ولُ يَقُ  { مْ فاتَكُ ا  مَ لى  عَ نُوا  زَ تَحْ يْال  {لِكَ ءٍ،  بَالَ رِ  ثَ أَ لَى  عَ ءً  بَالَ مٍّ  بِغَ ما  غَ
نْ  } (آل عمران ١٥٣/٣) مَ مْ ا أَصابَكُ ال مَ ، {وَ مْ هِ تَاعِ بِ مَ نْ نَهْ مْ مِ اتَكُ ا فَ وا مَ رُ كُ تَذْ

. حَ رِ وْ جُ مْ أَ نْكُ تِلَ مِ قُ
٧٦  تفرع القوم: ركبهم وعالهم (القاموس املحيط، جـ ٣، ص ٦٢).
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نَا}،  ٰههُ نا  تِلْ قُ ا  {مَ لِهِ  وْ قَ إلَى   { نُعاساً ةً  نَ مَ أَ مِّ  الْغَ دِ  بَعْ نْ  مِ مْ  يْكُ لَ عَ لَ  نْزَ أَ مَّ  {ثُ
يّ  لَ عَ عَ  قَ وَ دْ  قَ وَ  ، يْرٍ شَ قُ بْنِ  تّبِ  عَ مُ نْ  مِ لَ  وْ الْقَ ا  ذَ هَ عْت  مِ سَ  :t رُ  يْ بَ الزّ الَ  قَ
هُ  نّ أَ هِ  يْ لَ عَ عَ  تَمَ اجْ وَ  ، مَ الَ الْكَ ا  ذَ هَ ولُ  يَقُ هُ  عُ مَ أَسْ  ، الِمِ الْحَ لَكَ إِنّي  وَ اسُ  النّعَ
مُ  يْهِ لَ تِبَ عَ ينَ كُ زَ الَّذِ بَرَ مْ لَ وتِكُ يُ مْ فِي بُ تُ نْ وْ كُ : {لَ الَ اللهُ . قَ مِ الَ ا الْكَ ذَ بُ هَ احِ صَ
وا  يرُ يَصِ نْ  أَ نْ  مِ دّ  بُ مْ  لَهُ نْ  يَكُ مْ  لَ الَى:  تَعَ اللهُ  ولُ  يَقُ  { مْ هِ عِ ضاجِ مَ إِلى  تْلُ  الْقَ
 { مْ وبِكُ لُ قُ فِي  ا  مَ صَ  حِّ لِيُمَ وَ مْ  كُ ورِ دُ صُ فِي  ا  مَ الله  لِيَ  تَ بْ لِيَ {وَ  ، مْ هِ عِ اجِ ضَ مَ إلَى 
عمران  (آل   { ورِ دُ الصُّ بِذاتِ  لِيمٌ  عَ الله  {وَ  ، مْ هُ شّ غِ وَ مْ  انَهُ غَ أَضْ جُ  رِ يُخْ  : ولُ يَقُ

. شّ وْ غِ حٍ أَ نْ نُصْ نّونَ مِ كِ ا يُ : مَ ولُ ١٥٤/٣) يَقُ

ضِ  يْطانُ بِبَعْ مُ الشَّ لَّهُ تَزَ ا اسْ عانِ إِنَّمَ مْ ى الْجَ تَقَ مَ الْ مْ يَوْ نْكُ ا مِ لَّوْ ينَ تَوَ {إِنَّ الَّذِ
دْ  قَ لَ ، {وَ مْ نُوبِهِ ضِ ذُ مْ بِبَعْ ابَهُ : أَصَ ولُ ، يَقُ دٍ حُ مَ أُ مَ يَوْ زَ نْ انْهَ نِي مَ وا} يَعْ بُ سَ ا كَ مَ

. مْ هُ افَ شَ انْكِ نِي  يَعْ  (١٥٥/٣ عمران  } (آل  مْ نْهُ عَ الله  ا  فَ عَ
إلَى   { مْ وانِهِ ِخْ إلِ وا  قالُ وَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ كَ ونُوا  تَكُ الَ  وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا 
 : يْنِ نَ مِ ؤْ مُ ولُ اللهُ U لِلْ ، يَقُ بَيّ لَتْ فِي ابْنِ أُ : نَزَ الَ وا} قَ تِلُ ما قُ وا وَ ا ماتُ لِهِ {مَ وْ قَ
فِيهِ  الَى  تَعَ اللهُ  الَ  قَ ي  الّذِ وَ  هُ وَ  . بَيّ أُ ابْنُ  الَ  قَ ا  مَ كَ وا  ولُ تَقُ الَ  وَ وا  مُ لّ تَكَ الَ 

.(١٥٦/٣ } (آل عمران  مْ وبِهِ لُ ةً فِي قُ رَ سْ لَ الله ذلِكَ حَ عَ وا، {لِيَجْ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ كَ
 ،(١٥٧/٣ عمران  (آل  ةِ  يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى   { مْ تُّ مُ وْ  أَ الله  بِيلِ  سَ فِي  مْ  تُ تِلْ قُ ئِنْ  لَ {وَ
عُ  مَ يَجْ ا  مّ مِ رٌ  يْ خَ وَ  هُ فَ ابِطٍ  رَ مُ وْ  أَ وّ  دُ عَ اءِ  بِإِزَ اتَ  مَ وْ  أَ يْفِ  بِالسّ تِلَ  قُ نْ  مَ  : ولُ يَقُ

نْيَا. الدّ نْ  مِ
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هِ  يْ إلَ ونَ  يرُ تَصِ  : ولُ يَقُ  (١٥٨/٣ عمران  (آل   { ونَ رُ شَ تُحْ الله  ِلَى  {إلَ  : هُ لُ وْ قَ وَ
. ةِ يَامَ قِ مَ الْ ا يَوْ يعً مِ جَ

نِي  يَعْ  { لِكَ وْ حَ نْ  مِ وا  ضُّ نْفَ {الَ هُ  لُ وْ قَ وَ  ،{ مْ لَهُ لِنْتَ  الله  نَ  مِ ةٍ  مَ حْ رَ بِما  {فَ
فِي  مْ  هُ رْ شاوِ وَ مْ  لَهُ رْ  فِ تَغْ اسْ وَ مْ  نْهُ عَ فُ  اعْ {فَ  ، دٍ حُ بِأُ وا  فُ شَ انْكَ ينَ  الّذِ هُ  ابَ حَ أَصْ
ا  دً رُ أَحَ اوِ بِيّ r الَ يُشَ انَ النّ كَ ، وَ هُ دَ حْ بِ وَ رْ مْ فِي الْحَ هُ رَ اوِ نْ يُشَ هُ أَ رَ مَ } أَ رِ مْ َ األْ
عمران  (آل  الله}  لَى  عَ لْ  كَّ تَوَ {فَ ت،  عْ مَ جَ أَيْ   { تَ مْ زَ عَ إِذا  {فَ  ، بِ رْ الْحَ فِي  إالّ 

.(١٥٩/٣

عمران  (آل   { ةِ يامَ الْقِ مَ  يَوْ لَّ  غَ بِما  أْتِ  يَ لْ  لُ يَغْ نْ  مَ وَ لَّ  يَغُ أَنْ  بِيٍّ  لِنَ كانَ  ما  {وَ
 ، اءَ رَ مْ حَ ةً  يفَ طِ قَ وا  نِمُ غَ دْ  قَ انُوا  كَ بدر،  يوم  فِي  ةُ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ  : الَ قَ  (١٦١/٣

. ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ نَزَ ا! فَ هَ ذَ دْ أَخَ بِيّ r إالّ قَ  النّ ا نَرَ وا: مَ الُ قَ فَ
 (١٦٢/٣ عمران  (آل  الله}  نَ  مِ طٍ  خَ بِسَ باءَ  نْ  مَ كَ الله  وانَ  رِضْ بَعَ  اتَّ نِ  مَ فَ {أَ

رَ بِاللهِ؟  فَ نْ كَ مَ نَ بِاللهِ كَ نْ آمَ : مَ ولُ يَقُ
مْ  نَهُ يْ بَ ائِلُ  فَضَ  : ولُ يَقُ  (١٦٣/٣ عمران  (آل  الله}  نْدَ  عِ جاتٌ  رَ دَ مْ  {هُ  : هُ لُ وْ قَ وَ

. نْدَ اللهِ عِ
نِي  } يَعْ مْ هِ سِ نْفُ نْ أَ والً مِ سُ مْ رَ ثَ فِيهِ نِينَ إِذْ بَعَ مِ ؤْ لَى الْمُ نَّ الله عَ دْ مَ قَ : {لَ هُ لُ وْ قَ
آنَ  رْ قُ الْ  { مُ هُ مُ لِّ عَ يُ وَ مْ  يهِ كِّ زَ يُ {وَ  ، آنَ رْ الْقُ نِي  يَعْ  { آياتِهِ مْ  يْهِ لَ عَ وا  تْلُ r، «يَ ا  دً مّ حَ مُ
} (آل  بِينٍ اللٍ مُ بْلُ لَفِي ضَ نْ قَ إِنْ كانُوا مِ ، {وَ لِ وْ ابَ فِي الْقَ وَ الصّ } وَ ةَ مَ كْ الْحِ {وَ

عمران ١٦٤/٣)، 
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(آل  ةِ  يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى  يْها...}  لَ ثْ مِ مْ  تُ بْ أَصَ دْ  قَ ةٌ  يبَ صِ مُ مْ  أَصابَتْكُ ا  لَمَّ {أَوَ  : هُ لُ وْ قَ
عَ  مَ ونَ  بْعُ سَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ تِلَ  قُ  ، دٍ أُحُ مَ  يَوْ مْ  ابَهُ أَصَ ا  مَ ا  ذَ هَ  ،(١٦٥/٣ عمران 
مْ  تِكُ يَ صِ عْ بِمَ  { مْ كُ سِ نْفُ أَ نْدِ  عِ نْ  مِ وَ  هُ لْ  قُ ا  ذَ هَ أَنَّى  مْ  تُ لْ {قُ  ، احِ رَ الْجِ نْ  مِ مْ  نَالَهُ ا  مَ
ينَ  بْعِ سَ رٍ  بَدْ مَ  يَوْ وا  لُ تَ قَ يْها}  لَ ثْ مِ مْ  تُ بْ أَصَ دْ  {قَ هُ  لُ وْ قَ وَ  ، اةَ مَ الرّ نِي  يَعْ  ، ولَ سُ الرّ

 . ينَ بْعِ وا سَ رُ أَسَ وَ
مَ  لَ لِيَعْ وَ الله  نِ  بِإِذْ {فَ  ، دٍ أُحُ مَ  يَوْ  { عانِ مْ الْجَ ى  تَقَ الْ مَ  يَوْ مْ  أَصابَكُ ما  {وَ
ينَ  الّذِ مُ  لَ يَعْ وَ  ، تَلَ قَ وَ اتَلَ  قَ وَ بْلَى  أَ نْ  مَ مُ  لَ يَعْ وا}  قُ نافَ ينَ  الَّذِ مَ  لَ لِيَعْ وَ  . نِينَ مِ ؤْ الْمُ
قِتاالً  مُ  لَ نَعْ وْ  لَ وا  قالُ وا  عُ فَ ادْ وِ  أَ الله  بِيلِ  سَ فِي  وا  قاتِلُ ا  تَعالَوْ مْ  لَهُ قِيلَ  {وَ وا،  قُ نَافَ
الُ  قَ يُ وَ ادَ  وَ السّ وا  ثّرُ كَ  : ولُ يَقُ وا}  عُ فَ ادْ وِ  {أَ هُ  لُ وْ قَ وَ  ، بَيّ أُ ابْنُ  ا  ذَ هَ  { مْ ناكُ بَعْ تَّ الَ
رِ  فْ كُ مْ لِلْ ولُ اللهُ {هُ ، يَقُ مْ نَاكُ بَعْ تّ مُ قِتَاالً الَ لَ وْ نَعْ : لَ دٍ مَ أُحُ بَيّ يَوْ الَ ابْنُ أُ . قَ اءَ عَ الدّ

. بَيّ لَتْ فِي ابْنِ أُ } (آل عمران ١٦٦/٣-١٦٧) نَزَ ِيمانِ مْ لِإلْ نْهُ بُ مِ رَ ئِذٍ أَقْ مَ يَوْ
وا} هذا ابن  تِلُ ا قُ ونا مَ وْ أَطاعُ وا لَ دُ عَ قَ مْ وَ وانِهِ ِخْ وا إلِ ينَ قالُ : {الَّذِ لِهِ وْ فِي قَ وَ
 (١٦٨/٣ عمران  } (آل  قِينَ صادِ مْ  تُ نْ كُ إِنْ  تَ  وْ الْمَ مُ  كُ سِ نْفُ أَ نْ  عَ ا  ؤُ رَ ادْ فَ لْ  {قُ  ، أبىّ

. بَيّ لَتْ فِي ابْنِ أُ نَزَ
الَ  الله  أَنَّ  {وَ لِهِ  وْ قَ إلَى   { واتاً أَمْ الله  بِيلِ  سَ فِي  وا  تِلُ قُ ينَ  الَّذِ بَنَّ  سَ تَحْ ال  {وَ

} (آل عمران ١٦٩/٣-١٧١) نِينَ مِ ؤْ رَ الْمُ يعُ أَجْ يُضِ
دٍ  حُ بِأُ وا  يبُ أُصِ ا  لَمّ مْ  انَكُ وَ إخْ إنّ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  :t بّاسٍ  عَ ابْنُ  الَ  قَ
ا،  هَ ارِ نْ ثِمَ لُ مِ كُ أْ تَ ةِ فَ نّ ارَ الْجَ نَهَ دُ أَ رِ ، تَ رٍ ضْ رٍ خُ يْ افِ طَ وَ مْ فِي أَجْ هُ احُ وَ تْ أَرْ لَ عِ جُ
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مْ  بِهِ رَ شْ مَ يبَ  طِ وا  دُ جَ وَ ا  مّ لَ فَ  ، شِ رْ الْعَ لّ  ظِ فِي  بٍ  هَ ذَ نْ  مِ يلَ  نَادِ قَ إلَى  أْوِي  تَ وَ
نَا  مَ رَ أَكْ ا  بِمَ ونَ  مُ لَ يَعْ نَا  انَ وَ إخْ يْتَ  لَ وا:  الُ قَ مْ  بِهِ لَ نْقَ مُ نَ  سْ حُ ا  أَوْ رَ وَ  ، مْ هِ مِ عَ طْ مَ وَ
الَ اللهُ  . قَ بِ رْ نْدَ الْحَ وا عِ لُ نْكُ الَ يَ ادِ وَ هَ وا فِي الْجِ دُ هَ نُ فِيهِ لِئَالّ يَزْ ا نَحْ بِمَ اللهُ وَ
بِيلِ الله  وا فِي سَ تِلُ ينَ قُ بَنَّ الَّذِ سَ ال تَحْ : {وَ لَ اللهُ نْزَ أَ . فَ مْ نْكُ مْ عَ هُ غُ بَلّ نَا أُ الَى: أَ تَعَ
فِي  رٍ  نَهَ قِ  بَارِ لَى  عَ اءَ  دَ هَ الشّ أن   r الله  رسول  نْ  عَ نَا  غَ بَلَ وَ  . ةُ يَ اآلْ  {... واتاً أَمْ
ودٍ  عُ سْ انَ ابْنُ مَ كَ يّا. وَ شِ عَ ةً وَ رَ مْ بُكْ هُ قُ زْ مْ رِ يْهِ لَ جُ عَ رُ ، يَخْ اءَ رَ ضْ ةٍ خَ بّ ةِ فِي قُ نّ الْجَ
يلُ  نَادِ قَ ا  لَهَ  ، رٍ ضْ خُ رٍ  يْ طَ كَ اللهِ  نْدَ  عِ اءِ  دَ هَ الشّ احَ  وَ أَرْ إنّ   : ةِ يَ اآلْ هِ  ذِ هَ فِي  ولُ  يَقُ
ةً  عَ الَ إطْ مْ  يْهِ لَ عَ بّك  رَ عَ  لَ أَطْ فَ  ، تْ اءَ شَ ةِ  نّ الْجَ أَيّ  فِي  حُ  رَ تَسْ فَ  ، شِ رْ بِالْعَ ةٌ  قَ لّ عَ مُ
حُ  رَ ةِ نَسْ نّ نَا فِي الْجَ نَا، أَلَسْ بّ وا: رَ الُ ؟ قَ وهُ مُ كُ يدَ زِ أَ ءٍ فَ يْ نْ شَ ونَ مِ تَهُ لْ تَشْ : هَ الَ قَ فَ
؟  وهُ مُ كُ يدَ زِ أَ ءٍ فَ يْ نْ شَ ونَ مِ تَهُ لْ تَشْ : هَ الَ قَ ةً فَ انِيَ مْ ثَ يْهِ لَ عَ عَ لَ أَطْ ؟ فَ اءُ ا نَشَ يّهَ فِي أَ

بِيلِك. تَلُ فِي سَ قْ نُ نَا فَ ادِ سَ نَا فِي أَجْ احَ وَ يدُ أَرْ عِ نَا، تُ بّ وا: رَ الُ قَ
...} إلَى  حُ رْ مُ الْقَ ا أَصابَهُ دِ مَ نْ بَعْ ولِ مِ سُ الرَّ تَجابُوا لله وَ ينَ اسْ هُ {الَّذِ لُ وْ قَ وَ

. دِ سَ َ اءَ األْ رَ مْ ا حَ وْ زَ ينَ غَ ءِ الّذِ الَ ؤُ ةِ (آل عمران ١٧٢/٣)، هَ يَ رِ اآلْ آخِ
ةَ  لَ يْ لَ مِ  رّ حَ الْمُ فِي  انَ  كَ ا  لَمّ  : الَ قَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  يدِ  مِ الْحَ بْدُ  عَ نَا  ثَ دّ حَ
 ،r اللهِ  ولِ  سُ رَ بَابِ  لَى  عَ نِيّ  زَ الْمُ فٍ  وْ عَ بْنِ  رِو  مْ عَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ ا  إذَ دِ  حَ َ األْ
 r ّبِي وجَ النّ رُ رُ خُ تَظِ نْ وَ يَ هُ لٌ وَ نَ بِالَ دْ أَذّ قَ بِيّ r، وَ لَى بَابِ النّ الِسٌ عَ لٌ جَ بِالَ وَ
تّى  لِي حَ نْ أَهْ بَلْت مِ ولَ اللهِ، أَقْ سُ : يَا رَ الَ قَ نِيّ فَ زَ هِ الْمُ يْ ضَ إلَ نَهَ ، فَ جَ رَ إلَى أَنْ خَ
نْ  مِ نّ  عَ مَ سْ َ ألَ وَ مْ  فِيهِ نّ  لَ خُ دْ َ ألَ لْت:  قُ فَ وا،  لُ نَزَ دْ  قَ يْشٌ  رَ قُ ا  إِذَ فَ لٍ  لَ بِمَ نْت  كُ ا  إذَ
نَا  نَعْ صَ ا  مَ  : ونَ ولُ يَقُ هُ  ابَ حَ أَصْ وَ يَانَ  فْ سُ بَا  أَ عْت  مِ سَ فَ مْ  هُ عَ مَ ت  لَسْ جَ فَ  . مْ هِ بَارِ أَخْ



تفسري القرآن يف مغازي الواقدي

٧٢

انُ  وَ فْ صَ وَ  ! بَقِيَ نْ  مَ لْ  تَأْصِ نَسْ وا  عُ جِ ارْ فَ  ، مْ تَهُ دّ حِ وَ مِ  وْ الْقَ ةَ  كَ وْ شَ مْ  تُ بْ أَصَ ئًا،  يْ شَ
ا  مَ ا  مَ لَهُ رَ  كَ ذَ فَ  ،v رَ  مَ عُ وَ بكر  أبا   r اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  عَ دَ فَ  . مْ يْهِ لَ عَ لِكَ  ذَ بَى  أْ يَ
مَ  لّ سَ ا  مّ لَ فَ  ! ةِ يّ رّ الذّ لَى  عَ ونَ  مُ حَ يَقْ الَ  وَ  ، وّ دُ الْعَ بْ  لُ اُطْ  : االَ قَ فَ  ، نِيّ زَ الْمُ هُ  بَرَ أَخْ
بَحَ  ا أَصْ وا: لَمّ الُ قَ . وَ مْ هِ وّ دُ بِ عَ لَ رُ النّاسَ بِطَ مُ أْ نَادِي يَ الً يُ رَ بِالَ أَمَ ، وَ ثَابَ النّاسُ
مْ  بِهِ وَ وا  جُ رَ خَ فَ  ، مْ هِ وّ دُ عَ بِ  لَ بِطَ رَ  أَمَ  ٧٧ دِ حَ َ األْ مَ  يَوْ ةِ  ينَ دِ بِالْمَ  r اللهَ  ولُ  سُ رَ

. اتُ احَ رَ الْجِ
مْ  هُ وْ شَ اخْ فَ مْ  لَكُ وا  عُ مَ جَ دْ  قَ النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  مُ  لَهُ قالَ  ينَ  {الَّذِ  : لِهِ وْ قَ فِي  وَ
إِنّ  وانَ الله} (آل عمران ١٧٣/٣-١٧٤). فَ وا رِضْ بَعُ اتَّ لِهِ {وَ وْ } إلَى قَ مْ إِيماناً هُ زادَ فَ
أْسِ  لَى رَ اءِ، عَ رَ فْ دِ الصّ عِ وْ رَ الْمَ بِيّ r يوم أحد بَدْ دَ النّ عَ بٍ وَ رْ يَانَ بْنَ حَ فْ بَا سُ أَ

. لِ وْ الْحَ
يّ إلَى  عِ جَ شْ َ ودٍ األْ عُ سْ يْمُ بْنُ مَ عَ ثَ نُ بَعَ ؟ فَ بِيّ افِي النّ وَ : أَالَ تُ يَانَ فْ بِي سُ َ يلَ ألِ قِ فَ
مْ  ولُ إنّهُ يَقُ ، وَ مْ هُ دّ وَ رَ ِبِلِ إنْ هُ نْ اإلْ ا مِ رً شْ هُ عَ لَ لَ عَ جَ ، وَ ينَ لِمِ سْ بّطُ الْمُ ثَ ةِ يُ ينَ دِ الْمَ
لِكَ  ادَ ذَ تّى كَ . حَ مْ يْهِ وا إلَ جُ رُ ، الَ تَخْ مْ كُ ارِ مْ فِي دَ وكُ اءُ دْ جَ قَ ا وَ وعً مُ وا جَ عُ مَ دْ جَ قَ
عِي  جْ مَ رُ مْ يَخْ وْ لَ هِ، لَ ي بِيَدِ سِ الّذِي نَفْ : وَ الَ قَ بِيّ r فَ غَ النّ لَ بَ ، فَ مْ هُ ضَ مْ أَوْ بَعْ هُ بّطُ ثَ يُ
انَ  كَ وَ اتٍ  ارَ بِتِجَ وا  جُ رَ خَ فَ  ، مْ ائِرهُ بَصَ مْ  لَهُ ت٧٨  جْ نْهَ أَ فَ دِي.  حْ وَ ت  جْ رَ لَخَ دٌ  أَحَ
وا،  بَحُ ارْ  : ولُ يَقُ ةِ،  ارَ التّجَ فِي   { لٍ فَضْ وَ الله  نَ  مِ ةٍ  مَ بِنِعْ وا  بُ لَ انْقَ {فَ ا.  مً سِ وْ مَ رُ  بَدْ

وا. فُ رَ مّ انْصَ يّامٍ ثُ ةَ أَ انِيَ وا ثَمَ امُ أَقَ ، وَ ا قِتَاالً وْ قَ لْ مْ يَ } لَ وءٌ مْ سُ هُ سْ سَ {لَمْ يَمْ
٧٧  ويف نسخة: «يوم أحد».

٧٨  هنج األمر وأهنج إذا وضح (النهاية، جـ ٤، ص ١٨٥).
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عمران  (آل   { ونِ خافُ وَ مْ  وهُ تَخافُ فَال  هُ  لِياءَ أَوْ فُ  وِّ يُخَ يْطانُ  الشَّ مُ  ذلِكُ {إِنَّما 
. هُ اعَ نْ أَطَ مَ هُ وَ لِيَاءَ مْ أَوْ كُ فُ وّ انُ يُخَ يْطَ : الشّ ولُ ١٧٥/٣) يَقُ

  {... ئاً يْ شَ الله  وا  رُّ يَضُ لَنْ  مْ  إِنَّهُ رِ  فْ الْكُ فِي  ونَ  عُ يُسارِ ينَ  الَّذِ نْكَ  زُ يَحْ ال  {وَ
(آل عمران ١٧٦/٣)

بّوا  تَحَ اسْ  : ولُ يَقُ  (١٧٧/٣ عمران  (آل   { ِيْمانِ بِاإلْ رَ  فْ الْكُ ا  وُ تَرَ اشْ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
. انِ ِيمَ لَى اإلْ رَ عَ فْ الْكُ

عمران  (آل   { مْ هِ سِ نْفُ َ ألِ رٌ  يْ خَ مْ  لَهُ لِي  نُمْ نَّما  أَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ بَنَّ  سَ يَحْ ال  {وَ
 ، مْ هِ وّ دُ عَ لَى  عَ ةَ  لَ وْ الدّ مْ  يهِ رِ يُ وَ مْ  هُ قُ زُ يَرْ وَ  ، مْ انَهُ بْدَ أَ حّ  يُصِ ا  مَ  : ولُ يَقُ  (١٧٨/٣

ا. رً فْ وا كُ ادُ دَ مْ لِيَزْ لِي لَهُ مْ : أُ ولُ يَقُ
نَ  مِ بِيثَ  الْخَ يزَ  يَمِ تَّى  حَ هِ  يْ لَ عَ مْ  تُ نْ أَ ا  مَ لى  عَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ رَ  لِيَذَ الله  كانَ  ا  {مَ
نَّ  لكِ ، {وَ دٍ لِ أُحُ ابَ أَهْ صَ نِي مُ } يَعْ يْبِ لَى الْغَ مْ عَ كُ لِعَ طْ ما كانَ الله لِيُ يِّبِ وَ الطَّ

. لِهِ سُ نْ رُ بُ مِ رّ قَ نِي يُ } (آل عمران ١٧٩/٣) يَعْ نْ يَشاءُ لِهِ مَ سُ نْ رُ تَبِي مِ الله يَجْ
يْراً  وَ خَ لِهِ هُ نْ فَضْ مُ الله مِ ونَ بِما آتاهُ لُ بْخَ ينَ يَ بَنَّ الَّذِ سَ ال يَحْ لِهِ {وَ وْ فِي قَ وَ
ي  دّ ؤَ زُ الّذِي الَ يُ نْ تِي كَ أْ : يَ الَ } (آل عمران ١٨٠/٣) قَ ةِ يامَ مَ الْقِ لِهِ {يَوْ وْ } إلَى قَ مْ لَهُ

ك. نْزُ نَا كَ : أَ ولُ يْه٧٩ِ يَقُ تَ مَ زِ شُ لِهْ نْهَ هِ، يَ قِ نُ انًا فِي عُ بَ عْ هُ ثُ قّ حَ
عمران  (آل   { نِياءُ أَغْ نُ  نَحْ وَ يرٌ  قِ فَ الله  إِنَّ  وا  قالُ ينَ  الَّذِ لَ  وْ قَ الله  عَ  مِ سَ دْ  قَ {لَ
 { ناً سَ حَ ضاً  رْ قَ الله  رِضُ  قْ يُ الَّذِي  ا  ذَ نْ  {مَ ةُ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ ا  لَمّ  : الَ قَ  (١٨١/٣

٧٩  هلزمتيه: أ شدقيه (النهاية، جـ ٤، ص ٧١).
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نّا؟  رِضَ مِ تَقْ اءُ لِيَسْ نِيَ نُ أَغْ نَحْ يرٌ وَ قِ : اللهُ فَ يّ ودِ يَهُ اصُ الْ الَ فِنْحَ (البقرة ٢٤٥/٢) قَ
} (آل عمران ١٨١/٣) يقِ رِ ذابَ الْحَ وا عَ وقُ ولُ ذُ نَقُ قٍّ وَ رِ حَ يْ بِياءَ بِغَ نْ َ مُ األْ هُ لَ تْ قَ {وَ

. اءَ بِيَ نْ َ مْ األْ تْلِكُ قَ مْ وَ كُ رِ فْ نْ كُ } (آل عمران ١٨٢/٣) مِ مْ يكُ يْدِ تْ أَ مَ دَّ {ذلِكَ بِما قَ
هُ  لُ أْكُ تَ بانٍ  رْ بِقُ تِيَنا  أْ يَ تَّى  حَ ولٍ  سُ لِرَ نَ  مِ ؤْ نُ أَالَّ  يْنا  إِلَ دَ  هِ عَ الله  إِنَّ  وا  قالُ ينَ  {الَّذِ

. ودَ نِي يَهُ ا (آل عمران ١٨٣/٣-١٨٤)، يَعْ لِيهَ اَلّتِي تَ ةُ وَ يَ ...} اآلْ ارُ النَّ
نَ  مِ {وَ  ، ودَ يَهُ الْ نِي  يَعْ  { مْ بْلِكُ قَ نْ  مِ تابَ  الْكِ وا  وتُ أُ ينَ  الَّذِ نَ  مِ نَّ  عُ مَ تَسْ لَ {...وَ
. (آل عمران  ةِ يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ ثِيراً ، {أَذً كَ بِ رَ نْ الْعَ نِي مِ وا} يَعْ كُ رَ ينَ أَشْ الَّذِ

. تَالِ قِ رَ بِالْ مَ ؤْ بْلَ أَنْ يُ بِيّ r قَ لَى النّ ةُ عَ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ : نَزَ الَ ١٨٦/٣) قَ

مْ  لَهُ لِهِ {وَ وْ } إلَى قَ هُ لِلنَّاسِ نَّ نُ يِّ بَ تُ تابَ لَ وا الْكِ وتُ ينَ أُ يثاقَ الَّذِ ذَ الله مِ إِذْ أَخَ {وَ
 [ رِ ودِ [فِي أَمْ يَهُ ارِ الْ بَ لَى أَحْ ذَ عَ : أَخَ الَ } (آل عمران ١٨٧/٣-١٨٨) قَ لِيمٌ ذابٌ أَ عَ
وا  يّرُ غَ ةً وَ لَ كَ أْ وهُ مَ ذُ اتّخَ } وَ مْ هِ ورِ هُ راءَ ظُ وهُ وَ بَذُ نَ ، {فَ وهُ مُ تُ بِيّ r أَالّ يَكْ ةِ النّ فّ صِ

. هُ تَ فَ صِ
لَمْ  بِما  وا  دُ مَ يُحْ أَنْ  ونَ  بُّ يُحِ وَ ا  تَوْ أَ بِما  ونَ  حُ رَ يَفْ ينَ  الَّذِ بَنَّ  سَ تَحْ {الَ   : هُ لُ وْ قَ وَ
 r ِولُ الله سُ انَ رَ ، كَ افِقِينَ نَ نْ الْمُ لَتْ فِي نَاسٍ مِ : نَزَ الَ وا} (آل عمران ١٨٨/٣) قَ لُ عَ يَفْ
 ، هُ عَ وا مَ جُ رُ مْ يَخْ ا لَ زَ ا غَ إِذَ عَك. فَ جُ مَ رُ نُ نَخْ نَحْ ت فَ وْ زَ ا غَ وا: إذَ الُ مَ قَ دِ قَ ا فَ زَ ا غَ إذَ

. ودُ يَهُ مْ الْ الُ هُ قَ يُ وَ
 : الَ } (آل عمران ١٩١/٣) قَ مْ وبِهِ نُ لى جُ عَ وداً وَ عُ قُ ونَ الله قِياماً وَ رُ كُ ينَ يَذْ {الَّذِ

. ينَ عِ جِ طَ ضْ نِي مُ ، يَعْ مْ وبِهِ نُ لَى جُ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ ونَ قِيَامً لّ يُصَ
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عمران  (آل  ا}  نَّ آمَ فَ مْ  بِّكُ بِرَ وا  نُ آمِ أَنْ  ِيمانِ  لِإلْ نادِي  يُ ياً  نادِ مُ نا  عْ مِ سَ إِنَّنا  بَّنا  {رَ
.r ّبِي أَ النّ مْ رَ هُ لّ يْسَ كُ ، لَ آنُ رْ : الْقُ الَ ١٩٣/٣) قَ

 : هُ لُ وْ قَ وَ
وا  لُ قاتَ وَ بِيلِي  سَ فِي  وا  أُوذُ وَ مْ  هِ يارِ دِ نْ  مِ وا  جُ رِ أُخْ وَ وا  رُ هاجَ ينَ  الَّذِ {...فَ

. ةَ كّ نْ مَ وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ ينَ الّذِ رِ اجِ هَ نِي الْمُ وا} (آل عمران ١٩٥/٣) يَعْ تِلُ قُ وَ
} (آل عمران ١٩٦/٣- لِيلٌ تاعٌ قَ . مَ بِالدِ وا فِي الْ رُ فَ ينَ كَ بُ الَّذِ لُّ نَّكَ تَقَ رَّ {الَ يَغُ

. مْ هُ تُ فَ رْ حِ مْ وَ هُ تُ ارَ : تِجَ ولُ ١٩٧) يَقُ
 { مْ يْهِ إِلَ لَ  نْزِ أُ ما  وَ مْ  يْكُ إِلَ لَ  نْزِ أُ ما  وَ بِالله  نُ  مِ ؤْ يُ نْ  لَمَ تابِ  الْكِ لِ  أَهْ نْ  مِ إِنَّ  {وَ

. مٍ الَ بْدَ اللهِ بْنَ سَ نِي عَ (آل عمران ١٩٩/٣) يَعْ

عمران  (آل  الله}  وا  قُ اتَّ وَ وا  رابِطُ وَ وا  صابِرُ وَ وا  بِرُ اصْ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا 
دَ  بَعْ ةُ  الَ الصّ انَتْ  كَ ا  إنّمَ  ، بَاطٌ رِ  r بِيّ  النّ دِ  هْ عَ لَى  عَ نْ  يَكُ مْ  لَ  : الَ قَ  (٢٠٠/٣

. ةِ الَ الصّ
 :t بْدِ اللهِ  ابِرُ بْنُ عَ الَ جَ قَ وَ

ى  ضَ مّ مَ ، ثُ ينَةِ دِ r إلَى الْمَ ولُ اللهِ  سُ عَ رَ جَ دٍ رَ حُ بِيعٍ بِأُ دُ بْنُ رَ عْ تِلَ سَ ا قُ لَمّ
انَ  كَ وَ  ، دٍ عْ سَ اثَ  يرَ مِ ذَ  خَ أَ فَ بِيعٍ  رَ بْنِ  دِ  عْ سَ و  أَخُ اءَ  جَ وَ  . دِ سَ َ األْ اءِ  رَ مْ حَ إلَى 
ا  مَ لَى  عَ ونَ  ثُ ارَ تَوَ يَ ونَ  لِمُ سْ الْمُ انَ  كَ وَ  ، امِالً حَ هُ  تُ أَ رَ امْ انَتْ  كَ وَ تَانِ  نَ ابْ دٍ  عْ لِسَ
مْ  لَ وَ  - الَ الْمَ نّ  هُ مّ عَ بَضَ  قَ ا  مّ لَ فَ  . بِيعٍ رَ بْنُ  دُ  عْ سَ تِلَ  قُ تّى  حَ ةِ  لِيّ اهِ الْجَ فِي  انَ  كَ
مّ  ثُ ا-  امً عَ طَ تْ  نَعَ صَ  ، ةً مَ ازِ حَ ةً  أَ رَ امْ دٍ  عْ سَ ةُ  أَ رَ امْ انَتْ  كَ وَ  - ائِضُ رَ فَ الْ لْ  نْزِ تَ
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إلَى  نَا  فْ رَ انْصَ فَ  .٨٠ افِ وَ َسْ بِاألْ مئِذٍ  يَوْ يَ  هِ وَ ا  مً لَحْ وَ ا  بْزً خُ  -r اللهِ  ولَ  سُ رَ تْ  عَ دَ
نْ  مَ وَ دٍ  حُ أُ ةَ  عَ قْ وَ رُ  كُ نَذْ نُ  نَحْ وَ وسٌ  لُ جُ هُ  نْدَ عِ نُ  نَحْ نَا  يْ بَ فَ  ، بْحِ الصّ نْ  مِ  r ّبِي النّ
 :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ نْ  أَ إلَى  بِيعٍ  رَ بْنَ  دَ  عْ سَ رُ  كُ نَذْ وَ  ، ينَ لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ تِلَ  قُ
 ، افِ وَ سْ َ األْ إلَى  نَا  يْ انْتَهَ تّى  حَ الً  جُ رَ ونَ  رُ شْ عِ نُ  نَحْ وَ هُ  عَ مَ نَا  مْ قُ فَ بِنَا!»  وا  ومُ «قُ
 ٨١ يْنِ ورَ صُ بَيْن  ا  مَ تْ  شّ رَ دْ  قَ ا  هَ دُ نَجِ فَ هُ  عَ مَ نَا  لْ خَ دَ وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لَ  خَ دَ فَ
بساط،  وال  ةٌ  ادَ سَ وِ ثَمّ  ا  مَ اللهِ  وَ  : اللهِ بْدِ  عَ بْنُ  ابِرُ  جَ الَ  قَ  .٨٢ ةً فَ صَ خَ تْ  حَ رَ طَ وَ
 : ولُ يَقُ وَ هِ  يْ لَ عَ مُ  حّ تَرَ يَ  ، بِيعٍ رَ بْنِ  دِ  عْ سَ نْ  عَ نَا  ثُ دّ يُحَ  r الله  ورسول  فجلسنا 
ةُ  وَ النّسْ لِكَ  ذَ عَ  مِ سَ ا  مّ لَ فَ  . تِلَ قُ تّى  حَ مئِذٍ  يَوْ هِ  يْ إلَ تْ  عَ رَ شَ ةَ  نّ سِ َ األْ يْت  أَ رَ دْ  قَ لَ
الَ  قَ  . اءِ كَ بُ الْ نْ  مِ ءٍ  يْ شَ نْ  عَ نّ  اهُ نَهَ ا  مَ وَ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ نَا  يْ عَ تْ  عَ مَ دَ فَ  ، يْنَ بَكَ
 : الَ قَ  . ةِ نّ الْجَ لِ  أَهْ نْ  مِ لٌ  جُ رَ مْ  يْكُ لَ عَ عُ  لُ يَطْ  :r الله  رسول  قال  مّ  ثُ  : ابِرٌ جَ
 ،r ِولُ الله سُ الَ رَ ا قَ نَاهُ بِمَ رْ بَشّ نَا فَ مْ قُ رٍ t، فَ عَ أَبُو بَكْ لَ طَ ، فَ عُ لُ نْ يَطْ مَ نَا  يْ اءَ تَرَ فَ
نْ  لٌ مِ جُ مْ رَ يْكُ لَ الَ رسول الله r: يطلع عَ مّ قَ . ثُ لَسَ مّ جَ هِ ثُ يْ لَ وا عَ دّ مّ رَ مَ ثُ لّ مّ سَ ثُ
 ،t ِاب طّ رُ بْنُ الْخَ مَ عَ عُ لَ طَ . فَ فِ عَ لِ السّ الَ نْ خِ عُ مِ لُ نْ يَطْ نَا مَ يْ اءَ تَرَ . فَ ةِ نّ لِ الْجَ أَهْ
لٌ  جُ مْ رَ يْكُ لَ عُ عَ لُ : يَطْ الَ مّ قَ . ثُ لَسَ مّ جَ مَ ثُ لّ سَ بِيّ r فَ الَ النّ ا قَ نَاهُ بِمَ رْ بَشّ نَا فَ مْ قُ فَ
نَا  مْ قُ فَ  ، عَ لَ طَ دْ  قَ  u لِيّ  عَ ا  إِذَ فَ  ، فِ عَ السّ لِ  الَ خِ نْ  مِ نَا  رْ نَظَ فَ  . ةِ نّ الْجَ لِ  أَهْ نْ  مِ
٨٠  األسواف: اسم حرم املدينة، وقيل موضع بعينه بناحية البقيع (معجم البلدان، ج ١، ص ٢٤٨).
٨١  وىف السمهودي عن الواقدي: «سورين» (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٢٤٥). والصور: 

اجلامعة من النخل (النهاية، جـ ٣، ص ٤).
٨٢  اخلصفة: اليشء املنسوج من اخلوص (النهاية، جـ ١، ص ٢٩٧).
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تِيَ  أُ فَ  : ابِرٌ جَ الَ  قَ  . امِ عَ بِالطّ تِيَ  أُ مّ  ثُ  ، لَسَ جَ مّ  ثُ مَ  لّ سَ فَ اءَ  جَ مّ  ثُ  ، نّةِ بِالْجَ نَاهُ  رْ بَشّ فَ
هُ  يَدَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ عَ  ضَ وَ فَ  ، نَانِ اثْ وْ  أَ دٌ  احِ وَ لٌ  جُ رَ لُ  كُ أْ يَ ا  مَ رِ  دْ بِقَ امِ  عَ الطّ نْ  مِ
نَا  كْ رّ انَا حَ رَ ا أُ اللهِ مَ نَا، وَ لْ تّى نَهِ ا حَ نْهَ نَا مِ لْ كَ أَ !» فَ مِ اللهِ وا٨٣ بِسْ ذُ : «خُ الَ قَ فِيهِ فَ
نَا  يْ تَ أَ مّ  ثُ  ، وهُ عُ فَ رَ فَ  «! امَ عَ الطّ ا  ذَ هَ وا  عُ فَ «ارْ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ مّ  ثُ ئًا.  يْ شَ ا  نْهَ مِ
مِ  «بِسْ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، لِيلٌ قَ رٍ  خّ ؤَ مُ وْ  أَ ةٍ  ورَ بَاكُ فِي  بَقٍ  طَ فِي  بٍ  طَ بِرُ
تِيَ  أُ ا  مّ مِ ا  وً نَحْ بَقِ  الطّ فِي    رَ َ ألَ إِنّي  وَ نَا،  لْ نَهِ تّى  حَ نَا  لْ كَ أَ فَ  : الَ قَ وا!»  لُ كُ  ، اللهِ
إلَى  عَ  جَ رَ مّ  ثُ  ، اءً مَ سّ  يَمَ مْ  لَ وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ بِنَا  لّى  فَصَ رُ  هْ الظّ تْ  اءَ جَ وَ  . بِهِ
بّعُ  تَشَ امِ يَ عَ ةِ الطّ يّ قِ تِيَ بِبَ أُ رُ فَ صْ تْ الْعَ اءَ مّ جَ r، ثُ ولُ اللهِ  سُ ثَ رَ دّ تَحَ هِ فَ لِسِ جْ مَ
بْنِ  دِ  عْ سَ ةُ  أَ رَ امْ تْ  امَ قَ مّ  ثُ  ، اءً مَ سّ  يَمَ مْ  لَ وَ  ، رَ صْ الْعَ لّى  فَصَ  r بِيّ  النّ امَ  قَ فَ  ، بِهِ

: الَتْ قَ فَ بِيعٍ  رَ
 ، كَ تَرَ ا  مَ ذَ  أَخَ فَ وهُ  أَخُ اءَ  جَ فَ  ، دٍ حُ بِأُ تِلَ  قُ بِيعٍ  رَ بْنَ  دَ  عْ سَ إنّ  اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا 
 . الِ لَى الْمَ اءُ عَ - النّسَ ولَ اللهِ سُ حُ -يَا رَ نْكَ ا يُ إِنّمَ ا، وَ مَ الَ لَهُ الَ مَ يْنِ وَ تَ نَ كَ ابْ تَرَ وَ
فِي  يّ  لَ عَ لْ  نْزِ يَ مْ  لَ تِهِ،  كَ تَرِ لَى  عَ ةَ  فَ الَ الْخِ نْ  سِ أَحْ مّ  «اللهُ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ
تِهِ  يْ بَ إلَى   r اللهِ  ولُ  سُ رَ عَ  جَ رَ ا  مّ لَ فَ عْت!»  جَ رَ ا  إذَ إلَيّ  ودِي  عُ وَ  ، ءٌ يْ شَ لِكَ  ذَ
هُ أنْزلَ  نّ نّا أَ نَ تّى ظَ اءُ حَ حَ رَ ولُ اللهِ r بُ سُ ذَ رَ أَخَ ، فَ هُ عَ نَا مَ سْ لَ جَ لَى بَابِهِ وَ لَسَ عَ جَ
يّ  لَ عَ  : الَ قَ فَ  . انِ مَ الْجُ ثْلَ  مِ بِينِهِ  جَ نْ  عَ رُ  دّ تَحَ يَ قُ  رَ الْعَ وَ هُ  نْ عَ يَ  رّ سُ فَ  : الَ قَ  . هِ يْ لَ عَ
 : الَ قَ ا.  بِهَ اءَ  جَ تّى  حَ رٍو  مْ عَ بْنُ  ةُ  بَ قْ عُ ودٍ  عُ سْ مَ أَبُو  جَ  رَ خَ فَ  : الَ قَ  ! دٍ عْ سَ ةِ  أَ رَ بِامْ
ولَ اللهِ، فِي  سُ : يَا رَ الَتْ ك؟ قَ لَدِ مّ وَ يْنَ عَ : أَ الَ قَ ، فَ ةً دَ لْ ةً جَ مَ ازِ ةً حَ أَ رَ انَتْ امْ كَ وَ

٨٣  ىف السمهودي عن الواقدي: «كلوا» (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٢٤٦).
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الً  جُ ثَ رَ بَعَ تْ وَ سَ لَ جَ ي! فَ لِسِ ولُ اللهِ r: اجْ سُ الَ رَ مّ قَ يهِ لِي! ثُ عِ : اُدْ الَ . قَ لِهِ نْزِ مَ
الَ  قَ فَ  . بٌ تْعَ مُ وَ  هُ وَ تَى  أَ فَ  ، جِ رَ زْ الْخَ بْنِ  ثِ  ارِ حَ بَلْ فِي  وَ  هُ وَ بِهِ  تَى  أَ فَ هِ  يْ إلَ و  دُ يَعْ

وك. كَ أَخُ ا تَرَ ثَيْ مَ لُ يك ثُ عْ إلَى بَنَاتِ أَخِ فَ ولُ اللهِ r: ادْ سُ رَ
عْ  فَ ادْ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ وَ  ، دِ جِ سْ الْمَ لُ  أَهْ ا  هَ عَ مِ سَ ةً  بِيرَ تَكْ هُ  تُ أَ رَ امْ تْ  بّرَ كَ فَ

ك. ا بِيَدِ ائِرُ مَ سَ أْنُك وَ شَ نَ وَ يك الثّمُ ةِ أَخِ جَ وْ إلَى زَ
يْدِ  زَ ةُ  أَ رَ امْ بِيعٍ  رَ بْنِ  دِ  عْ سَ بِنْتُ  دِ  عْ سَ مّ  أُ يَ  هِ وَ  . مئِذٍ يَوْ لَ  مْ الْحَ ثْ  رّ وَ يُ مْ  لَ وَ
يْدٌ  جَ زَ وّ دْ تَزَ قَ ابِ t، وَ طّ رُ بْنُ الْخَ مَ لِيَ عُ ا وَ مّ لَ . فَ يْدٍ ةَ بْنِ زَ جَ ارِ مّ خَ ابِتٍ أُ بْنِ ثَ
ي فِي  مِ لّ ةٌ أَنْ تَكَ اجَ انَتْ لَك حَ : إنْ كَ الَ قَ ، فَ امِالً انَتْ حَ كَ دٍ وَ عْ دِ بِنْتَ سَ عْ مّ سَ أُ
دٍ  عْ مّ سَ انَتْ أُ كَ ، وَ مَ يَوْ لَ الْ مْ ثَ الْحَ رّ دْ وَ نِينَ قَ مِ ؤْ يرَ الْمُ إِنّ أَمِ نْ أَبِيك، فَ اثِك مِ يرَ مِ

ئًا.٨٤ يْ ي شَ نْ أَخِ بَ مِ لُ طْ َ نْت ألِ ا كُ : مَ الَتْ قَ . فَ الً مْ دٌ حَ عْ ا سَ تِلَ أَبُوهَ مَ قُ يَوْ
٨٥ دِ سَ َ اءِ األْ رَ مْ ةُ حَ وَ زْ غَ

ثِينَ  ثَالَ وَ يْنِ  نَ اثْ أْسِ  رَ لَى  عَ  ، الٍ وّ شَ نْ  مِ نَ  وْ لَ خَ انٍ  لِثَمَ دِ  حَ َ األْ مَ  يَوْ انَتْ  كَ وَ
ا. سً مْ ابَ خَ غَ ةِ وَ عَ مُ مَ الْجُ ةَ يَوْ ينَ دِ لَ الْمَ خَ دَ ا، وَ رً هْ شَ

سِ  وْ َ األْ وهُ  جُ وُ هُ  عَ مَ وَ دِ  حَ َ األْ مَ  يَوْ بْحَ  الصّ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لّى  صَ ا  لَمّ وا:  الُ قَ
بَابُ  حُ وَ  ، ةَ بَادَ عُ بْنُ  دُ  عْ سَ  - بَابِهِ لَى  عَ دِ  جِ سْ الْمَ فِي  وا  بَاتُ انُوا  كَ وَ  ، جِ رَ زْ الْخَ وَ

٨٤  الواقدي، املغازي، ١، ٣١٩-٣٣١.
٨٥  محراء األسد عىل ثامنية أميال -وقيل عرشة- من املدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا 

احلليفة (رشح عىل املواهب اللدنية، جـ ٢، ص ٧٠).
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يْدُ  بَ عُ وَ  ، انِ مَ النّعْ بْنُ  ةُ  تَادَ قَ وَ  ، لِيّ وْ خَ بْنُ  سُ  أَوْ وَ  ، اذٍ عَ مُ بْنُ  دُ  عْ سَ وَ  ، رِ نْذِ الْمُ بْنُ 
بالال  رَ  أَمَ بْحِ  الصّ نْ  مِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ فَ  رَ انْصَ ا  مّ لَ فَ  . مْ نْهُ مِ ةٍ  دّ عِ فِي  سٍ  أَوْ بْنُ 
نْ  نَا إالّ مَ عَ جُ مَ رُ الَ يَخْ ، وَ مْ كُ وّ دُ بِ عَ لَ مْ بِطَ كُ رُ مُ أْ ولَ اللهِ r يَ سُ نَادِي: إنّ رَ أن يُ

. سِ مْ َ تَالَ بِاألْ قِ دَ الْ هِ شَ
 : الَ قَ  . يرِ سِ بِالْمَ هُ  مَ وْ قَ رُ  مُ أْ يَ هِ  ارِ دَ إلَى  ا  عً اجِ رَ اذٍ  عَ مُ بْنُ  دُ  عْ سَ جَ  رَ خَ فَ  : الَ قَ
اءَ  جَ فَ ا،  هَ لّ كُ بَلْ   ، يحٌ رِ جَ األشهل  عبد  بنى  ةُ  امّ عَ  ، يَةٌ اشِ فَ النّاسِ  فِي  احُ  رَ الْجِ وَ
كم. قال: يقول  اذٍ فقال: إن رسول الله r يأمركم أن تطلبوا عدوّ عَ دُ بْنُ مُ عْ سَ
هِ  ةً لِلّ اعَ طَ ا وَ عً مْ ا: سَ يَهَ اوِ دَ يدُ أَنْ يُ رِ وَ يُ هُ اتٍ وَ احَ رَ بْعُ جِ بِهِ سَ أسيد بن حضير، وَ
 .r ِولِ الله سُ قَ بِرَ لَحِ هِ، وَ احِ رَ اءِ جِ وَ لَى دَ جْ عَ رّ عَ مْ يُ لَ هُ وَ حَ الَ ذَ سِ أَخَ ! فَ ولِهِ سُ لِرَ وَ
وا.  قُ لَحِ وَ وا  بّسُ لَ تَ فَ  ، يرِ سِ بِالْمَ مْ  هُ رَ مَ أَ فَ ةَ  دَ اعِ سَ بَنِي  هُ  مَ وْ قَ ةَ  بَادَ عُ بْنُ  دُ  عْ سَ اءَ  جَ وَ
نَادِي  مُ ا  ذَ هَ  : الَ قَ فَ  ، احَ رَ الْجِ ونَ  اوُ دَ يُ مْ  هُ وَ بَى،  رْ خُ لَ  هْ أَ ةَ  تَادَ قَ بُو  أَ اءَ  جَ وَ
وا٨٦  جُ رّ عَ ا  مَ وَ مْ  هِ حِ الَ سِ إلَى  وا  بُ ثَ وَ فَ  . مْ كُ وّ دُ عَ بِ  لَ بِطَ مْ  كُ رُ مُ أْ يَ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ
يْلِ بن النّعمان  فَ ا، بِالطّ يحً رِ ونَ جَ بَعُ ةَ أَرْ لِمَ نْ بَنِي سَ جَ مِ رَ خَ . فَ مْ اتِهِ احَ رَ لَى جِ عَ
الِكٍ  مَ بْنِ  بِ  عْ بِكَ وَ  ، اتٍ احَ رَ جِ رُ  شْ عَ ةِ  مّ الصّ ابن  وبخراش  جرحا،  عشر  ثالثة 
ا  وْ افَ تّى وَ ، حَ اتٍ احَ رَ عُ جِ ةٍ تِسْ يدَ دِ رِ بْنِ حَ امِ ةَ عشر جرحا، وبقطبة ابن عَ عَ بَضْ
مْ  يْهِ لَ عَ  - مئِذٍ يَوْ ولَى  ُ األْ يقُ  رِ -الطّ ةِ  نِيّ الثّ أْسِ  رَ إلَى  ةَ  بَ نَ عِ أَبِي  رِ  بِبِئْ  r بِيّ  النّ

.r ِولِ الله سُ وا لِرَ فّ دْ صَ حُ قَ الَ السّ
٨٦  ىف الزرقانى عن الواقدي: «وما عولوا» (رشح عىل املواهب اللدنية، جـ ٢، ص ٧١).
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مْ بَنِي  حَ مّ ارْ : اللهُ الَ ةٌ قَ يَ اشِ مْ فَ احُ فِيهِ رَ الْجِ مْ وَ يْهِ ولُ اللهِ r إلَ سُ رَ رَ ا نَظَ مّ لَ فَ
! ةَ لِمَ سَ
...

بِي سفيان نفر من  رّ بِأَ مَ ، وَ مْ بِ لَهُ لَ نْ الطّ ينَ مِ ائِفِ ا خَ اعً رَ مُ سِ وْ فَ الْقَ رَ انْصَ فَ
مْ  كُ لَ سَ ا أَرْ هُ مَ ابَ حَ أَصْ ا وَ دً مّ حَ و مُ بْلِغُ لْ مُ : هَ الَ قَ ، فَ ينَةَ دِ ونَ الْمَ يدُ رِ عبد القيس يُ
وا:  الُ قَ ونِي؟  مُ تُ ئْ جِ مْ  نْتُ أَ إنْ  اظٍ  كَ بِعُ ا  دً غَ بِيبًا  زَ مْ  كُ رَ بَاعِ أَ مْ  لَكُ رَ  قّ وَ أُ أَنْ  لَى  عَ بِهِ، 

. مْ نَعَ
ةَ  عَ جْ الرّ نَا  عْ مَ أَجَ دْ  قَ نّا  أَ مْ  وهُ بِرُ أَخْ فَ هُ  ابَ حَ أَصْ وَ ا  دً مّ حَ مُ مْ  يتُ قِ لَ ا  مَ ثُ يْ حَ  : الَ قَ
ابِهِ  حَ أَصْ بِيّ r وَ لَى النّ بُ عَ كْ مَ الرّ دِ قَ ، وَ يَانَ فْ قَ أَبُو سُ لَ انْطَ . فَ مْ كُ نّا آثَارَ أَ ، وَ مْ يْهِ إلَ
مَ  نِعْ وَ اللهُ  نَا  بْ سُ حَ وا:  الُ قَ فَ  ، يَانَ فْ سُ أَبُو  مْ  هُ رَ أَمَ الّذِي  مْ  وهُ بَرُ أَخْ فَ اءِ،  رَ مْ بِالْحَ

 :U ُلَ الله نَزَ لِكَ أَ فِي ذَ ! وَ يلُ كِ الْوَ
(آل  ةُ  يَ اآلْ  {... حُ رْ الْقَ مُ  أَصابَهُ ا  مَ دِ  بَعْ نْ  مِ ولِ  سُ الرَّ وَ لله  تَجابُوا  اسْ ينَ  {الَّذِ

عمران ١٧٢/٣). 
(آل  ةَ  يَ اآلْ  {... مْ لَكُ وا  عُ مَ جَ دْ  قَ النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  مُ  لَهُ قالَ  ينَ  {الَّذِ  : هُ لَ وْ قَ وَ
 r ِولِ الله سُ ةَ إلَى رَ اعَ زَ نْ خُ الً مِ جُ لَ رَ سَ دْ أَرْ دٌ قَ بَ عْ انَ مَ كَ عمران ١٧٣/٣). وَ
ولُ  سُ فَ رَ رَ مّ انْصَ . ثُ لِينَ جِ ينَ وَ ائِفِ هُ خَ ابُ حَ أَصْ يَانَ وَ فْ فَ أَبُو سُ رَ دْ انْصَ هُ أَنْ قَ لِمُ عْ يُ

الله r إلى المدينة.٨٧

٨٧  الواقدي، املغازي، ١، ٣٣٤-٣٤٠.
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ا رً هْ ثِينَ شَ ثَالَ ةٍ وَ تّ أْسِ سِ لَى رَ رٍ عَ فَ ةَ فِي صَ ونَ عُ رِ مَ ةُ بِئْ وَ زْ غَ
بْنُ  رُ  مَ عْ مَ وَ  ، يزِ زِ الْعَ بْدِ  عَ بْنُ  نِ  مَ حْ الرّ بْدُ  عَ وَ اللهِ،  بْدِ  عَ بْنُ  دُ  مّ حَ مُ ثَنِي  دّ حَ
 ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ وَ  ، رٍ شَ عْ مَ أَبُو  وَ  ، ةَ بْرَ سَ أَبِي  ابْنُ  وَ  ، يدٍ عِ سَ بْنُ  حُ  لَ فْ أَ وَ  ، دٍ اشِ رَ
نْ  مِ هُ  لَ ى  عَ أَوْ انَ  كَ مِ  وْ الْقَ ضُ  بَعْ وَ  ، يثِ دِ الْحَ ا  ذَ هَ نْ  مِ ةٍ  ائِفَ بِطَ ثَنِي  دّ حَ دْ  قَ لّ  كُ وَ
مَ  دِ قَ وا:  الُ قَ ونِي،  ثُ دّ حَ الّذِي  لّ  كُ عْت  مَ جَ دْ  قَ وَ  ، ينَ مّ سَ الْمُ ءِ  الَ ؤُ هَ رُ  يْ غَ وَ ضٍ  بَعْ
 ،r اللهِ  ولِ  سُ رَ لَى  عَ نّة٨٨ِ  سِ َ األْ بَ  عِ الَ مَ اءِ  بَرَ الْ أَبُو  رٍ  فَ عْ جَ بْنِ  الِكِ  مَ بْنُ  رُ  امِ عَ
ةَ  يّ دِ بْلُ هَ ولُ اللهِ r: الَ أَقَ سُ الَ رَ قَ ، فَ يْنِ تَ لَ احِ رَ يْنِ وَ سَ رَ ولِ اللهِ r فَ سُ  لِرَ دَ أَهْ فَ
: يَا  الَ قَ ، وَ دْ بْعِ مْ يُ لَ لِمْ وَ سْ مْ يُ لَ ، فَ مَ الَ ِسْ هِ اإلْ يْ لَ ولُ اللهِ r عَ سُ ضَ رَ رَ عَ ! فَ كٍ رِ شْ مُ
ثْت  وْ أَنّك بَعَ لَ فِي، فَ لْ مِي خَ وْ قَ ا، وَ يفً رِ نًا شَ سَ ا حَ رً ا أَمْ ذَ ك هَ رَ  أَمْ ، إنّي أَرَ دُ مّ حَ مُ
مْ  هُ إِنْ  فَ ك،  رَ أَمْ وا  بِعُ تّ يَ وَ تَك  وَ عْ دَ وا  يبُ يُجِ أَنْ  ت  وْ جَ لَرَ عِي  مَ ابِك  حَ أَصْ نْ  مِ ا  رً نَفَ

. دٍ لَ نَجْ مْ أَهْ يْهِ لَ افُ عَ ولُ اللهِ r: إنّي أَخَ سُ الَ رَ قَ ك! فَ رَ زّ أَمْ ا أَعَ مَ وك فَ بَعُ اتّ
لِ  أَهْ نْ  مِ دٌ  أَحَ مْ  لَهُ رِضَ  يَعْ أَنْ  ارٍ  جَ مْ  لَهُ نَا  أَ  ، مْ يْهِ لَ عَ فْ  تَخَ الَ   : رٌ امِ عَ الَ  قَ فَ
ا  إذَ انُوا  كَ  . اءَ رّ قُ الْ ونَ  مّ يُسَ  ٨٩ بَةً بَ شَ الً  جُ رَ ونَ  بْعُ سَ ارِ  نْصَ َ األْ نْ  مِ انَ  كَ وَ  . دٍ نَجْ
بْحِ  الصّ اهَ  جَ وِ انَ  كَ ا  إذَ تّى  حَ ا،  وْ لّ صَ وَ وا  سُ ارَ تَدَ فَ ةِ  ينَ دِ الْمَ نْ  مِ ةً  يَ نَاحِ ا  تَوْ أَ ا  وْ سَ أَمْ
٨٨  سمى مالعب األسنة يوم سوبان وهو يوم كانت فيه وقيعة [بالتصغري] ىف أيام العرب 

بني قيس ومتيم، وقد فر عنه أخوه يومئذ فقال شاعر:
فررت وأسلمت ابن أمك عامرا... يالعب أطراف الوشيج املزعزع

(الروض األنف، جـ ٢، ص ١٧٤).
٨٩  الشببة: الشبان، واحدهم شاب (النهاية، جـ ٢، ص ٢٠١).
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 ،r ِولِ الله سُ رِ رَ جْ وا بِهِ إلَى حِ اءُ جَ بِ فَ طَ نْ الْحَ وا مِ بُ طِ حَ اءِ وَ نْ الْمَ بُوا مِ ذَ تَعْ اسْ
مْ  نّهُ أَ نّونَ  يَظُ دِ  جِ سْ الْمَ لُ  أَهْ انَ  كَ وَ  ، دِ جِ سْ الْمَ فِي  مْ  نّهُ أَ نّونَ  يَظُ مْ  وهُ لُ أَهْ انَ  كَ وَ
ا  عَ دَ فَ  ، ونَةَ عُ مَ رِ  بِئْ فِي  وا  يبُ أُصِ فَ وا  جُ رَ خَ فَ  ،r اللهِ  ولُ  سُ رَ مْ  ثَهُ بَعَ فَ  . مْ لِيهِ أَهْ فِي 
انُوا  : كَ يّ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ الَ أَبُو سَ قَ . وَ ةً لَ يْ ةَ لَ رَ شْ سَ عَ مْ مْ خَ تِهِ لَ تَ لَى قَ ولُ اللهِ r عَ سُ رَ
تَبَ  كَ فَ  . ونَ بَعُ أَرْ مْ  نّهُ أَ لَى  عَ بْتَ  الثّ أَيْت  رَ وَ  ، ينَ بَعِ أَرْ انُوا  كَ مْ  إنّهُ الُ  قَ يُ وَ  ، ينَ بْعِ سَ
 ، يّ دِ اعِ السّ رٍو  مْ عَ بْنَ  رَ  نْذِ الْمُ ابِهِ  حَ أَصْ لَى  عَ رَ  أَمّ وَ ابًا،  تَ كِ مْ  هُ عَ مَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ
بَيْنَ  وَ  هُ وَ  ، يْمٍ لَ سُ بَنِي  اهِ  يَ مِ نْ  مِ اءٌ  مَ وَ  هُ وَ  ، ونَةَ عُ مَ رِ  بِئْ لَى  عَ انُوا  كَ تّى  حَ وا  جُ رَ خَ فَ

. هُ نْ دّ مِ عَ يْنِ يُ دَ لَ بَ الَ الْ كِ ، وَ يْمٍ لَ بَنِي سُ رٍ وَ امِ ضِ بَنِي عَ أَرْ
...

مْ  هُ ابُ صَ ةٍ مُ دَ احِ ةٍ وَ لَ يْ ا فِي لَ هَ عَ اءَ مَ ، جَ ونَةَ عُ رِ مَ رُ بِئْ بَ ولَ اللهِ r خَ سُ اءَ رَ ا جَ مّ لَ فَ
 r ِولُ الله سُ لَ رَ عَ جَ ، فَ ةَ مَ لَ سْ دُ بْنُ مَ مّ حَ ثَ مُ بَعَ ، وَ ثَدٍ رْ دِ بْنِ أَبِي مَ ثَ رْ ابُ مَ صَ مُ وَ
لَى  عَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  عَ دَ وَ ا.  هً ارِ كَ ا  ذَ لِهَ نْت  كُ دْ  قَ اءٍ،  بَرَ أَبِي  لُ  مَ عَ ا  ذَ هَ  : ولُ يَقُ
 ، بَرُ الْخَ هُ  اءَ جَ الّتِي  ةِ  لَ يْ اللّ تِلْكَ  بْحِ  صُ فِي   ، بْحِ الصّ نْ  مِ ةِ  عَ كْ الرّ دَ  بَعْ مْ  تِهِ لَ تَ قَ
مضر،  على  وطأتك  اشدد  «اللهمّ  قال:  حمده!  نْ  لِمَ اللهُ  عَ  مِ سَ  : الَ قَ ا  مّ لَ فَ
ا اللهَ  وْ صَ مْ عَ إِنّهُ ، فَ يّةَ صَ عُ انَ وَ وَ كْ ذَ لٍ وَ عْ رِ بٍ وَ عْ زِ يَانَ وَ يْك بِبَنِي لِحْ لَ ، عَ مّ اللهُ
بْنَ  لِيدَ  الْوَ نْجِ  أَ  ، مّ اللهُ  ، ةَ ارّ قَ الْ وَ لَ  ضَ عَ وَ يَانَ  لِحْ بِبَنِي  يْك  لَ عَ  ، مّ اللهُ  ، هُ ولَ سُ رَ وَ
نْ  مِ ينَ  فِ عَ تَضْ سْ الْمُ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ أَبِي  بْنَ  يّاشَ  عَ وَ  ، امٍ شَ هِ ابْنِ  بْنَ  ةَ  مَ لَ سَ وَ  ، لِيدِ الْوَ
ذلك  فقال  سجد.  مّ  ثُ  «! اللهُ ا  هَ الَمَ سَ مَ  لَ أَسْ وَ ا،  لَهَ اللهُ  رَ  فَ غَ ارٌ  فَ غِ  ، نِينَ مِ ؤْ الْمُ
نَ  مِ لَكَ  يْسَ  {لَ  : ةُ يَ اآلْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ تّى  حَ ا،  مً يَوْ ينَ  بَعِ أَرْ الُ  قَ يُ وَ غشرة،  خمس 
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الِكٍ  انَ أَنَسُ بْنُ مَ كَ ةُ (آل عمران ١٢٨/٣). وَ يَ ...} اآلْ مْ يْهِ لَ تُوبَ عَ وْ يَ ءٌ أَ يْ رِ شَ مْ َ األْ
يّ  رِ دْ يدٍ الْخُ عِ انَ أَبُو سَ كَ ! وَ ةَ ونَ عُ رِ مَ مَ بِئْ ارِ يَوْ نْصَ َ نْ األْ ينَ مِ بْعِ ، سَ بّ : يَا رَ ولُ يَقُ
مَ  يَوْ تَلْت من األنصار فى مواطن سبعين سبعين؛ يوم أحد سبعون، وَ : قَ ولُ يَقُ
مْ  لَ . وَ ونَ بْعُ يْدٍ سَ بَ رِ أَبِي عُ سْ مَ جِ يَوْ ، وَ ونَ بْعُ ةِ سَ امَ يَمَ مَ الْ يَوْ ، وَ ونَ بْعُ ةَ سَ ونَ عُ رِ مَ بِئْ
بْنُ  أَنَسُ  انَ  كَ وَ  . ةَ ونَ عُ مَ رِ  بِئْ تْلَى  قَ لَى  عَ دَ  جَ وَ ا  مَ تْلَى  قَ على   r الله  رسول  دْ  يَجِ
نَا  بّ ينَا رَ قِ نّا لَ نَا أَ مَ وْ وا قَ غُ : بَلّ خَ تّى نُسِ اهُ حَ نَ أْ رَ آنًا قَ رْ مْ قُ لَ اللهُ فِيهِ نْزَ : أَ ولُ الِكٍ يَقُ مَ

... هُ نْ ينَا عَ ضِ رَ نّا وَ يَ عَ ضِ رَ فَ
ونَ  كُ رِ شْ الْمُ صَ  رَ حَ  : الَ قَ  ، ةَ وَ رْ عُ نْ  عَ  ، دَ وَ أَسْ أَبِي  نْ  عَ  ، بٌ عَ صْ مُ ثَنِي  دّ حَ
بَنِي  هُ  مَ وْ قَ أَنّ  عَ  مَ  - رٍ امِ بِعَ ةٍ  لّ خِ ا  ذَ انَ  كَ -وَ بَى  أَ فَ وهُ  نُ مّ ؤَ يُ أَنْ  لْتِ  الصّ بْنِ  ةَ  وَ رْ بِعُ
ي  سِ بِنَفْ بُ  غَ أَرْ الَ  وَ انًا  أَمَ مْ  لَكُ بْلُ  أَقَ الَ   : الَ قَ وَ بَى  أَ فَ  ، لِكَ ذَ لَى  عَ وا  صُ رَ حَ يْمٍ  لَ سُ
غُ  لّ بَ يُ نْ  مَ دُ  نَجِ الَ  إنّا   ، مّ «اللهُ مْ  بِهِ يطَ  أُحِ يْنَ  حَ وا  الُ قَ وَ ابِي.  حَ أَصْ عِ  رَ صْ مَ نْ  عَ

٩٠. لِكَ يلُ u بِذَ بْرِ هُ جِ بَرَ أَخْ » فَ مَ الَ هِ السّ يْ لَ أْ عَ رَ اقْ ك، فَ يْرَ مَ غَ الَ ولَك السّ سُ رَ

ا رً هْ ثِينَ شَ ثَالَ ةٍ وَ تّ أْسِ سِ لَى رَ رٍ عَ فَ يعِ فِي صَ جِ ةُ الرّ وَ زْ غَ
وهُ إلَى  هُ جّ مّ وَ بَةِ، ثُ شَ وهُ إلَى الْخَ لُ مَ يْنِ حَ تَ عَ كْ بَيْب الرّ لّى خُ ا صَ مّ لَ وا: فَ الُ ... قَ
: الَ  الَ بِيلَك! قَ لِ سَ ، نُخْ مِ الَ ِسْ نْ اإلْ عْ عَ جِ وا: ارْ الُ مّ قَ ا، ثُ بَاطً وهُ رِ قُ ثَ أَوْ ةِ وَ ينَ دِ الْمَ
وا:  الُ ا! قَ يعً مِ ضِ جَ رْ َ ا فِي األْ أَنّ لِي مَ مِ وَ الَ ِسْ نْ اإلْ عْت عَ جَ بّ أَنّي رَ ا أُحِ اللهِ مَ وَ
بّ أَنْ  ا أُحِ اللهِ مَ : وَ الَ يْتِك؟ قَ الِسٌ فِي بَ أَنْتَ جَ انِك وَ كَ ا فِي مَ دً مّ حَ بّ أَنّ مُ تُحِ فَ

٩٠  الواقدي، املغازي، ١، ٣٤٦-٣٥٢.
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 ! يْبُ بَ عْ يَا خُ جِ : ارْ ونَ ولُ وا يَقُ لُ عَ جَ يْتِي. فَ الِسٌ فِي بَ نَا جَ أَ ةٍ وَ كَ وْ دٌ بِشَ مّ حَ اكَ مُ يُشَ
 : الَ قَ ! فَ نّكَ لَ تُ قْ نَ لْ لَ عَ فْ مْ تَ ئِنْ لَ ، لَ زّ الْعُ ت وَ قال: ال أرجع أبدا! قالوا: أما والالّ
 ، اءَ جَ يْثُ  حَ نْ  مِ هُ  هَ جْ وَ وا  لُ عَ جَ دْ  قَ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ أَبَى  ا  مّ لَ فَ  ! لِيلٌ قَ لَ اللهِ  فِي  تْلِي  قَ إنّ 
هُ  جْ وَ ثَمَّ  فَ وا  لُّ وَ تُ نَما  يْ أَ {فَ  : ولُ يَقُ اللهَ  إِنّ  فَ ةِ،  لَ بْ قِ الْ نْ  عَ هِي  جْ وَ مْ  كُ فُ رْ صَ ا  أَمّ  : الَ قَ
هُ  مّ إنّ ، اللهُ وّ دُ هَ عَ جْ  إالّ وَ مّ إنّي الَ أَرَ : اللهُ الَ مّ قَ الله...} (البقرة ١١٥/٢). ثُ

! مَ الَ نّي السّ هُ أَنْتَ عَ غْ لّ بَ نّي، فَ مَ عَ الَ ولَك السّ سُ غُ رَ لّ بَ دٌ يُ نَا أَحَ اهُ يْسَ هَ لَ
عَ  مَ ا  الِسً جَ كان   r الله  رسول  أَنّ  بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، يْدٍ زَ بْنُ  ةُ  امَ أُسَ ثَنِي  دّ حَ فَ
مّ  ثُ  : الَ قَ  . يُ حْ الْوَ عليه  أنزل  إذا  يأخذه  انَ  كَ ا  مَ كَ  ٩١ ةٌ يَ مْ غَ هُ  تْ ذَ أَخَ فَ ابِهِ،  حَ أَصْ
نْ  نِي مِ ئُ رِ قْ يلُ يُ بْرِ ا جِ ذَ الَ «هَ مّ قَ » ، ثُ ةُ اللهِ مَ حْ رَ مُ وَ الَ هِ السّ يْ لَ عَ ولُ «وَ اهُ يَقُ نَ عْ مِ سَ

. « مَ الَ يْبٍ السّ بَ خُ
ا،  مً الَ غُ ينَ  بَعِ أَرْ مْ  وهُ دُ جَ وَ فَ رٍ  بِبَدْ تِلَ  قُ نْ  مَ اءِ  نَ بْ أَ نْ  مِ اءً  نَ بْ أَ ا  وْ عَ دَ مّ  ثُ  : الَ قَ
مْ  هِ احِ مَ بِرِ وهُ  نُ عَ طَ فَ  . مْ كُ آبَاءَ تَلَ  قَ الّذِي  ا  ذَ هَ وا:  الُ قَ مّ  ثُ ا،  حً مْ رُ مٍ  الَ غُ لّ  كُ ا  وْ طَ أَعْ فَ
بَةِ،  عْ الْكَ إلَى  هُ  هُ جْ وَ ارَ  فَصَ  ، لَبَ انْقَ فَ ةِ  بَ شَ الْخَ لَى  عَ بَ  رَ طَ اضْ فَ ا،  يفً فِ خَ نًا  عْ طَ
هِ  بِيّ لِنَ وَ هِ  سِ لِنَفْ يَ  ضِ رَ الّتِي  تِهِ  لَ قِبْ وَ  نَحْ هِي  جْ وَ لَ  عَ جَ الّذِي  هِ  لِلّ دُ  مْ الْحَ  : الَ قَ فَ

٩٢! يْنِ نَ مِ ؤْ مُ لِلْ وَ

٩١  الغمية: الغشية (القاموس املحيط، جـ ٤، ص ٣٧١).
٩٢  الواقدي، املغازي، ١، ٣٦٠.



تفسري القرآن يف مغازي الواقدي

٨٥

يرِ ةُ بَنِي النّضِ وَ زْ غَ
ا  هَ عِ طْ قَ لَى  عَ لَ  مَ تَعْ اسْ وَ  . تْ قَ رِ حُ وَ تْ  عَ طِ قُ فَ لِ  بِالنّخْ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ رَ  أَمَ وَ
يْلَى  لَ أَبُو  انَ  كَ فَ  ، مٍ الّ سَ بْنَ  اللهِ  بْدَ  عَ وَ  ، نِيّ ازِ الْمَ يْلَى  لَ بَا  أَ  : ابِهِ حَ أَصْ نْ  مِ يْنِ  لَ جُ رَ
لِكَ  ذَ فِي  ا  مَ لَهُ يلَ  قِ فَ  ،٩٣ نَ وْ اللّ عُ  طَ يَقْ مٍ  الّ سَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ انَ  كَ وَ  ، ةَ وَ جْ الْعَ عُ  طَ يَقْ
فْت أَنّ اللهَ  رَ دْ عَ : قَ مٍ الّ الَ ابْنُ سَ قَ . وَ مْ قَ لَهُ رَ ةُ أَحْ وَ جْ انَتْ الْعَ يْلَى: كَ الَ أَبُو لَ قَ فَ
ا  بِمَ اءً  ضَ رِ لِكَ  ذَ فِي  لَ  نَزَ فَ  ، مْ الِهِ وَ أَمْ رَ  يْ خَ ةُ  وَ جْ الْعَ انَتْ  كَ وَ  ، مْ الَهُ وَ أَمْ هُ  نِمُ غْ يُ سَ
لَ  عَ فَ ذِي  لِلّ  ، لِ النّخْ انِ  لْوَ أَ  (٥/٥٩ (الحشر   { ةٍ لِينَ نْ  مِ مْ  تُ عْ طَ قَ ا  {مَ ا  يعً مِ جَ نَا  نَعْ صَ
عَ  طَ قَ نِ الله. وَ بِإِذْ ، فَ ةَ وَ جْ نِي الْعَ ولِها يَعْ لى أُصُ ةً عَ وها قائِمَ مُ تُ كْ ، أَوْ تَرَ مٍ الّ ابْنُ سَ
ا  بِمَ اللهِ  نْ  مِ اءً  ضَ رِ النّضير،  بَنِي  نِي  يَعْ ينَ  قِ الْفاسِ يَ  زِ لِيُخْ وَ ةَ  وَ جْ الْعَ يْلَى  لَ أَبُو 

ا. يعً مِ انِ جَ يقَ رِ فَ نَعَ الْ صَ
نَ  وْ عَ دَ وَ  ، ودَ دُ الْخُ بْنَ  رَ ضَ وَ  ، يُوبَ الْجُ اءُ  النّسَ قّ  شَ ةُ  وَ جْ الْعَ تْ  عَ طِ قُ ا  مّ لَ فَ
 . ةِ وَ جْ الْعَ عِ  طْ قَ لَى  عَ نَ  عْ زَ يَجْ  : يلَ قِ فَ ؟  نّ لَهُ ا  مَ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، يْلِ بِالْوَ
 :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ مّ  ثُ  . هِ يْ لَ عَ عَ  زِ جُ ةِ  وَ جْ الْعَ ثْلَ  مِ إنّ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ
اءٌ  فَ شِ ةُ  وَ جْ الْعَ وَ  ، نّةِ الْجَ نْ  مِ  - لُ النّخْ بِهِ  بّرُ  ؤَ يُ ي  الّذِ لُ  حْ الْفَ  - تِيقُ الْعَ وَ ةُ  وَ جْ الْعَ
ها  العجوة  قطعت  إن  م:  سالّ افِعٍ  رَ بُو  أَ نّ  بِهِ احَ  صَ نَ  حْ صِ ا  مّ لَ فَ  . مّ السّ نْ  مِ
ا!  ذَ هَ ثْلُ  مِ ا  بِهَ نَعُ  يُصْ  ، بَرٌ يْ خَ  : نّ نْهُ مِ وزٌ  جُ عَ الَتْ  قَ  . ةً وَ جْ عَ رٍ  بَ يْ بِخَ نَا  لَ إِنّ  فَ هنا 
٩٣  اللون: نوع من النخل، وقيل هو الدقل، وقيل النخل كله ما خال الربين والعجوة، 
ويسميه أهل املدينة األلوان، واحدته لينة، وأصله لونة فقلبت الواو ياء (النهاية، جـ 

٤، ص ٧٠).
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غَ  لَ بَ فَ  . اتِلٍ قَ مُ فِ  آالَ ةُ  رَ شَ لَعَ رٍ  بَ يْ بِخَ ائِي  فَ لَ حُ إنّ  اك!  فَ اللهُ  فَضّ   : افِعٍ رَ بُو  أَ الَ  قَ فَ
بْنُ  مُ  الّ سَ لَ  عَ جَ فَ ةِ  وَ جْ الْعَ عِ  طْ قَ لَى  عَ وا  عُ زِ جَ وَ  . مَ بَسّ تَ فَ هُ  لُ وْ قَ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ
ثِينَ  ثَالَ مُ  عِ طْ يُ الَ  فَ سُ  رَ غْ يُ ةِ،  وَ جْ الْعَ نْ  مِ رٌ  يْ خَ قُ  ذْ الْعَ  ، يَيّ حُ يَا   : ولُ يَقُ مٍ  كَ مِشْ
نْ  ى عَ نْهَ نْت تَ ، إنّك كُ دُ مّ حَ يَيّ إلى رسول الله r: يَا مُ لَ حُ سَ رْ أَ ! فَ عُ طَ قْ ةً يُ نَ سَ

؟ لَ النّخْ عُ  طَ تَقْ لِمَ   ، ادِ سَ الْفَ
الَ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ دِك.  بِالَ نْ  مِ جُ  رُ نَخْ وَ لْت،  أَ سَ الّذِي  يك  طِ عْ نُ نُ  نَحْ

٩٤. ةُ قَ لْ ِبِلُ إالّ الْحَ تْ اإلْ لَ مَ ا حَ مْ مَ لَكُ ا وَ نْهَ وا مِ جُ رُ نْ اُخْ لَكِ ، وَ مَ يَوْ هُ الْ لُ بَ قْ أَ
ولُ  سُ رَ بَضَ  قَ وَ  : الَ قَ ةَ  اعَ فَ رِ بْنِ  رِ  وَ سْ الْمِ نْ  عَ اللهِ،  بْدِ  عَ بْنُ  رِ  بَكْ أَبُو  ثَنِي  دّ حَ
ينَ  سِ مْ خَ ا، وَ عً رْ ينَ دِ سِ مْ ةِ خَ قَ لْ نْ الْحَ دَ مِ جَ وَ ، فَ ةَ قَ لْ بَضَ الْحَ قَ الَ وَ وَ مْ َ اللهِ r األْ
وا  جُ رَ خَ مْ وَ هِ حِ الَ ضَ سِ وا بَعْ بُ يّ الُ غَ قَ يُ ا. وَ يْفً ينَ سَ بَعِ أَرْ ، وَ يْفٍ ةِ سَ ائَ ثَمِ ثَالَ ، وَ ةً بَيْضَ
ا.  نْهَ مْ عَ هُ فَ شْ كَ ةَ وَ قَ لْ الْحَ الِ وَ وَ مْ َ بْضَ األْ لِيَ قَ ةَ الّذِي وَ مَ لَ سْ دُ بْنُ مَ مّ حَ انَ مُ كَ . وَ بِهِ
ا  مَ كَ يرِ  النّضِ بَنِي  نْ  مِ بْت  أَصَ ا  مَ سُ  مّ تُخَ أَالَ  اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   :t رُ  مَ عُ الَ  قَ فَ

؟ رٍ نْ بَدْ بْت مِ ا أَصَ ت مَ سْ مّ خَ
 ! نِينَ مِ ؤْ الْمُ ونَ  دُ لِي   U اللهُ  هُ  لَ عَ جَ ئًا  يْ شَ لُ  عَ أَجْ الَ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ
(الحشر  ةُ  يَ اآلْ  {...ر الْقُ لِ  أَهْ نْ  مِ ولِهِ  سُ رَ لى  عَ الله  أَفاءَ  ا  {مَ الَى:  تَعَ لِهِ  وْ بِقَ

٩٥. ينَ لِمِ سْ مُ انِ لِلْ مَ هْ عَ فِيهِ السّ قَ ا وَ ةِ مَ ئَ يْ هَ ٧/٥٩)، كَ

٩٤  الواقدي، املغازي، ١، ٣٧٢-٣٧٣.
٩٥  الواقدي، املغازي، ١، ٣٧٧.
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آنِ فِي بَنِي النّضير رْ نْ الْقُ لَ مِ ا نَزَ رُ مَ ذِكْ
ءٍ  يْ لّ شَ الَ كُ } (الحشر ١/٥٩) قَ ضِ رْ َ ما فِي األْ ماواتِ وَ ا فِي السَّ بَّحَ لله مَ {سَ
نْ  ، عَ يَيّ نْ حُ ، عَ انَ ثْمَ ةُ بْنُ عُ بِيعَ ثَنِي رَ دّ ٩٦. حَ رِ النّقْضُ دُ بِيحُ الْجُ تَسْ ، وَ هُ بّحَ لَ سَ

. لِكَ ةَ بِذَ يْرَ رَ أَبِي هُ
لِ  وَّ َ ألِ مْ  هِ يارِ دِ نْ  مِ تابِ  الْكِ لِ  أَهْ نْ  مِ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ جَ  رَ أَخْ الَّذِي  وَ  {هُ
ةِ  ينَ دِ الْمَ نْ  مِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ مْ  هُ جَ رَ أَخْ يْنَ  حَ النّضير  بنى  يعنى   { رِ شْ الْحَ
نْ  أَ مْ  تُ نْ نَ ظَ ا  {مَ  ، امِ الشّ إلَى  نْيَا  الدّ فِي  رِ  شْ الْحَ لَ  وّ أَ لِكَ  ذَ انَ  كَ وَ  ، امِ الشّ إلَى 
 ، ةٌ نَعَ مَ وَ زّ  عِ مْ  لَهُ انَ  كَ  ، لِكَ ذَ مْ  تُ نْ نَ ظَ ا  مَ  : يْنِ نَ مِ ؤْ مُ لِلْ  U اللهُ  ولُ  يَقُ وا}  جُ رُ يَخْ
الله  مُ  تاهُ أَ {فَ وا،  نُ صّ تَحَ يْنَ  حَ الله}  نَ  مِ مْ  هُ ونُ صُ حُ مْ  هُ تُ مانِعَ مْ  نَّهُ أَ وا  نُّ ظَ {وَ
فِي  فَ  ذَ قَ {وَ  ، مْ هُ ؤُ الَ إِجْ وَ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ ورِ  هُ ظُ وا} قال  بُ تَسِ يَحْ يْثُ لَمْ  حَ نْ  مِ
 ، ةِ كَ لَ بِالْهَ وا  نُ يْقَ أَ وَ وا  بُ عَ رَ مْ  تِهِ احَ بِسَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لَ  نَزَ ا  لَمّ  { بَ عْ الرُّ مُ  وبِهِ لُ قُ
ي  يْدِ أَ وَ مْ  يهِ يْدِ بِأَ مْ  وتَهُ يُ بُ بُونَ  رِ {يُخْ  ،٩٧ بَانٌ جَ وَ هُ  لَ مْ  وبِهِ لُ قُ فِي  بُ  عْ الرّ انَ  كَ وَ
مْ  ائِهِ رَ وَ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ ونَ  فِرُ يَحْ ونَ  لِمُ سْ الْمُ وَ وا  رُ صِ حُ ا  لَمّ انُوا  كَ الَ  قَ  { نِينَ مِ ؤْ الْمُ
ولِي  أُ يَا  وا  بِرُ تَ اعْ {فَ  ، فَ النّجُ وَ بَ  شَ الْخَ ونَ  ذُ أْخُ يَ فَ  ، مْ لِيهِ يَ ا  مّ مِ بُونَ  نْقُ يَ مْ  هُ وَ

. ولِ قُ الَ يعنى يا أهل الْعُ ٢/٥٩) قَ } (الحشر  بْصارِ َ األْ
تَابِ  الْكِ مّ  أُ فِي  ولُ  يَقُ  (٣/٥٩ } (الحشر  الءَ الْجَ مُ  يْهِ لَ عَ الله  تَبَ  كَ أَنْ  ال  لَوْ {وَ

وا. لُ أَنْ يَجْ
٩٦  وىف نسخة: «النقيض».

٩٧  وجب القلب وجبانا، خفق واضطرب (لسان العرب، جـ ٢، ص ٢٩٤).
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هُ  ولَ سُ رَ وا اللهَ وَ صَ ولُ عَ } (الحشر ٤/٥٩) يَقُ هُ ولَ سُ رَ وا الله وَ اقُّ مْ شَ نَّهُ {ذلِكَ بِأَ
. وهُ فُ الَ خَ وَ

ولُ  سُ انَ رَ الَ كَ ةُ (الحشر ٥/٥٩)، قَ يَ وها...} اآلْ مُ تُ كْ وْ تَرَ ةٍ أَ نْ لِينَ مْ مِ تُ عْ طَ ا قَ {مَ
 ، مٍ الّ سَ بْنَ  اللهِ  بْدَ  عَ وَ نِيّ  ازِ الْمَ يْلَى  لَ بَا  أَ مْ  لِهِ نَخْ عِ  طْ قَ لَى  عَ لَ  مَ تَعْ اسْ دْ  قَ  r اللهِ 
بَنُو  مْ  لَهُ الَ  قَ فَ  ، نَ وْ اللّ عُ  طَ يَقْ مٍ  الّ سَ ابْنُ  انَ  كَ وَ  ، ةَ وَ جْ الْعَ عُ  طَ يَقْ يْلَى  لَ أَبُو  انَ  كَ فَ
ولِ  سُ رَ ابُ  حَ أَصْ تَلَفَ  اخْ فَ  . لِ النّخْ رُ  قْ عَ مْ  لَكُ لّ  يَحِ ا  مَ ونَ  لِمُ سْ مُ مْ  نْتُ أَ  : يرِ النّضِ
 U ُلَ الله نْزَ أَ . فَ عُ طَ مْ الَ يَقْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، وَ عُ طَ مْ يَقْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، فَ لِكَ اللهِ r فِي ذَ
لى  عَ ةً  قائِمَ وها  مُ تُ كْ تَرَ وْ  {أَ ةِ  وَ جْ الْعَ   وَ سِ لِ  النّخْ انِ  لْوَ أَ  { ةٍ لِينَ نْ  مِ مْ  تُ عْ طَ قَ ا  {مَ
ولُ  } (الحشر ٥/٥٩) يَقُ ينَ قِ يَ الْفاسِ زِ لِيُخْ نِ الله وَ بِإِذْ ، {فَ ةُ وَ جْ الَ الْعَ ولِها} قَ أُصُ

. لِ نْ النّخْ عَ مِ طِ ا قُ مْ مَ هُ يظُ يَغِ
بى  رْ الْقُ لِذِي  وَ ولِ  سُ لِلرَّ وَ لله  فَ  ر الْقُ لِ  أَهْ نْ  مِ ولِهِ  سُ رَ لى  عَ الله  أَفاءَ  ا  {مَ
لِذِي  {وَ دٌ  احِ وَ ولرسوله}  {لله  قوله   { بِيلِ السَّ ابْنِ  وَ ينِ  ساكِ الْمَ وَ يَتامى  الْ وَ
مُ  هْ سَ فَ  { بِيلِ السَّ ابْنِ  وَ ينِ  ساكِ الْمَ وَ يَتامى  الْ {وَ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ ةُ  ابَ رَ قَ بى}  رْ الْقُ
نْ  مِ مٍ  اشِ هَ بَنِي  ي  طِ عْ يُ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  ، سِ مْ الْخُ سُ  مْ خُ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ
مْ  اهُ يَامَ أَ جَ  وّ زَ يُ أَنْ  إلَى  مْ  اهُ عَ دَ دْ  قَ  t رُ  مَ عُ انَ  كَ وَ  . مْ اهُ يَامَ أَ جُ  وّ زَ يُ وَ سِ  مْ الْخُ
رُ  مَ عُ أَبَى  وَ  ، هُ لّ كُ هُ  مَ لّ سَ يُ أَنْ  إالّ  ا  بَوْ أَ فَ  ، مْ هُ مَ ارِ غَ نْ  عَ يَ  ضِ يَقْ وَ مْ  هُ ائِلَ عَ مَ  دُ يَخْ وَ
رٍ  بَكْ بَا  أَ أَنّ   ، ةَ وَ رْ عُ نْ  عَ  ، انَ ومَ رُ بْنِ  يدَ  يَزِ نْ  عَ  ، ابِتٍ ثَ بْنُ  بُ  عَ صْ مُ ثَنِي  دّ حَ فَ  .t
يْ  هُ {كَ لُ وْ قَ . وَ بِيلِ ابْنِ السّ ينِ وَ اكِ سَ الْمَ ى وَ تَامَ يَ هُ فِي الْ ونَ لُ عَ انُوا يَجْ لِيّا كَ عَ رَ وَ مَ عُ وَ
 ، نِيَاءَ غْ َ ى األْ طَ عْ تُ دُ فَ نْ بَعْ } يقول ال يستنّ بها مِ مْ نْكُ نِياءِ مِ غْ َ يْنَ األْ ةً بَ ولَ ونَ دُ الَ يَكُ
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ا  مَ ولُ  يَقُ  (٧/٥٩ وا} (الحشر  انْتَهُ فَ هُ  نْ عَ مْ  نَهاكُ ما  وَ وهُ  ذُ خُ فَ ولُ  سُ الرَّ مُ  آتاكُ ما  {وَ
. يِ حْ نْ الْوَ لَ مِ ا نَزَ ةِ مَ لَ نْزِ وَ بِمَ هُ يٍ فَ نَهْ رٍ وَ نْ أَمْ ولِ اللهِ r مِ سُ نْ رَ اءَ مِ جَ

الً  فَضْ ونَ  تَغُ بْ يَ مْ  والِهِ أَمْ وَ مْ  هِ يارِ دِ نْ  مِ وا  جُ رِ أُخْ ينَ  الَّذِ ينَ  رِ هاجِ الْمُ راءِ  قَ فُ {لِلْ
ينَ  الّذِ يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ لِينَ  وّ َ األْ ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ نِي  يَعْ  (٨/٥٩ (الحشر   { واناً رِضْ وَ الله  نَ  مِ

هاجروا إلى المدينة قبل بدر.
نِي  يَعْ  { مْ يْهِ إِلَ رَ  هاجَ نْ  مَ ونَ  بُّ يُحِ مْ  لِهِ بْ قَ نْ  مِ ِيمانَ  اإلْ وَ ارَ  الدَّ ا  ؤُ بَوَّ تَ ينَ  الَّذِ {وَ
مْ  هِ ورِ دُ ونَ فِي صُ دُ ال يَجِ ، {وَ جُ رَ زْ الْخَ سُ وَ وْ َ ارِ األْ لُ الدّ مْ أَهْ ولُ هُ ، يَقُ ارَ نْصَ َ األْ
ونَ  دُ يَجِ الَ   { ةٌ صاصَ خَ مْ  بِهِ كانَ  وْ  لَ وَ مْ  هِ سِ نْفُ أَ لى  عَ ونَ  ثِرُ ؤْ يُ وَ وا  وتُ أُ ا  مِمَّ ةً  حاجَ
مْ رسول  اهُ طَ يْنَ أَعْ ينَ حَ رِ اجِ هَ نِي الْمُ ، يَعْ مْ هُ يْرَ ى غَ طَ ا أَعْ مّ ا مِ دً سَ مْ حَ هِ سِ نْفُ فِي أَ
 :r بِيّ  لِلنّ وا  الُ قَ يْنَ  حَ مْ  هِ سِ نْفُ أَ لَى  عَ ةُ  رَ ثَ َ األْ هِ  ذِ هَ فَ  ، ارَ نْصَ َ األْ طِ  عْ يُ ولم   r الله 
} (الحشر ٩/٥٩) قال  هِ سِ حَّ نَفْ نْ يُوقَ شُ مَ ، {وَ ونَ تَاجُ حْ مْ مُ هُ نَا وَ طِ عْ الَ تُ مْ وَ هِ طِ أَعْ

ظلم الناس.
قّ  حَ فَ وا  مُ لَ أَسْ ينَ  الّذِ نِي  يَعْ  (١٠/٥٩ (الحشر   { مْ هِ دِ بَعْ نْ  مِ جاؤُ  ينَ  الَّذِ {وَ

.r ِولِ الله سُ ابِ رَ حَ َصْ وا ألِ فِرُ تَغْ مْ أَنْ يَسْ يْهِ لَ عَ
تابِ  لِ الْكِ نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ مُ الَّذِ وانِهِ ِخْ ولُونَ إلِ وا يَقُ قُ ينَ نافَ رَ إِلَى الَّذِ لَمْ تَ {أَ
يْنَ  حَ بَيّ  أُ ابْنِ  لُ  وْ قَ  { بَداً أَ داً  أَحَ مْ  فِيكُ يعُ  نُطِ ال  وَ مْ  كُ عَ مَ نَّ  جَ رُ نَخْ لَ مْ  تُ جْ رِ أُخْ ئِنْ  لَ
نْ  مِ عِي  مَ إِنّ  فَ وا  جُ رُ تَخْ الَ  وَ وا  أَقِيمُ  : يرِ النّضِ بَنِي  إلَى  ا  سً اعِ دَ وَ ا  يْدً وَ سُ لَ  سَ أَرْ
ولُ  يَقُ  . مْ ونَكُ دُ مْ  هِ رِ آخِ نْ  عَ ونَ  وتُ يَمُ فَ مْ  كُ عَ مَ ونَ  لُ خُ يَدْ  ، يْنِ فَ لْ أَ مْ  هِ يْرِ غَ وَ مِي  وْ قَ

. هُ ابَ حَ أَصْ بَيّ وَ نِي ابْنَ أُ } (الحشر ١١/٥٩) يَعْ بُونَ مْ لَكاذِ دُ إِنَّهُ هَ اللهُ U {يَشْ
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ينَ  افِقِ نَ الْمُ نْ  مِ جْ  رُ يَخْ لم   r الله  رسول  مْ  هُ الَ أَجْ يْنَ  حَ وا}  جُ رِ أُخْ ئِنْ  {لَ
ئِنْ  لَ {وَ  ، انٌ إنْسَ مْ  نْهُ مِ نَ  صُ الْحُ يدخل  فلم  وا  وتِلُ قُ وَ  ، مْ هُ عَ مَ دٌ  احِ وَ انٌ  إنْسَ

. بِ عْ نْ الرّ ونَ مِ مُ زِ نْهَ نِي يَ } (الحشر ١٢/٥٩) يَعْ بارَ دْ َ نَّ األْ لُّ وَ يُ مْ لَ وهُ رُ نَصَ
ينَ  ينَ الّذِ افِقِ نَ الْمُ بَيّ وَ نِي ابْنَ أُ نَ الله} يَعْ مْ مِ هِ ورِ دُ ةً فِي صُ بَ هْ دُّ رَ مْ أَشَ تُ نْ َ {ألَ
(الحشر   { ونَ هُ قَ يَفْ الَ  مٌ  وْ قَ مْ  نَّهُ بِأَ {ذلِكَ  وا،  لُ بَ قْ يَ أَنْ  ينَ  لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ ا  فً وْ خَ هُ  عَ مَ

(١٣/٥٩
 ًر قُ فِي  {إِالَّ   ، افِقِينَ نَ الْمُ وَ النّضير  بنى  يعنى   { يعاً مِ جَ مْ  ونَكُ قاتِلُ يُ {الَ 
 { يدٌ دِ شَ مْ  نَهُ يْ بَ مْ  هُ بَأْسُ رٍ  دُ جُ راءِ  وَ نْ  مِ وْ  {أَ  ، مْ ونِهِ صُ حُ فِي  ولُ  يَقُ  { ةٍ نَ صَّ حَ مُ
بَنِي  وَ ينَ  افِقِ نَ الْمُ نِي  يَعْ تَّى}  شَ مْ  هُ وبُ لُ قُ وَ يعاً  مِ جَ مْ  هُ بُ سَ {تَحْ  ، ضٍ لِبَعْ مْ  هُ ضُ بَعْ
يرِ  ينُ بَنِي النّضِ ولُ دِ } (الحشر ١٤/٥٩) يَقُ ونَ لُ قِ مٌ الَ يَعْ وْ مْ قَ نَّهُ ، {ذلِكَ بِأَ يرِ النّضِ

. ونَ عُ تَمِ جْ مِ مُ الَ ِسْ ةِ اإلْ اوَ دَ ا، فِي عَ يعً مِ مْ جَ هُ ينَ وَ افِقِ نَ ينَ الْمُ الِفٌ دِ خَ مُ
الَ  قَ  (١٥/٥٩ (الحشر   { مْ هِ رِ أَمْ بالَ  وَ وا  ذاقُ يباً  رِ قَ مْ  لِهِ بْ قَ نْ  مِ ينَ  الَّذِ ثَلِ  مَ {كَ

.r ِولُ الله سُ مْ رَ هُ الَ يْنَ أَجْ اعَ حَ قَ نُ يْ نِي قَ يَعْ
إِنِّي  نْكَ  مِ بَرِيءٌ  إِنِّي  قالَ  رَ  فَ كَ ا  مَّ لَ فَ رْ  فُ اكْ ِنْسانِ  لِإلْ قالَ  إِذْ  يْطانِ  الشَّ ثَلِ  مَ {كَ
ابِهِ  حَ أَصْ بَيّ وَ بْنِ أُ ثَلٌ الِ ا مَ ذَ الَ هَ } (الحشر ١٦/٥٩) قَ ينَ بَّ الْعالَمِ أَخافُ الله رَ
مْ إنْ  كُ عَ اتِلُ مَ قَ نُ نُ نَحْ مْ فَ ونِكُ صُ وا فِي حُ وا: أَقِيمُ الُ قَ يرَ فَ وا بَنِي النّضِ اءُ ينَ جَ الّذِ

. مْ هِ سِ نْفُ نْ أَ مْ مِ نّوهُ ، مَ الً بَاطِ بًا وَ ذِ مْ كَ تُ جْ رِ جُ إنْ أُخْ رُ نَخْ ، وَ مْ تُ وتِلْ قُ
} (الحشر ١٨/٥٩)  دٍ تْ لِغَ مَ دَّ ا قَ سٌ مَ رْ نَفْ نْظُ تَ لْ وا الله وَ قُ وا اتَّ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ {يَا أَ

. ةِ يَامَ قِ مِ الْ تْ لِيَوْ لَ مِ ا عَ ولُ مَ يَقُ



تفسري القرآن يف مغازي الواقدي

٩١

ولُ  يَقُ  (١٩/٥٩ (الحشر   { مْ هُ سَ نْفُ أَ مْ  نْساهُ أَ فَ الله  وا  نَسُ ينَ  الَّذِ كَ ونُوا  تَكُ ال  {وَ
ا. يْرً مْ خَ هِ سِ نْفُ َ وا ألِ لُ مَ الَى أَنْ يَعْ مْ اللهُ تَعَ هُ لّ أَضَ الَى فَ رِ اللهِ تَعَ كْ نْ ذِ وا عَ ضُ رَ أَعَ

يدُ (الحشر ٢٣/٥٩).٩٨ هِ } الشّ نُ يْمِ هَ ، و}الْمُ رُ اهِ } الظّ وسُ دُّ الَ {الْقُ قَ وَ

د عِ وْ رِ الْمَ ةُ بَدْ وَ زْ غَ
بْنُ  ى  وسَ مُ وَ  ، يّ ارِ نْصَ َ األْ رٍو  مْ عَ بْنُ  دُ  مّ حَ مُ وَ  ، انَ ثْمَ عُ بْنُ  اكُ  حّ الضّ ثَنِي  دّ حَ
 ، ةَ بْرَ دِ بْنِ أَبِي سَ مّ حَ بْدِ اللهِ بْنِ مُ رِ بْنُ عَ أَبُو بَكْ ، وَ ارِثِ يمَ بْنِ الْحَ اهِ دِ بْنِ إبْرَ مّ حَ مُ
بْدِ اللهِ بْنِ  دُ بْنُ عَ مّ حَ مُ ، وَ رٍ فَ عْ بْدُ اللهِ بْنُ جَ عَ ، وَ رٍ شَ عْ أَبُو مَ ، وَ دٍ اشِ رُ بْنُ رَ مَ عْ مَ وَ
 ، لٍ هْ يَى بْنِ سَ دُ بْنُ يَحْ مّ حَ مُ ، وَ بِيبَةَ ابْنُ أَبِي حَ ، وَ رٍ فَ عْ يدِ بْنُ جَ مِ بْدُ الْحَ عَ ، وَ لِمٍ سْ مُ
ا  وا: لَمّ الُ ، قَ مّ مْ أُسَ دْ حدثني بطائفة من هذا الحديث، وغيرهم ممن لَ لّ قَ كُ وَ
اءُ  رَ فْ الصّ رٌ  بَدْ مْ  نَكُ يْ بَ وَ نَا  نَ يْ بَ دٌ  عِ وْ مَ  : نَادَ دٍ  أُحُ مَ  يَوْ فَ  رِ يَنْصَ أَنْ  يَان  فْ سُ أَبُو  ادَ  أَرَ
 :t ِاب طّ رَ بْنِ الْخَ مَ ولُ اللهِ r لِعُ سُ الَ رَ قَ . فَ تِلُ تَ قْ نَ تَقِي فِيهِ فَ ، نَلْ لِ وْ أْسَ الْحَ رَ

.... اءَ اللهُ مْ إنْ شَ لْ نَعَ قُ
دَ  عِ وْ الْمَ رَ  بَدْ ت  دْ هِ شَ  : ادُ دَ قْ الْمِ الَ  قَ  : الَ قَ بِيهِ  أَ نْ  عَ  ، يْدٍ زَ بْنُ  لِيّ  عَ ثَنِي  دّ حَ فَ
بَا  أَ إنّ  مّ  ثُ ا.  يْدً كَ قَ  لْ يَ مْ  لَ فَ ا،  عً اجِ رَ وَ بًا  اهِ ذَ ا  هَ رَ هْ ظَ بُ  كَ أَرْ  ، ةً بْحَ سُ ي  سِ رَ فَ لَى  عَ
ابَ  حَ أَصْ لَ  ذُ يَخْ نْ  َ ألِ ودٍ  عُ سْ مَ بْنَ  يْمَ  عَ نُ نَا  ثْ بَعَ دْ  قَ  ، يْشٍ رَ قُ رَ  شَ عْ مَ يَا   : الَ قَ يَانَ  فْ سُ
مّ  يْنِ ثُ تَ لَ يْ ةً أَوْ لَ لَ يْ يرُ لَ نَسِ نُ فَ جُ نَحْ رُ نْ نَخْ لَكِ ، وَ دٌ اهِ وَ جَ هُ وجِ وَ رُ نْ الْخُ دٍ عَ مّ حَ مُ
 ، جْ رُ يَخْ مْ  لَ هُ  نّ َ ألِ نَا  عْ جَ رَ فَ نَا  جْ رَ خَ نّا  أَ هُ  غَ بَلَ جْ  رُ يَخْ مْ  لَ دٌ  مّ حَ مُ انَ  كَ إِنْ  فَ  ، عُ جِ نَرْ

٩٨  الواقدي، املغازي، ١، ٣٨٠-٣٨٣.
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نَا  لِحُ يُصْ الَ  وَ بٍ  دْ جَ امُ  عَ ا  ذَ هَ أَنّ  نَا  رَ هَ أَظْ جَ  رَ خَ انَ  كَ إِنْ  وَ يْهِ،  لَ عَ نَا  لَ ا  ذَ هَ ونُ  يَكُ فَ
مْ  هُ عَ مَ وَ انِ  فَ لْ أَ مْ  هُ وَ  ، يْشٍ رَ قُ فِي  جَ  رَ خَ فَ أَيْت.  رَ ا  مَ مْ  نَعَ وا:  الُ قَ  . بٍ شْ عُ امُ  عَ إالّ 
امُ  نَا إالّ عَ لِحُ وا، الَ يُصْ عُ جِ : ارْ الَ مّ قَ ٩٩ ثُ نّةَ جَ ا إلَى مَ وْ تّى انْتَهَ ا، حَ سً رَ ونَ فَ سُ مْ خَ
امُ  عَ ا  ذَ هَ مْ  كُ امَ عَ إِنّ  وَ  ، بَنَ اللّ فِيهِ  بُ  رَ نَشْ وَ رَ  جَ الشّ فِيهِ  ى  عَ نَرْ  ، اقٍ يْدَ غَ بٍ  صْ خِ
 ، يقِ وِ يْشَ السّ يْشَ جَ لِكَ الْجَ ةَ ذَ كّ لُ مَ ى أَهْ مّ سَ وا. فَ عُ جِ ارْ عٌ فَ اجِ إِنّي رَ ، وَ بٍ دْ جَ

... يقَ وِ بُونَ السّ رَ وا يَشْ جُ رَ : خَ ونَ ولُ يَقُ
ةَ  يَ اآلْ  { مْ لَكُ وا  عُ مَ جَ دْ  قَ النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  مُ  لَهُ قالَ  ينَ  {الَّذِ  :U اللهُ  لَ  نْزَ أَ وَ

١٠٠. ودٍ عُ سْ يْمَ بْنَ مَ عَ نِي نُ (آل عمران ١٧٣/٣)، يَعْ

اعِ قَ اتِ الرّ ةُ ذَ وَ زْ غَ
جَ  رَ ١٠١، خَ بَيَاضٌ ادٌ وَ وَ سَ رٌ وَ مْ عٌ حُ قَ بَلٌ فِيهِ بُ هُ جَ نّ َ اعِ ألِ قَ اتِ الرّ يَتْ ذَ مّ ا سُ إِنّمَ فَ
ينَ  بَعِ أَرْ ةٍ وَ بْعَ أْسِ سَ لَى رَ مِ عَ رّ حَ نْ الْمُ نَ مِ وْ لَ رٍ خَ شْ بْتِ لِعَ ةَ السّ لَ يْ ولُ اللهِ r لَ سُ رَ
سَ  مْ خَ ابَ  غَ وَ مِ  رّ حَ الْمُ نْ  مِ يْنَ  بَقَ سٍ  مْ لِخَ دِ  حَ َ األْ مَ  يَوْ ا١٠٢  ارً رَ صِ مَ  دِ قَ وَ ا.  رً هْ شَ

.... ةَ رَ شْ عَ
ص   ،٧ ج  البلدان،  الظهران (معجم  مر  بناحية  مكة  من  يسرية  أميال  عىل  موضع  جمنة:    ٩٩

.(٣٨٩
١٠٠  الواقدي، املغازي، ١، ٣٨٤-٣٨٩.

١٠١  زاد السهييل عىل ذلك فقال: سميت ذات الرقاع ألهنم رقعوا فيها راياهتم، ويقال ذات 
الرقاع شجرة بذلك املوضع يقال هلا ذات الرقاع (الروض األنف، ج ٢، ص ١٨١).

١٠٢  رصار: بئر قديمة عىل ثالثة أميال من املدينة تلقاء حرة وأقم (معجم ما استعجم، ص 
.(٦٠١
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٩٣

ةٌ  يَ ارِ بْيِ جَ انَ فِي السّ كَ ، وَ ةً وَ مْ نِسْ الّهِ حَ ابَ فِي مَ دْ أَصَ وكان رسول الله r قَ
ةِ  ينَ دِ الْمَ إلَى  ا  عً اجِ رَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ فَ  رَ انْصَ ا  مّ لَ فَ ا،  بّهَ يُحِ ا  هَ جُ وْ زَ انَ  كَ ةٌ  يئَ ضِ وَ
ا، أَوْ  دً مّ حَ يبَ مُ تّى يُصِ هِ حَ مِ وْ عُ إلَى قَ جِ الَ يَرْ ا، وَ دً مّ حَ بَن مُ لُ يَطْ ا لَ هَ جُ وْ لَفَ زَ حَ

. هُ تَ بَ احِ لّصُ صَ تَخَ ا، أَوْ تَ مً مْ دَ يقَ فِيهِ رِ هْ يُ
هُ  لَ بَ قْ تَ اسْ بٍ  عْ شِ فِي  لَ  نَزَ فَ  ، يحٍ رِ اتِ  ذَ ةَ  يّ شِ عَ هِ  يرِ سِ مَ فِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ نَا  يْ بَ فَ

؟ ةَ لَ يْ نَا اللّ ؤُ لَ لٌ يَكْ جُ نْ رَ : مَ الَ قَ فَ
اللهِ  ولَ  سُ رَ يَا  نُ  نَحْ  : االَ قَ فَ  ، رٍ بِشْ بْنُ  ادُ  بّ عَ وَ رٍ  يَاسِ بْنُ  ارُ  مّ عَ  ، نِ الَ جُ رَ امَ  قَ فَ
الَ  قَ ، فَ بِ عْ مِ الشّ لَى فَ نِ عَ الَ جُ لَسَ الرّ جَ ، وَ نُ كُ يحُ الَ تَسْ تْ الرّ لَ عَ جَ ك. وَ ؤُ لَ نَكْ
 : الَ ؟ قَ هُ رَ ينِي آخِ فِ تَكْ هُ فَ لَ فِيَك أَوّ بّ إلَيْك، أَنْ أَكْ يْلِ أَحَ : أَيّ اللّ بِهِ احِ ا لِصَ مَ هُ دُ أَحَ

. هُ لَ نِي أَوّ فِ اكْ
بُ  لُ يَطْ اللهِ  وّ  دُ عَ بَلَ  قْ أَ وَ لّي،  يُصَ بشر  بن  عبّاد  وقام   ، رٍ يَاسِ بْنُ  ارُ  مّ عَ امَ  نَ فَ
ا  ذَ مُ اللهُ إنّ هَ لَ : يَعْ الَ يبٍ قَ رِ نْ قَ هُ مِ ادَ وَ أَ سَ ا رَ مّ لَ ، فَ يحُ نَتْ الرّ كَ دْ سَ قَ ةً وَ رّ غِ
رَ  بِآخَ اهُ  مَ رَ مّ  ثُ  ، هُ عَ ضَ وَ فَ هُ  عَ انْتَزَ فَ فِيهِ  هُ  عَ ضَ وَ فَ ا  مً هْ سَ هُ  لَ قَ  وّ فَ فَ  ! مِ وْ الْقَ  ١٠٣ بِيئَةُ رَ لَ
هِ  يْ لَ عَ بَ  لَ غَ ا  مّ لَ فَ  ، فِيهِ هُ  عَ ضَ وَ فَ الثّالِثَ  اهُ  مَ رَ مّ  ثُ  ، هُ عَ ضَ وَ فَ هُ  عَ انْتَزَ فَ فِيهِ  هُ  عَ ضَ وَ فَ
ا  مّ لَ فَ  ، ارٌ مّ عَ لَسَ  جَ فَ تَيْت!  أَ دْ  قَ فَ لِسْ  اجْ  : بِهِ احِ لِصَ الَ  قَ مّ  ثُ  ، دَ جَ سَ وَ عَ  كَ رَ مُ  الدّ
أَيْ   : ارٌ مّ عَ الَ  قَ فَ  . بِهِ وا  رُ نَذَ دْ  قَ مْ  نّهُ أَ لِمَ  عَ امَ  قَ دْ  قَ ا  ارً مّ عَ نّ  أَ ابِيّ  رَ عْ َ األْ  َأ رَ
ةٍ  ورَ سُ فِي  نْت  كُ  : الَ قَ بِهِ؟  ى  مَ رَ مٍ  هْ سَ لِ  أَوّ فِي  بِهِ  نِي  وقِظَ تُ نْ  أَ نَعَك  مَ ا  مَ ي،  أَخِ

١٠٣  الربيئة: الطليعة الذي حيرس القوم، يقال ربأ القوم إذا حرسهم (رشح أبى ذر، ص ٢٩٥).
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٩٤

نّي  الَ أَ لَوْ ا، وَ نْهَ غَ مِ رُ فْ تّى أَ ا حَ هَ عَ طَ قْ نْ أَ ت أَ هْ رِ كَ ، فَ فِ هْ ةُ الْكَ ورَ يَ سُ هِ ا وَ أهَ رَ قْ أَ
لَى  عَ تِيَ  أُ وْ  لَ وَ فْت  رَ انْصَ ا  مَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ بِهِ  نِي  رَ مَ أَ ا  رً ثَغْ يّعَ  أُضَ نْ  أَ يت  شِ خَ
نَا  نْدَ عِ ا  مَ هُ تُ بَ ثْ أَ وَ  : اقِدٍ وَ ابْنُ  الَ  قَ  . مٍ زْ حَ بْنُ  ةُ  ارَ مَ عُ يّ  ارِ نْصَ َ األْ  : الُ قَ يُ وَ ي.  سِ نَفْ

ياسر.١٠٤ بْنُ  ارُ  مّ عَ

١٠٤  الواقدي، املغازي، ١، ٣٩٥-٣٩٧.
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٩٥

الجزء الثاني

غزوة المريسيع١٠٥
 ، بَانَ عْ نْ شَ تَا مِ لَ يْنِ خَ تَ لَ يْ يْنِ لِلَ نَ ثْ مَ االِ ولُ اللهِ r يَوْ سُ جَ رَ رَ سٍ خَ مْ ةِ خَ نَ فِي سَ

. يْنِ تَ لَ يْ ا إالّ لَ رً هْ ابَ شَ غَ انَ وَ ضَ مَ لِ رَ الَ ةَ لِهِ ينَ دِ مَ الْمَ دِ قَ وَ

بَيّ رِ ابْنِ أُ نْ أَمْ انَ مِ ا كَ رُ مَ ذِكْ
اءٌ  وَ مَ هُ ، وَ بُ رْ تْ الْحَ عَ طَ دْ انْقَ يعِ قَ يْسِ رَ اءِ الْمُ لَى مَ ونَ عَ لِمُ سْ نَا الْمُ يْ بَ وا: فَ الُ قَ
وَ  هُ وَ  - نِيّ هَ الْجُ بَرٍ  وَ بْنُ  نَانُ  سِ بَلَ  أَقْ  ، هُ فُ نِصْ وِ  لْ الدّ فِي  جُ  رُ يَخْ ا  إنّمَ  ،١٠٦ نُونٌ ظَ
لَى  عَ ونَ  دُ يَجِ فَ  ، ونَ تَقُ يَسْ الِمٍ  سَ بَنِي  نْ  مِ يَانِ  تَ فَ هُ  عَ مَ وَ  - الِمٍ سَ بَنِي  فِي  لِيفٌ  حَ
يدٍ  عِ ا١٠٧ بْنُ سَ جَ هْ انَ جَ كَ ، وَ ارِ نْصَ َ األْ ينَ وَ رِ اجِ هَ نْ الْمُ رِ مِ كَ سْ نْ الْعَ ا مِ عً مْ اءِ جَ الْمَ
انَ  كَ ، وَ هُ لْوَ ا دَ جَ هْ لَى جَ أَدْ نَانٌ وَ لَى سِ دْ أَ ابِ t، فَ طّ رَ بْنِ الْخَ مَ ا لِعُ يرً يّ أَجِ ارِ فَ الْغِ
ا،  جَ هْ جَ وُ  لْ دَ وَ نَانٍ  سِ وُ  لْ دَ تْ  بَسَ تَ الْ فَ  ، بَرٍ وَ بْنِ  نَانِ  سِ إلَى  اءِ  قَ السّ بَ  رَ أَقْ ا  جَ هْ جَ

: نَانٌ الَ سِ . قَ بَرٍ نَانِ بْنِ وَ وُ سِ لْ يَ دَ هِ يْنِ وَ لْوَ  الدّ دَ تْ إحْ جَ رَ خَ فَ
أَنْ  إلَى  ا  عَ نَازَ تَ فَ لْوِي.  دَ إالّ  يَ  هِ ا  مَ اللهِ،  وَ ا:  جَ هْ جَ الَ  قَ فَ لْوِي.  دَ لْت:  قُ فَ
تْ  ثَارَ وَ  ١٠٨! جٍ رَ زْ خَ آلَ  يَا   : نَادَ فَ  ، مُ الدّ الَ  سَ فَ انًا  نَ سِ بَ  رَ فَضَ هُ  يَدَ ا  جَ هْ جَ عَ  فَ رَ

١٠٥  املريسيع: ماء خلزاعة بينه وبني الفرغ نحو يوم (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٣٧٣).
١٠٦  املاء الظنون: أ القليل (النهاية، جـ ٣، ص ٥٨).

١٠٧  هكذا ىف النسخ، ويقال أيضا جهجاه، كام ذكر ابن عبد الرب (االستيعاب، ص ٢٦٨).
١٠٨  وىف نسخة: «يا للخزرج».
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٩٦

نَادِي  يُ لَ  عَ جَ وَ ابِي،  حَ أَصْ زَ  جَ أَعْ وَ بًا  رَ هَ ا  جَ هْ جَ نِي  زَ جَ أَعْ وَ  : نَانٌ سِ الَ  قَ  . الُ جَ الرّ
ا. اعً رَ يْشٌ سِ رَ هِ قُ يْ تْ إلَ بَلَ قْ أَ ! فَ ةَ انَ نَ ! يَا آلَ كِ يْشٍ رَ : يَا آلَ قُ رِ كَ سْ فِي الْعَ

سُ  وْ َ األْ تْ  بَلَ قْ أَ فَ  : الَ قَ  . ارِ نْصَ َ بِاألْ يْت  نَادَ أَيْت  رَ ا  مَ أَيْت  رَ ا  مّ لَ فَ  : نَانٌ سِ الَ  قَ
تّى  حَ  ، ةٌ يمَ ظِ عَ ةٌ  نَ فِتْ ونَ  تَكُ أَنْ  يت  شِ خَ تّى  حَ حَ  الَ السّ وا  رُ هَ شَ وَ  ، جُ رَ زْ الْخَ وَ
بْته  رَ ضَ ا  إِذَ وَ  : نَانٌ سِ الَ  قَ قّك!  حَ كْ  تْرُ اُ  : ونَ ولُ يَقُ ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ نْ  مِ نَاسٌ  نِي  اءَ جَ
وِ  فْ ائِي بِالْعَ فَ لَ لَى حُ تَاتُ عَ فْ يعُ أَ تَطِ لْت الَ أَسْ عَ جَ : فَ نَانٌ الَ سِ ئًا. قَ يْ نِي شَ رْ رُ مْ يَضْ لَ
تَصّ  أَقْ أَوْ   r الله  ولِ  سُ رَ رِ  مْ بِأَ إالّ  و  فُ أَعْ أن  يأبون  مِي  وْ قَ وَ  ، ينَ رِ اجِ هَ الْمُ مِ  الَ لِكَ
امِتِ  الصّ بْنَ  ةَ  بَادَ عُ وا  مُ لّ كَ فَ ائِي،  فَ لَ حُ وا  مُ لّ كَ ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ إنّ  مّ  ثُ ا.  جَ هْ جَ نْ  مِ

.r ّبِي هُ إلَى النّ عْ فَ مْ أَرْ لَ لِكَ وَ كْت ذَ تَرَ ائِي فَ فَ لَ نِي حُ مَ لّ كَ ائِي، فَ فَ لَ نْ حُ ا مِ نَاسً وَ
 ، سٌ اعِ دَ ، وَ الِكٌ مَ ، وَ بَيّ : ابْنُ أُ ينَ افِقِ نَ نْ الْمُ ةٍ مِ رَ شَ ا فِي عَ الِسً بَيّ جَ انَ ابْنُ أُ كَ وَ
بْدُ اللهِ بْنُ  عَ ، وَ يْتِ يْدُ بْنُ اللّصَ زَ ، وَ يْرٍ شَ تّبُ بْنُ قُ عَ مُ ، وَ يّ يْظِ سُ بْنُ قَ أَوْ ، وَ يْدٌ وَ سُ وَ
ا:  جَ هْ يَاحُ جَ هُ صِ غَ لَ بَ - فَ غَ دْ بَلَ غْ أَوْ قَ لُ بْ مْ يَ مٌ لَ الَ ، غُ مَ قَ يْدُ بْنُ أَرْ مِ زَ وْ فِي الْقَ تَلَ -وَ بْ نَ
عَ  مِ سَ هِ وَ مِ الَ نْ كَ رَ مِ هَ ا ظَ مّ انَ مِ كَ ا، وَ يدً دِ بًا شَ ضَ بَيّ غَ بَ ابْنُ أُ ضِ غَ ! فَ يْشٍ رَ يَا آلَ قُ
ا  ذَ هِي هَ جْ ا لِوَ هً ارِ نْت لَكَ اللهِ، إنْ كُ ! وَ ةً لّ ذَ مِ مَ يَوْ الْ أَيْت كَ ا رَ اللهِ، مَ : وَ الَ هُ أَنْ قَ نْ مِ
نَا.  تَ نّ وا مِ رُ أَنْكَ نَا، وَ دِ ونَا فِي بَلَ اثَرُ كَ ونَا وَ رُ دْ نَافَ ا، قَ وهَ لُ عَ دْ فَ بُونِي! قَ لَ مِي غَ وْ نْ قَ لَكِ وَ
بَك  لْ كَ نْ  مّ «سَ ائِلُ  قَ الْ الَ  قَ ا  مَ كَ إالّ  هِ  ذِ هَ يْشٍ  رَ قُ  ١٠٩ بِيبُ الَ جَ وَ نَا  رْ صِ ا  مَ اللهِ،  وَ
تَفَ  ا هَ تِفُ بِمَ ا يَهْ اتِفً عَ هَ مَ بْلَ أَنْ أَسْ وتُ قَ أَمُ نَنْت أَنّي سَ دْ ظَ قَ اللهِ، لَ لْك» . وَ أْكُ يَ
١٠٩  اجلالبيب: لقب ملن كان أسلم من املهاجرين، لقبهم بذلك املرشكون، وأصل اجلالبيب األزر 
الغالظ، واحدها جلباب، وكانوا يلتحفون هبا فلقبوهم بذلك (رشح أبى ذر، ص ٣٣٣).
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نَا إلى المدينة  عْ جَ ئِنْ رَ اللهِ لَ . وَ رٌ يَ نّي غِ لِكَ مِ ونُ لِذَ ، الَ يَكُ رٌ اضِ أَنَا حَ ا وَ جَ هْ بِهِ جَ
ا  مَ ا  ذَ هَ  : الَ قَ فَ هِ  مِ وْ قَ نْ  مِ رَ  ضَ حَ نْ  مَ لَى  عَ بَلَ  أَقْ مّ  ثُ  ! لّ ذَ َ األْ ا  نْهَ مِ زّ  عَ َ األْ ن  رِجَ يُخْ لَ
مْ  الِكُ وَ مْ فِي أَمْ وهُ مُ تُ يْ آسَ ، وَ مْ لَكُ نَازِ وا مَ لُ نَزَ مْ فَ كُ دَ مْ بِالَ وهُ مُ تُ لْ لَ ، أَحْ مْ كُ سِ نْفُ مْ بِأَ تُ لْ عَ فَ
مْ  مّ لَ ، ثُ مْ كُ دِ رِ بِالَ يْ وا إلَى غَ لُ وّ تَحَ مْ لَ يكُ يْدِ مْ بِأَ تُ كْ سَ وْ أَمْ اللهِ، لَ ا وَ ا! أَمَ نَوْ تَغْ تّى اسْ حَ
مْ أغراضا للمنايا، فقتلتم دونه، فأيتمتم  كُ سَ مْ أَنَفْ تُ لْ عَ تّى جَ مْ حَ تُ لْ عَ ا فَ ا بِمَ وْ ضَ يَرْ
 ،r ّبِي هِ إلَى النّ لّ يثِ كُ دِ ا الْحَ ذَ مَ بِهَ قَ يْدُ بْنُ أَرْ امَ زَ قَ وا. فَ رُ ثُ كَ مْ وَ تُ لْ لَ قَ مْ وَ كُ دَ الَ أَوْ
 ، انَ ثْمَ عُ وَ  ، رٍ بَكْ -أَبَا  ارِ  نْصَ َ األْ وَ ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ نْ  مِ ابِهِ  حَ أَصْ نْ  مِ ا  رً نَفَ هُ  نْدَ عِ دُ  يَجِ فَ
. رَ بَ هُ الْخَ بَرَ أَخْ - فَ رٍ ادَ بْنَ بِشْ بّ عَ ، وَ لِيّ وْ سَ بْنَ خَ أَوْ ، وَ ةَ مَ لَ سْ دَ بْنَ مَ مّ حَ مُ ا، وَ دً عْ سَ وَ
 ، مُ الَ ولُ اللهِ r: يَا غُ سُ الَ رَ مّ قَ ، ثُ هُ هَ جْ رَ وَ يّ غَ تَ هُ وَ بَرَ ولُ اللهِ r خَ سُ هَ رَ رِ كَ فَ
ك!  عُ مْ أَ سَ طَ هُ أَخْ لّ عَ : لَ الَ . قَ هُ نْ ته مِ عْ مِ دْ سَ قَ اللهِ، لَ : الَ وَ الَ ! قَ هِ يْ لَ بْت عَ ضِ لّك غَ لَعَ
يَا  هُ  نْ مِ ته  عْ مِ سَ دْ  قَ لَ اللهِ،  وَ الَ   : الَ قَ يْك!  لَ عَ هَ  بّ شُ هُ  لّ عَ لَ  : الَ قَ  ! اللهِ نَبِيّ  يَا  الَ   : الَ قَ
ا  مَ إالّ  يثٌ  دِ حَ لِلنّاسِ  يْسَ  لَ وَ  ، بَيّ أُ ابْنُ  الَ  قَ ا  مَ رِ  كَ سْ الْعَ فِي  اعَ  شَ وَ  ! اللهِ ولَ  سُ رَ

: ونَ ولُ يَقُ مَ وَ الَ نّبُونَ الْغُ ؤَ ارِ يُ نْصَ َ نْ األْ طُ مِ هْ لَ الرّ عَ جَ ، وَ بَيّ الَ ابْنُ أُ قَ
عْت  طَ قَ وَ ت  لَمْ ظَ دْ  قَ وَ  ، لْ يَقُ مْ  لَ ا  مَ هِ  يْ لَ عَ ولُ  تَقُ مِك  وْ قَ دِ  يّ سَ إلَى  ت  دْ مَ عَ
جِ  رَ زْ انَ فِي الْخَ ا كَ : ووالله، مَ الَ ! قَ هُ نْ عْت مِ مِ دْ سَ قَ اللهِ لَ : وَ يْدٌ الَ زَ قَ ! فَ مَ حِ الرّ
نْ  ةَ مِ الَ قَ هِ الْمَ ذِ عْت هَ مِ وْ سَ اللهِ، لَ ، وَ بَيّ بْدِ اللهِ بْنِ أُ نْ عَ بّ إلَيّ مِ دٌ أَحَ احِ لٌ وَ جُ رَ
تّى  هِ حَ بِيّ لَى نَ الَى عَ لَ اللهُ تَعَ نْزِ و أَنْ يُ جُ رْ َ إِنّي ألَ ا إلى رسول الله r، وَ تهَ لْ قَ نَ أَبِي لَ
يْدٌ  لَ زَ عَ جَ لِي. وَ وْ يقَ قَ دِ ولُ اللهِ r تَصْ سُ  رَ يْرِي، أَوْ يَرَ مْ غَ اذِبٌ أَ نَا كَ وا أَ مُ لَ يَعْ
ولَ اللهِ،  سُ : يَا رَ ائِلٌ الَ قَ قَ يثِي! فَ دِ قُ حَ دّ ا يُصَ لَى نَبِيّك مَ لْ عَ نْزِ ، أَ مّ : اللهُ ولُ يَقُ
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 : الَ الُ قَ قَ يُ . وَ ةَ الَ قَ هِ الْمَ ذِ ولُ اللهِ r هَ سُ هَ رَ رِ كَ . فَ هِ أْسِ أْتِك بِرَ يَ لْ رٍ فَ ادَ بْنَ بِشْ بّ رْ عَ مُ
ثُ  دّ تَحَ : الَ يَ هُ نْ ضَ عَ رَ أَعْ بِيّ r، وَ الَ النّ قَ . فَ هِ أْسِ أْتِك بِرَ ، يَ ةَ مَ لَ سْ دِ بْنِ مَ مّ حَ لْ لِمُ قُ

. هُ ابَ حَ لُ أَصْ تُ قْ ا يَ دً مّ حَ النّاسُ أَنّ مُ
 ، مِ الَ الْغُ لَى  عَ هُ  دّ رَ وَ  r بِيّ  النّ لَ  وْ قَ وا  عُ مِ سَ ينَ  الّذِ ارِ  نْصَ َ األْ نْ  مِ رُ  فَ النّ امَ  قَ وَ
، إنْ كنت  بَابِ بَا الْحُ : يَا أَ لِيّ وْ سُ بْنُ خَ الَ أَوْ قَ ، وَ وهُ بَرُ أَخْ بَيّ فَ وا إلَى ابْنِ أُ اءُ جَ فَ
مْ  لَ نْت  كُ إِنْ  وَ بُك.  ذّ كَ يُ ا  مَ لَ  نْزِ يَ فَ هُ  دْ حَ تَجْ الَ  وَ لَك،  رْ  فِ تَغْ يَسْ بِيّ  النّ بِرْ  أَخْ فَ قلته 
لَفَ بِاللهِ  حَ ته. فَ لْ ا قُ ولِ اللهِ مَ سُ لِفْ لِرَ احْ هِ وَ يْ رْ إلَ تَذِ اعْ ولَ اللهِ فَ سُ أْتِ رَ هُ فَ لْ قُ تَ
: يَا  الَ قَ ولِ اللهِ r فَ سُ بَيّ أَتَى إلَى رَ مّ إنّ ابْنَ أُ ئًا. ثُ يْ لِكَ شَ نْ ذَ الَ مِ ا قَ يمِ مَ ظِ الْعَ

. تُبْ ةٌ فَ الَ قَ نْك مَ تْ مِ فَ لَ انَتْ سَ ، إنْ كَ بَيّ ابْنَ أُ
هِ  مِ وْ انَ فِي قَ كَ ! وَ ت بِهِ لّمْ الَ تَكَ ، وَ يْدٌ الَ زَ ا قَ لْت مَ ا قُ : مَ لِفُ بِاللهِ لَ يَحْ عَ جَ فَ

. نّ وءُ الظّ نّ بِهِ سُ ظَ انَ يُ كَ ، وَ قَ دَ دْ صَ هُ قَ نّ نّ أَ ظَ انَ يُ كَ ا، فَ يفً رِ شَ
بْنِ  رَ  مَ عُ نْ  عَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، مَ لَ أَسْ بْنِ  يْدِ  زَ نْ  عَ  ، دٍ عْ سَ بْنُ  امُ  شَ هِ ثَنِي  دّ حَ فَ
 ، يْرَ ولُ اللهِ r السّ سُ عَ رَ رَ انَ أَسْ ا كَ بَيّ مَ لِ ابْنِ أُ وْ نْ قَ انَ مِ ا كَ : لَمّ الَ ، قَ ابِ طّ الْخَ
يّ  لَ تَبَسَ عَ احْ ي، فَ سِ رَ لَى فَ ومُ عَ ته يَقُ رْ أْجَ تَ يرٌ اسْ عِي أَجِ انَ مَ كَ ، وَ هُ عَ ت مَ عْ رَ أَسْ وَ
بِ  ضَ نْ الْغَ ا بِي مِ أَ مَ رَ اءَ وَ ا جَ مّ لَ ، فَ اءَ تّى جَ هُ حَ رُ نْتَظِ يقِ أَ رِ لَى الطّ هُ عَ فْت لَ قَ وَ فَ
رٌ  انَ فِي النّاسِ أَمْ دْ كَ هُ قَ إِنّ لِك، فَ سْ لَى رِ ، عَ لُ جُ ا الرّ يّهَ : أَ الَ قَ عَ بِهِ، فَ قَ أَنْ أَقَ فَ أَشْ

: رُ مَ الَ عُ . قَ بَيّ ةِ ابْنِ أُ الَ قَ ثْنِي بِمَ دّ حَ ك، فَ دِ نْ بَعْ مِ
دُ  يْوِ يْمٌ أُسَ لَ هُ غُ نْدَ ةٍ، عِ رَ جَ ءِ شَ يْ ولَ الله r وهو في فَ سُ ئْت رَ تّى جِ بَلْت حَ قْ أَ فَ

ك. رَ هْ ي ظَ تَكِ أَنّك تَشْ ولَ اللهِ، كَ سُ لْت: يَا رَ قُ ، فَ هُ رَ هْ زُ ظَ مِ يَغْ
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بَ  رِ نْ لِي أَنْ أَضْ ولَ اللهِ، إِيذَ سُ لْت: يَا رَ قُ . فَ ةَ لَ يْ ةُ اللّ اقَ تْ بِي النّ مَ حّ : تَقَ الَ قَ فَ
 ، مْ نَعَ  : الَ قَ ؟  الً اعِ فَ كنت  أو   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  . تِهِ الَ قَ مَ فِي  بَيّ  أُ ابْنِ  قَ  نُ عُ
 ، ةٌ ثِيرَ بَ كَ ثْرِ هُ آنُفٌ بِيَ تْ لَ دَ عِ رْ ُ الَ رسول الله r: إذا ألَ ! قَ قّ ثَك بِالْحَ الّذِي بَعَ وَ

لْت: . قُ وهُ لُ تَ لِهِ قَ تْ تهمْ بِقَ رْ وْ أَمَ لَ
أَنّ  النّاسُ  ثُ  دّ تَحَ يَ الَ   : الَ قَ  . هُ لُ تُ قْ يَ ةَ  مَ لَ سْ مَ بْنَ  دَ  مّ حَ مُ رْ  مُ فَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا 

. مْ : نَعَ الَ . قَ يلِ حِ رْ النّاسَ بِالرّ مُ لْت: فَ قُ ، فَ الَ . قَ هُ ابَ حَ تَلَ أَصْ ا قَ دً مّ حَ مُ
 r ِولِ الله سُ رِ إالّ بِرَ كَ سْ لُ الْعَ رْ أَهْ عُ مْ يَشْ : لَ الُ قَ يُ يلِ فى الناس. وَ حِ نْت بِالرّ أَذّ فَ
تّى  حَ وحُ  يَرُ الَ  انَ  كَ وَ  ، يدٍ دِ شَ رّ  حَ فِي  انُوا  كَ وَ اءِ،  وَ صْ الْقَ تِهِ  لَ احِ رَ لَى  عَ عَ  لَ طَ دْ  قَ
هُ  يَ قِ نْ لَ لَ مَ انَ أَوّ كَ . فَ ةِ اعَ لَ فِي تِلْكَ السّ حَ بَيّ رَ رُ ابْنِ أُ بَ هُ خَ اءَ ا جَ هُ لَمّ نّ ، إالّ أَ دَ بْرِ يُ
 :r ِولُ الله سُ الَ رَ قَ ! فَ ةُ اللهِ مَ حْ رَ بِيّ وَ ا النّ يْك أَيّهَ لَ مُ عَ الَ : السّ الَ قَ ، فَ ةَ بَادَ دُ بْنُ عُ عْ سَ
نْت  كُ ا  مَ ةٍ  رَ نْكَ مُ ةٍ  اعَ سَ فِي  لْت  حَ رَ دْ  قَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : الَ قَ فَ  ! مُ الَ السّ يْك  لَ عَ وَ
نَا-  نْدَ عِ بَتُ  ثْ أَ وَ  هُ وَ  : اقِدٍ وَ ابْنُ  الَ  رٍ -قَ يْ ضَ حُ بْنُ  يْدُ  أُسَ هُ  يَ قِ لَ الُ  قَ يُ وَ ا!  فِيهَ لُ  حَ تَرْ
الَ  قَ فَ ا!  فِيهَ وحُ  تَرُ نْت  كُ ا  مَ ةٍ  رَ نْكَ مُ ةٍ  اعَ سَ فِي  ت  جْ رَ خَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : الَ قَ فَ
ولَ  سُ بٍ يَا رَ احِ : أَيّ صَ الَ ؟ قَ مْ بُكُ احِ الَ صَ ا قَ مْ مَ كُ غْ لُ بْ ولُ الله r: أو لم يَ سُ رَ

! لّ ذَ َ ا األْ نْهَ زّ مِ عَ َ جَ األْ رَ ةِ أَخْ ينَ دِ عَ إلَى الْمَ جَ هُ إنْ رَ نّ مَ أَ عَ ، زَ بَيّ : ابْنُ أُ الَ اللهِ؟ قَ
 ، زّ عَ َ األْ أَنْتَ  وَ لّ  ذَ َ األْ وَ  هُ فَ ئْت،  شِ إنْ  هُ  جُ رِ تُخْ اللهِ  ولَ  سُ رَ يَا  نْتَ  أَ فَ  : الَ قَ

. نِينَ مِ ؤْ مُ لِلْ لَك وَ هِ وَ ةُ لِلّ زّ الْعِ وَ
هُ  مَ وْ قَ إِنّ  وَ بِك،  اللهُ  اءَ  جَ دْ  قَ لَ فوالله  به  ارفق  الله،  رسول  يَا   : الَ قَ مّ  ثُ
دْ  ، قَ ودِيّ يَهُ عَ الْ نْدَ يُوشَ ةٌ عِ دَ احِ ةٌ وَ زَ رَ مْ إالّ خَ يْهِ لَ يَتْ عَ ا بَقِ ، مَ زَ رَ هُ الْخَ ونَ لَ مُ نَظّ يُ لَ
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ا  ذَ هَ لَى  عَ بِك  اللهُ  اءَ  جَ فَ  ، وهُ جُ تَوّ لِيُ ا  يْهَ إلَ مْ  تِهِ اجَ بِحَ تِهِ  فَ رِ عْ لِمَ ا  فِيهَ مْ  بِهِ  ١١٠ بَ أَرّ
. هُ كَ لْ هُ مُ تْ بَ لَ دْ سَ  إالّ قَ ا يَرَ مَ ، فَ يثِ دِ الْحَ

ارِضُ  عَ يُ مَ  قَ أَرْ ابن  وزيد  ذلك،  هِ  مِ يَوْ نْ  مِ يرُ  يَسِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ نَا  يْ بَ فَ  : الَ قَ
هُ  تَ لَ احِ رَ ثّ  تَحِ يَسْ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ وَ  ، يرِ سِ الْمَ فِي  هُ  هَ جْ وَ يهِ  رِ يُ تِهِ،  لَ احِ بِرَ  r بِيّ  النّ
إن  إالّ  وَ  هُ ا  مَ فَ  : مَ قَ أَرْ بْنُ  يْدُ  زَ الَ  قَ  . يُ حْ الْوَ هِ  يْ لَ عَ لَ  نَزَ إذْ   ، يْرِ السّ فِي  ذّ  غِ مُ وَ  هُ فَ
تّى  حَ تِهِ  لَ احِ رَ ا  يَدَ لُ  ثْقُ تَ وَ  ، هُ بِينُ جَ قُ  رَ يَعْ وَ اءُ  حَ رَ بُ الْ هُ  ذُ أْخُ تَ  r الله  رسول  رأيت 
ى إليه، ورجوت أن يكون ينزل  ولَ اللهِ r يُوحَ سُ فْت أَنّ رَ رَ ا، عَ هَ لُ نْقُ ادَ يَ ا كَ مَ
ذَ  أَخَ فَ  ،r اللهِ  ولِ  سُ رَ نْ  عَ يَ  رّ سُ فَ  : مَ قَ أَرْ بْنُ  يْدُ  زَ الَ  قَ بَرِي.  خَ يقُ  دِ تَصْ هِ  يْ لَ عَ
وَ  هُ اءِ، وَ مَ ا إلَى السّ هَ عُ فَ يَرْ دِي وَ عَ قْ نْ مَ عْت مِ تَفَ تّى ارْ تِي حَ لَ احِ لَى رَ نَا عَ أَ نِي وَ ذُ بِأُ
ةُ  ورَ بَيّ السّ لَ فِي ابْنِ أُ نَزَ يثَك! وَ دِ قَ اللهُ حَ دّ صَ ، وَ مُ الَ نُك يَا غُ ذُ تْ أُ فَ : وَ ولُ يَقُ

...} (المنافقون ١/٦٣-١١) ونَ نافِقُ كَ الْمُ هُ {إِذا جاءَ دَ حْ ا وَ هَ رِ ا إلَى آخِ لِهَ نْ أَوّ مِ
عْت  مِ : سَ الَ ، قَ يجٍ دِ افِعِ بْنِ خَ نْ رَ بِيهِ، عَ نْ أَ ، عَ يْرِ رَ يْدُ اللهِ بْنُ الْهُ بَ ثَنِي عُ دّ حَ فَ
ولَ  سُ : إِيتِ رَ آنُ رْ قُ لَ فِيهِ الْ نْزِ بْلَ أَنْ يَ بَيّ قَ بْنِ أُ ئِذٍ الِ مَ ولُ يَوْ امِتِ يَقُ ةَ بْنَ الصّ بَادَ عُ
اللهِ  وَ ا  أَمَ  : ةُ بَادَ عُ ولُ  يَقُ ا.  رِضً عْ مُ هُ  أْسَ رَ وِي  يَلْ يْته  أَ رَ فَ  : الَ قَ لَك.  رْ  فِ تَغْ يَسْ اللهِ، 

. لّى بِهِ آنٌ يُصَ رْ ك قُ أْسِ لَن فِي لَيّ رَ نْزِ يُ لَ
ابن  الوليد  بْنِ  ةَ  بَادَ عُ نْ  عَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، يّ رِ فَ الظّ دٍ  مّ حَ مُ بْنُ  ونُسُ  يُ ثَنِي  دّ حَ وَ
احَ  رَ ةَ  يّ شِ عَ بَيّ  أُ بْنِ  اللهِ  بْدِ  بِعَ امِتِ  الصّ بْنُ  ةُ  بَادَ عُ رّ  مَ  : الَ قَ  ، امِتِ الصّ بْنِ  ةَ  بَادَ عُ
مْ  لّ سَ يُ مْ  لَ فَ ونَ  افِقُ نَ الْمُ ةُ  ورَ سُ  r بِيّ  النّ لَى  عَ لَ  نَزَ دْ  قَ وَ  ، يعِ يْسِ رَ الْمُ نْ  مِ  r بِيّ  النّ

١١٠  أرب هبم: اشتد (القاموس املحيط، جـ ١، ص ٣٦).
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دْ  رَ قَ مْ َ ا األْ ذَ : إنّ هَ بَيّ الَ ابْنُ أُ قَ يْهِ، فَ لَ مْ عَ لّ سَ مْ يُ لَ لِيّ فَ وْ سُ بْنُ خَ رّ أَوْ مّ مَ يْهِ، ثُ لَ عَ
آنِ  رْ قُ الْ نْ  مِ لَ  نَزَ ا  بِمَ وَ  ، نَعَ صَ ا  بِمَ اهُ  تَ بَكَ وَ اهُ  بَ نّ أَ فَ هِ  يْ إلَ ا  عَ جَ رَ فَ يْه١١١ِ.  لَ عَ ا  مَ تُ ْ األَ تَمَ
مَ  لَ تّى أَعْ ا حَ بَدً نْك أَ بُ عَ ذِ : الَ أَكَ ولُ لِيّ يَقُ وْ سُ بْنُ خَ لَ أَوْ عَ جَ يثِهِ، وَ دِ ابًا لِحَ ذَ إكْ
هُ  ومُ مَ نَلُ قَ يْدِ بْنِ أَرْ لَى زَ نَا عَ لْ بَ قْ بْت إلَى اللهِ، إنّا أَ تُ هِ وَ يْ لَ ا أَنْتَ عَ كْت مَ دْ تَرَ أَنْ قَ
يثِ  دِ حَ يقِ  دِ بِتَصْ آنُ  رْ قُ الْ لَ  نَزَ تّى  حَ مِك»  وْ قَ نْ  مِ لٍ  جُ رَ لَى  عَ بْت  ذَ هُ «كَ لَ ولُ  نَقُ وَ

ا!١١٢ بَدً ودُ أَ : الَ أَعُ ولُ بَيّ يَقُ يثِك. وجعل بن أُ دِ ابِ حَ ذَ إِكْ يْدٍ وَ زَ

ِفْكِ ابِ اإلْ حَ أَصْ ةَ c وَ ائِشَ رُ عَ ذِكْ
ابن  عباد  عن  معمر،  بن  عيسى  نْ  عَ  ، بّادٍ عَ بْنِ  يَى  يَحْ بْنُ  وبُ  قُ يَعْ ثَنِي  دّ حَ
غروة  فى  يثَك  دِ حَ هُ  مّ أُ يَا  ثِينَا  دّ حَ  :c ةَ  ائِشَ لِعَ لْت  قُ  ، الَ قَ رِ  يْ بَ الزّ بْنِ  اللهِ  بْدِ  عَ
عَ  رَ رٍ أَقْ فَ جَ فِي سَ رَ ا خَ انَ إذَ ولَ اللهِ r كَ سُ ي، إنّ رَ : يَا ابْنَ أَخِ الَتْ . قَ يعِ يْسِ رَ الْمُ
الَ  رٍ وَ فَ هُ فِي سَ قَ ارِ فَ بّ أَالّ أُ انَ يُحِ كَ ا، وَ جَ بِهَ رَ ا خَ هَ مُ هْ جَ سَ رَ نّ خَ هُ تُ يّ أَ ائِهِ، فَ بَيْنَ نِسَ

 : ولُ فَ إذْ يَقُ بَا يُوسُ ثْالً إالّ أَ دُ لِي مِ ا أَجِ اللهِ مَ ... وَ رٍ ضَ حَ
ا  مَ لى  عَ تَعانُ  سْ الْمُ الله  وَ يلٌ  مِ جَ رٌ  بْ فَصَ راً  أَمْ مْ  كُ سُ نْفُ أَ مْ  لَكُ لَتْ  وَّ سَ {بَلْ 
نْ  مِ تَدِي  أَهْ ا  مَ وَ  ، وبَ قُ يَعْ رُ  كْ ذِ نِي  رُ ضُ يَحْ ا  مَ اَلله  وَ  (١٨/١٢ (يوسف   { ونَ فُ تَصِ
مُ  لَ اَللهُ يَعْ لْت: وَ قُ ي وَ اشِ لَى فِرَ عْت عَ جَ طَ اضْ لْت فَ وّ مّ تَحَ . ثُ نَا فِيهِ يْظِ الّذِي أَ الْغَ
مُ  لَ ا أَعْ مَ رٍ t: فَ الَ أَبُو بَكْ قَ تِي. فَ اءَ ئَنِي اللهُ بِبَرَ بَرّ ةٌ أَنْ يُ اثِقَ نَا بِاللهِ وَ أَ ، وَ يئَةٌ أَنّي بَرِ
نَا  ا قِيلَ لَ اللهِ، مَ . وَ رٍ لَى آلِ أَبِي بَكْ لَ عَ خَ ا دَ مْ مَ يْهِ لَ لَ عَ خَ بِ دَ رَ نْ الْعَ لَ بَيْتٍ مِ أَهْ

١١١  أ تساعدا واجتمعا عليه (النهاية، جـ ٤، ص ١٠٥).
١١٢  الواقدي، املغازي، ١، ٤٠٤؛ ٢، ٤١٥-٤٢٠.
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١٠٢

 ! مِ الَ ِسْ نَا فِي اإلْ الُ لَ قَ يُ ئًا، فَ يْ هُ شَ عُ لَ الَ نَدَ دُ اللهَ وَ بُ يْثُ الَ نَعْ ةِ حَ لِيّ اهِ ا فِي الْجَ ذَ هَ
اللهِ الَ  ي: «وَ سِ لْت فِي نَفْ قُ بَرْت فَ تَعْ اسْ : فَ الَتْ بًا. قَ ضَ غْ يّ أَبِي مُ لَ بَلَ عَ أَقْ : وَ الَتْ قَ
رَ  غَ أَصْ ي وَ سِ رَ فِي نَفْ قَ نْت أَحْ نَا كُ َ اَيْمُ اللهِ ألَ ا» ، وَ بَدً مْ أَ تُ رْ كَ ا ذَ مّ أَتُوبُ إلَى اللهِ مِ
و أَنْ  جُ نْت أَرْ دْ كُ نْ قَ لَكِ ، وَ مْ تِهِ الَ نْ أَنْ ينزل فىّ قرآن يقرأه النّاسُ فِي صَ نًا مِ أْ شَ
تِي،  اءَ نْ بَرَ مُ مِ لَ ا يَعْ نّي بِهِ لِمَ مْ اللهُ عَ هُ بُ ذّ كَ ئًا يُ يْ هِ شَ مِ ولُ اللهِ r فِي نَوْ سُ  رَ يَرَ

نْته! قالت: نَ ا ظَ اللهِ مَ الَ وَ ، فَ آنٌ رْ ا قُ مّ أَ ا، فَ بَرً بِرُ خَ أَوْ يُخْ
يْتِ  بَ لِ الْ نْ أَهْ دٌ مِ جَ أَحَ رَ الَ خَ هِ، وَ لِسِ جْ نْ مَ ولُ اللهِ r مِ سُ حَ رَ ا بَرِ فوالله، مَ
ةٌ  ادَ سَ تْ وِ عَ مِ جُ بِهِ وَ يَ بِثَوْ جّ سُ : فَ الَتْ . قَ اهُ شَ انَ يَغْ ا كَ رِ اللهِ مَ نْ أَمْ اهُ مِ شَ تّى يَغْ حَ
بِهِ  ت  رِحْ فَ دْ  قَ لَ فوالله  رأيت  ما  رأيت  حين  نَا  أَ ا  مّ أَ فَ  ، هِ أْسِ رَ تَ  تَحْ مٍ  أَدَ نْ  مِ
ا أبوا فو الذي  أَمّ : وَ الَتْ الِمٍ لِي. قَ رُ ظَ يْ الَى غَ أَنّ اللهَ تَعَ ، وَ يئَةٌ ت أَنّي بَرِ لِمْ عَ وَ
تِيَ  أْ ا أَنْ يَ قً رَ ا فَ مَ هُ سُ نْفُ ن أَ جَ رُ تَخْ نَنْت لَ تّى ظَ بِيّ r حَ نْ النّ يَ عَ رّ ا سُ هِ مَ ي بِيَدِ سِ نَفْ

. الَ النّاسُ ا قَ يقُ مَ قِ نْ اللهِ تَحْ رٌ مِ أَمْ
ثْلُ  مِ هُ  نْ مِ رُ  دّ تَحَ يَ لَ هُ  إِنّ وَ  ، كُ حَ يَضْ وَ  هُ وَ هِ  هِ جْ وَ نْ  عَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ فَ  شَ كَ مّ  ثُ
دْ  قَ اللهَ  إنّ   ، ةُ ائِشَ عَ «يَا  قالها  كلمة  ل  أوّ فكانت  جبينه،  يمسح  وَ  هُ وَ  ، انِ مَ الْجُ
 . ولِ اللهِ سُ ي: قومِي إلَى رَ الَتْ أُمّ قَ يّ وَ بَوَ نْ أَ يَ عَ رّ سُ : وَ الَتْ تَك» . قَ اءَ لَ بَرَ نَزَ أَ

ك. دِ مْ دِ اللهِ الَ بِحَ مْ ومُ إالّ بِحَ اللهِ، الَ أَقُ لْت: وَ قُ فَ
لَ اللهُ هذه اآلية:  نْزَ أَ فَ

 .(١١/٢٤ (النور  ةَ  يَ اآلْ  { وهُ بُ سَ تَحْ الَ  مْ  نْكُ مِ ةٌ  بَ صْ عُ ِفْكِ  بِاإلْ جاؤُ  ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
دَ  مِ حَ فَ رِ  بَ نْ الْمِ لَى  عَ دَ  عِ فَصَ ا  ورً رُ سْ مَ النّاسِ  إلَى   r اللهِ  ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ فَ  : الَتْ قَ
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١٠٣

 . ةَ ائِشَ عَ ةِ  اءَ بَرَ فِي  هِ  يْ لَ عَ لَ  نَزَ ا  بِمَ مْ  يْهِ لَ عَ تَالَ  مّ  ثُ  ، هُ لُ أَهْ وَ  هُ ا  بِمَ هِ  يْ لَ عَ ثْنَى  أَ وَ اللهَ 
بْدُ اللهِ بْنُ  } عَ هُ بَرَ لّى كِ انَ {الّذِي تَوَ كَ ، وَ دّ ولُ اللهِ r الْحَ سُ مْ رَ بَهُ رَ : فَضَ الَتْ قَ
إنّ  الُ  قَ يُ وَ  : اللهِ بْدِ  عَ أَبُو  الَ  قَ  . ابِتٍ ثَ ابن  ان  وحسّ أثاثة،  بْنُ  حُ  طَ مِسْ انَ  كَ وَ  ، بَيّ أُ

نَا. نْدَ بَتُ عِ ثْ وَ أَ هُ مْ وَ بْهُ رِ رسول الله r لم يَضْ
هُ اللهُ فِي  نَ عَ ةً لَ نَ صَ حْ ى مُ مَ نْ رَ : مَ ةِ يَ هِ اآلْ ذِ ولُ فِي هَ رٍ يَقُ يْ بَ يدُ بْنُ جُ عِ انَ سَ كَ وَ

. ةً اصّ نِينَ خَ مِ ؤْ مّ الْمُ ُ اكَ ألِ ا ذَ : إنّمَ الَ قَ . فَ ةِ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ الدّ
حَ  لَ فْ نْ أَ ، عَ يَانَ فْ ثَنِي ابْنُ أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أَبِي سُ دّ حَ فَ
ولُ النّاسُ فِي  ا يَقُ عُ مَ مَ : أَالَ تَسْ بِي أَيّوبَ َ الَتْ ألِ مّ أَيّوبَ قَ ، أَنّ أُ لَى أَبِي أَيّوبَ وْ مَ
 : الَتْ قَ ؟ فَ ةً ذلِكَ لَ اعِ مّ أَيّوبَ فَ نْتِ يَا أُ كُ ، أَفَ بُ ذِ لِكَ الْكَ ذَ : بَلَى، وَ الَ ؟ قَ ةَ ائِشَ عَ
كِ  ِفْ اإلْ لُ  أَهْ رَ  كَ ذَ وَ آنُ  رْ قُ الْ لَ  نَزَ ا  مّ لَ فَ نْك.  مِ رٌ  يْ خَ اللهِ  وَ ةُ  ائِشَ عَ فَ  : الَ قَ  . اللهِ وَ الَ 

الَى:  الَ اللهُ تَعَ قَ
ا  ذَ هَ وا  قالُ وَ يْراً  خَ مْ  هِ سِ نْفُ بِأَ ناتُ  مِ ؤْ الْمُ وَ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ نَّ  ظَ وهُ  مُ تُ عْ مِ سَ إِذْ  ال  {لَوْ
ا  إنّمَ الُ  قَ يُ وَ  ، أَيّوبَ مّ  ُ ألِ الَ  قَ ينَ  حِ أَيّوبَ  بَا  أَ نِي  يَعْ  (١٢/٢٤ (النور   { بِينٌ مُ إِفْكٌ 

. بٍ عْ بَيّ بْنُ كَ ا أُ الَهَ قَ
مّ  أُ نْ  عَ يَى.  يَحْ بْنِ  يمَ  اهِ إبْرَ نْ  عَ  ، انَ يْمَ لَ سُ بْنِ  اللهِ  بْدِ  عَ بْنُ  ةُ  جَ ارِ خَ ثَنِي  دّ حَ فَ
عُ  مَ تَسْ أَالَ   : بٍ عْ كَ بْنِ  بَيّ  ُ ألِ يلِ  فِ الطّ مّ  أُ الَتْ  قَ  : الَتْ قَ  ، بِيعٍ رَ بْنِ  دِ  عْ سَ بِنْتِ  دِ  عْ سَ
: أّ ذلك؟ قالت: ما يقولون. قال: هو والله  الَ ؟ قَ ةَ ائِشَ ولُ النّاسُ فِي عَ ا يَقُ مَ
نْك.  رٌ مِ يْ اللهِ خَ يَ وَ هِ : فَ الَ . قَ وذُ بِاللهِ : أَعُ الَتْ ؟ قَ لِكَ لِينَ ذَ عَ فْ الكذب. أو كنت تَ

... ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ نَزَ ، فَ دُ هَ نَا أَشْ أَ : وَ الَتْ قَ
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١٠٤

نْ ابْنِ  ، عَ بَةَ تْ بْدِ اللهِ بْنِ عُ يْدِ اللهِ بْنِ عَ بَ نْ عُ ، عَ يّ رِ هْ نْ الزّ ، عَ رٌ مَ عْ ثَنِي مَ دّ حَ فَ
ينَ  ولِ اللهِ صلّى الله عليه سلّم حِ سُ عَ رَ نّا مَ : كُ الَ رٍ قَ ارِ بْنِ يَاسِ مّ نْ عَ . عَ بّاسٍ عَ
ةُ  لَتْ آيَ ادَ نَزَ رُ أَوْ كَ جْ عَ الْفَ لَ ا طَ مّ لَ ، فَ يْشِ اتِ الْجَ ةَ c بِذَ ائِشَ ةِ عَ دَ لَى قِالَ تَبَسَ عَ احْ
ا  رً هْ ظَ بِ  نَاكِ الْمَ إلَى  يَ  يْدِ َ األْ نَا  حْ سَ مَ مّ  ثُ يْدِي  َ بِاألْ ضَ  رْ َ األْ نَا  حْ سَ مَ فَ  ،١١٣ مِ يَمّ التّ

١١٤. هِ رِ فَ يْنِ فِي سَ تَ الَ عُ بَيْنَ الصّ مَ انَ يَجْ كَ نًا، وَ بَطْ وَ

قِ نْدَ ةُ الْخَ وَ زْ غَ
وهُ  رُ اصَ حَ ةِ، فَ دَ عْ نْ ذِي الْقَ تْ مِ ضَ انٍ مَ اءِ لِثَمَ ثَ مَ الثّالَ ولُ اللهِ r يَوْ سُ رَ رَ كَ سْ عَ
لَى  لَ عَ مَ تَعْ اسْ ، وَ سٍ مْ ةَ خَ نَ ينَ سَ بْعٍ بَقِ اءِ لِسَ بِعَ رْ َ مَ األْ فَ يَوْ رَ انْصَ ، وَ ةَ رَ شْ سَ عَ مْ خَ

. ومٍ تُ كْ مّ مَ ةِ ابْنَ أُ ينَ دِ الْمَ
ابن  وربيعة  أبيه،  عن  الحارث  بْنِ  يمَ  اهِ إبْرَ بْنِ  دِ  مّ حَ مُ بْنُ  ى  وسَ مُ ثَنِي  دّ حَ فَ
دٍ  مّ حَ مُ بْنُ  ونُسُ  يُ وَ  ، دٍ مّ حَ مُ بْنُ  دِ  مَ الصّ بْدُ  عَ وَ  ، يّ رِ هْ الزّ نْ  عَ دٌ  مّ حَ مُ وَ  ، انَ ثْمَ عُ
أَبِي  ابْنُ  وَ  ، ةَ تَادَ قَ أَبِي  بْنِ  اللهِ  بْدِ  عَ بْنُ  يَى  يَحْ وَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ وَ  ، يّ رِ فَ الظّ
دُ  مّ حَ مُ ، وَ امٍ شَ امُ بْنُ هِ زَ حِ ، وَ دٍ اشِ رُ بْنُ رَ مَ عْ مَ ، وَ رٍ فَ عْ يدِ بْنُ جَ مِ بْدُ الْحَ عَ ، وَ ةَ بْرَ سَ
 ، الِكٍ مَ بْنِ  كعب  بن  الله  عبد  بن  النعمان  بن  أَيّوبُ  وَ  ، لٍ هْ سَ بْنِ  يَى  يَحْ بْنُ 
دُ بْنُ  مّ حَ مُ ، وَ قِيّ رَ يَى الزّ ائِذُ بْنُ يَحْ عَ ى، وَ وسَ ةُ بْنُ مُ امَ دَ قُ ، وَ ةَ يْدَ بَ ى بْنُ عُ وسَ مُ وَ
 ، وبَ قُ ع ابن يَعْ امُ بن سعد، ومجمّ شَ هِ ، وَ يزِ زِ بْدِ الْعَ نِ بْنُ عَ مَ حْ بْدُ الرّ عَ ، وَ الِحٍ صَ

١١٣  املائدة ٦/٥.
١١٤  الواقدي، املغازي، ٢، ٤٢٦-٤٣٥.
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١٠٥

 ، رٍ بَكْ بِي  أَ ابن  د  محمّ بن  الرحمن  بْدُ  عَ وَ  ، انَ ثْمَ عُ بْنُ  اكُ  حّ الضّ وَ  ، رٍ شَ عْ مَ بُو  أَ وَ
ا  ذَ نْ هَ ثَنِي مِ دّ دْ حَ لّ قَ كُ ، فَ يْدٍ ةُ بْنُ زَ امَ سَ أُ ، وَ نَادِ بِي الزّ ابْنُ أَ ، وَ بِيبَةَ بِي حَ ابْنُ أَ وَ
نِي،  ثَ دّ حَ دْ  قَ ءِ  الَ ؤُ هَ رُ  يْ غَ وَ  ، ضٍ بَعْ نْ  مِ هُ  لَ ى  عَ أَوْ مْ  هُ ضُ بَعْ وَ  ، ةٍ ائِفَ بِطَ يثِ  دِ الْحَ
وا  ارُ يرِ سَ r بَنِي النّضِ ولُ اللهِ  سُ لَى رَ ا أَجْ وا: لَمّ الُ ونِي، قَ ثُ دّ ا حَ لّ مَ تَبْت كُ كَ فَ
نْ  مِ مْ  لَهُ تْ  يْسَ لَ وَ  ، دٍ لَ جَ وَ دٍ  دَ عَ لُ  أَهْ مٌ  وْ قَ ودِ  يَهُ الْ نْ  مِ ا  بِهَ انَ  كَ وَ  ، بَرَ يْ خَ إلَى 
نْ  مِ ةُ  يْظَ رَ قُ وَ  ، مْ هُ رّ سِ يرِ  النّضِ بَنُو  انَ  -كَ يرِ  النّضِ لِبَنِي  ا  مَ ابِ  سَ حْ َ األْ وَ يُوتِ  بُ الْ
 ، بَ طَ أَخْ بْنُ  يَيّ  حُ جَ  رَ خَ رَ  بَ يْ خَ وا  مُ دِ قَ ا  مّ لَ فَ  - ونَ ارُ هَ بَنِي  نْ  مِ نِ  اهِ الْكَ دِ  لَ وَ
نْ  مِ ائِلِيّ  الْوَ يْسٍ  قَ بْنُ  ةُ  ذَ وْ هَ وَ  . يْقِ قَ الْحُ بْنُ  ةُ  ذَ وْ هَ وَ  ، يْقِ قَ الْحُ بِي  أَ بْنُ  ةُ  انَ نَ كِ وَ
ةَ  كّ مَ إلَى  الً  جُ رَ رَ  شَ عَ ةَ  عَ بِضْ فِي  بُ  اهِ الرّ رٍ  امِ عَ بُو  أَ وَ  ، ةَ مَ طْ خَ بَنِي  نْ  مِ سِ  وْ َ األْ
مْ  كُ عَ مَ نُ  نَحْ  : يْشٍ رَ لِقُ وا  الُ قَ فَ  r دٍ  مّ حَ مُ بِ  رْ حَ إلَى  ا  هَ بَاعَ تْ أَ وَ ا  يْشً رَ قُ ونَ  عُ يَدْ

ا. دً مّ حَ مُ لَ  تَأْصِ نَسْ تّى  حَ
مْ  كُ الِفَ ا الّذِي أقدمكم ونزعكم؟ قالوا: نعم، جئنا لِنُحَ : هذَ يَانَ فْ الَ أَبُو سُ قَ
نَا  يْ إلَ النّاسِ  بّ  أَحَ  ، الً أَهْ وَ بًا  حَ رْ مَ  : يَانَ فْ سُ أَبُو  الَ  قَ  . الِهِ قِتَ وَ دٍ  مّ حَ مُ ةِ  اوَ دَ عَ لَى  عَ
ونِ  بُطُ نْ  مِ الً  جُ رَ ينَ  سِ مْ خَ جَ  رَ أَخْ فَ  : رُ فَ النّ الَ  قَ  . دٍ مّ حَ مُ ةِ  اوَ دَ عَ لَى  عَ نَا  انَ أَعَ نْ  مَ
قَ  لْصِ نُ تّى  حَ ةِ  بَ عْ الْكَ ارِ  تَ أَسْ بَيْنَ  مْ  نْتُ أَ وَ نُ  نَحْ لُ  خُ نَدْ وَ  ، مْ فِيهِ أَنْتَ  ا  هَ لّ كُ يْشٍ  رَ قُ
نَا  تُ لِمَ كَ ونَن  تَكُ لَ وَ ا،  ضً بَعْ نَا  ضُ بَعْ لُ  ذُ يَخْ الَ  ا  يعً مِ جَ بِاللهِ  لِفُ  نَحْ مّ  ثُ ا،  بِهَ نَا  بَادَ أَكْ

. لٌ جُ نّا رَ ا بَقِيَ مِ لِ مَ جُ ا الرّ ذَ لَى هَ ةً عَ دَ احِ وَ
 : ضٍ لِبَعْ ا  هَ ضُ بَعْ يْشٌ  رَ قُ الَتْ  قَ مّ  ثُ وا،  دُ اقَ تَعَ وَ لِكَ  ذَ لَى  عَ وا  فُ الَ تَحَ فَ وا  لُ عَ فَ فَ
ا  مّ عَ مْ  وهُ لُ سَ فَ  ، لِ وَ ُ األْ تَابِ  الْكِ وَ مِ  لْ الْعِ لُ  أَهْ وَ بَ  ثْرِ يَ لِ  أَهْ اءُ  سَ ؤَ رُ مْ  كُ اءَ جَ دْ  قَ
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رَ  شَ عْ : يَا مَ يَانَ فْ الَ أَبُو سُ قَ . فَ مْ : نَعَ يْشٌ رَ الَتْ قُ ؟ قَ دَ نَا أَهْ يّ ، أَ دٌ مّ حَ مُ هِ وَ يْ لَ نُ عَ نَحْ
فِيهِ  نُ  نَحْ نَا  بَحْ أَصْ ا  مّ عَ ونَا  بِرُ أَخْ  ، مِ لْ الْعِ وَ لِ  وَ ُ األْ تَابِ  الْكِ لُ  أَهْ مْ  نْتُ أَ  ، ودِ يَهُ الْ
قِي  نَسْ ، وَ مَ وْ رُ الْكَ نَنْحَ ، وَ بَيْتِ ارُ الْ مّ نُ عُ نَحْ ؟ فَ دٍ مّ حَ ينُ مُ مْ دِ رٌ أَ يْ نَا خَ ينُ ، دِ دٌ مّ حَ مُ وَ
ونَ  مُ ظّ عَ تُ مْ لَ ، إنّكُ نْهُ قّ مِ لَى بِالْحَ مْ أَوْ نْتُ ، أَ مّ وا: اللهُ الُ . قَ امَ نَ صْ َ دُ األْ بُ نَعْ ، وَ يجَ جِ الْحَ
هِ  يْ لَ انَ عَ ا كَ ونَ مَ دُ بُ تَعْ ، وَ نَ دْ بُ ونَ الْ رُ نْحَ تَ ايَةِ، وَ قَ لَى السّ ونَ عَ ومُ تَقُ ، وَ بَيْتَ ا الْ ذَ هَ

 : لِكَ الَى فِي ذَ لَ اللهُ تَعَ نْزَ أَ . فَ هُ نْ قّ مِ لَى بِالْحَ مْ أَوْ نْتُ أَ ، فَ مْ كُ آبَاؤُ
وتِ  اغُ الطَّ وَ بْتِ  بِالْجِ نُونَ  مِ ؤْ يُ تابِ  الْكِ نَ  مِ يباً  نَصِ وا  وتُ أُ ينَ  الَّذِ إِلَى  رَ  تَ لَمْ  {أَ

} (النساء ٥١/٤) بِيالً وا سَ نُ ينَ آمَ نَ الَّذِ د مِ الءِ أَهْ وا هؤُ رُ فَ ينَ كَ ذِ ولُونَ لِلَّ يَقُ وَ
دْ  قَ مْ  إنّكُ  ، يْشٍ رَ قُ رَ  شَ عْ مَ يَا   : ةَ يّ مَ أُ بْنُ  انُ  وَ فْ صَ الَ  قَ فَ  ، وهُ تُ قّ وَ تٍ  قْ لِوَ وا  دُ اتّعَ فَ
ونُ  يَكُ الَ   ! بِهِ مْ  لَهُ وا  فُ فَ يْهِ،  لَ عَ مْ  وكُ قُ ارَ فَ وَ تِ  قْ الْوَ ا  ذَ لِهَ مَ  وْ الْقَ ءِ  الَ ؤُ هَ مْ  تُ دْ عَ وَ
نَا  يْ لَ عَ أَ  رَ تَ اجْ وَ هِ،  دِ عِ وْ بِمَ نَفِ  مْ  لَ فَ اءِ  رَ فْ الصّ رَ  بَدْ ا  دً مّ حَ مُ نَا  دْ عَ وَ  ، انَ كَ ا  مَ كَ ا  ذَ هَ
تّى  حَ ودُ  يَهُ الْ تْ  جَ رَ خَ فَ  . ئِذٍ مَ يَوْ يَانَ  فْ سُ أَبِي  ادِ  يعَ لِمِ ا  هً ارِ كَ نْت  كُ دْ  قَ وَ  ، لِكَ بِذَ
مْ إلَى  وهُ عُ بِ تَدْ رَ تْ فِي الْعَ يّرَ سَ ، وَ ازِ هَ يْشٌ فِي الْجَ رَ تْ قُ ذَ أَخَ ، وَ انَ فَ طَ أَتَتْ غَ
بنى  جاءوا  حتى  اليهود  ت  جْ رَ خَ مّ  ثُ  . مْ هُ بِعَ تَ نْ  مَ وَ مْ  هُ ابِيشَ أَحَ وا  بُ لّ أَ وَ ا،  هَ رِ نَصْ
 ، انَ فَ طَ غَ فِي  وا  ارُ سَ مّ  ثُ  . يْشٌ رَ قُ تْ  ارَ سَ ا  إذَ مْ  هُ عَ مَ ونَ  جُ رُ يَخْ مْ  وهُ دُ عَ وَ فَ سليم، 
ا  دٍ إذَ مّ حَ يْشٍ إلَى مُ رَ عَ قُ ونَ مَ يرُ يَسِ مْ وَ ونَهُ رُ يَنْصُ ، وَ نَةً رَ سَ بَ يْ رَ خَ مْ تَمْ وا لَهُ لُ عَ جَ فَ

وا... ارُ سَ
فُ  وْ الْخَ دّ  تَ اشْ فَ  ، دَ هْ الْعَ ةَ  يْظَ رَ قُ بَنِي  ضِ  بِنَقْ ينَ  لِمِ سْ الْمُ إلَى  رُ  بَ الْخَ ى  انْتَهَ وَ

... ءُ بَالَ مَ الْ ظُ عَ وَ
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 ، فُ وْ الْخَ دّ  تَ اشْ وَ  ، ءُ بَالَ الْ مَ  ظُ عَ وَ  ، النّاسُ لَ  شِ فَ وَ  ، اقُ النّفَ مَ  نَجَ وَ وا:  الُ قَ
ا قال الله تعالى:  مَ انُوا كَ كَ اءِ، وَ النّسَ يّ وَ ارِ رَ لَى الذّ يفَ عَ خِ وَ

تِ  غَ بَلَ وَ بْصارُ  َ األْ تِ  زاغَ إِذْ  وَ مْ  نْكُ مِ لَ  فَ أَسْ نْ  مِ وَ مْ  قِكُ وْ فَ نْ  مِ مْ  كُ جاؤُ {إِذْ 
اهَ  جَ وِ ونَ  لِمُ سْ الْمُ وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ وَ  (١٠/٣٣ (األحزاب   { رَ ناجِ الْحَ وبُ  لُ الْقُ
 . هُ ونَ سُ رُ يَحْ وَ مْ  هُ قَ نْدَ خَ بُونَ  قِ تَ يَعْ  ، مْ انِهِ كَ مَ نْ  عَ الَ  وَ الزّ ونَ  يعُ تَطِ يَسْ الَ   ، وّ دُ الْعَ
  رَ سْ كِ وزَ  نُ كُ دٌ  مّ حَ مُ نَا  دُ يَعِ  : رٍ يْ شَ قُ بْنُ  تّبُ  عَ مُ الَ  قَ فَ  ، بِيحٍ قَ مٍ  الَ بِكَ مٌ  وْ قَ مَ  لّ تَكَ وَ
إالّ  هُ  ولُ سُ رَ وَ اللهُ  نَا  دَ عَ وَ ا  مَ وَ تِهِ،  اجَ حَ إلَى  بَ  هَ يَذْ أَنْ  نُ  مَ أْ يَ ال  نَا  دُ أَحَ وَ  ، رَ يْصَ قَ وَ

ا!.١١٥ ورً رُ غُ
 :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، بٍ عْ كَ ابْنِ  نْ  عَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  الِحُ  صَ ثَنِي  دّ حَ فَ
  رَ سْ كِ اللهُ  ن  لِكَ هْ يُ لَ وَ  ، تَاحَ فْ الْمِ ذَ  آخُ وَ العتيق  بالبيت  أطوف  أن  و  جُ رْ َ ألَ «إنّي 
ينَ  لِمِ سْ ا بِالْمُ أَ مَ ينَ رَ لِكَ حِ ولُ ذَ »، يَقُ بِيلِ اللهِ مْ فِي سَ الَهُ وَ ن أَمْ قَ نْفَ تُ لَ ، وَ رَ يْصَ قَ وَ

. الَ ا قَ الَ مَ قَ تّبٌ فَ عَ هُ مُ عَ مِ سَ . فَ بِ رْ نْ الْكَ مِ
بَنُو  تْ  مّ هَ  : الَ قَ يْلِ  ضَ الْفُ بْنِ  ثِ  ارِ الْحَ نْ  عَ  ، ةَ بْرَ سَ بِي  أَ ابْنُ  ثَنِي  دّ حَ فَ
إلَى  بَ  طَ خْ أَ بْنَ  يَيّ  حُ وا  لُ سَ رْ أَ فَ  ، يْالً لَ ةِ  ينَ دِ الْمَ ةِ  بَيْضَ لَى  عَ وا  يّرُ غَ يُ نْ  أَ ةَ  يْظَ رَ قُ
 .١١٦ مْ بِهِ وا  يرُ غِ يُ فَ  ، لْفٌ أَ انَ  فَ طَ غَ نْ  مِ وَ  ، لٍ جُ رَ لْفُ  أَ مْ  نْهُ مِ مْ  تِيَهُ أْ يَ نْ  أَ يْشٍ  رَ قُ
ثُ  بْعَ يَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ فَ  ، ءُ بَالَ الْ مَ  ظُ عَ فَ لِكَ  بِذَ رُ  بَ الْخَ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ اءَ  جَ فَ
فِي  ةَ  ثَ ارِ حَ بْنُ  يْدُ  زَ وَ  ، لٍ جُ رَ تَيْ  ائَ مِ فِي  لِيّ  هَ شْ َ األْ يشٍ  رِ حَ بْنِ  مَ  لَ أَسْ بْنَ  ةَ  مَ لَ سَ

١١٥  األحزاب ١٠/٣٣.
١١٦  وىف نسخة: «ليغريوا هبم عىل الذراري».
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ا  إِذَ ، فَ ينَ لِمِ سْ يْلُ الْمُ مْ خَ هُ عَ مَ ، وَ بِيرَ ونَ التّكْ رُ هِ ظْ يُ ةَ وَ ينَ دِ ونَ الْمَ سُ رَ ةٍ يَحْ ائَ ثِمِ ثَالَ
يّ  ارِ رَ الذّ لَى  عَ نَا  فْ خِ دْ  قَ لَ  : ولُ يَقُ  t يقُ  دّ الصّ رٍ  بَكْ بُو  أَ انَ  كَ فَ وا.  نُ مّ أَ وا  بَحُ أَصْ
نْت  كُ دْ  قَ لَ وَ  ، انَ فَ طَ غَ وَ يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ فِنَا  وْ خَ  [ نْ [مِ دّ  أَشَ ةَ  يْظَ رَ قُ بَنِي  نْ  مِ ةِ  ينَ دِ بِالْمَ
ت  دْ مِ حَ  ١١٧ ينَ ادِ هَ يْتهمْ  أَ رَ ا  إِذَ فَ  ، ينَةِ دِ الْمَ يُوتِ  بُ إلَى  رُ  نْظُ أَ فَ عٍ  لْ سَ لَى  عَ وفِي  أُ
١١٨. سُ رَ انَتْ تُحْ ةَ كَ ينَ دِ نّ الْمَ وا أَ ادُ رَ ا أَ مّ ةَ عَ يْظَ رَ دّ اللهُ بِهِ قُ ا رَ مّ انَ مِ كَ اللهَ U، فَ

جِ  وْ ةَ زَ مَ لَ مّ سَ نْ أُ ، عَ نٍ وْ دِ بْنِ أَبِي عَ احِ بْدِ الْوَ نْ عَ ، عَ ةَ بْرَ ثَنِي ابْنُ أَبِي سَ دّ حَ فَ
، إلَى  وَ نَائِمٌ هُ بِيّ r وَ ةِ النّ بّ يْلِ فِي قُ فِ اللّ وْ اَللهِ، إنّي لَفِي جَ : وَ الَتْ بِيّ r قَ النّ
لَ  عَ ولُ اللهِ r جَ سُ انَ رَ كَ ! وَ يْلَ اللهِ : يَا خَ ولُ ائِلٌ يَقُ قَ ١١٩، وَ ةَ يْعَ عْت الْهَ مِ أَنْ سَ
بّةِ،  قُ نْ الْ جَ مِ رَ خَ تِهِ فَ وْ ولُ اللهِ r بِصَ سُ عَ رَ زِ فَ » فَ يْلَ اللهِ ينَ «يَا خَ رِ اجِ هَ ارَ الْمُ عَ شِ
ا بَالُ  : مَ الَ قَ ، فَ رٍ ادُ بْنُ بِشْ بّ مْ عَ نْهُ ا، مِ ونَهَ سُ رُ تِهِ يَحْ بّ نْدَ قُ ةِ عِ ابَ حَ نْ الصّ رٌ مِ ا نَفَ إِذَ فَ
هُ  تُ بَ ةَ نَوْ لَ يْ ، اللّ ابِ طّ رَ بْنِ الْخَ مَ تُ عُ وْ ا صَ ذَ ولَ اللهِ، هَ سُ : يَا رَ ادٌ بّ الَ عَ ؟ قَ النّاسِ
بَيْنَ  ا  مَ ةَ  يْكَ سَ حُ ةِ  يَ نَاحِ نْ  مِ وَ  هُ وَ يْهِ،  إلَ وبُونَ  ثُ يَ النّاسُ  وَ  « اللهِ يْلَ  خَ «يَا  نَادِي:  يُ
مّ  ثُ  ، رْ انْظُ فَ بْ  هَ اذْ  : رٍ بِشْ بْنِ  ادِ  بّ لِعَ  r الله  رسول  الَ  قَ فَ  . تْحِ فَ الْ دِ  جِ سْ مَ وَ بَابٍ  ذُ
عُ  مَ ةِ أَسْ بّ قُ لَى بَابِ الْ ت عَ مْ قُ : فَ ةَ مَ لَ مّ سَ الَتْ أُ نِي! قَ بِرْ أَخْ اءَ الله فَ عْ إلَيّ إنْ شَ جِ ارْ

: الَتْ . قَ انِ بِهِ مَ لّ تَكَ ا يَ لّ مَ كُ
: الَ قَ رٍ فَ ادُ بْنُ بِشْ بّ هُ عَ اءَ تّى جَ ا حَ ائِمً ولُ اللهِ r قَ سُ لْ رَ مْ يَزَ لَ فَ

١١٧  لعله من تسهيل أهل احلجاز للهمزة، فتكون الكلمة «هادئني».
١١٨  الواقدي، املغازي، ٢، ٤٤٠-٤٤٣، ٤٥٩-٤٦٠.

١١٩  اهليعة: الصوت الذي تفزع منه وختافه من عدو (النهاية، جـ ٤، ص ٢٦١).
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بن  مسعود  معه  المشركين،  خيل  فِي  بْدٍ  عَ بْنُ  و  رُ مْ عَ ا  ذَ هَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا 
بْنِ  ةَ  وَ الَ خَ بْنِ  لِ  الَ هِ بْنِ  اللهِ  بْدِ  عَ بْنِ  ةَ  مَ حْ سُ بْنِ  يفِ  رِ طَ بْنِ  ةَ  يْرَ وَ نُ ابن  رخيلة 
بْلِ  مْ بِالنّ ونَهُ امُ رَ ونَ يُ لِمُ سْ الْمُ ، وَ انَ فَ طَ يْلِ غَ ، فِي خَ انَ فَ طَ يْثِ بْنِ غَ عَ ابن رَ جَ أَشْ

. ةِ ارَ جَ الْحِ وَ
جَ  رَ خَ . وَ هُ سَ رَ بَ فَ كِ رَ ، وَ هُ رَ فَ غْ مِ هُ وَ عَ رْ بِسَ دِ لَ ولُ اللهِ r، فَ سُ لَ رَ خَ دَ : فَ الَتْ قَ
 : الَ قَ فَ ورٌ  رُ سْ مَ وَ  هُ وَ عَ  جَ رَ أَنْ  بَث  يَلْ مْ  لَ فَ  ، ةَ رَ الثّغْ تِلْكَ  أَتَى  تّى  حَ  ، هُ ابُ حَ أَصْ هُ  عَ مَ
 ، هُ يطَ طِ غَ عْت  مِ سَ تّى  حَ امَ  نَ فَ  : الَتْ قَ  . ةُ احَ رَ الْجِ مْ  فِيهِ تْ  رَ ثُ كَ دْ  قَ وَ  ، اللهُ مْ  هُ فَ رَ صَ
 ! يْكَ بّ لَ  : الَ قَ  ! رٍ بِشْ ابن  ادُ  بّ عَ يَا   : احَ فَصَ ثَبَ  وَ فَ عَ  زِ فَ فَ  ، رَ أُخْ ةً  ائِعَ هَ عْت  مِ سَ وَ

: الَ قَ عَ فَ جَ مّ رَ بَ ثُ هَ ذَ ا. فَ ذَ ا هَ رْ مَ نْظُ : اُ الَ قَ
نٍ فِي  صْ ةُ بْنُ حِ نَ يْ يَ هُ عُ عَ ، مَ ينَ كِ رِ شْ نْ الْمُ يْلٍ مِ ابِ فِي خَ طّ ارُ بْنُ الْخَ رَ ا ضِ ذَ هَ
 . بْلِ النّ وَ ةِ  ارَ جَ بِالْحِ مْ  ونَهُ امُ رَ يُ ونَ  لِمُ سْ الْمُ وَ  ، يْدٍ بَ عُ بَنِي  بَلِ  جَ نْدَ  عِ انَ  فَ طَ غَ يْلِ  خَ
إلَى  هُ  ابُ حَ أَصْ هُ  عَ مَ جَ  رَ خَ مّ  ثُ  ، هُ سَ رَ فَ بَ  كِ رَ وَ هُ  عَ رْ دِ بِسَ  لَ فَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ ادَ  عَ فَ
 ، ولِينَ لُ فْ وا مَ عُ جَ : رَ ولُ وَ يَقُ هُ عَ وَ جَ رَ ، فَ رُ حَ انَ السّ تّى كَ تِنَا حَ أْ مْ يَ لَ ةِ، فَ رَ تِلْكَ الثّغْ

. ةُ احَ رَ مْ الْجِ تْ فِيهِ رَ ثُ دْ كَ قَ
ت  دْ هِ شَ دْ  قَ  : ولُ تَقُ ةَ  مَ لَ سَ مّ  أُ انَتْ  كَ فَ  . لَسَ جَ وَ بْحَ  الصّ ابِهِ  حَ بِأَصْ لّى  صَ مّ  ثُ
فِي  وَ بِيَةِ،  يْ دَ بِالْحُ نّا  كُ وَ بَر،  يْ خَ وَ  ، يعَ يْسِ رَ الْمُ  - فٌ وْ خَ وَ قِتَالٌ  ا  فِيهَ دَ  اهِ شَ مَ هُ  عَ مَ
فُ  وَ أَخْ الَ  وَ  r اللهِ  ولِ  سُ لِرَ بُ  تْعَ أَ ءٌ  يْ شَ لِكَ  ذَ فى  نْ  يَكُ مْ  لَ  - يْنٍ نَ حَ وُ  ، تْحِ فَ الْ
أَنّ  وَ ة١٢٠ِ،  جَ رَ الْحَ ثْلِ  مِ فِي  انُوا  كَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ أَنّ  لِكَ  ذَ وَ  . قِ نْدَ الْخَ نْ  مِ نَا  نْدَ عِ

١٢٠  احلرجة: الشجرة الكثرية األغصان (رشح أبى ذر، ص ١٥٩).
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بِيرُ  عُ تَكْ مَ ، يُسْ بَاحِ تّى الصّ سُ حَ رَ ةُ تُحْ ينَ دِ الْمَ ، وَ يّ ارِ رَ لَى الذّ ا عَ هَ نُ مَ أْ ةَ الَ نَ يْظَ رَ قُ
ا  يْرً وا خَ الُ نَ مْ لَمْ يَ هِ يْظِ مْ اللهُ {بِغَ هُ دّ تّى رَ ا، حَ فً وْ ا حتى يصبحوا خَ ينَ فِيهَ لِمِ سْ الْمُ

} (األحزاب ٢٥/٣٣).١٢١ تَالَ قِ نِينَ الْ مِ ؤْ ى اللهُ الْمُ فَ كَ وَ
بْدِ  ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ ، عَ مٍ سَ قْ يْدِ اللهِ بْنِ مِ بَ نْ عُ ، عَ انَ ثْمَ اكُ بْنُ عُ حّ ثَنِي الضّ دّ حَ فَ
ةً  تِيبَ كَ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ إلَى  ا  وً نَحْ وَ  ، مْ ائِبَهُ تَ كَ وا  قُ رّ فَ وَ مْ  هُ مَ يَوْ ونَا  لُ اتَ قَ  : الَ قَ اللهِ 
رُ  دِ ا يَقْ ، مَ يْلِ نْ اللّ يّ مِ وِ لِكَ إلَى هَ هُ ذَ مَ مْ يَوْ هُ لَ اتَ قَ ، فَ لِيدِ الِدُ بْنُ الْوَ ا خَ ةً فِيهَ لِيظَ غَ
رُ  دِ يَقْ ا  مَ وَ  ، مْ هِ عِ اضِ وَ مَ نْ  مِ وا  ولُ يَزُ أَنْ  ينَ  لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ دٌ  أَحَ الَ  وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ
لَ  عَ جَ اءِ، فَ شَ الَ الْعِ بِ وَ رِ غْ الَ الْمَ رِ وَ صْ الَ الْعَ رِ وَ هْ ةِ الظّ الَ لَى صَ ولُ اللهِ r عَ سُ رَ

يْت! لّ ا صَ اللهِ مَ نَا وَ الَ أَ : وَ ولُ يَقُ نَا! فَ يْ لّ ا صَ ولَ اللهِ، مَ سُ : يَا رَ ونَ ولُ هُ يَقُ ابُ حَ أَصْ
ا،  لِهَ نْزِ مَ إلَى  يْشٌ  رَ قُ تْ  عَ جَ رَ فَ  . قِينَ رّ تَفَ مُ وا  عُ جَ رَ فَ الَى  تَعَ اللهُ  مْ  هُ فَ شَ كَ تّى  حَ
 .r اللهِ  ولِ  سُ رَ ةِ  بّ قُ إلَى  ونَ  لِمُ سْ الْمُ فَ  رَ انْصَ وَ ا،  لِهَ نْزِ مَ إلَى  انُ  فَ طَ غَ تْ  عَ جَ رَ وَ
يرِ  فِ لَى شَ مْ عَ هُ ، فَ ينَ لِمِ سْ نْ الْمُ يْنِ مِ تَ ائَ قِ فِي مِ نْدَ لَى الْخَ رٍ عَ يْ ضَ يْدُ بْنُ حُ امَ أُسَ أَقَ وَ
الوليد،  بن  خالد  عليهم  ة،  غرّ يطلبون  ينَ  كِ رِ شْ الْمُ نْ  مِ يْلٌ  خَ تْ  رّ كَ إذْ  قِ  نْدَ الْخَ
نْ بَنِي  انِ مِ مَ يْلَ بْنَ النّعْ فَ قَ الطّ رَ زَ ، فَ يّ شِ حْ ينَ وَ كِ رِ شْ عَ الْمُ مَ ةً وَ اعَ فناوشوهم سَ
بَتِي  رْ بِحَ يْلَ  فَ الطّ وَ ةَ  زَ مْ حَ الَى  تَعَ اللهُ  مَ  رَ أَكْ  : ولُ يَقُ انَ  كَ فَ  ، هُ لَ تَ قَ فَ اقِهِ  رَ زْ بِمِ ةَ  لِمَ سَ
 . نَ ذّ أَ الً فَ رَ بِالَ تِهِ أَمَ بّ عِ قُ ضِ وْ ولُ اللهِ r إلَى مَ سُ ارَ رَ ا صَ مّ لَ ا. فَ مَ يهِ يْدِ نّي بِأَ هِ مْ يُ لَ وَ
امَ  أَقَ ، وَ رِ هْ امَ لِلظّ أَقَ نَ وَ ذّ أَ ولُ اللهِ r فَ سُ هُ رَ رَ : أَمَ ولُ ودٍ يَقُ عُ سْ بْدُ اللهِ بْنُ مَ انَ عَ كَ وَ

. ةً امَ ةً إقَ امَ ةٍ إقَ الَ لّ صَ دُ لِكُ بَعْ
١٢١  الواقدي، املغازي، ٢، ٤٦٧-٤٦٨.
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نِي  بَرَ أَخْ  : الَ قَ نَا-  نْدَ عِ يْنِ  يثَ دِ الْحَ بَتُ  ثْ أَ وَ  هُ -وَ ئْبٍ  ذِ أَبِي  ابْنُ  ثَنِي  دّ حَ دْ  قَ وَ
مَ  نَا يَوْ سْ لَ : جَ الَ بِيهِ قَ نْ أَ ، عَ يّ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ نِ بْنِ أَبِي سَ مَ حْ بْدِ الرّ نْ عَ ، عَ يّ رِ بُ قْ الْمَ
:U ِلُ الله وْ لِكَ قَ ذَ ينَا، وَ فِ تّى كُ يْلِ حَ نْ اللّ يّ مِ وِ بِ بِهَ رِ غْ دَ الْمَ انَ بَعْ تّى كَ قِ حَ نْدَ الْخَ

} (األحزاب ٢٥/٣٣) يزاً زِ يا عَ وِ كانَ الله قَ تالَ وَ نِينَ الْقِ مِ ؤْ ى الله الْمُ فَ كَ  {وَ
ا  مَ نِ  سَ أَحْ كَ ا  هَ الّ فَصَ رِ  هْ الظّ ةَ  الَ صَ امَ  قَ أَ فَ  ، هُ رَ مَ أَ فَ الً  بِالَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  عَ دَ فَ
ا  يهَ لّ انَ يُصَ ا كَ نِ مَ سَ أَحْ ا كَ هَ الّ رِ فَصَ صْ ةَ الْعَ الَ امَ صَ مّ أَقَ ا. ثُ تِهَ قْ ا فِي وَ يهَ لّ انَ يُصَ كَ
امَ  مّ أَقَ ا، ثُ تِهَ قْ ا فِي وَ يهَ لّ انَ يُصَ ا كَ نِ مَ سَ أَحْ ا كَ هَ الّ بَ فَصَ رِ غْ امَ الْمَ مّ أَقَ ا، ثُ تِهَ قْ فِي وَ
لَ  نْزِ بْلَ أَنْ يُ لِكَ قَ ذَ : وَ الَ ا. قَ تِهَ قْ ا فِي وَ يهَ لّ انَ يُصَ ا كَ نِ مَ سَ أَحْ ا كَ هَ الّ اءَ فَصَ شَ الْعِ

} (البقرة ٢٣٩/٢).١٢٢ باناً كْ وْ رُ رِجاالً أَ : {فَ فِ وْ ةَ الْخَ الَ اللهُ صَ

قِ نْدَ آنِ فِي الْخَ رْ نْ الْقُ لَ اللهُ مِ نَزَ ا أَ بَابُ مَ
 : الَ قَ  ، بّاسٍ عَ ابْنِ  نْ  عَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، يمَ اهِ إبْرَ بْنِ  دِ  مّ حَ مُ بْنُ  ى  وسَ مُ ثَنِي  دّ حَ
نّ  وءِ الظّ دَ سُ مْ بَعْ هُ وّ دُ هُ عَ تَ ايَ فَ كِ هُ وَ تَ مَ رُ نِعْ كُ قِ يَذْ نْدَ نِ الْخَ أْ لَ اللهُ U فِي شَ نْزَ أَ وَ

: الَ قَ ، فَ اقِ مَ بِالنّفَ لّ نْ تَكَ ةِ مَ الَ قَ مَ مْ وَ نْهُ مِ
نا  لْ سَ أَرْ فَ ودٌ  نُ جُ مْ  تْكُ جاءَ إِذْ  مْ  يْكُ لَ عَ الله  ةَ  مَ نِعْ وا  رُ كُ اذْ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا 
الّتِي  ودُ  نُ الْجُ انَتْ  كَ وَ  : الَ قَ  .(٩/٣٣ ها} (األحزاب  وْ تَرَ لَمْ  وداً  نُ جُ وَ يحاً  رِ مْ  يْهِ لَ عَ
ثَ اللهُ  ودُ الّتِي بَعَ نُ انَتْ الْجُ كَ ا، وَ يْمً لَ سُ ا وَ دً أَسَ انَ وَ فَ طَ غَ ا وَ يْشً رَ نِينَ قُ مِ ؤْ أَتَتْ الْمُ

: رَ كَ ذَ . وَ يحَ مْ الرّ يْهِ لَ الَى عَ تَعَ
١٢٢  الواقدي، املغازي، ٢، ٤٧٢-٤٧٣.
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تِ  غَ بَلَ وَ بْصارُ  َ األْ تِ  زاغَ إِذْ  وَ مْ  نْكُ مِ لَ  فَ أَسْ نْ  مِ وَ مْ  قِكُ وْ فَ نْ  مِ مْ  كُ جاؤُ {إِذْ 
ينَ  الّذِ انَ  كَ وَ  (١٠/٣٣ (األحزاب  ونَا}  نُ الظُّ بِالله  ونَ  نُّ تَظُ وَ رَ  ناجِ الْحَ وبُ  لُ الْقُ
دٌ  أَسَ وَ يْشٌ  رَ قُ مْ  نْهُ مِ لَ  فَ أَسْ نْ  مِ وا  اءُ جَ ينَ  الّذِ وَ  ، ةَ يْظَ رَ قُ بَنُو  مْ  قِهِ وْ فَ نْ  مِ مْ  وهُ اءُ جَ

. يْمٌ لَ سُ انُ وَ فَ طَ غَ وَ
} (األحزاب ١١/٣٣) يداً دِ لْزاالً شَ وا زِ لُ لْزِ زُ نُونَ وَ مِ ؤْ لِيَ الْمُ تُ نالِكَ ابْ {هُ

هُ إِالَّ  ولُ سُ رَ نَا الله وَ دَ عَ ا وَ ضٌ مَ رَ مْ مَ وبِهِ لُ ينَ فِي قُ الَّذِ ونَ وَ نافِقُ ولُ الْمُ إِذْ يَقُ {وَ
. يِهِ أْ ثْلِ رَ لَى مِ هُ عَ عَ انَ مَ نْ كَ مَ رٍ وَ يْ شَ تّبِ بْنِ قُ عَ لُ مُ وْ } (األحزاب ١٢/٣٣)، قَ وراً رُ غُ

نُ  ذِ أْ تَ يَسْ وَ وا  عُ جِ ارْ فَ مْ  لَكُ قامَ  مُ الَ  بَ  ثْرِ يَ لَ  أَهْ يَا  مْ  نْهُ مِ ةٌ  طائِفَ قالَتْ  إِذْ  {وَ
 { ونَ إِالَّ فِراراً يدُ رِ ةٍ إِنْ يُ رَ وْ يَ بِعَ ما هِ ةٌ وَ رَ وْ وتَنا عَ يُ ولُونَ إِنَّ بُ بِيَّ يَقُ مُ النَّ نْهُ يقٌ مِ رِ فَ
ثْلِ  مِ لَى  عَ هِ  مِ وْ قَ نْ  مِ هُ  عَ مَ انَ  كَ نْ  مَ وَ يّ  يْظِ قَ بْنُ  سُ  أَوْ ولُ  يَقُ  ،(١٣/٣٣ (األحزاب 

. يِهِ أْ رَ
ها  تَوْ ةَ آلَ نَ تْ فِ وا الْ ئِلُ مَّ سُ ا، {ثُ يهَ احِ نْ نَوَ ها} مِ طارِ نْ أَقْ مْ مِ يْهِ لَ تْ عَ لَ خِ وْ دُ لَ {وَ

. ينَ افِقِ نَ نِي الْمُ } (األحزاب ١٤/٣٣)، يَعْ يراً وا بِها إِالَّ يَسِ ثُ بَّ لَ ما تَ وَ
تعالى  لِهِ  وْ قَ إلَى   { بارَ دْ َ األْ ونَ  لُّ وَ يُ الَ  بْلُ  قَ نْ  مِ الله  وا  دُ عاهَ كانُوا  دْ  قَ لَ {وَ
مَ  دَ اللهَ يَوْ اهَ ةُ عَ بَ لَ انَ ثَعْ } (األحزاب ١٥/٣٣-١٦)، كَ لِيالً ونَ إِالَّ قَ تَّعُ مَ إِذاً الَ تُ {وَ
ابُ  زَ حْ َ األْ مْ  تَاهُ أَ ينَ  حِ انِ  ِيمَ اإلْ لَ  أَهْ رَ  كَ ذَ مّ  ثُ  . دٍ أُحُ دَ  بَعْ ا  بَدً أَ ا  رً بُ دُ لّي  وَ يُ الَ  دٍ  أُحُ
وا  الُ قَ فَ  ، ءُ بَالَ الْ مْ  يْهِ لَ عَ دّ  تَ اشْ فَ قِ  نْدَ الْخَ فِي  ةَ  يْظَ رَ قُ بَنُو  مْ  تْهُ رَ اهَ ظَ وَ  ، مْ وهُ رُ صَ فَحَ

: لِكَ ا ذَ أَوْ ا رَ لَمّ
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 ،(٢٢/٣٣ (األحزاب   { هُ ولُ سُ رَ وَ الله  قَ  دَ صَ وَ هُ  ولُ سُ رَ وَ الله  نَا  دَ عَ وَ ا  مَ ا  {هذَ
 : ةِ رَ بَقَ هُ فِي الْ لُ وْ لِكَ قَ ذَ وَ

مْ  بْلِكُ قَ نْ  مِ ا  وْ لَ خَ ينَ  الَّذِ ثَلُ  مَ مْ  تِكُ أْ يَ ا  لَمَّ وَ ةَ  نَّ الْجَ وا  لُ خُ تَدْ نْ  أَ مْ  تُ بْ سِ حَ مْ  {أَ
تى  هُ مَ عَ وا مَ نُ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ ولَ الرَّ تَّى يَقُ وا حَ لُ لْزِ زُ اءُ وَ رَّ الضَّ أْساءُ وَ بَ مُ الْ تْهُ سَّ مَ

 (٢١٤/٢ } (البقرة  يبٌ رِ رَ الله قَ رُ الله أَال إِنَّ نَصْ نَصْ
 ،{ هُ بَ نْ قَضى نَحْ مْ مَ نْهُ مِ هِ فَ يْ لَ وا الله عَ دُ ا عاهَ وا مَ قُ دَ جالٌ صَ : {رِ لِهِ وْ فِي قَ وَ
وا  لُ بَدَّ ما  {وَ بْلَى،  يُ وْ  أَ تَلَ  قْ يُ نْ  أَ  ،{ رُ تَظِ نْ يَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ  ، بْلِيَ أُ وْ  أَ تِلَ  قُ ولُ  يَقُ

. مْ هُ اتُ نِيّ تْ  يّرَ تَغَ ا  مَ  ،(٢٣/٣٣ } (األحزاب  يالً بْدِ تَ
تُوبَ  يَ وْ  أَ شاءَ  إِنْ  ينَ  نافِقِ الْمُ بَ  ذِّ عَ يُ وَ مْ  قِهِ دْ بِصِ قِينَ  ادِ الصَّ الله  يَ  زِ {لِيَجْ

} (األحزاب ٢٤/٣٣) يماً حِ وراً رَ فُ مْ إِنَّ الله كانَ غَ يْهِ لَ عَ
إلَى   r اللهِ  ولُ  سُ رَ رَ  نَظَ  : الَ قَ  ، دٍ اهَ جَ مُ نْ  عَ يَى،  يَحْ بْنُ  اقُ  حَ إسْ ثَنِي  دّ حَ

١٢٣. هُ بَ ى نَحْ نْ قَضَ مّ ا مِ ذَ : هَ الَ قَ يْدِ اللهِ فَ بَ ةَ بْنِ عُ حَ لْ طَ

ةَ يْظَ رَ ةِ بَنِي قُ وَ زْ بَابُ غَ
مْ  هُ رَ اصَ حَ فَ ةِ،  دَ عْ الْقَ ذِي  نْ  مِ ينَ  بَقِ بْعٍ  لِسَ اءِ  بِعَ رْ َ األْ مَ  يَوْ  r بِيّ  النّ مْ  يْهِ إلَ ارَ  سَ
ةَ  نَ ةِ سَ جّ نْ ذِي الْحَ نَ مِ وْ لَ بْعٍ خَ يسِ لِسَ مِ مَ الْخَ فَ يَوْ رَ مّ انْصَ ا، ثُ مً رَ يَوْ شَ ةَ عَ سَ مْ خَ

... ومٍ تُ كْ مّ مَ ةِ ابْنَ أُ ينَ دِ لَى الْمَ لَفَ عَ تَخْ اسْ . وَ سٍ مْ خَ
١٢٣  الواقدي، املغازي، ٢، ٤٩٤-٤٩٥.
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وا إلَى رسول الله r: أرسل إلينا  لُ سَ ارُ أَرْ صَ مْ الْحِ يْهِ لَ دّ عَ تَ ا اشْ مّ لَ وا: فَ الُ قَ
أبا لبابة بن عبد المنذر.

ائِبِ  نْ السّ ، عَ قِيلٍ دِ بْنِ عَ مّ حَ بْدِ اللهِ بْنِ مُ نْ عَ ، عَ ارِثِ ةُ بْنُ الْحَ بِيعَ ثَنِي رَ دّ حَ فَ
ولِ  سُ ةَ إلَى رَ يْظَ رَ تْ بَنُو قُ لَ سَ ا أَرْ : لَمّ الَ بِيهِ، قَ نْ أَ ، عَ رِ نْذِ بْدِ الْمُ ةَ بْنِ عَ ابَ بَ بْنِ أَبِي لُ
إلَى  بْ  هَ اذْ  : الَ قَ فَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انِي  عَ دَ  ، مْ يْهِ إلَ نِي  لَ سِ رْ يُ أَنْ  هُ  ونَ لُ أَ يَسْ  r اللهِ 

. سِ وْ َ نْ بَيْنِ األْ وا إلَيْك مِ لُ سَ مْ أَرْ إِنّهُ ائِك، فَ فَ لَ حُ
وا: يَا  الُ قَ ١٢٤ وَ وا إلَيّ شُ بَهَ ، فَ ارُ صَ مْ الْحِ يْهِ لَ دّ عَ تَ دْ اشْ قَ مْ وَ يْهِ لَ لْت عَ خَ دَ : فَ الَ قَ
 ، يرٍ بَا بَشِ : أَ الَ قَ دٍ فَ بُ بْنُ أَسَ عْ امَ كَ قَ . فَ مْ هِ لّ ونَ النّاسِ كُ الِيك دُ وَ نُ مَ ، نَحْ ابَةَ بَ بَا لُ أَ
بٍ  رْ لّ حَ كُ ، وَ اثٍ عَ بُ ائِقِ وَ دَ مَ الْحَ مِك يَوْ وْ رِ قَ أَمْ رِك وَ نَا فِي أَمْ نَعْ ا صَ ت مَ لِمْ دْ عَ قَ
نَا  نَ صْ حِ قُ  ارِ فَ يُ بَى  أْ يَ دٌ  مّ حَ مُ وَ نَا،  كْ لَ هَ وَ ارُ  صَ الْحِ نَا  يْ لَ عَ دّ  تَ اشْ دْ  قَ وَ ا.  فِيهَ مْ  تُ نْ كُ
هُ  أْ لَ مْ نَطَ لَ ، وَ بَرَ يْ امِ أَوْ خَ ضِ الشّ نَا بِأَرْ قْ نّا لَحِ الَ عَ وْ زَ لَ . فَ هِ مِ كْ لَى حُ لَ عَ نْزِ تّى نَ حَ
 ، مْ كُ عَ ا مَ ذَ انَ هَ ا كَ ا مَ : «أَمّ ةَ ابَ بَ الَ أَبُو لُ ا. قَ بَدً ا أَ عً مْ هِ جَ يْ لَ ثِرْ عَ كْ مْ نُ لَ ا، وَ بَدً ا١٢٥ أَ رّ حُ
اللهِ  وَ وَ  هُ  : بٌ عْ كَ الَ  قَ  . بَ طَ أَخْ بْنِ  يَيّ  حُ إلَى  رْت  أَشَ وَ  ،« مْ كُ كَ الَ هَ عُ  يَدَ الَ  فَ
ا  مّ لَ هِ، فَ رِ عُ فِي أَمْ مَ نْت أَطْ ؟ كُ نَعُ ا أَصْ مَ : فَ يَيّ الَ حُ قَ نِي. فَ رْ دِ مْ يُصْ مّ لَ نِي ثُ دَ رَ أَوْ
تِي إلَى أَنْ  اجَ ا حَ مَ : وَ بٌ عْ الَ كَ ابَك. قَ ا أَصَ نِي مَ يبُ ي، يُصِ سِ يْتُك بِنَفْ نِي آسَ أَ طَ أَخْ
الَ  مّ قَ نَا. ثُ يْ لَ تِبَ عَ ءٌ كُ بَالَ ةٌ وَ مَ حَ لْ : مَ يَيّ الَ حُ نَا؟ قَ يّ ارِ رَ بَى ذَ سْ تُ أَنْتَ وَ نَا وَ تَلَ أَ قْ أُ
لَ  نْزِ دْ أَبَى إالّ أَنْ نَ ا قَ دً مّ حَ يْرِك؟ إنّ مُ لَى غَ نَاك عَ تَرْ دْ اخْ إِنّا قَ ، فَ ا تَرَ : مَ بٌ عْ كَ

١٢٤  هبشوا إىل: أرسعوا إىل (النهاية، جـ ١، ص ١٠١).
١٢٥  احلرا، بالفتح والقرص: جناب الرجل (النهاية، جـ ١، ص ٢٢٢).
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 : الَ -. قَ بْحُ وَ الذّ هِ، هُ قِ لْ أَ إلَى حَ مَ أَوْ وا -وَ لُ انْزِ ، فَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ لُ نْزِ نَ فَ هِ، أَ مِ كْ لَى حُ عَ
اللهَ  نْت  خُ لْت:  قُ فَ ؟  ابَةَ بَ لُ بَا  أَ يَا  لَك  ا  مَ  : بٌ عْ كَ لِي  الَ  قَ فَ ت،  عْ جَ تَرْ اسْ فَ مْت  نَدِ فَ
ي  وعِ جُ رُ ونَ  رُ تَظِ نْ يَ النّاسُ  وَ الدموع،  من  ة  لمبتلّ لحيتي  وإنّ  فنزلت   . هُ ولَ سُ رَ وَ
دِ  جِ سْ الْمَ إلَى  ئْت  جِ تّى  حَ رَ  آخَ ا  يقً رِ طَ نِ  صْ الْحِ اءِ  رَ وَ نْ  مِ ت  ذْ أَخَ تّى  حَ  . مْ يْهِ إلَ
ةُ  انَ وَ طُ أُسْ الُ  قَ تُ الّتِي  ة١٢٦ِ  قَ لّ خَ الْمُ ةِ  انَ وَ طُ سْ ُ األْ إلَى  ي  تِبَاطِ ارْ انَ  كَ فَ ت،  بَطْ تَ ارْ فَ
نْدَ  عِ رِ  بَ نْ الْمِ اهَ  جَ وِ انَتْ  كَ ةٍ  انَ وَ طُ أُسْ إلَى  بَطَ  تَ ارْ ا  إنّمَ  ، تِلْكَ يْسَ  لَ الُ  قَ يُ -وَ ةِ  بَ التّوْ

- يْنِ لَ وْ قَ بَتُ الْ ثْ ا أَ ذَ هَ بِيّ r، وَ جِ النّ وْ ةَ زَ مَ لَ مّ سَ بَابِ أُ
 : الَ قَ نَعْت فَ ا صَ مَ ابِي وَ هَ ولَ اللهِ r ذَ سُ غَ رَ بَلَ وَ

ا إذْ  مّ أَ ، فَ هُ رْت لَ فَ تَغْ نِي اسْ اءَ انَ جَ وْ كَ . لَ اءُ ا يَشَ ثَ اللهُ فِيهِ مَ دِ تّى يُحْ وهُ حَ عُ «دَ
«! وهُ عُ دَ بَ فَ هَ ذَ تِنِي وَ أْ مْ يَ لَ

ا. يْتهَ أَ يَا رَ ؤْ رُ رُ كُ أَذْ . وَ ةً لَ يْ ةَ لَ رَ شْ سَ عَ مْ يمٍ خَ ظِ رٍ عَ نْت فِي أَمْ كُ : فَ ةَ ابَ بَ الَ أَبُو لُ قَ
أَيْت  : رَ ةَ ابَ بَ الَ أَبُو لُ ، قَ الَ : قَ الِدٍ نْ أَيّوبَ بْنِ خَ . عَ ةَ يْدَ بَ ى بْنُ عُ وسَ ثَنِي مُ دّ حَ فَ
ا  نْهَ مِ جْ  رُ أَخْ مْ  لَ فَ نَةٍ،  آسِ ةٍ  أَ مْ حَ فِي  نّي  أَ كَ ةَ  يْظَ رَ قُ بَنِي  و  رُ اصِ حَ مُ نُ  نَحْ وَ مِ  النّوْ فِي 
تّى  هُ حَ نْ لْت مِ تَسَ انِي اغْ رَ أَ يًا، فَ ارِ ا جَ رً  نَهَ مّ أَرَ ا. ثُ هَ يحِ نْ رِ وتَ مِ ت أَمُ دْ تّى كِ حَ
رٍ  نّ فِي أَمْ لَ خُ تَدْ : لَ الَ قَ رٍ فَ بَا بَكْ ا أَ هَ بَرَ تَعْ اسْ . فَ ةً بَ يّ ا طَ يحً دُ رِ انِي أَجِ أَرَ ، وَ يْتُ نْقَ تَ اسْ
و أَنْ  جُ رْ أَ ، فَ بِطٌ تَ رْ نَا مُ أَ رٍ t وَ لَ أَبِي بَكْ وْ رُ قَ كُ نْت أَذْ كُ نْك. فَ جُ عَ رّ فَ مّ يُ ، ثُ هُ تَمّ لَ تَغْ

بَتِي. لَ تَوْ نْزِ تَ
١٢٦  أ التي طليت باخللوق، وهو ما خيلق به من الطيب (رشح عىل املواهب اللدنية، جـ 

٢، ص ١٥٨).
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بَا  أَ لَ  مَ تَعْ اسْ دْ  قَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  : الَ قَ  ، يّ رِ هْ الزّ نْ  عَ  ، رٌ مَ عْ مَ ثَنِي  دّ حَ فَ
 . رٍ يْ ضَ حُ بْنَ  يْدَ  أُسَ لَ  مَ تَعْ اسْ وَ هُ  لَ زَ عَ ثَ  دَ أَحْ ا  مَ ثَ  دَ أَحْ ا  مّ لَ فَ  ، مْ الِهِ قِتَ لَى  عَ ةَ  ابَ بَ لُ
ةَ  مَ لَ مّ سَ بَابِ أُ نْدَ  الّتِي عِ ةِ  انَ وَ طُ سْ ُ األْ نْدَ  ةٍ عِ لَ يْ لَ وَ مٍ  يَوْ بَيْنَ  ا  بْعً ةَ سَ ابَ بَ بَطَ أَبُو لُ تَ ارْ وَ
قَ  ارِ فَ أُ تّى  حَ ا  ذَ كَ هَ الُ  أَزَ الَ   : الَ قَ وَ  ، بُ رَ يَشْ الَ  وَ نّ  فِيهِ لُ  كُ أْ يَ الَ   ، يدٍ دِ شَ رّ  حَ فِي 
نْ  مِ تَ  وْ الصّ عُ  مَ يَسْ ا  مَ تّى  حَ لِكَ  ذَ كَ لْ  يَزَ مْ  لَ فَ  : الَ قَ  . يّ لَ عَ اللهُ  تُوبَ  يَ أَوْ  نْيَا  الدّ
هِ  يْ لَ عَ الَى  تَعَ اللهُ  تَابَ  مّ  ثُ  ، يّةً شِ عَ وَ بكرة  هِ  يْ إلَ رُ  نْظُ يَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ وَ  ، دِ هْ الْجَ
بَى  أَ ، فَ هُ بَاطَ هُ رِ نْ لِقَ عَ طْ هِ لِيُ يْ بِيّ r إلَ لَ النّ سَ أَرْ يْك! وَ لَ دْ تَابَ عَ : إنّ اللهَ قَ يَ نُودِ فَ

. هُ قَ لَ أَطْ هِ فَ سِ ولُ اللهِ r بِنَفْ سُ اءَ رَ جَ ولِ اللهِ r، فَ سُ رُ رَ يْ دٌ غَ هُ أَحَ نْ هُ عَ لِقَ طْ أَنْ يُ
 r بِيّ  النّ جِ  وْ زَ ةَ  مَ لَ سَ مّ  أُ نْ  عَ  ، ارِثِ الْحَ بِنْتُ  نْدُ  هِ تْنِي  ثَ دّ حَ فَ  : يّ رِ هْ الزّ الَ  قَ
هُ  تَ وْ صَ عُ  فَ يَرْ لَ اللهِ  ولَ  سُ رَ إِنّ  وَ  ، هُ بَاطَ رِ هُ  نْ عَ لّ  يَحِ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ أَيْت  رَ  : الَتْ قَ
الُ  قَ يُ . وَ فِ عْ الضّ دِ وَ هْ نْ الْجَ ولُ مِ ا يَقُ مّ ا مِ ثِيرً رِي كَ ا يَدْ مَ تِهِ، وَ بَ هُ بِتَوْ بِرُ يُخْ هُ وَ مُ لّ كَ يُ
نّ  نْهُ وكُ مِ يَلُ هِ، فَ رِ اتٍ لِفِطْ رَ تِيهِ بِتَمَ أْ هُ تَ تُ نَ انَتْ ابْ كَ ا، وَ بُوطً رْ ةَ مَ رَ شْ سَ عَ مْ ثَ خَ كَ مَ
هُ  لِقُ طْ تُ وَ بَتِي.  تَوْ لَ  نْزِ تَ أَالّ  ا  قً رَ فَ ا  هَ يغَ أَسِ أَنْ  لَى  عَ رُ  دِ أَقْ ا  مَ اللهِ،  وَ  : ولُ يَقُ وَ كُ  تْرُ يَ وَ
دْ  قَ لَ . وَ بَاطَ تْ الرّ ادَ إِالّ أَعَ ، وَ أَ ضّ ةٌ تَوَ اجَ هُ حَ انَتْ لَ إِنْ كَ ةٍ، فَ الَ لّ صَ تِ كُ قْ نْدَ وَ عِ
ا،  رً هْ دَ لِكَ  ذَ دَ  بَعْ يهِ  اوِ دَ يُ انَ  كَ وَ  ، رٍ عَ شَ نْ  مِ انَ  كَ وَ يْهِ،  اعَ رَ ذِ فِي  زّ  حَ بَاطُ  الرّ انَ  كَ

. رَ ا آخَ هً جْ تِهِ وَ بَ نَا فِي تَوْ عْ مِ دْ سَ قَ . وَ ئَ ا بَرِ دَ مَ هِ بَعْ يْ اعَ رَ بِينُ فِي ذِ لِكَ يَ انَ ذَ كَ وَ
دِ بن عبد الرحمن  مّ حَ نْ مُ بِيهِ، عَ نْ أَ ، عَ يْطٍ سَ يدَ بْنِ قُ بْدُ اللهِ بْنُ يَزِ نَا عَ ثَ دّ حَ
فِي  لَتْ  نَزَ ةَ  ابَ بَ لُ أَبِي  ةَ  بَ تَوْ إنّ   : الَتْ قَ  ،r بِيّ  النّ جِ  وْ زَ ةَ  مَ لَ سَ مّ  أُ نْ  عَ  ، بَانَ ثَوْ ابن 
مّ  لْت: مِ قُ رِ فَ حَ كُ فِي السّ حَ ولَ اللهِ r يَضْ سُ عْت رَ مِ سَ : فَ ةَ مَ لَ مّ سَ الَتْ أُ يْتِي. قَ بَ
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 ، الَتْ . قَ ةَ ابَ بَ لَى أَبِي لُ : تِيبَ عَ الَ نّك؟ قَ كَ اللهُ سِ حَ ولَ اللهِ، أَضْ سُ كُ يَا رَ حَ تَضْ
بَابِ  لَى  عَ ت  مْ قُ فَ  : الَتْ قَ ئْت.  شِ ا  مَ  : الَ قَ اللهِ؟  ولَ  سُ رَ يَا  لِكَ  بِذَ هُ  نُ أُوذِ لْت:  قُ
رْ فقد تاب  بْشِ ، أَ ابَةَ بَ بَا لُ لْت: يَا أَ قُ ، فَ ابُ جَ بَ الْحِ رَ بْلَ أَنْ يُضْ لِكَ قَ ذَ ةِ، وَ رَ جْ الْحُ
ولُ اللهِ  سُ تِيَ رَ أْ تّى يَ ، حَ : الَ ةَ ابَ بَ الَ أَبُو لُ قَ ، فَ وهُ لِقُ طْ هِ لِيُ يْ ارَ النّاسُ إلَ ثَ الله عليك فَ
 . هُ قَ لَ أَطْ بْحِ  الصّ إلَى   r اللهِ  ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ ا  مّ لَ فَ نّي.  عَ لِقُ  طْ يُ الّذِي  وَ  هُ ونَ  يَكُ فَ

 : رِ نْذِ بْدِ الْمُ ةَ بْنِ عَ ابَ بَ لَتْ فِي أَبِي لُ نَزَ وَ
ى الله أَنْ  سَ ئاً عَ يِّ رَ سَ آخَ الً صالِحاً وَ مَ وا عَ طُ لَ مْ خَ نُوبِهِ وا بِذُ فُ تَرَ ونَ اعْ رُ آخَ {وَ
وا الَ  نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ : {يَا أَ لَتْ ال نَزَ قَ يُ ةَ (التوبة ١٠٢/٩). وَ يَ ...} اآلْ مْ يْهِ لَ تُوبَ عَ يَ

...} (األنفال ٢٧/٨). ولَ سُ الرَّ ونُوا الله وَ تَخُ
 : لَتْ فِيهِ : نَزَ الَ ، قَ يّ رِ هْ نْ الزّ بْدِ اللهِ، عَ دُ بْنُ عَ مّ حَ ثَنِي مُ دّ حَ وَ

ا  نَّ وا آمَ ينَ قالُ نَ الَّذِ رِ مِ فْ ونَ فِي الْكُ عُ ينَ يُسارِ نْكَ الَّذِ زُ ولُ الَ يَحْ سُ ا الرَّ هَ يُّ {يَا أَ
ونَ  رُ آخَ {وَ  :U هُ  لُ وْ قَ نَا  نْدَ عِ لِكَ  ذَ بَتُ  ثْ أَ وَ  .(٤١/٥ (المائدة  ةَ  يَ اآلْ  {... مْ هِ واهِ فْ بِأَ

.{ الً صالِحاً مَ وا عَ طُ لَ مْ خَ نُوبِهِ وا بِذُ فُ تَرَ اعْ
ةَ  ابَ بَ اءَ أَبُو لُ : جَ الَ ، قَ الِكٍ بِ بْنِ مَ عْ نْ ابْنِ كَ ، عَ يّ رِ هْ نْ الزّ ، عَ رٌ مَ عْ ثَنِي مَ دّ حَ وَ
 ، نْبَ الذّ ا  ذَ هَ ا  فِيهَ بْت  أَصَ الّتِي  مِي  وْ قَ ارَ  دَ رُ  جُ أَهْ نَا  أَ  : الَ قَ فَ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ إلَى 
 . ثُ نْك الثّلُ ئُ عَ زِ بِيّ r: يُجْ الَ النّ قَ . فَ ولِهِ سُ رَ ةً إلَى اللهِ وَ قَ دَ الِي صَ نْ مَ جُ مِ رِ خْ أُ فَ
فِي  بِنْ  يَ مْ  لَ فَ يْهِ،  لَ عَ اللهُ  تَابَ  مّ  ثُ  . هِ مِ وْ قَ ارَ  دَ ةَ  ابَ بَ لُ أَبُو  رَ  جَ هَ وَ  ، ثَ الثّلُ جَ  رَ أَخْ فَ

نْيَا.١٢٧ قَ الدّ ارَ تّى فَ رٌ حَ يْ هُ إالّ خَ نْ مِ مِ الَ ِسْ اإلْ
١٢٧  الواقدي، املغازي، ٢، ٤٩٦-٥٠٩.
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ابِرٍ زُ بْنُ جَ رْ ا كُ هَ يرُ ةٌ أَمِ يّ رِ سَ
يَ  هِ وَ  ، تّ سِ ةَ  نَ سَ الٍ  وّ شَ فِي   ١٢٨ رِ دْ الْجَ بِذِي   r بِيّ  النّ احِ  لِقَ لَى  عَ يرَ  غِ أُ ا  لَمّ

نْ المدينة. يَالٍ مِ ةِ أَمْ انِيَ لَى ثَمَ عَ
ةَ  نَ يْ رَ نْ عُ رٌ مِ مَ نَفَ دِ : قَ الَ ، قَ انَ ومَ يدَ بْنِ رُ نْ يَزِ بْدِ اللهِ، عَ ةُ بْنُ عَ جَ ارِ نَا خَ ثَ دّ حَ
إلَى   r بِيّ  النّ مْ  بِهِ رَ  مَ أَ فَ  ١٢٩ ينَةَ دِ الْمَ وا  بَأُ تَوْ اسْ فَ وا،  مُ لَ أَسْ فَ  r بِيّ  النّ لَى  عَ ةٌ  انِيَ ثَمَ
وا.  نُ مِ سَ وا وَ حّ تّى صَ ا حَ انُوا بِهَ كَ ، فَ رِ دْ ينَ بِذِي الْجَ لِمِ سْ حُ الْمُ رْ انَ سَ كَ هِ، وَ احِ لِقَ
احِ  قَ اللّ لَى  عَ ا  وْ دَ غَ فَ مْ  لَهُ نَ  ذِ أَ فَ ا،  الِهَ بْوَ أَ وَ ا  انِهَ بَ لْ أَ نْ  مِ بُونَ  رَ يَشْ وهُ  نُ ذَ أْ تَ اسْ انُوا  كَ وَ
وا  عُ طَ قَ فَ وهُ  ذُ أَخَ فَ  ، مْ هُ لَ اتَ قَ فَ رٌ  نَفَ هُ  عَ مَ وَ  r بِيّ  النّ لَى  وْ مَ مْ  هُ كُ رِ دْ يُ فَ ا،  وهَ تَاقُ اسْ فَ
 ، حِ رْ وا بِالسّ قُ لَ انْطَ . وَ اتَ تّى مَ هِ حَ يْ نَ يْ عَ انِهِ وَ كَ فِي لِسَ وْ وا الشّ زُ رَ غَ ، وَ هُ لَ جْ رِ هُ وَ يَدَ
تَ  ارٍ تَحْ رّ بِيَسَ تّى تَمُ ا حَ ارٍ لَهَ مَ لَى حِ فٍ عَ وْ رِو بْنِ عَ مْ نْ بَنِي عَ ةٌ مِ أَ رَ تْ امْ بَلَ قْ أَ فَ
 ، بَرَ الْخَ مْ  تْهُ بّرَ خَ وَ ا  هَ مِ وْ قَ إلَى  تْ  عَ جَ رَ  - اتَ مَ دْ  قَ بِهِ -وَ ا  مَ وَ هُ  تْ أَ رَ ا  مّ لَ فَ ةٍ،  رَ جَ شَ
فِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ ثَ  بَعَ فَ تًا.  يّ مَ اءَ  بَ قُ إلَى  بِهِ  وا  اءُ جَ تّى  حَ ارٍ  يَسَ وَ  نَحْ وا  جُ رَ خَ فَ
فِي  وا  جُ رَ خَ فَ  ، يّ رِ الْفِهْ ابِرٍ  جَ بْنَ  زَ  رْ كُ مْ  يْهِ لَ عَ لَ  مَ تَعْ اسْ وَ ا،  سً ارِ فَ ينَ  رِ شْ عِ مْ  هِ ثَرِ أَ
يْنَ  أَ ونَ  رُ يَدْ الَ  ا  وْ تَدَ اغْ فَ وا  بَحُ أَصْ وَ ة  بالجرّ فباتوا  الليل،  أدركهم  حتى  مْ  بِهِ لَ طَ
ك؟  عَ ا مَ ذَ ا هَ وا: مَ الُ قَ ا فَ وهَ ذُ أَخَ ، فَ يرٍ تِفَ بَعِ لُ كَ مِ ةٍ تَحْ أَ رَ مْ بِامْ ا هُ إِذَ ، فَ ونَ كُ لُ يَسْ
مْ  هُ  : الَتْ قَ ؟  مْ هُ يْنَ  أَ وا:  الُ قَ نِي.  وْ طَ أَعْ فَ ا  يرً بَعِ وا  رُ نَحَ دْ  قَ مٍ  وْ بِقَ رْت  رَ مَ  : الَتْ قَ

. مْ انَهُ خَ مْ دُ تُ يْ أَ ا رَ يْهَ لَ مْ عَ تُ يْ افَ ا وَ ةِ، إذَ رّ نْ الْحَ ارِ مِ فَ قِ بِتِلْكَ الْ
١٢٨  قال ابن سعد: اجلدر ناحية قباء قريبا من غري عىل ستة أميال من املدينة (الطبقات، ج ٢، ص ٦٧).

١٢٩  استوبأوا املدينة: أ وجدوها وبئة (الصحاح، ص ٧٩).
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أَنْ  مْ  وهُ لُ أَ سَ فَ مْ  بِهِ وا  اطُ أَحَ فَ  ، مْ هِ امِ عَ طَ نْ  مِ وا  غُ رَ فَ ينَ  حِ مْ  هُ أَتَوْ تّى  حَ وا  ارُ سَ فَ
مْ  وهُ فُ دَ أَرْ ، وَ مْ وهُ بَطُ رَ ، فَ انٌ مْ إنْسَ نْهُ لِتْ مِ فْ مْ يُ مْ لَ هِ عِ مَ وا بِأَجْ رُ أْسَ تَ اسْ وا، فَ رُ أْسِ تَ يَسْ
. هُ وَ وا نَحْ جُ رَ خَ ابَةِ، فَ بِيّ r بِالْغَ وا النّ دُ جَ وَ ، فَ ينَةَ دِ مْ الْمَ وا بِهِ مُ دِ تّى قَ يْلِ حَ لَى الْخَ عَ

 : الَ قَ مالك  بْنُ  أَنَسُ  ثَنِي  دّ حَ  : الَ قَ انَ  ومَ رُ بْنُ  يدُ  يَزِ ثَنِي  دّ حَ فَ  : ةُ جَ ارِ خَ الَ  قَ
ةِ  ابَ غَ بِالزّ  r بِيّ  النّ مْ  بِهِ قِيَ  لَ تّى  حَ انِ  مَ لْ الْغِ عَ  مَ مْ  هِ آثَارِ فِي  ى  عَ أَسْ ت  جْ رَ خَ فَ
مْ  هُ نُ يُ أَعْ تْ  لَ مِ سُ وَ  ، مْ هُ لُ جُ أَرْ وَ مْ  يهِ يْدِ أَ تْ  عَ طِ قُ فَ مْ  بِهِ رَ  مَ أَ فَ  ، يُولِ السّ عِ  مَ جْ بِمَ

. مْ يْهِ رُ إلَ نْظُ اقِفٌ أَ : إنّي لَوَ الَ أَنَسٌ . قَ نَاكَ وا هُ لِبُ صُ وَ
 ، ةَ يْرَ رَ نْ أَبِي هُ ه، عَ مَ لَى التّوَ وْ الِحٍ مَ نْ صَ ، عَ اقُ حَ ثَنِي إسْ دّ حَ : فَ يّ اقِدِ الَ الْوَ قَ
لَتْ  مْ نَزَ نَهُ يُ لَ أَعْ مَ سَ مْ وَ هُ لَ جُ أَرْ احِ وَ قَ ابِ اللّ حَ بِيّ r أَيْدِي أَصْ عَ النّ طَ ا قَ : لَمّ الَ قَ

 : ةُ يَ هِ اآلْ ذِ هَ
أَنْ  ساداً  فَ ضِ  رْ َ األْ فِي  نَ  وْ عَ يَسْ وَ هُ  ولَ سُ رَ وَ الله  بُونَ  يُحارِ ينَ  الَّذِ زاءُ  جَ {إِنَّما 
(المائدة  ةَ  يَ اآلْ  {... الفٍ خِ نْ  مِ مْ  هُ لُ جُ أَرْ وَ مْ  يهِ يْدِ أَ عَ  طَّ قَ تُ وْ  أَ وا  بُ لَّ يُصَ وْ  أَ وا  لُ تَّ قَ يُ

. يْنٌ لِكَ عَ دَ ذَ لْ بَعْ مَ سْ مْ تُ لَ : فَ الَ ٣٣/٥). قَ

دَ  بِيّ r بَعْ ثَ النّ ا بَعَ : مَ الَ هِ، قَ دّ نْ جَ بِيهِ، عَ نْ أَ ، عَ رٍ فَ عْ ثَنِي أَبُو جَ دّ حَ : فَ الَ قَ
. ةِ لَ ثْ نْ الْمُ مْ عَ اهُ ثًا إالّ نَهَ لِكَ بَعْ ذَ

مْ  لَ  : الَ قَ هِ،  دّ جَ نْ  عَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، دٍ مّ حَ مُ بْنِ  رِ  فَ عْ جَ نْ  عَ  ، لٍ بِالَ ابْنُ  ثَنِي  دّ حَ وَ
١٣٠. لِ جْ الرّ دِ وَ يَ عِ الْ طْ لَى قَ دْ عَ مْ يَزِ لَ نًا، وَ يْ لْ عَ مُ مْ يَسْ لَ ، وَ طّ انًا قَ بِيّ r لِسَ عْ النّ طَ يَقْ

١٣٠  الواقدي، املغازي، ٢، ٥٦٨-٥٧٠.
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ةِ بِيَ يْ دَ ةُ الْحُ وَ زْ غَ
نِ بن أبى ليلى، مَ حْ بْدِ الرّ نْ عَ ، عَ دٍ اهِ جَ نْ مُ ، عَ انَ يْمَ لَ يْفُ بْنُ سُ ثَنِي سَ دّ حَ وَ

 ،r اللهِ  ولُ  سُ رَ يّ  لَ عَ فَ  قَ وَ اءِ  بْوَ َ بِاألْ نّا  كُ ا  لَمّ  : الَ قَ  ، ةَ رَ جْ عُ بْنِ  بِ  عْ كَ نْ  عَ
ذِيك  ؤْ لْ يُ : هَ الَ قَ ، فَ مٌ رِ حْ نَا مُ أَ الً وَ مْ تُ قَ افَ تَهَ ي يَ أْسِ رَ رٍ لِي وَ تَ قِدْ خُ تَحْ نْفُ نَا أَ أَ وَ

: الَ . قَ ولَ اللهِ سُ مْ يَا رَ لْت: نَعَ ؟ قُ بُ عْ امّك يَا كَ وَ هَ
وْ  ةٍ أَ قَ دَ وْ صَ يامٍ أَ نْ صِ ةٌ مِ يَ فِدْ : {فَ ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ فِيهِ هَ نَزَ : وَ الَ ك. قَ أْسَ لِقْ رَ احْ فَ
ةَ  ثَ ثَالَ ومَ  أَصُ أَوْ   ، اةً شَ بَحَ  أَذْ أَنْ   r اللهِ  ولُ  سُ رَ نِي  رَ مَ أَ فَ  .(١٩٦/٢ (البقرة   { كٍ نُسُ
 . أَك»  زَ أَجْ لْت  عَ فَ لِكَ  ذَ يْنِ «أَيّ  دّ مُ ينٍ  كِ مِسْ لّ  كُ  ، ينَ اكِ سَ مَ ةَ  تّ سِ مَ  عِ أُطْ أَوْ   ، يّامٍ أَ

ا.١٣١ هَ رَ عَ أَشْ ا وَ هَ دَ لّ ةً قَ رَ  بَقَ دَ ةَ أَهْ رَ جْ بَ بْنَ عُ عْ الُ إنّ كَ قَ يُ وَ
ينَ  كِ رِ شْ الْمُ يْلِ  خَ لَى  عَ لِيدِ  الْوَ بْنُ  الِدُ  خَ ا  ذَ هَ  : لِلنّاسِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ
 ، هُ لُ وَ أَهْ ا هُ لَى اللهِ بِمَ ثْنَى عَ أَ ينَ فَ لِمِ سْ r فِي الْمُ ولُ اللهِ  سُ امَ رَ مّ قَ . ثُ يمِ مِ بِالْغَ
وا  رُ نْفَ تَ ينَ اسْ ، فكيف ترون يا معشر المسلمين فى هوالء الّذِ دُ ا بَعْ مّ : أَ الَ مّ قَ ثُ
نَا  هِ جْ لِوَ يَ  ضِ نَمْ نْ  أَ نَ  وْ تَرَ أَ ؟  امِ رَ الْحَ دِ  جِ سْ الْمَ نْ  عَ ونَا  دّ لِيَصُ مْ  هُ اعَ أَطَ نْ  مَ إلَيّ 
وا  نْفِرُ تُ ينَ اُسْ ءِ الّذِ الَ ؤُ لّفَ هَ نْ نُخَ نَ أَ وْ مْ تَرَ ، أَ نَاهُ لْ اتَ هُ قَ نْ نَا عَ دّ نْ صَ مَ يْتِ فَ بَ إلَى الْ
إِنْ  وَ  ، اللهُ ا  هَ عُ طَ يَقْ قٌ  نُ عُ مْ  نْهُ مِ نَا  بَعْ اتّ ونَا  بَعُ اتّ إِنْ  فَ ؟  مْ يبَهُ نُصِ فَ مْ  لِيهِ أَهْ إلَى  نَا  لَ
هُ  ولُ سُ رَ وَ اللهُ   : الَ قَ فَ  t رٍ  بَكْ بُو  أَ امَ  قَ فَ  ! ينَ ورِ تُ وْ مَ ونِينَ  زُ حْ مَ وا  دُ عَ قَ وا  دُ عَ قَ
 . اهُ نَ لْ اتَ قَ يْتِ  بَ الْ نْ  عَ نَا  دّ صَ نْ  مَ فَ نَا  هِ جْ لِوَ يَ  ضِ نَمْ نْ  أَ اللهِ  ولَ  سُ رَ يَا    نَرَ  ! مُ لَ أَعْ

١٣١  الواقدي، املغازي، ٢، ٥٧٨.
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الَ أَبُو  قَ . فَ يمِ مِ لِيدِ بِالْغَ الِدُ بْنُ الْوَ ا خَ يْشٍ فِيهَ رَ يْلَ قُ إِنّ خَ ولُ اللهِ r: فَ سُ الَ رَ قَ فَ
انَتْ  كَ ولِ اللهِ r، وَ سُ نْ رَ ابِهِ مِ حَ صْ َ ةً ألِ رَ اوَ شَ رَ مُ ثَ انَ أَكْ ا كَ دً رَ أَحَ مْ أَ لَ : فَ ةَ يْرَ رَ هُ
يَا   : الَ قَ فَ عمرو  بن  ادُ  دَ قْ الْمِ امَ  قَ فَ  : الَ قَ  . طْ قَ فَ بِ  رْ الْحَ فِي  هُ  ابَ حَ أَصْ هُ  تُ رَ اوَ شَ مُ
بُّكَ  رَ وَ نْتَ  أَ بْ  هَ {اذْ ى:  وسَ لِمُ ائِيلَ  رَ إسْ بَنُو  الَتْ  قَ ا  مَ كَ ولُ  نَقُ الَ  اللهِ،  ولَ  سُ رَ
اتِالَ إنّا  قَ } (المائدة ٢٤/٥) ولكن: اذهب أنت وربُّك فَ ونَ دُ نا قاعِ قاتِال إِنَّا هاهُ فَ
عَك  نَا مَ رْ ١٣٢ لَسِ ادِ مَ كِ الْغِ رْت إلَى بَرْ وْ سِ ولَ اللهِ، لَ سُ اللهِ يَا رَ . وَ ونَ اتِلُ قَ مْ مُ كُ عَ مَ
دَ  مُ  أَنْ نَصْ ولَ اللهِ، نَرَ سُ : يَا رَ الَ قَ رٍ فَ يْ ضَ يْدُ بْنُ حُ مَ أُسَ لّ تَكَ . وَ لٌ جُ نّا رَ ا بَقِيَ مِ مَ
تَالِ  لِقِ جْ  رُ نَخْ مْ  لَ إنّا   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  . اهُ نَ لْ اتَ قَ نَا  دّ صَ نْ  مَ فَ  ، هُ لَ نَا  جْ رَ خَ ا  لِمَ

ا.١٣٣ ارً مّ نَا عُ جْ رَ ا خَ ، إنّمَ دٍ أَحَ
لِيدِ  الِدُ بْنُ الْوَ نَا خَ دَ : وَ الَ يْنِ قَ صَ دَ بْنِ الْحُ اوُ نْ دَ ، عَ بِيبَةَ بِي حَ ثَنِي ابْنُ أَ دّ حَ
بَيْنَ  ا  فِيمَ هُ  لَ يْ خَ فّ  فَصَ  ،r اللهِ  ولِ  سُ رَ ابِ  حَ أَصْ إلَى  رَ  نَظَ تّى  حَ لِهِ  يْ خَ فِي 
ادَ  بّ تَيْ فرس، وأمر رسول الله r عَ ائَ يَ فِي مِ هِ ، وَ ةِ لَ بْ قِ بَيْنَ الْ ولِ اللهِ r وَ سُ رَ

. هُ ابَ حَ فّ أَصْ ائِهِ فَصَ امَ بِإِزَ قَ لِهِ فَ يْ مَ فِي خَ دّ تَقَ رٍ فَ بْنَ بِشْ
رِ  هْ ةُ الظّ الَ انَتْ صَ حَ : فَ الَ ثَنِي عكرمة، عن ابن عباس t، قَ دّ حَ : فَ دُ اوُ الَ دَ قَ
مْ  عُ بِهِ كَ هُ يَرْ فَ لْ فّ النّاسَ خَ صَ ةَ وَ لَ بْ قِ ولُ اللهِ r الْ سُ بَلَ رَ قْ تَ اسْ ، فَ امَ أَقَ لٌ وَ نَ بِالَ ذّ أَ فَ
 : لِيدِ الِدُ بْنُ الْوَ الَ خَ قَ . فَ ةِ بِيَ نْ التّعْ هِ مِ يْ لَ انُوا عَ ا كَ لَى مَ وا عَ امُ قَ مَ فَ لّ مّ سَ ، ثُ دُ جُ يَسْ وَ
ةَ  اعَ السّ تِي  أْ تَ نْ  لَكِ وَ  ، مْ نْهُ مِ نَا  بْ صَ َ ألَ مْ  يْهِ لَ عَ نَا  لْ مَ حَ نّا  كُ وْ  لَ ةٍ،  رّ غِ لَى  عَ انُوا  كَ دْ  قَ

١٣٢  برك الغامد: موضع وراء مكة بخمس ليال مما ييل البحر (معجم البلدان، ج ٢، ص ١٤٩).
١٣٣  الواقدي، املغازي، ٢، ٥٨٠-٥٨١.
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بَيْنَ   u يلُ  بْرِ جِ لَ  نَزَ فَ  : الَ قَ  ! مْ ائِهِ نَ بْ أَ وَ مْ  هِ سِ نْفُ أَ نْ  مِ مْ  يْهِ إلَ بّ  أَحَ يَ  هِ ةٌ  الَ صَ
 {... مْ تَقُ لْ فَ الةَ  الصَّ مُ  لَهُ تَ  مْ قَ أَ فَ مْ  فِيهِ نْتَ  كُ إِذا  {وَ  : ةِ يَ اآلْ هِ  ذِ بِهَ رِ  صْ الْعَ وَ رِ  هْ الظّ
امَ  قَ فَ امَ  قَ أَ وَ  ، لٌ بِالَ نَ  ذّ أَ فَ رُ  صْ الْعَ انَتْ  حَ فَ  : الَ قَ  .(١٠٢/٤ (النساء  ةَ  يَ اآلْ
رَ  بّ كَ وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ رَ  بّ كَ وَ  ، هُ امَ أَمَ وّ  دُ الْعَ وَ  ، ةَ لَ بْ قِ الْ ا  هً اجِ وَ مُ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ
فّ الّذِي  دَ الصّ جَ سَ دَ فَ جَ مّ سَ ا، ثُ يعً مِ انِ جَ فّ عَ الصّ كَ رَ عَ وَ كَ مّ رَ ا، ثُ يعً مِ انِ جَ فّ الصّ
فّ  بِالصّ ودَ  جُ السّ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ ى  قَضَ ا  مّ لَ فَ  . هُ ونَ سُ رُ يَحْ ونَ  رُ خَ اآلْ امَ  قَ وَ لِيهِ  يَ
فّ الّذِي  رَ الصّ أْخَ تَ مّ اسْ ، ثُ يْنِ تَ دَ جْ رُ السّ خّ ؤَ فّ الْمُ دَ الصّ جَ هُ سَ عَ وا مَ امُ قَ لِ وَ وّ َ األْ
مّ  ا، ثُ يعً مِ وا جَ امُ قَ ونَ رسول اللهِ r فَ انُوا يَلُ كَ ، فَ رُ خّ ؤَ فّ الْمُ مَ الصّ دّ قَ تَ ، وَ ونَهُ لُ يَ
دَ  جَ سَ وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ دَ  جَ سَ مّ  ثُ ا،  يعً مِ جَ انِ  فّ الصّ عَ  كَ رَ فَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ عَ  كَ رَ
ا  مّ لَ ، فَ وّ دُ لَى الْعَ بِلِينَ عَ قْ هُ مُ ونَ سُ رُ رُ يَحْ خّ ؤَ فّ الْمُ امَ الصّ قَ ، وَ ونَهُ لُ فّ الّذِي يَ الصّ
يْنِ  تَ دَ جْ السّ رُ  خّ ؤَ الْمُ فّ  الصّ دَ  جَ سَ يْنِ  تَ دَ جْ السّ نْ  مِ هُ  أْسَ رَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ عَ  فَ رَ
 . مْ يْهِ لَ عَ مَ  لّ سَ مّ  ثُ  ، دَ هّ تَشَ فَ جالسا   r الله  رسول    تَوَ اسْ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ تَا  يَ بَقِ يْنِ  تَ اللّ
. فِ وْ ولُ اللهِ r فِي الْخَ سُ ا رَ هَ الّ ةٍ صَ الَ لُ صَ هِ أَوّ ذِ : هَ ولُ بّاسٍ t يَقُ انَ ابْنُ عَ كَ فَ

يّاشٍ  عَ ابْنِ  نْ  عَ  ، دٍ اهِ جَ مُ نْ  عَ  ، ورٍ نْصُ مَ نْ  عَ  ، يدٍ عِ سَ بْنُ  يَانُ  فْ سُ ثَنِي  دّ حَ
رَ أَبُو  كَ ذَ ا، وَ ذَ كَ لّى هَ بِيّ r صَ رَ أَنّ النّ كَ ذَ ، فَ ئِذٍ مَ بِيّ r يَوْ عَ النّ انَ مَ هُ كَ نّ ، أَ قِيّ رَ الزّ

. فِ وْ ةَ الْخَ الَ ولُ اللهِ r صَ سُ لّى رَ ا صَ لُ مَ هُ أَوّ نّ يّاشٍ أَ عَ
اللهِ،  بْدِ  عَ بْنِ  ابِرِ  جَ نْ  عَ  ، انَ يْسَ كَ بْنِ  بِ  هْ وَ نْ  عَ  ، انَ ثْمَ عُ بْنُ  ةُ  بِيعَ رَ ثَنِي  دّ حَ
مّ  ثُ  ، اعِ قَ الرّ اتِ  ذَ ةِ  وَ زْ غَ فِي  فِ  وْ الْخَ ةِ  الَ صَ لَ  أَوّ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لّى  صَ  : الَ قَ

نَا. نْدَ بَتُ عِ ثْ ا أَ ذَ هَ ، وَ نِينَ بَعُ سِ ا أَرْ مَ نَهُ يْ ، بَ انَ فَ سْ دُ بِعُ ا بَعْ هَ الّ صَ
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يُونَ  إِنّ عُ ١٣٤، فَ لِ صَ ا الْعَ ذَ وا فِي هَ نُ يَامَ ولُ اللهِ r: تَ سُ الَ رَ ى قَ سَ ا أَمْ مّ لَ وا: فَ الُ قَ
ةُ  يْدَ رَ الَ بُ قَ ؟١٣٥ فَ لِ نْظَ اتِ الْحَ ةَ ذَ نِيّ رِفُ ثَ مْ يَعْ يّكُ أَ ، فَ نَانَ جْ انِ أَوْ بِضَ رَ هْ رّ الظّ يْشٍ بِمَ رَ قُ
كْ  لُ ولُ اللهِ r: اُسْ سُ الَ رَ ا. قَ الِمٌ بِهَ ولَ اللهِ عَ سُ : أَنَا يَا رَ يّ مِ لَ سْ َ يْبِ األْ صَ بْنُ الْحُ
بْلَ المغرب، فسار قليال  عَ قَ اوِ رَ بَالِ سُ لِ قِبَلَ جِ صَ ةُ فِي الْعَ يْدَ رَ ذَ بِهِ بُ أَخَ نَا- فَ امَ أَمَ
فوالله  قال:   . قطّ ا  هَ فْ رِ يَعْ مْ  لَ هُ  نّ أَ كَ تّى  حَ ارَ  حَ وَ  ، رُ جَ الشّ هُ  قُ لّ عَ تُ وَ الحجارة  به  تنكّ
 : الَ هُ قَ جّ تَوَ يَ ولُ اللهِ r الَ  سُ آهُ رَ ا رَ مّ لَ فَ ا.  ارً رَ ةِ مِ عَ مُ فِي الْجُ ا  هَ كُ لُ سْ َ نْت ألَ إنْ كُ
لَ  نَزَ فَ ؟  لِ نْظَ الْحَ اتِ  ذَ يقِ  رِ طَ لَى  عَ نَا  لّ يَدُ لٌ  جُ رَ نْ  مَ  :r الَ  قَ فَ بْت  كِ رَ فَ  ! بْ كَ ارْ
طَ  قَ مّ سَ لِيالً ثُ ارَ قَ سَ لّك. فَ ولَ اللهِ أَدُ سُ نَا يَا رَ : أَ الَ قَ يّ فَ مِ لَ سْ َ رٍو األْ مْ ةُ بْنُ عَ زَ مْ حَ
 : الَ مّ قَ . ثُ بْ كَ ولُ اللهِ r: ارْ سُ الَ رَ قَ ، فَ هُ جّ تَوَ رِي أَيْنَ يَ الَ يَدْ ، فَ رِ جَ ١٣٦ الشّ رِ مَ فِي خَ
يّ  مِ لَ سْ َ مٍ األْ هْ بْدِ نُ و بْنُ عَ رُ مْ لَ عَ نَزَ ؟ فَ لِ نْظَ اتِ الْحَ يقِ ذَ رِ لَى طَ نَا عَ لّ لٌ يَدُ جُ نْ رَ مَ
تّى  مْ حَ هُ امَ و أَمَ رٌ مْ قَ عَ لَ انْطَ نَا. فَ امَ لِقْ أَمَ : انْطَ الَ قَ لّك. فَ ولَ اللهِ أَدُ سُ نَا يَا رَ : أَ الَ قَ فَ
مْ  و: نَعَ رٌ مْ الَ عَ قَ ؟ فَ لِ نْظَ اتِ الْحَ ةُ ذَ نِيّ هِ ثَ ذِ : هَ الَ قَ ةِ فَ نِيّ ولُ اللهِ r إلَى الثّ سُ رَ رَ نَظَ
انَ  كَ إنْ  اللهِ  وَ و:  رٌ مْ عَ الَ  قَ  . بِهِ رَ  دّ تَحَ ا  هَ أْسِ رَ لَى  عَ فَ  قَ وَ ا  مّ لَ فَ  . اللهِ ولَ  سُ رَ يَا 
تْ  زَ تّى بَرَ تْ لِي حَ عَ اتّسَ ١٣٧، فَ اكِ رَ ثْلَ الشّ انَتْ مِ ا كَ ي، إنّمَ دّ جَ ي وَ سِ نِي نَفْ مّ يَهُ لَ
ينَ  فِ طِ عْ ا مُ يعً مِ ةَ جَ لَ يْ ونَ تِلْكَ اللّ يرُ رُ يَسِ فَ انَ النّ دْ كَ قَ لَ ١٣٨. وَ بَةً حِ ةً الَ جّ حَ انَتْ مَ كَ وَ

١٣٤  العصل: االعوجاج، واملعنى هنا الرمل املعوج امللتو (النهاية، جـ ٣، ص ١٠٢).
ما  (معجم  أسد  بنى  ديار  ىف  موضع  وهو  اجلمع،  بصيغة  احلناظل»  «ذات  البكري:  عند    ١٣٥

استعجم، ص ٢٨٨).
١٣٦  اخلمر: كل ما سرتك من شجر أو بناء أو غريه (النهاية، جـ ١، ص ٣٢٠).

١٣٧  الرشاك: سري النعل (القاموس املحيط، جـ ٣، ص ٣٠٨).
١٣٨  الالحب: الطريق الواسع (النهاية، جـ ٤، ص ٥٠).
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ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، رٍ مَ قَ فِي  نّا  أَ كَ تّى  حَ ةُ  لَ يْ اللّ تِلْكَ  تْ  اءَ أَضَ وَ  ، ثُونَ دّ تَحَ يَ ا  تِهَ عَ سَ نْ  مِ
الَ  بَابِ الّذِي قَ ثْلُ الْ ةَ إالّ مِ لَ يْ ةِ اللّ نِيّ هِ الثّ ذِ ثْلُ هَ ا مِ هِ، مَ ي بِيَدِ سِ الله r: فوالذي نَفْ

} (البقرة ٥٨/٢) ةٌ طَّ وا حِ ولُ قُ داً وَ جَّ وا الْبابَ سُ لُ خُ ادْ : {وَ ائِيلَ رَ اللهُ لِبَنِي إسْ
ثَنِي ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن األعرج، عن أبى هريرة  دّ حَ
هَ  إلَ «الَ   : ائِيلَ رَ إسْ بَنِي  لَى  عَ تْ  رِضَ عُ الّتِي  ةُ  لِمَ الْكَ  :r الله  رسول  قال  قال، 
قِبَلِ  نْ  مِ وا  لُ خَ دَ فَ  ، سِ دِ قْ الْمَ بَيْتِ  بَابُ   : الَ قَ ا» .  دً جّ سُ بَابَ  الْ وا  لُ خُ ادْ وَ اللهُ  إالّ 

. « ةٍ يرَ عِ ةٌ فِي شَ بّ وا: «حَ الُ قَ ، وَ مْ هِ تَاهِ أَسْ
ثَنِي عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم،  دّ حَ وَ
وا:  ولُ ائِيلَ أَنْ يَقُ رَ لَى بَنِي إسْ تْ عَ رِضَ ةُ الّتِي عُ لِمَ قال، قال رسول الله r: الْكَ

. يَ وِ دْ رُ يْنِ قَ يثَ دِ يْنِ الْحَ ذَ الَ هَ كِ » . فَ هِ يْ نَتُوبُ إلَ رُ اللهَ وَ فِ تَغْ «نَسْ
 .« هُ رَ اللهُ لَ فَ دٌ إالّ غَ ةَ أَحَ نِيّ هِ الثّ ذِ وزُ هَ ولُ اللهِ r: «الَ يَجُ سُ الَ رَ مّ قَ وا: ثُ الُ قَ
 ، النّاسِ رِ  آخِ فِي  انِ  مَ النّعْ بْنُ  ةُ  تَادَ قَ ي  مّ ُ ألِ ي  أَخِ انَ  كَ وَ  : يّ رِ دْ الْخُ يدٍ  عِ سَ أَبُو  الَ  قَ
وزُ  : «الَ يَجُ الَ ولَ اللهِ قَ سُ : إنّ رَ ولُ لِلنّاسِ لْت أَقُ عَ جَ ةِ فَ نِيّ لَى الثّ فْت عَ قَ وَ : فَ الَ قَ
رِ  ي فِي آخِ ازَ أَخِ تّى جَ ونَ حَ عُ رِ لَ النّاسُ يُسْ عَ جَ » . فَ هُ رَ لَ فِ دٌ إالّ غُ ةَ أَحَ نِيّ هِ الثّ ذِ هَ

١٣٩. وزَ بْلَ أَنْ نَجُ بِحَ قَ قْت أَنْ يُصْ رِ فَ ، وَ النّاسِ
نْ أَبِي  ، عَ ارٍ اءِ بْنِ يَسَ طَ نْ عَ ، عَ مَ لَ يْدِ بْنِ أَسْ نْ زَ ، عَ دٍ عْ امُ بْنُ سَ شَ ثَنِي هِ دّ حَ وَ
مْ  الَكُ مَ ونَ أَعْ قِرُ مٌ تَحْ وْ تِي قَ أْ يَ هُ سَ ، قال رسول الله r: إنّ الَ ، قَ يّ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ سَ
مْ  إِنّهُ ، فَ نِ يَمَ لُ الْ نْ أَهْ لَكِ ، وَ : الَ الَ ؟ قَ يْشٌ رَ ولَ اللهِ، قُ سُ : يَا رَ يلَ قِ . فَ مْ الِهِ مَ عَ أَعْ مَ

١٣٩  الواقدي، املغازي، ٢، ٥٨٢-٥٨٥.
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ا  ذَ كَ هَ هِ  بِيَدِ الَ  قَ فَ نّا؟  مِ رٌ  يْ خَ مْ  هُ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا  نَا:  لْ قُ وبًا.  لُ قُ يَنُ  لْ أَ وَ ةً  ئِدَ فْ أَ قّ  أَرَ
بَيْنَ النّاسِ  نَا وَ نَ يْ ا بَ لَ مَ - أَالَ إنّ فَضْ اءً وَ ولُ سَ هُ يَقُ نّ أَ ةِ كَ فَ امٌ فِي الصّ شَ فُ هِ يَصِ -وَ

} (الحديد ١٠/٥٧) تْحِ بْلِ الْفَ نْ قَ قَ مِ نْفَ نْ أَ مْ مَ نْكُ تَوِي مِ {الَ يَسْ
رِ  يْ بَ دِ بْنِ جُ مّ حَ نْ مُ ، عَ نِ مَ حْ بْدِ الرّ ثِ بْنِ عَ ارِ نْ الْحَ ، عَ ئْبٍ ثَنِي ابْنُ أَبِي ذِ دّ حَ
نِ  يَمَ الْ لُ  أَهْ مْ  تَاكُ أَ  : ئِذٍ مَ يَوْ ولُ  يَقُ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ عَ  مِ سَ هُ  نّ أَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، مٍ عِ طْ مُ بْنِ 
الَ  : وَ ارِ نْصَ َ نْ األْ لٌ مِ جُ الَ رَ . قَ ضِ رْ َ لَى األْ نْ عَ رُ مَ يْ مْ خَ ، هُ ابِ حَ عُ السّ مْ قِطَ نّهُ أَ كَ
ا:  يفً عِ الً ضَ وْ الَ قَ ةَ قَ ابِعَ مّ الرّ ثًا، ثُ ولُ اللهِ r ثَالَ سُ تَ رَ كَ سَ ولَ اللهِ؟ فَ سُ نُ يَا رَ نَحْ

١٤٠. مْ نْتُ إالّ أَ
اللهِ  مِ  بِسْ تُبْ  اُكْ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، تُبُ يَكْ لِيّا  عَ  r بِيّ  النّ رَ  مَ أَ ...فَ
مِك  تُبُ بِاسْ ا نَكْ مَ تُبْ كَ ، اُكْ نَ مَ حْ فُ الرّ رِ : الَ أَعْ يْلٌ هَ الَ سُ قَ . فَ يمِ حِ نِ الرّ مَ حْ الرّ
تُبْ إالّ  وا: الَ تَكْ الُ قَ . وَ نُ مَ حْ وَ الرّ وا: هُ الُ قَ لِكَ وَ نْ ذَ ونَ مِ لِمُ سْ اقَ الْمُ . فَضَ مّ اللهُ
تُبْ  اُكْ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  . ءٍ يْ شَ لَى  عَ يهِ  اضِ قَ أُ الَ  ا  إذً  : يْلٌ هَ سُ الَ  قَ  . نَ مَ حْ الرّ
مُ أَنّك  لَ وْ أَعْ : لَ يْلٌ هَ الَ سُ قَ . فَ ولُ اللهِ سُ هِ رَ يْ لَ حَ عَ لَ طَ ا اصْ ا مَ ذَ ! هَ مّ مِك اللهُ بِاسْ
دِ بْنِ  مّ حَ مِ أَبِيك مُ اسْ مِك وَ نْ اسْ بُ عَ غَ تَرْ فَ تُك، أَ بَعْ اتّ تُك، وَ فْ الَ ا خَ ولُ اللهِ مَ سُ رَ
تْ  عَ تَفَ ارْ تّى  حَ ولَى  ُ األْ نْ  مِ دّ  أَشَ يَ  هِ ةً  جّ ضَ ا  نْهَ مِ ونَ  لِمُ سْ الْمُ جّ  فَضَ اللهِ؟  بْدِ  عَ
إالّ  تُب  نَكْ الَ   : ونَ ولُ يَقُ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ الٌ  جَ رِ امَ  قَ وَ  ، اتُ وَ صْ َ األْ
نْ أَبِي  بْدِ اللهِ، عَ اقَ بْنِ عَ حَ نْ إسْ ، عَ ةَ بْرَ ثَنِي ابْنُ أَبِي سَ دّ حَ ! فَ ولُ اللهِ سُ دٌ رَ مّ حَ مُ

١٤٠  الواقدي، املغازي، ٢، ٥٨٦.
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دِ  عْ سَ رٍ وَ يْ ضَ يْدِ بْنِ حُ رَ إلَى أُسَ نْ نَظَ ثَنِي مَ دّ : حَ الَ و، قَ رٍ مْ اقِدِ بْنِ عَ نْ وَ ، عَ ةَ وَ رْ فَ
ولِ  سُ رَ دٍ  مّ حَ مُ إالّ  تُبْ  تَكْ الَ   : االَ قَ وَ ا  اهَ كَ سَ مْ أَ فَ اتِبِ  الْكَ دِ  بِيَ ا  ذَ أَخَ ةَ  بَادَ عُ بْنِ 
ولُ  سُ رَ لَ  عَ جَ فَ ينِنَا؟  دِ فِي  ةَ  نِيّ الدّ هِ  ذِ هَ ي  طِ نُعْ مَ  الَ عَ نَا!  نَ يْ بَ يْفُ  السّ فَ إِالّ  وَ اللهِ، 
ا  مّ بُ مِ جّ تَعَ بُ يَ يْطِ وَ لَ حُ عَ جَ وا! وَ تُ كُ : اُسْ مْ يْهِ هِ إلَ ئُ بِيَدِ يُومِ مْ وَ هُ فِضُ اللهِ r يَخْ
مْ  ينِهِ طَ لِدِ وَ ا أَحْ مً وْ أَيْت قَ ا رَ : مَ ولُ يَقُ صٍ وَ فْ زِ بْنِ حَ رَ كْ لَى مِ بِلُ عَ قْ يُ ، وَ ونَ نَعُ يَصْ

. مّ مِك اللهُ تُبْ بِاسْ ولُ اللهِ r: اُكْ سُ الَ رَ قَ ! فَ مِ وْ ءِ الْقَ الَ ؤُ نْ هَ مِ
 : نِ مَ حْ رّ بِالرّ قِ ينَ أَبَى أَنْ يُ يْلٍ حِ هَ ةُ فِي سُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ نَزَ فَ

نى}  سْ الْحُ ماءُ  سْ َ األْ هُ  لَ فَ وا  عُ تَدْ ا  مَ أَيا  منَ  حْ الرَّ وا  عُ ادْ وِ  أَ الله  وا  عُ ادْ لِ  {قُ
(اإلسراء ١١٠/١٧).١٤١

آنِ فِي الحديبية رْ نْ الْقُ لَ اللهُ مِ نَزَ ا أَ مَ
 : الَ قَ بّاسٍ  عَ ابْنِ  لَى  وْ مَ ةَ  بَ عْ شُ عْت  مِ سَ  ، الَ قَ دٍ  مّ حَ مُ بْنُ  اذُ  عَ مُ ثَنِي  دّ حَ فَ

 :t ِاب طّ رُ بْنُ الْخَ مَ الَ عُ ، قَ ولُ بّاسٍ يَقُ عْت ابْنَ عَ مِ سَ
ولَ  سُ رَ أَلْت  سَ فَ بِيَةِ،  يْ دَ الْحُ نْ  مِ فِهِ  رَ نْصَ مُ فِي   r اللهِ  ولِ  سُ رَ عَ  مَ يرُ  أَسِ نْت  كُ
 : رُ مَ عُ الَ  قَ بْنِي.  يُجِ مْ  لَ فَ لْته  أَ سَ مّ  ثُ بْنِي،  يُجِ مْ  لَ فَ لْته  أَ سَ مّ  ثُ بْنِي،  يُجِ مْ  لَ فَ  r اللهِ 
يبنِي!  يُجِ الَ  لِكَ  ذَ لّ  كُ ثًا،  ثَالَ اللهِ  ولَ  سُ رَ رْت  نَذَ  ! رُ مَ عُ يَا  أُمّك  تْك  لَ ثَكِ لْت:  قُ فَ
 ، آنٌ رْ لَ فِيّ قُ ونَ نَزَ يت أَنْ يَكُ شِ خَ ، وَ مْت النّاسَ دّ تّى تَقَ يرِي حَ كْت بَعِ رّ حَ : فَ الَ قَ
ةِ  بِيَ يْ دَ بِالْحُ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ عْت  اجَ رَ نْت  كُ ا  لَمّ وَ  ، دَ بَعُ ا  مَ وَ بَ  رُ قَ ا  مَ نِي  ذَ أَخَ فَ

١٤١  الواقدي، املغازي، ٢، ٦١٠-٦١١.
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يَا  نَادِي:  يُ ادٍ  نَ مُ ا  إِذَ فَ  ، لِلنّاسِ ا  مً دّ تَقَ مُ ا  ومً مُ هْ مَ يرُ  سِ َ ألَ إِنّي  فَ  ، يّةَ ضِ الْقَ تِي  اهَ رَ كَ وَ
يْت  انْتَهَ تّى  حَ بَلْت  أَقْ مّ  ثُ  ، مُ لَ أَعْ بِهِ  اللهُ  ا  مَ ي  سِ نَفْ فِي  عَ  قَ وَ فَ  ! ابِ طّ الْخَ بْنَ  رُ  مَ عُ

: الَ مّ قَ ، ثُ ورٌ رُ سْ وَ مَ هُ مَ وَ الَ يّ السّ لَ دّ عَ رَ ت فَ لّمْ سَ ولِ اللهِ r فَ سُ إلَى رَ
أُ  رَ وَ يَقْ ا هُ إِذَ ، فَ سُ مْ هِ الشّ يْ لَ تْ عَ عَ لَ ا طَ مّ بّ إلَيّ مِ يَ أَحَ ةٌ هِ ورَ يّ سُ لَ لَتْ عَ نْزِ أُ

} (الفتح ١/٤٨) بِيناً تْحاً مُ نا لَكَ فَ تَحْ {إِنَّا فَ
اقِ  نِفَ الَى، وَ اعَ اللهَ تَعَ نْ أَطَ ةِ مَ اعَ طَ هِ، وَ رِ نَصْ تِهِ وَ مَ امِ نِعْ إِتْمَ تِهِ، وَ رَ فِ غْ هُ بِمَ رَ بَشّ فَ

. رَ آيَاتٍ شْ لِكَ عَ لَى ذَ لَ اللهُ عَ نْزَ أَ ، فَ قَ نْ نَافَ مَ
ا  لَمّ قال:   ، يَةَ ارِ جَ بْنِ  عِ  مّ جَ مُ نْ  عَ  ، بِيهِ أَ نْ  عَ  ، وبَ قُ يَعْ بْنُ  عُ  مّ جَ مُ ثَنِي  دّ حَ وَ
 : ونَ ولُ مْ يَقُ ا هُ إِذَ ونَ فَ ضُ كَ رْ أَيْت النّاسَ يُ ةِ رَ بِيَ يْ دَ نْ الْحُ ينَ مِ عِ اجِ نَانَ رَ جْ نّا بِضَ كُ
نْدَ  عِ نَا  يْ افَ وَ تُ تّى  حَ  ، النّاسِ عَ  مَ ت  ضْ كَ رَ فَ  ،  [ آنٌ رْ [قُ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ لَى  عَ لَ  نْزِ أُ
ا  بِهَ لَ  نَزَ ا  مّ لَ فَ  ،{ بِيناً مُ تْحاً  فَ لَكَ  نا  تَحْ فَ {إِنَّا   : أُ رَ يَقْ وَ  هُ ا  إِذَ فَ  ،r اللهِ  ولِ  سُ رَ
. ونَ لِمُ سْ الْمُ هُ  أَ نّ هَ يلُ  بْرِ جِ هُ  أَ نّ هَ ا  مّ لَ فَ  ! اللهِ ولَ  سُ رَ يَا  نِيكَ  يَهْ  : الَ قَ  u يلُ  بْرِ جِ

لَك  نَا  يْ ضَ قَ  : الَ قَ  { بِيناً مُ تْحاً  فَ لَكَ  نا  تَحْ فَ {إِنَّا   : ةِ بِيَ يْ دَ الْحُ فِي  لَ  نَزَ ا  مّ مِ انَ  كَ وَ
. تْحِ فَ مُ الْ ظَ وَ أَعْ هُ ، فَ مْ هُ تُ عَ ادَ وَ مُ يْشٌ وَ رَ تْحُ قُ فَ الْ بِينًا، فَ اءً مُ ضَ قَ

 : الَ . قَ رَ أَخّ ا تَ مَ ةِ وَ وّ بُ بْلَ النّ انَ قَ ا كَ : مَ الَ } قَ نْبِكَ نْ ذَ مَ مِ دَّ ا تَقَ رَ لَكَ الله مَ فِ {لِيَغْ
 ، يْشٍ رَ قُ حِ  لْ بِصُ  { يْكَ لَ عَ هُ  تَ مَ نِعْ تِمَّ  يُ {وَ  .r يَ  فّ وُ تُ أَنْ  إلَى  تِ  وْ الْمَ بْلَ  قَ انَ  كَ ا  مَ
راً  كَ الله نَصْ رَ نْصُ يَ ، {وَ قّ : الْحَ الَ } (الفتح ٢/٤٨) قَ يماً تَقِ سْ راطاً مُ يَكَ صِ دِ يَهْ {وَ

. كٌ رْ ونُ شِ الَ يَكُ رَ فَ هَ تّى تَظْ } (الفتح ٣/٤٨) حَ يزاً زِ عَ
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وا  دادُ نِينَة، {لِيَزْ أْ مَ : الطّ الَ } قَ نِينَ مِ ؤْ وبِ الْمُ لُ ةَ فِي قُ ينَ كِ لَ السَّ نْزَ وَ الَّذِي أَ {هُ
 { ضِ رْ َ األْ ماواتِ وَ ودُ السَّ نُ لله جُ ا، {وَ يقً دِ تَصْ ينًا وَ : يَقِ الَ }، قَ مْ عَ إِيمانِهِ إِيماناً مَ

(الفتح ٤/٤٨).
 :U َال قَ

ينَ  خالِدِ نْهارُ  َ األْ ا  تِهَ تَحْ نْ  مِ رِي  تَجْ نَّاتٍ  جَ ناتِ  مِ ؤْ الْمُ وَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ لَ  خِ دْ {لِيُ
زاً  وْ فَ الله  نْدَ  عِ ذلِكَ  كانَ  {وَ وا،  حُ تَرَ اجْ ا  مَ  : الَ قَ  { مْ ئاتِهِ يِّ سَ مْ  نْهُ عَ رَ  فِّ كَ يُ وَ فِيها 

، مْ اتِهِ ئَ يّ مْ سَ رَ لَهُ فِ مْ أَنْ يَغْ ا لَهُ زً وْ : فَ ولُ } (الفتح ٥/٤٨) يَقُ يماً ظِ عَ
بِالله  انِّينَ  الظَّ كاتِ  رِ شْ الْمُ وَ ينَ  كِ رِ شْ الْمُ وَ نافِقاتِ  الْمُ وَ ينَ  نافِقِ الْمُ بَ  ذِّ عَ يُ {وَ
ةَ  كّ مْ بَيْنَ مَ يْهِ لَ رّ عَ ينَ مَ نِي الّذِ } (الفتح ٦/٤٨) يَعْ ءِ وْ ةُ السَّ مْ دائِرَ يْهِ لَ ءِ عَ وْ نَّ السَّ ظَ
ا  وْ لَ تَ اعْ فَ ةِ  بِيَ يْ دَ الْحُ إلَى  مْ  هُ رَ نْفَ تَ اسْ وَ  ، رٍ بَكْ بَنِي  وَ ةَ  نَ يْ هَ جُ وَ ةَ  نَ يْ زَ مُ نْ  مِ ينَةِ،  دِ الْمَ وَ
وا: الُ مْ قَ نّهُ لِكَ أَ ذَ نّوا، وَ ظَ ا وَ نّوْ ا تَمَ مْ مَ يْهِ لَ : عَ ولُ . يَقُ مْ الِهِ وَ أَمْ مْ وَ لِيهِ هْ وا بِأَ لُ اغَ تَشَ وَ
أَنْ  ا  بَوْ أَ فَ  ، ينَ ورِ تُ وْ مَ مٍ  وْ قَ لَى  عَ مُ  دَ يَقْ  ،١٤٢ أْسٍ رَ ةِ  لَ أَكَ فِي  دٌ  مّ حَ مُ جَ  رَ خَ ا  إنّمَ

. هُ عَ وا مَ نْفِرُ يَ
ةِ  نّ بِالْجَ مْ  لَهُ ا  رً بَشّ مُ وَ مْ  يْهِ لَ عَ ا  دً اهِ شَ  : الَ قَ  { راً بَشِّ مُ وَ داً  شاهِ ناكَ  لْ سَ أَرْ {إِنَّا 

. ارِ نْ النّ مْ مِ ا} (الفتح ٨/٤٨) لَهُ يرً نَذِ {وَ
ةً  رَ بُكْ وهُ  بِّحُ تُسَ {وَ  ، وهُ مُ ظّ عَ تُ وَ  { وهُ رُ قّ وَ تُ {وَ وهُ  رُ نْصُ تَ  : الَ قَ  { وهُ رُ زِّ عَ تُ {وَ

يّا. شِ عَ ةً وَ رَ هِ بُكْ وا لِلّ لّ : تُصَ الَ } (الفتح ٩/٤٨)، قَ يالً أَصِ وَ
١٤٢  أ هم قليل (الصحاح، ص ١٦٢٤).
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دعا  ينَ  حِ  { مْ يهِ يْدِ أَ قَ  وْ فَ الله  يَدُ  الله  ونَ  بايِعُ يُ إِنَّما  ونَكَ  بايِعُ يُ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
أَالّ  لَى  عَ مئِذٍ  يَوْ وهُ  ايَعُ بَ فَ ةِ،  رَ جَ الشّ تَ  تَحْ انِ  وَ ضْ الرّ ةِ  يْعَ بَ إلَى   r الله  رسول 
 : ولُ يَقُ  ،{ هِ سِ نَفْ لى  عَ ثُ  نْكُ يَ إِنَّما  فَ ثَ  نَكَ نْ  مَ {فَ  ، تِ وْ الْمَ لَى  عَ  : الُ قَ يُ وَ وا،  يَفِرّ
فَى}  نْ أَوْ مَ هِ، {وَ سِ لَى نَفْ لِكَ عَ ا ذَ إِنّمَ ولَ اللهِ r، فَ سُ ا بَايَعَ رَ رَ مَ يّ لَ أَوْ غَ نْ بَدّ مَ

، نّةَ هُ الْجَ إِنّ لَ (الفتح ١٠/٤٨) فَ
رْ  فِ تَغْ اسْ فَ ونا  لُ أَهْ وَ نا  والُ أَمْ تْنا  لَ غَ شَ رابِ  عْ َ األْ نَ  مِ ونَ  فُ لَّ خَ الْمُ لَكَ  ولُ  يَقُ {سَ
رّ  مَ ينَ  الّذِ مْ  هُ  : الَ قَ  (١١/٤٨ } (الفتح  مْ وبِهِ لُ قُ فِي  يْسَ  لَ ا  مَ مْ  تِهِ نَ لْسِ بِأَ ولُونَ  يَقُ لَنا 
مْ  لِيهِ هْ بِأَ وا  لُ اغَ تَشَ فَ تِهِ  ايَ بِدَ فِي  مْ  بِهِ انَ  تَعَ اسْ وَ مْ  هُ رَ نْفَ تَ اسْ فَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ مْ  بِهِ
رْ  فِ تَغْ ونَ اسْ ولُ وهُ يَقُ اءُ ةِ جَ ينَ دِ اءَ إلَى الْمَ جَ ولُ اللهِ r وَ سُ مَ رَ لّ ا سَ مّ لَ ، فَ مْ الِهِ وَ أَمْ وَ
فِي  يْسَ  لَ ما  مْ  تِهِ نَ لْسِ بِأَ ولُونَ  {يَقُ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ عَك.  مَ يرَ  نَسِ أَنْ  نَا  إبَاءَ نَا  لَ

مْ  رْ لَهُ فِ تَغْ مْ تَسْ مْ لَ مْ أَ رْت لَهُ فَ تَغْ مْ اسْ يْهِ لَ اءٌ عَ وَ : سَ ولُ }، يَقُ مْ وبِهِ لُ قُ
إلَى   {... بَداً أَ مْ  لِيهِ أَهْ إِلى  نُونَ  مِ ؤْ الْمُ وَ ولُ  سُ الرَّ لِبَ  نْقَ يَ لَنْ  أَنْ  مْ  تُ نْ نَ ظَ {بَلْ 
مْ  بِهِ رّ  مَ ينَ  حِ مْ  هُ لُ وْ قَ  : الَ قَ  ،(١٢/٤٨ (الفتح   { بُوراً ماً  وْ قَ مْ  تُ نْ كُ {وَ  :U له  وْ قَ
 ، ينَ دّ عِ ينَ مُ ورِ تُ وْ مٍ مَ وْ جُ إلَى قَ رُ ، يَخْ أْسٍ ةِ رَ لَ د فِي أَكَ ولُ اللهِ r «وإنما محمّ سُ رَ
 ،{ مْ وبِكُ لُ يِّنَ ذلِكَ فِي قُ زُ وا، {وَ نْفِرُ ا أَنْ يَ بَوْ أَ ة» فَ دّ الَ عِ هُ وَ عَ ح مَ الَ دٌ الَ سِ مّ حَ مُ وَ
ى.  لْكَ هَ  : ولُ يَقُ  ،{ بُوراً ماً  وْ قَ مْ  تُ نْ كُ {وَ  :U هُ  لُ وْ قَ وَ  . مْ وبِهِ لُ قُ فِي  ينًا  يَقِ انَ  كَ  : الَ قَ

: هُ لُ وْ قَ وَ
ةِ  يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى  وها...}  ذُ أْخُ لِتَ غانِمَ  مَ إِلى  مْ  تُ قْ لَ انْطَ ا  إِذَ ونَ  فُ لَّ خَ الْمُ ولُ  يَقُ {سَ
ءِ  الَ ؤُ هَ  ، هُ عَ مَ وا  نْفِرُ يَ أَنْ  ا  بَوْ أَ وَ هُ  نْ عَ وا  فُ لّ تَخَ ينَ  الّذِ مْ  هُ  : الَ قَ  .(١٥/٤٨ (الفتح 
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رَ  بَ يْ خَ إلَى  هَ  جّ التّوَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ ادَ  أَرَ ا  لَمّ  ، رٍ بَكْ وَ ةَ  نَ يْ هَ جُ وَ ةَ  نَ يْ زَ مُ نْ  مِ بُ  رَ الْعَ
: الّذِي  الَ المَ الله} قَ وا كَ لُ بَدِّ ونَ أَنْ يُ يدُ رِ ولُ اللهُ U، {يُ . يَقُ مْ كُ بَعُ تْ نُ نَ وا: نَحْ الُ قَ

. هُ اءَ ضَ ال قَ قَ مُ اللهِ، يُ الَ وَ كَ هُ ونَا، وَ بَعُ تْ ى أَالّ تَ ، قَضَ ى اللهُ قَضَ
نْك  عَ وا  فُ لّ تَخَ ينَ  الّذِ ءِ  الَ ؤُ هَ نِي  يَعْ  { رابِ عْ َ األْ نَ  مِ ينَ  فِ لَّ خَ مُ لِلْ لْ  {قُ  : ولُ يَقُ
ارِسُ  فَ مْ  هُ  : الَ قَ  { يدٍ دِ شَ بَأْسٍ  أُولِي  مٍ  وْ قَ إِلى  نَ  وْ عَ دْ تُ {سَ بِيَةِ،  يْ دَ الْحُ ةِ  رَ مْ عُ فِي 
وْ  أَ مْ  ونَهُ قاتِلُ {تُ ةِ،  امَ يَمَ الْ مَ  يَوْ ةَ  نِيفَ حَ بَنِي   : الُ قَ يُ وَ  ، نُ ازِ وَ هَ  : الُ قَ يُ وَ  ، ومُ الرّ وَ
بْلُ  قَ نْ  مِ مْ  تُ يْ لَّ تَوَ ما  كَ ا  لَّوْ تَوَ تَ إِنْ  وَ ناً  سَ حَ راً  أَجْ الله  مُ  تِكُ ؤْ يُ وا  يعُ طِ تُ إِنْ  فَ ونَ  لِمُ يُسْ
أَنْ  مْ  تُ يْ بَ أَ ا  مَ كَ وا  اتِلُ قَ تُ أَنْ  مْ  تُ يْ بَ أَ إنْ   : الَ قَ  ،(١٦/٤٨ (الفتح   { لِيماً أَ ذاباً  عَ مْ  بْكُ ذِّ عَ يُ

ةِ الحديبية. وَ زْ ولِ اللهِ r إلَى غَ سُ عَ رَ وا مَ جُ رُ تَخْ
يضِ  رِ الْمَ لَى  عَ ال  وَ جٌ  رَ حَ جِ  رَ عْ َ األْ لَى  عَ ال  وَ جٌ  رَ حَ مى  عْ َ األْ لَى  عَ يْسَ  {لَ
ينَ  الَّذِ مُ  نْكُ ذِ أْ تَ {لِيَسْ  ، ثُ الثّالَ اتُ  رَ وْ الْعَ لَتْ  نَزَ ا  لَمّ  : الَ قَ  (١٧/٤٨ (الفتح   { جٌ رَ حَ
نْ  مِ انَ  جَ رْ الْعُ وَ ى  ضَ رْ الْمَ وَ يَانَ  مْ الْعُ رجوا  أَخْ  (٥٨/٢٤ (النور   { مْ يْمانُكُ أَ تْ  كَ لَ مَ

. وِ زْ ا فِي الْغَ ذَ : هَ الُ قَ يُ } وَ جٌ رَ مى حَ عْ َ لَى األْ يْسَ عَ لَ اللهُ U: {لَ نْزَ أَ . فَ مْ وتِهِ يُ بُ
يّبِ  سَ الْمُ بْنَ  يدَ  عِ سَ عْت  مِ سَ  : الَ قَ  ، يّ رِ هْ الزّ نْ  عَ  ، رٌ مَ عْ مَ وَ دٌ  مّ حَ مُ ثَنِي  دّ حَ وَ
وا  عُ ضَ وِ وَ زْ غَ وا لِلْ رُ ا نَفَ انُوا إذَ ينَ كَ لِمِ سْ نْ الْمُ مٍ مِ وْ ةُ فِي قَ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ : نَزَ ولُ يَقُ
مْ  لَهُ ةً  صَ خْ رُ لِكَ  ذَ فِي   U اللهُ  لَ  نْزَ أَ فَ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ نَى  مْ الزّ نْدَ  عِ مْ  وتِهِ يُ بُ اتِيحَ  فَ مَ

. لّ نِ فِي كُ ِذْ بِاإلْ
يَ  هِ وَ  : الَ قَ  { ةِ رَ جَ الشَّ تَ  تَحْ ونَكَ  بايِعُ يُ إِذْ  نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نِ  عَ الله  يَ  ضِ رَ دْ  قَ {لَ
ةَ  ينَ كِ السَّ لَ  نْزَ أَ {فَ  ، مْ اتِهِ نِيّ قَ  دْ صِ  : الَ قَ  { مْ وبِهِ لُ قُ فِي  ا  مَ لِمَ  عَ {فَ  ، اءُ رَ ضْ خَ ةٌ  رَ مُ سَ
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 (١٨/٤٨ (الفتح   { يباً رِ قَ تْحاً  {فَ  ، انِ وَ ضْ الرّ ةُ  يْعَ بَ وَ  هُ وَ  ، نِينَةَ أْ مَ الطّ نِي  يَعْ  { مْ يْهِ لَ عَ
. ةِ يَامَ قِ مِ الْ ونَها} (الفتح ١٩/٤٨) إلَى يَوْ ذُ أْخُ ةً تَ ثِيرَ غانِمَ كَ ، {ومَ يْشٍ رَ حُ قُ لْ : صُ الَ قَ
يَ النَّاسِ  يْدِ فَّ أَ كَ ، {وَ بَرَ يْ تْحَ خَ : فَ الَ } قَ هِ مْ هذِ لَ لَكُ جَّ عَ لِهِ U: {فَ وْ فِي قَ وَ
وا  يبُ يُصِ أَنْ  اءَ  جَ رَ ينَ  كِ رِ شْ الْمُ نْ  مِ  r بِيّ  بِالنّ وا  افُ طَ انُوا  كَ ينَ  الّذِ  : الَ قَ  { مْ نْكُ عَ
ةً  آيَ ونَ  لِتَكُ {وَ ا،  رً أَسْ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ ابُ  حَ أَصْ مْ  هُ رَ أَسَ فَ  ، ةً رّ غِ ينَ  لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ
نْ فيه سيف،  مْ يَكُ مٌ لَ كْ حُ يْشٍ وَ رَ حُ قُ لْ ، صُ ةً بْرَ : عِ الَ } (الفتح ٢٠/٤٨) قَ نِينَ مِ ؤْ مُ لِلْ

ا. يمً ظِ ا عَ تْحً وكان فَ
الُ  قَ يُ وَ  ، ومُ الرّ وَ فارس   : الَ قَ  (٢١/٤٨ (الفتح  يْها}  لَ عَ وا  رُ دِ تَقْ لَمْ   ر أُخْ {وَ

. ةُ كّ مَ
 { يراً نَصِ ال  وَ لِيا  وَ ونَ  دُ يَجِ الَ  مَّ  ثُ بارَ  دْ َ األْ ا  لَّوُ لَوَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ مُ  كُ قاتَلَ وْ  لَ {وَ
 ، لِيّ نْ اللهِ وَ مْ مِ نْ لَهُ مْ يَكُ مّ لَ وا ثُ مُ زَ يْشٌ انْهَ رَ مْ قُ تْكُ لَ اتَ وْ قَ : لَ ولُ (الفتح ٢٢/٤٨) يَقُ

. بِ رَ نْ الْعَ يرَ مِ الَ نَصِ نِي حافظ، وَ يَعْ
(الفتح   { يالً بْدِ تَ الله  ةِ  نَّ لِسُ دَ  تَجِ لَنْ  وَ بْلُ  قَ نْ  مِ تْ  لَ خَ دْ  قَ تِي  الَّ الله  ةَ  نَّ {سُ

. لِبُونَ يَغْ ونَ وَ رُ هَ هُ يَظْ لَ سُ يلَ أَنّ رُ بْدِ الَ تَ ى وَ اءُ اللهِ الّذِي قَضَ ضَ : قَ الَ ٢٣/٤٨) قَ

أَنْ  دِ  بَعْ نْ  مِ ةَ  كَّ مَ نِ  بِبَطْ مْ  نْهُ عَ مْ  يَكُ يْدِ أَ وَ مْ  نْكُ عَ مْ  يَهُ يْدِ أَ فَّ  كَ الَّذِي  وَ  هُ {وَ
وا  رُ دْ أَسَ ولِ اللهِ r قَ سُ ابُ رَ حَ انَ أَصْ : كَ الَ } (الفتح ٢٤/٤٨) قَ مْ يْهِ لَ مْ عَ كُ رَ فَ أَظْ
 ، مْ لِهِ تْ قَ نْ  عَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ أَيْدِي  اللهُ  فّ  كَ فَ  ، رَ أَسْ ةِ  بِيَ يْ دَ بِالْحُ ينَ  كِ رِ شْ الْمُ نْ  مِ

. رُ فَ لِكَ الظّ ذَ ، فَ ةَ كّ وا بِمَ بِسُ انُوا حُ نْ كَ ، مَ مْ نْكُ مْ عَ يَهُ يْدِ وأَ
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نْ  أَ وفاً  كُ عْ مَ يَ  دْ الْهَ وَ رامِ  الْحَ دِ  جِ سْ الْمَ نِ  عَ مْ  وكُ دُّ صَ وَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ مُ  {هُ
ال  لَوْ {وَ  ، بِيَةِ يْ دَ بِالْحُ بِسَ  حُ وَ يْتِ  بَ الْ إلَى  لْ  يَصِ مْ  لَ يْثُ  حَ  : ولُ يَقُ  { هُ لَّ حِ مَ غَ  لُ بْ يَ
ةٌ  رَّ عَ مْ مَ نْهُ مْ مِ يبَكُ تُصِ مْ فَ هُ ؤُ نْ تَطَ مْ أَ وهُ مُ لَ ناتٌ لَمْ تَعْ مِ ؤْ نِساءٌ مُ نُونَ وَ مِ ؤْ جالٌ مُ رِ
وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ نَا  بْ ذَّ لَعَ وا  لُ يَّ تَزَ وْ  لَ يَشاءُ  نْ  مَ تِهِ  مَ حْ رَ فِي  الله  لَ  خِ دْ لِيُ مٍ  لْ عِ رِ  يْ بِغَ
مستضعفون  ونساء  رجال  الَ  لَوْ  : ولُ يَقُ  (٢٥/٤٨ (الفتح   { لِيماً أَ ذاباً  عَ مْ  نْهُ مِ
لِكَ  ذَ نْ  مِ مْ  يبكُ يُصِ فَ مْ  وهُ فُ رِ تَعْ الَ  وَ مْ  وهُ لُ تُ قْ تَ نْ  أَ  : ولُ يَقُ  { مْ هُ ؤُ تَطَ نْ  {أَ ة،  بمكّ
 : ولُ يَقُ وا}  لُ يَّ تَزَ وْ  {لَ  ، ونَ مُ لَ تَعْ الَ  مْ  نْتُ أَ وَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ مْ  تُ لْ تَ قَ يْثُ  حَ  ، يمٌ ظِ عَ ءٌ  بَالَ
عليهم  طناكم  لَّ سَ  : ولُ يَقُ وا}  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ نَا  بْ ذَّ {لَعَ  ، مْ هِ نْدِ عِ نْ  مِ وا  جُ رَ خَ وْ  لَ

بالسيف.
أَبَى  يْثُ  حَ  { ةِ لِيَّ الْجاهِ ةَ  يَّ مِ حَ ةَ  يَّ مِ الْحَ مُ  وبِهِ لُ قُ فِي  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ لَ  عَ جَ {إِذْ 
مِ  تُبَ «بِسْ يَكْ أَنْ  أَبَى  يْثُ  حَ وَ  « اللهِ ولُ  سُ رَ دٌ  مّ حَ تُبَ «مُ يَكْ أَنْ  رٍو  مْ عَ بْنُ  يْلُ  هَ سُ
 { نِينَ مِ ؤْ الْمُ لَى  عَ وَ ولِهِ  سُ رَ لى  عَ هُ  تَ ينَ كِ سَ الله  لَ  نْزَ أَ {فَ  ،« يمِ حِ الرّ نِ  مَ حْ الرّ اللهِ 
(الفتح  ها}  لَ أَهْ وَ بِها  قَّ  أَحَ كانُوا  وَ  و التَّقْ ةَ  لِمَ كَ مْ  هُ مَ لْزَ أَ {وَ  ، مْ نَهُ يْ بَ  : ولُ يَقُ

. ينَ كِ رِ شْ نْ الْمُ لَى مِ أَوْ ا وَ قّ بِهَ مْ أَحَ هِ إالّ اللهُ هُ : الَ إلَ ولُ ٢٦/٤٨)، يَقُ
إلَى   {... رامَ الْحَ دَ  جِ سْ الْمَ نَّ  لُ خُ تَدْ لَ قِّ  بِالْحَ يا  ؤْ الرُّ هُ  ولَ سُ رَ الله  قَ  دَ صَ دْ  قَ {لَ
يبُ  رِ الْقَ تْحُ  فَ الْ وَ  ،(٢٧/٤٨ (الفتح   { يباً رِ قَ تْحاً  فَ ذلِكَ  ونِ  دُ نْ  مِ لَ  عَ جَ {فَ  : لِهِ وْ قَ
هُ  عَ مَ قَ  لَ حَ وَ قَ  لَ حَ فَ ةِ  يّ ضِ الْقَ ةِ  رَ مْ عُ فِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ لَ  خَ دَ وَ  . ةِ بِيَ يْ دَ الْحُ حُ  لْ صُ
إالّ  افُ  يَخَ الَ  نِينَ  آمَ هُ  ابُ حَ أَصْ هُ  عَ مَ وَ تِهِ  جّ حَ فِي  لَ  خَ دَ وَ  ، رَ صّ قَ نْ  مَ رَ  صّ قَ وَ  ، مٌ وْ قَ

.U َالله
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مْ  تَراهُ مْ  نَهُ يْ بَ ماءُ  حَ رُ ارِ  فَّ الْكُ لَى  عَ اءُ  دَّ أَشِ هُ  عَ مَ ينَ  الَّذِ وَ الله  ولُ  سُ رَ دٌ  مَّ حَ {مُ
وعِ  كُ الرّ لِكَ  بِذَ ونَ  تَغُ بْ يَ  : الَ قَ  { واناً رِضْ وَ الله  نَ  مِ الً  فَضْ ونَ  تَغُ بْ يَ داً  جَّ سُ عاً  كَّ رُ
رِ  ثَ أَ نْ  مِ مْ  هِ وهِ جُ وُ فِي  مْ  يماهُ {سِ  ، انَ وَ ضْ الرّ وَ اللهِ  نْ  مِ لَ  ضْ الْفَ ودِ  جُ السّ وَ
فِي  مْ  هُ لُ ثَ مَ وَ راةِ  التَّوْ فِي  مْ  هُ لُ ثَ {مَ  ، عِ اضُ التّوَ وَ وعِ  شُ الْخُ رُ  ثَ أَ  : الَ قَ  { ودِ جُ السُّ
بُ  جِ عْ يُ وقِهِ  سُ لى  عَ  تَو اسْ فَ ظَ  لَ تَغْ اسْ فَ هُ  رَ آزَ فَ هُ  أَ طْ شَ جَ  رَ أَخْ عٍ  رْ زَ كَ يلِ  ِنْجِ اإلْ
 r ِولِ الله سُ ابَ رَ حَ نِي أَصْ ، يَعْ يلِ ِنْجِ ا فِي اإلْ ذَ هَ } (الفتح ٢٩/٤٨)، فَ اعَ رَّ الزُّ
وا بِالله  نُ ينَ آمَ الَّذِ : {وَ الَ قَ وا، وَ ظُ لَ تَغْ مّ اسْ وا، ثُ رُ ثُ مّ كَ وا، ثُ ادُ دَ مّ ازْ ، ثُ لِيالً انُوا قَ كَ
لِهِ  سُ رُ وَ بِاللهِ  وا  نُ آمَ مْ  نّهُ بِأَ ةٌ  ولَ صُ فْ مَ يَ  هِ  : الَ قَ  { ونَ يقُ دِّ الصِّ مُ  هُ أُولئِكَ  لِهِ  سُ رُ وَ
 :U ِلِه وْ فِي قَ } (الحديد ١٩/٥٧) وَ مْ بِّهِ نْدَ رَ داءُ عِ هَ الشُّ : {وَ دُ الَ بَعْ ، قَ مْ ونَهُ قُ دّ يُصَ

} (الرعد ٣١/١٣) ةٌ عَ وا قارِ نَعُ مْ بِما صَ هُ يبُ وا تُصِ رُ فَ ينَ كَ ال يَزالُ الَّذِ {وَ
دْ  بُ قَ رْ انَتْ الْحَ بِيَةِ، كَ يْ دَ تْحِ الْحُ نْ فَ مَ مِ ظَ مِ أَعْ الَ ِسْ انَ فتح فِي اإلْ ا كَ نِي مَ يَعْ
انَتْ  ا كَ مّ لَ ا، فَ وْ تَقَ يْثُ الْ تَالُ حَ قِ انَ الْ ا كَ إِنّمَ ، وَ مُ الَ عَ الْكَ طَ انْقَ تْ بَيْنَ النّاسِ وَ زَ جَ حَ
دٌ  أَحَ نْ  يَكُ مْ  لَ فَ ا،  ضً بَعْ مْ  هُ ضُ بَعْ النّاسُ  نَ  آمَ وَ ا  هَ ارَ زَ أَوْ بُ  رْ الْحَ تْ  عَ ضَ وَ ةُ  نَ دْ الْهُ
ةِ  نَ دْ لَ فِي تِلْكَ الْهُ خَ تّى دَ ، حَ مِ الَ ِسْ لَ فِي اإلْ خَ ئًا إالّ دَ يْ قِلُ شَ مِ يَعْ الَ ِسْ مَ بِاإلْ لّ تَكَ
 ، اصِ الْعَ بْنُ  و  رُ مْ عَ  - بِ رْ بِالْحَ وَ كِ  رْ بِالشّ ونَ  ومُ يَقُ ينَ  الّذِ ينَ  كِ رِ شْ الْمُ يدُ  نَادِ صَ
يْنِ  نَ اثْ دَ  هْ الْعَ وا  ضُ نَقَ تّى  حَ ةُ  نَ دْ الْهُ انَتْ  كَ ا  إِنّمَ وَ  ، مْ لَهُ اهٌ  بَ أَشْ وَ  ، لِيدِ الْوَ بْنُ  الِدُ  خَ وَ
ا  شَ فَ ، وَ ثَرَ أَكْ لِكَ وَ بْلَ ذَ مِ قَ الَ ِسْ لَ فِي اإلْ خَ ا دَ ثْلُ مَ ا مِ لَ فِيهَ خَ ا، دَ رً هْ ينَ شَ رِ شْ عِ وَ

١٤٣. بِ رَ ي الْعَ احِ نْ نَوَ ةٍ مِ يَ لّ نَاحِ مُ فِي كُ الَ ِسْ اإلْ
١٤٣  الواقدي، املغازي، ٢، ٦١٧-٦٢٤.
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بْنِ  ةَ  وَ رْ عُ لَى  عَ لْت  خَ دَ  : الَ قَ  ، يّ رِ هْ الزّ نْ  عَ اللهِ،  بْدِ  عَ بْنُ  دُ  مّ حَ مُ ثَنِي  دّ حَ فَ
تَبَ  كَ انَ  كَ وَ  ، لِكِ الْمَ بْدِ  عَ بْنِ  لِيدِ  الْوَ بِ  احِ صَ يْدٍ  نَ هُ إلَى  تُبُ  يَكْ وَ  هُ وَ رِ  يْ بَ الزّ
راتٍ  هاجِ ناتُ مُ مِ ؤْ مُ الْمُ كُ وا إِذا جاءَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ لِ اللهِ U: {يَا أَ وْ نْ قَ هُ عَ لُ أَ يَسْ
ا  يْشً رَ الَحَ قُ : أن رسول الله r صَ هِ يْ تَبَ إلَ كَ } (الممتحنة ١٠/٦٠)، فَ نَّ نُوهُ تَحِ امْ فَ
 ، الَ جَ الرّ دّ  يَرُ انَ  كَ فَ لِيّهِ،  وَ نِ  إذْ رِ  يْ بِغَ اءَ  جَ نْ  مَ مْ  يْهِ إلَ دّ  يَرُ أَنْ  لَى  عَ ةِ  بِيَ يْ دَ الْحُ مَ  يَوْ
 ، مِ الَ ِسْ اإلْ ةِ  نَ حْ بِمِ نّ  تُحِ مْ اُ ا  إذَ نّ  هُ دّ يَرُ أَنْ  لِكَ  ذَ اللهُ  أَبَى  اءُ  النّسَ رَ  اجَ هَ ا  مّ لَ فَ
نَ  بَسْ تَ ١٤٤ إنْ احْ مْ يْهِ هُ أَنْ يردّ صدقاتهنّ إلَ رَ أَمَ ةً فِيهِ، وَ بَ اغِ تْ رَ اءَ ا جَ نّهَ تْ أَ مَ عَ زَ فَ
وا  لُ ئَ يَسْ لْ : {وَ الَ قَ وا، فَ لُ عَ مْ إنْ فَ يْهِ لَ ونَ عَ دّ ثْلَ الّذِي يَرُ مْ مِ يْهِ لَ وا عَ دّ أَنْ يَرُ ، وَ مْ نْهُ عَ
بَى  أَ فَ ا،  بَاهَ لَ طَ فَ دِ  الْغَ نْ  مِ ا  اهَ وَ أَخَ ا  هَ بّحَ صَ وَ  (١٠/٦٠ (الممتحنة  وا}  قُ نْفَ أَ ا  مَ
وا فِي  ثُ بْعَ مْ يَ لَ ا، فَ يْشً رَ ا قُ بَرَ أَخْ ، فَ ةَ كّ ا إلَى مَ عَ جَ رَ ، فَ مْ يْهِ ا إلَ هَ دّ ولُ اللهِ r أَنْ يَرُ سُ رَ
الله  مُ  كْ حُ مْ  ذلِكُ وا  قُ نْفَ أَ ا  مَ وا  لُ ئَ يَسْ لْ {وَ النساء  تحبس  بأن  ورضوا  ا،  دً أَحَ لِكَ  ذَ
ارِ  فَّ الْكُ إِلَى  مْ  كُ واجِ أَزْ نْ  مِ ءٌ  يْ شَ مْ  فاتَكُ إِنْ  وَ  . يمٌ كِ حَ لِيمٌ  عَ الله  وَ مْ  نَكُ يْ بَ مُ  كُ يَحْ
 (١٠/٦٠-١١ (الممتحنة  وا}  قُ نْفَ أَ ا  مَ ثْلَ  مِ مْ  هُ واجُ أَزْ بَتْ  هَ ذَ ينَ  الَّذِ وا  آتُ فَ مْ  تُ بْ عاقَ فَ
مْ  تُ بْ أَصَ فَ مْ  نْهُ مِ ةٌ  أَ رَ امْ مْ  تْكُ تَ أَ إِنْ  فَ  ، ارِ فّ الْكُ إلَى  هُ  لَ أَهْ مْ  نْهُ مِ ا  دً أَحَ اتَ  فَ إِنْ  فَ  : الَ قَ
وا  رّ قَ أَ فَ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ ا  مّ أَ فَ  ، مْ تْكُ تَ أَ الّتِي  ةِ  أَ رْ الْمَ اقَ  دَ صَ مْ  تُ بْ أَصَ ا  مّ مِ مْ  وهُ ضُ وّ عَ فَ
ينَ  كِ رِ شْ مُ لِلْ  ١٤٥ ابَ ذَ ا  مَ أَنّ  وَ  ، لِكَ بِذَ وا  قِرّ يُ أَنْ  ونَ  كُ رِ شْ الْمُ أَبَى  وَ اللهِ،  مِ  كْ بِحُ
بَتْ  هَ ينَ ذَ وا الَّذِ آتُ ينَ فَ كِ رِ شْ اجِ الْمُ وَ نْ أَزْ رَ مِ اجَ نْ هَ اقِ مَ دَ نْ صَ ينَ مِ لِمِ سْ لَى الْمُ عَ

١٤٤  أ إىل رجاهلم.
١٤٥  ذاب: أ وجب (النهاية، جـ ٢، ص ٥١).
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ينَ  لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ ةً  أَ رَ امْ مُ  لَ نَعْ نَا  لَسْ وَ  . مْ يكُ يْدِ أَ فِي  ينَ  كِ رِ شْ الْمُ الِ  مَ نْ  مِ مْ  هُ واجُ أَزْ
بِهِ  اللهُ  مَ  كَ حَ مٌ  كْ حُ هُ  نّ لَكِ وَ ا،  انِهَ إيمَ دَ  بَعْ ينَ  كِ رِ شْ بِالْمُ باللّحقوق  ا  هَ جَ وْ زَ اتَتْ  فَ
(الممتحنة   { وافِرِ الْكَ مِ  صَ بِعِ وا  كُ سِ مْ تُ ال  {وَ  .{ يمٌ كِ حَ لِيمٌ  عَ اَللهُ  {وَ  ، انَ كَ رٍ  مْ َ ألِ
يْنَبَ بِنْتَ  ابِ t زَ طّ رُ بْنُ الْخَ مَ قَ عُ لّ طَ ، فَ تَابِ لِ الْكِ رِ أَهْ يْ نْ غَ نِي مِ ١٠/٦٠) يَعْ
لٍ  وَ رْ جَ بِنْتَ  ا  أَيْضً عمر  وطلّق  سفيان،  أبى  بن  ةُ  يَ اوِ عَ مُ ا  هَ جَ وّ تَزَ فَ  ، يّةَ مَ أُ أَبِي 
مّ  أُ يّ  رِ الْفِهْ نْمٍ  غَ ابن  عياض  وطلّق  حذيفة،  بن  مِ  هْ جَ أَبُو  ا  هَ جَ وّ تَزَ فَ  ، يّةَ اعِ زَ الْخُ
تْ  لَدَ وَ فَ فِيّ  الثّقَ انَ  ثْمَ عُ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ ا  هَ جَ وّ تَزَ فَ  ، مئِذٍ يَوْ يَانَ  فْ سُ أَبِي  بِنْتَ  مِ  كَ الْحَ

١٤٦. مِ كَ مّ الْحَ نِ بْنَ أُ مَ حْ بْدَ الرّ هُ عَ لَ
١٤٧ رَ بَ يْ ةُ خَ وَ زْ غَ

ةَ  نَ امَ سَ ةِ تَمَ جّ فِي ذِي الْحَ ةِ  بِيَ يْ دَ نْ الْحُ ةَ مِ ينَ دِ ولُ اللهِ r الْمَ سُ مَ رَ دِ وا: قَ الُ قَ
بْعٍ  سَ ةَ  نَ سَ رٍ  فَ صَ فِي  جَ  رَ خَ وَ  ، مِ رّ حَ الْمُ وَ ةِ  جّ الْحَ ذِي  ةَ  يّ بَقِ ةِ  ينَ دِ بِالْمَ امَ  قَ أَ فَ  ، تّ سِ

. رَ بَ يْ - إلَى خَ لِ وّ َ بِيعٍ األْ لِ رَ الَ جَ لِهِ رَ الُ خَ قَ يُ -وَ
نْ  مَ بَ  لّ تَجَ وَ  ، ونَ دّ جِ مُ مْ  هُ فَ وِ  زْ غَ لِلْ ؤِ  يّ بِالتّهَ هُ  ابَ حَ أَصْ  r الله  رسول  وأمر 
ةِ،  نِيمَ اءَ الْغَ جَ هُ رَ عَ وا مَ جُ رُ ونَ أَنْ يَخْ يدُ رِ ونَ يُ فُ لّ خَ هُ الْمُ اءَ جَ ، وَ هُ عَ ونَ مَ زُ هُ يَغْ لَ وْ حَ
وا  فُ جَ أَرْ وَ بِيَةِ،  يْ دَ الْحُ ةِ  وَ زْ غَ فِي  هُ  نْ عَ وا  فُ لّ تَخَ انُوا  كَ دْ  قَ وَ عَك!  مَ جُ  رُ نَخْ وا:  الُ قَ فَ
ازِ  جَ الْحِ يفُ  رِ ا  إنّهَ  ، بَرَ يْ خَ إلَى  عَك  مَ جُ  رُ نَخْ وا:  الُ قَ فَ  ، ينَ لِمِ سْ بِالْمُ وَ  r بِيّ  بِالنّ

١٤٦  الواقدي، املغازي، ٢، ٦٣١-٦٣٣.
١٤٧  خيرب: عىل ثامنية برد من املدينة ملن يريد الشام (معجم البلدان، جـ ٣، ص ٤٩٥).
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بِينَ  اغِ رَ إالّ  عِي  مَ وا  جُ رُ تَخْ الَ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  . االً وَ أَمْ وَ ا١٤٨  كً دَ وَ وَ ا  امً عَ طَ
بٌ  اغِ نَا إالّ رَ عَ نّ مَ جَ رُ : الَ يَخْ نَادَ يًا فَ نَادِ ثَ مُ بَعَ . وَ الَ ةُ فَ نِيمَ ا الْغَ مّ أَ ، فَ ادِ هَ فِي الْجِ

! الَ ةُ فَ نِيمَ ا الْغَ مّ أَ ، فَ ادِ هَ فِي الْجِ
 : ائِلٌ الَ قَ قَ ، فَ سٍ وْ نْ دَ تًا مِ يْ انُونَ بَ نُ ثَمَ نَحْ ةَ وَ ينَ دِ نَا الْمَ مْ دِ ةَ t: قَ يْرَ رَ الَ أَبُو هُ قَ
إالّ  ا  بَدً أَ انًا  كَ مَ لُ  نْزِ يَ بِهِ  عُ  مَ أَسْ الَ  لْت:  قُ فَ  . مْ يْكُ لَ عَ مٌ  ادِ قَ وَ  هُ وَ رَ  بَ يْ بِخَ اللهِ  ولُ  سُ رَ
لَ  أَهْ رٌ  اصِ حَ مُ وَ  هُ وَ اةَ  النّطَ تَحَ  فَ دْ  قَ هُ  دُ نَجِ فَ رَ  بَ يْ بِخَ اهُ  نَ ئْ جِ تّى  حَ نَا  لْ مّ تَحَ فَ ئْته.  جِ
لْفَ  بْحَ خَ نَا الصّ يْ لّ صَ ةَ فَ ينَ دِ نَا الْمَ مْ دِ نّا قَ كُ نَا. وَ يْ لَ تَحَ اللهُ عَ تّى فَ نَا حَ مْ قَ أَ تِيبَةِ، فَ الْكَ
 : ةِ رَ خِ فِي اآلْ يَمَ وَ رْ ةَ مَ ورَ ولَى سُ ُ ةِ األْ عَ كْ أَ فِي الرّ رَ قَ ينَةِ، فَ دِ ةَ بِالْمَ طَ فُ رْ بَاعِ بْنِ عُ سِ
(المطففين   { ونَ فُ تَوْ يَسْ النَّاسِ  لَى  عَ وا  تالُ اكْ ا  {إِذَ أَ  رَ قَ ا  مّ لَ فَ  ، ينَ فِ فِّ طَ مُ لِلْ يْلٌ  وَ
يَالٌ  كْ مِ وَ بِهِ  فُ  فّ طَ يُ مكيال   ، نِ يَاالَ كْ مِ هُ  لَ اةِ  رَ بِالسّ ي  مّ عَ كْت  تَرَ لْت:  قُ  (٢/٨٣
بَاعُ  سِ نَا  نْدَ عِ بْتُ  الثّ وَ  ، رّ ذَ أبا   r الله  رسول  لَفَ  تَخْ اسْ  : الُ قَ يُ وَ بِه١٤٩ِ.  سُ  بَخّ تَ يَ

١٥٠. ةَ طَ فُ رْ بْنُ عُ
 ، ونَ لِمُ سْ الْمُ هُ  نِمَ غَ نَمٍ  غْ مَ لّ  كُ نْ  مِ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ إلَى  سُ  مُ الْخُ انَ  كَ وَ قالوا: 
 ، هُ دْ هَ مْ يَشْ نَمٍ لَ غْ ائِبٍ فِي مَ مُ لِغَ سِ انَ الَ يَقْ كَ . وَ هُ نْ ابَ عَ ولُ اللهِ r أَوْ غَ سُ هُ رَ دَ هِ شَ
رُ  بَ يْ خَ انَتْ  كَ وَ ا.  فِيهَ قّ  تَحَ سْ مُ كلّهم  يشهدوا،  لثمانية لم  ضرب  بدر  فِي  هُ  نّ أَ إالّ 
الله  مُ  كُ دَ عَ {وَ  :U اللهُ  الَ  قَ ا  نْهَ عَ ابَ  غَ أَوْ  مْ  نْهُ مِ ا  هَ دَ هِ شَ نْ  مَ بِيَةِ،  يْ دَ الْحُ لِ  هْ َ ألِ

١٤٨  الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه (النهاية، جـ ٤، ص ٢٠٢).
١٤٩  تبخس: أ نقص (القاموس املحيط، جـ ٢، ص ١٩٩).

١٥٠  الواقدي، املغازي، ٢، ٦٣٦-٦٣٧.
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دْ  قَ وَ  . رَ بَ يْ خَ نِي  يَعْ  (٢٠/٤٨ (الفتح   { هِ هذِ مْ  لَكُ لَ  جَّ عَ فَ ونَها  ذُ أْخُ تَ ةً  ثِيرَ كَ غانِمَ  مَ
ةَ  طَ فُ رْ عُ بْنُ  بَاعُ  سِ وَ  ، يْدٍ بَ عُ بْنُ  نُ  يْمَ أَ وَ  ، نَانٍ سِ بْنُ  يّ  رَ مُ  : الٌ جَ رِ ا  نْهَ عَ لّفَ  تَخَ
مْ  نْهُ مِ اتَ  مَ وَ  . مْ هُ يْرُ غَ وَ اللهِ  بْدِ  عَ بْنُ  ابِرُ  جَ وَ ينَةِ،  دِ الْمَ لَى  عَ هُ  فَ لّ خَ  ، يّ ارِ فَ الْغِ
نْ  لِمَ مَ  هَ أَسْ وَ  ، اتَ مَ نْ  مَ وَ مْ  نْهُ مِ لّفَ  تَخَ نْ  لِمَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ مَ  هَ أَسْ فَ  ، نِ الَ جُ رَ
ونَ  لِفُ تَ انُوا يَخْ لٍ كَ سُ مَ لِرُ هَ أَسْ نْ لم يشهد الحديبية. وَ مّ نْ النّاسِ مِ رَ مِ بَ يْ دَ خَ هِ شَ
 r مْ رسول الله مَ لَهُ هَ أَسْ ، فَ هُ يْرُ غَ ثِيّ وَ ارِ ودٍ الْحَ عُ سْ ة بْنُ مَ يّصَ حَ ، مُ كَ دَ لِ فَ إلَى أَهْ

وا. رُ ضُ ولم يَحْ
اللهِ  بْدُ  عَ وَ  ، انِ مَ النّعْ بْنُ  يدُ  وِ سُ  : تَالَ قِ الْ وا  رُ ضُ يَحْ مْ  لَ ى  ضَ رْ مَ ةِ  ثَ لِثَالَ مَ  هَ أَسْ وَ
نْ  مِ وا  لُ تَ قَ ينَ  الّذِ تْلَى  قَ لِلْ مَ  هَ أَسْ وَ ة،  امَ طَ خُ بَنِي  نْ  مِ لٌ  جُ رَ وَ  ، ةَ ثَمَ يْ خَ بْنِ  دِ  عْ سَ بْنُ 

١٥١. ينَ لِمِ سْ الْمُ
١٥٢ ةِ يّ ضِ ةُ الْقَ وَ زْ غَ

بْنِ  د  اوُ دَ نْ  عَ  ، بِيبَةَ حَ أَبِي  ابْنِ  وَ  ، يّ رِ هْ الزّ نْ  عَ اللهِ،  بْدِ  عَ بْنُ  دُ  مّ حَ مُ ثَنِي  دّ حَ
بن  الله  وعبد  حبان،  بن  يحيى  بن  د  محمّ نْ  عَ  ، دٍ مّ حَ مُ بْنِ  اذِ  عَ مُ وَ  ، يْنِ صَ الْحُ
 ، يثِ دِ ا الْحَ ذَ نْ هَ ةٍ مِ ائِفَ ثَنِي بِطَ دّ دْ حَ لّ قَ كُ ، فَ رٍ شَ عْ أَبُو مَ جعفر، وابن أبي سبرة، وَ
ذِي  لُ  الَ هِ لَ  خَ دَ ا  لَمّ وا:  الُ قَ ونِي  ثُ دّ حَ ا  مَ لّ  كُ تَبْت  كَ فَ  ، مّ أُسَ مْ  لَ نْ  مّ مِ مْ  هِ يْرِ غَ وَ

١٥١  الواقدي، املغازي، ٢، ٦٨٣-٦٨٤.
أوىل  االسم  وهذا  القصاص،  وعمرة  القضاء،  وعمرة  القضية،  عمرة  أيضا  وتسمى    ١٥٢
هبا لقوله تعاىل {الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص} (البقرة ١٩٤/٢) 

(الروض األنف، ٢، ٢٥٤).
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 - مْ تِهِ رَ مْ اءَ عُ ضَ وا -قَ رُ تَمِ هُ أَنْ يَعْ ابَ حَ ولُ اللهِ r أَصْ سُ رَ رَ ، أَمَ بْعٍ ةَ سَ نَ ةِ سَ دَ عَ الْقَ
الٌ  جَ رِ إالّ  ا  هَ دَ هِ شَ دٌ  أَحَ لّفْ  تَخَ يَ مْ  لَ فَ  ، بِيَةَ يْ دَ الْحُ دَ  هِ شَ نْ  مّ مِ دٌ  أَحَ لّفَ  تَخَ يَ أَالّ  وَ
ينَ  لِمِ سْ نْ الْمُ مٌ مِ وْ ولِ اللهِ r قَ سُ عَ رَ جَ مَ رَ خَ وا. وَ اتُ الٌ مَ جَ رِ رَ وَ بَ يْ وا بِخَ دُ هِ تُشْ اُسْ
ونَ  لِمُ سْ انَ الْمُ كَ ا، فَ ارً مّ ةِ عُ بِيَ يْ دَ حَ الْحُ لْ دْ صُ هَ مْ يَشْ نْ لَ مّ ةِ مِ بِيَ يْ دَ لِ الْحُ  أَهْ وَ سِ

. يْنِ فَ لْ ةِ أَ يّ ضِ ةِ الْقَ رَ مْ فِي عُ
بْدِ اللهِ، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابْنِ  ةُ بْنُ عَ جَ ارِ ثَنِي خَ دّ حَ فَ
ةِ  بَعَ رْ هِ بِأَ مِ دَ قْ دَ مَ ، بَعْ بْعٍ ةَ سَ نَ ةِ سَ دَ عَ ولُ اللهِ r فِي ذِي الْقَ سُ جَ رَ رَ : خَ الَ بّاسٍ قَ عَ
رامُ  الْحَ رُ  هْ {الشَّ  :U الله  لقول  المشركون،  ته  صدّ الذي  رُ  هْ الشّ وَ  هُ وَ  ، رٍ هُ أَشْ
نْ  مْ عَ وكُ دّ ا صَ مَ : كَ ولُ } (البقرة ١٩٤/٢) يَقُ ماتُ قِصاصٌ رُ الْحُ رامِ وَ رِ الْحَ هْ بِالشَّ
اللهِ يَا  : وَ بِ رَ نْ الْعَ ةِ مِ ينَ دِ رِ الْمَ اضِ نْ حَ الٌ مِ جَ الَ رِ قَ . فَ ابِلٍ وا فِي قَ رُ تَمَ اعْ يْتِ فَ بَ الْ
ينَ  لِمِ سْ نَا. فأمر رسول الله r الْمُ مُ عِ طْ نْ يُ نَا مَ ا لَ مَ ادٍ وَ نْ زَ نَا مِ ا لَ ولَ اللهِ، مَ سُ رَ
وا: يَا  الُ وا. قَ لِكُ يَهْ مْ فَ يَهُ يْدِ وا أَ فُ أَالّ يَكْ وا، وَ قُ دّ أَنْ يَتَصَ بِيلِ اللهِ، وَ وا فِي سَ قُ نْفِ أَنْ يُ
 ، انَ ا كَ ولُ اللهِ r: بِمَ سُ الَ رَ ئًا؟ قَ يْ دُ شَ نَا الَ يَجِ دُ أَحَ قُ وَ دّ ولَ اللهِ، بِمَ نَتَصَ سُ رَ

. بِيلِ اللهِ مْ فِي سَ كُ دُ لُ بِهِ أَحَ مِ ١٥٣ يَحْ قَصٍ شْ وْ بِمِ لَ ةٍ، وَ رَ قّ تَمْ وْ بِشِ لَ وَ
: لِكَ لَ اللهُ U فِي ذَ نْزَ أَ فَ

 .(١٩٥/٢ } (البقرة  ةِ كَ لُ التَّهْ إِلَى  مْ  يكُ يْدِ بِأَ وا  قُ لْ تُ ال  وَ الله  بِيلِ  سَ فِي  وا  قُ نْفِ أَ {وَ
. بِيلِ اللهِ ةِ فِي سَ قَ فَ كِ النّ لَتْ فِي تَرْ : نَزَ الَ قَ

١٥٣  املشقص: نصل السهم إذا كان طويال غري عريض (النهاية، جـ ٢، ص ٢٣٠).
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 ، بّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ الِحٍ نْ أَبِي صَ ، عَ رِ تَمِ عْ ورِ بْنِ الْمُ نْصُ نْ مَ ، عَ يّ رِ ثَنِي الثّوْ دّ حَ
. ةِ كَ لُ ك إلَى التّهْ قِ بِيَدِ لْ الَ تُ ، وَ قَصٍ شْ وْ بِمِ لَ بِيلِ اللهِ وَ تّعْ فِي سَ : مَ الَ قَ

لَتْ  نَزَ  : الَ قَ  ، ةَ يْفَ ذَ حُ نْ  عَ  ، ائِلٍ وَ أَبِي  نْ  عَ  ، شِ مَ عْ َ األْ نْ  عَ  ، يّ رِ الثّوْ ثَنِي  دّ حَ
١٥٤. بِيلِ اللهِ ةِ فِي سَ قَ فَ كِ النّ ةُ فِي تَرْ يَ هِ اآلْ ذِ هَ

١٥٥ لِ سِ الَ اتِ السّ ةُ ذَ وَ زْ غَ
ونُ  يَكُ ا  مَ دّ  أَشَ كَ ةٍ  دَ بَارِ ة  يْلَ لَ فِي  مَ  لَ تَ احْ نَا  لْ فَ قَ ينَ  حِ اصِ  الْعَ بْنُ  و  رُ مْ عَ انَ  كَ وَ
 ! تّ لْت مُ تَسَ إِنْ اغْ ت، وَ مْ تَلَ اللهِ احْ دْ وَ ؟ قَ نَ وْ ا تَرَ : مَ ابِهِ حَ صْ َ الَ ألِ قَ ، فَ دِ بَرْ نْ الْ مِ
نْ  مَ لَ  أَوّ انَ  كَ فَ  ، مْ بِهِ لّى  فَصَ امَ  قَ مّ  ثُ  ، مَ يَمّ تَ وَ هُ  جَ رْ فَ لَ  سَ غَ وَ أَ  ضّ تَوَ فَ اءٍ  بِمَ ا  عَ دَ فَ
 r ِولِ الله سُ لَى رَ مْت عَ دِ قَ : فَ الِكٍ فُ بْنُ مَ وْ الَ عَ ا. قَ يدً الِكٍ بَرِ فُ بْنُ مَ وْ ثَ عَ بَعَ
فُ بْنُ  وْ ولُ اللهِ r: عَ سُ الَ رَ قَ يْهِ، فَ لَ ت عَ لّمْ سَ تِهِ، فَ يْ لّي فِي بَ وَ يُصَ هُ رِ وَ حَ فِي السّ
لْت:  قُ ورِ؟  زُ الْجَ بُ  احِ صَ  : الَ قَ  ! اللهِ ولَ  سُ رَ يَا  الِكٍ  مَ بْنُ  فُ  وْ عَ لْت:  قُ ؟  الِكٍ مَ

: الَ مّ قَ ئًا، ثُ يْ ا شَ ذَ لَى هَ دْ عَ مْ يَزِ لَ . وَ مْ نَعَ
احِ  رّ ةَ بْنِ الْجَ يْدَ بَ انَ بَيْنَ أَبِي عُ ا كَ مَ نَا وَ يرِ سِ انَ فِي مَ ا كَ ته بِمَ بَرْ أَخْ نِي! فَ بِرْ أَخْ
مُ اللهُ  حَ ولُ اللهِ r: يَرْ سُ الَ رَ قَ ، فَ ةَ يْدَ بَ ةِ أَبِي عُ عَ اوَ طَ مُ اصِ وَ رِو بْنِ الْعَ مْ بَيْنَ عَ وَ

! احِ رّ ةَ بْنَ الْجَ يْدَ بَ بَا عُ أَ
لَ  سَ غَ أَنْ  لَى  عَ دْ  يَزِ مْ  لَ اءٌ  مَ هُ  عَ مَ وَ نُبٌ  جُ وهو  بنا  لّى  صَ ا  رً مْ عَ أَنّ  ته  بَرْ أَخْ مّ  ثُ
هُ  لَ أَ بِيّ r سَ لَى النّ و عَ رٌ مْ مَ عَ دِ ا قَ مّ لَ ولُ اللهِ r. فَ سُ تَ رَ كَ سَ ، فَ مَ يَمّ تَ اءٍ وَ هُ بِمَ جَ رْ فَ

١٥٤  الواقدي، املغازي، ٢، ٧٣١-٧٣٢.
١٥٥  ذات السالسل: وراء وادي القرس، وبينها وبني املدينة عرشة أيام (الطبقات، جـ ٢، ص ٩٤).
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طّ  د قَ مْ أَجِ ، لَ تّ لْت لَمُ تَسَ وْ اغْ قّ لَ ثَك بِالْحَ الّذِي بَعَ : وَ الَ قَ هُ فَ بَرَ أَخْ تِهِ فَ الَ نْ صَ عَ
 : الَ اللهُ دْ قَ قَ ، وَ هُ لَ ثْ ا مِ دً بَرْ

}. (النساء ٢٩/٤) يماً حِ مْ رَ مْ إِنَّ الله كانَ بِكُ كُ سَ نْفُ وا أَ لُ تُ قْ ال تَ {وَ
ئًا.١٥٦ يْ الَ شَ هُ قَ نّ نَا أَ غْ لُ بْ مْ يَ لَ ولُ اللهِ r، وَ سُ كَ رَ حِ فَضَ

تْحِ ةِ الْفَ وَ زْ نُ غَ أْ شَ
بِيهِ  نْ أَ ، عَ دٍ رَ دْ نْ ابْنِ أَبِي حَ بِيهِ، عَ نْ أَ ، عَ يْطٍ سَ يدَ بْنِ قُ بْدُ اللهِ بْنُ يَزِ ثَنِي عَ دّ حَ
ا  فِيهَ ةِ وَ يّ رِ ةَ فِي تِلْكَ السّ تَادَ نَا أَبُو قَ يرُ ، أَمِ مَ نِ إِضَ ولُ اللهِ r إلَى بَطْ سُ نَا رَ ثَ : بَعَ الَ قَ
رُ  امِ رّ بِنَا عَ مَ إذْ مَ ادِي إِضَ ضِ وَ نُ بِبَعْ نَا نَحْ يْ بَ ، فَ مْ نَا فِيهِ أَ ثِيّ وَ يْ ةَ اللّ ثّامَ مُ بْنُ جَ لّ حَ مُ
هِ  يْ لَ لَ عَ مَ حَ ، وَ نْهُ نَا عَ كْ سَ مْ أَ مِ فَ الَ ِسْ ةِ اإلْ يّ نَا بِتَحِ يْ لَ مَ عَ لّ سَ يّ فَ عِ جَ شْ َ بَطِ األْ ضْ َ بْنُ األْ
 ، هُ عَ مَ انَ  كَ بَنٍ  لَ نْ  مِ بًا١٥٧  طْ وَ وَ ا  تَاعً مَ وَ هُ  لَ ا  يرً بَعِ هُ  بَ لَ سَ وَ  ، هُ لَ تَ قَ فَ ةَ  ثّامَ جَ بْنُ  مُ  لّ حَ مُ

 : آنُ رْ قُ لَ فِينَا الْ بِيّ r نَزَ نَا النّ قَ ا لَحِ مّ لَ فَ
نْ أَلْقى  وا لِمَ ولُ ال تَقُ وا وَ نُ يَّ بَ تَ بِيلِ الله فَ مْ فِي سَ تُ بْ رَ وا إِذا ضَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ {يَا أَ
ةَ (النساء ٩٤/٤).  يَ نْيا...} اآلْ ياةِ الدُّ ضَ الْحَ رَ ونَ عَ تَغُ بْ ناً تَ مِ ؤْ تَ مُ المَ لَسْ مُ السَّ يْكُ إِلَ
أَنّ  مْ  هُ غَ لَ بَ فَ  ١٥٨ بٍ شُ خُ ذِي  إلَى  ا  وْ انْتَهَ تّى  حَ ا  عً مْ جَ ا  وْ قَ لْ يَ مْ  لَ وَ مُ  وْ الْقَ فَ  رَ انْصَ فَ
 r بِيّ  النّ وا  قُ لَحِ تّى  حَ بِين  لَى  عَ وا  ذُ أَخَ فَ  ، ةَ كّ مَ إلَى  هَ  جّ تَوَ دْ  قَ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ

يَا. قْ بِالسّ
١٥٦  الواقدي، املغازي، ٢، ٧٧٣-٧٧٤.

١٥٧  الوطب: سقاء اللبن خاصة (الصحاح، ص ٢٣٢).
١٥٨  ذو خشب: واد عىل ليلة من املدينة (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٢٩٩).
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 r ِولُ الله سُ عَ رَ مَ ا أَجَ : لَمّ الَ ، قَ انَ ومَ نْ يَزِيدَ بْنِ رُ ، عَ دٍ عْ رُ بْنُ سَ نْذِ ثَنِي الْمُ دّ حَ
يْشٍ  رَ بُ بْنُ أَبِي بلتعة إلَى قُ اطِ تَبَ حَ ، كَ لِكَ النّاسُ لِمَ بِذَ عَ ، وَ يْشٍ رَ يرَ إلَى قُ سِ الْمَ
 ، نَةَ يْ زَ نْ مُ ةً مِ أَ رَ تَابَ امْ ى الْكِ طَ أَعْ ولُ اللهِ r، وَ سُ هِ رَ يْ لَ عَ عَ مَ لّذِي أَجَ مْ بِاَ هُ بِرُ يُخْ
هِ  يْ لَ عَ تْ  تَلَ فَ مّ  ثُ ا  هَ أْسِ رَ فِي  هُ  تْ لَ عَ جَ فَ ا،  يْشً رَ قُ هُ  لَ صّ وَ تُ أَنْ  لَى  عَ الً  عْ جُ ا  لَهَ لَ  عَ جَ وَ
 ، بٌ اطِ نَعَ حَ ا صَ اءِ بِمَ مَ نْ السّ رُ مِ بَ . وآتي رسول الله r الْخَ تْ جَ رَ خَ ا، فَ ونَهَ رُ قُ
ابًا  تَ بٌ كِ اطِ ا حَ هَ عَ تَبَ مَ دْ كَ ، قَ نَةَ يْ زَ نْ مُ ةً مِ أَ رَ ا امْ كَ رِ : أَدْ الَ قَ بير فَ ثَ عليّا والزّ بَعَ فَ
ا  لِهَ حْ رَ فِي  اهُ  سَ تَمَ الْ فَ ا  هَ الَ نْزَ تَ اسْ فَ ةِ،  يْفَ لَ بِالْخُ ا  اهَ كَ رَ دْ أَ فَ ا  جَ رَ خَ فَ ا  يْشً رَ قُ رُ  ذّ يُحَ
الَ  وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ بَ  ذَ كَ ا  مَ بِاللهِ  لِفُ  نَحْ إنّا  ا:  لَهَ االَ  قَ فَ ئًا،  يْ شَ ا  دَ يَجِ مْ  لَ فَ
 : الَتْ قَ دّ  الْجِ ا  مَ نْهُ مِ أَتْ  رَ ا  مّ لَ فَ  ! نّكِ فَ شِ نَكْ لَ وْ  أَ تَابَ  الْكِ ا  ذَ هَ نّ  جِ رِ تُخْ لَ وَ بْنَا  ذَ كَ
تَابَ  الْكِ تْ  جَ رَ تَخْ اسْ فَ ا  هَ أْسِ رَ ونَ  رُ قُ تْ  لّ حَ فَ ا،  نْهَ عَ ا  ضَ رَ عْ أَ فَ نّي!  عَ ا  ضَ رِ أَعْ
 : الَ قَ فَ بًا  اطِ حَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  عَ دَ فَ  ،r اللهِ  ولَ  سُ رَ بِهِ  ا  اءَ جَ فَ ا،  مَ يْهِ إلَ هُ  تْ عَ فَ دَ فَ
ا  مَ  ، ولِهِ سُ رَ وَ بِاللهِ  نٌ  مِ ؤْ لَمُ إنّي   ، اللهِ ولَ  سُ رَ يَا   : الَ قَ فَ ا؟  ذَ هَ لَى  عَ لَك  مَ حَ ا  مَ
 ، ةٌ يرَ شِ عَ الَ  وَ لٌ  أَصْ مِ  وْ الْقَ فِي  لِي  يْسَ  لَ امرءا  كنت  ولكنى  لْت!  بَدّ الَ  وَ يّرْت  غَ
 :t الخطاب  بن  عمر  فقال   . مْ تْهُ انَعَ فَصَ دٌ  لَ وَ وَ لٌ  أَهْ مْ  هِ رِ هُ أَظْ بَيْنَ  لِي  انَ  كَ وَ
يْشٍ  رَ قُ إلَى  تُبَ  الْكُ تُبُ  تَكْ وَ ابِ  نْقَ َ بِاألْ ذُ  خُ أْ يَ اللهِ  ولَ  سُ رَ   تَرَ  ! اللهُ اتَلَك  قَ
 :r فقال رسول الله ! قَ دْ نَافَ هُ قَ إِنّ ، فَ هُ قَ نُ رِبْ عُ ولَ اللهِ أَضْ سُ نِي يَا رَ عْ ؟ دَ مْ هُ رُ ذّ تُحَ
وا  لُ مَ : اعْ الَ قَ . فَ رٍ لِ بَدْ لع يوم بدر على أَهْ دْ اطّ لّ اللهَ قَ ؟ لَعَ رُ مَ رِيك يَا عُ دْ ا يُ مَ وَ

! مْ لَكُ رْت  فَ غَ دْ  قَ فَ  ، مْ تُ ئْ شِ ا  مَ
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 : بٍ اطِ لَ اللهُ U فِي حَ نْزَ أَ وَ
مْ  يْهِ إِلَ ونَ  قُ لْ تُ لِياءَ  أَوْ مْ  كُ وَّ دُ عَ وَ ي  وِّ دُ عَ وا  ذُ تَّخِ تَ الَ  وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا 

ةِ (الممتحنة ١/٦٠). يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ ةِ دَّ وَ بِالْمَ
بٌ إلَى  اطِ تَبَ حَ : كَ الَ بِيهِ، قَ نْ أَ ، عَ يمَ اهِ دِ بْنِ إبْرَ مّ حَ ى بْنُ مُ وسَ ثَنِي مُ دّ حَ وَ

: لٍ هْ ةَ بْنِ أَبِي جَ مَ رِ كْ عِ و، وَ رٍ مْ يْلِ بْنِ عَ هَ سُ ، وَ يّةَ مَ انَ بْنِ أُ وَ فْ : صَ رٍ ةِ نَفَ ثَ ثَالَ
دْ  قَ وَ  ، مْ كُ يْرَ غَ يدُ  رِ يُ اهُ  أَرَ الَ  وَ  ، وِ زْ بِالْغَ النّاسِ  فِي  نَ  أَذّ دْ  قَ اللهِ  ولَ  سُ رَ «إنّ 
امرأة  إلى  تَابَ  الْكِ عَ  فَ دَ وَ  .  « مْ يْكُ إلَ تَابِي  بِكِ يَدٌ  مْ  كُ نْدَ عِ لِي  ونَ  تَكُ أَنْ  بَبْت  أَحْ
تبلّغ  أَنْ  لَى  عَ ا  ينَارً دِ ا  لَهَ لَ  عَ جَ وَ  ، نُودٌ كَ ا  لَهَ يقال  العرج١٥٩  أهل  من  مزينة  من 
عليها  فإنّ  يقِ  رِ الطّ لَى  عَ ي  رّ تَمُ الَ  وَ ت،  عْ تَطَ اسْ ا  مَ يهِ  فِ أَخْ وقال:  الكتاب، 
تّى  حَ  ،١٦٠ وقِ لُ فُ الْ فِي  ةِ  جّ حَ الْمَ ارِ  يَسَ نْ  عَ  ، بٍ نَقْ رِ  يْ غَ لَى  عَ تْ  كَ لَ سَ فَ محرسا. 

. يقِ قِ يقَ بِالْعَ رِ يَتْ الطّ قِ لَ
 ، دٍ عْ بْدِ الرحمن بن عمرو بْنِ سَ يْنِ بْنِ عَ صَ نْ الْحُ ، عَ ةَ بِيرَ ةُ بْنُ جَ بَ تْ ثَنِي عُ دّ حَ

١٦١. نَانِيرَ ةَ دَ رَ شَ ا عَ لَ لَهَ عَ ، جَ ةُ ارَ يَ سَ : هِ الَ قَ
نْ  مِ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ ا  أَخَ لِبِ  طّ الْمُ بْدِ  عَ بْنِ  ثِ  ارِ الْحَ بْنُ  يَانَ  فْ سُ أَبُو  الَ  قَ
الَ  هِ  يْ يَدَ بَيْنَ  نَا  أَ وَ دِ  جِ سْ الْمَ إلَى  جَ  رَ خَ وَ  ... ا،  يّامً أَ ةُ  لِيمَ حَ هُ  تْ عَ ضَ أَرْ ةِ،  اعَ ضَ الرّ
عىل  الزرقانى  (رشح  مكة  بطريق  املدينة  من  أميال  ثالثة  عىل  جامعة  قرية  العرج:    ١٥٩

املواهب اللدنية، جـ ٢، ص ٣٦٠).
١٦٠  الفلوق: مجع فلق وهو الشق، يقال: مررت بحرة فيها فلوق، أ شقوق (الصحاح، ص ١٥٤٤).

١٦١  الواقدي، املغازي، ٢، ٧٩٧-٧٩٩.
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بُ  رَ تْ الْعَ عَ مَ دْ جَ قَ ، وَ هُ عَ ت مَ جْ رَ خَ ، فَ نَ ازِ وَ جَ إلَى هَ رَ تّى خَ الٍ حَ لَى حَ هُ عَ قُ ارِ فَ أُ
يتهمْ  قِ لَ ا  مّ لَ فَ يَةِ،  اشِ الْمَ وَ ةِ  يّ رّ الذّ وَ اءِ  بِالنّسَ وا  جُ رَ خَ وَ  ، طّ قَ هُ  لُ ثْ مِ عْ  مَ يُجْ مْ  لَ ا  عً مْ جَ
 : رَ اللهُ كَ ةَ الّتِي ذَ لَ مَ وا الْحَ لُ مَ يتهمْ حَ قِ ا لَ لَمّ ، وَ اءَ اللهُ  أَثَرِي إنْ شَ مَ يُرَ يَوْ لْت: الْ قُ

} (التوبة ٢٥/٩). ينَ بِرِ دْ مْ مُ تُ يْ لَّ مَّ وَ {ثُ
نْ  عَ مُ  تَحِ قْ أَ فَ  ، هُ يْفَ سَ دَ  رّ جَ وَ اءِ  بَ هْ الشّ تِهِ  لَ بَغْ على   r الله  رسول  بَتَ  ثَ وَ
تَ  وْ الْمَ يدُ  رِ أُ أَنّي  مُ  لَ أَعْ اَللهُ  وَ  ، هُ نُ فْ جَ تْ  رَ سِ كُ دْ  قَ تًا،  لْ صَ يْفُ  السّ بِيَدِي  وَ ي  سِ رَ فَ
ت  ذْ أَخَ فَ ةِ،  لَ بَغْ الْ امِ  بِلِجَ لِبِ  طّ الْمُ بْدِ  عَ بْنُ  بّاسُ  الْعَ ذَ  أَخَ فَ  ، إلَيّ رُ  نْظُ يَ وَ  هُ وَ هُ  ونَ دُ
 : بّاسُ الْعَ الَ  قَ فَ  ، رَ فَ غْ الْمِ فُ  شِ أَكْ بْت  هَ ذَ فَ ا؟  ذَ هَ نْ  مَ  : الَ قَ فَ  ، رِ خَ اآلْ انِبِ  بِالْجَ
أَيْ   ، نْهُ عَ ضَ  ارْ فَ  ! ثِ ارِ الْحَ بْنُ  يَانَ  فْ سُ أَبُو  ك  مّ عَ ابْنُ  وَ وك  أَخُ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا 
هُ  لَ جْ رِ بّلُ  قَ أُ فَ ا!»  انِيهَ ادَ عَ ةٍ  اوَ دَ عَ لّ  كُ اللهُ  رَ  فَ غَ فَ لْت،  عَ فَ دْ  «قَ  : الَ قَ  ! اللهِ ولَ  سُ رَ
: نَادِ يَا  الَ قَ بّاسَ فَ رَ الْعَ مّ أَمَ رِي! ثُ مْ ي لَعَ : أَخِ الَ قَ تَ إلَيّ فَ تَفَ مّ الْ ، ثُ ابِ كَ فِي الرّ
يا  للمهاجرين!  يا  الحديبية!  يوم  ة١٦٣ِ  رَ مُ السّ ابَ  حَ أَصْ يَا   ١٦٢! ةِ رَ بَقَ الْ ابَ  حَ أَصْ

... دٍ احِ لٍ وَ جُ ةَ رَ رّ وا كَ رّ كَ ! وَ يَ اللهِ اعِ يْكَ دَ بّ ابُوا: لَ أَجَ ! فَ جِ رَ زْ خَ لْ لألنصار يَا لَ
ا  هً جْ وَ ثِ  ارِ الْحَ بْنِ  يَانَ  فْ سُ أَبِي  مِ  الَ إسْ فِي  عْت  مِ سَ دْ  قَ وَ  : اللهِ بْدِ  عَ أَبُو  الَ  قَ
 ،١٦٤ ابِ قَ الْعُ بِنِيقِ  ةَ  يّ مَ أُ أَبِي  بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ وَ نَا  أَ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ لَقِيت   : الَ قَ  ، رَ آخَ
ةَ  مَ لَ سَ مّ  أُ هُ  تْ مَ لّ كَ فَ يْهِ،  لَ عَ ا  مَ هُ لَ خِ دْ يُ بَى  أَ فَ  ،r اللهِ  ولِ  سُ رَ لَى  عَ ولَ  خُ الدّ نَا  بْ لَ طَ فَ

١٦٢  أ سورة البقرة.
١٦٣  السمرة: هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام احلديبية.

١٦٤  نيق العقاب: موضع بني مكة واملدينة (معجم ما استعجم، ص ٥٩٥).
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نْ  مِ وك  أَخُ وَ ك  مّ عَ ابْنُ  وَ تِك  مّ عَ ابْنُ  وَ ك  رُ هْ صِ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : الَتْ قَ فَ هُ  تُ جَ وْ زَ
الَ  قَ فَ بِك.  النّاسِ  ى  قَ أَشْ ونَانِ  يَكُ الَ   ، يْنِ لِمَ سْ مُ ا  مَ بِهِ اللهُ  اءَ  جَ دْ  قَ وَ  ! ةِ اعَ ضَ الرّ
نَ  مِ ؤْ ، لَنْ يُ الَ ا قَ ةَ مَ كّ ائِلُ لِي بِمَ قَ الْ ي فَ ا أَخِ ا، أَمّ مَ ةَ لِي بِهِ اجَ ولُ اللهِ r: الَ حَ سُ رَ

 :U ِلُ الله وْ لِك قَ ذَ ! وَ اءَ مَ قَى فِي السّ تّى أَرْ لِي حَ
قِيِّكَ  لِرُ نَ  مِ ؤْ نُ لَنْ  وَ ماءِ  السَّ فِي  قى  تَرْ وْ  أَ فٍ  رُ خْ زُ نْ  مِ بَيْتٌ  لَكَ  ونَ  يَكُ وْ  {أَ
يَا  فقالت:   (٩٣/١٧ (اإلسراء  اآلية  آخر  إلى   {... هُ ؤُ رَ نَقْ تاباً  كِ يْنا  لَ عَ لَ  نَزِّ تُ تَّى  حَ
لَ  نَزَ مَ وَ لّ دْ تَكَ يْشٍ قَ رَ لّ قُ كُ مَ وَ لّ دْ تَكَ قَ ، وَ وَ ا هُ مِك مَ وْ نْ قَ وَ مِ ا هُ ولَ اللهِ، إنّمَ سُ رَ
هُ  تُ ابَ رَ قَ ك وَ مّ ابْنُ عَ ، وَ نْهُ ا مِ مً رْ مُ جُ ظَ وَ أَعْ نْ هُ مّ ت عَ وْ فَ دْ عَ قَ نِهِ، وَ يْ آنُ فِيهِ بِعَ رْ قُ الْ
الّذِي  وَ  هُ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  . هِ مِ رْ جُ نْ  عَ ا  وً فْ عَ النّاسِ  قّ  أَحَ أَنْتَ  وَ بِك، 
يَانَ  فْ سُ أَبُو  الَ  قَ رُ  بَ الْخَ ا  مَ يْهِ إلَ جَ  رَ خَ ا  مّ لَ فَ ا!  مَ بِهِ لِي  ةَ  اجَ حَ الَ  فَ ي،  ضِ رْ عِ تَكَ  هَ
بَن  هَ ذْ َ ألَ فَ ا  ذَ هَ ابْنِي  دِ  بِيَ ت  ذْ خَ َ ألَ أَوْ  نّي  لَ بَ قْ يَ لَ اللهِ،  وَ  : هُ نُ ابْ هُ  عَ مَ وَ  ، ارِثِ الْحَ بْنُ 
عَ  مُ النّاسِ مَ رَ أَكْ مُ النّاسِ وَ لَ أَنْتَ أَحْ ا، وَ وعً جُ ا وَ شً طَ كَ عَ لَ تّى أَهْ ضِ حَ رْ َ فِي األْ

١٦٥. هُ قَ لَ رّ هُ فَ تُ الَ قَ ي بِك. فبلغ رسول الله r مَ مِ حِ رَ
دُ بْنُ  مّ حَ ا مُ هَ امِ مَ ذٌ بِزِ تِهِ، آخِ لَ احِ لَى رَ يْتِ عَ بَ ولُ اللهِ r بِالْ سُ افَ رَ مّ طَ ... ثُ
اصِ  صَ بِالرّ ةٌ  صَ صّ رَ مُ ا  نَمً صَ تّونَ  سِ وَ  ، نَمٍ صَ ةِ  ائَ مِ ثُ ثَالَ ةِ  بَ عْ الْكَ لَ  وْ حَ وَ  ، ةَ مَ لَ سْ مَ
يْثُ  حَ ةُ  نَائِلَ وَ افُ  إِسَ وَ ا،  بَابِهَ لَى  عَ ةِ  بَ عْ الْكَ اهَ  جَ وِ وَ  هُ وَ ا،  هَ مُ ظَ أَعْ بَلُ  هُ انَ  كَ وَ
يرُ  شِ يُ ا  نْهَ مِ نَمِ  بِصَ رّ  مَ ا  مَ لّ كُ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لَ  عَ جَ فَ  ، بَائِحَ الذّ ونَ  بَحُ يَذْ وَ ونَ  رُ نْحَ يَ

١٦٥  الواقدي، املغازي، ٢، ٨٠٩-٨١١.
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 { وقاً هُ زَ كانَ  لَ  الْباطِ إِنَّ  لُ  الْباطِ قَ  هَ زَ وَ قُّ  الْحَ {جاءَ   : ولُ يَقُ وَ هِ  يَدِ فِي  يبِ  ضِ بِقَ
١٦٦. هِ هِ جْ نَمُ لِوَ عُ الصّ يَقَ (اإلسراء ٨١/١٧). فَ

هِ  مّ نْ أُ ، عَ بِيّ جَ ورٍ الْحَ نْصُ نْ مَ يْدِ اللهِ، عَ بَ دِ بْنِ عُ مّ حَ لِيّ بْنُ مُ ثَنِي عَ دّ حَ : فَ الَ قَ
 r ِولِ الله سُ رُ إلَى رَ نْظُ نَا أَ : أَ الَتْ ، قَ اةَ رَ ةَ بِنْتِ أَبِي تِجْ نْ بَرّ ، عَ بَةَ يْ ةَ بِنْتِ شَ يّ فِ صَ
فَ  رَ أَشْ ١٦٧، فَ بَابِ تَيْ الْ ادَ ضَ ذَ بِعِ أَخَ بَابِ وَ لَى الْ فَ عَ قَ وَ ، فَ بَيْتِ نْ الْ جَ مِ رَ ينَ خَ حِ

. هِ مّ هُ فِي كُ لَ عَ مّ جَ ، ثُ تَاحُ فْ هِ الْمِ بِيَدِ لَى النّاسِ وَ عَ
لَ  وْ حَ مْ  بِهِ لِيطَ  دْ  قَ وَ  ، النّاسِ لَى  عَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ فَ  رَ أَشْ ا  مّ لَ فَ وا:  الُ قَ
مَ  زَ هَ ، وَ هُ بْدَ رَ عَ نَصَ ، وَ هُ دَ عْ قَ وَ دَ هِ الّذِي صَ دُ لِلّ مْ : الْحَ الَ ، قَ وسٌ لُ مْ جُ هُ ةِ فَ بَ عْ الْكَ
ا،  يْرً نّ خَ نَظُ ا وَ يْرً ولُ خَ وا: نَقُ الُ ؟ قَ نّونَ ا تَظُ اذَ مَ ونَ وَ ولُ ا تَقُ اذَ ! مَ هُ دَ حْ ابَ وَ زَ حْ َ األْ
الَ  ا قَ مَ ولُ كَ الَ رسول الله r: فإني أَقُ قَ رْت! فَ دَ دْ قَ قَ ، وَ يمٍ رِ ابْنُ أَخٍ كَ يمٌ وَ رِ أَخٌ كَ
 { ينَ مِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ رُ الله لَكُ فِ مَ يَغْ يَوْ مُ الْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرِ : {الَ تَ فُ ي يُوسُ أَخِ

(يوسف ٩٢/١٢)...١٦٨
يدِ ابن  عِ نْ سَ ةِ، عَ يرَ غِ رِ بْنِ أَبِي الْمُ فَ عْ نْ جَ بْدِ اللهِ، عَ وبُ بْنُ عَ قُ ثَنِي يَعْ دّ حَ فَ
هِ  ذِ لَتْ هَ : فِي نَزَ ولُ يّ يَقُ مِ لَ سْ َ ةَ األْ زَ بَا بَرْ عْت أَ مِ : سَ الَ ، قَ بْزَ نِ بْنِ أَ مَ حْ بْدِ الرّ عَ
ت  جْ رَ } (البلد ١/٩٠-٢)، أَخْ دِ لَ بَ ا الْ لٌّ بِهذَ نْتَ حِ أَ . وَ دِ لَ بَ ا الْ مُ بِهذَ سِ قْ : {الَ أُ ةُ يَ اآلْ
نِ  كْ الرّ بَيْنَ  هُ  قَ نُ عُ بْت  رَ فَضَ بَةِ،  عْ الْكَ ارِ  تَ بِأَسْ قٌ  لّ عَ مُ وَ  هُ وَ لٍ  طَ خَ بْنَ  اللهِ  بْدَ  عَ

١٦٦  الواقدي، املغازي، ٢، ٨٣١-٨٣٢.
١٦٧  عضادتا الباب: مها خشبتاه من جانبيه (الصحاح، ص ٥٠٦).

١٦٨  الواقدي، املغازي، ٢، ٨٣٥.
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 ، رٍ يَاسِ بْنُ  ارُ  مّ عَ  : الُ قَ يُ وَ  ، ومِيّ زُ خْ الْمَ يْثٍ  رَ حُ بْنُ  يدُ  عِ سَ هُ  لَ تَ قَ  : الُ قَ يُ وَ  . امِ قَ الْمَ وَ
هُ  نّ أَ هُ  مُ رْ جُ انَ  كَ وَ  . ةَ زَ بَرْ بُو  أَ نَا  نْدَ عِ هُ  تَ بَ ثْ أَ وَ  ، نِيّ الَ جْ الْعَ ةَ  بَدَ عَ بْنُ  يكُ  رِ شَ  : الُ قَ يُ وَ
الً  جُ رَ هُ  عَ مَ ثَ  بَعَ وَ يًا،  اعِ سَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ هُ  ثَ بَعَ وَ ةِ  ينَ دِ الْمَ إلَى  رَ  اجَ هَ وَ مَ  لَ أَسْ
هُ  لَ نَعُ  يَصْ هُ  رَ مَ أَ فَ عٍ  مَ جْ مَ فِي  الَ  نَزَ فَ  ، هُ مُ دُ يَخْ وَ هُ  امَ عَ طَ نَعُ  يَصْ انَ  كَ فَ  ، ةَ اعَ زَ خُ نْ  مِ
ئًا،  يْ شَ هُ  لَ نَعْ  يَصْ مْ  لَ وَ نَائِمٌ  يّ  اعِ زَ الْخُ وَ ظَ  يْقَ تَ اسْ فَ  ، ارِ النّهَ فَ  نِصْ نَامَ  وَ ا،  امً عَ طَ
نّي  لَ تُ قْ يَ اللهِ لَ وَ  : الَ هُ قَ لَ تَ ا قَ مّ لَ فَ  ، هُ لَ تَ قَ تّى  حَ هُ  نْ عَ لِعْ  قْ يُ مْ  لَ فَ هُ  بَ رَ فَضَ  ، يْهِ لَ عَ تَاظَ  اغْ فَ
بَ  رَ هَ وَ ةِ  قَ دَ الصّ نْ  مِ ذَ  أَخَ ا  مَ اقَ  سَ وَ  ، مِ الَ ِسْ اإلْ نْ  عَ دّ  تَ ارْ فَ ئْته.  جِ إنْ  بِهِ  دٌ  مّ حَ مُ
بّك  سَ نْ  مَ دُ  مّ حَ مُ يَا  مْ  لَ  : الَ قَ نَا؟  يْ إلَ ك  دّ رَ ا  مَ  : ةَ كّ مَ لُ  أَهْ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، ةَ كّ مَ إلَى 
دْ  قَ ، وَ والً ذُ خْ نْت مَ كُ اك، وَ ذَ أَ بّك وَ ا فِي سَ عً وضِ نْت مُ دْ كُ قَ ، فَ اكَ نْ آذَ يَ مَ وذِ أُ وَ
هُ  إِنّ وَ  r بِيّ  رُ إلَى النّ نْظُ لْت أَ عَ جَ فَ  : رُ يْ بَ الَ الزّ . قَ مِ الَ ِسْ انِي لِإلْ دَ هَ وَ نِي اللهُ  رَ نَصَ
دْ  قَ  : ولُ يَقُ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لَ  عَ جَ وَ  ، بّارٌ هَ رُ  تَذِ يَعْ ا  مّ مِ اءً  يَ تِحْ اسْ هُ  أْسَ رَ ئُ  طِ أْ طَ يُ لَ
تّى  حَ بّ  يَسُ انَ  كَ وَ نًا،  لَسِ انَ  كَ وَ  . هُ لَ بْ قَ انَ  كَ ا  مَ بّ  يَجُ مُ  الَ ِسْ اإلْ نْك،  عَ ت  وْ فَ عَ
هِ  يْ لَ عَ لُ  مَ يُحْ ا  مَ وَ هُ  مُ لْ حِ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ غَ  لَ بَ فَ  . دٍ أَحَ نْ  مِ فُ  نْتَصِ يَ الَ  فَ  ، نْهُ مِ غَ  لُ بْ يَ

بّك! نْ سَ بّ مَ ، سُ بّارٌ : هَ الَ قَ ، فَ ذَ َ نْ األْ مِ
١٦٩. ةِ بَ عْ ارِ الْكَ تَ لَ بَيْنَ أَسْ خَ تّى دَ جَ حَ رَ هُ خَ إِنّ ، فَ لٍ طَ ا ابْنُ خَ أَمّ وا: وَ الُ قَ

بْدِ  انَ لِبَنِي عَ : كَ الَ بْدِ اللهِ، قَ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ ، عَ ةَ اعَ زَ نْ خُ يْخٌ مِ ثَنِي شَ دّ حَ : وَ الَ قَ
أُ  رَ ةِ يَقْ رَ جْ بْلَ الْهِ ولَ اللهِ r قَ سُ عَ رَ مِ سَ يّا، فَ ودِ انَ يَهُ كَ ، وَ بْرٌ هُ جَ الُ لَ قَ مٌ يُ الَ ارِ غُ الدّ

١٦٩  الواقدي، املغازي، ٢، ٨٥٨-٨٥٩.
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ا  مّ لَ ، فَ مَ لَ أَسْ بِيّ r فَ نّ إلَى النّ أَ مَ اطْ ، فَ لِكَ رَ فِي ذَ كِ فَ الّذِي ذُ رَ عَ ، فَ فَ ةَ يُوسُ ورَ سُ
هُ  لَ أَهْ رَ  بَ أَخْ فَ ةَ  كّ مَ إلَى  عَ  جَ رَ هِ  مِ الَ إسْ نْ  عَ سرح  أبي  بن  سعد  بن  الله  عبد  دّ  تَ ارْ
دّ  وهُ أَشَ بُ ذّ عَ ، فَ تَهُ يْ لَ بَ خُ بْلَ أَنْ يَدْ لِهِ قَ نْ أَهْ هُ مِ مَ الَ مُ إسْ تُ بْدُ يَكْ انَ الْعَ كَ هِ، وَ مِ الَ بِإِسْ
اءَ إلَى  ةَ جَ كّ ولُ اللهِ r مَ سُ تَحَ رَ ا فَ مّ لَ ، فَ ونَ يدُ رِ مْ الّذِي يُ الَ لَهُ تّى قَ ابِ حَ ذَ الْعَ

: الَ . قَ دٍ عْ بْدِ اللهِ بْنِ سَ بَبِ عَ قِيَ فِي سَ ا لَ هُ مَ بَرَ أَخْ يْهِ، وَ ا إلَ كَ شَ بِيّ r فَ النّ
ةً  أَ رَ امْ حَ  نَكَ وَ نَى  تَغْ اسْ وَ  ، تَقَ عَ فَ هُ  سَ نَفْ   تَرَ اشْ فَ هُ  نَ ثَمَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ اهُ  طَ أَعْ فَ

١٧٠. فٌ رَ ا شَ لَهَ

١٧٠  الواقدي، املغازي، ٢، ٨٦٥-٨٦٦.
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الجزء الثالث

 زَّ مِ العُ دْ نُ هَ أْ شَ
حَ  لَ فْ ا أَ هَ نُ ادِ انَ سَ كَ . وَ انٍ ةَ ثَمَ نَ انَ سَ ضَ مَ نْ رَ ينَ مِ يَالٍ بَقِ سِ لَ مْ ا لِخَ هَ مُ دْ انَ هَ كَ وَ
 ، ينٌ زِ وَ حَ هُ هِ وَ يْ لَ لَ عَ خَ اةُ دَ فَ هُ الْوَ تْ رَ ضَ ا حَ مّ لَ ، فَ يْمٍ لَ نْ بَنِي سُ انِيّ مِ بَ يْ رٍ الشّ بْنَ نَضْ

: بٍ هُ أَبُو لَهَ الَ لَ قَ فَ
  رَ العزَّ هَ : إنْ تَظْ الَ قِيَ قَ نْ لَ لّ مَ لَ كُ عَ جَ ك. فَ دَ ا بَعْ يْهَ لَ ومُ عَ نَا أَقُ أَ ، فَ نْ زَ الَ تَحْ فَ
الَ  - وَ لَى العزَّ دٌ عَ مّ حَ رَ مُ هَ إِنْ يَظْ ا، وَ يْهَ لَ يَامِي عَ ا بِقِ هَ نْدَ ا عِ دْ اتَّخذت يَدً نْت قَ كُ
} (المسد ١/١١١)،  بٍ بَّتْ يَدا أَبِي لَهَ لَ اللهُ U: {تَ نْزَ أَ ي! فَ ابْنُ أَخِ - فَ رُ هَ اهُ يَظْ أَرَ

ت.١٧١ ويقال إنه قال هذا فى الالَّ

يْنٍ نَ ةُ حُ وَ زْ غَ
ثَ  ةَ لِثَالَ كّ ولُ اللهِ r مَ سُ تَحَ رَ تَ : افْ الَ ، قَ يّ رِ هْ نْ الزّ ، عَ رٌ مَ عْ ثَنِي مَ دّ : حَ الَ قَ
 { تْحُ الْفَ وَ الله  رُ  نَصْ جاءَ  {إِذا  الَى:  تَعَ اللهُ  لَ  نْزَ أَ وَ  ، انَ ضَ مَ رَ نْ  مِ تْ  ضَ مَ ةَ  رَ شْ عَ
 . انَ ضَ مَ رَ نْ  مِ ينَ  بَقِ رٍ  شْ لِعَ ةِ  عَ مُ الْجُ مَ  يَوْ ةَ  كّ مَ تْحُ  فَ انَ  كَ وَ وا:  الُ قَ  (١/١١٠ (النصر 
بْتِ  مَ السّ ا يَوْ دَ مّ غَ ، ثُ يْنِ تَ عَ كْ لّي رَ ةَ يُصَ رَ شْ سَ عَ مْ ةَ خَ كّ ولُ اللهِ r بِمَ سُ امَ رَ قَ أَ فَ
 ، مْ لّي بِهِ يْدٍ يُصَ تّابَ بْنِ أُسَ ةَ عَ كّ لَى مَ لَ عَ مَ تَعْ اسْ ، وَ الٍ وّ نْ شَ نَ مِ وْ لَ يَالٍ خَ تّ لَ لِسِ

. هَ قْ فِ الْ نَنَ وَ مْ السّ هُ مُ لّ عَ بَلٍ يُ اذَ بْنَ جَ عَ مُ وَ
١٧١  الواقدي، املغازي، ٣، ٨٧٤.
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١٤٩

ةِ  رَ شَ عَ  ، ينَ لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ ا  فً لْ أَ رَ  شَ عَ نَيْ  اثْ فِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ وَ وا:  الُ قَ
نْ  مِ لٌ  جُ رَ الَ  قَ  ١٧٢ لَ فَصَ ا  مّ لَ فَ  ، ةَ كّ مَ لِ  أَهْ نْ  مِ يْنِ  فَ لْ أَ وَ ينَةِ،  دِ الْمَ لِ  أَهْ نْ  مِ فٍ  آالَ
لَ  نْزَ أَ . فَ ةٍ نْ قِلّ دٌ مِ مَ أَحَ يَوْ نَا الْ لِبُ الَ يَغْ نَا١٧٣، وَ يْ ا بَالَ بَانَ مَ يْ ينَا بَنِي شَ قِ وْ لَ : لَ ابِهِ حَ أَصْ

 : لِكَ اللهُ U فِي ذَ
 { مْ كُ تُ ثْرَ كَ مْ  تْكُ بَ جَ أَعْ إِذْ  يْنٍ  نَ حُ مَ  يَوْ وَ ةٍ  ثِيرَ كَ نَ  واطِ مَ فِي  الله  مُ  كُ رَ نَصَ دْ  قَ {لَ

اآلية (التوبة ٢٥/٩).
نْ  ، عَ يّ رِ هْ نْ الزّ ، عَ بَةَ قْ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ ، عَ يمَ اهِ يلُ بْنُ إبْرَ اعِ مَ ثَنِي إسْ دّ : حَ الَ قَ

:t ُيق دّ رٍ الصّ الَ أَبُو بَكْ : قَ الَ ، قَ يّبِ سَ يدِ بْنِ الْمُ عِ سَ
 : لِكَ لَ اللهُ U فِي ذَ نْزَ أَ . فَ ةٍ نْ قِلّ مَ مِ يَوْ لِبُ الْ ولَ اللهِ، الَ نَغْ سُ يَا رَ

. ةَ يَ ...} اآلْ ةٍ ثِيرَ نَ كَ واطِ مُ الله فِي مَ كُ رَ دْ نَصَ قَ {لَ
يْدِ اللهِ بْنِ عبد الله  بَ نْ عُ ، عَ يّ رِ هْ نْ الزّ بْدِ اللهِ، عَ دُ بْنُ عَ مّ حَ ثَنِي مُ دّ : حَ الَ قَ
أربعة،  ابِ  حَ َصْ األْ رُ  يْ خَ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، بّاسٍ عَ ابْنِ  نْ  عَ  ، بَةَ تْ عُ ابن 
ا  فً لْ رَ أَ شَ نَا عَ بُ اثْ لَ غْ الَ تُ ، وَ فٍ ةُ آالَ بَعَ وخير السرايا أربعمائة، وخير الحيوش أَرْ

١٧٤. ةٌ دَ احِ مْ وَ هُ تُ لِمَ - كَ ةٍ نْ قِلّ مِ
اقِدٍ  نْ أَبِي وَ ، عَ يلِيّ نَانٍ الدّ نَانِ بْنِ أَبِي سِ نْ سِ ، عَ يّ رِ هْ نْ الزّ ، عَ رٌ مَ عْ نَا مَ ثَ دّ حَ
 ، يْنٍ نَ ولِ اللهِ r إلَى حُ سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ : خَ الَ - قَ الِكٍ ثُ بْنُ مَ ارِ وَ الْحَ هُ - وَ ثِيّ يْ اللّ

١٧٢  فصل: أ خرج (الصحاح، ص ١٧٩٠).
١٧٣  بايل باليشء يباىل إذا اهتم به (لسان العرب، جـ ١٨، ص ٩١).

١٧٤  الواقدي، املغازي، ٣، ٨٨٩-٨٩٠.
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١٥٠

الُ  قَ يُ اءُ  رَ ضْ خَ ةٌ  يمَ ظِ عَ ةٌ  رَ جَ شَ بِ  رَ الْعَ نْ  مِ مْ  اهُ وَ سِ نْ  مَ وَ يْشٍ  رَ قُ ارِ  فّ لِكُ انَتْ  كَ وَ
ا،  هَ نْدَ ونَ عِ بَحُ يَذْ ، وَ مْ تَهُ لِحَ ا أَسْ يْهَ لَ ونَ عَ قُ لّ عَ ةٍ يُ نَ لّ سَ ا كُ ونَهَ تُ أْ ، يَ اطٍ نْوَ اتُ أَ ا ذَ لَهَ
شجرة   ،r بِيّ  النّ عَ  مَ يرُ  نَسِ نُ  نَحْ وَ ا،  مً يَوْ نَا  يْ أَ رَ فَ  : الَ قَ ا.  مً يَوْ ا  يْهَ لَ عَ ونَ  فُ كُ يَعْ
نَا  لَ لْ  عَ اجْ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا  نَا:  لْ قُ فَ  ، يقِ رِ الطّ انِبِ  جَ نْ  مِ فسترتنا  خضراء،  عظيمة 
اللهُ   ! رُ بَ أَكْ اللهُ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ  . اطٍ نْوَ أَ اتُ  ذَ مْ  لَهُ ا  مَ كَ اطٍ  نْوَ أَ اتَ  ذَ

ى:  وسَ مُ مُ وْ الَ قَ ا قَ مَ هِ كَ ي بِيَدِ سِ الّذِي نَفْ مْ وَ تُ لْ ! قُ رُ بَ أَكْ
 (١٣٨/٧ (األعراف   { ونَ لُ هَ تَجْ مٌ  وْ قَ مْ  إِنَّكُ قالَ  ةٌ  آلِهَ مْ  لَهُ ما  كَ إِلهاً  لَنا  لْ  عَ {اجْ

. مْ كُ بْلَ انَ قَ نْ كَ نَنِ مَ ، سَ نَنِ ا لِلسّ إنّهَ
ابن  عن  عكرمة،  عن  الحصين،  بن  داود  نْ  عَ  ، بِيبَةَ حَ بِي  أَ ابْنُ  ثَنِي  دّ حَ
ونَ  بَحُ يَذْ ةِ  لِيّ اهِ الْجَ لُ  أَهْ  ، ةً يمَ ظِ عَ ةً  رَ جَ شَ اطٍ  نْوَ أَ اتُ  ذَ انَتْ  كَ  : الَ قَ  ،t بّاسٍ  عَ
لُ  خُ يَدْ ا، وَ هَ نْدَ هُ عِ اءَ دَ عَ رِ ضَ مْ وَ نْهُ جّ مِ نْ حَ انَ مَ كَ ا، وَ مً ا يَوْ يْهَ لَ ونَ عَ فُ كُ يَعْ ا وَ بِهَ
نْ  مِ  . طٌ هْ رَ هُ  لَ الَ  قَ يْنٍ  نَ حُ إلَى   r اللهِ  ولُ  سُ رَ رّ  مَ ا  مّ لَ فَ ا،  لَهَ ا  يمً ظِ تَعْ اءٍ  دَ رِ رِ  يْ بِغَ
ا  مَ اطٍ كَ نْوَ اتَ أَ نَا ذَ لْ لَ عَ . اجْ ولَ اللهِ سُ : يَا رَ الِكٍ ثُ بْنُ مَ ارِ مْ الْحَ ، فِيهِ ابِهِ حَ أَصْ
ى  وسَ مُ مُ  وْ قَ لَ  عَ فَ هكذا  وقال:  ثالثا،   r اللهِ  ولُ  سُ رَ رَ  بّ كَ فَ  . اطٍ نْوَ أَ اتُ  ذَ مْ  لَهُ

ى.١٧٥ وسَ بِمُ
نّ  يْهِ لَ عَ وا  عُ يَقَ ونَ  هُ رَ يَكْ انُوا  كَ فَ  ، ئِذٍ مَ يَوْ ايَا  بَ سَ ونَ  لِمُ سْ الْمُ ابَ  أَصَ وَ وا:  الُ قَ

: لَ اللهُ نْزَ أَ لِكَ فَ نْ ذَ بِيّ r عَ وا النّ لُ أَ سَ ، فَ اجٌ وَ نّ أَزْ لَهُ وَ
١٧٥  الواقدي، املغازي، ٣، ٨٩٠-٨٩١.
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الَ  قَ وَ  .(٢٤/٤ (النساء   { مْ أَيْمانُكُ تْ  كَ لَ مَ ا  مَ إِالَّ  النِّساءِ  نَ  مِ ناتُ  صَ حْ الْمُ {وَ
رُ  يْ غَ الَ  وَ ا،  هَ لَ مْ حَ عَ  تَضَ تّى  حَ بْيِ  السّ نْ  مِ لٌ  امِ حَ أُ  تُوطَ الَ   : ئِذٍ مَ يَوْ  r ِالله ولُ  سُ رَ
 : الَ قَ فَ  ، لِ زْ الْعَ نْ  عَ ئِذٍ  مَ يَوْ  r بِيّ  النّ وا  لُ أَ سَ وَ  . ةً يْضَ حَ يضَ  تَحِ تّى  حَ لٍ  مْ حَ اتِ  ذَ
١٧٦. ءٌ يْ هُ شَ نَعْ مْ يَمْ ئًا لَ يْ قَ شَ لُ ادَ اللهُ أَنْ يَخْ ا أَرَ إِذَ ، وَ لَدِ يْسَ من كلّ الماء يكون الْوَ لَ

ائِفِ ةِ الطّ وَ زْ نُ غَ أْ شَ
ثَ  بَعَ  ، ائِفِ الطّ إلى  المسير  وأراد  حنينا   r اللهِ  ولُ  سُ رَ تَحَ  تَ افْ ا  لَمّ وا:  الُ قَ
هُ أَنْ  رَ أَمَ ، وَ هُ مُ دِ - يَهْ ةَ مَ مَ رِو بْنِ حُ مْ نَمِ عَ يْنِ -صَ فّ رٍو إلَى ذِي الْكَ مْ يْلَ بْنَ عَ فَ الطّ

. ائِفِ هُ بِالطّ افِيَ وَ يُ هُ وَ مَ وْ دّ قَ تَمِ يَسْ
 ، امَ عَ الطّ لْ  ابْذُ وَ  ، مَ الَ السّ أَفْشِ   : الَ قَ نِي.  صِ أَوْ اللهِ  ولَ  سُ رَ يَا   : يْلُ فَ الطّ الَ  قَ فَ
 ، نْ سِ أَحْ أْت فَ ا أَسَ . إذَ لِهِ نْ أَهْ ةِ مِ ئَ يْ و الْهَ لُ ذُ جُ يِي الرّ تَحْ ا يَسْ مَ نْ اللهِ كَ يِ مِ تَحْ اسْ وَ

} (هود ١١٤/١١).١٧٧ ينَ رِ اكِ ر لِلذَّ يِّئاتِ ذلِكَ ذِكْ بْنَ السَّ هِ ذْ ناتِ يُ سَ {إِنَّ الْحَ
ودٍ عُ سْ ةَ بْنِ مَ وَ رْ ومُ عُ دُ قُ

 ، بِ رَ الْعَ ى  هَ أَدْ نْ  مِ انَ  كَ وَ  ، جٍ الَ عِ بَنِي  دَ  أَحَ ةَ  يّ مَ أُ بْنُ  و  رُ مْ عَ انَ  كَ وَ وا:  الُ قَ
ليل  يا  عبد  إلى  ى  وتمشّ عمرو،  بن  ليل  يا  لعبد  مهاجرا  وكان   ،١٧٨ مْ هِ رِ نْكَ أَ وَ
اءَ  جَ ا  مّ لَ فَ  ! إلَيّ جْ  رُ اُخْ  : ولُ يَقُ ا  رً مْ عَ إنّ   : هِ يْ إلَ لَ  سَ أَرْ مّ  ثُ  ، هُ ارَ دَ لَ  خَ دَ تّى  حَ ا  رً هْ ظُ

١٧٦  الواقدي، املغازي، ٣، ٩١٩.
١٧٧  الواقدي، املغازي، ٣، ٩٢٢-٩٢٣.

١٧٨  أنكرهم: أ أدهاهم، من النكر بالضم، وهو الدهاء.
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وَ واقف  هُ ، وَ مْ : نَعَ الَ لَك؟ قَ سَ و أَرْ رٌ مْ ك! عَ يْحَ : وَ الَ الرسول إلى عبد يا ليل قَ
يا  عبد  الَ  قَ فَ يْهِ،  إلَ يَ  شِ يَمْ أَنْ  هُ  رَ يَكْ وَ هُ  حَ لْ صُ بّ  يُحِ ليل  يا  عبد  وكان  الدار.  فى 
انَ  كَ ثَ وَ دَ دْ حَ رٍ قَ نْ أَمْ وَ إالّ عَ ا هُ مَ رٍو، وَ مْ هُ بِعَ نّ نْت أَظُ ا كُ ءٌ مَ يْ ا لَشَ ذَ ليل: إنّ هَ
بَ  حّ آهُ رَ ا رَ مّ لَ د. فخرج إليه عبد يا ليل، فَ نْ ناحية محمّ نْ مِ مْ يَكُ ا لَ ا، مَ وءً ا سُ رً أَمْ
ا  ذَ هَ رِ  أَمْ نْ  مِ انَ  كَ دْ  قَ هُ  إنّ  ، ةٌ رَ جْ هِ هُ  عَ مَ تْ  يْسَ لَ رٌ  أَمْ بِنَا  لَ  نَزَ دْ  قَ و:  رٌ مْ عَ الَ  قَ فَ بِهِ، 
ا  إِنّمَ ، وَ ةٌ اقَ مْ طَ مْ بِهِ تْ لَكُ يْسَ لَ ا وَ هَ لّ بُ كُ رَ تْ الْعَ مَ لَ دْ أَسْ قَ أَيْت، وَ دْ رَ ا قَ لِ مَ جُ الرّ
دٍ  أَحَ نْ  مِ نُ  مَ نَأْ الَ  وَ  ! ابُ تُصَ نَا  افُ رَ أَطْ وهذه  فيه  ما بقاؤنا  هذا،  نِنَا  صْ حِ فِي  نُ  نَحْ
وا فى أمركم! قال عبد يا ليل:  رُ انْظُ ا، فَ ذَ نِنَا هَ صْ نْ حِ ا مِ دً احِ ا وَ بْرً جُ شِ رُ نّا يَخْ مِ
مَ  زْ إِنّ الْحَ مْت بِهِ، وَ دّ لّذِي تَقَ مَ بِاَ دّ قَ عْت أَنْ أَتَ تَطَ ا اسْ مَ أَيْت، فَ ا رَ قد والله رأيت مَ

: ضٍ مْ لِبَعْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ا، وَ نَهَ يْ تْ ثَقِيفٌ بَ رَ ائْتَمَ : فَ الَ يْك. قَ أْيَ الّذِي فِي يَدَ الرّ وَ
؟ عَ طِ تُ قْ دٌ إالّ اُ مْ أَحَ نْكُ جُ مِ رُ الَ يَخْ ١٧٩، وَ بٌ رْ مْ سِ نُ لَكُ مَ أْ هُ الَ يَ نّ نَ أَ وْ أَالَ تَرَ

ةُ  وَ رْ جَ عُ رَ ا خَ مَ بِيّ r، كَ والً إلَى النّ سُ وا رَ لُ سِ رْ وا أَنْ يُ ادُ رَ أَ ، فَ مْ نَهُ يْ وا بَ رُ ائْتَمَ فَ
موا عبد يا ليل  بِيّ r. قال: فابعثوا رأسكم عبد يا ليل. فكلّ ودٍ إلَى النّ عُ سْ بْنُ مَ
إلَى  عَ  جَ رَ إنْ  يَ  شِ خَ وَ  ، لَ عَ يَفْ أَنْ  بَى  أَ فَ  ، ةَ وَ رْ عُ نّ  سِ انَ  كَ وَ  ، بِيبٍ حَ بْنِ  رِو  مْ عَ بْنَ 
وا  ثُ بْعَ تّى يَ ةَ حَ وَ رْ نِعَ بِعُ ا صُ بِيّ r مَ نْدِ النّ نْ عِ عَ مِ جَ ا رَ نَعَ بِهِ إذَ ا أَنْ يُصْ لِمً سْ هِ مُ مِ وْ قَ
نْ بنى مالك، فبعثوا  ةٍ مِ ثَ ثَالَ فِ وَ الَ حْ َ نْ األْ يْنِ مِ لَ جُ لَى رَ وا عَ عُ مَ أَجْ . فَ االً جَ هُ رِ عَ مَ
نَ بْنِ  يْالَ بِيلَ بْنَ غَ حْ رَ شُ ، وَ تّبٍ عَ بِ بْنِ مُ هْ رِو بْنِ وَ مْ مَ بْنَ عَ كَ مع عبد يا ليل الْحَ

١٧٩  الرسب: املسلك والطريق (النهاية، جـ ٢، ص ١٥٥).
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انَ  ثْمَ : عُ الِكٍ وا فِي بَنِي مَ ثُ بَعَ . وَ ةَ وَ رْ طُ عُ هْ فُ رَ الَ حْ َ ءِ األْ الَ ؤُ هَ ، وَ تّبٍ عَ ةَ بْنِ مُ مَ لَ سَ
الوفد  إنّ   : الُ قَ يُ وَ  . ةٌ تّ سِ  ، ةَ شَ رَ خَ بْنَ  رَ  يْ مَ نُ وَ  ، فٍ وْ عَ بْنَ  سَ  أَوْ وَ  ، اصِ الْعَ أَبِي  بْنَ 

بْدِ الله. يَانُ بْنُ عَ فْ مْ سُ ، فِيهِ الً جُ رَ رَ شَ ةَ عَ عَ كانوا بِضْ
بّ  هُ أَحَ نّ لَكِ ، وَ مْ هِ رِ بُ أَمْ احِ صَ مْ وَ هُ أْسُ وَ رَ هُ قالوا: فخرج بهم عبد يا ليل وَ
ارَ  دَ يَلِي  ا  مّ مِ اةَ  نَ قَ ادِي  بِوَ انُوا  كَ ا  مّ لَ فَ  ، هُ طَ هْ رَ لٍ  جُ رَ لّ  كُ لَ  هّ يُسَ أَنْ  وا  عُ جَ رَ إنْ 
بَ  احِ نَا صَ لْ أَ وْ سَ : لَ مْ هُ ائِلُ الَ قَ قَ ، فَ ِبِلِ نْ اإلْ ا١٨١ مِ رً ونَ نَشَ دُ يَجِ وا، فَ لُ ١٨٠ نَزَ ضٍ رُ حُ
 ، اصِ الْعَ أَبِي  بْنَ  انَ  ثْمَ عُ وا  ثُ بَعَ فَ  . دٍ مّ حَ مُ رِ  بَ خَ نْ  مِ نَا  بّرَ خَ وَ  ، ِبِلُ اإلْ نْ  لِمَ ِبِلِ  اإلْ
 ،r اللهِ  ولِ  سُ رَ ابِ  حَ أَصْ ابَ  كَ رِ تِهِ  بَ نَوْ فِي  ى  عَ يَرْ ةَ  بَ عْ شُ بْنُ  ةُ  يرَ غِ الْمُ وَ  هُ ا  إِذَ فَ
مْ  يْهِ لَ عَ مَ  لّ سَ مْ  آهُ رَ ا  مّ لَ فَ  ،r الله  رسول  أصحاب  لَى  عَ بًا  وَ نُ ا  هَ تُ يَ عْ رِ انَتْ  كَ وَ
ى  انْتَهَ تّى  حَ  ، مْ هِ ومِ دُ بِقُ  r بِيّ  النّ رُ  بَشّ يُ  ، تَدّ يَشْ جَ  رَ خَ وَ  ، مْ هُ نْدَ عِ ابَ  كَ الرّ كَ  تَرَ وَ
أَبُو  الَ  قَ فَ هِ،  مِ وْ قَ رَ  بَ خَ هُ  بَرَ أَخْ فَ  t يقَ  دّ الصّ رٍ  بَكْ بَا  أَ ى  قَ لْ يَ فَ دِ  جِ سْ الْمَ بَابِ  إلَى 
ونَ  تّى أَكُ مْ حَ هِ بَرِ ولِ اللهِ r بِخَ سُ نِي إلَى رَ بِقْ يْك الَ تَسْ لَ ت بِاللهِ عَ مْ سَ : أَقَ رٍ بَكْ
 . مْ هِ مِ دَ قْ هُ بِمَ رُ بَشّ أُ - فَ رِ كْ ضِ الذّ مْ بِبَعْ هُ رَ كَ انَ رسول الله r قد ذَ كَ - وَ هُ بِرُ نَا أُخْ أَ
جَ إلَى  رَ مّ خَ ، ثُ بَابِ لَى الْ ةُ عَ يرَ غِ الْمُ هُ وَ بَرَ أَخْ بِيّ r فَ لَى النّ رٍ t عَ لَ أَبُو بَكْ خَ دَ فَ

: الَ قَ ، فَ ورٌ رُ سْ وَ مَ هُ بِيّ r وَ لَى النّ ةُ عَ يرَ غِ لَ الْمُ خَ دَ ةِ فَ يرَ غِ الْمُ
طَ  رُ تَشْ نْ  بِأَ مِ  الَ ِسْ اإلْ فِي  ولَ  خُ الدّ ونَ  يدُ رِ يُ مِي  وْ قَ مَ  دِ قَ دْ  قَ  ، اللهِ ولَ  سُ رَ يَا 
الَ  قَ فَ  . مْ هِ دِ بِالَ وَ مْ  هِ مِ وْ قَ نْ  مِ مْ  هُ اءَ رَ وَ نْ  مَ لَى  عَ ابًا  تَ كِ بُونَ  تُ يَكْ وَ ا،  وطً رُ شُ مْ  لَهُ

١٨٠  وهو واد من أودية قناة باملدينة (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٢٨٧).
١٨١  أ كانوا منترشين (الصحاح، ص ٨٢٨).
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 ، يْتهمْ طَ نْ النّاسِ إالّ أَعْ ا مِ دً يْته أَحَ طَ ابًا أَعْ تَ الَ كِ ا وَ طً رْ ونَ شَ لُ أَ ولُ اللهِ r: الَ يَسْ سُ رَ
مْ  هُ رَ بَشّ ولُ اللهِ r، وَ سُ مْ رَ الَ لَهُ ا قَ مْ مَ هُ بّرَ خَ ا فَ عً اجِ ةُ رَ يرَ غِ جَ الْمُ رَ خَ ! فَ مْ هُ رْ بَشّ فَ
إالّ  وا  لُ عَ فَ ةُ  يرَ غِ الْمُ مْ  هُ رَ أَمَ ا  مَ لّ  كُ فَ  ،r اللهِ  ولَ  سُ رَ يّونَ  يُحَ يْفَ  كَ مْ  هُ مَ لّ عَ وَ
ولَ  سُ رَ يَا   : النّاسُ الَ  قَ فَ دَ  جِ سْ الْمَ وا  لُ خَ دَ وَ ا!  بَاحً صَ مْ  نْعِ أَ وا:  الُ قَ مْ  إِنّهُ فَ  ، يّةَ التّحِ
ضَ  رْ َ األْ إنّ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ؟  ونَ كُ رِ شْ مُ مْ  هُ وَ دَ  جِ سْ الْمَ ونَ  لُ خُ يَدْ اللهِ، 
 ، يّ لَ عَ مِي  وْ قَ لُ  نْزِ أُ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : ةَ بَ عْ شُ بْنُ  ةُ  يرَ غِ الْمُ الَ  قَ وَ  ! ءٌ يْ شَ ا  هَ سُ نَجّ يُ الَ 

مَك. وْ مَ قَ رِ كْ نُك أَنْ تُ : الَ آمَ الَ قَ . فَ مْ مِ فِيهِ رْ يثُ الْجُ دِ إِنّي حَ ، فَ مْ هُ مُ رِ كْ أُ وَ
وا  مُ دِ قَ ، فَ الِكٍ نْ بَنِي مَ الً مِ جُ رَ رَ شَ ةَ عَ ثَ جَ فِي ثَالَ رَ هُ خَ نّ ةِ أَ يرَ غِ مُ الْمُ رْ انَ جُ كَ وَ
نِ  الَ جُ هُ رَ عَ انَ مَ كَ ، وَ فِ الَ حْ َ نْ األْ وَ مِ هُ اهُ وَ فَ جَ الِكٍ وَ يّا بَنِي مَ حَ قَسِ فَ وْ قَ لَى الْمُ عَ
المغيرة  مْ  اهُ قَ سَ فَ مْ  لَهُ ابًا  رَ شَ وا  عُ ضَ وَ  ١٨٢ بَاقٍ بِسَ انُوا  كَ ا  مّ لَ فَ  ، ونُ مّ دَ وَ يدُ  رِ الشّ
ا  مّ لَ وا، فَ نَامُ وا وَ لُ تّى ثَمِ الِكٍ حَ ١٨٣ لِبَنِي مَ عُ نْزِ يَ هِ وَ سِ نْ نَفْ فُ عَ فّ لَ يُخَ عَ جَ بيده، فَ
ونَ  ونُ أَنْ يَكُ مّ قَ دَ رِ فَ ، وَ ئِذٍ تَ لَ يْ مْ لَ نْهُ يدُ مِ رِ دَ الشّ رَ شَ ، فَ مْ هُ لَ تُ قْ مْ لِيَ يْهِ ثَبَ إلَ وا وَ نَامُ
لَ  عَ جَ فَ  ، ونُ مّ دَ الَ  فَ  ! ونُ مّ دَ يَا   ! ونُ مّ دَ يَا   : يحُ يَصِ لَ  عَ جَ فَ  ، يّبَ تَغَ فَ هُ  نْ مِ ا  رً كْ سُ ا  ذَ هَ
 : الَ قَ نْت؟  كُ يْنَ  أَ  : الَ قَ فَ ونُ  مّ دَ عَ  لَ طَ فَ  ، مْ هُ ضُ بَعْ هُ  لَ تَ قَ ونَ  يَكُ أَنْ  افَ  خَ وَ ي،  بْكِ يَ
لِكَ  ذَ ونَ  يَكُ أَنْ  يت  شِ فَخَ ت،  نَعْ صَ ا  مَ الِكٍ  مَ بِبَنِي  نَعْت  صَ يْتُك  أَ رَ ينَ  حِ يّبْت  تَغَ
مّ  انِي. ثُ فَ جَ قَسُ وَ وْ قَ مْ الْمُ يّاهُ ا حَ مْ لَمّ لِكَ بِهِ نَعْت ذَ ا صَ : إنّمَ الَ . قَ لٍ قْ ابَ عَ هَ ذَ

، بَرَ هُ الْخَ بَرَ أَخْ بِيّ r، فَ ا النّ تّى أَتَى بِهَ مْ حَ الِهِ وَ مْ بَلَ بِأَ أَقْ
١٨٢  سباق: واد بالدهناء، ويرو أيضا بكرس السني (معجم البلدان، جـ ٥، ص ٢٦).

١٨٣  أ يسقيهم. وأصل النزع اجلذب والقلع (النهاية، جـ ٤، ص ١٣٧).
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. الَ وَ مْ َ هِ األْ ذِ سْ هَ مُ ولِ اللهِ r: اُخْ سُ الَ لِرَ قَ فَ
. مْ الَهُ وَ سَ أَمْ مُ أَبَى أَنْ يَخْ ! فَ رُ دْ نَا الْغَ بَغِي لَ نْ الَ يَ ، وَ رُ دِ نَا نَغْ ولُ اللهِ r: لَسْ سُ الَ رَ قَ فَ

رَ  مَ أَ ، فَ هُ بِيّ r لَ ا النّ هَ طّ ةٌ خَ طّ يَ خُ هِ ، وَ بَقِيعِ هِ بِالْ ارِ ا فِي دَ يفً قِ ةُ ثَ يرَ غِ لَ الْمُ نْزَ أَ وَ
ونَ  عُ مَ يَسْ انُوا  كَ فَ  ، دِ جِ سْ الْمَ فِي  بَتْ  رِ فَضُ يدٍ  رِ جَ نْ  مِ ثٍ  ثَالَ اتٍ  يْمَ بِخَ  r بِيّ  النّ
ةِ  الَ وفِ فِي الصّ فُ ونَ إلَى الصّ رُ نْظُ يَ بِيّ r، وَ ابِ النّ حَ دَ أَصْ جّ تَهَ يْلِ وَ ةَ بِاللّ اءَ رَ قِ الْ
ونُونَ فِيهِ  يَكُ أون، وَ ونَ ويتوضّ مُ عَ طْ يُ ةِ فَ يرَ غِ لِ الْمُ نْزِ ونَ إلَى مَ عُ جِ يَرْ وبَةِ، وَ تُ كْ الْمَ
مْ  لَهُ رِي  يُجْ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  . دِ جِ سْ الْمَ إلَى  ونَ  لِفُ تَ يَخْ مْ  هُ وَ وا،  ادُ أَرَ ا  مَ
رُ  كُ هُ يَذْ ونَ عُ مَ الَ يَسْ بِيّ r فَ ةَ النّ بَ طْ ونَ خُ عُ مَ انُوا يَسْ كَ ةِ، وَ يرَ غِ ارِ الْمُ ةَ فِي دَ افَ يَ الضّ
غَ  ا بَلَ مّ لَ ! فَ تِهِ بَ طْ دُ بِهِ فِي خُ هَ الَ يَشْ ولُ اللهِ وَ سُ هُ رَ نّ دِ أَ هّ نَا بِالتّشَ رَ وا: أَمَ الُ قَ ، فَ هُ سَ نَفْ
بَ  طَ خَ امَ فَ مّ قَ ! ثُ ولُ اللهِ سُ دَ أَنّي رَ هِ نْ شَ لُ مَ نَا أَوّ : أَ الَ مْ قَ هُ لُ وْ ولَ اللهِ r قَ سُ رَ

. تِهِ بَ طْ ولُ اللهِ فِي خُ سُ هُ رَ نّ دَ أَ هِ شَ وَ
انَ  ثْمَ عُ ونَ  فُ لّ يُخَ  ، مٍ يَوْ لّ  كُ  r بِيّ  النّ لَى  عَ ونَ  دُ يَغْ ا  يّامً أَ ا  ذَ هَ لَى  عَ وا  ثُ كَ مَ فَ
وا  نَامُ وَ هِ  يْ إلَ وا  عُ جَ رَ ا  إذَ انَ  كَ فَ  ، مْ هُ رَ غَ أَصْ انَ  كَ وَ  ، مْ الِهِ حَ رِ لَى  عَ اصِ  الْعَ أَبِي  بْنَ 
مَ  لَ أَسْ ، وَ آنَ رْ هُ الْقُ أَ رَ تَقْ اسْ ينِ وَ نْ الدّ هُ عَ لَ أَ سَ بِيّ r فَ دَ إلَى النّ مَ عَ جَ فَ رَ ةِ خَ رَ اجِ بِالْهَ
أَ  رَ قَ ، وَ آنَ رْ عَ الْقُ مِ سَ ، وَ هَ قِ تّى فَ ا حَ ارً رَ بِيّ r مِ تَلَفَ إلَى النّ اخْ ابِهِ، فَ حَ نْ أَصْ ا مِ رّ سِ
دَ  مَ ا عَ نْ فِي رسول الله r، فإذا وجد رسول الله r نَائِمً ا مِ رً وَ آنِ سُ رْ قُ نْ الْ مِ
بَيّ  اءَ إلَى أُ ا جَ بِيّ r نَائِمً دَ النّ جَ ا وَ : إذَ الُ قَ يُ - وَ هُ أَ رَ تَقْ اسْ هُ وَ لَ أَ سَ رٍ t فَ إلَى أَبِي بَكْ
يّةِ،  ضِ الْقَ بْلَ  قَ وَ دِ  فْ الْوَ بْلَ  قَ مِ  الَ ِسْ اإلْ لَى  عَ  r بِيّ  النّ ايَعَ  بَ فَ  - هُ أَ رَ تَقْ اسْ فَ بٍ  عْ كَ بْنِ 

. هُ بّ أَحَ ابِهِ، وأعجب رسول الله r بِهِ، وَ حَ نْ أَصْ انُ مِ ثْمَ لِكَ عُ تَمَ ذَ كَ وَ
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مْ إلى اإلسالم،  وهُ عُ بِيّ يَدْ النّ بِيّ r وَ ونَ إلَى النّ لِفُ تَ ا يَخْ يّامً دُ أَ فْ ثَ الْوَ كَ مَ فَ
الَ  قَ فَ نَا؟  مِ وْ قَ وَ لِنَا  أَهْ إلَى  عَ  جِ نَرْ تّى  حَ ينَا  اضِ قَ مُ أَنْتَ  لْ  هَ ليل:  يا  عبد  له  فقال 
الَ  وَ ةَ  يّ ضِ قَ الَ  فَ إِالّ  وَ  ، مْ كُ تُ يْ اضَ قَ مِ  الَ ِسْ بِاإلْ مْ  تُ رْ رَ أَقْ مْ  نْتُ أَ إنْ  مْ  نَعَ  :r اللهِ  ولُ  سُ رَ
 ،١٨٤ بٍ رْ ابٌ بِغَ زّ مٌ عُ وْ إِنّا قَ نَا؟ فَ أَيْت الزّ ! قال عبد يا ليل: أَرَ مْ نَكُ يْ بَ يْنِي وَ حَ بَ لْ صُ
لَى  عَ اللهُ  مَ  رّ حَ ا  مّ مِ وَ  هُ  : الَ قَ  . ةِ بَ زْ الْعُ لَى  عَ نَا  دُ أَحَ بِرُ  يَصْ الَ  وَ  ، نْهُ مِ نَا  لَ دّ  بُ الَ 

المسلمين، يقول الله تعالى: 
: الَ } (اإلسراء ٣٢/١٧). قَ بِيالً ساءَ سَ ةً وَ شَ هُ كانَ فاحِ نى إِنَّ بُوا الزِّ رَ ال تَقْ {وَ

وسُ  ءُ مْ رُ ها ربا. قال:لَكُ نَا كلّ الَ وَ إِنّ أَمْ : فَ الَ ! قَ امٌ رَ بَا حَ : الرّ الَ بَا؟ قَ أَيْت الرّ أَرَ
الَى:  ولُ اللهُ تَعَ ، يَقُ مْ الِكُ وَ أَمْ

 { نِينَ مِ ؤْ مُ مْ  تُ نْ كُ إِنْ  با  الرِّ نَ  مِ بَقِيَ  ا  مَ وا  رُ ذَ وَ الله  وا  قُ اتَّ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا 
؟ رَ مْ أَيْت الْخَ رَ : أَفَ الَ (البقرة ٢٧٨/٢). قَ

ولُ  سُ مّ تَالَ رَ ا! ثُ هَ مَ رّ دْ حَ إِنّ اللهَ قَ : فَ الَ ا. قَ نْهَ نَا مِ دّ لَ ابِنَا، الَ بُ نَ يرُ أَعْ صِ ا عَ إِنّهَ فَ
 : ةَ يَ هِ اآلْ ذِ اللهِ r هَ

ةَ (المائدة ٩٠/٥).  يَ ...} اآلْ المُ زْ َ األْ نْصابُ وَ َ األْ رُ وَ يْسِ الْمَ رُ وَ مْ ا الْخَ {إِنَّمَ
 ! مْ كُ يْحَ وَ ليل:  يا  عبد  فقال  ببعض،  مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  خَ وَ  ، مُ وْ الْقَ عَ  فَ تَ ارْ فَ  : الَ قَ
نْ  عَ ثَقِيفٌ  بِرُ  تَصْ الَ   ، اللهِ وَ  ! ثِ الثّالَ الِ  صَ الْخِ هِ  ذِ هَ يمِ  رِ بِتَحْ نَا  مِ وْ قَ إلَى  عُ  جِ نَرْ
دْ  رِ ، إنْ يُ لُ جُ ا الرّ يّهَ : أَ بْدِ اللهِ يَانُ ابن عَ فْ الَ سُ ا. قَ بَدً نَا أَ نْ الزّ الَ عَ ا، وَ بَدً رِ أَ مْ الْخَ

١٨٤  الغرب: البعد (النهاية جـ ٣، ص ١٥٣).
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وا  بَرُ صَ ا، فَ ذَ ثْلِ هَ لَى مِ هُ عَ عَ ينَ مَ ءِ الّذِ الَ ؤُ انَ هَ دْ كَ ا! قَ نْهَ بِرْ عَ ا تَصْ يْرً ا خَ اللهُ بِهَ
ةً  بَ لَ غَ ضَ  رْ َ األْ أَ  طَ أَوْ دْ  قَ  ، لَ جُ الرّ ا  ذَ هَ افُ  نَخَ نّا  أَ عَ  مَ  ، يْهِ لَ عَ انُوا  كَ ا  مَ وا  كُ تَرَ وَ
وْ  لَ اللهِ  وَ  ، اشٍ فَ نَا  لَ وْ حَ مُ  الَ ِسْ اإلْ وَ  ، ضِ رْ َ األْ نْ  مِ ةٍ  يَ نَاحِ فِي  نٍ  صْ حِ فِي  نُ  نَحْ وَ
ا  مً يَوْ افُ  أَخَ نَا  أَ وَ  ، مَ الَ ِسْ اإلْ إالّ    أَرَ ا  مَ وَ ا،  وعً جُ نَا  تْ لَمُ ا  رً هْ شَ نِنَا  صْ حِ لَى  عَ امَ  قَ
بَيْنَ  مْ وَ نَهُ يْ ي بَ شِ ي يَمْ وَ الّذِ اصِ هُ يدِ بْنِ الْعَ عِ الِدُ بْنُ سَ انَ خَ كَ ! وَ ةَ كّ مِ مَ ثْلَ يَوْ مِ

١٨٥... هُ بَ تَ وَ الّذِي كَ الِدٌ هُ انَ خَ ، كَ تَابَ وا الْكِ بُ تَ تّى كَ ولِ اللهِ r حَ سُ رَ

قِينَ دّ صَ ولِ اللهِ r الْمُ سُ ةُ رَ ثَ بَعْ
 ، يدَ بْدِ اللهِ ابن يَزِ عَ ، وَ رِيّ هْ نْ الزّ ، عَ لِمٍ سْ بْدِ اللهِ بْنِ مُ دُ بْنُ عَ مّ حَ نَا مُ ثَ دّ : حَ الَ قَ
ةَ  ينَ دِ مَ الْمَ دِ ةِ قَ انَ رّ عِ نْ الْجِ ولُ اللهِ r مِ سُ عَ رَ جَ ا رَ : لَمّ االَ رٍو، قَ مْ يدِ بْنِ عَ عِ نْ سَ عَ
ذِي  وَ ةِ  دَ عْ الْقَ ذِي  ةَ  يّ بَقِ امَ  قَ أَ فَ ةِ،  دَ عْ الْقَ ذِي  نْ  مِ ينَ  بَقِ يَالٍ  لَ ثِ  لِثَالَ ةِ  عَ مُ الْجُ مَ  يَوْ
يْبِ  صَ ةُ بْنُ الْحُ يْدَ رَ ثَ بُ بَعَ ، فَ قِينَ دّ صَ ثَ الْمُ مِ بَعَ رّ حَ لَ الْمُ الَ أَ هِ ا رَ مّ لَ ةِ، فَ جّ الْحِ
رٍ  بِشْ بْنَ  ادَ  بّ عَ ثَ  بَعَ وَ  ، الِكٍ مَ بْنُ  بُ  عْ كَ  : الُ قَ يُ وَ  ، مْ تِهِ قَ دَ بِصَ ارٍ  فَ غِ وَ مَ  لَ أَسْ إلَى 
و  رَ مْ ثَ عَ بَعَ ، وَ نَةَ يْ هَ يثٍ فِي جُ كِ افِعَ بْنَ مَ ثَ رَ بَعَ ، وَ نَةَ يْ زَ مُ يْمٍ وَ لَ لِيّ إلَى سُ هَ شْ َ األْ
 ، بٍ الَ كِ بَنِي  إلَى  بِيّ  الَ الْكِ يَانَ  فْ سُ بْنَ  اكَ  حّ الضّ ثَ  بَعَ وَ  ، ةَ ارَ زَ فَ إلَى  اصِ  الْعَ بْنَ 
إلَى  دِيّ  زْ َ األْ ةِ  بِيّ تْ اللّ ابْنَ  ثَ  بَعَ وَ  ، بٍ عْ كَ بَنِي  إلَى  بِيّ  عْ الْكَ يَانَ  فْ سُ بْنَ  رَ  بُسْ ثَ  بَعَ وَ
رُ  بُسْ جَ  رَ خَ فَ  . مْ اتِهِ قَ دَ صَ لَى  عَ يْمٍ  ذَ هُ بْنِ  دِ  عْ سَ بَنِي  نْ  مِ الً  جُ رَ ثَ  بَعَ وَ  ، بْيَانَ ذُ بَنِي 
عبد  بْنُ  يْمُ  عَ نُ مْ  يْهِ لَ عَ ى  عَ سَ ا  إنّمَ  : الُ قَ يُ وَ  . بٍ عْ كَ بن  صدقات  على  سفيان  بْنُ 

١٨٥  الواقدي، املغازي، ٣، ٩٦٢-٩٦٧.
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مْ بَنُو جهيم من بنى تميم، وبنو  يهِ احِ لّ بِنَوَ دْ حَ قَ اءَ وَ جَ ، فَ يّ وِ دَ امُ الْعَ الله النّحّ
يرٍ  دِ لَى غَ مْ عَ هُ عَ بُونَ مَ رَ مْ يَشْ هُ ، فَ يمٍ رِو بْنِ تَمِ مْ رِ بْنِ عَ يْ تَ بِ بْنِ الْعُ نْدُ عمرو ابن جُ
ي  اشِ وَ عِ مَ مْ رَ بِجَ مّ أَمَ . ثُ انَ فَ سْ لَى عُ مْ عَ هُ دَ جَ : وَ الُ قَ يُ ١٨٦، وَ اطِ طَ شْ َ اتِ األْ مْ بِذَ لَهُ
يَةٍ،  نَاحِ لّ  كُ نْ  مِ ةَ  قَ دَ الصّ ةُ  اعَ زَ خُ تْ  رَ شَ حَ فَ  : الَ قَ  . ةَ قَ دَ الصّ ا  نْهَ مِ ذَ  أْخُ لِيَ ةَ  اعَ زَ خُ
 ! لِ بَاطِ بِالْ مْ  نْكُ مِ مْ  كُ الُ وَ أَمْ ذُ  خَ ؤْ تُ ا؟  ذَ هَ ا  مَ وا:  الُ قَ وَ يمٍ  تَمِ بَنُو  لِكَ  ذَ تْ  رَ نْكَ تَ اسْ فَ

: يّونَ اعِ زَ الَ الْخُ قَ ، فَ يُوفَ وا السّ رُ هَ شَ ، وَ يّ وا الْقِسِ دُ لّ قَ تَ وا، وَ يّشُ تَجَ وَ
الَ  اللهِ  وَ  : يّونَ يمِ التّمِ الَ  قَ ينِنَا.  دِ نْ  مِ ا  ذَ هَ وَ  ، مِ الَ ِسْ اإلْ ينِ  بِدِ ينُ  نَدِ مٌ  وْ قَ نُ  نَحْ
وَ  هُ يًا وَ لّ وَ قَ مُ لَ انْطَ مْ وَ نْهُ بَ مِ رَ قُ هَ دّ صَ مْ الْمُ آهُ ا رَ مّ لَ ا! فَ بَدً ا أَ نْهَ يرٍ مِ لُ إلَى بَعِ يَصِ
مْ  هُ وَ بِ  رَ الْعَ نْ  مِ ايَا  بَقَ يَتْ  بَقِ دْ  قَ  ، بَ رَ الْعَ مّ  يَعُ مْ  لَ ئِذٍ  مَ يَوْ مُ  الَ ِسْ اإلْ وَ  ، مْ هُ افُ يَخَ

، يْنٍ نَ حُ ةَ وَ كّ ولُ اللهِ r بِمَ سُ لَ رَ عَ ا فَ يْفَ لِمَ ونَ السّ افُ يَخَ
ا  وْ قّ تَوَ يَ وَ مْ  نْهُ مِ وَ  فْ الْعَ وا  ذُ أْخُ يَ أَنْ  قِيهِ  دّ صَ مُ رَ  أَمَ دْ  قَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ دْ  قَ وَ
ولَ  سُ : يَا رَ الَ قَ ، وَ بَرَ هُ الْخَ بَرَ أَخْ بِيّ r فَ لَى النّ قُ عَ دّ صَ مَ الْمُ دِ قَ ، فَ مْ الِهِ وَ ائِمَ أَمْ رَ كَ
نْ  مْ مِ وهُ جُ رَ أَخْ يّينَ فَ يمِ لَى التّمِ ةُ عَ اعَ زَ بَتْ خُ ثَ وَ ، فَ رٍ ةِ نَفَ ثَ نْت فِي ثَالَ ا كُ اللهِ، إنّمَ
نْ  ءٌ مِ نَا بَالَ يْ لَ نّ عَ لَ خُ يَدْ ، لَ مْ كُ دِ مْ إلَى بِالَ تُ لْ صَ ا وَ مْ مَ كُ ابَتُ رَ الَ قَ وا: لَوْ الُ قَ ، وَ مْ الّهِ حَ مَ
مْ  ونَهُ دّ ولِ اللهِ، تَرُ سُ لِ رَ سُ ونَ لِرُ رِضُ يْثُ تَعْ مْ حَ كُ سِ نْفُ لَى أَ عَ دٍ r وَ مّ حَ ةِ مُ اوَ دَ عَ
   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، مْ هِ دِ بِالَ إلَى  ينَ  عِ اجِ رَ وا  جُ رَ خَ فَ الِنَا.  وَ أَمْ اتِ  قَ دَ صَ نْ  عَ

وا؟ لُ عَ ا فَ وا مَ لُ عَ ينَ فَ مِ الّذِ وْ ءِ الْقَ الَ ؤُ نْ لِهَ مَ
١٨٦  ذات األشطاط: موضع تلقاء احلديبية (معجم ما استعجم، ص ١٢٨).
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بَعُ  تْ أَ  ، مْ لَهُ اللهِ  وَ نَا  أَ  : الَ قَ فَ  ، يّ ارِ زَ فَ الْ نٍ  صْ حِ بْنُ  ةُ  نَ يْ يَ عُ النّاسِ  لُ  أَوّ بَ  انْتَدَ فَ
أْيَك  رَ مْ  فِيهِ   تَرَ فَ  ، اللهُ اءَ  شَ إنْ  مْ  بِهِ آتِيَك  حتى  يبرين١٨٧  بلغوا  ولو  آثارهم 
ا  فِيهَ يْسَ  لَ  ، بِ رَ الْعَ نْ  مِ ا  سً ارِ فَ ينَ  سِ مْ خَ فِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ هُ  ثَ بَعَ فَ وا.  لِمُ يُسْ أَوْ 
لَى  جَ عَ رَ ، خَ ارِ مْ بِالنّهَ نُ لَهُ مُ يَكْ يْلِ وَ يرُ بِاللّ انَ يَسِ كَ ، فَ يّ ارِ الَ أَنْصَ دٌ وَ احِ رٌ وَ اجِ هَ مُ
ضِ  وا إلَى أَرْ ضُ ارَ دْ عَ مْ قَ نّهُ مْ أَ هُ بَرَ دَ خَ جَ وَ ، فَ جِ رْ ى إلَى الْعَ تّى انْتَهَ وبَة١٨٨ٍ حَ كُ رَ
ضَ  ونَ أَرْ مّ يَا يَؤُ قْ نْ السّ وا مِ لُ دَ دْ عَ مْ قَ هُ دَ جَ تّى وَ مْ حَ هِ ثَرِ جَ فِي أَ رَ خَ ، فَ يْمٍ لَ بَنِي سُ
يْسَ  لَ وفٌ  لُ خُ يُوتُ  بُ الْ وَ  ، مْ يَهُ اشِ وَ مَ وا  حُ رّ سَ وَ وا  لّ حَ دْ  قَ  ، اءَ رَ حْ صَ فِي  يْمٍ  لَ سُ بَنِي 
رَ  شَ عَ دَ  أَحَ مْ  نْهُ مِ وا  ذُ أَخَ وَ ا  لّوْ وَ عَ  مْ الْجَ ا  أَوْ رَ ا  مّ لَ فَ  ، يْرٌ فَ نُ وَ اءُ  النّسَ إالّ  دٌ  أَحَ ا  فِيهَ
بِيّا،  صَ ثِينَ  ثَالَ وَ ةً  أَ رَ امْ ةَ  رَ شْ عَ   دَ إحْ اءِ  النّسَ نْ  مِ ةِ  لّ حَ الْمَ فِي  وا  دُ جَ وَ وَ  ، الً جُ رَ
 . ثِ ارِ ةَ بِنْتِ الْحَ لَ مْ ارِ رَ وا فِي دَ بِسُ حُ مْ إلَى المدينة، فأمر بهم النبي r فَ هُ لَ مَ حَ فَ
انُ  قَ بْرِ الزّ وَ  ، ةَ ارَ رَ زُ بْنِ  بِ  اجِ حَ بْنُ  دُ  ارِ طَ الْعُ  ، مْ ائِهِ سَ ؤَ رُ نْ  مِ ةٌ  رَ شَ عَ مْ  نْهُ مِ مَ  دِ قَ فَ
و بْنُ  رُ مْ عَ ، وَ دٍ عْ يْمُ بْنُ سَ عَ نُ ، وَ ارِثِ يْسُ بْنُ الْحَ قَ ، وَ مٍ اصِ يْسُ بْنُ عَ قَ ، وَ رٍ بْنُ بَدْ

، عٍ اشِ جَ ، ورياح بن الحارث ابن مُ ابِسٍ عُ بْنُ حَ رَ قْ َ األْ ، وَ تَمِ هْ َ األْ
مْ  وا بِهِ بِرُ خْ أُ مْ فَ يِهِ بْ نْ سَ وا عَ لُ أَ وا سَ لُ خَ ا دَ مّ لَ ، فَ رِ هْ بْلَ الظّ دَ قَ جِ سْ وا الْمَ لُ خَ دَ فَ
 ، انِيَةً ثَ دَ  جِ سْ الْمَ وا  لُ خَ دَ تّى  حَ وا  عُ جَ رَ فَ  ، اءُ النّسَ وَ يّ  ارِ رَ الذّ ى  بَكَ فَ  ، مْ وهُ اءُ جَ فَ
 ، لِ وّ َ انِ األْ ذَ َ رِ بِاألْ هْ لٌ بِالظّ نَ بِالَ دْ أَذّ قَ ، وَ ةَ ائِشَ ئِذٍ فِي بَيْتِ عَ مَ ولُ اللهِ r يَوْ سُ رَ وَ
 ، دُ مّ حَ ا: يَا مُ وْ نَادَ ، فَ هُ وجَ رُ وا خُ لُ جّ عَ ولِ اللهِ r، فَ سُ وجَ رَ رُ ونَ خُ رُ تَظِ نْ النّاسُ يَ وَ

١٨٧  يربين: رمل معروف ىف ديار بنى سعد من متيم (معجم ما استعجم، ص ٨٤٩).
١٨٨  ركوبة: ثنية بني مكة واملدينة عند العرج (معجم البلدان، جـ ٤، ص ٢٨٠).
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لٌ فقال: إن رسول الله r يخرج اآلن. فاشتهر١٨٩  مْ بِالَ يْهِ امَ إلَ قَ نَا! فَ يْ جْ إلَ رُ اُخْ
 r الله  رسول  جَ  رَ خَ فَ  ، مْ يهِ يْدِ بِأَ  ١٩٠ ونَ قُ فِ يَخْ وا  لُ عَ جَ فَ مْ  اتَهُ وَ أَصْ دِ  جِ سْ الْمَ لُ  أَهْ
دَ  بَعْ مْ  هُ عَ مَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ فَ  قَ وَ فَ  ، ونَهُ مُ لّ كَ يُ بِهِ  وا  قُ لّ تَعَ وَ  ، ةَ الَ الصّ لٌ  بِالَ وأقام 

: ونَ ولُ مْ يَقُ هُ لِيّا، وَ ةَ مَ الَ لٍ الصّ ةِ بِالَ امَ إقَ
لّى  فَصَ ى  ضَ مَ مّ  ثُ  ،r بِيّ  النّ مَ  بَسّ تَ فَ نّا.  مِ عْ  مَ اسْ فَ نَا  رِ اعِ شَ وَ يبِنَا  طِ بِخَ يْنَاك  تَ أَ
نِ  حْ لَسَ فِي صَ جَ جَ فَ رَ ، ثم خَ يْنِ تَ عَ كْ عَ رَ كَ رَ تِهِ فَ يْ فَ إلَى بَ رَ مّ انْصَ ، ثُ رَ هْ بِالنّاسِ الظّ
 : الَ قَ فَ بَ  طَ خَ فَ يّ  يمِ التّمِ بِ  اجِ حَ ابن  عطارد  موا  وقدّ هِ  يْ لَ عَ وا  مُ دِ قَ وَ  ، دِ جِ سْ الْمَ
الَ  وَ مْ َ األْ انَا  طَ أَعْ وَ ا،  وكً لُ مُ نَا  لَ عَ جَ الّذِي  وَ نَا،  يْ لَ عَ لُ  ضْ الْفَ هُ  لَ الّذِي  هِ  لِلّ دُ  مْ الْحَ
مْ  هُ ثَرَ أَكْ وَ االً  مَ مْ  هُ ثَرَ أَكْ وَ  ، قِ رِ شْ الْمَ لِ  أَهْ زّ  أَعَ نَا  لَ عَ جَ وَ  ، وفَ رُ عْ الْمَ ا  فِيهَ لُ  عَ نَفْ
نْ  مَ فَ ؟  مْ لِهِ فَضْ وِي  ذَ وَ النّاسِ  برؤوس  ألسنا  الناس؟  فى  نَا  لُ ثْ مِ نْ  مَ فَ ا،  دً دَ عَ
نْ  يِي مِ تَحْ نّا نَسْ لَكِ ، وَ مِ الَ نْ الْكَ نَا مِ ثَرْ كْ َ نَا ألَ ئْ وْ شِ لَ نَا! وَ دْ دَ ا عَ ثْلَ مَ دْ مِ دُ يَعْ لْ رُ فَ اخِ فَ يُ
لِنَا!  وْ نْ قَ لُ مِ وَ أَفْضَ لٍ هُ وْ تَى بِقَ ؤْ نْ يُ َ ا ألِ ذَ لِي هَ وْ ولُ قَ . أَقُ انَا اللهُ طَ ا أَعْ ارِ فِيمَ ثَ ِكْ اإلْ
ا  مَ وَ  - ابِتٌ ثَ امَ  قَ فَ  ! مْ يبَهُ طِ خَ بْ  أَجِ فَ مْ  قُ  : يْسٍ قَ بْنِ  لِثَابِتِ   r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ
هِ الّذِي  دُ لِلّ مْ : الْحَ الَ قَ - فَ ولُ ا يَقُ لِكَ مَ بْلَ ذَ أَ قَ يّ ا هَ مَ ءٍ، وَ يْ لِكَ بِشَ نْ ذَ  مِ رَ انَ دَ كَ
مْ يَكُ  لَ ، فَ هُ مُ لْ ءٍ عِ يْ لّ شَ عَ كُ سِ وَ ، وَ هُ رَ ا أَمْ ى فِيهَ ، قَضَ هُ قُ لْ ضُ خَ رْ َ األْ اتُ وَ وَ مَ السّ
نْ  نَا مِ ى لَ فَ طَ اصْ ا، وَ وكً لُ نَا مُ لَ عَ رَ اللهُ أَنْ جَ دّ ا قَ مّ انَ مِ مّ كَ . ثُ لِهِ ضْ نْ فَ ءٌ إالّ مِ يْ شَ
هِ  يْ لَ عَ لَ  نْزَ أَ يثًا.  دِ حَ مْ  هُ قَ دَ أَصْ وَ يّا،  زِ مْ  نَهُ سَ أَحْ وَ بًا،  نَسَ مْ  هُ مَ رَ أَكْ  ، والً سُ رَ هِ  قِ لْ خَ

١٨٩  الشهرة: وضوح األمر (تاج العروس، جـ ٣، ص ٣٢٠).
١٩٠  أ يرضبون (لسان العرب، جـ ١١، ص ٣٦٩).
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نَ  آمَ فَ  ، انِ ِيمَ اإلْ إلَى  ا  عَ دَ فَ هِ،  بَادِ عِ نْ  مِ هُ  تَ يرَ خِ انَ  كَ وَ هِ،  قِ لْ خَ لَى  عَ هُ  نَ ائْتَمَ وَ  ، ابَهُ تَ كِ
النّاسِ  لُ  أَفْضَ وَ ا،  هً جْ وَ النّاسِ  بَحُ  أَصْ هِ،  مِ حِ رَ وِي  ذَ وَ هِ  مِ وْ قَ نْ  مِ ونَ  رُ اجِ هَ الْمُ
اللهِ  ارُ  أَنْصَ نُ  نَحْ فَ  ،r اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  عَ دَ ينَ  حِ ةً  ابَ إجَ النّاسِ  لَ  أَوّ نّا  كُ مّ  ثُ  . االً فِعَ
نِعَ  ولِهِ مُ سُ رَ نَ بِاللهِ وَ نْ آمَ مَ ، فَ هَ إالّ اللهُ وا الَ إلَ ولُ اتِلُ الناس حتى يَقُ قَ ولِهِ، نُ سُ رَ وَ
ولُ  ا. أَقُ يرً نَا يَسِ يْ لَ هُ عَ لُ تْ انَ قَ كَ ، وَ لِكَ نَاهُ فِي ذَ دْ اهَ رَ بِاللهِ جَ فَ نْ كَ مَ ، وَ هُ مُ دَ هُ وَ الُ نّا مَ مِ
ولَ  سُ رَ يَا  وا:  الُ قَ فَ  ، لَسَ جَ مّ  ثُ  . نَاتِ مِ ؤْ الْمُ وَ نِينَ  مِ ؤْ مُ لِلْ الله  رُ  فِ تَغْ أَسْ وَ ا  ذَ هَ لِي  وْ قَ

: الَ قَ رٍ فَ انَ بْنَ بَدْ قَ بْرِ وا الزّ امُ قَ أَ ، فَ هُ نَ لَ ذِ أَ نَا. فَ رِ اعِ نْ لِشَ اللهِ ائْذَ
١٩١ بِيَعُ بُ الْ نْصَ فِينَا تُ وكُ وَ لُ نَا ... فِينَا الْمُ بُ ارِ قَ يّ يُ الَ حَ وكُ فَ لُ نُ الْمُ نَحْ
بَعُ تّ رِ يُ يْ لُ الْخَ فَضْ ابِ وَ نْدَ النّهَ مُ ... عِ هِ لّ اءِ كُ يَ حْ َ نْ األْ نَا مِ رْ سَ مْ قَ كَ وَ

١٩٢ عُ زَ نَسْ الْقَ ؤْ مْ يُ ا لَ يفِ إذَ دِ نْ السّ وا ... مِ لُ ا أَكَ طِ مَ حْ نْدَ الْقَ مُ عِ عِ نُ نُطْ نَحْ وَ
وا بِعُ وا شَ لُ نْزِ ا أُ ا مَ لِينَ إذَ تِنَا١٩٣ ... لِلنّازِ ومَ ا فِي أَرُ بْطً ومَ عَ رُ الْكُ نَنْحَ وَ

! ابِتٍ انُ بْنَ ثَ سّ مْ يَا حَ بْهُ ولُ اللهِ r: أَجِ سُ الَ رَ قَ فَ
: الَ قَ امَ فَ قَ فَ

بَعُ تّ ةً لِلنّاسِ تُ نّ وا سُ عُ رّ دْ شَ مْ ... قَ تِهِ وَ إِخْ رٍ وَ نْ فِهْ ١٩٤ مِ ائِبَ وَ إنّ الذّ
١٩١  البيع: مواضع الصلوات والعبادات، واحدهتا بيعة (رشح أبى ذر، ص ٤٣٢).

١٩٢  القزع: مجع القزعة، وهي سحاب رقيق يكون ىف اخلريف (رشح أبى ذر، ص ٤٣٢).
علة.  غري  من  مات   أ وعبطا:  السنام.  العظيمة  الناقة  وهي  كوماء،  مجع  الكوم،    ١٩٣

واألرومة: األصل (رشح أبى ذر، ص ٤٣٢، ٤٣٣).
١٩٤  الذوائب: األعاىل، وأراد هاهنا السادة (رشح أبى ذر، ص ٤٣٣).
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١٦٢

وا عُ رَ رِ الّذِي شَ مْ َ بِاألْ هِ وَ ِلَ  اإلْ وَ هُ ... تَقْ تُ يرَ رِ انَتْ سَ نْ كَ لّ مَ مْ كُ ى بِهِ ضَ يَرْ
وا عُ مْ نَفَ هِ يَاعِ عَ فِي أَشْ وا النّفْ لُ اوَ مُ ... أَوْ حَ هُ وّ دُ وا عَ رّ بُوا ضَ ارَ ا حَ مٌ إذَ وْ قَ

عُ بِدَ ا الْ هَ رّ مْ شَ لَ اعْ ئِقَ فَ الَ ةٍ ... إنّ الْخَ ثَ دَ حْ رُ مُ يْ مْ غَ نْهُ ةٌ تِلْكَ مِ يّ جِ سَ
وا عُ قَ ا رَ ونَ مَ الَ يُوهُ اعِ وَ فَ نْدَ الدّ مُ ... عِ هُ فّ تْ أَكُ هَ ا أَوْ عُ النّاسُ مَ قَ الَ يَرْ

١٩٥ بَعُ عٍ طَ مَ طْ مُ فِي مَ هُ الُ نَ الَ يَ مُ ... وَ لِهِ ضْ ارٍ بِفَ نْ جَ نّونَ عَ الَ يَضِ وَ
مْ تبع هِ بْقِ نَى سَ دْ َ بْقٍ ألِ لّ سَ كُ مُ ... فَ هُ دَ ونَ بَعْ بّاقُ انَ فِي النّاسِ سَ إنْ كَ

يَعُ الشّ اءُ وَ وَ هْ َ تْ األْ قَ رّ فَ ا تَ مْ ... إذَ هُ تُ يعَ ولُ اللهِ شِ سُ مٍ رَ وْ مْ بِقَ رِ أَكْ
عُ مَ مُ طَ يهِ دِ رْ الَ يُ ونَ وَ عُ مَ مْ ... الَ يَطْ هُ تُ فّ يِ عِ حْ تْ فِي الْوَ رَ كِ ةٌ ذُ فّ أَعِ

١٩٦ عُ دَ ا فَ هَ اغِ سَ ةَ فِي أَرْ دٌ بِبِيشَ نِعٌ ... أُسْ تَ كْ تُ مُ وْ الْمَ ى وَ غَ مْ فِي الْوَ نّهُ أَ كَ
١٩٧ عُ زُ الَ جُ ورٌ وَ الَ خُ وا فَ يبُ إِنْ أُصِ مُ ... وَ هُ وّ دُ وا عَ ا نَالُ ونَ إذَ رُ خَ الَ يَفْ
١٩٨ عُ رَ ةِ الذّ يّ شِ حْ بّ إلَى الْوَ ا يَدِ مَ مْ ... كَ بّ لَهُ مْ نَدِ يّ لَ نَا لِحَ بْ ا نَصَ إذَ

وا١٩٩ عُ شَ ا خَ افِهَ رَ نْ أَطْ انِفُ مِ عَ ا الزّ ا ... إذَ هَ الِبُ خَ نَا مَ تْ بُ نَالَ رْ ا الْحَ و إذَ مُ نَسْ
١٩٥  الطبع: الدنس (رشح أبى ذر، ص ٤٣٣).

اليمن  ييل  مكة مما  من عمل  بيشة:   .(٤٣٣ ص  ذر،  دان (رشح أبى   أ مكتنع:  واملوت    ١٩٦
من مكة عىل مخسة مراحل (معجم البلدان، ج ٢، ص ٣٣٤). األرساغ: مجع رسغ، وهو 

موضع مربط القيد. وفدع: اعوجاج إىل ناحية (رشح أبى ذر، ص ٤٣٣).
١٩٧  اخلور: الضعفاء (رشح أبى ذر، ص ٤٣٣).

١٩٨  الذرع: ولد البقرة الوحشية (رشح أبى ذر، ص ٤٣٣).
١٩٩  الزعانف: أطراف الناس وأتباعهم (رشح أبى ذر، ص ٤٣٣). خشعوا: أ تذللوا 

(رشح أبى ذر، ص ٤٣٣).
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١٦٣

وا نَعُ رَ الّذِي مَ مْ َ ك األْ مّ نْ هَ الَ يَكُ وا ... وَ بُ ضِ ا غَ ا إذَ وً فْ ا أَتَى عَ مُ مَ نْهُ ذْ مِ خُ
٢٠٠ عُ لَ السّ ابُ وَ هِ الصّ يْ لَ ا عَ يضً رِ ا غَ مّ مْ ... سُ تَهُ اوَ دَ كْ عَ اتْرُ مْ فَ بِهِ رْ إِنّ فِي حَ فَ

٢٠١ نَعُ ائِكٌ صَ انٌ حَ بّ لِسَ ا أَحَ هُ ... فِيمَ رُ ازِ ؤَ لْبٌ يُ هُ قَ حَ دْ مْ مَ  لَهُ دَ أَهْ
وا٢٠٢ عُ مَ لِ أَوْ شَ وْ دّ الْقَ دّ بِالنّاسِ جِ مُ ... إنْ جَ هِ لّ اءِ كُ يَ حْ َ لُ األْ مْ أَفْضَ نّهُ أَ وَ

 ، انُ سّ هِ حَ يْ لَ دُ عَ نْشِ دِ يُ جِ سْ عَ فِي الْمَ ضِ وُ ، فَ بَرٍ نْ رَ بِمِ دْ أَمَ ولُ اللهِ r قَ سُ انَ رَ كَ وَ
. هِ بِيّ نْ نَ عَ عَ افَ ا دَ سِ مَ دُ وحِ الْقُ انَ بِرُ سّ يّدُ حَ ؤَ يُ : إنّ اللهَ لَ الَ قَ وَ

دُ  فْ الَ الْوَ خَ . وَ انَ سّ رِ حَ عْ شِ ابِتٍ وَ امِ ثَ قَ ونَ بِمَ لِمُ سْ الْمُ ئِذٍ وَ مَ بِيّ r يَوْ رّ النّ سُ وَ
 ، هُ وعٌ لَ نُ صْ يّدٌ مَ ؤَ لَ مُ جُ ا الرّ ذَ اللهِ أَنّ هَ نّ وَ مُ لَ : تَعْ ائِلٌ الَ قَ قَ ، فَ ضٍ مْ إلَى بَعْ هُ ضُ بَعْ
نّا!  مُ مِ لَ مْ أَحْ لَهُ نَا، وَ رِ اعِ نْ شَ رُ مِ عَ مْ أَشْ هُ رُ اعِ لَشَ يبِنَا، وَ طِ نْ خَ بُ مِ طَ هُ أَخْ يبُ طِ اللهِ لَخَ وَ
عِ  فْ هِ فِي رَ بِيّ لَى نَ الَى عَ لَ اللهُ تَعَ أَنْزَ ا. وَ تً وْ رِ النّاسِ صَ هَ نْ أَجْ يْسٍ مِ ابِتُ بْنُ قَ انَ ثَ كَ وَ
: الَ قَ اتِ فَ رَ جُ اءِ الْحُ رَ نْ وَ بِيّ r مِ ا النّ وْ مْ نَادَ رُ أَنّهُ كَ ذْ يُ - وَ يّينَ يمِ مْ -التّمِ اتِهِ وَ أَصْ

 : لِهِ وْ قَ إلَى   { بِيِّ النَّ تِ  وْ صَ قَ  وْ فَ مْ  واتَكُ أَصْ وا  عُ فَ تَرْ الَ  وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا 
.r ّبِي ا النّ وْ ينَ نَادَ ا حِ يمً نِي تَمِ } (الحجرات ٢/٤٩-٤) يَعْ ونَ لُ قِ مْ الَ يَعْ هُ ثَرُ {أَكْ

دّ  رَ فَ  ،r بِيّ  النّ نْدَ  عِ هُ  تَ وْ صَ عُ  فَ يَرْ الَ  ةُ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ ينَ  حِ ابِتٌ  ثَ انَ  كَ وَ
. رَ سْ َ األْ بْيَ وَ r عليهم السّ ولُ اللهِ  سُ رَ

٢٠٠  السلع: نبات مسموم (رشح أبى ذر، ص ٤٣٤).
٢٠١  صنع: حيسن العمل (رشح أبى ذر، ص ٤٣٤).

٢٠٢  شمعوا: أ هزلوا، وأصل الشمع الطرب واللهو، ومنه جارية شموع إذا كانت كثرية 
الطرب (رشح أبى ذر، ص ٤٣٤).
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 ، دِ فْ ا فِي الْوَ يعً مِ انَا جَ ، كَ مٍ اصِ يْسَ بْنَ عَ و قَ جُ ئِذٍ يَهْ مَ تَمِ يَوْ هْ َ و بْنُ األْ رُ مْ امَ عَ قَ وَ
هِ  يْ لَ عَ قدموا  إذا  الوفد  يزُ  يُجِ انَ  كَ وَ  ، ائِزَ وَ بِجَ مْ  لَهُ رَ  أَمَ دْ  قَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ

٢٠٣... ا يَرَ رِ مَ دْ لَى قَ ةِ عَ يّ طِ مْ فِي الْعَ نَهُ يْ لُ بَ ضّ فَ يُ وَ

لِقِ طَ صْ ةَ إلَى بَنِي الْمُ بَ قْ لِيدِ بْنِ عُ ةُ الْوَ ثَ بَعْ
اتِ  قَ دَ صَ إلَى  يْطٍ  عَ مُ بِي  أَ بْنَ  ةَ  بَ قْ عُ بْنَ  لِيدَ  الْوَ  r الله  رسول  بعث  وا:  الُ قَ
جَ  رَ خَ ا  مّ لَ فَ  . مْ اتِهِ احَ بِسَ دَ  اجِ سَ الْمَ ا  نَوْ بَ وَ وا  مُ لَ أَسْ دْ  قَ انُوا  كَ وَ  ، لِقِ طَ صْ الْمُ بَنِي 
هُ  نَ وْ قّ لَ تَ يَ الً  جُ رَ ونَ  رُ شْ عِ مْ  نْهُ مِ جَ  رَ خَ  ، مْ نْهُ مِ نَا  دَ دْ  قَ بِهِ  وا  عُ مِ سَ وَ لِيدُ  الْوَ مْ  يْهِ إلَ
ا  مّ لَ فَ  ، اةً شَ الَ  وَ  . طّ قَ ا  يرً بَعِ قُ  دّ يُصَ ا  دً أَحَ ا  وْ يَرَ مْ  لَ وَ  ، بِهِ ا  حً رَ فَ مِ  النّعَ وَ رِ  زُ بِالْجُ
مْ  نْهُ نَا مِ ا دَ هُ لَمّ نّ بِيّ r أَ رَ النّ بَ خْ أَ ، فَ مْ بْهُ رَ مْ يَقْ لَ ةِ وَ ينَ دِ ا إلَى الْمَ عً اجِ لّى رَ مْ وَ آهُ رَ
نْ  أَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ مّ  هَ فَ  ، ةِ قَ دَ الصّ بَيْنَ  وَ هُ  نَ يْ بَ ونَ  ولُ يَحُ حُ  الَ السّ مْ  هُ عَ مَ  . وهُ قُ لَ
وا  قُ لَ ينَ  الّذِ بُ  كْ الرّ هِ  يْ لَ عَ مَ  دِ قَ فَ  ، مَ وْ الْقَ لِكَ  ذَ غَ  بَلَ وَ  . مْ وهُ زُ يَغْ نْ  مَ مْ  يْهِ إلَ ثَ  بْعَ يَ
وْ  أَ نَا  قَ نَاطَ لْ  هَ هُ  لْ سَ  ، اللهِ ولَ  سُ رَ يَا  وا:  الُ قَ وَ رَ  بَ الْخَ  r بِيّ  النّ وا  بَرُ خْ أَ فَ  ، لِيدَ الْوَ
هُ  ذَ خَ أَ فَ  ، رُ تَذِ نَعْ وَ هُ  مُ لّ نُكَ  r اللهِ  ولِ  سُ رَ عَ  مَ نُ  نَحْ وَ ةُ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ وَ نَا؟  مَ لّ كَ
إٍ  بَ بِنَ قٌ  فاسِ مْ  كُ جاءَ إِنْ  وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا  عليه:  ونزل  عنه،    فسرّ اءُ  حَ رَ بُ الْ
نَا  رِ ذْ بِعُ نَا  بَرَ أَخْ وَ  ، آنَ رْ الْقُ  r بِيّ  النّ أَ  رَ قَ فَ  .(٦/٤٩ (الحجرات  ةَ  يَ اآلْ وا...}  نُ يَّ بَ تَ فَ
نَا  يْ لَ عَ ثُ  بْعَ تَ وا:  الُ قَ ؟  مْ يْكُ إلَ ثُ  بْعَ أَ بّونَ  تُحِ نْ  مَ  : الَ قَ مّ  ثُ بِنَا،  احِ صَ فِي  لَ  نَزَ ا  مَ وَ

. رٍ بِشْ بْنَ  ادَ  بّ عَ
٢٠٣  الواقدي، املغازي، ٣، ٩٧٣-٩٨٠.
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. مْ الِهِ وَ ائِمَ أَمْ رَ قّ كَ تَوَ مْ وَ الِهِ وَ اتِ أَمْ قَ دَ ذْ صَ خُ مْ فَ هُ عَ رْ مَ ادُ سِ بّ : يَا عَ الَ قَ فَ
اهُ  نَ لْ نَزَ تّى أَ مِ حَ الَ ِسْ ائِعَ اإلْ رَ نَا شَ مُ لّ عَ يُ آنَ وَ رْ قُ نَا الْ ئُ رِ قْ ادٍ يُ بّ عَ عَ نَا مَ جْ رَ خَ : فَ الَ قَ
امَ  قَ أَ ولُ اللهِ r فَ سُ هُ رَ رَ أَمَ . وَ قّ دُ بِنَا الْحَ مْ يَعْ لَ ا وَ قّ يّعْ حَ مْ يُضَ لَ وتِنَا، فَ يُ طِ بُ سَ فِي وَ

يًا.٢٠٤ اضِ ولِ اللهِ r رَ سُ فَ إلَى رَ رَ مّ انْصَ ا، ثُ رً شْ نَا عَ نْدَ عِ
بُوكَ ةُ تَ وَ زْ غَ

رمك٢٠٥  بالدّ المدينة  يقدمون   - نْبَاطُ َ األْ مْ  هُ -وَ ةُ  اقِطَ السّ انَتْ  كَ وا:  الُ قَ
امِ  الشّ ارُ  بَ أَخْ انَتْ  كَ ا  إِنّمَ فَ  ، مُ الَ ِسْ اإلْ لَ  خَ دَ نْ  أَ دَ  بَعْ وَ ةِ  لِيّ اهِ الْجَ فِي  يْتِ  الزّ وَ
ةٌ  مَ ادِ قَ تْ  مَ دِ قَ فَ  ، نْبَاطِ َ األْ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ مُ  دَ يَقْ نْ  مَ ةِ  ثْرَ لِكَ  ، مٍ يَوْ لّ  كُ ينَ  لِمِ سْ الْمُ نْد  عِ
قَ  زَ رَ دْ  قَ لَ  قْ رَ هِ نّ  أَ وَ  ، امِ بِالشّ ةً  ثِيرَ كَ ا  وعً مُ جَ تْ  عَ مَ جَ دْ  قَ ومَ  الرّ نّ  أَ وا  رُ كَ ذَ فَ
وا  فُ حَ زَ وَ  . ةُ لَ امِ عَ وَ  ، انُ سّ غَ وَ  ، امُ ذَ جُ وَ  ، مٌ لَخْ هُ  عَ مَ بَتْ  لَ أَجْ وَ  ، نَةٍ لِسَ هُ  ابَ حَ أَصْ
مْ  لَ . وَ صٍ مْ لُ بِحِ قْ رَ لّفَ هِ تَخَ ا، وَ وا بِهَ رُ كَ سْ عَ اءِ وَ قَ لْ بَ مْ إلَى الْ اتِهِ مَ دّ قَ وا مُ مُ دّ قَ وَ
نْدَ  عِ فَ  وَ أَخْ وّ  دُ عَ نْ  يَكُ مْ  لَ وَ  . وهُ الُ قَ فَ مْ  لَهُ قِيلَ  ءٌ  يْ شَ لِكَ  ذَ ا  إنّمَ  ، لِكَ ذَ نْ  يَكُ
ا-  ارً تُجّ مْ  يْهِ لَ عَ ونَ  مُ دَ يَقْ انُوا  كَ إذْ   - مْ نْهُ مِ وا  نُ ايَ عَ ا  لِمَ لِكَ  ذَ وَ  ، مْ نْهُ مِ ينَ  لِمِ سْ الْمُ
  رّ وَ إالّ  ةً  وَ زْ غَ و  زُ يَغْ الَ   r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  . اعِ رَ الْكُ وَ ةِ  دّ الْعُ وَ دِ  دَ الْعَ نْ  مِ
 ، بُوكَ تَ ةُ  وَ زْ غَ انَتْ  كَ تّى  حَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ يدُ  رِ يُ هُ  نّ بِأَ ارُ  بَ خْ َ األْ بَ  هَ تَذْ لِئَالّ  ا،  هَ يْرِ بِغَ
  زّ غُ بَلَ  قْ تَ اسْ وَ ا،  يدً بَعِ ا  رً فَ سَ بَلَ  قْ تَ اسْ وَ  ، يدٍ دِ شَ رّ  حَ فِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  اهَ زَ غَ فَ

٢٠٤  الواقدي، املغازي، ٣، ٩٨٠-٩٨١.
٢٠٥  الدرمك: دقيق احلوار (الصحاح، ص ١٥٨٣).
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رَ  بَ أَخْ وَ  ، مْ هِ وِ زْ غَ ةَ  بَ هْ أُ لِكَ  لِذَ وا  بُ هّ أَ تَ لِيَ مْ  هُ رَ مْ أَ لِلنّاسِ  لّى٢٠٦  جَ فَ ا،  ثِيرً كَ ا  دً دَ عَ وَ
مْ  هُ رُ نْفِ تَ يَسْ ةَ  كّ مَ إِلَى  وَ ائِلِ  بَ قَ الْ إلَى   r اللهِ  ولُ  سُ رَ ثَ  بَعَ وَ  . يدُ رِ يُ ي  الّذِ هِ  جْ بِالْوَ
 . عَ رْ فُ الْ غَ  لُ بْ يَ نْ  أَ هُ  رَ مَ أَ وَ يْبِ  صَ الْحُ ابن  بريدة  أسلم  إلى  فبعث  غزوهم،  إلَى 
اقِدٍ  وَ بُو  أَ جَ  رَ خَ وَ  ، مْ هِ دِ بِبِالَ مْ  بَهُ لُ يَطْ نْ  أَ هِ  مِ وْ قَ إلَى  يّ  ارِ فَ الْغِ مٍ  هْ رُ بَا  أَ ثَ  بَعَ وَ
ثَ  بَعَ وَ  ، لِ احِ بِالسّ هِ  مِ وْ قَ فِي  يّ  رِ مْ الضّ دِ  عْ الْجَ بُو  أَ جَ  رَ خَ وَ  ، هِ مِ وْ قَ فِي  ثِيّ  يْ اللّ
ودٍ فِي  عُ سْ يْمَ بْنَ مَ عَ ثَ نُ بَعَ ، وَ نَةَ يْ هَ يثٍ فِي جُ كِ بَ بْنَ مَ نْدُ جُ ، وَ يثٍ كِ افِعَ بْنَ مَ رَ
 ، الِمٍ سَ بْنَ  و  رَ مْ عَ وَ  ، اءَ قَ رْ وَ بْنَ  يْلَ  دَ بُ و  رٍ مْ عَ بْنِ  بِ  عْ كَ بَنِي  فِي  ثَ  بَعَ وَ  ، عَ جَ أَشْ

. اسٍ دَ رْ بّاسُ بْنُ مِ مْ الْعَ نْهُ ، مِ ةً دّ يْمٍ عِ لَ ثَ فِي سُ بَعَ ، وَ يَانَ فْ رَ بْنَ سُ بِشْ وَ
فِيهِ،  مْ  بَهُ غّ رَ وَ  ، ادِ هَ الْجِ وَ تَالِ  قِ الْ لَى  عَ المسلمين   r اللهِ  ولُ  سُ رَ ضّ  حَ وَ
رٍ  بَكْ أَبُو  لَ  مَ حَ نْ  مَ لَ  أَوّ انَ  كَ فَ  ، ةً ثِيرَ كَ اتٍ  قَ دَ صَ وا  لُ مَ حَ فَ ةِ،  قَ دَ بِالصّ مْ  هُ رَ أَمَ وَ
هُ رسول الله r: هل  الَ لَ قَ ، فَ مٍ هَ رْ فِ دِ ةِ آالَ بَعَ هِ أَرْ لّ الِهِ كُ اءَ بِمَ يق t، جَ دّ الصّ
له  الَ  قَ فَ الِهِ،  مَ فِ  بِنِصْ  t رُ مَ عُ اءَ  جَ وَ  ! مُ لَ أَعْ هُ  ولُ سُ رَ وَ اللهُ   : الَ قَ ئًا؟  يْ شَ يْت  بْقَ أَ
ا  رَ مَ مَ غَ عُ بَلَ . وَ ئْت بِهِ ا جِ فَ مَ ، نِصْ مْ : نَعَ الَ ئًا؟ قَ يْ يْت شَ بْقَ لْ أَ رسول الله r: هَ
بّاسُ  لَ الْعَ مَ حَ . وَ هِ يْ نِي إلَ بَقَ رِ قطّ إالّ سَ يْ نَا إلَى الْخَ قْ بَ تَ ا اسْ : مَ الَ قَ رٍ فَ اءَ بِهِ أَبُو بَكْ جَ
يْدِ اللهِ إلَى  بَ ةُ بْنُ عُ حَ لْ لَ طَ مَ حَ ، وَ االً ولِ اللهِ r مَ سُ لِبِ u إلَى رَ طّ بْدِ الْمُ بْنُ عَ
لَ  مَ حَ وقِيّةٍ، وَ تَيْ أُ ائَ ، مِ االً هِ مَ يْ فٍ إلَ وْ نِ بْنُ عَ مَ حْ بْدُ الرّ لَ عَ مَ حَ ، وَ االً بِيّ r مَ النّ
ق عاصم  ةَ إليه ماال. وتصدّ مَ لَ سْ دُ بْنُ مَ مّ حَ لَ مُ مَ حَ ، وَ االً هِ مَ يْ ةَ إلَ بَادَ دُ بْنُ عُ عْ سَ
 ، يْشِ لِكَ الْجَ ثَ ذَ لُ ان tَ ثُ فّ انُ بْنُ عَ ثْمَ زَ عُ هّ جَ ا. وَ رً ا تَمْ قً سْ ينَ وَ عِ يّ بِتِسْ دِ ابن عَ

٢٠٦  جىل: أ كشف (لسان العرب، جـ ١٨، ص ١٦٣).
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 : الُ قَ يُ انَ لَ تّى إنْ كَ لِكَ الجيش مؤونتهم، حَ ى ذَ فَ تّى كَ ، حَ ةً قَ مْ نَفَ هِ ثَرِ نْ أَكْ انَ مِ كَ فَ
. مْ تِهِ يَ قِ ٢٠٧ أَسْ نُقَ مْ شُ اهُ فَ تّى كَ ! حَ ةٌ اجَ مْ حَ يَتْ لَهُ ا بَقِ مَ

ا! ذَ دَ هَ لَ بَعْ عَ ا فَ انَ مَ ثْمَ رّ عُ ا يَضُ : مَ ئِذٍ مَ : إنّ رسول الله r قال يَوْ الُ قَ يُ فَ
 ، يْرَ الْخَ لِكَ  ذَ فِي  وا  بُ تَسَ احْ وَ  ، وفِ رُ عْ الْمَ وَ رِ  يْ الْخَ فِي  نَى  الْغِ لُ  أَهْ بَ  غِ رَ وَ
تِي  أْ يَ لَ لَ  جُ الرّ إنّ  تّى  حَ  ، مْ نْهُ مِ فُ  عَ أَضْ وَ  هُ نْ  مَ ءِ  الَ ؤُ هَ ونَ  دُ نَاسٌ  أُ ا  وْ وّ قَ وَ
تِي  أْ يَ وَ انِهِ،  بَ اقَ تَعَ تَ ا  مَ نَكُ يْ بَ يرُ  بَعِ الْ ا  ذَ هَ  : ولُ يَقُ فَ يْنِ  لَ جُ الرّ وَ لِ  جُ الرّ إلَى  يرِ  بَعِ بِالْ
نّ النساء ليعنّ بكلّ ما قدرن  تّى إنْ كُ ، حَ جُ رُ نْ يَخْ ضَ مَ ا بَعْ يهَ طِ عْ يُ ةِ فَ قَ فَ لُ بِالنّ جُ الرّ
 r ِولِ الله سُ يْ رَ ا بَيْنَ يَدَ وطً بْسُ بًا مَ أَيْت ثَوْ دْ رَ قَ : لَ ةُ يّ مِ لَ َسْ نَانٍ األْ الَتْ أُمّ سِ عليه. قَ
 ، اتِيمُ وَ خَ وَ ةٌ  طَ رِ أَقْ وَ  ٢٠٨ لُ خِ الَ خَ وَ  ، دُ اضِ عَ مَ وَ  ، كٌ مِسْ فِيهِ   c ةَ  ائِشَ عَ بَيْتِ  فِي 
النّاسُ فِي  . وَ مْ هِ ازِ هَ ينَ فِي جَ لِمِ سْ نّ بِهِ الْمُ عِ اءُ يُ ثُ بِهِ النّسَ بْعَ ا يَ مّ ، مِ اتٌ مَ دَ خَ وَ
امَ  قَ الْمُ بّونَ  يُحِ النّاسُ  فَ  ، لُ الَ الظّ بّتْ  أُحِ وَ ارُ  الثّمَ ابَتْ  طَ ينَ  حِ وَ ةٍ،  يدَ دِ شَ ةٍ  رَ سْ عُ
ذَ  أَخَ وَ يْهِ،  لَ عَ مْ  هُ الّذِي  انِ  مَ الزّ نْ  مِ الِ  الْحَ لَى  عَ ا  نْهَ عَ وصَ  خُ الشّ ونَ  هُ رَ يَكْ وَ
هُ  رَ كَ سْ ولُ اللهِ r عَ سُ بَ رَ رَ ضَ ، وَ دّ الْجِ ٢٠٩ وَ اشِ مَ نْكِ ولُ اللهِ r النّاسَ بِاالِ سُ رَ
هُ  نّ ثَ إالّ أَ بْعَ يدُ أَنْ يَ رِ لَ يُ حَ دْ رَ ، قَ تَابٌ مْ كِ هُ عُ مَ ثِيرٌ الَ يَجْ النّاسُ كَ ، وَ اعِ دَ ةِ الْوَ نِيّ بِثَ

.U ِنْ الله يٌ مِ حْ لْ فِيهِ وَ نْزِ مْ يَ ا لَ ، مَ هُ ى لَ فَ يَخْ لِكَ سَ نّ أَنّ ذَ ظَ
٢٠٧  شنق: مجع شناق، وهو اخليط أو السري الذي تعلق به القربة، واخليط الذي يشد به 

فمها (النهاية، جـ ٢، ص ٢٣٩).
الدمالج  املعاضد:   .(١٦٠٨ ص  (الصحاح،  عاج  أو  ذبل  من  أسورة  املسك:    ٢٠٨

(الصحاح، ص ٥٠٦). اخلالخل: احليل (القاموس املحيط، جـ ٣، ص ٣٧١).
٢٠٩  انكمش: أ أرسع (القاموس املحيط، جـ ٢، ص ٢٨٧).
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نَا  عَ جُ مَ رُ امَ تَخْ لْ لَك الْعَ ، هَ بٍ هْ بَا وَ : أَ يْسٍ دّ بْنِ قَ جَ ولُ اللهِ r لِلْ سُ الَ رَ قَ وَ
: دّ الَ الْجَ قَ رِ؟ فَ فَ صْ َ نْ بَنَاتِ األْ ٢١٠ مِ تَقِبُ لّك تَحْ لَعَ

اءِ  بًا بِالنّسَ جْ دّ عُ دٌ أَشَ ا أَحَ مِي مَ وْ فَ قَ رَ دْ عَ قَ نُ لِي وال تفتنّى؟ فوالله، لَ ذَ أْ أوَ تَ
هُ  نْ ضَ عَ رَ أَعْ . فَ نّ نْهُ بِرُ عَ رِ الَ أَصْ فَ صْ َ اءَ بَنِي األْ أَيْت نِسَ ى إنْ رَ شَ خْ َ إِنّي ألَ نّي، وَ مِ

نْت لَك! دْ أَذِ رسول الله r فقال: قَ
بَلٍ  جَ بْنِ  اذِ  عَ مُ و  أَخُ وَ  هُ وَ يّا،  رِ بَدْ انَ  كَ -وَ دّ  الْجَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ هُ  نُ ابْ هُ  اءَ جَ فَ

: بِيهِ َ الَ ألِ قَ - فَ هِ مّ ُ ألِ
نْك،  االً مِ رُ مَ ثَ ةَ أَكْ لِمَ ا فِي بَنِي سَ دّ على رسول الله r مقالته؟ فوالله مَ رُ لِمَ تَ
رّ  الْحَ وَ يحِ  الرّ فِي  وللخروج  لى  ما   ، بنىّ يَا   : الَ قَ ا!  دً أَحَ لُ  مِ تَحْ الَ  وَ جُ  رُ تَخْ الَ  وَ
فِي  إِنّي  وَ رِ  فَ َصْ األْ بَنِي  نْ  مِ ا  فً وْ خَ نُ  آمَ ا  مَ اللهِ،  وَ رِ؟  فَ َصْ األْ بَنِي  إلَى  ةِ  رَ سْ الْعُ وَ
ظَ  لَ أَغْ ! فَ ائِرِ وَ الِمٌ بِالدّ نَيّ عَ اللهِ يَا بُ ، إنّي وَ مْ وهُ زُ أَغْ مْ فَ يْهِ بُ إلَ هَ أَذْ بَى، فَ رْ لِي بِخُ نْزِ مَ
ولِ اللهِ r فيك  سُ لَى رَ لَنّ عَ نْزِ يَ اللهِ، لَ ! وَ اقُ هُ النّفَ نّ لَكِ اللهِ، وَ : الَ وَ الَ قَ ، فَ هُ هُ ابْنُ لَ
 . هُ مْ لّ كَ مْ يُ لَ هُ وَ نُ فَ ابْ رَ انْصَ ، فَ هُ هَ جْ ا وَ بَ بِهَ رَ هُ فَضَ لَ عَ نَعْ فَ رَ : فَ الَ قرآن يقرأونه. قَ
: يَا  ةَ لِمَ نْ بَنِي سَ هُ مِ عَ رٍ مَ نَفَ رٍ وَ خْ ارِ بْنِ صَ بّ الَ لِجَ قَ ، وَ هُ مَ وْ بّطُ قَ ثَ بِيثُ يُ لَ الْخَ عَ جَ وَ
 ، ادِ هَ ةً فِي الْجِ ادَ هَ رّ زَ وا فِي الْحَ جُ رُ : الَ تَخْ ولُ : يَقُ رّ وا فِي الْحَ نْفِرُ ، الَ تَ ةَ لِمَ بَنِي سَ
الَ  وا  قالُ {وَ  : فِيهِ  U اللهُ  لَ  نْزَ أَ فَ  .r اللهِ  ولِ  سُ بِرَ ا  افً جَ إِرْ وَ  ، قّ الْحَ فِي  ا  كّ شَ وَ
 .(٨١/٩-٨٢ (التوبة   { بُونَ سِ يَكْ كانُوا  بِما  زاءً  {جَ  : لِهِ وْ قَ إلَى   { رِّ الْحَ فِي  وا  نْفِرُ تَ

٢١٠  احتقب: أ احتمل (لسان العرب، جـ ١، ص ٣١٥).
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ا  إنّمَ هُ  نّ أَ كَ أَيْ   ، يَةَ اآلْ تِنِّي...}  فْ تَ ال  وَ لِي  نْ  ائْذَ ولُ  يَقُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ  : لَتْ نَزَ فِيهِ  وَ
ا  مَ ، فَ لِ بَاطِ رَ بِالْ ذّ ا تَعَ لِكَ بِهِ، إنّمَ يْسَ ذَ لَ ، وَ رِ فَ صْ َ اءِ بَنِي األْ نْ نِسَ ةَ مِ نَ تْ فِ ى الْ شَ يَخْ
 . هِ سِ نْ نَفْ هِ عَ سِ تِهِ بِنَفْ بَ غْ رَ ولِ اللهِ r وَ سُ نْ رَ هِ عَ فِ لّ ، بِتَخَ ثَرُ ةِ أَكْ نَ تْ فِ نْ الْ طَ فِيهِ مِ قَ سَ
إنّ   : ولُ يَقُ  (٤٩/٩ (التوبة   { ينَ بِالْكافِرِ ةٌ  يطَ حِ لَمُ مَ  نَّ هَ جَ إِنَّ  {وَ  :U اللهُ  ول  يَقُ
لْ لَك  مْ أَقُ لَ : أَ الَ قَ بِيهِ فَ هُ إلَى أَ نُ اءَ ابْ ةُ جَ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ ا نَزَ مّ لَ ائِهِ، فَ رَ نْ وَ نّمَ لَمِ هَ جَ
نّي يَا  تْ عَ كُ : اُسْ وهُ بُ ولُ أَ : يَقُ الَ ؟ قَ ونَ لِمُ سْ أهُ الْمُ رَ آنٌ يَقْ رْ لُ فِيك قُ نْزِ فَ يَ وْ هُ سَ إنّ

! دٍ مّ حَ نْ مُ يّ مِ لَ دّ عَ نْتَ أَشَ َ اللهِ ألَ ا! وَ بَدً ةٍ أَ افِعَ ك بِنَ عُ نْفَ اللهِ، الَ أَ ! وَ عُ كَ لُ
الَ  قَ ةٍ، فَ اجَ لَ حَ انُوا أَهْ كَ ، وَ ونَهُ لُ مِ تَحْ - يَسْ ةٌ بْعَ مْ سَ هُ - وَ ونَ اءُ بَكّ اءَ الْ جَ : وَ الَ قَ
 { عِ مْ نَ الدَّ مْ تَفِيضُ مِ هُ نُ يُ أَعْ ا وَ لَّوْ هِ تَوَ يْ لَ مْ عَ كُ لُ مِ دُ ما أَحْ ولُ اللهِ r: {الَ أَجِ سُ رَ
دْ  ، قَ يْرٍ مَ رِو بن عوف: سالم ابن عُ مْ نْ بَنِي عَ ةٌ مِ بْعَ مْ سَ هُ ةَ (التوبة ٩٢/٩). وَ يَ اآلْ
نْ بَنِي  مِ و، وَ رٍ مْ فَ فِيهِ عندنا، ومن بنى واقف هرمىّ ابن عَ تِالَ ا، الَ اخْ رً دَ بَدْ هِ شَ
رَ  ولَ اللهِ r أَمَ سُ لِكَ أَنّ رَ ذَ هِ، وَ ضِ رْ قَ بِعَ دّ وَ الّذِي تَصَ هُ ، وَ يْدٍ ةُ بْنُ زَ بَ لْ ةَ عُ ثَ ارِ حَ
ا  نْدِي مَ ا عِ ولَ اللهِ، مَ سُ : يَا رَ الَ قَ ةُ فَ بَ لْ اءَ عُ جَ ا، فَ ونَ بِهَ تُ أْ لَ النّاسُ يَ عَ جَ ةِ، فَ قَ دَ بِالصّ
تَك.  قَ دَ بِلَ اللهُ صَ دْ قَ ولُ اللهِ r: قَ سُ الَ رَ قَ . فَ الّ ي حِ ضِ رْ لْت عَ عَ جَ قُ بِهِ وَ دّ أَتَصَ
ةَ  لِمَ سَ بَنِي  نْ  مِ وَ  ، بٍ عْ كَ بْنُ  نِ  مَ حْ الرّ بْدُ  عَ يْلَى  لَ أَبُو  ارِ  النّجّ بْنِ  نِ  ازِ مَ بَنِي  نْ  مِ وَ
بَاضُ  رْ عِ يْمٍ  لَ سُ بَنِي  نْ  مِ وَ  ، رٍ خْ صَ بْنُ  ةُ  مَ لَ سَ يْقٍ  رَ زُ بَنِي  نْ  مِ وَ  ، بَةَ تْ عُ بْنُ  و  رُ مْ عَ
لٍ  فّ غَ مُ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ  : الُ قَ يُ وَ نَا.  عْ مِ سَ ا  مَ بَتُ  ثْ أَ ءِ  الَ ؤُ هَ وَ  . يّ مِ لَ السّ ةَ  يَ ارِ سَ بْنُ 
ا  لَمّ وَ  . ةَ نَ يْ زَ مُ نْ  مِ  ، نٍ رّ قَ مُ بَنُو  مْ  هُ  : الُ قَ يُ وَ  ، نِيّ زَ الْمُ فٍ  وْ عَ بْنُ  و  رُ مْ عَ وَ  ، نِيّ زَ الْمُ
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مْ  هُ لُ مِ يَحْ ا  مَ دُ  يَجِ الَ  هُ  نّ أَ مْ  هُ مَ لَ أَعْ وقد   r الله  رسول  نْدِ  عِ نْ  مِ ونَ  اءُ بَكّ الْ جَ  رَ خَ
بَا  يّ أَ رِ بْلِ النّضْ بِ بْنِ شِ عْ رِ بْنِ كَ يْ مَ ينَ بْنَ عُ قِيَ يَامِ ا، لَ رً هْ ونَ ظَ يدُ رِ ا يُ إِنّمَ يْهِ، وَ لَ عَ
ا؟  مَ يكُ بْكِ ا يَ مَ : وَ الَ قَ يَانِ فَ بْكِ ا يَ مَ هُ ، وَ نِيّ زَ ل الْمُ فّ غَ بْدَ اللهِ بْنَ مُ عَ ، وَ نِيّ ازِ يْلَى الْمَ لَ
يْسَ  لَ يْهِ، وَ لَ نَا عَ لُ مِ ا يَحْ هُ مَ نْدَ دْ عِ مْ نَجِ لَ نَا، فَ لَ مِ ولِ اللهِ r لِيَحْ سُ نَا إلَى رَ ئْ : جِ االَ قَ
 .r ِولِ الله سُ عَ رَ ةٌ مَ وَ زْ نَا غَ وتَ هُ أَنْ تَفُ رَ نُ نَكْ نَحْ ، وَ وجِ رُ لَى الْخُ نْفِقُ بِهِ عَ ا نُ نَا مَ نْدَ عِ
 ، رٍ تَمْ نْ  مِ يْنِ  اعَ صَ ا  مَ نْهُ مِ لٍ  جُ رَ لّ  كُ دَ  وّ زَ وَ  ، هُ الَ تَحَ ارْ فَ  ، هُ لَ ا  حً نَاضِ ا  مَ اهُ طَ أَعْ فَ
 ، يْنِ لَ جُ مْ رَ نْهُ لِبِ t مِ طّ بْدِ الْمُ بّاسُ بْنُ عَ لَ الْعَ مَ حَ ولِ اللهِ r. وَ سُ عَ رَ ا مَ جَ رَ خَ فَ

٢١١، يْشِ نْ الْجَ زَ مِ هّ انَ جَ دَ الّذِي كَ ، بَعْ ثَةً مْ ثَالَ نْهُ ان t مِ ثْمَ لَ عُ مَ حَ وَ
مْ  نْهُ مِ  ، بُوكَ تَ فِي   r بِيّ  النّ عَ  مَ ونَ  يرُ يَسِ ينَ  افِقِ نَ الْمُ نْ  مِ طٌ  هْ رَ انَ  كَ وَ وا:  الُ قَ
 ، امِتِ يْدِ بْنِ الصّ وَ سُ ابن سُ الَ الْجُ ، وَ فٍ وْ رِو بْنِ عَ مْ دُ بَنِي عَ ، أَحَ ابِتٍ ةُ بْنُ ثَ يعَ دِ وَ
 : الَ قَ . فَ بٍ اطِ ةُ بْنُ حَ بَ لَ ثَعْ ، وَ ةَ لِمَ لِيفٌ لِبَنِي سَ ، حَ عَ جَ نْ أَشْ رَ مِ يَ مْ ومخشي بْنُ حِ

؟ مْ هِ يْرِ تَالِ غَ قِ رِ كَ فَ صْ َ بُونَ قِتَالَ بَنِي األْ سَ تَحْ
يبًا  هِ تَرْ ولِ اللهِ r، وَ سُ ا بِرَ افً جَ ! إرْ بَالِ نِينَ فِي الْحِ رّ قَ ا مُ دً مْ غَ نّا بِكُ أَ اللهِ لَكَ وَ
ونًا،  بُطُ نَا  بَ عَ أَوْ ءِ  الَ ؤُ هَ نَا  اءَ رّ قُ   أَرَ لِي  ا  مَ  : ابِتٍ ثَ بْنُ  ةُ  يعَ دِ وَ الَ  قَ فَ  . نِينَ مِ ؤْ مُ لِلْ
مّ  جُ أُ وْ انَ زَ كَ ، وَ يْدٍ وَ قاء؟ وقال الجالس ابن سُ نَا ألسنة، وأجبننا عند اللّ بَ ذَ أَكْ وَ
لِ  ضْ لُ الْفَ أَهْ نَا وَ افُ رَ أَشْ نَا وَ تُ ادَ ا عمير يتيما فى حجره: هؤالء سَ هَ انَ ابْنُ كَ ، وَ يْرٍ مَ عُ
دِدْت أَنّي  اللهِ، لَوَ ! وَ يرِ مِ نْ الْحَ رّ مِ نُ شَ نَحْ ا لَ قً ادِ دٌ صَ مّ حَ انَ مُ ئِنْ كَ اللهِ، لَ نّا! وَ مِ

٢١١  الواقدي، املغازي، ٣، ٩٨٩-٩٩٤.
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لَ فِينَا  نْزِ نْ أَنْ يَ لِتُ مِ نْفَ نّا نَ أَ ةٍ وَ دَ لْ ةَ جَ ائَ نّا مِ لٍ مِ جُ لّ رَ بَ كُ رَ لَى أَنْ يُضْ ي عَ اضِ قَ أُ
دْ  مْ قَ إِنّهُ مَ فَ وْ كْ الْقَ رِ : أَدْ رٍ ارِ بْنِ يَاسِ مّ ولُ اللهِ r لِعَ سُ الَ رَ قَ ! فَ مْ تِكُ الَ قَ آنُ بِمَ رْ قُ الْ

ا! ذَ كَ ا وَ ذَ مْ كَ تُ لْ دْ قُ : بَلَى، قَ لْ قُ وا فَ رُ نْكَ إِنْ أَ وا، فَ الُ ا قَ مّ مْ عَ هُ لْ سَ وا، فَ قُ تَرَ احْ
الَ  قَ فَ  . هِ يْ إلَ ونَ  رُ تَذِ يَعْ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ ا  تَوْ أَ فَ  ، مْ لَهُ الَ  قَ فَ ارٌ  مّ عَ مْ  يْهِ إلَ بَ  هَ ذَ فَ
 r بِيّ  النّ ةِ  نَاقَ بِ  قَ بِحَ ذَ  أَخَ دْ  قَ وَ تِهِ،  نَاقَ لَى  عَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ وَ  ، ابِتٍ ثَ بْنُ  ةُ  يعَ دِ وَ
وضُ  نَخُ نّا  كُ ا  إنّمَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : ولُ يَقُ وَ  هُ وَ  ، ةَ ارَ جَ الْحِ انِ  فَ نْسِ تَ هُ  الَ جْ رِ وَ

 : لَ اللهُ U فِيهِ نْزَ أَ ولُ اللهِ r، فَ سُ هِ رَ يْ تَفِتْ إلَ لْ مْ يَ لَ ! وَ بُ عَ نَلْ وَ
كانُوا  مْ  نَّهُ {بِأَ لِهِ  وْ قَ إلَى   { بُ عَ نَلْ وَ وضُ  نَخُ ا  نَّ كُ إِنَّما  نَّ  ولُ يَقُ لَ مْ  تَهُ لْ أَ سَ ئِنْ  لَ {وَ

} (التوبة ٦٥/٩-٦٦).  ينَ مِ رِ جْ مُ
 - يرِ مِ نْ الْحَ رّ مِ نُ شَ نَحْ : لَ الَ ينَ قَ الَ -حِ ا قَ سِ مَ الَ لَى الْجُ رٌ عَ يْ مَ دّ عُ رَ وا: وَ الُ قَ
اءَ  جَ وَ  . اذِبُ الْكَ أَنْت  وَ قُ  ادِ الصّ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ وَ  ، ارِ مَ الْحِ نْ  مِ رّ  شَ أَنْت  فَ  : الَ قَ
هِ  بِيّ لَى نَ لَ اللهُ U عَ نْزَ أَ ئًا، فَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ الَ مِ ا قَ لَفَ مَ حَ بِيّ r فَ سُ إلَى النّ الَ الْجُ
 : لَتْ فِيهِ نَزَ } (التوبة ٧٤/٩) وَ رِ فْ ةَ الْكُ لِمَ وا كَ دْ قالُ قَ لَ وا وَ ا قالُ ونَ بِالله مَ لِفُ : {يَحْ فِيهِ
: الَ ةُ (التوبة ٧٤/٩). قَ يَ ...} اآلْ لِهِ نْ فَضْ هُ مِ ولُ سُ رَ مُ الله وَ ناهُ وا إِالَّ أَنْ أَغْ مُ ما نَقَ {وَ
ا  مّ لَ فَ ا،  تَاجً حْ مُ انَ  كَ وَ هِ،  مِ وْ قَ ضِ  بَعْ لَى  عَ ةِ  لِيّ اهِ الْجَ فِي  ةٌ  يَ دِ سِ  الَ لِلْجُ انَ  كَ وَ
 : رَ يَ مْ حِ بْنُ  مخشي  الَ  قَ وَ ا.  بِهَ نَى  تَغْ اسْ فَ هُ  لَ ا  هَ ذَ أَخَ ةَ  ينَ دِ الْمَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ مَ  دِ قَ
فِي  عنه  عفى  الذي  فكان  أبى،  مُ  اسْ وَ ي  مِ اسْ بِي  دَ  عَ قَ اللهِ  ولَ  سُ رَ يَا  اللهِ  وَ دْ  قَ
 - بْدُ اللهِ نِ أَوْ عَ مَ حْ اهُ رسول الله r عبد الرّ مّ سَ رَ -فَ يَ مْ ةِ مخشي بْنُ حِ يَ هِ اآلْ ذِ هَ
دْ  مْ يُوجَ لَ ةِ فَ امَ يَمَ مَ الْ تِلَ يَوْ قُ انِهِ، فَ كَ مَ بِمَ لَ عْ الَ يُ ا وَ يدً هِ تَلَ شَ قْ لَ اللهَ U أَنْ يُ أَ سَ وَ
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ينَ فِي  افِقِ نَ نْ الْمُ لّفَ مِ نْ تَخَ مّ انَ مِ هُ كَ : إنّ يْدٍ وَ سِ بْنُ سُ الَ الُ فِي الْجُ قَ يُ . وَ رٌ ثَ هُ أَ لَ
انَ  كَ وَ  ، تَهُ تَحْ رٍ  يْ مَ عُ مّ  أُ انَتْ  كَ وَ  ، وجِ رُ الْخُ نْ  عَ النّاسَ  بّطُ  ثَ يُ انَ  كَ فَ  ، بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ غَ
وَ  هُ وَ هُ  عَ مِ سَ فَ يْهِ،  إلَ نُ  سِ يُحْ وَ هُ  لُ فُ يَكْ انَ  كَ فَ  ، هُ لَ الَ  مَ الَ  وَ هِ  رِ جْ حِ فِي  ا  تِيمً يَ رٌ  يْ مَ عُ
: يَا  رٌ يْ مَ هُ عُ الَ لَ قَ ! فَ يرِ مِ نْ الْحَ رّ مِ نُ شَ نَحْ ا لَ قً ادِ دٌ صَ مّ حَ انَ مُ ئِنْ كَ اللهِ، لَ : وَ ولُ يَقُ
يّ أَنْ  لَ مْ عَ هُ زّ أَعَ ا، وَ ثَرً نْدِي أَ مْ عِ نَهُ سَ أَحْ ، وَ بّ النّاسِ إلَيّ نْت أَحَ دْ كُ ، قَ سُ الَ جُ
ئِنْ  لَ ، وَ نّكَ حَ ضَ تَفْ ا لَ تهَ رْ كَ ئِنْ ذَ ةً لَ الَ قَ لْت مَ دْ قُ قَ اللهِ، لَ ، وَ هُ هُ رَ ءٌ نَكْ يْ هِ شَ يْ لَ لَ عَ خُ يَدْ
ةَ  الَ قَ مَ  r بِيّ  لِلنّ رَ  كَ ذَ فَ  ! رَ خْ ُ األْ نْ  مِ يّ  لَ عَ نُ  وَ أَهْ ا  مَ اهُ دَ إِحْ وَ  ، نّ لِكَ هْ َ ألَ ا  تهَ تَمْ كَ
تِهِ  اجَ ةِ لِحَ قَ دَ نْ الصّ االً مِ سَ مَ الَ ى الْجُ طَ انَ رسول الله r قد أَعْ كَ ، وَ سِ الَ الْجُ
لَفَ بالله  حَ ، فَ يْرٌ مَ الَ عُ ا قَ مّ هُ عَ لَ أَ سَ سِ فَ الَ بِيّ r إلَى الْجُ ثَ النّ بَعَ ا، فَ يرً قِ انَ فَ كَ وَ
رٌ  اضِ حَ وَ  هُ وَ  - يدٍ عِ سَ بْنُ  رُ  يْ مَ عُ وَ  هُ -وَ الكاذب.  عمير  وأنّ   ، قطّ به  تكلّم  ما 
 ! ت بِهِ لّمْ ا تَكَ يَانَ مَ ولِك بَ سُ لَى رَ لْ عَ نْزِ ، أَ مّ : اللهُ ولُ وَ يَقُ هُ امَ وَ قَ بِيّ r فَ نْدَ النّ عِ
 : لِهِ وْ } إلَى قَ رِ فْ ةَ الْكُ لِمَ وا كَ دْ قالُ قَ لَ وا وَ ا قالُ ونَ بِالله مَ لِفُ هِ {يَحْ بِيّ لَى نَ لَ اللهُ عَ نْزَ أَ فَ
 .r ّبِي ا النّ اهَ طَ ةِ الّتِي أَعْ قَ دَ } (التوبة ٧٤/٩) لِلصّ لِهِ نْ فَضْ هُ مِ ولُ سُ رَ مُ الله وَ ناهُ {أَغْ
الَ  قَ ا  مَ لْت  قُ دْ  قَ لَ اللهِ  وَ  ! ةَ بَ التّوْ يّ  لَ عَ ضَ  رَ عَ دْ  قَ اللهُ   ! عْ مَ اسْ  : سُ الَ الْجُ الَ  قَ فَ
هُ إلَى  نَعُ انَ يَصْ رٍ كَ يْ نْ خَ نِعْ عَ تَ مْ يَمْ لَ هُ وَ تُ بَ نَتْ تَوْ سُ حَ بِهِ وَ نْ فَ بِذَ تَرَ ا اعْ لَمّ ! وَ رٌ يْ مَ عُ

٢١٢. هُ تُ بَ هْ تَوْ تْ بَ فَ رِ دْ عُ ا قَ مّ لِك مِ انَ ذَ كَ ، فَ يدٍ عِ رِ ابن سَ يْ مَ عُ
٢١٢  الواقدي، املغازي، ٣، ١٠٠٣-١٠٠٥.
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بُوكَ ةِ تَ وَ زْ آنِ فِي غَ رْ نْ الْقُ لَ مِ ا نَزَ رُ مَ ذِكْ
الله  بِيلِ  سَ فِي  وا  انْفِرُ مُ  لَكُ قِيلَ  إِذا  مْ  لَكُ ا  مَ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا   :U هُ  لُ وْ قَ
دٍ  هْ جَ يدٍ وَ دِ رّ شَ ا رسول الله r في حَ زَ وا: غَ الُ ةُ (التوبة ٣٨/٩). قَ يَ ...} اآلْ مْ تُ لْ اقَ اثَّ
تْ  فَ شَ كَ فَ النّاسُ  أَ  بْطَ أَ فَ  ، لُ الَ الظّ يَتْ  هِ تُ اشْ وَ ارُ  الثّمَ ابَتْ  طَ ينَ  حِ وَ  ، النّاسِ نْ  مِ

. مْ نْهُ قَ مِ نْ نَافَ اقَ مَ نِفَ مْ وَ انَهُ غَ تْ أَضْ بْدَ أَ ا، وَ تُورً سْ انَ مَ ا كَ » مَ ةٌ اءَ مْ «بَرَ نْهُ مِ
عَ  مَ وا  جُ رُ تَخْ إالّ   (٣٩/٩ (التوبة   { لِيماً أَ ذاباً  عَ مْ  بْكُ ذِّ عَ يُ وا  نْفِرُ تَ {إِالَّ   : ولُ يَقُ
ةُ (التوبة  يَ اآلْ  {... رابِ عْ َ األْ نَ  مِ مْ  لَهُ وْ حَ نْ  مَ وَ ةِ  ينَ دِ الْمَ لِ  هْ َ ألِ كانَ  ا  {مَ  ،r بِيّ  النّ

.(١٢٠/٩

 ، مْ هُ مَ وْ قَ ونَ  هُ قّ فَ يُ وِ  بَدْ الْ إلَى  وا  جُ رَ خَ  r بِيّ  النّ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ مٌ  وْ قَ انَ  كَ  : الَ قَ
كَ  لَ وا: هَ الُ قَ ادِي. وَ بَوَ دٍ فِي الْ مّ حَ ابِ مُ حَ نْ أَصْ دْ بَقِيَ نَاسٌ مِ : قَ ونَ افِقُ نَ الَ الْمُ قَ فَ
} (التوبة ١٢٢/٩). ةً افَّ وا كَ نْفِرُ نُونَ لِيَ مِ ؤْ ما كانَ الْمُ : {وَ لَتْ نَزَ ادِي! فَ بَوَ ابُ الْ حَ أَصْ
الخفاف:  ويقال:  نشاط،  وغير  نشاطا  يقول:   { ثِقاالً وَ فافاً  خِ وا  {انْفِرُ
الله}  بِيلِ  سَ فِي  مْ  كُ سِ نْفُ أَ وَ مْ  والِكُ مْ بِأَ وا  دُ جاهِ {وَ الكهول،  والثّقال:  الشباب، 
وا، اتِلُ : قَ ولُ وا، يَقُ دُ اهِ جَ ، وَ مْ كُ وِ زْ مْ فِي غَ الَكُ وَ وا أَمْ قُ نْفِ : أَ ولُ (التوبة ٤١/٩) يَقُ

نا  عْ تَطَ وِ اسْ ونَ بِالله لَ لِفُ يَحْ سَ ، {وَ ةً لَ يْ ينَ لَ رِ شْ } عِ ةُ قَّ مُ الشُّ يْهِ لَ تْ عَ دَ نْ بَعُ لكِ {وَ
 ، يبَةً رِ قَ ةً  نِيمَ غَ  : ولُ يَقُ  { يباً رِ قَ ضاً  رَ عَ كانَ  وْ  {لَ ينَ  افِقِ نَ الْمُ نِي  يَعْ  { مْ كُ عَ مَ نا  جْ رَ لَخَ
وا  لُ عَ جَ بُوكَ  تَ إلَى   r بِيّ  النّ جَ  رَ خَ ينَ  حِ نِي  يَعْ  { وكَ بَعُ تَّ الَ داً  قاصِ راً  فَ سَ {وَ
الله  {وَ ةِ،  رَ خِ اآلْ فِي  نِي  يَعْ  { مْ هُ سَ نْفُ أَ ونَ  لِكُ هْ {يُ  ، ضِ رَ الْمَ وَ ةِ  رَ سْ بِالْعُ ونَ  رُ تَذِ يَعْ
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بَلُ  قْ بِيّ r يَ انَ النّ كَ . وَ اءُ حّ اءُ أَصِ يَ وِ مْ أَقْ نّهُ } (التوبة ٤٢/٩) أَ بُونَ مْ لَكاذِ مُ إِنَّهُ لَ يَعْ
. مْ نُ لَهُ ذَ أْ يَ مْ وَ هُ رَ ذْ عُ

وا}  قُ دَ ينَ صَ يَّنَ لَكَ الَّذِ بَ تَ تَّى يَ مْ حَ نْتَ لَهُ نْكَ لِمَ أَذِ ا الله عَ فَ الَ اللهُ U: {عَ قَ
. اذِبٌ وَ كَ نْ هُ مَ قٌ وَ ادِ وَ صَ نْ هُ } (التوبة ٤٣/٩) مَ مَ لَ تَعْ رِ {وَ فَ مْ بِالسّ هُ وَ بْلُ تّى تَ حَ

فَ  صَ وَ  (٤٤/٩ (التوبة   { رِ خِ اآلْ مِ  يَوْ الْ وَ بِالله  نُونَ  مِ ؤْ يُ ينَ  الَّذِ نُكَ  ذِ أْ تَ يَسْ {الَ 
مْ فِي تلك الغزوة، وكانت تسمى غزوة العسرة. الَهُ وَ وا أَمْ قُ نْفَ ينَ أَ نِينَ الّذِ مِ ؤْ الْمُ

. ينَ افِقِ نَ نِي الْمُ نُونَ بِالله} (التوبة ٤٥/٩) يَعْ مِ ؤْ ينَ الَ يُ نُكَ الَّذِ ذِ أْ تَ {إِنَّما يَسْ
ك إلَى  وجِ رُ بْلِ خُ نْ قَ } مِ بْلُ نْ قَ ةَ مِ نَ تْ فِ ا الْ وُ دِ ابْتَغَ قَ : {لَ الَ قَ ينَ فَ افِقِ نَ رَ الْمُ كَ مّ ذَ ثُ
بَاعِ  اتّ ورِك وَ هُ } (التوبة ٤٨/٩) لِظُ ونَ هُ مْ كارِ هُ ، {وَ دُ مّ حَ رِك يَا مُ ورِ أَمْ هُ ظُ بُوكَ وَ تَ

. ينَ لِمِ سْ نْ الْمُ بَعَك مِ نْ اتّ مَ
انَ  كَ ، وَ يْسٍ دّ بْنِ قَ هِ فِي الجَ ذِ لَتْ هَ تِنِّي} نَزَ فْ ال تَ نْ لِي وَ ولُ ائْذَ نْ يَقُ مْ مَ نْهُ مِ {وَ
اءِ،  بِالنّسَ بًا  جَ عْ مُ الً  جُ رَ انَ  كَ وَ  ، رِ هْ الظّ فِي  ةً  دّ عُ مْ  هُ دّ أَعَ وَ  ، االً مَ ةَ  لِمَ سَ بَنِي  رَ  ثَ أَكْ
بَنَاتِ  نْ  مِ تَقِبَ  تَحْ أَنْ  ى  سَ عَ األصفر؟  بني  تغزو  أال   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ
نّي،  اءِ مِ بَ بِالنّسَ جَ دٌ أَعْ يْسَ أَحَ هُ لَ نّ مِي أَ وْ لِمَ قَ دْ عَ ، قَ دُ مّ حَ : يَا مُ الَ قَ . فَ رِ فَ صْ َ األْ
هِ  فِ لّ وا} (التوبة ٤٩/٩) لِتَخَ طُ قَ ةِ سَ نَ تْ فِ ولُ اللهُ U: {أَال فِي الْ ! يَقُ نّ تِنّي بِهِ فْ الَ تَ فَ

.r ِولِ الله سُ نْ رَ عَ
وا  فُ لّ تَخَ ينَ  الّذِ  ، ةً مَ الَ سَ وَ ةً  نِيمَ غَ  : ولُ يَقُ  { مْ هُ ؤْ تَسُ ةٌ  نَ سَ حَ بْكَ  تُصِ {إِنْ 
نا  رَ أَمْ نا  ذْ أَخَ دْ  قَ وا  ولُ {يَقُ  ، ةُ دّ الشّ وَ ءُ  بَالَ الْ  { ةٌ يبَ صِ مُ بْكَ  تُصِ إِنْ  {وَ نُوك،  ذَ أْ تَ اسْ وَ

} (التوبة ٥٠/٩). بْلُ نْ قَ مِ
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فِي  انَ  كَ ا  مَ إالّ   : ولُ يَقُ  (٥١/٩ لَنا} (التوبة  الله  تَبَ  كَ ا  مَ إِالَّ  يبَنا  يُصِ لَنْ  لْ  {قُ
. تَابِ مّ الْكِ أُ

أَوْ  ةَ  نِيمَ الْغَ  (٥٢/٩ (التوبة   { يْنِ يَ نَ سْ الْحُ   دَ إِحْ إِالَّ  بِنا  ونَ  بَّصُ تَرَ لْ  هَ لْ  {قُ
. ةَ ادَ هَ الشّ

نْ  الٌ مِ جَ انَ رِ } (التوبة ٥٣/٩) كَ مْ نْكُ بَّلَ مِ قَ تَ هاً لَنْ يُ رْ وْ كَ عاً أَ وْ وا طَ قُ نْفِ لْ أَ {قُ
 ،r بِيّ  النّ غَ  لُ بْ لِيَ النّاسُ  مْ  آهُ رَ ا  إذَ ةَ  قَ فَ النّ يُظهرون  ل  وْ الطَّ ذِي  نْ  مِ ينَ  افِقِ نَ الْمُ

. تْلَ قَ مْ الْ هِ سِ نْفُ نْ أَ لِكَ عَ أُونَ بِذَ رَ يَدْ وَ
إلَى   (٥٤/٩ } (التوبة  مْ هُ قاتُ نَفَ مْ  نْهُ مِ بَلَ  قْ تُ أَنْ  مْ  هُ نَعَ مَ ما  {وَ الَى:  تَعَ اللهُ  ولُ  يَقُ
 : ولُ نْيا} (التوبة ٥٥/٩) يَقُ ياةِ الدُّ مْ بِها فِي الْحَ بَهُ ذِّ عَ يدُ الله لِيُ رِ لِهِ U: {إِنَّما يُ وْ قَ
. اءٌ يَ وَ رِ ا هُ إِنّمَ وا فَ قُ نْفَ ا أَ مَ ، وَ اقٍ لَى نِفَ وهُ عَ لُ ا أَكَ نْهَ وا مِ لُ ا أَكَ نّ مَ َ ةً ألِ نَ يّ مْ بَ يْهِ لَ ونُ عَ يَكُ

ونَ  اؤُ بَكّ الْ مْ  هُ وَ  (٩٢/٩ (التوبة   { مْ هُ لَ مِ لِتَحْ كَ  تَوْ أَ ا  مَ إِذا  ينَ  الَّذِ لَى  عَ ال  {وَ
ةَ  نَمَ غَ بْنُ  ةُ  بَ لَ ثَعْ وَ  ، نِيّ ازِ الْمَ رٍ  خْ صَ بْنُ  ةُ  مَ لَ سَ وَ  ، نِيّ ازِ الْمَ يْلَى  لَ أَبُو   ، ةٌ بْعَ سَ مْ  هُ وَ
بَنِي  نْ  مِ يّ  مِ لَ السّ ةَ  يَ ارِ سَ بْنُ  بَاضُ  رْ الْعِ وَ  ، ثِيّ ارِ الْحَ يْدٍ  زَ بْنُ  ةُ  بَ لْ عُ وَ  ، يّ مِ لَ سْ َ األْ

 ، يّ رِ مْ رٍ الْعَ يْ مَ الِمُ بْنُ عُ سَ ، وَ نِيّ زَ رٍو الْمُ مْ بْدُ اللهِ بْنُ عَ عَ ، وَ يْمٍ لَ سُ
دّ  الْجَ اءِ،  النّسَ عَ  مَ نِي  يَعْ  (٩٣/٩ (التوبة   { والِفِ الْخَ عَ  مَ ونُوا  يَكُ نْ  بِأَ وا  ضُ {رَ

بْنُ قيس.
نْ  مِ الٌ  جَ رِ انَ  كَ  (١٠١/٩ (التوبة   { ونَ نافِقُ مُ رابِ  عْ َ األْ نَ  مِ مْ  لَكُ وْ حَ نْ  مِمَّ {وَ
مْ  ونَهُ رُ يُ بِيّ r وَ ابَ النّ حَ ونَ أَصْ ضُ رْ هُ يُ عَ هُ مَ مُ وْ قَ نٍ وَ صْ ةُ بْنُ حِ نَ يْ يَ مْ عُ نْهُ بِ مِ رَ الْعَ

. مْ هُ مَ وْ ونَ قَ ضُ رْ يُ مْ وَ هُ عَ مْ مَ نّهُ أَ
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لّى  ن صَ } (التوبة ١٠٠/٩) مَ نْصارِ َ األْ ينَ وَ رِ هاجِ نَ الْمُ لُونَ مِ وَّ َ ونَ األْ ابِقُ السَّ {وَ
٢١٣. يْنِ تَ لَ بْ قِ الْ

ينَ  افِقِ نَ نْ الْمُ نَاسٌ مِ رَ بِهِ أُ كَ يقِ مَ رِ ضِ الطّ ولُ اللهِ r بِبَعْ سُ انَ رَ ا كَ وا: لَمّ الُ قَ
ةَ  بَ قَ ولُ اللهِ r تِلْكَ الْعَ سُ غَ رَ ا بَلَ مّ لَ . فَ يقِ رِ ةٍ فِي الطّ بَ قَ نْ عَ وهُ مِ حُ رَ وا أَنْ يَطْ رُ ائْتَمَ وَ
وا  كُ لُ : اُسْ الَ لِلنّاسِ قَ ، فَ مْ هُ بَرَ ولُ اللهِ r خَ سُ بِرَ رَ خْ أُ هُ فَ عَ ا مَ وهَ كُ لُ وا أَنْ يَسْ ادُ أَرَ
كَ  لَ سَ وَ ادِي  الْوَ نَ  بَطْ النّاسُ  كَ  لَ سَ فَ  ! عُ سَ أَوْ وَ مْ  لَكُ لُ  هَ أَسْ هُ  إِنّ فَ ادِي،  الْوَ نَ  بَطْ
رَ  أَمَ ا، وَ هَ ودُ ةِ يَقُ اقَ امِ النّ مَ ذَ بِزِ أْخُ رٍ أَنْ يَ ارَ بْنَ يَاسِ مّ رَ عَ أَمَ ، وَ بَةَ قَ ولُ اللهِ r الْعَ سُ رَ
إذْ  ةِ  بَ قَ الْعَ فِي  يرُ  يَسِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ نَا  يْ بَ فَ  . هِ فِ لْ خَ نْ  مِ وقُ  يَسُ انِ  يَمَ الْ بْنَ  ةَ  يْفَ ذَ حُ
 ، مْ هُ دّ ةَ أَنْ يَرُ يْفَ ذَ رَ حُ أَمَ ولُ اللهِ r وَ سُ بَ رَ ضِ غَ ، فَ هُ وْ شَ دْ غَ مِ قَ وْ سّ الْقَ عَ حِ مِ سَ
وهَ  جُ وُ بُ  رِ يَضْ لَ  عَ جَ فَ  ،r اللهِ  ولِ  سُ رَ بَ  ضَ غَ ا  أَوْ رَ دْ  قَ وَ مْ  يْهِ إلَ ةُ  يْفَ ذَ حُ عَ  جَ رَ فَ

. هِ نٍ فِي يَدِ جَ حْ مْ بِمِ لِهِ احِ وَ رَ
ةِ  بَ قَ نْ الْعَ وا مِ طّ انْحَ ، فَ مْ هِ رِ كْ لَى مَ لِعَ عَ طْ مُ أَنّ رسول الله r قد أُ وْ نّ الْقَ ظَ وَ
اقَ  سَ تّى أَتَى رسول الله r فَ ةُ حَ يْفَ ذَ بَلَ حُ أَقْ ، وَ وا النّاسَ الَطُ تّى خَ ينَ حَ عِ رِ سْ مُ
يَا   :r بِيّ  النّ الَ  قَ فَ  ، النّاسُ لَ  نَزَ ةِ  بَ قَ الْعَ نْ  مِ  r الله  رسول  خرج  ا  مّ لَ فَ  . بِهِ
 ، اللهِ ولَ  سُ رَ يَا   : الَ قَ ؟  تهمْ دْ دَ رَ ينَ  الّذِ بِ  كْ الرّ نْ  مِ ا  دً أَحَ فْت  رَ عَ لْ  هَ  ، ةُ يْفَ ذَ حُ
لِ  أَجْ نْ  مِ مْ  هُ رْ بْصِ أُ مْ  لَ فَ ينَ  ثّمِ لَ تَ مُ مُ  وْ الْقَ انَ  كَ وَ  ، نٍ الَ فُ وَ نٍ  الَ فُ ةَ  لَ احِ رَ فْت  رَ عَ

... يْلِ اللّ ةِ  مَ لْ ظُ
٢١٣  الواقدي، املغازي، ٣، ١٠٢٢-١٠٢٥.
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يدٍ  عِ نِ بْنِ أَبِي سَ مَ حْ بْدِ الرّ بَيْحِ بْنِ عَ نْ رُ ، عَ دٍ مّ حَ وبُ بْنُ مُ قُ ثَنِي يَعْ دّ : حَ الَ قَ
 r بِيّ  بِالنّ وا  ادُ أَرَ ينَ  الّذِ ةِ  بَ قَ الْعَ لُ  أَهْ انَ  كَ  : الَ قَ هِ،  دّ جَ نْ  عَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، يّ رِ دْ الْخُ

. ا اللهُ مَ هُ مَ حِ ارٍ رَ مّ عَ ةَ وَ يْفَ ذَ ولُ اللهِ r لِحُ سُ مْ رَ اهُ مّ دْ سَ ، قَ الً جُ رَ رَ شَ ةَ عَ ثَ ثَالَ
الرحمن  عبد  عن  الحصين،  بن  داود  عن  حبيبة،  أبي  ابن  ثَنِي  دّ حَ  : الَ قَ
نْ  مِ لٌ  جُ رَ وَ رٍ  يَاسِ بْنُ  ارُ  مّ عَ عَ  نَازَ تَ  : الَ قَ  ، بِيهِ أَ نْ  عَ  ، اللهِ بْدِ  عَ بْنِ  ابِرِ  جَ ابن 
الَ  قَ بَابِ  السّ فِي  ا  ارً مّ عَ و  لُ يَعْ لُ  جُ الرّ ادَ  كَ ا  مّ لَ فَ بّا،  تَ اسْ فَ ءٍ  يْ شَ فِي  ينَ  لِمِ سْ الْمُ
مْ  كُ مِ لْ نْ عِ نِي عَ بِرْ : أَخْ الَ . قَ مُ لَ : اللهُ أَعْ الَ بَةِ؟ قَ قَ ابُ الْعَ حَ انَ أَصْ مْ كَ : كَ ارٌ مّ عَ
ا  إِنّمَ وَ  ! هُ نْ عَ لَك  أَ سَ ا  مَ بِك  احِ لِصَ بَيّنِ   : رَ ضَ حَ نْ  مَ الَ  قَ فَ  ، لُ جُ الرّ تَ  كَ سَ فَ  ! مْ بِهِ
لَى  مُ عَ وْ بَلَ الْقَ قْ أَ ، وَ ثَهُ دّ نْ يُحَ لُ أَ جُ هَ الرّ رِ كَ ، فَ مْ يْهِ لَ فِيَ عَ دْ خَ ئًا قَ يْ ارٌ شَ مّ يدُ عَ رِ يُ

. الً جُ رَ رَ شَ ةَ عَ بَعَ رْ انُوا أَ مْ كَ نّهُ ثُ أَ دّ نّا نَتَحَ : كُ لُ جُ الَ الرّ قَ لِ فَ جُ الرّ
: لُ جُ الَ الرّ قَ ! فَ الً جُ رَ رَ شَ ةَ عَ سَ مْ مْ خَ هُ مْ فَ نْهُ نْت مِ إِنّك إنْ كُ : فَ ارٌ مّ الَ عَ قَ

ا،  دً أَحَ يْت  مّ سَ ا  مَ اللهِ  وَ  : ارٌ مّ عَ الَ  قَ فَ نِي!  حَ ضَ تَفْ أَنْ  اللهُ  ك  رَ كّ أَذَ  ، الً هْ مَ
ولرسوله   لله  بٌ  رْ حَ مْ  نْهُ مِ رَ  شَ عَ نَا  اثْ  ، الً جُ رَ رَ  شَ عَ ةَ  سَ مْ الْخَ أَنّ  دُ  هَ أَشْ نّي  لَكِ وَ
مُ  لَهُ مْ وَ هُ تُ رَ ذِ عْ ينَ مَ الِمِ عُ الظَّ نْفَ مَ الَ يَ ، يَوْ ادُ هَ شْ َ ومُ األْ مَ يَقُ يَوْ نْيَا، وَ اةِ الدّ يَ {فِي الْحَ

} (غافر ٥١/٤٠-٥٢)٢١٤ ارِ وءُ الدَّ مْ سُ لَهُ ةُ وَ نَ عْ اللَّ
بَلَ  أَقْ  : الَ قَ  ، انَ ومَ رُ بْنِ  يدُ  يَزِ نْ  عَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  يدِ  مِ الْحَ بْدُ  عَ ثَنِي  دّ حَ  : الَ قَ
دِ  جِ سْ مَ ابُ  حَ أَصْ هُ  اءَ جَ انَ  كَ دْ  قَ وَ  ،٢١٥ انٍ أَوَ بِذِي  لَ  نَزَ تّى  حَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ

٢١٤  الواقدي، املغازي، ٣، ١٠٤٢-١٠٤٥.
٢١٥  ذو أوان: موضع عىل ساعة من املدينة (وفاء الوفا، جـ ٢، ص ٢٥٠).
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، وثعلبة ابن حاطب، وخذام  يْرٍ شَ تّبُ بْنُ قُ عَ : مُ مْ نْهُ رٍ مِ ةَ نَفَ سَ مْ وا خَ اءُ ، جَ ارِ رَ الضّ
وا: يَا  الُ قَ . فَ ثِ ارِ بْدُ الله بن نبتل ابن الْحَ عَ ، وَ رِ عَ زْ َ ةَ بْنُ األْ بِيبَ أَبُو حَ ، وَ الِدٍ بْنُ خَ
ةِ  لّ قِ الْ لِذِي  ا  دً جِ سْ مَ نَا  يْ نَ بَ دْ  قَ إنّا  ابِنَا،  حَ أَصْ نْ  مِ نَا  فَ لْ خَ نْ  مَ لُ  سُ رُ إنّا  اللهِ،  ولَ  سُ رَ
يَ بِنَا  لّ تُصَ نَا فَ تِيَ أْ بّ أَنْ تَ نُ نُحِ نَحْ اتِيَةِ، وَ ةِ الشّ لَ يْ اللّ ةِ، وَ يرَ طِ ةِ الْمَ لَ يْ اللّ ةِ، وَ اجَ الْحَ وَ
نَاحِ  جَ لَى  عَ إنّي   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  . بُوكَ تَ إلَى  زُ  هّ تَجَ يَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ وَ  ! فِيهِ
لَ  نَزَ ا  مّ لَ فَ  . فِيهِ مْ  بِكُ نَا  يْ لّ صَ فَ مْ  نَاكُ يْ تَ أَ اللهُ  اءَ  شَ إنْ  نَا  مْ دِ قَ وْ  لَ وَ  ، لٍ غْ شُ الِ  حَ وَ رٍ  فَ سَ
اءِ،  مَ السّ نْ  مِ لِهِ  أَهْ رُ  بَ خَ وَ هُ  بَرُ خَ اهُ  تَ أَ بُوكَ  تَ نْ  مِ ا  عً اجِ رَ انٍ  أَوَ بِذِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ
هُ  إِنّ فَ فِيهِ،  نَا  نْدَ عِ ثُ  دّ تَحَ يَ فَ  ٢١٦ رٍ امِ عَ أَبُو  تِينَا  أْ يَ  : مْ نَهُ يْ بَ وا  الُ قَ  ، هُ نَوْ بَ ا  إنّمَ انُوا  كَ وَ
رِو بن عوف، إنما أصحاب رسول الله  مْ دَ بَنِي عَ جِ سْ يعُ آتِيَ مَ تَطِ : الَ أَسْ ولُ يَقُ
 { هُ ولَ سُ رَ وَ الله  بَ  حارَ نْ  لِمَ صاداً  إِرْ {وَ الَى:  تَعَ اللهُ  ولُ  يَقُ  . مْ هِ ارِ بْصَ بِأَ يلحوننا 
 ، نِيّ الَ جْ يّ الْعَ دِ مَ بْنَ عَ اصِ ولُ اللهِ r عَ سُ ا رَ عَ دَ . فَ رٍ امِ بَا عَ نِي أَ (التوبة ١٠٧/٩) يَعْ
هُ  لُ أَهْ الِمِ  الظّ دِ  جِ سْ الْمَ ا  ذَ هَ إلَى  ا  لِقَ انْطَ  : الَ قَ فَ  ، يّ الِمِ السّ مِ  شَ خْ الدّ بْنَ  الِكَ  مَ وَ

قاه!...٢١٧ اهُ ثم حرّ مَ دِ اهْ فَ
 r النبىّ  مع  تبوك  إلى  ز  نتجهّ كنّا   : ولُ يَقُ بِرُ  يُخْ يّ  دِ عَ بْنُ  مُ  اصِ عَ انَ  كَ وَ
 ، ارِ رَ الضّ دِ  جِ سْ مَ لَى  عَ يْنِ  ائِمَ قَ بٍ  اطِ حَ بْنَ  ةَ  بَ لَ ثَعْ وَ  ، تَلٍ بْ نَ بْنَ  اللهِ  بْدَ  عَ أَيْت  رَ فَ
دْ  قَ  r الله  رسول  أن   ، مُ اصِ عَ يَا   : االَ قَ فَ  ، نْهُ مِ ا  غَ رَ فَ دْ  قَ ابًا  يزَ مِ انِ  لِحَ يُصْ ا  مَ هُ وَ
دَ  جِ سْ ا الْمَ ذَ ا بَنَى هَ اللهِ، مَ ي: وَ سِ لْت فِي نَفْ قُ . فَ عَ جَ ا رَ يَ فِيهِ إذَ لّ نَا أَنْ يُصَ دَ عَ وَ

٢١٦  أ أبو عامر الراهب الفاسق.
٢١٧  الواقدي، املغازي، ٣، ١٠٤٥-١٠٤٦.
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ارِ  دَ نْ  مِ جَ  رِ خْ أُ وَ  ، رِ عَ زْ َ األْ بْنُ  ةَ  بِيبَ حَ بُو  أَ هُ  سَ أَسّ  ، اقِ بِالنّفَ وفٌ  رُ عْ مَ نَافِقٌ  مُ إالّ 
بَنَى  ي  الّذِ دُ  جِ سْ الْمَ وَ  ، رِ النّفَ ءِ  الَ ؤُ هَ فِي  ابِتٍ  ثَ بْنُ  ةُ  يعَ دِ وَ وَ  ، الِدٍ خَ بْنِ  امِ  ذَ خِ
نْ  مِ نَا  عْ جَ رَ ا  مَ فوالله  البيت،  به  يؤمّ   u يلُ  بْرِ جِ هُ  سُ سّ ؤَ يُ هِ  بِيَدِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ
 : فِيهِ انُوا  أَعَ وَ ائِهِ  بِنَ فِي  وا  عُ مَ جَ ينَ  الّذِ لِهِ  أَهْ مّ  ذَ وَ هِ،  مّ بِذَ آنُ  رْ قُ الْ لَ  نَزَ تّى  حَ نَا  رِ فَ سَ
} (التوبة  ينَ رِ هِّ طَّ بُّ الْمُ لِهِ {يُحِ وْ } إلَى قَ راً فْ كُ راراً وَ داً ضِ جِ سْ وا مَ ذُ ينَ اتَّخَ الَّذِ {وَ

. اءِ ونَ بِالْمَ نْجُ تَ انُوا يَسْ وا: كَ الُ ١٠٧/٩-١٠٨). قَ

بَنِي  دَ  جِ سْ مَ نِي  يَعْ  : الَ قَ  (١٠٨/٩ (التوبة   {و التَّقْ لَى  عَ سَ  أُسِّ دٌ  جِ سْ {لَمَ
٢١٨. ةِ ينَ دِ بِيّ r بِالْمَ دَ النّ جِ سْ نَى مَ : عَ الُ قَ يُ ، وَ بَاءَ فٍ بِقُ وْ رِو بْنِ عَ مْ عَ

نْ  مِ افِالً  قَ هَ  جّ تَوَ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ أَنّ  نِي  غَ بَلَ ا  لَمّ  : الِكٍ مَ بْنُ  بُ  عْ كَ الَ  قَ وا:  الُ قَ
طِ  خَ سَ نْ  مِ جُ  رُ أَخْ ا  اذَ بِمَ  : ولُ أَقُ وَ بَ  ذِ الْكَ رُ  كّ تَذَ أَ لْت  عَ جَ فَ بَثّي  نِي  رَ ضَ حَ بُوكَ  تَ
ا  بّمَ تّى رُ لِي، حَ نْ أَهْ أْيٍ مِ لّ ذِي رَ لِكَ كُ لَى ذَ ينُ عَ تَعِ أَسْ ا؟ وَ دً ولِ اللهِ r غَ سُ رَ
دْ  ولَ اللهِ r قَ سُ ا قِيلَ إنّ رَ مّ لَ يْهِ، فَ يحُ إلَ تَرِ ءٌ أَسْ يْ تِيَنِي شَ أْ اءَ أَنْ يَ جَ مِ رَ ادِ خَ ته لِلْ رْ كَ ذَ
عْت  مَ أَجْ ، فَ قِ دْ هُ إالّ بِالصّ نْ و مِ فْت أَنّي الَ أَنْجُ رَ عَ ، وَ لُ بَاطِ نّي الْ احَ عَ ا، زَ مً ادِ لّ قَ أَظَ
دِ  جِ سْ أَ بِالْمَ رٍ بَدَ فَ نْ سَ مَ مِ دِ ا قَ انَ إذَ كَ بّحَ رسول الله r المدينة، وَ صَ . وَ هُ قَ دُ أَنْ أَصْ
وا  لُ عَ جَ ونَ فَ فُ لّ خَ هُ الْمُ اءَ لِكَ جَ لَ ذَ عَ ا فَ مّ لَ ، فَ فركع فيه ركعتين ثم جالس لِلنّاسِ
ولُ  سُ رَ مْ  نْهُ مِ بِلَ  قَ فَ  ، الً جُ رَ انِينَ  ثَمَ وَ ةً  عَ بِضْ انُوا  كَ وَ  ، هُ لَ ونَ  لِفُ يَحْ وَ هِ  يْ إلَ ونَ  رُ تَذِ يَعْ

الَى... مْ إلَى اللهِ تَعَ هُ ائِرَ رَ لُ سَ يَكِ ، وَ مْ انَهُ أَيْمَ مْ وَ تَهُ نِيَ الَ اللهِ r عَ
٢١٨  الواقدي، املغازي، ٣، ١٠٤٨.
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بَتِي  تَوْ إِنّ  فَ  ، قِ دْ بِالصّ انِي  أَنْجَ  U اللهَ  إنّ  اللهِ  ولَ  سُ رَ يَا  لْت:  قُ  : بٌ عْ كَ الَ  قَ
نْ  ا مِ دً مُ أَحَ لَ ا أَعْ اللهِ، مَ : وَ بٌ عْ الَ كَ يِيت. قَ ا حَ ا مَ قً دْ ثَ إالّ صِ دّ إلَى اللهِ أَالّ أُحَ
ا  مّ مِ لَ  أَفْضَ  r اللهِ  ولِ  سُ لِرَ رْت  كَ ذَ نْذُ  مُ يثِ  دِ الْحَ قِ  دْ صِ فِي  اللهُ  هُ  أَبْالَ النّاسِ 
مِي  ولِ اللهِ r إلَى يَوْ سُ لِكَ لِرَ رْت ذَ كَ نْذُ ذَ ةٍ مُ بَ ذْ نْ كِ ت مِ دْ مّ ا تَعَ اللهِ مَ نِي، وَ أَبْالَ
 : يّ اقِدِ الَ الْوَ : -قَ بٌ عْ الَ كَ قَ . وَ ا بَقِيَ نِي اللهُ U فِيمَ ظَ فَ و أَنْ يَحْ جُ رْ َ إِنّي ألَ ا، وَ ذَ هَ

:- بٍ عْ بْدِ اللهِ بْنِ كَ انِ بْنِ عَ مَ نِيهِ أَيّوبُ بْنُ النّعْ دَ نْشَ أَ
ل مَ الْعَ لُ وَ وْ تَبّ الْقَ رْت وَ سِ دْ خَ قَ لَلِي ... فَ نْ زَ فُ عَ مْ يَعْ بّي إنْ لَ انَ رَ بْحَ سُ

 :U ُلَ الله نْزَ أَ : وَ الَ قَ
ةِ  ساعَ فِي  وهُ  بَعُ اتَّ ينَ  الَّذِ نْصارِ  َ األْ وَ ينَ  رِ هاجِ الْمُ وَ بِيِّ  النَّ لَى  عَ الله  تابَ  دْ  قَ {لَ

} (التوبة ١١٧/٩-١١٩).  قِينَ ادِ عَ الصَّ ونُوا مَ كُ } إلَى قوله: {وَ ةِ رَ سْ الْعُ
انَتْ  مِ كَ الَ ِسْ انِي لِإلْ دَ طّ إذْ هَ ةٍ قَ مَ نْ نِعْ يّ مِ لَ مَ اللهُ عَ ا أَنْعَ قال كعب: فواللهِ مَ
ا  مَ لِكُ كَ أَهْ ولَ اللهِ r، أال أكون كذبته يومئذ، فَ سُ قِي رَ دْ نْ صِ ي مِ سِ مَ فِي نَفْ ظَ أَعْ
 : الَ ا قَ رّ مَ يَ شَ حْ هِ الْوَ يْ لَ لَ عَ ينَ أَنْزَ وهُ حِ بُ ذَ ينَ كَ الَ اللهُ فِي الّذِ . قَ وهُ بُ ذَ ينَ كَ كَ الّذِ لَ هَ
 { مْ نْهُ عَ وا  رِضُ أَعْ فَ مْ  نْهُ عَ وا  رِضُ عْ لِتُ مْ  يْهِ إِلَ مْ  تُ بْ لَ انْقَ ا  إِذَ مْ  لَكُ بِالله  ونَ  لِفُ يَحْ {سَ

} (التوبة ٩٥/٩-٩٦).  ينَ قِ لِهِ «الْفاسِ وْ إلَى قَ
مْ  نْهُ مِ بِلَ  قَ ينَ  الّذِ ءِ  الَ ؤُ هَ رِ  مْ أَ نْ  عَ ةُ  ثَ الثّالَ ا  يّهَ أَ نَا  فْ لّ خُ نّا  كُ وَ  : بٌ عْ كَ الَ  قَ
 r اللهِ  ولُ  سُ رَ أَ  جَ أَرْ وَ  ، مْ لَهُ رَ  فَ تَغْ اسْ وَ  ، مْ هُ رَ ذَ عَ فَ وا  فُ لَ حَ حين   r الله  رسول 

 :U ُالَ الله لِكَ قَ بِذَ ى. فَ ا قَضَ ى اللهُ فِيهِ مَ تّى قَضَ نَا حَ رَ أَمْ
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وا} (التوبة ١١٨/٩).  فُ لِّ ينَ خُ ةِ الَّذِ لَى الثَّالثَ عَ {وَ
 ، هُ لَفَ لَ نْ حَ مّ نَا عَ رَ ائِهِ أَمْ جَ إِرْ انَا، وَ هِ إيّ لِيفِ نْ بِتَخْ لَكِ ةِ، وَ وَ زْ نْ الْغَ يْسَ عَ : لَ الَ قَ

. هُ نْ بِلَ مِ قَ هِ فَ يْ رَ إلَ تَذَ اعْ وَ
ثنى أيّوب من النعمان ابن  لَى سلع، فيما حدّ ةَ عَ يْمَ ينَ بَنَى الْخَ بٌ حِ عْ الَ كَ قَ

: يْنِ قَ بِ بْنِ أَبِي الْ عْ بْدِ اللهِ بْنِ كَ عَ
فٍ عَ نْ سَ يْتِ مِ بَ تِيتِ الْ بْ لَى تَ وا عَ ادُ ا ... شَ مَ امِ وَ رَ يْنِ الْكِ قَ ورِ بَنِي الْ دَ دُ بَعْ أَ

دُ  مْ الْحَ  : الَ قَ فَ  ، عٍ تِسْ ةَ  نَ سَ انَ  ضَ مَ رَ فِي  المدينة   r الله  رسول  مَ  دِ قَ وَ وا:  الُ قَ
 . فِيهِ نَا  اؤُ كَ رَ شُ نَا  دِ بَعْ نْ  مِ وَ ةٍ  نَ سَ حَ وَ رٍ  أَجْ نْ  مِ ا  ذَ هَ نَا  رِ فَ سَ فِي  نَا  قَ زَ رَ ا  مَ لَى  عَ هِ  لِلّ
مْ  كُ دِ بَعْ نْ  مِ وَ رِ  فَ السّ ةُ  دّ شِ وَ رُ  فَ السّ مْ  ابَكُ أَصَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   :c ةُ  ائِشَ عَ الَتْ  قَ فَ
يرٍ  سِ مَ نْ  مِ نَا  رْ سِ ا  مَ ا  امً وَ قْ َ ألَ ةِ  ينَ دِ بِالْمَ إنّ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ فِيهِ؟  مْ  كُ اؤُ كَ رَ شُ
ولُ فِي  الَى يَقُ نَا، حبسهم المرض، أو ليس اللهُ تَعَ عَ انُوا مَ يًا إالّ كَ ادِ نَا وَ بَطْ الَ هَ وَ
مْ  هُ مْ وَ هُ اتُ زَ نُ غُ نَحْ } (التوبة ١٢٢/٩) فَ ةً افَّ وا كَ نْفِرُ نُونَ لِيَ مِ ؤْ ما كانَ الْمُ : {وَ ابِهِ تَ كِ
لَ  عَ جَ وَ نَا!  حِ الَ سِ نْ  مِ نَا  وّ دُ عَ فِي  ذُ  نْفَ أَ مْ  هُ اؤُ عَ لَدُ هِ،  بِيَدِ ي  سِ نَفْ الّذِي  وَ نَا.  تُ دَ عَ قَ
مْ  نْهُ يّ مِ وِ لَ الْقَ عَ جَ ! فَ ادُ هَ عَ الْجِ طَ دْ انْقَ : قَ ونَ ولُ يَقُ مْ وَ هُ حَ الَ ونَ سِ بِيعُ ونَ يَ لِمُ سْ الْمُ
الَ   : الَ قَ وَ لِكَ  ذَ نْ  عَ مْ  اهُ نَهَ فَ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ لِكَ  ذَ غَ  لَ بَ فَ تِهِ،  وّ قُ لِ  ضْ لِفَ ا  يهَ تَرِ يَشْ

! الُ جّ جَ الدّ رُ تّى يَخْ قّ حَ لَى الْحَ ونَ عَ دُ اهِ تِي يُجَ مّ نْ أُ ةٌ مِ ابَ صَ الُ عِ تَزَ
ذِي  فِي  اتَ  مَ وَ  ، الٍ وّ شَ نْ  مِ ينَ  بَقِ يَالٍ  لَ فِي  بَيّ  أُ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ رِضَ  مَ وَ وا:  الُ قَ
انَ  ا كَ مّ لَ ا، فَ هُ فِيهَ ودُ ولُ اللهِ r يَعُ سُ انَ رَ كَ ، فَ ةً لَ يْ ينَ لَ رِ شْ هُ عِ ضُ رَ انَ مَ كَ ةِ وَ دَ عْ الْقَ
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فد   : الَ قَ فَ هِ،  سِ بِنَفْ ودُ  يَجُ وَ  هُ وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ هِ  يْ لَ عَ لَ  خَ دَ فِيهِ  اتَ  مَ الّذِي  مُ  يَوْ الْ
: بَيّ بْدُ اللهِ بْنُ أُ الَ عَ قَ . فَ ودِ يَهُ بّ الْ نْ حُ يْتُك عَ نَهَ

يْسَ  لَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   : بَيّ أُ ابْنُ  الَ  قَ مّ  ثُ  . هُ عَ نَفَ ا  مَ فَ ةَ  ارَ رَ زُ بْنُ  دُ  عْ سَ مْ  هُ ضَ بْغَ أَ
نُ  فّ كَ أُ ك  يصَ مِ قَ نِي  طِ أَعْ وَ لِي  سْ غُ رْ  ضُ احْ فَ تّ  مُ إِنْ  فَ  ، تُ وْ الْمَ وَ  هُ  ! تَابٍ عِ ينِ  بِحِ

ك. دَ لْ : الّذِي يَلِي جِ الَ قَ - فَ انِ يصَ مِ هِ قَ يْ لَ انَ عَ كَ لَى- وَ عْ َ اهُ األْ طَ أَعْ . فَ فِيهِ
لِي!  رْ  فِ تَغْ اسْ وَ يّ  لَ عَ لّ  صَ  : الَ قَ مّ  ثُ  ، اهُ طَ أَعْ فَ هُ  دَ لْ جِ يَلِي  الّذِي  هُ  يصَ مِ قَ عَ  نَزَ فَ
 r اللهِ  ولُ  سُ رَ اءَ  جَ  : ولُ يَقُ ا،  ذَ هَ فَ  الَ خِ ولُ  يَقُ اللهِ  بْدِ  عَ بْنُ  ابِرُ  جَ انَ  كَ وَ  : الَ قَ
هِ  يْ لَ ثَ عَ نَفَ هِ وَ هِ جْ نْ وَ فَ مِ شَ كَ ، فَ جَ رِ خْ أُ رَ بِهِ فَ مَ أَ هِ، فَ بْرِ بَيّ إلَى قَ تِ ابْنِ أُ وْ دَ مَ بَعْ
هُ  بَسَ لْ أَ - وَ انِ يصَ مِ هِ قَ يْ لَ انَ عَ كَ - وَ هُ يصَ مِ هُ قَ بَسَ لْ أَ هِ وَ يْ تَ بَ كْ هُ إلَى رُ نَدَ أَسْ هِ، وَ يقِ نْ رِ مِ
رَ  ضَ حَ هُ وَ لَ سْ رَ غُ ضَ ولَ اللهِ r حَ سُ نَا، أَنّ رَ نْدَ بَتُ عِ ثْ لُ أَ وّ َ األْ . وَ هُ دَ لْ الّذِي يَلِي جِ

، يْهِ لَ يَ عَ لّ ولُ اللهِ r لِيُصَ سُ مَ رَ دّ تَقَ عِ الجنائز فَ ضِ وْ لَ إلَى مَ مِ مّ حُ ، ثُ نَهُ فَ كَ
لّي  تُصَ أَ  ، اللهِ ولَ  سُ رَ يَا   : الَ قَ فَ  t ابِ  طّ الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ هِ  يْ إلَ ثَبَ  وَ امَ  قَ ا  مّ لَ فَ
مَ  بَسّ تَ فَ  . هُ لَ وْ قَ هِ  يْ لَ عَ دّ  عَ فَ ا؟  ذَ كَ ا  ذَ كَ مَ  يَوْ وَ ا  ذَ كَ ا  ذَ كَ مَ  يَوْ الَ  قَ دْ  قَ وَ بَيّ  أُ ابْنِ  لَى  عَ
يّرْت  خُ دْ  قَ إنّي   : الَ قَ رُ  مَ عُ هِ  يْ لَ عَ رَ  ثَ كْ أَ ا  مّ لَ فَ  ! رُ مَ عُ يَا  نّي  عَ رْ  أَخّ  : الَ قَ وَ  r بِيّ  النّ
وَ  هُ وَ ا،  يْهَ لَ عَ دْت  زِ هُ  لَ رَ  فِ غُ ينَ  بْعِ السّ لَى  عَ دْت  زِ ا  إذَ نّي  أَ مُ  لَ أَعْ وْ  لَ وَ ت،  تَرْ اخْ فَ

 :U هُ  لُ وْ قَ
رَ الله  فِ نْ يَغْ لَ ةً فَ رَّ ينَ مَ بْعِ مْ سَ رْ لَهُ فِ تَغْ مْ إِنْ تَسْ رْ لَهُ فِ تَغْ وْ الَ تَسْ مْ أَ رْ لَهُ فِ تَغْ {اسْ

. ينَ بْعِ لَى السّ يدُ عَ زِ أَ : سَ الَ هُ قَ الُ إنّ قَ يُ } (التوبة ٨٠/٩). فَ مْ لَهُ



تفسري القرآن يف مغازي الواقدي

١٨٣

هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ تّى  حَ ا  يرً يَسِ إالّ  نْ  يَكُ مْ  لَ فَ  ، فَ رَ انْصَ مّ  ثُ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لّى  فَصَ
 :« ةٌ اءَ نْ «بَرَ يَاتُ مِ اآلْ

} (التوبة ٨٤/٩).  هِ بْرِ لى قَ مْ عَ ال تَقُ بَداً وَ مْ ماتَ أَ نْهُ دٍ مِ لى أَحَ لِّ عَ ال تُصَ {وَ
فَ  رَ عَ فَ  ، يَةُ اآلْ هِ  ذِ هَ هِ  يْ لَ عَ لَتْ  نَزَ تّى  حَ نِهِ  فْ دَ دَ  بَعْ اهُ  مَ دَ قَ لْ  تَزَ مْ  لَ هُ  إنّ الُ  قَ يُ وَ

. هِ يْ لَ لّ عَ مْ يُصَ اتَ لَ نْ مَ انَ مَ كَ ، فَ افِقِينَ نَ ةِ الْمُ يَ هِ اآلْ ذِ ولُ اللهِ r فِي هَ سُ رَ
لَى  الَ عَ ولَ اللهِ r أَطَ سُ أَيْت رَ ا رَ : مَ ولُ ثُ يَقُ دّ ةَ يُحَ يَ ارِ عُ بْنُ جَ مّ جَ انَ مُ كَ وَ
لَ  مِ دْ حُ قَ هِ، وَ بْرِ ا إلَى قَ وْ تّى انْتَهَ وا حَ جُ رَ مّ خَ ، ثُ قْتِ نْ الْوَ ا مِ يْهَ لَ الَ عَ ا أَطَ طّ مَ ةٍ قَ نَازَ جِ
 : ولُ ثُ يَقُ دّ الِكٍ يُحَ انَ أَنَسُ بْنُ مَ كَ يْطٍ وَ بَ نْدَ آلِ نُ مْ عِ تَاهُ وْ هِ مَ يْ لَ لُ عَ مَ يرٍ يُحْ رِ لَى سَ عَ

٢١٩. ولِهِ نْ طُ يرِ مِ رِ نْ السّ إِنّ رجليه لخارجتان مِ يرِ وَ رِ لَى السّ بَيّ عَ أَيْت ابْنَ أُ رَ
بُوكَ ةِ تَ وَ زْ آنِ فِي غَ رْ نْ الْقُ لَ مِ ا نَزَ رُ مَ ذِكْ

مْ إِلَى  تُ لْ اقَ بِيلِ الله اثَّ وا فِي سَ مُ انْفِرُ مْ إِذا قِيلَ لَكُ ا لَكُ وا مَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ {يَا أَ
...} إلَى آخر اآلية (التوبة ٣٨/٩).  ضِ رْ َ األْ

طابت  وحين   ، النّاسِ نْ  مِ دٍ  هْ جَ وَ يدٍ  دِ شَ رّ  حَ فِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  زَ غَ  : الَ قَ
انَ  كَ ا  مَ مْ  نْهُ عَ  « ةٌ اءَ «بَرَ تْ  فَ شَ كَ وَ  ، النّاسُ أَ  بْطَ أَ فَ  ، لُ الَ الظّ واشتهبت  الثمار 

. مْ نْهُ قَ مِ نْ نَافَ اقَ مَ نِفَ مْ وَ انَهُ غَ تْ أَضْ بْدَ أَ ا، وَ تُورً سْ مَ
 ،r ّبِي عَ النّ وا مَ جُ رُ : إالّ تَخْ ولُ } يَقُ لِيماً ذاباً أَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ وا يُ نْفِرُ : {إِالَّ تَ ولُ يَقُ

ةِ،  رَ خِ : فِي اآلْ ولُ } يَقُ لِيماً ذاباً أَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ {يُ

٢١٩  الواقدي، املغازي، ٣، ١٠٤٩-١٠٥٨.
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رسول  يا  قيل:   .(٣٩/٩ (التوبة   { ئاً يْ شَ وهُ  رُّ تَضُ ال  وَ مْ  كُ يْرَ غَ ماً  وْ قَ لْ  بْدِ تَ يَسْ {وَ
مِ؟ وْ ن هوالء الْقَ الله، مَ

ولِ  سُ نْ رَ وا عَ فُ لَّ تَخَ رابِ أَنْ يَ عْ َ نَ األْ مْ مِ لَهُ وْ نْ حَ مَ ةِ وَ ينَ دِ لِ الْمَ هْ َ ا كانَ ألِ {مَ
ةُ (التوبة ١٢٠/٩). يَ الله...} اآلْ

 ، مْ هُ مَ وْ ونَ قَ هُ قّ فَ وِ يُ بَدْ وا إلَى الْ جُ رَ بِيّ r خَ ابِ النّ حَ نْ أَصْ انَ نَاسٌ مِ : كَ الَ قَ
كَ  لَ وا: هَ الُ قَ ادِي. وَ بَوَ دٍ فِي الْ مّ حَ ابِ مُ حَ نْ أَصْ دْ بَقِيَ نَاسٌ مِ : قَ ونَ افِقُ نَ الَ الْمُ قَ فَ

 : لَتْ نَزَ . فَ وِ بَدْ ابُ الْ حَ أَصْ
 {... ةٌ مْ طائِفَ نْهُ ةٍ مِ قَ لِّ فِرْ نْ كُ رَ مِ ال نَفَ وْ لَ ةً فَ افَّ وا كَ نْفِرُ نُونَ لِيَ مِ ؤْ ما كانَ الْمُ {وَ

ةُ (التوبة ١٢٢/٩).  يَ اآلْ
مْ  هُ تُ جَّ حُ هُ  لَ يبَ  تُجِ اسْ ا  مَ دِ  بَعْ نْ  مِ الله  فِي  ونَ  اجُّ يُحَ ينَ  الَّذِ {وَ  : مْ فِيهِ لَ  نَزَ وَ

(١٦/٤٢ الشور) ُة يَ ...} اآلْ ةٌ ضَ داحِ
{إِذْ   ، جِ رَ زْ الْخَ وَ سِ  وْ َ األْ نْ  مِ قَ  نَافَ نْ  مَ نِي  يَعْ الله}  هُ  رَ نَصَ دْ  قَ فَ وهُ  رُ نْصُ تَ {إِالَّ 
بَا  أَ بِيّ r وَ نِي النّ } يَعْ يْنِ نَ ، {ثانِيَ اثْ يْشٍ رَ كِي قُ رِ شْ نِي مُ وا} يَعْ رُ فَ ينَ كَ هُ الَّذِ جَ رَ أَخْ
ولُ  يَقُ {إِذْ   r اللهِ  ولِ  سُ رَ ةُ  رَ جْ هِ انَتْ  كَ يْثُ  حَ  { الْغارِ فِي  ما  هُ {إِذْ   ،t رٍ  بَكْ
 ، نِينَةُ أْ مَ الطّ ولُ  يَقُ  { هِ يْ لَ عَ هُ  تَ ينَ كِ سَ الله  لَ  نْزَ أَ فَ نا  عَ مَ الله  إِنَّ  نْ  زَ تَحْ الَ  بِهِ  لِصاحِ
لى  فْ وا السُّ رُ فَ ينَ كَ ةَ الَّذِ لِمَ لَ كَ عَ جَ ، {وَ ةَ ئِكَ الَ نِي الْمَ ها} يَعْ وْ ودٍ لَمْ تَرَ نُ هُ بِجُ يَّدَ أَ {وَ
نْ  مِ يْشٌ  رَ قُ بِهِ  تْ  اءَ جَ ا  مَ لَ  عَ جَ  : ولُ يَقُ  (٤٠/٩ (التوبة  يا}  لْ الْعُ يَ  هِ الله  ةُ  لِمَ كَ وَ

. الِيَ رَ الْعَ اهِ وَ الظّ يدِ هُ حِ نْ التّوْ ولُ اللهِ r مِ سُ اءَ بِهِ رَ ا جَ مَ ، وَ الً مْ بَاطِ تِهِ آلِهَ
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 ، بَابُ : الشّ افُ فَ الُ الْخِ قَ يُ } يقول نشاطا وغير نشاط، وَ ثِقاالً فافاً وَ وا خِ {انْفِرُ
(التوبة  الله}  بِيلِ  سَ فِي  مْ  كُ سِ نْفُ أَ وَ مْ  والِكُ مْ بِأَ وا  دُ جاهِ {وَ  ، ولُ هُ الْكُ  : الُ الثّقَ وَ
وا. اتِلُ : قَ بِيلِ اللهِ وا فِي سَ دُ اهِ جَ ، وَ مْ تِكُ وَ زْ مْ فِي غَ الَكُ وَ وا أَمْ قُ نْفِ : أَ ولُ ٤١/٩) يَقُ

ا  رً فَ سَ نِي  يَعْ  { داً قاصِ راً  فَ سَ {وَ  ، يبَةً رِ قَ ةً  نِيمَ غَ نِي  يَعْ  { يباً رِ قَ ضاً  رَ عَ كانَ  وْ  {لَ
بُوكَ  تَ رُ  فَ سَ  { ةُ قَّ الشُّ مُ  يْهِ لَ عَ تْ  دَ بَعُ نْ  لكِ {وَ  ، افِقِينَ نَ الْمُ نِي  يَعْ  { وكَ بَعُ تَّ {الَ يبًا،  رِ قَ
ينَ  افِقِ نَ نِي الْمُ } يَعْ مْ كُ عَ نا مَ جْ رَ نا لَخَ عْ تَطَ وِ اسْ ونَ بِالله لَ لِفُ يَحْ سَ ، «وَ ةً لَ يْ ونَ لَ رُ شْ عُ
ضِ  رَ الْمَ وَ ةِ  رَ سْ بِالْعُ ونَ  رُ تَذِ يَعْ وا  لُ عَ جَ بُوكَ  تَ إلَى   r اللهِ  ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ ينَ  حِ
} (التوبة ٤٢/٩)  بُونَ مْ لَكاذِ مُ إِنَّهُ لَ الله يَعْ ةِ {وَ رَ خِ نِي فِي اآلْ } يَعْ مْ هُ سَ نْفُ ونَ أَ لِكُ هْ {يُ

. مْ هُ رَ ذْ بَلُ عُ قْ يَ مْ وَ نُ لَهُ ذَ أْ ولُ اللهِ r يَ سُ انَ رَ كَ ، وَ اءُ حّ ٢٢٠ أَصِ نَ وْ وّ قَ مْ مُ نِي إنّهُ يَعْ
رِ  فَ مْ بِالسّ هُ وَ بْلُ تّى تَ } حَ يَّنَ لَكَ بَ تَ تَّى يَ مْ حَ نْتَ لَهُ نْكَ لِمَ أَذِ ا الله عَ فَ : {عَ الَ قَ
} (التوبة  بِينَ مَ الْكاذِ لَ تَعْ وا وَ قُ دَ ينَ صَ ، {الَّذِ اذِبٌ وَ كَ نْ هُ مَ قٌ وَ ادِ وَ صَ نْ هُ مَ مَ لَ تَعْ وَ

. ةٌ وّ مْ قُ الٌ لَهُ جَ نَك رِ ذَ أْ تَ ، اسْ هُ ةَ لَ وّ نْ الَ قُ مّ ةٌ مِ وّ هُ قُ نْ لَ مَ مَ لَ تَعْ ٤٣/٩) فَ

مْ  والِهِ مْ بِأَ وا  دُ يُجاهِ أَنْ  رِ  خِ اآلْ مِ  يَوْ الْ وَ بِالله  نُونَ  مِ ؤْ يُ ينَ  الَّذِ نُكَ  ذِ أْ تَ يَسْ {الَ 
وا  قُ نْفَ ينَ أَ نِينَ الّذِ مِ ؤْ فَ الْمُ صَ وَ } (التوبة ٤٤/٩) وَ ينَ قِ تَّ لِيمٌ بِالْمُ الله عَ مْ وَ هِ سِ نْفُ أَ وَ

انَتْ تسمى غزوة العسرة. كَ ةِ، وَ وَ زْ مْ فِي تِلْكَ الْغَ الَهُ وَ أَمْ
مْ  هُ مْ فَ هُ وبُ لُ تابَتْ قُ ارْ رِ وَ خِ مِ اآلْ يَوْ الْ نُونَ بِالله وَ مِ ؤْ ينَ ال يُ نُكَ الَّذِ ذِ أْ تَ {إِنَّما يَسْ

. مْ هِ كّ ينَ فِي شَ افِقِ نَ نِي الْمُ } (التوبة ٤٥/٩) يَعْ ونَ دُ دَّ تَرَ مْ يَ بِهِ يْ فِي رَ
٢٢٠  أ أصحاب دواب قوية، كاملو أدوات احلرب (النهاية، جـ ٣، ص ٣٨٧).
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 { مْ هُ بَّطَ ثَ فَ مْ  انْبِعاثَهُ الله  هَ  رِ كَ نْ  لكِ وَ ةً  دَّ عُ هُ  لَ وا  دُّ عَ َ ألَ وجَ  رُ الْخُ وا  أَرادُ وْ  لَ {وَ
 ، مْ لَهُ ذَ خَ فَ مْ  هُ وجَ رُ خُ اللهُ  هَ  رِ كَ نْ  لَكِ وَ مْ  الِهِ وَ أَمْ وَ مْ  انِهِ بْدَ بِأَ اءَ  يَ وِ أَقْ انُوا  كَ  : ولُ يَقُ

. اءِ عَ النّسَ نِي مَ } (التوبة ٤٦/٩) يَعْ ينَ دِ عَ الْقاعِ وا مَ دُ عُ قِيلَ اقْ {وَ
بْنَ  اللهِ  بْدَ  عَ وَ  ، بَيّ أُ ابْنَ  نِي  يَعْ  { باالً خَ إِالَّ  مْ  وكُ زادُ ما  مْ  فِيكُ وا  جُ رَ خَ وْ  {لَ
مْ  فِيكُ انُوا  كَ وْ  {لَ  : ولُ يَقُ فَ  ، عَ جَ رَ وَ نَ  ذَ أْ تَ اسْ ءِ  الَ ؤُ هَ لّ  كُ وَ  ، يْسٍ قَ بْنَ  دّ  الْجَ وَ  ، تَلٍ بْ نَ
نَافِقُ  لُ الْمُ خُ : يَدْ ولُ } يَقُ مْ اللَكُ وا خِ عُ ضَ وْ َ ألَ ا، {وَ رّ } إالّ شَ باالً مْ إِالَّ خَ وكُ ا زادُ مَ
وا  رُ هَ ظْ َ : ألَ ولُ ، يَقُ رُ ءِ النّفَ الَ ؤُ } هَ ةَ نَ تْ فِ مُ الْ ونَكُ بْغُ ا، {يَ مَ فَضّ بِهِ يَرْ يْنِ فَ تَ لَ احِ بَيْنَ الرّ
مْ من  ونَهُ نْ دُ مَ ينَ وَ افِقِ نَ نْ الْمُ : مِ ولُ } يَقُ مْ ونَ لَهُ اعُ مَّ مْ سَ فِيكُ . {وَ وهُ الُ قَ لَ اقَ وَ النّفَ
} (التوبة ٤٧/٩). ينَ الِمِ لِيمٌ بِالظَّ الله عَ يأتيهم باألخبار وهؤالء من رؤساهم، {وَ

يقول:   { ورَ مُ ُ األْ لَكَ  وا  بُ لَّ قَ وَ بْلُ  قَ نْ  مِ ةَ  نَ تْ فِ الْ ا  وُ ابْتَغَ دِ  قَ {لَ ينَ  افِقِ نَ الْمُ رَ  كَ ذَ مّ  ثُ
تَّى  ابِك {حَ حَ لَى أَصْ عَ يْك وَ لَ بّسُ عَ لَ ا يُ لّ مَ من قبل خروجك وتشاوروا فى كُ
مْ  هُ ، {وَ دُ مّ حَ ك يَا مُ رَ نِي أَمْ رُ الله} يَعْ رَ أَمْ هَ ظَ ، {وَ قّ رَ الْحَ هَ نِي ظَ } يَعْ قُّ جاءَ الْحَ

. ينَ لِمِ سْ نْ الْمُ بَعَك مِ نْ اتّ بَاعِ مَ اتّ ورِك وَ هُ } (التوبة ٤٨/٩) لِظُ ونَ هُ كارِ
هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ وا}  طُ قَ سَ ةِ  نَ تْ فِ الْ فِي  أَال  تِنِّي  فْ تَ ال  وَ لِي  نْ  ائْذَ ولُ  يَقُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ
 ، رِ هْ ةً فِي الظّ دّ دّ عُ أَعَ االً وَ ةَ مَ لِمَ رِ بَنِي سَ ثَ نْ أَكْ انَ مِ كَ ، وَ يْسٍ دّ بْنِ قَ ةُ فِي الْجَ يَ اآلْ
األصفر؟  بني  تغزو  «أال   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ اءِ،  بِالنّسَ بًا  جَ عْ مُ انَ  كَ وَ
هُ  نّ أَ مِي  وْ قَ لِمَ  عَ دْ  قَ  ، دُ مّ حَ مُ يَا   : الَ قَ فَ  «! رِ فَ صْ َ األْ بَنَاتِ  نْ  مِ تَقِبَ  تَحْ أَنْ  ى  سَ عَ
ةِ  نَ تْ فِ الْ فِي  {أَال   :U ولُ  يَقُ  ! نّ بِهِ تِنّي  فْ تَ الَ  فَ نّي،  مِ اءِ  بِالنّسَ بَ  جَ أَعْ لٌ  جُ رَ يْسَ  لَ
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ةٌ  يطَ حِ مَ لَمُ نَّ هَ إِنَّ جَ ولُ U: {وَ اقِهِ، يَقُ نِفَ فه عن رسول الله r وَ وا} يتخلّ طُ قَ سَ
. لِهِ وْ لَى قَ وَ عَ نْ هُ مّ هِ مِ يْرِ بِغَ } (التوبة ٤٩/٩) بِهِ وَ ينَ بِالْكافِرِ

وا  فُ لّ تَخَ ينَ  الّذِ نِي  يَعْ  { مْ هُ ؤْ {تَسُ  ، ةٌ مَ الَ سَ وَ ةٌ  نِيمَ غَ  { ةٌ نَ سَ حَ بْكَ  تُصِ {إِنْ 
نَا،  رْ ذّ نا} حَ رَ نا أَمْ ذْ دْ أَخَ وا قَ ولُ ، {يَقُ ةُ دّ الشّ ءُ وَ بَالَ } الْ ةٌ يبَ صِ بْكَ مُ إِنْ تُصِ نُوك، {وَ أْذَ تَ اسْ وَ
مْ  نْهُ انَ مِ نْ كَ مَ ، وَ يْسٍ دّ بْنَ قَ الْجَ ، وَ هُ يْرَ غَ بَيّ وَ ، ابْنَ أُ نَهُ أْذَ تَ نْ اسْ نِي مَ } يَعْ بْلُ نْ قَ {مِ
ةِ الّتِي أصابتك. يبَ صِ } (التوبة ٥٠/٩) بِتِلْكَ الْمُ ونَ رِحُ مْ فَ هُ ا وَ لَّوْ تَوَ يَ ، {وَ مْ أْيِهِ لَى رَ عَ

مّ  انَ فِي أُ ا كَ : إالّ مَ ولُ تَبَ الله لَنا} يَقُ ا كَ يبَنا إِالَّ مَ لْ لَنْ يُصِ يقول اللهِ U: {قُ
} (التوبة ٥١/٩). نُونَ مِ ؤْ لِ الْمُ كَّ تَوَ يَ لْ لَى الله فَ عَ النا وَ وْ وَ مَ ، {هُ تَابِ الْكِ

ةَ  نِيمَ الْغَ  { يْنِ يَ نَ سْ الْحُ   دَ إِحْ إِالَّ  بِنا  ونَ  بَّصُ تَرَ لْ  هَ لْ  {قُ  : هِ بِيّ لِنَ  U اللهُ  ولُ  يَقُ
ةِ  عَ ارِ قَ } الْ هِ نْدِ نْ عِ ذابٍ مِ مُ الله بِعَ يبَكُ مْ أَنْ يُصِ بَّصُ بِكُ تَرَ نُ نَ نَحْ ، {وَ ةَ ادَ هَ أَوْ الشّ
 : ولُ يَقُ  (٥٢/٩ وا} (التوبة  بَّصُ تَرَ {فَ  ، مْ تْلِكُ قَ فِي  نَا  لَ نُ  ذَ ؤْ يُ ينا}  يْدِ بِأَ وْ  {أَ  ، مْ كُ يبُ تُصِ

يدَ الله فيكم. عِ مْ وَ رُ بِكُ تَظِ نْ نَ وا بِنَا وَ رُ انْتَظِ
} (التوبة  ينَ قِ ماً فاسِ وْ مْ قَ تُ نْ مْ كُ مْ إِنَّكُ نْكُ بَّلَ مِ قَ تَ هاً لَنْ يُ رْ وْ كَ عاً أَ وْ وا طَ قُ نْفِ لْ أَ {قُ
مْ  آهُ رَ ا  إذَ  ، ةَ قَ فَ النّ ونَ  رُ هِ ظْ يُ لِ  وْ الطّ وِي  ذَ نْ  مِ ينَ  افِقِ نَ الْمُ نْ  مِ الٌ  جَ رِ انَ  كَ  (٥٣/٩

. تْلَ قَ مْ الْ هِ سِ نْفُ نْ أَ لِكَ عَ أُونَ بِذَ رَ يَدْ بِيّ r وَ غَ النّ لُ بْ النّاسُ لِيَ
بِالله  وا  رُ فَ كَ مْ  نَّهُ أَ إِالَّ  مْ  هُ قاتُ نَفَ مْ  نْهُ مِ بَلَ  قْ تُ أَنْ  مْ  هُ نَعَ مَ ما  {وَ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ
إِالَّ  ونَ  قُ نْفِ يُ ال  {وَ  : اءً يَ رِ ولُ  يَقُ سالى}  كُ مْ  هُ وَ إِالَّ  الةَ  الصَّ تُونَ  أْ يَ ال  وَ ولِهِ  سُ بِرَ وَ

. ونَ قُ نْفِ مْ يُ نّهُ رَ أَ هَ ونَ أَنْ يَظْ يدُ رِ } (التوبة ٥٤/٩) يُ ونَ هُ مْ كارِ هُ وَ
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مْ  نَاهُ يْ طَ ينَ أَعْ } الّذِ مْ هُ الدُ ال أَوْ ، {وَ مْ نَاهُ يْ طَ ا أَعْ } أَيْ مَ مْ هُ والُ بْكَ أَمْ جِ عْ {فَال تُ
ةً  نَ يّ مْ بَ يْهِ لَ ونُ عَ : تَكُ ولُ نْيا} يَقُ ياةِ الدُّ مْ بِها فِي الْحَ بَهُ ذِّ عَ يدُ الله لِيُ رِ ، {إِنَّما يُ مْ إيّاهُ
قَ  هَ تَزْ {وَ  : ولُ يَقُ  . اءٌ يَ رِ وَ  هُ ا  إِنّمَ فَ وا،  قُ نْفَ أَ ا  مَ وَ ا،  اقً نِفَ وهُ  لُ أَكَ ا  نْهَ مِ وا  لُ أَكَ ا  مَ نّ  َ ألِ

لَى نِفاقهم. مْ عَ بّهُ ا رَ وْ قَ لْ } (التوبة ٥٥/٩) أَنْ يَ ونَ مْ كافِرُ هُ مْ وَ هُ سُ نْفُ أَ
} (التوبة  ونَ قُ رَ يَفْ مٌ  وْ قَ مْ  نَّهُ لكِ وَ مْ  نْكُ مِ مْ  هُ ما  وَ مْ  نْكُ لَمِ مْ  إِنَّهُ بِالله  ونَ  لِفُ يَحْ {وَ
يهِ،  وِ ذَ يْسٍ وَ دّ بْنِ قَ الْجَ ، وَ بَيّ ثْلَ ابْنِ أُ مْ مِ نْهُ ول مِ لَ الطَّ أَهْ مْ وَ هُ اءَ سَ ؤَ ٥٦/٩) أَيْ رُ
ونَ  قُ رَ : يَفْ ولُ وا، يَقُ ضُ وا نَقَ جُ رَ ا خَ إِذَ ، وَ هُ عَ مْ مَ نّهُ ونَ أَ لِفُ يَحْ بِيّ r فَ ونَ النّ تُ أْ انُوا يَ كَ

. ينَ لِمِ سْ مْ فِي الْمُ تِهِ لّ وا لِقِ لُ تَ قْ نْ أَنْ يُ مِ
 { ونَ حُ مَ يَجْ مْ  هُ وَ هِ  يْ إِلَ ا  لَّوْ لَوَ الً  خَ دَّ مُ وْ  أَ غاراتٍ  مَ وْ  أَ أً  جَ لْ مَ ونَ  دُ يَجِ وْ  {لَ
مْ  هِ ارِ نْ دَ بٍ مِ رَ لَى هَ ونَ عَ رُ دِ ةً أَوْ يَقْ اعَ مَ وا جَ دُ جَ وْ وَ :، لَ ولُ (التوبة ٥٧/٩) يَقُ

ا. اعً رَ مْ سُ يْهِ وا إلَ بُ هَ ، لَذَ مْ ونَ فِيهِ زّ مٍ يَعِ وْ إلَى قَ
ا  وْ طَ عْ يُ لَمْ  إِنْ  وَ وا  ضُ رَ نْها  مِ وا  طُ عْ أُ إِنْ  فَ قاتِ  دَ الصَّ فِي  كَ  زُ مِ لْ يَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ
كان  حاطب،  بْنِ  ةَ  بَ لَ ثَعْ فِي  لَتْ  نَزَ  (٥٨/٩ (التوبة   { ونَ طُ خَ يَسْ مْ  هُ إِذا  نْها  مِ
 r ّبِي اءَ النّ جَ . فَ اقِ مُ بِالنّفَ لّ تَكَ ! يَ اءُ نْ يَشَ اتِ مَ قَ دَ دٌ الصّ مّ حَ ي مُ طِ عْ ا يُ : إنّمَ ولُ يَقُ

. طَ خِ سَ هِ فَ طِ عْ مْ يُ لَ هُ فَ اءَ مّ جَ ، ثُ يَ ضِ رَ اهُ فَ طَ أَعْ فَ
وا  طُ خَ مْ يَسْ : لَ ولُ } يَقُ هُ ولُ سُ رَ مُ الله وَ ا آتاهُ وا مَ ضُ مْ رَ نَّهُ وْ أَ لَ ولُ اللهُ U: {وَ يَقُ
تِينَا  ؤْ يُ نَا الله سَ بُ سْ وا حَ قالُ دُ {وَ ا يَجِ رِ مَ دْ لِيالً بِقَ اهُ قَ طَ ولُ اللهِ r أَوْ أَعْ سُ هُ رَ دّ ا رَ إذَ
هِ  بِيّ بُ نَ سْ : حَ ولُ } (التوبة ٥٩/٩) يَقُ بُونَ هُ إِنَّا إِلَى الله راغِ ولُ سُ رَ لِهِ وَ نْ فَضْ الله مِ

انَا. طَ الٌ أَعْ ا جاء رسول الله r مَ إِذَ نَا، وَ قُ زُ يَرْ : إنّ اللهَ سَ الَ قَ وَ
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 :U ُالَ الله قَ
فِي  مْ وَ هُ وبُ لُ ةِ قُ فَ لَّ ؤَ الْمُ يْها وَ لَ لِينَ عَ الْعامِ ينِ وَ ساكِ الْمَ راءِ وَ قَ فُ قاتُ لِلْ دَ ا الصَّ {إِنَّمَ

نَ الله} (التوبة ٦٠/٩) ةً مِ يضَ رِ بِيلِ فَ ابْنِ السَّ بِيلِ الله وَ فِي سَ ينَ وَ مِ الْغارِ قابِ وَ الرِّ
اللهَ  إنّ   :r اللهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، هُ لَ أَ سَ ائِالً  سَ أَنّ   r اللهِ  ولِ  سُ رَ نْ  عَ   وَ رْ يُ وَ
اءٍ،  زَ أَجْ ةِ  انِيَ ثَمَ لَى  عَ ا  أَهَ زّ جَ تّى  حَ لٍ  سَ رْ مُ نَبِيّ  الَ  وَ بٍ  رّ قَ مُ لكٍ  مَ إلَى  ا  هَ لْ يَكِ مْ  لَ
  أَذً وَ أْسِ  الرّ فِي  اعٌ  دَ فَصُ نِيّا  غَ نْت  كُ إِنْ  وَ يْتُك،  طَ أَعْ ا  نْهَ مِ ءٍ  زْ جُ نْ  مِ نْت  كُ إِنْ  فَ

، نِ بَطْ فِي الْ
ينُ  اكِ سَ الْمَ وَ النّاسَ  ونَ  لُ أَ يَسْ الَ  انُوا  كَ ينَ  الّذِ ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ اءُ  رَ قَ فُ اءُ  رَ قَ الْفُ وَ
رَ  دْ قَ ونَ  طُ عْ يُ يْها  لَ عَ لِينَ  الْعامِ وَ  .r بِيّ  النّ دِ  هْ عَ فِي  ةِ  فّ الصّ فِي  انُوا  كَ ينَ  الّذِ
دْ  قَ ، وَ مَ يَوْ يْسَ فِي النّاس الْ مْ لَ هُ وبُ لُ ةِ قُ فَ لَّ ؤَ الْمُ ، وَ مْ هِ رِ فَ مْ فِي سَ تِهِ قَ نَفَ مْ وَ تِهِ الَ مَ عِ
نِي  يَعْ قابِ  الرِّ فِي  وَ  ، مِ الَ ِسْ اإلْ لَى  عَ مْ  هُ فُ لّ أَ تَ يَ ا،  امً وَ أَقْ ى  طَ أَعْ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ
فِي  ، وَ هُ نُ يْ لِ دَ جُ نْ الرّ ى عَ ضَ قْ ، يُ يْنُ مْ الدّ يْهِ لَ ينَ عَ نِي الّذِ ينَ يَعْ مِ الْغارِ المكاتَبين، وَ
هِ  دِ بَلَ رِ  يْ غَ فِي  بِهِ  عُ  طِ نْقَ الْمُ لُ  جُ الرّ بِيلِ  السَّ ابْنَ  وَ  ، ينَ دِ اهِ جَ الْمُ نِي  يَعْ الله  بِيلِ  سَ
انَ  إِنْ كَ ا، فَ رُ فِيهَ نْظَ هِ الصدقات يُ ذِ هَ ا. وَ رً وسِ لِهِ مُ انَ فِي أَهْ إِنْ كَ لُ وَ مَ يُحْ انُ وَ عَ يُ فَ

. اءَ اللهُ هُ إنْ شَ أَ زَ لِكَ فِيهِ أَجْ عَ ذَ ضِ وُ دٍ فَ احِ نْفٍ وَ ةِ فِي صِ اقَ فَ الْ ةِ وَ اجَ لُ الْحَ أَهْ
لَتْ  نَزَ  { مْ لَكُ رٍ  يْ خَ نُ  ذُ أُ لْ  قُ نٌ  ذُ أُ وَ  هُ ولُونَ  يَقُ وَ بِيَّ  النَّ ونَ  ذُ ؤْ يُ ينَ  الَّذِ مُ  نْهُ مِ {وَ
مّ آتِي  ، ثُ اءُ ا أَشَ دٍ مَ مّ حَ نْ مُ نَالُ مِ َ : إنّي ألَ ولُ انَ يَقُ ، كَ الَ . قَ تَلٍ بْ بْدِ اللهِ بْنِ نَ فِي عَ

نّي.  بَلُ مِ قْ يَ هُ فَ لِفُ لَ أَحْ ا فَ دً مّ حَ مُ
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بَلُ  قْ هُ يَ نّ نِي أَ } يَعْ نِينَ مِ ؤْ مُ نُ لِلْ مِ ؤْ يُ نُ بِالله وَ مِ ؤْ مْ يُ رٍ لَكُ يْ نُ خَ ذُ ولُ اللهُ U: {أُ يَقُ
نِي  ولَ الله} يَعْ سُ ونَ رَ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ مْ وَ نْكُ وا مِ نُ ينَ آمَ ذِ ةٌ لِلَّ مَ حْ رَ ، {وَ نِينَ مِ ؤْ نْ الْمُ مِ

} (التوبة ٦١/٩) لِيمٌ ذابٌ أَ مْ عَ ، {لَهُ تَلٍ بْ ابْنَ نَ
بِيّ  النّ نِي  يَعْ  { مْ وكُ ضُ رْ {لِيُ وا  الُ قَ ا  مَ بِيّ  لِلنّ هُ  لِفُ حَ  { مْ لَكُ بِالله  ونَ  لِفُ {يَحْ
كانُوا  إِنْ  وهُ  ضُ رْ يُ أَنْ  قُّ  أَحَ هُ  ولُ سُ رَ وَ الله  {وَ  : ولُ يَقُ مّ  ثُ  . دٍ مّ حَ مُ ابَ  حَ أَصْ وَ

ا. يْرً وا إالّ خَ ولُ الَ تَقُ ولَ اللهِ وَ سُ وا رَ ذُ ؤْ } (التوبة ٦٢/٩) أَالّ تُ نِينَ مِ ؤْ مُ
رِ اآلية (التوبة ٦٣/٩)،  ...} إلَى آخِ هُ ولَ سُ رَ دِ الله وَ نْ يُحادِ هُ مَ نَّ وا أَ مُ لَ لَمْ يَعْ {أَ

. تَلٍ بْ يعنى عبد الله ابن نَ
انَ  : كَ الَ } قَ مْ وبِهِ لُ مْ بِما فِي قُ هُ ئُ بِّ نَ ةٌ تُ ورَ مْ سُ يْهِ لَ لَ عَ نَزَّ ونَ أَنْ تُ نافِقُ رُ الْمُ ذَ {يَحْ
آنِ  رْ قُ نْ الْ ءٌ مِ يْ بِيّ شَ لَى النّ لَ عَ ا نَزَ إِذَ ، فَ قّ الْحَ تَابِ وَ دّ الْكِ ونَ بِرَ مُ لّ تَكَ ونَ يَ افِقُ نَ الْمُ
} (التوبة  ونَ رُ ذَ ا تَحْ جٌ مَ رِ خْ وا. {إِنَّ الله مُ مُ لّ ا تَكَ وا أَوْ فِيمَ الُ ا قَ ونَ فِيمَ وا أَنْ يَكُ افُ خَ
 ، ابِتٍ ثَ بْنُ  ةُ  يعَ دِ وَ  : بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ غَ فِي  مْ  نْهُ مِ رٌ  نَفَ انَ  كَ  . بِهِ ونَ  مُ لّ تَكَ يَ ا  مَ نِي  يَعْ  (٦٤/٩
ةُ بْنُ  بَ لَ ثَعْ ، وَ ةَ لِمَ لِيفُ بَنِي سَ يّ حَ عِ جَ شْ َ رَ األْ يَ مْ ، ومخشي بْنُ حِ يْدٍ وَ سُ بْنُ سُ الَ جُ وَ
مْ  نّهُ أَ اللهِ لَكَ ؟ وَ مْ هِ يْرِ تَالِ غَ قِ رِ كَ فَ َصْ بُونَ قِتَالَ بَنِي األْ سَ : أَتَحْ ةُ بَ لَ الَ ثَعْ قَ ، فَ بٍ اطِ حَ
نَا  ثُ دَ أَحْ ونًا، وَ نَا بُطُ بُ عَ ءِ أَوْ الَ ؤُ اءنا هَ نِينَ فِي الحبال! وقال وديعة: إنّ قرّ رّ قَ ا مُ دً غَ
وا. قُ تَرَ دْ احْ قَ مْ فَ هُ كْ رِ : أَدْ رٍ ارِ بْنِ يَاسِ مّ بِيّ r لِعَ الَ النّ قَ . فَ اءِ قَ نْدَ اللّ نَا عِ نُ بَ أَجْ ، وَ بَةً نِسْ

كانُوا  مْ  نَّهُ {بِأَ لِهِ  وْ قَ إلَى   { بُ عَ نَلْ وَ وضُ  نَخُ ا  نَّ كُ إِنَّما  نَّ  ولُ يَقُ لَ مْ  تَهُ لْ أَ سَ ئِنْ  لَ {وَ
 ، يَرَ مْ ةِ مخشي بْنُ حِ يَ هِ اآلْ ذِ هُ فِي هَ نْ فِيَ عَ الّذِي عُ } (التوبة ٦٥/٩-٦٦) فَ ينَ مِ رِ جْ مُ
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 r ّبِي اءَ إلَى النّ جَ ، وَ ابِتٍ ةُ بْنُ ثَ يعَ دِ » وَ بُ عَ نَلْ وضُ وَ نّا نَخُ ا كُ : «إِنّمَ الَ الّذِي قَ وَ
سُ  الَ رِ الْجُ فْ ةَ الْكُ لِمَ الَ كَ الّذِي قَ } وَ مْ دَ إِيمانِكُ مْ بَعْ تُ رْ فَ دْ كَ لَ {قَ نَزَ يْهِ، فَ رُ إلَ تَذِ يَعْ
 ، يَرَ مْ حِ بْنُ  مخشي  ةِ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ فِي  هُ  نْ عَ فِيَ  عُ الّذِي  وَ  ، امِتِ الصّ بْنِ  يْدِ  وَ سُ بْنُ 
مُ  لَ عْ ا الَ يُ يدً هِ تَلَ شَ قْ هُ أَنْ يُ لَ أَ سَ ، وَ نِ مَ حْ بْدُ الرّ ولُ اللهِ r عَ سُ اهُ رَ مّ سَ هِ فَ يْ لَ تِيبَ عَ فَ

ا. يدً هِ ةِ شَ امَ يَمَ مَ الْ تِلَ يَوْ قُ انِهِ فَ كَ بِمَ
 { رِ نْكَ ونَ بِالْمُ رُ مُ أْ ضٍ يَ نْ بَعْ مْ مِ هُ ضُ نافِقاتُ بَعْ الْمُ ونَ وَ نافِقُ الَ اللهُ U: {الْمُ قَ
اءُ  لِيَ أَوْ  { ضٍ بَعْ نْ  مِ مْ  هُ ضُ {بَعْ  : هُ لُ وْ قَ وَ  . الٍ جَ رِ عَ  مَ اتٌ  افِقَ نَ مُ اءٌ  نِسَ انَ  كَ  : الَ قَ
 { وفِ رُ عْ نِ الْمَ نَ عَ وْ نْهَ يَ يبِهِ، {وَ ذِ تَكْ بِيّ r وَ  النّ } بِأَذَ رِ نْكَ ونَ بِالْمُ رُ مُ أْ ، {يَ ضٍ بَعْ
وا  ، {نَسُ ينَ لِمِ سْ اءِ الْمُ رَ قَ لَى فُ ونَ عَ قُ دّ } الَ يَتَصَ مْ يَهُ يْدِ ونَ أَ بِضُ يَقْ هِ، {وَ بَاعِ نْ اتّ عَ

. مْ اللهُ هُ كَ تَرَ وا اللهَ فَ كُ : تَرَ ولُ } (التوبة ٦٧/٩) يَقُ مْ يَهُ نَسِ الله فَ
يَ  هِ فِيها  ينَ  خالِدِ مَ  نَّ هَ جَ نارَ  ارَ  فَّ الْكُ وَ نافِقاتِ  الْمُ وَ ينَ  نافِقِ الْمُ الله  دَ  عَ {وَ
ذابٌ  مْ عَ لَهُ نْيَا، {وَ نِي فِي الدّ مُ الله} يَعْ نَهُ لَعَ : هي جزاءهم، {وَ ولُ } يَقُ مْ هُ بُ سْ حَ

. ةِ رَ خِ } (التوبة ٦٨/٩) فِي اآلْ يمٌ قِ مُ
وا  تَعُ تَمْ اسْ الداً فَ أَوْ واالً وَ رَ أَمْ ثَ أَكْ ةً وَ وَّ مْ قُ نْكُ دَّ مِ مْ كانُوا أَشَ بْلِكُ نْ قَ ينَ مِ الَّذِ {كَ
نِي  } يَعْ مْ القِهِ مْ بِخَ بْلِكُ نْ قَ ينَ مِ تَعَ الَّذِ تَمْ ا اسْ مَ مْ كَ القِكُ مْ بِخَ تُ تَعْ تَمْ اسْ مْ فَ القِهِ بِخَ
ن كذب األنبياء واستهزئ بهم، وقد رزقهم اللهُ  نْ األمم ممّ مْ مِ كُ بْلَ انَ قَ نْ كَ مَ
هوالء  ذكر  ثم  بخالقهم،  وا  تَعُ تَمْ اسْ مْ  نّهُ أَ رَ  كَ ذَ فَ  ، دَ الَ وْ َ األْ وَ ةَ  ثِيرَ الْكَ الَ  وَ مْ َ األْ

 : الَ قَ ، وَ ئِكَ ولَ تَعَ بِهِ أُ تَمْ ا اسْ مَ مْ كَ قِهِ الَ وا بِخَ تَعُ تَمْ مْ اسْ نّهُ ينَ أَ افِقِ نَ الْمُ
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 ، ئِكَ ولَ أُ استهزئ  كما  مْ  تُ يْ زَ تَهْ اسْ  : ولُ يَقُ وا}  خاضُ الَّذِي  كَ مْ  تُ ضْ خُ {وَ
} (التوبة  ونَ رُ مُ الْخاسِ أُولئِكَ هُ ةِ وَ رَ خِ اآلْ نْيا وَ مْ فِي الدُّ هُ مالُ تْ أَعْ بِطَ {أُولئِكَ حَ

. ونَ افِقُ نَ مْ الْمُ هُ ، وَ مْ هُ لَ بْ انَتْ قَ مَ الّتِي كَ مَ ُ نِي األْ ٦٩/٩) يَعْ

وفِ  رُ عْ بِالْمَ ونَ  رُ مُ أْ يَ ضٍ  بَعْ لِياءُ  وْ أَ مْ  هُ ضُ بَعْ ناتُ  مِ ؤْ الْمُ وَ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ {وَ
ونَ  قِيمُ يُ ، {وَ رِ فْ نْ الْكُ نَ عَ وْ نْهَ يَ مِ وَ الَ ِسْ ونَ بِاإلْ رُ مُ أْ : يَ ولُ } يَقُ رِ نْكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ وَ
 .{ هُ ولَ سُ رَ وَ الله  ونَ  يعُ طِ يُ {وَ اءِ  رَ قَ فُ الْ لَى  عَ ونَ  قُ دّ يَتَصَ  { كاةَ الزَّ تُونَ  ؤْ يُ وَ الةَ  الصَّ

(التوبة ٧١/٩)

ينَ  نافِقِ الْمُ ، {وَ يْفِ ينَ بِالسّ كِ رِ شْ نِي الْمُ } يَعْ ارَ فَّ دِ الْكُ بِيُّ جاهِ ا النَّ هَ يُّ : {يَا أَ ولُ يَقُ
 { مُ نَّ هَ جَ مْ  أْواهُ مَ {وَ انِهِ،  بِلِسَ ينَ  افِقِ نَ الْمُ لَى  عَ ظَ  لُ يَغْ أَنْ  هُ  رَ مَ أَ فَ  { مْ يْهِ لَ عَ ظْ  لُ اغْ وَ

. ينَ افِقِ نَ الْمُ ينَ وَ افِرِ نِي الْكَ (التوبة ٧٣/٩) يَعْ

 { مْ هِ المِ إِسْ دَ  بَعْ وا  رُ فَ كَ وَ رِ  فْ الْكُ ةَ  لِمَ كَ وا  قالُ دْ  قَ لَ وَ وا  قالُ ا  مَ بِالله  ونَ  لِفُ {يَحْ
بْدِ اللهِ  أْسِ عَ لَى رَ عُ التّاجَ عَ وا: نَضَ الُ وا} قَ وا بِما لَمْ يَنالُ مُّ هَ ، {وَ ابِتٍ ةُ بْنُ ثَ يعَ دِ وَ
ما  بَةِ، {وَ قَ بِيّ r فِي الْعَ وا بِالنّ مّ ينَ هَ مْ الّذِ الُ هُ قَ يُ نَا، وَ عْ جَ ا رَ هَ إذَ جّ تَوَ نَ بَيّ فَ بْنِ أُ
} (التوبة  مْ يْراً لَهُ وبُوا يَكُ خَ تُ إِنْ يَ لِهِ فَ نْ فَضْ هُ مِ ولُ سُ رَ مُ الله وَ ناهُ وا إِالَّ أَنْ أَغْ مُ نَقَ
مَ  دِ قَ ا  مّ لَ فَ ةِ  لِيّ اهِ الْجَ فِي  ةٌ  يَ دِ هُ  لَ انَتْ  كَ  ، يْدٍ وَ سُ بْنِ  سِ  الَ الْجُ فِي  لَتْ  نَزَ  (٧٤/٩

ا. تَاجً حْ انَ مُ كَ هُ وَ ا لَ هَ ذَ ولُ اللهِ r أَخَ سُ رَ
نَ  مِ ونَنَّ  نَكُ لَ وَ نَّ  قَ دَّ نَصَّ لَ لِهِ  فَضْ نْ  مِ انَا  آتَ ئِنْ  لَ الله  دَ  عاهَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ

} (التوبة ٧٥/٩). ينَ الِحِ الصَّ
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} (التوبة ٧٦/٩-٧٧)  بُونَ ذِ بِما كانُوا يَكْ لِهِ {وَ وْ } إلَى قَ لِهِ نْ فَضْ مْ مِ ا آتاهُ مَّ لَ {فَ
اللهِ  : وَ الَ قَ قُ بِهِ، فَ دّ ا يَتَصَ دُ مَ ا الَ يَجِ تَاجً حْ انَ مُ كَ ، وَ بٍ اطِ نزلت فى ثعلبة ابن حَ
نَيْ  اثْ  ، يَةً دِ ابَ  أَصَ فَ  . ينَ الِحِ الصّ نْ  مِ ونَنّ  كُ َ ألَ وَ نّ  قَ دّ تَصَ َ ألَ االً  مَ اللهُ  آتَانِي  ئِنْ  لَ

. ينَ الِحِ نْ الصّ نْ مِ مْ يَكُ لَ قْ وَ دّ مْ يَتَصَ لَ ، فَ مٍ هَ رْ رَ أَلْفَ دِ شَ عَ
مَ  لَ أَسْ بْنُ  يْدُ  زَ اءَ  جَ  : الَ قَ  { نِينَ مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ ينَ  عِ وِّ طَّ الْمُ ونَ  زُ مِ لْ يَ ينَ  {الَّذِ
ادَ  أَرَ ا  إنّمَ  : تَلٍ بْ نَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ وَ رٍ  يْ شَ قُ ابن  معتّب  فقال  ماله،  ةِ  قَ دَ بِصَ نِيّ  الَ جْ الْعَ
ونَ  رُ خَ يَسْ مْ فَ هُ دَ هْ ونَ إِالَّ جُ دُ ينَ الَ يَجِ الَّذِ ، وَ اتِ قَ دَ نِينَ فِي الصّ مِ ؤْ نْ الْمُ اءَ {مِ يَ الرّ
يْدٍ  ةَ بْنِ زَ بَ لْ لَتْ فِي عُ } (التوبة ٧٩/٩) نَزَ لِيمٌ ذابٌ أَ مْ عَ لَهُ مْ وَ نْهُ رَ الله مِ خِ مْ سَ نْهُ مِ
 : الَ قَ فَ ودِ  يَهُ الْ نْ  مِ لٍ  جُ رَ إلَى  اءَ  جَ فَ  ، نِ بَطْ الْ يصَ  مِ خَ  r بِيّ  النّ  َأ رَ  ، ثِيّ ارِ الْحَ
ينِي فِيهِ  طِ عْ رٍ الَ تُ نْ تَمْ ا مِ اعً يَنِي صَ طِ عْ لَى أَنْ تُ ٢٢١ عَ يرَ رِ رّ الْجَ ي أَجُ سِ ك نَفْ رَ أُوجِ
 : الَ قَ  .٢٢٢- فٌ شَ حَ الَ  وَ يدٌ  دِ جَ  : الُ قَ يُ أَوْ   . انُ خَ الدّ ا  فِيهَ الّتِي  ةُ  رَ دِ -الْخَ ةً  رَ دِ خَ
بْدُ  لَ عَ عَ جَ بِيّ r، فَ اءَ بِهِ إلَى النّ جَ رَ فَ ذَ التّمْ مّ أَخَ ، ثُ رِ صْ هُ إلَى الْعَ عَ لَ مَ مِ عَ . فَ مْ نَعَ
ا  أَمَ ا،  ذَ بِهَ نَعُ  يَصْ اللهُ  انَ  كَ ا  مَ  ، نَعُ يَصْ ا  مَ وَ ا  ذَ هَ إلَى  وا  رُ نْظُ اُ  : ولُ يَقُ تَلٍ  بْ نَ بْنُ  اللهِ 

ا؟ ذَ نْ هَ نِيّا عَ انَ اللهُ غَ كَ
الَ  : قَ الَ ةِ (التوبة ٨٠/٩). قَ يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ مْ رْ لَهُ فِ تَغْ وْ الَ تَسْ مْ أَ رْ لَهُ فِ تَغْ {اسْ
إنْ  أَنّي  مُ  لَ أَعْ وْ  : «لَ الَ قَ فَ بَيّ  أُ بْنِ  اللهِ  بْدِ  عَ لَى  عَ يَ  لّ لِيُصَ يَ  عِ دُ وَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ

تَرْت!» اخْ يّرْت فَ ت، إنّي خُ دْ هُ لَزِ رَ لَ فِ ينَ غُ بْعِ لَى السّ دْت عَ زِ
٢٢١  أ أستقى املاء باحلبل (النهاية، جـ ١، ص ١٥٥).

٢٢٢  احلشف: اليابس الفاسد من التمر (النهاية، جـ ١، ص ٢٣١).
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كانُوا  {بِما  لِهِ  وْ قَ إلَى  الله}  ولِ  سُ رَ الفَ  خِ مْ  هِ دِ عَ قْ بِمَ ونَ  فُ لَّ خَ الْمُ حَ  رِ {فَ
دّ بْنِ قيس. لَتْ فِي الْجَ : نَزَ الَ } (التوبة ٨١/٩-٨٢) قَ بُونَ سِ يَكْ

بُوكَ  تَ ةِ  رَ فْ سَ نْ  مِ نِي  يَعْ  { مْ نْهُ مِ ةٍ  طائِفَ إِلى  الله  كَ  عَ جَ رَ إِنْ  {فَ  :U الله  يقول 
لْ  قُ {فَ  ، ودِ عُ قُ لِلْ وهُ  نُ ذَ أْ تَ اسْ انُوا  كَ ينَ  الّذِ ينَ  افِقِ نَ الْمُ نِي  يَعْ  { وجِ رُ خُ لِلْ نُوكَ  ذَ أْ تَ اسْ {فَ
 { ةٍ رَّ لَ مَ ودِ أَوَّ عُ مْ بِالْقُ يتُ ضِ مْ رَ وا إِنَّكُ دُ يَ عَ عِ وا مَ قاتِلُ لَنْ تُ بَداً وَ يَ أَ عِ وا مَ جُ رُ لَنْ تَخْ
 . اءِ عَ النّسَ } (التوبة ٨٣/٩) مَ ينَ عَ الْخالِفِ وا مَ دُ عُ اقْ ت، {فَ جْ رَ ينَ خَ رِي حِ فَ لَ سَ أَوّ
ةُ (التوبة  يَ اآلْ  {... هِ بْرِ قَ لى  عَ مْ  تَقُ ال  وَ بَداً  أَ ماتَ  مْ  نْهُ مِ دٍ  أَحَ لى  عَ لِّ  تُصَ ال  {وَ
 r ِولُ الله سُ امَ رَ قَ ، فَ ائِزِ نَ عِ الْجَ ضِ وْ عَ فِي مَ ضِ بَيّ وُ اتَ ابْنُ أُ ا مَ : لَمّ الَ ٨٤/٩). قَ
دْ  قَ وَ هِ  يْ لَ عَ لّي  تُصَ اللهِ،  ولَ  سُ رَ يَا   :t الخطاب  بن  عمر  فقال  يْهِ،  لَ عَ يَ  لّ لِيُصَ
يّرْت  خُ إنّي   ، ابِ طّ الْخَ بْنَ  رُ  مَ عُ يَا   : الَ قَ فَ ا؟  ذَ كَ ا  ذَ كَ مَ  يَوْ وَ ا،  ذَ كَ ا  ذَ كَ مَ  يَوْ الَ  قَ
دْت!  زِ هُ  لَ رَ  فِ غُ ةً  الَ صَ ينَ  بْعِ السّ لَى  عَ دْت  زِ إنْ  أَنّي  مُ  لَ أَعْ أَنّي  وْ  لَ فَ ت،  تَرْ اخْ فَ
لّى  فَصَ  (٨٠/٩ (التوبة   { مْ لَهُ رْ  فِ تَغْ تَسْ الَ  وْ  أَ مْ  لَهُ رْ  فِ تَغْ {اسْ  :U اللهِ  لُ  وْ قَ لِكَ  ذَ وَ
هِ  ذِ لَتْ هَ تّى نَزَ هُ حَ امَ قَ مْ مَ مْ يَرُ لَ نِهِ فَ فْ نْ دَ غَ مِ رَ ا فَ مّ لَ ، فَ نَهُ فَ دَ ولُ اللهِ r وَ سُ هِ رَ يْ لَ عَ

. ةُ يَ ...} اآلْ بَداً مْ ماتَ أَ نْهُ دٍ مِ لى أَحَ لِّ عَ ال تُصَ : {وَ ةُ يَ اآلْ
وا  ولُ أُ نَكَ  ذَ أْ تَ اسْ ولِهِ  سُ رَ عَ  مَ وا  دُ جاهِ وَ بِالله  وا  نُ آمِ أَنْ  ةٌ  ورَ سُ لَتْ  نْزِ أُ إِذا  {وَ
لى  بِعَ عَ طُ اءِ، {وَ عَ النّسَ } مَ والِفِ عَ الْخَ ونُوا مَ نْ يَكُ لِهِ {بِأَ وْ } إلَى قَ مْ نْهُ لِ مِ وْ الطَّ
انَ  كَ وَ  ، يْسٍ قَ بْنِ  دّ  الْجَ فِي  لَتْ  نَزَ  (٨٦/٩-٨٧ (التوبة   { ونَ هُ قَ يَفْ الَ  مْ  هُ فَ مْ  وبِهِ لُ قُ

. الِ ثِيرَ الْمَ ، كَ يّالً مَ
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انُونَ  ثَمَ وَ دٌ  أَحَ مْ  هُ وَ  ، ونَ رُ تَذِ عْ الْمُ نِي  يَعْ  { رابِ عْ َ األْ نَ  مِ ونَ  رُ ذِّ عَ الْمُ جاءَ  {وَ
دَ  عَ قَ {وَ  ، وجِ رُ الْخُ فِي  وا  رُ ذَ عْ يُ وَ  : ولُ يَقُ  ، ودِ عُ الْقُ فِي   { مْ لَهُ نَ  ذَ ؤْ {لِيُ  ، ارٍ فَ غِ نْ  مِ
وا،  فُ لّ ينَ تَخَ ونَ الّذِ افِقُ نَ دَ الْمُ عَ : قَ ولُ } (التوبة ٩٠/٩) يَقُ هُ ولَ سُ رَ بُوا الله وَ ذَ ينَ كَ الَّذِ

. نْ ذَ أْ مْ يَ مْ أَوْ لَ وا إن أذن لَكُ لِسُ وا: اجْ الُ قَ وَ
ال  {وَ  ، بِيرِ الْكَ يْخِ  الشّ وَ ةِ  انَ مَ الزّ لِ  أَهْ  { فاءِ عَ الضُّ لَى  عَ يْسَ  {لَ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ
جٌ  رَ {حَ  ، رَ سِ عْ الْمُ نِي  يَعْ  { ونَ قُ نْفِ يُ ا  مَ ونَ  دُ يَجِ الَ  ينَ  الَّذِ لَى  عَ ال  وَ ضى  رْ الْمَ لَى  عَ
} (التوبة  يمٌ حِ ورٌ رَ فُ الله غَ بِيلٍ وَ نْ سَ نِينَ مِ سِ حْ لَى الْمُ ا عَ ولِهِ مَ سُ رَ وا لله وَ حُ إِذا نَصَ

ا. ذَ كَ انُوا هَ ا كَ ٩١/٩) إذَ

ا  مَ دُ  أَجِ الَ  لْتَ  قُ مْ  هُ لَ مِ لِتَحْ كَ  تَوْ أَ ا  مَ إِذا  ينَ  الَّذِ لَى  عَ ال  {وَ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ
 { ونَ قُ نْفِ يُ ا  مَ وا  دُ يَجِ أَالَّ  ناً  زَ حَ عِ  مْ الدَّ نَ  مِ تَفِيضُ  مْ  هُ نُ يُ أَعْ وَ ا  لَّوْ تَوَ هِ  يْ لَ عَ مْ  كُ لُ مِ أَحْ
بْنُ  ةُ  مَ لَ سَ وَ  ، نِيّ ازِ الْمَ يْلَى  لَ أَبُو   : ةٌ بْعَ سَ مْ  هُ وَ ونَ  اؤُ بَكّ الْ ءِ  الَ ؤُ هَ  (٩٢/٩ (التوبة 
الِمُ  سَ ، وَ نِيّ زَ رٍو الْمُ مْ بْدُ اللهِ بْنُ عَ عَ ، وَ يّ مِ لَ ةَ السّ نَمَ ةُ بْنُ عَ بَ لَ ثَعْ ، وَ قِيّ رَ رٍ الزّ خْ صَ

. رٍ يْ مَ بْنُ عُ
نْ  وا بِأَ ضُ نِياءُ رَ مْ أَغْ هُ نُونَكَ وَ ذِ أْ تَ ينَ يَسْ لَى الَّذِ بِيلُ عَ ا السَّ ولُ اللهُ U: {إِنَّمَ يَقُ

نِي الجد بن قيس. اءِ، يَعْ عَ النّسَ } (التوبة ٩٣/٩) مَ والِفِ عَ الْخَ ونُوا مَ يَكُ
نَ  مِ ؤْ وا لَنْ نُ رُ تَذِ لْ الَ تَعْ مْ قُ يْهِ مْ إِلَ تُ عْ جَ مْ إِذا رَ يْكُ ونَ إِلَ رُ تَذِ يقول الله U: {يَعْ
 ، مْ تِهِ نْ قِصّ هُ مِ بَرَ ا أَخْ نِي مَ } يَعْ مْ كُ بارِ نْ أَخْ نَا الله مِ أَ بَّ دْ نَ مْ {قَ كُ قَ دّ } أَيْ لَنْ نُصَ مْ لَكُ
ونَ بِالله  لِفُ يَحْ لِهِ {سَ وْ ، إلَى قَ افِقِينَ نَ نِي الْمُ } يَعْ هُ ولُ سُ رَ مْ وَ كُ لَ مَ  الله عَ يَرَ سَ {وَ
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 { مْ نْهُ وا عَ رِضُ أَعْ ، {فَ مْ وهُ ومُ لُ نِي الَ تَ } يَعْ مْ نْهُ وا عَ رِضُ عْ مْ لِتُ يْهِ مْ إِلَ تُ بْ لَ ا انْقَ مْ إِذَ لَكُ
 . بُونَ سِ يَكْ كانُوا  بِما  زاءً  جَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  أْواهُ مَ وَ سٌ  جْ رِ مْ  {إِنَّهُ  ، مْ وهُ كُ تْرُ اُ نِي  يَعْ

ةِ (التوبة ٩٤/٩-٩٦). يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ مْ نْهُ ا عَ وْ ضَ مْ لِتَرْ ونَ لَكُ لِفُ يَحْ
ا  مَ ودَ  دُ حُ وا  مُ لَ يَعْ أَالَّ  رُ  دَ أَجْ وَ نِفاقاً  وَ راً  فْ كُ دُّ  أَشَ رابُ  عْ َ {األْ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ

. ابَ رَ عْ َ نِي األْ : يَعْ الَ ةِ (التوبة ٩٧/٩). قَ يَ رِ اآلْ لَ الله...} إلَى آخِ نْزَ أَ
 { ولِ سُ واتِ الرَّ لَ صَ لِهِ {وَ وْ } إلَى قَ ماً رَ غْ نْفِقُ مَ ا يُ ذُ مَ تَّخِ نْ يَ رابِ مَ عْ َ نَ األْ مِ {وَ
(التوبة   {. تِهِ مَ حْ رَ فِي  الله  مُ  هُ لُ خِ دْ يُ سَ مْ  لَهُ ةٌ  بَ رْ قُ إِنَّها  {أَال  ولِ  سُ الرّ اءَ  عَ دُ نِي  يَعْ

 (٩٨/٩-٩٩

نْ  نِي مَ } يَعْ نْصارِ َ األْ ينَ وَ رِ هاجِ نَ الْمُ لُونَ مِ وَّ َ ونَ األْ ابِقُ السَّ ولُ اللهُ U: {وَ يَقُ
(التوبة  ةِ  يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى   {... سانٍ بِإِحْ مْ  وهُ بَعُ اتَّ ينَ  الَّذِ {وَ  ، مْ نْهُ مِ يْنِ  تَ لَ بْ قِ الْ لّى  صَ

. تْحِ فَ فِي الْ تْحِ وَ فَ بْلَ الْ مَ قَ لَ نْ أَسْ نِي مَ ١٠٠/٩). يَعْ

نْ  مِ الٌ  جَ رِ انَ  كَ  { ونَ نافِقُ مُ رابِ  عْ َ األْ نَ  مِ مْ  لَكُ وْ حَ نْ  مِمَّ {وَ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ
مْ  ونَهُ رُ يُ بِيّ r وَ ابَ النّ حَ ونَ أَصْ ضُ رْ هُ يُ عَ هُ مَ مُ وْ قَ نٍ وَ صْ ةُ بْنُ حِ نَ يْ يَ مْ عُ نْهُ ، مِ بِ رَ الْعَ
 { ةِ ينَ دِ الْمَ لِ  أَهْ نْ  مِ {وَ  . كِ رْ الشّ لَى  عَ مْ  هُ ينَ  الّذِ مْ  هُ مَ وْ قَ ونَ  ضُ رْ يُ وَ مْ  هُ عَ مَ مْ  نّهُ أَ
{الَ   ، اقِ النّفَ فِي  وا  دُ رَ مَ ولُ  يَقُ  { النِّفاقِ لَى  عَ وا  دُ رَ {مَ ينَةِ،  دِ الْمَ نَافِقِي  مُ نِي  يَعْ
 { يْنِ تَ رَّ مْ مَ هُ بُ ذِّ عَ نُ ، {سَ دُ هُ r بَعْ بِيّ مْ اللهُ U نَ هُ مَ لَ مّ أَعْ } ثُ مْ هُ مُ لَ نُ نَعْ مْ نَحْ هُ مُ لَ تَعْ
 { يمٍ ظِ ذابٍ عَ ونَ إِلى عَ دُّ رَ مَّ يُ ، {ثُ بْرِ قَ ابُ الْ ذَ عَ وعُ وَ : الْجُ ولُ ، يَقُ ابَ رَ عْ َ نِي األْ يَعْ

 . ارِ : إلَى النّ ولُ (التوبة ١٠١/٩) يَقُ
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لَتْ فِي  ةِ (التوبة ١٠٢/٩)، نَزَ يَ رِ اآلْ ...} إلَى آخِ مْ نُوبِهِ وا بِذُ فُ تَرَ ونَ اعْ رُ آخَ {وَ
. بْحُ هُ الذّ نّ ةَ أَ يْظَ رَ ارَ إلَى بَنِي قُ ينَ أَشَ رِ حِ نْذِ بْدِ الْمُ ةَ بْنِ عَ ابَ بَ أَبِي لُ

التَكَ  مْ إِنَّ صَ يْهِ لَ لِّ عَ صَ مْ بِها وَ يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ هِّ طَ ةً تُ قَ دَ مْ صَ والِهِ نْ أَمْ ذْ مِ {خُ
يهم،  ، صدقات أموالهم يعنى تزكّ ينَ لِمِ سْ نِي الْمُ } (التوبة ١٠٣/٩) يَعْ مْ نٌ لَهُ كَ سَ

. مْ رْ لَهُ فِ تَغْ مْ اسْ يْهِ لَ لِّ عَ صَ وَ
ذُ  أْخُ يَ وَ هِ  بادِ عِ نْ  عَ ةَ  بَ التَّوْ بَلُ  قْ يَ وَ  هُ الله  أَنَّ  وا  مُ لَ يَعْ لَمْ  {أَ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ
ادُ  رَ ا يُ ، مَ اتِ قَ دَ بَلُ الصّ قْ يَ ، وَ تَابَ بَلَ وَ نْ أَقْ : مَ ولُ } (التوبة ١٠٤/٩) يَقُ قاتِ دَ الصَّ

. هُ اللهِ جْ ا وَ بِهَ
  {... نُونَ مِ ؤْ الْمُ هُ وَ ولُ سُ رَ مْ وَ كُ لَ مَ  الله عَ يَرَ سَ وا فَ لُ مَ لِ اعْ قُ ولُ اللهُ U: {وَ يَقُ

(التوبة ١٠٥/٩)

نِي  يَعْ  ،(١٠٦/٩ (التوبة  ةِ  يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى  الله...}  رِ  مْ َ ألِ نَ  وْ جَ رْ مُ ونَ  رُ آخَ {وَ
 . بِيعِ ةَ بْنَ الرّ ارَ رَ مُ ، وَ يّةَ مَ لَ بْنَ أُ الَ هِ ، وَ الِكٍ بَ بْنَ مَ عْ : كَ ةَ ثَ الثّالَ

صاداً  إِرْ وَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ يْنَ  بَ يقاً  رِ تَفْ وَ راً  فْ كُ وَ راراً  ضِ داً  جِ سْ مَ وا  ذُ اتَّخَ ينَ  الَّذِ {وَ
} يعنى ان  نِينَ مِ ؤْ يْنَ الْمُ يقاً بَ رِ تَفْ ، {وَ رٍ امِ بَا عَ نِي أَ } يَعْ هُ ولَ سُ رَ بَ الله وَ نْ حارَ لِمَ
بَ الله  نْ حارَ صاداً لِمَ إِرْ مْ فِيهِ، {وَ هُ ضُ لّي بَعْ يُصَ فٍ وَ وْ رِو بْنِ عَ مْ يفرقوا بين عَ
وَ  ! هُ نَا فِيهِ نْدَ ثُ عِ دّ تَحَ يَ امِ فَ نْ الشّ نَا مِ يْ لَ مُ عَ دَ ولُ يَقْ ، يَقُ رٍ امِ بَا عَ نِي أَ } يَعْ هُ ولَ سُ رَ وَ
نا إِالَّ  دْ نَّ إِنْ أَرَ لِفُ يَحْ لَ ولُ اللهُ U: {وَ . يَقُ فٍ وْ رِو ابن عَ مْ دَ بَنِي عَ جِ سْ لُ مَ خُ الَ يَدْ

ةِ (التوبة ١٠٧/٩) يَ رِ اآلْ نى...} إلَى آخِ سْ الْحُ
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ومَ  تَقُ أَنْ  قُّ  أَحَ مٍ  يَوْ لِ  أَوَّ نْ  مِ  و التَّقْ لَى  عَ سَ  أُسِّ دٌ  جِ سْ لَمَ بَداً  أَ فِيهِ  مْ  تَقُ {الَ 
 : ولُ يَقُ  (١٠٨/٩-١٠٩ } (التوبة  ينَ الِمِ الظَّ مَ  وْ الْقَ دِي  يَهْ الَ  الله  {وَ لِهِ  وْ قَ إلَى   { فِيهِ
 :r ِولُ الله سُ الَ رَ : قَ الَ . قَ فٍ وْ رِو بْنِ عَ مْ دِ بَنِي عَ جِ سْ لّ فِي مَ صَ لّ فِيهِ وَ الَ تُصَ
ونَ  بُّ جالٌ يُحِ هُ U: {فِيهِ رِ لُ وْ ا قَ أَمّ .» وَ يْتَ بَ مّ بِنَا الْ يلُ يَؤُ بْرِ جِ ي، وَ ته بِيَدِ سْ دْ أَسّ قَ «لَ

. ةَ دَ اعِ يْمُ بْنُ سَ وَ مْ عُ نْهُ اءِ، مِ ونَ بِالْمَ نْجُ تَ الٌ يَسْ جَ انَ رِ وا} كَ رُ هَّ تَطَ أَنْ يَ
مْ  أَ رٌ  يْ خَ وانٍ  رِضْ وَ الله  نَ  مِ  و تَقْ لى  عَ هُ  يانَ نْ بُ سَ  أَسَّ نْ  مَ فَ {أَ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ

} (التوبة ١٠٩/٩) مَ نَّ هَ انْهارَ بِهِ فِي نارِ جَ فٍ هارٍ فَ رُ فا جُ لى شَ هُ عَ يانَ نْ سَ بُ نْ أَسَّ مَ
كّ  : شَ ولُ } يَقُ مْ وبِهِ لُ ةً فِي قُ يبَ ا رِ نَوْ مُ الَّذِي بَ هُ نْيانُ ولُ اللهُ U: {الَ يَزالُ بُ يَقُ

وا. وتُ : إالّ أَنْ يَمُ ولُ } (التوبة ١١٠/٩) يَقُ مْ هُ وبُ لُ عَ قُ طَّ ، {إِالَّ أَنْ تَقَ مْ وبِهِ لُ فِي قُ
ا  إنّمَ  : الَ قَ  ، جِ رَ عْ َ األْ نْ  عَ  ، احٍ نِصَ بْنِ  ةَ  بَ يْ شَ نْ  عَ  ، نَادِ الزّ أَبِي  ابْنُ  نَا  ثَ دّ حَ  : الَ قَ

{. هُ يانَ نْ سَ بُ نْ أَسَّ مَ فَ لِهِ {أَ وْ ، أَيْ فِي قَ دَ جِ سْ نِ الْمَ مْ يَعْ لَ يْنِ وَ لَ جُ نَى الرّ عَ
 : لِهِ وْ قَ إلَى   { مْ والَهُ أَمْ وَ مْ  هُ سَ نْفُ أَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ  تَر اشْ الله  {إِنَّ   : هُ لُ وْ قَ وَ
ونَ  دُ اهِ ينَ يُجَ نْ الّذِ  مِ تَرَ : اشْ ولُ } (التوبة ١١١/٩) يَقُ يمُ ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ ذلِكَ هُ {وَ

. ةَ نّ مْ الْجَ نّ لَهُ مْ فِيهِ بِأَ الَهُ وَ ونَ أَمْ قُ نْفِ يُ بِيلِهِ وَ فِي سَ
وْ كانُوا  لَ ينَ وَ كِ رِ شْ مُ وا لِلْ فِرُ تَغْ وا أَنْ يَسْ نُ ينَ آمَ الَّذِ بِيِّ وَ ا كانَ لِلنَّ هُ U:{مَ لُ وْ قَ

} (التوبة ١١٣/٩) يمِ حِ حابُ الْجَ : {أَصْ لِهِ وْ بى} إلَى قَ رْ أُولِي قُ
نّ  رَ فِ تَغْ سْ َ «ألَ وقال:   r الله  رسول  هُ  لَ رَ  فَ تَغْ اسْ الِبٍ  طَ بُو  أَ اتَ  مَ ا  لَمّ  : الَ قَ
هِ  ذِ لَتْ هَ نَزَ ، فَ ينَ كِ رِ شْ نْ الْمُ مْ مِ تَاهُ وْ ونَ لمَ لِمُ سْ رَ الْمُ فَ تَغْ اسْ ى!» فَ نْهَ تّى أُ لَك حَ
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لَى  عَ وا  اتُ مَ  : ولُ يَقُ  { يمِ حِ الْجَ حابُ  أَصْ مْ  نَّهُ أَ مْ  لَهُ يَّنَ  بَ تَ ا  مَ دِ  بَعْ نْ  {مِ  : ةُ يَ اآلْ
. وبُونَ تُ يَ الَ  فَ مْ  هِ رِ فْ كُ

ها  دَ عَ وَ ةٍ  دَ عِ وْ مَ نْ  عَ إِالَّ  بِيهِ  َ ألِ يمَ  إِبْراهِ فارُ  تِغْ اسْ كانَ  ما  {وَ  :U اللهُ  ولُ  يَقُ
لَى  اتَ عَ ا مَ } لَمّ هُ نْ أَ مِ رَّ بَ وٌّ لله تَ دُ هُ عَ نَّ هُ أَ يَّنَ لَ بَ ا تَ مَّ لَ ، {فَ لِمَ هُ أَنْ يُسْ دَ عَ : وَ الَ } قَ اهُ إِيَّ
. اءُ عَ اهُ الدّ وّ َ : األْ الَ } (التوبة ١١٤/٩). قَ لِيمٌ اهٌ حَ وَّ َ يمَ ألَ ، {إِنَّ إِبْراهِ نْهُ أَ مِ رّ بَ هِ تَ رِ فْ كُ

ةِ  يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى   {... مْ داهُ هَ إِذْ  دَ  بَعْ ماً  وْ قَ لَّ  لِيُضِ الله  كانَ  ما  {وَ  :U هُ  لُ وْ قَ
(التوبة ١١٥/٩).

 :U ُولُ الله يَقُ
ةِ  ساعَ فِي  وهُ  بَعُ اتَّ ينَ  الَّذِ نْصارِ  َ األْ وَ ينَ  رِ هاجِ الْمُ وَ بِيِّ  النَّ لَى  عَ الله  تابَ  دْ  قَ {لَ
 ، يدِ الحرّ دِ نٍ شَ مَ انَتْ فِي زَ كَ ، وَ بُوكَ ةُ تَ وَ زْ يَ غَ هِ ةِ، وَ رَ سْ ةَ الْعُ وَ زْ نِي غَ } يَعْ ةِ رَ سْ الْعُ
هُ  سَ ثَ نَفْ دّ ا حَ مَ ةَ وَ ثَمَ يْ : أَبِي خَ ولُ } يَقُ مْ نْهُ يقٍ مِ رِ وبُ فَ لُ يغُ قُ دِ ما كادَ يَزِ نْ بَعْ {مِ
 ، وجِ رُ لَى الْخُ هُ عَ مَ لَ زَ مّ عَ ة٢٢٣، ثُ قّ دِ الشُّ عْ بُ رّ وَ ةِ الْحَ دّ بِيّ r لِشِ نْ النّ لّفِ عَ بِالتّخَ

} (التوبة ١١٧/٩). يمٌ حِ فٌ رَ ؤُ مْ رَ هُ بِهِ مْ إِنَّ يْهِ لَ مَّ تابَ عَ {ثُ
 { بَتْ حُ ضُ بِما رَ رْ َ مُ األْ يْهِ لَ تْ عَ تَّى إِذا ضاقَ وا حَ فُ لِّ ينَ خُ ةِ الَّذِ لَى الثَّالثَ عَ {وَ
لُ  الَ هِ ، وَ الِكٍ بُ بْنُ مَ عْ وَ كَ هُ } (التوبة ١١٨/٩) وَ يمُ حِ ابُ الرَّ : {التَّوَّ لِهِ وْ إلَى قَ
إلَى  رَ  ذّ تَعَ نْ  مَ نِي  يَعْ وا}  فُ لِّ خُ ينَ  {الَّذِ  : هُ لُ وْ قَ ا  أَمّ وَ  . بِيعِ الرّ بْنُ  ةُ  ارَ رَ مُ وَ  ، يّةَ مَ أُ بْنُ 

 . مْ نْهُ بِلَ مِ نْ قُ مّ بِيّ r مِ النّ
٢٢٣  الشقة: السفر البعيد (لسان العرب، جـ ١٢، ص ٥١).
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} يعنى غفار،  رابِ عْ َ نَ األْ مْ مِ لَهُ وْ نْ حَ مَ ةِ وَ ينَ دِ لِ الْمَ هْ َ ا كانَ ألِ هُ U: {مَ لُ وْ قَ
ةِ  وَ زْ غَ فِي  الله}  ولِ  سُ رَ نْ  عَ وا  فُ لَّ تَخَ يَ نْ  {أَ  ، عَ جَ أَشْ وَ  ، نَةَ يْ زَ مُ وَ  ، نَةَ يْ هَ جُ وَ  ، مَ لَ أَسْ وَ
نِي  يَعْ  { أٌ مَ ظَ مْ  هُ يبُ يُصِ الَ  مْ  نَّهُ بِأَ ذلِكَ  هِ  سِ نَفْ نْ  عَ مْ  هِ سِ نْفُ بِأَ وا  بُ غَ يَرْ ال  {وَ  ، بُوكَ تَ
نَ  ؤُ يَطَ ال  {وَ مجاعة،   { ةٌ صَ مَ خْ مَ ال  {وَ  ، بٌ تَعَ نِي  يَعْ  { بٌ نَصَ ال  {وَ  ، شٌ طَ عَ
 { لٌ صالِحٌ مَ مْ بِهِ عَ تِبَ لَهُ وٍّ نَيْالً إِالَّ كُ دُ نْ عَ ال يَنالُونَ مِ ، {وَ ارِ فّ دَ الْكُ } بِالَ ئاً طِ وْ مَ

(١٢٠/٩ (التوبة 
(التوبة  ةِ  يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى   {... ةً بِيرَ كَ ال  وَ ةً  يرَ غِ صَ ةً  قَ نَفَ ونَ  قُ نْفِ يُ ال  {وَ  :U هُ  لُ وْ قَ

.(١٢١/٩
يَةِ،  رِ اآلْ ...} إلَى آخِ رَ ال نَفَ وْ لَ ةً فَ افَّ وا كَ نْفِرُ نُونَ لِيَ مِ ؤْ ما كانَ الْمُ هُ U: {وَ لُ وْ قَ
هم  كلُّ وا  نْفِرُ يَ أَنْ  غزوةٍ  فِي   r اللهِ  ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ ا  إذَ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ انَ  كَ ا  مَ  : ولُ يَقُ
 : ولُ يَقُ  . ةٌ ائِفَ طَ ةٍ  بِيلَ قَ لّ  كُ نْ  مِ رُ  نْفِ يَ نْ  لَكِ وَ  ، يّ ارِ رَ الذّ ا  بِهَ ا  وفً لُ خُ ةَ  ينَ دِ الْمَ وا  كُ تْرُ يَ وَ
 ، نْهُ وا مِ عُ مِ ا سَ وا مَ يَعُ ينَ وَ كِ رِ شْ ولِ اللهِ r فِي الْمُ سُ رُ رَ يْ يْفَ سَ وا كَ رُ نْظُ مْ لِيَ هُ ضُ بَعْ
يعنى   (١٢٢/٩ (التوبة   { ونَ رُ ذَ يَحْ مْ  هُ لَّ لَعَ مْ  يْهِ إِلَ وا  عُ جَ رَ إِذا  مْ  هُ مَ وْ قَ وا  رُ نْذِ لِيُ {وَ

يخافون الله.
إلَى   {... ارِ فَّ الْكُ نَ  مِ مْ  ونَكُ لُ يَ ينَ  الَّذِ وا  قاتِلُ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ {يَا   :U ولُ  يَقُ

ةِ (التوبة ١٢٣/٩). يَ رِ اآلْ آخِ
هِ  هذِ هُ  تْ زادَ مْ  كُ يُّ أَ ولُ  يَقُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ فَ ةٌ  ورَ سُ لَتْ  نْزِ أُ ا  مَ إِذا  {وَ  :U هُ  لُ وْ قَ
ينًا  يَقِ نَا  تْ ادَ زَ وا:  نُ آمَ ينَ  الّذِ ولُ  يَقُ فَ ا،  لِيمً تَسْ وَ ينًا  يَقِ نِي  يَعْ  (١٢٤/٩ } (التوبة  إِيماناً
ا  إنّهَ الُ  قَ يُ وَ  . فِيهِ انُوا  كَ ا  مَ إلَى  ةً  يبَ رِ وَ ا  كّ شَ مْ  تْهُ ادَ زَ فَ ونَ  افِقُ نَ الْمُ ا  مّ أَ وَ ا،  لِيمً تَسْ وَ
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 { ونَ افِرُ كَ مْ  هُ وَ وا  اتُ مَ {وَ  ، مْ ينِهِ دِ لَى  عَ ا  اتً بَ ثَ وَ ا  كّ شَ مْ  تْهُ ادَ زَ فَ  ، ينَ كِ رِ شْ الْمُ فِي 
 .(١٢٥/٩ (التوبة 

 : مْ ولُ اللهُ U فِيهِ يَقُ
فِي  ا  هَ لَ عَ جَ ن  مَ ا  مّ أَ فَ  { يْنِ تَ رَّ مَ وْ  أَ ةً  رَّ مَ عامٍ  لِّ  كُ فِي  نُونَ  تَ فْ يُ مْ  نَّهُ أَ نَ  وْ يَرَ ال  {أَوَ
فِي  ا  نّهَ أَ مَ  عَ زَ نْ  مَ ا  أَمّ وَ  ، يْنِ تَ رّ مَ أَوْ  ةً  رّ مَ ةِ  نَ السّ فِي  بُونَ  ذِ يَكْ  : ولُ يَقُ فَ ينَ  افِقِ نَ الْمُ
 { وبُونَ تُ يَ الَ  مَّ  {ثُ  ، يْنِ تَ رّ مَ أَوْ  ةً  رّ مَ ةِ  نَ السّ فِي  وِ  زْ بِالْغَ نَ  وْ لَ تَ بْ يُ  : ولُ يَقُ ينَ  كِ رِ شْ الْمُ

. ونَ لِمُ : الَ يُسْ ولُ (التوبة ١٢٦/٩) يَقُ

انَ  كَ وَ  . ةِ يَ اآلْ رِ  آخِ إلَى   {... ضٍ بَعْ إِلى  مْ  هُ ضُ بَعْ رَ  نَظَ ةٌ  ورَ سُ لَتْ  نْزِ أُ ا  مَ إِذا  {وَ
الَ  خَ ا  إِذَ فَ  ، ونَ افِقُ نَ الْمُ هُ  ابُ حَ أَصْ هُ  عَ مَ وَ  r بِيّ  النّ نْدَ  عِ لِسُ  يَجْ تَلٍ  بْ نَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ
 ، ينَ لِمِ سْ نُونَ الْمُ } يَعْ دٍ نْ أَحَ مْ مِ لْ يَراكُ ، {هَ ضٍ مْ بِبَعْ هُ ضُ الَ بَعْ ولُ اللهِ r خَ سُ رَ
 { مْ وبَهُ لُ فَ الله قُ رَ ، {صَ قّ بُوا بِالْحَ ذّ كَ وا فَ ءُ زَ تَهْ نِي اسْ وا} يَعْ فُ رَ مَّ انْصَ : {ثُ ولُ يَقُ

. هُ نْ (التوبة ١٢٧/٩) عَ

 : هُ بِيّ رُ نَ كّ ذَ وَ يُ هُ ولُ اللهُ U وَ يَقُ
 { مْ نِتُّ عَ ا  مَ هِ  يْ لَ عَ يزٌ  زِ {عَ  ، مْ نْكُ مِ  : ولُ يَقُ  { مْ كُ سِ نْفُ أَ نْ  مِ ولٌ  سُ رَ مْ  كُ جاءَ دْ  قَ {لَ
لْ  قُ فَ ا  لَّوْ تَوَ إِنْ  فَ  . يمٌ حِ رَ فٌ  ؤُ رَ نِينَ  مِ ؤْ بِالْمُ مْ  يْكُ لَ عَ يصٌ  رِ {حَ مْ  تُ أْ طَ أَخْ ا  مَ  : ولُ يَقُ
(التوبة   { يمِ ظِ الْعَ شِ  رْ الْعَ بُّ  رَ وَ  هُ وَ لْتُ  كَّ تَوَ هِ  يْ لَ عَ وَ  هُ إِالَّ  إِلهَ  الَ  الله  بِيَ  سْ حَ

١٢٨/٩-١٢٩).٢٢٤

٢٢٤  الواقدي، املغازي، ٣، ١٠٦٠-١٠٧٦.
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اعِ دَ ةُ الْوَ جّ حَ
زيد،  بن  وأسامة  سبرة،  أبى  ابْنُ  وَ  ، دٍ اشِ رَ بْنُ  رُ  مَ عْ مَ ثَنِي  دّ حَ  : الَ قَ
ميمون،  بن  الواحد  بْدُ  عَ ةَ  زَ مْ حَ بُو  أَ وَ  ، ئْبٍ ذِ بِي  أَ ابْنُ  وَ  ، دٍ مّ حَ مُ ابن  وموسى 
نْ  مِ ثَنِي  دّ حَ دْ  قَ لّ  كُ فَ  ، رٍ امِ عَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ وَ  ، يْجٍ رَ جُ ابْنُ  وَ  ، امٍ شَ هِ ابن  وحزام 
دْ  قَ يْت  مّ سَ نْ  مَ رُ  يْ غَ وَ  ، ضٍ بَعْ نْ  مِ هُ  لَ ى  عَ وْ أَ مْ  هُ ضُ بَعْ وَ  ، ةٍ ائِفَ بِطَ يثِ  دِ الْحَ ا  ذَ هَ
ةَ  رَ شْ عَ تَيْ  نَ ثْ الِ يْنِ  نَ ثْ االِ مَ  يَوْ ةَ  ينَ دِ الْمَ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ مَ  دِ قَ وا:  الُ قَ ا،  يْضً أَ نَا  ثَ دّ حَ
وال  يحلق  الَ   ، امٍ عَ لّ  كُ ةِ  ينَ دِ بِالْمَ ي  حّ يُضَ امَ  قَ أَ فَ  ، لِ وّ َ األْ بِيعٍ  رَ نْ  مِ تْ  لَ خَ ةً  لَ يْ لَ
رٍ  شْ عَ ةَ  نَ سَ ةِ  دَ عْ الْقِ ذِي  فِي  انَ  كَ تّى  حَ جّ  يَحُ مْ  لَ وَ  ، يَ ازِ غَ الْمَ و  زُ يَغْ وَ ره  يقصّ
رٌ  بَشَ ةَ  ينَ دِ الْمَ مَ  دِ قَ وَ  ، جّ بِالْحَ النّاسَ  نَ  آذَ وَ وجَ  رُ الْخُ عَ  مَ جْ أَ فَ هِ،  رِ اجَ هَ مُ نْ  مِ
 r الله  رسول  انَ  كَ وَ  . لِهِ مَ بِعَ لَ  مَ يَعْ وَ  r اللهِ  ولِ  سُ بِرَ تَمّ  أْ يَ أَنْ  يدُ  رِ يُ مْ  هُ لّ كُ ثِيرٌ  كَ
فِي  قَ  لَ حَ وَ ةِ  بِيَ يْ دَ بِالْحُ رَ  نَحَ  ، بِيَةِ يْ دَ الْحُ ةُ  رَ مْ عُ ا  هَ لُ وّ أَ  ، رٍ مَ عُ ثَ  ثَالَ رَ  تَمَ اعْ قد 
  دَ هْ أَ وَ ةِ،  دَ الْقِعْ ذِي  فِي  بْعٍ  سَ ةَ  نَ سَ ةِ  يّ ضِ الْقَ ةُ  رَ مْ عُ مّ  ثُ  ، تّ سِ ةَ  نَ سَ ةِ  دَ عْ الْقِ ذِي 
ذِي  فِي  ةِ  انَ رَ عْ الْجِ ةَ  رَ مْ عُ رَ  تَمَ اعْ وَ  ، قَ لَ حَ وَ ةِ  وَ رْ الْمَ نْدَ  عِ رَ  نَحَ وَ  ، نَةً بَدَ تّينَ  سِ

... انٍ ثَمَ ةَ  نَ سَ ةِ  دَ عْ الْقِ
نْ أبيه، عن عبد الله بن  بْدِ اللهِ، عَ يَى بْنِ عَ نْ يَحْ ، عَ يْجٍ رَ ثَنِي ابْنُ جُ دّ : حَ الَ قَ
انِيّ  يَمَ الْ نِ  كْ الرّ بَيْنَ  ا  فِيمَ ولُ  يَقُ  r اللهِ  ولَ  سُ رَ عَ  مِ سَ هُ  نّ أَ  ، ومِيّ زُ خْ الْمَ ائِبِ  السّ

 : دِ وَ سْ َ األْ وَ
(البقرة   { ارِ النَّ ذابَ  عَ قِنا  وَ ةً  نَ سَ حَ ةِ  رَ خِ اآلْ فِي  وَ ةً  نَ سَ حَ نْيا  الدُّ فِي  آتِنا  بَّنا  {رَ

(٢٠١/٢
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الله  عبد  عن  الله،  عبد  بن  مِ  اصِ عَ نْ  عَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  اللهِ  بْدُ  عَ ثَنِي  دّ حَ فَ  : الَ قَ
انِ  كَ رْ َ األْ نْ  مِ لِمْ  تَ يَسْ مْ  لَ فَ  r بِيّ  النّ قْت  مَ رَ  : الَ قَ بِيهِ،  أَ نْ  عَ  ، ةَ بِيعَ رَ بْنِ  رِ  امِ عَ ابن 
لّى  امِ فَصَ قَ لْفِ الْمَ ى إلَى خَ مّ انْتَهَ وا: ثُ الُ . قَ ةً بَعَ ى أَرْ شَ مَ ، وَ دَ وَ سْ َ األْ انِيّ وَ يَمَ إالّ الْ
وَ الله  لْ هُ } (الكافرون ١/١٠٩) {وقُ ونَ ا الْكافِرُ هَ يُّ لْ يَا أَ ا: {قُ مَ أُ فِيهِ رَ ، يَقْ يْنِ تَ عَ كْ رَ
إنّك   : رَ مَ لِعُ الَ  قَ دْ  قَ وَ  . هُ مَ لَ تَ اسْ فَ ن  كْ الرّ إلَى  ادَ  عَ مّ  ثُ  ،(١/١١٢ } (اإلخالص  دٌ أَحَ
هِ  يْ لَ عَ النّاسَ  مْ  احِ زَ تُ الَ  فَ إِالّ  وَ  ، هُ لِمْ تَ اسْ فَ الِيًا  خَ نَ  كْ الرّ ت  دْ جَ وَ إنْ   ، يّ وِ قَ لٌ  جُ رَ
بَا  أَ يَا  نِ  كْ بِالرّ نَعْت  صَ يْفَ  كَ وَ  : فٍ وْ عَ بْنِ  نِ  مَ حْ الرّ بْدِ  لِعَ الَ  قَ وَ  . ذَ ؤْ تُ وَ ذِي  ؤْ تُ فَ
بَابِ  نْ  مِ ا  فَ الصّ إلَى  جَ  رَ خَ مّ  ثُ بْت!  أَصَ  : الَ قَ كْت.  تَرَ وَ ت  تَلَمْ اسْ  : الَ قَ ؟  دٍ مّ حَ مُ

٢٢٥. أَ اللهُ بِهِ ا بَدَ أُ بِمَ بْدَ : أَ الَ قَ ، وَ ومٍ زُ خْ بَنِي مَ

رِ مَ النّحْ بِيّ r يَوْ ةُ النّ بَ طْ خُ
 :r مّ قال رسول الله ... ثُ

هُ  ونَ لُّ وا يُحِ رُ فَ ينَ كَ لُّ بِهِ الَّذِ رِ يُضَ فْ ةٌ فِي الْكُ يادَ يءُ زِ ا النَّسِ ا النّاسُ {إِنَّمَ يّهَ يَا أَ
انَ  مَ إِنّ الزّ مَ الله} (التوبة ٣٧/٩). أَالَ وَ رَّ ا حَ ةَ مَ دَّ ا عِ ؤُ هُ عاماً لِيُواطِ ونَ مُ رِّ يُحَ ا وَ امً عَ
نَا  اثْ ورِ  هُ الشّ ةَ  دّ عِ إِنّ  وَ  ، ضَ رْ َ األْ وَ اتِ  وَ مَ السّ اللهُ  قَ  لَ خَ مَ  يَوْ تِهِ  ئَ يْ هَ كَ ارَ  تَدَ اسْ دْ  قَ
و  ذُ وَ ةِ،  دَ الْقِعْ و  ذُ  : ةٌ الِيَ تَوَ مُ ةٌ  ثَ ثَالَ  ، مٌ رُ حُ ةٌ  بَعَ أَرْ ا  نْهَ مِ اللهِ،  تَابِ  كِ فِي  ا  رً هْ شَ رَ  شَ عَ
  ادَ مَ جُ بَيْنَ  الّذِي   ، رٍ ضَ مُ رَ  هْ شَ ى  عَ دْ يُ الّذِي  بٌ  جَ رَ وَ  ، مُ رّ حَ الْمُ وَ ةِ،  جّ الْحِ
ت؟  غْ بَلّ لْ  هَ أَالَ   ، ثُونَ ثَالَ وَ ا،  مً يَوْ ونَ  رُ شْ عِ وَ ةٌ  عَ تِسْ رُ  هْ الشّ وَ  ، بَانَ عْ شَ وَ ةِ  رَ خِ اآلْ

٢٢٥  الواقدي، املغازي، ٣، ١٠٨٨، ١٠٩٨.
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اءِ  لِلنّسَ إنّ   ، النّاسُ ا  يّهَ أَ  : الَ قَ مّ  ثُ  ! دْ هَ اشْ مّ  اللهُ  : الَ قَ فَ  ! مْ نَعَ  : النّاسُ الَ  قَ فَ
الَ  وَ ا،  دً أَحَ مْ  كُ شَ رُ فُ ئْنَ  يُوطِ أَالّ  نّ  يْهِ لَ عَ فَ ا،  قّ حَ نّ  يْهِ لَ عَ مْ  لَكُ إِنّ  وَ ا،  قّ حَ مْ  يْكُ لَ عَ
مْ  لَكُ نَ  أَذِ دْ  قَ اللهَ  إِنّ  فَ نَ  لْ عَ فَ إِنْ  فَ  ، مْ نِكُ بِإِذْ إالّ  هُ  ونَ هُ رَ تَكْ ا  دً أَحَ مْ  وتَكُ يُ بُ نَ  لْ خِ دْ يُ
يْنَ  انْتَهَ إِنْ  فَ  ، حٍ بَرّ مُ رَ  يْ غَ بًا  رْ ضَ نّ  بُوهُ رِ تَضْ أَنْ  وَ  ، عِ اجِ ضَ الْمَ فِي  نّ  وهُ رُ جُ تَهْ أَنْ 
 ٢٢٦ انٍ وَ مْ عَ كُ نْدَ اءُ عِ ا النّسَ إِنّمَ ، وَ وفِ رُ عْ نّ بِالْمَ هُ تُ وَ سْ كِ نّ وَ هُ قُ زْ نّ رِ هُ لَ مْ فَ نَكُ عْ أَطَ وَ
نّ  هُ وجَ رُ مْ فُ تُ لْ لَ تَحْ اسْ ةِ اللهِ، وَ انَ مَ نّ بِأَ وهُ مُ تُ ذْ ا أَخَ إِنّمَ ئًا، وَ يْ نّ شَ هِ سِ نْفُ َ نَ ألِ لِكْ الَ يَمْ
الَ  ت؟ قَ غْ لْ بَلّ ا، أَالَ هَ يْرً نّ خَ وا بِهِ صُ تَوْ اسْ اءِ وَ بكلمة الله، فاتّقوا اللهَ فِي النّسَ
دَ  بَ عْ يُ أَنْ  يَئِسَ  دْ  قَ انَ  يْطَ الشّ إنّ   ، النّاسُ ا  يّهَ أَ  ! دْ هَ اشْ  ، مّ اللهُ  : الَ قَ  ! مْ نَعَ  : النّاسُ
دْ  قَ ، فَ ونَهُ رُ قِ ا تَحْ مّ لِكَ مِ  ذَ وَ ا سِ اعَ فِيمَ طَ يَ أَنْ يُ ضِ دْ رَ هُ قَ نّ لَكِ هِ، وَ ذِ مْ هَ كُ ضِ بِأَرْ

يَ بِهِ ضِ رَ
ئٍ  رِ مْ الِ لّ  يَحِ الَ  وَ  ، ةٌ وَ إخْ ونَ  لِمُ سْ الْمُ ا  إِنّمَ وَ  ، لِمِ سْ الْمُ و  أَخُ لِمٍ  سْ مُ لّ  كُ إنّ 
النّاسَ  اتِلَ  قَ أُ أَنْ  مِرْت  أُ ا  إِنّمَ وَ  ، نْهُ مِ سٍ  نَفْ يبِ  بِطِ إالّ   ، هُ الُ مَ الَ  وَ يهِ  أَخِ مُ  دَ لِمٍ  سْ مُ
مْ  هُ ابُ سَ حِ ، وَ مْ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ مَ وا دِ مُ صَ ا عَ وهَ الُ ا قَ إِذَ ، فَ هَ إالّ اللهُ وا الَ إلَ ولُ تّى يَقُ حَ
مْ  كُ ضُ بَعْ بُ  رِ يَضْ ا،  ارً فّ كُ دِي  بَعْ وا  عُ جِ تَرْ الَ  وَ  ، مْ كُ سَ نْفُ أَ وا  لِمُ تَظْ الَ  وَ  . اللهِ لَى  عَ
ت؟ غْ لْ بَلّ تَابُ اللهِ، أَالَ هَ ونَ بِهِ، كِ لّ ا الَ تَضِ مْ مَ كْت فِيكُ دْ تَرَ . إنّي قَ ضٍ ابَ بَعْ قَ رِ

. لِهِ نْزِ فَ إلَى مَ رَ مّ انْصَ ! ثُ دْ هَ ، اشْ مّ : اللهُ الَ ! قَ مْ : نَعَ الَ النّاسُ قَ
: الَ ؟ قَ حِ بَرّ رُ الْمُ يْ بُ غَ رْ ا الضّ : مَ اءٌ طَ ئِلَ عَ : سُ الَ يْجٍ قَ رَ نْ ابْنِ جُ عَ

٢٢٦  عوان: هو مجع عانية، وهي األسرية (رشح أبى ذر، ص ٤٤٩).
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نَ  ذْ أَخَ {وَ  :U لِهِ  وْ قَ نْ  عَ بّاسٍ  عَ ابْنُ  ئِلَ  سُ وَ  : اءٌ طَ عَ الَ  قَ  . لِ بِالنّعْ وَ اكِ  وَ بِالسّ
 r ِولُ الله سُ ى رَ نَهَ : وَ الَ . قَ احِ ةُ النّكَ لِمَ : كَ الَ } (النساء ٢١/٤) قَ لِيظاً يثاقاً غَ مْ مِ نْكُ مِ

نًى.٢٢٧  مِ وَ نًى بِسِ الِيَ مِ يَ دٌ لَ بِيتَ أَحَ أَنْ يَ

ةُ تَ ؤْ يْدٍ مُ ةَ بْنِ زَ امَ ةُ أُسَ وَ زْ غَ
رٍ  فَ عْ جَ وَ ةَ  ثَ ارِ حَ بْنِ  يْدِ  زَ تَلَ  قْ مَ رُ  كُ يَذْ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ لْ  يَزَ مْ  لَ وا:  الُ قَ
يَالٍ  لَ بَعِ  رْ َ ألِ يْنِ  نَ ثْ االِ مُ  يَوْ انَ  كَ ا  مّ لَ فَ ا،  يدً دِ شَ ا  دً جْ وَ مْ  يْهِ لَ عَ دَ  جَ وَ وَ  ، ابِهِ حَ أَصْ وَ
وِ  زْ لِغَ ؤِ  يّ بِالتّهَ النّاسَ   r اللهِ  ولُ  سُ رَ رَ  مَ أَ ةَ  رَ شْ عَ   دَ إحْ ةَ  نَ سَ رٍ  فَ صَ نْ  مِ ينَ  بَقِ
نْدِ  عِ نْ  مِ ونَ  لِمُ سْ الْمُ قَ  رّ تَفَ فَ  . مْ هِ وِ زْ غَ فِي   ٢٢٨ اشِ مَ نْكِ بِاالِ مْ  هُ رَ مَ أَ وَ  ، ومِ الرّ
نْ  مِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ بَحَ  أَصْ ا  مّ لَ فَ  ، ادِ هَ الْجِ فِي  ونَ  دّ جِ مُ وهم   r الله  رسول 
 ، ةُ امَ سَ : يَا أُ الَ قَ يْدٍ فَ ةَ بْنَ زَ امَ سَ ا أُ عَ ، دَ رٍ فَ نْ صَ ينَ مِ ثٍ بَقِ اءِ لِثَالَ ثَ مَ الثّالَ ، يَوْ دِ الْغَ
 ، يْلَ الْخَ مْ  ئْهُ طِ وْ أَ فَ بِيك،  أَ تَلِ  قْ مَ إلَى  يَ  تَهِ نْ تَ تّى  حَ تِهِ  كَ بَرَ وَ اللهِ  مِ  اسْ لَى  عَ رْ  سِ
 ، مْ يْهِ لَ عَ قْ  رّ حَ وَ بْنَى  أُ لِ  أَهْ لَى  عَ ا  بَاحً صَ رْ  غِ أَ فَ  ، يْشِ الْجَ ا  ذَ هَ لَى  عَ يْتُك  لّ وَ دْ  قَ فَ
عَك  مَ ذْ  خُ وَ  ، مْ فِيهِ بْثَ  اللّ لِلْ  قْ أَ فَ اللهُ  ك  رَ فَ أَظْ إِنْ  فَ  ، بَرَ الْخَ بِقْ  رَ تَسْ يْ السّ عْ  رِ أَسْ وَ
تَا  يَ يْنِ بَقِ تَ لَ يْ اءِ لِلَ بِعَ رْ َ مُ األْ انَ يَوْ ا كَ مّ لَ . فَ ئِعَ الَ الطّ امَك وَ مَ يُونَ أَ مْ الْعُ دّ قَ ، وَ ءَ الّ دِ َ األْ
يسِ  مِ الْخَ مَ  يَوْ بَحَ  أَصْ ا  مّ لَ فَ  . مّ حُ وَ عَ  دّ فَصُ  ،r اللهِ  ولِ  سُ بِرَ يَ  بُدِ  ، رٍ فَ صَ نْ  مِ

٢٢٧  الواقدي، املغازي، ٣، ١١١٢-١١١٣.
٢٢٨  االنكامش: اإلرساع (القاموس املحيط، جـ ٢، ص ٢٨٧).
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 ، ةُ امَ سَ أُ يَا   : الَ قَ مّ  ثُ  ، اءً لِوَ هِ  بِيَدِ  r اللهِ  ولُ  سُ رَ هُ  لَ دَ  قَ عَ رٍ  فَ صَ نْ  مِ يَتْ  بَقِ ةٍ  لَ يْ لِلَ
الَ  وَ وا،  رُ دِ تَغْ الَ  وَ ا  وَ زُ اُغْ بِاللهِ،  رَ  فَ كَ نْ  مَ وا  اتِلُ قَ فَ  ، اللهِ بِيلِ  سَ فِي  اللهِ  مِ  بِسْ زُ  غْ اُ
نَ  وْ لَ تَ بْ مْ تُ كُ لّ ونَ لَعَ رُ مْ الَ تَدْ إِنّكُ ، فَ وّ دُ اءَ الْعَ ا لِقَ نّوْ الَ تَمَ ، وَ أَةً رَ الَ امْ ا وَ لِيدً وا وَ لُ تُ قْ تَ
وا  بُ لَ دْ أَجْ مْ قَ وكُ إِنْ لَقُ نّا! فَ مْ عَ هُ فْ بَأْسَ فُ اكْ ، وَ مْ نَاهُ فِ ، اكْ مّ وا: اللهُ ولُ نْ قُ لَكِ ، وَ مْ بِهِ
بَ  هَ تَذْ فَ وا  لُ شَ تَفْ الَ  وَ وا  عُ نَازَ تَ الَ  وَ  ، تِ مْ الصّ وَ ةِ  ينَ كِ بِالسّ مْ  يْكُ لَ عَ فَ وا،  يّحُ صَ وَ
يهمْ  اصِ نَوَ وَ ينَا  اصِ نَوَ ك،  بَادُ عِ وهم  عبادك  نحن  اللهم،  وقولوا:  ريحكم٢٢٩. 

٢٣٠. ةِ قَ بَارِ تَ الْ ةَ تَحْ نّ وا أَنّ الْجَ مُ لَ اعْ ! وَ مْ أَنْتَ هُ لِبُ ا تَغْ إِنّمَ ك، وَ بِيَدِ

٢٢٩  انظر: األنفال ٤٦/٨.
٢٣٠  الواقدي، املغازي، ٣، ١١١٧-١١١٨.
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أسماء الرجال. المحقق: د. بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

الطبعة األولى، ١٤٠٠ – ١٩٨٠.
النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ٦٧٦هـ). تهذيب . ١٩

أصوله:  ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنشره  عنيت  واللغات.  األسماء 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، بدون تاريخ.

أبو . ٢٠ المدني،  بالوالء،  األسلمي  السهمي  واقد  بن  عمر  بن  محمد  الواقدي، 
عبد الله (المتوفى: ٢٠٧هـ)، المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، بيروت: 

دار األعلمي، الطبعة الثالثة، ١٩٨٩/١٤٠٩.
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البقرة ٥٨/٢، ١٠٩، ١١٥، ١٩١، 
 ،٢١٤  ،٢٠١  ،١٩٦  ،١٩٥  ،١٩٤

.٢١٧، ٢٣٩، ٢٤٥، ٢٧٨
 ،١٢٨  ،١٢١/٣-١٢٨ عمران  آل 
 ،١٣٨-١٥٩  ،١٣٣-١٣٥  ،١٣٠
 ،١٦١-١٨٤  ،١٦١  ،١٥٤  ،١٤٤
-١٨٦  ،١٨٦  ،١٧٣  ،١٧٢-١٧٣
 ،١٩٥-١٩٧  ،١٩٣  ،١٩١  ،١٨٨

.١٩٩-٢٠٠
النساء ٢١/٤، ٢٤، ٢٩، ٥١، ٩٤، 

.١٠٠، ١٠٢
 ،٤١  ،٣٣  ،٢٤  ،١١  ،٦/٥ المائدة 

.٩٠، ١١٨
األعراف ٨٧/٧، ١٣٨، ١٨٥.

 ،١٢  ،٩  ،٤-١٧  ،١/٨-٢ األنفال 
 ،١٦، ١٧، ١٩-٢٠، ٢٧، ٢٧-٣٦
 ،٣٦، ٣٨-٣٩، ٤١-٤٣، ٤٥-٥٠
 ،٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٢، ٥٤-٥٨
 ،٥٥-٥٧، ٥٨، ٦٠-٦٢، ٦١-٦٣
.٦٤-٦٩، ٦٥-٦٦، ٧٢-٧٣، ٧٥

 ،٣٧  ،٢٥/٩ (التوبة)  براءة 
 ،٤١-٤٥  ،٤٠-٦٩  ،٣٨-٣٩
 ،٧١  ،٦٥-٦٦  ،٤٩  ،٤٨-٥٥
 ،٨٠  ،٧٩-٨٤  ،٧٤  ،٧٣-٧٧
 ،٨٦-٨٧  ،٨٤  ،٨١-٨٢
 ،٩٢-٩٣  ،٩٢  ،٩٠-١١١
 ،١٠٢  ،١٠١  ،١٠٠  ،٩٥-٩٦
-١١٧  ،١١٣-١١٥  ،١٠٧-١٠٨

 ،١٢٠  ،١١٨  ،١١٧-١١٩  ،١١٨
.١٢٠-١٢٩، ١٢٢

يونس ٨٨/١٠.

هود ١١٤/١١.
يوسف ١٨/١٢، ٩٢.

الرعد ٣١/١٣.
ابرهيم ٢٨/١٤، ٣٦.

-١٠٣  ،٢٨/١٦-٣٠ النحل 
.١٠٤، ١٠٦-١١٠، ١٢٦

 ،٩٣  ،٨١  ،٨٠  ،٣٢/١٧ اإلسرآء 
.١١٠

اآليات فهرس 
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الكهف ١/١٨-١١٠.
األنبياء ٦٧/٢١.

الحج ١٩/٢٢، ٥٥.
المؤمنون ٦٤/٢٣، ٧٧.

النور ١١/٢٤.
الفرقان ٧٧/٢٥.

العنكبوت ١٠/٢٩-١٢.
السجدة ٢١/٣٢.

األحزاب ٩/٣٣-١٦، ١٠، 
.٢٢-٢٤، ٢٤، ٢٥

الصافات ١٧٦/٣٧-١٧٧.
غافر (المؤمن) ١٠/٤٠، 

.٥١-٥٢
.١٦/٤٢ الشور
الدخان ١٦/٤٤.

الفتح ١/٤٨-٦، ٨-١٢، 
.١٥-٢٧، ٢٠، ٢٩

الحجرات ٢/٤٩-٤، ٦.
الطور ١/٥٢-٢.

القمر ٤٥/٥٤.

الحديد ١٠/٥٧، ١٩.
الحشر ١/٥٩-٥، ٥، ٧، ٧-١٦، 

.١٨-١٩، ٢٣
الممتحنة ١/٦٠، ١٠، ١١.

الصف ٨/٦١.
المنافقون ١/٦٣-١١، ٥.

نوح ٢٦/٧١.
المزمل ١١/٧٣.
المطففين ٢/٨٣.

البلد ١/٩٠-٢.
الكافرون ١/١٠٩.

النصر ١/١١٠.
تبت (المسد) ١/١١١.

اإلخالص ١/١١٢.
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n

املقدمة......................................................................................٥ 
الروايات التفسريية يف مغازي الواقدي ...........................................١٩

اجلزء األول/٢١
ةَ ..............................................................................٢١ لَ ةُ نَخْ يّ ِ رسَ
القتال ..............................................................................٢٢ بدر 
ذكر سورة األنفال .....................................................................٣٧
اعَ ............................................................................٤٧ يْنُقَ ةُ قَ وَ زْ غَ
فِ ......................................................................٤٩ َ َرشْ تْلُ ابْنِ األْ قَ
ر .........................................................٥٠ ي أَمَ انَ بِذِ طَفَ ةِ غَ وَ زْ أْنُ غَ شَ
دٍ ..............................................................................٥٢ أُحُ ةُ  وَ زْ غَ
نيَ .....................................................٥٩ لِمِ نْ املُْسْ دٍ مِ تِلَ بِأُحُ نْ قُ رُ مَ ذِكْ
دٍ ...............................................................٦٢ آنِ بِأُحُ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ مَ
دِ .....................................................................٧٨ َسَ اءِ األْ ْرَ ةُ محَ وَ زْ غَ
ا ..........................٨١ رً هْ ثِنيَ شَ ثَالَ تّةٍ وَ أْسِ سِ ىلَ رَ رٍ عَ فَ ةَ يفِ صَ ونَ عُ ةُ بِئْرِ مَ وَ زْ غَ
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ا .............................٨٣ رً هْ ثِنيَ شَ ثَالَ تّةٍ وَ أْسِ سِ ىلَ رَ رٍ عَ فَ يعِ يفِ صَ جِ ةُ الرّ وَ زْ غَ
ريِ ......................................................................٨٥ نِي النّضِ ةُ بَ وَ زْ غَ
نِي النّضري ..............................................٨٧ آنِ يفِ بَ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ رُ مَ ذِكْ
د .......................................................................٩١ عِ رِ املَْوْ ةُ بَدْ وَ زْ غَ
اعِ .....................................................................٩٢ قَ الرّ اتِ  ذَ ةُ  وَ زْ غَ

اجلزء الثاين/٩٥
٩٥......................................................................... املريسيع  زوة  غِ
٩٥........................................................... ّ رِ ابْنِ أُيبَ نْ أَمْ انَ مِ ا كَ رُ مَ ذِكْ
فْكِ .................................................١٠١ ِ ابِ اإلْ حَ أَصْ ةَ c وَ ائِشَ رُ عَ ذِكْ
١٠٤........................................................................ قِ  َنْدَ اخلْ ةُ  وَ زْ غَ
قِ ...........................................١١١ َنْدَ آنِ يفِ اخلْ رْ قُ نْ الْ لَ اهللاُ مِ ا أَنَزَ بَابُ مَ
ةَ ...............................................................١١٣ ظَ يْ رَ نِي قُ ةِ بَ وَ زْ بَابُ غَ
ابِرٍ .........................................................١١٨ زُ بْنُ جَ رْ ا كُ هَ ريُ ةٌ أَمِ يّ ِ رسَ
بِيَةِ ........................................................................١٢٠ يْ ُدَ ةُ احلْ وَ زْ غَ
آنِ يفِ احلديبية ................................................١٢٦ رْ قُ نْ الْ لَ اهللاُ مِ ا أَنَزَ مَ
١٣٥...........................................................................  َ يْربَ خَ ةُ  وَ زْ غَ
يّةِ .........................................................................١٣٧ ضِ قَ ةُ الْ وَ زْ غَ
لِ ...............................................................١٣٩ سِ الَ اتِ السّ ةُ ذَ وَ زْ غَ
تْحِ ....................................................................١٤٠ فَ ةِ الْ وَ زْ أْنُ غَ شَ
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اجلزء الثالث/١٤٨
١٤٨....................................................................  زَّ العُ مِ  دْ هَ أْنُ  شَ
١٤٨........................................................................... ٍ نَنيْ ةُ حُ وَ زْ غَ
الطّائِفِ .................................................................١٥١ ةِ  وَ زْ غَ أْنُ  شَ
ودٍ .............................................................١٥١ عُ سْ ةَ بْنِ مَ وَ رْ ومُ عُ دُ قُ
قِنيَ .......................................................١٥٧ دّ ولِ اهللاِ r املُْصَ سُ ثَةُ رَ عْ بَ
طَلِقِ ............................................١٦٤ نِي املُْصْ بَةَ إىلَ بَ قْ لِيدِ بْنِ عُ وَ ثَةُ الْ عْ بَ
بُوكَ ...........................................................................١٦٥ تَ ةُ  وَ زْ غَ
بُوكَ ............................................١٧٣ ةِ تَ وَ زْ آنِ يفِ غَ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ رُ مَ ذِكْ
بُوكَ ............................................١٨٣ ةِ تَ وَ زْ آنِ يفِ غَ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ رُ مَ ذِكْ
٢٠٢......................................................................... اعِ  دَ وَ الْ ةُ  جّ حَ
رِ ..........................................................٢٠٣ مَ النّحْ وْ بَةُ النّبِيّ r يَ طْ خُ
ةُ ..........................................................٢٠٥ تَ ؤْ دٍ مُ يْ ةَ بْنِ زَ امَ ةُ أُسَ وَ زْ غَ


