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ُب غاْزواِة اخلاْنداِق واِهيا األاْحزاابُ    قاالا ُموساى ْبُن ُعْقباةا: »كااناْت ِِف شاوَّاٍل ساناةا أاْرباٍع« َبا

ثـاناا يـاْعُقوُب ْبُن  - 4097 ِفٌع، عاِن اْبِن  حادَّ : أاْخَبااِن َنا ، قاالا إِبـْرااِهيما، حادَّثـاناا َياَْيا ْبُن ساعِيٍد، عاْن ُعبـاْيِد اَّللَِّ
ُهماا، أانَّ النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »عاراضاُه يـاْوما أُُحٍد واُهوا اْبُن أاْربا  ُ عانـْ عا عاْشراةا ساناًة،  ُعمارا راِضيا اَّللَّ

ْزُه، واعاراضاُه يـاْوما اخلاْنداِق، واُهوا اْبُن َخاْسا عاْشراةا ساناًة، فاأاجاازاُه«فـا   لاْم ُيُِ

ِفٌع، عا  - 4097 : أاْخَبااِن َنا ، قاالا ثـاناا يـاْعُقوُب ْبُن إِبـْرااِهيما، حادَّثـاناا َياَْيا ْبُن ساعِيٍد، عاْن ُعبـاْيِد اَّللَِّ ِن اْبِن  حادَّ
ُهماا، أانَّ النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »عاراضاُه يـاْوما أُُحٍد واُهوا اْبُن أاْرباعا عاْشراةا ساناةً ُعمارا راِضيا اَّللَُّ  ،   عانـْ

ْزُه، واعاراضاُه يـاْوما اخلاْنداِق، واُهوا اْبُن َخاْسا عاْشراةا ساناًة، فاأاجاازاُه«  فـالاْم ُيُِ

باُة، حا  - 4098 ثاِِن قـُتـايـْ : ُكنَّا ماعا  حادَّ ُ عاْنُه، قاالا ثـاناا عاْبُد العازِيِز، عاْن أاِب حاازٍِم، عاْن ساْهِل ْبِن ساْعٍد راِضيا اَّللَّ دَّ
ِدَنا، فـاقاالا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف اخلاْنداِق، واُهْم َياِْفُرونا واَناُْن نـانـُْقُل الُّتراابا عالاى أاْكتاا

 ألاْنصااِر«ُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »اللَُّهمَّ الا عاْيشا ِإالَّ عاْيُش اآلِخراْه، فااْغِفْر لِْلُمهااِجرِينا واارا 



، عاْن  - 4099 ثـاناا أابُو ِإْسحااقا ثـاناا ُمعااوِياُة ْبُن عاْمرٍو، حادَّ ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، حادَّ ُ حادَّ ْعُت أاناًسا راِضيا اَّللَّ ُُحاْيٍد، مسِا
ُهااِجُرونا، وااألاْنصاا

رِداٍة، فـالاْم عاْنُه، يـاُقوُل: خاراجا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإَلا اخلاْنداِق، فاِإذاا امل اٍة َبا ُر َياِْفُرونا ِِف غادا
ُْم عابِيٌد يـاْعماُلونا ذاِلكا َلاُ  : »اللَُّهمَّ ِإنَّ العاْيشا عاْيُش   [108]ص:ْم، فـالامَّا ياُكْن َلا راأاى ماا ِِبِْم ِمنا النَّصاِب وااجلُوِع، قاالا

ُهااِجراْه« فـاقاالُوا ُمُِيِبنيا لاُه: 
 اآلِخراْه، فااْغِفْر ِلْْلاْنصااِر واامل

يـاُعوا حُمامَّداا    أابادااعالاى اجلِهااِد ماا باِقيناا  ... َناُْن الَِّذينا َبا

: جاعا  - 4100 ُ عاْنُه، قاالا ثـاناا عاْبُد الوااِرِث، عاْن عاْبِد العازِيِز، عاْن أاناٍس راِضيا اَّللَّ ثـاناا أابُو ماْعماٍر، حادَّ ُهااِجُرونا  حادَّ
لا امل

ُقُلونا الُّتراابا عالاى ُمُتونِِ  اِديناِة، وايـانـْ
 ْم، واُهْم يـاُقولُونا وااألاْنصااُر َياِْفُرونا اخلاْنداقا حاْولا امل

يـاُعوا حُمامَّداا   عالاى اإِلْسالاِم ماا باِقيناا أاباداا  ... َناُْن الَِّذينا َبا
يبـُُهْم: : يـاُقوُل النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واُهوا ُيُِ  قاالا

ُهااِجراْه« فـاباارِْك ِِف ا ... »اللَُّهمَّ إِنَُّه الا خاْْيا ِإالَّ خاْْيُ اآلِخراْه 
 ألاْنصااِر واامل

ِي القاْوِم، وا  ُْم ِبِِهاالاٍة ساِنخاٍة، تُوضاُع بانْيا يادا : يـُْؤتـاْونا ِبِْلِء كافِ ي ِمنا الشَِّعِْي، فـاُيْصناُع َلا القاْوُم ِجيااٌع، واِهيا  قاالا
 باِشعاٌة ِِف احلاْلِق، واَلااا رِيٌح ُمْنِتٌ 

: أاتـاْيُت جاابِرًا راِضيا اَّللَُّ  - 4101 ثـاناا عاْبُد الوااِحِد ْبُن أاْْيانا، عاْن أابِيِه، قاالا ، حادَّ ُد ْبُن َياَْيا ثـاناا خاالَّ  عاْنهُ،  حادَّ
: ِإَنَّ يـاْوما اخلاْنداِق َناِْفُر، فـاعاراضاْت ُكْدياةٌ شاِديداٌة، فاجااُءوا النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيهِ  واسالَّما فـاقاالُوا: هاِذِه   فـاقاالا

: »أاَنا َنازٌِل«. ُُثَّ قااما واباْطُنهُ ماْعُصوٌب ِِباجاٍر، والابِثْـناا ثاالاثاةا  ٍم الا  ُكْدياٌة عاراضاْت ِِف اخلاْنداِق، فـاقاالا أاايَّ
، فـاعاادا كاثِيبًا أاْهيالا، أاْو أاْهياما، فـاُقْلُت: ايا  ناُذوُق ذاوااقًا، فاأاخاذا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما املِْعوالا فاضارابا 

، اْئذاْن ِل ِإَلا البـاْيِت، فـاُقْلُت اِلْمراأاِت: راأاْيُت َِبلنَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما شايْـ  ئًا ماا كاانا ِِف  راُسولا اَّللَِّ
، واطاحاناِت الشَِّعْيا حاَّتَّ  ذاِلكا صاَْبٌ، فاعِْنداِك شاْيءٌ؟ قاالاْت: ِعْنِدي شاعِ  ٌْي واعانااٌق، فاذاِبااِت العانااقا

، واالَبُْ  ِِفِ   جاعاْلناا اللَّْحما ِِف الَُبْماِة، ُُثَّ ِجْئُت النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما واالعاِجنُي قاْد اْنكاسارا ماُة بانْيا األاَثا
«  قاْد كااداْت أاْن تـاْنضاجا، فـاُقْلتُ  : »كاْم ُهوا : طُعايِ ٌم ِل، فـاُقْم أاْنتا ايا راُسولا اَّللَِّ واراُجٌل أاْو راُجالاِن، قاالا

: قُْل َلااا: الا تـاْنزِِع الَُبْماةا، واالا اخلُبـْزا ِمنا التـَّنروِر حاَّتَّ  : " كاِثٌْي طايِ ٌب، قاالا :  فاذاكاْرُت لاُه، قاالا آِتا، فـاقاالا
: واَْياِك جااءا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه  قُوُموا " فـاقااما ا ُهااِجُرونا، وااألاْنصااُر، فـالامَّا داخالا عالاى اْمراأاتِِه قاالا

مل
: »اْدُخُلوا واالا   ؟ قـُْلُت: نـاعاْم، فـاقاالا واسالَّما َِبْلُمهااِجرِينا وااألاْنصااِر واماْن ماعاُهْم، قاالاْت: هاْل ساأالاكا

ُر الَُبْماةا واالتـَّنرورا ِإذاا أاخاذا ِمْنُه، وايـُقار ِ  تاضااغاطُوا« ، واُياْعاُل عالاْيِه اللَّْحما، واُُيامِ  ُب ِإَلا  فاجاعالا ياْكِسُر اخلُبـْزا



: »ُكلِ  ، وايـاْغِرُف حاَّتَّ شاِبُعوا واباِقيا باِقيٌَّة، قاالا ي هاذاا واأاْهِدي،  أاْصحاابِِه ُُثَّ يـاْنزُِع، فـالاْم يـازاْل ياْكِسُر اخلُبـْزا
ُهْم ُماااعاٌة«    فاِإنَّ النَّاسا أاصاابـاتـْ

ثاِِن  - 4102 ثـاناا أابُو عااِصٍم، أاْخَبااَنا حاْنظالاُة ْبُن أاِب ُسْفياانا، أاْخَبااَنا   [109]ص:حادَّ ، حادَّ عاْمُرو ْبُن عاِليٍ 
: لامَّا ُحِفرا اخلاْنداُق  ُهماا قاالا ُ عانـْ ، راِضيا اَّللَّ ْعُت جاابِرا ْبنا عاْبِد اَّللَِّ : مسِا راأاْيُت  ساعِيُد ْبُن ِمينااءا، قاالا

ى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َخااًصا شاِديًدا، فااْنكافاْأُت ِإَلا اْمراأاِت، فـاُقْلُت: هاْل ِعْنداِك شاْيءٌ؟ فاِإِن ِ َِبلنَِِّبِ  صالَّ 
ناا  ِعٍْي، والا راأاْيُت بِراُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َخااًصا شاِديًدا، فاأاْخراجاْت ِإِلاَّ ِجرااًَب فِيِه صااٌع ِمْن شا 

ْيُت ِإَلا  ُِباْيماٌة دااِجٌن فاذاِباْتـُهاا، واطاحاناِت الشَِّعْيا، فـافاراغاْت ِإَلا فـارااِغي، واقاطَّْعتـُهاا ِِف بـُْرماِتهاا، ُُثَّ والَّ 
ِه واسالَّما واِباْن ماعاُه،  راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فـاقاالاْت: الا تـاْفضاْحِِن بِراُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالايْ 

ُتُه فاسااراْرتُُه، فـاُقْلُت: ايا راُسولا اَّللَِّ ذاِباْناا ُِباْيماًة لاناا واطاحانَّا صااًعا ِمْن شاِعٍْي كاانا ِعْندا  ، فـاتـاعاالا فاِجئـْ َنا
« : ، فاصااحا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فـاقاالا ايا أاْهلا اخلاْنداِق، ِإنَّ جاابِرًا قاْد صاناعا  أاْنتا وانـافاٌر ماعاكا

ِْبُزنَّ ُسورًا، فاحايَّ هااًل ِِبال ُكْم« فـاقاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »الا تـُْنزِلُنَّ بـُْرماتاُكْم، واالا   َتا
ى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْقُدُم النَّاسا حاَّتَّ ِجْئُت  عاِجيناُكْم حاَّتَّ أاِجيءا«. فاِجْئُت واجااءا راُسوُل اَّللَِّ صالَّ 

را  ، فـاُقْلُت: قاْد فـاعاْلُت الَِّذي قـُْلِت، فاأاْخراجاْت لاُه عاِجينًا فـاباصاقا فِيِه واَبا ،  اْمراأاِت، فـاقاالاْت: ِبكا واِبكا كا
: »ادْ  ، ُُثَّ قاالا راكا ُع خاابِزاًة فـاْلتاْخِبْز ماِعي، وااْقداِحي ِمْن بـُْرماِتُكْم واالا  ُُثَّ عامادا ِإَلا بـُْرماتِناا فـاباصاقا واَبا

 كاماا ِهيا، واِإنَّ  تـُْنزِلُوهاا« واُهْم أاْلٌف، فاأُْقِسُم َِبَّللَِّ لاقاْد أاكاُلوا حاَّتَّ تـاراُكوُه وااَْنارافُوا، واِإنَّ بـُْرماتـاناا لاتاِغطر 
 عاِجينـاناا لاُيْخبـاُز كاماا ُهوا 

ُ عانْـ  - 4103 ثـاناا عاْبداُة، عاْن ِهشااٍم، عاْن أابِيِه، عاْن عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ باةا، حادَّ ثاِِن ُعْثمااُن ْبُن أاِب شايـْ هاا:  حادَّ
{ قاالا  ْت:  }ِإْذ جااُءوُكْم ِمْن فـاْوِقُكْم واِمْن أاْسفالا ِمْنُكْم. واِإْذ زااغاِت األاْبصااُر. وابـالاغاِت الُقُلوُب احلانااِجرا

 كاانا ذااكا يـاْوما اخلاْنداقِ 

ُ عاْنهُ، قاالا  - 4104 ، عاِن الَباااِء راِضيا اَّللَّ ثـاناا ُشْعباُة، عاْن أاِب ِإْسحااقا ثـاناا ُمْسِلُم ْبُن إِبـْرااِهيما، حادَّ : كاانا  حادَّ
ُقُل الُّتراابا يـاْوما اخلاْنداِق، حاَّتَّ أاْغمارا باْطناُه، أاْو اْغَباَّ باْطُنُه، يـاُقوُل: »وااَّللَِّ   النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـانـْ



ناا، واثـابِ ِت األاْقدااما  ناا، فاأاْنزِلاْن ساِكيناًة عالايـْ قـْناا واالا صالَّيـْ يـْناا، واالا تاصادَّ ُ ماا اْهتادا ناا، ِإنَّ اأُلَلا  لاْوالا اَّللَّ  ِإْن الاقـايـْ
ناا، ِإذا  ناا«قاْد بـاغاْوا عالايـْ ناا أابـايـْ ناا« وارافاعا ِِباا صاْوتاهُ: »أابـايـْ ناًة أابـايـْ   ا أارااُدوا فِتـْ

ثاِِن احلاكاُم، عاْن ُُمااِهٍد، عاِن اْبِن   - 4105 : حادَّ ثـاناا َياَْيا ْبُن ساعِيٍد، عاْن ُشْعباةا، قاالا ثـاناا ُمسادٌَّد، حادَّ حادَّ
ُهماا، عاِن النَّ  ُ عانـْ : »نُِصْرُت َِبلصَّباا، واأُْهِلكاْت عااٌد  عابَّاٍس راِضيا اَّللَّ ِِبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قاالا

بُوِر«   َِبلدَّ

4106 -  : ، قاالا ثاِِن إِبـْرااِهيُم ْبُن يُوُسفا : حادَّ ثـاناا ُشراْيُح ْبُن ماْسلاماةا، قاالا ثاِِن أاُْحاُد ْبُن ُعْثماانا، حادَّ ثاِِن أاِب، عانْ حادَّ   حادَّ
: لامَّا كاانا يـاْوُم األاْحزااِب، واخاْنداقا راُسولُ  ْعُت الَباااءا ْبنا عااِزٍب َُيادِ ُث، قاالا : مسِا ، قاالا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه   أاِب ِإْسحااقا

ُقُل ِمْن تـُرااِب اخلاْنداِق، حاَّتَّ وااراى عاِنِ  الغُبااُر ِجْلداةا باطْ  ُز ِبكاِلمااِت  واسالَّما، راأايـُْتُه يـانـْ ِنِه، واكاانا كاِثْيا الشَّعاِر، فاساِمْعُتهُ يـاْرَتِا
ُقُل ِمنا الُّترااِب يـاُقوُل:  اْبِن راوااحاةا، واُهوا يـانـْ

 ]البحر الرجز[
يـْناا  ناا،  ...اللَُّهمَّ لاْوالا أاْنتا ماا اْهتادا قـْناا واالا صالَّيـْ  واالا تاصادَّ

نا  ناا، ... ا فاأاْنزِلاْن ساِكيناًة عالايـْ  واثـابِ ِت األاْقدااما ِإْن الاقـايـْ
ناا  ناا "  ...ِإنَّ اأُلَلا قاْد بـاغاْوا عالايـْ ناًة أابـايـْ  واِإْن أارااُدوا فِتـْ

ُدر صاْوتاُه ِِبِخرِهاا : ُُثَّ ْيا   قاالا

، حادَّثـاناا عاْبُد الصَّماِد، عاْن عاْبِد  - 4107 ُة ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ثاِِن عاْبدا الرَُّْحاِن ُهوا اْبُن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ِدينااٍر، عاْن  حادَّ
: »أاوَُّل يـاْوٍم شاِهْدتُُه يـاْوُم اخلاْنداِق« ُهماا، قاالا ُ عانـْ  أابِيِه، أانَّ اْبنا ُعمارا راِضيا اَّللَّ

ثاِِن إِبـْرااِهيُم ْبُن ُموساى، أاْخَبااَنا ِهشااٌم، عاْن ماْعماٍر، عاِن الزرهْ  - 4108 :  حادَّ ، قاالا ، عاِن اْبِن ُعمارا رِيِ ، عاْن سااِلٍِ
: " داخاْلُت عالاى حاْفصاةا واناْسوااُُتاا ، قاالا  واأاْخَبااِن اْبُن طااُوٍس، عاْن ِعْكرِماةا ْبِن خاالٍِد، عاِن اْبِن ُعمارا

ُْم تـاْنُطُف، قـُْلُت: قاْد كاانا ِمْن أاْمِر النَّاِس ماا تـاراْينا، فـالاْم ُُيْعاْل ِل   ِمنا األاْمِر شاْيءٌ، فـاقاالاْت: احلاْق فاِإنَّ
، فـالامَّا تـافارَّقا  ْعُه حاَّتَّ ذاهابا ُهْم فـُْرقاٌة، فـالاْم تادا ، واأاْخشاى أاْن ياُكونا ِِف اْحتِبااِسكا عانـْ تاِظُروناكا النَّاُس   يـانـْ

: ماْن كاانا يُرِيُد أاْن يـاتاكالَّما ِِف ها  ذاا األاْمِر فـاْلُيْطِلْع لاناا قـاْرناُه، فـالاناْحُن أاحاقر بِِه ِمْنُه  خاطابا ُمعااوِياُة قاالا
: فاحالاْلُت ُحبـْواِت، واَهااْمُت أا  تاُه؟ قاالا عاْبُد اَّللَِّ :  واِمْن أابِيِه، قاالا حابِيُب ْبُن ماْسلاماةا: فـاهاالَّ أاجابـْ ْن أاقُولا

كا عالاى اإِلْسالاِم، فاخاِشيُت أاْن أاقُولا كاِلماًة تـُفار ُِق بانْيا اجلاْمِع،  أاحاقر ِِباذاا األاْمِر ِمْنكا ماْن قااتـالاكا   واأاَبا



ُ ِِف اجلِنااِن، قاالا حابِيٌب: ُحِفْظتا   ، فاذاكاْرُت ماا أاعادَّ اَّللَّ واتاْسِفُك الدَّما، واَُيْماُل عاِنِ  غاْْيُ ذاِلكا
  لرَّزَّاِق وانـاْوسااُُتااواُعِصْمتا " قاالا حماُْموٌد، عاْن عاْبِد ا

: قاالا النَِِّبر  - 4109 ، عاْن ُسلاْيماانا ْبِن ُصراٍد، قاالا ثـاناا ُسْفيااُن، عاْن أاِب ِإْسحااقا ثـاناا أابُو نـُعاْيٍم، حادَّ صالَّى  حادَّ
  هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما اأْلاْحزااِب: »نـاْغُزوُهْم، واالا يـاْغُزونـاناا«

، يـا  - 4110 ْعُت أاَبا ِإْسحااقا ثـاناا َياَْيا ْبُن آداما، حادَّثـاناا ِإْسراائِيُل، مسِا ثاِِن عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، حادَّ ُقوُل:  حادَّ
ْعُت النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، يـاُقوُل: ِحنيا أاْجلا  ْعُت ُسلاْيماانا ْبنا ُصراٍد، يـاُقوُل: مسِا ى األاْحزاابا  مسِا

  عاْنُه: »اآلنا نـاْغُزوُهْم واالا يـاْغُزونـاناا، َناُْن ناِسُْي إِلاْيِهْم«

ُ عانْ  - 4111 ثـاناا راْوٌح، حادَّثـاناا ِهشااٌم، عاْن حُمامٍَّد، عاْن عابِيداةا، عاْن عاِليٍ  راِضيا اَّللَّ ثـاناا ِإْسحااُق، حادَّ ُه،  حادَّ
ُ عالاْيِهْم عاِن النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عا  ا اَّللَّ ُْم واقـُُبوراُهْم   [111]ص:لاْيِه واسالَّما، أانَُّه قاالا يـاْوما اخلاْنداِق: »ماْلا بـُُيوُتا

رًا، كاماا شاغاُلوَنا عاْن صاالاِة الُوْسطاى حاَّتَّ غااباِت الشَّْمُس«   َنا

ثـاناا ِهشااٌم، عا  - 4112 اكِ ير ْبُن إِبـْرااِهيما، حادَّ
ثـاناا امل ، أانَّ  حادَّ ، عاْن أاِب سالاماةا، عاْن جاابِِر ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْن َياَْيا

ُ عاْنُه، جااءا يـاْوما اخلاْنداِق بـاْعدا ماا غاراباِت الشَّْمُس، جاعالا ياُسبر ُكفَّارا   ُعمارا ْبنا اخلاطَّاِب راِضيا اَّللَّ
، ماا ِكْدُت أاْن أُ  : ايا راُسولا اَّللَِّ ، قاالا النَِِّبر صالَّى  قـُراْيٍش، واقاالا صالِ يا، حاَّتَّ كااداِت الشَّْمُس أاْن تـاْغُربا

تـُهاا« فـانـازاْلناا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما بُْطحاانا، فـاتـاواضَّأا لِلصَّالاِة   هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »وااَّللَِّ ماا صالَّيـْ
ْغِربا واتـاواضَّْأَنا َلااا، فاصالَّى ا

ا
  لعاْصرا بـاْعداماا غاراباِت الشَّْمُس، ُُثَّ صالَّى بـاْعداهاا امل

ْعُت جاابِرًا، يـاُقوُل: قاالا را  - 4113 : مسِا ْنكاِدِر، قاالا
ُ
ثـاناا حُمامَُّد ْبُن كاِثٍْي، أاْخَبااَنا ُسْفيااُن، عاِن اْبِن امل ُسوُل  حادَّ

ْتِيناا  اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاوْ  : »ماْن َيا ، ُُثَّ قاالا ْتِيناا ِِباَباِ القاْوِم« فـاقاالا الزرباْْيُ: أاَنا ما األاْحزااِب: »ماْن َيا
 ، ْتِيناا ِِباَباِ القاْوِم« فـاقاالا الزرباْْيُ: أاَنا : »ماْن َيا ، ُُثَّ قاالا : »ِإنَّ لِ ِِباَباِ القاْوِم«. فـاقاالا الزرباْْيُ: أاَنا ُكلِ   ُُثَّ قاالا

 ناِِبٍ  حاواارِيَّ، واِإنَّ حاواارِيَّ الزرباْْيُ« 



ثـاناا اللَّْيُث، عاْن ساعِيِد ْبِن أاِب ساعِيٍد، عاْن أابِيِه، عاْن أاِب ُهرايـْراةا  - 4114 باُة ْبُن ساعِيٍد، حادَّ ثـاناا قـُتـايـْ  راِضيا  حادَّ
ُ عاْنُه: أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالايْ  ُه، واناصارا  اَّللَّ ُ واْحداُه، أاعازَّ ُجْندا ِه واسالَّما كاانا يـاُقوُل: »الا إِلاها ِإالَّ اَّللَّ

ُه، واغالابا األاْحزاابا واْحداُه، فاالا شاْيءا بـاْعداُه«   عاْبدا

ثـاناا حُمامٌَّد، أاْخَبااَنا الفازاارِير، واعاْبداُة، عاْن ِإمْسااِعيلا ْبِن أاِب خاا - 4115 ْعُت عاْبدا اَّللَِّ ْبنا أاِب  حادَّ : مسِا لٍِد، قاالا
« : ُهماا، يـاُقوُل: داعاا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عالاى األاْحزااِب فـاقاالا ُ عانـْ اللَُّهمَّ أاْوَفا راِضيا اَّللَّ

، اللَُّهمَّ ا  ْهزِْمُهْم وازاْلزَِْلُْم«ُمْنزِلا الِكتااِب، سارِيعا احِلسااِب، اْهزِِم األاْحزاابا

ِفٍع، عا  - 4116 ، واَنا ، أاْخَبااَنا ُموساى ْبُن ُعْقباةا، عاْن سااِلٍِ ثـاناا حُمامَُّد ْبُن ُمقااتٍِل، أاْخَبااَنا عاْبُد اَّللَِّ ْن عاْبِد اَّللَِّ حادَّ
ُ عاْنُه، أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما كا  أُ  راِضيا اَّللَّ انا ِإذاا قـافالا ِمنا الغاْزِو أاِو احلاجِ  أاِو الُعْمراِة يـاْبدا

ْلُك، والاُه احلا 
ُ
ُه الا شارِيكا لاهُ، لاُه امل ُ، واْحدا ْمُد، واُهوا عالاى  فـاُيكاَبِ ُ ثاالاثا ِمرااٍر، ُُثَّ يـاُقوُل: »الا إِلاها ِإالَّ اَّللَّ

ئُِبونا، ُ واْعداُه، واناصارا عاْبداُه،    ُكلِ  شاْيٍء قاِديٌر. آيُِبونا َتا عااِبُدونا سااِجُدونا، لِراب ِناا حااِمُدونا صاداقا اَّللَّ
ُه«   واهازاما األاْحزاابا واْحدا

ُب ماْرِجِع النَِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِمنا األاْحزااِب، واَماْراِجِه ِإَلا باِِن قـُراْيظاةا واحمُااصاراتِ  هُ َبا   مْ ِه ِإايَّ

ثـاناا اْبُن ُُناْْيٍ، عاْن ِهشااٍم، عاْن أابِيِه، عاْن عااِئشاةا راِضيا ا - 4117 باةا، حادَّ ثاِِن عاْبُد اَّللَِّ ْبُن أاِب شايـْ هاا، حادَّ ُ عانـْ َّللَّ
ُه ِجَْبِيُل عالاْيِه  قاالاْت: لامَّا راجاعا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِمنا اخلاْنداِق، واواضاعا  السِ الاحا وااْغتاسالا، أاَتا

: فاِإَلا أاْينا؟ قاالا  : " قاْد واضاْعتا السِ الاحا؟ وااَّللَِّ ماا واضاْعنااُه، فااْخرُْج إِلاْيِهْم قاالا : هاا  السَّالاُم، فـاقاالا
 عالاْيِه واسالَّما إِلاْيِهْم " ُهناا، واأاشاارا ِإَلا باِِن قـُراْيظاةا، فاخاراجا النَِِّبر صالَّى هللاُ  

ُ عاْنُه   - 4118 ثـاناا جارِيُر ْبُن حاازٍِم، عاْن ُُحاْيِد ْبِن ِهالاٍل، عاْن أاناٍس راِضيا اَّللَّ ثـاناا ُموساى، حادَّ حادَّ
: »كاأاِن ِ أاْنظُُر ِإَلا الغُبااِر سااِطًعا ِِف زُقااِق باِِن غاْنٍم، ماوِْكبا ِجَْبِيلا [112]ص:  صالاوااُت اَّللَِّ  ، قاالا

  عالاْيِه ِحنيا ساارا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإَلا باِِن قـُراْيظاةا«

ِفٍع، عاِن اْبِن ُعما  - 4119 ثـاناا ُجواْيرِياةُ ْبُن أامْسااءا، عاْن َنا ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامَِّد ْبِن أامْسااءا، حادَّ ُ  حادَّ را راِضيا اَّللَّ
َّ أاحاٌد  : قاالا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما األاْحزااِب: »الا ُيصالِ نيا ُهماا، قاالا العاْصرا ِإالَّ ِِف باِِن  عانـْ



ْتِيـاهاا، واقاالا بـاْعضُ  ُهْم: باْل قـُراْيظاةا« فاأاْدراكا بـاْعُضُهُم العاْصرا ِِف الطَّرِيِق، فـاقاالا بـاْعُضُهْم: الا ُنصالِ ي حاَّتَّ َنا
، فاذُِكرا ذاِلكا لِلنَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ  ُهمْ ُنصالِ ي، ِلْا يُرِْد ِمنَّا ذاِلكا   ما فـالاْم يـُعانِ ْف وااِحًدا ِمنـْ

ْعُت أاِب  - 4120 : مسِا ثـاناا ُمْعتاِمٌر، قاالا ثاِِن خالِيفاُة، حادَّ ثـاناا ُمْعتاِمٌر، ح وحادَّ ثـاناا اْبُن أاِب األاْسواِد، حادَّ ، عاْن  حادَّ
: كاانا الرَُّجُل ُياْعاُل لِلنَِِّبِ  صا  ُ عاْنُه، قاالا تـاتاحا قـُراْيظاةا أاناٍس راِضيا اَّللَّ لَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما النَّخاالاِت، حاَّتَّ افـْ

أاْعطاْوُه أاْو بـاْعضاُه،  واالنَِّضْيا، واِإنَّ أاْهِلي أاماُروِن أاْن آِتا النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فاأاْسأالاُه الَِّذي كاانُوا 
عالاْيِه واسالَّما قاْد أاْعطااُه أُمَّ أاْْيانا، فاجااءاْت أُمر أاْْيانا فاجاعالاِت الثَـّْوبا ِِف ُعُنِقي،  واكاانا النَِِّبر صالَّى هللاُ  

ى هللاُ عالاْيِه  تـاُقوُل: كاالَّ واالَِّذي الا إِلاها ِإالَّ ُهوا الا يـُْعِطيكاُهْم واقاْد أاْعطاانِيهاا، أاْو كاماا قاالاْت: واالنَِِّبر صالَّ 
، حاَّتَّ أاْعطااهاا  واسا  عاشاراةا أاْمثاالِِه، أاْو   -حاِسْبُت أانَّهُ قاالا  -لَّما يـاُقوُل: »لاِك كاذاا« واتـاُقوُل: كاالَّ وااَّللَِّ

 كاماا قاالا 

ْعُت  - 4121 : مسِا ثـاناا ُشْعباةُ، عاْن ساْعٍد، قاالا ثـاناا غُْنداٌر، حادَّ ثاِِن حُمامَُّد ْبُن باشَّاٍر، حادَّ :  حادَّ أاَبا أُمااماةا، قاالا
ُ عاْنُه، يـاُقوُل: نـازالا أاْهُل قـُراْيظاةا عالاى ُحْكِم ساْعِد ْبِن ُمعااٍذ، ْعُت أاَبا ساعِيٍد اخلُْدرِيَّ راِضيا اَّللَّ فاأاْرسالا   مسِا

ْسِجِد قاالا ِلْْلاْنصااِر: »قُوُموا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإَلا ساْعٍد فاأاتاى عالاى ُِحااٍر، فـالامَّا داَنا مِ 
ا
نا امل

: تـاْقُتُل ُمقااتِلاتـاُهْم، واتاْسِِب  «. فـاقاالا : »هاُؤالاِء نـازالُوا عالاى ُحْكِمكا  ِإَلا سايِ دُِكْم، أاْو خاْْيُِكْم«. فـاقاالا
 
ا
: »ِِبُْكِم امل « وارِبَّاا قاالا : »قاضاْيتا ِِبُْكِم اَّللَِّ  ِلِك« ذاراارِيَـُّهْم، قاالا

ثـاناا ِهشااٌم، عاْن أابِيِه، عاْن عااِئشا  - 4122 ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن ُُناْْيٍ، حادَّ ، حادَّ ُء ْبُن َياَْيا ثـاناا زاكارايَّ ُ  حادَّ ةا راِضيا اَّللَّ
هاا، قاالاْت: ُأِصيبا ساْعٌد يـاْوما اخلاْنداِق، رامااُه راُجٌل ِمْن قـُراْيٍش، يـُقااُل لاُه ِحبَّ  اُن ْبُن العارِقاِة واُهوا ِحبَّاُن  عانـْ

سالَّما  ْبُن قـاْيٍس، ِمْن باِِن ماعِيِص ْبِن عااِمِر ْبِن لُؤايٍ  رامااُه ِِف األاْكحاِل، فاضارابا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه وا 
ْسِجِد لِيـاُعوداُه ِمْن قارِيٍب، فـالامَّا راجاعا راُسوُل اَّللَِّ صالَّ 

ا
ى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِمنا اخلاْنداِق واضاعا  خاْيماًة ِِف امل

: " قاْد واضا  ُفُض راْأساُه ِمنا الغُبااِر، فـاقاالا ُه ِجَْبِيُل عالاْيِه السَّالاُم واُهوا يـانـْ ْعتا  السِ الاحا وااْغتاسالا، فاأاَتا
صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: فاأاْينا فاأاشاارا ِإَلا باِِن قـُراْيظاةا " السِ الاحا، وااَّللَِّ ماا واضاْعُتُه، اْخرُْج إِلاْيِهْم، قاالا النَِِّبر 

 : ُهْم راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فـانـازالُوا عالاى ُحْكِمِه، فـارادَّ احلُْكما ِإَلا ساْعٍد، قاالا فاِإِن ِ أاْحُكُم  فاأاَتا
ُقااتِلاةُ 

، واأاْن ُتْسَبا النِ سااُء واالذرر ِيَُّة، واأاْن تـُْقساما أاْموااَُلُْم قاالا ِهشااٌم، فاأاْخَبااِن أاِب، عاْن  فِيِهْم: أاْن تـُْقتالا امل



 ، : اللَُّهمَّ إِنَّكا تـاْعلاُم أانَّهُ لاْيسا أاحاٌد أاحابَّ ِإِلاَّ أاْن أُجااِهداُهْم فِيكا ِمْن قـاْوٍم   عااِئشاةا: " أانَّ ساْعًدا قاالا
بُوا راُسولاكا صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما واأاْخراُجوُه، اللَُّهمَّ فاِإِن ِ أاظُنر أانَّكا قاْد واضاْعتا    [113:]ص كاذَّ

ُهْم فِيكا  نـاُهْم، فاِإْن كاانا باِقيا ِمْن حاْرِب قـُراْيٍش شاْيءٌ فاأاْبِقِِن لاُه، حاَّتَّ أُجااِهدا نـاناا وابـايـْ   ، واِإنْ احلاْربا بـايـْ
سْ 
ا
ِجِد  ُكْنتا واضاْعتا احلاْربا فااْفُجْرهاا وااْجعاْل ماْوتاِِت فِيهاا، فاانـْفاجاراْت ِمْن لابَِّتِه فـالاْم يـاُرْعُهْم، واِِف امل

ْتِينا  ُم ياِسيُل إِلاْيِهْم، فـاقاالُوا: ايا أاْهلا اخلاْيماِة، ماا هاذاا الَِّذي َيا ا ِمْن قِباِلُكْم؟  خاْيماٌة ِمْن باِِن ِغفااٍر، ِإالَّ الدَّ
ُ عاْنهُ "  هاا راِضيا اَّللَّ  فاِإذاا ساْعٌد يـاْغُذو ُجْرُحهُ داًما، فامااتا ِمنـْ

عا الَباااءا راِضيا اَّللَُّ  - 4123 : أاْخَبااِن عاِديٌّ، أانَّهُ مسِا هااٍل، أاْخَبااَنا ُشْعباُة، قاالا ثـاناا احلاجَّاُج ْبُن ِمنـْ : قاالا احادَّ لنَِِّبر   عاْنُه، قاالا
«  -أاْو هااِجِهْم  -صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما حِلاسَّانا: »اْهُجُهْم   واِجَْبِيُل ماعاكا

 
: قاالا  - 4124 ِبٍت، عاِن الَباااِء ْبِن عااِزٍب قاالا بااِنِ ، عاْن عاِديِ  ْبِن َثا   وازاادا إِبـْرااِهيُم ْبُن طاْهماانا، عاِن الشَّيـْ

«راُسوُل اَّللَِّ صا  ْشرِِكنيا، فاِإنَّ ِجَْبِيلا ماعاكا
ُ
ِبٍت: »اْهُج امل  لَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما قـُراْيظاةا حِلاسَّانا ْبِن َثا

ُب غاْزواِة ذااِت الر ِقااِع  واِهيا بـاْعدا خاْيَباا،  »واِهيا غاْزواُة حُمااِرِب خاصافاةا ِمْن باِِن ثـاْعلاباةا ِمْن غاطافاانا، فـانـازالا َناْاًل، َبا
 أِلانَّ أاَبا ُموساى جااءا بـاْعدا خاْيَباا« 

: وقاالا ِل عاْبُد اَّللَِّ ْبُن راجااٍء، أاْخَبااَنا ِعْمرااُن القاطَّاُن، عاْن َياَْيا ْبِن أاِب  - 4125 كاِثٍْي، عاْن أاِب سالاماةا،    قاالا أابُو عاْبِد اَّللَِّ
ُهماا: »أانَّ النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما صالَّى ِبِاْصحاابِِه ِِف اخلاْوِف ِِف غازْ عاْن جاابِِر ْبِن عاْبِد  ُ عانـْ واِة السَّابِعاِة،  اَّللَِّ راِضيا اَّللَّ

 ي قـارادٍ غاْزواِة ذااِت الر ِقااِع« قاالا اْبُن عابَّاٍس صالَّى النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما اخلاْوفا ِبذِ 
 

ثـاُهْم: »صالَّى النَِِّبر  - 4126 ِفٍع، عاْن أاِب ُموساى، أانَّ جاابِرًا حادَّ ُد ْبُن َنا  صالَّى هللاُ عالاْيِه  واقاالا باْكُر ْبُن ساوااداةا: حادَّثاِِن زايا
 واسالَّما ِِبِْم يـاْوما حُمااِرٍب، واثـاْعلاباةا« 

 
عْ  - 4127 : مسِا ْعُت جاابِرًا، خاراجا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإَلا  واقاالا اْبُن ِإْسحااقا ُت واْهبا ْبنا كاْيساانا، مسِا

ذااِت الر ِقااِع ِمْن َناٍْل، فـالاِقيا َجاًْعا ِمْن غاطافاانا، فـالاْم ياُكْن قِتااٌل، واأاخاافا النَّاُس بـاْعُضُهْم بـاْعًضا، 



 عالاْيِه واسالَّما راْكعاِتاِ اخلاْوِف " واقاالا يازِيُد: عاْن سالاماةا، غازاْوُت ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ  فاصالَّى النَِِّبر صالَّى هللاُ 
 عالاْيِه واسالَّما يـاْوما القارادِ 

ثـاناا أابُو أُسااماةا، عاْن بـُراْيِد ْبِن عاْبِد اَّللَِّ  - 4128 ثـاناا حُمامَُّد ْبُن العاالاِء، حادَّ ْبِن أاِب بـُْرداةا، عاْن أاِب بـُْرداةا، عاْن  حادَّ
: »خاراْجناا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف غاْزواٍة واَناُْن سِ  ُ عاْنُه، قاالا تَّةُ نـافاٍر،  أاِب ُموساى راِضيا اَّللَّ

اُمناا، واناِقباْت قا  نـاناا باِعٌْي نـاْعتاِقُبُه، فـاناِقباْت أاْقدا داماايا، واساقاطاْت أاْظفاارِي، واُكنَّا نـاُلفر عالاى أاْرُجلِناا  بـايـْ
ياْت غاْزواةا ذااِت الر ِقااِع، لِماا ُكنَّا نـاْعِصُب ِمنا اخلِراِق عالاى أاْرُجلِناا«، واحادَّثا أابُو ُموسا  ، فاُسمِ  ى  اخلِراقا

: ماا ُكْنُت أاْصناُع ِبِانْ  ، قاالا   أاذُْكراُه، كاأانَُّه كارِها أاْن ياُكونا شاْيءٌ ِمْن عاماِلِه أاْفشااهُ ِِباذاا ُُثَّ كارِها ذااكا

باُة ْبُن ساعِيٍد  - 4129 ثـاناا قـُتـايـْ ، عاْن مااِلٍك، عاْن يازِيدا ْبِن ُروماانا، عاْن صاالِِح ْبِن خاوَّاٍت، عامَّْن شاِهدا "  [114]ص:حادَّ
،  راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ  ما يـاْوما ذااِت الر ِقااِع صالَّى صاالاةا اخلاْوِف: أانَّ طاائِفاًة صافَّْت ماعاُه، واطاائِفاٌة وِجااها العاُدوِ 

، واجاافاصالَّى َِبلَِِّت ماعاُه راْكعاًة، ُُثَّ ثـاباتا قاائًِما، واأاَتاروا أِلانـُْفِسِهْم ُُثَّ اْنصارافُوا، فاصافروا وِجااها ال ءاِت الطَّائِفاةُ اأُلْخراى فاصالَّى  عاُدوِ 
 ِِبُِم الرَّْكعاةا الَِِّت باِقياْت ِمْن صاالاتِِه ُُثَّ ثـاباتا جااِلًسا، واأاَتاروا أِلانـُْفِسِهْم، ُُثَّ سالَّما ِِبِْم " 

 
: ُكنَّ  - 4130 ثـاناا ِهشااٌم، عاْن أاِب الزرباْْيِ، عاْن جاابٍِر، قاالا ا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما  واقاالا ُمعااٌذ: حادَّ

ْعُت ِِف صاالاِة اخلاْوِف«  بِناْخٍل، فاذاكارا صاالاةا اخلاْوِف، قاالا مااِلٌك: »واذاِلكا أاْحساُن ماا مسِا

ثـاناا َياَْيا ْبُن ساعِيٍد القاطَّاُن، عاْن َياَْيا ْبِن ساعِيٍد  - 4131 ثـاناا ُمسادٌَّد، حادَّ األاْنصاارِيِ ، عاِن القااِسِم ْبِن حُمامٍَّد، عاْن  حادَّ
هُ  لاِة، واطاائِفاٌة ِمنـْ : »يـاُقوُم اإِلمااُم ُمْستـاْقِبلا الِقبـْ ْم ماعاُه، واطاائِفاٌة ِمْن قِباِل  صااِلِح ْبِن خاوَّاٍت، عاْن ساْهِل ْبِن أاِب حاْثماةا، قاالا

، فـايُ  ، ُوُجوُهُهْم ِإَلا العاُدوِ  تانْيِ ِِف  العاُدوِ  صالِ ي َِبلَِّذينا ماعاُه راْكعاًة، ُُثَّ يـاُقوُمونا فاْياْكاُعونا أِلانـُْفِسِهْم راْكعاًة، واياْسُجُدونا ساْجدا
تااِن، ُُثَّ يـارْكاُعونا  ، فاْياْكاُع ِِبِْم راْكعاًة، فـالاُه ثِنـْ ثـاناا   واياسْ ماكااِنِْم، ُُثَّ ياْذهاُب هاُؤالاِء ِإَلا ماقااِم أُولاِئكا تانْيِ« حادَّ ُجُدونا ساْجدا

، عاْن ُشْعباةا، عاْن عاْبِد الرَُّْحاِن ْبِن القااِسِم، عاْن أابِيِه، عاْن صاالِِح ْبِن خاوَّاتٍ  ثـاناا َياَْيا ، عاْن ساْهِل ْبِن أاِب  ُمسادٌَّد، حادَّ
عا  حاْثماةا، عاِن النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: ِمثْـلاُه، حادَّ  ، مسِا ثاِِن اْبُن أاِب حاازٍِم، عاْن َياَْيا : حادَّ ، قاالا ثاِِن حُمامَُّد ْبُن ُعبـاْيِد اَّللَِّ

بـاعاُه اللَّْيُث، عاْن ِهشااٍم، عاْن زاْيدِ  ثاهُ: قـاْولاُه، َتا ما ْبنا   ْبِن أاْسلاما، أانَّ القااسِ القااِسما، أاْخَبااِن صااِلُح ْبُن خاوَّاٍت، عاْن ساْهٍل: حادَّ
 حُمامٍَّد، حادَّثاُه: صالَّى النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف غاْزواِة باِِن أاُْناارٍ 

: أاْخَبااِن سااِلٌ، أانَّ اْبنا ُعمارا راِضيا اَّللَُّ  - 4132 ثـاناا أابُو اليامااِن، أاْخَبااَنا ُشعاْيٌب، عاِن الزرْهرِيِ ، قاالا   حادَّ
ُهماا ، فاصاافـاْفناا َلاُ عانـْ : »غازاْوُت ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قِبالا َناٍْد، فـاواازايـْناا العاُدوَّ   ْم«، قاالا



ثـاناا ماْعماٌر، عاِن الزرْهرِيِ ، عاْن سااِلِِ  - 4133  ثـاناا يازِيُد ْبُن ُزراْيٍع، حادَّ ثـاناا ُمسادٌَّد، حادَّ ،  حادَّ ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعمارا
راى ُموااِجهاُة  عاْن أابِيِه، »أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما صالَّى ِبِِْحداى الطَّائِفاتانْيِ، واالطَّائِفاُة اأُلخْ 

، فاجااءا  ، ُُثَّ اْنصارافُوا فـاقااُموا ِِف ماقااِم أاْصحااِِبِْم أُولاِئكا ، فاصالَّى ِِبِْم راْكعاًة، ُُثَّ سالَّما عالاْيِهْم،  العاُدوِ   أُولاِئكا
 ُُثَّ قااما هاُؤالاِء فـاقاضاْوا راْكعاتـاُهْم، واقااما هاُؤالاِء فـاقاضاْوا راْكعاتـاُهْم«

ثاِِن ِسنااٌن، وا  - 4134 : حادَّ ثـاناا ُشعاْيٌب، عاِن الزرْهرِيِ ، قاالا ثـاناا أابُو اليامااِن، حادَّ أابُو سالاماةا، أانَّ جاابِرًا أاْخَباا: أانَُّه »غازاا حادَّ
 ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قِبالا َناٍْد«

 
ثاِِن أاِخي، عاْن ُسلاْيماانا، عاْن حُمامَِّد ْبِن أاِب عاتِيٍق، عاِن اْبِن ِشهااٍب،   - 4135 : حادَّ ثـاناا ِإمْسااِعيُل، قاالا عاْن  حادَّ

ُهماا، أاْخَبااُه: أانَُّه غازاا  [115]ص:ِسنااِن ْبِن أاِب  ُ عانـْ ِسنااٍن الدرؤاِلِ ، عاْن جاابِِر ْبِن عاْبِد اَّللَِّ راِضيا اَّللَّ
ْيِه واسالَّما قـافالا ماعاُه،  ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قِبالا َناٍْد، فـالامَّا قـافالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالا 

ُهُم القاائِلاُة ِِف وااٍد كاِثِْي الِعضااِه، فـانـازالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما واتـافارَّقا   النَّاُس ِِف  فاأاْدراكاتـْ
فاُه. قاالا  الِعضااِه، ياْستاِظلرونا َِبلشَّجاِر، وانـازالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه  ُراٍة فـاعالَّقا ِِباا سايـْ واسالَّما َتاْتا مسا

نااُه، فاِإذاا ِعنْ  ُه أاْعرااِبٌّ جااِلٌس،  جاابٌِر: فاِنْمناا نـاْوماًة، ُُثَّ ِإذاا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ياْدُعوَنا فاِجئـْ دا
ئٌِم، فااْستـايـْقاْظُت واُهوا ِِف ياِدِه  فـاقاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه  واسالَّما: " ِإنَّ هاذاا اْخُّتااطا ساْيِفي واأاَنا َنا

ُ، فـاهاا ُهوا ذاا جااِلٌس " ُُثَّ ِلْا يـُعااقِْبهُ راُسوُل اَّللَِّ  ؟ قـُْلُت: اَّللَّ ْنـاُعكا ِمِنِ   صالَّى هللاُ  صاْلتًا، فـاقاالا ِل: ماْن ْيا
 عالاْيِه واسالَّما 

: ُكنَّا ماعا النَِِّبِ  صالَّ  - 4136 ُن، حادَّثـاناا َياَْيا ْبُن أاِب كاِثٍْي، عاْن أاِب سالاماةا، عاْن جاابٍِر، قاالا ى هللاُ  واقاالا أاَبا
ناا عالاى شاجاراٍة ظالِيلاٍة تـاراْكنااهاا لِلنَِِّبِ  صالَّى هللاُ   عالاْيِه واسالَّما، فاجااءا  عالاْيِه واسالَّما ِبذااِت الر ِقااِع، فاِإذاا أاتـايـْ

ْشرِِكنيا واساْيُف النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ُمعالٌَّق َِبلشَّجاراِة، فااْخُّتااطاُه، فـاقاالا 
ُ
: راُجٌل ِمنا امل : َتاااُفِِن؟ قاالا

: »اَّللَُّ« فـاتـاهادَّداُه أاْصحاابُ  ؟ قاالا ْنـاُعكا ِمِنِ  : فاماْن ْيا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واأُقِيماِت   »الا«، قاالا
نَِِّبِ  صالَّى هللاُ  الصَّالاُة، فاصالَّى ِبطاائِفاٍة راْكعاتانْيِ، ُُثَّ َتااخَُّروا، واصالَّى َِبلطَّائِفاِة اأُلْخراى راْكعاتانْيِ، واكاانا لِل

 واقاالا ُمسادٌَّد، عاْن أاِب عاوااناةا، عاْن أاِب ِبْشٍر، اْسُم الرَُّجِل غاْوراُث ْبُن  عالاْيِه واسالَّما أاْرباٌع، والِْلقاْوِم راْكعاتاانِ 
عالاْيِه واسالَّما  احلااِرِث، واقااتالا فِيهاا حُمااِربا خاصافاةا، واقاالا أابُو الزرباْْيِ، عاْن جاابٍِر، ُكنَّا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ  



، واقاالا أابُو ُهرايـْراةا: »صالَّْيُت ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما غاْزواةا َناٍْد صاالاةا  بِناْخٍل، فاصالَّى ا خلاْوفا
ما خاْيَباا "   اخلاْوِف« واِإُنَّاا جااءا أابُو ُهرايـْراةا ِإَلا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أاايَّ

 
ُ
ُب غاْزواِة باِِن امل ُراْيِسيعِ َبا

  ْصطاِلِق، ِمْن ُخزااعاةا، واِهيا غاْزواُة امل

: واذاِلكا ساناةا ِستٍ  واقاالا ُموساى ْبُن ُعْقباةا: ساناةا أاْرباٍع واقاالا النـرْعمااُن ْبُن رااِشٍد  عاِن الزرْهرِيِ  كاانا  قاالا اْبُن ِإْسحااقا
ُراْيِسيعِ حاِديُث اإِلْفِك ِِف غاْزواِة 

 امل

باُة ْبُن ساعِيٍد، أاْخَبااَنا ِإمْسااِعيُل ْبُن جاْعفاٍر، عاْن رابِيعاةا ْبِن أاِب عاْبِد الرَُّْحاِن، عانْ  - 4138 ثـاناا قـُتـايـْ  حُمامَِّد ْبِن  حادَّ
ْسِجدا، فـاراأاْيتُ 

ا
: داخاْلُت امل أاَبا ساعِيٍد اخلُْدرِيَّ فاجالاْسُت إِلاْيِه،   َياَْيا ْبِن حابَّانا، عاِن اْبِن حُماْْيِيٍز، أانَّهُ قاالا

باِِن  فاساأاْلُتُه عاِن العاْزِل، قاالا أابُو ساعِيٍد: خاراْجناا ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف غاْزواِة 
ناا النِ سا  يًا ِمْن ساِْبِ العاراِب، فااْشتـاهايـْ ناا سابـْ ْصطاِلِق، فاأاصابـْ

ُ
، امل ناا العاْزلا ناا الُعْزباُة واأاْحبـابـْ اءا، وااْشتادَّْت عالايـْ

، واقـُْلناا نـاْعزُِل واراُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما بانْيا أاْظُهرَنا قـاْبلا أانْ   ناْسأالاُه  فاأاراْدَنا أاْن نـاْعزِلا
: »ماا عالا [116]ص: ، فـاقاالا ْيُكْم أاْن الا تـاْفعاُلوا، ماا ِمْن ناساماٍة كاائِناٍة ِإَلا يـاْوِم  ، فاساأاْلنااُه عاْن ذاِلكا

  الِقيااماِة ِإالَّ واِهيا كاائِناٌة«

ثـاناا عاْبُد الرَّزَّاِق، أاْخَبااَنا ماْعماٌر، عاِن الزرْهرِيِ ، عاْن أاِب سالاماةا، عاْن جاابِ  - 4139 ثـاناا حماُْموٌد، حادَّ ِر ْبِن عاْبِد  حادَّ
: غازاْوَنا ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما غاْزواةا َناٍْد، فـالامَّا أاْدراكاْتهُ القاائِلا اَّللَِّ  ُة، واُهوا ِِف وااٍد كاِثِْي  ، قاالا

فاُه، فـاتـافارَّقا النَّاُس ِِف ال ناا َناُْن  الِعضااِه، فـانـازالا َتاْتا شاجاراٍة وااْستاظالَّ ِِباا واعالَّقا سايـْ شَّجاِر ياْستاِظلرونا، وابـايـْ
ْيهِ  ناا، فاِإذاا أاْعرااِبٌّ قااِعٌد بانْيا يادا : " ِإنَّ  كاذاِلكا ِإْذ داعااَنا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاِجئـْ ، فـاقاالا

ئٌِم، فااْخُّتااطا ساْيِفي، فااْستـايـْقاْظُت وا  : ماْن  هاذاا أاَتاِن واأاَنا َنا ُهوا قاائٌِم عالاى راْأِسي، َُمُّْتاٌِط صاْلتًا، قاالا
: واِلْا يـُعااقِْبُه راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ  ُ، فاشااماُه ُُثَّ قـاعادا، فـاُهوا هاذاا " قاالا ؟ قـُْلُت: اَّللَّ ْنـاُعكا ِمِنِ    عالاْيِه واسالَّما ْيا

ُب غاْزواِة أاُْناارٍ    َبا



ثـاناا آدا  - 4140 ثـاناا اْبُن أاِب ِذْئٍب، حادَّثـاناا ُعْثمااُن ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ُسرااقاةا، عاْن جاابِِر ْبِن عاْبِد اَّللَِّ حادَّ   ُم، حادَّ
: »راأاْيُت النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف غاْزواِة أاُْنااٍر ُيصالِ ي عالاى رااِحلاتِهِ  ًها قِبالا  ُمتـا  األاْنصاارِيِ ، قاالا واجِ 

ْشرِِق ُمتاطاوِ ًعا«
ا
  امل

ُب حاِديثِ  :  اإِلْفِك  َبا " وااألافاِك، ِباْنزِلاِة النِ ْجِس واالنَّجاِس، يـُقااُل: إِْفُكُهْم، واأاْفُكُهْم، واأافاُكُهْم، فاماْن قاالا
ُْم، كاماا  { ]الذارايت: أافاكاُهْم، يـاُقوُل: صارافـاُهْم عاِن اإِلْيااِن واكاذَِّبا : }يـُْؤفاُك عاْنُه ماْن أُِفكا [ 9قاالا

 ُيْصراُف عاْنُه ماْن ُصِرفا " 

ثـاناا إِبـْرااِهيُم ْبُن ساْعٍد، عاْن صااِلٍح، عاِن اْبِن ِشهااٍب، قاالا  - 4141  ، حادَّ ثـاناا عاْبُد العازِيِز ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ثاِِن ُعْرواُة  حادَّ : حادَّ
باةا ْبِن ماْسُعوٍد، عا ْبُن الزرباْْيِ، وا  ُسايِ ِب، واعاْلقاماُة ْبُن واقَّاٍص، واُعبـاْيُد اَّللَِّ ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعتـْ

ُ  ساعِيُد ْبُن امل ْن عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ
هاا، زاْوِج النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، ِحنيا قاالا َلااا: أاْهُل اإِلْفِك ماا قاالُ  ثاِِن طاائِفاًة ِمْن حاِديِثهاا، وابـاْعُضُهْم عانـْ وا، واُكلرُهْم حادَّ

ُهُم احلاِديثا الَّ  ثاِِن عاْن عااِئشاةا،  كاانا أاْوعاى حِلاِديِثهاا ِمْن بـاْعٍض، واأاثـْباتا لاُه اْقِتصااًصا، واقاْد واعاْيُت عاْن ُكلِ  راُجٍل ِمنـْ ِذي حادَّ
ُق  بـاْعًضا، واِإْن كاانا بـاْعُضُهْم أاْوعاى لاُه ِمْن بـاْعٍض، قاالُوا: قاالاْت عااِئشاُة: كاانا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ  وابـاْعُض حاِديِثِهْم ُيصادِ 

ى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ماعاُه، قاالاْت   صالَّ عالاْيِه واسالَّما ِإذاا أاراادا سافارًا أاقـْراعا بانْيا أاْزوااِجِه، فاأايـرُهنَّ خاراجا ساْهُمهاا خاراجا ِِباا راُسوُل اَّللَِّ 
نـاناا ِِف غاْزواٍة غازااهاا فاخاراجا فِيهاا ساْهِمي، فاخاراْجُت ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عا  لاْيِه واسالَّما بـاْعدا ماا أُْنزِلا  عااِئشاُة: فاأاقـْراعا بـايـْ

ُل فِيِه، فاِسْرَنا حاَّتَّ ِإذاا فـاراغا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِمْن غاْزواتِِه تِْلكا  احِلجااُب، فاُكْنُت ُأُْحاُل ِِف هاْوداِجي واأُنـْزا 
لاًة َِبلرَِّحيِل، فـاُقْمُت ِحنيا آذانُوا َِبلرَِّحيِل، فاماشاْيتُ  اِديناِة قاافِِلنيا، آذانا لايـْ

، فـالامَّا  حاَّتَّ جااواْزُت ا واقـافالا، دانـاْوَنا ِمنا امل جلاْيشا
بـاْلُت ِإَلا راْحِلي، فـالاماْسُت صاْدرِي، فاِإذاا ِعْقٌد ِل ِمْن جازِْع ظافااِر قاِد انـْقاطاعا، فـاراجاعْ  ُت فااْلتاماْسُت ِعْقِدي  قاضاْيُت شاْأِن أاقـْ

ُلوِن، فااْحتاماُلوا هاْوداِجي فـاراحاُلوُه عالاى باِعْيِي الَِّذي  الرَّْهُط الَِّذينا كاانُوا يـُراح ِ  [117]ص:فاحاباساِِن ابِْتغااُؤُه، قاالاْت: واأاقـْبالا 
ُكْلنا الُعْلقاةا  ُكْنُت أارْكاُب عالاْيِه، واُهْم َياِْسُبونا أاِن ِ فِيِه، واكاانا النِ سااءُ ِإْذ ذااكا ِخفاافًا ِلْا يـاْهبـُْلنا، واِلْا يـاغْ  شاُهنَّ اللَّْحُم، ِإُنَّاا َيْا

عاثُوا اجلامالا فاسااُروا، اِم، فـالاْم ياْستـاْنِكِر القاْوُم ِخفَّةا اَلاْوداِج ِحنيا رافـاُعوُه واُحااُلوُه، واُكْنُت جاارِياًة حاِديثاةا السِ نِ ، فـابـا ِمنا الطَّعا 
ُهْم دااعٍ  ُْم والاْيسا ِِباا ِمنـْ واالا ُمُِيٌب، فـاتـايامَّْمُت ماْنِزِل الَِّذي ُكْنُت بِِه،   واواجاْدُت ِعْقِدي بـاْعدا ماا اْستامارَّ اجلاْيُش، فاِجْئُت ماناازَلا

ناا أاَنا جااِلساٌة ِِف ماْنِزِل، غالابـاْتِِن عاْيِِن فاِنمْ  ِْجُعونا ِإِلاَّ، فـابـايـْ ُْم سايـاْفِقُدوِن فاْيا ُعاطَِّل السرلاِمير  واظانـاْنُت أانَّ
ُت، واكاانا صاْفوااُن ْبُن امل

ئٍِم فـاعارافاِِن ِحنيا راآِن، واكاانا  ُُثَّ الذَّْكوااِنر  راآِن قـاْبلا احِلجااِب،  ِمْن وارااِء اجلاْيِش، فاأاْصباحا ِعْندا ماْنِزِل، فـاراأاى ساواادا إِْنسااٍن َنا
ْلبااِب، واوااَّللَِّ ماا تاكالَّ  ْعُت ِمْنُه كاِلماًة غاْْيا  فااْستـايـْقاْظُت َِبْسُّتْجااِعِه ِحنيا عارافاِِن، فاخامَّْرُت واْجِهي ِِبِ ْمناا ِبكاِلماٍة، واالا مسِا

تـُهاا، فااْنطالاقا يـاقُ  هاا فـاراِكبـْ ناا اْسُّتْجااِعِه، واهاواى حاَّتَّ أاَناخا رااِحلاتاهُ، فـاواِطئا عالاى ياِدهاا، فـاُقْمُت إِلايـْ وُد ِب الرَّاِحلاةا حاَّتَّ أاتـايـْ
، واكاانا الَِّذي تـاواَلَّ ِكَْبا اإِلْفِك عاْبُد اَّللَِّ ْبُن أِباٍ  اجلاْيشا ُموِغرِينا ِِف َناِْر الظَّ  اْبُن  ِهْياِة واُهْم نـُُزوٌل، قاالاْت: فـاهالاكا ماْن هالاكا



ُه، فـاُيِقررُه واياْستاِمُعُه واياْستـاْوشِ  ، قاالا ُعْرواُة: أُْخَبُْت أانَُّه كاانا يُشااُع وايـُتاحادَُّث بِِه ِعْندا يِه، واقاالا ُعْرواُة أاْيًضا: ِلْا يُسامَّ ِمْن  ساُلولا
ٍس آخارِينا  ثاةا، واُحاْناةُ بِْنُت جاْحٍش، ِِف َنا ِبٍت، واِمْسطاُح ْبُن أَثا الا ِعْلما ِل ِِبِْم، غاْْيا   أاْهِل اإِلْفِك أاْيًضا ِإالَّ حاسَّاُن ْبُن َثا

 ، ُ تـاعااَلا ُْم ُعْصباٌة، كاماا قاالا اَّللَّ ، قاالا ُعْرواُة: كااناْت عااِئشاُة تاْكراُه أانْ أانَّ   واِإنَّ ِكَْبا ذاِلكا يـُقااُل لاُه: عاْبُد اَّللَِّ ْبُن أِباٍ  اْبُن ساُلولا
 :  يُسابَّ ِعْنداهاا حاسَّاُن، واتـاُقوُل: إِنَُّه الَِّذي قاالا

 ]البحر الوافر[
ُه واِعْرِضي لِِعْرِض حُمامَّ  اِديناةا، فااْشتاكاْيُت ِحنيا قاِدْمُت  فاِإنَّ أاِب واواالِدا

ٍد ِمْنُكْم وِقااُء قاالاْت عااِئشاُة: فـاقاِدْمناا امل
، واُهوا يارِيُبِِن ِِف واجاعِ  ي  شاْهرًا، واالنَّاُس يُِفيُضونا ِِف قـاْوِل أاْصحااِب اإِلْفِك، الا أاْشُعُر ِبشاْيٍء ِمْن ذاِلكا

 صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما اللرْطفا الَِّذي ُكْنُت أاراى ِمْنهُ ِحنيا أاْشتاِكي، ِإُنَّاا  أاِن ِ الا أاْعِرُف ِمْن راُسوِل اَّللَِّ 
ُف، فاذاِلكا  ياْدُخُل عالايَّ راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فـاُيسالِ ُم، ُُثَّ يـاُقوُل: »كاْيفا تِيُكْم«، ُُثَّ يـاْنصارِ 

انااِصِع، واكاانا  يارِيُبِِن واالا 
، حاَّتَّ خاراْجُت ِحنيا نـاقاْهُت، فاخاراْجُت ماعا أُمِ  ِمْسطاٍح قِبالا امل أاْشُعُر َِبلشَّرِ 

، واُكنَّا الا َناْرُُج ِإالَّ لاْياًل ِإَلا لاْيٍل، واذاِلكا قـاْبلا أاْن نـاتَِّخذا الُكُنفا قارِيبًا ِمْن بـُيُ  أاْمُرَنا  وتِناا، قاالاْت: وا ُمتاَباَّزاَنا
ا،  أاْمُر العاراِب األُواِل ِِف الَبا ِيَِّة قِبالا الغااِئِط، واُكنَّا نـاتاأاذَّى َِبلُكُنِف أاْن نـاتَِّخذاهاا ِعْندا بـُُيوتِنا  [118]ص:

طَِّلِب ْبِن عاْبِد ماناافٍ 
ُ
، واأُمرهاا بِْنُت صاْخِر  قاالاْت: فااْنطالاْقُت أاَنا واأُمر ِمْسطاٍح، واِهيا ابـْناُة أاِب رُْهِم ْبِن امل

بـالْ  طَِّلِب، فاأاقـْ
ُ
ثاةا ْبِن عابَّاِد ْبِن امل يِق، واابـْنـُهاا ِمْسطاُح ْبُن أَثا ُت أاَنا واأُمر  ْبِن عااِمٍر، خاالاةُ أاِب باْكٍر الصِ دِ 

ِمْرِطهاا فـاقاالاْت: تاِعسا ِمْسطاٌح، فـاُقْلُت  ِمْسطاٍح قِبالا بـاْيِِت ِحنيا فـاراْغناا ِمْن شاْأنِناا، فـاعاثـاراْت أُمر ِمْسطاٍح ِِف 
؟ قاالاْت: تااْه واِلْا تاْسماِعي ماا قاالا واقـُْلُت:   َلااا: بِْئسا ماا قـُْلِت، أاتاُسبِ نيا راُجاًل شاِهدا باْدرًا؟ فـاقاالاْت: أاْي هانـْ

؟ فاأاْخَبااْتِِن بِقاْوِل أاْهِل اإِلْفِك، قاالاْت: فااْزداْدتُ  ماراًضا عالاى ماراِضي، فـالامَّا راجاْعُت ِإَلا بـاْيِِت   ماا قاالا
: »كاْيفا تِيُكْم«، فـاُقْلُت لاُه: أاَتاْ  ذاُن ِل أاْن  داخالا عالايَّ راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاسالَّما، ُُثَّ قاالا

 ِمْن قِباِلِهماا، قاالاْت: فاأاِذنا ِل راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه  آِتا أابـاوايَّ؟ قاالاْت: واأُرِيُد أاْن أاْستـاْيِقنا اخلاَباا 
 لاقالَّماا واسالَّما، فـاُقْلُت أِلُمِ ي: ايا أُمَّتااُه، مااذاا يـاتاحادَُّث النَّاُس؟ قاالاْت: ايا بـُنـايَُّة، هاوِ ِن عالاْيِك، فـاوااَّللَِّ 

،  كااناِت اْمراأاٌة قاطر واِضيئاًة  هاا، قاالاْت: فـاُقْلُت: ُسْبحاانا اَّللَِّ ِعْندا راُجٍل َيُِبـرهاا، َلااا ضاراائُِر، ِإالَّ كاثَـّْرنا عالايـْ
لاةا حاَّتَّ أاْصباْحُت الا يـاْرقاأُ ِل داْمٌع واالا  أاْكتاِحُل    أاوالاقاْد َتاادَّثا النَّاُس ِِباذاا؟ قاالاْت: فـاباكاْيُت تِْلكا اللَّيـْ

ماةا  ُُثَّ أاْصباْحُت أاْبِكي، قاالاْت: واداعاا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عاِليَّ ْبنا أاِب طااِلٍب واأُساابِنـاْوٍم، 
شاارا عالاى  أا ْبنا زاْيٍد ِحنيا اْستـاْلباثا الواْحُي، ياْسأاَُلُماا واياْستاِشْيَهُاا ِِف ِفرااِق أاْهِلِه، قاالاْت: فاأامَّا أُسااماُة فا 



ُْم ِِف نـا  ْفِسِه، فـاقاالا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َِبلَِّذي يـاْعلاُم ِمْن بـارااءاِة أاْهِلِه، واَِبلَِّذي يـاْعلاُم َلا
، ِلاْ  : ايا راُسولا اَّللَِّ ، واالا نـاْعلاُم ِإالَّ خاْْيًا، واأامَّا عاِليٌّ فـاقاالا ، واالنِ سااُء  أُسااماُة: أاْهلاكا ُ عالاْيكا  ُيضايِ ِق اَّللَّ

، قاالاْت: فاداعاا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما بارِيراةا،  : »أاْي  ِسوااهاا كاِثٌْي، واساِل اجلاارِياةا تاْصُدْقكا فـاقاالا
هاا أاْمرًا قاطر  بارِيراُة، هاْل راأاْيِت ِمْن شاْيٍء يارِيُبِك؟«. قاالاْت لاُه بارِيراةُ  ، ماا راأاْيُت عالايـْ : واالَِّذي بـاعاثاكا َِبحلاقِ 

الاْت: فـاقااما  أاْغِمُصُه غاْْيا أانَّاا جاارِياٌة حاِديثاُة السِ نِ ، تـانااُم عاْن عاِجنِي أاْهِلهاا، فـاتاْأِت الدَّاِجُن فـاتاْأُكُلُه، قا 
: »ايا  راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما   ِمْن يـاْوِمِه فااْستـاْعذارا ِمْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن أِباٍ ، واُهوا عالاى املِْنَباِ، فـاقاالا

ْسِلِمنيا، ماْن يـاْعِذُرِن ِمْن راُجٍل قاْد بـالاغاِِن عاْنهُ أاذااُه ِِف أاْهِلي، وااَّللَِّ ماا عاِلْمُت عالاى  
ُ
أاْهِلي ِإالَّ  ماْعشارا امل
قاْد ذاكاُروا راُجاًل ماا عاِلْمُت عالاْيِه ِإالَّ خاْْيًا، واماا ياْدُخُل عالاى أاْهِلي ِإالَّ ماِعي«. قاالاْت: فـاقااما خاْْيًا، والا 

، فاِإْن كاانا ِمنا  [119]ص:ساْعُد ْبُن ُمعااٍذ أاُخو باِِن عاْبِد األاْشهاِل، فـاقاالا  : أاَنا ايا راُسولا اَّللَِّ أاْعِذُركا
، قاالاْت: فـاقااما راُجٌل ِمنا األاْوِس ضا    راْبُت ُعنـُقاُه، واِإْن كاانا ِمْن ِإْخواانِناا ِمنا اخلاْزراِج أاماْرتـاناا فـافاعاْلناا أاْمراكا

ِه ِمْن فاِخِذِه، واُهوا ساْعُد ْبُن عُبااداةا، واُهوا سايِ ُد اخلاْزراِج، قا  ْت:  الا اخلاْزراِج، واكااناْت أُمر حاسَّانا بِْنتا عامِ 
ْقتـُُلُه، واالا  واكاانا قـاْبلا ذاِلكا راُجاًل صااحِلًا، والاِكِن اْحتامالاْتهُ احلاِميَُّة، فـاقاالا ِلساْعٍد: كاذاْبتا لاعاْمُر اَّللَِّ الا تـا 

، واُهوا اْبُن عامِ   تـاْقِدُر عالاى قـاْتِلِه، والاْو كاانا ِمْن راْهِطكا ماا أاْحبـاْبتا أاْن يـُْقتالا. فـاقااما أُساْيُد ْبُن ُحضاْْيٍ 
ُنا 
اِفِقنيا، قاالاْت:  ساْعٍد، فـاقاالا ِلساْعِد ْبِن ُعبااداةا: كاذاْبتا لاعاْمُر اَّللَِّ لانـاْقتـُلانَُّه، فاِإنَّكا ُمنااِفٌق َُتااِدُل عاِن امل

 صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قاائٌِم عالاى املِْنَباِ،  فـاثاارا احلايَّاِن األاْوُس، وااخلاْزراُج حاَّتَّ َهاروا أاْن يـاْقتاتُِلوا، واراُسوُل اَّللَِّ 
، قاالاْت: فـابا  كاْيُت  قاالاْت: فـالاْم يـازاْل راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ُُيافِ ُضُهْم، حاَّتَّ ساكاُتوا واساكاتا

لاتانْيِ  يـاْوِمي ذاِلكا ُكلَّهُ الا يـاْرقاأُ ِل داْمٌع واالا أاْكتاحِ  ُل بِنـاْوٍم، قاالاْت: واأاْصباحا أابـاواايا ِعْنِدي، واقاْد باكاْيُت لايـْ
اظُنر أانَّ الُبكااءا فاالٌِق كاِبِدي، فـابـايْـ  ناا أابـاواايا  وايـاْوًما، الا يـاْرقاأُ ِل داْمٌع واالا أاْكتاِحُل بِنـاْوٍم، حاَّتَّ ِإِن ِ ألا

فااْستاْأذاناْت عالايَّ اْمراأاٌة ِمنا األاْنصااِر فاأاِذْنُت َلااا، فاجالاساْت تـاْبِكي ماِعي،  جااِلسااِن ِعْنِدي واأاَنا أاْبِكي، 
ناا فاسالَّما ُُثَّ جالاسا  ناا َناُْن عالاى ذاِلكا داخالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عالايـْ ، قاالاْت: واِلْا  قاالاْت: فـابـايـْ

لاهاا، واقاْد لاِبثا شاْهرًا الا يُوحاى إِلاْيِه ِِف شاْأِن ِبشاْيٍء، قاالاْت: فـاتاشاهَّدا  ُياِْلْس ِعْنِدي  ُمْنُذ قِيلا ماا قِيلا قـابـْ
: »أامَّا بـاْعُد، ايا عااِئشاُة، إِنَّهُ بـالاغاِِن عا  ، ُُثَّ قاالا ْنِك كاذاا  راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِحنيا جالاسا

ْنٍب، فااْستـاْغِفرِي اَّللَّا واتُوِب  ُ، واِإْن ُكْنِت أاْلماْمِت بِذا إِلاْيِه، فاِإنَّ   واكاذاا، فاِإْن ُكْنِت بارِيئاًة، فاساُيَبا ُِئِك اَّللَّ



ُ عالاْيِه«، قاالاْت: فـالامَّا قاضاى راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ  ، َتابا اَّللَّ  عالاْيِه واسالَّما  العاْبدا ِإذاا اْعُّتاافا ُُثَّ َتابا
واسالَّما   ماقاالاتاُه قـالاصا داْمِعي حاَّتَّ ماا أُِحسر ِمْنُه قاْطراًة، فـاُقْلُت أِلاِب: أاِجْب راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيهِ 

: فـاقاالا أاِب: وااَّللَِّ ماا أاْدرِي ماا أاقُوُل لِراُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ   عالاْيِه واسالَّما، فـاُقْلُت أِلُمِ ي:  عاِنِ  فِيماا قاالا
: قاالاْت أُمِ ي: وااَّللَِّ ماا أاْدرِي ماا أاقُوُل لِرا  ُسوِل اَّللَِّ  أاِجيِِب راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فِيماا قاالا

نِ : الا أاقـْراأُ ِمنا الُقْرآِن كاِثْيًا: ِإِن ِ وااَّللَِّ لاقاْد  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فـاُقْلُت: واأاَنا جاارِياةٌ حاِديثاةُ الس ِ 
ُتْم بِِه، فـالاِئْن قـُْلُت لاُكْم: إِ  قـْ ْعُتْم هاذاا احلاِديثا حاَّتَّ اْستـاقارَّ ِِف أانـُْفِسُكْم واصادَّ ِن ِ بارِيئاةٌ،  عاِلْمُت: لاقاْد مسِا

قُوِن، والاِئِن اْعُّتااْفُت لاُكمْ  ، فـاوااَّللَِّ الا أاِجُد ِل والاُكْم   الا ُتصادِ  ُقِنِ  ُ يـاْعلاُم أاِن ِ ِمْنُه بارِيئاةٌ، لاُتصادِ  ِبِاْمٍر، وااَّللَّ
ُْستـاعااُن عالاى ماا تاِصُفونا{ ]يوسف: 

ُ امل يٌل وااَّللَّ : }فاصاَْبٌ َجِا [ ُُثَّ 18ماثااًل ِإالَّ أاَبا يُوُسفا ِحنيا قاالا
ُ يـاْعلاُم أاِن ِ ِحيناِئٍذ بارِيئاٌة، واأانَّ اَّللَّا ُمَبا ِِئي َتااوَّْلُت وااْضطاجاْعُت  ِبَباااءاِت،  [120]ص:عالاى ِفرااِشي، وااَّللَّ

لاى، لاشاْأِن ِِف نـاْفِسي كاانا أاْحقارا   ِمْن أاْن  والاِكْن وااَّللَِّ ماا ُكْنُت أاظُنر أانَّ اَّللَّا ُمْنزٌِل ِِف شاْأِن واْحيًا يـُتـْ
ُ ِِفَّ ِبِاْمٍر، والاِكْن ُكْنُت أاْرُجو أاْن يـاراى راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف النـَّْومِ يـاتاكالَّ  ُرْؤايا يَبا ُِئِِن   ما اَّللَّ

ُ ِِباا، فـاوااَّللَِّ ماا رااما راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ُماِْلساُه، واالا خاراجا  أاحاٌد ِمْن أاْهِل البـاْيِت، حاَّتَّ   اَّللَّ
ُر ِمْنُه ِمنا العاراِق ِمْثلُ  ُخُذُه ِمنا الَُباحااِء، حاَّتَّ إِنَُّه لايـاتاحادَّ اجلُمااِن، واُهوا ِِف  أُْنزِلا عالاْيِه، فاأاخاذاُه ماا كاانا َيْا

ُسر ِيا عاْن راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما واُهوا  يـاْوٍم شااٍت ِمْن ثِقاِل القاْوِل الَِّذي أُْنزِلا عالاْيِه، قاالاْت: فا 
ُ فـاقاْد بـارَّأاِك«. قاالاْت: فـا  : »ايا عااِئشاةُ، أامَّا اَّللَّ قاالاْت ِل  ياْضحاُك، فاكااناْت أاوَّلا كاِلماٍة تاكالَّما ِِباا أاْن قاالا

: أُمِ ي: قُوِمي إِلاْيِه، فـاُقْلُت: وااَّللَِّ الا  ُ تـاعااَلا أاقُوُم إِلاْيِه، فاِإِن ِ الا أاُْحاُد ِإالَّ اَّللَّا عازَّ واجالَّ، قاالاْت: واأانـْزالا اَّللَّ
ُ هاذاا ِِف بـارااءاِت، قاالا  ِت، ُُثَّ أانـْزالا اَّللَّ أابُو باْكٍر }ِإنَّ الَِّذينا جااُءوا َِبإِلْفِك ُعْصباةٌ ِمْنُكْم{ العاْشرا اآلايا

يقُ  ثاةا لِقارااباِتِه ِمْنُه وافـاْقرِِه: وااَّللَِّ الا أُْنِفُق عالاى ِمْسطاٍح شايْـ الصِ دِ  ئًا أاباًدا،  : واكاانا يـُْنِفُق عالاى ِمْسطاِح ْبِن أَثا
ْتاِل أُولُو الفاْضِل ِمْنُكْم{   ُ: }واالا َيا ، فاأانـْزالا اَّللَّ }غاُفوٌر    -لِِه ِإَلا قـاوْ  -بـاْعدا الَِّذي قاالا لِعااِئشاةا ماا قاالا

ُ ِل، فـاراجاعا ِإَلا  173راِحيٌم{ ]البقرة:  ُِحبر أاْن يـاْغِفرا اَّللَّ يُق: بـالاى وااَّللَِّ ِإِن ِ ألا [، قاالا أابُو باْكٍر الصِ دِ 
: وااَّللَِّ الا أاْنزُِعهاا ِمْنهُ أاباًدا، قاالا  ْت عااِئشاُة: واكاانا راُسوُل اَّللَِّ  ِمْسطاٍح النـَّفاقاةا الَِِّت كاانا يـُْنِفُق عالاْيِه، واقاالا

: »مااذاا عاِلْمِت، أاْو راأايْ  ِت«.  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ساأالا زايـْنابا بِْنتا جاْحٍش عاْن أاْمرِي، فـاقاالا لِزايـْنابا
خاْْيًا، قاالاْت عااِئشاةُ: واِهيا الَِِّت كااناْت   فـاقاالاْت: ايا راُسولا اَّللَِّ أاُحِْي مساِْعي واباصارِي، وااَّللَِّ ماا عاِلْمُت ِإالَّ 



ُ َِبلواراِع، قاالاْت: واطاِفقاْت أُخْ  تـُهاا ُحاْناُة  ُتسااِميِِن ِمْن أاْزوااِج النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فـاعاصاماهاا اَّللَّ
: »فـاهاذاا الَِّذي بـالاغاِِن ِمْن حاِديِث هاُؤالاِء الرَّْهِط«  َُتااِرُب َلااا، فـاهالاكاْت، فِيماْن هالاكا قاالا اْبُن ِشهاابٍ 

، فـاواالَِّذي  ُُثَّ قاالا ُعْرواُة، قاالاْت عااِئشاُة: " وااَّللَِّ ِإنَّ الرَُّجلا الَِّذي قِيلا لاُه ماا قِيلا لايـاُقوُل: ُسْبحاانا اَّللَِّ 
 ، قاالاْت: ُُثَّ قُِتلا بـاْعدا ذاِلكا ِِف سابِيِل اَّللَِّ "نـاْفِسي بِياِدِه ماا كاشاْفُت ِمْن كاناِف أُنـْثاى قاطر 

: أاْملاى عالايَّ ِهشااُم ْبُن يُوُسفا ِمْن ِحْفِظِه، أاْخَبااَنا ماْعماٌر، عا  - 4142 ثاِِن عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، قاالا ِن  حادَّ
لِ 
ا
: قاالا ِل الوالِيُد ْبُن عاْبِد امل ِك: أابـالاغاكا أانَّ عالِيًّا، كاانا فِيماْن قاذافا عااِئشاةا؟ قـُْلُت: الا،  الزرْهرِيِ ، قاالا

، أابُو سالاماةا ْبُن عاْبِد الرَُّْحاِن، واأابُو باْكِر ْبُن عاْبِد الرَُّْحا  ِن ْبِن  والاِكْن قاْد أاْخَبااِن راُجالاِن ِمْن قـاْوِمكا
ُ عانْـ  ُماا: " كاانا عاِليٌّ ُمسالِ ًما ِِف شاْأِناا فـارااجاُعوُه، فـالاْم يـاْرِجْع احلااِرِث، أانَّ عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ هاا قاالاْت َلا

: ُمسالِ ًما، ِبالا شاكٍ  فِيِه واعالاْيِه، كاانا ِِف أاْصِل العاتِيِق كاذاِلكا "  واقاالا

ثاِِن ماْسُرو  - 4143 : حادَّ ثـاناا ُموساى ْبُن ِإمْسااِعيلا، حادَّثـاناا أابُو عاوااناةا، عاْن ُحصانْيٍ، عاْن أاِب واائٍِل، قاالا ُق  حادَّ
ناا أاَنا قا  ُهماا قاالاْت بـايـْ ُ عانـْ ثـاْتِِن أُمر ُروماانا، واِهيا أُمر عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ : حادَّ ةٌ أاَنا  اعِ ْبُن األاْجداِع، قاالا دا

ُ بُِفالاٍن وافـاعالا، فـاقاالاْت أُمر   [121]ص:واعااِئشاُة، ِإْذ واجلااْت اْمراأاٌة  ِمنا األاْنصااِر فـاقاالاْت: فـاعالا اَّللَّ
؟ قاالاْت: كاذاا واكاذاا، قاالاْت   ، قاالاْت: واماا ذااكا ؟ قاالاْت: اْبِِن فِيماْن حادَّثا احلاِديثا ُروماانا: واماا ذااكا

عا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما؟ قاالاْت: نـاعاْم، قاالاْت: واأابُو باْكٍر؟ قاالاْت: نـاعاْم: عا  فاخارَّْت  اِئشاُة: مسِا
تـُهاا هاا ُُحَّى بِنااِفٍض، فاطاراْحُت عالايـْهاا ثِيااِبااا فـاغاطَّيـْ هاا، فاماا أافااقاْت ِإالَّ واعالايـْ ، فاجااءا النَِِّبر ماْغِشيًّا عالايـْ

: »ماا شاْأُن هاِذِه؟«. قـُْلُت: ايا راُسولا اَّللَِّ أاخاذاُْتاا احلُمَّى بِنااِفٍض، قا  : صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فـاقاالا الا
حالاْفُت الا   »فـالاعالَّ ِِف حاِديٍث َُتُدِ ثا بِِه«، قاالاْت: نـاعاْم، فـاقاعاداْت عااِئشاةُ فـاقاالاْت: وااَّللَِّ لاِئنْ 

ُْستـاعااُن عالاى ما 
ُ امل قُوِن، والاِئْن قـُْلُت الا تـاْعِذُروِن، ماثاِلي واماثـاُلُكْم كايـاْعُقوبا وابانِيِه: }وااَّللَّ ا تاِصُفونا{  ُتصادِ 

ُ ُعْذراهاا، قاالاْت: ِِباْمِد 18]يوسف:  ئًا، فاأانـْزالا اَّللَّ اَّللَِّ الا ِِباْمِد أاحاٍد  [ قاالاْت: وااْنصارافا واِلْا يـاُقْل شايـْ
  واالا ِِباْمِدكا 



4144 -  ُ ، عاِن اْبِن أاِب ُملاْيكاةا، عاْن عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ ِفِع ْبِن ُعمارا ثـاناا واِكيٌع، عاْن َنا ، حادَّ ثاِِن َياَْيا هاا: "  حادَّ عانـْ
ْلُق الكاِذُب " قاالا اْبُن أاِب ُملاْيكاةا: »واكااناْت أاْعلاما ِمْن  كااناْت تـاْقراأُ: ِإْذ تاِلُقوناهُ ِبِاْلِسناِتُكْم، واتـاُقوُل: الوا 

 غاْْيِهاا ِبذاِلكا أِلانَّهُ نـازالا فِيهاا«

: ذاهاْبُت أاُسبر حاسَّانا عِ  - 4145 باةا، حادَّثـاناا عاْبداُة، عاْن ِهشااٍم، عاْن أابِيِه، قاالا ثـاناا ُعْثمااُن ْبُن أاِب شايـْ ْندا  حادَّ
عااِئشاُة:  اِئشاةا، فـاقاالاْت: الا تاُسبَُّه، فاِإنَُّه كاانا يـُنااِفُح عاْن راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واقاالاْت عا 

اسُ  : ألا ْشرِِكنيا، قاالا »كاْيفا بِناساِِب؟« قاالا
ُ
ُهْم اْستاْأذانا النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف ِهجااِء امل لَّنَّكا ِمنـْ

ْعُت ِهشا  ثـاناا ُعْثمااُن ْبُن فـاْرقاٍد، مسِا ثـاناا حُمامَُّد ْبُن ُعْقباةا، حادَّ اًما، عاْن  كاماا ُتسالر الشَّعاراُة ِمنا العاِجنِي حادَّ
هاا : سابـاْبُت حاسَّانا واكاانا ِمَّْن كاثَـّرا عالايـْ  أابِيِه، قاالا

ثاِِن ِبْشُر ْبُن خا  - 4146 الٍِد، أاْخَبااَنا حُمامَُّد ْبُن جاْعفاٍر، عاْن ُشْعباةا، عاْن ُسلاْيماانا، عاْن أاِب الضرحاى، عاْن  حادَّ
ِبٍت يـُْنِشُدهاا ِشْعرًا، يُ  هاا، واِعْنداهاا حاسَّاُن ْبُن َثا ُ عانـْ : داخاْلناا عالاى عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ شابِ ُب  ماْسُروٍق، قاالا

: حاصااٌن رازااٌن ماا تـُزانر بِرِيباٍة واُتْصِبُح غاْرثاى ِمْن حُلُوِم الغاوااِفِل، فـاقاالاْت لاُه عااِئشاةُ:  ِبِابـْيااٍت لاُه: وا  قاالا
، قاالا ماْسُروٌق: فـاُقْلُت َلااا ِلا َتاْذاِننيا لاُه أاْن ياْدُخلا عالاْيِك؟ واقاْد قاالا اَّللَُّ  :  لاِكنَّكا لاْستا كاذاِلكا تـاعااَلا

ُهْم لاُه عاذااٌب عاِظيٌم{ ]النور: }واا [ فـاقاالاْت: " واأاير عاذااٍب أاشادر ِمنا العاماى؟  11لَِّذي تـاواَلَّ ِكَْباُه ِمنـْ
 قاالاْت لاُه: إِنَُّه كاانا يـُنااِفُح، أاْو يـُهااِجي عاْن راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما " 

يِْبياةِ  ُب غاْزواِة احلُدا ْؤِمِننيا ِإْذ يـُباايُِعوناكا َتاْتا الشَّجاراِة{ َبا
ُ
ُ عاِن امل : }لاقاْد راِضيا اَّللَّ   واقـاْوِل اَّللَِّ تـاعااَلا

ثاِِن صاالُِح  - 4147 : حادَّ ثـاناا ُسلاْيمااُن ْبُن ِبالاٍل، قاالا ثـاناا خاالُِد ْبُن َماْلاٍد، حادَّ ْبُن كاْيساانا،  [122]ص:حادَّ
: خاراْجناا ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ  عاْن ُعبـاْيِد اَّللَِّ  ُ عاْنُه، قاالا ، عاْن زاْيِد ْبِن خاالٍِد راِضيا اَّللَّ  ْبِن عاْبِد اَّللَِّ

لاٍة، فاصالَّى لاناا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالا  يْبِياِة، فاأاصاابـاناا ماطاٌر ذااتا لايـْ سالَّما  ْيِه وا عالاْيِه واسالَّما عااما احلُدا
ُ واراُسولُُه أاْعلاُم، فـا  : »أاتاْدُرونا مااذاا قاالا رابرُكْم؟«. قـُْلناا: اَّللَّ ناا فـاقاالا : " قاالا الصرْبحا، ُُثَّ أاقـْبالا عالايـْ قاالا

: ُمِطْرَنا بِراُْحاِة اَّللَِّ  ُ: أاْصباحا ِمْن ِعبااِدي ُمْؤِمٌن ِب واكااِفٌر ِب، فاأامَّا ماْن قاالا ،  اَّللَّ  وابِرِْزِق اَّللَِّ وابِفاْضِل اَّللَِّ
: ُمِطْرَنا بِناْجِم كاذاا، فـاُهوا ُمْؤِمٌن َِبلكاوْكاِب كااِفرٌ    ِب " فـاُهوا ُمْؤِمٌن ِب، كااِفٌر َِبلكاوْكاِب، واأامَّا ماْن قاالا



ثـاناا َهاَّاٌم، عاْن قـاتااداةا، أانَّ  - 4148 ثـاناا ُهْدباُة ْبُن خاالٍِد، حادَّ : " اْعتامارا  حادَّ ُ عاْنُه، أاْخَبااُه قاالا  أاناًسا راِضيا اَّللَّ
ِة، ِإالَّ الَِِّت كااناْت ماعا حا  جَّتِِه: ُعْمراًة  راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أاْرباعا ُعماٍر، ُكلَُّهنَّ ِِف ِذي القاْعدا

ِة، واُعْمرا  يْبِياِة ِِف ِذي القاْعدا ْقِبِل ِِف ِذي القاْعداِة، واُعْمراًة ِمنا اجلِْعرااناِة، حاْيُث قاساما  ِمنا احلُدا
ُ
ًة ِمنا العااِم امل
ِة، واُعْمراًة ماعا حاجَِّتِه "   غاناائِما ُحنانْيٍ ِِف ِذي القاْعدا

، عانْ  - 4149 ُبااراِك، عاْن َياَْيا
ثـاناا ساعِيُد ْبُن الرَّبِيِع، حادَّثـاناا عاِلير ْبُن امل ُه،  حادَّ  عاْبِد اَّللَِّ ْبِن أاِب قـاتااداةا، أانَّ أاَبا

يْبِياِة، فاأاْحراما أاْصحاابُُه وا  : اْنطالاْقناا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عااما احلُدا ثاُه قاالا  ِلْا أُْحرِْم " حادَّ

ثـاناا ُعبـاْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموساى، عاْن  - 4150 :  حادَّ ُ عاْنُه، قاالا ، عاِن الَباااِء راِضيا اَّللَّ ِإْسراائِيلا، عاْن أاِب ِإْسحااقا
عاةا الر ِْضوا  اِن يـاْوما  تـاُعدرونا أانـُْتُم الفاْتحا فـاْتحا ماكَّةا، واقاْد كاانا فـاْتُح ماكَّةا فـاْتًحا، واَناُْن نـاُعدر الفاْتحا بـايـْ

يْبِياِة، ُكنَّا ماعا النَِِّب ِ  ٌر، فـانـازاْحنااهاا فـالاْم ناُّْتُْك فِيهاا   احلُدا يْبِياُة بِئـْ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أاْرباعا عاْشراةا ِمائاًة، وااحلُدا
هاا، فاجالاسا عالاى شاِفْيِهاا ُُثَّ »داعاا ِبَِِنا   مااٍء  ٍء ِمنْ قاْطراًة، فـابـالاغا ذاِلكا النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاأاَتا

 ناا َناُْن وارِكاابـاناا«فـاتـاواضَّأا، ُُثَّ ماْضماضا واداعاا ُُثَّ صابَُّه فِيهاا، فاُّتااْكنااهاا غاْْيا باعِيٍد، ُُثَّ ِإنَّاا أاْصداراتْـناا ماا ِشئْـ 

ا أابُو عا  - 4151 ثـاناا احلاساُن ْبُن حُمامَِّد ْبِن أاْعنيا ، حادَّ ثاِِن فاْضُل ْبُن يـاْعُقوبا ثـاناا أابُو  حادَّ ثـاناا زُهاْْيٌ، حادَّ ِليٍ  احلارَّاِنر، حادَّ
ُْم كاانُوا ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى  ُهماا، أانَّ ُ عانـْ : أانـْباأاَنا الَباااُء ْبُن عااِزٍب راِضيا اَّللَّ ، قاالا يْبِياِة أاْلًفا  ِإْسحااقا هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما احلُدا

، فـانـازالُوا عالاى بِْئٍر فـانـازاُحوهاا، فاأاتـاْوا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فاأاتاى ال واأاْرباعا ِمائا  بِئـْرا واقـاعادا عالاى شاِفْيِهاا، ُُثَّ  ٍة أاْو أاْكثـارا
: »دا  ْلٍو ِمْن ماائِهاا«، فاُأِتا بِِه، فـاباصاقا فاداعاا، ُُثَّ قاالا : »ائْـُتوِن ِبدا ُْم حاَّتَّ اْرَتااُلواقاالا  ُعوهاا سااعاًة«. فاأاْرواْوا أانـُْفساُهْم وارِكااِبا

ُ عانْ  - 4152 ، عاْن جاابٍِر راِضيا اَّللَّ ثـاناا ُحصانْيٌ، عاْن سااِلٍِ ثـاناا اْبُن ُفضاْيٍل، حادَّ ثـاناا يُوُسُف ْبُن ِعيساى، حادَّ :  حادَّ ُه، قاالا
يْبِياةِ  هاا، ُُثَّ أاقـْبالا النَّاُس َناْ عاِطشا النَّاُس يـاْوما احلُدا ْيِه راْكواٌة فـاتـاواضَّأا ِمنـْ واُه، فـاقاالا  ، واراُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما بانْيا يادا

: لاْيسا ِعْنداَنا مااءٌ  ناْشراُب،   [123]ص:نـاتـاواضَّأُ بِِه واالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »ماا لاُكْم؟« قاالُوا ايا راُسولا اَّللَِّ
ا
ا
: »فـاواضاعا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ياداُه ِِف الرَّْكواِة، فاجاعالا امل ، قاالا ُء يـاُفوُر ِمْن بانْيِ أاصاابِِعِه كاأاْمثااِل  ِإالَّ ماا ِِف راْكواِتكا

: فاشارِبـْناا واتـاواضَّْأَنا  ، ُكنَّا َخاْسا عاْشراةا ِمائاةً الُعُيوِن«. قاالا : لاْو ُكنَّا ِمائاةا أاْلٍف لاكافااَنا ُتْم يـاْوماِئٍذ؟ قاالا    فـاُقْلُت جِلاابٍِر: كاْم ُكنـْ



ثـاناا يازِيُد ْبُن ُزراْيٍع، عاْن ساعِيٍد، عاْن قـاتااداةا، قـُْلُت ِلساعِيِد ْبنِ  - 4153 ثـاناا الصَّْلُت ْبُن حُمامٍَّد، حادَّ ُسايِ ِب: بـالاغاِِن أانَّ   حادَّ
امل

ثاِِن جاابٌِر: »كاا نُوا َخاْسا عاْشراةا ِمائاًة،  جاابِرا ْبنا عاْبِد اَّللَِّ كاانا يـاُقوُل: »كاانُوا أاْرباعا عاْشراةا ِمائاًة«، فـاقاالا ِل ساعِيٌد: حادَّ
يـاُعوا النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما ا ثـاناا قـُرَُّة، عاْن قـاتااداةا الَِّذينا َبا بـاعاُه أابُو دااُودا، حادَّ يْبِياِة« َتا  حلُدا

ُهماا، قاالا  - 4154 ُ عانـْ ْعُت جاابِرا ْبنا عاْبِد اَّللَِّ راِضيا اَّللَّ : عاْمٌرو، مسِا ثـاناا ُسْفيااُن، قاالا ثـاناا عاِليٌّ، حادَّ : قاالا لاناا راُسوُل  حادَّ
يْبِياِة: »أانـُْتْم خاْْيُ أاْهِل األاْرِض« واُكنَّا أاْلًفا واأاْرباعا ِمائاٍة، والاْو ُكْنُت أُبْ اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالايْ  ارايـُْتُكْم  ِه واسالَّما يـاْوما احلُدا ِصُر اليـاْوما ألا

عا جاابِرًا أاْلًفا واأاْرباعا ِمائاةٍ  عا ساالًِما، مسِا بـاعاهُ األاْعماُش، مسِا   ،ماكاانا الشَّجاراِة َتا

ثـاناا ُشْعباُة، عاْن عاْمرِو ْبِن ُمرَّةا، حادَّثاِِن عاْبُد اَّللَِّ  - 4155 ثـاناا أاِب، حادَّ  ْبُن أاِب أاْوَفا راِضيا  واقاالا ُعبـاْيُد اَّللَِّ ْبُن ُمعااٍذ: حادَّ
ُهماا، كاانا أاْصحااُب الشَّجاراِة أاْلًفا واثاالاثا ِمائاٍة،  ُ عانـْ ثـاناا أابُو  اَّللَّ بـاعاُه حُمامَُّد ْبُن باشَّاٍر، حادَّ ُهااِجرِينا " َتا

واكااناْت أاْسلاُم، ُُثْنا امل
ثـاناا ُشْعباةُ    دااُودا، حادَّ

عا ِمْردااًسا األاْسلا  - 4156 ثـاناا إِبـْرااِهيُم ْبُن ُموساى، أاْخَبااَنا ِعيساى، عاْن ِإمْسااِعيلا، عاْن قـاْيٍس، أانَُّه مسِا ِميَّ، يـاُقوُل: واكاانا  حادَّ
ئًا« ِمْن أاْصحااِب الشَّجاراِة: »يـُْقباُض الصَّاحِلُونا، األاوَُّل فااألاوَُّل، واتـابـْقاى ُحفاالاٌة كاُحفاالاِة التَّْمِر واالشَّ  ُ ِِبِْم شايـْ  ِعِْي، الا يـاْعباأُ اَّللَّ

ثـاناا ُسْفيا  - 4157 ، حادَّ ثـاناا عاِلير ْبُن عاْبِد اَّللَِّ اُن، عاِن الزرْهرِيِ ، عاْن ُعْرواةا، عاْن ماْرواانا، وااملِْسواِر ْبِن َماْراماةا، قااالا:  حادَّ
يْبِياِة ِِف ِبْضعا عاْشراةا ِمائاًة ِمْن أاْصحاابِِه، فـالامَّ  فاِة قـالَّدا اَلا »خاراجا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عااما احلُدا ْديا،  ا كاانا ِبِذي احلُلايـْ

ْعُتهُ يـاُقوُل: الا أاْحفاُظ ِمنا الزر  ْعُتهُ ِمْن ُسْفياانا، حاَّتَّ مسِا هاا« الا أُْحِصي كاْم مسِا ْهرِيِ  اإِلْشعاارا واالتـَّْقلِيدا، فاالا  واأاْشعارا واأاْحراما ِمنـْ
 أاْدرِي، يـاْعِِن ماْوِضعا اإِلْشعااِر واالتـَّْقلِيِد، أاِو احلاِديثا ُكلَّهُ 

، عاْن أاِب ِبْشٍر واْرقااءا، عاِن اْبِن أاِب َناِ  - 4159 : حادَّثـاناا ِإْسحااُق ْبُن يُوُسفا ثـاناا احلاساُن ْبُن خالاٍف، قاالا يٍح، عاْن  حادَّ
لاى، عاْن كاْعِب ْبِن ُعْجراةا، أانَّ راُسولا اَّللَِّ صا  ثاِِن عاْبُد الرَُّْحاِن ْبُن أاِب لايـْ : حادَّ لَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما راآُه واقاْمُلهُ  ُُمااِهٍد، قاالا

: نـاعاْم، فاأاماراُه راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه وا  ؟« قاالا : »أايـُْؤِذيكا هاواامركا سالَّما أاْن َياِْلقا، واُهوا  ياْسُقُط عالاى واْجِهِه، فـاقاالا
ُْم أانَُّ  [124]ص: ْ َلا يْبِياِة، ِلاْ يـُبانيِ  ُ الِفْدياةا، فاأاماراُه راُسوُل اَّللَِّ َِبحلُدا لرونا ِِباا، واُهْم عالاى طاماٍع أاْن ياْدُخُلوا ماكَّةا، فاأانـْزالا اَّللَّ   ْم َيِا

ٍم« أا صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »أاْن يُْطِعما فـاراقًا بانْيا ِستَِّة ماسااِكنيا، أاْو يـُْهِديا شااًة، أاْو ياُصوما ثاالاثاةا    ايَّ



: خاراجْ  - 4160 ثاِِن مااِلٌك، عاْن زاْيِد ْبِن أاْسلاما، عاْن أابِيِه، قاالا : حادَّ ، قاالا ثـاناا ِإمْسااِعيُل ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ُت ماعا ُعمارا ْبِن  حادَّ
ُ عاْنُه ِإَلا السروِق، فـالاِحقاْت ُعمارا اْمراأاٌة شاابٌَّة، فـاقاالا  ياًة  اخلاطَّاِب راِضيا اَّللَّ ْؤِمِننيا، هالاكا زاْوِجي واتـاراكا ِصبـْ

ُ
ْت: ايا أاِمْيا امل

ُْم زارٌْع واالا ضارٌْع، واخاِشيُت أاْن َتاُْكلاُهُم الضَُّبُع، واأاَنا   بِْنُت ُخفااِف ْبِن ِإْْيااءا  ِصغاارًا، وااَّللَِّ ماا يـُْنِضُجونا ُكرااًعا، واالا َلا
: ماْرحابً الِغفاارِيِ ، »واقاْد شاِهدا أاِب  يْبِياةا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما«. فـاواقافا ماعاهاا ُعماُر واِلْا ْياِْض، ُُثَّ قاالا ا بِناساٍب  احلُدا

اَهُا  نـاُهماا نـافاقاًة واثِيااًَب،  قارِيٍب، ُُثَّ اْنصارافا ِإَلا باِعٍْي ظاِهٍْي كاانا ماْربُوطًا ِِف الدَّاِر، فاحامالا عالاْيِه ِغرااراتانْيِ ماْلا ا طاعااًما، واُحاالا بـايـْ
ُ ِِباْْيٍ، فـاقاالا راُجٌل:  ْتِياُكُم اَّللَّ : اقـْتااِديِه، فـالاْن يـاْفَنا حاَّتَّ َيا واَلااا ِِبِطااِمِه، ُُثَّ قاالا ْؤِمِننيا، أاْكثـاْرتا َلااا؟ قاالا ُعماُر:  ُُثَّ َنا

ُ
ايا أاِمْيا امل

تـاتاحااُه، ُُثَّ أاْصباْحناا ناْستافِ ثاِكلاْتكا أُمركا  اراى أاَبا هاِذِه واأاخااهاا، قاْد حااصاراا ِحْصنًا زامااًَن فاافـْ ُماا فِيهِ ، وااَّللَِّ ِإِن ِ ألا  يُء ُسْهماانا

ثـاناا شابااباُة ْبُن ساوَّاٍر أابُو عاْمرٍو الفازاارِير، حا  - 4162 ثاِِن حُمامَُّد ْبُن رااِفٍع، حادَّ ثـاناا ُشْعباُة، عاْن قـاتااداةا، عاْن ساعِيِد ْبِن  حادَّ دَّ
تـُهاا بـاْعُد فـالاْم أاْعرِفـْهاا« : »لاقاْد راأاْيُت الشَّجاراةا، ُُثَّ أاتـايـْ ُسايِ ِب، عاْن أابِيِه، قاالا

  امل

، عاْن ِإْسراائِيلا، عاْن طاارِِق بْ  - 4163 ثـاناا ُعبـاْيُد اَّللَِّ ثـاناا حماُْموٌد، حادَّ : اْنطالاْقُت حااجًّا، فاماراْرُت  حادَّ ِن عاْبِد الرَُّْحاِن، قاالا
ياعا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عا  ْسِجُد؟ قاالُوا: هاِذِه الشَّجاراُة، حاْيُث َبا

ا
عاةا الر ِْضوااِن، بِقاْوٍم ُيصالرونا، قـُْلُت: ماا هاذاا امل لاْيِه واسالَّما بـايـْ

 
ُ
ياعا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالايْ فاأاتـاْيُت ساعِيدا ْبنا امل ثاِِن أاِب " أانَّهُ كاانا فِيماْن َبا ْتُهُ، فـاقاالا ساعِيٌد، حادَّ ِه واسالَّما َتاْتا  سايِ ِب فاأاْخَبا

هاا "، فـاقاالا  ْقِبِل ناِسينااهاا، فـالاْم نـاْقِدْر عالايـْ
ُ
: فـالامَّا خاراْجناا ِمنا العااِم امل  ساعِيٌد: »ِإنَّ أاْصحاابا حُمامٍَّد صالَّى هللاُ  الشَّجاراِة، قاالا

 عالاْيِه واسالَّما ِلْا يـاْعلاُموهاا واعاِلْمُتُموهاا أانـُْتْم فاأانـُْتْم أاْعلاُم« 

ُسايِ ِب، عاْن أابِيِه، »أا  - 4164
ثـاناا طاارٌِق، عاْن ساعِيِد ْبِن امل ثـاناا أابُو عاوااناةا، حادَّ ثـاناا ُموساى، حادَّ ياعا َتاْتا  حادَّ نَُّه كاانا ِمَّْن َبا

ناا«  ْقِبلا فـاعاِمياْت عالايـْ
ُ
هاا العااما امل  الشَّجاراِة، فـاراجاْعناا إِلايـْ

ُسايِ ِب الشَّجاراُة فاضاِحكا  - 4165
: ذُِكراْت ِعْندا ساعِيِد ْبِن امل ثـاناا ُسْفيااُن، عاْن طاارٍِق، قاالا ثـاناا قابِيصاُة، حادَّ : حادَّ ، فـاقاالا

 أاْخَبااِن أاِب: »واكاانا شاِهداهاا« 

ٍس، حادَّثـاناا  - 4166 ثـاناا آداُم ْبُن أاِب ِإايا ْعُت عاْبدا اَّللَِّ ْبنا أاِب   [125]ص:حادَّ : مسِا ُشْعباُة، عاْن عاْمرِو ْبِن ُمرَّةا، قاالا
ُه قـاْوٌم ِبصا  : كاانا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإذاا أاَتا ، واكاانا ِمْن أاْصحااِب الشَّجاراِة، قاالا : »اللَُّهمَّ صالِ   أاْوَفا داقاٍة قاالا

«عالاْيِهْم«. فاأاَتا  : »اللَُّهمَّ صالِ  عالاى آِل أاِب أاْوَفا   ُه أاِب ِبصاداقاِتِه، فـاقاالا



: لامَّا - 4167 ِيٍم، قاالا ، عاْن عابَّاِد ْبِن َتا ثـاناا ِإمْسااِعيُل، عاْن أاِخيِه، عاْن ُسلاْيماانا، عاْن عاْمرِو ْبِن َياَْيا كاانا يـاْوُم احلارَِّة،    حادَّ
؟ قِيلا لاُه: عالاى اواالنَّاُس يـُباايُِعو  : »الا  نا لِعاْبِد اَّللَِّ ْبِن حاْنظالاةا، فـاقاالا اْبُن زاْيٍد: عالاى ماا يـُباايُِع اْبُن حاْنظالاةا النَّاسا ْوِت، قاالا

ا
مل

ِيُع عالاى ذاِلكا أاحاًدا بـاْعدا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واكاانا شاِهدا ماعاهُ ا يْبِياةا« أَبا  حلُدا

ُس ْبُن سالاماةا ْبِن األاْكواِع، قا  - 4168 ثـاناا ِإايا ثاِِن أاِب، حادَّ : حادَّ ُحااِرِبر، قاالا
ثـاناا َياَْيا ْبُن يـاْعلاى امل ثاِِن أاِب،  حادَّ : حادَّ الا

: »ُكنَّا ُنصالِ ي ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ   عالاْيِه واسالَّما اجلُُمعاةا ُُثَّ نـاْنصاِرُف، والاْيسا لِْلِحيطااِن ِظلٌّ  واكاانا ِمْن أاْصحااِب الشَّجاراِة، قاالا
  ناْستاِظلر فِيِه«

: قـُْلُت ِلسالاماةا ْبِن األاكْ  - 4169 ثـاناا حااِِتٌ، عاْن يازِيدا ْبِن أاِب ُعبـاْيٍد، قاالا باُة ْبُن ساعِيٍد، حادَّ ثـاناا قـُتـايـْ واِع: " عالاى أايِ   حادَّ
ْوِت " شايْ 

ا
: عالاى امل يْبِياِة؟ قاالا يـاْعُتْم راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما احلُدا  ٍء َبا

4170 - : ُسايِ ِب، عاْن أابِيِه، قاالا
ثـاناا حُمامَُّد ْبُن ُفضاْيٍل، عاِن العاالاِء ْبِن امل ، حادَّ ثاِِن أاُْحاُد ْبُن ِإْشكاابا اءا ْبنا  لاِقيُت الَباا  حادَّ

يـاْعتاُه   ، صاِحْبتا النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما واَبا ُهماا، فـاُقْلُت: " طُوَبا لاكا ُ عانـْ : ايا اْبنا  عااِزٍب راِضيا اَّللَّ َتاْتا الشَّجاراِة، فـاقاالا
ُه "   أاِخي، إِنَّكا الا تاْدرِي ماا أاْحداثـْناا بـاْعدا

ثـاناا ِإْسحااقُ  - 4171 ، عاْن أاِب ِقالاباةا، أانَّ حادَّ ٍم، عاْن َياَْيا ثـاناا ُمعااوِياُة ُهوا اْبُن ساالَّ : حادَّ ثـاناا َياَْيا ْبُن صااِلٍح، قاالا   ، حادَّ
ياعا النَِِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َتاْتا الشَّجاراِة«  ِبتا ْبنا الضَّحَّاِك، أاْخَبااُه أانَُّه »َبا  َثا

، أاْخَبااَنا ُشْعباةُ، عاْن قـاتااداةا، عاْن أاناِس ْبِن ماالِ حادَّ  - 4172 ثـاناا ُعْثمااُن ْبُن ُعمارا ، حادَّ ُ ثاِِن أاُْحاُد ْبُن ِإْسحااقا ٍك راِضيا اَّللَّ
يْبِياُة قاالا أاْصحاابُُه: هانِيئًا ما 1عاْنُه، }ِإَنَّ فـاتاْحناا لاكا فـاْتًحا ُمبِينًا{ ]الفتح:  : احلُدا ُ: }لُِيْدِخلا  [. قاالا رِيئًا، فاماا لاناا؟ فاأانـْزالا اَّللَّ

ُْؤِمنااِت جانَّاٍت َتاْرِي ِمْن َتاِْتهاا األاْنااُر{ ]الفتح: 
ْؤِمِننيا واامل

ُ
ْثُت ِِباذاا ُكلِ ِه عاْن  5امل [ قاالا ُشْعباُة: فـاقاِدْمُت الُكوفاةا، فاحادَّ

{ ]الفتح: قـاتااداةا، ُُثَّ راجاْعُت فاذاكاْرُت لاُه فـاقا   [. فـاعاْن أاناٍس واأامَّا هانِيئًا مارِيئًا، فـاعاْن ِعْكرِماةا 1الا أامَّا: }ِإَنَّ فـاتاْحناا لاكا

ثـاناا ِإْسراائِيُل، عاْن ُماْزاأاةا ْبِن زااِهٍر األا  - 4173 ثـاناا أابُو عااِمٍر، حادَّ ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، حادَّ ، عانْ حادَّ  أابِيِه، واكاانا  ْسلاِميِ 
داى ُمنااِدي راُسوِل اَّللَِّ  ُوِقُد َتاْتا الِقْدِر بُِلُحوِم احلُُمِر، ِإْذ َنا : ِإِن ِ ألا صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، ِإنَّ  ِمَّْن شاِهدا الشَّجاراةا، قاالا

هااُكْم عاْن حُلُومِ    احلُُمِر«راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »يـانـْ



ُهْم ِمْن أاْصحااِب الشَّجاراِة امْسُُه أُْهبااُن ْبُن أاْوٍس: »واكاانا اْشتاكاى رُْكبـاتاهُ  - 4174 ، واكاانا ِإذاا  واعاْن ُماْزاأاةا، عاْن راُجٍل ِمنـْ
  ساجادا جاعالا َتاْتا رُْكباِتِه ِوسااداًة«

ثـانا  - 4175 ثاِِن حُمامَُّد ْبُن باشَّاٍر، حادَّ ا اْبُن أاِب عاِديٍ ، عاْن ُشْعباةا، عاْن َياَْيا ْبِن ساعِيٍد، عاْن بُشاْْيِ ْبِن ياسااٍر، عاْن  حادَّ
راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما واأاْصحاابُُه أُتُوا   [126]ص:ُسواْيِد ْبِن النـرْعمااِن، واكاانا ِمْن أاْصحااِب الشَّجاراِة: »كاانا 

بـاعاهُ ُمعااٌذ، عاْن ُشْعباةا  ِبساوِيقٍ   فاالاُكوُه« َتا

: ساأاْلُت عاائِ  - 4176 ثـاناا شااذااُن، عاْن ُشْعباةا، عاْن أاِب َجاْراةا، قاالا ثـاناا حُمامَُّد ْبُن حااِتِِ ْبِن بازِيٍع، حادَّ ذا ْبنا عاْمرٍو راِضيا  حادَّ
ُ عاْنُه، واكاانا ِمْن أاْصحااِب النَِِّبِ  صالَّ  : »ِإذاا أاْوتـاْرتا ِمْن  اَّللَّ ى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِمْن أاْصحااِب الشَّجاراِة، هاْل يـُنـْقاُض الوِتْـُر؟ قاالا

  أاوَّلِِه، فاالا تُوتِْر ِمْن آِخرِِه«

، أاْخَبااَنا مااِلٌك، عاْن زاْيِد ْبِن أاْسلاما، عاْن أابِيهِ  - 4177 ثاِِن عاْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسفا ، أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما  حادَّ
ْبُه راُسوُل اَّللَِّ   كاانا ياِسُْي ِِف بـاْعِض أاْسفاارِِه، واُعماُر ْبُن اخلاطَّاِب ياِسُْي ماعاُه لاْياًل، فاساأالاُه ُعماُر ْبُن اخلاطَّاِب عانْ  شاْيٍء فـالاْم ُيُِ

ْبهُ، واقاالا ُعماُر ْبُن اخلاطَّاِب: ثاِكلاْتكا أُمركا ايا ُعماُر، صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، ُُثَّ  ْبُه، ُُثَّ ساأالاُه فـالاْم ُيُِ نـازاْرتا    ساأالاُه فـالاْم ُيُِ
، قاالا ُعماُر: فاحارَّْكُت با  يُبكا ْسِلِمنيا،  راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ثاالاثا مارَّاٍت ُكلر ذاِلكا الا ُيُِ

ُ
ْمُت أامااما امل ِعِْيي ُُثَّ تـاقادَّ

: فـاُقْلُت: لاقاْد خاِشيُت أا  ْعُت صاارًِخا ياْصرُُخ ِب، قاالا ْن ياُكونا نـازالا ِِفَّ واخاِشيُت أاْن يـاْنزِلا ِِفَّ قـُْرآٌن، فاماا ناِشْبُت أاْن مسِا
لاةا ُسوراٌة، َلِايا أاحابر ِإِلاَّ ِمَّا  قـُْرآٌن، واِجْئُت راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسا  : »لاقاْد أُْنزِلاْت عالايَّ اللَّيـْ لَّما فاسالَّْمُت عالاْيِه، فـاقاالا

 طالاعاْت عالاْيِه الشَّْمُس« ُُثَّ قـاراأا: }ِإَنَّ فـاتاْحناا لاكا فـاْتًحا ُمبِينًا{ 

ثـا  - 4178 ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، حادَّ ، حاِفْظُت بـاْعضاُه،  حادَّ ْعُت الزرْهرِيَّ، ِحنيا حادَّثا هاذاا احلاِديثا : مسِا ناا ُسْفيااُن، قاالا
راجا النَِِّبر  حاُدَهُاا عالاى صااِحبِِه قااالا: خا واثـابـَّتاِِن ماْعماٌر، عاْن ُعْرواةا ْبِن الزرباْْيِ، عاِن املِْسواِر ْبِن َماْراماةا، واماْرواانا ْبِن احلاكاِم، يازِيُد أا 

يْبِياِة ِِف ِبْضعا عاْشراةا ِمائاًة ِمْن أاْصحاابِِه، فـالامَّا أاتاى ذاا احلُلايْـ  فاِة، قـالَّدا اَلاْديا واأاْشعاراُه واأاْحراما  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عااما احلُدا
نًا لاهُ ِمْن ُخزااعاةا، واساارا ا هاا بُِعْمراٍة، وابـاعاثا عايـْ :  ِمنـْ ُنُه، قاالا ُه عايـْ لنَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما حاَّتَّ كاانا بِغاِديِر األاْشطااِط أاَتا

، واصاادروكا عاِن البـاْيِت، وا  ، واُهْم ُمقااتُِلوكا : »أاِشْيُ ِإنَّ قـُراْيًشا َجااُعوا لاكا َُجُوًعا، واقاْد َجااُعوا لاكا األاحاابِيشا ، فـاقاالا وا ماانُِعوكا
ُ عازَّ  أايـرهاا النَّاُس عالايَّ، أاتـاراْونا أاْن أاِميلا ِإَلا ِعيااَِلِْم واذاراارِيِ  هاُؤالاِء الَِّذينا يُرِيُدونا أاْن ياُصدر  ْتُوَنا كاانا اَّللَّ وَنا عاِن البـاْيِت، فاِإْن َيا



ْشرِِكنيا، واِإالَّ تـاراْكنااُهمْ 
ُ
نًا ِمنا امل ا البـاْيِت، الا   واجالَّ قاْد قاطاعا عايـْ ، خاراْجتا عااِمًدا َِلاذا حماُْروِبنيا«، قاالا أابُو باْكٍر: ايا راُسولا اَّللَِّ

: »اْمُضوا عالاى اْسمِ  « تُرِيُد قـاْتلا أاحاٍد، واالا حاْربا أاحاٍد، فـاتـاواجَّْه لاُه، فاماْن صادََّنا عاْنهُ قااتـاْلنااُه. قاالا   اَّللَِّ

ثاِِن ِإْسحااُق، أاْخَبااَنا  - 4180 ِه، أاْخَبااِن ُعْرواُة ْبُن   [127]ص:حادَّ ثاِِن اْبُن أاِخي اْبِن ِشهااٍب، عاْن عامِ  يـاْعُقوُب، حادَّ
ًا ِمْن خاَباِ راُسوِل اَّللَِّ  عا ماْرواانا ْبنا احلاكاِم، وااملِْسوارا ْبنا َماْراماةا: ُُيَْبااِن خاَبا  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف ُعْمراِة  الزرباْْيِ، أانَّهُ مسِا

ُهماا: أانَُّه لامَّا كااتابا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه وا  يْبِياِة، فاكاانا فِيماا أاْخَبااِن ُعْرواُة عانـْ يْبِياِة  احلُدا سالَّما ُسهاْيلا ْبنا عاْمرٍو يـاْوما احلُدا
ِة،  دَّ

ُ
ْتِيكا ِمنَّا أاحاٌد، واِإْن كاانا عالاى ِديِنكا ِإالَّ  عالاى قاِضيَِّة امل : الا َيا ناا،  واكاانا فِيماا اْشُّتااطا ُسهاْيُل ْبُن عاْمرٍو أانَُّه قاالا راداْدتاُه إِلايـْ

ناُه، واأاَبا ُسهاْيٌل أاْن يـُقااِضيا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ  نـاناا وابـايـْ ْؤِمُنونا ذاِلكا  واخالَّْيتا بـايـْ
ُ
، فاكارِها امل ما ِإالَّ عالاى ذاِلكا

، كااتـاباُه راُسوُل اَّللَِّ  واامَّعاُضوا، فـاتاكالَُّموا فِيِه، فـالامَّا أاَبا ُسهاْيٌل أاْن يـُقااِضيا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإالَّ   عالاى ذاِلكا
 عاْمرٍو، واِلاْ  ، »فـارادَّ راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أاَبا جاْنداِل ْبنا ُسهاْيٍل يـاْوماِئٍذ ِإَلا أابِيِه ُسهاْيِل ْبنِ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما 

دَّةِ 
ُ
ِت راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أاحاٌد ِمنا الر ِجااِل ِإالَّ رادَُّه ِِف تِْلكا امل ُْؤِمنااُت  َيْا

، واِإْن كاانا ُمْسِلًما، واجااءاِت امل
عالاْيِه واسالَّما، واِهيا عااتٌِق، فاجااءا    ُمهااِجرااٍت، فاكااناْت أُمر ُكْلثُوٍم بِْنُت ُعْقباةا ْبِن أاِب ُمعاْيٍط ِمَّْن خاراجا ِإَلا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ 

ُْؤِمنااِت ماا أانـْزالا أاْهُلهاا ياْسأالُونا راُسولا اَّللَِّ 
ُ تـاعااَلا ِِف امل  « صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أاْن يـاْرِجعاهاا إِلاْيِهْم، حاَّتَّ أانـْزالا اَّللَّ

هاا زاْوجا  - 4182 ُ عانـْ النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه  قاالا اْبُن ِشهااٍب: واأاْخَبااِن ُعْرواُة ْبُن الزرباْْيِ، أانَّ عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ
ُْؤِمنااِت ِِبا 

ْتاِحُن ماْن هااجارا ِمنا امل ِذِه اآلياِة«:  واسالَّما قاالاْت: ِإنَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما كاانا »ْيا
{ ]املمتحنة:  ُْؤِمنااُت يـُباايِْعناكا

ُ  12}ايا أايـرهاا النَِِّبر ِإذاا جااءاكا امل : " بـالاغاناا ِحنيا أامارا اَّللَّ ِه قاالا [ واعاْن عامِ 
ْشرِِكنيا ماا أانـْفاُقوا عالاى ماْن هااجارا ِمْن أاْزوااِجهِ 

ُ
ْم، وابـالاغاناا أانَّ  راُسولاهُ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أاْن يـارُدَّ ِإَلا امل

  أاَبا باِصٍْي: فاذاكاراُه ِبطُولِِه "

ثـا  - 4183 ُهماا، خاراجا ُمْعتاِمرًا ِِف حادَّ ُ عانـْ ِفٍع، أانَّ عاْبدا اَّللَِّ ْبنا ُعمارا راِضيا اَّللَّ باُة، عاْن مااِلٍك، عاْن َنا  ناا قـُتـايـْ
: ِإْن ُصِدْدُت عاِن البـاْيِت صانـاْعناا كاماا صانـاْعناا ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ  ناِة، فـاقاالا فاأاهالَّ  ما، الِفتـْ

يْبِياِة«   بُِعْمراٍة، ِمْن أاْجِل »أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما كاانا أاهالَّ بُِعْمراٍة عااما احلُدا

ِفٍع، عاِن اْبِن ُعمارا أانَُّه أاهالَّ  - 4184 ، عاْن َنا ، عاْن ُعبـاْيِد اَّللَِّ ثـاناا َياَْيا ثـاناا ُمسادٌَّد، حادَّ : " ِإْن ِحيلا  حادَّ واقاالا
نا  ناُه لافاعاْلُت كاماا فـاعالا النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: ِحنيا حاالاْت ُكفَّاُر قـُراْيٍش بـايـْ ُه " واتاالا: }لاقاْد  بـاْيِِن وابـايـْ

 كاانا لاُكْم ِِف راُسوِل اَّللَِّ أُْسواٌة حاساناٌة{ 



ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ بْ  - 4185 ، واسااِلا  حادَّ ِفٍع، أانَّ ُعبـاْيدا اَّللَِّ ْبنا عاْبِد اَّللَِّ ثـاناا ُجواْيرِياُة، عاْن َنا ُن حُمامَِّد ْبِن أامْسااءا، حادَّ
ثـاناا ُموساى ْبُن ِإمْسااِعيلا  ُماا كالَّماا عاْبدا اَّللَِّ ْبنا ُعمارا ح وحادَّ ، أاْخَباااُه: أانَّ ، [128]ص:ْبنا عاْبِد اَّللَِّ

، قاالا لاُه: لاْو أاقاْمتا العااما، فاِإِن ِ أاخااُف أانْ حادَّ  ِفٍع، أانَّ بـاْعضا باِِن عاْبِد اَّللَِّ الا تاِصلا    ثـاناا ُجواْيرِياُة، عاْن َنا
: " خاراْجناا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاحاالا ُكفَّاُر قـُراْيٍش ُدونا البـايْ  ِت، فـاناحارا النَِِّبر ِإَلا البـاْيِت قاالا

: أُْشِهدُُكْم أاِن ِ أاْوجاْبُت ُعْمراًة، ُه، واحالاقا واقاصَّرا أاْصحاابُُه، واقاالا فاِإْن ُخلِ يا   صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما هادااايا
ناعا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه  بـاْيِِن وابانْيا البـاْيِت طُْفُت، واِإْن ِحيلا بـاْيِِن وابانْيا البـاْيِت، صانـاْعُت كاماا صا 

ُماا ِإالَّ وااِحًدا، أُْشِهدُُكْم أاِن ِ قاْد أاْوجاْبُت حاجًَّة ما  : ماا أُراى شاْأنا عا ُعْمراِت،  واسالَّما فاساارا سااعاًة، ُُثَّ قاالا
ُهماا َجاِ   يًعا " فاطاافا طاواافًا وااِحًدا، واساْعيًا وااِحًدا، حاَّتَّ حالَّ ِمنـْ

: ِإنَّ النَّاسا   - 4186 ِفٍع، قاالا ثـاناا صاْخٌر، عاْن َنا عا النَّْضرا ْبنا حُمامٍَّد، حادَّ ثاِِن ُشجااُع ْبُن الوالِيِد، مسِا حادَّ
يْبِياِة أا  ، والاِكْن ُعماُر يـاْوما احلُدا ، والاْيسا كاذاِلكا ، أاْسلاما قـاْبلا ُعمارا ثُونا أانَّ اْبنا ُعمارا ْرسالا عاْبدا اَّللَِّ ِإَلا  يـاتاحادَّ

ِت بِِه لِيـُقااتِلا عالاْيِه، واراُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ  ما يـُبااِيُع ِعْندا  فـاراٍس لاُه ِعْندا راُجٍل ِمنا األاْنصااِر، َيْا
، فـاباايـاعاُه عاْبُد اَّللَِّ ُُثَّ ذاهابا  ، واُعماُر  الشَّجاراِة، واُعماُر الا ياْدرِي ِبذاِلكا  ِإَلا الفاراِس، فاجااءا بِِه ِإَلا ُعمارا

: فااْنطالاقا،   ياْستـاْلِئُم لِْلِقتااِل، فاأاْخَبااُه أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »يـُبااِيُع َتاْتا الشَّجاراِة«، قاالا
ياعا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ   عالاْيِه واسالَّما، فاِهيا الَِِّت يـاتاحادَُّث النَّاُس أانَّ اْبنا ُعمارا أاْسلاما  فاذاهابا ماعاهُ حاَّتَّ َبا

  قـاْبلا ُعمارا 

ثـاناا ُعماُر ْبُن حُمامٍَّد الُعمارِير، أاْخَبااِن  - 4187 ثـاناا الوالِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، حادَّ ِفٌع، عاْن  واقاالا ِهشااُم ْبُن عامَّاٍر، حادَّ َنا
يْبِياةِ اْبِن عُ  ُهماا، " أانَّ النَّاسا كاانُوا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما احلُدا ُ عانـْ  تـافارَّقُوا ِِف مارا راِضيا اَّللَّ

: ايا عاْبدا  ، اْنظُْر ماا شاْأُن   ِظالاِل الشَّجاِر، فاِإذاا النَّاُس حُمِْدقُونا َِبلنَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فـاقاالا اَّللَِّ
ِإَلا ُعمارا فاخاراجا   النَّاِس قاْد أاْحداقُوا بِراُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما؟ فـاواجاداُهْم يـُباايُِعونا، فـابااياعا ُُثَّ راجاعا 

 فـابااياعا "



ثـاناا إِ  - 4188 ثـاناا يـاْعلاى، حادَّ ثـاناا اْبُن ُُناْْيٍ، حادَّ ُ  حادَّ ْعُت عاْبدا اَّللَِّ ْبنا أاِب أاْوَفا راِضيا اَّللَّ : مسِا مْسااِعيُل، قاالا
: ُكنَّا ماعا النَِِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، ِحنيا اْعتامارا »فاطاافا فاطُْفناا ماعاُه، واصالَّى ُهماا، قاالا ناا   عانـْ واصالَّيـْ

رْ 
ا
 واِة، فاُكنَّا ناْسُُّتُُه ِمْن أاْهِل ماكَّةا الا ُيِصيُبُه أاحاٌد ِبشاْيٍء« ماعاُه، واساعاى بانْيا الصَّفاا واامل

ْعُت أاَبا  - 4189 : مسِا ثـاناا مااِلُك ْبُن ِمْغواٍل، قاالا ثـاناا حُمامَُّد ْبُن سااِبٍق، حادَّ ، حادَّ ثـاناا احلاساُن ْبُن ِإْسحااقا   حادَّ
: قاالا أابُو واائٍِل: لامَّا قا  ُموا حاِصنٍي، قاالا : »اُتَِّ نااُه ناْستاْخَبُُه، فـاقاالا ِدما ساْهُل ْبُن ُحنـاْيٍف ِمْن ِصفِ نيا أاتـايـْ

ْيِه واسالَّما أاْمراُه  الرَّْأيا، فـالاقاْد راأايـُْتِِن يـاْوما أاِب جاْنداٍل والاْو أاْستاِطيُع أاْن أارُدَّ عالاى راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالا 
أاْمٍر     واراُسولُُه أاْعلاُم، واماا واضاْعناا أاْسياافـاناا عالاى عاوااتِِقناا أِلاْمٍر يـُْفِظُعناا ِإالَّ أاْسهاْلنا بِناا ِإَلا لاراداْدُت، وااَّللَُّ 

ناا ُخْصٌم  هاا ُخْصًما ِإالَّ انـْفاجارا عالايـْ ماا ناْدرِي كاْيفا   [129]ص:نـاْعرِفُُه قـاْبلا هاذاا األاْمِر، ماا ناُسدر ِمنـْ
 َناِْت لاُه« 

لاى،  - 4190 ، عاْن ُُمااِهٍد، عاِن اْبِن أاِب لايـْ ثـاناا ُحاَّاُد ْبُن زاْيٍد، عاْن أايروبا ثـاناا ُسلاْيمااُن ْبُن حاْرٍب، حادَّ عاْن   حادَّ
: أاتاى عالايَّ النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ  ُ عاْنُه، قاالا يْبِياِة، واالقاْمُل كاْعِب ْبِن ُعْجراةا راِضيا اَّللَّ ما زامانا احلُدا

: »فااْحِلْق، واُصْم ثاالاثاةا أاايَّ  ؟« قـُْلُت: نـاعاْم، قاالا : »أايـُْؤِذيكا هاواامر راْأِسكا ٍم،  يـاتـانااثـاُر عالاى واْجِهي، فـاقاالا
أا« أاْو أاْطِعْم ِستَّةا ماسااِكنيا، أاْو اْنُسْك ناِسيكاًة« قاالا أايروُب: »الا أاْدرِي   ِبِايِ  هاذاا بادا

ثـاناا ُهشاْيٌم، عاْن أاِب ِبْشٍر، عاْن ُُمااِهٍد، عاْن عاْبِد ا - 4191 ، حادَّ ثاِِن حُمامَُّد ْبُن ِهشااٍم أابُو عاْبِد اَّللَِّ لرَُّْحاِن  حادَّ
: ُكنَّا ماعا راُسوِل اَّللَِّ  لاى، عاْن كاْعِب ْبِن ُعْجراةا، قاالا صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َِبحلُدايْبِياِة واَناُْن  ْبِن أاِب لايـْ

: واكااناْت ِل وافـْراٌة، فاجاعالاِت اَلاواامر تاسَّاقاُط عالاى واْجِهي، فا  ْشرُِكونا، قاالا
ُ
مارَّ ِب  حُمْرُِمونا، واقاْد حاصاراَنا امل

: »أايـُْؤِذي : واأُْنزِلاْت هاِذِه اآلياُة:  النَِِّبر صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فـاقاالا ؟« قـُْلُت: نـاعاْم، قاالا كا هاواامر راْأِسكا
 }فاماْن كاانا ِمْنُكْم مارِيًضا أاْو بِِه أاًذى ِمْن راْأِسِه فاِفْدياٌة ِمْن ِصيااٍم أاْو صاداقاٍة أاْو نُُسٍك{ 

 


