
On-line Study Material 
By: Muhammad Hajibuddin Khan 

Mob:    9564968964   
  M.A.  2 nd-Semester   

Course Code- TH- 402 

  Course Title :  AL-sahih lil bukhari  P – 2nd 

Section  :   B 
وسننه وأايمه = ]اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 صحيح البخاري[ـ
   املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي

 

ُب حاِديِث باِِن النَِّضرِي، واَماْراِج راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما إِلاْيِهْم ِف ِدياِة الرَُّجلاْيِ  ، واماا أارااُدوا  َبا
 ِبراُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِمنا الغاْدِر 

: }ُهوا  قاالا الزُّْهرِيُّ: عاْن ُعْرواةا: »كااناْت عالاى راْأِس ِستَِّة أاْشُهٍر ِمْن واقـْعاِة باْدٍر، قـاْبلا أُُحٍد« واقـاْوِل اَّللَِّ   تـاعااَلا
ُتْم أاْن َياْرُُجوا{ ]احلشر:  الَِّذي أاْخراجا الَِّذينا كافاُروا ِمْن أاْهِل الِكتااِب ِمنْ  رِِهْم ِِلاوَِّل احلاْشِر ماا ظانـانـْ ِدايا

  [ واجاعالاُه اْبُن ِإْسحااقا بـاْعدا بِْئِر ماُعوناةا، واأُُحدٍ 2

ثـاناا عاْبُد الرَّزَّاِق، أاْخَبااَنا اْبُن ُجراْيٍج، عاْن ُموساى  - 4028 ثـاناا ِإْسحااُق ْبُن ناْصٍر، حادَّ ِفٍع،  حادَّ ْبِن ُعْقباةا، عاْن َنا
: " حااراباِت النَِّضرُي، واقـُراْيظاُة، فاأاْجلاى باِِن النَِّضرِي، واأاقـارَّ  ُهماا، قاالا ُ عانـْ  قـُراْيظاةا عاِن اْبِن ُعمارا راِضيا اَّللَّ

ُْم، واقاساما ِنسااءاهُ  ْسِلِميا، ِإالَّ  وامانَّ عالاْيِهْم، حاَّتَّ حااراباْت قـُراْيظاُة، فـاقاتالا رِجااَلا
ُ
ُْم باْيا امل ْم واأاْوالاداُهْم واأاْموااَلا

اِديناِة ُكلَّ 
ُِقوا َِبلنَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاآمانـاُهْم واأاْسلاُموا، واأاْجلاى يـاُهودا امل نـُقااٍع، بـاْعضاُهْم حلا ُهْم: باِِن قـايـْ

مٍ  اِديناِة "واُهْم راْهُط عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ساَلا
  ، وايـاُهودا باِِن حاارِثاةا، واُكلَّ يـاُهوِد امل



ثـاناا عاْبُد الرَّزَّاِق، أاْخَبااَنا اْبُن ُجراْيٍج، عاْن ُموساى ْبِن ُعْقباةا، عاْن  - 4028 ثـاناا ِإْسحااُق ْبُن ناْصٍر، حادَّ ِفٍع،  حادَّ َنا
: " حا  ُهماا، قاالا ُ عانـْ اراباِت النَِّضرُي، واقـُراْيظاُة، فاأاْجلاى باِِن النَِّضرِي، واأاقـارَّ قـُراْيظاةا عاِن اْبِن ُعمارا راِضيا اَّللَّ

ُْم با  ُْم، واقاساما ِنسااءاُهْم واأاْوالاداُهْم واأاْموااَلا ْسِلِميا، ِإالَّ  وامانَّ عالاْيِهْم، حاَّتَّ حااراباْت قـُراْيظاُة، فـاقاتالا رِجااَلا
ُ
ْيا امل

ُِقوا  نـُقا بـاْعضاُهْم حلا اِديناِة ُكلَُّهْم: باِِن قـايـْ
اٍع، َِبلنَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاآمانـاُهْم واأاْسلاُموا، واأاْجلاى يـاُهودا امل

اِديناِة " 
ٍم، وايـاُهودا باِِن حاارِثاةا، واُكلَّ يـاُهوِد امل  واُهْم راْهُط عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ساَلا

ثاِِن احلاسانُ  - 4029 ثـاناا َياَْيا ْبُن َحاَّاٍد، أاْخَبااَنا أابُو عاوااناةا، عاْن أاِب ِبْشٍر، عاْن ساعِيِد ْبِن  حادَّ  ْبُن ُمْدرٍِك، حادَّ
بـاعاُه ُهشاْيٌم، عاْن أاِب بِ  : »قُْل ُسوراُة النَِّضرِي« َتا : قـُْلُت اِلْبِن عابَّاٍس: ُسوراُة احلاْشِر، قاالا  ْشرٍ ُجبارْيٍ، قاالا

ْعُت أاناسا ْبنا مااِلٍك راِضيا اَّللَُّ حا  - 4030 ثـاناا ُمْعتاِمٌر، عاْن أابِيِه، مسِا ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن أاِب اِلاْسواِد، حادَّ  عاْنُه،  دَّ
تـاتاحا قـُراْيظاةا، : »كاانا الرَُّجُل َياْعاُل لِلنَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما النَّخاَلاِت، حاَّتَّ افـْ واالنَِّضريا، فاكاانا   قاالا

 بـاْعدا ذاِلكا يـارُدُّ عالاْيِهْم« 

: »حارَّقا راُسوُل اَّللَِّ  - 4031 ُهماا، قاالا ُ عانـْ ِفٍع، عاِن اْبِن ُعمارا راِضيا اَّللَّ ثـاناا اللَّْيُث، عاْن َنا ثـاناا آداُم، حادَّ   حادَّ
عا، واِهيا البـُوايـْراُة« فـانـازالاْت: }ماا قاطاْعُتْم ِمْن لِيناٍة أاْو تـاراْكُتُموهاا  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َناْلا باِِن النَِّضرِي واقاطا 

}   قاائِماًة عالاى أُُصوَِلاا فابِِإْذِن اَّللَِّ

ِفٍع، عاِن اْبِن ُعمارا  - 4032 ثاِِن ِإْسحااُق، أاْخَبااَنا حابَّاُن، أاْخَبااَنا ُجواْيرِياةُ ْبُن أامْسااءا، عاْن َنا ُهماا، " أانَّ  حادَّ ُ عانـْ  راِضيا اَّللَّ
ِبٍت:  : واَلااا يـاُقوُل حاسَّاُن ْبُن َثا  النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: حارَّقا َناْلا باِِن النَِّضرِي " قاالا

 ]البحر الوافر[
 حارِيٌق َِبْلبـُوايـْراِة ُمْستاِطريُ  ... واهاانا عالاى سارااِة باِِن لُؤايٍي 

: فاأاجااباُه أابُو ُسْفياانا ْبُن احلااِرثِ   قاالا
 ]البحر الوافر[

ُ ذاِلكا ِمْن صانِيٍع   واحارَّقا ِِف نـاوااِحيهاا السَِّعرُي،  ... أادااما اَّللَّ
هاا بِنـُْزٍه   ناا تاِضريُ  ... ساتـاْعلاُم أايُـّناا ِمنـْ   واتـاْعلاُم أايُّ أاْرضايـْ



ثـاناا أابُو اليامااِن، - 4033 ِن النَّْصرِيُّ، أانَّ ُعمارا   حادَّ : أاْخَبااِن مااِلُك ْبُن أاْوِس ْبِن احلاداَثا أاْخَبااَنا ُشعاْيٌب، عاِن الزُّْهرِيِي، قاالا
: هاْل لاكا ِِف عُْثماانا، واعاْبِد الرَّ  ُ عاْنهُ داعااُه، ِإْذ جااءاُه حااِجبُُه يـاْرفاا، فـاقاالا ِن، واالزُّبارْيِ، واساْعٍد  َْحا ْبنا اخلاطَّاِب راِضيا اَّللَّ
: هاْل لاكا ِِف عابَّاٍس، واعاِليٍي ياسْ  : نـاعاْم فاأاْدِخْلُهْم، فـالاِبثا قالِيًَل ُُثَّ جااءا فـاقاالا : نـاعاْم، فـالامَّا  ياْستاْأِذنُونا؟ فـاقاالا ِن؟ قاالا تاْأِذَنا

ْؤِمِنيا اْقِض بـاْيِِن وا 
ُ
ُ عالاى راُسولِِه صالَّى هللاُ عالاْيِه  داخاَلا قاالا عابَّاٌس: ايا أاِمريا امل باْيا هاذاا، واُهُاا َياْتاِصمااِن ِِف الَِّذي أافااءا اَّللَّ

نـاُهما  ْؤِمِنيا اْقِض بـايـْ
ُ
 اآلخاِر،  ا، واأارِْح أاحاداُهُاا ِمنا واسالَّما ِمْن باِِن النَِّضرِي، فااْستابَّ عاِليٌّ، واعابَّاٌس، فـاقاالا الرَّْهُط: ايا أاِمريا امل

ُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما،  فـاقاالا ُعماُر: اتَِّئُدوا أاْنُشدُُكْم َِبَّللَِّ الَِّذي ِبِِْذنِِه تـاُقوُم السَّمااُء وااِلاْرُض، هاْل تـاْعلاُمونا أانَّ را 
: »الا نُوراُث ماا تـاراْكناا صاداقاٌة« يُرِيُد ِبذاِلكا نـاْفساُه؟ قا  :  قاالا ، فاأاقـْبالا ُعماُر عالاى عابَّاٍس، واعاِليٍي فـاقاالا الُوا: قاْد قاالا ذاِلكا

؟ قااالا: نـا  ، هاْل تـاْعلامااِن أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قاْد قاالا ذاِلكا ثُُكْم عاْن هاذاا  أاْنُشدُُكماا َِبَّللَِّ : فاِإِنيِ أُحادِي عاْم، قاالا
 أاحاًدا غارْياُه، فـاقاالا جالَّ ِر، ِإنَّ اَّللَّا ُسْبحااناُه كاانا خاصَّ راُسولاُه صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف هاذاا الفاْيِء ِبشاْيٍء َلاْ يـُْعِطهِ اِلامْ 

ُهْم فاماا أاْوجاْفُتْم عالاْيِه ِمْن خاْيلٍ  ُ عالاى راُسولِِه ِمنـْ }قاِديٌر{   - ِإَلا قـاْولِِه  -[6واالا رِكااٍب{ ]احلشر:  ذِْكرُُه: }واماا أافااءا اَّللَّ
الا اْستاْأثـاراهاا عالاْيُكْم،  [، فاكااناْت هاِذِه خااِلصاًة لِراُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، ُُثَّ وااَّللَِّ ماا اْحتاازاهاا ُدوناُكْم، وا 6]احلشر: 

هاا، فاكاانا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـُْنِفُق عالاى أاْهِلِه  لاقاْد أاْعطااُكُموهاا واقاساماهاا  اُل ِمنـْ
ا
نـافاقاةا  فِيُكْم حاَّتَّ باِقيا هاذاا امل

، فـاعاِملا ذاِلكا راُسوُل اَّللَِّ  ُخُذ ماا باِقيا فـاياْجعاُلُه َماْعالا مااِل اَّللَِّ اِل، ُُثَّ َيْا
ا
 صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما حايااتاُه، ُُثَّ  ساناِتِهْم ِمْن هاذاا امل

ْيِه واسالَّما، فـاقاباضاُه أابُو باْكٍر فـاعاِملا فِيِه  تـُُوِفِيا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فـاقاالا أابُو باْكٍر: فاأاَنا واِلُّ راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالا 
: تاْذُكرااِن أا ِباا عاِملا بِِه راُسو  ، واعابَّاٍس واقاالا نَّ أاَبا باْكٍر فِيِه كاماا  ُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واأانـُْتْم ِحيناِئٍذ، فاأاقـْبالا عالاى عاِليٍي

؟ ُُثَّ تـاواّفَّ  ِبٌع لِْلحاقِي رٌّ رااِشٌد َتا ُ يـاْعلاُم: إِنَّهُ فِيِه لاصااِدٌق َبا ُ أاَبا باْكٍر، فـاُقْلُت: أاَنا واِلُّ راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ  تـاُقوالاِن، وااَّللَّ  اَّللَّ
صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واأابُو باْكٍر،   عالاْيِه واسالَّما، واأاِب باْكٍر، فـاقاباْضُتُه سانـاتاْيِ ِمْن ِإمااراِت أاْعماُل فِيِه ِباا عاِملا فِيِه راُسوُل اَّللَِّ 

ُتمااِن ِكَلاُكماا، واكاِلماُتُكماا وااحِ وا  ؟ ُُثَّ ِجئـْ ِبٌع لِْلحاقِي رٌّ رااِشٌد َتا ُ يـاْعلاُم: أاِنيِ فِيِه صااِدٌق َبا تاِِن اَّللَّ يٌع، فاِجئـْ يـاْعِِن   -داٌة واأاْمرُُكماا َجِا
: »الا نُوراُث فـاُقْلُت لاُكماا: ِإنَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ  - عابَّاًسا  ماا تـاراْكناا صاداقاٌة« فـالامَّا باداا ِل   [90]ص:ما، قاالا

ُتماا دافـاْعُتُه إِلاْيُكماا، عالاى أانَّ عالاْيُكماا عاْهدا اَّللَِّ واِميثااقاهُ  : لاتـاْعماَلاِن فِيِه ِباا عاِملا فِيِه راُسوُل  أاْن أاْدفـاعاُه إِلاْيُكماا قـُْلُت: ِإْن ِشئـْ
ناا ِبذاِلكا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ  فـاْعُتُه  ما واأابُو باْكٍر واماا عاِمْلُت فِيِه ُمْنُذ والِيُت، واِإالَّ فاَلا ُتكالِيمااِن، فـاُقْلُتماا اْدفـاْعُه إِلايـْ ، فادا

، فـاوااَّللَِّ الَِّذي ِبِِْذنِِه تـاُقوُم السَّمااُء وااِلا  ْرُض، الا أاْقِضي فِيِه بِقاضااٍء غارْيِ ذاِلكا حاَّتَّ  إِلاْيُكماا، أافـاتـاْلتاِمسااِن ِمِنِي قاضااًء غارْيا ذاِلكا
 تـاُقوما السَّاعاُة، فاِإْن عاجاْزُُتاا عاْنُه فااْدفـاعاا ِإِلاَّ فاأاَنا أاْكِفيُكمااُه، 

 
: صاداقا مااِلُك ْبُن أاْوٍس: أاَنا  - 4034 ْثُت هاذاا احلاِديثا ُعْرواةا ْبنا الزُّبارْيِ، فـاقاالا : فاحادَّ ْعُت عااِئشاةا  قاالا  مسِا

هاا، زاْوجا النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، تـاُقوُل: " أاْرسالا أاْزوااُج النَِّبِي صالَّى هللاُ  ُ عانـْ  عالاْيِه واسالَّما  راِضيا اَّللَّ



ُ عالاى راسُ  ولِِه صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاُكْنُت أاَنا أارُدُُّهنَّ،  ُعْثماانا ِإَلا أاِب باْكٍر، ياْسأالْناُه ُُثُنـاُهنَّ ِمَّا أافااءا اَّللَّ
»الا نُوراُث، ماا تـاراْكناا   فـاُقْلُت َلاُنَّ: أاالا تـاتَِّقيا اَّللَّا، أاَلاْ تـاْعلاْمنا أانَّ النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما كاانا يـاُقوُل:

اِل« فاانـْتـاهاى   -هُ يُرِيُد ِبذاِلكا نـاْفسا   -صاداقاٌة 
ا
ُكُل آُل حُمامٍَّد صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف هاذاا امل ِإَّنَّاا َيْا
: فاكااناْت هاِذِه الصَّداقاُة بِياِد عا  ، مانـاعاهاا عاِليٌّ  أاْزوااُج النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإَلا ماا أاْخَبااْْتُنَّ، قاالا ِليٍي

، ُُثَّ بِياِد عاِليِي ْبنِ عابَّاسً  ، ُُثَّ بِياِد ُحساْيِ ْبِن عاِليٍي هاا، ُُثَّ كاانا بِياِد حاساِن ْبِن عاِليٍي  ُحساْيٍ،  ا فـاغالاباُه عالايـْ
 صالَّى هللاُ  واحاساِن ْبِن حاساٍن، ِكَلاُهُاا كااَنا يـاتادااواالاِِناا، ُُثَّ بِياِد زاْيِد ْبِن حاساٍن، واِهيا صاداقاةُ راُسوِل اَّللَِّ 

 عالاْيِه واسالَّما حاقًّا 

ثـاناا إِبـْرااِهيُم ْبُن ُموساى، أاْخَبااَنا ِهشااٌم، أاْخَبااَنا ماْعماٌر، عاِن الزُّْهرِيِي، عاْن ُعْرواةا، عاْن عااِئشا  - 4035 ةا، أانَّ  حادَّ
، أاتـاياا أاَبا باْكٍر يـا  هاا السََّلاُم، واالعابَّاسا ْلتاِمسااِن ِمريااثـاُهماا، أاْرضاُه ِمْن فاداٍك، واساْهماُه ِمْن خاْيَباا،  فااِطماةا عالايـْ

ْعُت النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، يـاُقوُل: »الا نُوراُث ماا تـاراْكناا صاداقاٌة، ِإَّنَّا  ُكُل آُل  فـاقاالا أابُو باْكٍر: مسِا ا َيْا
اِل« وااَّللَِّ 

ا
 لاقارااباُة راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أاحابُّ ِإِلاَّ أاْن أاِصلا ِمْن قـارااباِت  حُمامٍَّد ِِف هاذاا امل

ُب قـاْتِل كاْعِب ْبِن اِلاْشرافِ    َبا

ْعُت جاابِرا ْبنا عاْبِد ا - 4037 ثـاناا ُسْفيااُن، قاالا عاْمٌرو: مسِا ، حادَّ ثـاناا عاِليُّ ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ُهماا،  حادَّ ُ عانـْ َّللَِّ راِضيا اَّللَّ
راُسولاُه«،  يـاُقوُل: قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »ماْن ِلكاْعِب ْبِن اِلاْشراِف، فاِإنَُّه قاْد آذاى اَّللَّا وا 

، أاُتُِبُّ أاْن أاقـْتُـ  : ايا راُسولا اَّللَِّ : فاْأذاْن ِل أاْن أاقُولا  فـاقااما حُمامَُّد ْبُن ماْسلاماةا فـاقاالا : »نـاعاْم«، قاالا لاُه؟ قاالا
: ِإنَّ هاذاا الرَُّجلا قاْد ساأالاناا صاداقاًة، واإِنَّهُ  ُه حُمامَُّد ْبُن ماْسلاماةا فـاقاالا : »قُْل«، فاأاَتا ئًا، قاالا قاْد عانَّاَنا   شايـْ

: واأاْيًضا وا  ، قاالا ُتكا أاْستاْسِلُفكا : ِإَنَّ قاِد اتَـّبـاْعنااُه، فاَلا ُنُِبُّ أاْن ناداعاُه حاَّتَّ  واِإِنيِ قاْد أاتـايـْ اَّللَِّ لاتامالُّنَّهُ، قاالا
ثـاناا عاْمٌرو   -شاْيٍء ياِصرُي شاأْنُُه، واقاْد أاراْدَنا أاْن ُتْسِلفاناا واْسًقا أاْو واْسقاْيِ   [91]ص:نـاْنظُرا ِإَلا أايِي  وحادَّ

: أُراى فِيِه واْسًقا أاْو  غارْيا مارٍَّة فـالاْم ياْذُكرْ   واْسًقا أاْو واْسقاْيِ أاْو: فـاُقْلُت لاُه: فِيِه واْسًقا أاْو واْسقاْيِ؟ فـاقاالا
: اْرهاُنوِن ِنسااءاُكْم، قاالُوا: كاْيفا نـاْرهاُنكا   - واْسقاْيِ  : نـاعاِم، اْرهاُنوِن، قاالُوا: أايَّ شاْيٍء تُرِيُد؟ قاالا فـاقاالا
، فـاُيسابُّ أاحاُدُهمْ ِنسااءاَنا  : فااْرهاُنوِن أابـْنااءاُكْم، قاالُوا: كاْيفا نـاْرهاُنكا أابـْنااءاَنا ،  واأاْنتا أاَْجاُل العاراِب، قاالا

ْماةا  ناا، والاِكنَّا نـاْرهاُنكا الَّلَّ لسِيَلاحا قاالا ُسْفيااُن: يـاْعِِن ا -فـايـُقااُل: رُِهنا ِبواْسٍق أاْو واْسقاْيِ، هاذاا عااٌر عالايـْ



ئِلاةا، واُهوا أاُخو كاْعٍب ِمنا الرَّضااعاِة، فاداعااُهْم إِ  - ْتِياُه، فاجااءاُه لاْيًَل واماعاُه أابُو َنا ُه أاْن َيا َلا احِلْصِن، فـاوااعادا
 حُمامَُّد ْبُن ماْسلاماةا، واأاِخي أابُو  فـانـازالا إِلاْيِهْم، فـاقاالاْت لاُه اْمراأاتُُه: أاْينا َتاْرُُج هاِذِه السَّاعاةا؟ فـاقاالا ِإَّنَّاا ُهوا 

: ِإَّنَّاا ُهوا أاِخي حُما  ُم، قاالا ئِلاةا، واقاالا غارْيُ عاْمرٍو، قاالاْت: أامْساُع صاْوًَت كاأانَُّه يـاْقطُُر ِمْنهُ الدَّ مَُّد ْبُن  َنا
ئِلاةا ِإنَّ الكارميا لاْو ُدِعيا ِإَلا طاعْ  : وايُْدِخُل حُمامَُّد ْبُن  ماْسلاماةا واراِضيِعي أابُو َنا ، قاالا اجاابا ناٍة بِلاْيٍل ِلا

: مساَّى بـاْعضاُهْم  - ماْسلاماةا ماعاُه راُجلاْيِ  قاالا عاْمٌرو: جااءا ماعاُه   -قِيلا ِلُسْفياانا: مساَّاُهْم عاْمٌرو؟ قاالا
: غارْيُ عاْمرٍو: أابُو عاْبِس ْبُن جاَْبٍ، وااحلاا ِرُث ْبُن أاْوٍس، واعابَّاُد ْبُن ِبْشٍر، قاالا عاْمٌرو: جااءا  بِراُجلاْيِ، واقاالا

: ِإذاا ماا جااءا فاِإِنيِ قاائٌِل ِبشاعارِِه فاأاَشاُُّه، فاِإذاا راأايـُْتُموِن اْستاْمكاْنُت مِ  ْن راْأِسِه،  ماعاُه بِراُجلاْيِ، فـاقاالا
: ماا  فاُدوناُكْم فااْضرِبُوُه، واقاالا مارًَّة: ُُثَّ أَُِشُّ  فاُح ِمْنُه رِيُح الطِييِب، فـاقاالا ُكْم، فـانـازالا إِلاْيِهْم ُمتـاواشِيًحا واُهوا يـانـْ

: ِعْنِدي أاْعطاُر ِنسااِء العاراِب واأاْكماُل العارا  ، واقاالا غارْيُ عاْمرٍو: قاالا ِب،  راأاْيُت كااليـاْوِم رَيًا، أاْي أاْطيابا
: أاَتاْذاُن ِل؟  قاالا عاْمٌرو: فـاقاالا أاَتاْذاُن  : نـاعاْم، فاشامَُّه ُُثَّ أاشامَّ أاْصحااباُه، ُُثَّ قاالا ؟ قاالا ِل أاْن أاُشمَّ راْأساكا

: ُدوناُكْم، فـاقاتـاُلوُه، ُُثَّ أاتـاُوا النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسا  : نعاْم، فـالامَّا اْستاْمكانا ِمْنُه، قاالا ُوهُ قاالا  لَّما فاأاْخَبا

 ُب قـاْتِل أاِب رااِفٍع عاْبِد اَّللَِّ ْبِن أاِب احلُقاْيقِ َبا 

ُم ْبُن أاِب احلُقاْيِق، كاانا ِِباْيَباا، وايـُقااُل: ِِف ِحْصٍن لاُه ِبِاْرِض احِلجااِز واقاالا الزُّْهرِيُّ  : »ُهوا بـاْعدا كاْعِب  وايـُقااُل: ساَلَّ
 ْبِن اِلاْشراِف«

ثاِِن  - 4038 ،  حادَّ ةا، عاْن أابِيِه، عاْن أاِب ِإْسحااقا ثـاناا َياَْيا ْبُن آداما، حادَّثـاناا اْبُن أاِب زاائِدا ِإْسحااُق ْبُن ناْصٍر، حادَّ
: »بـاعاثا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما راْهطًا ُهماا، قاالا ُ عانـْ أاِب  ِإَلا  عاِن الَباااِء ْبِن عاازٍِب، راِضيا اَّللَّ

ئٌِم فـاقاتـالاُه« تاُه لاْيًَل واُهوا َنا  رااِفٍع، فاداخالا عالاْيِه عاْبُد اَّللَِّ ْبُن عاتِيٍك بـايـْ

ةا، عاْن أابِيِه، عاْن أاِب إِ  - 4038 ثـاناا َياَْيا ْبُن آداما، حادَّثـاناا اْبُن أاِب زاائِدا ثاِِن ِإْسحااُق ْبُن ناْصٍر، حادَّ ،  حادَّ ْسحااقا
: »بـاعاثا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما راْهطًا ِإَلا أا عاِن الَباا  ُهماا، قاالا ُ عانـْ ِب  اِء ْبِن عاازٍِب، راِضيا اَّللَّ

ئٌِم فـاقاتـالاُه« تاُه لاْيًَل واُهوا َنا  رااِفٍع، فاداخالا عالاْيِه عاْبُد اَّللَِّ ْبُن عاتِيٍك بـايـْ



ثـاناا يُوُسُف بْ  - 4039 ، عاِن الَباااِء ْبِن  حادَّ ثـاناا ُعبـاْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموساى، عاْن ِإْسراائِيلا، عاْن أاِب ِإْسحااقا ُن ُموساى، حادَّ
: بـاعاثا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإَلا أاِب رااِفٍع اليـاُهوِديِي رِجاااًل ِمنا اِلاْنصا  لاْيِهْم عاْبدا اَّللَِّ ْبنا  اِر، فاأامَّرا عا عااِزٍب، قاالا

ِحْصٍن لاُه ِبِاْرِض   [92]ص:عاتِيٍك، واكاانا أابُو رااِفٍع يـُْؤِذي راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما وايُِعُي عالاْيِه، واكاانا ِِف 
ِبساْرِحِهْم، فـاقاالا عاْبُد اَّللَِّ ِِلاْصحاابِِه: اْجِلُسوا ماكااناُكْم، فاِإِنيِ  احِلجااِز، فـالامَّا دانـاْوا ِمْنُه، واقاْد غاراباِت الشَّْمُس، وارااحا النَّاُس 

ِه كاأانَُّه يـاْقِضي حااجاًة، واقاْد داخالا  ُمْنطاِلٌق، واُمتـالاطِيٌف لِْلبـاوَّاِب، لاعالِيي أاْن أاْدُخلا، فاأاقـْبالا حاَّتَّ داَنا ِمنا البااِب، ُُثَّ تـاقانَّعا بِثـاْوبِ 
: ِإْن ُكْنتا تُرِيُد أاْن تاْدُخلا فااْدُخْل، فاِإِنيِ أُرِيُد أاْن أُغْ ال ، فاداخاْلُت فاكاماْنُت،  نَّاُس، فـاهاتافا بِِه البـاوَّاُب، ايا عاْبدا اَّللَِّ ِلقا الباابا

: فـاقُ  ، ُُثَّ عالَّقا اِلاغاالِيقا عالاى واتاٍد، قاالا ، واكاانا  فـالامَّا داخالا النَّاُس أاْغلاقا الباابا ْمُت ِإَلا اِلاقاالِيِد فاأاخاْذُْتاا، فـافاتاْحُت الباابا
ُه، واكاانا ِِف عاَلاِلَّ لاُه، فـالامَّا ذاهابا عاْنهُ أاْهُل مساارِِه صاِعْدُت إِلاْيِه، فاجاعا  ًَب أاْغلاْقُت  أابُو رااِفٍع يُْسماُر ِعْندا ْلُت ُكلَّماا فـاتاْحُت َبا

ُمْظِلٍم واْسطا   قـُْلُت: ِإِن القاْوُم ناِذُروا ِب َلْا َياُْلُصوا ِإِلاَّ حاَّتَّ أاقـْتـُلاُه، فاانـْتـاهاْيُت إِلاْيِه، فاِإذاا ُهوا ِِف بـاْيتٍ  عالايَّ ِمْن دااِخٍل،
: ماْن هاذاا؟ فاأاْهواْيُت ُناْ  وا الصَّْوِت فاأاْضرِبُهُ ضاْرباًة َِبلسَّْيِف  ِعياالِِه، الا أاْدرِي أاْينا ُهوا ِمنا البـاْيِت، فـاُقْلُت: ايا أاَبا رااِفٍع، قاالا

ئًا، واصااحا، فاخاراْجُت ِمنا البـاْيِت، فاأاْمُكُث غارْيا باعِيٍد، ُُثَّ داخاْلُت إِلايْ  ِه، فـاُقْلُت: ماا هاذاا  واأاَنا داِهٌش، فاماا أاْغنـاْيُت شايـْ
: ِِلُمِيكا الواْيُل،  : فاأاْضرِبُُه ضاْرباًة أاْثخانـاْتُه واَلْا  الصَّْوُت ايا أاَبا رااِفٍع؟ فـاقاالا ِإنَّ راُجًَل ِِف البـاْيِت ضاراباِِن قـاْبُل َِبلسَّْيِف، قاالا

تـُْلُه، ُُثَّ واضاْعُت ِظباةا السَّْيِف ِِف باْطِنِه حاَّتَّ أاخاذا ِِف ظاْهرِِه، فـاعاراْفُت أاِنيِ قـاتـاْلُتُه، فاجاعاْلتُ  ًَب، حاَّتَّ  أافـْتاُح اِلابـْواابا َبا  أاقـْ ًَب َبا
لاٍة ُمْقِمراٍة، فااْنكاساراْت سااِقي  انـْتـاهاْيُت ِإَلا داراجاٍة لاُه، فـاواضاْعُت رِْجِلي، واأاَنا أُراى أاِنيِ قاِد انـْتـاهاْيُت ِإَلا اِلاْرِض، فـاواقـاْعُت ِِف لايْـ 

تُـهاا بِِعمااماٍة، ُُثَّ اْنطالاْقُت حاَّتَّ جالاْسُت عالاى الباابِ  يُك  فـاعاصابـْ لاةا حاَّتَّ أاْعلاما: أاقـاتـاْلُتُه؟ فـالامَّا صااحا الدِي ، فـاُقْلُت: الا أاْخرُُج اللَّيـْ
ِجرا أاْهِل احِلجااِز، فااْنطالاْقُت ِإَلا أاْصحااِب، فـاقُ  : أانـْعاى أاَبا رااِفٍع َتا  ْلُت: النَّجااءا، فـاقاْد قـاتالا اَّللَُّ قااما النَّاِعي عالاى السُّوِر، فـاقاالا

« فـابا  : »اْبُسْط رِْجلاكا ثـُْتُه، فـاقاالا ساْطُت رِْجِلي فاماساحاهاا، فاكاأاِنَّاا أاَبا رااِفٍع، فاانـْتـاهاْيُت ِإَلا النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاحادَّ
  َلْا أاْشتاِكهاا قاطُّ 

ثـاناا ُشراْيٌح هُ  - 4040 ثـاناا أاَْحاُد ْبُن ُعْثماانا، حادَّ ، عاْن أابِيِه، عاْن أاِب  حادَّ ثـاناا إِبـْرااِهيُم ْبُن يُوُسفا وا اْبُن ماْسلاماةا، حادَّ
: »بـاعاثا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيهِ  ُ عاْنُه، قاالا ْعُت الَباااءا ْبنا عااِزٍب راِضيا اَّللَّ : مسِا ، قاالا واسالَّما ِإَلا أاِب رااِفٍع عاْبدا   ِإْسحااقا

ُْم اَّللَِّ  ٍس ماعاُهْم، فااْنطالاُقوا حاَّتَّ دانـاْوا ِمنا احِلْصِن« فـاقاالا َلا باةا، ِِف َنا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن عاتِيٍك:  ْبنا عاتِيٍك، واعاْبدا اَّللَِّ ْبنا ُعتـْ
: فـاتـالاطَّْفُت أاْن أاْدُخلا احِلْصنا، فـا  ، قاالا : فاخاراُجوا بِقاباٍس ياْطلُُبوناُه،  اْمُكثُوا أانـُْتْم حاَّتَّ أاْنطاِلقا أاَنا فاأاْنظُرا ُْم، قاالا فاقاُدوا َِحاارًا َلا

: فـاغاطَّْيُت راْأِسي واجالاْسُت كاأاِنيِ أاْقِضي حااجاًة، ُُثَّ َناداى صااِحُب البااِب،  ، قاالا : فاخاِشيُت أاْن أُْعرافا ماْن أاراادا أاْن   قاالا
ِب احِلْصِن، فـاتـاعاشَّْوا ِعْندا أاِب   [93]ص:، فاداخاْلُت ياْدُخلا فـاْلياْدُخْل قـاْبلا أاْن أُْغِلقاهُ  ُُثَّ اْختـاباْأُت ِِف ماْرِبِط َِحااٍر ِعْندا َبا

أاِت اِلاْصوااتُ  :  ، واالا أامْساُع حاراكا رااِفٍع، واُتاادَّثُوا حاَّتَّ ذاهاباْت سااعاةٌ ِمنا اللَّْيِل، ُُثَّ راجاُعوا ِإَلا بـُُيوِْتِْم، فـالامَّا هادا ًة خاراْجُت، قاالا
: قـُْلُت: ِإْن ناِذرا ِب   واراأاْيُت صااِحبا البااِب، حاْيُث واضاعا ِمْفتااحا احِلْصِن ِِف كاوٍَّة، فاأاخاْذتُُه فـافاتاْحُت بِِه َبابا احِلْصِن، قاالا

ْقتـُهاا عالاْيِهْم ِمْن ظااِهٍر، ُُثَّ صاِعْدُت ِإَلا أاِب رااِفٍع ِِف ُسلٍَّم،  القاْوُم اْنطالاْقُت عالاى ماهاٍل، ُُثَّ عاماْدُت ِإَلا أابـْوااِب بـُُيوِْتِْم، فـاغالَّ 



: ماْن هاذا  : فـاعاماْدُت ُناْوا الصَّْوِت  فاِإذاا البـاْيُت ُمْظِلٌم، قاْد طاِفئا ِسرااُجُه، فـالاْم أاْدِر أاْينا الرَُّجُل، فـاُقْلُت: ايا أاَبا رااِفٍع قاالا ا؟ قاالا
: ُُثَّ ِجْئُت كاأاِنيِ أُِغيثُُه، فـاُقْلُت: ماا لاكا ايا أاَبا رااِفٍع؟ واغاريَُّْت فاأاْضرِبُ  ئًا، قاالا : أاالا  ُه واصااحا، فـالاْم تـُْغِن شايـْ صاْوِت، فـاقاالا

: فـاعاماْدُت لاهُ أاْيضً  ئًا،  أُْعِجُبكا ِِلُمِيكا الواْيُل، داخالا عالايَّ راُجٌل فاضاراباِِن َِبلسَّْيِف، قاالا ا فاأاْضرِبُُه أُْخراى، فـالاْم تـُْغِن شايـْ
غِيِث فاِإذاا ُهوا ُمْستـاْلٍق عالاى ظاْهرِهِ 

ُ
ئاِة امل : ُُثَّ ِجْئُت واغاريَُّْت صاْوِت كاهايـْ ، فاأاضاُع السَّْيفا ِِف باْطِنِه ُُثَّ  فاصااحا واقااما أاْهُلُه، قاالا

ْعُت صاْوتا ا لعاْظِم ُُثَّ خاراْجُت داِهًشا حاَّتَّ أاتـاْيُت السُّلَّما، أُرِيُد أاْن أاْنزِلا فاأاْسُقُط ِمْنُه، فااَْنالاعاْت رِْجِلي  أاْنكاِفُئ عالاْيِه حاَّتَّ مسِا
تُـهاا، ُُثَّ أاتـاْيُت أاْصحااِب أاْحُجُل، فـاُقْلُت: اْنطاِلُقوا فـاباشِيُروا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه وا  فاِإِنيِ الا أابـْراُح حاَّتَّ أامْساعا  سالَّما، فـاعاصابـْ
: فـاُقْمُت أاْمشِ  : أانـْعاى أاَبا رااِفٍع، قاالا ي ماا ِب قـالاباٌة، فاأاْدراْكُت  النَّاِعياةا، فـالامَّا كاانا ِِف واْجِه الصُّْبِح صاِعدا النَّاِعياةُ، فـاقاالا

ْتُوا النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالا    ْيِه واسالَّما فـاباشَّْرتُهُ أاْصحااِب قـاْبلا أاْن َيا
ُب غاْزواِة أُُحدٍ    َبا

يٌع عالِ  ُ مسِا ْؤِمِنيا ماقااِعدا لِْلِقتااِل وااَّللَّ
ُ
: }واِإْذ غاداْوتا ِمْن أاْهِلكا تـُبـاوِيُئ امل [ واقـاْولِِه 121يٌم{ ]آل عمران: واقـاْوِل اَّللَِّ تـاعااَلا

ُِنوا واالا ُتاْزانُ  ُتْم ُمْؤِمِنيا، ِإْن َياْساْسُكْم قـارٌْح فـاقاْد ماسَّ القاْوما قـارٌْح ِمثْـُلُه واتِْلكا جالَّ ذِْكرُُه: }واالا ْتا   وا واأانـُْتُم اِلاْعلاْونا ِإْن ُكنـْ
ُ الا َيُِ  ُ الَِّذينا آماُنوا وايـاتَِّخذا ِمْنُكْم ُشهادااءا وااَّللَّ اِوَُلاا باْيا النَّاِس والِيـاْعلاما اَّللَّ ُم نُدا ُ الَِّذينا آماُنوا بُّ اِلاايَّ  الظَّالِِميا، والُِيماحِيصا اَّللَّ

ُ الَِّذينا جااهاُدوا ِمْنُكْم وايـا  ُتْم أاْن تاْدُخُلوا اجلانَّةا والامَّا يـاْعلاُم اَّللَّ ُتْم ُتاانـَّْونا  واَياْحاقا الكااِفرِينا، أاْم حاِسبـْ ْعلاما الصَّابِرِينا، والاقاْد ُكنـْ
ْوتا ِمْن قـاْبلِ 

ا
ُه ِإْذ  140أاْن تـاْلقاْوُه فـاقاْد راأايـُْتُموُه واأانـُْتْم تـاْنظُُرونا{ ]آل عمران:  امل ُ واْعدا [ واقـاْولِِه: }والاقاْد صاداقاُكُم اَّللَّ

ُْم{ ]آل عمران:  ُْم قـاْتًَل }ِبِِْذنِِه حاَّتَّ ِإذاا فاِشْلُتْم واتـاناازاْعُتْم ِِف اِلاْمرِ 152ُتاُسُّوِنا ُتْم ِمْن بـاْعِد ماا أارااُكْم  [ تاْستاْأِصُلوِنا  واعاصايـْ
ُهْم  نـْياا واِمْنُكْم ماْن يُرِيُد اآلِخراةا ُُثَّ صارافاُكْم عانـْ ُ ُذو  [94]ص:ماا ُتُِبُّونا ِمْنُكْم ماْن يُرِيُد الدُّ تالِياُكْم والاقاْد عافاا عاْنُكْم وااَّللَّ لِيـابـْ

ْؤِمِنيا{ ]آل عمران: 
ُ
َّ الَِّذينا قُتُِلوا ِِف سابِيِل اَّللَِّ أاْموااًَت( اآلياةا 152فاْضٍل عالاى امل  [ واقـاْولِِه: )واالا ُتاِْسَبا

ثـاناا إِبـْرااِهيُم ْبُن ُموساى، أاْخَبااَنا عاْبُد الوا  - 4041 ُ  حادَّ ثـاناا خاالٌِد، عاْن ِعْكرِماةا، عاِن اْبِن عابَّاٍس راِضيا اَّللَّ هَّاِب، حادَّ
: قاالا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما أُُحٍد: »هاذاا ِجَْبِيُل آِخٌذ بِراْأِس فـاراِسِه عا  ُهماا، قاالا   لاْيِه أادااُة احلاْرِب«عانـْ

ثـاناا حُمامَّ  - 4042 واةا، عاْن يازِيدا حادَّ ُبااراِك، عاْن حايـْ
ُء ْبُن عاِديٍي، أاْخَبااَنا اْبُن امل ْبِن أاِب    ُد ْبُن عاْبِد الرَِّحيِم، أاْخَبااَنا زاكارايَّ

: صالَّى راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما  لاى أُُحٍد بـاْعدا ُثاااِن   حابِيٍب، عاْن أاِب اخلارْيِ، عاْن ُعْقباةا ْبِن عااِمٍر، قاالا عالاى قـاتـْ
: »ِإِنيِ باْيا أاْيِديُكْم فـاراٌط، واأا  َنا عالاْيُكْم شاِهيٌد، واِإنَّ ماْوِعداُكُم  ِسِنيا، كااْلُمواديِِع ِلَّْلاْحيااِء وااِلاْموااِت، ُُثَّ طالاعا املِْنَباا فـاقاالا

اْنظُُر إِلاْيِه ِمْن ماقا  نـْياا أاْن  احلاْوُض، واِإِنيِ ِلا اِمي هاذاا، واِإِنيِ لاْسُت أاْخشاى عالاْيُكْم أاْن ُتْشرُِكوا، والاِكِنِي أاْخشاى عالاْيُكُم الدُّ
: فاكااناْت آِخرا ناْظراٍة ناظاْرُْتاا ِإَلا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما    تـاناافاُسوهاا«، قاالا

ثـاناا ُعبـاْيُد اَّللَِّ  - 4043 ْشرِِكيا حادَّ
ُ
: لاِقيناا امل ُ عاْنُه، قاالا ، عاِن الَباااِء راِضيا اَّللَّ    ْبُن ُموساى، عاْن ِإْسراائِيلا، عاْن أاِب ِإْسحااقا

: »الا تاَْباُحوا، ِإْن راأايـُْتُموَنا  ، وا يـاْوماِئٍذ، واأاْجلاسا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما جاْيًشا ِمنا الرُّمااِة، واأامَّرا عالاْيِهْم عاْبدا اَّللَِّ  قاالا



« فـالامَّا لاِقيناا هارابُو  ناا فاَلا تُعِيُنوَنا ا حاَّتَّ راأاْيُت النِيسااءا ياْشتاِدْدنا ِِف اجلاباِل،  ظاهاْرَنا عالاْيِهْم فاَلا تاَْباُحوا، واِإْن راأايـُْتُموُهْم ظاهاُروا عالايـْ
: عاِهدا ِإِلاَّ النَِّبُّ صالَّ رافـاْعنا عاْن ُسوِقِهنَّ، قاْد  ى هللاُ  باداْت خاَلاِخُلُهنَّ، فاأاخاُذوا يـاُقولُونا: الغانِيماةا الغانِيماةا، فـاقاالا عاْبُد اَّللَِّ

ُعونا قاتِيًَل، واأا  : أاِِف القاْوِم  عالاْيِه واسالَّما أاْن الا تاَْباُحوا، فاأابـاْوا، فـالامَّا أابـاْوا ُصِرفا ُوُجوُهُهْم، فاُأِصيبا سابـْ ْشرافا أابُو ُسْفياانا فـاقاالا
: أاِِف ال : »الا ُتُِيُبوُه« فـاقاالا : أاِِف القاْوِم اْبُن أاِب ُقحاافاةا؟ قاالا : »الا ُتُِيُبوُه« فـاقاالا : ِإنَّ حُمامٌَّد؟ فـاقاالا قاْوِم اْبُن اخلاطَّاِب؟ فـاقاالا

،   هاُؤالاِء قُتُِلوا، فـالاْو كاانُوا أاْحيااءً  ُ عالاْيكا ماا َُيْزِيكا ، أابـْقاى اَّللَّ : كاذاْبتا ايا عاُدوَّ اَّللَِّ ِْلْك ُعماُر نـاْفساُه، فـاقاالا اجاابُوا، فـالاْم َيا ِلا
:قاالا أابُو ُسْفياانا: اْعُل ُهباُل، فـاقاالا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »أاِجيُبوُه« قاالُوا: ماا نـاُقوُل؟ قا  ُ أاْعلاى واأاجالُّ   الا " قُولُوا: اَّللَّ

: »قُولُوا  " قاالا أابُو ُسْفياانا: لاناا الُعزَّى واالا ُعزَّى لاُكْم، فـاقاالا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »أاِجيُبوُه«  قاالُوا: ماا نـاُقوُل؟ قاالا
، واالا ماْوَلا لاُكْم« قاالا أابُو  ُ ماْوالاَنا ُدونا ُمثْـلاًة، َلْا آُمْر ِِباا واَلْا   [95]ص:ُسْفياانا: يـاْوٌم بِيـاْوِم باْدٍر، وااحلاْرُب اَّللَّ ِسجااٌل، واُتِا

  تاُسْؤِن 
: »اْصطاباحا اخلاْمرا يـاْوما  - 4044 ثـاناا ُسْفيااُن، عاْن عاْمرٍو، عاْن جاابٍِر، قاالا ٌس، ُُثَّ   أُحُ أاْخَبااِن عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، حادَّ ٍد َنا

  قُتُِلوا ُشهادااءا«
، أاْخَبااَنا ُشْعباُة، عاْن ساْعِد ْبِن إِبـْرااِهيما، عاْن أابِيِه إِبـْرااِهي - 4045 ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ثـاناا عاْبدااُن، حادَّ ما، أانَّ عاْبدا الرََّْحاِن ْبنا  حادَّ

، ُكفِينا ِِف بـُْرداٍة: ِإْن ُغطِييا راْأُسهُ باداْت  عاْوٍف، " أِتا ِبطاعااٍم، واكاانا صاائًِما، فـاقاالا  : قُِتلا ُمْصعاُب ْبُن ُعمارْيٍ واُهوا خارْيٌ ِمِنِي
، ُُثَّ بُِسطا لانا  : واقُِتلا َحاْزاُة واُهوا خارْيٌ ِمِنِي نـْياا ماا بُ رِْجَلاُه، واِإْن ُغطِييا رِْجَلاُه باداا راْأُسُه، واأُرااُه قاالا :  ا ِمنا الدُّ ِسطا، أاْو قاالا

نـْياا ماا أُْعِطيناا، واقاْد خاِشيناا أاْن تاُكونا حاسانااتـُناا ُعجِيلاْت لاناا، ُُثَّ جاعالا يـاْبِكي حا    َّتَّ تـاراكا الطَّعااما "أُْعِطيناا ِمنا الدُّ
ثـاناا ُسْفيااُن، عاْن عاْمرٍو، مساِ  - 4046 ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، حادَّ ُهماا،  حادَّ ُ عانـْ عا جاابِرا ْبنا عاْبِد اَّللَِّ راِضيا اَّللَّ

: ؟ قاالا : قاالا راُجٌل لِلنَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما أُُحٍد أاراأاْيتا ِإْن قُتِْلُت فاأاْينا أاَنا »ِِف اجلانَِّة   قاالا
  لا«فاأاْلقاى ُتاارااٍت ِِف ياِدِه، ُُثَّ قااتالا حاَّتَّ قُتِ 

ثـاناا اِلاْعماُش، عاْن شاِقيٍق، عاْن خابَّاِب ْبِن اِلاراتِي راضِ  - 4047 ثـاناا زُهارْيٌ، حادَّ ، حادَّ ثـاناا أاَْحاُد ْبُن يُوُنسا يا  حادَّ
، فـا  تاِغي واْجها اَّللَِّ : هااجاْرَنا ماعا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما نـابـْ ُ عاْنُه، قاالا ، اَّللَّ واجابا أاْجُرَنا عالاى اَّللَِّ

ُهْم ُمْصعاُب ْبُن ُعمارْيٍ، قُِتلا يـاْوما أُ  ئًا، كاانا ِمنـْ ُكْل ِمْن أاْجرِِه شايـْ ، َلْا َيْا ُحٍد، َلاْ  واِمنَّا ماْن ماضاى، أاْو ذاهابا
ناا ِِباا راْأساهُ خاراجاْت رِْجَلاُه، وا  ِراًة , ُكنَّا ِإذاا غاطَّيـْ ِإذاا ُغطِييا ِِباا رِْجَلاُه خاراجا راْأُسُه، فـاقاالا لاناا  ياْْتُْك ِإالَّ َّنا

: »أالْ  ُقوا عالاى  النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »غاطُّوا ِِباا راْأساُه، وااْجعاُلوا عالاى رِْجِلِه اإِلْذِخرا«، أاْو قاالا
 ُه ُثااراتُهُ فـاُهوا يـاْهِدُِباارِْجِلِه ِمنا اإِلْذِخِر« واِمنَّا ماْن قاْد أايـْنـاعاْت لا 



ُ عاْنهُ  - 4048 ثـاناا َُحاْيٌد، عاْن أاناٍس راِضيا اَّللَّ ثـاناا حُمامَُّد ْبُن طاْلحاةا، حادَّ  أانَّ  أاْخَبااَنا حاسَّاُن ْبُن حاسَّانا، حادَّ
: ِغْبُت عاْن أاوَِّل قِتااِل  ُ ماعا  عامَُّه غاابا عاْن باْدٍر، فـاقاالا النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، لاِئْن أاْشهاداِن اَّللَّ

ُ ماا أُِجدُّ، فـالاِقيا يـاْوما أُُحٍد، فـاُهزِما النَّاُس، فـاقاالا  : »اللَُّهمَّ ِإِنيِ النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما لارياايانَّ اَّللَّ
ْيِفِه فـالاِقيا   أاْعتاِذُر إِلاْيكا ِمَّا صاناعا  ُْشرُِكونا« فـاتـاقادَّما ِبسا

ْسِلِميا واأابـْراأُ إِلاْيكا ِمَّا جااءا بِِه امل
ُ
هاُؤالاِء، يـاْعِِن امل

: أاْينا ايا ساْعُد، ِإِنيِ أاِجُد رِيحا اجلانَِّة ُدونا أُُحٍد، فاماضاى فـاُقِتلا، فاماا ُعِرفا حا  َّتَّ  ساْعدا ْبنا ُمعااٍذ، فـاقاالا
 ْتُه أُْخُتُه ِبشااماٍة أاْو بِبـاناانِِه، وابِِه ِبْضٌع واُثااانُونا ِمْن طاْعناٍة واضاْرباٍة واراْمياٍة ِبساْهمٍ عارافـا 

ثـاناا اْبُن ِشهااٍب، أاْخَبااِن خاارِجاةُ ْبنُ  - 4049 ثـاناا ُموساى ْبُن ِإمْسااِعيلا، حادَّثـاناا إِبـْرااِهيُم ْبُن ساْعٍد، حادَّ  زاْيِد  حادَّ
ُ عاْنُه، يـاُقوُل: " فـاقاْدُت آياًة ِمنا اِلاْحزااِب ِحيا ناساخْ بْ  ِبٍت راِضيا اَّللَّ عا زاْيدا ْبنا َثا ِبٍت، أانَُّه مسِا ناا  ِن َثا

، ُكْنُت أامْساُع راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما  ْصحافا
ُ
هاا ماعا  يـاْقراأُ ِِباا فااْلتاماْسنااهاا فـاواجاْدَنا  [96]ص:امل

ُهْم ماْن  ْؤِمِنيا، رِجااٌل صاداقُوا ماا عااهاُدوا اَّللَّا عالاْيِه، فاِمنـْ
ُ
ِبٍت اِلاْنصاارِيِي }ِمنا امل قاضاى ُناْباهُ  ُخزاَْياةا ْبِن َثا

تاِظُر{ ]اِلحزاب:  ُهْم ماْن يـانـْ ْصحاِف "23واِمنـْ
ُ
  [ فاأاحْلاْقنااهاا ِِف ُسوراِْتاا ِِف امل

ثـا  - 4050 ُث عاْن زايْ حادَّ ْعُت عاْبدا اَّللَِّ ْبنا يازِيدا، َُيادِي ِبٍت، مسِا ثـاناا ُشْعباُة، عاْن عاِديِي ْبِن َثا ِد  ناا أابُو الوالِيِد، حادَّ
: لامَّا خاراجا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِإَلا أُُحٍد، راجاعا َناسٌ  ُ عاْنهُ، قاالا ِبٍت راِضيا اَّللَّ ِمَّْن خاراجا   ْبِن َثا

 تـاُقوُل: الا  ماعاُه، واكاانا أاْصحااُب النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِفْرقـاتاْيِ: ِفْرقاًة تـاُقوُل: نـُقااتُِلُهْم، واِفْرقاةً 
ُ أارْكاساُهْم ِباا كا  ُنااِفِقيا فِئـاتاْيِ وااَّللَّ

: »ِإِنَّاا 88ساُبوا{ ]النساء: نـُقااتُِلُهْم، فـانـازالاْت }فاماا لاُكْم ِِف امل [ واقاالا
، كاماا تـاْنِفي النَّاُر خاباثا الِفضَِّة« باُة، تـاْنِفي الذُّنُوبا   طايـْ

ُْؤِمُنونا 
ُ والِيـُُّهماا واعالاى اَّللَِّ فـاْليـاتـاواكَِّل امل ُب }ِإْذ ُهاَّْت طاائِفاتااِن ِمْنُكْم أاْن تـاْفشاَلا وااَّللَّ  { َبا

: " نـازالاتْ  - 4051 ُ عاْنُه، قاالا ناةا، عاْن عاْمرٍو، عاْن جاابٍِر راِضيا اَّللَّ ، عاِن اْبِن ُعيـايـْ ثـاناا حُمامَُّد ْبُن يُوُسفا   حادَّ
[ باِِن ساِلماةا، واباِِن حاارِثاةا،  122هاِذِه اآلياُة فِيناا: }ِإْذ ُهاَّْت طاائِفاتااِن ِمْنُكْم أاْن تـاْفشاَلا{ ]آل عمران: 

ُ والِيـُُّهماا{واما  ُ يـاُقوُل: }وااَّللَّ  ا أُِحبُّ أاِنَّاا َلاْ تـاْنزِْل، وااَّللَّ



: قاالا ِل راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ  - 4052 ثـاناا ُسْفيااُن، أاْخَبااَنا عاْمٌرو، عاْن جاابٍِر، قاالا باُة، حادَّ ثـاناا قـُتـايـْ عالاْيِه   حادَّ
: »مااذاا أاِبْكرًا أاْم ثـاييِبًا؟« قـُْلُت: الا باْل ثـاييِبًا، قاالا  واسالَّما »هاْل ناكاْحتا ايا جاابِرُ  ؟« قـُْلُت: نـاعاْم، قاالا

« قـُْلُت: ايا راُسولا اَّللَِّ ِإنَّ أاِب قُِتلا يـاْوما أُُحٍد، واتـاراكا ِتْسعا بـانااٍت، ُكنَّ  ِل ِتْسعا   »فـاهاَلَّ جاارِياًة ُتَلاِعُبكا
:    أاخاوااٍت، فاكارِْهُت أانْ  أاَْجاعا إِلاْيِهنَّ جاارِياًة خاْرقااءا ِمثْـلاُهنَّ، والاِكِن اْمراأاًة ُتاُْشطُُهنَّ واتـاُقوُم عالاْيِهنَّ، قاالا

»   »أاصاْبتا

بااُن، عاْن ِفرااٍس،  - 4053 ثـاناا شايـْ ثاِِن أاَْحاُد ْبُن أاِب ُسراْيٍج، أاْخَبااَنا ُعبـاْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموساى، حادَّ عاِن الشَّْعِبِي،  حادَّ
ُه، اْسُتْشِهدا يـاْوما أُُحٍد واتـاراكا عالا  ُهماا، أانَّ أاَبا ُ عانـْ ثاِِن جاابُِر ْبُن عاْبِد اَّللَِّ راِضيا اَّللَّ : حادَّ ْيِه دايـْنًا، واتـاراكا  قاالا

: أاتـاْيُت راُسولا اَّللَِّ صالَّى  هللاُ عالاْيِه واسالَّما فـاُقْلُت: قاْد  ِستَّ بـانااٍت، فـالامَّا حاضارا ِجزااُز النَّْخِل قاالا
: عاِلْمتا أانَّ واالِِدي قاِد اْسُتْشِهدا يـاْوما أُُحٍد واتـاراكا دايـْنًا كاِثريًا، واِإِنيِ أُِحبُّ أاْن يـارااكا الُغرامااُء،  فـاقاالا

ِحياٍة«، فـافاعاْلُت ُُثَّ داعاْوتُُه، فـا  ٍْر عالاى َنا ُْم أُْغُروا ِب تِْلكا  »اْذهاْب فـابـاْيِدْر ُكلَّ ُتا لامَّا ناظاُروا إِلاْيِه كاأاِنَّ
:  السَّاعاةا، فـالامَّا راأاى ماا ياْصنـاُعونا أاطاافا حاْولا أاْعظاِمهاا بـاْيدارًا ثاَلاثا مارَّاٍت، ُُثَّ جالاسا عالاْيِه، ُُثَّ   قاالا

« فاماا زاالا ياِكيُل َلاُْم حاَّتَّ أادَّى  ُ  »ادُْع ِل أاْصحااباكا ُ عاْن واالِِدي أاماانـاتاُه، واأاَنا أاْرضاى أاْن يـُؤادِييا اَّللَّ اَّللَّ
ُ البـايااِدرا ُكلَّهاا، واحاَّتَّ ِإِنيِ أاْنظُ  ِر الَِّذي  أامااناةا واالِِدي، واالا أاْرِجعا ِإَلا أاخاوااِت بِتاْمراٍة، فاسالَّما اَّللَّ ُر ِإَلا البـاْيدا

ةً كاانا عالاْيِه النَِّبُّ صا  ْراًة وااِحدا ُقْص ُتا   لَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما كاأاِنَّاا َلاْ تـانـْ

ثـاناا  - 4054 ِه، عاْن   [97]ص:حادَّ ثـاناا إِبـْرااِهيُم ْبُن ساْعٍد، عاْن أابِيِه، عاْن جادِي ، حادَّ عاْبُد العازِيِز ْبُن عاْبِد اَّللَِّ
ُ عاْنهُ  : »راأاْيُت راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما أُُحٍد، واماعاهُ  ساْعِد ْبِن أاِب واقَّاٍص راِضيا اَّللَّ ، قاالا

 راُجَلاِن يـُقااِتَلاِن عاْنُه، عالاْيِهماا ثِيااٌب بِيٌض، كاأاشادِي الِقتااِل ماا راأايـْتـُُهماا قـاْبُل واالا بـاْعُد« 

ثاِِن عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، - 4055 :   حادَّ ثـاناا هااِشُم ْبُن هااِشٍم السَّْعِديُّ، قاالا ثـاناا ماْروااُن ْبُن ُمعااوِياةا، حادَّ حادَّ
ْعُت ساْعدا ْبنا أاِب واقَّاٍص، يـاُقوُل: نـاثالا ِل النَِّبُّ صالَّى هللاُ   ُسايِيِب، يـاُقوُل: مسِا

ْعُت ساعِيدا ْبنا امل عالاْيِه  مسِا
 أُُحٍد، فـاقاالا »اْرِم ِفدااكا أاِب واأُمِيي« واسالَّما ِكناانـاتاُه يـاْوما  

ْعتُ  - 4056 : مسِا ُسايِيِب، قاالا
ْعُت ساعِيدا ْبنا امل : مسِا ، عاْن َياَْيا ْبِن ساعِيٍد، قاالا ثـاناا َياَْيا ثـاناا ُمسادٌَّد، حادَّ   حادَّ

 بـاواْيِه يـاْوما أُُحٍد«ساْعًدا، يـاُقوُل: »َجااعا ِل النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، أا 



: قاالا ساْعُد ْبُن أاِب واقَّا - 4057 ُسايِيِب، أانَّهُ قاالا
، عاِن اْبِن امل ثـاناا لاْيٌث، عاْن َياَْيا باُة، حادَّ ثـاناا قـُتـايـْ ٍص راِضيا  حادَّ

ُ عاْنُه، لاقاْد َجااعا ِل راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما  : »ِفدااكا  اَّللَّ أُُحٍد أابـاواْيِه ِكلاْيِهماا يُرِيُد ِحيا قاالا
 أاِب واأُمِيي« واُهوا يـُقااتِلُ 

ُ عانْ  - 4058 ْعُت عالِيًّا راِضيا اَّللَّ : مسِا ثـاناا ِمْسعاٌر، عاْن ساْعٍد، عاِن اْبِن شادَّاٍد، قاالا ثـاناا أابُو نـُعاْيٍم، حادَّ ُه،  حادَّ
ْعُت النَّ   ِبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َياْماُع أابـاواْيِه ِِلاحاٍد غارْيا ساْعٍد« يـاُقوُل: »ماا مسِا

ثـاناا إِبـْرااِهيُم، عاْن أابِيِه، عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن شادَّاٍد، عاْن عاِليٍي را  - 4059 ثـاناا ياساراُة ْبُن صاْفواانا، حادَّ ُ  حادَّ ِضيا اَّللَّ
ْعتُ  : ماا مسِا ْعُتُه   عاْنُه، قاالا النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َجااعا أابـاواْيِه ِِلاحاٍد ِإالَّ ِلساْعِد ْبِن مااِلٍك، فاِإِنيِ مسِا

 يـاُقوُل يـاْوما أُُحٍد: »ايا ساْعُد اْرِم ِفدااكا أاِب واأُمِيي« 

ثـاناا ُموساى ْبُن ِإمْسااِعيلا، عاْن   - 4060 ُمْعتاِمٍر، عاْن أابِيِه، قاالا زاعاما أابُو ُعْثماانا: »أانَُّه َلاْ يـاْبقا ماعا النَِّبِي  حادَّ
ِم الَِّت يـُقااتُِل فِيِهنَّ، غارْيُ طاْلحاةا، واساْعٍد« عاْن حادِ   يِثِهمااصالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، ِِف بـاْعِض تِْلكا اِلاايَّ

ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ  - 4062 ْعُت  حادَّ : مسِا ، قاالا ثـاناا حااِِتُ ْبُن ِإمْسااِعيلا، عاْن حُمامَِّد ْبِن يُوُسفا  ْبُن أاِب اِلاْسواِد، حادَّ
، وااملِْقداادا، واسا  : صاِحْبُت عاْبدا الرََّْحاِن ْبنا عاْوٍف، واطاْلحاةا ْبنا ُعبـاْيِد اَّللَِّ ْعًدا  السَّاِئبا ْبنا يازِيدا، قاالا

ْعُت  راِضيا اَّللَُّ  ُث عاِن النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، ِإالَّ أاِنيِ مسِا ُهْم َُيادِي ْعُت أاحاًدا ِمنـْ ُهْم فاماا مسِا  عانـْ
ُث عاْن يـاْوِم أُُحٍد«   طاْلحاةا: »َُيادِي

ثـاناا واِكيٌع، عاْن ِإمْسااِعيلا  - 4063 باةا، حادَّ ثاِِن عاْبُد اَّللَِّ ْبُن أاِب شايـْ : »راأاْيُت يادا طاْلحاةا  حادَّ ، عاْن قـاْيٍس، قاالا
ءا واقاى ِِباا النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما أُُحٍد«   شاَلَّ

ُ عاْنهُ، قاا - 4064 ثـاناا عاْبُد الوااِرِث، حادَّثـاناا عاْبُد العازِيِز، عاْن أاناٍس راِضيا اَّللَّ ثـاناا أابُو ماْعماٍر، حادَّ : لامَّا  حادَّ لا
ِي النَِّبيِ   صالَّى هللاُ عالاْيِه  كاانا يـاْوما أُُحٍد اِْنازاما النَّاُس عاِن النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واأابُو طاْلحاةا باْيا يادا

شاِديدا النـَّزِْع، كاسارا يـاْوماِئٍذ  ، واكاانا أابُو طاْلحاةا راُجًَل رااِميًا [98]ص:واسالَّما َُماوِيٌب عالاْيِه ِِباجافاٍة لاهُ 
ُرُّ ماعاهُ ِِباْعباٍة ِمنا النـَّْبِل، فـايـاُقوُل: »انـْثـُْرهاا ِِلاِب طاْلحاةا  : وايُْشِرُف قـاْوساْيِ أاْو ثاَلاًَث، واكاانا الرَُّجُل َيا « قاالا

وُل أابُو طاْلحاةا: ِبِاِب أاْنتا واأُمِيي، الا ُتْشِرْف، ُيِصيُبكا  النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْنظُُر ِإَلا القاْوِم، فـايـاقُ 



، والاقاْد راأاْيُت عااِئشاةا بِْنتا أاِب باْكٍر واأُمَّ ُسلاْيٍم، واِإِنَُّ  ماا  ساْهٌم ِمْن ِسهااِم القاْوِم، ُناْرِي ُدونا ُناْرِكا
ِن، أاراى خاداما ُسوِقِهماا تـُْنِقزااِن  الِقرابا عالاى ُمُتوِِنِماا تـُْفرِغاانِِه ِِف أافـْوااِه القاْوِم، ُُثَّ تـاْرِجعااِن  لاُمشامِيراَتا

يئااِن فـاتـُْفرِغاانِِه ِِف أافـْوااِه القاْوِم، والاقاْد واقاعا السَّْيُف ِمْن ياداْي أاِب طاْلحاةا  اِِناا، ُُثَّ ُتِا  ِإمَّا مارَّتاْيِ واِإمَّا  فـاتاْمَلا
 ثاَلاَثً 

ثـاناا أابُو أُسااماةا، عاْن ِهشااِم ْبِن ُعْرواةا، عاْن أابِيِه، عاْن عااِئشاةا حا  - 4065 ثاِِن ُعبـاْيُد اَّللَِّ ْبُن ساعِيٍد، حادَّ راِضيا   دَّ
ُْشرُِكونا، فاصاراخا إِبْلِيُس لاْعناةُ اَّللَِّ عالاْيِه: أا 

هاا، قاالاْت: " ملَّا كاانا يـاْوما أُُحٍد ُهزِما امل ُ عانـْ ْي ِعباادا اَّللَِّ اَّللَّ
يـْفاُة فاِإذاا ُهوا ِبِابِيِه اليامااِن، فـا  : أاْي  أُْخرااُكْم، فـاراجاعاْت أُوالاُهْم فااْجتـالاداْت ِهيا واأُْخرااُهْم، فـاباُصرا ُحذا قاالا

: قاالاْت: فـاوااَّللَِّ ماا اْحتاجاُزوا حاَّتَّ قـاتـاُلوُه، فـاقاالا  ُ لاُكْم " قاالا  ِعباادا اَّللَِّ أاِب أاِب، قاالا يـْفاُة: يـاْغِفُر اَّللَّ ُحذا
ِقا َِبَّللَِّ عازَّ واجالَّ " باُصْرُت: عاِلْمتُ  يـْفاةا باِقيَّةُ خارْيٍ، حاَّتَّ حلا ، ِمنا الباِصرياِة  ُعْرواُة: فـاوااَّللَِّ ماا زاالاْت ِِف ُحذا

   واأاْبصاْرُت وااِحٌد "ِِف اِلاْمِر، واأاْبصاْرُت: ِمْن باصاِر العاْيِ، وايـُقااُل: باُصْرتُ 

ُُم الشَّيْ  : }ِإنَّ الَِّذينا تـاوالَّْوا ِمْنُكْم يـاْوما التـاقاى اجلاْمعااِن ِإَّنَّاا اْستـازاَلَّ ُب قـاْوِل اَّللَِّ تـاعااَلا طااُن بِبـاْعِض ماا  َبا
ِليٌم{  ُ عانـُْهْم ِإنَّ اَّللَّا غاُفوٌر حا  كاساُبوا والاقاْد عافاا اَّللَّ

ثـا  - 4066 ، فـاراأاى قـاْوًماحادَّ : جااءا راُجٌل حاجَّ البـاْيتا   ناا عاْبدااُن، أاْخَبااَنا أابُو َحاْزاةا، عاْن ُعْثماانا ْبِن ماْوهاٍب، قاالا
، فاأاَتا  : ماِن الشَّْيُخ؟ قاالُوا اْبُن ُعمارا : ماْن هاُؤالاِء الُقُعوُد؟ قاالُوا: هاُؤالاِء قـُراْيٌش. قاالا ُه  ُجُلوًسا، فـاقاالا

ا البـاْيِت، أاتـاْعلاُم أانَّ ُعْثماانا فـا  : أاْنُشُدكا ِِبُْرماِة هاذا ثُِِن؟ قاالا : ِإِنيِ ساائُِلكا عاْن شاْيٍء أاُُتادِي ْبنا عافَّانا  قاالا
: نـاعاْم، قاا : فـاتـاْعلاُمُه تـاغايَّبا عاْن باْدٍر، فـالاْم ياْشهاْدهاا؟ قاالا : نـاعاْم، قاالا : فـاتـاْعلاُم أانَُّه  فـارَّ يـاْوما أُُحٍد؟ قاالا لا

: تـاعاالا ِِلُْخَبا  : فاكاَبَّا، قاالا اْبُن ُعمارا : نـاعاْم، قاالا عاِة الريِْضوااِن فـالاْم ياْشهاْدهاا؟ قاالا ا  َتاالَّفا عاْن بـايـْ كا واِِلُبايِي
عافاا عاْنُه، واأامَّا تـاغايـُُّبُه عاْن باْدٍر، فاِإنَُّه كاانا  لاكا عامَّا ساأاْلتاِِن عاْنُه، أامَّا ِفراارُُه يـاْوما أُُحٍد فاأاْشهاُد أانَّ اَّللَّا 

لاْيِه واسالَّما: »ِإنَّ  ُتاْتاُه بِْنُت راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واكااناْت مارِيضاًة، فـاقاالا لاُه النَِّبُّ صالَّى هللاُ عا 
عاِة الريِْضوااِن، فاِإنَُّه لاْو كاانا أاحاٌد أاعازَّ بِباْطِن  لاكا أاْجرا راُجٍل ِمَّْن شاِهدا باْدرًا  واساْهماُه« واأامَّا تـاغايـُُّبهُ عاْن بـايـْ

عاُة الريِْضوااِن بـاْعداماا   [99]ص:ماكَّةا ِمْن عُْثماانا ْبِن عافَّانا لابـاعاثاُه ماكااناُه، فـابـاعاثا  ُعْثماانا، واكااناْت بـايـْ



: »هاِذِه ياُد ُعْثماانا   ذاهابا ُعْثمااُن ِإَلا  فاضارابا  - ماكَّةا، فـاقاالا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما بِياِدِه الُيْمَنا
 هاِذِه لُِعْثماانا« اْذهاْب ِِباذاا اآلنا ماعاكا   -ِِباا عالاى ياِدِه، فـاقاالا 

ُب }ِإْذ ُتْصِعُدونا واالا تـاْلُوونا عالاى أاحاٍد واالرَّسُ  باُكْم غامًّا بِغامٍي ِلكاْيَلا َبا وُل ياْدُعوُكْم ِف أُْخرااُكْم فاأاَثا
ُ خاِبرٌي ِباا تـاْعماُلونا{   ُتاْزانُوا عالاى ماا فااتاُكْم واالا ماا أاصااباُكْم وااَّللَّ

 ُتْصِعُدونا: تاْذهاُبونا، أاْصعادا واصاِعدا فـاْوقا البـاْيِت " 

ثاِِن عاْمُرو ْبُن خا  - 4067 ْعُت الَباااءا ْبنا عااِزٍب راِضيا  حادَّ : مسِا ، قاالا ثـاناا أابُو ِإْسحااقا ثـاناا زُهارْيٌ، حادَّ الٍِد، حادَّ
ُهماا، قاالا " جاعالا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عالاى الرَّجَّالاِة يـاْوما أُُحٍد عاْبدا اَّللَِّ  ُ عانـْ بـاُلوا اَّللَّ  ْبنا ُجبارْيٍ، واأاقـْ

: ِإْذ ياْدُعوُهُم الرَُّسوُل ِِف أُْخرااُهْم " هازِِميا فاذااكا   ُمنـْ

ُب }ُُثَّ أانـْزالا عالاْيُكْم ِمْن بـاْعِد الغامِي أاماناًة نـُعااًسا يـاْغشاى طاائِفاًة ِمْنُكْم واطاائِفاٌة قاْد أاُهاَّتـْهُ  ْم أانـُْفُسُهْم  َبا
ْيٍء ُقْل ِإنَّ اِلاْمرا ُكلَُّه  ياظُنُّونا َِبَّللَِّ غارْيا احلاقِي   ظانَّ اجلااِهِليَِّة يـاُقولُونا هاْل لاناا ِمنا اِلاْمِر ِمْن شا

ناا  َّلِلَِّ َُيُْفونا ِف أانـُْفِسِهْم ماا الا يـُْبُدونا لاكا يـاُقولُونا لاْو كاانا لاناا ِمنا اِلاْمِر شاْيٌء ماا قُِتْلناا هااهُ 
ُتْم ِف بـُُيوتِ  ُ ماا ِف  ُقْل لاْو ُكنـْ ُكْم لاَباازا الَِّذينا ُكِتبا عالاْيِهُم القاْتُل ِإَلا ماضااِجِعِهْم والِيـابـْتاِليا اَّللَّ

اِت الصُُّدوِر{  ُ عاِليٌم ِبذا  ُصُدورُِكْم والُِيماحِيصا ماا ِف قـُُلوِبُكْم وااَّللَّ

ثـا  - 4068 ثـاناا يازِيُد ْبُن ُزراْيٍع، حادَّ ناا ساعِيٌد، عاْن قـاتااداةا، عاْن أاناٍس، عاْن أاِب طاْلحاةا راِضيا  وقاالا ِل خالِيفاُة، حادَّ
: »ُكْنُت فِيماْن تـاغاشَّاُه النـُّعااُس يـاْوما أُُحٍد حاَّتَّ ساقاطا ساْيِفي ِمْن ياِدي ِمراارًا ياْسقُ  ُهماا، قاالا ُ عانـْ ُط  اَّللَّ

 واآُخُذُه واياْسُقُط فاآُخُذُه« 

ُب }لاْيسا لاكا ِمنا ا ُْم فاِإِنَُّ َبا ِبا ْيٌء أاْو يـاُتوبا عالاْيِهْم أاْو يـُعاذِي ِبٌت،  ْم ظااِلُمونا{ ِلاْمِر شا قاالا َُحاْيٌد واَثا
: »كاْيفا يـُْفِلُح قـاْوٌم شاجُّوا  عاْن أاناٍس ُشجَّ النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاْوما أُُحٍد فـاقاالا

 لاكا ِمنا اِلاْمِر شاْيٌء{   ناِبيـَُّهْم« فـانـازالاْت: }لاْيسا 



، أاْخَبااَنا ماْعماٌر، عاِن الزُّْهرِيِي، حادَّ  - 4069 ثـاناا َياَْيا ْبُن عاْبِد اَّللَِّ السُّلاِميُّ، أاْخَبااَنا عاْبُد اَّللَِّ ثاِِن سااَلٌ، عاْن أابِيِه، أانَّهُ  حادَّ
عا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه    واسالَّما ِإذاا رافاعا راْأساُه ِمنا الرُُّكوِع ِمنا الرَّْكعاِة اآلِخراِة ِمنا الفاْجِر يـاُقوُل: »اللَُّهمَّ العاْن ُفَلاَنً مسِا

ُ: }لايْ  ُه، رابَـّناا والاكا احلاْمُد« فاأانـْزالا اَّللَّ دا ُ لِماْن َحِا عا اَّللَّ كا ِمنا اِلاْمِر شاْيٌء{ ]آل سا لا واُفَلاًَن واُفَلاًَن« بـاْعدا ماا يـاُقوُل »مسِا
ُْم ظاالُِمونا{ ]آل عمران:  - ِإَلا قـاْولِِه  -[128عمران:   [128}فاِإِنَّ

 
ْعُت سااَلا ْبنا عاْبِد اَّللَِّ يـاُقوُل: كاانا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالا  - 4070 ْيِه واسالَّما " ياْدُعو  واعاْن حاْنظالاةا ْبِن أاِب ُسْفياانا، مسِا

ِمنا اِلاْمِر شاْيٌء{ ]آل عمران:  عالاى صاْفواانا ْبِن أُمايَّةا، واُسهاْيِل ْبِن عاْمرٍو، وااحلااِرِث ْبِن ِهشااٍم فـانـازالاْت }لاْيسا لاكا 
ُْم ظاالُِمونا{ ]آل عمران:  -قـاْولِِه  [100]ص:ِإَلا  -[128  [128}فاِإِنَّ

ِليطٍ  ُب ذِْكِر أُمِي سا   َبا

، عاِن اْبِن ِشهااٍب، واقاالا ثـاْعلاباُة ْبُن أا  - 4071 ثـاناا اللَّْيُث، عاْن يُوُنسا ثـاناا َياَْيا ْبُن بُكارْيٍ، حادَّ ِب مااِلٍك: ِإنَّ  حادَّ
ها  اِديناِة، فـاباِقيا ِمنـْ

ُ عاْنُه، قاساما ُمُروطًا باْيا ِنسااٍء ِمْن ِنسااِء أاْهِل امل ا ِمْرٌط ُعمارا ْبنا اخلاطَّاِب راِضيا اَّللَّ
ْؤِمِنيا، أاْعِط هاذاا بِْنتا راُسوِل اَّللَِّ 

ُ
ُه: ايا أاِمريا امل  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما  جايِيٌد، فـاقاالا لاُه بـاْعُض ماْن ِعْندا

، يُرِيُدونا أُمَّ ُكْلثُوٍم بِْنتا عاِليٍي، فـاقاالا ُعماُر: أُمُّ سالِيٍط أاحاقُّ بِِه، »واأُمُّ سالِيٍط ِمنْ   ِنسااِء  الَِّت ِعْنداكا
ياعا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما« قاالا   ُعماُر: فاِإِنَّاا كااناْت تـُْزِفُر لاناا الِقرابا يـاْوما أُُحدٍ اِلاْنصااِر، ِمَّْن َبا

ُ عاْنهُ  طَِّلِب راِضيا اَّللَّ
ُ
ُب قـاْتِل َحاْزاةا ْبِن عاْبِد امل  َبا

ثـاناا عاْبُد العا  - 4072 ، حادَّ ُثاَنَّ
، حادَّثـاناا ُحجاْيُ ْبُن امل ثاِِن أابُو جاْعفاٍر حُمامَُّد ْبُن عاْبِد اَّللَِّ زِيِز ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن  حادَّ

لضَّْمرِيِي،  أاِب سالاماةا، عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن الفاْضِل، عاْن ُسلاْيماانا ْبِن ياسااٍر، عاْن جاْعفاِر ْبِن عاْمرِو ْبِن أُمايَّةا ا
: خاراْجُت ماعا ُعبـاْيِد اَّللَِّ ْبِن عاِديِي ْبِن اخلِيااِر، فـالامَّا قاِدْمناا َِحْ  ، قاالا ِل ُعبـاْيُد اَّللَِّ ْبُن عاِديٍي:  قاالا صا

، فاساأاْلناا عانْ  ، ناْسأالُهُ عاْن قـاْتِل َحاْزاةا؟ قـُْلُت: نـاعاْم، واكاانا واْحِشيٌّ ياْسُكُن َِحْصا هُ،  هاْل لاكا ِِف واْحِشيٍي
نا  : فاِجئـْ يٌت، قاالا ا حاَّتَّ واقـاْفناا عالاْيِه بِياِسرٍي، فاسالَّْمناا فـارادَّ فاِقيلا لاناا: ُهوا ذااكا ِِف ِظلِي قاْصرِِه، كاأانَُّه َحِا

نـاْيِه وارِْجلاْيِه، فـاقاالا عُ  : واُعبـاْيُد اَّللَِّ ُمْعتاِجٌر بِِعمااماِتِه، ماا يـاراى واْحِشيٌّ ِإالَّ عايـْ : ايا  السََّلاما، قاالا بـاْيُد اَّللَِّ
: فـاناظارا إِلاْيهِ  ، ِإالَّ أاِنيِ أاْعلاُم أانَّ عاِديَّ ْبنا اخلِيااِر تـازاوَّجا اْمراأاًة يـُقااُل  واْحِشيُّ أاتـاْعرُِفِِن؟ قاالا : الا وااَّللَِّ ُُثَّ قاالا

لُغَلاما ماعا  َلااا أُمُّ قِتااٍل بِْنُت أاِب العِيِص، فـاوالاداْت لاُه ُغَلاًما ِباكَّةا، فاُكْنُت أاْسْتاِْضُع لاُه، فاحاماْلُت ذاِلكا ا



:  أُمِيِه  : فاكاشافا ُعبـاْيُد اَّللَِّ عاْن واْجِهِه ُُثَّ قاالا ، قاالا ُه، فـالاكاأاِنيِ ناظاْرُت ِإَلا قاداماْيكا أاالا َُتَْبَنا  فـانااواْلتـُهاا ِإايَّ
: نـاعاْم، ِإنَّ َحاْزاةا قـاتالا طُعاْيماةا ْبنا عاِديِي ْبِن اخلِيااِر بِباْدٍر، فـاقاالا  ِل ماْوالايا ُجبارْيُ ْبُن  بِقاْتِل َحاْزاةا؟ قاالا

ناْيِ  ناْيِ، واعايـْ : فـالامَّا أاْن خاراجا النَّاُس عااما عايـْ جاباٌل ِِبِيااِل   ُمْطِعٍم: ِإْن قـاتـاْلتا َحاْزاةا بِعامِيي فاأاْنتا ُحرٌّ، قاالا
ناُه وااٍد، خاراْجُت ماعا النَّاِس ِإَلا الِقتااِل، فـالامَّا أا  ناُه وابـايـْ : أُُحٍد، بـايـْ ِن اْصطافُّوا لِْلِقتااِل، خاراجا ِسبااٌع فـاقاالا

: ايا ِسبااُع، ايا اْبنا أُمِي أاَّْناا طَِّلِب، فـاقاالا
ُ
: فاخاراجا إِلاْيِه َحاْزاُة ْبُن عاْبِد امل ٍر ُمقاطِيعاِة  هاْل ِمْن ُمباارٍِز؟ قاالا

:  الُبظُوِر، أاُُتاادُّ اَّللَّا واراُسولاُه صالَّى هللاُ عالاْيِه  : ُُثَّ شادَّ عالاْيِه، فاكاانا كاأاْمِس الذَّاِهِب، قاالا واسالَّما؟ قاالا
ُتُه ِِباْرباِت، فاأاضاُعهاا ِِف ثـُنَِّتِه حاَّتَّ خاراجاتْ   ِمْن باْيِ  واكاماْنُت حِلاْمزاةا ُتاْتا صاْخراٍة، فـالامَّا داَنا ِمِنِي رامايـْ

: فاكاانا ذااكا العاْهدا  راجاْعُت ماعاُهْم، فاأاقاْمُت ِباكَّةا حاَّتَّ   [101]ص:بِِه، فـالامَّا راجاعا النَّاُس   وارِكاْيِه، قاالا
راُسواًل،   فاشاا فِيهاا اإِلْسَلاُم، ُُثَّ خاراْجُت ِإَلا الطَّاِئِف، فاأاْرساُلوا ِإَلا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما 

: فاخاراْجُت ماعاُهْم حاَّتَّ قاِدْمُت عالاى راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه  فاِقيلا ِل: إِنَُّه الا ياِهيُج  الرُُّسلا، قاالا
: »أاْنتا قـاتـاْلتا َحاْزاةا« قـُْلُت: قاْد كاانا ِمنا  : »آْنتا واْحِشيٌّ« قـُْلُت: نـاعاْم، قاالا   واسالَّما، فـالامَّا راآِن قاالا

: »فـا  ، قاالا : فاخاراْجُت فـالامَّا قُِبضا راُسوُل اَّللَِّ اِلاْمِر ماا بـالاغاكا « قاالا هاْل تاْستاِطيُع أاْن تـُغايِيبا واْجهاكا عاِنِي
اْخرُجانَّ ِإَلا ُمساْيِلماةا، لاعالِيي أاقـْتـُلُ  ُه فاُأكااِفئا بِِه  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما فاخاراجا ُمساْيِلماُة الكاذَّاُب، قـُْلُت: ِلا

: فاِإذاا راُجٌل قاائٌِم ِِف ثـاْلماِة ِجدااٍر، كاأانَّهُ َحاْزاةا، قا  : فاخاراْجُت ماعا النَّاِس، فاكاانا ِمْن أاْمرِِه ماا كاانا، قاالا   الا
ُتُه ِِباْرباِت، فاأاضاُعهاا باْيا ثاْديـاْيِه حاَّتَّ خاراجاْت ِمْن باْيِ  : فـارامايـْ ئُِر الرَّْأِس، قاالا :  كاتِ   َجااٌل أاْوراُق َثا فاْيِه، قاالا

: قاالا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن الفاْضِل:  فاأاْخَبااِن  واواثابا إِلاْيِه راُجٌل ِمنا اِلاْنصااِر فاضاراباُه َِبلسَّْيِف عالاى هااماِتِه، قاالا
، يـاُقوُل: " فـاقاالاْت جاارِياٌة عا  عا عاْبدا اَّللَِّ ْبنا ُعمارا لاى ظاْهِر بـاْيٍت: واا أاِمريا  ُسلاْيمااُن ْبُن ياسااٍر، أانَُّه مسِا

ْؤِمِنيا، قـاتـالاُه العاْبُد اِلاْسواُد "
ُ
  امل

ُب ماا أاصاابا النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِمنا اجِلرااِح يـاْوما أُُحدٍ   َبا

ثـاناا عاْبُد الرَّزَّاِق، عاْن  - 4073 ثـاناا ِإْسحااُق ْبُن ناْصٍر، حادَّ ُ عاْنهُ،  حادَّ عا أاَبا ُهرايـْراةا راِضيا اَّللَّ ماْعماٍر، عاْن ُهاَّاٍم، مسِا
: قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »اْشتادَّ غاضاُب اَّللَِّ عالاى قـاْوٍم فـاعاُلوا بِنابِيِيِه، يُشِ  رُي ِإَلا  قاالا

ِعياِتِه، اْشتادَّ غاضاُب اَّللَِّ عالاى راجُ  «راَبا  ٍل يـاْقتـُُلُه راُسوُل اَّللَِّ ِِف سابِيِل اَّللَِّ



ثـاناا اْبُن ُجراْيٍج، عاْن عاْمرِو ْبِن دِ  - 4074 ثـاناا َياَْيا ْبُن ساعِيٍد اِلُماِويُّ، حادَّ ثاِِن َماْلاُد ْبُن مااِلٍك، حادَّ ينااٍر،  حادَّ
ُهماا،  ُ عانـْ : »اْشتادَّ غاضاُب اَّللَِّ عالاى ماْن قـاتـالاُه النَِّبُّ صالَّى هللاُ  عاْن ِعْكرِماةا، عاِن اْبِن عابَّاٍس راِضيا اَّللَّ قاالا

، اْشتادَّ غاضاُب اَّللَِّ عالاى قـاْوٍم دامَّْوا واْجها ناِبِي اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالا   ْيِه واسالَّما« عالاْيِه واسالَّما ِِف سابِيِل اَّللَِّ

باُة ْبُن ساعِ  - 4075 ثـاناا قـُتـايـْ عا ساْهلا ْبنا ساْعٍد، واُهوا يُْسأاُل عاْن  حادَّ ثـاناا يـاْعُقوُب، عاْن أاِب حاازٍِم، أانَّهُ مسِا يٍد، حادَّ
اْعرُِف ماْن كاانا يـاْغِسُل ُجرْ  : " أاماا وااَّللَِّ ِإِنيِ ِلا حا راُسوِل اَّللَِّ  ُجرِْح راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فـاقاالا

هاا السََّلاُم بِْنُت  صالَّى هللاُ  : كااناْت فااِطماُة عالايـْ ااءا، واِباا ُدوِويا، قاالا
 عالاْيِه واسالَّما، واماْن كاانا ياْسُكُب امل

ااءا َِبْلِمجانِي، فـالامَّ 
أاْت  ا را راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما تـاْغِسُلُه، واعاِليُّ ْبُن أاِب طااِلٍب ياْسُكُب امل

هاا، هاا واأاْلصاقاتـْ ااءا الا يازِيُد الدَّما ِإالَّ كاثْـراًة، أاخاذاْت ِقْطعاًة ِمْن حاِصرٍي، فاأاْحراقـاتـْ
فااْستاْمساكا  فااِطماُة أانَّ امل

ِعيـاُتهُ يـاْوماِئٍذ، واُجرِحا واْجُهُه، واُكِسراِت البـاْيضاُة عالاى راْأِسِه " ُم، واُكِسراْت راَبا   الدَّ

ثـاناا اْبُن  - 4076 ثـاناا أابُو عااِصٍم، حادَّ ، حادَّ ثاِِن عاْمُرو ْبُن عاِليٍي ُجراْيٍج، عاْن عاْمرِو ْبِن ِدينااٍر،   [102]ص:حادَّ
: »اْشتادَّ غاضاُب اَّللَِّ عالاى ماْن قـاتـالاُه ناِبٌّ، وااْشتادَّ غاضاُب اَّللَِّ  عالاى  عاْن ِعْكرِماةا، عاِن اْبِن عابَّاٍس، قاالا

 ْن دامَّى واْجها راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما« ما 

ُب }الَِّذينا اْستاجاابُوا َّلِلَِّ واالرَُّسوِل{   َبا

هاا، }الَّذِ  - 4077 ُ عانـْ ثـاناا أابُو ُمعااوِياةا، عاْن ِهشااٍم، عاْن أابِيِه، عاْن عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ ثـاناا حُمامٌَّد، حادَّ ينا  حادَّ
ُُم القارُْح{ ]آل عمران: ا ُهْم وااتَـّقاْوا 172ْستاجاابُوا َّللَِِّ واالرَُّسوِل ِمْن بـاْعِد ماا أاصااِبا [ لِلَِّذينا أاْحساُنوا ِمنـْ

ُهْم: الزُّبارْيُ، واأابُو باْكٍر، لامَّا أاصاابا   ُسولا اَّللَِّ  را أاْجٌر عاِظيٌم، قاالاْت لُِعْرواةا: ايا اْبنا أُْخِت، كاانا أابـاوااكا ِمنـْ
: »ما  ُْشرُِكونا، خاافا أاْن يـاْرِجُعوا، قاالا

ْن  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ماا أاصاابا يـاْوما أُُحٍد، وااْنصارافا عاْنهُ امل
: كاانا فِيِهْم أابُو باْكٍر، واالزُّبارْيُ  ُعونا راُجًَل، قاالا ُهْم سابـْ  ياْذهاُب ِِف إِْثرِِهْم« فاانـْتادابا ِمنـْ

ْسِلِميا يـاْوما أُُحدٍ 
ُ
ُب ماْن قُِتلا ِمنا امل طَِّلِب، وااليامااُن، واأاناُس ْبُن النَّْضِر، واُمْصعاُب   َبا

ُ
ُهْم َحاْزاُة ْبُن عاْبِد امل »ِمنـْ

 ْبُن ُعمارْيٍ« 



ثاِِن أاِب  - 4078 : حادَّ ثـاناا ُمعااُذ ْبُن ِهشااٍم، قاالا ، حادَّ ثاِِن عاْمُرو ْبُن عاِليٍي : ماا نـاْعلاُم حايًّا  حادَّ ، عاْن قـاتااداةا، قاالا
ثـاناا أاناُس بْ  ُن مااِلٍك أانَُّه "  ِمْن أاْحيااِء العاراِب أاْكثـارا شاِهيًدا أاعازَّ يـاْوما الِقيااماِة ِمنا اِلاْنصااِر قاالا قـاتااداُة: واحادَّ

ُعونا، وايـاْوما بِْئِر ماُعونا  ُهْم يـاْوما أُُحٍد سابـْ ُر ماُعوناةا  قُِتلا ِمنـْ : »واكاانا بِئـْ ُعونا، قاالا ُعونا، وايـاْوما اليامااماِة سابـْ ةا سابـْ
ماةا  عالاى عاْهِد راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، وايـاْوُم اليامااماِة عالاى عاْهِد أاِب باْكٍر، يـاْوما ُمساْيلِ 

  الكاذَّاِب«

ثـاناا  - 4079 ثـاناا اللَّْيُث، عاِن اْبِن ِشهااٍب، عاْن عاْبِد الرََّْحاِن ْبِن كاْعِب ْبِن مااِلٍك،  حادَّ باُة ْبُن ساعِيٍد، حادَّ قـُتـايـْ
ُهماا، أاْخَبااُه أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما   ُ عانـْ باْيا   كاانا َياْماعُ أانَّ جاابِرا ْبنا عاْبِد اَّللَِّ راِضيا اَّللَّ

لاى أُُحٍد ِِف ثـاْوٍب وااِحٍد، ُُثَّ يـاُقوُل: »أايُـُّهْم أاْكثـاُر أاْخًذا لِْلُقْرآِن« فاِإذاا أُِشريا  لاُه ِإَلا أاحاٍد    الرَُّجلاْيِ ِمْن قـاتـْ
ْفِنهِ  : »أاَنا شاِهيٌد عالاى هاُؤالاِء يـاْوما الِقيااماِة« واأامارا ِبدا ْم ِبِدماائِِهْم، واَلاْ ُيصالِي عالاْيِهْم  قادَّماُه ِِف اللَّْحِد، واقاالا

 واَلْا يـُغاسَُّلوا

: لامَّا قُ  - 4080 ، قاالا ْعُت جاابِرا ْبنا عاْبِد اَّللَِّ : مسِا ْنكاِدِر، قاالا
ُ
ِتلا أاِب  واقاالا أابُو الوالِيِد، عاْن ُشْعباةا، عاْن اْبِن امل
هاْوِن جاعاْلُت أاْبِكي، واأاْكِشُف الثَـّْوبا عاْن واْجهِ  ِه، فاجاعالا أاْصحااُب النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـانـْ

  -أاْو: ماا تـاْبِكيِه   -  واالنَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما َلْا يـاْنها، واقاالا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: " الا تـاْبِكيهِ 
اَلاِئكاُة تُ 

 ِظلُُّه ِبِاْجِنحاِتهاا حاَّتَّ رُِفعا " ماا زاالاِت امل

ثـاناا أابُو أُسااماةا، عاْن بـُراْيِد ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن أاِب بـُْرداةا، عاْن  - 4081 ثـاناا حُمامَُّد ْبُن العاَلاِء، حادَّ ِه أاِب  حادَّ جادِي
ُ عاْنُه،   : »راأاْيُت ِِف  عاِن النَّ  -أُراى   -بـُْرداةا، عاْن أاِب ُموساى راِضيا اَّللَّ ِبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، قاالا

ًفا فاانـْقاطاعا صاْدرُُه، فاِإذاا ُهوا  يا أاِنيِ هازاْزُت سايـْ ْؤِمِنيا يـاْوما أُُحٍد، ُُثَّ   [103]ص:ُرْؤايا
ُ
ماا ُأِصيبا ِمنا امل

ْؤِمِنيا، واراأاْيُت فِيهاا  هازاْزتُُه أُْخراى فـاعاادا أاْحسانا ماا كاانا، فاِإذاا ُهوا ماا جا 
ُ
ُ ِمنا الفاْتِح وااْجِتمااِع امل اءا بِِه اَّللَّ

ُْؤِمُنونا يـاْوما أُُحٍد«
ُ خارْيٌ، فاِإذاا ُهُم امل   بـاقارًا، وااَّللَّ

ثـاناا اِلاْعماُش، عاْن شاِقيٍق، عاْن خابَّ  - 4082 ثـاناا زُهارْيٌ، حادَّ ، حادَّ ثـاناا أاَْحاُد ْبُن يُوُنسا ُ عاْنُه،  حادَّ اٍب راِضيا اَّللَّ
، فـاواجابا أاْجُرَنا عالاى تاِغي واْجها اَّللَِّ : هااجاْرَنا ماعا النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما واُناُْن نـابـْ ، فاِمنَّا ماْن   قاالا اَّللَِّ

ُهْم ُمْصعابُ  ئًا، كاانا ِمنـْ ُكْل ِمْن أاْجرِِه شايـْ ، َلْا َيْا  ْبُن ُعمارْيٍ، قُِتلا يـاْوما أُُحٍد، فـالاْم ياْْتُْك  ماضاى، أاْو ذاهابا



ناا ِِباا راْأساُه خاراجاْت رِْجَلاُه، واِإذاا ُغطِييا ِِباا رِْجَلاُه خاراجا راْأُسُه،  ِراًة، ُكنَّا ِإذاا غاطَّيـْ فـاقاالا لاناا النَِّبُّ  ِإالَّ َّنا
: »أاْلُقوا عالاى رِْجلاْيِه  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »غاطُّوا ِِباا راأْ  « أاْو قاالا ساُه، وااْجعاُلوا عالاى رِْجلاْيِه اإِلْذِخرا

 ِمنا اإِلْذِخِر« واِمنَّا ماْن أايـْنـاعاْت لاُه ُثااراتُُه فـاُهوا يـاْهِدُِباا

ٌب: أُُحٌد َيُِبـُّناا واُنُِبُّهُ    النَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما  قاالاُه عابَّاُس ْبُن ساْهٍل، عاْن أاِب َُحاْيٍد، عانِ  َبا

ْعُت أاناًسا راِضيا  - 4083 : أاْخَبااِن أاِب، عاْن قـُرَّةا ْبِن خاالٍِد، عاْن قـاتااداةا، مسِا ثاِِن ناْصُر ْبُن عاِليٍي، قاالا ُ حادَّ اَّللَّ
: »هاذاا  جاباٌل َيُِبـُّناا واُنُِبُُّه« عاْنُه، أانَّ النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، قاالا

طَِّلِب، عاْن أاناِس ْبِن مااِلٍك راضِ  - 4084
ُ
، أاْخَبااَنا مااِلٌك، عاْن عاْمرٍو، ماْوَلا امل ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسفا يا  حادَّ

ُ عاْنُه، أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما طالاعا لاُه أُُحٌد  : »هاذاا جاباٌل َيُِبـُّناا واُنُِبُّهُ، اللَُّهمَّ ِإنَّ  اَّللَّ فـاقاالا
هاا«  إِبـْرااِهيما حارَّما ماكَّةا واِإِنيِ حارَّْمُت ماا باْيا الابـاتـايـْ

ثـاناا اللَّْيُث، عاْن يازِيدا ْبِن أاِب حابِيٍب، عاْن أاِب اخلارْيِ، عانْ  - 4085 ثاِِن عاْمُرو ْبُن خاالٍِد، حادَّ  ُعْقباةا: أانَّ  حادَّ
ايِيِت، ُُثَّ اْنصا 

رافا ِإَلا النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما خاراجا يـاْوًما، فاصالَّى عالاى أاْهِل أُُحٍد صاَلاتاُه عالاى امل
اْنظُُر ِإَلا حاوْ  : »ِإِنيِ فـاراٌط لاُكْم، واأاَنا شاِهيٌد عالاْيُكْم، واِإِنيِ ِلا ِضي اآلنا، واِإِنيِ أُْعِطيُت مافااتِيحا  املِْنَباِ فـاقاالا

خااُف  خازاائِِن اِلاْرِض، أاْو مافااتِيحا اِلاْرِض، واِإِنيِ وااَّللَِّ ماا أاخااُف عالاْيُكْم أاْن ُتْشرُِكوا بـاْعِدي، والاِكِنِي أا 
 عالاْيُكْم أاْن تـاناافاُسوا فِيهاا«

ُب غاْزواِة الرَِّجيِع، وارِْعٍل،  ِبٍت،  َبا واذاْكواانا، وابِْئِر ماُعوناةا، واحاِديِث عاضاٍل، واالقااراِة، واعااِصِم ْبِن َثا
ابِهِ    واُخبـاْيٍب واأاْصحا

: »أاِنَّاا بـاْعدا أُُحٍد« ثـاناا عااِصُم ْبُن ُعمارا : حادَّ   قاالا اْبُن ِإْسحااقا

، عاْن ماْعماٍر، عاِن الزُّْهرِيِي، عاْن عاْمرِو ْبِن أا  - 4086 ثاِِن إِبـْرااِهيُم ْبُن ُموساى، أاْخَبااَنا ِهشااُم ْبُن يُوُسفا ِب ُسْفياانا  حادَّ
: »بـاعاثا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما  ُ عاْنُه، قاالا ، عاْن أاِب ُهرايـْراةا راِضيا اَّللَّ نًا، واأامَّرا عالاْيِهْم عااِصما ْبنا  الثَـّقاِفيِي سارِيًَّة عايـْ

ِبٍت« واُهوا جادُّ عااِصِم ْبِن ُعمارا ْبِن اخلاطَّاِب، فااْنطالاُقوا حاَّتَّ ِإذاا كاانا باْيا ُعْسفاانا واماكَّةا ذُِكرُ  ْيٍل يـُقااُل  َثا وا حِلايٍي ِمْن ُهذا
ْياانا، فـاتاِبُعوُهْم بِقارِ  ُْم: بـاُنو حلا ٍْر   [104]ص:يٍب ِمْن ِمائاِة رااٍم، فااقـْتاصُّوا َلا راُهْم حاَّتَّ أاتـاْوا ماْنزاًِل نـازالُوُه، فـاواجاُدوا فِيِه نـاواى ُتا آَثا



ُِقوُهْم، فـالامَّا انـْتـاهاى  راُهْم حاَّتَّ حلا ، فـاتاِبُعوا آَثا ُْر يـاْثِربا اِديناِة، فـاقاالُوا: هاذاا ُتا
أاْصحاابُُه جلااُئوا ِإَلا فاْدفاٍد،  عااِصٌم وا تـازاوَُّدوُه ِمنا امل

ناا، أاْن الا نـاْقُتلا ِمنْ  ُكْم راُجًَل، فـاقاالا عااِصٌم: أامَّا أاَنا فاَلا  واجااءا القاْوُم فاأاحااطُوا ِِبِْم، فـاقاالُوا: لاُكُم العاْهُد وااملِيثااُق ِإْن نـازاْلُتْم إِلايـْ
عاِة نـافاٍر َِبلنـَّْبِل، واباِقيا ُخبـاْيٌب وازاْيدٌ أاْنزُِل ِِف ِذمَِّة كااِفٍر، اللَُّهمَّ أا  ، فـاقااتـاُلوُهْم حاَّتَّ قـاتـاُلوا عااِصًما ِِف سابـْ واراُجٌل    ْخَبْ عانَّا نابِيَّكا

، فـالامَّا أاْعطاْوُهُم العاْهدا وااملِيثااقا نـازالُوا إِلاْيِهْم، فـالامَّا اسْ  را ِقِسيِيِهْم،  آخاُر، فاأاْعطاْوُهُم العاْهدا وااملِيثااقا ُهْم حالُّوا أاْوَتا تاْمكاُنوا ِمنـْ
ُوُه عالاى أاْن ياْصحابـاُهْم فـاراباُطوُهْم ِِباا، فـاقاالا الرَُّجُل الثَّاِلُث الَِّذي ماعاُهماا: هاذاا أاوَُّل الغاْدِر، فاأاَبا أاْن ياْصحابـاُهْم فاجارَّ  ُروُه واعااجلا

بًا بـاُنو احلااِرِث ْبِن عااِمِر ْبِن نـاْوفاٍل، وا فـالاْم يـاْفعاْل فـاقاتـاُلوُه، وااْنطا  ُعوُهُاا ِباكَّةا، فااْشْتااى ُخبـايـْ كاانا  لاُقوا ِِبُبـاْيٍب، وازاْيٍد حاَّتَّ َبا
لاُه، اْستـاعاارا ُمو  ُهْم أاِسريًا، حاَّتَّ ِإذاا أاَْجاُعوا قـاتـْ ًسى ِمْن بـاْعِض بـانااِت احلااِرِث  ُخبـاْيٌب ُهوا قـاتالا احلااِرثا يـاْوما باْدٍر، فاماكاثا ِعْندا

ُه فـاواضاعاُه عالاى فا  ِخِذِه، فـالامَّا راأايـُْتهُ فازِْعُت فـاْزعاًة  لِياْستاِحدَّ ِِباا فاأاعااراْتهُ، قاالاْت: فـاغافاْلُت عاْن صاِبٍي ِل، فاداراجا إِلاْيِه حاَّتَّ أاَتا
: وساى، فـاقاالا

ُ
ُ، واكااناْت تـاُقوُل: ماا راأاْيُت   عارافا ذااكا ِمِنِي واِِف ياِدِه امل أاَتاْشاْيا أاْن أاقـْتـُلاُه؟ ماا ُكْنُت ِِلافـْعالا ذااِك ِإْن شااءا اَّللَّ

ُكُل ِمْن ِقْطِف ِعناٍب واماا ِباكَّةا يـاْوماِئٍذ ُثااراٌة، واإِ  احلاِديِد، واماا كاانا ِإالَّ  نَُّه لاُموثاٌق ِِف أاِسريًا قاطُّ خارْيًا ِمْن ُخبـاْيٍب، لاقاْد راأايـُْتهُ َيْا
: داُعوِن ُأصالِيي راْكعاتاْيِ، ُُثَّ اْنصارافا  ُ، فاخاراُجوا بِِه ِمنا احلاراِم لِيـاْقتـُُلوُه، فـاقاالا : لاْوالا أاْن تـاراْوا أانَّ ماا  رِْزٌق رازاقاُه اَّللَّ  إِلاْيِهْم، فـاقاالا

ْوِت لازِْدُت، فاكاانا أاوَّ 
ا
:ِب جازاٌع ِمنا امل ًدا، ُُثَّ قاالا : اللَُّهمَّ أاْحِصِهْم عادا ، ُُثَّ قاالا  لا ماْن سانَّ الرَّْكعاتاْيِ ِعْندا القاْتِل ُهوا

 ]البحر الطويل[
 عالاى أايِي ِشقٍي كاانا َّللَِِّ ماْصراِعي،  ...ماا أَباِل ِحيا أُقـْتاُل ُمْسِلًما 

 يـُباارِْك عالاى أاْوصااِل ِشْلٍو ِمُازَّعِ  ...واذاِلكا ِِف ذااِت اإِللاِه واِإْن ياشاْأ 
يًما  يـاْعرِفُوناُه، واكاانا عااِصٌم قـاتالا عاظِ ُُثَّ قااما إِلاْيِه ُعقباةُ ْبُن احلااِرِث فـاقاتـالاُه، وابـاعاثاْت قـُراْيٌش ِإَلا عااِصٍم لِيـُْؤتـاْوا ِبشاْيٍء ِمْن جاساِدِه 
ْبِر، فاحاماْتُه ِمْن ُرُسِلِهْم، فـالا  ُ عالاْيِه ِمْثلا الظُّلَِّة ِمنا الدَّ  ْم يـاْقِدُروا ِمْنُه عالاى شاْيءٍ ِمْن ُعظاماائِِهْم يـاْوما باْدٍر، فـابـاعاثا اَّللَّ

عا  - 4087 ثـاناا ُسْفيااُن، عاْن عاْمرٍو، مسِا ثـاناا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمامٍَّد، حادَّ بًا، ُهوا  حادَّ جاابِرًا، يـاُقوُل: »الَِّذي قـاتالا ُخبـايـْ
  أابُو ِسْرواعاةا«

ُ عاْنهُ، قاالا  - 4088 ثـاناا عاْبُد الوااِرِث، حادَّثـاناا عاْبُد العازِيِز، عاْن أاناٍس راِضيا اَّللَّ ثـاناا أابُو ماْعماٍر، حادَّ : بـاعاثا  حادَّ
ُْم حايَّاِن ِمْن باِِن ُسلاْيٍم،  النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما سا  ُْم الُقرَّاُء، فـاعاراضا َلا ْبِعيا راُجًَل حِلااجاٍة، يـُقااُل َلا

، ِإَّنَّاا   [105]ص:رِْعٌل، واذاْكوااُن، ِعْندا بِْئٍر  ُكْم أاراْدَنا ُر ماُعوناةا، فـاقاالا القاْوُم: وااَّللَِّ ماا ِإايَّ يـُقااُل َلااا بِئـْ
عالاْيِهْم    نا ِِف حااجاٍة لِلنَِّبِي صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فـاقاتـاُلوُهْم »فاداعاا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ُناُْن َُمْتااُزو 

اِة، واذاِلكا باْدءُ الُقُنوِت، واماا ُكنَّا نـاْقُنُت« قاالا عاْبُد العازِيِز واساأالا راُجلٌ  أاناًسا عاِن   شاْهرًا ِِف صاَلاِة الغادا
: »الا باْل ِعْندا فـارااٍغ ِمنا الِقرااءاِة«  الُقُنوِت أابـاْعدا الرُُّكوِع أاْو ِعْندا فـارااٍغ ِمنا الِقرااءاِة؟ قاالا



: »قـاناتا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ  - 4089 ثـاناا ِهشااٌم، حادَّثـاناا قـاتااداُة، عاْن أاناٍس، قاالا ثـاناا ُمْسِلٌم، حادَّ  عالاْيِه  حادَّ
 واسالَّما شاْهرًا، بـاْعدا الرُُّكوِع ياْدُعو عالاى أاْحيااٍء ِمنا العاراِب« 

ثـاناا ساعِيٌد، عاْن قـاتااداةا، عاْن أاناِس  - 4090 ثاِِن عاْبُد اِلاْعلاى ْبُن َحاَّاٍد، حادَّثـاناا يازِيُد ْبُن ُزراْيٍع، حادَّ ْبِن  حادَّ
ُ عاْنهُ،  ْياانا، اْستامادُّوا راُسولا اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه  مااِلٍك راِضيا اَّللَّ أانَّ رِْعًَل، واذاْكواانا، واُعصايَّةا، واباِِن حلا

يِهْم الُقرَّاءا ِِف زامااِِنِْم، كاانُوا  ُهْم ِبساْبِعيا ِمنا اِلاْنصااِر، ُكنَّا نُسامِي ، فاأامادَّ َياْتاِطُبونا  واسالَّما عالاى عاُدوٍي
هللاُ عالاْيِه واسالَّما   هااِر، واُيصالُّونا َِبللَّْيِل، حاَّتَّ كاانُوا بِبِْئِر ماُعوناةا قـاتـاُلوُهْم واغاداُروا ِِبِْم، فـابـالاغا النَِّبَّ صالَّىَِبلنـَّ 

، واُعصايَّةا، واباِِن  »فـاقاناتا شاْهرًا ياْدُعو ِِف الصُّْبِح عالاى أاْحيااٍء ِمْن أاْحيااِء العاراِب، عالاى رِْعٍل، واذاْكواانا 
ْياانا« قاالا أاناٌس: " فـاقاراْأَنا فِيِهْم قـُْرآًَن، ُُثَّ ِإنَّ ذاِلكا رُِفعا: بـالِيُغوا عانَّا قـاْوماناا أاَنَّ لاِقينا  ا رابَـّناا فـاراِضيا عانَّا  حلا

 واأاْرضااَنا " 

ثاهُ أانَّ ناِبَّ   اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »قـاناتا شاْهرًا ِِف صاَلاِة الصُّْبِح ياْدُعو  واعاْن قـاتااداةا، عاْن أاناِس ْبِن مااِلٍك حادَّ
ثـانا  ا يازِيُد  عالاى أاْحيااٍء ِمْن أاْحيااِء العاراِب، عالاى رِْعٍل، واذاْكواانا، واُعصايَّةا، واباِِن حِلْياانا« زاادا خالِيفاُة، حادَّ

ثـاناا ساعِي ثـاناا أاناٌس: »أانَّ أُولاِئكا السَّْبِعيا ِمنا اِلاْنصااِر قُتُِلوا بِبِْئِر ماُعوناةا  ْبُن ُزراْيٍع، حادَّ ٌد، عاْن قـاتااداةا، حادَّ
 قـُْرآًَن ِكتااًَب« ُناْواهُ 

ثـاناا ُموساى ْبُن ِإمْسااِعيلا، حادَّثـاناا ُهاَّاٌم، عاْن ِإْسحااقا ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن أاِب طالْ  - 4091 : حادَّثاِِن أاناٌس، أانَّ  حادَّ حاةا، قاالا
ْشرِِكيا عااِمُر ْبُن الطُّفاْيِل، خاريَّا  النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »بـاعاثا خاالاُه، أاٌخ ِِلُمِي ُسلاْيٍم، ِِف ساْبِعيا رااِكبًا« واكاانا رائِيسا ا 

ُ
مل

: ياُكوُن لاكا  ، أاْو أاْغُزوكا ِبِاْهِل غاطافاانا ِبِاْلٍف    باْيا ثاَلاِث ِخصااٍل، فـاقاالا اداِر، أاْو أاُكوُن خالِيفاتاكا
أاْهُل السَّْهِل واِل أاْهُل امل

ِة الباْكِر، ِِف بـاْيِت اْمراأاٍة ِمْن آِل ُفَلا  ٌة كاُغدَّ : ُغدَّ ي، فامااتا  ٍن، ائْـُتوِن بِفاراسِ واأاْلٍف؟ فاطُِعنا عااِمٌر ِِف بـاْيِت أُمِي ُفَلاٍن، فـاقاالا
: كُ  وَنا قارِيبًا حاَّتَّ آتِيـاُهْم فاِإْن عالاى ظاْهِر فـاراِسِه، فااْنطالاقا حارااٌم أاُخو أُمِي ُسلاْيٍم واُهوا راُجٌل أاْعراُج، واراُجٌل ِمْن باِِن ُفَلاٍن، قاالا

: أاتـُْؤمِ  ُتْم أاْصحااباُكْم، فـاقاالا ُتْم، واِإْن قـاتـاُلوِن أاتـايـْ ُنوِن أُبـالِيْغ رِساالاةا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، فاجاعالا  آماُنوِن ُكنـْ
ُه ِمْن خاْلِفِه فاطاعاناُه،   ثـُُهْم، واأاْوماُئوا ِإَلا راُجٍل، فاأاَتا ُ أاْكَباُ   - قاالا ُهاَّاٌم أاْحِسُبُه  -َُيادِي : اَّللَّ حاَّتَّ أانـْفاذاُه َِبلرُّْمِح، قاالا

ناا، ُُثَّ كاانا  ، فـُْزُت وارابِي الكاْعباِة، فـاُلِحقا الرَُّجُل، فـاُقتُِلوا ُكلُُّهْم غارْيا اِلاْعراِج، كاانا ِِف راْأِس جاباٍل، فاأانـْزالا [106]ص: ُ عالايـْ اَّللَّ
ْنُسوِخ: ِإَنَّ قاْد لاِقيناا رابَـّناا فـاراِضيا عانَّا واأاْرضااَنا »فاداعاا النَِّبُّ صالَّ 

ا
ى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عالاْيِهْم ثاَلاِثيا صابااًحا، عالاى رِْعٍل،  ِمنا امل

ْياانا، واُعصايَّةا، الَِّذينا عاصاُوا اَّللَّا واراُسولاُه صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما«   واذاْكواانا، واباِِن حلا



4092 -  ، ثاِِن ِحبَّاُن، أاْخَبااَنا عاْبُد اَّللَِّ عا  حادَّ ثاِِن ُُثااماُة ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن أاناٍس، أانَّهُ مسِا : حادَّ أاْخَبااَنا ماْعماٌر، قاالا
ُ عاْنُه، يـاُقوُل: " لامَّا طُِعنا حارااُم ْبُن ِمْلحاانا، واكاانا خاالاهُ يـاْوما بِْئِر ماعُ  وناةا،  أاناسا ْبنا مااِلٍك راِضيا اَّللَّ

ِم هاكاذاا  : َِبلدَّ : فـُْزُت وارابِي الكاْعباِة " قاالا  فـاناضاحاُه عالاى واْجِهِه واراْأِسِه، ُُثَّ قاالا

4093 -  ُ ثـاناا أابُو أُسااماةا، عاْن ِهشااٍم، عاْن أابِيِه، عاْن عااِئشاةا راِضيا اَّللَّ ثـاناا ُعبـاْيُد ْبُن ِإمْسااِعيلا، حادَّ هاا، حادَّ عانـْ
ى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أابُو باْكٍر ِِف اخلُُروِج ِحيا اْشتادَّ عالاْيِه اِلاذاى، فـاقاالا لاُه: أاِقْم  قاالاْت: اْستاْأذانا النَِّبَّ صالَّ 

؟ فاكاانا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يـاُقوُل: » اْرُجو  فـاقاالا ايا راُسولا اَّللَِّ أاتاْطماُع أاْن يـُْؤذانا لاكا ِإِنيِ ِلا
ُه راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ذااتا يـاْوٍم ظُْهرًا، فـانااذاِلكا  : « قاالاْت: فاانـْتاظاراُه أابُو باْكٍر، فاأاَتا دااُه فـاقاالا

« فـاقاالا أابُو باْكٍر: ِإَّنَّاا ُهُاا ابـْنـاتاايا، فـاقاالا »أاشاعاْرتا أانَّهُ قاْد أُِذنا ِل   ِِف اخلُُروِج«  »أاْخرِْج ماْن ِعْنداكا
: ايا راُسولا  : ايا راُسولا اَّللَِّ الصُّْحباةا، فـاقاالا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »الصُّْحباةا« قاالا ،  فـاقاالا  اَّللَِّ

ْدُْتُماا لِْلُخُروِج، فاأاْعطاى النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيهِ  قـاتااِن، قاْد ُكْنُت أاْعدا واِهيا   -واسالَّما ِإْحدااُهُاا  ِعْنِدي َنا
فـاتـاوااراايا فِيِه، فاكاانا عااِمُر ْبُن فـُهارْياةا ُغَلاًما   -واُهوا بِثـاْوٍر   - فـاراِكباا، فااْنطالاقاا حاَّتَّ أاتـاياا الغاارا  -اجلاْدعااُء 

كااناْت ِِلاِب باْكٍر ِمْنحاٌة، فاكاانا يـاُروُح ِِباا لِعاْبِد اَّللَِّ ْبِن الطُّفاْيِل ْبِن ساْخَبااةا، أاُخو عااِئشاةا ِِلُمِيهاا، وا 
ِلُج إِلاْيِهماا ُُثَّ ياْسراُح، فاَلا يـاْفطُُن بِِه أاحاٌد ِمنا الريِعااِء، فـالامَّا خاراجا خاراجا   وايـاْغُدو عالاْيِهْم واُيْصِبُح، فـايادَّ

اِديناةا، فـاُقِتلا 
 عااِمُر ْبُن فـُهارْياةا يـاْوما بِْئِر ماُعوناةا ماعاُهماا يـُْعِقباانِِه حاَّتَّ قاِدماا امل

: لامَّا قُِتلا الَِّذينا بِبِْئِر ماعُ  : قاالا ِهشااُم ْبُن ُعْرواةا، فاأاْخَبااِن أاِب، قاالا وناةا، واأُِسرا عاْمُرو ْبُن  واعاْن أاِب أُسااماةا، قاالا
: لاهُ عااِمُر ْبُن الطُّ  فاْيِل ماْن هاذاا؟ فاأاشاارا ِإَلا قاتِيٍل، فـاقاالا لاُه عاْمُرو ْبُن أُمايَّةا: هاذاا  أُمايَّةا الضَّْمرِيُّ، قاالا

اْنظُُر ِإَلا  : لاقاْد راأايـُْتُه بـاْعدا ماا قُِتلا رُِفعا ِإَلا السَّمااِء، حاَّتَّ ِإِنيِ ِلا ناُه   عااِمُر ْبُن فـُهارْياةا، فـاقاالا السَّمااِء بـايـْ
: " ِإنَّ أاْصحااباُكْم قاْد  واباْيا اِلاْرِض، ُُثَّ  ُُهْم فـانـاعااُهْم، فـاقاالا  ُوِضعا، فاأاتاى النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما خاَبا

، واراضِ  ُْم، فـاقاالُوا: رابَـّناا أاْخَبْ عانَّا ِإْخواانـاناا ِباا راِضيناا عاْنكا ُْم قاْد ساأالُوا راِبَّ ا، فاأاْخَبااُهْم  يتا عانَّ ُأِصيُبوا، واِإِنَّ
ُهْم " واُأِصيبا يـاْوماِئٍذ فِيِهْم ُعْرواُة ْبُن أامْساءا ْبِن الصَّْلِت، فاُسمِييا ُعْرواُة، بِِه واُمْنِذُر  ْبُن  [107]ص:عانـْ

 عاْمرٍو، مسُِييا بِِه ُمْنِذرًا 



، أاْخَبااَنا ُسلاْيماا - 4094 ثـاناا حُمامٌَّد، أاْخَبااَنا عاْبُد اَّللَِّ ُ عاْنهُ،  حادَّ ُن التـَّْيِميُّ، عاْن أاِب َِمْلاٍز، عاْن أاناٍس راِضيا اَّللَّ
: »قـاناتا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما بـاْعدا الرُُّكوِع شاْهرًا ياْدُعو عالاى رِْعٍل، واذاْكواانا، وايـاقُ  وُل ُعصايَُّة  قاالا

 عاصاِت اَّللَّا واراُسولاُه« 

ثـانا  - 4095 ثـاناا مااِلٌك، عاْن ِإْسحااقا ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن أاِب طاْلحاةا، عاْن أاناِس ْبِن  حادَّ ا َياَْيا ْبُن بُكارْيٍ، حادَّ
: »داعاا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عالاى الَِّذينا قـاتـاُلوا يـاْعِِن أاْصحااباُه بِبِْئِر ماُعو    ناةا ثاَلاِثيا مااِلٍك، قاالا

ْياانا، واُعصايَّةا عاصاِت اَّللَّا واراُسولاُه صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما« قاا لا  صابااًحا ِحيا ياْدُعو عالاى رِْعٍل، واحلا
ُ تـاعااَلا لِنابِيِيِه صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِِف الَِّذينا قُتُِلوا  قـُْرآًَن  -ُعوناةا  أاْصحااِب بِْئِر ما  -أاناٌس: " فاأانـْزالا اَّللَّ

ُه حاَّتَّ نُِسخا بـاْعُد: بـالِيُغوا قـاْوماناا فـاقاْد لاِقيناا رابَـّناا فـاراِضيا عانَّا واراِضيناا عاْنهُ "   قـاراْأَنا

: ساأاْلُت أا  - 4096 ثـاناا عااِصٌم اِلاْحواُل، قاالا ثـاناا ُموساى ْبُن ِإمْسااِعيلا، حادَّثـاناا عاْبُد الوااِحِد، حادَّ ناسا ْبنا  حادَّ
هُ  : نـاعاْم، فـاُقْلُت: كاانا قـاْبلا الرُُّكوِع أاْو بـاْعدا ُ عاْنهُ، عاِن الُقُنوِت ِِف الصََّلاِة؟ فـاقاالا :  مااِلٍك راِضيا اَّللَّ ؟ قاالا

: كاذابا »ِإَّنَّاا قـاناتا  ُه، قاالا لاُه، قـُْلُت: فاِإنَّ ُفَلاًَن أاْخَبااِن عاْنكا أانَّكا قـُْلتا بـاْعدا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ  قـابـْ
ُعونا راُجًَل  ُْم الُقرَّاُء، واُهْم سابـْ ًسا يـُقااُل َلا ٍس ِمنا  عالاْيِه واسالَّما بـاْعدا الرُُّكوِع شاْهرًا أانَُّه كاانا بـاعاثا َنا ِإَلا َنا

نـاُهْم واباْيا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما   ْشرِِكيا، وابـايـْ
ُ
نـاُهْم امل عاْهٌد قِبـالاُهْم، فاظاهارا هاُؤالاِء الَِّذينا كاانا بـايـْ

دا الرُُّكوِع شاْهرًا واباْيا راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما عاْهٌد، فـاقاناتا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما بـاعْ 
  ياْدُعو عالاْيِهْم«

 


