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السيركتاب

!ىلدع!ممبأ/

الخلقمبتدأباب

الشيوكتافي

الحلقمبتدأباب

العباسأبوأخبرنا،اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-ا7760

بناللهعبيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنا،المحبوبئأحمدبنمحمد

بنصفوانعنشمداد،بنجامععن،الأعمشص،شيبانحدثنا،موسى

من!مجاءهإذ!بابخىعندلجالس!إنى:قالحصينبنعمرانعن،محرز

يافأعطنابشوتناقدقالوا:."تميمبنىياالبشرى"اقبلوا:فقالتميمبنى

أهلياالبشرى"اقبلوا:!الاليمنأهلمنأناسعليهفدخك:قال.اللهوسول

الدينفىلنتفقهجئنا،اللهرسولياقبلناقد:قالوا."تميمبنويقبلهالمإذاليمق

قبله،شىءيكقولموجلعزالله"كان:قال.كانمامرالأهذاأولت!عونسألك

شىء".كلالذكرفىوكتب،والأرضالسماواتخلهقثمالماء،علىعرشهوكان

فقد،ناقتكأدرك،راحلتكحميقبنعمرانيا:فقالرجلوأتاه:قال

أنهالوددتاللهوايم،دونهاينقطعالسرابفإذا،طلبهافىفانطلقت.ذهبت

.(1)مقألموأنىذهبت

والترمذى.بهالأعصث!طريقمن(19876)وأحمد.بهسيانطريقمن(6142)حبانابناخر!(1)

مختصزأ.بهسدأدبنجامعطريقمن(01124)الكبرىفىوالنسائى،(3951)
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السيركتاب
الخلقمبتدأباب

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ7761

حدثنا،أبىحدثنا،حفصبنعمرحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

عمرانعنحدثهأنهمحرزبنصفوانعن،شذادبنجامعحدثنا،الأعمش

فيه:قال،الحديث/فذكرلمجص.الفهرسولعلىدخلت:قالالحصينيابن3/9

،غيرهشىءيكنولمالله"كمان:قالالأمر.هذاعننسألكجناك:ا!اق

.(1)"والأرضالسماواتوخلقشىء،كلالذكرفىوكعبالماء،علىوعرشه

(2)و

.غياثبنحفصبنعمرعن""الصحيحفىالبخارئرواه

وخلق،الماءعلىالعرشوخلق،الماءخلقثئم:أعلموالقهبهوالمراد

شىء.كلالذكرفىفكتب،وأمرهالقلم

أخبرنا،بالكوفةالعلوىهاشمأبىبنزيدالقاسمأبوأخبرنا-أ7762

العبسى،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفبرأبو

:قالعباسابنعن،ظبيانأبىعن،الأعمشعن،الجزاحبنوكيعأخبرنا

ومارتيا:قال.اكتب:فقال،القلمشى؟منوجلعرالفهخلقماأؤلإن

قيامإلىاليومذلكمنكائنهوبمافجرى:قالالقدر.اكتب:فقال؟أكتب

ففتق،الماءبخارفارتفع،عليهاالأرضفدحا،النونخلقثئم:قال.ال!اعة

وإن،بالجبالفأثبتت،الأرضفمادتالنونواضطرب،ال!ماواتمنه

.92صوالاعتقاد،1/111والقدرالقضاءفىالمصنف(1)

.(1931)البخارى(2)



الخلقمبتدأبابالسيركتاب

.(1)القيامةيومإلىالأرضعلىلتفخرالجبال

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7763

المروزى،(2)جميلبنأحمدأخبرنا،الرازىأيوببنمحمدأخبرنا،الفقيه

عن،حبيببنعمرعنزيد،بنرباحعن،المباركبناللهعبدحدثنا

نأيحدثكانأنهعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،بزةأبىبنالقاسم

كلفكتبوأمره،القلمثناؤهجلاللهخلقشىءأول"إن:قالكل!ئحهالفهرسول

(3)بر .يكولا"سىء

مرفوعا)4(.الضامتبنعبادةحديثفىأيضاذلكوروى

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-أ7764

علىقرئ:قالالفقيهالحسنبنسلمانبنأحمدبكرأبوأخبرناببغداد،

:قالالأعورمحمدبنحجاجأخبرنا:أسمعوأناالزبرقانبنجعفربنيحيى

عن،خالدبنأتوبعن،و81/94،أمتةبنإسماعيلأخبرك!:جريجابنقال

لمج!اللهرسولأخذ:قالهريرةأبىعن،سلمةأئممولىرافعبنالفهعبد

وخلقالأحد،يومالجبالفيهاوخلق،السبتيومالتربةالله"خلق:فقالبيدى

فيهاوبثالأريعاء،يومالنوروخلقالثلاثاء،يومالمكروهوخلق،الاثنينيومالشجر

طريقمنوصححه498/2والحاكمبه.وكغطريقمن23/141تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

به.الأعمش

الأصل.فىضبطكذا(2)

به.جميلبنأحمدطريقمن(01250)بنحوهوالطبرانى،(2329)م!دهفىيعلىأبوأخرجه(3)

.(20914)فى)4(سيأتى



الخلقمبتدأبابالسيركتاب

آخرفى(أالخلقآخر)ا،الجمعةيوممنالعصربعدآدموخلقالخمير،يومالدواب

فىمسلمرواه.(2)"الليلإلىالعصربينفيما،الجمعةساعاتمنساعة

(3)

محمد.بنحجاجعناللهعبدبنوهارونيونسبنسريجعن""الصحيح

بكرأبوأخبرنا،الذامغافعلىبنأحمدمنصورأبوأخبرنا-أ7765

حدثناببغداد،الطوسئالأزهربنمحمدبنجعفرأخبركأ،الإسماعيلئ

عتبة،بنالفهعبدبنعونعنالشتيباك!،عنخالد،حدثنا،بقتةبنوهب

فى"إن:يقوللمج!اللهرسولسمعت:هريرةبوأقال،القهعبيدأخيهعنأظنه

بناللهعبدوقال:قال.((إياهأعطاهإلاشيئاعبدفيهااللهيسأللالساعةالجمعة

الاثنين،ويومالأحديومالأرضفخلقالخلقبدأتعالىالقهإن:سلابم

الأرضفىوماالأقواتوخلق،الأربعاءويومالثلاثاءيومال!ماواتوخلق

فتلك،العصرصلاةعندذلكمنفرغ،الجمعةويوبمالخمي!سيومشىءمن

.(4)الشمسغروبإلىالعصربينماال!اعة

علىبنمحمدأخبركأ،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ7766

أخبرنا،الززاقعبدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،بمكةالضنعاكأ

:م.)1-ا(لي!فى

،(01011)الكبرىفىوالنسائى،(8341)أحمدوأخرجه.1/171والقدرالقضاءفىالمصنف(2)

به.حجاجطريقمن(6161)حبانوابن،(1731)خزيمةوابن

.(2789/27)مسلم(3)

بهبقيةبنوهبطريقمن(7788)الاوسطفىالطبرانىأخرجهو.(221)معجمهفىالإسماعيلى(4)

به.خالدطريقمن183/1(59)التوحيدفىمندهوابن.سلامبناللهعبدقولدون



السيركتاب
الخلقمبتدأباب

ربء(1)+ص
عن،الأشعرىموسمىأبىعن،زهيربنقسامةعن،عو!اخبرنى،معمر

حسبعلىذريتهفحرجتكلها،الأرضأديممنآدمالله"خلق:قالكدج!النبى

السهلومنهم،!لذبينومنهموالأحمر،والأسمروالأسودالأبيضمنهمذلك؟

.(3)"والطيب(2)والخبيث

محمدبنإسماعيلحدثنا،بشرأنابنالحسينأبوأخبرنا-أ7767

إسحاقحدثنانصر،بنسعدانحدثناقالا:الرزازجعفروأبوالصفار

!ال:!الموسىأبىعن،زهيربنقسامةعن،الأعرابىعوفعن،الأزرق

ادمبنوفجاء،الأرضجميعمنقبضهاقبفمهمنآدم(4اللهخلق4)":كدجم!اللهرسول

والخبيثذلك،وبين،والحزنوالسهلوالأسوذ،الأحمرمنهم؟الأرضقدرعلى

.(5)"والطيب

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ7768

السلمىوحمدانالأزهروأبويحيىبنمحمدحدثنا،الشرقىابنحامد

م:"معتمر".ىف(1)

.""الحزن:مفى(2)

أحمدوأخرجه.1/43تفسيرهفىالرزاقوعبد،الذهبىووافقهوصححه2/261،262الحاكم(3)

به.عوفطريقمن(6160)حبانأبنو،(2955)والترمذى،(4693)داودوأبو،(19582)

.(3926)دأودأبىصحيحفىالألانىوصححه

"خلق".مفى(4-4)

بنسعدانطريقمن(815)والصفاتالأسماءفىوالمصنف،اههصالعزلةفىالخطابىأخرجه(5)

به.نصر



السيركتاب
الخلقمبتدأباب

ئشةعاعن،عروةعن،الرهرئعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:قالوا

منمارحمنا.لجانوخلق،نوليمنالملائكة"خلقت:لمجيوالقهرسول!قال!:قالت

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"مكلوصفمماادموخلق،نالي

الززاق)2(.عبدعنرافع

إلأدشواقيالجنضلقت!وما:ثناؤهجلالقهقال!:القهرحمهالثئافعئقال!

(3)ير

لعبادته./الخلقاللهخلق:الثتافعئقال!،56:الذارياتأ!ليغدون4/9

يشآءمن!ويهدىبعبادتهمنهمشاءمنمرليأأو،عبادهمنشاءمنيعنى (4)

.،25:أيونسئ!ئقيم!صرواك

ال!وسى،يوسفبنمحمدبنإسحاقالقهعبدأبوأخبرنا-ا7769

مزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبىبنويحيىيزيدبنربيعةحذثنى،الأوزاعئسمعت:قال!أبىأخبرخ!

علىدخلت:قال!الذيلمئفيروزبنالفهعبدحدثناقالا:ال!يباخ!عمرو

القه:عبدقال!:قال!أنإلىالحديثفذكر.العاصبنعمروبنالفهعبد

منعليهمألقىثئم،ظلمةفىخلقهخلقالفه"إن:!ول!س!القهرسولسمعت

:أقولفلذلك،ضلأخطأهومن،اهتدىشىءيومئدالنورذلكمنأصابهفمن،نوره

،(25194)احمدطريقهمنو،(49002)الرزاقوعد،(818)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

.(6155)حبانوابن

.(2996/60)مسلم(2)

.4/591الأم(3)

.!ام":مفى(4)



السيركتاب
الخلقمبتدأباب

.(2)"اللهعلم(1)ىلعالقلم!ج

أنبياؤهخلقهمنخيرتهأدنثناؤهجلأبالنثئم:الفهرحمهالشافعئقال!

(213:البقرةأونذرين!لمجثصرفيافبتنالله!بحثؤصدصأئةالاس!كان:فقال!

بحجتهوالقيام،وحيهعلىبالأمانة،عبادهدودنأصفيائهمن!متبتنا)3(فجعل

(4)

فيهم.

الفضلبنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوحدثنا-ا7775

يحيىحذثنى،العبدىعرفةبنالحسنحدثنا،ببغدادالسامرىإدريسابن

عن(ظ94/81،جريجبنالملكعبدحدثنا،البصرىالسعيدئسعيدابن

وهو!الهاللهرسول!علىدخلت:قال!ذرأبىعن،عميربنعبيدعن،عطاء

النبتودن؟كم،اللهرسول!يا:فقلت:قال!أدنإلىالحديثفذكرالمسجد.فى

منهم؟المرسلودنكم:قلتنجع".ألفوعشرونوأربعهنجئألف"ممائة:قال!

السعيدى)6(.سعيدبنيحيىبهتفرد.(عشر")وثلائة"ثلائمائة:قال

."نع":مىف(1)

16644)أحمدوأخرجه.(229)والصفاتوالأسماء،136صوالقدرالقضاءفىالمصنف(2)

به.السيبانىطريقمن(2642)والترمذىبه.الأوزاعىطريقمن(6169)حبانابنومطولا،

حسن.:وقال

ابخيين".":الأمفى(3)

.4/591الأم(4)

فىوالشجرى،23/277،278دمقتاريخفىعساكرابنواخرجهمطولا.2/597الحاكم(5)

مطولا.بهسعيدبنيحيىطريقمن2؟1/204،5اماليه

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالبصرى.السعيدىسعد-ابن:وقيلسعيد-بنيحص(6)

=،377/4،378الاعتدالوميزان،2699/7والكامل،123/3والمجروحين،277/8



السيركتاب
الخلقمبتداباب

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ7771

سعيد،بنقتيبةحدثنا:قالاسلمةبنوأحمدشاذانبنمحمدحدثنا،يعقوب

نأ،هريرةأبىعن،أبيهعنسعيد،أبىبنسعيدعن،الفيثحدثنا

آمنمثلهماالاياتمنأعطىوقدإلانبئمنالأنبياءمن"ما:قالجميه!الفهرسول

أكرهمأكونأنفأرجوإلى،الفهأوحاهوحياأوتيتائذىكانوإنماالبشر،عليه

وغيرهيوسفت!بالفهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)"القيامةيومتابعا

!،-(2)
لمحتيبه.عنمسلمورواه،الليثعن

اضطفعالله!إن:فقالصفوتهخاضتهمنذكرثئم:الفهرحمهالشافعئقال

الشافعىوساق.(33:آدعمرانأالفدين!علىعتزنوءالإبرهيصوءالولؤصاءادم

وأنزل،إبراهيمآلخيرمنصللىجميحيهيمحمدااصطفىثئم:قالأنإلىعليهالكلام

تبعهمنوفضيلة(3فضيلتهبصفة3)صللىسشؤمحمدعلىالفرقانإنزالهقبلكتبه

سجداركعاترلهتمبتنهتمرحمآءانكفارعلىأشدآءمعهزوالذيناللهزسولتحضدمال!:فقال

الؤرلةفىمثهتمذلكدوح!سلااثرمنوجوصههرفىسيماهتماورضونااللهمنفضلايبتغون

.(29:الفتحأ(4)الاية!ثازروشقوأخرجكزثجاقينجيلفىومثل!

ابنفيهتكلموقد،بهأتهمهأنا:7/3501المهذبفىالذهبىوقال.257/6الميزان-ولسان

.وغيرهحبان

به.الليثطريقمن(8491)وأحمدبه.سعيدبنقتيبةعن(7977)الشائىأخرجه(1)

.(132/239)ومسلم،(4981)البخارى(2)

.""بصفته:مفى(3-3)

.4/951الأم(4)
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السيركتاب
الخلقمبتدأباب

محمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7772

الزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالسوسمئيوسفابن

عنبكر،بنبشرحدثناقالا:عثمانبنوسعيدالمرادىسليمانابن

:قالهريرةأبىعن،فروخبناللهعبدعن،عمارأبوحدثنى،الأوزاعى

،الأرضعنهتنشهقمنوأول،القيامةيومآدمبنىسيد))أنا:جم!الهالفهرسولقال

حديثمن"الصحيح"فىمسمأخرجه.(1)((عفضموأوللثافع،وأول

الأوزاعى)2(.

وأبوبرهانابناللهعبدوأبوالروذبارىعلىأبووأخبرنا-ا7773

محمدبنإسماعيلأخبرناقالوا:وغيرهمالقطانالفضلابنالحسين

عن،المزنئمالكبنالقاسمحدثنا،عرفةبنالحسنحدثناالصفار،

ديمأول"أنا:ه!مباللهرلصلقال:قالمالكبنأنسعن،ظفلبنالمختار

ماالقيامةيوميأتىلمنالأنبياءمنإن،القيامةيومتبعاالأنبياءأكثروألا،القيامةيوم

المختار)4(.عنأوجهمنمسلئمأخرجه.(3)((دحاوغيرمصدقمعه

يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7774

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا،الشيبانئ

به.الأوزأعىطريقمن(4673)داودأبوأخرجه(1)

.(2278/3)ملم(2)

فىمندهابنوأخرجه.(11)عرفةابنوجزء،247صوألاعتقاد،5/479الدلائلفىالمصنف(3)

به.عرفةبنالحسنعن(7488)والبزاربه.محمدبنإسماعيلطريقمن(885)الايمان

.(332-961/033)ملم(4)
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السيركتاب
الخلقمبتدأباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(هشيم

هشيم،ثناحد،لزبيعابوأأخبرنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

كح!الفهرسولأناللهعبدبنجابرأخبرنا،الفقيريزيدحدثنا،سيارأخبرنا

لىواحلتشهير،مسينبالرعبنصرت؟قبلىاحديعطهنلمخمشا"أعطيت:قال

أفتىمنرجلفأتماوطهوزا،مسجذاالأرضلىوجعلت،قبلىلأحدتحلولمالغنائم

إلىوبعثتخاصةقومهالىي!عثنبئوكل،الشفاعةوأعطيت،فليصلالضلاةأدركته

يحيىعن"الصحج"/فىمسلمرواه.الزبيعأبىحديثلفظ.(1)"ةفاعالناس5/9

(2)

هشيم.عنسنانبنمحمدعنالبخارئورواه،يحيىابن

حدثنا،العنبرئزكرتاأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ7775

خيثمةعن،الأعمشعن،جريرأخبرنا،إسحاقحدثنا،ال!لامعبدبنمحمد

ثازبىهشطهأخرج!كزخ:بلغفلقا،الفتحسورةالفهعبدعلىرجلقرأ:قال

:قال92أ.:الفتحأاتكفار!بهمليغي!الزراخيغجبءسوقهعكفاشتوىفاشتغل!

دناوقدالررعأنتم:الفهعبدقالثمالكفار،وبأصحابهبالنبىالقهليغيظ

.(3)حصاد

.(011:عمرانالأيةالاللئاس!أخرجتأئةضتر!كنتغ:فتهلأوقال:فعئالشاقال

.(1031،3850،4321)فىتقدم(1)

.(438)والبخارى،(3/521)مسلم(2)

من(13385)شيبةأبىوابن،21/329تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.وصححه2/461الحاكم(3)

خيثهمة.عنطلحةعنالأعمش:شيبةأبىابنوعندبه.الأعمىطريق

-14-



السيركتاب
الخلقمبتدأباب

.(1)قبلهالأنبياءأممدونأمتهمنبكينونتهمففضلهم

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقمهطاهرأبوأخبرنا-17776

معاويةبنحكيمبنبهزأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيم

توفون"إنكم:يقول!اللهرسولسمعت:قالجدهعن،أبيهعن،القشيرئ

.(2)"لجوعزاللهعلىوأكرمهاخيرهاأنتم،و81/95أمة،سبعين

رسله،فترةعندرحمتهفاتحجعلهأنهثناؤهجلأخبرثم:الشافعئقال

ماتقولواأنالرسلمنفترؤعكلكغيينرسولاجآءكئمقداتكئث!يهأفل:فقال

الذى!هو:وقال.،19:المائدةأونذير!مبشيرجإكمفقذنذيرولابسثيرمنماءنا.

إلىبعثهأنهعلىدلماذلكفىوكان.،2:الجمعةأ!منهمرسولاالأيتنفىبعث

نبؤتهبهوختمرحمتهبهفتحوأنه،وأميينالكتابأهلكانوالأنهم؟خلقه

ألئبتن!)3(وضاتوالثهزسولولبهنرجاصلكتممنائحدأبآمحمد؟ن!فا:فقال

.،40:الأحزابأ

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-17777

حدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

،هريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءحدثنا،جعفربنإسماعيل

.4/591الأم(1)

وقالبه.بهزطريقمن(4287)ماجهوابن،(3001)والترمذى،(20029)أحمداخرجه(2)

حسن.:مذىالتر

.4/591الأم(3)
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السيركتاب
الخلقمبتدأباب

ونصرت،(1)الكلامجوامعأعطيت،ب!ستالأنبياءعلى"فضلت:قالطثرالنبئأن

إلىوأرسلتومسجدا،طهوراالأرضلىوجعلت،الغنائملىوأحلتبالزعب،

يوبأبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"النبيونبىوختمكمافة،الخلق

.(3)إسماعيلعنوغيره

العلوىداشدبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-ا7778

بنمحمدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمدأخبرنا،اللهرحمه

سمعت:قالىحيانبنسليمحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،الذهلئيحيى

)ح(كحماللهرسولىقالى:قالىاللهعبدبنجابرسمعت:قالىميناءبنسعيد

بنسليمحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،اللهعبدبنإبراهيموحدثنا:قالى

قالى:قالىاللهعبدبنجابرسمعت:قالىميناءبنسعيدسمعت:قالىحيان

بنى:يزيدوقالىدارا-ابتنىرجلكمثلقبلىالأنبياءومثل"مثلى:طثرالفهرسول

منهاويتعجبونيدخلونهاالناسفجعل،لبنةموضعإلأوأكملهافأحسنهادارا-

الفبنة،تلكموضع"فأنا:!لم!غيحواطارسل!ال."اللبنةهذهموضعلولا:ويقولون

عنسنانبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواهالأنبياء")4(.فختمتخت

عمالى.عنكريبوأبىشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،سليم

.""الكلم:موفى"كذالا،:الأصلفىفوقهكتب(1)

.(4322)فىتقدم(2)

.(523/5)مسلم(3)

به.حيانبنسليهمطريةثمن(8662)والترمذىبه.عفانعن(14888)أحمدأخرجه(4)

به.عفانعنوحدهسيبةبىاابنبكربىأعن(2287/23)ومسلم،آخرهذكردون(3534)البخارى(5)
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الخلقمبتدأبابالسيركتاب

!؟هو:فقالالأديانعلىدينهأظهرأنوقضى:اللهرحمهالشافعئقال

الآية!لهءمهـوألدينعلىلظهرهالحقودينىد!أبرسولهأزسلالذ!ص

علىيظهرهكيفبيانوصفناوقد:قال.(9:والصف،28:والفتح،33:التوبةا

.(1)الموضحهذاغيرفىكلهالدين

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-77791

بنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،يعقوببنمحمد

خبابعن،حازمأبىبنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيلأخبرنا،عون

ألا:فقلناالكعبةظلفىلهبردةمتوسدوهوم!مجاللهرسولإلىشكونا:قال

"والله:قالثموجههمحمارافجلس:قاللنا؟الفهتستنصرألا؟لنااللهتدعو

رأسهعلىالميشار)3(فيوضع(2)الحفرةلهفيحفرالوجلليؤخذقبلكمكانمنإن

ولحمه،عصبهبينماا!برحديدبأمشاطيمشطأو،دييهعنيصرفهما،(4)باثنينفيشق

صنعاءمنمنكمالؤاكبيسيرحتىالأمو،هذاالفه(وليمممن)،دييهعنيصرفهما

تعجلون")6(.ولكنكم،غنمهعلىالذئبأواللهإلايخشىلاحفرموت،إلى

.4/591الأم(1)

.""الحميرة:الأصلحاشيةفى(2)

مغا.والنونبالياءالأصلفىكتبت(3)

"باشتين".:مفى(4)

"وليتمن".:مفى(5)

!!فكأأصضحاخمط!4،13!!د!!دوأبو،(21"57)أحمدوأخرجه.6/315الدلائلفىالمصنف(6)

به.إسماعيلطريقمن(6698)حبانوابن،(5893)الكبرى

-17-
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السيركتاب

.(1)إسماعيلحديثمن""الصحيحفىأخرجاه

والتنزيلالبعثمبتدأباب

6/9

والتنزيلالبعثمبتدأباب

،المقرئعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7785

ابنحدثناعمرو،بنأحمدالطاهرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

نأالزبيربنعروةحذثنى،شهابابنعن،/يونسأخبرك!،وهب

لمجبهيهاللهرسولبهبدئماأؤلكان:قالتأخبرتهلمجمالنبىزوجر!بهاعائشة

فلقمثلجاءتإلارؤيايرىلافكان،النومفىالضالحةالزؤياالوحىمن

وهوفيه-فيتحنثحراء)3(بغاريخلوفكانالخلاء،إليه2حئبثئم،الضبح

يرجعثم،لذلكويتزود،أهلهإلىيرجعأنقبلالعددأولاتالفيالىالتعبد-

الملكفجاءه،حراءغارفىوهوالحقفجئهحتى،بمثلهافتزؤدهخديجةإلى

الجهد،منىبلغحتىفغطنى)4("فأخذنى:قال.(ط!راقبأنا"ما:فقالاقرأ.:فقال

بلغحتىالثانيةفغطنى،ظ81/95فأخذنىبقارىأناما:فقلت.اقرأ:فقالأرسلنىثم

حتىالثالثةفغطنىفأخذنىبقارممثأناما:فقلتاقرأ.:فقالأرسلنىثمالجهد،منى

علقمنافيلننظق!خلقالذىرنكباشص!آقرأ:فقالأرسلنىثمالجهد،منىبلغ

.،ه-ا:العلقأ"!ليلملىمااقيلنن!ع!بالق!عداتذى!الأكرمورئكاقرآ!

.(2681/12)ومسلم،(3612)البخارى(1)

."إالله:مفىبعده(2)

كلها.المواضعمنياتىفيما!حرى".:الاصلحاشيةونى"حرى!،:سنى(3)

.2/133الأنوارمارق.والخنقالفمعلىالثربأواليدوإمساك،مدةالنفىحب!:الغط(4)
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والتنزيلالبعثمبتدأبابالسيركتاب

فقال!:ر!هأخديجةعلىدخلحتى(1)بوادرهترجفلمجواللهرسول!بهافرجع

))أى:لخديجةقال!ثئم،الزوععنهذهبحتىفزملوهزملونى"."زملونى

لهقالت."نفسىعلىخشيت"لقد:قالالخبر،وأخجرها."؟مالى،خديجة

الزحم،لتصلإنكوالفه؟أبداالفه(2)يخزيكلافواللهأبشر،كلا:خديجه

،في!ئفلاوتقرى،المعدوموتكسب،الكلوتحمل،الحديثوتصددتى

نوفلبنورقةبهأتتحتىز!تهاخديجةبهفانطلقت.الحقنوائبعلىوتعين

أبيها،أخىابنخديجةعتمابنوهو-قصىبنالعزىعبدبنأسدابن

منويكتب،العربئالكتابيكتبوكان،الجاهلئةفىتنصرامرأوكان

فقالتعمى-قدكبيراشيخاوكان،يكتبأناللهشاءمابالعربئةالإنجيل

أخى،ابن:نوفلبنورقةقال.أخيكابنمناسمع،عئمأى:خديجةله

الناموسهذا:ورقةلهفقال!،رأىماخبر!الفهرسول!فأخبره؟ترىماذا

حينحياأكونليتنىيا،(3)اعذجفيهاليتنىيا،موسىعلىأنزل!اثذى

لم،نعم:ورقةقال!."؟مه"أومخرجئ:لمجح!الفهرسول!قال!.قومكيخرجك

نصرأأنصركيومكيدركنىوإن،عودىإلأبهجئتبماقطرجليأت

منالبخارىوأخرجه،الطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.4مؤررا

.1/80الأنوارمارق.والعنقالمنكببيناللحمةوهى،بادرةجمع:البوادر(1)

"يحزنك،.:الأصلحاشيةفى(2)

.1/26البارىفغشابا.الإسلامظهورعديكونأنتمنىكأنه،البهانممنالصير:الجذع(3)

عنطرقمن(33)حبانوابن،(3632)والترمذى.بهيون!طريقمن(02252)أحمدأخرجه(4)

به.الزهرى
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السيركتاب

(1)يونسعناخروجه

والتنزيلالبعثمبتدأباب

بنالضمدعبدأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا7781

بكير،بنيحيىحدثنا،الواحدعبدبنعبيدحدثنا،مكرمبنمحمدبنعلى

بنسلمةأباسمعتقالى:شهابابنعن،عقيلعنالفيث،حدثنا

يقولى:لمج!اللهرسولسمعأنهاللهعبدبنجابرأخبرك!:يقولىالزحمنعبد

قبلبصرىفرفعتالسماء،منصوتاسمعتأمشىأنافبينماعنى،الوحى"فتر

،والأرضالسماءبينكرسئعلىقاعدبحراءجاءنىالذىالملكفإذاالسماء،

زفلونى.زفلونى:لهمفقلتأهلىلمحجئت،الأرضإلىهويتحتىفرقامنه2لمحجثثت

وتابك!وربهبزورثبن!فأوررزقز!المذثر!يأصها:وجلعزاطه!أنزل،فزطونى

:قال.الأوثانوالزجز:سلمةأبوقال.،ه-االمدئر:أفأهجز!والرجز!ز!طف

و.تابع")4(.بعدالوحئ)3(حمى"ثثم

أحمدبنبشرلسهلأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا7782

الخسروجردى،هوعقيلبنعلىبنالحسينبنداودحدثناالمهرجاض!،

جذى،عن،أبىحذثنىسعد،بنالقيثبنشعيببنالملكعبدحدثنا

.(4953)والبخارى،(252/160)مسلم(1)

عيدالأبىالحديثغريبينظر.رعبت:وجثثت."فجثت":الاصلحاشةوفى،،"فخشيت:مفى(2)

2/71.

.1/102الأنوأرمارقواشتد.قوى:الوحىحمى(3)

.(13465)فىتقدا(4)



...الناسعلىثمبيخالنبىعلىالفرضمبتدأبابالسيركتاب

الزحمنعبدبنسلمةأباسمعت:قالشهابابنعن،خالدبنعقيلأخبرنى

الوحىفتر3":يقول!كاللهرسولسمعأنهالفهعبدبنجابرأخبرنى:يقول

بنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)بمعناهالحديثفذكر.((فترةعنى

.(2)شعيببنالملكعبدعنمسلمورواهبكير،

حدثنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-ا7783

حدثنا،الحكمبنبشربنالرحمنعبدحدثنا،إملاءالشرقىابنحامدأبو

ل!عنهاعائشةعن،عروةعن،الزهرىعن،إسحاقبنمحمدعن،سفيان

.(1:العلهتأ(3)!*قلخائذىرئكبأشوأقرآمالهالقرانمننزلماأؤلإن:قالت

7/9لقىوما،الناسعلىثمصلىعيؤالنبىعلىالفرضمبتدأ/باب

الاختصاروجهعلىالرسالةتبليغفىقومهأذىمنلمجلحطالنبى

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7784

الأعصثر،عن،أسامةأبوحدثنا،كريبأبوحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا

هذهنزلتلما:قالرصركيهنماعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،مرةبنعمروعن

خرج،(4المخلصينمنهمورهطك4)الاقربين!عشيرلك!وانذزالآية

.2/156،157الدلائلفىالمصنف(11

.(2فى161/6)ومسلم،(41البخارى(21

به.بشربنالرحمنعبدعن53"/42تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.ا2/55الدلائلفىالمصنف(3)

/11المنثورالدرينظر.عباسوابنمرةبنعمروبهاقرأالثعرأءسورةمن412للايةقراءةهذه(4-4)

.شاذةقراءةإنها:وقيل.تلاوتهنسختثمأنزلقراناكانأنهالعبارةهذهظاهر.312،15/732

.8/502والفتح،3/82النووىبشرحمسلمصحيحينظر
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...الناسعلىثمعبتالنبىعلىالفرضمبتدأبابالسيركتاب

هذامن:فقالوا"واصباحاه".:دقفالضفاعلىصعدحتىجممالقهرسول

بنىيمافلالب،بنى"يما:فقالإيىاو!جاف:قالمحمد.:قالوا؟يهتفالذى

تخرجخيلاأنأخبرتكملوأرأيتكم،المطلبعبدبنىيا،منافيعبدبنىيا،فلان

:قالكلذبا.عليكجضورامما:والوامصذقئ؟((.اكنتم،الجبلوأ81/96هذابسفح

ما،لكتبا:لهبأبوفقال:قالشديلإ((.عذابيدىبينكمنذير"فإنى

(1)(ثتوقدلهبأبىيدا)تبت:الايةهذهفنزلت،قامثتم!لهذا؟إلاجمعتنا

يوسفعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)ال!ورةاخرإلىالأعمشقرأكذا

.(3)كريبأبىعنمسلمورواه،أسامةأبىعنموسىابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-أ7785

بنمحمدعنبكير،بنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

ابنعن،نوفلبنالحارثبنالفهعبدسمعمنفحذثنى:قالإسحاق

جمبهم:القهرسولعلىالايةهذهنزلتلقا:قالطالبأبىبنعلىعن،عباس

اثمؤضنين!منائجك)4(لمنجناصكواخفض!الأقربينعشيرتك)وأنذر

رأيتقومىبهابادأتإنأنىإعرفت:جممالفهرسولقال214،1215الشعراء:أ

:503/8الفتحفىحجرابنوقال.526/8المحيطالجرينظرصعرد.بناللهعبدقراءةهى(1)

نقلوقداص.قارئا.لاحاكياقرأهاأنهيظهروالذىالأعم!،عنالفراءنقلفيماالقراءةهذهوليست

مسعود.بناللهعبدعن298/3القرآنمعانىفىالفراءالقراءةهذه

وتقدم.بهمةأساأبىطريقمن(905)مستخرجهفىنعيموابو،(262)مندهفىعوانةأبوأخرجه(2)

.(13236)فى

.(208/355)ومسلم،(4971)البخارى(3)

إتبكا.:الأصلفى(4)
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...الناسعلىنم!لم!النبىعلىالفرضمبتدأبابالسيركتاب

نإإنكمحمد،يا:فقالالسلامعليهجبريلفجاءنىعليها،فصمت،أكرهمامنهم

وإنذارهجمعهمفىقصةذكرثئم.((كترعذبكربكبهأمركماتفعللم

.(1)إياهم

الحمامىابنالمقرئمحمد)2(بنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ7786

حدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثناالنجاد،سلمانبنأحمدحدثناببغداد،

محمدعن،علقمةبنعمروبنمحمدحدثنى،الأنصارىاللهعبدبنمحمد

بذىصولخراللهرسولرأيت:قالالدؤلىعبادبنربيعةعنالمنكدر،ابن

وهورجلووراءه،وجلعزاللهإلىيدعوهممنازلهمفىالناسيتبعالمجاز

هذا؟من:قلت.آبائكموديندينكمعنيغرنكملا،الناسأيهايا:يقول

.(3)بهلأبوعمه:قالوا

يوسفبنمحمدبنوإسحاقالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7787

بنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:ال!وسئ

كثير،أبىبنيحيىحذثنى:قالالأوزاعئسمعت:قالأبىأخبرنى،الوليد

:قالالزبيربنعروةحذثنى،التيمئالحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثنى

-17/166تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(189)إسحاقابنوشرة،2/179الدلائلفىالمصنف(1)

بهالحارثبناللهعبدعنعمروبنالمنهالعنالقاسمبنالغفارعبدعنإسحاقابنطريقمن663

مطولا.

.(520)ترجمتهتقدمتعمر،بناحمدبنعلىوهو،النسخفىكذا(2)

،(961)والمثانىالآحادفىعاصمأبىوابن،(16021)المسندزوائدفىاللهعبداخرجه(3)

به.عمروبنمحمدطريقمن(4584،4585)والطبرانى
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...الناسعلىثميجحالنبىعلىالفرضمبتدأبابالسيركتاب

صنعهشىءبأشذحذثنى:قلت:قالالعاصبنعمروبنالقهعبدسألت

جم!اللهورسولمعيطأبىبنعقبةأقبل:قال.!يكالقهبرسولالمشركون

بكرأبوفأقبلشديدا،خنقافخنقهعنقهفىثوبهفلوى،الكعبةعنديصلى

اللهرقييقولأنرجلا!ألقتلون:فقالعصك!الفهرسولعنفدفعهبمنكبيهفأخذ

"الصحيح"فىالبخارئأخرجه82أ.أغانر:(1)!زلكتممنبالبيتتجاءكموقذ

الأوزاعى)2(.حديثمن

بالكوفة،القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-ا7788

أبىبنحازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،موسىابنهوالفهعبيدأخبرنا،غرزة

لمجح!القهرسولبينما:قالمسعودابنهوالفهعبدعن،ميمونبنعمروعن

قائلقالإذ،ينظرونمجالسهمفىقريش(3)وجمعالكعبةعنديصقىقائم

،فلان(4)لاجزورإلىيقومأئكم؟المرائىهذاإلىتنظرونألا:منهم

وضعهسجدإذاحتىيمهلهثثم،بهفيجىء(وسلاها)ودمهافرثهاإلىفيعمد

بينوضعهلمجوالفهرسولسجدفلضا،بهفجاءأشقاهافانبعث؟كتفيهبين

منبعضعلىبعضهممالحتىوضحكواساجدا،!هلىغمك!النبئوثبت،كتفيه

به.الأوزأعىطرية!من(6908)احمدوأخرجه.2/274الدلائلفىالممنف(1)

.(3678)البهخارى(2)

.""جميع:مفى(3)

"أبى".:مفى(4)

.49/13اللغةتهذيب.الدوابمنالولدلفافة:ىل!لا(5)
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السيركتاب
...الناسعلىثمكيمالنبىعلىالفرضمبتدأباب

8/9حتىتسعىفأقبلت/،جويريةوهىر!هأفاطمةإلىمنطلقفاظلق،الضحك

"اللهم:قالالصلاة!راللهرسولقضىفلما،تسبهمعليهموأقبلت،عنهلقتهأ

ربيعة،بنوبعتبة،هشامبنبعمروعليك"اللهم:سمىثم،ثلاثابقري!ثيى".عليك

بنوعمارة،معيطأبىبنوعقبة،!لخبنوأمة،عتبةبنوالوليد،(اربيعةبناوشيبة

قليبإلىيسحبونبدريومصرعىرأيتهملقدوالفه:اللهعبدقالالوليد((.

فىالبخارىرواه.(2)"لعنةالقليبأصحاب"وأتبع:ه!مجاللهرسولقالثم.بدر

هووأخرجه،(3)موسىبناللهعبيدعنإسحاقبنأحمدعن""الصحيح

.(4)إسحاقأبىعناخروجهمنومسلم

بكرأبوناأصإملاء،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-ا7789

أبووأخبرنا)ح(الهلالطالحسنبنعدئحدثنا،القطانالحسينبنمحمد

أبوحدثناقالا:القاضى،ظ96/81الحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبد

بنمسلمحدثناقالا:مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

بناللهعبدعن،الجريرىسعيدحدثناعبيد،بنالحارثحدثنا،إبراهيم

الايةهذهنزلتحتىيحرسلمجمالنبئكان:قالتز!هنهاعائشةعن،شمقيق

واللهرسالتةبفغتفاتفعلئزوإنرئكمنإليفائزلمابفخالرسول!يأيها

:م.)1-ا(لي!فى

وابن،(603)والنساثى.بهإسرانيلطريقمن(3723)أحمدوأخرجه.3/82الدلائلفىالمصنف(2)

ومختصزا.مطولابهإسحاقأبىطريقمن(6570)حبانوابن،(785)خزيمة

.(025)الخارى(3)

.(091-1794/107)ومسلم،(240،2934)الخارى(4)
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السيركتاب
...الناسعلىثمبمحعحالنبىعلىالفرضمبتدأباب

"يا:فقالالقتةمنرأسه!النبئفأخرج.(67:الماندةأوه!!سالامنيغصمث

"أيها:لهمفقال:الهلالىروايةوفى."اللهعصمنىفقدانصرفوا،الناسأيها

.(1)(1لسلناا

إليك.أنزلماتبقغ)2(حتىيقتلوكأنقتلهممنيعصمك:الثتافعئقال

اتممثركينعنوأغرضتؤمربما!فاضدععليهفنزل،قومبهفاستهزأ،بهمرأمافبقغ

.(94،95الحجر:أائمستهؤين!)3(كفتنكإنا!

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا7790

رزين،بنالقهعبدبنعمرحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

فىر!يهماعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،إياسبنجعفرعن،سفيانحدثنا

بنالوليدالمستهزئون:قالاتسمتهؤين!كفتنك!إنا:وجلعرالفهقول

زمعة(4)وبأالمطلببنوالأسود،الرهرئيغوثعبدبنوالأسود،المغيرة

بنوالعاص،ال!همئعيطلبنوالحارث،العرىعبدبنأسدبنىمن

الوليدفأراه،لمج!الفهرسول(إليهشكاهم)ال!لامعليهجبريلفأتاه،وائل

:قال.((؟صنعت"ما:فقالأبجله)6(،إلىجبريلفأومأالمغيرةابنعمروأبا

طريقمن(4630)والترمذى.بهمرزوقبنإبراهيمعن(6615)تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(1)

غريب.حديث:الترمذىوقالبه.إبراهيمبنمسلم

"تبلغهمأ.:مفى(2)

.4/160الأم(3)

.3/091الاستهيحابوينظروأبو،.9:مفى(4)

إلىإ.)شكاهم:موفى،!إليه"فكاهم:8صفى(ه-5)

النهاية-.واللحمالعصببينفيماالرجلفىغليظعرقهو:وقيلالذراعباطنفىعرق:الأبجل(6)
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السيركتاب
...الناسعلىثمك!فهالنبىعلىالفرضمبتدأباب

"ما:فقال!،عينيهإلىجبريلفأومأ،المطلببنالأسودأراهثئم.كفيته

إلىفأومأ،الرهرىيغوثعبدبنالأسودأراه)اثم.كفيته:قال."؟صنعت

السهمئ،عيطلبنالحارثأراهثئم.كفيته:قال!.((؟منعت"ما:فقال!،رأسه

وائلبنالعاصبهومر.(اكفيته:قال!"؟صنعت"ما:فقال!،رأسهإلىفأومأ

المغيرةبنالوليدفأما.كفيته:قال!.((؟تعشم"ما:فقال!،أخمصهإلىفأومأ

وأقافقطعها،أبجلهفأصاب،لهنبلا(2يريشوهوخزاعةمنبرجلممر

منومنهمهكذا.عمى:يقول!منفمنهمفعمى،المطلببنالأسود

قتلت.قدعنى؟تدفعونألابنئيا:يقول!فجعلسمرةتحتنزل!:يقول!

قدعنى؟تمنعونألابنئيا:يقول!وجعل3).شيئانرىما:يقولونفجعلوا

.(3شيئانرىما:يقولونفجعلواعينى.فىبالشوكأطعنذاهوها،هلكت

الزهرئيغوثعبدبنالأسودوأما،عيناهعميتحتىكذلكيزل!فلم

الماءفأخدهعيطلبنالحارثوأمامنها،فماتقروحرأسهفىفخرج

بنالعاصوأمامنها،فمات،فيهمنخرؤهخرجحتىبطنهفىالأصفر

منهاامتلأتحتىشبرقة)4(رأسهفىدخلإذيوماكذلكهوفبينماوائل

.(ل!)ب57/28العروسوتا!،240-ا/

.م:فىلي!(ا-1)

.(شى)ر23"/17التاج.عليهوركبهالريث!عليهالزق:يريشهالسهمراش(2)

.م:فىلي!(3-3)

.2/044والنهاية،6/460المحكمشوك.لهالهركاظفارورقهحجازىنبت:الثرق(4)
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السيركتاب
...الناسعلىثمكتالنبىعلىالفرضمبتدأباب

علىبهفربضحمار،علىالطائفإلىفركب:غيرهوقالمنها.فمات

.افقتلتهشوكهقدمهأخمصفىفدخلت،شبرقة

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7791

بنالرحمنعبدحدثنا،الأصبهانئسليمانبنهارونحدثنا،يعقوب

السلمى،الحكمأبىعمرانعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانحدثنا،مهدى

الصفالنايجعلأنربكادع:جتللنبىقريحث!قالت:قاللتيعبالسابنعن

عليهجبريلفأتاهفدعا،نعم.:قالوا"أتفعلون؟((.:قالبك.ونؤمنذهبا

ذكسبا،الصفاأصبحشئتإن:ويقولال!لامعليكيقرأاللهإن:فقالالسلام

فتحتشئتوإن،العالمينمنأحداأعذبهلاعذاباعذبتهذلكبعدكفرفمن

.(3)"والرحمةالتوبة(2)باب"بل:قال.والرحمةالتوبةبابلهم

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7792

بنعيسىعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

أؤلواصبرمما!فاضبر:العاليهأبىعن،أض!بنالزبيععن،التميمىاللهعبد

نأصهلىمجيي!اللهرسولمرأ،وإبراهيموهودنوح.(35:الاحقافأ!الرسلمناتعرير

!إن:نوخقال،رابعهمع!ح!الفهورسولثلاثةفكانوا،هؤلاءصبركمايصبر

بنسمانطرية!من(4986)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.318-2/316الدلائلفىالمصنف(1)

قوى.إسناده:3508/7الذهبىوقالنجحوه.بهحسين

."بر"يا:مفى(2)

مهدىبنالرحمنعبدعن(2166)أحمدوأخرجه.وصححه1/53،2/314،4/024الحاكم(3)
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بالهجرةالإذنبابالسيركتاب

لهمفأظهر،،71أيون!:آخرهاإلى!اللهئايتوتذبهيرىمقاىعلتكوكبو؟ن

بسوء!ءالهتنابغضاغترلكإلانقول!إنقالوا:حينهودوقال،المفارقة

(1؟شامالوأأقذ:إبواهيموقال،المفارقةلهمفأظهر(و97/81،(54أهود:الآية

المفارقة،لهمفأظهر،،4:الممتحنةأالآيةاخرإلىإئرهير!فىحسنةأشمؤلكتم

غافر:،11:56!نعامو!*اللهدون!نتذعونالذلىأغبدأن/نهيتإق!:محمدوقال

لهمفأظهر،المشركينعلىيقرؤهاالكعبةعندجمم!هاللهرسولفقام.،66

(2)المفارقة

بالهجرةالإذنبافي

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبونا-ا7793

ابنعنبكير،بنيونمسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبىعن،الزهرىحدثنى،إسحاق

مكة،عليناضاقتلما:قالتأنها!النبىزوجا!زسلمةأمعن،هشام

فىوالفتنةالبلاءمنيصيبهمماورأوا،وفتنوالمجماللهرسولأصحابوأوذى

!والله3رسولوكان،عنهمذلك(3)دفعيستطيعلاجمم!هاللهرسولوأن،دينهم

فقال،أصحابهينالممايكرهمماشىءإليهيصللا،وعفهقومهمنمنعةفى

ببلادهفالحقوا،عندهأحديظلملاملكاالحبشةبأرض"إن:ه!مجاللهرسوللهم

كان"."لقد:النسخفى(ا-1)

بكير(.بنيون!زيادات-ا65)إسحاقابنسيرة(2)

"رذ".:الأصلحاشيةفى(3)
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السيركتاب
بالهجرةالإذنباب

حتىأرسالا)1(إليهافخرجناليه".أنتممماومخرجمافرجمالكماللهيجعلحثى

منهنخشولم،دينناعلىأمنا،جارخيرإلىداربخيرفنزلنا،(2)اهباجتمعنا

.(3)بطولهالحديثوذكرظلما.

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا7794

يونس،بنأحمدحدثنا،الأسفاطئالفضلبنالعباسحدثنا،الصفارعبيد

الربيرأبىعق،عثمانبنالفهعبدحدثنا،الرحمنعبدبنداودحدثنا

لبث!رالقهرسولأنحذثهالفهعبدبنجابرأنحذثهأنهمسلبمبنمحمد

ومنازلهم،وعكاظبمجنةالمواسمفىمنازلهمفىالحاقييتبعسنينعشر

أحدايجدفلم."؟الجثةولهرئىرسالاتأبفغحتىوينصرنىيؤوينى"من:بمنى

فيأييه،واليمن(مضر)من(4)ضاحيةليدخلالزجلإنحتى،وينصرهيؤويه

رحالهمبينيمشى.يصيبكلاقريشفتىاحذر:فيقولونرحمهذوأوقومه

،يثربمناللهيبعثنا)6(حتى،بأصابعهمإليهيشيرون،الفهإلىيدعوهم

فيسلمون،أهلهإلىفينقلب،القرانويقرئهبهفيؤمنمناالزجلفيأتيه

.1/299الأنوارمارق.أخرىبعدطانفةأفواخا:أرسالا(1)

.م:نىلي!(2)

طريقمن(0174)أحمدوأخرجه.(282)إسحاقوابن،بعدهاوما2/130الدلائلنىالمصنف(3)

به.إسحاقابن

لا.صاحبه9:مفى(4)

مصرأ.ا:م،سنى(5)

.!أيبعث:8ص،مفى(6)



بالهجرةالإذنبابالسيركتاب

يظهرونالمسلمينمنرهطفيهاإلايثربدورمنداريبقلمحتى،بإسلامه

متىحتى:فقلنامنارجلاسبعينواجتمعنافأتمرنا،اللهيبعثنا)1(ثتم،الاسلام

فرحلنا-(3)ويخاف:قال!أو-(2)!لاخيومكةجبال!فىيطردلمجوالقهرسول!

رجلمنفيهفاجتمعنا،العقبةشعبفوعدنا،الموسمعليهقدمناحتى

قال!:؟نبايعكعلاماللهرسول!يا:فقلناعندهفيهتوافيناحتى،ورجلين

واليسر،العسرفىالنفقةوعلى،والكسلالنشاطفىوالطاعةالسمععلى"تبايعونى

لومةاللهفىيأخذكملااللهفىتقولواوأنالمنكر،عنوالئهىبالمعروفالأمروعلى

أنفسكممنهتمنعونمماوتمنعونى،يثربعليكمقدمتإنتنصرونىأنوعلى،لائبم

-ةزراربنأسعدبيدهفأخذ.نبايعك:فقلنا."الجنةولكم،وأبناءكموأزواجكم

ليهإنضربلمناإ،يثربأهليارويدا:فقال!أنا-لاإرجلاال!بعينأصغروهو

العربمفارقةاليومإخراجهوإن،اللهرسول!أنهنعلمونحنإلاالمطىأكباد

عضقعلىتصبرونقومأنتمما!ف؟السيوفمك!فعتوأن،خياركموقتل،كافة

وإما،الفهعلىوأجركمفخذوهكافةالعربومفارقةخياركموقتلال!يوف

عناأخر:فقالوا.اللهعندلكمأعذرفهو،فذروهخيفةأنفسكممنفونتخاأنتم

رجلاإليهفقمنانستقيلها.ولاالبيعةهذهنذرلافوالفه،زرارةبنأسعديايدك

.(4)الجنةذلكعلىويعطيناشرطهعلينايأخذرجلا،

."م:!يبعثىف(1)

.28/450التاجينظر.إليهالنهمةوجهوتخيلا:تخييلاعليهيخل(2)

نخاف!.9:م،سفى(3)

=وقال.(16634)فىوتقدم.به)العطار(الرحمنعبدبنداودطريقمن(14457)أحمدأخرجه(4)
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السيركتاب
بالهجرةالإذنباب

بنمحمدبنالفهعبدأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-ا7795

جرير،حدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،موسى

كان:قالل!نهاعباسابنعن،(اأبيهعن1)،ظبيانأبىبنقابوسعن

صدقمذضلأدصقنىرث!وقل:عليهوأنزلبالهجرةمرفأ،بمكةلمخحروالفهرسول

.،80ا!سراء:أنصيرا!)2(سلطنائدنل!منلىواخعلصذقنحرجوأخرتجنى

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-ا7796

بنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربن،ظ97/81اللهعبدأخبرناببغداد،

،عروةعن،الرهرىعن،جدىحدثنا،منيعأبىبنالحخاجحدثنا،سفيان

للمسلمين:-بمكةيومئذوهوكجرو-القهرسولقال:قالتز!نهاعائشةعن

الحزتان.وهما.لابتين"بيننخلذاتسئخةأريت،هجرتكمدار3أريت"قد

إلىورجع،لمجيه!الفهرسولذلكذكرحينالمدينةقبلهاجرمنفهاجر

أبو/وتجفز،المسلمينمنالحبشةأرضإلىهاجركانمنبعضالمدينة10/9

."ىليؤذنأنأرجوفإنى؟رسلك"على:جم!القهرسوللهفقال،مهاجزابكر

بكرأبوفحبس"نعم".:قالوأمى؟أنتبأبىذلكوترجو:بكرأبوفقال

أربعةرم!لاورقعندهراحلتينوعلف،لصحابتهكتالفهرسولعلىنفسه

الحاكم.صححهجيدسنده:7/3510-الذهبى

.م:فىلي!(ا-1)

والترمذى،(1948)أحمدوأخرجه.وصححه3/3والحاكم.516/2الدلانلفىالمصنف(2)

صحيح.حن:الترمذىوتال.بهجريرطريقمن(3139)

"رأيت".:الأصلعداالنسخفى(3)
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لة4-رتت-ةألننلينئ!ل!
بخقطلا!اباب

ويون!عقيلحديثحال!ن.*!3-؟اك!:البخارجمأ!فخ!إ،)الم!أخرجه.(1)رهشأ

!!؟،9!عأ!!ح!اس*!-روأ،صفطأ!وأيمإحخ!و!ر-آحي%!؟ا.(2)الزهرى؟لمعن
939----!لأط!!شبز-!ءأ-!.!!م!!كط!ممح!ع"ط .لا-.؟ـه

إنجمير!ناى،ببهغدادا،لمطا!دنالم!بنلي!(!بإإلجبلميأيخبؤنل:/أ!لوا7فيلمافي!أأ79!كرللأ

فتهثباممعبنا!وبي!أجوجيدلفبابيفبا--،يلار"بجموتجهبمابجرثنإ+جعفني!نن!!فباتنإلالم

قيأ!هشبعب!ض:*!هدءنجناء!لفق!ليمز!!!ىي!جم!م!ممج-رر!عووأي!هيل!ا"لسا!لملوا!-!مك

ص!،عطء*صءقا-)أنم!أ*نمأ
ميثل!ناغدكفهدممتيجمالةزوأوبغ:غالبراءقىايقولطشممجمنم!ك!3ليكأاو!يجمبجاك!ع!د؟

!33ءع!!!*وص!اللهالحله1،ل*اأبهمحا

و!كا!صيقرئا6ايبئ،،أ؟ط!مبهبو!بر!عمحر-و3سميجبج!!إ-ص-ر!+رر+رل!ا.نل!اب

!!!بق-قي%لجطادلمحفأع!جاءت6في!ؤبهمغ!ثلي!،سسرىث!بلإ!بثج+جمابرو!همار!يققأفي،إ

!مح!فكهاابله1ج!!ث!م!وش!ه!لي،!تخع!هااللىلمىبعملىأصمحال!ا-فب!يعب!!ء!ظأق!شمج
*+ءه-5ثيأط*"وسءعلمديرحما

لصمهيابئادم3!!-اهـأ--إحت!!لم!!ووبهلمجمماقاليلمحوجموإليت!ئئأثي.!مئاأل!!يهو!:آل

.قا!ال!!9.ا!!هب!!!للميق!ءا!وإالمل!!لثوبس!ءاخؤصيفلمو(دلور!ا!أ!ك!ممج!د!

!ثلهاأ-لمتو-،!ي!!ا:أالاحدفيرلمالإس!!ور-؟!تبه!اسرتوئبن!جت!لرتيفه!ررحت!بىرفصاكض!إأيلإلمهلإ

فئ%،صأ-تللؤامم!)6بنءإألصهجسغ"!ثق!إامصىفح!-ئ!احبملا!اول!!مهئم!:%ي!!قئ

-أ().-!3*آلألقط!س1/تول.عص!لح!ه.-يى

اجللىمحزيالةاوا(ر،4!-شوئرلول!ود!للإورع2واخرجهههمم!حمد.45872،459،!دلافيالفصنف1)

رآءط!عأإي!مخ!!لظفمقهبطى!فا!ثهنل(وث8نوللأ،يلأجةثب!ههمأشوابرشلالق8الماءكلهالهم!ما

.(2297)البخارى(2)

"وبينهم".:مفى(3)

بر،)اصإ+ل!س:قتخ،اأ!مك.ع!خعه!قاهـلهـضنا11لم8!."لطرائقا":م،سفى(4)

.هب!!بفنشامبماحمنمطز!3ولروة6-!ئب!كملئرليت!مماال!ط!ق!أ)!لهه،ثمعهنجهق!حضدإق!!ه!!الاليا+لى(5)

(+)*مم!لبهرإ-لا!قي:،لب!!يما!ك!دتجعلههسحورنجا!كلولمح!أ!ريهىمن!1(238أل.،6281)حبانوابن

كلا؟)دأ*ر8:(أأئلله)أ..(4293)لبخارىا(6)

(8311الكبيرالسش)



السيركتاب

بالقتالالإذنمبمدأباب

بالقتالاكمذنمبتدأباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7798

بنالحكماليمانأبوحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

نأالزبيربنعروةحذثنى،الرهرئعن،حمزةأبىبنشعيبأخبرنا،نافع

قطيفةعلىإكاف)1(علىحمارعلىركبجم!النبئأنأخبرهزيدبنأسامة

الحارثبنىفىعبادةبنسعديعود،وراءهزيدبنأسامةوأردففدكية)2(،

ابنأبىبنالقهعبدفيهبمجلبرمزحتىفسار،بدروقعةقبلالخزرجابن

منرجالالمجلسفىفإذا،أبىبنالفهعبديسلمأنقبلوذلك،سلول

بنالفهعبدالمسلمينوفىواليهود،الأوثانوعبدةوالمشركينالمسلمين

ثتم،بردائهأنفهأبىابنخفرالذائة)3(عجاجةالمجلسغشيتفلقا،رواحة

عرالفهإلىفدعاهمفنزل،وقفثئمجمزالنبئفسفمعلينا.تغتروالا:قال

،المرءأئها:سلولابنأبىبناللهعبدفقال:قال.القرآنعليهموقرأوجل

إلىارجعمجلسنا،فىبهتؤذينافلاحقا،كانإنتقولمماأحسنلاإنه

يابلى:رواحةبنالفهعبدفقال.عليهفاقصصجاءكفمن،(4)رحلك

المسلمونفاستحتذلك.ث!حنفإتامجالسنا؟فىبهفاغشنا،الفهرسول

.1/84الفقهاءلغةمعجمالحمار.برذعة:الإكاف(1)

.238/4البلدانمعجم.ثلاثةأويومانالمدينةوبينببنهاقرية،فدكإلىمنسوبة:فدكية(2)

.2/67الأنوارثارقحوافرها.تثيرهالذىغبارها:الدابةعجاجة(3)

ااهلك".:8صفى(4)
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السيركتاب
بالضالالإذنمبتدأباب

يخفضهملمجمالنبئيزلفلميتثاورون)1(،كادواحتى،واليهودوالمشركون

،عبادةبنسعدعلىدخلحتىفسار،دابتهلمجؤالنبئركبثئم،سكتواحتى

بناللهعبديريدحبماب؟أبوظلماتسمعألمسد،"أيالمجير:النبئلهفقال

عنهاعف،اللهرسوليا:عبادةبنسعدفقالوكذا".كذاقال،أبى

عليكأنزلاثذىبالحقاللهجاءلقد،الكتاب(2)أنزلفوالذى،واصفح

اللهردفلمافيعضبوه)4(،يتوجوهأنعلى(3)البحيرةهذهأهلاصطلحولقد

عنهفعفا.رأيتمابهفعلفذلك،()بذلكشرقأعطاكالذىبالحقذلك

اللهمرهمأكماالكتابوأهلالمشركينعنيعفونوأصحابهوكان،لمجزالنبئ

أئذينمن!ولاتشمعى:وجلعراللهتال،الأذىعلىويصبرون،وجلعز

تضبروألهانكيرأأذفأشركوأائذجمتومنتئل!غمنأتكنبأوتوأ

!وذ:اللهوقال،و98/81،،186:عمرانآلأالأمور!صعررمقلثذفانوتتقوأ

عندمنحسهاكفاراءايمتكتمبعدمنمايرذونكملؤاتكنتأهلت!ثلإ

عكأللهإنبأضمهألئهيآقحتئوأضفحوافأعفوأاتحولهملبينمابغدئنماأنفسهر

بهاللهأمرماالعفوفىيتأوللمجج!النبئوكان،،109:ا!رةأقدير!لثئءصل

الصحيحينفىماغريبتفشرماجرة،أوبقتالبعضإلىبعضهميثورأنقاربأى:يتثاورون(1)

1/831.

إعليكا.:7/3511والمهذب،سفىبعده(2)

.1/79الأنوارمارقالجار.القرىتسمىوالعرب،المدينةيعنى:البجرة(3)

.1/159للخطابىالحديثغريبيسودوه.:يعصبوه(4)

.1/80الفائق.حلقهقىاعترضفكانه،عليهوالمبرإصاغتهعلىيقدرلم:بذلكشرق(5)
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بلبأطتبهر!إلفنيما
المحنفاب!مبتدأباب

عثظإيدعصق!يأ!!بلهطق!ت!ءإود!)1!لن!ميىاثيهلقز!!ة(لمجقللمي!فلفب

دقت!أت!اذ!ئمك*-."؟*/اأ!طؤ!!حمتيفليك!آ!قررسثرعلعمقيايا!حىتخغ

إلطط!غ(فئزجتأ!ملحا!(دئيهئاه!دثرويماايلوفيرلكه!ؤعلفبما!قوتلف!ا(أا!صل

أ!خئد!،)المزفالدئ!ل!ن)!يلالوأطعفرنمثطلجدمغ:5!فولمجارا(أليد!ا!ئبع!ه

لو!ك!لنلالط!!بث!لمآ!ترحيفلىالع!ق!لبومفل!آ3!ل!حماأ!بنآلألأ!ثليلتى

اوو!كقع!لو!ثاءسن!أأبو!حسم!!س!نر%!ن+ا(!يئى!دفئأ!الوكلف

سئئطاللالبطيري!إل%!ظ!ك!ثف!أ(اعق.ي!لىهـاجمق!!لىلح!لالأزدنهقح!،9/11

!!!ي!ىلاطكيأ!صىكاط!3!!ك!عه!عا!ثا!م!!لعتل!لمنملأزيب!لااتن

تدكنوددلا!!د!دأكنيهم!ليالمحر!و!!ق!فطل!لأا:إلج!فى!لا!يءكختأ

أوك!ن!رط!دلألح!%!نماظلآخوإثخلظ!ات!دأ!!لف!ا-

!تىلىك!ل!أورووف!*:ا!هدنأ!!إأ!لطىبرأ6لم(أ"لحزلورر!!لرمجتمعل!!عب!لتقا

ث!شلاولةآآدعهـ!أ!آا!عالأح،خيئا!إلا(كهلااز!هنه!ى!ؤءا.قسعيص

!هدممقابنال!ورفيلننرركه!ب"حمفأ"إلأ!هالم-ه!خ!ز!لارةا-بوأ-!جمحتمكلهأ-!خأ!ح!اتإهآ!!يد

رل!؟دلأ!حلجة(ا:-ءحتلبالم./أدثنال!ائبثم!لجحفت

!.أالهم:مفى(1)

فىصل!يينفىيكمدماغريبتفسير.وتغييرهإزالتهفىطمعفلااستمر:ترجه(2)

(/)لثعع!-أن:أ3ك.بعأ"!،!ااالمهثثعيتقلمجبؤ!مي!ىجإفى!هثضي!3ـهي-!عمدئب!محر

./781/

.(4566،6207)البخارى(4)

(2)ءط!نطدلاراعبلحيما71//د6:7"ايكلر؟/1798)ومسلم،(5663،4625)البخارى(5)

(7)ا!يحباة:لضا!دماقب/اعولبت!ح!!آ!!لالجا.ع!لعتائبما،لام!//9نرلملمطاروض!ينظر(6)

!ثا)و!بككل!نه5ل!طمانحمطا!ب،ء!ؤأ(هـ*لم!الن!ثىيلعماا"9!!حمكأخرجهوأ.وصححه2/66كملحاا(7)

(5)ث!طفيلئأ:يما!طعب!ر.رهي!وا!!فييوهز!اقيوو!زرر!ت!!قالهلأ1،،\!ان

-+كاى



دب!ل*لس،ر!ل!أس!ككا!ل.صتلإل!ا
اطيعثقكيوقتى.عنالعفونسخفىجاءماباب

لونره!تغلمحإالمح!كما!م!!مالللا!لىإ!لمأألنئئ!!!ز!جناوواف!قيا.ا!اكسلمأ

أمح!،رلى!!نأومبن!يل!ا!ااال!مفي!ههطت!بىو!،كيتدواللألآ!!موو!ب!!طقطم!كن-؟!ص

النئهفك!أتوالهوأصحاباعوفبنالرحمنعبدأن،عباسابنعن،عكرمة

:لاقف!!ف-وأجمالماورلىمنمالحعصبه!،نجى!سمرر!و!ص!ووال!نة!ثقيمثلأ؟!نئنفمم!؟!لمثهـملإآ

:!اهـلقثماال!أمزهر!صلإينؤ!هـتئ!هلص!-!(!آبالعفووءي!ف!اق!تلو!!!إاأ!ا)

!الؤأصأل!الالأها!لآ!!و!لأح!احدأ!كيلىيلبهغام!لرئ!ليإل!%:و؟!أ!لمخا7ا،أ*فيهفؤ

لمأأفي!ر!-ل!%ا(ؤيهذ!ظ!ا!د!بقمم!طائ!ه!إظأ+يمئهمور!يملئ!ماتففادلمج!خأ

ضي!ا!اأ*.***.*ص:-**.*-!اأؤ!لأاه!بهىاللظوء*!صف!فأ!ح؟!؟بئآس!ة-أط

ا!رإثن!الأ!ب!حلداقبايضئؤابرلؤا!نئ!يغ!؟!ماوتخ!نئ-ث

*!""،!*؟حه-*فى-،*ءأآ*5!أ-*!خجي*11

ؤخلعلإع!؟وفنر!عه!بيم)أ،!م!ض!اخمفهصتطبقؤدكهه!ذحم!منابم!لقأدبيلى-الشلأثثثي!لمحالطهـهـ-

!ث!":!*يههع!ه!ماع!صبههاقفجالآنفالابف!3!خعسفل!9س!اأااثسمكلإلبقرألثيص!-أليآلا!*فئنةلكونلا

لحسنابؤانا7خبراجمالزاكى-ق!خسبىولل!اأا!جارممبر!مبؤأخبريبماص!ىلأ""لأ.أينأ
لأ.تش!خ!رورلتسل!ض!لس؟

حدثتا!عبدل!نفلقحاشغبدلتطحدطمجبههعمماطلالىالعابنغحدوتم!،ءبنمحمدبنخمد

لمار!كول!مصفىع!آسبنلمحقآقإلاغبق!صهطلخةاعل!للابنبنح!ضالحلحسدغ!لمح!ك!معإؤ!ا!عن!حتهحع

اليركهـلأ!قتلو3أئهطتقؤو!د(ا(لمردتوب!؟كمثر-ك!طد!إحئم!بئنجؤجذدموهود!طقئلاوأأ!فالبإتمؤ!له

بهغالجف!أ؟هذ!غسنف!سي!ةأ!(عق!لابؤرر؟أعأباي!الأمخ!ص6إ!واألبم0)يريهنولض

-ا:ما!4؟(ليأ!لادظ...ه!.

ندعلي!ل!رمخفن2!إغ/6ق"يه!!ح!آدنربجميم7مد!ئىالنساوأخرجه.وصححه66،67بر2كمالحا(1)
+!ءهـمسدطأاا"برات053احا.!هأ!إطي!للالهـنهى*273راث.بجما!5-جسحتجيما!\،ر!برر

لم،9لم7؟،!21لم3إ28أ)ل!اىئام!نثتيحيجص!سي!ى!)اي!ببا/نم!دداإوضج!إ:بهسميبىببنالحسنأ-
"7د!.،2.!لاالنهئىا.طمبكهأفىةدعب!مم6!1

طب!!ملشبما!حالىيى؟!مهحا*إحدتخه.4/161الأم(3)

%لم



السيركتاب
...المشركينعنالعفونسخفىجاءماباب

التوبة:أ!وعلئهغواغلطوألمتفقينائحفارجفدألتبئ!يأيها:وقوله.المشركين

الرفقوأذهب،بالفسانوالمنافقين،في!لابالكفاربجهادالفهفامره،73

(1)و

عنهم.

اتمشركين!عن!وأغرض:قوله:قالعباسابنعنالإسنادوبهذا

عليهملست:يقول،،22:الغائةأبمصثطر!علئهص!لسئت:و،،106:الأنعامأ

النغابن:أوتقحفصأ!تغفوأن!!،،13:الماندةأوأضفخ!غنهتم!فاغفبجتار،

ءامنوأئفذين!قل،،109:البقرةأبأضهء!وأللهيأقحتئوأضفحوأ!فأعفوأ،،14

الفهمرأ،القرآنفىهذاونحو.،14:الجاثيةأ!اللهأتاميرتجونلالفذيفيغفروأ

حتثاتممثركين!فاقنلوأ:قولهكقهذلكنسخوانه،المشركينعنبالعفو

إلىالأخر!باتيؤمىولابألفهيؤمنوتلاالذلى!قتلوأ:وقولهوجدتموهر!ه

.(2)المشركينعنالعفوهذافنسخصخغروت!!وهئم:قوله

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدابوأخبرنا-ا7802

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عثمانعن،الفزارئهوإسحاقأبىعن،عمروبنمعاويةحدثنا،إسحاق

توئؤأ!نات:وجلعرالفهقال:قالعباسابنعن،ابيهعنعطاء،ابن

(10301،40301،60301)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،11/566تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

.!...النبىأيهاياأ:قولهعلىمقتصرينصالحبناللهعبدطريقمن

،2/424تفسيرهفىجريربنوا،272صناسخهفىعبيدأبووأخرجه.2/582الدلائلفىالمصنف(2)

طريقمن05.صناسخهفىوالنحاس،(0891)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،9/479،24/134

ومختصزا.مطرلابهصالحبناللهعبد
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السيركتاب
...المشركينعنالعفونسخفىجاءماباب

الذينإلا!لضيراولاولامنهغشخذوأولاوجدئموهئمحيثوافتلوهزفخذوهخ

!ولا:وقال!:قال!.،89،90النساء:أالايةئيثقى!وبئنهمبتنكغقؤمإكيصلون

(8:الممتحنةأالايةديزكم!ئنيخرجوكوولضالذينفىيمئلوكتملتمائذينعناللهينقئكلا

منعهدضمائذينإلىءورسولهاللهئنة!برااللهفأنزل!الاياتهؤلاءنسخثئم

حئثالمشركينفاقنلواأطر!الأشهرأفسلخ!فإذا:قولهإلىاتمشركين!

!ماكافةاتصثركين!ولتلو(وأنزل!(ظ98/81،،5:التوبةأوجدتموهو!

الأنفال:أالا*!فاتجنحلشمفمنجوأ!وإن:قال!.،36:التوبةأ!افةخمى!لمجعلونكم

الأخربالؤرولابأدلهيؤموتلاالذ!ت!قتلو(الايةهذهذلكنسخثئم،61

.(1)!ورسولهألئهحز!ماصزمونولا

حدثنا،ببغدادالعطارمحمدبنالعزيزعبدالقاسمأبوأخبرنا-أ0378

الزقاشئ،محمدبنالملكعبدحدثنا،الذفاقأحمدبنعثمانعمروأبو

عنيحذثأبىسمعت:قال!سليمانبنالمعتمرحدثناأبى،حدثنا

لمجؤالفهرسول!بعث:قال!الفهعبدبنجندبعن،ال!ؤارأبىعن،مىأحضرا

صبابةبكىليتوخهانطلقفلفا:قال!.الحارثبنعبيدةعليهمواستعملرهطا

9/12بنالفهعبد:لهيقالربمكانهصئالفهرسول!فبعث/!ز،الفهرسول!إلى

تكرهن"لا:وقال،وكذاكذابمكانلاإيقرأهلاأمرهوأ،بائلىوكتب.جمط

الكتابقرأالموضعذلكصارفلفا."معلثالمسيرعلىأصحابكمنأحذا

،(57561،9121تفسيرهفىحاتمأبىوابن،277،281،282صناسخهفىعيدأبوأخرجه(11

به.عطاءبنعثمانطريقمن540صناسخهفىوالتحاس
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ابب8ذ*ن!نلا--لحن)إ!غعت!للممثممر!كي.
إل!مفموكيق-.عنالعفونسخفىجاءماباب

؟!أضثعنئيهقنقخلألمئذجم!حخر!ز!إلهض،آلو!ن!هل!عإضلللأ؟إ!طمااتجب!سيهعاسئهأضوآشتوجعوبز

!رعبهدال!لل!يأ*!يثتىررثبهببن3!،!هيماى!اا-للمففزبقلمقلقوا!،لقخسهنغغقه!!ضحع

فيربهحهه.!؟فيف!ئجبعمسهو/فىبيهر!!لحيالهيمثانمكطيلأيهؤح!؟16مققجعم!الىتممإلآ!لإآ،*خفمالى

أ!ننكأكنتفتقةوا!لف!!خ!لإفيذ!!جميت!قل-ف%آلات!رركم!!ث!لإلمحق!ق!!*

!زلأ*يخ!ل!ئماصبالحمؤكانوإغأ!الختيمالننقيرئمنجقياثهقئئ!أل!!ي!ق!خقلأا7ا؟!لإ*لمج!سظخللقتى

اثه!ثلثل!ص!شلهـيلافينجة\وبخهلىوأ!صرأ(غتلل!رو،"ات!ل!الالذهمئ!مجمئ!:فغفئتأيل!

تي-!ت!ث،؟-تلحغ*!.(!يض؟-5بم2مل6*؟:ةإنج!وا!(ؤ!نئ!يه!فؤازرشنهال!يح!صنما!مايؤلوفا،

،/عللهقزابتئ!أظئماكلب!3تمن!!!ب!نغئو*غئع!د؟،خبرنآ!وهلىفيئمأأك!خي

طؤأئخرع!فشتيهتيلا،لمحلأآ!"!يتةنحدثنأ،عيسىبنمحمدبنعلىأخبرنا

للنبهحتر!لممويل!لثمثسل!نرلطبالل!ايلمفقر!ي!ا!بييئئمظا!فهأ!ظريلف!هسنفشجىمل!ر!ل

أا،تجمتديم!جطييلمخالةائطل!اطأالاط!سدر!لةنج!ث!لىالخبففيب!لؤقولىتمليههـهح!

8ي!دلفى1ا!لمجذةطكررلمخهلقهيفكس!!ظد!د!اعمفرود!عملئلحفلطىر!مقيدرووجثوض!تجها

أنكبلأبر!ا!ؤكيماأيلئ!تمعألحررييرأد!ييئديهطزب!كنكيل:قؤهي!طدونلمححفقمئي*كق!مففكضأإ

!!طلمحمحه!إلخفرللخيلأ!ل!حيئق!كلحللررققدظهق!ى!ب!ف!لإم
5*(2)؟ت،

!ما!لأحمطاكلكر!!مءأ!حغبقا!لمحرطلى!!ر6،كأقكةا!حتومح!!!ص!حبخز!الم1!/

!محفين!لت!!وكؤلممالمجلفى!زأ5اكلهااالف!!!لمب!و!يهـق!ركر!العنطححو"ال!مئ!!نئ

أطشألنيماد!لإل!هأنض!يسقا!."تحلغةلق!عله***كا*----

من(1670)والطبرانى،مختصرا(8803)الكبرىفىوالنسائى،مهبتهما(1534)يعلىأبوأخرجه(1)

ا!يبمرواه:198/6المجمعفىالهيثمىوقالبه.معتمرطريق
بنرلما!لعا!ل!ل!أكلللاموطق!جس!ل!ب!س7افق9(2لواخد8ىلمولأ.كأيامخرخهلآل!ؤ!لل!ذ!ا(ىفلملم3لمصئفه21لم(/دا

.(81،كىلر+ل!هننوشيقى*!لزيقاوننم!ألقالالئم!أيل!+لغثم!..
لفسيرهلىجريروابن.بهعيىبنمحمد

ح!ه!



فر!ح!!باب

أإرو!لمجأ،-ث!للافتئ*،لمنش!ط-!أكم-.ا.لمئهـهالب!يه!أ!حئ!ز!هإفكحو!اابسىية!ووأفيه!ني

بنأم!ضيماير-لالغجآلمق،لج!3فطا،صخك!عفزؤنجىأ!+نبنمسحغيدبؤأ7نجأأخبزت.3فييف+-؟.!ة-*!

بهقل!قلاخحوأخثرنئ!!بنن!وؤهمتووةطأ-دبخمخلاكحنيس،7صصاع2بنئحثز،وصب!حهلتايعمونجط

ألمح!آ!ننأر!مثغ+"-للامسانقيفىج-!!تتقتى!3"لفمنميفا"تنلأسغيدوعق؟-:غ"!ييأوأ)عنش(!حب!كحر

.*!-ة؟"**!لح/ص*!و

!+معتم:ص،إ*"لمحالىكأ+داللث"!غس!فئئضالمت*بلنافيكا.عءمممئقثكقلأ--!قالالافيالخزصأمص!ئ-؟لتثم!ز!أ.-أ-لكفاز"ؤنت!افي

.*"(*93ء!؟؟-ق.!!ء.-؟أ،!عتأء+حشفيظهي!*!ص!-!د!-؟!ء--7-:-ع؟أك*إلش-لم،لأ:ء،1)ريمتتا
صب!لا7جعصح!كاهـح.

!!كا،سلم/.؟!**+!"!+./و،-ء!-آ-!!كي*،3أ!لبرد%!:+--؟؟؟ط/كلا+3-!؟،فى

أ!حفدبقور"ثخممت!ظ!لا!طإإل!كجناؤبآوـهالقاحث3ة!االتكؤبيك3أ--ؤأخئزبرلأه"87.!

ة!**ش!-*في؟-؟*ـه*اخ*ح-!-؟-!لا!،-*-!-!-ط-حةأ؟6!--!!ءى-دأ-لأا+ء"!3دخ

!حات"لنلأ!صفعلابغوالتمخا!بن"محمدثما!خدلمغآببنيرريعقو/لمفطقدلعبلأسب؟اآبوشئثاخذ

-.-!-****!!الأ؟!!؟.2--؟13لأا-
،(ر!ءيريرص!-د-!ص2،!!ومملا/لأ+-!لا!ءرو/

خم!،*سحرولمحتئلوفي-كن:الله9حماكوغنإئتنحا!كأك!.!ا!/شألت؟شثتلأ4أنجىعنبن*عمزؤ،3.

أ+-؟!روإوجرورءط

مصىأوقذمنسوخ2شىهذا:قالكبير!فيهقتالقلفيهقتالىالحراوالش!ر

!"276لم4لألم-سا-ض!ط(ألم3تفي!-.(أ2روةصد!ورب!از!لأ،فئ3كمشفرلات!فألب!سأل!تهيو

11)ءث*لم؟نر--إفأ*حدا39سورأأهـاأ،"3-+ذحي1قح!إرف3+-/لا!--وسونتطور*ىء-طر

-نم+،أل37"6،.الفجر6./*طرضنبافي

نلاثهىإ-تجخ!أ"لى!أري-دلي!ل!ء%يخبماء؟ـهأ-ش-حئيوصإكدب-حححبممإ"،!!لزمح!م!ح3+--+!ر

يهاجيزظد!فلمالههيعيى*ابىان،لى!؟دينهلثتينالمقا!ك!ثنهالمقه!صقالإ*-
،ت"للافط!ج!-!/أ!!كتاير3تءصع!،لا؟!.ا+ءشفييض!ال!ا

امب!اعك8دنهلو%غ!هية!مـهيف)قالوأأنفسهخى!اظانمبيكةتوقهمالذين!إن:توفىحتى

-حص.صرءصءص
.(97النساء:أالايةالأزض!لىمستضعفين

لم(!أصفي:ل!سجا!رأ!فعط!لأ%أغ!*إيف-!*إ؟-ررلتو%له!!ث*+*شا(ول-مل9\\!-لم!،

(يلإ+-ديمج!لمجه!بيرقبكربوأاثناحد،الخاهـ!ظللهاعبدبوأأخبرنا-75871

أ71*.ف!حلألأا،زومالخصا("ء.-سلتأث!ءحا،/!8!مللمإ+..
،92صلانالخهفىعبيدوابو.بهب!هوب!3قيرطمن3في7لما2المشكلسرحلىالطحاوىأحرجه(ا

(!زأ-3!هاظل!ـهرلأا!ححعا3لمبم/لملألملماص!ش!ف!ف!طدظزلم*.!خةأل!د.س.
.--هـ--به.محرمهطريقمن298

(5)أ!3،الخبا(3*أ!ءلم
به.إسحاقبنمحمدطريقمن(2025)تفسيرهفىحاتمابىابناخرجه(2)

(3)اسفخممصاءأدبعظ(677غ).عك4قالإهـلأ:أ!نجحا-رهـط،صسطمنغض.اةحلسلتاحكصيحطنم"1لمتم7-

-!الالآ-

ق1+لم



13/9

الهجرةفرضبابالسيركتاب

يزيدبنالفهعبدحدثناالواسطئ،مسلمةبنمحمدحدثناالشافعئ،

نوفلبنالزحمنعبدبنمحمدحدثناقالا:ورجلحيوةحدثنا،المقرئ

عكرمةفلقيت،فيه(2)كتبت(1)ثعبالمدينةاهلعلىقطع:قالىالأسدئ

منناساأنعباسابنأخبرض!:قالىثثم،النهىأشدفنهاض!،عباسبىابنمولى

لمجو،الفهرسولىعلىالمشركينسواديكثرونالمشركينمعكانواالمسلمين

الفهفأنزلى،فيقتليضربأو،فيقتلهأحدهمفيصيببهيرمىمه!لافيأع!

كنأقالؤاكنخئمفيمقالوأأنفسهغظالمىانمليهكةتوفهمالذين!ان:(3)فيهمذكرهتعالى

جهنممأولهمف!ؤل!كفهافنهاجروأوسعةاللهأزضتكنألخقالوأصز!يافىم!تضعفين

يزيدبنالفهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)!اريصموساب

.(المقرئمما

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ7808

حماد،حدثنا،حجاجحذثناه،مسلمأبوالفهعبدبنبراهيمإحدثناالصخفار،

عن،حازمأبىبنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيل/عن،الحخاجعن

فقدالمشركينحأقمام"من:!اللمجؤالطرسولأن،البجلىالفهعبدبنجرير

.(6)"ةفذلامنهبرئت

.8/263البارىفتح.الامأهللقتالجثىلإخراجألزمواأنهموالمعنى،الجيش:البعث(1)

.""لينهب:مفى(2)

.(17821)الحديثعندوينتههى)س(المخطوطةفىخرمهنامن(3)

به.حيرةعنالمقرىطريقمن(11119)الكبهرىفىالنسالىأخرجه(4)

.(9654)الخارى(5)

.2/229الصحيحةالسلسلة.عحنهوقدمدلىالحجاج:الألبانىوقال.(9373)العبفىالمصنف(6)
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الهجرةفرضبابالسيركتاب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-أ7859

عنجرير،حدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أتيت:قالاللهعبدبنجريرعن،(1)نخيلةأبىعن،وائلأبىعن،منصور

أبايعك،حتىيدكابسط،اللهنبئيا:فقلتالناسيباجوهولمجدالنبئ

وتقيم،اللهتعبدأنعلى"أبايعك:قال.منىبالشرطأعلمفأنت؟علئواشترط

.(2)"المشركوتفارق،المؤمنوتناصح،الزكاةوتؤتىالضلاة،

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ0781

حدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الشئخيربنالفهعبدبنيزيدحدثناخالد،بنقزةعنبكير،بنيونس

قطعةمعه،الرأسشعثأعرابئعليناأتىإذالمربدبهذانحنبينا:قال

أجل،:فقالالبلد.أهلمنليسهذاكأنفقلنا:،جرابقطعةأوأديم

فقرأتهفأخذتههات.:القومفقاللمجييه.اللهرسول!ركتبهكتابهذالا،

الفهرسولالنبئمحمدمنكابهذاالزحيم،الزحمنالله"بسم:فيهفإذا

لثهدتمإنإنكمعكل-منحئوهم:العلاءأبوقالأقيثبى-بنزهيرلبنى

وأعطيتمالمشرلمجن،وفارقتم،الزكاةوآديتمالضلاة،وأقمتمالفه،إلأإلهلاأن

آمنونفأنتموصفثه-:قالورب!اوالصفئ-النبئوسهمالخمسالغنائممن

.34/342الكمالتهذيبوينظر."أبجيلة:مفى(1)

آبىطريقمن(2318)والطبرانى،(92381)وأحمد.بهجريرطريقمن(1884)الشانىأخرجه(2)

إسناد:7/3516الذهبىوقال.228/2الصحيحةالسلسلةفىالألبانىإسنادهوصححبه.واتل

نخيلة.أباأعرفولا،مقارب
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!م!ملاعذرفىجاءمابابلببكيصمال!صة

!5!7لم-أ--!أ!إااخ!كت!اجقمائغرأفت!أ"لائنثبا!لممللا"ؤ%مإن-!ت!لى

لحىء!!ن،سل!ك!!،،"*!بآءلنفل!غهرد!!!ك!ص!طدططشبفير*ت

ثمسطعوررمحمبمانجمألمسالجيقاءالالد*!%للاقيف-(ةلمالىنلاوبسإح!نبماهل)اءجدبررالز:أصحيآ

ص،وصوصلاو.!ضالسئنضعفبن!إلات:ثناؤ"جلقال،الله

!أأص!!لأبر!ءلبساتلإلئبموه!امل:ول.*ا!لأرلى-المحعب!اصد!!ت!ألل!صليء
عميرر!5عموااللهثرلننعنهملمحعفوأناثئهع!مىفأؤئميهك!سهيلا9!يدفيولاحيك

إعدءكتت!لىبر!لتأالربا!ش6د.!نيما!اإ:"افلضليهـل!7نملئ!ا!لهقاحي!ع

رةممخااعة!؟آلانلا!ارةلط!!كيهانيما!فالمل!،ل!عاظ!ثحفابربم3).0(98،99:النساءأ

واجب.البهمن"عسيى":ويقال:اللههـحمهسالشا!قال
!!لمهذ!ت!أ-لمآ!إجلبرهلى!اخ!لحط!أ!إجليع!ا*.دجلأع!مر:؟لى

إلجسنأبوأخبرنا،*إلمعحا!ق*أبىأكبردشل!ابنأبوأخبركا-،7أقئأ
لطصد!ا!إار+لبعأسدمحهب!ب،طم!نيلجب!،علببهماا-د!لت

!!!ئلغحيقعبئنمالجخلمجبدنلألليماأا!ئشد!حلإلبهعحدلطبئئعسمابئأحمأ؟بفيلطر،ا
يرو*.-**-لبما.**لبما!يحمم!

!لجمسميىتجل:اقاضدياخببنبعهصةلأتمماطلحهلنيل!ئلابياعى!ا"علثىصمببنيعىهحصصمام!3(رثي!
أاإحأعقغالتءباحب،لننئئط:!ئ!داسنهر!سيماتم!.را؟أ!وايهأ!القرول؟لغ

رب!ىل!ثأممت!إلعحعبهم!7نالأعمخ!يأل،جيئبل!ا؟!ل!لممله.أ!ثبدلآ:ان!جت.أ!!سنض9اط:!أكق

!لا(لب!ل!يماوون!حدييب،لدثالرح!لاا1رلميع!!انل!لمج!نعغولم!همهحل!رثا!مغرر،

ب!يةمحبا!ا*!9!الأأبىصييكهتط6أدأبني:،*ص!إ"بع!+اص!،ز-تههك!رام!!فيدهب!!!

!فغأ!ليأ!بملى:!رعع!لمبمايلؤ!مازة"!!ان!نئ!ثيغلاررحمي!لئالااع!ي!االت

تلااا!ألا!وو!أيئلا،اط!راع-ر!عمفاخعلمب

.،12877،13498).وتقدمبكير(.بنيون!زيادات-269)صإسحاقابنسيرة(1)

لم!اللأ9:ااقليس10حا!الببط!ااصعالار+21؟+..4/161لأما(2)

(2)5-حض:ال!لنا(88لم)رتكه!ءتي،ح!!.طم!أحا(8+2لملمالماحإ!ب!اط!م)لبماأ-تي4يسسمط)ث!+بم

يقر!امغلى.احا!فطمف!!أب!خاررم!ابدااض!لقا،الأكميلاك!9لألم!تفقير؟!!2بروودكا،%خرث!ل!فى

بعلف!حا!تحرأألي.قليف.بهصالحبناللهعد

-*لا-



!م!لاعذرفىجاءمابابدب!ه"لسرهـةطرعكايل!تهييم!ا

فىثيمادي،"ري(ا!رج!كسلماي!نأغ!إ!(!(!لهي!!ا!ظوا،لآلمخمارا!.ثثؤ"خلو!ط!اع!فوا

إشث!اطيللخ!إخ!نل!ئاولأ!اد.!ل!مممرا!قنطماظلمحبرك!أل!سنيواثلآ8!3للا

!قيل!ال!ا!مبع!طإ!ه!ل،!ثنطتن!بن!ه!ملخلتلأء9قم!غ!ح!أ!محعاألم!ممال!!ضطح!

هتىئحلطت!!ل!المعثفل!منا!-لمكأيالشت!ك!قفدئال!ا"متىللإلدئ!قط:اشمالنثم!ا

!!ص!م!ناعق!!يش!ولالف!ا!حمايل!زولق!النج!اطيكاأللاوئ!فغاللئتعماإمحآ

!!فارثحملغخ!؟لمحغف!لأعف!طسا!+ل!صق!دتمعت!:أاحيلل!جخفف!:(!!سز

أ!ملثم!قاإالغبلاألني!عمدلق!الهكخأف!،لأ!ووثنلأأبوإتال!خبرح!لاقهحه!تغ!ل!

-*5طحهليه؟-11**ذلنصح:(لما!ل،!هتن-أ
!لهب!!د!غ!يهل!*قلب!ق!منإجملاخ!شكىكت!ا!ر!مب!ق.ب!!حديبئدمخ؟تانث،تب

(7)

قايرالخطاببنعمرأبيهعن،عمربنالفهعبدعن،نافعحدثنى،إسحادتى

بن!العا2بر!شامابسع!!ىل!بهجنبافهيو!كائمحودلأأ!ثعلىسطافجثمعثلاثهبمدلفلاهأ-

-3مث!حط!ض!!دقي!ألبط(لففثتالآثنى!من!-جممسفلاقايلااجمشوؤ

9/41ابيع!ؤ!غشر!بهق!ب!جمظانأ-آل!!،!مب!ت!ب!طخبا/!يمفتحبثمساله!أيئن

!ماعلأجط!ك!ل!دة!لأئ!ت!%ح!لمححمنك!لأ!دطذلإعل!تخغانجحون؟!ص

مملاض!إعأحا!!!!شأ!*؟ثل!لجب!ألحفغآأ!-""،.ظ،

.(12280)فىتقدم(1)

(/!ألقبحتي:لحه)جيه-!حالسه،لأفعهخه!م!لمثلى!دقتمتأحاقعةاهميالعاب!(إا!"""إا!يلخ!خلايكما

ر!لم3طآعات:،تأ!ن.!فبيعبممحطأإطلباقإلم1+"لملمأعيمالعصااكالىسغبم2ركليهمت!لد!حقئط؟لأ

قيافي*دلملم..(58714البخارى(4)

الطروو!!!ىاأ!ال!اف!ونلىال!مماءلمتيككابئإضطة،!الىااري!لفنهههناوراظالأمببى!نهغارصديورل!ط(!رل

ا!خالمولي-ى!م!ملايمعوك!،لا!جانج!!يالالطلمئماهـءوو*!!"و،!ا!ألارطههف!اصتي!.

اعأءتاحأ55لم!ةأعنيء؟حبول!سي!"ـه2!أ272،كاذكل!ا!رتا!ثي!*)؟لملى!تي!الجوو)هة

نيأ!لىإث!غ!الهح.ا!حدخ!علاكأهـحمفثا-!مجهاثاح!34إلم3:لبمسقطتلف!(6-6)

-ةء-



المستضعفينعذوفىجاءطبابالسيركتاب

عنرجعواثئم،رسولهوصذقوابهوامنواالفهعرفواقوم؟توبةهؤلاءمن

وجلعرالقهفأنزل،لأنفسهميقولونهوكانواالدنيا.منأصابهملبلاءذلك

قوله:إلىألته!زخمةمننقنطؤالاأنفسالغفىأشرفوأاتذينلعبادى!قلفيهم

بهابعثتثئم،كتابابيدىفكتبتها:عمرقال،60-53الزمر:ألفمتكبزئ،!مثوى

ىذإلىبهاخرجتعلئقدمتفلفا:العاصبنهشامفقال،هشامإلى

فعرفتفقمنيها.الفهئم:فقلتلأفهمها،وأصؤببهاأصغدفجعلت،طوى

علىفجلستفرجعت،فيناويقالأنفسنافىنقولكنالما؟فيناأنزلتأنما

بىأولايةفىباجنادين)1(شهيداهشائمفقتل.-لمجيرالفهبرسولفلحقت،بعيرى

.(2)ركب

أحمد،حدثنا،العباسأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا-ا5781

جبير،بنسعيدعن،جبيربنحكيمحذثنى،إسحاقابنعن،يونسحدثنا

أصحابمنئفتنكانفيمنالايةهذهأنزلتقال:عباسابنعن

ثضفتنوأمابغدمنهاجروألفذلىرئفإبر"ثزبمكةلمجراللهرسول

.،110:ال!نحلأزحيص!لغفوربقدهامنرئباثوجمبروأخهدوأ

سنةوالمسلمينالرومبينالعظي!مةالرقعةفيهكانت،فلسطينمنبالرملةمثهورموضع:أجنادين(1)

السيرةفىالراردةالجنرافيةوالمعالم،103/1البلدانمحجميظر.الآناندئرتوقداكل،5

.19صالبوية

فىوالراحدى،(79)عمرمسندفىالنجادابنواخرجه.2/461،462الدلائلفىالمصنف(2)

به.يونىطريقمن5/140،402الغابةأصدفىالأنيروابن،277،278صالنزولاسباب

طريقمن(5815)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،02/227تفسير.فىجريروابن،(551)والبزار

.ثقاترجاله:6/61الزوائدمجمعفىالهيثمىوقالومختصرا.مطولأبهإسحاقابن
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المستضعفينعذرفىجاءمابابالسيركتاب

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7816

،ورقاءحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

إلىوهاجر،ربيعةأبىبنعتاشأسلم:قالمجاهدعن،نجيحأبىابنعن

فقالمعهاخرورجل-لأمهأخوهوهو-هشامابنجهلأبوفجاءه،لمجمالنبى

حتىفربطاه،معهمافأقبلإليها.ترجعأنوحفهارحمهاتناشدكأمكإن:له

يعذبانه)1(.فكانا،مكةبهقدما

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ7817

عكرمةعنعمرو،عن،سفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثنا،الأعرابى

يبقلمبدرإلىالناسخرجفلما،بالاسلامأقزواقدبمكةناسكان:قال

الذين!إنفيهمفنزلت،بالاسلامأقرواائذينأولئكفقتل،أخرجوهإلاأحد

مىالصئشفمعنبنإلا!مصيراب!وسا:قولهإلىأنفسهغ!ى!اظائمببكةتوفهم

حيلة:(97،98النساء:أسبيلأ!ئهتدونولاز!يحلمجئتطيعونلاوالوئدنوالنساالرجال

كانواائذينالمسلمونفكتب،المدينةإلىطريقا:وسبيلاإليها،نهوضا

،بالاسلامأقزوامضنناسخرجإليهمكتبفلما،بمكةكانمنإلىبالمدينة

وجلعزالفهفأنزل،الفتنةأعطوهمحتىفأكرهوهم،المشركونفاتبعهم

.،106:النحلأباقييمن!)2(مظمينيموققبهدأتحرهمن!إلا:فيهم

وابق.بهورقاءطريقمن(5781)تفسيرهفىحاتمأبىابنوأخرجه.288،289صمجاهدتفسير(1)

به.نجيحأبىابقطريقمن306/7،307تفسيرهفىجرير

جرير-ابقطريقهمنو-1/170،171تفسيرهفىالرزاقعبدوأخرجه.(47)نصربقسعدانجزء(2)
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إب"حارب،!اصص*بر*بز؟خدد-جاظـهويت!لعجيمتك
فادركيما!ل!!ث!!مهاجزابيتهمنخرجمنباب

د!حاق9وتماحح!أابقهـنمأر!كيزبي!بهو،لملنخ!الىااللةرذي--ؤبأيخئبرظل!صأبأ!ل8أ!.!مح!!

أ!مح!لحأغتنا!بلتتبرلال!إزتيا!فم%نب!جمءضبىؤحطىدشهلىيؤأ!ناجموأ.خة!ل:ق!الثزتبه!ا

قيإب!فيجميئهيؤلمح!يجيىجم!ل!يهاف!بةأتج!ممعغنهما!.حدثمئاانث!لخ+،جمبصمىم!فد*بناالتى

اإنيلق!!ـهقملا-بخ!ىا!رالىؤت،،بكلسث!يزة!صكللرحميئسجمجد!!ب*شنالخةخأبقئعؤ7

بلهغأا-ر،ة!رينىأل!ن!ايترلىلج!برا!!سب!إقالملأ-لأأ:قيك!!يمو،(!-!يكمايمقع"

ابميمفضا!يغفيال!ايح!صالوليد"،لمبنالوليدأنجاللهمهشايم،بنسلمةأنج

+لم!نينزإييي!!ف!()2(.؟بله!جعلها)ممتر،جميئوطأتببناإشددكلاللهثمالفؤمنبن
-1-.ور-..رر-.-.-3--.،!

ا!مجإنهريين!وجبماجمهملخ!%خرجه!،يئ-نعبمأا!فيلىلصجيغإلمأر!ف-لمجإ-رئللأةاه

ء.الإا"اله-.--:.-ؤ*ب*لم--لااا*ا،*10-شسان)3(

-ا-:تأر7لىط+-حنصك!؟-"-/ء"ء-%)بهص!!-د4صك6-امح!-تهـ،!!ة!!لىب3:جحصب!ل

أ!ئهفج!طع!إألقؤخفلم!خبز؟يفئتعز!ة!م!غئمبيد!5-زخهنئتجإفي!آني

**-،.*.!*3؟!،تم،*--ب!*

كتقمورهـ!اكغثأش!يح!بن،ل!أ!خبرئ!حه!بوابىف!تق:بنئمنصرألحمزلاتئمهيكلةعأ9نجقلأثن!؟-أك

،**!*.--؟*آ!*--ا1،*ء؟***!*ـه!!ج-؟
111"كماورنعكا-لمحومحج!فليما!حمس5،!صع،سص*!"ص!س!أىل!-!3ء!"،-ر8/ه!ا!ص3

،،غنافتتتثئمحذ*ئنا،منصوربنيديعس!انثدح،لخدةبنقياحمدحدثنا،الفقخل

مفئلتفالالمألم-غلم.آلقآلىاا-لمقيحمونمولحفصبم-مممحى!أ!!ظ-*عمات!ءأ

و!و،بض!ةعافمرصقرتجلاميهـحزاغلايهانان،جبيربنشعيدعن،بشربى

!رقأليجمفلما!*،لثد!دفئحضاسملثتجمج!!!التتح!شلاىورسضاأءه!أابب!يم"صصبهبمار

لط2يهتق2جم!4كهخثؤرقرر!كخ!م!ا!فحب!هـصكلار3!ننلفلاكع9!ل،،؟ةهكحمير!ل!/!رفى

لإجمالث!3تههبهر!حفىكهلبىك!عطبكللبحا233تجممامي!بلك!يل!ىبلابلااأعضحديا.ايالمطريقهمنو

ومختصرا.مطولابنحوهبهسفيهانطريقمن(5875

عيهم".9:الاصلحاشيةفىبعده(1)

فى(ا!له!لال!ر!!نلن!يمعبيلمهجم!وأبو2أأك!!خك!لأ،جمم!42\لمع!لم-)ق!ا!اخ!!تأكيث؟ا2)

-*ب!ررحيس!5لم7.311ر\2،+-ول*أ!تيأتب"!(3!اح3+!2731)فىوتقدم.بهضيبانطريق

،!)!خ3صل!!ت6!!ش(7)).أعمبحفسلب!1،خثاحق!يمت،.9)ملاللأ!كالم،س،(،(،إليئ!لاهـمهـاليه!)ع



2!ذ3ا!ولتالمبلىالإقامةفىالرحصةباب2دب1!!-؟!ونافيو1،!+فيبخقئجمتإل!ص!ملإأف

-!ل!!--صسححصييصهـحح!-صص!!!محء!!--!-!ء"،ص!ءح!كصس!س!ص!.-ص!صى--ءح!حص!ءحمص-

ءوو،!3ة
!شوا!ل!!مرصأثل!ت،أنمب!عز،ي!-!لةإربمث!زر!رثتإلهمناوأ16-العبهصررناايق!!زمص

بتينهجبم%بهالىفل!اهـيهالطا،المد-بنؤقلىلضافج!تمج-ألمينهطلقوإ!وا83!يض!بير-ييمبرجمتض!ل

ور!اتجؤور!وولبيو!ليرءربهجذ*!لذ!كهاللةإإلما1يخرقي!ممط"ابئتهحبرالم!اجر!!!عبنأفبزليب-لىأ!الب

-!-(2)في

15!اصالهحب؟حتاأئب!مج!بر-يرنر؟وركالئرررءض%لم"،ثص6،-كاحم!نم؟ولأ!!لمبا"ئيش:غا!حتإرأاللغ!!دجمك!أجؤ؟

!جمخسسأ!-ضت!!ءتن!+!ته"3)لمدضفنحرسئئ2،من!وضتقزهقمنئن!ل!،!هل!فألاؤ؟عئف*ز

أ؟-هـ!بر7فو
ا-!صى!الفتئةيخا!لالمنالشركبدارالإقامةفىالرخصةباب

؟ف9لا--ءأير!كأس+-حضهـ--*اد!-؟يركاب"ص،ت!دكيجم!بح؟ءا-ؤ،زرسج!3،حمك!بص!ح!لسع!-لم

يقيمواانألقؤمهـئمبهةنذا)!!!جمعاللهرسول؟لإن:اللهرحمهالشمافعبئقال
ا**ء+-!!لم-!ل-بر"-3،-،:-ثلمف-،ا،"؟كم!حمة-ص-ء4ء(3.+نم-!حك

يخآفوالتم!+إ9،"يئيخمره؟عبذ-*ألميهلبنب!!سالعما!س.عمنهم؟إشلأمهمإ-بعدبها

!،آ+آ.ؤ-كبخ!ل!يم-ضج.أ،!يه!9/".(4)الفتنة

،ى!البقااجعفربووأناآخبرص!،الخآفظلله-آأأعبدؤب6+!نثحذا8!اك!د5غ+

أص!-.-؟ل!وفلأ--روط!ل"*ئخبم!ب3،ط!بههتصلص!نئ،!الح!د
الأ!سودل،.؟!ع!ابىظ-أعقلقيعهابنخدثنا-،أطبيخذلنى،علاثهمبوحابلنا

،**--؟خ3!3-و--*لأ"1*-أ.
...ءورتع!ما.!بهزد!ك-ءئدسعسأأدط.لا3حا!3و!!أمهب!لط.!و

سسفايططلىغلىوأظ!اسلم2ول.المطلتثعبلابنآلثبأسكان:؟لالربيربقعروة

أء*أد!هلىحضصأأخلخختارإحح!خ!وو-ص!-؟بأص!شفي%3-!مضؤر-ىنهل!محملطحمىف
!-3!ء-!--.!إجيروتم

!!حتئ!فيو!كعحبعدممكلولفيداةيميس.-فأ!!!مم!دآكع:إغإاديقا!ظغصل!للأ

د3كيلا!ث!أأ!!!ث!آ!ث!ط!!ظر!فصلمحأ!!ضأ؟-!أ!ئيروجمالطلأئ!هإتلإ!ظق!إ(أل!ق)

.!5ء5)،،سعط)
يىاتج!جريرو،3،ا3/لي!الأ!قثم!افيحذرلملم،فه!اصنمالهاب!االبلى.قي!خ!ئ!!تالي!يالن!مكر!!!الصلآ

اعي!ع!يهمئن!بههثم393(*من!طرثق)رلأالصحلأبةمعرلةفىنعيموأبو،393/7تفسيره

لم(الما!ف!لقيأء!ه-*ولاصح!صيف-أؤ%ت!أطلأ!!ل2هط9-!!طبيهاهدينظبرإتجيهبر*(3)

(+1خ!-5السأجم!+31!2ر7.77*!:+ط!ملتم*،ءأحع-أنحيمحس!مم!!طء!لإحاا/ا/جتامعبلدإفي)

.أ!رلم"علاقة".:مىف(5)
شلازرعه!حفأأإ!لبخ؟-!للا-إتنأ،.شمللا!3ر

!+!اأقلأ1لمملم..بهلهيعةابنطريقمن23/259عساكرابنوأخرجه.3/322الحاكم(6)

9/دا

-حاماء--

(8411الكميرالسش)



السيركتاب
الشرد...بدارالإقامةفىالرخصةباب

(1)ووص

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوحدثنا-أ7821

بكير،بنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوبابن،و99/81

أسلم،بعدمامكةإلىرجعالعاصأباإنثتم:قالإسحاقبنمحمدعن

ذىفىفتوفى،ذلكبعدالمدينةقدمثئممشهدا،جمجرالنبىمعيشهدفلم

بنالربيرإلىوأوصىبكر،أبىخلافةفىعشرةاثنتىسنةمنالحجة

العؤام)2(.

نإ:أسلملمنيقولواأنجيوشهيأمروكان:اللهرحمهالشافعئقال

وليس.المسلمينكأعرابفأنتمأقمتموإن،للمهاجرينمافلكمهاجرتم

.(3)مهليحلفيماإلايخيرهم

أبىابنعمروأبوأخبرخ!،الحافظإئهاعبدأبوأخبرنا-أ7822

وكيع،حدثنا،شيبةأبىابنبكرابوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،جعفر

كان:قالأبيهعن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،سفيانعن

نفسهخاضةفىأوصاه،جيشأوسرئةعلىأميرابعثإذاجي!الفهرسول

منعدؤكلقيت"إذا:و!الخيراالمسلمينمنمعهوبمن،الفهبتقوى

فاقبلإليهاأجابوكفأيتهن،خلاليأوخصاليثلاثإحدىإلىفادعهمالمشركين

ثئم،عنهموك!منهمفاقبلأجابوكفإنالإملام،إلىادعهم؟عنهموك!منهم

.(17807)رقمحديثنهايةفىبدأوالذى)س(المخطوطةفىخرمفيهمانهايةهناإلى(1)

معلقا.عباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداودعنإسحاقابنعن3/236،237الحاكمذكره(2)

.005،150صتاريخهذيلفىجريرابنأخرجهوكذلك

.4/161الأم(3)
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...الشركبدارالإقامةفيالرخصةبابالسيركتاب

نأذلكفعلواإنأنهموأعلمهم،المهاجريندارإلىدارهممنالئحؤلإلىادعهم

فأعلمهمدارهمواختارواأبوافإن،المهاجرينعلىماعليهموأنللمهاجرينمالهم

علىيجرىكانائذىاللهحكمعليهميجرى؟المسلمينأعرابمثليكونونأنهم

."المسلمينمعيجاهدواأنإلا،نصيبئوالغنيمةالفىءفىلهميكونولا،المؤمنين

عنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الحديثوذكر

(2)ص

وثيع.

المعنى.هذامثلفىأخباروردتوقدالتنيخ:قال

محمدبنإسحاقالفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7823

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:ال!وسئيوسفابن

الرهرئ،حدثنا،الأوزاعئأخبرض!،أبىأخبرنا،البيرومح!الوليدبنالعباس

أتىأعرابئاأنالخدرئسعيل!أبوحذثنى،الفيثئيزيدبنعطاءحذثنى

.إ؟لبإلكفهلشديذ،شأنهاالهجرةإإن:فقالالهجرةعنفسأله!قهالنبئ

وردها؟أ.يومتحلبها"فهل:قال.نعم:قالمنها؟".تمنح)فهل:قال.نعم:قال

.(4)"ائيشعملكمنيتركلناللهفإنالبحار)3(؟وراءمن!فاعمل:قال.نعم:قال

والترمذى،(2612)داودوابوبه.وكيععن(22978)أحمدواخرجه.(33173)شيهابىابن(1)

فىوسيأتىبه.سفيانطريقمن(2858)ماجهوابن،(8765)الكبرىفىوالنسائى،(1617)

(70018،00181،18237،18669-18673).

.(1731/2)مسلم(2)

.1/79الأنوارمشارقالبحار.القرىتسمىوالعربالبلاد.:البحار(3)

من-(3249)حبانوابن،(4175)والنسانى،(2477)داودوأبو،(11105)أحمدأخرجه(4)
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!تلبرل!كررادبالاقامةفىالرخصةبابببىامممس!ارمة؟الةفاط!كثابخم!طسر!

اامفرعر!آ!اإ!حعاه!أل،!دإ!ميرفىااإل!ا)،أى!ارنو!اتللش!هغ

يه!!برل!أ!ق!!عالىالهيل!جمبرفخفظكخ!سئنآألمؤأانأث!غاح-االأحبرأثئهميم

ب!طلتهمخبأيوم!لمحض،أ!محملااانجورمهملعم!ظأغ!!حكبصريحاليب!الأاص!عتدالص!!فرألل!!ما

ن!!سكيئفى!يبه!ناا!يعيطىئتماا!حر!حسسيه!أئواأ،امعن!ع!ب!خيافيييهخبأ

ص!لمح!بئك)رسولمدط!!إصاظحب!ك!ك!ل(لإتفن!لاغطك؟ئ!ننشمأرسحمحبحهك!طئئقذ!ر

(2)

ا!ايدخلهأنالفهعلىكان،رمضانوصامالصلاةوأقامورسولهبالفهآمن"من

أفلاآلصلل!غلو!!طالي!أ.محاتمولى:دلالا!لاإل!أجقنيإاأواللهسبيلفىهاجر

اررفإل!ي!ل!لئ!!ادذ"،لفأنم!لف!يا!أر!أ!ط+!اه!يي!كبيله،هح!بلي

!ارفيإف!مميئللا!جم!م!اضاللطئملن!،ل!ر!ا!مم!ءر!يلكا!لأ

ررتلالر3ني*لمخي!أأ!ي!!ير!اإل!يهي!أ)دما)اهـتمثايئبىءصذ%

ابوور!رمآالبهط!!ملاغ!!هلامنفاظطاا!هصو!نتلؤ!أ!بيثمكقلىدالقأهئ؟".

ئل!!نألا!دؤ)في"!د!7ل!دتا!هعندا.طى:!لسالحبر!له،يالوي!!لأإ

بدثل!:!حظا!لمحب!!المج!يهى!لقغلإطمي!لر؟؟ىنيغيا)دننهفابلىنظصخ!!هب!هت!ايئف!شخل.ا

ظبخل!ب!يجخملدح،الذهلئعلىبنإبراهيمحدثناأحمد،ابن
لم(ا!!نأ!دقيث(67لم66).أعه!حف!لم!أ(87لم22)نلا!عع!.*آعثعاع(2لم/2)د!-إ*إطف

(7لم3لماراعهـلأتا!ال!حبرا(3785)!اعنيدهمب(8382)خه!حب!تيألاونمااحمفللاطرقيلقع!!

(7".8لم!."لم8لم"7628لم"لم338لم-6738لما00(1865)ومسلم،(2541)البهخارى(1)

بم2)يملسه(لم+7لم21).

."تنبئ":مفى(2)

(6)الحبعاممبا.عإع!عاب!حمتا!حقاا.علحبالهتث1،!ةلميكر!بخغن(1248)حم!أأخرجه(3)

،ر)أه!حفأطم!(3.لململما/أع*ععاع(77ر2)!اعلنا!د(75لمر)!إعفي؟د!يملبدارك!ه،1.أ!د4)

هلم=9=



اءهـلممطربت!ءبداالإقامةفىالرخصةبابببىاممصسساة!را؟!علهابجمتإكا!كل

الالثم!!ظد!ث!ل!اع!!ا!ي!"؟!!!.!عأض!ب!إصقيث!%!مج

لقمهعنووو!ذكت!االادلأحتما!ال!ليهنن!آ)ثفهجغ؟!بهلألم!طفتحىاأ!يوصلالقلمحثدميع!رييوو

جمئ!ل!لمحلأبنندلىأو!سمالىيبىفيل!!ع(نيماعغعلا!ياذ!!اس!دح!أاإث!و!لملمروا(فا

(2)ص-ص

!28!لم--ءكأط!ءروص.يجييدرفىأك!ل!*إؤر،،ير:شثس! --اأ*ا--حعب!خس!!!ر

ببمبنع!فح!،كلأ!كمطلإثإهه!وحلأ!بلحمطإإاللل!تلالا!هثهرز!لل!لق!مكصيئ!تتب

أءحهاءي!لفم!!مبف!ثيالرلنمف!فلىاركدب!ا*لماتولور+هه!ين!ح!ظ!أ!ور!لةة!نن

-ثطألفكعاأيعلىطرب،!هع!!ضز!امهباذ!قانجيماهرث!،!نيأق"!ؤي!دلمفه!

!حسآاتسل!:ليرأ!م!طاجملويىذهللاأ!حذا؟حجها!داك:"!نال!هـليأ

رءنيجاا!!جلت!لأ!اا!!الا!!س!اانسهي!"(؟).!طاطلإخورق!يمعمفم!م!ني

أخبز!ق!ح!بخدحد-،عبدان(ظ99/81بنأحمدبنعلىأخبرنا-أ7826

بوأظولآطب!لملم!الؤاللإ،حأ!تطمورد!إاق!اب!!لطافم!نلمخثا!د؟كلتن

لبل!لمج!جمبب!!لدممئاس!حعييهفبه!!ل!ه!!لبمج!للوفيز!ثول!!فل!"ا!ر

أ!قلفى-تلم.؟؟!،الف!!ئيلطل!م!ا!بو:،ووش!مو!جماونجا

لمجئي!أ!لاث!ز!سلا!عؤمثئةلفاتحنمفا!للىيتةخبوثالآ!اضنا،!لع

ع!ؤ!!!ول!أ!غ)!للاال!إفقل!!أ!ولل!!شراإلىهلى!دفبئألج!

لثئىأىفعلىا!ط4رسوليا:و!لتلأهلها".ا!برةمضت"قد:قال.الهجرة

لم()أف!.!طألحم!(8)8ء/)نحه!حرقيارر!ث!،

أ!)يممس!(638لم\ا!8)/اعلخبانعبم23لم2-لأ.(36001)فىتقدم(1)

بم+)!ط5صلاأ:\(ذلط"..(5313/58)مسلمو،(4831)الخارى(2)

بم؟إأه!ءسشألحم!(+ملم1الما!نلإ؟امما!عبر،هف:ع!مت!بماصلب!1،.ل!"بثر".:مفى(3)



السيركتاب
...الشركبدارالاقامةفىالرخصةباب

باأفلقيت:عثمانبوأقال.سط!جماوالخيرإ.والجهادالإسلام"على:قال؟4!تبا

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)قدص:فقالمجاشعبقولفأخبرتهمعبد

.(2)الأحولعاصمعناخروجهمنالبخارئوأخرجهسعيد،بنسويد

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا7827

بنسليمانالزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنالزحمنعبدبنعمرعن،الرهرئعن،سليمانبنفليححدثناداود،

يومبأبى)3(!سجالفهرسولجئت:قالمنيةابنيعلىعنأخبرهأباهأن،أمئة

علىأبايعه"بل:قال.الهجرةعلىأبىباج،الفهرسوليا:فقلتالفتح

بنعمروهووإنما،وجدتهكذا.(4)!الفتحيومالهجرةانقطعتوقدالجهاد،

الزحمن:عبد

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-ا7828

بنيحمىأخبرنا،مريمأبىابنسعيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

بنعمروأخبرخ!:قالأخبرهشهابابنعن،خالدبنعقيلحذثنى،أئوب

كفمت:قاليعلىأنأخبرهأباهأن،يعلىبنأمثةبنالزحمنعبد

علىأبىباج،الفهرسوليا:فقلتالفتحيومأمئةأبىفىجمي!الفهرسول

به.عاصمطريقمن(15848)أحمدأخرجه(1)

.(2962)والبخارى،(1863/84)مسلم(2)

"ثانىا.:مفىبعده(3)

الرحمن.عبدبنعمرو:وعنده،الربغأبىعن(17963)أحمدأخرجه(4)
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...الشركبدارالإقامةفىالرخصةبابالسيركتاب

.(1)"الهجرةانقطعتفقدالجهاد،علىأبايعه"بل:عججيهاللهرسولفقال.الهجرة

بنالرحمنعبدبنعمر:فقالشهابابنعنالحارثبنعمروورواه

(2)يعلىأخىابنأمية

أخبرنا،الخسروجردىاللهعبدبنعلئالحسنأبوحدثنا-ا7829

حدثنى،صالحبنالفهعبدأخبرنى،الإسماعيلئإبراهيمبنأحمدبكرأبو

عن،ميسرةبنوإبراهيمديناربنعمروعنسفيانحذثنى،كايسبابن

17/9لاإنه:مكةبأعلىوهوأميةبن/لصفوانقيل:قالعباسابنعن،طاوس

المدينة،فقدم.المدينةأقدمحتىبيتىإلىأصللا:فقاليهاجر.لملمندين

أبايابكجاء"ط:فقالجمحوالنبئأتىثم،المطلبعبدبنالعباسعلىفنزل

وهمبأبا"ارجع:ع!ييهالنبئفقال!اجر.لملمندينلاإف:قيل:قال."؟بهو

ونية،جهادولكن،الهجرةانقطعتفقدسك!كم)3(،علىفقزوامكة،أباطحإلى

فانفروا(()4(.استنفرتموإن

يحيىبنعثمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7835

به.عقلطريق!ن(4179)والشائى،(17958)أحمدوأخرجه.1/400سفيانبنيعقوب(1)

.(281)النسائىضعيففىالألبانىوضعفه

به.الحارثبنعمروطريق!ن(4486)حبانابنو،(1174)والنسائى،(17962)أحمدأخرجه(2)

.(280)النسائىضعيففىالألبانىوضعفه.الرحمنعبدبنعمرو:جميعاوعندهم

.،"ملتكم:مفى(3)

والطبرانى.بنحوهمختصراعاسابنعناخرطريقمن(262)الجهادفىعاصمابىابنأخرجه(4)

.(03601)فىوتقدم.صفوانقصةذكردونعمروطريقمن(08981)
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لزبداربلشرك4الإقامةفىالرخصةباب

!ثبنا.،مهذإلأكمابقسالزح!حنكبد.!ثنا،ب!!الطنهةالأد؟مئئصسخدثثا"*كحمض

وو

قبت:ت/شقمالهـ:مطجم-بنجبير-سمج،فيجل!،هـ*عنبن-ساليمالنعمانجمق/طعشبجبة

أجوؤيهم3!"لتأتينبهئم:قال.بمكةأجورلناليس:يقولونناساإن،القهرسوليا

!د!نم-كا*،لي-.-.-س----"-.برم-ال؟-!+رو-*.ء!/(ش1لأ)ثعلب-ججر..لمحيولو-كنتم

لجن،-مجمدوو*!-+ابو-بكرإ.أيخبر-نا.ا،بر!طاووصبهالمفقي!أأينرنهأء--ا-7س83:1-.س
كاووووء

عنحل!رراسطيمان-،ص!حدكئألجلأو!دلهئن7-بنجم!ثحناأبو-إلأفيهر،.ج!ثنا!ماالقطان

صدو

ا!يه!اصلله!بىسوليابى،يبثفر2ء4اج+لصظ!ل!ي/ىلف16يئب!يربنك!عزهـكلعالحئر!رلا-

فقااللإقي!!-هللقصد!هاخووبرا.ليمام!فأدإ*حميزعخوفئغهكإ-5،/!لامل،رممند!لندء:6-سيمافقألس!

وارييببهق-ك!يبيم!.اىيج!حفا(!تدا!حكاتء،حخوالفب!ة،!قأئب!لع!ف-ال"لم:ا/ث!يهيهار!صت!وتاللله

!ض:!لأءإت%س؟جم!إجرا!إ()2(-"!يهس؟فيقاويرظرش!(ئفىاق!لنتت2بيبيخب،ذ/أيفغطكوملا!!ا

!أطأخي!ئل!لتاالماأ!!م!غههئ!مغت!الريخهط؟!رصموأء!ؤ7!!،*رحميالأو

!لى،-خط!إلم!ء!ط!ر!،!أبنيحيىحدثنا،عيسىبنإسحاقحدثناالأزهر،

لمجيهحها!ثى!-يطثلت-ت!ا!ا(بثورجمولللىهر!هـ!ضمالمحخق!د!ؤلاا!لي!

مهاجرا")3(."تكن:الربيدئحديثفىليس.نحوه

ب!لم،ررعح!بالطبأخمق11نجؤأ)انمما!خ-ـه،ا!طلم\،لقةعا!طدلملأنجو7أتخبزلأاست!!!بهم!8"ش

هـ!صهعأئحأدلأبى!دسحيصهأا!ل!ل،/83).

بم2زآيش.كرا!ص!(33لملم1لمادعأ!طنيلمحزيوئمع(ام!و!نيغلىا5بؤلماإىهم!*ه!لمحأ؟ثحزتجةع\0)

انى،حمو!!ئكثحته9ال!وراح!طاو!ها.لحبئأيخنيح!ر!لاأ!افهـنقالإ-أرئ(أخرجه(2)

كحمعك:موولالا(3521/7الذهبىوقالبه.سلهيمانبنفديكطريقمن(862)336/18

())أخفقي-19!أباي!ثه!اااعتح(732)-ءءفهـتي-شلا!؟تأ*-ء.مرسكين!ر!حذ"!

بم8لم8،/)رحه*تيحمتتناعحعح!!ر!اقب.طيق!يقثول4،.منرمل8)16)حبانبناأخر-(3)



بدإ*!هـإبيثي!في!؟.الإقامةفىالرخصةبابتءع!.5/!،محضفي،ر!!ءج!؟شثكطمالمحرطاللممبون

ص؟لن!يجئىثباجد2جمخلد!بنلا!لل!اخي*جدثنا،محمل!7ابقالجبابخى"ثناء!ي!وب،؟ف!

ليقناأ؟غدجم!!لليماارسول؟"جمله!قيزتمفميل!!ق!رب!زبه!ر!؟نب!ع،لفقيوىا1،-.خل!س-بمميم

إتمه،هـ!يزجمموإ*اتت!!كامقشمقنايلع!جيا!اقط!يرفيأللمهيأاسكخممب!ولط.،لؤألاكقاودبلآ!!ننهأ-منءظ

ء+)ألمخييثما،و!3-زرإ"ش!ا*!فا/لليهاللأحمث!قايدبمنىيندو؟.م2ولالىلجهإةر!فل!د!في!جميبفجش-جممل)يلأ!

3!!.--!س-اا)!لابالجنةوأبشروا،اللهعبادةفأحسنواكنتم

الجسنبهبه!أحيهين؟،برالىالجا!فطرووأبو،أيعءجمبهد6سالميهأتجحربيربى%ا!؟9ء7
3--!ء!ءخ-!!+ضم!-مصيو-

هي!لبنالبراثناتحدلح1،!،سبعقولببين؟جمبهمد!لثهبا!سر!آبو%ثخ!جدىلإا!بقا!ص!ذألمياا

!أئبشهتكاجا!،ييقه،إ%عطذصأ!ميميى!،4!فيبنئا!مج!ي،ا!،فيمرزفيقكأ،قىأغحلبحتيا

ىأفقالى؟لمجمممد:أقالمجاوراوجمانحطألىعميغاينعبمبممعر!نهاالمؤمفيون
لى!"لم-صة+،أ5-!*ى،*-م-ا،!ورمم!ط.،!كط-ر -ص*!حح!؟!لأط،

ص+.007ء.)ص!"؟!

ابهجرةنتآاإنماعاإفتج!1ا3!بعدهحهرة*لا:قاقياةح6-الالجراجملأاسألك،!"سلا هسا

!ح!اءصبمالاح!أآ-فهـ!ممى-حهحميطان!طظء؟ءس!حسب-نر!ك!!ك*!ص+

!ثالقعاءحيبئصكالما-.!أافأ،كا!جمغالنبىلىأينه.الغج!سبدي!جمر!ممصإلفتغأجميتئ
ئط.!ب.لإ.!*ءللا*!ر!

4!م!ع.وأ!ف-صربإ3!لىا(أ!"ءتأأ!طمح*؟!ء(3)امم!رزافامبلل!امهإلض!ل!!!ل-إعءام!حش
!--.-و-.!.هـ-هبهـ!تم!

.*"!.ا!خا!،زبظأ،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7835

.ح!ثنا!مج!بوب،تسعحدبن!ثمانحدفنا،سلف!وام!بيئ.صحم!
!ممسى!دي!-أك!ت!!صلأجلب؟حزأ"!لضصفقاحاحكبمار!البماا
عبيد!عنهاعائشةت.:قالعطاءعن،الأوزاعىعن،إسحاقأبوأخبرنا

لم(زللأ!:"!ئ."نالت

(!)أ!يرلأاشبمالم!ن(7!8))تكه!بتيااع!أئ!!. سعيدبىبنسعيدعنعميربنيحىطريىي!من412)والأسحاءالكنىفىالدولابىأخرجه(1)

(!)الشا-عر(085+رهـ"لم!ر6/3ر).
كابه.ابيهعنالمقبرى

(()كأأ!هالف*("لم8+10
-...*ا/2ألانواليمثارقعنه.يكنىماكلعنكنايةشىء،يا:او،هذهيا:أى(2)

(5)ءأحعإع(لم7(3).عا!حبنأطق!(3،آ!لمالىإعأتهـحأاطلححكأ(لملم7)المخهرتي!!؟ح!!ء
به.جريجا؟بنعن(105951)الرزاقعبداخرجه،3)

طندعالطرر!:تب،.طححح!عاقلإررهـلأ!حهحهبأأححع(لم؟لم)3.ز

!!اك



...الشركبدارالاقامةفىالرخصةبابالسيركتاب

الهجرةكانتإنما،اليومهجرةلا:قالتالهجرةعنفسألها)1(-،عميرابن

نأمنعيماللهرسول!إلىبدينهميفزونالمؤمنونكان؟ورسولهالفهإلى

جهادولكن،ربهعبدرجلشاءفحيثما،الإسلامالفهأفشىفقديفتنوا،

.(3)جريجوابنالأوزاعىحديثمن""الصحيحفىالبخارئأخرجه20ونئة

.(4)اذهمعنىعمرابنعنوروينا

البلادمنوغيرهامكةأهلعنوجوباالهجرةانقطاعإلىيرجعذلكوكل

علىالفتنةيخافمنفيهاأسلمحربدارفافأ،واسلاممنأدارصارتمابعد

ذلك:مثلوفى،يهاجرأنفعليه،الاسلامدارإلىيبفغهماوله،دينه

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا7836

حريز،عن،عيسىأخبرنا،الزازئموسىبنإبراهيمحدثنا،داودأبوحدثنا

سمعت:قال!معاويةعنهند،أبىعن،عوفأبىبنالزحمنعبدعن

حتىالئوبةتنقطعولا،التوبةتنقطعحتىالهجرةتنقطعألا:يقول!لمجي!الفهرسول!

.(مغريهاأ)منالشمستطلع

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7837

"فسألتها،.:مفى(1)

به.الأوزاعىطريقمن(4867)حبانابنأخرجه(2)

.(3080،0390،4312)البخارى(3)

.(3899)البخارىأخرجه(4)

به.حريزطريقمن(1871)الكبرىفىوالنسائى،(16906)أحمدوأخرجه.(2479)داودأبو(5)

.(2139)داودابىصحيحفىالألبانىوصححهجرير.:النسائىوعند
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منهاهاجرالتىبالأرضيموتأنكرهمنبابالسيركتاب

بنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،دمشققاضىحمنئبنيحيىحدثنا،موسىبنالحكمحدثنامحمد،

مالكبنىمنال!عدئبناللهعبدعنمحيريز،ابنعنالخراساض!،عطاء

نزلوافلفا،أصحابهمنأناسفىلمجيواللهرسولعلىقدمأنهحسلابن

،القومأصغروكان.تدخلثمحاجتنانقضىحتىركابنالنااحفظ:قالوا

:قاللمجيراللهرسولعلىدخلفلفا.ادخل:لهقالواثم،حاجتهملهمفقضى

18/9من"حاجتك:قالاو!جرة؟أنقطعت:تخبرض!أنحاجتى/:قال"حاجتك؟".

.(1)"ؤدعلاقوتلماالهجرةتنقطعلا،حوائجهمخير

منهاهاجرالتىبالأرضيموتأنحرهمنباب

جعفرأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ7838

حدثنا،غرزةأبىبن(2)حازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمد

عامرعن،إبراهيمبنسعدعن،الثورئسفيانعن،(3نعيموأبواللهعبيد3

نأيكرهوكانيعودض!-لمجيرالنبئجاءض!:قالمالكبنسعدعن،سعدابن

كله؟بما!رأوصى،اللهرسوليا:فقلتمنها-هاجرالتىبالأرضيموت

والثلث،"الثلث:قال؟فالثلث:قلت"لا".:قالفالشطر؟:قلتإلا".:قال

به.محيريزابنطريقمن(48661حبانوابن.بهحمزةبنيح!طريقمن(223241أحمدأخرجه(1)

أحمدرواه:5/251الزوائدمجمعفىالهيثمىوقالحسن.غريبهذا:7/3522الذهبىقال

الصحيح.رجالورجاله

)حدثنا!:مفىبعده(2)

روىدكينبنالفضلهونعيموأبو،موسىابنهواللهوعبيد.!نعيمأبوهوالله)عبد:مفى(31-3

.4/287الأنسابينظرغرزة.أبىبنحازمبنأحمدعنهما
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الت!لمجر!ابالأرضيموتأنكرهمنباببدبف!5ناتسكصىب،،!نل!لبهئنا

تت!ورزعلئئ!لة-ولئحهغ!يمسلفكءئبن!مطكولمجحأدبنقجمنرس!اظا

ى!4لىا!ؤل!ىصط!ة!لالى!ا!ق!ء!ملاآم!مجؤ!ثيم!هيطاقي

ال!13-أ!اورخروك!)نيأناليح!ئزلكبال!لق!كأجمر!طيضفئلمحئيئ!

لمجتم!ننيبخنعفنرؤبؤاافإ+خدكتاتألخاا!لأعب!اا!لأدح!خبرلم،!!ل!ل9*-لإ

أئناأحلأأ:،ش7بوكالعمماخلأثلائألخمدخنبلتجنلنه!لئتحاؤ!بدتحطحنب!،ل!ح!ذنإ!م!قان!جمد!

ص!يصوحمف!يقؤدك!لم:دفا+أ!أ،إفغئ!هع،أنمكلو!سناهيلذك-إاحعنشبنبرنمتفيما

أ)كةيرلخال!لا؟(أ!:.!دد!فقأمنه!اكعي!ح!حرر.أ4!ج!اتيه!شنم:للردؤ؟إ!دصنهبفكهئ!ئ!!ث81/أ
صر.يمو-وهو

ء(/)

ثعمم!هالأ!خر!خةثىلأ"!قتخيحإ"ضغثثنمبىأ!لشازئارواة.(3)ه!ذثتمعفراء".ابن

ك!!نكارنأت!مباشمم!عنجلأبىك!خرلههعنهـمالال!همنمسلم

!االحسن7بنأخقابكر!غألجيوأقطلاص!الللأ11مب!وبا!ق!!محأ+!دفى.غ-سعو

ه!!أ*-+(7)!---
!نحمصصلالنثنمابو!؟لىلف!!بقب!م!ا؟نجلاشبومئ!نث،!لا!!شضىالا!

قد!شاطقأدصبغ!كل!إ-م1،!ىيمم!فرهي!خلالمحيث!ظ-شع!ياورودنأحلشا!أدهمس،ا-ا.كرلت-+-
ص.ء-ء.*يهحيىج!

يخقئحركاطكم!فى!ل!!ت!علهياصكزم!عا!لرض!قال!ثا!إئم8/فيءأصماإ2وجم!نجىنم
اسإ.ء،لىءملى

موو!بقيأيحثلأقاظلةالضونلائبه!فئاسشوهؤهليجمم!ال!جغؤطالمسبئ!"كموس!،لم!لمحأ!يإ

ةعفلاضهل!بلنصال!أ)اقي؟قال؟ل!لطفجزنخم!ألجك!،رس!ولىل!" -:15:،1)،

.لم/ز-أ!هب!مخ،(7؟7+ؤ3.!س!ول!ل(ص!خم!ة.ماإعتط-!هبه!نن

،621لاألحا6!ههمل927!اة،4لمه3ا!-!ندتقدليم.!يلع7ثالج!للا!سئييع!هدلاا!3عإ!وكان!/بوأ!ح،يهباأطال!

ع،!لا!ء!ل!أ.حميحصا.(57931

،2!ل!ط5هـحا"."لم!إك.أاللهيرحمهالعله:الاصلحاشيةفى(2)

(+-6)هـحا05"!بتاهناحة*أ.!يمي!!ليب!ع.اط!9؟رو،ولممألمه!6خ!"62!هاياليذا!كلفع"طعكاقيم

لمهتأطم!6رأ،ل!نيأب!،.ة!فتاق!ب.!1إل/**28)ومسلم،(2274)الخارى(4)

!؟



ابالأرضيموتأنكرهمنبابيطبزولأ5نأيطء!ب!ن،هسرأظ!ب!ل

ماهم!تئ!اال!!يث!كررذأ!وثلا!ور!حزملورفعةبهازددتإلااللهوجهبهتريد

لكنلمأ!اث!ل!ىليغ!د!قأإولامإهحوير!عاضقأصيجا!يإ!هااأيفو!زرا!لابممررببن

اأت!لارن!طلقلمحم!أئلاللأبميه!!ةةأ!تماليهد!لهجونفتلثطس!لىفيال!ثميض

!!منقد!ع!ح!كرراجمعلائح!لحاييهضج!ط-!وأ!للجبأ!،عولط!78!اعسيم*

اجت!ح!هل3!*ايفلع!آحهدرئخا،كلا!لز!يدت!يىج!ا؟ص!ف!كتهدحى!تعنهتو!ب!!ا

ا!كس!ماررظل!كللا9ا!أ!مؤل!أكص!ط!اأكمممهقلاأال!رإك!ك!هث!!يط!!ر!نماهابخوهـ!ه

!ل!آدف!إلمحد!!!ط!نل!+جما،!شهلهتلاليجلىمم!ايخؤأ!ل!ولآ!طت!إلروسف!ئث)بف!.

رؤ!أيخ!قعلي!ا!عجمميبطبمفن!لمج!!م!أ!ؤزوا!ا!هجع!خ!)إ!لآاررلمججإو!ما:

فبى؟؟راق."غ".اثتأ:!شنمتكقحميدلظبر،لقي:،هقأ"اغعط"!ي!ء3إة.ثاليا:ل!إ

يا!!دنض!األهحم!مألج!أيو!د!،جمو!صئد!هصد!ط!!بزئاأ:أإ!لأ!أأ،

!ق!أعبوقوه!"ابو"الم!9أ!قالتي!!حل!يلك!ط!م!و!جلنك!ز!خي!ملإامحن
!"3--..(برزء
لم1لملم!ر!ل!ببغ!19ق!!تعع!طهتب19!نأجم!ا؟ص!برك!انىصالة"؟يواصله

اورثثك!ر!خ!أ!!أاإكه!وهتعي!فرلأ!خليدك!.!!لؤ!عن7ك!هـثلا!ة،ا،!قيه!!ا

أدبخشستقد:قالييكيك؟"."ما:فقال،فبكى،بمكةيعودهسعدعلى

!:/!بملا74.)!الاخولةبنسعدماتكمامنهاهاجرتالتىبالأرضاموت

(2)لأ:اول)أللاارعأحاه!:!،.)/شلا

لمح!يىالمإ؟يثزرأاودكرمرار.ثلاثسعدا((.اشفاللهمسعدا،اشف"اللهم

)ر(.50."هحك"
.(0991لهط2،أ1692)فىوتقدم.بهيحىبنزكرياعن(84)والاض،(5765)عوانةأبوأخرجه(1)

(3)لأ!ل8:ا،أ."لبمه
.193/5التمهيدفىالبرعبدابنطريقهمنو،(66)الحميهدى(2)

(3)أحفهبأسدم!7(؟\لم35/)نح!لف!ن!.

!7!!طهـلأ18+87لم2!87/!.(.../6281)مسلمو،(6733)البخارى(3)

أ.بهأيوثطريقمن(اة04)وأحمد.بهالمفىطريقمن(2355)خزيمةابناخرجه(4)

=7تيم
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منهاهاجرالتىبالأرضيموتأنكرهمنبابالسيركتاب

.(1)رمعأبىابنعن!"الصحيحفىمسلم

زيابابنسهلأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا7843

وهيب،حدثنا،عقانحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا،القطان

عن،أبيهعن،القارئعبدبنعمروعن،خئيمبنعئمانبنالفهعبدحدثنا

خرجحيثمريضاسعدافخففقدم!ي!الفهرسولأن،القارئعمروجذه

،مغلوبوجعوهوعليهدخل،معتمراالجعرانة(2)نعقدمفلقا،حنينإلى

(3)هقكبماكالىفأوصى،كلالةأورثص!انىمالا،!رإن:خي!الفهلرسولفقال

فأوصى:قال."ال9:قالبثلئيه)4(؟فأتصذق:قالألا،.:قالبه؟اتصذقأو

ىأ:قالجمنز".وذاك،نعم،:قال؟بثلثهفأتصذق:قالإلاأ.:قال؟بشطره

أنلأرجو"انى:قالمهاجرا؟منهاخرجتالتىبالذار()اصيب،الفهرسول

نإالقارى،بنعمرويا،آخرونبكوينكعأقوامبكيكادوأن،وجلعزالفهيرفعك

هذه.(6)اذكهبيدهوأشار/المدينة!.طريقنحوادفنهفههنابعدىسعدمات

عنالزواةوسائر،(7)الفتحعامكانذلكأنفىسفيانروايةتوافقالرواية

(3

.(8/1628)مسلم(

)من".:موفىاعك"،:سفى(

.م:منسقط(

."ابثلثه:مفى(

"أصبت،.:8صفى(

به.عفانعن(16584)أحمدأخرجه(

.(17842-17838)فىتقدم(
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منهاهاجرالتىبالأرضيموتأنكرهمنبابالسيركتاب

ابنعلىالروايةهذهفىواختلف.(1)الوداعحخةعام:فيهقالواالرهرئ

.(2)القارئبنعمروحفدةاسمفىخثيم

حدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7844

حدثنا،يحيىبنزكرئايحعروأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

خلف:قالالأعرجالزحمنعبدعنمحمد،بنإسماعيلعن،سفيان

.(3)"اهبتدفنوهفلامات"إن:فقالرجلاسعدعلىلمجوالنبئ

حدثنا،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوالفهعبدأبووأخبرنا-ا7845

سعد4)قال:قالبردةأبىعن،قيسبنمحمدعن،سفيانحدثنا،يحيىأبو

:قالمنها؟هاجرالتىبالأرضيموتأنللزجل(ايكره)لمجؤ:(4للنبى

قبله.ماوكذلك،مرسلهذا.نعم"6

بنالحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا7846

بنعلئحدثنا،بنيسابورحفصبنأحمدبنالحسينحدثنا،الحافظعلى

بردةأبىعنالأسدئ،قيسبىبنمحمدعن،سفيانحدثناخشربم،

.(12693-ا6643،2691)فىتقدمماينظر(1)

،2/022قانعلابنالصحابةومعجم،(2383)للفاكهىمكةوأخبار،6/131الكبيرالتاريخينظر(2)

221.

-ا3/46سعدابنوعنه-ا3/161المغازىفىالواقدىطريقهومن،(35)عيينةبنسفيانجزء(3)

.5/021التمهدفىالبرعبدوابن،(2386)مكةأخبارفىوالفاكهى،(6729)الرزاقوعبد

.إالله)رسول:مفى(4-4)

"أتكره".:الأصلحاشيةفى(5)

.3/146سعدابنوعنه،3/1611المغازىفىالواقدىطريقهمنو،(36)عنةبنسفيانجزء(6)
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التع!اضر!اليموتأنكرهمنباببلي!كاء.ءدا؟كبت،ذ؟ع!للئ!لبهمشلمتأ

"كمثفقسفلاالنجر!و!ئ!رقكط!خمك:اكللزإتاض!!صتد!لئصولسحرطص!مؤ!ئ+،لمبىلصياتنن

:-ث-غهـ3ا--اولص--ب!اء"-نيباأءتدت21منفأيهاجرالتىبالأرضيموتأد

بننش!لاأحبرل!ا!الزنممامحنىاعل!أ!ل!اننأدالك!لكلسالنااأ!ؤبخههئصـه!صيفا!.الميد!كط

،أ؟!يملتئ،ع!نب!ثظ!قوقي!بغأكف!هينث6لاحلذلى"بئنلثضخ!لمعقد

ع!فاي!؟!اى!الط!ثير3ا!حهبريزلجد!بي!بذفياللف!أ!بسعسلرنم!لمج!بد:لقففننا

رلمجيائا+3!ا.--"*:!ط!اطخلئ!نلهإلحاادوكعوق!ك/+إقاكعمربناعن

!؟87لم-ثأ-!حعكآ!إجلب!المجأ%أع،يمورن؟:لثني!ث!كقحوجمنلإف!لملما.

لأأير-و!س!فت!أنيفلى3ت!كم!عيلا)يلقىلللأك!!يإع!أؤكئغصدورأتاعل!

ئب!ه!دانفلاكتم/أ!م!!بأ!نربتن!،ألر-وفىبيمزكماا!لأعلل!إليلآك!ل!تجطنا!8؟لفملالى:

،(1أو"ي!س،ل!خذل!7لناص!ش!غس!برالته!بىالحمنمينبنبراهيمإحدثنا،الهمذاخ!صالح

او(.ا!ص"لمالإسولن!أيت!نحملأ!جبهاطحيما!خم!ااكق،داخ!يلاعلاأسئي!نله!ئئ!حىممتدكا

رمن!يطلفو!ر!قسل!رثحملأن!!ظللمخببي!،سماق!غثال!،نخ!سد!

ن!!"منببرممنؤ!.!ف!9زيط!!!!!ول)%نطثناله!ظما!يثلألخ

لهقكة،إليإلام!ابتيهن!،!الإلم3أ!فمح7!مج!لامعشريا:يقول!الخطاببنعمر

(2إ!فباآل،صرا*كيرا31.مل(4ملا!لفد+طئهد!رط!ن!فما!كلهحعإعكللماو!2ا3غلا2!

لم320

(7)يقل!صالمح!يهه!كفح!!ه)5خر!ت!حوطليه!ءهـؤ(!كلظ!كلا،لمج!ئمطر7!ث!كالىهخىمكا!32

،.طبطعفشلقه!م!!3لو!عج!أ.لظهـيثلأل!ب!ثلرل!إلمحق،لمحبهللأاله(لطي!اا!ح!!خأمل2ي)

سجالدلاخيـه!جنو!ث!كأم!لهل".المجمعفىالهيثهمىوقالبه.وكغعن(4778)أحمدأخرجه(3)

(51!م!قيطل!ا*نم:حرأ!5)..ثقةوهوريعةبنمحمدخلاالصحيح

6لكلكهب!لرق!ني؟و!يأفىكلىتلح!لمح!-تي!لى!،آايق؟ا!ووغلا؟!6ىط3(1هـأمهضىنأ؟!ه!6رطم(؟أ.
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الهجرةبعدالتعربفىجاءمابابالسيركتاب

الهجرةبعدالتعربفىجاءماباب

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7849

الناقد،محمدبنعمروحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدأخبرنا،الفقيه

عن،مئبناللهعبدعن،الأعمشعن،الرملئعيسىبنيحيىحدثنا

،علماهإذاوشاهداه،ومؤكلهالربا،آكل:اللهعبدقال!قال!:مسروق

،الهجرةبعدأعرابياوالمرتد،الصدقةولاوىوالمؤتشمة)1(،،والواشمة

هكذا.عيسىبنيحيىبهتفرد.(2)هق!عمحمدلسانعلىملعونون

الحارث(3)نعمئبناللهعبدعنالأعمشعنوغيرهالثورئورواه

.(مسعود)بناللهعبدعناللهعبدبن4

الحارثبناللهعبدعنمربنالفهعبدعنالأعمشعننميرابنورواه

.()(4هن!!لمسعودابنعن

به.الزهرىطريقمن(170)الصحابةأمالىوفى،(19625)الرزاقعبد=أخرجه

.2/296الأنوارمارق.الوشمبهايفعلأنتسألالتىهى:المؤتثمة(1)

به.عشىبنيحيىطريقمن(2250)خزيمةابنوأخرجه.وصححه387/1،388الحاكم(2)

"بن".:مفى(3)

.م،س:منسقط(4-4)

.(7306)فىتقدم(5)
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السيركتاب
...الفتنةفىفيهالرخصةفىجاءماباب

معناهافىوماالفتنةفىفيهالرخصةفىجاءماباب

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ7855

بنوداودالثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

عبيل!،أبىبنيزيدعن،إسماعيل(ابن)احاتمحدثنا:قالاالفاريابئمخراق

ارتددت،الأكوعابنيا:فقالالحخاجعلىدخلأنهالأكوعبنسلمةعن

ولكنلا،:قال.الهجرةبعدأحدهما:قالتعزبت؟!عقبيكعلى

"الصحيح"فىومسلمالبخارىأخرجهالبدو)2(.فى!رأذنجمي!الفهرسول

(3)صو
سعيد.بندتيبةعن

بنمحمدالحسينأبوأخبركأ،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ7851

حدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،إسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،يعقوب

إلىسلمةخر!عفانبنعثمانقتللما:قالعبيدأبىبنيزيدعن،حاتم

يموتأنقبلحتىهناكيزلفلم،أولادلهوولد،امرأةهناكوتزؤجالربذة

(6)ريير
!تيبه.عنالبخارئرواه.()المدينةيعنى،فنزل(4)بليال

:م.منطقس(ا-1)

مختصزا.بهيزيدطريقمن(16508)وأحمدبه.قتيبةعن(4197)النسائىأخرجه(2)

.(1862/82)وصلم،(8707)البخارى(3)

.م:منسقط(4)

من4/1242المدينةتاريخفىشبةوابن.بهقتيبةعن1/214الصغيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(5)

به.حاتمطريق

.(7087)عقبالبخارى(6)
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السيركتاب

الجهادفرضأصلى/باب

الجهادفرضأصلباب

تكرهوأأنوعسئئكتمكقوهواثقتالعليم!كتب:ثناؤهجلالفهقال

ذكرمامع(216:البقرةأئكئم!شزوهوشثاتحئواأنوعسىئحتمضئروهو!ءء

.القرانفىالاياتسائرمنالجهادفرضفيه

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ7852

داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناالأصبهاك!،أحمدبنجعفرابن

عنالشتخير،بنالفهعبدبنمطزفعن،قتادةعن،هشامحدثنا،الطيالسئ

إن"ألا:خطبتهفىيومذاتقال!ح!جماللهنبئأن،المجاشعىحماربنعياض

فذكرهذا".يومىعلمنىمفاجهلتمماأعفمكمأنأمرئربى-إن:أوربى-

عليكوأنزلتبك،وأبتلىلأبتليكبعثتكإنمامحمد،يا:"فقال:قالالحديث

فقلت:قريشا،أحرقأنأمرنىاللهوإنويقظانا.نائماتقرؤه،(الماء)1يغسلهلاكعابا

واغزهم،أخرجوككمااستخرجهم:فقال.(2)ةزبخفيدعوهرأسىيثلغواإذنرب

بمنوقاتل،أمثالهخمسةنبعثجيشاوابعث،عليكفسننفقوأنفق،3بكلعز

هشامحديثمنمسلمأخرجه.الحديثوذكر.(4)"عصاكمنأطاعك

بالماء.وغسلكتابهمحىولوالصدورمنحفظهينسىلا:أو.يدرسولايفنىلا:الماءيغسلهلا(1)

.138/2الأنوارمشارق

.198/17النووىبشرحمسلمصحيحيكسر.:أى،الخبزيئدخكماويشجوهيثدخوه:أى(2)

.""نغزيك:الأصلحاشيةوفى"نغزك"،:ومسلم،مفى(3)

أحمدوأخرجه.(1175)والطيالسى،(586)والقدروالقضاء،(3518)الصغرىفىالمصنف(4)

=قتادةطريقمن(1794)ماجهوابن،(8070)الكبرىفىوالنسائى.بههثامطريقمن(17484)
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السيركتاب

(1)قتادةعنوغيرهالدستوائى

الجهادفرضأصلباب

أخبرناببغداد،ال!كرئيحيىبنالقهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا7853

،المغيرةأبوحدثنا،القهعبدبنعباسحدثناالقحقار،محمدبنإسماعيل

بنيزيدعن،ىنا!غلاعبيدبنيحيى(2عنزيادة2)أبوحدثنا،صفوانحدثنا

اليمنإلىكح!القهرسولبعثنى:يقولكانأنهجبلبنمعاذعن،قطيب

يقاتلونك،قلوبهمرقيقةقوبمإلىبعثتكقدومسجدى،بقبرىتمرأن"لعلك:فقال

حتىالإسلامإلىيغدونثم،عصاكمنمنهمأطاعكبمنفقاتلمزتين،الحقعلى

السكون؟الحيينبينفانزل،أخاهوالأخ،والدهوالولدزوجها،المرأةتبادر

والشكاسك")3(.

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرنا-ا7854

أبووأخبرنا)ح(الزقئجعفربنالفهعبدحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

بنهلالحدثناببغداد،إملاءسلمانبنأحمدحدثنا،الحافظالفهعبد

زيدعن،عمروبنالفهعبيدحدثنا،الزقئجعفربنالفهعبدحدثنا،العلاء

سمعت:قالالعبدىالمثنىأبوحدثنا،سحيمبنجبلةعن،أنيسةأبىابن

به.مطرفطريقمن(654)حبانوابن-به.

.(2865)مسلم(1)

بنيحىهوزيادوآبو،الصوابوهوزياد!9:أحمدوعند،7/5352والمهذبالنسخفىكذا(2-2)

.359/2المنفعةوتعجيل،33/330الكمالتهذيبينظرالغسانى.زكريابنعبيد

فىالهيثمىوقال.بهالمغيرةأبىطريقمن(171)20/89والطبرانى،(05322)أحمدأخرجه(3)

معاذ.منيسمعلمقطيببنيزيدأنإلائقاترجالهما:10/55المجمع
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الجهادفرضأصلبابالسيركتاب

فاشترطالاسلامعلىلأبايعهع!حواللهرسولأتيت:يقولالخصاصيةابن

الخمس،وتصلى،ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلاإلهلاأن"تشهد:(1)ئلع

قلت::قالالفه".سبيلفىوتجاهد،البيتوتحج،الزكاةوتؤذى،نا!فمروتصوم

هنذودعشرإلامحرفماالزكاةأماأطيقهما،فلااثنتانأما،اللهرسوليا

بغضبباءفقدولىمنأنهفيزعمونالجهادوأفا،وحمولتهمأهلى2رسل

:قال.نفسىوجشعت)3(الموتكرهتقتالحضرنىإذافأخاف،اللهمن

أاظ81/10جهاد،ولاصدقة"لا:قالثم،حركهاثم،يدهع!حماللهرسولفقبض

لجهنفبايعنى.أبايعك،اللهرسوليا:قلتثم:قال."؟الجنةتدخلفبم

الله.عبدأبىحديثلفظ.(4)كلهن

الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-ا7855

آدمحدثنا،البلدئالهيثمبنإبراهيمحدثنا،سلمانبنأحمدأخبرنا،ببغداد

عن،عتيبةبنالحكمعنمنصور،حدثنا،شميبانحدثنا،إياسأبىابن

ألا،اللهرسوليا:قلت:قالجبلبنمعاذعن،شبيبأبىبنميمون

وذروةوعمودهالأمربرأسأنبأتكشئت"إن:قال؟الجنةبهأدخلبعملتحدثنى

ذروةوأمافالضلاة،عمودهوأفاسلم،أسلممن،فالإسلامالأمررألرأما؟سنامه

"أنإ.:مفىبعده(1)

.2/55الحديثغريبفىالفائق.اللبن:الرسل(2)

.1/274النهايةينظر.جزعت:وجشعت"خسعت".:3526/7والمهذب،م،8صفى(3)

آحمدوأخرجهالإسناد.صحيح:وقال2/79.80والحاكم،331صالاعتقادفىالمصنف(4)

.موثقونأحمدرجال:1/42المجمعفىالهيثمىوقالبه.عمروبناللهعبيدطريقمن(21952)
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السيركتاب

.(1)الحديثوذكرفالجهاد".سنامه

الجهادفرضأصلباب

يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرتاأبوأخبرنا-أ7856

حدثنا،العنزىعبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،المزكى

عنحماد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،الدارمىسعيدبنعثمان

بأموالكم-المشركينيعنى"جاهدوا-:قالجمتالنبئأن،أنسعنحميد،

.(2)"وألسنتكموأنفسكم

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ7857

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

بنالرحمنعبدعن،إسحاقأبىعن،عمروبنمعاويةأخبرناالضغاض!،

بنعبادةعن،أمامةأبىعن،مكحولعن،موسىبنسليمانعن،عتاش

منبابف!نه؟اللهسبيلفىبالجهاد"عليكم:جم!الفهرسولقال:قالالقحامت

والهثم")3(.الغغبهالفه/يذهب،الجنةأبواب9/21

اللهحدودوأقيمواوالبحيد،القريباللهفى"وجاهدوا:قالأنهغيرهفيهوزاد

لائبم".لومةاللهفىيأخذكمولاوالبحيد،القريبفى

نعيموأبو،6/76العللفىوالدارقطنى،(291)02/421والطبهرانى،(1366)الاشىأخرجه(1)

به.الحكمطريقمن376/4،377الحليهةفى

واحمدبه.إسماعيلبنموسىعن(25"4)داودأبوأخرجهو.(3517)الصغرىفىالمصنف(2)

.(1862)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححه.بهحمادطريقمن(9630)والنسانى،(46122)

وقال.بهالرحمنعبدطريقمن(5485)حبانوابن.بهعمروبنمعاويةعن(91272)احمدأخرجه(3)

ئقات.وغيرهأحمدأسانيدأحد:5/272المجمعفىالهيثمى



الجهادفرضأصلبابالسيركتاب

بنعبادةعنالكندىمعاويةبنالحارثعنذلكوروىالثيخ:قال

.(1)الصامت

حايمبنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7858

أخبرنا،اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنا،المروزى

:قالأبيهعننفير،بنجبيربنالرحمنعبدأخبرنىعمرو،بنصفوان

فقال،فضلعنهبهماتابوتعلىوهوبدمشقالأسودبنالمقدادإلىجلسنا

سورةيعنى-البحوثعلينا(2)تبأ:قالالغزو؟عنالعامقعدتلو:رجلله

فلا(41:التوبةأوثقالا!خفاصفا!انفروأ:وتعالىتباركالفهقال-""التوبة

خفيفا)3(.إلاأجدخ!

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأنجرنا-ا7859

بنحمادحدثنى،عفانحدثناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

الاية:هذهقرأطلحةأباأن،أنسعن،وثابتزيدبنعلئحدثنا،سلمة

جهزونى،،وشئاناشيوخايستنفرناربناأرى:قالوثمالامهوخفافا!انفروأ

بكروأبىعجماللهرسولمعشهدتقد:بنوهفقالجهزوخ!.،بنئأى

لهيجدوافلم،فماتالبحرفركبجهزوض!.:فقالنغزو.فنحن،رفبئر!و

يتغئر)4(.ولمفيهافدفنوه،أيابمسبعةبعدإلاجزيرة

.(18268)فىسيأتى(1)

"أتت(.:مفى(2)

.(031)الجهادفىالمباركبناللهوعبدالاسناد،صحيح:وقال333/2الحاكم(3)

.(6856)فىتخريجهتقدم(4)
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بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7860

أخبرناكثجر،بنمحمدحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

مأعائشةعن،طلحةبنتعائشةعن،إسحاقبنمعاويةعن،الثورئسفيان

أو:"جهادكن-:فقالالجهادفى!يه!النبئاستأذنت:قالتر!نهاالمؤمنين

.(2)ريثكبنمحمدعن""الصحيحفىابخارئرواه.(1)"ئبحلاحسبكن-

العلوئعلىبنمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبوأخبرنا-ا7861

بالكوفةالمقرئالنجاربنإسحاقبنمحمدبنالواحدعبدالقاسموأبو

بنإبراهيمأخبرناالشيباك!،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا:قالا

عن،إسحاقبنمعاويةعن،سفيانعن،قبيصةحدثنا،القاضىإسحاق

قالت:،لمخيه!النبىعنر!نها،المؤمنينأمعائشةعن،طلحةبنتعائشة

.(3)"ئبحلاجهادكن:أو.الحج"حسبكن:فقالالجهادفىاستأذنته

ابنالقاسموأبوالعلوىهاشمأبىابنالقاسمأبووأخبرنا-ا7862

بنإبراهيمحدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرناقالا:المقرئالنجار

طلحة،بنتعائشةعن،حبيبعن،سفيانعن،قبيصةحدثنا،إسحاق

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(4)اذهمنبنحورخمنهاالمؤمنينأتمعائشةعق

.(8694-8692)فىتقدممايظر(1)

.(2875)البهخارى(2)

.(8694)فىوتقدم.(0352)الصغرىفىالمصنف(3)

.(8694-8692)فىتقدممايظر(4)
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جميعا)1(.بالإسناديناو،02/81قبيصةعن

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا7863

حدثنا:قالاسفيانبنوالحسنلفظهالواسطئمحمودأخبرنى،الاسماعيلئ

عن،طلحةبنتعائشةعن،عمرةأبىبنحبيبعنخالد،أخبرنا،وهب

أفلا،العملأفضلالجهادنرىالفهرسوليا:قلنا:قالتالمؤمنينأمعائشة

عائشةوكانتمبرور".حبئالجهاد،أفضلولكن"لا،:قالمعك؟!ىاه!

خالدعنالمباركبنالرحمنعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواهخالتها)2(.

.(3)اللهعبدابن

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا7864

ابنعن،سفيانحدثنا،قبيصةأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

الرجالأيغزو،الفهرسوليا:قالتأنهاسلمةأمعن،مجاهدعن،نجيحأبى

اللهفأنزل.الميراثنصفلناوإنمافنستشهد،(4نقاتلولا4)نغزو؟ولا

.(32النساء:أ()!!فغبعكبغضكتمبه-اللهفضلماتئمنؤا!ولا:تعالى

.(2876)البخارى(1)

به.خالدطريقمن(229)الايمانفىمندهوابن،(4717)يعلىابواخرجه(2)

.(0521)البخارى(3)

.م:منسقط(4-4)

مجاهدسمعكانإنالشيخينشرطعلىالاسنادصحيححديثهذا:وقال2/530،630الحاكم(5)

الترمذى:وقال،بهسفيانطريقمن(3022)والترمذى،(26736)احمدوأخرجه.سلمةاممن

مرسل.
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بناللهعبدبنمحمدأخبرنى،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ7865

حدثنانمير،بنالقهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،قريش

لمجمالقهرسولعرضنى:قالىعمرابنعن،نافععن،القهعبيدحدثنا،أبى

الخندقيوموعرضنىيجزخ!،فلمعشرةأربعابنوأناالقتالفىأحديوم

العزيزعبدبنعمرعلىمتفقد:نافعقالىفأجازخ!.سنةعشرةخمسابنناوأ

القحغيربينلحذهذاإن:فقالىالحديثبهذافحدثته،خليفةيومئذوهو

وما/،سنةعشرةخمسابنكانلمنيفرضواأنعقالهإلىوكتبوالكبير.22/9

بنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواهالعيالى)1(.فىفاجعلوهذلكدونكان

(2)لم

عمر.بناللهعبيدعناخروجهمنالبخارئوأخرجهنمير،بنالقهعبد

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ7866

أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربنالقهعبد

يومعمروابنأنااستصعرت:قالىالبراءعن،إسحاقأبىعن3،شعبه

(5)(3"ص:كل(4)

سعبه.عنإبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.بدبى

سهلأبوأخبرنا،المزكىإسحادتىأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-أ7867

فىوتقدمبه.نميرابنطريقمن(2543)ماجهابنوأخرجه.(3648)المعرفةفىالمصنف(1)

(5153،07141،13136،17291،17292).

.(2664،0974)والبخارى،(1868/91)مسلم(2)

.م:منسقط(3-3)

به.إسحاقأبىطريقمن(18633)أحمدأخرجه(4)

.(5539)البخارى(5)
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حدثنامسذد،حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابن

يومعرضت:قالطعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعنزيد،بنحماد

سنةعشرةخمسابناوهوأنا،كيهحمالنبىعلىجي+اخبنورافعأناالخندق

فقبلنا)1(

بنصالحبنمحمدحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7868

أبىابنبكرأبوحدثناالقباك!،زيادبنمحمدبن(2)الحسينحدثناهاخ!،

بنعثمانحدثنا،الخزاعئسلمةأبوسلمةبنمنصورحدثنا،الأعينعتاب

جارية،بنزيدبنعمروعمىحدثنا،الأنصارئجاريةبنزيدبناللهعبد

منهم؟أحديومناسااستصغرك!قهاللهرسولطأن،جاريةبنزيدأبىحدثنى

أبووسعا،أرقمبنوزيد،عازببنوالبراء-نفسهيعنى-جاريةبنزيد

كتابى:فىكذا.(3)اللهعبدبنجابروذكرعمر.بناللهوعبد،الخدرىسعيد

.(4)اللهعبيدابن:آخرموضعفىورأيته.اللهعبدبنعثمان

بنمحمدالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7869

به.حمادطريقمن(150)السنةفىالمروزىأخرجه(1)

.13/499النبلاءأعلامسيروينظر.""الحسن:مفى(2)

به.عتابأبىابنطريقمن(6003)الصحابةمعرفةفىنعيمأبووأخرجه.وصححه2/59الحاكم(3)

(4962)والطبرانى،(145)السنةفىوالمروزى،1/189،190الصغيرالتاريخفىوالبخارى

المجمعفىالهيثمىوقال.جارية:منبدلا.حارثة:والطبرانىالحاكموعند.سلمةأبىطريقمن

أعرفه.لممنفيه:108/6

به.عتابأبىابنطريقمن(5150)الطبرانىأخرجه(4)
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الفهعبدبنإبراهيمحدثناالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا،الحسنبنمحمد

أبيه،عن،الأنصارىجعفربنالحميدعبدحدثنا،هشيمحدثنا،الهروى

الناسفخطبها،المدينةفقدمتأفىبىأتت:قالجندببنسمرةعن

الأنصار،منرجلفتزوجها.اليتيمهذاصريكفلبرجلإلاأتزؤجلا:فقالت

أدركمنفيلحق،عامكلفىالأنصارغلمانيعرض!عي!القهرسولوكان

لقد،انلهاقرسيا:فقلتورذع!،غلامافألحقعاماوعرضست:قال.منهم

فصرعته،4كأفصا!"فصارعه".:قال.لصرعتهصارعتهولو،ورددتنىألحقته

فألحقنى)1(.

بنأحمدبكربووأإسحاقأبىابناظ(81/02زكرتاأبوأخبرنا-ا0787

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:الحسن

بنجعفرعن،إسماعيلابنيعنىحاتمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

عنيسألهعباسابنإلىكتبنجدةأن،هرمزبنيزيدعن،أبيهعن،محمد

الحرورية.يكاتبعباسابنإن:يقولونناساإن:عباسابنفقال،خلال

بعد،أقا:إليهنجدةفكتب.إليهأكتبلمعلماأكتمأنأخافأنىولولا

لمجمالقهرسولكانوهلبالنساء؟يغزو!جالقهرسولكانهلفأخبرع!

وعن؟اليتيميتمينقضىومتىالقمبيان؟يقتلكانوهل؟بسهملهنيضرب

فىوالطحاوى.بهالهروىإبراهيمطريقمن(6749)الطبرانىوأخرجه.وصححه2/06الحاكم(1)

فىنعيموأبو،(1351)الصحابةمعجمفىوالبغوى،(856)والرويانى،3/219المعانىشرح

لقىجعفركانإنجيدإسناده:7/3528الذهبىتال.بههشيمطريقمن(3593)الصحابةمعرفة

.سمرة
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كانهل:تسألنىكتبتإئك:عباسابنإليهفكتبهو؟لمنالخمس

ويحذين،المرضىيداوين،بهنيغزوكانوقدبالنساء؟يغزو!ماللهرسول!

يقتلنملمج!القهرسول!وإن،بسهملهنيضربفلمالسهموأما،الغنيمةمن

اتذىالصبىمنالخضرعلممامنهمتعلمتكونأنإلاتقتلهمفلا،الولدان

متى:وكتبت،المؤمنوتدعالكافرفتقتل،والكافرالمؤمنبينفتميز،قتل

الأخذلضعيفوإنهلحيته(1)لتنبتالزجلإنولعمرى؟اليتيميتمينقضى

عنهذهبفقدالناسيأخذماصالحمنلنفسهأخذفإذاالإعطاء،ضعيف

عليناذلكفأبىلنا.هو:نقول!كناوإنا،الخفسعنتسألنىوكتبت،اليتم

شيبةأبىابنبكرأبىعنألصحيح""افىمسلمرواه.(2)عليهفصعبرناقومنا

.()إسماعيلبنحاتمعنإبراهيمبنوإسحا!تى

وعيهماعباسابنعن،هرمزبنيزيدعنلممعد،بنقيسحديثفىوروينا

حضرواإذامعلومشىءلهميكنفلموالعبيدالنساءوأما:الحديثهذافى

.(4)القومغنائممنيحذونولكن،البأس

محمدبنأحمدأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7871

"لتثيب".:7/3529والمهذب،الاصلفى(1)

بهحاتمطريقمن(1556)الترمذىوأخرجه.4/257والثافعى،(53؟6)المعرفةفىالمصنف(2)

فىوسيآتى،(13098-40141،05141،13096)فىتقدمماوينظرالنساء.ذكرعلىمقتصرا

(17909).

.(2181/138)مسلم(3)

.(18023)فىوسيأتى،(13042)فىتقدم(4)
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موسىبنمحبوبحدثناالدارمئ،سعيدبنعثمانحدثناالعنزئ،

بنالفهعبدأخبرك!،جريجابنعن،الفزارئإسحاقأبوأخبرنا،الأنطاكئ

فىكانلمجج!القهرسولأن،ربيعةأبىبنالفهعبدبنالحارثعن،مئةأأبى

فىكانفلفا،منهملامرأةعبدفاتبعه،مزينةمنبأناسفمز،مغازيهبعض

:ظل."؟شأنك"مما:ظل.شعم:قال"فلان؟"./:قالعليهسفمالطريقبعض23/9

مثلكفإنإليها؟"ارجع:قاللا.:قالسئدتك؟".لك"أذنت:قال.معكأجاهد

إليهافرجعالشلام".عليهاواقرأإليها،ترجعأنقبلمثإنيصئىلاعبدمثل

قالت:.نعم:قال؟السلامعلئتقرأأنأمرهوالله:فقالتالخبرفأخبرها

.(1)هعمفجاهدارجع

والزمانة)2(والمرضبالضعفعذزلهمنباب

الجهادتركفىوالعذر

ولااتمرضىعلىولاالضعفاعلى!ليس:الجهادفىوتعالىتباركالفهقال

!نالمخسنينعلىماورسولهلثهنصحوأإذاحرفييفقوتمامجدوتلااثذلىعلى

.193-91:التوبةأالثلاثالاياتاخرإلىزحير!غؤرواللهسبيؤ

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا7872

المتفقفىالخطيبطريقهومن-(بغية660)الحارثوأخرجه.وصححه118/2الحاكم(1)

به.إسحاقأبىطريقمن-(789)والمفتهرق

التاجيظر.3/36المحكم.الرجلينفىيشعملماوأكثر،والرجليناليدينفىالكساح:الزمانة(2)

.(نم)ز153/35
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حدثنا،حمادبنالهيثمبنمحمدالأحوصأبوحدثنا،السماكابنعمروأبو

عنيزيد،بنخالدعنسعد،بنالليثحذثنىبكير،بناللهعبدبنيحيى

إبهـاهيم،بنمحمدعنالهاد،بناللهعبدبنيزيدعن،هلالأبىبنسعيد

والضعيفالكبير"جهاد:قالك!ج!النبىعن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن

.(1)"والعمرةالحبئوالمرأة

بنمحمدالنضرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ7873

أبوعمربنحفصحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،الفقيهسفيهبنمحمد

الا:ت!زنلما:قالالبراءعن،إسحاقأبىعن،شعبةحدثناالم!مرير،عمر

أمرالاية(اللهسبيلفىوالمجاهدونالمؤمنينمنالقاعدونيستوى

إلىضرارتهفشكامكتومأمابنفجاءفكتبها،زيدا!ماللهرسول

51رو.(95النساء:أالضرر!)2(أؤلى)غئر:وجلعزاللهفأنزل،لمجفهالفهرسول

اخروجهمنمسلموأخرجه،(3)رمعبنحفصعن""الصحيحفىالبخارى

(4)ري،
شعبه.عن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ7874

.(8829)فىتقدم(1)

به.شعبةطريقمن(42)حبانوابن،(18485)أحمدوأخرجه.(3525)الصغرىفىالمصنف(2)

.بنحوهبهإسحاقأبىطريقمن(1031،0231)والنسائى،(1670،3031)والرمذى

.(17921)رقمحديثعندوينتهى)س(المخطوطةفىخرمهنامن(3)

.(1898/141)ومسلم،(9354)البخارى(4)
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)ح(حمنئبنإبراهيمحدثنا،الحلوانحأيحيىبنأحمدحدثنا،الصفارعبيد

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

بنإبراهيمحدثنا،حمزةبنإبراهيمحدثنا،القطرئ)1(الحكمعبدبنمحمد

:قالالساعدىسعدبنسهلعن،الرهرئعن،كيسانبنصالحعن،سعد

حدثنى:فقالإليهفجلستجالس!الحكمبنمروانفإذاالمسجد،دخلت

منالقاعدونيستوىالا:فنزلتجميهوالفهرسولعندكنت:قالثابتبنزيد

أكتبهاوأنامكتومأئمابنفجاء:قال.(اللهسبيلفىوالمجاهدونالمؤمنين

الجهادأستطيعولوالقمرر،منبعينئماترىقد،اللهرسوليا:فقال

حتىفخذىعلىلمجصاللهرسولفخذفثقلت:ثابتبنزيدقاللجاهدت.

وء(3)صء(2)و
الفعدوني!تتوى!لا:"اكيب:صرفقال،عنهسرىثم،ترضهاانهممت

البخارئرواه.القطرئحديثلفظوانجفدون!")4(.الفررأؤلىغيرائمؤينينمن

.()إبراهيمعنوغيرهأوي!أبىبنإسماعيلعن""الصحيحفى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ7875

.4/522.523الأنسابوينظر.إ"القنطرى:مفى(1)

لأنأصبرأنهممتحتى:المعنىيكونأنويخمل:إقلت:الأصلحاشيةوفى"همت!.:مفى(2)

"أى::7/3530مطبوعتهفىكماالمهذبمنخطيةنسخةحاشيةوفى.!ا"أعلمواللهترضها،

ترضها".أنخيةأسلهاهممت

.8/261البارىفتحتدقها.:أى(3)

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(0031)والنائى،(3033)والترمذى،(21602)أحمدأخرجه(4)

.(2832،4592)البخارى(5)



والزمانة...والمرضبالضعفعذرلهمنبابالسيركتاب

مريم،أبىابنالحكمبنسعيدحدثنى،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

بنزيدبنخارجةأنالزناد،أبوحدثنىالزناد،أبىبنالرحمنعبدحدثنا

إلىوأنا:زيدقالكجحيه.اللهرسولغشيتال!كينهأن،أبيهعن،حذثهثابت

منأثقلشيئاوجدتفما،فخذىعلىك!ييهاللهرسولفخذفوقعت،جنبه

منالقاعدونيستوىالا:))اكتب:فقالعنهسرىثمكدجؤ،اللهرسولفخذ

زيد:قالكلها.الاية."(وأنفسهمبأموالهماللهسبيلفىوالمجاهذونالمؤمنين

سمعحين-أعمىرجلاوكان-مكتومأمابنفقام،(1)فتكفىذلكفكتبت

لابمنكيف،الفهرسوليا:فقال،القاعدينعلىالمجاهدينفضيلة

ما:أو-كلامهمكتومأمابنقضىفما:قال؟المؤمنينمعالجهاديستطيع

فخذهفوقعت،السكينة!ماللهرسولفغشيت-كلامه(2)لصفأنإلاهو

المرةفىثقلهامنوجدتمثلماالمزةثقلهامنفوجدت،فخذىعلى

ي!توى!لا:فقرأت"اقرأ".:فقال!يهجييهاللهرسولعنسزىثم،الأولى

:!يزقالارضرر!أؤلىميوغثر:!يهها!لهرسولفقالأتمؤصين!منائفعدون

.(4)الكتففىصدععندملحقتها)3(وكانفألحقتها،

24/9

لقلةفيهيكتبونكانو!،والدوابالناسمنالحيوانكتفأصلفىيكونعريضىعظم:الكف(1)

.4/051النهاية.عندهمالقراط!

.!قضى":مفى(2)

ملحقها".":مفى(3)

وصححهبه.الزنادأبىابنطريقمن(2507)داودوأبو،(21664،21665)أحمدأخرجه(4)

.(2188)داودأبىصحيحفىالألبانى

حتى-الضرر!*.أولىغير):وجلعزقولهنزولتاخريكونأنثبهج"قلت:الأصلحاشيةوفى
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والزمانة...والمرضبالضعفعذرلهمنبابالسيركتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7876

حدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سألت:قالنضرةأبىعن،عقيلأبىعن،الحضرمئإسحاقبنيعقوب

أؤلىغيرأتمؤمنينمنائفعدونيستوى!لا:وجلعرالفهقولعنعباسابن

يغزونلا!لمجسوالفهرسولعهدعلىكانواقوم؟القحررأولوهم:قال!الضرر!.

المرضىفكانأصخاء،واخرونوأمراض!،أوجاعتحبسهمكانت،معه

الأصخاء)1(.منأعذر

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7877

أبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا)ح(معاوية

الأعمش،عن،معاويةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

"إن:أسفارهبعضفىجمسوالفهرسولقال!:قال!جابرعن،سفيانأبىعن

.(2)((المرضحبسهم،فيهمعناكانواإلاوادياقطعناولامسيراسرنامالرجالابالمدينة

م."يحيىبنيحيىىت""الصحيحفىمسلمرواهأحمد.حديثلفظ

(1)

(3)

جعلإذا،عندهمرتبتهوعلومكتهومأمابنفضيلةإظهارسبحانهاللهلإرادة؟قالمامكتومأمابن-قال

الضرر".لحدالاستثناءتفمنهمالبيانصبباسؤالهوكان،أجلهومنلسببهذلكنزول

من(12775)والطبرانىبه.مرزوقبنإبراهيمعن4/147المشكلضرحفىالطحاوىأخرجه

أحدهماورجالطريقينمنالطرانىرواه:7/9المجمعفىالهيثمىوقالبه.ععلأبىطريق

ثقات.

نجحوه.بهالاعمشطريقمن(08142)وأحمدبه.معاويةأبىطريقمن(2765)ماجهابنأخرجه

.(159)عقب(1911)مسلم
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...والزمانةوالمرضبالضعفعذرلهمنبابالسيركتاب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا7878

موسىعنحميد،عنحفاد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناداود،أبو

بمالمدينةتركتم"لقد:قاللمجع!اللهرسولأن،أبيهعن،مالكبنأنسابن

معكموهمإلاوادا(،منقطعتمولا1)،نفقةمنأنفقتمولامسيرا،سرتمماأقواما،

"حبسهم:قال؟بالمدينةوهممعنايكونونوكيف،اللهرسوليا:قالوا.((هيف

عنزيدبنوحمادزهيرحديثمن"الصحيح"فىالبخارئأخرجه.(2)"رذعلا

عن،سلمةابنيعنىحقادعن:موسىوقال:قالثثم،أنسعنحميد

.(3)نحوهص!لىكلي!اللهرسولعن،أبيهعن،أنسبنموسىعنحميد،

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7879

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

كان:قالواسلمةبنىمنأشياخعن،يساربنإسحاقوالدىحذثنى:قال

معيغزونشباببنونأربعةلهوكان،العرجشديدأعرجالجموحبنعمرو

:بنوهلهقالأحدإلىيتوجهصبالفهرسولأرادفلضا،غزاإذاصوناللهرسول

فقد،نكفيكفنحنقعدتفلو،رخصةلكجعلقدوجلعزاللهإن

يا:فقال!رالفهرسولالجموحبنعمروفأتى؟الجهادعنكالفهوضع

نألأرجوإنىوالفه،معكأخرجأنيمنعوخ!هؤلاءبيئإناللهرسول

:م.منطقس(ا-1)

طريقمن(96221،13237)أحمدوأخرجه.(8052)داودوأبو،(3527)الصغرىفىالمصنف(2)

به.سلمةبنحماد

.(2838،9283)البخارى(3)
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25/9

ينفقمايجدلاالرجلبابالسيركتاب

فقدأنت"أفما:ووجميحوالقهرسوللهفقالالجتة.فىهذهبعرجتىفأطأأستشهد

وجلعزالفهلعل؟تدعوهأنعليكم"وما:لبنيهوقالالجهاد".عنكالفهوضع

.الثهيداأحديومفقتلكحو،القهرسولمعفخرج."الشهادةيرزقه

ينفقمايجدلاالرجلباب

ههوحرفيينفقوتمايجدوتلاالذلىعلى!ولا:وجلعراللهقال

.(19:لتوبةاا

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ7885

همامعن،معمرأخبرنا،اقالززعبدحدثنا،يوسفبنأحمدحدثنا،القطان

"والذىصولشر:اللهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنبهابن

الله،سبيلفىتغزوسرثةخلفقعدتماالمؤمنينعلىأشقأنلولا،بيدهنفسى

نأأنفسهمتطيبولافيئبعونى،سعةيجدونولافأحملهم،سعةأجدلاولكن

عنرافعبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)((ىدعبيقعدوا

.(3)الرزاقعبد

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-أ7881

يوسفبنإسحاقحدثنا،اللهعبيدبنمحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

طريقهومن،2/90هامابنسيرةفىكما-إسحاقوابن،3/245،246الدلائلفىالمصنف(1)

.(5000)الصحابةمعرفةفىنعيمأبو

،(698)والصفاتالأسماءوفى،(4237)الشعبوفى،(3528)الصغرىفىالمصنف(2)

.(8131)أحمدوعنه،(9529)الرزاقوعبد

.(1876/601)مسلم(3)
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يغزو...فلادينعليهيكونالرجلبابالسيركتاب

اللهعبدعن،جابربنوهبعن،إسحادتىأبىعن،سفيانحدثنا،الأزرف

(1)-ءوس
."يموتمنيضيعانإثمابالمرء"كفى:يقول!يهيهاللهرسولسمع!:قال

قالا:الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7882

أحمدحدثنا،يحيىبنالسرىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

مميرين،بنمحمدعن،أيوبحدثنا،عمروبنرياححدثنا،اللهعبدابن

شابعليناطلعإذط!لمجهاللهرسولمعجلوسنحنبينما:قالهريرةأبىعن

ونشاطهشبابهجعلالشابهذاأنلو:قلنابأبصارنارأيناهفلما،الثنيةمن

اللهلمبيل"وما:قال،لمجماللهرسولمقالتنافسمع:قال!اللهسبيلفىوقوته

ففىعيالهعلىسعىومن،اللهسبيلففىوالديهعلىسعىمنقتل؟منإلا

فهوالتكاثرعلىسعىومن،اللهسبيلففىليعفهانفسهعلىسعىومن،اللهسبيل

.(2)"الشيطانسبيلفى

الدينأهللإذنإلايغزوفلاديقعليهيحونالرجلبافي:

سلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7883

،هارونبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثناببغداد،الفقيهالحسنابن

داودوأبو،(6495)أحمدوأخرجه.(53،283)مصنفاتهفيهمجموعفىالرزازجعفرأبو(1)

فىوتقدمبه.سفيانطريقمن(4240)حبانوابن،(9177)الكبرىفىوالنسائى،(1692)

.(1484)داودأبىصحيحفىالألبانىه!حو.(15791)

الحليةفىنعيمأبووعنه-(4214)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.(03771)الشعبفىالمصنف(2)

يون!بنأحمدسمعه:7/3533الذهبىوقالبه.اللهعبدبنأحمدطريقمن-ا6/196،97

سوء.رجلرياح:داودأبوقال،غريبحديثوهو،منه
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يغزو...فلادينعليهيكونالرجلبابالسيركتاب

أبىبنالقهعبدعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيدعن،سعيدبنيحيىأخبرنا

قتلتإن،القهرسوليا:فقالكيه!النبىإلىرجلجاء:قالأبيهعن،قتادة

فىقتلت"إن:لمجيه!القهرسولفقالخطاياى؟عنىالفهكفرالقهسبيلفى

دعاهجلسفلضا."خطاياكعنكالفهكفرمدبير،غيرمقبلأمحتسئا،صابزااللهسبيل

عليهجبريلأخبرنىكذلك،الذين"إلا:فقالعليهفأعاد."؟تلق"كيف:فقال

عنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهالشلام")1(.

(2)رب

.هارودبنيزيد

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-أ7884

سعيدحدثنا،المقرئيزيدبنالقهعبدحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،إملاء

عمرو،بناللهعبدعن،الحبلىعن،عباسبنعتاشعن،أيوبأبىابن

مسلمرواه.(3)"الدينإلأشىءكليكفرالفهسبيلفى"القتل:قالكي!النبىعن

.(4المقرئعنحرببنزهيرعن""الصحيحفى

حتىبديخيهمعنفةالمؤمن"نفس:كيصابخئعنهريرةأبىحديثمضىوقد

(5)صرو
.عنه"يقضى

.(11066)فىتقدم(1)

.(171)عقب(1885)مسلم(2)

للهيديغفر:بلفظ،بهعياشطريقمن(7051)أحمدوأخرجه.(3522)الصغرىفىالمصنف(3)

الدين.إلاذنبكل

.(1886/012)مسلمعندوالحديث"المقبرىلأ.:مفى(4)

.(7180،7181،11376،11521،11522)فىتقدم(5)
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...مسلمانأبوانلهيكونالرجلبابالسيركتاب

أحدهماأومسلمانأبوانلهيحونالرجلباب:

لإذنه)1(إلايغزوفلا

أبوأخبرنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-ا7885

محمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمدبكر

ثابتأبىبنحبيبحدثنا،شعبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئ

سمعت:قال،حديثهفىيتهملاوكانالشاعر،العباسأباسمعت:قال

فىفاستأذنهغ!يه!النبىإلىرجلجاء:يقولالعاصبنعمروبنالفهعبد

"ففيهما:!ال.نم:قال.((؟والداك"أحى:كمي!اللهرسوللهفقالالجهاد،

!ومنمسلموأخرجه،ادمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)"دهاجف

.(3)شعبةعناخر

أحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7886

إسحادتىأبوحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،بالويهابن

عن،العباسأبىعن،ثابتأبىبنحبيبعن،الأعمشعن،الفزارئ

26/9أريدإنى:فقالع!يمالنبى/إلىرجلجاء:قالالعاصبنعمروبنالفهعبد

فيهمافإنإليهما؟"ارجع:قالنعم.:قال.((؟أبواك"أحى:قالالجهاد.

."أهله"بإذن:مفى(1)

والنسانى،(1671)والترمذى،(6765)أحمدوأخرجه.(3523)الصغرىفىالمصنف(2)

به.سعبةطريقمن(318)حبانابنو،(3103)

.(5/2549)ومسلم،(3004)البخارى(3)

-87-



...مسلمانأبوانلهيكونالرجلبابالسيركتاب

بنمعاويةعنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهلمجاهدا)1(".

(2)

عمرو.

جعفر،بناللهعبدحدثنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ7887

وهب،بناللهعبدحذثنى،الفرجبنأصبغحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

سلمةأتممولىناعماأن،حبيبأبىبنيزيدعن،الحارثبنعمروأخبرخ!

فقال!:لمجح!اللهنبىإلىرجلأقبل:قالالعاصبنعمروبنالفهعبدأنحدته

والديكمن"فهل:قال.اللهمنالأجرأبتغى،الجهادأوالهجرةعلىأبايعك

نحم.:قال."؟اللهمنالأجر"فتبتغى:قالكلاهما.بل،نعم:قال.((؟ىحأحد

عن"الصحيح"فىمسلمرواهصحبمهما(()3(.فأحسنوالديكإلى"فارجح:!ال

(4)

وهب.ابنعنمنصوربنسعيد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ7888

قالا:التمارراشدبنومحمدالضبئعمربنعثمانحدثناالضفار،عبيد

عن،أبيهعن،ال!ائببنعطاءعن،سفيانحدثناكثير،بنمحمدحدثنا

علىأبايعكجئت:فقالع!ي!الفهرسولإلىرجلجاء:قالعمروبنالفهعبد

"المجاهد!.:مفى(1)

،(1671)مذىوالتر،(9522)داودوابو،(5972)البخارىو،(4456)أحمدأخرجهوالحديث

.بنحوهبهحيبطريقمن(420)حبانوابن

.(6/2549)مسلم(2)

بهنحوه.يزيدطريقمن(6525)احمدوأخرجه.2/052سفيانبنيعقوب(3)

.(.../6/2549)مسلم(4)
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...مسلمانأبوانلهيكونالرجلبابالسيركتاب

أبكيتهما(()1(.كصافأضحكهما"ارجع:فقال.يبكيانأبوىوتركتا!رة

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7889

اللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

دراجعن،الحارثبنعمروأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدابن

إلىهاجررجلاأن،الخدرىسعيدأبىعن،الهيثمأبىعن،السمحأبى

فقال.هاجرتقدإنى،اللهرسوليا:فقالاليمنمن!عالقهرسول

:قال."؟باليمنأحدلكهلالجهاد،ولكنه،الشركهجرت"قد:لمجح!اللهرسول

لكأذنافإنفاستأذنهما،"فارجع:قاللا.:قال."؟كل"أذنا:قالأبواى)2(.

فبرهما")3(.وإلافجاهد،

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ7890

)ح(حجاجحدثنا،الفحامالوليدبنأحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنالفهعبدبنطلحةت!بمحمدأخبرك!،جريجابنحدثنى،حجاج

طريقمن(419)حبانابنو،(6869)وأحمدبه.كثيربنمحمدعن(2528)داودأبوأخرجه(1)

صحيحفىالألبانىوصححهبه.عطاءطريقمن(2782)ماجهوابن،(1744)والنسائى.بهسفيان

.(22؟5)داودأبى

عليها.وضبب"أبوى".:الأصهلفى(2)

ابنطريقمن(422)حبانوأبن،(2530)داودأبووأخرجه.وصححه1،401"2/3الحاكم(3)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.السمحأبىدراجطريقمن(11721)وأحمدبه.وهب

(2207).
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السيركتاب
...مسلمانأبوانلهيكونالرجلباب

جاهمةأن،السلمىجاهمةبنمعاويةعن،طلحةأبيهعن،الزحمنعبد

.أستشيركجئتكوقد،أغزوأنأردت،القهرسوليا:فقالكجالنبئجاء

رجليها".عندالجنةفإن"فالزمها،:قالدمم.:!ال."؟مئأمنلك"هل:!مال

حديثلفظ.(1)القولهذافكمثل،شتىمقاعدفى،الثالثةثتم،الثانيةثم

القحغاك!.

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-ا7891

حدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلعلى

سعدعنسعد،بنمصعبعن،سماكعن،شعبةحدثناجرير،بنوهب

أليس:سعدأئمفقالت:قالوفيه،الحديثفذكر.اياتأربعفئنزلت:قال

وأيمفرحتىشراباأشرثولاطعاماأطعملافوالقه،الوالدةببرالفهأمرقد

ثئمبعصا،فاهاشجروايسقوهاأويطعموهاأنأرادواإذافكانوا.أموت

ح!نا!بولديهاقيلنسن!ووضئا:فنزلتةوالشرابالطعامأوجروها)2(

تطغهما!)3(فلاعلمبه-لكليشمابىتشركأنعكجهداك)وإن،8:العنكبوتأ

(4)ريء

شعبه.حديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.،15:أدقمان

طريقمن(2781)عقبماجهابنو،(3104)النسالىوأخرجه.(7833)بع!ثلافىالمصنف(1)

ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.بهجريجابنطريقمن(15538)وأحمد.بنحوهبهحجاج

(2241).

.2/280الأنوارمارقفمها.فىالطعامصبوا:أى(2)

.(12696،12836،17402)فىتقدمماوينظر.(13)الادابفىالمصنف(3)

.(1748/44)4/1878مسلم(4)



...أبيهقتلالحربفىيتوقىالمسلمبابالسيركتاب

قتلهولو،أبيهقتلالحربفىيتوقىالمسلمبافي:

بأسقبهيحنلم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7892

بنعيسىحدثنا،زرارةبنعمروحدتنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،أبيهعن،الأنصارىسعيدبنعروةعن،عثمانبنسعيدحدثنا،يونس

27/9،الفهنبئيا:قال!/ع!حمالنبئلقىلماالبراءبنطلحةأن،وحوحبنحصين

وهو!والنبئلذلكفعجب:قال!أمرا.لكأعصىولا،أحببتبمامر!

قال!:فدعاه،ليفعلموليافخرج:قال!.((أباك"فاقتل:ذلكعندلهفقال!،غلام

.(2)"رحيم(1)لقطيعةأبعثلم"إنى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7893

بنضمرةحدثنا،موسىبنأسدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوب

ينصبالجراحابنعبيدةأبىأبوجعل:قال!شوذببناللهعبدعن،ربيعة

(4)رثكفلما،عنهيحيد(3عبيدةأبووجعلبدر،يوم3)عبيدةلأبىالالهة

أباهقتلحينالآيةهذهفيهوجلعزاللهفأنزل!،فقتلهعبيدةأبوقصدهالجراح

ولوورسولماللهحادمنيواذوتالأخرواتيزوباللهيؤنوتقؤماتجد!لا

.""بقطيعة:الأصلوحاشية،8صفى(1)

بهزرارةبنعمروطريقمن(222؟)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(3554)الطبرانىاخرجه(2)

حسن.إسناده:37/3المجمعفىالهيثمىوقالمطولا.

.م:منسقط(3-3)

"أكثرلما.:م،8صفى(4)
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الجعائل...أخذكراهيةفىجاءمابابالسيركتاب

منقطع.هذااخرها)1(.إلى(22:المجادلةأأشاءهتم!أؤءاباءهتم!الؤأ

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ7894

ابنحدثنا،الزبيعبنالحسنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

أدركقدوكانعمير-بنمالكعن،الحنفىسميعبنإسماعيلعن،المبارك

أبىولقيتالعدؤلقيتإنى:فقالجم!النبىإلىرجلجاء:قالالجاهلئة-

حتىأو،بالزمحطعنتهحتىأصبرفلم،قبيحةمقالةمنهلكفسمعت،فيهم

فتركتهأبىلقيتإنى:فقالاخرجاءهثتملمجع!،النبئعنهفسكت.قتلته

جيا.مرسلوهذا.(2)هنعفسكتغيرى.يليهأنوأحببت

جاءوماالجعائل)3(،أخذكراهيةفىجاءماباب

السلطانمنفيهالرخصةفى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ7895

أبوقال.حرببنمحمدأخبرنا،الزازىموسىبنإبراهيمحدثنا،داودأبو

لحديثهوأناالمعنىحرب-بنمحمدحدثنا،عثمانبنعمرووحذثناداود:

عن،الطائىجابربنيحيىعن،سليمبنسليمانسلمةأبىعن-أتقن

-(036)والطبهرانى.بهالمصنفطريقمن52/644عساكرابنوأخرجه.3/426،652الحاكم(1)

:4/273الحبيرالتلخيصفىحجرابنوقالبه.أسدطريقمن-ا1/10الحليةفىنعيهمأبووعنه

.الإسلامقبلعبيدةأبىوالدمات:ويقولينكرهالواقدىوكانمعضلوهذا

المراسيلفىداودأبووأخرجه.343/1سفيانبنويعقوب،(3631)الصغرىفىالمصنف(2)

به.سميعبنإصماعيلطريقمن(328)

.98صالارىهدىمجاهذا.عنهيخرجلمنالقاعديجعلهماوهو،جعيلةجمع:الجعائل(3)
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الجعائل...أخذكراهيةفىجاءمابابالسيركتاب

الله!رسولسمعأنه،أيوبأبىعن،الأنصارىأيوبأبىأخىابن

فيهاعليكميقطع،مجندةخنودوستكونالأمصار،محليكم"ستفتح:يقول

القبائليتصفحنم،قومهمنفيتخلصفيها،البكثمنكمالرجليتكره،ابعوت

الأجيروذلكألا.كذابعثأكفهمنكذا،بعثأكفهمن:يقولعليهمنفسهيعرض

(2)
.دمه"منقطرةآخرإلى

عمروبنأحمدنصرأبوأخبرناالأردستاخ!،بكرأبوأخبرنا-أ7896

حدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا،العراقئ

بنشقيقعن،عدىبنالزبيرحدثنى،سفيانحدثناالوليد،بناللهعبد

إلالأرتشىأكنلم:فقالالجعائلعنعمرابنسألت:قالالأسدىالعيزار

فإن،أفضلتركها:فقالالربيربناللهعبدوسألتوجل.عزاللهرشاخ!ما

.(3)اللهسبيلفىفأنفقهاأخذتها

مطر،ابنعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7897

حدثناأبى،حدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنامحمد،بنيحيىحدثنا

عباسابنرجلسأل:قالالأعجمبنعبيدعن،إسحاقأبىعن،شعبة

فىماغريبتفسيرالامور.منأمرفىأوللحربيبعثهمجماعةويعينجثايميز:أى:بعثايقطع(1)

.98صالصحيحين

فىالألبانىوضعفهبه.حرببنمحمدطريقمن(23500)أحمدوأخرجه.(2525)داودأبو(2)

.(543)داودأبىضعيف

شيبةأبىوابن،11/171الأوسطفىالمنذرابنطريقهومن،(9460)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.سفيانطريقمن4/246،247الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(19758)

-93-



9/28

الغازى...تجهيزفىجاءمابابالسيركتاب

فىجعلتهوإذا،بهبأسفلاكراعأوسلاحفىجعلتهإذا:قالىالجعلعن

.(1)الفالزقيق

نأمنإليهمأحمثيعطواأنكانوا:قالىانهالنخعىإبراهيمعنورؤينا

الجعائل)2(.فىيعيىيأخذوا.

عن،منصوربنسعيدعن""المراسيلفىداودأبووروى-أ7898

بنالرحمنعبدعن،الحضرمىحديربنمعدانعن،عئاشبنإسماعيل

أمتىمنيغزونالذين"مثل:!صاللهرسصلظل:قالأبيهعن،نفيربنجبير

أجرها((.وتأخذولدهاترضع؟موسىأئممثلعدؤهم،علىيتقوونالجعلويأخذون

أبوحدثنا،الفسوىالحسينأبوأخبرنامحمد،بنمحمدبكرأبوأخبرناه

.(3)فذكرهداود.أبوحدثنا،اللؤلؤئعلى

الجاعلوأجرالغازىتجهيزفىجاءما/باب

يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرتاأبوأخبرنا-أ7899

بنمحمدحدثناببغداد،القاضىكاملبنأحمدبكرأبوأخبرنا،المزكى

علىأبووأخبرنا)ح(المعقمحسينحدثنا،عبادةبنروححدثناسعد،

به.إسحاقأبىطريقمن66/5الثقاتفىحبانابنو،(19759)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.الثورىعن(9461)الرزاقوعبد

.(9462)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

نعيموأبو،(19763)شيبةأبىابنوأخرجه.(2361)منصوربنسعيدوسنن،(332)المراسيل(3)

به.عياشبنإسماعيلطريقمن(1471)الصحابةمعرفةفى
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الغازى...تجهيزفىجاءمابابالسيركتاب

بنالفهعبدحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئ

حدثنا،الحسينحدثنا،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوالحجاجأبىبنعمرو

خالدبنزيدحذثنىسعيد،بنبسرحدثنى،سلمةأبوحدثنا،يحيى

ومنغزا،فقداللهسبيلفىغازياجهز"من:قالجمتاللهرسولطأن،الجهنئ

مثلهروحوحديث،الوارثعبدحديثلفظ.(1)"ازغفقدبخييرأهلهفىخلفه

51ورومعمر،أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواهعن.عن:قالطأنهإلا

.3حسينعنزريعبنيزيدعنالربيع(2)ىبأعنمسلم

أحمدبنمحمدبكرأبوحدثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ0079

سلمة،بنحمادحدثنا،عقانحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا،بالويهابن

أريدإنى:فقالطجمحوالنبئأتىأسلممنرجلاأن،أنسعن،ثابتعن

فاذهب،فمرنمتجهزقدفلانا"إن:فقالبه.أتجفزمامعىوليسالجهاد

."هبأتجهزماتعطييىأنويأمرك،السلاميقرئككتالفهرسولإنفقل:إليه

ولا،بهجهزتينىماتعطيهأنانظرى:لامرأتهفقالط،(4لهفقالط4)،فأتاه

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(فيه)لكاللهفيباركشيئامنهتحبسى

(3181)والنسائى،(1628)والترمذى.بهروحعن(45170)أحمدوأخرجه.(9025)داودأبو(1)

.(1861؟،17997)فىوسياتىبه.يحىطريقمحن

.م،الأصل:منسقط(2)

.(1895/136)ومسلم،(2843)البخارى(3)

.م:منسقط(4-4)

به.حمادطريقمن(2780)داودوأبو.بهعفانعن(13160)أحمدأخرجه()ه

-95-



السيركتاب

.(1)عفانعنشيبةأبىابنبكرأبى

الغازى...تجهيزفىجاءماباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا1795

أبوحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

مسعودأبىعن،الشيبانىعمروأبىعن،الأعمشحدثنا،معاوية

بىأبدعإنه،اللهرسوليا:فقالكيه!النبىإلىرجلجاء:قالالأنصارئ

!اأ!لكألا:رجلفقال.(اعندى"ليس:م!كالفهرسولفقالفاحملنى.

أجرمثلفلهخيبرعلىدل"من:لمجماللهرسولفقال؟يحملهمنعلىاللهرسول

قطع:يقول!.بىأبدع:معاويةأبوقال:روايتهفىالقهعبدأبوقال."فاعله

(3)صوء
-ا!(2)

معاويه.ابىعنكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.بى

البصرى،عثمانأبوأخبرنا،المؤفلابنمحمدأبووأخبرنا-ا2579

فذكره.الأعمشحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا

فأتى،فحملهفأتاهفلانا".ائتولكن،أحملكماأجد"ما:فقال:قال!أنهإلا

.(4)((هلعظأجرمثلفلهخيرعلىدل"من:دقالفأخبرهلمجح!النبئ

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا7953

.(1894)مسلم(1)

أبىطريقمن(1668)حبانوابن،(22339)أحمدوأخرجه.(3530)الصغرىفىالمصنف(2)

به.الأعمشطريقمن(2671)والترمذى،(5129)داودوأبو.بهمعاوية

.(1893/133)مسلم(3)

به.يعلىعن(17084)أحمدأخرجه(4)
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الغازى...تجهيزفىجاءمابابالسيركتاب

صالحأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبد

الكندىشريحبنحيوةعنسعد،بنالفيثحدثناقالا:رمحبنومحفد

نأ،العاصبنعمروبنالفهعبدعن،أبيهعن،شفىابنعن،التجيبى

وأنالغازى".وأجرأجرهوللجاعل،أجره"للغازى:قالع!ج!الفهرسول

(2)"كغزوة"قفلة)1(:قالع!ج!الفهرسول

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا4579

بنمحمدحدثنا،النضرأبوالدمشقئإبراهيمبنإسحاقحدثناداود،أبو

بنعمروعنال!يباض!،عمروأبىبنيحيىزرعةأبوأخبرض!،شعيب

غزوةفىلمجوالفهرسولنادى:قالالأسقعبنواثلةعنحذثهأنه،اللهعبد

جميهم،اللهرسولصحابةأولخرجوقدوأقبلت،أهلىإلىفخرجت،تبوك

منشيخفنادى؟سهمهلهرجلايحملمنألا:أنادىالمدينةفىفطفقت

:قال.نعم:قلتمعنا؟مهوطعا(3)عقبةنحملهأنعلىسهمهلنا:قالالأنصار

فأصانجى،عليناالفهأفاءحتىصاحبخيرمعفخرجت.الفهبركةعلىفسر

ثم،إبلهحقائبمن()حقيبةعلىفقعدفخرج،أتيتهحتىفسقتهن4ئص

.4/92النهإيةينظر.الرجوعوهو،القفولمنالمرة:القفلة(1)

،6624)أحمدوأخرجه.513/2سفيانبنويعقوب،(3531،3532)الصغرىفىالمصنف(2)

داودأبىصححفىالألبانىوصححه.بهالليثطريقمن(2526؟2487)داودوابو،(6625

(2173،0322).

.2/99الأنوارمارقينظرمرة.وهذامرةهذاركوبهيتداولون:ألى:وعقبة)عقبته،.:مفى(3)

.(صل)ق79/7العربلسان.الابلمنالفتىوهو،قلوصجمع:القلائص(4)

.1/902الانوارمارق.إليهيحتاجومامتاعهالرجلفيهايرفع،الرحلمؤخرةفىيشدما:الحقية(5)
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29/9

السيركتاب
الغزوفىللخدمةإنساتااستاجرمنباب

إلاقلائصكأرىما:فقال.مقبلاتسقهن:قالثئم.مدبراتسقهن:قال

ابنقلائصكخذ:قال.(1)كلشرطتالتىغنيمتكهىإنما:قالكراما.

أردنا)2(.سهمكفغير؟أخى

نقصطلمأناأراديكونأنيشبه:أردناس!مكفغير:الفهرحمهالشيخقمال

أعلم.والفه،والثوابالأجرفىالاشتراكقصدناوإنما،الإجارةفعلنابما

الغزوفىللخدمةإنسانااستأجرمن/باب

العنزئ،محمدبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ0579

بشيرحدثنا،نافعبنالزبيعتوبةأبوحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا

يبعثنى!صالنبئكان:قالمنيةابنيعلىعن،دريكبنخالدعن،طلحةابن

ارحل.:لهفقلت،بغلىيركبرجلوكانيومذاتفبعثنى،سراياهفى

دنانير.ثلاثة!رتجعلحتى:قاللم؟:قلتمعك.بخار!أناما:فقال

ثلاثةولكارحل،إليهبراجعأنامالمجج؟النبئوذعتحينالآن:قلت

"أعطها:لمجفهالنبئفقاللمججللنبىذلكذكرتغزا!منرجعتفلقادنانير.

.(3)"غزاتهمنحظهفإنها،إياه

:م.من)1(سقط

(196)22/80والطبرانى،(192)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنوأخرجه.(2676)داودأبو(2)

.(640)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.ضعيببنمحمدطريقمن

بنلثرطريقمن(667)22/582والطبرانى،(17957)أحمدوأخرجه.2/901،011الحاكم(3)

جيد.فإصنادهيعلىلقىخالدكانإن:7/3539الذهبىوقالبه.طلحة
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بالغزىيجمرلاالإمامبابالسيركتاب

فىمنيةابنيعلىعنالذيلمىبناللهعبدعنالقسمكتابفىمضىوقد

.(1)انعم

بالغزى)2(يجمرلاالإمامبافي:

خلافهلكلهمويجوزأساء،فقدجمرهمفإن:اللهرحمهالشافعئقال

.(3)لرجوعاو

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا6079

بنمحبوبيعنىصالحأبوحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالصفار،عبيد

فراسأبىعن،نضرةأبىعن،الجريرىسعيدعن،الفزارئحدثنا،موسى

أبعثلمإنى،الناسأيها:خطبتهفىفقالالخطاببنعمرخطبنا:قال

بعثتهمولكن،أموالكمليأخذواولاأبشاركم،ليضربواعماصلىإليكم

ألا،منهفأقصهإلئفليرفعهذلكغيربهفعلفمن،وسنتكمدينكمليعفموكم

تجفروهمولا،فتكفروهمتمنعوهمولا،فتذلوهمالمسلمينتضربوالا

.(فتضيعوهم)(4)الغياضتنزلوهمولا،فتفتنوهم

.(13036)فىتقدم(1)

النهايةالغازى.جمع:والغزى.اهلهمإلىالعودعنوحبسهمالثغورفىجمعهم:الجيشتجمير(2)

1/292،366/3.

.4/165الأم(3)

العدو.منهمفتمكنفيهاتفرقوانزلوهاإذالأنهم؟الملتفالشجروهى،غيضةجمع:الغياض(4)

.3/204النهاية

.(17964)فىوسيأتى،(16110)فىتقدم(5)
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السيركتاب
بالغزىيجمرلاالإمامباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا0779

ابنأخبرناسعد،بنإبراهيمحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناداود،أبو

الأنصارمنجيشاأن،الأنصارئمالكبنكعببنالفهعبدعن،شهاب

،عامكلفىالجيوشايعقبعمروكان،أميرهممعفارسبأرضكانوا

وأوعدهمعليهفاشتذ،الثغرذلكأهلقفلالأجلمزفلضا،عمرعنهمفشغل

فيناوتركتعنا،غفلتإنكعمريا:قالواجمفالفهرسولأصحابوهم

.(2)اضعبالغزئةبعضإعقابمنجم!النبئبهأمرائذى

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7908

حدثنى،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

منالخطاببنعمرخرج:قالعمرابنعن،ديناربنالقهعبدعن،مالك

:تقولامرأةفسمعالفيل

ألاعبهحبيبلاأنوأرقنىجانبهواسودالليلهذاتطاول

(3جوانبهالسريرهذامنتحزكأراقبهأنىاللهلولافوالله3)

تصبرماأكثركم:!ضرعمربنتلحفصةر!حنهالخطاببنعمرفقال

أحبسلا:ر!بهعمرفقالاشهبر.أربعةأوستة:فقالتزوجها؟عنالمراة

معالم.أولئكوينصرفمكانهميممونجثاالئغرفىالمقيميناثرفىالإماميبعثان:الإعقاب(1)

.3/12السنن

:(565)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.(2960)داودوابو،(5317)المعرفةفىالمصنف(2)

الإسناد.صحيح

.م:منسقط(3-3)
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السيوكتاب

.(1)اذهمنأكثرالجيش

القتالعليهفرضلامنشهودباب

القتالعليهفرضلامنشهودباب

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحادتىأبىابنزكرئاأبوأنجرنا-أ9579

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

بنجعفرعنمحمد،بنالعزيزعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

كانهل:عباسابنإلىكتبنجدةأن،هرمزبنيزيدعن،أبيهعن،محمد

كانقد:فقال؟بسهملهنيضربكانوهلبالنساء؟يغزولمجح!اللهرسول

30/9لهنيضربيكنولم،الجرحىفيداوينبالنساء،يغزو/جم!الفهرسول

كما"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(2)الغنيمةمنيحذينولكن،بسهم

(3)ص
مضى.

العبيدالقتالكج!اللهرسولمعشهدأنهومحفوخ:الشافعئقال

.(4)الغنيمةمنوأحذاهم،والصبيان

أشهر.بثلاثةالمدةتحديدوفيه،عمرأنيصدقعمنجريجابنعن(12593)الرزاقعبدأخرجه(1)

الاشرافوفى،(494)اليالفىالدنياأبىوابنعمر.عنبلغنىمعمرعن(12594)الرزاقوعبد

فىشبةوابن.المدةذكرفيهولي!القمةفذكر.عباسابنمولىجبيربنسلمانطريقمن(256)

عمر.عنأسلمبنزيدطريقمن759/2المدينةتاريخ

،11404،11405)فىتقدمماوينظر.ا65/4والثافعى،(5306)المعرفةفىالمصنف(2)

01787).

.(2118)مسلم(3)

.4/561الأم(4)
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القتالعليهفرضلامنشهودبابالسيركتاب

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ0791

بنسعيدعن،أمتةبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزبيعبنيحيى

العبدعنيسألهعباسابنإلىنجدةكتب:قالهرمزبنيزيدعن،سعيدأبى

ليس:إليهفكتب:قالشىء؟المغنممنلهماهل،المغنميحضرانوالمرأة

ابنحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجهيحذيا)1(.أنإلاشىءلهما

.(2)عيينة

إليهكتبأنهأمتةبنإسماعيلعنالحديثهذافىيوسفأبووذكر

إنه:فقال؟بسهملهيضربومتى؟اليتممنيخرجمتى:الضبىعنيسأله

.(3)بسهملهويضرب،احتلمإذااليتممنيخرج

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكبروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ1791

أخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

هذافذكر.القرشىميةأبنإسماعيلعن،عياضبنيزيدأخبرك!،وهبابن

فىحقهويقع(4اليتممنيخرجمتى4)اليتيمعنوسأل:فيهوقالالحديث

يزيدالفىء.فىحقهووقع،اليتممنخرجفقداحتلمإذا:إليهفكتبالفىء؟

.(13098-13096)فىتقدم(1)

.(1812/139)مسلم(2)

فىوتقدم،بهإسماعيلعنإسحاقبنمحمدعنيرسفأبىطريقمن(2631)يعلىأبوأخرجه(3)

(05141).

.م:منسقط(4-4)
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القتالعليهفرضلامنشهودبابالسيركتاب

سعيد.أبىبنسعيدإسنادهمنوسقط،(1)هبيحتجلاعياضابن

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7912

عبدحدثنامعمر،أبوأخبرناالهلامحر،الحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

منناسانهزمأحديومكانلما:قالأنسعن،العزيزعبدحدثنا،الوارث

عليهيجوب!ماللهرسوليدىبينطلحةوأبولمجمالنبىعنالناس

وإنهماسليموأثمبكرأبىبنتعائشةرأيتولقد:قال،الحديث20بحجمة

فىتفرغانثتممتونهما،علىالقربتنقلانسوقهما)3(خدمأرىلمشفرتان

51رو.(4)القومأفواهقىفتفرغانهتجيئانثم،فتصلانهاترجعانثثم،القومأفواه

مىالداراللهعبدعنمسلموأخرجه،معمرأبىعن""الصحيحفىالبخارى

(5)

معمر.ابىعن

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-أ7913

قالا:الحرشئعمروبنومحمدالحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا،يحقوب

عياضبنيزيدهو(1)

والجرح،8/351

فىحجرابنوقال

بايقيهمتريئا:يعنى(2)

خدمةجمع:الخدم(3)

الزجلمخرجههنا

6)عوانةأبواخرجه(4)

.،3/239الدلائل

،(0288)البخارى(5)

البهيرالاريخ:فىعل!الكلامينظر.المدنىالحكمأبو،اليثىجعدبةبن

.32/221الكمالوتهذيب،108/3والمجروحين،282/9والتعديل

.وغيرهمالككذبه:369/2التقريب

.6/051المعلمإكمال.الترس:والجوب،الترسوهى،لحجفة

بهأريد:وقيل.الرجلفىتجعلجلدمنسيورهى:وقيل،الخلخالوهى:

.3/685المفهمينظر.السراويلمن

فىالمصنفطريقهومن-(3921)يعلىوأبوبه.معمرآبىطريقمن(687

به.الوارثعبدطريقمن2/61الحليةفىنعيموأبو-24

.(1181/136)ومملم
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القتالعليهفرضلامنشهودبابالسيركتاب

:قالأنسعن،ثابتعن،سليمانبنجعفرأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

فيسقين،غزاإذامعهالأنصارمنونسوةسليمبائميغزوجمتالقهرسول!كان

(2)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الجرحىويداوينالماء

وغيرهما)3(.عطتةوأتممعؤذبنتالزبتععنذلكفىوروى

بالويه،ابنبكرأبوأخبرك!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ7914

)ح(حازمأبىبنالعزيزعبدحدثنا،القعنبئحدثنا،الحسنبنموسىحدثنا

إملاء،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بنيحيىحدثنا:قالامحمدبنوجعفرالفراءالوقابعبدبنمحمدحدثنا

يسأل!سعدبنسهلسمعأنهأبيهعن،حازمأبىبنالعزيزعبدأخبرنا،يحيى

!ح،الفهرسول!وجهجرح:فقالأحديومجمبالقهرسول!4جروحعن

بنتفاطمةفكانت،رأسهعلىالبيضةوهشمت،()رباعيتهوكسرت

عليهالماءيسكبطالبأبىبنعلئوكان،الذمتغسلجم!القهرسول!

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

حبانوابن،(8882)الكبرىفىوالنسائى،(1575)والترمذى،(2531)داودأبوأخرجه

به.سليمانبنجعفرطريقمن(4723،4724)

.(1810)مسلم

من(1888)الكبرىفىوالنسائى،(2882،2883،5679)والخارى،(17027)أحمداخرجه

الربغ.حديث

ماجهوابن،(8880)الكبرىفىوالنسائى،(1812/142)ومسلم،(20792)أحمدوأخرجه

به.عطيةأمحديثمن(2856)

إجرح،.:م،9صفى

.6/84المعلمإكمال.رباعياتأربعوهى،ثنيةكلبعدالتىالن:الياءمخففة:الرباعية
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السيركتاب
القتالعليهفرضلامنشهودباب

قطعةأخذت،كثرةإلاالذميزيدلاالماءأنر!نهافاطمةرأتفلما،بالمجن

09/31(1)الدمفاستمسك/،بالجرحألصقتهرماداصارإذاحتى،فأحرقتهحصير

يحيى،بنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

العزيز)2(.عبدعنكلاهما

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ5791

فضيلحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنامحمد،

ابىمولىعميرحدثنازيد،بنمحمدعن،المفقلبنوبشرسليمانابن

!ريضربفلم،مملوكعباوأناخيبرلمجغالنبىمعغزوت:قالالفحم

خرثىمن!روأمر،الأرضفىبنعلهأجزفقفدتهسيفاوأعطاض!،بسهبم

.(3)المتاع

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ7916

أبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بكبر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(معاوية

الأعمش،عن،معاويةأبوحدثنا،منصوربنسعيدحدثناداود،أبوحدثنا

أبىابنطريقمن(6579)حبانوابن،(3464)ماجهابنوأخرجه.3/026الدلانلفىالمصنف(1)

ابىطريقمن(9235)الكبرىفىوالنسائى،(2085)والترمذى،(22829)وأحمد.بهحازم

به.حازم

.(1790/011)وملم،(2911)البخارى(2)

(7535)الكبرىفىوالنسانى،(5751)مذىوالتر،(2730)داودوابو،(04912)أحمدأخرجه(3)

.(13044)فىوتقدم.صحيححسن:الترمذىوقالبه.المفضلبنثرطريقمن
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السيركتاب
بحالبهيغزوأنللإمامليسمنباب

(2)ردبيومالماءأصحابىأميح)1(كنت:قالىجاببرعن،سفيانأبىعن

أسقى.كنت:أحمدرواية

بحالبهيغزوأنللإمامليسمنباب

.وفى

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا

!ج!اللهرسولىغزا:اللهرحمهالشافعئقالى:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا

.(3)بثلاثمائةأحديومعنهفانخزلى،نفاقهيعرفمنبعضمعهفغزا

المغازى.فىبينهوالفه:رحمهالشيخقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7917

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

يحيىبنومحقدقتادةبنعمربنوعاصمالزهرىشهابابنفحذثنى:قالى

خرج:فيهاقال؟القضةفذكرأحد.يومعنعلمائنامنوغيرهمحئانابن

بين(4)بالشوطكانإذاحئى،أصحابهمنرجلألففىكعاللهرسولى

.4/827المنهاية.بيدهالدلوفملأقليلماءفىنزلإذا،يحاماحمضارع:ميحوأ.""أمنح:مفى(1)

به.معاويةأبىعن(37669)شيبةأبىابنوأخرجه.(2466)منصوربنوسعيهد،(2731)داودأبو(2)

صحيحفىالالبانىوصححه.بنحوهبهالأعمثىطريقمن(1480)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو

.(2371)داودأبى

.4/661الأم(3)

شرقىمنالمدينةوبينقناةوادىبينومكانهأحد،جبلعدالمدينةبساتينمنبستان:الوط(4)

.اليوممعروفاالامميعدولم.الخيلسباقيجرىكانوهناك،الثرقيةالحرةأسفلومن،السبخة

.171صالجغرافيةوالمعالم،(طو)ش19/428والتاج،3/335البلدانمعجمينظر
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السيركتاب
بحالبهيغزوأنللأمامليسمنباب

بمنفرجع،الناسبثلثالمنافقأبىبناللهعبدعنهانخزلوأحدالمدينة

.(1أوالنفاقالريبأهلمنقومهمناتبعه

بكرأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-أ7918

،المغيرةبناللهعبدبنالقاسمحدننا،عتاببنأحمدبناللهعبدبنمحمد

عن21،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أويسأبىبنإسماعيلأخبرنا

سلولابنأبىبناللهعبدعنهفرجع:قالأحدقصةفى2عقبهبنموسىعمه

.(31سبعمائةفى!مالفهرسولوبقى،ثلاثمائةفى

البغدادى،جعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ7919

عروةعن،الأسودأبىعن،لهيعةابنحدثنا،أبىحدثنا،علاثةأبوحدثنا

بناللهعبدعنهورجع،أحدانزلحتىعيه!اللهرسولفمضى:قالالزبيرابن

.(4أسبعمائةفىم!عاللهرسولوبقى،ثلاثمائةفىأي

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ7925

جرير،بنوهبحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،بهاالواسطئشوذببنعمر

أحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(شعبةحدثنا

شعبة،حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،مسلمأبوحدثناالضفار،عبيدابن

.6/222تفسيرهفىجريرابنطريقهومن،(503)السيرةفىإسحاقابن(1)

.م:منسقط(21-2

.208-206/3الدلاثلفىالمصنف(3)

.(13409)فىتقدم(41
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السيركتاب
بحالبهيغزوأنمام،اللليسمنباب

لما:قالثابتبنزيدسمعت:قاليزيدبنالفهعبدعن،ثابتبنعدئعن

أصحابفكان،الطريقمنقوثمرجعأحدإلىجمي!القهرسولخرج

نقتلهم.لا:تقولوفرقة.نقتلهم:تقولفرقة؟فرقتينفيهمجمي!اللهرسول

كسبوأ!)1(بماأجمسهمواللهفثتينافتفقينفىلكض!فماوجلعرالفهفأنزل

وأخرجه،حرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(88النساء:أ

.(2شعبةعناخروجهمنمسلم

عراللهحكىبمافتكلموا،الخندقيوممعهشهدواثتم:الشافعئقال

.(12:الأحزاباغىورا!)3(إلازورسولهالئهوعدنا!فا:قولهممنوجل

إسحاقبنومحضدعقبةبنموسىعنالمغازىفىبتنهو:الشيخقمال

قصةفىتقدماتذىبالإسنادعقبةبنموسىقالوغيرهما،يسارابن

ويمقموا،كثيرناسنافقوأصحابهلمجي!النبىعلىالبلاءاشتذفلقا:الخندف

جعلوالكربالبلاءمنالناسفيهمالمجع!القهرسولرأىفلقا،قبيحبكلام

والبلاء،الشذةمنترونماعنكمليفرجنبيدهنفسى"وائذى:/ويقوليبشترهم9/32

الكعبة،مفاتيحإلقوجلعزاللهيدفعوأن،آمناالعتيقبالبيتأطوفأنلأرجوفإنى

ممنرجلفقالالفه".سبيلفىكنوزهماولئتفقنوقيصر،كسرىاللهولئهلكن

وأن،العتيقبالبيتنطوفأنيعدنا!محمد؟منتعجبونألا:لأصحابهمعه

والترمذى،(21599،21630)وأحمدبه.حرببنصيمانعن(242)حميهدبنعبدأخرجه(1)

به.شجةطريقمن(11113)الكبهرىفىوالشائى،(3028)

.(2776/6)ومسلم،(1884)البهخارى(2)

.4/166الأم(3)
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بحالبهيغزوأنللاءمامليسمنبابالسيركتاب

إلىيذهبأنأحدنايأمنلاههناونحن،،والرومفارسكنوزنقسم

فإنلنا،ائذن:معهمفنآخرونوقال!غرورا.إلايعدنالماوالفه،الغائط

ابنوسمىفارجعوا.لكممقاملا،يثربأهليا:اخرونوقال!.عوربيوتنا

قيظى.بنأوسالثانىوالقائل،قشيربنمعتبالأول!القائلإسحاق

البغدادئ،جعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ7921

الأسود،أبىعن،لهيعةابنحدثنا،أبىحدثنااو(03/81علاثة)1(،أبوحدثنا

هذهفذكر.وأصحابه!جالنبىعلىالبلاءاششذفلما:الزبير؟قال!بنعروةعن

منهمرجالوقال!:آخرهافىقال!أنهإلا،عقبةبنموسىقول!مثلالقصة

فارجعوا)2(.لكممقاملا،يثربأهليا:!مالفهرسولعنيخذلون

فتكلمواعدد،منهممعهفشهدها،المصطلقبنىغزاثم:الشافعئقال

ألأذذ!مئهاألاشكزليخرجناقديخةإلىزجغنا!لين:قولهممناللهحكىبما

.(3)نفاقهممناللهحكىمماذلكوغير

أحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-أ7922

أبىبنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرئمحمويهابن

القرظئكعببنمحمدسمعت:قال!الحكمعن،شعبةحدثنا،إياس

علىتنفقوالا:أبىبناللهعبدقال!لما:يقول!أرقمبنزيدسمعت:يقول!

.(17873)رقمحديثنهايةفىبداوالذى)س(المخطوطةمنالخرمينتهىهناإلى(1)

.(13409)فىتقدم(2)

.4/166الأم(3)
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السيركتاب
بحالبهيغزوأنللامامليسمنباب

ليخرجنالمدينةإلىرجعنالئن:أيفخاوقالينفقسوا.حتىاللهرسولعندمن

الأنصار،فلامتنى2)،ط!علح!اللهرسول!(1)بذلكأخبرتالأذذ.منهاالأعر

فأتاك!،فنمتالمنزل!إلىفرجعت،ذلكقالماأبىبناللهعبدوحلف

ا!زيئ!همونزلوعذرك".صدقكاله"إن:فقالتيتهفأ(2!عمجاللهرسولرسول

.(7:المنافقونأ(3)الآيةينفضوا!حفاللهرسولعندمنعكننفقوالايقولون

.(4)إياسأبىبنآدمعن""الصحيحفىالبخارئرواه

محمدبناللهعبدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7923

سفيانحدثنا،المدينىبنعلئأخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا،الكعبئ

سفيانوقال-غزاةفىكنا:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:عمروقال:قال

الأنصارمنرجلاالمهاجرينمنرجلفكسعجيش-فىكنا:أخرىمزة

أما!فعلوهاقد:فقال(7الفهعبد7)ذلك!حمنتتة".فائها"دعوها:!!ال)6(

.إلاعن:مفىبعده(1)

.م:منصقط(2-2)

طريقمن(59711)الكبرىفىوالنائى،(4331)والرمذى،(92851،95921)أحمدآخرجه(3)

.(16922)فىوتقدمبه.شعبهة

.(4902)الخارى(4)

.8/26المعلمإكمال.قفاهعلىصقط:أى،فاكتعمؤخرهضربتإذا:الرجلكحت(5)

عليهاضببوكذا،الأصلنسخةفىالموضعهذاعلىوضبب،7/4335والمهذبالنسخفىكذا(6)

للانصار.يا:الأنصارىفقال:للاختصارحذفهوقدمه)تما:الأصلحاشيةفىوكتب،المهذبفى

."!؟الجاهليةدعوىبال"ما:فقال!زاللهرصولذلكفسمع.للمهاجرينيا:المهاجرىوقال

.إفقالالأنصار.منرجلأالمهاجرينمنرجلع!ك،اللهرصوليا:قالوا

فسمع-:والصواب،قبيحعجبغلطوهو،!كذا:الحاشيةوفى،جر"الله"رصول:مفى(7-7)
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السيركتاب
بحالبهيغزوأنللأمامليسمنباب

ذلكفبلغ.الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينةإلىرجعنالئنوالله

:قال."أصحابهيقتلمحمداأنالاسيتحدثلا"دعهبم:(1)!ع!الفهرسول

المهاجرينإنثم،المدينةقدمواحينالمهاجرينمنأكثرالأنصاروكانت

مسلمورواه،اللهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)دعبكثروا

.(3)عيينةابنعنوجماعةشيبةأبىابنبكرأبىعن

بنىغزوةفىكانذلكأنتقدمالذىبالاسنادإسحاقابنعنوروينا

.(الزبير)بنعروةعنوكذلك،(4)المصطلق

!يلةبهنفرواقوممنهممعهفشهدها،تبوكغزوةغزاثم:الشافعئقال

.(6)شرهماللهفوقاه،ليقتلوهالعقبة

المغازى:فىبينهو:اللهرحمهالشيخظل

أحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا4792

:قالتبوكقصةفىإسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدابن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

البخارى".صحيحفىكماابى.بناللهعبد-بذلك

دعنىاللهرسوليا:فقالعمرفقام:أيضاوحذفه"تمامه:الاصلحاشيةفىوكتب،النسخفىكذا

."يقالنبىفقال.المنافقهذاعنقاضرب

،8863،10813)الكبرىفىوالنسائى،(3315)والترمذى،(15223)أحمدأخرجه

به.سفيانطريقمن(5990،6582)حبانابنو،(11599

.(2584/63)ومسلم،(4905)البخارى

.2/290،291هشامابنسيرةفىكما-إسحاقابن

به.عروةطريقمن(37834)شيبةأبىابنأخرجه

.4/166الأم
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السيركتاب
بحالبهيغزوأنللأمامليسمنباب

بطنخذواأن،صولقيالطهرسولمنادىنادىالثنئةلمجوالقهرسول!بلغفلقا

معهوكان،الثنئةأخذقدصطلىخ!القهرسول!فإن،عليكمأوسعفهو،الوادى

فىيزاحمهأنلمجمالقهرسول!/وكرهكاهيهنما،ياسربنوعقاراليمانبنحذيفة33/9

المنافقين،منرهطاتتعهثتم،فتخقفواالمنافقينمنناس!فسمعهأحا،الثنتة

"اضرب:صاحجيهلأحطل!مال،خمهالقومحنكحرالفهرسولافسمع

بنحذيفةوهو،نحوهممقبلأالزجلورأوا،ذلكسمعوافلقا."وجوههم

نحننماإ:وقالوا،رواحلهميضربالزجلوجعل،جميغاانحدروا،اليمان

بعدماصاحبهفجاء،أعينهمإلا2شىيرىلامتلثمونوهمأحمد.أصحاب

قدولكنى،القهنبئياوالقهلا:فقالالزهط؟أ.عرفت"هل:فقال!القومانحدر

ماتدرون"هل:!احجيهوتالالثنتةمنخمفلفهارسولنحدرفا.رواحلهمعرفت

تأمرناأفلا:فقالامنها".فيطرحونىالنئةمنيزحمونىأنأرادوا؟القومأراد

نأاظأ81/03"أصه:فقال؟الناسإليكاجتمعإذاقهمأعنافنضربالقهرسول!يا

الققحة)2(.وذكر."يقتلهمأصحابهفىيدهوضعقدمحمداأنالئاسيتحدث

بن3محمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرناه-ا7925

خالد،بنعمروبنمحمدعلاثةأبوحدثنا،البغدادئالفهعبدبن3محمد

ورجع:قال!عروةعنالأسود،ابىعن،لهيعةابنحدثنا،3ابىحدثنا3

مكرالطريقببعضكانإذاحتى،المدينةإلىتبوكمنقافلالمجرالفهرسول!

.إ)ذلك:م،سفىبعده(1)

.(16923)فىتقدم(2)

.م:منسقط(3-3)
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بحالبهيغزوأنللأمامليسمنبابالسيركتاب

الطريق.فىعقبةمنيطرحوهأنفتآمروا،أصحابهمنناس!جم!الفهبرسول

.(1)إسحاقابنبمعنىالقمخةذكرثئم

حدثنا،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ7926

الربيربنالفهعبدبنمحمدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبد

رجلبينكان:قالالطفيلأبوحدثنا،جميعبنالوليدحدثنا:قالانعيموأبو

كمبالقهأنشدك:فقالالناسبينيكونمابعضحذيفةوبينالعقبةأهلمن

نخبركنا:قال.سألك(2)نأأخبره:القوملهفقال:قال؟العقبةأصحابكان

نأبالفهوأشهد،عشرخمسةالقومكانفقدفيهمكنتفإن،عشرأربعةأنهم

وعذر،الأشهاديقومويومالذنياالحياةفىورسولهللهحربمنهمعشراثنى

وقد.القومأرادماعلمناولالمجو،الفهرسولمنادىسمعناما:قالواثلاثة

قوم!افوجطأحد".اليهيسبقنىفلا،قليلالماء"ان:فقالفمشى3حزةفىن

عنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.4يومئدفلعنهمسبقوهقد

.(الربيرئ)الفهعبدبنمحمدأحمدأبى

عرالفهأنزلثم،بحضرتهفيمنمنهماخرونوتخفف:الشئافعئقال

أرادوأ!وولو:فقالأخبارهممنمنهامنصرفهأوتبوكغزاةعليهوجل

.5/256الدلاثلفىالمصنف(1)

"إذإ.:مفى(2)

.7/136المعلمإكمالسودا.حجارةألبستالأرضهى:الحرة(3)

به.نعيمأبىدكبنبنالفضلعن(38101)شيبةأبىابنوأخرجه.(23321)أحمد(4)

.(2779/11)مسلم(5)
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بحالبهيغزوأنللاءمامليسمنبابالسيركتاب

!ويحونوا:قولهإلىقرأأنجعاثهئم!ألله!رهولبهنعذصلهلائكذو(اتخروج

(1)ءص،برروير
.(50-46:التوبةادرحوت!ههوهم

."إسحاقو"ابن،"عقبةبنموسى"مغازىفىبئنهو:الشيخقمال

البغدادئ،جعفرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-أ7927

عروةعن،الأسودأبىعن،لهيعةابنحدثنا،أبىحدثنا،علاثةأبوحدثنا

،بالخروجالناسفىفأذن،الشاميريدغازياتجفزجميوالقهرسول!إنثئم:قال!

وهابواكثيرناسعنهفأبطأ،الخريفليامحرفىشديدقيظفىبهوأمرهم

يرجعلاأنهأنفسهموحذثوا،المنافقونوتخقفالحسبةأهلفخرج،الزوم

كانمرلأ،المسلمينمنرجال!عنهوتخفف،أطاعهممنعنهوثئطوا،أبدا

المسجدفىجالسوهوقيسبنجذوأتاه:قال!القضةفذكرعذر.فيهلهم

لىوعقةضيعةذوفإنى؟القعودفىمحرائذن،الفهرسول!يا:فقال!نفرمعه

بناتبعضتحقب)2(لعفكموسر،فإنك"تجهز:جمج!الفهرسول!فقال!عذر.بها

القهفأنزل!الأصفر.ببناتتفتنىولامحرائذن،القهرسول!يا:فقال!الأصفر".

فىألانفتنىولالىائذنيقولمن!ومنهم:أصحابهوفىفيهوجلعر

يخبعآياتعشر(49:التوبةأباتكفرين!لمحيطتماجهنروإتلسطوأاتفتنة

ابنتخلففيمنوكان،معهوالمؤمنونجمج!الفهرسول!وخرج،بعضابعضها

.4/661لأما(1)

.276صالصجحينفىماغريبتفسيرينظر.خلفكتردف:أى(2)
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بحالبهيغزوأنمامللا8ليسمنبابالسيركتاب

عنخلفكما:لهفقيلعوفبنعمروبنىمن،(1)ةمنعأو:،عنمة)1

وفيمنفيهوجلعزالفهفأنزل.واللعبالخوض:قاللمجفه؟اللهرسول

قلونئعمبنخوض!شاإنماليقولفسأئتهر!ولبنالمنافقينمنتخلف

.(2)متتابعاتاياتثلاث(65:التوبةألمحمئتهزءون!كنترءورسولهوءايحهءأبأدئه

،إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-ا7928

عن،الفيثحدثنابكير،بنيحيىحدثناالواحد،عبد3بنعبيد3حدثنا

مالك،بنكحببناللهعبدبنالرحمنعبدعن،شهابابنعن،عقيل

بنكحبسمعت:قالبنيهمنعمىحينكحبقائدكحببنالقهعبدأن

قال؟تبوكغزوةفىككلىطالفهرسولعنتخلفحينحديثهيحذثمالك

فىإلاقطغزاهاغزوةفىجمحالهاللهرسولعنأتخلفلم:مالكبنكعب

أحدااللهيعاتبولم،بدرغزوةعنتخقفتأنىغيراو(81/40،تبوكغزوة

9/34اللهجمعحتىقريشعيريريدكم!الفهرسولخرجإنما،عنهاتخلفحين/

ليلةكحؤاللهرسولمعشهدتولقدميعاد،غيرعلىعدوهموبينبينهم

الناسفىأذكر(4)ردبكانتوإن،بدرمشهدبهالىأنأحبوما،العقبة

لمأنى؟تبوكغزوةفىصه!لهكيح!اللهرسولعنتخلفتحينخبرىمنكان،منها

ماوالله،الغزوةتلكفىعنهتخقفتحينمنىأيسرولاأقوىقطأكن

س:"غنمة".ىف(1)

.516/2هامابنسيرةوينظر،225-223/5الدلائلفىالممنف(2)

.م:منسقط(3-3)

.م:منسقط(4)
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بحالبهيغزوأنللأمامليسمنبابالسيركتاب

يكنولم،الغزوةتلكجمعتهماحتىقطراحلتانقبلهاعندىاجتمعت

،الغزوةتلككانتحتى،بغيرهاوزىإلايغزوهاغزوةيريدجميوالفهرسول

وعدؤاومفازا،بعيداسفراواستقبلشديد،حزفىلمجوالقهرسولغزاها

اثذىبوجههوأخبرهم،عدؤهمأهبةليتأفبوا؟مرهمأللمسلمينفجفى،كثيرا

يريد-حافظكتابيجمعهملاكثيرجمجوالفهرسولمعوالمسلمون،يريده

ينزللممالهسيخفىأنظنإلايتغثبأنيريدرجلفما:كد!قال-الديوان

الثمارطابتحينالغزوةتلك!يوالقهرسولوغزا،الفهمنوحعفيه

أتجقزلكىأغدووطفقت،معهوالمسلمونجمرالفهرسولفتجقز،والطلال

فلم.أردتهإذاذلكعلىقادرإنى:نفسىفىوأقول،شيئاأقضولممعهم

جمرالفهرسولفأصبحالجذ،بالناساستحز)1(حتىبىيتمادىيزل

وأيومابعدهأتجقز:فقلتشيئا،جهازىمنأقضولممعهوالمسلمون

أقضولمفرجعتلأتجقز،فصلوا)2(أنبعدفغدوت.ألحقهمثئميومين

حتىبىيتمادىذلكيزلفلمشيئا،أقضولمرجعتثثمغدوتثئم،شيئا

فلم،فعلتوليتيى،فأدركهمأرتحلأنوهممت،الغزووتفارطأسرعوا

فطفت!يدالقهرسولخروجبعدالناسفىخرجتإذافكنت،ذلكرلىيقذر

مضنرجلاأو،(4)النفاق(3)نممغموضارجلاإلاأرىلاأنىأحزننى،فيهم

.1/020الجوزىلابنالحديثغريباشد.واصتحر:"اصتجد".:م،سفى(1)

.2/160الأنوارمارقالمقيميهن.عنوبانوارحلوا:فصلوا(2)

إفى(.:م،!كفى(3)

.2/136الأنوارمثارق.بالنفاقعليهمطعونا:النفاقمنمغموصا(4)
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بحالبهيغزوأنللأمامليسمنبابالسيركتاب

وهوقال،تبوكبلغحتىج!كاللهرسوليذكرض!فلم،الضعفاءمناللهعذر

سلمة:بنىمنرجلفقال."؟بعكفعل"ط:بتبوكالقومفىجالس

بئسما:جبلبنمعاذلهفقالعطفيه)1(.فىينظر،برداهحبسه،اللهرسوليا

كعب:قال!م.اللهرسولفسكتخيرا.إلاعلمناماالفهرسولياوالفه،قلت

وطفقت،همىحضرك!تبوكمنقافلاتوخهقدلمجتاللهرسولأنبلغنىفلفا

بكلذلكعلىوأستعينغدا؟سخطهمنأخرجبماذا:وأقولالكذبأتذكر

عنىزاحقادما.أظلقدع!حرالفهرسولإن:قيلفلما،أهلىمنرأىذى

صدقه،فأجمعت،كذبفيهبشىءأبدامنهأخرجلاأنىوعرفت،الباطل

فيهفصلى،بالمسجدبدأسفرمنقدمإذاوكان،قادماع!يهرأاللهرسولوأصبح

يعتذرونفطفقوا،المخلفونجاءذلكفعلفلفا،للناسجلسثئم،ركعتين

!مالفهرسولمنهمفقبلرجلا،وثمانينبضعةوكانوا،لهويحلفونإليه

فجئته،،وجلعزاللهإلىسرائرهمويكل،لهمواستغفروبايعهم،علانيتهم

حتىأمشىفجئت"تعمال".:قالثمالمغضبتبسمتبسمعليهسلمتفلفا

بلى:!لت."؟ظهركابتعتتكنألمخففك؟"ط:فقاليديهبينجلست

سأخرجأنلرأيتالدنياأهلمنغيركعندجلستلوواللهإنى،الفهرسوليا

ليوماثتكحدلئنعلمتلقدلفهواولكن،جدلاأعطيتولقد،بعذرسخطهمن

حدثتكولئن،علئيسخطكأناللهليوشكن،عنىبهترضىكاذباحديثا

،34صالصحيحينفىماغريبتفسير.الاعجابعنكناية:عطفيهفىوينظر،الجانب:العطف(1)
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بحالبهيغزوأنللاءمامليسمنبابالسيركتاب

(1منر!1)ناكماوالفهلا،الفهعفولأرجوإنىفيهعلئتجدصدقحديث

قالعنك.تخقفتحينمنىأيسرولاأقوىقطكنتماوالفهعذر،

فثار)2(،فقمتفيك".الفهيقضىحتىقئمصدق،فقدهذا"اما:!يه!اللهرسول

هذا؟قبلذنباأذنبتكنتعلمناكماوالفه(3)ال:فقالواسلمةبنىمنرجال

كانقد؟المخلفونليهإاعتذربماجمي!الفهرسوللىإاعتذرتتكونلاأعجزت

حتىيؤنبونىزالوامافوالقه.لككي!الفهرسولاستغفارذنبكاظ،81/40كافيك

نعم،:قالواأحد؟معىهذالقىهل:قلتثئم،نفسىفأكذبأرجعأنأردت

قالوا:هما؟من:فقلتلك.قيلمامثللهماوقيل،قلتمامثلقالارجلان

قدصالحينرجلين!رفذكروا.الواقفئمئةأبنوهلالالعمرئالربيعابنمرارة

عنجم!اللهرسولونهى،!رذكروهماحينفمضيت،أسوةفيهمابدراشهدا

حتىلنا،وتغئرواالناسفاجتنبنا،عنهتخقفمنبينمنالثلاثةأئهاكلامنا

ليلة،خمسينذلكعلىفلبثنا،أعرفالتىهىفما،الأرضنفسىفىتنكرت

القوم/أشمثفكنتأناوأفابيوتهما،فىوقعدافاستكاناصاحباى)4(فأقا35/9

الأسواقفى)وأطوف،المسلمينمعالضلاةفأشهدأخرجوكنت،وأجلدهم

فأسفم،(الصلاةبعدمجلسهفىوهولمج!الفهرسولآمح!و،أحديكئميىولا

.،ىب":م)1-ا(فى

"وسارأ.؟م،9صوفى،"فسارأ:سفى(2)

"ياكعبإ.:م،سفى(3)

)صاجن!.:الاصلحاشيةفى(4)

.م:منسقط(55)
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بحالبهيغزوأنللاءمامليسمنبابالسيرك!اب

فأسارقهأصلىثملا؟أمعلئالسلامبردشفتيهحركهل:نفسىفىفأقولعليه

حتى،عنىأعرضنحوهالتفتفإذا،إلئنظرصلاح!علىأقبلتفإذا،النظر

ابنوهو،قتادةأبىحائطجدارتسورتالمسلمينجفوةمنذلكعلئطالإذا

يا:لهفقلت،السلامعلئردمافوالله،عليهفسلمت،إلئالناسوأحبعمى

لهفعدت،فسكت:قال!؟ورسولهاللهأخطتعلمنىهلالفهأنشدكقتادةأبا

أعلم.ورسولهالله:فقال!،الثالثةفناشدتهلهفعدت:قال!.فسكتفنشدته

بسودتىأمشىأنافبينا:قال!الجدار.تسورتحتىوتوليت،عيناىففاضت

من:يقول!بالمدينةيبيعهبالطعامقدمممن،الشامأنباطمننبطئإذاالمدينة

إلىدفعجاءنىإذاحتى،لهيشيرونالناسفطفق؟مالكبنكعبعلىيدل!

صاحبكأنبلغنىفقد،بعدماأ:فيهفإذاكاتبا-وكنت-غسانملكمنكتابا

نواسيك)1(.بنافالحق،مضيعةولاهوانبداراللهيجعلكولم،جفاكقد

حتى،بهافسجرتهالتنوربهفتيمصتالبلاء.منأيضاوهذا:قرأتهاحينفقلت

نإ:فقال!لمجماللهرسول!رسول!إذاالخمسينمنليلةأربعونلنامضتإذا

:فقالبها؟فعلأماذاأمأطلقها:فقلت.تكامرأتعتزلأنمركيأ!للهارسول!

لامرأمح!:فقلت،ذلكبمثلصاحبئإلىوأرسلتقربنها.فلااعتزئهابل،لا

فجاءت:كع!قال!مر.الأهذااللهيقضىحتىعندهمفكونى،بأهلكالحقى

شخميةأبنهلال!إن،اللهرسول!يا:فقالت!لفهارسول!ميةأبنهلالةمرأا

وهو:النووىوقالمنه.الشخبعضفىمسلملروايةموافقوهو"كذا".:الأصلفىفوقهاكتب(1)

.17/94النووىثرحمسلمصحيحنواسيهك.ونحن:اىصحيح
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بحالبهيغزوأنللامامليسمنبابالسيركتاب

لت:قا."يقربنكلاولكن"لا،:قال؟مهأخدأنتكرهفهل،خادملهليستضائع

إلىكانماأمرهمنكانمذيبكىزالماوانه،شىإلىحركةبهماوالفهإنه

كماامرأتكفىلمجي!القهرسولاستأذنتلو:أهلىبعضلىفقالهذا.يومى

وماكثد،الفهرسولفيهاأستأذنلاوالفه:فقلت؟تخدمهأمئةبنلهلالأذن

بعدفلبثت.شاثرجلوأنافيهااستأذنتهإنجميمالقهرسول!ريقولمايدرينى

عنلمجعوالقهرسولنهىحينمنليلةخمسونلناكملتحتى،ليالعشرذلك

منبيتظهرعلىوأنا،ليلةخمسينصبحالفجرصلاةصفيتفلضا،كلامنا

نفسى،علئضاقتقد،مناالقهذكرالتىالحالعلىجالسىأنافبينا،بيوتنا

:!لسجبلعلىأوفىصارخصوتسمعت،رحبتبماالارضعلئوضاقت

وآذن،الفرججاءقدائهوعرفتساجذا،فخررتأبشر.مالكبنكعبيا

الناسفذهبالفجر،صلاةصقىحينعليناالفهبتوبةجم!الفهرسول

ساعوسعى،فرشالىإرجلوركض،مبشرونصاحبئقبلوذهب،يبشتروخ!

جاءخ!فلقا،لفرسامنإلىأسرعالضوتوكان،الجبلعلىفأوفىأسلممن

ماووالفه،ببشراهإئاهفكسوتهما،ثوبئنزعتيبشترخ!صوتهسمعتاتذى

إلىوانطلقتفلبستهما،ثوبينواستعرتيومئد،غيرهماأملك

لتهنك:يقولونبالتوبةيهنئوخ!فوجافوجاالناسفتلقاخ!،الفهصيئرسول

القهعبيدبنطلحةإلىفقام،المسجددخلتاو(05/81حتى.عليكالقهتوبة

ولا،غيرهالمهاجرينمنرجلإلىقامماوهنأخ!،صافحنىحتىيهرول

يوبمبخير"أبشز:ال!رورمنوجههيبرقوهويخيرالقهرسولقال،لطلحةنساهاأ

-120-



بحالبهيغزوأنللإمامليسمنبابالسيركتاب

:قال؟اللهعندمنأمالفهرسولياعندكمنأ:قلت.((كمأولدتكمذعليكمز

وجههيبرقةببشاربشراإذكي!للهارسولوكان."وتعالىتباركاللهعندمنبل"لا،

قلت:يديهبينجلستفلما،منهذلكيعرف(1)وكذلك،قمرقطعةكأنهحتى

وإلىوجلعزاللهإلىصدقةمالىمنأنخلعأنتوبتىمنإن،الفهرسوليا

فقلت:،((كلخيرفهو،مالكبعضعليك"أمسك:جمه!اللهرسولقال.الرسول

بالضددتى،نجانىإنما،اللهرسوليا:فقلتبخيبر.ائذىسهمىأمسكفإنى

المسلمينمنأحداأعلممافوالله،بقيتماصدقالاإأحذثألاتوبتىمنوإن

مماأحسنلمجراللهرسولذلكحدثتمذالحديثصدقفىالقهابتلاه

نىوإ،كذباهذايومىإلىلمجواللهلرسولذلكذكرتمذتعمدتما،ابتلانى

أفبئكلالله%تا)ئقدرسولهعلىالفهفأنزل.بقىفيمااللهيحفظنىأنلأرجو

قلوبيزفي!ادماسدمنماؤر!عتاساعةفىاتئعؤالذجمتوالأضاروالمحهجرفى

.وءءصصص.*ءصبر،صءجصبرءور50
ضلفواالذلىالثلةوعلى!رءوهـرحيربهرإنهلخهؤ%تالرمنهرلريؤ

9/36منمئجألأأنوظنوأأنفسيرلجهز/وضاقترجتيماالازضعليهمضاقتإذاحتئ

ءاموأالذيفيأيها!الرحيوالؤابهوالمحهإنلتوبو(علئهزتابثرإلةإلأأدئه

منعلىاللهأنعممافوالفه،(119-117:التوبةالصئدقين!أكونوأمحاللهاتقوأ

لمجواللهرسولصدقىمننفسىفىأعظمللإسلامهداض!أنبعدنعمة

قالاللهفإن"كذبوهالذينهلككمافأهلككذبتهأكونألأيومئذ،

وتعالى:تباركالفهقاللأحد،قالماشرالوحئنزلحينكدبوهلفذين

"لذلكإ.:مفى(1)
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السيركتاب
بحالبهيغزوأنللأمامليسمنباب

طيروء
رتجسإحمتمعنهئمفاغرضواعنهئملتغرضواإلئهئمانقلئتصاذالتمبآدقه!سيخلفون

عحهتملزضوالغتحلمون!يكسبون!الؤابماجزاءمجهنرومآولهؤ

قال(95،96:النوبةأالقسقين!ائقؤرعنيزضىلاأدئهفاتع!نهمترضحو(فإن

!واللهرسولمنهمقبلاتذينأولئكمرأعنالثلاثةأتهاتخقفناوكنا:كعب

حتىأمرنا!واللهرسولوأرجأ،لهمواستغفرفبايعهم،لهحلفواحين

ضففوأ!ائذجمتألثثة!وعلى:وتعالىتباركالقهقالفبذلك،فيهالقهقضى

أمرناوإرجاؤهإياناتخليفههووإنما،الغزوعنتخقفناالفهذكراتذىوليس

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)ومجالفهرسولمنهفقبلواعتذرحلفممن

.(2)ريكببنيحيىعن

بنالحسيناللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7929

مريم،أبىابنحدثنا،الزازئحاتبمأبوحدثنا،الطوسىأئوببنالحسن

أبىعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدأخبرنح!،جعفربنمحمدحدثنا

خرجإذاكان!جيهمالفهرسولعهدفىالمنافقينمنرجالاأن،الخدرئسعيد

!لمجحو،اللهرسولخلافبمقعدهموفرحوا،عنهتخففواالغزوإلىجموالنبئ

لمبمايحمدواأنوأحتواوحلفوا،إليهاعتذرواجموالفهرسولقدمفإذا

نأويحبونأتوابمايفرحوناتذين(3)يحسبنالافيهمفنزلتيفعلوا،

.(18493)فىوسيأتى،(3990،4469،7851،15110)فىتقدم(1)

.(4418)الخارى(2)

كثيروابننافعبالياءوقرأ.ويعقوبوخلفوالكاثىوحمزةعاصمقراءةوهى"تحسبن".:مفى(3)

.2/281النثرينظرجعفر.وأبومرعاوابنعمرووأبو
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بحالبهيغزوأنللاهـمامليسمنبابالسيركتاب

.(188:عمرانالأ(1)(العذابمنبمفازةتحسبنهمفلايفعلوالمبمايحمدوا

عنمسلمورواه،مريمأبىابنسعيدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه

.(2)مريمأبىابنعنعسكروابنالحلواك!

وخبرأسرارهملمجح!لرسولهوجلعزاللهفأظهر:اللهرحمهالشافعئقالى

والتخذيلوالإرجافبالكذبمعهمنيفتنواأنوابتغاءهم)3(،لهمالسماعين

علىدلىمافيهافكان،النيةهذهعلىكانواإذانبعاثهمكرهأنهفأخبر،لهم

معيغزواأنمنبهعرفوابماعرفمنيمنعأنأمرثناؤهجلاللهأن

!فرح:بقولهذلكبيانتأكيدفىزادثم،عليهمضرر(4)لأنه؟المسلمين

!فاقعدواح:قولهإلىقرأ!اللهرسولخنفاظ(05/81عقعدهتمائمخنفوت

.(83-81:التوبةا()!الجلفين

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،العلوىالحسنأبوحدثنا-أ7930

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منيعبنالأزهربنأحمدحدثنا،الدقاقدئويه

قال:قالهريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن،الزهرىعنمعمر،

الصحيح""فىأخرجاه.(6)((رجافلابالرجلالذينليؤيدالله"إن:!شمماللهرسولى

المثمكلشرحفىوالطحاوى،(4732)حبانابنوأخرجه.(50)والنثورالبعثفىالمصنف(1)

به.مريمأبىابنطريقمن(1828)

.(2777/7)ومسلم،(5674)البخارى(2)

."اتباعهم":مفى(3)

"لا".:مفىبعده(4)

.4/166الأم(5)

.(16918)فىوتقدم.(4519)حبانوابن،(8090)أحمدطريقهومن،(9573)الرزاقعبد(6)
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السيركتاب

الززاق)1(.عبدحديثمن

بحالبهيغزوأنللاءمامليسمنباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ7931

عمرانعن،2معتمرحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

المنافقينبقؤةنستعين:عمرقال:قالعبيدبنالملكعبدعن،حديرابن

يعرفوالممنافقينفىوردفإنماصخفإن،منقطعوهذا.(3)عليهموإثمه

أعلم.والفه،والإرجافبالتخذيل

القحفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ7932

بنسلمةعن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

العدؤمصافوونحنغزاةفىسلمانمعكنا:قالجوينبنحتةعن،كهيل

.المؤمنون:قالواهؤلاء؟من.:قال.المشركون:قالواهؤلاء؟من:فقال

الفهفيؤئد،والمنافقونالمؤمنونوهؤلاءالمشركونهؤلاء:فقال:قال

(4)ير

المؤمنين.بدعوةالمنافقيناللهوينصر،المنافقينبقؤةالمؤمنين

الحسنأبوأخبرناالأشناخ!،محمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ7933

حدثنا،العبدئبشتاربنمحمدحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،الطرائفئ

الفهعبدعن،مزةبنعمروعن،شعبةحدثناغندرا،يعنىجعفربنمحمد

.(111/178)ومسلم،(6203)البخارى(1)

معمر".":مفى(2)

عليه.واثمهالمنافقبقوةنستعين:ولفظه.(31172)ضيبةأبىابن(3)

-،97579صالمنافقينوذمالنفاقصفةفىالفريابىطريقهومن-(93530)شيبةأبىابناخرجه(4)

به.الأعمشطرية!من
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بالمشركينالاستعانةفىجاءمابابالسيركتاب

.(1)بالمنافقينغزوكمفىستعانونإنكم:قالحذيفةعن،سلمةابن

بالمشركينالاستعانةفىجاءماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7934

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

37/9،نياربناللهعبدعن،الفهعبدأبىبنالفضيلعن،أنسبن/مالكأخبرك!

بدر،قبللمجصاللهرسولخرجلما:قالتعائشةعنالربير،بنعروةعن

ففرح،ونجدةجرأةمنهيذكركانقدرجلأدركه(2)الوبرةبحزةكانفلفا

جئت،(3الفهرسوليا:قال3)أدركهفلما،رأوهحينلمج!الفهرسولأصحاب

:قال."؟ورسولهبالله"تؤمن:!عاللهرسوللهفقالمعك.وأصيبلأتبعك

كانتإذاحتى،مضىثئم:قال."بمشركأس!حينفلن"فارجع،:قاللا.

قالكمالمج!النبئلهفقال4)،مزةأؤلقالكمالهفقال،الزجلأدركهالشجرة

ثئم،فرجع:قالتبمشرلث((.أستعينفلن"فارجع:شاللا.:قال،مزةأؤل

نعم.:قال.((؟ورسولهبالفه"تؤمن:(4مزةأؤلقالكمالهفقالبالبيداءأدركه

الطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.("ظنطلق(():لمجتالفهرسولفقال

اليومإنكم:بلفظبهجعفربنمحمدطريقمن(55)96صالنفافصفةفىالفريابىأخرجه(1)

بالمنافقين.غزوكمفىتستعينون

معجمينظر،الغربيةالمدينةحرةاليوموتسمى،المدينةمنأميالئلاثةعلىهى:الوبرةحرة(2)

.114صالجغرافيةوالمعالم،2/253البلدان

.!!مجاللهلرسول)قال:مسلمروايةفى(3-3)

.م:فىلي!(4-4)

البهرى-فىوالنانى،(1558)والترمذى،(2732)داودوأبو،(24386)احمدأخرجه(5)
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بالمشركينالاستعانةفىجاءمابابالسيركتاب

(1)

وهب.ابنعن

،للإمامواسعوذلك،إسلامهرجاءرذهلعفه:القهرحمهالشافعئقال

بعدحنينا2معهأمتةبنصفوانوشهدبدر،بعدقينقاعبنىبيهودغزاوقد

.(3)مشركوصفوانالفتح

وصفوانحنينامعهأميةبنصفوانشهودأفماالئه:رحمهالشيخقال

وأقا.(4)بإسنادهمضىوقد،المغازىأهلبينفيمامعروففإنه،مشرك

وهو-عمارةبنالحسنحديثمنإلاأجدهلمفإنىقينقاعبنىبيهودغزوه

(6-6)
استعان:قالعباسابنعن،ممسمعن،الحكمعن-ضعي!
(5)!ب

.(8)مهليسهمولم(7)مهلفرضخ،قينقاعبيهودلمجراللهرسول

بنأحمدأخبرض!،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرناوقد-أ7935

عمروبنيوسفحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،العنزىمحمد

عنعمرو،بنمحمدعنال!يناض!،موسىبنالفضلحدثنا،المروزى

به.مالكطريقمن(8886،11600)=

.(1817/150)مسلم(1)

.م:فىليسى(2)

.167/4الأم(3)

.(11590-ا1586)فىتقدم(4)

.(1070)عقبتقدم(5)

.م،س:منسقط(6-6)

.223/1الفقهاءلغةمعجم.القيلالعطاء:الزضخ(7)

.(5350)والمعرفة،(3533،3647)الصغرىفىالمصنفذكره(8)
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السيركتاب
بالمشركينالاستعانةفىجاءماباب

)1(ء،ص

حتى!ماللهرسولخرج:قالالساعدىحميدابىعن،المنذربنسعيد

وهو،قينقاعبنىقالوا:هؤلاء؟"."من:قالكتيبةإذاالوداعثنيةخلفإذا

.!6!!ىلىهم!للا،:قالوا"وأسلموا؟".:قالسلابم.بنالفهعبدرهط

أصح.الاسنادهذا.(2)"بالمشركيننستعينلافإنافليرجعوا؟لهم"قل:قال

أحمدبنمكرمحدثنا،الحافظالفهعبدأبواو(81/06وأخبرنا-أ7936

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،المدائيئروحبناللهعبدحدثنا،القاضى

جدهعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنخبيبعن،الثقفئسعيدبنالمستلم

نسلمأنقبلورجلأنافأتيته،غزواتهبعضفىع!يماللهرسولخرج:فال

قلنا:"أشا؟".:قال.نشهدهفلامشهداقومنايشهدأننستحيىإنا:فقلنا

معوشهدنافأسلمنا."المشركينعلىبالمشركيننستعينلا"فإنجا:قاللا.

فكانت،ابنتهفتزوجت،ضربةالزجلوضربنىرجلافقتلت،لمجمالفهرسول

عخلرجلاعدمتلا:فقلت.(3)الوشاحهذاوشئحكرجلاعدمتلا:تقول

صحبة.له.إساف:ويقال،يسافبنخبيبجذهالنار)4(.إلىأباك

،4/64الكبيرالتاريخينظر،الصوابوهو،العينبسكون"سعد":المصادروفى،النسخفىكذا(1)

.10/306الكمالوتهذيب،6/378والثقات

الاحادفىعاصمأبىوابن،(2580)الآثارمشكلشرحفىالطحاوىأخرجهو.2/122الحاكم(2)

طريقمن(5142)الأوسطفىوالطبرانى،11/176الأوسطفىالمنذروابن،(2"68)والمثانى

.(1101)الصحيحةفىالالبانىوحسنه.بنحوهبهموسىبنالفضل

.188/5النهاية.الوشاحموضحفىالضربةهذهضربك:أى(3)

شيبةأبىوابن،(15763)أحمدوأخرجهالاسناد.صحيح:وقال،2/121،122الحاكم(4)

=،(2763)والمثانىالآحادفىعاصمأبىوابن،3/902الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(60337)
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السيركتاب
المشركينمنبجهادهيبدأمنباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7937

الحسنعن،وكيععن،هاشمبنالفهعبدحدثنا،زهيربنأحمدبنمحمد

فرضخاليهودمنبقومغزامالكبنسعدأنالشيباك!،عن،صالحابن

.(1)مهل

المشرحا!نمنبجهادهيبدأمنباب

يلونكمالذلى!فنلوأ:وتعالىتباركالفهقال:القهرحمهالثئافعئقال

.(123:التوبةأائفارالهـ)2(فف

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-ا7938

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجتارعبدبنأحمدأخبرنا،يعقوب

منبهوجلعرالفهأمرهفيمافقام،للحربتهئأ!جالقهرسولإنثتم:قال

.(3)العربمشركىمنيليهمفنبهأمرهمنوقتال،عدؤهجهاد

بعض،منأنكىبعضهمفكانالعدؤ،حالاختلففإن:الثتافعئقال

كانتوإن،الأنكىأوالأخوفبالعدؤالإمامفليبدأ،بعضمنأخوفأو

لمجوالنبئبلغوقد:قالضرور؟.بمنزلةهذهويمون،الفهشاءإنأبعدداره

عدؤوقربهعليهلمج!النبئفأغار،لهيجمعأنهضرارأبىبنالحارثعن

به.شارونبنيزيدطريقمن(2577)المشكلشرحفى-والطحاوى

به.وكغعن(33712)ضيبةأبىابنأخرجه(1)

.4/681الأم(2)

.1/590هامابنصيرةفىكما!!حاق-ابن(3)
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السيركتاب

.(1)هنمأقرب

المشركينمنبجهادهيبدأمنباب

أحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7939

بنمحمدحدثنى،إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدابن

38/9أنبكر،أبىبناللهوعبدقتادةبنعمربنوعاصمحئان/بنيحيى

أبىبنالحارثوقائدهم،لهيجمعونالمصطلقبنىأنبلغهجمجحرالفهرسول

بالمريسيع-نزلحتى!واللهرسولفسار،عصتالنبىزو!جويريةأبوضرار

الناسفتزاحف!ج،اللهلرسولفأعدوا-المصطلقبيىمياهمنماء

(2ونفل،منهمقتلمنفقتل،المصطلقبنىك!ج!اللهرسولفهزم2)،فاقتتلوا

إلىقديدناحيةمن(3)عليهفأقام،ونساءهموأموالهمأبناءهم!عاللهرسول

.(4)تسلسنةشحعبانفىكحمالفهرسولغزاها:إسحاقابنقال.الساحل

محمدبكروأبوقتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ5794

بنإبراهيمحدثنامطر،ابنعمروأبوأخبرناقالا:الفارسئإبراهيمابن

:قالعونابنعنأخضر،بنس!ليمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،على

فىذاككانإنما:فكتب:قال.القتالقبلالذعاءعنأسألهنافعإلىكتبت

.4/681لأما(1)

.م:منسقط(2-2)

"عليهم".:الأصلحاشية،سفى(3)

جريرابنطريقهمنو،2/029هثامابنسيرةفىكما-إسحاقوابن،4/46الدلائلفىالمصنف(4)

رواه:142/6المجمعفىالهثمىوقال.(158)24/60والطبرانى،667/22تفسيرهفى

.ثقاتورجالهالطبرانى
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المشركينمنبجهادهيبدأمنبابالسيركتاب

غازون)1(وهمالمصطلقبنىعلىط!عييمالفهرسولأغارقد؟الإسلامأؤل

يومئذ،وأصاب،سبيهموسبىمقاتلتهمفقتلالماء،علىتسقىوأنعامهم

عمربنالفهعبدالحديثبهذاحذثنى.الحارثبنتجويرية:قالأحسبه

.3يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)الجيشذلكفىوكان

له،يجمعنبيحبنسفيانبنخالدأنوبلغه:القهرحمهالشافعئقال

.(4)هنمأقربعدؤوقربهفقتلهأنيسابنفأرسل

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-ا7941

حدثنا،الوارثعبدحدثنامعمر،أبوعمروبنالقهعبدحدثناداود،أبو

أبيهعن،أنيسبنالفهعبدابنعن،جعفربنمحمدعن،إسحاقبنمحمد

عرنةنحووكانالهذمحرسفيانبنخالدإلىجم!الفهرسولبعثنى:قال

فقلت:،العصرصلاةوحضرتفرأيته:قالفماقتله"."اذهب:فقالوعرفات

وأناأمشىفانطلقتالضلاة.أؤخرأنماوبينهبينىيكونأنلأخافإنى

قلت:أنت؟من:!راظ،81/06قالمنهدنوتفلضا،نحوهإيماءأومئأصفى

إنى:قالذاك.فىفجئتك،الزجللهذاتجمعالكبلغنىالعربمنرجل

.(برد)حتىبسيفىعلوتهأمكننىإذاحتى،ساعةمعهفمشيتذاك.لفى

.1/655الصحيحينحديثمنالمشكلكصيشعروا.لمغافلون:غارون(1)

الكبهرىفىوالنائى،(2633)داودوأبر،(1254)الخارىو،(4857،5124)أحمدأخرجه(2)

.(18029،18078،18281)فىوسيأتىبه.عونابنطريقمن(8585)

.(0173/1)صلم(3)

.4/681لأما(4)

.!أبرك:مفى(5)
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بالرجالالمسلمينأطرافسدمنبهيبدأمابابالسيركتاب

بالرجالالمسلمينأطرا!سدمنبهيبدأماباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ4279

الملك،عبدبنهشامالوليدأبوحدثنا،علىبنهشامحدثنا،الصفارعبيد

العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سعدبنليثحدثنا

ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد

،مكحولعن،القرشىموسىبنأيوبعن،سعدبنالليثأنجرك!،وهب

يومارابط"من:قاللمجمالفهرسولأن،الفارسىسلمانعن،شرحبيلعن

مثلله(1)ىرجمرابطاماتومن،وقيامهشهيرصيامأجرلهكاناللهسبيلفىوليلة

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)((الفتانوأومنالززق،عليهوأجرىالأجر،

الوليد)3(.أبىعنالرحمنعبدبناللهعبد

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ7943

الكريمعبدعن،شريحبنالرحمنعبدحذثنى،وهبابنأخبرنا،محمد

سلمانعن،السمطبنشرحبيلعن،عقبةابنعبيدةأبىعن،الحارثابن

ومن-2/619،062هامابنسيرةفىكما-إسحاقوابن،(4912)داودأبىعدوالحديث-

أبىضعيففىالألبانىوضعفه.(0716)حبانوابن،(983)خزيمةوابن،(47061)أحمدطريقه

.(172)وداد

.""أجرى:م،9صفى(1)

،4623)حبانوابن،(3168)النسائىواخرجه.8؟/2والحاكم،(3549)الصغرىفىالمصنف(2)

به.مكحولطريقمن(4625)حبانوابنبه.الليثطريقمن(4626

.(1391/631)مسلم(3)
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بالرجالالمسلمينأطرافسدمنبهيبدأمابابالسيركتاب

الطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)نحوهجم!القهرسولعن،الخير

(2)

وهب.ابنعن

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ7944

هالثمحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،القطيعئجعفر

عن،حازمأبىعندينار،بنالفهعبدبنالزحمنعبدحدثنا،القاسمابن

خيراللهسبيلفىيوبم"رباط:واللمج!!ارسولأن،ال!اعدئسعدبنسهل

الدنيامنخيرالغدوة،أوالفهسبيلفىالعبديروحهاوالزوحةعليها،وماالدنيامن

رواه.(3)"اهيلعوماالذنيامنخيرالجنةفىأحدكمسوطوموضععليها،وما

.(4)هاشمالنضرأبىعنمنيربنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا/-أ39/97945

أبوحدثناسعد،بنليثحدثناالوليد،أبوحدثنا،الفضلبنعباسحدثنا

بنعثمانسمعت:قالعثمانمولىصالحأبىعنمعبد،بنزهرةعقيل

لمجت؟الفهرسولمنسمعتهحديثاكتمتكمكنتإنى:يقولالمنبرعلىعفان

مالنفسهمنكمامرؤليختار؟أحذثكموهأنمحربداثئم،عنىتفرقكمكراهية

طريقمن(1665)والترمذىبه.وهبابنطريقمن(3167)النائىوأخرجه.2/80الحاكم(1)

.بنحوهبهشرحبيل

.(1913)مسلم(2)

بنهاشمطريقمن(1664)والترمذى،(22872)أحمدوأخرجه.(4284)الثعبفىالمصنف(3)

به.القاسم

.(2892)البخارى(4)
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...والختادقالحصونمنالإماميفعلهمابابالسيركتاب

يويمألفمنخيراللهلمبيلفىيويم"ربماط:يقول!ء!ج!اللهرسولطسمعت،لهبدا

.(1)"المنازلمنسواهفيما

والخمادقالخصونمنالإماميفعفهمابافي

انتيابهقبلالعدودفعأمروئحل

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7946

قالا:قراءةالمزكىإبراهيمبنمحمدالفضلوأبوإملاء،الحافظيعقوب

أبىبنالعزيزعبدحدثنا،القعنبئأخبرنا،الحرشئعمروبنمحمدحدثنا

نحفرونحنلمجماللهرسولطجاءنا:قالطسعدبنسهلعن،أبيهعن،حازم

إلاعيشلا"اللهم:ه!عاللهرسولفقال،أكتافناعلىالترابوننقلالخندق

عن""الصحيحفىمسلمرواهوالأنصار")2(.للمهاجرينظغفز،الآخرةعيش

العزيز)3(.عبدعنوغيرهقتيبةعنالبخارىورواه،القعنبى

أبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا7947

عبدحدثنا،مهرانبنجعفرحدثنا،يعلىأبوأخبرض!،الإسماعيلئبكر

كان:قالطأنسعن،صهيببنالعزيزعبدحدثناسعيد،بنالوارث

الترابوينقلون،المدينةحولطالخندقيحفرونوالأنصارالمهاجرون

وقال.بهالليثطريقمن(3169)والنسائى،(1667)والترمذى،(470،558)أحمدأخرجه(1)

غريب.حسن:الترمذى

طريقمن(8312)الكبرىفىوالنسائى،(22815)أحمدوأخرجه.3/124الدلائلفىالممنف(2)

.(13452)نىوتقدمبه.حازمأبىبنالعزيزعبد

.(4180/126)ومسلم،(0984)البخارى(3)
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...بسراياهأوبنفسهالغزومنالإمامعلىيجبمابابالسيركتاب

،(1)
:نلويقوونهممتو

أبدابقيناماالإسلامعلىمحمدابايعواالذيننحن

الآخره،خيرإلاخيرلا"اللهم:يجيبهموهوجميمالفهرسولويقول:قال

فيصنع،شعيراجفنتينبملء)2(ويؤتون:قالوالمهاجره".الأنصارفىفبارك

يدىبينفيوضعمنكرو!ريحولهاالحلقفىبشعةوهىسنخة)3(إهالةلهم

.(6)الوارثعبدعن(معمر)أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)القوم

بسراياهاوبنفسهالغزومنالإمامعلىيجبماباباو(07/81

يحونلاحتى،للمسلمينالنظرحسنعلىعايمحلفى

عذرمنإلاعامفىمعطلاالجهاد

الطوسى،أحمدبنحاجبأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا7948

أبووأخبرنا)ح(الحميدعبدبنجريرحدثنا،منيببنالرحيمعبدحدثنا

سلمة،بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبد

أبىعن،أبيهعن،سهيلعنجرير،أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

(2

(3

(4

(5

(6

.7/394البارىفتح.والعصباللحمبينالصلبمكتمنف:المتن(

كالمثهبت.حاثيتهوفى.!،بمثل:الأصلفى(

،199/1النهايةقدمها.منولونهاطعمهاتغير:أى:وصنخة،الإداممنبهيؤتدمما:الإهالة(

2/788.

وأبو،(8318)الكبهرىفىالنائىوأخرجه.(3913)يعلىوأبو،3/124الدلانلفىالمصنف(

به.العزيزعبدطريقمن117/4،118والحاكمبه.الوارثعبدطريقمن(6945)عوانة

.إ"نعيم:مفى(

.(0410)البخارى(
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...بعضهمالمسلمينمندارأهلمنيغزىالإمامبابالسيركتاب

إلايخرجهلاسبيلهفىخرجلمنالله"تفممن:قالع!جيهاللهرسولعن،هريرة

نالمانائلامنزلهإلىرجعإذايرجعهأوالجنةيدخلهأن،برسوله(وتصديقا)1بهإيمانا

سريةخلافتخففتماأمتىعلىأشقأنلولابيدهنفسىوائذى،غنيمةأوأجيرمن

.3جريرعنحرببنزهيرعن"الصمحيح"فىمسلمرواه.(2)"اللهسبيلفىتغزو

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7949

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيد

جريج،ابنعنمحمد،بنحجاجحدثناالصغاض!،إسحاقبنمحمد

:يقول!النبئسمعت:يقولالفهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرض!

مسلمرواه.(4)((القيامةيومإلىظاهرينالحقعلىيقاتلونأفتىمنطائفةتزال"لا

.(محمد)بنحخاجعنوغيرهاللهعبدبنهارونعن""الصحيح/فى

بعضه!ا،المسلمينمندايىأهلمنيغزىالإمامبافي:

داره!ايمنعمنداره!افىمنهمويخلف

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكبرأبوأخبرنا-أ7955

شعبة،حدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،أحمدبنجعفرابن

لا:وتقديره،لهمفعولأنهعلىمصوب:النووىالإمامقال.إ...جهاداإلايخرجه"لا:مسلملفظ(1)

.13/02النووىثرحمسلمصحيح.والتصديقوالإيمانللجهادإلاالمحركويحركهالمخرجيخرجه

به.صالحأبىبنسهيلطريقمن(11954،19543)شيبةأبىوابن،(9477)أحمدأخرجه(2)

.(1876/071)مسلم(3)

الأوسطفىوالطبرانىمطولا.بهحجاجطريقمن(6819)حبانوابن،(15127)أحمداخرجه(4)

.(18655)فىوسيأتىبه.الزبيرأبىطريقمن(9077)

.(1923/173)مسلم(5)
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...بعضهمالمسلمينمندارأهلمنيغزىالإمامبابالسيركتاب

على!صاللهرسولخلف:قالسعدعنسعد،بنمصعبعن،الحكمعن

النساء1فىأتخففنى،القهرسوليا:فقالتبوكغزوةفىطالبأبىابن

نبئلاأنهغير،موسىمنهارونبمنزلةمنىتكونأنترضىأأما:فقال؟لضبيانوا

(3)-"و4ء(2)
سعبه.حديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارئاخرجه.بعدى؟"

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا7951

أبىابنسعيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

عن،أبيهعن،مالكبنعراكبنخثيمحذثنى،الدراوردىأخبرنا،مريم

عرفطةبنسباعفاستخلف،خيبرإلىلمجرالقهرسولخرج:قالهريرةأبى

.(4)المدينةعلى

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7952

عن،يونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

ابنعن،عتبةبنالقهعبدبنالقهعبيدعن،الرهرئحذثنى،إسحاقابن

علىواستعمل،الفتحعاممكةإلىلسفرهكح!الفهرسولمضى:قالعباس

.(الغفارئ)خلفبنعبيدبنالحصينبنكلثومرهمأباالمدينة

.أو":مىف(1)

الكبرىفىوالنمائى،(5831)أحمدوأخرجه.(602)والطيالى،5/022الدلائلفىالمصنف(2)

به.شحبةطريقمن(6927)حبانوابن،(8141،8441)

.(31/2404)ومسلم،(4416))3(الخارى

(1280)والطبرانى،(0391)خزيمةوابن،(8552)أحمدوأخرجه.3/016سفيانبنيعقوب(4)

جيد.إسناده:7/3555الذهبىوقال.(0774)فىوتقدمبه.خثيمطريقمن

والحاكم-،(7264)والطبرانى،(2392)أحمدوأخرجه.19/5،20الدلائلفىالمصنف(5)
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...بعضهمالمسلمينمندارأهلمنيغزىالإمامبابالسيركتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7953

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

سعيدأبىبنيزيدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،الحارثبنعمروأخبرخ!

بنىإلىبعثلمجمالفهرسولأنسعيد،أبىعن،أبيهعن،المهرئمولى

الخال!خلف"أتكم:للقاعدقالثمرجل".رلجلينكلمن"ليخرج:وقاللحيان

الصحيح""فىمسلمرواه.(1)"الخارجأجرنصفمثللهكمانبخييروممالهأهلهفى

.(2)بهوابنعنمنصوربنسعيدعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7954

حسينحدثنا،روححدثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

أخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(كثيرأبىبنيحيىعن،المعفم

بنحربحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفبر،بنالفهعبد

أبىعن،المهرئمولىسعيل!أبوحذثنىكثير،أبىبنيحيىعن،شداب

:قالهذيلمنلحيانبنىإلىبعثابعثلمجواللهرسولأن،الخدرئسعيد

الصحيح""فىمسلمأخرجه.(3)((امهنيبوالأجرأحدهما،رجلينكلمن"لممبكث

والطبرانىأحمدرواه:6/164المجمعفىالهيثمىوقالبه.إسحاقابنطريقمن593/3-

.بالسماعصرحوقدإسحاقابنغيرالصحيحرجالورجاله

أحمدوأخرجه.2/82والحاكم،(5324)المعرفةوفى،(3559)الصغرىفىالمصنف(1)

.(17998)فىوسيأتى.بهوهبابنطريقمن(9624)حبانوابن،(0152)داودوأبو"(01111)

.(1896/138)مسلم(2)

حصطريقمن(2841)يعلىوأبو.بهروحطريقمن(18671)أحمدوأخرجه.(2318)الطيالسى(3)

به.كثيرأبىابن
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الجيشأمرمنالوالىعلىمابابالسيركتاب

.(1)المعلمحسينعنالوارثعبدحديثومن،يحيىعنأوجهمن

الجيشامرمنالوالىعلىماباباظ(07/81

دينه،فىثقةإلاالغزوالإماميولىأنينبغىولا:الفهرحمهالشافعئقال!

ولاعجلغيربها،بصيرا،للحربعاقلا،الأناةحسن،ببدنهشجاعا

.(3)!لاحبمهلكةعلىالمسلمينيحملألاإليهويتقذم،(2نزق

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7955

وأخبرنا)ح(المكىعتادبنمحمدحدثناالجتار،عبدبنالحسنبنأحمد

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو

:قالعبيدأبىبنيزيدعن،حاتمحدثنا:قالاسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمة

وخرجت،غزواتسبعجم!النبىمعغزوت:قالالأكوعبنسلمةسمعت

أسامةعليناومئئبكر،أبوعلينامئ؟(4)مراتسبعالبعوثمنيبعثفيما

51رو.()غزواتتسع:الثانيةفىمحمدوقال،قتيبةحديثلفظزيد.ابن

(6)صو
محمدعنمسلمورواه،سعيدبنقتيبةعن""الصحيحفىومسلمالبخارئ

.(1896/137)مسلم(1)

.(قز)ن10/352العربلسانينظر.وحمقجهلفىأمركلفىوالعجلةالخفة:النزق(2)

.169/4الأم(3)

.!إغزوات:8ص،الأصلحاشيةفى(4)

نجحوه.بهيزيدطريقمن(16543)أحمدوأخرجه.457/5،458الدلائلفىالمصنف(5)

.(.../5181)وصلم،(0274)الخارى(6)
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السيركتاب

المكى)1(.عبادابن

الجيشأمرمنالوالىعلىماباب

الاسفرايينئالمعروفأبىبنمحمدالحسنأبووأخبرنا-ا7956

الكجى،مسلمأبوأخبرنا،السلمئنجيدبنإسماعيلعمروأبوأخبرنا،بها

9/41جمقهالنبىءغزوت:قالالأكوعبنسلمةعن،يزيدعن،عاصمأبو/حدثنا

51روعلينا)2(.يؤمرهكان،غزوابتسعحارثةبنزيدومع،غزواتسبع

.(3)عاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

الحسنبنأحمدبكروأبو،إملاءالحافظاللهعبدأبوحدثنا-ا7957

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا(4)قراءةالقاضى

بناللهعبدعن،ثعلبةبنالمنذرعنبكير،بنيونسحدثناالجبار،عبد

بكرأبوفيهمسرئةفىالعاصبنعمرو!مالفهرسولبعث:قالبريدة

نارا،ينورواألاعمروأمرهمالحربمكانإلىانتهوافلفارفيهنها،وعمر

يستعملهلمأنهوأخبرهبكر،أبوفنهاه،يأتيهأنوهئمعمرفغضب

.(6)رمععنهفهدأ،بالحربلعلمهإلاعليكلمجفهاللهرسول

.(148/18151مسلم(11

به.عاصمأبىطريقمن(71741حبانوابنبه.مسلمأبىعن(62821الطبرانىأخرجه(21

.(42721البخارى(31

.م:فىليس(4)

.328/14الكمالتهذيبينظر"يزيد".:مفى(5)

فىكما-مسندهفىراهويهوابن،(342311شيبةأبىابنواخرجه.4/004الدلائلفىالمصنف(61

المهرةالخيرةإتحاففىالبوصيرىوقال.بمعناهالمنذرطريقمن-(5/04823331العاليةالمطالب

.الخطاببنعمرمنيسمعلمبريدةوابن،بعدعلمتهماثعلبةبنالمنذر؟مقالفيهإسنادهذا:5/69
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الجيشأمرمنالوالىعلىمابابالسيركتاب

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-ا7958

الزحمنعبدحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدل

أبىعن،ةقتافىعن،أبىحدثنا،هشامبنمعاذحدثنا،منصوربنمحمدابن

إنى:معقللهفقالمرضهفىيساربنمعقلعادزيادبناللهعبيدأن،المليح

صهلىكمفانلهألرصسمعط؟بهأحدثكلمالموتفىأنىلولا،بحديثثكمحلى

يدخللمألأ،ينصحولالهميجهدلاثم،المسلمينامرييىاميبرمن"ما:يقول

بنفعاذ.حمتوغيرءغسانأبىعن""الصحيحفى!سلمرواه.(1)"الجنةمعهم

.(2)هشام

الفقيه،النضرأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا7959

الأشهب،أبوحدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،الإمامنصربنمحمدحدثنا

الذىمرضهفىالمزخ!يساربنمعقلزيادبنالقهعبيدعاد:قالالحسنعن

:يقول.رح!لكاللهرسولمنسمعتهحديثامحذثكإنى:معقلفقال،فيهمات

من"ط:يقولصللىجمسمالفهرسولسمعتإنى،حدثتكماحياةبىأنعلمتلو

عليهاللهحزمالالرعييه،غاسقوهويموتيوميموترعئة،(3)اللهيسترعيهعبل!

عنالبخارئورواه،فرو!بنشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"الجثة

.(16716)فىوتقدم.321صوالاعماد،(7363)والثعب،(3539)الصغرىفىالمصنف(1)

.(22/142)3/1460،(229بقع/142)مسلم(2)

.م:فىلي!(3)

،29102)وأحمد.بهشيانطريقمن(4954)حبانابنوأخرجه.(7362)الشعبفىالمصنف(4)

به.الحنطريقمن(20315
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السيركتاب

به!ش!اأبىعننعيمأبى
(1)

الجيلن!أمرمنالوالىعلىماباب

كان:قالأبيهعقبهـيدةبنسليمانمحاتالثابتالحديثفىوروينا

نفسهخاضةدىأوصاهجيمت!،أوسرتةعلىأميرابعثإذاج!كاللهرسول

خيراإ2(*المسلمينمنمعهوبمن،اللهبتقوى

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوناأص-أ7965

آبيهعن،إسحاقأبىعن،شعبةحدتتاداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

إلىجريرفكتب،مخمصةفأصابتتا،غزوةفىاللهعبدبنجريرمعكئا:قال

:قال."اللهيرحمهلاالناسيرخملا"من:يقول!الل4رسولدسمحت:معاوية

قطيفةأدركتفأنا:إسحاقأبوقال.ومتعهم:قال،يقفلواأنمعاويةوكتب

.3متعيم

إملاء،الأصبهانىيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدتنا-أ7961

حدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيداو(81//08أبوأخبرنا

دينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الرعفرانىمحمدبنالحسن

سمعت:اللهعبدبنجريرقالقال:مطعمبنجبيربننافععن

فىمسلمرواه.(4إ"الناسيرحملامنالفهيرحم"لا:يقولعبهيالفهرسول

.(0571)والبخارى،(421/227)مسلم(1)

.(17822)فىتقدم(2)

.المرفوععلىمقتصرابهإسحاقأبىطريقمن(19241)أحمدوأخرجه.(697)الطيالسى(3)

به.سفيانعن(803)الحميدىوأخرجه.(36)الادابفىالمصنف(4)
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السيركتاب
الجيشأمرمنالوالىعلىماباب

(1)ريو

عيينه.ابنعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

حدثنا،بلال!ابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ7962

بنسفيانحدثنا،العبدئمهرانبنحبيببنالحكمبنبشربنالزحمنعبد

بنعمروبنالفهلعبدمولى-قابوسأبىعن،دينابىبنعمروعن،عيينة

:قاللمج!الفهرسولأن،العاصبنعمروبنالفهعبدعن-العاص

.(3)(1ءامشلافىمنيرحمكمالأرضفىمنارحموا،(2)الرحمنيرحمهم"الزاحمون

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالقهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ7963

،الأحولعاصمعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابى

علىأسدبنىمنرجلاالخطاببنعمراستعمل:قالالنهدئعثمانأبىعن

أتقبل:قال،فقئلهولدهببعضعمرفأع!:قال،عهدهيأخذفجاء،عمل

لا،عهدناهات،رحمةأقلبالناسفأنت:عمرفقال!.قطولداقثلتماهذا؟

.(4)ادبأعملا/صرتعمل42/9

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ7964

بنالفهعبدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

.(.../2319)مسلم(1)

كالمثبت.حاضيتهوفى،إالله9:الأصلفى(2)

أحمدأخرجهو.(893)والصفاتوالاسماء،(38)والاداب،(11048)الشعبفىالمصنف(3)

حسن:الترمذىوقال.بهصفيانطريرتمن(1924)والترمذى،(4941)داودوأبو،(6494)

صحيهح.

به.معاويةأبىعن(1332)الزهدفىالسرىبنهنادأخرجه(4)
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الجيشأمرمنالوالىعلىمابابالسيركتاب

أبىعن،الجريرئسعيدحدثنا،ميمونبنمهدئحدثنا،أسماءبنمحمد

الناسيخطبوهوالخطاببنعمرشهدت:قالطفراسأبىعن،نضرة

يريدأنالقرقرأمنأنأرىوأنازمانعلئأتىقدإنه،الناسأيهايا:فقالط

،الناسبهيريدونقرءوهقوماأنبأخرةإلئفيخيل،عندهومااللهبه

ألا،بأعمالكماللهفأريدواألا،بقراءتكماللهفأريدواألا،الدنيابهويريدون

مناللهنبأناوإذ،أظهرنابين!هالنبئوإذ،الوحئيتنزلطإذنعرفكمكناإنما

أقولطبمانعرفكمفإنما!و،النبئوذهب،الوحئانقطعفقد،أخباركم

ظنناشمرامنهرأيناومن،عليهوأحببناهخيرابهظنناخيرامنهرأينامنألا،لكم

عمالىأبدثإنماألا،رئكموبينبينكمممرائركم،عليهوأبغضناهشمرابه

ولاظهوركمليضربواأبعثهمولاسننكم)1(،وليعفموكمدينكمليعئموكم

نفسفوالذى،إلئفليرفعهذلكمنشىءرابهفمنألا،أموالكمليأخذوا

نإ،المؤمنينأميريا:فقالطالعاصبنعمروفقاممنه.لأقصنبيدهعمر

لمقصهإنك،فضربهرعيتهأهلمنرجلافأدب،عمالكمنعاملابعثت

يقص!النبىرأيتوقد،منهلأقصنبيدهعمرنفسوالذىنعم:قالمنه؟

حقوقهمتمنعوهمولافتذئوهم،المسلمينتضربوالاألا،نفسهمن

فتضيعوهم)2(.الغياضتنزلوهمولا،فتفتنوهمتجمروهمولا،فتكفروهم

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-ا7965

."م:"سنتكمىف(1)

به.الجريرىطريقمن(4791)والنسائىمختصرا،(4537)داودوأبو،(286)أحمدأخرجه(2)

.يعرفلاالنهدىفراسأبو:3558/7الذهبىوقال.(01161،17906)فىوتقدم
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السيركتاب
الجيشأمرمنالوالىعلىماباب

أخبرنى،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنعمرأنمالكبنأنسعن،أنسبىبنموسىعنحميد،عن،الثقفئ

إلىالزجلنبعث:قال؟تصنعونكيفالمدينةحاصرتمإذا:سألهالخطاب

إذن:قالبحجر.رمىإنأرأيت:قالجلود.من(1)ةنهلهونصنعالمدينة

فيهامدينةتفتتحواأنيسرك!ما،بيدهنفسىفواتذى،تفعلوافلا:قال.يقتل

.(2)مسلمرجلبتضييعمقاتلالافأربعة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا7966

بنيزيدحدثنا:قالاطالبأبىبنويحىمكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

أصاب:قالأبيهعن،أسلمبنزيدعن،مطرفبنمحمدأخبرنا،هارون

روايةوفى.بطنهفيقرقرالريتيأكلعمرفكان،نم!لافيهاغلاسنةالناس

:قال.الناسيأكلهحتىاكلهلا:قالقلفلقا،يأكلهعمروكان:قاليحيى

ماقرقر:فقال:روايتهفىمكرمابنقال.بطنهفيقرقرالريتيأكلفكان

عنىحزهاكسر:!رقالثتم.الناسيأكلهحتىنم!لا(3)لكالافوالقه،شئت

.(4)فيأكلهلهأطبخهفكنتبالنار.

القسفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوحدثنا-ا7967

اليهسير.الىء:والهنةهنئا".7/3558:9المهذبوفى،"هتنا!:الأصلفى(1)

طريقمن(201)جعفربن!!ماعيلوأخرجه.4/252والئافعى،(5326)المعرفةفىالمصنف(2)

به.حميد

إتاكل،.:8ص،سفى(3)

به.يزيدعن120صالزهدفىأحمدأخرجه(4)
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الجيشأمرمنالوالىعليمابابالسيركتاب

طاوسعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثنا

كلمواعمربناللهوعبدمطيعاظأ08/81وابنحفصةأنخالد،بنوعكرمة

الحق.علىلكأقوىكانطيباطعاماأكلتلوفقالوا:الخطاببنعمر

إلامنكمليسأنهعلصتقد:قال.نعم:قالوا؟الزأىهذاعلىأكلكم:قال

فىأدركهمالمجاذتهماتركتفإن،جادةعلىصاحبىتركتولكن،ناصح

أحياحتىسميناولاسمناعامئذأكلفما،سنةالناسوأصاب:قال.المنزل

.(1)الناس

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ7968

الفهعبدحدثنا،الحنفئبكرأبوحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

الرمادةكانتلما:يقوليزيدبنالسائبسمدت:قالالهذ!ريزيدابنهو

دابةالخطاببنعمرركبيومذاتكانفلفا،شديداجوعاالناسأصاب

.(2)الناسحاليحسنحتىأركبهالاوالله:فقالشعيراروثهافىفرأى،له

عمرإلىبعثفرقدبنعتبةأنالنهدئعثمانأبىعنورؤينا-أ7969

فىالمسلمونأيشبع)4(:عمرفقالبخبيص)3(،أذربيجانمنالخطابابن

...عكرمةعنطاوسابنعنمعمر:وفيه(038112الرزاقوعبد،(56751الشعبفىالمصنف(11

.الرزاقعبدمصنففىكماالمصنفطريقمن44/290،291تاريخهفىعساكرابنوأخرجه

طريقمن-44/346تاريخهفىعساكرابنطريقهومن-3/312الطبقاتفىسعدابنأخرجه(21

به.يزيدبناللهعبد

.(صبأخ17/542العروستاجانظر.والسمنالتمرمنتعملحلواء:الخبيص(31

أشغ".9:الأصلحاشة،سفى(41
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الجيشأمرمنالوالىعلىمابابالسيركتاب

عتبة:إلىوكتب.أريدهلا:عمرفقاللا.الفهثم:الرسولفقالهذا؟منلهمرحا

منفأشبغ،أمككذمنولا،أبيككذمنولا،كدكمنليسفإنهبعد،أما

اللهعبدأبوأخبرناه/.رحلكفىمنهتشبعمضارحالهمفىالمسلمينمنقبلك

الموصلى،يعلىأبوأخبرناالجرجاك!،أحمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظ

.(1)فذكره.عثمانبىأعن،لأحولاعاصمعن،جريرحدثنا،خيثمةبوأحدثنا

اللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7970

بنوهبحدثنا،الواسطى(2)مسلمةبنمحمدحدثنا،الشافعىإبراهيمابن

بنالرحمنعبدعنيحدثالمصرىحرملةسمعت:قالأبىحدثنا،جرير

مصر.أهلمن:قلت؟نتأمضن:فقالتر!نهاعائشةعلىدخلت:قالشماسة

ينفقما؟ميرأخير:قلت؟هذهغزاتكمفى(3)حديجابنوجدتمكيف:قالت

لهأبدلإلاغلامولابعيرا،مكانهلهأبدلإلابعيرولافرس!منالرجل

منسمعتماأحدثكمأن(4)ىخأقتلهيمنعنىلاإنه:فقالتغلاما.مكانه

منولىمن"اللهم:يقوللمج!الفهرسولسمعتإنى،يقوللمجواللهرسول

.()"عليهفاشققعليهمشقومنبه،فارفقبهمفرفقشيئاأفتىأمر

من(2069/12)مسلموأخرجه.(2312)5/464العاليةالمطالبفىكما-مسندهفىيعلىأبو(1)

.(20440)فىوسياتى،(6148)فىوتقدمبه.عاصمطريق

.5/381الميزانلسانوينظر"سلمةإ.:مفى(2)

الجيشعلى!همعاويةأثره،المصريينفىيعد،السكونىنعيمأبوجفنةبنحديجبنمعاويةهو(3)

.10/220الإصابةينظرمحمذا.فقتلوا،الصديقبكرأبىبنمحمدوبهامصرإلىجهزهالذى

.10/371،372الإصابةينظر.الصديقبكرأبىبنمحمدهو(4)

طريق=من-11/477الأشرافتحفةفىكماالبهرى-فىوالشالى،(26212)أحمدأخرجه(5)
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الجيشأمرمنالوالىعلىمابابالسيركتاب

الحافظ،أحمدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ7971

حدثناالعطار،ح!انبنعلئحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدأخبرنا

حرملةسمعت:قالحازمبنجريرحدثنا،مهدىبنالزحمنعبد

لمج!النبىعن،عائشةعن،شماسةبنالرحمنعبدعنيحدثأا(المصرى

(2)ص

بنالرحمنعبدعنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.نحوه

(3)س
.مهدى

إملاء،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-أ7972

بنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوأخبرنا

أبىعندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثناالزعفراض!،محمد

الطائفأهلحاصرحينيعنى!هي!جملاللهرسولقال:قالالفهعبدعن،العباس

!ف:اورلمون!قالالفه".شاءانغداقافلون"إنما:شيئامنهم(4)لنيفلم

عليهمفغدوا."للقتال"فاغدوا:ع!فهاللهرسولفقال؟نفتحولمنذهب

ذلك.فأعجبهمغدا".قافلون"إنما:!ح!جملاللهرسولفقال،جراحةفأصابتهم

بنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(لمج!يه!)اللهرسولفضحك:قال

.(49620)فىوسيأتى.القصةدونالمرفوعبذكر،بهجريرابن-وهب

.5/546الكمالتهذيبوينظر"الحفرمىلما.:8ص،س،الأصلفى(1)

به.مهدىابنعن(26199)احمدأخرجه(2)

.(19عقب/1828)مسلم(3)

"ننل".:الأصلفى(4)

ابنحديثمنسفيانطريقمنحبانوابنعمر.ابنحديثمنسفيانعن(4588)أحمدأخرجه(5)

.8/44،45البارىفتحوينظرعمرو.
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الحسنيينإحدىرجاءللقتلبالتعرضتبرعمنبابالسيركتاب

.\عيينهابنعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،المدينى

الحسنيينإحدىرجاءللقتلبالتعرضتبعمنباب

رجلوحمل،كعالفهرسوليدىبينبورزقد:الفهرحمهالشافعئقال

إياهص!لىغحيه!النبىإعلامبعدبدريومال!شركينجماعةعلىحاسراالأنصارمن

.(2)فقتلالخيرمنذلكفىبما

عمربنعاصمحمقإسحاقابنه!ذفيماعفراءابنعوفهوالشخ:قال

)3ا.اللهشاءإنموضعهفىيرديديهبينبارزمنذكرمعوذلك،قتادةابن

القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرناوقد-أ7973

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيدوأبو،وا"9/81

سليمانحدثنا،النضرأبوحدثنا،الضغاك!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بدرقصةمنشيئافذكر،مالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرةابنيعنى

السماواتعرضهاجنل!إلى"قوموا:!ئحيجساططرسولفقال،المشركونفدنا:قال

عرضها،اللهرسوليا:الأنصارئالحمامبنعميريقول:قالوالأرص".

"مما:!كاللهرسولقالبخ.بخ:قال"نعم".:فقال؟والأرضال!ماوات

ن!أأنرجاة)4(إلا،اللهرسولياوالقهلا:قال."؟ئببببئ:قولكعلىيحملك

.(7871/28)مسلمو،(5234)رىلبخاا(1)

.4/961ملأا(2)

.(18249)فىعوفحديثياتى(3)

.(و)رج38/128التاجوينظر.بمعنىوهما"رجاءأ:مفى(4)
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الحسنيينإحدىرجاءللقتلبالتعرضتبرعمنبابالسيركتاب

لأكلفجعل(1)قرنهمنتمراتفأخرج:قالأهلها".من"فإنك:قالأهلها.من

:قال.طويلةلحياإنهاهذهتمرا!(2)لكاحتىحييتأنالئن:قالثممنهن

فىمسلمرواه.(3)لتقحتىقاتلهمثمالتمر،منمعهكانبمافرمى

النضر)4(.أبىعنوغيرهالنضرأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7974

جابرسمع،عمروعن،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسمىبنبشرأخبرنا

قتلتإنأرأيتأحد:يوملمج!للنبىرجلقال:يقولاللهعبدابن

قاتلثئميدهفىكنتميراتفألقى.((الجنة"فى:قالأنا؟أين،اللهرسوليا

.(6)سفيانحديثمن""الصحيحفىأخرجاه.دتلحتى

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ7975

بناللهعبدحدثناالزعفراخ!،محمدبنالحسنأخبرنا،الأعرابىابنسعيد

9/44غاب-مالكبنأنسعمأنس-بنالنضرأن،أنسعن،حمياحدثنا،بكر/

!راللهرسولقاتلهقتالأولعنغبت:قالقدمفلمابدر،قتالعن

.2/181الأنوارمارق.السهامجعبة:القرن(1)

"من".:م،سفىبعده(2)

.(18248)فىوسياتىبه.النضرأبىالقاسمبنهاسمعن(123981أحمدأخرجه(3)

.(1190/145)مسلم(4)

طريقمن(4653)حبانوابن(4315)والشانى،(44311)أحمدوأخرجه.(4912)الحميدى(5)

به.سفيان

.(1889/143)ومسلم،(4604)البخارى(6)
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الحسنيينإحدىرجاءللقتلبالتعرضتبرعمنبابالسيركتاب

أحديومكانفلما.أصنعمااللهليرينقتالااللهأشهدخ!لئن،المشركين

يعنى-هؤلاءبهجاءمضاإليكأبرأإنىاللهم:فقالالمسلمونانكشف

مشىثثم-المسلمينيعنىهؤلاء-صنعمضاإليكوأعتذر-المشركين

ريحلأجدإنىبيدهنفسىواثذى،سعدأى:فقالمعاذبنسعدفلقيه،بسيفه

مااللهرسوليااستطعتفما:سعدقال.الجنةلريحواهاأحد،دونالجنة

بسيف،ضربةمن؟جراحةوثمانونبضعوبهالقتلىبينفوجدناهصنع.

أنس:قال.ببنانهأختهعرفتهحتىبهمثلواوقد،بسهمورمية،برمحوطعنة

علته!الئهعهدوأماص!دقوأر!الانمؤمين!منالايةهذهأنزلت:نقولكنا

النضر.بنأنس:والضواب،كتابىفىكذا.(1)أصحابهودىفيه،33:الأحزابأ

منمسلموأخرجهحميد،عنأوجهمن"الصحيح"فىالبخارئأخرجه

.(2)سنأعنثابتحديث

بنمحمدالحسنأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ7976

بنعلىبنالحسنحدثناببغداد،الأنصارئعمربنالخطاببنمحمد

عن،سلمةبنحمادحدثناخالد،بنهدبةحدثناإملاء،المعمرئشبيب

فىأحديومأفردلمجوالفهرسولأن،مالكبنأنسعن،وثابتزيدبنعلى

ولهعنايرذهم"من:قالرهقوهفلما،قريشمنورجلينالأنصارمنسبعة

ثم،قتلحتىفقاتلالأنصارمنرجلفتقذم."؟الجنةفىرفيقىهو:أو؟الجنة

به.حميدطريقمن(03411)الكبهرىفىوالنسائى،(1032)والترمذى،(85130)أحمدأخرجه(1)

.(148/1903)ومسلم،(2805،4840)البخارى(2)
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الحسنيينإحدىرجاءللقتلبالتعرضتبرعمنبابالسيركتاب

فتقدم."؟الجنةفىرفيقىهو:أو؟الجنةولهعنايرذهم"من:فقالأيضارمقوه

فقال،السبعةقتلحتىكذلكيزلفلم،قتلحتىفقاتلالأنصارمنرجل

"الصحيح"فىمسلمرواهأصحابنا")1(.أنصفنا"ما:لصاحبيهجميجماللهرسول

.(2)دلاخبنهدابعن

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا797!

،عثمانبناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بناللهعبد

!ممحت:قالالوارخبناللهعبجدأخبرنا،المباركابنهوالقهعبدأخبرنا

51أر:اللهعبجدقال-مالكبنأنسسفبنىعنيحدثالسختيانىأيوب

اليمامةيوءمررت:قالمالكبنأنسعنأنس-بناللهعبدبنثمامة

يلقىماترىأما،عميا:فقلت(3)يتحنطوهوشماسبنقيسابنبثابت

أخى.ابنياالان:قالثمفتب!م:قالاههنا؟وأنتأى.المسلموناظ(09/81

يصنحون.ولمالهؤلاءأف:فقالالصفأتىحتىفرسهوركبسلاحهظبس

-(4)سننه:قالأو.سبيلهعنخلوا،يعبدونولمالهؤلاءأف:للعدووقال

.(قتل)حتىفقاتلفحملبحرها.أصلىحتى-فرسهيعنى

من(8651)الكبرىفىوالنسالى،(56041)وأحمد.بههدبةطريقمن(4718)حبانابناخر!(1)

به.حمادطريق

.(1"./1789)مسلم(2)

فىماغريبتفشروالكافور.الطيبمنالموتىبهط!حيماوهو،الحنوطيستعملأى:يتحنط(3)

.218/1الصحيحين

.11اصالمنيهرالمصباحينظرطريقها.عنأى:الخيلسننوعن،الطريقسننعنتنح:يقال(4)

عن-عليةابنطريقمن(19566،34283)شيبةأبىابنوأخرجه.(112)الجهادفىالمباركابن(5)
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الحسنيينإحدىرجاءللقتلبالتعرضتبرعمنبابالسيركتاب

جعفبر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-أ7978

بنجعفرأخبرنا،للهاعبدأخبرنا،عثمانبناحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

لهفقال،كذايومترخلجهلأبىبنعكرمةان:البناخ!ثابتعن،سليمان

ياعنىخل:فقالشديد.المسلمينعلىقتلكفإن،تفعللا:الوليدبنخالد

أشدمنكناوأبىوإنى،سابقةجمي!اللهرسولمعلككانتقدفإنهخالد،

.(1)لتقحتىفمشىجمي!.اللهرسولعلىالناس

قالا:الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7979

حخاجحدثنا،الجهمبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،سيرينبنمحمدعن،يحيىبنئر!لاأخبرخ!الأعور،محمدابن

فجلس،المشركينمنرجالفيه،بابهأغلققدحائطإلىانتهواالمسلمين

فرفعوه.إليهمفألقوخ!برماحكمارفعوخ!:فقالترسعلىمالكبنالبراء

.2عشرهمنهمقتلقدفأدركوه،الحائطوراءمنفألقوهبرماحهم

حدثنا،الفقيهالنضربوأأخبرخ!،الحافظاللهعبدبوأأخبرنا-أ0798

بنجعفرأخبرنا،يحيىبنيحىحدثنا،الإمامنصربنمحمداللهعبدأبو

أنهأبيهعن،موسىأبىابنبكرأبىعن،الجوخ!عمرانأبوحدثنا،سليمان

:يقولجمي!اللهرسولسمعت:يقولفسمعته:قالالعدؤ،بحضرةكان

أخى.ابنياالآن:قولهإلىمختصزاشكبغيربهثمامةعن-أيوب

ابنطريقهومن،(54)الجهادفىالمباركوابن،(19374)العمالكنزفىكما-سفيانبنيعقوب(1)

.69/41تاريخهفىعساكر

به.حجاجطريقمن(199)الأخلاقمكارمفىالدنياأبىابنأخرجه(2)
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!...اللهسبيلفى)وأنفقواوجل:عزاللهقولفىجاءمابابالسيركتاب

موسى،أبايا:فقالالهيئةرثرجلفقام:قال."السيوفظلالخت"الجنة

إلىفرجع:قالنعم.اللهم:قالهذا؟يقول!ي!اللهرسولسمعتأنت

حتىقاتلثمالعدؤ،علىوشدسيفهجفنكسرثم،عليهمفسلمأصحابه

قتلأأ(.

وجلى:عزاللهقولفىجاءما/باب

1195البقرة:أ!الئهلكةإلىبأئدفيتفقوأولاالهسبيلفىمالووأنفقوأ

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7981

سعيدحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

فىحذيفةقال:قالوائلأبىعن،سليمانعن،شعبةعنعامر،ابن

أخرجه.(2)النفقةفىألغلكة!:إلىبأيذفيتلقوأميوولا:وجلعزاللهقول

غيرهوقال،(3)شعبةعنشميلبنالنضرحديثمن""الصحيحفىالبخارئ

.(4أاللهسبيلفىالنفقةتركهو:قال:هذافىالأعمشعن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7982

من(1659)والترمذى،(19538)دمحأوبه.يحىبنيحيىعن(146/1902)مسلمأخرجه(1)

به.سليمانبنجعفرطريق

الله.سبيلفىالنفقةتركهو:وقال،بهسعبةطريقمن3/313!سحرهفىجريرابنأخر!(2)

.(6154)البخارى(3)

فىالسافعىبكروأبو،(1744)تفسيرهفىحاتمابىوابن،3/312تفسيرهفىجريرأبنأخرجه(4)

به.الأعمشطريقمن(870)فوالده
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!...اللهسبيلفى)واتفقواوجل:عزاللهقولفىجاءمابابالسيركتاب

حدثنا،القمائغالفضلبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

صالحأبىعنالمعتمر،بنمنصورعن،شيبانحدثنا،إياسأبىبنادم

:قال.الآية!اللهسبيلفى)وأنفقوأ:قولهفىعباسابنعنهاخ!،أممولى

بهفليخفز)2(مشقصا)1(إلايجدلمإن.شيئاأجدلا:أحدكميقولنلا:يقول

.(3)!ألتهلكةإلىبأيدفيتلقوأ!ولاالفهسبيلفى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7983

أبوحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

حبيب،أبىبنيزيدأخبرنا،شريحبنحيوةعن،المقرئالرحمنعبد

بنعمبهمصرأهلوعلى4بالقسطنطينةكنا:قالعمرانأبوأسلمحذثنى

صفالمدينةمنفخرجعبيد-بنفضالةيريدرجل-الشامأهلوعلى،عامر

حتىالرومعلىالمسلمينمنرجلفحمل،لهمفصففنا،الروممنعظيم

بيدهألقى،القهسبحان:فقالواإليهالناسفصاح،عليناخرجثمفيهمدخل

أيهايا:فقالصللىعي!الفهرسولصاحبالأنصارىأيوبأبوفقام.التهلكةإلى

فيناالآيةهذهأنزلتإنما،التأويلهذاعلىالايةهذهلتأولونإبمم،الناس

.257/2الأنوارمارق.العريضغيرالطويلالسهمنصل:المشقص(1)

يضبطها.ولم،كذا،.:الأصلفىفرقهاكتب(2)

وابن،(19699)ثيبةأبىوابن.بهثيانطريقمن12/501المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

به.منصورطريقمن(1742)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،313/3تفسيرهفىجرير--

إلىتنبمدينةوهى)القسطنطي!!:حاشيهتهاوفى"كذاا.:فرقهاوكتب،الأصلفىضبطتكذا(4)

فتحهاأبوابها.وكثرةتحصينثالدةوتثتههر،الرومملكداروهىروميةملوكأحدالأكبرقسطنطين

.347/4البلدانمعجموينظراستابول.الانوتسساللهرحمهالفاتحمحمديدعلىالمسلمون
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!...اللهسبيلفى)وأنفقواوجل:عزاللهقولقىجاءمابابالسيركتاب

بيننافيمافقلنا،ناصروهوكثردينهاللهأعرلماإناالأنصار،معشر

فلو،ضاعتقدأموالناإن:!اللهرسولمنممزالبعضبعضنااو(ا./81

بههممناماعلينايرذوجلعزالفهفأنزلمنها؟ضاعمافأصلحنافيهاأقمنا

فكانت(195:البقرةأ!التهلكةإلىبأيذقيتلقوأولااللهسبيلفى!وأنفقوأ:فقال

فمابالغزو.فأمرنا،نصلحهاأموالنافىنقيمأنأردناالتىالاقامةفىالتهلكة

.(1)لجوعراللهقبضهحتىالفهسبيلفىغازياأيوبأبوزال

أبوحدثناقالا:سعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ7984

إسحاقأبىعن،شعبةعن،عامربنسعيدحدثنا،إبراهيمحدثنا،العباس

التهلكةمن،ألففىبالسيفالكتيبةعلىأحمل:للبراءرجلقال:قال

:يقولثئمبيديهيلقىثمالذنبالرجليذنبأنالتهلكةإنما،لا:قالذاك؟

.(2)ىليغفرلا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7985

حدثنا،العسقلانئالفضلبنأحمدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

!ولابشيربنالنعمانعن،حرببنسماكعن،سلمةبنحمادحدثنا،ادم

يلقينفلاأحدكمأذنبإذا:يقول:قال1195:البقرةأ!والتهدكةإلىبأيذفيتلقوأ

حبانوابن،(11029)الكبرىفىوالنسائى،(2972)والترمذى،(2512)داودأبوأض!(1)

غريب.صحيححسن:الترمذىقالبه.حيوةطريقمن(4711)

بنإبراهيمعن03/121المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(3553)الصغرىفىالمصنف(2)

به.إسحاقأبىطريقمن(1748)تفسيرهفىحاتمابىوابن.بهمرزوق
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!...اللهسبيلفى)وأنفقواوجل:عزاللهقولفىجاءمابابالسيركتاب

إليه؟وليتباللهليستغفرولكن،لىتوبةلا:يقولنولا،التهلكةإلىبيده

.(1)رحيمغفورالفهفإن

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ7986

حدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئ

عوفبنمدركعن،حازمأبىابنهوقيسعنخالد،أبى/بنإسماعيل46/9

نهاونديومنفسهشرىرجلافذكرواعمر،عندجالساكاناله:الأحمسى

إلىبيديهألقىأنهالناسزعم،ر!اخالمؤمنينأميرياواللهذاك:فقال

بالذنيا)2(.الاخرةاشترواائذينمنهوبل،أولئككذب:عمرفقال.التهلكة

يعلى.روايةفىكذا

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-أ7987

أخبرنا،الفهعبدأخبرنا،عثمانابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

:قالعوفبنحصينعن،حازمأبىبنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيل

لاوآخرون،وفلانفلانأصيب:وقيل،مقرنبنالنعمانبقتلعمرأخبرلفا

منرجلفقال.نفسهشرىورجل:قال.يعرفهمالفهولكن:قال.نعرفهم

الهناسزعم،المؤمنينأميرياخالىذاك:عوفبنمالكلهيقالأحمس

اشترواائذينمنهوبل،أولئككذب:عمرفقال.التهلكةإلىبيدهألقى

بهسلمةبنحمادطريقمن(5672)الأوصطفىالطبرانىوأخرجه.(9270)الشعبنىالمصنف(1)

رجالورجالهماوالأوصطالكبيرفىالطبرانىرواه:317/6المجمعنىالهيثمىوقالنجحوه.

الصحيح.

به.إسماعيلطريقمن(19584.34365)شيبةأبىوابن،(2196)العللفىأحمدأخرجه(2)
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التحرزفىالاختياربابالسيركتاب

قال.شبلأبووهو،(1)ةيحأبىبنعوفوالمقتول:قيسقالبالدنيا.الآخرة

.(2)أشبهمالك:يعقوب

محمدبنأحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا7988

الزوذبارى،علىأبووأخبرنا)ح(الدارمىسعيدبنعثمانحدثنا،العنزى

إسماعيل،بنموسىحدثناقالا:داودأبوحدثنايكر،بنمحمدأنجرنا

عنإلهمداخ!،مرعن،السائببنعطاءأخبرنا،سلمةبنحضادحدثنا

غزارجلمنوجلعزربتا"محجب:لمجمالفهرسولقال:قالمسعودبناللهعبد

عزاللهفيقولدمه،أهريقحتىفرجععليهمافعلم،أصحابهفانهزماللهسبيلفى

حتىعندىمماوشفقةعندىفيمارغبةرجععبدى،إلىانظروا:هتكل"الملوجل

.(3)((همدأهريق

التحرزفىالاختياربافي:

الحسن،(4)ىبأابنأحمدأبوحذثنى،اللهعبدأبوأخبرنا-ا7989

خالدحدثنا،شاهينبنإسحاقحذثنى،إسحاقبنالمسئببنمحمدحدثنا

نأعبابر،ابنعن،عكرمةعنالحذاء،يعنىخالدعن،اللهعبدابن

س،م:!حميد!.ىف(1)

.2/230،231سفيانبنيعقوب(2)

طريقمن(3949)أحمدوأخرجه.(2536)داودوأبو،الذهبىووافقهوصححه2/121الحاكم(3)

.(18564)فىوميأتى،بهسلمةبنحماد

.م:فىلي!(4)
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التحرزفىالاختياربابالسيركتاب

لمشئتإنالفهثم،ووعدكعهدك"أنشدك:بدريوملهقئ!فىوهوقالكيه!النبئ

فقد،اللهر،سولياحسبك:فقالبيدهبمرأبوفأخذأبذا".الومهذابعدتعبد

ويوئوناتجغ!سجغزم:يقولوهوفخرج،الدرعفىوهو.رئكعلىألححت

فىالبخارىرواه.(45القمر:أ(1)!زمأوأذ!والشاعةئوعدهثمالشاعةبل!الذبر

.(2)شاهينبنإسحاقعن""الصحيح

العباسأبوحدثنا،وقراءةإملاءالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ0799

عن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

عن،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعتادبنيحيىفحذثنى:قالإسحاقابن

إلىلينهضذهبحيناظ(81/01!ه!الفهرسولفرأيت:قالالزبيرعن،جذه

ينهضأنيستطعفلم-درعينبينظاهرقدلمجي!القهرسولوكانالضخرة-

استوىحتىجمي!القهرسولفنهض،تحتهالفهعبيدبنطلحةفجلسإليها،

.(3)"طلحة"أوجب:لمجي!الفهرسولفقالعليها،

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ7991

بنال!ائبعن،خصيفةبنيزيدعن،سفيانحدثنا،المكئالزبيعبنيحيى

(4)برير

درعين.بيناحديومظاهرلمجي!اللهرسولأنيزيد،

به.خالدطريقمن(11557)الكبرىفىوالنسائى،(4230)أحمدأخرجه(1)

.(4877)الخارى(2)

.(13229)فىتقدم(3)

الخارى.شرطعلىصحيحإسناده:الزوائدوفى،(2806)ماجهوابن،(15722)أحمدأخرجه(4)

به.سفيهانطريقمن(8583)الكبرىفىوالنسائى
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+ءالكفايةعلىقرضالجهادأنعلىبهيستدلوماالنفيربابالسيركتاب

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأخبرنا-أ7992

حدثنا،إسحاقأبوالرمادىبشاربنإبراهيمحذثنى،غالببنمحمدحدثنا

إبراهيم:قال-السائبعن،خصيفةبنيزيدعن،عيينةابنوهوسفيان

47/9/أن،اللهعبيدبنطلحةعنتيم-نجىمنرجلعن:ئبىفىوجدت

.(1)دحأيومدرعينبينظاهرجمجرالنبئ

بنيزيدعن،عيينةبنسفيانعن،السرئبنبشرورواه-أ7993

الله.عبيدبنطلحةعن،حدثهعمنيزيد،بنالسائبعن،خصيفة

بن.إبراهيمحدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه

.(2)فذكره.السرىبنبشرحدثناحقاد،بنالأعلىعبدحدثنا،الهيثم

ال!فايةعلىفرض!الجهادأنعلىبهيستدلوماالنفير،باب

فىألفرروأئجفدونأؤلىغيرائمؤبنينمنالقغدونيستوى!لا:ثناؤهجلاللهقال

درجهصائمعدينعلىوألقسهخبأئولهغائجفديناللهفضلوأنفسهغبأقؤءلهزأدئهسبيل

.(95النساء:أ!ئن!حلااللهوعد

زياد،ابنمحمدأبوأخبرض!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7994

،حخاجحدثنا،الضئاحبنمحمدبنالحسنحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا

يوم:-وفيه(1115)معجمهفىالأعرابىوابن،(22،24،25)مسندهفىالاشىأخرجه(1)

به.بشاربنإبراهيمطريقمن-خندق

51رو:ا"6/8المجمعفىالهيثمىوقال.بهثرعنالأعلىعبدطريقمن(659)يعلىأبوأخرجه(2)

الصحيح.رجالورجالهيعلىأبو
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السيركتاب
الكفايةعلىفرضالجهادأنعلىبهيستدلوماالنفيرباب

الحارثبنالفهعبدمولىمقسماسمعأنهالكريمعبدحذثنى،جريجابنعن

بدرعن(95:النساءأائمؤمين!منائقغدوني!توى!لا:قالعباسابنعنيحذث

جحش(ابنقيس1)بنالفهعبدقالبدرغزوةنزلتلفا؟بدرإلىوالخارجون

هو-ضباببنربيعةبنمالكبنشريحأو-شريحبنالقهوعبدالأسدئ

)لا:فنزلت؟رخصةلنافهل،القهرسولياأعميانإنا:مكتومأمابن

ائمعدينعلاتجفدينالئهلضن....الضررأؤلىغيراتمؤمينمنائفعدونيستوى

أ-تجرااتفعدينعلائمخهدينالله!ونفلالضررر!وأغيرالقاعدونفهؤلاء!درجة

الضرر)3(.ر!وأغيرالمؤمنينمنالقاعدينعلى(2)!اندرلجمخعظيما"

آخرينوجهينمنسياقتهدونالحديثأؤل""الصحيحفىالبخارئأخرج

(4)

جريج.ابنعن

الضررر!وأغيرالقاعدينالفهوعدإذوبئن:الفهرحمهالشافعئقال

النفيرفىقولهفىثناؤهجلالفهوأبان،بالتخففيأثمونلاأنهمالحسنى

ئنفروأ!إلا:وقال،،41:التوبةأوثقاصلا!خفاصفا!انفروابالنفيرأمرحين

لينفروأأئمؤفونكات!وما:وقال،،39:التوبةأأليما!عذابابعذثحثم

فرضهأنفأعلمهم(122:التوبةأطآدفة!ئتهتمصفرقةصمننفرفلؤلا!آفة

قىحجرابنوذكرهجحش".بنالرحمن"عبد:النسائىسننوفى.الترمذىوسنن،مفىلي!(ا-1)

جحش.بناللهعبدفى6/60الإصابة

.م:فىلي!(2)

به.محمدبنالحنعن(1117)الكبهرىفىوالنسائى،(3032)الترمذىأخرجه(3)

.(3954،4595)البخارى(4)
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الكفايةعلىفرضالجهادأنعلىبهيستدلوماالنفيربابالسيركتاب

معاأثموامعاتخلفوالوأنوأبان،المجاهدينمنالكفايةعلىالجهاد

.(2أ!املأعذابابعذب!ئمشفروأإلا!:(األقوله؟بالتخلف

أبوحدثشا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ7995

أبيه،عن،الحسينبنعلئحدثنى،المروزىمحمدبنأحمدحدثنا،داود

يعذئ!ئمشفروأم!إلا:قالعباسابنعن،عكرمةعن،النحوىيزيدعن

أنالاضا+كتصالرومنائمدينةلاقل!ان!وما،،39:التوبةأألما!عذابا

نسختها3(121:التوبةأ!دقملون!:قولهإلى(012:التوبةأ!أدثهزسولعنشئفوأ

.(122:التوبةأمهوأ4(!آفةلنفروأألمؤفون؟ت!وماتليهاالتى(3الآية

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7996

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،عطاءبنعثمانعن،إسحاقأبىعن،عمروبنمعاويةحدثنا،إسحاق

فانفروأمئ!رذحميوضذوا:وتعالىتباركاللهقال:قالعباسابنعن،أبيه

وثقالا!خفافاانفروأ!:وقال،71الناء:أجميعا!انفروأ!أوعصباثمات!

نسخثم،(39:التوبةأألما!عذابايعذب!ئمشفروأإلا!:وقال،،41:التوبةأ

:قال،122:التوبةأ!!آفةلنفرو(أئمؤفون؟ت!وما:فقالالآياتهذه

دا.بقوله":مفى(1)

.4/671لأما(2)

.،بالاية"نسخها:مفى(3-3)

.(2187)داودابىصحيحفىالالبانىوحسنه.(2505)داودأبو(4)
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السيركتاب
الكفايةعلىفرضالجهادأنعلىبهيستدلوماالنفيرباب

معفالماكثون:قال.طائفةوتقيم!سمالفهرسولمعطائفةفتغزو

إليهمرجعواإذاقومهموينذرونالدينفىيتفقهونالذينهم!لمجمالقهرسول

وفرائضهكتابهمنالقهأنزلمايحذرونلعقهمالغزو،منأو(أا/81

(1)و
.وحدوده

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ7997

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

سعيد،بنبسرعن،الأشبئبنبكيرعن،الحارثبنوعمرورجلأخبرك!

اللهسبيلفىغازياجهز"من:قال!لمجمالفهرسولعن،الجهيىخالل!بنزيدعن

عن""الصحيحفىمسلئمرواه.(2)"ازغفقدبخيبرأهلهفىخلفهومنغزا،فقد

كماالبخارىوأخرجه،وهبابنعنالطاهروأبى/منصوربنسعيد48/9

(3)

مضى.

أبوحدثنا،بكبربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ7998

بنعمروأخبرنى،وهبابنحدثنامنصور،بنسعيدحدثناداود،

عن،المهرئمولىسعيدأبىبنيزيدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،الحارث

:وقاللحيانبنىإلىبعث!لمجماللهرسولأن،الخدرئسعيدأبىعن،أبيه

مختصزا.بهعثمانطريقمن(5582)حاتمأبىابنأخرجه(1)

فىوتقدم.بهوهبابنطريقمن(1634)حبانوابن،(0183)والنسائى،(03971)أحمدأخرجه(2)

.(01861)فىوصيأتى.(17899)

.(17899)عقبمضىكما(2843)والبخارى،(1895/135)مسلم(3)
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الكفايةعلىفرضالجهادأنعلىبهيستدلوماالنفيربابالسيركتاب

ومالهأهلهفىالخارجخلف"أتكم:للقاعدقالثئمرجل".رجلينكلمن"ليخرج

سعيدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"الخارجأجرنصفمثللهكانبخيبر،

(2)

.منصوربن

بمرو،حليمبنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ7999

بكرأبووحذثنا:قال)ح(اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنا

أخبرنا،اللهعبدأخبرنا،حبانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،إسحاقابن

أبىعن،سمىعن،المنكدربنمحمدبنعمرأخبرك!الورد،بنوهيب

يحدثولميغزولممات"من:ع!عاللهرسولقال!:قالهريرةأبىعن،صالح

محمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"النفاقمنلثعبةعلىماتبغزلي،نفسه

.(4)المباركبناللهعبدعنسهمبنالرحمنعبدابن

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ0080

الجرجسىربهعبدبنيزيدعلىوقرأتهعثمانبنعمروحدثناداود،أبو

أبىالقاسمعن،الحارثبنيحيىعن،مسلمبنالوليدحدثناقالا:

يجفزلمأويغز،لم"من:قاله!عالنبىعن،أمامةأبىعن،الرحمنعبد

حديثه:فىيزيدقال."بقارعةاللهأصابهبخير،أهلهفىغازيايخلفأوغازيا،

به.وهبابنطريقمن(17953)فىوتقدم.(2510)داودأبو(1)

.(1896/138)مسلم(2)

،(5052)داودوأبو،(8865)أحمدوأخرجه.2/79والحاكم،(3557)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الماركبناللهعبدطريقمن(3097)والنسائى

.(158/1910)مسلم(4)
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الكفايةعلىفرضالجهادأنعلىبهيستدلوماالنفيربابالسيركتاب

.(1)"القيامةيوم"قبل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8001

،الحباببنزيدحدثنا،العامرئعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

،عباسابنعن،نفيعبننجدةحدثنا،الحنفئخالدبنالمؤمنعبدحدثنا

بعذئحئمننفررأإلأ!فنزلتفتثاقلواالعربمنحئااستنفرجمس!الفهرسولأن

.2عنهمالمطرحبسعذابهمكان:قال،39:التوبةأأليما!عذابا

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ2080

المقبرئ،سعيدعن،ذئبأبىابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

الجهاد،فذكرجم!الفهرسولخطب:قالأبيهعن،قتادةابىبنالفهعبدعن

.(3)المكتوبةإلاشيئاعليهيففخلفلم

بعينها،المكتوبةعليهففسلحيث،الكفايةعلىفرض!أنهعلىيدذهذا

أعلم.والفه

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-أ0380

الفزارئ،إسحاقأبوحدثناالفزاء،صالحابوحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا

فىالألبانىوحسنه.بهمسلمبنالوليدطريقمن(2762)ماجهابنوأخرجهكاا(..3)داودأبو(1)

.(2ا)كالاداودأبىصحيح

منكاا(.6)داودوأبو،(681)حميدبنعدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه118/2الحاكم(2)

به.الحباببنزيدطريق

بنيونىعن(7359)مسندهفىعوانةأبووأخرجه.(192)حميدبنعدوعنه-(627)الطالسى(3)
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الكفايةعلىفرضالجهادأنعلىبهيستدلوماالنفيربابالسيركتاب

الغزو؟عنعمرابنأقعدما:أسألهنافعإلىكتبت:قالعونبناللهعبدعن

وما،الطهرعلىويحمل،ولدهيغزىكانعمرابنإن:إلىفكتب:قال

الجهاديرىكانعمرابنوإن،صغاروصبيانعمروصاياإلاالغزوعنأقعده

الضلاة)1(.بعدالأعمالأفضلالفهممبيلفى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ4080

حدثنا،الجدئإبراهيمبنالملكعبدحدثنا،علىبنالحسنحدثنا،داود

بناللهعبيدحدثنا،الفضلبناللهعبدحدثنى،الخزاعئخالدبن2سعيد

49/9-علىبنالحسن/رفعه:داودأبوقال-طالبأبىبنعلىعن،رافعأبى

يردأنالجلوسعنويجزئ،أحدهميسلمأنمرواإذاالجماعةعن"يجزئ:قال

.(3)"أحدهم

به.عونابنطريقمن(19795)شيبةأبىوابن،(4873)أحمد(خرجه(1)

.10/410الكمالتهذيبينظر"معبد".:مفى(2)

فىيعلىوأبو،(534)مسندهفىالبزاروأخرجه.(0521)داودوأبو،(281)الآدابفىالمصنف(3)

.(4342)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهخالدبنسعيدطريقمن(441)مسنده
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السيركتاب
الأوثانعبدةالمشركينفىالسيرةباب

السيرأبوابجماع

الاوشانعبدةالمشركينفىالسيرةباب

حئثاتممثركينفاقنلواألحرمالاشئهرالنسلخ!فإذا:ثناؤهجلالفهقال

.،ه:التربةأالايتينوجدثموهر!

النضرأبوأخبرنى،الحافظالقهعبدأبوأظ(اا/81أخبرنا-أ0585

شعيم!،أخبرخ!،اليمانأبوأخبرنا،عيسىبنمحمدبنعلئحدثنا،الفقيه

نأأخبرههريرةأباأنالمستب،بنسعيدأخبرنىالرهرئ،عن

فمن.اللهإلأالهلايقولوا:حتىالناسأقاتلان"امرت:قاللمجي!القهرسول

رواه.(1)"اللهعلىوحسابهبحفهالا،ومالهنفسهمنىعصمفقد.اللهإلاإلهلا:قال

آخروجهمنمسلموأخرجه،اليمانأبىعنالبخارىإسماعيلابنمحمد

الرهرئ)2(.عن

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينابوأخبرنا-أ8006

عمر،بنعثمانحدثنا،محمدبنعباسحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

أبيهعن،هريرةأبىبنمحزرعن،الشعبىعن،مغيرةعن،شعبةحدثنا

إلى"براءة"بلمجفالفهرسولبعثهحيثطالبأبىبنعلىمعكنت:قال

طريقمن(182)حبانوابن،(9330،9530)النسائىوأخرجه.(0356)الصغرىفىالمصنف(1)

.(16581)فىوتقدمبه.شعب

.(33/21)ومسلم،(2946)البخارى(2)
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الكتابأهلفيالسيرةبابالسيركتاب

كنتشىءبأىأبىيا:قلتصومح!.صحلحتىأنادىوكنت،المشركين

وبينبينهكانومن،مؤمنإلاالجنةيدخللاأنهننادىأنأمرنا:قال!؟تنادى

اللهفإنأشهرالأربعةمضتفإذا،أشهرأربعةإلىفأجلهعهد!اللهرسول!

يطوفنولا،(اعريانبالكعبةيطوفولا1)،ورسولهالمشركينمنبرىء

.(2)ذرشماليومبعد:أو.مشركالعامبعدبالكعبة

ال!تابأهلفىالسيرةباب

ولاالأخرباليؤوولابأدلهيؤمنوتلاائذت!قتلوأ:ثناؤهجلاللهقال!

حتئتت!ئاأوتواائذلىمنالحقدينيدينوتولاورسولهرأدلهحر!مامجرمون

.(29:التوبةأصحغروت!وهئميمعنالجزيةيغطو(

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا0780

حدثنا،الأصبهانئخالدبنمهرانبنأحمدحدثناالصفار،اللهعبد

أبووحدثنا:قال!اللهعبدأبووأخبرنا)ح(سفيانأخبرنا،موسىبنالفهعبيد

بنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبيهعن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،سفيانحدثنا،ادم

نفسهةم!صاخفىأوصاهجيشعلىأميرابعثإذا!تالفهرسول!كان:قال!

:م.)1-ا(لي!فى

وابن،(0395)الكبرىفىوالنمائى.بهشعبةطريقمن(9582)والنمائى،(7977)أحمدأخرجه(2)

داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(18854)فىوسيأتى.بنحوهمغيرةطريقمن(382")حبان

(2769).
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السيركتاب
للقاتلالسلبباب

وفىالفهباسم"اغزوا:قالثئمخيرا،المسلمينمنمعهوبمن،الفهبتقوى

وليدا،تقتلواولاتمثلواولاتفدرواولاتغتواولااغزوا،باللهكفرمنقاتلوا،اللهسبيل

-خلال:أو-خصاليثلاث(1)إحدىإلىفادعهمالمشركينمنعدوكلقيتوإذا

فاقبلأجابوكفإن،الإسلامإلىادعهم2)،عنهموك!منهمفاقبلأجابوكمافأيتهم

وأخبزهم،المهاجريندارإلىدارهممنالتحولمنادعهمثم،(2عنهموكفمنهم

نأأبواهمفإن،المهاجرينعلىماوعليهمللمهاجرينمافلهمذلكفعلواهمان

المسلمين،كأعرابيكونونأنهمفأخبزهم،المهاجريندارإلىدارهممنيتحولوا

منولاالفىءمنلهميكونولا،العربعلىيجرىالذىالفهحكمعليهميجرى

فإن،الجزيةاعطاءفسلهمأبوا(3)نإف،المسلمينمعيجاهدواأنالاشىءالغنيمة

الحديث.باقىوذكر.(4)"وقاتلهمباللهفاسحنابواهمفإن،عنهمفكففعلوا

بنإسحاقعن"الصحج"فىمسلمرواهالفه.شاءإنيردالحديثوتمام

.(ادم)بنيحيىعنإبراهيم

يلقاتلالسلب/بافي:9/50

نذكرونحن،(6)والغنيمةالفىءقسمكتابفىفيهالأخبارمضتوقد

الله:شاءإنمنهاطرفاههنا

.3568/7المهذبوينظر"أحد،.:الأصلفى(1)

.م:فىليى(2-2)

)هم،.:مفىبعده(3)

.(00181،18237)فىوسيهأتى.(17822)فىتقدم(4)

.(1731/2)مسلم(5)

.(12911،12987،12988-ا2888)فىتقدمماينظر(6)
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للقاتلالسلببابالسيركتاب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا0880

بنمحمدعمروأبووأخبرنا)ح(سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

،سفيانبنالحسنأخبرنى،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبد

كثير،بنعمرعنسعيد،بنيحيىعن،الليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا

صوواللهرسول!قال!:قال!قتادةأبىعن،قتادةأبىمولىمحمدأبىعن

قتيلى،علىبينهلألتمسفقمت."سلبهفلهقتيلعلىبئنةأقام"من:حنينيوم

!ولخص،اللهلرسول!أمرهفذكرت!لىبداثم،فجلستلى!يأحداأرفلم

قال!:.عندىيذكرالذىالقتيلهذاسلاح:جلسائهمنرجلفقالاوأ12/81

أسداويدع،قريشمنأصيبغ)1(يعطهلاكلا،:بكرأبوقالمنه.فأرضه

إلى،فأداهلمجماللهرسولفعلم:قال.ورسولهالفهعنيقاتلاللهأسدمن

روايف:فىعمروأبووقالتأثلته)2(.مالأولفكانخرافا،منهفاشتريت

عن""الصحيحفىومسلمالبخارىرواه.(3)ئلإفأداهلمج!اللهرسولفقام

عناللهعبدقال!:البخارىقالثم،الأؤل!(4)اللفظعلىسعيدابنقتيبة

...(إلئ)فأذاهلمجؤالنبئفقام:الليث

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/39الأنوارمثارق.أخرىاقوالوفيه.بلونهعيرهكانهأسيود،معناهقيل:اصيبغ

.(لث)أ11/9العربلسانينظر.وثمرهواتخذهاكتسبه:المالتأثل

طريقمن(12890،12988)فىوتقدمبه.الليثطريقمن(6633)مسندهفىعوانةأبوأخرجه

به.سعيدبنيحيى

.(.../1751)ومسلم،(717؟)البخارى

.(7170)عقبالبخارى
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السيركتاب
الوقعةشهدلمنالغنيمةباب

الوقعةشهدلمنالغنيمةبافي:

أبوحدثنا:قالاعمروأبىبنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا

قالط:الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

إنما:قالطبكرأباأنبالردةالعلمأهلمنلقيتمفنواحدغيرعندمعلوم

.(1)الوقعةشهدلمنالغنيمة

يوسف،أبىعن:حكايةالشافعئقال:قالالإسنادوبهذا-ا5985

الصذيقبكرأباأن،قسيطبناللهعبدبنيزيدعن،إسحاقبنمحمدعن

لبيدبنلزيادمدداالمسلمينمنخمسمائةفىجهلأبىبنعكرمةبعث

باليمن،النجير)2(افتتحواقدالجندفوافقهمأمتة،أبىبنوللمهاجر

.(3)الغنيمةفىبدرا-شهدمقنوهولبيد-بنزيادفأشركهم

أبوفكتببكر،أبىإلىفيهكتبزيادافإن:القهرحمهالشافعئقال

يشهدلملأنهشيئا؟لعكرمةيرولم.الوقعةشهدلمنالغنيمةإنمابكر:

وأصحابهعكرمةأشركوابأنأنفسافطابواأصحابهزيادفكفم،الوقعة

قولنا)4(.وهذا،عليهممتطوعين

بنالزحمنعبدأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8010

.بالردة:منبدلا.بالغزوات:وعنده7/344والأم،(5339)المعرفةفىالمصنف(1)

.5/272البلدانمعجمينظر.حضرموتقرببالمنحصنالنجر؟تصغيرالنجير:(2)

.7/341والثافعى،(5342)المعرفةفىالمصنف(3)

.7/341الأم(4)
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الوقعةشهدلمنالغنيمةبابالسيركتاب

قيسحدثنا،شمعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،الحسن

أهلغزواالبصرةأهلإن:يقولشهاببنطارقسمعت:قالمسلمابن

بعدماعليهمفقدموا،ياسربنعماروعليهمالكوفةبأهلفأمدوهمنهاوند

ألاالبصرةأهلوأراد،الغنيمةالكوفةأهلفطلبالعدو،علىظهروا

ياسر:بنلعفارتميمبنىمنرجلفقال،الغنيمةمنالكوفةلأهليقسموا

جدعتعمارأذنوكانت:قال!غنائمنا؟فىتشاركناأنتريد،الأجدعأيها

نإ:عمرإليهمفكتب،الخطاببنعمرإلىفكتبوا،لمججماللهرسولمع

.(1)الوقعةشهدلمنالغنيمة

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8011

بنقيسعن،شمعبةعن،وكيعحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمد

نإ:الخطاببنعمركتب:قالالأحمسىشهاببنطارقعن،مسلم

عمر.عنالصحيحهوهذا.(2)الوقعةشهدلمنالغنيمة

أبىبنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناالذىوأما-أ8012

عنحكايةالشئافعئقال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا:قالاعمرو

سعدإلىكتبعمرإن:علاقةبنوزيادعامرعن،المجالدعن،يوسفأبى

طريقمن(0382)والطبهرانى،(591)الجعدياتفىوالبغوى،(2791)منصوربنسعيدأخرجه(1)

وعطاردعطارد.وبنىتميمبنىمنرجل:الطبرانىوعندعطارد.بنىمنرجل.سعيدوعند.بهشعبة

المجمعفىالهيثمىوقال.(13058)فىوتقدم.787/2العربقبائلمعجمينظر.تميممنبطن

الصحيح.رجالورجالهالطبرانىرواه:5/034

به.شعبةطريقمن(3377)شيبةأبىابنوأخرجه.(3650)الصغرىفىالمصنف(2)
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السيركتاب
الوقعةشهدلمنالغنيمةباب

القتلىتتفقأأنقبلمنهمأتاكفمن،بقومأمددتكقد:وفاصأبىابن

ولو،عمرعنثابتغيرفهذا:الفهرحمهالشافعئقال.(1)الغنيمةفىفأشركه

عمرحديثيوسفأبىمخالفةذكرثئم.منهقبولهإلىأسرعكناعنهثبت

.(2)
.هدا

و(3)!ب
طارقوحديث،ضعي!وهومجالدوراويه،منقطعوهوالثيخ:قال

أعلم.والله،فيهشكلاصحيحإسنادهشهابابن

مامعنىصىيثبثشىء/!ح!النبىعنروىوقد:الفهرحمهالشافعئقال9/51

.(4)حفظهيحضرنىلارشيماوعمربكرأبىعنروى

بنأبانقضةفىهريرةأبىحديث-أعلموالفهأراد-إنماالثيخ:قال

فتحهاأنبعدبخيبرلمجي!النبىعلىأصحابهمع(قدم)حينالعاصبنسعيد

فىالبابهذافىروىماسائرمعبأسانيدهذلكمضىوقد،لهميقسمفلم

.(6)القسمكتاب

عدىابنأحمدأبوأخبرناالمالينئ،سعدأبوأخبرنا-أ8013

،قراءةالحسنبنأحمدأخبرناسعيد،بنمحمدبنأحمدحدثنا،الحافظ

.7/134الافعى(1)

.342/7الأم(2)

.(7449)عقبمجالدعلىالكلامتقدم(3)

.344/7الأم(4)

إوقعإ.:مفى(5)

.بعدهماوينظر(13051)فىتقدم(6)
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...السريةمنهمتخرجالحربدارفىالجيشبابالسيركتاب

بخترىعناظ(12/81،سفيانعن،مخارقبنحصينحدثنا،أبىحدثنا

شهدلمنالغنيمة:قالطعلىعنمسعود،بنالزحمنعبدعن،العبدئ

.(1)الوقعة

السريةمنهمتخرجالحربدارفىالجيشباب

الجيشيغنمأوفتغن!االنواحىبعضإلى

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-ا1485

ء(2)ص،ء،
ابىعنبريدعن،اسامةابوحدثنا،كريبأبوحدثنا،يعلىأبواخبرنى

ر!اعأبابعثحنينمنلمجالهاللهرسولطفوغلضا:قالطموسىأبىعن،بردة

الفهوهزمدريدفقتل،الصمةبندريدفلقى،أوطاسإلىجيشعلى

عن""الصحيحفىومسلمالبخارىأخرجه.(3)الحديثباقىوذكر.أصحابه

.(4)كريبأبى

بحنينومعه!والنبىجشفىكانعاحمرأجمر:اللهرحمهالثا!ثقال

،للأخرىردءمنهفولمحةكلواحد،جيشوهذا،اتباعهمفىلمجمالنبئفبعثه

شيئاالسريةأو،السرئةدونشيئاالجيشأصابفلوهكذاالجيشكانوإذا

قاله.الحديثيضعمخارقابن:3570/7الذهبىقال.490/2الكاملفىعدىابق(1)

الدارقطنى.

.6/161حبانلابقالثقاتينظر"بقدا.:مفى(2)

.(18212)فىوسياتى.(13060)فىوتقدم.(7313)يعلىأبو(3)

.(2498/165)ومسلم،(4323)البخارى(4)

-731-



والراجلالفارسسهمبابالسيركتاب

شركاء)1(.فيهكانواالجيشدون

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا1580

حذثنى،إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدأخبرنا

الفتحعاملمججالفهرسولخطب:قالجذهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

عليهميرذ،أدناهمبذفتهميسعى،سواهممنعلىيدإوالمسلمون:فيهفقال

:فقالعمروعنسعيدبنجيىورواهقعدتهمأ)2(.علىدراياهمترذأقصماهم،

قاعدهم")3(.علىومتسزعهممضعفهم،علىمشدهم"يرذ

والراجلالفارسسهمباب

أبوأخبرناالأصبهاض!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا1680

الفهعبيدعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

ولفرسهللزجلأسهمجم!النبئأن!كنما،عمرابنعن،نافععن،عمرابن

حديثمن""الصحيحفىأخرجاه.(4)لفرسهوسهمين،لهسهما؟أسهمثلاثة

هذافىالأخبارسائرمضتوقد،()القسمكتابفىمضىكماالفهعبيد

.(6)هيفالباب

.7/341الأم(1)

.(13061)فىتقدم(2)

حسن:(2390،3798)داودأبىصحيحفىالألبانىوتال.(2751،4531)داودأبوأخرجه(3)

صحيح.

.(12997-ا2992)فىتقدم(4)

.(99312)عقبوتقدم.(1762/57)ومسلم،(2863)الخارى(5)

بعدها.ماو13/202ينظر(6)
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السيركتاب

الخيلتفضيلباب

الخيلتفضيلباب

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا1785

عن،المباركابنحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا

منأول!:قال!الأقمربنكلثومعن،العبدىقيسبنالأسودعن،شريك

علىلعمرعاملاكان،الوادعئمنيذر:لهيقال!منارجل(1)العرابعرب

فأسحهمالبراذين)2(،وتقطعت،الخيلفلحقت،العدوفطلب،الشامبعض

فصارت.رأيتنعما:عمرفكتب،عمرإلىوكتبالبراذينوتركطخيل

(3)-بو
سه.

والذى:قال!ثم.قيسبنالأسودعنعيينةبنسفيانعنالشافعئرواه

ولو،(والمقاريف)والبراذين(4)العرابالخيلبينتسويةهذامنإليهنذهب

.(6)خالفناهماهذامثلنثبتكنا

عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-ا8518

بنأحمدحدثناالحمصئ،يحيىبنمحمدبنهنبلحدثنا،الحافظ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/417الحديثغريبفىالفالق.الخلصالعربياتالخيل:العراب

.(نذر)ب34/246التاجيمنظربعربى.لي!ماوهو؟برذونجمع:البراذين

به.قي!بنالأسودطريقمن(13374،33743)شيبةأبىوابن،(2772)منصوربنسجدأخرجه

خميصة.ابىابن:شيبةأبىابنوفىمنيذر.:منبدلا.حمصةأبىبنالمنذرسجد:سننوفى

.""والعراب:م،8ص،سفى

.(فر)ق24/256التاجهجائن.:مقاريفخيل

حفصة.ابىبنالمنذر:وفيه.7/337الام
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السيركتاب
الخيلتفضيلباب

عن،صالحبنمعاويةحدثناخالد،بنحمادحدثنا،الجرجانئأحمدأبى

بنحبيبعن،جاريةبنزيادعن،مكحوليعن،الحارثابنالعلاء

بنأحمدرواهكذا.(1)الهجينوهجن،العربئعزبجم!/النبئأن،مسلمة52/9

موصولا.خالدبنحقادعنحمصساكنالجرجاك!أحمدأبى

رواهوكذلك،منقطعاحقابعنوجماعةحنبلبنوأحمدالشافعىورواه

بشر-أبىعنصالحبنمعاويةعنالحباببنوزيدمهدىبنالرحمنعبد

(2)"ير

خيبر،يومالهجينهجنصملىعديهحاللهرسولأن،مكحولعنالعلاء-وهو

بهتقومولامنقطعوهذا.(3)ميسوللهجينسهمانللعربى؟العربئوعزب

الحجة.

ضعي!:بإسناددن!سماخرحديثفيهروىوقد

بنأحمدسعيدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8519

بلاليأبوحدثنا،شيبةأبىبنعثمانبنمحمدحدثناالثقفئ،يعقوب

البهى،عن،داودبنوائلعن،صدقةبنالمففملحدثنا،الأشعرئ(وا81/13

سيمدونوأعطى،(4)ائيشالكودنيعطلم!ءالنبئأن،!بف!عائشةعن

تاريخفىالسهمىإبراهيمبنيوسفبنحمزةالقاسمأبووعنه.1/175الكاملفىعدىابن(1)

.2هصجرجان

.اأحنين:مفى(2)

داودأبووأخرجهالافعى.عنمعلفا137/5المعرفةوفى،(13261)28/6فىالمصنفذكره(3)

.الحباببنوزيدخالدبنوحمادمهدىبنالرحمنعبدعنأحمدالإمامعن(266)المراسيلفى

سهفا"."لعله:الأصلحاشيةوفىأكذاأ،:الأصلفىفوقهكتب(4)
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الخيلسهمانبابالسيركتاب

.(1)هبيحتجلاالأشعرئبلالىأبوالبطىء.البرذون:والكودن.العراب

الفقيه،النضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ5285

اللهعبدعن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا

قالى:قالىالجعدأبىبنعروةعن،الشتعبىعن،وحصينرف!لاأبىابن

.(2)"والمغنمالأجر،القيامةيومإلىالخيلبنواصىمعقود"الخير:كيه!القهرسولى

.(3)فذكرهحرب.بنسليمانوقالى:البخارئقالى

جملةمنوالبراذين،الخيلبجنسالمغنمعلقأنهعلىدلالةوفيه

الخيل.

صدقة؟فيهاهل؟البراذينعنسئلأنهالمسيببنسعيدعنورؤينا

.(4)صدقةمنالخيلفىوهل:فقالى

الخيلسهمانباب

(1)

(2)

(3)

(4)

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8021

اسمه.فىاختلفالأشعرى.بلالابو،برةأبىبناللهعبدبنالحارثبنمحمدبنمرداسهو

الفعفاءفىوالمغنى،199/9والمثقات،9/350والتعديلالجرح:فىعل!الكلاموينظر

.582/10النبلاءأعلاموسير،775/2

،(...،99/1873)ومسلمبه.شعبةطريقمن(3579)والشائى،(19365)أحمداخرجه

وتقدمالجعد.بنعروة:الثانىالموضعفىمسلموعند،(5230)ماجهوابن،(1694)والترمذى

.(18522)فىوصياتى،(18130)فى

.(2850)عقبالبخارى

.(7490،7492)فىمسنداتقدم
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الخيلسهمانبابالسيركتاب

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنعبادبنيحيىعن،عروةبنهشامعن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئ

أسهم؟بأربعةالمغنمفىيضربكانالعوامبنالزبيرأنالربير،بنالفهعبد

يوميعنى،صفيةأقهسهم؟القربىذىفىوسهم،لفرسهوسهمين،لهسهم

.(خيبر)

عنيروونهوالحفاظ،عتادبنيحيىيذكرأنيهابعيينةابنوكان:قال!

(2)ا!
.عبادبنيحيى

عباد،بنيحيىعنعروةبنهشامعنبشربنمحمدرواهقدالثيخ:قال

وقد،مرسلفيهعبادبنيحيىذكر(3)عموهو،بنحوهلمجي!.القهرسول!أن

عنعروةبنهشامعنالموزعبنومحاضرالزحمنعبدبنسعيدوصله

الربير)4(.بنالفهعبدعنعبادبنيحيى

خيبرحضرالزبيرأنمكحولوروى:مضىائذىبالإسنادالشئافعئقال!

لفرسيه.أسهموأربعة،لهسهم؟أسهمخمسةكحمالفهرسوللهفأسهم

عروةبنوهشاممنقطعا،مكحول!عنهذاقبول!إلىالأوزاعئفذهب

يكونأنمكحول!خالفهإذوأشبه،بهيقول!أنلفرسينالربيرزيدلوأحرص

.4/145،343/7والافعى،(5344)المعرفةفىالمصنف(1)

.343/7الأم(2)

ماأ.)مع:م،8صىف(3)

.(13005)فىتقدم(4)
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الوقعةيحضرونوالصبيانوالنساءالعبيدبابالسيركتاب

لامقطوعاحديثهكانوإن،زيادتهعلىلحرصه؟منهأبيهحديثفىأثبت

فقلنا:المغازىأهلإلىذهبناولكنا،مكحولكحديثفهوحجةبهتقوم

خيبرحضركجالنبئأنيختلفواولم،لفرسينأسهمالنبئأنيرووالمإئهم

لفرسإلامنهايأخذولموالمرتجز،والظرببك!لا؟لنفسهأفراسبثلاثة

(1)
واحد.

القسمكتابفىعروةبنهشامعنحديئارويناقد:اللهرحمهالشيخقال

موصولا.محاضرحديثمن

عمربنعلىأخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ2208

ابنحدثنا،الأعلىعبدبنيونسحدثنا،النيسابورىبكرأبوأخبرنا،الحافظ

عتادبنيحيىعن،عروةبنهشامعن،الرحمنعبدبنسعيدأخبرخ!،وهب

53/9عام!اللهرسول/ضرب:يقولكانأنهجذهعنالربير،بناللهعبدابن

بنتلصفيةالقربىلذىوسهما،لهسهما؟أسهمبأربعةالعوامبنللزبيرخيبر

.(2)للفرسولسهمينالربير،أئمالمطلبعبد

الوقعةيحضرونوالصبيانوالنساءالعبيدباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8023

بنيحيىحدثنا:قالاإلعدليعقوببنالحسنالفضلوأبوالأموئيعقوب

.343/7الأم(1)

(3595)والنسالى.بهيونسعن3/283المعانىشرحفىالطحاوىواخرجه.4/011الدارقطنى(2)

صالح.إصناده:7/3572الذهبىوقالبه.وهبابنطريقمن
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الوقعةيحضرونوالصبيانوالنساءالعبيدبابالسيركتاب

:قال)ح(حازمبنجريرأخبرنا،عطاءبنالوهابعبدأخبرنا،طالبأبى

حدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،لهوالقفظإبراهيمابنالفضلأبووأخبرنا

:قالأبىحذثنى،حازمبنجريربنوهبأخبرنا،إبراهيمبنإسحاق

كتبعامربننجدةأن،هرمزبنيزيدعنيحذثسعدابنوهوقيساسمعت

عرالفهذكرهمائذينالقربىذوومن:إلئاكتب:أنر!كنماعباسابنإلى

يتمينقضىومتىأظ(13/81؟رسولهعلىالفهأفاءفيمالهموفرض،وجل

حضرواإذاوالعبيد)1(للنساءوهل؟المشركينصبيانيقتلوهل؟اليتيم

شىءفىيقعأنأخافأنىلولا:عباسابنفقالمعلوبم؟سهممنالبأس

قرابةأنهمنرىكنافإناالقربىذووأما:شاهدوأناإليهفكتب.إليهكتبتما

فإنالمشركينصبيانوأقاقومنا،عليناذلكفأبىلمجتالفهرسول

منالخضرعلمماتعلمأنإلاتقتلفلاأحدا،منهميقتللمجمبالفهرسول

الحلمبلغفإذا،اليتيميتمانقضاءعنسألتماوأفا،قتلهاثذىالغلام

والعبيدالنساءوأما،مالهإليهفادفع،يتمهانقضىفقدرشدهمنهوأونس

غنائممن(2)يحذونولكن،البأسحضرواإذامعلومسهملهميكنفلم

.(4)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)القوم

إوالصبيان!.:8صفىبعده(1)

.(وذ)ح17/412التاج.السهمدونمايعطون:يحذون(2)

أحمدوأخرجه.يعقوببنالحنذكربدونالأولبالإسناد(3645)الصغرىفىالمصنف(3)

.(17870)فىتقدمماوينظر،(42130)فىوتقدم.بهعطاءبنالوهابعبدطريقمن(2685)

.(1812/014)مسلم(4)
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الوقعةيحضرونوالصبيانوالنساءالعبيدبابالسيركتاب

بنمحمدالطيبأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا8524

بنيزيدحدثناالعتكى،عماربنسهلحدثناالزاهد،الحسنبنعلى

والزهرى،!رأبىعلىبنمحمدعن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،هارون

اليتيم:عنيسأئهذلككتابهفىنجدةإليهكتبفيما:قال!هرمزبنيزيدعن

خرجفقداحتلمإذاأنهإليهفكتبالفىء؟فىحقهويقعاليتممنيخرجمتى

الفئء)1(.فىحقهووقع،اليتممن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا2585

زيد،بنمحمدعن،المفضلبنبشرحدتنا،حنبلبنأحمدحدثنا،اودفى

فىفكلمواسادكأ،معخيبرشهدت:قال!اللحمابىمولىعميرحدثنى

،مملوكأنىفأخبر،أجرهأنافإذاسيفا،فقلدتبىفأمر،لمجماللهرسول!

.(2)المتاعخركأمنبشىءمحلىفأمر

العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناالذىوأما-أ8526

مقتصراإسحاقابنطريقمن(2728)داودوأبو.بههارونبنيزيدطريقمن(9932)أحمدأخرجه(1)

ذوىعلىمقتصراإسحاقابنطريقمن(4145)والنسائىالباس.حضرنإذاالنساءسهمعلى

من(1556)مذىوالتر.القربىذوىعلىمقتصرابهالزهرىطريقمن(2982)داودوأبو.القربى

أبىصحيحفىالألبانىوصححه.البأسحضرنإذاالنساءسهمعلىمقتصزابهعلىبنمحمدطريق

.(2369)داود

.(ثر)خ5/239العروستاج.والغنائمالمتاعأردأ:المتاعخرثى(2)

فىوالنسائى،(1557)الترمذىوأخرجه.(02194)واحمد،(2730)داودأبىعندوالحديث

به.زيدبنمحمدطريقمن(2855)ماجهوابنبه.المفضلبنبشرطريقمن(7535)الكبرى

.(2730)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححه.بنحوه(17915)فىوتقدم

-181-



المشركينقتالعلىالذمةأهلمنبهيستعانلمنالرضخبابالسيركتاب

عن،بكيربنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

أسهمقالا:معدانبنوخالدمكحولعن،الذمشقىالفهعبدبنمحمد

أسهبم،ثلاثةلهفصارسهماولصاحبهسهمينلفرسهللفارسجمينالقهرسول

ابنوحديث،منقطعفهذاوالضبيان)1(.للنساءوأسهمسهما،وللزاجل

التوفيق.وبالفه،أولىفهوصحيحموصولعباس

المشركينقتالعلىالذمةأهلمنبهيستعانلمنالرضخباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8027

يوسف:أبوقال:الشافعئقال:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

انهرضييعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،عمارةبنالحسنأخبرنا

.(2)مهليسهمولملهمفرضخقينقاعبيهودجم!الفهرسولاستعان:قال

حديثهذافىيبلغناولم،(3)متروكوهوعمارةبنالحسنبهذاتفزد

أعلم.والفه،(4)بالمشركينالاستعانةكراهيةفىهذاقبلرؤيناوقد،صحيح

أبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرناائذىالحديثفأقا-ا8528

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،الفقيهالوليد

اليهودمنبناسغزاجم!القهرسولأن،الرهرئعن،جريجابنعن،حفص!

.(33729،37056)ثيبةأبىابنمصنفينظر(1)

.7/342والافعى،(5350)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1070)فىتقدم(3)

.(17936-17934)فىتقدمماينظر(4)
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السيركتاب

منقطع.فهذا.(1)مهلفأسهم

الحربدارفىالغنيمةقسمةباب

الشتافعئ:قالمنقطعا)2(.الزهرئعنجابربنيزيدبنيزيدرواهوكذلك

.(3)ةجحيكونلاعندناالمنقطعوالحديث

الحارثىفطيرعنسبرةأبىابنعنالواقدىوروى:اللةرحمهالشيخقمال

خيبر،إلى/المدينةيهودمناليهودمنبعشرة!صاللهرسولخرج:قال

ضعيف.وإسنادهمنقطعوهذا.(4)المسلمينكسهمانلهمفأسهم

الحربدارفىالغنيمةقسمةبافي:

إسحادتىبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا2985

بنسليمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،أيوبابن

:قال.القتالقبلالذعاءعنأسألهنافعإلىكتبت:قالعونابنعن،أخضر

بنىعلىلمجماللهرسولأغارقد؟الاسلامأولفىذلككانإنما:فكتب

وسبىمقاتلتهمفقتلالماء،علىتسقىوأنعامهم()غارونوهمالمصطلق

بنتجويريةقال-او(ا4/81أحسبه:يحيىقاليومئذ-وأصاب،سبيهم

.(33709)شيبةأبىابن(1)

.م:منسقط(2)

به.جابربنيزيدبنيزيدطريقمن(33711)شيبةابىابناخرجهوالحديث

.7/342الأم(3)

.2/684المغازىفىالواقدى(4)

.2/131الأنوارمشارق.غافلون:غارون(51

-831-
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الحربدارفىالغنيمةقسمةبابالسيركتاب

.(1)الجيشذلكفىوكانعمربنالقهعبدالحديثهذاوحذثنى.الحارث

وجهمنالبخارئوأخرجه،يحيىبنيحمىعن""الصحيحفىمسلمرواه

(2)

.عونابنعناخر

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا8030

:قال)ح(أتوببنيحيىحدثنا،الصوفئالقهعبدأبوأخبرض!،الإسماعيلئ

إسماعيلحدثنا:قالاقتيبةحدثنا-حديثهوهذا-سفيانبنالحسنوأخبرض!

أنهمحيريزابنعن،حتانبنيحيىبنمحمدعن،ربيعةعنجعفر،ابن

أبايا:فقالصرمةأبوفسألهسعيد،أبىعلىصرمةوأبوأنادخلت:قال

معغزونا؟نعم:قال؟العزليذكرجمزالقهرسولسمعتهلسعيد

العزبةعليناوطالت،العربكرائمفسبينا،المصطلقغزوةلمجي!الفهرسول

جمدالقهورسولنفعل:فقلنا،ونعزلنستمتعانفأردناالفداء)3(،فىورغبنا

ماتفعلوا،ألاعليكم"لا:فقاللمجي!القهرسولفسألنا!؟نسألهفلاأظهرنابين

فىالبخارئرواه.(4)"ستكونإلأالقيامةيومإلىكائنةهىنسمةخلقاللهمحب

طرقمنوسياتى،يحىبنيحىطريقمن(01794)فىوتقدم.(3654)الصنرىفىالمصنف(1)

.(18078،18150،18281)فىعونابنعنأخرى

.(1254)البخارىو،(1730/1)مسلم(2)

يمتنع،ولدأمقصيرالحبلمنوخفناهالوطإلىاخجنامعناه:الفداءفىورغبناالعزبةعينافطالت(3)

.01/01النووىلرحمسلمصحيحفيها.الفداءوأخذبيعهاعينا

طريقمن(42341)فىوتقدم.بهجعفربنإسماعلطريقمن(4405)الكبرىفىالنائىأخرجه(4)

.(18127)فىوسيأتى،بهربيعة
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وقتيبة)1(.أيوببنيحيىعنمسلمورواه،قتيبةعن""الصحيح

كماالمدينةإلىالرجوعقبلغنائمهمبينهمقسمأنهعلىدلالةهذاوفى

بنىبلاد!يهمالفهرسولافتتح:يوسفأبوقالوالشافعئ)2(.الأوزاعئقال

عقبةبنالوليدوبعث،الإسلامد،اربلادهمفصارت،عليهموظهرالمصطلق

عليهملمج!اللهرسولأغار:ذلكعنلهمجيباالشافعئقال.صدقاتهميأخذ

دارهمفىوسبيهمأموالهموقسموسباهمفقتلهم،نعمهمفىغازونوهم

عقبةبنالوليدإليهمبعثوإنما،بزمانبعدهاأسلمواوإنما،خمسسنة

.(3)برحدارودارهمعنهم!حماللهرسولرجعوقد،عشرسنةمصدقا

وابنعروةقالهفكذلك،خمسسنةكانذلكأنقولهأماالثيخ:قال

:شهاب

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ8031

ابنعن،صالحبنعثمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربنالفهعبد

وحدثنا:يعقوبوحدثنا:قال)ح(عروةعنالأسود،أبوحدثنا،لهيعة

ابنعن،عقبةبنموسىعن،فليحبنمحمدحدثناالمنذر،بنإبراهيم

وبنىالمصطلقبنىقاتلثم:قاللمجيماللهرسولمغازىذكرفىشهاب

.(4)سمخسنةمنشعبانفىلحيان

.(384)مسلمو،(8314)الخارى(1)

.7/533ملأاينظر(2)

.7/533لأما(3)

به.المنذربنإبراهيمطريقمن(11413)فىوتقدم.5/462،463الدلائلفىالمصنف(4)
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(1)تسلسنةكانذلكأنإسحاقابنعنروىمقاأصخوهذا

القهعبدبنمحمدأخبرناففيمامصذقاالوليدبعثهوأما-أ8032

العوفئ،سعدبنمحمدحدثنا،القاضىكاملبنأحمدأخبرنا،الحافظ

بنالحسينعقىحذثنى،عطئةبنالحسنبنمحمدبنسعدأبىحذثنى

رفل!عباسابنعن،سعدبنعطيةجذىعن،أبىحذثنى،عطئةبنالحسن

المصطلقبنىإلىمعيطأبىبنعقبةبنالوليدبعثجم!الفهرسولكان:قال

ليتلقواوخرجوافرحوا،الخبرأتاهملقاوإنه،الضدقاتمنهمليأخذ

رجعيتلقونه/خرجواأنهمالوليدحذثلفاوإنه،لمجتالقهرسول(2)رسول55/9

الصدقة.منعواقدالمصطلقبنىإن،الفهرسوليا:فقالكجاللهرسولإلى

نأنفسهيحذثهوفبينماشديذا،غضئاذلكمنجم!الفهرسولفغضب

منرجعرسولكأنحدثناإنا،الفهرسوليا:فقالواالوفدأتاهإذيغزوهم

غضبتهلغضبمنكجاءهكتابرذهإنمايكونأنخشيناوإنا،الطريقنصف

!صاللهرسولوإن.رسولهوغضباللهغضبمنباللهنعوذوإناعلينا،

يأيها!:فقالالكتابفىعذرهموجلعرالفهفأنزل،بهموهئماستغشهم)3(

فعقترماعكفحصبحوأعهئؤفوماتصيبوأأنف!سبيؤانج!فاسقجآإنءانوآاتذين

.16:الحجراتأ(4)!ذمدن

.289/2هثامابنميرةفىكما-إسحاقابن(1)

.م،8ص:منسقط(2)

استغهم!.صوابه"بل:الأصلحاضيةوفى،6"استعتبهم:م،س،الأصلفى(3)

من63/229،230دمقتاريخفىعساكروابن،21/350،351تفشرهفىجريرابنأخرجه(4)

به.سعدبنمحمدطريق
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الحسنبنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا8533

أبىابنعن،ورقاءحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

بنعقبةبنالوليدلمجماللهرسولأرسلاظ،14/81:قالمجاهدعن،نجيح

إلىفرجع،بالهديةفتلقوهليصدقهم،المصطلقبنىإلىمعيطأبى

اللهفأنزل.ليقاتلوكلكأجمعواقدالمصطلقبنىإن:لهفقاللمجماللهرسول

.(1)الآيةفتبيؤأ!بنب!فاسقجآءكؤ!إق:وتعالىتبارك

المصطلقبنىغزوةبعدكانذلكأنعلىبهيستدلوالذى:الشيخقال

نأ،اللهرحمهالشافعئحفظهكماعشرسنةيكونأنويشبه،كثيرةبمدة

إلامصدقايبعثهولا،ثمانسنةوذلكصبياالفتحزمنكانعقبةبنالوليد

رجلا:يصيرأنبعد

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8534

الجبار،عبدبنأحمدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

أبىعن،الحجاجبنثابتعن،برقانبنجعفرعن،بكيربنيونسحدثنا

مكةلمجماللهرسولافتتحلما:قالعقبةبنالوليدعنالهمداخ!،موسى

إليهبىفجىء،لهمويدعورءوسهمفيمسح،بصبيانهميأتونهمكةأهل-جعل

الخلوقإلاذلكمنيمنعهولم،يمسنىلمراك!فلما،بالخلوقخلقتوقد

.(2)ىمأخلقتنىائذى

.(404)ها"/22انىوالطبر،21/351تفسيرهفىجريرابنطريقهومن،61.صمجاهدتفسير(1)

به.برقانبنجعفرطريقمن8/140الكيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(2)
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حمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوبذلكوحذثنا-أ8535

محمدبنفياضحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا

اللهعبدعن،الكلابىالحجاجبنثابتعن،برقانبنجعفرعن،الزقئ

فذكرهمكة.جمح!اللهرسولفتحلما:قالعقبةبنالوليدعن،الهمدانى

.(1)بمعناه

لمج!القهرسولفتقذره،يومئذ(2)حلسائهروىوقد:حنبلبنأحمدقال

.(3)هيفاللهعلملسابقكجماللهرسولبركةومنع،لهيدعولمه!ميولم

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئأخبرنا-أ8536

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(مسذدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا،الكعبئمحمدبنالقهعبدأخبرنا،الحافظ

عنزيد،بنحضادحدثناقالا:الحجبئالوفابعبدبنالقهوعبدمسذد

لمج!اللهرسولأن،مالكبنأنسعنالبناك!،وثابتصهيببنالعزيزعبد

بساحةنزلناإذاإناخيبر،خربتأكبر،)الفه:فقالركبثتمبغلسالضبحصلى

محما:يقولونوهمكك!لافىيسعونفخرجوا.!يالمنذرينصباحفساءقوبم

عليهمفظهر-الجيشوالخميسحضاد:قالمسذد:قال-والخميس

لدحيةصفتةفصارت،الذرارىوسبىالمقاتلةفقتل،لمجتالقهرسول

فىالبخارىوأخرجه.(16379)وأحمد،3/001والحاكم،6/397،398الدلائلفىالمصنف(1)

به.الرقىمحمدبنفياضطريقمن116/1والصغير،8/140الكبيرالتاريخ

.07/14المعربترتيبفىالمغربالتهغوط.:السلح(2)

.3/001والحاكم،398/6الدلائلفىالمصنف(3)
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عتقها.صداقهاوجعلتزؤجهاثمجممجو،الفهلرسول!صفيةصارتثم،الكلبى

:فقالأمهرها؟ماأنساسألتأنتمحمد،أبايا:لثابتالعزيزعبدقال!

.(2)ددسمعن""الصحيحفىالبخارئرواهفتب!م)1(.نفسها.أمهرها

56/9بنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو/أخبرنا-أ8037

السرىحدثنا:قالاديناربنالفهعبدبر،محمدالفهعبدهاك!وأبوبنصالح

قال!:)ح(المغيرةبنسليمانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،خزيمةابن

اللهعبدحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبووأخبرنا

أنسحدثنا،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،بهزحدثنا،هاشمابن

لمجصالفهرسول!عنديمدحونهاوجعلوا،مقسمهفىلدحيةصفيةصارت:قال!

أراد،مابهافأعطاهدحيةإلىفبعث:قال!مثلها.السبىفىرأيناما:ويقولون

خيبرمنعتنا!يهرسولخرجثتم:قال"أصلحيها".:فقالأمىإلىدفعهاثم

كان"من:قال!أصبحفلما،القتةعليهاضربثمنزل!ظهرهفىجعلهاحتى

ال!ويقوفضلالتمربفضليجىءالزجلفجعل:قال."هبفليأتضمازادفضلعنده

ذلكمنيأكلونفجعلوا،(3)اسيحسواداذلكمنجعلواحتىالسمنوفضل

،(5/85)2/4501ومسلم،(01294،13575)أحمدوأخرجه.4/227الدلائلفىالمصنف(1)

به.حمادطريقمن(8660)الكبرىفىوالنسائى،(1957)ماجهوابن

.(947)البهخارى(2)

حيسا.وجعلوه،فخلطوهمرتفغاشاخصاكوفاذلكمنجعلواأىحيئا:سواداذلكمنجعلوا(3)

التمرمنالقخذالطعامهو(8413)فىتقدمكماوالحيس.9/226النووىبشرحمسلمصحيح

.218/1الأنوارثارق.والسمنوالأقط
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أنس!:فقال:قالال!ماء.ماءمنجنبهمإلىحياضمنويشربونالحيس

جدررأيناإذاحتىفانطلقنا:قالعليها.جمي!الفهرسولوليمةتلكوكانت

:قالمطتته.لمجيهيهالفهرسولورفعمطئتنا)1(،فرفعناإليها،مثيناالمدينة

:قال،وصرعتفصرعجمجررالفهرسولمطئةفعثرت،أردفهاقدخلفهوصفئة

جمي!القهرسولقامحتىإليهاولاإليهينظرالناسأو،15/81منأحافليس

جوارىفخرجالمدينةفدخلنا:قالنضر".لم9:فقالفأتيناه:قاليسترها.

فىمسلمرواه.أسدبنبهزحديثلفظبصرعتها)2(.ويشمتنيتراءينهانسائه

هاشبم)3(.بنالفهعبدعن""الصحيح

بخيبر.خيبرغنيمةقسمةوقوععلىدلالةهذاوفى

علىوعاملهمإسلامدارصارتافتتحهاحينإنها:يوسفأبوقال

.(4)النخل

إلاصالحماواحد،مسلمفيهاكانعلمتهفماخيبرأما:الشافعئقال

.(حرب)داركقهخيبرحولوما،دينهمعلىوهماليهود

أبوحدثنا،بكبربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا-ا8038

ابنعن،أبىحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،داود

.(عف)ر21/501العروستاجينظرالعدو.دونوهوالسيرمنالمرفرعكلفناها:مطيتنافرفحنا(1)

.(12885)فىمختصراتقدم(2)

.(5136/88)مسلم(3)

.388صيوصفلأبىالخراجينظر(4)

.7/335الأم(5)
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عمرأن،عمربناللهعبدعن،عمربنالفهعبدمولىنافعحذثنى،إسحاق

نخرجهمأناعلىخيبريهوفىعاملكان!صاللهرسولإن،الناسأيها:قال

.(1)فأخرجهميهود.مخرجفإنى؟بهفليلحقماللهكانفمنشئنا،إذا

الإسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-ا8039

الئسوىوالحسنالموصلئيعلىوأبوالبغوىهاشمبنإبراهيمأخبرنا

اعتمر!ح!النبئأن،أنسعن،قتادةحدثنا،همامحدثنا،هدبةحدثنا:قالوا

الحديبية-فىعمرو؟حجتهفىالتىإلا،القعدةذىفىكلهن،عمرأربع

منوعمرو،المقبلالعاممنوعمرو،القعدةذىفى-الحديبيةزمن:أو

هذا.حجتهمعوعمرة،القعدةذىفىحنينغنائمقسمحيثالجعوانة

عمرته:يعلىأبووقال.الحديبيةمنعمرو:الحسنوقال،إبراهيمحديث

.3هدبةعن""الصحيحفىومسلمالبخارىرواه.(2)الحديبيةمن

بها.حنينغنائمقسمع!حمأنهعلىدلالةهذاوفى

لم!صالنبئأنمن،يوسفأبوبهاحتبئمافأما:الفهرحمهالشافعئقال

والدليل:قالبأنالحديثمنثبتوما،المدينةوردحتىبدرغنائميقسم

كماكانفإنبدرا،يشهداولموطلحةلعثمانأسهملمجمالنبىأنذلكعلى

البخارىوأخرجه.2/357هامابنسيرةفىكما-إسحاقوابن،(09)وأحمد،(7003)داودابو(1)

مطولأ.فيحوهبهنافعطريقمن(2730)

.(8863،8904)فىتقدم(2)

.(217/1253)ومسلم،(4148)البخارى(3)
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أحذايعطىأنللإمامليسأنهيزعملائه؟جمتالفهرسولسنةيخالففهوقال

غنائملمجيه!الفهرسولقسم؟قالكماوليس،مددايكنولمالوقعةيشهدلم

(2)صص(1)
:بدرمنقريبالضفراءشعابمنشعببسيربدر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8545

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجتارعبدبنأحمدأخبرنا،يعقوب

خرجالقمفراءلهيقالمضيقمنخرجفلقا،لمجتالفهرسولومضى/:قال57/9

فقسمأكثر،أوبدرمنليلةمسيرةعلى،(3)ريس:لهيقالكثيبإلىمنه

.(4)الكثيبذلكعلىالمسلمينبينالنفللمجيه!القهرسول

محمدبنأحمدأخبرخ!،الحافظالفهعبدابووأخبرنا-أ8041

الجعفئ،سليمانبنيحىحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،العنزى

القهعبدعن،الحبلىالزحمنعبدأبىعن،حئحذثنى،وهبابنحدثنا

منعشروخمسةبثلاثمائةبدريومخرجعجيمالفهرسولأنعمرو،ابن

"اللهم:فقالخرجحينجميرالفهرسوللهمفدعا،طالوتخرجكماالمقاتلة

فأشبعهم".جياعإنهمالفهمفاكسهم،عراةإنهمالفهمفاحملهم،حفاةإنهم

ولعلهبسبر"كذا:الحاشيةفىوقال،الباءبسكونالأصلفىوضبطت،أبسبرإ:8ص،الأصلفى(1)

.إأعلمواللهالصفراءمنقريبمكانوهوبير

،المشددةالباءبكسر3/32البلدانمعجموفى،المسكورةالياءبثديد2/434النهايةفىوذكره

المفتهوحة.بالياء3/412وفى

.7/335الأم(2)

شرإ.8:5ص،الأصلفى(3)

.(12886)فىتقدم(4)
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وأبجملرجعوقدإلارجلمنهمومافانقلبوابدر،يوملهماللهففتح

وشبعوا)1(.واكتسوا،جملين

بنعبادةروىكمابدر-غنائموكانت:الفهرحمهالشافعئقالط

فلما،الأنفالطسورةفىالايةتنزلطأنقبلالمسلمونغنمها-الصامت

للهآلأنفالقلالأنفالعنلمجمئدونك!:بقولهأيديهممناللهانتزعهاعليهاتشاخوا

.11:الانفالأ(2)لآيةا!والرسمول

بنالعباسمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ8042

بناللهعبدحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،الفضل

عن،ربيعةأبى3بئعتاشبناللهعبدبنالحارثبنالرحمنعبدعن،جعفر

أمامةأبىعن،سلامأبىعن،مكحولطعن،الأشدقموسىبنسليمان

بهافلقىبدرإلىلمج!الفهرسولطخرج:قالطالصامتبنعبادةعن،الباهلى

يقتلونهم،المسلمينمناظأ15/81طائفةاتبعتهماللههزمهمفلماالعدو،

والعسكر،(3)النهبعلىطائفةواستولت!ر،اللهبرسولططائفةوأحدقت

وبناالعدو،طلبنانحن؟النفللناقالو.ا:العدوطلبواالذينرجعفلما

منابهبأحقأنتمما:لمجحماللهبرسولأحدقواالذينوقالط.وهزمهماللهنفاهم

ائذينوقالغرة.العدومنينالهأنلمجماللهبرسولطأحدقنانحن؟لناهوبل

.(12887)فىوتقدم.37/3،38الفبوةدلاللفىالمصنف(1)

.7/335الأم(2)

.2/15للخطابىالحديثغريب.الغنيمة:النهب(3)

-931-
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الحربدارفىالغنيمةقسمةبابالسيركتاب

استولينانحن؟لناهوبلمنابهبأحقأنتمما:والنهبالعسكرعلىاستولوا

عن!يشلونك:ال!لامعليهرسولهعلىوجلعرالفهفأنزل.وأحرزناهعليه

.(1)فواقعنبينهمكجالقهرسولفقسمه.الآيةوالزسول!دتهالانفالقلآلأنفال

عبدبنأحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الفهعبدأبوأخبرنا-ا4385

بنالزحمنعبدحذثنى:قالإسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبار

أمامةأبىعن،مكحولعن،الأشدقموسىبنسليمانعن،الحارث

،بمعناهالحديثفذكر.الأنفالعنالقسامتبنعبادةسألت:قالالباهلى

إلىفجعلهأيدينامناللهانتزعه،أخلاقناوساءتاختلفنافلقا:اخرهفىقال

وطاعته،القهتقوىذلكفىفكان،(2بواءإعنالناسعلىفقسمه،رسوله

الأنفالعتيشلونك!:وجلعرالقهيقول،البينذاتوصلاح،رسولهوطاعة

!ص
.(3)!بيضذاتوأضلحوأاللهفاتقوأوالزسولدنهالانفالقل

الأنفالسورةأنزلت:يقولالرهرئسمعت:قالإسحاقابنوعن

بدر.أهلفىبأسرها

بينهم،وقسمهاخالضا،كفهاجم!الفهلرسولفكانت:الشافعئقال

وقالوالأنصار)4(.المهاجرينمنالوقعةيشهدوالمنفرثمانيةمعهموأدخل

فىوتقدم.(364)المختارةفىالضياءطريقهومنتفسير(،982)سننهفىمنصوربنسعيد(1)

.(12841)فىتفسيرهتقدم.افواق)عن:وقوله.بهسيمانطريقمن(12841)

.(12840)فىتفسيرهتقدمبراء"!عن:وقوله"!واءإ.:مفى(2)

.(12840)فىتقدم(3)

.335/7الأم(4)
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الحربدارفىالغنيمةقسمةبابالسيركتاب

.(1)ثمانيةأوسبعة:اخرموضعفى

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-ا8044

نا!حوخالدبنعمروحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبد

58/9الزبيربنعروةعنالأسود،أبىعن،لهيعةابنحدثنا:قالا/اللهعبدابن

بسهمه؟!اللهرسوللهضربثميشهدهاولمبدرا،شهدمنتسميةفى

بنأميةبنالعاصأبىبنعفانبنعثمانبسهمهلهوضربيشهدهالمفممن

وكانتلمج!هاللهرسولبنترقيةامرأتهعلىبالمدينةتخلف؟شمسعبد

:قال؟اللهرسولياوأجرى:قالبسهمهلمجحواللهرسوللهفضرب،وجعة

بنتيمبنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبناللهعبيدبنوطلحة"وأجرك".

):قال،بسهمهلهفضرب،!اللهرسولفكلم،فقدمبالشامكان:قالمئ

قدمنفيلبنعمروبنزيدبنوسعيد"وأجرك".:قال؟اللهرسولياوأجرى

بسهمه،لمج!هالنبئلهفضرب،المدينةإلىع!ي!النبئرجعبعدماالشئاممن

المهاجرين،منالثلاثةفهؤلاء"وأجرك".:قال؟اللهرسولياوأجرى:فقال

فأمرهبدرإلىلمجحماللهرسولمع-زعموا-خرجلبابةفأبوالأنصارمنوأما

حاطببنوالحارثبدر،أصحابمعبسهمهلهوضرب،المدينةعلى

بنعاصموخرج،بسهمهلهوضرب،المدينةإلى-زعموا-!سمآالنبئرجعه

بنجبيربنوخواتبدر،أهلمعبسهملهوضرب،!النبئفردهعدى

بنوالحارثبدر،أصحابفىبسهمه!جاللهرسوللهضربالنعمان

.7/933لأما(1)
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الحربدارفىالغنيمةقسمةبابالسيركتاب

.(1)بسهملمجيه!النبئلهفضرببالزوحاء،كسرالقسقة

بنموسىأيضاوذكرهم،(2)راسيبنإسحاقبنمحمدأيضاوذكرهم

أعلم.والقه،(3)المدينةإلىالزذفىحاطببنالحارثيذكرلمأنهإلاعقبة

)وآغلصوانزلتوإنما،مالهمنأعطاهموإنما:القهرحمهالشئافعئقال!

.(4)ردبغنيمةبعدوللىسول!خمسهودئهفأقشئتنغنتتمأتما

أبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ8045

سعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروئالفضلبنالعباسمنصور

قلت:قالطجبيربنسعيدعنبشر،أبىعن،هشيمحدثنامنصور،ابن

البخارئرواه.(بدر)أهلفىنزلت:قال!الأنفالط؟سورة:هبئعباسلابن

.6هشيمعنسليمالنبنسعيدعن"الصحيح"فىأوأ16/81

وابنجحشبنالقهعبدوقعةمنبهاحتبئماوأفا:الثئافعئقالط

يوماخرفىوقعتهموكانت،الآيةنزولطوقبلبدبىقبلفذلكالحضرمى

المثهرعن!يشلونكنزلتحتىصنعوافيمافتوقفوا،الحرامالشهرمن

(4

خالد.بنعمروطريقمن(12843)فىتقدم(

.67/25،39/34دثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(

.(128+)فىتقدم(

.335/7الأم(

به.هثمطريقمن(3031/31)مسلموأخرجه)489-تفسير(.سننهفىمنصوربنصعيد(

"هام،.:مفى(

.(4645)البهخارىعندوالحديث

-ا96-



الحربدارفىالغنيمةقسمةبابالسيركتاب

فيهخالفمماوليس.(217البقرة:أكبيز!فيهقتالقلفيهقتالىألحراو

.(1)بسبيلالأوزاعى

.(2)هقلاعبدبنجندبروايةمنجحشابنقضةذكرناقد:الشيخقال

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ8046

عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،رومانبنيزيدحدثنى،إسحاقابنجمن،بكيربنيونسحدثناالجتار،

فقالى،نخلةإلىجحشبناللهعبدلمجحواللهرسولىبعث:قالىالزبيربنعروة

الشهرفىوذلك،بقتالىمرهيأ.ولمقري!ثبى"أخبار!نبخبيرتأتيتاحئىبها"كن:له

وأصحابك،أنت"اخرج:فقال؟يسيرأينيعلمهأنقبلباكتالهوكتب،الحرام

تستكرهنولا،لهفامضبهأمرتكفما،فيهوانظزكعابكفافتحيومينسرتإذاحتى

فإذاالكتابفتحيومينسارفلمامعك".الذهابعلىأصحابكمنأحدا

فقالى."منهمإليكيصلبماىيث!يرقأخبارمنفتأتينانخلةتنزلحتىامض"أن:فيه

الشئهادةفىرغبةلهمنكمكانمن،ةع.اطوسمع:الكتابقرأحينلأصحابه

منكمذلككرهومنجميهؤ،اللهرسولىلأمرماضبىفإنى؟معىفلينطلق

معهفمضىأحدا.منكمأستكرهأننهاخ!قدلمجؤالفهرسولىفإن؟فليرجع

بعيزاغزوانبنوعتبةوقاصأبىبنسعدأضلببحرانكانإذاحتى،القوم

فمز،نخلةنزلواحتىالقومومضى،يطلبانهعليهفتخففا،يعتقبانهكانالهما

.7/533لأما(1)

.(17803)فىتقدم(2)
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الحربدارفىالغنيمةقسمةبابالسيركتاب

اللهعبدابناوالمغيرةوعثمانكيسانبنوالحكمالحضرمىبنعمروبهم

لهمأشرفالقومرآهمفلما،وزبيبأدئمالطائفمنبهاقدمواتجارةمعهم

ليس،عمار:قالواحليقارأوهفلضا،رأسهحلققدوكانالقهعبدبنواقد

فى!حم-اللهرسولأصحابيعنى-بهمالقوموائتمر)1(،بأسمنهمعليكم

،الحرامالشهرفىلتقتلونهمإبممقتلتموهملئن:فقالوارجبمنيوماخر

فأجمع./منكمفليمتنعن،الحرمالفيلةهذهفىليدخلنتركتموهمولئن59/9

بسهمالحضرمىبنعمروالتميمئالفهعبدبنواقدفرمى،قتلهمعلىالقوم

المغيرةوهرب،كيسانبنوالحكمالفهعبدبنعثمانواستأسر،فقتله

"والله:لهمفقالع!يه!الفهرسولعلىبهافقدموا،العيرواستاقوا،فأعجزهم

والعير،الأسيرين!جمالفهرسولفأوقف.((الحرامالشهرفىبالقتالأمرتكممما

أيديهم،فىأسقطقالماعم!القهرسوللهمقالفلضا،شيئامنهايأخذفلم

حينقريشنوقالت،المسلمينمنإخوانهموعنفهمهلكوا،قدأنوظنوا

،المالفيهوأخذ،الحرامالشهرفىالدممحمدسفكقد:هؤلاءأمربلغهم

ذلك:فىتعالىالفهفأنزل.الحرامالشهرواستحل،الرجالفيهوأسر

اللهسبيلعنوصذكبيرفيهقتالقلفيهالحراهـقتالىألثئغرعن!يتئلونك

منأتحبرواتفتنةاللةعندكبرمته-أقلهوإجزاجالحراروائم!جدبهءو!فرم

!حماللهرسولأخذذلكنزلفلفا.القتلمنأكبربالقهالكفر:يقول!القتل

؟غزوةيمونأنلناأتطمع:المسلمونفقال،الأسيرينوفدىالعير

.9صالميرالمصباحداوروا.:القومائتمر(1)

-981-



والطعامالعلفتاخذالسريةبابالسيركتاب

!أؤل!ك:قولهإلىواثذصنهاجروأمهوءاموأاثذلى!إن:فيهماللهفأنزل!

وأميرهم،ثمانيةوكانوا،(218:البقرةأالآيةاخرإلىأدثة!رخمتيرضن

.(1)شحجبنالفهعبدالتاسع

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-ا4785

بناللهعبدبنالقاسمحدثنا،عتاببنأحمدبنالفهعبدبنمحمدبكر

عن،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلأخبرنا،أويسأبىابنحدثنا،المغيرة

هذا،بمعنىجحشبناظ(16/81اللهعبدقصةفذكر.عقبةبنموسىعمه

.(2)بشهرينبدرقبلرجبفىوذلك:قال!

الغنائم.فىالآيةنزول!قبلكانذلكأنعلىدلالةذلكوفى

والطعامالعلفتأخذالسريةباب

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-ا8548

أبوحدثنا،الطوسئجميلبنعمربنمحمدالأحرزأبوأخبرنا،اللهرحمه

شعبةعن،الوليدأبوحدثنا،الحربئالمروزىإسحاقبنإبراهيمإسحاق

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(

عن،شعبةحدثناالوليد،أبوحدثنا،اللهعبدبنإبراهيممسلمأبوحدثنا

إنسانفرمىخيبرمحاصرىكنا:قال!مغفلبناللهعبدعن،هلال!بنحميد

،5/432الغابةأسدفىالأثيرابنوأخرجهبه.الحاكمعن3/18،19النبوةدلائلفىالمصنف(1)

.117804)فىوتقدمبه.الجبارعبدبنأحمدطريقمن433

.3/02،21النبوةدلاثلفىالمصنف!2)

-ا99-



والطعابمالعلفتاخذالسريةبابالسيركتاب.

فىالبخارئرواه.(1)هنمفاستحييت،جم!النبئفإذافالتفت،فأخذتهبجراب

الوليد)2(.أبىعن""الصحيح

بنالفهعبدحدثنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-ا4985

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثناحبيبا،بنيونسحدثنا،أحمدبنجعفر

قالى:العدوئهلالىبنحميدعنكلاهماالقيسئالمغيرةبنوسليمانشعبة

خيبريومشحممنجرابدئى:يقول4!رالمغفلبنالفهعبدسمعت

فإذافالتفتشيئا.منهأحداأعطىلاصر،هذا:فقلتفالتزمتهفأخذته

حديثفىوليسحديثهفىسليمانقالىمنه.فاستحييت!خالفهرسولى

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"كل"هو:قالىجم!الفهرسولىإن:شعبة

.(4)شعبةعنداودأبىعنالمثنىبنمحمد

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمبروأبوأخبرنا-ا0585

إبراهيمابنوهوأحمدحدثنا،البغوئهاشمبنإبراهيمأخبرنا،الإسماعيلئ

رقبئعمرابنعن،نافععن،أتوبعنزيد،بنحفادحدثنا،الموصلئ

البخارىرواه.نرفعهولافنأكلهوالفاكهةالعسلالمغازىفىنصيبكنا:قال

.()والعنبالعسل:قالائهإلأحفاد،مسذد.عنعن""الصحيحفى

به.شعبةطريقمن(1772/73)ومسلم،(05552)أحمدأخرجه(1)

.(3153،4214،5508)البخارى(2)

والنسائى،(2702)داودوأبو.سليمانذكربدون(20567)أحمدوعنه،(959)الطيالسى(3)

.(19739،19740)فىوصياتىبه.المغيرةبنسليمانطريقمن(4447)

.(73)عقب(1772)مسلم(4)

.(4531)البخارى(5)

-200-



والطعامالعلفتاخذالسريةبابالسيركتاب

كنا:الحديثفىفقالزيدبنحفادعنالمباركابنورواه-أ8551

أبوأخبرناه.فنأكلهنم!لاوالعسلفنصيبلمجصالفهرسولمعالمغازىنأرى

بنإسحاقحدثنا،قانعبنالباقىعبدأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئا

.(1)فذكره.المباركابنحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،الحسن

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8552

عبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،عياضبنأنسحدثنى،حمنئبنإبراهيمالزبيرى)2(حدثنا،الحكم

زمانفىغنمواجيشاأنز!يهنما،عمرابنعن،نافععنالفه،عبيد

.(3)الخمسمنهميؤخذفلموعسلاطعاماع!حواللهرسول

عنعمربناللهعبيدعنالجذامئالحكمبنعثمانورواه-أ8553

الحافظ،الفهعبدأبوأخبرناهفيه.عمرابنذكردونغنموا.جيشاأن،نافع

الحكم،عبد/بناللهعبدبنمحمدأخبرنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا

الفهعبيدعن،الجذامئالحكمبنعثمانأخبرخ!،وهببناللهعبدأخبرنا

مرسلا.فذكرهعمر.ابن

محمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ5485

حدثنامسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظيعقوبابن

.(5356)المعرفةفىالمصنف(1)

.2/76الكمالتهذيبوينظر،مراراالصوابعلىتقدموقدبنإ."الزبير:موفى،الزبير"،:سفى(2)

به.الزبيرىحمزةبنإبراهيمطريقمن(13372)والطبرانى،(1270)داودأبوأخرجه(3)

-251-
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والطعامالعلفتاخذالسريةبابالسيركتاب

:قالالمجالدأبىبنمحمدعنسؤار،بنوأشعثالشيباش!أخبرنا،هشيم

طعامفىغمح!النبئصنعما:أسألهأوفىأبىابنإلىالمسجدأهلبعثنى

منأقلكانلا،:قالخقسه؟هل:فقلت،ذلكعنفسألتهفأتيتهخيبر؟

.(1)حاجتهمنهأخذشيئامنهأرادإذاأحدناوكان،ذلك

بنأحمدسعيدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-أ8555

بنمؤفلوحنبلبنأحمدحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،الثقفئيعقوب

الأسلمىبرزةأبىعن،الحسنعن،يونسعن،إسماعيلحدثنا:قالاهشام

خيبرفتحنافلقاسمن.الخبزأكلمن:تقولالعربكانتقال:

شبعت،حتىمنهافأكلتعليها،فقعدتلهمخبزةعنأجهضناهم)2(

عن:غيرهوقال.يونسعن:قالكذا.(3)سمنتهلعطفئفىأنظرفجعلت

(4)-ء

.يوب

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ5685

بنالقهعبدحدثنا،الزبيعبنالحسنحدثنا،نجدةاو(17/81بنأحمدأخبرنا

خادمسويدعن،أنسبنالربيععن،القعقاعبنيعقوبعن،المبارك

فإذا،ففتحهاسلمانإلىفقزبها-(غزوهمفىيعنى-سفةأصابأنهسلمان

الذهبى.ووافقه،وصححه133/2،134الحاكم(1)

.(ض!)ج18/279التاجينظر.وغلبناهمنحيناهمأى:أجهضناهم(2)

به.يون!طريقمن(24743،33216)ثيبةأبىابنوأخرجه.الذهبىووافقه،2/134الحاكم(3)

بنالحارثطريقمن62/95،96فىعساكروابن،3/159الصحابةمعجمفىقاخابنأخرجه(4)

به.أيوبعنعمير

.!"غزوة:مفى(5)
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السيركتاب

.(2)اهنمسلمانفأكل،وجبنحوارى)1(فيها

الحربدارفىالطعامبيعباب

الحربدارفىالطعامبيعباب

أخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ8057

الزبيع،بنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا،خميرويهابنالفضلأبو

الرحمن،عبدبنأسيدحدثنى،الأوزاعىعن،المباركبناللهعبدحدثنا

بأرضوالعلفالطعامبيععنمحيريزابنسألت:قالالذريكبنخالدعن

عنيزيلوض!أنيريدونرجالاإن:يقول!عبيدبنفضالةسمعت:فقالالروم

وأطعاماباعمن،وأصحابهلمجممحمداألقىحتىذلكيكونلاوالله،دييى

وفئءاللهخمسففيهفضةأوبذهبمنهاأصابمماالرومبأرضعلفا

(3)المسلمين

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-أ8058

حدثنى،عونابنعن،معاذبنمعاذحدثنا،نصربنسعدانحدثناالمئمفار،

يريدونناساإن:قال!عبيدبنفضالةعنمحيريز،ابنعن،دريكبنخالد

كانما،موتأحتىعليهأزال!ألالأرجووالفهوإنى،دينىعنيستزلوض!أن

.458/1النهايةمرة.بعدمرةنخلالذىالخبز:الحوارى(1)

أبىعنان!بنالربيعطريقمن(24782،33896،36790)المصنففىشيبةأبىابنأخرجه(2)

.بنحوهسويدعنالعالية

أسيدطريقمن(33887)سيبةأبىوابن.بهالأوزاعىطريقمن(766)18/298الطبرانىاخرجه(3)

.ثقاتورجالهالطبرانىرواه:336/5المجمعفىالهيثمىوقالبه.خالدعناللهعبدابن
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...والعلفالطعاممنيدهفىفضلمابابالسيركتاب

.(1)المسلمينوسهامالقهخمسففيهفضبماأوبذهببيعشىءمن

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا5980

،المباركبناللهعبدحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا

الله،عبدبنمقبلعن،الزحمنعبدبنأسيدحدثنا،عياشبنإسماعيلعن

عمرإلىكتبالشامفتحتحينالشامجيشصاحبأن،كلثومبنهاك!عن

فىاتتذم-أفكرهت،والعلفالطعامكثيرةأرضافتحناإنا:الخطابابن

دعأنغمرتجهإصفكتب.ذلكفىمركبأإلئفاكتب،بأمركإلاذلكمنشىء

وسهامالفهخمسففيهفضةأوبذهبشيئاباعفمن،ويعلفونيأكلونالناس

.(2)المسلمين

الحربدارفىوالعلفالطعاممنيدهفىفضلماباب

أبوحدثنابكز،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-أ5658

بنيحيىعن،المباركبنمحمدحدثنا،المصفىبنمحمدحدثناداود،

عن،نسىبنعبادةعن،الأردنأهلمنشيخالعزيزعبدأبوحذثنى،حمزة

فلقا،طم!لابنشرحبيلمعقنسرينمدينةرابطنا:قالغنمبنالزحمنعبد

فىبقيتهاوجعلمنها،طائفةفينافقسموبقرا،غنمافيهاأصابفتحها

طريقمن(33888)شيبةأبىوابن،(9299)الرزاقعبدوأخرجه.(5361)المحرفةفىالمصنف11)

به.عونابن

من(33886)شيبةأبىوابن.بهالمصنفطريقمن60/041دمقتاريخفىعاكرابنأخرجه(2)

به.مقلعناللهعبدبنأسيدطريق
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...والعلفالطعاممنيدهفىفضلمابابالسيركتاب

!ح!جتاللهرسولمعغزونا:معاذفقال،فحذثتهجبلبنمعاذفلقيت،المغنم.

فىبقيتهاوجعل،طائفةلمجىجالفهرسولفينافقسمغنما،فيهافأصبنا،بخيبر

.(1)المغنم

61/9أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-ا8561

الواقدئ،حدثنا،الخليلبنأحمدحدثناالرزاز،عمروبنمحمدجعفر

عن،الألتمجعىالزحمنعبدبنالعباسعن،الفضيلبنالزحمنعبدحدثنا

"كلوا:خيبريوم!يهاللهرحمرلقال،عباعمروبنالفهعبدعن،سفيانأبى

تحتملوا"أ2(.ولاواعلفوا

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا6285

بنعمروأخبرنى،(3)بهوبنالفهعبدحدتنا،منصوربنسعيدحدثنا،اوفىفى

الرحمن،عبدمولىالقاسمعنحدثهالأزدئحرشف)4(ابنأن،الحارث

نقسفه،ولاالغزوفىالجزرنأكلكنا:قاللمجمالنبىأصحاببعضعن

.(مملاء؟)منهوأخرجتنارحالناإلىلنرجعكناإنحتى

.(2355)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنه.(2707)داودأبو(1)

.(444)مصنفاتهفيهمجموعفىالرزازعمروبنمحمدجعفروأبو،(5358)المعرفةفىالمصنف(2)

به.الواقدىعن)076-بغية(مسندهفىأسامةابىبنالحارثوأخرجه

أبوأبناالحافظاللهعبدبنمحمدانجرنامرسلأ.فذكرهعمربناللهعبيد"عن:م،الأصلفىبعده(3)

الأصلفىوكتب."هشيملنامسددثنايحيىبنمحمدبنيحىثاالحافظيحقوببنمحمداللهعبد

إلى.:آخرهوفىلا.:اولهعلى

.433/34الكمالتهذيبوينظر"خرشف".:الأصلفى(4)

وضعفه=.(2739)سننهفىمنصوربنوسعيد،(6270)داودوأبو،(5359)المعرفةفىالمصنف(5)
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...والعلفالطعاممنيدهفىفضلمابابالسيركتاب

الزبيعأخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

قلت،مامثلالناسبعضحديثمنيروى:الشثافعئقال:قالسليمانابن

منبشىءيخرجواولاالعدؤ،بلادفىيأكلواأنلهمأذنلمجي!النبئأنمن

كانوإن،معهلأحدحخةفلالمجي!النبىعنيثبتهذامثلكانفإن،الطعام

منإحلالهعنهروىمنرجالفىفكذلك،يجهلمنرجالهفىلأنيثبتلا

.(1)يجهل

ذ!نامابالثانىوأرافى،الواقدئحديثبالأؤلأرادوكأنه:الشيخقل

.لعده

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا8063

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الضفار

أبوحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،الخرازعلىبنأحمدحدثنا:قالابالويه

بالأبفة،متجرىامرؤإنىسعيد،أبايا:للحسنقلت:قالالعطارحمزة

تمرهمنفاكلالعدؤأرضإلىفأصعد،الطعاممنبطنىملأأاظ،17/81وإنى

منورجالسمرةبنالزحمنعبدمعغزوت:الحسنقالترى؟فما،وبسره

وأيفسدواأنغيرمناكلواالثمارإلىصعدواإذاكانوا،جمي!النبىأصحاب

يحملوا)2(.

.(578)داودأبىضجففى=الألانى

.4/262والأم،(5353)المعرفةفىالمصنف(1)

ضغف.،الربيعبنإسحاقهوحمزةأبو:7/3583الذهبىوقال.(5360)المعرفةفىالمصنف(2)
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الطعامنهبعنالنهىبابالسيركتاب

الطعامنهبعنالنهىباب

بنالحسينعلىأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8564

سعيدعن،عوانةأبوحدثنامسدد،حدثنا،خليفةأبوأخبرنا،الحافظعلى

!ج!حبنع!ارجذهعن،ج!دخبنرافعبنرفاعةبنعبايةعن،مسرودتىابن

إبلافأصبنا،جوعالناسفأصاب،الحليفةبذى!مالفهرسولمعكنا:قال

ونصبوافذبحوافعجلوا،الناسأخرياتفى!واللهرسولوكانوغنما،

فعدلقسمثم،فأكفئتبالقدورفأمر،عمح!الفهرسولإليهمفدفع،القدور

إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئرواهببعير)1(.الغنممنعشرا

.(2)عوانةأبىعن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ6585

كليب،بنعاصمعن،الأحوصأبوحدثنا،ىر!لابنهنادحدثناداود،

سفر،فى!مالقهرسولمعخرجنا:قالالأنصارمنرجلعن،أبيهعن

قدورناوإنفانتهبوها،غنمافأصابوا!جها،شديدوحاجةالناسفأصاب

جعلثم،بقوسهقدورنافأكفأ،فرسهعلىيمشى!تاللهرسولجاءإذلتغلى

الميتة"إن:أو.((الميتةمنبأحلليستالئهبة"إن:قالثمبالترابالفحميرفل

.(3)دانهمنالشكالتهبة((0منبأحلتس!يل

به.مسددطريقمن(5886)حبانابنواخرجه.(5609)المعرفةفىالمصنف(1)

.(7503)البخارى(2)

وصححهبه.كليببنعاصمطريقمن(2636)منصوربنسعيدوأخرجه.(2705)داودأبو(3)

.(2354)داودأبىصحيحفىالالبانى
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9/26

الإمامإذنبغيروغيرهالسلاحأخذبابالسيركتاب

الإمامإذنبغيروغيرهالسلاحأخذ/باب

وأبوالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ6680

أحمدبنمحمدصادقوأبوالمقرئإبراهيمبنأحمدبنالزحمنعبدمحمد

اللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا:قالواالعطار

عن،أتوببنيحيىأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،المصرىالحكمعبدابن

ثابتبنرويفععن،السبئىاللهعبدبنحنشعن،التجيبىسليمبنربيعة

واليومباللهئؤمنكمان"من:حنينعامقالائهجمتاللهرسولعن،الأنصارئ

دابةيأخذنفلاالآخرواليومباللهئؤمن!نومن،غيرهولدمماءهيسقينفلاالآخر

واليومبالفهيؤمنكانومنالمفانم،فىرذهانقضها)1(اذاحئىفيركبهاالمغانممن

.(2)"المغانمفىرذهأخلقهإذاحتىالمغانممنشيئايلبسنفلاالآخر

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ6785

بنحمادحدثنا،مسددحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

شقيق،بناللهعبدعن،الخزيتبنوالربيروخالدميسرةبنبديلعن،زيد

تقولما:فقلتالقرىبوادىوهولمجفالنبئأتيت:قالبلقينمنرجلعن

بهأولىأحدفما:قلت."للجيشاخماسبىواربعةخمسها،لله:قال؟الغنيمةفى

م:"نقصهاا.ىف(1)

وأحمدبه.وهبابنطريقمن(4850)حبانابنوأخرجه.(3665)الصغرىفىالمصنف(2)

ابنوعند.بهالتجيبىمرزوقأبىسليمبنربيعةطريقمن(1582،1592)داودوأبو،(16997)

أبىصحيحفىالألانىوحسنهخيبر.ولاحنيناداودأبويذكرولم،حنين:منبدلاخيبر.:حبان

.(1890،1891)داود
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الضرورةحالفىاستعمالهفىالرخصةبابالسيركتاب

أخيكمنبهأحقأنتلش!،جنبكمنتستخرجهالشهمولا"لا،:قالأحد؟من

.(1)"المسلم

الضرورةحالفىاستعمالهفىالرخصةبافي

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ6858

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،المعمرئعلىبنالحسنحدثناالضقار،عبيد

عن،عبيدةأبىعن،إسحا!تىأبىعن،الأعمشحدثنا،علىبنعثامحدثنا

جيدسيفومعهبيضةوعليهصريعوهوجهلأبىإلىانتهيت:قالاللهعبد

ينقفكاننقفاوأذكربسيفى-رأسهأنقف)2(فجعلتردكماب!سيفومعى

منعلى:فقالرأسهفرفع،سيفهفأخذت،يدهضعفتحتى-بمكةرأسى

ثمفقتلته:قال؟بمكةرويعيناألستعلينا؟أولناأكانتالدبرة)3(؟كانت

هوإلأإدلاالذى"آللهلمجؤ:النبئقال.جهلأباقتلت:فقلتلمجؤالنبئأتيت

.(4)عليهمفدعاإليهممعىقامثم،مراتثلاثفاستحلفنى."؟هتك

بالكوفة،القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-أ8569

أخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

عن،عبيدةأبىعن،إسحادتىأبىعن،شريكأخبرنا،الحارثبنمنجاب

بتمامه.الثانىالموضعوفى،(12991،13063)فىتقدم(1)

.109/5النهاية.الراسهم:النقف(2)

.2/98النهاية.الهزيمة:الدبرة(3)

به.بكرابىبنمحمدطريقمن(5263)يعلىأبوأخرجه(4)
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الضرورةحالفىاستعمالهفىالرخصةبابالسيركتاب

،رثسيفومعى،صريعالقتلىفىوهوجهلأبىإلىانتهيت:قالالفهعبد

بمكة؟أرويعينا:فقالإلئونظر:قالشيئا.يعملفلمبسيفىأضربهفجعلت

أخبرتاو(18/81حتىأشتذجئتثثم،قتلتهحتىبهفضربتهفأخذتهسيفهفوقع

،مراتثلاثاشحلفنىحتىنعم.:قلت."؟قتلته"أنت:فقالعدحم!!!النبئ

فرعونهذا"كمان:فقالإياهفأرقيفانطلقفأرنيه"."انطلق:قالثثم،لتف!حص!

.(1)"الأمههذه

.بمعناهإسحاقأبىعنالأعمشورواه

أخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ8570

حدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا،خميرويهبنالقهعبدبنمحمدالفضلأبو

عن،أتوبعنمعمر،عن،المباركبنالقهعبدحدثنا،الزبيعبنالحسن

مسيلمةيوملقيت:قالمالكبنبراءعن،مالكبنأنسعن،سيرينابن

فضربت،أبيضسيفبيدهجسيمارجلا؟اليمامةحمار:لهيقالرجلا

وأغمدتسيفهفأخذت،قفاهعلىفوقعفانقعر،(2)أخطأتهفكأنما،رجليه

.(3)ىفيسوأخذتفألقيته،انقطعحتىضربةإلابهضربتفما،سيفى

به.السبيعىإسحاقأبىطريقمن(2709)داودوأبو.بهشريكطريقمن(3824)آحمدأخرجه(1)

.(2357)داودأبىصححفىالألبانىوصححه

.7/369البارىفتحينظر.رأسهأخطالكانما:الاصابةفىالمبالغةعديقال(2)

وعنه-(9474)الرزاقوعدبه.المباركابنعن(418)السيرفىالفزارىإصحاقأبوأخرجه(3)

به.معمرعن-(1811)الطبرانى
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ثلاثابعرصتهمأقامقومعلىظهرإذاالإمامبابالسيركتاب

ثلاثابعرصتهمأقامقومعلىظهرإذاالإمامبافي:

إملاءالأصبهاك!يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-أ8071

معاذحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا،وقراءة

كان:قالل!عيماطلحةأبىعن،أنسعن،قتادةعن،سعيدحدثنامعاذ،ابن

63/9أخرجهثلاثا)1(.بعرصتهميقيمأن/أحبقومعلىغلبإذاجم!اللهرسول

،(2)عروبةأبىبنسعيدعنروححديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارئ

معاذ)3(وتابعه:البخارىقال

عليهظهرمنبذرارىيفعلهماباب

المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8572

حدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرناببغداد،اللهرحمهالحمامىابن

بنسعدعن،شعبةحدثناعمر،بنبشرحدثنامحمد،بنعبدالملك

سعيدأبىعنيحذثحنيفبنسهلابنأمامةأباسمعت:قالإبراهيم

إليهأرسلمعازبنسعدحكمعلىنزلوالماقريظةبنىأنالخدرى

قالالمسجدمنقريباكانفلقاحمار،علىفجاءلمجم،اللهرسول

نزلواهؤلاء"إن:فقال."خيركمإلى:أو.سيدكمإلى))قوموا:جممدالفهرسول

الكبرىفىوالنسائى،(1551)والترمذى،(2695)داودوأبو،(16355)أحمدأخرجه(1)

به.معاذبنمعاذطريقمن(4776)حبانوابن،(8657)

.(2875/78)ومسلم،(6503،3976)البخارى(2)

.(3065)عقبالبخارى(3)
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عليهظهرمنبذرارىيفعلهمابابالسيركتاب

ذراريهم.وتسبى،مقاتلتهمتقتلأنديهمأحكمفإنى:قال."حكمكعلى

"حكمت:قالوربما."الملكبحكم"حكمتكعد:اللهرسول!فقال!:قال!
(2)ريو

شعبه.عناوجهمن""الصحيحفىو!سلمالمحخمارئأحضجط.(1)((اللهبحكم

عبيدبنأحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8573

حدثنا،ديزيلبنالحسينبنإبراهيمأخبرنا،بهمذانالحافظالأسدئ

بنمحمدحدثنا:قالاأويسأبىبنوإسماعيلالفروئمحمدبنإسحاق

بنسعدأن،أبيهعن،سعدبنعامرعن،إبراهيمبنسعدعن،التمارصالح

وأن،الموسىعليهجرتمنكلمنهميقتلأنقريظةبنىعلىحكممعاذ

اليومحكم"لقد:!ال،ص!لىعيععالقهلرسولذلكفذى،وذرار!مموالهمأتقسم

.(3)"سمواتسبعفوقمنبهحكمائذىاللهبحكمفيهم

القهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا8574

حدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرى

فكان،فيهمكنتءقالالقرظىعطئةعنعمير،بنالملكعبدعن،سفيان

.(4)ينبتلمفيمنفكنت،تركينبتلمومن،قتلأنبتمن

من(14261)فىتخريجهوتقدم.بهمحمدبنالملكعبدقلابةأبىعن(6719)عوانةآبرأخرجه(1)

.(18235)فىوسياتى،شعبةطريق

.(1768)ومسلم،(4330)الخارى(2)

،(491)حميدبنعبدوأخرجه.2/123،124والحاكم.(885)والصفاتالأسماءفىالمصنف(3)

به.المارصالحبنمحمدطريقمن(5939.8223)الكبهرىفىوالنسائى

=.4/524المعبودعون.المقاتلةمنفيكرنالبلوغعلاماتمنوهو،العانةشعرأنبتأى:أنبت(4)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-ا8075

الملكعبدعن،عوانةأبوحدثنا،مسددحدثنا،الضبئعمربنعثمانحدثنا

فأمر،معاذبنسعدفيهمحكمفيمنكنت:قالالقرظىعطيةعن،عميرابن

أراكأولابى-فجاءوا:قال.ذراريهموتسبىمقاتلتهمتقتلأنم!غاللهرسول

السبى)1(.فىفجعلوكأ،تنبتلمفوجدوها،عانىفكشفواسيقتلوننى-إلا

منهمالبالغينبالرجاليفعلهماباب

يسلملمإنيقتلهمأنبينبالخيارفيهمالإمام:اللهرحمهالشصافعىقال

يفاديهمأو،عليهميمنأو،الكتابأهلالجزية(2)يعطىأوالأوثانأهل

فإن،يسترقهمأو،لهميطلقواالمسلمينمنبأسرىأومنهميأخذهبمال

أربعةويكونيخمس"الغنيمةسبيلفسبيئهمالامنهمأخذأواسترقهم

والولدانالمالفىحكصتكيف:قائلقالفإن،الغنيمةلأهلأخماسها

قيل:؟متفرقةاظأ18/81أحكاماالرجالفىوحكصت،واحداحكماوالنساء

والنخلالأرضينمنعقارهافقسم،وخيبرقريظةعلى!ماللهرسولظهر

قسمفقسمهمونساءهموهوازنالمصطلقبنىولدانوسبى،الأموالقسمة

.(3)موالالأ

.(11427)فىتخريجهتقدموالحديث=

من(4783)حبانوابن،(0862)الكبرىفىوالنسائىبه.مسددعن(4405)داودابواخرجه(1)

.(3705)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.عوانةأبىطريق

"يعط".:الأموفىبالياء،بالنسخكذا(2)

.4/238الأم(3)
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السيركتاب

ففيما:قريظةفىقالماأقا:الشيخظل

منهمالبالغينبالرجاليفعلهماباب

طاهروأبوالعلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ8576

الأزهر،أبوأخبرنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا:قالاالفقيه

نافع،عن،عقبةبنموسىعن،جريجابنأخبرنا،شرحبيلبنمحمدحدثنا

ىل!أ!،لمجمالفهرسولحطربواوقريظةالنضيربنىيهودأن،ر!ال!ماعمرابنعن

بعدقريظةحاربتحتى،عليهمومنقريظةوأقزالنضيربنىلمجماللهرسول

إلا،المسلمينبينوأموالهموأولادهمنساءهموقسمرجالهمفقتل،ذلك

يهودلمجماللهرسولوأجلى،وأسلموامنهمفاجمي!الفهبرسوللحقوابعضهم

وكلحارثةبنىويهود-سلامابنيعنىاللهعبدقوموهم-قينقاعبنىالمدينة

عنالززاقعبدحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(1)بالمدينةيهودى

(2)

جريج.بن

ففيما:خيبرفىقالما/وأما64/9

بنح!انالوليدأبوأخبرخ!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8077

حدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسناخبرنا،الفقيهمحمد

عن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،أنسبىبنمالكعن،مهدىبنالزحمنعبد

طاهرأبىعن183/3،358والدلائل،(5583)والمعرفة،(3604)الصغرىفىالمصنف(1)

به.جريجابنطريقمن(5030)داودوأبو،(2804)والبخارى،(6367)أحمدوأخرجه.وحده

.(18787)فىوسيأتى(12982)فىوتقدم

.(1766/62)مسلم(2)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

كماقسمتهاإلاقريةعليهمفتحتماالناسآخرلولا:قالالخطاببنعمر

بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ربيخ!حماللهرسول!قسم

.(2)المثنى

ففيما:المصطلقبنىولدانفىقالماوأما

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8578

عونابنأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

حدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبووأخبرنا:قال!)ح(

ابنحدثنا:قالامعاذبنومعاذعدىأبىبنمحمدحدثنا،بشاربنمحمد

ذلككانإنما:قالالقتالقبلالدعاءعنأسألهنافعإلىكتبت:قال!عون

وهمالمصطلقبنىعلىغ!جصاللهرسولأغارقد،الإسلام(3)لصأفىالدعاء

وأصاب،سبيهموسبى،مقاتلتهمفقت!!،الماءعلىتسقىوأنعامهمغارون

ذلكفىوكان،عمربنالفهعبدبهذاحدثنى،الحارثبنتجويريةيومئذ

والباقى.الاسلامأولفىالدعاءبعدذلكإنما:يزيدرواية.وفىالجيش

(4)

.()عدىابىابنعنالمثنىبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلئمرواه..4سوا

به.مهدىبنالرحمنعبدطريقمن(302")داودوأبو،(284)أحمدأخرجه(1)

.(4236)البخارى(2)

"صدر".:سوفى،"!أول:الأصلحاشيةفى(3)

به.معاذطريقمن(4701)الجارودوابن،(4857)أحمدوأخرجه.4/48الدلائلفىالمصنف(4)

.(18281)فىوسياتى.(01794،18029)فىوتقدم

.(0173)مسلم(5)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

فسبيناالمصطلقغزونا)1(:الخدرئسعيدأبىحديثفىمضىوقد

"لا:فقاله!حكالفهرسولفسألناونعزلنستمتعأنفأردنا،العربكرائم

تفعلوا")2(.ألاعليكم

ففيما:هوازنفىقالماوأما

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-أ8079

بنيعقوبحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سفيانابنوهوالحسنأخبرك!

بنعروةوزعم:قالعمهعن،شهابابنأخىابنحذثنى،سعدبنإبراهيم

جاءهحينقام!صالفهرسولأنأخبراهمخرمةبنوالمسورمروانأنالربير

لهمفقال،وسبيهمأموالهمإليهميرذأنفسألوهمسلمينهوازنوفد

إحدىفاختاروا،أصدقهإلئالحديثوأحب،ترونمن"معى:جم!القهرسول

لمجطالقهرسولنظرهمأوكانبكم".استأنيتوقد،المالوإفاالشبىإما؟الطائفتين

رادغيرلمجههاللهرسولأنلهمتبتنفلضا،الطائفمنقفلحينليلةعشرةبضع

فىجم!القهرسولفقامسبينا.نختارفإنا:قالواالطائفتينإحدىإلاإليهم

جاءواقد(3)إخوتكمفإنبعد،"أفما:قالشئمأهلههوبماالقهعلىفأثنىالمسلمين

فليفعل،ذلكيطئبأنمنكمأحبفمن،سبيهمإليهمأرذأنرأيتقدوإنى،تائبين

علينا".اللهيفىءماأولمنإياهنعطيهحتىحظهعلىيكونأنمنكمأحثومن

)بنىأ.:م،سفىبعده(1)

.(18030)فىتقدم(2)

.!"إخوانكم:م،8ص،سفى(3)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

منندرىلا"إنا:!عيهالفهرسولفقال.الفهرسولياذلكطيبناقد:الناسفقال

فكفمهمالناسفرجععرفاؤكم".إلينايرفعحتىفارجعوا،يأذنلمممنمنكمأذن

هذاوأذنوا.طيبواقدأنهمفأخبروهت!عاللهرسولإلىفرجعوا،عرفاؤهم

عنإسحادتىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)هوازنسبىعنبلغنىالذ"ى

.(2)إبراهيمبنيعقوب

منمنفمنهم،بدرأهللمجحباللهرسولوأسر:اللهرحمهالشافعئقال

قتله،منومنهم،فديةاو،19/81منهأخذمنومنهم،منهأخذهشىءبلاعليه

.(3)الحارثبنوالنضرمجطأبىبنعقب!بدريومالاساربعدالمقتولانوكان

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8580

أهلعددلامنأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

أسر!صاللهرسولأنبالمغازىالعلمأهلمنوغيرهمقريشمنالعلم

صبرا،الأثيل)6(أو()بالباديةوقتله،بدريومالعبدرئ)4(الحارثبنالنضر

.(8)اربصفقتله،(7بدريوم7)معيطأبىبنعقبةوأسر

به.الزهرىطريقمن(13175،13176)فىوتقدم.بهيعقوبعن(18914)أحمدأخرجه(1)

.(4318،9431)البخارى(2)

لا.4/238الأم(3)

دا.العبدى":مفى(4)

."بالنازية:"صوابه:الأصلحاشيةفى(5)

.93/1البلدانمعجمينظر.المدينةقربموضع:الأثيل(6)

.م:فىلش(7-7)

.(5369)المعرفةفىالمصنف(8)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

يساربنإسحاقبنمحمدعنالقسمكتابفىرؤيناوقد:الشيخقال

.(1)"المغازى"صاحب

الأصبهانئ،القهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ8185

عمر،بنمحمدحدثنا،الفرجبنالحسينحدثنا،الجهمبنالحسنحدثنا

نأ،جدهعن،أبيهعن،حثمةأبىبنسهلبنيحيىبنمحمدحدثنى

بنعاصمأمرالظبيةبعرقكانإذاحتىبالأسارىأقبللمالمج!اللهرسول!

أبىبنعقبةفجعل،معيطأبىبنعقبةعنقيضربأنالأقلحأبىبنثابت

ع!ي!:القهرسول!فقال!هؤلاء؟بينمنأقتلعلامويلاهيا:يقول!معيط

منكرجلفاجعلنى،أفضلمنكحمددا:.فقالولرسولا"لله"لعداوتك)2(

أخذتوإن،علئمننتعليهممننتوإنقتلتنى،قتلتهمإن؟/قومى65/9

لمجر:الفهرسول!فقال!للقمبية؟منمحمديا،كأحدهمكنتالفداءمنهم

.(3عنقهفضربفقذمه."عنقهؤإضربقذمهثابمت،بنعاصميا"النار.

بنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-أ8582

بنالفهعبدحدثنا،الزقئالعلاءبنهلالحدثنا،بهمذانالجلأبحمدان

مزة،بنعمروعن،أنيسةأبىبنزيدعن،عمروبناللهعبيدحدثنا،جعفر

عمارةلهفقال!،مسروقايستعملأنقيسبنالضحاكأراد:قال!إبراهيمعن

.(12984)فىتقدم(1)

.!أبعداوتك:مفى(2)

.1/114الواقدىمغازى(3)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

حدثنا:مسروقلهفقال!؟عثمانقتلةبقايامنرجلاأتستعمل:عقبةابن

لقاكصقهاللهرسولأن-الحديثموثوقأنفسنافى-وكانمسعودبنالفهعبد

لكرضىمالكرضيتقد"النار".:قال؟للصبيةمن:قالأبيكقتلأراد

صيهين)1(.اللهرسول

عرأبوفديةبلاعليهمالممنونمنوكان:اللهرحمهالشافعئقال

فأخفره،يقاتلهألاعهداعليهوأخذ،لبناته!اللهرسولتركه،الجمحئ

رجلالمشركينمنأسرفما،يفلتألالمجماللهرسولفدعا،أحديوموقاتله

أعودألاعهداوأعطيكلبنا!،ودغنىعلئامننمحمديا:فقال،غيره

خدعتقد:تقولبمكةكيم!فراععلىتمسح"لا،:!خ!لك!النبئفقاللقتالك.

حدثنا،!روأبىابنسعيدأبوأخبرناه.عنقهفضربتبهفأمر."مرتينمحمدا

.(2)فذكره.الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،العباسأبو

.(3)القسمكتابفىالشتافعىغيرعنذلكفىرؤيناوقد

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا8583

،الفرجبنالحسينحدثنا،الجهمبنالحسنحدثناالأصبهاخ!،أحمد)4(

صحيحفىالألبانىوقال.بهجعفربناللهعبدطريقمن(6862)داودأبووأخرجه.2/421الحاكم(1)

صحيح.حسن:(2336)داودأبى

.238/4،239والافعى،3/280،281الدلائلوفى،(5367)المعرفةفىالمصنف(2)

.(12971-ا2969)فىتقدم(3)

.(11380)كأتقدمماوينظر."الله"عبد:م،الأصلوفى،8ص،س،الأصلحاشيةفىكذا(4)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

بنسعيدعن،الرهرئعن،الفهعبدبنمحمدحدثنى،عمربنمحمدحدثنا

بنالفهعبدعرةأبابدريومالأسارىمنلمججالفهرسولأمن:قالالمسيب

نإمحمديا:جمحوللنبىقالوكان،شاعراوكان،الجمحئ(اعميربنعمرو

:عرةأبووقال،ففعل.عليهنبىفتصذقشىء،لالنليسبناتخمسمحر

فلما،لمجماللهرسولفأرسلهأبدا.عليكأكثرولاأقاتلكألاموثقاأعطيك

إنى:فقالمعنا.اخرج:فقالأمئةبنصفوانجاءهأحدإلىقريشخرجت

نإبناتهمعبناتهيجعلأنصفوانفضمن.أقاتلهألاموثقامحمداأعطيتقد

أحديومقريشمعخرجحتىبهيزلفلم،كثيرامالاأعطاهعاشوإن،قتل

ومحركرها)2(أخرجتإنما،محمديا:فقال،قريشبىمنغيرهيؤسرولمفأسر

!؟والميثاقالعهدمنأعطيتنىما"أين:كيه!اللهرسولفقال.علئمننفا،بنات

بنسعيدقالمزتين((.بمحمدسخرت:تقولبمكةعارضيكتمسحلاوالفهلا

يا،مرتينخحيرمنئلدغلاالمؤمن"إن:جمفالنبئفقالاظ(19/81:المسئب

.3عنمهفضربفقذمهعئقه".فاضربقدمهثابيئبنعاصغ

الحنفئأثالبنلمجم.ثمامةالفهرسولأسرثتم:القهرحمهالشئافعئ)4(قال

.()إسلامهوحسنفأسلمبعدأثالبنثمامةعادثثم،عليهفمنبعد

.43/2الكبرىالطقاتوينظر"عدأ.:مفى(1)

.(صر)ك36/485التاجينظربينهما.فرقمنومنههم،لقانوهما.والفمبالفتحالأصلفىضبطه(2)

.1/111،112الواقدىمغازى(3)

.6"الثخ:مفى(4)

.239/4الأم(5)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-ا8584

سلمة،بنأحمدحدثنا:قالاالمزكىإبراهيمابنالفضلوأبوالفقيهإسحاق

بنالحميدعبدحدثناالحنفئ،بكرأبوحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا

بعث:يقولهريرةأباسمعأنهالمقبرئسعيدأبىبنسعيدحذثنى،جعفر

أثالبنثمامةلهيقالبرجلفجاءتنجد،أرضنحوخيلاو!عاللهرسول

عليهفخرج،المسجدسوارىمنبساريةفربطوه،مةاليماأهلسيد،الحنفئ

نإخير؟هـرداى!نع:!ال.((؟!مظياعندك"ما:فقالغ!ج!اللهرسول

مامنهتعطفسلالمالتردوإن،شاكرعلىتنعمتنعموإن،دمذاتقتلتقتلنى

ياعندك"ط:قالثمالغد،منكان(1)ىتحلمجيهاللهرسولفتركهشئت.

فرذهاالثالثاليومأتاهثم،عليهفردهالك.قلتماعندى:فقال."؟ثمامة

منقريب!لإلى!اهـ4!حشجثمام!"."أطلقوا:لمجيهاللهرسولفقال،عليه

اللهإلاإلهلاأنأشهد:فقالالمسجددخلثتمالماء،منفاغتسلالمسجد

وجهالأرضوجهعلىكانماواللهمحمديا،اللهرسولمحمداأنوأشهد

كانماووالله،إلئالوجوهأحبوجهكأصبحوقد،وجهكمنإلئأبغض

كانماووالله،إلئالأديانأحبدينكأصبحوقد،دينكمنإلئأبغضدين

وإن،إلئكقهاالبلدانأحمثبلدكأصبحوقد،بلدكمنإلئأبغضبلدمن

نأوأمره،جمراللهرسولفبشئره؟ترىفماذاالعمرةأريدوأناأخذتنىخيكا

ماواللهلا:فقال!؟ثمامةياأصبوت:بمكةرجاللهقالقدمفلضا،يعتمر

!إذا".:م،8صفىبعده(1)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

منحنطةحبةتأتيكملاووالفه،يخبالفهرسولمع/أسلمتولكنى،صبوت66/9

محمدعن""الصحيحفىمسلمرواهجم!يو)1(.الفهرسولفيهايأذنحتىاليمامة

.(2)المثنىابن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8085

حدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:قالهريرةأبىعن،المقبرئسعيدحدثنا،إسحاقابنعن،بكيربنيونس

عرضحينالفهدعاجمجيوالفهرسولأنالحنفىأثالبنثمامةإسلامكان

مشركوهولهعرضوكان-منهالفهيمكنهأنلهعرضبماجمجسوالفهلرسول

فتحئر،المدينةدخلحتىشركهعلىوهومعتمراثمامةفأقبل-قتلهفأراد

عمدمنعموبإلىفربطبهفأمر،!القهرسولبهوأتىأخذحتىفيها

اللهأوكنهلثمام،يالك"مما:فقالجم!ييهالفهرسولعليهفخرجالمسجد،

تعفتعفوإن،دمذاتقتلتقتلإنحمد،ياذلككانوقد:قال."؟كنم

كانإذاحتى،وتركهه!مجاللهرسولفمضى.تعطهمالاتسألوإن،شاكرعن

،دمذاتقتلتقتلإن،محمدياخيرا:فقالثمام؟".يالك"مما:فقالبمزالغد

لمجر.لفهارسولعنهنصرفاثتم.تعطهمالاتسألوإن،شاكرعنتعفتعفوإن

لأكلةوالله؟ثمامةبدميصنعما:بيننانقولالمساكينفجعلنا:هريرةأبوقال

بهمرالغدكانفلقا.ثمامةدممنإليناأحبفدائهمنسمينةجزورمن

،820،821،4386)فىوتقدم،بهالحنفىبكرأبىطريقمن(6696)عوانةأبرأخرجه(1)

12965،12966).

.(1764/60)مسلم(2)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

ذاتقتلتقتلإن،محمدياخيرا:فقالثمام؟".يمالك"ط:فقالع!يماللهرسول

ك!ج:الفهرسولفقال.تعطهمالاتسألوإن،شاكرعنتعفتعفوإن،دم

حيطانمنحائطاأتىحتىثمامةفخرجثمام".يماعنكعفوتفقد"أطلقوه،

فىجالسوهوك!جروالفهرسولجاءثم،ثيابهوطهروتطفرفيهفاغتسل،المدينة

منإلئأبغضوجهوماكنتلقدوالفه،محمديا:فقالأصحابهفىالمسجد

لقدثم،بلدكمنإلئأبغضبلدولا،دينكمنإلئأبغضدينولا،وجهك

منإلئأحمثدينولا،وجهكمنإلئأحبوجهوما(و120/81أصبحت

محمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدوإنى،بلدكمنإلئأحمثبلدولا،دينك

مىقودينعلىوأنامعتمراخرجتقدكنتإنىالفهرسوليا،ورسولهعبده

(2)!(1).صه.

فلقا،معتمرافخرج،وعلمهفيسرهعمر!.فىعليكاللهصلى!يسرى

ثمامة.صبأ:قالواالاسلاممنمحمدبأمريتكفمقريش!وسمعتهمكةقدم

منتوامحمداوصذقتأسلمتولكنى،صبوتماواللهإنى:فقالفأغضبوه

مكة-ريفوكانت-مةاليمامنحئةتأتيكملابيدهثمامةنفسالذىوايم،به

مكةإلىالحملومنعبلدهإلىوانصرفجمت.محمافيهايأذنحتىبقيتما

يكتبأنبأرحامهميسألونهك!جرواللهرسولإلىفكتبواقريش!،جهدتحتى

.(3)تمجاللهرسولففعل،الطعامحملإليهميخلىثمامةإلى

"فبثرنى،.:م،سفى(1)

"فبثره".:م،سفى(2)

طريقمن1/294،295الغابةأسدفىالأثيرابنوأخرجه.4/80،89الدلائلفىالمصنف(3)

به.الجبارعبدبنأحمد
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البغدادى،جعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8586

عروةعن،الأسودأبىعن،لهيعةابنحدثنا،أبىحدثنا،علاثةأبوحدثنا

محرهب:فقال!سواللهرسولإلىشفاسبنقيسبنثابتوأقبل:قال

فأقبل،إياهفأعطاه.بعأثيومعندىلهكانت(2)ديبأجزيه)1(اليهودئالزبير

ينكروهل،نعم:فقالتعرفنى؟هلالزحمنعبدأبايا:فقالأتاهحتىثابت

.بعاثيومعندىلكبيداليومأجزيكأنأردت:ثابتقال؟أخاهالزجل

(3)سألتكقد،فعلتقد:قال.الكريميجزىالكريمفإن؟فافعل:قال

وقد،قائدمحرليس:الزبيرفقال،إسارهعنهفأطلق.-لىفوهبكجم!الفهرسول

جمجاللهرسولإليكرذ:فقالالربيرإلىثابتفرجعوبنئ.امرأع!أخذتم

عيشلأهلىولامحرليس،أعذقفيهمحرحائطالربير:فقال.وبنيكامرأتك

الربيرإلىثابتفرجع،لهفوهبهكج!الفهرسولإلىثابتفرجعبه.إلا

.فعلما:قال.تسلمفأسلمومالكأهلكجموالقهرسولإليكردقد:فقال

اللهولعل،منهموفرخقتلواقد:ثابتقال.قومهرجالوذكرالجليسان؟

وبيدىثابتيابالقهأسألكالربير:قاللخير.أبقاكيكونأنوتعالىتبارك

بعدهم.خيرالعيشفىفليس؟بهمألحقتنىإلابعاثيومعندكالخضيم)4(

.،"أجريه:مفى(1)

.أالصوابأوهو:فوقهاوكتب،بيدأ:العله:حاشيتهاوفى"فقد!.:الأصلفى(2)

"من".:8صفىوبعده"سالت،،:م،سفى(3)

الأصل.فىعليهاوضبب،،الخصيم5:م،سفى(4)

-224-



منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

.(1)فقتلبالزبيرفأمر!حو،اللهلرسولثابتذلكفذكر

بنالزبيرأنهوذكر،الزهرئعنيساربنإسحاقبنمحمدأيضاوذكره

.القرظئ)2(باطا

.(3)أعمىكبيرايومئذكانأنهوذكر،عقبةبنموسىأيضاوذكره

67/9السكرىالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا/-ا8087

منصوربنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

بنمحمدعن،الزهرئعنمعمر،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الزمادى

بنمطعمطن"لو:بدرلأسارىقال!حوالنبئأن،أبيهعن،مطعمبنجبير

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(4)"هللخليتهمالنتنىهؤلاءفىفكلمنىحئاعدئ

.()الرزاقعبدعنمنصموربنإسحاقعن

بكرأبوأخبرنا،المروزىنصرويهبنمحمدسهلأبوأخبرنا-ا8880

حدثنا،سلامبنالحسنعلىأبوحدثنا،البخارىخنببنأحمدبنمحمد

رجلاثمانينأن،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادأخبرنا،مسلمبنعفان

صلاةعندالتنعيمجبلمنوأصحابه!حواللهرسولعلىهبطوامكةأهلمن

الذى!وهو:القرآنونزل:قال.عنهمفعفا!و،اللهرسولفأخذهم،الفجر

.4/22الدلائلفىالمصنف(1)

.4/022هثامابنسيرةفىكما-إسحاقابن(2)

.23-ا9/4الدلائلفىالمصنفأخرجه(3)

.(12967،12968)فىتقدم(4)

.(3139)البخارى(5)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

.124:الفتحأعليهؤ!)1(أطفركئمأنبغدمنمكةببطنعنهموأيذيكتمعنكتمأيذيهتمكف

(2)

.حمادعنهارونابنيزيدحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

محمدبكرأبوأخبرنا،يوسفبنالقهعبدمحمدأبوحدثنا-أ8089

الززاق،عبدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمدأخبرنا،القطانالحسينابن

نأ،اللهعبدبنجابرعن،سلمةأبىعن،الرهرئعنمعمر،أخبرنا

تحتها،يستظلونأ!ا20/81العضاهفىالناسوتفزقمنزلانزل!!سحوالنبى

ثم،فسقهفأخذهسيفهإلىأعرابئفجاء،شجرهفىسلاحهمالناسفعفق

فثام)3("الله".:يقولجمصكلهوابخئمنى؟يمنعكمن:فقالجمي!النبىعلىأقبل

وهوالأعرابىبصنيعوأخبرهمأصحابهجمفالنبئفدعا،في!لاالأعرابى

محمود،عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)يعاقبهلمجنبهإلىجالس

.()الرزاقعبدعنكلاهما،حميدبنعبدعنمسلمورواه

ال!كرئ،الجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ0980

(6)،ء-

حدثنا،منصوربناحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

(12962)فىوتقدم،بهعفانطريقمن(01511)البهرىفىوالنائى،(09041)أحمدأخرجه(1)

حماد.طريقمن

.(8081/331)مسلم(2)

.2/5للخطابىالحديثغريبينظر.الأولهناوالمراد.سقه:وبمعىأغمده.:السيفشام(3)

سلاحهم،الناستعليقالمصادرفىولي!.بهالرزاقعبدطريقمن(0801)حميدبنعبدأخرجه(4)

الزهرى.طريقمن(12964)فىوتقدم.بالشجرةسيفهيك!النبىتعليقفيهاوإنما

.(843/13)4/1786ومسلم،(1394)البخارى(5)

.إمادى"الر:8ص،سفىبعده(6)

-226-



منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

فذكرجابر.عن،سلمةأبىعن،الزهرئعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبذ

منقوماأنويذكر،هذانحويذكرقتادةوكان:معمرقال.بمعناهالحديث

ادكروا)1(مالوويتلو،الأعرابئهذافأرسلواج!كبالنبىيفتكواأنأرادواالعرب

.(1ا:المائدةأ(2)الاية!هوقؤمهئمإذعيهتماللهلغمت

ففيما:بالنفسالمفاداةوأقا

جعفرحدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9180

ابنالفضلأبووأخبرخ!:قال)ح(حجربنعلئحدثنا،نصربنأحمدابن

واقدبنزرارةبنعمروحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،لىوالففظإبراهيم

عن،قلابةأبىعن،أيوبحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا:قالاالكلابئ

عقيل،لبنىحلفاءثقيفكانت:قالحصينبنعمرانعن،المهفبأبى

أصحابوأسرع!يهم،الفهرسولأصحابمنرجلينثقيففأسرت

فىوهوعم!القهرسولعليهفأتى،العضباءمعهوأصابوارجلالمجواللهرسول

بم:فقال."؟شأنك"ما:فقال!صفأتاهمحمد.يامحمديا:فقالالوثاق

بجريرة"أخذت:لذاكإعظامافقالالحا!؟سابقأخذتوبمأخذتنى؟

وكان:قالمحمد.يامحمديا:فقالفناداه،عنهانصرفثم."ثقيفحلفائك

مسلم.إنى:فقال."؟شأنك"ما:فقالإليهفرجع،رقيقارحيمالمجواللهرسول

"واذكروأ".:النسخفى(1)

.3/374الدلاللفىالمصنف(2)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

:فناداه،عنهانصرفثتم."الفلاحكلأفلحتأمركتملكوانتقلتها"لو:قال

فأطعمنى،جائعإنى:فقال."؟شأنك"ما:فقالفأتاهمحمد.يامحمديا

فىمسلمرواهبالزجلين)1(.ففدى:قالحماجتك"."هذه:قال.فاسقنىوظمان

.(2)وغيرهحجربنعلىعن""الصحيح

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ9285

،سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثناالقمفار،القهعبدأبوحدثناالضفار،عبيد

كحوالنبئأن،حصينبنعمرانعن،عقهعن،قلابةأبىعن،أتوبعن

يعنى:سفيانقال.المشركينمنرجلاوأعطىالمسلمينمنرجلينفدى

.(3)المشركينمنرجلاوأعطىالمسلمينمنرجلينأخذ

ففيما:بالمالالمفاداةوأقا

القهعبدبنالفهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-أ8093

غالب،بنمحمدحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةحدثنا،ببغدادالحرفى

ابنعن،زميلأبىعن،عقاربنعكرمةحدثنامسعود،بنموسىحدثنا

لما:قالعمر-عنحديثهأكثروكان/:-قالالخطاببنعمرعن،عباس

القه،نبىيا:بكرأبوفقالالاد،رى؟دا.هؤلاءفىترون"ط:قالبدريومكان

طريقمن8/202الأشراتتحفةفىكماالعبهد-ابنروايةفىداودوأبو،(98271)أحمدأخرجه(1)

.(18120)فىوسياتى،(12972)فىوتقدمبه.عليةابن

.(8/1641)مسلم(2)

به.عمرأبىابنعن(1568)الترمذىأخرجه(3)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

علىقوةلناليكونالفداءمنهمنأخذأناغير،والاخوانوالعشيرةالعئمبنو

عضدا.لناويكونواالاسلامإلىيهديهمأنوجلعراللهوعسى،المشركين

أبورأىالذىأرىما،اللهنبئيا:قلت."؟الخطابابنياترى"فماذا:قال!

قال!:.أعناقهمفاضربفقربهم،وصناديدهمالكفرأئمةهؤلاءولكن،بكر

الفداء،منهمفأخذ،أناقلتمايهوولمبكرأبوقال!ما!صاللهرسول!فهوى

،يبكيانقاعدانبكروأبوهووإذاعح!الفهرسول!علىغدوتأصبحتفلما

وجدتفإن،وصاحبكأنتتبكىشىءأئمنأخبرش!،اللهنبئيا:فقلت

عرفلقد،أصحابكفعلئعر"الذى:قاللبكائكما.تباكيتوإلابكيتبكاء

عزاللهفأنزل!حينئذ،قريبةوشجر+."الشجرةهذهمنأدنىعذابكمعلئ

عرضلرلدوتالازضنفىيثخى%حتىأشرىلهؤيكونأنصلنبئكات!ما:وجل

"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(67:الأنفالأ(1)الاية!الأخرةلريدواللهالذثيا

صبلاغنتتئممما!فكلوا:قولهإلى:زادعمار،بنعكرمةعناخروجهمن

.(3)القسمكتابفىمضىوقد.(2)مهلالغنيمةالفهفأحل(69:الأنفالأ!ا!ئط

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8594

سليمانبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنااو(21/81

بشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(عرعرةبنإبراهيمحدثنا،اشبرلسئ

-مسعودبنموسى-النهدىحذيفةأبىطريقمن57،58صعمرمسندفىشيبةبنيعقوبأخرجه(1)

.(03282)فىوسيأتى.(12973)فىتخريجهوتقدم،به

.(1763/58)مسلم(2)

.(12973)فىتقدم(3)
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منهمالبالغينبالرجاليفعلهمابابالسيركتاب

إسحادتىبنأحمدحدثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ببغداد

عن،عونابنعنأزهر،حدثنا،عرعرةبنإبراهيمحدثنا،صالحابن

بدر:يومالأسارىفىجميهيهاللهرسولقال:قالعلىعن،عبيدةعن،محمد

منكمواستشهدبالفداء،واستمتعتمفاديتموهمشئتموإن،قتلتموهمشئتم"إن

زاد.اليمامةيومقتل؟قيسبنثابتال!بعيناخروكان:!ال."بعدتهم

نأإلافأبىأزهر،علىهذارددت:عرعرةابنقال:روايتهفىالبرئسئ

.(1)ىلععنعبيدة:يقول

حدثنا،سعدبنالقهعبدأخبرك!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ9580

حدثنا:قالاالمقدامبنوأحمدعلىبنعمروحدثنا،طالبأبىبنإبراهيم

عنالشعثاء،أبىعن،العنبسأبوحدثنا،شعبةحدثنا،البكراوئبحرأبو

الجاهليةأهلالأسارىفداءفىجمسرالقهرسولجعل:قالأن!!رعباسابن

.(2)أربعمائة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8096

إسحادتىابنعن،بكيربنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

المطلبابنهفقدم،السهمئوداعةأبوالأسارىفىوكان:قالبدرقضةفى

فداءفىقريشبعثتثثم،بهفانطلقدرهمالافبأربعةأباهفأخذ،المدينة

اجعلوا:فقالعمروبنسهيلفداءفىحفصبنمكرزفقدم،الأسارى

البرلسى.زيادةدونعرعرةبنإبراهيمطريقمن(97521)فىوتقدم.3/139الدلائلفىالمصنف(1)

شعبة.طريقمن(12976)فىوتقدم.ا2/04الحاكم(2)
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...الأعناقبضربالإساربعدالمشركينقتلبابالسيركتاب

سهيلسبيلفخلوا.بفدائهإليكميبعثحتىسبيلهوخلوارجلهمكانرجلى

أكثروكان:قالرضوا.بماأسيرهمقومكلففدى:قالمكرزا.وحبسوا

رجلاكانلأنهوذلك؟المطلبعبدبنالعباسفداءبدريومالأسارى

.(1)بهذأوقيةبمائةنفسهفافتدىموسرا،

بنعلئالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8597

محمدبنوصالحزيادبنعلىبنوالحسنالقباك!حدثنا،سختويهبنمحمد

فليح،بنمحمدحدثنا،الحزامئالمنذربنإبراهيمحدثنا:ظلواالرازى

منرجالاأنمالكبنأنسحدثنا:شهابابنوقال:قالعقبةبنموسىعن

العباسأختنالابنفلنتركلناائذدن:فقالوالمجتاللهرسولاستأذنواالأنصار

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)"امهردتذرونلا"والله:فقالفداءه.

المنذر)3(.بنإبراهيم

الق!م)4(.كتابفىمضتقدالبابهذافىالأحاديثوسائر

المثلةدونالأعناقبضربالإساربعدالمشركينقتلباب

ابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8598

،3/199هثامابنسيرةفىكما-إسحاقوابن،آخرهعلىمقتصرا3/411الدلائلفىالمصنف(1)

.العباسذكردون002

عقبة.بنموسىطريقمن(12278،12978)فىوتقدم.323/3،324الحاكم(2)

.(1804)البخارى(3)

.(12986-ا2962)ينظر(4)
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...الأعناقبضربالإساربعدالمشركينقتلبابالسيركتاب

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،جعفرأبى

عن،الأشعثأبىعن،قلابةأبىعن،الحذاءخالدعن،علتةابنإسماعيل

كتبال!"إن:!اللمججاطارسولعنحفظتهماثنتان:قالأوسبنادلثلى

الذبح،فأحسنواذبحتموإذا،القتلةفأحسنواقتلتمفإذاشىء،كلعلىالإحسان

بكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"ذبيحتهوليرح،شفرظأحدكموليحد

.(2)شيبةأبىابن

أبوأخبرنا،الزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا/-أ69/98599

،سنانبنأحمدحدثنا،بواسطالمقرئشوذببنعمربنالفهعبدمحمد

يزيدبنالقهعبدعن،ثابتبنعدئعن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا

"الصحيح"فىالبخارئرواهوالنهبى)3(.المثلةعن!ح!الفهرسولنهى:قال

.(4)شعبةعنوغيرهمنهالبنح!خاجعن

بنجعفربنالقهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8105

حذثنى،الفيثحذثنى،صالحأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويه

بنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،الحخاجبنشعبةعن،حازمبنجرير

علىميراأبعثإذا!علححالقهرسولكان:قالبريدةأبيهعن،الأسلمىبريدة

وتقدم.بهعليةابنيقطمن(1744)والنسائى،(13171)أحمدوأخرجه.(28388)شيبةبىاابن(1)

.(19166)فىوسياتى،شعبةطريقمن(16169)فى

.(57/1955)مسلم(2)

.(11609،12989،14790)فىتقدم(3)

.(4742،6155)البخارى(4)
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...الأعناقبضربالإساربعدالمشركينقتلبابالسيركتاب

خيرا،المؤمنينمنمعهومنالقهبتقوىنفسهخاصةفىأمرهسريةأوجيش

ولااغزوا،باللهكفرمنوقاتلوا،اللهسبيلفىفقاتلوا،اللهباسم"اغزوا:قالثتم

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(1)"اديلوتقتلواولاتمثلواولاتغدروا،ولاتغلوا

.(2)شعبةعناخروجه

أبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ1081

،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

بنهياجعناظ(81/21،الحسنعن،قتادةحدتنا،همامحدثنا،عقانحدثنا

ليقطعنعليهقدرإنعليهللهفجعل،أبقلأبيهغلاما)3(أن،البرجمىعمران

سمعتإنى:فقال،فسألتهحصينبنعمرانإلىبعثنىعليهقدرفلما،يده

إلىوبعثنى:قال.المثلةعنوينهىالضدقةعلىخطبتهفىيحث!النبى

.(4)المثلةعنوينهىالصدقةعلىيحثلمجيمالنبئسمعت:فقالسمرة

استاقواالذينأيدىقطعقد:قائلقالفإن:اللهرحمهالشافعئقال

عنهذاروياورجلامالكبنأنسفإن.أعينهموسملوأرجلهملقاحه

به.صالحأبىصالحبناللهعبدطريقمن207/3،221المعانىسرحفىالطحاوىأخرجه(1)

فىوتقدمبه.شعبةطريقمن(8680)الكبهرىفىوالنسائى.بهالليثطريقمن(6497)عوانةوابو

.(18237)فىوسيأتى،(17822،07180)

.(1173/4)مسلم(2)

غلاما".:"لعله:الحاشيةوفى"عاملا".:الأصلفى(3)

الألبانىوصححه.بهقتادةطريقمن(2667)داودوأبو.بهعفانطريقمن(19846)أحمدأخرجه(4)

.(2322)داودأبىصحيحفى
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...الأعناقبضربالإساربعدالمشركينقتلبابالسيركتاب

خطبةذلكبعديخطبلمجميهوالنبئأنأحدهما--أوفيهروياثم،حي!النبى

.(1)المثلةعنونهىبالضدقةأمرإلا

الزيادةوهذه،مالكبنوأنسعمربناللهعبدرواه:اللهرحمهالشيخقال

أذمبى:حديثفى

أبوأخبرنا،الأصبهانىيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ2581

بط!ـهأا؟لى-حدفا،الرعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

االسافظ،أند!عبدأبووأخبرنا)ح(أنسعن،حميدحدثنا،المجيدعبدابن

السلامعبدبنمحمدحدثنا،السوسئيعقوببنيوسفالقاسمأبوحدثنا

صهيببنالعزيزعبدعن،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،بشارابن

جميهواللهرسولعلىقدمواعرينةمنناساأن،مالكبنأنسعنوحميد،

إبلإلىتخرجواأنشئتم"إن:لمجبهوالفهرسوللهمفقالفاجتووها،المدينة

الرعاءعلىمالواثمفصحوا،ففعلواوأبوالها".ألانهامنفتشربواالضدق!

ذلكفبلغ،جمحاللهرسولذودواستاقوا،الإسلامعنوارتذوافقتلوهم

وسملوأرجلهمأيديهمفقطعبهم،فأع!إثرهمفىفبعث،!مجالنبئ

روايةوفى.هشيمحديثلفظماتوا.حتىالحزةفىوتركهم،أعينهم

فىمسلمرواهأبوالها")2(."اشربوا:أحفظلا:قالحميدعنالوهابعبد

.245/4الأم(1)

واحمدحميد.قولفيهولي!،بهالوهابعبدطريقمن(2578،3503)ماجهابنأخرجه(2)

به.حميدعنطرقمن(4471)حبانوابن،(4043-0044)والنسائى،(12042)
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السيركتاب

.(1)يحيىبنيحيىعن""الصحيح

...الأعناقبضربالإساربعدالمشركينقتلباب

حدثناسعيد،أبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووأخبرنا-أ5381

بنأنسعن،قتادةعن،أبانأخبرنا،هارونبنيزيدحدثناالرعفراكأ،

:قالعكل.مننفز:قالأنهإلاحميد،حديثبمعنىلمج!النبىعن،مالك

.(2)كلذبعدالمثلةع!عنالفهرسولفنهى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ4581

عن،هشامعن،عدىأبىابنحدثنابشار،بنمحمدحدثناداود،أبو

.(3)المثلةعننهىثمزاد:،الحديثبهذامالكبنأنسعن،قتادة

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووأخبرنا-أ8105

عطاء،بنالوهابعبدحدثنا،الزعفراكأمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابى

فذكر.وعرينةعكلمنرهطاأن،مالكبنأنسعن،قتادةعنسعيذ،حدثنا

بعدخطبتهفىيحثكانع!يه!اللهرسولأنبلغنا:قتادةقال،الحديثهذا

.(4)المثلةعنوينهىالضدقةعلىذلك

.(6711/9)مسلم(1)

وسياتى،بهقتادةعنطرقمن(1388)حبانوابن،(1051)البخارىو،(26681)أحمدأخرجه(2)

.(50971،60971)فى

ذلك،."بعد:م،8صفىبعده(3)

به.هشامطريقمن(12819)أحمدوأخرجه.(4368)داودأبىعندوالحديث

/1671)ومسلم،(4192)والبخارى.بهعطاءبنالوهابعبدطريقمن(43134)أحمدأخرجه(4)

أبىبنسعيدعنطرقمن(4472)حبانوابن،(115)خزيمةوابن،(304)والنسائى،(13

به.عروبة
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...الأعناقبضربالإساربعدالمشركينقتلبابالسيركتاب

فىأنسحديثينكرالحسينبنعلئوكان:الفهرحمهالشافعئقال

.(1)اللقاحأصحاب

أخبرنا،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرتاأبوأخبرنا-أ5681

أبيه،عن،جعفرعن،يحيىأبىبنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

أهلزادولا،عينالمجحواللهرسولسملماوالفهلا:قالالحسينبن/علىعن9/70

.(2)وأرجلهمأيديهمقطععلىالفقاح

ابنروايةوور"ي،صحيحثابتحديثأنسحديث:اللهرحمهالشيخقمال

فالأحسن،أنكرمنلإنكارمعنىفلا،أعينهمسملأنهجميعاوفيهما،عمر

كما:النسخعلىحمله

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8107

،همامحدثنا،مسلمبنعقانحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

فذكرجمجو.النبىعلىقدمواعرينةمنرهطاأن،أنسعن،قتادةحدثنا

الحدود)3(.تنزلأنقبلهذاأنسيرينابنوحدثنى:قتادةقال.الحديث

هذا.علىدذماقتادةعنهشامروايةوفى

ما:عليهيدذواتذىبالرعاء،فعلوامابهمفعلأنهعلىحملهأو

.245/4الأم(1)

.4/245والافعى،(5375)المحرفةفىالمصنف(2)

داودوأبو،(13/1671)ومسلم،(فى686)والبخارىبه.عفانعن(14"86)أحمدأخرجه(3)

.(19706)فىوسياتى،(17387)فىتقدمماويظر،بههمامطريقمن(4371)
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الإسار...بعدالكافرصبرمنالمنعبابالسيركتاب

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا0881

إبراهيمابنيعنىإسحاقحدثنا،الصغاك!إسحاقبنمحمدحدثنا،الصفار

الحافظ،الفهعبدأبواو!81/22وأخبرنا)ح(غيلانبنيحيىحدثنا،المروزى

وأبومهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،هانىبنصالحبنمحمدحدثنا

بنيحيىحدثنا،الأعرجسهلبنالفضلحدثناقالا:السزاجالعباس

نأأنسيى،عنالتيمى،سليمانعن،زريعبنيزيدحدثنا،غيلان

حديتلفظ.الرعاةأعينلممملوالأنهمأولئكأعينسملإنمالمجواللهرسولى

سملوالأنهمأعينهمصدلىغدالهاللهرسولىسملإنما:المروزىروايةوفى.جر!ألا

.(2)لهسبنالفضلىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الرعاةأعين

بنعلىالحسينأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدوحدثئ-ا8109

بنالحسنبناللهعبدبنالعباسأخبرناببغداد،الوصافئجعفوبنالحسن

داودعن،مخارقبنحصينعن،سعيدبنالحسنجدهعن،القرشىسعيد

مثلوالأنهمبهممثلإنما!النبئأن،مالكبنأنسعنهند،أبىابن

بالؤاعى)3(.

غرضايتخذبأنالإساربعدالحافرصبرمنالمنعباب

أخبرناالروذبارى،محمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-ا8110

به.سهلبنالفضلعن(4504)والنسائى،(73)مذىالترواخرجه.(5376)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1671/41)مسلم(2)

به.حصينطريقمن2/86والأفرادالغرائبأطراففىالدارقطنىاخرجه(3)
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الإسار...بعدالكافرصبرمنالمنعبابالسيركتاب

حدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،بهاالواسطئشوذببنالقهعبدمحمدأبو

عن،جبيربنسعيدعن،ثابتبنعدئعن،شعبةحدثنا،جريربنوهب

أخر-ء.(1)((افرغالروحفيهشعيئاتتخذواألا:قالو!مجالنبئأن،ز!يهاعباسابن

البخارى)2(.وذكره،شعبةحديثمن""الصحيحفىمسلم

كما:جبيربنسعيدعنعمروبنالمنهالورواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا1181

،حرببنسليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

ر!يهنماعمرابنأن،جبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهالحدثنا،شعبةحدثنا

فلقا،يرمونهادجاجةنصبواقدغلمانافرأىالمدينةطرقمنطريقفىخرج

مثلمنلعنقدكيوالفهرسولإنهذا؟فعلمن:وقالفغضب،فزوارأوه

الشواهد)4(.فىالبخارئذكره.(3)بالحيوان

جبير:بنسعيدعنبشرأبورواهوكذلك

الحيرئ،عمروأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8112

أبوأخبرنا،بشيربنهشيمحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،يعلىأبوأخبرنا

نصبواوقدقريمضىمنبفتيانر!يبنعمرابنمز:قالجبيربنسعيدعن/،بشر9/71

به.شعبةعنطرقمن(5608)حبانوابن،(4455)والنانى،(2532)أحمدآخرجه(1)

.(5515)عقبتعليفاوالبخارى،(1957/58)مسلم(2)

فىوسيأتى،بهشعبةعنطرقمن(6175)حبانوابن،(4544)والنسائى،(3133)آحمدأخرجه(3)

(88118).

.(5515)تعليقاالبخارى(4)
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الإسار...بعدالكافرصبرمنالمنعبابالسيركتاب

رأوافلما،نبلهممنخاطئةكلالطيرلصاحبجعلواوقد،يرمونهوهمطيرا

هذا،فعلمناللهلعنهذا؟فعلمنر!يهنما:عمرابنفقالتفرقوا،عمرابن

فىمسلمرواه.(1)اضرغالووحفيهشميئااتخذمنلعنلمجماللهرسولإن

(2)

ابىحديثمنومسلمالبخارىواخرجه،حرببنرهيرعن""الصحيح

.(3)رشبأبىعنعوانة

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ8113

عن،عاصمأبوحدثناالذرابجردى)4(،الحسنيبنعلئحدثنا،القطان

عن،اللهعبدبنبكيرعن،حبيبأبىبنيزيدعنجعفر،بنالحميدعبد

صبرعننثىلمجغالفهرسولأن،أيوبأبىعن،()تعلىبنعبيدعن،أبيه

صبرتها)6(.مادجاجةكانتلو:أئوباأبوقالالذابة.

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8114

زرعةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

بكيرعن،إسحادتىبنمحمدحدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثنا،الذمشقئ

به.هثمطريقمن(4453)والشائى،(5587)احمدوأخرجه.(5652)يعلىأبو(1)

.(59)عقب(1958)مسلم(2)

.(9581/59)ومسلم،(5155)البخارى(3)

."الداربجردى":مفى(4)

.4/4961المتبهوتبصير،7/437الإكمالوينظر.""يعلى:م،8ص،سفى(5)

به.عاصمأبىطريقمن(1702)والدارمى،(23589)احمدأخرجه(6)
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الإسار...بعدالكافرصبرمنالمنعبابالسيركتاب

:قالأيوبأبىعن،(1)تعلىبنعبيدعن،أبيهعن،الأشبئبنالفهعبدابن

علىيومئذالناسأميروهوالوليدبنخالدبنالزحمنعبدمعأدربنا)2(

أيوبأبووكان:قال.بهفأقمناالزومأرضمنمنزلنافنزلنا:قال.الدروب

حديثه.منونستمع،لناويصفى،إليهونجلسنروحفكنا،مسجدااتخذقد

أعلاجبأربعةالأميرالانأص!:فقالرجلجاءإذمعهلعشئةإنافوالله:قال

فزعاأتوببوأفقامقتلوا.حتىبالنبلفرموا،يصبرواأنبهممرفأ،الروممن

!رالقهرسولسمعتلقد!أصبرتهم؟:فقالخالدبنالرحمنعبدجاءحتى

:قال.دجاجةصبرتوأنىوكذاكذا!رأنأحسثوما،الدائةصبرعنينهى

أبوقال.(3)مكانهمفأعتقهمأربعةلهبغلمالبخالدبنالزحمنعبدفدعا

.عسقلانمنزلهفلسطينأهلمن(1)تعلىبنعبيد:زرعة

.(4)ريكبعنالحارثبنعمروأيضاورواه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلئأبوأخبرنا-أ1581

هشيئم،أخبرنا:قالاأتوببنوزيادعيسىبنمحمدحدثنا،داوداظ،81/22

.أىلعي):م،8،صمىىف(1)

.2/111النهايةدرب.الرومإلىمدخلوكل،الدربدخلناأى:أدربنا(2)

طريقمن(0304)والطبرانى.بهالوهبىخالدطريقمن3/182المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

به.إسحاقبنمحمد

بنعبيدعنبكيرعنالحارثبنعمروطريقمن(2687)داودوأبو،(23590)أحمدأخرجه(4)

.(576)داودأبىضعيففىالألبانىوضحفه.تعلى
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بالنار...المشركينإحراقمنالمنعبابالسيركتاب

عن،علقمةعن،نويرةبنهنىعن،إبراهيمعن،شباكعن،مغيرةأخبرنا

.(1)((الإيمانأهلقتلةالناس"أعف:لمجفاللهرسولقال:قال!اللهعبد

الإساربعدبالنارالمشركينإحراقمنالمنعباب

أبوأخبرنا،البسطامئاللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا8116

عتاد،بنمحمدحدثنا،البغوىهاشمبنإبراهيمحدثنا،الاسماعيلئبكر

اجتمعوا،الدهنئوعضاراوأيوبديناربنعمرورأيت:قال!سفيانحدثنا

ر!يهطعباسابنعنعكرمةعنأتوبفحدث،علئحرقهمالذينفتذاكروا

تعذبوا"لا:!هالفهرسوللقول!حرقتهمماأناتلو:قالبلغهأف

فقال!."فاقتلوهدينهبدل"من:!ييهاللهرسوللقولولقتلتهم."اللهبعذاب

دخنثم،بعضإلىبعضهاوخرقحفائرلهمحفرولكن،يحرقهملم:عمار

الشاعر:قال!:عمروفقال!ماتوا.حتىعليهم

الخفرتينفىبىترملمإذاشاءتحيثالمنايابىلترم

(2)نيدغيرنقداالموتهناكوناراحطباألمججواماإذا

قول!دونسفيانعنالفهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

(3)

.وعمرور

طريقمن183/3المعانىشرحفىوالطحاوى،(4973)يعلىأبووأ%هـجه.(2666)داودأبو(1)

به.إبراهيمطريقمن(16170)فىوتقدمبه.هثم

.(16902،16942،16943)فىتخريجهتقدم(2)

.(16902)فىوتقدم،(1730)البخارى(3)
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9/27

بالنار...المشركينإحراقمنالمنعبابالسيركتاب

أخبرناببغداد،الإيادئمحمدبنعلئالقاسمأبوأخبرنا-ا8117

النضر،أبوحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنا،النصيبئيوسفبنأحمد

بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(بكيرحذثنى،القيثحدثنا

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرخ!،الإسماعيلئ

بعثنا:قالأنههريرةأبىعنيسار،بنسليمانعنبكير،عن،الليث

قريش!-منلرجلينوفلانا-فلاناوجدتم"إن:وقالبعثفىصسيه!الفهرسول

كنت"إئىالخرو!:أردناحينجمحدالفهرسولقالثتمبالنار".فأحرقوهما

وجدتموهمافإن،اللهإلابهايعذبلاالناروإنبالنار،وفلانافلائاتحرقواأنأمرتكم

بنقتيبةعن"الصحيح"فىالبخارئ/رواه،4سوالفظهمافاقتلوهما")1(.

(2)

سعيد.

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا8118

مخلد،بنالضحاكأخبرنا،جعفربنيحيىحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

علىبنحنظلةأنأخبرهالزنادأباأنأخبرهسعدبنزيادأن،جريجابنحدثنا

:فقالرجلابعثط!مجيح!اللهرسولأن،الأسلمىعمبروبنحمزةعن،أخبره

بالناريعذبلا"إثه:فقالدعاهوئىفلقابالئار".فأحرقوهفلاناأوفلاناأعبت"إن

.(3)"اهبرإلا

،(5711)مذىوالتر،(6742)داودوأبو.بهالقاسمبنهاشمالنضرأبىعن(6808)أحمدأخرجه(1)

به.قتيبةعن(8613)الكبهرىفىوالنسائى

.(6103)البخارى(2)

مطرلا.بهجريجابنطريقمن(16035)أحمدأخرجه(3)
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الأسير...علىالرقجريانبابالسيركتاب

كما:الرنادأبىعنالرحمنعبدبنمغيرةورواه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9181

عن،الحزامئالرحمنعبدبنمغيرةحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،داود

نأ،أبيهعنالأسلمئ،حمربنمحمدوحذثنى:قالىالرنادأبى

فلاناوجدتم"إن:و!ال،9!!خرجت:!ال،سريةعلىمرهأم!عالفهرسولى

فماقتلوهفلاناوجدتم"إن:فقالإليهفرجعتفناداخ!،فوئيت.بالنار"فأحرقوه

.(1)"رانلارلتإلابالناريعذبلاف!ئه؟تحرقوهولا

علىيحرقأنجمج!اللهرسولىأمرهحيثزيد،بنأسامةحديثوأما

(2)ء
لمامخالففغير،(3)الطائفعلىالمنجنيقنصبفىروىوما،بنى

فىالنهىمنروىوما،ممتنعينكانواماالمشركينقتالىفىهوإنماقلنا،

دامماالصيدبرمىاللهرحمهالشافعئوشبهه،مأسورينكانواإذاالمشركين

التوفيق.وبالله،بممتنعةليستالتىالدجاجةمىرعنالنهىثم،متناعالاعلى

الأشربعدإسلامهكانإذاأسلموإنالأسرعلىالرقجريانباب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8120

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

فىالألبانىوصححه.(03416)أحمدطريقهومن(2643)منصوربنوسعيد،(2673)داودأبو(1)

.(2327)داودابىصحيح

.(18170)فىالحديثوسياتى.79/1البلدانمعجم.البلقاءجهةمنبالامموضع:أبنى(2)

.(18175،18176)فىسيأتى(3)
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9/37

الرقعليهيجرىمنبابالسيركتاب

عن،الثقفىالمجيدعبدبنالوهابعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

أسر:قال!حصينبنعمرانعن،المهلبأبىعن،قلابةأبىعن،أيوب

فمر،الحزةفىفطرحوهفأوثقوهعقيلبنىمنرجلأجم!القهرسول!أصحاب

او(23/81-!جكالقهرسول!عليهأتى:قالأومعه-ونحنط!جميحوالفهرسولبه

:فقال!يهمالنبئفأتاهمحمد.يامحمد،يا:فناداه،قطيفةوتحتهحمارعلى

"أخذت:قال؟الحافيسابقةأخذتوفيم؟أخذتفيم:قال."؟شأنك"مما

أصحابمنرجلينأسرتقدثقيفوكانت."ثقيفحلفائكمبجريرة

!هالفهرسولفرحمهمحمد.يا،محمديا:فناداه،ومضىفتركه،لمج!النبى

تملكوأفتقلتها"لو:قمال.!سلمإشه:فقال."؟شأنك"مما:فقالإليهفرجع

محمد.يا،محمديا:فناداه،ومضىفتركه:قال."الفلاحكلأفلحتأمرك

عطشانوإنى:قال!وأحسبه:قال!فأطعمنى.جائعإنى:فقال!إليهفرجع

الفذينبالرجلين/لمججالفهرسول!ففداه:قال!."حاجتك"هذه:قال!.فاسقنى

بنإسحاقعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)كلتناقتهوأخذ،ثقيفأسرتهما

الوقاب)2(.عبدعنإبراهيم

الرقعليهيجرىمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ2181

سبىقد:قالالشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

.(12972،18091)فىتقدم(1)

.(8بقع/1641)مسلم(2)
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الرقعليهيجرىمنبابالسيركتاب

عليهموأجرى،العربمنوقبائلوهوازنالمصطلقبنىكحمالفهرسول!

نأبعضثمفزعم،بالمغازىالعلمأهلفاختلفبعد،3عليعمنحتىالرق

لصبىالعربمنأحل!علىتاما)1(كمان"لو:قالهوازنسبىأطلقلما!جمالنبئ

زعمالحديثهذاثبتفمن:الشافعئقالوفداء".إسارولكنههؤلاء،علىلتم

المسيببنوسعيدالزهرىقولوهذا،بحال!عربىعلىيجرىلاالرقأن

العزيز)2(.عبدبنوعمرالخطاببنعمرعنويروى،والشعبى

الغسانى،يحيىبنيحيىعن،سفيانأخبرنا:الشافعئقال!-أ8122

نأ،الشعبىعن،رجلعن،سفيانوأخبرنا:قال!)ح(العزيزعبدبنعمرعن

.(3)عربىيسترقلا:قال!عمر

ابنعن،الزهرىعن،ذئبأبىابنعنوأخبرنا:قال!-أ8123

ينكحبىالروفى.ولدهيسترق:الأمةينكحالمولىفىقال!أنهالمسيب

.(4)قيمتهمعليه،ولدهيسترقلا:الأمة

العربأنإلىذهب!مالنبىعنالحديثيثبتلمومن:الشافعىقال!

أعلم.والله،العجمعلىجرىحيثالرقعليهميجرىوأنه،سوابروالعجم

.()اللهرحمه/الشافعئيأخذوبه:الربيعقال

"تام".:م،سفى(1)

.4/271،272والأم،(5380)المعرفةفىالمصنف(2)

.4/272الافعى(3)

ذلب.أبىابنوأخبرنا:وفيه.4/272فعىان(4)

.4/722الأم(5)
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الرقعليهيجرىمنبابالسيركتاب

الثتا!مئا!ى!!انماجمهالنبىعنفيالروا!ةا!أ:اللهرحمهالشيخقآل

إبراهيمبنمحمدبنموسىعن،الواقدئعمرابنهومحمدعنالقديمفى

قالصروالنبئأن،جبلبنمعاذعن،ال!لومحكعن،أبيهعن،الحارثابن

هؤلاء،علىلثبتاليومبعدسباءالعربمنأحدعلىثابتاكان"لو:حنينييوم

بمثله.جتبئلاضعيفإسنا!وهذاوفداء".إدإرهوإنماوكن

:الخطاببنعمرعنفيهالروايةوأما

الحسنأبوأخبرناال!لمئ،الزحمنعبدأبوفأخبرنا-ا8124

ابنبكرأبوحدثناعبيد،أبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الكارزئ

:قالالخطاببنعمرقاملضا:قالالشعبىعن،حصيننأبىعن،عياش

ولكنا،عليهأسلمشيئارجليدمنبنازعىولسنا،ملكعربىعلىليس

.(2)الإبلمنخمساالمفة)1(؟نقؤمهم

بلايدهمنننزعهلائب!لايدهفىاتذىهذا:يقولعبيد:أبوقال

قيمتهقؤمولكنه.العربمنوهومملوكانتركهولا،عليهأسلملأنه؟عوض

كان.كماعربئانسبهإلىويرجع،سباهلقذىالإبلمنا!مخ

عمر.عنمنقطعةالروايةوهذه:الشيخظل

ابنبكرأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا8125

.2/181للخطابىالحديثغريبفىكذلكوهى.هأعلموالله،الدية:الملة9:الاصلحاشةفى(1)

،(33170)شيبةأبىوابن،(13160)الرزاقعدوأخرجه.3/341عدلأبىالحديثغريب(2)

به.عياشابنبكرأبىعن(55)الخراجفىادمبنويحى
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إسماعيلحدثنا،أويسأبىابنحدثنا،الجوهرئهوالقاسمحدثنا،عتاب

أخبرنى:شهابابنقال:قالغقبةبنموسىعقهعن،عقبةبنإبراهيمابن

العربمنفدىسبىكلفىفرضالخطاببنغمرأن،المسيببنسعيذ

.(2)العربمنالولائدتزوجفيمنبذلكيقضىكانوأنه،(1)فرائضستة

جيد.أنهإلامرسلأيضاوهذا

عمربنعلئأخبرناالأصبهاخ!،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ8126

عن،سلمةبنمحمدحدننا،رشيدبنداودحدثنا،منيعابنحدثنا،الحافظ

المسيببنسعيدعن،قسيطبنالفهعبدبنيزيدعن،إسحادتىبنمحمد

إلىفانتهت،القرىبوادىفوقعتاظ(23/81العربلبعضأمةأبقت:قال

ثم،بطنهالهفنثرت،عذرةبنىمنرجلفتزوجها،منهمأبقتاتذينالحى

لهقضىيعنىللعذرى-عمرفقضىوولدها،فاستاقهاستدهاعليهامحثر

وصيفةولكل،وصيفوصيفلكلبالغرة)3(؟عليهوقضى-بولده

وأديناراستينالقرىأهلعلىتوجدلمإذاالغرةثمنوجعل،(4)وصيفة

.()فرائضلستالباديةأهلوعلى،درهمسبعمائة

قيمتهوعليه،حراالولدفيكون،الشبهةوطءفىوردوهذا:الشيخقال

.4/141عبيدلأبىالحديثغريبينظر.الابل:الفرالض(1)

.193/5الدلاللفىالمصنف(2)

.2/131الانوارمثارق.الأمةأوالعبهد:الغرة(3)

.24/460العروستاج.الأمة:والوصيفة،العبهد:الوصيف(4)

.4/56الدارقطنى(5)
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الأثرهذافىنتكللبماالقيمةرأىالخطاببنعمروكأن،الجاريةلصاحب

أعلم.والقه،ثبتإن

والمن،ثابتصحيحوهوازنالمصطلقبنىسباياعلىالرقوجريان

فيما:بتنوذلك،تفف!لالئبايابإطلاقعليهم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ2781

محمدعن،الزحمنعبدأبىبنربيعةعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،داود

سعيدأبافرأيتالمسجددخلت:قالمحيريزابنعن،حتانبنيحيىابن

معخرجناسعيد:أبوفقال،العزلعنفسألتهإليهفجلست،الخدرى

،العربسبىمنسبايافأصبنا،المصطلقبنىغزوةفىجمحرالقهرسول

قلنا:ثمنعزلأنفأردنا،الفداءوأحببناالعزبةعليناواشتذتالنساءفاشتهينا

ذلكعنفسألناهذلك؟!عننسألهأنقبلأظهرنابين!تالفهورسولنعزل

.(1)((كائنةوهىإلاالقيامةيومإلىكائنةنسمةمنماتفعلوا؟ألاعليكم"ما:فقال

.(2)مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8128

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

بنمحمدحذثنى:قالإسحاقابنعنبكير،بنيونسحدثناالجتار،عبد

!راللهرسولقسملقا:قالتر!نهاعائشةعن،عروةعنالربير،بنجعفر

بنقيسبنلثابتمه!لافىالحارثبنتجويريةوقعتالمصطلقبيىسبايا

.(14423،14424)فىوتقدم،(2172)داودأبو(1)

.(14423)فىوتقدم،(2542)البخارى(2)
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لا،(10)ملاحةحلوةامرأةوكانت،نفسهاعلىفكاتبته،لهعملابنأوشمالس

قالتكتابتها.فىتستعينهلمجمجاللهرسولفأتت،بنفسهأخذتإلاأحديراها

رأيت،مثلمامنهاسيرى:وقلت،فكرهتهارأيتهاأنإلأهومافوالله:عائشة

بنتجويريةأنا،اللهرسوليا:قالت!راللهرسولعلىدخلتفلما

كاتبتوقد،عليكيخفلمماالبلاءمنأصابنىوقد،قومهسيدالحارث

9/75أؤدىبمذلكمن"أوخير:لمجج!اللهرسولفقال.كتابتىعلى/فأعتىنفسىعلى

فأالناسفبلغ!ر،الفهرسولففعل.نعم:فقالتوأتزؤجك".كمابتكعنك

منأيديهمفىكانمافأرسلواع!ح!.الفهرسولأصهار:فقالواتزوجها،قد

أعلمفما،المصطلقمن"بنىبيتأهلمائةبهاأعتقفلقد،المصطلقبنى

.(2)اهنمقومهاعلىمنهابركةأعظمامرأة

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا8129

أبيه،عن،شعيببنعمروحدثنى،إسحاقابنعن،يونسحدثناأحمد،

أصابماهوازنمنأصابفلفا،بحنينلمجالهاللهرسولمعكنا:قالجدهعن

يا:فقالوا،أسلمواوقدبالجعرانةهوازنوفدأدركهوسباياهمموالهمأمن

عليك،يخفلمماالبلاءمنأصابناوقد،وعشيرةأصل(3)انل،اللهرسول

.2/371الجوزىلابنالحديثغريب.الملاحةشديدة،مليحةأى:ملاحة(1)

داودوأبو،(26365)أحمدوأخرجه.26/4والحاكم،49/4،50الدلاللفىالمصنف(2)

صحيحفىالألبانىه!حوبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(4"5404،55)حبانوابن،(3931)

.(3931)داودأبى

"إنا".:الأصلحاشيةفى(3)

-249-
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الفهرسوليا:فقالصردبنزهيرخطيبهموقام.عليكالفهمنعلينافامنن

كناللا!وحواضنكوعماتكخالاتكال!بايامنالحظائرفىإنما

وأبناؤكم"نساؤكم:صجهلىشيماللهرسولفقال:قال،وأبياتاكلاماوذكر.يكفلنك

وبينأحسابنابينخئرتنا،الفهرسوليا:فقالوا."؟أموالكمأمإليكمأحب

كانما"أما:لمج!الفهرسولفقالإلينا.او،81/24ث!حأونساؤنابناؤناأ،موالناأ

نستشفعإناوقولوا:فقوموابالناسصفيتأناوإذالكم،فهوالمطلبعبدى!لولى

سأعطيكم.ونسائناأبنائنافىاللهرسولإلىوبالمسلمين،المسلمينإلىاللهبرسول

مافقالواقامواالظهربالناسط!جمصالفهرسولصلىفلقا."مكوأسألذلكعند

وبخىلىكانمما"أفماجمؤ:اللهرسولدقالع!ع!،اللهرسولبهأمرهم

جمو.اللهلرسولفهو!ا!انوما:المهاجرونو!ال."مكفهوالمطلبعبد

حابس:بنالأقرعفقالمج!ج!.الفهلرسولفهولناكانوما:الأنصاروقالت

فلا.سليموبنوأناماأ:السلمئمرداسبنالعبالمم!فقالفلا.تميموبنوأناأفا

أما:بدربنعيينةوقال.!ح!الفهلرسولفهولناكانمابل:سليمبنوفقالت

إنسانبكلفلهبحقهمنكمأمسك"من:جمؤالقهرسولفقالفلا.فزارةوبنوأنا

وحديث.(1)"وأبناءهمنساءهمالئاسإلىفردوا،نصيبهفىءأولمنفرائضسئة

.(2)ىضمقدهوازنسبىفىمخرمةبنالمسور

،يعقوبابنالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8130

.(13065)فىوتقدم،5/194،195الدلانلفىالمصنف(1)

.(13175،13176،18079)فىتقدم(2)
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بنمسلمةحدثنا،البكراوئعمربنحامدحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا

ثلاث:قالهريرةأبىعن،عامرعن،هندأبىبنداودعن،المازكزعلقمة

كان؟أبدابعدهنتميمبنىأبغضلا،لمجمالفهرسولمنتميملبنىسمعتهن

فلمابلعنبر،منسبعفسبى،إسماعيلولدمنمحررنذرأ!رعائشةعلى

محررافأعتقىبنذركتفىأنسرك"إن:ك!حماللهرسوللهاقالالسبىبذاكجىء

51رفلفا،الصدقةنعممنبنعموجىء،إسماعيلولدمنفجعلهمهؤلاء".من

"هم:وقال:قال.قومهفجعلهم.((قومىنعم"هذا:فقال:قال.حسنهراعه

بنحامدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"الملاحمفىقتمالاالئاسأشد

،(2)
.(3)هريرةأبىعنزرعةابىحديثمنواخرجاه،عمر

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا8131

،هارونبنيزيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمد

قدمخولانمنسبياأن،مغفلابنعن،الحسنبنعبيدعن،مسعرأخبرنا

فأرادت،اليمنمنسبعفقدم،إسماعيلولدمنرقبةز!نهأعائشةعلىوكان

العنبر-بنىمن:قالأحسبه-مضرمنسبعفقدملمج!،النبئفنهاهاتعتقأن

.(4)تعتقأنفأمرها

به.مملمةطريقمن4/84والحاكم،(7962)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(1)

.(198عقب/2525)مسلم(2)

.(198عقب،2525/198)ومسلم،(2543)البخارى(3)

."معقل"ابنوعندهماموصولا،بهمسعرطريقمن(26268)أحمدوأخرجه.2/216الحاكم(4)

أعرفهم.لممنوفيهأحمدرواه:4/242المجمعفىالهيثمىوقال

-251-



السيركتاب

ويرو
عبيدعنشعبهتابعه

(1)

...الزحفمنالفرارتحريمباب

الاثنينمعالواحدوصبرالزحفمنالفرارتحري!اباب

فلازحفاكفروأائذفيلقيترإذاءامنوأالذين!جمأئها:وتعالىتباركالفهقال

علىأئمؤمينحرضالنبئ!يأيها:وقال.،15:الأنفالأالايةالأدتجار!توئوهم

.،65،66:ا!نفالأالايتيناخرإلىانقتال!

الخوارزمىغالببنمحمدبنأحمدبكرأبو/أخبرنا-أ76/98132

حمدانابنهو2أحمدبنمحمدالعباسأبوحدثناببغداد،الحافظ

الفهعبدبنالعزيزعبدحدثنازياد،بنعلىبنالحسنحدثنا،النيسابورئ

عن،الغيثأبىعنزيد،بنثورعن،بلالبنسليمانحذثنى،الأويسئ

!ا:قالوا."الموبقاتالشبع"اجتنبوا:قاللمجوالقهرسولأن،هريرةأبى

رواه.(3)الزحفيوما!شوتىفيهنوذكرفذكرهز،،هن؟وما،اللهرسول

الأويسى)4(.عن""الصحيحفىالبخارئ

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8133

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

عقبة،بنموسىعن،إسحاقأبوحدثنا،عمروبنمعاويةحدثناالضغاع!،

به.شبةطريقمن2/216الحاكمأخرجه(1)

.4/373بغدادتاريخويظربكر".أبوأأخبرناةسوحاشية،مفىبعده(2)

.(12792،17211)فىتخريجهتقدم(3)

.(2766)البخارى(4)
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إليهكتب:قاللهكاتباوكاناللهعبيدبنعمرمولىالنضرأبىسالمعن

اللهولملواالعدو،لقاءتتمنوا"لا:قالع!جيهالفهرسولأنأوفىأبىبناللهعبد

رواه.(1)"السيوفظلالتحتالجنةأنواعلموافاصبروا،لقيتموهمفإذا،العافية

(2)ص
.عمروبنمعاويةعنمحمدبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8134

وأخبرنا)ح(عيينةبنسفيانحدثنا،الرملئشيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

العبالس،أبوحدثنا:قالاالحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبو

بنعمروعن،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا

تحنرونمنكملكنإن!الو:الآيةهذهنزلتلما:قالرجمتاعباسابنعن،دينار

المائتين،منالعشروديفزألاعليهمفكتب(65الأنفاد:أمالين!يغلبواصبرون

يكنفإنضحغفافيكخأدثوعلم!كغاللهخفف!افق:وجلعرالفهفأنزل

وكتب(!ا24/81عنهمفخفف(66:الانفالأ!مائينلغلإوأصحابر!وئأئةشم

بنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)مائتينمنمائةيفزألاعليهم

عوانةأبوواخرجه.(423)الكبيروالدعوات،(4308)والشعب،(3671)الصغرىفىالمصنف(1)

فىوسيأتى.بهإسحاقأبىطريقمن(2631)داودوأبو.بهالصغانىإسحاقبنمحمدعن(0657)

(60185).

.(2965،2966)الخارى(2)

تفسير(،-ا...)منصوربنسعيدوأخرجه.ا4/69والشافعى،(5381)المعرفةفىالمصنف(3)

من11/262تفسيرهفىجريروابن.بهعيينةبنسفيانطريقمن(9138)تفسيرهفىحاتمابىوابن

به.ديناربنعمروطريق
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شفيان)1(عنالفهعبد

...الزحفمنالفرارتحريمباب

بنالحسينبنالقهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8135

مسلبم،بنعفانحدثنا،أسامةأبىبنالحارثأخبرنا،المروزئالنضر

بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(حازمبنجريرحدثنا

الفه،عبدأخبرنا،حبانحدثنا،سفيانابنهوالحسنأخبرنى،الإسماعيلئ

ابنعن،عكرمةعن،الخريتبنالربيرحدثنا،حازمبنجريرأخبرنا

:قالمائين!يغلبوأصبرونعشرونئنكغيكن!إن:نزلت:قالز!جميهماعباس

ذلكفجهد،مثالهمأعشرمنقومولا،عشرةمنرجليفزألاعليهمفرض

فإنضغفافيكخأتوعلم!كخاللهخفف!الق:فنزلت،عليهموشقالناس

رجلينمنرجليفزألافأمروا:قال.!ماثينيغلبوأصحابرلمماثةومنحيكن

منخففمابقدرالنصر)2(منفنقص:عباسابنقال.مثليهممنقومولا

ذلكفشق:المباركبنالفهعبدروايةوفى،عفانحديثلفظهذاالعذة.

:فقالالتخفيففجاء،عشرةمنواحديفزألافرضحينالمسلمينعلى

مننقصالعذةمنعنهمالفهخفففلما.الاية!غ!الدخفف!الق

بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)عنهمخففمابقدرالضبر

.(2564)رىلبخاا(1)

"الصبر".:موفى،الأصلفىعليهاضبب(2)

،(19674)شيبةأبىابنوآخرجه.(2646)داودأبوطريقهومن،(237)الجهادفىالماركابن(3)

طريقمن(1914)3/1729تفسيرهفىمختصزاحاشمأجماوابن،11/267تفسيرهفىري!ربوابن

به.حازمبنجرير
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...لقتالمتحرفاتولىمنبابالسيركتاب

.(1)المباركابنعنالسلمىاللهعبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8136

عن،نجيحأبىابنعن،سفيانحدثنا،شيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

ثلاثةمنفروإن،فرفقداثنينمنرجلفرإن:قالرعيهنطعباسابنعن،عطاء

(2)ص.

يمر.

فئةإلىمتحيزاأولقتالمتحرفاتولىمنباب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ8137

ابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يحقوببنمحمد

رعيهطعمرابنعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،زيادأبىبنيزيدعن،عيينة

،(3جيضةالناسفجاض3)،العدوفلقوا،سريةفىلمجصالفهرسولبعثنا:قال

"بل:فقال.الفزاروننحن،اللهرسوليا:وقلنابابهاففتحنا،المدينةفأتينا

.(فئتكم(()وأناالعكارون)4(،أنتم

.(3564)لبخارىا(1)

الفزارىإسحاقوأبو،(235)الجهادفىالمباركابنوأخرجه.(5383)المعرفةفىالمصنف(2)

سفيانطريقمن2/05المشكلشرحفىوالطحاوىتفسير(،-ا100)منصوربنوسعيد،(303)

به.عيينةابن

عنحادإذا:الرجلوجاض."حيصةالناس"فحاص:موفى،"كذا":الاصلفىفوقهاكتب(3-3)

ينظر.المعنىنفسفى"و"حاص.2/273ابسننمعالم.أخرىجهةإلىوجههعنانصرفاوطريقه

.1/250والفائق،266/4،267عبيدلأبىالحديثغريب

.1/331للخطابىالحديثغريب.المضىبعدالانصراف:والعكر.الكرارون:العكارون(4)

-سفيانطريقمن(1716)الترمذىواخرجه.4/171والشافعى،(5385)المعرفةفىالمصنف(5)
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السيركتاب
...لقتالمتحرفاتولىمنباب

،بشرانبنالقهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا-ا8138

علئحدثنا،جعفربنيحىحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

عن،ليلىأبىبنالزحمنعبدعنزياد،أبىبنيزيدحدثنا،عاصم/ابن77/9

العدو،فلقينا،سريةفىجم!الفهرسولبعثنا:قالركلنمعمربنالفهعبد

ندخللا:نفسىفىقلت،(اجاضفيمنفكنت،جيضةالمسلمونفجاض)ا

فدخلنامنها.فنمتار)2(ندخلهاقلنا:ثئمالفه.منبغضببؤناوقدالمدينة

أنتم"بل:فقال.الفزاروننحن:فقلنا،الضلاةإلىخار!وهولمج!النبئفلقينا

:قالالبحر.نركبوأنالمدينةندخلألاأردنا،الفهنبئيا:فقلناالعكارون((.

.(3)"مبلسمكلفئةفإنىتفعلوا،"فلا

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8139

عن،نجيحأبىابنعن،عيينةابنأخبرنا،الثافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

.(4)مسلمكلفئةأنا:قالالخطاببنعمرأنمجاهد،

مطر،ابنعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا8140

طريقمن(2647)داودوأبو،(972)المفردالأدبفىوالبخارى،(5384)وأحمد.بهعهنة-ابن

حسن.:الترمذىوقال.بهزيادأبىبنيزيد

حاص".فيمنفكنتحيهصةالمسلمونفحاصة:مفى(أ-1)

.(رى)م162/14التاجيظر.الطعامنجلبأىنمتار(2)

.(338)مصنفاتهفيهمجموعفىالرزازجعفرأبو(3)

ومن-(262)الجهادفىالمباركابنوأخرجه.4/171والافعى،(5386)المعرفةفىالمصنف(4)

به.عينةبنسفيانطريقمن(34251)شيبهةأبىوابن-81/11تفسيرهفىجريرابنطريقه

به.نجيحأبىابنطريقمن)689-تفسير(منصوربنوسعيد،(9524)الرزاقوعبد
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بالقتلوالولدانالنساءقصدعنالنهىبابالسيركتاب

شعبة،حدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثنامحمد،بنيحيىحدثنا

لو:عبيدأبوهزملمايقولالخطاببنعمرسمع،سويداسمع،سماكعن

فئتهم.كنتأتوخ!

أحاديثعنهالبغدادىالرحمنعبدأبىروايةفىاللهرحمهالشافعئذكر

أهلقتالفىذكرناهاوقداستطاعوا،فيماوالطاعةالسمععلىالبيعةفى

البغى)1(.

بالقتلوالولدانالنساءقصدعنالنهىباب

حدثنا،إملاءالأصبهاك!يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-أ4181

محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

مالك،بنكعبابنعن،الزهرىعن،عيينةبنسفيانحدثناالزعفراخ!،

النساءقتلعننهاهالحقيقأبىابنإلىبعثهحينجمجماللهرسولأن،عفهعن

.(2)والولدان

بنمحمدجعفرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8142

اللهعبدبنأحمدحدثنا،الحرشئعمروبنمحمدحدثناهاخ!،بنصالح

رفبئعمربناللهعبدأن،نافععنسعد،بنليثحدثنا،يونسابن

.(16634،17794-ا5367،6629)فىتقدمماينظر(1)

المعانىشرحفىوالطحاوى،(33662)شيبةأبىابنوأخرجه.(3616)الصغرىفىالمصنف(2)

19/47والطبرانى،31؟/هالكبيرالتاريخفىوالبخارى.بهعيينةبنسفيانطريقمن3/221

."ابيهعنمالكبنكعببنالرحمن!عبد:وفيهما،الزهرىعن(145،146)
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بالقتلوالولدانالنساءقصدعنالنهىبابالسيركتاب

!ولة،ه!!كاللهرسولمغازىبعضفىوجدتامرأةأنأخبرهاو(25/81

عن"الصحيح"فىالبخارئرواهوالصت!بيان)1(.النساءقتللمجممالقهرسولنكرفأ

(2).ص

ديث.عنوغيرهيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،يونسبنأحمد

حدثناالوليد،أبوأخبرخ!،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-أ8143

وأبوبشربنمحمدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

:قال!لعمرابنعن،نافععن،عمرابنيعنىالقهعبيدحدثنا:قالاأسامة

قتلعنلمج!القهرسولفنهى،المغازىتلكبعضفىمقتولةامرألىوجدت

شيبة،أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهوالقبيان)3(.النساء

.(4)أسامةأبىعنإبراهيمبنإسحاقعنالبخارىورواه

.(وليدا")تقتلوا"لا:جمسحالنبىعنبريدةحديثفىمضىوقد

الحسنأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8144

الوهابعبدحدثنا،ناصحبنعبيدبنأحمدحدثنا،المصرىمحمدبنعلئ

بنالأسودعن،الحسنعن،عبيدبنيونسحدثنا،الخقافعطاءابنيعنى

(1)

(3)

(4)

(5)

(8618)الكبهرىفىوالنسائى،(1569)والترمذى،(2668)داودوأبو،(5658)أحمدأخرجه

به.نافعطريقمن(135)جانوابنبه.سعدبنالليثطريقمن

.(24/1744)ومسلم،(3014)البخارى

،(4738)أحمدوأخرجهلرإ.بنمحمد":بدلنمير"بنالله)عبد:وفيه،(33659)ثيبةأبىابن

به.عمربناللهعبيدطريقمن(6581)عوانةوأبو

.(5103)والبخارى،(4417/52)مسلم

.(18007،18100)فىتقدم
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بالقتلوالولدانالنساءقصدعنالنهىبابالسيركتاب

الناسفقتلظفرا،فأصبنا،معهفغزوتغجتالفهرسولأتيت:قالسريع

جاوزأقوابمبال"ما:فقال!مالفهرسولذلكفبلغ،الذريةقتلواحتىيومئذ

أبناء(1)مهإنما،اللهرسوليا:رجلفقالالذريهتج".قتلواحتىالقتلبهم

.((الذريةتقتلوا"لا:قالثم.((المشركينأبناءخياركمإن"ألا:قال.المشركين

فأبواهالسانها،عنهايعربحتىالفطرةعلىتولدنسمة"كل:وقال،ثلاثاقالها

وينضرانها")2(.يهؤدانها

."الفطرةعلىتولدنسمة"كل:قولهمعنى:عبيدبنأحمدجعفرأبوقال

.بتوحيدهفأقرواادمصلبمنأخرجهمحينعليهافطرهمالتىالفطرةيعنى

منالحسنسماعفيهوذكرعبيد،بنيونسعنهشيمرواهوكذلك

سريع:بنالأسود

بنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-أ8145

حدثنا،عونبنعمروحدثناالشعراك!،محمدبنالفضلحدثنا،المؤمل

سريعبنالأسودحدثنا:قالالحسنعنعبيد،بنيونسأخبرنا،هشيم

(3)الحديثفذكرلنا.غزو؟فىكنا:قال

."ىه":مىف(1)

يون!طريقمن(982)والطبرانى،(58951)أحمدوأخرجه.(598)والقدرالقضاءفىالمصنف(2)

فىالهيثمىوقال.(18380)فىوسيأتىبه.الحسنطريقمن(132)حبانوابنبه.عبيدابن

الصحيح.رجالورجالهأحمدرواه:5/316المجمع

به.هشمطريقمن(8616)الكبرىفىالشالىاخرجه(3)
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...والغارةالتبييتفىوالصبيانالنساءقتلبابالسيركتاب

.(1)الحسنعنقتادةأيفساورواه

والغارةالتبييتفىوالصبيانالنساءقتل/باب78/9

التبييتإباحةفىوردوماقصد،غيرمن

وأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا4681

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالحسنبنأحمدبكر

عن،الرهرئعن،عيينةابنأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيع

اولجثامةبنالضعبأخبرنحما:قالكااليهثبنعباسابنعن،الفهعبدبنالقهعبيد

منفيصابيبئتون)2(المشركينمنالذارأهلعنيسألكج!النبئسمع

عنديناربنعمرووزاد."منهمإهملمجو:النبئفقال،وذرارثهمنسائهم

وربما:روايتهماوفى،الفه!دأبىسثحطلفظآبمائهم".من"هم:الرهرئ

عن""الصحيحفىالبخارئرواهآبمائهم")3(.من"هم:ادىريثفىسفيانقال

عنكفهم،وغيرهيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،الفهعبدبنعلى

،00(4)
.-د

حدثناقالوا:بكروأبوزكرياوأبوالقهعبدأبووأخبرنا-ا8147

.(18380)فىسيأتى(1)

.1/051الأنرارمارق.البياتمنوهرليلا،بهميوقع:يببتون(2)

أحمدوأخرجه.239/4والثافعى،(5397)والمعرفة،(3615)الصغرىفىالمصنف(3)

حبانوابن،(2839)ماجهوابن،(8622)الكبرىفىوالنائى،(2672)داودوأبر،(16669)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(136)

.(26/1745)ومسلم،(3012)البخارى(4)
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...والغارةالتبييتفىوالصبيانالنساءقتلبابالسيركتاب

عن،الزهرىعن،سفيانعن،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبو

نيىالحقيقأبىابنإلىبعثلما!مالنبئأن،عمهعن،مالكبنكعبابن

الله.عبدأبىحديثلفظ.(1)والولدانالنساءقتلعن

نأإلىيذهبسفيانفكان:الشافعئقال:روايتهفىاللهعبدأبوزاد

ناسخالحقيقأبىابنحديثوأن،لقتلهمإباحة.((منهم"هم:ص!طهشصالنبىقول

ابنحديثأتبعهجثامةبنالصعببحديثحذثإذاالزهمرىوكان:قال.لى

فىكانمةجثابنالضعبوحديث:اللهرحمهالشا!ىقال.مالكبنكعب

قبلها،الحقيقأبىابنقتلفقدالأولىعمرتهفىكانفإن،م!كالنبىعمرة

غيرالحقيقأبىابنأمربعدفهوالاخرةعمرتهفىكانوإن،سنتهافى:وقيل

نهىثئموالولدانالنساءقتلفىرخصنعلمهولم:قال.أعلمواللهشذ،

يقصدأن،والولدانالنساءقتلعن-أعلموالفهعندنا-نهيهومعنى،عنه

قوله:ومعنى:قال.منهمبقتلهأمرممنمميزينيعرفونوهمبقتلىقصدهم

يمنعائذىالايمانحكملهمليسأن؟خصلتينيجمعونأنهم."منهم"هم

الدار)2(.علىالغارةيمنعالذىالايماندارحكمولا،الذم

كانذلكأنجثامةبنالضعبحديثفىقولهأما:اللهرحمهالشيخقمال

بما:استدلالاذلكقالفإنما.عمرتهفى

الاسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،البسطامئعمروأبوأخبرنا-أ4881

.(18141)فىوتقدم.4/239والشافعى،(5393)المعرفةفىالمصنف(1)

.030-298صالرسالة(2)
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9/79

...والغارةالتبييتفىوالصبيانالنساءقتلبابالسيركتاب

،سفيانحدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،الفاريابئجعفرحدثنااظ،25/81

بنالضصبعن،عباسابنعن،الفهعبدبنالقهعبيدعن،الرهرئحدثنا

لحمإليهفأهديت،بوذانأوبالأبواءوأناجم!الفهرسولبىمز:قالجثامة

دربناليس"إنه:قالوجهىفىالكراهةرأىفلما،علئفرذهوحشحمار

منفيصابفيبئتونالمشركينذرارئعنوسئل:قال.(1)"مرحولكئا،عليك

للهإلاحمى"لا:يقولوسمعته:قال.2"منهم"هم:فقال،ارتهموذرنسائهم

حفظته:قالثم،مزتينالمجلسهذافىسفيانفرذده:علىقالولرلمولا")3(.

بنكعبابنوأخبرنى:قالالحديثبهذاحذثإذاوكان.سمعته:مزؤغير

قتلعننهىالحقيقأبىابنإلىبعثلماجمي!الفهرسولأن،عفهعن،مالك

.(4)والولدانالنساء/

فقد:عمرتهوتاريخالحقيقأبىابنقتلتاريخوأقا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا8149

بنمحمدعنبكير،بنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

وكان،قريظةبنىوأمرالخندقأمرانقضىفلفا:قاليسارابنهوإسحاق

جمي!،الفهرسولعلىالأحزابحربكانممنالحقيقأبىبنسلأمرافعأبو

بخيبر،وكان،الحقيقأبىبنسلأمقتلفىجمي!الفهرسولالخزرجاستأذنت

.(10017،10019،10020)فىتقدم(1)

.(18146)فىتقدم(2)

.(13501)فىتقدم(3)

.(18141،18147)فىتقدم(4)
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...والغارةالتبييتفىوالصبيانالنساءقتلبابالسيركتاب

فىخرجثم،لستسنةشعبانفىالمصطلقبنىغزاثم:قالفيه.لهمفأذن

.(1)الحديبيةعاممعتمراالقعدةذى

عمرةثمالقضاء،عمرةتسمىالتىعمرتهكانتثمال!ثيخ:قال

الحقيقأبىابنوقتل،ذلكبعدكلهن،حجتهسنةفىعمرتهثم،الجعرانة

النساءقتلعنالحقيقأبىابنقصةفىنهيهيكونفكيف،قبلهنكان

أنهوزعموا!؟بعدهكانالذىجثامةبنالصعبلحديثناسخاوالولدان

منالحديثسماعهكانفإن،بكرأبىخلافةفىومات!مالنبىإلىهاجر

فإن؟الحقيقأبىابنقصةبعدأيضاذلكفيكون،هاجربعدمامي!جماللهرسول

وجهفيكون،جم!جيهبالنبىالتقىماأولأنهعلىدذماالهدنةحديثفى

أعلم.والله،الحاليناختلافمناللهرحمهالشافعئإليهأشارماالحديثين

بما:أيضاالتبييتجوازفىالشافعئواحتبئ

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ5815

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:المزكى

نأ،عونبناللهعبدعن،حبيببنعمرأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

المصطلقبنىعلىأغارع!حيهالنبئأنأخبرهعمرابنأنيخبرهإليهكتبنافعا

فىأخرجاه.(2)الذريةوسبىالمقاتلةفقتل،بالمريسيعنعمهمفىغارونوهم

.2/274هثامابنوسيرة،1/101الغابةأسدوينظر.4/33الدلائلفىالمصنف(1)

من(2698)السنةسرحفىالبغوىوأخرجه.4/239والافعى،(5399)المعرفةفىالمصنف(2)

.(17940)فىوتقدمبه.الحسنابنبكرأبىطريق
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...والغارةالتبييتفىوالصبيانالنساءقتلبابالسيركتاب

.(1)ىضمكماعونابنحديثمن""الصحيح

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا5181

بنعكرمةعن،عامروأبوالضمدعبدحدثنا،علىبنالحسنحدثناداود،

أباعلينامججيهواللهرسولأمر:قالابيهعن،سلمةبنإياسحدثناعفار،

تلكشعارناوكان،نقتلهمفبئتناهمالمشركينمنناسافغزونا،ه!زبكر

منأبياتأهلسبعةالفيلةتلكبيدىفقتلت:سلمة:قال.أمتأمت:الفيلة

.(2)المشركين

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأحبرناالذىالحديثوأما-أ8152

القعنبئحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمدالحسن

نأ،مالكبنأن!عن،الطويلحميدعن،مالكعلىقرأفيما

يغيرلابليلقوماجاءإذاوكانليلا،فجاءهاخيبرإلىخرججمزالفهرسول

فلقا،ومكاتلهمبمساحيهميهودخرجتأصبحفلفا،يصبححتىعليهم

ابر،"اله:جمحالنبئفقال.والخميسمحمد،والفهمحمدقالوا:رأوه

فىالبخارئرواه.(3)((المنذرينصباحفساءقوبمبساحةنزلناإذاإناخيبر،خربت

القعنبى)4(.عن""الصحيح

.(0731/1)مسلمو،(1452)لبخارىا(1)

.(2297)داودأبىصحيحفىالألبانىوحنه.(13184)فىوتقدم.(2638)داودأبو(2)

حبانوابن،(8598)الكبهرىفىوالنسالى،(1550)الترمذىطريقهومن،468/2مالك(3)

.(3280،3282،18036)فىوتقدم.(4746)

.(2945)البخارى(4)
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...والغارةالتبييتفىوالصبيانالنساءقتلبابالسيركتاب

80/9إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرناالذىالحديث/وأما-أ8153

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالمزكى

الوهابعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

إليهافانتهى،خيبرإلى!الفهرسولسار:قالأنسعن،حميدعن،الثقفئ

سمعفإن،يصبعحتىعليهميغرلمقوماطرقإذالمجفاللهرسولوكان،ليلا

أصبحفلقا،يصبححينعليهمأغاريصفونيكونوالموإن،أمسكأذانا

ومساحيهم،مكاتلهمومعهمالقريةأهلوخرج،المسلمونوركبركب

"الله:لمجيه!اللهرسولفقال.والشميسمحما:قالواجم!اللهرسولرأوافلفا

نىوإ:أذلىقال."المنذرينصباحفساءقومبساحةنزلناإذاإناخيبر،خربتأكبر،

.(1)فجملاللهرسولقدملتمسقدمىوإن،طلحةلأبىلردف

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوواخبرنا-أ5481

يصبح:حتىيغيرلاكانلمجيه!النبئأنأنسروايةفىالشثافعئقال:قالالزبيع

ولكنه،أعلموالفه،حالفىغازينولانهاراولاليلاللإغارةبتحريمليس

كمين،منيؤتواأنمناحتياطا؟يغيرونكيفمعهمنيبصريكونأنعلى

بعضفيقتلليلاأغارواإذاالحربيختلطوقد،يشعرونلاحيثمنأو

أحدهم.رجلفقطعواعتيكابنقتلفىذلكأصابهمقدبعضا،المسلمين

.(2)فقتلوهيهودمنواحدغيرعلىبالغارةلمجفالنبئأمرقد:الشافعئقال

صحيح.إسناده:7/3606الذهبىوقال.4/252والشافعى،(0054)المعرفةفىالمصنف(1)

.4/522الأم(2)
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الحقيقأبىبناللهعبدرافعأبىقتلالسيركتاب

الحقيقأبىبناللهعبدراكعأبىقتل

الحقيق.أبىبنسلأم:ويقالى

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنى،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8155

محمدحدثنا،الشطوىموسىبنأحمدجعفرأبوحدثنا،الجوهرئأحمد

بعث:قالىالبراءعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا،سابقابن

لهفندب،الحجازأرضيسكنوكان،اليهودىرافعأبىإلىكتالفهرسولى

ك!سيزالنبئيؤذىرافعأبووكان،عتيكبنالقهعبدوأمر،الأنصارمنسرايا

غربتوقدمنهدنوافلما،الحجازبأرضلهحصنفىوكان،عليهويعين

فإنى،مكانكماجلسوا:الفهعبدلهمفقالىبسرحهم)1(،الناسوراحالشمس

بثوبهتقنعالبابمندناإذاحتى.فأقتلهأدخللعقىالأبوابفمتطفعمنطلق

نإ،الفهعبديا:فقالىالبواببهفهتف،الناسدخلوقد،حاجةيقضىكائه

فلما،فدخلت:قالى.البابأغلقأنأريدفإنىفادخلتدخلأنتريدكنت

إلىفقمت:قالىوتد.علىالأقاليد)2(عفقثم،البابأغلقالناسدخل

له،(3)!لالعفىعندهيسمررافعأبووكان،البابففتحتفأخذتهاالأقاليد

علئأغلقتبابافتحتكفمافجعلت،إليهصعدتسمرهأهلعنهنزلىفلقا

قال!:.أقتلهحتىإلئيخلصوالم(4)ىبنذرواالقومإن:فقلت،داخلمن

.673/3المفهم.المرعىفىترحالتىالإبل:السرح(1)

.2/184الأنوارمارق.يمانيةلغة،المفاتيح:الأتاليد(2)

.7/344الارىفتح.الغرفةوهى،الختانيةبثديد،عليةجمع:العلالى(3)

.1/70السننمعالمينظربمكانى.وعلموابىشعروا:بىنذروا(4)

-266-



الحقيقأبىبناللهرافععبدأبىقتلالسيركتاب

البيت،منهوأينأدرىلاعيالهوسطمظلمبيتفىهوفإذاإليهفانتهيت

غيرضربةفأضرلهالصوتنحوفأهوىهذا؟من:قالط.رافعأبا:فقلت

فمكثتالبيتمنفخرجتوصاحشيئا،عنهأغنفلم،دهشوأنا(1)طائل

الويل،مكلأ:فقال؟رافعأباياالصوتهذاما:فقلتجئتثئم،بعيدغير

أقتله،ولمثانيةضربةفأضربه:قال.بالسيف(2)قبيلضربنىالبيتفىرجل

فىأخذسمعتهحتىعليهاتكيتثم،بطنهفىالسيف3ضبابةوضعتتئم

انتهيتحتىبابا،باباالأبوابأفتحفجعلت،قتلتهقدأنىفعرفت،ظهره

فىفوقعت،الأرضإلىانتهيتقدأنىأرىوأنارجلىفوضعتدرجةإلى

حتىانطلقتإنىثئم،بعمامتىفعصهـبتها،رجلىفانكسرت،مقمرةليلة

لا،أوقتلتهقدأنىأعلمحتىالليلةأخرجلاوالقه:قلت،البابعندجلست

الحجاز.أهلتاجررافعباأأنعى:فقالطرو!لاعلىالناعىقامالديكصاحفلما

81/9حتى/.رافعأبااللهقتلقدالنجاء،:فقلتأصحابىإلىأتعجلفانطلقت

فمسحها،،فبسطتها.((رجلك"ابسط:فقالطفحدثتهلمج!اللهرسولطإلىانتهينا

.198/2السننمعالمماض.غير:أى:طائلغير(1)

"قبل!.:مفى(2)

مقوحةمعجمةبضاد.السيفضبيب:قوله:البهخارىرواياتعنحجرابنقال،النسخفىكذا(3)

السيف،ظبةهووإنمامحفوطا،اراهوما،يروىهكذا:الخطابىقال.رغيفوزن،وموحدتين

منالدمسيلانلأنه؟هنالهمعنىلاوالضبيب:قال:ظباتعلىويجمع،السيفحدحرتوهو

طرفه.أظنه:وقال،الحربىذكرهوكذا،المهملةبالمادذرابىروايةفىهو:عاضوقال.الفم

الأنوارمارقوينظر،7/434البارىنغ.السيفطرتوهو،بالمعجمةذرأبىغيرروايةوفى

2/37،38.
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السيركتاب

.(1)طقأشتكهالمفكائما

الحقيقأبىبناللهعبدرافعأبىقتل

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-أ8156

بنالفهعبيدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرض!

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،المنيعئوأخبرض!:قال)ح(موسى

بعث:قالالبراءعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،موسىبنالفهعبيد

عليهموأمرالأنصار،منرجالااليهودئرافعأبىإلىلمج!اللهرسول

فمتلطفمنطلقفإنى:قالائهغير،بنحوهالحديثوذكر.فلانبنالفهعبد

عفقثئم،البابأغلقالناسدخلفلما،فكمنتفدخلت:وقالللبؤاب.

عنموسىبنيوسفعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)دتوعلىالأقاليد

.(3)موسىبناللهعبيد

اثذىهوأنيسبنالفهعبدوأن،بخيبركانذلكأناخروجهمنويذكر

قتله.

(4)عليهذففعتيكوابنضربهأنيسبنالفهعبدأناخرحديثوفى

رجله.(فوثئت)سقطعتيكابنأنكفهاالزواياتوفى

(1)

(2)

(4)

(5)

به.إصحاقأبىطريقمن(3022)الخارىأخرجه

.(دت)و249/9التاجينظرنجد.لغةعلىالوتدوهو)ود!.:مفى

.4/36،37الدلانلفىالمصنفعندوالحديث

.(3904)الخارى

.!عليهذففعتيكابنأنكلهاالرواياتأوفى:مفىبعده

.4/32،33عبيدلابىالحديثغريبينظرعلإ.أجهز:علإوذفف

.2/340المغربالكسر.يبلغلاوهنالحظمأصاب:وثت
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السيركتاب

الأشر!بنمحعبقتل

الأشرفبنكعبقتل

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،(1)الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8157

حدثنا،المدينىبنعلىحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

أبووأخبرنا)ح(الفهعبدبنجابرسمعت:ديناربنعمروقال،سفيان

وإبراهيمسهلبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبد

دينار،بنعمروعن،سفيانحدثناعمر،أبىابنحدثناقالا:محمدابن

فإظبمالألثرفبنلكعب"من:!ماللهرسولقال:يقولاللهعبدبنجابرلممع

أقتلهأنأتحب:مسلمةبنمحمدلهفقال."؟ورسولهاللهآذىقد

:قال.أقولأنلىفأذن،اللهرسوليالهأنا:قال"نعم".:قال؟القهرسوليا

وقد،بالصدقةأخذناقدالرجلهذاإن:فقالمسلمةبنمحمدفأتاه"قل".

أو:لتملنه-والقهوأيضا:سمعهالماالخبيثفقالمنه.مللناوقدعنانا،

نأنستطيعلاإنا:قالهذا.إلىسيصيرأمركمأنعلمتولقدمنه-لتملن

ئأإلىننظرحتىاتبعناهأنبعدندعهأننكرهوإنا،فعلماننظرحتىنسلمه

ترهنونه!أنعلىنعم:قالتمرا.لتسلمنىجئتكوقد،أمرهيصيرشىء

كم.فأولافى:قال؟العربأجملوأنتنساءنانرهنك:محما:قال.نساءكم

ابنفيسب:قالوربماوسقين؟أوبوسقرهناهمأناأولادناالناسفيعير:قال

:قال؟2ترهنونىشىءفأى:قالوسقين؟أوبوسقرهن:فيقالأحدنا

."يعقوببنمحمد"ثنا:مفىبعده(1)

"ترهنون".:م،الأصلفى(2)
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الأشرفبنكعبقتلالسيركتاب

إلىمحمافرجع،يأتيهأنفواعده.نعم:قال.ال!لاحيعنى.مةاللأنرهنك

معهوجاء،الزضاعةمنكعبأخووهو،نائلةأبومعهوأقبلفأقبل،أصحابه

رأسهفىيدىأدخلتفإذا،رأسهمنمستمكنإنى:فقال،آخرانرجلان

وأتاه،النخلظلفىفقامواأصحابهوأمرليلا،فجاءوه.الزجلفدوبمم

فقال!:الستاعة؟هذهتخرجأين:امرأتهفقالت.الأشرفأبايا:فناداهمحما

واحدثوبفىملتحفاإليهفنزل.نائلةأبووأخىمسلمةبنمحمدهوإنما

ريحك!وأطيبجسمكأحسنمامحما:لهفقال،الطيبريحمنهتنفح

:قالأشقه؟أنلىفتأذن:قال!.العرباعطروهىفلانابنةعندىإن:قال!

:قالأصحابى؟أشفهأن!رأتأذن:قالثتمرأسهفىيدهمحمافأدخل.نعم

حتىرأسهفىأخرىمزةأدخلهاثتمأصحابهفأشتمرأسهفىفأدخلهانعم.

الله.عدؤدوبمم:لأصحابهقالثتمفنصاه)1(،رأسهفىيدهشئكإنهثتم،أمنه

فىالبخارئرواه.(2)فأخبرهلمج!هالقهرسولأتىثئم،فقتلوهعليهفخرجوا

محمد،بنالقهعبدعنمسلمورواه،الفهعبدبنعلىعن"الصحيح"

.(3)عيينةبنسفيانعنكلاهما

ابنبكرأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-ا8158

.4/314عبيدلأبىالحديثغريبوينظر."اعلموالله،بناصيتهمده:"أى:الأصلحاشيةفى(1)

.(08134)فىوتقدم.ا3/195،96الدلائلفىالمصنف(2)

.(1180/191)ومسلم،(0251،0374)البخارى(3)
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فتقتلتقاتلالمرأةبابالسيركتاب

أخبرنا،أويسأبىابنحدثنا،المغيرةبناللهعبدبنالقاسمحدثنا،عتاب

:قالالقصةهذهفىعقبةبنموسىعمهعن،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيل

يتخلصونيزالوافلم.اللهوعدواقتلوك!:وقالسلامةبنسفكان)1(فعانقه

مصرانه،منهاخرجبالسيفطعتةبطنهفىأحدهمطعنهحتىبأسيافهمإليه

وسلكانإليهيتخلصونمابعضفىوكانوا،بأسيافهمفضربوهإليهوخلصوا

خرجواثم،يشعرونولارجلهفىأووجههفىبشربنعبادأصابوامعانقه

82/9فرجعوا،صاحبهمفقدوابعاثبجرفكانواإذاحتى/سراعا،يشتدون

ليلتهم.منأهلهمبهأتواحتىفاحتمدوه،الجرفوراءمنفوجدوهأدراجهم

وأصيب:قالمسلمةبنمحمدعنالقصةهذهإسحاقابنوذكر

أسيافنا)2(.بعضأصابه،ورجلهرأسهفىفجرحمعاذبنأوسبنالحارث

.3عروهعنالأسودأبىعنلهيعةابنذكرهوبمعناه

فتقتلتقاتلىالمرأةباب

بما:استدلالا

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ5981

سعد،واسمه...ناثلةأبووهو،اللاموإسكانالسينبكسرسلكان:"قلت:الحاشيةفىكتب(1)

.13/5الإصابةوينظر."أعلموالله،كنيتهناثلةوأبو،لقبسلكان:ويقال

.030-297صإسحاقابنسيرة(2)

به.لهيعةابنطريقمن(2025)2/70الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(3386)الطبرانىاخرجه(3)

حسن.وحديثه،لهيعةابنوفيه:196/6المجمعفىالهيثمىوقال
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فتقتلتقاتلالمرأةبابالسيركتاب

صيفى،بنالمرقعبنعمرحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثناداود،أبو

،غزوةفىعبناللهرسولمعكنا:قالربيعبن(1)!صابرجذهعن،أبىحذثيى

اجتمععلام"انظز:فقالرجلافبعثشىءعلىمجتمعينالناسفرأى

:قال."لتقاتلهذهكانت"ما:فقال.قتيلامرأةعلى:فقالفجاءهؤلاء؟".

امرأةتقتلنلالخاللإ:"قل:فقالرجلا!جعثالوليد،بنخالدالمقدمةوعلى

.(2)"افيسعولا

إسماعيل،بنموسىعن"المراسيل"فىداودبوأروىوفيما-ا0681

بالطائفلةمقتوامرأةرأىلمجدالنبئان،عكرمةعن،أثوبعن،وهيبعن

منرجلقال."؟المقتولةالمرأةهذهصاحبمنالنساء؟قتلعنأنه"ألم:فقال

بهافأمر.فتقتلنىتصرعنىأنفأرادتأردفتها،القهرسولياأنا:القوم

.توارىأنعينالقهرسول

بنسعيدوعن،وهيبعن،إسماعيلبنموسىوعن-ا8161

حاصرلما:قالعكرمةعن،أتوبعنكلاهمازيل!ابنحفادعن،منصور

دونكمها:فقالتقبلهافكشفتامرأةأشرفتالطائفأهللمجؤالقهرسول

ولم.رياح:بعضهموقال:البخارىقالكالمثبتحاشيةوفى،المثاةبالاء"رياح":الأصلفى(1)

للدارتطنىوالمختلفوالمؤتمف،3/151والعديلوالجرح،3/431الكبيرالاريخينظر.يثبت

.9/41الكمالوتهذب،4/11والإكمال،168/3

فىوسياتىبه.مرقعبنعمرطريقمن،(8625)الكبرىنىالشانىوأخرجه.(2669)داودأبو(2)

صحيح.حسن:(2324)داودابىصحيحفىالألبانىوقال.(18208)
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وهيب:حديثوفىمنها.ذلكأخطأفماالمسلمينمنرجلفرماهافارموا.

.توارىلمجأناللهرسولبهافأمرقتلوها،أنأخطأهافما

الفسوىالحسينأبوأخبرنامحمد،بنمحمدبكرأبوبهماأخبرنا

.(1)الحديثينفذكرداود.أبوحدثنا،اللؤلؤىعلىأبوحدثنا،الداودى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-أ8162

،إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجتارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

ما:قالتأنهاا!رعائشةعن،عروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدحدثنى

لعندىإنهاوالله،واحدامرأةإلاقريظةبيىمنامرأةعج!اللهرسولقتل

هتفإذ،بالسوقرجالهمليقتلكج!الفهرسولوإن،(2)لبطنظهراتضحك

فقالت:لك؟ما،ويلك:فقلت.والفهأنا:فقالت؟فلانةأين:باسمهاهاتف

عنقها،فضربتبهافانطلق.أحدثتهلحدث:قالت؟ولم:قلتوالفه؟أقتل

.(3)تقتلأنهاعرفتوقدضحكهاوكثرةنفسهاطيبةمنهاعجباأثسىفما

عنعنهالبغدادىالزحمنعبدأبىروايةفىاللهرحمهالشافعئذكر

فقتلته،رحاعليهدلت؟مسلمةبنمحمودعلىدئتكانتأنهاأصحابه

بقومهاولحقتوارتدتأسلمتتكونأنيحتملوقد:قال.بذلكفقتلت

.(333،433)سيللمراا(1)

338/1والذخائرالبصائروشمالا.يميايلتفتأى.لبطنظهزايضحكفلانجاء:يقال(2)

(2671)داودوابو،(26364)أحمدوأخرجه.3/35والحاكم،(1054)المعرفةفىالمصنف(3)

.(2325)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهإسحاقابنطريقمن
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الخبر:يصحولم:اللهرحمهالشافعئقال.ذلكغيرويحتمل،لذلكفقتلها

بنىيوميقتلولمبخيبرقتلمسلمةبنمحمودإن:قيلوقد.قتلهامعنىلأى

:الذىالحديث(2)بمتنواحتج.(1)قريظة

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8163

اللهعبدحدثنى،إسحاقابنعن،يونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا

اليهودىمرحبخرج:قالالفهعبدبنجابرعن،حارثةبنىأحدسهلابن

فقاليبارز؟من:ويقوليرتجز،وهوسلاحهجمعقدخيبرحصنمن

الله،رسوليالهأنا:مسلمةبنمحمدفقاللهذا؟"."من:جم!الفهرسول

.(4)الحديثوذكر.بالأمسأخىقتلوا؟الثائرالموتور)3(والفهأنا

ما:المرأةهذهقصتسةفىعندناوالمنقول:اللهرحمهالشيخقال

بن(مخلد)علىأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8164

عنحميد،بنمحمدحذثهمفيماجرير،بنمحمدحدثنا،الذقاقجعفر

سعد،بنمحمدعنمحمد،بنوالحارث.إسحاقبنمحمدعن،سلمة

عليهدئتالخزرجئثعلبةبنسويدبنخلأدإن:قالواأنهم،الواقدىعن

.(5401)عقبوالمعرفة،(3617،3618)الصغرىفىالمصنف(1)

"بمض،.:مفى(2)

.5/148الهايةبالثأر.الطالب-الجنايةأىالوتر-صاحب:المرتور(3)

،2/332هثامابنسيرةفىكما!!حاق-وابن.3/436والحاكم،4/215الدلائلفىالمصنف(4)

51رو:6/015المجمعفىالهيثمىوتال.(1861)يعلىوأبو،(51341)أحمدطريقهومن-333

.ثقاتأحمدورجال،يعلىوأبوأحمد

.13/176بغدادتاريخوينظر"محمد".:مفى(5)
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!مالفهرسولأنفذكر،رأسهفشدخت)1(رحا-قريظةبنىمنامرأة-فلانة

سويدبنخلأدوكان،ذكرفيما!ج!الفهرسولفقتلهالثهيدين".أجر"د:قال

إسحادتىابنقولمنوهذا.(2)قريظةوبنىوالخندقوأحدابدراشهدقد

منقطع.والواقدئ

المنازلوحرنالشجرقطع/باب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8165

الفوارسأبىابنصادقوأبوالمقوئحامدأبىابنمحمدوأبوالقاضى

اللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالعطار

أبووأخبرنا)ح(سعدبنالليثأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدابن

بنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبد

أبووأخبرنا)ح(يونسبنوأحمديحيىبنيحيىحدثنا،يحيىبنمحمد

بنقتيبةحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلى

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(سعيد

أخبرنا.:يحيىبنيحيىقال.رمحبنمحمدحدثنامحمد،بنتميم

حرقلمجيواللهرسولأن،رنحكينعمرابنعن،نافععن،الليثحدثنا:وقالوا

منقطغتو!ما:وجلعراللهفأنزل،البويرةوهى،وقطعالنضيربنىنخل

.2/246الأنوارمثارقينظروفضخت.كسرت:شدخت(1)

هئامابنسيرةفىكما-إسحاقوابن،529/2الواقدىومغازى،3/530سعدابنطبقات(2)

2/254.
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الحشر:5(.أالفشقين!)1(وليخزىاللهفبإذنأصحوصلهافىقايمةترتحتموهاأؤلينؤ

يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،قتيبةعن""الصحيحفىالبخارئرواه

(2)،صوص
رمح.وابنو!تيبة

سليمانالقاسمأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا8166

حدثناقالا:القاضىويوسفالمثنىبنمعاذحدثناالطبراك!،أحمدابن

ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،سفيانحدثنا،(3كثيربنمحمد3

فىالبخارىرواه.(4)وحرقالنضيربنىنخلقطععمتالنبئأنرجمهما،عمر

.(كثير)بنمحمدعن""الصحيح

يعقوببنمحمدأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا8167

حدثنا،السرىبنهنادحدثنا،إبراهيمبنإسحاقبنمحمدأخبرنا،الحافظ

نأز!يهنما،عمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،المباركبنالفهعبد

ثابت:بنح!انيقولولها،وحرقالنضيربنىنخلقطعت!غالفهرسول

مستطيربالبويرةحريق2لؤبنىسراةعلىوهان

الترمذىوأخر!.(2615)داودوأبو،357/3والدلائل،(3624)الصغرىفىالمصنف(1)

ماجهوابنبه.سعيدبنقتيبةعن(8608،11573)الكبرىفىوالنسائى،(1552،3302)

به.ليثطريقمن(6054،6251)وأحمدبه.رمحبنمحمدعن(2844)

.(1746/29)ومسلم،(4884)البخارى(2)

كثير".،ابن:الأصلحاشيةفى(3-3)

من(0811)الصثكلشرحفىوالطحاوى،(4532)وأحمد،(33696)شيبةأبىابنأخرجه(4)

به.الثورىسفيانطريق

.(1203)البخارى(5)
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علئقآبمةترتححموهاأوئينةفنقطغتو)ما:الايةهذهنزلتهذاوفى

.(2)السرىبنهنادعن""الصحيحفىمسلمرواهأصحوصلها!)1(.

الحسنأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-ا8168

أبىبنعمروحدثنا،مريمأبىبنالفهعبدحدثنا،المصرئمحمدبنعلئ

نافع،عن،إبراهيمبنإسماعيلعن،الصائغنافعبنالفهعبدأخبرنا،سلمة

وقطعالنضيربنىنخلبعضحزقع!ج!الفهرسول!أنزعيهنما،عمرابنعن

شعر:ذلكفىوقيلبعضا،

مستطيربالبويرةحريق2لؤبنىسراةعلىوهان

تفورحاميةالقوموقدرفيهاشىءلاقدركمتركتم

بنمحمدالحسينأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8169

بنرجاءالمنذرأبوحدثنى،إسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،يعقوب

عن،نافععن،أسماءبنجويريةأخبرناحماد،بنيحيىحدثناالجارود،

:حسانيقولولها:قالالنضير.بنىنخلحزقلمجمالنبئأن،وعهطعمرابن

مستطيربالبويرةحريق2لؤبنىسراةعلى(3)ناه

:الحارثابنسفيانأبوفأجابه:قال!

السعيرنواحيهافىوحزقصنيعمنذلكاللهأدام

به.المباركابنطريقمن(0660)عوانةابوو،(2642)منصوربنسعيدأخرجه(1)

.(1746/30)مسلم(2)

"وهان".:موفى"كذا"،:الاصلفىفوقهكتب(3)
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تضير)2(أرضئناأىوتعلم(1)؟زنبمنهاأ4يناستعلم

عنحبانعننصربنإسحاقعن"الصحيح"فىالبخارىرواه

(3)ري

جويريه.

الفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ8170

الطيالسئ،داودأبوحدثنا،حبيببنيون!حدثناالأصبهاض!،جعفرابن

أسامةعنالزلابير،بنعروةعن،الرهرئعن،الأخضرأبىبنصالححدثنا

.(4)وأحرقصباحاأبنىعلىأغيرأنكحوالنبئأمرض!:قال

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا/-أ8171

أباسمعت:قالالغرئعمبروبنالفهعبدحدثنا،ال!جستاخ!داودأبوحدثنا

.()فلسطينيبنىهى،أعلمنحن:قالأبنى.:لهقيلمسهر

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8172

خالد،بنعمروبنمحمدعلاثةأبوحدثنا،البغدادئالفهعبدبنمحمد

.2/01الأنوارمارقعنها.وتنزهببعدأى:بنزه(1)

،(1942)والطيهالسى.بهحمادبنيحصطريقمن(0111)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.أسماءبنجريريةطريقمن(3781)الةشرحفىوالبغوى

.(0324)الخارى(3)

داودوابو،(21824)أحمدوأخرجه.(659)والطيهالسى،(3625)الصغرىفىالمصنف(4)

أبىضعيففىالالبانىوضعفه.بهالأخضرابىبنصالحطريقمن(2843)ماجهوابن،(2616)

.(625)داود

.(563)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2617)داودابو(5)
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فنزل:قالالزبيربنعروةعن،الأسودأبىعن،لهيعةابنحدثنا،أبىحدثنا

ليلة،عشرةبضمعفحاصرهم،الطائفحصنعندبالأكمة)1(لمجماللهرسول

فىالقتلىوكثرت،الطائفحصنفىوهموالحجارةبالنبلثقيفوقاتلته

ليغيظوهمثقيفكروممنشيئاالمسلمونوقطع،ثقيفوفىالمسلمين

نأثقيفحاصرواحينالمسلمينغ!يهماللهرسولوأمر:عروةقال.بذلك

فأتاه،كرومهممنحبلات)2(أولخلاتخمسالمسلمينمنرجلكليقطع

ثمارها.تؤكللم(3)4عفاإنها،اللهرسوليا:فقالرضرىلمالخطاببنعمر

فالأؤل)4(.الأولثمرتهأكلتمايقطعواأنفأمرهم

بنمحمدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-أ8173

أبىابنحدثنا،المغيرةبناللهعبدبنالقاسمحدثنا،عتاببناللهعبد

غزوةفىعقبةبنموسىحذثنى،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلحدثنا،أويس

عشرةبضمعالطائفحصنعندبالأكمة!سؤاللهرسولونزل:قالالطائف

فقالت،بهاليغيظوهمأعنابهممنطائفةوقطعوا:قال.فذكره.يقاتلهمليلة

فىالمسلمونواستأذنه:قاللكم.أولنافإنها،الأموالتفسدوالا:ثقيف

اجتمعماهوأو.حولهمماارتفاكااشديكونالذىالموضعأو.الجبلدونماوهو،التل:الأكمة(1)

.(مك1)223/31التاجينظرواحد.مكانفىالحجارةمن

الحديثغريبينظر.العنبشجرمنالأصل؟سكنتوربما،والباءالحاءبفتححبلةجمع:حبلات(2)

.613/1قتيبةلابن

.3/4الفائقمعاهد.ولالمسلمليسماالعفاء؟(3)

.5/157،158الدلائلفىالمصنف(4)
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الحصن،مناهضة

.(1)"الآن

المنازلوحرقالشجرقطعباب

فيهلناأذنوما،نفتحهأنأرى"ما:جم!الفهرسولفقال

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8174

وأمنجنيقاالطائفأهلعلىجم!القهرسولنصب:الشافعئقال:قالالربيع

(2)ريص
.عزاده

بنأحمدأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-ا8175

بنالفهعبدحدثنا،أسمعوأنامحمدبنالملكعبدعلىقرئ:قالسلمان

عن،أسلمبنزيدعن،سعدبنهشامحدثناحافظا-وكانبصرئعمرو-

عليهمونصبالطائفأهلحاصرجم!الفهرسولأن،عبيدةأبىعن،أبيه

الحديث.هذاعليهينكروكان:قلابةأبوقاليوما.عشرسبعةالمنجنيق

إنماأنهويحتمل،إسنادهوصلعل!!وكانوكاف:الفهرحمهالشيخقال

بالمجانيق.يومئذرميهمأنكر

أبىعنصالحأبىعن""المراسيلفىداودأبوروىفقد-ا8176

حاصرهم:قالكثيبرأبىابنهويحيىعنالأوزاعىعنالفزارئإسحاق

:وقالذلكفأنكربالمجانيق؟رماهمائهفبلغك:قلتشهرا.لمجتالفهرسول

.(3)اذهنعرفما

.157/5الدلائلفىالمصنف(1)

.(در)ع8/371التاجينظرشيهه.المنجمنيهقمنأصغرشىء:العزادة(2)

.243/4الأموفى،(0854)المعرفةفىالمصنفعندوالأئر

.(336)المراسيل(3)
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بلغه:أنهيخرهوزعم.يبلغهلمإنه:يحيىقالكذا:اللهرحمهالشيخظل

يحيىعنبشاربنمحمدعن""المراسيلفىداودأبوروى-أ8177

علىالمجانيقنصسب!مالنبئأنمكحول!،عنثورعنسفيانعنسعيدابن

.(1)الطائفأهل

القديم.فىالشتافعئذكرهوقد

أبوأخبرنامحمد،بنمحمدبكرأبو(2يحىوبحديث2)بهذاأخبرنا

فذكرهما.داود.أبوحدثنا،اللؤلؤىعلىأبوحدثنا،الفسوىالحسين

أشارائذىأنوزعم،مكحولذكرهكماشيوخهعنالواقدىذكرهوقد

الفارسئ)3(.سلمانبه

عنعلىبنموسىعنالمباركابنحديثالقديمفىالشافعئوذكر

.(4)الإسكندريةأهلعلىالمنجنيقنصبالعاصبنعمروأن،أبيه

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ8178

أخبرنا،المباركابنحدثنا،الزبيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا

قيساريةفتحفىحبيبأبىبنويزيديزيدبنالحارثحذثنى،لهيعةابن

بنعمرزمنفىوذلكمنجنيقا،بستينيومكل(يرمونها)فكانواقال!:

.(533)سيللمراا(1)

"الحديث!.:مفى(2-2)

.927/3الراقدىمغازى(3)

.(5408)المعرفةفىالمصنف(4)

"فىإ.:مفىبعده(5)
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85/9

المنازلوحرقالشجرقطعبابالسيركتاب

عمرو.بنالقهوعبدمعاويةيدىعلىالفهفتح(1)ىتحر!بهالخطاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8179

ربيعةأبوحدثنا،العلاءبنهلالحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الحنفى،صالحأبىعن،سعيدبنهارونعن،عوانةأبوحدثنا،العامرئ

.(2)ردبآبارماءأغؤرأن!القهرسولأمرمح!:قال!لعلىعن

.(3)هارونعنعميربنخالدبنيوسفرواهوكذلك

ص(6)لم(5)ملير .ء(4)وو
.ضعيفان/عو!بندهدربيعهوابوويوس!

بنيحيىعنحمادعنعبيدبنمحمدعن"المراسيل"فىداودأبووروى

نأنرى:المنذرابنالحبابفقالبدر،يوملمجرالنبئاستشار:قالسعيد

.(7)عليهالقومفنلقىواحدماءغيركلهاالمياهتغور

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8185

،إسحاقابنعن،يونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

(4

(7

م:)حينا.(فى

.(922)عفحاتمأبىابنوذكره.بهسعيدبنهارونطريقمن4/367الحليةفىنيمأبوأخرجه(

.(922)عقبحاتمأبىابنوذكره.بهخالدبنيوصفطريقمن4/367الحليةفىنيمأبوأخرجه(

.(60)عقبعلبهالكلامتقدم(

"محمد،.:مفى(

،3/404الكبيرالاريخ:فىعليهالكلامينظرزيد.اسمه:يقال،ربيعةأبوعوفبنفهدهو(

.3/11الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاه،9/13حبانابنوثقات،3/057والتحديلوالجرح

.(813)لمراسيلا(
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...والتحريقالقطععنالكفاختارمنبابالسيركتاب

أبوكان:قالالصديقبكرأبىبنالرحمنعبدبنالفهعبدبنطلحةحدثنى

الحديثفذكردارا.غشيتمإذا:الرذةفىيبعثهمكانحينأمراءهيأمربكر

،والجراحالقتلفىوأنهكوا،وحرقوا،واقتلوا،غارةفشنوها:قالأنإلى

.(1)!يجملنبيكملموتوهنبكميرىلا

الأغلبكانإذاوالتحريقالقطععنالحفاختارمنباب

عهددارأوإسلامدارستصيرأنها

أخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ8181

أخبرنابها،الهروىالكرابيسئخميرويهبناللهعبدبنمحمدالفضلأبو

عن،المباركبناللهعبدحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمد

لماز!جنهبكرأباأن،المسيببنسعيدعن،شهابابنعنيزيد،بنيونس

ابنوشرحبيلالعاصبنوعمروسفيانأبىبنيزيد؟الشامنحوالجنودبعث

ثنيةبلغحتىيوذعهمجنودهأمراءمعبكرأبومشىركبوالما:قال.حسنة

إنى:فقال؟ركبانونحنأتمشى،الفهرسولخليفةيافقالوا:،الوداع

أوصيكم:فقاليوصيهمجعلثمالفه.سبيلفىهذهخطاىأحتسب

دينه،ناصرالفهفإن،بالفهكفرمنفقاتلواالفهسبيلفىاغزوا،اللهبتقوى

ماتعصواولا،الأرضفىتفسدواولاتجبنوا،ولا،تغدرواولا،تغلواولا

ئلاثإلىفادعوهماللهشاءإنالمشركينمنالعدؤلقيتمفإذا،تؤمرون

،الاسلامإلىادعوهم؟عنهموكفوامنهمفاقبلواأجابوكهمفإن،خصال

.(16817)فىتقدم(1)
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...والتحريقالقطععنالكفاختارمنبابالسيركتاب

دارهممنالتحولإلىادعوهمثئم،عنهموكقوامنهمفاقبلواأجابوكهمفإن

للمهاجرينمامثللهمأنفأخبروهمفعلواهمفإن،المهاجريندارإلى

علىدارهمواختارواالإسلامفىدخلواهموإن،المهاجرينعلىماوعليهم

اللهحكمعليهميجرىالمسلمينكأعرابأنهمفأخبروهم،المهاجريندار

يجاهدواحتى2شىوالغنائمالفىءفىلهموليس،المؤمنينعلىفرضاتذى

فإن،الجزيةإلىفادعوهمالإسلامفىيدخلواأنأبواهمفإن،المسلمينمع

عليهمباللهفاستعينواأبواهموإن،عنهموكفوامنهمفاقبلوافعلواهم

ولابهيمةتعقرواولا،تحرقنهاولانحلا)1(تغرقنولا،القهشاءإنفقاتلوهم

النساء،ولاالشيوخولاالولدانتقتلواولا،بيعةتهدمواولا،تثمرشجرة

أنفسهمحبسواومافدعوهمالضوامعفىأنفسهمحبسواأقواماوستجدون

فإذاأفحاصا)3(،رءوسهم(2)أوساطفىالشيطاناتخذاخرينوستجدون،له

.(4)هفلاشاءإنأعناقهمفاضربواأولئكوجدتم

أبوحدثناقالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا

:يقولحنبلبنأحمدبنالقهعبدسمعت:قاليعقوببنمحمدالعباس

المهملة.بالحاء:3/17الموطاثرحفىالزرقانىقال)نخلا".:مفى(1)

.م:فىلي!(2)

حفرةأىمفحصاأوأفحوصةلنفهالخذالترابفىوجناحيهابرجليهاالدجاجةفحصت:يقال(3)

،3/154الهنهايةينظر.لهمفاحصفجعلهارءوصهماصتوطنالشيهطانانالحديثومعىفيها.تبيض

.(صخ)ف7/63واللسان،164

المشكلشرحفىالطحاوىوبه.المصنفطريقمن76/2،77تاريخهفىعاكرابناخرجه(4)

مختصرا.بهيزيدبنيون!طريقمن(6135)عقب
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فيؤكليذبحبانإلاروحلهماقتلتحريمبابالسيركتاب

أهلكلامهذاشىب!.هذامنأظنما،منكرحديثهذا:يقولأبىسمعت

عنيونسمنعندهكأنه،الرهرئحديثمنيونسعلىأبىأنكره،الشام

الزهرى)1(.غير

الشافعئقال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثناسعيد،أبوأخبرنا

86/9مثمراشجرايقطعوا/أنعنيكفوابأنر!نهبكرأبىأمرولعل:الفهرحمه

فلما،المسلمينعلىتفتحالشامبلادأنيخبرجمسيهالنبئسمعلأنههوإنما

رآهلأنهلا،للمسلميننظراالتركاختارويتركيقطعأنلهمباحاكان

.(2)والطائفوخيبربالنضيرتحريقهم!مجالنبىمعحضرقدلأنهمحزما؟

فيؤكليذبحبانإلاروخلهماقتلتحريمباب

محمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ8182

عيينة،ابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوبابن

بناللهعبدعنعامر،بناللهعبدمولىصهيبعندينار،بنعمروعن

يخرفوقهافما!فوراقتل"من:قالجميعاللهرسولأن،ر!نحيبنالعاصبنعمرو

تذبحها"أن:قالحقها؟وما،اللهرسوليا:قيل."قتلهعنالفهسألهحقها

.(3)"اهبفترمىرأسهاتقطعولافتاكلها،

.(47571،4758احمدللإمامالرجالومعرفةالعلل(11

.7/356والأم،(5406)المحرفةفىالمصنف(2)

(44571الشالىوأخرجه.4/244،259،7/355والافعى،(0154)المحرفةفىالمصنف(3)

:7/4361الذهبىوقال.بهديناربنعمروطريقمن(1655)وأحمد.بهعيينةبنسفيانطريقمن

.(191611فىوسياتىجيد.إسنادوهذا،وثقوقدجهالةفيه،بمكةحذاءكانصهيب
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فيؤكليذبحبانالاروحلهماقتلتحريمبابالسيركتاب

المصبورة)1(.عنجمتالقهرسولونهى:القهرحمهالشافعئقال

بنمحمدالنضرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8183

حدثنا،الوليدأبوأخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمد

ص(2)وو
فراى،أتوببنالحكمعلىأنسمعدخلت:قالزيدبنهثامعن،شعبه

نأجمج!راللهرسولنهى:أنسفقال،يرمونهادجاجةنصبواقدفتياناأوغلمانا

مسلموأخرجه،الوليدأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)البهائمتصبر

(4)ريوص-
شعبه.عناخروجهمن

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-أ8184

اللهعبدحدثنا،الشرقىبنالحسنبنمحمدبنالقهعبدأخبرنا،الفهرحمه

جابرعنالربير،أبىعن،جريجابنعن،سعيدبنيحىحدثنا،هاشمابن

فىمسلمرواه.(صبرا)البهائممن2شىيقتلانجمتاللهرسولنهى:قال

.(6)يحيىعنحاتمبنمحمدعن"الصحيح"

.2/233،4/244،7/355والأم،(0541،5743)المعرفةفىالمصنف(1)

.2/38الأنوارمارقينظرللرمى.المنصربة:البهاثممنوالمصبورة

"صعيدا.:مفى(2)

وابن،(4451)والنساثى،(12161)وأحمدبه.الوليدأبىطريقمن(2816)داودأبوأخرجه(3)

.(19508)فىوسياتىبه.شعبةطريقمن(3186)ماجه

.(6591/58)مسلمو،(1355)البخارى(4)

بنيحىطريقمن(42341)أحمدوأخرجه.(1154)والمعرفة،(3612)الصغرىفىالمصنف(5)

.(19511)فىوصيأتىبه.جريجابنطريقمن(3188)ماجهوابنبه.صعيد

.(1959/60)مسلم(6)
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فيوكليذبحبانإلاروحلهماقتلتحريمبابالسيركتاب

المهرجانى،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-ا8185

إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

بكرأباأن،سعيدبنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،البوشنجئ

ولا:قالأنإلىوصيتهفىالحديثفذكر.الشامإلىجيوشابعثالصديق

لمأكلة)1(.إلابعيراولاشاةتعقرن

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-ا8186

،المباركبناللهعبدحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا

إلىسفيان!!بأبنيزيدبعثبكرأباأن،الجونىعمرانأبىعن،معمرعن

إلابقراولابعيراتذبحواولا:قالأنإلىالحديثفذكر.معهفمشى،الشام

لمأكل)2(.

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8187

قال:الشافعىقال:قالالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

غنمبنالرحمنعبدعن،نسىبنعبادةعنأشياخنابعضحدثنا:يوسفأبو

فيستفحلونها)4(خيلنامن(3)رسحمايأخذونالرومإن:جبلبنلمعاذقيلأنه

ومن،2/447الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-و8/3)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(1)

سعيدبنيحىطريقمن(33667)شيبةابىابنوأخرجه.2/77دمشقتاريخفىعساكرابنطريقه

.(18199)فىوشاتىبه.

.(18203)فىوشأتىبه.معمرطريقمن(9378)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(رس)ح13/11التاج.وتعبوكلالسيرمنأعيا:البجرحسر(3)

.(لح)ف11/516اللسانينظرواشتد.قوى:الشىءواستفحل"فيستعجلونها".:مفى(4)
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9/78

فيؤكليذبحبانإلاروحلهماقتلتحريمبابالسيركتاب

يتنقصواأنبأهلليسوا،لا:فقالخيلنا؟منحسرماأفنعقر،عليهاويقاتلون

ذفتكم)1(.أهلأورقيقكمغداهمإنما،منكم

وقد:اللهرحمهالشافعئقال:اخرموضعفىروايتهفىسعيدأبوزاد

بنعمروعن.(2)اذسجيعقرألاابنهأوصىالهالباهلىأمامةأبىعنبلغنا

نأقبيصةوعن.(3)قامتهىإذاالذاثةعقرعننهىائهالفهرحمهالعزيزعبد

بنهشامسمعمنأخبرنا.عقرهعنونهىفتركهالزومبأرضعليهقامفرسه

عننهىلمج!النبئإن:وقالفنهاهعنهاسألهالهمكحولعنيروىالغاز

.(4)المثلة

القاسمأبوحدثنا،جناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا/-ا8188

الحسينبنإبراهيمحدثناالهمذاك!،الأسدئالحسنبنالزحمنعبد

معأمشىكنت:قالالمنهالحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الكسائئ

عرالفهرسولسمعت:ر!نح!طعمربناللهعبدقال:فقالجبيربنسعيد

.()"بالحيوانمثلمنالفه"لعن:يقول

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8189

.7/356والافعى،(5407)المعرفةفىالمصنف(1)

"حسرا".:مفى(2)

.(مو)ق12/496اللسانينظر.والتعبالإعياءمنووقوفه،الوقوفبممنىهناالقيام(3)

.259/4والافعى،(5412)عقبالمعرفةفىالمصنف(4)

.(18111)فىوتقدمبه.ادمعن1/206الكيرالتاريخنىالبخارىأخرجه(5)
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فيؤكليذبحبانإلاروحلهماقتلتحريمبابالسيركتاب

حدثنا،عتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

أبىبنيزيدعن،اللخمئسعيدبنعمرحدثنا،حميدبنخالدحدثنا،بقية

:قال!اللهرسولىأن،لمجمالنبىصاحبالسماعىرهمأبىعن،حبيب

غالتقومن،أجرهربعذهبنحلأ)1(حزقومن،أجرهربعذهببهيمةعقر"من

الاسنادمذافى.(2)"هلكأجرهذهبإمامهعصىومن،أجرهربعذهبشريكه

كفاية.الأولىوفى،ضعف

:الذىالحديثفأفا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8190

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

حدثنى:قالىأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثنى،إسحاق

إلىأنظرلكأنىوالله:قالىعوفبنمرةبنىأحدوكان،أرضعنىالذىأبى

تقدمثم،فعقرهاشقراءلهفرسعناقتحمحينمؤتةيومطالبأبىبنجعفر

.(3)لتقحتىفقاتل

الربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنافقد

عندعقرطالبأبىبنجعفرأنروىفقد:قائلقالىفإن:الشئافعئقالى:قالى

"نخلاإ.:الأصلحاشيةفى(1)

فىوالطبرانىرهم-أبىقولمنفقطالأولبجزئه-2/992الحديثغريبفىالحربىأخرجه(2)

به.بقيةطريقمن(1115)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(1321)الثاميينمسند

شيبةأبىابنطريقهومن،208صسيرتهفىإسحاقوابن،363/4الدلائلفىالمصنف(3)

.(2243)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنه.(2573)داودوأبو،(19641،34235)
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القتالحالفىيقاتلهمندابةعقرفىالرخصةبابالسيركتاب

عندمشهوراأعلمهولا،الانفرادعنديثبتوجهمنذلكأحفظفلا.الحرب

بالمغازى)1(.العلمأهلعواتم

داودأبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبووأخبرنا

عنكثيرنهعفيهجاءوقد،القوئبذلكليسالحديثهذاال!جستاك!:

.(2)!صاللهرسولأصحاب

صخوإن،إسحاقابنبهينفردماشوقونا!اظ:اللهرحمهالشيخقمال

أعلم.والله،النهىيبلغهلمجعفرافلعل

القتالحال(3)ىفيقاتلهمندابةعقرفىالرخصةباب

الزبيمأخبرنا،الأصتمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

ابنسفيانبأبىالراهببنحنظلةعقرقد:القهرحمهالشافعئقال:قال

صدرهعلىفجلسعنها،فسقط،بهفرسهفاكتسعت)4(أحد،يومحرب

سفيانأباواستنقذفقتله،سبعكالهيعدوإليهفرجعشعوبابنفراه،ليذبحه

ذلك:بعدمنسفيانأبوفقال:قال.تحتهمن

شعوبلابنالنعماءأحملولمرجيلةكميتنجتنىشئتفلو

لغروبدنتحتىغدوةلدىمنهمالكلبمزجرمهرىزالوما

.4/952لأما(1)

.(5732)عقبوددابوأ(2)

.م:فىليى(3)

.2/290الجوزىلابنالحديثغريبينظرمؤخرها.ناحيةمنسقطت:اكتسعت(4)
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القتالحالفىيقاتلهمندابةعقرفىالرخصةبابالسيركتاب

صليببزكنعنىوأدفعهمغالبيالوأدعوا(طزاأقاتلهم)ا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8191

،إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

كانوما،سفيانأبىمعحنظلةقضةفذكرأحد.قصةفىوغيرهالزهرىعن

88/9ثم،العقريذكر/لمأنهإلا،حنظلةوقتلهسفيانأباشعوبابنمعونةمن

ابنقال،عليهنوزاد،الشافعئذكرهنمضابنحوسفيانأبىأبياتذكر

.قالكذاالأسود.بنشذاد:شعوبابنواسم:إسحاق

فرسه:عقرهالقصةهذهفىالواقدئذكروقد

أحمدبنمحمدحدثنا،الحافظعبدالفهأبوأخبرنا-أ8192

حدثنا،الفرجبنالحسينحدثنا،الجهمبنالحسنحدثناالأصبهاك!،

حنظلةوأخذ:قالواحنظلةقصةفذكرواشيوخهعن،الواقدئعمربنمحمد

،الصفوفيسوىوهوبأحدجمحمالفهبرسولفلحق،سلاحهعامرأبىابن

فضرب،حربابنسفيانلأبىحنظلةاعترضالمشركونانكشففلما

فجعل،الأرضإلىسفيانأبوويقع،الفرسفاكتسعت،فرسهعرقوب

ذبحهيريدوحنظلةحرب.ابنسفيانأبوأنا،قريشمعشريا:يصيح

الأسودعاينهحتىالهزيمةفىإليهيلتفتونلارجالاالضوتفأسمع،بالسيف

دا.ادعوهم"أقاتلهم:الأصلحاشيةفى(1)

دمقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.4/452الأموفى،(4154)المعرفةفىالمصنفعندوالأثر

به.المصنفطريقمن23/442
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القتالحالفىيقاتلهمندابةعقرفىالرخصةبابالسيركتاب

.(1)سفيانأبووهربفأنفذهبالزمححنظلةعلىفحمل،شعوبابن

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا8193

عامرأبوأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

أبيه.عن،سلمةبنإياسعن،اليمامئعماربنعكرمةحدثنا،العقدئ

فبعث:قال،المدينةإلىورجوعهمالحديبيةفىالحديثفذكر

معهوخرجت:قاللمجح!.اللهرسولغلامرباحمعظهرالمجؤاللهرسول

قدعيينةبنالزحمنعبدإذاأصبحنافلفاالطهر،معأنذيه)2(طلحةبفرس

،رباحيا:فقلت،راعيهوقتلأجمعفاستاقه،جمي!اللهرسولظهرعلىأغار

نألمجواللهرسولوأخبر،اللهعبيدبنطلحةفأبلغهالفرسهذاخذ

المدينةفاستقبلتثنتةعلىقمتثئم:قال.سرحهعلىأغارواقدالمشركين

أرميهمالقومآثارفىخرجتثتم:قالصباحاه.يا:أصواتثلاثةفناديت

وأرتجز:بالنبل

(3)الرضعيومواليومالأكوعابنأنا

.273/1الواقدىمغازى(1)

قتيبة،ابنقالهوكذا،الحذاءابنعنبعضهمبالباءرواهكذا:عياضالقاضوقال)أبديه،.:مفى(2)

سائرهم:ورواه،أبديتهفقدآظهرتهضىءوكلالكلأ،موضعإلىوأبرزهالبدوإلىأخرجه:أى

تردثمساعةالرعىإلىتردثمقليلافتبقىالماءالماشيةتوردأنوهو،مددةوالدالبالنون.إ"أنديه

.13/4عبيدلأبىالحديثغريبوينظر،1/81الأنوارمثارقالماء.إلى

يحلبولاإبلهأخلافمناللبنيرضعكانإذا:راضعلنيم:يقال،اللئامهلاكيوم:الرضعيرم(3)

وأفانجبتهكريمةأرضعتهمنيعرفاليوم:معناه:وقيل.اللبنمنهيخطلبالحلبصوتيسمعلئلا

.293/1الأنرارمثارق.صغرهمنالحربأرضعتههمنيظهراليوم:معناه:وقيل،فهجنتهلنيمة
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القتالحالفىيقاتلهمندابةعقرفىالرخصةبابالسيركتاب

وقلت:،كتفهفىيقعحتىالسهمفأضمعرجلافأرمى:قال

الرضعيومواليومالأكوعابنواناخذها

أتيتفارسإلئرجعفإذا،بهموأعقرأرميهمزلتمافوالله:قال

فىفدخلواالجبلتضايقفإذا،بهفعقرتفرميتهأصلهافىفجلستشجرة

كذلكزلتفما:قال.بالحجارةأرذيهمجعلتثم،الجبلرقيتمتضايق

ظهرىوراءتجعلتهإلاكي!اللهرسولظهرمنبعيرااللهخلقماحتىأتبعهم

نظرتحتىمكاخ!برحتفما:قالأنإلىالحديثوذكر.وبينهبينىوخلوا

الأسدئ،الأخرمأؤلهموإذا،الشجريتخللونع!حمماللهرسولفوارسإلى

الكندئ،الأسودبنالمقدادإثرهوعلى،الأنصارئقتادةأبوإثرهوعلى

لافاحذرهم،قليلالقومإن،أخرميا:قلتالأخرمفرسبعنانفأخذت

تؤمنكنتإنسلمةيا:فقال.وأصحابهلمجماللهرسوليلحقحتىيقتطعونك

وبينبينىتحلفلا،حقوالنارحقالجنةأنوتعلمالاخر،واليومبالله

الأخرمفعقر،عيينةبنالزحمنوعبدهوفالتقىفخقيته،.الشهادة

علىالزحمنعبدوتحول،فقتلهالرحمنعبدوطعنهفرسهالرحمنبعبد

الرحمن،عبدبهوعقر،فقتلهفطعنهالرحمنعبدقتادةأبوفلحقفرسه

51رو.(1)الحديثوذكر.هاربينوخرجواالأخرمفرسعلىقتادةأبوفتحول

.(2)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

من(7173)حبانوابن،(2752)داودوأبو،(16539)وأحمد،(37999)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.عماربنعكرمةطريق

.(1807/132)مسلم(2)

-293-



السيركتاب

يوثقالأسيرباب

يوثقالأسيرباب

9/98

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ9481

أبىبنسعيدعنسعد،بنالفيثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثناداود،أبو

برجلفجاءتنجدقبلخيلالمجج!النبئبعث:يقولهريرةأباسمعالهسعيد

منبساريةفربطوه،اليمامةأهلسيد،أثالبنثمامة:لهيقالحنيفةبنىمن

كمابطوله""الصحيحفىأخرجاهقد.(1)الحديثوذكرالمسجد.سوارى

.(2)ىضم

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8195

بنالفهعبدمعمرأبوحدثنا،الهلامح!الحسنبنعلئحدثنا،الحافظيعقوب

عتبة،بنيعقوبعن،إسحاقبنمحمدحدثنا،الوارثعبدحدثنا،عمرو

ر!/الفهرسولبعث:قالمكيثبنجندبعن،الفهعبدبنمسلمعن

علىالغارةيشنواأنفأمرهم،فيهمفكنتسرئةفىالقيثئغالببنالفهعبد

ابنالحارثلقينابالكديدكناإذاحتىفخرجناالكديد،فىالملؤحبنى

إلىخرجتوإنما،الإسلامأريدجئتإنما:فقال،فأخذناهالفيثئالبرصاء

(3)نكيوإن،وليلةيومارباطنايضزكلممسلماتكإن:فقلنا.جم!الفهرسول

.(6792)داودبوأ(1)

.(821،4386،12965،18084)فىوتقدم.(1764/59)ومسلم،(469)البخارى(2)

إتكن،.:مفى(3)
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السيركتاب

وثاقا)1(.فشددناهمنك.نستوثقذلكغير

يوثقالأسيرباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8196

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

ابنعن،أهلهبعضعنمعبد،بناللهعبدبنالعباسحدثنى،إسحاق

محبوسونوالأسارىبدريومع!جرالفهرسولأمسىلما:قالرضيئعباس

يا:أصحابهلهفقال،الليلأولساهراؤ!عاللهرسولباتبالوثاق

فقال.الأنصارمنرجلالعباسأسروقد؟تناملالكما،اللهرسول

فنام،فسكتفأطلقوه."وثاقهفىالعباسعمىأيخن"لصمعت:ع!ي!4!ارلمول

ع!ي!ه)2(.اللهرسول

بكر،أبىبناللهعبدحدثنى:قالإسحاقابنعنوبإسناده-أ8197

بالأسارىقدم:قالزرارةبنأسعدبنالرحمنعبدبنالفهعبدبنيحيىعن

فىعفراءالعندغجيهمالنبىزوجز!بهازمعةبنتوسودةالمدينةبهمقدمحين

عليهنيضربأنقبلوذلكعفراء،ابنىومعوذعوفعلىمناحهم)3(

.الوارثوعبد،عمروبناللهعبدمعمرأبىذكردون،الذهبىووافقهوصححه2/124الحاكم(1)

بنمحمدطريقمن(15844)وأحمدبه.عمروبناللهعبدطريقمن(2678)داودأبوواخرجه

.(573)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهإسحاق

المصنفطريقمن26/289دمقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.ا3/14الدلائلفىالمصنف(2)

بنمحمدطريقمن463/2تاريخهفىجريروابن،506/1والتاريخالمعرفةفىوالفسوىبه.

به.معبدبناللهعبدبنالعباسطريقمن4/12،13طبقاتهفىسعدوابنبه.إسحاق

.""مناخهم:مفى(3)
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يوثقالأسيربابالسيركتاب

قدالأسارىهؤلاء:فقيلأتيناإذلعندهمإنىفوالفه:سودةقالت،الحجاب

عمروبنلسهيليزيدأبووإذا،فيهجم!الفهورسولبيتىإلىفرجعت.بهمأص!

حينملكتمافوالفه،بحبلعنقهإلىمجموعتانيداهالحجرةناحيهفى

متمألا!بأيديكمأعطيتميزيد،أباأى:قلتأنكذلكيزيدأبارأيت

الفهأعلى،سودة"يا:البيتمنلمجؤالقهرسولبقولإلا(1)انتبهتفما!فا؟كرا

حينملكتمابالحق!شكوالذى،!لارسوليا:!لت؟إا.رسولهوعلى

.(2)تلقماقلتأنبالحبلعنقهإلىيداهمجموعةيزيدأبارأيت

سليمانبنمحمدبنسهلالطتبأبوالإمامالشيخحدثنا-أ8198

إبراهيمحدثنا،ال!لمئنجيدبنإسماعيلعمبروابوأخبرنا،إملاءالقهرحمه

عن،ذئبأبىابنأخبرنا،النبيلعاصمأبوحدثنا،البصرئالفهعبدابن

دخللمجوالنبئأنر!بقا،عائشةعن،ذكوانعنعطاء،بنعمروبنمحمد

:فقاللمجمالنبئفجاء،الأسيرفذهبعنهفلفينها،نسوةوعندهابأسيبرعليها

فقال.فذهبفلفيننى)3(عندىكننسوة:فقالتالأسير؟".أين،عائشة"يا

فدخل،بهفجىءإثرهفىفارسلوخرجيدك".الفه"قطع:لمجفهالقهرسول

قالت:."؟كل"ما:فقاليديها،أخرجتقد!نهاعائشةوإذالمجرالنبئ

.إ"انتهت:مفى(1)

أبىضعيهففىالألبانىوضعفه.بهإصحاقابنطريقمن(0268)داودأبروأخرجه.3/22الحاكم(2)

.(457)اودد

اعه".:مفىبعده(3)
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...الرهبانمنفيهقتاللامنقتلتركبابالسيركتاب

منأنتظريدىمعلقةوإنى،يدىبقطععلئدعوتإنك،الفهيارسولى

كنثمن"اط!:وقالرربع!رثئم"ألمجننت؟إ".:ع!جيهالفهرسولقاليقطعها..

وطهورا")1(.كفارةلهفاجعلهعليهدعوت

وغيرهماوالحبيرالرهبانمنفيهقتاللامنقتلىتركباب

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،أحمدأبوأخبرنا-أ8199

يحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

معيمشىفخرج،الشامإلىجيوشابعثز!كهالصديقبكرأباأن،سعيدابن

قالىيزيدأنفزعموا،الأرباعتلكمنربعأميروكان،سفيانأبىبنيزيد

ما:ر!جبهبكرأبولهفقال.أنزلىأنوإفاتركبأنإما:ز!جبهالصديقبكرلأبى

:قالثئمالفه.سبيلفىهذهخطاىأحتسبإنى،براكبأناولابنازلىأنت

أنهمزعمواومافذرهم،للهأنفسهمحبسواأنهمزعمواقوماستجدإنك

الشعرمنرءوسهمأوساطعنفحصواقوماوستجد،لهأنفسهمحبسوا

ولا،امرأةتقتلنلا:بعشرموصيكوإنى،في!لابعنهفحصوامافاضرب

ولاعامرا،تخربنولامثمرا،شجراتقطعنولاهرما،كبيراولاصبئا،

تغلل،ولا،تغرقنهولانحلا)2(تحزقنولا،لمأكلةإلابعيراولاشاةتعقرن

(3)؟،*ا
تجب!.ور

ذكوانطريقمن2/554المغازىفىوالواقدى.بهذثبأبىابنطريقمن(24259)أحمدأخرجه(1)

جيد.إسناده:7/3619الذهبىوقال.به

"نخلا".:مفى(2)

.(18185)فىمختصراتقدم(3)
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90/9

...الرهبانمنفيهقتاللامنقتلتركبابالسيركتاب

الصديقبكرأبىعنالمسثببنسعيدعنالرهرئحديثفىورؤيناه

.(1)التحريقمسألةفىمضىكما

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ0082

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

مالكأبىبنيزيدعن،القاسمبنروحأخبرناعطاء،بن/الوفابعبد

الشامإلىبعثه،سفيانأبىبنيزيدالضذيقبكرأبوجهز:قالالشامى

بمعخاه)2(.الحديثوذكرمعه.فمشىأميرا،

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ8201

صالححذثنى،إسحاقابنعنبكيبر،بنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمد

منربععلىالشامإلىسفيانأبىبنيزيدبكرأبوبعثلما:قالكيسانابن

يزيد:فقال،يمشىبكروأبوراكبويزيد،يوصيهمعهبكرأبوخرجالأرباع

أناومابنازلأنتما:فقال.أنزلأنقاوإتركبأنإما،الفهرسولخليفةيا

ستقدمونإبمميزيد،يا،القهسبيلفىهذهخطاىأحتسبإنى،براكب

علىواحمدوهأولهاعلىالقهفسموا،الطعاممنبأصناففيهاتؤتونبلاذا

الصتسوامعهذهفىأنفسهمحبسواقدأقوافاستجدونوإبمماخرها،

علىال!ثئيطاناتخذقدأقواماوستجدون،أنفسهملهحبسواومافاتركوهم

كبيراتقتلواولا،الأعناقتلكفاضربواالشمامسة--يعنىمقاعدرءوسهم

.(18181)فىبطرلهتقدم(1)

به.المصنفطريقمن2/77تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)
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...الرهبانمنفيهقتاللامنقتلتركبابالسيركتاب

إلاشجرةتقطعواولا،عمراناتخربواولاوليدا،ولا،امرأةولاهرما،

تغدر،ولا،تغرقنهولانحلا)1(تحرقنولا،لنفعإلابهيمةتعقرنولا،لنفع

بالغيب،ورسلهينصرهمناللهولينصرن،تغللولا،تجبنولا،تمثلولا

.(2)انصرفثم.السلاموأقرئكالفهأستودعك،عزيزقوىاللهإن

الزبيربنجعفربنمحمدحدثنى،إسحادتىابنعنوبإسناده-ا2582

قتلعنونثىالشمامسةبقتلفأمرر!جنهبكرأبوفردتىلمتدرىهل:محروقال

ولكن،أجل:فقال.أنفسهمهؤلاءلحبسإلاأراهلا:فقلتالزهبان؟

وقديقاتلوا،ألا(3)رأيهمالرهبانوإن،فيقاتلونالقتاليلقونالشمامسة

.(190:القرةأ(4)!*.!نولنميالذينألمحهلي!بسفى!وقنلوأ:وجلعزالفهقال

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا5382

،المباركبناللهعبدحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدبنأحمدأخبرنا

سفيانأبىبنيزيدبعث!جبهبكبرأباأن،الجوخ!عمرانأبىعن،معمرعن

راكب.وأناماشياتكونأنأكرةإنى:يزيدقال،يشيعهمعهفمشىالشامإلى

هذامشيىفىأحتسبوإنى،الفهسبيلفىغازياخرجتإنك:فقال:قال

ولاكبيرا،شيخاولا،امرأةولاصبتا،تقتلوالا:فقالأوصاهثم.معك

نخلالما.1:مفى(1)

تاريخهفىجريروابنبه.المصنفطريقمن77/2،78دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

به.إسحاقبنمحمدطريقمن405/3

."دأبهم1:مفى(3)

به.المصنفطريقمن78/2دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(4)
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...الرهبانمنفيهقتاللامنقتلتركبابالسيركتاب

بعيراتذبحواولا،مراعاتخربواولا،مثمراتقطعواولا،راهباولا،مريضا

.تحرقوهولانحلا)1(تغرقواولا،لمأكلإلآبقرةولا

لمجت:النبىعنذلكفىروىوقد

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ4582

بنالفهوعبيدادمبنيحيىحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داودأبوحدثنا

نأمالكبنأنسحذثنىالفزر،بنخالدعن،صالحبنحسنعن،موسى

تقتلوالا،اللهرسولملةوعلى،وبالله،اللهباسم"انطلقوا:قاللمجوالفهرسول

وأصلحوا،غنائمكموفحمواتفلوا،ولا،امرأةولاصغيرا،ولاطفلا،ولافانيا،شيخا

.(2)((المحسنينث!حيالفهإنوأحسنوا،

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ8205

بنإبراهيمحدثنا،أويسأبىابنحدثنا،القاضىإسماعيلحدثناالضفار،

المصرئالفزاءنظيفبنالفضلبنمحمدالفهعبدأبووأخبرنا)ح(إسماعيل

إملاء،الموتأبىبنمحمدبنأحمدبكرأبوحدثنا،اللهرحمهبمكة

بنإبراهيمحدثنا،الحكمبنسعيدحدثنا،زغبةحقادبنأحمدأخبرنا

ابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودحدثنا،حبيبةأبىبنإسماعيل

أويسأبىابنروايةوفىجيشا-بعثإذاكانجمبالفهرسولأن،ر!كنطعباس

:!نخلا!.بمىف(1)

وضعفه.بهبكربنمحمدطريقمن13/455التمهيدفىالبرعبدابنوأخرجه.(2614)داودأبو(2)

.(561)داودأبىضعيففىالألبانى
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...الرهبانمنفيهقتاللامنقتلتر&بابالسيركتاب

الله،باسم"اخرجوا:قال-جيوشهبعثإذاكانأنهكي!الفهرسولعن:قال

تقتلواولاتغلوا،ولاتمثلوا،ولاتغدروا،لابالفه،كفرمناللهسبيلفىتقاتلون

تغلوا((."ولا:قولهالمصرىروايةفىوليس.((الصوامعأصحابولا،الولدان

.(1)مثلهوالباقى

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدأخبرنا-ا5682

بنقيسحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،الزعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا

علىعن،أبيهعن،علىبنزيدعن،القرشىعنبسةمولىعمرعن،الزبيع

إلىالمسلمينمنجيشابعثإذالمجماللهنبئكان:قالطالبأبىابن

وليداتقتلوا"ولا:وفي،ثير!ح!افذى."اللهباسم"انطلقوا:قالالمشركين

9/91شجراإلاشجراتعقرنولاعينا،تعورن)2(ولاكبيرا،شيخاولا/،امرأةولاطفلا،

ولا،بهيمةولابادمئتمثلواولا،المشركينوبينبينكميحجزأوقتالايمنعكم

فيهمامعبشواهدهوهو،وضعفإرسالالإسنادهذا!ىتغلوا".ولاتغدروا،

أعلم.والفه،يقوىالآثارمن

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8257

،الفرجبنالحسينحدثنا،الجهمبنالحسنحدثناالأصبهاخ!،أحمد

،(2728)وأحمدبه.أوي!أبىابنطريقمن(11562)والطبرانى،(2549)يعلىأبواخرجه(1)

:5/317المجمعفىالهثمىوقال.بهحبيبةأبىبنإسماعيلبنإبراهيمطريقمن(6480)والبزار

رجالوبقية،الجمهوروضعفهأحمدوثقه،حبيبةأبىبنإسماعيلبنإبراهيمالبزاررجالوفى

الصحيح.رجالالبزار

.")تغورن:مفى(2)
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...الرهبانمنفيهقتاللامنقتلتركبابالسيركتاب

بنخالدعنخالدا(،بنوعطافصفوانابناحذثنى،عمربنمحمدحدثنا

فوقف،الوداعثنتةبلغحتىمؤتةلأهلمشثعارج!مجالفهرسولخرج:قالزيد

،بالشاموعدوكماللهعدوفقاتلوا،اللهباسم"اغزوا:فقالحولهووقفوا

وستجدون،لهمتعرفوافلاالئاسمنمعتزلينالموامعفىرجالافيهموستجدون

ولا،امرأةتقتلواولابالشيوف،فافلقوهامفاحصرءودهمفىللشيطانآخرين

تهدمواولانخلا،تعقزنولا،شجرةتقطعنولافانيا،كبيراولا،(2)اعرضصغيرا

!بء(3)
وضعي!.منقطعايضاوهذا."--

،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصبرأبوأخبرناوقد-أ5882

القهعبدأبوحدثنا،الحافظسببنأحمدبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا

زكرتا،أبوبكيربنالقهعبدبنيحيىحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمد

المرقعحذثنىالرناد،أبىعن،المخزومئالزحمنعبدبنالمغيرةحذثنى

خرجأنهأخبرهأنهالكاتبحنظلةأخىالزبيعبن4رياحجذهعن،صيفىابن

(4)رياحفمز،مقذمتهعلىالوليدبنوخالدغزاهاغزوةفىرج!مجالقهرسولمع

فوقفوا،المقذمةأصابتهممامقتولةامرأةعلىع!جرالفهرسولوأصحاب

أبو:عساكرابنقال."صفوان"أبو:الخريجمصدرىوفى.7/1362والمهذبالنسخفىكذا(ا-1)

.138/20الكمالتهذيبوينظراص.المخزومى.اللهعبدبنخالدبنالعطافهوصفوان

التاجينظر.الجمالضاوىالنجفأو،الصثىعلىيقولمالذىأو،السنالصغير:الضرع(2)

.(عر)ض21/408

.2/9دمقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،758/2فىالواقدىمغازى(3)

.بعدهيأتىماوينظر.(18159)فىعليهالتعليقوتقدم"رباح،.:م،سفى(4)
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...الرهبانمنفيهقتاللامنقتلتركبابالسيركتاب

له.ناقةعلىلمجماللهرسوللحقهمحتى،خلقهامن(1)ويعجبونإليهاينظرون

كانتما،(2)هاه":قالثئمعليها!ظاللهرسولفوقفالمرأةعنففرجوا:قال

الوليدبنخالد"الحق:لأحدهمفقالالقوموجوهفىنظرثم:قال.((تقاتلهذه

:قالومن،أصحالربيعبنرباح:البخارىقال.(3)((افيسعولاذريةيقتلنفلا

.(4)عيسىأبوقالوكذاوهم.فهو،رياح

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا9582

حمادحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

:قالأبيهعن،رجلعنالسختياض!،أيوبعن،خالدبنووهيبزيدابن

.(والعسفاء)الوصفاءقتلعنلمجؤالفهرسولنهى

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-ا0182

عن،وهببنزيدعن،زيادأبىبنيزيدعن،معاويةبنزهيرحدثنا،يحيى

نأإلا،تقتلوهمفلاالفلاحينفىاللهاتقوا:قالأنهر!جنهالخطاببنعمر

.(6)الحربلكمينصبوا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

"يتعجبون".:مفى

"ها".:مفى

به.أسمغيرةاطريقمن(4789)حبانوابن،(8626)الكبرىفىوالنسائى،(59921)أحمدآخرجه

.(18159)فىوتقدم

.3/314الكبيرالتاريخوينظر.(472)عقبالكبيرالعللفىالترمذى

به.زيدبنحمادطريقمن(2628)منصوربنسعيدوأخرجه.(135)الخراجفىادمبنيحى

به.أيوبطريقمن(01542)وأحمد،(9379)الرزاقوعبد

-(33666)سيبةأبىوابن،(2625)منصوربنسعيدوأخرجه.(132)الخراجفىادمبنيحى
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الكفار...منفيهقتاللامنقتلرأىمنبابالسيركتاب

ثناحد،لحسناثناحد،لعباسابوأثناحد،سعيدبوأوأخبرنا-11821

جابرعنالربير،أبىعن،أشعثعن،الزازئالزحيمعبدحدثنا،يحى

.(1)المشركينتخاريقتلونلاكانوا:قال

جائزا،الحفارمنفيهقتاللامنقتل(2ط!رمن2)باب

أولىبغيرهالاشتغالكانوإن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8212

:قال)ح(أسامةأبوحدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

الفهعبدحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،حمدانابنهوعمروأبووأخبرخ!

عن،موسىأبىبنبردةأبى3عنبريد،عن،اسامةأبوحدثنابزاد،ابن

أوطاسجيشعلىعامرأبابعثحنينمنجم!القهرسولفرغلما:قالأبيه

نأإلىالحديثوذكر.أصحابهالفهوهزمدريافقتل،الصخفةبندريدفلقى

علىبيتفىوهوعليهدخلتجم!النبىإلىرجعتفلفا:موسىأبىعنقال

،-ص(4)ء،
الله!رسولبظهرال!ريررمالاثرقد،فراشنوعنده،مرملسرير

فىمسلمرواه.()الحديثوذكرعامر./أبىوخبربخبرىفأخبرته،وجنبيه

به.زيادأبىبنيزيدطريق-من

وأبو.بهالرحيمعبدطريقمن(33677)ضيةأبىابنواخرجه.(133)الخراجفىآدمبنيحى(1)

به.الزبيرأبىطريقمن(1917)يعلى

.م:فىلي!(2-2)

إبن،.:مفى(3)

.(لم)ر11/294العربلسانينظر.بالسعفوجههنسجأنهوالمراد،منسوجأى:مرفل(4)

.(13060،18014)فىوتقدم.ا5/52الدلائلفىالمصنف(5)
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السيركتاب

براد)1(بنالفهعبدعن""الصحيح

.(2)أسامة

الكفار...منفيهقتاللامنقتلرأىمنباب

أبىعنكريبأبىعنجميعاوأخرجاه،

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8213

بنمحمدعن،بكيربنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

الصفة،بندريدرفيعبنربيعةفأدرك:قالأوطاسقصةفىيساربنإسحاق

فإذا،لهشجار)3(فىكانأنهوذلكامرأو!أنهيظنوهوجملهبخطامفأخذ

فقال،الغلاميعرفهولادرياهووإذا،كبيرشيخهوفإذابهفأناخ،برجلهو

رفيعبنربيعة(4)انأ:قالأنت؟ومن:قال.قتلك:قالتريد؟ماذا:دريا

سفحتكبئسمادريا:فقالشيئا.يغنفلمبسيفهضربهثم:قالالسلمئ.

العظامعنوارفعبهاضربثمالشجار،مؤخرمنهذاسيفىخذ،أفك

.()فقتله.الرجالأقتلكنتكذلكفإنى،الذماغعنواخفض

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8214

الضضةبندريدحنينيومقتل:الشافعئقال:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا

فلمجميهمللنبىفذكر،الجلوسيستطيعلاشجارفىسنةومائةخمسينابن

.(165/2498)ملم(1)

.(2498/165)ومسلم،(4323)البخارى(2)

.2/170قتيةلابنالحديثغريب.الرأسمكشوفالهودجدونللنساءمركبالئجار:(3)

.م:فىلي!(4)

طريقمن17/237دمشقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.ا5/153،54الدلائلفىالمصنف(5)

به.الجبارعبدبنأحمدطريقمن2/59الغابةأسدفىالأثيرابنوأخرجهبه.المصنف
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الكفار...منفيهقتاللامنقتلرأىمنبابالسيركتاب

يدذوهذا،الإساربعدقريظةبنىمنأعمىوقتل:الشتافعئقال.قتلهينكر

.(1)والجزيةالإسلامأبىإذاالبالغينالرجالمنيقاتللامنقتلعلى

.(2)ىضمفيماقضتهذكرناقد،القرظىباطابنالربيرهوالتنيخ:قال

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-أ8215

عن،حخاجعن،هشيمحدثنا،منصوبىبنسعيدحدثناداود،أبوحدثنا

"اقتلوا:جميمالفهرسولقال:قالجضدببنسمرةعن،الحسنعن،قتادة

.(4)"(3)مهخرشواستبقواالمشركينشيوخ

لاأنهملمعنى،الرهبانعدامنقتليعابأنجازولو:الشتافعئقال

الجرحىعلىذففوقد،()المثبتالجريحولاالأسيريقتللم،يقاتلون

مسعودابنعليهذففهشامابنجهلأبومنهم،!مجالفهرسولبحضرة

(6)و:

.وعيره

(2

(3

(4

(5

(6

.4/284،286والأم،(1554)المعرفةفىالمصنف

.(18086)فىتقدم

يبلغلمومنالصبيانبهميريد،السنالحديثوهو،شارخجمعههناالرخ:الخطابىقال

معالمالثاب.أولمعناهكانالثاب.يئمرخ:قيلفإذا،المان:ههناوالثوخ،الرجالمبلغ

.2/281السنن

به.هثيمطريقمن(20230)أحمدوأخرجه.(2624)فصوربنوسعيد،(2670)داودأبو

فىالألبانىوضعفه.غريبصحيهححن:الترمذىوقالبه.قتادةطريقمن(1583)والترمذى

.(571)داودأبىضيف

.(تب)ث473/4العروستاج.المرضمنلهحراكلامن:المثبت

.240/4الأم
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الكفار...منفيهقتاللامنقتلرأىمنبابالسيركتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8216

أنجرناعطاء،بنالوقابعبدحدثنا،إسحادتىبنمحمدحدثنا،يعقوب

ماينظر"من:كيمالقهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،التيمئسليمان

عفراء،ابناضربهقدفوجدهمسعودبنالقهعبدفانطلق:قال."؟لهجأبومنع

قتلهأو،قتلتموهرجلفوقوهل:قال؟جهلأبوأنت:قالبلحيتهفأخذفنزل

صص؟(1)و-
سليمانعناوجهمن"الصحيح"فىومسلمالبخارىاخرجه!.!ومه

التيمى)2(.

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ8217

عن،إسحادتىأبىعن،وكيعأبوحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

إلىانتهيتبدريومكانلما:قالمسعودبنالفهعبدعن،ميمونبنعمرو

93/9سيفهوندر)3(/شيئا،صنعفمابسيفىفضربته،مصروعوهوجهلأبى

فقلت:،الأرضمن(4)لقأكأنماحاريومفىلمجعالنبئبهأتيتثئم،فضربته

."؟لتقلقد"الله:خمي!النبئفقال.قتلقدجهلأبوالفهعدوهذااللهرسوليا

كان"هذا:فقالإليهفنظرفجاءفأرناه".بنا"ظنطلق:قال.قتللقدالله:قلت

(الأفة")هذهفرعون

(3

(4

به.التيمىسليمانطريقمن(4063)يعلىوأبو،(12304)احمدأخرجه(

.(0180/181)ومسلم،(3962،0204)البخارى(

.(رد)ن14/193العروستاجسقط.:ندر(

.4/61ماجهابنعلىالسندىحاشيةينظر.الأرضفوقمناحملجأقل(

فىوالنسالى،(1861)مسندهفىالبزارواخرجه.(8475)الطبرانىطريقهومن،(326)الطيالسى(

به.إصحاقأبىطريقمن(4060)الكبهرى
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الكفار...منفيهقتاللامنقتلرأىمنبابالسيركتاب

أبىعن،إسحاقأبىعن:والمحفوظ.ميمونبنعمروعن:قال!كذا

.(1)كلذمضىوقد.أبيهعن،عبيد

ابنعمروأبوأخبرناببغداد،بشرانابن.الحسينأبوأخبرنا-ا8218

ابنحدثنا،مهدىبنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماك

كانأنهالربير،بنالفهعبدعن،أبيهعن،عروةبنهشامأخبرنا،المبارك

علىيجيزفجعلوحملالمشركونانهزمفلضا،اليرموكيومأبيهمع

(2)و
جرحاهم.

ولو،هذاخلافبكرأبىعنيثبت(3)أعلمولا:القهرحمهالثثافعئقال!

ولايقاتلهممنقتال!علىبالجذ)4(أمرهميكونأنيشبهلكانيثبتكان

.(هؤلاء)مواضععلىبالمقاميتشاغلوا

كفهابكرأبىعنذكرناهاالتىالرواياتلأن؟هذاقال!وإنما:الشيخقال

المرسل،حسنوهوالمسيبابنورواها،أوجهمنرويتأنهاإلا،مراسيل

حديثعنهالبغدادىالزحمنعبدأبىروايةفىالفهرحمهالثثافعئوذكر

رجلىعنأتوبحديثوذكر،بالمعروفليسمرقغابأنضغفهثتم،المرقع

حديثوأماالمجهول!.منقبلهمنذكرناكائذىوهذا:قال!ثم،أبيهعن

.(18068،18069)فىتقدم(1)

به.المصنفطريقمن28/144دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

"أعرفأ.:الأصلفىفوقهكتب(3)

إبالحد،.:الأصلحاشيةفى(4)

.4/284الأم(5)
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العبدأمانبابالسيركتاب

ردهمماأضعفوهو،الشافعئيذكرهفلمحبيبةأبىبنإسماعيلبنإبراهيم

أعلم.والله،بالجهالة

العبدأمانبابئ

اللهرحمهسليمانبنمحمدبنسهلالطئبأبوالامامحدثنا-أ1982

أيوببنمحمدحدثنا،السلمئنجيدبنإسماعيلعمروأبوحدثنا،إملاء

9/49عن،الأعمشعن،س!فيانأخبرنا،كثيربنمحمدأخبرنا،الرازىيحيىابن/

المسلمين"ذمة:!عاللهرسولقال:قالعلىعن،أبيهعن،التيمىإبراهيم

أجمعين،والناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمسلماأخفرفمن،أدناهمبهايسعىواحدة

والملائكةاللهلعنةفعليهمواليهإذنبغيرمؤمناوالىومن،صرفولاعدلمنهيقبللا

عن"لصحيحا"فىالبخارىرواه.(1)((صرفولاعد!منهيقبللا،أجمعينوالناس

.(2)الثورىعناخروجهمنمسلموأخرجه،كثيربنمحمد

تكادأ"المؤمنون:جمجالنبىعنعلىعنعبادبنقيسحديثمضىوقد

.(3)((أدناهمبذفتهمويسعى،سواهممنعلىيدوهم،دماؤهم

عنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثفىأيضاذلكومضى

(4)غصالنبى

بنمحمدبنإسماعيلأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ0822

.(42001،16894)فىوتقدم.(3675)الصغرىفىالمصنف(1)

.(1370/468)ومسلم،(1870)البخارى(2)

.(16009)فىتقدم(3)

.(16011)فىتقدم(4)
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العبدأمانبابالسيركتاب

العزيزعبدحدثنا،آلربيرئحمربنإبراهيمحدثنا،جذىحدثنا،الفضل

نأ،هريرةأبىعن،رباحبنالوليدعنزيد،بنكثيرعن،حازمأبىابن

.(1)"أدناهمأفتىعلى"يجير:قاللمجوالفهرسول!

الأموى،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8221

الحخاج،بنشعبةحدثنا،عامربنسعيدحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا

:قالالعدو.مصافىكنا:قالزيدبن(2)فضيلعن،الأحول!عاصمعن

أفنتمونا.قد:فقالوافجاءوا،بهفرماهمللمشركينأماناسهمفىعبدفكتب

ل!يهبه،الخطاببنعمرإلىفيهفكتبواعبد.أفنكمإنما،نؤفنكملم:قالوا

ذفتهم.وذفته،المسلمينمنالعبدإن:ر!بهالخطاببنعمرفكتب

(3)ء"برو
.مه!ماو

جعفرحدثنا،الوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8222

زيادعن،معمرعن،المباركابنعن،عيسىبنالحسنحدثنا،أحمدابن

المسلمين.منرجلقتلهثئمعبد،بأمانقدمالهندمنرجلاأن،مسلمابن

حسن:وقال،بهحازمأبىبنالحزيزعبدطريقمن(1579)الترمذىوأخرجه.ا2/42الحاكم(1)

به.زيدبنكثيرطريقمن(8111)مسندهفىوالبزار،(8780)وأحمد.غريب

"...زيدبنفضيل...":قولهمنهظهر،واضحغيركلامالحاضيةوفى،)كؤا":الأصلفىفوقهكتب(2)

وقع:فائدة:9/177المنيرالبدرفىالملقنابنقالهماالاسمهذاعلىالتعليقفىوجدناهوالذى

ووقع...حسانأبووكنته،قدمتهكماياءبزيادة،ففل:وصوابه،فضل:الرافعىنخبعضفى

....ففلفىوحذفهايزيدفىالياءبإثباتيزيد؟بنفضل-للشيرازى:يعنى-أأالمهذبفى

،2608)مصوربنوسعيهد،(9436)الرزاقعبدوأخرجه.(3676)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الأحولعاصمطريقمن(33950)ضيبةأبىوابن،(2609
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المرأةأمانبابالسيركتاب

.(1)ورثتهإلىبديتهالعزيزعبدبنعمرفبعث:قال

ما:البيتأهلحديثفىروىوقد

داودبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8223

الأشعثبنمحمدبنمحمدعلىأبىعلىقرئ:قالالصوفئسليمانابن

بنإسماعيلبنموسىالحسنأبوحذثنى:قالأسمعوأنابمصرالكوفى

حدثنا،طالبأبىبنعلىبنالحسينبنعلىبنمحمدبنجعفربنموسى

علىجدهعن،أبيهعن،محمدبنجعفرجدهعن،أبيهعن،إسماعيلأبى

قال:قالطالبأبىبنعلىأبيهعن،علىبنالحسينأبيهعن،الحسينابن

جائز،وأمانه،المتاعخرثئإلاشىءالغنيمةمنللعبد"ليس:م!مجاللهرسول

ء2)
.(3)"الأمانالقوم(2أعطتهىإذاجائزالمرأةوامان

المرأةأمانباب

بنمحيداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8224

)ح(مالكعن،مسلمةبنالقهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوب

أحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،المستملىأحمدبنكاملجعفرأبووحدثنا

حدثنا،بخسروجردالبيهقئالحسينبنداودسليمانأبوحدثنا،الاسفرايينئ

مولىمئأباأنالنضر،أبىعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيى

به.الماركابنطريقمن(33985)شيهبهةأبىوابن،(2826)منصوربنسعيدأخرجه(1)

."أعطىهو"إذا:مفى(2-2)

بالوضع.الأشعثابناتهم:7/3624الذهبىقال(3)
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المراةامانبابالسيركتاب

ذهبت:تقولر.!نهاطالببىأتنب!خاهأئمسمعائهأخبرهطالببىأتنب!خاهأم

تسترهال!لامعليهاابنتهوفاطمةيغتسلفوجدتهالفتحعامجمراللهرسولإلى

طالب.أبىتنب!خاهأئم:فقلت.هذه؟""من:فقال،فسقمت:قالت.بثوب

فىملتحفاركعاتثمانفصفىقامغسله/منفرغفلقا.(أ!ناهبأئم"مرحبا:فقال9/95

أبىابنعلئأفىابنزعم،الفهرسوليا:قلتانصرففلضا،واحدثوب

منأجرنا"قد:جمرالفهرسولقال.هبيرةبنفلان،أجرتهرجلاقاتلافطالب

يحيى،بنايحيىحديثلفظ.(1)ىحضوذلك:نىهاأئمقالت.(أ!ناهأئميااجرت

فىالبخارىرواهسواء.والباقى.فقلتانصرفثئم:القعنبىحديثوفى

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيح

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالقهعبدابوأخبرنا-ا8225

بنمحمدصادقيوأبوالمقرئأحمدبنالزحمنعبدمحمدوأبوالقاضى

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالعطارمحمدبنأحمد

ذئب،أبىابنأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمد

عن،طالبأبىبنعقيلمولىمزةابىعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيدعن

أبىبنعلئفدخل،المشركينمنلىحموينأجرت:قالتهاخ!ر!نهاائم

والله:فقالت؟المشركينتجيرىلم:وقالليقتلهماعليهما)3(فتففتطالب

.(18،969،970)فىأولهتقدم(1)

.(336/82)مسلمو،(028)البخارى(2)

.2/157الأنوارمارق.وتسزعإليهماتوثب:اى(3)
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المرأةأمانبابالسيركتاب

وذهبت.البابدونهأغلقوا:وقالتفخرجتقبلهما.بىتبدأحتىتقتلهمالا

منوأجرنا،أمنتمنأمناوقدله،ذلككان"مما:فقالفأخبرتهع!جيهاللهرسولإلى

.(1)"أجرت

قالوا:صادقوأبومحمدوأبوبكروأبواللهعبدأبوأخبرنا-ا8226

ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،العباسأبوحدثنا

كريبعن،سليمانبنمخرمةعن،اللهعبدبنعياضأخبرخ!،وهب

طالبأبىبنتهانىأمأنز!يهما،عباسبنالفهعبدعن،عباسابنمولى

.أجرتمنقاتلأنهعلئأمىابنزعم:لمجح!اللهلرسولقالتأنهاحدثته

.(2)((أجرتمنأجرنا"قد:عنناللهرسولفقال

أبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا8227

بنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،سفيانعن،أسامةأبوحدثنا،عفان

المسلاينعلىلتأخذالمرأةكانتإن:قالتر!نهاعائشةعنالأسود،

.(3)اهلذلكفيجؤزون

ابنطريقمن(8684)الكبرىفىوالنسائى،(1579)عقبوالترمذى،(26892)أحمدأخرجه(1)

صحيح.إسناده:7/3624الذهبىقال.صحيححسن:الترمذىقالبه.ذئبأبى

،بزيادة(2763)داودأبووأخرجه.53/4،54والحاكم،(3677)الصغرىنىالمصنف(2)

داودابىصحيحنىالألبانىوصححهبه.وهبابنطريقمن(8685)الكبرىنىوالنسائى

.الزيادةدون(1024)

.(16896)نىنحوهوتقدم.بهالثورىسفيانطريقمن(9437)الرزاقعدأخرجه(3)
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3المرأةأمانبابالسيركتاب

قالا:الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8228

بنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

جبيربنموسىعن،لهيعةابنأخبرض!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبد

عن،الزحمنعبدبنبكرأبىعن،الغفارئمالكبنعراكعن،الأنصارئ

أبوزوجهاإليهاأرسلجموالقهرسولبنتزينبأن،جم!النبىزوجسلمةأتم

منرألسهافأطلعتفخرجت.أبيكمنأمانالىخذىأنالربيعابنالعاص

الناسأيها:فقالتبالناسيصقىالصبحصلاةفىلمج!والنبئحجرتهاباب

لمجوالنبئفرغفلقا.العاصأباأجرتقدوإنىجميهر،القهرسولبنتزينبأنا

علىيجيروإنهألا،سمعتموهحتىبهذاأعلملمإئىالنالر"أتها:قالالضلاةمن

.(1)"أدناهمالمسلمين

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8229

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

علىالزبيعابنالعاصأبودخللما:قالرومانبنيزيدحذثنى،إسحاق

فلما،الضبحإلىجم!القهرسولخرجبهاواستجارجم!القهرسولبنتزينب

ابنالعاصأباأجرتقدإنى،الناسأئها:زينبصرختالضلاةفىكئر

ماسمعتمهلالنالر،"أيها:قالصلاتهمنجموالفهرسولسفمفلفاالزبيع.

والطبرانى.لهوهبابنطريقمن(1244)المشكلضرحفىالطحاوىوأخرجه.4/45الحاكم(1)

لهيعةابنوفيه:5/330المجمعفىالهثمىوقالبه.لهيعةابنطريقمن(1047)425/22

.ثقاترجالهوبقيما،ضعفوفيهحسنوحديثه
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المرأةأمانبابالسيركتاب

ممابشىءعلمتمابيدهمحمل!نفسوالذى"أما:قال.نعم:قالوا."؟سمعت

دخلثم.((أدناهمالمسلمينعلىيجيرإنه،سمعتممامنهسمعتحتىكان

لافإنكيقربنك،ولا،مثواهأكرمى،بنية"أى:فقالزينبعلى!لىجميحماللهرسول

منقطعا."المغازى"كتابفى(2)هبأخبرناهكذا.(1)"كليحلولاله،تحلين

عائشةعنعروةعنرومانبنيزيدعن""المستدرككتابفىبهوحدثنا

.(3)فذكره.زينبصرخت:قالت

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8230

حدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمد

ز!ز!ازينبعن،البهىاللهعبدعنداود،بنوائلعنسعيد،بنسفيان

بعدوإن،عئمفابنقربإنالزبيعابنالعاصأباإن:لمج!للنبىقلت:قالت

.()!ح!النبئفأجاره)4(.أجرتهقدوإنى،ولدفأبو

مرسل.وهو.(6)رجملللنبىقالتر!ر!ا/زينبأن،اللهعبدعن:وقيل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

فىسعدوابنبه.الجبارعبدبناحمدطريقمن67/18دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه

فىتقدمماوينظر.بهإسحاقابنطريقمن1/657،658هثامابنسيرةفىوهو،8/32الطبقات

(78141).

.م:فىلي!

.3/236،237كمالحا

."فأجازه":مفى

به.المصنفطريقمن67/19دمشقتاريخفىعساكرابناخرجه

من(0944)الرزاقوعبد.بهكثيربنمحمدطريقمن67/19دمشقتاريخفىعساكرابناخرجه

به.الثورىسعيدبنسفيانطريق
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السيركتاب

الأمانكيفباب

الأمانكيفباب

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-أ8231

بنجعفرأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،يعقوببنمحمد

حاصرتموإذا:عمركتابجاءنا:قالوائلأبىعن،الأعمشأخبرنا،عون

ماتدرونلافإبمم؟تنزلوهمفلاالفهحكمعلىينزلواانفأرادوكمقصرا

أحببتم،مافيهماقضواثم،حكمكمعلىأنزلوهمولكن،فيهمالقهحكم

منه،أفقد.(1)سرتم:قالوإذا،فنهأفقد.تخفلا:للزجلالزجلقالوإذا

.(3)الألسنةيعلمالفهفإن؟أضنهفقد.2تدحللا:أظنهلهقالوإذا

لا:قالوإذا:اخرهفىفقالالأعمشعنالثورئورواه-أ8232

أبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناه.الألسنةيعلمالفهفإن؟أضنهفقد.تدهل

عن،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا،خليفةأبوحدثنا،مطرابنعمرو

فذكرهقصرا.محاصرونونحنعمركتابجاء:قالوائلبىأعن،الأعمش

.(4)بمعناه

ولفظ،عندهمالنفىكلمة،أملفظةلأن.تخفلا:ومعناهافارسيهةكلمةأمترسالفظ:العينىقال(1)

عمدة.مترس:بلسانهميقولونتخفلالواحديقولواأنأرادواف!ذا،عندهمالخوفبمعنىا"ترس

.186صالذهبىالمعجموينظر.15/130القارى

المغربفىالمطرزىوقال.2/72اللغةتهذيب.تخفلا:أى،بالبطيةتدحلولا.إ"تدهل:مفى(2)

بالسريانية.تخفلا:أىبالهاء،ويروى،تدحللا:283/1

من(33964)ضيبةابىوابن،(2599)منصوربنسعيدوأخرجه.(5430)المعرفةفىالمصنف(3)

به.الأعمقطريق

به.الثورىسفيانطريقمن(881)اليلانياتفىالافعىبكروأبو،(9429)الرزاقعبدأخرجه(4)
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الأمانكيفبابالسيركتاب

عمروأبىابنسعيدوأبولفظاالحافظاللهعبدأبوحدثنا-أ8233

العلاءبنهلالحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعليهقراءة

بنسعيدحدثنا،سليمانبنالمعتمرخدثنا،جعفربنالفهعبدحدثنا،الرقئ

حيةبنجبيرعنجبير،بنوزيادالمزنئاللهعبدبنبكرحدثنا،الفهعبيد

:قال.المشركينيقاتلونالأمصارأفناء)1(منالناسر!جبهعمربعث:قال

أسر،قدالأهوازأهلمنالمشركينمنبرجلأتحماإذكذلكز!نهعمرفبينما

هو؟وما،نعم:قال؟تقتلألاأيسرك:للهرمزانالناسبعضقالبهأتحمافلما

فإن.(2)أكليكأنأفرقإنى:فقلفكلمكالمؤمنينأميرمنقربوكإذا:قال

الرجل،فحفظها:قال.تفرقلا:قلتإنك؟أمانفىإنى:فقلقتلكأراد

لا:فقاليعنى.أفرقإنى:عنهيسائلهمابعضفىلهقالعمربهأتحمافلما

قاتلك.إنى:لهقالثم،اللهشاءعفاساءلهكلامهمنفرغفلما:قال.تفرق

:قال.تفرقلا:قلت:قال؟أمنتكماويحك:فقالأمنتنى.قد:فقال:قال

.(4)بطولهالحديثذكرثم.فأسلمنعم.:قال.فأسلم(3)ر!إماصدق.

محمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-أ8234

عن،الثقفئأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوبابن

.2/159الأنوارمشارق.قبيلةلهمتعرفلاأخلاط:وقيل.جماعات:قيل:أفناء(1)

."تفرقلا:يقول9:مفىبعده(2)

التاجينظركذا.فافعلالأمرذلكيكنلاإنوالمعنىصلة.و)ما(لا،إن:وأصله،بالإمالةكذا(3)

.227/1فىوتقدم)ما(.503/40

وابنالشاهد.موضعدونمطولأبمنحوهالرقىجعفربناللهعبدطريقمن(3159)البخارىأخرجه(4)

.(.18697)فىوسيأتى.بهجبيربنزيادطريقمن(4756)حبان
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...الإمامحكمعلىبعضهماوالحصنأهلنزولبابالسيركتاب

حكمعلىالهرمزانفنزلتستر،حاصرنا:قالمالكبنأنسعنحميد،

:قال.تكلم:عمرلهقالإليهانتهينافلماعمر،علىبهفقدمت،ل!بهعمر

العربمعاشروإتاكمإنا:قالبأس.لاتكقم:قالمئ!تى؟كلامأوحىكلام

اللهكانفلقا،ونغصبكمونقتلكمنتعتدكمكنا،وبينكمبينناالفهخلىما

المؤمنين،أميريا:فقلت؟تقولما:رضجبهعمرفقال.يدانلنايكنلممعكم

الحياةمنالقوميأيسقتلتهفإن،شديدةوشوكةكثيزاعدوابعدىتركت

ومجزأةمالكبنالبراءقاتلأستحيى:رضجنهعمرفقال.لشوكتهمأشذويكون

يملم:لهقلتقد؟سبيلقتلهإلىليس:قلتيقتلهأنخشيتفلقاثوبى؟ابن

أصبتولاارتشيتماوالفه:فقال.منهوأصبتارتشيت:عمرفقال.بأسلا

فخرجت:قال.بعقوبتكلأبدأنأوبغيركبهشهدتماعلىلتأتينى:قال.منه

يعنى-وأسلم،ل!نهعمروأمسك،معىفشهدل!بهالعؤامبنالربيرفلقيت

.(1)هلوفرض-الهرمزان

الإمامحىعلىبعضهمأوالحصنأهلنزولباب

مأموناححمهعلىالمنزولكانإذاالإمامغيرأو

الفقيه،النضرأبوأخبرنه!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8235

بنسعدأنبأنه!،شعبةحدثناالوليد،أبوأخبرنه!،أتوببنمحمدحدثنا

سعيدأبىعنيحذثحنيفبنسهلابنأمامةأباسمعت:قال/إبراهيم97/9

أبىوابن،(2670)منصوربنسعيدوأخرجه.4/251والافعى،(5428)المعرفةفىالمصنف(1)

فىوسياتىبه.حميدطريقمن(6671)الأوسطفىالفذرابنو،(33959،34388)شيبما

(18244).
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...الإمامحكمعلىبعضهمأوالحصنأهلنزولبابالسيركتاب

ك!يم،الفهرسولإليهفأرسل،سعدحكمعلىنزلواقريظةأهلأن،الخدرى

:فقالةلمجي!الفهرسولعندفقعد"خيركم".:أو."سيدكمإلى"قوموا:فقالفجاء

رواه.(1)مقاتلتهمتقتلأنأحكمفإنى:قال."حكمكعلىنزلواقدهؤلاء"إن

.12)شعبةحديثمنمسلموأخرجه،الوليدأبىعن""الصحيحفىالبخارى

بنمحمداللهعبدأبوأخبرناالحافأ،اللهعبدأبووأخبرنا-ا8236

بنمحمدحدثناقالا:محمدبنالفهوعبدسلمةبنأحمدحدثنا،يعقوب

بنهشامحدثنانمير،بناللهعبدحدثناقالا:منصوربنوالحسينرافع

رجلرماه"الخندقيومسعدأصيب:قالتا!رعائشةعن،أبيهعن،عروة

عليهفضرب،الأكحلفىرماه،العرقةبنحبانلهيقالقريشمن

!يهيهاللهرسولرجعفلما،قريبمنليعودهالمسجدفىخيمةر!ةاللهرسول

ينفضوهوالسلامعليهجبريلأتاه،واغتسلال!لاحووضعالخندقمن

اخرجوضعناها،ماوالفه!؟السلاحوضعتقد:فقالالغبار،منرأسه

قريظة،بنىإلىوأشارههنا.:قال"فأين؟".:م!عالفهرسولقال.إليهم

الحكمفرذ،!حمالفهرسولحكمعلىفنزلواإليهمع!قهاللهرسولفخرج

الذزية،وتسبى،المقاتلةتقتلأنفيهمأحكمفإنى:قالسعد،إلىفيهم

دي!حكصت"لقد:قالمجيمال!رسصلأن!أخبرت:أبىقال.موالهمأوتقسم

مسلم!ورواه،يحيىبنزكرئاعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)"هفلابحكم

.(18072)فىوتقدم.بهشمعبةطريقمن(2354)الطيالسىوأخرجه.(8925)الشعبفىالمصنف(1)

.(1768/64)ومسلم،(6262)البخارى(2)

.(6661)فىمختصراتقدم(3)

-319-



...الإمامحكمعلىبعضهمأوالحصنأهلنزولبابالسيركتاب

.(1)ريمنابنعنكفهم،وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن

الضفار،الفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8237

وأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،موسىبنالقهعبيدحدثنا،مهرانبنأحمدحدثنا

بنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الفهعبدأبو

سليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،سفيانحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفان

أوصاهجيشعلىميراأبعثإذاجمحوالفهرسولكان:قالأبيهعن،بريدةابن

الحديثوذكرخيرا.المسلمينمنمعهوبمن،نفسهخاضةفىاللهبتقوى

تنزلهم؟فلاالفهحكمعلىتنزلهمأنفأرادوكحصننأهلحاصرتاوإذا:قال

.(2)((الأماللهحكمأتصيبتدرىلافإنك

بعدفيهماو!فقاثم،حكمكمعلىأنزلوهم،ولكن:سفيانعنوكيغفيهزاد

ش!م".ما

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرناه-ا8238

.سفيانعن،وكيغحدثنا،الانبارئسليمانبنمحمدحدثناداود،أبو

ء(3)".
بنيحيىعنإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلثماخرجه.فدكره

.(1769/65)رسلم،(463،4122)البخارى(1)

حبانابنطريقهرمنمختصزا،(14)الخراجفىادمبنريحى،(3562)الصغرىفىالمصنف(2)

طريقمن(8765)الكبرىفىرالنسائى،(1716)مذىرالتر،(00323)أحمدراخرجه.(4739)

.(18671)فىرسياتى.صحيححسن:الترمذىرقالبه.الثورىصعيدبنسفيان

به.ركيعطريقمن(33963)ضيبةأبىابنرأخرجه.(2612)داردأبو(3)
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مسلما...يقتلالحربىالكافربابالسيركتاب

.(1)وكيعحديثمنوأخرجهآدم.

.(2)قبلهالبابفىر!بخ!الخطاببنعمرعنذلكفىوروينا

قو3عليهيحنا!ليسلمثممسلمايقتلالحربىالحافربابئ:

الفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ8239

حدثنا،فىاوفىأبوحدتنا،حبيببنيونسحدثناأحمد،بنجعفرابن

بنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سلمةأبىبنالعزيزعبد

حدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعىجعفر

الفضل،بنالقهعبدعن،سلمةأبىبنالعزيزعبدحدثنا،المثنىبنحجين

معخرجت:قالالف!حمرىعمروبنجعفرعنيسار،بنسليمانعن

الله:عبجدلىقالحمصقدمنافلضا،الشتامإلىالخياربنعدىبناللهعبيد

عنروايتهفىداودأبووقال؟حمزةقتلعننسألهوحشىفىلكهل

عن،يساربنسليمانعن،الهاشمئالفضلبنالفهعبدحدثنا:العزيزعبد

فلما،الروممنأقبلنا:قالكتابى-فى-كذاالخياربنعدىبنالفهعبيد

رجلافلقينا.حمزةقتلعنفسألناهبوحشىمررنالو:قلناحمصمنقربنا

صاحوهوأدركتماهفإن،الخمرعليهغلبتقدرجلهو:فقاللهذلكفذكرنا

فانطلقناتسألاه.فلاشارباأدركتماهوإنأخبركما،إلاشىءعنتسألاها.ل

الخيار؟ابن:فقالصاحجالسوهوبابهعلىشىءلهألقىقدإليهانتهيناحتى

.(1731/2)مسلم(1)

.(18231)فىتقدم(2)

-32ا-

(11182الكبيرالسنن)



مسلما...يقتلالحربىالكافربابالسيركتاب

وضعتكإذ،طوىبذىأفكإلىحملتكمنذرأيتكما:قالنعم.:قلت

:قال.حمزةقتلعننسألكجئناك:قلت:قالدعرفتهما.قدميكفرأيت

فقال،مطعملآلعبداكنت؟سألنىإذلمجؤالقهرسولحذثتكماسأحذثكما

أحديومفانطلقتحز.فأنتبعقىحمزةقتلتأنتإن:مطعمأخىابنلى

أريدمايومئذفخرجت،لعبهمبهاألعبالحبشةمنرجلوأنا،حربتىمعى

بعير/كأنهبحمزةأنافإذافخرجت،حمزةإلاأقاتلهولاأحذاأقتلأن98/9

منرجلإليهوبادرنحط،فهبته،بالتيف(2)قمعهإلاأحدلهيرفعما،(1)أورق

عليهفشذالبظور.مقطعةابنياإلئ:يقولحمزةفسمعت،سباعولدبنى

إذاحتى،حربتىومعىبشجر؟منهفلذت،منهألوذوجعلت،فقتله

بينفوقعتأرسلتهاثتممنها،رضيتحتىالحربةهززتمنهاستمكنت

قتلتما،حربتىأخذتثئمفقتلته،يستطعفلمليقوم(ولهز)،ثندوتيه)3

منهالهربأردتصهلىجميحهره!لارسولقدمفلما،عتقتجئتفلقا،قاتلتهولاأحدا

أحامحمدايأتحطماوالقه،وحشئياويحك:فقالرجلفأتاض!،الثتامأريد

رأسهعلىواقفوأناإلابىشعرفمافانطلقت.عنهخفىإلأبشهادتهيشهد

حذثنى،،"ويحك:قال.وحثئ:قلت"اوحشع؟((.:فقالالحقبشهادةأشهد

غئبوحشى،يا"ويحك:فقال،حذثتكماكماأحذثهفأنشأت."حمزةقتلعن

.2/283الأنوارمثارقالسواد.إلىتضربغبرةأوالرماد.كلونالخضرةإلىلونهيضرب:أورق(1)

.(عم)ق8/492اللسان.قهره:قمعه(2)

.14/64اللغةتهذب.للمرأةكالثديينللرجلالثندوتان(3)

.(ز!)ن5/421اللساننهض.:نهز(4)
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مسلما...يقتلالحربىالكافربابالسيركتاب

اللهفقبضلمجؤ،الفهرسوليراك!أنأتقىفكنت."أراكفلاوجهكعنى

ابتعثتالبعثإليه(1)وابتعث،كانمامسيلمةأمرمنكانفلمالمجر،نبئه

أعلمفرئك،الأنصارمنورجلأنافبادرتهفالتقينا،حربتىوأخذت،معه

بنساليمانقال.الناسوشزالناسخيرقتلتفقدقتلته(2)تنكفإن،قتلهأينا

فىيقولقائلافسمعتيومئذالجيشفىكنت:يقولعمرابنسمعت:يسار

بمعناهحجينوحديثداود،أبىحديثلفظالأسود.العبدقتله:مسيلمة

وقد.(3)قتلتهكنتإن:قولهولا،الشربحديثيذكرلم،وينقصيزيد

حجينعناللهعبدبنمحمدجعفرأبىعت""الصحيحفىالبخارىأخرجه

.(4)المثنىابن

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8245

داودبنوزكرياطالبأبىبنوإبراهيممحمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

ابنعن،حجاجحدثنا،الرعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا:قالواالخفاف

ابنعنيحدثسمعهأنهجبيربنسعيدعن،مسلمبنيعلىأخبرخ!،جريج

أتواثم،فأكثرواوزنوا،فأكثرواقتلواالشركأهلمنناساأن،ز!يهععباس

عملنالماأنتخبرنالولحسنإليهوتدعوتقولالذىإن:()فقالجمتمحمدا

.إوانبعث":مفى(1)

"أناا.:مفىبعده(2)

به.المثنىبنحجينطريقمن(1707)حبانابنوأخرجه.(07716)وأحمد،(0114)الطيالسى(3)

به.الفضلبناللهعبدطريقمن(2947)والطبرانى

.(4072)البخارى(4)

"فقالوا!.:مفى(5)

-323-



مسلما...يقتلالحربىالكافربابالسيركتاب

التىالفسيقتلونولاءاخرإلهااللهءيذعوتلا!وانذين:فنزلت.كفارة

أشرفواألذفي!يخعبادى:ونزلت.(68:الفرقانأيزدؤدت!ولابألحقإلاالئهحزم

فىمسلمرواه.(53الزمر:أ(1)الايةألته!رخ!مننقنطؤالاأنفسهغعك

وأخرجهمحمد،بنحخاجعنوغيرهحاتمبنمحمدعن"الصحيح"

.(2)جريجابنعناخروجهمنالبخارئ

يحيىجذىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-ا4182

وغرهمنصوربنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصورابن

أبىبنيزيدأخبرخ!،شريحبنحيوةأخبرنا،عاصمأبوحدثناقالوا:

سياقةفىوهوالعاصبنعمروحضرنا:قالالمهرئشماسةابنعن،حبي!ب

الإسلامعلىلأبايعهجم!الفهرسولفأتيت:قالالحديثفذكر.الموت

:فقاليدىفقبضت،يدهفبسط.الفهرسولياابايعكيمينكابسط:فقلت

أششط:قلت."؟اذط"تثترط:قال.أشترطأنأردت:قلتعمرو؟".يمالك"ما

وذكر."؟قبلهكانمايهدمالإسلامأنعمروياعلمت"أما:قاللى.يغفرأن

منصوبى)4(.بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)الحديث

من(15398)تفشرهفىحاتمابىوابن،(1504)النسانىوأخرجه.(7139)المئعبفىالمصنف(1)

به.حجاجطريقمن(4274)داودوأبربه.الزعفرانىمحمدبنالحسنطريق

.(0481)والبخارى،(122/193)مسلم(2)

فىعساكروابن،3/266الثقاتفىحبانوابن،(002)عوانةابرو،(2515)خزيمةابناخرجه(3)

به.حبيبآبىبنيزيدطريقمن(17827)وأحمدبه.عاصمأبىطريقمن46/194دمقتاريخ

.(121/192)مسلم(4)
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مسلما...يقتلالحربىالكافربابالسيركتاب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-ا8242

حدثنا،الكريمعبدبنمحمدحدتنا،الذغولئالعباسأبوحدثنا،العباس

رمى:قالمحمدبنالقاسمعنزيد،بنأسامةحدثنا،عدىبنالهيثم

وفاةبعدبهفانتقضت،الطائفيومبسهمر!يهمابكرأبىبنعبدالله

ثقيف،وفدعليهفقدم:قال.قصةفذكر.فماتليلةبأربعينج!كاللهرسول

منكممه!لاهذايعرفهل:فقالإليهمفأخرج،عندهالسهمذلكيزلولم

ورشتهبريتهأناسهمهذا:العجلانبنىأخوعبيدبنسعيدفقالأحا؟

الفهعبدقتلالذىالسهمهذافإن:بكرأبوفقالبه.رميتوأناوعقبته)1(،

(2)واسعفإنه،بيدهيهنكولم،بيدكأكرمهالذىللهفالحمد،بكرأبىابن

.(3)امكل

الحافظ،علىأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووحدثنا-ا8243

حدثنا،الصباحبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقبنمحمدأخبرنا

:قالالخطاببنزيدبنالزحمنعبد(4بنعمر4)عنعمرو،عن،سفيان

.فصبرتل!يهنهالخطاببن(بزيدأصبت):فيقولبالمصيبةيصابعمركان

.(بق)ع398/3التاجعيها.منهاشيئالوى:السهمعقب(1)

.""أوسع:مفى(2)

الإصابةفىحجرابنوقال.متروكالهيثم:7/3629الذهبىوقال.477/3،478الحاكم(3)

واه.وهو،عدىبنالهيثموفيه:45/6

.5/147حبانلابنوالثقات،6/171الكبيرالتاريخوينظر.م:فىلي!(4-4)

زيد"."أصيب:مفى(ه-5)
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مسلما...يقتلالحربىالكافربابالسيركتاب

إلاالضبا)1(هئتما،أخا!رقتلتلقدويحك:لهفقالزيدأخيهقاتلوأبصر

.(2)ذكرته

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا8244

بنأحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

حكمعلىنزلالهرمزانأنأنص!حدثنا،حمياحدثنا،زهيرحدثنا/،يونس99/9

ثور؟بنومجزأةمالكبنالبراءقاتلأستحى،أنسيا:عمرفقالعمر

.(3)هلوفرضفأسلم

بنيحيىمحمدأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8245

بنعفانحدثنا،ال!كرئنصربنسقربنعلئالقاسمأبوحدثنامنصور،

وقتلالقراءقضةفىأنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،مسلبم

هل:!ريقولطلحةأبوإذاذلكبعدكانفلما:اخرهفىقالملحانبنحرام

فقدتفعللا:قال.وفعلبهاللهفعل!؟بالهما:قلت؟لحرامقاتلفىلك

.(4)أسلم

التاج.إليهتحنوكانهاالبيتتشقبللأنهابذلكصميتالذبرر،تقابلمعروفةريحالضبا:(1)

.(وبص)409/38

به.المصنفطريقمن45/119،120دمثقتاريخفىعاكرابنوأخرجه.227/3الحاكم(2)

فىمطولاوتقدمبه.يرنسبنأحمدطريقمن80/1الصغيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(3)

(18234).

.(3188)فىتقدم(4)

-326-



العدوبلادفىبالغزووالرجالالرجلانفرادجوازلابالسيركتاب

العدوبلادفىبالغزووالرجالالرجلانفرادجوازباباظ(/91

ستقتفه.أنهاالأغلبكانوإنالجماعةعلىالتقدمبجوازاستدلالا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8246

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

:قالعمرانأبىأسلمعن،حبيبأبىبنيزيدعن،شريحبنحيوةأخبرك!

بنخالدبنالزحمنعبدالجماعةوعلى-القسطنطينيةيريد-المدينةغزونا

العدو،علىرجلفحمل،المدينةبحائطظهورهمملصقووالرومالوليد،

:أيوبأبوفقال!التهلكةإلىبيدهيلقى!اللهإلاإلهلا،مهمه:الناسفقال

الإسلاموأظهرنبيهاللهنصرلما،الأنصارمعشرفيناالآيةهذهأنزلتإنما

اللهسيلفى!وأنفقوأ:تعالىاللهفأنزلونصلحها.موالناأفىنقيمهلم:قلنا

فىنقيمأنالتهلكةإلىبأيدينافالإلقاء،(195:البقرةأ!والتهدكةإلبأيدقيتلقوأولا

فىيجاهدأيوبأبويزلفلم:عمرانأبوقالالجهاد.وندعونصلحهاأموالنا

.(1)بالقسطنطينيةدفنحتىاللهسبيل

.(2)أحاديثالمعنىهذافىمضىوقد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8247

بنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزملئشيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

أحد:يومكيهوللنبىرجلقال:يقولاللهعبدبنجابرسمعدينار،

.(17983)فىوتقدم.بهوهبابنطريقمن(2512)داودأبووأخرجه.2/84الحاكم(1)

.(17987-17981)فىتقدممايظر(2)
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العدوبلادفىبالغزووالرجالالرجلانفرادجوازبابالسيركتاب

،يدهفىكنتمراتفألقىالجئة"."فى:قالأنا؟فأينقتلتإن،الفهرسوليا

الصحيح""فىالبخارئرواه.شيبانبنأحمدلفظوهذا.(1)لتقحتىقاتلثئم

عنكلاهماعمرو،بنسعيدعنمسلمورواهمحمد،بنالفهعبدعن

(2)..و
.-د

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8248

بنمحمدالعبأسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضى

بنهاشمالنضرأبوحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

:قالمالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،(3)القاسم

فىومافجاء،سفيانأبىعيرصنعتماينظرعينابسيسةجمح!القهرسولبعث

نسائه.بعضاستثنىماأدرىلا:فقال،جمي!الفهرسولوغيرغيرىالبيت

،(4)طلبةلنا"إن:فقالفتكفملمج!الفهرسولفخرج:قالالحديثفحذثه

فىظهرانهمفىيستأذنونرجالفجعلمعنا".فليركبحماضراظهرهكانفمن

لمجوالفهرسولفانطلقحماضرالأ.ظهرهكطنمنإلأ"لا:قالالمدينةعلو

فقالالمشركونوجاء،بدرإلىالمشركينسبقواحتىوأصحابه،و2/91

فدناأوذنه((.أناأكونحتىشىءإلىمنكمأحديقدمن"لا:جم!الفهرسول

.(17974)فىوتقدم.243/3الدلانلفىالمصنف(1)

.(143/1899)ومسلم،(4046)الخارى(2)

.،سليمان"بن:م،سفىبعده(3)

.1/319الأنوارمارق.نطلبهشيئا:طلبة(4)
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العدوبلادفىبالغزووالرجالالرجلانفرادجوازبابالسيركتاب

."والأرضالسمواتاهم!فرعجنةإلى"قوموا:!حماللهرسولفقال،المشركون

السمواتعرضهاجنة،اللهرسوليا:الأنصارىالحمامبنعميريقول:قال

على(1)يحملك"ما:مجيهيهمالقهرسولفقال.بخبخ:قال"نعم".:قال؟والأرض

أهلها.منأكونأنرجاة)2(إلااللهرسولياوالفهلا:قال."؟خببيئ:قولك

ثم،منهنيأكلفجعلقرنهمنتمراتفاخترج)3(أهلها".من"فإنك:قال

بمافرمى:قال.طويلةلحيا+إنهاهذهتمراكأآكلحتىحييتأنالئن:قال

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)لتقحتىقاتلهمثئمالتمرمنمعهكان

.(النضر)أبىعنوغيرهمارافعبنومحمدالنضرأبىابنبكر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8249

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

قالبدريومالناسالتقىلما:قالقتادةبنعمربنعاصمحدثنى،إسحاق

100/9تبارك/الربيضحكما،الفهرسوليا:الحارثابنعفراءابنعوف

فنزعحاسرا".يقاتلالقتالفىيدهغمسقديراه"أن:قال؟عبدمنوتعالى

.(6)لتقحتىفقاتلتقدمثمدرعهعوف

."كلمح":م،سىف(1)

"رجاء!.:م،سفى(2)

.4/371المحكمأخر!.:واخترخ"فاخر!إ.:م،سفى(3)

به.القاسمبنهاشمالنضرأبىطريقمن(2618)داودوأبو،(12398)احمدأخرجه(4)

.(1190/145)مسلم(5)

فىجريروابن،(19730)شيبةبىأابنطريقهومن،1/627هامابنشرةفىكماإمحاق-ابن(6)

.(5525)الصحابةمعرفةفىنعيموابو،448/2،449تاريخه
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العدوبلادفىبالغزووالرجالالرجلانفرادجوازبابالسيركتاب

محمد،بنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا8250

عن،نجيحأبىابنعن،عيينةبنسفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثنا

دحيةوبعث،سريةوختابامسعودبنالقهعبدط!!يهي!يالنبئبعثقد:قالمجاهد

.)وحدهسرئة

الأصثم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8251

أصحابصتتخلفالأنصارمنرجلاأن،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

أمية:!بلعمروفقال،أصحابهمقتلةعلىعكوفاالطيرفرأى،معونةبئر

أصحابنا.فيهقتلمشهدعنأتخقفولافيقتلوخ!العدؤهؤلاءعلىسأتقذم

حسنا،قولافيهفقال،!طالمجهللنبىذلكفذكرأمتةبنعمروفرجع،فقتلففعل

.(2)"؟تقتلحتىفقاتلتتقذمت"فهلا:لعمروقال:ويقال

الضمرئأميةبنعمرولج!جم!الفهرسولوبعث:الفهرحمهالشتافعئقال

سرئةأنيسبنالفهعبد(ظ2/91وبعثوحدهما،سرتةالأنصارمنورجلا

.(3)وحده

.(4)الكتابهذافىإسنادهماذكرناوقد

فىالبرعبدوالنبه.المصنفطريقمن17/210،211دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.عيينة!بسفيهانطريقمن(06342)شيبةأبىوابن.بهنصربنسعدانطريقمن11/7المهيد

.4/242والافعى،(5431)المعرفةفىالمصنف(2)

.7/353الأم(3)

.(6091)فىأنيسبناللهعبدبعثوتقدم،(18818)فىأميةبنعمروبعثسياتى(4)
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المغتم...منيسرقالرجلبابالسيركتاب

القتالحضروقدالمغنممنيسرقالرجلباب

أحمدأبوأخبرنا،المالينئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا-أ8252

بنحجاجحدثنا،جبارةحدثنا،يعلىأبوحدثنا،الحافظعدىبناللهعبد

رقيقمنعبداأن،ر!نحكينعباسابنعن،مهرانبنميمونحدثنى،تميم

الله"مال:فقاليقطعهفلملمجيه!النبىإلىفرفع،الخمسمنسرقالخمس

.(1)"اضعببعفطسرق

عنمهرانبنميمونعناخروجهمنروىوقد،ضعففيهإسنادهذا

مرسلا)2(.صينالنبى

فلمالمغنممنمغفراسرقرجلاأنطالبأبىبنعلىعنوروينا

.(3)يقطعه

حراثموكثيرهكليلهالغلولبافي:

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8253

أحمدبنمحمدصادقوأبوالمقرئحامدأبىبنالرحمنوعبدالقاضى

اللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالعطار

عن،أنسبنمالكأخبرنى،وهبابنأخبرنا،المصرىالحكمعبدابن

.(17383)فىوتقدم.647/2الكاملفىعدىابن(1)

.(17382)فىتقدم(2)

.(17381)فىتقدم(3)
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السيركتاب
حراموكثيرهقليلهالغلولباب

أنهكحريرةأبىعن،مطيعابنمولىالغيثأبىسالمعن،الذيلىزيدبنثور

غنمناإنما،فضةولاذهبانغنمفلمخيبرإلىلمجرالقهرسولمعخرجنا:قال

عبالمجفاللهرسولومعالقرىوادىنحوانصرفناثئم،والأموالالمتاع

رحليحطهوفبينما،ضبيببنىمنرجلبدربنرفاعةإشاهأ!اه

لههنيئا:الناسلهفقال،فماتفأصابهعائر)1(سهمأتاهإذلمجدالقهرسول

يومغفهاالتىالشملةإن،بيدهنفسىوالذى"كلأ:لمجرالقهرسولفقال.الجنة

إلىرجلفجاءنارا((.عليهلتشتعلالمقاسمتصئهالمالمغانممنخيبر

نالي-من"شراك:لمج!ال!رسولفقال،شرايمنأو(2)بشراكجم!الفهرسول

ابنعنالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"ناليمنشراكمانأو-

.(4)مالكعنآخروجهمنالبخارئوأخرجه،وهب

إملاء،الأصبهانئيوسفبنالقهعبدمحمدأبوحدثنا-أ8254

بنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوأخبرنا

عن،دينار،و3/91بنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثناالرعفراك!،محمد

وسرح،2/061الأنوارمثارق.قصدهعنالجانرأيضاوهو،رماهمنيدرىلاالذىهو:العائر(1)

.117/11السنة

يكونوقد،عليهماالمعاقبةعلىتنبيهوفيه.القدمظهرعلىالعلفىيكونالذىالسير:الراك(2)

النار.لعذابشبأنهماعلىذلكيكونوقدنار،منوهمابهمايخعذبأنفسهما،بهماالمعاقبة

.129/2النووىبشرحمسلموصحيح،268/1المعلمإكمالينظر

والنسالى،(2711)داودأبوطريقهومن،459/2ومالك،(5433)المحرفةفىالمصنف(3)

.(18430)فىوسيأتى.(4851)حبانوابن،(3836)

.(4234،6707)والبخارى،(151/183)مسلم(4)
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حراموكثيرهقليلهالغلولبابالسيركتاب

كمج!النبى(1)لقثعلىكان:قالعمروبنالفهعبدعنالجعد،أبىبنسالم

فذهبواالنار((.فى"هو:!حمالفهرسولفقال،فمات،كركرةلهيقالرجل

عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)اهلغقدعباءةعليهفوجدوا،إليهينظرون

.(3)عيينةابنعنعلى

المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8255

حدثناالنجاد،سلمانبنأحمدأخبرناببغداد،اللهرحمهالحمامىابن

101/9حدثنا،الغدانئعمروأبورجاءبناللهعبدحدثنا،إسحاقبن/إسماعيل

بنعمرحدثنى،عباسابنحدتنى،زميلأبىسماكعن،عقاربنعكرمة

ناسا-يعنى-!حيهالنبىأصحابمنقتلخيبر)4(يومكانلما:قالالخطاب

شمهيا.فلان:فقالوارجلعلىمرواحتىشمهيا.وفلانشهيافلان:فقالوا

لسمغلها((.برد؟:أو.غفهاعباءةفىالنارفىرأيتهإنى"كلا،:لمجمللهارسولفقال

إلاالجنةيدخللاإنهالنالر:فىفناداذهب،الخطابابن"يا:ك!يواللهرسولقال

.()المؤمنونإلاالجنةيدخللاإنه:الناسفىفناديتفخرجت."المؤمنون

.8/1الصحيحينفىماغريبتفشر.المتاع:الثقل(1)

بنسفيانطريقمن(2849)ماجهوابن.(6493)أحمدواخرجه.(3668)الصغرىفىالمصنف(2)

.(3074)البخارى(3)

"حنين".:م،سفى(4)

عنطرضامن(4849،4857)حبانوأبن،(1574)والترمذى،(203،328)أحمدأخرجه(5)

به.عماربنعكرمة
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حراموكثيرهقليلهالغلولبابالسيركتاب

.(1)رامعبنعكرمةحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8256

حدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،المنادىالفهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوب

محمدوأبوالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوواخبرنا)ح(سعيدبنيحى

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالواالعطارصادقوأبوالمقرئحامدأبىابن

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

بنمحمدعنسعيد،بنيحيىعنسعد،بنان!والقيثبنمالكأخبرخ!

رجلتوفى:قالانهالجهنىخالدبنزيدعن،عمرةابىعن،حتانبنيحى

."صاحبكمعلى"علوا:لهمفقال،جم!الفهلرسولذكرواوإنهم،خيبريوم

قدصاحبكم"إن:قالجم!الفهرسولانفزعم،لذلكالناسوجوهفتغئرت

تساوىمايهودخرزمنخرزابفوجدشامظعها!ص!الفه".سبيلفىغل

وهب.ابنحديثلفظ.2درهمين

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-أ8257

والقفظالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مسذدحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

محمد،بنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبو(ظ3/91أخبرنا،له

ابنزرعةأبوحذثنى،التيمىحتانأبىعن،يحىحدثنامسذد،حدثنا

.(141/182)مسلم(1)

وأبو.بهالليثطريقمن(2848)ماجهوابن.بههارونبنيزيدطريقمن(17031)أحمدأخرجه(2)

وضعفه.بهسعيدبنيحىعنطرقمن(4853)حبانوابن،(1958)والنسائى،(0271)داود

.(579)داودأبىضميففىالألبانى
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حراموكثيرهقليلهالغلولبابالسيركتاب

فذكريوما!اللهرسولفيناقام:قالهريرةأبوحدثنى،جريربنعمرو

لهبعيورقتتهعلىالقياهةيومأحدكمألفين"لا:فقال،مرهأوعطمفعطمهالغلول

ألفينلاأبلغتك.قدشيئالكأملكلا:أقولأغثنى،الفهرسوليا.يقولارعاء

أغثنى،اللهرسوليا:يقولثغاء)3(لهاشاةرقتتهعلىالقيامةيوم(2أحدكميجىء2

رقتتهعلىالقيامةيوميجىءأحدكمألفينلا.أبلغتكقدشيئالكأملكلا:أقول

أبلغتك.قدشيئالكأملكلا:فأقول،أغثنىالفهرسوليا:يقول(4)حمحمةلهافوس

اللهرسو!يا:يقولصياحلهانفسرقتتهعلىالقيامةيومأحدكميجىءألفينلا

علىالقيامةيومأحدكميجىءألفينلا.أبلغتلثقدشيئالكأملكلا:أقولأغتنى،

لا.أبلغتكقدشيئالكأملكلاأقوذ:،أغثنىاللهرسوليا:يقول،()صامترقتته

أغثنى،اللهرسوليا:يقولتخفقرقاعرقتتهعلىالقيامةيومأحدكميجىءألفين

عن"الصحيح"فىالبخارىرواهأبلغتك")6(.قدشيئالكأملكلا:أقول

.مسدد

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-أ8258

.1/295الأنوارمشارقالبعير.صوت:الرغاء(1)

يجىء"."أحدكم:،مسفى(2-2)

.123/1الجوزىلابنالحديثغريبالثساة.صوت:الثغاء(3)

.2"./االأنوارمشارق.وابتداؤهالفرسصهيلاول:الحمحمة(4)

.2/46الأنوارمشارق.الجوانوهوالناطقخلاف،والفضةالذهب:الصامت(5)

سعيدبنيحيىحيانأبىطريقمن(4848)حبانوابن،(1831)ومسلم،(0395)أحمدأخرجه(6)

.(7303)البخارى(7)
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102/9

حراموكثيرهقليلهالغلولبابالسيركتاب

اللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(إسحاقبنإسماعيل

حدثنا،القاضىإسحافبنإسماعيلحدثنا،إملاءالصفارالقهعبدبنمحمد

بنسعيدبنيحيىعن،أتوبعنزيد،بنحقادحدثنا،حرببنسليمان

!ذقالهريرةأبىعنجرير،بنعمروابنزرعةأبىعن!ان،

القيامهيوميجىءأنأحدكم"ليحذر:قالثئم،!شطمهالغلولجميوالقهرسول

قدإنىشيئا،عنكأغنىلاإنى:فأقولأغثنى.محمديايخقول:عنقهعلىببعيبر

إنى:فأقول،أغثنىمحمديا:يخقولحمحمةلهفرشعنقهعلىرجلويجىء.بفغت

محمديا:فيقولرقاععنقهعلىالزجلويجىء.بفغتقدإنىشيئا،عنكأغنىلا

يحيىمنسمعتهوقد:حقادقال.(1)"تغفبقدشيئا،عنكأغنىلا:فأقولأغثنى،

51روالقمفار.الفهعبدأبىحديثلفظهذا.مننحوابهفجاءسعيد،ابن

(2)صوص

.حرببنسليمانعنالدارمىسعيدبنأحمدعن""الصحيحفىمسلم

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبن،و91/4علئأخبرنا-ا8259

،قتادةعن،عوانةأبوحدثناالوليد،أبوحدثنا،الأسفاطئحدثنا،الصفار

لمجص:الفهرسولقال:قالثوبانعن،معدانعنالجعد،أبىبنسالمعن

.(3)"الجنةدخل،والدينوالغلولالكبرمنثلابئ؟/منبرىءوهومات)من

به.إسحاقبنإصماعيلعن(7079)عوانةأبوأخرجه(1)

.(1831)مسلم(2)

ذكردونعوانةأبىطريقمن(1572)والترمذى.بهالوليدأبىطريقمن2/26الحاكمأخرجه(3)

.(1278)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححهبه.قتادةطريقمن(22390)وأحمد.معدان
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...الغنيمةفىغلمنيقطعلابابالسيركتاب

.(1)((ربكلا":بدل"الكنز".:وقالقتادةعنسعياورواه:عيسىأبوقال

متاعه،يحرقولاالغنيمةفىغلمنيقطعلابافي:

يحرققال:ومن

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-أ8260

بنيوسفحدثنا،البغدادىاللهعبدبنمحمدبنمحمدجعفرأبوحدثنا

دينار،بنعمروحدثنا،سفيانحدثنابشار،بنإبراهيمحدثنا،يعقوب

بنعمروعن،عجلانوابن.جذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروسمع

رهقهحنينغزوةمنقفللما!حمالنبئأن،جدهعن،أبيهعن،شعيب

"رفىوا:فقالشجرورداءهفخطفتالناقةبهفحاصت)3(،يسألونه(2)الناس

سمرمثلنعفاعليكماللهأفاءلووالله!؟البخلعلئأتخشونردائى،علئ

وبرةأخذ.ثمكذابا"ولاجباناولابخيلاتجدونى)4(لاثثم،بينكملقسمتهاتهامة

إلاهذهمثلولاعليكماللهأفاءممالى"ما:وقالفرفعهابعيبرسناموبرمن

رجلأتاهالخمسقسمعندكان!ظما."عليكممردوذوالخمس،الخمس

عارالغلولفإن،والمخيطالخياط"ردوا:فقالمخيطا،أوخياطايستحله

،(1224)ماجهوابن،(22427)أحمدوأخرجه.أصحسعيدورواية:وقال.(1573)الترمذى(1)

ضعيففىالألبانىوقال.(11068)فىوتقدمبه.سعيدطريقمن(8764)الكبرىفىوالنسالى

اللفظة.بهذهشاذ:(270)الترمذى

.(ق!)ر25/380التاجينظرغشوه.:الناسرهقه(2)

.199صالصحيحينفىماغريبتفسيرملجأ.إلىملتجئامال:حاص(3)

تجدوننى!.الا:م،سفى(4)
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السيركتاب

.(1)"القيامةيوموشنارونار

...الغنيمةفىغلمنيقطعلاباب

محمدبنأحمدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8261

أخبرنا،موسىبنمحبوبحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،العنزى

الواحد،عبدبنعامرحذثنى،شوذببنالفهعبدعن،الفزارئإسحاقأبو

الله!رسولكان:قالز!بهبماعمروبنالفهعبدعن،بريدةابنالقهعبدعن

فيخمسهابغنائمهمفيجيئون،الناسفىفنادىبلالاأمرغنيمةأصابإذا

فيماهذاالفهرسوليا:فقالشعرمنبزمامذلكبعدرجلفجاءويقسمها،

"فما:قال.نعم:والثلاثا؟".نمادىبلالأ"أسمعت:قال.الغنيمةمنأصبناهكنا

أقبلهفلن،القيامةيومبهتجىءأنت"كن:قالفاعتذر.:قال."؟هبتجىءأنمنعك

(2)
."د.

يذكرولم،كركرةفىعمروبنالقهعبدحديثقبلهالبابفىمضىوقد

الغاذ)3(.متاعبتحريقأمرمجممالنبئأنالرواياتهذهمن،ظ4/91شىءفى

ما:ضعفعلىدليلذلكوفى

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8262

حذثنى،البرئبحربنعلىبنالحسنحدثناالراهد،الأصبهاك!القهعبد

شعيب،بنعمروعنمحمد،بنزهيرحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،أبى

.(13305،13306)فىتخريجهتقدم(1)

.(12845)فىتخريجهوتقدم،127/2والحاكم،(3586)الصغرىفىالمصنف(2)

.(18254)فىتقدم(3)
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...الغنيمةفىغلمنيقطعلابابالسيركتاب

الغالمتاعأحرقواز!نحكيماوعمربكروأباجميهيهاللهرسولأن،جدهعن،أبيهعن

(1)

.وضربوهسهمهومنعوه

مرسلا:عنهقيلوقد.مسلمبنالوليدعنواحدغيررواههكذا

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8263

الوليد،حدثنا:قالانجدةبنالوهابوعبدعتبةبنالوليدحدثنا،داودأبو

مغالوفابعبديذكرلم.قولهشعيببنعمروعنمحمد،بنزهيرعن

بالمكى.وليسمجهولهذازهيراإن:ويقال.2لسهمه

:الذىالحديثوأقا

الفارسىإبراهيمبنمحمدبكروأبوقتادةابننصرأبوأخبرنا-أ4826

بنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيمحدثنامطر،ابنعمروابوحدثناقالا:

حدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا)ح(محمدبنالعزيزعبدأخبرنا،يحيى

103/9،منصوربن/سعيدحدثنا،القرشئنجدةبنأحمدحدثنا،عيسىبنعلئ

دخلت:قالزائدةبنمحمدبنصالححدثنىمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا

عنهسالمافسأل،غلقدبرجلفأح!،الزومأرضالملكعبدبنمسلمةمع

"إذا:قالجمدس!النبىعنالخطاببنعمرعنيحدثأبىسمعت:فقال

!حفامتاعهفى!اؤوج!:قالواضربوه".!ماعهفأحرقواغلقدالزجلوجدتم

داودوأبوبه.بحربنعلىطريقمن(1082)الجارودابنوأخرجه.2/130،131الحاكم(1)

به.مسلمبنالوليدطريقمن(2715)

.(2715)عقبداودأبو(2)
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...الغنيمةفىغلمنيقطعلابابالسيركتاب

ضعيف.فهذاسعيد.حديثلفظ.()بثمنهوتصدقبعه:فقالعنهسالمفسئل

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناوقد-ا8265

صالح(2)نعإسحاقأبوحدثنا،الأنطاكئصالحأبوحدثناداود،أبوحدثنا

بنالفهعبدبنسالمومعناهشامبنالوليدمعغزونا:قالمحمدابن

،فأحرقبمتاعهالوليدفأمرمتاعا،رجلفغلالعزيز،عبدبنوعمرعمر

سهمه.يعطهولم،بهوطيف

هشامبنالوليدأنواحدغيررواه،الحديثينأصخوهذا:داودأبوقال

.(4)وضربهغل-قدوكان-(3سعدزياد3)رحلحزق

إسحاقأبوأخبرنا،و91/5،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرظ

بنمحمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا،القهعبدبنإبراهيم

المدنىالليثئواقدأبوزائدةبنمحمدبنصالح:قالالبخارئإسماعيل

عنعمرابنعنسالمعنيروى،الحديثمنكر،حرببنسليمانتركه

لمجيهالنبىعنعمرعنعباسابنروىوقد."متاعهفأحرقواغل"من:رفعهعمر

احمدوأخرجه.(2713)داودأبوطريقهومن،(2729)منصوربنوصيد،2/127،281الحاكم(1)

به.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(1461)والترمذى،(144)

والله"كأنه:الحاسيةفىوكتب"إإسحاقلفظةعلىوضبب،كذا!":فوقهوكتب،الاصلفىليس(2)

والمعرفة،(4518)الصغرىالسننوينظركالمثبت.7/3635المهذبوفى،إصالحعنأعلم

.2/167الكمالوتهذيب،(5438)

صعد".بن)زياد:داودأبىوفى،الأصلفىعليهاوضببزيادإ.بنأصعد:مفى(3-3)

.(581)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2714)داودأبو(4)
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الحربارضفىالحدودإقامةبابالسيركتاب

فىبهذايحتجونأصحابناوعلية:البخارىقال.يحرقولمالغلولفى

بشىءإا(.ليسباطلوهذا،لالغلو

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرظ

بنمحمدبنصالح:يقول!معينبنيحيىسمعت:قال!محمدبنالعباس

.(2)بذاكحديثهليسزائدة

الحربارضفىالحدودإقامةباب

والشركبالمدينةالحد!جاللهرسولأقامقد:اللهرحمهالشافعىقال!

والشركبحنينالشاربوضرب،موادعونكثيزشرذوفيهامنها،قريمث

منه.قريمث

بها،القرميسينىجعفربنأحمدبنمحمدجعفرأبوأخبرنا-ا8266

حدثنا،الحضرمئأخبرنا،الكهيلىإبراهيمبنمحمدالحسينأبوأخبرنا

،شهابابنعنزيد،بنأسامةحدثنا،روححدثنا،الحكمبنالفهعبد

حنينيومءس!اللهرسول!رأيت:قال!الزهرىأزهربنالرحمنعبدحذثنى

كانمنفأمربسكرانوأح!الوليد،بنخالدمنزلعنيسأل!الناسيتخلل

وذكر.الترابمنعليهم!مجاللهرسولوحثا،أيديهمفىكانبمافضربوهعنده

.(3)الحديث

.4/291للبخارىالكبيرالتاريخ(1)

.(805)3/181الدورىبروايةمعينابنتاريخ(2)

.(17602-01760)فىتخريجهتقدم(3)

-34-ا



104/9

الحربأرضفىالحدودإقامةبابالسيركتاب

الأصبهانئ،الفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8267

الواقدئ،عنأظنه،الفرجبنالحسينحدثنا،الجهمبنالحسنحدثنا

منأخرجوماخيبرقضةفىجذهعن،أبيهعن،جعفربنالحميدعبدحذثنى

منرجليومئذوعمد،فأهريقتخمر(1)وزقاق:قالمعاذبنالضعبحصن

رفعحينفكرهلمج!،النبىإلىذلكفرفع،الخمرذلكمنفشربالمسلمين

الفهعبد:لهيقالوكان،بنعالهمفخفقوهحضرهمنوأمر،بنعلهفخفقه،إليه

،مرارا(ظ91/5ص!لكللهارسولفضربه،الشئرابعنيصبرلارجلاوكان،الحمار

"لاتفعل:صللىجمصالقهرسولفقال.يضربماأكثرما؟العنهالفهتم:عمرفقال

.(2)،ورسولهالفهيدبئفإنهعمر،يا

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ8268

حدثنا،وهببنمحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربنالفهعبد

غيلانيزيدأبىعن،منصورحذثنى،الزحيمعبدأبىعن،سلمةبنمحمد

/عن،معديكرببنالمقدامعن،الحبشىسلأمأبىعن،كنانةمولى

نأ،رقتيالذرداءأبووعندهالقسامتبنعبادةحدئنا:قالمعاويةبنالحارث

(3)قردةمنهأخذصلاتهمنفرغفلفا،المقسممنبعيرإلىصفىج!عالفهنبئ

.(قق)ز08/254التاج.وغيرهللشراباتخذوعاءكل؟زقجمع:زقاق(1)

.2/664،665الواقدىمغازى(2)

ذلكمنتمعطوماالوبرأوالصوفنفايةوالراءالقاففىبالفغ"القردة:الأصلحاشيةفى(3)

."أعلموالله،ونحوه
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الحربارضفىالحدودإقامةبابالسيركتاب

إلامنه(1)ىلوليسغنائمكممنهذاإن"ألا:فقالوبرةفىوهىإصبعيهبين

وأكبو؟ذلكمنوأصعووالمخيطالخيطفأدوا،عليكممردودوالخفس،الخمس

ممهمالقريببماللهفىالناسوجاهدوا،والآخرةالذنيافىأهلهعلىعاؤالغلولفإن

والحضر،السفرفىاللهحدودوأقيموالائيم،لومهالفهفىيأخذكمولاوالبعيد،

.(2والغئم"أالهممنبهالفهي!جىعظيمالجنةأبوابمنبالثفإلهبالجهاد؟وعليكم

بنالمقدامعن،لمعلامأبىعن،مريمأبىابنبكرأبورواه-ا8269

،الكندىمعاويةبنوالحارثالدرداءوأبىعبادةمعجلسأنه،معديكرب

نإ:عبادوفقال،الأخماسفىلمجج!الفهرسولعنالحديثفتذاكروا

فيه:وقال،بنحوهفذكرهبعير.إلىغزوةفىبهمصلىع!يه!الفهرسول

أبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناهوالحضر".السفرفىاللهحدود"وأقيموا

أبوحدثنا،المستفاضبنالحسنبنمحمدبنجعفرأخبرنا،مطرابنعمرو

أبىابنبكرأبوحدثنا،عياشبنإسماعيلحدثناعائذ،بنمحمداللهعبد

(3)ص:
.فدكره.مريم

الذمشقى،خالدبنهشامعن"المراسيل"فىداودأبووروى-ا5827

.م،س:فى)1(ليس

تاريخفىعساكرابنواخرجه.2/359،036سفيانبنويعقوب،(3686)الصغرىفىالمصنف(2)

به.سلمةبنمحمدطريقمن(335)المختارةفىوالضياء،176/26دمشق

،22680)وأحمدبه.عائذبنمحمدطريقمن(1502)الشاميينمسندفىالطبرانىأخرجه(3)

أبووفيهأحمدرواه:5/338المجمعفىالهيث!ىوقالبه.عاشبنإسماعيلطريقمن(22699

ضعيف.وهو،مريمابىابنبكر
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الحربارضفىالحدودإقامةبابالسيركتاب

بنعبادةعن،مكحولعن،واقدبنزيدعن،الخشيىيحيىبنالحسنعن

علىوالسفر،ا!ضرفىالحدود"اقيموا:جمهكله!اارسولقال:قالالصخامت

أخبرنا،محمدابنبكرأبوأخبرناهلائبم".لومةاللهفىتجمالواولاوالبحيد،القريب

.(1)فذكرهداود.أبوحدثنا،الفؤلؤئعلىأبوحدثنا،الفسوئالحسينأبو

الصامت.بنعبادةعنرباحأبىبنعطاءعنايض!اذلكوروى

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ8271

الربيعبنالحسنحدثنا،سفيانبنيعقوب(و6/91حدثنا،درستويهبنجعفر

أحمدأخبرنا،خميرويهابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأنجرنا)ح(

كهمس،عن،المباركبنالفهعبدحدثنا،الزبيعبنالحسنحدثنا،نجدابن

جيش،فىالوليدبنخالدالخطاببنعمربعث:قالالأصتمبنهارونعن

أسد،بنىمنحىعلىفأغاروا،خيلفىسرئةفىالأزوربنضرارخالدفبعث

فأعطوها،أصحابهفسألها،ضرارافأعجبت،جميلةعروساامرأةفأصابوا

أخبرهخالدإلى(2)عفرفلفا،يدهفىوسقطندمقفلفلقا،عليهافوقع،إئاه

حتى،لا:قال.لكوطتبتها،لكأجزتهاقدفإنى:خالاقال،فعلبائذى

وقدعمركتابفجاء.ةبالحجارارضخه:أنعمرفكتبعمر.لىإبذلكتكتب

الأزور)3(.بنضرارليخزىالقهكانما:فقال،توفى

.(142)اصيللمرا(1)

"دفع".ة8صفى(2)

به.المصنفطريقمن389/24تاريخهفىعساكرابنأخرجه(3)
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...الحربأرضفىالحدودتقاملازعممنبابالسيركتاب

يرجعحتىالحربأرضفىالحدودتقاملازعم:منباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا8272

عن،حيوةأخبرك!،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،أبو

عن،الأصبحىصبحبنويزيدبيتانبنشييمعنالقتباص!،عباسبنعياش

يقالىبسارقفأص!البحرفىأرطاةأبىبنبسرمعكنا:قالىأمئةأبىبنجنادة

تقطع"لا:يقولىكحماللهرسولىسمع!:فقالى،ابختيهسرو!د،مصدرله

.(2)لقطعتهذلكولولاالسفر".فىالأيدى

نأينكرونالمدينةأهل:يقولىمعينبنيحيىوكان،شامئإسنادهذا

أرطاةأبىبنبسر:يحيىوقالىلمجم.النبىمنسمعأرطاة(3)ىبأبنبسريكون

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوبذلكأخبرنماسوء.رجل

(4)
معين.بنيحيىعن،الدورىالعباس

105/9أهلقتالىفىفعلهسوءمنظهرلما/يحيىذلكقالىوإنما:الشيخقال

أعلم.والله،وغيرهالحرة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8273

النهايةينظر.معربةواللفظة.الأعناقطوالجمالوهى،البختالجمالمنالأنثى:البختية(1)

.ا"1/1

به.عباسبنعياشطريقمن(0145)والرمذى،(17627)أحمدوأخرجه.(0844)داودأبو(2)

.(3708)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

.م،س:فىلي!(3)

.(643)3/152،(5236)4/448الدورىبروايةمعينبنيحىتاريخ(4)
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...الحربأرضفىالحدودتقاملازعممنبابالسيركتاب

يوسف:أبوقال:قالالشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

تقاملا:قالائهثابتبنزيدعن،مكحولعنأشياخنا،بعضحدثنا

بالعدؤ)1(.أهلهايلحقأنمخافةالحربدارفىالحدود

نأ،عميربنحكيمعن،يزيدبنثورعن،أصحابنابعضوحذثنا:قال

أحدعلىحذايقيمواألاعمالهوإلىالأنصارئسعدبنعميرإلىكتبعمر

.(2)المصالحةأرضإلىيخرجواحتىالحربأرضفىالمسلمينمن

نأيعيبوهومستنكر،الخطاببنعمرعنروىما:الشافعئقال

:ويقول؟الشيخهذاومنشيخ.حدثنا:ويقولثابتغيربحديثيحتبئ

قال.ثابتبنزيديرلم(ظ6/91ومكحولثابمق.بنزيدعن،مكحولى

تركومن،لهأشقىفهوبهملحقفإن.بالمشركينيلحق:وقوله:الشافعئ

المسلمينسواحلفىتركه-المشركينببلادالمحدوديلحقأنخوفالحذ

.()الحربببلادتاتصل)4(التىومسالحهم)3(

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8274

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

الأنصارئ،الفضلبنسلمةختنالرازئإبراهيمبنإسحاقحدثنا،إسحاق

.7/354والافعى.(5439)المعرفةفىالمصنف(1)

.7/354والافعى.(5439)المعرفةفىالمصنف(2)

مثارقوينظر.ا12صالصحيحينفىماغريبتفسير.الخوفمكانيحرسونالقوم:المسالح(3)

.2/172الأنوار

.(9913)عقبتقدمماوينظربمعى.وهما)لضلا.:سفى(4)

.7/535الأم(5)
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...الحربأرضفىالحدودتقاملازعممنبابالسيركتاب

بنالحارثبنالزحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدحدثنى،سلمةحدئنا

أبيهعنالزبير،بنعروةبناللهعبدعن،ربيعةأبىبنعياشبناللهعبد

بنوضرارالأزوربنعبدشرب:قالأبيهعن،الزبيربنعروةبنيحيىوعن

ابنعبيدةأبوبهمفأع!،بالشئامعمروبنسهيلابنجندلوأبو(1)الخطاب

الفهسمعتأنىتأويلعلىإلاشربتهاماوالله:جندلأبوقال،الجراح

اتقواماإذاطحموأفيمانجاحالضخلختوعصلوأءامنوأائذجمتعلى!لئس:يقول

ل!عبهعمرإلىعبيدةأبوفكتب.(93المائدة:أألضنخت!وعملوأؤءامنوأ

نأرأيتفإنعدونا،لناحضرقدإنهالأزور:بنعبدفقال،بأمرهم

ولمذاككفاكبالشهادةأكرمنااللهفإنغدا،عدونانلقىأنإلىتؤخرنا

قال.فأمضيتهصاحبكبهأمركماإلىنظرتنرجعوإن،خزايةعلىتقمنا

فرجعشهيدا،الأزوربنعبدقتلالناسالتقىفلفا.فنعم:عبيدةأبو

فيهالهتهياقدالخطيئةفىجندلأباأوقعائذىإن:عمركتاب؟الكتاب

(2بهمافدعا2).والسلام،حدهمعليهمفأقمهذاكتابىأتاكوإذا،بالحجة

حتىنفسهيحذثفكان،ولأبيهشرفلهجندلوأبوفحذهما،عبيدةأبو

قدفإنىبعد،أما!عيهنما:عمرإلىعبيدةأبوفكتب.وسوسقدإنه:قيل

قدأنهعليهخشيناقدحتىنفسهحدثقدوإنه،حدهجندلأباضربت

فىأوقعكالذىفإنبعد،أفا:جندلأبىإلىل!جبهعمرفكتبهلك.

كذا".9:الاصلفىفوقهوكتب"الأزور"،:م،سفى(1)

"فدعاهما".:م،سفى(2-2)
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106/9

الحربأرضفىبالدرهمينالدرهمبيعبابالسيركتاب

!حو!الزحيمالزحمنالفهبسم،التوبةعليك(1)نزخقدالخطيئة

ائعقابشديدالتوبولمحابلآلذنبغافر!ائعليرائعريزاللهمنالكئبتتريل

ط!وص-ط
كتابقرافلما(و07/91(3-ااغافر:المصحير!إلتههوإلاالهلاالظؤل/ذى

.(2)عقالمنأنشطكأنمابهكانماعنهذهبعمر

أبوحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ8275

نأيرىالقيثكان:قالصالحبنالقهعبدأخبرنا،إسحاقبنمحمدبكبر

فكفتنتهواللهيرد!ومن:يقولوجلعرالفهلأن؟الزومأرضفىالحذيقيم

.(41:الماندةا(3)!أثشاللهمفلهوتضلث

الحربارضفىبالدرهمينالدرهمبيعباب

،المقرئعمروأبوأخبرخ!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8276

قالا:شيبةأبىابنبكروأبوعقاربنهشامحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

بنجابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا،إسماعيلبنحاتمحدثنا

كلوإن"ألا:خطبتهفىقالجمي!النبئأن،جمي!النبىحخةقضةفىالقهعبد

أضعهرباوأؤل،موضوعالجاهلئةوربا،قدمىتحتموضوعالجاهلئةأمرمنشىء

"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(4)"هلكموضوعفإنه،المطلبعبدبنالمجاسربا

.(نز)خ488/34التاجينظروحب!.مغأى:وخزن"حزنا.:م،سفى(1)

به.القاضىبكروأبىالحاكمطريقمن303/25تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)

.(3311)208/10الممنذرلابنالأوسطينظر(3)

فىتحريجهوتقدمبه.عماربنوهامسفيانبنالحسنطريقمن(3944)حبانابنأخرجه(4)

(10562).
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.ء.المشركينمنالدعوةتبلغهلممندعاءبابالسيركتاب

(1!ص
مضى.

المشركينمنالدعوةتبلغها!لمندعاءباب

نظرابلغتهمنودعاءوجوبا

بعثإذاكان،لمج!النبىعنحصيببنبريدةحديثهذافىمضىقد

.(2إ"خصاليثلاثإحدىإلىفادعهمالمشركينمنعدوكلقيت"إذا:قالسرية

نأإلىفادعهمأتيتهم"إذا:اليمنإلىبعثهحينجبلبنمعاذحديثومضى

.(3)"اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدوا

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدالنبنأحمدبنعلىوأخبرنا-أ8277

حذخم!،حازمأبىابنحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا

107/9يوميقول!راللهرسولسمعت:يقولسعدبن"سهلسمعأنه/حازمأبو

أد!(4إنو!ز!ا!اش!اتيدول".علىالفهيفتحرجلاالزال!"لأعطين:خيبر

أدنيرجوكفهم،!جكالقهرسولعلىغدواالناسأصبحفلمايعطاها،

الله،ر!صلدا:لوا!ا."؟طالبأبىبنعلى"أين:جمجمالفهرسولفقال،يعطاها

لملكائهحتىمكانهفبرأ،لهودعاعينهفىفبصقإليهفأرسل.عينهيشتكىهو

يكونواحتىأنقاتلهم،القهرسوليا:فقال،الرايةفأعطاهشىء،بهيكن

.(1؟562)فىوتقدم،(1218/47)مسلم(1)

.(18669)فىوسياتى،(17822،07180)فىتقدم(2)

.(7352،13256،13264)فىتقدم(3)

."يخوضوناى:"يدوكون:8صحاشيةوفى،""يدوكون:مفى(4)
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...المشركينمنالدعوةتبلغهلممندعاءبابالسيركتاب

إلىادعهمثم،بساحتهمتنزلحتىانفذ(ظ7/91،رسلك"على:قالمثلنا؟

الرجلبكالفهيهدىلأنفوالله،الحقمنفيهعليهميجببماوأخبرهمالإسلام

عن"ح!ا"فىومسلما!ارئرواه.(1)"النعمحمرمنلكخيرالواحد

.(2)حازمابىبنالعزيزعبدعنقتيبة

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ8278

أبوأخبرك!،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا)ح(الذهلئيعنىيحيىبنمحمد

علىبننصرحدثناقالا:الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالنضر

بنأنسعن،لمحتادةعن،قيسبنخالدحذثنى،أبىأخبرض!،الجهضمئ

يدعوهمجباركلوإلىوقيصركسرىإلىكتبجمتالفهرسولأن،مالك

.(4)ىلعبننصرعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)لجوعراللهإلى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8279

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(الثورئسفيانأخبرك!

ويوسفالمثنىبنمعاذأخبرنا،الطبراك!أحمدبنسليمانالقاسمبوأأخبرنا

أبيه،عن،نجيحأبىابنعن،سفيانحدثنا،كثيرابنحدثنا:قالاالقاضى

به.حازمأبىبنالعزيزعدطريقمن(1366)داودأبووأخرجه.(031)والقدرالقفاءفىالمصنف(1)

به.حازمأبىطريقمن(22821)وأحمد

.(0624)ومسلم،(3701)البخارى(2)

به.قتادةعنطرقمن(8847)الكبرىفىوالنسائى،(6271)مذىوالتر،(12355)أحمدأخرجه(3)

.(1774)مسلم(4)
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...المشركينمنالدعوةتبلغهلممندعاءبابالسيركتاب

.(1)يدعوهمحتىقطقوماع!ج!اللهرسولقاتلما:قاللمخيهنطعباسابنعن

بكرأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8280

بنعيسىبنموسىعمروأبوحدثنا،العسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمد

بنروححدثنا،بقيةحدثنا،مصفىبنمحمدحدثنا،الحمصئالمنذر

أكأ:قالكعببنأبىعن،العاليةأبىعن،حيانبنمقاتلحدثنى،مسافر

"هل:!صل!ارسول!ال:قال.وا!مزىاللاتمنبأسارىكي!اللهرسول

إلىدعوكم"هل:وثم(3)لا!لا.!ا!وا:."؟الإسلامإلى2دعوتموهم

قرأثم."مأمنهمييلغواحئىسبيلهم"خفوا:ظللا.فقالوا:."؟الإسلام

ودأعيا!ونذيراومبشراشمهداأز!مقتك!إنا:الآيتينهاتين!يراللهرسول

درءكملأنذانا!قرةهذاإك!وأوجم!،(45،46:الأصابأ!منيراوسراجاءبإذنهاللهإلى

.(19:الأنعامأ(4)الايةاخرإلىلتشهدون!ألمحئكغبلغومن

ضعي!.مسافربنرو!

(1)

(3)

(4)

(5)

والطحاوى،(2591)يعلىوأبو،(697)حميدبنوعبد،(5012)احمدوأخرجه.1/51الحاكم

/هالمجمعفىالهيثمىوقال.بهسفيانطريقمن(12701)والطبرانى،3/072المعانىشرحفى

الصحيح.رجالأحدهاورجالبأسانيد،والطبرانىيعلىوأبوأحمدرواه:430

.""دعوهم:م،سفى

عليها.وضبب"فقالوا".:الأصلفى

51وعزبه.العاليةابىعنانسبنالربغطريقمن)636-بغية(أسامةأبىبنالحارثأخرجه

الشيخ.أبىإلى6/29المنثورالدرفىالشوطى

والتعديلوالجرح،3/031الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.البصرىئرأبو،مسافربنروح

.2/467،7/14الميزانولسان،2/61الاعتدالوميزان،1/299والمجروحين،3/496
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الدعوةبلغتهمندعاءتركجوازبابالسيركتاب

الدعوةبلغتهمندعاءتركجوازباب

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8281

بنعلئأخبرنا،حاتمبنالعزيزعبدأخبرنابمرو،السيارئ(و8/91القاسم

إلىكتبت:قالىعونابنعن،المباركبنالفهعبدأخبرنا،شقيقبنالحسن

أؤلىفىذلككانإنما:فكتبالقتالى-فىيعنىالذعاء-عنأسألهنافع

وأنعامهمغازونوهمالمصطلقبنىعلىر!مجالقهرسولىأغارقد،الإسلام

بنتجويريةيومئذوأصاب،سبيهموسبىمقاتلتهمفقتل،الماءعلىتسقى

51رو.(1)الجيشذلكفىوكان،عمربنالفهعبدبذلكحذثنى،الحارث

.(2)ىضمكمامسلموأخرجه،الحسنبنعلىعن""الصحيحفىالبخارى

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ8282

سلمةبنإياسعن،عكرمةأخبرنا،رجاءابنحدثنا،علىبنهشامحدثنا

!ح!جماللهرسولىوأقره4!فربكرأبىمعخرجنا:قالأبىحذثنى،الأكوعابن

حبم!صلاصلينافلقافعزسنا،ر!جهبكرأبوأمرنادنونافلما،غزوةفىعلينا

وذكرقتلنا.منفقتلناالماءفوردنا،الغارةفشننال!بهبكرأبوأمرنا

بنعكرمةعناخروجهمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(3)الحديث

.(17940،18029،18078)فىتخريجهتقدم(1)

.(01794،18029،18078)فىوتقدم،(1730)ومملم،(1254)البهخارى(2)

فىوالنسانى،(2697)داودوأبو،(16502)أحمدوأخرجه.4/290الدلائلفىالمصنف(3)

به.عكرمةطريقمن(4860)حبانوابن،(0284،2846)ماجهوابن،(8665)الكبهرى
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...والإغارةالتبييتفىالاحتياطبابالسيركتاب

!(1)

.ر

.(2)المسألةهذهفىدليلالتبييتجوازفىمضتالتىوالأحاديث

بجهالةمسلمينيصيبيئلاوالإغارةالتبييتفىالاحتيا!طباب

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-ا8283

سلمه،بنحمادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفرابن

108/9،فيستمعالضباحعنديغيركحماللهرسولكان:قالأنسعن/،ثابتعن

حديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)راغأوإلاأمسكأذاناسمعفإن

.(4)سلمةبنحماد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8284

عن،إسحاقأبوحدثنا،صالحأبوحدثنا،شريكبنعبيدحدثناعبيد،

غزاإذالمجماللهرسولكان:يقولمالكبنأنسسمدت:قال(ظ8/91حميد

أغارأذانايسمعلموإن،أمسكأذاناسمعفإن،يصبححتىيغرلمقوما

عمروبنمعاويةحديثمن""الصحيحفىالبخارىأخرجه.()أصبحبعدما

الفزارى)6(.إسحاقأبىعن

.(1755))1(مسلم

.(18151)فىتقدمماينظر(2)

.(1923)فىتخريجهوتقدم.(2146)الطيالسى(3)

.(382)مسلم(4)

به.حميدعنطرقمن(4745)حبانوابن،(12618)أحمدأخرجه(5)

.(2943)البخارى(6)
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العدوأرضإلىبالقرانالسفرعنالنهىبابالسيركتاب

بنإسماعيلحدثناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8285

عن،عيينةبنسفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،محمد

نأ،أبيهعن،عصامابنلهيقالمزينةمنرجلعن،نوفلبنالملكعبد

تقتلوافلامسجدارأيتمأومؤذنماسمعتم"إذا:قالسرئةبعثإذاكانكتالنبئ

.(1)"ادحا

العدوأرضإلىبالقرآنالسفرعنالنهىباب

حدثنا،الفقيهالنفرأبوأخبرخ!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8286

عن،نافععن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمان

أرضإلىبالقرانيسافرأنلمجوالفهرسولنهى:قالكايثنماعمربنالفهعبد

العدؤ)2(.ينالهأنمخافةأراه:مالكقالالعدؤ.

إبراهيم،بنعيسىبنعلئحدثنا،القهعبدأبووأخبرنا-أ8287

بنوإبراهيمالحرشئعمروبنومحفدالحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا

لم.بمثلهفذكره.مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالواعلى

مسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)مالكقوليذكر

الكبرىفىوالنالى،(1549)والترمذى،(2635)داودوأبو،(15714)أحمدأخرجه(1)

وضعفه.(18664)فىوصيأتى.غريب:الترمذىوقالبه.عيينةبنسمانطريقمن(8831)

.(565)داودأبىضعيهففىالألبانى

وأخرجه.(4715)حبانوابن،(2879)ماجهوابن،(4525)أحمدطريقهومن،2/464مالك(2)

به.القعنبىعن(2610)داودأبو

به.يحصبنيحصطريقمن(5442)المعرفةفىالمصنفأخرجه(3)
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العدوأرضإلىالسلاححملبابالسيركتاب

(1)

يحيى.بنيحيىعن

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا8288

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

عن،السختيانىأتوبعن،عليةابنإسماعيلحدثناالزعفراض!،الصباح

أرضإلىبالقرآنيسافرأنلمجوالفهرسولنهى:قالر!يهنماعمرابنعن،ناح

حرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواهالعدؤ)2(.ينالهأنمخافةالعدو

(3)عليةابنإسماعيلعن

العدوأرضإلىالسلاححملىباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا8289

أبىعن،أبىحدثنا،يونسبنعيسىحدثنامسدد،حدثناداود،أبو

نأبعدلمجوالنبئأتيت:قال-باب!ئصلامنرجل-الجوشنذىعن،إسحاق

إنىمحمد،يا:فقلتالقرحاء،لهايقال!رفرسبابنبدرأهلمنفرغ

أقيفمكأنشئتوإنفيه،لىحاجة"لا:قال.لتتخذه(و91/9القرحاءبابنجئتك

:قال.(4)بغرةاليومأقيضهكنتما:قلت/.((فعلتبدليدروعمنالمختارةبه

.(1869/92)ومسلم،(2990)البخارى(1)

،(766)حميدبنوعبد.بهعليةابنعن(0745)أحمدواخرجه.(0381)الصغرىفىالمصنف(2)

به.أيوبطريقمن(1906،1909)المشكلشرحفىوالطحاوى

.(94بقع/1869)مسلم(3)

بمايرضىفكيهف،بفرسمقايضتهيرضىلاأنه:والمعنى.فرسأى؟الراءوتثديدالميمبضم:غرة(4)

.48/3المعبهودعونينظرشىء.كلمنالنفيس:بالغرةيقصدوقد.الدرعوهودونههو
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السيركتاب

.(1)"هيفلىحاجة"فلا

المسلمينعلىالمشركونأحرزهماباب

المبادلة.وهىالمقايضةمن"أقيضك":قولى:الشيخقال

المسلمينعلىالمشركونأحرزهماباب

وأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ0829

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالحسنابنبكر

وأخبرنا)ح(المجيدعبدبنالوهابعبدأخبرنا،الثتافعئأخبرنا،سليمان

سلمة،بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبو

أبىعن،أتوبحدثنا،الثقفئالوقابعبدأخبرنا،براهيمإبنإسحاقحدثنا

أصحابأسر:قال!حصينبنعمرانعنالمهقب،أبىعن،قلابة

ناقةوأخذت:قال!الحديثفذكر.عقيلبنىمنرجلالمجرالقهرسول!

قبلها،أصيبتالناقةوكانت،الأنصارمنامرأةوسبيتتلكلمجزالفهرسول

ليلةذاتفانفلتت:قال.إليهمبالنعميجيئونوكانوا،(2)معهمتكونفكانت

الناقةتلكأتتحتى(3)اغربعيراأتتكفمافجعلت،الابلفأتتالوثاقمن

بهاصاحتثئم،عجزهافىفقعدت،هدروناقةوهى،ترغفلمفشنقتها)4(

فىالألبانىوضعفهبه.يون!بنعيسىطريقمن(15965)أحمدوأخرجه.(2786)داودأبو(1)

.(594)داودأبىضعيف

.أإفيهم:8صوحاضية،الأصلحاضيةفى(2)

.(و)رغ38/168التا!ينظروضبئ.صوتأىرغا:(3)

التاجينظر.راكبهوهورأسهرفعحتىبالزماممدهأو،بزمامهوكفهخطامهجذب:البعيرشنق(4)

.(قن)ض25/529

."!مدربة:8صوحاضية،الأصلحاضيةوفى،"إهذرة:م،سفى(5)
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المسلمينعلىالمشركونأحرزهمابابالسيركتاب

أنجاهااللهإنعليهاللهفجعلت،عليهايقدرفلمليلتهامنفطلبت،فانطلقت

ع!جر.اللهرسولناقةفقالوا:،الناقةعرفواقدمتفلمالتنحرنها،عليها

لا:قالوالتنحرنها.عليهااللهأنجاهاإنعليهاللهجعلتقدإنها:فقالت

قدفلانةإن:فأخبروهفأتوهصطلى-ط.اللهرسولنؤذنحتىتنحريها)1(لاوالله

فقاللتنحرنها.عليهااللهأنجاهاإنعليهاللهجعلتوإنها،ناقتكعلىجاءت

وفاءلالتنحرنها،عليهاأنجاهااللهإنجزتها،بئسما،الله"سبحان:جمجماللهرسول

رواه.(2)"مدآابن:قالأوالعبد.يمللثلافيمالنذروفاءولا،اللهمعصيةفىلنذلي

.(3)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

،الحيرىعمروأبوأخبركأ،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8291

قلابة،أبىعن،أيوبعن،حمادحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنا

بنىمنلرجلالعضباءكانت:قالحصينبنعمرانعن،المهلبأبىعن

فمر:قالالعضباء.وأخذتالرجلفأسر،الحاجسوابقمنوكانت،عقيل

الزجلإنثم:قالأنإلىالحديثظأ9/91فذكر.وثاقفىوهولمجي!الئبئبه

المشركينإنثم،لرحلهالعضباءلمجماللهرسولوحبس،بالرجلينفدى

،السرحذلكفىالعضباءوكانت،بهفذهبواالمدينةسرحعلىأغاروا

-(ر)هـد14/413التاجينظر.الصوتشديدة:والهدرة=

"تنحرنها".:م،سفى(1)

.7/68الشافعى(2)

.(1641)مسلم(3)
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110/9

المسلمينعلىالمشركونأحرزهمابابالسيركتاب

منبنحوانفلاتها)1(قضةفىالحديثذكرثتم.المسلمينمنامرأةوأسروا

الرهراض!)3(.الزبيعأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهالثقفى)2(.حديث

عمروأبىابنسعيدوأبوإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-أ8292

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

أبىعن،قلابةأبىعن،أتوبعن،الوفابوعبدسفيانأخبرنا،الشافعئ

الأنصارمنمرأةافأصابواأغاروا/قوماأن،حصينبنعمرانعن،المهقب

فركبتالمرأةانفلتتثئم،عندهموالناقةالمرأةفكانت،لمج!للنبىوناقة

لئننذرتإنى:فقالتلمج!،النبىناقةفعرفت،المدينةفأتتالناقة

لمجيه،لانبىذلكيذكرواحتىتنحرهاأنفمنعوهالأنحرنها.عليهاالفهنجاض!

فيماولاالفه،معصيةفىنذرلاتنحريها،أنعليهاالفهنجاكإنجزييها"بئسما:فقال!

ناقته.ه!ي!النبئوأخذ:الحديثفىأحدهماأومغاوقالاآدم".ابنيملكلا

بعدماناقتهجمحوالنبئأخذفقد:الشافعئقال!:روايتهفىسعيدأبوزاد

.(4)المشركينعلىالأنصارتةوأحرزتهاالمشركونأحرزها

حدثناببغداد،الضقربنعلىبنطلحةالقاسمأبوأخبرنا-أ8293

"انقلابها".:م،سفى(1)

طريقمن(3316)داودوأبو،(19863)أحمدوأخرجه.4/188،189الدلائلفىالمصنف(2)

به.زيدبنحماد

.(1641)مسلم(3)

طريقمن(2124)ماجهوابن،(3821)والشالى،(1568)الترمذىوأخرجه.7/68الافحى(4)

به.سفيان
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المسلمينعلىالمشركونأحررهمابابالسيركتاب

محمدحدثنا،هارونبنمحمدحدثنا،(1)ابورأبىبنالحسنبنالخالقعبد

عن،اللهعبيدعن،زائدةأبىبنزكريابنيحيىحدثنا،لوينسليمانابن

المسلمونظهرثئم،العدوإلىأبقلهمغلاما)2(أنز!يهحما،عمرابنعن،نافع

صالحعن""السننفىداودأبوأخرجه.(3)مسقيكنولمك!يوالنبئفرده،عليه

.(4)يحيىعنسهيلابن

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ8294

معاوية،أبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارإسماعيلأخبرنا،ببغداد

بالعدولحقلهغلاماأنر!نحكي!ما،عمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعن

كذا.()عليهفردهمارضر!4الوليدبناو(./91خالدعليهمافظهر،لهفرسعلى

معاوية.أبوقال

ومالمجمالنبىعهدعلىمنهكانمااللهعبيدعننميربناللهعبدبينوقد

:بعدهكان

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8295

حدثنا:قالاالمعنىعلىبنوالحسنالأنبارىسليمانبنمحمدحدثنا،داود

البسطامى،القهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا)ح(اللهعبيدعن،نميرابن

"رومالا.:مفى(1)

"عاملا".:م،سفى(2)

به.سليمانبنمحمدطريقمن3/264المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.(2347)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2698)داودأبو(4)

.(3689)الصغرىفىالمصنف(5)
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111/9

المسلمينعلىالمشركونأحرزهمابابالسيركتاب

نميرابنحدثنا،سفيانابنهوالحسنأخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا

عنعمر،بناللهعبيدحدثنا،أبىحدثنانمير،بناللهعبدبنمحمديعنى

عليهمفظهرالعدؤ،فأخذهالهفرم!ذهبت:قالهبها-عمرابنعن-نافع

فلحقلهعباوأبق:قال.!مجاللهرسولزمنفىعليهفردت،المسلمون

.(1)!جملالنبىبعدالوليدبنخالدعليهفرذه،المسلمونعليهفظهر،بالروم

الفه.عبيدحدثنا:نميرابنوقال:فقال!""الصحيحفىالبخارئأخرجه

(2)ص.
.فدكره

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،البسطامئعمروأبوأخبرنا-أ8296

زهير،حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانبنمحمدأخبرنا

يوملهفرسعلىكانأنهر!صلمحننماعمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىحدثنا

بكرأبوبعثه،الوليدبن/خالدالمسلمينوأميروأسذا،طيئاالمسلمونلقى

(3)الفرسفعاراللهعبدوسقط،فصرعهجرفاعمربنالقهبعبدالفرسفاقتحم

البخارئرواه.فرسهاللهعبدعلىخالارذالعدؤالفههزمفلماالعدؤ،فأخذه

.(4)يونسبنأحمدعن""الصحيحفى

من(2847)ماجهوابن.بهسمانبنالحسنعن(4845)حبانابنوأخرجه.(2699)داودأبر(1)

به.نميربناللهعبدطريق

.(6703)البخارى(2)

ينظر.وجههعلىوذهبانطلق:معناهوقيلوالفرار.المارفىالوحئىحمارمئلفعل:الفرسعار(3)

.4/369الموطأشرحالمنتقى

.(3069)البخارى(4)
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المسلمينعلىالمشركونأحرزهمابابالسيركتاب

والفرس،ط!لمجهالنبىعهدفىعليهردائذىهوالعبديكونأنفيحتمل

بنموسىروايةثم،زائدةأبىبنزكرئابنيحيىلروايةموافقاليكون؟بعده

فىولعله،القسمةمرأالرواياتمنشىءفىوليس،أعلموالله،هذهعقبه

عمر.ابندونالرواةبعضقولمنيحيىرواية

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8297

عنبكير،بنمخرمةعن،الثقةأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا

أموالمنالعدوأحرزفيماقالالصديقبكرأباأن-رواهعفنأحفظلا-أبيه

بهأحقمالكوه:المسلمونأحرزهثمإليهمأبقأوعليهغلبوامقاالمسلمين

.(1)وبعدهالقسمقبل

أخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ8298

،نجدةبنأحمدأخبرنا،خميرويهبناللهعبدبنمحمدالفضلأبواظ(91/0

الركينعن،زائدةعن،المباركبنالفهعبدحدثنا،الزبيعبنالحسنحدثنا

بنخالدزمنلهمفرساالمشركونأصاب:قالأبيهعن،الفزارىالربيعابن

بعدماعلينافردهفكلمناه،سعدزمنمسلمونفأصابه،أحرزوهكانواالوليد

.(2)الامارةخمسفىوصارقسم

.4/284والافعى.(2450)المحرفةفىالمصنف(1)

زالدةطريقمن11/193الأوسطفىالمنذروابن،(121)سيرتهفىالفزارىإسحاقأبوأخرجه(2)
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...القسمقبلوجودهبينفرقمنبابالسيركتاب

،بعدهوجودهوبينالقشمقبلوجودهبينفرقمنباب

العدوأيدىمناشترىفيماجاءوما

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8299

عن،عمارةبنالحسنحدثنا،الحكمبنالقاسمحدثنا،المغيرةبنمحمد

لمجالهالنبىإلىرجلجاء:قالعباسابنعن،طاوسعنالرزاد،الملكعبد

لهفقال.المشركونأخذهكانالمغنمفىبعيرىوجدت.إنى:فقال!

قدوجدتهوإن،فخذهيقسمأنقبلبعيركوجدتفإن"انطلق،:لمجرالفهرسول!

عمارةبنبالحسنيعرفالحديثهذا.(1)"هتدراإنبالثمنبهأحقفأنتقسم

.(2)هبيحتبئلاصروكعمارةبنوالحسن.ميسرةبنالملكعبدعن

أيضاوهو،الملكعبدعنالخشنئعلىبنمسلمةأيضاورواه

(3)!ب"
ضعي!.

ذلك.من2شىيصحولا،الملكعبدعنمجهول!اخربإسنابوروى

عنالرياتمعاذبنوياسينفروةأبىبنالقهعبدبنإسحادتىعنوروى

بنالحسنطريقمن7،706"2/5الكاملفىعدىوابن،4/114،115الدارقطىأخرجه(1)

به.عمارة

.(1070)فىتقدم(2)

التاريخ:فىعليهالكلامينظرالبلاطى.الدمشقىالخشنىسعيهدأبو،خلفبنعلىبنمسلمةهو(3)

فىحجرابنوقال.567/27الكمالوتهذيب،268/8والعديلوالجرح،388/7الكبير

.متروك:1/531التقريب
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...القسمقبلوجودهبينفرقمنبابالسيركتاب

فىبينهمااختلافعلىمرفوعا)1(،أبيهعنالقهعبدبنسالمعنشهابابن

.(3)امهبيحتجلامتروكانوياسينوإسحاق.(2)لفظه

حدثناقالا:الفارسىبكروأبوقتادةابننصرأبووأخبرنا-أ5835

حدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيمحدثنامطر،ابنعمروأبو

فىلهناقةرجلعرف:قالطرفةبنتميمعن،سماكعن،الأحوصأبو

اشترىأصلهافوجدالناقةأمرعنفسئل،!ج!النبئبهفأتى،رجليدى

تأخذ)4(أنشئت"إن:عرفهاللذى!لمج!اللهرسولفقالالعدو،أيدىمن

()وسئل:قال."ناقتهعنفخلوإلأبها،أحقفأنتبهاشتراهاالذىبالثمن

(6)
هدين.رو

ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنااو،ا/91-أ8351

اللهعبدحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا،خميرويه

112/9أن،طرفةبنتميمعن،حرببنسماكعن،سفيان/عن،المباركابن

11)

21)

31)

41)

51)

61)

."فروةأبىبنإسحاقطريىمنسننهفىالدارقطنى!أخرجه:الاصلحاشيةفى

الأوسطفىوالطبرانىبه.فروةأبىبناللهعبدبنإسحاقطريقمن4/113الدارقطنىأخرجه

به.ياسينطريقمن7/2642الكاملفىعدىابنو،(84441

فى:عليهالكلامينظر.خلفأبو،الزياتمعاذبنوياسين،(37271فىتقدماللهعبدبنإسحاق

/3معينابنوتاريخ،3/421والمجروحين،9/312والتعديلوالجرح،8/429الكبيرالتاريخ

.7/2641الضعفاءفىوالكامل،334

إتاخذها".:الأصلحاشيةفى

."لاوسال:م،سفى

.بنحوهبهالأحوصأبىطريقمن(3391مراسيلهفىداودآبواخرجه
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...القسمقبلوجودهبينفرقمنبابالسيركتاب

المسلمين،منرجلفاشتراها،المسلمينمنرجلناقةأصابواالعدؤ

بهاشتراهاالذىالثمنإليه"رذ:فقال،!غيجوالنبىإلىفخاصم،صاحبهافعرفها

وبينها")1(.بينهخلأو

تميم:عنهالبغدادئالرحمنعبدأبىروايةفىالفهرحمهالشافعئقال

لأنه؟حخةبهتثبتلاوالمرسل،منهيسمعولملمج!والنبئيدركلمطرفةابن

.أخذهعمنيدرىلا

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ2830

،المباركبنالفهعبدحدثنا،الزبيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا

بنقبيصةعن،حيوةبنرجاءعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدعن

المسلمونأصابهماالمشركونأحرزهفيماقالالخطاببنعمرأن،ذؤيب

فلاال!هامفيهجرتوإذا،لهفهويقسمأنقبلأدركهإن:قالصاحبهفعرفه

(2)
له.شىء

لمأواقتسم،للمسلمينهو:طالبأبىبنعلئوقال:قتادةوقال:قال

.()يقتسم

منقطع.علىعنوقتادةعمر،يدركلمقبيصة؟منقطعهذا

به.سفيانطريقمن(03392)شبةأبىوابن،(9358)الرزاقعبدأخرجه(1)

من(08339)شيبةأبىوابن.بهالمبهاركابنطريقمن3/263المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.عروبةأبىبتصعيدطريق

به.صعيدطريقمن(33909)سيبةأبىابنأخرجه(3)
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...القسمقبلوجودهبينفرقمنبابالسيركتاب

ثناحد،أحمدأخبرنا،لفضلابوأأخبرنا،نصربوأوأخبرنا-30831

عن،موسىبنسليمانحذثنى،لههعةابنعن،اللهعبدحدثنا،الحسن

العدوأحرزفيماعبيدةأبىإلىالخطاببنعمركتب:قالحيوةبنرجاء

لمماأهلهإلىيرذأن،(1)دعبالمسلمونأصابهثمالمسلمينأموالمن

(2)هو

يقسم.

الشعبىعن،رجلعن،سعيدعن،الفهعبدحدثناوبإسناده-ا4830

رقيقهوجدالمسلمينمنرجلأيما:الأقرعبنال!ائبإلىعمركتب:قال

سبيلفلاقسمبعدماالتجارأيدىفىوجدهوإن،بهأحقفهوبعينهومتاعه

ولايباعلاالحرفإن،موالهمأرءوسعليهمفردالتخاراشتراهحروأيما،إليه

.يشترى

.(3)الشعبىعنصهـيزأبىعنعروبةأبىبنسعيدعنغيرهورواه

مرسل،ل!عبهعمرعنهذا:عنهالرحمنعبدأبىروايةفىالشافعىقال

عمر،عنحيوةبنرجاءاظ(ا/91وعن،ر!عهعمرعنالشعبىعنروىإنما

.(4)كلذقاربولا،د!جبهعمريدركلموكلاهما

عنلأنه؟ز!بهعمرعنالحديثمنأثبتسعدوحديث:الشافعئقال

س،م:"فعل!".ىف(1)

به.رجاءعنآخرطريق!ن(2799)منصوربنسعيده!%رخا(2)

.بحريزأبىطريقمن(2803)منصوربنسعيدأخرجه(3)

.(5452)عقبالمعرفةفىالمصنف(4)
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113/9

لهفهوشىءعلىأسلممنبابالسيركتاب

.(1)مرسلر!جبهعمرعنوالحديث.بهفعلهسعداأنأبيهعنالزبيعبنالركين

ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا/-أ8355

ابنحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا،خميرويه

بنبكيرعنحذثهأنهجعفرأبىبنالقهعبيدعن،لهيعةابنعن،المبارك

منالعدوأحرزما:قالاثابتبنزيدوعن،يساربنسليمانعن،الأشبئ

حتىيعرفوهلمفإن،إليهمرديقسمأنقبلأهلهفعرفهفاستنقذالمسلمينمال

.(2)عليهميرذلميقسم

،(3)هبمحتبئغيرلهيعةوابن.منقطعهكذاوهو،كتابىفىوجدتهكذا

أعلم.والله

ثابت.بنزيدعنسليمانعن:فيهقيلوقد

لهفهوشىءعلىأسلممنبافي:

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ8356

سعدأبووأخبرنا)ح(هثامحدثنا،الذمشقئأحمدبنجعفرحدثناالصئفار،

هشامحدثنا،خريمبنمحمدحدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئ

عن،الرياتمعاذبنياسينحدثنا،معاويةبنمروانحدثناخالد،ابن

.(5452)عقبالمعرفةفىالمصنف(1)

سليمانعنبكيرعنلهيعةابنعنالمباركابنطرية!من3/263المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.ئابتبنيدأعن

.(27)فىتقدم(3)

-366-



لهفهوشىءعلىأسلممنبابالسيركتاب

"من:قاله!حكاللهرسولأن،هريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن،الزهرى

.(1)"هلفهوشىءعلىأسلم

والبخارئمعينبنيحيىجرحهضعيفكوفنالزياتمعاذبنياسين

.(2)الحفاظمنوغيرهما

مرسلا)3(،جميهالهالنبىعنمليكةأبىابنعنيروىإنماالحديثوهذا

مرسلا.لمجرالنبىعنعروةوعن

لهيجوزشىءعلىأسلممن:ذلكمعنىوكأن:اللهرحمهالشافعئقال

.(3)هلفهوملكه

الاسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-أ7583

:قالالرزاقعبدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرض!

مخرمةبنالمسورعنالربير،بنعروةأخبرض!:الرهرىقالمعمز:قال

للمغيرةالثقفئمسعودبنعروةقالوماالحديبيةقصةفىالحكمبنومروان

ىأ:قال!م.اللهرسوللحيةعنيدكأخر:المغيرةلهقالحينشعبةابن

فىقوماصحبالمغيرةوكان:قالغدرتك؟!فىأسعىأولستغدر

"أط:جمحيهاو(91/2النبئقال،فأسلمجاءثم،أموالهموأخذفقتلهمالجاهلية

فىالبخارىأخرجه.(4)"ءىشفىمنهفلستالمالوأما،فأقبلالإسلام

به.معاويةبنمروأنطريقمن(5847)يعلىأبووأخرجه.7/2642الكاملفىعدىابن(1)

.(18299)فىتقدم(2)

.4/266والأم،(5455)عقبالمعرفةفىالمصنف(3)

-،(18928)أحمدطريقهومن،(972؟)الرزاقوعبد،108-99/4الدلاللفىالمصنف(4)
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...الحربدارفىمالولهبامانيدخلالحربىبابالسيركتاب

الززاق)1(.عبدحديثمن""الصحيح

يونسروىفيماتخميسهمنلمجوالنبئامتغوإشماالفه:رحمهالشيخقال

فقال:قالالرهرئعنعقيلروىوفيماغدر،مالائه،الزهرممتىعن

فىالماللمجوالقهرسولفتركغصئالأ.أخذمالانخمس"لالمجير:الفهرسول

أعلم.والفهبالأخذ،(2)ملكهائهعلىدلالةذلكوفى،المغيرةيدى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8308

بنموسىحدثنا،الحزاخ!شيخأبوحدثنا،الذورئالعباسحدثنا،يعقوب

أبيه،عن،بريدةبنسليمانعن،علقمةعن،سليمأبىبنليثعن،أعين

أموالهممنعليهأسلموامما"لهم:الذفةأهلفىيقولكانانهلمجيرالنبىعن

.(4)أالصدقةإلافيهعليهمليسوماشييهم،وأرضيهم)3(وديارهموعبيدهم

الحربدارفى4ماولهبأمانيدخلالحربىباب

الحربدارفىيسلمأو،يسلما!ث

لمجوالفهورسولالقرظتانسعيةابناأسلم:القهرحمهالشافعئقال

النخلمنوأموالهماأنفسهماإسلامهمالهمافأحرز،قريظةبنىمحاصر

.(01884)فىوصياتى،(16801،08414)فىوتقدم.(4872)حبان=وابن

.(1273،2732)البخارى(1)

ايملكه".:م،سفى(2)

.هأرضهمه:م،8ص،سفى(3)

.(7574)فىتخريجهوتقدم.(3691)الصنرىفىالمصنف(4)
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السيركتاب

وغيرهما.والأرض

...الحربدارفىمالولهبامانيدخلالحربىباب

جعفر،بنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ8309

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

بنىيهودأنزعيهماعمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،جريجابن

النضير،بنى!اللهرسولفأجلى،لمجراللهرسولحاربواوقريظةالنضير

وقسمرجالهمفقتل،ذلكبعدقريظةحاربتحتى،عليهمومنقريظةوأقر

!ماللهبرسوللحقوابعضهمإلا،المسلمينبينوأولادهمموالهموأنساءهم

114/9حديثمن""الصحيحفىأخرجاه/.(1)الحديثوذكروأسلموا.فآمنهم

.(2)الرزاقعبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ0831

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

:قالأنهقريظةبنىمنشيخعن،قتادةبنعمربنعاصمحدثنى،إسحاق

نفر،عبيدبنوأسدسعيةابنىوأسيدثعلبة(ظ91/12إسلامكانعمتدرىهل

لا.:فقلتذلك؟فوقكانوا،نضيرولاقريظةبيىمنيكونوالم(3)لدهمن

فأقامالهئبان)4(ابن:لهيقاليهودمنالشاممنرجلعليناقدمفإنه:قال

قبلعلينافقدم،منهخيراالخمسيصلىلاقطرجلارأيناماوالله،عندنا

.(12982،18076)فىتخريجهوتقدم،(9988،19364)الرزاقوعبد،(6367)احمد(1)

.(1766/62)ومسلم،(0284)البخارى(2)

."أعلموالله،بالإسكانهدل:،وقيل:الأصلحاشيةفى(3)

وكسرها.المشددةالياءبفتحالأصلفىضبط(4)
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...الحربدارفىمالولهبامانيدخلالحربىبابالسيركتاب

له:نقولالمطرعليناوقلأقحطنا)2(إذافكنا،(1)بسنينلمجزالقهرسولمبعث

أمامتقذمواحتىوالفهلا:فيقوللنا.فاستسقاخرج،الهئبانابنيا

منمدينأوتمرمنصاعا:فيقولنقذم؟كم:فنقول.صدقةمخرجكم

منيقوممافوالفهفيستسقى)3(،معهونحنحزتناظاهرةإلىيخرجثتمشعير.

ثلاثة،ولامرتينولامزةغيرذلكفعلقد،الشئعابتمزحتىمجلسه

منأخرنجىترونهمايهود،معشريا:فقالإليهفاجتمعناالوفاةفحضرته

:فقال.أعلمأنت:فقلنا؟والجوعالبؤسأرضإلىوالخميرالخمرأرض

،مهاجرهالبلادهذه،زمانهأظلقدنبىخروجأتوقعأخرجنىإنماإنه

ويسبىالذماءيسفكفإنهيهود،معشرياخرجإذاإليهتسبقنفلا،فأتبعه

كانتفلفا،ماتثئممنه.ذلكيمنعكمفلا،خالفهمقنوالنساءالذرارئ

شبابا)4(وكانوا،الثلاثةالفتيةأولئكقالقريظةفيهاافتتحتالتىالليلةتلك

.الهيبانابنلكمذكركان(الذىللرجلإنهوالله)يهود،معشريا:أحداثا

لهوواللهإنه،(6)دوهيمعشريالهوإنهوالفهبلىقالوا:هو.ماقالوا:

.،س،م:أبستينىف(1)

س،م:أتحطنا(.ىف(2)

الفاء.بحدوالنونبالياءالأصلفىكتبها(3)

!شباناإ.:،مسفى(4)

.8صوحاشية،الأصلحاشيةمنوالمثتاللذى".:النخفى(ه-5)

"اليهردا.:مفى(6)
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...الحربدارفىمالولهبامانيدخلالحربىبابالسيركتاب

وكانت:قال.وأهاليهموأولادهمموالهمأوخلوافأسلموانزلواثتم.ا-

.(2)عليهمذلكردفتحفلما،المشركينمعالحصنفىأموالهم

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ1831

-أبانحدثنا،الفريابىحدثنا،حفصأبوالخطاببنعمرحدثناداود،أبو

،حازمأبىبنعئمانحدثنى:قال-حازمأبىبناللهعبدابنوهو:عمرقال

ذلكسمعأنفلما،ثقيفاغزارح-لوعاللهرسولأنصخر،جذهعن،أبيهعن

ولمانصرفقدكميهاللهنبئفوجدكصيهه،النبئيمدخيلفىركبصخر

ينزلواحتىالقصرهذايفارقألاوذمتهاللهعهدحينئذصخرفجعل،يفتح

حكمعلىنزلواحتىيفارقهمفلم،!يك(و13/91اللهرسولحكمعلى

ياحكمكعلىنزلواقدثقيفافإنبعدأقا:صخرإليهفكتبغ!يو،اللهرسول

بالصلاة!صاللهرسولفأمرخيل.فىوهمإليهممقبلوأنا)3(الفهرسول

ورجالها".خيلهافىلأحمسبارك"اللهم:دعواتعشرلأحمسفدعا،معةجا

ودخلتعمتىأخذصخراإناللهرسوليا:فقالالمغيرةفتكفمالقوموأتاه

أحرزواأسلمواإذاالقومإنصخر"يا:فقالفدعاه.المسلمونفيهدخلفيما

ماءا!هـصىنبئوسأل،إيىودو!ا."عمتهالمغيرةإلىفأدفع،وأموالهمدماءهم

أنزلنيهاللهنبئيا:فقال،الماءذاكوتركواالإسلامعنهربواقدسليملبنى

فسألوهصخرافأتوا،السلمتينيعنى،وأسلمفأنزله"نعم".:قال.وقومىأنا

"بصفتهإ.:8ص،الأصلحاشيةفى(1)

.64ص(65)سيرتهفىاسحاقوابن،2/80،81،4/31،32الدلانلفىالممنف(2)

"ولناإ.:8صعداالنسخفى(3)
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...الحربدارفىمالولهبامانيدخلالحربىبابالسيركتاب

أسلمنااللهنبئيافقالوا:جمجحوالقهنبئفأتوا،فأبىالماءإليهميدفعأن

إذاالقومإنصخر"يما:فقالفدعاهعلينا.فأبىماءناإليناليدفعصخراوأتينا

نعم:قال."ماءهمالقومإلىفادفع،ودماءهمأموالهمأحرزواأسلموا

أخذهمنحياءحمرةذلكعنديتغثرلمجوالفهرسولوجهفرأيتالقه.نبئيا

الماء)1(.وأخذهالجارية

أموالهمأحرزواأدلمواإذاالقوم"إن:لمجوبقولهوقعالاستدلال:الشيخقال

إتاهيجمالقهرسولبتمليكملكهبعدماصخرعنالماءاستردادفافأ."ودماءهم

الحياء،أثروجههفىيظهركانولذلك،نفسهباستطابةيكونأنيشبهفإنه

أعلم.والفه

إسلامهارأىفكأنهالأخذبعدأسلمتكانتفإنالمغيرةوعفة

واللهالأخذ،قبلإسلامهايكونأنويحتملمالها،يحرزالقسمةقبل

أعلم.

عنأبانعننعيمأبىعنالبخارئ)2(قاله.العتلةابنهوهذاوصخر

أبيه.عن:يقللم،العتلةبنصخرعنحازمأبىبنعثمان

عفةقضةظاهرعليه(3دذماعلى3)دلماال!حيمىرعيةقضةفىوروى

إسنادهوضعف.بهالفريابىيوسفبنمحمدعن(1716)الدارمىوأخرجه.(3067)داودأبو(1)

.(670)داودأبىضيففىالألبانى

.4/031،311البهيرالتاريخ(2)

.م:منسقط(3-3)
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الأسر...قبليسلمونالمشركينبابالسيركتاب

فقدمالك"أما:قال.ومالىأهلىاللهرسوليا:قالثئمأسلمفإنه،المغيرة

9/115فرد:قال/."منهم(ظ13/91عليهقدرتمنفانظزأهلكوأما،المسلمينبينقسم

.(1)ابنهعليه

وعوضهوازنسبىفىفعلكماالغنيمةأهلأنفساستطابأنهويحتمل

أعلم.والفه،نصيبهممنالخمسأهل

قوى.غيرالحديثينوإسناد

الأسرقبليسلمونالمشركينباب

ت!لمواإذاالتثبتمنوغيرهالإمامعلىوما

غيرهويشبهبالإسلامالإقراريشبهبما

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-ا8312

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،فياضحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنى

بنخالد!ج!ك!النبئبعث:قالز!نحك!نماعمرابنعن،سالمعن،الزهرئعن

نأيحسنوافلم،الإسلامإلىفدعاهم-جذيمةبنىإلى:قالأحسبهالوليد-

:قال.وأسراقتلابهمخالدوجعلصبأنا.،صبأنا:فقالوا.أسلمنا:يقولوا

كلليقتل:فقالأمرنايوماأصبحإذاحتىأسيرا،منارجلكلإلىدفعثئم

منأحديقتلولا،أسيرىأقتللاوالفه:عمرابن:قال.أسيرهمنكمواحد

:قالخالد.صنعمالهفذكر!كالفهرسولعلىفقدمنا:قال.أسيرهأصحابى

.(22466)أحمدأخرجه(1)
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الأسر...قبليسلمونالمشركينبابالسيركتاب

فىالبشارىرواه.(1)((دلاخصنعمفاإليكأبرأإنى"اللهم:قالثئميديهفرفع

الززاق)2(.عبدعنمحمودعن""الصحيح

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8313

عمرو،عن،سفيانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

لهغنيمةفىرجلاالمسلمينمنناسلقى:قال!نهماعباسبىابنعن،عطاءعن

)ولا:فنزلتالغنيمةتلكوأخذوافقتلوهفأخذوه.عليكمال!لام:فقال

ابنوقرأها.،94النساء:أمؤمنا!لستالسبمإليمألقى+لمننقولوأ

عنالفهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواهال!لام)3(.:عباس

.(4)إبراهيمبنإسحاقعنمسلمورواه.سفيان

محمدالقهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ4831

موسى،بنالفهعبيدحدثنا،مهرانبنأحمدحدثناالضفار،الفهعبدابن

رجلمر:قالرضبئعباسابنعن،عكرمةعن،سماكعن،إسرائيلأخبرنا

عليهم،فسفملهغنمومعهه!!كالنبىأصحابمننفرعلىسليمبنىمن

جانوابن،(5420)والنسائى،(6382)أحمدطريقهومن،(9434،18721)الرزاقعد(1)

(4749).

.(4339،7189)الجارى(2)

،8590)الكبرىفىوالنسائى،(3974)داودأبووأخرجه.(3692)الصغرىفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(11116

.(3025/22)ومسلم،(4591)الخارى(4)
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الأسر...قبليسلمونالمشركينبابالسيركتاب

غنمه،وأخذوافقتلوهإليهفعمدوا.منكمليتعؤذإلاعليكمسلمما:فقالوا

إذاآمنواالذينأيها)يااو(4/91:وجلعزاللهفأنزل!لمجو،النبىبهافأتوا

مؤمنا(لستالسلامإليكمألقىلمنتقولواولافتثئتوا)1(الفهسبيلفىضربتم

.(94النساء:أ(2)((1)اوتئثتفعليكمالفهفمنقبلمنكنتم)كذلك:قولهإلى

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ8315

بكير،بنيونسحدثنا،العطاردىالجبارعبدلنأحمدحدثنا،يعقوبابن

القعقاعأبىعن،قسيطبناللهعبدبنيزيدحذثنى،إسحاقابنعن

إلىلمج!الفهرسول!بعثنا:قال!حدردأبىأبيهعنحدرد،أبىبنالفهعبد

ربعىبنالحارثقتادةأبوفيهمالمسلمينمننفرفىفخرجت،إضم

بنعامربنامرإضمببطنكناإذاحتىفخرجنا،جثامةبنومحفم

فأمسكناالاسلامبتحثةعليناسفمعلينامزفلما،لهبعيرعلىالأضبط

علىفقدمنا،معهومابعيرهوأخذفقتلهجثامةبنمحلمعليهوحمل،عنه

إذاامنوااثذينأيها)يا:القرانفينافنزل!الخبر،وأخبرناهلمجواللهرسول!

لست(3)السلمإليكمألقىلمنتقولواولافتثئتوا)1(اللهسبيلفىضربتم

وخلف:والكسائىحمزةقرأوقد"كذا".:الأصلفىفوقهاوكتب"فتبينوا".:م،سفى(1)

ينظرالكسائى.هومعا"و"اللام"فتثبتوا"قرأها:والذى"فتبيفوا".:الباقونوقرا"فتثبتوا"،

.2/189النثر

طريقمن(4752)حبانوابن،(3030)والترمذى،(0232)أحمدوأخرجه.2/235الحاكم(2)

به.إسرائيل

.2/189النثريعنظرمعا."و"السلم"فتثبتوا"وخلفحمزةوقرأ،""اللام:م،سفى(3)
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الأسر...قبليسلمونالمشركينبابالسيركتاب

.إسحاقابنعنبكيربنيونسرواهكذا.(1)الايةاخرإلىمؤمنا(

اللهعبدأبى2عنيزيدعنإسحاقبنمحمدعنسلمةبنمحمدورواه

.(3)أبيهعنحدردأبىابن

القهعبدبنالقعقاععنيزيدعنإسحاقابنعنالأحمرخالدأبوورواه

.(4)أبيهعنحدربأبىابن

.()إسحاقابنعنالأموئسعيدبنيحيىقالهوكذلك

عن3يزيدعنإسحاقابنعنعنهحخاحروايةفىسلمةبنحقادورواه

ذلك.غيروقيل،(6)أبيهعنالأسلمىحدردأبى

الزبيربنجعفربنمحمدعنإسحاقابنعنإدريسبنالقهعبدورواه

صطلىصاللهرسولبحثهاسريبمافىكنت:قالالأسلمئحدردأبىبنالقهعبدعن

.(7)أشجعأوديةمنواد؟إضبمإلى

(1)

(4)

(6)

(7)

وقال.بهإسحاقبنمحمدطريقمن7/354تفسيرهفىجريروابن،(23881)أحمدأخرجه

.ثقاتورجالهوالطبهرانىأحمدرواه:8/7المجمعفىالهيثمى

به.سلمةبنمحمدطريقمن4/305الدلائلفىالمصنفأخرجه

أبن".:م،سفى

به.الأحمرخالدأبىعن(03801)ثيبةأبىابنأخرجه

طريقمن129صالنزولأسبابفىوالراحدى،(1654)4/136معجمهفىالبغوىأخرجه

به.الأمرىسعيدبنيجى

فىالمصنفو.بهالمنهالبنحجاجطريقمن(5827)3/0401تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه

به.حمادعنملمبنعفانطريقمن4/306الدلائل

به.إدري!بناللهعدطريقمن5/75الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه
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السيركتاب

التيمئ)1(سليمانورواه

ابن:قال!أو-اللهعبيد

صروأ2(.اللهرسول!

الأسر...قبليسلمونالمشركينباب

بنالقعقاععنقسيطبنالفهعبدبنيزيدعن

بعثناقال:الفهعبدأبىعن-اللهعبد

محمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأ-وأخبرنا8316

أسامة،أبوحدثنا،الحارثئالحميد)3(عبدبنأحمدحدثنا،يحقوبابن

116/9أسلممنرجلاأن،قسيطبناللهعبدبنيزيدعنكثير،/بنالوليدعن

فىكانأنهيحدثاظ(4/91الأسلمئحدردأبىابنسمعأنهحدثه

فأخذوه،عليهمفسلمإليهمفنزل!،جبلفىوهورجلفراهم،سرئة

مؤمنالست(4أالسلمإليكمألقىلمنتقولوا)ولا:نزلتففيه،فقتلوه

الأضبطبنعامرقتلوهالذىوالرجلالدنياإ.الحياةعرضتبتغون

الأشجعئ.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8317

ابنعنبكير،بنيون!حدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

بنضميرةبنزيادسمعت:قال!الزبيربنجعفربنمحمدحدثنى،إسحاق

معحنيناشهداوجذهأباهأنالزبيربنعروةيحذثالسلمئسعد

.6/195النبلاءأعلامميروينظر"التميم".:مفى(1)

به.يزيدعنسليمانبنمعتمرطريقمن6/192،193الغابةأسدفىالأثيرابنأخرجه(2)

.8/51حبانلابنالثقاتوينظر"الجبار".:م،سفى(3)

.إ"السلام:8صفى(4)
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الأسر...قبليسلمونالمشركينبابالسيركتاب

ظلإلىعمدثتمالظهرلمجمالفهرسولبناصقىفقالا:لمجج!القهرسول

بنعامردمفىبدهـيختصمانبنوعيينةحابمسبنالأقرعإليهفقام،شجرة

بدميطلبفعيينة،قيسبنجثامةبنمحقمقتلهوكان،الأشجعىالأضبط

محفمعنيدفعحابمسبنوالأقرع،قيسمنلائهالأضبطبنمرعاالأشجعى

:يقولعيينةفسمعنا،خندفستديومئذوهو،خندفمنلائهجثامةابن

نسائى.أذاقماالحرمننساءهأذيقحتىأدعهلاالفهرسولياوالفه

إذاوخمسينهذاسفرنافىخمسينالذية؟"تأخذون:يقولعجحماللهورسول

قصير،مجموع،مكتل:لهيقال!ليثبنىمنرجلفقام،يأبىوهورجعنا".

وردتكعيرإلاالإسلامغزةفىالقتيللهذاوجدتما،الفهرسوليا:فقال

يدهلمجماللهرسولفرفعغدا.وغتراليوماسنن،أخراهافنفرتأولاهافرميت

فقبلهارجعنا".إذاوخمسينهذاسفرنافىخمسينبمالدية"تأخذون:والثئم

فقام،بهفجاءوالمجج.القهرسوللهيستغفربصاحبكمائتوا:قالثتم،القوم

يدىبينفجلس،للقتلفيهاتهتأقدلهحفةعليه(2)برضطويل(1)مدآرجل

فقال.جثامةبنمحفم:فقال."؟اسمك"ما:لهفقالكت،القهرسول

جثامة،بنلمحفمتغفزلااللهئم،جثامةبنلمحئمتغفزلا،الفهئم:جم!الفهرسول

بفضلدمعهيتلفىوهوفقام"قم".:لهقالثتم."جثامةبنلمحئمتغفزلااللهم

قدلمجمالقهرسوليكونأنلنرجوإنا:فنقول!بيننافيمانحنفأفا،ردائه

.4/203المفهم.ال!مرةيدشد:ادم(1)

.(بر)ض3/244التاج.اللحمالخفيف:الرجالمنالضرب(2)
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الأسر...قبليسلمونالمشركينبابالسيركتاب

مافأما.بعضعناو(5/91بعضهمالناسلينزعهذاأظهرولكن،لهاستغفر

.(1)اذهلمجوالفهرسولمنظهر

.(2)إسحاقبنمحمدعنسلمةبنحفادرواهوبمعناه

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-ا8318

حدثنا:قالاالهمدانئسعيدبنوأحمدبيانبنوهبحدثنا،داودأبوحدثنا

بنالرحمنعبدعنالرناد،أبىبنالزحمنعبدأخبرك!،وهبابن

السلمئضميرةبنسعدبنزيادسمعأنهجعفر،بنمحمدعن،الحارث

أشجعمنرجلاقتلالليثئجثامةبنمحلمأنأبيهعنالزبيربنعروةيحدث

أنهإلامعناهفذكرع!و.القهرسولبهقضى(3)ريغأولوذلك،الاسلامفى

فىووال،ةي!لايريد."؟(4)ريفلاتقبلألاعيينة"يا:مج!مجاللهرسولفقال:قال

تغفزلااللهم؟الإسلامغرةفىبسلاحك"أقتلته:ع!جماللهرسولفقال:آخره

.()بعدهمايذكزولم،عالبصوتلمحلبم".

"كذا".:الاصلفىفوقهكتب(1)

وأحمدبه.الجبارعبدبنأحمدطريقمن355/2الغابةأسدفىالأثيرابناخرجهوالحديث

به.إسحاقبنمحمدطريقمن(777)الجارودوابن،(23879)

.(970)داودأبىضعيففىا،لبانىوضعفه.بهحمادطريقمن(4503)داودأبوأخرجه(2)

"عير".:م،سفى(3)

"العير".:م،سفى(4)

طريقمن(5455)الطبرانىوأخرجه.(4503)داودوأبو،307/4الدلانلفىالمصنف(5)

.جدهيذكرولم.ابيهعن:وقالبه.الحارثبنالرحمنعبد
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تعالىاللهحرسهامكةفتحبابالسيركتاب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8319

موسى،بنبشرأخبرناقالا:الفقيهإسحاقابنبكروأبوالقفارالفهعبد

بنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،المقرئيزيدبنالقهعبدحدثنا

مالك-بنعقبةحدثنانصر:فقالالقيثئعاصبمبننصرأتينا:قالهلال

فشذ،قؤمعلىفأغارواسرتةجم!القهرسولبعث:قال-رهطهمنوكان

منالشتاذفقالشاهرا،في!لامعهال!رئةمنرجلفاتبعهالقوممنرجل

إلىالحديثفنمى،فقتلهفضربهفيهينظرفلم.مسلمإنى:القوم

قالماالقهرسولياوالقه:القاتلفقالشديذا،قولافقال،لمججاللهرسول

عليهفأقبلفأعادهثلاثا،عنهفأعرض.القتلمنتعؤذاإلاقالاثذى

منعلىأبىوجلعزالفه"إن:قالثتموجههفىالمساءةتعرفلمججالفهرسول

ثلاثا)1(.قالهامؤمنا".قتل

(2)هلالبنحميدعنعبيدبنيونستابعه

تعالىاللهحرسهاهحةفتح/باب

القهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-ا8320

بنسليمانحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،ابن

القهعبدأبوأخبرنا،لهوالففظالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(المغيرة

.(15961)فىوتقدم،بهسليمانطريقمن(08170)أحمدوأخرجه.ا1/18،9الحاكم(1)

به.يون!طريقمن(09170)أحمدأخرجه(2)
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تعالىاللهحرسهامكةفتحبابالسيركتاب

حدثنا:قالاموسىبنوعمرانإبراهيمبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

عنالبناك!،ثابتحدثنا،المغيرةبنسليمانحدثنا،فروخبنشيبان

فىوذلكمعاويةإلىوفودوفدت:قال-هريرةأبىعن-رباحبنالفهعبد

يكثرمقاهريرةأبوفكان،الطعاملبعضبعضنايصنعفكاناظ(91/5،رمضان

مرتفأ.رحلىإلىوأدعوهمطعاماأصنعألا:فقلت،رحلهإلىيدعوناأن

القيلة.عندىالدعوة:فقلتالعشىمنهريرةأبالقيتثئم،فصنعبطعام

منحديثاأعلمكمألا:هريرةأبوفقالفدعوتهم.نعم:قلت.سبقتنى:قال

حتى!راللهرسولأقبل:فقالمكةفتحذكرثمالأنصار.معشرياحديثكم

علىالوليدبنخالدوبدث،المجنبتينإحدىعلىالزبيرفبعث،مكةقدم

الوادىبطنفأخذوا،ر!حلاعلىعبيدةأباوبدث،الأخرىالمجنبة

يالئيك:قلت.((هريرة"أبو:فقالفرانىفنظركتيبتهفىلمججالفهورسول

زاد.بهفأطا!ؤاأنصارى".إلايأتينا"لا:فقالالأنصارفندب:قال.الفهرسول

ففعلته.:قالبأنصارئ".إلأتأتنىولا،بالأنصار"اهتف:فقال:قالداودأبو

نقدم:فقالواوأتباعالهاأوباشاقريشوأوبشت)1(:روايتهفىشيبان:قال

فقالسئلنا.ائذىأعطيناأصيبواوإن،معهمكناشىءلهمكانفإنهؤلاء،

علىإحداهمابيديهقالثم.((؟وأتباعهمقريشبىأوبالقإلى"ترون:لمجح!الفهرسول

"احصدوهم:روايتهفىداوددوأزادبالففا".توافونى"حتى:قالثئم،الأخرى

)وب438/17الاجوينظر،4/145النهايةشتى.قبانلمنجموغالهجمعتأى:أودث(1)

.(ش
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تعالىاللهحرسهامكةفتحبابالسيركتاب

أحدايقتلأنمناأحدشاءفما،وانطلقنا:قال:روايتهفىشيبانقالحمدا".

اللهرسوليا:فقالسفيانأبوفجاء:قالشيئا.إلينايوجهأحدوما،قتلهإلا

سفيانأبىداردخل"من:ظل.اليوم!د!زلجقلا،(1)قريشخضراءأبيحت

فىشيبانقالآمن".فهوالشلاحألقى"من:روايتهفىداودأبوزادامن".فهو

دريته2فىرغبةفأدركتهالرجلأقا:لبعضبعضهمالأنصارفقالت:روايته

علينا،يخفىلاجاءإذاوكان،الوحئوجاء:هريرةأبوفقال.بعشيرتهورأفة

الوحى،ينقضىحتىلمجماللهرسولإلىطرفهيرفع(3)دحأفليسجاءفإذا

لبيكقالوا:الأنمار".معشريا9:جمتاللهرسولقالالوحئقضىفلضا

كانقد:قالوا."(2)قريتهفىرغبةفأدركهالزجلأما:أقلتم:قال.الفهرسول

المحيا،وإليكماللهإلىهاجرت،ورسولهاو،91/6الفهعبدإنى"كلأ،:قال.ذاك

ائذىقلناماوالقه:ويقولونيبكونإليهفأقبلوا."مماتكموالمماتمحياكم

يصذقمانكمورسولىالله"ان:هلك!جملال!رسولفقال.ورسولهبالفهالضنإلاقلنا

وأقبل،أبوابهمالناسوأغلق،سفيانأبىدارإلىالشاس!أقبلويعذرانكم".

صنمإلىفأتى،بالبيتفطاففاستلمهالحجرإلىأقبلحتىلمج!مالفهرسول

آخذوهوقوسجمفهاللهرسوليدوفى:قال.يعبدونهكانواالبيتجنبإلى

"جاء:ويقولعينهفىيطعنجعلالصنمعلىأتىفلما،(4)القوسبسية

.293/2قتيبةلابنالحديثغريب.معظمهمأىقرل!:خفراء(1)

.،أقرابته:،مسفى(2)

"منا،.:8صفىبعده(3)

.(ىى)س38/344التاجطرفيها.منعطفما؟مخففةبالكسر:القرسسيهة(4)
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تعالىاللهحرسمهامكةفتحبابالسيركتاب

الصفاأتىطوافهمنفرغفلمازهوقا".كانالباطلإن،الباطلوزهقالحق

118/9شاءبماويدعواللهيحمدوجعليديهفرفعالبيتإلىنظرحتى،عليهفعلا/

ص(1)

منواخرجه،فروخبنشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه.يدعون

أبوزادهاالتىاللفظةوذكر،المغيرةبنسليمانعنأسدبنبهزحديث

(2)

.ودد

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8321

،عفانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

أبىعن،رباحبنالفهعبدعن،البنانىثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا

ع!حماللهبرسولفأحاطواالأنصارفجاءت:فيهقال،الحديثفذكر.هريرة

لا،قريشخضراءأبيدت،اللهرسوليا:فقالسفيانأبوفجاء،الصفاعند

ومنآمن،فهوسلاحهألقىومنآمن،فهودارهدخل"من:فقال.اليومبعدقريش

!ىمسمأخرجط.(3)"نمآفهوبابهأغلقومنآمن،فهوسفيانأبىداردخل

"من:قولهيذكرلمأنهإلا،حمادعنحسانبنيحيىحديثمن""الصحيح

.(4)"نمآفهودارهدخل

داودوأبو،(09481)أحمدواخرجه.(2564)والطيالسى،5/55،56الدلائلفىالمصنف(1)

طريقمن(0476)حبانوابن،(2758)خزيمةوابن،(12981)الكبرىفىوالنسائى،(1872)

به.المغيرةبنسليمان

.(1780/84،85)مسلم(2)

.(11290)فىوتقدمبه.سلمةبنحمادطريقمن(7922)احمدأخرجه(3)

.(1780/86)مسلم(4)
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تعالىاللهحرسهامكةفتحبابالسيركتاب

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا8322

ثابتحدثنا،مسكينبنسلأمحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،داودبوأحدثنا

لمالمج!النبئأن،هريرةأبىعن،الأنصارئرباحبنالقهعبدعنالبناك!،

الوليدبنوخالدالجزاحابنعبيدةوأباالعؤامبنالربيرسزحمكةدخل

الطريق،مذا"اسلكوا:قالبالأنصار".اهتفهريرةأبا"يا:وقالالخيلعلى

فقال.اليومبعدقريشلا:(2)منابفنادىأنمتموه)1(".الأأحدكميشردننللا

آمن".فهوالشلاحألقىومنآمن،اظ(6/91فهودارادخل"من:جمرالقهرسول

وصلىجمجدالنبئوطاف،بهمفغصن)3(الكعبةفدخلواقريشبىصناديدوعمد

علىلمجوالنبىفبايعوافخرجوا،الباببجنبتى)4(أخذثتم،المقامخلف

.()الإسلام

الإسنادبهذاأبيهعنمسكينبنسلآمبنالقاسمفيهزاد-ا8323

."؟تظنونوماتقولون"ما:فقالالباببعضادتىفأخذالكعبةأتىثئم:قال

فقال،ثلاثاذلكوقالوا:قال.رحيمحليمعتموابنأخابن:نقول:قالوا

الئهيغفراتؤعلئكمتزليب!لا:يودفقالكماأقول):جم!الفهرسول

.5/131النهايةينظرتتلتموه.أى:أنمتموه(1)

وياء.تنوين""منادى:هكذاالأصلفىرصمها(2)

.(صص)غ57/18التاجينظربهم.ضاقأوامتلأأى:غص(3)

"جنبى".:م،سفى(4)

به.مسكينبنسلامعن(11298)الكبرىفىالنالىوأخرجه.(1871،3024)داودأبر(5)
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تعالىاللهحرسهامكةفتحبابالسيركتاب

مننشرواكأنمافخرجوا:قال!."،92:فسويأالزحمين!حمأوهولكتم

سعيدأبوأخبرنا،المؤملابنبكرأبوأخبرناه.الإسلامفىفدخلوا،القبور

وفيما.(1)فذكره.سلأمبنالقاسمأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،الزازى

فىاجتمعواحينلهمقال!أنهالقصةهذهفىيوسفأبىعنالشافعئحكى

كريم.أخوابنكريمأخ،خيرا:قالوا."؟مكبعانعأنىترون"ما:المسجد

الطلقاء(()2(.فأنتم"اذهبوا:قال!

قبولهم،شرطعلىعقدهالذىالأول!بالأمانأطلقهموإنما:التنيئقال

أعلم.والله،الأول!بالأمانيعنىالطلقاء((."أنتم:قال!قبلوهفلما

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ4832

إدريس،ابنحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،

عن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرىعن،إسحاقبنمحمدعن

المطلبعبدبنالعباسجاءهالفتحعامجم!الفهرسول!أن،رفبئعباسابن

الله،رسول!يا:العباسلهفقال!،الظهرانبمرفأسلمحربابنسفيانبأبى

دخلمن"نعم،:!الشيئا.لهجسعلتفلو،الفخرهذايحمثرجلسفيانأباإن

.(3)"نمآفهوبابهأغلقومنآمن،فهولمفيانأبىدار

.57/5،58الدلاثلفىالمصنف(1)

.7/361والأم،(5460)عقبالمعرفة(2)

فىعاصمأبىابنوأخرجه.(1302)اود"أبوو،5/31والدلائل،(5461)المعرفةفىالمصنف(3)

=.بهإدري!بناللهعبدطريقمن3/319المعانىشرحفىوالطحاوى،(486)والمثانىالاحاد
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119/9

تعالىاللهحرسهامكةفتحبابالسيركتاب

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبواخبرنا-أ8325

عن،الفضلبنسلمةحدثنا،الزازئعمبروبنمحمدحدثناداود،أبو

أهله،بعضعنمعبد،بناللهعبدبنالعباس/عن،إسحاقبنمحمد

:العباسقالالطهران(1)زمصملىعمجالفهرسولنزللما:قالر!!يبنعباسابنعن

إنهمنوهفيستأيأتوهأنقبلعنوةمكةبعمييه!الفهرسولدخللئنوالفه:قلت

اذأجدلعقى:فقلتلمجيوالفهرسولبغلةعلىفجلست.قريشلهلاك

إليهليخرجوا(و17/91جمتاللهرسولبمكانفيخبرهممكةأهليأمح!حاجة

فقلت:ورقاءبنوبديلسفيانأبىكلامسمعتلأسيروإنى.فيستأمنوه

لكما:قالنعم.:قلت؟الفضلأبو:قالصومح!،فعرف.حنظلةأبايا

:قال؟الحيلةفما:قال.والناسجم!الفهرسولهذا:قلت؟وافىأبىفداك

فأسلم،جمفهالفهرسولعلىبهغدوتأصبحفلقا،صاحبهورجعخلفىفركب

لهفاجعلالفخر،هذايحثمارجلسفيانأباإن،القهرسوليا:قلت

فهودارهعليهأغلقومنآمن،فهول!فيانأبىداردخلمن،أنعم:قالشيئا.

وإلىدورهمإلىالناسفتفزق:قالآمن!.فهوالمسجددخلومنآمن،

المسجد)2(.

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8326

.(2611)داودأبىصحيحفىالألبانىوحنه=

)بمر،.:م،سفى(1)

فىالالبانىوحسنه.(3022)داودوأبو،(5463)المعرفةوفى،(3693)الصغرىفىالمصنف(2)

.(1612)داودأبىصحيح
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العلاء،بنمحمدحدثنا،زيادبنمحمدبنالحسينحدثنا،المزكىإبراهيم

له،والئفظالنسوىمحمدبنأحمدوأخبرخ!:قال)ح(أسامةأبوحدثنا

إسماعيل،بنعبيدحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،شاكربنحفادحدثنا

!يهماللهرسولسارلما:قالأبيهعن،عروةبنهشامعن،أسامةأبوحدثنا

وبديلحزامبنوحكيمحربابنسفيانأبوخرجقريشاذلكفبلغالفتحعام

مرأتواحتىيسيرونفأقبلوا،جم!اللهرسولعنالخبريلتمسونورقاءابن

لكأنها؟هذهما:سفيانأبوفقال،عرفةنيرانكأنهابنيرانهمفإذا،الطهران

أقلعمرو:سفيانأبوقالعمرو.بنىنيران:ورقاءبنبديلفقال.انيران

فأتوا،فأخذوهمفأدركوهم!سحماللهرسولحرسمنناسفرآهم.ذلكمن

أبا"احبس:للعباسقالسارفلما،سفيانأبوفأسلمجمحد،اللهرسولبهم

فجعلت،العباسفحبسه."المسلمينإلىينظرحتى(2الجبلخطم2)عندسفيان

يا:قالكتيبةفمرت،سفيانأبىعلىكتيبةكتيبةتمرلمجمالنبىمعتمرالقبائل

مثلفقالجهينةمرتثمولغفار.صلىما:قالغفار.هذه:قال؟هذهمنعباس

ذلك،مثلفقالسليمومرت،ذلكمثلفقالهذيمبنسعدمزتثم،ذلك

سعدعليهمالأنصارهؤلاء:قالهذه؟من:قالمثلهايرلمكتيبةأقبلتحتى

وحاشية،الحاشيةوفى"كذا":فوقهاوكتب،الاصلفىعليهاوضبب،!عرفةأنيران:م،سفى(1)

.9أعرفة:8ص

الخيل"!حطمللبخارىروايتانوهما.،الجبل"حطم:8صوفى،إالخيل"حطم:م،سفى(2-2)

ويحطمتجتمعحيث:الخيلوحطم.طرفه:الجبلوخطم.8/8البارىفغينظر.إالجبلو"خطم

.403/1النهايةوينظر.139/1الانرارثارقلاجتماعها.بعضابعضها

-387-



تعالىاللهحرسهامكةفتحبابالسيركتاب

الملحمة،يوماليوم،سفيانأبايا:عبادةبنسعدفقال.الزايةمعهعبادةابن

ثمالذمار)1(.يومحبذا،عباسيا:سفيانأبوفقال.الكعبةتستحلاليوم

وراية،وأصحابه!رالقهرسولفيهم،الكتائبأقلوهى،كتيبةجاءت

سفياندأبى!ه(ظ17/91اللهرسصلمزفلما،العؤامبنالزبيرمع!كالنبى

وكذا.كذا:(2)لاق."؟لاق"ط:قال؟عبادةبنسعدقالماتعلمألم:قال

فيهتكسىويوم،الكعبةفيهالفهيعظميومهذاولكنسعد،"كذب:قال

:عروةقال.بالحجونرايتهتركزأنغ!يهوالقهرسولوأمر:قال."الكعبة

بنللزبيريقولالعباسسمعت:(3)يقولمطعمبنجبيربننافعفأخبرك!

:قالالزاية؟تركزأنلمجؤالفهرسولأمركههنا،اللهعبدأبايا:العوام

،(4)ءادكمنمكةيدخلأنالوليدبنخالديومئذجمجاللهرسولفأمر

يومئذالوليدبنخالدخيلمنفقتل،()ىدكمنجم!يهوالنبئودخل

فىالبخارئأخرجهالفهرئ.جابربنوكرزالأشعرابنحبيش؟رجلان

.(6)اذكه""الصحيح

.8/8البارىفتح.الهلاكأى:الذمار(1)

قالأ.قال9:م،8ص،مىوفى)كؤاإ،:الاصلفىفوقهكتب(2)

."يقول"قال:م،مىوفى،قال!،:حاث!يتهاوفى)كؤا،،:الاصلفىفوقهكتب(3)

كدىإ.9:مفى(4)

اكداء".:موفى،أأعلمواللهبالمدكداءمندخل-يخزأنهبعدهإياتى:الأصلحاضيةفى(5)

.(2662)السنةشرحفىالبغوىطريقهومن،(4280)الخارى(6)
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120/9بنمحمدالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا/-ا8327

أبوحدثناالقباخ!،زيادبنمحمدبنالحسينحدثنا،الأديبزكرئابنأحمد

بنالزحمنعبدبنعثمانبنعمرحذثنى،الحباببنزيدحدثنا،كريب

يومقاله!صكالفهرسولأن،أبيهعن،جذىحذثنى،المخزومىسعيد

ابنحرمبمولاحلفىيؤمنونلاأا(الاربعةهؤلاءإلاالنالم!"أمن:مكةفتح

فقتلهخطلابنمافأنقيلإ".وابنسرحأبىبناللهوعبد(2أصبابةابنومقيسخطل

عثمانلهفاستأمنسرحأبىبنسعدبناللهعبدوأما،العوامبنالزبير

لهعمابنقتلهصبابةبنومقيس،رقتلفلمالرضاعةمنأخاهوكان،فأومن

إحداهمافقتلت،لمقيسكانتاوقينتيننقيدابنعلئوقتل،سماهقد(31لحا

قاله،المخزومىيربوعبنسعيدجذهأبو.(4أفأسلمتالأخرىوأفلتت

القبانئ.

لقريث!.مولاةسارةأم:بقتلهأمرفيمنمالكبنأن!حديثوفى

"المغازى":فىإسحاقابنروايةوفى

بمكة.يؤذيهمفنوكانت،المطلبعبد

بنىلبعضمولاةسارة

س،م:"فلا".ىف(1)

"المخزومى".:م،سفىبعده(2)

.(ححال7/89التاجينظر.الشبلاصقاى:لخا(3)

فىالألبانى.وضعفهبهكريبأبىعن(2684)داودأبووأخرجه.5/62،63الدلائلفىالمصنف(4)

.(575)داودأبىضعيف

-389-



تعالىاللهحرسهامكةفتحبابالسيركتاب

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8328

خالد،بنعمروبنمحمدعلاثةأبوحدثنا،البغدادىالفهعبدبنمحمد

بنعروةعن،الأسودأبوحدثنا،لهيعةابنحدثنا،خاللإابنعمروأبوحدثنا

ابنبكرأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الربير

بنإسماعيلحدثنا،أويسأبىابنحدثنا،الجوهرىالقاسمحدثنا،عتاب

موسى،حديثلفظوهذا-عقبةبنموسىعقهعن،عقبةبنإبراهيم

بنىعلىأغارواالديلبنىمننفاثةبنىإنثئم:قالط-بمعناهعروةوحديث

(1)وكانت،قريثبىوبينجميرالفهرسولطبينالتىالمذةاو(8/91فىوهمكعب

فأعانت،قريث!صلحفىنفاثةبنووكانت،جم!الفهرسولطصلحفىكعببنو

فخرج:قالطالقضةفذكر.والزقيقحال!لابقريث!وأعانتهمنفاثةبنىبكلبنو

كانوماأصابهماتذىلهفذكروا!مج!القهرسولأتواحتىكعببنىمنركحب

وقصة،مكةإلىلمجراللهرسولطخروجقضةذكرثئم.ذلكفىعليهمقريث!من

ابنحكيمومعهالطهرانبمرجم!الفهرسولبهأرىحينسفيانوأبىالعباس

ادع،القهرسوليا:وحكيمسفيانأبوفقال:قالورقاء،بنوبديلحزام

قالط؟همآمنون،أيديهافكفتقريث!اعتزلتإنارأيت،مانالأإلىالناس

نؤذنفابعثنا:قالواآمن".فهودارهوأغلقيده!كمن)نعم،:جمحالفهرسولط

يدهوك!حكيمياوداركيم!فيانأباياداركدخلفمن"انطلقوا،:قالط.فيهمبذلك

كانوا".5:م،سفى(1)
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توجهمافلما،مكةبأسفلحكييمودارمكةبأعلىسفيانأبىودارآمن".فهو

عنيرجعأنسفيانأباامنلاإنى،اللهرسوليا:العباسقالذاهبين

فحبسه،عباسفأدركه.معكاللهجنودويرى(انقفهحتى)افاردده،إسلامه

لسناأناستعلم:العباسفقال؟هاشمبنىياأغدرا:سفيانأبوفقال

قصةذكرثمالفه.جنودتنظرحتىفأصبح،حاجةإليكمحرولكن،2نغدر

الزبير!حوالفهرسولوبعث:قالالجنود،بهمرتحتىسفيانأبىإيقاف

أعلىمنكداءمنيدخلأنوأمره،وخيلهمالمهاجرينعلىالعؤامابن

نأأمرهحيثيبرحولابالحجونيغرزهاأنوأمره،رايتهوأعطاه،مكة

وبنىقضاعةمنأسلمكانفيمنالوليدبنخالدوبعث،يأتيهحتىيغرزها

نأوأمره،مكةأسفلمنيدخلأنوأمره،ذلكقبلأسلمواوناساسليم

وبنوالحارثبنههـبكرمكةوبأسفل،مكةبأسفلالبيوتأدنىعندرايتهيغرز

بهماستنصرتقدالأحابيشمنمعهمكانومنوهذيلمناةعبدابن

121/9بنسعدلمجماللهرسولوبعث،مكةبأسفليكونواأنفأمرهم/،قريش

لمجفاللهرسولوأمرهم،!ولبالفهرسولمقذمةفىالأنصاركتيبةفىعبادة

بقتل(3)وأمرهم،قاتلهممنإلااظ(8/91أحدايقاتلوافلاأيديهميكفواأن

وابننقيد،بنوالحارث،سرحأبىبنسعدبنالفهعبدمنهم؟نفرأربعة

.!يقفحتىرده:أقال:م،سفى(ا-1)

بغدر".9:مفى(2)

وأمر!.9:م،سفى(3)
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بهجاءتغنيانكانتاخطللابنقينتينبقتلوأمر،صبابةبنومقيس،خطل

وحكيمسفيانأبىعلىبعضابعضهايتلوالكتائبفمزتلمجؤ،الفهرسول

الأنصاركتيبةعليهممزتحتى،عنهاسألواإلاكتيبةعليهمتمزلا،وبديل

اليوم،الملحمةيوماليوم:سفيانأباسعافنادى،عبادةبنسعدفيها

:قالالمهاجرينفىسفيانبأبىلمجرالفهرسولمزفلضا.الحرمةتستحل

حينمعهومنعبادةبنسعدفإنيمتلوا؟أنبقومكأمرت،الفهيارسول

الحرمة.تستحلاليوم،الملحمةيوماليوم:فقالسعاناداخ!بىمزوا

عبادةبنسعدإلى!س!الفهرسولفأرسل.قومكفىالفهأناشدكوإنى

فسار،المهاجرينمعالأنصارعلىمكانهالعؤامبنالربيروجعلفعزله

واندفع،لمجراللهرسولرأيةبهاوغرز،بالحجونوقفحتىبالناسالربير

فهزموا،فقاتلوهبكربنوفلقيته،مكةأسفلمندخلحتىالوليدبنخالد

أربعة،أوثلاثةهذيلومنرجلا،عشرينمنقري!ببكربنىمنوقتل

فضضهم)2(وفز،المسجدبابقتلهمبلغحتىبالحزورة)1(وقتلواوانهزموا

المسلمونواتبعهمالجبالعلىمنهمطائفة(3)وارتفعتالذور،دخلواحتى

أخرياتفىالأؤلينالمهاجرينفىجممالفهرسولودخل،فوي!لاب

مطلعمنالمسحىيقابلمرتفع،القشاضيةباسماليوميعرف،مكةأسواقمنسوق:الحزورة(1)

.98صالجغرافيةالمحالمينظرالثمى.

.518/2للخطابىالحديثغريبينظر.جمعهممنانفضمن:فضضهم(2)

.""وارتقت:م،سفى(3)
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فهويدهوكفدارهأغلقمن:مكةدخلحينسفيانأبووصاح،الناس

،قومطليعةمناللهقبحك:امرأتهوهىعتبةبنتهندلهفقالتامن.

اقتلواغالباليا:ونادتسفيانأبىبلحيةوأخذتمعك.عشيرتكوقبح

أبولهافقال!؟وبلادكمأنفسكمعنودفعتمقاتلتمهلا،الأحمقالشيخ

علاولضا.(1)بالخلقجاءنافإنه،بيتكوادخلىاسكتىويحك:سفيان

المشركينفضضمعالجبلعلىالبارقةإلىنظركداءثنيةلمج!القهرسول

!دلار!ا!أن!ظن:المهاجرونفقال.((؟القتالعننهيتوقدهذا"ما:فقال

اللهرسولياكانوما،قاتلهمنيقاتلأنمنبدلهيكنفلمبالقتالوبدئ

فأجازالثنيةمناوأ9/91كلحغالفهرسولفهبط.أمركليخالفولاليعصيك

وذكر.الكعبةببابوقفحتىالعؤامبنالزبيرواندفع،الحجونعلى

وقدقاتلت"لىالوليد:بنلخالد!القهرسولوقالفيها:قالالقضة

ال!لاح،فيناووضعوا،بالقتالبدءوناهم:فقال."؟القتالعننهيتك

لمجو:الفهرسولفقال.استطعتمايدىكففتوقد،بالنبلوأشعرونا)2(

.(3)((ريخوجلعزالله"قفاء

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8329

حذثنى،الكريمعبدبنإسماعيلحدثنا،الضتاحبنالحسنحدثناداود،

.""بالحق:الاصلوحاشية،م،سفى(1)

.2/479النهايةينظرطعنونا.أى:أشعرونا(2)

.39/5،40والدلائل،(5463.5465)المعرفةفىالمصنف(3)
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هل:جابراسألت:قالوهبعن،أبيهعن،معقلبنعقيلبنإبراهيم

.(1)ال:قالشيئا؟الفتحيههـمغنموا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ8330

إسحادتى،ابنعن،يونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

أبىقصةفىا!ربكرأبىبنتأسماءعن،أبيهعنعتاد،بنيحيىحذثنى

إلىبههبطتإذاحتى،الفتحيومتقودهكانتولدهأصغرمنلهوابنةقحافة

عنقها،منإنسانفاقتطعه،ورقمنلهاطوقعنقهاوفىالخيللقيتهاالأبطح

فذ!.بأبيهجاءحتىر!نهبكرأبوخرجالمسجدلمجزالفهرسولدخلفلما

بالفهأنشدهم:فقالأختهبيدفأخذ!نهبكرأبوقامثئم،إسلامهفىالحديث

أحد،أجابهفما،الثانيةقالثئم،أحدأجابهمافوالفهأختى.طوقوالإسلام

.(2)لقليلالناسفىاليومالأمانةإنفوالقه،طوقكاحتسبى/،أخئةيا:فقال

فتحتلوإذصلحا؟فتحتوأنهاشيئا،يغنموالمأنهمعلىيدذوهذا

طوقها.يطلبلابكبرأبوولكان،غيمةمعهاومالكانتعنوة

حدثنا:(3)لاقوقراءةإملاءالحافظالقهعبدأبوحدثنا-أ8331

ابنحدثناالخولاكأ،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

.(2612)داودأبىصجحفىالألبانىإشادهوصحح.(3023)داودأبو(1)

حبانوابن،(26956)أحمدوأخرجه.46/3والحاكم،95/5،96الدلائلفىالمصنف(2)

المجمعفىالهيثمىوقالبه.إصحاقبنمحمدطريقمن(236)88/24والطرانى،(7208)

.ثقاتورجالهماوالطبهرانىأحمدرواه:6/174

.م،س:فىلي!(3)
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نأ،حسينبنعلئأخبرنى،شهابابنعن،يزيدبنيونسأخبرخ!،وهب

فىأتنزل،اللهرسوليا:قالعيهبنزيدبنأسامةعنأخبرهعثمانبنعمرو

أباورثعقيلوكاندولي؟".أورباعمنعقيللناترك"وهل:قال؟بمكةدارك

وكان،مسلمينكانالأنهما؟شيئاجعفرولاعلئيرثهولم،وطالبهوطالب

حديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارىأخرجه.(1)كافرينوطالبعقيل

.(2)ىضمكماوهبابن

الجاهلية،فىوالأراضىاظ(9/91الذورمنقسمماباب

عليهاأهلهاأسلما!ث

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8332

منالدارأهلعنالشافعئسألت:قالسليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

القسمذلكعلىبعضعلىبعضهمويملكالدار،يقسمونالحربأهل

قسمعلىويقسمهالقسمذلكينقضأنبعضهميريدثم،ويسلمون

الاستدلال:قالذلك؟فىالحجةوما:فقلت.لهذلكليس:فقال؟موالالأ

وسبىبعضابعضهمقتلمنبهيؤاخذونلامافذكر.والسنةالإجماعبمعنى

ثورعن،مالكأخبرناأنهمع:قالثم،بعضابعضهموغصببعضابعضهم

قمتأرفبىأو!اليام!أ":واللمجهاللهر!صلأنبلغنى:قالالذيلىزيدابن

.(12355)فىتخريجهوتقدم.(3602)المعرفةوفى،(3698)الصغرىفىالمصنف(1)

.(12355)عقبوتقدم.(1351/439)ومسلم،(1588)البخارى(2)
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...الجاهليةفىوالأراضىالدورمنقسممابابالسيركتاب

تقسملمالإسلامأدركهاأرفيىأوداروأيماالجاهلئة،قشمعلىفهىالجاهليةفى

منأثبتحديثافيهنروىونحن:الشتافعئقال.(1)((الإسلامقشمعلىفهى

.(2)(3)
.معناهبمثلهدا

ما:أرادولعقهالضيخ:قال

(4بنمحمدبنأحمد4)أخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8333

حدثنا،المروزىنعيمبنحميدبنأحمدبنمحمدحدثنا،النحوىزياد

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(داودبنموسى

عن،مسلمبنمحمدحدثناداود،بنموسىحدثنا،تمتامحدثنا،الصفار

عنزعيهبهما،عباسابنعنزيد،بنجابرالشعثاءأبىعندينار،بنعمرو

قسمقشبموكل،عليهقسمماعلىفهوالجاهلئةفىقسمقسبمكل9:قالجميهرالنبى

!ظم.!ريث!ظ.()"الإسلامفىقسممماعلىفهوالإسلامفى

موصولا:مالكحديثروىوقد

المظفربنمحمدحذثى،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا8334

أبى،حذثنى،حفصبنأحمدحدثنا،داودأبىابنبكرابوحدثنا،الحافظ

.747/2ومالك،219/7والافعى،(5468)المعرفةفىالمصنف(1)

"بلغنى".:،مسفىبحده(2)

.219/7الأم(3)

كالمثت.مراراتقدموقدأحمد،.بن"محمد:8صعداالنسخفى(4-4)

فىالألبانىوصححه.بهداودبنموصىطريقمن(2485)ماجهوابن،(2914)داودأبرأخرجه(5)

.(2528)داودأبىصحيح
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أصابوابماالمشركينأخذتركبابالسيركتاب

ابنعن،عكرمةعن،زيدبنثورعن،مالكعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا

الشافعىروايةمثلفذكرهلمجا:.اللهرسولىقالى:قالىرصرغيهماعباس

.(1)اللهرحمه

أصابوابماالمشركينأخذتركباب

،المقرئعمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8335

شيبةأبىابنبكروأليوعقاربنهشامحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا،إسماعيلبنحاتمحدثناقالا:

وإن"ألا:خطبتهفىقالىأنهكص!النبىعن،صلمجصالنبىحجقصةفىجابر

وأول،موفموعةالجاهليةودماءقدمئ،تحتموفموعالجاهليةأمرمنشىءكل

المطلب،عبدابنيعنى(و20/910((الحارثبنربيعةدمدمائنامنأضعهديم

فىمسلمأخرجه.(3)هذيلفقتلتهسعدبنىفىمسترضعا)2(وكان

"الصحيح")4(.

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأخبرنا-أ8336

الليث،حدثنابكير،ابنهويحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالصفار،

بنبكربنسعدبنىأحديزيدبنمسلمأخبرنى،شهابابنعن،يونسعن

.152صمالكفيهاخولفالتىالأحاديثوينظر.(79)طهمانابنمشيخة(1)

"مرتضعا".:م،سفى(2)

.(8897،10562،18276)فىتقدم(3)

.(1218)مسلم(4)
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123/9

أصابوابماالمشركينأخذتركبابالسيركتاب

لمجت-القهرسول/أصحابمنوكانالخزاعى-شريحأبوأخبرهأنهقيس

يطلبونهكانواهذيلمنرجلالقواالفتحيومجمفهالفهرسولأصحابأن

الإسلامعلىليبايعهلمج!الفهرسوليؤئم)2(الحرمفى،الجاهلئةفىابذحل

بكرأبىإلىبكربنوفسعت،غضبكعرالفهرسولذلكبلغفلقا،فقتلوه

قامالعشئكانفلضايخح،الفهرسولإلىبهميستشفعون!يهطوعمر

اللهفإنبعد،"أفا:قالثئمأهلههوبماالفهعلىفأثنى،الناسفىجم!القهرسول

لىأحلهاوإنما-الناسيحزمهاولم:لظأوللئاس-يحفهاولممكةحرموجلعز

اللهعلىالناسأعدىوإنمرة،أولاللهحزمهاكماحرامهىثمنهالي،منساعة

والفهوإنى،الجاهليةبذحلطلبورجل،قاتلهغيردتلورجلفيها،قتلرجلثلاثةتج

.(3)ئبالفهرسولفوداه:شريحأبوقالاصبتم".ائذىالرجلهذالأدين

الأصئم،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا8337

حذثنى،إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا

:قالأوسابىبنحبيبعن،حبيبمولىراشدعن،حبيبابىبنيزيد

تقذمتثئم:قالإسلامهقضةفىالحديثفذكر.العاصبنعمروحذثنى

ماأذكرولم.ذنبىمنتقذممالىيغفرانعلىابايعك،الفهرسوليا:فقلت

الهجرةوإن،قبلهكانمايجثالإسلامفان؟بايم،عمرو!يا:لىفقال،تاخر

.(ل)ذخ29/11التاخالثار.:الذخل(1)

.(مم1)12/22اللانيقصد.:يؤم(2)

.(16226)فىتخريجهتقدم(3)
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السيركتاب

فبايعته)1(.قبلها".كانماتجب

أصابوابماالمشركينأخذتركباب

أبوأخبرنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ8338

موسىبنبشرحدثنا،ثعلبغلامالنحوىالواحدعبدبنمحمدعمر

عن،والأعمشمنصورعن،سفيانحدثنا،يحيىبنخلادحدثنا،الأسدئ

بماأنؤاخذ،الفهرسوليا:رجلقال:قالمسعودبنالفهعبدعن،وائلأبى

فىعملبمايؤاخذلمالإسلامفىأحسن"من:قال؟الجاهليةفىعملنا

الجخارىرواهوالآخر")2(.بالأؤلأخذ،ظ01912الإسلامفىأساءومنالجاهلئة،

.(3)يحيىبنخلادعن""الصحيحفى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8339

عننمير،بناللهعبدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

يا:فقالصللىلمج!اللهرسولرجلأتى:قالالفهعبدعن،شقيقعن،الأعمش

الإسلامفىأحسن"من:فقال؟ابهليةفىنحسملكشماا!بأنؤاخذ،القهرسول

!ى!سمرواهوالآخر")4(.بالأؤلأخذأساءومن،الجاهلثةفىعملبمايؤاخذلم

.()أبيهعننميربنالفهعبدبنمحمدعن""الصحيح

فىوالطبرانى،(17777)أحمدواخرجه.4/346،347الدلائلفىوالمصنف،3/454الحاكم(1)

رواه:9/351المجمعفىالهثمىوقالبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(12)الطوالالأحاديث

.ثقاتورجالهماوالطرانىأحمد

به.سفيانطريقمن(1351)يعلىوأبو،(0864)أحمدأخرجه(2)

.(6921)الخارى(3)

به.نميرابنطريقمن(4242)ماجهوابن،(0341)أحمدوأخرجه.(23)الشعبفىالمصنف(4)

.(120/190)مسلم(5)
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...الحربشهدقدالمسلمينمنالرجلبابالسيركتاب

،كفرهمنمضىلماكفارةالإيمانجعلوكائه،الاخرةفىبهأرادوإنما

.كفرهسوىذنوبهمنمضىلماكفارة(1)بعدهالقحالحالعملوجعل

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ5834

معمز،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،منصوبىبنأحمدحدثناالقمفار،محمل!

قلت::قالحزامبنحكيمعنالربير،بنعروةعنالرهرئ،عن

وصلةعتاقةمنالجاهلثةفىبهاأتحنثكنتأموزاأرأيت،اللهرسوليا

منلكسلفمماعلى"أسلمت:لمجؤالشبئلهفقالأجر؟منفيها!رهل،رحم

عنوعبد)3(راهويهبنإسحافعن"الصحيح"فىمسلئمرواه.(2)"ربيخ

.(4)رمعمعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،الززاقعبد

الحربشهدقدالمسلمينمنالزجلباب

القس!اقبلالسبىمنالجاريةعلىيقع

يملكالهفىالشئبهةقبلمنحدولا،(عقرها)منهأخذ:المثئافعئقال

.(6)ائيشمنها

شريح،أبىابنمحمدأبوأخبرنا،الفتحأبوالامامأخبرنا-أ8341

س،م:"بمد(.ىف(1)

الزهرىطريقمن(932)جانابنوأخرجه.(53181)احمدطريقهومن،(96851)الرزاقعبد(2)

.(02162،21621)فىوسيأتىبه.

حيد.بنعبدهووعبد"غيره".:م،سفى(3)

.(1436)والخارى،(123/195)مسلم(4)

.3/997للحربىالحديثغريبيمنظر.ضبهةعلىغئيهاإذاكالمهرشئاالمرأةإعطاء:العقر(5)

.269/4الأم(6)
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...الحربشهدقدالمسلمينمنالرجلبابالسيركتاب

ربيعة،بنمحمدحدثنارشيد،بنداودحدثنا،البغوىالقاسمأبوأخبرنا

رعنهاعائشةصت،عروةعن،الزهرىعن،الدمشقئزيادبنيزيدحدثنا

للمسلمينوجدتمفإن،استطعتمماالحدودرءوا"افى:جمبهيهلفهارسول!قال!:قالت

فىيخطئأنمنخيرالعفوفىيخطئأنالإمامفإنلممبيله،فخفوامخرجا

.(1)"ةبالعقر

وغيرهما،رصرككينمامسعودبناللهوعبدالخطاببنعمرعنذلكفىوروينا

9/124بنالفهعبدعنوائلأبىعن/عاصمروايةالضحابةعنفيهالرواياتوأصح

الحدود)2(.كتابفىمضىوقد،قولهمنمسعود

نصرأبوأخبرنا،الحافظالأردستانئبكرأبووأخبرنا-أ8342

حدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانحدثنا،العراقئ

عن،خالدأبىبنإسماعيلحدثنا(و91/21،سفيانحدثنا،الوليدبناللهعبد

قال!:أحدهما.عليهاوقعرجلينبينجاريةعنسئلعمرابنأن،السرئةأبى

.(3)قيمةعليهيقومحذ،عليهليسخائنهو

نأغير،المهرإلىفيرجع،عليهالبضحتقويمبهيريدأنيحتملوهذا

فقال!:-السريةأبىاسموهونمير-بنعميرعنإسماعيلعنرواهوكيعا

س!و:قال!أحدهما،عليهافوقعرجلينبينكانتجاريةعنعمرابنسئل

.(17139)فىتخريجهتقدم(1)

.(17146)فىتقدم(2)

به.سفيانعن(13463)الرزاقعبداخرجه(3)
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السيركتاب

ويأخذها.قيمتهاعليهتقؤمحذ،عليه

زوجهامعتسبىالمرأةباب

ابنأخبرناالوليد،أبوأخبرنا،إجازةالفهعبدأبوأنبأنيه-أ8343

يكونأنيحتملهذاو.(1)فذكره.وكيععن،هاشمبنالفهعبدأخبرنا،زهير

أعلم.والفه،منهحملتإذافيه

زوجهامعتسبىالمراةباب

بنىوسبىأوطاسسبىجم!القهرسولسبى:الفهرحمهالشافعئقال

توطأألافأمر،ىب!لاوقسموهؤلاء،هؤلاءرجالمنواسر،المصطلق

ولازوجذاتعنيسألولم،تحيضحتى(2)حائلولا،تضعحتىحامل

.(3)غيرهولاامرأتهمعزوجسبىهلولاغيرها،

يحيى،بنمحمدبنإبراهيمبنيحىزكرتاأبوأخبرناه-أ8344

بنمحمدحدثنا،الهيثمبنمحمدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا

عن،الوداكأبىعنوالمجالد،وهببنقيسعن،شريكأخبرناسعيد،

"لا:جمجاللهرسولفقال،اوطاسيومسباياأصبنا:قالالخدرئسعيدابى

.(4)"حيضةتحيضحتىحاملغيرولاحملها،تضعحتىحاملتوطأ

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8345

به.وكيععن(28990)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.3/65عبيديأبىالحديتغريب.تحملفلموطنتقدالتى:الحانل(2)

.7/347الأم(3)

.(10892،15684)فىوتقدم.(4695)المعرفةفىالمصنف(4)
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زوجهامعتسبىالمرأةبابالسيركتاب

بنأحمدحدثنايعموب،بنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

أبىبنيزيدحذثنى،إسحاقابنعنبكير،بنيونسحدثناالجبار،عبد

معغزونا:قالالصنعاك!حنشعن،تجيبمولىمرزوقأبىعن،حبيب

أقوللاإنى:فقالخطيبافقامقريةفافتتح،المغربالأنصارئرويفعأبى

ال!لامعليهفيناقام،خيبريومفينايقولجمحمالفهرسولسمعتماإلافيكم

يعنى-"غيرهزرعماءهيسقىأنالآخرواليومبالفهيؤمنلامرخيحل"لا:!ىال

امرأةيصيبأنالآخرواليومبالفهيؤمنلامرخيحل"ولاالفىء-منالحبالىتيانإ

مغنمايييعأنالآخرواليومباللهيؤمنلامرىيحلولايستبرئها،حتىثئباالشبىمن

فىءمندائة(1)يركبالآخرواليومباللهيؤمنلامرى،ظ29/91يحلولا،يقسمحتى

أنالآخرواليومبالفهيؤمنلامرىيحلولافيه،ردهاأعجفهاإذاحئىالمسلمين

ص(2)
يوم:بكيربنيونسقالكذا.رده"اخلقهإذاحئىالمسلمينفىءمنثوبايلبس

51رووكذلك،(3)إسحاقابنعنغيرهرواهكذلك.حنينيومهووإنماخيبر.

الضحيح)4(.وهو.ثابسببنرويفع:غيرهوقال،إسحاقابنغير

انقطاعنفسهال!باءأنعلىذلكودذ:الفهرحمهالشافعئقال

إلاحيضةبعدزوجذاتبوطءيأمرلاائهوذلك،الروجينبينالعصمة

وجل:عرالفهقولأنمسعودابنذكروقد،العصمةقطعوذلك

.إيركب"أن:م،سفى(1)

.(56851)فىتخريجهتقدم.بهالجبارعبدبنأحمدطريقمن2/042الغابةأسدفىالأثيرابنأخرجه(2)

ثابت.بنرويفع:وفيه(15685)فىتقدم(3)

.(18066)فىتقدم(4)
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125/9

زوجهامعتسبىالمرأةبابالسيركتاب

الأزواجذوات:(24الشاء:أأ!ئم!ملكثماالأالنسامن!والمخصنت

بالسباء)1(.ملكتموهناللاص!

ابنقولنحوعباسابنعنالنكاحكضابفىورؤيخا:اللهرحمهالشيخقال

(2)

.مسعود

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-أ8346

الأعلى،عبدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا،إبراهيم

أباأنحدثهالهاشمئعلقمةأباأن،الخليلأبىعن،قتادةعن،سعيدحدثنا

جيشافأصابواحنينيومسرتةبعثكتنالقهرسولأن،حذثهالخدرئسعيد

فكأن،أزواجلهننساءفأصابوا،وهزموهمفقاتلوهمأوطاسيومالعربمن

أزواجهن،أجلمنغشيانهنمنتأثموالمج!القهرسولأصحابمنأناشا

لكمفهنأيخثم!ملكتماإلأالنسامن!وائمخصنف:وجلعراللهفأنزل

عنوأخرجه.(4)راشببنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)حلال

زاد،بمعناهعروبةأبىبنسعيدعنزريعبنيزيدعنالقواريرئالقهعبيد

.()عدتهنانقضتإذاحلاللهمفهن:أى:فيه

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه/-أ8347

.14/278وينظر.4/270الأم(1)

.(14071-ا4069)فىتقدم(2)

.(14068)فىتخريجهتقدم(3)

.(1456/34)مسلم(4)

.(6541/33)مسلم(5)
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الحربدارمنالخروجقبلبالملكالسباياوطءبابالسيركتاب

زريع،بنيزيدحدثنا،ميسرةبنعمربناللهعبيدحدثناداود،أبوحدثنا

.(1)فذكرهسعيد.حدثنا

الحربدارمنالخروجقبلبالملكالسباياوطءباب

بنإسماعيلالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8348

الحريشبنزيدحدثنا،الأهوازىعبدانأخبرنا،ميكال!بنمحمدبناللهعبد

عن،الزبرقانبنمحمديعنىهمامأبوحدثنا:قالاالحارثبنوالحسن

أبىعنمحيريز،ابنعن،حبانبنيحيىبنمحمدعن،عقبةبنىس!هم

نسممتعأنفأردنا(و22/91،المصطلقبنىسبىفىسباياأصبنا:قال!سعيد

اللهفإنتفعلوا،ألاعليكم"لا:فقال!يه!جسالهاللهرسولذلكعنفسألنا،يلدنوألا

محمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"القيامةيومإلىخالقهومنكبقد

الربرقان)3(.بنمحمدعنهاشمبنىمولىالفرجابن

وهىبالصهباء،بصفيةك!ج!هالله!لرسهوعزس:اللهرحمهالشافعىقال!

يومئذ)4(.الإسلامبلادغير

بالكوفةالعلوىمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبوأخبرناه-ا8349

بنمحمذحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،سماعهأصلمن

فىتخريجهوتقدم.(2155)داودوأبو،(4164)والمعرفة،(3703)الصغرىفىالمصنف(1)

(68041).

به.عقبةبنموسىطريقمن(4193)جانوابن،(0974)والبخارى،(16881)أحمدأخرجه(2)

.(14423،14424،18030)فىوتقدم

.(1438/126)مسلم(3)

.7/366الأم(4)
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الحربدارمنالخروجقبلبالملكالسباياوطءبابالسيركتاب

بنيعقوبحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،الحنينأبىبنالحسين

لمج!الفهرسولأن،مالكبنأنسعن،عمروأبىبنعمروعن،الزحمنعبد

غلمانكممنغلامالى"التص!ق:خيبرإلىالخروجأرادحينطلحةلابىقال

نزلإذافكان،راهقتقدغلاموأنامردفىطلحةابوبىفخرجيخدمنىأ.

،والحزنالهئممنبكأعوذانى)الفهم:يقول(1)افمكثيرافسمعته،خدمته

فتحفلضا.(االزجالوغلبة(2)الذينوظلع،والجبنوالبخل،والكسلوالعجز

فاصطفاهازوجها،وقتلعروساوكانت،صفتةجماللهذكرالحصن

لمجم،اللهرسولبهافبنى،حقتالضهباءبسذكنافلقا،لنفسهلمجي!القهرسول

لهايحؤىجمي!القهرسولفرأيت،ولمةوكانت،صغيرنطعفىحيساواتخذ

علىرجلهافتضعصفتةفتجىء،ركبتهفيضعناقتهعندويجلس،خلفهبعباءة

."ونحبها!حيجبل"هذا:كي!الفهرسولقالأحدلنابدافلضا،تركبثئمركبته

ماأحزموإنىاللهئممكة،حزمابراهيمإن،اللهم:قالالمدينةعلىأشرففلضا

عن"الصحيح"فىمسلمرواهومذهمأ)3(.صاعهمفىلهمباركاللهئملابتيها،بين

(5)ء(4)
.يعقوبعنقتيبةعنواخرجاه،منصوربنسعيد

"ما،.:،مسوفى:"كذا"،الأصلفىفوقهكتب(1)

بعضهم،ووهمه،الأصيلىعنموضعفىروىكذا:البخارىروايةعنعياضالقاضىقال(2)

منتقدمماعلىالاصيلىروايةوتخرج،وشدتهثقلهوهوبالضاد،ضلع:ليرهماوالمحروت

.1/332الأنوارمارق.الدابةظلعفىاللغةلأهلالاختلات

تخريجهوتقدم،بهم!نصرربنسجدعن(1154)داودأبرواخرجه.4/228الدلائلفىالمصنف(3)

.(88321)فى

.(1365)مسلم(4)

.(1365/462)ومسلم،(2893)البخارى(5)
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الحربدارفىوغيرهالسبىبيعبابالسيركتاب

المريسيعغزوةفىك!ج!اللهرسولغزاوقد:الفهرحمهالشافعئقال

نأ-مكروهفيهكانلو-أولىبالنساءوالغزو،نسائهمنامرأتينأوبامرأة

(1)ء

يتولمحى.

القسم،كشابفىذلكفىالأحماديثم!ضتقد:اللهرحمهالشيخقمال

.(2)الكتابهذافىبالنساءكح!النبىغزوفىأحاديثومضت

الحربدارفىوغيرهالسبىبيعباب

العباسأبوأخبرنا،الحافظ(ظ22/91اللهعبدأبوأخبرنا-أ8350

بناللهعبيدحدثنا،مسعودبنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمدبنمحمد

:قالر!هيهبنعباسابنعن،مجاهدعن،الأعمشعن،شيبانأخبرنا،موسى

الحبالىالنساءوعن،الأهلئةالحمرلحوم(3)نعخيبريومجميمالفهرسولنهى

وعن،السباعمننابذىكلوعن،بطونهنفىمايضعنحتىيوطأنأن

حتىالمغنمشرىوعنآخر:موضعفىوقال.يقسمحتىالخمسبيع

(4)و

يقسم.

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ8351

.7/253لأما(1)

.(54031-24031)تقدممايظر(2)

"أكل!.:مفىبعده(3)

به.موسىبناللهعيدطريقمن(732)الجارودوابن،(4936)البزاروأخرجه.2/04الحاكم(4)

مختصرا.بهالأعمشطريقمن(0230)واحمد
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126/9

وولدهاالمرأةبينالتفريقبابالسيركتاب

بنالمغيرةحدثنا،حمزةبنإبراهيم-ضدثنا،المثنىبنمعاذحدثناالصخفار،

ابنعنمجاهد،عن،نجيحأبىبنالقهعبدعن،أبيهعن،الزحمنعبد

حملهن،يضعنحتىالحبالىعلىيوقعأننهىخيرالنبئأن،رفيئعباس

الحمرأكلوعن،تقسمأنقبلالمغانمبيعوعن."غيرك"زرع:وقال

ال!باع)1(.مننابذىكلوعن،الانسئة

بيعها.جازقسمتإذاأنهادليله

.الحربدارفىقسمها)2(جوازعلىالدلالةمضتوقد

وولدهاالمرأةبينالتفريق/باب

حمدانبنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8352

الرازى،خالدبنالمؤمنعبدحدثنا،الزازئحاتمأبوحدثنا،الجلأب

الذالانحآ،خالدأبىالزحمنعبدبنيزيدعن،حرببنال!لامعبدحدثنا

جاريةباعأنهطالبأبىبنعلىعن،شبيبأبىبنميمونعن،الحكمعن

.(3)كلذعنجمرالفهرسولفنهاهبينهما،ففرقوولدها

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلئأبووأخبرنا-أ8353

حدثنامنصور،بنإسحاقحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنافىاود،أبو

،(4913)والزار،(4659)والنسائىبه.المغيرةطريقمن(11146)الطرانىأخرجه(1)

.(4330)النسائىصحيحفىالالبانىوصححهبه.نجيحأبىابنطريقمن68/3والدارقطنى

.(12886)فىتقدمماوينظرأقسمتها،.:،مسفى(2)

.2/55الحاكم(3)
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وولدهاالمرأةبينالتفريقبابالسيوكتاب

فنهاه،وولدهاجاريةبينفرقأنه،إسنادهبمثلفذكره.حرببنالسلامعبد

.(1)ايلعيدركلمميمون:داودأبوقال.البيعورد!عالنبئ

جعفرأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا8354

،سلامبنعونأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمد

علىعن،شبيبأبىبنميمونعن،عتيبةبنالحكمعن،مريمأبىعن

وأمسكأبيعهاأنفأردتلها،ابنمعهاالسبىمنجاريةأصبت:قال

.(2)"اعيمجأمسكهماأوجميعا،"بعهما:!عاللهرسوللىفقالابنها،

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8355

اللهعبدأبوأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

وهب،ابنحدثنا،المصرىأعينبنالحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

عنمحمد،بنجعفرعن،عياضبنوأنسذئبأبىابن،و23/91أخبرش!

نأ،جدهعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن:ذئبأبىابن.قالأبيه

!واللهرسولفقامفصفوا،البحرينمنبسبىقدمالأنصارىأسيدأبا

فىابنىبم:قالتلمكيك؟((."ما:فقال،تبكىامرأةفإذاإليهمفنظر

."بالثمنبعتكمابهفلتجيئن"لتركبنألسيد:لأبىا!عالنبئفقالعبس.

.(2696)داودوابو،(54781المعرفةفىالمصنف(1)

بنعونطريقمن4/375،376الحليةفىنعيمابووأخرجه.(11080)الشعبفىالمصنف(2)

به.سلام
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وولدهاالمرأةبينالتفريقبابالسيركتاب

شاهدحسنمرسلفهوإرسالفيهكانوإنهذا.(1)هبفجاءأسيدأبوفركب

تقذم.لما

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8356

عبدابنأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

أبىعن،المعافرئالفهعبدبنحيئأخبرض!،وهبابنأخبرنا،الحكم

جمرالفهرسولسمعت:قالالهالأنصارئأتوبأبىعن،الزحمنعبد

.(2)"القيامةيومأحئتهوبينبينهالفهفزقوولدهاوالدةبينفزقدامن:يقول

أئوب:أبىعنآخروجهمنذلكوروى

ابنصادقوأبوالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا8357

عتبة،أبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالفوارسأبى

أيوبأبىعنكثير،بنالعلاءعنحميد،بنخالدحدثنا،بقتةحدثنا

الفهفرقوأفهالولدبينفرق"من:يقوللمجزالفهرسولسمعت:قالنصارئالأ

.(3)"القيامةيومأحج!هوبينبينه

ابنوأخرجه.مرسل:الذهبىوقال،وصححه،3/615والحاكم،(4795)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعن11/250الأوصطفىالمنذر

بناللهعبدبنمحمدطريقمن(4080)والطبرانى،248/11الأوصطفىالمنذرابنأخرجه(2)

،23499)وأحمدبه.وهببناللهعبدطريقمن(1283،1566)والترمذىبه.الحكمعبد

.(0321)الترمذىصحيهحفىالألبانىوحسنهبه.الرحمنعبدأبىطريقمن(23513

.(11081)الفعبفىالمصنف(3)
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وولدهاالمرأةبينالتفريقبابالسيركتاب

حدثناقالا:القاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8358

الحكم،عبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بناللهعبدبنحسينعن،ذئبأبىابنأخبرنحما،وهبابنأخبرنا

ضميرةبائممر!يه!هالفهرسولأن،ضميرةجذهعن،أبيهعن،ضميرة

دمالت:."؟تنأعماريةأمأنت،أجمائعةييكيك؟"ط:فقال!تبكىوهى

بينيفرق"لا:!يههالفهرسولفقالابنى.وبينبينىفرق،اللهيارسول!

منهفابتاعهفدعاه،ضميرةعندهائذىإلىأرسلثئموولدها".والدة

.(1)ببكرة

،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ8359

بنأحمدأخبرناخميرويه،بناللهعبدبنمحمدالفضلأبوأخبرنا

أشعث،عن،المباركبنالفهعبدحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدة

علىطم!لابنشرحبيلاستعمل4!فرالخطاببنعمرأن،الشئعبىعن

يفزقألاتأمرإنك(ظ4:23/91!عمرإلىفكتب،بالشاموأبوهالمدائن

إليه،فكتب.(2)ىنباوبينبينىفزقتقدفإنك،أولادهنوبينالسبايابين

.186صالصحيحينفىماغريبتفسير.بكرةوالأنثى،الابلمنالقئ:البكر(1)

1/43حجرلابنالسماعالمتباينةالأربعينفىكما-الصحابةمعرفةفىمندهابنأخرجهوالحديث

بناللهعبدبنمحمدطريقمن4/272تاريخهفىعساكروابنبه.الأصمالعباسأبىطريقمن

به.وهبابنطريقمن388/2،389تاريخهفىوالبخارىبه.الحكمعبد

أبى".9:م،سفى(2)
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السيركتاب

.(1)بأبيهفألحقه

وولدهاالمرأةبينالتفريقباب

9/127

أمر:قالأتوبعن،معمرعن،الفهعبدحدثنا:وبإسناده-ا8360

الوالدبين(2)تفرقنلا:وقال،رقيقلهيشترىأنر!بهعقانبنعثمان

.(3)وولده

موصولا+هذاوروى

حمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا8361

حدثناحذثهم،الليثأبىبنإبراهيمأن،الهيثمبنيزيدأخبرك!

عن،هلالبنحميدعنال!ختياخ!،أتوبعن،سفيانعن،الأشجعئ

وولدهالوالدبين/أفرقأنر!جبهعفانبنعثماننهاخ!:قالعقالبنحكيم

.(4)البيعفى

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا8362

،المباركبناللهعبدحدثنا،الزبيعبنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا

ز!نهنماعمرابنعن،يحذثالقهعبدبنسالمسمععقن،ذئبأبىابنعن

الفه:عبدبنسالملهفقالتقع.القسمةفىوولدهاالأمةبينيفزقلا:قال

به.المصنفطريقمن22/460،461تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

"يفرق!.:م،سفى(2)

...عثمانأنحكيهمعنهلالبنحميهدعنأيوبعنمحمرعن(15321)الرزاقعبدأخرجه(3)

بنوسعيد.بهسفيانطريقمن11/249ا،وسطفىالمنذروابن،(23143)شيةأبىابنأخرجه(4)

به.هلالبنحميهدطريقمن(2659)منصرر

-412-



البيعفىالأخوينبينيفرقلاقال:منبابكتا!السير

.(1)القسميعتدللموإن:الفهعبدقال؟القسميعتدللموإن

البيعفىالأخوينبينيفرقلا:قالمنباب

أبوحدثنا:قالاالقاضىص!بوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8363

بنالوهابعبدحدثنا،الجهمبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبىبنالزحمنعبدعن،عتيبةبنالحكمعن،شعبةأخبرنا،الخفافعطاء

أخوين،غلامينأبيعأنكيهمالفهرسولأمرك!:قالرفجبهعلئاأن،ليلى

فارتجعهما،"أدركهما:فقال،جميهههللنبىذلكفذكرت،بينهماوفزقتفبعتهما

بينهما")2(.تفرقولاجميعا،إلاتبعهماولا

.(3)الوهابعبدعنوغيرهطالبأبىبنيحيىرواهوكذلك

الحكم:عنسعيدعنالوقابعبدعنالرعفراك!ورواه

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرناه-ا8364

عطاءبنالوهابعبدحدثناالزعفراك!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابى

عن:قالأنهإلابنحوهفذكره.عتيبةبنالحكمعنسعيا،حدثنا،الخفاف

.(4)!فرمأ:قالهب!!دطالبأجم!بنعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

به.ذئبابىابنطريقمن11/250الأوسطفىالمنذرابنأخرجه

ابنوقال.بهعطاءبنالوهابعبدطريقمن3/275عللهوفى،3/65،66الدارقطنىأخرجه

هذأفىاعتمدماأولىوهى،لهاعيبلاصحيحةشعبهةرواية:5/396والإيهامالوهمفىالقطان

.4/26الرايةنصبوينظر.الباب

به.طالبأبىبنيحىطريقمن2/54الحاكمأخرجه

به.الزعفرانىمحمدبنالحسنطريقمن(172)أماليهفىوالمحاملى،(624)البزارأخرجه
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البيعفىالأخوينبينيفرقلا:قالمنبابالسيركتاب

عنحنبلبنأحمدورواهسعيد.عنكتابهأصلفىوجدتهكذا+

الحكم:عنرجلعنسعيدعنالوفابعبد

ابناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا8365

-ضدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالقهعبدحدثناالخراساك!،

(و24/91الزحمنعبدعن،الحكمعن،رجلعنسعيد،عن،الوفابعبد

الخراساك!:ابنقال.(1)نحوهجمفالنبىعن،،!ضرعلىعن،ليلىأبىابن

الضواب.وهو

شعبة،عنيذكروهلمشعبةأصحابوسائر،أشبهوهذاالثيخ:قال

هكذا:سعيدعنذكروهقدسعيدأصحابوسائر

بنالحسنحدثنا،المقرىمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-ا8366

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،عتيبةبنالحكمعن،رجلعن،عروبةأبىابنعنسواء،ابنحدثنا

.(2)هلفبفذكرهعلى.عن،ليلىأبىبنالزحمنعبد

عنشبيبأبىبنميمونعنالحكمعنأرطاةبنالحخاجرواهوقد

زحنه:على

حدثناجعفبر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحذثناه-ا8367

الصجح.رجالورجاله:4/071المجمعفىالهيثمىوقال.(4501)ا-مد(1)

به.سواءبنمحمدطريقمن-4/26الرايةنصبفىكما-راهويهبنإسحاقأخرجه(2)
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البيعفىالأخوينبينيفرقلا:قالمنبابالسيركتاب

)ح(الحجاجعن،سلمةبنحمادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

حدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووأخبرنا

عن،الحكمعن،الحجاجأخبرناحماد،حدثنا،عفانحدثناالزعفراض!،

غلامين!راللهرسوللىوهب:قالد!عبهعلىعن،شبيبأبىبنميمون

رمت:ولتالغلامان؟".فعل"ما:لمجي!النبئفقالأحدهما،فبعتأخوين

،(2)هبيحتجلاوالحجاج،الحجاجرواهكذا."رذه"ا:قالأحدهما.

لكثرةمحفوظايكونأنأولىالحكمعنالدالاض!خالدأبىوحديث

أعلم.والفه،شواهده

الحافظ،علىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو/أخبرنا-أ8368

،السراج(3)يونسبنالرحمنعبدحدثنا،ناجيةبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا

عنمحمد،بنطليقعن،التيمىسليمانعن،عياشابنبكرأبوحدثنا

.(4)"قرفمن"ملعون:لمجيه!الفهرسولقال:قالحصينبنعمران

محمد.بنطلقعن:(فيه)عنهوقيل،عياشابنبكرأبوقالهكذا

والنرمذىبه.عفانطريقمن(2249)ماجهوابن،(080)أحمدوأخرجه.(181)الطيالسى(1)

به.حمادطريقمن(1284)

.(32)عقبتقدم(2)

)ابنأ.:م،سفىبعده(3)

يونسبنالرحمنعبدطريقمن3/66الدارتطنىواخرجه.الذهبىووافقهوصححه2/55الحاكم(4)

.م،س:فىيى(5)
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البيعفىالأخوينبينيفرقلا:قالمنبابالسيركتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،القاضىبكرأبوأخبرناوقد-أ8369

أبووأخبرنا)ح(موسىبنالفهعبيدحدثنا،علىبنمحمدحدثنا،يعقوب

هوالعباسأبوحدثناقالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبد

موسى،بنالفهعبيدحدثنا،الذورىمحمدبنالعباسحدثنا،الأصئم

أبىعنبردذ،أبىعن،عمرانبنطليقعن،إسماعيلبنإبراهيمأخبرنا

الأخوبين،ولدهوبينالوالدبينفرقمنجمتنالفهرسوللعن:قالموسى

(1)ء
اخيه.وبين

.(2)هبيحتبئلاهذامجغبنإسماعيلبنإبراهيم:الشيخقمال

عنحصينبنعمرانبنطليقعنكيسانبنصالحعنعنه:قيلوقد

.(3)وولدهالوالدفىجمعرالنبىعنموسىأبىعنبردةأبى

جعفر،بنالقهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا(ظ91/24-أ8370

-عن-جابر،عن،شيبانحدثناداود،أبوأخبرنا،حبيببنيونسحدثنا

أع!إذاكانجمدالنبئأن،الفهعبدعن،أبيهعنالأسود،بنالزحمنعبد

.(4)بينهميفرقأنوكرهجميعا،البيتأهلأعطىىب!لاب

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-أ8371

به.موسىبناللهعبيدطريقمن(3140)والبزار،(2250)ماجهابنأخرجه(1)

.(12151)عقبتقدم(2)

.4/359الكيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(3)

.(286)الطيهالى(4)
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التفريقفيهيجوزالذىالوقتبابالسيركتاب

عنكلهم،وقيس!وشيبانعوانةأبوحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

فأ:قال!الفهعبدعن،أبيهعن،الزحمنعبدبنالقاسمعنجابر،

يفرقأنوكره،جميعاهمكماالبيتأهليعطىفجعل،بسبىلمجفهالفهرسول!

الاسنادين)2(.بهذينبهتفرد،الجعفئيزيدابنهوهذاجابر.1)بينهم

ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ8372

حدثناالزبيع،بنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرناخميرويه،

الرحمنعبدعندينار،بنعمروعن،سفيانعن،المباركبناللهعبد

بينيفزقألارف!الخطاببنعمركتب:قال!أبيهعنفزوخ،ابن

.(3)البيعفىمملوكينأخوين

التفريقفيهيجوزالذىالوقتباب

وقاس.سنينثمانأوسنينسبعالولديبلغحتى:الفهرحمهالشافعىقال!

،(4)كلذفىهن!!دعلىعنروىوما،الأبوينبينالتخييروقتعلىذلك

يبلغ.حتى:حرملةروايةفىوقال!

ضعيف:حديثفيهروىوقد:الشيخظل

به.جابرطريقمن(2248)ماجهوابن،(3690)أحمدوأخرجه.(398)الطيالسى(1)

.(1275)عقبعليهالكلامتقدم(2)

11/253الاوسطفىالمنذرابنو،(23137)سيبةأبىوابن،(2657)منصوربنسعيهدأخرجه(3)

به.عمروعنالثؤرىعن(15319)الرزاقوعبد.بهعيينةبنسفيانطريقمن

.4/274الأم(4)
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129/9

الشركأهلمنالسبىبيعبابالسيركتاب

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8373

،العسكرىالهيثمبنأحمدأخبرناببغداد،العدلالخراساص!(1)نباإسحاق

:قالالتنوخئالعزيزعبدبنسعيدحدثنا،حستانبنعمروبنالقهعبدحدثنا

سمعأنه،أبيهعن،الزبيعبنمحمودبننافعحدثنا:يقولمكحولاسمعت

وولدها،الائمبينيفزقأنو!كالفهرسولنهى:يقولالصتمامتبنعبادة

.(2)"الجاريةوتحيضالغلامل!لغ)حئى:قالمتى؟إلىالقهرسوليا:فقيل

أبوقالقالا:الحارثابنبكروأبوال!لمئالزحمنعبدأبواخبرنا

وهوالواقعئ)3(،هوهذاعمروبنالفهعبد:الفهرحمهالذارقطنئالحسن

سعيدعنيروهولم،بالكذبالمدينىبنعلئرماه،الحديثضعيف

(4)لم
.غيره

الشركأهلمنالسبىبيعباب

أخبرنا،العباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا8374

قريظةبنىنساءلمجي!الفهرسولسبى:الفهرحمهال!ثتافعئقال:قالالزبيع

أهلاليهودئ(و91/25الشحمأبوفاشترى،المشركينمنوباعهموذرارئهم

منبقىبماو!كالفهرسولوبعث/،لمجي!النبىمنوولدها-عجوزابيت-

.م،س:)1(لي!فى

به.الهيثمبنأحمدطريقمن68/3الدارقطنىوأخرجه.2/55الحاكم(2)

.3/320الميزانلسانوينظرأالواقفى،.:م،سفى(3)

.3/68الدارتطنى(4)
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الشركأهلمنالسبىبيعبابالسيركتاب

فبيعوا،الشامطريقإلىوثلثا،نجدإلىوثلثا،تهامةإلىثلثا؟أثلاثاالسبى

.(1)والمالوالإبلوالسلاحبالخيل

بنمحمدأبههـالعباسحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8375

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

الأشهلعبدبنىأخازيدبنسعدجم!اللهرسولبعثثم:قالقريظةقصةفى

وسلاحا)2(.خيلابهملهفابتاعنجد،إلىقريظةبنىبسبايا

جارية!الفهرسولاستوهبقد،البوالغالنساءوكذلك:الشافعئقال

رجلين.بهاففدى،أصحابهمنبالغا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8376

الوليد،أبوحدثنا،الفضلبنالعباسيعنىالأسفاطئحدثنا،الصفارعبيد

معخرجنا:قالأبيهعن،الأكوعبنسلمةبنإياسحدثنى،عكرمهحدثنا

الماءمندنونافلما،فزارةفغزونا،جمفاللهرسولعليناوأمرهر!جبهبكرأبى

فشننا!جبهبكرأبوأمرناالصبحصفينافلمافعرسنا،!جبهبكرأبوأمرنا

فيهم،الناسمنعنقإلىفنظرت:سلمةقالالماء.علىفنزلنا،الغارة

فرميت،آثارهمفأخذت،الجبلإلىيسبقوخ!أنفخشيت،والنساءالذرئة

وفيهم!جبهبكرأبىإلىأسوقهمفجئتفقاموا،الجبلوبينبينهمبسهم

،العربأحسنمنلهاابنةومعها،أدممن(3)عشقعليهافزارةبنىمنامرأة

.4/07،17،7/563لأما(1)

.4/24الدلانلفىالممنف(2)

.(عش)ق1/970المحيطالقاموس.الخلقالفرو:القشع(3)
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الشركأهلمنالسبىبيعبابالسيركتاب

ولمالمدينةقدمتحتىثوبا،لهاكشفتفماابنتها،ر!نهبكرأبوفنفلنى

لىهب،سلمة"يا:فقالالسصوقفىجم!القهرسولولقينى،ثوبالهاأكشف

فسكت.(1)ابوثلهاكشفتوماأعجبتنىلقد،الفهرسوليا:قلتط."المرأة

!ىء!لكاللهرسوللصشىالغدمنكانإذاحتى،وتركنىجم!القهرسول

!د،الفهرسوليا:قطت."أبوكللهالمرأةلىهب،دلمة"يا:!رفقالقو!لا

بهافبعث:قال.الفهرسوليالكوهىثوبا،لهاكشفتماوالقه،أعجبتنى

فىمسلمأخرجه.(2)بأيديهمالمسلمينمنرجالابهاففدىمكةأهلإلى

.(3)راقعبنعكرمةعنيون!بنعمرحديثمن"الص!صي!!"

وإطعامهمبالمالالحربأهلصلةأرأيت:القهرحمهالشئافعئقال

عبدينأوعبدبيعمنالحالات(ظ91/25منكثيرفىلهمبأقوىأليس،الطعام

أمىإن:فقالترفتيبكرأبىبنتلأسماءكح!القهرسولأذنفقد!؟منهم

."نعم")4:قالأفأصلها؟،قريقعهدفىراغبةوهىأتتنى

هوالعباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرناه-أ8377

عن،سفيانأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،الأصم

أضىأتتنى:قالترفبئبكرأبىبنتأسماءأقهعن،أبيهعن،عروةبنهشام

.!المدينةقدمت"خى:م،سفىبعده(1)

أبىطريقمن(6237)والطبرانى،(4860)حبانابنوأخرجه.(5482)المعرفةفىالمصنف(2)

.(18282)فىوتقدمبه.الوليد

.(46/1755)مسلم(3)

.348/7الأم(4)
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الشركأهلمنالسبىبيعبابالسيركتاب

.ا"نعم":قالاصلها؟:!هاللهرسولفسألت،دريشعهدلمحى،راغبة

.(2)ىضمكما""الصحيحفىأخرجاه

اذفكساالخطاببنلعمر!هاللهرسولوأذن:الفهرحمهالشافعئقال

.(3)بمكةمشركالهقرابة

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8378

بناللهعبدعن،نافععن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثناداود،

يا:فقالالمسجدبابعندسيراءحلةرأىهب!!لالخطاببنعمرأنعمر،

عليك.قدمواإذاوللوفودالجمعةيومفتلبسها)4(هذهاشتريتلو،اللهرسول

ءبتئم.((الآخرةفىلىخلاقلامنهذهيلبس"إنما:!عاللهرسولفقال

عمر:فقال!،حلةمنهارضرتالخطاببنعمرفأعطى،حللمنهاغ!يه!اللهرسول

!و:اللهرسولفقال؟قلتماعطاردحلةفىقلتوقدكسوتنيها،اللهرسوليا

فىالبخارىرواه.()بمكةمشركالهأخاعمرفكساهالتلبسها((.أكشكهالم"إنى

.(6)مالكعنيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيح

ويتيمامشكي!حئهءعكالظعام!ويظعمون:تعالىاللهقال:الشافعئقال

.(7920)فىوتقدم.2/61والافعى،(2427)المعرفةفىالمصنف(1)

.(0792)عقبوتقدم.(0301)وملم،(5978)البخارى(2)

.7/483الأم(3)

أفلبستها!.:م،سفى(4)

.(4257،1760)فىتخريجهوتقدم.(0761،4004)داودابو(5)

.(2068/6)وملم،(2612)البخارى(6)
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السيركتاب

.(8:نسان!لا1(1)!وأسيرا

اللسانعنهيعربحتىلأبويهتبعالولدباب:

130/9

النضروى،منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا8379

زياد،بنالزحمنعبدحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

حئهءعكالظعام!ويظعمون:قولهفىالحسنعن،البتىعثمانعن،شعبةعن

.(2)الشركأهلمنكانوا:قالوأسيرا!.ويتيم!مسكين!

اللسانعنهيعربحتىلابويهتبغالولد/بافي:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8380

محمل!بنيونسحدثنا،المنادىابنالفهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنالأسودعن،الحسنعن،قتادةعنيزيد،بنأبانحدثنا،المؤذب

فأفضى،المشركينفقاتلواحنينيومسريةبعثجميرالقهرسولأن،سريع

قتلعلىحملكم"ما:جميمالنبئقالجماءوافلما،الذريةإلىالقتلبهم

"وهل:قال.المشركينأولادكانواإنما،القهرسولياقالوا:.((؟الذرية

إلاتولدنسمهمنمابيدهمحمدنفسوالذى؟المشركين(و91/26اولادإلاخياركم

لسانها")3(.عنهايعربحتىالفطرةعلى

التىالفطرةهى:عنهالزحمنعبدأبىروايةفىاللهرحمهالشافعئقال

.349/7الأم(1)

إلى153/15المنثورالدرفىالسيرطىوعزهبه.شعبةطريقمن(10501)ضيبةأبىابناخرجه(2)

مردويه.وابنالمنذروابنمنصوربنسعيد

وتقدم.بهمحمدبنيون!طريقمن(833)والطبرانى،(58851)أحمدوأخرجه.2/231الحاكم(3)

.(18144)فى
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...بينةبنسبهتقومحتىعتقإذايورثلاالحميلباب:السيركتاب

فىلهمحكملا-بالقوليفصحوالمماؤجعلهم-،الخلقعليهااللهفطر

بابائهم)1(.لهمأالحكمإنما،أنفسهم

تقومحتىعتقإذايورثلاالح!لجل)2(:بافي

المسلمينمنبينةبتسبه

وأموالهم،رجاليدماءناسلادعىبدعواهمالناسيعطى"لو:عجييهالنبئقال

.(3)"عليهالمدعىعلىاليمينولكن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8381

بنحقادأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يحقوب

بنعمرأن،عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،زيدبنعلىعن،سلمة

الحميل.يورثلاكاند!نهالخطاب

بنعمرأن،الشئعبىعنسؤار،بنأشعثأخبرنا،يزيدوأخبرنا:قال

فىبهجاءتوإن،ببينةإلاالحميليوزث)4(ألاشريحإلىكتبالخطاب

-(5)
خرمتها.

(2

(3

(5

.(3831)عقبالمعرفةفىالمصنف(

يقولأنوذلك،النسبالمحمولهو:وقيل.الإسلامبلادإلىصغيرابلادهمنيحملالذى:الحميل(

،1/442النياية.بينةإلايصدقفلا،مواليهعنميراثهليزوىابنى.أوأخى.هذا:لإنسانالرجل

.1/71عبيدلأبىالحديثغريبوينظر

.(10905)فىتخريجهتقدم(

وكسرها.الراءبفتحالأصلنىضبط(

به.هارونبنيزيدعن(3137)الدارمىأخرجه(
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المبارزةبابالسيركتاب

بنالحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،القهعبدأبووأخبرنا-ا8382

عنمجالد،عن،سفيانحدثنا،هشامبنمعاويةحدثنا،عفانبنعلى

.(1)ببينةإلاالحميلتوزثلا:عمرإلىكتب:قالشريحعن،الشعبى

.(2)مثلهشريحعن،الشعبىعنأبجر،ابنعن،سفيانوحذثنا:قمال

أبىبنيحيىحدثنا،العباسأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا-ا8383

نأ،الرهرئشهابابنعن،أرطاةبنالحخاجأخبرنا،يزيدأخبرنا،طالب

فقال،فيهفقالوا،الحميلفىجمحوالفهرسولأصحاباستشارعفانبنعثمان

بالبتنات.إلاالفهمالنوزثأننرىما:عثمان

ثابت،أبىبنحبيبعن،أرطاةبنالحخاجوأخبرنا:قال-ا8384

ببينبما.إلاالحميليوزثلا:قالعثمانأن

ضعيفة.كفهازجمنموعثمانعمرعنالأسانيدوهذه

المبارزةباب

عبيدةبدريومبارزقد،بالمبارزةبأسلا:الفهرحمهالشافعئقال

.(3)بخالنبىبأمررفووعلئوحمرة

أبىابنعمروأبوأخبرك!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8385

به.مجالدطريقمن(31898)ضيبةأبىوابنبه.الثورىعن(19175)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.الثعبىعنطرقمن(19173،19174)الرزاقعبدأخرجه(2)

.1/221الأم(3)
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المبارزةبابالسيركتاب

عن،هشيمحدثنا،زرارةبنعمروحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا،جعفر

قسمايقسمذرأباسمعت:قالعبادبنقيسعن،مجلزأبىعن،هاشمأبى

فىنزلت(19:الحجأ!وربهمفىاخنصحمواخضمانم!هذانالآية(ظ26/91هذهأن

وشيبةوعتبة،ر!يهنيالحارثبنوعبيدةوعلىحمنئ؟بدريومبرزواالذين

،زرارةبنعمروعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)عتبةبنوالوليدربيعةابنى

(2)صو

هشيم.عنالدورقىيعقوبعنالبخارئورواه

فىاختصموا:فيهزاد،هاشمأبىعنالثورئورواه-ا8386

9/131،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرناه/بدر.يوم(3)""الحج

بنالزحمنعبدحدثنا،بندازحدثنا،الكريمعبدبنمحمدبنأحمدحدثنا

.(4)فذكره.هاشمأبىعن،سفيانحدثنا،مهدى

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالقهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ8387

شبابة،حدثنا،الرعفرانخ!محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

:قالبدرقضةفىعلىعن،حارثةعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا

الأنصارمنفخرجيبارز؟من:فقال،حمئةالوليدوابنهوأخوهعتبةفبرز

.(6185)فىتخريجهتقدم(1)

.(3969)والبخارى،(3/34"33)صلم(2)

."الحجسورةفى"أى:الأصلحاشيةفى(3)

،(3033)وصلمبه.)بندار(ثاربنمحمدعن(8203،11341)الكبرىفىالنسائىأخرجه(4)

طريقمن(3966،3968)والبخارىبه.مهدىبنالرحمنعبدطريقمن(2835)ماجهوابن

به.سفيان
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المبارزةبابالسيركتاب

عبدبنىمن؟عمنابنىمنيبارزناولكن،هؤلاءنريدلا:عتبةفقال،شببهلاا

بنعبيدةياقم،حمزةياقمعلى،يااقمجمر:القهرسولفقال.المطلب

وجرح،عتبةبنوالوليدربيعةابنىوشيبةعتبةوجلعرالفهفقتل.((الحارث

.(2)الحديثوذكر.سبعينوأسرناسبعينمنهمفقتلنا،الحارثبنعبيدة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8388

إسحادتىابنعن،بكيربنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

الزهرىوحدثنى)ح(الربيربنعروةعن،رومانبنيزيدحذثنى:قال

بكرأبىبنالفهوعبدقتادةبنعمربنوعاصمحتانبنيحيىبنومحقد

وشيبةربيعةبنعتبةخرجثتم:وفيهابدرقضةفذكرواعلمائنا،منوغيرهم

الأنصارمنفتيةإليهمفخرج،البرازإلىفدعوا،عتبةبنوالوليدربيعةابن

إليكمبناما:قالواالأنصار.منرهطقالوا:؟أنتمممنفقالوا:،ثلاثة

فقالقومنا.منأكفاءناإليناأخرجمحمد،يا:مناديهمنادىثتم.حاجة

!يمو!نواقاموا!ا."عبيدةيادغعلع،يادغ،حمزةيا"دغ:جمرالقهرسول

أنا:علىوقال.المطلبعبدبنحمزةأنا:حمزةقال؟أنتم(3)نم:قالوا

أكفا2نعم:فقالوا.الحارثبنعبيدةأنا:عبيدةوقال.طالبأبىبنعلئ

حمزةوبارز،صاحبهأثبتكلاهماضربتينفاختلفا،عتبةعبيدةفبارز.كرام

.1/515الجوزىلابنالحديثغريبوكتة.كاتبمثلشابجمع:الثة(1)

.(6186)فىتخريجهوتقدم.64-3/62الدلائلفىالمصنف(2)

.6اممن:،مسفى(3)
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المبارزةبابالسيركتاب

فذففا)1(عتبةعلىكراثئم،مكانهفقتلهالوليدعلئوبارز،مكانهفقتلهشيبة

.(2)الرحلإلىفحازوهصاحبهماواحتملا،عليه

خيبريوممرحبامسلمةبنمحمدوبارز:الفهرحمهالشافعئوأ27/91قال

ياسرا)3(.العؤامبنالربيريومئذوبارز،كج!النبىبأمر

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأ-أخبرنا8389

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

اللهعبدبنجابرعن،حارثةبنىأحدسهلبنالفهعبدحذثنى،إسحاق

يرتجزوهوسلاحهجمعقدخيبرحصنمناليهودئمرحبخرج:قال

بنمحمدفقاللهذا؟"."من:جم!الفهرسولفقاليبارز؟من:ويقول

أخىقتلواالثائر؟الموتوروالفهأناالفه،رسوليالهأنا:مسلمة

قتالهما.كيفيةفىالحديثفذكر."عليهأعنهالفهئم،إليه"قم:قال.بالأمس

ياسرخرجثئم:إسحاقابنقال.قتلهحتىمسلمةبنمحمدوضربه:قال

الفه،رسولياالربير:إليهخرجلمار!نهاصفئةفقالتالربير،لهفبرز

الزبير!خرج."اللهشاءإنيقتلهابنك"بل:ر!مجاللهرسولفقالابنى.يقتل

قتلهوعلئاأنذكروكان:قالالربير.فقتلهالتقياثئميرتجز،وهو

.1/341الجوزىلابنالحديثغريب.عليهأجهزأى:الجريحعلىذفف(1)

3/187،188والحاكم.(5486)والمعرفة،(3713)والصنرى،3/72الدلائلفىالمصنف(2)

.243/4والأم،(5485)عقبالمعرفةفىالمصنف(3)
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المبارزةبابالسيركتاب

مرحبا.قتلهومسلمةبنمحمدأنالروايةهذهفىكذاياسرا)1(.

ابنالفضلأبوأخبرنا،ظفا!!لاالفهعبدأبوأخبرناوقد-أ8390

الضمدعبدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

بنسلمةبنإياسحذثنى،عقاربنعكرمةحدثنا،سعيدبنالوارثعبدابن

الحديثفذكرلمج!.القهرسولمعقدمنا:قالأبىحذثنى:قالالأكوع

:فقالأرمدوهويدعوهل!بهعلىإلىخمفالفهرسولفأرسل:قال،بطوله

بهفجئت:قال."ورسولهاللهويحبه،ورسولهاللهيدبئرجلااليومالزاية"لأعطين

فبرز:قالالزاية.فأعطاهفبرأعينيهفىمججحمالقهرسولفبصق:قال.أقوده

:يقولوهومرحح!

مرحبأنىخيبرعلمتمد

مجزببطلالسلاحشاكى

تلهبأقبلتالحروبإذا

:يقولوهو،!فرعلىلهفبرز:قال

حيدرهأئىسمتنىائذىأنا

المنظرهكريهغاباتكليث

هامابنصيرةفىكما-إسحاقوابن.3/436،437والحاكم،4/215الدلائلفىالمصنف(1)

:6/015المجمعفىالهيثمىوقال.(1861)يعلىوأبو،(15134)أحمدطريقهومن،3/332

.(16474)فىمختصراوتقدم.ثقاتأحمدورجال
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المبارزةبابالسيركتاب

السندره)1(كيلبالصاعأوفيهم

132/9فىمسلمأخرجه.(2)الفتحوكان،فقتلهرأسهففلقمرحبا/فضرب

.(3)رامعبنعكرمةعناخروجهمن""الصحيح

بنالحسيناللهعبدوأبوبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-أ8391

الرزاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرناقالا:ببغدادالغضائرىالحسن

بنالمستبعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبن(ظ27/91أحمدحدثنا

خيبر،فىالقصةفذكر.أبيهعن،بريدةبناللهعبدحدثنا،الأزدىمسلم

:قالأنهإيلا،بمعناه!بمعلىوقولورجزهمرحبخرو!وذكر

السندرهكيلبالصاعأكيلهم

والمغفر)4(الحجرفقد،فضربه،!قرعلئفبدره،ضربتينفاختلفا:قال

.()المدينةوأخذ،الأضراسفىووقعورأسه

(1

(2

(3

(4

(5

مستعجلا.اقاتلكم:أى،العجلةالسندرة:وقيل،واسعمكيال:والسندرة،ذريعاقتلأآقتلكماى

.1/350الأنوارمارق

عنطرقمن(6935)حبانوابن،(53861)أحمدوأخرجه.902-4/702الدلائلفىالمصنف

.(13189)فىأولهوتقدمبه.عكرمة

.(1807/132)مسلم

غيرالقلنسوة!!ثم:والمغفر،رأسهعلى()الخوذةالبيضةمثلثقبهقدحجر:والحجر،القطع:القد

،17/179الأربيةنهايظر.فوقهاالبيضةتلبسثمالدرعفتجلغرأسهعلىالرجليلقهاأوسعنهاأ

.،(رف)غ248/13،(ددق)9/11والتا!

عبدبنأحمدطريقمن37/3الحاكمأولهوأخرج.4/210،211الدلائلفىالمصنف

به.الجبار

-429-



المبارزةبابالسيركتاب

بنيحيىبكبرأبوحدثنا،(1)الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا8392

بنالحسينحدثنا،العكلئالحباببنزيداخبرنا،طالبأبىبنجعفر

بعضفذكرخيبر.يومكانلما:قالابيهعن،بريدةبنالقهعبدعنواقد،

ثتم،فمسحهماعينيهيشتكىوهوز!بهعلئافدعا،باللواءدعاثئم:قالالقصئ!ة

كانائهابىحذثنى:يقولبريدةبنالقهعبدفسمعت،لهففتحالفواءإليهدفع

(2)

مرحب.حب

عدكماابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدابووأخبرنا-ا8393

بناللهعبدحدثناقالا:القاضىالهيثمبنوبدرال!اجئأخبرنا،الحافظ

عن،جذهعن،أبيهعن،قابوسأبىعن،أبىحدثناالأشقر،حسين

.(3)مرحببراسجممالنبئجئت:قالرحنهعلى

.(4)بمعناهالأشقرحسنبنحسينعنأبيهعناحمدبنصالحورواه

بنعمروطالبأبىبنعلئالخندقيوموبارز:القهرحمهال!ثئافعئقال

،:(5)
.ودعبد

بنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا8394

والله،غيرهأوالأصمإما،رجل"صقط:الحاشيةوفى،كذا،":فوقهوكتببياضالأصلفىبعده(1)

.(اعلم

به.واقدبنالحشنطريقمن4/021الدلائلفىالمصنفأخرجه(2)

حسينطريقمن(2957)المثكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.6/0722الكاملفىعدىابن(3)

به.الأشقر

به.عالحطريقمن6/2072عدىابنأخرجه(4)

.243/4الأم(5)
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المبارزةبابالسيركتاب

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

فقاميبارز؟من:فنادىودعبدبنعمرو-الخندقيوم-يعنىخرج:قال

عمرو،"إنه:فقال.اللهنبئيالهاأنا:فقالالحديدفىمقنعوهول!لايهبهعلئ

التىجنتكمأين:ويقوليؤنبهموهورجل.ألاعمرو:ونادى."اجلس

:فقالل!عبهعلئفقام؟رجلإلئيبرزأفلادخلها؟منكمقتلمنأنهتزعمون

علئفقامشعرا،وذكرالثالثةنادىثتم"اجلس".:فقال.اللهرسولىياأنا

لهفأذنعمرا.كانوإن:قالعمرو"."إنه:فقالأنا.اللهرسوليا:فقال

أنت؟من:عمرولهفقال،شعراوذكرأتاهحتىإليهفمشى،كتالقهرسول

فقالى:.طالبأبىبنعلئأنا:فقالى؟منافعبدابن:قالىعلئ.أنا:قالى

مك.فىأهريقأنأكرهفإنى،منكأسنهومنأعمامكمنأخىابنياغيرك

سيفهوسلفنزلىفغضب.دمكأهريقأنأكرهماوالقهلكنى:ه!زعلئفقالى

د!لا!بهعلى(و28/91واس!قبلهمغضبا،رضجبهعلىلحوأقبلثمنار،شعلةكأنه

رأسهوأصابفي!لافيهاوأثبتفقذهاالذرقةفىعمروفضربهبدرقته)1(،

وسمع،(3)العجاجوثار،فسقط(2)العاتقحبلعلىعلئوضربه،بشجة

.(4)قتلهقدعلتاأنفعرفالتكبير،لمجفاللهرسولى

.2/044البارىفتح.الترس:الذرقة(1)

.37/8البارىفتح.المنكبمنالرداءموضع:والعاتق،عصبه:العاتقحبل(2)

.(جج)ع6/09التاجينظرالغبار.:العجاج(3)

.3/32الحاكم(بر)
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السيركتاب

الرءوسنقلفىجاءماباب

الرءوسنقلفىجاءماباب

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ8395

الزبيع،بنالحسنحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا،خميرويهبنالقهعبد

،ء(1)

ابىبنيزيدعن،شجاعابىيزيدبنسعيدعن،المباركبناللهعبدحدثنا

العاصبنعمروأن،الجهنىعامربنعقبةعن،رباحبن2علىعن،حبيب

يناقبرأسل!بهالقحذيقبكرأبىإلىبريداعقبةبعثاحسنةابنوشرحبيل

خليفةيا:عقبةلهفقال،ذلكأنكره!لبكرأبىعلىقدمفلقا،الشتامبطريق

يحمللا!؟والزومبفارسأفاستنان:قالبنا.ذلكيصنعونفإنهمالفهرسول

والخبر)3(.الكتابيكفىفإنما،رأسإلئ

حدثنا،أحمدأخبرنا،الفضلأبوأخبرنا،نصبرأبوواخبرنا-أ8396

عنيزيد،بنالحارثحذثنى،لهيعةابنعن،الفهعبدحدثنا،الحسن

أبىعهدعلىهاجرنا:يقولحديجبنمعاويةسمعت:قالرباحبنعلى

عليه،وأثنىالقهفحمدالمنبر،طلعإذعندهنحنفبينا،ل!نهالضذيقبكر

هذهإنما،حاجةبهلنايكنولم،البطريقيتاقبرأسعليناقدمإنه:قالثم

.118/11الكمالتهذيبيظر.الاصلفىعليهاضربوقد"عنإ.:م،سفىبعده(1)

وكسر.وبفتح،ففتحبضمالأصلفىضبطه(2)

مضوربروصعيد،7/504لك!ملاشرحفىوالطحاوى،(8673)الكبرىفىالشائىأخرجه(3)

به.المباركابنطريقمن(2649)
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السيركتاب

.(1)العجمسنة

الرءوسنقلفيجاءماباب

عنمعمر،عن،المباركبناللهعبدوحدثناقال:-أ8397

بغيتم)2(.:فقالبرأسأمح!الصديقبكرأباأنحدثهاله،الجزرئالكريمعبد

عنلنا،صاحبحذثنىمعمر،عن،اللهعبدوحدثنا:قال-أ8398

بدر،يومولا،قطالمدينةإلىرأس/كحمالنبىإلىيحمللم:قالالزهرئ

إليهحملتمنوأول:قالذلك.فكرهرأسه!ربكرأبىإلىوحمل

الزبير)3(.بنالقهعبدالزءوس

الفهعبدعن"المراسيل"فىداودأبوروىوالذى:الشيخظل-أ8399

لقى:قالنضرةأبىعنعقبةبنبشيرعنأسامةبنحمادعنالجراحابن

رجلان!جماءه)4(."تمنىممااللهعلىفلهبرألميىجماء"من:فقالالعدوع!يمالنبئ

أخبرنا،محمدابنبكربوأأخبرناه.لأحدهمابهفقضى،فيهفاختصما،برأس

،()فذكرهداود.أبوحدثنا،الفؤلؤىعلىأبوحدثنا،الفسوىالحسينأبو

(1

(2

(4

(5

طريقمن04/483،484تاريخهفىعساكرابنواخرجه.بنحوه(113)الجهادفىالمباركابن

به.لهجةابن

به.معمرعن(97"2)الرزاقوعبدبه.المباركابنعن(2652)منصوربنسجدأخرجه

الزهرى،عنمعمرعن(9702)الرزاقوعبد.بهالمباركابنعن(2651)منصوربنسجدأخرجه

لنا.صاحبعن:فيهولي!

وكلمة""ص:عليهاوكتبفجاء"":الحاثيةفىوكتب."ر"خ:فوقهوكتبالأصلفىعليهاضبب

"مصلحا".:لعلهاواضحةغيراخرى

أبىابنأخرجهوالحديث.بهأسامةبنحمادعن(17434)شيبةأبىابنوأخرجه.(962)المراشل

به.الخدرىسجدأبىعننضرةأبىعنبثيرطريقمن(42)المتمنينفىموصولامرفوعاالدنيا

9/133
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مشركجيفةتباعلاباب:السيركتاب

نقلفيهوليسالعدؤ،قتلعلىتحريضىثبت-إن-وفيه،منقطعحديثفهذا

.الإسلامبلادإلىالشركبلادمنالرأس

مشردجيفةتباعلابافي:

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ5584

محمدحدثناظأ28/91،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

مقسم،عن،الحكمعن،ليلىأبىابنعن،سفيانأخبرنا،العبدئكثيرابن

،فقتلوهالمشركينعظماءمنرجلاأصابواالمسلمينأن،هالاعباسابنعن

.(1)مشركجيفةيبيعواأنعييوالنبئفنهاهم،يشتروهأنفسألوهم

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-أ5184

عقان،حدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزيادابنسهل

ابنعن،مقسمعن،الحكمعن،حخافيأخبرنا،سلمةبنحضادحدثنا

المشركونفبعث،الأحزابيومقتلالمشركينمنرجلاأن،ر!يهنطعباس

فقالألفا.عشراثنئونعطيكبجسدهإليناابعثأنلمجرالفهرسولإلى

.(2)"هنمنفىولاجسدهفىخيرألا:جمقهالقهرسول

السواد)3(باب

الزبيعأخبرنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

أرضفىأقولماأعرفولا:الفهرحمهالثئافعئقال:قالسليمانابن

غريب.حسن:الترمذىوقال.بهسفيانطريقمن(1715)والترمذى،(1130)أحمدأخرجه(1)

.بنحوهبهالحجاجطريقمن(33807)ضيةأبىوابن،(2230،2442)أحمدأخرجه(2)

معجم-.والرساتيقالقرىمنحولهماوماوالبصرةالكوفةبينما:العراقادوصر،القرى:السواد(3)
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السوادبابالسيركتاب

يرويهحديثأصخوجدتأنىوذلك؟علمإلىمقروناظناإلاال!واد

أحاديثهممنأحاديثووجدت،بيانفيهليسال!وادفىعندهمالكوفيون

.عنوةال!واد:ويقولونصلح.ال!واد:يقولونائهممنها؟تخالفه

.(1)عنوةوبعضهصلحال!وادبعض:ويقولون

الأصم،العباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ0284

عنزبيد،أبوحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

عنوةمنهكانفما،عنوةومنهصلحمنهال!واد:قالسيرينابنعن،أشعث

.(2)أموالهمفلهمصلحامنهكانوما،للمسلمينفهو

عن،منصورعن،صالحبنالحسنعن:يحيىقالوبإسناده-أ0384

دونأرضتباعلا:قالمعقلبنالفهعبدعنالمزخ!،الحسنأبىعبيد

بنالحسنقالعهدا.لهمفإن؟الحيرةوأرضصلوبا)3(بنىأرضإلاالجبل

.(4)حلصوراءهفماالجبلدونماأننسمعكنا:صالح

عن،الحخاجعن،شريكحدثنا،يحيىوحذثنا:قال-أ8404

302/1الفقهاء=لغة

.4/279والأم،(5487)المعرفةفىالمصنف(1)

من(33493)شيبةأبىوابن،(213)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.(481)ادمبنليحصالخراج(2)

به.اشحثطريق

الموصل.قرىمنصلربادير:2/674البلدانمعجمفىتال(3)

فصور.عنأظنهالصفارعلىأبوحدثناعالحبنالحسنحدثنى:وفيه(136)آدمبنليحصالخراج(4)

معقل.:منبدلا.مغفل:وفيه
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9/134

السوادبابالسيركتاب

الحيرةأرضإلاعهدال!وادلأهلليس:قالمعقلابنعن،الحكم

اللهعبدبنجريردلواكانوابانقياأهلإن:شريكقالوبانقيا)2(.والليس)1(

قالشىء.على/ودئوهعبيدأباأنزلواكانواالفئس)1(وأهل،مخاضةعلى

(4)-(3)مكلء
.للعدوعورةيعنىاظنه:يحيى

أشعث،عن،صالحبنحسنحدثنا،يحيىوحذثنا:قال-أ8405

:قالالتمر.عينوأهلالحيرةأهلالوليدبنخالدصالح:قالالشعبىعن

فأهل:صالحبنللحسنقلت:يحيىقال.فأجازهبكرأبىإلىبذلكوكتب

شىء؟()أرضيهمعلىوليسعليهمشىبرهوإنما،الحيرةأهلمثلالتمرعين

.(6)معن:قال

قيس،بنالأسودعن،صالحبنالحسنحدثنا،يحيىحدثنا-أ6084

:قال.ورحلدرهمألفعلىفصالحناهمالحيرةأهلإلىانتهينا:قالأبيهعن

كذا.(7)لحرلهيكنلملناصاحب:قال؟الزحلبذلكصنعتمما:لأبىقلت

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

معجمفىقال."الليس:النسخأفى:محاشيةفىوقال"ألي!"،:ادمبنلجىوالخراج،مفى

الانبار.قرىمنقريةألي!:1/354البلدان

.(قن)ب2/30الكيرالمعجم.الكوفةموضعمنمقربةعلى،الفراتضافىعلىناجة:بانقيا

.""عدره:م،سوفىكذا"،9:فوقهوكتبغدره"،9:الأصلفى

مغفل.ابن:وفيه(139)آدمبنلجىالخراج

لما.أرضهم":م،8ص،سفى

.1/15بغدادتاريخفىالخاليبطريقهومن،(141)ادمبنلجىالخراج

أبىابنواخرجه.ا7/49الكيرالتاريخفىالجارىطريقهومن،(143)ادمبنلجيىالخراج

به.صالحبنحسنطريقمن(34295)ضيبة
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السوادبابالسيركتاب

درهم.ألفسبعين:غيرهوقال.درهمألف:كتابىفى

الحكمعن،أشعثعن،الرحيمعبدحدثنا،يحيىحدثنا-أ8407

.(1)حلصأنهمأجلمنالحيرةأرضمنيشترواأنيرخصونكانوا:قال!

قال!:سعيدبنمجالدعن،صالحبنحسنعن،يحيىحدثنا-أ5884

رءوسعلىوليس،بينهميقتسموه)3((2)لامعلىصولحواإنماالحيرةأهل

.(4)ءىشالرجال

عنجابر،عن،صالحبن(حسن)حدثنا،يحيىحدثنا-أ8459

.(6)اقع:قالأوعهد.الأنبارلأهل:قالالشعبى

قال!:عامرعن،جابرعن،(7)إسرائيلحدثنا،يحيىحدثنا-أ5841

.(8)مكحعلىنزلواإنماعهد،السوادلأهلليس

محمدعن،الربيدئالزحمنعبدبنالضلتوحذثنا:قال!-أ8411

(3

.(144)ادمبنليحىالخراج(

"مالم".:مفى(

"يقتسمونه".:الأصلحاشيةفى(

عليهم.الجزيةضربعدم:شىءالرجالرءوسعلىليسومعنهى.(145)ادمبنليحيىالخراج(

"حسين".:م،سفى(

.1/15بغدادتاريخفىالخطيبطريقهومن،(140)ادمبنليحىالخراج(

."شريكصوابه:"بخطه:الأصلحاشيةفىأمامهاكتب(

فىكماشريكعق(124)فىبتهمامهرواهوقد،أولهعلىمقتصرا(125)آدمبنليحىالخراج(

به.إسرائيلطريقمن(33492)شيةأبىابنواخرجه.الأصلحاشية
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السوادبابالسيركتاب

أهلعنالعزيزعبدبنعمرزمنفىسئلأنهالشئعبىعن،الأسدئقيسابن

صاربالخراجمنهمرضىفلقاعهد،لهميكنلم:قالعهد؟ألهم:ال!واد

العهد)1(.لهم

:قالليلىأبىابنعن،صالحبنحسنحدثنا،يحيىحدثنا-ا8412

.(2)الخراجعلىوصالحهمأرضيهمز!بهالخطاببنعمرإليهمرذقد

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثناسعيد،ابوأخبرنا-ا1384

كتب:قالحبيبأبىبنيزيدعن،لهيعةابنعن،المباركابنحدثنا،يحى

نأتذكركتابكبلغنىفقدبعد،أفا:العراقافتتححينطئهاسعدإلىعمر

كتابىجاءكفإذا،عليهمالقهأفاءومامغانمهمبينهمتقسمأنسألوكالناس

منبينفاقسمهمالأوكراعمنالعسكرإلىعليكالناسأجلبمافانظرهذا

فىذلكفيكونلعضالهاوالأنهارالأرضينواترك،المسلمينمنحضر

بعدهم(3)نمليكنلمحضرمنبينقسمتهاإنفإنك؟المسلمينأعطيات

(4)ء
.شىء

(33491)شيبةأبىوابن،(03101،9258)الرزاقعبدوأخرجه.(126)آدمبنليحىالخراج(1)

به.!قبنمحمدطريقمن

.(128)آدمبنليحىالخراج(2)

بقى".5:الأصلحاشيةفىبعده(3)

فىعيدأبووأخرجه.ا2/91تاريخهفىعاكرابنطريقهومن،(121)آدمبنليحىالخراج(4)

طريقمن-2/091تاريخهفىكرعاوابن،(922)الأموالفىزنجريهابنوعنه-(051)الأموال

به.لهيعةابن
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السوادبابالسيركتاب

حارثةعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا،يحيىحدثنا-أ4184

بهموأمر،المسلمينبينالسوادأهليقسمأنأرادأنهعمرعن،مضربابن

يعنىالفلأحين-منثلاثةيصيبهالمسلمالزجلفوجد)1(يحصوا،أن

ماذةيكونوندعهم:علىفقال!،ذلكفى!صالنبىأصحابفشاور-العلوج

وأربعة،وأربعينثمانيةعليهمفوضعحنيفبنعثمانفبعث.للمسلمين

.(2)رشعواثنئ،وعشرين

بنالفهعبدعن،المباركبناللهعبدحدثنا،يحيىحدثنا-أ8415

،حزةأبىبنالملكعبدحذثنى،معقلبناللهعبدبن،ظ29/91الوليد

عشرةالسوادهذامنمل!قرالخطاببنعمرأصفى:قال!أبيهعن

المسلمينمنهربومن،الحربفىقتلمنأرضأصفى؟أصناف

أهله،منلأحدكانتأرضوكل،لكسرىأرضوكل،إليهميعنى

خراجوكان:قال!أربعا.ونسيت:قال!بريلإ.ديروكلماء،مغيضوكل

الناسأحرق()الجماجمكانتفلقا،ألف(4)فلأسبعةأصفى3من

"فوجدواإ.:م،سفى(1)

الأموالفىزنجويهابنوعنه-(511)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.(031)آدمبنليحىالخراج(2)

به.إسراثيلطريقمن2/193تاريخهفىعساكروابن-(230)

ماإ.9:الأصلحاشيةفى(3)

.إآلاف!:م،8صفى(4)

والشهايةالبدايةينظر.الأشعثوابنالحجاجبين!82،83عامكانتوقعة:الجماجم(5)

318/12.
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135/9

السوادبابالسبكتاب

.(1)يليهمماقومكلوأخذالديوان

أسد،بنىمنرجلعن،الزبيعبنقي!حدثنا،يحعىحدثنا-أ8416

كسرىكانومن،كسرىآلوأرضكسرىأرض-!ذيفةأصفى:قالبيهأعن

الماء)3(.ومغيضوالآجام)2(،هربومنقتلمنوأرض،أرضهأصفى

أبىبنحبيبعن،الربيعبنقي!حدثنا،يحعى/حدثنا-أ8417

:فقالبالرحبةطالبأبىبنعلىعلىدخلنا:قالالحقاخ!ثعلبةعن،ثابمخ

.(4)بينكمال!وادلقسمتبعفيوجوهبعضكميضربأنلولا

أبىبنحبيبعن،المقدامأبىبنعمروحدثنا،يحيىحدثنا-أ1884

.()نحوهعلىعنالحضاخ!،يزيدبنثعلبةعن،ثابت

الشيبانى،سنانأبىعن،الأسدئقرانعن،يحيىحدثنا-أ8419

القريةأحدكمينزل،السوادأقسمأنهمصتلقد:قالعلىعن،6عبيدةعن

(1

(2

(3

(4

(5

(6

الأموالفىزنجويهابنوعنه-(696)الأموالفىعيدأبووأخرجه.(198)آدمبنليحصالخراج

به.المباركابنطريقمن-(1039)

الحصن.وهوأجمجمعوالآجام.الجمعجمعوالآجام.أجموالجمعالمتف.الثجر:الأجمة

.(م)أج3صالمنيرالمصاحينظر

.(197)آدمبنليحىالخرا!

الأموالفىزنجويهوابن،(208)الاموالفىعيدأبووأخرجه.(114)ادمبنليحصالخراج

.بنحوهبهثعلبهةطريقمن(323)

.(113)ادمبنليحصالخراص!

أعميرةإ.:الأصلحاشيةفى
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السيركتاب

.(1)قسمنهلأأو-نىلتدعو:!لقاأو-لتكفونى.يتىقر:فيقول

السوادباب

قال!:قال!الزبيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبوأخبرنا-ا0842

عندهمحديثأثبتوهذا.البجلئاللهعبدبنجريرإن:ويقولون:الشافعئ

عن،حازمأبىبنقيسعن،خالدأبىبنإسماعيلعن،الثقةأخبرناه،فيه

السواد،ربعلهمفقسمالناسربعبجيلةكانت:قال!اللهعبدبنجرير

بنعمرعلىقدمتثم-شككتأنا-سنينأربعأوثلاثافاستغقوه

ذكريحضرنىلاسماهاقدمنهمامرأة-فلانبنتفلانةومعىل!عبهالخطاب

ماعلىلتركتكممسئول!قاسمأنىلولا:ر!خهالخطاببنعمرفقال!اسمها-

حديثه:فىوكان:الشافعىقال.الناسعلىتردواأنأرىولكن،لكمقسم

فقالت:حديثهفىوكاندينارا)3(.وثمانيننيفافيهحقىمنوعاضنى)2(

وتعطينىكذاتعطينىحتىأسلمهولا،سهمهوثبتالقادسئةأبىشهد:فلانة

.(4)إياهفأعطاهاكذا.

جرير.قصةفذكرإسماعيلعنعيينةبنسفيانورواه

أنهاوذكر(و91/30المرأةقضةوذكر،فذكرهاإسماعيلعنهشيمورواه

ذلول!ناقةعلىتحملنىحتىأسلملستوإنى:قالتأنهاوذكركرز،أم

مننحواالذنانيروكانت،ذلكففعلذهبا.كفئوتملأحمراءقطيفةوعليها

.(116)ادمبنليحىالخرا!(1)

.(ضو)ع18/449التاجينظر.العوضأعطانى:اى:عاضنى(2)

.م،س:فىلي!(3)

.4/279النافعى(4)
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السيركتاب

دينارا)1(ثمانين

السوادباب

أبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرناه-أ8421

حدثنا،نجدبنأحمدأخبرنا،خميرويهبناللهعبدبنمحمدالفضل

خالد،أبىبنإسماعيلعن،المباركبناللهعبدحدثنا،الزبيعبنالحسن

بنوعقارعمرإلىالفهعبدبنجريروفدلقا:قالحازمأبىبنقيسعن

قاسمأنىلوماوالفهجريريا:لجرير-عمرفقال،المسلمينمنوناس!ياسر

فرذه،.المسلمينعلىأرذهأنأرىولكنى،لكمقسمماعلىلكنتممسئول

وأعطاهفرذه،سنينثلاثالخراجفأخذوالبجيلةال!وادربعجعلوكان

دينارا)2(.ثمانين

محمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدابووأخبرنا-أ8422

حدثنا،ادمبنيحمىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوبابن

كنا:قالحازمأبىبنقيسعن،خالدأبىبنإسماعيلعن،زائدةأبىابن

ثم،سنينثلاثفأخذناهال!واد،ربععمرفأعطاناالقادسئةيومالناسربع

لكنتممسئولقاسمأنىلولاوالقهاما:فقالذلكبعدعمرإلىجريروفد

بثمانينوأجازهففعل.المسلمينعلىترذهأنفأرى،لكمقسمماعلى

دينارا)3(.

.!يتقولمنثيمطريقمن(154،155)الأموالفىعبيدأبراخرجه(1)

به.المباركابنطريقمن(4846)المشكلثرحفىالطحاوىاخرجه(2)

.(110)ادمبنلجصالخراخ(3)
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السوادبابالسيركتاب

حدثنا،لحسناحدثنا،لعباسابوأحدثنا،سعيدبوأناوأخبر-23481

بنقيسعن،خالدأبىبنإسماعيلعن،حرببنالسلامعبدحدثنا،يحيى

وأسنتين(1)فأخذهالسواد،ربعوقومهجريراعمرأعطى:قالحازمأبى

لولاجريريا:عمرلهفقال،ر!كفبنعمارمععمرإلىوفدجريراإنثم،ثلاثا

علىتردهأنأرى(2)ولكن،عليهكنتمماعلىلكنتممسئولقاسمأنى

دينارا)3(.ثمانينعمروأعطاهعليهمفرده.المسلمين

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-أ4284

عن،هندأبىبنداودعن،سلمةبنحمادعن،المباركابنحدثنا،يحمى

الثلثأوالربعولكالعراقتأكأأنلكهل:لجريرعمرقال:قالالشعبى

.4وشىء؟أرض!!كلمنالخمسبعد

ولمرويناهاالتىالاثارفىولي!ص،موصولقبلهوالذى،منقطعهذا

الله:رحمهالشافعئقالكمامنهأصحالعراقسوادفىنروها

الشافعئ:قال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبوأخبرنا

والمرأة،سهمهمنعوضاالبجلئجريراأعطىإذ،دلالةالحديثهذاوفى

"فاخذوه،.:ادمبنليحىوالخراج،الأصلحاشيةفى(1)

"ولكمفى،.:الاصلحاشيةفى(2)

.(109)ادمبنليحىالخراج(3)

.(111)آدمبنليحىالخراج(4)

!نردها".:م،سفى(5)
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السوادبابالسيركتاب

فتركوا،ظ91/30عليهأوجفواالذينأنفساستطابأنه،أبيهاسهممنعوضا

اليومافتتحلوللإمامحلالوهذا،للمسلمينوقفافجعله،منهحقوقهم

يجعلهاأن،منهاحقوقهمعنأنفساوطابوا،افتتحهامنفأحصىعنوةأرض

الخمسأهلويوفى،(1)الأخماسالأربعةمنها/وحقوقهموقفا،الإمام136/9

فىوالحكم،لهذلكفيكون،حقوقهممنهمالبالغونيدعأنإلا،حقهم

الأخماسأربعةوقسمهوازنلمجوالنبئسبىوقد،المالفىكالحكمالأرض

بأنعليهميمنأنفسألوه،مسلمينهوازنوفودجاءتهثئم،الموجفينبين

بينخيرتنافقالوا:ىب!لاوالأموالبينفخئرهم،منهمأخذماعليهميرذ

أهلوحقحقهلمجسالهالقهرسوللهمفتركأحسابنا.فنختار،وأموالناأحسابنا

الأنصاربذلكوسمع،حقوقهملهفتركواالمهاجرونبذلكوسمع،بيته

فأمر،والفتحتينالاخرينالمهاجرينمنقوموبقى،حقوقهملهفتركوا

فلهكرهفمنبقى،منأنفسبطيب"ائتونى:قالثمواحذعشرةكلعلىفعرف

إلأ،أنفسهمبطيبفجاءوه،ذكرهوقتإلى.((الإبلمنوكذاكذاعلئ

يكرههمافلم،هوازنليعيراأبيافإنهمابدر،بنوعيينةحابسبنالأقرع

حقه،عنعيينةخدع(2)نأب،بعدتركاهماكاناحتىذلكعلىلمجج!القهرسول

وهذا:الشافعئقالحقه.عننفسهطابمنحقلمجج!الفهرسوللهموسقم

.(3)عنوةكانتإنوفتوحهال!وادفىعندناالخطاببنبعمرالأمورأولى

الأصل.فىبالضمكذاضبطه(1)

إأنأ.:م،سفى(2)

.4/280الأم(3)
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السوادبابالسيركتاب

بنالمسورحديثفىمضىقدهوازنأمرمنالشافعئذكرهاتذىوهذا

(2)صءو(1)ري
.جدهعنابيهعنشعيببنعمروروايةوفى،مخرمه

أبوأخبرنا،ببيهقمغانئالداعلىبنأحمدمنصورأبوأخبرنا-أ2584

ابنحدثنا،القطيعئيوسفبنهارونأحمدأبوأخبرنا،الإسماعيلئبكر

حاتم،بنعدئعن،قيسعن،خالدأبىابنعن،سفيانحدثنا،عمرأبى

رجلفقامستفتحونها".وإنكم،الكلابكأنيابالحيرةلى"مثلت:!النبئقال

فجاء،إياهافأعطوه."كل"هى:قال.بقيلةابنةلىهب،اللهرسوليا:فقال

درهم.ألف:قال.شئتمااحكم؟بكم:قال.نعم:قالأتبيعها؟:فقالأبوها

كثرأعددوهل:قال.لأخذهاألفاثلاثين:قلتلو:لهقالواأخذتها.قد:قال

هكذا.سفيانعنعمرأبىابنبهتفزد.(3)؟فلأمن

.جدعانبنزيدبنعلىعنعنه:غيرهوقالوأ31/91

لهجعلالذىوهو،أوسبنخريمعنالحديثهذاوالمشهور

اخرفى"النبوة"دلائلكتابفىرويناهوقد.(4)المرأةهذه!لمجيهواللهرسول

.تبوكغزوة

.(13175،13176)فىتقدم(1)

.(13065)فىتقدم(2)

والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنوأخرجه.6/326والدلائل،(5492)المعرفةفىالمصنف(3)

به.عمرأبىابنطريقمن(6674)حبانوابن،(2490)

فىالهيثمىوقال.(4168)والطبرانىمختصرا،18/1،19الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(4)

الصحيح.رجالورجالهالطبرانىرواه:6/212المجمع

.268/5النبوةدلالل(5)
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السواد-علىوضعالذىالخراجقدربابالسيركتاب

السوادعلىوضعالذىالخراجقدرباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8426

أبىابنحدثنا،روححدثنا،النرسئالفهعبيدبنأحمدحدثناالضقار،عبيد

ز!بهالخطاببنعمربعثلقا:قالحميدبنلاحقعن،قتادةعن،عروبة

بعثالكوفةإلىئبه!ص!رحنيفبنوعثمانمسعودبنالفهوعبدياسبربنعفار

القضاءعلىمسعودابنوبعث،الجيوشوعلىالضلاةعلىياسبربنعقار

بينهموجعل،الأرضمساحةعلىحنينىبنعثمانوبعث،المالبيتوعلى

ثتم،هذينبينوالنصفياسبر،بنلعقاروسواقطهاشطرها؟شاةيوبمكل

غنياكانمن؟اليتيممالوامحركمنزلةالمالهذامنوإتاىأنزلتكم:قال

كلمنهايؤخذقريةأرىوما،بالمعروففليأكلفقيراكانومن،فليستعفف

علىحنيفبنعثمانفوضحع:قالخرابها.فىسريعاذلككانإلاشاي!يوم

!كلء"(1)
ثمانية،-:قالاظنه-النخلجريبوعلى،دراهمعشرةالكرمجريب

وعلى،دراهمأربعةالبرجريبوعلى،دراهمستةالقضب)2(جريبوعلى

كلوعشرينأربعةرجلكلعنرءوسهموعلى،درهمينالشئعيرجريب

نصفتجاراتهممنبهيختلفوفيما،والضبيانالنساءذلكمنوعئى،سنة

.1/137المغربيظرصبن.فىذراغاشونقدرهاالمساحةلقياسوحدة:الجريب(1)

هر:وقيل.والقسللسهامالأغصانمنقطعماعلىيقعاصم:والقفب.""القصب:م،سفى(2)

تاجينظركشجره.ويثجرهالكمثرىكورقورقلهيثجرأيفحاوالقفبالقسى.منهتتخذثجر

.(بض)ق4/49العروس
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السوادعلىوضعالذىالخراجقدربابالسيركتاب

لعمر:وقيل،بهورضىذلكفأجاز،عمرإلىبذلككتبثم:قالالعشر.

منكميأخذونكيف:عمرفقالعلينا؟قدمواإذاالحربتجارمننأخذكيف

.(1)منهمخذوافكذلك:قالالعشر.:قالوا؟بلادهمأتيتمإذا

لنخلاجريبوعلى:وقال،عروبةبىأبنسعيدعنزريعبنيزيدورواه

يشك.لم.ستةالقضب)2(جريبوعلى،ثمانية

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8427

وكيع،حدثنانصر،بنسعدانحدثنا،راف!ئصلامحمدبنإسماعيل

بنعثمانبعثالخطاببنعمرأن،الحكمعن،ليلىأبىابنعن

حيثغامر)3(أوعامرجريبكلفوضععلىال!واد؟فمسححنيف

ووضع-والشعيرالحنطةيعنى:وكيعقالودرهما)4(-قفيزاالماءيناله

137/9/خمسةالزطابجريبوعلى،دراهمعشرةالكرمجريبكلعلى

(5)

دراهم.

تغلب،بنأبانعن،صالحبنعلىعن،وكيعوحدثنا:قال-أ8428

خرابها،فىسريعا:قولهإلى(13143)فىتقدم(1)

"القصب،.:م،سفى(2)

.2/162الجوزىلابنالحديثغريب.الزراعةيخملممايزرعلمما:الغامر(3)

الجوزىلابنالحديثغريبصاعا.عراثنىيعمكيالوالقفيز:درهما(."أو:م،سفى(4)

285/2.

عن(ا"819)شيبةأبىوابن.بهالصفارإصماعيلطريقمن1/11بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(5)

به.وكيع
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السوادعلىوضعالذىالخراجقدربابالسيركتاب

الذقلتين)1(على؟النخلعلىوضعأنهالخطاببنعمرعن،رجلعن

درهما)3(.الفارشة)2(وعلىدرهفا،

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8429

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضى

زهيرحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عقانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

قال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلعن،معاويةابن

ودينارها،مديها)4(الشامومنعتوقفيزها،درهمهاالعراقإمنعت:جمرللهارسول

بدأتم،جثمنوعدتم،بدأتمحيثمنوعدتمودينارها،إردبهامصرومنعت

يحيى:قال.ودمههريرهأبىلحمذلكعلىشهدبدأقم".جثمنوعدقم

يضعهأنقبلوالذرهمالقفيزذكرلمجمالفهرسولأنالحديثهذامنيريد

وإسحاقيعيشبنعبيدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(6)الأرضعلىعمر

.(7)مدآبنيحيىعنراهويهابن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(ل)دق28/934العروستاجينظرالتمر.أردأتمرهالنخلمننوعوالذقل.!)الدفلتين:م،سفى

.178صالنيرالمصباحجيد.نوعالفارسىالتمر

المفخلة:والزقلة.الدتلتين:منبدلأ.الرقلتين:وفيهبه.وكغعن(00821)شيبةأبىابنأخرجه

.2/532النهاية.لطويلةا

القميزهو:وقيل.ونصفصاعوالمكوكمكوكا،عرخمةيعالاملأهلمكيال:المدى

.(ىد)م39/515العروستاجينظرالامى.

به.زهيرطريقمن(3035)داودوأبو،(7565)أحمدوأخرجه.(227)ادمبنليحىالخراج

.(227)عقبادمبنليحىالخراج

.(2896/33)مسلم

-448-



...المغنومةالأراضىقسمةرأىمنبابالسيركتاب

يرهالمومنالمغنومةالأراضىقسمةى!رمنباب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافأاللهعبدأبوأخبرنا-ا8430

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمذالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

مالكعن،الفزارىإسحاقأبىعنعمرو،بنمعاويةأخبرنا،إسحاق

سمعأنهمطيعابنمولىسالمحدثنى:قالىثورحذثنى:قالىأنسابن

الإبلغنمناإنما،فضةولاذهبانغنمفلمخيبرافتتحنا:يقولىهريرةأبا

وادىإلى!راللهرسولىمعانصرفناثم،والحوائطوالمتاعوالبقر

فبينما،الضحباببنىأحدلهوهبه،مدعم:لهيقالىلهعبدومعهالقرى

ذلكأصاب-خىعائرسهمجاءهإذلمجماللهرسولىرحل.حطهو

والذى"بل:كيه!اللهرسولفقالالثها!ة.لهضا:الناسفقالالعبد،

لتشتعلالمقاسمتصئهالمالمغانممنخيبريومأصابهاالتىالشملةإن،بيدهنفسى

بشراكينأو(و91/32بشراك!جيهالنبىمنذلكسمعحينرجلفجاءنارا".عليه

منشراكان-:أو-"شراك:!ي!ك!اللهرسولفقال.أصبتهكنتشىءهذا:فقالى

(1)!
بنمعاويةعنمحمدبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.لي".

(2)

.عمرو

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8431

.(18253)فىتقدم(1)

.(4234)البخارى(2)
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...المغنومةالأراضىقسمةرأىمنبابالسيركتاب

بنالواحدعبدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبويحسبفيماعمر-بنالفهعبيدأخبرنا،سلمةبنحقادحدثنا،غياث

حتىخيبرأهلقاتلجم!القهرسولأنريمه!،عمرابنعن،نافععن-سلمة

نأعلىفصالحوه،والنخلوالررعالأرضعلىفغلب،قصرهمإلىألجأهم

والبيضاء،الضفراءلمجرالقهولرسول،ركابهمحملتماولهممنهايجلوا

فلافعلوافإنشيئا،يغئبواولايكتمواألاعليهمواشترطمنها،ويخرجون

احتملهكانأخطببنلحيىوحلىمالفيهمسكا)1(فغئبوا،عهدولالهمذفة

فعل"ما:حيىلعتمجميوالقهرسولفقال،النضيرأجليتحينخيبرإلىمعه

:فقال.والحروبالنفقاتأذهبته:فقالالنضير؟".منولجماءالذىحئمشك

ه!مفالربيرإلىجمع!القهرسولفدفعهذلك".منامحروالمالدزيب،"العهد

فىيطوفحيثارأيتقد:فقالخربةدخلذلكقبلحيىكانوقد،بعذاب

لمجيدالفهرسولفقتل،الخربةفىالمسكفوجدوافطافوافذهبواه!نا.خربة

لمجصالفهرسولوسبى-أخطببنحئبنتصفئةزوجوأحدهما-حقيقابنى

منهايجليهمأنوأراد،نكثواائذىبالنكثموالهمأوقسم،وذرارئهمنساءهم

يكنولمعليها.ونقومنصلحهاالأرضهذهفىنكوندعنا،محمديا:فقالوا

نأيفرغونلاوكانواعليها،يقومونغلمانلأصحابهولاجمي!الفهلرسول

ماوشىءونخلزرعكلمنالشطرلهمأنعلىخيبرفأعطاهم،عليهايقوموا

عليهمفيخرصهاعامكليأتيهمرواحةبنالفهعبدوكان،جم!الفهلرسولبدا

.(كس)م27/331العروستاجالجلد.:المسك(1)
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المغنومة...الأراضىقسمةرأىمنبابالسيركتاب

نأوأرادوا،خرصهشذةع!ج!اللهرسولإلىفشكواالشطر)1(،يضمنهمثم

عندمنجئتكملقدوالله،السحتتطعموك!اللهأعداءيا:فقالط،يرشوه

138/9والخنازير،/القردةمنعدتكممنإلىأبغضولأنتم،إلىالناسأحمت

قامتبهذا:فقالوا.بينكمأعدلطألاعلىإئاهوحتىإياكمبغضىيحملنىولا

خضرةصفيةبعينكجروالقهرسولطورأى:قالط.والأرضالسماوات(ظ91/32

وأناحقيقابنحجرفىرأسىكان:فقالت."؟الخضرةهذهطصفئة"يما:فقالط

تمنين:وقالطفلطمنىبذلكفأخبرته،حجرىفىوقعقمراكأنفرأيت،نائمة

زوجىقتل؟إلئالناسأبغضمنلمجماللهرسولطوكان:قالت.يثربملك

حتى."وفعلوفعل،العربعلئأئبأباك"إن:ويقولطإلئيعتذرزالطفما،بىوأ

ثمانيننسائهمنامرأةكليعطىمي!مجالفهرسولطوكان،نفسىمنذلكذهب

بنعمرزمنكانفلماشعير،منوسقاوعشرينعامكلتمرمنوسقا

فقالط،يديهففدعوا)2(بيتفوقمنعمرابنوألقوا،المسلمينغشئواالخطاب

بينهم.نقسمهاحتىفليحضرخيبرمنسهملهكانمن:الخطاببنعمر

اللهرسولطأقرناكمافيهانكوندعنا،تخرجنالا:رئيسهمفقالط،بينهمفقسمها

بك"كيف:ع!يماللهرسولطقولعنىسقطتراهأ:لرئيسهمعمرفقالطبكر.وأبو

منبينعمروقسمها.يوما؟"ثئميوماثئميوماالشامنحوراحلتكبكرقصتإذا

الموطأعلىالزرقانىشرحيظر.المسلميننميبويضمنونكلهالثمريعطيهمأىالظر:يضمنهم(1)

3/459.

غريب.الساقعظمعنوالرجلالزند،عظمعناليدتزيغبأنأماكنهاعنالمفاصلإزالة:الفاع(2)

.2/181الجوزىلابنالحدبث
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السيركتاب

.(1)الحديبيةأهلمنخيبرشهدكان

...المغنومةالأراضىقسمةرأىمنباب

هوالعبالسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8432

أبوحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عقانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصئم

أصحابمننفراسمعأنهيساربنبشيرعنسعيد،بنيحيىعن،شهاب

فقسمهاخيبرعلىظثرحينحح!القهرسول!إنقالوا:!عالقهرسول!

فكان،سهممائةسهمكلجمعسهما؟وثلاثينستةعلىغ!ي!اللهرسول!

للمسلمين؟النصفوعزل!،ع!س!الفهرسولوسهمللمسلمينسهافاالنصف

.(2)والنوائبالأمورمنينوبهلما

قسمفماصلحا،وبعضهاعنوةخيبربعضافتتحلالهوهذا:الشيخقمال

لم،رسولهعلىالفهأفاءماهولنوائبهتركهوما،عنوةافتتحهماهوبينهم

.ركابولابخيلعليهيوجف

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8433

عنمحمد،بنالفهعبدحدثنا،فارلسبنيحيىبنمحمدحدثناداود،أبو

نأأخبرهالمستببنسعيدأنالرهرئعن،مالكعن،جويرية

.(3)عنوةخيبربعضافتتحجمم!الفهرسول!

متنه.وبعضبسنده(11736)فىتقدم(1)

طريقمن(17164)أحمدوأخرجه.(1130)داودأبوطريقهومن،(94)ادمبنليحىالخراج(2)

.(2602)داودأبىصجحفىالألبانىإسنادهوصحح.بهسعيدبنيحى

.(650)داودابىضعيففىالألبانىوضعفه.(1730)داودأبو(3)
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...المغنومةالأراضىقسمةرأىمنبابالسيركتاب

جعفر،بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8434

بنالزحمنعبدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالقهعبدحدثنا

لولا:قالعمرعن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن(و33/91،مالكعن،مهدى

.(1)ربيخص-"لواللهرسولقسمكماقسمتهاإلاقريةافتتحتماالمسلميناخر

.(2)مهدىبنالزحمنعبدعنصدقةعن""الصحيحفىالبخارىرواه

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ8435

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

زيدعنسعد،بنهشامأخبرنا،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبد

أتركأنىلولا:يقولالخطاببنعمرسمعت:قالأبيهعن،أسلمابن

القه!رسولقسمكماقسمناها)3(إلاقريةفتحتمالهمشىءلابباناالناس

(4)ص
خيبر.

ثم،قلوبهميستطيبكانأنهعلىأعلموالقهعندناوهذاالثيخ:قال

لهم.نظراللمسلمينيقفها

ابنالفضلأبوحدثنا،قتادةابننصرأبوأخبرناوقد-أ8436

القهعبدحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،نجدبنأحمدأخبرنا،خميرويه

.(12951)فىوتقدم.(3"20)داودأبووعنه،(284)أحمد(1)

.(2334)البهخارى(2)

"قسمتها".:م،8ص،سفى(3)

من(422)مسندهفىيعلىوابو.بهوهبابنطرية!من3/246المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(4)

.(12952)فىوتقدمبه.سعدبنهثامطريق
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9/139

المغنومة...الأراضىقسمةرأىمنبابالسيركتاب

:ليقوعمرابنمولىنافعاسمعت:قالحازمبنجريرعن،المباركابن

فكتبوازة!نهما-جبلبنمعاذذكروأظنه-بلالفيهمبالثتامفتحاالناسأصاب

ليس،بقىماولناخمسهلكأصبنااتذىالفىءهذاإن:الخطاببنعمرإلى

ماعلىليسإنهعمر:فكتببخيبر.جم!النبئصنعكما،"ىشمنهلأحد

ويأبى،يأبون،وراجعهمالكتابفراجعوه.للمسلمينأقفهاولكنى،قلتم

:قال.بلاليوأصحاببلالااكفنىالفهئم:فقالعليهمفدعاعمرقامأبوافلضا

جميعا)1(.ماتواحتىعليهمالحولحالفما

ماإنكاربهيريدليس.قلتمماعلىليسإنه:قوله:اللهرحمهالشيخقال

نأويشبه،جمتالنبىعنعمرعنرؤيناهفقدخيبر؟قسمةمنبهاحتجوا

أقفهاأنفىالمصلحةوإنما،قلتمفيماالمصلحةليستبه:يريد

وجعلوا،لهذلكتطييبهممنيرجوكانلماقسمتهايأبىوجعل.للمسلمين

منبإخراجهاالحكمعليهميبرملمأبوافلما،الحقمنلهمكانلمايأبون

المصلحة،منرأىفيماخالفوهحيثعليهمدعاولكنووقفها،أيديهم

والقه،مرسل/والحديث،وأتباعهمالناسأفناءوافقهوافقوهلووهم

أعلم.

بنالزبيرورأى،ذلكرأىأنهمصرفتحفىالقسمكتابفىرؤيناوقد

.2خيبر،ظ33/91جمماللهرسولقسمكماقسمتهاالعؤام

به.الباركابنطريقمن(378)الصحابةفضائلفىحنبلبنأحمدأخرجه(1)

.(12958)فىتقدم(2)
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لأهلها...رقابهاصلحاكانتإذاالأرضبابالسيركتاب

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-أ8437

،نوحأبوقرادحدثنا،الذورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمد

أبىعن،رافعأبىعن،قتادةعن،سلمةأبىعن،رجاءبنالمرجاحدثنا

ولرسوله،للهفهىورسولهاللهافتتحهاقرية"أيما:قالجميهمالفهرسولأن،هريرة

عليها".قاتللمنوبقي!ها،ولرسولهللهفخمسهاعنوةالفسلمونافتتحهاقريهوأيما

بنحمادأوالطعامصاحبعندىهوهذاسلمةأبو:الدورئالفضلأبوقال

.(1)سلمة

أبىعنمنبهبنهمامحديثمنالقسمكتابفىرويناهوقد:ال!ثيخقال

.(2)بمعناههريرة

وعليهالأهلهارقابهاصلحاكانتإذاالأرضباب

بحراءمسلغمنهمقاخذهايؤدونهخرافي

وبيوتهمإبلهممنهمتستأجركما،بأسلا:اللهرحمهالشافعىقال

إنما،عليهبصغابىفليسبوكالتهمالسلطانإلىأوإليهمدفعوما،ورقيقهم

"لا:!صالنبىعنيروىالذىوالحديث:الشافعئقال.يؤديهعليهدينهو

هوإنما."الحرامالمسجديدخلأنلمشرفيولاخراجا،يؤدىأنلمسلبمينبكى

.(3)لجزيةاخرا!

.(3590)الصغرىفىالمصنف(1)

.(12961)فىتقدم(2)

.280/4الأم(3)

-455-



لأهلها...رقابهاصلحاكانتإذاالأرضبابالسيركتاب

الورعأهلمنقومالخراجأرضاتخذوقد:اللهرحمهالثتافعئقال

احتياطا)1(.قوموكرهه،والذين

:(2)املفالكراهيةأقا:الشيخقال

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-ا8438

بنمحمدأخبرنا،بلالبنبكاربنمحمدبنهارونحدثنا،داودأبوحدثنا

:قالأنهمعاذعن،الفهعبدأبوحدثنى،واقدبنزيدحدثنا،سميعبنعيسى

لمجيه)3(.الفهرسولعليهمقابرئفقدعنقهفىالجزيةعقدمن

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا،علىأبووأخبرنا-ا8439

الشعثاء،أبىبنعمارةحذثنى،بقتةحدثنا،الحضرمئشريحبنحيوة

خمير،بنيزيدحذثنى،نعيمبنشبيبحذثنىقيس،بنسنانحذثنى

استقالفقدبجزييهاأرفحاأخذ"من:جمتالفهرسولقال:قالالذرداءبوأحذثنى

قال."ظهرهالإسلاموثىفقدعنقهفىفجعلهعنقهمنكافبرصغارنزعومن،هجرته

حذثك؟أشبيب:!رفقالالحديثهذامعدانبنخالدمنىفسمع:سنان

له،فكتب:قال.بالحديثإلئفليكتبفسلهقدمتفإذا:قالنعم.:قلت

منيديهفىماتركقرأهفلفا،فأعطيتهالقرطاسمعدانابنسألنىقدمتفلقا

.7/753لأما(1)

."فمياأ:مفى(2)

الذهبىوقالبه.واقدبنزيدطريقمن(196)20/001الطبرانىوأخرجه.(3081)داودابو(3)

منقطع.:7/3681
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السيركتاب

(1)كلذسمعحينالأرض

لأهلها...رقابهاصلحاكانتإذاالأرضباب

.(2)شعبةصاحبهوليساليزك!،خميربنيزيدهذا:داودأبوقال

والبخارى،مىشاإسنادإسنادهماا!رورانانطف:اللهرحمهالشيخقمال

أعلم.واللهبمثلهما،يحتبئلمومسلم

أخبرناببغداد،القطانالففملابنالحسينأبوأخبرنا-أ8445

وحخاج،الوليدأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بناللهعبد

رصىغيهنماعباسابنسمعت:قالثابتأبىابنهوحبيبعن،شعبةحدثنا:قالا

أريدإنما؟أزدادأنأريدولا،فأتقبل)3(داو!لابأكونإنى:فقالرجلوسأله

باتؤسولابأللهيؤمنوتلاائذلى!لئلو(:الآيةهذهفقرأ.نفسىعنأدفعأن

تنزعلا:(29:النوبةأصئغروت!وهئملزعنالجزيةيطو(!حتئإلىالأخر!

.(4)عنقكفىفتجعلهأعناقهممنالقغار

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ4184

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

(1

(2

(3

(4

وقال،شانقولدونبهبقيةطريقمن(8244)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.(3082)داودابو(

وثق.وشخه،أعرفهلاعمارة:7/3681الذهبى

.(0823)عقبداودأبو(

،مساقاةأومزارعةإياهيعطيهاأى،إنساناالإماميقثلهاأن:المواتالأرضأوالصلحأرضقبالة(

.157/2المعربترتيبفىالمغربينظرأهلها.منخيبريقبلعشتاللهرسولكانكما

فىزنجويهوابن.بهحجاجعن(198)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.2/064سفيانبنيعقوب(

.بنحوهبهحبيبطريقمن(315)الأموال
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140/9

الخراجأرضشراءكرهمنبابالسير؟*تابة

عنعمر،بنالفهعبدأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبد

يأخذالإسلامأهلمنالزجلعنسئلإذاكانر!نحكيهبنعمربنالفهعبدأن،نافع

لاأو-لمسلميحللا:يقولالخراجمنعليهابماالذفةأهلمنالأرض

والضغار.الذذنفسهعلىيكتبأن-لمسلمينبغى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ4284

ابنحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

ر!جمنهماعمرابنعن،مهرانبنميمونعن،برقانبنجعفر/عن،المبارك

علىبالضغارفيهاأقزدراهمخمسةبجزيةلىكقهاالأرضأنيسزخ!ما:قال

:.(1)

لمسى.

ثناحد،لحسناثناحد،لعباسابوأثناحد،سعيدبوأوأخبرنا-34481

ابنهوالفهعبدعن،القاسمعن،جابرعنسعيد،بنسفيانحدثنا،يحيى

بالضغار)3(.أقزفمدبالطسق)2(اقزمن:قالمسعود

الخراجأرضشراءحرهمنباب

محمدالحسنأبوأخبرنا،ال!لمئالزحمنعبدأبواخبرنا-ا8444

عبيد،أبىعن،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الكارزئالحسنبنمحمدابن

به.برقانبنجعفرطريقمن(314)الأموالفىزنجويهابنوأخرجه.(164)آدمبنليحىالخراج(1)

.3/124الهايةيظرعليها.المقررالأرضخراج:الطئق(2)

به.سمانطريقمن(309)الأموالفىزنجويهابنواخرجه.(165)آدمبنليحىالخراج(3)
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الخرا!أرضشراءكرهمنبابالسيركتاب

سفيانعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدعنسعيد،بنيحيىحدثنا

فإنهم؟الذفةأهلرقيقتشتروالا:قالعمرعن،عياضأبىعن،العقيلى

يقزنولاتبتاعوها،فلاوأرضيهم،بعفيعنبعضهميؤذىخراجأهل

.(1)هنمالفهنخاهإذبعدبالصغارأحدكم

وأموالوأرضمماليكلهكانتإذاائهنرىفيماأراد:عبيدأبوقال

كانإنما؟فيهمعمرسنةكانتوهكذا،لجزيتهأكثر،ظ34/91كانتظاهر!

وأقا،رقيقهميشترىأنكرهفلهذا؟والعسراليسارقدرعلىالجزيةيضع

علىذلكيكونأنكرهالخراجإلىفيهذهبفإنهالأرضشراء

منه؟القهنجاهإذبعدبالصخغارأحدكميقزنولا:يقولتراهألا،المسلمين

أصحابأكابرمنرجالعمربعدذلكفىرخصوقدعبيد:أبوقال

وخباببراذان)2(،أرضلهكانتمسعودبنالفهعبدمنهم؟جم!محمد

وغيرهما)3(.الأرتابن

هوالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدابوأخبرنا-ا8445

،عبدةحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصئم

منيشترىأنيكرهكانانهعلئعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدعن

طريقمن(75012)شيبةأبىابنوأخرجه.سفيان:بدل.شقيق:وعنده(491)الأموالفىعدأبو(1)

أبىعنسفيان:منبدلاالعقلى.سفيانعنعياضأبىعن:وعندهمختصزا.،عروبةأبىابن

عمر.عنعياض

.2/730البلدانمعجمينظر.المدينةبنواحىتريةهنابهايراد:راذان(2)

.3/372،373عدلأبىالحديثغريب(3)
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الخراجأرضشراءفىرخصمنبابالسيركتاب

.(1)المسلمينخراجعليها:ويقولشيئا،الخراجأرض

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبوأخبرنا-أ4684

لابنقلت:قالوائلبنكليبعن،معاويةبنزهيرحدثنا،ادمبنيحيى

كلمنأعطىفإنى:قلت:قالحسن.الشراء:قالأرضحا.اشتريت:عمر

صغارا)2(.عنقكفىتجعلفلا:قالطعابم.منوقفيرادرهماأرضيجريب

الخراجأرضشراءفىرخصمنباب

ببغداد،الجبارعبدبنيحيىبنالقهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ8447

أبوحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضقار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

الفهعبداشترى:قالالزحمنعبدبنالقاسمعن،الحخاجعن،معاوية

أكفيكأنا:دهقانها)3(يعنى،صاحبهالهفقال:قال.الخراجأرضمنأرضا

عليها)4(.والقيامخراجهاإعطاء

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-أ4884

عنمجالد،عن،حفصحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،علىبنالحسنحدثنا

به.عبدةعن(07621)ثيبةأبىابنوأخرجه.(178)آدمبنلجىالخراج(1)

من(313)موالالأفىزنجويهوابن،(08101)الرزاقعبدوأخرجه.(451)ادمبنلجىالخراج(2)

به.كليبطريق

بثرحمسلمصححوينظرالمثهور.وهربالكسرتقدموقد،الدالبفتحالاصلفىضبهطهكذا(3)

.41/35النووى

،166)الخراجفىادمبنويحىبه.معاويةأبىطريقمن(119)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(4)

به.حجاجطريقمن(306)الأموالفىزنجويهوابن،بنحره(167
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السيركتاب

:قال،الشعبى

خراجها)1(.

الخراجأرضشراءفىرخصمنباب

يكفيهأنوعلى،دهقانمنخراجأرضاللهعبداشترى

حدثنا،الحسنحدثنا،لعباسابوأحدثنا،سعيدبوأأخبرنا-ا9484

بنالحسناشترى:قالليلىأبىابنعن،صالحبنحسنحذثنى،يحيى

أرضمنشريدين)2(مل!فرعلىبنالحسينواشترى،ملحاأوملحةر!نحينماعلى

ائذىالخراجعلىوصالحهم،أرضهمعمرإليهمردقد:وقال.الخراج

(3)

عليهم.وضعه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالذعبدأبوأخبرنا-ا8450

عبادحدثنا،معينبنيحيىسمعت:قالمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

وئهشاوالحسينالحسنأن،حسنبناللهعبدعن،الحجاجعن،العؤامابن

.الخراجأرضمنقطعةاشتريا

:قالحجاجعن،عباد(و91/35حدثنا،يحيىوحدثنا:قال/-ا8451

.الخراجأرضمنقطعةاشترىحذيفةأنبلغنا

بنالحسنحدثنا،العباسأبوحدثناسعيد،أبوأخبرنا-ا8452

الحكم،عن،أشعثعن،الزحيمعبدحدثنى،ادمبنيحيىحدثنا،على

.(170)آدمبنليحىالخراج(1)

.إ"بريدين:م،سفى(2)

.18/1البغدادىالخطيبطريقهومن،(171)آدمبنليحىالخراج(3)
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أرضهعنالخراجسقطالصلحأهلمنأسلممنبابالسيركتاب

:قال.(1)اتزلهايقالالحيرةأرضمنأرضااشترىائهشريحعن

الهمأجلمنالحيرةارضشراءفىيرخصونوكانوا:الحكموقال

.(2)خلص

أرضشراءفكره،صالحبنحسنوسألت:يحىقال-ا8453

أرضبشراءبأسايرولم،الخراجعليهافوضععنوةاخذتالتىالخراج

الضلح)3(.اهل

ارضهعنالخراجسقطالصلحاهلمناسلممنبافي:

عمروأبواخبرناالأصبهاخ!،علىبناحمدبكرأبوأخبرنا-ا8454

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسناخبرنا،حمدانابن

:قال:قالسليمانبنداودعن،طلحةبنمحمدحدئنا،دكينبنالفضل

فذكرهالزحمن.عبدبنالحميدعبدإلىالفهرحمهالعزيزعبدبنعمركتب

.(4)الأرضاهلمنأسلممنعلىخراجولا:فيهفقال

مع!لكمصىوقد.أ!ددصإلأفيهعليهماليس:مسنداحديثافيهرؤيناوقد

.(الركاة)كتابفىغيره

"ربا".:مفى(1)

.(173)مابنليح!الخراخ(2)

.(152)مابنليح!الخراخ(3)

من(018)الأموالفىزنجويهوابن،(021)الأموالفىعبيدأبروأخرجه.(62332)شيبةأبىابن(4)

به.طلحةبنمحمدطريق

.(7574)فىتقدم(5)
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...للمسلمينفوقفتعنوةأخذتإذاالأرضبابالسيركتاب

للمسلمينفوقفتعنوةأخذثإذاالأرض:بابئ

أسل!اوإذا1)،بيعهايجزا!لالغانمينأنفسبطيب

خراجهايسقطا!ليديهافىهىمن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8455

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

بنعتبةاشترى:قال!عامرعن،عامربنبكيرعن،حربابنهوال!لامعبد

اشتريتها؟ممن:فقال!،فأخبرهعمرأتىثئم،الخراجأرضمنأرضافرقد

لا.:قالواشيئا؟أبعتموه-للمسلمينأهلها-فهؤلاء:قال!أهلها.من:قال!

.(2)مالكفاطلباذهب:قال

ثناحد،لحسناثناحد،لعباسابوأثناحد،سعيدبوأناوأخبر-56481

قال!:فرقدبنعتبةعن،الشعبىعن،إسماعيلأبىعن،قيسحدثنا،يحيى

دواقي)3(،لقضبالفراتشاطىعلىال!وادأرضمنأجربةعشرةاشتريت

رح:قال!نعم.:قلت:قال!أصحابها؟مناشتريتها:قال!لعمرذلكفذكر

ابتغ:قال!لا.:قالواشيئا؟أبعتموه،هؤلاءيا:فقال!،إليهفرحت:قال!إلئ.

يده!.فىهىمنأسلمإإذا:مفى(ا-1)

عفانبنعلىبنالحنطريقمن1/17البغدادىالخطبوأخرجه.(168)ادمبنليحىا!راج(2)

قضب.فهورطباوأكلاقنضبنباتكل:وقيل.الدوابتاكلهالذىالرطبالعلف:القضب(3)

.(بض)ق18/76العروسوتاج،2/189الأنوارمارق

-463-



السيركتاب

.(1)وضعتهحيثمالك

...للمسلمينفوقفتعنوةأخذتإذاالأرضباب

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدبوأأخبرنا-ا5784

شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،صالحبنحسنحدثنا،يحيى

عمر:كتبأو،عمرفقال:قال.(2)الملكنهرأهلمنامرأةأسلمت:قال

خفواوإلا،أرضهاوبينبينهافخلواأرضهاعلىماوأذتارضهااختارتإن

.(3)أرضيهموبينالمسلمينبين

حدثنا،العباسأبوحدثنا(ظ35/91سعيد،أبوأخبرنا-ا8458

قيسبنمحمدعن،غياببنحفصحدثنا،يحيىحدثنا،الحسن

منالزجلأسلمإذار!يهماوعلىعمركان:قالالثقفىعودبأبىعن،الأسدئ

.(4)أرضهفىبخراجهيقومتركاهالتوادأهل

عن،جابرعن،وقيسشريكحدثنا،يحىوحذثنا:قال-ا8459

.(6)ألفينلهوفرضبخراجهاأرضهعمرفأعطاه،(الزفيل)أسلم:قالعامر

(1

(3

بكيرإسماعيلأبىطريقمن(285)موالالافىزنجريهابنوأخرجه.(169)آدمبنليحىالخراج(

به.عامرابن

.4/846البلدانمعجميغداد.واسعةكررة:الملكنهر(

.(181)ادمبنليحىوالخراج،(5495)المعرفةفىالمصنف(

.(187)ادمبنليحىالخراج(

.4/94ماكولالابنالإكمالالصلمة.نجىجدوالرفيل"الرقيل".:م،سفى(

طريقمن(21831)شيبةأبىوابن،(13301)الرزاقعبدوأخرجه.(183)ادمبنليحىالخراج(

به.جابر
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...للمسلمينفوقفتعنوهأخذتإذاالأرضبابالسيركتاب

بنإبراهيمعن،الربيعبنقيسحدثنا،يحيىوحذثنا:قال-أ0846

سعدإلىكتبأنهالخطاببنعمرعن،زهرةبنىمنشينيعنمهاجر،

عمرالرفيل)1(ابنفأتىالزفيل)1(لبنىأرضافأقطعه،أرضازيدبنسعيديقطع

الجزية،إليناتؤدواأنعلى:قالصالحتمونا؟علامالمؤمنينميرأيا:فقالى

أرضىأقطعت،المؤمنينأميريا:قالى.وأولادكموأموالكمأرضكمولكم

الإسلامإلىدعاهثم.أرضهعليهرذ:سعدإلىفكتب:قالىزيد.بنلسعيد

142/9أقمتإن:وقالى،خثعمفى/عطاءهوجعلسبعمائةعمرلهففرض،فأسلم

.(2)تؤدىكنتماعنهاأذيتأرضكفى

محمولا.أرضكمولكم:قولهكانثبتفإن،ضعفإسنادهفىوهذا

خراجها.وتعطونتزرعونها،لكمكانتالتىأرضكمولكم:أرادائهعلى

وفىأسلمحينخراجهاعنهيسقطلم(3)تراهألا؟عنوةأخذفيماوذلك

يسقط؟الضلح

الحسن،حدثنا،العباسأبوحدثناسعيد،أبوأخبرنا-أ8461

عن،الحكمبنعلىعنمعمر،عن،المباركابنحدثنا،يحيىحدثنا

بنعمرإلىرجلجاء:يقولىالنخعئإبراهيمسمعت:قالىزيدبنمحمد

نإلا،:فقال.الخراجأرضىعنفضع،أسلمتقدإنى:فقالىالخطاب

"الرقل".:م،سفى(1)

.(184)مابنليحىالخرا!(2)

لا.تركه!:مفى(3)
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يهربألاالعهدعليهيؤخذالأسيربابالسيركتاب

يطيقونوكذاكذاأرضإن:فقالرجلوجاءه:قال.عنوةأخذتأرضك

صالحناهمإنما؟إليهمسبيللا:فقال.عليهممماأكثرالخراجمن

.(1)احلص

الحكم،أبىستابىعن،هشيمحدثنا،يحيىوحدثنا:قال-ا8462

لهفقال،علىعهدفىال!وادأهلمندهقانأسلم:قالعدىبنالزبيرعن

وإن،أرضكمنوأخذنارأسكعنالجزيةرفعناأرضكفىأقمتإن:على

.(2)اهبأحقفنحنعنهاتحؤلت

أبىعن،المسعودئعن،وكيعحدثنا،يحيىوحذثنا:قال-ا8463

جزيةأفا:علىلهفقال،التمرعينأهلمندهقان،و36/91أسلم:قالعون

شئتوإن،لكفرضناشئتفإن،فللمسلمينأرضكقاوأفنرفعها،رأسك

.(4)هبأتيتناشىءمنمنهاالقهأخرجفمالنا،قهرمانا)3(جعلناك

يهربألاالعهدعليهيؤخذالاسيرباب

لأن؟فليخرجمنهاالخروجعلىقدرفمتى:اللهرحمهالشئافعئقال

علىقدرإذامعهميقيمأنلهبواصمعليسولعفه:قال.مكرهيمينيمينه

به.معمرعن(19284)الرزاقعدوأخرجه.(149)آدمبنليحصالخراج(1)

به.ثيمعن(2593)منصوربنسعيدوأخرجه.(188)آدمبنليحصالخراج(2)

.4/129النهايةينظر.بالفارسية،يدهتحتلماوالحافظوالوكيلكالخازنهو:القهرمان(3)

الأموالفىعيدأبووأخرجه.(189)آدمبنليحصوالخراج،(5495)عقبالمعرفةفىالمصنف(4)

بمفاه.بهالمسحودىطريقمن(206)
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السيركتاب

.(1)عنهمالتنخى

يهربألاالعهدعليهيؤخذالأسيوباب

لما:وهذا:الشيخقال

قالا:عمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبواخبرنا-أ8464

بنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

حدثنا:قالاالقطانزيادابنسهلابوأخبرنا،ببغدادالرزازداودبنمحمد

عنخاللإ،أبىبنإسماعيلحدثنا،معاويةأبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمد

إلىسرئةلمجح!الفهرسولبعث:قالاللهعبدبنجريرعن،حازبمابىبنقيس

ذلكفبلغ،القتلفيهم(2)فأسرعبال!جود،منهمناسفاعتصم،خثعم

أظهربينمقيبممسلبمكلمنبرىء"أنا:وقال،العقلبنصفلهممرفألمجيرالنبئ

ناراهما")3(.ترايا"لا:قالولم؟،الفهرسوليا:قالوا."المشركين

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8465

إدريس،بنإسحاقحدثناالمئحغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

"لا:قالكيغالنبىعن،سمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،همامحدثنا

.(4)"انمفليسجامعهمأوس!اكنهمفمنتجامعوهم،ولاالمشركينتساكنوا

.4/275الأم(1)

.")وأسرع:م،سفى(2)

.(16549)فىتقدم(3)

والطبرانى،(4569)مسندهفىالبزاروأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،2/114،142الحاكم(4)

به.إدري!بنإسحاقطريقمن(5690)
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...يغتالهمأنلهيكونفلايؤمنالأسيربابالسيركتاب

وأنفسهمأمواله!افىيغتاله!اأنلهيحونفلايؤمنالأسيرباب

.(1)هنمأمانفىفهمامنوهإذالأنهم:اللهرحمهالشافعئقال

أخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثناوقد-أ8466

داود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناالأصبهانحأ،جعفربنالفهعبد

عنالقهعبدعنيحذثوائلىأباسمعت:قالالأعمشعن،شعبةحدثنا

فىها!رخأ.(2)"ئبالفغدرةهذه:يقالالقيامةيوملواءغادلي"لكل:قالجمججوالنبى

(3)يرو
شعبه.حديثمن""الصحيح

حدثنا،جعفربنالقهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-أ8467

،السدىعن،أبانبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

ط!جمراللهرسول!أنالخزاعئالحمقبنعمروحذثنى،شذاببنرفاعةعن

كانوإنالقاتلمنبرىءفأنا،قتلهثثمنفسهعلىالزجلالزجلآمن"إذا:قال

.(4)"ارفاك،ظ36/91المقتول

حدثنا،جعفربنالقهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-أ8468

بنالملكعبدعنخاللإ،بنقزةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

.4/572لأما(1)

.(16712)فىوتقدم.(252)والطيالسى،(4353)الشعبفىالمصنف(2)

.(وعقبه،1736/21)ومسلم،(3186)البخارى(3)

الأوسطفىوالطرانى،(5982)حبانوابن،(23702)أحمدوأخرجه.(1381)الطالسى(4)

كثيرةباسانيدالطرانىرواه:285/6المجمعفىالهثمىوقالبه.السدىطريقمن(4252)

.ثقاترجالهوأحدها
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...يغتالهمأنلهيكونفلايؤمنالأسيربابالسيركتاب

143/9يعنىبالمختار.شىءأبطنكنت:قالىشدادبنرفاعةعن/عمير،

قبلجبريلقاموقددخلت:فقالى،يومذاتعليهفدخلت:قالى،(1)الكذاب

مشىأأنأنتظرما:فقلت،السيفقائمإلىفأهويت:قالى.الكرسىهذامن

الخزاعىالحمقبنعمروحذثنيهحديثاذكرتحتى.وجسدههذارأسبين

يومالغدرلواءلهرفع،قتلهثمدمهعلىالرجلالرجلآمن"إذا:قالكيمالنبئأن

.(2)هنعفكففت."القيامة

محمدبنأحمدأخبركأ،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8469

ابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،مىالدارسعيدبنعثمانحدثنا،العنزى

عنسعد،بنشرحبيلعنالهاد،ابنعن،شريحبنحيوةأخبركأ،وهب

سريةخرجت،خيبرغزوةفى!حماللهرسولىمعكنا:قالىالفهعبدبنجابر

فكلمه،ك!يهماللهرسولىإلىبهفجاءوايرعاها،غنممعهإنسانافأخذوا

وبمابكآمنتقدإنى:الرجللهفقالى،بهيكفمهأناللهشاءما!يهمالنبئ

الشاةللناسوهى،أمانةفإنها،الفهرسولىيابالغنمفكيف،بهجئت

قبضةفأخذأهلها".إلىترجعوجوهها"احصب:قال؟ذلكمنكثروأوالشاتان

شاةكلدخلتحتىتشتدفخرجت،وجوههابهفرمى،ترابأوحصباءمن

قط،سجدللهيصلولمفقتلهسهمفأصابه،الصفإلىتقدمثم،أهلهاإلى

الكوفة،علىغلب،الغيبيعلموأنه،النبوةادعى،الكذاب،الثقفىعبيدأبىبنالمختارهو(1)

قصرفىحصرهحتىالزبيربنمصعبقاتلهثم،فقلهمالحسينقلةوتتغ،الموصلعلىواستولى

.3/538النبلاءأعلامسيرينظر.(!67)سنةمعهكانومنوقلهالكوفة

،(21946،21948)أحمدوأخرجه.(1382)والطيالسى،6/482الدلائلفىالمصنف(2)

وفى=به.الملكعبدطريقمن(2688)!اجهوابن،(8739،8740)الكبرىفىوالنسائى
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...يغتالهمأنلهيكونفلايؤمنالأسيربابالسيركتاب

فرغاإذحتى،لمجرالفهرسولخباءفأدخلالخباء".أأدخلوه:جمرالفهرسولقال

لقد،صاحبكمإسلامحسن"لقد:فقالخرجثئم،عليهدخلجمفهالفهرسول

.(1)"العينالحورمنلهلزوجتينعندهوإنعليهدخلت

.(2)هيفتكفمواوقدسعد،بنشرحبيلحديثمنإلاموصولاأكتبهلم

مرسلا.أبيهعنيساربنإسحاقبنمحمدعنوروى

بإسنادأنهاإلأ،بهذهشبيهةقضةفيهالزبغابنالعاصأبىعنوروى

مرسل:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرناه-ا8470

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

:قالحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىبنالفهعبدحذثنى،إسحاق

مأمونا،رجلاوكان،الشتامإلىتاجراالزبغابنالعاصابوخرج

،!مجالقهلرسولسرثةفلقيهقافلافأقبل،لقريشبضائعمعهوكانت

أصابوابماجمفهالفهرسولعلىوقدموا،وافلتعيره(و37/91فاستاقوا

بها،فاستجار!هآ،زينبعلىدخلحتىالعاصأبووأتى،بينهمفقسمه

.ثقاتورجالهصحيحإسناده:=الزواند

شرحبيلكانبل:الذهبىوقال،وصححه2/136والحاكم،4/522،122الدلائلفىالمصنف(1)

متهما.

،4/251الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظر.المدنىالخطمىسعدأبوسعدبنضرحبيلهو(2)

فىحجرابنوقال،39/2الجرزىلابنوالمروكينوالضعفاء،338/4واتحديلوالجرح

بأخرة.اخلطصدوق:1/348التقريب
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المشركينقتالعلىالمشركونبهيستعينالأسيربابالسيركتاب

منمعهكانوماعليهمالهرد!كدي!اللهرسولمنلهتطلبأنوسألها

خرجثم،عليهفرذوا،فسألهمالسرية!كدي!اللهرسولىفدعا،الناسأموالى

قالى:فرغإذاحتى،بضائعهممنمعهكانماالناسعلىفأدىمكةقدمحتى

لا،قالوا:؟عليهأرذهلممالمعىمنكملأحدبقىهلقريشمعشريا

أسلمأنمنعنىماواللهماأ:فقالىكريما.وفياوجدناكقد،خيرااللهفجزاك

بأموالكم،لأذهبأسلمتإنماأنىتظنواأنتخوفاإلاعليكمأقدمأنقبل

.(1)ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدفإنى

أنهمعليهيأخذواولم،يؤفنوهولمأسرإذاالمسلمفىالشتافعئقالى

.(2)منهموالهرب،وإفسادهأموالهممنعليهقدرماأخذفله:منهامنون

التىالمسلمةالمرأةفىحصينبنعمرانحديثرويناقد:الشيخقال

عليها)3(.وهربتالناقةأخذت

المشركينقتالعلىالمشركونبهيستعينالاسيرباب

وأصحابالربيرقاتلقد؟يقاتلهم:قيلقد:اللهرحمهالشتافعىقالى

144/9قتالهمعن/يمتنع:قائلقالولو.مشركينعنمشركينالحبشةببلادله

ولو،يثبتالربيرخبرنعلمولامذهبا،كانالشافعئ-ذكرها-لمعان

الجبارعبدبنأحمدطريقمن67/12تاريخهفىعساكرابنواخرجه.4/85الدلائلفىالمصنف(1)

.247/4الأم(2)

.(08420)فىوسيأتى.(18292،18886-18290)فىتقدم(3)
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المشركينقتالعلىالمشركونبهيستعينالأسيربابألسيركتاب

كيه!النبئوصفى،ص!لوصالقهبرسولامنكانمسلما؟النجاشئكانثبت

.(1)عليه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8471

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

بنالحارثبنالزحمنعبدبنبكرأبىعن،الرهرئحذثنى،إسحاق

مكة.عليناضاقتلضا:قالتالهالمجوالنبىزوجر!نهاسلمةائمعن،هثابم

قريشبعثةمنكانوما،الحبشةأرضإلىهجرتهمفىالحديثفذكرت

،بلادهمنليخرجهمالنجاشىإلىربيعةأبىبنالفهوعبدالعاصبنعمرو

علىرضيهسوأصحابهطالبأبىبنجعفردخولمنكانوما،عليهمويرذهم

جعفر:لهفقال؟بهجاءمقاشىب!معكمهل:النجاشىفقال:قال،النجاشى

لحيتهأخضلحتىالنجاشئوالفهفبكى)كهيعص(منصدراعليهفقرأنعم.

الكلامهذاإن:قالثم،(2)مصاحفهمأخضلوا(ظ37/91حتىأساقفتهوبكت

الحديثذكرثئم.راشدينانطلقوا،موسىبهاجاءالتىالمشكاةمنليخرج

عبد،أنهالسلامعليهمريمابنعيسىفىيقولونأنهملهتصويرهمافى

عليهمريمابنعيسىفىتقولونما:فقال،بطارقتهوعندهعليهفدخلوا

إلىألقاهاوروحهوكلمتهورسولهالقهعبدهو:نقول:جعفرلهفقال؟السلام

بينعويدافأخذ،الأرضإلىيدهالنجاشئفدلى.البتولالعذراءمريم

.242/4الأم(1)

"مضاجمهم،.:م،سفى(2)
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بفداء...إليهميبعثأنعليهيؤخذالأسيربابالسيركتاب

ذكرثمالعويد.هذاقلتمامريمابنعيسىعدامافقال!:،إصبعيه

فىينازعهالحبشةمنرجلعليهخرجأنينشبفلم:قالت،الحديث

يظهرأنمنفرقا؟منهأشدكانقطحزناحزناعلمتنامافوالله،ملكه

فجعلنا،يعرفكانماحقنامنيعرفلاملكفيأمح!،عليهالملكذلك

أصحابفقال!سائرا،إليهفخرجللنجاسى،ونستنصرهندعوالله

حتىالوقعةفيحضريخرجرجلمن:لبعضبعضهم!ج!هللا!لوسر

لهفنفخواأنا.سنا:أحدثهممنوكانالزبيرفقال؟يمونمنعلىينظر

منخرجحتىالنيلفىعليهايسبحخرجثم،صدرهفىفجعلها،قربة

ذلكالفهفهزمالوقعةفحضر،الناسالتقىحيثإلىالأخرىالشقة

إلينايليح)1(فجعلالربيرفجاءنا،عليهالنجاشئوظهر،وقتلهالملك

فرحنامافواللهالنجاشئ.اللهأظهرفقدأبشروا،ألاويقول!:،بردائه

النجاشى)2(.بظهورفرحنابشىء

إساره!افىيعودأوبفداءإليهميبعثانعليهيؤخذالاسيرباب

لمإنإسارهمفىيعود:الأوزاعىعنروى:اللهرحمهالشافعئقال!

يحتج-فإنمابقولهقال!ومنالأوزاعىمذهبذهبومن:قال!المال!.يعطهم

نأالحديبيةأهلصالحلمجج!النبئأنروىأنهبعضهمعنروىبما-أراهفيما

أبيه،إلىفردهجندل!أبوفجاءهمسلما،الضلحبعدمنهمجاءهمنيرد

.2/251،316المعربترتبفىالمغربللناظر.ليلوحويحركهيرفعه:بردائهيليح(1)

.(2260)خزيمةابنطريقهومن،(282)السيرةفىإسحاقوابن،2/130الدلائلفىالمصنف(2)
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145/9

بفداء...إليهميبعثأنعليهيؤخذالأسيربابالسيركتاب

وفيتقد:فقاللمج!النبئجاءثئم،معهالمردودبصيربوأفقتل،فرذهبصيربووأ

فكان،وتركهعليهذلكيعبولملمجتالنبئيرذهفلم.منهمالقهونخاخ!،لهم

يضقهأنجم!القهرسولسألواحتى،لقريشمالكلعلىيقطعالشامبطريق

المغازىأهلبعضرواهقدحديثوهذا:الشافعئقال.أذاهمننالهملماإليه

.(1)إسنادهذكريحضرخ!ولا،وصفتكما

جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناهالثيخ:قال

حدثناأبى،حذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثناالقطيعئ،

المسورعنالربير-،بنعروةأخبرخ!:الرهرئقال،معمرعن،الززاقعبد

قصئحةفيهوذكر،الحديبيةصلححديثفذكر.الحكمبنومروانمخرمةابن

.(2)هنموأتثمهذامنبنحوبصيروأبىجندلأبى

فىعليهيخافلاكانلائه/إليهمجندلأباجم!النبئرذوإنما:الثيخقال

الابتداءفىإليهمبالزجوعبصيرأبىعلىأشاروكذلك،أبيهلمكانالرذ

.(3)الجزيةكتابفىعليهالقهشاءإنالشافعىكلاموسيرد،اعلموالقهلذلك

ابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناماهذامثلوفى-ا8472

أبوحدثنا:قالواالعطارصادقوأبوالقاضىبكروأبوالمقرئحامدأبى

الفهعبدأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،الأصئمهوالعباس

.248/4الأم(1)

.(01884)فىتخريجهسيأتى(2)

الجزية.كتابفىنجدهلم(3)
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بفداء...إليهميبعثأنعليهيؤخذالأسيربابالسيركتاب

بنالحسنأن،الأشجبنبكيرعن،الحارثبنعمروأخبرنى،وهبابن

إلىقريشمنبكتابأقبلأنهأخبرهرافعأباأنحدثهرافعأبىبنعلى

الإسلامقلبىفىألقىكي!اللهرسولرأيتفلما:قال،ءشيه!اللهرسول

صلمجص:اللهرسولفقالأبدا.إليهمأرجعلاواللهإنى،اللهرسوليا:فقلت

الذىقلبكفىكانفإن،ارجعولكنالبزد)2(،أحبسولابالعهد)1(،أخيسلا"إنى

فأسلمت.!مالنبىإلىأقبلتثمإليهمفرجعت:قالفمارجع".الانقلبكفى

قبطيا)3(.كانرافعأباأنوأخبرض!:بكيرقال

جعفربنأحمدأخبرض!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8473

بناللهعبدحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئ

شيبة-أبىبنمحمدبناللهعبدمنأناسمعتهوقد:اللهعبدقالمحمد-

بنحذيفةحدثنا،الطفيلأبوحدثنا،جميعبنالوليدعن،أسامةأبوحدثنا

:قال.حسيلوأبىأناخرجتأنىإلابدراأشهدأنمنعنىما:قال،اليمان

نريدما،نريدهما:فقلنامحمدا.تريدونإبمم:فقالوا،قريشكفارفأخذنا

نقاتلولاالمدينةإلىلننصرفنوميثاقهالفهعهدعلينافأخذوا.المدينةإلا

ونستعينبعهدهملهمنفى"انصرفا،:فقالالشبرفأخبرناهع!ح!النبئفأتينا،معه

.123/1للخطابىالحديثغريبأنقضه.بالعهد:أيخ!(1)

.1/115النهايةينظر.الرسولوهوبريد،جمع:البرد(2)

،(8674)الكبرىفىوالنسانى،(2758)داودوأبو،(23857)أحمدوأخرجه.3/598الحاكم(3)

وهو،منهوهبابنسمعه:3688/7الذهبىتالبه.وهبابنطريقمن(4877)حبانوابن

غريب.
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...ليقتلقدممنأوللاسيريجوزمابابالسيركتاب

بن(ظ38/91الفهعبدبكرأبىعن""الصحيحفىم!سمرواه.(1)"عليهمبالله

(2)ريصء
شيبه.ابىبنمحمد

لىإذ-فرضتركإلىانصرافهمايؤذلملائهوهذا:الفهرحمهالشيخقمال

إليهموالعودمحظور،ارتكابإلىولاعليهما-واجباخروجهمايكن

العود،فىنفسهعلىالفتنةيخافكانإذايجوزلامقاأظهرهمبينوالاقامة

أعلم.والفه

مالهفىالصفينبينوالرجلليقتلقدممنأوللاسيريجوزماباب

العباسأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8474

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوبمحمدبن

قدممسرفا)3(أن،الزهرىعن،القهعبدبنمحمدعنالمدينةأهلبعض

ولمامرأتهفطلق،عنقهليضربالحزةيومزمعةبنعبدالفهبنيزيد

ميراثولاالضداقنصفلهافقالوا:العلمأهلفسألوابها،يدخل

.(4)اهل

عن،العلمأهلبعضأخبرنا،الشافعئأخبرناوبإسناده-أ8475

واقفوهوموراأوفعل،بهاتصذقالزبيرصدقاتعاقةأن،أي!عن،هثام

.(00334)ثيبةأبىوابن،(23354)أحمد(1)

.(1787/98)مسلم(2)

.إفعلهلمامسرفاالمدينةأهلوسماه،مسلماسمه:إقلت:الأصلحاضيةفى(3)

...اللهعديدىبينقدممسروقاأن:الأممطوعةوفى.249/4الافعى(4)
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السيركتاب

.(1)الجمليومفرسهظهرعلى

ليقتلقدمإذاالأسيرصلاةباب

المسيبوابناللهرحمهالعزيزعبدبنعمرعنوروى:الشافعئقال

فهوصنعفمايقاتلفرسهظهرعلىالرجلكانإذا:قالاأنهماالقهرحمه

جائز.

حتىجائزالحبلىعطية:اللهرحمهالعزيزعبدبنعمرعنوروى

الحاملعطية:المستبوابنمحمدبنالقاسموقالالقوابل.بينتجلس

.(2)نقولكلهوبهذا:اللهرحمهالشافعىقال.جائزة

.(3)بطولهالوصاياكتابفىرؤيناهقدالزبيرحديثال!ثيخ:قال

ليقتلقدمإذاالأسيرصلاةباب

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ8476

الطيالسئ،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناالأصبهاض!،جعفرابن

بنىحليفجاريةبنأسيدبنعمرعن،الزهرىعن،سعدبنإبراهيمحدثنا

بعث:قالهريرةأبىعن-هريرةأبىأصحابمنوكان-زهرة

أبىبنثابتبنعاصمعليهموأمر،(4)انيعرهطعشرةصيخ!القهرسول

كانواإذاحتىفانطلقوا-الخطاببنعمرابنيعنىعاصمجذوهوالأقلح-

.4/942الشافعى(1)

.249/4الأم(2)

.(12807)فىتقدم(3)

"علينا".:م،سفى(4)
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146/9

ليقتلقدمإذاالأسيرصلاةبابالسيركتاب

فنفروا،لحيانبنو:لهميقالهذيلمنلحىذكرواومكةعسفانبينبالهذة

هذا:فقالوا،التمرمأكلهموجدواحتىاثارهمفاتبعوا،رامرجلبمائةلهم

يعنى،(1)بدرقإلىلجئوارض!وأصحابهعاصمبهمأحنفلضا.يثربتمر

أحد./منكميقتلألاوالميثاقالعهدولكمانزلوا:فقالوا،القومبهمفأحاط

عنابقغالقهئم،اليومكافرذفةفىأنزللافوالقهأناأقا:عاصمفقال،و39/91

،والميثاقالعهدعلىثلاثةونزل،سبعةمنهمفقتل،فقاتلوهم.ال!لامنبئك

أحدمنهمذلكرأىفلما،وكتفوهمقستهمأوتارحقوامنهماستمكنوافلقا

عدىبنبخبيبوانطلقوا،فقتلوهفعالجوهالغدر.أؤلوالفههو:قالالثلاثة

بدبى،وقعةبعدوذلكفباعوهما،مكةإلىبهمافانطلقوا،الذثنةبنوزيد

:الحارثابنةقالت،بدريومالحارثقتلوكان،خبيباالحارثبنوفاشترى

خبيب،منخيراكانقطأسسيرارأيتإنفوالفهعندنا،اسسيراخبيبفكان

إلاهووإن،ثمرةمنيومئذبمكةوماعنبمنقطفايأكلرأيتهلقدوالفه

قالت:.للقتلبهيستحذموسىمنىفاستعار:قالتخبيبا.الفهرزقهرزق

قالت:.صدرهعلىمجلسهفرأيته،غافلةوأناصربنىودرج،إتاهفأعرته

ما؟قاتلهأنىأتحسبينى:فقالبىففطن:قالت.ب!يبخعرفهافزعةففزعت

ركعتين.أصقىدعوك!:لهمقالقتلهعلىأجمعوافلفا:قالت.لافعلهكنت

:قاللزدت.جزغابىأنتحسبواانلولا:فقال،ركعتينفصفى:قالت

أحصهمالفهئم:قالثتمصبرا.قتللمنالضلاةسنمنأؤلخبي!بوكان

.4/37النههايةبه.تحصنراكأنهم،الأرضمنالمرتفعالمرضعالقردد:(1)
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ليقتلقدمإذاالأسيرصلاةبابالسيركتاب

:يقولوأنشأأحدا.منهمتبقولابددا)1(واقتلهمعددا،

مصرعىاللهفىكانحالأىعلىمسلماأ!تل(2)ثيحأئامحلىفلست

ممزعشلوأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهجنبفىوذللث

بشىء،لحمهمنليؤتواثابتبنعاصمإلىالمشوكونوبعث:قال

منفحمتهالدبرمنالظلةمثلاللهفبعث،عظمائهممنرجلأقتلوكان

.(3)ائيشلحمهمنيأخذواأنيستطيعوافلم،رسلهم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8477

ابنأخبرنا،سعدابنيعنىإبراهيمحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

.هريرةأبىعن،زهرةبنىحليفالثقفىجاريةبن(4)رمعأخبرك!،شهاب

رواه.()آخرهفىعاصمقصةودونالشعردونمختصزابمعناهفذكره

.(6)بطولهإسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارى

بنأسيدبنسفيانأبىبنعمرووهوجاريةبنأسيدابنوأخبرنى:قال

أسيد.بنعمر:وقيل،الثقفئجارية

(1

(3

(5

(6

اقتلهمأىوالنصيبالحصةوهىبدةجمعوبالكسر،متفرقينأىبالفغ!وكسرهاالباءبفتح:بدذا(

.1/105النهاية،1/110للخطابىالحديثغريب.ونصيبهحصتهواحدلكلمقسصةحصصا

حينإ.:المعروف9:الأصلحاشيةفىوتال"حينإ،:م،سفى(

.(7928)أحمدوعنه،(0272)الطيالسى(

عمر.:ويقال:وتال،22/45الكمالتهذيبفىاسمهفىالخلافوذكر"عمرو!.:م،سفى(

أصح.وعمرو

.(6711)فىتقدم(

.(3989)البخارى(
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المسلمينعورةعلىالمشركينيدلالمسلمبابالسيركتاب

أصخ-أسيدبنسفيانأبىبنعمرويعنىأصخ-الأؤل:البخارئقال!

الرهرئ)1(.عنوغيرهمويونسومعمرحمزةأبىبنشعيبقالهوكذلك

المسلمينعورةعلىالمشركينيدلالمسل!اباب

العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-ا8478

الفهعبدحدثنا،الشرقىبنالحسنبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،الفهرحمه

أبووأخبرنا)ح(عيينةبنسفيانحدثنا،الطوسئ(ظ39/91حتانبنهاشمابن

:قالواإسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبد

المرادئ،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنالحسنعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشتافعئأخبرنا

بعثنايقول!:علتاسمعتقال:رافعأبىبنالقهعبيدعنمحمد،

بهادإنخمابخروضةتأتواحتى"انطلقوا:فقالادلمقدوابجرلرواناأجمتلفهارسول!

أخرص:فقلنابظعينةنحنفإذا،خيلنابناقعادىخرجنامحماب".معهاظعينة

.الثيابلنلقينأوالكتابلتخرجن:لهافقلنا.كتابمعىما:فقالت.الكتاب

أبىبنحاطبمنفيهفإذاجمؤالفهرسول!بهفأتيناعقاصها)2(،منفأخرجته

"ما:فقال!،جم!النبىمرأببعضيخبربمكةمفنالمشركينمنأناسإلىبلتعة

أكنولىقريشبىفىملصقاامرأكنتإنى،علئتعجللا:لظحماطب؟".ياهذا

قراباتهم،بهايحمونقراباتلهمالمهاجرينمنمعكمنوكان،أنفسهامن

.6/336الكبيرالاريخيمنظر(1)

.2/001الأنوارثارق.يرسلثموضفرهبعضعلىبعضهالعرخصلاتلىالعقص:عقاصها(2)
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المسلمينعورةعلىالمشركينيدلالمسلمبابالسيركتاب

ماوالله،يداعندهمأتخذأنذلكفاتنىإذفأحببت،قرابةبمكةلىيكنولم

قلى"إظ:!صاللهرسولفقال.الإسلامبعدبالكفررضاولادينىفىشكافعلته

فقال.المنافقهذاعنقأضربدعنىاللهرسولياعمر:فقالعدق".

مااعملوا:فقالبدليأهلعلىاطلعاللهلعليدريكومابدرا،شهدقد"إنه:ع!ج!النبئ

آؤصييوعدؤعدؤىتتخذوألاءانواائذينيخأيهاميه:ونزلتلكم".غفرتفقدشئتم

147/9""الصحيحفى/ومسلمالبخارىأخرجه.(ا:الممتحنةأ(1)!باتموذةإلتهمتلقو%

.(2)سفيانعنجماعةعن

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8479

حصين،عن،هشيمأخبرنا،يحىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

السلمىعطئةبنوحتانال!لمىالرحمنعبدأبىعن،عبيدةبنسعدعن

أبووكان،عليايحبحيانوكانرعيهما،وعثمانعلىفىيتنازعانكاناأنهما

يعنى-يحدثسمعته:الرحمنعبدأبوفقال،عثمانيححثالزحمنعبد

يغزوكمأنيريدمحمداأنمكةإلىبلتعةأبىبنحاطبكتب:قالعليا-

،سارةلهايقال!امرأةإلىكتابهودفع،حذركم(و40/91فخذوابأصحابه

!طرسولهاللهفأطلع،فانطلقتذوائبهامنذؤابهفىأوإزارهافىفجعلته

.4/249والسافعى،5/16،17والدلائل،(0055)والمعرفة،(9371)الشعبفىالمصنف(1)

البهرىفىوالنسائى،(3305)والترمذى،(2650)داودوأبو،(600)أحمدواخرجه

به.سفيانطريقمن(6499)حبانوابن،(11585)

.(2494/161)ومسلم،(0730،4274،4890)البخارى(2)
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المسلمينعورةعلىالمشركينيدلالمسلمبابالسيركتاب

وكفنا،الغنوئمرثدوأبوالعؤامبنالربيرومعىفبعثنى:علىقال.ذلكعلى

كتابامعهافإنففئشوها،،وكذاكذابروفةستلقونهافإنكم"انطلقوا،:قال،رس!ظ

لىإمعكالذىالكتابهامح!:فقلنافوافقناهاظقنافاحماطب((.منمكةأهلإلى

لتخرجنه،كذبتولاكذبتما:قلت:قال.كتاثمعىما:فقالت.مكةأهل

لىإبهفانطلقنافأخذناه،الكتابأخرجتفاعلأنىعرفتفلقا.لأجردنكأو

فإن،بعدقاأمكةأهلإلىحاطبمن:فيهفإذا،فقرأهففتحه،جمتالفهرسول

لكتاباقرأفلما،قالكماأو.تأهبوا:(1)وأ.حذركمفخذوا،كميديرامحمد

حملك"فما:قال.نعم:قال."؟الكتابهذاتبع!عا،:لهفقالحاطبإلىأرسل

وإنى،أسلمتمنذكفرتماوالفهأما،القهرسوليا:قال."؟كلذعلى

إلامكةأهلإلىكتابىمنصنعتماعلىحملنىوما،ورسولهبالقهلمؤمن

ولم،ومالهأهلهعنيدفعمنبمكةهناكولهإلاأصحابكمنأحذيكنلمأنه

يدا،القومعندأتخذأنفأحببتومامحر؟أهلىعنيدفعأحدهناكمحريكن

وقبللمجيه!الفهرسولفصذقه:قال.عليهمرسولهسيظهرالفهانلأعلمؤإنى

عنقه؟فأضربدعنى،الفهرسوليا:فقالالخطاببنعمرفقام:قال.قوله

وما،بدليأهلمنإئهعمرأيا:جم!الفهرسولفقال.والمؤمنينالفهخانقدفإنه

رواهلكمدا)2(.غفرتفقد،شئتممااعملوا:فقالعليهماطلعاللهلعليدريك

(3)ءو

هشيم،عنحوشببناللهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئ

س،م:او".ىف(1)

به.حصينطريقمن(2651)داودوأبو،(827)أحمدأخرجه(2)

.(1803)البخارى(3)

-482-



الحربأهلمنالجاسوسبابالسيركتاب

.احصينعنوغيرهإدريسبنالفهعبدحديثمنوأخرجاه

لذوى"تجافوا:قالأنه!النبىعنروىوقد:اللهرحمهالشئافعئقال

ىذالرجلمنهذاكانفإذاحدا".يكنلم"ما:الحديثفىوقيل."الهيئات

نأأحببتمتهمغيروكان،بجهالةحاطبمنهذاكانكمابجهالةوقيلالهيئة

.(2)تعزيره-أعلموالفه-للإمامكانالهيئةذىغيرمنكانوإذا،لهيتجافى

الحربأهلمنالجاسوسباب

يعقوب(3بنعلى3)بنمحمدبنعلئالقاسمأبوأخبرنا-أ8480

الحسنبنإسحاقحدثنا،الشئافعئبكرأبوأخبرنا،ببغداد،ظ91/40الايادى

عن،الأكوعبنسلمةابنعن،عميسأبوحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الحربئ

فجلس:قال.سفرفىوهوالمشركينمنعينجمتالفهرسولأتى:قالأبيه

:!ال."فاقتلوه"اطبوه:بئالنبئفقال،انسلشم،أصحابهعندفتحدث

أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)سلبهوأخذتفقتلت4،إليهفسبقتهم

(5)بر

لعيم.

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8481

.(161بقع/2494)ومسلم،(3983،6259)البخارى(1)

.4/052الأم(2)

.م،8ص،س:فىلي!(3-3)

.(12893)فىتقدم(4)

.(3051)البخارى(5)
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148/9

المشركينخبرمنهيستطلعالأسيربابالسيركتاب

فىالدلألهقامأبوحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا،دينابىبنالفهعبد

بنحارثةعن،إسحادتىأبىعن،الثورئسفيانحدثنا،البصرةمسجد

وكان،بقتلهأمرقدصطالمجهالفهرسولوكان،حتانبنالفراتعن،امضرب

منحلقةعلىفمزالأنصار-منلرجل:قالأظنهوحليفا-سفيانلأبىعينا

إنى:يقول،الفهرسوليا:فقالمنهمرجلفقام.مسلمإنى:فقالالأنصار

بنالفراتمنهم،إيمانهمإلىنكلهمرجالامنهم"إن:كفالقهرسولفقال.مسلئم

:(2)
."د"

المشركينخبرمنهيستطلعالاسيرباب

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8482

إسماعيل،بنموسىحدثنا،مئالدارسعيدبنعثمانحدثنا،العنزئمحمد

بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(سلمةبنحمادحدثنا

ثابت،عن،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبوحدثنا،بكر

برواياهمفإذا،بدرإلىفانطلقأصحابهندبكيهرالفهرسولأن،أنس/عن

فجعلوالمجح!النبىأصحابفأخذه،الحخاجلبنىأسودعبافيهاقريش

هذهولكن،علئممرهأمنبشىءلىماوالله:فيقول؟سفيانأبوأين:يسألونه

فإذا.خلفبنمتةوأربيعةابناوشيبةوعتبةجهلأبوفيهم،جاءتقد!ث!يرق

:قالتركوهفإذا.أخبركمدعونىدعوخ!:فيقول،ضربوهذلكلهمقال

وفتحها.الراءبكمرالاصلفىضبط(1)

.(16913)فىتقدم(2)
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المسلمينمنوالطلانعالعيونبعثبابالسيركتاب

جهلأبوفيهم،أقبلتقدقريشهذهولكن،علممنسفيانبأبىلىماوالله

يسمعوهويصلىكل!ئحهوالنبى.أقبلواقدخلفبنمتةوأربيعةابناوشيبةوعتبة

وتدعونهصدقكمإذالتضربونهإنكمبيدهنفسى"والذى:قالنصرفافلما،لكذ

قال:أنسقال."سفيانأبالتمنعوا41/91أقبلتقدقريشهذه،كذبكمإذا

مصرعوهذا"الأرضعلىيدهووضعغدا".فلالبمصرع"هذا:جمجوالفهرسول

علىيدهووضعغدا".فلالبمصرعوهذا"الأرضعلىيدهووضحغدا".فلالب

يدموضععنمنهمأحدجاوزمابيدهنفسىوائذى:فقال.الأرض

فىفألقوا،فسحبوابأرجلهمفأخذ!ج!اللهرسولبهم(1)رمفأ،!ج!اللهرسول

.(3)دامحعناخروجهمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)ردبقليب

المسلمينمنوالطلائعالعيونبعثباب

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8483

أبوأخبرنا،الضغافإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

:قالمالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرةابنيعنىسليمانحدثنا،النضر

فجاء:قال.سفيانأبىعيرصنعتماينظرعينابسيسة!ك!يه!االلهرسولبعث

أخرجه.(4)الحديثفحدثهلمجيهو،الفهرسولوغيرغيرىأحدالبيتفىوما

."رم"وأ:م،8ص،سفى(1)

به.حمادطريقمن(13296،13297)أحمدوأخرجه.(2681)داودأبو(2)

.(1779/83)مسلم(3)

.(18248)فىتقدم(4)
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المسلمينمنوالطلائعالعيونبعثبابالسيركتاب

.(1)ىضمكماالنضرأبىحديثمن""الصحيحفىمسلم

أبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8484

أبىبنسعيدبنمحمدبنالقهعبدحدثنا،الفخمئاحمدبنسليمانالقاسم

نعيمأبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئوحذثنا:قال)ح(الفريابئحدثنا،مريم

يوم!عالفهرسولقال:قالجابرعن،المنكدرابنعن،سفيانحدثنا:قالا

بخبريأتييى"من:قالثتم.أنا:الربيرفقال."؟القومبخبريأتييىمن9:الأحزاب

أنا.:الربيرفقال."؟القومبخبريأتييىمن9:قالثئم.أنا:الربيرفقال."؟القوم

فىا!ارئرواه.(2)((ريبزلاوحوارىحوارتانبئلكلإإن:جمرالنبئفقال

الثورئ)3(.عنآخروجهمنمسلموأخرجه،نعيمأبىعن""الصحيح

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8485

حدثنا،المدينىبنعلئحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

ندب:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:قالالمنكدرابنحدثنا،سفيان

الزبير،فانتدبندبهمثئمالربير،فانتدب،الخندقيومالناس!يرالفهرسول

الزبير".وحوارىحوارئنبئالكللمجيز:النبئفقالالربير،فانتدبندبهمثتم

51رو.(4)"ىتفعوابنالزبير!وحوارئ:عروةبنهشامفيهوزاد:سفيانقال

.(18248)فىوتقدم،(1190/145)مسلم(1)

.(13216)فىتقدم(2)

.(48عقب/5142)ومسلم،(6284)الخارى(3)

به.سفيانطريقمن(8860)الكبرىفىوالنائى،(14297)أحمدأخرجه(4)
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المسلمينمنوالطلائعالعيونبعثبابالسيركتاب

عنالناقدعمروعنمسلمورواه،المدينىابنعن""الصحيحفىالبخارى

.(1)سفيان

محمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ8486

حدثنا،سلمةبنأحمدحدثناقالا:إبراهيمابنالفضلوأبويعقوبابن

إبراهيمعن،الأعمشعنجرير،أخبرنا(ظ41/91،إبراهيمبنإسحاق

أدركتلو:رجلفقال!،اليمانبنحذيفةعندكنا:قال!أبيهعن،التيمى

ذاك؟تفعلكنتأنت:حذيفةلهفقال!.(2)وأبليتمعهقاتلتلمجمالفهرسول!

،3وقرشديدةريحذاتليلةفىالأحزابليلةلمجيىالفهرسول!معرأيتنالقد

فلم.3"؟القيامةيوممعىيكونالقومبخبريأتييىرجل"ألا:جمجواللهرسول!فقال!

أجطفى.((القومبخبرفأتناقمحذيفة"يما:قالثم،مثلهالثانيةثم،أحدمنايجبه

."(4)ئلعتذعزهمولاالقومبخبر"المنى:!مال،أقومأنباسمىدعاخ!إذبدا

ظهرهيصلىسفيانأبوفإذا،أتيتهمحتىحقامفىأمشىكأنمافمضيت:قال!

قول!ذكرتثم،أرميهأنوأردتقوسىكبدفىسهمىفوضعتبالنار،

149/9كأشما!زجست:قال/.لأص!رميتهولوعلئ".تذعزهم"لا:لمجي!الفهرسول!

فرغت،حينالبردأصابنىثم،لمجيىاللهرسول!فأتيت،حقامفىأمشى

.(48/2415)ومسلم،(7261)الخارى(1)

."أبليتإأو:م،سفى(2)

.2/167المعربترتيبفىالمغربالبرد.:القر(3)

.(ر)ذع11/371التاج.بنفسكتعلمهملايريد،علئتفزعهملا:علئتذعرهملا(4)
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اللهسبيلفىالحرسفضلبابالسيركتاب

عباءةفضلمنلمجمالفهرسولفألبسنى،جم!الفهرسولفأخبرت،اوقررت

قالأصبحتأنفلضا،الضبححتىنائفاأزلفلمفيها،يصفىعليهكانت

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلثمرواه.(2)"نومانيا"قم:لمج!القهرسول

.(3)براهيمإ

اللهسبيلفىالحرسفضلباب

الحسينبنمحمدبكرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ8487

سلأمبنمعاويةحدثنا،محمدبنمروانحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

بنمحمدبنأحمدأخبركأ،لهوالففظالحافظالفهعبدأبووأحبرنا)ح(

نافعبنالزبيعتوبةأبوحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،العنزىسلمة

كبشةأبوحذثنى،سلأمبنزيدأخبركأ،سلأمبنمعاويةحدثنا،الحلبئ

يوملمجوالفهرسولمعسارواأنهميذكرالحنظلتةابنسهلسمعأنه،ال!لومحر

لمج!،الفهرسولعندالضلاةفحضرت،عشئةكانحتىري!لاافأطنبو،حنين

طلعتحتىأيديكمبينانطلقتإنى،الفهرسوليا:فقالفارسرجلفجاء

وشائهم،ونعمهمبظعنهمأبيهمبكرةعلىبهوازنأنافإذا،وكذاكذاجبل

غداللمسلمينغنيمة"تلك:فقال،جم!الفهرسولفتب!م.حنينإلىفاجتمعوا

وضبطت.(رر)ق13/074التاجينظر.سكت:وبفتحهاالبرد.مىوجدت،الراءبكسر:قررت(1)

بالكسر.الأصلفى

(7125)حبانوابن،(6839)مسندهفىعوانةأبووأخرجه.3/494،045الدلائلفىالمصنف(2)

به.جريرطريقمن

.(1788/99)مسلم(3)
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اللهسبيلفىالحرسفضلبابالسيركتاب

مرثدأبىبنأنسفقال."؟الليلةيحرسنا"من:قالثم."اللهشاءإن(و42/91

إلىفجاء،لهفرسافركب"اركب((.:فقال.اللهرسولياأنا:الغنوئ

فىتكونحتىالشعبهذا"استقبلجمحو:اللهرسوللهفقال،كيهواللهرسول

مصلاهإلىه!يعاللهرسولخرجأصبحنافلما."الليلةقبلكمننغزنولا،أعلاه

حسسنا.ما:رجلفقالفارسكم؟".حسستم"هل:قالثئم،ركعتينفركع

صلاتهقضىحتىالشعبإلىيلتفت!راللهرسولفجعل،بالصلاةفثؤب

الشجرخلالإلىننظر!جعلنا:قالفارسكم".جاءفقد"أبشروا،:فقال،وسلم

إنى:فقال،فسفمجمح!اللهرسولعلىوقفحتىجاءقدهوفإذا،الشعبفى

فلضا،!!حمهاللهرسولأمرنىحيثالشئعبهذاأعلىفىكنتحتىانطلقت

!طر:القهرسوللهفقال.أحداس)أفلمفنظرت،الشعبينعلىاطلعتأصبحت

كحو:اللهرسوللهفقال.حاجةقاضىأومصلياإلا،لا:قال.((؟الليلة"نزلت

.(1)"اهدعبتعملألاعليكفلا؟أوجئت"قد

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأ-أخبرنا8488

حدثنامسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظيعقوب

عنعائذ،بنالرحمنعبدعنيزيد،بنثورحدثناسعيد،بنيحيى

ليلةمنأفضلبليلةأنبئكم"ألا:قالكيهوابخئأن،رنحل!بنعمرابنعن،مجاهد

يحيىرفعه.(2)"أهلهإلىيرجعألالعلهخوفأرضفىحرسحارسالقدر؟

.(2252،2283،3925)فىمختصراوتقدم.الذهبىووافقهوصححه2/83،84الحاكم(1)

فىوالرويانى،(8868)الكبهرىفىالنسائىوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه2/08،81الحاكم(2)

به.سعيدبنيحيىطريقمن(1409)مسنده
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السيركتاب

.(1)وكيعووقفه،القطان

اللهسبيلفىالحرسفضلباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8489

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

(2)،وو
علىأبىعن،سميربنمحمدعن،شريحبنالزحمنعبداخبرش!

بنافأوفىغزوةفىص!لىغلتالفهرسولمعخرجنا:قالريحانةأبىعن،الجنبى

يدخلثتم،الحفيريحفرأحدناكانإذاحتىشديابردفأصابنا،شرفعلى

"ألا:قالالناسمنذلك!كالفهرسولرأىفلضا،بحجفتهعليهويغطىفيه

الأنصارمنرجلفقامفضلا؟".بهيصيببدعاءلهاللهأدعوالليلةيحرسنارجل

بدعاءلىفدعا.أنا:فقلت:ريحانةأبوقال.لهفدعا.الفهرسولياانا:فقال

عينيعلىافار"حزمت:لمجصال!ر!ولقال!،للأنصارئبهدعامادونهو

ونسيت:قال."اللهسبيلفىسهرتعينيعلىالنارحزمتالفه،خشيةمندمعت

:قالأنهبعدوسمعته:شريحبنالزحمنعبدوهوشريحابوقال.الثالثة

فىفقئتعينيأو:.اللهمحارم(ظ42/91عنت!فغعيننعلىالنار"حزمت

.(3)"هفلاسبيل

أخبرناالعلوئ،الحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ8490

.2/81الحاكمأخرجه(1)

:البخارىقال،بالثن:غيرهوقالبالسين:!وابنقال:صفى"حاشية:الأصلحاشيةفىقال(2)

.(113/1)الكبيرالتاريخيمنظرأصح.وهو

من(4524)مىالداروأخرجهشير.بنمحمد:وعنده،الذهبىووافقهوصححه2/83الحاكم(3)

به.سيربنمحمدطريق
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الحرسصلاةبابالسيركتاب

حقادبناللهعبدحدثنا،المروزئسهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبو

جميلبنالرحمنعبدبنسعيدحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،الآملئ

بنقيسعنالعزيز،عبدبنعمرعنمحمد،بنصالححدثنا،الجمحئ

.(1)"الحرسحارسالفه"رحم:قالصبناللهرسولأنأخبرهائهالحارث

9/150بنعقبةعن،عمر/عن،صالحعنالدراوردئعنوروى-أ8491

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناهلمججر.النبىعنعامبر،

حدثنابحر،بنعلئحدثناالأهوازئ،عثمانبنسعيدحدثناعبيد،

.(2)فذكره.الذراوردى

الحرسصلاةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8492

بنمحمدحدثنا،بكيربنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

:قالالفهعبدبنجابرعن،جاببرابنعن،يساربنصدقةحذثنى،إسحاق

الحديث.فذكر.نخلمنالزقاعذاتغزوةفىجميهراللهرسولمعخرجنا

!انتدب."؟هذهليلئتايكلؤنارجل"من:فقالمنزلالمجتنالفهرسولفنزل:قال

:قال.الفهرسوليانحن:فقالاالأنصارمنورجلالمهاجرينمنرجل

به.مريمأبىابنطريقمن49/371تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

بنعالحفيه،ضعيفإسناده:الزواثدوفى-(2769)ماجهوابن،(م-2445)الدارمىأخرجه(2)

بنالحزيزعدطريقمن(1750)مسندهفىيعلىوأبو-ضعيفالليهثىواقدأبوزائدةبنمحمد

به.الدراوردىمحمد

-49-ا



بغيرهافورىغزوةأرادمنبابالسيركتاب

:!ور*اجرىىرا!ألاقالا!مبفمإلىا!رخأنفلقا."الشعببفم"فكونما

أؤله.اكفنىبل:قالاخره؟أوأؤله؟أكفيكهأنإليكأحبالفيلأى

.(1)الحديثفذكر.يصفىالأنصارئوقام،فنامالمهاجرئفاضطجع

بغيرهافورىغزوةأرادمنباب

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ8493

أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(شريكبنعبيدحدثنا،الصفار

حدثنابكير،بنيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،إسحاقابنبكر

بنكعببنالقهعبدبنالزحمنعبدعن،شهابابنعن،عقيلعن،الليث

تخقفحينيحذثمالكبنكعبسمدت:قالكعببنالفهعبدأن،مالك

يريدصهلىعسماللهرسوليكنولم:قال.الحديثفذكر.لمج!القهرسولعن

بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواهبغيرها)2(.وزىإلأيغزوهاغزوة

القيث)3(.عنآخروجهمنمسلموأخرجهبكير،

السيارى،العباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8494

الله،عبدحدثنا،شقيقبنالحسنبنعلئحدثنا،هلالبنإبراهيمحدثنا

:قالمالكبنكعببنالزحمنعبدأخبرك!،الرهرئعنيون!،أخبرنا

إلايغزوهاغزوةيريدماقللمج!النبئكان:يقولمالكبنكعبسمعت

.(671)فىتقدم(1)

.(13407،17928)فىتقدم(2)

.(53)عقب(2769)ومسلم،(2947،4418)البخارى(3)
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بغيرهافورىغزوةارادمنبابالسيركتاب

حرفىمجيهحلااللهرسولفغزاهاتبوكغزوة(و43/91كانتحتى،بغيرهاوزى

للمسلمينفجلى،كثيراعدواواستقبل،ومفازابعيداسفراواستقبل،شديد

البخارىرواه.(1)ديريالذىبوجههوأخبرهم،عدوهمأهبةليتأفبواأمرهم

مسلموأخرجه،المباركبناللهعبدعنمحمدبنأحمدعن""الصحيحفى

.(2)عقيلإسنادنحويونسعناخروجهمن

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا8495

الزهرى،عن،معمرعن،ثورابنحدثناعبيد،بنمحمدحدثناداود،أبو

غزوةأرادإذاكان!النبىأن،أبيهعن،مالكبنكعببنالرحمنعبدعن

.(3)"خدعة"الحرب:يقولوكان،بغيرهاورى

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا8496

المكىالربيعبنويحيىبشربنالرحمنعبدحدثناالبزاز،بلالبنيحيى

نأ،اللهعبدبنجابرعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا:قالا

بنصدقةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)"خدعة"الحرب:قال!كالنبئ

عيينه.ابنعنكلهمورهير،حجربنعلىعنمسلمورواه،الفضل

أحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا9784

الاهد.موضعدونبهالماركبناللهعبدطريقمن(3422)النسائىأخرجه(1)

.(53/2769)ومسلم،(2948)البخارى(2)

مطولا.بهمعمرطريقمن(3370)حبانابنواخرجه.(2637)داودابو(3)

.(13406)فىتقدم(4)

.(17/1739)ومسلم،(3030)البخارى(5)
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بغيرهافورىغزوةأرادمنبابالسيركتاب

ماهذا:قالمنتهبنهقامعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،يوسفابن

فىالبخارىرواه.(1)خدعةالحربسمىانهجمزالنبىعنهريرةأبوحدثنا

حديثمنوأخرجاهالززاق)2(،عبدعنمحمدبنالفهعبدعن""الصحيح

.(3)رمعمعنالمباركابن

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8498

حدثناالضغاخ!،إسحافبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

ثابتاسمعت:قال،معمراخبرنا،الززاقعبدحدثنا،غيلانبن/محمود9/151

قالخيبر!مالقهرسولافتتحلقا:قالمالكبنأنسعنيحذثالبناخ!

وإنىأهلا،بهاصروإنمالابمكةصرإن،الفهرسوليا:علاطبنالحخاج

نأطرعس!القهرسوللهفأذنشيئا؟منكنلتأناإنحلفىفأنا،آتيهمأنأريد

كانماصراجمعى:فقال،قدمحينامرأتهفأتى:قال،ظ43/91.شاءمايقول

استبيحواقدفإنهم؟وأصحابهمحمدغناثممنأشترىأنأريدفإنى؟عندك

وأظهر،المسلمونفانقمع،بمكةذلكوفشا:قال.اموالهموأصيبت

،(4)رقعفالمطلبعبدبنالعباسالخبروبلغوسرورا،فرحاالمشركون

مقسمعنالجزرئعثمانفأخبرخ!:معمرقال.يقومأنيستطيعلاوجعل

به.الرزاقعبدطريقمن(6532)عوانةوأبو،(1581)أحمدأخرجه(1)

.(3027)البخارى(2)

.(18/1740)وملم،(3028)البخارى(3)

.273/3النهايةينظريأخر.أويتقدمأني!تطعولمفدثىالزوعفجاه:عقر(4)
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بغيرهافورىغزوةأرادمنبابالسيركتاب

وهوصدرهعلىفوضعهواستلقى،قثملهيقاللهابناالعباسفأخذ:قال

(1رغئممن)أبرغمالنعئمذىنبىالأشئمالأنفذىشبيةقثئمحبى

بنالعباسأرسلثثم:حديثهفىأنسقال:ثابتقالمعمر:قال

وماذا،بهجئتماذا،ويلك:علاطبنالحجاجإلىلهغلاماالمطلبعبد

علاطبنالحجاجفقال:قال.بهجئتمماخيراللهوعدفما!؟تقول

بيوتهبعضفىلىفليخللهوقل،ال!لامالفضلأبىعلىاقرأ:لغلامه

ر!بأ:قالالدارباببلغفلقا،غلامهفجاء.يسرهماعلىالخبرفإن،لاتيه

قالبماوأخبره،عينيهبينقبلحتىفرحاالعباسفوثب:قال.الفضلأبايا

خيبرافتتحقدص!لىجصالفهرسولأنفأخبرهالحجاججاءهثئم،فأعتقهالحجاج

صوللمجهاللهرسولواصطفى،أموال!فىاللهسهاموجرت،أموالهموغنم

تلحقأوزوجتهوتكونيعتقهاأنوخئرها،لنفسهواتخذهاحيىبنتصفية

ههنالىكانلمالجئتولكنى،زوجتهوتكونيعتقهاأنفاختارت،بأهلها

ماأقولأنلىفأذن،لمج!الفهرسولفاستأذنت،بهفأذهبأجمعهأنأردت

كانماامرأتهفجمعت:قال.لكبدامااذكرثمثلاثا،عنىفأخف،شئت

ذلكبعدكانفلقا،بهانشمر)2(ثئم،إليهفدفعتهمتاعأوحلىمنعندها

قدائهفأخيرته؟زوجكفعلما:فقالالحخاجامرأةالعباسأتىبثلاث

رغم".منأنف"برغم:8صوفىزعم!،من!يزعم:م،سنى(أ-1)

"اشمر!.:م،سفى(2)
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الخميسيومالخروجبابالسيركتاب

عليناشقلقد،الفضلأباياالفه(1)يحزنكلا:وقالت،وكذاكذايومذهب

أحببنا،ماإلااللهبحمديكنلم،الفهيحزننىفلا،أجل:قال.بلغكائذى

واصطفىالفه،سهامفيهاوجرتجملىء،رسولهعلىخيبرالفهفتح

به.فالحقىحاجةزوجكفىلككانفإن،لنفسهصفئةلمجرالقهرسول

:قال.أخبركماعلىمروالأ،صادقفإنى:قال.صادقاوالفهأظنك:قالت

ياخيرإلايصيبكلا:بهممزإذايقولونوهمقريشمجلسأتىحتىذهبثئم

علاطبنالحخاجأخبرنحطقد،الفهبحمدخيرإلايصبنىلم:قال.الفضلأبا

صفئةواصطفى،الفهسهامفيهاوجرت،كحررسولهعلىالقهفتحهاخيبرأن

منلهكانومامالهليأخذجاءوإنما،ثلاثاعليهأخفىأنسألنىوقد،لنفسه

علىالمسلمينفىكانتالتىالكابةالفهفرذ:قال.يذهبثتمههنا،شىء

العباسأتواحتىمكتئبابيتهدخلكانمنالمسلمونوخرج:قال.المشركين

.(2)وحزنغيظمنفيهمكانماالقهورذ،المسلمونوسز،فأخبرهم

الخميسيومالخروجباب

الستارئ،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8499

بناللهعبدحدثنا،شقيقبنالحسنبنعلئحدثنا،هلالبنإبراهيمحدثنا

."يخزيك:صحا!ثيةإفى:الأصلحا!ثيةفى(1)

الكبرىفىوالنسالى،(6916)والبزار،(12409)أحمدطريقهومن،(9771)الرزاقعبد(2)

:6/155المجمعفىالهيثمىوقال.(3196)والطرانى،(3479)يعلىوأبو،مختصرا(8646)

الصحيح.رجالورجاله،والطرانىوالبزاريعلىوأبوأحمدرواه
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السفرفىالابتكاربابالسيركتاب

بنكعببنالرحمنعبدأخبرخ!،الزهرىعن،يونسأخبرنا،المبارك

سفرفىيخرججمحماللهرسولكانقلما:يقولكانمالكبنكعبأنمالك

بنأحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)الخميسيومإلاخرجإذا

.(2)المباركابنعنمحمد

السفرفىالابت!ارباب

أخبرنا،القطانبكرأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوحدثنا-أ0085

بنمحمدبكرأبووأخبرنا)ح(بكيرأبىبنيحيىحدثنا،الحارثبنإبراهيم

حدثنا،حبيبطبنيونسحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسن

بنعمارةسمعت:قالعطاءبنيعلىأخبرض!،شعبةحدثنا:قالاداودأبو

فىلأمتىبمارك"الفهم:!الكبهكلهاللهرسولأنمدىالغاصخرعنيحدثحديد

9/152وكان،النهارأولمنبعخهالصريةبعثإذاكم!اللهرسولو!ان:قال/بكورها".

لاكانحتىمالهفكثر،النهارأولمنغلمانهيرسلوكان،تاجرارجلاصخر

ص(3)و
داود.ابىحديثلفظ.يضعهاينيدرى

.(10403)فىتقدم(1)

.(2949)البخارى(2)

فىالشائىو،(19430)أحمدوأخرجه.(1342)والطيالسى،6/222الدلانلفىالمصنف(3)

والترمذى،(2606)داودوابوبه.شعبةطريقمن(4755)حبانوابن،(8833)الكبرى

حسن.حديث:الترمذىوقال.بهعطاءبنيعلىطريقمن(2236)ماجهوابن،(1212)
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العسكرانضماممنبهيؤمرمابابالسيركتاب

العسحرانضماممنبهيؤمرماباب

بنصالحبنمحمدحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8501

عثمانبنعمروحدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثناهاض!،

سمعاله،زبربنالعلاءبنالفهعبدعن،مسلمبنالوليدحدثنا،الحمصئ

ثعلبةأبوحدثنا:يقولالفه-عبدأبا:قالأوالفه-عبيدأبامشكمبنمسلم

الشعابفىتفرقوامنزلالمج!القهرسول!نزلإذاالناسكان:قال!الخشنئ

والأوديةالشعابهذهفىتفزقكم"إن:جمرالفهرسولفقال،ظ91/44،والأودية

بعضإلىبعضهمانضئمإلامنزلاذلكبعدينزلوافلم."الشيطانمنذلكمإنما

لعضهم)1(.ثوبعليهمبسطلو:يقالحئى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ2085

بنأسيدعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،منصوربنسعيدحدثناداود،أبو

معاذبنسهلعن،الفخمىمجاهدبنفروةعن،الخثعمىالزحمنعبد

الناسفضئق،وكذاكذاغزوةجمسرالفهنبىمعغزوت:قال!أبيهعن،الجهنى

منأن،الناسفىينادىمنادئاجمثرالقهنبئفبعث،الطريقوقطعوا،المنازل!

.(2)هلجهادفلاطريقاقطعأومنزلاضئق

عمروعن(8856)الكبرىفىوالنانى،(2628)داودأبروأخرجه.وصححه،2/151الحاكم(1)

به.مسلمبنالوليدطريقمن(2690)حبانوابن،(17736)وأحمدبه.عثمانابن

بنإصماعيلطريقمن(15648)أحمدوأخرجه.(2468)فصوربنوسعيد،(2629)داودأبر(2)

.(2289)داودأبىصحيحفىالألانىوحسنه.بهعياش
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العدو...لقاءتمنىكراهيةبابالسيركتاب

السوسى،يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبوأخبرناه-أ5385

حدثنا،المغيرةأبوحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا

عن،أبيهعن،جهينةمنرجلعن،الرحمنعبدبنأسيدحذثنى،الأوزاعئ

.(1)بنحوهصينالنبى

عنمجاهد،ابنعن،أسيدعن،الأوزاعىعنبقئةورواه-أ4585

علىأبوأخبرناه،بمعناه.جم!الفهنبىمعغزونا:قالأبيهعن،معاذبنسهل

بنعمروحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئ

.(2)فذكره.الأوزاعىعن،بقئةحدثنا،عثمان

الفقاءعندويقوليفعلوماالعدو،لقاءتمنىكراهيةباب

حدثناالوليد،أبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8555

حدثنا،عامرأبوحدثناالحلواض!،علىبنالحسنحدثنا،جبلةبنإبراهيم

نأ،هريرةأبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،الزحمنعبدبنالمغيرة

البخارئأخرجهفاصبروا")3(.لقيتموهموإذاالعدو،لقاءتمنوا"لا:قال!كالنبئ

الحلواض!)4(.عنمسلمورواه.عامرأبووقال:فقال""الصحيحفى

به.المغيرةأبىطريقمن(0720)الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجه(1)

بدلا.ترة:وفيه،عثمانبنعمروطريقمن(435)02/941الطبرانىوأخرجه.(0632)داودأبو(2)

.ةنرو:من

به.عمرو(بنالملك)عبدعامرأبىطريقمن(8634)والنسائى،(07741)أحمدأخرجه(3)

.(19/1741)ومسلم،(3026)البخارى(4)
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العدو...لقاءتمنىكراهيةبابالسيركتاب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8506

بن!-حدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،عقبةبنموسىعن،إسحاقأبىعن،عمروبنمعاويةأخبرنا،إسحاق

إليهكتب:قالله-كاتباوكانالفه-عبيدبنعمرمولىالنضرأبىسالم

نإ:فيهفإذافقرأته،الحرورثةإلىخرجحينأوفىأبىبنعبدالفه

الشمس،مالتحتىانتظرالعدؤفيهالقىالتىأئامهبعضفىجمحوالفهرسول

العافية،اللهوسلوا)1(العدو،لقاءتتمئوالاالنالر،أتها"يا:فقالالناسفىقامثئم

:قالثمالشيوف".ظلالتحتالجئةأنواعلموا،و91/45فاصبروا،لقيتموهمفإذا

."عليهموانصزنااهزمهم،الأحزابوهازم،الشحابومجرى،الكتابمنزل"اللهم

رتنا"أنت:فقالذلكمثلفىدعاكحرالنبئأنوبلغنا:النضرأبووقال:قال

وانصزنافاهزمهم،بيدكونواصيهمونواعينا،عبيدكوهمعبيدكونحنورئهم،

بنمعاويةعنمحمدبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.2"

أبىبلاغدونعقبةبنموسىعنجريجابنحديثمنمسلموأخرجه،عمرو

النضر)3(.

بها،الهمذانىسلمةبنعلىبنالحسينطاهرأبوأخبرنا-ا8557

بنإبراهيمحدثنا،المتوثئماسىبنإبراهيمبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا

)واسالراأ.:م،سفى(1)

به.إسحاشاأبىطريقمن(2631)داودأبووأخرجه.(3672)الصغرىفىالمصنف(2)

.(1742/20)ومسلم،(2965،2966)الخارى(3)
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العدو...لقاءتمنىكراهيةبابالسيركتاب

،ةبرفىأبىعن،قتادةعن،عمرانأخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،اللهعبد

أجعلكإنى"اللهم:قالقومماخافإذاكانجم!الفهرسولأن،موسىأبىعن

(1)بربرو.
."شرورهممنبكوأعود،نحورهم!ى

133/9عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا/-ا8508

بنسعيدأخبرنا،عيسىبنمحمديعنىقماشأبىابنحدثناالضفار،

بنسليمانحدثنا،محمدوحدثنا:قال)ح(المغيرةبنسليمانعن،سليمان

عنالبناكأ،ثابتعنكلاهما،سلمةبنحمادعن،عائشةوابنحرب

شفتيهيحرئر!يه!يهيهالفهرسولكان:قالصهيبعن،ليلىأبىبنالزحمنعبد

نفهمه.لابشىءشفتيكتحركإنك،الفهرسوليا:فقلنا،2نفهمهلابشىء

يقوممن:أولهؤلاء؟يفىمن:فقالقومهكنرةأعجبهالأنبياءمننبيا"إن:فقال!

بيضتهم،فيستبيحعدواعليهمنسلطأنبينأصحابكخيز:له"فقيل:لقا.لهؤلاء؟"

أيامثلاثةفىمنهم"فمات:ل!ا."الموتفاختاروا،فخثرهم.الموتأو،الجوعأو

،احاولوبك،أقاتلبكاللهثم:أقول"وأنا:م!عللهارسولفقال:قالألفا".سبعون

.(3)"بكإلاقؤةولاحولولا،أصاولوبك

.(10419)فىتقدم(1)

"يفهم".:م،سفى(2)

من(18937،23927)أحمدوأخرجهالدعاء.علىمقتصرا(142)والقدرالقضاءفىالمصنف(3)

مختصرا.بهحرببنسليمانطريقمن(4758)حبانوابن.بنحوهبهالمغيرةبنسليمانطريق

منالدعاءذكردونمطولا(3330)والترمذى.بهحمادطريقمن(8633)الكبرىفىوالنساثى

جيد.إسناده:7/0370الذهبىقال.غريبحسنحديث:وقال.بنحوهبهثابتطريق
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اللقاءيستحبوقتأىبابالسيركتاب

كتابوفىالحبئكتابفىمضىقدهذافىالدعاءمنوردماوسائر

.اتلدعوا

اللقاءيستحبوقتأىباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبواخبرنا-ا9085

الجوض!،عمرانأبوحدثناحقاد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

ابنيعنىالنعمانأنيسار،بنمعقلعنالمزك!،الفهعبدبنعلقمةعن

أخرالنهارأولمنيقاتللمإذاجم!الفهرسول(ظ45/91شهدت:قالمقرن

النصر)1(.وينزلالرياحوتهبالشئمستزولحتىالقتال

اللقاءعندالصمتباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا0851

أبىبنهشامعن،مةأساأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

كان:قالعبادبنقيسعن،الحسنعن،قتادةعن،الذستوائىالفهعبد

وفى،القتالعند؟ثلاثعندالضوترفعيكرهونجمتالفهرسولأصحاب

الذكر)2(.وفى،الجنائز

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبواخبرنا-ا1851

،(8637)الكبهرىفىوالنائى،(1361)مذىوالتر،(42374)أحمدوأخرجه.(5652)داودأبو(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.حمادطريقمن(4757)حبانوابن

.(7262)فىتقدم(2)
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الحربعندالتكبيربابالسيركتاب

الحسن،عن،قتادةحدثنا،هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،داودأبو

.(1)القتالعندالصوتيكرهون!ج!النبىأصحابكان:قالعبادبنقيسعن

عن،الرحمنعبدحدثنا،عمربناللهعبيدحدثنا،داودأبووحدثنا:قال

!صالنبىعن،أبيهعن،بردةأبىعن،قتادةعن،مطرحدثنى:قالهمام

.(2)كلذبمثل

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ2851

أخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

الزحمنعبدأبىعن،أنعمبنزيادبنالرحمنعبدأخبرخ!،وهبابن

تمنوا"لا:!يهي!الفهرسولقال:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الحبلى

أجلبوافإن،اللهذكروأكثروا،او!بثافلقيتموهمفإن،العافيةوسلواالعدؤ،لقاء

.(3)"بالصمتفعليكموصيحوا

الحربعندالتحبيرباب

سهلبنأحمدنصرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8513

إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،الحافظمحمدبنصالحأخبرنا،ببخارىالفقيه

سيرين،بنمحمدعن،أيوبعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الهذعلىمعمرأبو

وصححه.بهإبراهيمبنمسلمطريقمن2/116الحاكموأخرجه.(2656)داودأبو(1)

.موقوفصحيح:(2314)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.(2656)داودأبو(2)

الذهبىوقال.بهزيادبنالرحمنعبدطريقمن(2484)والدارمى،(330)حميهدبنعبدأخرجه(3)

ضعيف.الرحمنعبد:7/0370
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154/9

الحربعندالرجزفىالرخصةبابالسيركتاب

خرجواوقدبكرةخيبر!ح!جمالفهرسولصتح:قالمالكبنأنسعن

الحصن،إلىيسعونجاءوا!ج!الفهرسولإلىنظروافلقا،بالمساحى

.(1)"ربكأ"الله:قالشئم،يديهجمحوالفهرسولفرفع.والخميسمحما:وقالوا

51رو.(2)"المنذرينصباحفساءقوبمبساحةنزلناإذاإناخيبر،"خربت:اتمزثلاث

.(3)سفيانعنوغيرهمحمدبنالقهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

الحربعندالرجزفى(و46/91الزخصة/باب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ4851

العقدئ،مرعاأبوأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

معغزونا:قالأبيهعن،سلمةبنإياسعن،اليمامئعفاربنعكرمةحدثنا

سرحعلىأغارواحين:وفيه،بطولهالحديثفذكر.لمج!الفهرسول

ثلاثةفناديتالمدينةفاستقبلتثنئةعلىقصتثئم:قال.جم!الفهرسول!

وأرتجز:بالنبلأرميهمالقوماثارفىخرجتثتم.صباحاهيا:أصوات

الرضعيومواليومالأكوعابنأنا

يقول!:عامرعفىفجعل،خيبرإلىخرجنا:قال!وفيه

صليناوماتصدقناومااهتدينامااللهلولا(4)تالله

أكبر،.أالله:م،سفىبحده(1)

به.سفيانطريقمن(4351)والنسانى،(12086)أحمدأخرجه(2)

.(2991،3647،4198)البخارى(3)

يالله،.9:مفى(4)
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الحربعندالرجزفىالرخصةبابالسيركتاب

لاقيناإنالأقدامفثبهتاستغنينامافضلكعنونحن

عليناسكينةوأنزلن

وفيه:ربك".لك"غفر:!ال.عامر:!الوا."؟اذه"من:جميهمالنبئفقال

:يقولوهوبسيفهيخطر)1(مرححبخرجخيبرقدمنافلما

مجرببطل(2)السلاحشاكمرحبأئىخيبرعلمتقد

تلهبأقبلتالحروبإذا

:فقالعمىلهفبرز

مغامربطلالسلاحشاكعامرأنىخيبرعلمتقد

ورجزهعلىوخروج،نفسهعلىعامرسيفرجوعفىالحديثذكرثم

.(3)ىضموقد،إتاهوقتله

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا8515

موسى،بنالقهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بنالفهعبد

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا

وأبوكثيربنمحمدحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا،الفقيهسلمان

عازببنالبراءسمعت:قالإسحاقأبىعن،سفيانحدثنا:قالاحذيفة

فأشهدأناأما:قال؟حنينيومأوليتمعمارةأبايا:فقالرجلوجاءهيقول

.1/234الأنوارمشارق.يهزه:بسيفهيخطر(1)

.2/252الأنوارمشارق.التامالسلاح:الشينبكسروالشكة،للسلاحجامع:السلاحشاك(2)

.(01839)فىإياهعلىوقتلومرحبعامرقصةوتقدمتخيبر.قصةذكردون(18193)فىتقدم(3)

.أخرىقصةبذكر(19787)فىوسيأتى
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الحربعندالرجزفىالرخصةبابالسيركتاب

،هوازنفرشقتهمالقومسرعانعجلولكنيوذ،لمأنهجميمالفهرسولعلى

لاالنبى"أظ:يقولوهوالبيضاءبغلتهبرأسآخذالحارثابنسفيانوأبو

بنمحمد(2)نع"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)"المطلبعبدابنأناكذب،

.(4)سفيانعنالقطانيحىحديثمنوأخرجاه.(3)ريثك

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8516

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

:يقولوهو:قالمؤتةغزوةفىوقتالهطالبأبىبنجعفرقضةفى،ظ46/91

شرابهاباردةطيبةواقترابهاالجنةحبذايا

ضرابها)(لاقيتهاإنعلىعذابهادناقدروموالروم

الفهعبدأنحزمبنبكرأبىبنالفهعبدحذثنى:قالإسحاقابنوعن

يومئذ:الزايةأخذحينقالرواحةابن

لتكرهنهأوطائعةلتنزلنهنفس!ياأقصمت

الجنهتكرهينأراكلىماالرنه)6(وشدواالناسأجلبإن

(7)هنشفىنطفةإلاأنتهلمطمئنهكنتقدماطالقد

(2

(3

(5

(6

(7

.(13423)فىوتقدمبه.موسىبناللهعبيدعن(1/24)الطبقاتفىصعدابنأخرجه(

."حديثأمن:م،8ص،سفى(

.(4316)البخارى(

.(80)عقب(1776)ومسلم،(2874)البخارى(

موصرلأ.363/4الدلانلفىالمصف(

.1/292الأنوارمارقينظرترجغ.فيهالذىأنهولثهالبهكاء،عدالصوتهى:الرنة(

.2/254الأنوارثارق.الباليةالقربة:الثة(
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السيركتاب

أيضا:وقالى:إسحاقابنقالى

القتلعندالصفباب

صليتقدالموتحمائمهذاتموتىتقتلىإلانفس/يا

فديتفعلفماتفعلىإنأعطيتفقدتمنيتوما

شقيتفقدتأخرتوإن

.(1)لتقحتىفقاتل،فتقدمسيفهأخذثم:قالر!نحكيما،وزيداجعفزايريد

ابنعمروأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا8517

حدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،السماك

قال:قالى-خزاعةمنرجلا-هنيدةسمعت:قالىإسحاقأبىعن،شعبة

:قال.أنا:رجلفقالى:قال."؟بحقهالسيفهذايأخذ"من:!ي!اللهرسول

يقولى:جعلالعدولقىفلما،فأخذه

النخيلأسفلعندونحنخليلىبايعنىامرؤإنى

والرسولاللهبسيفأضربالكيول)2(فىالدهرأقومألا

.(3)لتقحتىفقاتل:فيهغيرهزاد

القمالعندالصفباب

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا8518

الرحيم،عبدابنيحيىأبوأخبرنا،موسىبنإبراهيمأخبرك!،الإسماعيلئ

.363/4،364الدلائلفىالمصنف(1)

.4/192النهايةينظر.الصفوتمؤخر:الكيول(2)

به.شعبةطربقمن(6612)الصحابةمعرفةفىنعيهمأبوأخرجه(3)
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اللقاءعندالسيوفسلبابالسيركتاب

أبىلنحمرعن،الغسيلابنالزحمنعبدحدثنا،الربيرىأحمدأبوحدثنا

الله،عبدبنهارونوحذثنا:إبراهيمقال)ح(أسيدأبىبنوالمنذرأسيد

أبيهعن،أسيدأبىبنحمنئعن،الغسيلابنحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا

"إذالنا:وصفوالقريشصفناحينبدريوملمجيهوالفهرسولقال:قال

فىأحمدأبووقال،الفضلحديثلفظهذابالئبل".فارموهمأكثبوكم)1(

ق!النبلكم".واستئقوا،بالنبلفارموهم-أثحروكمسئكثبوكم)2(-"إذا:حديثه

أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواهأكنبوكم")3(."إذا:الضحيح:بكرأبو

.(4)دمحأأبىعنالرحيمعبدبنمحمديحيىأبىوعندكينبنالفضلنعيم

اللقاءعندالشيو!سلباب

ابنبكرأبووأ47/91أخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا8519

نجيحبنإسحاقحدثنا،عيسىبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا،داسة

عن،أبيهعن،ال!اعدىأسيدأبىبنحمزةبنمالكعن،بالملطىوليس

تسلواولا،بالنبلظرموهمأكتبركم))إذا:بدريومكح!الفهرسولقال:قالجذه

.(يفشوكم")حتىالئميوف

.1/336الانوارمثارق.القربوالكثب،مكموقربواأمكنوكمأى:أكثبوكم(1)

"أكتبركم!.:م،سفى(2)

به.الزبيرىأحمدأبىطريقمن(26063)داودأبوأخرجه(3)

.(0290،3985)البخارى(4)

.(569)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2664)داودأبو(5)
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السيركتاب
الباسشدةعندالترجلباب

اللطششدةعندالترجلباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8520

أبىعن،خيثمةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

:فقال؟حنينيومفررتمأكنتم،عمارةأبايا:للبراءرجلقال!:قال!إسحاق

حسرا،وأخفاؤهمأصحابهشتانخرجولكنه،كح!اللهرسول!وثىماوالقهلا

لهميسقطيكادلارماةقومافلقوا-سلاحكثير:أو-سلاحعليهمليس

فأقبلوا،يخطئونيكادونلارشقافرشقوهمنصر-وبنىهوازنجمعسهم-

سفيانوأبو،البيضاءبغلتهعلى!سماللهورسول!،!جاللهرسول!إلىهناك

لاالنبى"أنا:وقال!،واستنصرفنزل!،بهيقودالمطلبعبدبنالحارثابن

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)صفهمثتم."المطلبعبدابنأناكذب،

(2)

يحيى.بنيحيىعنمسلمورواهرهير،عنخالدبنعمرو

الحربفىالخيلاء/باب

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ8521

أبىبنيحيىحدثنا،أبانحدثنا،(3)إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

عتيك،بنجابرعن،عتيكبنجابرابنعن،إبراهيمبنمحمدعن،كثير

به.خيثمةأبىطريىمن(6764)مسندهفىعوانةوأبو،(2839)منصوربنسعيدأخرجه(1)

.(1776/78)ومسلم،(0932)البخارى(2)

قال".كماوهورجل.سقط:صحاشية"وفى:الأصلحاشيةفى(3)
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الجورأنمةمعالغزوبابالسيركتاب

فأما،اللهييغضماومنها،اللهيحئهاماالغيرةمن"إن:جمتالقهرسولقال:قال

وأما،ة!درغيرفىفالغيرة-التىالغيرةوأقا،الزد!ةفىفالغيرةالفهيدبئالتىالغيرة

الف!دقة،عندواختياله،القتالعندبنفسهالزجلفاختيالاللهيحتهاالتىالخيلاء

والخيلاء")1(.الفخرفىبنفسهالرجلفاختيالاللهل!غضالتىوالخيلاء

الجورألمةمعالغزوباب

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا8522

حدتنايزيد،بنالقهعبيدبنمحمدحدثناالرزاز،عمروبنمحمدجعفر

الحافظ،القهعبدأبووأخبرنا)ح(زكرياحدثنا،الأزرقيوسفبنإسحاق

أبوحدثنا،الطبرىسئاربنتميمبنعمروأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدشا

صروالنبئأن،ادارقىعروةعن،عامرعن،زائدةأبىبنز!تاحدلنا"نعيم

."والغنيمةالأجر؟القيامةيومإلىالخيرنواصيهافىمعقود(ظ47/91الخيل9:قال

51رو.(2)"والغنيمة"الأجر:الأزرقروايةفىولي!،نعيمأبىحديثلفظ

عناخروجهمنمسلموأخرجه،نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

زكرتا)3(.

طريقمن(23752)أحمدوأخرجه.(3501)والصفاتوالأسماء،(03801)الشعبفىالمصنف(1)

فىالألبانىوحنه.(14917)فىوتقدمبه.أبانطريقمن(2659)داودوأبوبه.أبانعنعفان

.(2316)داودأبىصحيح

.(13017،13018،18020)فىتقدم(2)

.(98/1873)ومسلم،(2852)البخارى(3)
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والسرإياالجيوشمنيستحبمابابالسيركتاب

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8523

محمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(موسىبنبشرأخبرنا،الفقيه

معاوية،أبوحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا:قالاداودأبوحدثنا،بكبرابن

قال:قالمالكبنأنمسعن،نشبةأبىبنيزيدعن،برقانبنجعفرحدثنا

ئكفزهلا.اللةإلاإلهلا:قالعفنالك!؟الإيماناعلمن"ثلاث:جمماللهرسول

نأإلىوجلعزالفةبعثنىفنذمافيىوالجهاذ،بعملالإسلاممنئخرخهولابذنب

بالأقدار")1(.والإيمان،عادليعدلولاجائرجوزئمطفهلا،الذجالأفتىآخزئقاتل

مععليكمواجب"الجهاذ:كي!الخبىعنهريرةأبىعنمكحولوحديث

الجنائز)2(.وكتابالامامةبابفىمضىقدفاجرا".أوكانبزاأميركل

والسراياالخيوشمنيستحبماباب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا8524

محبوربن(3)الرحمنعبدبنمحمدالرحمنعبدأبووأخبرنا)ح(القطان

قالا:البزازبلالبنيحيىبنمحمدبنأحمدحامدأبوحدثنا،الدقان

بنوسعيد،(2532)داودوأبو،(196)والقدروالقضاء،243،244صالاعتقادفىالمصنف(1)

ضعيففىالالبانىضعفهوالحديث.فيهيتكلملميزيد:7/4370الذهبىقال.(2367)منصور

.(544)داودأبى

فى(01685)وفى،الجنالزكتابفى(6913)وفى،مةالإماابوابمنبابفى(5365)فىتقدم(2)

البغى.أهلقتالكتاب

.إ!الرحيم:الأصلحاشيةفى(3)
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والسراياالجيوشمنيستحبمابابالسيركتاب

أبىحدثناجرير،بنوهبحدثناالأزهرا(،بنأحمد1)الأزهرأبوحدثنا

بناللهعبدبنالفهعبيدعن،الرهرئعنيزيد،بنيونسسمعت:قال

أربعة،الأصحاب"خير:كحالقهرسول!ال:قالر!كيفطعباسابنعن،عتبة

.(2)((قفةمنلفاأعشراثنايغلبولن،الآفيأربعةالجيويقوخير،أربعمائةلسرايااوخير

موصولا.حازمبنجريربهتفزد

لمجيهالنبىعنالرهرىعنعقيلعنيونسعنعمربنعثمانورواه

منقطعا)3(.

.(43أطخوهو،حازمبنجريرأسنده:داودأبوقال

إبراهيمبنمحمدبكروأبوقتادةابننصرأبوأخبرنا/-ا157/98525

حدثنا،علىبنإبراهيمحدثنامطر،ابنعمروأبوحدثناقالا:الفارسئ

الوصخابىمخمربنحيىعن،الشتامأهلمنرجلأخبرنا،يحيىبنيحيى

ثثمالخزاعىالجونبنأكثمعندمشقأهلمناللهعبدأباسمعت:قال

قومكغير(و91/48معاغز،الجونبنامحنم"يا:لمجفهالفهرسولقال:قالالكعبى

وخير،أربعةالرفقاءخير،الجونبنامحنميارفقائك،علىوتكرم،خلقكيحسن

اثنايؤتىولن،آلافيأربعةالجيويقوخير،أربعمائةالسراياوخير،أربعونالطلائع

:م.)1-ا(لش!فى

طريقمن(5382)خزيمةوابن،(5551)مذىوالتر،(1126)داودوأبو،(2682)أحمدأخرجه(2)

غريب.حسن:الترمذىوقال.بهجريربنوهب

به.عثمانطريقمن(314)المراميلفىداودأبوأخرجه(3)

.(314)عقبالمراميل(4)
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

المال!ين")1(.ترافقلاالجونبنأكنمياقلة،منألفاعشر

اللهسبيلفىالجهادفضلفىباب:

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8526

يونس،بنأحمدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

أبىعن،المسيببنسعيدعن،شهابابنحدثنا،سعدبنإبراهيمحدثنا

بالله"إيمان:قال؟أفضلالأعمالأى:جمصي!هاللهرسولسئل:قالهريرة

:قالماذا؟ثم:قيل.((اللهسبيلفىالجهاد"ثئم:قالمماذا؟شئم:قيل."ورسوله

،وغيرهيوس!بنأحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.2مبرور"حج"تم

.(3)إبراهيمعنمزاحمأبىبنمنصورعنمسلمورواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8527

الواحدعبدحدثنا،مسددحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

عن،جريربنعمروابنزرعةأبىعن،القعقاعبنعمارةحدثنا،زيادابن

لا،سبيلهفىمجاهداخرجلمنالله"انتدب:!اللهرسولقال:قالهريرةبىأ

الجنة،أدخلهأن()ضامنعلئفهوبرسولى،(4وتصديقبىإيمان4)إلايخرجه

بنحىطريقمن67/37تاريخهفىعساكروابن،(0591)الصحابةمعرقةفىنعيمأبوأخرجه(1)

به.مخمر

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(0050)والشانى،(7590)أحمدأخرجه(2)

.(83/135)ومسلم،(26،5191)البخارى(3)

وتصديقا".بى"إيمانا:الأصلحاثيةفى(4-4)

.3/421القديرفيضينظر.ضمانذوأو،مضمونآى:ضامن(5)
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

طص:للهارسولوقال."وغنيمةأجرمننالمانائلامنهخرجائذىبيتهإلىأزجعهأو

والريح،ديملونالفون؟يدمىوكلمهالقيامةيومجاءإلأالفهفىيكلممكلويممن"ما

ماأمتىعلىأشقأنلولا،بيدهنفسى"وائذى:كم!الفهرسولوقال."مسلثرجى

سعةيجدونولا،أحملهمماأجدلاولكن،اللهسبيلفىتغزوسريةخلفتخففت

"وائذى:كس!الفهرسولوقالبعدى".يتخلفواأنأنفسهمتطيبولافتتبعونى،

.(1)((فأقتلأغزوثئم،فأقتلاغزوثم،فأقتلالفهسبيلفىأغزوأنىلوددتبيدهنفسى

عنالباقىوروى،(2)دذسمعن""الصحيحفىالبخارئرواهالكلمحديث

بنجريرحديثمنمسلموأخرجهالواحد،عبدعنحفصبنحرمن

.(3)عمارةعنالحميدعبد

أظ48/91الخوارزمئغالببنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8528

محمدحدثنا،النيسابورىأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثنا،ببغدادالحافظ

الرحمن،عبدبنالمغيرةأخبرنا،يحيىبنيحيىأخبرنا،النضربنعمروابن

لمنالفه"تكفل:قالعج!النبىعن،هريرةأبىعن،الأعرجعن،الرنادبىأعن

يدخلهبأنكلمتهوتصديق،سبيلهفىجهادإلأبيتهمنيخرجهلاسبيلهفىجاهد

.(4)"همينغأوأجيرمننالمامعمنهخرجالذىمسكنهإلىيرجعهأوالجئة،

به.زيادبنالواحدعبدطريقمن(8983-8980)أحمدوآخرجه.(1372)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عمارةطريقمنفقطبأوله(2753)ماجهوابن،(4550)والنائى

.(5335)البخارى(2)

.(1876/031)وملم،(36)البخارى(3)

=(0461)جانوابن،(3122)والنالى،(7457،7463)والبخارى،(9174)أحمدأخرجه(4)
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

نإالمؤمنينعلىأشقأنلولا،بيدهمحمدنفس"والذى:قالكيه!النبىوعن

سعةيجدونولا،فأحملهمسعةأجدلاولكن،اللهسبيلفىتغزوسريةخلافقعدت

.(1)"ىدعبيقعدواأنأنفسهمتطيبولافي!بعونى،

اللهسبيلفىأقاتلأنلوددتبيدهمحمدنفس))والذى:قال!النبىوعن

يقولهريرةأبوكانأحيا".ثم،فأقتلأحياثم،فأقتلأحياثثم،فأقتلأحياثم،فأقتل

وقد،(3)يحيىبنيحيىعنمسلئمرواهالأولالحديث0الفه)2(أشهد:ثلاثا

.(4)أوجهمنباقيهأخرجا

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا8529

أبووأخبرنا)ح(عقانحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،الرزازعمرو

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبد

نأ،جحادةبنمحمدحدثنا،هقامحدثنا،عفانحدثناالصغاخ!،إسحاق

138/9إلىرجلجاء:قالحدثههريرةأباأنحذثهذكوانأنحدثه/حصينيأبا

."أجده"لا:قال.الجهاديعدلعملاعفمنى،اللهرسوليا:فقالجمي!النبى

تفتر،(لا)فتقومالمسجدتدخلأنالمجاهدخرجإذاتستطيع"هل:فقال:قالثم

به.الزنادأبىطريق=من

(5765)الاوسطفىوالطبرانى،(9073)مسندهفىعوانةوأبو،(0023)منصوربنصعيدأخرجه(1)

به.الزنادأبىطريقمن

به.الزنادأبىطريقمن(0401)والحميدى،(2/460)مالكأخرجه(2)

.(1876/401)مسلم(3)

.(1876/501)مسلمو،(2772)البخارى(4)

،ولا!.:م،سفى(5)
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىباب،السيركتاب

المجاهدفرسإن:هريرةأبوقال.ذلكأستطيعلا:قالتفطر؟".لاوتصوم

فىالبخارىرواه.جعفرحديثلفظ.(2)حسناتلهفيكتب(1)طولهفىيستن

.(3)عفانعنإسحاقعن""الصحيح

سفيانبنأحمدبنحاجبأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرنا-أ8530

)ح(الحميدعبدبنجريرحدثنا،منيببنالزحيمعبدحدثنا،الطوسئ

أحمدحدثنا،إملاءإسحاقابن(4)ركببوأحدثنا،فظالحاالفهعبدبوأوأخبرنا

عن،بيهأعن،سهيلعن،جريرأخبرنا،براهيمإبنإسحاقحدثنا،سلمةابن

الفه؟سبيلفىالجهاديعدلماأخبرنا،الفهرسوليا:قالوا:قالهريرةأبى

قال."تستطيعونهلا"إنكم:لظ.لجى:قلنا."تستطيعونلا"إثكم،و91/49:قال

الضائمكمثلاللهسبيلفىالمجاهد"مثل:الزابعةفىأمالثالثةفىأدرىفلا

إلىالمجاهديرجعحتىصيابم،ولاصلاةمنيفترلاالفه،بآياتالقانتالقائم

.6جريرعنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.()"أهله

مرحوالمراد.الحبل:والطول،فارسعليهولي!شوطينأوشرطاالفرسيعدوأن:الاستنان(1)

.2/410والنهاية،2/292قتيبةلابنالحديثغريبينظر.حبلهفىالفرس

طريقمن(3128)والفسائى،(0854)أحمدوأخرجه.(3722،3723)الصغرىفىالمصنف(2)

به.عفان

.(2785)البخارى(3)

إأحمد،.:مفىبعده(4)

به.سهيلطريقمن(1619)والترمذى،(9481)آحمدوأخرجه.(4218)الشعبفىالمصنف(5)

صحيح.حسن:الترمذىوقال

.(011)عقب(8781)مسلم(6)
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

حدثنا:قالاالحافظاللهعبدوأبوالروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا8531

)ح(الرازئحاتمأبوحدثنا،أيوببنالحسنبنالحسيناللهعبدأبو

بنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمدأخبرنى،الفهعبدأبووأخبرنا

زيدعن،سلامابنيعنىمعاويةحدثنا،توبةأبوحدثنا:قالاالدارمئسعيد

عندكنت:قالبشيربنالنعمانحدننى:قالسلامأباسمعأنهسلامابنهو

نأإلاالإسلامبعدعملاأعملألاأبالىلا:رجلفقالج!عالقهرسولمنبر

قلتم.مماأفضلاللهسبيلفىالجهاد:الاخروقال.الحرامالمسجدأعمر

منبرعندأصواتكمترفعوالا:قالثمالخطاببنعمرفزجرهم

دخلتالجمعةصليتإذاولكنى-الجمعةيوموهوغ!ج!-اللهرسول

وعارةالحاجسقايه!أجعفغ:وجلعزاللهفأنزل.فيهاختلفتمفيمافاستفتيته

!واللهعديستتونلاالفةسبيلفىوبخهدالأخروالؤ!رباللهءامنكمنالحراود!!ا

الحلوانىعلىبنالحسنعن""الصحيحفىمسلمرواه.،19:التوبةأ(1)الاية

(2)ريصء
توبه.ابىعن

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8532

أبىبنالعزيزعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،نصربنمحمداللهعبدأبو

:قالأنه!عاللهرسولعن،الساعدئسعدبنسهلعن،أبيهعن،حازم

اللهسبيلفىالعبديغدوهاالغدوةفيها،وماالذنيامنخيرالجنةفىسوط"موضع

به.سلامبنمعاويةطريقمن(4591)حبانوابن.بهتويهأبىعن(18367)احمداخرجه(1)

.(111/1879)مسلم(2)
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"اهيفوماالذنيامنخيرالزوح!ا!و

العزيز)3(.عبدعنالقعنبىعنالبخارئورواه،يحعى

عنمالكبنوأنسهريرةوأبىالأنصارىأتوبأبىعنالبابوفى

.(4)رمجالنبى

الأموئ،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8533

بنعمرأخبرنى،وهبابنحدثنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا

عن،سليمبنصفوانعنجعفر،أبىبنالفهعبيدعن،الشرعبئمالك

،تخرجبسرثةع!ي!الفهرسولأمر:قالهريرةأبىعن،ظ49/91،الأغرسلمان

"أولا:فقال؟نصبححتىنمكثأمالفيلةأنخرج،الفهرسوليا:فقالوا

.(6)الحديقةوالخريفالجئة؟إ".(4خرافمنخرافي)فىتبيتواأنتحئون

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8534

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

.(و!:م،سىف(1)

وتقدم.بهحازمأبىبنالعزيزعبدطريقمن(15567)السندزوائدفىأحمدبناللهعبدأخرجه(2)

.(17944)فى

.(5164)والبخارى،(1881/131)مسلم(3)

،2793)البخارىأخرجههريرةأبىوحديث،(1883/115)مسلمأخرجهأيوبأبىحديث(4)

.(1880/112)وملم،(2792)البخارىأخرجهأن!وحديث،(114)عقب(1882

خرالف،.منخريف"فى:م،سفى(5-4)

والطبرانى.بهوهبابنطريقمن(8834)الكبرىفىالنائىوأخرجه.وصححه2/74الحاكم(6)

صحح.إصناده:7/3707الذهبىتال.بهجعفرأبىبناللهعدطريقمن(3160)الأوسطفى
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

سعيدأبىعن،الحبلىالزحمنعبدأبىعنالخولاكأ،هانىأبوأخبرنى

ديناوبالإسلامربابالفهرضىمنسعيدأبا"يا:قالجمحماللهرسولأن،الخدرى

ياعلئأعدها:فقال،سعيدأبولها!جب:قال.((الجنةلهوجبتنبياوبمحفد

فى!رجطممائةالمجدبهايرفع"وأخرى:!ينادرسولقالثمففعل.اللهرسول

لفه؟ارسولياهىماو:قال."والارضالشماءبينكمادرجتينكلبينما،الجنة

51رو.(1)"اللهسبيلفىالجهاد،اللهسبيلفىالجهادالفه،سبيلفى"الجهاد:قال

.(2)بهوابنعنمنصوربنسعيدعن""الصحيحفىمسلم

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا8535

هلالعن،فليححدثنا،محمدبنيونسحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

159/9قال:قالهريرةأبىعن-عمرةأبىابنأويسار-بنعطاءعن/،علىابن

رمضانوصام،الزكاةوآتىالصلاةوأقام،ورسولهباللهآمن"من:كع!الفهرسول

أرضهفىماتأوالفه،سبيلفىهاجرا!ج!-!نى-يدخلهأناللهعلىحقاكان

فى"إن:قال؟بذلكالناسننبئ)3(أفلا،اللهرسوليا:قالوا!ها".ولدالتى

اللهأعذها-والأرضالسماءبينكمادرجتينكلبينما-درجهمائةالجنة

وأعلىالجثةوسطفإنهبمالفردوسفسلوه)4(اللهسألتمفإذا،سبيلهفىللمجاهدين

ابنطريقمن(4612)حبانوابن،(3131)النسائىوأخرجه.(3724)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الحبلىالرحمنعبدآبىطريقمن(02111)وآحمدبه.وهب

.(1884/161)مسلم(2)

"تبن".:م،سفى(3)

.""فاسألوه:م،سفى(4)

-519-



اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

بوأثناوحذ:قال!."وتعالىتباركالرحمنعرلتقوفوقه،الجنةأنهارتفجرومنه،الجنة

الثانية،فليحالحديثبهذافحذثنا:قال!محمدبنيونسحدثناالأزهر،

.(1)كشيولم،بنحوههريرةبىأعنيساربنعطاءعنعلىبنهلال!عنفذكره

.(2)كشيولمفليحعنصالحبنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

سهلأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا8536

أخبرخ!،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،القطانزيادابن

سعيدأبو(وه"/91حذثهالهيزيدبنعطاءحذثنى،الرهرئعن،شعيب

صللىكيجو:اللهرسول!فقال!؟أفضلالناسأئ،الفهرسول!يا:قيلالهالخدرئ

منشعبفى"مؤمن:قال؟منتستم:فقال."ومالهبنفسهاللهسبيلفىمجاهد"مؤمن

(3)
لصحيح"ا"فىلبخارىارواه."شزهمنالناسويدع،وجلعزاللهيثقىالشعاب

.(الرهرئ)عنأوجطمنوأخرجاه،(4)اليمانأبىعن

العنزئ،الحسنأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8537

نصرأبووأخبرنا)ح(يحيىبنيحىحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا

بكروأبوالحيرئالعطارالفهعبدبنمحمدبنمحمدبكبر)6(وأبوقتادةابن

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

.(17824)فىوتقدمبه.يون!عن(8420)أحمدأخرجه

.(0279)البخارى

والنساثى،(1660)والترمذى،(2485)داودوأبو.بهاليهمانأبىعن(11838)أحمدأخرجه

به.الزهرىطريقمن(3987)ماجهوابن،(3105)

.(2786)البخارى

.(1888)ومسلم،(6494)البخارى

.(8350)فىتقدموقد.9أبن:مفىبعده
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

إبراهيمحدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا:قالواالفارسئإبراهيمبنمحمد

،حازمأبىبنالعزيزعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الذهلىعلىابن

خير"من:قالأنهصيئالفهرسولعن،هريرةأبىعن،بعجةعن،أبيهعن

سمعكلما،متنهعلىيطير،اللهسبيلفىفرسهبعنانممسكرجلالثاسمعالث!

لملىص(2)-5ء(1)-
راسفىغنيمةفىرجلأو،مظانهوالموتالقتلشغى،عليهطارفزعهاوهئعه

الزكاةويؤتىالصلاةيقيم،الاوديةهذهمنوادبطنأو،الشعفهذهمنشعمه
(3)-.ص

فىمسلغرواه.(4)"ريخفىإلاالناسمنليس،اليقينيأتيهحتىربهويعبد

حازمأبىبنالعزيزعبدعنلمحتيبةعنورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

عن:وقال،مثلهالاسنادبهذاحازمأبىعنكليهما،الرحمنعبدبنويعقوب

.(6)"الشعابهذهمنشعبة"فى:وقال.بدربناطاعبدبن!هـصبئ

بنجعفربنأحمدأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوحدثنا-أ8538

وحدثنا)ح(مسلمأبووهوالفهعبدبنإبراهيمحدثنا،القطيعئحمدان

حدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأبوالحسن

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.507/2الجوزىلابنالحديثغريبمنه.يفزعالذىالصوت:الهيعة(

حقيقةوصاربغتةجاءإذاونحوهعدولدفعبسرعةالناسخروجعنبهكنىثم،الخوفالفزعاصل(

.(عز)ف21/496العروستا!فيه.

.1/400قيبةلابنالحديثغريب.الجبلأعلى:ال!عفة(

من(8830)الكبهرىفىوالنسائى.بهحازمابىبنالعزيزعبدطريقمن(3977)ماجهابنأخرجه(

به.بعجةطريقمن(0460)حبانوابن،(9723)وأحمد.بهحازمأبىطريق

.(1889/125)مسلم(

.(1889/126)مسلم(
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اللهسبيلفىالجهادفضلفىبابالسيركتاب

بنالفهعبدبنالزحمنعبدحدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،مسلمأبو

"تعس:قالغ!جوالنبىعن،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،أبيهعن،دينار

تعسسخط،منعوإنرضىأعطىإنالخميصة،وعبدالذرهموعبدالذينارعبد

أشعث،اللهسبيلفىفرسهبعنانآخدلعبدطوبىانتقش)1(،فلاشيكوإذا،وانتكس

الحراسةفىكانوإنالشياقة)2(،فىكان(2)السياقةفىكانإن،قدماهمغبرةرأسه

طوبىثمله،طوبى،يشفعلمشفعوإنله،يؤذنلماستأذنإن،الحراسةفىكان

(3)(4)

.مرزوقبنعمروعن""الصحيحفىالبخارئرواه."

محمدبنإسحاقالقهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8539

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:ال!وسئيوسفابن

يحيىحذثنى،الأوزاعئحذثنى،أبىأخبرك!،مزيدبنالوليدبنالعباس

اللهعبدحذثنى،الزحمنعبدبنسلمةأبو(ظ91/50حدثنى،كثيرأبىابن

إلىأرسلنالوقالوا:لمجماللهرسولأصحابمنناشاأنسلامابن

يذهبفلم:قال.الفهإلىالأعمالأحمتعنيسألهرسولاؤج!جمالفهرسول

النفرأولئككجاللهرسولفدعا:قال.ذلكعننسألهأنوهبنا،مناأحدإليه

قال(!ه)دئه!سبح:ال!ورةهذهنيهمونزلت،جمعهمحتىرجلارجلا

قرأها:سلمةأبوقال.كفهاجمحوالفهرسولعلينافقرأها:سلامبناللهعبد

.1/313للحربىالحديثغريببالمنقاش.شوكتهنزععلىيقدرالاعل!دعاه:الحربىقال(1)

.،الساقة9:البخارىوفى،الأصلفىعليهاوضبب.ا"الساقة:مفى(2)

.(09112،19112)فىوصياتىالاهد.موضعدونبهديناربناللهعدطريقمن(1364)ماجهابناخرجه(3)

.(8872)لبخارىا(4)

التالى.الحديثفىكماالصفسورةيعنى(5)
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سلمةأبوعليناوقرأها:كثيرأبىبنيحيىقال.كلهاسلامبنالفهعبدعلينا

أبى:قال:العباسقال.كلهايحيىعليناوقرأها:الأوزاعئقالكفها.

.(1)اهلكالأوزاعئعليناوقرأها

160/9الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبو/وأخبرنا-ا8545

أبوحدثنا:قالواالسوسىيوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدوأبوالقاضى

معاويةحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

كثير،أبىبنيحيىعن،الأوزاعىعن،إسحاقألوحدثناعمرو،ابن

اجتمعنا:قالسلامبنالقهعبدعن،الرحمنعبدبنسلمةأبوحدثنى

الفه؟إلىأحماالأعمالأئ:فيسألهلمجيماللهرسوليأ!أيكم:فقلنافتذاكرنا

فجمعنا،!يهواللهرسولإلينافأرسلأحد،منايأتيهأنوهبناتفزقناثم:قال

فىمادله!سبح:!حيهاللهرسولعلينافقرأ،بعضإلىبعضنايومئفجعل

قال.ال!ورةآخرإلى11:الصفأالحيهر!اتعنىلنروهوالازضفىوماالسنؤت

فقرأها:سلمةأبوقال.آخرهاإلىأؤلهامنسلمةأبوعلينافقرأها:يحيى

علينافقرأها:الأوزاعئقال.اخرهاإلىأولهامنسلامبناللهعبدعلينا

منالأوزاعىعليناوقرأها:إسحاقأبوقال.اخرهاإلىأولهامنيحيى

إلىأولهامنعليناإسحاقأبووقرأها:معاويةقالآخرها.إلىأولها

إلىأولهامنمعاويةعليناوقرأهاالقمغانئ:أبوبكبرقالآخرها.

احمدوأخرجهالأخير.الوليدبنالعباسقولفيهوليس.وصححه486/2،487الحاكم(1)

إسنادهوصححبه.الأوزاعىطريقمن(4594)حبانوابن،(3309)والترمذى،(23789)

.(2636)الترمذىصحيحفىالألبانى
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أبووقرأ.بتمامهاالسورةالضغانئعلينايقرأولم:العباسأبوقال.اخرها)1(

الحافظالفهعبدأبووقرأ،شيئاأؤلهامنالقاضىوقرأ،شيئاأؤلهامنالعباس

اخرها)2(.إلىأؤلهامنالشيخوقرأها.اخرهاإلىأؤلهامنال!ورةعلينا

بناللهعبدأخبرنا،الفهرحمهفوركابنبكرأبوأخبرنا-أ8541

،شيبانبنالأسودحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

وأ91/31الشئخي!بنالقهعبدبنمطرفعن،الشخيربنالقهعبدبنيزيدعن

أبايا:فقلتفلقيته،لقاءهأشتهىفكنتذرأبىعنيبلغنىالحديثكان:قال

فقد،أبوكلله:قال.لقاءكأشتثىفكنتالحديثعنكيبلغنىكانإنه،ذر

حذثكم:!راللهرسولأنتحذثالكبلغنىحديحث:فقلت.فهاتلقيت

علىأكذبأنإخالنىما:قال.((ثلاثةوييغضثلاثةيحصثتعالىالفه"إن

العدولقىرجل:قالالفه؟يحثاتذينالثلاثةفمن:قلتلمجيو.خليلى

الذلفيحمثالله!إن:عندكمالكتابفىذلكلتجدونوإنكم،فقاتل

فهوسوءجارلهرجل:قال؟ومن:قلت(4:الصفاصفا!لمبيلهءفىيمنلوت

رجل:قال؟ومن:قال.موتأوبحياةإتاهالفهفيكفيه،أذاهعلىفيصبريؤذيه

،والنعاسالكرىعليهمشقوقدفعزسوا،فنزلواسفر،فىقوممعكان

به.عمروبنمعاويةطريقمن487/2الحاكمأخرجه(1)

بنالرحمنعبدبنعثمانوقرأها،آخرهاإلىأولهامنالشحامىزاهرأوقرأها:الأصلحاشيةفى(2)

الفراوىالفعمعبدبنمنصورشيخناأنأرجر:وقالآخرها،إلىأولهامنالجماعةعلىعئمان

الممنفوأن،صح.عليهمنهاشيئاأوقرأهاالفارسىالمعالىأباشيخهوأن،علينامنهاشيئاأوقرأها

عيهما،.قرأها
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فمن:قلت.إليهورغبةللهرهبةفصلىفتوضاوقام،موافنارءوسهمووضعوا

وإنكمالفخور،والمختال،المنانالبخيل:قال؟يبغضالذينالثلاثة

:قال(18:أدقمان!هوفخورنحفالصيحبلااللهإن!:اللهكتابفىذلكلتجدود

الحلأف)1(.الباخ:أو.الحلآفالتاجر:قال؟الثالثفمن

الأصم،هوالعبالسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8542

الفيثأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدحدثنا

عن،الخطابأبىعن،الخيرأبىعن،حبيبأبىبنيزيدعنسعد،ابن

وهوالناسخطب؟تبوكعامقالجميهالهالفهرسولأن،الخدرىسعيدأبى

خيرمنإن؟الناسوشرالناسبخيرأخبركم"ألا:فقال،نخلةإلىظهرهمضيف

حتىميهقلىعلىأو،بعيرهظهرعلىأو،فرسهظهرعلىاللهلابسلفى!لرجلاالناس

شىءإلىيرعوىلااللهكتابيقرأجريئافاجرارجلاالناس!شزمنوإن،الموتيأتيه

(2)
.منه"

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا8543

)ح(سعدبنهشامعن،العقدئعامرأبوحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

بنمحمدحدثنا،الأموىالعبالسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

سعيدعن،سعدبنهشامأخبرنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبد

به.شيبانبنالأسودطريقمن(1637)والطبرانى،(21530)أحمدوأخرجه.(470)الطيالسى(1)

الصحيح.رجالرجالهأحمدإسنادىوأحدالطبرانىوإسناد:8/171المجمعفىالهئمىوقال

طريقمن(6031)والنسائى،(13191)أحمدوآخرجه.الذهبىووافقهوصححه2/67الحاكم(2)

به.الليث
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أصحابمنرجلاأن،هريرةأبىعن،ذبابأبىابنعن،هلالأبىابن

طيبه(ظ51/91فأعجبه،عذبماءممععيينةفيهبشعبمزجمتالقهرسول

أفعللا:قالثتم.الشتعبهذافىوأقمتالناساعتزلتلو:فقالوحسنه

فإن،"لاتفعل:فقالع!ح!،الفهلرسولذلكفذكر.لمجفهالفهرسولمرأستأحتى

اللهيغفرأنتحبونألاعاما،ستينأهلهفىصلاتهمنأفضلالفهسبيلفىأحدكممقام

وجبتناقلإ)1(فواقالله/سبيلفىقاتلمن،اللهسبيلفىاغزواالجئة؟ويدخلكملكم

.(2)((الجنةله

أبوحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ4485

بنه!امعن،أتوببنيحيىحدثنا،صالحبنالقهعبدحدثناالأزهر،

"مقام:قالع!ي!القهرسولأن،حصينبنعمرانعن،الحسنعن،ح!ان

.(3)"ةنسستينرجلعبادةمنأفضلاللهسبيلفىالص!فىالرجل

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ8545

أبىعن،معنأبىعن،المباركابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

يا:الخيفمسجدفىعقانبنعثمانقال:قالعفانبنعثمانمولىصالح

بداقدبكمضناأكتمكموهكنتلمجرالفهرسولمنسمعتهحديثا،الناسأئها

النهايةينظر.وتفتحفاؤهوتضم،الراحةمنالحلبتينبينما:الناقةوفواق.أناقته9:م،سفى(1)

479/3.

والترمذى،(9762)أحمدوأخرجه.وصححه68/2والحاكم،(4230)الشعبفىالمصنف(2)

حسن.حديث:الترمذىوقالبه.سعدبنهامطريقمن(1650)

به.صالحبناللهعبدعن-وصححه68/2الحاكمطريقهومن-(2441)الدارمىأخرجه(3)
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فىالمجاهد"يوم:لمجولكيهجماللهرسولسمعت،لكمنصمحةأبديهأنلى

.(1)لنفسهمنكمامرىكلفلينظر.((سواهفيمايومكألفاللهسبيل

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8546

عثمانبنمحمدالجماهرأبوحدثنا،شريكبنعبيدأخبرنا،الفقيه

القاسمعن،الحارثبنالعلاءأخبرنىحميد،بنالهيثمحدثنا،التنوخئ

فىلىائذناللهرسوليا:قالرجلاأن،أمامةأبىعن،الرحمنعبدأبى

.(2)"اللهسبيلفىالجهادأمتىسياحة"إن:فقال.ال!ياحة

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا8547

ابنيعنىالهيثمحدثنا،الجماهرأبوحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفار

أتىرجلاأن،مامةأأبىعن،القاسمعن،الحارثبنالعلاءحدثنا،حميد

!مالنبىقربكانمنفهم:قال.الزنىفى!رائذن:فقال!،!ح!اللهرسول!

نأأتحب"ادنه،:!يهيمالنبئلهقالشم"دعوه".:كي!النبئفقال!،يتناولوهأن

بكذا:يقوليزلفلم:قال!"فبابنتك؟".:قال!.لا:قال."؟بأختكذلكيفعل

الله،كرهما"فاكره:!كالنبئلهفقال.لا:يقول!ذلك(و52/91كلوكذا؟

إلئيبغضأناللهفادع،الفهرسول!يا:قال."لنفسكتحبئمالأخيكوأحب

ثم،الز!لذصرف!:قالالنساء".إيىبغض"اللهم:كي!النبئقال!.النساء

.(87)الطيالسى(1)

داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه73/2والحاكم،(4226)الشعبفىالمصنف(2)

به.التنوخىعئمانبنمحمدعن(2486)
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النساء،منإلئأبغضشىءمنما،الفهرسوليا:فقالليالبعدإليهرجع

.(1)"اللهسبيلفىالجهادأفتىسياحط"إن:جمعرالضبئفقال.بالسياحةصلىفأذن

سليمانبنمحمدبنسهلالطتبأبوالإمامحدثنا-أ8548

بنمحمدأخبرنا،يوسفبنيعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،القهرحمه

القيثحدثناقالا:القيثبنوشعيبأبىأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبد

يزيد،أبىبنصفوانعن،صالحأبىبنسهيلعن،الهادابنعن،سعدابن

"لا:يقوللمج!القهرسولسمعائههريرةأبىعن،القجلاجأبىبنالقعقاععن

الشحيجتمعولاأبدا،عبل!جوففىجهنمودخاناللهسبيلفىغبازيجتمع

.(2)"اذباعبل!قلبفىوالإيمان

وجلعزاللهسبيلفىبسه!ارمىمنفضلباب

بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-أ8549

أبوأخبرنا:قالاببغدادالغضائرئالحسنبنالحسينالفهعبدوأبوالعدل

بنيونسحدثنا،المنادىالقهعبيدبنمحمدحدثناعمبرو،بنمحمدجعفر

بنمعدانعنالجعد،أبىبنسالمحدثنا،قتادةعن،شيبانحدثنامحمد،

الذهبىقالالاهد.مرضعدونبنحوهبهحميدبنالهيهثهمطريقمن(7759)الطبرانىأخرجه(1)

صالح.إسناده:7/3712

،(8512)وأحمدبه.الليثطريقمن(3112)الشائىوأخرجه.(4257)الثعبفىالمصنف(2)

،اللجلاجبنحصين:وهو.اللجلاجابن:جميعاوعندهم.بهصهيلطريقمن(3251)حبانوابن

.6/531،532الكمالتهذيبينظر.اللجلاجابنالعلاءأبو:ويقال.القعقاع:ويقالخالد.:ويقال

.(2915)الشالىصحيحفىالألبانىوصححه

-528-



وجلعزاللهسبيلفىبسهمرمىمنفضلبابالسيركتاب

قصرو!مجاللهرسولمعشهدت:قالالسلمىنجيحأبىعن،طلحةأبى

الجط".فىدرجةفلهفبلغبسهمرمى"من:يقولصروا!لهنبئفسمعت،ا!طائف

"نعم".:قال!؟الجنةفىدرجةفلى(1)فبلغترميتإن،اللهنبئيا:رجلفقال!

!صالهـلهنبئوسمعت:قال!.سهماعشرستةيومئذوبلغت:قال!،فبلغفرمى

كانبسهمرمىومن،القيامةيومنورالهكانتاللهسبيلفىشيبةشاب"من:يقول!

كلوقاءجاعلوجلعزاللهفإنفسلما،رجلأأعتقرجلوأتما،القيامةيومنوراله

مسلمة،امرأةأعتقتمسلمةامرأةوأيماالنار،من(2عظامهمنعظما2)عظامهمنعظيم

.(3)"رانلامنمحررهاعظاممنعظماعظامهامنعظيمكلوقاءجاعلاللهفإن

(4)ري

عبسه.بنعمرونجيحابىعنوداعةبنأسدأيضاورواه

9/162العباسأبوحدثنا،الحافظ(ظ91/52اللهعبدأبووأخبرنا/-ا5855

ابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنسليمانعن،الحارثبنعمرومنهمالعلمأهلمنرجال!أخبرخ!،وهب

قالط:،عبسةبنعمروعن،الرحمنعبدمولىالقاسمعن،الرحمنعبد

أخطأ-سهمهفبلغبسهمالعدورمى))من:يقول!!مالقهرسول!سمعت

()"رقبةفعدل-أصابأو

."م:"بسهمىف(1)

.م،س:)2-2(لي!فى

.(21350)فىتخريجهسيأتى(3)

.(21349)فىسيأتى(4)

وهبابنطريقمن(2812)ماجهوابن،مطولا(0422)منصوربنسيدوأخرجه.2/96الحاكم(5)

.(2268)ماجهابنصحيحفىالالبانىوصححهبه.
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،الحيرىعيسىبنعلئحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8551

عنجرير،حدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناقطن،بنمسذدحدثنا

بنشرحبيلعنالجعد،أبىبنسالمعن،مزةبنعمروعن،الأعمش

سمعت:قال.واحذرحذثنا:ال!لمىمزةبنلكعبقلنا:قال!طم!لا

ومن،القيامةيومنورالهكانتالإسلامفىشيبةدثاب"من:يقول!غلحطالفهرسول!

.(1)"رقبةكعتقكانالفهسبيلفىبسهيمرمى

وأبوالزوذبارىعلىوأبوبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا8552

محمدوأبوبرهانبنعمربنالحسينالقهعبدوأبوالقطانابنالحسين

الضفار،محمدبنإسماعيلحدثنا:قالواالجتارعبدبنيحيىبناللهعبد

هاشمبنهاشحمعن،معاويةبنمروانحدثنا،عرفةبنالحسنأخبرنا

وقاصأبىبنسعدسمعت:يقول!المستببنسعيدسمعت:قال!،الرهرى

يومكنانته-نفضيعنى:عرفةبنالحسنقال-!مناللهرسول!لىنثل:يقول!

لفهاعبدعن"لصحيحا"فىالبخارئرواه.(2)"ىفأوأبىفداك"ارم:وقال!،أحد

.(3)معاويةبنمروانعنمحمدابن

طريقمن(4614)حبانوابن،(4431)والنسائى،(1634)والترمذى،(64018)أحمدأخرجه(1)

النسائىصحيحفىالالبانىوصححهالاهد.مرضعدونوالنسائىالترمذىوعدبه.الأعمش

(2947).

من(971)والليلةاليومعملفىوالنالى،(0801)البزاروأخرجه.3/239الدلائلفىالمصنف(2)

به.معاويةبنمروانطريق

.(5504)البخارى(3)
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وجلعزاللهسبيلفىبسهمرمىمنفضلبابالسيركتاب

أبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8553

)ح(قبيصةحدثنا،عمربنحفصحدثناالطبراض!،أحمدبنسليمانالقاسم

سعيدبنيحيىحدثنا،مسددحدثنا،المثنىبنمعاذحدثنا،سليمانوأخبرنا

الهاد،بنشدادبناللهعبدعن،إبراهيمبنسعدعن،سفيانحدثنا:قالا

فداك"ارم:قال4!ا!،لسعدإي!أبوبجمع!ج!النبئسمعتما:قالعلىعن

عنيحيىعنومسذد!بيصةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.اوأمى"أبى

.(2)إبراهيمبنسعدعنأوجهمنمسلموأخرجه،الثورئ

بنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8554

الله،عبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنا،حليمبنمحمد

:قالمالكبنأنسعن،طلحةأبىبنإسحاقعنالأوزاعى،أخبرنا

أبووكان،واحدبترسلمج!اللهرسولمعيتترس)3(طلحةأبو(و53/91كان

موضعإلىفينظرجمح!النبئ(4)يشرفرمىإذاوكان،الرمىحسنطلحة

بناللهعبدعنمحمدينأحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه..
()

.(6)المبارك

والترمذى،(1701)وأحمد.بهسعيدبنيحمىطريقمن(01؟20)الكبرىفىالنسائىاخرجه(1)

به.إبراهيمبنسعدطريقمن(6988)حبانوابن،(129)ماجهوابن.بهسفيانطريقمن(3755)

.(وعقبه،2411/41)ومسلم،(2905،6184)البخارى(2)

"تترس".:مفى(3)

."أشرف":مفى(4)

به.المباركبناللهعبدطريقمن(6859)مسندهفىعوانةوأبو،(1380")أحمدأخرجه(5)

.(2902)البخارى(6)

-531-



اللهسبيلفىالمشىفضلبابالسيركتاب

اللهسبيلفىالمشىفضلباب

بنأحمدالحسنأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-18555

عثمانبنمحمدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

الأديب،عمروأبووأخبرنا)ح(حمربنيحيىحدثنا،الجماهرأبوالتنوخئ

حذثنى،الموصلئزيادأبىبنالقهعبدحدثنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا

المباركبنمحمدحدثنا-حرانيسكنوكانالخطابئ-زيدبنإسحاق

عبايةأخبركأ،مريمأبىبنيزيدحدثنى،حمزةبنيحيىحدثنا،الضورى

قلىممااغبرت"مما:قالعجعؤالفهرسولأنعب!أبوحذثنى،رافغبنرفاعةابن

فىالبخارئرواهواحد.لفظهما.(1)"ادبأالنارفتمشهمااللهسبيلفىعبل!

.(2)المباركبنمحمدعنإسحاقعن""الصحيح

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-18556

اللهعبدحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،أحمدبنجعفرابن

المصبحأبىعن،(3حرملةعن،حكيم3)بنعتبةحدثنا،المباركابن

اللهعبدبنمالكالناسوعلىصائفة)4(فىنسيركنا:قالالحمصى

.(5942،5943)فىتقدم(1)

.(2811)البخارى(2)

الطيالسىداودأبورواه:56/468عاكرابنوقال.الأصلفىعليهاوضبب،النسخفىكذا(3-3)

هو:وإنما.حرملة:وقوله.حيهمأبىابن:هووإنما.حيهمبنعتبة:قوله؟موضعينفىفيهوأخطا

،19/300الكمالوتهذيب،3/10،528/6الكبيرالتاريخوينظر.!ا.حرملةبنحمين

التخريج.ومصادر

.(فى)ص24/44التاج.الصيففىيكونوكان،الرومغزو:الصاثفة(4)
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وجلعزاللهسبيلفىالشهادةفضلبابالسيركتاب

ألا:لهفقاللهبغلايقوديمشىوهواللهعبدبنجابرعلىفأتى،الخثعمئ

"من:يقول!ماللهرسولسمعت:جابرفقالالفه؟حملكوقدتركب

عنوألستغنىدابتىلىأصلحالنار".علىاللهحرمهمااللهسبيلفىقدماهاغبرت

(1).ص

يومئد.منأكثرنازلارايتفما،دوائهمعنالناسفوثب.قومى

وجلعزاللهسبيلفىالشهادةفضل/باب

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-ا8557

وأخبرنا)ح(شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفرابن

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو

بنأنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،العقدىعامرأبوحدثنا،مرزوق

وإنمنهايخرجأنفيتمنىالجنةيدخل(2)دحأ"ما:قال!ج!لكاللهرسولأن،مالك

منرأىلمامرارعشرفيقتليرجعأنيتمنىفإنهالشهدإلاشىءمنالأرضعلىماله

له(ظ53/91عبدمن"مما:لسىاولروا!زوفى،ا!دىيث!حلفظالكرام!".

عشرفقتلرجعأنهلويودفإنهالشهيد،إلاالذنياإلىيرجعأنيحبخيراللهعند

من"الصحيح"فىمسلموالبخارىأخرجه.(3)"الشهادةفضلمنيرىلمامزات

فىالهيثمىوقال.(49471)أحمدطريقهومن،(32)الجهادفىالمباركوابن،(1881)الطيالسى(1)

ثقة.وهوالمصبحأبىخلاالصحيحرجالالطريقيناحدفىاحمدورجال:5/285المجمع

أحدا"."أجد:م،سفى(2)

طريقمن(6624)حبانوابن،(6621)مذىوالتر،(03021)أحمدوأخرجه.(7602)الطيالسى(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.شعبة
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السيركتاب

بروير)1(
شعبهعنعندريثحلى

وجلعزاللهسبيلفىالشهادةفضلباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8558

أبوأخبرنا،موسىأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

الفضلأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا،معاوية

جريرأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابن

عن،مسروقعن،متئبنالفهعبدعن،الأعمشعن،يونسبنوعيسى

ذلكعنسألناقد:فقالالشئهداءأرواحعنسئلالهمسعودبنالقهعبد

ثمشاءتحيثتسرحالعرلتق،فىمعلقةقناديللهاخفمبر،كطيبر"أرواحهم:فقال

ما:فيقولاطلاعةرتكعليهماطلعإذذلكعلىهمفبينماقنادييها،إلىتأوى

بدلاأنرأوافإذاشئنا؟!حيثنسرحالجنةفىونحننشتهىوما:فيقولون؟تشتهون

.أخرىمرةفنقتلالفهسبيلفىفنقاتلأجسادنا،فىأرواحناترذقالوا:يسألواأنمن

المقرى:روايةوفى،الفهعبدأبىحديثلفظ."تركهمشيئايسألوهألأرأىفإذا

اللهسبيلفىقتلوااثذينتحسبن!ولا:الايةهذهعنمسعودبنالفهعبدسألنا:قال

قدإناماأ:قال169،1170:عمرانالأ!فرحين!ززقونربهغعندأخيابربلأثوتا

يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)معناهذكرثئم.ذلكعنسألنا

.(3)إبراهيمبنإسحاقوعن،معاويةأبىعن

.(8771/901)ملمو،(7182)رىلبخاا(1)

والترمذىبه.معاويةأبىطريقمن(2801)ماجهابنوأخرجه.(4242)الشعبفىالمصنف(2)

صحح.حسن:الترمذىبه.وقالالاعمشطريقمن(3011)

.(8871/121)ملم(3)
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وجلعزاللهسبيلفىالشهادةفضلبابالسيركتاب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا8559

اللهعبدبنمحمدحدثنا،الهروىمنصوربنيحيىحدثنا،الحافظيعقوب

بناللهعبدعن،الأعمشحدثنا:قالامعاويةوأبوأسباطحدثنا،نميرابن

:وقالفذكرها،الايةهذهعنالفهعبدسألنا:قالمسروقعن،مرة

بنمحمدعن""الصحيح!ىمسدئمرواه.(1)((رضخطيبرجوففى"أرواحهم

.(2)ريمتبناللهعبد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا0856

بنمحمدعن،إدريسبناللهعبدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،

ابنعن،جبيربنسعيدعن،الزبيرأبىعن،مئةأبنإسماعيلعن،إسحاق

اللهجعلبأحدإخوانكمأصيب"لما:كجمالفهرسولقال:قالر!يينماعباس

منقناديلإلىوتأوىثمارها،منجمل،الجنةأنهارتردخضبرطيبرجوففىأرواحهم

ومقيلهمومشريهمماكلهم(و91/54طيبوجدوافلما،العرشظلفىمعلقةذهب

ولاالجهاد،فىيزهدوالئلأ،نرزقالجثةفىأحياءأناعناإخواننالملغمنقالوا:

عراللهوأنزل:قال."عنكمأبلغهمأنا:وجلعزاللهقال؟الحربعندينكلوا)3(

.(4)الآياتاخرإلىاخيالحمهوبلأئوتاأدثهسبيلفىقتلواائذينتخسبن!ولا:وجل

.(220)والنشورالبثفىالمصنف(1)

.(8871/121)مسلم(2)

.2/322المعبودعونيجبنوا.:ينكلوا(3)

عن(2389)أحمدوأخرجه.ا2/19هثامابنسيرةفىكما-إسحاقوابن،(2520)داودابو(4)

.(2199)داودأبىصحيحفىالالبانىوحسنهبه.شةابىبنعثمان
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وجلعزاللهسبيلفىالشهادةفضلبابالسيركتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8561

بنيزيدحدثنامسذد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

:قالعفىحدثنا:قالتمعاويةبنتحسناء)1(حذثتنا،عوفحدثنا،زريع

والمولودوالشهيدالجئة،فى"الئبئ:قال؟الجنةفىمن:الفهلرسولقلت

والوئيد(()2(.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8562

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

حنيف،بنسهلابنأمامةأبىبنسهلعنسعد،بنالزحمنعبدأخبرك!

الشهيددممنيهراق/ماأؤل"إن:قالع!ي!القهرسولأن،جدهعن،أبيهعن

(3)لملم
.((ذنوبهلهتغفر

الفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ8563

اللهعبدحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفرابن

المليكى،المثنىأبىعن،السكسكئعمروبنصفوانحدثنا،المباركابن

"القتلى:قالجم!القهرسولأن،صحبةلهوكانتال!لمىعبدبنعتبةعن

.2/475والإكمال،3/88والمخلفالمؤتلفويمنظرحسيناءأ.9:م،سفى(1)

الألبانىوصححه.بهعوفطريقمن(58302)وأحمد.بهمددطريقمن(1522)داودأبرأخرجه(2)

.(0022)داودأبىصحيحفى

فىالهيثمىوقال.بنحوهبهوهبابنطريقمن(5552)الطبرانىوأخرجه.ا19/2الحاكم(3)

الصحيح.رجالورجالهالكيرفىالطبرانىرواهة128/4المجمع
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وجلعزاللهسبيلفىالشهادةفضلبابالسيركتاب

فذلك،(1)يقتلحتىفقاتلالعدوفلقى،ومالهبنفسهخرجمؤمنرجل،ثلاثة

ورجل،النبوةبدرجةإلاالنبيونيففملهلا،عرشهتحتاللهخ!يمةفى،(2)الممتحن

فتلك،يقتلحتىفقاتلالعدولقىوالخطايا،الذنوبمننفسهعلى(3)فرقمؤمن

صصبر(5)(4)"
منادخل:لهوقيل،للخطايامحاءالشيفإن،وخطاياهدنوبهمحتممصمصه

اه!فعب،أبوابسبعةولجهنم،أبوابثمانيةفإنها.شئتالثمانيةالجنةأبوابأى

حئىفقاتلومادبنفسهخرجمنافقورجلا!جق-أبواب!منىبعض-منأفضل

.(6)"النفاقيمحولاالسيفإنالنار،فىفذاك،يقتل

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8564

،غياثبنالواحدعبدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عنالهمداخ!،مئعن،ال!ائببنعطاءعن،سلمةبنحمادحدثنا

عنثاررجلبمرجلينمنربنا"عجب:قال!اللهرسولأن،مسعودبنللهاعبد

الثلاثة.المواضعفىبالضمالاصلفىالفعلهذاضبطكذا(1)

.4/430النهاية.المهذبالمصفى:الممتحن(2)

"فرق".:م،سفى(3)

لا.4/45النهايةينظر.وعملهكسبه:الذنبوترف

.""مضمضة:8صوفى،""مصمصة:م،سفى(4)

.337/4النهايةالخطايا.دن!منمطفرة:أىوممصمصة

"تحت".:مفى(5)

حبانوابن،(17658)احمدطريقهومن،(7)الجهادفىالمباركوابن،(1363)الطيالسى(6)

الأملوكىالمثنىخلاالصحيحرجالأحمدورجال:5/291المجمعفىالهيثمىوقال.(4663)

ثقة.وهو
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وجلعزاللهسبيلفىالشهادةفضلبابالسيركتاب

مماوشفقةعندىفيمارغبة،صلاتهإلىوأهله(ظ91/54حئهبينمنولحافهوطائه

،الرجوعفىلهوماالانهزامفىعليهمافعلم،فانهزمالفهسبيلفىغزاورجل،عندى

رغبةرجع،عبدىإلىانظروا:لملائكتهوجلعزالفهفيقول،دمهأهريقحتىفرجع

."(1)همدأهريقحتىعندىمماوشفقةعندىفيما

مرفوعا.الذرداءأبىعنمعناهفىوروى

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ8565

يزيدبناللهعبدحدثنا،الذرابجردىالحسنبنعلئحدثنا،القطان

حكيم،بنالقعقاععن،عجلانبنمحمدحذثنىسعيد،حدثنا،المقرى

ألميجدلا"الشهيد:!يهيهالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،صطلحأبىعن

.(2)"القرصةألمأحدكميجدكماإلاالقتل

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8566

:قالحجافيحدثناالوليد،بنأحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفر

عبيدعن،الأزدئعلىعن،سليمانأبىبنعثمانحدثنى:جريجابنقال

أفضل؟الأعمالأئ:سئللمجوالنبئأن،حبشىبنالقهعبدعن،عميرابن

الصلاةأئ:قيل."مبرورةوحخةفيه،غلوللاوجهادفيه،شذلا"إيمان:قال

.م،س:)1(لي!فى

طريقمن(2557)حبانابنوأخرجه.(984)والصفاتالأسماءفىالممنفعندوالحديث

به.غياثبنالواحدعبد

حبانوابن،(2028)ماجهوابن،(1631)والنالى،(6681)والترمذى،(7953)أحمداخرجه(2)

غريب.صحيححسن:الرمذىوقالبه.عجلانبنمحمدطريقمن(4655)
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يشفعالشهيدبابالسيركتاب

.((لقممن"جهد:قال؟أفضلالصدقةفأئ:قيل."القيام"طول:قال؟أفضل

الجهادفأى:قيل."عليهاللهحرممماهجر"من:قال؟أفضلالهجرةفأى:قيل

:قال؟أشسرفالقخلىفأ:قيل.((ونفسهبمادالمشركينجاهد"من:قال؟فضلأ

.(1)"جوادهوعقردمهأهريق"من

يشفعالشهيدبافي:

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا8567

بنالوليدحدثنا،حسانبنيحيىحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،أبو

مأعلىدخلنا:قالالذمارىعتبةبننمرانعفىحدثنى:قالالذمارئرباح

قال:يقولالدرداءأباسمعتفإنىأبشروا:فقالتأيتامونحنالدرداء

داود:أبوقال.(2)"بيتهأهلمنسبعينفىالشهيد"يشفع:كيفهاللهرسول

الوليد)3(.بنرباح:صوابه

اللهسبيلفىيجرحمنفضلباب

أحمدسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنايفهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا8568

الزعفرانى،محمدبنالحسنحرثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدابن

أبىعن،الأعرجعن،عجلانوابنالرنادأبىعن،عيينةبنسفيانحدثنا

.(4752،7849)فىتقدم(1)

قىالألبانىوصححه.بهحسانبنيحمىطريقمن(4660)حبانابنوأخرجه.(2522)داودأبو(2)

.(1022)داودابىصحيح

.(2522)عقبداودابو(3)

-539-



165/9

كافراقتلمنفضلبابالسيركتاب

أعلموالله-(و91/30اللهسبيلفىاحديكلم"لا:!يهرالقهرسولقال:قالهريرة

والزيح،الدملونالفوندما،يثعبوجرحهالقيامةيومجاءإلاسبييه-فىيكلمبمن

بىأعنمالكعنيوسفابنعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)"المسكريح

الزناد)2(.أبىعنسفيانعنوزهيرالتاقدعنمسلمورواهالرناد،

العلوئ،داودبنالحسينبنمحمدالحسنأبو/حدثنا-أ8569

بنأحمدحدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبنالفهعبيدالقاسمأبوأخبرنا

:قالمنبهبنهقامعنمعمر،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسف

فىالمسلميكلمهكلم"كل:لمجكرالفهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا

(3)والعرف،الدملونفاللوندفا،تفجرطعنتإذاكهيئتهاالقيامةيوميكوناللهسبيل

عبلىعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"المسكعرلى

الززاق)5(.

كافراقتلمنفضلباب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8570

به.سفيهانطريقمن(3147)والنسالى،(7302)أحمدوأخرجه.(0992)المعرفةفىالمصنف(1)

.(6884)فىوتقدم

.(1876/501)ومسلم،(2803)البهخارى(2)

.3/172النهاية.الريح:العرف(3)

وأخرجه.(8205)أحمدطريقهومن(9528)الرزاقوعبد،(3725)الصغرىفىالمصنف(4)

به.معمرطريقمن(237)البهخارى

.(1876/601)مسلم(5)
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...صاحبهأحدهمايقتلالرجلينبابالسيركتاب

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

أبوأخبرنى،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(عمروبنمعاويةحدثنا،الصغانخ!

حدثنا،سفيانبنالحسنأخبرناقالا:الوراقبكروأبوالحيرىعمرو

صالح،أبىبنسهيلعن،الفزارئإسحاقأبوحدثنا:قالاعونبنالفهعبد

الناراجضماعافىيجتمعان"لا:!القهرسولقال:قالهريرةبىأعن"أبيهعن

."(1)ددسثمكافراقتل"مؤمن:قال؟اللهرسولياهممن:قيلأحدهما".يفتر

.(2)نوعبنالفهعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.اللهعبدحديثلفظ

أبوحدثناالنضر،أبوأخبرنح!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8571

جعفر،بنإسماعيلحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنانصر،بنمحمداللهعبد

كافريجتمع"لا:عولجالقهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،العلاءعن

.(4)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"ادبأالئارفىوقاتله

الجنةفيدخلانصاحبهأحدهمايقتلالرجلينباب

الحسينوأبوالروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ8572

السين.بضمالأصلفىضبطهكذا(1)

حبانوأبن،(9031)والنسائى.بهالفزارىإسحاقأبىطريقمن(1869)أحمدأخرجهوالحديث

به.سهيلطريقمن(4606)

.(1891/131)مسلم(2)

حبانوأبن،(8816،8922)وأحمد.بهجعفربنإسماعيلطريقمن(2495)داودابوأخرجه(3)

به.العلاءطريقمن(4665)

.(1891/130)مسلم(4)
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...صاحبهأحدهمايقتلالرجلينبابالسيركتاب

محمدبنإسماعيلأخبرناقالا:بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئ

أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الرمادئمنصوربنأحمدحدثناالقفار،

:رح-ىلطصالقهرسولقال:يقولهريرةأباسمعأنهمنتهبنهمامعنمعمر،

وكيف:قالواالجئة".يدخلكلاهماالآخر،أحدهمايقتلرجلينمناللهكح!في"

علىوجلعزاللهيتوبثم،الجئةفييج،ظ91/55هذا!يقتل:قال؟الفهرسوليااكذ

فىمسلمرواهفيستشهد")1(.الفهسبيلفىيجاهدثم،الإسلامإلىفيهديهالآخر

وجهمنالبخارىوأخرجهالززاق)2(،عبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيح

معمبر)3(.عناخر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا8573

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

نأ،هريرةأبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،!نأبنمالكأخبرك!

يدخلكلاهماالآخرأحدهمايقتلرجلينإلىالفه"يفححك:قاللمجع!الفهرسول

فيستشهد")4(.فيقاتلالقاتلعلىالفهيتوبثئم،فيقتلاللهسبيلفىهذايقاتل،الجنة

وأخرجه،مالكعنيوسفبنالقهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(8224)أحمدطريقهومن،(02802)الرزاقعد(1)

.(129/1890)مسلم(2)

والصفاتالأسماءفىلصلمعزوهعلىالمصنفواقتصر،الرجههذامنالبخارىفىنجدهلم(3)

(978).

وابن،(9976)أحمدوأخرجه.(215)حبانوابن،(3166)النسائىطريقهومن،2/460مالك(4)

به.الزنادأبىطريقمن(191)ماجه
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السيركتاب

الزناد)1(.أبىعنسفيانحديثمنمسلم

اللهسبيلفىماتمنفضلباب

اللهسبيلىفىماتمنفضلباب

أخبرنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8574

الأنصارىقتادةابننصرأبووأخبرنا)ح(الإمامنصربنمحمداللهعبدأبو

بكروأبوالحيرىالعطارجعفربناللهعبدبنمحمدبنمحمدبكروأبو

إبراهيمحدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا:قالواالفارسئإبراهيمبنمحمد

عن،أنسبنمالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالاعلىابن

كان!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن،طلحةأبىبناللهعبدبنإسحاق

بنعبادةتحتحرامأموكانت،فتطعمهملحانبنتحرامأمعلىيدخل

رأسه،تفلىجلستثمفأطعمتهيوماكجاللهرسولعليهافدخل،الصامت

يايضحككما:فقلت:قالت،يضحكوهواستيقظثئمجم!اللهرسولفنام

9/166هذا/ثبجيركبون،اللهسبيلفىغزاةعلئعرضواأمتىمن"ناس:فقال؟للهارسول

قال-أيهمايشك."الأسرةعلىالملوكمثل:أو.الأسرةعلىملوكاالبحر)2(،

وضعثئم،لهافدعا.منهميجعلنىأناللهادع،اللهرسوليا:فقلت:قالت

ما:فقلت:قالت.يضحكوهواستيقظثتم،فنامرأسه!ج!اللهرسول

."اللهسبيلفىغزاةعلئعرضواأمتىمن"ناس:قال؟اللهرسول!يايضحكك

منهم.يجعلنىأناللهادع،اللهرسوليا:فقلت:قالت:الأولىفىقال!كما

.(1890/128)ومسلم،(2826)الخارى(1)

.1/128الأنوارمارق.ظهره:وقيل.وسطهأى:البحرثبج(2)
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اللهسبيلفىماتمنفضلبابالسيركتاب

معاوية،زمنفىالبحرملحانبنتحرامأئمفركبتالأؤلن".من"أنت:قال

فىمسلمرواه،و56/910(1)فهلكتالبحرمنخرجتحينداثتهاعنفصرعت

عنوغيرهإسماعيلعنالبخارىورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

.(2)مالك

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ8575

بنسليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،الفهعبد

البغوئ،القاسمأبوحدثناالوليد،أبووأخبرض!:قال)ح(حدثنا،حرب

سعيد،بنيححىحدثنازيد،بنحقادحدثناقالا:هشابمبنخلفحدثنا

حرامأئمحدثتنى:قالمالكبنأنسعن،حتانبنيحىبنمحمدحدثنا

يضحك،وهواستيقظثثم،يومابيتهافى(3)لاقيخي!النبئأنر!نهاملحانبنت

ظهريركبونأمتىمنقومعلئ"عرض:قال؟أضحككماالفهرسوليا:فقلت

ثم،لهافدعا.منهميجعلنىأنالفهاح:قلتالأدرة".علىكالملوكالبحرهذا

من"أنت:قال.منهميجعلنىأنالفهاح:فقلت،ذلكمثلفقالقامثثم،نام

قربترجعوافلضا،البحرفىبهافغزا،الضامتبنعبادةفتزؤجهاالأؤلين".

الصحيح""فىالبخارئرواه.(4)فماتتعنقهافدقتفصرعتهالتركبهابغلةلها

داودوأبو،(01352)أحمدطريقهومن،2/264ومالك،6/045،451الدلانلفىالمصنف(1)

.(6667)حبانوابن،(3171)والنسائى،(1645)والترمذى،(2491)

.(2788)لبخارىوا،(2191/061)مسلم(2)

.2/197الأنوارمارقيظر.القيلولةوقتنامأى:قال(3)

وابن=،(3172)والنسالى،(2490)داودوأبو.بهحرببنيليمانعن(27378)أحمدأخرجه(4)
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اللهسبيلفىماتمنفضلبابالسيركتاب

.(1)هشامبنخلفعنمسلمورواه،حمادعنالنعمانأبىعن

الأموى،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8576

،إسحاقبنمحمدحدثنا،بكيربنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا

بنىأخىعتيكبنالفهعبدبنمحمدعن،التيمىإبراهيمبنمحمدعن

مجاهدابيتهمنخرج"من:لمجول!حالهالفهرسولسمعت:قالأبيهعن،سلمة

منالفه؟سبيلفىالمجاهدونوأين-الضلاثأصابعهضمثئم:قال-اللهسبيلفى

دابةلدغتهوإن،اللهعلىأجرهوقعفقد،فماتدابتهعنفخراللهسبيلفىخرج

سمعتهامالكلمةنهاوإ:قال-أنفهحتفماتومن،اللهعلىأجرهوقعفقدفمات

فراشه-على:أنفهبحتفيعنىلمجؤ،اللهرسولمنأؤلالعربمنأحدمن

.(3)"الجنةاستوجبفقدقعصا)2(كلومن،اللهعلىأجرهوقعفقد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8577

عن،بقيةحدثنا،نجدةبنالوهابعبدحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،عبيد

مالكأباأن،الأشعرىغنمابنإلى،مكحولإلىيردة،أبيهعن،ثوبانابن

انتدبمن:قمالوجلعزالله"إن:!وللمجؤالفهرسولسمعت:قالالأشعرئ

به.سعيدبنيحىطريقمن(2776)ماجهوابنبه.زيدبنحمادطريقمن(7189)-حبان

.(1912/161)ومسلم،(2894،2895)البخارى(1)

.2/191الأنوارمشارق.مكانهفيموتالانسانيضربان:القعص(2)

بنمحمدطريقمن5/41الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(14164)أحمدواخرجه.2/88الحاكم(3)

أحمدرجالوبميمامدل!،إسحاقبنمحمدوفي:5/277المجمعفىالهيثمىوقالبه.إسحاق

.ثقات
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اللهسبيلفىمال!منفضلبابالسيركتاب

اللهعلىبرسالاته(!ح91/56وإيماناوعدهوتصديقوجههابتغاءاللهسبيلفىخارلمجا

فىيسيحوإماالجئة،فيدخلهشاءحت!بأئالجيشفىالفهيتوفاهفإما،ضامن

.1وعنيمه((أجيرمننالمامعسالفاأهلهإلىيرذهثمغيبط،طالتوإنالفهضمان

وأفرسهوقصهأوشهيا-فهويعنىقتل-أوفماتاللهسبيلفىفصل"ومن:قال

ولهشهميدفإنهاللهشاءحت!بأئفراشهعلىماتأو،(2)هامةلدغتهأو،بعيره

.(3)"الجنة

بنمحمدبكرأبوأخبرنى،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-ا8578

مسهرأبوحدثناالضمد،عبدبنسماكحدثناببغداد،البراز)4(إبراهيم

حدثنئ،اللهعبدبنإسماعيلحدثناالغ!اك!،مسهبربنعبدالأعلى

عنالباهلى،أمامةأبىعن،حبيببنسليمانحذثنىالأوزاعئ،

فىغازياخرجرجل،وجلعزاللهعلى()ضامنكلهم"ثلاثة:قالجموالفهرسول

(6)وأأجبرمننالبمايرذهأوالجنةفيدخله،يتوفاهحتىالفهعلىضامنفهو،الفهسبيل

يردهأوالجنةفيدخلهيتوفاهحتىاللهعلىضامنفهو،المسجدإلىراحورجل،غنيمة

.(7)"هفلاعلىضامنفهو،بسلامبيتهدخلورجل،غنيمةأوأجيرمننالبما

(2

(3

(5

(6

(7

.أغنيمةأأو:م،سفى(

.5/275النهاية.يقتلسمذاتكل:الهامة(

.(د38)داودأبىضعيففىالألانىوضعفه.بهنجدةبنالوهابعبدعن(4992)داودأبوأخرجه(

.(8432)فىالصوابعلىتقدموقدالبزارإ.9:مفى(

.3/421القديرفيضيظر.ضمانذوأو،مضمونأى:ضامن(

."و":الاصلحاثيةفى(

=حبانوابن.بهمثرأبىطريقمن(2494)داودأبووأخرجه.وصححه73/2،74الحاكم(
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ف!لتلهط!ر!!ههـمأتما!!أفيلأدطالسيونخاب

،العدلحم!صماذبق!لئثناحال!،الحافظالفهعيدأبوأ!جر!ا-!9!هـ8

س!ح!،نجقالماجمث3حد؟أ:-،ر!!هـ،!نيحيىاخث!اص-البرإو،!يكءابقىحل!حدثخا

ر!خما!منإئممحج!!ت،اإقييريهقهـاتفي!ت!يق!ق،يعقوبطبمنياوجار!ثطص!ضما

بابهعلع!د!.اقوهوجب!!تيف،!مبهز4أزككهنعميروب!يئالفهعبدءصنجميو،

الؤحمنعبدأباياشمأنكما:اللهعبديهأطفقا،ن!حطيحذثكأنهبيدهرمشحيو

منسمعتهكلام!عولمكهينىأنالفهعدؤيويد،لىوعا:قال؟!ساثتحدث

167/9إصىتخر!ألالم،بيتكفىالآند!ركتكابد)1(:قال!و،أللهأرسولى

الفهسبيلىفىجاهد"هن:يقوللمجج!اللهسولرسمعتوأنا؟فتحتلةثالمجلس

الله،عل!ا!!فن،حبسم!ءاحذأيغتا!بلااليتهفىجلس!منالفه،عل!ضامثاكان

ممامناكانرا!اوا)مسجد!إلىغداوممز،الفلإ،!ما!اهىاك!ان5ريفما!ادوهن

نأالفهعدوفيويدالفه".علىضمامثاكانيعزره!!ا!عال!س!!دق!و،اللهءلم!

(2)
،(3)المجلسإلىصتر،،!طيخيرجنى

(9)

(3)

(4)

ال!تله(4)!بوغ!سأقا!مى!ال!

بقمحمدلمحكوأابوأخبرل!ا،الحافظانفهعبدأبوأخبرنا!أ-"

به.جببنلعمليصانطويق!ن(!؟إ9=ز

لوسوسةمنهحكاية.دهركتكابد:قوله:"قلت:الأصلحاشيةفىوكتب"مكاليلى".:مفى

!"اعلماللهو،الحفمجطان

."يخرجه":م،لىلطفى

الليثطويى!ن-(372)دأحبابنوعكه-(ا!95)خؤيمةانجن"وأخو%.وص!كحه13!/2!كإلحا

صحيح.سنده:7/3725الذهبىوقالبه.سعدابن

.(12337)فىوتتكلدم،3/356النهايةواميه.يعرفلا:غربسهم
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اللهسبيلفىمكانهفيقتليسلممنبابالسيركتاب

حدثنا،ميمونبنالحسنبنإسحاقحدثنا،الشافعئإبراهيمبناللهعبد

نأمالكبنأنسحدثنا،قتادةعن،شيبانحدثنا(وفى7/91محمد،بنحسين

يا:فقال!صللىغسعالنبىأتتسراقةبنحارثةأثموهىالبراءا(بنتالزبثعأتم1)

فإنغرب-سهمأصابه؟بدريومقتلوكان-حارثةعنتخبرنىألا،الفهنبئ

أم"يا:قالالبكاء؟عليهاجتهدتذلكغيركانوإن،صبرتالجنةفىكان

:قتادةقال."الأعلىالفردوسأصابابنكوإن،الجنةفىجنانإنها،حارثة

"الصحيح"فىالبخارىرواهوأفضلها)2(.وأوسطهاالجنةفىربوةالفردوس

.(3)دمحمبنحسينعنالفهعبدبنمحمدعن

اللهسبيلفىمحانهفيقتليسلممنباب

ببغداد،الحافظغالببنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا8581

بنمحمدحدثنا،النيسابورئحمدانبنأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثنا

زكرتا،حدثنا،يونسبنعيسىأخبرنا،موسىبنإبراهيمأخبرنا،أيوب

نأأشهد:فقالو!طالنبىإلىرجلجاء:قالالبراءعن،إسحافأبىعن

صولخة:النبئفقال،قتلحتىفقاقلتقذمثتم.ورسولهعبدهوأنكالفهإلاإلهلا

وإنما...وهئموهو،البخارىةروالجميعكذا:6/26الغتحفىحجرابنوقال.النسخفىكذا(ا-1)

النضر.بنتالزبغهى

من(958)حبانوابن،(3174)مذىوالتر.بهمحمدبنحينطريقمن(11374)أحمدأخرجه(2)

به.قتادةطريق

.(2809)البخارى(3)
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اللهسبيلفىمكانهفيقتليسلممنبابالسيركتاب

جناببنأحمدعن""الصحيحفىمسلمهـواه.(1)"اريثكوأجريسيراهذا"عمل

(2)لم

يوس!.بنمحيسىعن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8582

حدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أتى:قالالبراءعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،رجاءبنالفهعبد

أسلم؟أوأقاتل،اللهرسوليا:فقالبالحديدمقنعرجلكأاللهرسول

وأخرقليلاعمل"هدا:فقال،فقتلفقاتل،فأسلم."قاتل3أسلمبل"لا،:قال

عنشبابةعنالرحيمعبدبنمحمدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.13)"اريثك

.(4)ئيلإسرا

محمدبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-ا8583

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،الدارمىسعيدبنعثمانحدثنا،العنزى

نأ،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدأخبرنا،سلمةبنحماد

يومفجاء،يأخذهحتىيسلمأنفكره،الجاهلتةفىربالهكانأقيشبنعمرو

بأحد.:قالوا؟فلانأين:فقال.بأحد:فقالواعمى؟بنوأين:فقالأحد

قبلهم،توجهثمفرسهوركب()لأمتهفلبس.بأحد:قالوا؟فلانأين:قال

.بنحوهبهإسحاقأبىطريقمن(8652)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.(144/1900)مسلم(2)

به.إسرائيلطريقمن(1064)حبانوابن،(18565)أحمدوأخرجه.(5431)الشعبفىالمصنف(3)

.(2808)البخارى(4)

.4/220النهاية.الدرع:اللأمة(5)
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168/9

.عليها!!ي!تلاسىاأ!نيهبيانبابالسيرختاب

فتاشل.إلننتقدإنى:اتفؤاخمرو.يا%ىاليثأإقالرا:أصمسلموقاراهفلقا

لمحليه::لأختهفشالمعاذبنسع!فساءع،جريحاأجملةإنىفحمل،جوححتى

اسعهاغضبابل:فقالهـرسرله؟لدمخفباأمةلهمغكحباأم،لقوماثحمبة

.(1)صلاةللهصفىوهـااوجنةفدخلفمات!.ورسوله

نو!يل(ظ57/91عليهايقاتلالقىالنيةبيانباب

وجلعزاللهسبيلفى

الفقيه،النضرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-ا8584

سليمانحدثنا:قالاألزازىمحمدبنوصالحالدارمئسعيدبنعثمانحدثنا

عن،وائلأبىعن،مزةبنعمروعن،الحخاجبنشعبةحدثنا،حربابن

يقاتلالرجل:فقالجموالنبىإلىرجلجاء:قاقالأشعرئموسىأبى

الفه؟اممبيلفىفمن،ليعرفيقاتاىوالرجل،للذكريزاتلوالزجار،ألالمغنم

فىالبخارئرواه.(2)"اللهسبيلفىفهوالعلياهى4الاكلمةلتكونقاتلامن:!أ!قأ

عنغندرحديثمنومسدمهووأخرجه،(3)!رحبن!سليمانعن""الصحيح

.(4)شعبة

أخبرناالأصبهاكأ،يوسفبنالفهعبدمحمدأبو/حدثنا-أ!585

به.إسماعيلبنموسىعن(2537)داودأبووأخرجه.وصححه2/131الحاكم(1)

به.شعبهةطريقهـت(3136)والنسائى،(517)داودوأبو،(19د96)حمد؟خرجه(2)

.(0182)رىلبضأ(3)

.،149/1904)وملم،(3121)أئخارى(4)
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.عليها.ه!قاتلالتىالنيةبيانبابالسيوكلاب

نصربنسمعدانحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبن!حمدأبوس!-

ابىعن،شقيقعن،الأعصشعنالضوير،معاويةأبوحدثنا،تءىالمحم!

يقاتلالؤجل،اللهرسوليا:فقالرجلطههالنبئأتى:قالالأشعرئمولممى

فقال؟اللهسبيلفىذلذفأئرياء،ويقاتارحمثةويقاتلشعجاعة

.(1)((اللهسبيلفىفهوالعلياهىاللهكلمةلتكونقاتل"مق:عول!انلهرسول

أحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىالحسنأبووأخبرنا-أ8586

حدثناكثيو،ابنحدثنا،الضبئعمربنعثمانحدثناالضفار،عبيدابن

جاء:قالالأشعرىمولممىأبىعن،وائلأبىعن،الأعمشحدثنا،سفيان

عن"ا!صحيح"فىالبخارئرواه.(2)بنحوهفذكره.جمجوالفهرسولإلىرجل

أبىعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواهكثيو،بنمحمد

(3)ريو
ويه.

عبيدبنأحمدأخبونا،عبدانبزاأحمدبقعلىأخبرنا-أ8587

)ح(بقيةحدثنا،وهببنمحمدحدثنا،شمريكبنعبيدحدثناالصفار،

الضيرفىهحمد)4(بنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

شمريحبقحيوةحدثنا،القاضىالهيثمبنمحمدالأحوصأبوحدثنابمرو،

مذىوالتر،(43951)أحمدوأخرجه.(398)والصفاتوالأسماء،(6372)الصغرىفىالمصنف(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.معاويةأبىطريقمن(2783)ماجهوابن،(1646)

به.كثيربنمحمدطريقمن(4636)حبانابنأخرجه(2)

.(4019/051)ومسلم،(7458)البخارى(3)

.2/464الأنسابوينظر"احمد".:م،سفى(4)
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عليها...يقاتلالتىالنيةبيانبابالسيركتاب

بنخالدعنسعد،بنبحيرحذثنىالوليد،بنبقئةحدثنا،الحضرمئ

:قالأنهجمي!الفهرسولعن،جبلبنمعاذعن،بحرثةأبىعن،معدان

الكريمة،وأنفق،الإماموأطاعوجل،عزالفهوجهابتغىمنفأما؟غزوان"الغزو

ورياءفخراغزامنوأفا،كقهأجرونئههنومهفإنالفساد،واجتنب،الشريك(اوياسر

حديثلفظبكفافي".يرجعلنفإنه،الأرضفىوأفسد،الإماموعصى،وسمعة

بنالقهعبدبحرئةأبىعن:قالوهببنمحمدروايةوفى.الحضرمى

.(2)"بالكفافيرجعلم،الكريمةينفقولم،الإمام"وعصى:اخرهفىوقالى.قيس

القطيعئجعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8588

حدثنا،أبىحذثنى(و58/91،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثناببغداد،

بنالفهعبدبنالعلاءعن،الوض!احأبىبنمحمدحذثنى،مهدىبنالزحمنعبد

:قالأنهز!بهنماعمروبنالفهعبدعن،خارجةبن(3حنانعن3)،رافع

قاتلتإنعمبرو،بناللهعبد"يا:فقال.والغزوالجهادعنأخبركأ،الفهرسوليا

مكاثرا،مرائياالفهبعثكمكاثرامرائياقاتلتوإنمحتسبا،صابرااللهبعثكمحتسباصابرا

.(4)"الحالتلكعلىالفهبعثكقتلتأوقاتلتحاليأىعلىعمبرو،بنالفهعبديا

مثاحته.وتركوموافقتهمساهلتهيريد.أالريكإوياسر:وقرلهإوباشرا.:الأصلعداالشخفى(1)

.2/305الأنوارمارقينظر

شريحبنحيوةطريقمن(5125)داودوأبو،(42022)أحمدوأخرجه.وصححه2/85الحاكم(2)

به.بمةطريقمن(3188.4206)والنسائىبه.

.أحبانبن9:م،سفى(3-3)

به.مهدىبنالرحمنعبدطريقمن(2519)داودأبووأخرجه.وصححه112/2الحاكم(4)

مطولا.بهالوضاحأبىبنمحمدطريقمن(2391)والطالسى
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عليها...يقاتلالتىالنيةبيانبابالسيركتاب

ببغداد،الإيادىعلىبنمحمدبنعلئالقاسمأبوأخبرنا-أ8589

محمدبنالحارثحدثنا،النصيبئخلادبنيوسفبنأحمدبكرأبوأخبرنا

بنالملكعبدأضرناعطاء،بنالوهابعبدحدثنا،أسامةأبىابن

:قاليساربنسليمانعن،يوسفبنيونسأخبرنى،جريجبنالعزيزعبد

،هريرةأبايا:الشامأهلأخوناتل)1(لهفقال،هريرةأبىعنالناستفردتى

:يقولكج!اللهرسولسمعت:قال.!اللهرسول!مسمعتهحديثاحدئنا

فعرفها،نعمهفعرفهبهأتىاستشهد،رجل،ثلاثةالقيامةيومفيهيقضىالناس"أول

إنما،كذبت:قال.استشهدتحتىسبيلكفىقاتلت:قالفيها؟عملتما:فقال

،النارفىألقىحتىوجههعلىفسحببهفأمر.قيلفقدجرىء.فلان:يقالأنأردت

:قا!فييا؟عملتما:فقا!فعرفها،نعمهفعرفه،بهفأتى،القرآنوقرأالعلمتعلمورجل

فلان:يقالأنأردتإنما،كذبت:قا!.فيكوعلمتهالقرآنوقرأتالعلمتعلمت

مناللهآتاهورجلالنار،إلىوجههعلىفسحببهفأمر.قيلفقد.قارئوفلانعالم

منتركتما:فقا!فيها؟عملتما:فقا!فعرفها،نعمهفعرفهبهفأتى،الما!أنواع

فلان:يقالأنأردتإنما،كذبت:قال.لكفيهأنفقتإلافيهينفقأنتحبشىء

فىمسلمأخرجه.(2)"رانلافىألقىحتىوجههعلىفسحببهفأمر.قيلفقدجواد.

.(3)جريجابنعناخرينوجهينمن""الصحيح

"نابل".:م،8صفى(1)

به.جريجابنطريقمن(8083)والنسائى،(8277)أحمدأخرجه(2)

.(وعقبه،5190/152)مسلم(3)
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169/6

عليها...يقاتلالتىالنيةبيانبابالسيركتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا0859

،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسضقبنو.حمد

أبىعن،سيرينابنيعنىمحمدعن،أتوبعنزيد،بنحضادحدثنا

مغازي!صمفىقتللمنتقولونهاوأخرى:قالالناسعمرخطب:قالال!جفاء

هـاحلتهأدفتىأوقرقديكونولعله.شهيدافلانومات،شهيدافلانقتار:كحذه

اشواحرولش،ذنكمتقولوافلا-التجارة:قالأوالذنيا-يبتغىورقاأوذعبا

الج!ةلأ!)"".فىفثومال!أوالفهسبيلفىقتل"من:!حوالنبئقالكما

بنالقأ،سمالعباسآبوأخبرنا،الصافظالفهعبدأبوأخبرنا/-أ!هـ8يا

بنعلىحدثنا،الغزالاععىبناللهعبدحدثنادوأ8/91،ال!يارئالقاسم

علىأبووأخبرنا)ح(المباركبنالقهعبدحدثنا،شقيقبناتحسن

الربيعتوبةأبوحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبآرئ

،عباسابنهوالقاسمعن،ذئبأبىابنعن،المباركابنعن،نافعابن

وفى-الشامأهلمنرجلمكرزابنعن،الأشبئبنالفهعبدبنبكيرعن

يا:قالرجلاأن،هريرةأبىعنمكرز-بنأتوبعن:شقيقابنرواية

عرضمنعرضايبتغىوهو،الفهسبيللمحىالجهاديريدرجل،الفهرسول

فقال،والثالثةالثانيةفسأله.((هلأجر"لاطو:اللهرسولفقالالذنيا.

شقيهت)2(.ابنحديثلفظ."هلأجر"لا:!عالفهرسول

.(13040)فىتقدم(1)

أبنطريتثهومن،(227)الجهادفىالمباركوابن،(2516)داودوأبو،وصححه2/85الحاكم(2)

به.ذئبأبىابنطريقمن(0790،8793)أحمدوأخرجه.(4637)حبان
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.عاطيهـ،ء!نتاصل!!االنيذبيما،ن؟؟ااجما!ي!"،ا1كخأل!ه

ينوىلات2!!ة.ؤيمرنأق!ح!كلارأصخمبهها!!والأخباز3وكط؟!ي!قملاأ!!اق

نأولمحر!والأجركأجم!ى+كا!ؤأماأممباب!-ا،إلىيرج!وماالدنيا%لابقؤوه

!قلأ!:غفحمةئهـكميب

أخبرنمابتغداد،القطاناالفضل!ابنالحسينأبوأخبرنا-اهـ928

،!أصاأبوحدثنا،لممفيان!بيعقوبحدتنا،دزستويهبنجعفوبنالفهعبد

إقطا!لايارغبابنعنحدثهحبيببنضمرةأنصالحبنمعاويةحذثنى

صىثفرضأنهبلغناوقد،ص!صالنبىصاحبحوالةبناللهعبدبىنزل:قال

مائتينفىلكفرضأنهبلغناماأحق:لهقلت:قال.مائةإلافأبىالمائتيق

يكفىأولأ،لكأئملا:يقوأطأنعلئنازلوهومنعهماوالله؟مائةإلافأبيت

نإ:قال!،مجيحمهاللهرسولعقيحذثناأنشأثم؟!اعكلمائةحوالةابن

شيئا،نغنئمولمفقدمنا،لنغنمينةالمدىحو!أقدامناعلىبعثناجمج!اللهرلممول

اله)/اللهم:صها!يهيحهعهاللهرسوققالأجهدامقبناالذى!عاللهرسولرأىفلما

عليي!ا،يستأثروا(1)وأعاليهمفيهونواالنالم!إلىتكلهمولا،عنهمفأصعفإلىتكفهم

"لتفترن)2(:قالثمبأرزاال!م".توحدهولكن،ا!نعفي!جزواأنف!م!همإلىتكلهمولا

كنه!الماقمقلأحدهكموليكوننوالووم،فارلم!كنوؤلت!ت!مممن)3(ثم،الشاملكم

رأسىيدهـعلىوخثعثمفيسخطها".دينارمائ!ليكطىأحدكم!!حتىوكذا،

.!(و":!،سىف(1)

س،م:"لمتحن".ىف(2)

م:"لتقسمن".ىف(3)

هـ--هـه



...تخفقالسريةفىجاءمابابالسيركتاب

الزلازلأتتفقدالمقدسةالأرضنزلتقدالخلافةرأيتإذا،حوالةابن"يا:فقال

.(1)"رأسكمنهذهيدىمنالناسإلىأقربوالساعة،العظاموالأموروالبلابل

شيئاتغنمفلاتغزوانوهو،تخفق(و59/91السريةفىجاءماباب

السكرئالجتارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ8593

الفهعبدبنالعباسحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

عنمحاانى،أبىعن،حيوةحدثنا،المقرئالزحمنعبدأبوحدثنا،الترقفئ

.ظلفيصضاللهرسولأنعمرو،بنالقهعبدعن،الحبلىالزحمنعبدأبى

حدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالقهعبدوأخبرنا)ح(

لهيعةوابنحيوةحدثنا،المقرئالزحمنعبدأبوحدثنا،إسماعيلبنمحمد

القهعبدسمعت:يقولالحبلئالزحمنعبدأباسمعهئا!كاهأبوحدثنا:قالا

اللهسبيلفىتغزوغازيةمن"ما:يقولصهلىئحرالفهرسولسمعت:يقولعمروابن

يصيبوالموإن،الثلثلهموييقى،الآخرةمنأجرهمثلثىتعجلواإلاغنيمةفيصيبون

51رو.(3)((الاخرة"من:يوسفابنحديث!ىلج!.(2)"أجرهملهمتمغنيمة

الكبيرالاريخفىالبخارىوأخرجه.1/266سفيانبنويعقوب،328/6الدلائلفىالمصنف(1)

صالحبناللهعبدصالحأبىطريقمن(2019)الاميينمسندفىوالطبرانى،8/436،437

فىالألانىوصححهبه.صالحبنمعاويةطريقمن(2535)داودوأبو،(22487)وأحمدبه.

.(2210)داودأبىصحيح

به.أصقرئاالرحمنعبدأبىطريقمن(6577)أحمدوأخرجه.(3728)الصغرىفىالمصنف(2)

به.حيوةطريقمن(3125)والنسالى،(2497)داودوأبو

به.حيوةطريقمن(2785)ماجهابنأخرجه(3)
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ومسالتهاالشهادةتمنىبابالسيركتاب

!ءير)1(
حيوهعنالمقرىعنحميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلم

ومسألتهاالشهادةتمنىباب

بنأحمدمحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8594

أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزكأاللهعبد

سمعت:قالهريرةأباأنالفسثببنسعيدأخبركط،الزهرئعن،شعيب

تطيبلاالمؤمنينمنرجالاأنلولا،بيدهنفسى))والذى:يقولجم!الفهرسولى

فىتغزوسريةعنتخلفتما،عليهأحملهمماأجدولاعنىيتخلفواأنأنفسهم

ثم،أقتلثمأحياثم،اللهسبيلفىأقتل(2)ىنألوددت،بيدهنفسىوالذى،اللهسبيل

.(4)اليمانأجمطعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)"أقتلثمأحياثثم،أقتلثمأحيا

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا8595

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوبابن

170/9حنيفبنسهلابنأمامةأبىبنسهلأنشريحبنالرحمنعبد/أخبرنى

بصدقالشهادةاللهسأل"من:قالجم!اللهرسولأن،جدهعن،أبيهعنحدف

عن""الصحيحفىمسلمرواه.()"فراشهعلىماتوإنالشهداءمنازلالفهبلغه

.(153/1906))1(مسلم

"ان".:م،سفى(2)

به.سعيصطريقمن(3152)النسائىاخرجه(3)

.(2797)البخارى(4)

حبانوابن،(2797)ماجهوابن،(1362)والنسائى،(0152)داودأبووأخرجه،2/77الحاكم(5)

به.ضريحبنالرحمنعبدطريقمن(1653)والترمذىبه.وهببناللهعبدطريقمن(3192)
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وث!لطااكتاب

وهب،ابنعنلوإ-،رح-ؤالطاهرأبى

.(1)سنأ

لتمهاومص-ذطم!نلاتمنىببئ

عنثابتحديثمنأيضاوأخرجه

أخبرناالجباو،عبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-إ8596

حدئتا،فدا!شلامنصووبقأحمدحدثناالضفاو،محمدبنإسماعيك

حدثنا:مرسىبنسليمانقال:قال(ظ59/91جريجابنأخبرنا،الزؤاقعبد

"من:يقولجمجحواللهرسولسمعالهحذثهمجبلبنمعاذأنيخامربنمالك

الفهسألومن،الجنةلىلهوجبتفقد(2)ناقةفواقمسلبمرجلمناللهسبيلفىقاتل

فىجرحاجرحومنشهيلإ،أجرفلهكلأوماتثمصادقانفسهعندمنالمتا!

كالزعفرانلونيا،كانتماكأغزرالقيامةيومتجىءفإنهانكبةنكبأوالفهسبيل

الشهداء")4(.طابعفعليهاللهسبيلفى(3)جرجومن،كالمسكوريحها

عبيدىبئأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-18597

حدفظ،محمدبوحجاجحدثنا،النرسئاللهعبيدبنأحمدحدثنا،الصفار

ت!جنمعاذعنيشامرةبنمالكحدثنا،موسىبنسليمانأخبرخ!،جريجابن

.()بمثلهفذكرء.جبل

وهب.ابنعن(156/1908)والطاهر،أبىعن(157/1909)مسلم(1)

.2/165الانوارمشارقذلك.أثناءلتدرساعةبعدساعةحلبها:الناقةفواق(2)

."خراجبهخرجومن:الحافظبخط!حاشية:الأصلحاشيةوفى"خرج!،:م،سفى(3)

.1/254النهايةينظر.اضطرب:جرجومعش

.(14022)أحمدطريقهومن،(9534)الرزاقعد(4)

النائىصحيحفىالأاسبانىوصححهبه.محمدبنحجاجطريقمن(3141)النسائىأخرجه)د(

(2944).

-558--



مسأل!هاوالشهادةقمنفى،!بحص!ل!السير

،(أأجري!ابنعنعبادةبنوروخ!محطاصم!و!اأرفأهكل(.*د!و

ءجيد،بتأحمذأخبرنا،عبدانابقالحسقأبوأخبرناوقد!يا-ز"ور!!لألم

سيمبنالزحمقعبدالنمحمدحدثناالخرإؤ،علىبنأحمااخث"دم!خ

شليصان!ق،نجزيجأبقعق،انفؤارىىط!حص!لن!!اهينمحدتا،او؟!ا/كئ

عن،يخامربنيك!امأبيهعنئخامر،بقفل!امبىأنئهص!!عق،مولمعىابق

قلبه!مصأدقااال!تم!ادةاللهسأل!"كا:ص!ح!انفيمارسرلطقالط:أتا!ق-جبلىلق!!ا!

يدمى،ا!قيامةيومجاءااللهسبي!الىجرحالمجرحوهق!تنهـيلإ،أجؤفله!فأوف!تط

.2هسدث"إويخال!الريخ!د!ونالثود!ا

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبقعل!وأخبرنا-!ث!ثنولم9!

حدثناإلزبيع،!بغسانحدثناالموصلى،سعيدلنالحس!قح!ثخا

بقمعماذعقيخامر"ب!لطمادعن،ق!حولعق،أبيهمم!،الزحمقعبا

لهوجتتناالةفواقالفهسبيلفىقاتل"م!:!فالفهوسول!فال!:فإن!أنهجبل

الززاق!3(.عبدث!ذحنحؤبعدهماذكرتثم.((ة!أ

)أبم

(2ز

(1"!ؤ

،(22116)وأحمدبه.(عاصم)"بى!خلدبنالفواكطويقمق!2792إ!ىبر"ايقأخر-برضه

به.عبادهبنرو!طويقمن(16لأه،165؟)راختركلذى

.بنحوهبه؟لوحمقمحب!بن"ححدح!ويقهقا!أئمأء1-!أ؟طأبن4أ%سبر

داودأبىصحيحفىالملألبانىوعححهوبهثوبانبنالرحمقعب!!كويقمى(3!!أ!أردأبرأخرجه

(2216).
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السيركتاب

والجبنالشجاعةباب

والجبنالشجاعةباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ5860

وأخبرنا)ح(حمادحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

أخبرنا،أتوببنمحمدحدثناحمشاذ،بنعلئوحذثنا:قالالقهعبدأبو

الحجبئالوهابعبدبنالفهوعبدالربيعوأبوومسذدحرببنسليمان

صولسيمهل!لارسولكان:قالأنسعن،ثابتعنزيد،بنحضادحدثنا:قالوا

أهلوفزع:قال.الناسأشجعوكان،الناسأجودوكان،الناسأحسن

فرسعلىلمجوالفهرسولفتلقاهم:قال.الضوتقبلفانطلقواليلةالمدينة

فإذاتراعوا"."لن:قال.عنقهفىفي!لاو-2شىعليهماعرى-طلحةلأبى

"إظ:قالأو."(1)ارحب"وجدناه:وقالوسبقهمالخبر(و91/60استبرأقدهو

بنسليمانعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)اطبثفرساوكان:قاللبحر".

.(3)الربيعوأبىيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،حرب

كانأنه!س!النبىعنمالكبنوأنسوقاصأبىبنسعدعنوروينا

.(4)الجبنمنيتعوذ

.1/505للخطابىالحديثغريبالجرى.واسعأى:بحرا(1)

.207/1النهايةينظربطيهنا.ثقيلاثبطا:(2)

وابن،(8829)الكبرىفىوالنائى،(1687)والترمذى،(12494)أحمدأخرجهوالحديث

به.زيدبنحمادعنطرقمن(6369)حبانوابن،(2772)ماجه

.(48/2307)ومسلم،(2908)البخارى(3)

-،(0645)والنائى،(3567)والترمذى،(2822)والبخارى،(5851،1621)أحمدأخرجه(4)
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والجبنالشجاعةبابالسيركتاب

أبوحدثنا،المروزىنصرويهبنمحمدسهلأبووأخبرنا-أ8601

أبوحدثنا،الأسدىموسىبنبشرحدثنا،القطيعئجعفربنأحمدبكر

بنمحمدالحسقوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(المقرئالرحمنعبد

بنمحمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا:قالاببغدادالبزازالحسنبنأحمد

عن،المقرئحدثنا،مسرةأبىابنيحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاق

بنمروانبنالعزيزعبدعنيحدثأبىسمعت:قالرباحبنعلىبنموسى

الرخلفىما"شر:عطي!اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت:قالالحكم

.(1)"خالعوجبنهالعشح

حدثناحمشاذ،بنعلىحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8602

،إسحاقأبىعن،شعبةأخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،الضبئعمروأبو

تلقى،الناسفىغرائزوالجبنالشجاعة:قالعمرعن،فائدبنحسانعن

9/171،المالوالحسب،أبيه/عنيفزالرجلوتلقى،يعرفلاعمنيقاتلالرجل

.(2)بالتقوىإلاعجمىولافارسىمنبأخيرلست،التقوىوالكرم

(1)

(2)

فىأنىحديثوتقدم.وقاصأبىبنسعدعنطرقمن(4001)حبانوابن،(674)خزيمة=وابن

(28831).

غريب.شدتهمنالقلبيخلعالذى:الخالعوالجبن،الجزعأشدوهو،محزنشح:هالعشح

.3/162،163عبيدلأبىالحديث

،(8263)أحمدوأخرجه.(13)فوائدهفىوالفاكهى،(091)الآدابفىالمصنفعندوالحديث

الألبانىوصححه.بهالمقرئالرحمنعبدابىطريقمن(0325)حبانوابن،(1251)داودوابو

.(2192)داودأبىصحيحفى

.بنحوهبهإسحاقأبىطريق!ن!13156)شيبةابىوابن،(2534)منصوربنسعيدأخرجه
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وجلعزاللهلممبيلفىالنفقةفضملبابريسل(باتك

وجلعزاللهسبيلفى(1)النفقةفضلباب

المزنئ،محمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8653

عن،شعيبأخبرنى،اليمانأبوحدثنا،ى!يعبنمحمدبنعلئأخبرنا

سمعت:قالهريرةأباأنالزحمنعبدبنحميدأخبرنحط،الرهرى

مندعىاللهسبيلفىالأشياءمنشىءفىزوجينأنفق"من:يقولكجالقهرسول

مندعىالصلاةأهلمنكاندمن،أ!بوأبوللجئةخير.هذاالفهعبديا:الجنةأبواب

أهلمن.كانومنالجهاد،بابمندعىالجهادأهلمنكانومن،الصلاةباب

بابمألمببابمندعىالصيامأهلمنكانومن،ا!صدقةبأبمنذعىالفحدقة

.وقال.ضرورةمنلأبواباتلكمنيدعىمنعلىما:بكرأبوقالالرياد".

أبمايأمنفمتكونأنوأرجو،"نعم:فقالأحد؟كفهامنهايدعىهل،الفهرسوليا

أشخهمنمسلموأخرجه،اليمانبىأعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)"ربكب

الزهرئ)3(.عن

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا8654

ستاللهعبذحدتنأ،المنادىالفهعبيدبنمحمدحدثنا،ال!ضاكأبنعمرو

عن،الحسقعن،خ!انابن(ظ60/91يعنىهشامحدثنا،ال!همئبكر

.ا"الإنفاق:م،سفى،1)

مذىوالر،(7633)وأحمد.بهشعيبطريقمن(3418)حبانوابن،(2438)النائىجهأص(2)

به.الزهرىطريقمن(2480)خزيمةوابن،(3674)

.(1027/85)ومسلم،(3666)البخارى(3)
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وجلعؤاللةلمعب!ؤ!ىالنفقةفض!با!أسالوتجابط

قربةعنقهفى،يسوقهأولهجملايقودذرأبالقيث:ام!اقمعاو!ةبقصععصعة

؟(1)مالكماذرأبايا:فقلت.عملى!ص:قال؟(1)مالكماذرأبايا:فقلت

ثلاث.عملىمحلى:قال!؟مالكماذرأبايا:قلت:قال.عملى!لى:قال

سمعما:قال!ه؟الفهرسولمنسمعتهشيئاتحدثنىألا:قلت:قال!هؤات

لالههـلد-مؤ،ي!خ!ثلانة-لهمايموتفسلميقمق"ما:!قولبم!اطهرصل

مماؤوجمنأنفقفسليم!نوط،مب!ائإوحمتهبففملىالجنةأدخلهماإلأالحنفيي!فمهـا

.(2)"الجنةحجب!ابتدوتهإلااللهسبي!دماله

أحماأخبونا،عبدانبقأحمدبقعلئالحسقأبووأخمزنا-أ!56!

حدثنا،دقعوبنعمروحدثتثالواسطىعيسىبقمحمدحديت!غبيد،ايق

الممتقبلته"إلا:اصاثبصعنما!فذكره.الحسنعقويوؤص!،هتصورعق،هشيم

رحالاكاكأإن:قال!ذاك؟كيفء:قلت،"قبلهماإلىيدعوهكفهمالجمةحجبة

+(!قشاتيوبغنصا،ت!لاكوإن،فبعيويقإبلاكانتوإن،فرحين

اللهعبدأخبرنا،فوركبقإلحسنبن!حمدبكرأبوحدثنا-أ!656

،خازمبنجوجوخدث!ا،داوثأبوحدثنا،حبيببقيههـذسحدث!ا،جعفرابق

الحارثبقغضيفعق،إلزحمنعبدبنالوليدعن،يمميفأبىبنبشت!رعن

."كل":م،سىف(1)

حبانوابن.بهحسانبنهثامطريهتمق(45321)أحمدوأخرجه.(9748)الشععبفىاشمصنف(2)

به.الحسنطريقمن(2940،4643،4645)

بهيون!طريقمن(1873)والنسائى،(21341)احمدوأخرجه.(3345)الشععبفىالمصنف(3)

.(1768)النسائىصحمحفىالألبانىوصححهمختصرا.
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وجلعزاللهسبيلفىالنفقةفضلبابالسيركتاب

فىنفقةأنفق"من:يقوللمجوالقهرسولسمعت:يقولعبيدةأباسمعت:قال

مريضا،عادأو-أملهعلى:قالأو-نفسهعلىأنفقومن،فسبعمائةفاضلةاللهسبيل

ببلاءاللهابتلاهومنيخرقها،لمماجنةوالصومأمثالها،بعشرفالحسنة،أذىأماطأو

.(1)"ةطحفلهجسدهفى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8657

بنجريرأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنعياضعن،الزحمنعبدبنالوليدعن،سيفأبىبنبشارحدثنا،حازم

عيينة،أبىمولىواصلعن،حسالنبنهشاموأخبرنا:يزيدقال.غطيف

عبيدةأبىعلىدخلنا:قالغطيفبنعياضعن،الرحمنعبدبنالوليدعن

يلىمقاووجهه،تحيفةامرأتهوعندهفيهماتالذىمرضهفىالجراحابن

:فقالإلينافالتفت.بأجربات:فقالت؟عبيدةأبوباتكيف:فقلناالحائط

مافقلنا)2(:قلت؟عضاتسألونألا:فقالوسكتناذلكفساءنا.بأجربتما

أنفق"من:يقولكج!الفهرسولسمعتإنى:فقال.عنهفنسألكذلكسرنا

وأ،وأهلهنفسهعلىأنفقومن(و91/61فمع!،فبسبعمائةاللهسبيلفىفاضلةنفقة

لمماجنةوالصومأمثالها،بعشرفحسنة،بصدقةتصذقأو،الطريقعنأذى(3)زام

.(224)والطيالسىغفيف.:منبدلاغطيف.:وعنده.(3572)الشعبفىالمصنف(1)

.إ"فقلت:الأصلحاشيةفى(2)

اأماز".:ا،صلحاشيةوفى"أماط"،:م،سفى(3)

.(زى)م15/034التاجينظر.وأزالهنحاه:وأمازهالأذىوماز

-564-



وجلمحزاللهسبيلفىالنفقةفضلبابالسيركتاب

.(1)((ةطحلهفهوجسدهفىببلاءاللهابتلاهومنيخرقها،

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-أ5886

محمدبناللهعبدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

عن،عيينةأبىمولىواصلحدثنا،ميمونبنمهدىأخبرناأسماء،ابن

،الشامأهلفقهاءمنرجل،الرحمنعبدبنالوليدعن،سيفأبىابن

172/9ومحمدالربيعأبوحدثنا،يوسفوحدثنا:قال)ح(غطيفبنعياض/عن

عن،عيينةأبىمولىواصلحدثنازيد،بنحمادحدثنا:قالابكرأبىابن

عن،غطيفبنعياضعن،الرحمنعبدبنالوليدعن،سيفأبىبنبشار

.(2)الحديثبهذا.عبيدةأبى

:قالعبيدةأبىعنحدثهمالحارثبنغضيفأنمرعابنسليمورواه

الخطايا)3(.منبهيكفرالوصب

الشامى)"(.الحارثبنغضيف:الصحيح:البخارىقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8659

وينظر.بهجريرطريقمن(1892)خزيمةوابن.بههارونبنيزيدطريقمن(1017)احمدأخرجه(1)

الالى.التخريج

بناللهعبدطريقمن-47/259دمقتاريخفىعساكرابنطريقهومن-(878)يعلىأبوأخرجه(2)

.(6616)فىوتقدم.بهأسماءبنمحمد

به.عامربنسليمطريقمن1/220الصغيرالاريخفىالبخارىأخرجه(3)

.1/220الصغيرالاريخينظر(4)
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وجلعزاللهسبيلفىالنفقةفشما!باوبالسيركتاب

عن،أسامةأبوحدثنا،ئرم،هلايمنحانبنصمملىبنش!لاحدثا،يعقوب

عمروبنعقبةمسعودأبىعن،الشيباك!عمروأبىعن،الأعمشعن،زائدة

الفه،رسوليالىهى:فقالمخطومة)1(بناقةلمجي!النبىإلىرجلجاء:قال

كلهاسبعمائةالقيامةيومبها"لك:جمم!الفهرسوللهفقال.الفهشيلفىهذه

صصء(2)-
ابىعنشيبةابىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.مه".

.(3)أسامة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8610

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

زيدعن،سعيدبنبسرعن،الأشبئبنبكيرعن،الحارثبنعمروأخبرخ!

فقدالفهسبيلفىغازياجفز"من:قالجمم!الطهرسولعن،الجهنىخالدابن

بنسعيدعن"ح!ا"فىمصرواه.(4)"ازغفقدبخيبرأهلهفىخلفهومنغزا،

.(6)ىضمكماوأخرجاه،وهبابنعنوغيرهمنصور

سليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالإمامالشيخحدثنا-ا8611

.38/13النووىثرحمسلمصحيح.الزماممنقريبوهو،خطامفيههاأى:مخطرمة(1)

(635)17/229والطبهرانى،(79)الجهادفىعاصمأبىوابن،(19773)شيةأبىابنأخرجه(2)

به.أسامةأبىطريقمن

.(132عقب/1892)مسلم(3)

.(17899،17997)فىتقدماك(4)

.(1895/135)مسلم(5)

.(17899)فىوتقدم.(1895/136)ومسلم،(2843)البخارى(6)
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وجلعزاللهسبيلقىالنفقةفضللابالسيركتاب

بناللهعبدبنمحمدأخبزنا،الأصمالعباسأبوحدثناإملاء،اللهوحمه

ابقعن،الليثأخبرناقالا:الفيثبنوشعيتأبىأخبرنا،أمحبدا

أخطابابنمحمرعن،سراقةبنعثمانمحق،الوليدأبىبنالوليدعن،الهاد

القيامة،يوماللهأظلهغاؤىوأسأظل)إمن:يقولىئمييم!اللهوسولسمعت:قال

بنىومن،يرجعأويموتحتىأجرهمتلىلهكانيستقلحت!(ظ16/أيهغاؤياجهؤق!و

أه1)ا(الجنةال!بمتا!يإلفةبن!اللها!ساديهئذكزهسجدأ

ابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوال!افظاللهعبدأبووأ!حونا-أ8!9!

حدثنا:قالوامحمروأبىابنسعيدوأبوىخاي!اشلاالعباسوأبوءسحات؟بص!

وقاذ:قال:وزادوا،بمثلهالحديثفدكروأ.يعقوببنمحمدأبههـألعباس

هذابلغتىقد:فقالمحمدبنللقاسمالحد!يثهذأفذكرتالوليد:

بنودزيدإلمنكدربنلمحمدفذكرته:قال.!جالهاللهرسولعنالحديث

.(2)!اللهرسولعنهذابلغنى:قالقدفكلاهما،أسلم

لنمحمدبحرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا!أ8!13

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،الوزاقالفهعبد

جابرعن،العنزئلبيحعن،لمحيسبنالأسودحدثناحميد،بنعبيدةحدثنا

الفهاجوينمعشر"يا:فقاليغزوأنأرادأنهصط!له-صاللهرسولعن،الفهعبدابن

صحيحإسناده:الزواثدوفى.بهسعدبنالينطريقمن(2758)ماجهوابن،(126)أحمدأخرجه(1)

روأيتهإن:التهذيبفىقالفقد،عهاللهرضىالخطاببنعمرمنسمعاللهعبدبنعثمانكانإن

مرسلة.عه

.(4276)الشعبفىالمصنف(2)
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وجلعزاللهسبيلفىالذكرفضلبابالسيركتاب

الرجلينإليهأحدكمفليضئم،عشيرةولاماللهمليسقوماإخوانكممنإنوالأنصار،

فضمصط:قال.أحدهمكعقبة(1)عقبةلأإجملظهرمنلأحدنافما.الثلانة"أو

.(3)أحدهمكعقبة(2عقبةإلا2)!رماثلاثةأواثنينإلئ

وجلعزاللهسبيلفىالذكرفضلباب

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ8614

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوبابن

بنسهلعن،فائدبنزتانعن،أتوبأبىبنوسعيدأيوببنيحيىأخبرخ!

والصيامالضلاة"إن:جمحمالفهرسولقال:قالأبيهعن،الجهنىأنسبنمعاذ

.(4)"!عضبسبعمائةالفهسبيلفىالئفقةعلىتضاعفوالذكر

الأصثم،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ8615

عن،أئوببنيحيىأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الفهعبدبنمحمدأخبرنا

"من:قالصوليمالفهرسولأن،بيهأعن،الجهنىمعاذبنسهلعن،فائدبنزتان

.()((والصالحينوالشهداءوالضذيقينالنبيينمعالفهكبهالفهسبيلفىآيةألفقرأ

.268/3النهايةينظر.ركوبووقتنربةأى:عقبة(1)

إلا"."عقبة:م،سفى(2-2)

طريقمن(2534)داودوأبر،(48631)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه2/90الحاكم(3)

به.حميهدبنعبيدة

من(15613)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(9824)دأودأبروأخرجه.وصححه2/90الحاكم(4)

.بنحوهبهفائدبنزبانطريق

به.فائدبنزبانطريقمن(11561)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه2/87.88الحاكم(5)
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اللهسبيلفىالصومفضلبابالسيركتاب

اللهسبيلفىالصومفضل/باب

أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8616

منصوربنإسحاقحدثنا،الرحمنعبدبنمحمدبنالنهعبدحدثنا،جعفر

عن،جريجابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا:قالاشبيبوأ62/91بنوسلمة

عياشأبىبنالنعمانسمعاأنهماصالحأبىبنوسهيلسعيدبنيحيى

:يقولمج!الفهرسولسمعت:قالالخدرىسعيدأبىعنيحدثالزرقئ

البخارىرواه.(1)"افيرخسبعينالنارعنوجههاللهباعداللهسبيلفىيوماعحام"من

إسحاقعنمسلمورواه،الرزاقعبدعننصربنإسحاقعن""الصحيحفى

(2)

.منصوربن

وتوديعهالغازىتشييعباب

سليمانبنمحمدبنلممهلالطيبأبوالإمامالشيخحدثنا-ا8617

زرعةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناإملاء،اللهرحمه

حدثنا،التنوخىعثمانبنمحمدحدثنا،الذمشقئعمروبنالزحمنعبد

إلىخرجت:قالمجاهدعن،المقدامبنالمطعمحدثناحميد،بنالهيثم

مامعىليسإنه:قالفراقناأرادفلقار!يننما،عمربنالفهعبدفشيعناالغزو

شيئااستودعإذاائله"إن:يقول!جيهاللهرسولسمعتولكنى،أعطيكماه

به.سهيلطريقمن(8528)فىوتقدم.(2249)النسائىطريقهومن،(9685)الرزاقعبد(1)

.(1531/168)ومسلم،(0284)البخارى(2)
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المجاهديننساءحرمةفىجاءمابابالسيركتاب

أعمالكما")1(.وخواتيموأماناتكمادينكماالفهأستودعوأنا،حفظه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8618

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

عن،أنسبنمعاذبنسهلعن،فائدبنزتانعن،أيوببنيحيىأخبركأ

علىفاكنفه)2(الفهسبيلفىمجاهداأشيع"لأن:قالعطهـلىطالفهرسولعن،أبيه

.(3)"اهيفوماالدنيامنإلئأحب،روحةأوغدوةرحله

بنالرحمنعبدأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8619

أبوحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمأخبرنا،الحسن

عنيحدثالرعينىجاببربنسعيدسمعت:قالالشتامأهلمنرجلالفيض

اغبزتألذىأللهأحمدا:فؤالمعهمفمشىجيشاشتعالضذيقبكرأباأنأبيه

إنا:فقالشئعناهم؟!وإنمااغبزتوكيف:4"ق.فف.القهسبيكفىأقدامنا

.أاالهيناودصتوشتعناهمناهماجفز

(1)

(4)

المجاهديننساءحرمةفىجاءماباب

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8620

به.حميدبنالهيثمطريقمن(2693)حبانوابن،(03431)الكبرىفىالنسائىأخرجه

.4/206النهاية.كنفكفىوجعتهبأمرهقمتإذا:الرجلكنفت

،(43561)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه2/98والحاكم،(836)الآدابفىالمصنف

بنزبانوشيخهلهيعةابنإسنادهفى:الزوائدوفى.بهفائدبنزبانطريقمن(2824)ماجهوابن

.ضيفانومما،فائد

به.شبةطريقمن(19752)شيبةأبىابنأخرجه
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الن!ىبعدالقفولفىالاستئذانبابالسيوكتاب

بنعلقمهعن،قعنبعنطسه!مم!ان!ىرثفامنصبه!ر،بنأهمع!د!حدثص،!اودأبو

ن!مماء"حومة:!طالفهر!ولقال:قال"-أعن!أةبريلىاب!!سن،موثده

أظ62/91القاعدينمنرجلمنوماأفهاتهم،كحرمةالقاعدينعلىالمجاه!!ق

منفخذبمأهلكفىخلفكهذا:فقيلالقيامةيوملهنصبإلأأ!الهفىوجلأ!حل!

.(1)((؟ظنكم"ما:فقالعإلآصالفهرسولإلينافالتفتشئت".هاحعممماته

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرلا-أ8621

التميمىقعنح!حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىيقبضوأحبرنا

فلانبنفلانهذا،فلانيا:له"فيقال:قالأنهإلابنحوهفذكره!خياراثقةوكان

بنسعيدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"تشثلماحسناتهمنلمحخذ،خالك

بنسليمانعنعلقمةعنومسعرالثورىحديثمنوأخرجه،3همصور

(4)ء
ابيه.عنبريدة

الئهىبعدالقفولفىالاستئذانباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8622

حسين،بنعلىحدثنى،المروزىثابتبنمحمدبنأحمدحدثناداود،

الله!عفا:قالر!نحك!بنعباسابنعن،عكرمةعن،النحوئيريدعن،أبيهعن

،(3191)والنسالى،(22977)أحمدوأخرجه.(2331)منصوربنوسعيد،(2496)داودابو(1)

أهله"فى:حبانابنوعند."فيخونهأهلهفى":أحمدوعند.بهلممفيانطريقمن(4634)حبانوابن

المطلقة.الووإياتيفسووهوبسوء".

.(907)الحميدى(2)

.(041/ا!97)مسلبم،!ص)

وعثبه(.،18/139!7)مسلم(4)
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الطرقوكراهيةبالقفولالإذنبابالسيركتاب

لا!اتبهذبينوتغلرصحدتوأائذجمتلفضثنحنلهزأذنتصلىعث

واللهوأنفسهمبأتولهصيخهدوأأنالأخرواتيؤمربالئهيؤمنوتالذينيسثدنك

وازتابتالأخروالؤوبالئهيؤمنوتلا/الذينيسثذنكإنما!بالمحنقينعليصم174/9

النور:فىالتىنسختها(45-43:الوبةأيترذدوت!رسهزفىفهصقلوبهر

حئىيذهبوأئؤجاجأضعكمعم!انوأوإذا!ورسولهبالئهءامنوأالذينافؤمو%!إنما

لبغضأشئدلؤكفإذاورسولهبال!هيؤشموتالذينأؤلبفبممئئذلؤنكألذينإنؤنذئ!تجمل

زحيومهو)1(غفوراللهإتاللهالموأشتغفر!همشتفلمنفآذنشآشهتم

.(62:النورأ

.عباسابنعنسعدبنعطتةرواهوكذلك

عثأدله!عفا:لهقالمابعدههنالهرخص:قال،قتادةقالوبمعناه

.(2)!زهلأذنتصلى

الطرقوكراهيةبالقفولالإذنباب

فىوغيرهمامالكبنوأنسالقهعبدبنجابرحديثذلكفىمضىقد

الحبئ)3(.كتابآخر

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-أ8623

به.عكرمةعناخرطريقمن(2414)الاميينمندفىالطبرانىوأخرجه.(2771)داودأبو(1)

.(2409)داودأبىصحيحفىالألانىه!حو

.478/11تفسيرهفىجريروابن،(07601)تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(2)

.(10467،10474-ا0463)فىتقدم(3)
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السيركتاب
الفتوحفىالبشارةباب

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

عنمحمد،بنعمرأخبرنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبد

:قال(أغزوهمنقدمحينلمجحوالفهرسولأن،ر!يخكهبنعمربناللهعبدعن،نافع

.(2)دغلاقادمأنهالناسيؤذنمنوأرسلالنساء".تطزقوا"لا

الفتوحفىالبشارةباب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8624

عن،يحيىعنمسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

بنجريرلىقال:قالحازمأبىبنقيسحدثنىخالد،أبىبنإسماعيل

."؟(3)الخلصةذىمنتريحنى"ألا:لمجواللهرسول(و63/91لىقال:الفهعبد

منفارسومائةخمسينفىفانطلقت:قال.اليمانيةكعبةيسمونهاوكانوا

فضربلمج!،اللهلرسولذلكفذكرت،الخيلعلىأثبتلاوكنت،أحمس

ثبته،"اللهم:!الصدرى!ىأصابعهأثرإلىلأنظرإنىحتىصدرىفىبيده

بنحصينبعثثم،بالناروحزقهافكسرهافانطلق:قالمهدئإ".هاديماواجعله

مثلتركتهاحتىجئتكمابالحقبعثكوائذى:فقاليبشئره!رالنبىإلىربيعة

خمسورجالهاأحمسخيلعلى!ح!اللهرسولفبارك.الأجربالجمل

"غزوة".:م،سفى(1)

.بنحوهبهنافعطريقمن(34211)شيبةأبىوابن،(01614)الرزاقعبدأخرجه(2)

النووىبثرحمسلموصحيح،66/2النهايةينظردوس.ببلادصنمبيت:الخلصةذو(3)

81/33.
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البشراءإعطاءفىجاءمابابالسيركتاب

أوجهمنمسلموأخرجه،مسددعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)مزاب

.(2)إسماعيلعن

الحسنوأبوال!قاءابنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-أ8625

بنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرناقالا:المقرئ

بنحمادعن،عاصمبنعمروحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوب

صهلىمجيحمالنبئأن،ر!شكيهبنزيدبنأسامقعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمة

و!لمحبها!هالفهرسولابنةرقتةعلى!دزيل!بنوأسامةعقانبنعثمانخفف

مال.بالبشارةص!لد-كاالفهرسولناقةالعضباءعلىحأرثةبنزيدفجاء،بدرأئام

صذلمحتمافوالله،بالبشارةجاءقدزيدفإذافخرجتالهيعةفسمعت:أسامة

.(3)بسهمهلعثمان!القهرسولفضرب،الأسار!رأيخاحتى

البشراءإعطاءفىجاءماباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-أ8آ!6

عقيل،عن،الليثحدثنابكيبر،بنيحيىحدثنا،الواحدعبدبنعبيدأخبرنا

اللهعبدأن،مالكبنكعببنالقهعبدبنالزحمنعبدعن،شهابابنعن

يحذثمالكبنكعبسمعت:قالبنيهمنعمىحينكعبقائدكعبابن

(2072)حبانوابن،(8671)البهرىفىوالنسائى،(2772)داودوأبو،(18591)أحمدأخرجه(1)

به.إسماعيلطريقمن

.(137/2476)ومسلم،(3020)البخارى(2)

.3/130،131الدلائلفىالمصنف(3)
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الغراةاستقبالبابالسيركتاب

بعلولىالحديمافذكر.تبوكوةصفى!ج!اللهرسمزأطعقتخقد!حين-!يقه

طش!مس:قال.صاحبيهوعلىعليهالفهبتويةلمججواللهرسولوإيذانتوبتهفى

فخرهـقط:قال.أبشرمالكبنكعبيا:لسلعجب!علىأوفىصارخصوت

يبشون!صوتهسمعتالذىجاءنىفلما.الفوججاءقدأنهوعرفتساجدا

يومئذ،غيرهماأملكماووالله،بب!ثراهإياهفكسوتهماثوبئنزعت

عنالبخارىرواهك!جمو)1(.اللهرسولإلىوانطلقتدلبستهماثوبينواستعرت

،(12
بكير.بنيحيى

الغؤا!اسمتقبال/باب

الإسماعيلى،بكرأبوأخبونا،الأديبعمروأبوأخبرنا-ا8627

عق،سفيانحدثناظأ63/91،عمرأبىابنحدثنا،زيادابنأحمدأبوأخبرنا

الناسخر!تبوكمنه!مجالنبىقدملما:قاليزيدبنال!ائبعق،الزهرى

فتلقجناه)3(.غلاموأناالناسمعفخرجت،الوداعثخجةإلىور!قوف

جحفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا8!28

حدثما،اللهعبدبنعلئحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعى

نتىالصبيانمعخرجت:قاليزيدبنال!ائبعق،الرهرىعق،سفيان

.(3990،4469،17928)فىتقدم(1)

.(4418))2(البخارى

داودوأبو،(3083)والبخارى،(57211)وأحمد.بهعمرأبىابنعن(1718)الترمذىاخرجه(3)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(4792)حبانوابن،(2779)
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سفرمنقدمإذاالصا،ةبابالسيركتاب

أذكرةمرسفيانوقال.تبوكغزوةمنمقدمهالوداعثنيةإلىلمجوالفهرسول

بنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)تبوكمنقدملفالمجوالنبىمقدم

.(2)هفلاعبد

سفرمنقدمإذاالصلاةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا-أ8629

عن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،مسلمأبوحدثناالضفار،عبيد

فىة!جمالنبىمعكنت:قالاللهعبدبنجابرسمعت:قالدثابىبنمحارب

51رو.(3)"ركعتينفصلالمسجد"ادخل:صلىقالالمدينةقدمنافلقاسفبر،

آخروجهمنمسلموأخرجه،حرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئ

(4)ري،
شعبه.عن

كتاباخرفىالسفرادابفىرويتالتىالأحاديثسائرمضىوقد

والرمى،السبقكتابفىللجهادالإعدادفىرويتالتىوالأحاديث،الحج

التوفيق.وبالفه

اليهودقتالباب

إملاءإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8630

السابق.التخريجوينظر.بهاللهعبدبنعلىعن1/424،245الصغيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(1)

.(4426)البخارى(2)

به.شعبهةطريقمن(2715)حبانوابن،(41921)أحمدأخرجه(3)

.(571/72)مل!مو،(8703)البخارى(4)
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اليهودوقتالالرومقتالفضلفىجاءمابابالسيركتاب

الفروى،محمدبنإسحاقحدثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا،وقراءة

"تقاتلون:قالاك-لوصادرسولأنر!نحكيهما،عمرابنعن،نافععن،مالكحدثنا

ورائىيهودىهذاالمسلماللهعبديا:فيقولالحجر،وراءأحدهميختبئحتىاليهود

الفروئ،محمدبنإسحاقعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)((هفتقظ

.(2)نافععناخروجهمنمسلموأخرجه

اليهودوقتالالرومقتالفضلفىجاءماباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8631

بنفرجعنمحمد،بنحجاجحدثنا،سلأمبنالزحمنعبدحدثناداود،

:قالجدهعن،أبيهعن،شقاسبنقيسبنثابتبنالخبيرعبدعن،فضالة

وهولهاابنعنتسأل،متنقبةوهىخلأدأملهايقالج!كالنبىإلىامرأةجاءت

وأنتابنكعنتسألينجئت:كج!الفهرسولأصحاببعضلهافقال،مقتول

:!معاللهرسولفقال.حيائىأرزأفلنابنىأرزأ)4(إن:فقالت!؟3)متنقبة

قتله"لأنه:قال؟اللهرسولياوأ91/64ذاكولم:قالت."شهيدينأجرله"ابنك

.()"الكتابأهل

(3

(4

به.نافعطريقمن(5527،5528)مسندهفىالبزاراخرجه(

.(2921/79)ومسلم،(2925)البخارى(

.""منتقبة:م،/9صفى(

.218/2النهايةينظروأفقد.اصب:ارزا(

:7/3732الذهبىوقالما.بهفضالةبنفرجطريقمن(5911)يعلىابوواخرجه.(4882)داودأبو(

ضعيف.إسناده:(535)داودابىضعيففىالألبانىوقال.ضعيفسنده
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9/176

الشعر...ينتعلونيلذينقتالفىجاءمابابالسيركتاب

التركوقتالالشعر،ينتعلونالذينقتالفىجاءماباب

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا8632

مخمدبهنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

كا؟،المسيببن!مصغيديرعن،الزهرئعن،عتينة*بنسفيانحدثنا،الزعفراخ!

.11)(،رعشل*آنعالهئيأقواماتقاتلواحتىالساغاتقومأالا:صهلىخصالنبىعن،هريرةبىأ

محمدبنالحسنحدثناسعيد،أبوأخبرنامحمد،أبوحدثنا-ا8633

أبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،عيينةبنسفيانحدثناالرعفراخ!،

ولاالشعر،نعالهمقوماتقاتلواحتىالساعةتقوم"لا:قاللمجحوالنبىعن/،هريرة

المجانوجوههمكأن،(2)الأنوفذلفالأعينصغارقومائقاتلواحتىالساعةتقوم

،سفيانعنالقهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواهما."(3)المطرقة

.(4)سفيانعنشيجةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواهما

صغار؟التركتقاتلوا"حتى:فقالالزشادأبىعنحمزةأبىبنشعيبورواه

طريقمن(9604)ماجهوابن،(2213)والترمذى،(4430)داودوأبو،(7263)أحمدأخرجه(1)

به.عيينةبنسمان

.2/651والنهاية،1/027الأنوارمارق.الانوففطس:وقيل.الأنوفصغار:قيل:الأنوفذلف(2)

وطبهقاتالأوتارمنهيصنعالذىالعصبمنطقاتعليياتوضعالتىالتروسهى:المطرفةالمجان(3)

.1/319الأنوارمارقينظرالجلد.من

بهالزنادأبىطريقمن(08601)وأحمد.بهسمانطريقمن(9704)ماجهابنأخرجهوالحديث

.الأولبطرفه

.(2912/64)ومسلم،(2929)اجخارىا(4)
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الشعر...ينتعلونالذينقتالفىجاءمابابالسيركتاب

.(1)"الوجوهحمرالأعين

حدثنا،الإسماعيلئيكربوأأخبرنا،الأديبعمروبوأأخبرنا-ا8634

قال.الأؤلالحديثفذكر.سفيانحدثناعباد،بنمحمدحدثنا،المنيعى

نعالهمكانت(2)بابكأصحابأنبلغنى:عبادبنمحمديعنىاللهعبدأبو

الشعر)3(.

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-ا8635

حدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبناللهعبيدالقاسمأبوأخبرنا،اللهرحمه

بنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمد

الساعةتقوم"لا:!الةاللهرسول!قال!:قال،هريرةأبوحدثنىماهذا:قال!منبه

صغارالأنوففطسالوجوهحمرالأعاجممنقوما،(4)وكرمانخوزتقاتلواحتى

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.()"المطرقةالمجانوجوههمكأن،الأعين

.(6)الرزاقعبدعنيحيى

به.الزنادأبىطريقمن(08611)وأحمد.بهشعيبطريقمن(3587)البخارىأخرجه(1)

،01/62بالوفياتالوافى:فىعليهالكلامينظر.والزندقةالضلالأهلمنرجلالخرمىبابكهو(2)

.41/248،249والنهايةوالبداية

.6/104الدلائلفىالمصنف(3)

.4"2/4البلدأنمعجم.والبصرةفارسبينالأهوازونواحىخوزستانأهلالخوز:(4)

.4/454البلدانمعجم.وخراسانفارسبينكبيرةناحية:وكرمان

.(6743)حبانوابن،(0824)أحمدطريقهومن،(07822)الرزاقعبد(5)

.(0935)البخارى(6)
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والحبشةالتركتهييجعنالنهىفىجاءمابابالسيركتاب

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ8636

حدثنا،شيبةأبىبنشيبانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنى،الإسماعيلئ

قال:قالتغلببنعمروحدثنا،الحسنحدثنا،حازمابنهوجرير

عراضقوماوتقاتلونالشعر،نعالهمقوماالساعةيدىبين"تقاتلون:لمج!لفهارسول

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"المطرقةالمجانوجوههمكأنالوجوه

.(2)حازمبنجريرعنالنعمانوأبىحرببنسليمان

والحبشةالتركتهييجعن(ظ64/91النهىفىجاءماباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8637

عنالسيبانى)3(،عن،ضمرةحدثنا،الزملئمحمدبنعيسىحدثناداود،

:قالأنهلمجو،النبىأصحابمنرجلعن،المحزرينمنرجلسكينةأبى

.(4)"تركوكمماالتركواتركوا،ودعوكمماالحبشة"دعوا

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-أ8638

بنزهيرعن،عامرأبوحدثنا،البغدادئأحمدبنالقاسمحدثنا،داودأبو

الفهعبدعن،حنيفبنسهلابنأمامةأبىعن،جبيربنموسىعن،محمد

به.حازمبنجريرطريقمن(0984)ماجهوابن،(06772)أحمدأخرجه(1)

.(2927،3592)البخارى(2)

الكمالوتهذيب،5/111والإكمال،3/104والمخلفالمؤتلفويظر.أ"الشبانى:م،سفى(3)

31/480.

برفعه.مصرحوعندهما،مطولابهضمرةطريقمن(3176)الانىوأخرجط.(4302)داودأبو(4)

.(2975)النائىصحيحفىالألبانىوحسنه
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الهندقتالفىجاءمابابال!فميمك!اب

يستخرحلافانه؟تركوكمماةش!حلا)\اؤ!صا:نطت!حئ!كل1،!ث،!بخ6!ء-!"ض"ص!!أ ء.إشى-يرياليما

(9)1(!ئ!حملإالش!ل!ممق!وإلأأئ!حم!هكف

الهندقتالفىجاءماباب

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-أ8639

أبىبنسيارعن،هشيمعن،خلفحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الصفار

السقاءعلىأبىبنمحمدبنعلىالحسنأبووأخبرنا)ح(العنزئ)2(سيار

بنمحمدبنالحسنأخبرناقالا:المقرئمحمدبنعلئ(3)الحسنوأبو

عن،هشيمحدثنا،مسددحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

وعدنا:قالهريرةأبىعن،عبيدةبنجبرعن،الحكمأبىسيار

فإن،ونفسىمالىفيهاأنفقأدركهافإنالهند،غزوة!اللهرسول

المحرر)4(.هريرةأبوفأنارجعتوإنالشئهداء،أفضلمنكنتاستشهدت

إسحاقأبوقال:يقولداودابنسمعت:مسذدقالثم:روايتهفىالمقرئزاد

.الرومبلادفىغزوتهاغزوةبكل(باربد)شهدتأنىوددت:الفزارى

(1

(2

(3

(5

وحسنه.الصحابىتسميةدونمحمدبنزهيرطريقمن(55231)أحمدوأخرجه.(9043)داودأبو(

.(3620)داودأبىصحيحفىالالبانى

.313/16الكمالتهذيبوينظر.""الغنهوى:م،سفى(

مرارا.تقدموقد.""الحسين:م،سفى(

ويقمن(3173،3174)والنسائى،(7128)أحمدوأخرجه،6/336الدلاللفىالمصنف(

.(202،203)النسائىضجففىالألبانىإسنادهوضعفبه.هثم

.13/482والنهايةأيةالبدينظر.!61"عامالمسلمونفتحهاهنديةمدينةوباربدباربذ".":الأصلفى(
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9/177

الأديانعلىمجيهثالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

أحمدأبوأخبرنا،المالينئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا-ا0864

نإأحمدبنوجعفرقتيبةبنالحسنبنمحمدحدثنا،الحافظعدىابن

حدثنا،البهرانئمليحبنالجزاححدثنا،عقاربنهشامحدثنا:قالاعاصم

عدىبنالأعلىعبدعن،عامربنلقمانعن،الربيدئالوليدبنمحمد

"عصابتان:عدغيحههاللهرسولقال:قالق!هاعصالفهرسولمولىثوبانعن،البهراككت

ابنعيسىمعتكونوعصابةالهند،تغزوعصابةالنار؟منالله/أحرزهماأمتىمن

.(1)"السلامعليهمامريم

ناأخبر

الذ!

!ره

":ل-

الأديانعلىمج!النبىدينإظهارباب

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا864

!هو:وتعالىتباركالفهقال:الفهرحمهالشافعئقال:قالالزبيع

ولؤ!ثهءالذين(و65/91علىلظهرلمالحقودينبأئهدىرسولهأزسل

.(9:والصف،33:التوبةأالسثركولى!)2(

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-ا864

ابنأخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببن

كيجالهاللهرسولأن،هريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن،الرهرىعن

والذى،بعدهقيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا

بنمحمدطريقمن(3175)والنسانى،(22396)أحمدوأخرجه.583/2عدىلابنالكامل(1)

.(2975)النسالىصحيحفىالالبانىوصححهبه.الزبيدىالوليد

.4/171الأم(2)
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الأديانعلىبئالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

عمروعن"لصحيحا"فىمسلمرواه.(1)"اللهسبيلفىكنوزهمالتنفقنبيدهنفسى

وغيرهيونسنخديثمنومسلمالبخارى-وأخرجه،(2)سفيانعنوغيرهالناقد

.(4)!ىلطصالنبىعنسمرةبنجابرحديثمنوأخرجاهالزهرئ)3(،عن

إبراهيبم،-ابننالفضليأبوأخببرنا،الحافظالبهعبدأبوأخبرنا-ا4386

عنجرير،آخبرنا،إبراهيم!بنإسحاقحذثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

ى!وء!!اللهرسولعن،لسمرةبنجابرعنعمير،بنالملكعبلى

إسحاقعن"))الصحيحفىالبخارئرواه.()هريرةأبىحديثطبمثلالحديث

(61صو

جرير.عنلمحتيبةعنمسلمورواه،إبراهيمابن

كسرىفىصثماعلتههالنبىعنحاتمبنعدىحديثفىذلكفىوروينا

:بمعناهوقيصركسرىفىآخروجهومن،بمعناه

الإسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-ا4864

بنالنضرأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنى

عن،خليفةبنمحلأخبرنا،الطائئسعدأخبرنا،إسرائيلأخبرنا،شميل

،(6122)مذىقىوأ،(6872)أحمدوأخرجه.4/117فعىلشاوا،(4055)المعرفةفىالمصنف(1)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(6689)حبانوابن

.(75/2918)مسلم(2)

.(2918/75)عقبومسلم،(3618)البخارى(3)

.(2919/77)ومسلم،(3619،6629)البخارى(4)

به.عميربنالملكعبدطريقمن(6690)حبانوابن،(08712)أحمدأخرجه(5)

.(2919/77)ومسلم،(3121)البخارى(6)
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الأديانعلىجمطالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

قال:فيهقال،الحديثفذكر.ط!غليالنبىعندأنابينا:قالحاتمبنعدئ

الفه،رسوليا:قلت."كسرىكنوزلتفتحنحياةبكطالت"ولئن:لمجمالنبئ

افتتح(1)نفموكنت:عدئقالهرمز".بن"كسرى:قالهرمز؟بنكسرى

الحكمبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)زمرهبنكسرىكنوز

.(3)شميلبنالنضرعن

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8645

جم!يهمالنبىبكتابكسرى!أولقا:اللهرحمهالشتافعئقال:قالالربيع

كتابأكرمقيصرأنوحفظنا.((ملكه"تمزقغ!و:الفهرسولفقال،مرقه

.(4)"ملكهثبت))ىسر:النبئفقال،مسكفىووضعهكفالنبى

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ8646

القهعبدأبووأخبرنا)ح(يحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالصخقار،

بنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظ

شهابابنعن،عقيلعن،القيثعنبكير،ابنحدثنا،العبدىإبراهيم

نأمسعود،بنعتبةبنالقهعبدبن(ظ65/91عبيدالقهأخبرض!:قالاله

إلىبكتابهرجلابعثط!مجليمالقهرسولأنأخبرهر!شيهماعباسبىبنالقهعبد

."فيمن9:الأص!حاميةفى(1)

.(10225)فىتقدم(2)

.(3595)البهخارى(3)

.171/4الأم(4)
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الأديانعلىلمجصعثالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

إلىالبحرينعظيميدفعه؟البحرينعظيمإلىيدفعهأنفأمره،كسرى

:قالالمسئببنسعيدأنفحسبت،خرقهكسرىقرأهفلما،كسرى

فىالبخارئرواه.(1)ممزقكليمرقواأن!يالهاللهرسولعليهمفدعا

.(2)وغيرهبكيربنيحيىعن"الصحيح"

قدمالمروزىأحمدبننصرويهبنمحمدسهلأبوأخبرنا-ا8647

أبوحدثناإملاء،خنببنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنانيسابور،علينا

حدثنا،حمزةبنإبراهيمحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلإسحادتى

بناللهعبيدعن،شهابابنعن،كيسانبنصالحعنسعد،بنإبراهيم

كتبمج!اللهرسولأنأخبرهأنهر!يخكماعباسبناللهعبدعن،عتبةبنالفهعبد

هر!أو،الكلبىدحيةمعإليهبكتابهوبعث،الاسلامإلىيدعوهقيصرإلى

عظيمفدفعهقيصر،إلىليدفعهبصرىعظيمإلىيدفعهأنلمجيهواللهرسول

منمشىفارسجنودعنهاللهكشفلماقيصروكانقيصر،إلىبصرى

كصالهاللهرسولكتابقيصرجاءأنفلفا،اللهأبلاهلماشكراإيلياءإلىحمص

178/9قال.الفهرسولعن/أسألهمقومهمنأحداههنالىالتمسوا:قرأهحينقال

أبوقال.قريشمنرجالفىبالشامكانأنهسفيانأبوفأخبرنى:عباسابن

قدمناحتىوبأصحابىبىفانطلق،الشتامببعضقيصررسولفوجدنا:سفيان

عظماءحولهوإذا،التاجوعليهملكهمجلسفىهوفإذا،عليهفأدخلناإيلياء

به.الزهرىطريقمن(5859،8846)الكبرىفىوالنسالى،(2184)أحمدأخرجه(1)

.(46)البخارى(2)
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الأديانعلىجمكلكتالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

أنهيزعمالذىالزجلححذاإلىنسباأقربأتهمسلهم:لترجمانهفقال،الروم

بينكماقرابةما:قال.نسباإليهأقربهمأنا:فقلت:سفيانأبوقالنبى.

منأحديومئذالركبفىوليس:قال.عضىابنهو:فقلت:قال؟وبينه

فجعلوابأصحابىأمرثم.منىأدنوه:قيصرفقال،غيرىمنافعبدبنى

هذاسائلإنى.لأصحابهقل:لترجمانهقالثتم،كتفىعندظهرىخلف

"!الله:سفيانأبوقال.فكذبوهكذبفإن،نبئأنهيزعمائذىعنالزجل

حينعنهكذب!الكذبعنىأصحابىيأثر)1(أنمنيومئذالحياءلولا

عنه،فصدقته،عنىالكذبيأثرواأناستحييت(و66/91ولكنى،عنهسألنى

هو:قل!:قال؟فيكمالزجلهذانسبكيف:لهقل:لترجمانهقالثم

لا.:قل!.قال؟قبلهمنكمأحدالقولكحذاقالفهل:قالنسب.ذوفينا

:!لق:قالقال؟مايقولأنقبلالكذب(2)ىلعتئهمونهكنتمفهل:قال

الناسفأشراف:قاللا.:قلت:قالملك؟منابائهمنفهل:قاللا.

مأفيزيدون:قال.ضعفاؤهمبل:قلت:قال؟ضعفاؤهمأميتبعونه

لدينهسخطةمنهمأحديرتذفهل:قال.يزيدونبل:قلت:قال؟ينقصون

لا،:قلت:قاليغدر؟فهل:قاللا.:قلت:قالفيه؟يدخلأنبعد

يمكنىولم:سفيانأبوقاليغدر.أننخافنحنمذةفىمنهالانونحن

فهل:قالغيركسا.عنىتؤثرأنأخافلابهأنتقصهشيئافيهاأدخلكلمة

.23/1النهايةينظر.ويحكىيروىيأثر:(1)

."عن":م،سفى(2)
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الأديانعلى!يه!النبىدينإظهاربابالسيركتاب

وحرئه؟حربكمكانتفكيف:قال.نعم:قلت:قالوقاتلكم؟قاتلتموه

.الأخرىعليهوندالالمرعلينايدالوسجالا،دولاكانت:قلت:قال

شيئا،بهنشركلاوحدهاللهنعبدأنيأمرنا:قالبه؟يأمركمفماذا:قال

والوفاءوالغفافوالقمدقبالصلاةويأمرناآباؤنا،يعبدكانعماوينهانا

إنى:لهقل:لهذلكقلتحينلترجمانهفقال:قال.الأمانةوأداءبالعهد

فىتبعثالرسلوكذلك،نسبذوأنهفزعصت،فيكمنسبهعنسألتك

لا،أنفزعصت؟قبلهمنكمأحدالقولهذاقالهل:وسألتك،قومهانسب

قيلقدبقوليأتمرجل:قلتقبلهالقولهذاقالمنكمأحدكانلو:فقلت

نأفزعصتقال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونهكنتمهل:وسألتك.قبله

الله،علىويكذبالناسعلىالكذبليدعيكنلمأنهفعرفتلا،

منكانلو:فقلتلا،أنفزعصتملك؟منابائهمنكانهل:وسألتك

مأيتبعونهالناسأشراف:وسألتك.ابائهملكيطلب:قلتملكابائه

هل.وسألتك،الرسلأتباعوهم،اتبعوهضعفاءهمأنفزعصت؟ضعفاؤهم

يتثم،حتىايلايمانوكذلك،يزيدونأنهمفزعصت؟ينقصونأميزيدون

لا،أنفزعصتفيه؟يدخلأنبعدلدينهسخطةأحديرتذهل:وسألتك

وسألتك:أحد،يسخطهلاالقلوببشاشتهتخالطحينالإيمانوكذلك

وسألتك:،يغدرونلاالرسلوكذلك(ظ66/91لا،أنفزعصتيغدر؟هل

دولايمونوحربهحربكموأن،فعلقدأنفزعصت؟وقاتلكمقاتلتموههل

لثاوتكونتبتلىالرسلوكذلك،الأخرىعليهوتدالونالمرةعليكميدال
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الأديانعلىلمجتالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

ولااللهتعبدواأنيأمركمائهفزعمت؟يأمركمبماذا:وسألتك،العاقبة

بالضلاةويأمركماباؤكم،يعبدكانعماوينهاكمشيئا،بهتشركوا

كنتقدنبىصفةوهذه،الأمانةوأداءبالعهدوالوفاءوالعفافوالصدق

نأفيوشكحقاقلتمايكنوإن،منكمأنهأظنلمولكنخار!أنهأعلم

ولو،لقيةلتجشصتإليهأخلصأنأرجوولو،هاتينقدمىموضمعيملك

عيم،أسلهارسوقبكتابدعاثتم:سفيانأبوقال.قدميهلغسلتعندهكنت

إلىورسولهاللهعبدمحمدمنالزحيم،الرحمنالله"بسم:فيهفإذافقرئبهمرفأ

(1)بداعيةأدعوكفإنىبعد،أفا،الهدىاتبعمنعلىسلام،الزومعظيمهرقل

الأري!ثين)2(إثمفعليكتوثيتوإنمزتين،أجركاللهيؤتكتسلغأسلئم،الإسلام

لهءلنثركولااللهإلالفجدألأوبئمبهؤبينناسو!!دزإكتحالؤأالسكئبيأفل!و

بألااشهدوأفقولوأتولئؤأفماناللهحدونئنأزلابابغضحابعفحنايخذولاشئا

أصواتعلتمقالتهقضىأنفلقا:سفيانبوأقال."(64:آدعمرانأممئمدوت!

بناوأمرقالوا،ماذاأدرىفلا،لغطهموكئرالزومعظماءمنحولهالذين

أمرأمرلقد:لهمقلتبهموخلوتأصحابىمعخرجتأنفلما،فأخرجنا

زلتماوالفه:سفيانأبوقال.يخافهالأصفربنىملكهذا،كبشةأبىابن

51رو.(3)وراكوأناالإسلامقلبىاللهأدخلحتىسيظهرمرهأبأنمستيقناذليلا

.""بدعاية:م،سفى(1)

وفغ،1/499للخطابىالحديثغريب.والاتباعوالضعفاءوالخدمالفلاحونهم:الأريسيون(2)

.1/39البارى

بن=إبراهيمطريقمن(5858.8845)مختصزاالكبرىفىوالشائى،(2371)أحمدأخرجه(3)
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الأديانعلىعجينالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

اخروجهمنمسلموأخرجه،حمنئبنإبراهيمعن""الصحيحفىالبخارى

.(1)دعسبنإبراهممعن

لقولفتحهامنثقةعلىالشمامبكرأبوفأغزى:اللهرحمهال!افعئقال

179/9عمروقتحعمر،زمنفىفتحهاوتمبعضها،ففتحعطلا-ص،الفه/رسول

.(2)وفارسالعرا!تى

تلكوسيادتى،التواريخفىبينال!افعئذكرهالذىوهذا:الشيخقال

.الكتاببهيطولمماالقصص

بهبعثالذىدينه(و67/91ثناؤهجلالفهأظهرفقد:ال!افعىقال

خالفهوماالحقأنهسمعهمنلكلأبانبأنالأديانعلى!ح!3اللهرسول3

ودينالكتابأهلدين؟دينانالشركجماعبأنوأظهره،باطلالأديانمن

وكرها،طوعابالإسلامدانوا)4(حتىالأمتين!ح!اللهرسولفقهر،الأميين

الجزيةبعضوأعطى،بالإسلامبعضهمدانحتىوسبىالكتابأهلمنوقتل

الشمافعئقالكفه.الذينظهوروهذاصطلىج!،حكمهعليهموجرىصاغرين

به،إلااللهيدانلاحتىالأديانعلىدينهاللهليظهرن:يقالوقد:الفهرحمه

به.الزهرىطريقمنمختصرا(2717)والترمذىبه.=سعد

.(47عقب/1773)ومسلم،(0492)البخارى(1)

.4/171الأم(2)

.""رسوله:الاصلوحاشية،8صفى(3-3)

.""واتوه:م،سفى(4)
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السيركتاب

.(1)لجوعرالفهشاءمتىوذلك

الأديانعلىمجيينالنبىدينإظهارباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8648

،عونابنعن،بكيربنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

فأماوقيصر،كسرىإلىعبمالفهرسولكتب:قالإسحادتىبنعميرعن

هؤلاء"أما.فقالصرمجبمالفهرسولذلكفبلغ،فمرقهكسرىقاوأ،فوضعهقيصر

.(2)"بقيةلهمفستكونهؤلاءوأما،فيمزقون

فارسفتحالناسمجللىحرالفهرسولووعد:الفهرحمهالشافعئقال

.(3)والشام

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرناه-ا8649

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالقهعبدأخبرناببغداد،

نصر4)علقمةأبوحذثنى،حمنئبنيحيىحدثنا،يوسفبنالفهعبدحدثنا

كنا:حوالةبناللهعبدقال:قالنفيربنجبيرإلىالحديثيرد(4علقمةابن

فقالالشىء،وقفةوالفقرالعرىإليهفشكونالمجيماللهرسولعند

والله،قلتهمنعليكمأخوفنىالشىءبكثرةلأنافوالله"أبشروا:صعمالفهرسول

وحتىحمير،وأرضالزوموأرضفاردرأرضاللهيفتححتىفيكمالأمرهذايزاللا

.4/117الأم(1)

(1"1)موالماالأفىزنجويهوابن،(58)الأموالفىعبيدأبروأخرجه.(58)الدلائلفىالمصنف(2)

به.عونابنطريهضامن

.4/171الأم(3)

.م،س:فىلي!(4-4)

-590-



الأديانعلىفيالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

الرجليعطىوحتى،باليمنوجندابالعراقوجندابالشامجندابمثلاثةأجناداتكونوا

وبهالشاميستطيعومن،اللهرسوليا:قلت:حوالةابنقالفيسخطها".المائة

حتىلمحيها،وليستخلفنكمعليكماللهليفتحنها"والقه:قال؟القرونذواتالروم

الألمودالرويجلعلىقياماأقفاؤهم(2)الملحمةقمصهم(1)منهمالبيضالعصابةتظلى

أحقرلأنتمرجالا(3)اليومبهاوإن،فعلوهشىءمنأمرهمما،المحلوق،ظ91/67منكم

يا:فقلت:حوالةابنقال."الإبلأعجازفى(4)القردانمنأعينهمفى

اللهصفوةفإنهبمالشاملكأختار"إنى:قال.ذلكأدركنىإنلىاختر.اللهرسول

!3)نإفبمبالشامعليكماليمنأهليا،عبادهمنصفوتهيجتبىوإليه،بلادهمن

تكفلقداللهفإن،اليمن(7)ردغفىفليستق)6(أبىفمنألا،الشامأرضهمنالفهصفوة

فعرف:يقول!بنالزحسمنلمجى!عت:ى!قمةبوأقال."وأهلهبالشماملى

وكان،السلمىسهيلبنجزءفىالحديثهذانعتصللىك!جوواللهرسولأصحاب

وإلبثمإليهنظروامسجدإلىراحواإذافكان،الزمانذلكفىالأعاجمعلى

أقسم:علقمةأبوقال.وفيبمفيهضلىعحيه!الفهرسوللنعتفعجبوا،حولهقياما

.""منكم:الأصلحاثيةفى(1)

.(محال!33/041الكاجينظر.اللحمكثرةالإلحام:الملحمة(2)

.م،دس:فىلي!(3)

.388/2الموطأعلىالزرقانىشرح.للإنسانكالقمالىوهو،ونحوهبالبهعيريتعلقما:القردان(4)

."من":م،سفىبعده(5)

التخريج.مصادروينظر"فليستبق".:موفى"فليستنق"،:سفى(6)

،4ك4/1القديرفيض.الحوضهوأو.السيليغادرهاالماءمنالقطعةوهو،غديرجمع:الغدر(7)

.(رد)غ13/502العروسوتا!
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الأديانعلىجميهتمالنبىدلنإظهاربابالسيركتاب

حديثفىأقسمأنهنعلملامزاتثلاثالحديثهذافىلمجمالفهرسولى

.(1)مثله

حوالةبنالفهعبدعنالإيادئزغبابنعنالكتابهذافىمضىوقد

.(3)"والرومفارلركنوزلتقتسمن)2(ثئمالشاملكم"ليفتحن:ط!جمي!ههالنبىعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8650

محمدعنبكير،بن(4)يونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

قالى:اليمامةمنفرغحينالوليدبنخالدقضةفىيساربنإسحاقابن

أبىالفهعبدمن:باليمامةوهوالوليدبنخالدإلىالصديقبكرأبوفكتب

المهاجرينمنمعهوائذينالوليدبنخالدإلىلمججوالفهرسولىخليفةبكر

إلهلااثذىاللهإليكمأحمدفإنى،عليكمسلام،بإحسانوالتابعينوالأنصار

وأذلىولثهوأعرعبدهونصروعدهأنجزائذىللهفالحمدبعدأفاهو،إلا

ائذيناللهوعدمال!:قالىهوإلاإلهلاائذىالفهفإن،فرداالأحزابوغلبعدؤه

مناتذباشتخلف!صاألأزضفىليستضلفئهرألفخلختوصعملؤامنكوءامنوأ

وقرأ،كفهاالايةوكتب55أ-:النورأالئم!الذهـارتفىديخهمالئموليمكننقبلهم

الآحادفىعاصمأبىابنواخرجه.288/2سفيانبنويعقوب،6/327الدلائلفىالمصنف(1)

(0254)الامينمسندفىوالطبرانى،(4111)المشكلشرحفىوالطحاوى،(2295)والمئانى

به.حمزةبنيحىطركمامن

.لتقسمن"9:م،8ص،سفى(2)

.(18592)فىتقدم(3)

.م،س:فىلي!(4)
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الأديانعلىمجيئالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

علىالجهادوفرض،فيهريبلاومقالا،لهخلفلامنهوعدا-الآية

تحى-(216:البقرةا!ئكتمكقوهوائقتالعليم!كتب:فقالالمؤمنين

18"/9فرضفيماوأطيعوهإياكم/اللهأموعد(و68/91فاستتموا-الآياتمنفرغ

الحثحقة)3(،وبعدت،الرزية(2)واشتدت،المئونةفيهعظمتوإن،عليكم

الله،ثوابعظيمفىيسيرذلكفإن؟والأنفسبالأموالذلكفىوفجعتم

بأتو-وجهدواوثماصلا!خفاصفا:اللهسبيلفىاللهرحمكمفاغزوا

إلىبالمسيرالوليدبنخالدمرتأوقدألا-الايةكتب-،41:التوبةأوأنفسغمهـو

سبيلفإنه؟عنهتتثاقلواولامعهفسيروا،أمرىيأتيهحتىيبرحهافلاالعراق

وقعتمفإذا،رغبتهالخيرفىوعظمتنئتهفيهحسنتلمنالأجرفيهاللهيعظم

الدنيامهماتوإياكمالفهكفانا،أمرىيأتيكمحتىبهافكونواالعراق

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام،والآخرة

مدادوإالشامإلىبالمسيرعليهكتابهورودالتواريخفىبينثئم:الشيخقال

أيامفىأجنادينيومللمسلمينالظفرمنكانوماالأجناد،أمراءمنبهامن

منكانوما،الرومنحومتوجهاهرقلخروجمنكانوما،الصديقبكرأبى

المدينةإلىكنوزهوحملكسرىوهلاكفارسوبأرضوبالعراقبهاالفتوح

.الخطاببنعمرأيامفى

."بوعد":م،سفى(1)

.""واستبدت:م،سفى(2)

.""المشقة:م،سفى(3)
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الأديانعلىكحثالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

النضروى،منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا8651

عن،ثابتبنعمروحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

ألدينعلى!ليطهبى:قولهفىالفهعبدبنجابرعنجعفر،أبىعن،أبيه

عليهمريمابنعيسىخروج:قال.،9:الصف،28:الفتح،33:الربةأ!!ء!

ال!لام)1(.

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8652

ورقاء،حدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

أؤزارهامهواطرئيتفح!حتى:وجلعرقولهفىمجاهدعن،نجيحأبىابنعن

نصراكأوكليهودىكلفيسلممريمابنعيسىينزل!حتىيعنى(4أمحمد:

وتذهبجرابا،فأرةتقرضولا،الذئبالثاةوتأمن،ملةصاحبوكل

.(2)هفكالذينعلىالإسلامظهوروذلككفها،الأشياءمنالعداوة

ابنالإسفرايينىعلىبنمحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا-ا8653

بنالفهعبدحدثنا،بطةبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرناال!قاء،

خاللإ،بنمسلمحدثنا،3سعيدبنيحيىبنسعيدحدثنازكرتا،بنمحمد

ولؤ!له!الذيهنىعلىليطهي!:تعالىقولهفىدح!اجمعن،نجيحأبىابنعن

إلاالأرضفىيكنلممريمابنعيسىنزلإذا:قالألصثركونمهو!ره

طربتمن47/511دمةتاريخفىعساكرابنوأشهـجهتفشر(.-ا.13)منصوربنسعيد(1)

به.المصنف

به.ورقاءطريقصت188/21تفشرهفىجريرأبنوأخرجه.604صمجاهدتفشر(2)

"الأموى".:م،8صفىبعده(3)
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الأديانعلىجم!النبىدينإظهاربابالسيركتاب

.(1)هقكالدينعلىليظهرهالإسلام

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-أ8654

يحيىبنمحمدحدثنا،الجوينئالعباس(ظ68/91ابنهوموسىأخبرنى

،شهابابنعن،صالحعن،أبىحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،الذهلئ

نفسى"والذى:!اللهرسولقال:قالهريرةأباسمعالمستببنسعيدأن

الخنزيرويقتلالصليبفيكسرعدلا،حكمامريمابنفيكمينزلأنليوشكنبيده

منخيراالواحدةالسجدةتكونحتى،أحديقبلهلاحتىالمالويفيض،الجريةويفح

إلأاتكنتأهلمن!وإن:شئتمإناقرءوا:هريرةأبويقولثئمفيها".وماالدنيا

البخارىرواه.1159:النساءأشهيدامهو)2(علئهتميكوناتقئمةويؤممؤتهءقتلبه-ليؤمنن

(3)ص

.يعقوبعنوغيرهالحلوانىعنمسلمورواه،إسحاقعن""الصحيحفى

قالا:الصيدلانىصادقوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8655

الصغانى،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سمعأنهالزبيرأبوأخبرنى:جريجابنقال:قالمحمدبنحجاجحدثنا

يقاتلونأمتىمنطائفةتزال"لا:يقول!جالهالنبئسمعت:يقولاللهعبدبنجابر

أميرهم:فيقول،مريمابنعيسى"وينزل:!ال.((القيامةيومإلىظاهرينالحقعلى

51رو.(4)"الأمةهذهاللهلتحرمةأمراءبعضعلىبعضكمإنلا،:فيقول.لناصلتعال

به.المصنفطريق!ن47/151،512دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.(1691،11659)فىوتقدمبه.إبراهيمبنيعقوبطريق!ن(311)عوانةأبوأخرجه(2)

.(155/422)عقبومسلم،(4834)البخارى)نم(

.(17949)فىأولهوتقدم.بهحجاجطريرت!ن(6819)حبانوابن،(15127)أحمدأخرجه(4)
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181/9

الأديانعلىلمجزالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

.(1)حجاجعنوغيرهشجاعبنالوليدعن""الصحيحفىمسلم

العلوى،داودبنالحسينبنمحمدالحسنأبودي!لاحدثنا-أ8656

بنأحمدحدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبنالفهعبيدالقاسمأبوأخبرنا

:قالمنبهبنهقامعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،السلمىيوسف

ظححتىالساعةتقوم"لا:صهلىغيح!اللهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا

ا!قنيفع!لاحينوذلك،أجمعونآمنواالناسورآهاطلعتفإذامغريها،منالشمس

51رو."(158:ا!نعامأ(2)!ض!بمإيشهافىكسبتأؤقئلمنءانمتتكنرإيمتها

بنمحمدعنمسلمورواه،منصوربنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارى

الززاق)3(.عبدعنكلاهما،رافع

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا/-أ8657

حدثنا،القسقارإسماعيلبنمحمدبنإسماعيلعلىبوأأخبرنا،ببغدادالعدل

عن،أبىحدثنا،هشامبنمعاذحدثنا،منصوبىبنمحمدبنالرحمنعبد

الله"إن:قال!جوالفهنبئأن،ثوبانعن،أسماءأبىعن،قلابةأبىعن،قتادة

الكنزينوأعطانى،ومغاربهامشارقهارأيتحتى(و91/69الأرضلى4زوىوجلعز

ألاوجلعزربىسألتوإنىمنها،لىزوىماسيبلغأفتىملكوإن،والأبيضالأحمر

.(247/156)مسلم(1)

به.الرزاقعبدعن(8138)أحمدوأخرجه.279صالاعتقادفىالمصنف(2)

.(157/482)عقبومسلم،(4636)البخارى(3)

.2/032يةلنهاا.جمع:زوى(4)
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الأديانعلىلمجمثالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

شيعايلبسهموألافيهلكهم،غيرهممنعدواعليهميسلطوألا،عامةبسنةيهلكهم

إنىله،مردفلاعطاءأعطيتإذاإتىمحمد،يا:فقالبعف!،بأد!مه!فعبويذيق

فيستبيحهمغيرهممنعدواعليهمأسلطوألا،عامةبسنةيهلكواألالأمتكأعطيتك

يسبىوبعفهمبعضا،يهلكبعضهميكونحتىأقطارها،بينمنعليهماجتمعولو

،الأوثانوعبادةالشركإلىأمتىمنقبائلسيرجعوإنهبعضا.يفتنوبعفمهمبعضا،

يومإلىيرفعلمفيهمالشيفؤضعإذاوإنه،نيل!فملاالأئفةأخافماأخوفمنوإن

لاالأنبياءخاتموإنى،ثلاثينمنقريبا-دجالونكذابونأمتىفىسيخرجوإئه،القيامة

51رو.(1)"اللهأمريأتىحتىمنصورةالحقعلىأمتىمنطائفةتزالولا،بعدىنبئ

.(2)هشامبنمعاذعنوغيرهحرببنزهيرعن"الصحيح"فىمسلم

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8658

العباشأبوحدثنا:قالواالفوارسأبىابنصادقوأبوالقاضىبكروأبو

:قالأبىأخبرنىمزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمد

الكندىالأسودبنالمقدادحدثنى:قالعامربنسليمعن،جابرابنسمعت

(3)ربوولامدربيتالأرضظهرعلىيبقى"لا:يقولصح!لىصللهارسولسمعت:قال

منفيجعلهماللهيعزهمإما،ذليلبذلوإماعزينربعزإما،الإسلامكلمةاللهأدخلهإلا

وأحمد.بهقتادةطريقمن(3952)ماجهوأبن.بههثامبنمعاذطريقمن(4671)حبانبنااخرجه(1)

به.قلابةأبىطريقمن(2176)والترمذى،(4252)داودوأبو،(22395،22452)

.(19عقب/2889)مسلم(2)

منالمتخذ:الوبروبيت،والقرىالمدنأهلبهوالمراد،اللبنبالطوبالمبنىهو:المدربيت(3)

.(ربو،رد)م14/95،329العروستا!.البوادىأهلبهوالمراد،الصوف
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السيركتاب

.(2)"هلفيدينونيذلهموإمابه،فيحزوا)1(أهله

الأديانعلىجمييزالنبىدينإظهارباب

بوأحدثنا،القطانبكربوأأخبرنا،الفقيهطاهربوأوأخبرنا-أ8659

حدثنى،عمروبنصفوانحدثنا،المغيرةأبوالقذوسعبدحدثنا،الأزهر

بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(عامربنسليم

سليمعن،صفوانحدثنا،اليمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

:يقولضا!اللهرسولسمعت:قالالذارئتميمعن،الكلاعىعامرابن

اللهأدخلهإلاوبيرولامدلييتالفهيتركولاأظ91/69،الليلبلغماالأمرهذا"ليبلغن

.(3)((رفكلابهيذلذليلذلأو،الإسلامبهيعزعزينربعزالدينهذا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8660

حدثنا،حمرانبناللهعبدحدثناالقزاز،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوب

الزحمنعبدبنسلمةأبىعن،العلاءبنالأسودعن،جعفربنالحميدعبد

"لا:يقول!الهاللهرسولسمعت:تقولر!لمحنهاعائشةسمعت:قالعوفابن

كنتإن،اللهرسوليا:قلت.((والعزىاللأتتعبدحتىوالنهارالفيليذهب

ليطهرهالحقودينبائهدىرسولوأرسلالذى!هو:أنزلحينالفهأنلأظن

النووىب!رحمسلمصحيحينظر.صحيحةلغةجازمأوناصببغيرالنونوحذف،النونبحذفكذا(1)

.(0430)فىوتقدم.2/36

به.جالى.بريريد!الرحمنعبدطرب!من(6699،1067)حبانوابن،(42381)أحمدأخرجه(2)

الصحيح.رجالأحمدورجال.6/14المجمعفىالهمثمىوقال

أسمجمعألىالهيثمىوقاصا.بهأسمغيرةاأبىعن(16957)أحمدوأخرجه.2/331سفيهانبنيعقوب(3)

الصحيح.رجالأحمدورجال:6/14
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الاديانعلىكستالنبىدينإظهاربابالسيركتالط

لميكون"إظ:قال.تامذلكأن،9:ادصف،28:ادفتح،33:التوبةأ!رء!الدينعلما

خردلحبةمثقالقلبهفىكانمنفتوفىطيبةريحااللهيبعثثم،اللهشاءماذلكمن

فىمسلئمأخرجه.(1)"آبائهمدينإلىفيرجعونفيه،خيرلامنفيبقى،إيمانمن

بنالحميدعبدعنالحنفىبكروأبىالحارثبنخالدحديثمن""الصحيح

(2)بر

جععر.

كثيرا،انتيابا(3)الشامتنتابقريش!وكانت:اللهرحمهالشافعئقال

الإسلامفىدخلتلما:فيقال،العراقوتأتى،منهمعاشهامنكثيروكان

إذاوالعراقالشاممنبالتجارةمعاشهاانقطاعمنخوفها!جووللنبىذكرت

والعراقالشامملكخلاف(4)عم،الإسلامفىودخلتالكفرفارقت

في.فلم"بعدهفلاكسرىكسرىهلك"إذا:صهلىغييه!النبئفقال،الإسلاملأهل

قيصرفلاقيصرهلك"إذا:وقال،بعدهأمزلهيثبتكسرىالعراقبأرض

وكان،لهقالواماعلىوأجابهم،بعدهقيصرالشامبأرضيكن((.فلمبعده

ومنوقيصر،وفارسالعراقعنالأكاسرةاللهوقطعجمكو،لهمقالكما

فلم."ملكه"مزق:كسرىفى!حالهالنبئوقال،الشامعنبعدهبالأمرقام

الرومببلادملكلهفثبت."ملكه"ثبت:قيصرفىوقال،ملكللأكاسرةيبق

بعضا.بعضهيصدقمؤتفقهذاوكل،الشامعنملكهوتنحى،اليومإلى

به.جعفربنالحميدعبدطريقمن22/616تفسيرهفىجريروابن،(4564)يعلىأبوأخرجه(1)

.(وعقبه،52/29؟7)مسلم(2)

.2/331أسمعربأترتيبفىأسمغرباينظر.أخرىبعدمرةإليهاترجع:الشامتنتاب(3)

.م،س:فىلي!(4)
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الأديانعلىمجحروالنبىدينإظهاربابالسيركتاب

أخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنما

.(1)البابهذافىقبلهوماالكلامهذافذكر.الشافعئأخبرنا،الربيع

اخر:تفسيرالايةفىعباسابنعنروىوقد:اللهرحمهالشيخقمال

الحسنأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرناه-أ8661

بنمعاويةعن،صالحبنالفهعبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفئ

ليظهي!:تعالىقولهفىر!نحكبماعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالح

ولاإتاهفيعطيهكفهالدينمرأعلى!هلىع!عححنبئهالفهيظهر:قال!ء!الذينعلى

.(3)كلذيكرهون2(المشركونواليهود2)وكان،منهشيئاعليهيخفى

عشرالثامنالجزءومنهاللهبحمدتم

عشرالتاسعالجزءويتلوه

الجزيةكتاب:وأوله

.(18642)فىتقدمماوينظر.4/171والام،(4550)عقبالمحرفةفىالمصنف(1)

.م،س:فىلي!(2-2)

أبىطريقمن11/423تفسيرهفىجريروابن،6/1786،1787تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(3)

به.صالحبناللهعبدصالح
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الموضوعاتفهرس

الموضوعاتفهرس

عشرالثامنالجزء

فوعالمو

.......................................السلركتا!

.....................................الخلقمبتدأباب

............................والتنزيلالبعثمبتدأباب

....الناسعلىثمع!جاالنبىعلىالفرضمبتدأباب

...................................بالهجرةالإدنباب

..............................بالقتال!الاذدمبتدأباب

...........المشركينعنالعفونسخلمحىجاءماباب

....................................الهجرةلمحرصباب

...................المستضعفينعدرفىجاءماباب

.......الموتفأدركهمهاجرابيتهمنحرجمنباب

................الشركبدارالاقامةلمحىالرخصةباب

....منهاهاجرالتىبالأرضيموتأنكرهمنباب

.................الهجرةبعدالتعربفىجاءماباب

معناهافىوماالفتنةفىفيهالرخصةفىجاءماباب

..........،...................الجهادلمحرضاصلباب
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الموضوعاتفهرس

...........................الجهادعليهيجبلامنباب

...........والزمانةوالمزضبالضعفعذرلهمنباب

.............................ينفقمايحدلاالرجلباب

...-....،؟...،..:.ا-لعرو-،فل!نبيذ؟هيلمجيكوفىالرجلب-اب

........أحدهماأو*مسلمانأبوانلهبميكونالرجلباب

................أبيهقتلالحربدىيتوقىالمسلمباب

...................الجعائلأخدكراهيةفىجاءماباب

...........الجاعلوأجرالغازىتجهيزفىجاءماباب

..............الغزوفىللخدمةإنسانااستأجرمنباب

.............................بالغزىيجمرلاالإمامباب

.....................ا(عتالعليهفرصلامنشهودباب

..................بحالبهيغزوأنللإماملي!!مباب

...................بالمشركينالاستعالةفىجاءماباب

.....................المشركينمنبجهادهيبدأمنباب

......بالرجالالمسلمينأطرافسدمنبهيبدأماباب

............والخنادقالحصونمنالإماميفعلهماباب

..بسراياهأوبنفسهالغزومنالإمامعلىيجبماباب
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0027

0087
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8500

0078
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0089

0099

1010

1250

1280

1310
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الموضوعاتفهرس

بعضهمالمسلمينمندارأهلمنيغزىالإمامباب

..................الجيشأمرمنالوالىعلىماباب

الحسنيينإحدىرجاءللقتلبالتعرضتبرعمنباب

سبيلفىمالووأنفقوأ:وجلعزاللهقولفىجاءماباب

..............................التحرزفىالاختيارباب

.....فرضالجهادأنعلىبهيستدلوماالنفيرباب

....................................السيوابوابجماع

.............الأوثانعبدةالمشركينلمحىالسيرةباب

.........................الكتابأهللمحىالسيرةباب

...................................للقاتلالسلبباب

........................الوقعةشهدلمنالغنيمةباب

....السريةمنهمتخرجالحربدارفىالجيشباب

..........................والراجلالفارسسهمباب

...................................الخيلسهمانباب

......الوقعةيحضرونوالصبيانوالنساءالعبيدباب

..........الذمةأهلمنبهيستعانلمنالرضخباب
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الموضوعاتفهرس

................الحربدارفىالغنيمةقسمةباب

.................والطعامالعلفتأخذالسريةباب

...................الحربدارفىالطعامبيعباب

ادارفىوالعلفالطعاممنيدهفىفضلماباب

.......................الطعامنهبعنالنهىباب

..........الإمامإذنبغيروغيرهالسلاحأخذباب

....الضرورةحالفىاستعمالهفىالرخصةباب

ثلاثابعرصتهمأقامقومعلىظهرإذاالإمامباب

...............عليهظهرمنبذرارىيفعلهماباب

..............منهمالبالغينبالرجاليفعلهماباب

..الأعناقبضربالإساربعدالمشركينقتلباب

............الإساربعدالكافرصبرمنالمنعباب

الإساربعدبالنارالم!ركينإحراقمنالمنعباب

..........أسلموإنالأسيرعلىالرقجريانباب

.........................الرقعليهيجرى!مباب

....................الزحفمنالفرارتحريمباب

...فئةإلىمتحيزاأولقتالمتحرفاتولىمنباب
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الموضوعاتفهرس

........بالقتلوالولدانالنساءقصدعنالنهىباب

.......والغارةالتبييتفىوالصبيالىالنساءقتلباب

..............الحقيقأبىبناللهعبدرافعأبىقتل

...............................الأشرفبنكعبب

..............................فتقتلتقاتلالمرأةباب

....................المنازلوحردتىالشجرقطعباب

.........والتحريقالقطععنالكفاختارمنباب

....فيؤكليذبحبأنإلاروحلهماقتلتحريمباب

القتالحالفىيقاتلهمندابةعقرفىالرخصةباب

....................................يوثقالأسيرباب

...........الرهبانمنفيهقتاللامنقتلتركباب

.جائزاالكفارمنفيهقتاللامنقتلرأىمنباب

....................................الأمانكحفباب

الامامحكمعلىبعضهمأوالحصنأهلنزولباب

...........يسلمثممسلمايقتلالحربىالكالمحرباب
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26900

27100

27500

28300

28500

29500

29400

29700

35400

35900
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الموضوعاتفهرس

..العدوبلادفىبالغزووالرجالالرجلانفرادجوازباب

...........القتالحضروقدالمغنممنيسرقالرجلباب

.............................حراموكثيرهقليلهالغلولباب

.........متاعهيحرقولاالغنيمةفىغلمنيقطعلاباب

......................الحربأرصلمحىالحدودإقامةباب

يرجعحتىالحربأرضفىالحدودتقاملازعممنباب

.............الحربأرضفىبالدرهمينالدرهمبيعباب

..............المشركينمنالدعوةتبلغهلممندعاءباب

......................الدعوةبلغتهمندعاءتركجوازباب

........................والإغارةالتبييتلمحىالاحتياطباب

............العدوأرضإلىبالقرانالسفرعنالنهىباب

........................العدوأرصإلىالسلاححملباب

..................المسلمينعلىالمشركونأحرزهماباب

...بعدهوجودهوبينالقسمقبلوجودهبينفرقمنباب

............................لهلمحهوشىءعلىأسلم!مباب

........الحربدارفىمالولهبأمانيدخلالحربىباب

........................الأسرقبليسلمونالمشركينباب
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34

34

34

35

35

35

35

35

36

36
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الموضوعاتفهرس

...............تعالىاللهحرسهامكةفتحباب

الجاهليهفىوالأراضىالدورمنقسمماباب

..-...ء..،أصابوابماالمشركين!أخذتمركبهاب

-جبفيشهد!الحرت*قدالمسلممبئمنالرجلباب

..................،زوجهامعتسبىالمرأةباب

ادأرمنالخروجقبلبالملكالسباياوطءباب

..........الحربدارفىوغيرهالسبىبيعباب

................وولدهاالمرأةبينالتفريقباب

البيعفىالأخوينبينيفرقلا:قالمنباب

............التفريقفيهيجوزالذىالوقتباب

................الشركأهل!مالسبىبيعباب

..اللسانعنهيعربحتىلأبويهتبعالولدباب

بنسبهتقومحتىعتقإذايورثلاالحميلباب

...................الرءوسنقلفىجاءماباب

........................مشركجيفةتباعلاباب
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الموضوعاتفهرس

................اللهسبيلفىالحرسفضلباب

..............................الحرسصلاةباب

................بغيرهالورىغزوةأرادمنباب

......................الخميسيومالخروجباب

..........................السفردىالابتكارباب

............العسكرانضماممنبهيؤمرماباب

....................العدولقاءتمنىكراهيةباب

....................اللقاءيستحبوقتاىباب

.........................اللقاءعندالصصتباب

.........................الحربعندالتكبيرباب

............الحربعندالرجزفىالرخصةباب

..........................القتال!عندالصفباب

.....................اللقاءعندالسيوفسلباب

....................البأسشدةعندالترجلباب

.........................الحربدىالخيلاءباب

.......................الجورأئمةمعالغزوباب

.........والسراياالجيوشمنيستحبماباب
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0/24191102الإيداعرقم
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