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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الحمد هلل رب العالميف  ،احمده استزادة لنعمو كاستعاذة مف نقمو  ،كاستعينو
عمى شدائد الزماف كتكارد الحدثاف  ،كاستمده في البأساء كالضراء كالصمكة كالسالـ
عمى خير مف ارسمو  ،كاشرؼ مف اجتباه  ،سيد االنبياء كصاحب الشفاعة كالمكاء  ،كعمى
آلو الطيبيف كعترتو المعصكميف  ،كالة االمر كخزاف العمـ  ،كالمعف عمى اعدائيـ
اجمعيف إلى يكـ الديف .
اما بعد فانى كنت منذ عيد بعيد  ،مكلعا بتصفح كتب الحديث كالتاريخ ك
المعاجـ  ،اسردىا  ،كاسبرىا مرة بعد اخرل  ،ككرة بعد االكلى " ىك المسؾ ما كررتو
يتضكع " فحينما اراجع تمكـ الكتب كاتدبرىا  ،سنح لى اف آخذ مف كممات الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو
كعترتو االطيار فاجمع شتاتيا  ،مع تفسير غرائبيا كتعييف مصادرىا  ،يككف لى تذكرة ك
لغي رل تبصرة  ،فيدانى اهلل سبحانو إلى الكتب المأثكرة عف نبيو االعظـ صمى اهلل عميو كالو كسمـ ،
فنظرت
فييا فكجدتيا كعقد لئاؿ انفصمت فانتثرت  ،اك صرر درر انتقض ككائيا فانتشرت ،
كلـ اجد كتابا يجمعيا  ،كال رسالة تحكييا  ،فعزمت عمى جمع شتاتيا كتنسيؽ متفرقاتيا
مع قمة الكسائؿ  ،ككثرة المكانع كالمشاغؿ  ،كتككمت عمى اهلل كاهلل المستعاف  ،كلـ
آؿ جيدا في تعييف مصادرىا  ،كتكضيح مشكالتيا كتفسير غرائبيا .
ثـ بعد ىذا كمو ال اقكؿ انى عممت رسالة كال صنفت كتابا بؿ اقكؿ  " :ىذا جنال
كخياره فيو " كاعتذر إلى اهلل كرسكؿ اهلل االقدس صمى اهلل عميو كالو مف التقصير .
اقدـ إلى القراء الكراـ  ،صحائؼ غراء  :لما فييا مف االثار النبكية  ،كالكممات
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المحمدية  ،التى عمييا مسحة مف نكر النبكة  ،كعبقة مف ارج الرسالة  ،اكتنزىا االياـ ،
ػ3ػ
كادخرىا الزماف  ،إلى اف مف اهلل عمينا فتشرفنا بيا  ،كاستضئنا منيا  ،كلعمرل كمما
اظممت الدنيا بالجيؿ ازدادت كممات الرسكؿ نك ار كضياء  ،ككمما اسدلت سدكؿ
الشيكات  ،اشتدت ظيك ار كجالء  ،لك صادفت ابصا ار صحيحة كاسماعا كاعية كقمكبا
سميمة كشعك ار حية كرتبتو عمى مقدمة كخمسة فصكؿ االكلى في كتبو صمى اهلل عميو كالو لمدعكة
إلى االس الـ كالثانى في كتبو ص إلى العماؿ كاالمراء كالثالث في العيكد كاالمنات
كالرابع في االقطاعات كالخامس في المكضكعات المختمفة فنقكؿ كاهلل
المستعاف .
الفصؿ االكؿ
في افتتاحو صمى اهلل عميو كالو كتبو بالبسممة
اف اهلل تعالى ذكره  ،ادب نبيو محمدا صمى اهلل عميو كالو بتعميمو تقديـ اسمائو الحسنى  ،اماـ
جميع افعالو  ،كتقدـ اليو في كضعو بيا قبؿ جميع ميماتو  ،كجعؿ ماادبو بو كعممو
اياه  ،سنة لجميع خمقو يستنكف بيا كيفتتحكف بيا اكائؿ منطقيـ كصدكر
رسائميـ .
ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو متادبا بآداب ربو  ،كميتديا بسنتو في افتتاح امكره باسمائو
الحسنى  ،كاالبتداء في كتبو كمراسالتو باسمو االسنى  :اما باسمؾ الميـ  ،اكبسـ اهلل
اكبسـ اهلل الرحمف  ،اكبسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،اياما تدعكا فمو الحسنى ككؿ امر
ذل باؿ لـ يبدء فيو باسـ اهلل فيك ابتر ( . ) 1
قاؿ الحمبى في السيرة ج  3ص  " : 23كاف اىؿ الجاىمية يكتبكف باسمؾ
الميـ  ،فكتب النبى اكؿ ما كتب باسمؾ الميـ  ،ككتب ذلؾ في اربع كتب  ،ثـ نزلت
بسـ اهلل مجرييا (  ) 2فكتب اكؿ ما كتب بسـ اهلل  ،ثـ نزلت ادعكاهلل اكادعكا الرحمف
(  ) 3فكتب بسـ اهلل الرحمف  ،ثـ نزلت انو مف سميماف كانو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ( ) 4
* ( ىامش ) * (  ) 1مسائؿ فقيية ص 25
(  ) 2ىكد 41 :
(  ) 3االسراء 111 :
(  ) 4طس * 21 :
ػ4ػ
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فكتبيا " (  ) 1كاخرج في الدر المنثكر ج  2ص  ، 38كفى البحار ج  9في آية المباىمة
عف دالئؿ النبكة لمبييقى  :انو صمى اهلل عميو كسمـ كتب إلى اىؿ نجراف قبؿ اف تنزؿ سكرة
طس سميماف بسـ الو ابراىيـ  -كفى تاريخ اليعقكبى ج  2ص  65بسـ اهلل مف محمد
رسكؿ اهلل .
ىذا ما اثبتو اقالـ الفطاحؿ االعالـ  ،فالبد ليـ اف يمتزمكا باف البسممة لـ تنزؿ
اال في سكرة طس سميماف  :اك انيا نزلت قبؿ ذلؾ  ،كلكف النبى لـ يستف في افتتاح
كتبو بيا بكتاب اهلل اال بعد اف نزؿ القرآف باف سميماف عميو السالـ كتبو فعمـ ( ح ) اف افتتاح
المكتكب بالبسممة كسائر االمكر العظاـ كالصغار مندكب اليو  ،فكتبيا بعد ذلؾ  ،ك
نحف نسائميـ كنقكؿ :
اما كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل يصمى منذ بعث بالرسالة  ،كيقرء فييا الفاتحة كفييا
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،بنقؿ الفريقيف (  ) 2؟ اكما صح عندىـ اف اختتاـ سكرة ،
* ( ىامش ) * (  ) 1كنقمو ابف سعد في الطبقات الكبرل ج  1ص  263ككنز العماؿ ج  5ص 244
كالمسعكدل في التنبيو كاالشراؼ ص  ، 225كابف عبد ربو في العقد الفريد ج  3ص 4
عف ابراىيـ ب ف محمد الشيبانى  ،كنقؿ المحدث القمى ره في سفينة البحار في لفظ سماء
عف كتاب المقتصر شرح المختصر البف فيد فقاؿ  :كفى اكؿ كتاب المقتصر  :عف الصادؽ
عميو السالـ في حديث  :ككانكا قبؿ االسالـ يصدركف كتبيـ باسمؾ الميـ فمما نزؿ قكلو
تعالى انو مف سميماف كانو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ صدركا بيا .
(  ) 2اخرج مسمـ في صحيحو ج  2ص  9كالبييقى في السنف ج  2ص  ، 41ك  37ك  43ك 61
كشيخنا الحر العاممى في كتاب الصمكة مف الكسائؿ  :حديث ال صمكة لمف ال يقرء  .بفاتحة
الكتاب  .كؿ صمكة ال يقرء فييا بفاتحة الكتاب فيى خداج  .كغيرىما مف االحاديث الدالة
عمى اف الفاتحة جزء الصالة  .كاخرج ىذه االحاديث في كنز العماؿ ج  4ص  96 - 95كترتيب
مسند االماـ الشافعى ج  1ص  78ك . 81
كاما ككف البسممة جزء مف الفاتحة فيك مف الضركرل في مذىب اىؿ البيت عمييـ السالـ
كاف اختمؼ فقيائنا في ككنيا جزء مف االية اك آية مستقمة كال يخفى ذلؾ عمى مف لو
ادنى الماـ بالركايات المركية عنيـ عمييـ السالـ متظافرة كقد انكركا عمى مف تركيا
في الصالة قاؿ الصادؽ عميو السالـ كتمكا بسـ اهلل الرحمف الرحيـ فنعـ كاهلل االسماء كتمكىا
كقاؿ عميو السالـ بعد سؤاؿ السائؿ عف ككنيا مف الفاتحة  :نعـ ىى افضميف  ( .راجع الكافى
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كالتيذيب كالكسائؿ )
كاما غير االمكامية فقد اختمفت آرائيـ في ذلؾ  ،كاما احاديثيـ فيى كثيرة جمعيا العالمة -
ػ5ػ
كأفتتاح اخرل  ،كاف يعمـ بنزكؿ البسممة ؟ (  ) 1اكما بمغيـ قكؿ ابى عبداهلل الصادؽ عميو السالـ
ما نزؿ كتاب مف السماء اال اكلو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ؟ ( ) 2
اجؿ نزلت البسممة في اكؿ كؿ سكرة  ،ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو يقرئيا كؿ يكـ
كليمة  ،في كؿ صمكة  ،فميس الحد اف يقكؿ اف البسممة نزلت في طس  ،كلـ تنزؿ قبميا
فما قالو الحمبى بعد ذكره ما نقمنا عنو آنفا " كىذا السياؽ يدؿ عمى تاخر نزكؿ الفاتحة
عف ىذه اآليات الف البسممة نزلت اكليا " كاضح البطاف الف البسممة كانت في اكؿ كؿ
سكرة كاف رسكؿ اهلل يقرء الفاتحة في صمكتو قبؿ اف ينزؿ طس .
كاف قالكا اف البسممة نزلت في جميع السكر  ،كلكف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لـ يفتتح
كتبو بيا اال بعد نزكؿ طس لما مر آنفا فمسائؿ اف يسائميـ كيقكؿ  :لـ بدؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو بسمؾ الميـ ككتب بسـ اهلل بعد نزكؿ سكرة ىكد ؟ كلـ كتب بسـ اهلل الرحمف ،
بعد نزكؿ سكرة االسراء  ،كلـ تنزؿ سكرة طس بعد عمى ما نقمكه ؟ كىؿ ىذا اال
* ( ىامش ) * السيد شرؼ الديف العاممى ( ره ) في كتابو " مسائؿ فقيية ص  " 27 - 16كاخرجيا
عف المستدرؾ
لمحاكـ  ،عف انس  ،كابف عباس  ،كاـ سممة  ،كابى ىريرة  ،ثـ نقؿ عف الحاكـ انو قاؿ  :ك
قد بقى في الباب عف اميرالمؤمنيف عثماف  ،كعمى  ،كطمحة بف عبيداهلل  ،كجابر بف عبداهلل  ،ك
عبداهلل بف ع مر كالحكـ بف عمير  ،كالنعماف بف بشير كثمرة بف جندب  ،كبريدة بف االسممى
كعائشة بنت الصديؽ  ،رضى اهلل عنيـ كميا مخرجة عندل في الباب تركتيا ايثا ار لمتخفيؼ
انتيى .
كاكؿ مف اسقط البسممة عف السكرة بعد الفاتحة ىك معاكية بف ابى سفياف  ،فمما تمت
الصالة ناداه المسممكف مف كؿ مكاف  :يا معكية اسرقت الصالة اـ نسيت ؟ كاخرجو الشافعى
في المسند راجع ترتيب المسند ج  1ص  ، 81فكاف معكية اكؿ مف سرؽ اعظـ آية مف الكتاب
كنشأ مف ىناؾ بحث حكؿ البسممة .
كقد اتى العالمة السيد شرؼ الديف عمى ابحاثيا كحججيا بما يكنفى بيا كؿ منصؼ راجع
" مسائؿ فقييو ص  18إلى  " 29كاخرج احاديثو البيقيى ايضا في السنف ج  2ص  44إلى
 51ككنز العماؿ ج  2ص 289
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(  ) 1البحار ج  19ص  59كمسائؿ فقيية ص  18كاخرج عف الحاكـ في المستدرؾ
ص  231ك  232كالبييقى في السنف ج  2ص  42ك  43ككنز العماؿ ج  4ص 31
(  ) 2الكسائؿ عف البرقى  ،كالبحار ج  19ص  59كفى الكسائؿ عف فرات  :اكؿ كؿ كتاب
نزؿ مف السماء بسـ اهلل الرحمف الرحيـ * .
ػ6ػ
االستناف بما نزؿ عميو مف اهلل سبحانو  ،مع اف البسممة نزلت قبؿ ذلؾ كمو فيال استف
بيا ؟ ! ! كلست ادرل كجيا ليذه المنقكالت المذككرة  ،اال اف يككف سيكا مف اقالميـ
كالذل يتضح لممتدبر ىك اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كاف مستنا بسنة اهلل في افتتاح جميع
امكره  ،ككتبو  ،كمراسالتو بالبسممة فحسب .
اما ما نقؿ عنو صمى اهلل عميو كالو مف الكتب كليس فييا البسممة  ،فمف آفات الركاة  ،ك
تمخيص الناقميف  ،كاما ما اخرجو السيكطى مف كتابو صمى اهلل عميو الىؿ نجراف فسياتى
الكالـ عميو في ذكر كفد نجراف  ،مع اف المنقكؿ في جميرة الرسائؿ ج  1ص  76عف
صبح االعشى ج  6ص  38ك  ، 381ىكذا  :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ الو ابراىيـ الخ
كاضؼ إلى ما ذكرنا ماسياتى  ،اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كتب لمدارييف بمكة  ،سنة خمس
اكست مف البعثة  ،كفيو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ .
عكد إلى بدء  :لـ اجد إلى اآلف الكتب االربعة التى  ،ذكر الحمبى اف رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كتب فييا بسمؾ الميـ  ،فانو احاليا ىنا عمى ما تقدـ مف السيرة  ،كنحف تصفحنا
السيرة كلـ نجد فييا اال ماذكره ىنا مجمال  ،كلك صح ما قيؿ اما كاف في كسع سييؿ
بف عمرك في غزكة خديبية حيف انكر كتابة بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،اف يقكؿ
اكتب بسمؾ الميـ  ،كما كتبت مف ذل قبؿ  ،مع اف سييال قاؿ  :اكتب كما يكتب
آباؤؾ بسمؾ الميـ .
الفصؿ الثانى
فيما يبدء صمى اهلل عميو كآلو بو الكتب بعد البسممة
كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو يكتب في اكؿ كتبو  :مف محمد رسكؿ اهلل إلى فالف  ،اك مف محمد
رسكؿ اهلل لفالف  ،اك ىذا كتاب مف محمد النبى لفالف  ،اك ىذا ما كتبو  :النبى محمد لفالف ،
كقد يكتب  :سمـ انت  ،اك سالـ عميؾ  ،اك سالـ عمى مف أمف باهلل  ،اك ىذا ما اعطى
محمد رسكؿ اهلل لفالف  ،كقد يكتب احمد اهلل اليؾ  ،اك احمد اليؾ اهلل ( ال اىدل اليؾ
حمداهلل  ،ككاف ذلؾ تحية يكتبكنو في افتتاح كتبيـ ) ككاف صمى اهلل عميو كالو  ،اذا كتب بدء باسمو
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الشريؼ تعظيما لمنبكة  ،كترفيعا لمقاـ الرسالة  ،ككضعالو في مقامو  ،كصكنا لو عف
الذلة  ،اذ كما يجب عمى غيره اف يعظـ  ،كيكرـ ساحتيا المقدسة السامية  ،يمزـ
ػ7ػ
عمى نفسو الكريمة ايضا اف ال يضعيا  ،كال يذلميا  ،اال ترل انو يجب عميو صمى اهلل عميو
كآلو اف يصمى عمى نفسو في الصالة  ،كيشيد اف محمد عبداهلل كرسكلو  ،كليس ىذا ترفيعا
كاكبا ار في الحقيقة  ،بؿ ىك كضع لمشئ في مكضعو  ،فيككف تركو خالؼ العدؿ كليس
كما يصنعو الجبابرة كيفعمو القياصرة تجب ار كتكب ار .
ككاف غيره صمى اهلل عميو كالو يبدء باسمو المبارؾ اجالال كاعظاما لمرسالة كاداء لحؽ النبكة :
كتب اليو خالد بف الكليد  :لم حمد النبى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مف خالد بف الكليد ( . ) 1
ككتب اليو المقكقس  :لمحمد بف عبداهلل مف المقكقس ( . ) 2
ككتب اليو قيصر  :إلى احمد رسكؿ اهلل الذل بشر بو عيسى ( . ) 3
ككتب اليو النجاشى  :إلى محمد رسكؿ اهلل مف النجاشى ( . ) 4
ككاف ذلؾ طريقا م ألكفا  ،كدأبا معركفا في الكتابة  ،مف تقديـ اسماء االعاظـ
قبؿ النبى صمى اهلل عميو كالو  ،كبعده  ،كيشيد لو ما نقؿ متكات ار مف اف كسرل لما رال اف رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو بدء بنفسو  ،كقدـ اسمو  ،غضب كمزؽ الكتاب  ،كاف اخا قيصر  ،اك ابف عمو لما
قرء الكتاب كس مع اف النبى صمى اهلل عميو كالو قدـ اسمو  ،استشاط غضبا  ،كامتالء غيظا كحنقا  ،ك
اراد اف يخرؽ الكتاب فمنعو قيصر  ،كقاؿ  :انؾ احمؽ صغير  ،اك مجنكف كبير  ،اتريد
اف تمزؽ كتاب رجؿ قبؿ اف انظر فيو ؟ كلعمرل اف كاف رسكؿ اهلل  ،لنفسو احؽ اف يبدء
بيا منى  ،كعمى ذلؾ جرل الخمفاء بعد ذلؾ .
نقؿ ابف ابى الحديد في الشرح ج  4ص  73ما ممخصو  :لما كتب االماـ السبط
" ابكمحمد الحسف عميو السالـ " إلى زياد  ،كبدء بنفسو  ،غضب زياد مف ذلؾ  ،ككتب اليو ما كتب
مف السفاسؼ كالتائيات  ،فارسؿ الحسف عميو السالـ كتابو إلى معكية  ،فكتب معكية
إلى زياد كتابا كفيو  :فاما اف الحسف بدء بنفسو ارتفاعا عميؾ  ،فاف ذلؾ ال يضعؾ
* ( ىامش ) * (  ) 1الطبرل ج  2ص  385كجميرة الرسائؿ ج  1ص 61
(  ) 2السيرة الحمبية ج  2ص  281كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  71ك
جيرة الرسائؿ ج  1ص 39
(  ) 3اليعقكبى ج  2ص 62
(  ) 4الطبرل ج  2ص  294كاعالـ الكرل ص  31كجميرة الرسائؿ ج  1ص  37كالسيرة
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الحمبية ج  2ص  279كسيرة الدحالف ج  3ص * 68
ػ8ػ
لك عقمت .
كاف العماؿ في اياـ ابى بكر  ،كعمر  ،كعثماف  " ،كاميرالمؤمنيف عميو السالـ " يكتبكف
الييـ كيقدمكف اسـ الخميفة  ،كاليؾ انمكذج منيا :
كتب خالد بف الكليد إلى ابي بكر  :لعبداهلل ابي بكر خميفة رسكؿ اهلل مف خالد
بف الكليد ( . ) 1
ككتب ابكعبيدة بف الجراح  :لعبداهلل ابي بكر خميفة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ
مف ابي عبيدة ( . ) 2
ككتب نصربف الحجاج إلى عمر  :لعبداهلل عمر اميرالمؤمنيف مف نصر بف
الحجاج ( . ) 3
ككتب ابكعبيدة إلى عمر  :لعبداهلل عمر اميرالمؤمنيف مف ابي عبيدة ( ) 4
ككتب ىاشـ المرقاؿ إلى عمي عميو السالـ  :لعبداهلل اميرالمؤمنيف مف ىاشـ ( ) 5
ككتب محمد بف ابي بكر إلى " عمي عميو السالـ "  :إلى عبداهلل " اميرالمؤمنيف " مف محمد
بف ابي بكر ( . ) 6
ككتب عبداهلل بف عباس إلى عمي عميو السالـ  :لعبداهلل " عمى اميرالمؤمنيف " مف عبداهلل
بف عباس ( . ) 7
إلى غير ذلؾ مف كتب الحكاـ إلى الخمفاء كالسالطيف  ،كاف شئت زيادة معرفة ،
فراجع كتب التكاريخ كال سيما شرح ابف ابي الحديد  ،كجميرة الرسائؿ ككنز العماؿ
كمما يكرث العجب ما في العقد الفريد ج  3ص  ( 4كالسنف الكبرل لمبييقى ج 1
* ( ىامش ) * (  ) 1جميرة رسائؿ العرب ج  1ص 154
(  ) 2جميرة رسائؿ العرب ج  1ص  166ك  168ك  174ك  187ك 191
(  ) 3ابف ابي الحديد ج  3ص 99
(  ) 4جميرة الرسائؿ ج  1ص 191
(  ) 5ابف ابي الحديد ج  3ص 291
(  ) 6ابف ابي الحديد ج  2ص 31
(  ) 7ابف ابي الحديد ج  2ص  35كاكثر في كنز العماؿ ج  3ص  149ك  151ك 167
ككذا في الجميرة مف ىذه الكتب مف الخمفاء إلى العماؿ كبالعكس فراجع *
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ص  129ك  ) 131في آداب الكتابة  :ككذلؾ يكتبكف اليو ( ال النبي صمى اهلل عميو كالو ) يبدؤف
بانفسيـ فممف كتب اليو كبدء بنفسو  :ابكبكر  ،كالعالء بف الحضرمي  ،كغيرىما  ،ككذلؾ
اصحابو  ،كالتابعكف  ،ثـ لـ تزؿ االمر عمى ىذا النمط حتى كلى كليدبف عبدالممؾ  ،ك
امراف ال يكاتبو الناس بمثؿ ما يكاتب بو بعضيـ بعضا انتيى .
فانؾ بعد اف ا حطت خب ار بما مر  ،تراه كالـ رجؿ ليس لو ادنى معرفة بالتاريخ
كالمعاجـ  ،اجؿ كاف ابف عبد ربو صاحب دراية بالتاريخ  ،كاليؼ الكتب المؤلفو  ،ك
لكنو رال بعض الصحابة كالتابعيف  ،يكتب إلى بعض ممف يراه ابف عبد ربو مقدما  ،ك
عظيما يجب اكرامو  ،كتقديمو  ،كلـ يقدـ الصحا بي اسـ المكتكب اليو  ،بؿ قدـ نفسو
كبر ذلؾ عميو  ،فاكلو بزعمو حفظا لشؤف مف يراه عظيما  ،كلـ يدراف الكاتب المقدـ
اسمو يرل نفسو مقدما عمى المكتكب اليو  ،كيعتقد تقديمو اثما  ،كاليؾ انمكذج منيا
كتب محمد بف ابي بكر  ،إلى معكية  ،فقدـ نفسو ( . ) 1
ككذا قيس بف سعد كتب اليو فقدـ نفسو ( . ) 2
ككتب ابف عباس إلى يزيد (  ، ) 3كسمماف إلى عمر بف الخطاب (  ، ) 4كزيدبف
صكحاف إلى عائشة (  ، ) 5كفى السنف الكبرل انو لما اراد اف يكتب ابف عمر إلى يزيد -
اكمعاكية  -فاراد اف يقدـ نفسو فالحكا عميو في ذلؾ فقدـ المكتكب اليو .
ىذا كلـ نجد إلى اآلف ماادعاه ابف عبد ربو مف كتاب ابي بكر إلى رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو الذل قدـ فيو نفسو كال ما كتبو العالء كالعيدة عمى مدعيو كمما يكرث العجب
* ( ىامش ) * (  ) 1ابف ابى الحديد ج  1ص  283مركج الذىب ج  - 2كالغدير ج  11ص 158
عف كتاب
صفيف ص  132كجم يرة رسائؿ العرب ج  1ص 542
(  ) 2جميرة الرسائؿ ج  1ص  527عف الطبرل  ،كابف ابي الحديد  ،كالنجكـ
الزاىرة .
(  ) 3اليعقكبي ج  2ص  221كتذكرة الخكاص لسبط ابف الجكزم عف الكاقدم كىشاـ ك
ابف اسحؽ كفى مقتؿ الحسيف لمخكارزمي
(  ) 4االحتجاج ص 66
(  ) 5العقد الفريد ج  2ص  318كجميرة الرسائؿ ج  1ص  363عف العقد الفريد ك
تاريخ الطبرل  ،كابف ابي الحديد *
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ما ركاه المال عمي المتقي في كنز العماؿ ج  5ص  226رقـ  4689عف ابي ىريرة
اف رسكؿ اهلل صمى اليو عميو كالو قاؿ  " :العجـ يبدؤف بكبارىـ اذا كتبكا فاذا كتب احدكـ
فميبدء بنفسو " كفي كنز العماؿ ج  5ص  243اف معاذا كتب إلى عمر فقدـ نفسو
النؾ عرفت بما ال مزيد عميو اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كاف يبدء بنفسو الشريفة كغيره كاف
يبدء باسمو السامى اذا كتب اليو ص كاخرج في كنز العماؿ ج  5ص  244بعد ذكره
ما مر آنفا اف كاتب ابي مكسى كتب إلى عمر فقدـ ابا مكسى فكتب عمر إلى ابي
مكسى يأمره اف يضرب الكاتب سكطا كاف يعزلو .
الفصؿ الثالث
في بالغة كتبو صمى اهلل عميو كالو
كاف المساف العربي في الجاىمية  ،كفى صدر االسالـ صحيحا محركسا  ،ال
يتداخمو الخمؿ  ،كال يتطرؽ اليو الزلؿ  ،ككانت العرب كقتئذ  ،عربي المساف ،
عربي االسمكب  ( ،في تراكيب الفاظو  ،كتنسيؽ جمالتو ) عربيا قحا في كالمو ،
كمنطقو  ،كخطبو  ،كاشعاره  ،ككتبو  ،اذ لـ يستأنسكا باالعاجـ مف الركـ كالفارس
كلـ يختمطكا بغيرىـ  ،حتى يتغير اسمكبيـ  ،في شئكف كالميـ  ،كخطبيـ  ،ككتبيـ
كما تغير بعد ذلؾ في آخر الدكلة االمكية كالعباسية  ،فانقمب لسانيـ العربي القح ،
ممزكجا بمساف الفارس كالركـ  ،ككذا اسمكبيـ  ،في الكتابة كغيرىا .
كانت العرب كقتئذ  ،يركف االيجاز  ،كحذؼ الفضكؿ في الكالـ مف البالغة
بؿ مف اعمى طبقاتيا  :كيمدحكف بالغة الرجؿ بحسف االيجاز  ،كترؾ االسياب ك
يركف التطكيؿ عيا  ،كمخال بالبالغة اال اذا اقتضاه الحاجة  :انظر إلى خطب قس
بف ساعدة االيادم  ،كابي طالب بف عبدالمطمب ( رىما ) ككممات اكثـ بف صيفي كغيرىـ
انظر إلى خطب الرسكؿ  ،كخطب اميرالمؤمنيف  ،صمى اهلل عمييما كآليما  ،ككمماتيما
القصار  ،ترييا قميؿ المف ظ كثير المعنى  ،ىذا كمو في خطبيـ  ،كاما كتبيـ فانيا كانت
عمى ىذا النمط ايضا  ،ككاف ىميـ في كتبيـ  ،افياـ الحاجة  ،مف دكف ام تكمؼ ،
اكتسجيع  ،اكتطكيؿ  ،كاضؼ إلى ذلؾ السذاجة العربية كقتئذ  ،ال يركف في الكتاب
شأنا خاصا في البدك كالختـ  ،كنحف نكرد كتاب اكثـ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كىك مف
ػ  11ػ
الفصحاء المعركفيف في الجاىمية  ،كي تقيس بو ما عداه  ،كتعرؼ بو صحة ماقمناه ،
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............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  11سطر  1الى ص  21سطر 26الفصحاء ال معركفيف في الجاىمية  ،كي تقيس بو ما عداه  ،كتعرؼ بو صحة ماقمناه ،
بسمؾ الميـ مف العبد إلى العبد  ،فابمغنا ما بمغؾ  ،فقد اتانا عنؾ خبر  ،الندرم
ما اصمو  ،فاف كنت اريت فارنا  ،كاف كنت عممت فعممنا  ،كاشركنا في كنزؾ ،
كالسالـ ( . ) 1
اال تراه كيؼ اتى عمى ما ارمو  ،مف دكف ام تكمؼ  ،اك اسياب  ،كفي ام
مرتبة مف السذاجة كالبساطة .
اذا عرفت ذلؾ  ،فارجع إلى كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كقسيا  ،كتدبرىا  ،تدبر
رعاية كدراية  ،تجد فييا البالغة مف كجكه كثيرة .
 - 1االقتصار عمى القدر الضركرل  ،مف اصكؿ المطالب  ،مف دكف نظر إلى
فركعيا  ،كتجزئة االمكر  ،كاالعماؿ الصغار  ،مثال  :بيف احكاـ الصدقة  ،عمى حد
مف االيجاز بحيث ال يفيـ منو اال اصكؿ االحكاـ  ،لعدـ الحاجة إلى التفصيؿ كاالطناب
 - 2االقتصار في الفاظيا  ،عمى تقريب المعاني إلى المخاطبيف  ،بال تكمؼ  ،كال
ارتكاب تسجيع كتطكيؿ .
 - 3مراعاة االيجاز  ،اال اذا اقتضى الحاؿ االسياب  ،االترل إلى ايجازه صمى اهلل عميو كالو
مع جزالة المفظ  ،كحالكتو  .كطالكتو مف دكف اخالؿ بالمعنى  ،في كتابو لكفد ىمداف
الخالط  ،كال كراط  ،كال شناؽ  ،كال شغار  ،كال جمب  ،كال جنب  ،كاالكتفاء في التيديد
كالتطميع  ،بقكلو  :اسمـ تسمـ  :ال اف لـ تسمـ فال سالمة لؾ  ،كقكلو  :كاعمـ اف دينى
سيظير إلى منتيى الخؼ كالحافر .
 - 4استعماؿ االلفاظ الفحمة  ،كالعبارات الجزلة  ،كاالساليب البميغة  ،اف كاف
المكتكب اليو عربيا فصيحا  ،كاستعماؿ االلفاظ المكجزة السيمة  ،اذا كاف المكتكب
اليو  ،غير عربي  ،ليسيؿ لمف لو ادنى الماـ بالمغة العربية الكصكؿ إلى معانييا .
 - 5قمة التفنف في بدؤ الكتاب  ،كختمو  ،يبدء الكتاب بالبسممة  ،كيمضى في
غرضو  ،كيختمو بالسالـ  ،اك السالـ عمى مف اتبع اليدل  ،اكشيد بذلؾ فالف  ،ك  ،ك .
 - 6التعبير عف نفسو  ،بضمير االفراد  ،مثؿ انا  ،كلي  ،كجائني  ،ككفد عمي
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* ( ىامش ) * (  ) 1كنز الفكائد لكراجكي ص * . 249
ػ  12ػ
كمخاطبة المكتكب اليو  ،بكاؼ الخطاب  .كتائو  ،كالتعبير عف التثنية كالجمع ،
بمفظيما  ،كانتما  ،كانتـ  ،كىما  ،الغاء لما اعتبرىا االعاجـ  ،كتبعيـ العرب
بعد ذلؾ في عيد االمكييف كالعباسييف .
تدبر في بساطة ىذه الكتب الخالية عف الكمفة كالقيكد  ،في جميع شئكنيا ،
كقسميا مع الكتب المنقكلة عف العباسييف كمف بعدىـ (  ، ) 1ترل بينيما بكنا بعيدا
كفرقا فاحشا  ،اكتفى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عمى افياـ مقاصده مف دكف اسياب كاكجز
مف دكف اخالؿ في بساطة مف التعبير كجزالة في العبارة .
الفصؿ الرابع
في اف غرائب كتبو صمى اهلل عميو كالو ال يخؿ بالبالغة
كاف العرب حيف ظير االسالـ كصدع النبى صمى اهلل عميو كالو بالرسالة  ،في اسنى مدارج
الفصاحة  ،كاعمى طبقات البالغة  ،يتنافسكف في انشاد االشعار كالقاء الخطب  ،ككاف رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،مشرع الفصاحة  ،كمعدف البالغة  ،رئيس الفصحاء  ،كاماـ البمغاء ،
" ككاف افصحيـ لسانا  :كاعذبيـ منطقا  ،كاسدىـ لفظا  ،كابينيـ ليجة  ،كاقكميـ
حجة  ،كاعرفيـ بمعرفة الخطاب  ،كاىداىـ إلى طرؽ الصكاب  ،تاييدا الييا  ،كعناية
ربانية  ،كرعاية ركحانية  ،حتى لقد قاؿ لو عمي ابيطالب عميو السالـ حيف سمعو يخاطب كفد
بني نيد  :يا رسكؿ اهلل  ،نحف بنك اب كاحد  ،كنحف نراؾ تكمـ كفكد العرب بما ال نفيـ
اكثره  ،فقاؿ  :ادبني ربي  ،احسف تاديبي  ،كربيت في بني سعد " ( . ) 2
يخاطب كؿ قكـ بمسانو عمى اختالؼ لغاتيـ  ،كتراكيب كمماتيـ فتراه يخاطب
الحضرم بكالـ سيؿ عذب  ،يفيمو كؿ مف لو ادنى الماـ بمغة العرب  ،كيخاطب البدكم
بكالـ متكعر االلفاظ بحيث يمجو االسماع  ،كيستغربو الحاضركف  ،كيحسبو السامع
العربي عجميا قاؿ دحالف ( في السيرة ىامش الحمبية ج  3ص  " : ) 83ككاف صمى اهلل عميو كالو
يخاطب كؿ قكـ كيكاتبيـ بمغتيـ  ،كذلؾ مف انكاع بالغتو  ،فكاف يتكمـ مع كؿ ذم لغة
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع الجميرة ج  3ك  4كعصر المامكف ج  1ص  172كج  3فيو كتب العيد
العباسي كجكاىر االدب ج  2كرسائؿ ابي بكر الخكارزمى  ،كغيرىا .
(  ) 2ابف االثير في مقدمة النياية كما ذكر مف الحديث عف عمي عميو السالـ فقد نقمو زيني
دحالف في السيرة ىامش الحمبية ج  3ص  96ك * 84
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غريبة بمغتو كمع كؿ ذم لغة بميغة بمغتو  ،اتساعا في الفصاحة  ،كاستحداثا لاللفة
كالمحبة فكاف يخاطب اىؿ الحضر بكالـ اليف مف الدىف  ،كارؽ مف المزف  ،كيخاطب اىؿ
البدك  ،بكالـ ارسى مف اليضب  ،كارىؼ مف العضب .
كعميؾ بالقياس بيف طائفتيف مف كمماتو الشريفة  ،كى يتضح الحاؿ قاؿ صمى اهلل عميو كالو
في بعض مقاماتو  :اف اصدؽ الحديث كتاب اهلل  ،كاكثؽ العرل كممة التقكل  ،كخير الممؿ
ممة ابراىيـ  ،كخير السنف سنة محمد صمى اهلل عميو كالو كاشرؼ الحديث ذكر اهلل  ،كاحسف القصص
القرآف (  . ) 1كقاؿ في الدعاء لبنى نيد بف زيد  :الميـ بارؾ ليـ في محضيا كمخضيا  ،ك
مذقيا  ،كابعث راعييا في الدثر  ،ميانع الثمر  ،كافحر لو  ،كبارؾ لو في الماؿ كالكلد ( . . ) 2
فانؾ تجد بينيما بكنا بعيدا فما ترل في بعض كتبو ككمماتو لفظا قريبا كحشيا يخؿ بالفصاحة
فيك غريب كحشي بالنسبة إلى غير المخاطبيف  ،كاما بالنسبة إلى المخاطبيف ،
فيك لفظ مستعمؿ مأنكس النيـ كانكا يكثركف استعماؿ ىذه االلفاظ  ،كاليؾ مف كمماتيـ
ما يعمـ منو حاليـ .
 - 1لما كفد  -اليو ىمداف  ،قاـ خطيبيـ كقاؿ  :يا رسكؿ اهلل  ،نصية مف ىمداف ،
مف كؿ حاضر كباد  ،عمى قمص نكاج  ،متصمة بحبائؿ االسالـ  ،ال تاخذه في اهلل لكمة
الئـ  ،مف مخالؼ خارؼ  ،كياـ  ،كشاكر  ،اىؿ السكد  ،كالقكد إلى آخر ما
سياتى ( . ) 3
(  - ) 2كقاـ خطيب بني نيد فقاؿ  :يا رسكؿ اهلل  :اتيناؾ مف غكرل تيامة  ،باككار
الميس  ،ترتمى بنا العيس  ،نستحمب لمصبير  ،كنستخمب الخبير  ،كنستعضد البرير ،
كنستخيؿ الرىاـ  ،كنستجيؿ الجياـ  ،مف ارض عائمة النطاء  ،غميظة الكطاء
( الخ ) .
(  ) 3قاؿ الزىرل  :قاؿ رجؿ  :يا رسكؿ اهلل  ،ايدا لؾ الرجؿ امرئتو ؟ قاؿ نعـ
* ( ىامش ) * (  ) 1خطب صمى اهلل عميو كآلو بيا في غزكة تبكؾ راجع البداية كالنياية ج  5ص
 13ككنز الفكائد لمكراجكي ص  97كاعياف الشيعة ج  2كحمية االكلياء ج  1ص  139كالعقد
الفريد ج  2ص  152عف ابف مسعكد كتفسير عمي بف ابراىيـ
(  ) 2سياتي تعييف مصادره كتفسير غرائبو
(  ) 3سياتى تعييف مصادره كتفسير غرائبو * .
ػ  14ػ
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اذا كاف مفمجا  ،فقاؿ لو ابكبكر يا رسكؿ اهلل  ،ما قاؿ لؾ كما قمت لو  :فقاؿ صمى اهلل عميو كالو :
قاؿ  :ايما طؿ الرجؿ امرئتو قمت نعـ اذا كاف مفمسا ( . ) 1
* ( ىامش ) * (  ) 1سيرة زيني دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  96كتكمـ في معناه كالبحار ج  6في
باب فصاحتو صمى اهلل عميو كآلو كفيو انو قاؿ الرجؿ  :يارسكؿ اهلل مف ادبؾ ؟ فقاؿ ادبني ربي
كانا افصح العرب بيداني مف قريش  ،كربيت في الفخر مف ىكازف بني سعد بف بكر .
كقكلو صمى اهلل عميو كآلو بيدانى مف قريش  :قاؿ ابف االثير في بو  :بيد بمعنى غبر  ،كقاؿ المال عمي
القارم في شرح الشفا لمقاضي عياض ج  1ص  : 195انا افصح العرب بيدانى ال غيراني
اك عمى اني مف قريش  ،فيككف مف باب المدح بما يشبو الذـ كقكؿ القائؿ .
كال عيب فييـ غير اف سيكفيـ بيف فمكؿ مف قراع الكتائب كفي مشارؽ االنكار
لممصنؼ ( ىك القاضى عياض ) اف بيد بمعنى الجؿ  ،كفي المعنى ىنا مف اجؿ اني مف قريش
انتيى  ،كىك المناسب لممقاـ كما ال يخفى  ،كقاؿ المال عمي ايضا  :ىما طائفتاف فصيحتاف مف
العرب العرباء كفييـ البمغاء مف الشعراء  ،كالخطباء .
كلمطبراني  :كانا اعرب كلدت في قريش  ،كنشأت في بني سعد  ،فانى
ياتينى المحف  ،كاما حديث  :انا افصح مف نطؽ بالضاد بيداني مف قريش  ،فنفمو حمبي
عف ابف ىشاـ  ،لكف ال اصؿ لو كما صرح بو جماعة مف الحفاظ  ،كاف كاف معناه صحيحا
انتيى .
اقكؿ كانت قريش افصح العرب ليس في لسانيـ لحف  ،كالىنة  ،فاف كؿ طائفة مف
طكائؼ العرب  ،كاف في لسانيـ ىنة اك ىنات  ،اال قريش فميس فييـ  - 1 :عجعجة قضاعة
 - 2كغمغمتيا  - 3 ،كشنشنة اليمف  - 4ككتميـ  - 5 ،كطمطمانية حمير  - 6 ،كتمتمة بيراء
 - 7كفحفة ىذيؿ  - 8 ،كعنعنة تميـ  - 9 ،ككشكشة اسد  ،اك ربيعة  11 ،ككىـ كمب
 - 11كككـ ربيعة  - 12 ،كلخمخانية الشحر  ،كعماف  - 13 ،كقطعة طي  - 14 ،كاستنطاء
سعد بف بكر  ،كىذيؿ  ،كاالزد  ،كقيس  ،كاالنصار .
كاالكؿ ىك تبديؿ الياء جيما  ،اذا كقعت بعد العيف  ،فيقكلكف في معي  ،معج كالثانى ىك تمييز
حركؼ الكممات  ،كالثالث  :ىك جعؿ الكاؼ شينا  .كالرابع  :ىك جعؿ السيف تاء  .كالخامس :
ىك جعؿ اـ بدؿ اؿ  ،كالسادس  :ىك كس ار حرؼ المضارعة كالسابع  :ىك جعؿ الحاء عينا
كالثامف  :ابداؿ اليمزة المبدكبيا بالعيف  ،فيقاؿ  :في اف  -عف  .كالتاسع  :تبديؿ كاؼ الخطاب
في المؤنث شينا  :عميؾ  ،عميش كالعاشر كسرىاء الغائب اذا كلييا ميـ الجمع كاف لـ يكف
قمبيا ياء كال كسرة كالحاديعشر  :ىك كسر كاؼ الخطاب في الجمع اذا كاف قبميا ياء  .كالثانيعشر
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كقكليـ مشا اهلل  .في ماشاء اهلل  .كالثالث عشر ىك حذؼ آخر الكممة كقكليـ يا ابا الحكا  -في يا
ابا الحكـ كالرابع عشر ىك جعؿ العيف الساكنة نكنا اذا جاكرت الطاء كانطى في اعطى راجع دائرة
المعارؼ ج  6ص  281 - 277كالكسيط في االدب العربي * .
ػ  15ػ
 - 4كفدت اليو جماعة حيف بعث  ،فمما دخمكا المسجد الحراـ  ،لـ يعرفكا
النبي  ،فقاؿ رجؿ منيـ بمغتو  :مف ابكف اسراف  :يعني ايكـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ؟ فمـ
يفيـ الحاضركف قكلو  ،فقاؿ صمى اهلل عميو كالو  :اشكداكر  - :يعنى اقبؿ ىيينا  -كمعنى اشكد ،
تعاؿ كاقبؿ كىمـ  ،كاكر معناه ىنا ( . ) 1
كفي الشفاء لمقاضي عياض في بياف عممو بالمغات المختمفة  ،ككذلؾ حفظو
لكثير مف لغات االمـ كقكلو في الحديث " سنة سنة " كىى حسنة بالحبشية  ،كقكلو
كيكثر اليرج كىك القتؿ بيا  ،كقكلو في حديث ابى ىريرة اشكنب درد كتكمـ عمى
كؿ منيا القارم في الشرح ج  1ص  ، 729كزيني دحالف في السيرة ىامش الحمبية
ج  3ص . 241
كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مبعكثا إلى الناس كافة  ،ابيضيـ كاسكدىـ كاحمرىـ ك
عربييـ كعجمييـ  ،فعممو اهلل لغاتيـ كعرفو كمماتيـ التماـ الحجة كهلل الحجة البالغة
كقاؿ تعالى " كما ارسمنا مف رسكؿ اال بمساف قكمو " (  ) 2فعممو اهلل جميع المغات النو
بعث إلى جميع الناس  ،قاؿ تعالى كما ارسمناؾ اال كافة لمناس ( . ) 3
كنقؿ انو  ،لما حضر عنده بالؿ  ،كتكمـ بمساف الحبشة ( اره بره كنكرة كرل كرل
منذره ) فتحير الحاضركف  ،بينو ىك صمى اهلل عميو كالو  ،كانشد حساف في معناه  :اذ المكارـ
في آفاقنا ذكرت كانما بؾ فينا يضرب المثؿ (  ) 4فنعـ ما قاؿ صاحب المكاىب بعد
نقؿ كالمو مع بني نيد  ،كدعائو ككتابو ليـ " انظر إلى ىذا الدعاء كالكتاب  ،الذل
انطبؽ عمى لغتيـ  ،كقد كاف مف خصائصو صمكات اهلل كسالمو عميو اف يكمـ كؿ ذل لغة بمغتو
عمى اختالؼ لغة العرب  ،كتركيب الفاظيا  ،كاساليب كمميا  ،فمما كاف كالـ مف تقدـ ،
عمى ىذا الجد  ،كبالغتيـ عمييذ ا النمط  ،كاكثر استعماليـ ليذه االلفاظ  ،استعمميا
معيـ  ،فاستعماليا مع مف ىي لغتو  ،ال يخؿ بالفصاحة  ،بؿ ىك مف اعمى طبقاتيا كاف كاف
فييا  ،ما ىك غريب كحشي بالنسبة لغيرىـ  ،حتى اف كالـ البادية فصيح بالنسبة ليـ ككاف
* ( ىامش ) * (  ) 1زيني دحالف في السيرة ج  3ص . 89
(  ) 2ابراىيـ . 4 :
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(  ) 3سباء . 28 :
(  ) 4مجمع البحريف في لفظ بمؿ * .
ػ  16ػ
احدىـ ال يتجاكز لغتو  ،كاف سمع لغة غيره فكالعجمية يسمعيا العربى  ،كماذلؾ منو اال
بقكة اليية  ،كمكىبة ربانية  ،النو بعث إلى الكافة ط ار  ،كالى الناس سكدا كحم ار ،
فعممو اهلل جميع المغات قاؿ تعالى  :كما ارسمنا مف رسكؿ اال بمساف قكمو فمما بعثو اهلل
لمجميع عممو الجميع ليحدث الناس بما يعممكف  ،فكاف ذلؾ مف معجزاتو  ،كقد خاطب
بعض الحبشة بكالميـ  ،كبعض الفرس بكالميـ ( . ) 1
كقاؿ لو صمى اهلل عميو كالو بعض اصحابو يكما  :يارسكؿ اهلل  ،ما افصحؾ  ،كما راينا الذل
ىك افصح منؾ  ،فقاؿ  :كما يمنعنى مف ذلؾ  ،كبمسانى نزؿ القرآف بمساف عربى مبيف . ،
كفى ركاية  :كما يمنعني كانا افصح العرب  ،كانزؿ اهلل القرآف بمغتى . ) 2 ( ،
ىذا كمو في كالمو مع المخاطبيف  ،عمى اختالؼ لغاتيـ  ،كاما كالمو المعتاد ،
كجكامع كممو  ،فقد الؼ فيو الدكاكيف  ،كجمع فييا الكتب  ،راجع مركج الذىب كالبحار ،
كغيره مف كتب التاريخ كالحديث .
تذييؿ كتحقيؽ
قد فصمنا القكؿ في معرفتو صمى اهلل عميو كالو بالمغات عربييا كعجمييا كىك مقتضى ككنو
مبعكثا إلى الكافة  ،اسكدىـ كاحمرىـ كعربييـ كعجمييـ  ،قاؿ تعالى " كما ارسمنا مف
رسكؿ اال بمساف قكمو " كيؤيده نقؿ المكرخيف كالمحدثيف تكممو مع كؿ قكـ بمسانيـ .
كلكنو صمى اهلل عميو كالو كتب إلى ممكؾ العجـ " كقيصر ككسرل كالنجاشى " بمغة العرب
مع اف الجدير اف يكتب إلى كؿ قكـ بمسانيـ  ،اظيا ار لممعجزة كاستحداثا لاللفة ،
فما الكجو في ذلؾ ؟ كال فائدة في الكتابة بالعربية ؟ كال كازع في الترقيـ بالعجمية ؟
كالذل يقضى بو التدبر كينتيى اليو الفكر اف الفائدة في ذلؾ ىك حفظ شؤف الممة
* ( ىامش ) * (  ) 1زينى دحالف في السيرة ىامش الحمبية ج  3ص  88كقد فصؿ القاضى عياض
الكالـ
في المقاـ في الشفاء كالقارل في شرحو عمى الشفاء ج  1ص  175إلى . 199
(  ) 2البحار ج  6ص  231عف االختصاص كعف معانى االخبار كما يمنعنى مف ذلؾ ك
بمسانى نزؿ القرآف بمساف عربى مبيف  ،كنقمو القاضى في الشفا كشرحو لمال عمى القارل

15

ج  1ص  ، 195كفى سيرة زينى دحالف ج  3ص  238عف ابف عساكر كابى نعيـ اف عمر بف
الخطاب قاؿ  :يا رسكؿ اهلل مالؾ افصحنا كلـ تخرج مف بيف اظيرنا فقاؿ  :كانت لغة
اسمعيؿ قد درست فجائنى بيا جبرائيؿ فحفظتيا * .
ػ  17ػ
االسالمية كصكنا لجانب االستقالؿ كالعظمة  ،اال ترل اف االمـ الراقية المتمدنو يسعكف
في انتشا ر لسانيـ في العالـ حتى تصير لغتيـ لغة عالمية  ،اعماال لمسيادة كتثبيطا لمعظمة ،
فكانو صمى اهلل عميو كالو يالحظ جانب االسالـ كانو يعمك كال يعمى عميو  ،كاف لغة القرآف البد كاف
ينتشر  ،كيعـ العالـ  ،الف القرآف كتاب لمعالـ فعظمة القرآف كعمكـ دعكتو كعظمة
النبى ا القدس كرسالتو العالمية تقضى اف يكتب الييـ بمغة القرآف .
فعمى ممكؾ العالـ كالعالـ البشرل اف يتعممكا لسانو المقدس  ،كلغتو السامية
لغة القرآف المجيد  ،تثبيطا ليذا المرمى العظيـ كالغرض العالى
الفصؿ الخامس
في انو صمى اهلل عميو كآلو يكتب اـ ال ؟
كاف رسكؿ اهلل صم ى اهلل عميو كالو يممى  ،كالكاتب يكتب  ،كال يكتب بيده الشريفة  ،كما اف
الخمفاء بعده كانكا يممكف عمى الكاتب  ،كال يكتبكف اال في مقاـ الضركرة  ،كلـ اجد في
كتب السير  ،كالتكاريخ  ،كالحديث مكردا كتب فيو النبى صمى اهلل عميو كالو بيده الشريفة ،
في كتاب الصمح  ،كاخرج في البحار (  ، ) 1عف جامع االصكؿ مف صحاحيـ  ،عف البراء
بف عازب  ،في حديث الحديبية  :فاخذ رسكؿ اهلل  ،كليس يحسف يكتب فكتب  :ىذا
ما قاضى عميو محمد بف عبداهلل  ،كاخرجو احمد  ،في مسنده ج  4ص . 298
قاؿ دحالف كالحمبى  ،تمسؾ بعضيـ بظاىر الحديث ( االكؿ )  ،كقاؿ اف النبى
صمى اهلل عميو كسمـ كتب بيده يكـ الحديبية معجزة لو  ،مع انو ال يقرء كال يكتب  ،كجرل عمى ذلؾ
ابكالكليد الباجى المالكى  ،فشنع عميو عمماء االندلس في زمانو  ،كقالكا  :اف ىذا
مخالؼ لمقرآف  ،فناظرىـ كاستظير عمييـ  ،باف ىذا ال ينافى القرآف  ،كىك قكلو تعالى :
" كما كنت تتمك مف قبمو مف كتاب كال تخطو بيمينؾ اذا الرتاب المبطمكف "
الف ىذا النفى  ،مقيد بما قبؿ كركد القرآف  ،كقبؿ اف تحقؽ امنيتو  ،كاما بعد نزكؿ
* ( ىامش ) * (  ) 1البحار ج  6في آخر باب غزكة الحديبية  ،ككافقو الكامؿ ج  2ص  77كنقؿ
عف
البخارل انو كتبو بيده  ،كقاؿ الحمبى  :اف لفظة بيده  ،ليست في البخارل  ،كمعنى كتب
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ال  :امر بالكتابة  ،كىك مجاز  ،كجزـ بو القاضى في شرح الشفا ج  1ص  727كتكمـ في
المقاـ  ،فراجع ص  727ك * . 729
ػ  18ػ
القرآف  ،فال مانع مف اف يعرؼ الكتابة مف غير معمـ  ،معجزة اخرل  ،كالجميكر عمى اف
الركايات التى فييا انو صمى اهلل عميو كالو اخذ الكتاب بيده فكتب  ،محمكلة عمى المجاز  ،ال امراف
يكتب الكاتب ( . ) 1
اقكؿ كعمدة ما استند اليو الجميكر امراف  :االكؿ قكلو تعالى  :كما كنت تتمك
مف قبمو مف كتاب االية ( العنكبكت  ) 48 :كال داللة فيو عمى مطمكبيـ كما مر ك
قاؿ السيد المرتضى ( ره ) كىذه اآلية تدؿ عمى اف النبى صمى اهلل عميو كالو ما كاف يحسف الكتابة
قبؿ النبكة  ،فاما بعدىا فالذل نعتقده في ذلؾ التجكيز لككنو عالما بالكتابة كعدمو
ثـ استظير مف التعميؿ الكارد في االية  ،اختصاصو بما قبؿ نزكؿ القرآف (  ) 2الثانى
قكلو تعالى في سكرة االعراؼ  : 157 :الذيف يتبعكف النبى االمى اآلية كقكلو تعالى
آمنكا باهلل كرسكلو النبى االمى كال داللة فييما ايضا الف االمى  ،قيؿ في معناه
كجكه كثيرة  :منيا  :ككنو مف ال يقرء كال يكتب كمنيا  :ككنو منسكبا إلى اـ القرل ،
كىك مكة  ،كمنيا  :اف المراد العرب  ،النيا لـ تكف تحسف الكتابة  ،كىك قكلو تعالى
" بعث في االمييف رسكال منيـ " كمنيا " اف المراد مف االمييف  ،ىـ الذيف لـ يبعث
الييـ نبى  ،في مقابؿ اىؿ الكتاب  ،كالنبى االمى ال المنسكب إلى امة لـ يبعث الييـ ،
كقيؿ غير ذلؾ  ،فال كجو الختصاص اآلية بالمعنى االكؿ .
كقد كرد في ىذا الباب احاديث  ،عف اىؿ البيت عمييـ السالـ  ،كىـ ادرل بما في
* ( ىامش ) * (  ) 1السيرة الحمبية ج  3ص  24كزينى دحالف في السيرة ىامش الحمبية ج 2
ص . 214
كلفظ كليس بحسف اف يكتب فكتب  ،كقع في جامع االصكؿ كاالمكاؿ ص 158
كالكا مؿ  ،كنقؿ عف البخارل فيما عثرت عميو كالباقكف عمى انو امر عميا اف يكتب فكتب ،
كفى ركضة الكافى ص  326الحركفى  ،قاؿ ( يعنى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو لعمى  :اكتب فكتب
)
كفى االرشاد لممفيد  :قاؿ  :فضع يدل عمييا  ،فمحاىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كيظير منو انو
صمى اهلل عميو كآلو
لـ يكف يقرء  ،كراجع سيرة ابف ىشاـ ج  3ص  ، 366كالطبرل ج  2ص  ، 281كاليعقكبى ج 2
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ص  ، 41كصحيح مسمـ ج  5ص  173نعـ قد يكىـ لفظ بعض الركاة ذلؾ كما في البحار ج 6
عف الزىرل كعف عمى بف ابراىيـ .
(  ) 2البحار ج  6ص * . 118
ػ  19ػ
البيت ( . ) 1
 - 1ماركاه الصدكؽ ( ره ) في العمؿ باسناده عف ابيجعفر الجكاد عميو السالـ  ،قاؿ :
( الراكل كىك جعفر بف محمد الصكفى ) فقمت  :يابف رسكؿ اهلل  ،لـ سمى النبى االمى ؟ فقاؿ
ما يقكؿ الناس ؟ قمت  :يزعمكف انو انما سمى االمى  :النو لـ يحسف اف يكتب  ،فقاؿ
عميو السالـ كذبكا عمييـ لعنة اهلل  ،انى ذلؾ ؟ ! كاهلل يقكؿ في محكـ كتابو  :ىك الذل
بعث في االمييف رسكال منيـ يتمكا عمييـ آياتو كيزكييـ كيعمميـ الكتاب ك
الحكمة فكيؼ كاف يعمميـ ماال يحسف  ،كاهلل لقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ يقرء  ،كيكتب
،
باثنيف كسبعيف  ،اك قاؿ بثمثة كسبعيف لسانا  ،كانما سمى االمى  :النو كاف مف اىؿ مكة كمكة
مف اميات القرل  ،كذلؾ قكؿ اهلل عزكجؿ لتنذر اـ القرل كمف حكليا كاخرج نحكىا
عف ابى جعفر عميو السالـ  ،كاخرجيا في البحار عف معانى االخبار  ،كعمؿ الشرايع  ،ك
االختصاص  ،كبصائر الدرجات .
 - 2كركل باسناده عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :كاف النبى صمى اهلل عميو كالو  ،يقرء الكتاب
كال يكتب .
 - 3كركل باسناده عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :كمما مف اهلل عزكجؿ عمى نبيو  ،انو
كاف اميا ال يكتب  ،كيقرء الكتاب .
 - 4كركل باسناده عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :كاف مما مف اهلل عزكجؿ عمى رسكلو
انو كاف يقرء كال يكتب  ،فمما تكجو ابكسفياف إلى احد كتب العباس إلى النبى صمى اهلل عميو كالو
فجائو الكتاب كىك في بعض حيطاف المدينة  ،فقرئو  ،كلـ يخبر اصحابو  ،كامرىـ اف
يدخمكا المدينة  ،فمما دخمكا المدينة اخبرىـ .
ككرد مف طرؽ العامة ما اخرجو السيكطى  ،في الدر المنثكر ( ج  3ص ) 131
قاؿ  :ما مات النبى صمى اهلل عميو كالو حتى قرء ككتب  .قاؿ فذكرت ىذا الحديث لمشعبى ( ، ) 2
فقاؿ صدؽ  ،سمعت اصحابنا يقكلكف ذلؾ .
* ( ىامش ) * (  ) 1اخرج ىذه االحاديث الشيخ الصدكؽ في العمؿ ج  1ص  121 - 118الطبع
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الحركفى كفى البحار ج  6ص  128عف العمؿ  ،كمعانى االخبار  ،كاالختصاص  ،كبصائر
الدرجات .
(  ) 2نقمو المجمس ( ره ) في البحار عف الشعبى * .
ػ  21ػ
كىذه النصكص تدؿ  ،عمى انو صمى اهلل عميو كالو كاف يقرء  ،كانما اختمفت في الكتابة ،
كانو يحسف الكتابة اـ ال ؟ فالجمع بينيا  ،انو صمى اهلل عميو كالو كاف يحسف الكتابة  ،كالقرائة ،
بعد نزكؿ القرآف  ،كلكنو لـ يكتب اصال  ،كما في قضية الحديبية مف بعض المحدثيف انو
صمى اهلل عميو كالو كتب كتاب الصمح معارض بمثمو بؿ بنقؿ جميع المكرخيف  ،قاؿ المحقؽ
المجمسى ( ره )  :ككيؼ ال يعمـ مف كاف عالما بعمكـ االكليف  ،كاالخريف  ،اف ىذه النقكش
مكضكعة ليذه الحركؼ  ،كمف كاف يقدر باقدار اهلل تعالى لو عمى شؽ القمر  ،كاكبر منو
كيؼ ال يقدر عمى نقش الحركؼ  ،كالكممات عمى الصحايؼ  ،كااللكاح .
اقكؿ  :لكال ماكرد عف عترتو  ،كاىؿ بيتو ( ع ) لكنا فيو مف المتكقفيف  ،كما
تكقؼ السيد المرتضى ( ره ) الف ما ذكره المحقؽ المجمسى ( ره )  ،امر تعميقى صحيح
يعنى  :لك شاء اهلل ال قدره كما اقدره عمى شؽ القمر  ،بؿ كاكبر منو كلكنو اليثبت انو شاء
كاقدر  ،اذ مف الممكف اف ال يؤتيو الكتابة  .كما انو لـ يعممو الشعر  ،كما ينبغى لو ،
لتحقيؽ االعجاز كاتماـ الحجة  ،كاىؿ البيت ادرل بما فيو  ،كيؤيده  ،بعض ما كرد
مف طرؽ العامة ايضا كما مر .
الفصؿ السادس
في كتابو صمى اهلل عميو كالو
لما بعث اهلل نبيو صمى اهلل عميو كالو بالرسالة  ،كشرفو بالقرآف  ،كانزؿ عميو الكتاب ،
احتاج إلى كاتب يكتب لو الكحى كغيره مف الرسائؿ كالحكائج كىك اذ كاف بمكة  ،ليس
لو كثير حاجة إلى الكتابة اال الكحى فيكتبو اميرالمؤمنيف عميو السالـ اك ىك مع غيره مف المسمميف
ممف يعمـ الكتابة  ،فمضى عمى ذلؾ عشر سنيف  ،فمما ىاجر إلى المدينة ككثر المسممكف
كتكفرت الحكائج  ،كازدادت الركابط االجتماعية بانحائيا  ،فمست الحاجة إلى
كتاب  ،يالزمكف الكتابة  ،فيما يحدث مف االمكر  ،فمف اجمو كثر الكتاب  ،كجعؿ
صمى اهلل عميو كالو  ،لكؿ عمؿ كاتبا  ،كلكؿ كاتب معينا  ،كنحف نذكرىـ  ،عمى حسب ما اثبتو
الماضكف  ،كنجعؿ لممناقب ( ب ) كالسد الغابة ( بة ) كلمتنبيو كاالشراؼ ( ؼ )
كلمحمبى ( ل ) .
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 - 1عمى بف ابيطالب ( ع ) ( ب ) كاف يكتب اكثر الكحى  ،كيكتب ايضا غير
ػ  21ػ
الكحى ( بة كاالستيعاب ) فكاف الكاتب لعيكده اذا عاىد  ،كصمحو اذا صالح  ،عمى
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  21سطر  1الى ص  31سطر 26الكحى ( بة كاالستيعاب ) فكاف الكاتب لعيكده اذا عاىد  ،كصمحو اذا صالح  ،عمى
بف ابيطالب عميو السالـ  ،كعده الحمبى في السيرة  ،كابف االثير في الكامؿ  ،ككذا
اليعقكبى  :مف الكتاب  ،اسم ـ منذ بعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كلـ يعبد لصنـ  ،كال
كثف قط .
 - 2ابى بف كعب االنصارل الخزرجى ( ل ب ) كاف يكتب الكحى  ( ،بة ) ك
االصابة  ،عف الكاقدل انو اكؿ مف كتب لو صمى اهلل عميو كالو  ،بعد مقدمو المدينة  ،كما في السيرة
الحمبية  ،كانو اكؿ مف كتب في آخر الكتاب  ،ككتب فالف بف فالف كعده اليعقكبى ،
كالكامؿ مف الكتاب  ،كاف عمر كاف يثنى عميو  ،كيسئمو عف المعضالت  ،كفى االستيعاب
ج  : 1ككاف ابى بف كعب  ،ممف كتب الكحى لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو قبؿ زيد بف ثابت
كمعو .
 3زيد بف ثابت االنصارل الخزرجى  ( :ب بة ) كاالصابة  :انو كاف يكتب
الكحى  ،كغيره  ،كفى ( ب ) انو كاف يكتب الكحى  ،مع ابى بف كعب  ،كالى الممكؾ مع
عبداهلل بف االرقـ  ،كفى ( بة ) انو اذا لـ يحضر ابى  ،كتب زيد بف ثابت  ،قالكا  :ككانت ترد
لرسكؿ اهلل كتب بالسريانية  ،فامر زيدا فتعمميا  ،كفى ( ؼ ) انو كاف يكتب إلى الممكؾ
ذكره اليعقكبى  ،كالحمبى مف الكتاب  ،كاكؿ مشاىده الخندؽ  ،النو كاف صغي ار قبؿ
ذاؾ  ،كفى اسد الغابة  :كاف عمره لما قدـ النبى صمى اهلل عميو كالو المدينة احدل عشر سنة ،
ككاف عثمانيا  ،لـ يشيد المشاىد مع عمى عميو السالـ  ،كىك الذل كتب القرآف في عيد
ابى بكر .
 - 4عبداهلل بف ارقـ ( ل كبة كب ) كاف يكتب إلى الممكؾ  ،كيكتب القباالت
كفى ( ؼ ) انو كاف يكتب  ،بيف الناس المدائنات  ،كسائر العقكد كالمعامالت
كفى اسد الغابة  :لما استكتبو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو امف اليو  ،ككثؽ بو فكاف اذا كتب إلى
بعض
الممكؾ يأمره اف يختمو كال يفرئو  ،المانتو عنده  ،ككذا في االصابة ناقال لو عف عبداهلل
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بف الزبير  ،كاسمـ عاـ الفتح  ،ككاف عمى بيت الماؿ في خالفة عثماف  ،فاجازه بثالثيف
الؼ  ،فابي اف يقبميا  ،كاستعفاه عف العمؿ فاعفاه .
 - 5عالء بف عقبة ( ب ) يكتب القباالت  ،كفى ( ؼ ) كاالصابة المدائنات ،
ػ  22ػ
كسائر العقكد كالمعامالت  ،كفى ( بة ) انو كتب لمنبى صمى اهلل عميو كآلو  ،ال
احيانا .
 - 7 - 6الزبير بف العكاـ كجيـ بف الصمت يكتباف الصدقات  ،كما في ( ب كؼ )
كاسمـ الزبير كىك ابف اثنتى عشرة  ،اك ست عشرة سنة كىاجر إلى الحبشة  ،كشيد بد ار
كالمشاىد كلـ يذكره ابف حجر  ،كال ابف االثير مف الكتاب  ،كال ممف كاف يكتب كذكره
ابف االثير في ترجمة ابى ممف كاف يكتب لو احيانا كاسمـ جيـ في عاـ خيبر .
 - 8حذيفة بف اليماف يكتب صدقات التمر كذا في ( ب ) كفى ( ؼ ) يكتب
خرص الحجاز كالمعنى كاحد  ،ككاف مف اصحاب سر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو
يعرؼ المنافقيف باسمائيـ  ،كلو الكالء الخالص لعمى عميو السالـ .
 - 9معيقيب بف ابى فاطمة يكتب المغانـ  ،كذا في ( ؼ ) كفى اسد الغابة في
ترجمة ابى  ،انو ممف كتب لو صمى اهلل عميو كالو كفى اسد الغابة انو ممف اسمـ قديما  ،كىاجر إلى
الحبشة  ،اليجرة الثانية  ،ثـ ىاجر إلى المدينة .
 - 11خالد بف سعيد يكتب بيف يديو ما يعرض مف االمكر  ،ككذا المغيرة بف
شعبة  ،كالحصيف بف نمير ( ؼ ) كاسمـ خالد قديما  ،فكاف ثالثا اك رابعا  ،كخرج إلى الحبشة
في اليجرة الثانية  ،كىك الذل زكج اـ حبيبة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كقدـ مف الحبشة في
خيبر  ،كشيد فتح مكة كحنينا  ،كالطائؼ  ،كتبكؾ  ،كبعثو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عامال عمى
صدقات اليمف  ،فتكفى النبى صمى اهلل عميو كالو كىك عمييا .
 - 11حنظمة بف ربيع  :يكتب اذا غاب ىؤالء ( ؼ ) ىك حنظمة بف ربيع االسيدل
( بضـ اليمزة كتشديد الياء ) ذكره اليعقكبى  ،كالكامؿ مف الكتاب .
كقد كتب لو صمى اهلل عميو كالو  ،غير ىؤالء مرة اك مرتيف  ،كتشرفكا بذلؾ  ،كاثبت اسمائيـ
اصحاب الحديث  ،كالتاريخ كالسيرة  ،كانياه بعض إلى اثنيف كاربعيف .
قاؿ الحمبى في السيرة  :فقد ذكر بعضيـ  ،اف كتابو صمى اهلل عميو كالو كانكا ستة كعشريف
كاتبا  ،عمى ما ثبت عف جماعة مف ثقات العمماء  ،كفى السيرة لمعراقى  :انيـ كانكا اثنيف
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كاربعيف  ،كاليؾ اسماء جماعة  ،عدكىـ مف الكتاب .
 1عبداهلل بف سعد بف ابى سرح القرشى العامرل  :عده ابف االثير في اسد
ػ  23ػ
الغابة  ،كالكامؿ  ،كابف حجر في االصابة  ،كابف عبدالبر في االستيعاب  ،كغيرىـ مف
الكتاب  ،اسمـ قبؿ الفتح  ،ثـ ارتد كرجع إلى مكة  ،فمما كاف يكـ فتح مكة  ،امر رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو بقتمو اينما كجد  ،كلك تحت استار الكعبة  ،ففر عبداهلل إلى عثماف بف عفاف ،
النو كاف اخاه مف الرضاعة  ،فغيبو عثماف  ،ثـ جاء بو بعد ما اطمأف الناس كاستأمف لو مف
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فصمت رسكؿ اهلل طكيال  ،ثـ قاؿ نعـ  ،فمما انصرؼ عثماف  ،قاؿ النبى
صمى اهلل عميو كالو
عميو كآلو  :لمف حكلو ما صمت عنو اال لتقتمكه  ،ثـ اسمـ ثانيا  ،كلـ يظير منو ما ينكر
حتى كاله عثماف مصرفى خالفتو .
 - 2ابكبكر بف ابى قحافة  :ذكره الحمبى في السيرة في الكتاب  ،كابف االثير
في اسد الغابة في ترجمة ابى عده ممف كتب لو صمى اهلل عميو كالو كسمـ .
 - 3عمر بف الخطاب  :ذكره الحمبى في الكتاب  ،كابف االثير في ترجمة ابى
بف كعب ممف كتب لو صمى اهلل عميو كالو .
 - 4عثماف بف عفاف  :ذكره ابف االثير في الكامؿ  ،كاسد الغابة  ،كالحمبى  ،ك
اليعقكبى  ،مف الكتاب  ،كفى اسد الغابة عده ممف كتب لو صمى اهلل عميو كالو  ،ككذا في المناقب .
 - 5عامر بف فييرة  :مكلى ابى ب كر  ،كاف مممككا اسكد المكف  ،كاف عبد المطفيؿ
بف عبداهلل  ،اخى عائشة الميا  ،اسمـ قبؿ اف يدخؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،دار االرقـ  ،كىك
مممكؾ كعذب في اهلل  ،فاشتراه ابكبكر  ،فاعتقو  ،كشيد بد ار  ،كاحدا  ،كقتؿ يكـ بئر
معكنة  ،سنة اربع مف اليجرة باجماع ناقمى المغازل ( راجع االصابة كاسد الغابة ) ك
ذكره الحمبى مف الكتاب .
 - 6ثابت بف قيس بف شماس  :خطيب االنصار  ،كخطيب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو .
 - 7معاكية بف ابى سفياف  :ذكره الحمبى  ،كاليعقكبى مف الكتاب  ،قاؿ الحمبى
كقاؿ بعضيـ  :كاف معكية  ،كزيد بف ثابت مالزميف لمكتابة بيف يدل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
في الكحى كغيره  ،ال عمؿ ليما غير ذلؾ  ،كفى الكامؿ كاسد الغابة عده ممف كتب لو صمى اهلل عميو
كالو
كفي االصابة عف المدائنى قاؿ  :كاف زيد بف ثابت  ،يكتب الكحى  ،ككاف معكية ،
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يكتب لمنبى بينو كبيف العرب .
 - 8المغيرة بف شعبة  :ذكره الحمبى كاليعقكبى مف الكتاب  ،كفى المناقب
ػ  24ػ
كاسد الغابة  ،جعاله ممف كتب لو صمى اهلل عميو كالو  ،كاسمـ قبؿ الحديبية كحضرىا .
 - 9خالد بف الكليد  :ذكره الحمبى في الكتاب  ،كعده في اسد الغابة ،
ممف كتب لو صمى اهلل عميو كالو  ،كفى ال كامؿ انو اسمـ في السنة الثامنة  ،كفى اسد الغابو اختمؼ
في اسالمو  ،فقيؿ انو اسمـ بعد الحديبية كقبؿ خيبر  ،كقيؿ انو اسمـ سنة ثماف ،
كفى االصابة انو اسمـ سنة سبع  ،كارسمو النبى صمى اهلل عميو كالو إلى ىمداف  ،كالى بنى الحارث
كبعثو في السرايا كسراياه كاعمالو ال فجيعة التى تبرء منو الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو معركفة
فراجع .
 - 11العالء بف الحضرمى  :عده الحمبي  ،كابف االثير في الكامؿ مف الكتاب
كذكره في المناقب  ،فيمف كتب لو صمى اهلل عميو كالو .
 - 11عمرك بف العاص  :ذكره اليعقكبي  ،كالحمبى في الكتاب  ،كعده
في اسد الغا بة  ،ممف كتب لو صمى اهلل عميو كالو  ،كاسمـ ىك مع خالد في سنة ثماف  ،كبعثو النبى
صمى اهلل عميو كالو في تمؾ السنة  ،إلى جيفر ممؾ عماف كلـ يرجع إلى اف مات صمى اهلل عميو كالو .
 - 12عبداهلل بف ركاحة  :عده الحمبى مف الكتاب  ،كفى اسد الغابة ذكره
فيمف كتب لو صمى اهلل عميو كالو .
 - 13محمد بف مسممة  :ذكره الحمبى في الكتاب  ،كعده في اسد الغابة فيمف
كتب لو صمى اهلل عميو كالو .
 - 14شرحبيؿ بف حسنة  :ذكره اليعقكبى مف الكتاب  ،كذكره المناقب ،
كاسد الغابة ممف كتب لو صمى اهلل عميو كالو  ،كاسمـ قديما  ،كىاجر إلى الحبشو  ،كرجع إلى
المدينة  ،عاـ خيبر .
 - 15معاذ بف جبؿ  :ذكره اليعقكبى في الكتاب .
 - 16عبداهلل بف ابى بف سمكؿ  :ذكره الحمبى في الكتاب  ،كفى
االصابة عف ابف عبدالبر  ،انو كاف ممف يكتب لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،ككذا في اسد الغابة .
 - 17اباف بف سعيد  :عده في الكامؿ مف الكتاب  ،كىك عامؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو عمى البحريف  ،كتكفى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كىك بيا  ،فمما تكفى النبى
صمى اهلل عميو كالو
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رجع ىك كاخكه  ،كاستعقيا فمـ يقبؿ ابكبكر  ،كقاؿ انكما عامؿ رسكؿ اهلل فقاال  :انا
ػ  25ػ
ال نقبؿ العمؿ الحد ب عد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،ككتب لو صمى اهلل عميو كالو احيانا آخركف ،
لـ يذكرىـ
االعالـ ممف تصدل لذكر الكتاب كسيأتى اسماء بعض منيـ في ذيؿ الكتب ( . ) 1
بحث كتنقيب
ارتقى الصحابة بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مدارج العز  ،كصعد كاسناـ الشرؼ  ،ك
حازكا اكج العظمة  ،فمف كاف لو صحبة فقد جمع الشرؼ بطرفيو  ،كاخذ المجد ك
السيادة بيديو .
كمف كاف لو عمؿ في حياة الرسكؿ االعظـ صمى اهلل عميو كالو  ،مف جباية صدقة  ،اك سكؽ جيش اك
خرص تمر  ،اك حككمة ككرة اك قضاء بيف قكـ  ،اك غير ذلؾ مف المشاغؿ كالمناصب  ،كاف لو
الحظ الكافر  ،في مجتمع المسمميف  :يتبرؾ بو المسممكف  ،كيعدكف صحبتو دليؿ قدسو ،
كبرىاف عصمتو  ،كاف زنى كاف سريؽ  ،بؿ كاف فعؿ ما فعؿ (  ( ) 2كليس ىذا الكالـ مناتحكما
كتخرصا بؿ ىك كاضح لمف لو ادنى نظرة في الحديث  ،كالتاريخ كجمى بازر لمف تتبع
سيرة الخمفاء بعد النبى صمى اهلل عميو كالو ) .
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع فيما ذكرنا مف الكتاب  :االصابو  ،كاسد الغابة  ،كاالستيعاب في ترجمة
كؿ كاحد منيـ  ،كاالصابة  ،كاسد الغابة في ترجمة ابى بف كعب  ،كالكامؿ  ،كاليعقكبى ،
كالطبرل  ،كالسيرة الحمبية ج  3ص  364كالمناقب البف شير آشكب كالسنف الكبرل ج
 11ص  124كغيرىا مف كتب التراجـ كالتاريخ .
كال يخفى انيـ قد يعدكف رجال مف الكتاب  ،اك يقكلكف انو ممف كتب لو صمى اهلل عميو كآلو كيعنكف
بذلؾ
انو كتب لو احيانا  ،كليس مف الكتاب .
كعد البييقى في السنف الكبرل ج  11ص  124مف الكتاب  :السجؿ  ،ككذا في اسد
الغابة ج  2ص  261كاالصابة ج  2ص  15عف ابى داكد  ،كالنسائى كابف مردكيو .
(  ) 2راجع الشفا لقاضى عياض  ،كشرح القارل لمشفا ج  2ص  97 - 88كص 554
قاؿ القاضى  :كمف تكقيره كبره عميو الصالة كالسالـ  ،تكقير اصحابو  ،كبرىـ كمعرفة حقيـ
كاالستغفار ليـ  ،كاالمسا ؾ عما شجر بينيـ  ،كمعاداة مف عاداىـ  ،كاالضراب عف اخبار
المكرخيف  ،كجيمة الركاة كالرافضة  ،كضالؿ الشيعة كالمبتدعيف القادحة في احد منيـ
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إلى آخر ما قاؿ كاكرد االحاديث في تنزيو الصحابة  ،كاالطراء عمى معاكية  ،كاضرابو ،
كاطاؿ القارل في الشرح  ،كقاؿ في معاكية  :اف كؿ ما كقع منو يككف مكف ار ببركة صحبتو ،
كنتيجة خدمتو  .كراجع اسد الغابة  ،كاالصابة ج  1في المقدمة كاالستيعاب في اكؿ الكتاب
كغيرىا تجد صدؽ ما قمناه * .
ػ  26ػ
فكقتئذ اتخذ الذيف اشرب قمكبيـ حب الدنيا  ،كالرياسة صحبة النبى االقدس
صمى اهلل عميو كالو كسيمة ال ستخداـ العامة  ،كتمكيو الجياؿ  ،فجر كؿ النار إلى قرصو  ،كانتحؿ
الصحبة  ،بؿ ادعى االعماؿ العظاـ  ،في حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو فمف كاف صحبو صمى اهلل
عميو كالو سنة
اك شي ار  ،اكرآه مرة  ،اك سمع منو حديثا كاحدا  ،حاز كتممؾ رتبة الصحابة كجمس
عمى اريكة الم جد كالقداسة  ،كمف كاف كتب لو كتابا كاحدا اك اثنيف عد نفسو مف الكتاب
بؿ مف كتاب الكحى  ،بؿ مف المالزميف لمكتابة  ،بيف يدل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ال عمؿ لو
غير ذلؾ .
كنحف نذكر انمكذجا يعمـ منو باقيو  ،كيقاس بو تاليو فنقكؿ .
 - 1اال ترل إلى عمرك بف العاص فانو اسمـ سنة ثماف مف اليجرة  ،كارسمو النبى
صمى اهلل عميو كالو إلى جيفر  ،ممؾ عماف في تمؾ السنة  ،كتكفى النبى صمى اهلل عميو كالو كىك عمييا
فايف  ،كانى
كتب حتى يجعؿ مف الكتاب ؟ ! ( . ) 1
 - 2اال ترل إلى خالد بف الكليد فانو اسمـ سنة ثماف  :اك سنة سبع قبؿ كفاتو صمى اهلل عميو كالو كسمـ
بثالث سنيف  ،كبعثو النبى صمى اهلل عميو كالو في بعكثو  ،كسراياه  ،إلى بنى الحرث بف كعب  ،ك
إلى ىمداف كالى اكيدر  ،كالى بنى جذيمة  ،كالى عمرك بف معديكرب  ،فانى كتب
حتى يعد مف الكتاب ؟ ! ( . ) 2
 - 3جعمكا ابابكر  ،كعمر مف الكتاب  ،كلـ نجد ليما إلى اآلف كتابا كاحد  ،بؿ
يظير مف كتاب جرجى زيداف المسيحى اف ابابكر لـ يكف يحسف الكتابة حيث لـ يعده
مف الذيف كانكا يكتبكف في مكة في صدر االسالـ .
 - 4جعمكا عثماف مف الكتاب  ،مع اف ابف االثير في الكامؿ  ،كاسد الغابة ،
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع الكامؿ ج  2ص  ، 87كاسد الغابة  ،كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية
ج  3ص  ، 75كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 262كاالصابة  ،كابف ابى الحديد ج 2
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ص . 112
(  ) 2االصابة ج  1ص  ، 413كالكامؿ ج  2ص  ، 87كاسد الغابة ج  2ص  ، 93كفيو رد
ابف االثير عمى مف زعـ اف خالدا اسمـ قبؿ ال حديبية  ،ثـ ذكر اعمالو الشنيعة في بنى
جذيمة  ،كالسيرة الحمبية ج  3ص  222ك  259كدحالف ج  3ص  ، 31كالكامؿ ج 2
ص * . 115
ػ  27ػ
في ترجمة ابى بف كعب  ،كابف شير آشكب في المناقب  ،عدكه ممف كاف يكتب لو
احيانا ( . ) 1
 - 5عدك المغيرة بف شعبة مف الكتاب  ،كاسمـ ىك سنة الخندؽ كشيد الحديبية ،
ككاف ممف يكتب لو احيانا  ،كما في المناقب كاسد الغابة ( . ) 2
 - 6كمما ينقضى منو العجب  ،كاف عشت اراؾ الدىر عجبا ! انيـ عدكا معكية بف
ابى سفياف  ،مف الكتاب بؿ عده بعضيـ مف المالزميف لمكتابة بيف يدل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
قاؿ الحمبى في السيرة  " :كقاؿ بعضيـ  :كاف معاكية  ،كزيد بف ثابت مالزميف لمكتابة
بيف يدل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو في الكحى كغيره ال عمؿ ليما غير ذلؾ " (  ) 3مع انو اسمـ
سنة
الفتح  ،ككاف ىك كابكه مف المؤلفة قمكبيـ (  ) 4كلـ يكتب لو صمى اهلل عميو كالو اال اشي ار قالئؿ ،
ككاف يكتب بعض الرسائؿ  ،فاىمؿ يكما  ،كتعمؿ باالكؿ حتى قاؿ النبى صمى اهلل عميو كالو " ال اشبع
اهلل بطنو " (  ) 5فاشادكا مف ذكره  ،كجعمكه مف الكتاب  ،بؿ مف كتاب الكحى مالزما
لمكتابة .
قاؿ المكرخ المحقؽ المسعكدل  ،في مركج الذىب  ،في طى ذكر اخالؽ معكية
في بياف شأف العامة الذيف ىـ الغكغاء  ،اتباع كؿ ناعؽ  :ثـ تدبر في تفرقيـ في احكاليـ
كمذاىبيـ  ،فانظر إلى اجماع ممئيـ  ،اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو قاـ يدعكا الخمؽ إلى اهلل  ،اثنيف
ك
عشريف سنة  ،كىك ينزؿ عميو الكحى  ،كيمميو عمى اصحابو فيكتبكنو  ،كيدكنكنو ،
كيمتقطكنو  ،لفظة لفظة  ،ككاف معاكية في ىذه المدة  ،بحيث عمـ اهلل .
* ( ىامش ) * (  ) 1الكامؿ ج  2ص  ، 119كالمناقب ج  1ص  141الحركفى ط  :النجؼ .
(  ) 2اسد الغابة ج  4ص  416كاالصابة ج  4ص . 452
(  ) 3ج  3ص . 364
26

(  ) 4كفره إلى يكـ الفتح ال يحتاج إلى زيادة بياف  ،راجع اسد الغابة كاالصابة كغيرىما
كاف اشاد االقالـ االمكية اسالمو في عاـ عمرة القضاء  ،ككتمو اسالمو عف ابكيو  ،نقمكه عف معاكية
نفسو  ،ثعالة شييده ذنبو  ،بؿ كفره طيمة حياتو  ،ال يحتاج إلى اطالة الكالـ  ،راجع النصايح
الكافية كتدبر .
(  ) 5راجع اسد الغابة ج  4ص  ، 386كالنصايح الكافية  ،كغيرىما كعيره عميو
صعصعة بف صكحاف العبدل ( ره ) بقكلو " اتسع بطف مف ال يشبع كدعى عميو مف ال يجمع " مركج
الذىب ج  3ص * 79
ػ  28ػ
ثـ كتب لو صمى اهلل عميو كالو  ،قبؿ كفاتو بشيكر  ،فاشادكا مف ذكره  ،كرفعكا منزلتو ،
باف جع مكه كاتبا لمكحى  ،كعظمكه بيذه الكممة  ،كاضافكه الييا  ،كسمبكىا عف غيره ،
كاسقطكا ذكر سكاه
كقاؿ العالمة ( ره ) في كشؼ الحؽ كنيج الصدؽ  - ،كنعـ ما قاؿ  :كلـ يزؿ " يعنى معاكية
مشركا مدة ككف النبى صمى اهلل عميو كالو مبعكثا  ،يكذب بالكحى  ،كييزء بالشرع  ،ككاف يكـ الفتح في
اليمف يطعف عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كيكتب إلى ابيو صخر بف حرب  ،يعيره باالسالـ
كيقكؿ لو :
اصبأت إلى ديف محمد صمى اهلل عميو كالو ؟  . .ككاف اسالمو  ،قبؿ مكتو صمى اهلل عميو كالو بخمسة
اشير كطرح نفسو
إلى العباس  ،ليشفع إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فعفى عنو  ،ثـ شفع اليو اف يككف مف جممة
خمسة عشر  ،ليكتب لو الرسائؿ .
ىذا ما عممو معاكية  ،في حياة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مف الكتابة  ( ،يكتب لو بعض
الرسائؿ في اشير قالئؿ ) فمما ناؿ الممؾ عظمو االقالـ  ،االمكية المستاجرة  ،حتى
جعمكه مف كتاب الكحى  ،كغيره كمف المالزميف لمكتابة كاسقطكا ذكر سكاه  ،حتى
جعؿ ابف االثير  ،عميا عميو السالـ مف كتاب العيكد كالمصالحات  ،كسمب عنو كتابة الكحى ،
مع انو يعمـ اف عميا عميو السالـ  ،كاف يكتب الكحي  ،في مكة عشر سنيف  ،كلـ يكف كقتئذ  :ابى
بف كعب كال محمد بف مسممة  ،كال زيد بف ثابت  -الذل كاف صغي ار  ،عند قدكـ الرسكؿ
صمى اهلل عميو كالو المدينة  -كال معاكية كال عمرك بف العاص كال المغيرة  ،كال عبداهلل بف االرقـ  ،كال
ثابت بف قيس كال نظرائيـ .
كاف عمى عميو السالـ  ،يتبع الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو  ،اتباع الفصيؿ المو  ،يكتب الكحى  ،ك
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عمكـ الرسالة  .كذخائر النبكة  ،بامر مف النبى صمى اهلل عميو كالو ككاف عترتو  ،االئمة االطيار ( ع )
يتمسككف بكتبو  ،كيفتخركف بانيا مكدعة عندىـ  ،كال يخفى ذلؾ عمى مف لو الماـ
باحاديث اىؿ البيت ( ع ) كسيأتى الكالـ فييا مفصال انشاء اهلل تعالى .
قاؿ ابف عبد ربو في العقد الفريد ج  3ص  - 5في صناعة الكتابة  :فمف اىؿ ىذه
الصناعة  ،عمى بف ابيطالب كرـ اهلل كجيو  ،ككاف مع شرفو  ،كنبمو  ،كقرابتو مف رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو يكتب الكحى  ،ثـ افضيت اليو الخالفة بعد الكتابة  ،كعثماف بف عفاف يكتباف
الكح ى  ،فاف غابا كتب ابى بف كعب  ،كزيد بف ثابت  ،فاف لـ يشيد كاحد منيما
ػ  29ػ
كتب غيرىما .
ترل ابف عبد ربو يصرح باف الكاتب لمكحى رجالف  :عمى بف ابيطالب عميو السالـ ،
كعثماف بف عفاف فاف غابا فابى بف كعب .
فعمى القراء الكراـ قياس الباقى بما ذكرناه  ،كحقيقة االمر انو كثر الكذابة
عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بعيد حياتو  ،كصح ما اخبر بو صمى اهلل عميو كالو بقكلو ستكثر
عمى القالة
اكستكثر عمى الكذابة ( راجع كنز العماؿ ج  5ص  ، 239ك  ، 241ك  ، 223ك 224
كالمستدرؾ لمحاكـ ج  1ص  ، 113كمقدمة صحيح مسمـ ) فشاع الكذب كادعى
كؿ لنفسو اك قبيمتو اك زعماء االمر المدح كالثناء  ،فانتحمكا ليـ الجباية كالكتابة
كغيرىا  ،كقد يدعى االذناب لرؤسائيـ مالـ يدعكه النفسيـ  ،بؿ كال خطر عمى قمكبيـ كادعائيـ الكتابة
البى بكر كعمر  ،فانيما لـ يدعيا ذلؾ طيمة حياتيما كانما انتحمو
المحب الغالى الجا ىؿ  ،اطراءا كتنحيتا لمفضيمة  ،كترفيعا كاكبا ار لمقاميـ .
كالذل يثير الشؾ حكؿ ككف الخمفاء الثالث  ،كثمة مف مساعدييـ مثؿ
مغيرة بف شعبة  ،كزيد بف ثابت  ،كخالد بف الكليد كنظرائيـ كتابا لو صمى اهلل عميو كالو انو بعد
شيادة عمى عميو السالـ كغمبة معاكية عمى الممؾ  ،جعؿ الخمفاء الثمثة كالتديف بافضميتيـ
محكر االيماف كالديف  ،اخفاء لما كثر مف عمى عميو السالـ ادعاء الخالفة لنفسو كلكلده
مف بعده  ،كاقامة الحجة عميو  ،ككاف يساعده عمى ذلؾ االنصار جميعا  ،كجماعة مف
المياجريف  ،ككثر معتنقكا ىذه العقيدة  ،في اخريات حياتو عميو السالـ  ،فمف عصر معاكية
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كمف بعده صارت العقيدة بتفضيؿ الخمفاء عمى عمى عميو السالـ  ،قطب عقائد السنة فاختمقكا
ليـ فضائؿ كمناقب ال تحصى اثباتا ليذه النزعة الجديدة  ،حتى قاؿ عبداهلل بف احمد
بف حنبؿ سئمت ابى عف عمى كمعاكية فقاؿ  :اعمـ اف عميا كاف كثيراالعداء ففتش
لو اعدائو شيئا  ،فمـ يجدكه فجاؤا إلى رجؿ قد حاربو فاطركه كيدا منيـ لو ( صكاعؽ
ص . ) 76
ػ  31ػ
الفصؿ السابع
في كتبو صمى اهلل عميو كالو إلى الممكؾ
لما تـ صمح الحديبية في شير ذل القعدة سنة ست مف اليجرة رجع رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو  ،إلى المدينة قرير ال عيف  ،كرحيب الصدر  ،بما فتح اهلل لو  ،كبما عمؿ مف العمؿ
االكبر  ،كلما يرل مف كثب  ،دخكؿ الناس في ديف اهلل افكاجا  ،كرجع المسممكف
بيف فرح راض  ،ممف كاف لو نظر ثاقب  ،كرال رزيف  ،كبيف مغتـ كاظـ لغيظو  ،ال يرل
خالؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو خكفا اك طمعا اك ال يقدر عميو  ،فرال فسحة لنشر الديف  ،كمجاال
لتبميغ الرسالة  ،إلى الناس كافة  ،مف العرب  ،كالعجـ  ،كاالبيض  ،كاالسكد  ،ليتـ
الحجة  ،كيكمؿ رحمة اهلل عمى االنساف كميـ .
فعندئذ  ،كتب إلى الممكؾ  ،مف العرب  ،كالعجـ  ،كرؤساء القبائؿ  ،كاالساقفة
كالم ارزبة  ،كالعما ؿ  ،كغيرىـ  ،يدعكىـ إلى اهلل تعالى  ،كالى االسالـ  ،فبدء ،
بامبراطكرل الركـ  ،كالفارس كممكى الحبشة  ،كالقبط  ،ثـ بغيرىـ  ،فكتب في
يكـ كاحد ستة كتب  ،كارسميا مع ستة رسؿ .
قاؿ ابف سعد  ،في الطبقات  ،ج  1ص  : 258فكتب إلى الممكؾ  ،يدعكىـ إلى
االسالـ  ،فخرج في يكـ كاحد  ،منيـ ستة نفر  ،كذلؾ في المحرـ  ،سنة سبع  ،ك
اصبح كؿ رجؿ  ،يتكمـ بمساف القكـ الذيف بعثو الييـ .
تاريخ الكتب :
اختمؼ المكرخكف  ،اختالفا شديدا  ،في اف الرسؿ  ،ىؿ سافركا  ،في سنة
ست مف اليجرة  ،اك في سنة سبع منيا  ،اك كاف ذلؾ بيف الحديبية  ،كبيف كفاتو صمى اهلل عميو كالو
ففى الكامؿ ج  2ص  ، 81كالطبرل ج  2ص  288ناقال عف الكاقدل  ،انو كاف في
السنة السادسة  ،ككذا المسعكدل في مركج الذىب ج  2ص ، 296
كقاؿ المسعكدل  ،في التنبيو كاالشراؼ ص  ، 225كابكالفداء ج  1ص 148
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كابف سعد في الطبقات  :انو كاف في السنة السابعة  .كنقؿ الطبرل  ،عف ابف اسحؽ ،
انو قاؿ  :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،قد فرؽ رجاال مف اصحابو فيما  ،بيف الحديبية ككفاتو
لمدعكة إلى االسالـ ،
ػ  31ػ
كقاؿ ابف ىشاـ في السيرة ج  4ص  ، 278انو كاف بعد صمح الحديبية  ،كلـ يعيف
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  31سطر  1الى ص  41سطر 27كقاؿ ابف ىشاـ في السيرة ج  4ص  ، 278انو كاف بعد صمح الحديبية  ،كلـ يعيف
سنيو  ،كقاؿ ابف حجر في االصابة  ،في ترجمة دحية بف خميفة  :انو كاف في آخر السنة
السادسة  ،اك في اكؿ السابعة .
كالذل تحصؿ لى بعد التدبر  ،كالتتبع  :اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتب بعد صمح
الحديبية  ،إلى الممكؾ  ،كالقبائؿ  ،كاالساقفة  ،كغيرىـ  ،إلى اف تكفاه اهلل تعالى اليو
ككاف بدؤ كتابو منذ رجع مف الحديبية  ،في آخر السنة السادسة  ،اك في اكؿ السنة
السابعة  ،فاشتبو االمر  ،لقرب الزماف .
النبى صمى اهلل عميو كالو يعظ الرسؿ
كعمى ال حاؿ  ،قاؿ الصحابو يكما  :كافكنى باجمعكـ بالغداة  -ككاف صمى اهلل عميو كالو
اذا صمى الفجر جمس في مصاله  ،قميال يسبح كيدعك  ،ثـ التفت الييـ  ،فاختار
عدة منيـ  ،فبعثيـ رسال إلى الممكؾ  ،كاالمراء كقاؿ ليـ  " :انصحكا هلل في عباده ،
فانو مف استرعى شيئا  ،مف امكر الناس  ،ثـ لـ ينصح ليـ  ،حرـ اهلل عميو الجنة ،
انطمقكا  ،كال تصنعكا  ،كما صنعت رسؿ عيسى بف مريـ  ،قالكا  :كماصنعكا يا رسكؿ اهلل
قاؿ  :دعاىـ إلى الذل  ،دعكتكـ اليو  ،فاما مف كاف مبعثو  ،قريبا فرضى  ،كسمـ
كمف كاف بعثو مبعثا بعيدا  ،فكره كجيو  ،كتثاقؿ  ،فشكى ذلؾ عيسى إلى اهلل  ،فاصبح
المتثاقمكف  ،ككؿ كاحد يتكمـ بمغة االمة التى بعث الييا " ( . ) 1
كيظير مف ابف سعد  ،كغيره  ،اف رسؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،ايضا  ،صاركا كذلؾ
يتكمـ كؿ رجؿ منيـ  ،بمساف القكـ الذيف ارسؿ الييـ .
اتخاذه الخاتـ :
كلما اراد  ،اف يكتب الكتاب  ،قيؿ يا رسكؿ اهلل  ،انيـ ال يقرئكف كتابا  ،اال
اذا كاف مختكما  ،فاتخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو يؤمئذ خاتما  ،مف فضة (  ) 2نقشو ثالثة
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* ( ىامش ) * (  ) 1ابف ىشاـ في السيرة ج  4ص  ، 279 - 278شرح الشفا لمال عمى القارل ج
 1ص 641
كالطبقات الكبرل ج  1كالحمبية ج  3ص  ، 272كزيف دحالف ج  3ص  57ككنز العماؿ ج 5
ص . 327 - 326
(  ) 2ركل ثقة االسالـ الكمينى  ،باسناده عف ابى عبداهلل ( ع ) اف خاتـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو
كاف مف فضة  ،نقشو محمد رسكؿ اهلل مكتكب سطراف راجع الكافى كتاب الزل كالتجمؿ ص 211
الحجرل  ،كالسنف لمبييقى ج  11ص  128عف انس * .
ػ  32ػ
اسطر  " :محمد رسكؿ اهلل " كقيؿ اف اال سطر الثالثة  ،تقرء مف اسفؿ فيبدء بمحمد تـ رسكؿ ثـ اهلل
فختـ بو الكتب  ،صكنا ل يا مف التزكير اف كاف الختـ في آخر الكتاب  ،اك لئال يطمع
عمييا احد اف كاف الختـ عمييا بعد الطى  ،اك لمتشريؼ فقط  ،كالظاىر انيـ كانكا
يطككف الكتاب كيجعمكف عمييا شيئا رطبا كالطيف كنحكه  ،فيختمكف عمييا فال يقرء
اال بعد فض الخاتـ  ،كذلؾ لئال يطمع عمى ما في الكتاب  ،غير المكتكب اليو .
فكتب في يكـ كاحد  ،إلى امبراطكرل الركـ  ،كالفارس  ،كممكى الحبشة
كالقبط  ،كالى الحارث بف ابى شمر الغسانى  ،ممؾ تخكـ الشاـ  ،كالى ىكذة بف عمى
الحنفى  ،ممؾ اليمامة .
ىذه الكتب باجمعيا تتضمف معنى كاحدا  ،كتركـ قصدا فاردا  ،كاف كاف المفظ
مختمفا  ،اذ كميا لمرمى كاحد كىك التكحيد  ،كاالسالـ  ،كمغزاه  ،قكلو تعالى :
" يا اىؿ الكتاب تعالكا إلى كممو سكاء بيننا كبينكـ اال نعبد اال اهلل  ،كال نشرؾ بو شيئا
كال يتخذ بعضنا بعضا اربابا مف دكف اهلل  ،كاف تكلكا فقكلكا اشيدكا بانا مسممكف " .
كال يكجد بيف معنى ىذه الكتب  ،كبيف ندائو صمى اهلل عميو كالو  ،يكـ صدع بالرسالة  ،بنداء
التكحيد  ،كىك نداء الفطرة  " :قكلكا ال الو اال اهلل تفمحكا " فرؽ اصال  ،كلذلؾ ال ترل
فييذه المكاتيب  ،اث ار مف الحرب  ،اك الجزية  ،ككاف مرماه الشريؼ  :ايقاظ شعكر االمـ
كالممؿ  ،كتكجي ييـ نحك الحؽ  ،كالحقيقة  ،كاتماـ الحجة  ،لئال يككف لمناس عمى
اهلل حجة بعد الرسؿ  ،كهلل الحجة البالغة .
كىذا كندائو يكـ بعث بالرسالة  ،نداء فيو السعادة  .كالسيادة  ،كالمجد  ،ك
العظمة  ،نداء يدعك االنسانية  ،إلى كاحد كيمغى الميزات الجاىمية  ،التى
يعتبرىا اال نساف  ،نداء يتردد صداه في االذاف  ،كحقيقتو في فطرة االنساف  ،فمذلؾ
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نرل القمكب السممية  ،كالشعكر الحية لو ممبيف  ،كالممكؾ لو خاضعيف  :اال ترل قيصر  ،ك
النجاشى  ،كالمقكقس  ،كغيرىـ  ،عدل قميؿ منيـ  ،اجابكه اما باالسالـ  ،اك بجكاب
اعتذار  ،يقدمكف رجال يؤخركف اخرل  ،حرصا عمى ممكيـ .
مثؿ لعقمؾ  ،ندائو يكـ نادل مالء قريش  " :قكلكا ال الو اال اهلل تفمحكا " كندائو
بعد حقب مف الدىر  ،يدعك ممكؾ الدنيا إلى اهلل  " :تعالكا إلى كممة سكاء بيننا كبينكـ "
ػ  33ػ
تجد صدا ذاؾ  ،في جباؿ مكة  ،تقرع االذاف  ،كترل ىذا تقرء في قصكر ممكؾ
العرب كالعجـ  ،ككالىما نداء كاحد  ،يمالء القمكب رعبا  ،كتحس االفئدة منو رأفة
كحنانا  ،تجده نداء كالد شفيؽ  ،يدعك بعطؼ كحناف  ،كنداء الييا تكجؿ القمكب
منو كتصدع  ،ندائو في مكة اكجد ىيجا كانقالبا ركحيا  ،يتصؿ بانقالب ظاىرل
مادل  ،كقتاؿ  ،كندائو في الس نة السابعة ايقظ الشعكر الحية  ،في العرب كالعجـ ،
فمـ يتمالككا اف خضعكا لو  ،كلبكه  ،كاستسمـ آخركف  ،متخذيف جانب الصمح
كاالستسالـ  ،بالكتب المممكة باالكراـ  ،كاالعظاـ  ،كاالعتذار  ،كثنكىا  :بالتحؼ ،
كاليدايا  ،كاليؾ مجمؿ مف مفصؿ  ،كقميؿ مف كثير .
قاؿ قيصر  :الخيو  ،حيف امره  ،برمى الكتاب  ،اترل ارمى بكتاب رجؿ ،
ياتيو النامكس االكبر  ،كقاؿ البى سفياف  :اف كاف ما تقكؿ حقا فانو نبى  ،ليبمغف
ممكو  ،ماتحت قدمى .
كخرج ضغاطر اسقؼ الركـ  ،بعد قرائة الكتاب  ،إلى الكنيسة  ،كالناس حشد
فييا  ،كقاؿ  :يا معشر الركـ  ،انو قد جائنا كتاب احمد  ،يدعكنا إلى اهلل  ،كانى
اشيد اف ال الو اال اهلل  ،كاف احمد رسكؿ اهلل .
كقاؿ المقكقس  :انى قد نظرت في امر ىذا النبى  ،فكجدتو اليامر  ،بمزىكد
فيو  ،كال ينيى عف مرغكب فيو  ،كلـ اجده بالساحر الضاؿ  ،كال الكاىف الكذاب .
ككتب فركه عامؿ قيصر  ،عمى عماف ( كشداد بمد بالشاـ ) إلى رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو باالسالـ  ،فمما بمغ ذلؾ ممؾ الركـ  ،اخذه كاستتابو  ،فابى  ،ثـ قتمو فقاؿ
حيف يقتؿ  :بمغ سراة المسمميف باننى * سمـ لربى اعظمى كبنانى .
ككتب  ،ىكذة بف عمى  ،ممؾ اليمامة  :ما احسف ما تدعك اليو كاجممو .
كاجابو جيفر  ،كعبدابنا جمندل ممكى عماف ( كغراب اسـ ككرة عربية
عمى ساحؿ بحر اليمف كاليند في شرقى ىجر تشتمؿ عمى بمد اف كثيرة  .معجـ ) باالسالـ
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كخمكا بينو  ،كبيف الصدقة .
كاجابو المنذر بف ساكل ممؾ البحريف  ،باالسالـ  ،كحسف اسالمو
كاجابو ممكؾ حمير  ،كاساقفة نجراف  ،كلباه عماؿ ممؾ فارس بالبحريف
ػ  34ػ
كاليمف  ،كاقياؿ حضر مكت  ،كممؾ ليمو  ،كييكد مقنا  ،كغيرىـ  ،باالسالـ اك
الجزية .
ككتب اليو النجاشى باسالمو كايمانو  :إلى غير ذلؾ ممف اجاب دعكة الرسكؿ
كخضع لمحؽ فيالو نداءا  ،ما ابمغو  ،ككالما ما احاله  ،كياليا كتبا  ،تحمؿ كممة
التكحيد  ،كدعكة الحؽ  ،كىكذا تصنع المكعظة البالغة باىميا .
كقد قاؿ امير المؤمنيف عمى بف ابيطالب  ،في نعت اخيو الرسكؿ االعظـ  ،صمى اهلل عميو كالو
" فبالغ في النصيحة  .كمضى عمى الطريقة  ،كدعا إلى الحكمة كالمكعظة الحسنة "
" قد صرفت نحكه افئ دة االبرار  ،كثنيت اليو ازمة االبصار  ،دفف بو الضغائف  ،ك
اطفأ بو النكائر  ،كالؼ بو اخكانا " .
" طبيب دكار بطبو  ،قد احكـ مراىمو  ،كاحمى مكاسمو  ،يضع ذلؾ مف حيث
الحاجة اليو  ،مف قمكب عمى  ،كآذاف صـ  ،كالسنة بكـ  ،متتبع بدكائو مكاضع
الغفمة " .
" نيج البالغة في مكارد متعددة "
الفصؿ الثامف
لما دكنا كتب النبى صمى اهلل عميو كالو  ،كجمعنا شاردىا كفاردىا  ،سنح في خاطرل  ،اف
افرد فصال في الكتب  ،التى لـ نجدىا بالفاظيا  ،كانما ذكرىا االعالـ  ،ايعا از اك ايجا از
بذكر مكضكعيا  ،اك الفاظ منيا بقكليـ كتب صمى اهلل عميو كالو لفالف  ،اك إلى فالف اك كتب بكذا
اك كذا  ،اك كتب بسـ اهلل الرحمف الرحيـ .
كالغرض مف ذلؾ ايقاؼ الباحث  ،كارشاد القارل عمى كثرة مكاتيب الرسكؿ
صمى اهلل عميو كالو في شتى النكاحى  :مف الدعكة إلى االسالـ  ،اك تأميف لمكفكد  ،كانيـ مسممكف كى
يأمنكا في ديف اهلل اف كاجا  ،كاف ببث الدعاة إلى اهلل  ،كبعث الرسؿ ككتابة الكتب  ،كتاليؼ
القمكب  ،كتعميـ معالـ الديف  ،كى يرغب فيو اكلكااللباب  ،لمف كاف لو قمب  ،اك لقى السمع
ىك شييد  ،فال يقع في حسبانو  ،اف االسالـ  ،انتشر صيتو  ،ككثر تابعكه  ،كعال ضيائو
ػ  35ػ
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بسؿ السيكؼ  ،كسف ؾ الدماء كما تقكلو اعداء االسالـ عميو  ،بؿ زعمو بعض مف ال تحصيؿ
لو فيعتبر بذلؾ المعتبركف ممف يريد نصر الديف  ،فيتاسكا في ذلؾ برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كلنا
في
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اسكة حسنة .
فعممنا فيرسا مشتمال عمى ذكر الكتب  ،كالمكتكب الييـ  ،اكليـ  ،ك
مكضكع ىذه الكتب  .اف كقفنا عميو  -كمصادرىا  ،كاهلل المستعاف  ،كىك المكفؽ
كالمعيف .
كتبو صمى اهلل عميو كالو لمدعكة إلى االسالـ
كتبو صمى اهلل عميو كالو لمدعكة إلى االسالـ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
 - 1كتب إلى سمعاف لمدعكة الي االسالـ  ،كارسمو االصابة ج  2رقـ  3484ك
بف عمرك الكالبى مع عبداهلل بف عكسجة فمـ الطبقات الكبرل ج  1ص
يؤمف  ،بؿ رقع بكتابو  ،دلكه . 281
فقيؿ ليـ بنك المرقع  ،ثـ اسمـ
سمعاف  ،ككفد فاستقاؿ بقكلو :
" اقمنى كما آمنت الخ " .
 - 2كتب إلى كرد بف لمدعكة إلى االسالـ  ،في عسيب االصابة ج  2في ترجمة سمعاف
مرداس احد بنى فعدا عمى العسيب  ،فكسره  ،بف عمرك المتقدـ
سعد ىذيـ  .ثـ اسمـ بعد .
 - 3كتب إلى االقياؿ لمدعكة إلى االسالـ  ،مع مسركؽ االصابة ج  ، 2رقـ  ، 4171في
مف حضر مكت  .بف كائؿ  ،اك مسعكد بف كائؿ ترجمة الضحاؾ بف النعماف  ،ك
كما في االصابة في ترجمة اسد الغابة ج  4ص . 361
مسعكد بف كائؿ ج  3رقـ
. 7961
 4 - 5كتب إلى اىؿ يدعكىـ إلى االسالـ  ،كذا ذكره االصابة ج  ، 2رقـ  ، 4669في
قريتيف بكتابيف  .ابف حجر  ،كلـ يسـ القريتيف  ،ترجمة عبداهلل بف ربيعة
كال عينيما  .النميرل .
ػ  36ػ
34

الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
 - 6كتب إلى بنى مع عبداهلل بف عكسجة  ،العرنى االصابة ج  2رقـ  4871في
حارثة بف عمرك بف البجمى  ،يدعكىـ إلى االسالـ ترجمة عبداهلل بف عكسجة ،
قريظ  .فاخذكا الصحيفة فغسمكىا  ،كاسد الغابة ج  3ص  ، 239ك
فرقعكا بيا اسفؿ دلكىـ  ،كابكا معجـ قبائؿ العرب ص . 831
اف يجيبكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ
فقاؿ النبى صمى اهلل عميو كالو اذىب اهلل
عقكليـ .
 - 7كتب إلى عبد لمدعكة إلى االسالـ  ،كانكره اسد الغابة ج  3رقـ  ، 339ك
العزيز بف سيؼ ابكنعيـ  ،كقاؿ انو زرعة  ،كىك االصابة ج  2رقـ  5244في
ابف ذل يزف  .االصح  .ترجمة عبدالعزيز .
 - 8كتب إلى عمرك لمدعكة إلى االسالـ  ،مع قيس االصابة ج  3رقـ . 5951
بف مالؾ بف عمير بف نمط كعف الرشاطى  ،اف قيس
االرحبى  .بف نمط لما كفد عمى النبى  ،ك
صفو  -يعنى عمركا  -بانو فارس
مطاع  ،فكتب اليو النبى صمى اهلل عميو كالو
ثـ رجع بعد اليجرة إلى مكة ،
فصادؼ النبى صمى اهلل عميو كالو قد رحؿ
إلى المدينة  .فعمى ىذا يككف
الكتاب إلى عمرك قبؿ اليجرة
بمكة .
 - 9كتب إلى عريب كيدعكىما إلى االسالـ  ،قاؿ ابف االصابة ج  ، 3رقـ  6427كاسد
الحارث ابنى عبد حجر ككاف الييما امر حمير ك  ،الغابة ج  3ص  ، 417كاليعقكبى
كالؿ  .لكف المذككر في طبقات ابف ج  2ص . 62
سعد  :مسركح كنعيـ كسيأتى
ػ  37ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
كتابو صمى اهلل عمى كالو الييما في الفصؿ
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االكؿ مف الكتاب .
 - 11 - 1كتب إلى فيد  ،كيدعكىـ إلى االسالـ  ،كىـ بطكف االصابة ج  3رقـ  ، 7131ك
زرعة  ،كبس  ،كحمير كسياتى تكضيحيا في شرح الطبقات الكبرل ج  ، 1ص
البحيرل  ،كعبد كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ممكؾ حمير . 2831
كالؿ كربيعة ،
كحجر .
 - 17إلى جفينة النيدل لمدعكة إلى االسالـ فرقع بو اسد الغابة ج  1ص  291ك
الجينى  .دلكه  .االستيعاب ىامش االصابة ج ، 1
ص  ، 263كاالصابة ج  ، 1رقـ
 1175ككنز العماؿ ج 7
ص . 19
 - 18إلى ممؾ الركـ  ،مع الحارث بف عمير االزدل  ،االصابة ج  1رقـ  1459كاسد
اك صاحب كسرل  ،فقتمو شرحبيؿ بف عمرك الغسانى الغابة ج  1ص  342كاالستيعاب
كفى االصابة امير ف مما بمغ ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ىامش االصابة ج  1ص . 315
بصرل  ،كالظاىر بعث بعثا إلى مكتو في ثالثة الؼ
اف صاحب كسرل كامر عمييـ جعفر بف ابى طالب
غير صحيح  ( .ره ) اك زيد بف حارثة .
 - 19كتب إلى عبداهلل لمدعكة إلى االسالـ فاجاب في نفر االصابة ج  1رقـ  1227في
بف الحارث مف قكمو  ،فكفدكا اليو بعضيـ ترجمة جندب بف كعب االزدل
االعرج  ،ابى ظبياف بمكة  ،كبعضيـ بالمدينة  .الغامدل كالطبقات الكبرل
االزدل الغامدل  .اقكؿ  :اف كاف المراد انيـ  ،ج  1ص . 281
كفدكا اليو بمكة قبؿ اليجرة ،
كاف الكتاب قبؿ اليجرة .
ػ  38ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
 - 21كتب إلى خراش لمدعكة إلى االسالـ  ،فاحرؽ االصابة ج  1رقـ  2371ك 2721
بف جحش العبسى الكتاب .
في ترجمة ابنو ربعى .
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كقيؿ  :حراش
بالميممة  :قاؿ ابف
حجر كالصحيح
الثانى .
 - 21كتب إلى سرباتؾ  ،لمدعكة إلى االسالـ  ،كبعثو مع اسد الغابة ج  2ص . 266
ممؾ اليند  .حذيفة بف اليماف  ،كعمرك بف
العاص  ،كاسامة بف زيد ك
غيرىـ  ،فاجاب كاسمـ  ،كقبؿ
كتاب النبى صمى اهلل عميو كالو قاؿ ابف
االثير بعد نقمو ما ذكرنا كتركو
اكلى مف اثباتو  ،كلكال شرطنا
اننا ال نخؿ بترجمة ذكركىا
اك احدىـ  ،لتركنا ىذه ك
امثاليا .
 - 22كتب إلى قيس بف يدعكه إلى االسالـ  .اسد الغابة ج  5ص . 215
عمر  ،ابى زيد
اليمدانى االرحبى
كذا في اسد الغابة
كقاؿ ابف حجر في
االصابة ج  4رقـ
 468اف اسـ ابى
ػ  39ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
زيد عمرك بف مالؾ
المتقدـ برقـ . 8
 - 23كتب إلى جبمة بف يدعكه إلى االسالـ بعثو مع عمار الطبقات الكبرل  ،ج  1ص 265
االييـ بف نعماف بف ياسر  ،رضى اهلل عنو  .كاليعقكبى ج  2ص . 62
الغسانى كفى
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اليعقكبى انو
كتب إلى االييـ
بف نعماف .
 - 24كتب إلى بنى لمدعكة إلى اهلل تعالى  .الطبقات الكبرل ج  ، 1ص 265
معاكية  ،مف كندة
 - 25كتب إلى بنى " " " " "
عمرك  ،مف حمير .
 - 26كتب إلى نفاثة بف لمدعكة إلى اهلل كحده تبارؾ كالطبقات الكبرل ج  1ص 284
فركة ممؾ السماكة تعالى
 - 27كتب إلى عذرة في عسيب  ،كالظاىر انو كاف " " "
لمدعكة ايضا
 - 28كتب إلى ذل عمرك يظير مف الطبقات الكبرل 283 " " " ،
انو صمى اهلل عميو كالو كتبو اليو حيف كتب
إلى ذل الكالع الحميرل
ىك مف اذكاء اليمف  ،كذكر ابف
االثير في اسد الغابة  ،انو كفد
مع ذل الكالع مسمما  ،مع جرير
بف عبداهلل البجمى  ،كلكنيـ
صادفكا اف النبى صمى اهلل عميو كالو قد مات ك
ػ  41ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
ذكره ابكعمر في االستيعاب ،
في ترجمة ذل الكالع .
 - 29كتب إلى ذل لمدعكة إلى االسالـ  ،مع جرير اليعقكبى ج  ، 2ص 62
الكالع الحميرل بف عبداهلل البجمى
 - 31كتب إلى اسيبخت كتب النبى صمى اهلل عميو كالو  ،حيف كتب إلى معجـ البمداف  ،في كممة
مرزباف البحريف المنذر بف ساكل  ،يدعكه إلى بحريف  ،كفتكح البمداف ،
االسالـ  ،فاسمـ ككاتب النبى صمى ص . 89
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اهلل عميو كآلو
 - 31كتب إلى حكشب في جكاب كتابو اليو صمى اهلل عميو كالو حيف كنز العماؿ ج  5ص 325
ذل ظميـ ارسؿ اليو صمى اهلل عميو كالو كفدا  ،يتعرؼ
خبره كما جاء بو .
 - 32كتب إلى رعية كتب اليو صمى اهلل عميو كالو في قطعة ادـ ،
اسد الغابة ج  2ص  ، 176ك
 بكسر اكلو كاسكاف يدعكه إلى االسالـ  ،فرقع االستيعاب ج  1ص  ، 519كثانيو بعده تحتيو  -كدلكه بكتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو االصابة ج  1ص  ، 513كمسند
السحيمى بالتصغير الخ  .احمد ج  5ص  ، 285ككنز
كعف الطبرانى العماؿ ج  ، 2ص . 319
اليجيمى  ،كفى
كنز العماؿ في
ركاية الجينى ك
قيؿ عرنى  ،كىك
مف سحيمة عرينة
ثـ كفد مسمما .
 - 33كتب إلى الظاىر انو كاف لمدعكة إلى االسالـ االصابة ج  2رقـ  3385كاكعز
قيس بف مالؾ  .كما اكعز اليو ابف االثير ايضا اليو في اسد الغابة ج  4ص . 224
ػ  41ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  41سطر  1الى ص  51سطر 25الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
 - 1كتب لجنادة بف زيد الظاىر  :انو كاف كتابا باسالميـ كنز العماؿ ج  5ص ، 323
الحارثى  ،كافد يعنى انيـ مسممكف كى يأمنكا
بمحارث  ،مف اىؿ جيكش االسالـ .
البحريف .
 - 2كتب لحارث بف عبد امانا لو  ،كالصحابو  ،عمى كنز العماؿ ج  ، 7ص  29عف
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شمس الخثعمى  .دمائيـ  ،كامكاليـ كاباحيـ في ابى نعيـ  ،كاالصابة ج  1رقـ
بالدىـ  ، 1437 .كاسد الغابة ج 1
ص . 338
 - 3كتب لزياد بف الظاىر ككنو لالماف ايضا  .كنز العماؿ ج  ، 7ص . 38
الحارث الصدائى
 - 4كتب الرطاة بف الظاىر ككنو لالماف  ،كانيـ كنز العماؿ ج  ، 7ص  ، 85ك
كعب النخعى  .مسممكف  .االصابة ج  ، 1رقـ  ، 72كاسد
الغابة ج  1ص . 59
 - 5كتب لبنى الحرقة " " الطبقات الكبرل ج 1
كبنى الجرمز ص 272
 - 6كتب لعباس بف الطبقات الكبرل ج ، 1
مرداس السممى  .ص 273
 - 7كتب ليكذة بف " " " "
بيشة السممى  ،ثـ
مف بنى عصية .
 - 8كتب لالجب " " " " ،
رجؿ مف بنى سميـ .
 - 9كتب لراشد بف " " " 274
ػ  42ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
عبد السممى .
 - 11كتب لحراـ بف الطبقات الكبرل ج 1
عبد عكؼ  .ص 274
 - 11كتب لبنى غفار " " " "
 - 12كتب لشيخ مف اف ال يعتدل عميو في الصدقة  ،مسند االماـ احمد ج ، 1
بنى تميـ  .ص . 163
 - 13كتب لعدل بف اما نالو  .كالىؿ بيتو اسد الغابة ج  ، 3ص ، 395
شراحيؿ  ،مف بنى كاالصابة ج  ، 2رقـ 5486
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عامر بف ذىؿ بف
ثعمبة .
 - 14كتب لعمير بف افصى قاؿ ابف االثير في اسد الغابة :
االسممى  .تركنا ذكر كتابو الف ركاتو
نقمكه بالفاظ غريبة  ،كبدلكىا
كصحفكىا .
 - 15كتب لماعز بف باسالـ قكمو اسد الغابة ج  7 4ص 271
مالؾ االسممى ،
معدكد في المدنيف
 - 16كتب لمرداس بف قاؿ ابف االثير  :انو قدـ عمى
اسد الغابة ج  ، 4ص . 347
مالؾ الغنكل  ،كالنبى كافدا  ،فمسح كجيو  ،ك
قيؿ مكيمؾ بدؿ
دعا لو بخير  ،ككتب لو كتابا
مالؾ  .ككاله صدقات قكمو .
 - 17كتب لعيينة بف  ،حصف كتب ليما بما سئال  ،كالكاتب السنف الكبرل ج  ، 7ص 25
كاالقرع بف حابس معاكية بف ابى سفياف  .ككنز العماؿ ج  ، 1ص 273
 - 18كتب لجابر بف كالظاىر اف الكتاب كاف االصابة ج  ، 1رقـ  ، 1122ك
ػ  43ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
ظالـ الطائى  ،ثـ باسالميـ اسد الغابة ج  ، 1ص  ، 255ك
البحترل االستيعاب ج  ، 1ص 226
 - 19كتب لجحدـ كلـ يعمـ مكضكع الكتاب  ،ك
اسد الغابة ج  ، 1ص  ، 273ك
( بتقديـ الجيـ ) بف لعمو كاف اقطاعا كما سياتى في االصابة ج  ، 1رقـ 1111
فضالة الجينى الفصؿ الرابع في االقطاعات
 - 21كتب لبنى اسد اكفدكا ضرار بف االزكر  ،كاالصابة ج  ، 1رقـ  ، 1759ك
بف خزيمة حضرمى بف عامر كغيرىما  ،اسد الغابة ج  ، 2ص 29
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فكتب ليـ كتابا  ،كالظاىر اف
الكتاب كاف باسالميـ
 - 21ذىبف بف قرضـ الظاىر انو كتاب لو باسالمو اسد الغابة ج  ، 2ص ، 138
الميرل  ،مف ميرة كاالصابة ج  ، 1رقـ 2491
بف حيداف مف اىؿ
الشحر
 - 22كتب لراشد بف " " " " االصابة ج  ، 1رقـ  ، 2518عف
عبدرب ابف عساكر
 - 23كتب لربيعة بف قاؿ اديت إلى النبى صمى اهلل عميو كالو  ،اسد الغابة ج  2ص  172ك
لييعة  ،كيقاؿ زكاة مالى  ،فكتب لى  :بسـ اهلل االصابة ج  1رقـ 2626
لياعة الحضرمى  .الرحمف الرحيـ  ،لربيعة بف
لييعة .
 - 24ز اررة بف قيس بف كتب لو كتابا كدعا لو اسد الغابة ج  ، 2ص  212ك
عمرك النخعى االصابة  ،رقـ . 2799
 - 25كتب لزمؿ بف عقد لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لكاء عمى اسد الغابة ج  2ص 215
كاالصابة
عمرك العذرل كقيؿ قكمو  ،ككتب لو كتابا  .ج . 1
زمؿ بف ربيعة كقيؿ كصار الرجؿ امكيا قحا كقاتؿ
ػ  44ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
زميؿ بف عمرك  ،معيـ بيذا المكاء اف صح المزعمة
مف بنى عذرة بف
سعد بف ىذيـ .
 - 26كتب لحارث بف كصية إلى مف بعده مف االمراء اسد الغابة ج  1ص  347ككنز
مسمـ التميمي  ،العماؿ ج  ، 7ص  28عف ابى نعيـ
كيقاؿ مسمـ بف
الحارث .
 - 27كتب لرافع القر انو ال تجنى عميو االيده ال اف لـ اسد الغابة ج  ، 2ص  157كاالصابة
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ظى  ،مف بنى يرتكب جناية  ،ال يجنى عميو ج  ، 1رقـ . 2557
قريضة مف بنى احد .
زنباع .
 - 28كتب لربتس بف الظاىر انو كاف لالماف .
اسد الغابة ج  ، 2ص  ، 163ك
عامر الطائى االصابة ج  ، 1رقـ  ، 2568ك
الثعمى  ،كذا في االستيعاب ىامش االصابة ج 1
اسد الغابة  :بالراء ص . 522
الميممة  ،كالباء
المكحدة كالتاء
المثناة مف فكؽ
كجعفر  ،كفى
االستيعاب  ،رئيس
باليمزة بعد الراء
بعدىا الياء  ،كفى االصابة ربيس  ،بالباء المكحدة
ػ  45ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
بعد الراء .
 - 29كتب لسريع بف الظاىر انو لالماف اسد الغابة ج  2ص . 267
الحكـ السعدل
مف بنى تميـ .
 - 31كتب لقيس بف كتب لو كتابا  ،كاعطاه عصا  ،االصابة ج  ، 3رقـ . 7254
بزيد كذا في فجاء إلى قكمو كدعاىـ إلى
االصابة كالصحيح االسالـ .
يزيد كما في اسد
الغابة ،
 - 31كتب لماعز  -غير كتب لو  :اف ماع از اسمـ آخر االصابة ج  3رقـ  ، 7592كاسد
منسكب  .قكمو كانو ال تجنى عميو االيده الغابة ج  ، 4ص  271كاالستيعاب
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ج  ، 3ص . 418
 - 32كتب لبنى عقيؿ  .اعطاىـ العقيؽ  ،كىى ارض االصابة ج  ، 3رقـ  ، 8117في
في بالدىـ فييا عيكف كنخؿ  ،ترجمة مطرؼ بف عبداهلل
ككتب ليـ بذلؾ كتابا كفيو  :العقيمى .
ما اقامكا الصمكة كآتكا الزكاة
كسمعكا كاطاعكا  ،كلـ يعممو
حقا مثمو .
 - 33لمعاكية بف ثكر كتب لو كتابا ككىب لو مف االصابة ج  ، 3رقـ . 8161
العامرل البكائى  .صدقة عامو معكنة لو الخ .
 - 34لكليد بف جابر بف كتب باسالمو  .اسدالغابة ج  ، 5رقـ  85كاالصابة
ظالـ الطائى ج  3رقـ  ، 9145كاالستيعاب
البحترل  .ج  3ص . 611
 - 35البى سيارة عامر كتب لو النبى صمى اهلل عميو كالو كتابا ىك اسد الغابة ج  ، 3ص 96
ػ  46ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
بف ىالؿ المتعى  ،عند بنى عمو المتعييف  ،كذا في االستيعاب ج  3ص . 14
( بضـ الميـ كفتح اسد الغابة كالظاىر انو كتاب
التاء )  ،مف بنى عبس باسالمو .
بف حبيب :
 - 36كتب لجزاء بف كتب لو ليس عمييـ اف يحشركا االصابة ج  ، 1رقـ  ، 1126كاسد
عمرك العذرل كذا اك يعشركا  .الغابة ج  ، 1ص  ، 277ك  ، 282ك
ذكره ابكعمر  ،ك  ، 281كاالستيعاب ج  1ص 264
في اسد الغابة  :ككنز العماؿ ج  ، 5ص 322
جرل بف عمرك  ،كجزء بف عمرك
كفى االصابة جرك ،
ثـ قاؿ كقيؿ بالتصغير
كقيؿ جزء بزال ثـ
ىمزة  ،كقيؿ جزل
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بكسر الزاء بعدىا
الياء كرايت في
نسخة صحيحة مف
االستيعاب جزاء
عمى كزف خفاء
 - 37كتب لحارثة  ،ككتب صمى اهلل عميو كالو باسالميـ كامانا اسد الغابة ج  ، 1ص  ، 357ك
حصف ابنى قطف  ،كليـ كبيانا لمصدقة  ،كفى اسد االصابة ج  ، 1رقـ  ، 1529ك
كالمشيكر انو الغابة فكتب ليما كتابا  :بسـ االستيعاب ج  ، 1ص . 285
صمى اهلل عميو كالو كتبو لقطف اهلل الرحمف الرحيـ  ،مف محمد
بف حارثة  ،كسياتى رسكؿ اهلل لحارثة كحصف ابنى
ػ  47ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
الكتاب لو بمفظو قطف  ،الىؿ المكات مف بنى
في الفصؿ الثالث جناب  .مف الماء الجارل العشر
كمف العثرل نصؼ العشر  ،في
السنة في عمائر كمب .
 - 38الحمر بف معاكية قاؿ ابف االثير  :فكتب لو اسدالغابة ج  ، 1ص  54كج ، 2
بف سميـ كابنو كتابا  ،كالبنو شعبؿ ككاف ص  399كاالصابة ج  ، 1رقـ
شعيؿ  -اكشعبؿ  -يكنى بابى شعبؿ  :ىذا كتاب 49
ككاف كافد بنى الحمر بف معاكية  ،كشعبؿ بف
تميـ احمر  ،في رحاليـ  ،كامكاليـ
فمف آذاىـ فذمة اهلل منو خمية ،
اف كانكا صادقيف ككتب عمى
بف ابيطالب  ،كختـ الكتاب
بخاتمو  ،قاؿ ابكنعيـ كذا قاؿ
محمد بف عمر الخ
 - 39كتب لعبداهلل بف بعد اف اسمـ  ،ككفد امانا  ،كاسد الغابة ج  ، 5ص  ، 236ك
الحارث االعرج عيدا  .االصابة ج  ، 2رقـ  ، 4616ك
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ابى ظبياف االزدل . 5238
الغامدل  ،كفى
االصابة ج  2رقـ
 ، 5238عبد شمس
بف الحارث االعرج
ابى ظبياف االزدل
الغامدل  ،فجعؿ
الكتاب تارة لالب ،
ػ  48ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
كاخرل لالبف ك
لعمو صمى اهلل عميو كالو كتبو
ليما اك كتب لكؿ
كاحد منيما .
 - 41كتب البى مكنؼ  ،كتب صمى اهلل عميو كالو كتابا إلى معاذ بف االصابة ج  ، 2رقـ  ، 5236ك
عبد رضا الخكالنى جبؿ  ،كلـ يعمـ مفاد الكتاب اسد الغابة ج  ، 3ص  ، 328ك
رضا بضـ الراء كج  ، 5ص . 314
فتح الضاد مقصك ار
كمكنؼ بكسر
الميـ كسككف
الكاؼ كفتح النكف
بعدىا فاء  -كذا
في االصابة ،
 - 41لسراقة بف مالؾ امانا كتبو لو  ،حاؿ اليجرة االصابة ج  ، 2رقـ  ، 3115ك
بف جعشـ الكنانى بيف مكة كالمدينة  ،كتبو اسد الغابة ج  ، 2ص  ، 265ك
المدلجى عامر بف فييرة  :في رقعة مف مسند احمد ج  ، 4ص 176
اديـ .
 - 42لبنى كعب بف امانا سئمو ليـ  ،شداد بف االصابة ج  ، 2رقـ  ، 3848في
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اكس ثمامة ترجمة شداد بف ثمامة  ،كاسد
الغابة ج  ، 2ص 388
 - 43كتب إلى جشيش كتب صمى اهلل عميو كالو اليو كالى دادكيو االصابة ج  ، 1رقـ  1286كاسد
مصغ ار بالجيـ كالى فيركز يأمرىـ بمحاربة الغابة ج  1ص  283كالطبرل
بمعجمتيف بعدىا االسكد العنسى كبعثو مع كبر بف ج  ، 2ص  466ككنز العماؿ ج 5
بينيما ياء  -الديممى  ،يحنس ص 396
ػ  49ػ
الرقـ المكتكب اليو اكلو مكضكع الكتاب المصادر
كفى الطبرل جشيش
بف الديممى .
 - 44كتب إلى عثماف يخبره اف جندا تكجيكا قبؿ اسد الغابة ج  2ص  134كاالصابة
بف عفاف كىك بمكة  .مكة  .ج  ، 1ص  ، 465في ترجمة
دكس مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كآلو
كتبو صمى اهلل عميو كالو في االقطاعات
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
 - 1لمسعاف بف عمرك اقطعو ارضا االصابة ج  ، 2ص . 79
االسممى .
 - 2لسنبر  " " .ياتى في الفصؿ الرابع مف الكتاب
في االقطاعات .
 - 3لعبداهلل بف قمامة " " " " "
 - 4لعداء بف خالد " " " " "
 - 5لعس العدرل " " " " "
 - 6لعبادة بف االشيـ " " االستيعاب ىامش االصابة ج 2
" " ص 444
 - 7لرجؿ " " االصابة ج  3رقـ . 6138
 - 8لقتادة بف االعكر " " راجع الفصؿ الرابع مف الكتاب
 - 9لكثير بف سعد " " في االقطاعات
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الجذامى " " " " "
 - 11لمعقؿ بف سناف " " " " "
االشجعى .
 - 11لمشمرج بف خالد اقطعو ركى ماء " " " .
ػ  51ػ
السعدل .
 - 12لعباس الرعمى اقطع لو  .راجع الفصؿ الرابع مف الكتاب
 - 13آلمنة بنت االرقـ " " في االقطاعات .
 - 14الكفى بف مكلة " " " " "
التميمى " " " " "
 - 15الياس بف قتادة " " " " "
العنبرل " " "
 - 16لساعدة  -غير " " " " "
منسكب " "
 - 17لثكرل بف عزرة " " "
القشيرل .
 - 18لمعدل كرب بف اف لو ما اسمـ عميو مف ارض خكالف الطبقات الكبرل ج  1ص 266
ابرىة
 - 19البى ثعمبة الخشنى قاؿ قمت يا رسكؿ اهلل اكتب لى مسند احمد ج  ، 4ص  194كسياتى
بارض كذا ككذا بارض الشاـ في الفصؿ الرابع مف الكتاب .
لـ يظير عمييا النبى صمى اهلل
عميو كالو الخ .
كتبو صمى اهلل عميو كآلو في المكضكعات المختمفة
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
 - 1كتب إلى ابى يستيديو ادما .
سفياف بف حرب
 - 2كتب إلى العالء بف في اف يرسؿ اليو صمى اهلل عميو كالو  ،االصابة ج  ، 2رقـ  ، 4872في
الحصرمى عشريف رجال مف عبدالقيس  ،ترجمة عبداهلل بف عكؼ العبدل
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" " مف البحريف  -فارسميـ كفييـ
ػ  51ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  51سطر  1الى ص  61سطر 29الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
االشج .
 - 3كتب إلى ابى فكتب صمى اهلل عميو كالو الييما  ،يستقدميما االصابة ج  ، 4رقـ  ، 213ك
جندؿ  ،كابى بصير إلى المدينة اسد الغابة ج  : 5ص 151
الذيف قدما المدينة
بعد صمح الحديبية
فردىما النبى صمى اهلل عميو كآلو
لممعاىدة فخرجا
إلى ساحؿ البحر
فقطعا تجارة قريش
كاجتمع الييما
ضعفاء المسمميف ،
فكتب قريش إلى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ
اف يأذف ليما في
دخكؿ المدينة
 - 4كتب إلى عمرك بف كتب صمى اهلل عميو كالو الييما يستقدميما في االصابة ج  ، 1رقـ ، 5827
ك
الخفاجى العامرل امر الردة  ،كذا ذكره الطبرل ج  ، 3رقـ  5956ك 6483
كعمرك بف كعف سيؼ اف الرسكؿ ىك زياد
المحجكب بف حنظمة  ،كفى الرسالة يامره
العامرل بالجد  ،في قتاؿ اىؿ الردة ،
ككاف ابف المحجكب  ،عامال
49

لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
 - 5كتب إلى ىمداف في النيى عف لحكـ الحمر االستيعاب ىامش االصابة ج 2
االىمية  ،كنقؿ ابف االثير  ،في ص  : 441في ترجمة عبد خير
ػ  52ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
اسد الغابة ج  ، 3ص  ، 277عف
بف يزيد اليمدانى  ،كاالصابة
عبد خير  ،انو قاؿ  :كنا ببالد ج  ، 3رقـ  ، 9421في ترجمة
اليمف  ،فجائنا كتاب رسكؿ اهلل يزيد بف يحمد اليمدانى  ،كالد
صمى اهلل عميو كالو  ،يدعك الناس إلى خير عبد خير
كاسع
 - 6كتب إلى عمرك بف يامره بتسمية ابنو محمدا كاسد الغابة ج  ، 4ص  ، 327ك
حزـ االنصارل  ،تكنيتو ابا عبدالممؾ االصابة ج  ، 3رقـ 8312
عامؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو بنجراف
 - 7كتب إلى مطرؼ في امرئة رجؿ نشزت  ،ك
االصابة ج  ، 3رقـ  ، 8717في
بف نيصؿ الذت بمطرؼ  ،اف يدفعيا ترجمة نضمة بف طريؼ  ،كاسد
اليو الغابة ج  ، 1ص  ، 112في
ترجمة االعشى المازنى كمسند
احمد ج  ، 2ص 212
 - 8كت ب إلى ثمامة بف حيف اسمـ  ،كقطع الميرة  ،عف اسد الغابة ج  ، 1ص  ، 247ك
اثاؿ الحنفى اىؿ مكة  ،فكتبكا إلى رسكؿ االستيعاب ىامش االصابة ج 1
اهلل صمى اهلل عميو كالو يسئمكنو بالرحـ  ،ص  ، 217كمسند احمد ج 1
اف يكتب إلى ثمامة ليخمى ص 247
ليـ ميرتيـ  ،فكتب صمى اهلل عميو كالو
اليو في ذلؾ
 - 9إلى حكشب ذل كتب مع جرير بف عبداهلل االستيعاب ج  ، 1ص  ، 391ك
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ظميـ  ،كىك ابف البجمى اليو  ،ليتعاكف ىك  ،كاسد الغابة ج  ، 2ص  ، 63ك
طخية الحميرل  ،ذكالكالع  ،كفيركز الديممى  ،كنز العماؿ ج  1ص 296
كيقاؿ االليانى  ،كمف اطاعيـ  ،عمى قتؿ االسكد
ػ  53ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
ككاف ىك كذك العنسى الكذاب
الكالع رئيسيف
في قكميا
 - 11كتب إلى ذل في قتؿ االسكد العنسى لعنو اهلل االستيعاب ج  ، 1ص  ، 391ك
الكالع الحميرل اسد الغابة ج  ، 2ص  ، 143ك
الطبقات الكبرل ج ، 1
ص 266
 - 11كتب إلى الضحاؾ كتب اليو اف يكرث امرئة االصابة ج  ، 1رقـ  . 217في
بف سفياف الكالبى اشيـ الضبابى  ،عف دية زكجيا ترجمة اشيـ  -كاحمد  -كرقـ
ككاف الضحاؾ امي ار عمى مف  ، 111في ترجمة اسعد بف
اسمـ مف قكمو ز اررة  ،الخزرجى  ،االنصارل
كاسد الغابة ج  ، 3ص  ، 36في
ترجمة الضحاؾ  ،كج  ، 1ص
 99كج  ، 2ص  ، 211كالسنف
الكبرل لمبييقي ج  ، 8ص
 57ك 134
 - 12كتب إلى اىؿ في اف نبيذ الغبيراء حراـ االصابة ج  ، 1رقـ  ، 193في
الطائؼ ترجمة اسيد الجعفى
 - 13كتب إلى بنى كتب الييـ قبؿ كفاتو بشير  ،اسد الغابة ج  ، 3ص  ، 226ك
جيينة  -بضـ الجيـ اف ال تنتفعكا مف الميتة بشئ ج  ، 5ص  ، 354كالسنف الكبرل
كفتح الياء كمف اىاب كال عصب لمبييقى ج  ، 11ص  ، 128ك
سككف الياء كفتح مسند احمد ج  ، 4ص ، 311
النكف حى مف بطرؽ كثيرة ككنز العماؿ ج
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قضاعة  ، 8ص 51
ػ  54ػ
الرقـ المكتكب لو مكضكع الكتاب المصادر
 - 14كتب ال بى نخيمة كفيو  ،مف كجد شيئا فيك لو  ،كاسد الغابة ج  ، 5ص  198ك 312
 مصغ ار  -الميبى كالخمس في الركاز  ،كالزكاة في كاالصابة ج  4رقـ . 1156ابى رىيمة  -مصغ ار كؿ اربعيف دينا ار دينار .
السمعى .
 - 15مع رجؿ مف بنى في الصدقة  ،اسد الغابة ج  1ص  237كالظاىر
سميـ كرجؿ مف اتحاده مع ما في الحمبية ج  3ص
جيينة . 326 .
 - 16البى شاه  -اكشاه  -حيف خطب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اسد الغابة ج  2ص  384كج
،5
اليمانى كاالكؿ بمكة  ،كذكر حرمة مكة فقاؿ  :ص  224كاالصابة ج  ، 4رقـ 616
اصح كما اختاره ال يختمى خالىا كال يعضد شجرىا كج  ، 2رقـ  3827كاالستيعاب
ابنى االثير كحجر فقاؿ الرجؿ  :اكتب لى يارسكؿ ج  4ص  ، 116كالسنف الكبرل
كابكعمر  ،كيقاؿ انو اهلل صمى اهلل عميو كالو فقاؿ  :اكتبكا البى لمبييقى ج  8ص  ، 52كمسند
كمبى كيقاؿ انو فارسى شاه  .احمد ج  2ص  238كصحيح
مف االبناء الذيف مسمـ ج  4ص . 111
قدمكا اليمف في
نصرة سيؼ .
 - 17لعبداهلل بف قدامة اسد الغابة ج  ، 3ص  243في
السعدل كقيؿ  :عبداهلل بف قدامة كص  175في
عبداهلل بف كفداف عبداهلل بف السعدل .
كقيؿ عمرك بف
كفداف  ،قاؿ ابف
االثير كىك الصكاب
كعف ابف مندة  ،ابف
قمامة .
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ػ  55ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
 - 18كتب إلى اىؿ مكة في انو ال يجكز شرطاف في السنف الكبرل ج  11ص 324
بيع كاحد  ،كال بيع كال سمؼ ككنز العماؿ ج  ، 2ص 229
معا  ،كال بيع مالـ يضمف  ،كمف قاؿ البييقى  ،كذا كجدتو كال
كاف مكاتبا عمى مأة درىـ اراه محفكظا .
فقضاىا كميا اال عشرة دراىـ
فيك عبد  ،اك عمى مأة اكقية
ققضاىا كميا اال اكقية فيك عبد .
 - 19إلى النجاشى ممؾ في تزكيج اـ حبيبة  ،بنت ابى راجع ما سياتى في شرح كتابو
الحبشة  .سفياف منو صمى اهلل عميو كالو  .صمى اهلل عميو كالو إلى ممؾ الحبشة .
 - 21إلى اىؿ مكة ثالث ركل عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،انو الكافى في كتاب الزكاة ص 568
مرات  .سئؿ عف المجكس فقاؿ  :اما الحركفى كالتيذيب ج  1ص
بمغؾ كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ  249الحجرل كالتذكرة في
إلى اىؿ مكة  " :اف اسممكا كاال كتاب الجياد .
نابذتكـ بحرب " فكتبكا
إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  :اف خذ منا
الجزية  ،كدعنا عمى عبادة
االكثاف  ،فكتب الييـ النبى
صمى اهلل عميو كالو انى لست آخذ الجزية اال مف
اىؿ الكتاب فكتبكا اليو يريدكف
بذلؾ تكذيبو زعمت انؾ ال تاخذ
الجزية اال مف اىؿ الكتاب ثـ
اخذت الجزية مف مجكس ىجر ،
فكتب الييـ النبى الخ
 - 21كتب إلى خالد بف في دية المجكس حيث سئمو خالد التيذيب ج  2ص  422الحجرل
ػ  56ػ
الرقـ المكتكب اليو اكلو مكضكع الكتاب المصادر
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الكليد  " .عف ديتيـ  ،حيف اصاب منيـ  :كمف ال يحضره الفقيو ص ، 512
" اف ديتيـ مثؿ دية الييكد الحديث الثالث .
كالنصارل " .
 - 22كتب إلى اىؿ كتب الييـ في فتنة االسكد العنسى الطبرل ج  2ص  467ككنز
نجراف إلى عربيـ ك
العماؿ ج  5ص . 326
ساكنى االرض مف غير
العرب
 - 23البى جعفر في الصدقة  .كنز العماؿ ج  ، 2ص . 222
اقكؿ  :لـ يعيف عالء
الديف المتقى
مؤلؼ الكتاب
اباجعفر باسمو ك
نسبو  ،كمكطنو ،
فيك مجيكؿ لنا
ال نعرفو اصال .
 - 24إلى اىؿ نجراف كتب الييـ  :اف مف باع منكـ كنز العماؿ ج  2ص . 234
بالربا فال ذمة لو
 - 25إلى مالؾ بف كتب الييـ فيما سقت االنيار ككنز العماؿ ج  ، 3ص  317عف
كفالنس كالمصعبيف  .السماء العشر كفيما سقى الرشاء ابف جرير .
نصؼ العشر  ،كفى البقر مثؿ االبؿ
 - 26إلى عمالو  .كتب اذا ابردتـ إلى بريدا النص كاالجتياد لعالمة السيد
فابردكه حسف االسـ كحسف الكجو شرؼ الديف ( ره ) ص  177عف
مالؾ كالبزاز .
 - 27إلى النجاشى ممؾ في تجييز مف قبمو مف المسمميف راجع ما سياتى مف شرح كتابو .
ػ  57ػ
الرقـ المكتكب اليو اكلو مكضكع الكتاب المصادر
الحبشة  .إلى المدينة  .صمى اهلل عميو كالو اليو .
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 - 28كتب إلى اىؿ في دية رجؿ مسمـ قتؿ في مياىيـ السنف الكبرل لمبييقى ج  . 8ص
خيبر  .اسمو عبداهلل بف سيؿ .
 117كصحيح مسمـ ج  5ص 111
 - 29لعبداهلل بف جحش بعث صمى اهلل عميو كالو سرية  ،ككتب
السنف الكبرل ج  9ص  12ك 58
ليـ كتابا  ،كامر عبداهلل بف
جحش اميرىا  ،اف ال يقرئو اال
في مكاف كذا ككذا .
 - 31لنصارل بف تغمب عمى اف ال ينصركا اكالدىـ السنف الكبرل ج  9ص  217ك
كنز العماؿ ج  2ص  327ك 314
 - 31إلى اىؿ جرش  -كتب الييـ  ،ينياىـ عف اف مسند احمد ج  ، 1ص  ، 224ك
بالضـ ثـ الفتح  -كيخمطكا الزبيب بالتمر  .صحيح مسمـ ج  ، 6ص 92
ىى مف مخاليؼ
اليمف فتحت في
زمف النبى صمى اهلل عميو كالو
سنة عشر صمحا ،
راجع معجـ
البمداف  ،كاما جرش
بالتحريؾ فقد
فتحت اياـ عمر بف
الخطاب
 - 32إلى سعد ى ذيـ مف يعمميـ فيو فرائض الصدقة الطبقات الكبرل ج  ، 1ص
قضاعة  ،كالى جذاـ 368
كتابا كاحدا
 - 33كتاب منو صمى اهلل عميو كالو خطب مركاف الناس  ،كذكر مسند احمد ج  4ص 141
ػ  58ػ
الرقـ المكتكب لو اك اليو مكضكع الكتاب المصادر
عند رافع بف خديج مكة  ،كحرمتيا  ،فناداه رافع
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بف خديج فقاؿ  :اف مكة اف
تكف حرما  ،فاف المدينة
حرـ  ،حرميا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
كىك مكتكب عندنا في اديـ
خكالنى
 - 34كتب لعبداهلل بف في الدعاء قاؿ  .ىذا ما كتب مسند احمد ج  2ص 196
عمرك بف العاص لى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو في الدعاء
فنظرت فييا الخ
اقكؿ  :الظاىر اف عبداهلل
كتبو حيف سمعو مف رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو كما كاف يكتب ما يسمع
راجع المسند ج  2ص 162
 - 35إلى عبدالرحمف في جكاب كتابو  ،كامره اف كنز العماؿ ج  ، 5ص 318
يتزكج ابنة االصبغ " تماضر "
 - 36لبنى عبدالمطمب في اطعاميـ  ،مف سيمو صمى اهلل عميو كالو فتكح البمداف ص 41
بف عبد مناؼ بخيبر
 - 37إلى عباس بف عبد حيف كتب عباس اليو يستأذنو كنز العماؿ ج  ، 7ص  69عف
المطمب في اليجرة إلى المدينة فكتب الطبرانى كابى نعيـ كغيرىما
اليو :
" اقـ في مكانؾ يا عـ الذل
انت بو  ،فاف اهلل ختـ بؾ اليجرة
كما ختـ بى النبكة .
 - 38لزياد بف الحارث كتب لو مف صدقات قكمو كنز العماؿ ج  ، 7ص 38
ػ  59ػ
الرقـ المكتكب اليو مكضكع الكتاب المصادر
الصدائى
 - 39كتب إلى المسمميف ركل عبداهلل بف سناف  ،قاؿ قاؿ الكسائؿ ج  ، 2كتاب الحج
في سنة عشر ابكعبداهلل عميو السالـ  :ذكر رسكؿ اهلل في باب كيفية انكاع الحج
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صمى اهلل عميو كالو الحج  ،فكتب إلى مف عف الكافى
بمغو كتابو ممف دخؿ في االسالـ
اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو يريد الحج
يؤذنيـ بذلؾ ليحج مف اطاؽ
الحج .
 - 41إلى عمرك بف حزـ كتب اليو  :اف عجؿ االضاحى ترتيب مسند االماـ الشافعى
كىك بنجراف كاخر الفطر  ،كذكر الناس ج  ، 1ص 152
 - 41إلى ابف العمماء في جكاب كتابو صحيح مسمـ ج  : 6ص 61
صاحب ايمة
الفصؿ التاسع
في كتبو صمى اهلل عميو كالو بامالئو كخط عمى عميو السالـ
كثي ار ما  ،يعثر المتتبع الباحث  ،في كتب االمامية  ،كايعا از في كتب اىؿ
الس نة  ،عمى اسامى كتب ينسب اليو صمى اهلل عميو كالو :
 - 1كتاب كجد  ،في قراب سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  " - 2 .الفرائض .
 " - 3عمى  ،بامالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو .
 " - 4آداب اميرالمؤمنيف عميو السالـ .
 " - 5الجامعة .
 " - 6الجفر .
فيخكض في تصفح المآثر النبكية  ،كى يقؼ  ،عمى ىذه الكتب القيمة  ،عمييا
ػ  61ػ
باف فييا عمكـ الرسالة  ،كذخائر النبكة  ،كجكامع الكمـ  ،كمفاتيح العمـ  ،كلكف الذل
يجده الباحث  ،بعد السبر كاالمعاف  ،كالفحص كاالتقاف  ،اف ىذه الكتب  ،اك اكثرىا
كانت مكدعة عند باب مدينة العمـ  ،اميرالمؤمنيف عميو السالـ  ،كاالئمة مف كلده  ،الذيف اذىب اهلل
عنيـ الرجس  ،كطيرىـ تطيي ار ( . ) 1
كىذه الكتب  ،كانت بامالء الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو  :كخط عمى عميو السالـ  ،كمف مكاريث النبكة
كخصائص االمامة  ،ال يكجد عمميا اال عندىـ  ،كال يخرج اال منيـ .
كاف النبى ا القدس صمى اهلل عميو كالو  ،ييتـ بكتابة العمـ  ،كىك القائؿ  " :قيدكا العمـ
بالكتابة " (  ) 2فاممى صمى اهلل عميو كالو  ،كامر عميا عميو السالـ  ،بالكتابة  ،فكتب اماليو صمى اهلل
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عميو كالو  ،في شتى
* ( ىامش ) *
(  ) 1قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ،انا مدينة العمـ  ،كعمى بابيا  ،كقاؿ صمى اهلل عميو كآلو
انى تارؾ فيكـ الثقميف  ،كتاب اهلل كعترتى  ،كقاؿ صمى اهلل عميو كآلو  ،الخمفاء بعدل اثنى عشر  ،كميـ
مف بنى ىاشـ  ،كقاؿ صمى اهلل عميو كآلو  :مثؿ اىؿ بيتى كسفينة نكح  ،مف ركبيا نجى  ،كمف تخمؼ
عنيا
غرؽ ،
ىذه النصكص كميا متكاترة  ،مف طرؽ الفريقيف  ،ال ارتياب في صدكرىا  ،عف النبى
االعظـ صمى اهلل عميو كآلو  ،كانما اىتـ بذلؾ  ،صكنا لالمة عف االختالؼ  ،كاالخذ باآلراء  ،كاالىكاء
 ،كسكقا ليـ  ،إلى بيكت اذف اهلل اف ترفع  ،كيذكر فييا اسمو  ،كالمستفاد مف ىذه
النصكص القطعية  ،ا رجاع المسمميف إلى اىؿ البيت عمييـ السالـ  ،فيـ المرجع العممى الكحيد
ليـ  ،كمف المؤسؼ  ،اخذكا يمينا كشماال  ،كالسائمة غاب عنيا رعاتيا  ،فشاع
فييـ اآلراء  ،كاالىكاء  ،في الكتاب كالسنة  ،كاندرست آثار النبكة  ،فمممسمـ المنصؼ اف
يراجع ىذه النصكص المسممة  ،فيتدبر فييا  ،تدبر رعاية كدراية  -عمما بانو صمى اهلل عميو كآلو ال
ينطؽ
عف اليكل  ،اف ىك اال كحى يكحى  - ،فيأخذ منيا عقائده  ،كال يأكليا عمى آرائو ،
كعقائد  ،آبائو لقداتى عمى ىذه النصكص كغيرىا جيابذة العمـ  ،كالحديث  ،صدك ار كمضمكنا
فممو درىـ  ،كعميو اجرىـ كالفكا فييا كتبا كالعبقات  ،كالغدير  ،كالمراجعات  ،كحديث الثقميف .
كالغرض مف اطالة الكالـ اف عمـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو عندىـ  ،كىـ المرجع
العممى كىـ مستكدع سره  ،كساسة امتو  ،ككيؼ كتبو .
(  ) 2راجع المستدرؾ لمحاكـ ج  ، 1ص  ، 116ك  114ك  115ككنز العماؿ ج ، 5
ص  ، 227كالبياف كالتبييف لمجاحظ ج  1ص  ، 161ككشؼ الظنكف ج  ، 1ص  ، 26كفى المستدرؾ
ج  ، 1ص  ، 115 - 114عف ابف عمراف قريشا قاؿ لو  ،انؾ تكتب عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كآلو  ،ك
ىك بشر بغضب  ،يعنكف بو أنو يقكؿ عند الغضب باطال  ،فعرض ابف عمر كالميـ عمى الرسكؿ
صمى اهلل عميو كآلو فقاؿ اكتب فانى  ،ال اقكؿ اال حؽ  ،اك اشار إلى شفتيو  ،كقاؿ ال يخرج منيما اال
حؽ اكتب *
ػ  61ػ
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النكاحى  ،في عمكـ االسالـ  :التفسير كالفقو  ،كالمعارؼ  ،كالمالحـ  ،كاالخالؽ
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  61سطر  1الى ص  71سطر 25النكاحى  ،في عمكـ االسالـ  :التفسير كالفقو  ،كالمعارؼ  ،كالمالحـ  ،كاالخالؽ
كك()1
* ( ىامش ) *  - 1كلسائؿ اف يسئؿ  :لماذا لـ يكتب سائر الصحابة  ،رضى اهلل عنيـ عف رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كآلو
اال م ا نقؿ عف عبداهلل بف عمر  ،كعبداهلل بف عمرك بف العاصى  ،انيما كتبا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كآلو ؟ ! !
كاختص بو اميرالمؤمنيف ( ع ) .
اقكؿ  -اعمـ = اف المسمميف كانكا في زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو في مكة  ،اما في اليجرة
إلى الحبشو  ،اكتحت اذل المشركيف  ،كفي المدينة لـ يزالكا في قمؽ  ،كاذل شديد  ،مف
منافقى المدينة  ،كمردة اىؿ الكتاب  ،كمشركى مكة  ،كالحرب بينيـ دكؿ  ،كسجاؿ دائما
كال يمكف عادة كالحاؿ ىذه  ،تكجيو النفكس إلى تعميـ العمـ  ،فضال عف دقائؽ المعارؼ ،
مع حداثة عيدىـ باالسالـ .
كالظاىر مف احكاؿ الصحا بة رضى اهلل عنيـ  ،انيـ لـ يككنكا ممتفتيف إلى اىمية ما
يمقى الييـ الرسكؿ  ،اكيعممو بيف اظيرىـ  ،اكيقضى بينيـ  ،بؿ ربما يسئمكنو أبامر مف اهلل
تعالى اـ رال رآه ؟ كلذلؾ كقع الخالؼ بعيد مماتو صمى اهلل عميو كآلو في الكضكء  ،كالقرائة كغيرىما ،
مع اف الرسكؿ صمى ا هلل عميو كآلو يعمميا في مرآىـ صباحا كمساء .
كمف العظيـ الفادح  ،اف قريشا كانكا يمنعكف مف ييتـ باحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كيكتبو
كما مر قكليـ لعبداهلل بف عمر  ،انو بشر يغضب  ،راجع المستدرؾ ج  1ص  114ك  ، 115ك
احرؽ ابكبكر خمسمأة حديث عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو في خالفتو ( كنز العماؿ ج  5ص
 237عف
عائشة ) فمما قاـ عمر باالمر بعده نيى عف كتابة الحديث  ،ككتب إلى االفاؽ  ،اف مف كتب
حديثا فميحرقو ( كنز العماؿ ج  5ص  ) 239ثـ نيى عف الحديث فترؾ عدة مف الصحابة
الحديث لنييو ( المستدرؾ لمحاكـ ج  1ص  ) 112فترؾ كتابة الحديث إلى زمف عمر بف
عبدالعزيز .
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ككاف صمى اهلل عميو كآلو يأمرىـ بكتابة الحديث كمامر  ،كيحثيـ عمى العمـ  ،كتعممو كتعميمو .
( راجع كنز العماؿ ج  5ص  212 - 211ك  243ك  ، 241كالمستدرؾ ج  1ص  ) 111 - 87فمـ
يحتفؿ بو الصحابة  ،لما مر مف اضطراب امرىـ  ،كل ذلؾ لـ ينقؿ عف الصحابة كتاب  ،اال عف
سعد بف عبادة االنصارل  ،نقؿ عف كتابو االماـ الشافعى في مسنده ( راجع ترتيب المسند ج 2
ص  ) 179كلعؿ عبداهلل بف عمر  ،كعبداهلل بف عمرك بف العاصى  ،احرقكا كتبيـ حيف امر عمر
باالحراؽ .
ككاف صمى اهلل عميو كآلو لك القى عمى الن اس ما يحتاج اليو امتو فيما بعد  ،مف القركف المتطاكلة لما
كانكا يقدركف عمى تمقييا  ،فضال عف حفظيما  ،كضبطيا  ،اال مف جعؿ اهلل لو ادنا كاعية  ،ك
صد ار منشرحا  ،ال بزعجو ىذه االحكاؿ  ،كقد جعؿ اهلل ذلؾ الميرالمؤمنيف عميو السالـ -
ػ  62ػ
كنحف نتكمـ  ،حكؿ ىذه الك تب  ،ثـ نتبعو بذكر ما اخرجو االعالـ منيا ،
فنقكؿ .
كتاب في قراب سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
كقع في كممات اعالـ السنة  ،كالشافعي  ،كاحمد  ،كالبييقى  ،كمسمـ  ،كالبخارل
كشيكخ االمامية  ،كفى احاديث العترة اليادية  ،انو كجد في قراب سيؼ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو  ،كتاب اك  -كتاباف  -فيو اصكؿ العمـ  ،كرمكز الحقايؽ  ،لمف اعطى فيمو .
كالمستفاد مف االحاديث المركية  ،اف فييا اسناف االبؿ  ،كالجراحات  ،ك
فرائض الصدقة  ،كاحكاـ اخرل  -كما سيأتى  -بؿ المستفاد  ،مما اخرجو احمد  ،في
المسند ج  ، 1ص  119باسناده عف ابى حساف  :اف فييا المالحـ ايضا  ،النو قاؿ :
اف عميا رضى اهلل عنو  ،كاف يأمر باالمر  ،فيؤتى فيقاؿ  ،قد فعمنا كذا ككذا  ،فيقكؿ
* ( ىامش ) *
 قاؿ عميو السالـ ." انى كنت اذا سئمتو انبأنى  ،كاذا سكت ابتدأنى  .تاريخ الخمفاء ص " 115
كىك كاىؿ بيتو المرجع العممى لالمة االسالمية  -كما مر بعض االحاديث القطعية -
فامره بالقياـ بيذا الكاجب  ،فكتب امالى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ،كدكف الكتب  ،كىك المرجع
الكحيد في زمف الخمفاء  ،يسئمكنو عف المعضالت .
فيك اكؿ مف الؼ الكتاب  ،كالؼ بعده شيعتو  ،ككلده  ،فمما صار االمر إلى معاكية كمف
بعده  ،مف فراعنة بنى امية  ،فقامت سياستيـ عمى ؟ ؟ يمت اليو عميو السالـ  ،مف العمـ ،
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كالفضؿ  ،كالكتابة  ،فانظر فيما نقؿ ؟ انو بمغ معاكية اف عميا كاف يجير بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،
فكاف معاكية يسقطيا مف اكائؿ السكر  ،كانظر فيما قالو الشعبى لمحجاج  ،حيف سئمو عف مسألة
فقاؿ اختمؼ فييا اقكاؿ خمسة  ،مف اصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو إلى اف قاؿ  ،فما قاؿ فييا
ابكتراب ( يعنى اميرالمؤمنيف عميو السالـ ) فقاؿ الشعبى كالمة عميو السالـ  ،فضرب حجاج بيده
عمى انفو كقاؿ " انو المرء يرغب عف قكلو " ( مركج الذىب ج  3ص ) 85
فاىتـ آؿ ابى سفياف  ،كشيعتيـ عمى محك آثاره  ،فاختمقكا حديثا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو
" ال تكتبكا عنى سكل القرآف  ،كمف كتب فميمحو " ركاء مسمـ كغيره  ،ارادكا اف يطمسكا عمى
ما كتبو اميرالمؤمنيف عميو السالـ  ،كاف ينتصركا لعمر  ،فيصححكا بذلؾ اجتياده في النيى عف
كتابة الحديث .
كاختمقكا ركاية اف عميا عميو السالـ قاؿ  :ليس عندنا كتاب سكل ما في قراب السيؼ ،
كمف العجيب انيـ خمقكا بعد  ،تجاه ىذا الكتاب  ،انو كاف في قراب السيؼ كتاب  ،لـ يخرج
عنو صمى اهلل عميو كآلو طيمة حياتو  ،ثـ أخرجو ابكبكر الخ *
ػ  63ػ
صدؽ اهلل  ،كرسكلو قاؿ  :فقاؿ لو االشتر  :اف ىذا الذل تقكؿ  ،قد تفشغ في الناس
افشيئ عيده اليؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ؟ قاؿ عمى رضى اهلل عنو  ،ما عيد إلى رسكؿ اهلل ،
شيئا خاصة دكف الناس  ،اال شئ سمعتو منو  ،فيك في صحيفة في قراب سيفى .
الف مف المعمكـ  ،انو صمكات اهلل عميو لـ يضرب  ،عف جكاب االشتر صفحا  ،بؿ
المراد اف كؿ ذلؾ في ىذا الكتاب  ،فعميو يككف الكتاب حاكيا لممالحـ ايضا  ،اال اف
يقاؿ انو عميو السالـ قاؿ  :في قراب سيفى  ،كلـ يقؿ في قراب سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ،
فمعمو
كاف كتابا دكف فيو  ،ما سمعو مف النبى صمى اهلل عميو كالو  ،مف المالحـ  ،فجعمو في قراب سيفو ،
كىك
مردكد بما سيجيى مف الحديث برقـ ( . ) 2
كيستفاد مف ركاية ابى جحيفة االتية  ،اف مف اعطاه اهلل فيـ القرآف  ،كفيـ ىذا الكتاب
لقد اكتى عمما جما  ،ففيمو كفيـ القرآف  ،لـ يعطو اهلل لجميع الناس  ،بؿ المستفاد
مف كممات اميرالمؤمنيف عميو السالـ  ،كعترتو اف فيـ القرآف خاص بيـ  - ،ىذا الذل اشرنا
اليو شايع ذايع في كمماتيـ ( ع )  -فعؿ ىذا كاف في الصحيفة  ،اصكؿ العمـ كجكامع الكمـ
التى يفتح منيا الؼ باب .
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ىذا الكتاب مما رآه جـ غفير مف الصحابة  ،كالتابعيف بعد مكت الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو ،
قاؿ ابكابراىيـ  ،مكسى بف جعفر عمييما السالـ ابتدر الناس إلى قراب سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كالو ،
بعد مكتو  ،فاذا صحيفة صغيرة كجدكا فييا الخ  ،كرآه جمع مف التابعيف  ،عند عمى عميو السالـ
كلعمو مراد ابف معيف في كالمو االتي " كتاب عمى بف ابى طالب ىذا اثبت مف كتاب
عمركبف حزـ " .
كلكف الذل اظف  ،انو كاف في قراب السيؼ  ،كتاباف  ،احدىما مارآه كثير مف
الصحابة  ،كنقمكا عنو  ،كاآلخر كتاب صغير جدا  ،ركل ابف شير آشكب  ،في المناقب
عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،انو قاؿ  :كاف في ذكابة سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،صحيفة
صغيرة ىي
االحرؼ التى  ،يفتح كؿ حرؼ  ،الؼ حرؼ  -راجع المناقب ج  1ص  263الحجرل -
كركل العالمة المجمسى في البحار  ،ج  ، 7في باب جيات عمكميـ  ،عف االختصاص  ،ك
بصائر الدرجات  ،باسنادىما عف اباف بف تغمب  ،قاؿ  :حدثنى ابكعبداهلل عميو السالـ كاف في
ذكابة سيؼ عمى عميو السالـ صحيفة صغيرة  ،كاف عميا عميو السالـ دعا اليو الحسف عميو السالـ
فدفعيا اليو
ػ  64ػ
كدفع اليو سكينا  ،كقاؿ لو افتحيا  ،فمـ يستطع اف يفتحيا  ،ففتحيا لو  ،ثـ قاؿ لو اقرء
فقرء الحسف االلؼ  ،كالباء  ،كالسيف  ، ،كالالـ  ،كحرفا بعد حرؼ  ،ثـ طكاىا
فدفعيا إلى الحسيف عميو السالـ  ،فمـ يقدر اف يفتحيا ففتحيا لو  ،ثـ قاؿ لو اقرء يا بنى  ،فقرئيا
كما قرء الحسف عميو السالـ  ،ثـ طكاىا فدفعيا إلى ابف الحنفية  ،فمـ يقدر الخ كالمستفاد مف
حديث البييقى  ،عف عائشة ايضا  ،انو كاف في قراب السيؼ  ،كتاباف  -كسياتى -
كعمى كؿ حاؿ  ،كاف ىذا الكتاب بخط عمى عميو السالـ  ،كامالء الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو مكجكدا
عند عمى عميو السالـ  ،كاىؿ بيتو  ،ككاف  -عمى ما يظير مف االخبار  -مشتمال عمى االصكؿ
كالقكاعد
الكمية  ،في اسناف االبؿ كالصدقات  ،كالجراحات كالمالحـ كغيرىا .
قاؿ ابف كثير في البداية كالنياية  ،ج  5ص  ، 252بعد اف اخرج حديث ابراىيـ
التيمى االتى " كفى ىذا الحديث الثابت  ،في الصحيحيف عف عمى الذل قدمناه  ،رد
عمى منقكلة كثير مف الطرقية  ،كالقصاص الجيمة  ،في دعكاىـ اف النبى اكصى إلى عمى
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باشياء يسكقكنيا مطكلة " .
ىذا االستدالؿ منو  ،انما ىك تمسؾ بظاىر الحديث " مف زعـ اف عندنا شيئا
تقرئو اال كتاب اهلل كىذه الصحيفة صحيفة فييا اسناف االبؿ كاشياء مف الجراحات فقد
كذب " كىذا االنحصار ثابت  ،في منقكالت اىؿ السنو  ،مشفكعا منو عميو السالـ  ،بااليماف
الغميظة  ،كالتأكيدات الشديدة  ،كليس في ركايات االمامية  ،مف ىذا االنحصار عيف ،
كال اثر  ،فخمك اخبار االمامية منو  ،كاحتفافو بااليماف الغميظة يكرث الظنة عمى
ىذه المنقكالت  ،كانيا مف مختمقات العصر االمكل  ،فاف عميا عميو السالـ كاف يخبر بالمالحـ
كالعجائب  ،كيجيب عف المسائؿ المعضمة  ،كيقكؿ سمكنى قبؿ اف تفقدكنى  ،كيدعى
عمـ الكتاب  ،ككاف معاكية كمف بعده  ،مف االمكييف يسعكف في اطفاء نكره  ،كاخماؿ
ذكره  ،كانكار ما عنده مف العمكـ  ،كمكاريث النبكة  ،بؿ ىذه المنقكالت  ،يكشؼ
عف اف  -عنده عميو السالـ  :كتب يريدكف بذلؾ اخفائو  ،كتكذيب آلو  ،كعترتو عمييـ
السالـ .
كيؼ  ،كقد ركل عنو عميو السالـ  ،انو ادعى عمى المنبر اف عنده الجفر  ،كالجامعة
 كما سياتى  -كاظير اىؿ البيت عمييـ السالـ كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كرآه اعالـاالمامية
ػ  65ػ
كقد نقؿ بعض المتتبعيف مف معاصرينا انو تكرر " كتاب عمى " في كتب االمامية ،
في الؼ مكرد اك اكثر  ،كاخرج الشارح المعتزلى في شرحو  ،ج  2ص  211حاكيا عف
ابى جعفر النقيب  :انو صحت الركاية مف اسالفنا  ،كعف غيرىـ مف ارباب
الحديث  :اف عميا  ،عميو السالـ  ،لما قبض  ،اتى محمد ابنو  ،اخكيو حسنا كحسينا عمييما السالـ ،
فقاؿ
ليما اعطيانى ميراثى مف ابى  ،فقاال لو قد عممت  ،اف اباؾ لـ يترؾ صفراء  ،كال بيضاء
فقاؿ قد عممت ذلؾ  ،كليس ميراث الماؿ اطمب  ،كانما اطمب ميراث العمـ  ،قاؿ ابك
جعفر رحمو اهلل تعالى  :فركل اباف بف عثماف  ،عمف ركل لو ذلؾ  ،عف جعفر بف محمد
صمى اهلل عميو كالو قاؿ  ،فدفعا اليو صحيفة لك اطمعاه عمى اكثر منيا ليمؾ  ،فييا ذكر دكلة بنى
العباس .
فيذا االنحصار المشفكع باليمف  ،اما مختمؽ كمفتعؿ  ،اك لعمو صدر منو عميو السالـ
تقية  ،اككاف المراد انحصار الكتاب الذل يقرئو عمى الناس  ،كليس مف االسرار ك
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العمكـ الخاصة  ،كما في ركاية طارؽ بف شياب االتية  " ،كاهلل ما عندنا كتاب نقرئو
عميكـ  ،اال كتاب اهلل كىذه الصحيفة " .
فما ذكره ابف كثير  ،دعكل بال دليؿ  ،يكشؼ عف عدـ تدبره  ،كقمة تتبعو
اكشدة تعصبو  -كنعكذ باهلل  -اما كاف في كسع المتدبر المنصؼ ؟ اف يالحظ ما مر  ،ك
ما سيأتى فيسائمو  ،كيقكؿ  :مف ايف ثبت كذب الرافضة  ،كمف ايف ثبت ككنيـ قصاصا
جيمة  ،كفييـ اعالـ االمة االسالمية  ،فييـ سمماف  ،كابكذر  ،كعمار  ،كغيرىـ
اجؿ حممو العداء المحتدـ  ،كالبغضاء المتعرؽ  ،عمى اف ينسب جيال كثي ار مف عظماء
المسمميف  ،ىذه النسبة  ،كال يالحظ فييـ حرمة المسمـ .
نقمة ىذه الكصايا  ،ىـ اجالء عمماء االمامية  ،كالشيخ الكمينى  ،كالصدكؽ ،
كاضرابيـ عف مشايخيـ  ،عف ابي عبداهلل  ،كابى جعفر عمييما السالـ  ،عف آبائيما
الكراـ .
عزب عف ابف كثير  ،ما اخرجو الطبرانى  ،في الصغير عف ابف عباس  ،انو قاؿ
كنا نتحدث  ،معاشر اصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اف النبى صمى اهلل عميو كالو  ،عيد إلى
عمى سبعيف
عيدا  ،لـ يعيده إلى غيره  ،كفى ركاية ثمانيف عيدا  -ينابيع المكدة ص . - 78
ػ  66ػ
فما الكازع مف اف يككف ىذه الكصايا  ،التى انكرىا  :في الكتاب الذل كاف
ف ي قراب السيؼ  ،اك في كتاب الجامعة  ،اك في كتاب االداب  ،اك في كتاب عمى عميو السالـ
المفصمة  ،اك في سبعيف عيدا التى لـ يعيده إلى غيره  ،اك في الكتاب الذل اخرجو
مشايخ االمامية  ،كابف شير آشكب في المناقب ج  1ص  263الحجرل  ،كالشيخ محمد بف
الحسف الصفار  ،في بصا ئر الدرجات  ،عف عمرك بف ابى سممة كابف عباس  ،كعبداهلل
بف محمد بف عقيؿ  ،جميعا عف اـ سممة  ،رضى اهلل عنيا  ،قالت اعطانى رسكؿ اهلل كتابا
فقاؿ امسكى ىذا فاذا رأيت امير المؤمنيف  ،صعد منبرل فجاء يطمب ىذا لكتاب
فادفعيو اليو  ،قالت فمما قبض رسكؿ اهلل صمى اهلل عم يو كالو صعد ابكبكر المنبر  ،فانتظرتو فمـ
يسئمو  ،فمما مات ابكبكر صعد عمر  ،فانتظرتو فمـ يسئمو  ،فمما مات عمر صعد عثماف ،
فانتظرتو فمـ يسئمو  ،فمما مات عثماف صعد اميرالمكمنيف عميو السالـ  ،فمما صعد كنزؿ ،
فجاء فقاؿ  :يا اـ سممة  ،ارينى الكتاب الذل اعطاؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،فاعطيتو فكاف
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عنده  ،قاؿ قمت ال شئ كاف ذلؾ ؟ قاؿ كؿ شئ يحتاج اليو  ( .البحار ج  7باب جيات
عمكميـ ) ( ع ) .
اضؼ إلى ما ذكرنا  :انو لـ يدع مشايخ االمامية بككف ىذه الكصايا مكتكبة
فمعميا كانت مخزكنة في صدر عمى عميو السالـ  ،فاكدعو إلى كلده  ،كعترتو  ،فكصؿ إلى مشايخ
الشيعة  ،رحميـ اهلل تعالى .
اخرج جمع مف اعالـ االمة  ،عف ىذا الكتاب احاديث كثيرة تدؿ عمى ما يحكيو
الكتاب مف العمكـ الجمة  ،كاليؾ نبذ منيا مما عثرنا عميو عاجال .
 - 1ما اخرجو شيخنا الحر العاممى عف أيكب بف عطية الحذاء  ،قاؿ  :سمعت
ابا عبداهلل عميو السالـ يقكؿ  :اف عميا عميو السالـ كجد كتابا في قراب سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كالو  ،مثؿ
االصبع  ،فيو اف عتى الناس عمى اهلل  :القاتؿ غير قاتمو  ،كالضارب غير ضاربو كمف
كالى غير مكاليو فقد كفر بما انزؿ اهلل عمى محمد صمى اهلل عميو كالو  ،كمف احدث حدثا  ،اك آكل
محدثا  ،فال يقبؿ اهلل منو صرفا  ،كال عدال  ،كال يحؿ لمسمـ اف يشفع في حد ( . ) 1
* ( ىامش ) *
 - 1الكسائؿ ج  3كتاب القصاص  ،باب تحريـ القتؿ ظمما  ،عف كتاب المحاسف لمبرقى
باسناده عف ايكب بف عطيو * .
ػ  67ػ
 - 2كعف عيكف اخبار الرضا عميو السالـ  ،عف عمى عميو السالـ  ،قاؿ  :كرثت عف رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كالو
كتابيف  ،كتاب اهلل  ،ككتاب في قراب سيفى  ،قيؿ يا أميرالمؤمنيف كما الكتاب
الذل في قراب سيفؾ ؟ قاؿ مف قتؿ غير قاتمو  ،اكضرب غير ضاربو  ،فعميو
لعنة اهلل .
 - 3كعف قرب االسناد  ،عف مكسى بف جعفر عمييما السالـ  ،قاؿ  :ابتدر الناس إلى
قراب سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بعد مكتو  ،فاذا صحيفة صغيرة  ،كجدكا فييا  -ثـ نقؿ
بعضا مما تقدـ عف ايكب بف عطية ( . ) 1
 - 4كعف الكشا  ،عف مثنى  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :كجد في قائـ سيؼ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو صحيفة  :اف اعتى الناس عمى اهلل  :القاتؿ غير قاتمو  ،كالضارب غير
ضاربو  ،كمف ادعى لغير ابيو  ،فيك كافر بما انزؿ اهلل عمى محمد ( الحديث ) .
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 - 5كعف الفضيؿ بف سعداف  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :كانت في ذكابة سيؼ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو صحيفة  ،مكتكب فييا  ،لعنة اهلل  ،كالمالئكة  ،كالناس اجمعيف ،
عمى مف قتؿ غير قاتمو  ،اك ضرب غير ضاربو  ،اكاحدث حدثا  ،اك آكل محدثا  ،ككفر
باهلل العظيـ االنتفاء مف نسب كاف دؽ ( . ) 2
 - 6عف الكافى باسناده عف كميب االسدل  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ انو كجد في
ذكابة سيؼ رسكؿ اهلل صحيفة  ،مكتكب فييا  :لعنة اهلل  ،كالمالئكة عمى مف احدث
حدثا  ،اك آكل محدثا  ،كمف ادعى إلى غير ابيو فيك كافر بما انزؿ اهلل  ،كمف ادعى
إلى غير مكاليو فعميو لعنة اهلل  - 7 .عف ابراىيـ الصيقؿ  ،قاؿ  :قاؿ لى ابكعبداهلل عميو السالـ  :كجد
في ذكابة سيؼ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو صحيفة  ،فاذا فييا  :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،اف اعتى الناس عمى
اهلل يكـ القيامة  ،مف قتؿ غير قاتمو  ،كالضارب غير ضاربو  ،كمف تكلى غير مكاليو  ،فيك
كافر بما انزؿ اهلل عزكجؿ عمى محمد صمى اهلل عميو كالو  ،كمف احدث حدثا  ،اكآكل محدثا  ،لـ
* ( ىامش ) *
 - 1الكسائؿ ج  3كتاب القصاص  ،باب تحريـ الضرب بغير حؽ .
 - 2الكسائؿ ج  3كتاب القصاص  ،باب تحريـ الضرب بغير حؽ عف الكافى  -الحديث
االكؿ  -كعف الشيخ  -الحديث الثانى *
ػ  68ػ
يقبؿ اهلل منو يكـ القيامة صرفا  ،كال عدال  ،ثـ قاؿ تدرل ما يعنى مف تكلى غير مكاليو ؟
قمت ما يعنى بو ؟ قاؿ يعنى اىؿ الديف ( البيت خ ؿ ) كالصرؼ التكبة  ،في قكؿ ابى
جعفر عميو السالـ  ،كالعدؿ الفداء في قكؿ ابى عبداهلل عميو السالـ (  - 8 . ) 2كاحمد في مسنده ج
 1ص  ، 81عف ابراىيـ التيمى  ،عف ابيو  ،قاؿ خطبنا
عمى رضى اهلل عنو فقاؿ :
مف زعـ اف عندنا شيئا نقرئو اال كتاب اهلل  ،كىذه الصحيفة  ،صحيفة  ،فييا اسناف
االبؿ  ،كاشياء مف الجراحات فقد كذب قاؿ :
كفييا قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  :المدينة حرـ ما بيف عير إلى ثكر  ،فمف احدث فييا
حدثا  ،اك آكل محدثا  ،فعميو لعنة اهلل  ،كالمالئكة  ،كالناس اجمعيف  ،ال يقبؿ اهلل منو
يكـ القيمة عدال كال صرفا  ،كمف ادعى إلى غيرابيو  ،اك تكلى غير مكاليو  ،فعميو لعنة اهلل
كالمالئكة كالناس اجمعيف  ،ال يقبؿ اهلل منو يكـ القيامة صرفا  ،كال عدال  ،كذمة المسمميف
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كاحدة يسعى بيا ادناىـ .
نقمو ابف كثير في البداية النياية ج  5ص 251
 - 9كفى ص  111عف طارؽ بف شياب  ،قاؿ  :شيدت عميا رضى اهلل عنو  ،كىك يقكؿ
عمى المنبر  ،كاهلل ما عندنا كتاب نقرئو عميكـ اال كتاب اهلل  ،كىذه الصحيفة معمقة
بسيفو  ،اخذتيا مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ،فييا فرائض الصدقة  ،معمقة
بسيؼ لو  ،حميتو حديد  ،اك قاؿ بكراتو حديد  ،ال حمقو  ،كاخرج في ص  112ك 111
مثمو .
 - 11كفى ص  119باسناده عف ابى حساف  ،اف عميا رضى اهلل عنو  ،كاف يأمر باالمر ،
فيؤتى فيقاؿ قد فعمنا كذا ككذا  ،فيقكؿ  :صدؽ اهلل كرسكلو  ،قاؿ  :فقاؿ لو االشتر  ،اف
ىذا الذل تقكؿ قد تشفع في الناس  :افشئ عيده اليؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ؟ قاؿ عمى
رضى اهلل عنو :
ما عيد إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ،شيئا خاصة  ،دكف الناس اال شئ
* ( ىامش ) *
 - 2الكسائؿ ج  3كتاب القصاص  ،باب انو ال يجكز الحد اف يقتؿ بغير حؽ الخ  ،ك
اخرج الحديث الثانى عف معانى االخبار لمصدكؽ ( ره ) ايضا كاخرج عف قرب االسناد عف
الحسيف بف عمكاف عف جعفر بف محمد عمييما السالـ  ،قريبا ممامر * .
ػ  69ػ
سمعتو منو  ،فيك في صحيفة في قراب سيفى  ،قاؿ فمـ يزالكا بو حتى اخرج الصحيفة
قاؿ فاذا فييا .
مف احدث حدثا  ،اك آكل محدثا  ،فعميو لعنة اهلل  ،كالممئكة  ،كالناس اجمعيف
ال يقبؿ منو صرؼ  ،كال عدؿ  ،قاؿ  :كاذا فييا اف ابراىيـ حرـ مكة  ،كانى احرـ
المدينة  ،حراـ ما بيف حرتييا كحماىا  ،ال يختمى خالىا  ،كال ينفر صيدىا  ،كال
تمتقط لقطتيا  ،اال لمف اشار بيا  ،كال تقطع منيا شجرة  ،اال اف يعمؼ رجؿ بعيره  ،كال
يحمؿ فييا السالح لقتاؿ  .قاؿ  :كاذا فييا المؤمنكف تتكافؤ دمائيـ  ،كيسعى بذمتيـ
ادناىـ  ،كىـ يد عمى مف سكاىـ  ،اال ال يقتؿ مؤمف بكافر  ،كال ذك عيد في عيده .
 - 11كفى ص  132باسناده عف قيس بف عباد قاؿ انطمقت انا كاالشتر إلى عمى ،
فقمنا ىؿ عيد اليؾ نبى اهلل شيئا لـ يعيده إلى الناس عامة ؟ قاؿ ال  ،اال ما في كتابى ىذا
قاؿ ككتاب في قراب سيفو  ،فاذا فيو  ،المؤمنكف تتكافؤ دمائيـ  ،كىـ يد عمى مف سكاىـ
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كيسعى بذمتيـ ادناىـ  ،اال ال يقتؿ مؤمف بكافر  ،كال ذك عيد في عيده  ،مف احدث حدثا
اك آكل محدثا  ،فعميو لعنة اهلل كالمالئكة  ،كالناس اجمعيف .
 - 12كفى ص  - 126عف ابراىيـ التميمى  ،عف ابيو عف عمى رضى اهلل عنو قاؿ  :ما عندنا
شئ اال كتاب اهلل تعالى  ،كىذه الصحيفة عف النبى صمى اهلل عميو كالو  ،المدينة حراـ ما بيف
عاثر إلى ثكر مف احدث فييا حدثا  ،اك آكل محدثا فعميو لعنة اهلل  ،كالمالئكة كالناس
اجمعيف  ،ال يقبؿ منو عدؿ كال صرؼ  ،كقاؿ ذمة المسمميف كاحدة  ،فمف اخفر مسمما فعميو
لعنة اهلل كالمالئكة كالناس اجمعيف  ،ال يقبؿ منو صرؼ كال عدؿ كمف تكلى قكما بغير اذف
مكاليو فعميو لعنة اهلل كالمالئكة كالناس اجمعيف ال يقبؿ اهلل منو صرفا كال عدال .
كاخرجو ص  151عف الحارث بف سكيد ،
باختالؼ يسير  ،كاكرده مسمـ في صحيحو ج 4
ص 217
 - 13كاخرج البييقى في السنف الكبرل ج  8ص  ، 31باسناده عف عائشة ،
انيا قالت كجدت في ذكابة سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتاباف  ،فذكر احدىما  ،قاؿ كفى
اآلخر .
المؤمنكف تتكافؤ دمائيـ  ،كيسعى بذمتيـ ادناىـ  ،ال يقتؿ مسمـ بكافر كال
ػ  71ػ
ذك عيد في عيده  ،كال يتكارث اىؿ ممتيف  ،كال تنكح المرئة عمى عمتيا  ،كال عمى
خالتيا  ،كال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس  ،كال تسافر المرئة ثالث لياؿ اال
مع ذل محرـ .
 - 14كاخرج البييقى في السنف الكبرل ج  8ص  26عف الشافعى  ،عف ابراىيـ
بف محمد  ،عف جعفر بف محمد  ،عف ابيو عف جده  ،قاؿ كجد في قائـ سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كالو
كتاب  :اف اعدل الناس عمى اهلل ( كفى حديث سميماف  :اف اعتى الناس عمى اهلل ) القاتؿ
غير قاتمو  ،كالضارب غير ضاربو  ،كمف تكلى غير مكاليو فقد كفر بما انزؿ اهلل عمى
محمد صمى اهلل عميو كالو .
 - 15كاخرج المال عمى المتقى في كنز العماؿ ج  3ص  ، 87انو سئؿ يحيى بف
معيف  ،عف كتاب عمرك بف حزـ  .ثـ سئؿ عف كتاب عمى عميو السالـ انو قاؿ  :ليس عندل مف
رسكؿ اهلل اال ىذا الكتاب  ،فقاؿ كتاب عمى بف ابيطالب ىذا  ،اثبت مف كتاب عمرك بف
68

حزـ .
 - 16كفى ص  - 315عف عمى عميو السالـ قاؿ  :كاهلل ما عندنا كتاب نقرئو اال كتاب
اهلل  ،كىذه الصحيفة اخذتيا مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فييا فرائض الصدقة .
اخرجو عف احمد كالطحاكل كالدكرقى
 - 17كعف ابى الطفيؿ قاؿ  :سئؿ عمى رضى اهلل عنو  ،ىؿ خصكـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
بشئ ؟ فقالكا ما خصنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بشئ لـ يعـ بو الناس كافة  ،اال ما كاف في قراب
سيفى ىذا  ،فاخرج صحيفة مكتكب فييا  ،لعف اهلل مف ذبح لغير اهلل  ،كلعف اهلل مف سرؽ
مناراالرض  ،كلعف اهلل مف لعف كالده  ،كلعف اهلل مف آكل محدثا .
مسند احمد ج  1ص  118ك  152باختالؼ
قميؿ .
 - 18عف ابى جحيفة  ،قاؿ سئمت عميا رضى اهلل عنو  :ىؿ كاف عندكـ مف النبى
صمى اهلل عميو كالو شئ سكل القرآف ؟ قاؿ  :كالذل فمؽ الحبة كبرء النسمة  ،اال اف يؤتى
اهلل عبدا فيما في القرآف كما في الصحيفة  ،قمت كما الصحيفة ؟ قاؿ  :العقؿ كفكاؾ االسير
ػ  71ػ
كال يقتؿ مؤمف بكافر .
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  71سطر  1الى ص  81سطر 27كال يقتؿ مؤمف بكافر .
مسند احمد ج  1ص  ، 79كترتيب مسند
االماـ الشافعى ج  2ص . 114
 - 19عف ابراىيـ بف محمد  ،عف جعفر بف محمد عف ابيو عف جده قاؿ  :كفى قائـ
سيؼ رسكؿ اهلل كتابة  :اف اعدل الناس عمى اهلل سبحانو كتعالى القاتؿ غير قاتمو  ،ك
الضارب غير ضاربو  ،كمف تكلى غير مكاليو  ،فقد كفر بما انزؿ اهلل سبحانو كتعالى عمى محمد
صمى اهلل عميو كالو .
 - 21كعف محمد بف اسحؽ  ،قاؿ قمت  :البى جعفر محمد بف عمى عميو السالـ  ،ما كاف في
الصحيفة التى في قراب سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،فقاؿ  :كاف فييا لعف اهلل القاتؿ غير قاتمو
،ك
الضارب غير ضاربو  ،كمف تكلى غير كلى نعمتو  ،فقد كفر بما انزؿ اهلل سبحانو كتعالى
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عمى محمد صمى اهلل عميو كالو .
ترتيب مسند االماـ الشافعى ج  2ص 97
كتاب عمى ككتاب الفرائض بامالء رسكؿ اهلل
لـ نعثر عمى ىذا الكتاب في كتب اىؿ السنة  ،كانما ىك مف مكاريث النبكة
كخصائص االمامة  ،يختص بيا امير المؤمنيف عميو السالـ  ،كاالئمة مف عترتو الطاىريف دكف
الناس يحفظكنو كما يحفظ الناس بيضائيـ كصفرائيـ .
كانما نقؿ عنو عمماء االمامية الذيف ركبكا السفينة  ،كحفظكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
في ع ترتو كاىمو  ،كرآه جمع منيـ مف اصحاب الباقريف عمييما السالـ  ،كز اررة  ،كمحمد بف
مسمـ  ،كابى بصير كىـ فقياء الشيعة  ،كخكاص االئمة كاصحاب سرىـ .
كالذل اظف  ،اف ىذا الكتاب كاف مشتمال عمى الفقو كغيره  ،ككاف في مجمدات
كثيرة  ،اذ قد يعبركف عنو بكتاب آداب اميرالمؤمنيف عميو السالـ  ،كصحيفة الفرائض ،
ككتاب عمى  ،ككتاب عمى عميو السالـ بامالء رسكؿ اهلل  ،كخط اميرالمؤمنيف عميو السالـ .
ككانت تمكـ الكتب مكتكبا في الجمكد فيطكل  ،فيككف كفخذ البعير  ،اك
كفخذ االنساف  ،كذلؾ الف الكتاب في الصدر االكؿ مف االسالـ كانت عمى الجمد ،
كالكتؼ  ،كالشجر  ،ككاف الجمد احسنيا كاتقنيا .
كنحف نذكر المأثكر عف ىذا الكتاب بترتيب ابكاب الفقو  ،كنستخرجو مف
ػ  72ػ
جكامع االمامية .
 - 1الكافى  :اصكال كفركعا  ،لثقة االسالـ الكمينى ( ره ) .
 - 2التيذيب  :لمشيخ الطائفة المحقة محمد بف الحسف الطكسى ( ره ) .
 - 3مف ال يحضره الفقيو  :لمشيخ االجؿ رئيس المحدثيف  ،محمد بف عمى بف
بابكيو القمى ( ره ) .
 - 4الكسائؿ  :لمشيخ المتضمع المتبحر محمد بف الحسف الحر العاممى ( ره ) .
اال ما زاغ عنو البصر  ،اك سيى عنو القمـ  ،كاهلل المستعاف كىك المكفؽ ك
المعيف .
كتاب الطيارة
 - 1عف ز اررة عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ في كتاب عمى عميو السالـ  :اف الير سبع كال
بئس بسؤره  ،كانى الستحى مف اهلل اف ادع طعاما  ،الف الير اكؿ منو ( . ) 1
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 - 2عف عبدالرحمف بف ابى عبداهلل  :قاؿ سئمت ابا عبداهلل عميو السالـ  :عف المحرـ
يمكت كيؼ يصنع بو ؟ قاؿ اف عبد الرحمف بف الحسف مات باالبكاء مع الحسيف عميو السالـ
كىك محرـ  ،كمع الحسيف عميو السالـ عبداهلل بف العباس  ،كعبداهلل بف جعفر  ،كصنع بو
كما يصنع بالميت  ،كغطى كجيو  ،كلـ يمسو طيبا  ،قاؿ  :كذلؾ كاف في كتاب
عمى عميو السالـ ( . ) 2
كتاب الصمكة
 - 3عف عمى بف حنظمة قاؿ  :قاؿ لى  :ابكعبداهلل عميو السالـ القامة كالقامتاف الذراع
كالذراعاف  ،في كتاب عمى عميو السالـ  .الكسائؿ ج  1باب كقت الفضيمة لمظير
 - 4عف ابى بكير قاؿ  :سئؿ ز اررة ابا عبداهلل عميو السالـ عف الصمكة في الثعالب ،
كالفنؾ  ،كالسنجاب  ،كغيره مف الكبر ؟ فاخرج كتابا زعـ انو امالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
* ( ىامش ) * (  - ) 1الكسائؿ  ،ج  1كتاب الطيارة باب سؤر السنكر .
(  - ) 2الكسائؿ ج  1كتاب الطيارة  ،باب اف المحرـ اذا مات الخ كركاه عف الشيخ ره
ثـ ركاه في آخر الباب عف الكمينى باسناده عف ابى مريـ عف ابى عبداهلل عميو السالـ *
ػ  73ػ
اف الصمكة في كبر كؿ شئ حراـ اكمو  ،فالصمكة في كبره  ،كشعره  ،كجمده  ،كبكلو  ،ك
ركثو  ،ككؿ شئ منو  ،فاسد ال تقبؿ تمؾ الصمكة حتى يصمى في غيره  ،مما احؿ اهلل
اكمو  .ثـ قاؿ يا ز اررة ىذا عف رسكؿ اهلل فاحفظ ذلؾ ( الحديث ) .
الكسائؿ باب جكاز الصمكة في الفر ك
كالجمكد الخ كالتيذيب ج  1ص 195
 - 5عف حمراف  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،في كتاب عمى  ،اذا صمكا الجمعة في
كقت فصمكا معيـ  ،كال تقكمف مف مقعدؾ حتى تصمى ركعتيف آخرتيف ( الحديث )
التيذيب ج  1ص  ، 221كالكسائؿ ج 1
باب اشتراط عدالة اماـ الجمعة الخ
كتاب الزككة
 - 6عف ابى حمزة  ،عف ابيجعفر عميو السالـ  ،قاؿ كجدنا في كتاب عمى قاؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو  :اذا منعت الزكاة منعت االرض بركاتيا .
الكسائؿ  ،كتاب الزككة  ،باب تحريـ
منع الزككة  ،كسياتى تماـ الحديث في
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كتاب االمر بالمعركؼ .
كتاب الصكـ
 - 7عف اسحؽ بف عمار عف ابيعبداهلل عميو السالـ  ،انو قاؿ  :في كتاب عمى عميو السالـ  ،صـ
لرؤيتو  ،كافطر لرؤيتو  ،كاياؾ كالشؾ  ،كالظف  ،فاف خفى عميكـ فاتمكا الشير
االكؿ ثمثيف .
التيذيب ج  1ص  ، 264كالكسائؿ ج
 2باب اف عالمة شير رمضاف كغيره ،
رؤية اليالؿ .
كتاب الحج
 - 8عف طمحة بف سعيد بف زيد  ،عف ابيعبد اهلل عميو السالـ  ،عف ابيو  ،قاؿ  :قاؿ :
قرأت في كتاب عمى عميو السالـ اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كتب بيف المياجريف كاالنصار ،
كمف
لحؽ بيـ مف اىؿ يثرب  ،اف الجار كالنفس غير مضار  ،كال اثـ  ،كحرمة الجار عمى الجار
ػ  74ػ
كحرمة امو  ،الحديث مختصر  .فركع الكافى ج  2ص  666المطبكع
عمى الحركؼ  ،كالكسائؿ ج  2كتاب
الحج  ،باب كجكب كؼ االذل عف
الجار .
 - 9عف يعقكب بف شعيب  ،قاؿ  :سئمت ابا عبداهلل عميو السالـ عف المحرـ  ،يمبس
الطيمساف المزركر ؟ فقا ؿ نعـ  ،كفى كتاب عمى عميو السالـ  ،ال تمبس طيمسانا حتى تنزع
از ارره  ،فحدثنى انو انما كره ذلؾ  ،مخافة اف يزره الجاىؿ عميو .
الكسائؿ ج  2كتاب الحج باب جكاز لبس
المحرـ الطيمساف .
 - 11عف سميماف بف خالد  ،عف ابيعبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :كجدنا في كتاب عمى
عمي و السالـ في القطاة اذا اصابيا المحرـ  ،حمؿ قد فطـ مف المبف  ،كاكؿ مف الشجر .
 - 11عف سميماف بف خالد  ،عف ابى جعفر عميو السالـ  ،قاؿ  :في كتاب امير المؤمنيف
عمى عميو السالـ مف اصاب قطاة  ،اك حجمة  ،اك دراجة  ،اك نظيرىف فعميو دـ .
الكسائؿ ج  2باب اف المحرـ اذا قتؿ
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قطاة الخ .
 - 12عف سميماف بف خالد  ،عف ابيعبداهلل عميو السالـ قاؿ  :في كتاب عمى عميو السالـ في
بيض القطاة كفارة  ،مثؿ ما في بيض النعاـ .
 - 13عف سميماف بف خالد  ،قاؿ  :قاؿ ابكعبداهلل عميو السالـ  :في كتاب عمى عميو السالـ ،
في بيض القطاة بكارة مف الغ نـ  ،اذا اصابو المحرـ  ،مثؿ ما في بيض النعاـ بكارة مف االبؿ .
الكسائؿ ج  2باب اف المحرـ اذا
كسر بيضا مف النعاـ  ،كباب اف
المحرـ اذا كسر بيض قطاة
 - 14عف محمد بف مسمـ  ،عف احدىما عمييما السالـ قاؿ  :في كتاب عمى عميو السالـ  :اذا طاؼ
الرجؿ بالبيت ثمانية اشكا ط الفريضة  ،فاستيقف ثمانية  ،اضاؼ الييا ستا  ،ككذلؾ
اذا استيقف انو مع ثمانية  ،اضاؼ الييا ستا .
ػ  75ػ
 - 15عف جميؿ  ،انو سئؿ ابا عبداهلل عميو السالـ عمف طاؼ ثمانية اشكاط  ،كىك
يرل انيا سبعة قاؿ  :فقاؿ  :اف في كتاب عمى عميو السالـ  ،انو اذا طاؼ ثمانية اشكاط
يضـ الييا ستة اشكاط  ،ثـ يصمى الركعات بعد ( الحديث ) .
الكسائؿ ج  2باب اف مف زاد شكطا
عمى الطكاؼ الكاجب .
 - 16عف عبدالرحمف بف الحجاج  ،عف ابيعبداهلل عميو السالـ قاؿ  :في كتاب عمى عميو السالـ
في كؿ شير عمرة  .الكسائؿ ج  2باب استحباب العمرة
المفردة .
كتاب الجياد
 - 17عف طمحة بف زيد  ،عف ابيعبداهلل عميو السالـ عف ابيو  ،قاؿ  :قرأت في كتاب
لعمى عميو السالـ  ،اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتب كتابا بيف المياجريف كاالنصار  ،كمف لحؽ
بيـ
مف اىؿ يثرب  ،اف كؿ غازية غزت بما يعقب بعضيا بعضا بالمعركؼ  ،كالقسط
بيف ا لمسمميف  ،فانو ال تجاز حرمة اال باذف اىميا  ،كاف الجار كالنفس غير مضار
كال اثـ  ،كحرمة الجار عمى الجار  ،كحرمة امو كابيو  ،ال يسالـ مؤمف دكف مؤمف في قتاؿ
في سبيؿ اهلل اال عمى عدؿ كسكاء .
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الكسائؿ ج  2كتاب الجياد  ،باب جكاز
اعطاء االماف  ،كسيأتى نقمو عف الكافى
كالتيذيب في شرح الكتاب .
 - 18عف بريد بف معاكية  ،عف ابى جعفر عميو السالـ  ،قاؿ  :كجدنا في كتاب عمى عميو السالـ
اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو قاؿ عمى منبره  :كالذل ال الو اال ىك  ،ما اعطى مؤمف قط خير الدنيا
كاآلخرة  ،اال بحسف ظنو باهلل  ،كرجائو لو  ،كحسف خمقو  ،كالكؼ عف اغتياب المؤمنيف
كالذل ال الو اال ىك  ،ال يعذب اهلل مؤمنا بعد التكبة كاالستغفار  ،اال بسكء ظنو باهلل كتقصير
مف رجائو لو  ،كسكء خمقو  .كاغتياب المؤمنيف  ،كالذل ال الو اال ىك  ،ال يحسف ظف
عبد مؤمف باهلل ؟ اال كاف اهلل عند ظف عبده المؤمف  ،الف اهلل كريـ  ،بيده الخير يستحيى
اف يككف عبده المؤمف قد احسف بو الظف  ،ثـ يخمؼ ظنو كرجائو  ،فاحسنكا باهلل
ػ  76ػ
الظف كارغبكا اليو .
الكسائؿ كتاب الجياد باب كجكب حسف
الظف باهلل .
 - 19عف عبيد بف ز اررة  ،قاؿ  :سئمت ابا عبداهلل عميو السالـ عف الكبائر  ،فقاؿ ىف في كتاب
عمى عميو السالـ سبع  :الكفر باهلل  ،كقتؿ النفس  ،كعقكؽ الكالديف  ،كاكؿ الربا بعد البينة ك
اكؿ ماؿ اليتيـ ظمما  ،كالفرار مف الزحؼ  ،كالتعرب بعد اليجرة  ،قاؿ  :فقمت ىذا اكبر
المعاصى ؟ فقاؿ  :نعـ  ،قمت فاكؿ الدرىـ مف ماؿ اليتيـ ظمما اكبر  ،اـ ترؾ الصالة ؟ قاؿ
ترؾ الصالة  ،قمت فما عددت ترؾ الصالة في الكبائر قاؿ ال شئ اكؿ ما قمت لؾ ؟ قمت الكفر
قاؿ  :فاف تارؾ الصمكة كافر  ،يعنى مف غير عمة .
كعف ابف ابى عمير  ،عف بعض اصحابنا  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ  :كجدنا في كتاب
عمى عميو السالـ الكبائر خسمة ( الحديث )  .الكسائؿ ج  2باب تعييف الكبائر كتاب
الجياد .
 - 21عف غياث بف ابراىيـ  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،اف في كتاب عمى عميو السالـ
انما مثؿ الدنيا كمثؿ الحية  ،ما اليف مسيا  ،كفى جكفيا السـ الناقع  ،يحذرىا
الرجؿ العاقؿ  ،كييكل الييا الصبى الجاىؿ  .الكسائؿ ج  2كتاب الجياد باب استحباب
ترؾ مازاد عف قدر الضركرة .
كتاب االمر بالمعركؼ
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 - 21عف يعقكب بف ميثـ التمار  ،مكلى عمى بف الحسيف ( ع )  ،قاؿ  :دخمت عمى
ابى جعفر عميو السالـ  ،فقمت لو  ،انى كجدت في كتاب ابى اف عميا عميو السالـ  ،قاؿ  :البى  ،ميثـ
احبب
ح بيب آؿ محمد  ،كاف كاف فاسقا زانيا  ،كابغض مبغض آؿ محمد  ،كاف كاف صكاما  ،قكاما  ،فانى
سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كىك يقكؿ  :اف المذيف آمنكا كعممكا الصالحات اكلئؾ ىـ خير
البرية
ثـ التفت إلى كقاؿ  :ىـ كاهلل انت كشيعتؾ  ،كميعادؾ كميعادىـ لحكض غدا غ ار
محجميف متكجيف فقاؿ  :ابكجعفر عميو السالـ  ،ىكذا ىك عندنا في كتاب عمى
عميو السالـ  .الكسائؿ ج  2كتاب االمر بالمعركؼ ،
باب كجكب حب المؤمف
 - 22عف ابى حمزة عف ابى جعفر عميو السالـ قاؿ  :كجدنا في كتاب رسكؿ اهلل اذا ظير الزنا
ػ  77ػ
مف بعدل كثر مكت الفجأة  ،كاذا طفؼ الميزاف كالمكياؿ  ،اخذىـ اهلل بالسنيف كالنقص
كاذا منعكا الزككة منعت االرض بركاتيا  ،مف الزرع كالثمار كالمعادف كميا  ،كاذا جاركا
في االحكاـ تعاكنكا عمى الظمـ كالعدكاف  ،كاذا نقضكا العيد سمط اهلل عمييـ عدكىـ ،
كاذا قطعكا االرحاـ جعمت االمكاؿ في ايدل االشرار  ،كاذا لـ يأمركا بالمعركؼ كلـ
ينيك عف المنكر  ،كلـ يتبعكا االخيار  ،مف اىؿ بيتى سمط اهلل عمييـ شرارىـ  ،فيدعك
خيارىـ  ،فال يستجاب ليـ  .الكسائؿ ج  2كتاب االمر بالمعركؼ باب
تحريـ التظاىر بالمنكرات عف امالى
الصدكؽ كعقاب االعماؿ كالمحاسف
لمبرقى
كتاب المتاجر
 - 23عف الحمبى  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ  :اف في كتاب عمى عميو السالـ  ،اف آكؿ
ماؿ اليتيـ سيدركو ذلؾ في عقبو مف بعده في الدنيا كيمحقو كباؿ ذلؾ في اآلخرة  ،اما
في الدنيا  ،فاف اهلل يقكؿ  :كليخش الذيف لك ترككا مف خمفيـ ذرية ضعافا خافكا
عمييـ فميتق كا اهلل كليقكلكا قكال سديدا كاما في اآلخرة  ،فاف اهلل عزكجؿ يقكؿ  :اف
الذيف يأكمكف امكاؿ اليتامى ظمما انما يأكمكف في بطكنيـ نا ار كسيصمكف
سعي ار .
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الكسائؿ ج  2كتاب التجارة باب تحريـ
اكؿ ماؿ اليتيـ
 - 24عف محمد بف مسمـ عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :سئمتو عف الرجؿ يحتاج إلى
ابنو قاؿ يأكؿ منو ما شاء  ،مف غير سرؼ  ،كقاؿ  :في كتاب عمى عميو السالـ  ،اف الكلد
ال يأخذ مف ماؿ كالده شيئا اال باذنو  ،كالكالد يأخذ مف ماؿ ابنو ما شاء  ،كلو اف يقع عمى
جارية ابنو  ،اذا لـ يكف االبف كقع عمييا  ،كذكر اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو قاؿ لرجؿ  :انت
كمالؾ البيؾ .
الكسائؿ ج  2كتاب التجارة باب حكـ
االخذ مف ماؿ الكلد  ،ككتاب النكاح
باب انو ال يجكز لمرجؿ اف يطأ جارية
كلده .
ػ  78ػ
كتاب الكصايا
 - 25عف اباف  ،عف عمى بف الحسيف عميو السالـ قاؿ  :انو سئؿ عف رجؿ اكصى بشئ
مف مالو  ،فقاؿ  :الشئ في كتاب عمى عميو السالـ كاحد مف ستة .
الكسائؿ ج  3كتاب الكصايا  ،باب حكـ
مف اكصى بشئ مف مالو .
كتاب الطالؽ
 - 26عف محمد بف مسمـ  ،عف ابى جعفر عميو السالـ قاؿ سئمتو عف رجؿ طمؽ امرئتو تطميقة .
عمى طير  ،ثـ امسكيا في منزلو حتى حاضت حيضتيف كطيرت  ،ثـ طمقيا تطميقتيف عمى
طير  ،فقاؿ ىذه اذا حاضت ثمث حيضات مف يكـ طمقيا التطميقة االكلى  ،فقد حمت لمرجاؿ
كلكف كيؼ اصنع اك اقكؿ ىذا .
كفى كتاب عمى عميو السالـ  ،اف امرئة اتت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فقالت يا رسكؿ اهلل افتنى
في نفسى  ،فقاؿ ليا فيما افتيؾ ؟ قالت  :اف زكجى طمقنى كانا طاىر  ،ثـ امسكنى ال
يمسنى حتى اذا طمثت كطيرت  ،طمقنى تطميقة اخرل  ،ثـ امسكنى ال يمسنى اال انو
يستخدمنى  ،كيرل شعرل  ،كنحرل كجسدل  ،حتى اذا طمثت كطيرت الثالثة طمقنى
التطميقة الثالثة  ،قاؿ  :فقاؿ  :ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ايتيا المرئة  ،ال تتزكجى حتى تحيضى
ثالث حيض مستانفات  ،فاف الثالث حيض التى حيضتيا ( حضيتيا ) كانت في منزلو انما
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حيضتيا كانت في حبالو .
الكسائؿ ج  3كتاب الطالؽ باب اف طمؽ
في العدة بغير رجعة لـ يقع طالقو الخ
كتاب النكاح
 - 27عف طمحة بف زيد عف جعفر بف محمد عف ابيو  ،قاؿ  :قرأت في كتاب عمى عميو السالـ
اف الرجؿ اذا تزكج المرئة فزنا قبؿ اف يدخؿ بيا  ،لـ تحؿ لو النو زاف كيفرؽ بينيما
كيعطييا نصؼ المير  .الكسائؿ ج  3كتاب النكاح باب حكـ ظيكر
زنا الزكج الخ .
 - 28عف محمد بف مسمـ  ،عف ابى جعفر عميو السالـ  ،قاؿ في كتاب عمى عميو السالـ  :اف الكلد
ال ياخذ مف ماؿ كالده شيئا  ،كياخذ الكالد مف ماؿ كلده ما يشاء  :كلو اف يقع عمى جارية ابنو
ػ  79ػ
اف لـ يكف االبف كقع عمييا  .الكسائؿ ج  3كتاب النكاح باب انو ال
يجكز لمرجؿ اف يطأ جارية كلده اال اف
يتممكيا الخ .
كتاب االطعمة كاالشربة
 - 29عف اباف بف تغمب  ،عمف اخبره  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :سئمتو عف لحكـ
الخيؿ ؟ فقاؿ  : :ال تؤكؿ اال اف يصيبؾ ضركرة  ،كلحكـ الحمر االىمية قاؿ  :كفى كتاب
عمى عميو السالـ انو منع اكميا  .الكسائؿ ج  3باب كراىة اكؿ لحكـ الحمر
االىمية .
 - 31عف محمد بف مسمـ  ،قاؿ  :اقرئنى ابكجعفر عميو السالـ شيئا مف كتاب عمى
عميو السالـ  ،فاذا فيو انياكـ عف الجرل  ،كالزمير  ،كالمارماىى  ،كالطافى  ،كالطحاؿ
الحديث .
 - 31عف حناف بف سدير  .قاؿ  :سئؿ العالء بف كامؿ ابا عبداهلل عميو السالـ ،
كانا حاضر  ،عف الجرل ؟ فقاؿ  :كجدنا في كتاب عمى عميو السالـ اشياء مف السمؾ محرمة
فال تقربو .
 - 32عف محمد بف مسمـ  ،قاؿ  :سئمت ابا عبداهلل عميو السالـ عف الجريث ؟ فقاؿ  :كاهلل ما
ما رأيتو قط  ،كلكف كجدناه في كتاب عمى عميو السالـ حراما .
 - 33عف ابى بصير قاؿ سئمت ابا عبداهلل عميو السالـ عما يكره مف السمؾ ؟ فقاؿ  :اما في
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كتاب عمى عميو السالـ فانو نيى عف الجريث .
 - 3عف ابف فضاؿ عف غير كاحد مف اصحابنا  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ  :الجرل ك
المارماىى كالطافى حراـ  ،في كتاب عمى عميو السالـ
 - 35عف الحمبى قاؿ  :قاؿ ابكعبداهلل عميو السالـ ال تأكمكا الجرل  ،كال الطحاؿ  ،فاف رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو كرىو  ،كقاؿ  :اف في كتاب عمى عميو السالـ ينيى عف الجرل  ،كعف جماع مف
السمؾ
الحديث .
الكسائؿ ج  3كتاب االطعمة باب تحريـ
اكؿ الجرل كالمارماىى الخ
 - 36عف ابى مريـ االنصارل  ،عف ابى جعفر عميو السالـ  ،قاؿ  :في كتاب عمى عميو السالـ ال
امتنع
ػ  81ػ
مف طعاـ طعـ منو السنكر  ،كال مف شراب شرب منو السنكر .
الكسائؿ كتاب االطعمة باب عدـ تحريـ
طعاـ شرب منو السنكر .
 - 37عمى بف جعفر  ،كفى كتابو عف اخيو مكسى عميو السالـ  ،قاؿ  :سئمتو عف الجرل يحؿ
اكمو ؟ فقاؿ  :انا كجدناه في كتاب اميرالمؤمنيف حراما .
الكسائؿ كتاب االطعمة باب تحريـ اكؿ
الجرل كالمارماىى .
كتاب الحدكد
 - 38عف الحمبى  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :اف في كتاب عمى انو كاف يضرب
بالسكط  ،كبنصؼ السكط  ،كببعضو بالحدكد  ،ككاف اذا اتى بغالـ كجارية لـ يدركا ،
ال يبطؿ حدا مف حدكد اهلل  ،قيؿ لو  :ككيؼ كاف يضرب ؟ قاؿ الخ  .اقكؿ الظاىر
اف المركل عف كتاب عمى عميو السالـ  ،إلى قكلو عميو السالـ  :كببعضو بالحدكد .
الكسائؿ ج  3كتاب الحدكد الباب االكؿ
 - 39عف ابى بصير  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ سمعتو يقكؿ  :اف في كتاب عمى
عميو السالـ اذا اخذ الرجؿ مع غالـ في لحاؼ مجرديف  ،ضرب الرجؿ  ،كادب الغالـ  ،ك
اف كاف ثقب ككاف محصنا رجـ .
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الكسائؿ ج  3كتاب الحدكد  ،باب حد
المكاط مع االيقاب
 - 41عف عمر بف يزيد  ،قاؿ  :سمعت ابا عبداهلل عميو السالـ يقكؿ  :في كتاب عمى
عميو السالـ يضرب شارب الخمر  ،كشارب المسكر  ،قمت كـ ؟ قاؿ حدىما كاحد .
الكسائؿ ج  3كتاب الحدكد  ،باب ثبكت
الحد عمى مف شرب مسك ار الخ
 - 41عف بريد بف معاكية قاؿ سمعت ابا عبداهلل عميو السالـ يقكؿ اف في كتاب عمى
عميو السالـ يضرب شارب الخمر ثمانيف كشارب النبيذ ثمانيف :
كتاب الحدكد باب ثبكت الحد عمى مف
شرب الخمر .
ػ  81ػ
كتاب القصاص
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  81سطر  1الى ص  91سطر 21كتاب القصاص
 - 42عف سكرة بف كميب  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ  ،قاؿ  :سئؿ عف رجؿ قتؿ رجال
عمدا  ،ككاف المقتكؿ اقطع اليد اليمنى  ،فقاؿ  :اف كانت قطعت يده في جناية جناىا
عمى نفسو  ،اك كاف قطع فاخذ دية يده مف الذل قطعيا  ،فاف اراد اكليائو اف يقتمكا
قاتمو  ،ادكا إلى اكلياء قاتمو  ،دية يده الذل قيد منيا  ،اف كاف اخذ دية يده ك
يقتمكه  ،كاف شاؤا طرحكا عنو دية يد  ،كاخذكا الباقى  ،قاؿ  :كاف كانت قطعت في غير
جناية جناىا عمى نفسو  ،كال اخذليا دية قتمكا قاتمو  ،كال يغرمكا شيأ كاف شاؤا اخذكا
دية كاممة  ،قاؿ  :كىكذا كجدناه في كتاب عمى عميو السالـ
الكسائؿ ج  3كتاب القصاص باب حكـ
مف قتؿ شخصا مقطكع اليد .
 - 43عف عبدالرحمف بف سيابو  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ  :اف في كتاب عمى
عميو السالـ  :لك اف رجال قطع فرج امرئتو الغرمتو ليا ديتيا  ،كاف لـ يؤد الييا الدية ،
قطعت ليا فرجو اف طمبت ذلؾ .
الكسائؿ ج  3كتاب القصاص  :باب حكـ
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مف قطع فرج امرئتو كفركع الكافى ج 2
ص  328الحديث  16الحجرل
كتاب الديات
 - 44عف عبداالعمى بف اعيف  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ  :في كتاب عمى عميو السالـ ،
قاؿ  :دية كمب الصيد اربعكف درىما :
الكسائؿ ج  3كتاب الديات  ،باب مالو
دية مف الكالب الخ .
 - 45عف ابى بصير  ،عف ابيجعفر عميو السالـ  ،قاؿ  :سئمو بعض آؿ ز اررة عف رجؿ
قطع لساف رجؿ اخرس ؟ فقاؿ  :اف كاف كلدتو امو كىك اخرس  ،فعميو الدية  ،ك
اف كاف لسانو ذىب بو كجع  ،اك آفة  ،بعد ما كاف يتكمـ  ،فاف عمى الذل قطع لسانو
ثمث دية لسانو  ،قاؿ  :ككذلؾ القضاء في العينيف كالجكارح قاؿ  :كىكذا كجدناه في
كتاب عمى عميو السالـ .
الكسائؿ ج  3كتاب الديات  ،باب اف
في قطع لساف االخرس الخ .
ػ  82ػ
 - 46عف الحكـ بف عتيبة  ،قاؿ قمت البيجعفر عميو السالـ  :بعض الناس في فيو
اثناف كثمثكف سنا  ،كبعضيـ لو ثمانية كعشركف سنا  ،فعمى كـ تقسـ دية االسناف ؟
فقاؿ الخمقة انما ىى ثمانية كعشركف سنا  ،اثنى عشرة في مقاديـ الفـ  ،كست عشرة
في مكاخيره  ،فعمى ىذا قسمة دية االسناف  ،فدية كؿ سف مف المقاديـ اذا كسرت
حتى تذىب  ،خمسمأة درىـ  ،فديتيا كميا ستة آالؼ درىـ  ،كفى كؿ سف مف
المكاخير اذا كسرت حتى تذىب  ،فاف ديتيا مائتا كخمسكف درىما  ،كىى ست عشرة
سنا فديتيا كميا اربعة آالؼ درىـ  ،فجميع دية المقاديـ  ،كالمكاخير مف االسناف
عشرة آالؼ درىـ  ،كانما كضعت الدية عمى ىذا  ،فما زاد عمى ثمانية كعشريف
سنا فال دية لو  ،كما نقص فال دية لو  ،ىكذا كجدناه في كتاب عمى عميو السالـ .
الكسائؿ ج  3كتاب الديات  ،باب اف
في االسناف الدية الخ كفركع الكافى
ص  ، 332الباب  37الحجرل  ،كالتيذيب
ج  2ص . 461
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كتاب القضاء
 - 47عف محمد بف مسمـ عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ  :في كتاب آداب اميرالمؤمنيف
عميو السالـ ال تقيس الديف  ،فاف امراهلل ال يقاس  ،كسيأتى قكـ يقيسكف  ،كىـ اعداء الديف .
الكسائؿ ج  3كتاب القضاء  ،باب
عدـ جكاز القضاء كالحكـ بالرال ك
االجتياد الخ
 - 48عف اباف بف عثماف  ،عمف اخبره  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ  :في كتاب
عمى عميو السالـ اف نبيا مف االنبياء  ،شكى إلى ربو القضاء  ،فقاؿ كيؼ اقضى بما لـ تر عينى
كلـ تسمع اذنى  ،فقاؿ اقض عمييـ بالبينات ك  ،اضفيـ إلى اسمى يحمفكف بو
الحديث .
 - 49عف سميماف بف خالد  ،عف ابى عبداهلل ( ع ) قاؿ  :في كتاب عمى ( ع ) اف
نبيا مف االنبياء شكى إلى ربو فقاؿ  :يا رب كيؼ اقضى فيما لـ ار كلـ اشيد  ،قاؿ :
فاكحى اهلل اليو احكـ بينيـ بكتابى  ،كاضفيـ إلى اسمى فحمفيـ بو  ،تحمفيـ خ ؿ )
ػ  83ػ
كقاؿ ىذا لمف لـ تقـ لو بينة .
الكسائؿ ج  3كتاب القضاء  ،باب اف
الحكـ بالبينة
كتاب االيماف
 - 51عف ابى عبيدة الحذاء  ،عف ابى جعفر ( ع ) قاؿ  :اف في كتاب عمى ( ع ) اف
اليميف الك اذبة  ،كقطيعة الرحـ  ،تذراف الديار بالقع مف اىميا  ،كتثقؿ الرحـ يعنى
انقطاع النسؿ .
 - 51عف ابى عبيدة الحذاء  ،عف ابى جعفر ( ع ) قاؿ  :في كتاب عمى ( ع ) ثالث
خصاؿ ال يمكت صاحبيف ابدا  ،حتى يرل كباليف  :البغى  ،كقطعية الرحـ  ،كاليميف
الكاذبة  ،يبارزاهلل بيا  ،كاف اعجؿ الطاعة ثكابا لصمة الرحـ  ،كاف القكـ ليككنكف
فجا ار  ،فيتكاصمكف فتنمي امكاليـ  ،كيبركف فتزاد اعماليـ  ،كاف اليميف الكاذبة ،
كقطيعة الرحـ  ،ليذر اف الديار بالقع مف اىميا  ،كتثقالف الرحـ  ،كاف ثقؿ الرحـ
انقطاع النسؿ .
الكسائؿ ج  3كتاب االيماف باب
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تحريـ اليميف الكاذبة  :عف الخصاؿ
كعقاب االعماؿ
كتاب الصيد
 - 52عف الحمبى قاؿ  :قاؿ ابكعبداهلل ( ع )  :كاف ابى ( ع ) يفتى ككاف يتقى ك
نحف نخاؼ في صيد البزاة كالصقكرة كاما االف فانا ال نخاؼ كال يحؿ صيدىا اال اف
تدرؾ ذكاتو فانو في كتاب عمى ( ع ) اف اهلل عزكجؿ قاؿ  :كما عممتـ مف الجكارح مكمبيف
في الكالب .
 - 53عف الحمبى  ،عف ابيعبداهلل ( ع )  ،اف في كتاب عمى ( ع ) قاؿ اهلل  :كما عممتـ
مف الجكارح مكمبيف فيى الكالب .
الكسائؿ ج  3كتاب الصيد  ،باب انو
ال يحؿ اكؿ ما  ،صاده غير الكمب
 - 54عف عبدالرحمف بف ابيعبداهلل  ،عف ابيعبداهلل ( ع )  ،قاؿ  :في كتاب عمى
عف عبدالرحمف بف ابيعبداهلل  ،عف ابيعبداهلل ( ع )  ،قاؿ  :في كتاب عمى
( ع ) اذا طرفت العيف  ،اك ركضت الرجؿ  ،اك تحرؾ الذنب فكؿ منو فقد ادركت ذكاتو .
 - 55عف عبداهلل بف سميماف عف ابيعبداهلل ( ع ) قاؿ  :في كتاب عمى ( ع ) اذا
ػ  84ػ
طرفت العيف
 ،اك ركضت الرجؿ  ،اك تحرؾ الذنب فادركتو فذكو .
الكسائؿ ج  3كتاب الذبيحة  ،باب
اف حد ادراؾ الذكاة الخ
كتاب الميراث
 - 56عف ابى ايكب الخزاز  ،عف ابيعبداهلل ( ع )  ،قاؿ  :اف في كتاب عمى ( ع )
اف كؿ ذل رحـ  ،بمنزلة الرحـ الذل يجربو  ،اال اف يككف كارث اقرب إلى الميت
منو فيحجبو .
الكسائؿ كتاب الميراث  ،باب اف مف
تقرب بغيره فمو نصيب الخ
 - 57عف ابى بصير  ،عف ابيعبداهلل ( ع ) قاؿ  :قرء عمى فرائض عمى ( ع )  ،فكاف
اكثرىف مف خمسة اسيـ  ،كمف اربعة  ،كاكثره مف ستة اسيـ .
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 - 58عف محمد بف مسمـ قاؿ  :اقرئنى ابكجعفر ( ع ) صحيفة كتاب الفرائض ،
التى ىى امالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كخط عمى ( ع ) بيده  ،فاذا فييا  ،اف السياـ
ال تعكؿ .
الكسائؿ كتاب الميراث  ،باب بطالف
العكؿ
 - 59عف ز اررة  ،قاؿ  :ارانى ابكعبداهلل ( ع ) صحيفة الفرائض  ،فاذا فييا ال
ينقص االبكاف مف السدسيف شيئا .
الكسائؿ كتاب الميراث  ،باب كيفية
القاء العكؿ كص 345
 - 61عف محمد بف مسمـ  ،قاؿ اقرئنى ابكجعفر ( ع ) صحيفة الفرائض التى ىى
امالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كخط عمى ( ع ) بيده فقرأت فييا  :أمرئة ماتت كتركت زكجيا
كابكييا  ،فممزكج النصؼ  ،ثمثة اسيـ  ،كلالـ الثمث تاما سيماف  ،كلالب السدس
سيـ .
الكسائؿ كتاب الميراث  ،باب انو اذا
كاف مع االبكيف زكج اك زكجة
 - 61عف محمد بف مسمـ قاؿ اقرئنى ابكجعفر ( ع )  ،صحيفة كتاب الفرائض التى
ىى امالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كخط عمى ( ع ) بيده  ،فكجدت فييا  :رجؿ ترؾ ابنتو كامو
لالبنة النصؼ  ،ثمثة اسيـ  ،كلالـ السدس  ،سيـ  ،يقسـ الماؿ عمى اربعة اسيـ  ،فما
اصاب ثمثة اسيـ  ،فمالبنة  ،كما اصاب سيما فمالـ  ،قاؿ كقرأت فييا  :رجؿ ترؾ
ػ  85ػ
ابنتو كاباه  ،لالبنة النصؼ  ،ثمثة اسيـ  ،كلالب السدس  ،سيـ  ،يقسـ الماؿ عمى
اربعة اسيـ  ،فما اصاب ثمثة فمالبنة  ،كما اصاب سيما فمالب  ،قاؿ محمد  :ككجدت فييا
رجؿ ترؾ ابكيو كابنتو  ،فمالبنة النصؼ  ،كالبكيو لكؿ كاحد منيما السدس  ،يقسـ
الماؿ عمى خمسة اسيـ  ،فما اصاب ثمثة فمالبنة  ،كما اصاب سيميف فمالبكيف .
الكسائؿ ج  3كتاب الميراث  ،باب
ميراث االبكيف مع االكالد
 - 62عف ز اررة  ،قاؿ كجدت في صحيفة الفرائض  :رجؿ مات كترؾ ابنتو كابكيو
فالبنة ثالثة سيـ  ،كلالبكيف لكؿ كاحد سيـ  ،يقسـ الماؿ عمى خمسة اجزاء  ،فما اصاب
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ثالثة اجزاء فمالبنة  ،كما اصاب جزئيف فمالبكيف .
الكسائؿ كتاب الميراث  ،باب ميراث
االبكيف مع االكالد
 - 63عف محمد بف مسمـ  ،قاؿ نشر ابكعبداهلل عميو السالـ صحيفة فاكؿ ما تمقانى فييا  ،ابف
اخ  ،كجد  ،الماؿ بينيما نصفاف  ،فقمت جعمت فداؾ اف القضاة عندنا ال يقضكف  ،البف
االخ مع الجد بشئ  ،فقاؿ اف ىذا الكتاب خط عمى عميو السالـ  ،كامالء رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو .
فركع الكافى ج  2ص  ، 267الباب 24
 - 64كاخرج الكمينى بسند آخر  ،عف ابى ايكب  ،عف محمد بف مسمـ  ،قاؿ  ،نظرت
إلى صحيفة ينظر فييا ابكجعفر عميو السالـ فقرأت فييا مكتكبا ابف اخ كجد الماؿ بينيما
سكاء ( الحديث ) .
الكسائؿ ج  3كتاب الميراث  ،باب
اف اكالد االخكة يقكمكف مقاـ آبائيـ
 - 65عف ز اررة قاؿ ارانى ابكعبداهلل عميو السالـ صحيفة الفرائض فاذا فييا ال ينقص الجد
مف السدس شيأ رايت سيـ الجد فييا مثبتا .
 - 66كركل الحسف بف عقيؿ في كتابو  ،عمى ما نقؿ عنو  ،اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
اممى عمى اميرالمؤمنيف عميو السالـ في صحيفة الفرائض اف الجدة مع االخكة  ،يرث حيث ترث
االخكة كيسقط حيث تسقط  ،ككذلؾ الجدة اخت مع االخكات ترث حيث يرثف كتسقط
حيث يسقطف .
الكسائؿ ج  3كتاب الميراث  ،باب
اف الجد مع االخكة الخ
ػ  86ػ
 - 67عف القاسـ بف سميماف  ،قاؿ حدثنى ابكعبداهلل عميو السالـ قاؿ  :اف في كتاب عمى عميو السالـ
،
اف االخكة مف االـ ال يرثكف مع الجد .
 - 68عف ابى الربيع  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ في الجد مع اخكة الـ ،
قاؿ  :اف في كتاب عمى عميو السالـ اف االخكة مف االـ  ،يرثكف مع الجد
الثمث .
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الكسائؿ ج  3كتاب الميراث  ،اف
ميراث االخكة مف االـ الخ
 - 69عف ابى بصير  :يعنى المرادل  ،قاؿ سئمت ابا عبداهلل عميو السالـ  ،عف شئ مف
الفرائض  ،فقاؿ  :لى اال اخرج لؾ كتاب عمى عميو السالـ ؟ فقمت كتاب عمى لـ يدرس ؟ فقاؿ :
اف كتاب عمى ال يدرس  ،فاخرجو فاذا ك تاب جميؿ  ،كاذا فيو رجؿ مات  ،كترؾ عمو
كخالو  ،فقاؿ لمعـ الثمثاف كلمخاؿ الثمث .
 - 71عف ابى ايكب  ،عف ابى عبداهلل عميو السالـ قاؿ  :اف في كتاب عمى عميو السالـ  ،اف العمة
بمنزلة االب  ،كالخالة بمنزلة االـ  ،كبنت االخ  :بمنزلة االخ قاؿ ككؿ ذل رحـ
فيك بمنزلة الرحـ الذل يجربو  ،اال اف يككف كارث اقرب إلى الميت منو
فيحجبو .
الكسائؿ ج  3كتاب الميراث  ،باب انو
اذا اجتمع االعماـ كاالخكاؿ الخ
 - 71عف ابى بصير قاؿ  :قرء عمى ابكعبداهلل عميو السالـ فرايض عمى عميو السالـ فاذا فييا
الزكج يحكز الماؿ كمو اذا لـ يكف غيره .
عنو قاؿ  :كنت عند ابى عبداهلل عميو السالـ فدعا بالجامعة فنظر فييا فاذا امرئة ماتت ك
تركت زكجيا ال كارث ليا غيره الماؿ لو كمو .
عف سكيد بف ايكب عف ابى جعفر عميو السالـ قاؿ  :كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فييا
ابكجعفر عميو السالـ فاذا فييا امرئة تمكت كتترؾ زكجيا ليس ليا كارث غيره فقاؿ لو الماؿ
كمو .
الكسائؿ ج  3كتاب الميراث  ،باب
اف الزكج اذا انفرد فمو الماؿ كمو
 - 72عف عبدالممؾ  ،قاؿ دعا ابكجعفر عميو السالـ بكتاب عمى عميو السالـ  ،فجاء بو
جعفر مثؿ فخذ الرجؿ مطكيا  ،فاذا فيو اف النساء ليس ليف مف عقار الرجؿ اذا
ػ  87ػ
تكفى عنيف شئ  ،فقاؿ ابكجعفر عميو السالـ ىذا كاهلل خط عمى عميو السالـ بيده  ،كامالء رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو .
الكسائؿ كتاب الميراث  ،باب اف الزكجة
اذا لـ يكف منو كلد ال ترث مف العقار عف
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بصائر الدرجات لمصفار .
 - 73عف عبدالرحمف بف الحجاج  ،قاؿ  ،سئمت ابا عبداهلل عميو السالـ عف القكـ يغرقكف
في السفينة اك يقع عمييـ البيت فيمكتكف  ،فال يعمـ اييـ مات قبؿ صاحبو قاؿ  :يكرث
بعضيـ مف بعض  ،كذلؾ ىك في كتاب عمى عميو السالـ .
الكسائؿ كتاب الميراث  ،باب انو يرث
كؿ كاحد مف االخر مع االشتباه
 - 74عف ز اررة  ،قاؿ  ،سئمت ابا جعفر عميو السالـ عف الجد  ،فقاؿ ما احد قاؿ فيو اال برايو
اال اميرالمؤمنيف عميو السالـ  ،قمت اصمحؾ اهلل فما قاؿ فيو اميرالمؤمنيف عميو السالـ ؟ فقاؿ  :اذا كاف
غدا
فالقنى حتى اقرئكـ  ( ،اقرائكو خ ؿ ) في كتاب عمى عميو السالـ قمت اصمحؾ اهلل حدثنى  ،فاف
حديثؾ احب إلى مف اف تقرئنيو في كتاب  ،فقاؿ  :لى الثالثة اسمع ما اقكؿ لؾ اذا كاف غدا
فالقنى حتى اقرئكو في كتاب .
فاتيتو في الغد بعد الظير  ،ككانت ساعتى التى كنت اخمك بو فييا بيف الظير كالعصر
ككنت اكره اف اسئمو اال خاليا  ،خشية اف يفتينى مف اجؿ مف يحضرنى بالتقية  ،فمما
دخمت عميو اقبؿ عمى ابنو جعفر  ،فقاؿ  ،اقرء ز اررة صحيفة الفرائض  ،ثـ قاـ ليناـ ،
فبقيت انا كجعفر في البيت  ،فقاـ كاخرج إلى صحيفة  ،مثؿ فخذ البعير  ،فقاؿ لست
اقرئكيا حتى تجعؿ اف ال تحدث بما تقرء فييا احدا ابدا  ،حتى آذف لؾ  ،كلـ يقؿ
حتى ياذف ل ؾ ابى  ،فقمت اصمحؾ اهلل كلـ تضيؽ عمى ؟ كلـ يأمرؾ ابكؾ بذلؾ  ،فقاؿ ما انت
بناظر فييا اال عمى ما قمت لؾ  ،قمت فذلؾ لؾ  ،ككنت رجال عالما بالفرائض ،
كالكصايا بصي ار بيا  ،حاسبا ليا  ،البث الزماف اطمب شيئا يمقى عمى مف الفرائض كالكصايا
ال اعممو فال اقدر عميو .
فم ما القى إلى الطرؼ الصحيفة  ،اذا كتاب غميظ يعرؼ انو مف كتب االكليف ،
فنظرت خالؼ ما بايدل الناس  ،مف الصمب  ،كاالمر بالمعركؼ ( المعركؼ خ ؿ ) الذل ليس
ػ  88ػ
فيو اختالؼ  ،كاذا عامتو كذلؾ فقرئتو حتى اتيت عمى آخره  ،بخبث نفس  ،كقمة تحفظ
كاسقاـ رال  ،كقمت كانا ا قرئو باطؿ  ،حتى اتيت عمى آخره  ،ثـ ادرجتيا  ،كرفعتيا فمما
اصبحت لقيت ابا جعفر عميو السالـ  ،فقاؿ لى اقرئؾ صحيفة الفرائض ؟ فقمت نعـ  ،فقاؿ كيؼ
رايت ما قرأت  ،قاؿ  :قمت باطؿ ليس بشئ ىك خالؼ ما عميو الناس  ،قاؿ  :فاف الذل
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رايت كاهلل  ،يا ز اررة الحؽ  ،الذل راي ت امالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كخط عمي عميو السالـ ،
بيده ،
فاتانى الشيطاف  ،فكسكس في صدرل  ،فقاؿ كما يدريو  ،انو امالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كخط
عمى عميو السالـ بيده  ،فقاؿ  :لى قبؿ اف انطؽ يا ز اررة ال تشكف كد الشيطاف  ،كاهلل انؾ شككت
ككيؼ ال ادرل انو امالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كخط عمى عميو السالـ بيده  ،كقد حدثنى
ابى عف جدل اف اميرالمؤمنيف عميو السالـ حدثو ذلؾ  ،قمت ال كيؼ جعمنى اهلل فداؾ
كتندمت عمى ما فاتنى مف الكتاب كلك كنت قرئتو كانا اعرفو لرجكت اال يفكتنى
منو حرؼ ( الحديث ) .
كتاب احياء المكات
 - 75عف ابى خالد الكابمى  ،عف ابى جعفر ( ع )  ،قاؿ كجدنا في كتاب عمى ( ع ) :
اف االرض هلل يكرثيا مف يشاء مف عباده  ،كالعاقبة لممتقيف  ،انا كاىؿ بيتى  ،الذيف اكرثنا
االرض  ،كنحف المتقكف كاالرض  ،كميا لنا فمف احيا ارضا مف المسمميف فميعمرىا  ،ك
ليؤد خراجيا إلى االماـ مف اىؿ بيتى  ،كلو ما اكؿ منيا  ،فاف تركيا اكاخر بيا فاخذ
رجؿ مف المسمميف مف بعده فعمرىا  ،كاحياىا فيك احؽ بيا  ،مف الذل تركيا  ،فميؤد
خراجيا إلى االماـ مف اىؿ بيتى كلو ما اكؿ منيا حتى يظير القائـ ( ع ) مف اىؿ بيتى
بالسيؼ فيحكييا كيمن عيا  ،كيخرجيـ منيا  ،كما حكاىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو
كمنعيا اال ما كاف في ايدل شيعتنا  ،يقاطعيـ عمى ما في ايدييـ  ،كيترؾ االرض في
ايدييـ .
فركع الكافى ص  419كالكسائؿ ج 3
كتاب احياء المكات باب اف مف احبى
ارضا ثـ تركيا
الجامعة كالجفر
قاؿ ابف طمحة  :ال جفر كالجامعة كتاباف جميالف  ،احدىما ذكره االماـ  ،كىك
ػ  89ػ
يخطب بالككفة عمى المنبر  ،كاآلخر اسر اليو بو الرسكؿ  :كامره بتدكينو ( . ) 1
اقكؿ  :في االرشاد لممفيد كاالحتجاج لمطبرسى عف الصادؽ ( ع ) كاما الجامعة
فيك كتاب طكلو سبعكف ذراعا  ،امالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،مف فمؽ فيو  ،كخط عمى بف ابى
طالب بيده  ،فيو كاهلل جميع ما يحتاج اليو الناس إلى يكـ القيمة  ،حتى انو فيو ارش الخدش
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كالجمدة كنصؼ الجمدة  ،كقريب منو ما في بصائر الدرجات  ،عف ابف رئاب  ،عف ابى عبداهلل
( ع )  ،انو سئؿ عف الجامعة ؟ قاؿ تمؾ صحيفة سبعكف ذراعا  ،في عرض االديـ  ،مثؿ فخذ
الفالج  ،فييا كؿ ما يحتاج الناس اليو  ،كليس مف قضية اال ىى فييا  ،حتى ارش الخدش
ككذا ما عف ابى بصير عف ابى عبداهلل ( ع )  :كعف ابى بصير كابى شيبة عف ابى عبداهلل ( ع )
في فتيا افتى بيا ابف شبرمة  :ضؿ عمـ ابف شبرمة  ،ع ندنا الجامعة  ،اف الجامعة التدع الحد
كالما عمـ الحالؿ كالحراـ الخ .
كالركايات عف اىؿ البيت ( ع ) في ذلؾ كثيرة  ،كفى بعضيا اف عندنا كتاب اك
صحيفة طكليا سبعكف ذراعا  ،كالظاىر اف المراد ىك الجامعة  ،كالمحتمؿ قكيا اتحادىا
مع كتاب عمى بامالء رسكؿ اهلل المتقدـ ذكره  ،فراجع كتدبر .
كالجفر ىك كعاء احمر  ،اك اديـ احمر  ،فيو عمكـ النبييف  ،كالكصييف  ،كما في
ركاية عبدالممؾ  ،كابى بصير  ،كعمى بف سعيد  ،كابى عبيدة  ،كسميماف بف خالد  ،كعبداهلل
بف سناف  ،كابى القاسـ الككفى كعمى بف الحسيف  ،كعمى بف ابى حمزة  ،اخرج
كميا العالمة المجمسى في البحار ج  7في باب جيات عمكـ اىؿ البيت ( ع ) .
كيستفاد مف عدة اخبار اف مصحؼ فاطمة ايضا كاف بامالء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كخط
عمى ( ع ) ككاف اىؿ البيت ( ع ) يذكركنو كينقمكف عنو .
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع دائرة المعارؼ لمبستانى  ،في كممتى الجفر كالجامعة * .
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الفصؿ االكؿ
في كتبو صمى اهلل عميو كآلو إلى الممكؾ كاالقياؿ لمدعكة
إلى االسالـ
 - 1كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى كسرل ممؾ الفرس
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى كسرل عظيـ فارس  ،سالـ
عمى مف اتبع اليدل كآمف باهلل كرسكلو  ،كشيد اف ال الو اال اهلل كحده ال شريؾ
لو  ،كاف محمدا عبده كرسكلو  ،ادعكؾ بدعاية اهلل  ،فانى انا رسكؿ اهلل إلى
الناس كافة  ،ال نذر مف كاف حيا كيحؽ القكؿ عمى الكافريف  ،اسمـ تسمـ  ،فاف ابيت
فعميؾ اثـ المجكس .
المصدر
السيرة الحمبية ج  3ص  ، 277كالسيرة النبكية ىامش الحمبية ج  3ص 65
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كتاريخ اليعقكبى ج  2ص  ، 61كالبداية كالنياية ج  4ص  269كدالئؿ النبكة
البى نعيـ ص  ، 293كالكامؿ ج  2ص  ، 81كاعياف الشيعة ج  2ص  ، 144كالطبرل
ج  2ص  295ك  ، 296كصحيح البخارل كتاب اخبار االحاد في الباب الرابع  ،كمسند
االماـ احمد ج  4ص  ، 75كج  1ص  . 243كالبحار ج  6ص  571عف المنتقى  ،كغيره  ،كفى
جميرة الرسائؿ ج  1ص  35عف صبح االعشى ج  6ص  ، 377كاعجاز القرآف ص  ، 112ك
المكاىب المدنية  ،لمقسطالنى  ،شرح الزرقانى ج  3ص . 389
كاكعز اليو االماـ احمد في مسنده ج  1ص  243ك  ، 315كج  4ص  ، 75كج  3ص 133
كمسمـ في صحيحو ج  5ص  ، 166كابكعبيد في االمكاؿ ص  ، 23كالسنف الكبرل ج 9
ص  ، 177كاحكاـ القرآف لمجصاص ج  3ص  ، 241كمشكؿ اآلثار ج  1ص  ، 215كنقمو
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ابكعبيد في االمكاؿ  ،كالمتقى في كنز العماؿ بمفظ آخر سيأتى بعيد ىذا  ،كالمفظ
..................................................... .......................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  91سطر  1الى ص  111سطر 26ابكعبيد في االمكاؿ  ،كالمتقى في كنز العماؿ بمفظ آخر سيأتى بعيد ىذا  ،كالمفظ
لمحمبية  ،كزينى دحالف .
الشرح
كسرل  :بكسر الكاؼ  ،كتفتح لقب ممكؾ الفرس ( كىك كقتئذ ابركيز بف
ىرمز ) كالنسبة اليو كسركل  ،ككسركانى ( ية ) ككذا في ( ؽ ) كزاد انو معرب
خسرك  ،بمعنى كاسع الممؾ  ،ككتب صمى اهلل عميو كالو عظيـ فارس دكف ممؾ فارس  ،لمفرؽ
الكاضح بينيما .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو سالـ عمى الخ  :كاف صمى اهلل عميو كالو يكتب  ،ىذا لغير المسمـ  :ال كاف
لـ يتبع اليدل فال سالـ عميو  ،كيكتب لممسمـ  :سالـ عميؾ اك سمـ انت .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو بدعاية اهلل  :ال دعكتو  ،كفى الكامؿ بدعاء اهلل  ،بدؿ دعاية اهلل  ،ك
اسقط في الشيادة  :كحده ال شريؾ لو  ،كدعاء اهلل  ،كدعاية اهلل بمعنى دعكة اهلل كما سياتى
في كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ىرقؿ  ،كدعاية اهلل  ،ىك التكحيد  ،قاؿ اهلل تعالى اف الديف عنداهلل
االسالـ
ثـ عقب صمى اهلل عميو كالو دعكتو  ،ببياف عمكـ دعكتو إلى الناس كافة  ،كانو ليس كانبياء
بنى اسرائيؿ مبعكثا إلى قكـ دكف قكـ .
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كفى الكامؿ  :كان ى رسكؿ اهلل بالكاك  ،بدؿ الفاء  ،كاسقاط انا .
قكلو اسمـ الخ  :كممة جامعة بيف التطميع كالتيديد  :ال اسمـ تسمـ مف الجزية
كالقتؿ  ،بؿ مف زكاؿ الممؾ ايضا  ،ىذا كمو في الدنيا  ،كاما االخرة فيسمـ فييا مف
النار  ،كاف لـ يسمـ  .فيزكؿ الممؾ  ،كما كقع  ،كيعذب في االخرة مخمدا في
النار .
قكلو فعميؾ اثـ المجكس  :النو ىك السبب لبقائيـ عمى كفرىـ  ،كفى احكاـ
القرآف ج  3ص  : 241اثـ االكاريف ال  :الزراع كخصيـ بالذكر مف بيف رعاياىـ ،
النيـ اسرع انقيادا  ،كالغالب عمييـ التقميد  ،كالجيؿ  ،كفى الكامؿ  :كاف تكليت ،
فاف اثـ المجكس عميؾ  ،كالمجكس  :كصبكر اتباع ديف يدكر عمى الثنكية ( آىك ار
مزداد  ،كاىرمف ) ككانت المجكسية ديف اىؿ ايراف قبؿ االسالـ كبغمبة العرب اعتنؽ
ػ  92ػ
اىؿ ايراف قاطبة ديف االسالـ اال مف شذ منيـ اك ذىب إلى اليند .
بحث تاريخى
كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ( في اليكـ الذل كتب إلى الممكؾ ) إلى كسرل  :ممؾ
الفرس  ،يدعكه إلى اهلل تعالى  ،مع عبداهلل بف حذافة السيمى (  ) 1كامره اف يدفع
الكتاب إلى كسرل  ) 2 ( ،كلما جاء الرسكؿ  ،ككصؿ إلى قصره  ،كعمـ كسرل بقدكمو
ككتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،فاذف اف يدخؿ عميو  ،فمما كصؿ اليو امر كسرل اف
يقبض منو الكتاب  ،فقاؿ  :ال حتى ادفعو اليؾ  ،كما امرنى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،فدنا ك
سمـ الكتاب  ،فدعى كسرل مف يقرئو لو فقرئو  ،فاذا فيو  :مف محمد رسكؿ اهلل  .إلى
كسرل عظيـ فارس  ،فاغضبو حيف بدء رسكؿ اهلل بنفسو  ،كصاح  ،كاخذ الكتاب ،
فمزقو قبؿ اف يعمـ ما فيو  ،كقاؿ يكتب إلى بيذا  ،كىك عبدل كامر باخراج حامؿ
الكتاب  ،فاخرج فمما رال ذلؾ  ،قعد عمى راحمتو  ،كسار  ،فمما ذىب عف كسرل
سكرة غضبو  ،بعث  ،فطمب حامؿ الكتاب فمـ يجده  ،فمما كصؿ الرسكؿ  ،إلى النبى
صمى اهلل عميو كالو  ،فاخبره الخبر  ،قاؿ  :مزؽ كسرل ممكو  ،كقيؿ دعا عمييـ  ،اف يمزقكا
كؿ ممزؽ  ،كقاؿ الميـ مزؽ ممكو ) 3 ( .
* ( ىامش ) * (  ) 1عبداهلل بف حذافة السيمى القرشى  ،اسمـ قديما كىاجر إلى ارض الحبشة اليجرة
الثانية  ،كيقاؿ انو شيد بد ار  ،كلـ يصح  ،ككاف فيو دعابة  ،كارسمو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
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كآلو بكتابو  ،إلى كسرل .
كامره رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو عمى سرية  ،فاكقد نا ار  ،كامرىـ اف يدخمكىا
فيمكا اف يفعمكا  ،ثـ كفكا فبمغ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو فقاؿ  :انما الطاعة في
المعركؼ  :كعند ذلؾ في االستيعاب مف دعابتو .
كاسره الركـ في سنة تسع عشرة كلو فيو قصة مشيكرة  ،راجع اسد الغابة ج  ، 3ك
االصابة ج  ، 2كاالستيعاب ىامش االصابة ج . 2
(  ) 2كفى االمكاؿ ص  : 22امره اف يدفعو إلى عظيـ البحريف  ،فدفعو عظيـ البحريف
إلى كسرل  ،ككذا في السنف الكبرل لمبييقى ج  9ص  ، 177كالمسند الحمد ج 1
ص . 244
(  ) 3راجع الكامؿ ج  2ص  ، 81كاليعقكبى ج  2ص  ، 61كالطبقات الكبرل ج
 1ص  ، 259كالسيرة الحمبية ج  3ص  ، 277كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج 3
ص * 65
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كفى المناقب ج  ، 1ص  ، 55الحجرل  :فمما كصؿ الكتاب اليو  ،مزقو  ،ك
استخؼ بو  ،كقاؿ  :مف ىذا الذل  ،يدعكنى إلى دينو  ،كيبدء باسمو قبؿ اسمى  ،ك
بعث اليو بتراب  ،فقاؿ صمى اهلل عميو كالو  ،مزؽ اهلل ممكو  ،كما مزؽ كتابى  ،كبعث إلى بتراب
اما انكـ تممككف ارضو .
كقاؿ الخطيب في تاريخ بغداد  :اف عبداهلل بف حذافة  ،اسمعو كالما غميظا ،
بعد اف مزؽ الكتاب  ،ثـ قاؿ  :ادرج كسرل لو شققا مف حرير  .فاىداىا لرسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو .
قاؿ اليعقكبى  :ككتب اليو كسرل كتابا  ،جعمو بيف سرقتى حرير  ،كجعؿ فييما
مسكا  ،فمما دفعو الرسكؿ  ،إلى النبى صمى اهلل عميو كالو  ،فتحو  ،فاخذ قبضة  ،مف المسؾ فشمو ،
كناكلو
اصحابو  ،كقاؿ  :ال حاجة لنا في ىذا الحرير  ،ليس مف لباسنا  ،كقاؿ  :لتدخمف في امرل ،
اك آلتينؾ بنفسى كمف معى  ،كامر اهلل اسرع مف ذلؾ  ،فاما كتابؾ فانا اعمـ بو منؾ  ،فيو
كذا ككذا  ،كلـ يفتحو  ،كلـ يقرئو  ،كرجع الرسكؿ إلى كسرل فاخبره انتيى كتفرد
اليعقكبى بيذا النقؿ .
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الف كتاب كسرل اليو  ،كارسالو رسكال اليو مما لـ ينقؿ في شئ مف الكتب التى
عندل كظاىر ىذا النقؿ  ،اف كسرل لـ يمزؽ الكتاب كفى مسند احمد ج  1ص  96ك 145
اف كسرل اىدل اليو  ،فقبميا فعميا ىى ىذا المسؾ  ،كالحرير .
ككتب كسرل إلى عاممو باليمف  ،باذاف  ،بمغنى اف رجال مف قريش  ،خرج بمكة
يدعى انو نبى  ،فسر اليو  ،كاستتبو  ،فاف تاب  ،كاال فابعث إلى براسو (  ) 1كفى كالـ جماعة ( ) 2
اف ابعث  ،إلى ىذا الرجؿ  ،الذل بالحجاز  ،مف عندؾ رجميف  ،فميأتيانى بو فبعث باذاف
إلى قيرمانو  ،كىك ( فيركز اك بابكيو ) مع رجؿ آخر  ،اسمو ( خرخسرة ) فخرجا  ،كقدما
الطائؼ فكجدا رجال مف قريش في ارض الطائؼ  ،فسئاله عنو  ،فقاؿ  :ىك بالمدينة
فمما قدما عميو المدينة  ،قاال لو  :شاىنشاه  ( ،ممؾ الممكؾ ) كسرل بعث إلى الممؾ باذاف ،
* ( ىامش ) * (  ) 1سيرة دحالف ج  3ص  ، 65كالحمبية ج  3ص . 278
(  ) 2الحمبية  ،كسيرة دحالف  ،كالكامؿ كغيرىا  .كفى االصابة  ،في ترجمة
باذاف  ،اف كسرل كتب إلى باذاف  :ارسؿ اليو مف يامره بالرجكع إلى ديف قكمو  ،ك
اف ابى فقاتمو * .
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يامره اف يبعث اليؾ مف ياتيو بؾ  ،كقد بعثنى اليؾ  ،لتنطمؽ معى  ،فاف فعمت  ،كتبت
فيؾ إلى ممؾ الممكؾ  ،بكتاب ي نفعؾ  ،كيكؼ عنؾ بو  ،كاف ابيت فيك مف قد عممت ،
فيك كميمكؾ  ،كميمؾ قكمؾ  ،كمخرب بالدؾ .
ككانا دخال عمى رسكؿ اهلل عمى زل الفرس  ،كقد حمقا لحاىما  ،كاعفيا شكاربيما
فكره النظر الييما  ،كقاؿ  :كيمكما مف امركما بيذا  ،قاال امر ربنا  ،يعنياف كسرل
فقاؿ رسكؿ اهلل  :لكف ربى امرنى باعفاء لحيتى كقص شاربى  ،فاعمماه بما قدما لو
كدفعا كتاب باذاف  ،إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فتبسـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ،كدعاىما
إلى االسالـ  ،كفرائصيما ترعد  .ثـ قاؿ ليما ارجعا  ،حتى تاتيانى غدا  ،فاخبركما
بما اريد .
كاتى رسكؿ اهلل الخبر مف السماء  ،اف اهلل قد سمط عمى كسرل ابنو فقتمو ،
في شير كذا ككذا لكذا ككذا مف الميؿ  ،فمما اتاه الرسكالف  ،قاؿ  :اف ربى قد
قتؿ ربكما  ،ليمة كذا ككذا مف شير كذا ككذا  ،بعد ما مضى مف الميؿ سبع ساعات
سمط عميو شيركيو فقتمو ( كىى الميمة الثمثاء  ،لعشر لياؿ مضيف مف جمادل االكلى
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سنة سبع كذا في الطبقات الكبرل ) .
فقاال  :ىؿ تدرل ما تقكؿ ! انا فدنقمنا منؾ ماىك ايسر مف ىذا  ،فنكتب بيا
عنؾ  ،فنخبر الممؾ ؟ ( ال باذاف ) قاؿ نعـ اخبراه ذلؾ عنى  ،كقكال لو اف دينى كسمطانى
سيبمغ إلى منتيى الخؼ  ،كالحافر  ،كقكال ل و انؾ اف اسممت  ،اعطيتؾ ما تحت يديؾ ،
كممكتؾ عمى قكمؾ  .كاعطى رسكؿ اهلل خر خسرة منطقة فييا ذىب كفضة  ،ككاف
اىداىا لو بعض الممكؾ  ،ككانت حمير تسمى خرخسرة صاحب المعجزة كالمعجزة
المنطقة بمغة حمير .
فخرجا كقدما عمى باذاف  .كاخبراه الخبر  ،فقاؿ كاهلل ما ىدا كالـ ممؾ .
كانى الراه نبيا  ،كلننظرف فاف كاف ما قاؿ حقا  ،فانو لنبى مرسؿ  ،كاف لـ يكف فنرل
فيو راينا  ،فمـ يمبث باذاف اف قدـ عميو كتاب شيركيو  ،يخبر بقتؿ كسرل " اما بعد
فقد قتمت كسرل  ،كلـ اقتمو  ،اال غضبا لفارس  ،فانو قتؿ اشرافيـ  ،فتفرؽ الناس ،
فاذا جائؾ كت ابى ىذا  ،فخذلى الطاعة ممف قبمؾ  ،كانظر الرجؿ الذل  ،كاف كسرل
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يكتب اليؾ فيو  ،فال تزعجو حتى ياتيؾ امرل فيو "  .فمما اتاه كتاب شيركيو  ،اسمـ ،
كاسمـ معو ابناء فارس  ،الذيف كانكا باليمف  ،فبعث باذاف باسالمو كاسالميـ  ،إلى الرسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو ( . ) 1
كلما سمعت قريش  ،بامر كسرل  ،كاستخفافو بكتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ككتابو
إلى باذاف ليبعثو إلى كسرل اك يقتمو فرحكا كاستبشركا  ،كقالكا  :ابشركا  ،فقد نصب لو
كسرل ممؾ الممكؾ كفيتـ الرجؿ (  ) 2يركف اف اعدل عدكىـ كاتباعو  ،سيؤخذ كيقتؿ اما
عاجال اك بحرب يقع بينو كبيف كسرل  ،ككسرل عندىـ عظيـ  ،كعزب عنيـ ( اف اهلل متـ نكره
كلك كره الكافركف ) كاف اهلل سيقتؿ كسرل  ،كيبدد جمعو  ،كيمزؽ ممكو  ،كامتو ك
سيممكو المسممكف فمما سمعكا برجكع الرسكليف  ،كقتؿ كسرل  ،كاسالـ باذاف  ،ك
ابناء فارس معو  ،صار رجائيـ خ يبة  ،كقنكطا  ،كسركرىـ ىمكما كغمكما لما يركف مف قكة
عدكىـ كعمك كممتو  .ككذلؾ اهلل يفعؿ ما يشاء .
تذنيب كتتميـ
اختمؼ المكرخكف في لفظ كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى كسرل فنقمو جـ غفير مف
المحققيف كما مر آنفا كنقمو شيخنا المتتبع المتبحر ابف شير آشكب في المناقب
ىكذا .
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 " - 2مف محمد رسكؿ اهلل إلى كسرل بف ىرمز فاسمـ تسمـ كاال فأذف بحرب مف اهلل ك
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع البحار ج  6ص  517كالطبقات الكبرل ج  1ص  261كالسيرة الحمبية
ج  3ص  278كسيرة دحالف ج  3ص  65كالكامؿ ج  2ص  81كاالصابة ج  1في ترجمة
بابكيو كاليعقكبى ج  2ص  61كغيرىا مف كتب التاريخ كالحديث كالمعاجـ .
(  ) 2الكامؿ ج  2ص 81
لما جاء الخبر بقتؿ كسرل كاسمـ باذاف كمف معو مف ابناء فارس باليمف استعممو
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو عمى صنعاء حيث كاف يممكو قبؿ االسالـ إلى اف مات
باذاف
كالمراد باالبناء  :ىـ ابناء الفرس الذيف صاركا إلى اليمف مف قبؿ كسرل انكشيركاف
لما استنجده سيؼ بف ذل يزف كخرج خارجة عمى ابيو كغمب عمى ممكو فارسؿ انكشيركاف مع سيؼ
بف ذل بزف اربعة آالؼ إلى اليمف فاسترجعكا ممؾ سيؼ كاستقركا في اليمف كسميت اكالدىـ
باالبناء كليـ في نصرة االسالـ عند ظيكر االسكد العنسى الكذاب كقتمو يد بيضاء * .
ػ  96ػ
رسكلو كالسالـ عمى مف اتبع اليدل " .
 - 3كركاه الخطيب في تاريخ بغداد ج  1ص  132كالمتقى اليندل في كنز العماؿ
ج  2ص  287ىكذا " مف محمد رسكؿ اهلل إلى كسرل عظيـ فارس اف اسمـ تسمـ  ،مف
شيد شيادتنا كاستقبؿ قبمتنا كاكؿ ذبيحتنا فمو ذمة اهلل كذمة رسكلو " .
 - 4كاخرج ابكعبيد في االمكاؿ ص  23كالمتقى في كنز العماؿ ج  5ص 326
بنحك آخر فقاال كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى كسرل كقيصر كالنجاشى كتابا كاحدا :
" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى كسرل كقيصر كالنجاشى اما بعد
تعالكا إلى كممة سكاء بيننا كبينكـ اف ال نعبد اال اهلل كال نشرؾ بو شيئا كال يتخذ
بعضنا بعضا اربابا مف دكف اهلل فاف تكلكا فقكلكا اشيدكا بانا مسممكف .
 - 5ما اخرجو البركفسكر ادكارد بركف االنجميزل في كتابو " تاريخ ادبى
ايراف " ص  269المترجـ بالفارسية " مف م حمد رسكؿ اهلل إلى كسرل بف ىرمزد اما بعد
فانى احمد اليؾ اهلل الذل ال الو اال ىك كىك الذل آكانى ككنت يتيما كاغنانى ككنت
عائال كىدانى ككنت ضاال كلف يدع ما ارسمت بو اال مف قد سمب معقكلو كالبالء
غالب عميو اما بعد يا كسرل فاسمـ تسمـ اك ائذف بحرب مف اهلل كرسكلو كلف تعجزىما
كالسالـ " .
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 - 6ما اخرجو الزميؿ المتتبع الفاضؿ الصابرل اليمدانى في كتابو " محمد ك
زمامداراف " عف ترجمة تاريخ الطبرل لمحمد بف محمد البمعمى ط ىند ص  " 361بسـ اهلل
الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى ركيز بف ىرمز اما بعد فانى احمد اهلل ال الو اال ىك
الحى القيكـ الذل ارسمنى بالحؽ بشي ار كنذي ار إلى قكـ غمبيـ السفو كسمب عقكليـ
كمف ييدل اهلل فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادل لو اف اهلل بصير بالعباد ليس كمثمو شئ كىك
السميع البصير اما بعد فاسمـ تسمـ اكائذف بحرب مف اهلل كرسكلو كلـ تعجزىما محمد
رسكؿ اهلل " .
اقكؿ  :كيؤيد نقؿ االمكاؿ ما اخرجو السيكطى في الدر المنثكر ج  2ص  4عف
ابف عباس اف كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى الكفار " تعالكا إلى كممة سكاء بيننا كبينكـ
الخ " .
* فتك غرافية مف اصؿ كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى المقكقس كجدت في كنيسة قرب اخميـ
في صعيد مصر  .تكجد في تاريخ جرجى زيداف المسيحى كمجمة اليالؿ  21914كمجمكعة
الكثائؽ السياسية  .تفضؿ بيا العالمة الكاعظ الجرندابى نزيؿ تبريز * .
ػ  97ػ
اقكؿ  :كالذل اظف ىك ككف الكتاب عمى النحك الذل اثبتناه كشرحناه ،
لمامر مف نقؿ االعاظـ مف المكرخيف كالمحدثيف لو عمى ىذا المفظ كتفرد شيخنا في
المناقب بالركاية االكلى  ،مع ككف مضمكف الكتاب خالؼ ما نقمو االكثر  ،كانو يناقض ما
يقتضيو الكضع االسالمى يكمئذ  ،النو كتب الكتاب في السنة السادسة  ،اك السابعة كالمسممكف
حينذاؾ في بده نشكىـ بقمة في الماؿ كالعدد كالعدة  ،فال يناسبيا عرض الجزيو اك
االيذاف بالحرب عمى امبراطكرية فارس  ،كاضؼ إلى ذلؾ اف كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى
امبراطكرية الركـ  ،كممكى الحبشة كمصر كغيرىـ  ،في ىذا اليكـ خمك مف ذلؾ اال اف يككف
ىذا الكتاب كتابا ثانيا كتبو اليو بعد نزكؿ آية الجزية  ،كما في االمكاؿ ص  ( 21كسيأتى
نقؿ كالمو في سرد قصة كتابو إلى قيصر ) كلكنو ال يصح ايضا  ،الف كسرل بف ىرمز
المصرح بو في الكتاب  ،مات قبؿ ذلؾ  ،الف آية الجزية نزلت سنة تسع مف اليجرة  ،ك
كسرل مات قبؿ ذلؾ بكثير كاما ما نقمو في االمكاؿ مع انو متفرد بو مخالؼ لما سيأتى مف
كتبو صمى اهلل عميو كالو إلى النجاشى كاف كسرل ليس مف اىؿ الكتاب اال عمى بعض االقكاؿ
كما سيأتى .
كاما ما اخرجو كنز العماؿ  ،فيك ايضا ال يخمك عف االشكاؿ  :اال اف يككف مكتكبا
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إلى ممؾ فارس في سنة عشر اك قريب منو حيف عال كممة االسالـ كزاد المسمكف عدة كعدة ،
كما ال يخفى عمى المتدبر .
 - 7كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المقكقس
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد بف عبداهلل  ،إلى المقكقس عظيـ القبط
سالـ عمى مف اتبع اليدل  ،اما بعد فانى ادعكؾ بدعاية االسالـ  ،اسمـ تسمـ ،
( كاسمـ ) يؤتؾ اهلل اجرؾ مرتيف  ،فاف تكليت فانما عميؾ اثـ القبط " كيا اىؿ
الكتاب تعالكا إلى كممة سكاء بيننا كبينكـ  ،اف ال نعبد اال اهلل كال نشرؾ بو شيئا
كال يتخذ بعضنا بعضا اربابا مف دكف اهلل  ،فاف تكلكا فقكلكا اشيدكا بانا
مسممكف " .
المصدر
السيرة الحمبية ج  3ص  ، 281كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص ، 71
ػ  98ػ
كاعياف الشيعو ج  2ص  ، 146كالدر المنثكر ج  2ص  41كفى تفسير آية المباىمة  ،ك
في جميرة الرسائؿ ج  1ص  38عف صبح االعشى ج  6ص  ، 378كخطط المقريزل
ج  1ص  ، 29كحسف المحاضرة ج  1ص  ، 42كالمكاىب المدنية لمقسطالنى ج  3ص
، 397
كنقؿ نبذا منو في االصابة ج  ، 3كاكعز اليو في الطبقات الكبرل ج  1ص . 261
الشرح
في سيرة زينى دحالف  :مف محمد رسكؿ اهلل  ،بدؿ محمد بف عبداهلل .
كالمقكقس  :بضـ اكلو كثانيو  ،ككسر رابعو ظاى ار  ،ىك جريح بف مينى
كما في ( ؽ ) كمعنى المقكقس  :مطكؿ البناء  ،كما في سيرة زينى دحالف  ،كفي ( ؽ )
انو طائر مطكؽ طكقا سكا ده في بياض  ،كعمى ال حاؿ ىك لقب لكؿ مف ممؾ مصر ،
كاالسكندرية  ،كفرعكف ككسرل  ،كجريح ( بالجيـ المعجمة كآخره الحاء
الميممة مصغ ار كذا في ( ؽ ) كفى االصابة  ،كاسد الغابة  :جريج بالجيميف اكليما
مضمكمة ) كاف نصرانيا  ،كممكا تابعا لممؾ الركـ  ،كمنصكبا مف قبمو  .كفى معجـ
البمداف انو كاف تضمف مصر مف قيصر  ،بتسعة عشر الؼ الؼ دينار .
كفى معجـ البمداف  :قبط بالكسر ثـ السككف  ،بالد القبط بالديار المصرية ،
سميت بالجيؿ الذل كاف يسكنيا  ،كفى ( ؽ ) القبط بالكسر اىؿ مصر  ،كقاؿ
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الحمبى  ،كزينى دحالف  :انيـ اىؿ مصر كاالسكندريو  ،كليسكا مف بنى اسرائيؿ كقد
يأتى شرح بعض الفاظو فيما سيأتى مف كتابو صمى اهلل عميو كسمـ إلى قيصر .
بحث تاريخى
ككتب في ذلؾ اليكـ ( الذل كتب فيو إلى الممكؾ ) إلى المقكقس  ،عظيـ القبط
ككاف نصرانيا  ،مع حاطب بف ابى بمتعة  ،فجاء بو حاطب  ،حتى دخؿ مصر فمـ
يجده ىن اؾ  ،فذىب إلى االسكندرية  ،فاخبر انو في مجمس مشرؼ عمى البحر فركب
حاطب سفينة كحاذل مجمسو  ،كاشار بالكتاب اليو  ،فمما راه المقكقس امر باحضاره
بيف يديو  ،فمما جيئ بو نظر إلى الكتاب  ،كفضو كقرأه .
كقاؿ لحاطب ما منعو اف كاف نبيا  ،اف يدعكا عمى مف خالفو كاخرجو مف بمده
ػ  99ػ
إلى غيرىا  ،اف يسمط عمييـ (  ) 1فقاؿ لو حاطب  :الست تشيد اف عيسى بف مريـ ،
رسكؿ اهلل فمالو حيث اخذه قكمو  ،فارادكا اف يقتمكه  ،اف ال يككف دعا عمييـ ،
اف ييمكـ اهلل تعالى  ،حتى رفعو اهلل اليو  ،قاؿ احسنت انت حكيـ مف عند
حكيـ ( . ) 2
كالـ الرسكؿ عند المقكقس  :ثـ قاؿ لو حاطب  :انو كاف قبمؾ مف يزعـ انو
الرب االعمى  ( .يعنى فرعكف ) فاخذه اهلل نكاؿ االخرة كاالكلى  ،فانتقـ بو  ،ثـ انتقـ
منو  ،فاعتبر بغيرؾ  ،كال يعتبر غيرؾ بؾ  ،اف ىذا النبى دعا الناس  ،فكاف اشدىـ
عميو قريش  ،كاعداىـ لو ييكد  ،كاقربيـ منو النصارل  ،كلعمرل  ،ما بشارة مكسى
بعيسى عمييما الصمكة كالسمـ  ،اال كبشارة عيسى  ،بمحمد صمى اهلل عميو كالو  ،كما دعاؤنا اياؾ
إلى القرآف  ،اال كدعائؾ اىؿ التكرية إلى االنجيؿ  ،ككؿ نبى ادرؾ قكما  ،فيـ
امتو  ،فالحؽ عمييـ اف يطيعكه  ،فانت ممف ادرؾ ىذا النبى  ،كلسنا ننياؾ عف ديف
المسيح  ،بؿ نأمرؾ بو ( . ) 3
فقاؿ المقكقس  :انى نظرت في امر ىذا النبى  ،فكجدتو ال يامر بمزىكد فيو  ،كال ينيى عف مرغكب فيو
(  ) 4كلـ اجده بالساحر الضاؿ  ،كال الكاىف الكذاب  ،ك
كجدت معو آلة النبكة  ،باخراج الخبأ (  ) 5كاالخبار بالنجكل كسأنظر (  ) 6ثـ
اخذ الكتاب كجعمو في حؽ مف عاج  ،كختـ عميو  ،كدفعو إلى جاريتو ( . ) 7
* ( ىامش ) * (  ) 1كفى االصابة  :قاؿ ما منعو اف كاف نبيا  ،اف يدعك عمى فيسمط عمى ،
(  ) 2اسد الغابة ج  1كالسيرة الحمبية ج  3ص  ، 281كسيرة زينى دحالف
97

ج  3ص  71كاالصابة ج  3كاالستيعاب ج 1
(  ) 3الحمبية  ،كزينى دحالف
(  ) 4ىذا ىك الصحيح  ،كفى الحمبية كسيرة زينى دحالف " مرغكب عنو "
(  ) 5الخباء  :بفتح الخاء المعجمة كىمزة في آخره  ،ال الشيئ المستكر ،
(  ) 6راجع االصابة  ،كالحمبية ج  2ص  ، 281كسيرة زينى دحالف ج  ، 3ص  ، 69ك
الطبقات الكبرل ج  1ص . 261
(  ) 7الطبقات الكبرل ج  ، 1ص  ، 261كاالصابة  ،كالحمبية  ،كدحالف *
ػ111ػ
الرسكؿ مع الممؾ في السر
كارسؿ المقكقس يكما إلى حاطب فقاؿ  :اسئمؾ عف ثالث فقاؿ ال تسئمنى عف شئ
االصدقتؾ  :قاؿ إلى ما يدعك محمد ؟ قمت  :إلى اف نعبد اهلل كحده  ،كيأمر بالصالة  ،خمس
صمكات في اليكـ كالميمة  ،كيأمر بصياـ رمضاف  ،كحج البيت  ،كالكفاء بالعيد  ،كينيى
عف اكؿ الميتة  ،كالدـ ( إلى اف قاؿ ) قاؿ المقكقس صفو لى  ،قاؿ فكصفت فاكجزت
قاؿ المقكقس قد بقيت اشياء لـ تذكرىا  :في عينيو حمرة قمما تفارقو  ،كبيف كتفيو
خاتـ النبكة  ،يركب الحمار  ،كيمبس الشممة  ،كيجتزئ بالتمرات كالكسر  ،كال
يبالى مف القى مف عـ اك ابف عـ  ،ثـ قاؿ المقكقس ىذه صفتو  ،ككنت اعمـ اف نبيا
قد بقى  ،ككنت اظف اف مخرجو بالشاـ  ،كىناؾ كانت تخرج االنبياء مف قبمو  ،فاراه
قد خرج في ارض العرب  ،في ارض جيد كبؤس  ،كالقبط ال تطاكعنى في اتباعو  ،ك
سيظير عمى البالد  ،كينزؿ اصحابو مف بعد بساحتنا ىذه  ،حتى يظيركا عمى ما
ىيينا  ،كانا ال اذكر لمقبط مف ىذا حرفا كاحدا  ،كال احب اف يعمـ بمحادثتى
اياؾ ( . ) 1
كتاب المقكقس إلى رسكؿ اهلل
ثـ دعى كاتبو الذل يكتب لو بالعربية  ،فكتب إلى النبى صمى اهلل عميو كالو :
" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،لمحمد بف عبداهلل  ،مف المقكقس عظيـ القبط ،
سالـ عميؾ  .اما بعد فقد قرأت كتابؾ كفيمت ماذكرت فيو كما تدعك اليو  ،كقد عممت
اف نبيا قد بقى  ،كقد كنت اظف انو يخرج بالشاـ  ،كقد اكرمت رسكلؾ  ،كبعثت
اليؾ بج اريتيف  ،ليما مكاف في القبط عظيـ  ،كبثياب  ،كاىديت اليؾ بغمة لتركبيا ،
كالسالـ عميؾ " ( . ) 2
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ىدايا الممؾ إلى النبى صمى اهلل عميو كالو كسمـ
اىدل المقكقس  ،اليو صمى اهلل عميو كالو اشياء كثيرة ،
* ( ىامش ) * (  ) 1االصابة ج  ، 4ص  ، 513كسيرة زينى دحالف ج  ، 3ص ، 73
(  ) 2الحمبية ج  3ص  ، 281كسيرة زينى دحالف ج  3ص  ، 71كاكعز اليو في االصابة
ج  ، 3كالطبقات الكبرل ج  1ص * . 261
ػ111ػ
 - 1جارية اسميا مارية  ،اـ ابراىيـ بف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو .
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  111سطر  1الى ص  111سطر 27 - 1جارية اسميا مارية  ،اـ ابراىيـ بف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو .
 - 2جارية اسميا سيريف  ،اخت مارية .
 - 3جارية اخرل اسميا قيسر  ،كما في الحمبية  ،اك قيس  ،كما في سيرة دحالف .
( كفى كنز العماؿ ج  5ص  ، 321انو اىدل اليو صمى اهلل عميو كالو ثالث جكار الخ ) .
 - 4جارية اخرل سكداء .
 - 5كاىدل اليو ايضا  ،غالما خصيا اسكد  ،يقاؿ لو مأبكر .
 - 6كبغمة شيباء  ،كىى الدلدؿ .
 - 7كاىدل اليو  ،حما ار اشيب يقاؿ لو يعفكر .
 - 8كفرسا كىك المزاز .
 - 9كاىدل اليو  ،عسال مف عسؿ بنيا  :بكسر الباء المكحدة  ،قرية مف قرل
مصر .
 - 11كاىدل اليو ايضا مكحمة  ،كمربعة يكضع فييا المكحمة  ،كقاركرة دىف
كالمقص ( كىك المقراض ) كالمسكاؾ كالمشط كمرآتا  .كقيؿ اىدل ايضا عمائـ ك
قباطى  ،كطيبا كعكدا كمسكا مع الؼ مثقاؿ مف ذىب مع قدح مف قكارير .
 - 11كقاؿ بعض  ،انو ارسؿ مع اليدايا طبيبا  ،يداكل مرض المسمميف فقاؿ
لو النبى صمى اهلل عميو كآلو ارجع إلى اىمؾ  ،فانا قكـ النأكؿ حتى نجكع  ،كاذا اكمنا
النشبع ( . ) 1
اكراـ الممؾ الرسكؿ
اكرـ المقكقس حاطبا  ،كاحسف قراه  ،قاؿ حاطب كاف المقكقس لى مكرما
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في الضيافة  ،كقمة المبث ببابو  ،كما اقمت عنده االخمسة اياـ ( . ) 2
* ( ىامش ) * (  ) 1الحاكـ في المستدرؾ ج  4ص  ، 38كاالمكاؿ ص  ، 258كالحمبية كزينى
دحالف ،
كاالصابة  ،كاسد الغابة  ،كاالستيعاب  ،كاعالـ الكرل  ،كالبحار  ،كالطبرل  .كمركج
الذىب  ،كالكامؿ  ،كغيرىا  .كاف اختمفكا في ذكراليدايا قمة  ،ككثرة كاتفقكا عمى
ذكر مارية اـ ابراىيـ بف النبى صمى اهلل عميو كآلو  ،فمامر عف اعالـ الكرل كعمى بف ابراىيـ
مف اف النجاشى اىداىا سيك  ،كما سياتى .
(  ) 2الطبقات الكبرل ج  1ص * . 261
ػ112ػ
احضره الممؾ يكما فقاؿ  :القبط ال يطاكعكنى في اتباعو  ،كال احب اف تعمـ بمحاكرتى
اياؾ كانا اضف بممكى اف افارقو  ،كسيظير عمى البالد كينزؿ بساحتنا ىذه اصحابو
مف بعده  ،فارجع إلى صاحبؾ كارحؿ مف عندل كال تسمع منؾ القبط حرفا كاحد ( ) 1
كاعطاه مأة دينار كخمسة اثكاب .
فرجع حاطب كبعث معو الممؾ جيشا إلى اف دخؿ جزيرة العرب ككجد قافمة
مف الشاـ تريد المدينة  ،فرد الجيش  ،كارتفؽ بالقافمة ( . ) 2
فمما قدـ حاطب المدينة  ،كعرض اليدايا عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو قبميا  ،كنقؿ
لو كالـ المقكقس كناكلو الكتاب  ،قاؿ صمى اهلل عميو كآلو  :ضف الخبيث بممكو  ،ك
ال بقاء لممكو ( . ) 3
لـ يسمـ المقكقس بؿ بقى عمى دينو كمف ىنا كقع جمع في االشكاؿ في قبكؿ
الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو كسمـ ىداياه  ،كاجاب عنو  ،ابكعبيد في االمكاؿ ص  ، 258كقاؿ  :النو
كاف
قد اقر بنبكتو  ،كلـ يظير التكذيب لمنبى صمى اهلل عميو كالو كلـ يؤيسو مف االسالـ فميذا نرل
النبى صمى اهلل عميو كالو  ،قبؿ ىديتو .
اقكؿ  :ال كجو ليذا االشكاؿ  ،كى يتجشـ لو بالجكاب  ،الف ما كرد عف الرسكؿ
صمى اهلل عميو كالو  ،مف قكلو  :ال اقبؿ زبد المشركيف  ،كرده ىداياىـ  ،فانما ىك في المشركيف
المحاربيف المعيكديف  ،ال النصارل  ،كانكانكا مشركيف في نفس االمر  ،كلذلؾ قبؿ
* ( ىامش ) * (  ) 1الحمبية  ،كسيرة زينى دحالف .
(  ) 2االستيعاب ج  1كسيرتى دحالف كالحمبى كاسد الغابة ج 1
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(  ) 3الطبقات الكبرل  ،كالحمبية  ،كسيرة زينى دحالف .
حاطب بف ابى بمتعة يكنى ابكعبداهلل كقيؿ ابكمحمد عف بنى خالفة بطف مف لخـ كقيؿ انو
مف مذحج كىك حميؼ لبنى اسد كيقاؿ حميؼ لزبير بف العكاـ ( قاؿ ابف االثير حميؼ لبنى
اسد ثـ لمزبير بف العكاـ ) اتفقكا عمى شيكده بد ار كىك الذل كتب إلى اىؿ مكة يعمميـ عزيمة
رسكؿ اهلل فتح مكة كقصتو مشيكرة كبعثو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو إلى المقكقس ثـ ارسمو
عمر اليو ايضا كفى االصابة عف المرزبانى في معجـ الشعراء انو " كاف احد فرساف قريش في
الجاىمية كشعرائيا " .
كمات حاطب سنة ثالثيف في خالفة عثماف راجع االصابة ج  1ك  3كاسد الغابة ج  1ك
االستيعاب ج * 1
ػ113ػ
ىدية قيصر ايضا  ،كاستيدل ابا سفياف في ىدنة الحديبية .
المقكقس يتجسس االخبار
كفد عمى المقكقس  ،جمع مف ثقيؼ  ،كفييـ مغيرة بف شعبة ( ككاف ذلؾ قبؿ
اسالـ مغيرة ) فمما دخمكا عمى المقكقس قاؿ ليـ  :كيؼ خمصتـ إلى  ،كبينى كبينكـ
محمد كاصحابو ؟ قالكا لصقنا بالبحر  ،قاؿ  :فكيؼ صنعتـ فيما دعاكـ اليو ؟ قالكا
ماتبعو منا رجؿ كاحد  ،قاؿ  :فكيؼ صنع قكمو ؟ قالكا تبعو احداثيـ  ،كقد القاه مف
خالفو في مكاطف كثيرة  ،قاؿ فالى ماذا يدعكا ؟ قالكا  :إلى اف نعبد اهلل كحده  ،كنخمع
ماكاف يعبد آباؤنا كيدعك إلى الصالة  ،كالزكاة  ،كيامر بصمة الرحـ  ،ككفاء العيد ،
كتحريـ الزنا كالرباء كالخمر  ،فقاؿ المقكقس  :ىذا نبى مرسؿ إلى الناس كافة ،
كلك اصاب القبط كالركـ التبعكه كقد امرىـ بذلؾ عيسى  ،كىذا الذل تصفكف منو ،
بعث بو االنبياء مف قبمو  ،كستككف لو العاقبة  ،حتى ال ينازعو احد  ،كيظير دينو إلى
منتيى الخؼ كالحافر  ،فقاؿ كفد ثقيؼ  ،لك دخؿ الناس كميـ ما دخمنا معو  ،فانغض
المقكقس راسو  ،كقاؿ انتـ في المعب ( . ) 1
 - 3كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى المقكقس عمى نقؿ الكاقدل
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف عند رسكؿ اهلل إلى صاحب مصر اما بعد فاف اهلل
ارسمنى رسكال  ،كانزؿ عمى كتابا قرآنا مبينا  ،كامرنى باالعذار كاالنذار  ،ك
مقاتمة الكفار  ،حتى يدينكا بدينى  ،كيدخؿ الناس فيو  ،كقد دعكتؾ إلى االقرر
بكحدانيتو تعالى فاف فعمت سعدت  ،كاف ابيت شقيت كالسالـ .
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المصدر
فتكح الشاـ لمكاقدل ج  2ص  ، 23باسناده عف ابف اسحؽ راكل المغازل  ،كفى
جميرة الرسائؿ ج  1ص  ، 38قاؿ  :كجاء في صبح االعشى  :كذكر الكاقدل اف كتابو
اليو  ،كاف بخط ابى بكر الصديؽ رضى اهلل عنو  ،كاف فيو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ الخ ثـ نقؿ
الكتاب كما نقمناه عف فتكج الشاـ .
كلفظ الكتاب عمى ىذا النقؿ  ،يخالؼ ما نقمو االعالـ  ،مف كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى
* ( ىامش ) * (  ) 1الحمبية  ،كسيرة زينى دحالف كاالصابة ج * 3
ػ114ػ
المقكقس كما مر كىذا يكفى في ضعؼ الركاية  ،سيما اف فيو ايذانا بالحرب  ،كىك
ال يكافؽ االعتبار االعمى مامر عف االمكاؿ ص  ، 21مف كتابو صمى اهلل عميو كالو ثانيا بعد نزكؿ آية
الجزية إلى الممكؾ  ،فع مى ىذا يككف ىذا الكتاب كتابا ثانيا إلى المقكقس .
مع اف كتاب الكاقدل ال يخمك عف ضعؼ النو يشبو اساطير القصاصيف كالطرقية
كامارات االفتعاؿ في قصصو الئحة منقكالت الكتاب كصرح في مكضعيف مف
الكتاب ( ج  1ص  ، 116ك  ) 154بككف الغرض مف تأليؼ الكتاب ارغاـ الركافض
فاخذ في نحت الفضائؿ  ،كتمفيؽ الكرامات لخالد كابى عبيدة كضرار بف االزكر
كاضرابيـ  ،فراجع كتدبر .
كاضؼ إلى ذلؾ اف الفاظ الكتاب كتراكيب جمالتيا ال يضارع كتب رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو .
الشرح
قكلو كتابا قرآنا مبينا كذا في فتكح الشاـ كفى الجميرة كانزؿ عمى قرآنا
بحذؼ كتابا كمبينا قكلو  :كيدخؿ الناس فيو كذا في الفتكح  ،كفى الجميرة في ممتى
بدؿ  ،كفيو .
 - 4كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى اليالؿ صاحب البحريف
سمـ انت  ،فانى احمد اليؾ اهلل  ،الذل ال الو اال ىك  ،ال شريؾ لو كادعكؾ
إلى اهلل كحده  ،تؤمف باهلل كتطيع  ،كتدخؿ في الجماعة  ،فانو خير لؾ  ،كالسالـ
عمى مف اتبع اليدل .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص 275
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الشرح
لـ اجد ليالؿ ىذا ذك ار  ،فيما تصفحت مف كتب المعاجـ  ،كالتاريخ اال ما ذكره
ابف سعد في الطبقات الكبرل  ،مف كتابو صمى اهلل عميو كآلو اليو  ،كيظير مف
الكتاب  ،انو لـ يكف عدكا مباعدا  ،كال كليا مقاربا فكانو كاف يرجى ايمانو كخيره ،
النو صمى اهلل عميو كآلو افتتح الكتاب اليو بقكلو " سمـ انت " كىذه كممة كاف صمى اهلل عميو كآلو يكتبيا
ػ115ػ
إلى المسمـ  ،الف السمـ بكسر السيف كفتحو  ،لغتاف في الصمح يقاؿ رجؿ سمـ  ،ال مستسمـ
منقاد  ،كفى الحمبية كسيرة زينى دحالف سمـ انت  :ال انت سالـ الف السمـ يأتى بمعنى
السالمة  ،كختمو بقكلو " السالـ عمى مف اتبع اليدل " ككاف صمى اهلل عميو كالو يكتبو إلى غير
المسمـ فمعؿ ىالال كاف مستسمما غير محارب  .كلـ يكف مسمما  ،اال ترل إلى قكلو صمى اهلل عميو كالو
كتدخؿ في الجماعة فكانو انفرد عف اىؿ البحريف في بقائو عمى الكفر بعد اسالـ اىؿ
البحريف كعمى ال حاؿ لـ يتضح لنا ترجمتو كال قبيمتو كعشيرتو  ،كلعمنا نظفر عميو
فيما بعد انشاء اهلل .
 - 5كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى قيصر ممؾ الركـ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد بف عبداهلل  ،إلى ىرقؿ عظيـ الركـ ،
سالـ عمى مف اتبع اليدل  ،اما بعد فانى ادعكؾ بدعاية االسالـ  ،اسمـ تسمـ ،
يؤتؾ اهلل اجرؾ مرتيف  ،فاف تكليت فانما عميؾ اثـ االريسيف " كيا اىؿ الكتاب
تعالكا إلى كممة سكاء بيننا كبينكـ  ،اال نعبد اال اهلل  ،كنشرؾ بو شيئا  ،ك
ال يتخذ بعضنا بعضا اربابا مف دكف اهلل فاف تكلكا فقكلكا اشيدكا بانا
مسممكف " .
المصدر
السيرة الحمبية ج  2ص  ، 275كالمفظ لو كاحمد في مسنده ج  1ص  ، 263ك
تاريخ ابف عساكر ج  1ص  ، 141ككنز العماؿ ج  2ص  ، 275كالدر المنثكر ج  2ص
 ، 41كمشكؿ االثار لمطحاكل ج  2ص  397ك  398بطرؽ كثيرة  ،كدالئؿ النبكة البى
نعيـ ص  ، 291كاليعقكبى ج  2ص  ، 62كسنف ابى داكد في كتاب الحدكد ب  118ك
االمكاؿ ص  ، 22كاعياف الشيعة ج  ، 2كصحيح مسمـ ج  5ص  ، 165في كتاب الجياد ،
كتيذيب تاريخ ابف عساكر ج  6ص  ، 291كصحيح البخارل كتاب الجياد ب  ، 112ك
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تاريخ الكامؿ ج  2ص  ، 81كالطبرل ج  2ص  ، 291كالسيرة النبكية ىامش الحمبية
ج  3ص  ، 61كاحكاـ القرآف لمجصاص ج  3ص  ، 241كالبحار ج  6ص  ، 566كفي
جميرة الرسائؿ ج  1ص  ، 33عف صبح االعشى ج  6ص  ، 376كاالغانى ج  6ص  ، 93ك
المكاىب المدنية لمقسطالنى ج  3ص . 384
ػ116ػ
كاكعز اليو في السنف الكبرل ج  11ص  131ك  131كج  9ص  177كاحمد في
مسنده ج  1ص  262كمشكؿ االثار ج  2ص . 219
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " محمد بف عبداهلل " كذا في الحمبية  ،كفى صحيح مسمـ كاالمكاؿ :
مف محمد رسكؿ اهلل  ،كركل مف محمد عبداهلل كرسكلو  ،كىرقؿ بكسر اكلو كفتح ثانيو كضبط
بكسرتيف  ،ككذا بضمتيف بينيما ساكف  ،كىذا اسـ لقيصر الذل كتب اليو رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو كاما قيصر فيك لقب كؿ مف ممؾ الركـ كذا في شرح المال عمى  ،لشفا قاضى
عياض ج  1ص  297ك ( ؽ ) كيظير مف ( ؽ ) كالمباب البف اثير ج  3ص  17اف قيصر ىك
بفتح القاؼ كسككف الياء كفتح الصاد  ،كقاؿ الحمبى كدحالف في السيرة  :قيصر
معناه في المغة البقير  ،النو شؽ عنو  ،الف اـ قيصر ماتت في المخاض فشؽ عنو كاخرج
فسمى قيصر كالدعاية الدعكة .
كقاؿ ابف االثير  :كفى كتابو إلى ىرقؿ ادعكؾ بدعاية االسالـ ال بدعكتو
كى ى كممة الشيادة التى يدعى الييا الممؿ الكافرة  ،كفى ركاية  :بداعية االسالـ
كىى مصدر بمعنى الدعكة كالعافية ( انتيى ) كقد كقع ىذه الكممة في كتابو صمى اهلل عميو كالو
اؿ كسرل كالمقكقس ايضا  ،كعكة اهلل ال ما يدعك اليو اهلل تعالى .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " يؤتؾ اهلل الخ " ايتاء االجرتيف باسالمو  ،اما اليمانو كايماف اتباعو
لككنو سببا اليمانيـ  ،كما اف عميو اثميـ اف لـ يؤمف  ،اك اليمانو بالمسيح عميو السالـ  ،كايمانو
بمحمد صمى اهلل عميو كالو كما كرد في الحديث .
" مف اسمـ مف اىؿ الكتاب فمو اجره مرتيف " راجع المسند ج  5ص  ، 259كقريب
منو ما في السنف ج  7ص  128كمشكؿ االثار ج  2ص  215ك  394كبو فسره الحمبى
في السيرة ايضا .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " االريسيف " اختمؼ النسخ فييذه الكممة  ،ففى الحمبية كاحكاـ
القرآف كمشكؿ االثار  :االريسيف بالياء بعد الراء كياء الجمع كفى صحيح مسمـ  ،ك
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االمكاؿ كسيرة زينى دحالف االريسيف بالياء بعد الراء كالياه المشددة بعد السيف بعدىا
ياء الجمع كفى ركاية اخرل في صحيح مسمـ اليريسييف بالياء بدؿ اليمزة كقاؿ في ( ية )
ػ117ػ
في كتاب النبى إلى ىرقؿ  ،فاف ابيت فعميؾ اثـ االريسيف  ،فقد اختمؼ فييذه المفظة
صيغة كمعنى  .فركل االريسيف  ،بكزف كريميف  ،كركل االريسيف  ،بكزف شريبيف
كركل االريسيف  ،بكزف العظيميف  ،كركل بابداؿ اليمزة ياء مفتكحة في البخارل
كاما معناىا فقاؿ ابكعبيد  -ذكره في االمكاؿ ص  - 23ىـ الخدـ كالخكؿ يعنى  :بصدىـ
اياىـ عف الديف كما قاؿ :
" ربنا اطعنا سادتنا ككبرائنا " ال عميؾ مثؿ اثميـ كقاؿ ابف االعرابى ارس
يارس ارسا فيك اريس كارس يكرس تاريسا فيك اريس كجمعيا اريسكف كاريسكف  ،ك
أراسة ىـ اال كاركف  ،كانما قاؿ ذلؾ  ،الف اال كاريف كانكا عندىـ مف الفرس كىـ عبدة النار
فجعؿ عمييـ اثميـ  ،كقاؿ ابكعبيد في االمكاؿ  ،اصحاب الحديث يقكلكف االريسييف
منسكبا مجمكعا  ،كاالصح االريسييف  ،منسكبا مجمكعا  ،كاالصح االريسييف  ،يعنى بغير نسب  ،كرده
الطحاكل عميو .
كقاؿ بعضيـ اف في رىط ىرقؿ فرقة  ،تعرؼ باالركسية فجاء عمى النسب الييـ
كقيؿ انيـ اتباع عبداهلل بف اريس  ،رجؿ كاف في الزمف االكؿ قتمكا نبيا بعثو اهلل الييـ كقيؿ
االريسكف الممكؾ كاحدىـ اريس  ،كقيؿ ىـ العشاركف .
اقكؿ قاؿ ابكعبيد في االمكاؿ ص  ، 23كقاؿ غيره االرسييف  ،كىذا عندل ىك
ىكالمحفكظ  .كلـ اجد في االمكاؿ مانقمو عنو ابف االثير اخي ار كلعمو سقط عف النسخة
المكجكدة عندل  .كقاؿ االماـ النككل  ،في شرحو عمى صحيح مسمـ ج  12ص ، 119
االريسييف  :ىكذا كقع فييذه الركاية االكلى في مسمـ  ،كىك االشير في ركايات
الحديث كفى كتب اىؿ المغة  ،كعمييذا اختمؼ في ضبطو عمى اكجو  ،احدىا بيائيف بعد
السيف كالثانى بياء كاحدة بعد السيف  ،كعمى ىذيف الكجييف  ،اليمزة مفتكحة كالراء
مكسكرة مخففة  ،الثالث االريسيف بكسر اليمزة كتشديد الراء  ،كبياء كاحدة بعد
السيف  ،ككقع في الركاية الثانية  ،في مسمـ  ،كفى اكؿ صحيح البخارل  ،اثـ اليريسييف
بياء مفتكحة في اكلو  ،كبيائيف بعد السيف الخ .
كاالربكسية فرقة كبيرة مف النصارل اتباع آريكس يقكلكف بالتكحيد الخالص ك
لـ يدخؿ ىك كاتباعو فيما دخؿ النصارل فيو مف القكؿ بالتثميث كاالقانيـ الثمثة راجع
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ػ118ػ
دائرة المعارؼ لمبستانى فييذه المادة .
بحث تاريخى
كبعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو دحية بف خميفة الكمبى (  ) 1إلى ىرقؿ ممؾ الركـ ( بكسر
الياء  ،كفتح الراء الميممة )
ككتب معو كتابا إلى قيصر  ،يدعكه إلى اهلل تعالى  ،كديف االسالـ  ،كامراف يدفعو
إلى قيصر  ،كقيؿ امراف يدفعو إلى عظيـ بصرل (  ، ) 2كىك الحارث ممؾ غساف (  ) 3ليدفعو
إلى قيصر  ،فمما كصؿ دحية إلى الحارث ارسؿ معو عدل بف حاتـ  ،ليكصمو إلى قيصر فمما
ذىب بو اليو  ،قاؿ  :قكمو لدحية  ،اذا رأيت الممؾ فاسجدلو  ،ثـ ال نرفع راسؾ ابدا
حتى يأذف لؾ  ،قاؿ دحية ال افعؿ ىذا ابدا  ،كال اسجد لغيراهلل  ،قالكا اذا ال يؤخذ كتابؾ
فقاؿ لو رجؿ منيـ  ،انا ادلؾ عمى امر  ،يؤخذ فيو كتابؾ  ،كال تسجدلو  ،فقاؿ دحية
كماىك ؟
قاؿ  :انو عمى كؿ عتبة منب ار يجمس عميو  ،فضع صحيفتؾ  ،تجاه المنبر فاف
* ( ىامش ) *
(  ) 1دحية بف خميفة الكمبى صحابى مشيكر قاؿ ابكعمرك ابف االثير شيد احدا كما بعدىا ك
قاؿ ابف حجر اكؿ مشاىده الخندؽ ككاف رجال جمال جميال ككاف جبرئيؿ ياتى النبى صمى اهلل عميو كآلو
في
صكرتو احيانا ( راجع البحار ج  6ص  769عف الكافى كفى سفينة البحار عيف مكاضع لذلؾ كفى
تنقيح المقاؿ انو كارد مف طرؽ الفريقيف كذكره ابف ىشاـ في السيرة ج  3ص  253في بنى قريظة ك
في البحار ج  6ص  32عف امالى الشيخ كص  536في بنى قريظة كالطبرل ج  2ص  245كاسد
الغاية
ج  2ص  131كفى االصابة ج  1انو جاء مف حديث اـ سمة كعائشة )
ككاف رجال تاج ار يتجر إلى الشاـ كلعمو لككنو بصي ار بالشاـ كاىمو جعمو رسكال إلى
قيصر في الكتاب االكؿ بؿ الثانى ايضا ذكر ابف ىشاـ في السيرة ج  4ص  285اف دحية
مرجعو مف عند قيصر كمعو تجارة لو اغار عميو الينيديف عكص الخ
شيد دحية اليرمكؾ ككاف عمى كردكس كنزؿ دمشؽ كسكف المزة كعاش إلى
خالفة معاكية .
(  ) 2بصرل بالضـ كالقصر في الشاـ مف اعماؿ دمشؽ كىى قصبة ككرة حكراف مشيكرة
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عند العرب قديما كحديثا ككاف مف مستعمرات ممؾ الركـ كسائر مخاليؼ الشاـ ( معجـ
البمداف ك ( ؽ )
(  ) 3سياتى شرحو في ترجمة الحارث بف ابى شمر الغسانى .
ػ119ػ
احدا ال يحركيا  ،حتى ياخذىا ىك  ،ثـ يدعك صاحبيا  ،ففعؿ  ،فمما اخذ قيصر الكتاب
كجد عميو  ،عنكاف كتاب العرب  ،كقاؿ  :اف ىذا كتاب لـ اره بعد سميماف  ،بسـ اهلل الرحمف
الرحيـ فدعا الترجماف الذل يقرء بالعربية  ،ثـ قاؿ  :انظركا لنا مف قكمو احدا نسئمو
عنو ( راجع السيرة الحمبية ج  3ص  275كسيرة زينى دحالف  ،ىامش الحمبية ج  3ص
 ، 58ككنز العماؿ ج  5ص . ) 246
ابكسفياف عند ممؾ الركـ
قاؿ ابكسفياف  :انطمقت  ،في المدة التى كانت بينى كبيف رسكؿ اهلل (  ) 1قاؿ فبينا
انا بالشاـ  ،اذجيئ بكتاب  ،مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،إلى ىرقؿ  ،يعنى عظيـ الركـ فدفعو
الرسكؿ كىك دحية  ،إلى عظيـ بصرل  ،كدفعو عظيـ بصرل إلى ىرقؿ  ،فقاؿ ىرقؿ ىيينا
احد مف قكـ ىذا الرجؿ الذل بزعـ انو نبى ؟ قاؿ  :فدعيت في نفر  ،مف
قريش  ،فدخمنا عمى ىرقؿ  ،فاذا ىك جالس  ،كعميو التاج كعظماء الركـ حكلو فاجمسنا
بيف يديو  ،فقاؿ  :ايكـ اقرب نسبا  :مف ىذا الرجؿ الذل يزعـ انو نبى ؟ فقاؿ ابكسفياف
فقمت انا فاجمسكنى بيف يديو  ،كاجمسكا اصحابى خمفى  ،ثـ دعا بترجمانو  ،فقاؿ لو قؿ
ليـ اني سا ئؿ عف ىذا الرجؿ الذل يزعـ انو نبى  ،فاف كذبنى فكذبكه قاؿ فقاؿ ابكسفياف ،
كايـ اهلل لكال مخافة اف يؤثر الكذب لكذبت .
ثـ قاؿ لترجمانو  :سمو كيؼ حسبو فيكـ ؟ (  ) 2قاؿ قمت ىك فينا ذكحسب  ،قاؿ
فيؿ كاف مف آبائو ممؾ ؟ قمت ال  ،قاؿ  :فيؿ كنتـ تتيمكنو بالكذب قبؿ اف يقكؿ
ما قاؿ ؟ قمت ال قاؿ مف يتبعو  ،اشراؼ الناس  ،اـ ضعفائيـ ؟ قاؿ قمت بؿ ضعفائيـ
قاؿ أيزيدكف اـ ينقصكف ؟ قمت ال بؿ يزيدكف  ،قاؿ ىؿ يرتد احد منيـ عف دينو  ،بعد
اف يدخؿ فيو  ،سخطة لو ؟ قاؿ قمت ال  ،قاؿ فيؿ قاتمتمكه ؟ قمت نعـ  ،قاؿ فكيؼ كاف
قتالكـ اياه ؟ قا ؿ قمت يككف الحرب بيننا كبينو سجاال  ،يصيب منا  ،كنصيب منو
* ( ىامش ) *
(  ) 1تمؾ المدة ىى مدة ثمح الحديبية عشر سنيف اكاقؿ كياتى تفصيمو في الفصؿ الثالث مف
الكتاب في شرح كتابو صمى اهلل عميو كآلو في صمح الحديبية .
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(  ) 2الحسب  :بفتحتيف في االصؿ الشرؼ باالباء  ،كما يعده االنساف مف مفاخرىـ  ،ك
قيؿ  :الحسب كالكرـ يككناف في الرجؿ كاف لـ يكف لو آباء ليـ شرؼ  ،كالشرؼ كالمجد ال يككف
اال في االباء ( بة كؽ ) *
ػ111ػ
قاؿ  :فيؿ يغدر ؟ الكنحف منو في مدة ال ندرل ما ىك صانع فييا  ،قاؿ ابكسفياف
فكاهلل ما امكننى مف كممة ادخؿ فييا شيئا غير ىذه  ،قاؿ  :فيؿ قاؿ ىذا القكؿ
احد قبمو ؟ قاؿ  :قمت ال  ،ككيؼ عقمو  ،كرايو ؟ قمت  :لـ نعب لو عقال  ،كال رأيا
قط قاؿ فما يأمركـ بو ؟ قمت  ،يأمرنا بالصالة  ،كالزكاة  ،كالعفاؼ  ،كاف نعبد
اهلل  ،كحده ال شريؾ لو  ،كيامرنا بالكفاء بالعيد  ،كاداء االمانة .
قاؿ لترجمانو  :قؿ لو  :انى سئمتؾ عف حسبو فزعمت انو فيكـ ذكحسب  ،ك
كذلؾ الرسؿ تبعث في احساب قكميا كسئمتؾ ىؿ كاف في آبائو ممؾ  :فزعمت اف ال
فقمت  :لك كاف مف آبائو ممؾ  ،قمت رجؿ يطمب ممؾ آبائو  ،كسئمتؾ عف اتباعو ،
اضعفائيـ اـ اشرافيـ  ،فقمت بؿ ضعفائيـ  ،كىـ اتباع الرسؿ  ،كسئمتؾ  ،ىؿ تتيمكنو
بالكذب  ،قبؿ اف يقكؿ ما قاؿ  ،فزعمت اف ال  ،فقد عرفت  ،انو لـ يكف
ليد ع الكذب عمى الناس  ،ثـ يذىب فيكذب عمى اهلل  ،كسئمتؾ ىؿ يرتد
احد منيـ عف دينو  ،بعد اف يدخمو سخطة لو فزعمت اف ال (  ) 1ككذلؾ االيماف
اذا خالط بشاشة القمكب  ،كسئمتؾ ىؿ يزيدكف اكينقصكف  ،فزعمت انيـ يزيدكف ،
ككذلؾ االيماف حتى يتـ  ،كسئمتؾ ىؿ قاتمتمكه فزعمت انكـ قد قاتمتمكه ،
فيككف الحرب بينكـ  ،كبينو سجاال  ،يناؿ منكـ  ،كتنالكف منو  ،ككذلؾ الرسؿ
تبتمى  ،ثـ تككف ليـ العاقبة  ،كسئمتؾ ىؿ يغدر ؟ فزعمت انو ال يغدر  ،ككذلؾ
الرسؿ ال تغدر  ،كسألتؾ ىؿ قاؿ ىذا القكؿ احد قبمو ؟ فزعمت اف ال  ،فقمت لك قاؿ
ىذا القكؿ احد قبمو  ،قمت  :رجؿ ائتـ بقكؿ قيؿ قبمو  ،قاؿ ثـ قاؿ  :اف يكف ما تقكؿ
حقا  ،فانو نبى  ،كقد كنت اعمـ انو خارج كلـ اكف اظنو منكـ  ،كلك اعمـ انى
اخمص اليو  ،الحببت لقائو كلك كنت عنده لغسمت قدميو  ،كليبمغف ممكو ما تحت
قدمى  .قاؿ  :ثـ دعى بكتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فقرئو .
كذكر  :اف ابف اخى قيصر  ،اظير الغيظ الشديد  ،كقاؿ لعمو قد ابتدء بنفسو
* ( ىامش ) *
(  ) 1كاما ارتداد عبيداهلل بف جحش حيث ارتد ببالد الحبشة كتنصر كمات عمى النصرانية
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ككاف زكج اـ حبيبة فال يككف نقضا النو لـ يكف عف كراىية لالسالـ بؿ الجؿ غرض نفسانى ( راجع
الحمبية ج  3ص * ) 273
ػ111ػ
كسماؾ صاحب الركـ  ،فقاؿ  :كاهلل انؾ لضعيؼ الرأل  ،اترل ارمى بكتاب رجؿ ياتيو
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  111سطر  1الى ص  121سطر 14كسماؾ صاحب الركـ  ،فقاؿ  :كاهلل انؾ لضعيؼ الرأل  ،اترل ارمى بكتاب رجؿ ياتيو
النامكس االكبر  ،كىك احؽ اف يبدء بنفسو  ،كلقد صدؽ انا صاحب الركـ كاهلل مالكى
مالكو كفى نقؿ آخر اف ىذا الرجؿ اخكه .
قاؿ ابكسفياف فمما فرغ مف قرائة الكتاب ارتفعت االصكات عنده  ،ككثر
المغط  ،فامر بنا فاخرجنا  ،قاؿ  :قمت الصحابى  ،حيف خرجنا  :لقد امر امر ابف ابى
كبشة  ،انو ليخافو ممؾ بنى االصفر  ،قاؿ  :فما زلت مكقنا بامر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،انو
سيظير  ،حتى ادخؿ اهلل عمى االسالـ  ،كفى بعض االلفاظ فما زلت مرعكبا مف محمد حتى
اسممت  ،ككنت اضرب احدل يدل عمى االخرل  ،كاقكؿ  :ال عباداهلل  ،لقد امر امر
ابف ابى كبشة (  ) 1اصبح ممؾ الركـ ييابو ( . ) 2
ثـ امر بانزاؿ دحية كاكرامو  ،كفى االمكاؿ ص  ، 255كالسيرة الحمبية  ،ك
* ( ىامش ) *
(  ) 1امر  :كثر كمنو حديث ابى سفياف  ،لقد امر امر ابف ابى كبشة  ،ال كثر  ،كارتفع
شانو ( ية )
كمراده مف ابف ابى كبشة  ،ىكالنبى صمى اهلل عميو كآلو  ،كابككبشة ىك جد كىب المو  ،ابكآمنة
اـ النبى صمى اهلل عميو كآلو كاف يكنى ا با كبشة  ،كابكسممة اـ جده عبدالمطمب كاف يكنى ابا
كبشة  :كزكج مرضعتو صمى اهلل عميو كآلو كاف يكنى ابا كبشة  ،كذا في الحمبة  ،كفى ( ية ) في
لفظ كبش  ،كاف المشرككف ينسبكف النبى صمى اهلل عميو كآلو  ،إلى ابى كبشة  ،كىك رجؿ
مف خزاعة  ،خالؼ قريشا في عبادة االكثاف  :كعبد الشعرل العبكر  ،فمما خالفيـ النبى
صمى اهلل عميو كآلو شبيكه بو  ،كقيؿ انو كاف جدالنبى مف قبؿ امو  ،فارادكا انو نزع في
الشبو اليو
(  ) 2راجع صحيح مسمـ ج  5ص  ، 163كالكامؿ ج  2ص  ، 81كالطبرل ج  2ص 291
كالسنف الكبرل لمبييقى ج  9ص  177ك  178كاحمد في المسند ج  1ص  ، 262كتيذيب تاريخ
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ابف عساكر ج  1ص  139كالسيرة الحمبية ج  3ص  273كالطبقات الكبرل ج  1ص  259كسيرة
زينى دحالف ىامش الحمبية ج  1ص  ، 158كتاريخ ابى الفداء ج  1ص  148كاالمكاؿ ص  22ك
23
ك  ، 24كالبحار ج  6ص  517ك  ، 571كدخؿ الفاظ بعضيا في بعض
كنقؿ الطبرل ج  2ص  ، 291في بدك مسائؿ قيصر عف ابى سفياف قاؿ  :قاؿ ( قيصر ) اخبرنى
عف ىذا الرجؿ الذل خرج بيف اظيركـ  ،يدعى ما يدعى  ،قاؿ فجعمت ازىد لو شانو  ،كاصغر
لو امره  ،كاقكؿ لو اييا الممؾ  ،ماييمؾ مف امره  :اف شأنو دكف ما يبمغؾ  ،فجعؿ ال يمتفت
إلى ذلؾ  ،ثـ قاؿ انبئنى عما اسئمؾ مف شأنو الخ *
ػ112ػ
سيرة زينى دحالف اف قيصر امر مناديا ينادل  :اال اف ىرقؿ قد ترؾ النصرانية كاتبع ديف
محمد صمى اهلل عميو كالو  ،فاقبؿ جنده قد تسمحكا حتى اطافكا بقصره  ،فامر مناديو فنادل اال
اف قيصر انما اراد اف يجربكـ كيؼ صبركـ عمى دينكـ  ،فارجعكا فقد رضى عنكـ
ثـ قاؿ لمرسكؿ  :اف اخاؼ عمى ممكى .
ثـ قاؿ لمرسكؿ  :انى العمـ اف صاحبؾ نبى مرسؿ  ،كالذل كنا ننتظره ك
نجده في كتابنا  ،كلكنى اخاؼ الركـ عمى نفسى  ،كلكال ذلؾ التبعتو  ،فاذىب
إلى ضغاطر االسقؼ فاذكر لو امر صاحبكـ  ،فيك اعظـ في الركـ منى  ،كاجكز قكال منى
عندىـ  ،فانظر مايقكؿ فجاء دحية  ،فاخبره بما جاء بو مف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فقاؿ لو
ضغاطر  ،صاحبؾ كاهلل نبى مرسؿ  ،نعرفو في صفتو كنجده في كتابنا باسمو  ،ثـ القى
ثيابا كانت عميو سكداء  ،كلبس ثيابا بيضاء ثـ اخذ عصاه  ،ثـ خرج عمى الركـ  ،كىـ
في الكنيسة  ،فقاؿ يا معشر الركـ  :انو قد جاءنا كتاب احمد يدعكنا فيو إلى اهلل ك
انى اشيد اف ال الو اال اهلل  ،كاشيد اف احمد رسكؿ اهلل  ،فكثبكا عميو كثبة رجؿ كاحد
فضربكه فقتمكه  ،فرجع دحية إلى ىرقؿ  ،فاخبره الخبر  ،فقاؿ قد قمت لؾ  :انا نخافيـ
عمى انف سنا  ،كضغاطر كاف كاهلل اعظـ عندىـ منى .
كيظير مف بعض االلفاظ (  ) 1اف صغاطر اجتمع مع ممؾ الركـ  ،فاقرئو
الكتاب  ،فقاؿ  :ىذا النبى الذل كنا ننتظره  ،قاؿ فما تأمرنى ؟ قاؿ  :اما انى فمصدقو
كمشيعو  ،قاؿ قيصر اما اف فعمت يذىب ممكى ( راجع اسد الغابة ج  3ص  41كاالصابة
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ج  2ص  ، 216كالطبرل ج  2ص  292ك  293كالكامؿ ج  2ص . ) 8
عكد إلى بدء  :كاف ىرقؿ عندئذ في الشاـ  ،النو لما قاتؿ ممؾ الفرس كظير
عمييـ كاخرجيـ مف بالده  ،نذر اف يأتى بيت المقدس ماشيا شكر اهلل تعالى قاؿ
ابف سعد في الطبقات ج  1ص  ، 259فدفعو ( ال الكتاب ) عظيـ بصرل اليو  ،كىك
يكمئذ بحمص (  ) 2كقيصر يكمئذ ماش في نذر كاف عميو  ،اف ظيرت الركـ عمى فارس
* ( ىامش ) * (  ) 1كما يظير مف االصابة عف بعض الركاة كنقؿ عف آخريف انيما لـ يجتمعا .
(  ) 2حمص بالكسر ثـ السككف كالصاد ميممة  :بمد مشيكر كبير قديـ مسكر كىى بيف دمشؽ
كحمب في نصؼ الطريؽ يذكر كيؤنث فتح صمحا بيد ابى عبيدة بف الجراح بعد فتح دمشؽ صالحكه
عمى مأة الؼ كسبعيف دينا ار الخ ( المعجـ ) *
ػ113ػ
اف يمشى حافيا مف قسطنطنية إلى ايمياء  ،فقرء الكتاب كاذف لعظماء الركـ في
دسكرة لو بحمص ( . ) 1
كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى قيصر مف تبكؾ
كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اليو في اليكـ الذل كتب فيو إلى كسرل كالنجاشى
بالكتاب الذل اسمفناه كلفظ الكتب الستة يشبو بعضيا بعضا  ،كاستشيد فيو
بقكلو تعالى " يا اىؿ الكتاب تعالكا إلى كممة سكاء االية " كدعا الجميع إلى كممة
االسالـ كىى التكح يد مف دكف ايذاف بحرب اك طمب جزية  ،لضعؼ المسمميف ك
االسالـ كقتذاؾ كتكىـ بعض اف الكتاب إلى قيصر كاف مف تبكؾ سنة تسع حيف قاـ
فيو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لحرب الركـ  ،كما في السيرة الحمبية ج  3ص  : 273كقيؿ
كتب اليو مف تبكؾ كذلؾ في السنة التاسعة  .كما نقؿ في سيرة زينى دحالف  ،ك
غيره .
كلكف التحقيؽ انو صمى اهلل عميو كالو كسمـ كتب اليو في السنة السادسة اك السابعة حيف
كتب إلى الممكؾ كما في الطبقات ج  1ص  258ك  ، 259كالكامؿ البف االثير ج 2
ص  ، 81كالطبرل ج  2ص  ، 288ككذا تاريخ ابى الفداء ج  1ص  ، 148كالتنبيو ك
االشراؼ ص  225كغيرىـ مف المحققيف كعظماء االسالـ  ،كلفظو يشبو لفظ كتاب
النجاشى كغيره  ،كاستشيد فيو باية " يا اىؿ الكتاب االية " ثـ كتب إلى قيصر  ،كقت
اقامتو صمى اهلل عميو كالو بتبكؾ سنة تسع في شير رجب  ،صرح بذلؾ المكرخ المحقؽ المسعكدل
في التنبيو كاالشراؼ ص  ، 236قاؿ  :اف لو صمى اهلل عميو كالو مراسالت مع ىرقؿ ممؾ
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الركـ  ،مدة مقامو بتبكؾ ( بضع كعشر ليمة ) كبو جمع دحالف كالحمبى بيف القكليف
قاؿ " كالجمع بينيما بانو صمى اهلل عميو كالو كتب لقيصر مرتيف  ،كاالكؿ ما ىك في الصحيحيف
كالثانى قالو السييمى " كنقؿ الحمبى عف ابف حباف عف انس انو صمى اهلل عميو كالو كتب إلى
قيصر ايضا مف تبكؾ  ،ككذا زينى دحالف في السيرة كعثرت بعد حيف  ،بكتابو
صمى اهلل عميو كالو إلى قيصر يظف ككنو ىك الذل كتبو إلى قيصر مف تبكؾ  ،الف فيو تصريحا
بالجزية
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع الحمبية ج  3ص  276كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج 3
ص * . 64
ػ114ػ
كىك يناسب ككف الكتاب في زماف قكة االسالـ كالمسمميف كى يعرض الجزية عمى
الركـ كاستشيد فيو بآية  29مف سكرة التكبة كىى مدنية  ،باالتفاؽ نزلت بعد الفتح
اك في سنة تسع بؿ ىذه االية المستشيد بيا " قاتمكالذيف ال يؤمنكف باهلل  ،كال باليكـ
االخر " نزلت في غزكة تبكؾ  ،قاؿ السيكطى في الدر المنثكر كالطبرسى في مجمع
البياف كابكعبيد في االمكاؿ ص  ، 19كغيرىـ  :انو لما نزلت ىذه االية  ،امر رسكؿ اهلل
بغزكة تبكؾ  ،فعمييذا ليس ىذا الكتاب الذل فيو ىذه االية ىك الكتاب الذل كتبو
في السن ة السادسة اك السابعة  ،بؿ ىك في غزكة تبكؾ اك قبميا فتدبر جيدا .
بؿ يظير مف كالـ ابى عبيد ص  21انو صمى اهلل عميو كالو كتب بعد نزكؿ ىذه االية إلى الممكؾ
اجمع قاؿ  :ثـ جرت كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى الممكؾ كغيرىـ  ،يدعكىـ إلى االسالـ
فاف ابكا فالجزي ة  ،كبو صرح السيد ابف طاكس في االقباؿ في سرد قصة اساقفة نجراف
كلـ يصؿ ىذه الكتب الينا  ،اك لـ نصؿ الييا .
تذنيب كتتميـ
رد قيصر دحية بف خميفة مكرما  ،كاىدل إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو
ىدية .
ككتب اليو كتابا يعتذر فيو " إلى احمد رسكؿ اهلل الذل بشر بو عيسى مف قيصر
ممؾ الركـ  ،انو جائنى كتابؾ مع رسكلؾ  ،كانى اشيد انؾ رسكؿ اهلل  ،نجدؾ عندنا
في االنجيؿ بشرنا بؾ عيسى بف مريـ  ،كانى دعكت الركـ  ،إلى اف يؤمنكا بؾ فابكا ،
كلك اطاعكنى لكاف خي ار ليـ  ،كلكددت انى عندؾ فاخدمؾ كاغسؿ قدميؾ
( اليعقكبى ج  2ص  62كاكعز اليو الحمبى كزينى دحالف ) (  ) 1فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
112

كسمـ
يبقى ممكيـ مابقى كتابى عندىـ  ،كقاؿ الحمبى قاؿ صمى اهلل عميو كالو كذب عدكاهلل انو ليس
بمسمـ .
ىذا جكاب الكتاب الذل بعثو مع دحية  ،كاما الكتاب الثانى فقد اجابو
قيصر ايضا بالتسميـ  ،كما اكعز اليو الحمبى (  ) 2قاؿ احمد في المسند ج  4ص  75انو صمى اهلل
عميو كآلو
* ( ىامش ) * (  ) 1سيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  64كالحمبية ج  3ص 277
(  ) 2قاؿ الحمبى في السيرة ج  3ص  ، 277كقد ذكر حامؿ كتابو اليو صمى اهلل عميو كآلو * -
ػ115ػ
كتب اليو مع دحية فما قرء كتابو كضع عمى سريره كبعث إلى بطارقتو كرؤس
اصحابو فقاؿ  :اف ىذا الرجؿ قد بعث اليكـ رسكال ككتب اليكـ كتابا يخبركـ احدل
ثالث  :اما اف تتبعكه عمى دينو اك تقركا لو بخراج يجرل لو عميكـ كيقركـ عمى دينكـ
في بالدكـ اك اف تمقكا اليو بالحرب قاؿ  :فنخركا نخرة كقالكا نمقى اليو بالحرب ثـ
نقؿ جكاب الكتاب كما اشار اليو الحمبى كمف المعمكـ اف ىذه الثالث لـ يكف في
الكتاب االكؿ فيى كانت في المرة الثانية .
كبعث قيصر اليو صمى اهلل عميو كالو بدنانير فقسميا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو في المسمميف كجكز
الرسكؿ بجائزة كفى االمكاؿ ص  256كاجاز قيصر دحية بف خميفة بماؿ ككساه كسى
كفى مسند احمد ج  1ص  96ك  ، 145اف قيصر اىدل اليو صمى اهلل عميو كالو ىدية فقبميا كفى
الخرائج  ،ركل اف ىرقؿ بعث رجال مف غساف كامر اف ياتى بخبر محمد صمى اهلل عميو كالو كقاؿ لو
احفظ لى مف امره ثالثا  ،انظر عم ى ال شئ تجده جالسا  ،كمف عمى يمينو  ،فاف استطعت
اف تنظر إلى خاتـ النبكة فافعؿ  ،فخرج الغسانى حتى اتى النبى  ،فكجده جالسا عمى
االرض ككجد عمى بف ابيطالب عمى يمينو  ،كجعؿ رجميو في ماء يفكر فقاؿ مف ىذا عمى
يمينو ؟ قيؿ ابف عمو فكتب ذلؾ كنسى الغسانى الثالثة فقاؿ لو رسكؿ اهلل تعاؿ فانظر
إلى ما امرؾ بو صاحبؾ فنظر إلى خاتـ النبكة فانصرؼ الرجؿ إلى ىرقؿ فاخبره فقاؿ
ىرقؿ ىذا الذل بشر بو عيسى بف مريـ انو يركب البعير فاتبعكه كصدقكه .
* ( ىامش ) *  -قاؿ جئت تبكؾ  ،فاذا ىك جالس بيف ظيرانى اصحابو محتبيا  ،فقمت ايف صاحبكـ ،
قيؿ ىك ىذا ،
فاقبمت امشى حتى جمست بيف يديو  ،فناكلتو كتابى  ،فكضعو في حجره  ،ثـ قاؿ مف انت قمت :
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انا احد تنكخ  ،قاؿ ىؿ لؾ في االسالـ ديف الحنيفية ممة ابراىيـ ؟ قمت  :انى رسكؿ قكـ  ،كعمى
ديف قكـ ال ارجع عنو حتى ارجع الييـ  ،فضحؾ صمى اهلل عميو كآلو  ،كقاؿ  :انؾ ال نيدل مف احببت
،
كلكف اهلل ييدل مف يشاء  ،كىك اعمـ بالميتديف  ،فمما فرغ مف قرائة كتابى  ،قاؿ اف لؾ
حقا كانؾ رسكؿ  ،فمك كجدت عبدنا جائزة جكزناؾ بيا  ،انا قكـ سفر  ،فقاؿ رجؿ
اف اجكزة  ،فاتى بحمة فكضعيا في حجرل  ،فسئمت عنو فقيؿ لى انو عثماف بف
عفاف .
اخرجو ابكعبيد في االمكاؿ ص  22بنحك آخر  ،قريب مما مر * .
ػ116ػ
 - 6كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى قيصر مف تبكؾ
مف محمد رسكؿ اهلل إلى صاحب الركـ  ،انى ادعكؾ إلى االسالـ فاف اسممت
فمؾ ما لممسمميف كعميؾ ما عمييـ  ،فاف لـ تدخؿ في االسالـ فاعط الجزية فاف
اهلل تبارؾ كتعالى يقكؿ " قاتمكا الذيف ال يؤمنكف باهلل كال باليكـ االخر كال
يحرمكف ما حرـ اهلل كرسكلو كال يدينكف ديف الحؽ مف الذيف اكتكا الكتاب
حتى يعطكا الجزية عف يدكىـ صاغركف  ،كاال فال تحؿ بيف الفالحيف كبيف االسالـ
اف يدخمكا فيو اك يعطكا الجزية .
المصدر
االمكاؿ ص  . 22كتبو صمى اهلل عميو كالو إلى قيصر حيف اقامتو بتبكؾ في رجب سنة تسع
لمكاف ذكر الجزية كلالية المستشيد بيا في الكتاب كقد اتينا عمى تماـ البحث في
ذلؾ في ما مضى في الكتاب االكؿ فراجع .
لما فتحت مكة ككفدت كفكد العرب إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  .امر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كالو
بقتاؿ اىؿ الكتاب فكاف ال يقبؿ مف اىؿ الجزيرة اال االسالـ كلما نزلت ىذه االية
قبؿ الجزية مف اىؿ الكتاب ( كذا قيؿ ) كلكف اخرج ثقة االسالـ الكمينى في
الكافى في كتاب الزككة في صدقة اىؿ الجزية ص  161الحجرل كالشيخ الطكسى
( ره ) في التيذي ب في كتاب الزككة في باب الجزية باسنادىما عف ابيعبداهلل عميو السالـ قاال :
سئؿ عميو السالـ عف المجكس اكاف ليـ نبى فقاؿ نعـ اما بمغؾ كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
إلى اىؿ
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مكة اف اسممكا كاالنابذتكـ بحرب فكتبكا إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اف خذ منا الجزية
كدعنا عمى عبادة االكثاف فكتب الييـ النبى صمى اهلل عميو كالو انى لست آخذ الجزية اال مف
اىؿ الكتاب فكتبكا اليو يريدكف بذلؾ تكذيبو  :زعمت انؾ ال تأخذ الجزية اال
مف اىؿ الكتاب ثـ اخذت الجزية مف مجكس ىجر فكتب الييـ النبى صمى اهلل عميو كالو  ،اف
المجكس كاف ليـ نبى فقتمكه ككتاب احرقكه اتاىـ نبييـ بكتابيـ في اثنى عشر الؼ
جمد ثكر .
كيعمـ مف ذلؾ اف الجزية كانت قبؿ فتح مكة كلما تنزؿ ىذه االية بعد ،
النيا نزلت في غزكة تبكؾ كعمى ال حاؿ فقد اثبتنا ككف ىذا الكتاب ىك الذل كتبو
ػ117ػ
صمى اهلل عميو كالو إلى قيصر مف تبكؾ .
الشرح
قاؿ ابكعبيد  :قكلو ال تحؿ بيف الفالحيف كبيف االسالـ  :لـ يرد الفالحيف خاصة
كلكنو اراد اىؿ مممكتو جميعا كذلؾ اف العجـ عند العرب كميـ فالحكف النيـ اىؿ
الزرع كالحرث .
اقكؿ امره صمى اهلل عميو كالو باالسالـ اك الجزية عف يد كىك صاغر فعرضو ىك عمى قكمو
فا بكا اال الحرب كما مر كامره ايضا اف ال يمنع مف الدخكؿ في االسالـ اك اعطاء الجزية
فانو كاف يمنع الدخكؿ فيو بؿ يقتؿ كؿ مف اسمـ كما قتؿ فركة بف عمرك الجذامى
عاممو عمى معاف مف ارض الشاـ كلذلؾ امره اف ال يرتكب الجرائـ .
 - 7كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى مسركح كنعيـ ابنى عبد كالؿ
سمـ انتـ ما آمنتـ باهلل كرسكلو  ،كاف اهلل كحده ال شريؾ لو  ،بعث مكسى
بآياتو  ،كخمؽ عيسى بكمماتو  ،قالت الييكد عزير بف اهلل  ،كقالت النصارل اهلل
ثالث ثالثة  ،عيسى بف اهلل .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  3ص  ، 282كنقؿ شط ار منو في االصابة ج  ، 4في ترجمة
مشرح بف عبد كالؿ  ،كاكعز اليو في نياية االرب لمقمقشندل ص . ) 1 ( 261
الشرح
كاف لعبد كالؿ ابناء  ،كميـ مف عظماء حمير  ،كسيأتى ذكر اسمائيـ كاخبارىـ
في شرح كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى الحارث بف عبد كالؿ  ،كظاىر ىذا الكتاب اف
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عظيميـ ىك مسركح ( بالسيف ا لميممة كمسركؽ كما في الطبقات كالنياية  ،اك
بالشيف المعجمة بحذؼ الكاك كما في االصابة ) كنعيـ  ،كقاؿ ابف االثير في اسد الغابة
في ترجمة عريب ( بالعيف الميممة كغريب ؽ ) كاف ممؾ اليمف كقتئذ مف ابناء
* ( ىامش ) * (  ) 1عثرت بعد تحرير المقاـ عمى كتاب مجمكعة الكثائؽ السياسية فكجدتو فييا منقكال
عف الطبقات كرساالت نبكية رقـ  39كاالىدؿ لسيد محمد بف عمى اليمنى االزىرل
ص * . 62
ػ118ػ
عبد كالؿ الحارث كعريب  ،كفى النياية اف المكتكب الييـ الحارث كنعيـ كمسركح
قكلو سمـ انتـ الخ ال اف آمنتـ فانتـ سمـ فيككف ما بمعنى الشرط  ،كشرط عمييـ
باف يككف ايمانيـ باهلل كبمحمد صمى اهلل عميو كالو  ،كاف مكسى بعث بآيات اهلل  ،كاف عيسى
خمؽ بكمماتو  ،فيما مخمكقاف رسكالف  ،ثـ نقؿ عنيـ ما يعتقده الييكد كالنصارل
مف الخرافات المكجبة لمشرؾ .
كسياتى معنى كممات اهلل التى خمؽ عيسى بيا  ،في شرح كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى النجاشى
االكؿ .
قكلو كقالت النصارل الخ كذلؾ قكليـ باالب كاالبف كركح القدس .
كانت ممكؾ حمير يعتنقكف مذىب الييكدية مف ذل قبؿ كىـ الذيف قتمكا نصارل
نجراف قتال ذريعا فاعقبيـ سمطة االحباش عمييـ كذىاب ممكيـ كسيادتيـ اال عبد
كالؿ فاف نشكاف الح ميرل نقؿ في كتابو شمس العمكـ اف عبد كالؿ آمف بعيسى ك
آمف بالنبى صمى اهلل عميو كالو قبؿ مبعثو راجع منتخب اخبار اليمف ص  93كتاريخ الحسيف عميو
السالـ
لعبداهلل العالئمى ص . 111
 - 8كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى اىؿ عماف
سالـ عميكـ  ،اما بعد فاقركا بشيادة اف ال الو اهلل  ،كانى رسكؿ اهلل
كادكا الزككة  ،كخطكا المساجد كذا ككذا ( كذا )  ،كاال غزكتكـ .
المصدر
اسد الغابة ج  5ص  ، 225كاالصابة ج  4في ترجمة ابى شداد  ،كاكعز اليو
ابكعمر في االستيعاب  ،في ترجمة ابى شداد  ،كمعجـ البداف ج  2في كممة دما ( بالداؿ
الميممة ) كالمفظ لالكؿ كمجمكعة الكثائؽ ص  98رقـ  77عف اعالـ السائميف كرساالت
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نبكية ( عف البخارل كابف السكف كسمكيو ) كقاؿ  :انظر صحيح البخارل  11 : 11كاشر نكر ج 3
ص . 377
الشرح
عماف ( بضـ اكلو كالتخفيؼ ) كغراب اسـ ككرة عمى ساحؿ بحر اليمف في
ػ119ػ
شرقى ىجر  ،تشتمؿ عمى بمد اف كثيرة ذات نخؿ كزرع  ،اال اف حرىا يضرب بو
المثؿ .
كتبو صمى اهلل إلى اىؿ عماف  ،كعميو اسكار مف اساكرة كسرل  ،ابكشداد
الذمارل ( بالذاؿ المعجمة ) العمانى  ،فمـ نجد احدا يقرء عمينا ذلؾ الكتاب حتى
كجدنا غالما فقرئو عمينا  ،كاكرد عميو باف الرجؿ ذمارل كذمار ( بكسر الذاؿ )
قرية قرب صنعاء باليمف  ،كعماف كغراب قرب ىجر بالبحريف  ،فكيؼ يصح نقؿ
اليمنى ىذا الكتاب  ،كاجيب بانو ذمارل االصؿ  ،ثـ سكف عماف كال منافاة  ،قاؿ :
ابف االثير في اسدالغابة ج  5بعد نقؿ االشكاؿ كالجكاب  :كذا قالو ابكعمر ( ال
الذمارل بالذاؿ المعجمة كآخره الراء الميممة ) كالذل يقكلو غيره مف اىؿ العمـ
" دمائى بالداؿ الميممة كالميـ كبعد االلؼ ياء نسبة إلى دماء ( بفتح اكلو كتخفيؼ ثانيو
بمدة مف نكاحى عماف كذا في المعجـ ) كىى مف عماف  ،كقاؿ ابف الحجر  ،ككذا
تعقب ابف فتحكف في اكىاـ االستيعاب  ،راجع االصابة ج  4كج  5كاالستيعاب ىامش
االصابة  .قكلو كاال غزكتكـ ال اف لـ تقركا بالشيادة بالتكحيد كالرسالة كاداء
الزكاة غزكتكـ  ،كذلؾ الف عدـ خط المساجد ال يكجب القتاؿ  ،اال اف يمكف منضما
مع غيره  ،ليكجب الكفر كالقتؿ .
ػ121ػ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد رسكؿ اهلل إلى النجاشى عظيـ الحبشة
سالـ عمى مف اتبع اليدل اما بعد فانى احمد اليؾ اهلل
الذل ال الو اال ىك الممؾ القدكس السالـ المؤمف
الميميف كاشيد اف عيسى بف مريـ ركح اهلل ككممتو
ألقاىا إلى مريـ البتكؿ الطيبة الحصينة فحممت بعيسى
مف ركحو كنفخو كما خمؽ آدـ بيده  ،كانى ادعكؾ
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إلى اهلل كحده ال شريؾ لو كالمكاالة عمى طاعتو كاف
تتبعنى كتكقف بالذل جاءنى فانى رسكؿ اهلل كانى
ادعكؾ كجنكدؾ إلى اهلل عزكجؿ كقد بمغت كنصحت
فاقبمكا ( كذا ) نصيحتى كالسالـ عمى مف اتتبع ( كذا )
اليدل .
( مجمكعة الكثائؽ ص ) 45
ػ121ػ
 - 9كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى النجاشى االكؿ
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  121سطر  1الى ص  131سطر 31 - 9كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى النجاشى االكؿ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى النجاشى االصحـ ،
ممؾ الحبشة سالـ عميؾ فانى احمد اليؾ اهلل الممؾ القدكس المؤمف المييمف
كاشيد اف عيسى بف مريـ ركح اهلل  ،ككممتو القاىا إلى مريـ البتكؿ الطيبة
الحصينة فحممت بعيسى فخمقو مف ركحو كنفخو  ،كما خمؽ آدـ بيده كنفخو
كانى ادعكؾ إلى اهلل كحده ال شريؾ لو  ،كالمكاالة عمى طاعتو  ،كاف تتبعنى
فتؤمف بى  ،كبالذل جائنى فانى رسكؿ اهلل  ،كقد بعثت اليكـ ابف عمى جعف ار
كمعو نفر مف المسمميف  ،فاذا جاؤؾ فاقر كدع التجبر كانى ادعكؾ كجنكدؾ
إلى اهلل عزكجؿ كقد بمغت كنصحت فاقبمكا كالسالـ عمى مف اتبع اليدل .
المصدر
اعالـ الكرل ص  31كالطبرل ج  2ص  294كالبداية كالنياية ج  3ص  83كالسيرة
الحمبية ج  3ص  279كالسيرة النبكية ىامش الحمبية ج  3ص  67كاعياف الشيعة ج 2
ص  217كاسد الغابة ج  1ص  62في ترجمة ارمى كفى البحار ج  6ص  399عف اعالـ
الكرل  ،كقصص االنبياء  ،كص  571عف الكازركنى  ،كجميرة الرسائؿ ج  1ص  36عف
صبح االعشى ج  6ص  379كاعجاز القرآف ص  113كالمكاىب المدنية لمقسطالنى شرح
الزرقانى ج  3ص  393كمجمكعة الكثائؽ السياسية ص  43رقـ  21عف القسطالنى ك
عبد المنعـ خاف
عف البييقى كزاد المعاد البف القيـ ج  3ص  61كاعالـ السائميف البف
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طكلكف كالزيمعى كغيرىا فراجع كاكعز اليو ابف سعد في الطبقات الكبرل ج 1
ص  258كالمفظ لالكؿ .
الشرح
قكلو االصحـ  :كذا في اعالـ الكرل  ،كتاريخ الطبرل  ،كفى سائر النسخ
التى عثرت عمييا اصحمة مع التاء  ،كالنجاشى بفتح النكف عمى المشيكر  ،كقيؿ
بكسره نقؿ عف ثعمب  ،كتخفيؼ الجيـ كاخطاء مف شددىا نقؿ ذلؾ عف المطرزل
كبتشديد آخره ( راجع االصابة كؽ ) في لفظى صحـ كنجش كالبحار ج  15ص  ) 151ك
ىك لقب ممؾ الحبشة مثؿ كسرل كقيصر .
ػ122ػ
كفى الحمبية كالطبرل كسيرة زينى دحالف كاسد الغابة " سمـ انت " بدؿ سالـ عميؾ ك
زاد في الحمبية كسيرة زينى دحالف بعد كممة اليؾ اهلل " الذل ال الو اال ىك " .
كزاد في اسد الغابة كالطبرل كالحمبية ( السالـ ) بعد لفظة قدكس  ،كىك مف
اسماء اهلل الحسنى كمعناه المسمـ كالمراد اف السالمة تناؿ مف قبمو  ،كقيؿ ( ية ) انو
يكصؼ بيذه الصفة لسالمتو مما يمحؽ الخمؽ مف العيب كالنقص كالزكاؿ كالفناء .
كالقدكس  :ال الطاىر المنزه عف العيكب كالنقائص كفعكؿ بالضـ مف ابنية
المبالغة ( ية ) .
المؤمف  :بمعنى المصدؽ ال يصدؽ ظنكف عباده المؤمنيف  ،كفى الخبر عف الصادؽ
عميو السالـ سمى البارل عزكجؿ مؤمنا النو يؤمف مف عذابو مف اطاعو .
المييمف  :ال الشاىد كىك كقكلو عزكجؿ كمييمنا عميو ال شاىدا عميو الف اهلل
تعالى شاىد عمى خمقو  ،كفى ( ية ) الرقيب كقيؿ الشاىد  ،كقيؿ المؤتمف كقيؿ اف اصمو
مؤيمف فابدلت الياء مف اليمزة كىك مفيعؿ مف االمانة .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاشيد اف عيسى بف مريـ ركح اهلل ككممتو الخ " اضاؼ الركح
الي اهلل تعا لى ال ركح اختاره اهلل كاصطفاه كخمقو كاضافو إلى نفسو كفضمو عمى جميع
االركاح  ،كبذلؾ كردت اخبار كثيرة عف اىؿ البيت عمييـ السالـ ( راجع البحار ج 2
ص  164 - 158 - 118 - 117ك ( ية ) كعدة الداعى )
كعيسى ( ع ) كممة اهلل  :النو كلد بكممة اهلل مف غير كالد  ،ال بامره  ،راجع ( ؽ ) ك
مفردات الراغب كالبحار ج  5ص  322ككتب التفسير في شرح قكلو تعالى " يا اىؿ
الكتاب ال تغمكا في دينكـ االية " سكرة النساء . 171 :
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البتكؿ  :ال المنقطعة عف الرجاؿ التى ال شيكة ليا فييـ ( ية  ،كالحمبية ،
كزينى دحالف ) اك المنقطعة عف الدنيا كزينتيا إلى اهلل تعالى  ،كبذلؾ فسر البتكؿ في
القاب سيدة النساء عمييا السالـ  ،النيا انقطعت عف الدنيا .
كفى سيرتى الحمبى كزينى دحالف فحممتو بدؿ فخمقو .
قكلو كنفخو  :مكجكد في الطبرل كاسد الغابة  ،كلـ ينقؿ في سيرتى الحمبى ك
دحالف .
ػ123ػ
قكلو فتؤمف  :كذا في اعالـ الكرل  ،كفى الطبرل  :كتؤمف بالذل  ،كفى السيرتيف
كتكقف بالذل .
نقؿ الطبرل كاسد الغابة  :قكلو كقد بعثت إلى قكلو كدع التجبر دكف
السيرتيف .
قكلو  " :فاقبمكا " زاد بعده الحمبى كدحالف " نصيحتي " كيحتمؿ اف يككف اختالؼ
النسخ مف اجؿ انيما كتب احدىما مف مكة كاالخر مف المدينة كما سيجيئ .
بحث تاريخى
النجاشى ؟ كقع الخالؼ في كممات المكرخيف كالمحدثيف في النجاشى الذل
كتب اليو النبى صمى اهلل عميو كالو  ،في تعييف شخصو كاسالمو  ،كفى لفظ الكتاب الذل كتب اليو
كلكف التحقيؽ  :اف النجاشى المكتكب اليو رجالف .
االكؿ  :ىك الذل ىاجر اليو المسممكف فاكرميـ كاقراىيـ ككتب اليو النبى
صمى اهلل عميو كالو فاسمـ  ،كتكفى ببالده قبؿ فتح مكة (  ) 1كصمى عميو النبى بالمدينة (  ) 2كفى
االصابة ج  1لما مات النجاشى قاؿ النبى صمى اهلل عميو كالو  :قد مات اليكـ عبد صالح هلل كنقؿ
عف الطبرل اف مكتو كاف سنة تسع  ،كعف غيره انو كاف قبؿ الفتح .
كفى المناقب البف شير آشكب كاالصابة كالطبرسى في تفسير قكلو تعالى " كاف
مف اىؿ الكتاب لمف يؤمف باهلل كاليكـ االخر " انيا نزلت في النجاشى  ،لما مات  ،نعاه
* ( ىامش ) * (  ) 1اسد الغابة ج  1ص  99كالبحار ج  16ص 141
(  ) 2حديث الص مكة عميو مشيكر في كتب الخاصة كالعامة كاخرجو مسمـ في صحيحو ج 3
ص  54مف طرؽ كثيرة كالقاضى في شرح الشفا ج  1ص  171كالبييقى في السنف ج  4ص  51ك
البداية كالنياية ج  5ص  39كاحمد في المسند ج  4ص  7ك  363ك  434ك  439كج  2ص 231
ك 289
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كفى المنقكؿ مف طرقيـ اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو نعاه إلى اصحابو كصمى عميو ككبر اربعا
كاخرج رئيس المحدثيف ابف بابكيو في الخصاؿ في ابكاب السبعة ج  2ص  12الطبع الحجرل كفى
الكسائؿ ج  1في باب جكاز الصمكة بعد الدفف كفى البحار ج  6ص  398عف العيكف كاالمالى
لمصدكؽ
باسناده عف عمى عميو السالـ قاؿ  :لما اتاه جبرئيؿ بنعى النجاشى بكى بكاء حزيف عميو كقاؿ
اف اخاكـ اصحمة كىك اسـ النجاشى مات ثـ خرج إلى الجبانة ككبر سبعا فخفض لو كؿ
مرتفع حتى رال جنازتو كىك بالحبشة  ،كما في طرؽ العامة مف انو كبر اربعا اخرجكه مكافقا
لمذىبيـ كمخالفا لمذىب اىؿ البيت عمييـ السالـ *
ػ124ػ
جبرئيؿ إلى النبى صمى اهلل عميو كالو كسمـ  ،فجمع الناس في البقيع ككشؼ لو مف المدينة إلى ارض
الحبشة فابصر سرير النجاشى كصمى عميو فقاؿ المنافقكف في ذلؾ فجائت االخبار مف كؿ
جانب انو مات في ذلؾ اليكـ .
كالثانى  :ىك الذل تكلى االمر بعد االكؿ كخرؽ كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،اخرج
احمد في مسنده ج  4ص  75حديثا كفيو قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  :كتبت إلى النجاشى
فخرقو فخرقو اهلل قاؿ عباد ( كىك الراكل ) قمت البف خثيـ  :اليس قد اسمـ النجاشى ك
نعاه رسكؿ اهلل بالمدينة إلى اصحابو كصمى عميو قاؿ بمى ذاؾ فالف ابف فالف  ،كىذا
فالف ابف فالف  ،كاخرج السيكطى في الدر المنثكر ج  3ص  7عف الشيخ  ،كابف مردكيو
عف انس قاؿ  :لما نزلت " كاكحى إلى ىذا القرآف النذركـ بو كمف بمغ " كتب رسكؿ
اهلل إلى كسرل كقيصر كالنجاشى ككؿ جبار يدعكىـ إلى اهلل  ،كليس بالنجاشى
الذل صمى عميو النبى صمى اهلل عميو كالو  ،كاخرج مسمـ في الصحيح ج  5ص  166عف انس نحكه ،
ك
قاؿ زينى دحالف ناقال عف المكاىب انو قاؿ  :كقد خمط بعضيـ فمـ يميز بينيما ( ال
بيف النجاشييف ) فظنيما كاحدا ثـ نقؿ مامر عف مسمـ .
تاريخ الكتابيف
عمـ مما مر اف النجاشى االكؿ مات قبؿ الفتح ( بعد خيبر اك في سنة تسع ) كىك
الذل جيز المسمميف مف الحبشة إلى المدينة سنة سبع  ،فكافكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو في
خيبر يكـ فتحو  ،فكاف يكـ كتب الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو الكتب كارسؿ الرسؿ
إلى الممكؾ ( ذل الحجة سنة ست اك المحرـ سنة سبع ) حيا فعمييذا كاف الكتاب في
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ىذا اليكـ اليو  ،ال إلى النجاشى الثانى كيؤيد ذلؾ قكؿ المكرخيف الناقميف لمكتاب
عقيب نقمو انو اسمـ ككتب إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو باسالمو  ،كيؤيده ايضا قكليـ انو
اسمـ عمى يد جعفر بف ابيطالب رضكاف اهلل عميو .
كما قد يكىمو بعض ا لعبائر باف الكتاب الذل كتبو يكـ كتب إلى الركـ كفارس
كاف إلى النجاشى الثانى  ،سيك مف القمـ  ،فال ارتياب في اف النجاشى الذل كتب اليو
يكـ كتب إلى الممؾ ىك النجاشى االكؿ ال الثانى .
ػ125ػ
بحث كتنقيب
اكرد الطبرل في تاريخو ج  2ص  294كالطبرسى في اعالـ الكرل ص  31ك
العالمة المجمسى ( ره ) في البحار ج  6ص  567كابف االثير في اسد الغابة ج  1ص  : 62اف
النبى صمى اهلل عميو كالو بعث عمرك بف امية الضمرل إلى النجاشى في شأف جعفر كأصحابو  ،كنقمكا
الكتاب كفيو االمر باكراـ جعفر كاصحابو كقراىـ  ،كظاىرىـ اف ىذا الكتاب
كاف قبؿ السن ة السادسة  ،الف جعف ار كاصحابو كانكا في السنة السادسة في قرل كعز عند
النجاشى  ،ال حاجة ليـ إلى ىذا الكتاب  ،فالمناسب اف يكتب في السنة التى خرج فييا
عمرك بف العاصى إلى الحبشة  ،سفي ار مف قبؿ معاندل مكة اليذاء جعفر كاصحابو حيف
كتب ابكطالب ( ره ) إلى النجاشى يكصى بجعفر كاصحابو :
اال ليت شعرل كيؼ في الناس جعفر * كعمرك كاعداء العدك االقارب
كىؿ ناؿ افعاؿ النجاشى جعف ار * كاصحابو اـ عاؽ ذلؾ شاغب
تعمـ خيار الناس انؾ ماجد * كريـ فال يشقى لديؾ المجانب
كتعمـ باف اهلل زادؾ بسطة * كاسباب خير كميا لؾ الذب
ككتب اليو ايضا بعد ذلؾ لما بمغو احسانو إلى جعفر كاصحابو :
تعمـ مميؾ الحبش اف محمدا * نبى كمكسى كالمسيح بف مريـ
اتى باليدل مثؿ الذل اتيا بو * ككؿ بحمد اهلل ييدل كيعصـ
كانكـ تتمكنو في كتابكـ * بصدؽ حديث ال حديث المرجـ
فال تجعمكا هلل ندا كاسممكا * فاف طريؽ الحؽ ليس بمظمـ ( . ) 1
كظاىر اعالـ الكرل  :اف ىذا الكتاب كاف مف مكة  ،حيف خرج عمرك بف العاص
مع عمارة بف الكليد إلى الحبشة .
كيظير مف الحمبى في السيرة ج  3ص  : 212اف عمرك بف العاص خرج إلى الحبشة
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بعد غزكة بدر  ،كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لما بمغو ذلؾ  ،بعث عمرك بف امية إلى النجاشى
يكصى فيو بالمسمميف قاؿ :
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع البحار ج  9نسب اميرالمؤمنيف ( ع ) كاحكاؿ كالديو كاعالـ الكرل
لمطبرسى
ص  31كالبحار ج  6في باب اليجرة إلى الحبشة كابف كثير ج  3ص * 77
ػ126ػ
لما اكقع اهلل بالمشركيف يكـ بدر كرجعكا خائبيف  ،قالكا اف ثارنا بارض الحبشة
فارسمكا عمرك بف العاص (  ) 1كعبداهلل بف ابى ربيعة إلى النجاشى  ،ليدفع الييما مف
عنده مف المسمميف  ،فمما بمغ ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بعث إلى النجاشى عمرك بف امية
بكتاب يكصى فيو بالمسمميف .
فكانو قكل ككف ىذا الكتاب إلى النجاشى في آخر السنة الثانية اك اكؿ السنة الثالثة
الف غزكة بدر كانت في شير رمضاف فخركج عمرك إلى الحبشة كاف في شكاؿ اك بعده بقميؿ ،
اال انو اكرد عميو بقكلو  :باف عمرك بف امية شيد بد ار كاحدا مع المشركيف كاسمـ
بعد احد  ،كلـ يكف كقتئذ مسمما فال يصح حممو الكتاب بعد كقعة بدر  ،ثـ قاؿ اف عمرك
بف العاص ىاجر الي الحبشة بعد كقعة االحزاب في السنة الخامسة ( اك اكؿ السنة
السادسة الف غزكة االحزاب كانت في شكاؿ سنة خمس مف اليجرة ) فمعؿ مجيئ
عمرك بف امية إلى النجاشى كعنده عمرك بف العاص كاف في ىذه اليجرة الف عمرك بف
امية كاف اسمـ حينئذ ( راجع ابف ىشاـ ج  3ص  318تجد ىجرة عمرك بف العاص
بعد االحزاب ) .
كعمى كؿ حاؿ يككف ىذا الكتاب غير ما كتبو إلى النجاشى  ،حينما كتب إلى
الممكؾ كمف ىنا يتضح عمة ككف بعض نسخ الكتاب مشتمال عمى الكصية بجعفر كاصحابو
(  ) 2كخمك االخر عنيا فكاف االكؿ كتب في آخر السنة الخامسة اك اكؿ السادسة
* ( ىامش ) * (  ) 1ىذه اليجرة ىجرة ثانية لعمرك بف العاص في شأف جعفر كاصحابو  ،ىاجر مع
عبداهلل بف ربيعة كاما اليجرة االكلى فكانت مع عمارة بف الكليد كقصتيما مشيكرة ذكرىا
المكرخكف فراجع .
(  ) 2قاؿ البركفسكر حميداهلل في كتابو القيـ ( مجمكعة الكثائؽ السياسية ( ص  3كمما
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يجدر بو الذكر اف الحمبى كالقسطالنى كالقمقشندل اليذكركف ىذه العبارة " كقد بعثت
اليؾ ابف عمى الخ " في متف المكتكب كىى ال تكجد في متف المكتكب الذل اكتشؼ حديثا ك
الراجح اف شمكليا سيك مف الطبرل كمف رككه عنو
فنظف اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كاف قد اعطى ابف عمو جعف ار كتابا إلى النجاشى كقت
ىجرتو إلى الحبشة الخ .
اقكؿ عرفت مما ذكرنا اف الكتاب كاف مع عمرك بف ابى امية المع جعفر كانو كاف سنة ( ) 5
اك (  ) 6اك مف مكة كال منافاة كبيف ما اكتشؼ حديثا *
ػ127ػ
( بناء عمى كالـ الحمبى ) كال ثانى كتب في آخر السنة السادسة اك اكؿ السابعة  ،فيككف
الكتاب إلى النجاشى االكؿ خمسة كتب .
 - 1في الكصية لجعفر كاصحابو في السنة الخامسة اك السادسة .
 - 2لمدعكة إلى االسالـ في السنة السادسة اك السابعة .
 - 3في جكاب كتابو في السابعة اك الثامنة .
 - 4في تزكيج اـ حبيبة في السابعة .
 - 5في تجييز المسمميف إلى المدينة في السابعة قبؿ خيبر .
كاما ما ذكره الحمبى مف االشكاؿ  :مف اف عمرك بف امية اسمـ بعد احد  ،فال يناسب
اف يككف حامال لمكتاب بعد بدر ففيو  :اف ىذا كارد بناء عمى ما اختاره ابكعمر في
االستيعاب كنقمو ابف حجر ف ي االصابة عف ابف سعد  ،كاما بناء عمى ما نقمو ابف االثير
في اسد الغابة عف ابى نعيـ مف انو اسمـ قديما كىك مف مياجرل الحبشة ثـ ىاجر إلى
المدينة فغير كارد  ،كلكنو يكافؽ ككف الكتاب االكؿ اليو مف مكة في السنة الثانية
مف اظيار الدعكة .
كال محيص عف اف يككف عمرك بف امية رجع مف الحبشة قبؿ السنة السابعة مف
اليجرة كى يككف حامال لمكتاب الثانى ايضا بعد الحديبية .
الكتاب عند النجاشى ( ) 1
فمما كصؿ اليو الكتاب اخذه ككضعو عمى عينيو كنزؿ عف سريره كجمس عمى
* ( ىامش ) * (  ) 1النجاشى اسمو اصحمة بكزف اربعة  ،بالحاء الميممة كقيؿ بالخاء المعجمة كقيؿ
اصحبة بمكحدة تحتانية بدؿ الميـ كقبؿ صحمة بغير االلؼ كقيؿ مصحمة ( راجع ( ؽ ) كاالصابة
ج  1رقـ  473كاسد الغابة ج  1ص  61ك  ) 99كنقؿ الحاكـ في المستدرؾ ج  2ص  623ك 624
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عف ابف اسحاؽ ( ككذا في اسد الغابة ج  1ص  ) 99انو قاؿ كاف اسـ النجاشى مصحمة كىك بالعربية
عطية  ،ثـ نقؿ الكتاب كفيو ( النجاشى االصحـ ) ثـ قاؿ كلـ يتابع محمد بف اسحؽ عمى اسـ
النجاشى انو مصحمة فاف االخبار الصحيحة في الكتابيف الصحيحيف ( صحيح مسمـ كالبخارل )
بااللؼ
اعمـ اف الرسكؿ اليو ىك عمرك بف امية الضمرل باالتفاؽ  ،كالظاىر اف حامؿ جميع كتبو
صمى اهلل عميو كآلو إلى النجاشى ىك عمرك ىذا  ،كاختمؼ في اسالمو ففى اسد الغابة عف ابى نعيـ
انو اسمـ قديما كىاجر إلى الحبشة ثـ ىاجر إلى المدينة كاكؿ مشاىده بئر معكنة  ،كفى االصابة * -
ػ128ػ
االرض اجالال كاعظاما  ،ثـ اسمـ كدعا بحؽ مف عاج كجعؿ فيو الكتاب (  ) 1كقاؿ لك
كنت استطيع اف آتيو التيتو .
كالـ الرسكؿ عند النجاشى
قاؿ عمرك بف امية  :يا اصحمة اف عمى القكؿ كعميؾ االستماع  ،انؾ كانؾ في
الرقة عمينا منا  ،ككانا في الثقة بؾ منؾ  ،النا لـ نظف بؾ خي ار قط اال نمناه  ،كلـ
نحفظؾ عمى شر قط اال امناه  ،كقد اخذنا الحجة عميؾ مف قبؿ آدـ  .كاالنجيؿ بيننا
كبينؾ شاىد ال يرد  ،كقاض ال يجكر  ،كفى ذلؾ مكقع الخير كاصابة الفضؿ  ،كاال فانت
في ىذا النبى االمى كالييكد في عيسى بف مريـ  ،كقد فرؽ رسمو إلى الناس فرجاؾ لما لـ
يرجيـ لو كامنؾ عمى ما خافيـ عميو لخير سالؼ كاجر ينتظر .
فقاؿ النجاشى  :اشيد باهلل انو النبى الذل ينتظره اىؿ الكتاب كاف بشارة
مكسى براكب الحمار  ،كبشارة عيسى براكب الجمؿ  ،كانو ليس الخبر كالعياف
كلكف اعكانى مف الحبشة قميؿ  ،فانظرنى حتى اكثر االعكاف كاليف القمكب (  ) 2كفى
ركاية لك استطيع اف آتيو التيتو ( . ) 3
كتاب النجاشى إلى النبى صمى اهلل عميو كالو
احضر النجاشى جعف ار كاصحابو كاسمـ عمى يدل جعفر هلل رب العالميف ككتب
بذلؾ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو .
" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ إلى محمد رسكؿ اهلل مف النجاشى االصحـ بف ابجر ( . ) 4
* ( ىامش ) *  -عف ابف سعد كفى االستيعاب انو شيد بد ار كاحدا مع المشركيف كاسمـ بعد احد
كاف عمرك مف رجاؿ النجدة كالجرأة  ،كلو في حياة الرسكؿ االعظـ مشاىد كقضايا راجع
اسد الغابة كاالصابة كالكامؿ ج  2ص  63كالطبرل ج  2ص . 216
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بقى عمرك إلى زماف معكية كمات في آخر ايامو قبؿ الستيف
(  ) 1الطبقات الكبرل ج  1كالحمبية كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج 3
ص 67
(  ) 2راجع الحمبية ج  3ص  279كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص . 67
(  ) 3سيرة زينى دحالف ج  3ص  69كالطبقات الكبرل ج  1ص 259
(  ) 4ابجر  :بالباء بعدىا الجيـ كذا في البداية كالنياية كالطبرل كاعالـ الكرل * -
ػ129ػ
سالـ عميؾ يا نبى اهلل كرحمة اهلل كبركاتو  ،مف الذل ال الو اال ىك  ،الذل ىدانى لالسالـ
اما بعد فقد بمغنى كتابؾ يا رسكؿ اهلل فيما ذكرت مف امر عيسى  ،فكرب السماء كاالرض
اف عيسى ما يزيد عمى ما ذكرت ثفركقا (  ) 1انو كما قمت  ،كقد عرفنا ما بعثت بو الينا
كقد قربنا ابف عمؾ كاصحابو  ،فاشيد انؾ رسكؿ اهلل صادؽ مصدؽ كقد بايعتؾ كبايعت
ابف عمؾ كاسممت عمى يديو هلل رب العالميف  ،كقد بعثت اليؾ يا بنى ارىا بف االصحـ
ابف ابجر فانى ال اممؾ اال نفسى  ،كاف شئت اف آتيؾ فعمت يا رسكؿ اهلل  ،فانى اشيد اف
ما تقكؿ حؽ كالسالـ عميؾ يا رسكؿ اهلل " ( . ) 2
* ( ىامش ) *  -كفى البحار ج  6ص  398كاالصابة ك ( ؽ ) بالحاء الميممة كفى اسد الغابة بحر
بحذؼ االلؼ
كبالحاء الميممة .
(  ) 1الثفركؽ  :بالثاء المثمثة المضمكمة بعدىا الفاء الساكنة االقماع التى تمزؽ بالبسر
( ية ) كفى اسد الغابة تفركقا بالتاء المثناة .
(  ) 2الطبرل ج  2ص  294كاعالـ الكرل ص  31كالبحار ج  6ص  398ك  567كالحمبية
كسيرة زينى دحالف كاسد الغابة ج  1ص  62كمجمكعة الكثائؽ ص  46رقـ  23عف القمقشندل ج 6
ص  466ك  467كابف كثير ج  3ص  84كزاد المعاد البف القيـ ج  3ص  61ك  61كاعالـ
السائميف ،
كفى االصابة اف اسـ ابنو ارمى ككذا في اسد الغابة كيقاؿ اربحا كارحى .
كفى مجمكعة الكثائؽ ص  48عف سكاطع االنكار ص  81كالطراز المنقكش البف عبد
الباقى ( الباب االكؿ ) اف النجاشى كتب اليو صمى اهلل عميو كآلو في جكاب كتابو صمى اهلل عميو كآلو
في تزكيج
اـ حبيبة ىذا الكتاب .
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" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ إلى محمد صمى اهلل عميو ( كآلو ) كسمـ مف النجاشى اصحمة سالـ
عميؾ يا رسكؿ اهلل مف اهلل كرحمة اهلل كبركاتو اما بعد فانى قد زكجتؾ امرأة مف قكمؾ كعمى دينؾ
كىى السيدة اـ حبيبة بنت ابى سفياف كاىديتؾ ىدية جامعة قميصا كسراكيؿ كعطافا كخفيف
ساذجيف  .كالسالـ عميؾ كرحمة اهلل كبركاتو " .
كنقؿ عف الطراز المنقكش كسكاطع االنكار اف النجاشى كتب اليو صمى اهلل عميو كآلو في جكاب
كتابو صمى اهلل عميو كآلو في تجييز المسمميف إلى المدينة ىذا الكتاب .
" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ إلى م حمد صمى اهلل عميو كآلو مف النجاشى اصحمة
سالـ عميؾ يا رسكؿ اهلل مف اهلل كرحمة اهلل كبركاتو  ،ال الو اال الذل ىدانى لالسالـ اما بعد فقد ارسمت
اليؾ يا رسكؿ اهلل مف كاف عندل مف اصحابؾ المياجريف مف مكة إلى بالدل  ،كىا انا ارسمت
اليؾ ابى اريحا في ستيف رجال مف اى ؿ الحبشة  ،كاف شئت اف آتيؾ بنفسى فعمت يا رسكؿ اهلل  ،فانى
اشيد اف ما تقكؿ حؽ  ،كالسالـ عميؾ يا رسكؿ اهلل كرحمة اهلل كبركاتو " .
ػ131ػ
رسؿ النجاشى كىداياه
اىدل النجاشى إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ىدايا كثيرة  - 1 :الثياب  - 2الطيب - 3
الفرس كبعث بثالثي ف رجال مف القسيسيف لينظركا إلى كالمو كمجمسو كمشربو فيشاىدكا
آيات رسالتو كاعالـ نبكتو كانو ليس في زل الممكؾ كالجبابرة  ،فكافكا المدينة ك
دعاىـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى االسالـ فآمنكا كرجعكا إلى النجاشى ( . ) 1
كفى تفسير عمى بف ابراىيـ في سكرة المائدة في تفسير قكلو تعالى " كلتجدف
اشد الناس عداكة الخ " اف النجاشى ارسؿ ثمثيف رجال ( كافقو في ذلؾ الطبرسى في
اعالـ الكرل ) فقاؿ ليـ انظركا إلى كالمو كالى مقعده كمشربو كمصاله  ،فمما كافكا
المدينة دعاىـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى االسالـ كقرء عمييـ القرآف " كاذ قاؿ اهلل يا عيسى
بف مريـ اذكر نعمتى التى انعمت عميؾ كعمى كالدتؾ االية " فمما سمعكا ذلؾ بككا
كآمنكا كرجعكا إلى النجاشى فبكى النجاشى كبكى القسيسكف كاسمـ النجاشى  ،كلـ
يظير لمحبشة اسالمو كخافيـ عمى نفسو كخرج مف بالد الحبشة إلى النبى صمى اهلل عميو كالو فمما
عبر البحرتكفى ( . ) 2
كقاؿ الطبرسى انيـ كانكا سبعيف رجال منيـ اثناف كستكف مف الحبشة كثمانية
مف اىؿ الشاـ منيـ بحيراء الراىب فقرء عمييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو سكرة ( يس ) ثـ نقؿ
عف مقاتؿ كالكمبى انيـ كانكا اربعيف رجال  ،اثناف كثمثكف مف الحبشة  ،كثمانية مف
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اىؿ الشاـ .
كفى الكامؿ البف االثير ج  2ص  81كتاريخ الطبرل ج  2كاسد الغابة ج  1ص 62
* ( ىامش ) * (  ) 1اعالـ الكرل ص  ، 31كفى االمكاؿ ص  : 258كاما النجاشى فانو اسمـ كاىدل
إلى النبى
صمى اهلل عميو كآلو فقبؿ ىديتو كلـ يذكر اليدايا كفى تفسير عمى بف ابراىيـ في سكرة المائدة
في تفسير قكلو تعالى " كلتجدف اشد الناس عداكة لمذيف آمنكا الييكد " .
ذكر اليدايا مكافقا لما نقمناه عف اعالـ الكرل كذك ار المارية القبطية في ىدايا النجاشى ك
ىك منيما غريب  ،النيا مف ىدايا المقكقس باالتفاؽ .
(  ) 2تفرد ( ره ) بيذا القكؿ كاالخركف عمى انو تكفى بالحبشة كصمى عميو رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كآلو كما مر عف المناقب كالطبرل كاالمالى كغيرىا فاف في كميا كممات تدؿ عمى
اف كفاتو كانت بالحبشة *
صكرة شمسية ( بالفكتك غراؼ ) مف اصؿ كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى النجاشى
اكتشؼ حديثا كقد بحث حكلو البركفسكر اليندل في المجمكعة .
تفضؿ بيا ( مكتبة سركش مف تبريز ) بامر العالمة الكاعظ
الجرندابى نزيؿ تبريز
ػ131ػ
كاالصابة ج  1رقـ  438اف النجاشى ارسؿ ابنو في ستيف مف الحبشة فغرقكا في البحر
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  131سطر  1الى ص  141سطر 21كاالصابة ج  1رقـ  438اف النجاشى ارسؿ ابنو في ستيف مف الحبشة فغرقكا في البحر
فمما كصؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو رسمو ككتابو قاؿ لعمى عميو السالـ اكتب اليو كاكجز فكتب
عميو السالـ اليو ما سياتى ( برقـ . ) 11
مات النجاشى ( ره ) كصار االمر إلى النجاشى فكتب صمى اهلل عميو كالو اليو كتابا سيجيئ
ليس فيو " سالـ عميؾ " بؿ فيو سالـ عمى مف اتبع اليدل كاف ابيت فعميؾ اثـ
النصارل .
 - 11كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى النجاشى االكؿ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ اما بعد فكانؾ مف الرقة عمينا منا  ،ككانا مف الثقة
بؾ منؾ  ،النا ال نرجك شيئا منؾ اال نمناه  ،كال نخاؼ ام ار منؾ اال امناه  ،ك
128

باهلل التكفيؽ .
المصدر
ركاه في البحار ج  6ص  571عف الكازركنى عف خط الشييد ( ره ) قيؿ كتب
النجاشى كتابا إلى النبى صمى اهلل عميو كالو فقاؿ رس كؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لعمى عميو السالـ اكتب
كاكجز فكتب
عميو السالـ فقاؿ النبى صمى اهلل عميو كالو الحمد هلل الذل جعؿ في اىمى مثمؾ  ،كشد ازرل بؾ  .اقكؿ
 :مضى
كتاب النجاشى آنفا فراجع .
الشرح
بيف صمى اهلل عميو كالو الراكبط الحاصمة بينو كبيف النجاشى بابمغ بياف كاكجزه  ،معناه :
انؾ في الرقة عمى ما يصيبنا مف اآلالـ ككجدؾ كحزنؾ عمى مايرد باالسالـ كالمسمميف
مف الفادحات كسركرؾ بما نصيب مف الظفر عمى االعداء كفتح اهلل كنصره كاعالء كممة
التكحيد كتقكية امرالديف كانؾ مف المسمميف .
كيفيد ىذا الكتاب اشد ما يجب اف يككف عميو المسممكف  ،مف االخاء الخالص
كتكطيد الكحدة الدينية الحاكمة عمى الركابط االجتماعية االخر القكمية كالكطينة ك
غيرىا فعمى كؿ مسمـ اف يحزف بحزف المسمميف كيفرح بفرحيـ " مف اصبح كلـ ييتـ
بامكر المسمميف فميس منيـ "
ثـ عقبو بقكلو صمى اهلل عميو كالو ال نرجك الخ كمرماه افادة غاية ما اصاب المسممكف مف
ػ132ػ
بره كاحسانو كخيره  ،الف المسممكف كانكا في مممكتو في امف كرغد عيش كعزكمنعة
كركل في البحار ج  6ص  411كج  15في باب التكاضع مايدؿ عمى رقتو عمى المسمميف
كسركره بما ينالكف مف الفتح  ،ركل عف الكافى كامالى المفيد ( ره ) عف الباقر كالصادؽ
عمييما السالـ انيما قاال ارسؿ النجاشى ممؾ الحبشة إلى جعفر بف ابيطالب ( ره ) كاصحابو
فدخمكا عميو كىك في بيت لو جالس عمى التراب كعميو خمقاف الثياب  ،قاؿ فقاؿ جعفر
بف ابيطالب ( ره ) فاشفقنا منو حيف رايناه عمى تمؾ الحاؿ  ،فمما رال مابنا كتغير
كجكىنا قاؿ  :الحمد هلل الذل نصر محمدا كاقر عينى بو  ،اال ابشركـ ؟ فقمت بمى اييا الممؾ
فقاؿ انو جائنى الساعة مف نحك ارصنكـ عيف مف عيكنى ىناؾ  ،كاخبرنى اف اهلل قد
نصر نبيو محمدا كاىمؾ عدكه كاسر فالف كفالف كقتؿ فالف كفالف التقكا بكاد يقاؿ لو بدر
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كانى انظر ال يو حيث كنت ارعي لسيدل ىناؾ كىك رجؿ مف بنى ضمرة  ،فقاؿ لو جعفر
اييا الممؾ الصالح مالى اراؾ جالسا عمى التراب كعميؾ ىذه الخمقاف ؟ فقاؿ يا جعفر :
انا نجد فيما انزؿ عمى عيسى عميو السالـ اف مف حؽ اهلل عمى عباده اف يحدثكا اهلل تكاضعا عند
ما يحدث ليـ مف نعمة  ،فمم ا احدث اهلل تعالى نعمة بنبيو محمدا حدثت هلل ىذا التكاضع .
( الحديث ) .
ككالمو لعمرك بف العاص في شأف جعفر كاصحابو معركؼ  ،راجع سيرة ابف ىشاـ
ج  3ص  318ك . 319
ػ133ػ
 - 11كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى النجاشى الثانى
ىذا كتاب مف النبى صمى اهلل عميو كآلو إلى ال نجاشى عظيـ الحبشة  ،سالـ عمى مف اتبع
اليدل كآمف باهلل كرسكلو كشيد اف ال الو اال اهلل كحده ال شريؾ لو لـ يتخذ
صاحبة كال كلدا  ،كاف محمدا عبده كرسكلو  ،كادعكؾ بدعاية اهلل  ،فانى ( انا )
رسكلو  ،فاسمـ تسمـ " يا اىؿ الكتاب تعالكا إلى كممة سكاء بيننا كبينكـ اف ال
نعبد اال اهلل كال نشرؾ بو شيئا  ،كال يتخذ بعضنا بعضا اربابا مف دكف اهلل فاف تكلكا
فقكلكا اشيدكا بانا مسممكف " فاف ابيت فعميؾ اثـ النصارل مف قكمؾ .
المصدر
سيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  69كالمستدرؾ لمحاكـ ج  2ص
 263كالبداية كالنياية ج  3ص  83عف البييقى في الدالئؿ  ،كالمفظ لالكؿ .
الشرح
الفرؽ بيف الكتاب إلى النجاشى االكؿ كبيف ىذا الكتاب ال يخفى عمى المتدبر
فانو افتتح االكؿ بقكلو سالـ عميؾ  ،كىذا الكتاب بقكلو سالـ عمى مف اتبع اليدل الخ
كاختتـ االكؿ بقكلو السالـ عمى مف اتبع اليدل  ،كالثانى بقكلو فاف ابيت
الخ .
كفى المستدرؾ نقؿ اكؿ الكتاب ىكذا " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذا كتاب
محمد رسكؿ اهلل إلى النجاشى عظيـ الجيش الخ "  .كالظاىر اف الجيش سيك مف النساخ كالصحيح
الحبش
كفى المستدرؾ فانى انا رسكؿ اهلل  ،بدؿ فانى رسكلو  ،كقكلو مف قكمؾ ليس في
نسخة المستدرؾ .
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اقؿ  :مضى الكالـ فيو في ذيؿ الكتاب إلى النجاشى االكؿ  ،فراجع .
ػ134ػ
 - 12كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى الحارث بف ابى شمر
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى الحارث بف ابى شمر  ،سالـ
عمى مف اتبع اليدل كآمف بو كصدؽ كانى ادعكؾ اف تؤمف باهلل كحده ال شريؾ
لو يبقى ممكؾ .
المصدر
السيرة الحمبية ج  3ص  286كالسيرة النبكية ىامش الحمبية ج  3ص  81كاعياف
الشيعة ج  2ص  147كالطبرل ج  2ص  292كفى جميرة الرسائؿ ج  1ص  41عف المكاىب
المدنية ج  3ص . 418
كاكعز اليو ابف ىشاـ في السيرة ج  4ص  279ككذا غيره مف المكرخيف .
الشرح
الحارث بف ابى شمر الغسانى مف ممكؾ غساف  ،كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اليو
كما في النسخ المكجكدة عندل مف الكامؿ كالطبرل كالتنبيو كاالشراؼ كمركج
الذىب كسيرتى الحمبى كدحالف كاسد الغابة كاالصابة كالطبقات الكبرل كغيرىا
كفى االصابة عف الطبرانى كفى تاريخ الطبرل ج  2ص  294المنذر بف الحارث
ابى شمر .
كغساف كشداد حى مف االزد مف القحطاف  ،كذا في نياية االرب كىـ قبيمة
كبيرة مف االزد باليمف  ،شربكا مف ماء قرب سد مآرب  ،يقاؿ لو غساف فسمكا بو  ،ك
كانكا يسكنكف بيف رمع كزبيد  ،فجمكا عف اليمف حيف انيدـ سد مآرب كنزلكا الشاـ ك
غمبكا عمى مف ىناؾ مف العرب كاسسكا دكلة الغساسنة ككانكا عماال لمقياصرة  ،كاختمؼ
في عدد مف ممؾ منيـ  ،فقيؿ اثنيف كثالثيف  ،كقيؿ اقؿ مف ذلؾ  ،ككاف مسكنيـ بيف
الجكالف كاليرمكؾ مف غكطة دمشؽ  .راجع دائرة المعارؼ كمعجـ البمداف ك
المباب البف اثير كنياية االرب كمركج
الذىب كالعرب قبؿ االسالـ لجرجى
زيداف
قكلو  " :كيبقى لؾ ممكؾ " كعدلو باف يبقى عمى سمطانو كال يؤخذ منو  ،كيحتمؿ
ػ135ػ
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اف يككف اخبا ار عف بقائو لك اسمـ  ،كما اخبر عف انقضاء ممؾ كسرل كممؾ الحبشة
بقكلو فخرؽ فخرقو اهلل تعالى .
بحث تاريخى
كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو في ذلؾ اليكـ الذل كتب فيو إلى الممكؾ  ،إلى الحارث
بف ابى شمر الغسانى عامؿ ىرقؿ ممؾ الركـ عمى دمشؽ كاعماليا ككاف ينزؿ الجكالف
(  ) 1مع شجاع بف كىب (  ) 2فخرج شجاع حتى اتى الشاـ قاؿ  :فاتيت اليو كىك بغكطة
(  ) 3دمشؽ كىك مشغكؿ بتييئة االلطاؼ كاالنزاؿ لقيصر (  ) 4فاقمت عمى بابو يكميف اك
ثالثة  ،فقمت لحاجبو انى رسكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اليو  ،فقاؿ ال تصؿ اليو حتى يخرج يكـ
كذا ككذا كجعؿ حاجبو ككاف ركميا اسمو  -مرل  -يسئمنى عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كما
يدعك اليو  ،فيرؽ حتى يغمبو البكاء كيقكؿ  :انى قرأت االنجيؿ كاجد صفة ىذا النبى
بعينو  ،فانا اؤمف بو كاصدقو كاخاؼ مف الحارث اف يقتمنى  ،فكاف ىذا الحاجب يكرمنى
كيحسف ضيافتى كيخبرنى عف الحارث باليأس منو  :كيقكؿ ىك يخاؼ قيصر .
كخرج الحارث يكما فجمس ككضع التاج عمى رأسو فاذف لى عميو  ،فدفعت اليو
كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فقرئو ثـ رمى بو ( الف في الكتاب ما معناه اف لـ تسمـ يزكؿ ممؾ
كاف اسممت يبقى ممكؾ ) فقاؿ  :مف ينتزع ممكى ؟ ىا انا سائر اليو كلك كاف باليمف
جئتو  ،ثـ امر بعرض الجيش عميو كقاؿ  :عمى بالناس  ،فمـ يزؿ جالسا يعرض عميو حتى
امر بالخيؿ اف تنعؿ  ،ثـ قاؿ  :اخبر صاحبؾ بما ترل مف الجيكش كالخيكؿ كانى سائر
اليو .
* ( ىامش ) * (  ) 1الجكالف  :بالفتح ثـ السككف قرية كقيؿ جبؿ بالشاـ ( المعجـ كؽ )
(  ) 2كذا في االصابة  ،كفى اسد الغابة شجاع بف ابى كىب االسدل حميؼ لبنى عبد شمس
يكنى ابا كىب ا سمـ قديما ككاف مف السابقيف االكليف كىاجر إلى الحبشة اليجرة الثانية كعاد إلى
مكة لما بمغيـ اف اىؿ مكة اسممكا ثـ ىاجر إلى المدينة كشيد بد ار كالمشاىد كميا
كاستشيد باليمامة كىك ابف بضع كاربعيف سنة .
(  ) 3بالضـ ثـ السككف كطاء ميممة ىى الككرة التى منيا دمشؽ استدارتيا ثمانية
عشر ميال محيط بيا جباؿ عالية جدا الخ ( المعجـ كالمباب كسيرة زينى دحالف )
(  ) 4كاف قيصر جائيا مف حمص إلى ايميا لنذر نذره كما مر *
ػ136ػ
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ككتب إلى قيصر يخبره الخبر كصادؼ اف كاف عند قيصر رسكؿ رسكؿ اهلل دحية بف
خميفة الكمبى جاء بالكتاب إلى قيصر  ،فمما رال قيصر كتاب الحارث اليو كتب اليو اف ال تسر
اليو  ،كالو عنو  ،ككافنى بايمياء لتيية قصر لنزكؿ الممؾ .
فمما جائو كتاب قيصر دعانى كقاؿ متى تريد اف تخرج إلى صاحبؾ ؟ قمت غدا ،
فامر لى بماة مثقاؿ ذىب ككصمنى حاجبو  -مرل  -بنفقة ككسكة كقاؿ  :اقرء رسكؿ اهلل منى
السالـ كاعممو اني متبع دينو .
فقدمت عمى النبى صمى اهلل عميو كالو فاخبرتو بما قاؿ الحارث فقاؿ باد ممكو كاقرئتو مف مرل
السالـ كاخبرتو بما قاؿ  ،كمات الحارث بف ابى شمر عاـ الفتح ( . ) 1
قاؿ الحمبى  :كفى كالـ بعض اف الحارث اسمـ كلكف قاؿ اخاؼ اف اظير اسالمى
فيقتمنى قيصر .
 - 13كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ىكذة بف عمى الحنفى ممؾ اليمامة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى ىكذة بف عمى سالـ
عمى مف اتبع اليدل  ،كاعمـ اف دينى سيظير إلى منتيى الخؼ كالحافر  ،فاسمـ
تسمـ  ،كاجعؿ لؾ ما تحت يديؾ .
المصدر
السيرة الحمبية ج  3ص  286كالسيرة النبكية ىامش الحمبية ج  3ص  79كنياية
االرب لمقمقشندل ص  ، 225كاعياف الشيعة ج  2ص  148كفى جميرة رسائؿ العرب
ج  1ص  44عف صبح االعشى ج  6ص  ، 379كالمكاىب المدنية ج  3ص  ، 417كاكعز
اليو ابف ىشاـ في السيرة ج  4ص  279كفى مجمكعة الكثائؽ عف اعالـ السائميف كرساالت
نبكية كزاد المعاد البف القيـ كنصب الراية لمزيمعى كغيرىا .
الشرح
ىكذة  :بالذاؿ المعجمة  ،كما قيؿ مف انو بالداؿ الميممة سيك  ،كما في
اليعقكبى مف اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتب إلى ابنى ىكذه لعمو مف سيك القمـ  ،كالحنفى :
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع الطبقات الكبرل ج  1ص  261كسيرة زينى دحالف ج  3ص  81كالكامؿ
كالطبرل
كالحمبية ج  3ص * . 286
ػ137ػ
بفتح الحاء الميممة كلنكف في اخره الفاء  ،نسبة إلى بنى حنيفة بف لجيـ قبيمة كبيرة
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مف ربيعة بف نزار  ،كذا ذكره في المباب ج  1ص  325كفى نياية االرب كمعجـ قبائؿ
العرب ص  93عدىـ مف بكر بف كائؿ  ،كال منافاة اذ بنكبكر بطف مف ربيعة  ،كبنك
حنيفة حى مف بنى بكر  .كاليمامة معدكدة مف نجد بينيا كبيف البحريف عشرة اياـ ،
كقاعدتيا حجر ( بفتح اكلو كسككف الجيـ ) قاؿ اىؿ السير  :كانت منازؿ طسـ ك
جديس اليمامة ككاف تدعى جكا ( المعجـ ) كفى ( ؽ ) ىى دكف المدينة في كسط الشرؽ
مف مكة عمى ستة عشر مرحمة مف البصرة  ،كىى مف الككفة نحكىا .
قكلو  " :كاعمـ اف دينى الخ " ابمغ كالـ كاكجزه في التيديد  ،ثـ عقبو بقكلو
اسمـ تسمـ  ،ككعده اف يجعؿ لو ما تحت يديو  ،كما كعده لباذاف كنظائره  ،ككفى
بكعده .
بحث تاريخى
كتب صمى اهلل عميو كالو في ذلؾ اليكـ  -الذل كتب فيو إلى الممكؾ  -إلى ىكذة بف عمى الحنفى
ممؾ اليمامة  ،ككاف نصرانيا (  ) 1مع سميط بف عمرك (  ) 2ليدعكه إلى االسالـ  ،فمما قدـ
عميو اكرمو كانزلو كحباه  ،كدفع اليو الكتاب فقرأه فرد دكف رد ( . ) 3
الرسكؿ يدعك الممؾ إلى االسالـ
فمما ق أر الكتاب قاؿ لو سميط بف عمرك  :يا ىكذة انؾ سكدتؾ اعظـ حائمة كاركاح
في النار كانما السيد مف متع بااليماف ثـ زكد بالتقكل  ،اف قكما سعدكا برأيؾ
فال يشقكف بو  ،كانى آمرؾ بخير مأمكر بو كانياؾ عف شيئ منيى عنو  ،آمرؾ بعبادة
اهلل  ،كانياؾ عف عبادة الشيطاف  ،فاف في عبادة اهلل الجنة  ،كفى عبادة الشيطاف النار
فاف قبمت نمت ما رجكت كآمنت ما خفت  ،كاف ابيت فبيننا كبينؾ كشؼ الغطاء  ،ك
* ( ىامش ) * (  ) 1الكامؿ ج  2ص  82كمعجـ البمداف في كممة بحريف .
(  ) 2ىك سميط بف عمرك العام رل اسمـ قديما قبؿ عمر  ،كىاجر إلى الحبشة كمعو امرئتو ثـ
إلى المدينة  ،كذكره مكسى بف عقبة فيمف شيد بد ار كلـ يذكره غيره ( راجع اسد الغابة ك
االصابة كاالستيعاب )
(  ) 3الطبقات الكبرل ج  1ص  262كالحمبية ج  3ص  286كزينى دحالف ىامش الحمبية ج 3
ص * . 79
ػ138ػ
كىكؿ المطمع .
فقاؿ ىكذة  :يا سميط سكدنى مف لك سكدؾ تشرفت بو كقد كاف لى رأل اختبر
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بو االمكر  ،ففقدتو فمكضعو مف قمبى ىكاء  .فاجعؿ لى فسحة يرجع إلى فييا رأيى ،
فاجيبؾ بو انشاء اهلل ( . ) 1
الممؾ كالشكرل
ذكر الكاقدل  :اف ارككف (  ) 2دمشؽ الركمى مف عظماء النصارل  ،كاف عند
ىكذة فقاؿ لو ىكذة  :جائنى كتاب مف النبى يدعكنى إلى االسالـ  ،فمـ اجبو فقاؿ
االرككف لـ ال تجيبو ؟ قاؿ ضننت بدينى كانا اممؾ قكمى  ،كلئف اتبعتو ال اممؾ  ،قاؿ بمى كاهلل
لئف اتبعتو ليممكنؾ كاف الخير لؾ في اتباعو  ،كانو لمنبى العربى الذل بشر بو عيسى
بف مريـ عميو السالـ  ،كانو لمكتكب عندنا في االنجيؿ  :محمد رسكؿ اهلل كارككف ىذا اسمـ عمى
يد خالد بف الكليد في خالفة ابى بكر الصديؽ ( . ) 3
كتاب ىكذة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
ثـ كتب ىكذة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  :ما احسف ما تدعك اليو كاجممو كانا شاعر
قكمى كخطيبيـ  ،كالعرب تياب مكانى  ،فاجعؿ لى بعض االمر اتبعؾ  -ككانو اراد الشركة
في الرياسة كالخالفة بعده  -ثـ اجاز سميطا بجائزة ككساه اثكابا مف نسج ىجر ( ) 4
كفى اعالـ الكرل ص  89اف ىكذة اىدل اليو صمى اهلل عميو كالو غالما اسمو ( كركرة ) كنقمو في
اال صابة عف ابى سعيد النيسابكرل في شرؼ المصطفى ( مع اختالؼ في كسر الكاؼ ك
فتحيا ) كزاد ابف االثير في الكامؿ انو ارسؿ مع سميط كفدا فييـ مجاعة بف م اررة كالرجاؿ
* ( ىامش ) * (  ) 1سيرتى الحمبى كزينى دحالف عف السييمى
(  ) 2االرككف بالضـ الدىقاف العظيـ ( ؽ ) كاظنو لغة افرنجية معربة اصمو آرشكف راجع
المغة الفرنسكية  ،كمعناه عظيـ العظماء .
(  ) 3سيرتى الحمبى كزينى دحالف .
(  ) 4الطبقات الكبرل ج  1ص  262كالحمبية ج  3ص  286كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية
ج  3ص * 79
ػ139ػ
بف عنفكة (  ) 1يقكؿ لو  :اف جعؿ االمر لو مف بعده اسمـ كسار اليو كنصره  ،كاال قصد حربو ،
كذكرىـ اصحاب السيرة في الكفكد كذكركا ايمانيـ كغير ذلؾ فراجع .
فمما قدـ الرسكؿ عمى النبى صمى اهلل عميو كالو كاخبره بما جرل  ،كقرء الكتاب عمى النبى صمى اهلل
عميو كالو ،
قاؿ  :ال كال كرامة لك سألنى سيابة مف االرض ما فعمت باد كباد ما في يديو  ،كفى الكامؿ انو
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صمى اهلل عميو كالو قاؿ  :الميـ اكفنيو فمما انصرؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مف فتح مكة جائو
جبرئيؿ
فاخبره انو قد مات ( . ) 2
بحث كتحقيؽ
قاؿ ابف ىشاـ في السيرة ج  4ص  279اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتب إلى ثمامة بف اثاؿ
(  ) 3كىكذة بف عمى ممكى اليمامة  ،ككذا ابف االثير في اسد الغابة في ترجمة سميط بف
عمرك كرده الحمبى بقكلو  :كفيو نظر  ،الف ثمامة كاف مسمما ( ح ) عمى يد سميط بف عمرك النو
كاف يختمؼ إلى اليمامة .
اقكؿ  :نقؿ في االصابة عف البخارل كفى صحيح مسمـ ج  5ص  158كتاب الجياد
كسنف البييقى ج  6ص  319كج  9ص  65ك  . 66كالمسند ج  2ص  246كابف ىشاـ
في السيرة ج  4ص  315كميـ عف ابى ىريرة اف ثمامة اخذتو سرية فاتكا بو
إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ،كفى اسد الغابة عف ابف اسحؽ عف ابى ىريرة انو
دخؿ المدينة معتم ار فاخذ  ،كاختاره ابف ىشاـ  ،كعمى كؿ حاؿ يظير مما نقمناه
فساد قكؿ الحمبى " الف ثمامة كاف مسمما ( ح ) عمى يد سميط بف عمرك " كالعجب منو
حيث نقؿ ص  198عف ابى ىريرة كغيره كيفية اسالمو كما مر  ،ثـ نقؿ ص  286مامر
كيظير ايضا اف اسالمو كاف سنة سبع بعد كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ىكذة  ،الف ابى ىريرة اسمـ
سنة
سبع كجاء إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو في خيبر  ،كما في االصابة كاسد الغابة  ،ككانت غزكة
خيبر
في المحرـ سنة سبع بعد اف كتب إلى الممكؾ  ،ككاف كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ىكذة في اكؿ سنة
* ( ىامش ) * (  ) 1الكامؿ ج  2ص  82قاؿ  :مجاعة بضـ الميـ  ،كالرجاؿ بالجيـ المشددة كقيؿ
بالحاء
الميممة المشددة  ،كعنفكة بالضـ كسككف النكف كضـ الفاء كفتح الكاك .
(  ) 2الطبقات الكبرل ج  1ص  262كالحمبية ج  3ص  286كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية
ج  3ص 81
(  ) 3ثمامة  :بفتح الثاء كما يظير مف ( ؽ ) كاثاؿ  :كسحاب ككغراب *
ػ141ػ
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سبع في المحرـ اك في سنة ست في آخر ذل الحجة  ،فال تنافى بيف اف يكتب رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو إلى ثمامة فال يسمـ ثـ يدخؿ المدينة اك يؤخذ اسي ار  ،كال يكاد ينقضى تعجبى مف
دحالف النو ذكر في السيرة ىامش الحمبية ج  2ص  : 163اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كآلو بعث سرية في سنة ست لعشر خمكف مف المحرـ إلى القرطاء فقفمكا غانما ك
اسركا ثمامة بف اثاؿ  ،ثـ ساؽ الحديث عف ابف اسحؽ عف ابى ىريرة كما في البخارل كابف
ىشاـ كلـ يمتفت إلى ما في ىذه مف التيافت فتدبر تعرؼ .
كعمى ال حاؿ لـ اجد ما ينافى قكؿ ابف ىشاـ كاسد الغابة مف كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى
ىكذة كثمامة معا  ،بؿ يؤيده ما نقمكا مف انو عزـ عمى قتؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو فدعى عميو
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فاسر عمى قكؿ  ،اك خرج معتم ار كدخؿ المدينة فتحير فييا حتى اخذ ك
جيئ بو إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،الف عزمو عمى قتمو يناسب اف يككف بعد الكتاب  ،كما اف
بعض الممكؾ رد الرسكؿ ردا قبيحا كقاؿ ىا انا ذا سائر اليو كعزـ عمى حربو  ،فكذا ثمامة
عزـ عمى قتمو بعده .
ركل ثقة االسالـ الكمينى في ركضة الكافى ص  299الحركفى عف ز اررة عف ابيجعفر
عميو السالـ  :اف ثمامة بف اثاؿ اسرتو خيؿ النبى صمى اهلل عميو كآلو كقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كالو
قاؿ الميـ امكنى مف ثمامة  ،فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  :انى مخيرؾ كاحدة مف ثالث :
اقتمؾ
قاؿ  :اذا تقتؿ عظيما  ،اك افاديؾ قاؿ  :اذا تجدنى غاليا  ،اك امف عميؾ قاؿ  :اذا تجدنى
شاك ار  ،قاؿ  :فانى قد مننت عميؾ قاؿ  :فانى اشيد اف ال الو اال اهلل  ،كانؾ محمد رسكؿ اهلل ،
كقد كاهلل عممت انؾ رسكؿ اهلل حيث رايتؾ  ،كما كنت ال شيد بيا كانا في الكثاؽ .
كاخرجو ابف عبدالبر في االستيعاب ىامش االصابة ج  1ص  ، 213كاالصابة كاسد
الغابة كسيرتى الحمبى كدحالف مفصال فراجع .
ػ141ػ
 - 14كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر بف ساكل
............................................................................
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 - 14كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر بف ساكل
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى المنذر بف ساكل سالـ
عميؾ  ،فانى احمد اليؾ اهلل الذل ال الو اال ىك  ،كاشيد اف ال الو اال ىك اما
بعد فانى ادعكؾ إلى االسالـ فاسمـ تسمـ  ،كاسمـ يجعؿ لؾ اهلل ما تحت يديؾ
كاعمـ اف دينى سيظير إلى منتيى الخؼ كالحافر  .محمد رسكؿ اهلل .
المصدر
لـ اعثر عمى ىذا الكتاب في شئ مف الكتب المكجكدة عندل (  ) 1كاعترؼ
المحقؽ العالمة السيد محسف العاممى رحمة اهلل عميو في اعياف الشيعة عمى عدـ العثكر
بالكتاب الذل كتبو النبى االقدس صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر بف ساكل لمدعكة إلى االسالـ ،
ككذلؾ الحمبى في السيرة  ،كنقؿ زينى دحالف عف المكاىب االعتراؼ بذلؾ  ،ك
المراد مف الكتاب الذل لـ يصمكا اليو ىذا الذل اكردناه  ،كانما نكرده عما نقؿ عف
كتاب اعالـ السائميف البف طكلكف ص  ، 8كلـ اظفر بيذا الكتاب في المكتبات ك
قيؿ انيا م كجكدة في مكتبة االماـ ابى الحسف عمى بف مكسى الرضا عميو السالـ كانما نقمناه عف
كتاب ( محمد كزمامداراف ص . ) 114
بحث تاريخى
كاف المنذر بف ساكل مف بنى ز اررة بطف مف بنى دارـ مف بنى تميـ (  ) 2كفى
الطبرل ج  2ص  289كالتنبيو كاالشراؼ ص  226كالكامؿ ج  2ص  81عدكه مف عبد
القيس كىـ كانكا يسكنكف تيامة ثـ نزلكاالبحريف فزاحمكا بكربف كائؿ كتميـ ،
* ( ىامش ) * (  ) 1عثرت بعد كتابة ىذا المقاـ عمى مجمكعة الكثائؽ السياسية فكجدت فييا ىذا
الكتاب عف
اعالـ السائميف كنصب الراية الحاديث اليداية لمزيمعى المجمد االخر عنو عف
الكاقدل
قاؿ  :فارسمو كقاؿ مع العالء بف الحضرمى كقاؿ لو  :اف اجابؾ فاقـ حتى ياتيؾ امرل  ،كخذ
الصدقة مف اغنيائيـ فردىا في فقرائيـ  ،قاؿ العالء فاكتب لى كتابا يككف معى  ،فكتب لو رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كآلو فرائض االبؿ كالبقر كالغنـ كالحرث كالذىب كالفضة عمى كحبييا
(  ) 2نياية االرب ص  252كفتكح البمداف ص  89كاليعقكبى ج  2ص  62كسيرة زينى دحالف
ج  3ص * - 73
ػ142ػ
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كبيف القكليف تيافت جمية  ،كفى اسد الغابة قيؿ انو مف عبدالقيس  ،كفى االصابة :
زعـ غير الكمبى انو مف عبدالقيس  ،كبيف الرشاطى السبب في ذلؾ ( ال في ىذا الزعـ )
انو ي قاؿ لو العبدل النو مف كلد عبداهلل بف دارـ  ،فظف بعض الناس انو مف عبد
القيس .
كصرح القمقشندل في نياية االرب ص  312ك  435بانو مف بنى عبداهلل بف دارـ
كىـ مف بنى تميـ  ،كالظاىر كما ذكره الرشاطى كقكع االشتباه لمطبرل كالكامؿ
تبعا لو مف النسبة  ،الف النسبة إلى عب دالقيس ايضا عبدل كما في النياية ص . 311
كاف المنذر صاحب البحريف كممكو كالمقدـ في تميـ البحريف  ،ككاف تابعا
لكسرل ممؾ فارس (  ) 1ككاف قاعدة ممكو ىجر (  ) 2ككاف مجكسيا (  ) 3كىك الذل كاف
يعشر سكؽ ىجر في الجاىمية ( . ) 4
كتب صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر حيف كتب إلى الممكؾ كما في الكامؿ ج  2ص  81ك
الطبرل ج  2ص  289كالتنبيو كاالشراؼ ص  226كنياية االرب ص  313كتاريخ ابى الفداء
كقيؿ انو كتب اليو قبؿ الفتح ( االصابة كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ) 243كقيؿ انو
كاف سنة ثماف  ،نقؿ ىذا القكؿ في الكامؿ  ،كيكافقو قكؿ ابف سعد في الطبقات الكبرل
ج  1ص  263النو قاؿ  :اف الكتاب إلى المنذر بف ساكل كاف عند منصرفو صمى اهلل عميو كالو مف
الجعرانة " ىى مكضع بيف مكة كالطائؼ " يعنى حيف انصرؼ مف محاصرة الطائؼ ككاف
ذلؾ سنة ثماف .
كالمحتمؿ قكيا اف كثرة كتبو صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر اكقع الباحثيف في االلتباس
النو صمى اهلل عميو كالو كتب اليو دفعات كثيرة  ،فمعؿ كتابو لمدعكة إلى االسالـ كاف في السنة التى
كتب فييا إلى الممكؾ  ،ثـ كتب اليو في السنيف القادمة في سنة ثماف اك غيرىا فتكىـ
بعض اف الكتاب إلى المنذر كاف في السنة الثامنة فحسب  ،لذىكلو عف تعدد
الكتاب .
* ( ىامش ) * (  ) 1فتكح البمداف ص . 89
(  ) 2نياية االرب ص  ) 3 ( 252سيأتى االيعاز اليو
(  ) 4كاف سكؽ ىجر احد االسكاؽ المعركفة في الجاىمية راجع النياية ص  435كالفصؿ
الثالث مف ىذا الكتاب في شرح كتابو صمى اهلل عميو كآلو لثقيؼ *
ػ143ػ
فمما كصؿ ال كتاب إلى المنذر فقرئو  ،قاؿ العالء بف الحضرمى  -رسكؿ رسكؿ
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اهلل صمى اهلل عميو كالو  -يامنذر انؾ عظيـ العقؿ في الدنيا فال تقصرف عف االخرة  ،اف ىذه
المجكسية شر ديف ينكح فييا ما يستحيا مف نكاحو كيأكمكف ما يتكره مف اكمو ك
تعبدكف في الدنيا نا ار تأكمكـ يكـ القيمة كلست بعديـ العقؿ كال رأل  ،فانظر ىؿ
ينبغى مف ال يكذب في الدنيا اف ال نصدقو كلمف ال يخكف اف ال نائتمنة  ،كلمف ال يخمؼ
اف ال نثؽ بو  ،فاف كاف ىذا ىكذا فيذا ىك النبى االمى الذل كاهلل ال يستطيع ذك عقؿ اف
يقكؿ ليت ما امر بو نيى عنو اك ما نيى عنو امر بو .
فقاؿ المنذر قد نظرت في ىذا الذل في يدل فكجدتو لمدنيا دكف االخرة  ،ك
نظرت في دينكـ فرأيتو لالخرة كالدنيا فما يمنعنى مف قبكؿ ديف فيو امنية الحياة
كراحة المكت  ،كلقد عجبت امس ممف يقبمو  ،كعجبت اليكـ ممف يرده  ،كاف مف
اعظاـ مف جاء بو اف يعظـ رسكلو ( . ) 1
فاسمـ ككتب إلى النبى صمى اهلل عميو كالو " اما بعد يا رسكؿ اهلل فانى قرأت كتابؾ عمى اىؿ
البحريف  ،فمنيـ مف احب االسالـ كاعجبو كدخؿ فيو كمنيـ مف كرىو فمـ يدخؿ فيو ،
كبارضى ييكد كمجكس  ،فاحدث إلى امرؾ في ذلؾ " (  ) 2فاقره النبى صمى اهلل عميو كالو عمى عممو
،
كما كعده كتتابع بينيما الكتب بعد ذلؾ في الصدقة  ،كالجزية كغيرىما  ،كسيأتى
بعيد ىذا .
مات المنذر بعد الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو بالقرب مف كفاتو كقبؿ ردة اىؿ البحريف
(  . ) 3ككاف قد قدـ عميو عمرك بف العاص كحضر كفاتو  ،فقاؿ المنذر لعمرك  :كـ جعؿ
صمى اهلل عميو كالو لمميت مف مالو عند المكت ؟ قاؿ الثمث قاؿ  :فما ترل اف اصنع في ثمث مالى ؟
قاؿ اف شئت قسمتو في سبيؿ الخير كاف شئت جعمت غمتو تجرل بعدؾ عمى مف شئت ،
قاؿ ما احب اف اجعؿ شيئا مف مالى كالسائبة كلكنى اقسمو .
* ( ىامش ) * (  ) 1سيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  74كالسيرة الحمبية ج 3
ص . 283
(  ) 2سيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  73كالحمبية ج  3ص . 284
(  ) 3الحمبية كسيرة زينى دحالف كالطبقات الكبرل ج  1ص  263كاسد الغابة كاالصابة
كالكامؿ ج  2ص  82كالطبرل ج  2ص  519كمعجـ البمداف ج  1في لفظة بحريف * .
ػ144ػ
اختمفكا في لق ائو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كعدمو  ،صرح ابف االثير في اسد الغابة في
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ترجمة نافع ابى سميماف مكلى المنذر بف ساكل  ،كابف حجر في االصابة انو قاؿ  :كفد
المنذر بف ساكل مف البحريف حتى اتى المدينة  ،ثـ ساؽ الكالـ في كيفية كفكده ،
كلـ يذكره المكرخكف في كفكد الب حريف  ،كنقؿ دحالف عف بعض اىؿ السير انو
اشتباه  ،كاف كافد البحريف ىك االشج المنذر بف عائذ كاف المنذر بف ساكل لـ يعرؼ
لو كفد .
 - 15كتابو صمى اهلل عميو كالو لرفاعة بف زيد الجذامى
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ( ىذا كتاب ) مف محمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو لرفاعة بف زيد
انى بعثتو إلى قكمو عامة كمف دخؿ فييـ يدعكىـ إلى اهلل كالى رسكلو  ،فمف اقبؿ
منيـ ففى حزب اهلل كحزب رسكلو  ،كمف ادبر فمو اماف شيريف .
المصدر
السيرة الحمبية ج  3ص  259كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبيو ج  3ص  31كسيرة
ابف ىشاـ ج  4ص  267كالطبرل ج  2ص  395كالطبقات الكبرل ج  1ص  354كاسد
الغابة ج  4ص  391كج  2ص  191كفى جميرة رسائؿ العرب ج  1ص  45عف صبح االعشى
ج  6ص  382كج  13ص  323كالمفظ البف ىشاـ كالحمبى  ،كما بيف المعقفتيف فالبف ىشاـ
خاصة .
بحث تاريخى
كفد إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو قبؿ خيبر في ىذتو الحديبية في اكؿ سنة سبع اك قريب
منو رفاعة بف زيد الجذامى (  ) 1ثـ الضبيبى في رجاؿ مف قكمو فاسممكا فكتب لو رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو عمى قكمو يدعكىـ إلى اهلل تعالى  ،كاف مف اقبؿ منيـ إلى االسالـ فيك داخؿ في
حزب اهلل فمو ما لممسمـ  ،كعميو ما عميو  ،كمف ادبر فمو اماف شيريف  ،فمعؿ
* ( ىامش ) * (  ) 1كذا في سيرة ابف ىشاـ ج  4ص  267كالكامؿ ج  2ص  79كاسد الغابة
كاالصابة في
ترجمة رفاعة .
كفى سيرتى الحمبى كزينى دحالف  :الخزاعى بالخاء كالزاء المعجمتيف كاالكؿ
اصح * .
ػ145ػ
المدة الجؿ اف قكمو اما اف يفيئكا في تمؾ المدة إلى االسالـ اك يخرجكا مف جزيرة
العرب .
141

اىدل رفاعة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو غالما اسكد اسمو " مدعـ " المقتكؿ
بخيبر ( ) 1
فمما قدـ رفاعة قكمو اجابكا اك اسممكا كساركا إلى الحرة حرة الرجالء ( الحرة ارض
ذات حجارة سكد نخرة كانيا احرقت بالنار كالحرار في بالد العرب كثيرة اكثرىا حكالى
المدينة إلى الشاـ كالرجالء بفتح الراء كسككف الجيـ كالمد عمـ لحرة في ديار بنى القيف
بيف المدينة كالشاـ ) (  ) 2فنزلكىا .
؟ ؟ ككتابو ىذا لشأنا ساؽ ابف ىشاـ قصتو مطكلة ج  4ص  291 - 285كممخصو
اف قكـ رفاعة اسممكا ثـ لـ يمبثكا اف قدـ دحية بف خميفة مف عند قيصر كمعو تجارة لو حتى
اذا كاف بكاد مف اكديتيـ " شنار " اغار عميو رجالف مف بنى ضميع  -مصغ ار  -فاصابا كؿ شئ
كاف معو فبمغ ذلؾ قكما مف بنى الضبيب  ،رىط رفاعة ممف اسمـ فنفركا كقاتمكا كاخذكا
الماؿ كاعطكه دحية  ،فمما قدـ دحية استنصر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عمى بنى ضميع فبعث
صمى اهلل عميو كالو
زيد بف حارثة ( ككاف قكـ رفاعة نزلكا بعد ذلؾ الحرة الرجالء ) فاغار عمى قكـ منيـ
فركب جمع مف بنى الضبيب إلى رفاعة كىك كقتئذ بكراع رية كقالكا لو انؾ جالس تحمب
المعزل كنساء جذاـ اسارل فقاـ رفاعة كاخذ الكتاب فساركا إلى جكؼ المدينة ثالث
لياؿ فمما دخمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو االح الييـ بيده اف تعالكا مف كراء الناس فدفع رفاعة
كتابو إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فقاؿ  ،دكنؾ يا رسكؿ قديما كتابو حديثا غدره فقاؿ صمى اهلل
عميو كالو اقرء يا
غالـ كاع مف فمما قرئو استخبرىـ فاخبركه الخبر فقاؿ صمى اهلل عميو كالو كيؼ اصنع بالقتمى ثالث مرار
فقاؿ رفاعة انت يا رسكؿ اهلل اعمـ  ،ال نحؿ لؾ حراما  ،كال نحرـ عميؾ حالال  ،فقاؿ رجؿ منيـ
اطمؽ لنا يا رسكؿ اهلل مف كاف حيا كمف قتؿ فيك تحت قدمى ىذه فبعث رسكؿ اهلل عميا
عم يو السالـ فاخذ ما في ايدل الجيش حتى كانكا ينزعكف لبيد المرأة مف تحت الرحؿ .
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع اسد الغابة ج  2ص  181كج  4ص  391كاالصابة كاالستيعاب ج 4
كسيرة ابف ىشاـ
ج  4ص  267كالحمبية كزينى دحالف .
(  ) 2معجـ البمداف في الحرة كالرجالء *
ػ146ػ
كاف ىذا الكتاب مف كتب اال مف فكاف المناسب ذكره في الفصؿ الثالث
142

مف الكتاب كانما اكردناه ىنا النو كتاب بعثو مع رفاعة لمدعكة ككتب فيو االماف
لمف آمف .
تتميـ
الضبيبى منسكب إلى بنى الضبيب  -مصغ ار  -كما في االستيعاب كاسد الغابة عف
بعض اىؿ الحديث كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  267كنياية االرب ص  62كمعجـ قبائؿ العرب
ص  663كىـ مف مرة بف ادد بف زيد مف جذاـ كبنك جذاـ  -بضـ الجيـ كبالذاؿ المعجمة -
ىـ بنك جذاـ بف عدل بطف مف كيالف  ،ككاف مساكنيـ بيف مديف إلى تبكؾ فالى
اذرح .
قاؿ ابف االثير في اسد الغابة  :الضبيبى مف بنى ضبيبة بف جذاـ  ،كفى الكامؿ ج 2
ص  : 79الضبيب بضـ الضاد المعجمة تصغير ضب كقيؿ ىك بفتح الضاد ككسرالباء كآخره نكف
نسبة إلى ضبينة .
اقكؿ  :قاؿ الفيركز آبادل  :ضبينة كسفينة ابكبطف كفى معجـ القبائؿ ص 264
انيـ بطف مف جذاـ ىذا كلكف الظاىر اف قكـ رفاعة ىـ بنك الضبيب كما عميو
االكثر .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو  :كمف دخؿ فييـ  :ال مف سائر القبائؿ فيذا العيد يشمميـ
ايضا .
ػ147ػ
 - 16كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى جيفر كعبد ابنى الجمندل
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد بف عبداهلل إلى جيفر كعبد ابنى الجمندل
سالـ عمى مف اتبع اليدل اما بعد فانى ادعككما بدعاية االسالـ اسمما تسمما
انى رسكؿ اهلل إلى الناس كافة الندز مف كاف حيا كيحؽ القكؿ عمى الكافريف ك
انكما اف اقررتما باالسالـ كليتكما  ،كاف ابيتما اف تق ار باالسالـ فاف ممككما
زائؿ عنكما كخيمى تحؿ بساحتكما  ،كتظير نبكتى عمى ممككما .
المصدر
السيرة الحمبية ج  3ص  ، 284كاعياف الشيعة ج  2ص  14كالسيرة النبكية ىامش
الحمبية ج  3ص  ، 76كالجميرة ج  1ص  46عف صبح االعشى ج  6ص  ، 381كالمكاىب المدنية
ج  3ص . 414
كاكعز اليو البالذرل في فتكح البمداف ص  ، 87كالمفظ لالكؿ ( . ) 1
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الشرح
جيفر كجعفر لكف بدؿ العيف ياء تحتانية  -كذا في ؽ كاالصابة  -كعبد بالعيف
الميممة بعدىا المكحدة التحتانية ثـ الداؿ الميممة ( كذا في الطبقات كسيرتى الحمبى
كزينى دحالف كاسد الغابة في ترجمة جيفر ) كفى االصابة في ترجمة جيفر كاليعقكبى  ،عباد
بااللؼ بعد الباء  ،كفى سيرة ابف ىشاـ ج  4ص  279كاالصابة في ترجمة الرجؿ عياذ بالياء
بدؿ الباء المكحدة كالذاؿ المعجمة بدؿ الداؿ الميممة  ،كالجمندل  :بضـ اكلو كفتح ثانية
كسككف النكف كفتح الداؿ ( االصابة ) مقصك ار كفى ( ؽ ) الجمنداء  :بضـ اكلو كفتح ثانية
ممدكدة كضـ ثانيو مقصكرة .
جيفر كعبد  ،االزدياف ممكا عماف  -بضـ العيف الميممة كتخفيؼ الميـ  -كاالزد قبيمة
متأصمة متشعبة كانكا يسكنكف مآرب  ،فتفرقكا في البالد فمنيـ غساف خرجكا كاسسكا
دكلة الغساسنة  ،كمنيـ بنك نصر ممكؾ عماف كمنيـ ازد السراة ( بالميممة كفى معجـ
* ( ىامش ) * (  ) 1كمجمكعة الكثائؽ ص  97رقـ  76عف اعالـ السائميف كالقسطالنى ج  1ص
 294ك
زاد المعاد البف القيـ  ،كرساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  . 35كمنشأت السالطيف لفريدكف
بؾ " ط " استانبكؿ ج  1ص . 33
كاكعز اليو في الطبقات كانظر اشرنكر ج  3ص  382ك * 383
ػ148ػ
القبائؿ بالمعجمة ) يقاؿ ازدشنؤة  ،كمنيـ غامد كبارؽ إلى غير ذلؾ مف قبائؿ العرب
( راجع دائرة المعارؼ لمبستانى ج  2كمعجـ قبائؿ العرب ص . ) 18 - 15
دعاية االسالـ  :ىى دعاية اهلل كىى التكحيد كالساحة  :الناحية كالفضاء بيف دكر
الحى ( ؽ ) كظير عميو ال غمب .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " كتظير نبكتى الخ " ىذه الجممة تعطينا درسا ضافيا كمعنى كامال مف
السمطنة كالفتكحات االسالمية اذا المستفاد منيا اف الفتكحات االسالمية تجب اف تككف
فتحا الييا كظيك ار ركحانيا محفكفا بااليماف كمشفكعا بالتقكل ال مغالبة عمى الدنيا
قاؿ اميرالمؤمنيف عميو السالـ  :الميـ انؾ تعمـ انو لـ يكف الذل كاف منا منافسة في سمطاف
كال التماس شئ مف فضكؿ الحطاـ كلكف لنرد المعالـ عف دينؾ كنظير االصالح في
بالدؾ  ،كقاؿ الحسيف عميو السالـ انى لـ اخرج اش ار كال بط ار كانما خرجت لطمب االصالح .
كسمطنة االسالـ سمطنة ركحانية كنبكة  ،كليست ممكا كامبراطكرية مادية كالفرؽ
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بينيما كاضح لمف عقؿ كتدبر  ،فاذا شئت اف تعرؼ الحقيقة فقس بيف فتكحات ممكؾ
العالـ  ،كالفتكحات التى كقعت في عصر النبى صمى اهلل عميو كالو كالحظ سمطنة عمى عميو السالـ
كمعاكية
ىذا يعفك عف اعدل عدكه  ،كذاؾ يقتؿ عمى الظنة كالتيمة  ،كالكالـ في المقاـ كثير ،
فراجع مظانو .
بحث تاريخى
كتب صمى اهلل عميو كالو إلى جيفر كعبد ابنى الجمندل  ،ممكى عماف في ذل القعدة سنة ثماف
مع عمرك بف العاص (  ) 1يدعكىما إلى االسالـ كيرغبيما فيو  ،كييددىما بانيما اف ابيا
فممكيما زائؿ كتحؿ عساكر االسالـ بيف دكرىـ .
كفى فتكح البمداف ص  ، 88اف حامؿ الكتاب ىك ابكزيد  ،كانو ارسؿ الييما
عمركا بعد اسالميما  -لجباية الصدقات  -كاستدؿ باف الكتاب الييما كاف في سنة ست
* ( ىامش ) * (  ) 1عمرك  :ىك عمرك بف العاص بف كائؿ االبتر ابف االبتر شانئ محمد صمى اهلل
عميو كآلو ىجا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو
كبارزه حتى عجز  ،كعمـ اف النبى غالب عميو فآمف بمسانو  ،ثـ احدث حكادث كشارؾ في قتؿ
عثماف  ،ثـ شارؾ معكية في اظيار الطمب بدمو طمبا لمممؾ بعد اف جعؿ لو معاكية مصر طعمة
 ،كلو في تاريخ االسالـ حكادث دامية  ،كغكائؿ كثيرة غير خفية لمف راجع تاريخ
االسالـ * .
ػ149ػ
كاسالـ عمرك كاف في سنة ثماف .
يظير منو اف الكتاب الييما كاف في سنة ست كلكف المصرح بو في كالـ ابف
االثير في الكامؿ ج  2ص  ، 88كاسد الغابة ج  1ص  313كاالصابة في ترجمة جيفر كاالستيعاب
انو كاف سنة ثماف  ،كاف حامؿ الكتاب ىك عمرك بف العاص .
كعماف كغراب اسـ ككرة عربية عمى ساحؿ بحر اليمف كاليند في شرقى ىجر
تشتمؿ عمى بمداف كثيرة ذات نخؿ كزركع  ،اال اف حرىا يضرب بو المثؿ  -المعجـ  -ك
في الخرائط العصرية يمثؿ عماف محاطا ببحر اليند كخميج عماف  ،كتنتيى إلى خميج
فارس كتتصؿ باراضى المممكة السعكدية قريبة مف الدىناء .
قاؿ ياقكت في المعجـ  :كاكثر اىميا في ايامنا خكارج اباضية ليس بيا مف غير
ىذا المذىب االطارئ غريب كىـ ال يخفكف ذلؾ  ،كاىؿ البحريف بالقرب منيـ بضدىـ
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كميـ ركافض سبائيكف ال يكتمكنو كال يتحاكشكف كليس عندىـ مف يخالؼ ىذا المذىب
اال اف يككف غريبا .
الرسكؿ عند الممؾ
ختـ رسكؿ اهلل صمى ا هلل عميو كالو كسمـ الكتاب كاعطاه عمركا  ،فخرج عمرك حتى انتيى إلى عماف
قاؿ عمرك  :فعمدت إلى عبد ككاف احمـ الرجميف كاسيميما خمقا  ،فقمت انى رسكؿ رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو اليؾ كالى اخيؾ فقاؿ اخى المقدـ عمى بالسف كبالممؾ  ،كانا اكصمؾ اليو حتى
يقرء كتابؾ .
ثـ قاؿ كما تدعك اليو قمت ادعكؾ إلى اهلل كحده كتخمع ما عبد مف دكنو كتشيد اف محمدا
عبده كرسكلو  ،قاؿ يا عمرك انؾ ابف سيد قكمؾ فكيؼ صنع ابكؾ يعنى العاص بف كائؿ
فاف لنا فيو القدكة ؟ قمت مات كلـ يؤمف بمحمد صمى اهلل عميو كالو ككددت لو لك كاف آمف كصدؽ بو
كقد كنت قبؿ عمى مثؿ رايو حتى ىدانى اهلل إلى االسالـ قاؿ فمتى تبعتو ؟ قمت قريبا
فسألنى ايف كاف اسالمى ؟ فقمت عند النجاشى كاخبرتو اف النجاشى قد اسمـ  ،قاؿ
فكيؼ صنع قكمو بممكو ؟ قمت اقركه كاتبعكه قاؿ كاالساقفة ؟ قمت نعـ قاؿ انظر  :ياعمرك
ما تقكؿ انو ليس مف خصمة في رجؿ افضح مف كذب ؟ قمت كما كذبت كما نستحمو في ديننا .
ثـ قاؿ  :ما ارل ىرقؿ عمـ باسالـ النجاشى ؟ قمت لو بمى قاؿ  :بال شئ عممت
ػ151ػ
ذلؾ يا عمرك ؟ قمت كاف النجاشى يخرج لو خراجا فمما اسمـ النجاشى كصدؽ بمحمد
صمى اهلل عميو كالو قاؿ ال كاهلل كلك سألنى درىما كاحدا ما اعطيتو  ،فبمغ ىرقؿ قكلو فقاؿ لو اخكه
اتدع عبدؾ ال يخرج لؾ خراجا كيديف دينا محدثا ؟ فقاؿ ىرقؿ رجؿ رغب في ديف
كاختاره لنفسو ما اصنع بو  ،كاهلل لكال الضف بممكى لصنعت كما صنع قاؿ انظر ما تقكؿ
يا عمرك قمت كاهلل صدقتؾ .
قاؿ عبد  :فاخبرنى ما الذل يامر بو كينيى عنو ؟ قمت يامر بطاعة اهلل عزكجؿ ك
ينيى عف معصيتو  ،كيامر بالبر كصمة الرحـ  ،كينيى عف الظمـ كالعدكاف  ،كعف الزنا
كشرب الخمر كعف عبادة الحجر كالكثف كالصميب  ،فقاؿ ما احسف ىذا الذل يدعك
اليو لك كاف اخى يتابعنى لركبنا حتى نؤمف بمحمد كنصدؽ بو  ،كلكف اخى اضف
بمم كو مف اف يدعو كيصير ذنبا  ،قمت انو اف اسمـ ممكو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عمى قكمو ،
فاخذ الصدقة مف غنييـ فردىا عمى فقيرىـ  ،قاؿ اف ىذا لخمؽ حسف  ،كما الصدقة ؟
فاخبرتو بما فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مف الصدقات في االمكاؿ  ،كلما ذكرت المكاشى قاؿ يا
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عمرك كيؤخذ مف سكائـ مكاشينا التى ترعى في الشجر كترد المياه ؟ فقمت نعـ ،
فقاؿ كاهلل ما ارل قكمى في بعد دارىـ ككثرة عددىـ يطيعكف بيذا .
قاؿ عمرك  :فمكثت اياما بباب جيفر  ،كقد اكصؿ اليو اخكه خبرل  ،ثـ انو
دعانى فدخمت عميو فاخذ اعكانو بضبعى قاؿ  :دعكه فذىبت الجمس فابكا اف يدعكنى
فنظرت اليو فقاؿ تكمـ بحاجتؾ  ،فدفعت اليو كتابا مختكما ففض خاتمو فقرئو ثـ
دفعو إلى اخيو فقرئو ثـ قاؿ  :اال تخبرنى عف قريش كيؼ صنعت ؟ فقمت تبعكه اما راغب
في الديف اك راىب مقيكر بالسيؼ  ،قاؿ كمف معو ؟ قمت الناس قد رغبكا في االسالـ ،
كاختا ركه عمى غيره  ،كعرفكا بعقكليـ مع ىدل اهلل اياىـ انيـ كانكا في ضالؿ مبيف ،
فما اعرؼ احدا بقى غيرؾ فييذه الخرجة  ،كانت اف لـ تسمـ اليكـ كتتبعو تطؤؾ
الخيكؿ  ،كتبيد خضراؤؾ فاسمـ تسمـ  ،كيستعممؾ عمى قكمؾ  ،كال تدخؿ عميؾ الخيؿ
كالرجاؿ  ،قاؿ دعنى يكمى ىذا كارجع إلى غدا  .فمما كاف الغد اتيت اليو فابى اف يأذف لى فرجعت إلى
اخيو فاخبرتو انى لـ
اصؿ اليو فاكصمنى اليو فقاؿ  :انى فكرت فيما دعكتنى اليو  ،فاذا انا اضعؼ العرب
ػ151ػ
اف ممكت رجال ما في يدل كىك ال تبمغ خيمو ىيينا كاف بمغت خيمو الفت قتاال ليس
......................................................... ...................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  151سطر  1الى ص  161سطر 17اف ممكت رجال ما في يدل كىك ال تبمغ خيمو ىيينا كاف بمغت خيمو الفت قتاال ليس
كقتاؿ مف القى قمت كانا خارج غدا فمما ايقف بمخرجى خالبو اخكه  ،فاصبح فارسؿ
إ لى فاجاب إلى االسالـ ىك كاخكه جميعا كصدقا كخميا بينى كبيف الصدقة كبيف الحكـ
فيما بينيـ  ،ككانا لى عكنا عمى مف خالفنى  ،كاسمما كاسمـ معيما خمؽ كثير .
السيرة الحمبية ج  3ص  ، 284كسيرة
زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص
 75كالطبقات الكبرل ج  1ص
. 262
كفى االصابة ج  1ص  ، 162في ترجمة الجمندل عف ابف اسحؽ اف النبى صمى اهلل عميو كالو
بعث اليو عمرك بف العاص يدعكه إلى االسالـ  ،فقاؿ لقد دلنى عمى ىذا النبى االمى انو
اليامر بخير اال كاف اكؿ آخذ بو  ،كال ينيى عف شر اال كاف اكؿ تارؾ لو  ،كانو يغمب فال
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يبطر  ،كيغمب فال ييجر  ،كانو يفى بالعيد  ،كينجز الكعد  ،كاشيد انو نبى ثـ انشد
ابياتا منيا :
اتانى عمرك بالتى ليس بعدىا * مف الحؽ شئ كالنصيح نصيح
فقمت لو مازدت اف جئت بالتى * جمندل عماف في عماف يصيح
فياعمرك قد اسممت هلل جيرة * ينادل بيا في الكادييف فصيح
ثـ قاؿ  :اف المرسؿ اليو ىك جيفر  ،فيحتمؿ اف يككف االب كاالبف قد ارسؿ
الييما كقاؿ في آخر ترجمة جيفر كال مانع مف اف يككف الجمندل قد شاخ كفكض
االمر لكلديو .
كتكفى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كعمرك بعماف ( كما في الطبرل ج  2ص  ، 521كسيرة
دحالف  ،كالطبقات الكبرل ) .
ػ152ػ
 - 17كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى فركة بف عمرك الجذامى
مف محمد رسكؿ اهلل إلى فركة بف عمرك اما بعد فقد قدـ عمينا رسكلؾ
كبمغ ما ارسمت بو  ،كخبر عما قبمكـ  ،كاتانا باسالمؾ  ،كاف اهلل ىداؾ بيداه
اف اصمحت كاطعت اهلل كرسكلو كاقمت الصالة كآتيت الزكاة .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  281كالبحار ج  6في آخر باب حجة الكداع كجميرة
رسائؿ العرب عف صبح االعشى ج  6ص . ) 1 ( 386
الشرح
فركة  :ىك فركة بف عمرك بف النافرة الجذامى ثـ النفاثى  ،كفى اسد الغابة
فركة بف نفاثة كقيؿ نباتة كقيؿ نعامة كفى االصابة فركة بف عامر  ،كنحف نقمنا اسمو
كنسبو ع ف ابف ىشاـ في السيرة كياقكت في معجـ البمداف كالحمبى كزينى دحالف في
السيرة .
كنفاثة  :بطف مف جذاـ مف مرة بف ادد بف زيد بف كيالف كاف ديارىـ حكالى
ايمة مف اكؿ اعماؿ الحجاز إلى ينبع ككانت لبنى النافرة منيـ رئاسة في معاف كما حكليا
مف ارض الشاـ ( معجـ القبائؿ ص  1168ك . ) 1189
قكلو صمى اهلل عميو كالو  " :كبمغ ما ارسمت الخ " ال اليدايا المرسكلة كسياتى تفصيميا  .كخبر
مف التفعيؿ يعنى اخبر عما قبمكـ مف ككف فركة عامال لمركـ كسعة ممكو كخطر
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مقامو ككلكعو عمى االسالـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو  " :كاف اهلل ىداؾ نسب اليداية إلى اهلل سبحانو  ،الف جميع الخير
منو تعالى كلكال فضؿ اهلل كرحمتو لكاف االكلياء كاالنبياء فضال عف سائر الناس في خطر
عظيـ  ،قاؿ تعالى " انؾ ال تيدل مف احببت كلكف اهلل ييدل مف يشاء " كاالحاديث النبكية
كاالدعية ناطقة بذلؾ .
* ( ىامش ) * (  ) 1مجمكعة الكثائؽ ص  62رقـ  36عف الطبقات كمفيد العمكـ كمبيد اليمكـ
لمقزكينى
( المخطكطة في مكتبة شييد عمى باشا  ،في استانبكؿ ) كرساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  81ك
اشرنكر ج  1ص  16كج  3ص  ( 266التعميقة االكلى ) ككايتانى  ( 25 : 6التعميقة
االكلى ) *
ػ153ػ
ثـ عمؽ دكاـ اليداية باالصالح كطاعة اهلل كرسكلو كخص الصالة كالزكاة
بالذكر النيما مف دعائـ الديف بؿ اىميا لكال الكالية  ،كلعؿ التعميؽ مف اجؿ اف مف
احاطت بو خطيئتو عاقبتو الكفر " ثـ كاف عاقبة الذيف اساؤا السؤل اف كذبكا بآيات
اهلل ككانكا بيا يستيزئكف " اك اف مف كاف فاسقا ال ينجك مف العذاب .
بحث تاريخى
كاف فركة عامال لمركـ عمى معاف ( بفتح الميـ ) كذا في سيرة زينى دحالف ج 3
ص  31كمعجـ البمداف في لفظ عفرل كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  261كالبداية كالنياية ج
 5ص  86كمعجـ القبائؿ ص  1168كفى بعض النسخ كما في الطبقات ج  1ص  262ككنز
العماؿ ج  7ص  83اف ممكو عماف ( كشداد ) كالصحيح االكؿ كاف لـ يكف بيف النقميف
تيافت الف ممكو كاف بارض البمقاء  -بالفتح  -فيى ككرة مف اعماؿ دمشؽ بيف الشاـ
ككادل القرل قصبتيا عماف كفييا قرل كثيرة كمزارع كاسعة كمعاف  -بالفتح كآخره
نكف  -مدينة بناحية البمقاء ككاف منزؿ فركة في ىذه المدينة فيك عامؿ الركـ عمى
البمقاء عمانيا كمعانيا كانما كاف منزليا معاف فالنقالف كالىما ال بأس بو ( راجع
كممتى البمقاء كمعاف مف معجـ البمداف ) كقاؿ زينى دحالف اف معاف اسـ جبؿ كاف
ىناؾ .
فمما سمع فركة نداء التكحيد كقرع سمعو بعثة النبى االقدس صمى اهلل عميو كالو كدعكتو
العالمية كانو كتب إلى ممكؾ الدنيا اف تعالكا إلى كممة سكاء  ،اسمـ ككتب باسالمو
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إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو (  ) 1كبعثو مع رسكؿ اسمو مسعكد بف سعد كشفعو باليدايا ك
التحؼ :
 - 1بغمة بيضاء يقاؿ ليا فضة  - 2 .حمار يقاؿ لو يعفكر  - 3 .فرس يقاؿ لو
* ( ىامش ) * (  ) 1ذكر البركفسكر اليندل في كتابو " مجمكعة الكثائؽ " اف فركة كتب اليو
صمى اهلل عميو كآلو " لمحمد رسكؿ اهلل انى مقر باالسالـ بو اشيد اف ال الو اال اهلل كاف محمدا
رسكؿ اهلل انت الذل بشر بؾ عيسى بف مريـ عميو الصمكة كالسالـ " .
عف االمتاع لممقريزل ج  1ص  516كعبد المنعـ خاف في رساالت نبكية كاالستيعاب
رقـ  2211كسيرة ابف ىشاـ ص  958كالطبقات البف سعد كانظر كايتانى 52 : 6
( التعميقة االكلى ) *
ػ154ػ
الظرب  - 4 .ثياب كقباء مرصع بالذىب .
ككاف ذلؾ سنة عشر ( الكامؿ ج  2ص  114كقاؿ في البداية كالنياية ج  5ص 86
اظنو في تبكؾ اك بعدىا )
فقبؿ صمى اهلل عميو كالو ىديتو كقرء كتابو الحامؿ اليو صمى اهلل عميو كالو ايمانو
الخالص كاجاز الرسكؿ باثنتى عشرة اكقية مف فضة كنش  -بالفتح نصؼ اكقية عشركف
درىما  -كفى الطبقات اف ذلؾ خمسمأة درىـ  .ككتب اليو ىذا الكتاب يكصيو بالثبات
في الديف كطاعة اهلل كرسكلو .
فمما سمع بذلؾ قيصر اغرل بو ممؾ غساف الحارث بف ابى شمر فطمبو حتى اخذه
فحبسو فقاؿ في محبسو ذلؾ .
طرقت سميمى مكىنا اصحابى * كالركـ بيف الباب كالقركاف ( ) 1
صد الخياؿ كسائو ما قد رأل * كىممت اف اغفى كقد ابكانى ( ) 2
ال تكحمف العيف بعدل اثمدا * سممى كال تدنف لالتياف ( ) 3
كلقد عممت ابا كبيشة اننى * كسط االعزة ال يحص لسانى ( ) 4
فمئف ىمكت لتفقدف اخاكـ * كلئف بقيت لتعرفف مكانى
كلقد جمعت اجؿ ما جمع الفتى * مف جكدة كشجاعة كبياف
احضره الممؾ كقاؿ لو ارجع مف ديف محمد كنحف نعيدؾ إلى ممكؾ قاؿ  :ال
افارؽ ديف محمد فانؾ تعمـ اف عيسى بشر بو كلكنؾ تضف بممكؾ فمما يئسكا منو ك
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عممكا انو ال يرجع إلى النصرانية اجمعكا عمى قتمو كصمبو عمى ماء ليـ يقاؿ لو عفرل -
بكسر اكلو كالقصر  -بفمسطيف قاؿ :
اال اىؿ اتى سممى باف حميميا * عمى ماء عفرل فكؽ احدل الركاحؿ ( ) 5
* ( ىامش ) * (  ) 1المكىف  -بفتح فسككف فكسر الياء  -ما بعد الساعة مف الميؿ كالقركاف -
بكسر فسككف  -الجماعة .
(  ) 2اغفى  :ناـ نكما خفيفا .
(  ) 3االثمد  :بكسرتيف بينيا سككف ضرب مف الكحؿ
(  ) 4ال يحص ال ال يقطع كيركل ال يحس بمعناه .
(  ) 5الحميؿ بالحاء الميممة الزكج كاحدل الركاحؿ اراد بيا الخشبة التى
صمب عمييا * .
ػ155ػ
عمى ناقة لـ يضرب الفحؿ اميا * مشذبة اطرافيا بالمناجؿ ( ) 6
فمما قدمكه ليقتمكه قاؿ :
بمغ سراة المسمميف باننى * سمـ لربى اعظمى كمقامى ( ) 7
 - 18كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى اكثـ بف صيفى
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى اكثـ بف صيفى احمد اهلل
اليؾ  ،اف اهلل امرنى اف اقكؿ ال الو اال اهلل اقكليا كآمر الناس بيا  ،الخمؽ
خمؽ اهلل كاالمر كمو هلل  ،خمقيـ كاماتيـ كىك ينشرىـ كاليو المصير ،
ادبتكـ بآداب المرسميف كلتسئمف عف النبأ العظيـ كلتعممف نبأه بعد حيف .
المصدر
كنز الفكائد لمكراجكى ص  249كاكماؿ الديف كتماـ النعمة لمشيخ محمد بف
عمى بف بابكيو القمى رحمة اهلل عميو ص  314في باب المعمريف  ،كنقؿ شط ار منو في
االصابة ج  1كفى الجميرة ج  1ص  68عف تاريخ آداب المغة العربية لالستاذ حسف
تكفيؽ ص  79كفى البحار ج  6باب ماجرل بينو كبيف اىؿ الكتاب .
الشرح
االكثـ كاحمد  :الكاسع البطف سمى بو عدة منيـ  :اكثـ بف صيفى حكيـ العرب
الذل كتب صمى اهلل عميو كالو اليو ىذا الكتاب  ،كتاب مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو إلى حكبـ العرب
 ،فيك
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عمى ايجازه بميغ يحتكل بياف المبدء كالتكحيد كالمعاد .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " الخمؽ خمؽ اهلل " نفى لما يزعمو بعض المشركيف مف عبدة الككاكب
كغيرىـ مف خمؽ الككاكب لمعالـ كككنيا قديمة ازلية  ،كقكلو صمى اهلل عميو كالو " االمر كمو هلل "
نفى لما يرتئيو عبدة االكثاف كغيرىـ مف جمب المنافع كدفع المكاره اك رفعيا بآليتيـ  ،كما
يذىبكف اليو مف شفاعة االلية عنداهلل تعالى  ،النو صمى اهلل عميو كالو اثبت الخمؽ كاالماتة كالحشر
* ( ىامش ) * (  ) 6مشذبة ال مقطكعة اغصانيا بالمنجؿ كىك حديدة تقطع بيا الزرع .
(  ) 7راجع فيما سردنا  :معجـ القبائؿ ص  1168كالسيرة الحمبية ج  3ص  258كسيرة
زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  31كاسد الغابة كاالصابة ترجمة فركة كالطبقات الكبرل
ج  1ص  262كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  261كمعجـ البمداف كممة عفرل كالبداية كالنياية ج 5
ص  86كالكامؿ في حكادث السنة العاشرة *
ػ156ػ
كاالمر كمو هلل تعالى ال ال مؤثر في الكجكد اال اهلل سبحانو كتعالى  ،كىك التكحيد الكامؿ
الذل ارتضاه لعباده  ،فمف ناؿ بو فقد ناؿ المرتبة العظمى .
كعقبو بقكلو " ادبتكـ بآداب المرسميف " تنبييا عمى اف ما كتبو اليو ىك الذل
يعتنقو جميع االنبياء كالمرسميف  ،فيك ديف اهلل الذل ارسؿ بو االنبياء ( ع ) " اف الديف
عنداهلل االسالـ " .
كالنبأ العظيـ  :ىك المعارؼ الحقة التى يسئؿ عنيا  ،كىى التى يعمـ حقيقتيا ك
يظير مكنكنيا في يكـ الفصؿ " اف يكـ الفصؿ كاف ميقاتا " .
بحث تاريخى
كاف اكثـ مف بنى اسيد ( بتشديد الياء كتخفيفيا ) كىـ بنك اسيد بف عمرك بف لجيـ
 نياية االرب ص  - 41اك بنى اسيد بف عمرك بف تميـ  -معجـ القبائؿ ص  - 27مف اشراؼتميـ كىك معدكد في اىؿ الحجاز .
ككاف اكثـ حكيـ العرب كمقدما فييـ كلـ يكف العرب يفضؿ عميو احدا (  ) 1كىك مف المعمريف عاش
ثمثمأة كثمثيف سنة (  ) 2كقيؿ مأة كتسعيف سنة كنقؿ عف المرزبانى
في المعجـ مف شعر اكثـ ما يؤيد القكلى الثانى :
كاف امرء قد عاش تسعيف حجة * إلى مأة لـ يسأـ العيش جاىؿ
اتت مأتاف غير عشر كفائيا * كذلؾ مف مر الميالى قالئؿ
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نقؿ المكرخكف ليذا الحكيـ كممات رايعة ككتبا نافعة اتى عمى كمماتو ككتبو في
العقد الفريد ج  1كج  2كالبصائر كالذخائر ص  151كجميرة رسائؿ العرب ج 1
ص . 21 - 19
كنحف نذكر جمال طريفا مف كتابو إلى طى :
" اكصيكـ بتقكل اهلل كصمة الرحـ  ،كاياكـ كنكاح الحمقاء فاف نكاحيا غرر
ككلدىا ضياع  ،كعميكـ بالخيؿ فاكرمكىا فانيا حصكف العرب  . .كلف ييمؾ امرء
* ( ىامش ) * (  ) 1كنز الفكائد لمكراجكى ص . 249
(  ) 2كنز الفكائد لمكراجكى ص  249كاكماؿ الديف ص  317 - 314ك
االصابة ج * 1
ػ157ػ
عرؼ قدره  ،كالعدـ عدـ العقؿ ال عدـ الماؿ  . .كمف عتب عمى الدىر طالت معتبتو  ،ك
مف رضى بالقسـ طابت معيشة  ،كآفة الرأل اليكل  . .الخ " كفى كتابو إلى النعماف
بف خميصة البارقى  " :حمبت الدىر اشطره  ،فعرفت حمكه كمره  ،عيف عرفت فذرفت
اف امامى ماال اسامى  ،رب سامع بخبرل لـ يسمع بعذرل  ،كؿ زماف لمف فيو  ،في كؿ يكـ
مايكره . .
فكف مف الناس بيف القرب كالبعد فاف خير االمكر اكسطيا الخ " .
إلى غير ذلؾ مما يعرؼ بو قدره كيعمـ بو مكانتو مف الرجكلية كالحكمة ك
االنسانية كالـ الرجؿ ميزاف عقمو  ،كبو يستدؿ عمى ما خكلو اهلل كانعمو مف الفضائؿ
كالفكاضؿ .
فمما بمغ اكثـ ظيكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اراد اف ياتيو فابى عميو قكمو كقالكا انت
كبيرنا لـ تؾ لتخؼ اليو  ،قاؿ فم يأت مف يبمغو عنى كيبمغني عنو  ،فانتدب رجالف فاتيا
النبى صمى اهلل عميو كالو كقاال نحف رسكال اكثـ بف صيفى كىك يسئمؾ مف انت ؟ كما انت ؟ كبـ جئت ؟
فقاؿ
النبى صمى اهلل عميو كالو انا محمد بف عبداهلل كانا عبداهلل كرسكلو  ،ثـ تال عمييـ ىذه االية " اف اهلل
يأمر
بال عدؿ كاالحساف كايتاء ذل القربى كينيى عف الفحشاء كالمنكر كالبغى يعظكـ لعمكـ
تذكركف " فرجعا إلى اكثـ كاخبراه فمما سمع االية قاؿ  :ال قكـ اراه يأمر بمكارـ
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االخالؽ كينيى عف مالئميا  ،فككنكا في ىذا االمر رؤساء  ،كال تككنكا اذنابا  ،كككنكا
آخر ( . ) 1
فيو اكال كال تككنكا ا
قاؿ الكراجكى في كنز الفكائد اف اكثـ كتب إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مع الرسكليف
" بسمؾ الميـ مف العبد إلى العبد فابمغنا ما بمغؾ  ،فقد اتانا عنؾ خبر ال ندرل ما اصمو
فاف كنت اريت فارنا  ،كاف كنت عممت فعممنا كاشركنا في كنزؾ كالسالـ " فاجابو
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بما اسفمناه
كفى االصابة  :اف رسكؿ اكثـ ىك ابنو  ،فمما رجع إلى اكثـ قاؿ ماذا
رايت قاؿ رأيتو يأمر بمكارـ االخالؽ كينيى عف مالئيما  ،فجمع اكثـ قكمو كدعاىـ
إلى اتباعو  ،كقاؿ ليـ اف سفياف بف مجاشع سمى ابنو محمدا حبا في ىذا الرجؿ  ،ك
* ( ىامش ) * (  ) 1اسد الغابة ج  1ص  112كاالصابة ج  1في ترجمتو كاالستيعاب في ترجمة
احنؼ بف قيس *
ػ158ػ
اف اسقؼ نجراف كاف يخبر بامره كبعثو  ،فككنكا في امره اكال كال تككنكا آخ ار ،
فقاؿ ليـ مالؾ بف نكيرة  ،اف شيخكـ خرؼ  ،فقاؿ  :اكثـ كيمى لمشجي مف الخمى ،
كاهلل ما عميؾ آسى كلكف عمى العامة  ،ثـ نادل في قكمو فتبعو منيـ مأة رجؿ منيـ :
االقرع بف حابس كسممى بف قيس كابكتميمة اليجيمى كرياح بف ربيع  ،ك  . .فساركا
حتى كانكا دكف المدينة باربع لياؿ  ،كره ابنو حبش مسيره فادلج عمى ابؿ اصحاب
ابيو فنحرىا كشؽ قربيـ كمزاداتيـ  ،فاصبحكا ليس معيـ ماء كال ظير  ،فجيدىـ
العطش كايقف اكثـ بالمكت فقاؿ الصحابو  :اقدمكا عمى ىذا الرجؿ  ،كاعممكه بانى
اشيد اف ال اهلل اال اهلل كانو رسكؿ اهلل (  ) 1كانظركا اف كاف معو كتاب بايضاح ما يقكؿ ،
فآمنكه كاتبعكه كآزركه قاؿ فقدمكا كاسممكا  ،فبمغ حاجبا كككيعا خركج اكثـ
فخرجا في اثره فمما م ار بقبره اقاما بو كنح ار عميو جزركا  ،ثـ قدما عمى اصحابو ،
فقاال ليـ ماذا امركـ بو اكثـ ؟ قالكا  :امرنا باالسالـ فاسمما معيـ  ،قاؿ ابف عبد
البر في االستيعاب  :كلـ نذكر اكثـ بف صيفى ( يعنى في االستيعاب ) النو لـ يصح اسالمو
في حياة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو .
ثـ نقؿ ما ذكرناه عف اسد الغابة كاالصابة كقاؿ في آخره  :كلـ يمبث اف
مات  ،ككذا ابف االثير في اسد الغابة كزاد بانو اكصى بنيو بمكارـ االخالؽ  ،ىذا ك
لكف شيخنا الكراجكى قاؿ  :انو ادرؾ االسالـ  ،كآمف بالنبى صمى اهلل عميو
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كآ لو قبؿ اف يراه كما مر عف سرح العيكف ايضا  ،كقيؿ اف فيو نزلت قكلو تعالى :
" كمف يخرج مف بيتو مياج ار إلى اهلل كرسكلو ثـ يدركو المكت فقد كقع اجره عمى
اهلل " .
* ( ىامش ) * (  ) 1جميرة رسائؿ العرب عف سرح العيكف ص * 14
ػ159ػ
 - 19كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى اسيخب بف عبداهلل
انو قد جائنى االقرع بكتابؾ  ،كشفاعتؾ لقكمؾ  ،كانى قد شفعتؾ ك
صدقت رسكلؾ االقرع في قكمؾ  ،فابشر فيما سئمتنى  ،بالذل تحب كلكنى نظرت
اف اعممو كتمقانى  ،فاف تجئنا اكرمؾ  ،كاف تقعد اكرمؾ اما بعد فانى ال استيدل احدا
كاف تيد إلى اقبؿ ىديتؾ  ،كقد حمد عمالى مكانؾ  ،كاكصيؾ باحسف الذل
انت عميو مف الصالة كالزكاة كقرابة المؤمنيف  ،كانى قد سميت قكمؾ بنسى
عبداهلل فمرىـ بالصالة  ،كباحسف العمؿ كابشر  ،كالسالـ عميؾ كعمى قكمؾ
المؤمنيف .
الصمدر :
الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 275كاكمى اليو البالذرل في فتكح البمداف ص  ، 189كمعجـ البمداف ج
 1في كممة بحريف  ،كمجمكعة الكثائؽ السياسية عف الطبقات
كرساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  ، 7كقاؿ انظر كايتانى  ، 181 : 8كاشر برص
 25 ، 24كاشرنكر ج  3ص  381ك . 381
الشرح
اسيخب بااللؼ ثـ السيف الميممة ثـ الخاء المعجمة ثـ الباء المكحدة  ،كفى االصابة
اسيحب بالحاء الميممة  ،كفى الطبقات الكبرل اسيبخت  ،كفى فتكح البمداف كمعجـ
البمداف سيبخت بحذؼ االلؼ كاف مرزباف البحريف  ،اك مرزباف ىجر  ،كالمعنى كاحد
كعمى كؿ حاؿ اختمؼ في اسمو  ،كلـ يعمـ حقيقة الحاؿ .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " جائنى االقرع الخ " لـ ار مف عيف االقرع ىذا مف ىك ؟
فيحتمؿ اف يككف ىك االقرع بف حابس التميمى احد اشراؼ اليمف  ،اك االقرع بف
شفى العكى  ،اك االقرع بف عبداهلل الحميرل رسكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو إلى
ذل مراف  ،كالذل اظنو ىك ككنو االقرع بف حابس  ،النو تميمى دارمى  -مف المؤلفة
قمكبيـ  -كدارـ ابكقبيمة المنذر بف ساكل  ،فيك كاالقرع مف بنى دارـ  ،اال انو مف بنى
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عبداهلل كاالقرع مف بنى مجاشع ،
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كشفاعتؾ الخ " يحتمؿ اف يككف شفاعتو غير كتابو  ،اك يككف
ػ161ػ
مضمكف الكتاب الشفاعة ليـ  ،فيككف عطؼ تفسير .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " ال استيدل " يعنى ال اطمب اليدية مف احد  ،فمعمو كتب في كتابو
اف يطمب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو منو اليدية  ،فاجاب بانى ال استيدل  ،كلكف اف اىديت
اقبؿ ىديتؾ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " قرابة المكمنيف " ال القرب منيـ كالتقرب الييـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كانى قد سميت الخ " كاف صمى اهلل عميو كالو يحب التفاؿ  ،كيكره التطير ،
كيغير اسماء االشخاص كالقبائؿ  ،اذا كانت قبيحة كما غير يثرب بالطيبة ك  ،زيد
الخيؿ بزيد الخير  ،فمعؿ اسـ قكمو كاف مف ىذا القبيؿ فغيره إلى بنى عبداهلل  ،كلـ
اجد إلى االف اسـ قكمو .
بحث تاريخى
كتب صمى اهلل عميو كالو اليو حيف كتب إلى المنذر بف ساكل  ،كما صرح بو البالذرل ك
ياقكت  ،لكنو غير ىذا الكتاب  ،الف ىذا جكاب لكتابو بعد اسالمو كشفاعتو لقكمو
ال لمدعكة الي االسالـ  ،كلـ اعثر إلى اآلف عمى لفظ كتابو صمى اهلل عميو كالو اليو لمدعكة إلى
االسالـ .
فيذا  ،لكتاب لـ يعمـ تاريخ كتابتو اال بنحك مف التقريب بانو كاف بعد سنة
سبع .
ػ161ػ
 - 21كتابو إلى يحنة بف رؤبة كسركات اىؿ ايمة
........................................................... .................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  161سطر  1الى ص  171سطر 26 - 21كتابو إلى يحنة بف رؤبة كسركات اىؿ ايمة
سمـ انتـ  ،فانى احمد اليكـ اهلل الذل ال الو اال ىك فانى لـ اكف ال قاتمكـ
حتى اكتب اليكـ  ،فاسمـ اك اعط الجزية  ،كاطع اهلل كرسكلو كرسؿ رسكلو ،
كاكرميـ كاكسيـ كسكة حسنة  ،غير كسكة الغزاء  ،كاكس زيدا كسكة حسنة
فميما رضيت رسمى فانى قد رضيت  ،كقد عمـ الجزية فاف اردتـ اف يأمف البر ك
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البحر فاطع اهلل كرسكلو  ،كيمنع عنكـ كؿ حؽ كاف لمعرب كالعجـ  ،اال حؽ اهلل
كحؽ رسكلو .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 277كابف عساكر ج  4ص  ، 111كالمفظ
لالكؿ .
كفى مجمكعة الكثائؽ ص  53رقـ  31عف الطبقات كابف حديدة في المصباح
المضيئى في كممة يحنة  ،كالزرقانى ج  3ص  ، 361ثـ نقؿ عف كايتانى  " 38 : 9التعميقة االكلى "
كاشرنكر ج  3ص  . 422 - 321كاشر برص 42 - 12
الشرح
يحنة بف رؤبة  :بضـ الياء كفتح الحاء الميممة  ،ثـ نكف مشددة مفتكحة ثـ التاء
( ؽ  .كالحمبية ) كفى الكامؿ يكحنا  ،كفى االمكاؿ ص  211يكحنة  ،كفى تعميقة االمكاؿ
اف بيامش االصؿ يحنة  ،كالذل اطبؽ عميو اكثر النسخ االكؿ .
كرؤبة بضـ الراء الميم مة كسككف اليمزة كفتح الباء المكحدة كما يظير
مف ( ؽ ) .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " سركات " جمع سراة كىى اعال كؿ شئ  ،كالسركات في بالد العرب
كثيرة  ،قاؿ ياقكت  :السرك مف الجبؿ ما ارتفع عف مجرل السيؿ كانحدر عف غمظ
الجبؿ  ،كمنو سرك حمير لمنازليـ كىك النعؼ كالخيؼ  ،ثـ ذكر سركات القبائؿ  ،ك
ذكر بعضيا في ( ؽ ) فراجع كىك المترجـ بالفارسية ( ككه ايو ) ك " ايمة " بالفتح مدينة
عمى ساحؿ بحر القمزـ مما يمى الشاـ مدينة صغيرة عامرة بيا زرع يسير  ،كىى مدينة
لمييكد الذيف حرـ اهلل عمييـ السمؾ في السبت  ،كبيا في يد الييكد عيد لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
ػ162ػ
( المعجـ ج ) 1
قكلو صمى اهلل عميو كالو " سمـ انتـ الخ " اقكؿ  :تسميمو صمى اهلل عميو كالو عمييـ كىـ كفار غريب  ،ك
لعمو كاف تاليفا ليـ اك النيـ كانكا مستسمميف  ،كاف لـ يككنكا مسمميف ال سالـ انتـ  ،كاتى
صمى اهلل عميو كالو ب الضمائر مفردة خطابا إلى صاحبيـ يحنة  ،كجمعا بالنسبة إلى اجمعيـ فقاؿ
بعد قكلو سمـ انتـ فاسمـ اك اعط الجزية باالفراد  ،كالكسكة بضـ الكاؼ كيكسر :
الثكب .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " غير كسكة الغزاء " بالمعجمتيف كفى آخره اليمزة كالظاىر اف
157

صحيح الغزاة بالتاء جمع غازية بمعنى المقاتمة  ،ال غير ثكب المقاتؿ كالدرع اك ثكب
مف حرير يختص بحاؿ الحرب  ،كفى نسخة ابف عساكر  :العراء بالميممتيف كفى آخرىا
اليمزة  ،كال يناسبو سياؽ الكالـ  ،الف العراء ىى المكاف الذل السترة بو  ،اال اف يككف في
آخرىا تاء بدؿ اليمزة  ،كيككف العيف مضمكما  ،فالمعنى غير كسكة العراة ال
الخمقة البالية كيؤيده قكلو حسنة الف ثكب العراة ليس  ،بحسف  ،كاالكؿ
اشبو .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاكس زيدا " لـ اعرؼ ىذا الرجؿ معينا  ،كالذل اظف انو ىك
ىك زيد بف ميميؿ الطائى المعركؼ بزيد الخيؿ  ،كسماه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو زيد الخبر ،
اسمـ سنة تسع كما في اسد الغابة ج  2ص . 241
قكلو صمى اهلل عميو كالو  " :رضيت " مف التفعيؿ ال ارضيت اك رضيت مجردا باعتبار ككف رسؿ
جمعا كقد عمـ الجزية مبنيا لممفعكؿ كلـ ينقؿ ابف عساكر ىذه الجممة مع ما بعده إلى
قكلو اال حؽ اهلل كرسكلو كقاؿ بعد نقؿ كرضيت رسمى  :كفى ذلؾ الكتاب  :كانؾ اف رددتيـ
ثـ نقؿ باقى الكتاب .
قكلو " كيمنع عنكـ الخ " منع عنو ال حاطو كنصره  ،يعنى انكـ اف اسممتـ يمنع
اف يؤخذ عنكـ كؿ حؽ كاف عميكـ  ،اال حؽ اهلل كرسكلو  ،فكانو بمعنى قكلو
صمى اهلل عميو كآلو " اال ككؿ مأثرة اك بدع كانت في الجاىمية اك دـ اك ماؿ فيك تحت
قدمى " ( . ) 1
* ( ىامش ) * (  ) 1كالبحار ج  ، 6كاعياف الشيعة  ،كالعقد الفريد كالبياف كالتبييف ج  2ص * - 24
ػ163ػ
االصؿ
كانؾ اف رددتيـ كلـ ترضيـ ال آخذ منكـ شيئا حتى اقاتمكـ فاسبى الصغير
كاقتؿ الكبير  ،فانى رسكؿ ا هلل بالحؽ اكمف باهلل ككتبو كرسمو  ،كبالمسيح بف
مريـ انو كممة اهلل كانى اكمف بو انو رسكؿ اهلل كأت قبؿ اف يمسكـ الشر  ،فانى قد
اكصيت رسمى بكـ كاعط حرممة ثمثة اكسؽ شعي ار كاف حرممة شفع لكـ كانى لكال اهلل
كذلؾ لـ اراسمكـ شيئا حتى ترل الجيش كانكـ اف اطعتـ رسمى فاف اهلل لكـ جار
كمحمد كمف يككف منو كاف رسمى شرحبيؿ كابى كحرممة كحريث بف زيد الطائى
فانيـ ميما قاضكؾ عميو فقد رضيتو  ،كاف لكـ ذمة اهلل كذمة محمد رسكؿ اهلل كالسالـ
عميكـ اف اطعتـ  ،كجيزكا اىؿ مقنا إلى ارضيـ .
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الشرح
قكلو ( ص ) " فانى رسكؿ اهلل الخ " يحتمؿ اف يككف تاكيدا في مقاـ التعميؿ لقكلو " اطع
اهلل كرسكلو كرسؿ رسكلو ج " كيحتمؿ اف يككف تعميال كتاكيدا لقكلو ال آخذ منكـ شيئا الخ ك
المعنى عمى االكؿ كاضح  ،كعمى الثانى يككف المعنى اف الراد لرسكؿ اهلل يستحؽ القتؿ
كالسبى  ،كقكلو صمى اهلل عميو كالو " كبالمسيح بف مريـ انو كممة اهلل " ايعاز إلى بطالف عقيدتيـ انو
ابف اهلل
كحرممة ىذا لـ اعثر عميو  ،ككذا شرحبيؿ كابى لتعدد ىذه االسماء في الصحابة
كحريث ىك حريث بف زيد الخير الطائى ظاى ار .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " حتى ترل الجيش " بالجيـ ثـ الياء ثـ الشيف المعجمة كذا في
الطب قات  ،كفى تيذيب تاريخ ابف عساكر الخميس بالخاء المعجمة ثـ الميـ ثـ الياء بعدىا
السيف الميممة كالمعنى كاحد الف الجيش يسمى خميسا ايضا النو مقسكـ بخمسة اقساـ
المقدمة كالساقة كالميمنة كالميسرة كالقمب .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " قاضكؾ " مفاعمة مف القضاء  :بمعنى الحكـ كالفصؿ كاصمو القطع ،
كالمعنى انيـ ميما قاطعكؾ عميو بشئ مف الماؿ فقد رضيت  ،كيظير مف قكلو " كاف
حرممة شفع لكـ كانى لكال اهلل كذلؾ " انيـ استحقكا المقاتمة لجرائـ ارتكبكىا مف قبؿ
مف رد كتابو صمى اهلل عميو كالو اك تكطئة عمى االسالـ كاىمو اك غير ذلؾ .
* ( ىامش ) * (  - ) 1كالطبرل ج  2ص  ، 412كاليعقكبى  ،كالبداية كالنياية ج  5ص ، 194
كسيرة ابف ىشاـ
ج  4ص  ، 275في خطبة حجة الكداع * .
ػ164ػ
بحث تاريخى
كتب صمى اهلل عميو كالو ىذا الكتاب إلى يحنة  ،كاىؿ ايمة مف تبكؾ سنة تسع كالظاىر مف
الكتاب اف الرسكؿ اليو  :حرممة كزيد كحريث بف زيد كابى كشرحبيؿ ،
كيحنة صاحب ايمة كعظيميا  ،كقد شدد عميو كعمييـ في ىذا الكتاب كىددىـ
بالقتؿ اك السبى  ،كظاىر الكتاب كاف كاف يعطى ككنيـ نصارل  ،اال اف ياقكت
صرح بككنيـ ييكدا .
فمما كصؿ الكتاب اليو كقرئو اشفؽ اف يبعث الييـ سرية كما بعث إلى دكمة
الجندؿ  ،فاقبؿ كمعو اىؿ الشاـ كاىؿ اليمف كاىؿ البحر  ) 1 ( ،كاقبؿ معو اىؿ جرباء
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كاذرح كمقنا .
كاىدل يحنة إلى النبى صمى اهلل عميو كالو بغمة بيضاء (  ) 2فسكاه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بردا
(  ) 3كعرض عميو السالـ فمـ يسمـ كصالحو عمى الجزية  ،ككتب لو كالىؿ ايمة
كتابا  ،كاعطاىـ فيو امنة لسفنيـ كسياراتيـ  ،كسيأتى الكتاب في الفصؿ الثالث ،
فبمغ جزية اىؿ ايمة ثمثماء دينار ( . ) 4
كفى كنز العماؿ ج  5ص  ، 325كصحيح مسمـ ج  6ص  61قاؿ  :كجاء ابف العمماء
مف صاحب ايمة بكتاب كاىدل لو بردا  ،كظاىره اف يحنة لـ يأت بنفسو كانما ارسؿ
رسكال ككتب كتابا  ،كىك خالؼ كالـ االكثر ( . ) 5
* ( ىامش ) * (  ) 1الطبقات الكبرل ج  1ص . 289
(  ) 2الحمبية كزينى دحالف :
(  ) 3الحمبية كزينى دحالف  ،كفى المعجـ اف بيا  -يعنى ايمة  -برد النبى صمى اهلل عميو كآلو  ،كىبو
ليحنة بف رؤبة .
(  ) 4ابكالفداء  ،كالكامؿ كالمعجـ .
(  ) 5راجع فيما سردناه مف القصة السيرة الحمبية ج  3ص  ، 161كاالمكاؿ ص 211
كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  ، 374كفتكح البمداف ص  ، 71كابف عساكر ج 1
ص  ، 114كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 181كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 289كمعجـ البمداف
في لفظة ايمة  ،كاعالـ الكرل ص * . 75
ػ165ػ
 - 21كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى زياد بف جيكر
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد رسكؿ اهلل إلى زياد بف جيكر سمـ انت  ،فانى احمد اهلل اليؾ
( اليؾ اهلل خ ؿ ) الذل ال الو اال ىك  ،اما بعد  :فانى اذكرؾ اهلل كاليكـ االخر
اما بعد  :فميكضعف كؿ ديف داف بو الناس  ،اال االسالـ فاعمـ ذلؾ
المصدر
المعجـ الصغير لمطبرانى ص  ، 84كاسد الغابة ج  2ص  ، 218كنقؿ ابكعمر
شط ار منو في االستيعاب ىامش االصابو ج  1ص  ، 569كاكعز اليو في االصابة ج  1في
ترجمة زيادة بف جيكر .
كالناقؿ لمكتاب عمى ما في المعجـ ىك زياد نفسو  ،كنقمو في مجمكعة الكثائؽ
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ص  65رقـ . 42
الشرح
مضى الكالـ عمى قكلو سمـ انت  ،في كتابو صمى اهلل عميو كالو ليالؿ  ،كال يخفى عمى
المتدبر العارؼ باساليب الكالـ  :اف سياؽ الكتاب مغاير لسائر الكتب النبى
كتبت لمدعكة إلى االسالـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " اذكرؾ اهلل كاليكـ االخر " ايقاظ كتنبيو لما يعممو الرجؿ كيعتقده
فكاف زيادا كاف رجال متأليا عارفا باهلل كاليكـ االخر  ،فدعاه إلى االسالـ باف ذكره
ما يعتقده مف يكـ الحساب  ،فاف ذكر اهلل سبحانو كاليكـ االخر كافياف في قبكؿ الحؽ ك
كرفض المزاعـ الباطمة  ،قاؿ تعالى " اف اسممكا فقد اىتدكا " .
قكلو " فميكضعف الخ " معناه اف كؿ ما يديف بو الناس عدا االسالـ البد كاف
يترؾ  ،كالذل اظف اف زيادا كاف متنص ار متعبدا فدعاه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى االسالـ ،
عمى ما نحك ما يحتج بو لممتألو المتخشع  ،اذ كاف فييـ رجاؿ يريدكف اف ييتدكا ككانكا
مستسمميف لمحؽ  ،كيؤيد انو كاف مف النصارل انتشار التنصر في لخـ كجذاـ القاطنتيف
في الشاـ كبكادييا  ،كلـ يسممكا عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو جميعيـ  ،كيدؿ عمى ذلؾ
اف قيصر جيزىـ في عيد عمر لقتاؿ المسمميف  ،فقاتمكا المسمميف .
ػ166ػ
زياد بف جيكر لخمى كذا في المعجـ الصغير كاالستيعاب ج  ، 1كفى االصابة
بزيادة التاء في اخره عداده في فمسطيف  ،كفى اسد الغابة  :زيادة بف جيكر المخمى
العممى ( بالميميف كعمـ ىك ابف نمارة بف لخـ ) كبعض الناس يقكلو بميـ كاحدة  ،كليس
بشئ  ،كشيد زيادة ف تح مصر كرجع إلى فمسطيف  ،كبيا كلده كقبيمتو  ،الف لخـ كانكا
متفرقيف كمف بالدىـ جكالف كحكراف  ،كمف بالدىـ بفمسطيف  :رفح كحدس بالشاـ
كزياد كاف يسكف فمسطيف .
 - 22كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى بكر بف كائؿ
مف محمد رسكؿ اهلل إلى بكر بف كائؿ اسممكا تسممكا .
المصدر
اسد الغابة ج  4ص  ، 344كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 281ككنز العماؿ ج
 1ص . 287
كاخرجو في مجمكعة الكثائؽ ص  175عف اعالـ السائميف رقـ  22كمسند احمد
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ج  5ص  ، 18كرساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  ، 21كنصب الراية لمزيمعى رقـ 6
( عف ابف حباف ) .
كتب صمى اهلل عميو كالو ىذا الكتاب إلى بعض بف بكر بف كائؿ  ( ،كبنك بكر بف كائؿ
كانت ليا بطكف كافخاذ كعمائر كثيرة كالمكتكب الييـ بطف منيـ راجع النياية
لمقمقشندل ص  ) 169كالراكل ليذا الكتاب  ،ىك مرثد بف ظبياف السدكسى الشيبانى
ىاجر كشيد حنينا  ،ككتب صمى اهلل عميو كالو معو كتابا إلى بكر بف كائؿ  :قاؿ مرثد فما جائنا
مف يقرء الكتاب حتى قرئو رجؿ مف بنى ضبيعة كانيـ يسمكف بنك الكاتب ( . ) 1
كفى اسد الغابة ج  2ص  ، 124قاؿ  :ىاجر ابكالخمخاـ ( بالمعجمتيف ) في كفد
بكربف كائؿ مع اربعة مف سدكس ( بنك سدكس بفتح السيف بطف مف بنى ذىؿ بف
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع اسد الغابة ج  4ص  344كاالصابة ج  4كالطبقات الكبرل ج  1ص
281
بنك ضبيعة ( مصغ ار ) بطناف مف بكر بف كائؿ مف العدنانية  ،كىـ بنك ضبيعة بف عجؿ .
كبنك ضبيعة بف قيس .
كبنك شيباف بطف مف بكر بف كائؿ كىـ بنك شيباف بف ثعمبة * .
ػ167ػ
شيباف  ،كىـ بطف مف بكر بف كائؿ ) احدىـ بشير بف الخصاصية كفرات بف حباف ك
عبداهلل بف االسكد كيزيد بف ظبياف شيد مع النبى صمى اهلل عميو كالو حنينا  ،ككتب معو كتابا
إلى عشيرتو بكر بف كائؿ  ،كىـ قكـ باليمامة مف اسمـ فييـ ( كذا )  ،كلـ يجد يزيد بف ظبياف
احدا يقرء الكتاب  ،كيظير مف معجـ قبائؿ العرب ص  ، 96اف قسما منيـ اعتنؽ االسالـ
سنة  9مف اليجرة  ،كلعميـ ىـ المكتكب الييـ .
فالظاىر مما مر  :اف الكتاب بعثو النبى صمى اهلل عميو كالو إلى بطكف بكربف كائؿ  :بنى
ضبيعة  ،كبنى سدكس  ،كبنى شيباف  ،كغيرىـ القاطنيف باليمامة  ،كمنيـ ايضا بنك يشكر
كبنك عكابة  :كبنك حنيفة  ،رىط ىكذة بف عمى كثمامة بف اثاؿ ممكى يمامة  ،كبنك
عجؿ  ،ككانت ديارىـ مف اليمامة إلى البحريف فكانو صمى اهلل عميو كالو كتب إلى ممكيـ ىكذة
ثـ كتب مع كافدىـ كتابا كالمنشكر العاـ إلى جميع بطكف بكر بف كائؿ  :كيظير
مف كنز العماؿ ج  7ص  4اف فرات بف حباف كفد مع ثمامة بف اثاؿ الحنفى ( راجع
معجـ القبائؿ ص  95 - 93كغيرىا ) .
 - 23كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى مسيممة الكذاب
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى مسيممة الكذاب  ،سالـ
عمى مف اتبع اليدل  ،اما بعد  ،فاف االرض هلل يكرثيا مف يشاء مف عباده ،
كالعاقبة لممتقيف .
المصدر
الطبرل ج  2ص  ، 411كفتكح البمداف ص  ، 97كالطبقات الكبرل ج  1ص
 ، 273كالكامؿ ج  2ص  ، 115كنياية االرب لمقمقشندل ص  ، 226كالبداية كالنياية
ج  5ص  ، 51كاليعقكبى ج  2ص  ، 119كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 272كالسيرة الحمبية
ج  3ص  ، 253كفى جميرة الرسائؿ ج  1ص  ، 67عف المكاىب شرح الزرقانى ج 4
ص  ، 25كصبح االعشى ج  6ص  ، 381كالمفظ لمحمبى مع عدـ خالؼ فاحش بيف النسخ
في المفظ  ،اال في الطبقات فاف فيو ىكذا " بمغنى كتابؾ الكذب كاالفتراء عمى اهلل ك
اف االرض هلل الخ " ( . ) 1
* ( ىامش ) * (  ) 1كمجمكعة الكثائؽ ص  227رقـ  216عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ
 93ك * -
ػ168ػ
بحث تاريخى
قدـ كفد بنى حنيفة ( في سنة عشر (  ) 1كفى سيرة ابف ىشاـ سنة تسع ) فييـ مسيممة
بف حبيب الكذاب  ،ككانكا يستركنو بالثياب تعظيما لو  ،ككانت تمؾ عادتيـ فيمف
يعظم كنو  ،كلو عند قكمو منزلة رفيعة  ،ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو جالسا في اصحابو كمعو
عسيب مف سعؼ النخؿ في راسو خكيصات  ،فمما انتيى مسيممة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
كىك مستكر بالثياب  :كمـ النبى اف يشركو معو في النبكة فقاؿ صمى اهلل عميو كالو  :لك سئمتنى ىذا
العسيب ما اعطيتكو (  ) 2كقيؿ  :اف بنى حنيفة اتكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كخمفكا مسيممة
في رحاليـ  ،فمما اسممكا ذكركا مكانو فقالكا يا رسكؿ اهلل انا خمفنا صاحبنا في رحالنا
كفى ركابنا يحفظيا لنا  ،فاؿ فامر بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بمثؿ ما امر بو لمقكـ  ،كقاؿ اما
انو ليس بشركـ مكانا  ،ثـ انصرفكا عف رسكؿ اهلل  ،فمما انتيكا إلى اليمامة ارتد
عدكاهلل كتنباء كتكذب ليـ  ،كقاؿ انى اشركت في االمر  ،كقاؿ لكفده الذل كاف :
الـ يقؿ لكـ حيف ذكرتمكنى لو " اما انو ليس بشركـ مكانا " ماذاؾ اال لما كاف يعمـ
انو قد اشركت في االمر معو ثـ جعؿ يسجع ليـ االساجيع كيقكؿ لمناس فيما يقكؿ
مضاىاة لمقرآف  :لقد انعـ اهلل عمى الحبمى  ،اخرج منيا نسمة تسعى  ،مف بيف
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صفاؽ كحشا  ،كقاؿ ايضا  ،كالطاحنات طحنا  ،كالعاجنات عجنا  ،ك
الخابزات خب از  ،كالثاردات ثردا  ،كالالقمات لقما (  ) 3كقاؿ ايضا  :انا اعطيناؾ
الجكاىر  ،فصؿ لربؾ كىاج ار اف مبغضؾ رجؿ فاجر  ،يضاىى بو سكرة الككثر كفى
نقؿ  :انا اعطيناؾ الككثر  ،فصؿ لربؾ كبادر  ،في الميالى الغكادر (  ) 4كاحؿ
ليـ الخمر  ،ككضع عنيـ الصالة  ) 5 ( ،فكتب مسيممة مسيممة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
كسمـ
* ( ىامش ) *  -امتاع االسماع لممقريزل ج  1ص 518
كانظر كايتانى  69 : 11كاشرنكر ج  3ص  ( 316التعميقة االكلى )
(  ) 1الكامؿ ج  2ص  114كالطبرل ج  2ص 393
(  ) 2الحمبية ج  3ص  252كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  21كسيرة ابف ىشاـ
ج  4ص 244
(  ) 3الحمبية .
(  ) 4زينى دحالف .
(  ) 5سيرة ابف ىشاـ كسيرتى الحمبى كزينى دحالف * .
ػ169ػ
" مف مسيممة رسكؿ اهلل إلى محمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،سالـ عميؾ  .اما بعد  :فانى قد
اشركت
في االمر معؾ  ،كاف لنا نصؼ االرض كلقريش نصؼ االرض  ،كلكف قريشا قكـ يعتدكف
( كفى الحمبية كليس قريش قكما يعدلكف ) فقدـ بيذا الكتاب رسكالف لو فاجابو
الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو بيذا الكتاب (  ) 1كقتؿ الممعكف في ايدل المسمميف في زمف ابى بكر
كلو مع سجاح المتنبية قصة طريفة كاالضحككة  ،ففى النياية ص  67كغيرىا اف مسيممة
كسجاح لما التقيا بيف العسكريف فقالت لو ماذا اكحى اليؾ ؟ فقاؿ  :الـ ترل كيؼ فعؿ
ربؾ بالحبمى اخرج منيا نسمة تسعى مف بيف صفاؽ كغشا قالت كما انزؿ عميؾ
ايضا ؟ قاؿ  :اف اهلل خمؽ النساء ازكاجا فنكلج فييف ايالجا ثـ يخرج منيف ما يشاء
اخراجا فينتجف انتاجا  ،فقالت اشيد انؾ نبى  ،فقاؿ ليا ىؿ لؾ اف اتزكجؾ ؟ قالت
نعـ  ،فقاؿ ليا اال قكمى إلى المربع فقد ىيئى لؾ المضجع إلى آخر .
 - 24كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ضغاطر االسقؼ
سالـ عمى مف آمف اما عمى اثر ذلؾ  ،فاف عيسى بف مريـ ركح اهلل القاىا
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إلى مريـ الزكية  ،كانى اكمف باهلل كما انزؿ الينا كما انزؿ إلى ابراىيـ ك
اسماعيؿ  ،كاسحؽ كيعقكب  ،كاالسباط كما اكتى مكسى  ،كعيسى  ،كما اكتى
النبيكف مف ربيـ ال نفرؽ بيف احد منيـ كنحف لو مسممكف  ،كالسالـ عمى مف
اتبع اليدل .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 276كتفرد ىك بنقمو  ،كلـ ينقمو غيره فيما تصفحت
مف الكتب  ،كاهلل العالـ .
كعثرب بعد  ،عمى مجمكعة الكثائؽ السياسية فكجدت الكتاب فييا ص  52رقـ
 29عف الطبقات كانو اكعز إلى الكتاب الطبرل كالمنتقى البى نعيـ كرقة 31
ب . 32 -
* ( ىامش ) * (  ) 1سيرة ابف ىشاـ ج  4ص  272كاليعقكبى ج  2ص  119كالكامؿ ج  2ص
 115ك
الحمبية ج  3كنياية االرب ص  226كالطبقات الكبرل ج  1ص  273كالطبرل ج  2ص - 399
 411كفتكح البمداف ص  94كالبداية كالنياية ج  5ص  51كجميرة الرسائؿ ج  1ص * 67
ػ171ػ
ثـ قاؿ انظر كايتانى  ( 51 : 6التعميقة الثانية ) كاشرنكر ج  3ص  ( 266التعميقة
االكلى ) فراجع .
الشرح
ضغاطر بالضاد ثـ الغيف المعجمتيف  ،ثـ االلؼ ثـ الطاء كالراء الميممتيف ( كذا في
اسد الغابة كاالصابة كالطبقات كالطبرل كالكامؿ ) كفى االصابة  :يقاؿ تغاطر بالتاء
المثناة الفكقانية بدؿ الضاد .
ىك االسقؼ االعظـ في الركـ بمنزلة ( ا ) في عصرنا
الزكية ال الطاىرة الصفية .
اراد صمى اهلل عميو كالو اف يعمـ االسقؼ االعظـ  ،اف النبى صمى اهلل عميو كالو مؤمف بجميع االنبياء
العظاـ ككتبيـ ال يفرؽ بيف احد منيـ  ،كانو سمـ هلل سبحانو كال يقكؿ كما قالتو الييكد :
كال تؤمنكا اال لمف تبع دينكـ  ،بؿ الديف عنداهلل االسالـ  ،كاليدل ىدل اهلل تعالى كما
اف ابراىيـ كاسمعيؿ كاسحؽ كاالسباط ( ع ) مؤمنكف بما جاء بو النبى االقدس صمى اهلل عميو كالو
يقكلكف  :كؿ مف عند ربنا قاؿ اهلل تعالى " كاذ خذاهلل ميثاؽ النبييف لما آتيتكـ مف كتاب
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كحكمة ثـ جائكـ رسكؿ مصدؽ لما معكـ لتؤمنف بو كلتنصرنو  ،قاؿءاقررتـ ك
اخذت ـ عمى ذلؾ اصرل قالكا اقررنا قاؿ فاشيدكا كانا معكـ مف الشاىديف " كليس
فييـ العصبية العمياء  ،كال االنكؼ الكاذبة  ،كانما الديف مف عند كاحد ككؿ يدعكف
اليو تعالى .
كلعؿ في ذلؾ ايماء إلى ما كاف يصنعو النصارل كالييكد بالنسبة إلى النبى صمى اهلل
عميو كآلو كالقرآف  ،كيكتمكف ما انزؿ اهلل في نبينا صمى اهلل عميو كآلو في التكراة
كاالنجيؿ .
اكتفى صمى اهلل عميو كالو كسمـ بذكر االنبياء ( ع ) كااليماف بيـ  ،عف دعكتو إلى االسالـ
صريحا  ،فاف قكلو سالـ عمى مف آمف كقكلو صمى اهلل عميو كالو كانى اكمف باهلل كما انزؿ الينا الخ
كاؼ
في المقاـ .
كمف المطالب التى كتبيا في كتبو صمى اهلل عميو كالو إلى ممكؾ النصارل اساقفتيـ تنزيو
عيسى عميو السالـ كمريـ الزكية مما افترل عمييما  ،كاف عيسى عميو السالـ كممة اهلل كليس كما يزعمو
ػ171ػ
الييكد كال النصارل .
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  171سطر  1الى ص  181سطر 26الييكد كال النصارل .
بحث تاريخى
كتب صمى اهلل عميو كالو اليو مع دحية بف خميفة الكمبى  ،في اليكـ الذل كتب فيو إلى قيصر ( سنة
 6اك  7كما مر ) ككاف لو مقاـ عظيـ في الركـ بؿ كاف ييابو ممؾ الركـ  ،لعممو بمكانتو
الركحانية كنفكذه المعنكل المتعرؽ في قمكب النصارل  ،كمف اجؿ ذلؾ قاؿ قيصر لدحية
اذىب إلى ضغاطر  ،فاذكر لو امر صاحبكـ  ،فيك اعظـ في الركـ منى كاجكز قكال عندىـ
منى  ،فانظر ما يقك لؾ  :ىذا مع ما ىك معمكـ مف سمطة االساقفة كال سيما االسقؼ االعظـ
في تمكـ العصكر في نفكس العامة .
فمما اتاه دحية كاكصؿ اليو كتاب النبى صمى اهلل عميو كالو فقرئو  ،اخذ بمجامع قمبو كانار
لو الطريؽ فاستنار  ،كىداه الي الحؽ فاىتدل فبمغ مف االيماف إلى الغاية فبرؽ لو المع
كثير البرؽ فاضاء لو الطريؽ  ،كاباف لو ا لسبيؿ  ،فقاؿ لدحية اف صاحبؾ كاهلل نبى مرسؿ
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نعرفو بصفتو كنجده في كتابنا باسمو  .كلـ يقنع بذلؾ بؿ دخؿ فالقى ثيابا كانت عميو
سكداء  ،كلبس ثيابا بيضا  ،ثـ اخذ عصاه فخرج عمى الركـ كىـ في الكنيسة  ،فقاؿ رافعا
عقيرتو  :يا معشر الركـ  ،انو قد جائنى كتاب مف احمد  ،يدعكنا فيو إلى اهلل عزكجؿ  ،ك
انى اشيد اف ال الو اال اهلل كاف احمد عبده كرسكلو فكثبكا عميو كثبة رجؿ كاحد  ،فضربكه
فقتمكه ( راجع الطبرل ج  2ص  292ك  693كاسد الغابة ج  3ص  41كاالصابة ج  2كالكامؿ
ج  2ص . ) 81
قتؿ الرجؿ كبقى صداصكتو في مسمع الدىر  ،كاكجد بقتمو امكاجا طائرة في
الممالؾ المتنصرة بؿ غيرىا فاكجبت تكجيو النفكس إلى االسالـ  ،كنقض حبائؿ
العصبية .
اجؿ كذا يككف اعتناؽ الحؽ  ،كالتفادل في سبيمو ال يعفى آثاره كال يدرس ،
( مضى بعض الكالـ فيو في كتابو صمى اهلل عميو كالو لقيصر ) .
ػ172ػ
 - 25كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى الييكد
مف محمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو اخى مكسى كصاحبو  ،بعثو اهلل بما بعثو بو انى
انشدكـ باهلل كما انزؿ عمى مكسى يكـ طكر سيناء  ،كفمؽ لكـ البحر كانجاكـ
كاىمؾ عدككـ  ،كاطعمكـ المف كالسمكل  ،كظمؿ عميكـ الغماـ  ،ىؿ تجدكف
في كتابكـ انى رسكؿ اهلل  -ص  -اليكـ  ،كالى الناس كافة  ،فانكاف ذلؾ
كذلؾ  ،فاتقكاهلل كاسممكا  ،كاف لـ يكف عندكـ فال تباعة عميكـ
المصدر
اخرجو البييقى في السنف الكبرل ج  11ص  ، 181في كتاب الشيادات
عف ابف عباس  ،كلـ يعيف المكتكب الييـ ىؿ ىـ ييكد المدينة اك ييكد خيبر اك مقنا اك بنى
جنبو اك غيرىـ ؟ كالذل اظف ككنو متحدا مع ما ياتى برقـ . 27
الشرح
عد صمى اهلل عميو كالو نفسو اخا كصاحبا لمكسى عميو السالـ  ،النيما نبياف مرسالف  ،كما انو صمى
اهلل عميو كالو
كاف يقكؿ  :اخى يكنس  ،كبالجممة يعد االنبياء الماضكف ( ع ) اخالو  ،كالصاحب ىك
المالزـ  ،اما بالبدف كىك االكثر في االستعماؿ  ،اك بالعناية  ،كمصاحبتو صمى اهلل عميو كالو لمكسى
عميو السالـ ليست بالبدف  ،فالبد كاف يككف بالعناية  ،كمالزمتو صمى اهلل عميو كالو لو باليمة اك
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مالزمتو
بالذكر اك مصاحبتو لو في الجنة .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " بعثو اهلل بما بعثو بو " مف المعارؼ الحقو كالتكحيد كالمعاد  ،دكف
الفركع مف االحكاـ التى تنسخ كتتغير .
انشدىـ بااليات التى اعطاىا اهلل تعالى لمكسى عميو السالـ  ،كااليات النازلة في الطكر
مف التكرية كغيرىا  ،كاالنجاء مف فرعكف كالقبطييف  ،كفمؽ البحر ليـ حيف ادركيـ
فرعكف كجنكده  ،كاىالؾ فرعكف  ،كاطعاميـ المف كالسمكل في كادل التيو  ،كى
يعترفكا بذكره صمى اهلل عميو كالو في كتبيـ  ،كانو بعث إلى الناس كافة بنى اسرائيؿ كغيرىـ  ،لئال
يقكلكا انو نبى بعث إلى غير بنى أسرائيؿ .
كالتباعة ككتابة  :الشئى الذل لؾ فيو بغية كذا في ( ؽ ) ال اف لـ يكف عندكـ
ذلؾ فال يطمب منكـ االيماف كال يمزمكـ االتباع كال تستكرىكف عمى االيماف .
ػ173ػ
 - 26كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ييكد خيبر
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد بف عبداهلل االمى رسكؿ اهلل إلى ييكد خيبر  ،اما بعد فاف االرض
هلل يكرثيا مف يشاء مف عب اده كالعاقبة لممتقيف  ،كال حكؿ كال قكة اال باهلل
العمى العظيـ .
المصدر
البحار ج  4في احتجاجات النبى صمى اهلل عميو كالو  ،نقال عف كتاب االختصاص لمشيخ محمد
بف محمد بف نعماف المفيد ( ره ) .
بحث تاريخى
كجو صمى اهلل عميو كالو الكتاب إلى ييكد خيبر  ،فمما كصؿ الكتاب الييـ كاتكا بو رئيسا
ليـ يقاؿ لو عبداهلل بف سالـ فقالكا اف ىذا كتاب محمد الينا فاقرأه عمينا فقرأه فقاؿ ما تركف
في ىذا الكتاب ؟ قالكا نرل عالمة كجدناىا في التكراة فانكاف ىذا ىك الذل بشر بو مكسى
كداكد ( ع ) سيعطؿ التكراة كيحؿ لنا ما حرـ عمينا مف قبؿ  ،فمك كنا عمى ديننا كاف
احب الينا .
فقاؿ عبداهلل بف سالـ  :يا قكـ اخترتـ الدنيا عمى االخرة كالعذاب عمى الرحمة ؟ !
قالكا ال  .قاؿ ككيؼ ال تتبعكف داعى اهلل ؟ ! قالكا يابف سالـ مالنا عممنا اف محمدا صادؽ
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فيما يقكؿ  ،قاؿ فاذا نسئمو عف الكائف كالمككف  ،كالناسخ كالمنسكخ فاف كاف نبيا
فانو سيبيف كما بيف االنبياء ( ع ) مف قبؿ  ،قالكا يابف سالـ  : ،سر إلى محمد حتى
يتنقض كالمو  ،كتنظر كيؼ يرد عميؾ الجكاب فقاؿ  :انكـ قكـ تجيمكف  ،إلى آخر
ما اخرجو المفيد ( ره ) فراجع .
فكتابو صمى اهلل عميو كالو الييـ البد كاف يككف قبؿ سنة سبع قبؿ الحديبية اك بعدىا  ،ك
خاطبيـ باف االرض هلل الخ كلعمو مف اجؿ اف الييكد يركف اف النبكة ال يككف اال فييـ
كالنبى ال يبعث االمنيـ  ،كيركف ليـ حسبا قكميا كارتفاعا عمى غيرىـ كيقكلكف ما عمينا
في االمييف مف سبيؿ .
فكالمو صمى اهلل عميو كالو ىذا رد لما زعمكه  :باف اهلل يعمـ حيث يجعؿ رسالتو  ،كاف االرض
ػ174ػ
هلل يكرثيا مف يشاء  ،كفى الكتاب ايماء إلى اقتراب فنائيـ كىالكيـ كتممؾ المسمميف
ارضيـ كديارىـ  ،كال حكؿ كال قكة اال باهلل العمى العظيـ .
 - 27كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ييكد خيبر
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف مح مد رسكؿ اهلل صاحب مكسى كاخيو المصدؽ لما جاء بو  ،اال اف اهلل
قاؿ لكـ يا معشر اىؿ التكراة  ،كانكـ لتجدكف ذلؾ في كتابكـ " محمد رسكؿ
اهلل كالذيف معو اشداء عمى الكفار رحماء بينيـ تراىـ ركعا سجدا يبتغكف فضال
مف اهلل كرضكانا سيماىـ في كجكىيـ مف اثر السجكد ذلؾ مثميـ في التكراة
كمثميـ في االنجيؿ كزرع اخرج شطأه فاستغمظ فاستكل عمى سكقو يعجب
الزراع ليغيظ بيـ الكفار كعداهلل الذيف آمنكا كعممكا الصالحات منيـ مغفرة
كاج ار عظيما " .
كانى انشدكـ باهلل  ،كانشدكـ بما انزؿ عميكـ كانشدكـ بالذل اطعـ مف
كاف قبمكـ مف اسباطكـ المف كالسمكل  ،كانشدكـ بالذل ايبس البحر آلباءكـ
تى انجاكـ مف فرعكف كعممو اال اخبرتمكنى ىؿ تجدكف فيما انزؿ اهلل عميكـ
اف تؤمنكا بمحمد فاف كنتـ ال تجدكف ذلؾ في كتابكـ فال كره عميكـ " قد تبيف
الرشد مف الغى " فادعككـ إلى اهلل كنبيو .
المصدر
كنزالعماؿ ج  5ص  385رقـ  5513ك  ، 5514عف ابف اسحؽ كابى نعيـ عف ابف
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عباس  ،كمجمكعة الكثائؽ السياسية ص  ، 37عف سيرة ابف ىشاـ طبع اكركبا ص  376ك
 ، 377كاعالـ السائميف كنصب الراية لمزيمعى رقـ  ، 7عف ابى نعيـ كعبد المنعـ خاف
عف ابى نعيـ .
ػ175ػ
 - 28كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى اسقؼ نجراف
باسـ الو ابراىيـ كاسحؽ كيعقكب  ،مف محمد النبى رسكؿ الو إلى اسقؼ
نجراف  ،اسمـ انتـ  ،فانى احمد اليكـ الو ابراىيـ كاسحؽ كيعقكب اما بعد
فانى ادعككـ إلى عبادة اهلل مف عبادة العباد كادعككـ إلى كالية اهلل مف كالية
العباد  ،كاف ابيتـ فالجزية  ،فاف ابيتـ آذنتكـ بحرب كالسالـ .
المصدر
البداية كالنياية ج  5ص  ، 53كاليعقكبى ج  2ص  65كمجمكعة الكثائؽ ص 111
رقـ  93عف زاد المعاد البف القيـ ج  3ص  ، 39كعبد المنعـ خاف العدد  8كالدر
المنثكر ج  2ص  38عف البييقى في دالئؿ النبكة  ،كالبحار ج  6ك  9في تفسير آية المباىمة
كجميرة رسائؿ العرب ج  1ص  ، 76عف صبح االعشى ج  6ص  381ك  381كالمفظ
لالكؿ .
كاكعز اليو ابف سعد في الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 357كابف حجر في االصابة
ج  2في ترجمة السيد  ،كج  1في ترجمة الحارث  ،كبشير بف معاكية  ،كالسيد ابف طاكس
في االقباؿ في الباب السادس ص . 494
الشرح
االساقؼ كاالساقفة جمع اسقؼ كسقؼ كاردف كقطرب كقفؿ يقاؿ لرئيس
النصارل في الديف  .اك العالـ اك ىك فكؽ القسيس كدكف المطراف كقيؿ انو لفظ سريانى
( ؽ كية ) .
كفي دائرة المعارؼ لمبستانى  :االسقؼ كممة معربة مف " ابيسككبكس "
باليكنانية كمعناىما ناظر اك رقيب  ،كليست بعربية  ،خالفا لجميكر المغكييف مف
العرب  ،فاف كؿ القاب خدمة الديف عند النصارل ىى اما مف اصؿ يكنانى  ،كاالسقؼ
كالبطريرؾ كالشدياؽ  ،اك مف اصؿ سريانى كالقسيس كالشماس كغيرىما ) 1 ( .
كظاىر الكتاب ككنو مبعكثا إلى شخص كاحد في نجراف لـ يعيف اسمو  -لك
* ( ىامش ) * (  ) 1كفى مجمكعة الكثائؽ ص  : 414االسقؼ ىك معرب كممة يكنانية " إسكك "
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معناه الرقيب اك الناظر * .
ػ176ػ
كاف االسقؼ متعددا فيو  -الف االسقؼ مفرد فمككاف المراد جميع االساقفة لكاف
الالزـ االتياف بمفظ الجمع  ،كالظاىر اف االسقؼ كاف في ذلؾ العصر ىك الشخص االكؿ ك
الباقكف كانكا دكف رتبتو كىك في نجراف ابكحارثة عمقمة فبعث بالكتاب اليو النو
الرأس .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " بسـ الو ابراىيـ إلى قكلو نجراف " كذا في اليعقكبى " بسـ اهلل مف
محمد رسكؿ اهلل إلى اسقفو نجراف " كفى جميرة رسائؿ العرب " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الو ابراىيـ كاسحؽ كيعقكب اما بعد " كلـ يذكر قكلو مف محمد النبى إلى اسقؼ نجراف ،
اسمـ انتـ إلى قكلو اما بعد .
كفى اليعقكبى بسـ اهلل مكاف اسمـ انتـ  ،كمعنى اسمـ انتـ  :ال انتـ سالمكف .
قكلو صمى اهلل عميو كالو كسمـ " ادعككـ إلى عبادة اهلل الخ " يراد منو اف ال يتخذكا عيسى عميو السالـ
اليا
كال يعبدكا اال اهلل تعالى  ،كال يتخذكا مف دكنو اكلياء يحبكنيـ كحب اهلل سبحانو الف اهلل
كلى الذيف آمنكا فخيرىـ بيف االيماف باهلل كرسكلو اك الجزية اك الحرب  ،قاؿ السيد في
االقباؿ ص  : 494ككاف في كتابو ( يعنى إلى اىؿ نجراف ) " قؿ يا اىؿ الكتاب تعالكا
إلى كممة سكاء بيننا كبينكـ االية " كفى الدر المنثكر ج  2ص  41عف ابف عباس اف كتاب
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى الكفار " تعالكا إلى كممة سكاء الخ " .
بحث تاريخى
لما كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى ممكؾ العرب كالعجـ  ،كبعث رسمو إلى االقياؿ ك
القبائؿ  ،ارسؿ عتبة بف غزكاف مف قيس عيالف مف مضر  ،كعبداهلل بف ابى امية  ،ك
اليدير بف عبداهلل اخك تيـ بف مرة  -بنك تيـ بف مرة بطف مف قريش  -كصييب بف
سناف اخك النمربف قاسط  -بنك نمر بف قاسط بكسر الميـ بطف مف ربيعة  -إلى نجراف
كحكاشيو (  ) 1ككتب معيـ إلى اساقفة نجراف  ،يدعكىـ إلى رفض االقانيـ كاالنداد ،
* ( ىامش ) * (  ) 1قاؿ السيد في االقباؿ ص  : 494ركينا ذلؾ باالسانيد الصحيحة كالركايات
الصحيحة
إلى ابى المفضؿ محمد بف عبدالمطمب الشيبانى ( ره )  ،مف كتاب المباىمة  ،كمف اصؿ
كتاب الحسف بف اسمعيؿ بف اشناس  ،مف كتاب عمؿ ذل الحجة ( ثـ ساؽ الكالـ كما نقمو في
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البحار مطكال ) *
ػ177ػ
كالتزاـ التكحيد كعبادة اهلل تعالى .
فمما قرء االسقؼ الكتاب فزع كارتاع  ،كشاكر اىؿ الحجى كالرأل منيـ ،
فقاؿ شرحبيؿ  ،ككاف ذالب كرأل بنجراف  :قد عممت ما كعداهلل ابراىيـ في ذرية
اس ماعيؿ مف النبكة  ،فما يؤمنؾ اف يككف ىذا الرجؿ  ،كليس لى في النبكة رأل ،
لك كاف امر مف الدنيا اشرت عميؾ فيو كجيدت لؾ .
فبعث االسقؼ إلى كاحد مف بعد كاحد مف أىؿ نجراف  ،فتشاكركا ككثر
المغط كطاكؿ الحكاؿ كالجداؿ  ،فاجتمع رأييـ عمى اف يبعثكا كفدا يأتى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
فيرجع بخبره ) 1 ( .
فكفدكا اليو في ستيف راكبا  ،كفييـ ثالثة عشر رجال مف اشرافيـ كذكل الرأل
كالحجى منيـ  ،كثالثة يتكلكف أمرىـ  :العاقب كاسمو عبد المسيح  ،امير الكفد كصاحب
مشكرتيـ الذل ال يصدركف اال عف رأيو  ،كالسيد كاسمو االييـ  ( ،كجعفر ) كىك ثماليـ
كصاحب رحميـ  ،كابكحارثة بف عمقمة ( كفى االقباؿ ابكحارثة حصيف بف عمقمة ) اسقفيـ
االكؿ كحبرىـ كاماميـ كصاحب مدارسيـ  ،كىك االسقؼ االعظـ قد شرفو ممؾ
الركـ كمكلكه  ،كبنك الو الكنائس كبسطكا لو الكرامات لما بمغيـ مف عممو كاجتياده
في دينيـ ( . ) 2
فم ما تكجيكا إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو جمس ابكحارثة عمى بغمة  ،كالى جنبو اخ
لو يقاؿ لو كرز بف عمقمة  ،يسايره اذ عثرت بغمة ابى حارثة  ،فقاؿ كرز تعس اال بعد
يريد محمدا صمى اهلل عميو كالو فقاؿ لو ابكحارثة بؿ انت تعست  ،فقاؿ لو كلـ يا اخ ؟ فقاؿ كاهلل انو
ا لنبى الذل كنا ننتظره  ،فقاؿ كرز فما يمنعؾ كانت تعمـ ىذا اف تتبعو ؟ فقاؿ  :ما
صنع بنا ىؤالء القكـ شرفكنا كمكلكنا كاكرمكنا كقد ابكا اال خالفو  ،كلك فعمت نزعكا
* ( ىامش ) * (  ) 1الدر المنثكر ج  2ص  38عف دالئؿ النبكة لمبييقى  ،كالبحار ج  ، 6ك  9في
آية
المباىم ة  ،كقد نقؿ السيد في االقباؿ كممات كؿ كاحد منيـ كاطاؿ  ،كالبداية كالنياية ج  5ص
 52ك ، 55
(  ) 2االصابة في ترجمة كرز كالسيد  ،كاليعقكبى ج  2ص  ، 66كاعالـ الكرل
ص * . 78
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ػ178ػ
كؿ ما ترل  ،فاضمر عمييا منو اخكه كرز حتى اسمـ بعد ذلؾ ككاف كرز يرتجز
كيقكؿ :
اليؾ تعدكا قمقا كضينيا معترضا في بطنيا جنينيا
مخالفا ديف النصارل دينيا ( ) 1
فجاؤا حتى دخمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كقت العصر  ،فدخمكا المسجد كعمييـ ثياب
الحبرات كاردية الحرير  ،مختميف بخكاتيـ الذىب كاظيرك الصميب (  ) 2كاتكا رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو فسممكا عميو فمـ يرد عمييـ السالـ كلـ يكمميـ  ،فانطمقكا يبتغكف عثماف بف
عفاف كعبدالرحمف بف عكؼ  ،ككانا ليـ معرفة بيـ فكجدكىما في مجمس مف المياجريف ،
فقالكا  :اف نبيكـ كتب الينا بكتاب  ،فاقبمنا مجيبيف لو فاتيناه كسممنا عميو فمـ يرد
سالمنا كلـ يكممنا فما الرأل ؟ فقاال لعمى بف ابيطالب عميو السالـ ما ترل يا ابا الحسف في ىؤالء
القكـ ؟ قاؿ ارل اف يضعكا حمميـ ىذه كخكاتيميـ ثـ يعكدكف اليو  ،ففعمكا ذلؾ فسممكا
فرد عمييـ سالميـ  .ثـ قاؿ كالذل بعثنى بالحؽ لقد اتكنى المرة االكلى كاف ابميس
لمعيـ ( . ) 3
ككانكا قد اتكا معيـ ىدية  ،كىى بسط فييا تماثيؿ كمسكح  ،فصار الناس ينظركف
لمتماثيؿ فقاؿ صمى اهلل عميو كالو  :اما ىذه البسط فال حاجة لى فييا  ،كاما ىذه المسكح فاف
تعطكنييا آخذىا  ،فقالكا نعـ نعطيكيا كلما رال فقراء المسمميف ما عميو ىؤالء مف الزينة
كالزل الحسف  ،ثشكقت نفكسيـ  ،فانزؿ اهلل تعالى " قؿءانبئكـ بخير مف ذلكـ لمذيف
اتقكا االية " ثـ ارادكا اف يصمكا بالمسجد بعد اف حانت كقت صالتيـ كذلؾ بعد العصر ،
فاراد الناس منعيـ فقاؿ النبى صمى اهلل عميو كآلو  :دعكىـ فاستقبمكا المشرؽ فصمكا
صالتيـ ( . ) 4
* ( ىامش ) * (  ) 1االصابة في ترجمة كرز  ،كاعالـ الكرل  ،كسعد السعكد لمسيد .
(  ) 2السيرة الحمبية ج  3ص  ، 239كزينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  : 4كاليعقكبى ج
 2ص  ، 66كاعالـ الكرل كالبحار .
(  ) 3اعالـ الكرل ص  ، 79كالبحار ج  9في آية المباىمة .
(  ) 4سيرتي الحمبى  ،كزينى دحالف  ،كالبحار عف عمى بف ابراىيـ * .
ػ179ػ
فمما قضكا صالتيـ ناظركه  ،فعرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عمييـ االسالـ فامتنعكا فكثر
173

الكالـ كطاؿ الجداؿ  ،كجعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو يتمكا عمييـ اآليات إلى اف نزؿ قكلو
تعالى " فمف حاجؾ فيو مف بعد ماجائؾ مف العمـ فقؿ تعالكا ندع ابنائنا كابنائكـ ك
نسائنا كنسائكـ كانفسنا كانفسكـ ثـ نبتيؿ فنجعؿ لعنة اهلل عمى الكاذبيف " فرضكا
بالمباىمة فقاؿ ابكحارثة  :انظركا مف يخرج معو  ،فخرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كمعو عمى
كفاطمة كالحسف كالحسيف  ،فمما رأكىـ قالكا ىذه كجكه لك اقسمت عمى اهلل اف يزيؿ
الجباؿ الزاليا  ،كلـ يباىمكه كرضكا بالجزية فصالحكه  ،فكتب ليـ كتاب الصمح عمى اف
يعطكا كؿ سنة الفى حمة مف حمؿ االكاقى  ،قيمة كؿ حمة اكقية ( اربعكف درىما جيدا )
يؤدكنيا في كؿ صفر كرجب  ،كشرطكا في الكتاب شركطا ليـ كعمييـ ككتبو عمى عميو السالـ
كسياتي في الفصؿ الثالث .
تاريخ الكتابيف
ال خالؼ عند المكرخيف  :اف كتاب الصمح كتب سنة عشر مف اليجرة  ،كاما
الكتاب الييـ لمدعكة إلى االسالـ  ( ،الذل نحف بصدده ىنا ) فظاىر الدر المنثكر كالبداية
كالنياية  ،كالبحار عف دالئؿ النبكة لمبييقى  :انو كاف بمكة قبؿ نزكؿ سكرة طس سميماف
قاؿ البييقى  :كتب إلى اىؿ نجراف قبؿ اف تنزؿ سكرة طس سميماف  :باسـ الو
ابراىيـ  ،كسكرة طس مكية ( كما في االتقاف لمسيكطى كالفيرست البف نديـ ص  38ك
اليعقكبى ج  2ص  24ككتب التفسير فراجع ) باالتفاؽ .
كصرح السيد في االقباؿ  ،بككف الكتاب الييـ بعد اف كتب إلى كسرل كقيصر
بالجزية اك الحرب اك االسالـ  ،كبعد اف بعث رسال إلى القبائؿ  ،فعمى ىذا يككف الكتاب
الييـ في سنة تسع اك بعدىا  ،الف آية الجزية نزلت قبيؿ غزكة تبكؾ عمى ركاية  ،كعمى كؿ
حاؿ كاف الكتاب الييـ في المدينة سنة سبع اك بعدىا  ،كما نقمناه عف البييقى مف انو
كاف بمكة باطؿ مف كجكه  :االكؿ اف البييقى ذكر انيـ لما ق أر كالكتاب فزعكا كارتاعكا
فكفدكا كحضركا لممباىمة ثـ قبمكا الجزية  ،كظاىره انيـ كفدكا عقيب القرائة  ،ك
المتفؽ عميو اف كفكدىـ كاف في سنة عشر  ،كالحمؿ عمى انيـ قرؤا كفزعكا فكفدكا بعد
بضع كعش ر سنيف بعيد في الغاية الثانى اف فزعيـ مف المسمميف كمف كتاب النبى ال يناسب
ػ181ػ
ككنو بمكة  ،اذ المسممكف كقتئذ كانكا في قمؽ شديد كاضطياد  ،كتحت سيطرة المشركيف
ال يأمنكف عمى دمائيـ كامكاليـ كدكرىـ  ،يياجركف إلى الحبشة اك يعذبكف في حر
اليجير اك في سالسؿ كاغالؿ مف حديد  .الثالث اف في الكتاب " فاف ابيتـ فالجزية " ك
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طمب الجزية ال يناسب ككنو بمكة كما مرمع اف آية الجزية نزلت في سنة تسع كما
مر الرابع اف االيذاف بالحرب لـ يكف بمكة كما ال يخفى الخامس اف مف البدييى
عند مف لو ادنى الماـ بالسيرة النبكية  :اف بعكثو صمى اهلل عميو كالو ككتبو لمدعكة إلى االسالـ ،
كاف مف اكؿ سنة سبع إلى اف قبضو اهلل اليو  ،كليس قبؿ ذلؾ كال سيما في مكة مف البعكث
عيف كال اثر في التاريخ .
تكريـ كحفاكة
لما اراد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اف يباىؿ نصارل نجراف  ،كيجيئ بنفسو كابنائو ك
نسائو  ،خرج ا لييـ كمعو اميرالمؤمنيف عمى ابف ابيطالب كفاطمة كالحسف كالحسيف
محتضنا باالصغر آخذا بيد االكبر قائال انى اذا دعكت فامنكا انتـ  ،فنظر اليو االساقفة
فقالكا  :نرل كجكىا لك اقسمت عمى اهلل اف يزيؿ الجباؿ الزاليا  ،فعمـ اف عميا
عميو السالـ نفسو  ،بعد اف كاف اخاه ككزيره  ،كفاطمة ىى المرادة مف نسائو  ،كالحسناف
ىما ابناه .
مكرمة كال مكرمة كفضيمة كال فضيمة  ،اخرجيا اعالـ االمة كعمماء الشيعة كالسنة ال
ينكرىا اال مكابر كال يردىا إلى المغامر  ،كال يجيميا اال المتغافؿ  ،كال يشؾ فييا اال المرتاب
فاف شئت اف ينجمى لؾ االمر عف محضو كيسفر لؾ الحؽ عف صبحو  ،فراجع الكامؿ ج 2
ص  112كاليعقكبى ج  2ص  66كفتكح البمداف ص  75كاعالـ الكرل ص  79كالحمبية
ج  3ص  241كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  ، 6كسيرة ابف ىشاـ ج  2ص ، 214
كاسد الغابة ج  4ص  ، 26كاالصابة ج  2في ترجمة عمى عميو السالـ كاالرشاد لممفيد كالشفا
لقاضى عياض  ،كشرحو لمالعمى القارل ج  2ص  ، 83كالكشاؼ ج  1ص  317عف عائشة
كغيرىا ( كفى تعميقة الجميرة ج  1ص  76عف ثمار القمكب كالمنسكب لمثعالبى ص 483
كتفسير الفخر الرازل ج  2ص  ) 699كاخرجو السيكطى في الدر المنشكر ج  2ص  ، 38عف
الحاكـ كا بف مردكيو كابى نعيـ كابف ابى شيبة كسعيد بف منصكر كعبد حميد كابف جرير
ػ181ػ
كمسمـ كالترمذل كابف المنذر كالبييقى في سننو كفى السنف الكبرل ج  7ص  ، 63فقاؿ  :لما
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  181سطر  1الى ص  191سطر 27كمسمـ كالترمذل كابف المنذر كالبييقى في سننو كفى السنف الكبرل ج  7ص  ، 63فقاؿ  :لما
نزلت ىذه االية " قؿ تعالكا ندع ابنائنا كابنائكـ االخ " دعا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عميا كفاطمة
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كحسنا
كحسينا فقاؿ الميـ ىؤالء اىمى  ،كاخرجو السيكطى في تاريخ الخمفاء ص  114كالقاضى
البيضاكل في تفسير االية  ،كنكر االبصار لمشبمنجى ص  111كنسبو إلى المفسريف  ،كالفصكؿ
الميمة البف صباغ المالكى ص  ، 7 - 6عف الحاكـ في المستدرؾ كينابيع المكدة ص  7عف
احمد كالطحاكل كجكاىر العقديف كدرر السمطيف  ،كص  234ك  212عف جمع مف الصحابة
كالبداية كالنياية ج  5ص . 54
كاستدؿ بو الحسف عميو السالـ في خطبتو بعد كفاة ابيو  -راجع كفاية الطالب لمكنجى
الشافعى ص  12ك . 155
ىذا ما عثرنا عميو عاجال مف مصادر الحديث  ،كقد اتى عمى البحث فيو عمماء
االمامية جزاىـ اهلل عف نبيو كعترتو خير الجزاء راجع البحار ج  9ك  6كالعقبات
كغيرىا .
نزعة عصبية
دعانا إلى ذكر مصادر تمؾ المكرمة مع انو خارج عف كضع الكتاب ما تضمنو
بعض كتب السنة مف انكارىا كاف شئت فراجع السيرة الحمبية ج  3ص  ، 241تراه ضاربا
عف الحؽ صفحا  ،ككاتما لمكرمة اىؿ البيت ( ع ) فانو بعد اف نقؿ انيـ شاكركا فيما بينيـ
اك مع بنى قريضة فمـ يحضركا لممباىمة رأسا  ،قاؿ كفى لفظ انيـ كادعكه عمى الغد فمما
اصبح كمعو حسف كحسيف كفاطمة كعمى الخ ثـ قاؿ كعف عمر رضى اهلل عنو انو قاؿ لمنبى
صمى اهلل عميو كالو لكال عنتيـ بيد مف كنت تأخذ قاؿ  :آخذ بيد عمى كفاطمة كالحسف كالحسيف ك
عائشة كحفصة كىذا ال زيادة عائشة كحفصة تدؿ عميو قكلو تعالى كنسائنا ك
نسائكـ .
فاختار الحمبى الركاية االكلى  ،كرجحيا عمى ىذه الركاية المتكاترة الثابتة ،
ثـ جاء بعده ابف كثير في البداية كالنياية  ،فذكر القصة كاخرج منيا عميا عميو السالـ
كاعجب مف ذلؾ ما اكرده السيكطى في الدر المنثكر في تفسير اآلية عف ابف
عساكر عف الصادؽ عميو السالـ  ،اف رسكؿ اهلل بعد نزكؿ اآلية دعا عم ار ككلده الخ .
ػ182ػ
فنحف نسائؿ الحمبى كنقكؿ لـ تركت المتكاتر كاخذت بالخبر الكاحد ؟ كلك
دلت اآلية عمى صحة ما نقمو مف دخكؿ عائشة كحفصة لدلت عمى دخكؿ سائر اميات
المؤمنيف رضى اهلل عنيـ  ،فمك شمؿ قكلو تعالى نسائنا لمف عدا بضعة الرسكؿ فما
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الكازع مف شمكلو لجميع اميات المؤمنيف اجؿ ىما بنتا صديؽ كفاركؽ ككفى بذلؾ
مرجحا ! ! .
فائدة
نجراف  -بفتح النكف كسككف الجيـ  -في مخاليؼ اليمف  ،مف ناحية مكة
المكرمة عمى القرب مف صنعاء  ،كىى بيف عدف كحضر مكت ( كذا في نياية االرب ص
 19كمعجـ البمداف ج  9ص  ) 266قاؿ زينى دحالف في السيرة  :نجراف بمدة كبيرة
كاسعة عمى سبع مراحؿ مف مكة إلى جية اليمف  ،تشتمؿ عمى ثالث كسبعيف قرية .
كفى خريطة المممكة السعكدية كقعت نجراف في بالدىا قريبا مف اليمف قريبا
مف بالد ىمداف .
كاف اىميا في االياـ الغابرة اىؿ شرؾ  ،ثـ تنصركا كقد اتى ياقكت عمى تفصيؿ
قصتيـ راجع المعجـ ج  5ص  266ك . 267
 - 29كتابو صمى اهلل عميو كالو كسمـ إلى اليرمزاف عامؿ كسرل
مف محمد رسكؿ اهلل إلى اليرمزاف  ،انى ادعكؾ إلى االسالـ اسمـ تسمـ .
المصدر
مجمكعة الكثائؽ ص  78رقـ  54عف االصابة رقـ  ( 8556كلـ اجده في االصابة
كلعمو سقط عف النسخة المكجكدة عندل ) كرساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ . 118
ػ183ػ
الفصؿ الثانى
في كتبو صمى اهلل عميو كآلو إلى العماؿ كاالمراء كليـ
 - 31ك تابو صمى اهلل عميو كالو كسمـ إلى خالد بف الكليد
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد النبى رسكؿ اهلل إلى خالد بف الكليد  ،سالـ عميؾ  ،فانى احمد
اليؾ اهلل الذل ال الو اال ىك  ،اما بعد فاف كتابؾ جائنى مع رسكلؾ يخبر اف
بنى الحارث بف كعب قد اسممكا قبؿ اف تقاتميـ  ،كاجابكا إلى مادعكتيـ اليو
مف االسالـ  ،كشيدكا اف ال اهلل اال اهلل ( كحده ال شريؾ لو ) كأف محمدا عبده ك
رسكلو كاف قد ىدييـ اهلل بيديو  ،فبشرىـ كانذرىـ  ،كأقبؿ كليقبؿ معؾ
كفدىـ  ،كالسالـ عميؾ كرحمة اهلل كبركاتو .
المصدر
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الطبرل ج  2ص  ، 385كالبداية كالنياية ج  5ص  ، 98كسيرة ابف ىشاـ ج 4
ص  ، 263كالجميرة عف صبح االعشى  ،كالمفظ البف كثير .
كاكعز اليو الحمبى في السيرة ج  3ص  259كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج 2
ص . ) 1 ( 384
* ( ىامش ) * (  ) 1مجمكعة الكثائؽ ص  ، 111عف اعالـ السائميف رقـ  ، 23كرساالت نبكية لعبد
المنعـ خاف رقـ  ، 44ككسيمة المتعبديف لعمر المكصمى ج  8كرقة  ، 31كنثر الدر
لالىدؿ ص . 81
كقاؿ  :قابؿ الطبقات ج . 1
كانظر اشير نكر ج  3ص * . 511
ػ184ػ
بحث تاريخى
بعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو خالد بف الكليد في شير ربيع االخر  ،اك جمادل االكلى سنة
عشر (  ) 1إلى بمحارث بف كعب ( بفتح الباء كسككف الالـ كذا يقاؿ في بنى الحارث
كنظيره ) بنجراف مضى شرح نجراف في ذيؿ كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى اساقفة نجراف كامره اف
يدعكىـ إلى االسالـ قبؿ اف يقاتميـ ثالثا  ،فاف استجابكا قبؿ منيـ  ،كاف لـ يفعمكا
قاتميـ .
بنك الحارث بط كف مف العرب  ،كالمراد ىنا بنك الحارث بف كعب بف عمرك . .
بطف مف مذجح  ،كبنك الحارث يتشعب إلى بطكف كثيرة :
منيـ بنك زياد  ،كبنك الدياف  -بفتح الداؿ الميممة كتشديد الياء المثناة مف تحت
كنكف في االخر  -ككانت ليـ الرئاسة بنجراف  ،كالممؾ عمى العرب بيا  ،ككاف الممؾ
منيـ في عبد المداف بف الدياف  ،كانتيى قبؿ البعثة إلى يزيد بف عبد المداف ( . ) 2
كمنيـ بنك قناف كذا في سيرة ابف ىشاـ  ،كاالصابة عمى قكؿ  ،كاليعقكبى ( ج 2
ص  ) 62كفى اسد الغابة كاالصابة في ترجمة شداد بف عبداهلل ( القتباف ) .
كمنيـ بنك الضباب  -بكسر الضاد كبائيف مكحدتيف ( - ) 3
فخرج خالد حتى قدـ عمييـ فبعث الركباف يضربكف في كؿ كجو يدعكف إلى
االسالـ  ،كيقكلكف اييا الناس اسممكا تسممكا  ،فاسممكا كدخمكا في االسالـ افكاجا ،
فاقاـ فييـ خالد يعمميـ االسالـ كاالحكاـ .
ثـ كتب خالد إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  " :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ لمحمد النبى رسكؿ
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اهلل صمى اهلل عميو كالو مف خالد بف الكليد  ،السالـ عميؾ يا رسكؿ اهلل كرحمة اهلل كبركاتو  ،فانى احمد
اليؾ اهلل الذل ال الو اال ىك  ،اما بعد يارسكؿ اهلل صمى اهلل عميؾ  ،فانؾ بعثتنى إلى بنى
الحارث بف كعب  .كامرتنى اذا اتيتيـ اف ال اقاتميـ ثالثة اياـ كاف ادعكىـ إلى االسالـ
* ( ىامش ) * (  ) 1اسد الغابة ج  5ص  ، 117كالكامؿ ج  2ص  ، 112كسيرة ابف ىشاـ ج 4
ص  ، 262ك
االصابة في ترجمة يزيد بف عبد المداف .
(  ) 2نياية االرب ص 55
(  ) 3راجع نياية االرب لمقمقشندل  ،كسيرة ابف ىشاـ ج  ، 4كاليعقكبى ج  2ص  ، 62كاسد
الغابة كاالصابة * .
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فاف اسممكا ( اقمت فييـ ك ) قبمت منيـ كعممتيـ معالـ االسالـ ككتاب اهلل كسنة نبيو
كاف لـ يسممكا قاتمتيـ  ،كانى قدمت عمييـ فدعكتيـ إلى االسالـ ثالثة اياـ كما امرنا
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كبعثت فييـ ركبانا ( قالكا )  :يابنى الحارث اسممكا تسممكا  ،فاسممكا
كلـ يقاتمكا كانا مقيـ بيف اظيرىـ  ،آمرىـ بما امرىـ اهلل بو  ،كانياىـ عما نياىـ
اهلل عنو  ،كاعمميـ معالـ االسالـ كسنة النبى صمى اهلل عميو كالو كسمـ حتى يكتب إلى رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كالو
كالس الـ عميؾ يارسكؿ اهلل كرحمة اهلل كبركاتو " ( ) 1
فكتب صمى اهلل عميو كالو إلى خالد ( ىذا الكتاب ) يأمره فيو بالقدكـ اليو مع كفدىـ ،
فاقبؿ كاقبؿ معو مف كؿ بطف منيـ مف رؤسائيـ رجؿ اكرجميف .
منيـ قيس بف الحصيف ذل الغصة ( بالغيف المعجمة ) سمى بيا النو كاف في حمقو
غصة  ،ال يكاد يبيف الكالـ منيا  ،كىى صفة لمحصيف كربما كصؼ بيا قيس ايضا ( كذا
في الحمبية ) كفى ( ؽ ) انو صفة لحصيف بف يزيد كىك ابكقيس .
كشداد بف عبداهلل مف بنى قناف  -قتباف . -
كيزيد بف عبد المداف كعبداهلل بف عبد المداف مف بني الدياف (  ) 2كفى
النياية اف الكافد ىك عبداهلل دكف يزيد ( . ) 3
كعبداهلل بف قراد  ،كذا اثبتو ابف ىشاـ  ،كفى االصابة قداد ( بالداليف الميممتيف )
كفى اسد الغابة قداذ ( بالميممة ثـ المعجمة ) كقيؿ ابف قريط اك قريظ  ،مف بنى
زياد .
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كعمر كبف عبداهلل مف بنى الضباب كيزيد بف المحجؿ كغيرىـ  ،ككاف رئيسيـ
يزيد بف عبد المداف ( . ) 4
فمما قدمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ فرآىـ  ،قاؿ  :مف ىؤالء القكـ الذيف كانيـ
* ( ىامش ) * (  ) 1سيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 263كالطبرل ج  2ص  ، 285كجميرة رسائؿ
العرب عف
صبح االعشى ج  6ص . 465
(  ) 2بااللؼ كالالـ كذا في النياية .
(  ) 3النياية ص 55
(  ) 4كسيرة ابف ىشاـ كالطبرل كغيرىما كراجع المصادر المتقدمة * .
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رجاؿ اليند  ،قيؿ يارسكؿ اهلل ىؤالء رجاؿ بنى الحارث بف كعب  ،فمما كقفكا عمى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو سممكا عميو كقالكا نشيد انؾ رسكؿ اهلل كانو ال الو اال اهلل قاؿ صمى اهلل
عميو كالو ك
انا اشيد اف ال الو اال اهلل كانى رسكؿ اهلل ثـ قاؿ صمى اهلل عميو كالو بـ كنتـ تغمبكف مف قاتمكـ في
الجاىمية ؟ قالكا لـ نكف نغمب احدا  ،قاؿ بمى قد كنتـ تغمبكف مف قاتمكـ  ،قالكا
كنا نغمب مف قاتمنا يارسكؿ اهلل انا كنا نجتمع كال نتفرؽ كال نبدء احدا بظمـ ،
قاؿ صدقتـ كامر عمييـ قيس بف الحصيف ككتب لكؿ منيـ امانا سيأتى اف شاء اهلل
تعالى .
فرجع الكفد في بقية شكاؿ اكفى صدر ذل القعدة  :فارسؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو الييـ
عمرك بف حزـ االنصارل  ،ليفقييـ في الديف كيعمميـ معالـ االسالـ  ،كياخذ منيـ
صدقاتيـ ككتب لعمرك بف حزـ كتابا عيد اليو فيو عيده كامره كنياه ( . ) 1
عمرك بف حزـ االنصارل الخزرجى  ،ثـ النجارل يكنى ابا الضحاؾ  ،كاكؿ
مشاىده الخندؽ  ،كرده رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ في احد لعدـ بمكغو كقتئذ مبمغ الرجاؿ  ،ك
شيد بعد ا لخندؽ المشاىد كاستعممو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ عمى بمحارث بف كعب كىك ابف
سبع عشرة سنة  ،كتكفى بالمدينة سنة احدل كخمسيف كقيؿ اربع كخمسيف  ،كقيؿ
ثالث كخمسيف كقيؿ تكفى في خالفة عمر  ،كاالكؿ اصح راجع سيرة ابف ىشاـ ج  3ص 11
كج  4ص  265كاسد الغابة ج  ، 4كاالصابة كاالستيعاب ج . 4
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع المصادر المتقدمة * .
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 - 31كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ممكؾ حمير
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد النبى رسكؿ اهلل إلى الحارث بف عبد كالؿ  ،كنعيـ بف عبد كالؿ
كالنعماف قيؿ ذل رعيف  ،كىمداف كمعافر  ،اما بعد ذلكـ  ،فانى احمد اليكـ
اهلل الذل ال الو اال ىك  ،اما بعد فانو قد كقع بنا رسكلكـ مقفمنا مف ارض الركـ
فمقينا بالمدينة  ،فبمغ ما ارسمتـ كخبر ما قبمكـ كانبأنا باسالمكـ  ،كقتمكـ
المشركيف  ،كاف اهلل قد ىديكـ بيدايتو اف اصمحتـ كاطعتـ اهلل كرسكلو  ،كاقمتـ
الصم كة كآتيتـ الزكاة كاعطيتـ مف المغانـ خمس اهلل كسيـ نبيو كصفيو .
المصدر
الطبرل ج  2ص  ، 381كالبداية كالنياية ج  5ص  ، 75كفتكح البمداف لمبالذرل
ص  ، 82كالسيرة الحمبية ج  3ص  ، 258كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  258ك  ، 261كسيرة
زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  ، 31كالجميرة ج  1ص . 55
كاخرج نبذا منيا ابف سعد في الطبقات الكبرل ج  1ص  356كج  4ص ، 531
كابكعبيد في االمكاؿ ص  13ك  27كالمال عمى المتقى اليندل في كنز العماؿ ج  3ص
 ، 318كالمفظ لالكؿ .
كنقؿ ابف االثير شط ار منو في اسد الغابة ج  2ص  ، 146في ترجمة ذل يزف  ،ك
اكعز اليو ابف سعد في الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 264ككنز العماؿ ج  2ص ) 1 ( 287
الشرح
قاؿ ابف سعد في الطبقات ج  1ص  283ككتب ( يعنى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ) إلى
اقياؿ حضر مكت كعظمائيـ  :كتب إلى زرعة كقيد ( كالصحيح فيد بالفاء ) كالبسى كالبحيرل
* ( ىامش ) * (  ) 1كاخرجو في مجمكعة الكثائؽ ص  144رقـ  119عف كسيمة المتعبديف ج 8
( مخطكطة مكتبة بانكى كر في اليند ) تاليؼ عمر بف محمد بف خضر المكصمى  ،كالطبرل
ص  ( 1717ط اكركبا ) كاعالـ السائميف رقـ  ، 15كاليعقكبى ج  2ص . 89 - 87
كقاؿ  :قابؿ ( ايعاز إلى عدـ كماؿ النقؿ ) رساالت نبكية رقـ  ، 73 - 58 - 47 - 38ك
الطبقات ككنز العماؿ ج  2رقـ  6161كجمع الجكامع في مسند عمركبف حزـ كغيرىا
( اختصرنا في النقؿ ) *
ػ188ػ
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كعبد كالؿ كربيعة كحجر  ،كلـ نعثر إلى اآلف عمى قيد كلبسى كالبحيرل كربيعة ك
حجر مف ىـ ؟ كمف ال قبيمة كانكا ؟ كعبد كالؿ ايضا ل ـ نعثر عمى كتابو صمى اهلل عميو كالو اليو كانما
كتب إلى ابنائو ممكؾ اليمف مف حمير .
قاؿ نشكاف الحميرل في منتخب اخبار اليمف ص  : 93عبد كالؿ مف ممكؾ حمير
كاف مؤمنا عمى ديف عيسى عميو السالـ ( ككاف ممكؾ حمير كقنئذ ييكديا ) آمف بالنبى عميو السالـ قبؿ
مبعثو .
كبع د كتابة ىذا المقاـ عثرت عمى كتاب معجـ قبائؿ العرب كالمنتخب  ،فرايتو
متعرضا لبعض ىذه القبائؿ  ،قاؿ ( في المعجـ ) ص  927اف فيذ ( بالفاء ) بطف مف حمير  ،كفى
ص  79اف بس بالباء كالسيف المشددة بطف مف حمير  ،كحجر ذل رعيف ابكقبيمة مف حمير
كربيعة بطناف مف حمير  :رب يعة بف مرثد كربيعة بف جشـ  ،كالنعماف كاف مف ممكؾ حمير
ككاف مقر حكمو ذل رعيف  -مصف ار  -كمحافده مصانع رعيف  ،ككادل خباف كحصف
كيالف  ،كحصف مثكة ككياؿ إلى ما حاذل جيشاف  ،كال يسكنو اال آؿ ذل
رعيف ( . ) 1
كىمداف  -باسكاف الميـ  -بطف مف كيالف  ،كىـ بنك ىمداف بف مالؾ بف زيد ،
كانكا يسكنكف اليمف في مخالؼ ىمداف المسمى باسميـ  ،ىك ما بيف الغائط كتبامة
كالسراة في شمالى صنعاء  ،كذا قاؿ ياقكت  ،كفى الخريطة العصرية لممممكة السعكدية لـ
اجد بالد ىمداف اال قرب نجراف كلعؿ الخريطة كانت ناقصة اك تحكؿ اسمو  ،الف ىمداف تفرقكا
بع د االسالـ فمـ يبؽ باليمف اال قميؿ  ،نعـ يكجد في الخريطة بالد حاشد كبكيؿ  ،قاؿ ياقكت
كىك  -ال ىمداف  -منقسـ بخط عرضى ما بيف صنعاء كصعدة  ،فشرقيو لبكيؿ  ،كغربيو
لحاشد  ،فمعمو سمى بعد ببالد حاشد كبكيؿ  ،كىما بطناف مف ىمداف  ،كعمى كؿ حاؿ
كانت ىمداف شيعة امير ا لمؤمنيف عمى بف ابيطالب عميو السالـ عند كقكع الفتف بيف الصحابة ( ) 2
* ( ىامش ) * (  ) 1المعجـ في كممة مخالؼ .
(  ) 2نياية االرب ص  397اقكؿ كانت ىمداف مخمصيف لعمى ( ع ) كابمكا فيو بالء حسنا
في صفيف كغيره كعذبيـ كقتميـ بسر بف ارطاة حيف اغار عمى اليمف مف قبؿ معاكية  ،كال
غرك في ككف الرجاؿ كذلؾ كلكف العجب مف نساء ىمداف ىذه سكدة بنت عمارة عند معاكية
( العقد الفريد ج  1ص  119ك  121كنكر االبصار ص  119كالفصكؿ الميمة ص  ) 129كذاؾ -
*
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كفييـ قاؿ عمى عميو السالـ .
كلك كنت بكابا عمى باب جنة * لقمت ليمداف ادخمكا بس الـ كىمداف اسممكا بيد عمى عميو السالـ في سنة
عشر  ،كسياتى الكالـ عمى كفكدىـ فيما
بعد انشاء اهلل تعالى .
كمعافر قبيمة باليمف كىك معافر بف يعفر بف مالؾ  ،بطف مف كيالف  ،كممكؾ
المعافر آؿ الكرندل مف سباء االصفر  ،كليـ مخالؼ باليمف سمى باسميـ  ،ذكره ياقكت
في كممة مخالؼ  ،كفى النياية ص  386انيـ مف القحطانية كالييـ تنسب الثياب
المعافرية كفى معجـ القبائؿ ص  1115كىـ كىمداف حتى القرف الثامف اليجرل اعظـ
قبائؿ العرب باليمف كليـ الغمب عمى اىمو كالكثير مف حصكنو .
القفكؿ الرجكع مف السفر  ،كالمقفؿ مصدر كخبر مف التفعيؿ بمعنى اخبر  ،كقبؿ
بكسر القاؼ بمعنى عند يعنى اخبر ما عندكـ مف اسالمكـ كقتمكـ المشركيف
" الخ " .
كصفيو  :ال صفى النبى كىك ما كاف يأخذه رئيس الجيش كيختاره لنفسو مف
الغنيمة ( ية ) كىك يختص بالنبى كاالئمة مف بعده  ،ذكره رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مع الخمس
في كثير مف كتبو .
عمؽ صمى اهلل عميو كالو كسمـ ىدايتيـ عمى ىذه المذككرات  ،كىك يشعر باف اليداية انما ىك
بالعمؿ  ،كال يكفى االقرار بالمساف فقط  ،فال تنجييـ االيماف بالمساف عف التعذيب ك
القتؿ اف لـ يعممكا بما ذكر  ،كيؤيده ما صرح بو صمى اهلل عميو كالو بانو مف عمؿ بيذه فمو ذمة اهلل
كرسكلو  ،كالمعنى اف مف لـ يعمؿ بيذه فميس لو ذمة اهلل الخ كيمكف اف يككف كناية
عف الكفر .
بحث تاريخى
قبؿ االخذ في سرد التاريخ البد مف الجنكح إلى تعرؼ اكضاع اليمف  ،كمخاليفو
كقبائمو قديمو كحديثو عمى االجماؿ  ،كى يككف القارل عمى بصيرة في تفيـ معانى ىذا
الكتاب كقصتو  ،كمعرفة سائر الكتب التى سيجيئ ذكرىا  ،فاف معرفة الخصكصيات
* ( ىامش ) *  -نساء ىمداف في الككفة امتنعف مف امارة عمر بف سعد ( راجع الكامؿ ج  4ص 56
)*
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تيدينا إلى التعمؽ في فيـ اغراض الكتاب  ،كالكصكؿ إلى معانيو فنقكؿ :
كانت اليمف مم مكة آىمة في قديـ الزماف كحديثو  ،كىك مسكف االعراب
البائدة  ،كمنيا الممكؾ كاالقياؿ  ،كفييا التمدف في االياـ الغابرة قبؿ الميالد كبعدىا
إلى اف طمع نجـ االسالـ كشمس اليداية .
كقد اطاؿ المكرخ الصيت جرجى زيداف في ذكر تاريخ العرب قبؿ االسالـ  ،ك
غيره كعنى بذكر ا ليمف كممككيا كمحافدىا  ،كنحف نكرد ىنا مف كالمو مالو مساس في
غرضنا  ،كنترؾ اكثره مخافة االطالة (  ) 1قاؿ :
قالكا  :كانت اليمف في اقدـ زمانيا كاصؿ نظاميا تقسـ إلى محافد ( جمع محفد )
كالمحفد إلى قصكر  ،كالقصر كالحصف اك القمعة يحيط بو سكر كتقيـ فيو شيخ اك امير ،
اككجيو تحؼ بو االعكاف كالحاشية كالخدـ كما كانت حككمات بابؿ قديما . .
كيعرؼ صاحب المفحد اك القصر بمفظ ذكال صاحب كيضاؼ إلى اسـ المحفد فيقاؿ
ذك غمداف ال صاحب غمداف  ،كذك معيف ال صاحب معيف  ،كتعرؼ ىذه الطبقة مف
الحكاـ باالذكاء اك الذكيف  ،ككانت ىذه المحافد عديدة لكؿ منيا حككمة قائمة
بنفسيا  ،كاشير المحافد اك القصكر التى كصمت الينا اسمائيا غمداف  ،تمفـ  .ناعـ  .ناعط .
ضركاح  .سمحيف  .ظفار  .شباـ  .بينكف  .دياـ براقش  .ركثاف  .ارياب عمراف  .غيرىا  ،ك
بعض ىذه القصكر بقى إلى ما بعد االسالـ .
كقد يجتمع عدة محافد  ،يتكلى شئكنيا امير كاحد يسمى قيؿ  ،جمعو اقياؿ ،
كيسمى مجمكع المحافد مع مايمحقيا مف القرل كالمزارع مخالؼ  ،كىك كالككرة
اك الرستاؽ اك القضاء يحكمو قيؿ اك ممؾ صغير  ،كينسب المخالؼ إلى اكبر محافد اك إلى
المحفد الذل تقيـ فيو القيؿ اك الممؾ كقد يتحكؿ القصر اك المحفد إلى مدينة بعد ظيكر
الدكلة  ،كقد يبدؿ اسمو كما تحكؿ قصر " ريداف " إلى مدينة ظفار  ،كسمحيف إلى مآرب ،
كلـ يكف لممكؾ اليمف نظاـ  ،كانما كاف الرئيس منيـ يككف ممكا عمى مخالؼ ال يتجاكزه .
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع االكميؿ لميمدانى  ،كنياية االرب لمقمقشندل  ،كمعجـ البمداف ايضا  ،ك
التنبيو كاالشراؼ ص  ، 158كمركج الذىب ج  ، 1كنكصى القراء الكراـ بمراجعة منتخب
اخبار اليمف مف كتاب شمس العمكـ لنشكاف بف سعيد الحميرل المطبكع في ليدف سنة
 1916الميالدل * .
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كقد ينبغ بيف االقياؿ اك الذكيف رجؿ ذك مطامع اىؿ لمسيادة العامة  ،فيمد سمطتو
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  191سطر  1الى ص  211سطر 26كقد ينبغ بيف االقياؿ اك الذكيف رجؿ ذك مطامع اىؿ لمسيادة العامة  ،فيمد سمطتو
عمى جيرانو  ،كيسمى نفسو ممكا  ،كينظـ مممكة يجعؿ محفده فصبتيا كتنسب
المممكة اليو .
ثـ فصؿ القكؿ في تاريخ اليمف كمحافده كاقيالو كممككو ثـ قاؿ اف االذكاء
عمى قسميف فقسـ منيـ يسمى االذكاء المثامنة كفييـ قاؿ الشاعر .
ايف المثامنة الممكؾ كممكيـ * ذلكا لصرؼ الدىر بعد جماح ( االبيات )
ثـ ذكر سائر اال ذكاء كنقؿ فيو االشعار  ،كقد انيى نشكاف الحميرل الكالـ في
ذكر االذكاء في كتابو " شمس العمكـ " فراجع .
صار اليمف حقبا طكيال تحت سمطة الحبشة  ،لما ذكره المكرخكف مف استنصار
نصارل اليمف ممؾ الحبشة  ،بعد اف قتؿ ممؾ حمير الييكدل منيـ مقتمة عظيمة  ،فزاؿ
بيذه السمط ة ممكيـ  ،كمف حمير كانت ممككيـ مف التبابعة  ،اال مف تخمؿ في خالؿ ممكيـ
في قميؿ مف الزمف (  ) 1ككانت بيكتات اليمف كاىؿ الشرؼ كالسكدد ممف لـ تكف ليـ
دكلة  ،كلكنيـ كانكا ىـ االذكاء كاالقياؿ  ،يعترفكف بسيادة ممكؾ حمير اك سباء  ،مع
استقالؿ كؿ منيـ بشئكنو الداخمية  ،كلما ذىبت دكلة حمير  ،كدخمت اليمف في حكزة
االحباش ظؿ اكلئؾ االذكاء اك االقياؿ يتصرفكف بشئكف انفسيـ  ،كليـ ثركة كنفكذ إلى
ما بعد االسالـ بقرف كبعض قرف (  ) 2كحفظ ليـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ىذه السيادة باف
استعمميـ
عمى قكميـ مع اف عمالو صمى اهلل ع ميو كالو كانكا باليمف كقتئذ فكؿ منيـ يجبى صدقات قكمو كيكصمو
إلى العماؿ كما سياتى اال يعاز اليو في كتبو صمى اهلل عميو كالو ليـ .
مؿ الحميريكف سمطة االحباش  ،ككاف في امراء حمير رجؿ مف االذكاء اسمو سيؼ
بف ذل يزف  ،استنجده قكمو  ،فسعى في انقاذىـ كاستنصر ممؾ الركـ فرده ثـ استنصر
كسرل ممؾ فارس فنصره كامده  ،فاخرجكا االحباش مف اليمف كصار الممؾ لفارس
ككاف الكالى عمييـ مف قبؿ كسرل باذاف  ،ككانكا يؤدكف الخراج إلى ممؾ فارس  ،كمع
* ( ىامش ) * (  ) 1نياية االرب ص 224
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(  ) 2العرب قبؿ االسالـ تأليؼ جرجى زيداف * .
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باذاف في اليمف عدة مف فارس يسمكف االبناء ( . ) 1
كقد تقدـ اف اليمف كانت مممكة آىمة قديما كحديثا  ،كفييا طكايؼ العرب  :مف
االزد كحمير كاسد كغيرىـ  ،كالمخالؼ لغة يمنية بمعنى الككرة  ،كىى ( االستاف ) كذكر
ياقكت في المعجـ مخاليؼ اليمف كفصؿ القكؿ فييا ( في لفظة مخالؼ  ،كفى
المقدمة ) ككانكا يسمكف كؿ مخالؼ باسـ قبيمة كاف يسكنيا  ،كقد انيى ياقكت عدد المخاليؼ
إلى سبعة كعشريف فراجع .
ككاف ممكؾ حمير المعركفكف حيف ظير االسالـ ابناء عبد كالؿ  :الحارث كنعيـ
كشرحبيؿ كمسركح كايفع كعريب  ،ككاف الممؾ منيـ كقتئذ  :الحارث كعريب ( ) 2
كيظير مف الطبقات  :اف الممؾ منيـ ىك مسركح كنعيـ  ،النو نقؿ كتاب رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو الييما .
كعمى كؿ حاؿ بعث صمى اهلل عميو كالو كسمـ مياجر بف ابى امية (  ) 3إلى ممكؾ حمير  ،كفى اسد
الغابة ج  1ص  111انو صمى اهلل عميو كالو كسمـ بعث االقرع بف ع بداهلل الحميرل إلى ذل مر اف كزاد
في
االصابة ذل ركد  ،كبعث إلى زرعة كفيد كالبسى كالبحيرل كربيعة كحجر كعبد كالؿ
(  ) 4كغيرىـ .
كبعث خالد بف الكليد إلى ىمداف  ،فاقاـ فييـ ستة اشير يدعكىـ إلى االسالـ
فمـ يجيبكا  ،ثـ ارسؿ عميا عميو السالـ فاسممكا جميعا في يكـ كاحد  ،كسياتى الكالـ عميو في
كتابو صمى اهلل عميو كالو ليمداف .
كالذل يظير بعد التتبيع اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتب إلى جميع اذكاء اليمف كاقياليـ
* ( ىامش ) * (  ) 1دائرة المعارؼ لمبستانى ج  ، 1كليـ ذكر في قصة االسكد العنسى كىـ
قتمكه .
(  ) 2اسد الغابة في ترجمة عريب كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 279كىك الظاىر عند التدبر
في كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى ممكؾ حمير .
(  ) 3اليعقكبى ج  2ص  ، 62كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  279كاسد الغابة ج  4ص  ، 422ك
االصابة في ترجمة الحارث  ،كفى االصابة ج  4في ترجمة مشرح ( بالشيف المعجمة ) ابف عبد كالؿ
اف حامؿ الكتاب عياش بف ابى ربيعة .
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(  ) 4الطبقات الكبرل ج  2ص * . 283
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ممف ذكرك غيرىـ فمبكه كاجابكه إلى االسالـ  ،ككفدت اليو صمى اهلل عميو كالو كفكدىـ ككتب
لكؿ مف الكافديف كتابا باسالميـ كامنيـ عمى دكرىـ كزركعيـ كامكاليـ كانفسيـ ،
كسياتى تمكـ الكتب في مكاضعيا .
كانت ممكؾ اليمف تسكف صنعاء كحكليا مف مخاليؼ اليمف  :كابيف كلحج
كبيحاف كغيرىا كصنعاء كانت قاعدة  ،اليمف منذ فتح االحباش اليمف  ،كالممؾ يجمس في قصر
" غمداف " ( . ) 1
فمما كصؿ كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اسمـ ابناء عبد كالؿ  ،كزرعة بف سيؼ بف ذل
يزف  ،كعمير ذكمراف  ،كالنعماف قيؿ ذل رعيف  ،كمعافر  ،ككتبكا باسالميـ كارسمكا
الكتاب مع كافدىـ مالؾ بف م اررة ؟ ؟ فاتى المدينة مع كفد ىمداف مالؾ بف نمط  ،ك
غيره فمقكه صمى اهلل عميو كالو مقفمة مف تبكؾ بالمدينة  ،فاكرـ رسكليـ كما كاف يكرـ كفكد
العرب كرسميـ ( . ) 2
قاؿ ابف االثير في الكامؿ ج  2ص  111كالطبرل ج  2ص  ، 381كاليعقكبى ج 2
ص  ، 63كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 258اف رسكليـ ىك الحارث بف عبد كالؿ كنعيـ بف
عبد كالؿ كالنعماف قيؿ ذل رعيف كمعافر كىمداف ككذا في اسد الغابة في ترجمة نعماف
قيؿ ذل رع يف  ،كاختار في آخره اف الحارث كغيره ىـ الممكؾ الذيف كتبكا كارسمكا
رسكال كليس نعماف مف الرسؿ قاؿ نشكاف ص  93انو احد الممكؾ الذيف كفدكا عمى
رسكؿ اهلل الخ كنقمو ابف حجر عف بعض  ،كفى السيرة الحمبية ج  3ص  ، 258كسيرة زينى
دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  ، 31اف الرسكؿ غير الحارث كالحارث ىك الكاتب إلى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو قاؿ الحمبى  :كقد اختمؼ في ككف الحارث لو كفادة  ،فيك صحابى اكال ؟
كقاؿ ابف حجر في االصابة في ترجمة الحارث  : ،كالذل تظافرت بو الركايات انو ارسؿ
باسالمو  ،كاقاـ باليمف ككتب في كتابو إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو :
كدينؾ ديف الحؽ فيو طيارة * كانت بما فيو مف الحؽ آمر * كالحؽ ماذكره الحمبى
* ( ىامش ) * (  ) 1العرب قبؿ االسالـ تأليؼ جرجى زيداف .
(  ) 2سيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 258كالكامؿ ج  2ص  111كالحمبية  ،كزينى
دحالف * .
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الف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتب في كتابيـ مف محمد النبى إلى الحارث بف عبد كالؿ كظاىره
ككنو المكتكب اليو  ،اذ لك كاف ىك الكافد لكاف الكتاب لو ال اليو  ،كانو كتب صمى اهلل عميو كالو
في الكتاب إلى الحارث اف الرسكؿ مالؾ بف م اررة الرىاكل  ،قاؿ ابف االثير في اسد الغابة
ج  2ص  146في ترجمة ذل يزف  :مالؾ بف م اررة الرىاكل  ،بعثو زرعة إلى النبى صمى اهلل عميو كالو
فقدـ بكتاب ممكؾ حمير مقدمو مف تبكؾ باسالـ الحارث بف عبد كالؿ (  ) 1الخ فيك رسكؿ
ممكؾ حمير دكف الحارث  ،كما سبؽ مف ىؤالء االعالـ سيك نشأ مف ككف ابتداء الكتاب
باسميـ  ،الف كتب التأمينات كانت تكتب باسـ الكافد  ،كالغالب ككف الكافد ىك رئيس
القكـ  ،كالحارث ىك ممؾ حمير كالكتاب باسمو  ،فتكىـ مف ذلؾ بانو الكافد كلـ يتكجيكا
إلى اف الكتاب كاف إلى الحارث اللو  ،فكافدىـ ىك مالؾ بف م اررة  -كقيؿ
ابف مرة  ،كقيؿ ابف ف ازرة  -مف بنى رىا اكرىكل ( كذا في ( ؽ ) كنياية االرب ص  ) 248ك
عقبة بف نمر  -كقيؿ ابف مر  ،ذكرىما ابف حجر في االصابة كفى االمكاؿ عتبة بف نيار ،
كمالؾ بف عبادة كجمع آخر لـ يذكر اسمائيـ ( . ) 2
فكتب صمى اهلل عميو كآلو الييـ ىذا الكتاب مع كفدىـ ككاف الكتاب في
سنة  ،تسع كما ال يخفى فمما قفمكا ارسؿ الييـ معاذ بف جبؿ (  ) 3ككتب
* ( ىامش ) * (  ) 1كيظير مف مالحظة القصة اف الممؾ ىك الحارث :
(  ) 2راجع االصابة  ،كاسد الغابة في تراجميـ  ،كراجع كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو إلى
زرعة بف ذل يزف .
(  ) 3اكصى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو معاذا فقاؿ  :يسر كال تعسر  ،كبشر كال تنفر  ،كانؾ ستقدـ
عمى قكـ مف اىؿ الكتاب  ،يسئمكنؾ ما مفتاح الجنة ؟ فقؿ شيادة اف ال الو اال اهلل كحده
ال شريؾ لو  ،سيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 261كاكرد العالمة المجمسى ( ره ) كصاياه صمى اهلل عميو
كآلو لمعاذ في
البحار ج  17فراجع .
مياجر بف ابى امية  :ىك القرشى المخزكمى  ،اخك اـ سممة اـ المؤمنيف شيد بد ار  ،ككاله
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو لما بعث عمالو إلى مخالؼ اليمف كبحريف كيمامة  ،عمى صدقات صنعاء
فخرج عميو االسكد العنسى  ،راجع اسد الغابة كاالصابة كالطبرل ج  2ص ، 411
كاليعقكبى ج  2ص  61كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  271كالكامؿ ج  2ص . 115
قاؿ اليعقكبى  :اف مياجر بف ابى امية كاف اميره عمى صنعاء  ،كعامؿ الصدقة فييا خالد * -
ػ195ػ
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معو كتابا اكصى فيو الييـ بمعاذ كمالؾ بف م اررة الرىاكل فمما قرأت ىمداف الكصية
بمالؾ جمعت لو مأة كتسع ابؿ ( االصابة رقـ  ) 7686كالظاىر مف كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى
زرعة  :انو ارسؿ مع معاذ  ،عبداهلل ركاحة  ،كاكرد عميو في اسد الغابة ج  3ص 368
بقكلو  :قمت في ىذا نظر  ،فاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كاتب الناس باليمف سنة تسع كعبداهلل
بف ركاحة قتؿ بمكتة سنة ثماف .
اقكؿ ىذا االشكاؿ كارد بناء عمى ما نقمو ابكعيبد  " :عبداهلل بف ركاحة " كلكف
الذل في نسخة الطبرل  ،كالحمبية كزينى دحالف كابف ىشاـ " عبداهلل بف زيد " ك
قاؿ في االصابة  :يحتمؿ اف يككف ىك عبداهلل بف زيد الضمرل  ،كنقؿ عف كتاب رسؿ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى الم مكؾ  ،اف عبداهلل بف زيد الضمرل مف الرسؿ إلى الممكؾ  ،فعمى
ىذا
الكجو لالشكاؿ .
ارسؿ صمى اهلل عميو كالو إلى الممكؾ كتبا كرسال كبعث دعاتو في اليمف  :معاذ بف جبؿ كعبداهلل
بف زيد كابا مكسى االشعرل كمالؾ بف عبادة كعتبة بف نيار  ،يفقيكف الناس كيعممكنيـ
معالـ االسالـ ( . ) 1
ككانت عساكر المسمميف يضربكف في كؿ كجو  ،يدعكف إلى اهلل كحده كالى
االسالـ  ،فمف آمف فمو مالممسمـ  ،كمف كفر جكزل بعممو  ،فعندئذ كفدت قبائؿ العرب
كاخذكا كتابا باسالميـ كى يأمنكا العساكر المتفرقو في مخاليؼ اليمف .
* ( ىامش ) *  -بف سعيد بف العاص  ،ككاف بعث العماؿ سنة عشر ( الطبرل ج  2ص 411
كالكامؿ ج 2
ص ) 115
(  ) 1سيأتى تفصيؿ اسامى البعكث انشاء اهلل تعالى في شرح كتابو صمى اهلل عميو كآلو لمعاذ
بف جبؿ فاصطبر * .
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االصؿ
كما كتب عمى المؤمنيف مف الصدقة مف العقار عشر ما سقت العيف  ،كما سقت
السماء  ،ككؿ ما سقى بالمغرب نصؼ العشر  ،كفى االبؿ في االربعيف ابنة لبكف
كفى ثمثيف مف االبؿ ابف لبكف ذكر  ،كفى كؿ خمس مف االبؿ شاة كفى كؿ
عشرمف االبؿ شاتاف  ،كفى كؿ اربعيف مف البقرة بقرة  ،كفى كؿ ثمثيف مف البقر
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تبيع جذع اك جذعة  ،كفى كؿ اربعيف مف الغنـ سائمة كحدىا شاة  ،كانيا
فريضة اهلل التى فرض عمى المؤمنيف في الصدقة فمف زاد خي ار فيك خير لو .
كمف ادل ذلؾ كاشيد عمى اسالمو  ،كظاىر المؤمنيف عمى المشركيف فانو
مف المؤمنيف  ،لو ماليـ كعميو ما عمييـ  ،كلو ذمة اهلل كذمة رسكلو  ،كانو مف اسمـ مف
ييكدل اك نصرانى فانو مثؿ ماليـ كعميو مثؿ ما عمييـ  ،كمف كاف عمى ييكديتو
اك نصرانية فانو ال يفتف عنيا  ،كعميو الجزية عمى كؿ حالـ ذكر اك انثى حر
اك عبد دينار كاؼ  ،اكقيمتو مف المعافر اك عرضو ثيابا  ،فمف ادل ذلؾ إلى رسكؿ
اهلل فاف لو ذمة اهلل كذمة رسكلو  ،كمف منعو فانو عدك هلل كلرسكلو .
الشرح
المغرب بالميـ كذا في الطبرل  ،كفى سيرة ابف ىشاـ كالبداية  :الغرب بسككف
الراء بمعنى الدلك العظيمة التى يتخذ مف جمد ثكر .
كقد مضى شرح مفردات الكتاب  ،كبعض جمالتو فيما مضى مف كتابو صمى اهلل عميو كالو
لعمرك بف حزـ .
قكلو " اشيد عمى اسالمو الخ " كلعؿ المراد اف مف اصابتو معرة الجيش  ،فادعى
االسالـ ليرد عمييـ النبى صمى اهلل عميو كالو ديتيـ  ،كما اصيب مف امكاليـ كمكاشييـ  ،كما اداه
لبنى جذيمة حيف اصاب منيـ خالد بف الكليد  ،ليس لو ذلؾ اال اف يككف اشيد عمى
اسالمو  ،كعمؿ بما في الكتاب فميـ الذمة اف اطاعكا كاصمحكا كادكا الزكاة  ،كالخمس
كالصفى .
قكلو " كظاىر المؤمنيف عمى المشركيف " ال اف كاف بينيـ قتاؿ  ،كخص صمى اهلل عميو كالو كسمـ
المشركيف دكف الييكد كالنصارل  ،كلعمو الف عمييـ الجزية اك االسالـ  ،دكف الحرب
ػ197ػ
كاما المشرككف فعمييـ االسالـ اك الحرب  ،فاف لـ يسممكا فيـ محاربكف  ،فالمسممكف
يؤذنكف بحربيـ  ،قاؿ تعالى " فاقتمكا المشركيف حيث كجدتمكىـ " كليس ليـ عنداهلل
كرسكلو عيد  ،دكف اىؿ الكتاب فانيـ آمنكف اف ادكا الجزية كاف لـ يؤمنكا .
قكلو " ال يفتف عنيا يعنى " ال يرد عف دينو بالتعذيب  ،قاؿ تعالى عمى النار يفتنكف
ال يعذبكف كفى سيرة ابف ىشاـ ( اليرد عنيا ) كالمعافر اسـ لمثياب التى تنسج في
المعافر كعرضو  :ال عكضو  ،كفى سيرة ابف ىشاـ  :دينار كاؼ مف قيمة المعافر اك
عكضو .
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 - 32كتابو صمى اهلل عميو كالو لعمرك بف حزـ حيف كاله نجراف
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
يا اييا الذيف آمنكا اكفكا بالعقكد  ،عيد مف رسكؿ اهلل لعمرك بف حزـ
حيف بعثو إلى اليمف  ،امره بتقكل اهلل في امره كمو فاف اهلل مع الذيف اتقكا ك
الذيف ىـ محسنكف  ،كامره اف ياخذ الحؽ كما امره اف يبشر الناس بالخير
كيامرىـ بو .
كيعمـ الناس القرآف كيفقييـ فيو  ،كينيى الناس فال يمس الحد القرآف
اال كىك طاىر  ،يخبر الناس بالذل ليـ كالذل عمييـ  ،كيميف ليـ في الحؽ كيشتد
عمييـ في الظمـ فاف اهلل كره الظمـ كنيى عنو  ،كقاؿ اال لعنة اهلل عمى الظالميف  ،ك
يبشر الناس بالجنة كبعمميا  ،كينذر الناس النار كعمميا  ،كيستأنؼ الناس حتى
يفقيكا في الديف  ،كيعمـ الناس معالـ الحج كسننو كفرائضو .
المصدر
تنكير الحكالؾ في شرح مكطأ مالؾ لمسيكطى ج  1ص  ، 157عند تمسؾ مالؾ
بجممة مف الحديث كالطبرل ج  2ص  ، 388كالبداية كالنياية ج  5ص  ، 76كفتكح
البمداف لمبالذرل ص  ، 81كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 265ككنز العماؿ ج  3ص 186
عف ابف اسحؽ قاؿ  :قاؿ ابف اسحؽ  :اف ىذا منقطع كفى الجميرة ج  1ص  62عف
صبح االعشى ج  11ص  ، 9كالمفظ لمسيكطى ( . ) 1
* ( ىامش ) * (  ) 1كفى مجمكعة الكثائؽ السياسية رقـ  115ص  137عف سيرة ابف اسحؽ (
ترجمتيا * -
ػ198ػ
اقكؿ  :كاكعز اليو مالؾ في المكطاء  ،كاكرده مسندا عف غير طريؽ ابف اسحؽ ،
كالشافعى مف طريقيف راجع ترتيب المسند ج  2ص  ، 118كاخرجو السيكطى في
الشرح عف البييقى في الدالئؿ عف ابف اسحؽ  ،كقاؿ بعد نقمو قاؿ البييقى  :كقد ركل
سمماف بف داكد عف الزىرل عف ابى بكر بف محمد بف عمرك بف حزـ عف ابيو عف جده
ىذا الحديث مكصكال بزيادات كثيرة في الزكاة كالديات كغير ذلؾ  ،كنقصاف عف بعض ما
ذكرناه كسأسكقو في العقكؿ .
اقكؿ  :لـ يؼ الشارح بما كعده  ،النو في الجزء الثانى مف الكتاب ص  181في
شرح قكؿ مالؾ " عف عبداهلل بف ابى بكر بف محمد عمرك بف حزـ عف ابيو اف في
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الكتاب الذل كتبو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لعمرك بف حزـ في العقكؿ اف في النفس مأة مف
االبؿ  ،كفى االنؼ اذا اكعى جدعا مأة مف االبؿ كفى المأمكمة ثمث الدية  ،كفى الجائفة
مثميا  ،كفى العيف خمسكف  ،كفى اليد خمسكف  ،كفى الرجؿ خمسكف  ،كفى كؿ اصبع
مما ىنالؾ عشر مف االبؿ  ،كفى السف خمس كفى المكضحة خمس " قاؿ  :عف عبداهلل بف
ابى بكر بف محمد بف عمرك بف حزـ عف ابيو اف في الكتاب الذل كتبو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
الحديث  ،قاؿ عبدالبر الخالؼ عف مالؾ في ارساؿ ىذا الحديث  ،كقد ركل مف كجو
صالح  ،كركاه معمر بف عبداهلل بف ابى بكر  ،كركاه ا لزىرل عف ابى بكر بف محمد بف عمرك
بف حزـ عف أبيو عف جده  ،اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتب إلى اىؿ اليمف بكتاب
فيو الفرائض كالسنف كالديات كبعث بيا مع عمرك بف حزـ  ،فقدـ بو عمى اىؿ اليمف ك
ىذه نسختو :
* ( ىامش ) *  -الفارسية ) كرقة  * 215كاعالـ السائميف رقـ  ، 24كمنشئات السالطيف لفريدكف بؾ
ج  1ص - 34
. 35
كنظاـ الحككمة النبكية المسمى  :التراتيب االدارية  .لمكتانى ج  1ص ، 249 - 248
كجمع الجكامع في مسند عمرك بف حزـ عف ابف عساكر  .كاالىدؿ ص . 69 - 68
ثـ قاؿ  :قابؿ ( ايعاز إلى عدـ تماـ النقؿ ) رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ ، 75
كفتكح البمداف ص  71كالخراج البى يكسؼ ص  47كامتاع االسماع لممقريزل ج 1
ص . 512 - 511
كانظر كايتانى  14 : 11كاشربرص * . 85 - 83
ػ199ػ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد النبى إلى شرحبيؿ بف عبد كالؿ  ،كالحارث
بف عبد كالؿ  ،كنعيـ بف عبد كالؿ  ،قيؿ ذل رعيف كمعافير ( كذا ) كىمداف  ،اما بعد فذكر
الحديث بطكلو في الصدقات كالديات كغير ذلؾ .
كلـ ينقؿ الكتاب اصال  ،كاكعز اليو ابف حجر في االصابة كابكعمر في االستيعاب
كابف االثير في اسد الغابة ج  4ص  ، 99قاؿ ابف حجر اخرجو ابكداكد كالنسائى كابف
حباف كالدارمى .
اقكؿ  :اخرج ابكداكد في السنف في اكؿ كتاب الزكاة كتابيف لو صمى اهلل عميو كالو لـ يخرج
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إلى الناس طيمة حياتو  ،فاخرج احدىما ابكبكر كاالخر عمر  ،ككذا الحاكـ في المسند
ج  2ص  14ك  15كالخراج ص  76كترتيب مسند االماـ الشافعى ج  1ص  ، 235كاخرج
النسائى ايضا في كتاب الزكاة كتاب ابى بكر النس  ،كلعؿ ذلؾ ىك مراد ابف حجر ،
النى لـ اجد فييا تفحصت مف الكتب المذككرة كتابا لو صمى اهلل عميو كالو مف غير ىذا الكجو
فراجع  ،كاخرج ابف ماجو في سننو ج  1ص  283عف انس اف ابابكر كتب لو
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذه فريضة الصدقة التى فرضيا رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كآلو عمى المسمميف الخ كاكرده احمد زكى صفكت في جميرة رسائؿ
العرب ج  1ص  85ك  86عف المكاىب المدنية شرح الزرقانى ج  3ص  374ك
صحيح االماـ البخارل ج  1ص  173ك  174كج  2ص  51ك  129كج  4ص 24
كص  . 129كسنف النسائى ج  5ص  18كاكرد الكتاب الذل اخرجو عمر إلى عمالو ص  88ك
 89عف المكاىب المدنية ج  3ص  378كنحف ننقميما كنكردىما عمى حسب ما اخرجو
" ركل عف انس بف مالؾ رضى اهلل عنو اف ابابكر لما استخمؼ بعثو إلى البحريف عامال عمييا
ككتب لو ىذا الكتاب كىك بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذه فريضة الصدقة التى فرض رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كآلو عمى المسمميف كالتى امراهلل بيا رسكلو فمف سئميا مف المسمميف عمى كجييا
فميعطيا كمف سئؿ فكقيا فال يعط  ،في اربع كعشريف مف االبؿ فما دكنيا مف الغنـ في كؿ
خمس شاة  ،فاذا بمغت خمسا كعشريف إلى خمس كثالثيف ففييا بنت مخاض انثى ( فاف لـ
تكف بنت مخاض فابف لبكف ذكر ) فاذا بمغت ستا كثمثيف إلى خمس كاربعيف ففييا بنت لبكف
انثى  ،فاذا بمغت ستا كاربعيف إلى ستيف ففييا حقة طركقة الجمؿ فاذا بمغت احدل ك
ػ211ػ
ستيف إلى خمس كسبعيف ففييا جذعة  ،فاذا بمغت ستا كسبعيف إلى تسعيف ففييا بنتا لبكف
 ،فاذا بمغت احدل كتسعيف إلى عشريف كمائة ففييا حقتاف طركقتا الجمؿ  ،فاذا زادت
عمى عشريف كمائة ففى كؿ اربعيف بنت لبكف  ،كفى كؿ خمسيف حقة كمف لـ
يكف معو اال اربع مف االبؿ فميس فييا صدقة اال اف يشاء ربيا فاذا بمغت خمسا مف
االبؿ ففييا شاة .
كمف بمغت عنده مف االبؿ صدقة الجذعة  ،كليست عنده جزعة كعنده حقة ،
فانيا تقبؿ منو الحقو كيجعؿ معيا شاتيف اف استيسرتالو  ،اك عشريف درىما  ،كمف
بمغت عنده صدقة الحقة  ،كليست عنده الحقة  ،كعنده الجزعة فانيا تقبؿ منو
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الجذعة  ،كيعطيو المصدؽ عشريف درىما  ،اك شاتيف كمف بمغت عنده صدقة الحقو
كل يست عنده اال بنت لبكف فانيا تقبؿ منو بنت لبكف كيعطى المصدؽ شاتيف اك عشريف
درىما  ،كمف بمغت صدقتو بنت لبكف  ،كعنده حقو فانيا تقبؿ منو الحقو كيعطيو
المصدؽ عشريف درىما اك شاتيف كمف بمغت صدقتو بنت لبكف كليست عنده  ،كعنده بنت
مخاض فانيا تقبؿ منو بنت مخاض  ،كيعطي معيا عشريف درىما اك شاتيف  ،ك
مف بمغت صدقتو بنت مخاض  ،كليست عنده  ،كعنده بنت لبكف  ،فانيا تقبؿ منو  ،كيعطيو
المصدؽ عشريف درىما اك شاتيف فاف لـ يكف عنده بنت مخاض عمى كجييا  ،كعنده ابف
لبكف فانو يقبؿ منو كليس معو شيئ .
كفى صدقة الغنـ في سائمتيا  ،اذا كانت اربعيف إلى عشريف كمائة شاة فاذا زادت
عمى عشريف كمائة إلى مائتيف شاتاف  ،فاذا زادت عمى مائتيف إلى ثمثمائة ففييا ثالث
شياه  ،فاذا زادت عمى ثمثمائة ففى كؿ مائة شاة  ،فاذا كانت سائمة الرجؿ ناقصة عف
اربعيف شاة كاحدة  ،فميس فييا صدقة اال اف يشاء ربيا .
كال يجمع بيف متفرؽ  ،كال يفرؽ بيف مجتمع خشية الصدقة كما كاف مف خميطيف
فانيما يتراجعاف بينيما بالسكيو كال يخرج في الصدقة ىرمة كال ذات عكار كال تيس اال اف
يشاء المصدؽ .
كفى الرقة ربع العشر  ،فاف لـ يكف اال تسعيف كمائة فميس فييا شيئ اال اف
يشاء ربيا .
ػ211ػ
كنقؿ كتاب عمر إلى عمالو ىكذا
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  211سطر  1الى ص  211سطر 26كنقؿ كتاب عمر إلى عمالو ىكذا
عف سالـ عف ابيو عبداهلل بف عمر ( كذا ) رضى اهلل عنيما قاؿ  :كتب صمى اهلل عميو كالو كسمـ
كتاب الصدقة كلـ يخرجو إلى عمالو  ،كقرنو بسيفو  ،حتى قبض فعمؿ بو ابكبكر حتى
قبض  ،ثـ عمؿ بو عمر حتى قبض ككاف فيو .
" في خمس مف االبؿ شاة كفى عشر شاتاف كفى خمس عشرة ثالث شياه كفى عشريف
اربع شياه  ،كفى خمس كعشريف بنت مخاض إلى خمس كثالثيف  ،فاف زادت كاحدة
ففييا بنت لبكف  ،إلى خمس كاربعيف  ،فاف زادت كاحدة ففييا حقة إلى ستيف  ،فاف
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زادت كاحدة ففييا جذعة إلى خمس كسبعيف  ،فاف زادت كاحدة ففييا ابنتا لبكف إلى
تسعيف  ،فاف زادت كاحدة ففييا حقتاف إلى عشريف كمائة  ،فاف كانت االبؿ اكثر مف
ذلؾ ففى كؿ خمسيف حقة  ،كفى كؿ اربعيف ابنة لبكف .
كفى الغنـ في كؿ اربعيف شاة شاة إلى عشريف كمائة  ،فاذا زادت كاحدة فشاتاف
إلى مأتيف  ،فاذا زادت عمى المأتيف ففييا ثالث شياة إلى ثمثمائة فاف كانت الغنـ اكثر
مف ذلؾ ففى كؿ مائة شاة شاة ثـ ليس فييا شيئ حتى تبمغ المائة  ،كال يفرؽ بيف
مجتمع كال يجمع بيف متفرؽ مخافة الصدقة كما كاف مف الخميطيف فانيما يتراجعاف
بينيما بالسكيو كال يؤخذ في الصدقة ىرمة كال ذات عيب .
قاؿ السيكطى  :قاؿ ابف عبدالبر كىك ( ال كتاب عمرك بف حزـ ) كتاب مشيكر عند اىؿ
السير معركؼ عند اىؿ العمـ معرفة يستغنى بيا في شيرتيا عف االسناد النو اشبو التكاتر في
مجيئو لتمقى الناس لو بالقبكؿ .
الشرح
افتتح صمى اهلل عميو كالو بعد البسممة بيذه االية اشعا ار باف المؤمف البد لو مف العمؿ بما امره
اهلل كرسكلو  ،فكاف المؤمف بايمانو يعاىده اهلل كرسكلو كيمتزـ بالعمؿ باكامرىما  ،كفى
سيرة ابف ىشاـ بعد البسممة ىذا بياف مف اهلل كرسكلو يا اييا الذيف آمنكا اكفكا بالعقكد
عيد مف محمد النبى الخ .
قكلو امره بتقكل اهلل بصيغة الغائب المجرد اك مف االفعاؿ لممتكمـ كحده فالمعنى
عمى االكؿ امره رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بتقكل اهلل كعمى الثانى آمر عمرك بف حزـ
ػ212ػ
بتقكل اهلل .
قكلو اف ياخذ الحؽ ال ماىك الثابت عمييـ مف اهلل تعالى مف االمكاؿ كاالعماؿ
المتعمقة بذمتيـ كفى سيرة ابف ىشاـ بالحؽ كما امره اهلل كالمعنى انو مأمكر باف ياخذىـ
بالعمؿ بالحؽ في جميع االحكاـ كما امره اف يبشرىـ بالخير كزاد في السيرة كالطبرانى
كاك العط ؼ في اكؿ قكلو اف يبشرىـ عطفا عمى قكلو اف ياخذ الحؽ
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كيفقييـ فيو " ال في القرآف كظاىره اف تعميـ القرآف ىك تعميـ
الفاظو كالتفقيو ىك تفييـ معانيو كمقاصده كلذلؾ قاؿ يفقييـ في القرآف بزيادة في  ،قاؿ
الراغب  :ىك التكصؿ بعمـ غائب بعمـ شاىد فيك اخص مف العمـ كفى ( ية ) اف الفقو ىك الفيـ كفى
الطبرل كالجميرة كيفقييـ في الديف كالتفقيو في الديف ىك تعميـ حقائقو  :اصكلو
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كفركعو كليس المراد المعنى المصطمح كما ال يخفى .
قكلو " كينيى الناس " ال عف مس القرآف اال كىك طاىر كفى السيرة فال يمس القرآف
انساف الخ .
قكلو " كيميف ليـ " الميف ضد الخشكنة كيستعمؿ ذلؾ في االجساـ ثـ يستعار
لمخمؽ كغيره مف المعانى كفى السيرة لمناس مكاف ليـ  ،نقؿ االماـ احمد ىذا الشطر مف
الكتاب في مسنده ج  2ص . 14
قكلو " كره الظمـ " ال ابغضو كيستالؼ ال يستانس كالمعالـ جمع المعمـ بمعنى
ما جعؿ عالمة لمطرؽ كالحدكد كزاد في السيرة " كسنتو كفريضتو كما امر اهلل بو
كالحج االكبر الحج االكبر كالحج االصغر ىك العمرة " .
ػ213ػ
االصؿ
كينيى الناس اف يصمى الرجؿ في ثكب كاحد صغير اال اف يككف كاسعا
فيخالؼ بيف طريفيو عمى عاتقيو  ،كينيى ( الناس ) اف يحتبى الرجؿ في ثكب
كاحد  ،كيفضى إلى السماء بفرجو  ،كال يعقص شعر رأسو اذا عفا في قفاه .
كينيى الناس اف كاف بينيـ ىيج  ،اف يدعكا إلى القبائؿ كالعشائر  ،ك
ليكف دعائيـ إلى اهلل كحده ال شريؾ لو  ،فمف لـ يدع إلى اهلل كدعى إلى العشائر
كالقبائؿ  ،فميعطفكا فيو بالسيؼ  ،حتى يككف دعائيـ إلى اهلل كحده ال شريؾ لو
الشرح
قكلو " كينيى الناس اف يصمى الرجؿ " كفى السيرة ( احد ) بدؿ الرجؿ ( كاال اف
يككف ثكبا يثنى طرفيو عمى عاتقيو ) مكاف اال اف يككف كاسعا الخ كالمعنى انو ال
يجكز اف يصمى احد في ثكب كاحد اال اف يككف كاسعا  ،بحيث يمكنو اف يثنى اليميف
عمى اليسار .
كاالحتباء  :ىك اف يضـ االنساف رجميو إلى بطنو بثكب يجمعيما بو مع ظيره ك
يشده عمييما  ،كانما نيى عنو النو اذا لـ يكف اال ثكب كاحد ربما تحرؾ كزاؿ
الثكب فتبدك عكرتو ( بة ) كفى السيرة  :يفضى بفرجو إلى السماء ال يفرغ خاليا عف
ستر بينو كبيف السماء  ،كذلؾ اذا استمقى محتبيا .
كالعقص  :المى كادخاؿ اطراؼ الشعر في اصكلو ( ية ) كالعقص ىك الفتؿ  ،ك
عفى الشيئ ال كثر كطاؿ يعنى اذا طاؿ شعر الرأس فال يعقصو  ،كفى السيرة  :كينيى اف
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يعقص احد شعر رأسو في قفاه
قكلو " كينيى اف كاف بيف الناس الخ " الييج ارتفاع الشر كانتشاره  ،مف ىاج
الشيئ اذا ثار  ،كفى السيرة  :كينيى اذا كاف بيف الناس ىيج عف الدعاء الخ  .كالعطؼ
الميؿ فيمعطفكا فيو ال فميميمكا إلى الداعى في الييج  ،كالمراد قتالو  ،كفى السيرة
فميقطفكا بالسيؼ ال يقطفكا رؤس الداعيف كيجزكه  ،كفى الطبرل فميقطعكا بالسيؼ
كالمراد انو اف كاف بيف المسمميف ثكراف فتنة ليس الحد اف يدعك باسـ القبائؿ  ،كما
كاف يفعمو االعراب في الجاىمية مف قكليـ يالفالف يثيركف بو قبائميـ  ،ىذا يدعك
ػ214ػ
باسماء قبائمو  ،كذاؾ ينادل باسـ قبائمو كيييجكف بو الشر كيستنصركف بو ظالما اك
مظمكما  ،كذل ؾ منشاء االياـ المعركفة العربية فنيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عنو حمسا لمفتنة
كقطعا الصكؿ الفتف الجاىمية  ،كامرالمسمميف عمى قتؿ المنادل بذلؾ كامرىـ اف
يككف دعائيـ إلى اهلل فينصر اهلل اف كاف مظمكما .
كعد اياـ العرب كانيى إلى ستيف ( راجع نياية االرب لمقمقشندل ص - 413
 419كمركج الذىب كغيرىما ) .
االصؿ
كيأمر الناس باسباغ الكضكء كجكىيـ كايدييـ إلى المرافؽ كارجميـ
إلى الكعبيف  ،كاف يمسحكا رؤسيـ كما امرىـ اهلل  ،كآمره بالصالة لكقتيا ك
اتماـ الرككع ( كالسجكد ) كالخشكع  ،كاف يغمس بالصبح كييجر بالياجرة
حتى تميؿ ا لشمس  ،كصمكة العصر كالشمس في االرض مدبرة  ،كالمغرب
حيف يقبؿ الميؿ  ،ال تؤخر حتى تبدك النجكـ في السماء  ،كالعشاء اكؿ الميؿ
كامرىـ بالسعى إلى الجمعة اذا نكدل بيا  ،كالغسؿ عند الركاح الييا .
الشرح
السبغ  .يقاؿ درع سابغ ال تاـ كاسع فاستعير لمكضكء الكامؿ شرطا كشط ار .
قكلو " إلى المرافؽ " قيد لممغسكؿ ال الغسؿ  ،الف اليد تطمؽ عمى ىذا العضك
مف المنكب إلى اطراؼ االصابع  ،فمك اطمؽ كجكب غسؿ اليد لكجب غسؿ جميع
العضك  ،فحدده بقكلو إلى المرافؽ  ،يعنى اف المغسكؿ ىك البعض مف ىذا العضك مف
المرافؽ إلى اطراؼ االصابع  ،فميس المراد بياف كيفية الغسؿ كى يجب غسؿ اليد
مف اطراؼ االصابع إلى المرافؽ عمى خالؼ كؿ انساف في غسؿ يده لقد طاؿ الكالـ في
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ذلؾ مف العامة كالخاصة فراجع كتب التفسير كالفقو .
كالكعباف  :اختمؼ الفقياء كالمغكيكف في معناه اختالفا شديدا قاؿ الراغب :
ىك العظـ الذل عند ممتقى القدـ كالساؽ  ،كفى ( ية ) الكعباف  :العظماف الناتياف عند
مفصؿ الساؽ كالقدـ عف الجنبيف  ،كذىب قكـ إلى انيما العظماف المذاف في ظير القدـ
كىك مذىب الشيعة  ،اكىما عمى حد المفصؿ بيف الساؽ كالقدـ  ،كعف عميد الرؤساء انو
ػ215ػ
صنؼ كتابا في الكعب ( راجع مفتاح الكرامة كسائر كتب الفقو كالتفسير في تفسير
آية الكضكء )
كقيد صمى اهلل عميو كالو كؿ ذلؾ بقكلو كما امرىـ اهلل في القرآف مف ككف المسح عمى بعض
الرأس كالرجؿ لمكاف الباء  ،كالبحث في ذلؾ كمو مكككؿ إلى كتب التفسير كالفقو ،
كىذه االية اختمؼ فييا الفريقاف فطاؿ بينيما الحكار ككثر المغط كالجداؿ  ،فاستدؿ
كؿ عمى كفؽ مذىبو  ،كلممتدبر اف يالحظو االية فيتخذ منيا العقيدة دكف اف يأكليا عمى
آرائو  ،كالظاىر منيا ما فسره اىؿ البيت ( ع ) كفقيائـ فراجع .
كالغمس  :ظممة آخر الميؿ  ،كالمراد اف يصمى صالة الفجر  ،كلما يرتفع الغمس
حيف اختال ط الظالـ بالصبح  ،كغمس بالصبح ال صمى في ىذا الكقت كمنو حديث
االفاضة كنا نغمس مف جمع إلى منى  :ال نسير الييا في ذلؾ الكقت .
كىجر ييجر تيجي ار فيك ميجر لغة حجازية اريد المبادرة إلى كقت الصمكة
كاليجير كالياجرة اشتداد الحر نصؼ النيار  ،كالمعنى اف يبادر إلى صمكة
الظير .
ىذا كمو بياف الكقات الفضيمة لمصمكات  ،كمحصمو اف عمى المسمـ اف يبادر إلى
كؿ صالة اكؿ كقتيا كال يؤخرىا  ،كالركاح إلى الجمعة  :المشى الييا  ،كما في تنكير
الحكالؾ الركاج بالجيـ سيك .
ػ216ػ
االصؿ
كامره اف يأخذ مف الغنائـ ( المغانـ ) خمس اهلل  ،كما كتب عمى المؤمنيف في
الصدقة مف العقار فيما سقت السماء العشر  ،كفيما سقت القرب نصؼ العشر  ،كفى كؿ
عشر مف االبؿ شاتاف  ،كفى كؿ عشريف اربع ك  ،في كؿ ثمثيف مف البقر تبيع اك تبيعة
جذع اك جذعة  ،كفى كؿ اربعيف مف الغنـ سائمة شاة  ،فانيا فريضة اهلل التى افترض
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عمى المؤمنيف في الصدقة  ،فمف زاد فيك خير لو .
الشرح
اخذ صمى اهلل عميو كالو في بياف الصدقة كنصبيا .
قكلو " كما كتب " عطؼ عمى قكلو مف الغنائـ  ،كقكلو مف العقار متعمؽ بقكلو ياخذ :
ال ياخذ مما كتب عمى المؤمنيف في الصدقة العشر كنصؼ العشر  ،كفى السيرة " عشر
ماسقت العيف كسقت السماء  ،كعمى ما سقى الغرب نصؼ العشر " .
قكلو " في كؿ عشر مف االبؿ الخ " ىذه الجممة تعطى عدـ الكجكب فيما دكف
العشر إلى اف يبمغو كفى كتابو صمى اهلل عميو كالو كسمـ لو بنقؿ ابف عساكر  " :كفى كؿ خمس مف
االبؿ سائمة
شاة " كىك الصحيح المكافؽ لفتيا اىؿ البيت ( ع )  ،كاىمؿ ذكر باقى النصب لالبؿ في ىذا
النقؿ كىك مذككر في ركاية ابف عساكر .
قكلو " كفى كؿ ثمثيف الخ " زاد في السيرة قبمو " كفى كؿ اربعيف مف البقر بقرة "
كالتبيع كلد البقرة اكؿ سنة  ،كفى السيرة بحذؼ تبيعة  ،كالجذع بفتحتيف مف البقر ما دخؿ في
الثانية كقيؿ م ا دخؿ في الثالثة  ،كيظير مف اقترانيما اتحادىما  ،قاؿ العالمة رحمة
اهلل عميو في التذكرة الجذع كالجذعة ىى التى ليا حكؿ  :كيسمى شرعا تبيعا
كتبيعة لقكلو صمى اهلل عميو كالو كسمـ تبيع اك تبيعة جذع اك جذعة .
قكلو " كفى كؿ اربعيف الخ " اكتفى بذكر نصاب كاحد مف نصب الصدقة عمى
ىذه الركاية  ،كفصميا عمى نقؿ ابف عساكر كالسائمة مف الماشية الراعية المرسمة
في مرعاىا كزاد في السيرة بعد ذكر الغنـ " كحدىا " .
قكلو " فمف زاد الخ " ترغيب في الصدقات المندكبة كفى السيرة " فمف زاد خي ار
فيك خي ار لو " .
ػ217ػ
االصؿ
كانو مف اسمـ مف ييكدل اك نصرانى اسالما خالصا مف نفسو  ،فداف ديف
االسالـ فانو مف المؤمنيف لو ماليـ كعميو ما عمييـ  ،كمف كاف عمى نصرانيتو اك
ييكديتو فانو ال يغير عنيا كعمى كؿ حالـ ذكر اك انثى  ،حر اك عبد دينار كاؼ  ،اك
عرضو مف الثياب  ،فمف ادل ذلؾ فاف لو ذمة اهلل كذمة رسكلو  ،كمف منع ذلؾ
فانو عدكاهلل كرسكلو كالمؤمنيف جميعا  ،صمكات اهلل عمى محمد كالسالـ
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عميو كرحمة اهلل كبركاتو .
الشرح
قكلو " خالصا مف نفسو " داؿ عمى اشتراط ككف اسالمو اسالما خالصا  ،مف دكف
خكؼ القتؿ اك النيب كاالسر  ،فيستفاد منو اف االسالـ خكفا مف القتؿ اك االسر كالنيب
ال يجعمو مف المسمميف .
كالغرض ىك افادة اف اىؿ الكتاب اف اسممكا رغبة في االسالـ فيـ مف المسمميف ،
لو ماليـ  ،كعميو ما عمييـ  ،كاال فيعطكف الجزية عف يد كىـ صاغركف كال يغيركف
عف دينيـ كال يفتنكف في دينيـ  ،كفى السيرة كلو مثؿ ماليـ كعمييـ مثؿ ما عمييـ .
كالحالـ  :مف بمغ الحمـ كجرل عميو حكـ الرجاؿ  ،سكاء احتمـ اكلـ يحتمـ
( ية ) كالحمـ كالرؤيا ما يراه النائـ في نكمو مف االشياء  ،كلكف غمبت الرؤيا عمى ما يراه
مف الخير  ،كالشيى ء الحسف  ،كغمب الحمـ عمى ما يراه مف الشر كالقبيح .
فجعؿ صمى اهلل عميو كالو الجزية عمى كؿ حالـ دينا ار  ،كالكاؼ  :التاـ  ،كالمراد عدـ
نقصو عف كزنو المعركؼ كالعرض  :مف عارضتو الكتاب ال قابمتو  ،يقاؿ عرض ىذا
الثكب كذا ككذا فمعنى عرضو ال بدلو كعكضو  ،كفى السيرة " عكضو ثيابا " بالكاك .
قكلو " عدكاهلل الخ " في السيرة " عدكهلل كلرسكلو كلممؤمنيف " .
ػ218ػ
 - 33كتابو صمى اهلل عميو كالو مع عمرك بف حزـ عمى نقؿ ابف عساكر
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد النبى إلى شرحبيؿ بف عبد كالؿ  ،كنعيـ بف عبد كالؿ كالحارث بف
عبد كالؿ  :قيؿ ذل رعيف كمعافر كىمذاف  ،اما بعد .
فقد رجع رسكلكـ  ،كاعطيتـ مف الغنائـ خمس اهلل عزكجؿ كما كتب عمى
المؤمنيف مف العشر في العقار  ،ما سقت السماء اك كاف سيحا اك كاف بعال ففيو العشر
اذا بمغ خمسة اكسؽ  ،كما سقى بالرشاء كالدالية ففيو نصؼ العشر اذا بمغ
خمسة اكسؽ .
المصدر
تيذيب تاريخ ابف عساكر ج  6ص  273ك  ، 274كاالمكاؿ البى عبيد  ،كالسنف الكبرل
لمبييقى ج  4ص  89بطرقو كاسانيده ككنز العماؿ ج  3ص  186ك  187عف الطبرانى ك
غيره كص  252ك  ، 253كالحاكـ في المستدرؾ ج  1ص  395ك  ، 396كجميرة رسائؿ
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العرب ص  89عف المكاىب المدنية شرح الزرقانى ج  3ص  ، 381كالمفظ لالكؿ .
كاكعز اليو السيكطى في تنكير الحكالؾ ج  2ص  ، 181كابف االثير في اسد الغابة
ج  2ص  292في ترجمة شرحبيؿ  ،كالبييقى في السنف ج  8ص  25ك  28ك  ، 73كذكر فصال
منو في العقكؿ ص  81ك  ، 81كشيخ االمامية في التيذيب ج  2ص  471عف ابى عبداهلل
عميو السالـ  ،ما ىذا لفظو  :عنو ( ال الحسيف بف سعيد ) عف فضالة بف ايكب عف اباف بف عثماف
عف ابى مريـ  ،قاؿ قاؿ لى ابكعبداهلل عميو السالـ  :يا ابا مريـ اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو قد
كتب لعمرك
بف حزـ كتابا في الصدقات  ،فخذه منو فأتنى بو  ،حتى انظر اليو قاؿ فانطمقت اليو
فاخذت منو الكتاب ثـ اتيتو بو فعرضتو عميو  ،فاذا فيو مف ابكاب الصدقات كابكاب
الديات  ،كاذا فيو  :في العيف خمسكف كفى الجائفة الثمث  ،كفى المنقمة خمس عشرة ،
كفى المكضحة خمس مف االبؿ  ،كاخرجو في الكسائؿ في كتاب الديات .
كقد مضى البحث حكؿ مصادر الكتاب عمى النقؿ االكؿ كلكف الكتاب عمى ىذا
النقؿ اطكؿ كتاب عثرنا اليو في الصدقات كغيرىا  ،كنقؿ في كتب الحديث مضاميف
ىذا الكتاب في العقكؿ كغيره متفرقة مماليس في نسخة تنكير الحكالؾ كالطبرل  ،ك
ػ219ػ
نقؿ في اكؿ الكتاب عمى ىذا النقؿ قكلو إلى شرحبيؿ الخ كليس في نسختيا ايضا .
كاخرجو في مجمكعة الكثائؽ ص  149رقـ  111عف نثر الدر المكنكف في
فضائؿ اليمف  ،تاليؼ االىدؿ السيد محمد بف عمى الحسينى اليمنى ص  68 - 67عف صحيح
ابف حباف ج  ، 5كمجمع الزكائد ج  ، 3كالزرقانى ج  3ص . 333
ثـ قاؿ قابؿ ( يعنى عدـ تماـ النقؿ ) الدارمى ص . 293
قاؿ ابف عساكر بعد نقؿ الكتاب ركاه ابكداكد بطكلو  ،كركاه النسائى كلـ يذكر
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كال الحارث بف عبد كالؿ  ،كزاد  :كفى المساف الدية  ،كفى
الشفتيف الدية  ،كفى البيضتيف الدية  .كفى الذكر الدية  ،كفى الصمب الدية كفى العينيف
الدية ككانو سقط مف ىذه الركاية .
كاخرج احمد بف حنبؿ ىذا الحديث في مسنده عف الحكـ بف مكسى عف يحيى
بف حمزة عف المترجـ عف الزىرل عف ابى بكر بف حزـ قاؿ يحيى بف معيف عف
المترجـ  :ىك شيخ شامى  ،كقاؿ عبدالجبار  :كاف حاجبا لعمر بف عبدالعزيز  ،ك
كاف مقدما عنده  ،ككانت اكالده بداريا  ،كسئؿ االماـ احمد عف حديث سميماف يعنى
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المتقدـ فقاؿ  :ارجك اف ( ظ ) يككف صحيحا  ،كقاؿ ابكزرعة  :عرضت عمى احمد بف
حنبؿ حديث يحيى بف حمزة الطكيؿ في الديات فقاؿ  :ىذا عف رجؿ مف اىؿ حراف
يقاؿ لو  :سميماف بف ابى داكد كليس بشئ  ،قاؿ ابكزرعة  :فحدثت انو كجد في كتاب
يحيى بف حمزة عف سميماف بف ارقـ الحديث عف الزىرل  ،فقاؿ  :كلكف الحكـ لـ
يضبط .
كفى تاريخ يحيى ابف معيف قيؿ  :اف سميماف ىذا حرانى يمقب بيكمة  ،قاؿ
عثماف بف سعيد السجستانى ارجك انو ليس ىك كما قاؿ يحيى  ،الف يحيى بف حمزة
الحضرمى ركل عنو احاديث حسانا مستقيمة  ،كقاؿ عثماف  :ىك دمشقى  ،قاؿ ابك
الحسف اليركل  :ىك في اصؿ يحيى بف حمزة عف سميماف بف رافع  ،كانما غمط عميو
الحكـ بف مكسى فقاؿ  :عف سميماف ابف داكد كقاؿ يحيى بف معيف  :حديث سميماف
بف داكد في الصدقات يحيى بف حمزة يحدث عنو فقاؿ  :شيخ شامى ضعيؼ قاؿ ابكزرعة :
كالصكاب انو عف سميماف بف ارقـ ( اقكؿ كعمة الحديث ىنا انو ركل مرة مف طريؽ
ػ211ػ
سميماف بف ارقـ كمرة مف طريؽ سميماف بف داكد ) كقاؿ يعقكب بف سفياف  :ال اعمـ في
جميع الكتب كتابا اصح مف كتاب عمرك بف حزـ  ،ككاف اصحاب النبى صمى اهلل عميو كالو ك
التابعكف يرجعكف اليو كيدعكف آراءىـ .
( كركل مف غير طريؽ المترجـ عف الزىرل  ،كركل عف الميث عف يكنس عف ابف
شياب كعف ابى اليماف عف شعيب عنو كعف سعيد بف عبدالعزيز عنو ) قاؿ ابكجعفر
العقيمى  :ركاية يكنس كشعيب كسعيد اشبو اف تككف كتابا  ،كالكالـ الذل في حديث
سميماف بف داكد ال ارفعو كىك غير ثابت محفكظ كقاؿ ابكحاتـ  :سميماف بف داكد ال
بأس بو كيقاؿ  :انو سميماف بف ارقـ  ،كقاؿ ابف حباف  :سميماف بف داكد الخكالنى
مف اىؿ دمشؽ ثقة مأمكف  ،كسميماف بف داكد اليمانى ال شئ كجميعا يركياف عف
الزىرل  ،كقاؿ الدار قطنى  :سميماف الخكالنى ليس بو بأس  ،كركل عف الزىرل عف
ابى بكر بف حزـ الحديث الطكيؿ ال يثبت عنو  ،كخالفو ابف عدل فقاؿ  :لو اصؿ في
بعض ما ركاه معمر عف ابف حزـ لكنو افسد اسناده  ،كحديث سميماف بف داكد
مجكد ( مجيكؿ ط ) االسناد كقاؿ البييقى قد اثنى عمى سميماف بف داكد الخكالنى
ىذا  ،ابكزرعة الرازل  ،كابكحاتـ الرازل كعثماف ابف سعيد كجماعة مف الحفاظ ك
أركا ى ذا الحديث الذل ركاه في الصدقات مكصكؿ االسناد حسنا  ،كقاؿ يحيى بف معيف
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سميماف بف داكد ال يعرؼ كليس يصح ىذا الحديث  ،كقاؿ عبداهلل بف الدكرقى ىك شيخ
شامى ضعيؼ كقاؿ عمى بف المدينى  :ىك منكر الحديث كضعفو  ،كقاؿ ابف خزيمة :
ال يحتج بحديث اذا انفرد  ،كذكره الدار قطنى في المترككيف .
بحث كتنقيب
نقؿ جـ غفير مف االعالـ  ،في اكؿ ىذا الكتاب قكلو  " :مف محمد النبى إلى شرحبيؿ
بف عبد كالؿ الخ " مع اف ابناء عبد كالؿ كانكا يسكنكف صنعاء اليمف  ،كمخالفييا ،
ككتب الييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مع معاذ بف جبؿ  ،بعد اف كفدكا اليو سنة تسع  ،ك
بنكالحارث كانكا بنجراف  ،كارسؿ الييـ خالدا سنة عشر  ،فاسممكا ككفدكا  ،فمما
رجعكا ارسؿ الييـ  ،عمرك بف حزـ االنصارل ليعمميـ معالـ الديف  ،كلـ يمكثكا بعد
رجكعيـ إلى قكميـ اال اربعة اشير  ،حتى تكفى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فال يناسب اكؿ الكتاب
ػ211ػ
مع كتابو لعمرك بف حزـ اصال  :كلعمو سيك مف اقالميـ اك فيو نكتة لمف نعثر عميو إلى
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  211سطر  1الى ص  221سطر 26مع كتابو لعمرك بف حزـ اصال  :كلعمو سيك مف اقالميـ اك فيو نكتة لمف نعثر عميو إلى
االف ( . ) 1
ال يخفى عمى مف لو ادنى الماـ بفقو االمامية كمسمكيـ  ،في استخراج المسائؿ
كاستنباط االحكاـ  ،اف عمماء االمامية رضكاف اهلل عمييـ ال يعتمدكف في استنباط
المسائؿ الفقيية  ،اال عمى ما ثبت مف طرؽ اىؿ البيت عمييـ السالـ  ،النيـ اىؿ البيت
كىـ  -ادرل بما فيو  -كاحد الثقميف  ،كاكلكا االمر الذيف يستنبطكف االحكاـ مف
القرآف كالسنة باليقيف ال بالتظنى  ،كىـ خمفاء النبى صمى اهلل عميو كالو بالنصكص المتكاترة كىـ
المعصكمكف بنص القرآف كالسنة  ،نقيات الجيكب عف االرجاس  ،كالمطيركف عف
االقذار ( كالبحث في ذلؾ كمو مكككؿ إلى محمو ) فال يستند االعمى ما ثبت مف طرقيـ
اك كافقو اخبار اىؿ البيت عمييـ السالـ  ،فال يعتمد عمى ىذه الكتب الكاردة عف النبى
االعظـ صمى اهلل عميو كالو  ،في الصدقات كغيره مف غير طريؽ اىؿ البيت عمييـ السالـ في الفقو اال
اف يؤيد
بفيتاىـ عمييـ السالـ .
الشرح
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شرحبيؿ كخزعبيؿ ( ؽ ) بضـ اكلو كفتح ثانيو كسككف الثالث  ،ككالؿ  :بضـ
الكاؼ كغراب ( ؽ ) كنعيـ كزبير كقد مضى في الفصؿ االكؿ اف لعبد كالؿ ابناء كميـ مف
مف عظماء حمير كالقيؿ  :بالفتح كىك الممؾ بمغة حمير  ،قاؿ الكجدل في دائرة المعارؼ
في حرؼ العيف كانت اليمف تنقسـ إلى محفد  ،ككؿ محفد إلى قصكر  ،كيعرؼ صاحب
المحفد بذك اماـ اسمو فيقاؿ ذك غمداف كذك معيف  ،كقد كاف لكؿ محفد مف ىذه المحافد
حككمة قائمة بذاتيا كربما اجتمعت عدة محافد تحت حكـ امير كاحد يسمكنو قيؿ
انتيى كقاؿ المال عمى ا لقارل في شرح الشفا لقاضى عياض ج  2ص  : 183االقياؿ
الممكؾ الصغار لحمير  ،كقيؿ الذيف يخمفكف الممؾ اذا غاب كفى ( ؽ ) القيؿ الممؾ
اك مف ممكؾ حمير يقكؿ ما شاء فينفذ اك ىك دكف الممؾ االعمى كاصمو قيؿ كفيعؿ سمى
* ( ىامش ) * (  ) 1راجع فيما ذكرنا سيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  ، 31كالحمبية ج 3
ص
 ، 358كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  162كالكامؿ ج  2ص  ، 112كاالصابة كاسد
الغابة في ترجمة قيس كيزيد كغيره كالطبقات الكبرل ج  1ص * . 339
ػ212ػ
بو النو يقكؿ ما شاء فينفذ كقد مضى بعض الكالـ في ذلؾ فراجع ذكرعيف  :مف مخاليؼ
اليمف الي سكنو اال آؿ ذكرعيف سمى المكاف باسـ قبيمة كاف يسكنو ( المعجـ ج  3في
كممة رعيف كج  5في كممة مخالؼ ) كمعافر بالفتح اسـ قبيمة مف اليمف ليـ مخالؼ
باليمف  ،سمى باسـ القبيمة الساكنة فييا  ،كىمداف بالداؿ الميممة كاسكاف الميـ
قبيمة باليمف  ،كديار ىمداف باليمف مف شرقية ( نياية االرب ص  397كالمعجـ في كممة
مخالؼ ) ىك ما بيف الغائط كالسراة مف شرقى صنعاء  ،كىذا مخالؼ ىمداف سمى باسميـ
كفى نسخة ابف عساكر ىمذاف بالذاؿ كىك سيك الف ىمذاف بالذاؿ المعجمة بمد معركؼ
كبالداؿ الميممة اسـ قبيمة راجع ( ؽ ) كالمعجـ كقد مضى ترجمة ىؤالء كمخالفييـ في
شرح كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى ممكؾ حمير .
قكلو " كما كتب عمى المؤمنيف الخ " عطؼ عمى قكلو  :مف الغنائـ كفى المستدرؾ
المغانـ ال اعطيتـ خمس الغنائـ كعشكر العقار  ،كىذه الجممة تعطى اف ابناء عبد كالؿ ك
مجاكرييـ اعطكا الخمس كالزكاة  ،كىذا تصديؽ لعمميـ كلكف الذل كقع في كتابو
صمى اهلل عميو كالو لحمير " كاف اهلل قد ىديكـ بيديو اف اصمحتـ  . .كاعطيتـ مف المغانـ الخمس "
فظاىره
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انكـ ميتدكف ما دمتـ عمى ىذه الصالحات كىك اقرب إلى الصكاب .
قكلو " ما سقت السماء " مف دكف عاطؼ  ،كذا في ىذه النسخة كالصحيح انو بكاك
االستيناؼ كما كقع في كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى حمير كعمى ال حاؿ ىذه الجممة كما بعدىا بياف
لمقادير نصب الزكاة كالسيح  :بالميممتيف بينيما الياء ىك الماء الجارل المنبسط عمى
االرض كىك اعـ مف العيف فيشمؿ الماء الجارل المذاب مف الثمج  ،كالبعؿ ما شرب
بعركق و مف االرض  ،كىذا الحكـ عميو اجماع عممائنا رضكاف اهلل عمييـ  ،كبو اخبار
كردت عف اىؿ البيت عمييـ السالـ  ،كتمسؾ شيخ الطائفة رحمة اهلل عميو في الخالؼ
في زكاة الغالت بيذا الكتاب فقاؿ  :كفى كتاب عمرك بف حزـ الذل كتبو رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو  :كاف كاف سقى الخ كاف كاف بيف نقمو كبيف ما ركيناه اختالؼ في المفظ فراجع
كالكسؽ ستكف صاعا  ،كخمسة اكسؽ  ،نصاب الغالت االربعة باجماع عممائنا  ،كبو
كرد النص عف اىؿ البيت ( ع ) .
ػ213ػ
كالرشاء ككساء  :الحبؿ كالدالية كالمنجنكف كالناعكرة ( ؽ ) كىذا الحكـ
ايضا اجماعى .
االصؿ
كفى كؿ خمس مف االبؿ سائمة شاة  ،إلى اف تبمغ اربعا كعشريف  ،فاذا
زادت كاحدة عمى اربع كعشريف ففييا بنت مخاض  ،فاف لـ تكجد بنت مخاض
فابف لبكف ذكر إلى اف تبمغ خمسا كثمثيف  ،فاف زادت عمى خمس كثمثيف
كاحدة ففييا بنت لبكف  ،إلى اف تبمغ خمسة كاربعيف  ،فاف زادت كاحدة
عمى خمسة كاربعيف ففييا حقة طركقة الفحؿ  ،إلى اف تبمغ ستيف فاف زادت
كاحدة عمى ستيف ففييا جذعة  ،إلى اف تبمغ خمسا كسبعيف  ،فاف زادت كاحدة
عمى خمس كسبعيف ففييا بنتا لبكف  :إلى اف تبمغ تسعيف  ،فاف زادت كاحدة
ففييا حقتاف طركقتا الفحؿ  ،إلى اف تبمغ عشريف كمأة  ،فما زاد ففى كؿ اربعيف
بنت لبكف  ،كفى كؿ خمسيف حقة طركقة الفحؿ .
كفى كؿ ثمثيف باقكرة بقرة تبيع جذع اك جذعة  ،كفى كؿ اربعيف باقكرة
بقرة  ،كفى كؿ اربعيف سائمة شاة  ،إلى اف تبمغ عشريف كمأة فاذا زادت عمى
عشريف كمأة ففييا شاتاف  ،إلى اف تبمغ مأتيف  ،فاذا زادت كاحدة فثالث إلى
اف تبمغ ثمثمأة  ،فما زاد ففى كؿ مأة شاة شاة .
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كال تؤخذ في الصدقة ىرمة  ،كال ذات عكار  ،كال تيس الغنـ  ،كال يجمع
بيف متفرؽ  ،كال يفرؽ بيف مجتمع خيفة الصدقة  ،فما اخذ مف الخميطيف فانيما
يتراجعاف بينيما بالسكية .
الشرح
قكلو " في كؿ خمس مف االبؿ الخ " اجماعى كاالحاديث بو متضافرة عف اىؿ
البيت عمييـ السالـ  ،كاما اربع كعشريف فميس مف النصب عند االمامية  ،كمخالؼ لما
سيجيئ مف كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى اىؿ اليمف  ،فاف فيو " كفى كؿ عشريف مف االبؿ اربع شياه .
كفى الخمس كالعشريف ابف مخاض " كالكارد مف طرؽ االمامية بعد العشريف اف في
خمس كعشريف خمس شياه  ،كفى ست كعشريف بنت مخاض كقاؿ ابف عقيؿ منا ك
ػ214ػ
الجميكر كافة اف في خمس كعشريف بنت مخاض  ،كاستدلكا عميو بكتاب ابى بكر
النس كرده المحقؽ في المعتبر بعدـ عمؿ عمى عميو السالـ بو  ،كتكمـ عميو الجصاص في احكاـ
القرآف ج  3ص  ، 186كبنت مخاض ىى ما دخؿ في السنة الثانية  ،كابف لبكف مالو
سنتاف كدخؿ في الثالثة  ،كقكلو ذكر  :تاكيد الف ابف لبكف ال يككف اال مذك ار .
كالحقة كالحؽ بكسر الحاء الميممة مف االبؿ ما يستحؽ اف يحمؿ عميو ك
الجمع حقاؽ
قكلو طركقة الفحؿ ال يعمك الفحؿ مث ميا كالجذعة مف االبؿ ما دخمت في الخامسة .
ىذه االحكاـ كميا معمكؿ بيا عندنا كمكافؽ لما كرد عف اىؿ البيت عمييـ السالـ .
الباقكرة قاؿ ابف االثير  :كفى كتاب الصدقة الىؿ يمف في ثمثيف باقكرة بقرة ،
الباقكرة بمغة اليمف البقر ىكذا قالو الجكىرل  ،فيككف قد جعؿ المميز جمعا  .ك
المركل عف ابيجعفر كابيعبداهلل عمييما السالـ " في كؿ ثمثيف بقرة تبيع حكلى ك
ليس في اقؿ مف ذلؾ شئ  ،كفى اربعيف بقرة مسنة الخ " كىى ما دخؿ في السنة الثالثة  ،ك
اطمؽ عمييا في ىذا الكتاب بقرة .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " إلى اف تبمغ ثمثمأة الخ " الكارد عف ابيجعفر كابيعبداهلل عمييما السالـ
فاذا بمغت ثمثمأة ففييا مثؿ ذلؾ ثالث شياه  ،فاذا زادت كاحدة ففييا اربع شياة حتى
تبمغ اربعمأة  ،فاذا تمت اربعمأة كاف عمى كؿ مأة شاة الخ .
كاليرمة محركة  :الكبر  ،كفى ( ؽ ) اليرـ  :اقصى الكبر كالعكر بالفتح ك
قد يضـ  :؟ ؟  ،كالتيس بفتح التاء كسككف الياء  :الذكر مف المعز .
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قكلو كال يجمع بيف متفرؽ الخ اخبار بمعنى النيى خطابا لممصدؽ  ،ال ليس
لو اف يجمع بيف متفرؽ في الممؾ  ،كاف يككف لكؿ كاحد مف الشركاء عشركف شاة
فيجمع بينيما ليأخذ منيما الصدقة  ،كقاؿ ابف االثير في لفظة خمط  :كذلؾ اف يككف
ثمثة نفر كيككف لكؿ كاحد اربعكف شاة كقد كجب عمى كؿ كاحد منيـ شاة  ،فاذا
اظميـ المصدؽ جمعكىا لئال يككف عمييـ فييا اال شاة كاحدة فعمى ىذا يككف خطابا
لرب الماؿ .
قكلو كال يفرؽ بيف مجتمع  :خطاب لرب الماؿ ىك اف يفرؽ رب الماؿ مالو
ػ215ػ
المجتمع  ،كاف يككف لو اربعكف فاذا اظمو المصدؽ فرقيا لئال يؤخذ صدقتيا  ،ال
ال يفرؽ بيف الماؿ المجتمع في الممؾ كاف تفرقت اماكنيا  ،كقاؿ ابف االثير
في النياية في معنى ىذه الجممة  :اف يككف اثناف شريكاف كلكؿ كاحد منيما مأة
شاة كشاة  ،فيككف عمييما ثالث شياة  :فاذا اظميما المصدؽ فرقا غنيما فمـ يكف عمى
كؿ كاحد اال شاة كاحدة .
اقكؿ  :ىذا المعنى يكافؽ مذىب الشافعى كعطا كاالكزاعى كالميث كاحمد ك
اسحؽ  ،مف اتحاد الحكـ في ماؿ الشركاء اذا كاف مشتركا اك مجتمعا في المرعى كالمسرح
كاما بناء عمى مذىبنا فالمعنى ما ذكرنا  ،كقد اطاؿ ابكعبيد في االمكاؿ ص  391في
تفسيره حيث اكرد الحديث مف الطرؽ الكثيرة  ،ثـ قاؿ ( ص  ) 392كقد تكممت العمماء
في تفسير الجمع بيف المتفرؽ كالتفريؽ بيف المجتمع قديما  ،فمنيـ االكزاعى كسفياف
كمالؾ بف انس كالميث بف سعد  ،ثـ نقؿ كمماتيـ مفصمة فراجع .
كتكمـ عميو العالمة ( ره ) في التذكرة في كتاب الزكاة في زكاة الغنـ .
قكلو " فما اخذ مف الخميطيف الخ " الخميط ىك الشريؾ الذل يخمط مالو بماؿ
شريكو  ،كالمراد اف المصدؽ اذا اخذ مف الشريكيف الصدقة يتراجعاف بينيما في
الزيادة كالنقصاف كاف يككف الحدىما مثال اربعكف بقرة كلالخر ثمثكف بقرة كماليما
مختمط  ،فياخذ الساعى مف االربعيف مسنة كمف الثمثيف تبيعا  ،فيرجع باذؿ المسنة
بثمثة اسباعو عمى شريكو  ،كباذؿ التبيع باربعة اسباعو عمى شريكو  ،الف كؿ كاحد
مف السنيف كاجب عمى الشيكع  ،كاف الماؿ ممؾ كاحد كذا في ( ية ) كالتذكرة لمعالمة
( ره ) في احكاـ الخمطاء .
ػ216ػ
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االصؿ
كفى كؿ خمس اكاؽ مف الكرؽ خمسة دراىـ فمازاد ففى كؿ اربعيف درىما
درىـ  ،كليس فيما دكف خمسة اكاؽ  ،كفى كؿ اربعيف دينا ار دينار  ،كاف
الصدقة ال تحؿ لمحمد كال الىؿ بيتو  ،انما ىك الزكاة تزككا بيا انفسكـ كلفقراء
المسمميف  ،كفى سبيؿ اهلل عزكجؿ كل يس في رقيؽ كال مزرعة كال عمالة شئ اذا
كانت تؤدل صدقتيا مف العشر  ،كليس في عبد مسمـ اك العبد المسمـ كال في فرسو
شئ  -ككاف في الكتاب  : -اف اكبر الكبائر عنداهلل يكـ القيمة الشرؾ باهلل
عزكجؿ  ،كقتؿ النفس المؤمنة بغير حؽ .
كالفرار في سبيؿ اهلل يكـ الزحؼ  ،كعقكؽ الكالديف  ،كرمى المحصنة
كتعمـ السحر  ،كاكؿ الربا  ،كاكؿ ماؿ اليتيـ  ،كاف العمرة الحج االصغر كاليمس
القرآف اال طاىر  ،كال طالؽ قبؿ امالؾ  ،كال عتاؽ حتى يبتاع  ،كال يصميف احد
منكـ في ثكب كاحد ليس عمى منكبو شئ  ،كال يحتبى في ثكب كاحد ليس بيف
فرجو كبيف السما ء شئ  ،كال يصميف احدكـ في ثكب كاحد كشقو باد كال يصميف
احد منكـ عاقصا شعره  -ككاف في كتابو  -اف مف اعتبط مؤمنا قتال عف بينة فانو قكد
اال اف يرضى اكلياء المقتكؿ .
الشرح
االكاؽ  :بفتح اليمزة جمع االكقية بضـ ليمزة كتشديد الياء اسـ الربعيف درىما
ككزنو افعكلة كا اللؼ زايدة  ،كفى بعض الركايات كقية بغير الؼ  ،كىى عامية
 ؽ ية . -كالكرؽ  :ككتؼ كجبؿ  ،الدراىـ المضركبة .
قكلو " كفى كؿ اربعيف دينا ار الخ " يكافؽ ما حكى عف الحسف البصرل ك
شيخنا عمى بف بابكيو ( ره ) كالباقكف عمى اف نصاب الذىب عشركف مثقاال  ،قاؿ في
التذكرة كعميو اجماع العمماء .
قكلو انما ىك الزكاة كذا في تيذيب تاريخ ابف عساكر  ،كالظاىر " ىى " لرجكع
الضمير إلى الصدقة كما في كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى زرعة كالى اىؿ اليمف .
ػ217ػ
قكلو تزككا بيا ال تنمكا بيا انفسكـ بالخيرات كالبركات  ،اك تطير بحيث
يستحؽ في الدنيا االكصاؼ المحمكدة كفى االخرة االجر كالمثكبة  ،قاؿ تعالى " قد افمح
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مف زكييا " كالمراد مف التطيير ىك تطييرىا مف المعاصى كالرذائؿ .
كالرقيؽ  :المممكؾ كالجمع ارقاء كالعمالة  :مثمثة كما في ( ؽ ) كبالضـ كما
في ( ية ) اجرة العمؿ قكلو اذا كانت تؤدل الخ قيد لمجميع اك االخير كعمى كؿ حاؿ ليس
في شئ منيا صدقة اصال .
قكلو ليس في عبد مسمـ الخ يحتمؿ اف يككف التكرار ترديدا مف الراكل في
لفظ الكتاب  ،فحسبو الناسخ انيما معا مف الكتاب  ،اك يككف العبد في الجممة االكلى
مضافا إلى مسمـ  ،فمعناىا اف ليس في عبد المسمـ مسمما كاف اك كاف ار اك العبد المسمـ زكاة
الخ ك ( ح ) يككف فرؽ في الجممة اال اف االشبو ىك االكؿ .
قكلو " الفرار في سبيؿ اهلل الخ " ال الفرار الكاقع في ىذا الظرؼ كيكـ الزحؼ
بياف لسبيؿ اهلل  ،كالمعنى حينئذ الفرار في الزحؼ مف الزحؼ  ،كالزحؼ ىك
الجياد .
كالمحصنة  :المتعففة بعفتيا اك بتزكجيا .
قكلو " كتعمـ السحر الخ " ككذا اعماليا كتعميميا  ،كاالمالؾ بكسر أكلو :
التزكيج كعقد النكاح كالشؽ النصؼ  ،كىذه النكاىى بيف بياف حكـ تكميفى كقكلو
كال يمس القرآف  ،ككضعى  ،كقكلو كال طالؽ قبؿ امالؾ كاعافة كقكلو كال يصميف احدكـ
عاقصا شعره فال يحمؿ ىذه النكاىى كميا عمى الحرمة اك الكراىة فالبد مف مالحظة
سائر االحاديث الكاردة .
اخرج البييقى في سننو الكبرل ج  8ص  25باسناده إلى النبى صمى اهلل عميو كالو انو
كتب إلى اليمف كتابا  -فذكر الحديث كقاؿ  " -مف اعتبط مؤمنا قتال عف بينة فانو قكد
اال اف يرضى اكلياء المقتكؿ " .
كأالعتباط  :ألقتؿ بال جناية كال جريرة مف المقتكؿ يكجب قتمو شرعا  ،كككنو
عف بينة ثبكتو بيا قكلو فانو قكدال قصاص اال اف يرضى اكليائو عمى تفصيؿ مذككر
في محمو .
ػ218ػ
االصؿ
كاف في النفس الدية مأة مف االبؿ  ،كفى االنؼ اذا اكعب جدعا الدية ك
في الرجؿ الكاحدة نصؼ الدية  ،كفى المأمكمة ثمثا اك ثمث الديو  ،كفى الجائفة
ثمث الدية  ،كفى المنقمة خمس عشرة مف االبؿ  ،كفى كؿ اصبع مف االصابع في
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اليد كالرجؿ عشر مف االبؿ كفى السف خمس مف االبؿ كفى المكضحة خمس مف
االبؿ كالرجؿ يقتؿ بالمرئة كعمى اىؿ الذىب الؼ دينار .
الشرح
اكعب جدعا ال قطع جميعو  ،كااليعاب  :أالستقصاء كاالستيعاب كالجدع قطع
االنؼ اك االذف اك الشفة كىك بأالنؼ اخص يقاؿ رجؿ اجدع ال مقطكع االنؼ كالمامكمة
الشجة التى بمغت اـ الرأس كىى الجمدة التى تجمع الدماغ ( ية ) كقكلو ثمثا اك ثمث
الدية بمعنى فارد  ،كلع مو ترديد مف الركاة في نقؿ الحديث فجعؿ كالىما منو كالجائفة
ىى الطعنة التى تنفذ إلى الجكؼ كالمنقمة  :كالمحدثة ىى الطعنة التى تخرج منيا صغار
العظاـ كتنقؿ مف اماكنيا اك ىى التى تنقؿ منيا فراش العظاـ كىى قشكر تككف عمى
العظـ دكف المحـ ( ؽ ) كالمكضحة  :ىى التى تبدل كضح العظـ ال بياضو  ،كاستدؿ
الشيخ في الخالؼ بو ص  - 149الطبعة االكلى .
قكلو " كعمى اىؿ الذىب " عطؼ عمى قكلو كاف في النفس الدية  ،تحديد لمدية
عمى حسب النقكد  ،اخرج السيكطى في الدر المنثكر ج  2ص  193عف ابف المنذر باسناده
عف عمرك بف حزـ اف النبى صمى اهلل ع ميو كالو كتب إلى اىؿ اليمف بكتاب فيو الفرائض كالسنف
كالديات  ،كبعث بيا مع عمرك بف حزـ  ،كفيو " كعمى اىؿ الذىب الؼ دينار " كفى ترتيب
مسند االماـ احمد بف ادريس الشافعى ج  2ص  ، 111اف في الكتاب الذل كتبو لعمرك
بف حزـ " كفى االنؼ اذا اكعى جدعا مف االبؿ ( كذا ) كفى المأمكر ثالث لمنفس كفى الجائفة
مثميا كفى اليد خمسكف كفى الرجؿ خمسكف كفى كؿ اصبع مما ىنالؾ عشر مف
االبؿ كفى السف خمس كفى المكضحة خمس " اقكؿ اكرد الشافعى مف طريقيف آخريف
شط ار منيا .
قد تكجد في كتب الحديث كالفقو في االبكاب المتفرقة مف جمالت ىذا الحديث
ػ219ػ
كليس في نقؿ ابف عساكر كال تنكير الحكالؾ كما استدؿ العالمة في كشؼ الحؽ كنيج
الصدؽ في الفصؿ الرابع عشر بقكلو كفى االذنيف الدية .
كنقؿ الشيخ في التيذيب  . .كفى العيف خمسكف  ،كنقؿ السيكطى في تنكير
الحكالؾ جمالت منو كليس في ىذيف النقميف  ،كانا انشاء اهلل سنجمع اجزاء الحديث مف
المكارد المختمفة كنكردىا بعكنو سبحانو .
 - 34كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر بف ساكل
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد رسكؿ اهلل إلى المنذر بف ساكل سالـ عميؾ فانى احمداهلل اليؾ
الذل ال الو اال ىك كاشيد اف ال الو اال اهلل كاف محمدا عبده كرسكلو  ،اما بعد فانى
اذكرؾ اهلل عزكجؿ فانو مف ينصح فانما ينصح لنفسو  ،كانو مف يطع رسمى ك
يتبع امرىـ فقد اطاعنى  ،كمف نصح ليـ فقد نصح لى  ،كاف رسمى قد اثنكا عميؾ
خي ار  ،كانى قد شفعتؾ في قكمؾ فاترؾ لممسمميف ما اسممكا عميو كعفكت عف
اىؿ الذنكب فاقبؿ منيـ كان ؾ ميما تصمح فمف نعز لؾ عف عممؾ كمف اقاـ
عمى ييكديتو اك مجكسيتو فعميو الجزية .
المصدر
السيرة الحمبية ج  3ص  ، 283كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص ، 74
كاعياف الشيعة ج  2ص  ، 149كجميرة رسائؿ العرب ج  1ص  42عف صبح االعشى ج 6
ص  ، 367كالمكاىب المدنية لمقسطالنى ج  3ص  ، 412كالمفظ لالكؿ .
كمجمكعة الكثائؽ ص  81رقـ  57عف اعالـ السائميف كصبح االعشى كنصب
الراية لمزيمعى رقـ  8كزاد المعاد البف القيـ ج  3ص  61ك  62كالقسطالنى ج  1ص 294
كرساالت نبكية رقـ  111كمنشآت السالطيف طبع استانبكؿ ج  1ص  33كايعا از
عف الطبقات ج  1كنظاـ الحككمة النبكية لعبد الحى الكتانى ج  1ص . 166
ثـ قاؿ انظر اشرنكر ج  3ص  379كانظر مجمة " جمعية المستشرقيف االلماف
ج  17كمجمة اسالمؾ ريقيكف ( كككنؾ  -انجمت ار ) يناير  1917ـ كمجمة عثمانية
ج  1936 ( 9ـ ) الكتشاؼ اصؿ المكتكب في دمشؽ كانظر صكرتو الشمسية الخ .
ػ221ػ
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " فانى اذكرؾ اهلل الخ " ال في العمؿ بما امر بو كالنصح لالسالـ ،
كالنصيحة كممة يعبر بيا عف جممة  :كىى ارادة الخير لممنصكح لو  ،كليس يمكف اف يعبر
ىذا المعنى بكممة كاحدة يجمع معناه غيرىا  ،كاصؿ النصح الخمكص كمعنى نصيحة اهلل
صحة االعتقاد في كحدانيتو  ،كاخالص النية في عبادتو  ،كالنصيحة لكتاب اهلل ىك التصديؽ بو
كالعمؿ بما فيو كنصيحة رسكلو التصديؽ بنبكتو كرسالتو  ،كاالنقياد لما امر بو كنيى عنو  ،ك
نصيحة االئمة اف تطيعيـ في الحؽ الخ ( ية )
كمنو قكلو صمى اهلل عميو كالو في خطبة حجة الكداع " كالنصيحة الئمة المسمميف " ال يتحرل
211

ليـ الخير كال يخكنو  ،كيطيعو كال يعصيو  ،ثـ عقبو بقكلو " فانو مف ينصح " يريد اف
المطيع كالمتحرل ليـ الصالح انما يطمب الخير لنفسو بالعمؿ بمرضات الرب تبارؾ
كتعالى  ،كاصالح امكر المسمميف  ،كانو لك كاف مخالفا ليـ لف يض ار النفسو  ،كيجر الييا
القتؿ اك التعزير اك الحد كالعقاب الميمؾ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف رسمى قد اثنكا الخ " قاؿ زينى دحالف ال مف قبكلؾ الحؽ ك
انقيادؾ لاليماف .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كشفعتؾ " ال اجبت شفاعتؾ كمنو قكلو صمى اهلل عميو كالو القرآف شافع
مشفع .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " فاترؾ لممسمميف الخ " مف ممؾ اك عقار اك زكجات اربع اك اقؿ كقع
ذلؾ في كتبو صمى اهلل عميو كالو لمقبائؿ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كعفكت الخ " ال عف ذنكبيـ المتقدمة منيـ في الكفر ال " االسالـ
يجب ما قبمو " .
قاؿ دحالف ( كالمجمكعة عف رساالت نبكية رقـ  112عف ابف حجر كالزرقانى )
كجاء في ركاية انو صمى اهلل عميو كالو كتب اليو " اف افرض عمى كؿ رجؿ ليس لو ارض اربعة دراىـ
كعباءة " .
كفى ركاية انو كتب اليو " اف اعرض عمييـ االسالـ فاف ابكا اخذت منيـ الجزية عمى
اف ال تنكح نسائيـ كال تؤكؿ ذبائحيـ " .
ػ221ػ
كنقؿ االخير في المجمكعة ص  86بنحك يقرب مما ذكرنا عف البالذرل ص  81ك
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  221سطر  1الى ص  231سطر 26كنقؿ االخير في المجمكعة ص  86بنحك يقرب مما ذكرنا عف البالذرل ص  81ك
الطبقات كالطبرل كرساالت نبكية لعبد المنعـ خاف ( عف ابف مندة كالزرقانى ) كالسرخسى
في شرح السير الكبير ج  1ص . 111
بحث تاريخى
كتب صمى اهلل عميو كالو ىذا الكتاب إلى المنذر بف ساكل  ،في سنة ثماف اك قبمو  ،بعد
كتابو صمى اهلل عميو كالو اليو لمدعكة إلى االسالـ كما مر ص  141رقـ  ، 14النو صمى اهلل عميو كالو
لما كتب إلى
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الممكؾ كتب إلى المنذر فاجابو المنذر باالسالـ كالشفاعة لقكمو  ،فكتب صمى اهلل عميو كالو اليو
ىذا الكتاب مع العالء بف الحضرمى ككعده صمى اهلل عميو كالو اف يستعممو عمى عممو الذل كاف
عميو قبؿ اسالمو  ،فكفى بكعده كاقامو عمى عممو  ،ككثر بينيما الكتب بعد ذلؾ  ،ك
العالء بف الحضرمى ىك العالء بف عبداهلل بف عباد بف اكبر  ،مف حضر مكت ( قبيمة  ،باليمف كما
ياتى في كائؿ بف حجر الحضرمى ) بعثو النبى صمى اهلل عميو كالو إلى البحريف لمدعكة االسالـ ( ) 1
ك
بعثو بكتابو ىذا (  ) 2ثـ بعثو عامال لجباية صدقات البحريف كما في سيرة ابف
ىشاـ ج  4ص  ، 271كالكامؿ ج  2ص  ، 115كفى اليعقكبى ج  2ص  : 58امر صمى اهلل عميو
كالو
العالء حميؼ سعيد بف العاص عمى القطيؼ بالبحريف ككاف لعالء ممف يكتب لو صمى اهلل عميو كالو
احيانا كما مر في الفصؿ السادس مف ا لمقدمة فراجع .
فكتب المنذر بف ساكل اليو صمى اهلل عميو كالو في جكاب ىذالكتاب " اما بعد يا رسكؿ اهلل
فانى قرأت كتابؾ عمى البحريف فمنيـ مف احب االسالـ كاعجبو كدخؿ فيو كمنيـ مف
كرىو كبارضى مجكس كييكد فاحدث لى في ذلؾ امرؾ ( . ) 3
* ( ىامش ) * (  ) 1نياية االرب لمقمقشندل ص  ، 252كالحمبية ج  3ص  ، 284كسيرة زينى
دحالف
ج  3ص  ، 74كاليعقكبى ج  2ص  ، 62كالتنبيو كاالشراؼ ص  ، 226كالطبرل ج  2ص 289
كالكامؿ ج  2ص  ، 81كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص . 243
(  ) 2الحمبية ص  ، 283كسيرة زينى دحالف .
(  ) 3الحمبية ج  3ص  ، 284كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 265كالجميرة ج  1ص 42
عف المكاىب المدنية شرح الزرقانى ج  3ص ، 412
كمجمكعة الكثائؽ ص  81رقـ  58عف اعالـ السائميف  ،كالطبقات الكبرل كرساالت
نبكية رقـ  ، 111كزاد المعاد البف القيـ ج  3ص  ، 61كنصب الراية لمزيمعى رقـ ، 8
كالزرقانى * 351 : 2
ػ222ػ
 - 35كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر
اما بعد اف رسمى قد حمدكؾ كانؾ ميما تصمح اصمح اليؾ كاثبؾ عمى
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عممؾ كتنصح هلل كلرسكلو كالسالـ عميؾ .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص . 276
الشرح
الحمد اخص مف المدح الف الحمد فيما يككف مف االنساف باختياره فقكلو صمى اهلل عميو كالو
حمدكؾ ال مدحكؾ عمى اعمالؾ .
 - 36كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر
اما بعد فانى قد بعثت اليؾ قدامة كابا ىريرة فادفع الييما ما اجتمع
عندؾ مف جزية ارضؾ كالسالـ ككتب ابى .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  276المجمكعة عف رساالت نبكية رقـ  115كقاؿ :
انظر كايتانى  158 : 8كاشرنكر ج  3ص . 378
 - 37كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المنذر
سالـ انت  ،فانى احمد اليؾ اهلل الذل ال الو اال ىك  ،اما بعد ذلؾ  :فاف مف
صمى صمكتنا  ،كاستقبؿ قبمتنا  ،كاكؿ ذبيحتنا  ،فذلؾ المسمـ الذل لو ذمة
ا هلل كذمة الرسكؿ  ،فمف احب ذلؾ مف المجكس فانو آمف  ،كمف ابى فاف
عميو الجزية .
المصدر
االمكاؿ البى عبيد ص  21كالطبرل ج  2ص  313كفتكح البمداف لمبالذرل ص 91
كاحكاـ القرآف لمجصاص ج  3ص  115كمجمكعة الكثائؽ ص  82رقـ  59قريبا مما
سياتى عف الخراج كالجميرة ج  1ص  41عف صبح االعشى ج  6ص  376كشرح الزرقانى
عمى المكاىب كالمفظ لالكؿ مع اختالؼ كثير في لفظ الحديث .
كاخرج شط ار منو في اسد الغابة ج  4ص  417كاالصابة ج  3ص  261كالخراج
ػ223ػ
البى يكسؼ ص . 131
اخرج ابكيكسؼ في الخراج عف عمرك بف دينار اف الكتاب كاف كذا  " :بسـ اهلل
ا لرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى المنذر بف ساكل سالـ اهلل عميؾ فانى احمد اليؾ
اهلل الذل ال الو اال ىك اما بعد فمف استقبؿ قبمتنا كاكؿ ذبيحتنا فذلؾ المسمـ الذل لو مالنا
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كعميو ما عمينا كمف لـ يفعؿ فعميو دينار مف قيمة المعافرل كالسالـ كرحمة اهلل كيغفر
اهلل لؾ " .
قكلو  :الذل لو ذمة اهلل في الخراج لو ذمة اهلل كذمة رسكلو كقكلو فانو آمف في
الخراج فيك آمف كمف ابى فعميو الجزية .
ػ224ػ
 - 38كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى اليمف عمى نقؿ اليعقكبى
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىذا كتاب مف محمد رسكؿ اهلل إلى اىؿ اليمف  ،فانى احمد اهلل اليكـ الذل
ال الو اال ىك  ،كقع بنا رسكلكـ مقدمنا مف ارض الركـ  ،فمقينا بالمدينة فبمغنا
ما ارسمتـ بو  ،كاخبرنا ما كاف قبمكـ  ،كنبأنا باسالمكـ  ،كاف اهلل قد ىداكـ
اف اصمحتـ كاطعتـ اهلل كاطعتـ رسكلو  ،كاقمتـ الصمكة كآتيتـ الزكاة ،
كاعطيتـ مف الغنائـ خم س اهلل كسيـ النبى كالصفى  ،كما عمى المؤمنيف مف
الصدقة عشر ما سقى البعؿ كسقت السماء كما سقى بالقرب نصؼ العشر .
كاف في االبؿ مف االربعيف حقة  ،قد استحقت الرحؿ  ،كىى جذعة  ،كفى
الخمس كالعشريف ابف مخاض  ،كفى كؿ ثالثيف مف االبؿ ابف لبكف  ،كفى كؿ
عشريف مف االبؿ اربع شياة كفى كؿ اربعيف مف البقر بقرة  ،كفى كؿ ثمثيف مف
البقر تبيع ذكر اك جذعة  ،كفى كؿ اربعيف مف الغنـ شاة  ،فانيا فريضة اهلل
الذل افترض عمى المؤمنيف فمف زاد خي ار فيك خير لو  ،فمف اعطى ذلؾ
كاشيد عمى اسالمو كظاىر المؤمنيف عمى الكافريف  ،فانو مف المؤمنيف لو
ذمة اهلل كذمة رسكلو محمد رسكؿ اهلل  ،كانو مف اسمـ مف ييكدل اك نصرانى
فانو مف المؤمنيف  ،لو مثؿ ماليـ كعميو ما عمييـ .
كمف كاف عمى ييكديتو اك نصرانيتو  ،فانو مف ال يغير عنيا  ،كعميو الجزية
في كؿ حالـ مف ذكر اك انثى حر اك عبد دينار كاؼ  ،مف قيمة المعافرل اك
عرضو  ،فمف ادل ذلؾ إلى رسكؿ اهلل  ،فاف لو ذمة اهلل كذمة رسكلو  ،كمف منعو
فانو عدكهلل كلرسكلو كلممؤمنيف .
كاف رسكؿ اهلل مكلى غنيكـ كفقيركـ  ،كاف الصدقة ال تحؿ لمحمد
كاىمو  ،انما ىى زكاة تؤدكنيا إلى فقراء المؤمنيف في سبيؿ اهلل  ،كاف مالؾ
بف م اررة قد ابمغ ال خبر كحفظ الغيب  ،فآمركـ بو خي ار  ،انى قد ارسمت اليكـ
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مف صالحى اىمى  ،كاكلى كتابيـ  ،كاكلى كتابيـ  ،كاكلى عمميـ فآمركـ بو خي ار  ،فانو منظكر اليو
كالسالـ .
ػ225ػ
المصدر
اليعقكبى ج  2ص  ، 64كاكعز اليو ابف سعد في الطبقات الكبرل ج  1ص 264
كالبالذرل في فتكح البمداف ص  ، 83قاؿ  :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ارسؿ مع معاذ كتابا
فيو الصدقة  ،ككنز العماؿ ج  5ص  ، 318كترتيب مسند االماـ الشافعى ج  2ص ، 129
عف عمر بف عبدالعزيز  ،كقاؿ ابكيكسؼ في الخراج ص  : 54كحدثنا عمرك بف عثماف
عف مكسى بف طمحة  :انو كاف ال يرل صدقة اال في الحنطة كالشعير كالنخؿ كالكرـ
كالزبيب  ،قاؿ  :كعندنا كتاب كتبو النبى صمى اهلل عميو كالو لمعاذ  ،اك قاؿ نسخة  ،اك كجدت نسخة
ىكذا .
الشرح
قكلو  :اصمحتـ ال عممتـ صالحا  ،اك اصمحتـ انفسكـ  ،كالصفى عطؼ عمى سيـ
النبى صمى اهلل عميو كالو ال اعطيتـ صفى النبى صمى اهلل عميو كالو كالبعؿ  :ىك ما شرب بعركقو مف
دكف سقى
سماء كال غيرىا  ،كالقرب بالكسر جمع القربة  ،كىى اناء لممبف اك الماء  ،كالمراد
ىنا الدالء .
المكلى مف كلى يمى كالية بكسر الكاك بمعنى الناصر  ،كالكالية تكلى االمر
كالنصرة  ،كالذل يستفاد مف التدبر في مكارد خاصة اف الكالية ىى التعاضد كالتناصر
" كالذيف كفركا اكليائيـ الطاغكت " ال ناصرىـ  ،قاؿ معاكية لمحجكنية لـ احببت عميا
كابغضتنى ؟ ككاليت عميا كعاديتنى ؟ ال احببت عميا كنصرتو كاظيرت المكاالة لو ،
كيحتمؿ اف يككف المراد ىنا  :اف اهلل يتكلى امكر غنيكـ كفقيركـ كىك الناظر المباشر
المتصرؼ في امكركـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف الصدقة الخ " يفيد اف ايجاب الصدقة ليس لى كال الىمى بؿ
يؤخذ منكـ كيرد اليكـ  ،قكلو كاكلى كتابيـ ال صاحب كتابيـ  ،كالمراد العالـ
بالكتاب .
بحث تاريخى
حامؿ الكتاب ىك معاذ بف جبؿ ( صرح بو اليعقكبى ج  2ص  ، 63كاكعز اليو
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البالذرل كابكيكسؼ ) كىك معاذ بف جبؿ بف عمرك بف اكس االنصارل الخزرجى  ،ثـ
ػ226ػ
الجشمى كأدل  ،كينسب إلى بنى سممة يكنى ابا عبد الرحمف  ،كىك احد السبعيف
الذيف شيدكا العقبة مف االنصار  ،كشيد بد ار كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كآخى
صمى اهلل عميو كالو بينو كبيف عبداهلل بف مسعكد  ،ككاف عمره لما اسمـ ثمانى عشرة سنة  ،فارسمو
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى اليمف  ،كقاؿ  :لعؿ اهلل يجيرؾ كيؤدل عنؾ دينؾ  ،فمـ يزؿ باليمف
حتى تكفى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كتكفى في طاعكف عمكاس سنة ثماف عشرة  ،كقيؿ سبع
عشرة  ،كاالكؿ اصح  ،ككاف عمره ثمانيا  ،كثمثيف سنة  ،كقيؿ ثالث  ،كقيؿ اربع
كثمثكف سنة ( . ) 1
استخمؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عتاب بف اسيد بمكة بعد الفتح  ،كخمؼ معو معاذا
يفقو الناس في الديف كيعمميـ القرآف  ،ككاف ذلؾ بعد كقعة حنيف حيف اعتمر النبى
صمى اهلل عميو كالو مف الجعرانة ( . ) 2
كفى البداية كالنياية ج  5ص  111قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لمعاذ بف جبؿ حيف بعثو
إلى اليمف  .كانؾ ستأتى قكما اىؿ كتاب فاذا جئتيـ فادعيـ إلى اف يشيدكا اف ال الو
اال اهلل كاف محمدا رسكؿ اهلل فاف اطاعكا لؾ بذلؾ فاخبرىـ اف اهلل فرض عمييـ صدقة تؤخذ
مف اغنيائيـ فترد عمى فقرائيـ  ،فاف ىـ اطاعكا لؾ بذلؾ فاياؾ ككرائـ امكاليـ  ،ك
اتؽ دعكة المظمكـ فانو ليس بينيا كبيف اهلل حجاب " كقاؿ االماـ احمد  :عف معاذ بف
جبؿ لما بعثو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى اليمف خرج معو يكصيو  ،كمعاذ راكب كرسكؿ
اهلل يمشى تحت راحمتو فمما فرغ قاؿ  :يا معاذ انؾ عسى اف ال تمقانى بعد عامى ىذا
كلعمؾ تمر بمسجدل كقبرل
كاكرد العالمة المجمسى ( ره ) في البحار ج  17كصايا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لمعاذ بف
جبؿ طكيمة (  ) 3ككاف معاذ قاضيا كحاكما كمعمما كمؤدبا كما في البداية كالنياية .
* ( ىامش ) * (  ) 1اسد الغابة ج  4ص  ، 376كالبداية كالنياية ج  5ص . 113 - 99
(  ) 2الطبرل ج  2ص  ، 362كسيرة ابف ىشاـ ج  2ص  148كالبداية كالنياية
ج  5ص 113
(  ) 3اخرج شط ار منيا في البداية كالنياية *
ػ227ػ
تذنيب كتتميـ
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بعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مع معاذ رسال إلى اليمف  ،ليفقيكا الناس كيعممكىـ
القرآف كيبشركىـ كينذركىـ  ،كنحف نذكرىـ ليكثر الفائدة  ،كيزيد العائدة
فنقكؿ  :بعث صمى اهلل عميو كالو مع معاذ جمعا مف الصحابة منيـ
 - 1ابكمكسى االشعرل (  ) 1عمى مخالؼ غير مخالؼ معاذ ككانا قريبيف يزكر
احدىما االخر .
ابكمكسى اسمو عبداهلل بف قيس  ،اسمـ بمكة  ،كىاجر إلى الحبشة كقدـ إلى
المدينة بخيبر  ،كعف الكاقدل  :انو ليس مف مياجرل الحبشة قاؿ ابكعمر الصحيح
اف ابا مكسى رجع بعد قدكمو مكة كمخالفتو مف حالؼ مف بنى عبد شمس إلى بالد
قكمو  ،كاقاـ بيا حتى قدـ االشعريكف نحك خمسيف رجال في سفينة فالقتيـ الريح إلى
النجاشى  ،فكافقكا خركج جعفر كاصحابو منيا  ،فاتكا معيـ حيف فتح خيبر  ،ككاف
عامؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عمى زبيد كعدف ( . ) 2
اقكؿ  :ىك مف االشعر اك اشعر بف ادد ( كفى النياية سبا مكاف ادد ) كانكا يسكنكف
زبيد (  ) 3مف اليمف ( كما في معجـ قبائؿ العرب ص  31كنياية االرب ص ) 42
قدـ مكة ثـ خرج إلى بالده إلى سنة سبع كلـ يعيد منو حضكر المشاىد  ،كلـ يذكره
ابف االثير في الكامؿ  ،كال ابف ىشاـ في السيرة  ،كال اليعقكبى مف العماؿ ككاف االشعريكف
اكؿ مف نقض العيد بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،كقاتميـ ابكبكر (  ) 4فمـ يدرؾ الرجؿ
حياة النبى صمى اهلل عميو كالو اال بعد خيبر في خالؿ تمكـ الغزكات كالسرايا  ،فرجع سنة تسع
إلى اليمف  ،كادب قكمو مف نفسياتو كايمانو المتعرؽ ! ! ما نقضكه بعيد كفاة الرسكؿ
صمى اهلل عميو كالو كسمـ  ،كقاتمكا المسمميف كقاتمكا اميرالمؤمنيف عميا عميو السالـ بعد ذلؾ مع معاكية (
.)5
* ( ىامش ) * (  ) 1البداية كالنياية ج  5ص . 99
(  ) 2اسد الغابة ج  3ك . 5
(  ) 3بفتح اكلو ككسر ثانيو  ،ثـ باء مثناة مف تحت .
(  ) 4معجـ قبائؿ العرب ص  31عف مصادر كثيرة .
(  ) 5معجـ قبائؿ العرب ص  31كاف شئت زيادة معرفة في تيالكيـ في نصرة معاكية
فراجع تاريخ نصر بف مزاحـ كغيره *
ػ228ػ
كاف الرجؿ امكل المسمؾ كالمذىب  ،القذة بالقذة اذ كاف حميفيـ في صدر
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االسالـ كمف االعاجيب ما قيؿ انو اسمـ بمكة قديما مع قكليـ بانو حالؼ بنى عبد
شمس في مجيئو لالسالـ كبنك عبد شمس يسعكف كقتئذ في اطفاء نكراهلل .
كالذل اظف اف حميؼ بنى عبد شمس لـ يكف ليسمـ بمكة  ،كاسمـ في سنة سبع
حيف جاء كفد قكمو اسالما امكل النزعة ثـ افتعؿ الفضائؿ فيو كفى اسالمو كقكمو فراجع
سيرة زينى دحالف ج  3ص  46كفى ككنو مف عماؿ النبى صمى اهلل عميو كالو كبعكثو إلى الدعكة
تردد  ،بؿ المظنكف انو رجع إلى قكمو كادبيـ ادبا امكيا انتج بعد ذلؾ نتايج
سكء .
كاف عبداهلل بف قيس مجانبا لعمى يخذلو كيخذؿ الناس عنو في ضؤلة عقمو ك
ميانة نفسو ككاللة حده .
 - 2عبداهلل بف زيد ( كفى اسد الغابة عبداهلل بف ركاحة ) كاالكؿ اثبت لما مر آنفا
ذكره ابف ىشاـ في كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى زرعة بف ذل يزف ككذا الطبرل كالحمبى كغيره كاحتمؿ
ابف حجر ككنو عبداهلل بف زيد الضمرل ( مف بنى ضمرة بفتح الضاد كسككف الميـ
بطف مف كنانة كىـ بنك ضمرة بف بكر راجع معجـ قبائؿ العرب ص  669كنياية االرب
ص  ) 296احد رسؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو إلى الممكؾ فبعثو إلى احد مخاليؼ
اليمف .
 - 3مالؾ بف عبادة قاؿ ابف االثير  :ىك مالؾ بف عبادة اليمدانى قدـ عمى النبى
صمى اهلل عميو كالو في كفد ىمداف (  ) 1فارسمو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى مخاليؼ حمير
كامرىـ باكراـ
الرسؿ كىك منيـ .
 - 4كعتبة بف نيار  -كذا في االمكاؿ البى عبيد كاسد الغابة ج  4ص  368كعقبة بف
نمر بالقاؼ بدؿ التاء كنمر مكاف نيار كما في الحمبية كالسيرة النبكية لزينى دحالف
كالطبرل كسيرة ابف ىشاـ كالبداية كالنياية  -قاؿ ابف االثير بعثو النبى صمى اهلل عميو كالو كسمـ إلى
زرعة
بف سيؼ بف ذل يزف ثـ ذكر ص  421عقبة بف نمر كقيؿ ابف مراليمدانى كقاؿ  :كفد
عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو في كفد ىمداف كذكره في كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى
زرعة بف
* ( ىامش ) * (  ) 1اسد الغابة ج  4ص * . 282
ػ229ػ
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ذل يزف .
اقكؿ  :فكأنو تكىـ تعددىما  ،كلكنو خالؼ التحقيؽ  ،الف الكاقع في كتابو
صمى اهلل عميو كالو إلى زرعة رجؿ كاحد اسمو عتبة كعقبة ابف نمر اك نيار  ،كعمى كؿ حاؿ ىك
رجؿ مف ىمداف كفد اليو صمى اهلل عميو كالو كسمـ في كفد ىمداف كالذل اظف انو كمالؾ بف عبادة كانا
مف كفد ىمداف المعركؼ مع مالؾ بف نمط ( سيأتى ذكر ىذا الكفد في ذيؿ كتابو
صمى اهلل عميو كالو ليـ .
 - 5مالؾ بف م اررة الرىاكل مف بنى رىاء بالمد ( بطف مف كيالف مف القحطانية )
كىـ بنك رىاء بف منبة بف حرب كفى ركاية رىكل كما في نياية االرب ص  248كمعجـ
قبائؿ العرب ص  448ك ( ؽ ) كفى اسد الغابة انو منسكب إلى رىا بف يزيد بف حرب قبيمة
مف مذحج ) كىك رسكؿ ممكؾ حمير إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ فيذا الكتاب كالمنشكر
العاـ
ارسمو إلى قرل اليمف كبالدىا كمخالفييا كلذلؾ كانت الرسؿ ينتقمكف مف بمد إلى
بمد كمف مخالؼ إلى مخالؼ (  ) 1ككاف رئيسيـ معاذ بف جبؿ .
كارسؿ صمى اهلل عميو كالو قبؿ ذلؾ إلى مخالؼ ىمداف خالدا فمـ يجيبكا إلى االسالـ فارسؿ
الييـ عميا عميو السالـ فاسممكا جميعا في يكـ كاحد كبعث خالد بف الكليد إلى بنى الحارث
كعب بنج ارف فاسممكا كبعث عميا عميو السالـ إلى نجراف لجباية الصدقة كالى عمرك بف
معديكرب كالى القضاء فييا ايضا كبعث عمرك بف حزـ االنصارل الخزرجى إلى بمحارث بف
كعب بنجراف إلى غير ذلؾ مف بعكثو صمى اهلل عميو كالو لمدعكة إلى االسالـ .
فمف سبر تاريخ االسالـ كتعرؼ نشكه كعمؿ اعتالئو كدخكؿ الناس في ديف اهلل
افكاجا يعمـ باف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو انما قاتؿ قريشا كبعض القبائؿ كغطفاف كالييكد
لمنعيـ عف انتشار التكحيد كسعييـ في اطفاء نكراهلل بعد اف يئس صمى اهلل عميو كالو مف اسالميـ
كعمـ بانيـ سكاء عمييـ اءنذركا اـ لـ ينذركا ال يؤمنكف ختـ اهلل عمى قمكبيـ كسمعيـ ك
ابصارىـ فاصميـ كاعمى ابصارىـ فيـ اشكاؾ سبؿ السعادة البد كاف يدفعكا ليناؿ
العالـ االنسانى الفكز كالنجاح كمع ذلؾ فمـ يبادر إلى قتاليـ بؿ اخذىـ بالضيؽ في
متاجرىـ إلى الشاـ كى يفيئكا عف ضاللتيـ كلعميـ يضرعكف حتى جمعكا قذىـ ك
* ( ىامش ) * (  ) 1البداية كالنياية ج  5ص * . 99
ػ231ػ
قذيذىـ كجمعكا الجمكع كشيركا الحركب كىزكا السيكؼ كقاتمكا فقتميـ اهلل بسيكؼ
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المسمميف .
فكاف صمى اهلل عميو كالو سعى في اعالء كممة التكحيد اسيؿ السبؿ كانجح الطرؽ فكتب الكتب ك
بعث البعكث يدعكف إلى اهلل ت عالى فدخؿ الناس في ديف اهلل افكاجا مف دكف ال قتاؿ ك
سفؾ دماء .
كلذلؾ كثر المبمغكف كالبعكث إلى قبائؿ العرب في اليمف كاليمامة كالبحريف
كعماف كدمشؽ كسماكة ككتب إلى ممكؾ الدنيا فمـ يمض سنة تسع مف اليجرة اال
ذكر االسالـ في اقطار العالـ كعرؼ الناس التكحيد كهلل الحجة البالغة .
 - 39كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى زرعة بف ذل يزف
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
اما بعد فاف محمدا النبى  ،ارسؿ إلى زرعة بف ذل يزف ( اف ) اذا اتيكـ رسمى
فانى آمركـ بيـ خي ار  :معاذ بف جبؿ  ،كعبداهلل بف ركاحة  ،كمالؾ بف عبادة
كعتبة بف نيار  ،كمالؾ بف م اررة  ،كاصحابيـ  ،فأجمعكا ما كاف عندكـ مف
الصدقة كالجزية  ،فابمغكىا رسمى فاف اميرىـ معاذ بف جبؿ كال ينقمبف مف
عندكـ اال راضيف .
اما بعد فاف محمدا يشيد اف ال الو اال اهلل  ،كاف محمدا عبده كرسكلو ،
كاف مالؾ بف م اررة الرىاكل ( قد ) حدثنى انؾ اسممت مف اكؿ حمير  ،ك
فارقت المشركيف  ،فابشر بخير  ،كانى آمركـ يا حمير خي ار  ،فال تخكنكا كال
تحادكا  ،كاف رسكؿ اهلل مكلى غنيكـ كفقيركـ  ،كاف الصدقة ال تحؿ لمحمد
كال الىمو  ،انما ىى زكاة تزككف بيا لفقراء المؤمنيف كاف مالكا قد بمغ الخبر ك
حفظ الغيب .
كانى قد ارسمت اليكـ مف صالحى اىمى  ،كاكلى دينيـ فآمرىـ بو خي ار
فانو منظكر اليو كالسالـ .
المصدر
االمكاؿ ص  ، 212كالطبرل ج  2ص  ، 382كفتكح البمداف لمبالذرل ص ، 81
ػ231ػ
كالسيرة الحمبية ج  3ص  ، 258كالبداية ج  5ص . 75
............................................................................
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كالسيرة الحمبية ج  3ص  ، 258كالبداية ج  5ص . 75
كجميرة الرسائؿ ج  1ص  ، 55كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 261 - 259كسيرة
زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  ، 31كاكعز اليو المال عمى المتقى في كنز العماؿ
ج  2ص  312كج  5ص  ، 326كاسد الغابة ج  3ص  368كالمجمكعة ص 146 - 145 - 144
عف سيرة ابف اسحؽ ( ترجمتيا الفارسية ) كرقة  214كاعالـ السائميف رقـ  15كنقمو عف
جماعة اكعزكا اليو فراجع .
نقمو بعض منفردا كابى عبيد في االمكاؿ كالبالذرل في فتكح البمداف  ،كالذل
يظير مف االخ ريف ىك ككنو جزءا مف كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى الحارث بف عبد كالؿ كنحف ننقمو
مف االمكاؿ كنشير إلى الميـ مف مكارد الخالؼ بينو كبيف تاريخ الطبرل .
الشرح
زرعة بالضـ ( ؽ كالمنتخب ) كيزف بالتحريؾ كآخره نكف اسـ كاد
باليمف  ،نسب اليو ممؾ مف ممكؾ حمير  ،كاسـ ذل يزف عامر بف اسمـ ( المعجـ
لياقكت ) .
اقكؿ  :المكجكد في نسخة الطبرل كالبداية كالنياية  ،كالحمبى كسيرة زينى
دحالف كسيرة ابف ىشاـ  ،كالكامؿ ج  2ص  : 111زرعة ذل يزف باسقاط ابف كفى االمكاؿ
كاسد الغابة كفتكح البمداف زرعة بف ذل يزف  ،كفى الحمبية عف االستيعاب كالذىبى
زرعة بف سيؼ بف ذل يزف  ،قاؿ ابكعبيد ىك عندنا زرعة بف ذل يزف .
كالكؿ صحيح الف زرعة مف اذكاء اليمف كابكه كجده ايضا كذلؾ  ،فبعضيـ
يقكؿ  :زرعة ذك يزف  ،كآخر  :زرعة بف ذل يزف  ،اك زرعة بف سيؼ بف ذل يزف كال
بأس بالكؿ .
امر صمى اهلل عميو كالو زرعة كسائر ممكؾ حمير كىمداف كغيرىـ  ،بجباية الصدقة
كابالغيا الرسؿ  ،فيـ المصدقكف عمى قكميـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " فاف اميرىـ الخ " يعنى اف امير رسمى ىك معاذ فال ينقمبف اال راضيا ،
كال يخفى انو قد كثر في ىذا الكتاب اختالؼ النسخ  ،كنحف نشير إلى الميـ
منيا .
ػ232ػ
قكلو صمى اهلل عميو كالو " اذا اتيكـ رسمى الخ " في الطبرل " اف اذا اتيكـ " كفى الطبرل
" اكصيكـ بيا خي ار بدؿ فاني آمركـ الخ "  ،كفى الطبرل كالحمبية كزينى دحالف ك
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ابف ىشاـ " عبداهلل بف زيد " مكاف " عبداهلل بف ركاحة " كفى الحمبية كالطبرل كابف ىشاـ
كالبداية كالنياية كسيرة زينى دحالف " عقبة بف نمر  ،مكاف عتبة بف نيار " .
قكلو " مالؾ بف م اررة " كذا في اكثر النسخ  ،كفى الطبرل مالؾ بف مرة .
قكلو فاجمعكا الخ كانو تفريع عمى قكلو فانى آمركـ بيـ خي ار كفى الطبرل ك
اف اجمعكا فيك عطؼ عمى قكلو اف اذا اتيكـ كزاد الطبرل مخالفيكـ  ،كالحمبية
مخاليفكـ بعد قكلو  :الجزية كىك الصحيح .
قكلو " فابمغكا " في الطبرل " كبمغكىا " كقكلو " فاف أميرىـ " في الطبرل
" كاف " بالكاك  ،قكلو " فال ينقمبف الخ " في الطبرل  " :فال ينقمبف اال راضيا " .
قكلو " كاف محمدا عبده " في الطبرل " كانو عبده " قكلو " كاف مالؾ " في الطبرل " ثـ اف
مالؾ " قكلو " كفارقت " في الطبرل كسيرة ابف ىشاـ " كقتمت " .
تعطى ىذه الجممة اف زرعة قتؿ المشركيف باليمف كلـ اعثر عمى ذكره في
التاريخ قكلو " كانى آمرؾ " في الطبرل كابف ىشاـ " كآمرؾ بحمير خي ار " كالخطاب
إلى زرعة .
قكلو " فال تخكنكا " في الطبرل كالحمبية " كال تخكنكا كال تخذلكا " كالمحادة
المعاداة .
قكلو " تزككف الخ " في الطبرل " يتزكى بيا عمى فقراء المؤمنيف كابناء
السبيؿ " كزاد الطبرل بعد قكلو " كحفظ الغيب " كآمركـ بو خي ار " كفى الطبرل " بعثت "
مكاف " ارسمت " .
قكلو " كاكلى دينيـ " في الطبرل " اكلى دينى كاكلى عمميـ " قكلو " منظكر اليو " في
الطبرل " الييـ " كزاد بعد السالـ " عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو " .
ػ233ػ
 - 41كتابو صمى اهلل عميو كالو لقيس بف مالؾ االرحبى
سالـ عميؾ  ،اما بعد ذلؾ فانى استعممتؾ عمى قكمؾ  :عربيـ كحمكرىـ
كمكالييـ كاقط عتؾ مف ذرة نسار مأتى صاع كمف زبيب خيكاف مأتى صاع
جار لؾ كلعقبؾ مف بعدؾ ابداالبد .
المصدر
اسد الغابة ج  4ص  224كاكعز اليو في االصابة ج  4في القسـ االكؿ  ،كفى الطبقات
الكبرل ج  1ص  341ك  341ىكذا " قاؿ ككتب عيده عمى قكمو ىمداف  ،احمكرىا ك
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غربيا كخالئطيا كمكال ييا  ،اف يسمعكا لو كيطيعكا كاف ليـ ذمة اهلل كذمة رسكلو ما
اقمتـ الصالة كآتيتـ الزكاة كاطعمو ثالثمأة فرؽ مف خيكاف مأتاف زبيب  ،كذرة
شطراف  ،كمف عمراف الجكؼ مأة فرؽ بر  ،جارية ابدا مف ماؿ اهلل .
كفى المجمكعة عف رساالت نبكية رقـ  82كقاؿ انظر  :كايتانى . 66 : 9
الشرح
قكلو عربيـ بالعيف الميممة كذا في اسد الغابة كالمعنى كاضح الف العرب مقابؿ
لممكالى كالخالئط مف العجـ  ،كفى الطبقات غربيـ بالغيف المعجمة كفسره بقكلو
كغربيا  -الضمير لقبيمة ىمداف  -ارحب كنيـ كشاكرك كادعة كياـ كمرىبة كدأالف
كخارؼ كعذر كحجكر .
كحمكرىـ اك احمكرىا  -جمع الضمير كانث في المقاميف باعتباريف  -قاؿ ابف
سعد  :كاحمكرىا قدـ كآؿ ذل مراف كآؿ ذل لعكة كاذكاء ىمداف .
اقكؿ  :ىذه بطكف ىمداف كعمائرىا كافخاذىا  ،فارحب قبيمة كبيرة مف بكيؿ
مف ىمداف  ،كىـ ارحب بف مرة بف دعاـ  ،كباسميـ سمى مخالؼ باليمف ( معجـ قبائؿ العرب
ص  14كالنياية ص  ) 37كنيـ بكسر النكف حى مف ىمداف  ،فييـ قاؿ عمى عميو السالـ كنيـ كاحياء
السبيع كياـ كنيـ بضـ النكف كالياء كصر بطف مف ىمداف مف حجكر ( معجـ القبائؿ
ص  1198كمنتخب اخبار اليمف ) كشاكركىـ بنك شاكر بف ربيعة مف بكيؿ مف حاشد
مف ىمداف ( معجـ القبائؿ ص  574كمنتخب اخبار اليمف كنياية االرب ص ) 281
ككادعة اختمؼ فييا فقاؿ ىشاـ بف الكمبى كغيرىـ  :ىـ مف االزد مف كلد كادعة بف
ػ234ػ
عمرك المطمكـ كذا في المنتخب كفى معجـ البمداف في كممة مخالؼ كمعجـ قبائؿ العرب
ص  1241انيـ بطف مف عمرك بف ناشج مف القحطانية ينسب الييـ كادعة بف عمر كمف
قراه بقعة كعمراف كاعمى كادل نجراف كلـ ينسباه إلى ىمداف  ،كقاؿ نساب ىمداف :
ىـ مف ىمداف مف كلد كادعة بف عمرك بف عامر بف حاشد  ،كقاؿ نساب حمير  :انيـ مف حمير
مف كلد كادعة بف عمر  .كالظاىر مف نقؿ ابف سعد  :انيـ ىمداف كيؤيده قكؿ عمى عميو السالـ :
ككادعة االبطاؿ يخشى مصاعيا * بكؿ رقيؽ الشفرتيف حساـ .
النو صمكات اهلل عميو كاف يمدح ىمداف كىـ كرشو كعيبتو ( معجـ القبائؿ
كمعجـ البمداف كالمنتخب ) .
كياـ ىـ ياـ بف اصبى بطف مف ىمداف مف القحطانية  ،كليـ مخالؼ باسميـ
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عف يميف صنعاء ( معجـ القبائؿ ص  1259كنياية االرب ص  416كمعجـ البمداف ج . ) 5
كمرىبة  :ىـ مرىبة بف الدعاـ بطف مف دكماف بف بكيؿ مف ىمداف ( معجـ
القبائؿ ص  ) 1177كدأالف بف سابقة بطف مف ىمداف مف مالؾ بف زيد مف بنى حاشد
( معجـ القبائؿ ص  371ك  1131كنياية االرب ص . ) 234
كخارؼ  :ىـ خا رؼ بف عبداهلل مف بنى حاشد مف ىمداف مف القحطانية كانت
مخالفيـ باليمف باسميـ ( معجـ القبائؿ ص  324كنياية االرب ص  227كمعجـ
البمداف ج . ) 2
كعذر كفمس بطف مف ىمداف ( معجـ القبائؿ ص  ) 767كحجكر كصبكر حى مف
ىمداف كىـ حجكر بف اسمـ بف حاشد  ،كىى حى عظيـ باليمف كالشاـ كالعراؽ مقدار
النصؼ مف حاشد ( معجـ القبائؿ ص  246كنياية االرب ص  213كمعجـ البمداف ج  2ك
المنتخب ص . ) 25
كقدـ كصرد بطف مف ىمداف بطف مف حجكر بف اسمـ مف حاشد ( معجـ القبائؿ ص
 941كؽ ) كآؿ ذل مراف لـ اجدىـ إلى اآلف كلكف ذامراف مف اذكاء اليمف كىك عمير ك
لع ميـ قبيمتو كسياتى كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لو .
كآؿ ذل لعكة بطف مف بنى خيراف  ،مف ىمداف كبنك خيراف مف بكيؿ ( معجـ
القبائؿ ص  369ك  ) 1113كاذكاء ىمداف ىـ ممككو كاقيالو كرؤساء القبائؿ كما مر .
ػ235ػ
جعؿ ابف سعد ىؤالء مف احمكر ىمداف  ،كىؤالء مف غربيا  ،كلعؿ ذلؾ مف جية
اف ىؤالء كانكا خالئط عجمى االصؿ الف العرب يسمكف العجـ االحمر  ،كما في المفردات
لمراغب كالنياية ك ( ؽ ) لغمبة الحمرة عمى الكانيـ  ،كلكنو ال يكافؽ ركاية
غربيـ بالمعجمة كيكافؽ نقؿ ابف االثير النو يككف المعنى ( ح ) عربيـ كعجميـ كاما
الغرب با لمعجمة فمعؿ المراد منو االسكد الف اغربة العرب سكدانيـ فيككف المراد
احمرىـ كاسكدىـ  ،كفى اسد الغابة  :قاؿ عمرك بف يحيى عربيـ  -بالميممة  -اىؿ البادية
كحمكرىـ اىؿ القرل  .الفرؽ بالتحريؾ مكياؿ يسع ستة عشر رطال  ،كاما الفرؽ
بالسككف فمأة كعشركف رطال ( ية ) اقطعتؾ ال افردت لؾ  .نسار ككتاب ماء لبنى عامر
كعف ابى عبيد انيا أجباؿ متجاكرة ( معجـ البمداف كؽ ) .
خيكاف بفتح اكلو كسككف ثانيو كآخره نكف مخالؼ باليمف كمدينة بيا
كبطف مف ىمداف  ،مف مالؾ بف زيد كىـ خيكاف بف زيد ينسب الييـ ىذا المخالؼ ( معجـ
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القبائؿ ص  369كمعجـ البمداف كؽ ) .
كعمراف بضـ اكلو كسككف ثانيو كآخره نكف مكضع في بالد مراد بالجكؼ كذا
في معجـ البمداف  ،كفى ؽ عمراف محركة مكضع  ،كالجكؼ جكؼ المحكرة ببالد ىمداف عف
ابف زياد كيظير مف الطبقات كما سياتى في البحث التاريخى  ،كلعؿ عمراف كاف
مكضعا فيو .
بحث تاريخى
قيس بف مالؾ االرحبى  ،كاتبو النبى صمى اهلل عميو كالو كاسمـ بعد اف كتب اليو  ،قاؿ ابف
سعد  :كتب لقيس بف مالؾ بف الل االرحبى كفد عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كىك بمكة  ،فقاؿ
يا رسكؿ اهلل اتيتؾ الؤمف بؾ كانصرؾ  ،فقاؿ لو  :مرحبا بؾ اتأخذكنى بما في يا معشر
ىمداف ؟ قاؿ نعـ بابى كامى  ،قاؿ  :فاذىب إلى قكمؾ فاف فعمكا فارجع اذىب معؾ ،
فخرج قيس إلى قكمو فاسممكا كاغتسمكا في جكؼ المحكرة كتكجيكا إلى القبمة  ،ثـ
خرج باسالميـ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فقاؿ قد اسمـ قكمى كامركنى اف آخذؾ  ،فقاؿ
النبى  :نعـ كافد القكـ قيس كفيت كفى اهلل بؾ كمسح بناصيتو  ،ككتب عيده عمى قكمو
كنقؿ في اسد الغابة في ترجمة قيس عف ابف ماككال ذلؾ اختصا ار .
ػ236ػ
اقكؿ  :اف كاف كفكده قبؿ اليجرة كما ىك الظاىر  ،فح ما معنى قكلو في الكتاب
استعممتؾ الف بعث العماؿ كاف بعد اليجرة جزما مع اف ىمداف اسممكا سنة تسع بيد
عمى بف ابيطالب عميو السالـ  ،كاف كاف بعد اليجرة بمكة في عمرة القضاء اك الفتح فما معنى
قكلو اتاخذكنى بما في ؟ .
كيزيد اشكاال اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو استعمؿ مالؾ بف نمط اليمدانى االرحبى اك
الخارفى عمى مف اسمـ مف ىمداف  ،كما في اسد الغابة ج  4ص  294كالسيرة الحمبية ج
 3ص  ، 259فكيؼ يصح استعماؿ قيس عمى غربيـ كحمكرىـ  ،كعمى كؿ حاؿ لـ يتضح
لنا ىذا الكتاب صدك ار كقصة  ،كلعمنا نعثر انشاء اهلل فيما بعد عمى ما يجمى حقيقة
الحاؿ .
نعـ عثرت بعد  ،عمى ما نقمو الدكتكر غستافمكبكف في كتابو " تاريخ تمدف
عرب المترجـ بالفارسية " مف اف اىؿ اليمف سمعكا تنبأه صمى اهلل عميو كالو فسارعكا بتصديقو ك
انو النبى المكعكد فبمغ الخبر منيـ إلى يثرب فجاؤا مكة  ،كآمنكا بو الخ كىذا
النقؿ يؤيد ما سبؽ مف ابف سعد بعض التاييد اال انو مخالؼ لما نقمو المكرخكف
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راجع الكامؿ ج  2ص  ، 25كالطبرل ج  2ص  ، 85كاليعقكبى ج  2ص  ، 27كالبداية كالنياية
ج  3ص  145ك  ، 148مف كيفية اسالـ االنصار كعرضو صمى اهلل عميو كالو نفسو عمى القبائؿ ،
كردىـ اياه ردا حسنا اك قبيحا  ،فال نطيؿ بذكره .
 - 41كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى معاذ بف جبؿ
اف فيما سقت السماء اك سقى غيال العشر  ،كفيما سقى بالغرب كالدالية
نصؼ العشر  ،كاف عمى كؿ حالـ دينا ار اك عدؿ ذلؾ مف المعافر  ،كاف ال يفتف
ييكدل عف ييكديتو .
المصدر
فتكح البمداف لمبالذرل ص  ، 78كجميرة رسائؿ العرب ج  1ص  65كفى الخراج
البى يكسؼ ص  54باسناده عف مكسى بف طمحة انو قاؿ  :عندنا كتاب كتبو النبى
صمى اهلل عميو كالو لمعاذ  ،اك قاؿ نسخة اك كجدت نسخة ىكذا  ،كفى السنف الكبرل لمبييقى ج
 9ص  ، 194نقمو بمفظ آخر كىك  " :اف مف اسمـ مف المسمميف فمو مالممسمميف كعميو ما
ػ237ػ
عمييـ  ،كمف اقاـ عمى ييكدية اك نصرانية ( نصرانيتو اك ييكديتو خ ؿ ) فعمى كؿ
حالـ دينا ار كعدلو مف المعافر  ،ذك ار كانثى ح ار اك مممككا  ،كفى كؿ ثالثيف مف
البقر تبيع اك تبيعة  ،كفى كؿ اربعيف مف بقرة مسنة  ،كفى كؿ اربعيف مف االبؿ ابنة
لبكف  ،كفيما سقت السماء اك سقى فيحا العشر  ،كفيما سقى بالغرب نصؼ العشر " .
الشرح
قاؿ ابف االثير في ( ية ) كفيو ما سقى بالغيؿ ففيو العشر الغيؿ بالفتح ماجرل مف
المياه في االنيار كالسكاقى  ،كالفيح بالفاء كالحاء الميممة مف فاح الدـ ال ساؿ  ،كالدالية
ىى ما يعرؼ االف بالشادكؼ .
اكجز صمى اهلل عميو كالو في بياف نصب الصدقة  ،كقد مضى بياف بعض الفاظ الكتاب في كتابو
صمى اهلل عميو كالو لعمرك بف حزـ  ،كالذل اظف اف ىذا الكتاب كاف كتابا مفصال ككتابو صمى اهلل
عميو كالو
لعمرك بف حزـ  ،كانما كصؿ الينا منو القميؿ .
 - 42كتابو صمى اهلل عميو كالو لخزيمة بف عاصـ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد رسكؿ اهلل لخزيمة بف عاصـ انى بعثتؾ ساعيا عمى قكمؾ فال
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يضامكا كاليظممكا .
المصدر
االصابة ج  1في القسـ االكؿ رقـ  2261كاكعز اليو في اسد الغابة ج  1ص 116
المجمكعة ص  244رقـ  232عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  46عف
ابف قانع .
الشرح
خزيمة  :ىك خزيمة بف عاصـ بف قطف بف عبداهلل بف عبادة العكمى  ،يقاؿ لكلد
سعد كالحارث كجشـ  ،كعمى بنى عكؼ بف كائؿ عكؿ  ،باسـ امة حضنتيـ كذا في
اسد الغابة .
اقكؿ  :عكؿ بالضـ كسككف الكاؼ  ،اسـ أمرة حضنت بنى عكؼ فغمبت
عمييـ كسمكا باسميا  ،مف قراىـ شقراء بالمد كمحراء كاشيقر  ،كالشقراء
ػ238ػ
رحبة طكليا تس عة امياؿ في ستة امياؿ  ،كالظاىر ككنيما بيف جبمى طى  :اجاء كسممى
راجع معجـ القبائؿ ص  ، 814كنياية االرب ص  ، 339كمعجـ البمداف في كممتى شقراء
كاشيقر  ،ككممتى اجاء كسممى كالسعدية  ،كقاؿ الفيركز آبادل  :عكؿ اك قبيمة فييـ
غباكة  ،قالكا اف خزيمة كفد عمى النبى صم ى اهلل عميو كآلو باسالـ قكمو  ،فمسح النبى كجيو فما زاؿ
جديدا حتى مات  .الضيـ ىك الظمـ .
 - 43كتابو لعبادة بف االشيب
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف نبى اهلل لعبادة بف االشيب العنزل انى امرتؾ عمى قكمؾ ممف جرل
عميو عمالى كعمؿ بنى ابيؾ فمف قرء عميو كتابى ىذا فمـ يطع فميس لو مف اهلل
معكف .
المصدر
اسد الغابة ج  3ص  ، 114كاكمى اليو في االصابة ج  2في القسـ االكؿ رقـ ، 4491
كمجمكعة الكثائؽ ص  246عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  ( 66عف ابف مندة
كابى نعيـ كمعجمة الصحابة لالسماعيمى ) .
الشرح
عبادة بضـ العيف كفتح الباء المكحدة المخففة كبعد الداؿ ىاء  ،كالعنزل
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بسككف النكف نسبة إلى عنز بف كائؿ بطف مف العدنانية  ،كىـ بنك عنز بف كائؿ بف
قاسط  ،كذا ذكره ابف االثير  ،كعنز بطكف مف العرب مف عؾ كىكازف كالخزرج ( اسد
الغابة كمعجـ القبائؿ ص  846كؽ ) كعبادة عداده في اىؿ فمسطيف كفد عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كآلو
فاسمـ  ،فكتب صمى اهلل عميو كآلو لو ىذا الكتاب .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " ممف جرل عميو عمالى " ( بالتشديد ال كانكا مسمميف يجرل عمييـ
عمؿ العماؿ  ،كزاد " كعمؿ بنى ابيؾ " يعنى كاف لـ يككنكا ال يجرل عميو العماؿ
حيف الكتاب لكفرىـ  ،لعؿ المراد تاميره عمييـ بعد اسالميـ  ،قاؿ عبادة فاتيت قكمى
فاسممكا  ،قاؿ ابف االثير  :اخرجو ابف مندة كابكنعيـ .
ػ239ػ
 - 44كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى العالء بف الحضرمى
اما بعد فانى قد بعثت إلى المنذر بف ساكل مف يقبض منو ما اجتمع عنده
مف الجزية فعجمو بي ا كابعث معيا ما اجتمع عندؾ مف الصدقة كالعشكر ك
السالـ ككتب ابى .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص . 276
كفى المجمكعة ص  87عف الطبقات كقاؿ  :انظر كايتانى  ، 185 : 8كاشرنكر
ج  3ص . 376
 - 45كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى مصعب بالمدينة القامة الجمعة
اما بعد فانظر ال يكـ الذل تجير فيو الييكد بالزبكر لسبتيـ فاجمعكا
نساءكـ كابناءكـ فاذا ماؿ النيار عف شطره عند الزكاؿ مف يكـ الجمعة فتقربكا
إلى اهلل بركعتيف .
المصدر
مجمكعة الكثائؽ السياسية ص  ، 5عف السييمى ج  1ص  ( 271عف الدار قطنى ) .
كمصعب  :ىك ابف عمير بف ىاشـ بف عبد مناؼ ابف عبد الدار  ،القرشى العبدرل
يكنى ابا عبداهلل كاف مف فضالء الصحابة كخيارىـ كمف السابقيف إلى االسالـ  ،اسمـ ك
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو في دار االرقـ  ،ككتـ اسالمو خكفا مف امو كقكمو  ،ككاف يختمؼ إلى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو س ار  ،فبصر بو عثماف بف طمحة العبدرل يصمى فاعمـ اىمو كامو ،
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فاخذكه كحبسكه فمـ يزؿ محبكسا إلى اف ىاجر إلى الحبشة  ،كعاد إلى مكة ثـ ىاجر
إلى المدينة بعد العقبة االكلي بامر مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ،ليعمـ الناس القرآف كيصمى
بيـ  ،ككاف يسمى بالمدينة المقرل  ،كقيؿ انو كاف يصمى بيـ  ،الف االكس كالخزرج كره
بعضيـ اف يؤمو بعض .
فكتب صمى اهلل عميو كآلو اليو اف يقيـ الجمعة في المدينة  ،فيى اكؿ جمعة جمعيا المسممكف
بالمدينة .
كمات مصعب شييدا ببدر ككاف عمره يكـ قتؿ اربعيف سنة  ( ،راجع اسد الغابة
ػ241ػ
ج  4ص  368كاالصابة ج  3رقـ  8114كالبحار ج  6باب دخكلو الشعب  ،كسائر كتب
التاريخ ) .
كامره ( ص ) بجمع النساء مع اف النساء ليس عمييف جمعة  ،كلعمو كاف مختصا
بذاؾ العصر ثـ نسخ .
 - 46كتابو صمى اهلل عميو كآلو إلى زمؿ بف عمر كبف عذرة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد رسكؿ اهلل لزمؿ بف عمرك كمف أسمـ معو خاصة  :كانى بعثتو إلى
قكمو عامة  ،فمف اسمـ ففى حزب اهلل  ،كمف ابى فمو أماف شيريف .
شيد عمى بف ابى طالب  ،كمحمد بف مسممة االنصارل .
المصدر
المجمكعة ص  215رقـ  179عف رساالت عبد المنعـ خاف رقـ  52عف زاد المعاد
البف القيـ .
اقكؿ  :اسمفنا في الفصؿ الثامف مف المقدمة رقـ  25مف كتبو صمى اهلل عميو كآلو في العيكد
اف اصؿ كتابو صمى اهلل عميو كآلو لزمؿ لـ نعثر عميو كانما اكعز اليو ابف االثير في اسد الغابة ج 2
ص  215كاالصابة ج  1كلكنى عثرت بعد ذلؾ عمى كتاب مجمكعة الكثائؽ فكجدتو
ناقال لو عف رساالت نبكية .
الشرح
زمؿ بف عمرك  ،كقيؿ  :زمؿ بف ربيعة  ،كقيؿ  :زميؿ بف عمرك  ،مف بنى عذرة
بف سعد بف ىذيـ ككانكا يسكنكف اليمف فكفدكا سنة تسع في صفر ككانكا اثنى عشر
رجال فاقامكا باليمف كتفقيكا فرجعكا الي بالدىـ ( معجـ القبائؿ ص . ) 768
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اقكؿ  :ذكر كفكدىـ الحمبى في السيرة ج  3ص  265كزينى دحالف في السيرة
ىامش الحمبية ج  3ص  39كلكف زميؿ ىذا لـ يثبت كفكده معيـ كعمى كؿ حاؿ ذكر
ابف االثير في اسد الغابة كابف حجر في االصابة كيفية كفكده كانو اسمـ ككتب لو رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كآلو كتابا كعقد لو لكاء كشيد بمكائو صفيف مع معاكية كقتؿ يكـ مرج ارىط مع مركاف
سنة اربع كستيف .
ػ241ػ
الفصؿ الثالث
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  241سطر  1الى ص  251سطر 26الفصؿ الثالث
في كتبو صمى اهلل عميو كآلو في العيكد كاالمنات
 - 47كتابو صمى اهلل عميو كالو بيف المياجريف كاالنصار كييكد يثرب
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىذا كتاب مف محمد النبى ( رسكؿ اهلل ص ) بيف المؤمنيف كالمسمميف
مف قريش ( كاىؿ ) يثرب كمف تبعيـ فمحؽ بيـ ( فحؿ معيـ ) كجاىد معيـ  :انيـ امة
كاحدة مف دكف الناس المياجركف مف قريش عمى ربعتيـ يتعاقمكف بينيـ
( معاقميـ االكلى ) كىـ يفدكف عانييـ بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف ك
( المسمميف ) .
المصدر
سيرة ابف ىشاـ ج  2ص  ، 119كالبداية كالنياية ج  3ص  ، 224كاالمكاؿ ص 125
ك  ، 212كالمفظ لالكؿ  ،كاشرنا إلى االختالؼ المغير لممعنى بيف نقؿ ابف ىشاـ كاالمكاؿ  ،فما
بيف اليالليف مكجكد  ،في االمكاؿ دكف سيرة ابف ىشاـ .
كنقؿ شط ار منو في السنف الكبرل ج  8ص  ، 116كثقة االسالـ الكمينى في الكافى
كشيخ الطائفة في التيذيب  ،كسياتى نقؿ ما اخرجاه  ،كقاؿ ابف كثير في البداية  :كقد
تكمـ عميو ابكعبيد في كتاب الغريب .
كاكعز اليو الحمبى في السيرة ج  2ص  ، 96كزينى دحالف في السيرة ىامش الحمبية
ج  ، 1كالطبرسى في اعالـ الكرل ص  ، 45كاحمد في المسند ج  1ص  ، 271كج  2ص  ، 214ك
ج  3ص  ، 242كالمتقى في كنز العماؿ ج  5ص  ، 251كابف االثير في النياية ( كسنشير اليو في
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ػ242ػ
مكاضعو ) كمسمـ في الصحيح ج  4ص . ) 1 ( 216
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " فحؿ معيـ " يعنى مف كاف مسمما كليس مف قريش كال اىؿ يثرب ،
( يثرب كاف اسما لمدينة الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو فغيره كسماه طيبة ) كلكنو نزؿ معيـ كجاىد
معيـ فيك داخؿ في ىذه المعاىدة  ،ككميـ يد كاحدة عمى مف سكاىـ  ،كاالمة  :كؿ
جماعة يجمعيـ امر كاحد  ،مف ديف اك زماف اك مكاف .
ثـ خص قريشا بالذكر قبؿ االنصار  ،فقاؿ  :انيـ عمى ربعتيـ كفى االمكاؿ
" رباعتيـ " ىنا كفى جميع المكارد االتية مف الكتاب  ،كقاؿ ابكعبيد في االمكاؿ " المحفكظ
رباعتيـ " كقاؿ عبداهلل بف صالح ربعاتيـ  ،كالرباعة ىى المعاقؿ  ،كقد يقاؿ  :فالف عمى
رباعة قكمو اذا كاف المتقمد المكرىـ  ،كالكافد عمى االمراء فيما ينكبيـ انتيى كفى
( ية )  :في كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المياجريف كاالنصار " انيـ امة كاحدة عمى رباعتيـ "
يقاؿ  :القكـ عمى رباعيـ كرباعتيـ ال عمى استقامتيـ  ،يريد انيـ عمى امرىـ
الذل كانكا عميو .
* ( ىامش ) * (  ) 1عثرت بعد كتابة ىذا المكرد عمى كتاب مجمكعة الكثائؽ السياسية  ،فكجدت ىذا
الكتاب فييا منقكال عف مصادر جمة  ،غير ما ذكرناىا  ،مف المصادر  :رساالت نبكية لعبد المنعـ
خاف رقـ  : 79كسيرة ابف اسحؽ ( ترجمتيا بالفارسية ) كرقة  111كسيرة ابف سيد الناس
في محمو بعد اليجرة  ،ككسيمة المتعبديف ( مخطكطة مكتبة بانكى كر في اليند ) ج 8
كرقة . 32
كانو اكعز اليو ابكداكد في السنف  ،كالطبرل ص  1367ك  ( 1359طبع
اركا ) .
كلساف العرب مادة برد  .دسع  .عقب  .عقؿ  .فرح  .كتغ  .كطبقات ابف سعد ج ، 1
كالزرقانى ج  ، 4كامتاع االسماع لممقريزل ج  1ص  49ك  114ك  ( 117كقاؿ  :ككانت
معمقة بسيفو ) نظر  :بكؿ ص  211ك  ، 212ككيميا كزف ج  ، 4ككايتانى  ، 43 : 1كفنسنؾ ص
78
كاشر نكر ج  3ص  ( 31 - 21كقاؿ في عيكف االخبار انو ركاىا ايضا ابف خيثمة ) كميكلر
ج  1ص  ، 95ككريميو ج  1ص  ، 75كمجمة اسالمؾ كمجر ( حيدر آباد ) ج  11سنة  1937ـ
كمجيد خدكرل ص  84ك  ، 87كمجمة برىاف ( دىمى اليند ) مف اكتكبر  1939إلى
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سبتمبر سنة  ، 1941كيكسؼ ىؿ ص  ، 25بيبؿ الفصؿ االكؿ كالثانى * .
ػ243ػ
قكلو صمى اهلل عميو كالو " يتعاقمكف بينيـ " قاؿ ابف االثير  :منو الحديث كتب بيف القريش ك
االنصار كتابا فيو " المياجركف مف قريش عمى رباعتيـ يتعاقمكف بينيـ معاقميـ االكلى "
ال يككنكف عمى ما كانكا عمييا مف اخذ الديات كاعطائيا  ،كفى ( ؽ ) عمى معاقميـ االكلى :
ال الديات التى كانت في الجاىمية  ،اك عمى مراتبيـ  ،كقاؿ الراغب  :كباعتبار
عقؿ البعير قيؿ عقمت المقتكؿ ال اعطيت ديتو  ،كقيؿ  :اصمو اف تعقؿ االبؿ
بفناء كلى الدـ  ،كقيؿ بؿ بعقؿ الدـ اف يسفؾ  ،ثـ سميت الدية بال شئ كاف
عقال .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " يفدكف عانييـ " الفداء  :بالفتح كالقصر  ،كالكسر كالمد  ،فؾ
االسير  ،يقاؿ فداه ال اعطى فدائو كانقذه  ،كذا في ( ية ) كالعانى  :االسير .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " بالمعركؼ الخ " ال بالنحك الحسف فال يغالكف في الفدية المتعارفة
بينيـ كال يشددكف في المطالبة كال يتساىمكف في ادائيا .
اقر صمى اهلل عميو كالو المسمميف عمى معاقميـ اال كلى اذ كانكا قريب عيد بالجاىمية كى
يستأنسكا كيدخؿ االيماف في قمكبيـ  ،كلما ينزؿ فركع القصاص كالديات كالحدكد
فمما تمت النعمة ككمؿ الديف صار المسممكف إلى معاقؿ االسالـ  ،كافؽ معاقميـ
اك خالفيا .
االصؿ
كبنك عكؼ عمى ربعتيـ يتعاقمكف معاقميـ االكلى  ،ككؿ طائفة ( منيـ ) تفدل
عانييا بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف  ،كبنك ساعدة عمى ربعتيـ يتعاقمكف
معاقميـ االكلى ككؿ طائفة منيـ تفدل عانييا بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف
كبنك الحارث ( بف الخزرج ) عمى ربعتيـ يتعاقمكف معاقميـ االكلى  ،ككؿ طائفة
م نيـ تفدل عانييا بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف كبنك جشـ عمى ربعتيـ
يتعاقمكف معاقميـ االكلى  ،ككؿ طائفة منيـ تفدل عانييا بالمعركؼ كالقسط
بيف المؤمنيف كبنك النجار عمى ربعتيـ يتعاقمكف معاقميـ االكلى  ،ككؿ طائفة منيـ
تفدل عانييا بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف .
ػ244ػ
الشرح
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ىؤالء بطكف االنصار ذكر صمى اهلل عميو كالو كال منيـ باسمو  ،كانيـ يتعاقمكف معاقميـ
االكلى  ،كالبطف مف طبقات القبائؿ فانيـ يقكلكف  :الشعب كالقبيمة  ،كالعمارة
كالبطف كالفخذ  ،كالفصيمة  ،كالشعب  :ىك النسب االبعد كعدناف  ،كالقبيمة  :ىى ما
انقسـ فييا الشعب كربيعة كمضر  ،كالعمارة  -بكسر العيف  -كىى ما انقسـ فييا انساب
القبيمة كقريش ككنانة  ،كالبطف  :كىك ما انقسـ فيو انساب العمارة كبنى عبد مناؼ
كبنى مخزكـ كالفخذ كىك ما انقسـ فيو انساب البطف كبنى ىاشـ كبنى امية  ،ك
الفصيمة  -بالصاد الميممة  -كىى ما انقسـ ف يو انساب الفخذ كبنى العباس كالطالبييف ،
ىذا ما ذكره ابكالعباس القمقشندل في مقدمة نياية االرب  ،ثـ نقؿ فييا بعض االقكاؿ
االخر  ،فحيث اف كؿ بطف ينقسـ إلى افخاذ ككؿ فخذ إلى الفصيالت ككانت بينيـ معاقؿ
مختمفة قاؿ ككؿ طائفة منيـ  . .الخ
كاالنصار  :طائفتاف تنسباف إلى اخكيف مف اب كاـ احدىما  :الخزرج كىـ بطف
مف مزيقيا مف االزد  ،كىـ المراد عند االطالؽ  ،كاما بنك الخزرج بف عمرك  :فيـ بطف
مف االكس  ،كثانييما  :االكس كىـ بطف مف مزيقيا مف القحطانية نزلكا يثرب مع الخزرج
عند خركجيـ مف اليمف  ،كعاشكا مع الخزرج كقبائؿ الييكد  ،ككانت ليـ مع الخزرج
اياـ معركفة كيقاؿ لمخزرج كاالكس بنك قيمة .
بنك عكؼ  :بطكف مف العرب كالمراد ىنا بنك عكؼ بف عمرك  ،كىـ بطناف بطف
مف االكس كبطف مف الخزرج مف االزد  ( ،نياية االرب ص  351كمعجـ القبائؿ ص . ) 861
كبنك ساعدة  :بطف مف الخزرج كىـ بنك ساعدة بف كعب  ،كالييـ تنسب سقيفة
بنى ساعدة  ،كمنيـ سعد بف عبادة سيد الخزرج الذل اجتمع عميو االنصار بعد مكت النبى
صمى اهلل عميو كالو كسمـ .
( نياية االرب ص  261كمعجـ القبائؿ
ص ) 496 - 495
كبنك الحارث  -كيقاؿ فيو كفى نظيره بمحارث  ،بفتح الباء كسككف الالـ -
بطف مف ا لخزرج كىـ بنك الحارث بف الخزرج  ،منيـ البراء بف عازب كبشير بف عبداهلل ،
ػ245ػ
كبطف مف االكس  :كىـ بنك الحارث بف الخزرج بف عمرك  ،كالمراد ىك االكؿ ظاى ار .
كبنك جشـ  -بضـ الجيـ كفتح الشيف  -بطف مف الخزرج كىـ بنك جشـ بف
الخزرج  ،كبطف مف بنى النبيت مف االكس  ،كالظاىر اف المراد ىك االكؿ .
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كبنك النجار بطف مف الخزرج مف االزد كىـ بنك النجار  -كاسمو تيـ اهلل  -بف ثعمبة
منيـ اخكاؿ عبدالمطمب جد الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو .
( نياية االرب كمعجـ القبائؿ )
االصؿ
كبنك عمرك بف عكؼ عمى ربعتيـ يتعاقمكف معاقميـ االكلى  ،ككؿ طائفة
( منيـ ) تفدل عانييا بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف كبنك النبيت عمى ربعتيـ ،
يتعاقمكف معاقميـ االكلى ككؿ طائفة ( منيـ ) تفدل عانييا بالمعركؼ كالقسط
بيف المؤمنيف كبنك االكس عمى ربعتيـ يتعاقمكف معاقميـ االكلى  ،ككؿ طائفة منيـ
تفدل عانييا بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف .
الشرح
بنك عمركبف عكؼ  :بطف مف الخزرج مف االزد مف القحطانية  ،كىـ بنك عمرك
بف عكؼ بف الخزرج  ،كبطف مف االكس مف االزد مف القحطانية كىـ بنك عمرك بف
عكؼ بف مالؾ بف االكس  ،مف منازليـ قبا كنزؿ عمييـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو
بقبا في اليجرة .
كبنك النبيت  - :نبيت بتقديـ النكف عمى الباء ثـ الياء  -ىـ بنك النبيت بف مالؾ
بف االكس  ،كذا في معجـ القبائؿ  ،كفى نياية االرب ص  : 73كىـ بنك النبيت كاسمو كعب
بف الخزرج بف عمرك بف مالؾ بف االكس .
كبنك االكس  :ىـ بطف عظيـ مف االزد مف القحطانية  ،كىـ بنك االكس بف حارثة
بف ثعمبة  ،كىـ اىؿ عزكمنعة فييـ عدة افخاذ منيا عكؼ بف مالؾ بف االكس  ،كبنك
ضبيعة  .كبنك عمرك بف عكؼ بف الخزرج  ،ىاجركا مف اليمف كقطنكا بيثرب ك
عاشكا بيا  ،كليـ مع الخزرج اياـ منيا يكـ بعاث كيكحـ الدرؾ كيكحـ الربيع . .
كمنيـ بشير بف سعد االكسى الذل ساعد ابابكر يكـ السقيفة  ،حسدا عمى سعد بف
ػ246ػ
عبادة سيد الخزرج .
كاكثر القبائؿ المذككرة في العيد ىـ بطكف الخزرج  ،كمف ىنا يعمـ اف
المراد مف بنى عكؼ كبمحارث كبنك جشـ بطكف الخزرج ال االكس الف االكس ذكر
مستقال فكانيـ لقمة افخاذىـ لـ يذكركا مفصال .
( راجع معجـ قبائؿ العرب نياية االرب
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لمقمقشندل )
ذكر صمى اهلل عميو كآلو كال مف المياجريف كبطكف االنصار  ،كبيف انيـ
عمى معاقميـ االكلى ال يغيركف عما كانكا عميو مف العقؿ كالفداء كالرياسة ثـ اخذ
في بياف ما يجمعيـ بقكلو " كاف المؤمنيف ال يترككف الخ " .
االصؿ
كاف المؤمنيف ال يترككف مفرحا بينيـ  ،اف يعطكه بالمعركؼ في فداء اك
عقؿ  ،كال يحالؼ مؤمف مكلى مؤمف دكنو  ،كاف المكمنيف المتقيف ( ايدييـ ) عمى
( كؿ ) مف بغى منيـ  ،اك ابتغى دسيعة ظمـ اك اثـ اك عدكاف اك فساد بيف المؤمنيف
كاف ايدييـ عميو جميعا كلك كاف كلد احدىـ  ،كال يقتؿ مؤمف مؤمنا في كافر
كال ينصر كاف ار عمى مؤمف كاف ذمة اهلل كاحدة يجير عمييـ ادناىـ  ،كاف المؤمنيف
بعضيـ مكالى بعض دكف الناس .
الشرح
المفرح  :مف االفعاؿ قاؿ ابف ىشاـ في السيرة  :ىك المثقؿ مف الديف الكثير ك
العياؿ كفى ( ية ) افرحو  :اثقمو الديف كقاؿ ابكعبيد  :في االمكاؿ ص  125مفدكحا بدؿ
مفرحا عف ابف جريح ثـ قاؿ  :قاؿ ابكعبيد فالعانى كالمفدكح قد يشترؾ فيو المرئة
كالرجؿ  -إلى اف قاؿ  -سئؿ الحسيف بف عمى ( ع )  :عمى مف فداء االسير ؟ قاؿ عمى االرض
التى يقاتؿ عنيا قيؿ فمتى يجب سيـ المكلكد قاؿ اذا استيؿ صارخا كاستدؿ بو عمى
دخكؿ الصغير ايضا .
كفى بعض النسخ  :المفرج بالجيـ ىك الرجؿ يككف في القكـ مف غيرىـ  ،كفى
السنف الكبرل كاالمكاؿ ص  " 212مفرحا منيـ " بالراء .
ػ247ػ
قكلو صمى اهلل عميو كالو " اف يعطكه " كفى االمكاؿ يعينكه  .جعؿ صمى اهلل عميو كالو عمى المؤمنيف اف
يعينكا عانيي ـ كمف لزمو الدية  ،كلـ يعيف انو مف بيت الماؿ كالغنائـ كما يستفاد
مما تقدـ مف االمكاؿ ؟ اك مف بيت الماؿ  ،فاف لـ يكف فمف امكاليـ فيككف خاصا
بذلؾ الزماف .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كال يحالؼ الخ " اصؿ الحمؼ كالمحالفة المعاقدة كالمعاىدة عمى
التعاضد كالتساعد  ،ككاف ذلؾ في الجاىمية معركفا  ،يحالؼ قكـ قكما كيقكلكف فالف
حميؼ بنى فالف  ،نيى صمى اهلل عميو كالو اف يحالؼ مؤمف مكلى مؤمف دكنو  ،الف مكلي المؤمنيف
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منيـ كما في الحديث النبكل فمحالفة مكلى المؤمف دكنو  ،ايجاد فرقة بينيما كاف يحالؼ
االبف دكف االب .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " اك ابتغى الخ " باك كفى االمكاؿ كابتغى بالكاك  ،كالدسيعة بالداؿ
كالسيف كالعيف الميمالت كذا في السيرة كفى االمكاؿ كالبداية  :دسيسة بالسيف بدؿ
العيف  ،كاالكؿ اصح كما صرح بو في ( ية ) قاؿ في كممة دسع  :كمنو حديث كتابو بيف قريش
كاالنصار " كاف المؤمنيف المتقيف عمى مف بغى عمييـ دسيعة ظمـ " ال طمب دفعا عمى سبيؿ
الظمـ  ،فاضافو اليو كىك اضافة بمعنى مف كيجكز اف يراد بالدسيعة العطية  :ال
ابتغى اف يدفعكا اليو عطية عمى كجو ظمميـ  ،ال ككنيـ مظمكميف اك اضافيا
إلى ظممو النو سبب دفعيـ ليا  ،كالدسع  :الدفع  ،كاما الدس فيكا دخاؿ شئ في شئ
بالقير .
ىذا احد المكاد المذككرة في المعاىدة كنطؽ بو اآلية الكريمة " كاف طائفتاف
مف المؤمنيف اقتتال فقاتمكا التى تبغى حتى تفيئ إلى امر اهلل " كىك االساس الراسى في
حفظ المجتمع كبو بقاء النظاـ الدينى كالممى لك عقؿ االنساف فعمؿ بو  ،اال ترل إلى قكلو
صمى اهلل عميو كالو كلك كاف كلد احدىـ كيؼ اكده كشدد فيو كاحكـ قكاعده كحد حدكده  ،كبو
يعرؼ اىتمامو صمى اهلل عميو كالو بو .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف ذمة اهلل الخ " ىذه الجممة إلى قكلو  :ادناىـ ليس في نسخة
االمكاؿ  ،كالذمة كالذماـ بمعنى العيد كاالماف كالضماف كالحرمة كذمة اهلل ال عيده
كاالضافة بعناية اف الممزـ لمعمؿ بالعيد ىك اهلل تعالى كىك المعتبر لو  ،اك بنحك الحقيقة
ػ248ػ
كاف يككف اهلل تعالى ىك المعاىد فمف اسمـ ففى عيد اهلل تعالى كذمتو كمف اجاره مسمـ
فيك في عيد اهلل سبحانو كامانو فمذلؾ كرد في الحديث في كصيتو صمى اهلل عميو كالو لسرايا المسمميف
" كاف حاصرت اىؿ حصف اك مدينة كارادكا اف تجعؿ ليـ ذمة اهلل كذمة رسكؿ اهلل
فال تجعؿ ليـ ذمة اهلل كذمة رسكؿ اهلل كلكف اجعؿ ليـ ذمتؾ كذمة ابيؾ كاصحابؾ
فانكـ اف تخفركا ذممكـ كذمـ آبائكـ خير لكـ مف اف تخفركا ذمة اهلل كذمة رسكلو "
( شرح نيج البالغة البف ابى الحديد ج  3ص  414كفركع الكافى ج  1ص  335الحجرل ) .
فمعنى قكلو صمى اهلل عميو كالو كاف ذمة اهلل كاحدة  :اف المسمـ اذا اجار احدا فيك في جكار
اهلل كجكاره كاحد ال يفرؽ بيف اف يككف المسمـ المجير رئيسا اك مرؤسا غنيا اك فقي ار
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كضيعا اك شريفا كجكار اهلل ال ينقض كبيذا المعنى ركايات كثيرة كخطب صمى اهلل عميو كالو بو يكـ
عرفة
( راجع المستدرؾ لمحاكـ ج  2ص  251كابف عساكر ج  7ص  288كتاريخ اليعقكبى ك
اعياف الشيعة ج  2كالخصاؿ في باب الثالثة كغيرىا ) .
قكلو صمى اهلل عميو كالو كاف المؤمنيف بعضيـ الخ المكالى جمع مكلى بمعنى الفاعؿ  ،ال
المكاؿ كالكلى الناصر  ،كقيؿ المتكلى لالمكر  ،كلكالء كالتكالى اف يحصؿ شيئاف
فصاعدا حصكال ليس بينيما ماليس بينيما كيستعار ذلؾ لمقرب مف حيث المكاف كمف
حيث النسبة كمف حيث الديف كاالعتقاد كالنصرة ( الراغب ) كالمراد ىنا ىك ككف المؤمنيف
بعضيـ ظيي ار لبعض  ،يتناصركف كيتحابكف  ،اثبت اهلل في القرآف ىذه الكالية بيف
المؤمنيف كنفاىا بيف المؤمف كالكافر .
لقد اكثر الفريقاف في معنى المكلى لمكاف حديث الغدير ككثر المغط كطاؿ
الحكار في ذلؾ كعدكا لممكلى بضعا كعشريف معنى فعميؾ بمراجعة الكتب التى
الفيا الفريقاف في ذلؾ كقد اتى عمى معانيو الشيخ العالمة االمينى داـ ظمو كليس ىنا
مكرد ذكرىا
ػ249ػ
االصؿ
كانو مف تبعنا مف ييكد فاف لو النصر ( كالمعركؼ ) كاالسكة غير مظمكميف
كال متناصر عمييـ  ،كاف سمـ المؤمنيف كاحدة ( ك ) ال يسالـ مؤمف دكف مؤمف في
قتاؿ في سبيؿ اهلل االعمى سكاء كعدؿ بينيـ  ،كاف كؿ غازية غزت معنا يعقب بعضيا
بعضا كاف المؤمنيف يبيئ بعضيـ عمى بعض بما ناؿ دمائيـ في سبيؿ اهلل كاف
المؤمنيف المتقيف عمى احسف ىدل كاقكمو  ،كانو ال يجير مشرؾ ماال لقريش
كال نفسا كال يحكؿ دكنو عمى مؤمف .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كانو مف تبعنا مف ييكد الخ " كفى االمكاؿ  :مف الييكد ال مف اسمـ
منيـ فمو االسكة كالنصر كالمعركؼ كاالسكة  -بالضـ كالكسر  : -القدكة كالمكاساة
المشاركة كالمساىمة في المعاش كالرزؽ  ،كاصميا اليمزة فقمبت كاكا تخفيفا ،
كالمعركؼ اسـ جامع لكؿ ماعرؼ مف طاعة اهلل كالتقرب اليو كاالحساف إلى الناس ،
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ال امر معركؼ بيف الناس اذا رأكه ال ينكركنو  ،كالمعركؼ النصفة كحسف
الصحبة ( ية ) .
كانيـ ال يظممكف كال يتناصر عمييـ  :ال ال ينصر المسممكف عدكىـ كال يعضدكنيـ
كالكممة الجامعة " اف ليـ مالممسمميف كعمييـ ماعمييـ " .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف سمـ المؤمنيف الخ " قاؿ ابف االثير  :سمما يركل بكسر السيف
كفتحيا كىما لغتاف في الصمح كقاؿ الخطابى  :انو السمـ بفتح السيف كالالـ يريد
االستيالـ كاالذعاف  -إلى اف قاؿ  -كمنو كتابو صمى اهلل عميو كالو بيف قريش كاالنصار  :كاف سمـ
المؤمنيف كاحد اليسالـ مؤمف دكف مؤمف  ،ال ال يصالح كاحد دكف اصحابو كانما يقع
الصمح بينيـ كبيف عدكىـ باجتماع مالئيـ عمى ذلؾ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف كؿ غازية غزت "  .اقكؿ  :ركل في الكافى ج  1ص  336كالشيخ
في التيذيب ج  2ص  ( 47كالم فظ لالكؿ كما بيف اليالليف فممثانى ) باسنادىما عف طمحة
بف زيد عف ابى عبداهلل عميو السالـ عف ابيو عميو السالـ قاؿ قرأت في كتاب لعمى عميو السالـ اف
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
كتب كتابا بيف المياجريف كاالنصار كمف لحؽ بيـ  -منيـ خ ؿ  -مف اىؿ يثرب " اف
ػ251ػ
كؿ غازية غزت بما ( معنا ) يعقب بعضيا بعضا بالمعركؼ كالقسط بيف المسمميف فانو
 كانو خ ؿ  -اليجكز ( ال يجار خ ؿ ) حرب ( حرمة خ ) االباذف اىميا  ،كاف الجار كالنفسغير مضار كال اثـ كحرمة الجار عمى الجار كحرمة امو كابيو ال يسالـ مؤمف دكف مؤمف
 مؤمنيف خ  -في قتاؿ في سبيؿ اهلل اال عمى عدؿ كسكاء " .قاؿ العالمة المجمسى ( ره ) في مرآة العقكؿ ج  3ص  372قكلو  :غزت بما يعقب
لعؿ قكلو " بما " زيد مف النساخ كفي التيذيب معنا فقكلو  :يعقب خبر  ،كعمى ما في
النسخ لعؿ قكلو " بالمعركؼ " بدؿ اك بياف لقكلو " بما يعقب " كقكلو " فانو " خبر ال كؿ
طائفة غازية بما يعزـ اف يعقب كيتبع بعضيا بعضا فيو  ،كىك المعركؼ كالقسط
بيف المسمميف  ،فانو اليجكز لو حرب اال باذف اىميا  ،ال اىؿ الغازية اك فميعمـ ىذا
الحكـ  ،كفى النياية في لفظ عقب  :اف كؿ غازية غزت يعقب بعضيا بعضا ال
يككف الغزك بينيـ نكبا  ،فاذا خرجت طائفة ثـ عادت لـ تكمؼ اف تعكد ثانية حتى
يعقبيا اخرل غيرىا انتيي  ،كال يخفى بعده عما في تمؾ النسخ  ،قكلو " فانو اليجكز
حرب " في بعض النسخ " التجار حرمة " كما في اكثر نسخ التيذيب  :ال التجار
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حرمة كافر اال باذف اىؿ الغازية  ،ال ال يجير احد اال بمصمحة سائر الجيش كفى بعضيا
ال تحاز حزمة  :ال ال تجمع حزمة مف الحطب  ،مبالغة في رعاية المصمحة  ،كلعمو تصحيؼ
كاهلل العالـ .
اقكؿ  :نسخة االمكاؿ كالبداية كالنياية كسيرة ابف ىشاـ مكافقة لما نقمو الشيخ
في التيذيب " معنا " فعمى ىذا يككف المعنى ما ذكره ابف االثير بجعؿ يعقب خب ار كما
اعترؼ بو العالمة المجمسى رحمو اهلل تعالى كيؤيده الجممة التالية ليذه الجممة في نقؿ
ابف ىشاـ  " :كاف المؤمنيف يبيئ بعضيـ عمى بعض بما ناؿ دمائيـ في سبيؿ اهلل " الف
اصؿ البكء المساكاة كما قالو الراغب  ،اك المزكـ كما في ( ية ) كحيث عدل بعمى يككف
بمعنى يرجع اك التزـ  ،كالمعنى اف المؤمنيف يرجع بعضيـ عمى بعض بما ناؿ دمائيـ
كرجكعيـ ىنا بمعنى اعتقابيـ في الغز كحتى يتساككا في مايناؿ دمائيـ في سبيؿ اهلل .
فكانو بمنزلة التعميؿ لمحكـ السابؽ  ،كبعبارة اخرل " المؤمنكف تتكافؤ دمائيـ
في اف ييراؽ في سبيؿ اهلل تعالى .
ػ251ػ
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف المؤمنيف المتقيف الخ " اليدل  :السيرة كالطريقة كما في
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  251سطر  1الى ص  261سطر 26قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف المؤمنيف المتقيف الخ " اليدل  :السيرة كالطريقة كما في
الحديث " كاحسف اليدل ىدل االنبياء " ذكره في شرائط العيد لعمو مف جية بياف
لزكـ اتباعو اك الغاء لميزات الجاىمية في سيرىـ التى كانكا عمييا كيفتخركف بيا كقكلو
تعالى " اف اكرمكـ عند اهلل اتقيكـ " كاالقكـ  :المستكل .
كفى االمكاؿ  :ىذا بدؿ
اليدل ال اف المؤمنيف مع اتقى ىذه المكاد دكف ماليس كذلؾ كانما قبمو النبى صمى هلل
عميو كآلو لمصمحة .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كانو ال يجير " كانت االنصار في الجاىمية مشركيف يعبدكف االصناـ
ككاف اكبر آليتيـ مناة فمما طمعت عمييـ شمس االسالـ اسمـ اكثرىـ كلـ يبؽ منيـ
اال كصبابة االناء ككاف الشرؾ في المدينة في اخريات حياتو فمذلؾ لـ يذكرىـ في العيد
اال قميال فبيف ىنا انيـ ال يجيركف ماال لقريش كال نفسا كال يحكؿ دكنيا عمى مؤمف كفى
االمكاؿ  :كال يعينيا عمى مؤمف .
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كسياتى تكضيح بعض الجمؿ الكاردة في ركاية الكافى فيما بعد انشاء اهلل تعالى
االصؿ
كانو مف اعتبط مؤمنا قتال عف بينة فانو قكد بو  ،اال اف يرضى كلى المقتكؿ
( بالعقؿ ) كاف المؤمنيف عميو كافة  ،ك ( انو ) ال يحؿ ليـ اال قياـ عميو  ،كانو ال
يحؿ لمؤمف اقربما في ىذه الصحيفة كآمف باهلل كاليكـ االخر اف ينصر
محدثا كال يؤكيو  ،كانو مف نصره اك آكاه فاف عميو لعنة اهلل كغضبو ( إلى ) يكـ
القيمة  ،كال يؤخذ منو صرؼ كال عدؿ  ،كانكـ ميما اختمفتـ فيو مف شئ فاف
مرده إلى اهلل عزكجؿ كالى محمد ( الرسكؿ ) صمى اهلل عميو كآلو .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كانو مف اعتبط الخ " قاؿ ابف االثير  :كفيو مف اعتبط مؤمنا قتال
فانو قكد  :ال قتمو بال جناية كانت معو كال جريرة تكجب قتمو  ،فاف القاتؿ يقاد بو ككؿ
مف مات بغير عمة فقد اعتبط  ،قتال عف بينة  :ال قتال ثابتا بالدالئؿ الكاضحة فال يقتؿ
بالظنة الف البينة الداللة الكاض حة عقمية كانت اك محسكسة كيحتمؿ اف يككف المراد ىك
البينة الشرعية  ،كالقكد محركة  :القصاص كفى االمكاؿ بحذؼ عف بينة كحذؼ بو بعد قكد .
ػ252ػ
ثـ بيف كظيفة المسمميف بانيـ عميو كاكده بقكلو صمى اهلل عميو كآلو كانو ال يحؿ ليـ
عمؿ اال قياـ عميو .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " اف ينصر محدثا " قاؿ ابف االثير  :كفى حديث المدينة  :مف احدث
فييا حدثا اك آكل محدثا  :الحدث االمر الحادث المنكر الذل ليس بمعتاد كال
معركؼ في السنة  ،كالمحدث يركل بكسر الداؿ كفتحيا عمى الفاعؿ كالمفعكؿ
فمعنى الكسر مف نصر جانيا كآكاه كاجاره مف خصمو كحاؿ بينو كبيف اف يقتص منو ،
كبالفتح ىك االمر المبتدع نفسو  ،كيككف معنى االيكاء فيو الرضا بو كالصبر عميو ك
كاقرار فاعمو  ،فانو اذا رضى بالبدعة كاقر فاعميا كلـ ينكرىا فقد آكاه .
كفى االمكاؿ  :اك اليؤكيو باك بدؿ الكاك  .ثـ اكده كاىتـ بو اىتماىا شديدا
بذكر لعنة ا هلل كغضبو عميو  ،الف ىذا ايضا مما بو حفظ الديف كسد ابكاب البدع ك
المحدثات كقمع اصكؿ الحكـ عمى االىكاء  ،فمما ترؾ المسممكف ىذا الحكـ انفتح
باب الحكـ باالىكاء كاالجتيادات الباطمة فعاد االسالـ غريبا كما بدء غريبا .
كفى االمكاؿ فمف نصره بدؿ كانو مف نصره .
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قكلو صمى اهلل عميو كالو " اليؤخذ منو صرؼ " قاؿ ابف االثير تكرر ىاتاف المفظتاف في
الحديث فالصرؼ  :التكبة كقيؿ النافمة  ،كالعدؿ  :الفدية كقيؿ الفريضة كفى االمكاؿ
ال يقبؿ بدؿ اليؤخذ .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " كانكـ ميما اختمفتـ الخ " اعتنى القرآف المجيد كاالحاديث
النبكية عمى رفع الخالؼ كتكطيد الكحدة االسالمية مف ال النكاحى  ،قاؿ تعالى
" كاطيعكا اهلل كرسكلو كال تنازعكا فتفشمكا فتذىب ريحكـ " االنفاؿ  49 :كقاؿ تعالى " يا
اييا الذيف آمنكا اطيعكا اهلل كاطيعكا الرسكؿ كاكلى االمر منكـ فاف تنازعتـ في شئ
فردكه إلى اهلل كالرسكؿ " النساء  63 :كقاؿ تعالى " كما اختمفتـ فيو مف شيئ
فحكمو إلى اهلل " الشكرل  9 :فارجعيـ إلى اهلل سبحانو ال إلى كتابو كرسكلو  ،ليحكـ
بما انزؿ اهلل فيرفع االختالفات في القضايا الجزئية الشخصية اك في العقايد  ،فيكطد
بذلؾ الكحدة االجتماعية مف شتى النكاحى .
ثـ ارجعيـ إلى اىؿ بيتو فقاؿ  :النجكـ اماف الىؿ االرض مف الغرؽ كاىؿ بيتى
ػ253ػ
اماف الىؿ االرض مف االختالؼ ( اخرجو في اسعاؼ الراغبيف ص  131عف الحاكـ قاؿ
كصححيا الحاكـ عمى شرط الشيخيف كفى ينابيع المكدة ص  17ك  ) 18إلى غير ذلؾ
مف االخبار الصحيحتو الثابتة مف طرؽ الفريقيف .
كفى االمكاؿ  :فاف حكمو بدؿ مرده .
االصؿ
كاف الييكد ينفقكف مع المؤمنيف  ،مادامكا محاربيف  ،كاف ييكد بنى
عكؼ امة مع المؤمنيف لمييكد دينيـ كلممسمميف دينيـ  ،مكالييـ كانفسيـ اال مف ظمـ
كاثـ  ،فانو اليكتغ اال نفسو كاىؿ بيتو  ،كاف لييكد بنى النجار مثؿ ما لييكد
بنى عكؼ  ،كاف لييكد بنى الحارث مثؿ ما لييكد بنى عكؼ  ،كاف لييكد بنى
ساعدة مثؿ ما لييكد بنى عكؼ  ،كاف لييكد بنى جشـ مثؿ ما لييكد بنى عكؼ
كاف لييكد بنى االكس مثؿ ما لييكد بنى عكؼ  ،كاف لييكد بنى ثعمبة مثؿ
ما لييكد بنى عكؼ  ،اال مف ظمـ كاثـ فانو ال يكتغ اال نفسو كاىؿ بيتو  ،كاف
جفنة بطف مف ثعمبة كانفسيـ  ،كاف لبنى الشطبية مثؿ مالييكد بنى عكؼ .
الشرح
اخذ صمى اهلل عميو كلو في بياف المعاىدة مع الييكد بقكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف الييكد " كالغرض
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بياف انيـ ينفقكف في الحرب مع المسمميف عمى مف دىـ المدينة  ،فعمييـ نفقتيـ كما
اف عمى المسمميف نفقتيـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف ييكد بنى عكؼ الخ " شرع في الركابط الحسنة االجتماعية
القائمة بيف المسمميف كبيف الييكد بقكلو صمى اهلل عميو كالو انيـ امة مع المؤمنيف ليـ دينيـ ك
لممسمميف دينيـ  ،كاف مكالى كؿ كاحد منو  ،بمعنى انو داخؿ في العيد كاف لو
دينو  ،كانما استثنى الظالـ اآلثـ كانو الييمؾ اال نفسو كىك كاضح  ،كاما اىالكو الىؿ
بيتو فانيـ انكانكا بالغيف تعصبكا لو فييمككف  ،كاف كانكا صغا ار فيصيركف عبيدا كاماءا
في ايدل المسمميف  ،كاف الظالـ ال يكتغ قكمو كذكيو مف الييكد  ،فال يؤخذ احد بجريرة
آخر ،
خص ييكد بنى عكؼ بالذكر ثـ عطؼ عمييـ سائر طكائؼ الييكد
ػ254ػ
يكتع افعاؿ مف كتغ بالكاك بعدىا التاء  ،كبو صرح في ( ية ) كفى بعض النسخ يكبؽ  :بالباء
بعدىا القاؼ كمعناىما كاحد  ،كاالكؿ اصح التفاؽ نسخة ابف ىشاـ كاالمكاؿ ك
النياية عميو
قكلو صمى اهلل عميو كالو كاف لييكد بنى ثعمبة الخ " لـ يذكر في االمكاؿ كبنك ثعمبو  :ىـ
بنك ثعمبة بف عمرك  ،بطف مف الخزرج  ،كبطف مف االكس مف االزرد  ( .معجـ قبائؿ العرب
ص  146كنياية االرب لمقمقشندل ص ) . 181
كبنك جفنة  -بفتح الجيـ كسككف الفاء  -بطناف مف العرب  :جفنة بف عمرك
مف بنى مزيقياء  ،كجفنة بف عكؼ مف خزاعة  ( ،كلـ يعمـ المراد ىنا ) الحقيـ ببنى
ثعمبة كانفسيـ كلعمو لككنيـ حميفا لبنى ثعمبة  ( ،لساف العرب ج  16ط  1ص  243ك
منتخب اخبار اليمف ص  21كمعجـ قبائؿ العرب كنياية االرب )
كبنك الشطيبة  -كذا في سيرة ابف ىشاـ بالياء  ،كفى االمكاؿ " كاف بنى
الشطبة بطف مف جفنة " بدكف الياء كفى معجـ القبائؿ ص  : 594الشظية بالظاء
المعجمة بدؿ الميممة كالياء بدؿ الباء المكحدة  -قبيمة كانت تقيـ في يثرب ( المدينة ) نقمو
عف االغانى طبعة الساسى ج  19ص . 96
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف جفنة " إلى قكلو " كاف بطانة ييكد كانفسيـ " غير مكجكد في
االمكاؿ .
ػ255ػ
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االصؿ
كاف البر دكف االثـ  ،كاف مكالى ثعمبة كانفسيـ  ،كاف بطانة ييكد كانفسيـ
كانو اليخرج منيـ احد اال باذف محمد  ،كاف ال ينحجز عمى ثار جرح  ،كانو مف فتؾ
فبنفسو فتؾ كاىؿ بيتو اال مف ظمـ .
كاف اهلل عمى ابر ىذا  ،كاف عمى الييكد نفقتيـ  ،كعمى المسمميف نفقتيـ كاف بينيـ
النصر عمى مف ىارب اىؿ ىذه الصحيفة  ،كاف بينيـ النصح كالنصيحة  ،كالبر دكف
االثـ كانو لـ يأثـ امرؤ بحميفو  ،كاف النصر لممظمكـ  ،كاف الييكد ينفقكف مع المؤمنيف
مادامكا مح اربيف  ،كاف يثرب حراـ جكفيا الىؿ ىذه الصحيفة  ،كاف الجار
كالنفس غير مضار كال آثـ  ،كانو ال تجار حرمة اال باذف اىميا  ،كانو
ما كاف بيف اىؿ ىذه الصحيفة مف حدث اك اشتجار يخاؼ فساده  ،فاف مرده
إلى اهلل عزكجؿ كالى محمد رسكؿ اهلل  ،كاف اهلل عمى اتقى ما في ىذه
الصحيفة كابره .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف البر دكف االثـ " قاؿ ابف االثير  :كفى كتاب قريش ك
كاالنصار " كاف البر دكف االثـ " ال الكفاء بما جعؿ عمى نفسو دكف الغدر ك
كالنكث  .يعنى اف البر ينبغى اف يككف حاج از عف االثـ كالكفاء مانعا عف الغدر
كالنكث .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف بطانة ييكد الخ " بطانة الرجؿ صاحب سره كداخمة امره
الذل يشاكره في احكالو  ،فادخؿ صمى اهلل عميو كالو بطانتيـ في ىذا العيد ايضا .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " ال يخرج احد منيـ اال باذنو " ال ال يخرج احد مف الييكد عف
ىذا العيد  ،اكال ي خرج الطكائؼ الممحقيف بيـ عنيـ  ،فال يخرج جفنة مف ثعمبة كال
بطانة احد منيـ عنيـ االباذنو صمى اهلل عميو كالو  ،ككذا مكالييـ .
قكلو صمى الو عميو كالو " كانو الينحجز الخ " الحجز  :الفصؿ كالمنع كحجز عميو
مالو ال حبسو  ،كفى الحديث الىؿ القبيمة اف يتحجزكا االدنى فاالدنى  ،ال يكفكا
عف القتاؿ  ،كاالنحجاز مطاكعة ككؿ مف ترؾ شيئا فقد انحجز  ،ال اليترؾ ثار جرح
ػ256ػ
كذكر ثار الجرح لبياف اخفى افراد القكد  ،لبياف شدة االمر كانو اليغمض عف ادنى جناية
كال يعفى  ،كيمكف اف يككف ىذه الجممة كناية عف التشديد في مكاد العيد ال اليترؾ
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شئ مف مكاد العيد  ،فتككف الجممة كالمثؿ السائر يستعمؿ في امثاؿ المقاـ  ،كعمى
ىنا بمعنى مف كما في قكلو تعالى كاذا اكتالكا عمى الناس يستكفكف كلعؿ ىذا التأكيد
كالتيديد  ،مف اجؿ عممو صمى اهلل عميو كالو بغدر الييكد كغكائميـ كقمة مباالتيـ بعيكدىـ  ،ك
كشدة عداكتيـ لالسالـ كالمسمميف .
كفى بعض النسخ مف سيرة ابف ىشاـ يتحجر  -بالراء الميممة  -كالمعنى ( ح )
 :اليضيؽ عمى الثار كىك يفيد اف المطمكب االرفاؽ كالمداراة في الثار كىك خالؼ سياؽ
كتاب العيد اك مف تحجرالجرح ال التاـ يعنى اليمتاـ ثار الجرح ال اليترؾ كاهلل
العالـ .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " كانو مف فتؾ " الفتؾ  :اف ياتى الرجؿ صاحبو كىك غار غافؿ فيشد
عميو فيقتمو  ،كالمراد النيى عف الفتؾ  ،كفى الحديث " االيماف قيد الفتؾ " فاشترط
عمى الييكد اف اليفتككا  ،كبو اك بالغيمة استحؽ بنك النضير ما ناليـ  ،ارادكا كيدا
فجعميـ اهلل مف االخسريف .
كالمستفاد مف االستثناء اف مف ظمـ مف المتعاىديف يحؿ لو الفتؾ سكاء كاف
مف المسمميف اك الييكد .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف اهلل عمى ابر ىذا " قاؿ الراغب  :البر خالؼ البحر  ،ك
تصكر منو التكسع فاشتؽ منو البر ال التكسع في فعؿ الخير  ،كينسب ذلؾ إلى اهلل
تعالى تارة نحك انو ىك البر الرحيـ  ،كالى العبد تارة فيقاؿ بر العبد ربو ال تكسع في
طاعتو  ،فمف اهلل الثكاب كمف العبد الطاعة ،
كالظاىر اف المراد ىنا بياف اف اهلل مع مف كاف اطكع ليذا العيد  ،فيككف عمى
بمعنى مع اك بمعنى االستعالء بالعناية ال انو تعا لى مستعمى عمييـ كمحيط بيـ يعمـ
المطيع كيثيبو كينصره  ،كىذا اكجو مف االكؿ فتدبر  ،كسيأتى بعض ما يناسب المقاـ
كقكلو كاف عمى الييكد نفقتيـ تكضيح لما مر مف قكلو صمى اهلل عميو كالو كاف الييكد ينفقكف مع
المؤمنيف
ػ257ػ
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف بينيـ النصر الخ " ال معيكد بينيـ النصرة كالنصح كقد مضى
معنى النصح  .كقكلو " كالبر دكف االثـ " كانو تكرار كقع مف الناقميف كليس في نسخة
االمكاؿ إلى قكلو صمى اهلل عميو كالو بحميفو كاف .
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نفى صمى اهلل عميو كالو االثـ عف الحميؼ بمعنى انو اليؤخذ الجار بذنب الجار فمك ارتكب
احد الحمفاء خالؼ العيد فال يؤخذ االخركف بو  .كقكلو " كاف الييكد " مكرر كلـ
يذكره ابكعبيد في االمكاؿ إلى قكلو صمى اهلل عميو كالو محاربيف .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف يثرب حراـ جكفيا " كفى االمكاؿ " اف المدينة حرـ "
كالمراد تحريـ جكؼ المدينة كما اف مكة حرـ يأمف فييا الناس بعضيـ بعضا  .كفى
بعض النسخ خكفيا بالخاء .
حرـ صمى اهلل عميو كالو المدينة كجعميا حرما آمنا ككردت بذلؾ اخبار كثيرة مف
الفريقيف اخرج ابف عبدالبر في االصابة ج  3في ترجمة قشير انو صمى اهلل عميو كالو قاؿ  :اف ابراىيـ
حرـ مكة كانى احرـ المدينة ما بيف البيتيا كاخرجو البييقى في السنف ج  5ص
 196ك  197ك  198باسانيد كثيرة عف عمى عميو السالـ كغيره مف الصحابة كمسمـ في صحيحو
ج  4ص  412كاحمد في المسند ج  2ص  286كج  4ص  41ك  141كاخرجو ثقة االسالـ
الكمينى في الكافى كعقد لو بابا كفى التيذيب ج  2في كتاب المزار ص  5كالكسائؿ ج 2
في كتاب المزار كمف اليحضره الفقيو ص  293الحركفى كقد مر كتابو صمى اهلل عميو كالو في المقدمة
في الفصؿ الثامف ص  57رقـ  33في تحريـ المدينة فراجع .
قكلو صمى اهلل عميو كالو كسمـ " كاف الجار كالنفس الخ " نقؿ ىذه الجممة في اصكؿ الكافى ج 2
ص  666الح ركفى باسناده عف ابى عبداهلل عميو السالـ كمضى عف فركع الكافى كالتيذيب  ،كالمضار
مبنى لممفعكؿ كاآلثـ المتحمؿ لالثـ كاالثـ االبطاء عف الخيرات يعنى اف الجار
كنفس االنساف اليضار بو كال يبطأ عف الخير كال يمنع عنو .
كلـ يذكر في االمكاؿ ىذه الجممة كما بعدىا إلى قكلو  :باذف اىميا .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كانو ما كاف بيف اىؿ ىذه الصحيفة " جعؿ كؿ مف المتعاىديف
 المسمميف كالييكد  -رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو حكما في كؿ ما يحدث مف االمكر مف المنازعاتكاالشتجار  -لـ ينقؿ في االمكاؿ لفظ االشتجار  -فيك الحاكـ فييـ دكف التكراة ك
ػ258ػ
دكف عممائيـ بؿ الظاىر انو صمى اهلل عميو كالو كسمـ مردىـ مطمقا حتى فيما تتشاجر بيف الييكد
انفسيـ
( كفى االمكاؿ فاف امره إلى اهلل ) .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف اهلل عمى اتقى ما في ىذه الصحيفة " ال اف اهلل سبحانو مع مف
كاف اتقى كاطكع لما في ىذه الصحيفة اك انو تعالى مع ما كاف مف الشركط المذككرة
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اقرب لمتقكل كالبر فاالحب اليو تعالى ما كاف ابر كاتقى فمعمو عمى االخير يككف اشارة
إلى بعض ما شرط الييكد عمى المسمميف كقبمو الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو حفظا لصالح المسمميف
كفتكيـ عمى مف فتؾ بيـ مف المسمميف كاف شئت قمت  .اف اهلل رقيب عمى الشركط التى
ىى اتقى مف غيرىا الف فييا ما جعؿ المعاقؿ بينيـ كما كاف في الجاىمية كمف
الطبيعى اف ال تككف خالية عف الظمـ الف في ىذه القبائؿ مف كانت اكثر عددا كاقكل
شككة فيكره الضعاؼ عمى غير العدؿ كيجبر فينا يؤكد بالخصكص عمى التحفظ
بالمكاد التى ىى اقرب لمتقكل كالنبى صمى اهلل عميو كالو كاف قبؿ ىذه المعاقؿ مكقتا اال انو صمى اهلل
عميو كالو
جعؿ اهلل رقيبا عمى اتقاىا كبذلؾ افتتح الباب لما شرعو بعد ذلؾ مف التسكية بيف جميع
المسمميف .
ػ259ػ
االصؿ
كانو التجار قريش كال مف نصرىا  ،كاف بينيـ النصر عمى مف دىـ
يثرب  ،كاذا دعكا ( الييكد ) إلى صمح ( حميؼ ليـ فانيـ ) يصالحكنو ك
يمبسكنو فانيـ يصالحكنو كيمبسكنو  ،كانيـ اذا دعكا إلى مثؿ ذلؾ فانو ليـ
عمى المؤمنيف  ،اال مف حارب في الديف  ( ،ك ) عمى كؿ اناس حصتيـ مف جانبيـ
الذل قبميـ  ،كاف ييكد االكس مكالييـ كانفسيـ عمى مثؿ ما الىؿ ىذه
الصحيفة مع البر الحسف  -المحسف خ ؿ  -مف اىؿ ىذه الصحيفة  ( ،كاف بنى
الشطبة بطف مف جفنة ) قاؿ ابف اسحؽ  :كاف البر دكف االثـ ال يكسب كاسب اال
عمى نفسو  ،كاف اهلل عمى اصدؽ مافى ىذه الصحيفة كابره  ،كانو ال يحكؿ ىذا
الكتاب دكف ظالـ اك آثـ  ،كانو مف خرج آمف كمف قعد آمف بالمدينة اال مف
ظمـ كاثـ  ،كاف اهلل جار لمف بر كاتقى كمحمد رسكؿ اهلل .
الشرح
الدىـ  :العدد الكثير كفى الحديث  :مف اراد اىؿ المدينة بدىـ ال بامر
عظيـ كغايمة مف امريدىميـ ال يفجأىـ  ،دىمؾ الناس ال كثركا عميؾ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاذا دعكا الييكد الخ " معناه كاضح كالحاصؿ اف كال مف المتعاىديف
اذا دعكا االخر إلى صمح حميفيـ فعمييـ قبكؿ ذلؾ  ،اال اف يككف الحميؼ محاربا لمديف
كمنابذا لممسمميف  ،كلكف لفظ الكتاب مضطرب مف جية نقؿ الركاة  ،كمعنى
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يمبسكنو ال يخمطكنو .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كعمى كؿ اناس " ال كؿ مف المتعاىديف حصتيـ مف النفقة  ،كمضى
ىذه الجممة بمفظ اخر  ،كفى االمكاؿ كعمى كؿ اناس حصتيـ مف النفقة بحذؼ " جانبيـ
الذل قبميـ "  .قكلو صمى اهلل عميو كالو " ال يكسب كاسب الخ " ال ال يضر كال ينفع اال نفسو  ،كبعض
الجمالت
مكر ار شرنا إلى بعضيا فراجع كتدبر .
العيد كثمراتو اليانعة
ىاجر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مف مكة إلى المدينة كاستراح عف اذل المشركيف ك
ػ261ػ
غكائميـ كاستقر في مكطنو الجديد  ،ككاف اكبر ىمو اف يصؿ بيثرب إلى كحدة اسالمية
كيتفرغ لنشر دعكتو كاعالء كممة اال سالـ  ،كلكنو صادؼ اقكاما  ،استحكـ الخالؼ
بينيـ منذ عيد بعيد  ،كنكيتيـ الحركب المتتالية في االياـ المشيكرة .
كتعرفت البغضاء في جكانحيـ  ،كبمغكا مف العداكة كالشحناء إلى الغاية
بحيث كانكا ال يركف اال التفانى في سبيميا  ،ككاجو مع ذلؾ اختالفا مذىبيا شديدا
الف اىؿ يثرب كقتئذ كانكا عمى ثمث فرؽ  - 1 :مسمـ متصمب في دينو  ،كمتعصب في
مرماه  - 2ييكد حقكد حسكد  - 3 ،مشرؾ ضئيؿ  ،ككانت ىذه الفرقة ىناؾ في آخر
لحظات حياتيا االجتماعية اذ كانكا قميميف جدا .
فعندئذ حاكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو تجاه ىذا التشعب كالتحزب  ،تأسيس كحدة
مكطدة بيف المسمميف  ،تقضى عمى البغضاء القديمة كاالحقاد الحاصمة في االياـ الخالية
فألؼ بيف المسمميف مف المياجريف كاالنصار  ،باف آخى بيف كؿ اثنيف منيـ كاحد
مف المياجريف ككاحد مف االنصار بعد اف آخى بيف المياجريف انفسيـ كحضيـ
عمى االتحاد كرغبيـ في الم كاساة بؿ االيثار كشكقيـ إلى الغاء التفاخر بمفاخر
الجاىمية باالحساب كاالنساب  ،كقضى عمى ذلؾ كمو  -بقكلو تعالى " اف اكرمكـ
عنداهلل اتقاكـ " كقكلو صمى اهلل عميو كآلو " كمكـ مف آدـ كآدـ مف تراب "
فاذىب اهلل بو ضغائف صدكرىـ كاصبحكا بنعمتو اخكانا  ،يؤثركف عمى انفسيـ
كلك كاف بيـ خصاصة  ،في المسكف كالممبس كالمأكؿ كالمشرب  ،فحينئذ اطمأف النبى
االعظـ إلى كحدتيـ كصفاء ايمانيـ كاخائيـ الخالص  ،كلكف الذل اشغؿ قمبو الشريؼ
كازعجو  ،ىك الحسد الييكد كالخالؼ المذىبى الذل يحكـ عمى ما سكاه مف دكاعى الخالؼ
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الف الييكد كانكا اقكي اء رجاال كسالحا كثركة  ،ككانكا يييجكف المسمميف كيذكركنيـ
اياميـ المعركفة الدارسة  ،بانشاء االشعار كالقاء الكساكس  ،كىذا مع قمة المسمميف
كفقرىـ  ،ككثرة عدكىـ كنخص مف بينيـ قريشا  ،فاراد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اف يأمف جانبيـ
بالمعاىدة كالصمح  ،كىك بينم ا يفتكر فييذا اذ جائتو الييكد يطمبكف الصمح  ،كيرغبكف
في المعاىدة  ،فقبؿ منيـ كعاىدىـ عمى شركط كثيرة ككتب بذلؾ كتابا  ،ادرج فيو
جميع الشركط المذككرة في ضمف المعاىدة .
ػ261ػ
كىذا العيد يشتمؿ عمى شركط كثيرة بيف المسمميف انفسيـ مف المياجريف ك
........................................................... .................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  261سطر  1الى ص  271سطر 27كىذا العيد يشتمؿ عمى شركط كثيرة بيف المسمميف انفسيـ مف المياجريف ك
كاالنصار كعمى معاىدة بيف المسمميف كمشركى المدينة  ،كىـ لقمة عددىـ بؿ اشرافيـ
عمى الفناء لـ يذكر ليـ شركطا كثيرة كيتضمف ايضا معاىدة بيف المسمميف كالييكد  ،كال
يخفى عمى مف تدبر الكتاب عظـ ىذا العمؿ  ،كاف ىذا مف اكبر االعماؿ التى فعميا
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو طيمة حياتو  ،كقتاؿ بدر كاحد ك  .ك  .بؿ اكبر كاعـ نفعا كاكثر
ثم ار مف جميع اال عماؿ  ،الف بو امف غكائؿ الييكد كمكرىـ .
 - 1في تفريقيـ بيف المسمميف .
 - 2كاتحادىـ مع قريش كغيرىـ مف اعداء االسالـ .
 - 3كبو امف المسممكف عمى امكاليـ كذ اررييـ كدكرىـ كزركعيـ ككؿ جانب
يخافكنو .
 - 4كبو انفسح المجاؿ لنشر الديف كقتاؿ المشركيف  ،كلكال ىذه المعاىدة
لـ يتمكف الممة االسالمية كفى راسيا النبى االعظـ مف نشر الديف  ،كلـ تقدركا عمى
المقاكمة في الحركب المتتالية في بدر كاحد كنظائرىما في قباؿ المشركيف  ،كلكال
ىذه المعاىدة لكاف المشرككف شديدل الكمب كالقمب عمى القتاؿ .
فعمى القراء الكراـ التدبر كالتفكر حكؿ الكتاب كشركطو كتكاليو الصالحة ،
كىاؾ مجمؿ شركط المعاىدة بيف المسمميف انفسيـ .
 - 1المسممكف امة كاحدة مف دكف الناس فال عمقة بيف مسمـ ككافر  ،كلك كاف ابا
اك كلدا كال مجانبة بيف مسمـ كمسمـ .
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 - 2كؿ طائفة مف المسمميف يتفادكف بينيـ كما كانكا يتفادكف قبؿ االسالـ .
 - 3المسممكف المتقكف عمى مف بغى دسيسة ظمـ اك اثـ اك عدكاف اك فساد بيف
المسمميف .
 - 4ال يقتؿ مؤمف في كافر كال ينصر كافر عمى مؤمف .
 - 5ذمة اهلل كاحدة فال اعتداد باشخاص المسمميف فيجير عمييـ ادناىـ .
 - 6اليسالـ مؤمف دكف مؤمف في قتاؿ في سبيؿ اهلل  ،فال يككف السمـ اال برأل
مف مالىـ .
ػ262ػ
 - 7كؿ طائفة غازية غزت يعقب بعضيا بعضا  ،فال يجبر طائفة عمى الغزك
مرتيف متعاقبتيف .
 - 8كمف قتؿ مؤمنا مف دكف جريرة ففيو القكد اال اف يرضى كلى المقتكؿ .
 - 9اذا اختمؼ المسممكف  ،فمردىـ إلى اهلل كرسكلو .
 - 11المسممكف ال ي ترككف بينيـ مديكنا قد اثقمو الديف اال اعانكه في فداء
اكعقؿ .
 - 11المؤمنكف بعضيـ مكلى بعض فال كالء لمكافر عمى المؤمف .
 - 12ال يجير احد حرمة الكافر اال بمصمحة سائر الجيش
مكاد الصمح مع الييكد
 : 1اف لمييكد المعاىديف النصر  ،كاالسكة غير مظمكميف  ،كال متناصر عمييـ ،
اذا دعى المسممكف الييكد إلى المصالحة فعمييـ اف يصالحكا  ،ككذا اذا دعى الييكد
المسمميف الييا .
 : 2اف الييكد ينفقكف مع المؤمنيف  ،ما دامكا محاربيف عمى المسمميف نفقتيـ ،
كعمى الييكد نفقتيـ .
 - 3المسممكف كالييكد المتعاىداف امة كاحدة لممسمميف دينيـ  ،كلمييكد
دينيـ اال مف ظمـ كاثـ .
 : 4عمى المسمميف كالييكد التعاكف بينيـ عمى مف حارب اىؿ ىذه الصحيفة .
 : 5ال يؤخذ امرء باثـ حميفو .
 : 6النصر لممظمكـ فيما بينيـ .
 - 7ال تجار حرمة كافر اال بمصمحة مف المسمميف كالييكد .
250

 : 8الجار كالنفس ال يضار .
 - 9اف بينيـ النصر عمى مف دىـ يثرب .
 - 11اف بينيـ النصح كالنصيحة .
مكاد العيد بيف جميع اىؿ الصحيفة
 : 1ال يحكؿ ىذا الكتاب دكف ظالـ اك آثـ .
ػ263ػ
 : 2اف يثرب حراـ عمى اىؿ ىذه الصحيفة بحسب المعاىدة كما اف مكة حراـ
بتحريـ اهلل تعالى .
 - 3ال تجار قريش كال مف نصرىا .
مكاد العيد مع المشركيف
 : 1ال يجير مشرككا المدينة ماال لقريش كال نفسا .
راجع الكتاب  ،كتدبر مكاده  ،فانيا كثيرة نقمنا منيا ما فيمنا كاجممنا في
النقؿ  ،قميؿ لفظيا  ،غزير معناىا  ،ثـ ارجع النظر  ،كتفكر في جزئياتو  ،الف
النبى صمى اهلل عميو كالو سيد الحكماء قبؿ اف يككف سيد االنبياء كآتاه اهلل رشده مف قبؿ اف يأتيو
الكتاب  .ككفى شاىدا آثاره الخالدة  ،كاحاديثو الباقية ما بقى الدىر .
 - 48كتابو صمى اهلل عميو كالو لكفد ثقيؼ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىذا كتاب مف محمد النبى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو لثقيؼ  ،كتب اف ليـ ذمة اهلل
الذل ال الو اال ىك  ،كذمة محمد بف عبداهلل النبى عمى ما كتب عمييـ في ىذه
الصحيفة .
اف كادييـ حراـ محرـ هلل كمو  ،عضاىو كصيده كظمـ فيو كسرؽ فيو
اك اسائة  ،كثقيؼ احؽ الناس بكج  ،كال يعبر طائفيـ كال يدخمو عمييـ احد
مف المسمميف يغمبيـ عميو  ،كماشاؤا احدثكا في طائفيـ مف بنياف اك سكاه
بكادييـ .
ال يحشركف كال يعشركف  ،كال يستكرىكف بماؿ كال نفس  ،كىـ امة مف
المسمميف  ،يتكلجكف مف المسمميف حيث ما شاؤا  ،كايف تكلجكا كلجكا .
المصدر
االمكاؿ البى عبيد القاسـ بف سالـ  -كظالـ  -كىك مف المشاىير في المغة كالحديث
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كاالد ب كاماـ عصره  ،ككتابو ىذا كتاب جيد بؿ فارد في مكضكعو  ،راجع ص . 191
 .كلـ اجد ىذا الكتاب لو صمى اهلل عميو كالو اال في االمكاؿ  ،كاكعز اليو البالذرل في فتكح
البمداف ص  ، 67كياقكت في المعجـ ج  4في كممة الطائؼ كابف االثير في ( ية ) كفى
ػ264ػ
لساف العرب كسيجئ ( ) 1
الشرح
ثقيؼ  :قبيمة مف ىكازف كاشتيركا باسـ ابييـ  ،فيقاؿ ليـ ثقيؼ كاسمو قيس
( اك قسى ) بف منبة  ،كاختمؼ النساب في انسابيـ اختالفا شديدا  ،كليـ بطكف منيـ
بنكجيـ كبنك عكؼ  ،ككانت منازليـ بالطائؼ .
كليـ اياـ مشيكرة كيكـ كج كغيره  ،ككانكا يعبدكف الالت كىي صنـ مف خشب
( فميراجع كتاب االصناـ لمكمبى النسابة في مكتبة آستانة قـ ) في بيت كانكا يستركنيا
بالثياب  ،كييدكف ليا اليدل  ،كيطكفكف حكليا كيسمكنيا الربة  ،كيضاىكف بيا
بيت اهلل الحراـ بمكة .
ككانت ثقيؼ عمى قسميف  :االحالؼ كبنك مالؾ ( راجع نياية االرب ص 186
كم عجـ قبائؿ العرب في ثقيؼ  ،كمعجـ البمداف ج  4في لفظة طائؼ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " اف كادييـ حراـ الخ " قاؿ الراغب اصؿ الكادل المكضع الذل
يسيؿ فييا الماء  ،كمنو سمى المفرج بيف الجبميف كاديا  ،كجمعو اكدية  ،كالعضاه
( بالعيف الميممة كالضاد المعجمة ) قاؿ ابكعبيد  :انو كؿ شجر ذل شكؾ  ،ك
قاؿ ابف االثير  :انو شجر اـ غيالف ككؿ شجر عظيـ لو شكؾ  ،حرـ ليـ كادييـ
شجرة كصيده كالظمـ فيو كالسرؽ كاالسائة بعد اف طمبكه منو صمى اهلل عميو كالو .
كثقيؼ كانكا اشداء في حماية طائفيـ كمنعيـ سكاىـ عف دخكؿ ارضيـ حتى
ضرب بيـ المثؿ فقاؿ ابكطالب ( ره ) :
منعنا ارضنا مف كؿ حى * كما امتنعت بطائفيا ثقيؼ
اتاىـ معشركى يسمبكىـ * فحالت دكف ذلكـ السيكؼ
ثـ ذكر اف ثقيؼ احؽ الناس بكج  -بالفتح ثـ التشديد  -ككج ىك الطائؼ ،
ككاف يسمى بكج ثـ بنى فيو الجدراف كالحصف فسمى بالطائؼ  ،كتكمـ ياقكت في ذلؾ
* ( ىامش ) * (  ) 1كفى المجمكعة ص  216رقـ  : 171قا ؟ ؟ الخراج لقدامة كرقة  ، 123كابف
عبد ربو ج  1ص  ، 135كالفائؽ لمزمخشرل كممة ليط  ،كالكامؿ البف االثير ج  1ص 246
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كالطبقات الكبرل ج * . 1
ػ265ػ
في كممتى طائؼ ككج .
كجعؿ ليـ اف ال يعبر طائفيـ  ،كال يدخؿ عمييـ احد مف المسمميف مغالبة مف دكف
اذنيـ  ،كليـ اف يحدثكا فييا ماشاؤا .
كذلؾ غاية تحفظيـ الرض الطائؼ كتفردىـ بممكيا كاحيائيا .
قكلو صمى اهلل عميو كالو كسمـ " كاليحشركف الخ " قاؿ ابف االثير كفيو  -ال في الحديث  -اف كفد
ثقيؼ اشترطكا اف يعشركا كال يحشركا ال ال يندبكف إلى الغازل  ،كال تضرب عمييـ
البعكث  ،كقيؿ ال يحشركف إلى عامؿ الزكاة ليأخذ صدقة امكاليـ  ،بؿ يأخذىا في
اماكنيـ .
اقكؿ  :اختار ابكعبيد المعنى االخير في االمكاؿ  ،كذكر صمى اهلل عميو كالو ىذا الشرط
في اكثر كتب العيد كالتاميف  -كما سياتى  -كذكره في بعض الكتب بقكلو صمى اهلل عميو كالو ال
تعدؿ سارحتكـ اك ال تجمع سارحتكـ  ،كحاصؿ المعنى اف يجيئ المصدؽ إلى المرعى
فياخذ الصدقة  ،كال يحشر لو االنعاـ عف مرعاىا .
كال يعشركف  :ال ال يؤخذ عشر امكاليـ  ،الف المسمـ ال يعشر كانما يؤخذ منو
الصدقة الكاجبة  ،كقيؿ  :ارادكا بو الصدقة الكاجبة  ،كانما فسح ليـ في تركيا النيا
لـ تكف كاجبة يكمئذ عمييـ انما يجب بتماـ الحكؿ  ،سئؿ جابر عف اشتراط ثقيؼ اف
ال صدقة عمييـ كال جياد فقاؿ عمـ انيـ سيتصدقكف كيجاىدكف اذا اسممكا  ،فمـ يحتمؿ
لبشر ما احتمؿ لثقيؼ  ،كيشبو اف يككف انما لـ يسمح لو لعممو انما يقبؿ اذا قيؿ لو ،
كثقيؼ كانت ال تقبمو في الحاؿ كىك كاحد كىـ جماعة  ،فاراد اف يتألفيـ كيدرجيـ عميو
شيئا فشيئا ( ية ) .
كانت ثقيؼ ابعد الناس عف الديف كاحكاـ القرآف كما سياتى  -فتحمؿ صمى اهلل عميو كالو
عنيـ ذلؾ ( لك كاف المراد مف العشر الصدقة الكاجبة كمف الحشر الجياد ) كى يرغبكا
في االسالـ كيدخؿ االيماف في قمكبيـ  ،قاؿ صمى اهلل عميو كالو  :امرت بمداراة الناس كما امرت
بتبميغ الرسالة ( اعياف الشيعو كتحؼ العقكؿ ) كقاؿ  :امرنى بمدارة الناس
كما امرنى بتبميغ الرسالة ( امالى ابف شيخ الطائفة ص  ) 316فداراىـ فاسممكا  ،ثـ
جاىدكا كتصدقكا .
ػ266ػ
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ثـ بعد اف ذكر  ،انيـ ال يعبركف  ،كال يدخؿ طائفيـ احد مف دكف اذنيـ
زاد انيـ امة مف المسمميف يمجكف ال يدخمكف مف بالد المسمميف حيث شاؤا كايف
تكلجكا .
االصؿ
كما كاف ليـ مف اسير فيك ليـ  ،ىـ احؽ الناس بو حتى يفعمكا بو ماشاؤا
كما كاف ليـ مف ديف في رىف فبمغ اجمو  ،فانو لكاط مبرء مف اهلل  ،كما كاف مف
ديف في رىف كراء عكاظ فانو يقضى إلى عكاظ برأسو .
كما كاف لثقيؼ مف ديف في صحفيـ  ،اليكـ الذل اسممكا عميو في الناس
فانو ليـ  ،كما كاف لثقيؼ مف كديعة في الناس اك ماؿ اك نفس  ،غنميا مكدعيا
اك اضاعيا  ،اال فانيا مؤادة  ،كما كاف لثقيؼ مف نفس غائبة اك ماؿ فاف لقو
مف االمف ما لشاىدىـ  ،كما كاف ليـ مف ماؿ بمية  ،فاف لو مف االمف
ماليـ بكج  ،كما كاف لثقيؼ مف حميؼ اك تاجر فاسمـ فاف لو مثؿ قضية امر
ثقيؼ .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كما كاف ليـ مف اسير " قاؿ ابكعبيد في االمكاؿ  :يقكؿ مف اسركه
في الجاىمية ثـ اسممكا كىك في ايدييـ فيك ليـ حتى يأخذكا فديتو .
اقكؿ  :الكجو في ذكر االسير في الكتاب مع اف االسالـ اقر الناس عمى ما
في ايدييـ مف االمكاؿ كالدكر كالحرث كالعبيد كاالماء اف سكؽ عكاظ الذل كاف
يقاـ با لقرب مف الطائؼ يسعى فيو العرب في فداء االسارل  ،فارادكا اف يككف ليـ
اخذ الفداء في اسيرىـ  ،كلو تفصيؿ آخر يأتى  .انشاء اهلل تعالى .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كما كاف ليـ مف ديف الخ " قاؿ ابكعبيد  :كفى حديث يركل عف
ابف اسحؽ " فانو لياط مبرء مف اهلل " يعنى الربا سماه لكاطا اكلياطا  ،النو ربا الصؽ
ببيع ككؿ شئ الصقتو ببيع فقد لطتو  .انتيى كقاؿ ابف االثير  :في كتابو لثقيؼ لما
اسممكا " كاف ما كاف ليـ مف ديف إلى اجؿ فبمغ اجمو فانو لياط مبرء مف اهلل كاف ما كاف ليـ
مف ديف في رىف كراء عكاظ فانو يقضى إلى رأسو  ،كيالط بعكاظ كال يؤخر اراد بالمياط
ػ267ػ
الربا الخ كذكر مثمو في لساف العرب في كممة ليط .
اقكؿ  :كاف مف امانى ثقيؼ اف يبيح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ليـ الربا النيـ كانكا
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ذكل ماؿ مف الخدـ كالخكؿ كالقناطير المقنطرة مف الذىب كالفضة كاالنعاـ ك
الحرث  ،ككانت ليـ ديكف عمى الناس بالربا المضاعؼ فالقى ذلؾ في امنيتيـ فمـ
يقبؿ النبى صمى اهلل عميو كآلو منيـ  ،بؿ كتب ذلؾ في كتابيـ اتماما لمحجة ،
فقاؿ كما كاف ليـ مف ديف الخ ال مف كاف لو ديف عند الناس فبمغ اجمو فانو
لياط  -ربا  -فالمديكف مبرء مف اهلل تعالى عف رباه ىذا اف قرء مبرء مبنيا لممفعكؿ
كاما اف قرء مبنيا لمفاعؿ فمعناه اف اخذ الربا يبرء اآلخذ عف اهلل تعالى  ،فميس
مف اهلل في شيئ فممدايف رأس مالو  ،كقيده بقكلو في رىف  ،كلعمو الجؿ انيـ كانكا
يرىنكف كيرتينكف كيشترطكف انتفاع المرتيف مف الرىف  ،فيككف اكميـ الربا
عمى ىذا النحك ف نيك عف ذلؾ لذلؾ  ،كىذا النحك مف الرىف يقع في عصرنا ايضا يحسبكنو
ىينا كىك عنداهلل عظيـ كصرح صمى اهلل عميو كالو بعدـ الربا في الرىف كما سيأتى .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كما كاف مف ديف في رىف كراء عكاظ " كراء معناىا  :اماـ ك
خمؼ كىى مف االضداد  ،كعكاظ كغراب كآخره ظاء معجمة سكؽ بصحراء بيف
نخمة كالطائؼ  ،كىك احد اسكاؽ العرب في الجاىمية قاؿ القمقشندل في نياية
االرب ص  ، 435قد كاف لمعرب سكؽ يقيمكنيا في شيكر السنة  ،كينتقمكف مف بعضيا
إلى بعض  ،كيحضرىا سائر قبائؿ العرب  ،مف بعد منيـ كمف قرب  ،فكانكا ينزلكف
دكمة الج ندؿ  ،اكؿ يكـ مف ربيع االكؿ فيعشرىـ ركساء آؿ بدر في دكمة الجندؿ  ،ثـ
ينتقمكف إلى سكؽ ىجر  ،كىك المشيكر في ربيع اآلخر  ،ككاف يعشرىـ المنذر بف
ساكل احد بنى عبداهلل بف دارـ ثـ يرتحمكف نحك عماف بالبحريف  ،فتقكـ سكقيـ بيا
ثـ يرتحمكف كينزلكف قرل الشحر ثـ عدف مف اليمف  ،ثـ الرابية مف حضر مكت ثـ
عكاظ في االشير الحرـ فتقكـ اسكاقيـ بيا كيتناشدكف االشعار  ،كمف كاف لو اسير
فداه  -انتيى ممخصا  -كزاد ياقكت في المعجـ انو كاف في شير شكاؿ  ،ثـ تنتقؿ
إلى مجنة ثـ إلى ذل المجاز .
ال كؿ ديف كاف قبؿ سكؽ عكاظ فانو يقضى إلى عكاظ برأس الماؿ  ،كفى نقؿ
ػ268ػ
ابف االثير ( كيالط بعكاظ كال يؤخر ) ال يمصؽ ادائو بعكاظ  ،فكانو الغاء آلجاؿ الديكف ،
كانيا تقضى إلى عكاظ .
ثـ عقبو بقكلو صمى اهلل عميو كالو " كما كاف لثقيؼ مف ديف الخ " ال انو يؤدل الييـ
كال يحؿ منعو .
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قكلو صمى اهلل عميو كالو " كما كاف لثقيؼ مف كديعة الخ " يعنى انيا مؤداة الييـ  ،سكاء اتخذىا
مكدعيا غنيمة لنفسو كقصد اف ال يردىا  ،اك اىمكيا ال اتمفيا  ،كالمكدع يطمؽ لممستكدع
كقابؿ الكديعة كىك مف االضداد  ،كالمراد ىنا الثانى .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " بمية الخ " لية  :بالكسر كتخفيؼ الياء كاد لثقيؼ  ،قاؿ االصمعى
لية كاد قرب الطائؼ اعاله لثقيؼ كاسفمو لنصر بف معاكية  ( .المعجـ )
االصؿ
كاف طعف طاعف عمى ثقيؼ اك ظمميـ ظالـ  ،فانو ال يطاع فييـ في ماؿ
كال نفس كاف الرسكؿ ينصرىـ عمى مف ظمميـ كالمؤمنيف  ،كمف كرىكا
اف يمج عمييـ مف الناس فانو ال يمج عمييـ  ،كاف السكؽ كالبيع بافنية البيكت
كانو ال يؤمر عمييـ اال بعضيـ عمى بعض عمى بنى مالؾ اميرىـ كعمى االخالؼ
اميرىـ  ،كما سقت ثقيؼ مف اعناب قريش فاف شطرىا لمف سقاىا  ،كما كاف ليـ
مف ديف في رىف لـ يمط  ،فاف كجد اىميا قضاء قضكا كاف لـ يجدكا قضاء فانو
إلى ج ميدل االكلى مف عاـ قابؿ فمف بمغ اجمو فمـ يقضو فانو قد الطو  ،كما
كاف ليـ في الناس مف ديف فميس عمييـ اال راسو  ،كما كاف ليـ مف اسير باعو ربو
فاف لو بيعو  ،كمالـ يبع فاف فيو ست قالئص نصفيف ( قاؿ ابكعبيد في الكتاب
نصفاف ) حقاؽ كبنات لبكف كراـ سماف  ،كمف كاف لو بيع اشتراه فاف لو بيعو .
الشرح
قكلو ( ص ) " كاف طعف طاعف الخ " طعف عميو بالقكؿ اك فيو يطعف  -بالفتح كالضـ -
اذا عابو كمنو الطعف في النسب ال مف عابيـ اك ظمميـ ال يطاع في ذلؾ  ،كالرسكؿ
( ص ) كالمؤمنكف ينصركنيـ عمى الظالـ فمعؿ الغرض مف ذكر ذلؾ  ،انيـ كانكا مطعكنيف
في انسابيـ فشرطكا عدمو في الكتاب .
ػ269ػ
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " كاف السكؽ كالبيع الخ " االفنية جمع الفناء كىى سعة اماـ الدار ،
فمعؿ المراد الغاء اسكاؽ الجاىمية فال يرحؿ إلى عكاظ كغيره مف االسكاؽ المذككرة
كلعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عطميا ل ما فييا مف انشاد االشعار الحماسى  ،كالفخر كاليجاء
لقبائؿ اخرل كسائر المآثر الجاىمية فكانت مفسدة لمعرب .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كانو ال يؤمر الخ " ىذا احتفاظ لشئكنيـ القكمية باف ال يجعؿ ليـ امير
اال منيـ لالحالؼ اميرىـ  ،كلبنى مالؾ اميرىـ كفى نسخة االمكاؿ  :اال خالؼ بالمعجمة
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كالصحيح االحالؼ كما مر .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كما سقت ثقيؼ الخ " كانت لقريش اعناب في الطائؼ يسقييا
اىؿ الطائؼ فجعؿ صمى اهلل عميو كالو شطرىا لساقييا  ،كشطر الشئ نصفو  ،فعيف بذلؾ اجرة
الساقى .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كما كاف ليـ مف ديف " يعنى اف مف كاف لو ديف بال ربا فعمى
المديكف قضائو اف كجد كاال فميؤده إلى جمادل االكلى مف عاـ قابؿ ( كاف كفكدىـ في رمضاف
سنة تسع ) فاجميـ تسعة اشير تقريبا  ،كمف بمغ اجمو فمـ يقضو فقد استحقو صاحب الماؿ
ال مطالبتو كالطو ىنا بمعنى استحقو كما في ( ية ) في لفظة لكط  ،كصرح بسقكط الربا
ايضا بقكلو ( كما كاف ليـ في الناس الخ ) .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كما كاف ليـ مف اسير فباعو ربو الخ " ىذا بياف لحكـ االسارل
مف حيث البيع كالفدية فمف باع اسيره قبؿ كتابة ىذا الكتاب فبيعو صحيح ممضى ك
مف لـ يبع كاراد اف يأخذ ا لفدية فميأخذ ست قالئص  ،كىى جمع قمكص كىى الناقة الشابة ك
قيؿ ال يزاؿ قمكصا حتى يصير بازال ال يتـ لو ثماف سنيف كنصفيف  :جمع نصؼ بالتحريؾ  ،ال بيف
الشابة كالكيمة كفى نقؿ آخر نصفاف مف قكليـ اناء نصفاف ال بمغ ما فيو نصفو  .فالمراد الحقة
كبنت لبكف كما صرح بو بعد ذلؾ بقكلو " حقاؽ كبنات لبكف " كاالكؿ ما دخؿ في الرابعة ،
كالثانى ما دخؿ في الثالثة  ،كالكراـ جمع الكريـ ال العزيز عمى صاحبو  ،كمنو الحديث
كاتؽ كرائـ امكاليـ ال نفائسيا  .كالسماف جمع السمف كىك ضد اليراؿ كمف
كاف لو بيع ال اسير مبتاع فالبيع بمعنى المبيع فمو بيعو كال يمزمو اخذ الفدية .
كالحاصؿ انو ال يجكز ليـ بيع اسيرىـ بعد كتابة الكتاب كانما ليـ الفدية
ػ271ػ
ست قالئص  ،كاما ما باعو ربو قبؿ ذلؾ  ،اك اشتراه فمو بيعو كشرائو  ،فيجكز بيعو
بعد ذلؾ ايضا  ،كقد اخذكا النفسيـ جكاز اخذ الفدية في اكؿ الكتاب فراجع  ،كال يخفى
اف ىذا حكـ االسارل التى اسركىـ في الجاىمية  ،كاما االسير الذل ياخذه المسممكف
مف غيرىـ فحكمو كاضح .
بحث تاريخى
كاف مف اشد العرب عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ثقيؼ قبؿ اليجرة كبعدىا  ،إلى اف حاصرىـ
عقيب فتح مكة  ،كطاؿ الحصار فرجع عنيـ ال غالبا كال مغمبا  ،فتبعو عركة بف
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مسعكد حتى ادركو قبؿ اف يصؿ إلى المدينة فاسمـ  ،كسئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اف يرجع
إلى قكمو يامرىـ باالسالـ  ،فقاؿ لو رسكؿ اهلل انيـ قاتمكؾ  ،فقاؿ عركة يا رسكؿ اهلل انا
احب الييـ مف ابكارىـ  -اك مف ابصارىـ  -ككاف مطاعا فييـ  ،كىك احد الرجميف ( ) 1
في قكمو تعالى " كقالكا لكال نزؿ ىذا القرآف عمى رجؿ مف القريتيف عظيـ " فتكجو إلى
قكمو  ،فمما اشرؼ ليـ عمى عمية لو دعاىـ إلى االسالـ  ،كاظير دينو فرمكه بالنبؿ
مف كؿ جانب  ،فاصابو سيـ فقتمو فقيؿ لو قبيؿ مكتو  :ما ترل في دمؾ ؟ فقاؿ كرامة
اكرم نى اهلل بيا  ،كشيادة ساقيا اهلل إلى ) 2 ( . .
ككاف ثقيؼ يسكف الطائؼ  ،كىـ طائفتاف بنك مالؾ كاالحالؼ  ،ككانكا اىؿ حرث
كتجارة  ،ليـ امكاؿ عظيمة كديكف كثيرة عمى الناس كما مر .
فمما رجع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عنيـ كقتؿ عركة  ،اقاـ بالمدينة بيف ذل الحجة
* ( ىامش ) * (  ) 1ىذه الجممة مأخكذة مما ذكركه في شأف نزكؿ االية  ،كلكف ال يخمك عف اشكاؿ
كىك اف قكلو تعالى ناقال عف الكفار كقالكا الخ ليس معناه لكال نزؿ ىذا القرآف عمى
احد رجميف مف مكة كالطائؼ  ،بؿ المراد انو لـ لـ ينزؿ القرآف عمى غير محمد في
مكة كالطائؼ كنزؿ عميو ففسركه  :لكال انزؿ عمى احد رجميف فجعمكا احدىما عركة  ،كلك
قمنا ببطالف شأف النزكؿ لدؿ ىذه الركاية عمى عظمة الرجؿ في قكمو  ،كانو كاف في معرض
ىذا القكؿ فيو .
(  ) 2راجع الكامؿ ج  2ص  ، 118كاسد الغابة ج  3ص  ، 415كالحمبية ج  3ص 243
كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  ، 8كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 194كاالصابة
ج*.2
ػ271ػ
كرجب  ،ثـ تجيز لغزكة الركـ فخرج إلى تبكؾ فرجع إلى المدينة في رمضاف سنة
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  271سطر  1الى ص  281سطر 27كرجب  ،ثـ تجيز لغزكة الركـ فخرج إلى تبكؾ فرجع إلى المدينة في رمضاف سنة
تسع  ،كفى خالؿ تمؾ المدة رأل ثقيؼ ممف حكليـ مف االعراب ما يسؤىـ في
االمكاؿ كاالنفس  ،اذا سمـ مف حكليـ كىـ يستحمكف امكاؿ ثقيؼ النيـ كفار  ،فكانكا
يستمبكف امكاليـ كيرعكف زركعيـ كيغنمكف ما اخذكا منيـ مف الديكف الكثيرة فال
يؤدكنيا  ،بيداف جمعا منيـ تفاىمكا كدخؿ االسالـ في قمكبيـ  ،فعندئذ اضطركا
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إلى االسالـ اك االستسالـ  ،لما رؤا انيـ ال طاقة ليـ بحرب مف حكليـ مف االعراب  ،فكفد
اشرافيـ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو ككتب ليـ ىذا الكتاب .
قاؿ ابف ىشاـ  :اف عمرك بف امية كاف مياج ار لعبد ياليؿ بف عمرك الذل بينيما
سيئ ككاف عمرك بف امية مف ادىى العرب فمشى إلى عبد ياليؿ حتى دخؿ داره  ،ثـ
ارسؿ اليو اف عمرك بف امية يقكؿ لؾ اخرج الي  ،فقاؿ عبدياليؿ لمرسكؿ كيمؾ
أعمرك ارسمؾ إلى ؟ فاؿ نعـ كىاىك ذا كافقا في دارؾ  ،فقاؿ اف ىذا لشيئ ما كنت اظنو
( بعمرك ) لعمرك كاف امنع في نفسو مف ذلؾ  ،فخرج اليو فمما رآه رحب بو فقاؿ لو عمرك
انو قد نزؿ بنا امر ليست معو ىجرة  ،انو قد كاف مف امر ىذا الرجؿ يعنى بذلؾ رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو ما قد رايت كقد اسممت العرب كميا  ،كليست لكـ بحربيـ طاقة فانظركا في
امركـ  ،فعند ذلؾ ائتمرت ثقيؼ بينيا  ،كقاؿ بعضيـ لبعض  :افال تركف انو ال يؤمف
لكـ سرب  ،كال يخرج منكـ احدا ال اقتطع  ،فأتمركا بينيـ كاجمعكا اف يرسمكا إلى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو رجال كما ارسمكا اركة .
فكممكا ف ي ذلؾ عبديا ليؿ بف عمرك ككاف في سف عركة بف مسعكد فابى  ،النو
خشى اف يفعؿ بو كما فعؿ بعركة  ،فكممكا شرحبيؿ بف غيالف كغيره مف اشراؼ ثقيؼ
فكفدكا في تسعة عشر رجال اك اقؿ ( . ) 1
* ( الحمبية ج  3ص  244كسيرة زينى دحالف ج  3ص  ، 9كابف ىشاـ في السيرة ج 4
ص  195إلى  : 197كالكامؿ ج  2ص . 118
كذكر ابف ىشاـ كابف االثير في الكامؿ كالحمبى في السيرة ج  3ص  244اسماء الكافديف
مف ثقيؼ  .فمف االحالؼ عبديا ليؿ كالحكـ بف عمرك بف كىب كشرحبيؿ بف غيالف كمف بنى مالؾ :
عثماف بف ابى العاص اخك بنى يسار كاكس بف عكؼ اخك بنى سالـ كنمير بف خرشة اخك بنى الحارث
:
ككاف رئيسيـ عبدياليؿ * .
ػ272ػ
فمما كصمكا إلى المدينة لقكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فحيكه بتحية الجاىمية  ،كىى
( انعـ صباحا ) فضربت ليـ قبة في ناحية المسجد ليسمعكا القرآف كيركا الناس اذا
صمكا فكاف خالد بف سعيد بف العاص ىك الذل يمشى بينيـ كبيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو حتى
اكتتبكا كتابيـ  ،ككاف خالد ىك الذل كتب الكتاب بيده .
اكتتبكا كاسممكا كشرطكا ليـ شركطا رد بعضيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كقبؿ نبذا
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منيا  :ككاف فيما شرطكا اف يدع ليـ الطاغية كىى الالت ال ييدميا ثالث سنيف ،
فابى صمى اهلل عميو كالو عمييـ ذلؾ  ،فما برحكا يسئمكنو سنة سنة  ،كيابى عمييـ حتى سئمكه
شي ار كاحدا بعد مقدميـ  ،فابى عمييـ كىـ يريدكف اف يتسممكا بذلؾ مف
اذل سفيائيـ كنسائيـ حتى يدخميـ االسالـ (  ) 1فابى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اال اف يرسؿ
ابا سفياف بف ح رب كالمغيرة بف شعبة فييدماىا  ،كفيما شرطكا النفسيـ اف يعفييـ عف
الصالة كاف ال يكسركا اكثانيـ بايدييـ فقاؿ صمى اهلل عميو كآلو " اما كسر اكثانكـ بايديكـ فسنعفيكـ
عنو كاما الصالة فانو ال خير في ديف ال صالة فيو  .فقالكا يا محمد فسنؤتيكيا كاف كانت دنائة ،
كسئمكا اف يشرؾ ليـ الزنا كالربا كشرب الخمر  ،فابى صمى اهلل عميو كالو عمييـ ذلؾ كمو .
قاؿ ابف االثير في اسد الغابة في ترجمة تميـ بف جراشة قاؿ  :انو صمى اهلل عميو كالو كسمـ قاؿ ليـ
اكتبكا ما بدالكـ ثـ ائتكنى بو  ،فسألناه في كتابو اف يحؿ لنا الربا كالزنا  ،فابى
عم ى عميو السالـ اف يكتب لنا فسألناه خالد بف سعيد بف العاص  ،فقاؿ لو عمى عميو السالـ تدرل ما
تكتب ؟ قاؿ اكتب ما قالكا كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اكلى بامره  ،فذىبنا بالكتاب إلى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو فقاؿ لمقارل اقرء  ،فمما انتيى إلى الربا قاؿ ضع يدل عمييا في الكتاب
فكضع يده فقاؿ  " :يا اييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل كذركا ما بقى مف الربا االية " ثـ
محاىا كالقيت عمينا السكينة فما راجعنا فمما بمغ الزنا كضع يده عمييا كقاؿ " كال
تقربكا الزنا انو كاف فاحشة اآلية " ثـ محاه كامر بكتابنا اف ينسخ لنا .
كعمى كؿ ح اؿ فكتب ليـ باسالميـ كحرمة ارضيـ كامكاليـ فمـ يقنعكا بيذا الكتاب
بؿ سئمكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اف يكتب ليـ كتابا آخر إلى المسمميف في تحريـ ارضيـ ك
* ( ىامش ) * (  ) 1كفى المناقب ج  1الحركفى ص  57انيـ قالكا اجمنا سنة حتى نقبض ما ييدل
الليتنا  ،فاذا قبضناىا كسرناىا كاسممنا الخ فراجع * .
ػ273ػ
امكاليـ  ،فكتب ليـ بذلؾ كامر عمييـ عثماف بف ابى العاص ككاف مف احدثيـ سنا ،
كذلؾ انو كاف احرصيـ عمى التفقو في االسالـ كتعمـ القرآف .
فمما ارادكا الرجكع إلى قكميـ ىابكىـ كاخشكىـ عمى انفسيـ اف يفعمكا بيـ
كما فعمكا بعركة بف مسعكد  ،فقاؿ كنانة كىك مف ساداتيـ  :انا اعممكـ بثقيؼ اكتمكا
اسالمكـ كخكفكىـ الحرب كاخبركىـ اف محمدا سئمنا امك ار عظيمة فابيناىا سئمنا
اف نيدـ الطاغية كاف نترؾ الزنا كالربا كشرب الخمر  ،فمما رجعكا اخبركىـ بذلؾ
فقالت ثقيؼ كاهلل ال نعطيو ابدا  ،فقالكا ليـ اصمحكا السالح كرمكا حصكنكـ ،
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فمكثكا كذلؾ حتى القى اهلل الرعب في قمكبيـ  ،كقالكا كاهلل مالنا بو مف طاقة  ،فارجعكا
اليو كاعطكه ما سئؿ  ،فعند ذلؾ قالكا الميـ قد قاضيناه .
 - 49كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى المسمميف في ثقيؼ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىذا كتاب مف محمد النبى رسكؿ اهلل إلى المؤمنيف  ،اف عضاه كج ك
صيده ال يعضد كال يقتؿ صيده  ،فمف كجد يفعؿ شيئا مف ذلؾ فانو يجمد كتنزع
ثيابو  ،كمف تعدل ذلؾ فانو يؤخذ فيبمغ محمدا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ،كاف ىذا
مف محمد النبى  -ككتب خالد بف سعيد بامر محمد بف عبداهلل رسكؿ اهلل  ،فال يتعده
احد فيظمـ نفسو فيما امر بو محمد رسكؿ اهلل لثقيؼ  ،كشيد عمى نسخة ىذه
الصحيفة صحيفة رسكؿ اهلل التى كتب لثقيؼ  -عمى ابف ابيطالب كحسف بف عمى
كحسيف بف عمى .
المصدر
االمكاؿ ص  ( 193كالمفظ لو ) كالسيرة النبكية ىامش الحمبية ج  3ص  ، 11ك
السيرة الحمبية ج  3ص  ، 244كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص  ، 211كالبداية كالنياية ج
 5ص  ، 34كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 285كجميرة رسائؿ العرب ج  1ص  52عف
المكاىب المدنية شرح الزرقانى ج  4ص . 11
قاؿ ابف سعد في الطبقات كسئؿ كفد ثقيؼ اف يحرـ ليـ كج فكتب ليـ  ،كالظاىر
مف الح مبى كزينى دحالف في السيرة اف ىذا جزء مف الكتاب المتقدـ لثقيؼ  ،ال انو
ػ274ػ
كتاب مستقؿ  ،فانيما قاال  :انو كتب ليـ كتابا كمف جممتو  :بسـ اهلل الرحيـ
الخ ثـ نقال ىذا الكتاب إلى قكلو صمى اهلل عميو كالو كتنزع ثيابو  ،كالباقكف عمى انو كتاب
مستقؿ غير الكتاب اال كؿ  ،فكانيـ لـ يقنعكا بتحريـ كج في الكتاب ليـ فاخذكا كتابا
خطابا إلى المسمميف .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " ال يعضد " ال ال يقطع  ،قاؿ ابف االثير كفى تحريـ المدينة نيى اف يعضد
شجرىا ال يقطع .
شد ؟ ؟ صمى اهلل عميو كالو في ىذا الكتاب عمى مف خالؼ العيد كاخذ مف عضاه كج  ،اك قتؿ
صيده بانو تنزع ثيابو كيجمد .
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كاشيد عمى الكتاب عميا كشبميو كاف كانا صغيريف حيف ذاؾ اظيا ار لرفعة
شأنيما  ،كيشعر ذلؾ باف عميا كابنيو عمييـ السالـ ىـ المأخكذكف بيذا العيد التى كتب
لثقيؼ فيدؿ ضمنا عمى انيـ كالة االمر بعد النبى صمى اهلل عميو كالو النيما ابنا رسكؿ اهلل كبضعتاه
طيرىما اهلل عف الدنس كاذىب الرجس عنيما كما طير اباىما كاميما كجدىما  ،اذ
آية التطيير نزلت في ىؤالء الخمسة باجماع مف اىؿ الحديث كالتفسير (  ) 1لـ يبايع رسكؿ
* ( ىامش ) * (  ) 1اخرجو في فصكؿ الميمة ص  8كينابيع المكدة ص  87عف سنف ابى داكد ك
البييقى كابف جرير كالترمذل كالطبرانى كابف المنذر  ،كص  191عف الترمذل  ،كص
 188عف الدكالبى كاحمد كالغسانى في معجمو  ،كعف ابى الخير القزكينى الحاكـ  ،كميـ
عف اـ سممة .
كتيذيب ابف عساكر ج  4ص  214عف الحاكـ كغيره  ،كنكر االبصار ص  ، 111ك
الدر المنثكر ج  5ص  198ك  ، 199عف الطبرانى عف اـ سممة .
كابف عساكر ج  4ص  214كاسعاؼ الراغبيف كينابيع المكدة ص  87ك 245
كنكر االبصار ص  112كالدر المنثكر عف ابى سعيد الخدرل .
كينابيع المكدة ص  87ك  191ك  ، 138كنكر االبصار ص  ، 111كابف عساكر ج 4
ص  ، 214ككفاية الطالب ص  12ك  ، 228كالدر المنثكر ج  8ص  198عف عائشة .
كمقاتؿ الطالبيف ص  33ككشؼ الغمة عف الدكالبى كاحمد كابى نعيـ كشيخ الطائفة
في االمالى ص  169ك  11ك  11ك  12ككفاية الطالب ص  32كينابيع المكدة ص  7ك 87
ك  243ك  411عف الحسف ( ع ) * .
ػ275ػ
اهلل صمى اهلل عم يو كالو ممف لـ يبمغ الحمـ احدا اال الحسنيف عمييما السالـ ( االرشاد لممفيد ص  178ك
ينابيع المكدة ص  315عف فصؿ الخطاب لخكاجو ارسال عف االماـ النككل  ،اال
انو زاد عبداهلل بف جعفر كعبداهلل بف عباس ) اقكؿ  :كلعؿ زيادة ابنى جعفر كعباس
رحميـ اهلل كانت مف الركاة ا خفاتا لشأف القصة كما الصقكا زيادات في حديث المباىمة
كفى البحار ج  9عف ابى عالف احد المعتزلة  :اف ىذا ( يعنى حضكرىما لممباىمة )
يدؿ عمى اف الحسف كالحسيف كانا مكمفيف في تمؾ الحاؿ  ،الف المباىمة ال يجكز اال
مع البالغيف الخ ىما صبياف ال كالصبياف  ،آتاىما اهلل مالـ يؤت احدا مف العالميف اال
المعصكميف .

262

 - 51كتابو صمى اهلل عميو كالو في الحديبية بيف المسمميف كقريش
بسمؾ الميـ  ،الميـ ىذا ما اصطمح عميو محمد بف عبداهلل  ،كالمالء مف
قريش كسييؿ بف عمرك  ،كاصطمحكا عمى كضع الحرب بينيـ عشر سنيف  :عمى
اف يكؼ بعض عف بعض  ،كع مى انو ال اسالؿ كال اغالؿ  ،كاف بيننا كبينيـ عيبة
مكفكفة  ،كانو مف احب اف يدخؿ في عيد محمد كعقده فعؿ  ،كاف مف احب اف
يدخؿ في عيد قريش كعقدىا فعؿ  ،كانو مف اتى مف قريش إلى اصحاب
محمد بغير اذف كليو يرده اليو  ،كانو مف اتى قريشا مف اصحاب محمد لـ يردكه اليو  ،كاف
يككف االسالـ ظاى ار بمكة ال يكره احد عمى دينو  ،كال يؤذل كال يعير  ،كاف محمدا
يرجع عنيـ عامة ىذا كاصحابو  ،ثـ يدخؿ عمينا ( كذا ) في العاـ القابؿ مكة فيقيـ
فييا ثمثة اياـ  ،كال يدخؿ عمييا بسالح اال سالح المسافر  :السيكؼ في القراب
ككتب عمى ابف ابيطالب كشيد عمى الكتاب المياجركف كاالنصار .
المصدر
تفسير عمى بف ابراىيـ ص  ( 336كالمفظ لو مع كثرة الخالؼ بيف النسخ ) ك
اعالـ الكرل لمطبرسى ص  ، 61كسيرة ابف ىشاـ ج  3ص  ، 366كاالمكاؿ ص 158
* ( ىامش ) *  -كفى الينابيع عف عمرك بف ابى سممة  ،كعمى ( ع ) كفاطمة عمييا السالـ  ،كانس
بف مالؾ
كمعقؿ بف يسار  ،ككاثمة بف االسقع كغيرىـ .
كميـ يركل اف آية التطيير نزلت في عمى كفاطمة كالحسف كالحسيف عمييـ السالـ * .
ػ276ػ
كالطبقات الكبرل ج  2ص  ، 97كالطبرل ج  2ص  ، 281ككنز العماؿ ج  5ص
 288كالبحار ج  6في غزكة الحديبية  ،كتكمـ عميو الحمبى في السيرة ج  3ص  23ك
زينى دحالف ىامش الحمبية ج  2ص  ، 212كاخرج شط ار منو مسمـ في صحيحو ج 5
ص . 174
كاكعز اليو عامة المحدثيف كالمكرخيف في سرد قصة الحديبية كاحمد في
المسند ج  1ص  ، 342كالبالذرل في فتكح البمداف ص  ، 49كثقة االسالـ الكمينى ( ره ) في الركضة
كاسد الغابة ج  1ص  ، 216كابف كثير في البداية كالنياية ج  4ص  168ك  169ك
اليعقكبى ج  2ص  ، 41كفي مجمكعة الكثائؽ ص  31رقـ  11عف المغازل لمكاقدل
( مخطكطة المتحؼ البريطانى ) كرقة  ، 141كسيرة الطبرل ركاية البكرل ( مخطكطة
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ايا صكفيا ) كانساب االشراؼ لمبالذرل ج  1ص  ( 548مخطكطة دار الكتب
المصرية ) كامتاع االسماع لممقريزل كرساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ 61
كغيرىا  ،كالكامؿ ج  2ص . 77
الشرح
قريش  :قبيمة عظيمة  ،اختمؼ في تسميتيا كنسبتيا عمى اقكاؿ  - 1 :انو مف
قرش كىك الكسب كالجمع  - 2انو مف التقريش بمعنى التفتيش فكاف يقرش ( ال فير
بف مالؾ ) عف خمة كؿ ذل خمة فيسدىا بفضمو  ،فمف كاف محتاجا اغناه كمف كاف عاريا
كساه  ،كمف كاف طريدا آكاه  ،كمف كاف خائفا حماه  ،كمف كاف ضاال ىداه  - 3انو
سميت بقريش بف مخمد بف غالب بف فير  ،ككاف صاحب عيرىـ فكانكا يقكلكف  :عير
قريش كخرجت عير قريش  .كقيؿ  :الصحيح انيا سميت قريشا الجتماعيا مف قكليـ
فالف يتقرش ماؿ فالف ال يجمعو شيئا إلى شيئ .
تنقسـ قريش إلى قسميف عظيميف  :قريش البطاح كقريش الظكاىر  ،فقريش
البطاح الذيف ينزلكف الشعب بيف اخشبى مكة  ،كقريش الظكاىر الذيف ينزلكف
خارج الشعب  .اما قريش البطاح فيى قبائؿ كعب بف لؤل كىـ بنك عبد مناؼ  .بنك
عبدالعزل  .بنك عبد الدار  .بنك زىرة  .بنك تميـ  .بنك مخزكـ  .بنك جمح  ،بنك سيـ ابنى
عمرك بف ىصيص  ،كاما قريش الظكاىر فيى قبائؿ بنى عامر بف لؤل  ،كىـ الحارث
ػ277ػ
كمالؾ كقد درجا  ،كالحارث كمحارب ابنا فير كتيـ االدرـ كقيس بف فير كقد
درج ( ىذا ما اكرده عمر رضا كحالة في معجـ قبائؿ العرب ص  947ك  948كنياية االرب
ص  364كنياية المغة البف االثير ) .
كسييؿ ( مصغ ار ) بف عمرك بف عبد شمس العامرل القرشى  :احد اشراؼ قريش كعقالئيـ
كخطبائيـ كسادتيـ  ،اسريكـ بدر كاف ار ككاف اع مـ الشقة  ،فقاؿ عمر يا رسكؿ اهلل انزع
ثنيتيو فال يقكـ عميؾ خطيبا ابدا  ،فقاؿ صمى اهلل عميو كالو دعو يا عمر فعسى اف يقكـ مقاما نحمده
عميو  ،فكاف ذلؾ المقاـ اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لما تكفى ارتجت مكة لمارات قريش مف
ارتداد العرب كاختفى عتاب بف اسيد اال مكل امير مكة لمنبى صمى اهلل عميو كالو  ،فقاـ
سييؿ بف عمرك خطيبا فقاؿ  :يا معشر قريش ال تككنكا آخر مف اسمـ كاكؿ مف ارتد ،
كاهلل اف ىذا الديف ليمتدف امتداد الشمس كالقمر مف طمكعيما إلى غركبيما . .
اسمـ في فتح مكة كمات في خالفة عمر سنة  18مف اليجرة عمى ماقيؿ  ،راجع
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االصابة كاسد الغابة كاالستيعاب .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " ال اسالؿ الخ " قاؿ ابف االثير  :فيو ( يعنى الحديث ) ال اغالؿ كال اسالؿ :
االسالؿ السرقة الخفية  ،يقاؿ سؿ البعير اك غيره في جكؼ الميؿ اذا انتزعو مف بيف االبؿ ،
كسؿ ال صار ذا سمة  ،كاذا اعاف غيره عميو  ،ك ( يؽ ) االسالؿ  :الغارة الظاىرة كقيؿ سؿ
السيكؼ قاؿ المتقى في كنز العماؿ ج  5ص  291ناقال عف ابى اسامة اف االسالؿ :
السيكؼ  ،ككافؽ الراغب في المفردات ابف االثير في المعنى  ،فيك عمى االكؿ مصدر مف
االفعاؿ كعمى الثانى جمع كافعاؿ .
كاالغالؿ  :الخيانة اك السرقة الخفية  ،كالغمكؿ  :الخيانة اكالسرقة مف الغنيمة
كفى كنز العماؿ عف ابى اسامة اف االغالؿ  :الدركع .
كالظاىر بحسب السياؽ نفى اعانة احد المتعاىديف عمى االخر كنفى الخيانة
اك نفى سؿ السيكؼ كلبس الدركع كناية عف نفى القتاؿ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف بيننا كبينيـ الخ " العيبة بالميممة معركفة  ،قاؿ ابف االثير
كاف بينيـ عيبة مكفكفة ال بينيـ صدر نقى مف الغؿ كالخداع مطكل عمى الكفاء
بالصمح كالمكفكفة المشرجة المشددة  ،كقاؿ الحمبى في السيرة  :ال صدكر منطكية
ػ278ػ
عمى ما فييا ال تبدل عداكة الخ .
اقكؿ  ،ما ذك ره الحمبى ىك اال كفؽ بقكلو مكفكفة كذكره ابف االثير في لفظة
كفؼ  ،قاؿ  :كقد تكرر في الحديث كفيو  :اف بيننا كبينكـ عيبة مكفكفة  -ال اف
قاؿ بعد ذكر ما مر منو آنفا  -كقيؿ معناه اف يككف الشر بينيـ مكفكفا كما تكؼ
العيبة عمى ما فييا مف المتاع  ،يريد اف الذحكؿ التى كانت بينيـ اصطمحكا عمى اف ال
ينشركىا فكانيـ قد جعمكىا في كعاء كاشرجكا عميو .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " في القراب " القراب ىك شبو الجراب يطرح فيو الراكب سيفو
بغمده كسكطو  ،كقد يطرح فيو زاده مف تمر كغيره .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " ككتبو الخ " كفى اسد الغابة ج  1ص  ، 216كالمسند الحمد ج
 4ص  ، 325كالحمبية ج  3ص  23ك  25كالكامؿ ج  2ص  77كغيرىـ  ،اف الكاتب ليذا
العيد ىك عمى بف ابيطالب عميو السالـ كانما نسخ محمد بف مسممة منو نسخة اخرل لسييؿ بف عمرك
كما في الحمبية ج  3ص . 25
تنبيو
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كثر اختالؼ النسخ في لفظ الكتاب كما اشرنا اليو اكال  ،فممقارل اف يراجع
ما ذكرنا مف المصادر فيشاىد اختالؼ النسخ  ،كالذل اظف اف اكثر الركاة نقمكه
بالمعنى دكف المفظ  ،فاكجد ىذا الخالؼ الفاحش  ،كنحف تركنا ذكر اختالؼ النسخ
ركما لالختصار .
بحث تاريخى
كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو يجاىد في سبيؿ اهلل كيحارب قريشا مرة في بدر كاخرل
في احد  ،ككاف الحرب دكال كسجاال  ،كلكف االسالـ في خالؿ تمؾ االحكاؿ يزداد شككة
يكما فيكما  ،كلمسممكف عدة كعدة  ،ككممة اهلل عمكا  ،كقريش تزداد ضعفا كفشال
قد كمت سيكفيـ  ،كتعبت ابدانيـ  ،كقتؿ رجاليـ ال يجدكف لمتجارة مجاال كال لمسفر
فسحة  ،إلى اف اراد الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو في السنة السادسة مف اليجرة العمرة  ،فخرج
في ذل القعدة معتم ار اليريد حربا كساؽ معو البدف لكى يعمـ الناس انو معظـ لمبيت ال يرل
حربا  ،كاستنفر المسمميف كمف حكلو مف اىؿ البكادل مف االعراب  ،ليخرجكا معو كىك يخشى
ػ279ػ
مف قريش اف يعرضكا لو بحرب  ،اك يصدكه عف البيت  ،فابطأ عميو كثير مف االعراب كخرج
بمف معو مف المياجريف كاالنصار  ،كمف لحؽ بو مف العرب  ،كساؽ معو اليدل كاحرـ بالعمرة
ليأمف الناس مف حربو  ،كليعمـ الناس انو خرج زائ ار ليذا البيت كمعظما لو ( ابف ىشاـ ج
 3ص . ) 1 ( ) 356
خرج كمعو الؼ كخمسمأة ( الكامؿ ج  2ص  ) 75اك الؼ كاربعمأة ( الكامؿ كابف
ىشاـ ) اك سبعمأة رجؿ ( ابف ىشاـ ) حتى اذا كاف بعسفاف ( كعثماف مكضع بمرحمتيف
مف مكة لقاصد المدينة ) لقيو بشر بف سفياف  ،فقاؿ  :يارسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ىذه قريش
قد سمعكا بمسيرؾ  ،فخرجكا كمعيـ العكذ المطافيؿ (  ) 2قد لبسكا جمكد النمكر ( ) 3
كقد نزلكا بذل طكل (  ) 4يعاىدكف اهلل ال تدخميا عمييـ ابدا ( . ) 5
فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  :يا كيح قريش لقد اكمتيـ الحرب  ،فماذا عمييـ لك
خمكا بينى كبيف سائر العرب فاف ىـ اصابكنى كاف ذلؾ الذل ارادكا  ،كاف اظيرنى
اهلل عمييـ  ،دخمكا في االسالـ كافريف  ،كاف لـ يفعمكا قاتمكا كبيـ قكة  ،فما تظف
قريش ؟ فكاهلل ال ازاؿ اجاىد عمى الذل بعثنى اهلل بو  ،حتى يظيره اهلل اك تنفرد ىذه
السالفة (  ) 6فعدلكا عف الطريؽ المألكؼ فسمككا طريقا غير طريؽ كانت قريش بيا
فمما بمغت ثنية المرار بركت ناقتو  ،فقاؿ الناس خالت الناقة  ،فقاؿ ما خالت كماىك
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ليا بخمؽ  ،كلكف حبسيا حابس الفيؿ عف مكة  ،ال تدعكنى قريش اليكـ إلى خطة
* ( ىامش ) * (  ) 1السيرة الحمبية ج  2ص  ، 11كسيرة زينى دحالف ج  2ص . 193
(  ) 2العكذ  :جمع عائذ كىى الناقة ذات المبف  .كالمطافيؿ  :االميات التى معيا اطفاليا
ال انيـ خرجكا معيف لعدـ الفرار  ،كقاؿ الحمبى  :العكذ المطافيؿ النساء معيف اكالدىف .
(  ) 3يعنى  :انيـ تنمركا لؾ .
(  ) 4الطكل بالضـ كيكسر كيفتح كينكف  :مكضع قرب مكة ( ؽ ) .
(  ) 5ابف ىشاـ ج  3ص  ، 356كالحمبية ج  3ص  ، 11كسيرة زينى دحالف
ج  3ص . 193
(  ) 6ابف ىشاـ كالحمبية ج  3ص  ، 12كالكامؿ ج  2ص  ، 75كقكلو صمى اهلل عميو كآلو اك تنفرد
ىذه السالفة السالفة  :صفحة العنؽ عف جانبيو  ،ال تنفرد العنؽ عما تميو ال
يفرؽ بيف الرأس كالجسد * .
ػ281ػ
يسئمكننى فييا صمة الرحـ اال اعطيتيـ اياىا ( . ) 1
ثـ قاؿ لمناس  :انزلكا فنزلكا  ،قيؿ لو يا رسكؿ اهلل ما بالكادل ماء ينزؿ عميو ،
فاخرج سيما مف كنانتو فاعطاه رجال مف اصحابو فنزؿ بو في قميب مف تمؾ القمب ،
فغرزت في جكفو فجاش بالركاء ( . ) 2
فمما اطمأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،اتاه بديؿ بف كرقاء في رجاؿ مف خزاعة كسئمكه
عف الذل جاء بو  ،فاخبرىـ انو لـ يأت يريد حربا كانما جاء زائ ار لمبيت  ،كمعظما لو ،
فرجعكا إلى قريش فقالكا يا معشر قريش انكـ تعجمكف عمى محمد  ،اف محمدا لـ يأت لقتاؿ
كانما جاء زائ ار ليذا البيت  ،فاتيمكىـ كجبيكىـ  ،كقالكا  :كاف كاف ال يريد قتاال فكاهلل
ال يدخميا عمييا عنكة ابدا  ،كال تحدث عنا بذلؾ العرب  ،ثـ ارسمكا مكرز بف حفص
فاجابو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بما قاؿ لبديؿ  ،ثـ بعثكا اليو الحميس بف عمقمة  ،ككاف يكمئذ سيد
االحابيش (  ) 3فمما رآه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو قاؿ  :اف ىذا قكـ يتأليكف  ،فابعثكا اليدل
في كجيو حتى يراه فمما رال اليدل يسيؿ عميو مف عرض الكادل رجع اعظاما لما رال  ،ثـ
ارسمكا عركة بف مسعكد الثقفى فجاء كجمس بيف يدل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كجرل بينيما كالـ
طكيؿ  ،كاجابو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو بما اجاب بو اصحابو  ،كاخبره انو لـ يأت يريد حربا :
فقاـ مف
عنده  ،كرال ما يصنع بو صمى اهلل عميو كالو اصحابو  :ال يتكضأ اال ابتدركا كضكئو كال يبصؽ بصاقا
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اال ابتدركه ،
كال يسقط شئ مف شعره اال اخذكه فرجع كقاؿ  :يا معشر قريش انى قد جئت كسرل
* ( ىامش ) * (  ) 1الكامؿ ج  2ص  ، 76كالحمبية ج  3ص  ، 13كدحالف ج  2ص ، 196
كابف
ىشاـ ج  3ص  ، 357كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 96كالطبرل ج  2ص . 273
(  ) 2الكامؿ كالحمبية كابف ىشاـ  ،كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 96كالطبرل
ج  2ص . 273
(  ) 3االح ابيش ىـ طائفة بمكة حالفكا قريشا  ،كفى الحمبية انيـ بنك اليكف بف
خزيمة  ،كبنك الحرث بف عبد مناؼ  ،كبنك المصطمؽ  ،كسمكا بذلؾ النيـ تحالقكا تحت جبؿ
باسفؿ مكة يقاؿ لو حبشى فسمكا بيا  ،كىـ قكـ كانكا يعظمكف البدف  ،كفى الكافى انو
لما رجع إلى مكة قاؿ  :يا ابا سفي اف اما كاهلل ما عمى ىذا حالفناكـ  ،عمى اف تردكا اليدل
عف محمو  ،اما كاهلل لتخميف عف محمد كما اراد اك النفردف باالحابيش  ،فقاؿ ابكسفياف
اسكت حتى ناخذ مف محمد كلثا ( ال عيدا ) كقريب منو في الطبقات الكبرل كالحمبية * .
ػ281ػ
كقيصر كالنجاشى في ممكيـ  .فكاهلل ما رايت ممكا قط يعظمو اصحابو ما يعظـ اصحاب
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  281سطر  1الى ص  291سطر 26كقيصر كالنجاشى في ممكيـ  .فكاهلل ما رايت ممكا قط يعظمو اصحابو ما يعظـ اصحاب
محمد محمدا  ،كلقد رأيت قكما ال يسممكنو لشئ ابدا فرؤا رايكـ ( . ) 1
كارسؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عثماف بف عفاف إلى قريش  ،يخبرىـ لما جاء بو ككتب
الييـ معو كتابا  ،فاخبرىـ عثماف ذلؾ كبمغ المسمميف اف عثماف قد قتؿ  ،فجمع رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو المسمميف كبايعيـ عمى المكت تحت الشجرة  ( ،كىك بيعة الرضكاف ) كلما
سمعت قريش بيذه البيعة خافكا كاشار اىؿ الرأل منيـ بالصمح ثـ جاء الخبر باف
الذل ذكر مف امر عثماف باطؿ ( . ) 2
اليدنة
كانت قريش تأبى اف يدخؿ عمييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو لمعمرة مع السيكؼ في
القراب  ،النيـ يركف ذلؾ ذال شامال كضعفا بار از بيف العرب  ،كال يقدركف عمى الحرب
كالقتاؿ لفقرىـ االقتصادل كالنيـ قدممكا الحرب كقتؿ رجاليـ  ،كلخالؼ سيد االحايش
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كما مر  ،كاضؼ إلى ذلؾ اف خزاعة كانكا عيبة سر الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو كىـ كانكا مع قريش
بمكة  ،فمـ يكف لقريش مناص عف الصمح  ،كمجاؿ الثارة الفتنة كايقاد نار
الحرب .
فاضطرت قريش إلى الصمح  ،كالمعاىدة كاف يأخذكا النفسيـ كلثاما  ،كما كاف
ىميـ االذاؾ باف يرجع عنيـ رسكؿ اهلل عاميـ ىذا النيـ يعممكف اف في القتاؿ الفناء :
كقتؿ الرجاؿ كسبى الذرارل  ،كيركف ذلؾ كمو رال العيف  ،كال يخفى ذلؾ لمف تدبر كالـ
رسؿ قريش مع رسكؿ اهلل كمع قريش .
فمما اجتمعت قريش عمى الصمح  ،بعثت سييؿ بف عمرك كقالكا لو ائت محمدا فصالحو
كال يكف في صمحو اال اف يرجع عنا عامو ىذا  ،فاتاه سييؿ بف عمرك فمما رآه رسكؿ اهلل
* ( ىامش ) * (  ) 1الكامؿ كالحمبية كزينى دحالف  ،كابف ىشاـ كركضة الكافى ص  ، 323كالبحار
كالطبقات الكبرل ج  2ص  ، 95كقد دخؿ نقؿ بعضيـ في بعض فراجع كالقضية مفصمة اقتصرنا
منو عمى مكرد الحاجة  ،كنقمو البييقى في السنف الكبرل ج  9ص  221كالخراج البى
يكسؼ ص . 211
(  ) 2ابف ىشاـ ج  3ص  ، 364كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 97كالحمبية  ،كزينى
دحالف  ،كالكامؿ * .
ػ282ػ
صمى اهلل عميو كالو مقبال قاؿ  :قد اراد القكـ لصمح حيف بعثكا ىذا الرجؿ فمما انتيى سييؿ اليو تكمـ
كاطاؿ كتراجعا ثـ جرل بينيما الصمح ( . ) 1
تـ الصمح عمى شركط مجمميا
 - 1اف يضعكا الحرب بينيـ عشر سنيف ( كقيؿ اربع سنيف كقيؿ سنتيف ك
االكؿ اثبت ) .
 - 2كال خيانة بينيـ فال يخكف بعضيـ بعضا .
 - 3كال سرقة  :فيأمنكا عمى امكاليـ في تمؾ المدة اكال يعيف احد المتعاقديف
عمى االخر .
 - 4كمف احب اف يدخؿ في عقد محمد كعيده فعؿ .
 - 5كمف احب اف يدخؿ في عقد قريش كعيده فعؿ .
 - 6كمف اتى قريشا مف المسمميف اليردكنو إلى المسمميف .
 - 7كمف اتى مف قريش إلى المسمميف مسمما يردكنو الييـ
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 - 8كاف يككف االسالـ ظاى ار بمكة ال يكره احد عمى دينو كال يؤذل كال
يعير .
 - 9كاف محمدا يرجع عنيـ عامو ىذا كيدخؿ عمييـ في العاـ القابؿ ثمثة
اياـ مف دكف سالح اال السيكؼ في القراب .
تـ الصمح كلكنو صعب عمى اكثر المسمميف كطاؿ حكارىـ كضجكا كعمت
اصكاتيـ ككادت الفتنة اف تقع كالنبى صمى اهلل عميو كالو يسكنيـ كيضع مف فكرىـ كىيجيـ كذلؾ
اذ رأك في الصمح كمكاده ما يحسبكنو دنية :
 - 1كاف المسممكف يركف دخكؿ مكة حتى يعممكا عمؿ العمرة كينحركا بدنيـ
كيتمكا نسكيـ فرضا كحتما كىـ عمى عيدىـ يمزميـ الرجكع كىك في زعميـ تكذيب
لمرسكؿ صمى اهلل عميو كالو حتى قاؿ فيو عمر فاكثر فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو انما قمت ندخؿ
مكة كلـ
اقؿ في ىذه السنة حتى يككف الرجكع تكذيبا ( . ) 2
* ( ىامش ) * (  ) 1كفى االرشاد لممفيد  :ضرع اليو سييؿ في الصمح كنزؿ عميو الكحى باالجابة .
(  ) 2الحمبية ج  3ص  ، 25كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  2ص  ، 211ك * -
ػ283ػ
 - 2امر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عميا اف يكتب بسـ اهلل الرحمف الرحيـ فابى سييؿ ذلؾ
كقاؿ ال نعرؼ الرحمف بؿ اكتب كما يكتب آباؤؾ بسمؾ الميـ كقاؿ المسممكف ال
يكتب اال بسـ اهلل الرحمف الرحيـ (  ) 1كقاؿ عمى عميو السالـ  :لكال طاعة الرسكؿ ما محكت
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ فمحاه ككتب بسمؾ الميـ ( . ) 2
 - 3امر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عميا عميو السالـ اف يكتب  :ىذا ما قاضى عميو رسكؿ اهلل
سييؿ بف عمرك فقاؿ سييؿ فعمى ـ نقاتؿ يا محمد اكتب باسمؾ كاسـ ابيؾ فقاؿ صمى اهلل عميو كالو انا
رسكؿ اهلل كانا محمد بف عبداهلل فامر بمحكىا فعند ذلؾ كثر الضجيج كالمغط كاشاركا إلى
السيكؼ فقاؿ عمى عميو السالـ ما انا بالذل امحكه (  ( ) 3فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو ستدعى
إلى مثميا
فتجيب كانت مضطيد مقيكر ) (  ) 4كاخذ اسيد بف حضير كسعد بف عبادة بيد عمى عميو السالـ ك
منعاه اف يكتب اال محمد رسكؿ اهلل كاال فالسيؼ بيننا كبينيـ (  ) 5كضجت المسممكف ك
ارتفعت االصكات كجعمكا يقكلكف ال نعطى ىذه الدنية في ديننا كجعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
يخفضيـ
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* ( ىامش ) * ابف ىشاـ ج  3ص  365ك  ، 467كالبحار ج  6ص  558عف عمى بف ابراىيـ ،
كمسمـ في
صحيحو ج  5ص  ، 175كالكامؿ ج  2ص  ، 77كالطبرل ج  2ص  281ك . 281
(  ) 1دحالف ج  2ص  ، 212كالبحار عف الطبرسى عف الزىرل كغيره  ،كاليعقكبى
ج  2ص . 41
(  ) 2االرشاد لممفيد .
(  ) 3دحالف ج  2ص  ، 212كالحمبية ج  3ص  ، 23كالبحار ج  6ص  559عف
عمى بف ابراىيـ  ،كص  554عف الطبرسى عف الزىرل  ،كمسمـ في صحيحو ج  5ص 174
كالكامؿ ج  2ص  ، 77كالطبرل ج  2ص  ، 282كفى االرشاد لممفيد اف اميرالمؤمنيف
عميو السالـ قاؿ لسييؿ  :انو كاهلل لرسكؿ اهلل عمى رغـ انفؾ الخ .
(  ) 4االرشاد لممفيد  ،كالحمبية ج  3ص  ، 23كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج 2
ص  ، 212كفى الكامؿ ج  2ص  " 77كقاؿ لعمى عميو السالـ لتبميف بمثميا " كالبحار
عف عمى بف اب ارىيـ  ،كالسنف الكبرل لمبييقى ج  8ص  179ك  181يقرب نقؿ بعضيا
مف بعض .
(  ) 5الحمبية ج  3ص  ، 24كسيرة زينى دحالف ج  2ص . 213
كفى كنز العماؿ ج  5ص  ، 292 - 286اخرج قصة الحديبية فميراجع * .
ػ284ػ
كيؤمى بيده الييـ اف اسكتكا  ،ثـ قاؿ ارنيو فاراه عمى عميو السالـ فمحاه بيده الشريفة ( ) 1
ثـ امر عميا عميو السالـ اف يكتبو كاف مف اتى محمدا بغير اذف كليو يرده اليو  ،كمف اتى قريشا مف
المسمميف ال يردكه إلى المسمميف  ،قاؿ المسممكف سبحاف اهلل كيؼ نرد إلى المشركيف مف
جاء مسمما كعسر عمييـ شرط ذلؾ  ،كقالكا باعجاب كاستنكار يا رسكؿ اهلل اتكتب ىذا ؟
قاؿ نعـ فانو مف ذىب منا فابعده اهلل  ،كمف جاء منيـ الينا فسيجعؿ اهلل لو فرجا كمخرجا
(  ) 2كمما زاد المسمميف غما بغـ كىما بيـ انيـ بيف ذاؾ  ،اذ جاء ابكجندؿ بف سييؿ بف
عمرك مسمما الييـ في قيكده (  ) 3كرمى بنفسو بيف المسمميف  ،فجعؿ المسممكف يرحبكنو
كيينئكنو  ،فممارال سييؿ ابنو قاـ اليو فضرب كجيو كاخذ بتمبيبو  ،كقاؿ يا محمد قد لجت
القضية بينى كبينؾ قبؿ اف ياتيؾ ىذا  ،قاؿ صدقت .
كفى ركاية انو اخذ غصنا مف شجر بو شكؾ  ،كضرب بو كجو ابى جندؿ ضربا
شديدا حتى رؽ عميو المسممكف كبككا كاخذ يجره ليرده إلى قريش  ،كجعؿ ابكجندؿ
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يصرخ باعمى صكتو يا معشر المسمميفءارد إلى المشركيف يفتنكننى في دينى
اال تركف ما لقيت فزاد ذلؾ المسمميف حنقا كغيضا  ،ككادكا اف ييمككا فقاؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو يا ابا جندؿ اصبر كاحتسب  ،فاف اهلل جاعؿ لؾ كلمف معؾ مف المستضعفيف
فرجا كمخرجا  ،انا قد عقدنا بيننا كبيف القكـ صمحا  ،كاعطيناىـ عمى ذلؾ كاعطكنا
عيداهلل  ،كانا النغدربيـ  ،ككاف عمر يمشى إلى جنبو كيعرض عميو قتؿ ابيو كيقكؿ  :ك
انما دـ احدىـ كدـ الكمب كيدنى قائـ السيؼ منو كيقكؿ  :يا ابا جندؿ اف الرجؿ
يقتؿ اباه في اهلل  ،فقاؿ لو ابكجندؿ مالؾ ال تقتؿ انت اباؾ ؟ فقاؿ عمر نيانا عف ذلؾ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،فقاؿ ابكجندؿ  :ما انت احؽ بطاعة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو
* ( ىامش ) * (  ) 1الحمبية ج  3ص  24كسيرة زينى دحالف ج  2ص  212كفى االرشاد ص 54
قاؿ لعمى عميو السالـ ضع يدل عمييا .
(  ) 2سيرة دحالف ج  2ص  215كالحمبية ج  3ص  25كفى ركضة الكافى ص 326
بمفظ آخر .
(  ) 3كاف ابا جندؿ اسمـ مف قبؿ  ،كجو ابكه  ،كمنعو مف اليجرة  ،كاكثقو بالقيكد ،
فحيف سمع بمجيئ النبى  ،احتاؿ حتى خرج مف السجف  ،كاتى الحديبية الخ  .دحالف
ج  2ص . 217
ػ285ػ
منى ( . ) 1
اجؿ صعب عمى المسمميف كضاقت عمييـ االرض بما رحبت  ،الف ليـ االنكؼ
العربية كالنفكس االبية كعز االسالـ  ،فييـ القرآف كفييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،ليـ
ايد شداد كسيكؼ حداد  ،كالمشرفى الميند كالجاش الرابط كىـ رجاؿ الحرب ك
فرساف الييجاء كالح ماة الكماة  ،يركف في ىذا الصمح ذلة كدنية تأباىا نفكسيـ
اذ خفى عمييـ ثمرات الصمح كنتايجو  ،كمنعتيـ تمكـ العمؿ كالمكانع اف يتفكركا
ما في مكاد الصمح كمنافعيا  ،بؿ قد يطرء االنساف مف سكرة الغضب كالعصبية ما
يمنعو مف االقداـ عمى ما يعرؼ صالحو كنتايجو  ،كال يحتممو اال النفكس القاىرة الغالبة
عمى االىكاء كالميكؿ .
نتايج الصمح
 - 1اف الصمح صار سببا الئتالؼ المسمميف كالمشركيف ( ككانكا قبؿ ذلؾ ال
يختمطكف ) فاختمطكا بعده كتفاىمكا كسمعكا امكر النبى صمى اهلل عميو كالو كاخالقو الكريمة ك
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معجزاتو الشريفة  ،بؿ سافر بعض المشركيف إلى المدينة كقدـ بعض المسمميف
إلى مكة  ،كخمكا باىميـ كاصدقائيـ كغيرىـ ممف يستنصحكنيـ فسمعكا منيـ ك
شاىدكا بانفسيـ معجزات النبى صمى اهلل عميو كالو كسمـ  ،كاعالـ نبكتو  ،كحسف سيرتو  ،كجميؿ
طريقتو  ،فمالت انفسيـ إلى االيماف كبادر خمؽ منيـ إلى االسالـ  ،كازداد االخركف ميال
(  ) 2كما فتح في االسالـ قبمو فتح كاف اعظـ منو حيث دخؿ في االسالـ تينؾ السنتيف
مثؿ ما دخؿ قبؿ ذلؾ بؿ اكثر ( . ) 3
كعف الصادؽ عميو السالـ انو قاؿ في حديث  :فما انقضت تمؾ المدة ( ال السنتيف مدة
اليدنة ) حتى كاد االسالـ يستكلى عمى اىؿ مكة ( . ) 4
* ( ىامش ) * (  ) 1الحمبية ج  3ص  25ك  ، 26كدحالف ج  2ص  ، 218كابف ىشاـ ج  3ص
367
كالكامؿ ج  2ص  ، 77كالطبرل ج  2ص  ، 282كذكر احمد في المسند ىذه القصة
ج  4ص . 323
(  ) 2سيرة زينى دحالف ج  2ص  ، 217كالحمبية ج  3ص . 32
(  ) 3الكامؿ ج  1ص  ، 78كالطبرل ج  3ص  ، 28كدحالف ج  2ص . 227
(  ) 4اعالـ الكرل ص  ، 61كالبحار ج  6ص  ، 561عف اعالـ الكرل * .
ػ286ػ
 - 2كانت مشركى قريش قبؿ الصمح في عناد كلجاج  ،يسمعكف كال يفتيمكف ك
يقرع ال الو اال اهلل آذانيـ فيفركف كيكلكف عمى ادبارىـ نفك ار " كحمر مستنفرة فرت
مف قسكرة " ف مما كقع الصمح تعقمكا كتفكركا حتى بمغ االسالـ مف قمكبيـ مبمغ
القبكؿ ( . ) 1
 - 3قدر المسممكف بذلؾ عمى اظيار االسالـ في مكة كتبميغ الديف  ،ك
تخمصكا عف االذل كالتعيير كاالكراه عمى الشرؾ  ،كدخؿ في االسالـ مف اراد اف يدخؿ
فيو بال مانع كال كازع .
 - 4لما كقع الص مح كتعاىدكا عمى كضع الحرب كترؾ الغيمة تفرغ المسممكف
كفى رأسيـ النبى االعظـ عمى تبميغ الديف  ،فبعث النبى سراياه كبعكثو  ،يدعكف إلى
تعالى فمـ تبؽ ككرة كال مخالؼ في اليمف كالبحريف كاليمامة اال كفييا رسؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو  ،كالناس يدخمكف في ديف اهلل افكاجا .
 - 5تمكف النبى كالمسممكف بذلؾ مف العمرة في العاـ القابؿ مف دكف ال
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قتاؿ .
 - 6لما قكل المسممكف في ىذه اليدنة  ،كاسمـ جمع مف ممكؾ العرب كالعجـ
كاىدكا اليو اليدايا  ،كرأل ابكسفياف مف قيصر ممؾ الركـ في امر النبى كتعظيمو لكتابو
ماعايف  ،كآمف عامؿ كسرل " باذاف " ىابتو قريش كلـ يجسركا عمى القتاؿ كالحرب
ففتحت مكة بال مانع كال كازع .
 - 7كانت قريش تذيع في الناس اف محمدا ال يعظـ البيت كيقطع االرحاـ  ،كجمع
االكباش لمفساد في االرض  ،فمما رجع عنيـ كنحر البدف كمعو الجيش كالقكة كاالداة
كالعدة كحكلو شجعاف العرب  ،عممت العرب اف ما يقكلو قريش كذب كبيتاف  ،كاف
مرماه الشريؼ حقف الدماء كصمة االرحاـ  ،كدعكتو التكحيد كالديف .
ك ؟ ؟ شاىدا عمى ما ذكرنا اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو خرج إلى عمرة الحديبية في
* ( ىامش ) * (  ) 1الطبرل ج  2ص  283عف الزىرل  ،فما فتح في االسالـ فتح كاف  ،اعظـ منو
انما كاف القتاؿ حيث التقى الناس  ،فمما كانت اليدنة  ،ككضعت الحرب اكزارىا  ،كامف
الناس كميـ بعضيـ بعضا  ،فالتقكا كتفاكضكا في الحديث كالمنازعة فمـ يكمـ احد باالسالـ
يعقؿ شيئا اال دخؿ فيو * .
ػ287ػ
سنة ست مف اليجرة في ذل القعدة مع الؼ كخمسمأة اك اقؿ  ،كخرج إلى فتح مكة سنة
ثماف في شير رمضاف  ،كلما يتـ الحكالف في عشرة آالؼ اك ازيد ( . ) 1
كبعد ىذا الصمح عند مقفمو صمى اهلل عميو كالو كسمـ مف الحديبية نزلت في كراع الغميـ قكلو
تعالي " انا فتحنا لؾ فتحا مبينا " (  ) 2كلما انزلت عميو سكرة الفتح  ،قاؿ لو جبرئيؿ عميو السالـ
نينئؾ يا رسكؿ اهلل  ،كىناه المسممكف  ،كتكمـ بعض الصحابة كقاؿ  :ما ىذا بفتح كقد
صددنا عف البيت كصد ىدينا فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  :لما بمغو ذلؾ بئس الكالـ  ،بؿ
اعظـ الفتح لقد رضى المشرككف اف يدفعككـ بالبراج ( الراح  .دحالف ) عف بالدىـ
كسئمككـ القضية كيربحكا اليكـ في االماف  ،كقد أركا منكـ كاظفركـ اهلل عمييـ
(.)3
كفى الطبقات ج  2ص  : 115قاؿ رجؿ مف اصحاب محمد صمى اهلل عميو كالو يارسكؿ اهلل اك فتح
ىذا ؟ قاؿ ال كالذل نفسى بيده انو لفتح .
كفى صحيح مسمـ ج  5ص  176عف انس قاؿ لما نزلت " انا فتحنا لؾ فتحا مبينا "
مرجعو مف الحديبية  ،كىـ يخالطكف الحزف كالكأبة  ،كقد نحر اليدل بالحديبية
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فقاؿ  :لقد انزلت عمى آية ىى احب إلى مف الدنيا جميعا .
كفى البحار ج  6ص  557عف الطبرسى ( ره ) قيؿ  :المراد بالفتح ىنا صمح الحديبية
ككاف فتحا بغير قتاؿ ( ثـ نقؿ عف الزىرل كالشعبى في فتح الحديبية كالما قد مضى
شطر منيا ثـ قاؿ ) قاؿ البراء بف عازب تعدكف انتـ الفتح فتح مكة فتحا ( كذا ) كنحف
نعد الفتح بيعة الرضكاف .
ككتب كتاب الصمح باتفاؽ جميع المكرخيف اميرالمؤمنيف عميو السالـ  ،كقاؿ بعض انو
* ( ىامش ) * (  ) 1الطبقات الكبرل ج  2ص  ، 134كالكامؿ ج  2ص  ، 91كسيرة ابف ىشاـ
ج  4ص . 18
(  ) 2الطبقات الكبرل ج  2ص  115كسيرة ابف ىشاـ ج  3ص  ، 469كالسيرة
الحمبية ج  3ص  ، 27كسيرة دحالف ج  2ص  ، 226كاعالـ الكرل ص  ، 61كعمى بف
ابراىيـ في سكرة الفتح في شأف نزكليا كالسنف الكبرل لمبييقى ج  6ص  325ك
ج  9ص . 222
(  ) 3سيرة دحالف ص  227كالحمبية ج  3ص * . 28
ػ288ػ
كتب الصمح في نسختيف  ،كتب احدىما محمد بف مسممة  ،كاهلل العالـ
 - 51كتابو صمى اهلل عميو كالو الىؿ مقنا كبنى جنبو
اما بعد فقد نزؿ عمى ايتكـ راجعيف إلى قريتكـ  ،فاذا جائكـ كتابى ىذا
فانكـ آمنكف  ،لكـ ذمة اهلل كذمة رسكلو  ،كاف رسكؿ اهلل غافر لكـ سيآتكـ
ككؿ ذبكبكـ  ،كاف لكـ ذمة اهلل كذمة رسكلو الظمـ عميكـ كال عدل  ،كاف رسكؿ
اهلل جاركـ مما منع منو نفسو .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 277كفتكح البمداف لمبالذرل ص  71كالمفظ لالكؿ .
كمجمكعة الكثائؽ السياسية ص  57رقـ  33عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف
رقـ . 25
ثـ قاؿ  :قابؿ ( يعنى بذلؾ االشارة إلى الركايات الغير الكاممة ) طبقات ابف سعد
ج  ، 1كالخراج لقدامة بف جعفر ( منو نسخة مخطكطة ناقصة في مكتبة ككر كلك في
استانبكؿ برقـ  ، 1176كا قتباسات النسخة االستانبكلية في المكتبة االىمية بباريس
الخ ) كامتاع االسماع لممقريزل ج  1ص . 439
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كانظر مجمة تحقيقات عممية المقالة المذككرة في مراجع المكتكب 26
ككايتانى  41 : 9كاشرنكر ص  ، 419ك  ، 421كاشربرص  45ك . 46
زاد في فتكح البمداف كمجمكعة الكثائؽ في آخره ( ككتب عمى بف ابيطالب )
كقاؿ المحشى في تعميقة فتكح البمداف  :يقكؿ الراجى رحمة ربو  ،محمد بف احمد ابف
عساكر  ،كذا في االصؿ مضبكط  ،ككذا الحكاية عف جممة الكتب التى بيد ييكد يعنى
 ييكد مقنا  -كقاؿ البركفسكر في مقدمة مجمكعة الكثائؽ ( كد ) " ال يبعد اف تككف الكثائؽالسياسية قد اشتممت احيانا عمى سيك في الكتابة  ،كليس يبعد ايضا اف يصحح بعض
النقمة بعض العبارات مف عند انفسيـ اتباعا لمقكاعد المقررة في النحك كالصرؼ  .مف
ذلؾ ( ابف ابك  ) .التى ال تكاد تصح نظر القكاعد النحك العربى بؿ يقاؿ ابف ابى  ،غير
انا كجدنا عم ى ىذه الصيغة في اربعة مكاضع بؿ اكثر في الكتب المقركءة عمى الشيكخ
كقد ركل البالذرل في فتكح البمداف شركط النبى صمى اهلل عميو كالو كسمـ الىؿ نجراف  ،ثـ ذكر :
ػ289ػ
" كقاؿ يحيى بف آدـ " كقد رأيت كتابا في ايدل النجرانييف كانت نسختو شبيية بيذه النسخة
كفى اسفمو ككتب عمى بف ابكطالب  -كال ادرل ما اقكؿ فيو "
اقكؿ  :جعؿ ابف عساكر ىذا دليال عمى ككف ىذا الكتاب مجعكال  ،حيث قاؿ
بعد كالمو المتقدـ كفى ىذا نظر لذل فيـ يتاممو تبيف لو اف ىذا الكتاب مفتعؿ كالدليؿ
عميو مف كجييف .
احدىما اف عميا كرـ اهلل كجيو ىك الذل اخترع الكالـ في عمـ النحك خشية
مف اختالط كالـ العرب بكالـ النبط  ،فما كاف النبى صمى اهلل عميو كالو ليخشى مف شئ كيعتمد ما
يؤدل
إلى االلتباس .
كالثانى اف ىذا الكتاب كاف في غزكة تبكؾ عمى ما ذكره في الكتاب  ،كال خالؼ
اف عميا عميو السالـ لـ يكف مع النبى في ىذه الغزكة .
اقكؿ  :الجكاب عف االشكاليف مف كجكه االكؿ اف ابف سعد لـ ينقؿ ىذه الجممة
مع اف دأبو نقؿ الكاتب في آخر الكتب  ،كقكلو ككتب إلى ككتب شرحبيؿ فيكشؼ
ذلؾ عف عدـ ىذه الجممة في النسخة المكجكدة عنده الثانى اف المال عمى القارل
نقؿ في شرحو لشفا قاضى عياض  :حكى عف نكادر ابى زيد االصمعى عف يحيى بف عمر
اف قريشا كانت ال تغير االب في الكنية بؿ تجعمو مرفكعا في كؿ مف الرفع كالنصب ك
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الجر الثالث اف ابف االثير في النياية في لفظة ابى  ،كالقارل في شرح الشفا نقال
كتاب النبى صمى اهلل عميو كالو إلى المياجر بف ابى امية ىكذا " إلى المياجريف ابكامية " ثـ قاال
كلما كاف ابكامية مشتي ار بالكنية  ،كلـ يكف لو اسـ معركؼ غيره تركو رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كالو  ،كزاد القارل " كما يقاؿ عمى بف ابكطالب " كقاؿ البركفسكر في ذيؿ كالمو
المتقدـ  :قاؿ الصفدل  :كبعضيـ يكتب عمى بف ابيطالب رضى اهلل عنو بالكاك  ،كيمفظ
ابى بالياء ثـ نقؿ عف الكتانى في كتابو تراتيب االدارية ما مر عف نكادر االصمعى  ،ثـ
قاؿ  ،كفكؽ ذلؾ كمو انى لما كنت في المدينة المنكرة في شير محرـ سنة  1358كجدت
في الكتابة القديمة التى في جنكبى جبؿ سمع في المدينة المنكرة " انا عمى بف ابكطالب "
كقد تككف ىذه الكتابة بخط سيدنا عمى رضى اهلل عنو الخ
ػ291ػ
الرابع اف صدر الكتاب يدؿ عمى اف الكتاب لـ يكف بتبكؾ  ،لقكلو صمى اهلل عميو كالو " نزؿ
عمى ايتكـ راجعيف إلى قريتكـ " فمعؿ جماعة منيـ كفدكا إلى المدينة فمقكه صمى اهلل عميو كالو قافال
إلى بمدىـ فكتبو عمى عميو السالـ اك لعؿ جماعة منيـ خرجكا لمتجارة اك غيرىا كسافركا إلى
غير المدينة اك كاف مقصدىـ غيرىا كفى رجكعيـ نزلكا عمى النبى صمى اهلل عميو كالو في المدينة فكتب
عمى عميو السالـ ليـ الكتاب .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " نزؿ عمى ايتكـ " االية بفتح االلؼ كتشديد الياء الجماعة  ،قاؿ
ابف االثير  :خرج القكـ بايتيـ ال جماعتيـ لـ يدعكا كرائيـ شيئا  ،كىك كناية عف كثرة
كافدييـ قاؿ ابف سعد  :يعنى رسمكـ .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " كال عدل " العدل مصدر مف عدل المص عدل ال سرؽ كاصمة تجاكز
الحد .
كال يخفى اف بعض ىذه الجمؿ مكرر لـ ادرؾ الغرض منيا فميتدبرك لعميا
نشأت مف الركاة .
االصؿ
فاف لرسكؿ اهلل بزكـ  ،ككؿ دقيؽ فيكـ كالكراع كالحمقة اال ما عفى
عنو رسكؿ اهلل اك رسكؿ رسكؿ اهلل  ،كاف عميكـ بعد ذلؾ ربع ما اخرجت نخمكـ
كربع ما صادت عركككـ كربع ما اغتزؿ نسائكـ  ،كانكـ برئتـ بعد مف كؿ
جزية اك سخرة  ،فاف سمعتـ كاطعتـ فاف عمى رسكؿ اهلل اف يكرـ كريمكـ  ،كيعفك
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عف مسيئكـ .
اما بعد فالى المؤمنيف كالمسمميف مف اطمع عمى اىؿ مقنا بخير فيك خير لو
كمف اطمعيـ بشر فيك شر لو  ،كاف ليس عميكـ اميراال مف انفسكـ اك مف اىؿ رسكؿ
اهلل  .كالسالـ .
الشرح
قاؿ ابف سعد  :كلرسكؿ اهلل بزىـ يعنى بزىـ الذل يصالحكف عميو في صمحيـ
كرقيقيـ اقكؿ  :البز الثياب اك المتاع لمبيت مف ثياب كغيره  ،فمعناه اف متاع بيكتكـ
ػ291ػ
لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اال ما عفى عنو .
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  291سطر  1الى ص  311سطر 27لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو اال ما عفى عنو .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " الكراع " قاؿ الفيركز آبادل  :الكراع كغراب مف البقر كالغنـ
بمنزلة الكظيؼ مف الفرس  ،كىك مستدؽ الساؽ  -كاسـ لجميؿ الخيؿ .
كالظاىر بقرينة المقابمة مع الحمقة ىك الخيؿ اذا لحمقة بسككف الالـ :
السالح  ،كقيؿ الدركع خاصة  ،كقاؿ  :ابف سعد  :الحمقة ما جمعت الدار مف سالح
اكماؿ .
ىذه كميا ما صالحكا عميو حيف المعاىدة معجال  ،كاما ما عمييـ في كؿ عاـ فيك
ما ياتى مف قكلو صمى اهلل عميو كآلو كاف عميـ الخ .
قكلو ( ص ) " عركككـ " قاؿ ابف سعد  :كاما عركككـ  :فالعركؾ كؿ خشبة
يمقى في البحر يركبكف عمييا فيمقكف شباكيـ يصيدكف السمؾ كفى ( ية ) كفى كتابو
صمى اهلل عميو كآلو لقكـ مف الييكد  :اف عميكـ ربع ما اخرجت نخمكـ  ،كربع ما صادت عركككـ
كربع المغزؿ  :العركؾ جمع عرؾ بالتحريؾ كىـ الذيف يصيدكف السمؾ  .كفى ( ؽ )
العركى صياد السمؾ .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " اك سخرة " سخره سخريا بالكسر كالضـ كمفو ماال يريد  ،كقيره ك
ىك سخرة لى ال سخرتو  .فبرئيـ مف الجزية كالسخرة ثـ خاطب المؤمنيف باف مف
اطمع عمى اىؿ مقنا ال اتاىـ كاشرؼ عمييـ بخير فيك خير لو  ،كمف اتاىـ بشر فيك
شر لو .
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كشرط ليـ باف ال امير عمييـ اال مف انفسيـ اك مف اىؿ رسكؿ اهلل كىذه الجممة
تدؿ ضمنا عمى اف اكلى االمر لممسمميف كالىؿ الذمة ىـ آؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كقد جعؿ
اهلل ليـ ىذا المقاـ .
مقنا ( كذا في معجـ البمداف كالطبقات ج  1ص  ، 277كفتكح البمداف كالكامؿ
ج  2ص  ) 171كفى سيرتى الحمبى كزينى دحالف مينا بالياء بدؿ القاؼ كىك سيك ،
الف مينا مقصك ار اسـ بمد باليمف  ،كبالمد بمد مصر  ،كمقنا بالشاـ قرب ايمة كاف
اىمو ييكدا اكفدكا سنة تسع فكتب صمى اهلل عميو كآلو ليـ ىذا الكتاب  ،ككاف كفكدىـ مع يحنة
عظيـ ايمة .
ػ292ػ
ركاية اخرل عف معاىدة مقنا
قاؿ البركفسكر حميداهلل في مجمكعة الكثائؽ ص  59رقـ  : 34كجد نص ىذه
المعاىدة مكتكبا بالخط العبرانى كالمغة العربية في مخطكطة في كنيزة مصر  ،كىى
اآلف في جامعة كيمبرد كقد نشر ىيرشفمد صكرتيا الشمسية في مقاؿ لو عنيا في مجمة
كيش ككارتر لى ؟ ؟  ( . .لندف ) مجمد  15مف السمسمة االكلى ( شيرينا يرسنة
 1913ـ ) ص  181 167كقد نقمناىا إلى العربية  -كقد كتب عنيا ايضا اشربر بحثا في
مجمة مدرسة المغات الشرقية ( برليف ) مجمد  19النصؼ الثانى (  1916ـ ) ص 46 - 45
كلكف النص العربى فيو اغالط عديدة .
قابؿ ( يعنى االشارة إلى عدـ تماـ النقؿ ) معجـ االدباء لياقكت ج  1ص  247ك 248
كاحكاـ اىؿ الذمو البف القيـ ( مخطكطة كتب خانو سعيديو حيدر آباد ) ج  1كرقة  4ب 5
كالكافى بالكفيات لمصفدل ج  1ص  45 - 44كتاريخ ابف كثير ج  5ص  352حيث
قاؿ  " :كقد جمعت في ذلؾ جزءا مفردا اثبت فيو بطالنو كانو مكضكع " كلكننا لف نقؼ
عميو إلى اآلف .
كانطر مجمة تحقيقات عممية المذككرة في مراجع المكتكب  26كقد كضعنا
بيف ( ) الكممات المخركمة في االصؿ .
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذا كتاب مف محمد رسكؿ اهلل  :لحنينا كالىؿ خيبر كالمقنا
كلذ اررييـ  ،ما دامت السمكات عمى االرض  ،سالـ انتـ  ،انى احمد اليكـ اهلل الذل
ال الو اال ىك اما بعد  :فانو انزؿ عمى الكحى انكـ راجعكف إلى قراكـ
كسكنى دياركـ  ،فارجعكا آمنيف باماف اهلل كرسكلو  ،كلكـ ذمة رسكلو  ،عمى انفسكـ
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كدينكـ كامكالكـ كرقيقكـ  ،ككؿ ما ممكت ايمانكـ  ،كليس عميكـ اداء جزية كال
تجز لكـ ناصية  ،كال يطأ ارضكـ جيش كال تحشدكف كال تحشركف كال تعشركف كال تظممكف ،
كال يجعؿ احد عميكـ رسما كال تمنعكف مف لباس المشققات كالممكنات  ،كال مف رككب
الخيؿ كلباس اصناؼ السال ح كمف قاتمكـ فقاتمكه  ،كمف قتؿ بحربكـ فال يقاد بو احد
منكـ  ،كاللو دية  ،كمف قتؿ منكـ احد المسمميف تعمدا فحكمو حكـ المسممميف ،
كال يفترل عميكـ بالفحشاء كال تنزلكف منزلة اىؿ الذمة  ،كاف استعنتـ تعانكف كاف استرفدىـ
ػ293ػ
ترفدكف  ،كال تطالبكف ببيضاء كال صفراء كال سمراء كال كراع كال حمقة كال شد الكشتيز
كال لباس المشيرات  ،كال يقطع لكـ شسع نعؿ كال تمنعكف دخكؿ المساجد كال تحجبكف
عف كالة المسمميف  ،كال يكلى عميكـ كاؿ اال منكـ  ،اك مف اىؿ بيت رسكؿ اهلل  .كيكسع
لجنائزكـ اال ( إلى ؟ ) اف تصير إلى مكضع الحؽ اليقيف  .كتكرمكا لكرامتكـ كلكرامة
صفية ابنة عمكـ  ،كعمى اىؿ بيت رسكؿ اهلل  ،كعمى المسمميف اف تكرـ كريمكـ كيعفكا
عف مسيئكـ  .كمف سافر منكـ كىك ( فيك ؟ ) في اماف اهلل كاماف رسكلو  ،كال اكراه في الديف
كمف منكـ اتبع ممة رسكؿ اهلل ككصيتو  .كاف لو ربع ما امر بو رسكؿ اهلل الىؿ بيتو  ،تعطكف
عند عطاء قريش كىك خمسكف دينا ار  ،ذلؾ بفضؿ منى عميكـ كعمى اىؿ بيت رسكؿ اهلل
كعمى المسمميف الكفاء بجمع ( كذا ) ما في ىذا الكتاب  ،فمف اطمع لحنينا كاىؿ خيبر كالمقا
بخير فيكا خير لو  ،كمف اطمع ليـ بو ( شر ) فيك شرلو  ،كمف قرء كتابى ىذا اكقرء عميو ك
غير اك خالؼ شيئا مما فيو فعميو لعنة اهلل كلعنة الالعنيف مف ( الممئكة ) كالناس اجمعيف
كىك برئ مف ذمتى كشفاعتى يكـ القيمة  ،كانا خصمو  ،كمف خصمنى فقد خصـ اهلل كمف
خصـ اهلل فيك في النار  ،كاؿ (  ) . . . . .ق كبئس المصير شو ( اؿ ) لو الذل ال الو اال ىك
ككؼ ( ل ) بو شييدا كمالئكتو ( حممة ع ) رشو كمف حضر مف المسمميف .
ككتب عمى بف ابيطالب بخطو كرسكؿ اهلل يممى عميو حرفا حرفا يكـ الجمعة
لثالث لياؿ خمت مف رمضاف سنة خمس مضت مف اليجرة  ،شيد ( عمار ) بف ياسر كسمماف
الفرارسى مكلى رسكؿ اهلل كابكذر الغفارل .
امارات االفتعاؿ
 - 1ىذا الكتاب ارخ بالخمس مف اليجرة مع اف التاريخ مف اليجرة كاف في زمف
عمر باشارة مف عمى عميو السالـ عمى نقؿ جؿ المحققيف ( . ) 1
* ( ىامش ) * (  ) 1اقكؿ  :كاف التاريخ مف اليجرة في زمف عمر باشارة مف عمى عميو السالـ كما
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في التنبيو
كاالشراؼ ص  252كاليعقكبى ج  2ص  123كتاريخ الخمفاء ص  89كالكامؿ ج 2
ص  212في آخر حكادث السنة السادسة عشر .
فعمى ىذا يرد االشكاؿ كما ذكرنا كلكف يمكف اف يقاؿ  :اف عميا عميو السالـ ىك المشير
بذلؾ فال مانع مف اف يككف عامال بو قبؿ اف يككف مشي ار كما كقع ذلؾ في بعض الكتب ا ؟ ؟
ايضا كلعؿ إلى ذلؾ نظر مف قاؿ  :اف التاريخ مف اليجرة كاف في زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كما
في
التنبيو كاالشراؼ ص * . 252
ػ294ػ
 - 2اف اىؿ مقنا عاىدكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو سنة تسع باالتفاؽ كاف اىؿ خيبر لـ يعاىدكا
إلى سنة سبع حيف غزكا في عقر ديارىـ فال يصح الكتاب  ،سنة خمس .
 - 3اف صفية لـ يكف لو في سنة خمس كرامة  ،الف تزكيجو كاف سنة سبع بعد غزكة
خيبر  ،كلـ يمتفت المختمؽ إلى ىذه الجية .
 - 4ككاف صمى اهلل عميو كالو يكتب بخط العربية إلى ممكؾ الدنيا  ،فكيؼ كتب ليـ بالعبرانية
كىـ العرب  ،كبالجممة امارات االفتعاؿ الئحة لمف تدبر .
كبنك جنبو ( بالجيـ ثـ النكف ثـ الباء ) كذا في الطبقات كمجمكعة الكثائؽ كفى
فتكح البمداف ص  71بنك حبيبة بالحاء الميممة ثـ البائيف بينيما ياء قاؿ ابف سعد :
انيـ كانكا ييكدا بمقنا  ،كفى معجـ القبائؿ ص  241اف حبيبة فرقة تعرؼ باخكاف
حبيبة مف عشيرة الطرشاف مف الجبكر مف بنى خالد المقيميف بشماؿ االردف .
 - 52كتابو صمى اهلل عميو كالو الىؿ جربا كاذرح
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىذا كتاب مف محمد النبى الىؿ جرباء كاذرح  ،انيـ آمنكف باماف اهلل
كاماف محمد كاف عمييـ مأة دينار في كؿ رجب اكقية ( كافيو كذا في الحمبية ك
زينى دحالف ) كاف اهلل عمييـ كفيؿ بالنصح كاالحساف إلى المسمميف كمف لجأ
الييـ مف المسمميف .
المصدر
البداية كالنياية ج  5ص  ، 16كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 291كتيذيب تاريخ
ابف عساكر ج  1ص  ، 115كالسيرة الحمبية ج  3ص  . 161كسيرة زينى دحالف ىامش
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الحمبية ج  2ص  ، 375كفى جميرة رسائؿ العرب ج  1ص  ، 49عف المكاىب شرح الزرقانى
ج  3ص . 413
كاكعز اليو الطبرسى في اعالـ الكرل ص  ، 75كفتكح البمداف ص 71
الشرح
جرباء بالمد كذا في الكامؿ كالبداية كالجميرة  .كفى سيرة زينى دحالف
كالحمبى انيا تأنيث اجرب  ،يمد كيقصر  ،كفى المعجـ جربى مقصك ار كانو جمع اجرب
ػ295ػ
مف بالد الشاـ  ،كقد ركل بالمد كاذرح  :بالفتح ثـ السككف كضـ الراء الميممة كآخره
الحاء الميممة  ،اسـ بمد مف نكاحى الشاـ مف اعماؿ السراة  ،ثـ مف نكاحى البمقاء  ،ك
عماف مجاكرة الرض الحجاز يرل جربى كاذرح احدىما مف اآلخر  ،كقيؿ اف بينيما
ثمثة اياـ ( المعجـ كية ) كفى ( ؽ ) كغمط مف قاؿ اف بينيما ثالثة اياـ  ،كاطاؿ ياقكت الكالـ
في كممة اذرح .
بحث تاريخى
كفد اىؿ جربا كاذرح في تبكؾ سنة تسع مع يحنة بف رؤبة عظيـ ايمة  ،كاىؿ
مقنا كبنى جنبو  ،فصالحكا النبى صمى اهلل عميو كالو عمى الجزية  -مأة دينار  -فكتب صمى اهلل عميو
كالو
الىؿ جرباء كاذرح ىذا الكتاب  ،عمى ما نقمو االعالـ كتابا كاحدا  ،فعمى ىذا
يككف جزية البمدتيف مأة دينار  ،كلكف ظاىر المعجـ في كممة اذرح  ،كصريح
الكامؿ اف كال منيما صالحكه عمى مأة دينار  ،فيحتمؿ اف يككف الكتاب
متعددا مضمكنيا كاحد  ،فنقمو االعالـ كاحدا لما أركا مف اتحاد المعنى  ،كنقؿ ابف
سعد في الطبقات ج  1ص  291ىذا الكتاب  ،ثـ نقؿ الكتاب الىؿ اذرح منفردا كما سيأتى .
 - 53كتابو صمى اهلل عميو كالو الىؿ اذرح
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىذا كتاب مف محمد النبى الىؿ اذرح انيـ آمنكف باماف اهلل كمحمد ،
كاف عمييـ مأة دينار في كؿ رجب كافية طيبة  ،كاهلل كفيؿ عمييـ بالنصح ك
االحساف لممسمميف  ،كمف لجأ الييـ مف المسمميف مف المخافة كالتعزير اذا خشكا
عمى المسمميف  ،كىـ آمنكف حتى يحدث الييـ محمد قبؿ خركجو :
المصدر
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الطبقات الكبرل ج  1ص . 291
كمجمكعة الكثائؽ ص  55رقـ  32عف امتاع االسماع لممقريزل ج  1ص ، 468
كالقسطالنى في المكاىب المدنية ج  1ص  ، 297كرساالت نبكية رقـ  ( 14عف الشامى )
كمنشأت السالطيف لفريدكف بؾ ج  1ص  ، 34كمغازل الكاقدل كرقة  231ب  ،كشرح
الزرقانى ج  3ص  361ثـ قاؿ :
ػ296ػ
قابؿ الط بقات كشرح السيرة البراىيـ الحمبى كرقة  115ب  ،كفتكح البمداف ص
 59ككتاب الخراج لقدامة بف جعفر كرقة  ( 124مخطكطة اريس ) .
كانظر مجمة تحقيقات عممية المقالة المذككرة في مراجع المكتكب  ، 26ك
كايتانى  ( 39 : 9التعميقة الثانية ) كاشرنكر ج  3ص  424 - 422كاشربر
ص . 44
اقكؿ فكاف العالمة البحاثة مؤلؼ المجمكعة خمط بيف الكتابيف  ،فاف ابف كثير
نقؿ الكتاب المتقدـ كعده المؤلؼ مف ركاة ىذا الكتاب  ،كلـ ينقؿ الكتاب المتقدـ
اصال  ،كلكنو نقؿ بعد ىذا الكتاب عف امتاع االسماع انو صمى اهلل عميو كالو كتب كتابيف :
االكؿ الىؿ جرباء كنصو " ىذا كتاب مف محمد النبى رسكؿ اهلل الىؿ جرباء ،
انيـ آمنكف باماف اهلل كاماف محمد  ،كاف عمييـ مأة دينار في كؿ رجب كافية طيبة ،
كاهلل كفيؿ " .
الثانى ىذا كتاب الذل نحف في ذكر مصادره  ،كىذا النقؿ المتعدد
ىك المظنكف عندل جدا  ،فاالتحاد مف عمؿ الركاة اختصا ار في النقؿ كاجتيادا منيـ
في الركاية كلعؿ مؤلؼ المجمكعة لذلؾ ترؾ نقؿ الكتاب لجربا كاذرح .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كىـ آمنكف حتى يحدث الخ " فكانو جعؿ خيار لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
في نقض العيد اك تغيير بعض شرائطو إلى اف يخرج مف تبكؾ لعدـ اال مف مكر
الييكد كغكائميـ .
ػ297ػ
 - 54كتابو صمى اهلل عميو كالو لممكؾ عماف
مف محمد النبى رسكؿ اهلل  ،لعباداهلل االسيذييف ( ممكؾ عماف كآسد عماف )
مف كاف منيـ بالبحريف  :انيـ اف آمنكا كاقامكا الصالة كآتكا الزكاة كاطاعكا
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اهلل كرسكلو  ،كاعطكا حؽ النبى صمى اهلل عميو كآلو كنسككا نسؾ المؤمنيف .
المصدر
كتاب االمكاؿ البى عبيد ص  ، 21كجميرة رسائؿ العرب ج  1ص  47عف صبح
االعشى  ،كظاىر كالـ االخير جعمو ىذا الكتاب متحدا مع كتابو صمى اهلل عميو كالو إلى جيفر كعبد
المتقدـ زاعما انو نقؿ لذلؾ الكتاب بركاية اخرل  ،كلكنو الكجو ىذا الحمؿ
اذ ذلؾ الكتاب خطاب إلى جيفر كعبد  ،كىذا إلى ممكؾ عماف  ،كذلؾ لمدعكة إلى
االسالـ  ،كذاؾ لالماف  ،كما ذكره بعض مف اف عمرك بف العاص الحامؿ لمكتاب
المتقدـ رجع كاخبر باسالـ جيفر كعبد فكتب صمى اهلل عميو كالو ىذا الكتاب فيك مخالؼ لما
مر في مقدمة الكتاب ص  ، 26مف اف عمرك بف العاص لـ يرجع حتى تكفى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كالو
( راجع سيرة دحالف ىامش الحمبية ج  3ص  ، 78كاالصابة ج  3رقـ  5884كج  1رقـ 1318
كقد اسمفنا بعض الكالـ فراجع  ،كعمى كؿ حاؿ ىذا كتاب اماف كتبو باسالميـ ،
كبيف ليـ ما بنى عميو االسالـ مف االحكاـ  ،ككتب كتابا آخر إلى جميع اىؿ عماف باجمعيـ
يدعكىـ إلى اهلل كحده ال شريؾ لو  ،كقد تقدـ كالغرض مف اطالة الكالـ اف ىذا
الكتاب غير ما كتبو إلى جيفر كعبد  ،فتدبر .
كفى مجمكعة الكثائؽ عف رساالت نبكية رقـ  36عف المصباح المضئ البف حديدة
كاعالـ السائميف رقـ 11
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " لعباد اهلل االسيذييف " كذا في نسخة االمكاؿ المكجكدة عندل كفى
الجميرة عف صبح االعشى " لعباد اهلل االسدييف " كقاؿ احمد زكى صفكت في التعميقة  :في
االصؿ " لعباد اهلل اسيد بف ممكؾ عماف كاسيد عماف مف كاف منيـ بالبحريف كىك تحريؼ
كقد اصمحتو كما ترل " .
اقكؿ  :في االمكاؿ " االسيذييف " ككتبو باالياء بعد السيف الميممة ثـ الذاؿ المعجمة
ػ298ػ
كالظاىر انو تصحيؼ كالصحيح االسبذييف بالباء المكحدة كما يعمـ مف تفسير ابى عبيد
ايضا  ،قاؿ ابكعبيد في االمكاؿ  :كانما سمكا بذلؾ النيـ نسبكا إلى عبادة الفرس كىك
بالفارسية " اسب " كمف قاؿ االسدييف فانيـ نسبكىـ إلى ىذه القبيمة  ،التى مف اليمف
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التى تسمييا العامة ( االزد ) كاما اىؿ العمـ بالنسب فانيـ يقكلكف االسد  ،بالسيف ك
ىك عندل الصكاب كذلؾ ابف الكمبى يقكؿ ( انتيى ) كفى معجـ البمداف ج  1في كممة ( اسبذ )
بالفت ح ثـ السككف ثـ فتح الباء المكحدة  ،قرية بالبحريف كصاحبيا المنذر بف ساكل كقد
اختمؼ في االسبذييف مف بنى تميـ لـ سمكا بذلؾ  -ثـ نقؿ ما مر عف االمكاؿ مف عبادتيـ
الفرس  -ثـ قاؿ كقيؿ انيـ كانكا يسكنكف مدينة يقاؿ ليا اسبذ بعماف فنسبكا الييا ،
اك قيؿ ليـ االسبذيكف ال الجماع  ،اك الف اسبذ اسـ ممؾ كاف مف الفرس ممكو
كسرل عمى البحريف  ،فاستعبد ىـ كاذليـ فنسب عرب البحريف اليو انتيى
ممخصا .
قاؿ البستانى في دائرة المعارؼ  :بعد نقمو ما مر عف ياقكت قاؿ  :ابكعمرك
الشيبانى اسبذ اسـ ممؾ كاف مف الفرس ممكو كسرل عمى البحريف فاستعبدىـ كاذليـ
كانما اسمو بالفارسية ( اسبيد ) كبو يريد ابيض الكجو فعرب فنسب العرب اىؿ البحريف
اليو عمى جية الذـ  ،كيحتمؿ اف نسبتيـ إلى ( اسبيد ) اك اسبيذ مف جية اف ىذه القبيمة
دخمكا في ديف المجكس كما يدؿ عميو اكال استثناء النبى صمى اهلل عميو كالو امكاؿ بيت النار عف
امكاليـ فيذا يدؿ عمى كجكد بيت النار فييـ كثانيا في تاريخ الطبرل عند ذكر
محاكمة افشيف القائد في عصر المعتصـ اف بابؾ خرـ ديف كتب إلى افشيف يستميمو باف
ىذالديف االبيض لـ يبؽ لو غيرل كغيرؾ كمراده مف الديف االبيض المجكسية كراجع ايضا إلى
كتاب االبيض ( اتيا ) في مكتبة االستانة بقـ اف في لقب زردشت كممة تدؿ عمى معنى بياض
كمف مجمكع ما ذكر بقكل ىذا االحتماؿ .
كقاؿ البالذرل اف قبيمة المنذر ىك عبداهلل بف زيد  ،يسمى باالسبذل نسبت إلى قرية بيجر
يقاؿ ليا االسبذ  ،ثـ نقؿ ما مر مف انيـ كانكا يعبدكف الفرس كاختاره ياقكت في كممة بحريف ك
نقؿ شع ار يستفاد منو نسبتيـ إلى ممؾ يقاؿ لو ( اسبيدكيو ) كعمى كؿ حاؿ جعؿ ياقكت
االسبذييف مف بنى تميـ كقد مر عف ابى عبيد ناقال عف بعض انيـ مف االزد  ،كلذلؾ يقاؿ
ػ299ػ
االسدييف كبينيما تناقض كاالظير انيـ كانكا مف االزد لما يميو مف قكلو صمى اهلل عميو كالو كاسد عماف
النو تكصيؼ ليـ بانيـ ممكؾ عماف كاسد عماف  ،كآسد بمداكلو كضـ ثانيو جمع اسد كفى
الجميرة اسد بدكف المد كاصؿ اسد االزد كما مر .
كاسد عماف ( اكازد عماف ) صار اسما ليذا البطف مف االزد  ،فانيـ لما تفرقكا مف
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اليمف في غابر االزماف عند تصدع سد مآرب فمحقت االكس كالخزرج بيثرب كخزاعة
بمكة كما حكالييا مف ارض تيامة  ،كلحقت كادعة كيحمد كخزاـ كعتيؾ كغيرىـ
بعماف  ،كلحقت ماسخة كميدعاف كليب كغامد كيشكر كبارؽ بالشراة ( ىى اعمى جباؿ
الحجاز ) كسمى سكاف عماف بازد عماف ( معجـ قبائؿ العرب ص  16كقد تقدـ بعض الكالـ
في ذلؾ فراجع .
كيؤيده ايضا قكلو " ( كخ ؿ ) مف كاف منيـ بالبحريف " فانو يعطى بانيـ تفرقكا
فمنيـ مف كاف بالبحريف كمنيـ مف كاف بغيره كىك يناسب االزد فاف ازد تفرقكا
بالبالد .
كما مر  ،كاما المنسكب إلى بمدة اك ممؾ اك عبادة فرس فميسكا كذلؾ .
" كالنسؾ " الطاع ة كالعبادة ككمما تقرب بو إلى اهلل تعالى  ،كما امرت بو الشريعة
كفى الجميرة نسؾ المسمميف .
االصؿ
فانيـ آمنكف  ،كاف ليـ ما اسممكا عميو غير اف ماؿ بيت النار ثنيا هلل كرسكلو
كاف عشكر التمر صدقة  ،كنصؼ عشكر الحب  ،كاف لممسمميف نصرىـ كنصحيـ
كاف ليـ عمى المسمميف م ثؿ ذلؾ  ،كاف ليـ ارحائيـ يطحنكف بيا ما شاؤا .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " فانيـ " جزاء لمشرط المتقدـ ال اف ليـ االماف بيذه الشركط  ،ك
بيت النار معبد المجكس  ،يقاؿ لو بالفارسية ( آتشده ) كالثنيا  :المستثنى  ،قاؿ ابف
االثير  ،كفيو نيى عف الثنيا اال اف تع مـ  ،ىك اف يستثنى في عقد البيع شئ مجيكؿ الخ
كالمراد اف لالزد ما اسممكا عميو االمكاؿ بيت النار  ،فانو هلل كلرسكلو كما كاف هلل فمرسكلو
يضعو حيث يشاء .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف عشكر التمر الخ " فرؽ صمى اهلل عميو كالو بيف التمر كالحب في الصدقة
،
ػ311ػ
كلع مو مف جية اف التمر ىناؾ يسقى بعال اك سيحا  ،كالحب يسقى بالدكالى .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف ليـ ارحائيـ " االرحاء جمع الرحا ذكر لمخاص بعد العاـ النو
داخؿ في قكلو كليـ ما اسممكا عميو  ،كيحتمؿ اف يككف ذلؾ كناية عف انيـ يستقمكف
بشئكنيـ  ،كيديركف امكرىـ كم ا شاؤا  ،قاؿ احمد زكى صفكت بعد ذكر ىذا االحتماؿ :
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كجاء مف ىذه المادة في لساف العرب  :كاالرحى ( كااليدل ) القبائؿ التى تستقؿ بنفسيا
كتستغنى عف غيرىا كفى اساس البالغة كىؤالء رحى مف ارحاء العرب  ،كىى قبائؿ ال
تنتجع كال تبرح مكانيا .
 - 55كتابو صمى اهلل عميو كالو ليحنة بف رؤبة كاىؿ ايمة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىذا امنة مف اهلل كمحمد النبى رسكؿ اهلل ليحنة بف رؤبة كاىؿ ايمة لسفنيـ
كسياراتيـ في البر كالبحر  ،ليـ ذمة اهلل كذمة محمد رسكؿ اهلل كلمف كاف معيـ
مف اىؿ الشاـ كاىؿ اليمف كاىؿ البحر كمف احدث حدثا فانو ال يحكؿ مالو دكف
نفسو كانو طيبة لمف اخذه مف الناس كانو ال يحؿ اف يمنعكا ماء يردكنو كال طريقا
يريدكنو مف بر كبحر كتب جييـ بف الصمت .
المصدر
البداية كالنياية ج  5ص  ، 16كابف عساكر ج  1ص  ، 114كسيرة ابف ىشاـ ج  4ص
 ، 181كالطبقات الكبرل ج  1ص  289كالسيرة الحمبية ج  3ص  ، 161كاالمكاؿ ص 211
كسيرة زينى دحالف ىامش الحمبية ج  2ص  374كالمفظ لمطبقات كفى الجميرة ص  48ج
عف المكاىب ج  3ص . 412
كاكعز اليو الطبرسى في اعالـ الكرل ص  75كمعجـ البمداف في لفظ ايمة  ،كفتكح
البمداف ص  ) 1 ( . 71كاليعقكبى ج  2ص . 52
* ( ىامش ) * (  ) 1مجمكعة الكثائؽ ص  54رقـ  31عف القسطالنى ج  1ص  ، 297كرساالت
نبكية
لعبد المنعـ خاف رقـ  ، 123كمنشأت السالطيف لفريدكف بؾ ط استانبكؿ ج  1ص - 33
 34كمغازل الكاقدل كرقة  ، 231كالزرقانى  359 : 3كامتاع االسماع لممقريزل ج 1
ص . 467
قابؿ الطبقات ج  1ككنز العماؿ ج  5رقـ  ، 5697كانظر كايتانى  ( 38 : 9التعميقة * -
ػ311ػ
الشرح االمنة  :بالتحريؾ االمف كقكلو تعالى يغشيكـ النعاس امنة منو  ،كقيؿ انو
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  311سطر  1الى ص  311سطر 25الشرح االمنة  :بالتحريؾ االمف كقكلو تعالى يغشيكـ النعاس امنة منو  ،كقيؿ انو
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جمع كالكتبة ( ية غب ) كيحنة لعؿ اصمو يكحنا " كايمة " مكضع بالقرب مف الشاـ
كما مضى .
كالسفف  :جمع السفينة  :كفى االمكاؿ " لسفنيـ كلسياراتيـ " كالسيارة :
القافمة  .كفى تعميقة الجميرة عف المكاىب كابف عساكر  " :اساقفتيـ كسائرىـ "
مكاف سفنيـ كسياراتيـ  .كفى االمكاؿ " لبرىـ كلبحرىـ بدؿ في البر كالبحر " .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كلمف كاف معيـ الخ " كفى االمكاؿ مف ىنا إلى آخر الكتاب ىكذا
" كلمف كاف معيـ مف كؿ مار مف الناس مف اىؿ الشاـ كاليمف  ،كاىؿ البحر فمف
احدث حدثا فانو ال يحكؿ مالو دكف نفسو  ،كانو طيبة لمف اخذه مف الناس ،
كال يحؿ اف يمنعكا ماءا يردكنو كال طريقا يردكنيا مف بر اك بحر " .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " فانو ال يحكؿ مالو دكف نفسو " يعنى بذلؾ انو يجب عميو القتؿ كال
يؤخذ منو الفدية .
 - 56كتابو صمى اهلل عميو كالو كسمـ إلى خزاعة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مف محمد رسكؿ اهلل  ،إلى بديؿ كبسر كسركات بنى عمرك  ،فانى احمد
اليكـ اهلل الذل ال الو اال ىك  ،اما بعد ذلكـ فانى لـ آلـ بالكـ  ،كلـ اضع
نصحكـ  ،كاف مف اكرـ ( اىؿ ) تيامة عمى كاقربو رحما  ،انتـ كمف تبعكـ مف
المطيبيف  ،كانى قد اخذت لمف ىاجر منكـ مثؿ الذل اخذت لنفسى  ،كلك
كاف بارضو غير ساكف مكة اال حاجا اك معتم ار .
المصدر
االمكاؿ ص  211كالطبقات الكبرل ج  1ص  ، 272كاسد الغابة ج  1ص 171
في ترجمة بديؿ  ،ككنز العماؿ ج  2ص  287عف الباكردل كالفاكيى كالطبرانى في
الكبير  ،كابى نعيـ كص  ، 299كالمفظ لالكؿ .
* ( ىامش ) *  -االكلى ) كاشرنكر ج  3ص  422ك * 423
ػ312ػ
كاشار اليو ابف حجر في االصابة  ،كابكعمر في االستيعاب في ترجمة بديؿ ( . ) 1
الشرح
بديؿ  -كزبير  -بف كرقاء بف عمرك الخزاعى  ،قاؿ ابكنعيـ كابف مندة تقدـ
اسالمو  ،كقاؿ ابكعمر اسمـ ىك كابنو عبداهلل يكـ فتح مكة بمر الظيراف  ،كشيدا
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حيننا كالطائؼ كتبكؾ  ،ككاف مف كبار مسممة الفتح  ،قاؿ بديؿ لكلده يا بنى ىذا
كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو  ،فاستكصكا بو فمف تزالكا بخير ماداـ فيكـ  ،كتكفى بديؿ قبؿ
النبى صمى اهلل عميو كالو .
كبسر  -بضـ الباء كسككف السيف  -ىك بسر بف سفياف بف عمرك الخزاعى الكعبى
كاف شريفا اسمـ سنة ست مف اليجرة  ،كشيد الحديبية .
كسركات جمع سرك  -بفتح اكلو كسككف ثانية  -ما ارتفع عف مجرل السيؿ ك
انحدر عف غمظ الجبؿ  ،كالسرك في بالد العرب كثيرة  ،اشار اليو الفيركز آبادل ك
ياقكت .
كبنكعمرك بف بطكف كثيرة مف العرب  ،كالظاىر اف المراد ىنا بنك عمرك بف
عدل بطف مف خزاعة  ،كيسمى كؿ سرك باسـ القبيمة التى كانت يسكنيا  ،كسركات
حمير  ،كسركات بنى عمرك ( راجع  -ؽ  -ية  -كالمعجـ ) .
كلـ ينقؿ في الطبقات مف اكؿ الك تاب إلى قكلو اما بعد  ،كنقمو ابف االثير في
اسد الغابة  ،كابكعبيد في االمكاؿ ككنز العماؿ .
قكلو صمى اهلل عميو كآلو " اما بعد الخ " ال بعد الحمد  ،كفى بعض النسخ ذلؾ  ،مكاف ذلكـ
كااللـ بمعنى الكجع آلمتو ال اكجعتو  .كاالؿ  :شدة القنكط ( ية ) قاؿ ابكعبيد  :المحدثكف
يرككنو بالكسر ( ال بكسر اليمزة ) كالمحفكظ عند اىؿ المغة الفتح  ،ثـ ككنو بمعنى
العيد  ،يقاؿ كفى االؿ ال كفى العيد  ،كفى ( ؽ ) االؿ بالكسر  :العيد كالحمؼ كالجار
* ( ىامش ) * (  ) 1كاخرجو في المجمكعة ص  197عف ابى عبيد ص  ، 515كرساالت نبكية لعبد
المنعـ
خاف رقـ  ، 21كمغازل الكاقدل كرقة  ، 171ككسيمة المتعبديف ( مخطكطة مكتبة بانكى
كر في اليند ) ج  8ص . 28
قاؿ  :كقاؿ ابف عبد ربو ج  2ص  ، 76كاالمكاؿ ص . 218
كانظر كايتانى  21 : 8كاشرنكر ج  3ص  ، 414كاشربر ص * . 21
ػ313ػ
كالقرابة  ،كالمعنى انى لـ اتكجع مف عيدكـ اك مجاكرتكـ اك قرابتكـ  ،كالبد مف
التقدير ال لـ اتكجع مف خمفكـ العيد اك سكء مجاكرتكـ  ،اك قطعكـ القرابة كيحتمؿ
اف ال يحتاج إلى التقدير  .كلحف الخطاب ىك اظياره صمى اهلل عميو كالو الرضا بيذا العيد كانو ال
ثقؿ فيو عميو صمى اهلل عميو كالو فمما كاف في المعاىدة تضامنا عف اذل المتعاىديف بعضيـ لبعض
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فربما
تكلـ المعاىدة احد المتعاىديف لما يرل مف محفكظية خصمو بيذا العيد كىذا الكالـ
منو صمى اهلل عميو كالو يدؿ عمى عدـ الشحناء بينو كبيف خزاعة كلذا لـ يكلـ باليـ كعيدىـ كيؤيد
ىذا المعنى كمماتو االتية كفى  -ؽ  -المت اسنانو  .ال فسدت  ،فعمييذا ال حاجة إلى
التقدير فيككف المعنى لـ اتكجع مف فسادكـ  ،فيككف الباء لمسببية  ،كالغرض ( ح )
بياف حممو كصفحو  ،كانو يبدؿ الشنأف المحبة كالبغض المكدة  ،كفى كنز العماؿ لـ
آثـ بالكـ كفى الطبقات فانى لـ آثـ مالكـ ال لـ  :اعمؿ ماال يحؿ في مالكـ كعيدكـ
كلـ آخذه بغير حؽ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كلـ اضع نصحكـ " ال لـ ادع نصحمؾ  ،كفى الطبقات كاسد
الغابة ككنز العماؿ في جنبكـ بدؿ نصحكـ  ،كالجنب في االصؿ البعد  ،قاؿ ابف االثير
يقاؿ ما فعمت في جنب حاجتى ال امرىا  ،كالكضع السرعة مف اكضع البعير اذا
اسرع ال لـ اسرع في امركـ بؿ اخترت التأنى كى تفيئكا إلى االسالـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف مف اكرـ اىؿ تيامة " كفى الطبقات بحذؼ مف  ،كلفظ اىؿ
مكجكد في اسد الغابة ككنز العماؿ  ،كفى ىامش االمكاؿ انو زيادة مف الشامية  ،كقكلو
اقربو رحما في اسد الغابة ىكذا " كاقربيـ لى رحما " .
كتيامة  -بالكسر  -اختمؼ في تحديدىا  :قاؿ القمقشندل في نياية االرب ص
 17تيامة جبؿ يقبؿ مف اليمف حتى يصؿ بالشاـ  ،كسمى حجاز الحجزه بيف نجد ك
تيامة  ،كظاىره كصريح كالـ ابف االثير خركج مكة عف تيامة  ،ككذا ظاىر كالـ
المعجـ كنقؿ عف المدائنى اف مكة مف تيامة  ،ثـ قاؿ  :كاذا جاكزت كجرة ك
غمرة كالطائؼ إلى مكة فقد اتيمت ( راجع معجـ البمداف ج  ) 2تيامة االراضى
الساحمية في غرب جزيرة العرب كىى اسفؿ مف نجد بحسب االرتفاع كيختمؼ سعة
ىذا االراضى كضيقيا فتشتمؿ تيامة قسما كبي ار مف اليمف كقسما اقؿ في الحجاز
ػ314ػ
( بحسب تحديد الجغرافى السياسى ) .
كعمى كؿ حاؿ كانت خزاعة  -بضـ الخاء  -قبيمة مف االزد  ،منازليـ مكة  ،ك
مر الظيراف كما يميو مف جباليـ  ،ككانكا حمفاء بنى كنانة  ،ككانكا اقرب إلى رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كالو كاخضع  ،بؿ يعدكف مف عيكنو صمى اهلل عميو كالو ككانت اـ عبد مناؼ جد
النبى صمى اهلل عميو كالو
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منيـ  .كىـ حمفاء عبدالمطمب ( ره ) كاما ككنيـ اقرب رحما منو صمى اهلل عميو ك
آلو فمعمو مف اجؿ اف احد امياتو صمى اهلل عميو كالو منيـ  ،الف الرحـ يطمؽ عمى كؿ مف يجمع بينؾ
كبينو نسب .
كالمطيبكف  :ىـ بنك زىرة كبنك اسد بف عبدالعزل  ،كبنك الحارث بف فير ،
كبنك تيـ بف مرة  ،كبنك عبد مناؼ ( اليعقكبى كالكامؿ كالنياية في كممة طيب ) كفى المعجـ
كىـ خمس قبائؿ  :مخزكـ  .عدل  .سيـ  .جمح  .كعبد الدار  .ككؿ حاؿ سمكا بذلؾ النيـ
اجتمعكا في دار عبداهلل بف جدعاف كتحالفكا عمى اف ال يسالمكا الكعبة ما اقاـ حراء ك
ثبير كمابؿ بحر صكفة كاف ينصر المظمكـ  ،كصنعت عاتكو بنت عبدالمطمب طيبا
فغمسكا ايدييـ فيو  ،فسمكا المطيبكف  ،كيسمى حمؼ الفضكؿ شيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو
ىذا الحمؼ كىك ابف عشريف سنة  ،ككاف صمى اهلل عميو كالو يقكؿ بعد مبعثو حضرت في دار عبداهلل
بف جدعاف حمفا ما يسرنى بو حمر النعـ  ،كلك دعيت اليو الجبت ( اليعقكبى ج  2ص 12
كالكامؿ ج  2ص  8كغيرىا ) كفى تعميقة االمكاؿ  :اف في االصؿ المكيبيف كلـ اعرؼ
معناه  .جعؿ المطيبيف تبعا لخزاعة  ،كلعمو لسبقيـ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كعداكة قريش
لو  ،كالسابؽ مف سبؽ إلى الديف  ،كالقريب مف كصمو االسالـ قاؿ شيخ االباطح ابك
طالب ( ره ) في كصيتو " كانى انظر إلى صعاليؾ العرب  ،كاىؿ االطراؼ كالمستضعفيف
مف الناس قد اجابكا دعكتو  ،كصدقكا كممتو  ،كعظمكا امره فخاض بيـ غمرات
المكت فصارت رؤساء قريش اذنابا كدكرىا خرابا كضعفائيا اربابا الخ " ( . ) 1
* ( ىامش ) * (  ) 1ركضة الكاعظيف ص  121الحجرل  ،كالغدير ج  7ص  366عف الركض
االنؼ
ج  1ص  ، 259كالمكاىب ج  1ص  ، 72كتاريخ الخميس ج  1ص  ، 339كثمرات االكراؽ
ىامش المستطرؼ ج  2ص  ، 9كبمكغ االرب ج  1ص  ، 327كالسيرة الحمبية ج 1
ص  ، 357كالسيرة لزينى دحالف ىامش الحمبية ج  1ص  ، 93كاسنى المطالب ص * . 5
ػ315ػ
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كانى قد اخذت الخ " كزاد في الطبقات بعد المطيبيف  :اما بعد ك
الظاىر اف المراد ككنو مثمو صمى اهلل عميو كالو في اليجرة ثكابا اف كانكا ىاجركا مف مكة كلك
إلى ارضو غير ساكف مكة اال حاجا اك معتم ار ( كفى الطبقات  :كلك ىاجر بارضو اال
ساكف مكة  ،بدؿ قكلو  :كلك كاف بارضو الخ ) كىك الحاؽ ليـ بالمياجريف اف ىاجركا
الف اليجرة ختمت بالفتح  ،ككاف الكتاب بعد حنيف كما سياتى خصيصة ليـ دكف
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الناس .
كيحتمؿ اف يككف ا لمراد مف ىاجر منيـ قبؿ الفتح بمعنى اف لمياجرىـ كما
لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو .
االصؿ
كانى اف سممت فانكـ غير خائفيف مف قبمى كال مخفريف  ،اما بعد فقد اسمـ
عمقمة بف عالثة  ،كابنا ىكذة  ،كىاج ار كبايعا مف اتبعيما كاخذ لمف اتبعيما
مثؿ ما اخذا النفسيما  ،كاف بعضيما مف بعض في الحؿ كالحرـ  ،كانى ما كذبتكـ
كليحيكـ ربكـ .
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كانى اف سممت الخ " خفرت الرجؿ ال آجرتو كحفظتو  ،كاخفرتو
اذا نقضت عيده كزمامو  ،كاليمزة لالزالة  ،اف ال ينقض عيدكـ كال تخافكف ما سممت
كفى الطبقات " فانى لـ اضع فيكـ منذ سالمت كانكـ غير خائفيف مف قبمى كال محصريف "
كفى اسد الغابة " كانى لـ اضع فيكـ اذا سممت  ،كانكـ غير خائفيف مف قبمى كال محصريف "
كفى كنز العماؿ  :كانى لـ اضع فيكـ اذا سممتـ  .كالمحصر المحبكس كالممنكع ال
انكـ اف سممت اك سممتـ غير ممنكعيف مف حقكـ  .كيحتمؿ اف يككف محصر محرفا
لتشابو الفاء كالصاد كالحاء كالخا في الكتابة .
عمقمة بف عالثة ( عالثة بضـ العيف ) بف عكؼ بف االحكص العامرل الكالبى
مف اشراؼ بنى ربيعة بف عامر ( كىـ بطكف مف العرب كالمراد ىنا بنك ربيعة بف عامر بف
صعصعة مف ىكازف مف قيس عيالف ) ككاف مف المؤلفة قمكبيـ ككاف سيدا في قكمو حميما
عاقال  ،فمما قفؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ مف الطائؼ ارتد  ،كلحؽ بالشاـ  ،فمما تكفى النبى
ػ316ػ
اقبؿ مسرعا كعسكر في بنى كالب إلى اف حارب المسمميف كانيزـ .
قكلو " كابنا ىكذة " قاؿ ابف سعد في الطبقات  :كابنا ىكذة  :العداء كعمرك ابنا
خالد بف ىكذة مف بنى عمرك بف ربيعة .
اقكؿ  :عداء ( كعطاء ) بف خالد بف ىكذة بف عمرك العامرل مف المؤلفة قمكبيـ اسمـ
بعد حنيف ( كما في االصابة كاسد الغابة ) مع ابيو كاخيو حرممة .
كاما عمرك بف خالد فمـ يذكره ابف االثير  ،كال ابف حجر كال ابكعمر  ،كلعؿ
الرجؿ كاف اسمو حرممة فيك سيك مف قمـ ابف سعد  ،كما انو نسبيما إلى بنى عمرك بف
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ربيعة كصرحكا بككنيما مف بنى ربيعة بف عمرك بف عامر بف صعصعة  .قاؿ ابف االثير في
ترجمة حرممة لما اسمما ال ابنا ىكذة كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو إلى خزاعة يبشرىـ
باسالميما
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف بعضيما الخ " الضمير البف عالثة كابنى ىكذة يعنى انيما ال
يبغياف الغكائؿ كال يقدراف احدىما لالخر  ،كىذه الجممة بياف لتماـ الكحدة كااللفة
كالتحابب " قكلو صمى اهلل عميو كالو كسمـ كليحيكـ ربكـ " دعى ليـ بالتحية مف اهلل تعالى .
قاؿ ابف االثير  :كاف الكتاب بخط عمى بف ابيطالب عميو السالـ .
 - 57كتابو صمى اهلل عميو كالو لقيس بف سممة بف شراحيؿ
كتاب مف محمد رسكؿ اهلل لقيس بف سممة بف شراحيؿ  ،انى استعممتؾ عمى
مراف كمكالييا كحريـ كمكالييا  ،كلكالب كمكالييا  ،مف اقاـ الصالة كآتى
الزككة  ،كصدؽ مالو كصفاه .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 325كاكعز اليو في االصابة ج  2ص  ، 67في ترجمة
سممة بف يزيد رقـ . 3415
الشرح
قيس بف سممة  :ىك قيس بف سممة بف شراحيؿ بف الشيطاف  . .كسيأتى بياف
كفكده .
مراف بطف مف جعفى  ،كىـ مراف بف جعفى مف سعد العشيرة بف مالؾ كحريـ ىـ حريـ
ػ317ػ
بف جعفى بف سعد العشيرة  ،بطف مف جعفى مف القحطانية  ،كجعفى بف سعد العشيرة بطف
مف سعد العشيرة مف مذحج  ،كينسب الييـ مخالؼ باليمف بينو كبيف اليمف اثناف ك
ثمانكف فرسخا كما في معجـ البمداف كمعجـ القبائؿ ككالب بضـ الكاؼ بطكف مف العرب ك
الم ارد ىنا ىك البطكف مف سعد العشيرة  ،كاف لـ يذكره اىؿ االنساب  ،فاف ابف سعد قاؿ في
الطبقات ج  1ص  335الكالب  :اكد  ،كزبيد  ،كجزء بف سعد العشيرة  ،كزيد اهلل بف سعد ،
كعائذ اهلل بف سعد  ،كبنك صالة مف بنى الحارث بف كعب .
كىؤالء كميـ مف سعد العشيرة مف بنى الحارث ( كمافى معجـ القبائؿ كنياية
االرب ) .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كصفاه " الصفا  :خمكص الشئ مف الشكب  ،ال صفا مالو مف
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الصدقة الكاجبة كغيرىا مف الكاجبات كالمحرمات .
بحث تاريخى
قاؿ ابف سعد  :كفد اليو صمى اهلل عميو كالو جعفى  ،فكفد اليو رجالف منيـ قيس بف سممة بف
شراحيؿ كسممة بف يزيد كىما اخكاف الـ فاسمما ككتب لقيس  ،ثـ قاال يا رسكؿ اهلل  :اف
امنا مميكة بنت الحمك كانت تفؾ العانى كتطعـ البائس كترحـ المسكيف كانيا
ماتت كقد اكدت بنية ليا صغيرة فما حاليا قاؿ  :الكائدة كالمكؤدة في النار فقاما
مغضبيف ككليا فدعاىما النبى صمى اهلل عميو كآلو كاستماليما فمـ يرجعا كلـ يجيبا
الخ ) 1 ( .
* ( ىامش ) * (  ) 1كالتحقيؽ اف ىذه الزيادة مف القصاصيف كذلؾ لقكؿ اهلل تعالى " اال المستضعفيف
مف الرجاؿ كالنساء كالكلداف " كلداللة العقؿ السميـ بانو ال عقاب عمى االطفاؿ الفاقديف لمعقؿ
المصحح لمتكميؼ  .كلما صح عف النبى االقدس صمى اهلل عميو كآلو " رفع القمـ عف ثالثة :
الصبى كالمجنكف كالنائـ ( اعياف الشيعة عف تحؼ العقكؿ ) اك  :رفع اك يرفع القمـ عف ثالث
عف النائـ حتى يستيقظ كالصبى حتى يحتمـ كالمجنكف حتى يفيؽ ( تذكرة سبط ابف الجكزل
ص  157ط الجديد ) كرد ىذا الحديث بطرؽ صحاح كحساف في كتب الفريقيف بالفاظ مختمفة
راجع الكسائؿ ج  1في المقدمة عف مشايخ االمامية ككتاب عمى كالسنة لمسيد ىاشـ البحرانى
المطبكع ص  16عف مناقب الخطيب كفى ىامشو عف المناقب لمكفؽ بف احمد ص  48ككنز
العماؿ ج  3ص  95كاالستيعاب ج  3ص  73كسنف ابى داكد ج  4ص  114كذخائر العقبى
لممحب الطبرل ص  81كفرائد السمطيف ج  1ص  66كالغدير ج  6ص  112عف جـ غفير * -
ػ318ػ
كظاىر ىذا الكالـ اف ىذا الكتاب كتب كلـ يعطو اياه  ،كلـ يسمـ الرجؿ  .ك
قاؿ ابف حجر انيما اسمما ( االصابة ج  2رقـ  ) 3415كيكافقو ظاىر ابف االثير ( اسد الغابة
ج  2ص  343كج  3ص . ) 217
 - 58كتابو صمى اهلل عميو كالو لكفد ثمالة كالحداف
ىذا كتاب مف محمد رسكؿ اهلل لبادية االسياؼ  ،كنازلة االجكاؼ مما
حازت صحار  ،ليس عميو في النخؿ خراص كال مكياؿ مطبؽ حتى يكضع
في الفداء كعمييـ في كؿ عشرة اكساؽ كسؽ  ،ككاتب الصحيفة ثابت بف قيس بف
شماس شيد سعد بف عباده كمحمد بف مسممة .
المصدر
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الطبقات الكبرل ج  1ص . 286
مجمكعة الكثائؽ ص  ، 98عف نثر الدر لالىدؿ ص  ، 66ثـ قاؿ  :قابؿ الطبقات ،
كانظر كايتانى  ، 87 : 9كاشرنكر ج  3ص . 323
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو كسمـ " لبادية االسياؼ " البادية ضد الحاضرة ال الجماعة الساكنة بالبدك
كاالسياؼ  :جمع سيؼ بالكسر ساحؿ البحر كالكادل  ،فبادية االسياؼ الذيف ينزلكف
سكاحؿ البحر كاالكدية .
كنازلة االجكاب  :الذيف ينزلكف الجكؼ ال االراضى المطمئنة اك بطكف االكدية ،
كصفيـ بنزكليـ السكاحؿ كاالجكاؼ ايماء إلى انيـ ينزلكف كؿ مكاف يككف فيو الكالء
كالماء لمكاشييـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " مما حازت صحار " صحار بالضـ قصبتو عماف مما يمى الجبؿ كتكأـ ،
* ( ىامش ) *  -مف اعالـ السنة فراجع .
فال يصغى إلى ما في ىذا النقؿ مف الزيادة  ،كالىؿ السنة ركايات بيذا المضمكف ليست
مف الصحة في شئ مثؿ ما سئمت خديجة اـ المؤمنيف رحمة اهلل عمييا عف حاؿ كلده الذيف
ماتكا قبؿ التزكيج بو صمى اهلل عميو كآلو فقاؿ في جكابيا  :اتحب اف اسمعؾ صغائيـ في النار
ىذه الركايات تناسب مذىب الخكارج في اطفاؿ المشركيف كخشكنتيـ كقمة عكاطفيـ .
كيؤي د ماذكرنا خمك نقؿ ابنى حجر كاالثير عف ذلؾ فراجع * .
ػ319ػ
قصبتيا مما يمى الساحؿ  ،قاؿ ياقكت  ،كصحار مدينة طيبة اليكاء كالخيرات كالفكاكو
مبنية باآلجر كالساج  ،كنقؿ عف البشارل  :اف صحار قصبة عماف ليس عمى بحر الصيف
بمداجؿ منو  ،عامر آىؿ حسف طيب الخ .
رفع صمى اهلل عميو كالو عنيـ الخرص في التمر  ،فاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو يرسؿ الخراص
حيف
تبدك الثمرة فيخرصكف ثـ يبقى إلى اف يجذ كيزكى فرفعو عنيـ تأليفا ليـ  ،فيـ
يؤدكف الزككة إلى العماؿ كاف اكؿ منيا آكؿ إلى اخراج الزكاة .
كرفع عنيـ المكياؿ ( مفعاؿ مف الكيؿ ) المطبؽ ال العاـ إلى اف يكضع في الفداء
( كسماء ) ال االنبار .
فال يخرص كاليجبى صدقاتيـ إلى اف يكضع في الفداء ارفاقا بيـ .
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بحث تاريخى
بنك ثمالة بضـ الثاء  :بطف مف شنؤة مف االزد  ،كىـ بنك ثمالة بف اسمـ بف احجف بف
كعب ( نياية االرب ص  187كمعجـ القبائؿ ص . ) 152
كبنك حداف  -بفتح الحاء كتشديد الداؿ  -بطف مف شنؤة مف االزد  ،كىـ بنك
حداف بف شمس بف عمرك  ( . .النياية ص  213كمعجـ القبائؿ ص . ) 251
قاؿ ابف سعد في الطبقات ج  1ص  353قالكا  :قدـ عبداهلل بف عمس الثمالى  ،كمسمية
بف ىزاف الحدانى عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو في رىط مف قكميما بعد فتح مكة  ،فاسممكا ك
بايعكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو عمى قكميـ  ،ككتب ليـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كتابا بما
فرض عمييـ
مف الصدقة في امكاليـ  ،كتبو ثابت بف قيس  ،كشيد فيو سعد بف عبادة كمحمد بف مسممة
كفى االصابة ج  3رقـ  : 7993مسممة بف ىاراف  ،كيقاؿ ابف حداف الحدانى  ،ذكره
الرشاطى كقاؿ لو ذكر في عبداهلل بف عبس  ،ككفد عمى النبى صمى اهلل عميو كالو بعد الفتح كمدحو
بشعر منو :
حمفت برب الراقصات إلى منى * طكالع مف بيف القصيمة بالركب
باف رسكؿ اهلل فينا محمدا * لو الرأس كالقامكس مف سمفى كعب
اتانا ببرىاف مف اهلل قابص * اضاء بو الرحمف مف ظممة الكرب
اعز بو االنصار لما تقارنت * صدكر العكالى في الحنادس كالضرب
ػ311ػ
كانت ثمالة كالحداف مف ازد شنؤة مف سكاف عماف مف صحار كنكاحييا كما نص
عميو في كتابو صمى اهلل عميو كالو ليـ  ،كقاؿ في معجـ القبائؿ  :اف ثمالة كانت تسكف قريبا مف
الطائؼ  ،كالحداف تسكف السراة مع اف ابف سعد عدىما مف كفكد اليمف .
كقاؿ اليعقكبى ج  2ص  62في باب الكفكد  :ىمداف كرئسييـ مسممة بف ىزاف
الحدانى فعدىـ مف ىمداف .
كالظاىراف مامر مف ابف سعد عبداهلل بف عمس بدؿ عبس سيك  ،ككذامسيمة بدؿ
مسممة كمامر عف االصابة .
 - 59كتابو صمى اهلل عميو كالو لنيشؿ بف مالؾ الكائمى الباىمى
باسمؾ الميـ  ،ىذا كتاب مف محمد رسكؿ اهلل لنيشؿ بف مالؾ كمف معو
مف بنى كائؿ لمف اسمـ  ،كاقاـ الصالة كآتى الزكاة كاطاع اهلل كرسكلو  ،كاعطى
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مف المغنـ خمس اهلل كسيـ النبى  ،كاشيد عمى اسالمو كفارؽ المشركيف  ،فانو
آمف باماف اهلل كبرء اليو محمد مف الظمـ كمو كاف ليـ اف ال يحشركا كال
يعشركا كعامميـ مف انفسيـ  ،ككتب عثماف بف عفاف .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 284كاكعز اليو في اسد الغابة ج  5ص  ، 43كالبداية ك
النياية ج  5ص . 351
المجمكعة  213عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  111ثـ قاؿ  :قابؿ الطبقات
ج  ، 1كانظر كايتانى  8 : 9كاشرنكر ج  3ص . 323
كمما يكرث العجب بؿ الظنة افتتاح الكتاب بقكلو باسمؾ الميـ  ،مع انو
كتب في سنة الكفكد ( سنة تسع ) ككاف صمى اهلل عميو كالو يكتب بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كما مر في
الفصؿ االكؿ مف المقدمة راجع .
قاؿ ابف سعد في الطبقات ج  1ص  ( 317بعد ذكره كفكد مطرؼ بف الكاىؿ الباىمى
بعد الفتح ) ثـ قدـ نيشؿ بف مالؾ الكائمى مف باىمو عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كافدا لقكمو
فاسمـ
ككتب لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كلمف اسمـ مف قكمو كتابا فيو شرايع االسالـ  ،ككتبو
عثماف بف عفاف .
ػ311ػ
كفى اليعقكبى ج  2ص  64اف رئيس كفد باىمة ىك مطرؼ بف الكاىف الباىمى ،
............................................................................
 مكاتيب الرسكؿ مف ص  311سطر  1الى ص  321سطر 26كفى اليعقكبى ج  2ص  64اف رئيس كفد باىمة ىك مطرؼ بف الكاىف الباىمى ،
فميـ كفداف كما في الطبقات احدىما  :كفد باىمة مف انفسيـ كىـ قبيمة عظيمة
مف قيس عيالف كىـ بنك سعد بف مناة بف مالؾ بف اعصر اخك بنى كائؿ  :كىـ بنك كائؿ بف
معف ( مضرخ ؿ ) بف مالؾ بف اعصر بف سعد بف قيس بف عبالف بطف مف اعصر ثانييما :
كفد بنى قراص ( كما في نياية االرب ص  161في باىمة قاؿ  :كدخؿ في بنى باىمة بنك
شيباف ) كىـ قراص اك قراض ككاف عمى باىمة نيشؿ بف مالؾ كعمى بنى شيباف ( بنى
قراص ) مطرؼ بف الكاىف ( كسيأتى تفصيمو ) .
 - 61كتابو صمى اهلل عميو كالو لبنى قراض مف باىمة
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ىذا كتاب مف محمد رسكؿ اهلل  ،لمطرؼ بف الكاىف كلمف سكف بيشو مف
مف باىمة  :اف مف احيى ارضا مكاتا بيضاء فييا مناخ االنعاـ كمراح  ،فيى لو ،
كعمييـ في كؿ ثمثيف مف البقر فارض  ،كفى كؿ اربعيف مف الغنـ عتكد  ،كفى كؿ
خمسيف مف االبؿ ثاغية مسنة  ،كليس لممصدؽ اف يصدقيا اال في مراعييا  ،كىـ
آمنكف باماف اهلل .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 284كنقؿ شط ار منو في االصابة في ترجمة مطرؼ بف
خالد بف نضمة  ،كاكعز اليو في اسد الغابة ج  4ص . 372
كفى المجمكعة ص  212عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  ، 95كنثر الدر
المكنكف لالىدؿ ص  ، 66ثـ قاؿ :
قابؿ  :الطبقات كانشر كايتانى  7 : 9كاشرنكر ج  3ص . 322
الشرح
قكلو صمى اهلل عميو كالو " لمطرؼ بف الكاىف " عف رساالت نبكية " كاىف " كىك مطرؼ بف
خالد بف نضمة الباىمى  ،كزاد ابف االثير  :مف بنى قراض ( بالقاؼ كآخره الضاد ) كفى
االصابة عف ابف شاىيف  ،كفى اليعقكبى في ذكر الكفكد مطرؼ بف الكاىف الباىمى كما
في الكتاب كالطبقات ص  317كالبداية كالنياية ج  5ص  91كعف ابف شاىيف زيادة
مف بنى قريض  ،كما عف بعض  :الكاىمى بدؿ الباىمى كىـ  ،الف الكاىؿ بطف مف اسد ك
ػ312ػ
غيره كليس مف باىمة كمطرؼ باىمى .
كاطالؽ الكاىف عمى خالد لعمو لككنو كاىنا اك منجما اك طبيبا اك لتعاطيو عمما
دقيقا  ،الف العرب يسمكف ىؤالء كميـ كاىنا .
كبنك قراض اك قريض اك قراص ( كما في نياية االرب ص  ) 161داخؿ في بنى
باىمة كليس منيـ  ،كىـ بنك شيباف عدة بطكف كافخاذ  ،فيؤالء باىميكف باالدخاؿ
ال باالصؿ  ،فعد كفكدىـ في باىمة .
ككاف كفكدىـ بعد الفتح سنة ثماف اك بعدىا  ،كرئيسيـ مطرؼ بف خالد .
قكلو صمى اهلل عميو كالو كسمـ " كلمف سكف بيشة " بيشة بالشيف المعجمة ( كفى االصابة بيتو
بالتاء المثناة مف فكؽ " قاؿ ياقكت  :بيشة اسـ قرية كثيرة االىؿ مف بالد اليمف . . .
كبيشة مف عمؿ مكة مما يمى اليمف مف مكة عمى خمس مراحؿ كتمثؿ بيشة في
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الخريطة العصرية لممممكة السعكدية قرب كادل تبالة بيف نمراف كالركشف كنخال
كظاىر الخريطة انيا اآلف مف المدف الرئيسة  ،كالظاىراف بيتو غمط  ،كالصحيح ما
ت طابؽ عميو النسخ كالمجمكعة كالطبقات " بيشة " كفى معجـ القبائؿ ص  61اف منازؿ باىمة
ىى اليمامة كىك ينافى مامر كلعؿ بطكنا منيـ كانكا قاطنيف ببيشة .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " ارضا مكاتا بيضاء ) البيضاء بالمد  :االرض الخربة النيا يككف ابيض
الغرس فيو كال شجر  .كالمناخ  :مكضع اناخة االبؿ كالمراح بالضـ المكضع الذل تركح
اليو الماشية ال تأكل اليو ليال  ،كاما بالفتح فيك المكضع الذل يركح اليو القكـ  ،اك
يركحكف منو كالمغدل لممكضع الذل يغدل منو .
كالفارض  :البقرة المسنة .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " مف الغنـ عتكد " العتكد ب العيف الميممة ثـ التاء المثناة ىك الصغير
مف كلد المعز اذا قكل كاتى عميو الحكؿ ( ية ) .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " ثاغية مسنة " الثاغية  :بالمثمثة ثـ الغيف المعجمة  :الشاة
كالثغاء صياح الغنـ  ،كالمسنة مف البقر كالشاة اذا اثنيا كيثنياف في السنة
الثالثة .
ػ313ػ
 - 61كتابو صمى اهلل عميو كالو لربيعة بف ذل مرحب الحضرمى كاخكتو كاعمامو
اف ليـ امكاليـ كنحميـ كرقيقيـ كآبارىـ كشجرىـ كمياىيـ كسكاقييـ
كنبتيـ كشراجيـ بحضر مكت  ،ككؿ ماؿ آلؿ ذل مرحب  ،كاف كؿ رىف بارضيـ
يحسب ثمره كسدره كقضبو مف رىنو الذل ىك فيو  ،كاف كؿ ما كاف في ثمارىـ
مف خير فانو ال يسئمو احد عنو  ،كاف اهلل كرسكلو براء منو  ،كاف نصر آؿ ذل
مرحب عمى جماعة المسمميف  ،كاف ارضيـ بريئة مف الجكر  ،كاف امكاليـ ك
انفسيـ كزافر حائط الممؾ الذل كاف يسيؿ إلى آؿ قيس  ،كاف اهلل كرسكلو
جار عمى ذلؾ  .ككتب معكية .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص . 266
كالمجمكعة ص  168عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  48كنثر الدر المكنكف
ص  63ك  64ثـ قاؿ :
انظر كايتانى  ، 88 : 9كاشرنكر ج  3ص  ( 462التعميقة االكلى ) .
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الشرح
مرحب  -بفتح الميـ كسككف الراء كفتح الحاء الميممة  -صنـ كاف بحضر مكت
ككاف سادنو ذا مرحب  ،كبو سمى ذا مرحب ( ياقكت )
كربيعة ىذا مف كلد ذل مرحب  ،كىـ بنك ذل مرحب ربيعة بف معاكية بف معدل
كرب  ،كانكا يقطنكف حضر مكت  ،كمف بالدىـ مظنة ( معجـ القبائؿ ص ) 1173
النحؿ  :بالفتح ذباب العسؿ  .كالسكاقى جمع الساقية ال النير الصغير  .ك
الشراجع جمع الشرجع  :السرير كالناقة الطكيمة كخشبة طكيمة مربعة عقب صمى اهلل عميو كالو
بعد التفصيؿ باالجماؿ بقكلو صمى اهلل عميو كالو ككؿ ماؿ آلؿ ذل مرحب  :ال اف كؿ ماليـ ليـ .
قكلو صمى اهلل عميو كالو " كاف كؿ رىف الخ " السدرة بالكسرة شجرة  .كالقضب  :الرطبة
كالمقارب االراضى التى تنبتيا ال اف كانت ارض في رىف فيحسب ثمره كقضبو مف
رىنو .
ثـ عقبو باف منافع ثمارىـ ليـ فميس عمييـ فيو شئ  ،كاف اهلل كرسكلو براء مف
ػ314ػ
اخذ منافعيـ  .ال ليس االخذ باذف منيما  ،كالبد مف استثناء الكرـ  ،كلعمو لـ يكف
بارضيـ  ،كلذلؾ اطمؽ كلـ يستثف شيئا .
قكلو صمى اهلل عميو كالو ( كاف امكاليـ كانفسيـ الخ " بحذؼ الخبر ال انيا ليـ .
 - 62كتابو صمى اهلل عميو كالو لجنادة االزدل كقكمو كمف تبعو
ما اقامكا الصالة  ،كآتكا الزكاة  ،كاطاعكا اهلل كرسكلو  ،كاعطكا مف
المغانـ خمس اهلل كسيـ النبى  ،كفارقكا المشركيف فاف ليـ ذمة اهلل كذمة
محمد بف عبداهلل  ،ككتب ابى .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص  ، 271ككنز العماؿ ج  5ص  321رقـ . 5785
كالمجمكعة ص  ، 159عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  ، 32كجمع
الجكامع لمسيكطى في مسند عمرك بف حزـ  ،كنثر الدر المكنكف لالىدؿ ص 63
ثـ قاؿ  :قابؿ كنز العماؿ ج  6ص  5685كانظر كايتانى  25 : 11كاشرنكر ج  3ص 468
( التعميقة االكلى ) .
جنادة االزدل  :ىك جنادة بف ابى امية االزدل ثـ الزىرانى  ،كاسـ ابى امية
مالؾ اك كثير  ،كلو ذكر في الصحابة راجع اسد الغابة كاالصابة كغيرىما .
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قاؿ القمقشندل في نياية االرب ص  321اف جنادة مف بنى عبيد مف االزد مف
القحطانية  ،كبنك عبيد بطف مف زىراف مف بنى نصر مف شنؤة .
كفى كنز العماؿ اكؿ الكتاب ىكذا " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذا كتاب مف محمد
رسكؿ اهلل لجنادة كقكمو كمف تبعو الخ " .
ػ315ػ
 - 63كتابو صمى اهلل عميو كالو لفجيع بف عبداهلل
ىذا كتاب مف محمد النبى لمفجيع كمف تبعو كمف اسمـ كاقاـ الصالة كآتى
الزككة كاطاع اهلل كرسكلو كاعطى مف المغنـ خمس اهلل كنصر نبى اهلل كاشيد
عمى اسالمو كفارؽ المشركيف فانو آمف باماف اهلل كاماف محمد .
المصدر
اسد الغابة ( كالمفظ لو ) ج  4ص  ، 175كاالصابة ج  4رقـ  6961كالطبقات
الكبرل ج  1ص  ، 274كاكعز اليو ابكعمر في االستيعاب في ترجمة معاكية بف ثكر .
كالمجمكعة ص  235عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  ، 81ثـ قاؿ انظر
اشرنكر ج  3ص  415ك . 416
الشرح
الفجيع  -مصغ ار  -ابف عبداهلل بف جندع ( بضـ الجيـ كالداؿ كسككف النكف )
اك جندح بالحاء بدؿ العيف البكائى .
كالبكاء  :بالفتح كالمد بطف مف بنى عامر بف صعصعة مف العدنانية كىـ بنك البكاء
( كاسمو عمرك ) بف عامر بف ربيعة بف عامر بف صعصعة .
مف منازليـ فمجة منزؿ عمى طريؽ مكة مف البصرة ( معجـ القبائؿ كنياية
االرب ) .
كفجي ع بف عبداهلل يعد في اعراب البصرة  ،كسكف الككفة  ،كظاىر كالـ ابى عمر
في االستيعاب اف فجيعا كفد مع معاكية بف ثكر البكائى  ،كعمى كؿ حاؿ يحتمؿ اف يككف
الكفكد كالكتاب سنة الكفكد ( سنة تسع ) كما في البداية كالنياية ج  5ص . 91
ػ316ػ
 - 64كتابو صمى اهلل عميو كالو لخالد بف ضماد االزدل
اف لو ما اسمـ عميو مف ارضو عمى اف يؤمف باهلل ال يشرؾ بو شيئا  ،كيشيد اف
محمدا عبده كرسكلو  ،كعمى اف يقيـ الصالة كيؤتى الزكاة كيصكـ شير
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رمضاف كيحج البيت كال يؤكل محدثا كال يرتاب كعمى اف ينصح هلل كلرسكلو
 ،كعمى اف يحب احباء اهلل كيبغض اعداء اهلل كعمى محمد النبى اف يمنعو مما يمنع
منو نفسو كمالو كاىمو  ،كاف لخالد االزدل ذمة اهلل كذمة محمد النبى اف
كفى بيذا .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص . 267
كالمجمكعة ص  159عف رساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ  ، 45كنثر الدر
المكنكف لالىدؿ ص  63ثـ قاؿ :
انظر كايتانى  24 : 11كاشرنكر ج  3ص  ( 468التعميقة االكلى ) .
كلـ اجد لخالد بف ضماد ذك ار في كفكد االزد  ،كلـ يذكره ابف حجر كابف
االثير .
 - 65كتابو صمى اهلل عميو كالو لحدس مف لخـ
لمف اسمـ مف حدس مف لخـ كاقاـ الصالة كآتى الزكاة كاعطى حظ اهلل
كحظ رسكلو كفارؽ المشركيف فانو آمف بذمة اهلل كذمة رسكلو محمد كمف
رجع عف دينو فاف ذمة اهلل كذمة محمد كرسكلو منو بريئة كمف شيد لو مسمـ
باسالمو فانو آمف بذمة محمد كانو مف المسمميف ككتب عبداهلل بف زيد .
المصدر
الطبقات الكبرل ج  1ص 66
المجمكعة ص  65عف الطبقات ثـ قاؿ  :انظر اشرنكر ج  3ص . 425
الشرح
حدس  :بفتحتيف كبالميمالت بطف عظيـ مف لخـ كىـ حدس بف اريش بف اراش
بف جديمة مف القحطانية ( راجع ؽ كنياية االرب كمعجـ القبائؿ ) .
ػ317ػ
قاؿ ياقكت  :حدس بفتحتيف كسيف ميممة بمد بالشاـ يسكنو قكـ مف لخـ .
فكاف المكاف سمى باسـ القكـ كمامر نظيره في مخاليؼ اليمف .
كالحظ ىك النصيب المقدر كالمراد مف حظ اهلل ىك الزكاة كحظ رسكلو ىك الخمس
كالصفى  .كاكتفى صمى اهلل عميو كالو في ثبكت اسالميـ بشيادة مسمـ كاحد فيترتب عمى ذلؾ
انو لك اصابيـ معرة الجيش فعمى الرسكؿ اف يعطى ما اصابيـ مف الضرر في النفس ك
302

الماؿ .
 - 66كتابو صمى اهلل عميو كالو لعامر بف االسكد بف عامر بف جكيف الطائى
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىذا كتاب مف محمد رسكؿ اهلل لعامر بف االسكد المسمـ انو لو كلقكمو
مف طى ما اسممكا عميو مف بالدىـ كمياىيـ ما اقامكا الصالة كآتكا الزككة
كفارقكا المشركيف  .ككتبو المغيرة .
المصدر
اسد الغابة ج  3ص  ( 77كالمفظ لو ) كالطبقات الكبرل ج  1ص  269كاالصابة ج
 2رقـ . 4362
كالمجمكعة عف الديبمى رقـ  ، 19كرساالت نبكية لعبد المنعـ خاف رقـ ، 63
ثـ قاؿ  :انظر كايتانى  : 36 : 11كاشرنكر ج  3ص . 391
ػ318ػ
 - 67كتابو صمى اهلل عميو كالو الىؿ نجراف
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
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