
 ِمنْ  َنَخافُ  ِإنَّا( 9) ُشُكور ا َوَل  َجَزاء   ِمْنُكمْ  نُرِيدُ  َل  اللَّهِ  ِلَوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  ِإنََّما
 َقْمَطرِير ا)النسان( َعُبوس ا يَ ْوم ا رَب َِّنا

 ِسرًّا َرَزقْ َناُهمْ  ِممَّا َوَأنْ َفُقوا الصَََّلةَ  َوَأقَاُموا رَبِِّهمْ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  َصبَ ُروا َوالَِّذينَ 
 َجنَّاتُ ( 22) الدَّارِ  ُعْقَبى َلُهمْ  ُأوَلِئكَ  السَّيَِّئةَ  بِاْلَحَسَنةِ  َوَيْدَرُءونَ  َوَعََلنَِية  

 َواْلَمََلِئَكةُ  َوُذرِّيَّاِتِهمْ  َوَأْزَواِجِهمْ  آبَاِئِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َيْدُخُلونَ َها َعْدن  
 الرعد(22) بَاب   لِّ كُ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلونَ 

( 22) اِْلَْعَلى رَبِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  ِإلَّ ( 99) ُتْجَزى نِْعَمة   ِمنْ  ِعْنَدهُ  ِِلََحد   َوَما( 
 الليل(29) يَ ْرَضى َوَلَسْوفَ 

 ُهَريْ َرةَ  َأبَا يَا فَ َقالَ  اْلَمِديَنةِ  َنْخلِ  ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َخَرجَ 
 قَالَ  َمنْ  ِإلَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اِْلَقَ لُّونَ  اْلُمْكِثرِينَ  ِإنَّ  اْلُمْكِثُرونَ  َهَلكَ  ِهر   َأبَا يَا َأوْ 

 ِمنْ  َكْنز   َعَلى َأُدلُّكَ  َأَل  ُهَريْ َرةَ  َأبَا يَا ُهمْ  َما َوَقِليل   َوَهَكَذا َهَكَذا بِاْلَمالِ 
ةَ  َوَل  َحْولَ  َل  اْلَجنَّةِ  ُكُنوزِ   ُهَريْ َرةَ  َأبَا يَا ِإَلْيهِ  ِإلَّ  اللَّهِ  ِمنْ  َمْلَجأَ  َوَل  بِاللَّهِ  ِإلَّ  قُ وَّ

 اللَّهُ  قُ ْلتُ  قَالَ  اللَّهِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َحقُّ  َوَما اْلِعَبادِ  َعَلى اللَّهِ  َحقُّ  َما َتْدِري َهلْ 
 َشْيئ ا ِبهِ  ُيْشرُِكوا َوَل  يَ ْعُبُدوهُ  َأنْ  اْلِعَبادِ  َعَلى اللَّهِ  َحقَّ  فَِإنَّ  قَالَ  َأْعَلمُ  َوَرُسولُهُ 

ُهمْ  َذِلكَ  فَ َعلَ  َمنْ  يُ َعذِّبَ  َل  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َحقَّ  َوِإنَّ   )مسند احمد( ِمن ْ
 قَالَ  ُمَعاذ   َعنْ 

 َحقُّ  َما َأَتْدِري ُمَعاذُ  يَا فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِرْدفَ  ُكْنتُ 
 ِبهِ  ُتْشرُِكوا َوَل  تَ ْعُبُدوهُ  َأنْ  قَالَ  َأْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  قُ ْلتُ  قَالَ  اْلِعَبادِ  َعَلى اللَّهِ 



 قُ ْلتُ  قَالَ  َذِلكَ  فَ َعُلوا ُهمْ  ِإَذا اللَّهِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َحقُّ  َما َتْدِري فَ َهلْ  قَالَ  َشْيئ ا
بُ ُهْم)اي اذا فعلوا ذلك(مسند احمد َل  قَالَ  َأْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ   يُ َعذِّ
 قَالَ  َجَبل   ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ 

 ُمَعاذُ  يَا فَ َقالَ  َأْحَمرَ  َجَمل   َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  ِرْدفَ  ُكْنتُ 
 َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  فَ ُقْلتُ  قَالَ  اْلِعَبادِ  َعَلى اللَّهِ  َحقُّ  َما َتْدِري َهلْ  قَالَ  َلب َّْيكَ  قُ ْلتُ 
 َوَل  يَ ْعُبُدوهُ  َأنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  َحقُّهُ  قَالَ  ثُمَّ  َثََلث ا َذِلكَ  فَ ُقْلتُ  َثََلث ا قَاَلَها َأْعَلمُ 

 َذِلكَ  فَ َعُلوا ِإَذا اللَّهِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َحقُّ  َما َتْدِري َهلْ  قَالَ  ثُمَّ  َشْيئ ا ِبهِ  ُيْشرُِكوا
 ِإَذا َعَلْيهِ  َحقُُّهمْ  فَ َقالَ  َثََلث ا َذِلكَ  َوقُ ْلتُ  َثََلث ا قَاَلَها َأْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  فَ ُقْلتُ 

 اْلَجنََّة)احمد( يُْدِخَلُهمْ  َوَأنْ  َلُهمْ  يَ ْغِفرَ  َأنْ  َذِلكَ  فَ َعُلوا ُهمْ 
 وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيِّ  رِْدفَ  ْنتُ كُ : قَالَ  عنه اهلل رضي ُمعاذ حديث

، َلهُ  يُقالُ  ِحمار   َعلى ر   َوما ِعباِدهِ  َعلى اهللِ  َحقَّ  َتْدري َهلْ  ُمعاذُ  يَا: فَ َقالَ  ُعَفي ْ
 اْلِعبادِ  َعلى اهللِ  َحقَّ  فَِإنَّ : قَالَ  َأْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اهللُ  قُ ْلتُ  اهللِ  َعلى اْلِعبادِ  َحقُّ 
 ل َمنْ  يُ َعذِّبَ  ل َأنْ  اهللِ  َعلى اْلِعبادِ  َوَحقَّ  َشْيئ ا، ِبهِ  ُيْشرُِكوا َول يَ ْعُبُدوهُ  َأنْ 

 تُ َبشِّْرُهمْ  ل: قَالَ  النَّاسَ  ِبهِ  أَُبشِّرُ  َأَفَل: اهللِ  َرُسولَ  يا فَ ُقْلتُ  َشْيئ ا ِبهِ  ُيْشِركُ 
 فَ َيتَِّكُلوا)متفق عليه(

 الصِّْدقِ  ِلْلَكََلمِ  َويُ َقال ، َمَحاَلةَ  َل  َسُيوَجدُ  َما َأوْ  ُمَتَحقِّق   َمْوُجود   ُكل   ْلَحق  
 ِإَذا اْلَغْيرِ  َعَلى اْلُمْسَتَحقُّ  اْلَحق   وََكَذا ، ِفيهِ  تَ َردُّدَ  َل  ُمَتَحقِّق   ُوُقوَعهُ  ِِلَنَّ  َحق  
 َجَعَلهُ  ِممَّا ِعَباِدهِ  َعَلى هُ اللَّ  َيْسَتِحقُّهُ  َما ُهَنا َواْلُمَراد ، ِفيهِ  تَ َردُّدَ  َل  َكانَ 



ا  َعَلى اللَّهِ  َحقُّ :  اْلُقْرطُِبيُّ  َوقَالَ  ، التَّْحرِير ِفي الت َّْيِميِّ  ِاْبن قَاَلهُ  َعَلْيِهمْ  ُمَحتَّم 
 . ِبِخطَاِبهِ  ِإيَّاهُ  َوَأْلَزمُهمْ  الث ََّوابِ  ِمنْ  ِبهِ  َوَعَدُهمْ  َما ُهوَ  اْلِعَبادِ 
 ( َشْيئ ا ِبهِ  ُيْشرُِكوا َوَل  يَ ْعُبُدوهُ  َأنْ )  قَ ْوله

َها َوَعَطفَ  اْلَمَعاِصي َواْجِتَنابُ  الطَّاَعاتِ  َعَملُ  بِاْلِعَباَدةِ  اْلُمَراد  َعَدمَ  َعَلي ْ
 بَ ْعضَ  َأنَّ  اْلِعَباَدة َعَلى َعْطِفهِ  ِفي َواْلِحْكَمةُ  ، الت َّْوِحيدِ  َتَمامُ  ِِلَنَّهُ  الشِّْركِ 
 ُأْخَرى آِلَهة   يَ ْعُبُدونَ  َكانُوا َوَلِكن َُّهمْ  اللَّهَ  يَ ْعُبُدونَ  َأن َُّهمْ  َيدَُّعونَ  َكانُوا اْلَكَفَرةِ 

 َحالِ  ِفي يَ ْعُبُدونَهُ  َوالت َّْقِديرُ  َحاِليَّة   اْلُجْمَلة َأنَّ  َوتَ َقدَّمَ  ، َذِلكَ  نَ ْفي فَاْشتَ َرطَ 
ْشَراكِ  َعَدمِ   َوَتْصِديق بِاللَِّسانِ  ِإقْ َرار اللَّه ِعَباَدة:  ِحبَّانَ  ِاْبن قَالَ .  ِبهِ  اْْلِ

 ِإَذا اْلِعَباد َحق   َفَما"  اْلَجَواب ِفي قَالَ  َوِلَهَذا ، بِاْلَجَوارِحِ  َوَعَمل بِاْلَقْلبِ 
 . بِاْلَقْولِ  يُ َعب ِّرْ  َوَلمْ  بِاْلِفْعلِ  فَ َعب َّرَ "  َذِلكَ  فَ َعُلوا
 ( فَ َعُلوهُ  ِإَذا اللَّه َعَلى اْلِعَباد َحق   َما َتْدِري َهلْ )  قَ ْوله

 ِرَوايَة ِفي"  َشْيئ ا ِبهِ  ُيْشرُِكوا َوَل  يَ ْعُبُدوهُ "  قَ ْوله ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َلمَّا الضَِّمير ؟
 " . َذِلكَ  فَ َعُلوا ِإَذا"  ُمْسِلم  
بَ ُهمْ  َل  َأنْ  اللَّه َعَلى اْلِعَباد َحق  )  قَ ْوله  ( يُ َعذِّ
بَ ُهمْ  َوَل  َلُهمْ  يَ ْغِفرَ  َأنْ "  َمْيُمون ْبن َعْمرو َطرِيق ِمنْ  ِحبَّانَ  ِاْبن ِرَوايَة ِفي  يُ َعذِّ
 َوزَادَ  ِمثْ ُلهُ  اْلَعوَّامِ  َأِبي ِرَوايَة َوِفي"  اْلَجنَّة يُْدِخلُهمْ "  ُعْثَمان َأِبي ِرَوايَة َوِفي" 
 قَالَ "  اْلَجنَّةَ  يُْدِخَلُهمْ  َأنْ "  ُغْنم   ْبن الرَّْحَمن َعْبد ِرَوايَة َوِفي"  َلُهمْ  َويَ ْغِفر" 

 َفُحقَّ  ، َواْلَجَزاءِ  الث ََّواب ِمنْ  ِبهِ  َوَعَدُهمْ  َما اللَّهِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َحقُّ :  اْلُقْرطُِبيُّ 
 َعَلْيهِ  َيُجوزُ  َل  الَِّذي اْلَحقُّ  َوقَ ْوله ، الصِّْدق َوْعِدهِ  ِبُحْكمِ  َوَوَجبَ  َذِلكَ 



 َيِجبُ  َل  َوتَ َعاَلى ُسْبَحانَهُ  فَاَللَّهُ  ، اْلَوْعدِ  ِفي اْلُخْلفُ  َوَل  اْلَخَبرِ  ِفي اْلَكِذبُ 
 ُحْكَم)فتح الباري( َوَل  فَ ْوَقهُ  آِمرَ  َل  ِإذْ  اِْلَْمرِ  ِبُحْكمِ  َشْيء   َعَلْيهِ 

 هذا أن لعباده شىء عليه ليحب اهلل أن القائلين لهم السنة أهل جواب
 حق ذكر من الكَلم أول فى تقدم لما والتقابل التزاوج على خرج اللفظ

 الجزاء فسمى{ مثلها سيئة سيئة وجزاء: }تعالى قال كما العباد على اهلل
 عباده من الطائعين ثوابه سمى هاهنا فكذلك السيئة باسم السيئة على
 على العباد حق معنى وإنما له، طاعتهم من عليهم تعالى مااستحقه باسم

 كتاب فى وسيأتى الجنة، يدخلهم أن من تعالى به ماوعد انجاز اهلل
 )ابن بطال(.العتصام

 قَالَ  َجاِبر   َعنْ  الزُّبَ ْيرِ  َأِبي نْ 
 ِفي النَّاسَ  يَ ْتَبعُ  ِسِنينَ  َعْشرَ  ِبَمكَّةَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َمَكثَ 

 يَ ْنُصُرِني َمنْ  يُ ْؤِويِني َمنْ  يَ ُقولُ  ِبِمن ى اْلَمَواِسمِ  َوِفي َوَمَجنَّةَ  بُعَكاظ   َمَنازِِلِهمْ 
 ِمنْ  َأوْ  اْلَيَمنِ  ِمنْ  َلَيْخُرجُ  الرَُّجلَ  ِإنَّ  َحتَّى اْلَجنَّةُ  َوَلهُ  رَبِّي ِرَساَلةَ  أُبَ لِّغَ  َحتَّى
 َوَيْمِشي يَ ْفِتُنكَ  َل  قُ َرْيش   ُغََلمَ  اْحَذرْ  فَ يَ ُقوُلونَ  قَ ْوُمهُ  فَ َيْأتِيهِ  قَالَ  َكَذا ُمَضرَ 
 يَ ْثِربَ  ِمنْ  ِإَلْيهِ  اللَّهُ  بَ َعثَ َنا َحتَّى بِاِْلََصاِبعِ  ِإَلْيهِ  ُيِشيُرونَ  َوُهمْ  رَِجاِلِهمْ  بَ ْينَ 

قْ َناُه)مسند احمد( َفآَويْ َناهُ   َوَصدَّ
 يوم افرد وسلم عليه اهلل صلى النبي ان عنه اهلل رضى مالك بن انس عن

 يردهم من قال رهقوه فلما قريش من ورجلين النصار من سبعة في احد
 حتى فقاتل النصار من رجل فتقدم الجنة في رفيقي هو أو الجنة وله عنا



 الجنة في رفيقي هو أو الجنة وله عنا يردهم من فقال ايضا رهقوه ثم قتل
 السبعة قتل حتى كذلك يزل فلم قتل حتى فقاتل النصار من رجل فتقدم
 رواه - اصحابنا انصفنا ما لصاحبه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال

 - خالد بن هداب عن الصحيح في مسلم
 إلى رجع عمير بن مصعب إن: إسحاق ابن قال الثانية العقبة بيعة قصة
 من قومهم حجاج مع المسلمين من النصار من خرج من وخرج مكة،
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فواعدوا مكة قدموا حتى الشرك، أهل

 لنبيه والنصر كرامته من بهم اهلل أراد حين التشريق، أيام أواسط من العقبة
 (.9[ ) وأهله الشرك وإذلل]  وأهله السَلم وإعزاز

 من وكان كعب، بن عبداهلل أخاه أن مالك، بن كعب بن معبد فحدثني
 أعلم

 اهلل رسول وبايع العقبة شهد ممن وكان حدثه، كعبا أباه أن حدثه النصار،
 المشركين، من قومنا حجاج في خرجنا: قال بها، وسلم عليه اهلل صلى
 .وفقهنا صلينا وقد

 من وخرجنا لسفرنا وجهنا فلما وكبيرنا، سيدنا معرور بن البراء ومعنا
 أتوافقونني أدرى ما واهلل رأيا، رأيت قد إنى هؤلء يا: البراء قال المدينة

 منى البنية هذه أدع ل أن رأيت قد: قال ؟ ذاك وما: قلنا ؟ ل أم عليه
 .إليها أصلى وأن الكعبة، يعنى يظهر،



 إلى إل يصلى وسلم عليه اهلل صلى نبينا أن بلغنا ما واهلل فقلنا: قال
 .نخالفه أن نريد وما الشام،

 .إليها لمصل إنى: فقال
 .نفعل ل لكنا: له فقلنا: قال
 الكعبة، إلى هو وصلى الشام إلى صلينا الصَلة حضرت إذا فكنا: قال
 على القامة إل وأبى صنع ما عليه عبنا كنا وقد: قال]  مكة قدمنا حتى
 .ذلك
 صلى اهلل رسول إلى بنا انطلق أخى بن يا: لى قال( 9[ ) مكة قدمنا فلما
 في وقع قد فإنه هذا، سفري في صنعت عما أسأله حتى وسلم عليه اهلل

 .فيه إياى خَلفكم من رأيت لما شئ، منه نفسي
 ولم نعرفه ل وكنا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عن نسأل فخرجنا: قال
 اهلل صلى اهلل رسول عن فسألناه مكة أهل من رجَل فلقينا ذلك، قبل نره

 .ل: فقلنا ؟ تعرفانه هل: قال وسلم، عليه
 .نعم: قلنا: قال ؟ عمه عبدالمطلب بن العباس تعرفان هل: فقال
 دخلتما فإذا: قال تاجرا، علينا يقدم يزال ل كان العباس، نعرف كنا وقد

 .العباس مع الجالس الرجل فهو المسجد
 عليه اهلل صلى اهلل ورسول جالس العباس وإذا المسجد، فدخلنا: قال

 معه جالس وسلم



 هل: للعباس وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال إليه، جلسنا ثم فسلمنا
 سيد معرور بن البراء هذا نعم،: قال ؟ الفضل أبا يا الرجلين هذين تعرف
 .مالك بن كعب وهذا قومه،

 ؟ الشاعر: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول أنسى ما اهلل فو: قال
 سفري في خرجت إنى اهلل، نبى يا: معرور بن البراء له فقال ؟ نعم: قال
 بظهر، منى البنية هذه أجعل أل فرأيت لَلسَلم، تعالى اهلل هداني قد هذا

 من نفسي في وقع حتى ذلك، في أصحابي خالفني وقد إليها، فصليت
 ". عليها صبرت لو قبلة على كنت قد: " قال ؟ ترى فماذا شئ، ذلك
 معنا فصلى وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول قبلة إلى البراء فرجع: قال
 .الشام إلى
 كما ذلك وليس مات، حتى الكعبة إلى صلى أنه يزعمون وأهله: قال

 .منهم به أعلم نحن قالوا،
 صلى اهلل رسول وواعدنا الحج إلى خرجنا ثم: مالك بن كعب قال* * * 

 وكانت الحج من فرغنا فلما التشريق، أيام أوسط من العقبة وسلم اهلل
 بن عبداهلل ومعنا فيها، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول واعدنا التى الليلة
 من معنا من نكتم وكنا أخذناه، سادتنا من سيد جابر، أبو حرام بن عمرو
 من سيد إنك جابر أبا يا: له وقلنا فكلمناه أمرنا، المشركين من قومنا

 حطبا تكون أن فيه أنت عما بك نرغب وإنا أشرافنا، من وشريف سادتنا
 .غدا للنار



 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بميعاد وأخبرناه السَلم، إلى دعوناه ثم
 .العقبة إيانا
 .نقيبا وكان العقبة معنا وشهد فأسلم: قال
 أخبرهم، جريج ابن أن هشام، حدثنا إبراهيم، حدثنى البخاري، روى وقد
 .العقبة أصحاب من( 2) وخالى وأبى أنا: جابر قال عطاء، قال
 .معرور بن البراء( 2) أحدهما: عيينة ابن قال: محمد بن عبداهلل قال

 سمعت: يقول عمرو كان قال سفيان، حدثنا المدينى، بن على حدثنا
 .العقبة خالى بى شهد: يقول عبداهلل بن جابر

 خثيم، ابن عن معمر، أخبرنا الرزاق، عبد حدثنا: أحمد المام وقال* * * 
 بمكة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مكث: قال جابر عن الزبير أبى عن

 المواسم، في ومجنة،( 9) عكاظ منازلهم، في الناس يتبع سنين عشر
 فَل"  الجنة وله ربى رسالة أبلغ حتى ؟ ينصرني من ؟ يؤوينى من: " يقول
 مضر، من أو اليمن من ليخرج الرجل إن حتى ينصره، ول يؤويه أحدا يجد
 ل قريش غَلم احذر: فيقولون رحمه وذوو قومه فيأتيه فيه، قال كذا

 .يفتنك
 .بالصابع إليه يشيرون وهم رحالهم بين ويمضى

 به فيؤمن منا الرجل فيخرج وصدقناه، فآويناه يثرب من إليه اهلل بعثنا حتى
 من دار تبق لم حتى بإسَلمه، فيسلمون أهله إلى فينقلب القرآن ويقرئه

 .السَلم يظهرون المسلمين من رهط وفيها إل النصار دور



 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نترك متى حتى: فقلنا جميعا أئتمروا ثم
 رجَل سبعون منا إليه فرحل ؟ ويخاف مكة جبال في ويطرد( 9) يطوف

 من عندها فاجتمعنا العقبة، شعب فواعدناه الموسم، في عليه قدموا حتى
: " قال ؟ نبايعك عَلم اهلل رسول يا: فقلنا توافينا حتى ورجلين رجل

 العسر في والنفقة والكسل، النشاط في والطاعة السمع على تبايعوني
 ل اهلل في تقولوا وأن المنكر، عن والنهى بالمعروف المر وعلى واليسر،
 عليكم قدمت إذا فتمنعوني تنصروني أن وعلى لئم، لومة اهلل في تخافوا

]  إليه فقمنا الجنة، ولكم وأبناءكم وأزواجكم أنفسكم منه تمنعون مما
 .أصغرهم من وهو زرارة بن أسعد بيده وأخذ( [ 2) فبايعناه

 يثرب، أهل يا رويدا: فقال أنا، إل السبعين أصغر وهو: البيهقى رواية وفى
 إخراجه وإن اهلل، رسول أنه نعلم ونحن إل البل أكباد إليه نضرب لم فإنا

 السيوف، تعضكم( [ 2) أن]  و خياركم وقتل كافة للعرب مناوأة اليوم
 قوم أنتم وأما اهلل، على وأجركم فخذوه ذلك، على تصبرون قوم أنتم فإما

 عند لكم أعذر فهو ذلك فبينوا فذروه،( 2) خيفة أنفسكم من تخافون
 .اهلل

 .أبدا نسلبها ول البيعة هذه ندع ل اهلل فو أسعد، يا عنا( 9) أمط قالوا
 .الجنة ذلك على ويعطينا وشرط علينا وأخذ فبايعناه إليه فقمنا: قال
 عبدالرحمن بن داود طريق من والبيهقي أيضا أحمد المام رواه وقد

 .العطار



 عبداهلل عن كَلهما سليم، بن يحيى إلى بسنده الحاكم، عن البيهقى زاد
 .نحوه به إدريس أبى عن خثيم، بن عثمان بن

 .يخرجوه ولم مسلم شرط على جيد إسناد وهذا
 إل جابر عن يروى نعلمه ول خثيم، ابن عن واحد غير وروى: البزار وقال

 .الوجه هذا من
 أبى بن عبدالرحمن حدثنا داود، بن سليمان حدثنا: أحمد المام وقال

 العباس كان: قال جابر، عن الزبير، أبى عن عبداهلل، بن موسى عن الزناد،
 فرغنا فلما يواثقنا، اهلل ورسول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بيد آخذا
 .وأعطيت أخذت: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 هو سفيان، حدثنا قبيصة، حدثنا معمر، بن محمد حدثنا: البزار وقال
 عن هند، أبى ابن وهو داود، عن الجعفي، يعنى جابر، عن الثوري،

 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عبداهلل، ابن يعنى جابر، عن الشعبى،
 .نعم: قال"  ؟ وتمنعوني تؤوونى: " النصار من للنقباء وسلم
 ". الجنة: " قال ؟ لنا فما: قالوا

 .جابر عن السناد بهذا إل يروى نعلمه ل: قال ثم
 ذكره ما على وجملتهم الثانية العقبة بيعة شهد من أسماء يتضمن صلف

: رجَل عشر أحد الوس فمن وامرأتان رجَل وسبعون ثَلثة إسحاق ابن
 وسلمة أيضا، بدرى التيهان بن الهيثم وأبو النقباء، أحد حضير بن أسيد

 ونهير ،(9) نيار بن بردة وأبو رافع، بن وظهير بدرى، وقش ابن سَلمة بن



 النقباء، أحد خيثمة بن وسعد حارثة، بن مجدعة بن نابى بن الهيثم بن
 وعبد بدرى، نقيب زنير بن المنذر عبد بن ورفاعة شهيدا، بها وقتل بدرى

 شهيدا أحد يوم وقتل بدرى، البرك بن أمية بن النعمان بن جبير بن اهلل
 ابن الحارث بن عجَلن بن الجد بن عدى بن ومعن الرماة، على أميرا

 شهيدا، باليمامة وقتل بعدها وما بدرا شهد لَلوس حليف البلوى ضبيعة
 .بعدها وما بدرا شهد ساعدة بن وعويم

 وما بدرا وشهد زيد، بن خالد أيوب أبو: رجَل وستون اثنان الخزرج ومن
 وأخواه الحارث، بن ومعاذ شهيدا، معاوية زمن الروم بأرض ومات بعدها
 بعدها وما بدرا شهد حزم بن وعمارة بدريون، عفراء بنو ومعوذوهم عوف
 بدر، قبل مات النقباء، أحد أمامة أبو زرارة بن وأسعد باليمامة، وقتل

 زيد طلحة وأبو بدرى، المندر بن ثابت بن وأوس بدرى، عتيك، بن وسهل
 عوف بن زيد بن عمرو صعصعة أبى بن وقيس بدرى، سهل، بن

__________ 

 بدر، يوم الساقة على أميرا كان مازن بن غنم بن عمرو بن مبذول ابن
 أحد، يوم وقتل بدرا شهد النقباء أحد الربيع بن وسعد غزية، بن وعمرو

 شهد زيد بن وخارجة
 .أحد يوم وقتل بدرا



 يوم وقتل والخندق، وأحدا بدرا شهد النقباء، أحد رواحة بن اهلل وعبد
 ربه عبد بن ثعلبة بن زيد بن اهلل وعبد بدرى، سعد، بن وبشير أميرا، مؤتة

 .بدرى وهو النداء، أرى الذى
 شهيدا، قريظة بنى يوم وقتل خندقي، أحدى بدرى سويد بن وخَلد

 وسلم عيله اهلل صلى اهلل رسول إن فيقال فشدخته، رحى عليه طرحت
 ". شهيدين لجر له إن: " قال
 .البدرى عمرو بن عقبة مسعود وأبو
 .بدرا يشهد ولم سنا العقبة شهد من أحدث وهو: إسحاق ابن قال

 بن قيس بن وخالد( 9) وذفة بن عمرو بن وفروة بدرى، لبيد، بن وزياد
 خلدة بن قيس عبد بن وذكوان النقباء، أحد مالك بن ورافع بدرى، مالك

 لنه أنصارى، مهاجري له يقال الذى وهو زريق، بن عامر بن مخلد بن
 وهو منها، هاجر حتى بمكة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عند أقام

 زريق بن عامر بن خالد بن عامر بن قيس بن وعبادة أحد، يوم قتل بدرى
 .أيضا بدرى عامر بن قيس بن الحارث وأخوه بدرى،
 مات وقد سلمة، بنو تزعم فيما بايع من وأول النقباء أحد معرور بن والبراء

 فرده ماله بثلث له وأوصى المدينة وسلم عليه اهلل صلى النبي مقدم قبل
 .ورثته على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

__________ 



 شهيدا بخيبر ومات والخندق وأحدا بدرا شهد وقد البراء، بن بشر وابنه
 المسمومة، الشاة تلك من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع أكله من

 صيفي بن وسنان عنه، اهلل رضى
 الخندق، يوم قتل بدرى، خنساء بن النعمان بن والطفيل بدرى، صخر ابن

 بدرى، المنذر سنان بن يزيد وأخوه بدرى، سرح بن المنذر بن ومعقل
 بدرى، ثعلبة بن زيد بن حارثة بن والضحاك سبيع، بن زيد بن ومسعود

 بن( 2[ ) أمية بن]  صخر بن وجبار سبيع، بن( 9) خذام بن ويزيد
 .بدرى خنساء بن مالك بن والطفيل بدرى، عبيد بن سنان بن خنساء
 بن عامر بن وقطبة بدرى، حديدة بن عامر بن وسليم مالك، بن وكعب
 بن كعب اليسر وأبو أيضا، بدرى يزيد المنذر أبو وأخوه بدرى، حديدة
 .عباد بن سواد ابن وصيفى بدرى، عمرو
 عمرو وأخوه بالخندق، واستشهد بدرى نابى، بن عدى بن غنمة بن وثعلبة

 بن عمرو بن وخالد بدرى، عدى، بن عامر بن وعبس عدى، بن غنمة بن
 .قضاعة من لهم حليف أنيس بن اهلل وعبد نابى، بن عدى
 وابنه أحد، يوم واستشهد بدرى النقباء، أحد حرام بن عمرو بن اهلل وعبد
 الجذع، بن وثابت بدرى، الجموح بن عمرو بن ومعاذ عبداهلل، ابن جابر
 وخديج بدرى، ثعلبة بن الحارث بن وعمير بالطائف، شهيدا وقتل بدرى

 بعدها وما بدرا شهد جبل بن ومعاذ بلى، من( 2) لهم حليف سَلمة بن
 .الخطاب بن عمر خَلفة في عمواس بطاعون ومات



 عبادة بن والعباس بعدها، وما بدرا شهد النقباء أحد الصامت بن وعبادة
 مهاجري له يقال فكان منها، هاجر حتى بمكة أقام وقد نضلة، بن

 أحد يوم وقتل أيضا، أنصارى
__________ 

]  لهم حليف أصرم بن خزمة بن ثعلبة بن يزيد الرحمن عبد وأبو شهيدا،
 ورفاعة ،(2) لبدة بن الحارث بن وعمرو بلى من( 9[ ) غصينة بنى من
 وعقبة بدرى، زيد بن عمرو بن
 فأقام مكة إلى خرج ممن وكان بدرى( 2) لهم حليف كلدة بن وهب ابن
 بن وسعد أيضا، أنصارى مهاجري له يقال ممن فهو منها، هاجر حتى بها

 وقتل أحدى بدرى نقيب عمرو بن والمنذر النقباء، أحد دليم بن عبادة
 .ليموت أعتق: له يقال الذى وهو أميرا معونة بئر يوم
 مبذول بن عوف بن عمرو بن كعب بنت نسيبة عمارة فأم المرأتان وأما
 .النجارية المازنية النجار، بن مازن بن غنم ابن عمرو بن

 عليه اهلل صلى اهلل رسول مع الحرب شهدت كانت وقد: إسحاق ابن قال
 حبيب وابناها كعب، بن عاصم بن زيد وزوجها أختها معها وشهدت وسلم

 .اهلل وعبد( 4)
 يقول جعل حين الكذاب مسيلمة قتله الذى هو هذا( 5) حبيب وابنها

 .نعم: فيقول ؟ اهلل رسول محمدا أن أتشهد: له
 .أسمع ل: فيقول ؟ اهلل رسول أنى أتشهد: فيقول



 ذلك، على يزيده ل يديه، في مات حتى عضوا عضوا يقطعه فجعل
 مسيلمة، قتل حين المسلمين مع اليمامة إلى خرج ممن عمارة أم فكانت
 .وضربة طعنة بين من جرحا عشر اثنا وبها ورجعت

 .عنها اهلل رضى
 سواد بن عمرو بن نابى بن عدى بن عمرو ابنة أسماء منيع أم والخرى

 .سلمة بن كعب بن غنم بن
 .عنها اهلل رضى

 


