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 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  حممد 

موت واستشهاد الصحايب اجلليل  هذه قّصةف وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
نْلتِمس نْستْنبط منها الفوائد ،و  ، نُ ْبِحر بني سطورها ،عامر بن األكوع رضي هللا عنه

  .منها الفرائد
احلديث مث الفوائد منه ،وكل فائدة أكتبها اذكر مصدرها  تُ ذكر  : الكتابوخطة 

الذي أخذهتا منه يف احلاشية من املكتبة الشاملة ،أو غريها ، وقد أعّدل يف العبارة 
استوعب أن  وحاولت،  قليال ، أو أضيف ، ومامل اذكر مصدره فهو من استنباطي

ستقص  بذكر أرقام اوقد يكون للحديث عدة رواايت، فلم مجيع فوائد احلديث . 
 . ا أْوردتالرواايت األخرى .وإمنا اكتفيت مب

هذا وهللا أس أل أن جيع  ل هذا العم ل خالص اً لوجهه الكرمي وأن ينفع ب ه كاتبه وقارئه 
 هللا على نبينا حممد .، وابهلل التوفيق، وصلى 

 املؤلف
 اهيم الودعاند. إبراهيم بن فهد بن إبر 

Ebrahim .F .W@Gmail.com 
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 رضي اهلل عنه بن األكوع  عامروت م قّصة

 

 
فسران ليال،  (1)إىل خيرب رسول هللا ال خرجنا مع ق عن سلمة بن األكوع 

، قال وكان عامر (2)كاتِ ه  ي ْ ن   معنا من هُ سْ فقال رجل من القوم لعامر بن األكوع أال تُ 
 :رجال شاعرا، فنزل حيدو ابلقوم يقول

 نا     اللهم لوال أنت ما اهتدينا ... وال تصدقنا وال صلي               
 األقدام إن القينات تفينا ... وثبّ فاغفر فداء لك ما اقْ               

ْ قِ لْ وأ                  ح بنا أتينا           يإان إذا صِ  ...  ا             علين ةً           سكين ني 
 لوا عليناوّ وابلصياح ع  

«. يرمحه هللا»قالوا عامر بن األكوع. فقال «. ؟من هذا السائق» رسول هللا فقال 
فأتينا خيرب فحاصرانهم  :تعتنا به. قالهللا، لو أمْ  نيبوجبت اي  :فقال رجل من القوم

هللا فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم  ، مث إنّ (3)صة شديدةم  حىت أصابتنا مْ 
ما هذه النريان، على » رسول هللا الذى فتحت عليهم أوقدوا نرياان كثرية. فقال 

 ر  على حلم محُُ  : قالوا«. حلم أيّ على »:على حلم. قال :قالوا «. ؟ توقدون شيء أي
اي رسول هللا أو :فقال رجل «. أهرقوها واكسروها» :ة. فقال رسول هللا سيّ إنْ 

ر، ص  القوم كان سيف عامر فيه قِ  فلما تصافّ «. أو ذاك»:هنريقها ونغسلها قال 
فتناول به يهوداي ليضربه، ويرجع ذابب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه، فلما 

                                                           

الالمع .  24/51عمدة القاري للعيين ) . مراحل من املدينة من انحية الشاملليهود على أربع  كانت  قرية خيرب:1) )
  . ( 16/385 الصبيح بشرح اجلامع الصحيح للربماوي

 . ( 7/467) فتح الباري البن حجر  اهلنيهات :مجع هنيهة ،وهي تصغري ه ن ة كما قالوا يف تصغري سنة سنيهة .2) )
 ( .5/279نهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ال .) كناية عن كل اسم جنس  نُ ه  و 
 . املرجع السابق (أي : جماعة شديدة )  3) )
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 :فقلت«. ؟ ما لك»:  يل. فقال (5)شاحبا  رسول هللا رآين :قال سلمة(4)قفلوا 
قاله فالن  :قلت«. من قاله»ط عمله. قال بِ زعموا أن عامرا ح  ، وأميفدى لك أىب 
من قاله،  ب  ذ  ك  » رسول هللا . فقال يري األنصار ض  د بن احلُ يْ س  وأُ وفالن وفالن 

 (6).«نشأ هبا مثله عريب اهد، قلّ جمُ  د  اهِ إنه جلِ  -ومجع بني إصبعيه  -له ألجرين  إنّ 
  : والدروس املستنبطة من هذه القّصةفوائد ال
الذي  م الشعر ألنّ ز من أقساج  يدل على أن الر   (وكان عامر رجال شاعرا:)قوله -1

 . من الرجز كان قاله عامر 
حتمل أن يكون هو فيُ . من شعر عبد هللا بن رواحة كان  ماقاله عامر  -2

بدليل ما وقع لكل منهما مما ليس  ،، واتفقتا على ذلك  ت خواطرمهاوعامر توارد
 . أو استعان عامر ببعض ما سبقه إليه بن رواحة ،عند اآلخر

ساكنة  هبمزة قطع مث ويف رواية: . معناه ما تركنا من األوامر (قيناما اتّ :)قوله  -3
ان من الذنوب فلم نتب ما أبقيناه وراء   أو،نا وراءان مما اكتسبنا من اآلاثم فْ ل  أي ما خ  

 .واملعىن ما وجدان من املناهي ،ما لقينا ابلالم وكسر القاف.ويف رواية :منه
 ،هذه كانت عادهتم إذا أرادوا تنشيط اإلبل يف السري(زل حْيدو ابلقوم فن  قوله:) -4

 . وحيدو يف تلك احلال،ينزل بعضهم فيسوقها 
: قال  (غفر لك ربك:)يف رواية إايس بن سلمة قال و  (يرمحه هللا  :قال:)قوله  -5

يف  وهبذه الزايدة يظهر السرّ  (7)ه إال استشهدإلنسان خيص   وما استغفر رسول هللا 
  . قول الرجل لوال أمتعتنا به

                                                           

 .( 7/466أي : رجعوا ) فتح الباري البن حجر  4) )
 .( 7/467 املرجع السابق) أي : متغرّي اللون  5) )
 .  6148رقم   35/ 8صحيح البخاري  6) )
 .  1807رقم   1433/ 3 مسلم صحيح7) )
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ألنه ال يقال يف حق  ،استشكل هذا الكالم( يناتفقفاغفر فداء لك ما ا:)قوله -6
وإمنا يتصور ، وحذف متعلق الفداء للشهرة ،إذ معىن فداء لك نفديك أبنفسنا ،هللا 

أبهنا كلمة ال يراد هبا ظاهرها بل :وأجيب عن ذلك .الفداء ملن جيوز عليه الفناء 
املخاطب هبذا  :وقيل .مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ،والتعظيم ،املراد هبا احملبة 

 :وعلى هذا فقوله.ك رِ صْ ون  ،ك قّ بتقصريان يف ح  ال تؤاخذان :واملعىن  الشعر النيب 
وال واملخاطب بقول الشاعر ل، وإمنا افتتح هبا الكالم ،اللهم مل يقصد هبا الدعاء 

  النيب   هو  ب ه   أي فداء لك واملخاطبقال زكراي األنصاري :)  . (8)أنت النيب 
، فاجلملة ل ذلك هلل تعاىل إذ ال يقا،أي: اغفر لنا تقصريان يف حقك ونصرك 

 (9) ( .معرتضة بني ما قبلها وما بعدها؛ ألن املخاطب فيهما هو هللا تعاىل
اسم هذا الرجل  (وجبت اي نيب هللا لوال أمتعتنا به:قال رجل من القوم :)قوله  -7

ولفظه فنادى عمر بن اخلطاب وهو  .(10)مساه مسلم يف رواية إايس بن سلمة،عمر 
 . على مجل له اي نيب هللا لوال أمتعتنا بعامر

 :أي ،أبقيته لنا لنتمتع به :عتنا أيمتّ  :أي (أمتعتنا)و هالّ  :أي (لوال:)معىن قوله -8
 . ومنه أمتعين هللا ببقائك،ه إىل مدة والتمتع الرتفّ  .بشجاعته

( أي : أخطأ عند أهل احلجاز .  قوله -9  :)ك ذ ب 
ليس له مشابه يف صفات الكمال يف  :أي (هبا مثله أ  ش  ن   عريبي  ل  ق   :) قوله -10

 (11) هلذا الصحايب . وثناء من النيب ،. وهو مدح  القتال
سبحانه كتب له املوت يف أّن هللا ت(، أي: ب  ج  قال رجل من القوم: و  قوله :) -11

  . شهيدا ، على لسان نبيه  سبيله
  إّن بقاء اإلنسان ، ومن حُيّب ليس إليه ، وإمنا إىل هللا سبحانه . -12

                                                           

 .   467-7/466فتح الباري البن حجر  6-1من 8) )
 .  7/359منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكراي األنصاري  9) )
 .  1807رقم   1433/ 3 مسلم صحيح10) )
 .   املرجع السابق 10-7من 11) )
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ل نفسه يف احلرب خطأ ، ومل يقصد ذلك ، وإمنا أراد ت  ق    الصحايب  -13
 ابلضربة للكافر . وقد كان سيفه قصريا .

قول  جواز على يسمع، فدلّ  ورسول هللا  نزل حيدو  الصحايب عامر -14
  . عليه كرنْ ي ُ  ،ومل فأقرّه النيب ، الشعر

على اخلري ، وفضائل  جائزا ، إمّنا ماكان منه مباحا ، حيثّ  ليس كل الشعرِ  -15
 (12) األخالق ، وحنو ذلك .

عامر بن سنان، وهو األكوع بن عبد عامر بن األكوع هو: الصحايب اجلليل  -16
سالمان بن أسلم األسلمي، عم سلمة بن هللا بن قشري بن خزمية بن مالك بن 
، كان  وإمنا هو ابن عمرو بن األكوع،كوع عمرو بن األكوع، ويقال: سلمة بن األ

 (13) .شاعرا ، قُِتل يف خيرب 
 . ُحب  الصحابة رضي هللا عنهم ، لنبيهم  -17
حيث قّدم كالما مجيال  ه مع النيب ، وُحْسُن أدبِ  ُلْطف الصحايب س ل م ة  -18

ْيب   )فقال يل:مالك؟ .فقلت: فدى لك أيب  على سؤال النيب  ، ورائعا قبل أن جيُِ
  ه بوالديه مثّ أجاب .فقّدم فداء  ( .وأّمي
 (14) قوهلم :)ح ِبط  عمُله( حكموا بظاهر احلال ، ألنّه قتل نفسه . -19
 (15) ال أبس أْن حي ُْدو الشخص بشعر غريه . -20
، مكافأة على إحسانه ه هللا يرمح نلعامر أب  النيب  يرمحه هللا( دعا:)قوله  -21

 (16) . ز املتضمن للمعاين الساميةج  هبذا الر  

                                                           

 .10/401. 9/496.  7/258للكوراين  الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاريمستفاد من 15-12من 12) )
  . 3/20األثري ُأْسد الغابة يف معرفة الصحابة البن 13) )
   .  16/89للكرماين  الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري14)  )
  .   22/20املرجع السابق 15)  )
 . 26/232 يويبتاإل مد بن علي بن آدمحمل  ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب16)  )
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نه ال ينقص من فإ ، هُ ل  فه، فقت   عليه سيُ  يف سبيل هللا تعاىل، فارتدّ  ل  ات  ن ق  م -22
 أجره شيئا، بل له أجره كامال.

 كبائر الذنوب .دا، وأنه من  ه متعمّ نفس  سان اإلن قتلِ  حترميُ  -23
يف طاعة هللا. واجملاهد هو  يف علمه وعمله، أي إنه جلادي  اجلادّ هو :د اجلاهِ  -24

ر بني اللفظني للمبالغة. وقال ابن األنباري: كرّ ف  اجملاهد يف سبيل هللا، وهو الغازي.
ها زايدة على غري بنائِ  ت من اللفظة األوىل لفظةً اشتقّ  ،العرب إذا ابلغت يف الكالم

ر، وقد شاعِ  ر  عْ ، وشِ ل  الئِ  ، وليل  دّ جمُِ  ادي يف التوكيد، مث أتبعوها إعراهبا، فقالوا: ج  
ء كلمة اإلسالم، يكون قوله: " جاهد" أي جاد مبالغ يف سبيل اخلري والرب، وإعال

يف  غ  الِ ب  اهد( أي: مُ هد( أي: يف طلب األجر. )جُم  اِ ج     )لوقيل:  (17) .جماهد عداه
 (18) . هبِ ل  ط  

 (19) ، واحلداء : زجر اإلبل ، والغناء هلا . ابحلداء ستحثّ اإلبل تُ إّن  -25
أو نكسرها يؤخذ  :( ذكره بعد قولهكقوله: )أو هنريقها ونغسلها قال: أو ذا -26
، إذا قلنا أن هنيه عنها على جهة اإلعالم بتحرميها  ةس  جِ ل اآلنية الن  جواز غس:منه 

       (20) كراهتها.ال على  
مل يوجب الشارع لعامر دية على عاقلة إْذ خطأ فال دية فيه . هُ س  نفْ  ل  ت  من ق    -27

 . وال غريها
   (21)كم{وا أنفس  لُ ت ُ قْ تعاىل: }وال ت    هللا قولون بذلك نُ عْ ي     (ملهع   ط  بِ ح   قوهلم :) -28

 (22) أحد.نهى عنه نفسه، إذ اخلطأ ال يُ  د قتل  وهذا إمنا هو فيمن يتعمّ 
 (23) والصحابة رضي هللا عنهم . ق العيش الذي كان يعيش فيه النيب يْ ضِ  -29

                                                           

 .  234-26/233مستفاد من املرجع السابق  24-22من 17)  )
 .  9/260منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكراي األنصاري 18)  )
 . 353-21/352التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن 19)  )
 .  21/353املرجع السابق 20)  )
 . 29سورة النساء آية 21)  )
 . 31/376البن امللّقن  لتوضيح لشرح اجلامع الصحيحامستفاد من  28-27من 22)  )
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ز نوع من البحور الشعرية الستة عشر املعروفة يف فن "العروض والقافية"، ج  الر   -30
 . وأجزاؤه: "مستفعلن" ست مرات

ي من من التربّ تضّ ، وهللا لوال هللا ما اهتدينا ... وال تصدقنا وال صليناقوله :  -31
 احلول والقوة، وتفويض األمور إىل هللا تعاىل.

 (24) منسوبة إىل اإلنس. واإلنس: الناس. (سيةنْ إِ  ر  حلم محُُ )قوله:  -32
 (25) . جنسة حمرمة حلوم احلُ ُمر اإلنسّية ألنّ  ة تلك القدورإبراق النيب  ر  م  أ    -33
ها غسلنو  هاريقهنأو :اي رسول هللا فقال رجل ،سروها أهرقوها واك) قوله   -34
مث تغري ،كسرها إراقتها و اجتهد يف ذلك فرأى  أو ذاك( فهذا حممول على أنه :قال

 (26) .  وعدم كْسرها ه بغسلهاأو أوحي إلي ،اجتهاده
وهو فعل ،صحيح املشهور مشى هبا ى هبا مثله( الش  م   عريبي  )قل   :قوله  -35

امليم  ا بضمّ هً  ِ ابش  مُ  :والثاين .أو يف احلرب،ومعناه مشى ابألرض ، يمن املش ماض  
 .أو غريه مثله،ا لصفات الكمال يف القتالهً  ِ ابش  مُ  :أي ،ةه     ابش   مُ وتنوين اهلاء من ال

عريب يشبهه يف  ومعناه قلّ ،ويكون مشاهبا منصواب بفعل حمذوف أي رأيته مشاهبا ،
 البخاري نشأ هبا ابلنون واهلمز أي شبّ وضبطه بعض رواة ،مجيع صفات الكمال 

  (27) . أو بالد العرب ،أو األرض ،واهلاء عائدة إىل احلرب. رُب وك  
وهي ما جيده (28)ث . ب  واجتناب الع  ،التأين يف احلركات و ة هي:الوقار، ين  كِ الس    -36

ه إىل شاهدِ  القلب من الطمأنينة عند تنّزل الغيب ،وهي نور يف القلب يسكنُ 
 (29) مبادئ عني اليقني . يوه ،ويطمئن

                                                                                                                                                                      

 . 6/183ال ُمْعِلم بفوائد مسلم للقاضي عياض إكمال 23)  )
 . 26/232 يويبتمد بن علي بن آدم اإلحمل  ذخرية العقىب يف شرح اجملتىبمستفاد من  32-30من 24)  )
 . 12/168شرح النووي على صحيح مسلم 25)  )
 .املرجع السابق 26)  )
 . 12/169شرح النووي على صحيح مسلم 27)  )
 . 2/118 ( فتح الباري البن حجر28)
 . 159( التعريفات للجرجاين ص 29)
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اء كسائر الكالم ، فما كان فيه ذكر تعظيم هلل ووحدانيته د  ز واحلِ ج  عر والر  الشِّ   -37
 يأورده البخار  واالستسالم له تعاىل كنحو ما،وتصغري الدنيا ،وإيثار طاعته ،وقدرته 

عر من الشِّ  : ) إنّ  يه فيه ، وهو الذى قال ف ب  رغّ فهو حسن مُ ،هذا الباب  يف
  . ه هللا ورسولهذمّ  يا فهو الذشً حْ اب وفُ ذِ وما كان منه ك   (30) مة (كح

 (31) يف احلديث ردي على من أنكر كثري الشعر وقليله . -38
فذهب البصريون إىل أهنا عوض من ،معىن )اللهم( اختلف النحويون يف ذلك  -39

وهلذا ال جيوز أن جيمعوا بينهما فال يقولون ،واهلاء مضمومة ألنه نداء ،اليت للتنبيه اي
وذهب الكوفيون إىل أهنا ليست عوضا .ض ض واملعوّ و  لئال جيمعوا بني العِ ،اي اللهم 
أنه ملا كثر يف كالمهم وجرى على  وإمنا األصل فيه اي هللا أُم نا خبري. إالّ ،من اي 

وقالوا .أي شيء  واألصل،أيش :كما قالوا .حذفوا بعض الكالم ختفيفا ،ألسنتهم 
 (32) . وهذا كثري يف كالمهم،ه أمّ  ه واألصل ويلُ مّ لُ وي ْ 

 (33) )فقال رجل لعامر بن األكوع( قيل: هذا الرجل عمر بن اخلطاب . -40
. ح بنا( أي: دعينا للقتال. )وابلصياح( أي: ال ابلشجاعةيْ قوله : )إذا صِ  -41

لوا علينا( أي: استغاثوا، يقال: )عوّ  وقيل : (34) .)عولوا علينا( أي: محلوا علينا
 (35) لت على فالن وبه، أي: استغثت.عوّ 

 (36) .أي: أجر اجلهد يف الطاعة، وأجر اجملاهدة يف سبيل هللا (ألجرين قوله :) -42

                                                           

 . 6145رقم  8/34صحيح البخاري 30)  )
 . 320- 9/319.  8/519ح صحيح البخاري البن بطّال  من شر  38-37من 31)  )
 . 1/341. واإلنصاف يف مسائل اخلالف له  211أسرار العربية أليب الربكات األنباري  ص 32)  )
 9/496أحاديث صحيح البخاري للكوراين الكوثر اجلاري إىل رايض 33)  )
 . 9/260منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكراي األنصاري 34)  )
   .  6/2616التوشيح شرح اجلامع الصحيح للسيوطي 35) )
 .  7/360منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكراي األنصاري 36) )
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وعف حيتمل أن األجرين من جهة أنه ملا أمات نفسه، وقتلها يف سبيل هللا ضُ و 
الذي به تقوية نفوس املسلمني، ملا فيه واآلخر للجزاء ،أجره، أو يكون أحدمها ملوته 

 (37) من ذكر الشجاعة وحنوه.
لذي حدث ا لك ،أو ما واملعىن : ماذا جرىة :)م  ال ك( ،م  ل  لس   قول النيب  -43
، أبصحابه  على اهتمام النيب وهو يدلّ وض ْعِفه .من تغرّي لون وجهك ، ، لك

 وسؤاله عن حاهلم .
 .:)يرمحه هللا(  يف قوله استجاب هللا دعاء النيب  -44
 ( .زعموا أن عامرا حبط عمله ال جيوز القول على هللا بغري علم ، من قوهلم:) -45
  . فيه منقبة ،وفضيلة لعامر بن األكوع  -46
 جواز قول : فداك أيب وأمي . -47
  ، من صفات هللا الرمحة . )يرمحه هللا(: قول النيب  -48
 هللا .فضل اجلهاد يف سبيل  -49
 يف الفضل .  تفاوت الصحابة -50
 . فضل الصْحبة للنيب  -51
 . بركة دعاء النيب  -52
 إىل غزوة خيرب ليال ، حىت ال يعلم به اليهود . كان سري النيب  -53
 ختطيطه للحرب . ، وُحْسنُ  ِحْنك ة النيب  -54
 ، ومساندته يف القتال . ، مع نبيهم  ُخروج الصحابة  -55
 :)أال تسمعنا من ُهنْيهاتك(،من قوله.،والرتفيه مبا هو مباح جواز التسلية -56

 فسماع الشعر املباح جائز .
ب ة نْفس الصحايب عامر  -57 ه ، فلم ميانع من قول الشعر ، ، ولنْي م ْعش رِ  ِطي ْ

 ، بل استجاب للطلب مباشرة . والرتفيه عن الصحب 
                                                           

 . 15/187الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح للربماوي 37) )
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 اإلنسان شهرة ،ومعرفة ، بل وافتخارا. بُ سِ كْ اليت تُ  عمالكان الشعر من األ -58
نشد للشعر ، ومل مُ  ال ف  ر  ال يعلُم الغيب ، ولوكان كذلك ، لع   الرسول  -59

 ( .؟ يسأل بقوله :)من السائق
، من قوله:)وجبت اينيب هللا ،  ، يف فهم مراد النيب  فطنة عمر ، وذكاؤه -60

 لو أمتعتنا به( .
 ، وإجالهلم له . لنبيهم  تقدير الصحابة  -61
 ُيْطل ق على من حيدو اإلبل ، ويُ ْنِشد هلا )الّسائق( . -62
 .  ، على النيب جْرأة عمر  -63
 من أسلوب احلرب ، ِحصار العدو .فله أتثري قوي يف الّنصر . -64
 هللا سبحانه يفتح على من شاء ، بفضله وكرمه . -65
 ليوقد الناس عليها، وغري ذلك .وجود النار نعمة من هللا ،  -66
الف هم ، وأْدعى قوله:)ومجع بني أصبعيه( التمثيل ابلشيء ال ُمش اهد ، أقوى يف  -67

 تصّور الشيء.ل
 مت بْعُد .كانت حلوم احلُمر اإلنسّية قبل غزوة خيرب مباحة ، مثّ ُحرّ  -68
،  مبدأ احلوار من األساسيات يف هذا احلديث ، أكثر ذلك بني النيب  -69

 وأصحابه .
 ، وبني اليهود . كانت احلرب بني النيب   -70
 قوله :)أوقدوا نرياان كثرية( يدّل على كثرة جيش املسلمني . -71
 تُغسل األواين ابملاء لتنظيفها ، وتطهريها . -72
أي : تواجه جيش املسلمني ، مع جيش اليهود ، قوله:)فل ّما تصاّف القوم(  -73

 وأصبحوا يف مواجهة بعض ، استعدادا للقتال .
 إذا قّدر هللا أمرا كان . -74
 وجوب الدفاع عن الدين ، وإعالء كلمة هللا . -75
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 ألصحابه ، وشفقته عليهم ، ورمحته هبم .  حمّبة النيب  -76
 وأقّل خطرا . ،وأماان رتا السري يف الليل ، يكون أكثر سِ  -77
جواز متين الشيء ، وإْن كان فيه نوع استحاله .من قوله:)لو أمتعتنا به( مع  -78

 حق . م الصحايب ، أبّن قول النيب لْ عِ 
 هو القائد املباشر هلذه الغزوة . الرسول  -79
 . لقائد اجليش ابملعروف من أسباب النصر ، السمع والطاعة -80
 يف أحوال اجلند . رجليشه ، والنظتفّقد القائد  -81
االستفصال عن األمر الذي ُيشك  فيه ، حىت تتبنّي حقيقته .وذلك عندما  -82

 عن ماهّية اللحم .  استفصل النيب 
 الزمان هي )السيف( . كانت آلة احلرب يف ذلك -83
 أمهّية السيف الطويل يف القتال . -84
 ، وأهله .عداوة اليهود ال ُمتأّصلة لإلسالم  -85
هو الذي تسبب يف  قّوة السيف ، وقّوة يد ضاربه ، حيث إّن طرف السيف -86

 . قتل عامر 
ثالثة من  ( ، ذكر سلمة بن األكوع قاله فالن وفالن وفالن :قلتقوله :) -87

أنه نسي  ائهم ، أوألنه ال فائدة من ذكر أمس إّما،  لنا أمساءهميبنّي  مل الصحابة
 لشهرته . . وخّص أسيد بن حضري  سرتا عليهم رهمكذلك ، أو أنه ال يريد ذ 

 كان الصحابة رضي هللا عنهم ، خيافون من حبوط عملهم .  -88
على املسلم أْن حيرص على األعمال اليت تُقرّبه إىل هللا ، ويتجّنب األعمال  -89
 تتسبب يف ُحبوط العمل . اليت
  دخول اجلّنة . أمهّية العمل يف -90
  ُحْسن اخلامتة هلذا الصحايب . -91
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( ، تشعر فلما أمسى الناس اليوم الذى فتحت عليهم أوقدوا نرياان كثريةقوله:) -92
من عناء هللا عنهم ، اراتحوا تلك الليلة ، رضي من خالل هذه العبارة ، أّن القوم 

 احلصار ، وما القْوه أيضا من اجلوع الشديد .
 :عّدة ُصور  احلديث يف هذا سلمة  لنا الصحايبّ يرسم  -93

حي ْدو ابلقوم ، صورة اجليش وهو يسري يف الليل ،مّث صورة الصحايب الشاعر ، وهو  
يوقودون حلمهم ، مّث وهم يقلبون تلك  مّث صورة القوم وهم حول النريان الكثرية

ا يغسلون قدورهم ، وبعده حلوم احلُُمر اإلنسّية ألهّنا حُمّرمة، ويهريقون  القدور
، وبني اليهودّي .وكأّنك أمام لوحة رائعة تنبض  وأخريا صورة القتال بني عامر .

 ابحلياة ، حتُِّس هبا شاخصة ، أمامك .
يف تلك الفرتات إىل النفوس البشريّة قد تكّل ، أو متّل ، أوتضعف، فتحتاج  -94

 .أمر مباح جيدد هلا نشاطها ، ويعيد هلا قّوهتا 
 الصراع بني احلق والباطل . -95
 على اإلنسان أن حي ْسب للكلمة اليت خترج من فمه . -96
كسر تلك ، و  راقة مايف القدوربداءة إب ، كان قد أمر الصحابة النيب  -97

ألن اإلسالم هنى عن إضاعة املال ، وإتالفه ، عن ذلك القدور ، مّث رجع النيب 
حباجة هلا ، ألهنم يف  القدور خري للمسلمني ، وهممن دون حق ، ويف إبقاء تلك 

 فقر وجوع ، وقد ال يكون هلم بديل عنها ، وهم يف قتال ، وبُعد  عن وطنهم .
الكالم الذي  ؛بسبب ُشحوب وجهه سلمة رضي هللا عنه أْن خُيفي ْستطعمل ي   -98
 رضي هللا عنهم . من الصحابة مسعه
 ًبا ، وإجيااب .على اإلنسان ، سلْ  أتثري الكلمة -99

 أمهّية الدعاء . -100
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