" أما ظاهرك فكان علينا "
قصة العباس بن عبد المطلب يوم بدر
في ادعاء اإللسام واإلكراه رواية ودراية
تأليف /
أبي عبد الباري محمود محمد الشبلي

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة
للعاملني ،وعلى آله وصحابته أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
أما بعد ،،،
فقد لفت انتباهي كثرة االستدالل هبذه القصة يف التفريق بني الظاهر
واالدعاء ،ورأيت لبعضهم حماضرات اعتمد عليها يف استحالل سفك كثري
من الدماء قياسا على هذه القصة ،ومن هؤالء أحد رموز الغالة يف القطر
الصومايل يف حماضرة مساها " تقريرات الفقهاء وتفريطات السفهاء ".
ورأيت مع ذلك اختالف الرواة فيها فأحببت تتبع طرقها ،ومعرفة الراجح من
املرجوح يف أسانيدها وألفاظها ،ملا علم من أن التأويل واالستدالل فرع عن
التصحيح ،فإذا بين االستدالل على أصل صحيح رواية ودراية كان
صحيحا ،وإن بين على ضعيف رواية ،أو على اخلطأ دراية كان ومها ضعيفا.
وقد جعلت البحث على فصلني:

الفصل األول :القصة رواية ،وفيه مسألتان:
المسألة األولى :رواية ابن إسحاق وبيان طرقها وأقوال العلماء فيها

المسألة الثانية :رواية غري ابن إسحاق للقصة

الفصل الثاني :القصة دراية ،وفيها مسائل:
المسألة األولى :أن العباس ادعى اإلسالم قبل األسر
المسألة الثانية :أن العباس رضي اهلل عنه ادعى اإلكراه على القتال
المسألة الثالثة :عدم قبول دعوى اإلسالم قبل األسر لعدم البينة.
واهلل أسأل التوفيق والسداد ،وأستزيده الفضل واملنة إنه على ما يشاء قدير.

الفصل األول :القصة رواية ،وفيه مسألتان:
المسألة األولى :رواية ابن إلسحاق وبيان طرقها وأقوال العلماء فيها
المسألة الثانية :رواية غير ابن إلسحاق للقصة وبيان ما وجد من طريقها

المسألة األولى :رواية ابن إلسحاق وبيان طرقها وأقوال العلماء فيها
روى هذه القصة عن حممد بن إسحاق بن يسار صاحب السري واملغازي
مجع غفري من الرواة منهم:
 )1يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم ،أحد األئمة األثبات ،ويف
التقريب " ثقة متقن عابد ".
 )2إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ،وهو أيضا من
األئمة الثقات ،ويف التقريب " ثقة حجة تكلم فيه بال قادح".
 )3حممد بن سلمة الباهلي موالهم احلراين ،وهو من احلفاظ الثقات ،ويف
التقريب " ثقة حافظ".
 )4عبد األعلى بن عبد األعلى البصري ،وهو من الثقات ،ويف التقريب "
ثقة".
 )5عبد اهلل بن إدريس األودي أحد األئمة الثقات املتقنني ،ويف التقريب"
ثقة فقيه عابد ".

 )6جرير بن حازم األزدي ،من األئمة ،تكلم يف بعض رواياته ،ويف تقريب
التهذيب " ثقة لكن يف حديثه عن قتادة ضعف ،وله أوهام إذا حدث
من حفظه ".
 )7سلمة بن الفضل األبرش راوي املغازي عن ابن إسحاق ،خمتلف فيه،
ويف تقريب التهذيب " صدوق كثري اخلطأ ".
 )8يونس بن بكري بن واصل ،أحد أئمة األثر ،روى له مسلم متابعة،
خمتلف يف االحتجاج به ،وخلصه يف تقريب التهذيب فقال" صدوق
خيطئ ".
 )9هارون بن أيب عيسى ،قال البخاري :خيطئ يف غري ابن إسحاق ،ويف
التقريب " مقبول ".
وهؤالء الرواة اختلفوا يف إسناد القصة على ابن إسحاق اختالفا شديدا على
وجوه كثرية نذكرها إن شاء اهلل تعاىل:

الوجه األول :ابن إلسحاق عن عمن لسمع عكرمة عن ابن عباس به.
رواه أمحد ( )353 /1حدثنا يزيد قال :قال حممد يعين ابن إسحاق حدثين
من مسع عكرمة عن ابن عباس قال :كان الذي أسر العباس بن عبد املطلب
أبو اليسر بن عمرو ،وهو كعب بن عمرو ،أحد بين سلمة ،فقال له رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :كيف أسرته يا أبا اليسر؟ " قال :لقد أعانين
عليه رجل ما رأيته بعد وال قبل ،هيئته كذا ،قال :فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ":لقد أعانك عليه ملك كرمي " ،وقال للعباس " :يا عباس افد
نفسك وابن أخيك عقيل بن أيب طالب ونوفل بن احلارث وحليفك عتبة بن
جحدم " أحد بين احلارث بن فهر ،قال :فأىب وقال :إين كنت مسلما قبل
ذلك ،وإمنا استكرهوين ،قال " :اهلل أعلم بشأنك ،إن يك ما تدعي حقا،
فاهلل جيزيك بذلك ،وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا ،فافد نفسك " القصة.
فجعل الرواية هنا من مسند ابن عباس ،وفيها راو مل يسم كما ترى ،وهي
رواية ضعيفة جلهالة شيخ ابن إسحاق ،والسند إىل ابن إسحاق صحيح.

الوجه الثاني :ابن إلسحاق عن بعض أصحابه عن مقسم عن ابن عباس.
رواه أبو نعيم يف دالئل النبوة (رقم  )409فقال :حدثنا حممد بن أمحد بن
احلسن قال :ثنا أبو شعيب احلراين قال :ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا حممد بن
سلمة عن ابن إسحاق قال :حدثين بعض أصحابنا ،عن مقسم عن ابن
عباس قال :كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو ،وكان أبو
اليسر رجال جمموعا ،وكان العباس رجال جسيما ،فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم للعباس :يا عباس افد نفسك وابين أخيك عقيل بن أيب طالب
ونوفل بن احلارث وحليفك عتبة بن جحدم أخا أيب احلارث بن فهر؛ فإنك
ذو مال .قال :يا رسول اهلل ،إين كنت مسلما ولكن القوم استكرهوين.
قال ":اهلل أعلم بإسالمك ،إن يك ما تقول حقا فاهلل جيزيك به ،فأما
ظاهرك فكان علينا ،فافد نفسك " القصة.
وهذا إسناد صحيح إىل ابن إسحاق ،رجاله ثقات معروفون ،شيخ أيب نعيم
هو أبو علي الصواف من الثقات ،وبقيتهم ثقات مشاهري.

وهذه الرواية موافقة لليت قبلها يف أهنا من مسند ابن عباس ،لكنها خمالفة هلا
يف اإلسناد من طريق مقسم ،وفيها أيضا راو مل يسم كما ترى ،فهي ضعيفة
هلاتني العلتني :االختالف ،واإلهبام.
الوجه الثالث :ابن إلسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة
عن مقسم عن ابن عباس به.
رواه الطربي يف التاريخ ( )463 /2فقال :حدثنا ابن محيد حدثنا سلمة بن
الفضل عن حممد بن إسحاق قال :فحدثين احلسن بن عمارة ،عن احلكم
بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس ،قال :كان الذي أسر العباس أبو اليسر
كعب بن عمرو أخو بين سلمة ،وكان أبو اليسر رجال جمموعا ،وكان
العباس رجال جسيما ،فقال رسول اهلل أليب اليسر :كيف أسرت العباس يا
أبا اليسر؟ فقال :يا رسول اهلل ،لقد أعانين عليه رجل ما رأيته قبل ذلك وال
بعده ،هيئته كذا وكذا ،قال رسول اهلل :لقد أعانك عليه ملك كرمي" وليس
فيه موضع الشاهد من القصة.
وهذا سند تالف مسلسل بالعلل:
أولها :ابن محيد هو :حممد بن محيد بن حيان الرازي أبو عبد اهلل التميمي،
وهو حافظ لكنه ضعيف الرواية ،كما قال يف التقريب " حافظ ضعيف ".

ثانيها :سلمة بن الفضل األبرش كثري اخلطأ ،لكنه قد يغتفر له ألنه راوي
املغازي عن ابن إسحاق.
ثالثها :احلسن بن عمارة وهو مرتوك.
وهذه الرواية خمالفة للرواية األوىل ،وميكن اجلمع بينها وبني الثانية بأن هذه
الرواية بينت املبهم يف الرواية الثانية اليت قبلها.
الوجه الرابع :ابن إلسحاق عن عبد اهلل بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن
عباس.
رواه يعقوب الفسوي يف املعرفة ( )507/1وابن أيب حامت يف تفسريه (/5
1737رقم  9179عن أبيه) عن احلسن بن الربيع عن عبد اهلل بن إدريس.
ورواه إسحاق يف مسنده (املطالب العالية رقم  4248حتقيق سعد بن ناصر
الشثري) ومن طريقه الطرباين يف األوسط (رقم  )8107عن وهب بن
جرير عن أبيه.
ورواه الطرباين يف الكبري (رقم  )11398عن احلسن بن علي املعمري عن
أمحد بن أيوب بن راشد عن عبد األعلى بن عبد األعلى ثالثتهم عن حممد

بن إسحاق عن ابن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس {قل ملن يف أيديكم
من األسرى} حىت بلغ {أخذ منكم} قال :كان العباس يقول« :يف واهلل
أنزلت حني أخربت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن إسالمي ،وسألته أن
حياسبين بالعشرين أوقية اليت وجد معي فأىب أن حياسبين هبا فأعطاين اهلل
بالعشرين أوقية عشرين عبدا كلهم تاجر مبايل يف يده مع ما أرجو من مغفرة
اهلل " واللفظ للطرباين يف الكبري ،وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث يف رواية
الفسوي ،وهي مبعىن الروايات األخرى يف ذكر إسالم العباس رضي اهلل عنه.
وهذه الرواية صحيحة اإلسناد إىل ابن إسحاق كما ترى وما هي إال لون
جديد من ألوان االختالف على ابن إسحاق يف رواية هذه القصة.
وهذه الرواية موافقة للروايتني قبلها على أن اخلرب من مسند ابن عباس،
لكنها خمالفة هلما يف سند ابن إسحاق إىل ابن عباس ،وهي رواية صرح فيها
ابن إسحاق بالسماع عند الفسوي.
وأما ما رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه (73/14ط .شاكر ) عن ابن
وكيع عن عبد اهلل بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن ابن أيب جنيح عن
جماهد عن ابن عباس فضعيفة ،لضعف سفيان بن وكيع فتكون ساقطة.

الوجه الخامس :ابن إلسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس
رواه الفسوي يف املعرفة ( )507/1حدثنا عمار.
ورواه الطربي يف تفسريه ( 73/14ط .شاكر ) والتاريخ ()466-465/2
حدثنا ابن محيد.
كالمها (عمار وابن محيد) عن سلمة عن ابن إسحاق عن الكليب عن أيب
صاحل عن ابن عباس أن رسول اهلل قال للعباس بن عبد املطلب حني انتهى
به إىل املدينة :يا عباس ،افد نفسك وابين أخيك عقيل بن أيب طالب ونوفل
بن احلارث ،وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بين احلارث بن فهر،
فإنك ذو مال فقال :يا رسول اهلل ،إين كنت مسلما ،ولكن القوم
استكرهوين ،فقال :اهلل أعلم بإسالمك ،إن يكن ما تذكر حقا فاهلل جيزيك
به ،فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا ،فافد نفسك " القصة واللفظ للطربي
يف تارخيه.
وهذا سند حسن إىل ابن إسحاق  ،لكنه تالف فيما بعده ،ألن الكليب
كذبوه.

وهذا كما ترى لون آخر من االختالف على ابن إسحاق مع ثبوت
األسانيد إليه.
الوجه السادس :ابن إلسحاق عن يزيد بن رومان عن الزهري وعروة
وجماعة لسواهم مرلسا
رواه البيهقي يف الدالئل ( )142/3عن أيب عبد اهلل احلاكم عن أيب العباس
يعقوب بن حممد األصم عن أمحد بن عبد اجلبار العطاردي عن يونس بن
بكري عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة والزهري ومجاعة مساهم
فذكروا القصة ،وقالوا فيها« :فبعثت قريش إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف فداء أسراهم ففدى كل قوم أسريهم مبا رضوا ،وقال العباس بن
عبد املطلب :يا رسول اهلل إين قد كنت مسلما .فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ":أعلم بإسالمك ،فإن يكن كما تقول فاهلل جيزيك بذلك ،فأما
ظاهرا منك فكان علينا ،فافد نفسك  ...القصة.
تنبيه :وقع يف دالئل البيهقي خطأ يف اإلسناد ،ألن فيه عن عروة عن
الزهري ،والصواب ما ذكرناه ،ألنه أحال على ما تقدم من هذا السند يف
غزوة بدر ،وهو يف الدالئل ( )31/3وهذا سياقه:

أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ قال :حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال:
أخربنا أمحد بن عبد اجلبار قال :حدثنا يونس بن بكري عن ابن إسحاق
قال :حدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري.
وحدثين الزهري وحممد بن حيىي بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد
اهلل بن أيب بكر وغريهم من علمائنا ،فبعضهم قد حدث مبا مل حيدث به
بعض ،وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت لك من يوم بدر  ...مث ذكر قصة
بدر واهلل أعلم.
وهذه الرواية ضعيفة اإلسناد إىل ابن إسحاق ،أمحد بن عبد اجلبار العطاردي
ضعيف ،لكن ذكر ابن معني أن مساعه للسرية صحيح.
ويونس بن بكري – وإن كان من رواة السرية عن ابن إسحاق – إال يف
حفظه ضعفا ،وهو قد خالف روايات الثقات كما ترى.
وقد يكون هذا االختالف من ابن إسحاق ،ويؤيده اختالف الثقات عليه
فيكون احلمل عليه أوىل من هذه اجلهة.
وهذه الرواية أيضا ضعيفة فيما بعد ابن إسحاق لإلرسال الظاهر فيها.

الوجه السابع :ابن إلسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد اهلل بن الزبير عن
أبيه عن عائشة به.
رواه احلاكم ( )366/3وعنه البيهقي ( )523/6عن أيب العباس األصم عن
أمحد بن عبد اجلبار العطاردي عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق حدثنا
حيىي بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري عن أبيه عن عائشة قالت :ملا جاء أهل
مكة يف فداء أسراهم ،بعثت زينب بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
فداء أيب العاص ،وبعثت فيه بقالدة كانت خدجية أدخلتها هبا على أيب
العاص حني بىن عليها ،فلما رآها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رق هلا
رقة شديدة ،وقال ":إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها الذي هلا
فافعلوا " ،قالوا :نعم يا رسول اهلل ،وردوا عليه الذي هلا قال :وقال العباس:
يا رسول اهلل ،إين كنت مسلما ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":اهلل
أعلم بإسالمك ،فإن يكن كما تقول فاهلل جيزيك ،فافد نفسك.
قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وهو من أوهامهما ،ألن مسلما مل خيرج لألصم وال للعطاردي ،ومل
حيتج بيونس بن بكري كما قال الذهيب يف امليزان ( ":)478/4وقد أخرج

مسلم ليونس يف الشواهد ال األصول "اهـ ،وال احتج بابن إسحاق ،فقد قال
الذهيب يف امليزان ( ":)475/3قد استشهد مسلم خبمسة أحاديث البن
إسحاق يف صحيحه" اهـ ،ومع ذلك فالعطاردي ضعيف كما قال يف
التقريب :ضعيف ومساعه للسرية صحيح.
ونزيد هنا أن السند يف هذا والذي قبله واحد ،وقد وصف يونس بن بكري
بأنه خيطئ ،وقد اختلفت روايته عن ابن إسحاق فقال مرة عن يزيد بن
رومان به مرسال كما تقدم.
وقال مرة عن حيىي بن عباد به كما هنا يف هذا الوجه فيقتضي أنه خمطئ يف
أحدمها ،وأشبه أن يكون اخلطأ يف الثاين ،ألن أكثر الرواة عن ابن إسحاق
جعلوه من مسند ابن عباس ،ومل أجد شاهدا لكونه من مسند عائشة يف
رواية ابن إسحاق ،وقد يكون االختالف من ابن إسحاق نفسه فإنه كثري
التلون يف هذا احلديث كما ترى.
وقد أعل بعض أهل العلم هذه الرواية ،وقالوا إن قوله " وقال العباس  ...اخل
" مدرج يف الرواية وليس موصوال ،بل هو مرسل أو معضل.

قال البيهقي يف سننه ( 322/ 6عقب الرواية) :كذا فيما حدثنا به شيخنا
أبو عبد اهلل يف كتاب املستدرك.
وقد أخربنا يف مغازي ابن إسحاق ،فذكر قصة زينب هبذا اإلسناد ،مث بعد
أوراق يقول يونس :مث رجع ابن إسحاق إىل اإلسناد األول فذكر بعثة قريش
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف فداء أسراهم ،ففدى كل قوم أسريهم
مبا رضوا ،مث ذكر قصة العباس ،هذا وإمنا أراد يونس باإلسناد األول روايته
عن ابن إسحاق ،قال :حدثين يزيد بن رومان  ،عن عروة بن الزبري قال:
وحدثين الزهري  ،وحممد بن حيىي بن حبان  ،وعاصم بن عمر بن قتادة ،
وعبد اهلل بن أيب بكر ،وغريهم من علمائنا ،فبعضهم قد حدث مبا مل
حيدث به بعض ،وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت لك من يوم بدر ،فذكر
القصة مث جعل يدخل فيما بينهما بغري هذا اإلسناد ،مث يرجع إليه ،واهلل
أعلم
فرجح البيهقي هنا الرواية املرسلة.
وقال احلافظ يف الفتح ( )312/8بعد ذكره هذه القصة ":ويف طريق عطاء
حممد بن إسحاق ،وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة ،وصنيع
إسحاق وتبعه الطرباين وابن مردويه يقتضي أهنا موصولة والعلم عند اهلل اهـ.

فرجح احلافظ هنا أهنا مرسلة بل معضلة ،وإسحاق هو ابن راهوية ،ويدل
عليه ما يلي:
قال يف املطالب العالية ( 217 /17حتقيق سعد بن ناصر الشثري) بعد
ذكر القصة من الطريق الرابع املتقدم ":وأظن ذلك مدرجا يف اخلرب من كالم
ابن إسحاق ،وحديث عباس على هذا معضل ،وأما على ظاهر السياق أوال
فهو مسند ،وهو على ذلك عمل إسحاق "اهـ.
الوجه الثامن :ابن إلسحاق قال :قال رلسول اهلل صلى اهلل عليه ولسلم به
معضا.
رواه الفسوي يف املعرفة ( )507-506/1حدثنا احلسن بن الربيع قال:
حدثنا ابن إدريس عن حممد بن إسحاق قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم للعباس :يا عباس افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أيب طالب ونوفل
بن عبد احلارث وحليفك عتبة بن جحدم أخا بين احلارث بن فهر فإنك ذو
مال .فقال:
يا رسول اهلل إين قد كنت مسلما ولكن القوم استكرهوين .قال :اهلل أعلم
بإسالمك ،إن يك كما تذكر فاهلل جيزيك بذلك ،فافد نفسك.

ورواه ابن سعد يف الطبقات ( )10-9/4أخربنا رؤمي بن يزيد املقرئ قال:
أخربنا هارون بن أيب عيسى .وأخربنا أمحد بن حممد بن أيوب قال :أخربنا
إبراهيم بن سعد مجيعا عن حممد بن إسحاق قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فذكره.
تعليقات على الروايات المتقدمة:
هذه الروايات املتقدمة كثري منها صحيح عن ابن إسحاق ،وهذا يدل على
أن االضطراب من ابن إسحاق نفسه.
فالرواية األولى :رواها عنه أمحد بن حنبل عن يزيد بن هارون وهذا سند
صحيح عنه وفيها رجل مبهم.
والرواية الثانية :رواها عنه أبو نعيم عن أيب علي الصواف حممد بن أمحد بن
احلسن عن أيب شعيب احلراين عبد اهلل بن احلسن بن أمحد بن أيب شعيب
عن أيب جعفر النفيلي عبد اهلل بن حممد بن نفيل عن حممد بن سلمة عن
ابن إسحاق به.
وهذا سند صحيح غاية إىل ابن إسحاق.

والرواية الرابعة :رواها عنه مجاعة من الثقات عبد اهلل بن إدريس وجرير بن
حازم وعبد األعلى بن عبد األعلى ،وهو إسناد صحيح عنه.
والرواية الثامنة :رواها الفسوي وابن سعد من طريق عبد اهلل بن إدريس،
وإبراهيم بن سعد ،وهارون ابن أيب عيسى ،ثالثتهم عن ابن إسحاق به
وسندها صحيح إليه.
فهذه األربعة هي أصح ما روي عن ابن إسحاق من هذا االختالف.
وهذه الوجوه األربعة الصحيحة إىل ابن إسحاق وجوه ال ميكن اجلمع بينها،
ألن االختالف بينها بعيد ،فاألولى :عن ابن إسحاق عمن مسع عكرمة عن
عكرمة عن ابن عباس.
والثانية :عن ابن إسحاق عن بعض أصحاب مقسم عن مقسم عن ابن
عباس.
والثالثة :عن ابن إسحاق عن النيب صلى اهلل عليه وسلم معضال.
والرابعة :عن ابن إسحاق عن عبد اهلل بن أيب جنيح عن عطاء عن ابن
عباس.

هذا ما يف الروايات األربعة اليت هي أصح وجوه االختالف إسنادا.
وأما بقية الروايات والوجوه األربعة أيضا فأقول:
أما الرواية الثالثة :فرواها ابن جرير الطربي وفيها حممد بن محيد وهو حافظ
ضعيف ،واحلسن بن عمارة مرتوك ،ويف سلمة بن الفضل األبرش كالم.
وأما الرواية الخامسة :فهي صحيحة اإلسناد إىل سلمة بن الفضل األبرش
عن ابن إسحاق ،وسلمة كثري اخلطأ ،لكن له اختصاص باين إسحاق
ومغازيه ،وهو راويها عنه فقد يصحح هذا عن ابن إسحاق.
و أما الروايتان السادلسة والسابعة :فإسنادمها إىل ابن إسحاق واحد،
وفيها يونس بن بكري راويها عن ابن إسحاق ،ويونس خيطئ يف حديثه،
والراوي عنه وهو أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ضعيف ،فال حيتمل منهما
هذا االختالف بني اإلرسال والوصل ،وبني ذكر شيخ ابن إسحاق بأنه يزيد
بن رومان مرة ،وحيىي بن عباد مرة أخرى ،فيضعف هذا اخلرب.
وقد تقدم أن البيهقي رمحه اهلل رجح الرواية املرسلة ،وأن احلافظ ابن حجر
العسقالين رمحه اهلل رجح اإلعضال يف الرواية.

المسألة الثانية :رواية غير ابن إلسحاق للقصة
وردت قصة أسرى بدر من طرق كثرية ،بعضها يف الصحاح ليس يف شيء
منها – يف حدود علمي – ذكر قصة ادعاء العباس بن عبد املطلب رضي
اهلل عنه إسالمه قبل يوم بدر ،وإمنا جاءت رواية شديدة الضعف يف ذكر
إسالمه قبل بدر مدارها على رجل واه كما سيأيت.
أما القصة الصحيحة فلها طرق عديدة نذكر منها:
 روى البخاري (رقم  )421من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه،قال :أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم مبال من البحرين ،فقال ":انثروه يف
املسجد " وكان أكثر مال أيت به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فخرج
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل الصالة ومل يلتفت إليه ،فلما قضى
الصالة جاء فجلس إليه ،فما كان يرى أحدا إال أعطاه ،إذ جاءه
العباس ،فقال يا رسول اهلل :أعطين ،فإين فاديت نفسي وفاديت عقيال،
فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":خذ " فحثا يف ثوبه ،مث ذهب
يقله فلم يستطع ،فقال :يا رسول اهلل ،أؤمر بعضهم يرفعه إيل ،قال" :
ال " قال :فارفعه أنت علي ،قال ":ال " فنثر منه ،مث ذهب يقله ،فقال:
يا رسول اهلل ،أؤمر بعضهم يرفعه علي ،قال ":ال" قال :فارفعه أنت
علي ،قال ":ال " فنثر منه ،مث احتمله ،فألقاه على كاهله ،مث انطلق،

فما زال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتبعه بصره حىت خفي علينا -
عجبا من حرصه  -فما قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومث منها
درهم ".
وأنت ترى أنه ليس فيه دعوى العباس اإلسالم قبل األسر.
 وروى ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )10/4ومن طريقه البيهقي يفالدالئل ( )144/3عن علي بن عيسى النوفلي عن أبيه عن عمه
إسحاق بن عبد اهلل بن احلارث عن أبيه عبد اهلل بن احلارث بن نوفل
قال ":ملا أسر نوفل بن احلارث ببدر قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ":افد نفسك يا نوفل" ،قال :مايل شيء أفدي به نفسي يا رسول
اهلل .قال ":افد نفسك من مالك الذي حبرة" ،قال :أشهد أنك رسول
اهلل ،ففدى نفسه هبا فكانت الفرع ".
قال البيهقي عقبه :املشهور عند أهل املغازي أن عباسا رضي اهلل عنه فداه،
وقد روي يف هذا احلديث أنه فدى نفسه باملال الذي أخرب عنه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم اهـ.
 وروى أبو نعيم يف الدالئل (رقم  )410وابن مردويه يف تفسريه (ختريجأحاديث الكشاف للزيلعي  )41/2من طريق حممد بن محيد حدثنا
جرير عن أشعث عن جعفر بن املغرية عن سعيد بن جبري عن ابن
عباس ملا كان يوم بدر أسر سبعون ،فجعل عليهم النيب صلى اهلل عليه

وسلم أربعني أوقية ذهبا ،وجعل على عمه العباس مائة ،وعلى عقيل
مثانني فقال العباس :أللقرابة صنعت يب هذا؟ والذي حيلف به العباس
لقد تركتين فقري قريش ما بقيت .قال ":كيف تكون فقري قريش وقد
استودعت أم الفضل بنادق الذهب مث أقبلت إيل وقلت هلا :إن قتلت
تركتك غنية ما بقيت ،وإن رجعت فال يهمنك شيء"؟ فقال :إين أشهد
أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أنك رسول اهلل ،ما أخربك هبذا إال اهلل تعاىل.
فأنزل اهلل عز وجل{ " :يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى}
إىل قوله تعاىل{ :غفور رحيم} ،فقال حني نزلت :يا نيب اهلل لوددت
أنك كنت أخذت مين أضعافها فآتاين اهلل خريا منه " اهـ.
قال احلافظ يف الفتح ( :)322/7وعند أيب نعيم يف األوائل بإسناد حسن
من حديث بن عباس فذكره ،وصححه السيوطي يف اخلصائص الكربى (ص
 ،)341لكن حممد بن محيد ضعيف ،كما قال يف التقريب" حافظ ضعيف.

الفصل الثاني :القصة دراية ،وفيها مسائل:
المسألة األولى :أن العباس ادعى اإللسام قبل األلسر
المسألة الثانية :أن العباس رضي اهلل عنه ادعى اإلكراه على القتال
المسألة الثالثة :عدم قبول دعوى اإللسام قبل األلسر لعدم البينة.

المسألة األولى :أن العباس ادعى اإللسام قبل األلسر
هذه القصة املروية عن ابن إسحاق على هذه الوجوه تفيد أن العباس رضي
اهلل عنه ادعى أنه كان مسلما قبل يوم بدر ،ومل يأت يف شيء من روايات
القصة – يف حدود علمي – ما يؤيده إال رواية واهية أشرنا إليها فيما سبق،
ومدارها على حسني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس وهو ضعيف جدا.
رواه أمحد ( 9/6رقم  )23864ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ
( )511/1وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين (رقم )3195 ، 346
والطرباين يف الكبري (/1رقم  )912واحلاكم يف املستدرك (-363 /3
 )366والطربي يف تارخيه ( 462-461/2و )465-464وابن أيب خيثمة
يف التاريخ الكبري ( )77/1و )166/1وأبو نعيم يف معرفة الصحابة (رقم
 ) 6780ويف الطب النبوي (رقم  )492والبيهقي يف دالئل النبوة
( )145/3وابن سعد يف الطبقات ( )7/4وغريهم من طريق حممد بن
إسحاق حدثين حسني بن عبد اهلل عن عكرمة قال :قال أبو رافع ":كنت
غالما للعباس بن عبد املطلب ،وكان اإلسالم دخلنا أهل البيت ،فأسلم
العباس ،وأسلمت أم الفضل ،وأسلمت ،وكان العباس يهاب قومه ،ويكره
خالفهم ،وكان يكتم إسالمه".

قال احلاكم عقبه ":ومل يزد أبو أمحد يف هذا اإلسناد على هذا املنت ،وأتى به
مرسال ،هذا الذي انتهى إلينا من األخبار اليت تدل على تقدم إسالم العباس
بن عبد املطلب قبل بدر فأسلم ،وامسع اآلن اليت تضادها ".
قال الذهيب :حسني بن عبد اهلل واه اهـ.
وأبو أمحد هو التميمي شيخ احلاكم يف بعض طريق احلديث الثاين.
ويف هذا اخلري علتان:
األولى :حسني بن عبد اهلل وهو ابن عبيد اهلل بن عباس اهلامشي ،مرتوك
احلديث.
ترمجه الذهيب يف ميزان االعتدال (537/1رقم الرتمجة  )2012فقال :قال
ابن معني ( التاريخ الكبري البن أيب خيمة ( )956/2وتاريخ ابن معني
برواية الدارمي (ص  95ترمجة  :)257ضعيف.
وقال أمحد ( اجلرح والتعديل البن أيب حامت  :)57/3له أشياء منكرة.
وقال البخاري ( الضعفاء الصغري ص 33ترمجة  :)78قال علي :تركت
حديثه.
وقال أبو زرعة وغريه (اجلرح والتعديل البن أيب حامت  :)57/3ليس بقوي.
وقال النسائي ( الضعفاء واملرتوكون ص  33ترمجة  :)145مرتوك.

وقال ابن معني مرة (الكامل يف الضعفاء  214/3وهي رواية ابن أيب مرمي
عنه) :ليس به بأس ،يكتب حديثه.
وقال اجلوزجاين ( أحوال الرجال ص  :)235ال يشتغل به.
وقال العقيلي (الضعفاء الكبري  :)316/2حدثنا آدم مسعت البخاري يقول:
يقال حسني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن يزيد بن
فنطس يتهمان بالزندقة اهـ (.)1
قال أبو عبد الباري:
َوقَال ابن حبان يف كتاب اجملروحني (242/1ترمجة  :)221يقلب األسانيد

ويرفع املراسيل اهـ.

وقال ابن سعد يف طبقاته ( :)246/1كان كثري احلديث ،ومل أرهم حيتجون
حبديثه اهـ.
( ) 1يف التاريخ الكبري للبخاري ( 227/5ترمجة عبد اهلل بن يزيد بن فنطس
اهلذيل) ":عبد اهلل بن يزيد بن فنطس اهلذيل مديين ،مسع السائب بن يزيد وسعيد بن
املسيب ورأى أنسا وعمر بن عبد العزيز ،روى عنه الثوري وحامت بن إمساعيل ،عبد
الرمحن بن شيبة قال ال أعلم إال أين مسعت أبا بكر بن أيب أويس يقول :حسني بن
عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس كان يتهم بالزندقة وعبد اهلل بن يزيد اهلذيل"اهـ.

وقال ابن شاهني يف تاريخ الضعفاء والكذابني ( :)72/1ال يكتب حديثه
اهـ.
ومثل هذا الراوي ال يصلح للتقوية ،وال يصح به إسالم العباس بن عبد
املطلب رضي اهلل عنه قبل يوم بدر.
الثانية :االنقطاع بني عكرمة وأيب رافع رضي اهلل عنه ،فإن عكرمة مل يدرك
أبا رافع ،ألن أبا رافع تويف يف خالفة علي بن أيب طالب على آخر األقوال،
وعكرمة مل يسمع من علي وال سعد بن أيب وقاص.
قال ابن أيب حامت يف املراسيل (ص ":)158عكرمة موىل ابن عباس :مسعت
أيب يقول :عكرمة مل يسمع من سعد بن أيب وقاص اهـ ،وسعد تويف سنة
ست أو سبع أو مثان ومخسني.
وفيه أيضا :قال أبو زرعة :عكرمة عن علي مرسل "اهـ ،وعلي قتل سنة

أربعني ،فإذا مل يكن مسع منهما فمن باب أوىل أبو رافع رضي اهلل عنه اهـ.
وأما ما روي من ذكر ابن عباس بني أيب رافع وعكرمة فوهم من بعض الرواة
كما بني ذلك الدارقطين ،ففي العلل ( 7/7رقم  :)1171وسئل عن
حديث ابن عباس ،عن أيب رافع قال :كنت غالما للعباس بن عبد املطلب

وكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم العباس ،فذكر قصة طويلة يف
قصة يوم بدر يف موت أيب هلب.
فقال :يرويه حممد بن إسحاق واختلف عنه؛
فرواه وهب بن جرير عن أبيه عن حممد بن إسحاق عن حسني بن عبد اهلل
اهلامشي عن عكرمة عن ابن عباس عن أيب رافع.
وغريه يرويه ذلك عن ابن إسحاق عن حسني عن عكرمة عن أيب رافع ال
يذكر فيه ابن عباس وهو احملفوظ اهـ.
* -وأما ما رواه احلاكم يف املستدرك ( )364 /3من طريق حممد بن عمران
ابن أيب ليلى ثنا معاوية بن عمار الدهين عن أبيه عمار الدهين عن أيب الزبري
عن جابر قال :محلين خايل جد بن قيس وما أقدر أن أرمي حبجر يف
السبعني راكبا من األنصار الذين وفدوا على النيب صلى اهلل عليه وسلم،
فخرج إلينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه عمه العباس ،فقال ":يا
عم ،خذ يل على أخوالك" فقال :يا حممد سل لربك ولنفسك ما شئت،

فقال ":أما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوين مما متنعون منه أموالكم
وأنفسكم" ،قالوا :فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال ":اجلنة ".
مث قال :هذه الروايات كلها بلفظ واحد ويف حديث موسى بن عمران ومل
يسمعه إال منه« ،هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه اهـ ووافقه الذهيب
على تصحيحه.
ورواه الطرباين يف الكبري (رقم  )1757واألوسط (رقم  )7968والصغري
(رقم  ) 1076من هذا الوجه وقال عقبه يف األوسط :مل يرو هذا احلديث
عن عمار الدهين إال ابنه معاوية ،تفرد به :حممد بن عمران " اهـ.
وقال يف الصغري :مل يرو هذين احلديثني عن عمار إال ابنه معاوية  ،وال عن
معاوية إال حممد بن عمران ،تفرد به موسى بن هارون  ،والدهنيون فخذ من
جبيلة اهـ.
وقوله " احلديثني " يريد هذا احلديث ،وحديث " أن راية النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم كانت سوداء" وقد رواه الطرباين بعد احلديث األول هبذا
اإلسناد.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)49/6رواه الطرباين يف الثالث ورجاله
ثقات اهـ.

وقال الحاكم أيضا :وليس للعباسية رضي اهلل عنهم يف تقدم إسالم العباس
أصح من هذا احلديث اهـ.
قال أبو عبد الباري :هذا ال يدل على إسالمه ،وال هو صريح يف إميانه،
وقد كان حيوطه للقرابة ،وإذا مل يكن يف إسالمه قبل بدر أصح من هذا،
ففيه أصرح منه كما تقدم لكنه ال يصح ألبتة.
ويؤيد هذا ما يلي:
قال ابن كثر يف تفسريه ( 89/4حتقيق سالمة) ":وروى ابن مردويه أيضا -
واللفظ له  -واحلاكم يف مستدركه ،من حديث عبيد اهلل بن موسى :حدثنا
إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عن ابن عمر قال :ملا أسر
األسارى يوم بدر ،أسر العباس فيمن أسر ،أسره رجل من األنصار ،قال:
وقد أوعدته األنصار أن يقتلوه .فبلغ ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إين مل أمن الليلة من أجل عمي العباس،
وقد زعمت األنصار أهنم قاتلوه" فقال له عمر :فآهتم؟ قال" :نعم" فأتى
عمر األنصار فقال هلم :أرسلوا العباس ،فقالوا :ال واهلل ال نرسله .فقال هلم
عمر :فإن كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رضى؟ قالوا :فإن كان

لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رضى فخذه .فأخذه عمر فلما صار يف يده
قال له :يا عباس أسلم ،فواهلل ألن تسلم أحب إيل من أن يسلم اخلطاب،
وما ذاك إال ملا رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعجبه إسالمك ،قال:
فاستشار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبا بكر ،فقال أبو بكر :عشريتك.
فأرسلهم ،فاستشار عمر ،فقال :اقتلهم ،ففاداهم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،فأنزل اهلل{ :ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض}
اآلية.
قال احلاكم :صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه اهـ.
وموضع الشاهد هو قول عمر للعباس :يا عباس أسلم ...اخل.
والخاصة :أن إسالم العباس قبل يوم بدر ال يصح رواية ،وأن األصل بقاء
ما كان على ما كان ،ومثل العباس ال خيفى إسالمه على النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وملا مل يصح يف شيء من الروايات إسالمه قبل األسر ،وال
كانت له بينة على دعواه مل تقبل منه هذه الدعوى إن صح ذلك.
ولو فرضنا أنه كانت له بينة فسيأيت أن ذلك يقبل عند كثري من أهل العلم.

المسألة الثانية :أن العباس رضي اهلل عنه ادعى اإلكراه على القتال
وتفيد هذه الروايات عن ابن إسحاق أيضا أن العباس ادعى اإلكراه على
القتال ،وهذا يشهد له من األخبار ما يدل على صحته ،وليس هو وحده،
وإمنا ذلك شأن كل بين هاشم الذين خضروا القتال يف آخرين من قريش.
فروى أمحد يف مسنده ( )89 /1والبزار يف مسنده ( 298/2رقم )720
ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ ( )505/1والضياء املقدسي يف
املنتقى من مسموعاته مبرو (رقم  )435من طرق عن إسرائيل عن أيب
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يوم بدر ":من استطعتم أن تأسروا من بين عبد املطلب ،فإهنم خرجوا
كرها " وسنده صحيح إال ما خيشى من تدليس أيب إسحاق ،وله شواهد
يتقوى هبا فينجرب ذلك.
ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 363/7رقم  )36717حدثنا الثقفي عن
خالد عن عكرمة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يوم بدر ":من لقي
منكم أحدا من بين هاشم فال يقتله؛ فإهنم أخرجوا كرها".
ورجاله ثقات لكنه مرسل.

ورواه البيهقي يف الدالئل ( )140/3فقال :وحدثين العباس بن عبد اهلل بن
معبد عن بعض أهله عن ابن عباس :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
ألصحابه يومئذ" :إني قد عرفت أن رجاال من بني هاشم وغيرهم قد
أخرجوا كرها ،وال حاجة لهم بقتالنا ،فمن لقي منكم أحدا من بني
هاشم فا يقتله ،ومن لقي أبا البخرتي بن هشام بن احلارث بن أسد فال
يقتله ،فإنه إمنا أخرج مستكرها" مث ذكر قصة ذكرها ابن سعد بسند ضعيف
(.)2

( ) 2رواها ابن سعد يف الطبقات ( )8/4فقال :أخربنا حممد بن كثري عن الكليب عن أيب صاحل
عن ابن عباس قال :كان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -حني لقي املشركني يوم بدر قال":
من لقي أحدا من بين هاشم فال يقتله فإهنم أخرجوا كرها ".
فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة :واهلل ال ألقى رجال منهم أال قتلته .فبلغ ذلك رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم  -فقال ":أنت القائل كذا وكذا "؟ قال :نعم يا رسول اهلل .شق علي إذا
رأيت أيب وعمي وأخي مقتلني فقلت الذي قلت .فقال له رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ":-
إن أباك وعمك وأخاك خرجوا جادين يف قتالنا طائعني غري مكرهني ،وإن هؤالء أخرجوا مكرهني
غري طائعني لقتالنا".
وهذا سند ضعيف جدا ،فيه الكليب وهو حممد بن السائب ،وهو متهم بالكذب عند أهل
احلديث.

المسألة الثالثة :عدم قبول دعوى اإللسام قبل األلسر لعدم البينة.
وعلى فرض صحة القصة فمفهوم قوله" إن كنت صادقا فاهلل جيزيك " أنه
رد أمر إثابته لصدقه ،وأنه لو كانت له بينة وصح إسالمه قبل األسر لنفعه
ذلك ،وهو قول كثري من أهل العلم ،وتشهد له أخبار منها:
ما رواه أمحد ( )384 ،383 /1والرتمذي (رقم  )1714وأبو يعلى (رقم
 )5187وابن أيب شيبة يف مصنفه (رقم )366وأبو عبيد يف األموال (رقم
 )306وابن أيب حيثمة يف التاريخ (168/1رقم  )550وابن أيب حامت يف
تفسريه (رقم  )9151وابن جرير الطربي يف تفسريه ( 61/14حتقيق شاكر)
والطرباين يف الكبري (رقم  )10259 ،10258وابن املنذر يف األوسط (رقم
 )6624وأبو نعيم يف "احللية"( )208 ،207/4واحلاكم ()22-21/3
والبيهقي يف الدالئل ( )139-138/3والسنن الكربى ( )522/6وشعب
اإلميان (رقم  )1433وغريهم من طرق عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة ابن
عبد اهلل بن مسعود عن أبيه يف قصة أسرى بدر واستشارة النيب صلى اهلل
عليه وسلم صحابته ،وفيه مرفوعا ":ال ينفلنت منهم أحد إال بفداء ،أو ضربة
عنق " قال عبد اهلل :فقلت :يا رسول اهلل ،إال سهيل ابن بيضاء ،فإين قد
مسعته يذكر اإلسالم ،قال :فسكت ،قال :فما رأيتين يف يوم ،أخوف أن

تقع علي حجارة من السماء يف ذلك اليوم حىت قال " :إال سهيل ابن
بيضاء ".
قال الرتمذي :حديث حسن ،وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه اهـ.
قال احلاكم :صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه ووافقه الذهيب ،وقال :صحيح اهـ.
وقال أبو نعيم :هذا حديث غريب من حديث أيب عبيدة مل يروه عنه إال
عمرو بن مرة اهـ.
وقال اهليثمي يف " اجملمع" ( :)87-86/6روى الرتمذي منه طرفا ،رواه
أمحد ....ورواه أبو يعلى بنحوه ،ورواه الطرباين أيضا ،وفيه أبو عبيدة مل
يسمع من أبيه ،ولكن رجاله ثقات اهـ.
وقد ذهب بعض كبار احملدثني إىل تصحيح أحاديث أيب عبيدة عن أبيه مع
االنقطاع ،وهو بال شك أقوى من قصة العباس ،ذكر ذلك ابن رجب
احلنبلي يف شرح علل الرتمذي ( )544/1عن ابن املديين ويعقوب بن شيبة
فقال:

قال ابن المديني يف حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن
أبيه هو منقطع ،وهو حديث ثبت.

قال يعقوب بن شيبة :إمنا استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أيب عبيدة
عن أبيه يف املسند ،يعين يف احلديث املتصل ،ملعرفة أيب عبيدة حبديث أبيه
وصحتها ،وأنه مل يأت فيها حبديث منكر" اهـ.

داللة الحديث:
وهذا احلديث يدل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل شهادة ابن
مسعود يف سهيل بن بيضاء ،وليس فيها أن سهيال ادعى اإلكراه أو غريه،
وهلذا بوب عليه أهل العلم بنحو ذلك.
فبوب عليه اجملد ابن تيمية يف منتقى األخبار " باب األسري يدعي اإلسالم
قبل األسر وله شاهد " مث ذكره.
وتابعه على هذا التبويب " احلسن بن أمحد الصنعاين" يف كتابه :فتح الغفار
اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار " (.)1823/4
وقال الشوكاني يف نيل األوطار ( :)2/8واحلديث يدل على ما ترجم به

املصنف الباب من أنه جيوز فك األسري من األسر بغري فداء إذا ادعى
اإلسالم قبل األسر مث شهد به بذلك شاهد ،وكذلك إذا مل تقع منه دعوى
وشهد له شاهد أنه كان قد اسلم قبل األسر كما وقع يف حديث الباب،
فإنه مل يذكر فيه أن سهيل بن بيضاء ادعى اإلسالم أوال ،مث شهد له بعد
ذلك ابن مسعود ،بل ليس فيه إال جمرد صدور الشهادة من ابن مسعود
بذكره اإلسالم قبل األسر اهـ.
ويشهد له أيضا ما رواه مسلم يف صحيحه (رقم  )1641عن عمران بن

حصني قال :كانت ثقيف حليفا لبين عقيل فأسرت ثقيف رجلني من
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأسر أصحاب رسول اهلل صلى

اهلل عليه وسلم رجال من بين عقيل فأوثقوه فطرحوه يف احلرة فمر به رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فناداه :يا حممد يا حممد فيم أخذت؟ قال ":جبريرة
حلفائكم ثقيف" فرتكه ومضى فناداه :يا حممد يا حممد فرمحه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم فرجع فقال ":ما شأنك" قال :إين مسلم ،فقال ":لو
قلتها وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح".
قال :ففداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالرجلني اللذين أسرهتما ثقيف
اهـ.
قال البغوي يف شرح السنة ( ":)86/11ويف قوله ":لو قلت وأنت متلك
أمرك ،ألفلحت " دليل على أن الكافر إذا وقع يف األسر ،فادعى أنه كان
قد أسلم قبله ،ال يقبل قوله إال ببينة تقوم عليه اهـ.
وقال الطيبي يف شرح املشكاة ( :)2746/9فيه دليل على أن الكافر إذا
وقع يف األسر فادعى أنه كان قد أسلم ال يقبل قوله إال ببينة تقوم ،وإذا
أسلم بعد ما وقع األسر حرم قتله ،وجاز اسرتقاقه ".
وقال علي بن لسلطان القاري يف شرح املشكاة (:)2556/6قال ابن امللك
فيه داللة على أن الكافر إذا وقع يف األسر فادعى أنه كان قد أسلم قبله مل
يقبل منه إال ببينة اهـ.

وقال الدكتور الشريف حاتم العوني يف كتابه " الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء"
(ص":)86-85

ووجه الداللة يف احلديث على الفائدة اليت ذكرها الطييب :أنه من املعلوم بأن
الكافر الذمي أو املعاهد ال يؤسر ،وإمنا يؤسر احملارب  ،وهذا قد أسر ،فدل
على أنه كان حماربا ،فيقول النيب صلى اهلل عليه وسلم هلذا الذي ظاهره أنه
مشرك حمارب ":لو قلتها وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح " أي لو
أسلمت قبل األسر ،فإما أن يعلم إسالمك فال تؤسر أصال ،وإما أن خيفى
إسالمك فتؤسر على أنك حمارب  ،...فإن قامت البينة بإسالمك قبل
األسر كان ذلك سبب جناتك يف الدنيا وفوزك يف اآلخرة"اهـ.
ذكر من قال بذلك من الفقهاء:
وقد استدل هبذا احلديث على هذا املعىن غري واحد من الفقهاء ،وهذه نتف
من أقواهلم:
قال ابن قدامة يف الشرح الكبري ( ( ":)405/10فصل ) ومن أسر أسرياً
فادعى أنه كان مسلماً مل يقبل قوله إال ببينة ،ألنه يدعي أمراً الظاهر خالفه
يتعلق به إسقاط حق تعلق برقبته ،فإن شهد له واحد حلف معه وخلي
سبيله ،وقال الشافعي :ال يقبل إال شهادة عدلني ألنه ليس مبال وال يقصد

منه املال ،ولنا ما روى عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل
عليه وسلم قال يوم بدر (ال يبقى منهم أحد إال أن يفدي أو يضرب عنقه)
فقال عبد اهلل بن مسعود إال سهيل بن بيضاء فإين مسعته يذكر اإلسالم
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ( إال سهيل بن بيضاء ) فقبل شهادة عبد
اهلل وحده اهـ.
وقال أيضا في الكافي (":)131/4وإذا ادعى األسري أنه أسلم قبل األسر

مل يقبل إال ببينة ،فإن شهد له مسلم وحلف معه ،ثبت ذلك له؛ ألن ابن
صلَّى
مسعود شهد لسهيل بن بيضاء أنه مسعه يذكر اإلسالم ،فقبل النيب َ -
اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -شهادته وأطلقه من األسر اهـ.
وقال ابن مفلح الحنبلي يف النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر

( ":)321/2وإذا قال قد أسلمت وشهد رجل من األسرى جازت شهادته
مع ميني املدعى ،وكذلك إن شهدت له امرأة وعبد مسلم.
واستدل القاضي حبديث عبد اهلل بن مسعود أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال يوم بدر ال يبقى منهم أحد إال أن يفدى أو تضرب عنقه فقال عبد اهلل
بن مسعود :إال سهيل بن بيضاء فإين مسعته يذكر اإلسالم فقال النيب صلى
اهلل عليه وسلم إال سهيل رواه أمحد والرتمذي وحسنه.
وقال القاضي :جيوز أن يكون النيب صلى اهلل عليه وسلم استحلفه ومل ينقله
الراوي ،وكذلك ذكر أن عمر درأ القتل عن اهلرمزان بشهادة رجل له

بالصالة وليس فيه استحالف ،وعلله القاضي بأنه قد يتعذر إقامة البينة
الكاملة يف دار احلرب على إسالمه فجاز أن يقبل فيه شهادة رجل وشهادة
امرأة اهـ.
وذكر بعض الفقهاء هذا املعىن من غري أن يذكروا هذا احلديث:

قال ابن مفلح في المبدع ( ":)333/8ونقل عنه أبو طالب وأبو احلارث
ويعقوب بن خبتان يف األسري يدعي أنه كان مسلما قبل األسر ليدرأ عنه
الرق :إن شهد له بذلك رجل من األسرى ،قبلت شهادته مع ميينه .وكذا إن
شهدت له امرأة واحدة .فنص على قبول شهادهتا يف اإلسالم اهـ.
وقال زين الدين المليباري يف " فتح املعني " ( ":)605/1فرع :لو ادعى

أسري قد أرق إسالمه قبل أسره مل يقبل يف الرق وجيعل مسلما من اآلن
ويثبت بشاهد وامرأتني اهـ.

وقال أبو بكر الدمياطي يف إعانة الطالبني على حل ألفاظ " فتح املعني

(( ":)232/4قوله :فرع) األوىل فرعان.
(قوله :لو ادعى أسري) أي كامل إذ الدعوى ال تسمع إال منه ،وإمنا ادعى
ذلك ألجل أن ال يصح سبيه ،فال يصح اسرتقاقه.
(قوله :قد أرق) أي قد اختار اإلمام رقه ،ومفهومه أنه إذا ادعاه قبل أن يرق
يقبل حىت بالنسبة للرق فانظره.

(قوله :مل يقبل يف الرق) أي مل يقبل ما ادعاه بالنسبة للرق ،فيستدام الرق
الذي اختاره اإلمام فيه ،أما بالنسبة للقتل واملفاداة فيقبل.
(قوله :وجيعل مسلما اآلن) أي وحيكم بإسالمه من وقت دعواه ذلك.
(قوله :ويثبت إخل) هذا كالتقييد لقوله مل يقبل :أي أن حمل عدم قبوله إذا مل
يثبت إسالمه الذي ادعاه بالبينة ،فإن ثبت هبا ،وهي رجل وامرأتان ،قبلت
فال يصح أسره وال اسرتقاقه وال غري ذلك.
(قوله :ولو ادعى أسري أنه مسلم) تأمله ،فإن كان املراد أنه ادعى إسالمه
قبل أسره ،فهو عني ما قبله :وإن كان املراد بعد أسره ،فانظر مل فصل فيه
بقوله فإن أخذ من دارنا اخل.
ومل يفصل فيما إذا ادعى أنه أسلم قبل األسر؟ والظاهر أن املراد األول،
وقصده بيان تقييد قوله فيما تقدم ،مل يقبل اهـ.
فائدة :داللة قصة لسهيل بن بيضاء على حكم االلستثناء
استدل بعض أهل العلم هبذا احلديث على مسألتني من مسائل النزاع بني
أهل العلم يف باب االستثناء ،ومها صحة االستثناء مع الفصل اليسري ،وعدم
اشرتاط النية يف االستثناء.

أما األول :وهو صحة االستثناء مع الفصل اليسري
فجاء يف املسودة آلل تيمية (ص  ...:)153وذلك أن االتصال واملواالة يف
األقوال ال خيل هبا الفصل اليسري كاالتصال واملواالة يف األفعال إذ املتقارب
متواصل وقد يكون فصل الكالم أبني وأحسن من سرده ويف الباب قوله:
"إال األذخر" وحديث سليمان ملا قال" :ألطوفن" وقوله صلى اهلل عليه
وسلم "إال سهيل بن بيضاء" اهـ.
وقال الشوكاين يف إرشاد الفحول (:)367-366/1واعلم :أن االسثناء بعد
الفصل اليسري وعند التذكر قد دلت عليه األدلة الصحيحة ،منها حديث:
"ألغزون قريشا" املتقدم.
ومنها :ما ثبت يف الصحيح من قوله صلى اهلل عليه وسلم" :وال يعضد
شجرها وال خيتلى خالها" فقال العباس :إال اإلذخر ،فإن لقينهم وبيوهتم
فقال صلى اهلل عليه وسلم" :إال اإلذخر".
ومنها ما ثبت يف الصحيح -أيضا يف حديث سليمان -عليه السالم ملا
قال" :ألطوفن الليلة".

ومنها قوله صلى اهلل عليه وسلم يف صلح احلديبية":إال سهيل بن بيضاء" اهـ
وأما الثاني :وهو عدم اشرتط النية يف االستثناء يف أول الكالم.
فقد قال ابن القيم يف نفيه بعد كالم ( إعالم املوقعني  ...:)44/4وقد
«قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن مكة :إنه ال خيتلى خالها فقال
له العباس :إال اإلذخر فسكت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-مث
قال :إال اإلذخر» وقال يف أسرى بدر« :ال ينفلت أحد منهم إال بفداء أو
ضربة عنق فقال له ابن مسعود :إال سهيل بن بيضاء ،فقال :إال سهيل بن
بيضاء ».ومعلوم أنه مل ينو واحدا من هذين االستثناءين يف أول كالمه ،بل
استثناه ملا ذكر به اهـ.
وقال أيضا يف زاد املعاد (":)401/3والثانية :أنه ال يشرتط يف االستثناء أن
ينويه من أول الكالم ،وال قبل فراغه؛ ألن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
لو كان ناويا الستثناء اإلذخر من أول كالمه ،أو قبل متامه ،مل يتوقف
استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك ،وإعالمه أهنم ال بد هلم منه لقينهم
وبيوهتم ،ونظري هذا استثناؤه  -صلى اهلل عليه وسلم  -لسهيل بن بيضاء
من أسارى بدر ،بعد أن ذكره به ابن مسعود ،فقال (:ال ينفلنت أحد منهم

إال بفداء أو ضربة عنق ) فقال ابن مسعود :إال سهيل بن بيضاء ،فإين
مسعته يذكر اإلسالم فقال" :إال سهيل بن بيضاء" ومن املعلوم أنه مل يكن
قد نوى االستثناء يف الصورتني من أول كالمه اهـ.
وهبذا انتهى ما أردت كتابته يف هذا البحث املختصر حول قصة العباس بن
عبد املطلب رضي اهلل عنه وما جاء يف أسره يوم بدر ،واهلل أسأل التوفيق
والسداد وحسن اخلامتة يف العاجل واآلجل إنه مسيع جميب
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