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غزوة الرجيع

بسم هللا الرمحن الرحيم
القصة العجيبة
ٍ
قصة غر ٍ
حنن اآلن مع ٍ
عجيبة؛ قصة الغدر من املشركني ،وقصة
يبة
البطولة والفداء واحلب هلل ولرسوله  من املسلمني.
ذلك ما جنده يف غزوة الرجيع.
يب من عسفان على بعد أربعة أميال.
والرجيع ماءٌ قر ٌ
النب  يبين الدولة اإلسالمية ويثبت أركاهنا ،ويهت يم جبمع
فقد كان ي
األخبار عن العدو حىت ال يفاجأ يف املدينة املنورة.
قال حممد بن إسحاق – رمحه هللا :قدم على رسول هللا  بعد ٍ
أحد
ط من ٍ
إسالما فابعث
عضل والقارة فقالوا :اي رسول هللا ،إان فينا
ره ٌ
ً
نفرا من أصحابك يفقهوننا يف الدين ويقرئوننا القرآن ويعلموننا
معنا ً
شرائع اإلسالم.
الستة الكرام الربرة:

فبعث رسول هللا  معهم ستةً من أصحابه وهم:
مرثد بن أيب مر ٍ
ي وهو أمري القوم.
ثد الغنو ي
وخالد بن بك ٍري الليثي.
وعاصم بن اثبت بن األقلح.
وخبيب بن عدي.
وزيد بن الدثنَّة.
وعبد هللا بن ٍ
طارق  أمجعني.
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غدر على ماء الرجيع

فخرجوا مع القوم حىت إذا كانوا على الرجيع وهو ماءٌ ٍ
هلذيل بناحية
هذيل فجاءهم الرجال أبيديهم السيوف ،فأخذوا
احلجاز غدرت هبم ٌ
أسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا هلمَّ :إان وهللا ما نريد قتلكم ،ولكن نريد
أن نستفيد منكم ،ولكم عهد هللا وميثاقه أن ال نقتلكم.
فأما مرثد وخالد بن بك ٍري وعاصم بن ٍ
اثبت فقالوا :وهللا ال نصدق
َّ
مشرًكا وقال عاصم:

كل ل ل ل ل ل ل م ل ل ل ل ل للا ح ل ل ل ل ل للم اإللل ل ل ل ل ل ل

ابملل ل ل ل ل ل للرء واملل ل ل ل ل ل للرء لي ل ل ل ل ل ل ل

ن مل أقاتلكم فأمي هاب

للللللل
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مشركة تنذر أن تشرب اخلمر
جبمجمة صحايب

وعاصم هو ج يد عاصم بن عمر بن اخلطاب وكان يوم ٍ
أحد قد قتل
ٌ
مسافعا وشقيقه من أبناء طلحة كبش الكتيبة
من محلة لواء املشركني
ً
مسافع يقول ألمه سالفة :قتلين
حامل لواء املشركني ،قتله الزبري فكان
ٌ
عاصم ..فنذرت سالفة أن تشرب اخلمر جبمجمة
عاصم ..قتلين
ٌ
ٌ
عاص ٍم إن قتل.
عاصم
فلما غدر هبم هؤالء ،قاتل هو وصاحباه قتال األبطال وكان
ٌ
راميًا ابلنبال فأنفذ يف كل ٍ
سهما ولكنهم تكاثروا عليه .والحت
رجل ً
مشرك وال
ميسه ٌ
طيوف اجلنة لعاص ٍم وهو يقاتل فدعا هللا تعاىل أال َّ
أبدا ،فقاتل حىت قتل ،وقتل معه صاحباه.
ميس مشرًكا ً
َّ
هذيل أخذ رأس عاص ٍم ليبيعوه لسالفة لتشرب يف قحفه
فأرادت
ٌ
لكن هللا سبحانه وتعاىل أرسل النحل على جسد عاص ٍم
اخلمر ،و َّ
الطاهر الشهيد احلي الذي يرزق عند هللا تعاىل ،فمنع املشركني أن
يقرتبوا من عاص ٍم القتيل فقال املشركون :نرتكه اآلن حىت أييت املساء،
عاصما وذهب به
سيال يف ذلك الوادي فحمل
مطرا صار ً
ً
فأرسل هللا ً
فمنعه هللا بعد وفاته .
خبيب وزيد بن الدثنة وعبد هللا بن طارق فالنوا وأعطوا أبيديهم
وأما
ٌ
فأسروهم مث خرجوا هبم إىل مكة ليبيعوهم هبا ويف الطريق انتزع عبد هللا
بن طارق يده من القيد وأخذ سيفه فقتلوه.
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يف مكة أسريان:

يب وزي ٌد ،فقدموا هبما إىل مكة فباعومها لقر ٍ
يش أبسريين من
وأما خب ٌ
هذيل كاان مبكة ،فاشرتى خبيبا حجري بن أيب ٍ
ٍ
التميمي ليقتله،
إهاب
ي
ً
ألن خبيبًا  قتل أاب حجري يف معركة بدر.
أثرا ألبيه الذي قتل يف معركة
وأما زي ٌد فاشرتاه صفوان بن أمية ليقتله ً
بدر.
قالت ماويَّة موالة حجري بن أيب ٍ
إهاب وكانت قد أسلمت :حبس
قطف من
يوما ،فإذا يف يده ٌ
خيب يف حجرةٍ يف داري ،اطلعت عليه ً
ٌ
ٍ
عنب مثل رأس الرجل أيكل منه وما أعلم يف أرض هللا عنبًا.

ركعتان:
مث خرجوا ٍ
خببيب حىت جاؤوا به إىل التنعيم ليصلبوه فقال هلم :إن رأيتم
أن تدعوين حىت أركع ركعتني فافعلوا.
خبيب أول
قالوا :دونك فاركع .فركع ركعتني أتَّهما وأحسنهما فكان
ٌ
سن هاتني الركعتني عند القتل للمسلمني.
من َّ
وقال قبل أن يقتل:
ولسل ل للح أابق حل ل للا أقت ل ل ل مسل ل لللما عللى أ جنل ك كللان يف هللا مصللرعي
أحدا ،مث
بددا ،وال تغادر منهم ً
عددا ،واقتلهم ً
مث قال :اللهم أحصهم ً
قتلوه  وأرضاه.
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ما أح أن تصيب شوكة:

أحتب َّ
حممدا
وأما زي ٌد فقال له أبو سفيان :أنشدك هللا اي زيد ،ي
أن ً
عندان اآلن مكانك نضرب عنقه وأنك يف أهلك؟
أحب َّ
حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه
قال :وهللا ما ي
أن ً
جالس يف أهلي.
شوكةٌ تؤذيه وأين
ٌ
أحدا كحب أصحاب
أحدا ي
حيب ً
قال أبو سفيان :ما رأيت من الناس ً
ٍ
حممدا مث قتله نسطاس.
حممد ً
جاء قاتًل فأسلم:

ٍ
خبيب  أراد أبو سفيان أن يغتال رسول هللا 
وعلى إثر مقتل
فقال يف نفر من قر ٍ
حممدا؟ فإنه ميشي يف
يش مبكة :ما أح ٌد يغتال ً
رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال
األسواق فندرك أثران؟ فأاته ٌ
خنجر مثل خافية
له :إن أنت َّقويتين خرجت إليه حىت أغتاله ومعي
ٌ
النَّسر.
بعريا ونفقة وأوصاه أن يكتم السر..
قال :أنت صاحبنا ،وأعطاه ً
ٍ
مجاعة من أصحابه
وصل الرجل إىل املدينة ،فوجد الرسول  يف
حيدث يف مسجده ،فدخل فلما رآه رسول هللا  قال ألصحابه:
« ن هذا الرج ر د غدرا ،وهللا حائ بيين وبا ما ر ده».

فوقف وقال :أيكم ابن عبد املطلب؟ فقال له رسول هللا « :أ ابن
عبد املطل ».

غزوة الرجيع

01

فتقدم مييل إىل رسول هللا  كأنه يريد أن يقول له حديثًا سرا،
فجذبه أسيد بن حضري  وقال :ابتعد عن رسول هللا  وجذبه
ايب
غادر ،فارتعد األعر ي
من ثوبه فإذا اخلنجر فقال :اي رسول هللا هذا ٌ
فأمنه رسول هللا فأخربه األعرايب خبرب أيب
وقال :دمي دمي اي حممدَّ ،
سفيان .فقال له رسول هللا أنت حٌّر اذهب حيث شئت فقال
األعرايب :أشهد أن ال إله إال هللا وأنك أنت رسول هللا .اي رسول هللا
ملا رأيتك أرعدت فرائصي وعلمت أنك ممتنع مين وأن حزب أيب
سفيان حزب الشيطان فجعل النب  يبتسم.
«اقتًله»:
الضمري ولسلمة بن أسلم بن
مث قال رسول هللا  لعمرو بن أمية َّ
حر ٍ
يش« :اخرجا حىت أتتيا أاب سفيان بن حرب ،فإن أصبتما منه غرةً
فاقتاله».
قال عمرو :فخرجت أان وصاحب حىت أتينا بطن أيجج فقيدان بعريان
وقال يل صاحب :اي عمرو هل لك يف ان أتيت مكة فنطوف ابلبيت
أسبوعا ونصلي؟ فقلت :إين أعرف مبكة من الفرس األبلق ،وإهنم أذا
ً
أسبوعا وصلينا ،فلما خرجت
رأوين عرفوين ،فانطلقنا فأتينا مكة فطفنا
ً
لقيين معاوية بن أيب سفيان فعرفين وقال :عمرو ابن أمية وأخرب أابه
عمرو فات ًكا
فنذر بنا أهل مكة فقالوا :ما جاء عمرو يف خري ،وكان ٌ
عمرو وسلمة ،وخرجوا
يف اجلاهلية ،فحشد أهل مكة وجتمعوا ،وهرب ٌ
غارا
عمرو :فدخلت ً
يف طلبهما ،وأسروعوا يف صعود اجلبل قال ٌ
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وعمى هللا
فتغيبت عنهم حىت أصبحت ،وابتوا يطلبوننا يف اجلبل َّ
عليهم طريق املدينة أن يهتدوا لراحلتنا.
أثرا خلبي :

التميمي لقيدم
فلما كان الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبيد هللا
ي
حشيشا ،فلم يزل يدنو من ابب الغار حىت أشرف علينا
لفرسه
ً
فخرجت عليه فطعنته خبنجري صاح فأمسع أهل مكة فأقبلوا بعد
تفيرقهم ودخلت الغار ،وقلت لصاحب :ال تتحرك ،فأقبلوا حىت أتوه
ي ،فقال أبو سفيان :قد
وقالوا :من قتلك؟ قال :عمرو بن أمية َّ
الضمر ي
علمنا أنه مل أييت خل ٍري ،ومل يستطع أن خيربهم مبكاننا فإنه كان آبخر
ٍ
رمق فمات.
وترج الفارس:

قال صاحب :اي عمرو هل لك يف خبيب بن ٍ
عدي ننزله؟ فقلت له:
وتنح
أين هو؟ قال :هو ذاك
مصلوب حوله احلرس فقلت :أمهلين َّ
ٌ
عين ،فإن خشيت شيئًا فانح إىل بعريك فاقعد عليه فأت رسول هللا
ٍ
خبيب
 فأخربه اخلرب ،ودعين فإين عامل ابملدينة ،مث جئت إىل
اعا حىت استيقظوا،
فحملته على ظهري ،فما مشيت إال عشرين ذر ً
فخرجوا يف أثري ،فطرحت اخلشبة ،مث أهلت عليه الرتاب فأعيوا
ورجعوا.
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قتي

خر أثرا خلبي :

وأقبلت حىت أشرفت على غميم ضجنان ،فدخلت يف غا ٍر ومعي
رجل من بين بكر
قوسي وأسهمي وخنجري فبينما أان فيه إذ أقبل ٌ
غنما ومعزى فدخل الغار وقال :من الرجل؟
أعور
طويل يسوق ً
ٌ
رجل من بين بك ٍر ،فقال :وأان من بين بكر مث اتكأ يتغىن.
فقلتٌ :
فلسل ل للح اسل ل ل ك
للم مل ل للا مل ل للح حيل ل للا ولسل ل ل للح أ ل ل ل للن ل ل ل للن املسل ل ل لللمينا
شر ٍ
أحدا ق ي
ط.
فقتله َّ
قتلة قتلتها ً
قتي وأسري أثرا خلبي :

يش يتجسسان
مث خرجت فلما صرت يف السهل إذا رجالن بعثتهما قر ٌ
األخبار فقلت :استأسرا ،فأىب أحدمها فرميته فقتلته فلما رأى ذلك
النب  وهو
اآلخر استأسر مث أقبلت به إىل النب  فلقد رأيت َّ
يضحك مث دعا يل خبري.
الشعر يف املعركة:

قال حسان بن ٍ
اثبت يبكي خبيبًا:
ترقل ل للا مل ل للدامع ا سحا على الصدر مث اللؤلؤ القلل
مل ل للا اب عيني ل ل ل
علللى خبي ل ك فللي الفتيللان قللد علمللوا

فش ل ل ل ل ك حل ل ل للا تلقل ل ل للاه و ل ل ل للز

فاذه ل ل ل خبي ل ل ل ج ل ل لزا هللا يبل ل للة وجنل لة اخلل للد عنل للد ار للور يف الرف ل ل
وقال يهجو الذين غدروا أبصحاب الرجيع من بين حليان:

ن س للر الغ للدر ص للرفا مل لزا لل ل ف لأت الرجيللع وس ل عللن ار ريللان
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هذيال وبين حليان على غدرهم أبصحاب الرجيع:
أيضا :يهجو ً
وقال ً
لعملر لقلد شلالح هلذ بلن مللدر ك أحا للا كا للح يف خبيل ل ك وعاص للم
هل للم غل للدروا ل للوم الرجيل للع وأسل لللمح أملل ل ل ل ل ل للا ت م ذا عفلل ل ل ل ل ل ل كلة ومك ل ل ل ل ل ل للارم

فس للوو للرون النص للر وم للا عل للي م بقت ل ل ل الل ل للذ

مي ل ل ل ون ار ل ل لرائم

أيضا:
وقال ً

ص ل لللى اإللل ل ل عل ل للى ال ل للذ ن تت ل للابعوا ل ل ل للوم الرجي ل ل ل للع ف ل ل ل للأكرموا وأ يب ل ل ل للوا
رأس الس ل ل ل ل ل للر ة مر ل ل ل ل ل للد وأم ل ل ل ل ل للريهم وابل ل ل للن البكل ل ل للري مل ل ل للام م وخبي ل ل ل ل
غزوة بين ريان:
خبيب وأصحابه طالبًا بدمائهم
وخرج رسول هللا  ملا أصيب
ٌ
غرةً ،فسلك طريق الشام لريي أنه ال يريد بين
ليصيب يف بين حليان َّ
حليان ،حىت نزل أبرضهم فوجدهم قد حذوا وتنعوا يف رؤوس اجلبال
فعاد  إىل املدينة املنورة.
نورا للمسلمني.
رضي هللا عن أصحاب الرجيع وجعل دماءهم ً

