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غزوة بين املصطلق

بسم هللا الرمحن الرحيم
غزوة بين املصطلق

وقعت سنة ٍ
ست للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصالة
وأزكى السالم.
وذو ق رد :بئر ٍ
ماء على بعد ليلتني من املدينة املنورة بينها وبني
خيرب..
كانت لقاح للنيب  ترعى هناك ابلغابة – واللقاح هي اإلبل احلوامل
وذات اللنب – وكان مع اإلبل رجل وامرأته ،فأغار عيينة بن حص ٍن
الفرازي يف ٍ
خيل من غطفان على هذه اإلبل وقتلوا الرجل ومحلوا املرأة
أسريًة معهم.
متوشحا قوسه ونبله ،جاء إىل
فت
وكان سلمة بن األكوع األسلمي ً
ً
الغابة وكان جييد الرمي.
فرس يقوده ،ارتقى سلمة ثنية
وبرفقته شاب لطلحة بن عبيد هللا ،معه ٌ
الوداع فنظر فإذا خبيول عيينةً بن حص ٍن ،فصرخ سلمة :واصباحاه ،ثم
خرج يف آاثر اخليول مثل ال مسبع حت حلق ابلفرسان يردهم النبل
ويقول إذا رمى:

ع

الرض
الي
خ ألكو و اب ن ا
فإذا وجهت اخليل حنوه انطلق هارًاب ،ث جلس خلف شجرةٍ ورماهم
ابلنبل وهو يقول:
خ ألكو و اب ن ا

الي

الرض

ع
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وبلغ رسول هللا  صياح ابن األكوع فصاح ابملدينة( :الفزع الفزع)
فجاءت اخليول إىل رسول هللا  ،فكان أول من وصل من الفرسان
املقداد بن األسود ،ث عباد بن بش ٍر ،وسعد بن ز ٍ
يد ،وعكاشة بن
حمص ٍن ،وحمرز بن نضلة ،وأبو قتادة احلارثي ،وأمر عليهم سعد بن
زٍ
يد ،ث قال« :اخرج يف طلب الق حىت حلقك ابلنوس» فخرج
رجل منهم
الفرسان حت تالحقوا ،وتق مدم حمرز بن نضلة فحمل عليه ٌ
فقتله ،وجال الفرس فلم يقدروا عليه ،ورجع إىل مربطه الذي كان فيه
حمرز على ٍ
فرس لعكاشة
ابملدينة ،وقتل وقاص بن جمزر املدجلي ،وكان ٌ
حمرز واستبلت اجلناح.
بن حمص ٍن يقال هلا :اجلناح ،فقتل ٌ
وملا تالحقت خيل رسول هللا  قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة
وغشاه بربدةٍ ث حلق ابلناس ،وأقبل رسول هللا  يف املسلمني فإذا
قتيل مسجى بربدة أيب قتادة ،فاسرتجع الناس وقالوا :قتل أبو قتادة:
ٌ
فقال رسول هللا « :ليس أبيب قتودة ،ولكنه قتيل يب قتودة،
وضع عليه برده لتعرف ا نه صوحبه».
م
أوابرا وابنه عمرو ابن أواب ٍر ومها على بع ٍري
وأدرك عكاشة بن حمصن ً
ٍ
معا واستنفذوا بعض اإلبل.
واحد فشكهما ابلرمح فقتلهما ً
وجاء سلمة فرآهم يستقون قال سلمة :فجعلت أرميهم بنبلي ،وكنت
راميًا وأقول :أان ابن األكوع ،اليوم يوم الرضع ،حت استنفذت اللقاح
منهم واستبلت منهم ثالثني بردةً ،وجعلت أرميهم وأقتل منهم ،وذلك
فارس جلست يف أصل شجرةٍ ث
حني يكثر الشجر ،فإذا رجع م
إل ٌ
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فارس إال قتلته ،فإذا كنت يف الشجر أحرقتهم
رميت ،فال يقبل م
علي ٌ
ابلنبل ،فإذا تضايقت الثنااي علوت اجلبل فرميتهم ابحلجارة ،حت مل
يبق شيءٌ من إبل رسول هللا  إال استنقذته من أيديهم ،ث مل أزل
أرميهم حت ألقوا أكثر من ثالثني رحمًا وأكثر من ثالثني بردةً
يتخففون منها.
ث خرجت أعدو يف أثر القوم ،فأرداو أن يشربوا ،فأبصروين أعدو
سهما
وراءهم فرتكوا املاء وغربت الشمس فلحقت ً
رجال ورميته وأتبعته ً
آخر فعلق به سهمان وخلمفوا فرسني ،فجئت هبما إىل رسول هللا 
ٍ
مخسمئة .فقال
وهو على املاء الذي أجليتهم عنه ،وإذا نيب هللا  يف

« :خري فرسوننو الي

ب قتودة ،وخري رجولتنو سلمة» فأعطاين

مجيعا ،ث أردفين وراءه على
رسول هللا  سهم الفارس والراجل ً
العضباء راجعني إىل املدينة فقال حسان بن اثبت شاعر النيب  يف
هذه الغزوة:
ل ا ال ألت اق

و س نس ركو جبن ب سو ة س يف التق اد

للقي نكم لمل ن ل

ج

()1

حو ي احلقيق ة و ج ا ج اد

ولس ر واد اللقيط ة نن و س لم غ اة ف ارس املق اد
ن و وني ة و ون ا ج

جلب و فل ك ا ابلر و ب اد

( )1القت :يعين :اخليل .النسور هنا ما يكون يف ابطن حافر اخليل من احلصى .ساية:
اسم مكان.
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ن و ع الق

ال أل ن ل

وس ي فنو ب يت احل ا

م وق

ن عن ون ل ج اد

تل ي ج نن احل

وكو ة امل ر د

()1

وقال كعب بن مالك  ، يف يوم ذي قرد ميدح الفرسان يؤمئذ من
املسلمني:

وإ لنق رت الف ي

ن قم ع ال ألرا ونف رب ر س ا بل ت املتل ووس

ن رد م وة املعلم

إذا انت

بك ل ف ىت ح و ي احلقيق ة وج

ا بف رب س لي خن ة املتق وعس
رر س رحون العف وه ولس

ألودون ع ن حس والم و دك م بب يت ق اهل و ق

()3

الق انس

غزوة بين املصطلق:
أيضا غزوة املريسيع ،وقعت يف السنة نفسها اليت وقعت هبا
وتسمى ً
الغزوة السابقة.
أوردها حممد بن إسحاق بعدما أورد غزوة ذي ٍ
قرد .وسببها أن رسول
جيشا ليغريوا على املدينة
هللا  بلغه أن بين املصطلق جيمعون له ً
املنورة وقائدهم احلارث بن ضرار ،فلما مسع هبم رسول هللا  مل ينتظر
أن يغريوا عليه بل خرج إليهم يف سبعمئة من أصحابه ،فلما وصل

( )1املراتد :مريد احلرب.
( )2األبلخ :املتكرب ومثلها املتشاوس.
( )3السرحان :الذئب.
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إليهم دفع راية املهاجرين إىل أيب بك ٍر الصديق ،وراية األنصار إىل
سعد بن عبادة.
ث أمر عمر بن اخلطاب فنادى يف الناس :أن قولوا ال إله إال هللا متنعوا
هبا أنفسكم وأموالكم ،فأبوا فرتاموا ابلنبل ،ث أمر الرسول  اجليش
رجل و ٍ
ابهلجوم فهجموا كلهم ومحلوا على أعدائهم محلة ٍ
احد ،فقتل
منهم عشرةً وقتل علي بن أيب ٍ
طالب منهم رجلني ،مال ًكا وابنه.
رجل واح ٌد ،ومل يقتل من املسلمني إال
وأسروا كلهم مل يفلت منهم ٌ
رجل من األنصار وهو يرى
ُ
رجل واح ٌد وهو هشام ابن صبابة ،أصابه ٌ
أنه من العدو فقتله خطأ.
وقتل رسول هللا  املقاتلة من بين املصطلق وسىب نساءهم ،قالت
عائشة رضي هللا عنها :ملا قسم رسول هللا  سبااي بين املصطلق
رفعت جويريمة بنت احلارث يف السهم لثابت بن قيس بن ش ٍ
اس أو
البن ٍ
عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأةً حلوًة مالحةً ،ال يراها
أح ٌد إال أخذت بنفسه ،فأتت رسول هللا  لتستعينه يف كتابتها
قالت :فوهللا ما هو إال أن رأيتها على ابب حجريت فكرهتها ،وعرفت
أنه سريى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت :اي رسول هللا ،أان
جويرية بنت احلارث سيد قومه جئتك أستعني على كتابيت.

قال« :فهل لك يف خري ن ذلك؟».

قالت :وما هو اي رسول هللا؟ قال « :قفي عنك توبتك
و زوجك» قالت :نعم اي رسول هللا.
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قال« :ق فعل » قالت :وخرج اخلرب إىل الناس أ من رسول هللا  قد
تزوج جويرية بنت احلارث فقال الناس :أصهار رسول هللا  ،فأرسلوا
ما أبيديهم .قالت :فقد أعتق بتزوجيه إايها مئة أهل ٍ
بيت من بين
املصطلق ،فما أعلم امرأةً كانت أعظم بركةً على قومها منها.
املر :

أخ امسه مقيس بن
أما قتيل اخلطأ هشام بن صبابة فقد كان له ٌ
مظهرا لإلسالم
صبابة ،ملا مسع مبقتل أخيه وكان يف مكة ،فقدم
ً
وطلب دية أخيه هشامٍ من رسول هللا  ألنه قتل خطأً ،فأعطاه
تدا إىل
ديته ،ث مكث ً
قليال وعدا على قاتل أخيه فقتله ،ورجع مر ً
شعرا:
مكة وقال يف ذلك ً

ش ى الن س ن ق ابت ابلقو س ن ا ف رج ث بي ه د
حلل

ب ه و رت و در

ث ري و ن

و ا خ ود

إ ا و ن و راج

أحد األربعة الذين أهدر رسول هللا  دمه يوم فتح مكة وإن
وهذا ُ
وجدوا متعلقني أبستار الكعبة فوجد هناك فأخذ وقتل.

ر س املنوفق :

ويف أثناء عودة اجليش الظافر إىل املدينة املنورة ،كان الناس على املاء
ٍ
مسعود
يستقون ومع عمر ابن اخلطاب أجريٌ له يقال له :جهجاه بن
يقود فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبر اجلهين حليف بن عوف
بن اخلزرج على املاء فاقتتال فصرخ اجلهين:

ع

غزوة بين املصطلق

00

اي معشر األنصار ،وصرخ جهجاه :اي معشر املهاجرين ،فغضب عبد
هللا بن أيب بن ٍ
ط من قومه فيهم زيد
سلول رأس املنافقني ،وعنده ره ٌ
حدث فقال :أوقد فعلوها؟
غالم ٌ
بن أرقم ٌ
أما وهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرج من األعز منها م
األذل ،فمشى زيد
بن أرقم إىل رسول هللا  بعد فراغه من عدوه فأخربه اخلرب وعنده
عمر بن اخلطاب فقال :مر عباد بن بش ٍر فليقتله ،فقال رسول هللا

« :فكي

اي عمر إذا ق ث النوس ن حمم ا قتل ص وبه،

ا» وقال لعمر « ذن ابلرحيل» وذلك حت ال يتفرغ الناس للقيل
والقال ،بل ليشغلوا ابلسفر.
وبلغ رأس املنافقني أ من زيد بن أرقم بلمغ رسول هللا  تلك الكلمة
الكافرة ،فمشى إىل النيب  فحلف ابهلل :ما قلت مبا بلمغك زي ٌد وال
تكلمت به.
فأنزل هللا تكذيب رأس املنافقني يف سورة املنافقني.
وكان عبد هللا بن عبد هللا بن أيب ٍ
سلول مؤمنًا صادق اإلميان فقال :اي
فاعال
رسول هللا بلغين أنك تريد قتل عبد هللا بن أيب سلول ،فإن كنت ً
فمرين به فأان أمحل إليك رأسه .فقال رسول هللا « :بل نرتفق به،

وحنسن ص بته و بقي عنو» .فكان بعد ذلك قومه هم الذين
رى

يعاتبونه إذا أحدث شيئًا ويعنفونه فقال رسول هللا  « :ي
اي عمر؟» فقال عمر :قد وهللا علمت أ من أمر رسول هللا  أعظم
بركة من أمري.
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وملا أراد اجليش اإلسالمي دخول املدينة جاء عبد هللا  ووقف ألبيه
عبد هللا بن أيب سلول عند مضيق املدينة فقال :قف ،وهللا ال تدخلها
حت أيذن رسول هللا  يف ذلك ،فلما جاء رسول هللا  استأذنه
يف ذلك فأذن له فأرسله حت دخل املدينة.
و ون شعور املسلم يف غزوة بين املصطلق:

اي منصور أمت أمت.
ودخل اجليش اإلسالمي الظافر املدينة املنورة وسار من نص ٍر إىل
نصر.

