بسم هللا الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
شهداء معركة مؤتة
إلى سعدي ذيب عوض
السؤال:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أخانا وحبيبنا وشيخنا وأميرنا عطاء بن خليل أبو الرشتة حفظك هللا ورعاك وجعل النصر على يديك وأبعد
عنك حقد الحاقدين ونكث الناكثين وجعلنا هللا من المطيعين هلل ورسوله تحت إمرتك وثبت هللا أقدامنا من أن تزل أو
تخون ...شيخنا الفاضل لي سؤال أرجو منك الرد عليه بأقرب وقت إن أمكن ذلك وهو:
لقد ورد في كتاب الدولة اإلسالمية في الصفحة الـ 106السطر األول في موضوع فتح مكة (ولما رجع
المسلمون من مؤتة وقد قتل منهم خلق كثير)...
شيخنا وأميرنا لقد وقفت على عبارة (قتل منهم خلق كثير) وبحثت في كل المراجع ما وجدت شيئا يدل على
صحة هذه العبارة أو ما يثبت واقعها  -ولكن وجدت في الروايات من قال عدد القتلى  8ومنهم من قال  12ومنهم
من قال  13ومنهم من قال  15وهنالك دالئل تدل على عكس ذلك ومنها أن الرسول عليه الصالة والسالم سمى
خالدا بسيف هللا المسلول ووصفهم بالكرارون ال الفرارون ،ولو رأينا خالدا كيف تكسرت في يده  9سيوف
الستنتجنا جلدة المسلمين وصبرهم على القتال وأيضا كيف دب الرعب في القبائل بعد هزيمة الروم ،ويذكر أيضا
أن أجساد الشهداء كانت مليئة بالطعنات تصل إلى  50أو  70طعنة وضربة سيف ،هذا من جانب ومن جانب آخر
قتل في غزوة أحد خيرة الصحابة ومن حفظة القرآن أكثر مما قتل في مؤتة حسب الروايات وما قلنا عن هذه
المعركة قتل خلق كثير
أرجو منكم اإلجابة والتوضيح وبارك هللا بكم ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
لقد سبق أن أجبنا على هذا السؤال وأرسلناه للمناطق ،ويبدو أنك لم تطلع على الجواب من منطقتك لسبب
ما ...وأنقل لك بعض ما جاء في الجواب مما له عالقة بسؤالك:
[الموضع المذكور في كتاب الدولة اإلسالمية هو:
(ولما رجع المسلمون من مؤتة وقد قتل منهم خلق كثير ،خيل لقريش أن المسلمين قد قضي عليهم ،فحرضوا
بني بكر على خزاعة وأمدوهم بالسالح ،فأغار بنو بكر على خزاعة وقتلوا منهم ،ففرت خزاعة إلى مكة ،وسارع
عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة ،وجعل يقص على الرسول  ما حدث لهم ويستنصره)...
ه ناك روايات بأن عدد الشهداء في مؤتة هم اثنا عشر ،وهناك روايات أخرى بأن عدد الشهداء نحو السبعين.
وهذا يعني أن ما هو مذكور في الدولة له وجه ،وبخاصة وأنه (عقال) يتوقع المرء أن الشهداء أعداد كثيرة ،وذلك
ألن عدد الجيش اإلسالمي نحو ثالثة آالف ،وجيش األعداء نحو مئتي ألف ...باإلضافة إلى أن قادة الجيش الثالثة
قد استشهدوا ،وبخاصة وهم الذين كانوا يحملون الراية ،ويندفع الجيش بكثافة عادة في الحروب القديمة للقتال حول
الراية ...فهو يدل وفق واقع الحروب القديمة أن أعدادا كثيرة من الجيش قد استشهدوا...

 -1من األدلة بأن شهداء مؤتة بلغوا سبعين أو نحوها:
* -جاء في كتاب دالئل النبوة للبيهقي مخرجا (:)277 / 3
ان ْال َع ْدلُِ ،ب َب ْغدَ ادَ َقا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو َعمْ ِرو بْنُ ال َّسمَّاكِ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َح ْن َب ُل بْنُ إِسْ َح َ
اق،
ْن بْنُ ِب ْش َر َ
(أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْالحُ َسي ِ
ِين َي ْو َم
ارَ :س ْبع َ
ِين م َِن ْاألَ ْن َ
س َقا َلَ :يا َربَّ ال َّس ْبع َ
َقا َلَ :ح َّد َث َنا َع َّفانُ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َحمَّا ُد بْنُ َسلَ َم َةَ ،عنْ َث ِابتٍَ ،عنْ أَ َن ٍ
ص ِ
ِين َي ْو َم ْال َي َما َم ِة)
ِين َي ْو َم م ُْؤ َت َةَ ،و َس ْبع َ
ِين َي ْو َم ِب ْئ ِر َمعُو َن َةَ ،و َس ْبع َ
أُحُ دٍَ ،و َس ْبع َ
* -وفي السيرة النبوية البن كثير (:)91 / 3
ِين َي ْو َم أُحُ دٍَ ،و َي ْو َم ِب ْئ ِر َمعُو َن َةَ ،و َي ْو َم
ان َيقُولَ :قارب ال َّس ْبع َ
س ،أَ َّن ُه َك َ
َ
(و َقا َل َحمَّا ُد بْنُ َسلَ َم َةَ ،عنْ َث ِابتٍَ ،عنْ أَ َن ِ
م ُْؤ َت َةَ ،و َي ْو َم ْال َي َما َمةِ).
 -2من األدلة بأن شهداء مؤتة اثنا عشر أو نحوها:
* -جاء في السيرة النبوية البن كثير (:)489 / 3
ار...
ينَ ...ف َهؤُ َال ِء أَرْ َب َع ُة َن َف ٍرَ .وم َِن ْاألَ ْن َ
ِين َفم َِن ْال ُم َها ِج ِر َ
(فصل فِي ذكر َم ِن اسْ ُت ْش ِه َد َي ْو َم م ُْؤ َت َة م َِن ْالمُسْ لِم َ
ص ِ
ِين َي ْو َم ِئ ٍذ َهؤُ َال ِء َّ
الث َما ِن َي ُةَ ،علَى َما َذ َك َرهُ ابْنُ إِسْ َح َ
اق ،لَكِنْ َقا َل ابْنُ ِه َش ٍام:
أَرْ َب َع ُة َن َف ٍرَ .ف َمجْ مُو ُع َمنْ قُتِ َل ِم َن ْالمُسْ لِم َ
ب ُّ
ْن
َّن اسْ ُت ْش ِهدَ َي ْو َم م ُْؤ َت َة فِي َما َذ َك َرهُ ابْنُ شِ َها ٍ
الزهْ ِريُّ َ ...ف َهؤُ َال ِء أَرْ َب َع ٌة م َِن ْاألَ ْن َ
ار أَيْضاَ ،فا ْل َمجْ مُو ُع َعلَى ْال َق ْولَي ِ
َو ِمم ِ
ص ِ
ْاث َنا َع َش َر َرجُال).
* -وفي السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة (:)428 / 2
( ...وإنه لشيء نادر في تاريخ الحروب أن يقف جندي واحد أمام سبعين من الجنود المدججين بالسالح،
ولكنه اإليمان الذي يصير من الجبناء شجعانا ،ومن الشجعان أبطاال ،ولعل مما يثير العجب أن جميع من استشهد
من المسلمين في مؤتة ثمانية ،وقيل اثنا عشر).
 من حيث الجمع بين األدلة فما دام الدليالن ال يتميز أحدهما عن اآلخر من حيث القوة فإنه يقتضي األخذبرواية السبعين ألن رواية االثني عشر داخلة فيها ،وهكذا يجمع بين الروايتين فيكون مدى علم األول أنهم اثنا
عشر ولم يعلم بغيرهم ،وأما الثاني فقد علم أكثر .واستشهاد سبعين من ثالثة آالف يصدق عليه "خلق كثير"...
وبذلك يكون المذكور في كتاب الدولة له وجه ...وعليه فال داعي لتغيير المذكور في كتاب الدولة) انتهى
 ]2017/02/13انتهى.
آمل أن يكون في هذا الكفاية ،وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 12شعبان 1439هـ
الموافق 2018/04/28م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.2207520000.1524907274./805063249690748/?type=3&theater

رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p
osts/NPx7TsZVt5E

رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على تويتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/990160793684660225
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
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