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 متهيد
 

هاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل اؼبدينة بعدد نن صلدع علدى دعدم ا وس       
ثدثث باالدع يايديدة  ونهم سكان اؼبديندة   وكدان يمسداظبام الن ديذ  ياداواػبزرج نكرب 
بنددددددددددددددددددددددددددي بريعددددددددددددددددددددددددددة   بنددددددددددددددددددددددددددي الن ددددددددددددددددددددددددددّب   بنددددددددددددددددددددددددددي بينمسددددددددددددددددددددددددددا                                                                                     هدددددددددددددددددددددددددد    

 ىنصرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على تنعيم ا وضا  يف اؼبديندة لكد  ي دأد ند
اجملتأدددمل اؼبددددىت   وصدددٌب يت دددر  لمس دددمل  بدددْب ن دددراد  ةاؼبسددديوليأدددع نعدددام وربصدددد ادددد ال

اددددددددددددددددددددددددددددددددددادات بدددددددددددددددددددددددددددددددددري  الت اريدددددددددددددددددددددددددددددددددة ادددددددددددددددددددددددددددددددددمل بدددددددددددددددددددددددددددددددددثد ال دددددددددددددددددددددددددددددددددام                                                                إ
الدددأي نصدددا    اؼبسدددلم اجملتأدددمل اؼبددددىت النددديب صدددلى اهلل عليددده وسدددلم بن سددده رتددد لمسدددد 

 ادد اؼبسدلأْب ادد نهدع اكدة إليام يدواؼبااجر  (صنلارا )ا وس واػبزرج يتألف اد 
الأيد تركيا ناياؽبم ونرضام وع دّبمم    دى ى بيدنام النديب صدلى اهلل عليده   وغّبها

اإلسدددثم دون غدددّبأل ادددد ا غدددراض  وسدددلم   وجعدددع الربددداط الدددأي ييلدددف بيدددنام هدددي
   ٔ المسالية

 اددة يف اؼبدينددة   ووبدددديددنعم اغبيدداة العا اً مث وضددمل الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم دسددتير 
                اليايد وجّباهنم اؼبسلأْب العثبة بْب

   صنلار   واليايداؼبااجرون   و ا ثثثة  ونطراف هأا الدستير 

                                                 
/ ٔ  ربمسيد    الد  ى السدمسا وو درون   ا اعدة الادا  اغبلديب   المسداهرة   ط ٚٓ٘ – ٗٓ٘/ٕابد ه ام   السدّبة الناييدة  ٔ

( كتاب   الع اللحابة باب )بيل اهلل عز وجع  والدأيد عمسددت ٜٕٕٗصديث) ٕ٘٘/ٗهد ؛ الاخاري امل ال ت   ٖ٘ٚٔ
ى اهلل ( كتاب   الع اللحابة باب )ايا اة النيب صلٜٕٕ٘صديث) ٜٓٙٔ/ٗنيباصنكم  ىتيهم صنلياام( ؛ صحي  اسلم 

 م ٕٜٚٔ/ٕعليه وسلم بْب نصحابه رض  اهلل عنام( ربمسي  ؿبأد  ياد عادالااب    دار إصياء الَباث العر    بّبوت  ط
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تلتدزم ادا كدع طال دة  كع جل  اغبمسيق والياجاات الٍب تتحدد وبالدستير  اويف هأ
ا عددداء نو  ادددي  ددارج عددد صن دداق اؼبدينددة صيددال اددا هدد نو  صيددال بع دداا الدداع  

                                               ٔ  ا صدباء
 لندددا سياسددة النددديب صددلى اهلل عليدددهاليثيمسدددة الانددد الدددأي وبدددد والددأي ياأنددا ادددد هددأأل 
ني نن بدري  ال هبّبهدا    ٕال ذبار بدري  وال ادد صنلدرها "نن وسلم صيال بري  " 

واأا الاند اد اليثيمسة تت د  سياسدة النديب صدلى اهلل عليده  اليثيمسةمل يف هأأل نصد وبّ 
                                                           العسكرية  ارج اؼبدينة                سياستهستكين ؿبير ا وسلم صيال بري    ونهن

 يامععالقة النبي صلى اهلل عليو وسلم  القبائل المجاورة للمدينة و  
 ) الناحية الغربية (.  

وُسددليم وضددأرة ربددي  كاصنددق باالددع نسددلم وغ ددار وازينددة ون دد مل وغ  ددان وجاينددة 
                                                                                                                                                                                    باؼبدينة 

  سداصع الاحدر ى ا كباء الغربية اد اؼبدينة صٌبكاصنق بايلة جاينة ه  اؼبايأنة علو 
  ورضدديى    ألس   وور دْ جاينددة يف جاددال ا  ددعر وا جددرد   وبُددت ربددق باالددع  مسددد 

ياط    د    وبُد  وصنزليا ذا  ُ  هواصنت روا يف نوديتاا و عااا   وسكنيا إضم ونعراض
ا   وااتددددوا يف ماادددة صدددٌب لمسددديا بلي ددد  راء   والسددداصعيْ ان   وينادددمل   واغبَدددرا   وودّ وبدددد

                                                                           ٖوة رْ اؼبددددددددددد جايندددددددددددة بدددددددددددأيطيالدددددددددددف ادددددددددددد ع   وصنزلدددددددددددق مْسدددددددددددوجدددددددددددأام بناصيدددددددددددة صَ 

                                                 
  دار إصيددداء  ٚٗ – ٜٖ؛ ؿبأدددد ضبيدددد اهلل   ؾبأيعدددة اليثدددال  السياسدددية  ٗٓ٘ – ٔٓ٘/ ٕابدددد ه دددام   السدددّبة الناييدددة  ٔ

  دار الكتددداب العدددر     ٖٚ – ٜٕريف باسدددم   صن دددأة الدولدددة اإلسدددثاية هدددد ؛ عدددين ال دددٕٔٗٔ/ ٖاإلر ددداد   بدددّبوت   ط
  دار ال كددر  ٕٔٗ – ٜٓٗهددد ؛ إبددراهيم ال ددريف   اكددة واؼبدينددة يف عاددد اعباهليددة وعاددد الرسدديل  ٔٓٗٔ  ٕبددّبوت   ط 

  اركدز اؼبلد   ٖٛٔ – ٖٙٓم ؛ اادي رزق اهلل   السّبة النايية يف ضيء اؼبلدادر ا صدلية  ٜ٘ٙٔ  ٔالعر    بّبوت   ط
 هد  ٕٔٗٔ/ٔ يلع   الرياض   ط

  ٗٓ٘/ٕابد ه ام   السّبة النايية  ٕ
 هد  ٖٛٙٔ/ٔ  ربمسي  ال  ى السمسا   ا اعة عبنة التأليف والَبصبة   المساهرة   طٖٛ_ ٖٚالاكري   اع م ااستع م  ٖ
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تددد إىل انتلددف ال ريدد  إىل وكاصنددق ديارهددا سب   مل مشددال اؼبدينددة وسددكنق باالددع نْ دد
                   ٔتيأاء   وإىل  دك 

  دددعر    كاصندددق تسدددكد اؼبرت عدددات اليابعدددة جنددديب جادددع ا  ونادددا باالدددع ازيندددة     
االها   واا و أل ر   وو سدْ بالروصاء   ونهم ديارها جاال بُ  وزبتل  ديارها جباينة اروراً 

ونادا                              ٕن اا ع   ووربوجاال هناان ا س ع وا على   وث
ان د    ونبرز نااكنام و ا طراف اعبنيبية الغربية اد اؼبدينة  يف  كاصنق ديارهم ضأرة

وسبتدددد    ا صدددغر ا دددعثا دددع ا كدددرب و اء   واعبح دددة   وجددداث ثوَ زْ   والاَددددا بدددياء ورابددد  و 
  ٖياطجاينة يف بُ  صٌب تثبى  ديارهم مشاالً 

 يا بدِبمسْ إىل جادع العدرج وُسد وسبتد  رباً  اً  تسكد الل راء   وبدر وكاصنق باالع غ ار 
                                         ٗغ ار

وتعترب بايلة نسلم ه  نبرب المساالع للأديندة ادد الناصيدة الغربيدة  صيدث سبتدد ديارهدا 
ع   لَددواَ   بددانرْ يعة   وتدُ ا  وَضد    ددةيْ لَ رة غدر  اؼبدينددة اددرورا بدأي اغبُ بْ صدرة الدديَ  ادد جاددة

                                                 
هدددد ؛ابدددد ٗٓٗٔ/ٖبدددّبوت   ط ربمسيددد    اارسددددن جددديصنل   عدددا  الكتددد    ٕٚٚ   ٜٖٙ   ٖٛٙ/ٕاليابددددي   اؼبغدددازي  ٔ

  ربمسيددددد  إصسدددددان عاددددداس   دار صدددددادر   بدددددّبوت ؛ ال دددددربي   ا ادددددم واؼبلددددديك  ٕٓٛ؟ٗ ٖٙٓ/ٔسدددددعد  ال امسدددددات الكدددددربى 
   ٖٚٙهددد ؛ الاكدري   اع ددم ااسددتع م ٖٗٛٔٓ  ربمسيد    ؿبأددد نبدي ال  ددع ابددراهيم   دار سدييدان   بددّبوت / ٖ٘٘/ٚ 

ٜٔ٘   
   ٖٚٚٔ   ٕ٘ٓٔ   ٓ٘ٓٔ   ٔٛٙ   ٛٛٔ  ٕٛٔ  ٘٘ٔالاكري   الدر ساب   ٕ
  ربمسيدددددددد    ؿبأددددددددد ضبيددددددددد اهلل   دار اؼبعددددددددارف   الددددددددر  ٕٙٛ/ٔ  -بسددددددددم السددددددددّبة  –الدددددددداثذري   نصنسدددددددداب ا  ددددددددراف  ٖ

؛   ٖٓٗ/ٖ؛ ال دربي   االادم واؼبلديك  ٛ/ٕ؛ ابد سعد   ال امسدات الكدربى  ٕٔ/ٔم      ؛ اليابدي   اؼبغازي ٜٜ٘ٔ ٔ ط
   ٕ٘ٓٔهدد ؛ الاكدري   الددر سداب  ٓٔٗٔ/ٔ  دار الكتد  العلأيدة   بدّبوت  ط ٗٔماادة  عرام السدلأ    نظبداء جادال

ٕٔٗٓ   
(   كتاب اغبج   باب ربرمي الليد ؛ ابد ٜٙٔٔصديث )  ٖ٘ٛ/ٕ؛ صحي  اسلم  ٖٕٙ/ٔابد ه ام   السّبة النايية  ٗ

   ٕٕٚٔ   ٔٗٓٔ   ٓٔٓٔ   ٜ٘ٙ   ٖٕٔ؛ الاكري  ٕ٘ٗ/ٗسعد 
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                                                 ٔالة يّ    والَسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددْْب يَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوَ   ع لَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش اَ  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرْ وَ 
                                                                       ٕان  َ سْ يد وعُ دَ ران وبُ اْ الع   رّ اناا كان برب اكة يف اَ  وجزءاً 

ولددأا    سبدر عددرب نراضد  هددأأل المساالدع   اريدة إىل بددثد ال دامكاصندق بيا دع بددري  الت 
عددد طريدد  دعيمددا هددأأل المساالددع  ى اهلل عليدده وسددلم ييجدده جادديدأل كبدديلقبددد الندديب صدد

 اصة نن هأأل المساالع ؽبا عثبات ااأة عد طري  ااادصنة بع اا    نو   لإلسثم
ي اؼبام يف اغب از ا وس  واؼبركز االبتلاد اؼبتي رة  صيث اؼبيارد الغأالية   باؼبدينة

                               
 ذر اددد  ددثل بلددة ن ننبيددة هددأأل المساالددع  اددد طددرق بددري  الت اريددة ت دد  وت    

النديب لده بدال اكدة ونسدلم  ابدع النديب صدلى اهلل عليده وسدلم يفب رض  اهلل عنه  عنداا
ناددري    مسددال    هم صددٌب يأتيدد " ارجددمل إىل بيادد   ددأ رب    صددلى اهلل عليدده وسددلم

ظاراصنيام    خرج صٌب نتى اؼبس د  نادى بأعلى  والأي صن س  بيدأل  صر د بْب
عادددددأل ورسدددديله    مسددددام المسدددديم إليدددده  صدددديته   ن دددداد نن ال إلدددده إال اهلل   ونن ؿبأددددداً 

 نلسدتم تعلأدي عليده   وبدال   ويلكدم   ّ العاداس  أكد   ربيأل صٌب نض عيأل   ونتدى
مث عداد ادد الغدد   إىل ال ام ؟  أصنمسأأل انام  ذبارتكم نصنه اد غ ار ! ونصنه اد طري 

   ٖالعااس عليه "  ّ   وثاروا إليه    أك ؼبثلاا   ربيأل
جبادددد كادددّب بعدددد  –رضددد  اهلل عنددده  -لمسدددد بدددام اللدددحا  اعبليدددع نبدددي ذر الغ ددداري  

   لأددا هدداجر  اإلسددثمبددْب ن ددراد بايلتدده غ ددار    ددد ع كثددّب اددنام  اإلسددثماعتنابدده 
   ٗاإلسثماؼبدينة د لق غ ار كلاا يف  إىلى اهلل عليه وسلم  النيب صل

                                                 
 ٖٓٔ   ٜٖٓ/ ٗ   ٖٚٔ/ٔ؛ ابددد سددعد  ٘ٚ٘/ٕ   ٛٛٗ   ٙٛٗ   ٗٛٗ/ٔ؛ اليابدددي  ٖٕٙ   ٗٔٙ/ٔابددد ه ددام  ٔ
   ٕٙ؛ عرام السلأ   ٖٚٔ   ٖٖٔ   ٕٖٔ   ٖٔٔ  
 م ٕٜٛٔ  دار صادر   بّبوت   الير عد ا اعة بريع   هيلندا  عام  ٖٗٔ – ٖٖٔاليعمسي    الالدان  ٕ
 لار باب   اسثم ن  ذر الغ اري رض  اهلل عنه كتاب اناب  ا صن  ٖٔٙٛصديث  ٕٔٔ/ٚالاخاري امل ال ت   ٖ
كتدداب   ددالع اللددحابة )بدداب   ددالع ن  ذر   ٕٗٔ٘   ٖٕٚٗصددديث  ٖٜ٘ٔ   ٕٜ٘ٔ   ٕٕٜٔ/ٗصددحي  اسددلم  ٗ

   ٕٕٕ  ٕٕٔ/ٗرض  اهلل عنه (؛ ابد سعد 
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ه ضد بري  صرببايلة ااأة يف  بد ضأد لرسيل صلى اهلل عليه وسلما واأا يكين
ع اؼبعلياددات ء كددان ذلدد  بددحلعثن اغبددرب   نو بنمسددسدديا رتهإ دداوالددٍب سددتكين رهددد   

                                                                                         اؼباأدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ربدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرك بيا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري                               
اؼبسددددي رة علددددى  دددد  المسيا ددددع الت اريددددة   وتسددددكد اعباددددال   (بايلددددة جاينددددة ) وناددددا

                                                     ال اهمسة واؼبنيعة ) ا جرد   وا  عر (  مسدد د لدق يف اإلسدثم اندأ وبدق ااكدر 
                                                                                                  بدددددددددددددددددددددددددددددددددال سدددددددددددددددددددددددددددددددددعد بددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن  وبددددددددددددددددددددددددددددددددداص رضددددددددددددددددددددددددددددددددد  اهلل عندددددددددددددددددددددددددددددددددده 

" ؼبا بدم رسيل اهلل صلى اهلل عليه وسلم اؼبدينة جاءته جاينة  مساليا إصن  بدد صنزلدق 
"                                                                                                             ٔنددددددددا    ددددددددأوث  ؽبددددددددم  أسددددددددلأيا ا صددددددددٌب صنأتيدددددددد  وتياّ  ددددددددأوث  لندددددددد  بددددددددْب نظارصنددددددددا 

نسددلم مسددد    ني دداً  م انددأ وبددق ااكددرسددثإلنسددلم اػبزاعيددة  مسددد د لاددا ا بايلددة وناددا
الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم نثندداء ه رتدده اددد  بدده لددي  ؼبددا اددرّ ناددّبهم بريدددة بددد اغب

ة ادد ن دراد بايلتده   مث هداجر يف تلد  الليلد بيتداً اكة إىل اؼبديندة   ونسدلم اعده شبداصنين 
                            ٕاؼبدينة  إىلوكثّب اد ا سلأيْب ة بريد

انددأ وناددا ا سددلأيين الددأيد يسددكنين غددرب اؼبدينددة ااا ددرة  مسددد د لدديا يف اإلسددثم 
 علدديام ناثددال سددلأة بددد ا كددي  وبددق ااكددر   واددنام نب ددال اللددحابة رضدديان اهلل

 ٖنسدلم كلادا  دت   يدرب   و دادتا سلأ  وغّبهم  وعاار بد ا كي    ونبي برزة
  

 بالق عال ة رض  اهلل عناا   
ؼبددددا بدددددانا اؼبدينددددة هناصنددددا رسدددديل اهلل نن صنمساددددع هديددددة اددددد نعددددرا      اءتدددده نم سددددنالة 

نن جددداء  إىلة بلدددد  دددد لق بددده عليندددا  أبيندددا نن صنمسالددده   دددنحد علدددى ذلددد  ا سدددلأي
                                                 

بدد ن   دياة   هد ؛ ا ٗٔٗٔ/ٔ(  ربمسي     عي  ا رصنيوط ايسسة الرسالة   طٜٖ٘ٔصديث ) ٛٔٔ/ٖاضبد   اؼبسند  ٔ
 هد  ٖٓٗٔ/ٔ الدار السل ية   اؽبند  ط ٕٖ٘ – ٖٔ٘/ٗٔاؼبلنف 

؛ ابددد اعبدديزي   الي ددا  ٖٕٗ/ٗ   ٕٖٖ/ٖ؛ ابددد ه ددام  ٕٖٔ  ٖٓٔ   ٕٕٗ/ٗ؛ ابددد سددعد  ٕٙٙ   ٜ٘ٙ/ٕاليابدددي  ٕ
  هد ٖٙٛٔ/ٔ  ربمسي    ال  ى عاد الياصد   دار الكت  اغبديثة   المساهرة   ط ٕٚٗ/ ٔبأصيال اؼبل  ى 

   ٕٛٚ/ٕاليابدي   ٖ
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 مسددال   ااهددأا؟  مسلددق   يارسدديل اهلل نم سددنالة نهدددت لنددا رسدديل اهلل اعدده نبددي بكددر 
 صددلى اهلل    مسدال رسدديل اهلل لاندا وكنددق هنيتندا نن صنمساددع ادد نصددد اددد ا عدراب  ددي اً 

نهددددع باديتنددددا وكبددددد نهددددع  نسددددلم ليسدددديا بددددأعراب   هددددم نّ عليدددده وسددددلم    ددددأوها  ددددحل
  ٔنم سنالة " دعيصناهم نجابيا وان استنلرصناهم صنلروصنا   صيب يا إذاصاضرمم   

نسددلم  اوا يدددُ بدددورهم اعباددادي الكاددّب كددان صددلى اهلل عليدده وسددلم يمسدديل  "ابْدد واعَبا دداً 
لبدداف نن ي ددرصنا   وإصنددارسدديل اهلل    واسددكنيا ال ددعاب    مسدداليا يددا  أيا الريدداح  تسددنّ 

  ٕه رتنا     مسال   نصنتم اااجرون صيث كنتم"  ذل  يف
 إسدثمر  مسد كاصنق ؿباربة للرسيل صلى اهلل عليه وسدلم   وتدأ ّ    وناا بايلة ن  مل

  ٖ هأأل المسايلة إىل السنة اػبااسة اد اؽب رة
ولكدد ؽبدا  واد اؼبثصظ نن بايلة ن  مل ال تمسمل على ال ري  الت داري لمسيا دع بدري 

 نة وبيايد  يرب صثة بمساالع نسلم وجاي
اندأ وبدق  -المساطنة على طري  بيا دع بدري  ولعع فبا ييكد ايادعة وإسثم المساالع 

إرسددال الرسدديل صددلى اهلل عليدده وسددلم لسددرية ضبددزة بددد عاددد اؼب لدد  واعدده  - ااكددر
اد اؼبااجريد كبي سيف الاحر ليعَبض عّب بري    وذل  يف نراضد  بايلدة  ينثثث

   يدهددا نبددي جاددع يف ثثشبالددة راكدد  اددد نهددع اكددة  وكاصنددق عددّب بددري  يمسجاينددة 
اعبادددِب    ؾبدددي بدددد عأددرو  باللددل     أ ددى بيدددنام ددالتمسيا صددٌب اصددد  يا للمستددال 

 المسيم   اصنلرفلل ريمسْب صٌب  وكان صلي اً 
                                                 

(   ٗ٘ٚٗصددديث ) ٜٖٓ/ٗ( ؛ نبددي يعلددى   اؼبسددند ٕٓٔٓ٘صددديث ) ٛٙٗ/ٔٗ؛ اضبددد   اؼبسددند  ٜٕٗ/ٛابددد سددعد  ٔ
وبددال  رواأل اضبددد ونبددي  ٜٗٔ/ٗهددد  اؽبيثأدد    ؾبأددمل الزوالددد ٛٓٗٔ/ٔربمسيدد    إر دداد اغبدد  ا ثددري   دار المسالددة   جدددة   ط

 ٖٖٕ/ٛهددد ؛ ابددد ص ددر   اإلصددابة ٕٓٗٔ/ٖ  دار الكتدداب العددر    بددّبوت ط يعلددى والاددزار ورجددال نضبددد رجددال اللددحي 
 /  ٜٔٚٔ/ٔ ة   المساهرة  طاربمسي  عل  الا اوي   دار الن

( كتداب ال دًب ٚٛٓٚصدديث ) ٗٗ/ٖٔ( ؛ ودبعنداأل عندد الاخداري ادمل ال دت  ٕٜٛٗٔصدديث ) ٓٚٔ/ٖٕاضبد   اؼبسند  ٕ
( كتدددداب اإلاددددارة )بدددداب ربددددرمي رجددددي  اؼبادددداجر إىل ٕٙٛٔديث )صدددد ٙٛٗٔ/ٖ)بدددداب التعددددرب يف ال ددددًب( ؛ صددددحي  اسددددلم 

 استي ان وطنه(  
 سنتحدث عناا يف باالع غ  ان  ٖ
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دبددا ص ددز بيددنام ؾبدددي    أل"  لأددا رجددمل ضبددزة إىل الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم  ددربّ   
ندددديب صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم رهدددد  ؾبدددددي إىل الونهنددددم رنوا اندددده صنلدددد ة ؽبددددم    مسدددددم 

أددين ي  وذكددر ؾبدددي بددد عأددرو  مسددال   إصندده اددا علأددق ا مل ؽبددم  ددّباً  كسدداهم وصددن
                                                                                  ٔالنمسيادددددددددددددددددددددددددددة  اادددددددددددددددددددددددددددارك ا ادددددددددددددددددددددددددددر   نو بدددددددددددددددددددددددددددال   ر ددددددددددددددددددددددددددديد ا ادددددددددددددددددددددددددددر " 

وصنلدددرما لرسددديل اهلل صدددلى اهلل عليددده   أل المسايلدددة كدددأل إسدددثم هدددأ وادددد ا دلدددة علدددى
د اهلل   وسدددعيد بدددد زيدددد صيدددث نرسدددلاأا الرسددديل يدددوسدددلم ادددا صددددث ل لحدددة بدددد عا

صلى اهلل عليه وسلم باع  روجه اد اؼبدينة إىل بدر بع در ليدال   يتحسسدان  درب 
ادد  ارت ادلادد اغبديراء د وا ت اارد اعباِب بال َ رجا صٌب صنزل على كَ  خ   عّب بري 
د
َ
يف  اداء زاال امسيأدْب عنددأل سداصع د  أجارنبدا ونصنزؽبأدا   و  يدوة علدى الرْ وراء ذي اؼب

إىل المسدديم    از اددد ا رض    نعددر َ ددحددة وسددعيد علددى صنَ  ر ددمل طل  صددٌب اددرت العددّب 
ادد عيدين  وإىل اا ربأله العّب   وجعع نهع العّب يمسيلين   ياك د هع رنيدق نصدداً 

العددّب باتدددا    لأددا راصدددق  ُت اددارعيددين ؿبأدددد بالل   ونىنعددديذ بدداهلل ؿبأددد ؟  مسددال   ن
ّبا   صددددٌب نوردنبددددا ذا اؼبددددروة   مث  رجددددا   و ددددرج اعاأددددا ك ددددد   ددددنصدددداحا صددددٌب 

سدددرعق   وسددداروا الليدددع والنادددار  ربدددا ادددد ال لددد         وبددددم  وسددداصلق العدددّب  أ
   اإيانبدد إجارتددهوطلحددة  سددعيدٌ وسددلم   صددلى اهلل عليددهذلدد   ددأ رب الندديب  ك ددد بعددد 

كاددّب وبددد صن دددأ   إىتيناددمل    مسددال  لددد األ رسدديل اهلل ونكرادده   وبددال   نال نب ددمل  حادد
                                                                                                ٕن دددددددددددددددددددد     مس عاددددددددددددددددددددا لدددددددددددددددددددده "  البدددددددددددددددددددددعأددددددددددددددددددددري   ولكددددددددددددددددددددد اب عاأددددددددددددددددددددا 

 هأأل المساالع إىل سثماإلسلم اد د يل ى اهلل عليه و سرايا النيب صللمسد است ادت 
  وغ ددار   ونسددلم   وبنددي ضددأرة   السددرايا تن لدد  يف ديددار جاينددة تلدد   أصدداحق  

                              علياددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا                                                 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديفبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون ندىن 

                                                 
   ٕٓٗ/ٕ؛ ال ربي  ٙ/ٕ؛ ابد سعد  ٜ٘٘/ٕ؛ واصنعر  رب هأأل السرية عند ابد ه ام  ٜ/ٔاليابدي  ٔ
  ٚ٘ٙ - ٙ٘ٙ/ٕ؛اع م اا استع م ٜٕٔ/ٔ؛ابد  اة ن اار اؼبدينة  ٕٓ – ٜٔ/ٔاليابدي  ٕ
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 ادددد شباصنيددة ن ددار بعددد   رابددد  قبددد سددرية عايددددة بددد اغبددارث إىل ب دددوصنتي ددة ذلدد  
      ٔاؽب رة "

   ٕبعد تسعة ن ار اد احملرم  مث سرية سعد بد ن  وباص إىل اػبرار
ج الرسدددديل صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم تلدددد  اؼبعاهدددددات وتلدددد  العثبددددات المسييددددة مث تددديّ  
 ه   وهدد  غددزوةيف غددزوة هدد  ا وىل اددد غزواتدد الددع غددرب اؼبدينددة بددأن  ددرج بن سددهلمسا

إىل اؼبدينددددة اددددد ه رتدددده  ع ددددر نو اثنددددا ع ددددر  دددداراً  إصدددددىد ان ( بعددددا بددددياء ) ودّ 
ادددمل سددديدهم    وكتددد  كتابددداً  ةناصندددّب بدددري    مث واد  بدددِب ضدددأرة ادددد كعددد عدددَباضال 

   ٖؾبدي بد عأرو ال أري
بالأددة بينده وبيددنام    ال تعددِب نن صربداً لاددِب ضدأرة وهبد  هندا نن صندددرك نن ايادعتده  

صددلة اددمل بددري  وذلدد  اددد  ؽبددم ني  ولكدد  يمس ددمل   ولكددد اددد نجددع تنعدديم العثبددة 
                                                                                     جددددددددددددددددددددددددداءت كأددددددددددددددددددددددددا يلددددددددددددددددددددددددد   الددددددددددددددددددددددددٍب  ددددددددددددددددددددددددثل عاددددددددددددددددددددددددارات اؼبعاهددددددددددددددددددددددددددة

" بسم اهلل الرضبد الرصيم هأا كتاب اد ؿبأد رسيل اهلل لاِب ضأرة    دحلهنم واندين 
م النلددر علددى اددد راااددم إال نن وبدداربيا يف ديددد اهلل علددى ناددياؽبم ونصن سددام   وإن ؽبدد

  وإن النددديب إذا دعددداهم لنلدددرأل نجدددابيأل   علددديام بدددأل  ذادددة اهلل ي ه حبدددر ُصددد ادددا بدددعّ 
                                                                                     ٗبددددددددددددددر ادددددددددددددددنام واتمسدددددددددددددددى "  وؽبددددددددددددددم النلدددددددددددددددر علددددددددددددددى ادددددددددددددددد  وذاددددددددددددددة رسددددددددددددددديله 

اددد  ر  دداراً ياط علددى رنس ثثثددة ع ددمث بددام الرسدديل صددلى اهلل عليدده وسددلم بغددزوة بُدد

                                                 
   ٕٗٓ/ٖ؛ ال ربي  ٚ/ٕ؛ ابد سعد  ٓٔ/ٔاليابدي  ٔ
   ٖٓٗ/ٖ؛ ال ربي  ٚ/ٕ؛ ابد سعد  ٔٔ/ٔ اؼبغازي ٕ
   ٔٔ ٓ)وعندددأل ـب دد  بددد عأددرو( ؛ ابددد صايدد    احملددرب ٛ/ٕ؛ ابددد سددعد  ٕٔ – ٔٔ/ٔ؛ اؼبغددازي  ٜٔ٘/ٕابددد ه ددام  ٖ

 رو(  )واظبه  ـب   بد عأ ٖٓٗ/ٖدار اآل اق اعبديدة   بّبوت ؛ ال ربي 
؛ ال ددربي  ٕٚٛ/ٔ؛الدداثذري  ٛ/ٕ  ٕ٘ٚ – ٕٗٚ/ٔ؛ ابددد سددعد  ٕٔ/ٔ؛ اليابدددي  ٕٛ/ٕالسددايل    الددروض ا صنددف  ٗ
     ٕٕٓ؛ ؿبأد ضبيد اهلل  ٖٓٗ/ٖ
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  ٔ   لدم هبدد العدّب  رجدمل اىل اؼبديندة صلى اهلل عليه وسدلم   يريدد عدّب بدري  ه رته
 نراض  جاينة  ياط تمسمل يف وبُ 

اندأ وبدق ااكدر جداء  كتابداً   بايلدة غ دار صلى اهلل عليده وسدلم بينده وبدْب كت  النيبو 
ونن الندديب    للأسددلأْب وعلدديام اددا علددى اؼبسددلأْباددا نهنددم اددد اؼبسددلأْب ؽبددم   يدده "

عمسد ؽبم ذاة اهلل وذاة رسيله على ناياؽبم ونصن سام   وؽبدم النلدر علدى ادد بددنهم 
بددالعلم   ونن الندديب إذا دعدداهم لينلددروأل نجددابيأل   وعلدديام صنلددرأل إال اددد صددارب يف 

                                                                                                             ٕمث "ال وبدددددددددديل دون إ ونن هددددددددددأا الكتدددددددددداب حبددددددددددر صددددددددددي ه   بددددددددددعّ الددددددددددديد   اددددددددددا 
ويف السدددنة الثاصنيدددة للا دددرة  دددرج النددديب صدددلى اهلل عليددده وسدددلم بن سددده يف غدددزوة كبدددي 

ي يأل ونصسددددنيا   ويف هددددأأل الغددددزوة اددددر علددددى بددددِب اددددد    ددددٖالع ددددّبة يف ب ددددد يناددددمل 
                                                                                   ٗضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديا ته

   ٘ةصل الام اد بِب ضأر امل وادعام  يه  اً وكت  بينه وبْب بِب اد  كتاب
  ٙ ةبددِب اددد  وغ ددار وضددأر  واددد  روعاددا -بكددر بددد عاددد اندداة ويعاددر نن باالددع    
   ٚامل بري  اتيترة   بسا  ثارات ودااء  يأا بينامكاصنق عثبتاا و 
ؼبا  رغق اد جاازهدا للخدروج إىل  "  اً ن بري    حلاد عداء ؼبا بْب ال ريمسْب  وصنعراً  

بدر تأكروا اغبدرب الدٍب بيدنام وبدْب بدِب بكدر بدد عادد انداة    كداد ذلد  نن يثنديام 
                                                 

 دار الكتددد  العلأيدددة    ٕ٘ٗ/ ٖ؛ ابدددد كثدددّب   الادايدددة والناايدددة  ٕٚٛ/ٔ؛ الددداثذري  ٛ/ٕ؛ ابدددد سدددعد  ٕٔ/ٔاليابددددي  ٔ
  ربمسيدد   عأددر تددداري   دار الكتدداب العددر    بددّبوت  ٚٗ –اؼبغددازي  –لددأهيب   تدداريس اإلسددثم هددد ؛ ا ٘ٓٗٔ/ٔبددّبوت ط

 هد  ٓٔٗٔ/ٕط
( ؛ ؿبأدد ضبيدد اهلل ٔٔٔ؛ وعند ابد صاي  نن اؼبيادعة هأأل كاصندق يف  دعاان ادد السدنة الثاصنيدة )احملدرب  ٗٚٔ/ٔابد سعد  ٕ

ٕٕٓ   
( كتاب اؼبغدازي )بداب غدزوة الع دّبة ( ٜٜٖٗصديث) ٖٙ/ٚال ت  ؛ الاخاري امل  ٕٔ/ٔ؛ اليابدي  ٜٜ٘/ٕابد ه ام  ٖ
  
   ٕٚٛ/ٔالاثذري   نصنساب ا  راف   ٗ
   ٙٓٗ/ ٕ؛ ال ربي  ٛ/ٕابد سعد  ٘
 م ٜٚٚٔ  ربمسي   عاد السثم هارون   دار اؼبعرف   المساهرة    ٚٛٔ – ٘ٛٔابد صزم   صبارة نصنساب العرب  ٙ
   ٓٔٙ/ٖابد ه ام  ٚ



 02 

د ن ددراف كناصنددة   يف صدديرة سددرابة بددد جع ددم اؼبدددعب    وكددان ادد إبلدديل مؽبدد ا تادددّ 
                                                                                                                      ٔ"لكدددم ادددد نن تددددأتيكم كناصندددة ب ددد ء تكرهيصندددده    خرجددديا سددددراعاً   مسدددال نصندددا جددددار

نن الرسديل صدلى اهلل  ث ادم ادمل بدِب بكدر يعر دين إىل  إضدا ة اً ن بري  حلوبالتأكيد 
اددد    بددع وكددع باالددع السدداصع الددٍب سبددر  ثؽبددا  ضددأرة وبددِب عليدده وسددلم واد  بددِب

ذبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارة بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري                                                                               
بدال ـبراددة بددد صني دع عددد اعركددة بدددر   " ؼبدا غبمسنددا بال ددام ) يمسلدد العددّب الددٍب كاصنددق 

لعّبصنا يف كان عرض   اااا اعركة بدر ( ندركنا رجع اد جأام    أ ربصنا نن ؿبأداً بس
نهددع ال ريدد  ووادعاددم   ينتعددر رجعتنددا   بددد صددالف علينددا  يأدداً بدددنتنا   ونصندده تركدده امس

   ْٕب لباف الرصد      " خرجنا  ال 

لمسدددد اسدددت ا  النددديب صدددلى اهلل عليددده وسدددلم نن ي دددأد هدددأأل المساالدددع كلادددا ويكسدددااا 
اآل ددر   وبددأل   مسددد  الدداع  عاهدددةثم بع دداا   نو دبعددد طريدد  إسدد ادداإ ه   للدد
بددري  يف ذبارمددا إىل بددثد ال ددام يف اللددأيم   ونصدداحق غددّب بددادرة علددى  ربقْ ُضدد

 طريدد  السدداصع لددأا تاحددث عددد طريدد  و ددر غددّب   ون ددأت سددليك طريدد  السدداصع
   دينةك طري   رب  اؼبقبدها رباول سلي 

طري  ال ام نن يسلكيها   و ا يا ادد رسديل اهلل صدلى كاصنق بري  بد صأرت " 
   ذبداراً  اهلل عليده وسدلم ونصدحابه د كدان ذلد  بعدد اعركدة بددر ااا درة د وكداصنيا بياداً 

ونصددحابه بددد عدديروا علينددا ات رصنددا    أددا صندددري    مسددال صدد يان ابددد نايددة   إن ؿبأددداَ 
ود دددع  كيدددف صنلدددنمل بأصدددحابه ال يربصدددين السددداصع   ونهدددع السددداصع بدددد وادعادددم

عااتام اعه  أدا صنددري نيدد صنسدل    وإن نبأندا صنأكدع رءوس نايالندا وكبدد يف دارصندا 
  عدد السداصع   و دأ  مسال له ا سيد بدد اؼب لد     نّكد  صن اق هأأل   االنا اا 

                                                 
 ٔٔٙ/ٖهد ؛ ابدد ه دام  ٜٖٛٔ/ٔ  ربمسي    سايع زكار   دار ال كر   بّبوت   ط ٖ٘ٓالسّب واؼبغازي ابد إسحاق    ٔ

   ٖٔٗ/ٕ؛ ال ربي  ٜٕ٘/ٔ؛ الاثذري  ٕٛ/ٔ؛ اليابدي 
   ٕٛ/ٔاليابدي  ٕ
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 ليأل على  رات بد صيدان الع لد    د طري  العراق   بال ص يان   لسق اا عار اً 
ر عليندا ؿبأدد ات رصندا  ن طريد  ال دام وبدد عديّ   داءأل د صد يان د  مسدال   إىت نريدد 

بدد نايدة ونرسدع اعده نبدي زاعدة  يان ه    أردت طريد  العدراق    ت ادز صديعّباتنا عل
ري  با المل   و رج اعده اد ب بثثشبالة اثمسال اد ذه  و  ة   وبعث اعه رجثً 

ن بد عاد العزى يف رجال اد بري    و درج صد يان  ربيعة وصيي   بد عاد اهلل 
دبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال كثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّب   و رجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديا علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى ذات عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرق "                                                                       

 أرسدع زيدد بدد صارثدة يف االدة   وبد علم النيب صلى اهلل عليه وسلم خبرب هدأأل العدّب
 نو رجلددْب   راكدد   اعَبضدديا ؽبددا ونصددابيا العددّب   ون لددق نعيددان المسدديم ونسددروا رجددثً 

ييا دأ بيأدة     كدان اػبأدل هلل عليده وسدلم ـبأسداً وبددايا بدالعّب علدى النديب صدلى ا
                                                                                                     ٔع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريد نلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف درهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

صددروا الندديب لمسددد اضدد لعق المساالددع احملي ددة باؼبدينددة بدددور جاددادي انددأ الادايددة   وصنا
صلى اهلل عليه وسدلم   وكدان  خديرا ادم واسدتحمسيا ثنداء النديب صدلى اهلل عليده وسدلم 

"                                                    مسددددال عددددد غ ددددار ونسددددلم   ؽبددددم
                                                                                              ٕاهلل ؽبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   ونسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلم سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداؼباا اهلل " غ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار غ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

            وكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان يمسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديل صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلى اهلل عليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده وسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلم                                                                                                 

                                                 
   ٖٜٗ - ٕٜٗ/ٕ؛ ال ربي ٖٙ/ٕ؛ ابد سعد  ٓ٘/ٖ؛ ابد ه ام  ٜٛٔ – ٜٚٔ/ٔاليابدي  ٔ
( كتاب اؼبناب  )بداب ذكدر نسدلم وغ دار وازيندة وجايندة ون د مل( ٖٖٔ٘   ٕٖٔ٘ديث )ص ٕٙٙ/ٙالاخاري امل ال ت   ٕ

 ٕٖٔ٘صددديث ) ٕٙٙمٙ( الاخدداري اددمل ال ددت  ٕٗٔ٘   ٖٕٚٗصددديث) ٖٜ٘ٔ  ٕٜ٘ٔ   ٕٕٜٔ/ٗ؛ صددحي  اسددلم 
 ٖٜ٘ٔ  ٕٜ٘ٔ   ٕٕٜٔ/ٗ( كتاب اؼبناب  )باب ذكدر نسدلم وغ دار وازيندة وجايندة ون د مل( ؛ صدحي  اسدلم ٖٖٔ٘  

(  ٜٖٔٗصدديث ) ٜٕٚ/٘( كتاب   الع اللحابة )باب   دالع ن  ذر ( ؛ الَبادأي   السدند ٕٗٔ٘   ٖٕٚٗصديث)
هدد    ٜٖ٘ٔ/ٕكتاب اؼبنابد  )بداب انابد  لغ دار ونسدلم وجايندة (  ربمسيد    ابدراهيم ع ديي   ا اعدة اغبلديب   المسداهرة  ط

 هد    ٜٖ٘ٔ/ٕوجاينة   ربمسي    ابراهيم ع يي   ا اعة اغبليب   المساهرة  ط
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" إن نسدددلم وغ دددار وازيندددة ون ددد مل وجايندددة  وادددد كدددان ادددد بدددِب كعددد  اددديا  دون 
              ٔايالهم "الناس ورسيله 

اللدادبْب الدأيد صناصدروا اإلسدثم   وكان صلى اهلل عليه وسلم ي تخر بأول         
 روا النيب صلى اهلل عليه وسلم                        ووز 
اق اغب ديج ادد ر  بال ا بدر  بدد صدابل للنديب صدلى اهلل عليده ويلدم   إمبدا بايعد  ُسد 

ن  جايندة     بدال النديب صدلى اهلل عليده وسدلم نرنيدق إو ونصساه نسلم وغ ار وازينة 
ادددد بدددِب سبددديم وبدددِب عددداار ونسدددد  وجايندددة  دددّباً كدددان نسدددلم وغ دددار وازيندددة ونصسددداه 

  ٕ"ػبّب انام  إهنموغ  ان  ابيا و سروا بال   صنعم ؛ بال   والأي صن س  بيدأل 
 
 
 
 
 

عالقةةة النبةةي صةةلى اهلل عليةةو وسةةلم مةةم القبائةةل المجةةاورة للمدينةةة )  
 جنوبية (.الناحية ال

 

                                                 
( كتددداب اؼبنابددد  )بددداب ٕٖٔ٘صدددديث ) ٕٙٙ/ٙ(  ؛ الاخددداري ادددمل ال دددت  ٖٖٕٗ٘صدددديث ) ٕٖ٘/ٖٛاضبدددد   اؼبسدددند  ٔ

( كتدداب   ددالع اللددحابة )بدداب   ددالع غ ددار ٕٕٓ٘   ٜٕٔ٘صددديث) ٜٗ٘ٔ/ٗذكددر نسددلم وغ ددار ( ؛ صددحي  اسددلم  
كتددداب اؼبنابددد ) بددداب انابددد  لغ دددار   (ٜٖٓٗصدددديث ) ٕٛٚ/٘ونسدددلم وجايندددة ون ددد مل وازيندددة     ( ؛ الَبادددأي   السدددند 

 ونسلم وجاينة(  
( كتاب اؼبناب  )بداب ذكدر نسدلم وغ دار وازيندة وجايندة ون د مل( ؛ صدحي  ٖٙٔ٘صديث ) ٕٚٙ/ٙالاخاري امل ال ت   ٕ

( ؛  ٓٓٓ( كتدددداب   ددددالع اللددددحابة )بدددداب   ددددالع اددددد   ددددالع غ ددددار ونسددددلم وجاينددددةٕٕٕ٘صددددديث)  ٜٙ٘ٔ/ٗاسددددلم 
 ( كتاب اؼبناب  )باب اناب  يف ثمسيف وبِب صني ة(   ٕٜٖ٘ديث )ص ٖٖٚ/٘الَباأي   السند 



 05 

 صيث سبتد ديارها  اد صدود اؼبدينة اعبنيبية اروراً  ٔتعترب بايلة سليم ص ازية قبدية
بدددال الاكري "وصدددأاء  ددديران _ - ٕ_ ربدددف حبأدددى النمسيدددمل ادددد ال دددرق حبدددرة سدددليم

     وه  لاِب سليم  ِاي َان د  يه ب ر يمسال ؽبا َضّ ة د  جنيب بااء _ جاع يمسال له
َ دة برية ا صنلدار وبدِب سدليم د وهد  ادد قبدد د وهد  بريدة زر  ولبدع د اا هدا َصيْ مث الر  
اا هدا عيدين     وهنداك سدليم  اّصدة د لادِب َ ردد اغبَ    وصأاءها بريدة يمسدال ؽبداوبار د 

  ٖ يه بُدًرى كثّبة تناق النخع"اع يمسال له ذو ِوْرالن لاِب سليم د ج
اكة إىل اؼبدينة د و ياا اياأل كثدّبة وه  جاال على طري  اآل أ اد _  ىلَ وصأاء نُبدْ 

جادع يمسدال لده ذو   - نو ذو ضَبَداِصميصندة د وذو سداعدة د وذو صَبدَاجم د انادا ب در َاعُ دد 
اد سدليم  -مث اؽبدياة لاِب   اف  اد  ربياا وهي جاع اعدن بِب سليم د اؼبيبعة 

 صدددٌب وسبتدددد نراضددد  سدددليم  دددرباً د  لادددِب سدددليم  اصدددة السدددياربية إىلمث ينتاددد   –
  ٘وصاذة كلاا لاِب سليم والُعَأ  وا  يعية د واؼبسل  د ٗضريّة

  ٙمث ستارةبيادي بي ان د وبرية ص ينة د  اروراً  وتنحدر نراض  سليم جنيباً 
هندا زبدتل  بدديار بدِب سبتد يف ا رض اؼبناس ة ادد قبدد  حل ن ديار بايلة سليم  وصنعراً 

   ٚؿبارب برب الربأة
بدرب ضدريّة صيدث  ربيْبوا بْدد  ٛأةبَدادد َطِ ْ َ دة بدرب الر   كأا تمسَبب ديدارهم  درباً 

  ٔوعاار بد ربيعةد  و زارةد  ديار بِب كثب
                                                 

  ٗٔ/ٔاع م ااستع م  ٔ
  ٕٖ٘ٔ/ٗاؼبلدر الساب   ٕ
  ٜٚٓ – ٜٙٓ/ٖاؼبلدر الساب   ٖ
  ٖٙ – ٕٖنظباء جاال مااة  ٗ
ْربَدَعددة وهي َاْعددَدن بددٜٔ – ٜٛاؼبناسدد   ٘

َ
ِب ُسددليم" )اع ددم اددا   بددال الاكري "وِصددأاء نُبْدلَددى اددد  ددربياا جاددع يمسددال لدده ذو اؼب

 ( ٜٜ/ٔاستع م 
  ٔٗ – ٜٖنظباء جاال مااة ٙ
  ٜٚاؼبناس   ٚ
  ٖٖٗاؼبلدر الساب   ٛ
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وذات ا َثْددع وهي  ٕنمبددار يثعلاددة وبندد يوالل عادداء بددْب سددليم والر بَددأة تسددكناا  ددزارة وبندد
  ٖايضمل بْب ديار بِب نسد وديار بِب ُسليم

 ددربية ال يددةهددأا اعبددزء اددد صدددود اؼبدينددة اعبنيبهددأأل المساالددع اؼب ددَبكة يف  إىل وإضددا ة
قبددددددددددد بايلددددددددددة بددددددددددِب عاار صيددددددددددث تتمسدددددددددداطمل ديارهددددددددددا  اددددددددددمل بايلددددددددددة بددددددددددِب نسددددددددددد يف 

  ٘ وَ َرْوَرى جاع بْب العأ  واعدن بِب سليمٗالر ِّاء
تلتمسدد    ومشدداالً َٙ دد اؼب دداير يف نعددا  قبددصدٌب جاددع صَ  وسبتدد ديددار بدِب عدداار  ددرباً 

  ٚيف نُراق ط ءامل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
  ٖٖٙاؼبلدر الساب   ٔ
  ٘٘ٔٔ/ٗاع م ااستع م  ٕ
  ٚٓٔ/ٔاؼبلدر الساب   ٖ
 ٖ٘ٙ/ٕاؼبلدر الساب   ٗ
  ٖٜ٘/ٖاؼبلدر الساي   ٘
  ٘٘ٗ/ٕاؼبلدر الساب   ٙ
  ٖٗٔ/ٔاؼبلدر الساب   ٚ
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اؼبديندة  إىلصينأدا هداجر  -كان اد نولييات سياسة النيب _ صلى اهلل عليده وسدلم 
عدم استثارة المساالع اجملاورة للأدينة  وكان تركيزأل ُانَلاًّا على ب مل بيا ع بدري  عدرب 

ثة اددمل باالددع السدداصع  طريدد  السدداصع  وقبدد  صددلى اهلل عليدده وسددلم يف تيثيدد  الّلدد
 اإلسثم يف تل  المساالع  و  يّ وذل  عد طري  اؼبعاهدات  

  مسددد ٔونادا باالددع سددليم والددٍب تعتدرب اددد ن ددار باالددع العدرب لكثددرة  رسدداهنا و ددعرالاا
 كاصندق وردبا  ظّلق دبعزل عد اللرا  الددالر بدْب اؼبسدلأْب يف اؼبديندة وبدري  يف اكدة

 يف ذل  اؽبدوء امل هأأل المسايلة  ساااً  ٕعثبة بِب ها م اػباصة امل سليم
 اصة امل تناا  بية اؼبسدلأْب  على هأأل اعباة  ا اؽبدوء   يلأد طييثً ولكد هأ

إضددددا ة جاددددة اؼبدينددددة ؛هددددأأل المسايلددددة دبدددددى اػب دددديرة الددددٍب تتاددددددها اددددد  وإصسدددداس 
بعد  باالدع سدليم ت ّكدر بداؽب يم   كع ذل  جعدعٖاؼبأيزة امل يايد اؼبدينة عثبتاال

وذلدد  بعددد  –ال ددأال جددّباهنم اددد جاددة  –علددى اؼبدينددة اددمل بعدد  باالددع غ  ددان 
إىل ا اجدددأمم  سدددار  صدددلى اهلل عليددده وسدددلم إ دددراج ياددديد بدددِب بينمسدددا  ادددد اؼبديندددة  

 يف احملددددرم اددددد بدايددددة السددددنة الثالثددددة اددددد  ٗا دددديم اااغددددق يف غددددزوة )بُددددرارة الُكددددْدر(

                                                 
 – ٙٙ/ٕابدددد عادددد ريه العمسدددد ال ريدددد  هدددد؛٘ٓٗٔ/ٔ ربمسي   ير ددديد نضبدددد عا  الكتددد  بّبوت طٕ٘بدددد صايددد  اؼبنأ  ا ٔ

  دددرح وتلدددحي  ؿبأد ا دددة ا ثدددري دار الكتددد  ٜٛٔ/ٕهدددد؛ا ليس  بلي  ا رب ٖٓٗٔ دار الكتددداب العدددر  بّبوت ٚٙ
 العلأية بّبوت 

   نم ها م بد عاد اناف عاتكة بنق ارة السلأية ٔٙ/ٔ ؛نصنساب ا  رافٛٗ احملرب ٖٗٔ ٖٗابد صاي  اؼبنأ   ٕ
 هد ٖٚ٘ٔ/ٔؼبلرية المساهرة ط ا اعة دار الكت  اٖٙٔ/ٗٔا غاىت  ا ص ااىت ٖ
ويمسدددال بربدددرة الُكدددْدر وه  بناصيدددة اعددددن بدددِب ُسدددليم بدددرب ا ْرَصِ دددّية وراء سدددد اعيصندددة وبْب اؼبعددددن واؼبديندددة شباصنيدددة بدددرد )ابد  ٗ

 ( ٖٔ/ٕسعد ال امسات الكربى 
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و  هبدددد الرسددديل صدددلى اهلل عليددده وسدددلم سددديى النعم  اسدددتاباا ونسدددر يسدددار اؽب دددرة 
  ٔاهلل عليه وسلمالأي نسلم ونعتمسه صلى 

بعددداا ظبددمل نن  وبعددد ثثثددة  دداير نعدداد الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم غددزو بددِب سددليم 
يريدددد ونظاددر نصندده  خدددرج بثثشبالددة اددد نصددحابه   يريددد اإلغددارة علددى اؼبدينددة اددا صبعدداً 

و    اكددة وال ددام ر  علددى ال ريدد  الت اريددة بددْبصناصيددة ال  ٕحُبْددرَان إىل ووصددع  اً بري دد
  ْٖب ال ريمسْبب ين   بتال

المساالددع  اددد  علددى اؼبسددلأْب اصنعكسددات سددلاية كددان للنتددالج العسددكرية ؼبعركددة نصددد
عاصددم بددد ثابددق  بسددرية لإليمسددا ذبددرنت باالددع غبيددان وهددأيع مسددد   اجملدداورة للأدينددة 

اثندْب نبدا  ايد  بدد عددي  وزيدد  إال  مستليهم ٗيف ايضمل يمسال له الرجيمل ونصحابه
  ٘بري   مستث إىلنبا نسرونبا وباعي    بد الّدثنة

للدددحابة رضدديان اهلل علددديام يف ايضدددمل اسدددليم بسدداعْب ادددد  ددّبة  كأددا غددددرت بنددي
ل داصدة    مستلديهم وصنعراً ٔ وذلد  بالتدىار ادمل صل دالام بدِب عداارٙيمسال له ب در اعيصندة

                                                 
  ٖٓٔ/ٔ؛نصنساب ا  راف ٖٔ/ٕ؛ابد سعد ال امسات الكربى ٖٛٔ – ٕٛٔ/ٔاليابدي  ٔ
 (  ٙٗ/ٖحُبران اعدن باغب از اد صناصية ال ر  )ابد ه ام  ٕ

 هدي جادع ي درب إىل اػب ددرة والسدأرة بْب وادي َصْ در اؼبعدروف بددديبا بالسدالرة  وَادّر ُعَنيد  اؼبعددروف اليديم دبدّر وبديادي رابدد  
( كددديث  وهدددي يف ديدددار زُبيدددد ادددد صدددرب )اع م اؼبعدددا  ٜٓعندددد التمسالاأا ي َببدددان عنددده   دددرق اديندددة رابددد  علدددى ) يمسدددمل حبدددران
 ( ٓٗاعبغرا ية 

  ٖٔٔ/ٔ؛نصنساب ا  راف ٖٙ – ٖ٘/ٕ؛ابد سعد ٜٙٔ/ٔاليابدي  ٖ
 ؛اع دم ادآٚٔ/ٖ )ابدد ه دام علدى صددور اؽبَددنة  ااء لد غبيان اد هأيع بناصية اغب داز بدْب اكدة وعسد ان  الرجيمل  ٗ
 ( ٕٗٙ-ٔٗٙ/ٕستع م ا

وهددي ادداء يعدددرف اليدديم باسدددم اليطيددة يمسمل مشدددال اكددة علدددى برابددة سددداعْب كيث بايددع عسددد ان اىل اليأددْب يف طدددرف  ددااية ابدددد 
 (  ٖٛٔضبادي اد ال أال بس   صرة بِب جابر اعبني   )اع م اؼبعا  اعبغرا ية 

 كتددددداب ٙٛٓٗ ربدددددم ٖٚٗ/ٚ؛الاخددددداري ادددددمل ال دددددت  ٙ٘ – ٘٘/ٕ؛ابدددددد سدددددعد ٖٗ٘/ٔاليابددددددي  ؛ٜٙٔ/ٖابدددددد ه دددددام  ٘
 باب غزوة الرجيمل  اؼبغازي 

 ( ٖٚٗ/ٔ؛اليابدي ٗٛٔ/ٖه  ااء اد اياأل بِب سليم  وه  بْب بِب عاار وبِب سليم)ابد ه ام  ٙ
 بدددال الاثدي "ب دددر اعيصندددة  كاصندددق بلحدددف نُبلدددى ونُبلى سلسدددلة جاليدددة سددديداء تمسدددمل غدددرب اؼباد)اعددددن بدددِب سدددليم بدددديبا( اىل

 ( ٖ٘ال أال وتتلع غربا حبرة اغب از الععيأة وه  الييم ديار ا ّب" )اع م اؼبعا  اعبغرا ية 
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 كدااثً   عليه وسلم  داراً  النيب صلى اهلل بنق ل داصة اؼبلياة الٍب غبمسق باؼبسلأْب 
  ٕوبِب غبيان –اد بِب سليم  –على رعع وذكيان وُعلّية 

كان ؽباتْب اغبادثتْب وبدمل نلديم يف صن دل النديب صدلى اهلل عليده وسدلم و اؼبسدلأْب يف و 
ووجددد اليادديد ال رصددة سدداكبة إليمسددا    اددد جديددد وبدددن الن دداق ير ددمل رنسدده  اؼبدينددة 

ْب النديب صدلى اهلل عليده وسدلم  عّيض اهلل اؼبسدلأ  تنة يف اؼبدينة والتىار علدى صيداةال
  اسدَبد اؼبسددلأين  ومت إ ددراجام ادد اؼبدينددة ٖبنلدر  داطف علددى ياديد بددِب الن دّب

 هياتام واكاصنتام يف دا ع اؼبدينة و ارجاا   ي اً اد
بدددر  إىلؽبددأا النلددر العاجددع بددادر الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم للخددروج  واسددتكأاالً 

  ٗهناك بعد اصنتااء اعركة نصد اً اؼبيعد صيث واعد بري 
 يان بمسدري  صدٌب ين يف اؼبيسدم و رج نبدي سد بدر شبان ليال  والنداس ؾبتأعد أبام يف

ويف بدر جاء ـْب   بد عأدرو سديد بدِب   باعبد ري  حب ةمسب بل  عس ان مث رجمل
وهي الأي كان وادعه على بِب ضدأرة يف غدزوة ضْأرة   النيب صلى اهلل عليه وسلم  

ن دددا بدددِب  اء؟  مسدددال صنعم يددداؿبأدددد نج ق للمسددداء بدددري  علدددى هدددأا اؼبددد يدددا"ن  مسدددال اودّ 
صددٌب  كجالدددصنامث  كددان بيننددا وبيندد ؟ اددا إليدد ن  دد ق اددمل ذلدد  رددصنددا  وإضددأرة 

  ٘ؿبأد االنا بأل  ان  صاجة" وبكم اهلل بيننا وبين  بال ال واهلل يا

                                                                                                                            
  ٕٕٓٔ/ٗاع م ااستع م  ٔ
-ٕٔٗ/ٔ؛ ال حاوي  ددددددرح اعدددددداىت اآلثددددددار ٘٘ٗ/ٗٔ؛ابددددددد ن   ياه اؼبلددددددنف ٖٖٛ – ٕٖٛ/٘عاددددددد الرزاق اؼبلددددددنف  ٕ

-ٕ٘/ٕ؛ابدد سددعد ٖٖ٘-ٖٙٗ/ٔ؛اليابددي ٗٛٔ-ٖٛٔ/ٖهدد؛ ابدد ه دام ٜٜٖٔ/ٔ دار الكتد  العلأيدة بّبوت طٕٚٗ
كتددددددددداب اؼبغازي بددددددددداب غزوة ٕٜٓٗ ٜٔٓٗ  ٜٓٓٗ ٜٛٓٗ ٛٛٓٗ ربدددددددددم ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٚ؛الاخددددددددداري ادددددددددمل ال دددددددددت  ٗ٘

 ( كتاب اإلاارة باب ثايت اعبنة لل ايد ٚٚٙ)ٕٜٓٔربم  ٔٔ٘ٔ/ٖالرجيمل    ؛صحي  اسلم 
 ٖٖٛ/ٚ؛الاخدداري اددمل ال ددت  ٛ٘ – ٚ٘/ٖد ؛ابددد سددعٖٖٙ/ٔ؛اليابددديٜٓٔ/ٖاصنعددر عددد غددزوة بددِب الن ددّب ابد ه ددام  ٖ

  ٜٖٖ/ٔكتاب اؼبغازي باب صديث بِب الن ّب؛نصنساب ا  راف   ٕٛٓٗربم 
  ٕٖٚ/ٔ؛نصنساب ا  راف ٜٕٚ/ٔ؛اليابدي ٜٗ/ٖابد ه ام  ٗ
  ٖٛٛ/ٔ؛اليابدي ٕٓٔ/ٖابد ه ام  ٘
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 اإلسددددثملمسددددد ندركددددق سددددليم اثلاددددا اثددددع بددددري  وباالددددع غ  ددددان واليادددديد   دددديرة 
لددددددعية زعأددددداء ياددددديد  يدددددرب دبااصبدددددة  ا ابي  اسدددددتواؼبسدددددلأْب علدددددى كيددددداهنم اعباهل  

ع يمسديدهم سد يان بدد عادد مشدل اتدمسااؼبسلأْب يف اؼبدينة و اركق سليم بساعأالة 
وا َبكيا يف صلار اؼبدينة امل ا صدزاب يف غدزوة اػبنددق يف  صليف صرب بد ناية 

   ٔالسنة اػبااسة اد اؽب رة
لددددر اؼبسددددلأين بعددددد هددددأا  واصنتذريعاً    ربمسدددد  هددددأأل الغددددزوة نهدا اا و  ددددلق   ددددثً 
 الاثء وب يا على اليجيد اليايدي يف اؼبدينة 

الدأيد ُغددر  اؼبسدلأْبوسار  صلى اهلل عليه وسلم الستثأار النلر واالصنتمسدام لددااء 
 يف السددددنة السادسددددة اددددد  ٕيف ُغددددرَان ا اجددددأة بددددِب غبيددددان إىلجيمل  اددددادر يف الرّ اددددم 

وعسددد ان وند ع  ٗوسددداية ْٖب نادددج اربددديا يف ر وس اعباال وبدددث سدددراياأل بددد اؽب دددرة 
   ٘الرع  يف بليب بري  وهأيع وسليم

نرسدع صدلى اهلل عليده وسدلم سدرية  اط دة لادِب سدليم  بمسيدادة زيدد   اراً تمسرياداً وبعد 
  ٙاؼبدينة ساؼبة إىلو اًء ونسرى وعادت  السرية صنعأاً   أصابقبد صارثة  

                                                 
 ؛الايامس  داللع النايةٖٖٗ؛نصنساب ا  راف ٙٙ/ٕ؛ابد سعد ٕٗٗ/ٕاليابدي  ٔ
؛ابدددد سدددعد  ٕٓٛ/ٖن واد بدددْب نَْادددج وُعْسددد ان وتاعد عدددد عسددد ان طبسدددة نايدددال وه  اندددازل بدددِب غبيدددان  )ابد ه دددام ُغدددرَا ٕ
 (  ٕٜٜ/ٖ؛اع م ااستع م ٜٚ/ٕ

 ( ٕٕ٘كيث  بمل ثنية َغزَال ااا رة )اع م اؼبعا  اعبغرا ية   ٚٛياعد غران عد اكة 
 ( ٕٓ٘/ٔيف الاحر )اع م الالدان نََاج وُغرَان واديان يأ أان اد صّرة بِب سليم و رغان  ٖ

 ( ٕٖويعرف الييم خبُليص واد زراع  على االة كيع اد اكة مشاال  )اع م اؼبعا  اعبغرا ية 
ساية اسددددم واد اددددد نوديدددددة اغب دددداز بْب صرتْب بددددده بددددرى كثّبة وطدددددرق  ويف نعددددثأل بريدددددة يمسددددال ؽبدددددا ال ددددار  )اع م الالددددددان  ٗ
ٖ/ٔٛٓ ) 

المُسدددرى والزرو  يسددددى نسددد له اؼبدددرواىت مث  لددديص )ناددددج بدددديبا( ني نن سددداية وُ لددديص وادياأددددا بدددال الاثدي "سددداية واد كثدددّب 
( كدديث مشدددال اكة  دددرق  ليص واظبادددا )الكاادددع( ونهلادددا بندددي ٕٓٔواصددد نعثأل سددداية ونسددد له  ليص تاعدددد باعددددة سددداية )

 (  ٕٕ٘سليم بد انلير" )اع م اؼبعا  اعبغرا ية 
  ٖٛٗ؛نصنساب ا  راف ٓٛ – ٛٚ/ٕ؛ابد سعد ٖٚ٘ – ٖ٘٘/ٕ ؛اليابديٕٓٛ – ٜٕٚ/ٖابد ه ام  ٘
  ٙٛ/ٕ؛ابد سعد ٕٔٙ/ٖابد ه ام  ٙ
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 عدالدددددده اليادددددديد يف الندددددديب صددددددلى اهلل عليدددددده وسددددددلم   َ ة ت ددددددرّ وعمسدددددد  صددددددل  اغبديايدددددد
  وغبل الام اد بايلة غ  ان واصنت ر اإلسثم يف نكباء اعبزيرة  يرب

بعدددد  باالددددع سددددليم علددددى ك رهددددا  وبمسيددددقغ  ان و بددددِب سددددليم  ود لددددق باالددددع اددددد
وعنادها ونرسدددع النددديب صدددلى اهلل عليددده وسدددلم سدددرية صدددغّبة بمسيدددادة نصدددد ن دددراد بايلدددة 

ِب سدليم ووجدت السدرية اسدتعداد المسايلدة سليم وهي ابد ن  الَعْيَجداء السدلأ  إىل بد
للأياجاة  دعاهم ابد ن  العيجاء إىل اإلسثم  ر  ديا وبُتدع عاادة السرية ونصدي  

  ٔابد ن  العيجاء  مث ربااع واد اعه صٌب بدايا اؼبدينة يف ص ر سنة شبان
ود لدددددددق غالددددددد  باالدددددددع سدددددددليم يف  إالالسدددددددنة الثااندددددددة ادددددددد اؽب دددددددرة نتلدددددددف تو  

بندي  لمس  كدةلى اهلل عليده وسدلم يف غدزوة  دت  ايا صندداء النديب صدا  مسد لاّد ولأاإلسثم
   ٕسليم الرسيل صلى اهلل عليه وسلم يف بديد وكان عددهم نلف امساتع

 بد ارداس السلأ  يف  ت  اكة  ٖبال عااس
 انّددددددددددا دبكددددددددددة يدددددددددديَم  ددددددددددتِ  ؿبأدددددددددددٍ 
 صنلدددددروا الرسددددديَل و ددددداَهُدوا ني اَاددددددهُ 

م                       يف َانددددددددزٍل ثاتَددددددددْق بدددددددده نْبددددددددداُااُ  
 َجّرْت َسَناِبكاا بنْ دٍد بادَْلاا                              

 نلْدددددددٌف تسددددددديُع بددددددده الا ددددددداُح ُاَسدددددددي مُ  
 و دددددددددددعارُُهم يددددددددددديَم اللِّمسددددددددددداِء ُامسدددددددددددددد مُ 
 َضدددددددددْنٍ  كدددددددددأّن اؽبددددددددداَم  يددددددددده اغبَْندددددددددَتمُ 
 ٗصٌب استمساد ؽبا اغب اُز ا دهُم 

                                                 
  ٜٖٚ؛نصنساب ا  راف ٖٕٔ/ٕ؛ابد سعد ٕٔٙ/ٖابد ه ام  ٔ
  ٖ٘ٔ/ٕ ٜٖٓ- ٖٚٓ/ٔ؛ابد سعد  ٜٜٚ/ٕ؛اليابدي ٓٓٗ/ٖابد ه ام  ٕ
وسدلم ال دت  وُصنينا صدّدث عدد النديب صدلى اهلل  عااس بد ارداس السلأ  نبي اؽبيثم السلأ   اد امل النيب صلى اهلل عليه ٖ

  ويمسال نصنه فبد صّرم اػبأر يف اعباهلية وهي بالع ن  مل بيق بالته العرب 
 نُكر  على الكتياة ال نُبا                               نَصْتِ   كان  ياا نم ُسياها       

 وكان ينزل الاادية بناصية الالرة 
هددد؛ا غاىت ٘ٓٗٔ/ٕدار الكتدد  العلأيددة بّبوت ط صنعدديم زوزور  – ربمسي  ا يددد بأيحددة ٗٛٔوال ددعراء  ل ددعرا ) ابددد بتياددة 

 (  ٖٗٙ – ٖٖٙ/ٖاإلصابة  ؛ٕٖٓ/ٗٔ
  ٕٙٗ/ٖابد ه ام  ٗ
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 العااس بدددد عرهم و ارسددداماغدددزوة صنْب  مسدددال  ددد يفوا دددَبكيا ادددمل النددديب صدددلى اهلل 
 ارداس ني اً 

 وعلددددى ُصنددددٍْب بددددد وَ  اددددد صْبِعنددددا                   
 كددددددددددداصنيا ناددددددددددددداَم اؼبدددددددددددْيانْب َدرِي َدددددددددددًة 
 مَبِْ دددددددد  ووَبُْرُسدددددددددنا اإللدددددددددُه حبْ ِعددددددددده

ََناِب   ؿَبِْاساً                       
                                            ولمسد ُصِاْسنا باؼب

 ٔنلْدددددددٌف اُِاددددددّد بدددددده الّرسدددددديُل َعَرصنْددددددَدسُ  
 والّ دددددددْأُل ييا ددددددددأ علدددددددديام نمْشُددددددددلُ 
 واهللُ لدددددددددديَل ب ددددددددددالمل اددددددددددد وَبْددددددددددُرسُ 

 َٕرِضَ  اإللُه بِدِه  َِنْعدَم احمْلاِدلُ 
بدددِب سدددليم واتابعتام للنددديب صدددلى اهلل عليددده  إسدددثمولعدددّع ادددد الدددداللع علدددى صسدددد 

لندداس نن يدددردوا سدداايا بايلدددة يب صددلى اهلل عليدده وسدددلم ال الندددادديب ام ادددد سدديا وسددلم
هلل صددلى اهلل كددان لندا  اددي لرسديل ا ليم ادا مسالدق ُسدد -بُعيددد اعركدة صنددْب  -هديازن 

  ٖعليه وسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )عربل(    اادةٖٛٔ/ٙعرصندس ا سد ال ديد  وكأل  اعبأع)لسان العرب ٔ
  ٛٙٗ/ٖابد ه ام  ٕ
( وبدددال احملمس  إسدددنادأل ٖٚٓٚربدددم)ٕٔٙ/ٔٔاؼبسدددند  ؛نضبدددد ٖ٘ٔ/ٕد ؛ابدددد سدددعٖٜ٘/ٖاليابددددي  ؛ٜٛٗ/ٗابدددد ه دددام  ٖ

  صسد 
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عالقةةة النبةةي صةةلى اهلل عليةةو وسةةلم مةةم القبائةةل المجةةاورة للمدينةةة )  
 شرقية والشمالية (.الناحية ال

 
 ت دم عددة باالدع  وعلى نكباء اؼبدينة ال دربية وال دأالية  ميأدان بايلة غ   كاصنق

 وعال وبني ادرّة بدد ن د مل وذبيان و زارة ونمبار وبني ؿبدارب وبني ثعلادة  اثدع بايلدة
  ٔعيف

 وكأل  نكبدداء اؼبدينددة ال ددربيةيف بعدد  اياضددمل  ٕوزبددتل  باالددع صل ددالام بددِب نسددد
   باالع بِب كثب 

تلتمسد    "ضدريةاكدان نظبده " يجدديدينة اعبنيبية ال ربية    نبلى صدود ان مسة اؼب 
    ٗجالة لاِب مُبّب وبِب كثب ضرية وجبيار  ٖنسد  وبني كثب يعال  وبن عندأل

                                                 
  ٕٓٙ – ٜٕٗ؛ابد صزم صبارة نصنساب العرب ٚ٘ٗ – ٙٓٗابد الكليب صبارة النس   ٔ
 باليا  ليل يف بِب نسد إال   ي   نو  اعر  نو بالف  نو زاجر  نو كاهد  نو  ارس  ٕ

 نسددد إال سبّنيددق نن يُبددد  لدده يف ص تدده صددٌب يكثددر كثادده  أظبعدده"  )الايددان وبددال عأددر بددد عاددد العزيددز  اددا كّلأددِب رجددع اددد بددِب
 ( ٗٚٔ/ٔوالتاْب 

  ٙٙٛ ٗٙٛ/ٖاع م اا ستع م  ٖ
 .284 – 252الجاسر،أبى علي الهجري وأبحاثه في تحديد المىاضع  ؛ٖ٘ٙ/ٕاؼبلدر الساب   ٗ
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الربددأة كبددي اددد بريددد وه    و وبددْب المُسْادد ٔوناددا الرّبددأة  ادد  نرض بددِب ؿبارب وثعلاددة
وُاِغيثدددة اؼبددداوان لادددِب   ٕا اعَبْ دددرار ونبرب اؼبيددداأل ؽبدددمْبَدددلادددة وبِب نَ عْ يف صناصيدددة ديدددار بدددِب ثدَ 

       ٗر لاِب نسدمسَ أة واد ذي بدَ بَ و يق الرّ  ٖؿُبارب
هم  كأدا تتمسداطمل ديدار  ٘صدٌب تثبد  ديدار بدِب عداار يف الر داء وسبتد ديار نسد  درباً 

 إىليف طريددد  اكدددة  جادددع بدددْب العأددد  واؼبعددددن – ٙادددمل بدددِب عددداار يف َ دددَرْوَرى ني ددداً 
   ِٚب نسد صٌب نُثال بالمسليموتلع انازل ب   -الكي ة 

التددا ع يف ديدار ؽبدأا  وصنعدراً   ِٛب عال وبِب عاار يف ُسدمْسفكأا تتدا ع نراض  ب
  ددان و هدديازن  مسددد صددّدد اعبغرا يددين العددرب نرض هدديازن يف قبددد  فبددا يلدد  غبايلددٍب 

    ٜاليأد ونرض غ  ان فبا يل  ال ام
 واغباجر واعبري   با د وادي الر ا ة اغِبْسىَ وناا بايلة  َدزَارة  تسكد َجنَدَ اء والند مْسرة و 

ٔٓ  

                                                 
  ٖٙٙ – ٖ٘ٙ  ٖٖٙ/ٕاؼبلدر الساب   ٔ
  ٖٗٙ/ٕاؼبلدر الساب   ٕ
  ٕٖٔعمسي  الالدان الي ٖ
  ٕٗٙ – ٖٕٙ/ٔاؼبلدر الساب   ٗ
   بال ُسَحْيم الَعْاد ٖ٘ٙ/ٕالساي   اؼبلدر ٘

َثَ                            إىل نن َتثََبْق بالرِّ اِء ُجُنيدها    
 وكبد جَلْانا اػبَْيع اد جاصنِ  اؼب

  ٜٗٚ/ٖاؼبلدرالساي   ٙ
  ٗ٘٘/ٕاؼبلدر الساب   ٚ
  ٕٗٚ/ٖ  باؼبلدر السا ٛ
  ٖٜ٘/ٖ  اؼبلدر الساب ٜ
  بال اغبلْب بد اغبأام اؼبّري ٚٔٗ ٜٖٛ/ٕاؼبلدر الساب   ٓٔ

 انازلُنا بْب اعبري  إىل اؼبث                       إىل صيُث سالْق يف اداِ َعاا لَبٌْع                         
  ٕٖٔ( ؛واصنعر اليعمسي  الالدان ٖٓٛ – ٖٛٚ/ٕ)اع م ااستع م    

ينادى عأدر رضد  اهلل عنده عدد إد دال العلديج إىل اؼبديندة وبال  كدأىت برجدع ادنام بدد  –زعديم غ  دان  –كان عييندة ال دزاري 
طعندد  هنا ووضددمل يدددأل ربددق ُسددّرته وهي اؼبيضددمل الددأي طُعِددد  يدده   لّأددا طعندده نبددي ليلددية لعندده اهلل بددال إن بددْب الّنمسددرة واغبدداجر 

 ( ٚٔٗ/ٕستع م ا لرنياً  )اع م اا
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بدِب كأدا تتددا ع بايلدة غ  دان ادمل   ٕبْب غ  ان وسبديم  اصثً  صداً  ٔوتعترب ساجر
   ٗ واد ورالاا الّنَااج لاِب نسدٖبِب نسد  يف جاع اػبال اد وراء الند مْسرة

  ّ٘ية اد نرض غ  انأَ ل وطُ ثوتعد طِ 
بدياد يمسدال لده َ دَدخ  – ٙضد  ن د مل و دزارة   مسريدة لبدعتتددا ع نرا واد الن مسرة مشاالً 

سبتددد كأددا    ٛوصدددها  ل ددزارة –بددرب  َددَدك  -  ووادي ا سددحد  ٚل ددزارة ون دد مل –
   ٜال أال الغر  صٌب اعبََناب وبعدها نرض َكْل  إىلنراض   ُزارة 

-ٓٔبدددْب لبدددع و يدددرب –َذيَالة بُدنّدددٌة ادددد بُدددند اغبدددرّة بْديَدددان ادددمل ن ددد مل يف ت دددَبك ُذ ُ و 
  -جاع برب  يرب  – ٔٔ وُصَلْيف

  ٖٔ ونرِي ٕٔصٌب َ رَاف وسبتد ذبيان مشاالً 

                                                 
 (   ٜٙٔ/ٖساِجر  ااء باليأااة بيادي السّر )اع م الالدان  ٔ
  ٕٔٚ/ٖاع م اا ستع م  ٕ
   بال اار  المسيل ٗٛٗ/ٕاؼبلدر الساب   ٖ

 دياُر ُسْعَدى دارساٌت بأي  اِل                               َنَلَ  علياا كع  نْسَحَم َه ّاِل                                    
 ( ٗٛٗ/ٕلدر الساب  )اؼب 
  ٕٙ٘ – ٕ٘٘/٘ اع م الالدان ٗٔٚ/ٕاؼبلدر الساب   ٗ
  ٕٜٛ ٜ٘ٛ/ٖستع م ا اع م اا ٘
 على ليلتْب اد اؼبدينة بال السكيىت هي ااء بْب المَسّلة والثاالية واا ينزل اؼبلدِّق الأي ُيلدِّق ُ ْ َر ؿُبَارب )اع م اا ٙ
 ( ٖٖٓٔ/ٗستع م ا اا

 ( ٖٛٛ/ٕا ااكد  )اغبازا     -كم  ربا عد اؼبدينة ٕٓٔ –ع ه  )اغبناكية( اآلن ويأه  اعباسر إىل نّن لب
(؛و اغبددازا   مسال "الن َخيددع عددٌْب بددرب ٖٗ/ٕوهندداك بريددة يف نعلددى وادي اغبناكيددة تسددأى )الّنخيددع(  وبددد ذكرهددا ابددد سددعد )

 ( ٖٛٛ – ٕٛٛ/ٕاؼبدينة  يق لبٍع على طبسة نايال" )ا ااكد 
  ٖٖٓٔ/ٗ ستع ما اع م اا ٚ
  ٕٕ٘/ٔن اار اؼبدينة  ٛ
  ٙٛٛ/ٕا ااكد  ٜ
  ٜٔٙ/ٕاؼبلدر الساب   ٓٔ
  ٜٔٙ/ٕاؼبلدر الساب   ٔٔ
  ٛٛٚ/ٖاؼبلدر الساب   ٕٔ
  ٗٔٔ/ٔاؼبلدر الساب   ٖٔ
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الددّدهناء وينمس مل طََر دده اددد  إىلوي لددع َرْاددُع َعدداِلج بددْب طدد ء وغ  ان  َعددا  يلددع 
دون اغب ددداز  ص دددداز وادي المُسدددَرى وتيأدددداء ونكثر نهددددع عدددا  طدددد ء وغ  ان  أّاددددا 

مث اسدّبة ليدال  هُبَداوز َجاَدلَدْ  طد ء ط ء  ادم عدد يبينده فبّدا يلد  اادّ  اعبنديب صٌب
زَاَرة وُاددر ة وُذبْديَددان يف ال ددرف الغر  ولمُسَ دداَعة اددايل  ال ددام وَاَاددّ  الّ ددأال تلمسدداك  َددد

    ٔاد راع عا 
  وكددأل  ٕأكثر نهلاددا ن دد مل دد –علددى اسددّبة يدديم اددد الن مِسددرة  اليابعددة – َددَدك ناددا و 

وادد دوهندا الل دْاَااء كّلادا  وجادع ا مْشَدأ   و يرب اغبُرَاَضدةكأا الر ْبَأتَدْْب دون َ َدك  و 
  ٖ   مل
زبتل  ديارها امل جاينة يف و   اد مشال اؼبدينة صيث الاَدْيَ اء سبتد ديار ن  ملكأا 
   ٗإَضم

صددٌب يَبْ ُدديد بددأعلى  اً    ددربٙ وذو الُعدد ّ ٘وسبتددد ديددار ُاددرّة مشددال ن دد مل  صيددث ُعْلَكدددْ 
  ٛيار بِب ُارّة و ياانبْب د  َوَداَرُة َاْيُضي ٚالّراة
 
 
 
 
 

                                                 
  ٜٗٔ/ٖاؼبلدر الساب   ٔ
  ٜٕٗ؛اؼبناس  ٘ٔٓٔ/ٖاؼبلدر الساب   ٕ
  ٙٔٓٔ/ٖ   ٕٕ٘/ٕ  ٜٕٖ ٜ٘ٔ/ ٔاؼبلدر الساب   ٖ
  ٖٖٓ – ٜٕٖ/ٔاب  اؼبلدر الس ٗ
  ٜٗٙ/ٖاؼبلدر الساب   ٘
  ٜٗٗ/ٖاؼبلدر الساب   ٙ
  ٓٓٗٔ/ٗاؼبلدر الساب   ٚ
  ٖٛ٘/ٕاؼبلدر الساب   ٛ
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النا  ة يف  اإلسثايةنن اد اللحة الدولة لمسد ندرك الرسيل صلى اهلل عليه وسّلم 
اؼبدينة عدددم الددد يل يف صددروب جاصنايددة اددمل المساالددع احملي ددة باؼبدينددة و  يغ ددع الندديب 

 تارة والتحدالف اعادا إليادا باإلصسانصلى اهلل عليه وسلم عد كس  هأأل المساالع 
 تارة ن رى كأا صدث للمساالع الساصلية اد اؼبدينة 

ولعددع اددد ا اددير اغبسددنة الددٍب نرادهددا اهلل للأسددلأْب اددد نجددع ربمسيدد  نهدا دده العليددا 
بدْب المسايلدة صن سداا  االرغم  صدٌب والسااية ه  تل  العثبات اؼبتيترة بْب المساالع نو
 إال نن ٕ عدداار وبددْب سددليم وبددِب ٔاددد ا صددثف المسالأددة بددْب غ  ددان ونسددد وطدد ء

 فبددا جعددع اددد االسددتحالة تيا دد  هددأأل المساالددع ٖهددأا   يبنددمل اغبددروب ال اصنددة بيناددا
 على غزو اؼبسلأْب يف اؼبدينة  

                                                 
( كتددددداب اؼبنابدددد  )بددددداب ٕٜٖ٘صددددديث ) ٖٖٚ/٘(؛الَبادددددأي الَباددددأي   السدددددند ٕٕٔ٘) ٜٙ٘ٔ - ٜ٘٘ٔ/ٗاسددددلم  ٔ

  ٖٙٓٔ/ٗ  ٖٙٓٔ/ٕستع م ا اع م اا اناب  يف ثمسيف وبِب صني ة( ؛ 
سأل اعاوية  يخاً اد بمسايا العرب  ني العرب رنيَته نضخم  أصنا؟ بال  ِصلد بد ُصأي ة رنيته اتيك اً على بيسده يمسسدم يف 

 هد( ٜٖ٘ٔ/ٗ ربمسي  عاد السثم هارون اكتاة اػباقب  المساهرة طٜ/ٖاغبلي ْب نسد وغ  ان  )اعباصظ الايان والتاْب 
  ٕٕٓٔ/ٗستع م ا اع م اا ٕ
اال دددتمساق  (؛وبدددْب عدددال وذبيدددان وبدددِب عددداار)ابد دريدددد ٓٗٙ/ٕسدددتع م ا بدددْب بدددِب عددداار ونسدددد )اع دددم ادددااثدددع اللدددرا   ٖ

  ابدددددد ا ثدددددّب  الكاادددددع ٕٕٙ/ ٔاسدددددتع م  هدددددد؛اع م ادددددأٜٜٖ/ٕالسدددددثم هدددددارون دار اؼبيسدددددرة بّبوت ط  ربمسي  عاددددددٕٚ
  ٚٔٗ/ٕستع م ا ة )اع م اا(؛وبْب بِب عاار ونسد و زار ٖٚٔٔ/ٗستع م ا (؛وبْب بِب عاار وعال )اع م ااٗٗٙ/ٔ

(؛وبدْب عدال وبدِب ادرة )اؼبلدر ٜٓ/ٕٔ؛ ا غاىت ٕٙٙ/ٔونسد )ابد ا ثّب الكااع  يئ(؛وبْب طٔٗٙ/ٔابد ا ثّب  الكااع 
(؛ وبدددْب عدددال وسبددديم )اؼبلدددر السددداب  ٖٔٔ/ٔٔ؛ ا غددداىت ٙٙ٘/ ٔ(؛ وبدددْب عدددال وذبيدددان )اؼبلدددر السددداب  ٙ٘٘/ٔالسددداب  

؛ ا غددددداىت ٓٗٙ ٙٗٙ/ٔ(؛ وبدددددْب بدددددِب عددددداار وغ  دددددان )اؼبلدددددر السددددداب  ٜٖٕ/ٛغددددداىت )ا  يدددددئ(؛ وبدددددْب عدددددال وطٖٛٙ/ٔ
يددددئ (؛وبددددْب غ  ددددان وطٖ٘ٙ/ٔ(؛ وبددددْب باالددددع طيددددئ صن سدددداا )اؼبلددددر السدددداب  ٕٛٗ(؛ وبددددْب غ  ددددان ونسددددد )احملددددرب ٔٔ/ٓٔ

 ( ٘ٔ/ٜٔ(؛وبْب غ  ان وُب اعة )ا غاىت ٜٕ٘/ٚٔ)ا غاىت 
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هديازن وسدليم  –ا ة َلدع الر غ  ان بينادا وبدْب ب دين  َ  مسد صن اق اغبروب بْب 
سبيّدز ظادير اإلسدثم  و  إىلا ة َلدواستأر التنا ل بْب ع الر غ  ان وع دالر  َ   -

  ٔواالغتياالتحبيادث ال ت  
نهددم باالددع بيل وكاصنددق العددرب تعدددها يف الأ ابددة اددد ال ددرف وه  سبثددع غ  ددان و 

 بس  كثرما و د عاهنا ٖ وتعترب نصد نثايف العربٕاد بيل دبنزلة الرنس اد اعبسد
  ٗو عرالاا
   ٘هأأل المسايلة  مسد كان اػبل اء يتزّوجين انام وؼبكاصنة
على باالدع غ  دان وغّبهدا  ادوياً  أْب على بري  يف بدر وْبعاً اصنتلار اؼبسل نصدث

كأا كددان للعثبدات اؼبأيددزة بددْب غ  ددان  يف  درق اؼبدينددة وتنّاايا ؽبددأا اػب در اعبديددد
   ٙوسليم ويايد اؼبدينة نثر كاّب يف ربري  هأأل المساالع

السدنة غدرة يف   أ أ بني ؿُبَارب وبني ثْعَلاة هبأعين اعبأدي  بدأي نََاّر صناصيدة الن خيدع
  خدددرج ؽبدددم النددديب صدددلى اهلل عليددده وسدددلم بأربعأالدددة وطبسدددْب ادددد الثالثدددة ادددد اؽب رة

نصدددددددحابه  يجدهم بدددددددد  دددددددّروا لدددددددر وس اعبادددددددال   أبدددددددام صدددددددّلى عليددددددده وسدددددددّلم برابدددددددة 
   ٚال ار إلظاار بية اؼبسلأْب وربّديام لتل  المساالع

                                                 
 م ٜٓٚٔ/ٔ دار العلم للأثيْب بّبوت طٕ٘٘/ٗسثم جياد عل  اؼب ّلع يف تاريس العرب باع اإل ٔ
  ٕ٘اؼبنأ   ٕ
 إيلزأل ليخًب دار اآل اق اعبديدة بّبوت   ربمسي  ٖٕٗابد صاي  احملرب  ٖ
اد نب اؽبا عنَبة العاس  وك ى به  خرا يف ال  اعة واإلبدام وال عر واد  دعرالاا النابغدة الدأبياىت  داعر العرب وَهدرم بدد  ٗ

 صكأاء العرب اؼب ايريد ُبْ اة كان اد 
بدال عأدر بددد اػب داب للُح ي دة كيف كنددتم يف صدربكم؟ بال كندا كددألف  دارٍس صدازٍم  بددال  وكيدف يكدين ذلدد ؟ بدال  كددان 

ضبع وكُبِْ م إذا نص دم  وكندا  يندا الر بيدمل  إذابيل بد ُزَهّْب  ينا وكان صازااً  كّنا ال صنعليه   وكان  ارسنا عنَبة  كّنا كبِمِ ل 
اد وكددان ذا رَْني  كنددا صنست ددّبأل وال لُبالِ دده  وكددان  ينددا ُعددْروة بددد الددَيْرد  كنّددا صنددأمّت ب ددعرأل   كنددا كأددا وصدد ُق لدد    مسددال بددد زِيدد

 (  ٕٗٗ/ٛعأر  صَدبق )ا غاىت 
  ٖٕٚ  ٖٕٙ  ٕٔٙ/ٕٔا غاىت  ٘
  ٖٙٔ/ٗٔ؛ ا غاىتٖٛٙ/ٔ؛اليابدي ٛ٘/ٔابد سعد  ؛ٕٔٓ/ٖ)ابد ه ام  ٙ
  ٖ٘ – ٖٗ/ٕ؛ابد سعد ٜٙٔ – ٖٜٔ/ٔدي ؛ اليابٙٗ/ٖابد ه ام  ٚ
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إىل  –  السداصع طريد –صينأا غّّبت بدري   د  سدّب بيا لادا ادد غدرب اؼبديندة  و
 رق اؼبدينة  وّجه الرسيل صدلى اهلل عليده وسدلم ضدربة باضدية حملاولة باالدع غ  دان 
إجدارة بيا دع بري   أرسدع سدرية زيدد بددد صارثدة علدى رنس شباصنيدة وع دريد  دارا اددد 

  المَسدددَرَدة ادددد نرض قبدددد بدددْب الر بَدددَأة والَغأرة صناصيدددة ذات ِعدددْرق إىلااددداجرأل ال دددريف 
    ٔالمسا لة  و ياا نايال بري ة يّ سر ال أصابق 

نصدداب  واسددتغليا اددا   تسددكق باالددع نسددد علددى ربدددي رسدديل اهلل لتلدد  المساالددع 
 ّنيا نن ال رصدة نصداحق سداكبة لتحمسيد  اصنتلدار سدريمل ظاؼبسلأْب يف اعركة نصد  و 
 ُ ييلددد بمسددياام بددِب نسددد واددد نطاعاأددا اسددلأة ابندد يأل سددار زعدديأام طليحددة ون دد

 اهلل صلى اهلل عليه وسّلم  يدعياهنم غبرب رسيل
وا اجددأمم باددع وكددان اددد سياسددته صددلى اهلل عليدده وسددلم يف صروبدده  اااغتددة نعدالدده 

 ددددددعا رسددددديل اهلل صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم نبدددددا سدددددلأة وعمسدددددد لددددده  اكتأدددددال صبعادددددم 
وكدددان ذلددد  بعدددد  – لياًء وبعدددث اعددده االدددة وطبسدددْب رجدددثً ادددد اؼباددداجريد وا صنلدددار

علدديام بادددع نن  ددأِغر  زل نرَض بددِب نسددد دنددد سددر صددٌب تالوب -اعركددة نصددد  ب ددار 
عليدددد  صبدددديعام   خددددرج  أغددددّأ السددددّب وصنّكدددد  عددددد َسددددَند ال ريدددد   وسددددا   َتثبددددى

 ا  اار 
  أغددار عليدده  و ددتق مشلاددم   -ادداء اددد ايدداأل بددِب نسددد  - ٕندىن َب َددد إىلواصنتاددى 

  ٔاؼبدينة إىلوبا  على الكثّب اد ناياؽبم  ورجمل ام 
                                                 

    مسال صّسان بد ثابق ٕٔاصنعر زبرهبه ص ٔ
َدُعدددددي  َدَل ددددداِت ال ددددداِم بدددددد صدددددال 
 دوهندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
دددم   بأيددددي رجدددال هددداجروا كبدددي راِّ

                                           إذا َسلكْق للَغْير اد َبْ د عداِلٍج                                                                                   

خددددددداض ا وارك 
َ
 جدددددددثٌد كدددددددأ ياأل اؼب

 ونصنلددددددارأل صمّسددددددا ونيدددددددي اؼبثلدددددد ِ 
  مُسديال ؽبدا ليدل ال درُق هندالد ِ 

 (  ٜٖٓ/ٔ؛ اليابدي ٔ٘ – ٓ٘/ٖ)ابد ه ام  
سددددتع م ا نمْسددددَرة  )اع دددم ادددداَب َدددد  جاددددع بن دددد يف بددددثد بددددِب نسدددد  علددددى يبيندددد  إذا  اربدددَق اغب دددداز ونصنددددق صدددادٌر اددددد ال ٕ
ٖ/ٖٔٓٛ   ) 



 31 

ر السددداص  الدددأي ربمسددد  للأسدددلأْب بدددحل راج ياددديد بدددِب الن دددّب صمسد وبعدددد االصنتلدددا
وثعلادة بدد  نمبداراً   وبل  رسديل اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم ننّ صل ا هم اد بِب غ  دان

 ٖى ؿباؽبم بأات الرّبا بعد غزوة الن ّب بأصحابه صٌب نت   خرجٕصبعيا ؽبم اعبأي 
 –ْٗب الّسدعد والّ دمسرة بريد  ادد النخيدع بد ضبدر وسديد وبدي وهي جاع  يه بمسمل  –

  ٘هربيا لر وس اعباالبد  يجدهم 
اؼبنددداط  ال دددربية المسريادددة ادددد  إىل  يْكتدددف الرسددديل صدددلى اهلل عليددده وسدددلم بددداػبروج 

بيناا وبْب اؼبديندة طبسدة ع درة  – دلنْ ة اعبَ واَ دُ  إىلاؼبدينة بع  رج جبي  اؼبسلأْب 
أددين الناس ويريددون نن يدددصنيا يعل صبعداً   يادا  صينأدا بلغدده ننّ  –نو سدتة ع درة ليلددة 

 اد اؼبدينة 
الرسدددديل صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم علددددى رنس تسددددعة ونربعددددْب  دددداراً اددددد  وكددددان  ددددروج

اااجرأل  يف نلف اد اؼبسلأْب  يسدّب الليدع ويكأدد الناار   اجدأهم بعدد نن ت دّرق 

                                                                                                                            

 بال الاثدي 
َبَ د جاع اازال اعرو اً على ال  ة اليسرى ليادي الراة  يبر بده ال ريد  ادد اؼبديندة إىل المسلديم  ويُدرى ب دد ادد ال ريد  عدد 

 ( ٕ٘٘( كيثً اد اؼبدينة )اع م اؼبعا  اعبغرا ية ٖٖٓبرب على برابة )
  ٓ٘/ٕ؛ابد سعد ٖٓٗ/ٕاليابدي  ؛ٕٔٙ/ٗابد ه ام  ٔ
وعندددددد ابدددددد صادددددان ادددددد روايدددددة جابر " رجندددددا صنتلمّسدددددى عدددددّباً لمسدددددري  نتدددددق ادددددد ال دددددام صٌب إذا كنّدددددا بنخع   ( )اإلصسدددددان  ٕ
 هد( وبال احملمس   إسنادأل صحي  ٛٓٗٔ/ٔايسسة الرسالة بّبوت ط ( ربمسي    عي  ا رصنيوط ٕٕٛٛ)ٖٙٔ/ٚ
( كتداب ٕٛٔٗ) ٔٛٗ/ٚيلّ ين نبدااام باػبرق  )الاخاري امل ال ت   وبيع ظبّيق بأات الّربا   ن بع  اللحابة كاصنيا ٖ

 باب غزوة ذات الّربا  (   اؼبغازي 
بددال ابددد ه ددام  وإمبددا بيددع ؽبددا غددزوة ذات الّربددا    هّنددم رّبعدديا  ياددا رايامم ويمسددال ذات الّربا   دد رة بددأل  اؼبيضددمل يمسال ؽبددا 

بدأل  بسد  نلديان  يدع اؼبسدلأْب كان ادا سدياد وبيداض ) ت  الاداري  ( وبال ابدد صاان ظبيدةٕٗٓ/ٖ)السّبة  ذات الربا  
ٚ/ٖٗٛ ) 
  ٔٙ/ٕ؛ابد سعد ٜٖ٘/ٔاليابدي  ٗ

   
  ٔٙ/ٕ؛ابد سعد ٜٖٙ/ٔ؛اليابدي ٕٗٓ/ٖابد ه ام  ٘

إىل نهنددا بعددد غددزوة اػبندددق بسددا  صددثة اػبيف وبسددا  ا دداركة ن   لمسددد ُن تلددف يف تدداريس هددأأل الغزوة  ددأه  الاخدداري 
 عري الأي   يلع هدي ونصدحاب اغبا دة إال بعدد اعركدة  يرب بينأدا يدأه  ابدد ه دام واليابددي وابدد سدعد إىل ايسى ا 

 ( ٕٗٗنهنا باع اػبندق )اصنعر بتيسمل اناب ة ذل  عند اادي رزق اهلل السّبة النايية اللحيحة 
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ُدوَاددة  وجاء اػبددرب نهددع صبعاددم  أصدداب اددد نصدداب وهرب اددد هددرب يف كددع وجدده
ا وصنزل رسددددديل اهلل صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم بسددددداصتام  لدددددم هبدددددد ادددددا اعبنددددددل  ت رّبدددددي 

  ٔوبّث السرايا و رّباا  رجعق و  تل  نصداً  نصداً  أبام اا نياااً 
با َباباا  راضدد  غ  ان ونسددد واؼباددم يف هددأأل الغددزوة التأكيددد علددى بددية اؼبسددلأْب 

 وكلام صل اء  دون نن يت اسر نصد على اااصبة جي  اؼبسلأْب  وط 
 وهي هدايددة إليددهو  يغ ددع صددلى اهلل عليدده وسددّلم عددد اؽبدددف الععدديم الددأي يسددعى 

هدددأأل المساالع وترغياادددا يف اإلسدددثم  ياد  زعددديم غ  دددان ُعَييندددة بدددد صلدددد وظب  لددده 
 وكان اا هنداك بدد ن لد  وبدثد عييندة ٕبالرع  يف َتغَلَأْب واا واالأل إىل اَ َ رَاض

  ٖبد نجدبق
يكدين إال بتحدالف كادّب بدْب  اؼبسدلأْب ال لاست لدان ن بعد ذل    يربيايد ندرك 

وسدددددليم  ولدددددأا  مسدددددد سدددددعيا بتأليددددد  هدددددأأل المساالدددددع   ونسدددددد بدددددري   وباالدددددع غ  دددددان
 صاصروا اؼبدينة يف غزوة ا صزاب )اػبندق( كلاا وقبحيا يف ص د ع رة والف 

 صنتاج   امسابع إع الاميف هأأل اغبألة  غ  ان يف اؼب اركة إبنا است اعيا 
  بنددي  ُددزارة يف نلددف امساتددع ا ددَبكق ثثثددة باالددع اددد غ  ددانوبددد  ٗالثأددار  يددرب اددد

نَدددة بدددد ُرَ يلدددة وهدددم  ٔبدددد ِصْلدددد  و رجدددق ن ددد مل وبالددددها اسدددعيد ٘يمسددديدهم ُعيَديدْ
 ٖ بد عيف ٕنربعأالة و رجق ُارّة وهم نربعأالة يمسيدهم اغبارث

                                                 
 ٕٙ/ٕ؛ابد سعد ٖٓٗ/ٔاليابدي  ؛ٖٕٔابد ه ام  ٔ
 ( ٖٙ/ٕاؼبراض على ستة وثثثْب ايث اد اؼبدينة على طري  الّربأة  )ابد سعد تغلأْب اد اؼبراض على ايلْب  و  ٕ

دددرَاض  واٍد  ددديق 
َ
بدددال يعمسددديب تَدْغَلم بْب لَبْدددع وبدددْب ال  دددَرف دون اؼبديندددة دبرصلدددة ونبا جددداثن يمسدددال ؽبأدددا التغلأدددان   بدددال  واؼب

 ( ٖٕٙ/ٔالتّدْغلأْب )اع م اا استع م 
  ٖٙ/ٕابد سعد  ٖ
 ( ٜٜٖ/ٖ؛ وعند ايسى ابد عمساة  صنلف التأر )الايامس  داللع الناية ٖٖٗ/ٔ؛نصنساب ا  راف ٖٗٗ/ٕاليابدي  ٗ
نبي اال   يمسال كان اظبه صأي ة  لمّس  عييندة   صنّده كدان ر بد عأرو بد ُجَييّة ال زاري  ُعيينة بد صلد بد ُصأي ة بد َبدْ  ٘

اً  وال الف كددان فبّددد ارتددد يف عاددد ن  بكددر  كددان نصددابته  ددّ ة   حعددق عيناأل نسددلم باددع ال ددت  و ددادها  و دداد ُصنيندد
 ( ٚٙٚ/ٗ ث ة عثأان )اإلصابة  إىلوعاش ‘ اإلسثم إىلطلحة   اايعه  مث عاد  إىلواال 
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  ٗجاصن  نصد إىل هيالء دبن مسة  عسكرو 
هلل عليده وسدلم ب ريمسددة ي دتق  يادا هدأأل اعبأددي   وادمل ا دتداد اغبلدار  ّكددر صدلى ا

 عددرض علددى غ  ددان ثلددث سبددر اؼبدينددة يف امسابددع االصنسددحاب اددد ا صزاب  يا مسددق 
غ  ان على هأا العدرض ولكد زعأداء ا صنلدار ر  ديا ذلد  بعدد است دارة الرسديل 

  إنْ      يارسيل اهلل سعد بد اعاذ و سعد بد عاادة٘وبال صلى اهلل عليه وسلم ؽبم
يف اعباهليدة ادد اعَبْادد واا طأعديا ادأا  انّدا بد  نن يأ دأوا  ٙلَيأكلين الِعْلِادز ياكاصن

بد   وَهدَداصنا بد  صنُع د   اسبرًة إال ب رًى نو ِبرًى!  حْب نتاصنا اهلل تعاىل بد   ونكراند
ونبدا يمسديالن  ادا  بد عديف ُعيينة واغبارث مإال السيف!  مسا الّدصنية! ال صنع يام نبداً 

ام  ددي اً    واهلل اددا ص ددرت إال ُكْرهدداً لمسدديم غلادديىت  واددا ُامساانددا اددنصنددرى نن صنُدددرك 
اددا صنلددرْتنا  ب دد ء وبال عيينددة  إصنددا واهلل اددا ج نددا صننلددر بري دداً  ولددي استنلددرصنا بري دداً 

وال  رجق اعنا اد صرااا  ولكد كنق نطأدمل نن صنأ دأ سبدر اؼبديندة  يكدين لندا بده 
نلدر ُصل اءصندا ادد الياديد  ادم جلايصندا إىل ذِْكر امل االنا  يه ان عة الغنيأدة  ادمل نصنّدا صن

وتاْب اد هأا نن باالع غ  ان ال تمساتع اؼبسدلأْب عدد ااددن   ونن نبادا  ٚاا هاهنا
   اليصيد اغبليل عد الغنيأة 

                                                                                                                            
اسدددعيد بدددد ُرَ يلدددة بدددد عالدددأ بدددد االددد  ا  ددد ع   كدددان بالدددد ن ددد مل مي ا صدددزاب  مث نسدددلم بعدددد غدددزوة اػبنددددق وصسدددد  ٔ

يف اؼبدينة و ددادت اددمل الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم صبيددمل اغازيدده بعددد ذلدد  )ابد   وبد ارربلددق ن دد مل كلاددا  وصنزلددقإسددثاه
  (ٜٛ/ٙ اإلصابة؛ ٕٚٙ/ٔ؛ ابد  اة ن اار اؼبدينة ٙٙ/ٕ -ٖٙٓ/ٔسعد

اغبددارث بددد عدديف بددد ن  صارثددة اؼبّري نصددد ال رسددان يف اعباهليددة  ونصددد الكرادداء اؼب ددايريد وهي الددأي  ددارك  ارجددة بددد  ٕ
 ( ٜٓ٘/ٔ اإلصابة ) إسثاهء صرب داصل والغرباء بْب بِب عال و زارة  تأ ر سنان يف  ربّأع داا

 اددددمل بعدددد  اال تثف صيددددث ذكددددر ِاْسددددعر بددددد ُر يلددددة ٕٗٔ/ٖ؛ وعنددددد ابددددد ه ددددام ٙٙ/ٕ؛ابددددد سددددعد ٖٗٗ/ٕاليابدددددي  ٖ
 ا   ع   واللحي  اا نثاتناأل اد اليابدي وابد سعد 

 ٘٘ٗ ٗٗٗ/ٕاليابدي  ٗ
؛اؽبيثأ  ؾبأدددددددددددمل ٕٓٗ/ٗٔ؛ ابدددددددددددد ن   ياة اؼبلدددددددددددّنف ٖٚ/ٕ؛ابدددددددددددد سدددددددددددعد ٛٚٗ/ٕ؛اليابددددددددددددي ٖٕٕ/ٖابدددددددددددد ه دددددددددددام  ٘

  ٖٙٗ/ٔ؛نصنساب ا  راف ٕٖٔ/ٙالزوالد
  )اادة )علز( ٖٔٛ/٘وبَدٌر ىُبل  بدااء اغبََلِم مث ُيْ يى  كاصنق العرب يف اعباهلية تأكله يف اعَبْدب )لسان العرب  ٙ
  ٜٚٗ – ٛٚٗ/ٕاليابدي  ٚ
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الثمسدة  الأي نسلم نثناء غدزوة اػبنددق نن يزعدز صنُعيم بد اسعيد ا   ع  واست ا  
  يارهم  رجعيا ـبأولْب إىل د ٔبْب اليايد وا صزاب

  ولكددد صنتددالج اػبندددق  والنلددر ٕوبددد كاصنددق ن دد مل اددد ن ددد الندداس علددى اؼبسددلأْب
الددأي ربمسدد  للأسددلأْب  وإسددثم صنُعدديم بددد اسددعيد  وبددرام اددد اؼبسددلأْب كددع ذلدد  

بعددد اػبندددق ااا ددرة  يمسدديدهم جعددع ن دد مل تددأل إىل الرسدديل صددلى اهلل عليدده وسددلم 
ة الددددديدا  يف  دددددع  ادددددد جادددددع اسدددددعيد بدددددد ر يلدددددة يف سددددداعأالة  وصنزلددددديا بدددددرب ثنيددددد

رسدديل اهلل صددلى اهلل عليدده وسددّلم بأضبددال التأددر   مسددال  يددا اع ددر  إلدديامسددْلمل  خرج 
ج نددداك لمسدددرب ديارصندددا انددد   وَكرِْهندددا  رسددديل اهلل  جددداء بكدددم؟ بددداليا  يدددا ن ددد مل  ادددا

صربدد   وكرهنددا صددرب بيانددا لمسّلتنددا  دديام   ددأصنزل اهلل عددز وجددع علددى صنايدده صددلى اهلل 
بيله  إىلْو َجاُءوُكم َصِلَرت ُصُدورُهم َنن يُدمَساتُِليُكم َنْو يُدمَساتُِليا بَدْيَاُام" عليه وسّلم "نَ 

   ٗاآلية  وازبأت ن  مل يف ؿبّلتاا اس داً  ٖ"َسِايًث"
ة يف المساالع اجملاورة استثأر النيب صلى اهلل عليه وسلم اصنتلار اػبندق وصنتال ه اؼبدوي

 قيف ديددار نسددد   اربدد ٘بددد ؿِبَْلددد إىل الَغْأددر ُعك اَ ددة بحلرسددال سددريّةبادر للأدينددة و 
ادد نادياؽبم  وعدادت  ق السدرية كثدّباً لمسى اهلل يف بليام الرعد   واسدتاببني نسد  ون

  ٙاؼبدينة إىلساؼبة 
نجدددبق ديددار ثَدْعَلاددة ونمْبددار  وبعددق سددحابٌة بدداؼبراض اىل تَدْغَلَأددْْب   لددارت بنددي  اوؼبدد

لسدددحابة  وكددداصنيا بدددد نصبعددديا نن يُغدددّبوا علدددى َسدددرْح تلددد  ا إىلؿُبدددارب وثَعلادددة ونمَْبددداَر 
                                                 

  ٖٚ/ٕ؛ ٓٛٗ/ٕ؛اليابدي ٜٕٕ/ٖابد ه ام  ٔ
  ٕٓٛ/ٕاليابدي  ٕ
  ٜٓسيرة النساء وية  ٖ
  ٖٙٚ/ٗ؛ و اء الي اء ٖٙٓ/ٔ؛ ابد سعد ٕٚٙ/ٔن اار اؼبدينة  ٗ
ّ  اددٗٛ/ٕااء لاِب نسد على ليلتْب اد  يد )ابد سعد  ٘ بدِب نسدد  يمسدال  ( وبال الاكري  الَغْأدر  جادع نضبدر طييدع  غبد ن

الر َ ْيَأدددة ون رى يمسدددال ؽبدددا الثّدْعَلايّدددة  وبدددْب الَغْأدددر و َدْيدددد ع دددرون اددديًث )اع م ادددا ؽبدددم بندددي ـُبَا دددد  وإىل جناددده اددداءة يمسدددال ؽبدددا 
 ( ٖٗٓٔ/ٖاستع م 

  ٗٛ/ٕ؛ ابد سعد ٓ٘٘/ٕاليابدي  ٙ
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  اعث رسيل اهلل صلى اهلل عليه وسّلم نبا عايددة بدد اعبدراّح يف نربعدْب رجدثً اؼبدينة  
ادددمل عأايدددة اللدددا      دددّد الغدددارة علددديام   ٔذي المَسّلدددة إىلادددد اؼبسدددلأْب   يصدددليا 

  ٕوهربيا يف اعباال  واستاق النعم
   اربددديا  ٖال  دددَرفة زيدددد بدددد صارثدددة إىل بدددِب ثعلادددة يف مث نرسدددع سدددريّة ن دددرى بمسيددداد

   ٗواستابيا النعم
نهددددم صدددددث للأسددددلأْب يف تلدددد   هدددديو   يددددربالندددديب صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم   ددددت  مث

 ال َبة ؼبا سبثله  يرب اد ايرد ابتلادي اام  وؼبيبعاا اعبغرايف اؼبأيز 
سددّلم يغددزوهم ِلَأنعددتام كاصنددق يادديد  يددرب ال يعنّددين نن رسدديل اهلل صددلى اهلل عليدده و 

وكدددان ادددد كدددان باؼبديندددة ادددد الياددديد يمسيلدددين صدددْب وُصلددديهنم وسدددثصام وَعدددَدِدهم؛ 
 يرب  اا نانمل واهلِل  يرب انكم! لي رنيدتم  يدرب  إىلذبّاز النيب صلى اهلل عليه وسّلم 

وصلدديهنا ورجاؽبددا لددرجعتم باددع نن تلددليا إلدديام؛ صلددين  دداـبات يف ُذَرى اعباددال  
ا دالددم إن خبيددرب  لددف دار   ااكاصنددق نسددد وغ  ددان يبتنعددين اددد العددرب واؼبدداء  يادد

  ٘باطاًة إال ام
ىل الغرب اد ال ربية واعبنيبية وال أالية  وإ اد النياص  ربي  خبيرب نراض  غ  ان

   ٙ يرب تادن نراض  ب اعة وبل  وُعأرة
 يدددرب وادددد  اسدددتا  النددديب صدددلى اهلل عليددده وسدددّلم ني إادددداد نو تعددداون بدددْب الياددديد يف

يف  دددعاان ادددد السدددنة  ٔ َدددَدك إىلأرسدددع علددد  بدددد ن  طالددد     صددديؽبم ادددد المساالدددع
                                                 

(؛ ايضددمل علددى بريددد اددد اؼبدينددة ٜٚٚ/ٕ؛ ا ادداكد ٘ٛ/ٕذو المسّلددة  بناددا وبددْب اؼبدينددة نربعددة وع ددرون ادديًث )ابد سددعد  ٔ
 ( ٜٕٓٔ/ٗاء تلمساء قبد )و اء الي 

  ٙٛ/ٕ؛ ابد سعد ٕ٘٘/ٕاليابدي  ٕ
(؛بدال اعباسدر  وال درف ٚٛ/ٕال  َرف  ااء بري  اد اؼبراض دون الن خيع على سدتة وثثثدْب اديثً ادد اؼبديندة  )ابدد سدعد  ٖ

 ( ٖٙٙ/ٕكيث على طري  اؼبدينة المسليم )ا ااكد   ٛٗيعرف اآلن باسم )الّلييدرة( وتاعد عد اؼبدينة
  ٚٛ/ٕ؛ابد سعد ٘٘٘/ٕ اليابدي ٗ
 هد ٖٜٖٔ/ٕ ن رف على طاعه  ؿبأد الن ار دار الكت  العلأية بّبوت طٕٖ٘/ٛ؛ال ا ع   ا مٖٚٙ/ٕاليابدي  ٘
 ٜٕٖ  ٕ٘ - ٜٗ/ ٔستع م ااع م اا  ٙ
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يريدون نن يبّدوا يايد  ٕاِب سْعد بد بكرل صبعاً  السادسة اد اؽب رة  صيث بلغه نن
   وهربددق بنددي سددعد بددأهلام وذراريام واسدددتاق ٖ    اجددأهم علددى ادداء اؽبََأدددج يددرب
  ٗدم اا اؼبدينةالّنعم وب –رض  اهلل عنه  –عل  

بدددد سدددا  ونن ذكرصندددا إسدددثم بايلدددة ن ددد مل الغ  اصنيدددة بعدددد غدددزوة ا صدددزاب ااا دددرة  و 
وبأل  نصاحق ا رض الٍب سبتد اد اؼبدينة إىل  يدرب كلادا إسدثاية   خدرج صدلى 

سدّلم بدألف وطبسدأالة ادد اؼبسدلأْب يف نوالدع السدنة السدابعة ادد اؽب درة  اهلل عليه و 
   ٘ مل   وكان ا دالء انام يرب  وسل  ديار ن  إىل

ال دددرق ادددد  إىلوصندددزل الرسددديل صدددلى اهلل عليددده وسدددّلم جبي ددده بدددياٍد يمسدددال لددده الرجيدددمل 
   ٙصلين  يرب  وذل  اد نجع نن وبيل بْب اساعدة غ  ان لليايد

  وذهدد  زَارةهلل عليدده وسددّلم عددد طريدد  رجددع اددد  ددبلدد  اليادديد ذبّاددز الرسدديل صددلى ا
  ٚو ٌد انام ل ل  النلر اد غ  ان امسابع صنلف سبر  يرب

؛ وسبّكددد اؼبسددلأين اددد  ددت   يددرب  والمس دداء علددى ٛ  تسددت مل غ  ددان إاددداد اليادديد
  ونصددا  ال ريد  فبّاددداً لدددعية المساالددع اجملداورة لليادديد  والددٍب كددان وْكدر الكيددد والتددىار

 إلسثم لليايد الدور ا كرب يف ِغَيايتام  وصّدهم عد ا
  ٔود لق َ َدك صلحاً 

                                                                                                                            
(؛ وهدد  اليدديم ال تعددرف ادددأا ٜٓ/ٕ(؛ وبيناددا ويددد اؼبدينددة )٘ٔٓٔ/ٖ دددك بيناا وبددْب  يددرب يياددان )اع م اددا اسددتع م  ٔ
 ولكد اؼبرّج  نهنا اغُبَييِّ  واغبَال   وهي  رق صّرة  يرب  و يه بُرى كثّبة ) تعليمسات ضبد اعباسر على كتداب ا اداكد سماال
ٕ/ٜٕٚ )   
 ( ٖٔٗإصدى باالع غ  ان  )ابد الكليب  صبارة النس   ٕ
( وال يددزال اعرو ددا يف تلدد  ٕٜٙ/ٕكد (  وهددي لاددِب  ُددزارة وبددِب ُاددّرة  )ا اددا ٜٓ/ٕنَبَددج   ادداء بددْب  يددرب و َددَدك )ابد سددعد  ٖ

 ( ٕٜٚ/ٕالناصية )تعليمسات ضبد اعباسر على كتاب ا ااكد 
  ٜٛ/ٕ؛ابد سعد ٕٙ٘/ٕ؛اليابدي ٕٔٙ – ٔٔٙ/ٗابد ه ام  ٗ
  ٕٔٔ/ٕ؛ اإلصابة ٖٛٙ/ٕاليابدي  ٘
  ٜٖٙ/ٕ؛اليابدي ٖٖٓ/ٖابد ه ام  ٙ
  ٕٗٙ/ٕاليابدي  ٚ
  ٓ٘ٙ/ٕ؛اليابدي ٖٖٓ/ٖابد ه ام  ٛ
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رسديل اهلل صدلى اهلل عليده   وصداَل نهدع تيأداء  ٕد لق ُعنديةوبعدها وادي المُسرى  
  ٖوسّلم على اعبزية

وكدددان صدددل  اغبديايدددة الدددأي جدددرى بدددْب النددديب صدددلى اهلل عليددده وسدددلم وبدددري   تحددداً 
لددعية   ت درّ  النديب صدلى اهلل عليده وسدلم  ٗللأسلأْب كأا ذكدر اهلل عدز وجدع ذلد 

ورد  المساالددع يف تلدد  اعباة و اصددة بعددداا ربمسدد  االصنتلددار الكاددّب علددى اليادديد يف 
    -صل اء غ  ان  - يرب 

كندددق اغبدددرب الدددٍب جدددرت بدددْب بدددري  واؼبسدددلأْب بدددد َصَ دددَزت بدددْب النددداس واصنمس دددمل و 
ادد النداس بع دام بع داً   لدم ق اؽبُدصندة وضدعق اغبدرب نوزاَرهدا ونا كاصن لأّ  الكثم 

م باإلسدددثم يعمسدددع  ددديً ا إال د دددع يف اإلسدددثم صٌب د دددع يف تلددد  يكدددد نصدددد تكلّددد
 واسدددتأرت الدددد بدددد اليليدددد وعأرو بدددد العددداص   – ادددناماؽبدصندددة صدددناديد اؼب دددركْب 

  ونكثدر  اثنتْب وع ريد  اراً  د ع  ياا اثُع اا د ع يف اإلسثم بادع ذلد اؽبدصنة
   ٘يف كّع صناصية اد صنياص  العرب اإلسثمو  ا 

  ُدزارة  وُجدَأام ال يزالدين يناو دين اؼبسدلأْب حبكدم الّتعدّرب واإليغدال ولكد بع  بدِب
اعتدددى بعدد  بددِب ُجددأام علددى ِدْصيَددة الكلدديب  وهددي بددادم اددد عنددد بَدْيَلددر بالاددداوة   

وسلايا اا اعه اد اال واتا   وكدان بدد اجتأدمل إلديام غ  ان ووالدع واد كدان ادد 
رى   أرسدع الندديب صدلى اهلل عليدده وسددّلم وراء وادي المُسدد َٙسدثاات وَاددراء يف ِصْسدَأى

 رضيان اهلل عليام  –زيد بد صارثة إليام يف طبسأالة اد اللحابة 

                                                                                                                            
  ٜ٘ٔ – ٕٜٔ/ٔ؛ ابد  اة  ن اار اؼبدينة ٖٖ٘/ٖه ام ابد  ٔ

  
  ٔٔٚ/ٕاليابدي  ٕ
(   كتددداب اؼبغازي بددداب  غدددزوة  يرب؛اسدددلم ٖٕٗٗ)ٚ٘٘/ٚ؛الاخددداري ادددمل ال دددت  ٓٔٚ/ٕ؛اليابددددي ٖٖٛ/ٖابدددد ه دددام  ٖ
  ٜٕٙ/ٗناية ( كتاب اإليبان باب غلظ ربرمي الغليل ونصنه ال يد ع اعبنة إال اؼبيانين؛الايامس   داللع ال٘ٔٔ)ٛٓٔ/ٔ
  ٔإ ارة لمسيله تعاىل " إصنا  تحد ل   تحاً ُاِاينا"  سيرة ال ت  وية ربم  ٗ
  ٕٗٙ/ٕاليابدي  ٘
  ( ٙٗٗ/ٕصسأى  ايضمل اد نرض ُجأام )اع م اا استع م  ٙ
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  ددّد زيددد الغددارة علدديام وسبكددد اددد بتددع ونسددر وسدديب الكثددّب اددد بددِب ُجددأام  وكددان 
بعدد  بددِب ُجددأام بددد نسددلم  وكتدد  لدده الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم كتاباً   دداءوا إىل 

عليه وسّلم وبّلغديأل اػبرب  أرسدع النديب صدلى اهلل عليده وسدّلم علد  بدد  النيب صلى اهلل
  ٔن  طال  إىل زيد يأارأل برد كع اا ن أأل انام

اددد بددِب  دددزارة   لثصنتمسددامكددأل  نرسددع صددلى اهلل عليدده وسدددّلم سددرية زيددد بددد صارثدددة 
بدديادي المُسددرى وكدداصنيا بددد اعتدددوا علددى بعدد  نصددحابه  َ َ ددّد الغددارة علدديام  و ددتق 

  ٕام وسىب بع  النساءمشل
  ولكدددنام ال يسدددأحين  ي اسدددتأّر اؼبسدددلأين يف دعددديمم ؼبدددد صددديؽبم ادددد المساالدددع

 مديد ؿبتأع  بع ي اج يصنه ويمس ين عليه يف اادأل واد ذل  
يّة  يف   صناصيدة ضدر و ُدزارة بدِب كدثب إىل –رض  اهلل عنه  –سريّة ن  بكر اللدي  

  ٖ عاان سنة سامل اد اؽب رة
   ٗبِب ُارّة يف َ َدك إىل بد سعد ا صنلاري وسريّة ب ّب

بددددِب ُعدددديال وبددددِب عاددددد بددددد ثعلاددددة  وهددددم  إىليثدددد  لة غالدددد  بددددد عاددددد اهلل الّي ّ وسددددر 
َ َعة َيدْ

 ٙ ٘باؼب

                                                 
بعدد    واللحي  اا ذكرأل ابد اسحاق يف تاريس هأأل الغزوة   ن الرسديل   يرسدع الرسدع اىل اؼبلديك االٕٔٙ/ٗابد ه ام  ٔ

  ٖٚٚ/ٔ؛نصنساب ا  راف ٛٛ/ٕ؛ابد سعد ٘٘٘/ٕاليابدي  صل  اغبدياية؛
  ٜٓ/ٕابد سعد  ؛ٗٙ٘/ٕ؛اليابدي ٚٔٙ/ٗابد ه ام  ٕ
 ( كتدددددداب  اعبادددددد والسددددددّب باب ٘٘ٚٔ) ٖٙٚٔ – ٖ٘ٚٔ/ٖ؛اسدددددلم ٛٔٔ – ٚٔٔ/ٕ؛ابدددددد سددددددعد ٕٕٚ/ٕاليابددددددي  ٖ

( كتدددددداب ٕٔٙٛ)ٛٗ/ٛ؛النسال  السددددددند الكددددددربى (ٕٓ٘ٙٔ)ٕٚ/ٕٚ؛ نضبد اؼبسدددددند التن يدددددع و ددددددداء اؼبسددددددلأْب با سددددددارى
هددددددددددد؛ابد ااجددددددددددة ٕٔٗٔ/ٔ(  ربمسيدددددددددد   صسددددددددددد  ليب ايسسددددددددددة الرسددددددددددالة طٕٙالسددددددددددّب باب   ددددددددددداء اعبأاعددددددددددة بالياصددددددددددد)

؛الايامس  السدددددند ٖٙ/ٖ( كتددددداب اعبااد بددددداب م نصدددددرز العددددددّو مث ظادددددر عليددددده اؼبسلأين؛اغباكم اؼبسدددددتدرك ٕٚٗٛ)ٜٜٗ/ٕ
  ٜٕٔ/ٜالكربى 

  ٛٔٔ/ٕسعد ؛ابد ٖٕٚ/ٕاليابدي  ٗ
َ َعة  ه  وراء ب د لبع إىل الّنمسرة بليث بناصية قبد  وبيناا وبْب اؼبدينة شباصنية بُدُرد )ابد سعد   ٘ َيدْ

 ( ٜٔٔ/ٕاؼب
  ٜٔٔ/ٕ؛ابد سعد ٕٙٚ/ٕاليابدي  ٙ
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وؼبدددا ظبدددمل الرسددديل صدددلى اهلل عليددده وسدددّلم نن عييندددة بدددد صلدددد بدددد واعدددد صبعدددا ادددد 
   ت رّبدديا   ع بددد سددعد يف ثثشبالددة امساتددّب  نرسددع علددى ال ددير ب ددٔغ  ددان باعبندداب

  ٕبع  النعم ب ّب ونصاب
نددة بددد صلددد   واغبددارث بددد عدديف يهددأأل السددريّة بدددن زعيأددا غ  ددان عي واددد صنتددالج

أددا  َدددْروة بددد ُهاددّبة اؼبدينددة ليال نن ثّا ا إىل ةبدداؽب ر ي ّكددران يف اإلسددثم  ونبّددا  اؼبددّري
   ّٖدايا رجثً ونّ روا ن رىالمس ّبي    مس

نسدلم عييندة بدد صلدد  ود لدق غ  دان بدد اؽب درة إال و و  تأت السنة الثاانة ادد 
  ٗيف اإلسثم  وا َبك عيينة يف  ت  اكة  وغزوة صنْب  وصلار ال الف

 بال عااس بد ارداس السلأ  يف غزوة ُصنْب 
 نبلدددددددْ  هدددددددديازَن نْعثهدددددددا ونسددددددددَ لاا
 نىت نظددددددددد  رسدددددددديَل اهلِل صدددددددداحِبُكم
  ددديام ن ددديكم ُسدددَليم غدددَّب تدددارِكُكمْ 

 الُيأددددددُب بنددددددي نسددددددٍد  ويف ِعَ ددددددادته
 تكاد ترُجف انه ا رض َرهاَته                      

 ادددددددددِّب رسدددددددددالَة صُنْلدددددددددٍ   يددددددددده تِْايدددددددددانُ  
 جي دددداً لددددُه يف َ  دددداِء اَ ْرِض نركددددانُ 
ددددددددددددددانُ   واؼبسددددددددددددددلُأين عادددددددددددددداَد اهلِل غس 
 وا ْجَربددددددددددان بنددددددددددي َعددددددددددْاٍل وُذبيددددددددددانُ 

 ٘ويف ُامسدد اده نْوٌس وُعْثأدانُ 
ال درق وال دأال ال درب   إىلث ة اتًأّصدلة يف المساالدع المساطندة واعب وةلمسد كاصنق الادا

هددأأل المساالددع  وبددْب تلدد  يف غددرب اددا  زبتلددف وتتاددايد بددْب اددد اؼبدينددة  وكاصنددق ال ّ 
 اؼبدينة 

                                                 
سددددتع م ا (؛وهدددد  نرض بددددْب  َدددددَزرة وَكْلدددد  )اع م اددددإٓٔ/ٕاعبندددداب  يُعددددارض َسددددثح و يددددرب ووادي المُسددددرى )ابد سددددعد  ٔ
( بال اغبدازا   ادد بدثد  َددزَارة  بدْب اؼبديندة و َدْيدد  بال اعباسدر اعّلمسداً  ويُعدرف اعبنداب اآلن باسدم اعباراء )ا اداكد ٜٖ٘/ٕ
 ( ٙٛاع م اؼبعا  اعبغرا ية  ( )الاثدي ٕٓٙ/ٔ
  ٕٓٔ/ٕ؛ابد سعد ٕٚٚ/ٕاليابدي  ٕ
  ٖٔٚ – ٖٓٚ/ٕاليابدي  ٖ
( ٖٗٛٓٔ)  ٖٗٚ٘ٔ/ٕٓ؛ نضبد اؼبسددددددددددند ٖ٘ٔ/ٕسددددددددددعد  ؛ ابدددددددددددٗٓٛ – ٖٓٛ/ٕ؛اليابدددددددددددي ٕٚٙ/ٗابددددددددددد ه ددددددددددام  ٗ
  ٓٙٔ/ٕٔ(؛ابد ن   ياة اؼبلّنف ٜٖٕٚٛ)ٖٙٓ/ٜٖ( ٖٗٚ٘ٔ)ٜٗٔ/ٕٔ‘
   نْوس وعثأان  بايث ازينة إسحاق  وبال ابد ٔٗٗ/ٗابد ه ام  ٘
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لمسدددد نثّدددر التعاادددع ادددمل ا صنعدددام  يف طادددا  كدددع بايلدددة   مساالدددع اغب ددداز ا وسددد   اثدددع 
ورع  ا غندام وبري  تمسيم بَببية  جاينة  وضأرة  ونسلم   وغ ار  وبكر  و زاعة 

 ل ا ة طااعام  ورّبة ا اعرهم  ولأا إىلنكثر اد اإلبع  وبد نّدى ذل  
يارسدددديل نصندددق و    ادددااد صندددديب إال ورعدددى الغدددنم  بددداليا"بدددال صدددلى اهلل عليددده وسدددّلم  

  ٔ"براري  يف جاال اكة اهلل! بال  صنعم  كنق نرعاها على
ي اا  وبيمدا  أغلد  عليادا رعد  اإلبدع  وهد  ب دناا المساالع ال ربية اد اؼبدينة   ي

 وكربيالاا  تلا  اد يتعااع اعاا بل اما 
بال صلى اهلل عليه وسّلم "وال ُخر واػبُيثء يف نصحاب اإلبع والس كينُة واليبداُر يف 

  ٕنصحاب ال  اء"
ا اهلل عليه وسدّلم ادمل هدأأل المساالدع ال دربية  نكثدر فبدا عاصنداأل ادمل غّبهد لمسد عاىن صلى

  ٖيف سليك ن رادها ْبالمسسية واضح و اعب اء اد المساالع ا  رى  وكان
 مسددال صددلى اهلل عليدده وسددلم بعددد نن عدداىن الكثددّب اعام "ِغلددظ المسلدديب واعب دداء يف 

  ٗاؼب رق واإليبان يف نهع اغب از"
نَددة   ددٌّب اددد بددِب سبدديم واددد بددِب َعدداِاروِغَ دداُر و  نْسددلمُ "وبددال ني دداً     ُاددَزْيَدَ ة وُجَايدْ

  ٘واغبَلي ْْب بِب نَسد وَغ ََ ان"
                                                 

 ( كتابدإٓ٘ٓ)ٕٔٙٔ/ٖ( كتاب ا طعأة  باب الكااث  وهدي ورق ا راك؛ اسدلم ٖ٘ٗ٘)ٛٛٗ/ٜالاخاري امل ال ت   ٔ
 ا  ربة باب    يلة ا سيد اد الكااث 

  ٜٔ(  كتاب اإليبان باب ت اضع نهع اإليبان  يه ورجحان نهع اليأد  يه صديث الااب ربم ٕ٘) ٖٚ/ٔاسلم  ٕ
الدددددددددديأد باددددددددددع ص ددددددددددة الدددددددددديدا    إىل( كتدددددددددداب اؼبغازي بدددددددددداب  بعددددددددددث ن  ايسددددددددددى واعدددددددددداذ ٖٔ٘ٗ) ٘ٙٙ/ٚالاخدددددددددداري  ٖ

صددددداية غدددددّبأل صدددددٌب تلعددددد  بددددده  نو بّالادددددا نو ادددددا زصادددددا  نضبدددددد  اؼبسدددددند  ( كتددددداب ا دب بددددداب  ادددددد تدددددركٜٜٚ٘)ٓٗٗ/ٓٔ
(   الَبادددددددددددددأي ٕ٘ٙٚٔ)٘ٙٔ/ٜٕ( ٜ٘ٙٔٔ – ٚٗٙٔٔ)ٕٕٚ – ٜٓٔ/ٛٔ( ٛٓٓٔٔ) ٙٗ/ٚٔ(  ٕٔٔٚ)ٚٔ/ٕٔ
  ٕٓ/ٕ( كتددددددددددددددداب اؼبناب  بددددددددددددددداب  انابددددددددددددددد  ثمسيدددددددددددددددف وبدددددددددددددددِب صني دددددددددددددددة؛ ال حاوي ا دددددددددددددددكع اآلثدددددددددددددددار ٜٖٙٗ)ٖٓٚ/٘
 هد ٘ٓٗٔ/ٗ دار الكتاب العر  طٕٚ – ٔٚ/٘ صلية ا ولياء ؛نبي صنعيمٕ٘/ٚالايامس  السند الكربى ٖٔٚ/ٗ
 ( كتاب اإليبان  باب ت اضع نهع اإليبان  يه ورجحان نهع اليأد  يه ٖ٘)ٖٚ/ٔاسلم  ٗ
(  كتاب   الع اللدحابة  بداب  ادد   دالع غ دار ونسدلم وجايندة ون د مل وازيندة وسبديم ودوس ٕٕٕ٘)ٜٙ٘ٔ/ٗاسلم  ٘

 وط ء 
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 :بعد ىجرتيا  القبائل في المدينة المنورةىذه  منازل  
 

 إىلؼبا نذن النيب صلى اهلل عليه وسدّلم  صدحابه بداؽب رة   بددن اؼباداجرون يتيا ددون 
دددْن اؼبديندددة صندددزل علدددى سدددعد بدددد   أدددد كدددان نعزبددداً   ٔ  وصندددزل كثدددّب ادددنام بمساددداء  والس 
  ٖ  واد كان اعه نهله صنزل على واصد اد ا صنلارٕأةَ ْيث

                                                 
 ( ٖٕٚٔ/ٗينه وبْب اؼبس د النايي بدر ايع ) و اء الي اء ه  بعيا  اؼبدينة ب ٔ
  ٖٖٕ/ٔ؛ ابد سعد ٓٛٗ ٖٜٗ/ٕابد ه ام  ٕ
  ٕٕٙ/ٔ ابد سعد ٓٛٗ – ٙٚٗ/ٕابد ه ام  ٖ
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 –اؼبديندة ااداجرا ادمل ن  بكدر اللدّدي   إىلوصينأا بدم النيب صدلى اهلل عليده وسدّلم 
  وصنددزل نبددي بكددر رضدد  اهلل عندده ٔصنددزل علددى ُكلثدديم بددد ِهددْدم يف بُادداء –رضدد  اهلل عندده 

  ٕاػبزرج بالس ْن  بد على ُ اَدْي  بد إساف  نصد بِب اغبارث
لى اهلل عليدده زل اددمل الرسدديل صددد ندد –رضدد  اهلل عندده  –مثّ بدددم علدد  بددد ن  طالدد  

  ِٖهِ ِ ْدم وسّلم على ُكلثيم بد
جناده  إىل دا ع اؼبدينة   اُب اس دأل  وبُب بييتاً  إىلمثّ اصنتمسع صلى اهلل عليه وسّلم 

  ٗبالّلد  وسمّس اا جبأو  النخع واعبريد
صدلى اهلل عليده  – مثّ  دّ  النديب ٘وسد  اؼبديندة اؼبس د النايي ليكين يف ا تّبلمسد 

  ٚ   خّ  لاِب زُْهَرة يف صناصية اد ايّ ر اؼبس دٙالّدور باؼبدينة –وسّلم 
وكدان ا صنلددار يااددين لرسديل اهلل صددلى اهلل عليدده وسددّلم ا راضد    يُدمْسِ ددمل اددد ذلدد  

رة  كاصنددق دور بددِب زهدد  ٜ اصنت ددرت دور اؼبادداجريد صدديل اؼبسدد د النادديي ٛاددا  دداء
مشددا  اؼبسدد د  ودور بددِب عدددي  واددد ن ددارها دار ول عأددر بددد اػب دداب  جنددي  

   ٓٔ  واىل السديق غربداالامسيمل  درباً  إىلاؼبس د اد غربياا )المسالة(  وبد سبتد دورهم 
اعبنيبيدددة للأسددد د  تيجدددد دور لددداع   ىل المسدددرب ادددد دور بدددِب عددددي   يف اعبادددةوإ

   ٔٔاااجري ثمسيف
                                                 

  ٖٖٕ/ٔ؛ ابد سعد ٖٜٗ/ٕابد ه ام  ٔ
  ٖٜٗ/ٕابد ه ام  ٕ
   ٖٜٗ/ٕاؼبلدر الساب   ٖ
  ٕٓٗ/ٔ؛ابد سعد  ٜٙٗ/  ٕاؼبلدر الساب   ٗ
  ٛٔاسال  اؼبأال   ص خري اإل ٘
  ٖٖٔاليعمسي   الالدان  ٙ
  ٕٙٔ/ٖابد سعد  ٚ
  ٛٔٚ/ٕو اء الي اء  ٛ
 هد ٕٔٗٔ/ٔ  جااعة اؼبل  سعيدطٔٛٔ – ٙٙٔ  ؾبتأمل اؼبدينة إدريل؛ عاد اهلل ٕٗ٘ – ٜٕٕ/ٔن اار اؼبدينة  ٜ
  ٜٕٗ – ٕٚٗ/ٔاؼبدينة  ن اار ٓٔ
  ٓٓ٘/ٕ اإلصابة؛ ٕٓ٘ – ٜٕٗ/ٕاؼبلدر الساب   ٔٔ



 42 

لدّلى وناا بني صب   كاصنق دورهم
ُ
  ٕط؛وكدأل  سدكد بندي سدام عندد الداثٔكبدي اؼب

   ٖ  وجبيارهم دور بِب عاار بد لييٕطالاث
  وكددان الرسدديل صددلى اهلل ٗويف اعباددة اعبنيبيددة الغربيددة للأسدد د النادديي دور بددِب تَدددْيم

  ٘ر اؼبس دنبا بكر دارأل الٍب جبياعليه وسّلم بد نب مل 
 إىلإلسثم  هاجر اد هاجر ادنام وؼبّا بدنت المساالع اجملاورة للأدينة بالد يل يف ا

اغب ددارة  اؼبدينددة  واددنام بنددي ِغَ ددار الددأيد نب ددمل ؽبددم الندديب صددلى اهلل عليدده وسددّلم دار
  وكاصنددق ٙاهلل عليدده وسددّلمصددلى  –الندديب   يدده صددلى ؽبددم بالسدديق  وكددان ؽبددم اسدد د

  ٚمانازؽبم يف الاداية عاارة عد ؾبأيعة  يام صيل اس ده
د بددِب ِغَ دددار علددى اؼبدينددة صنزلددديا يف السدداللة جبدديار جادددع وبعددد نن تيا ددد عدددد كادددّب ادد

  ٛسلمل
   ٜوصنزل بني ليث بد بكر  اا  التّأاريد على ااتداد وادي ب حان صٌب صرة وابم

   ٜوابم
  وه  سبتد اد الث نّية إىل وصنزل بني َضْأَرة بد بكر يف ؿبّلتام الٍب يمسال ؽبا بني َضْأَرة

  ٓٔنم  وازّبأوا يف ؿبلته اس داً ؿَبّلة بِب اّلديع بد بكر إىل سيق الغ

                                                 
  ٕٓ٘/ٔار اؼبدينة ن ا ٔ
  ٕٔ٘/ٔاؼبلدر الساب   ٕ
  ٕٔ٘/ٔاؼبلدر الساب   ٖ
  ٕٓٚ – ٜٔٚ/ٕو اء الي اء  ٗ
  ٘ٚٔ/ٖابد سعد  ٘
  ٕٔٙ – ٕٓٙ/ٔن اار اؼبدينة  ٙ
  ٙ٘ٛ/ٖ؛ و اء الي اء  ٖٚاؼب ري  ٚ
   ٖٖٓ/ٕ؛  ثصة الي اء ٛ٘ٚ/ٕ؛ و اء الي اء  ٖٚ؛ اؼب ري ٕٔٙ/ٔن اار اؼبدينة  ٛ
  ٜ٘ٚ/ٕ؛و اء الي اء ٕٕٙ/ٔدينةن اار اؼب ٜ
  ٓٙٚ/ٕ؛ و اء الي اء ٖٕٙ ٕٔ٘/ٔن اار اؼبدينة  ٓٔ
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دار اػبدرق عندد زبداق  إىلوصنزل بني الّديع بد بكر يف ؿبلّدتام وهد  ادابْب بدِب ُضدأرة 
  ٔاغب اراة

؛ وكددان ٕنّاددا بنددي نسددلم  مسددد صنزلددق  دداا  السدديق صددٌب ثنيددة عثعددث عنددد جاددع ُسددَلْيمل
  ٖعددهم كاّباً 

ؼبعدروف ب دع  ن د مل جيف  ع  سدلمل وا إىلوسبتد انازل ن  مل اد ثنّية اليدا  
 يأا بعد بني اال   وبندي زصنَددْيم   –وسكد جبيارهم  ٗيف الس   ال رب  عباع سلمل 

  ٘رةازصنَدْيم  وبني سكْب اد  َدزَ 
غدر  اؼبلدّلى صدٌب ب حدان غربداً  وصنزلدق اعادم بندي ُسدليم   ن دارهدم وصنزلق ُاَزينة 

   ٙيف الاادية واصدة
َيْيرِيَة بندق اغبدارث َزْوج   جُ هْ ل  بد سعد بد عأرو اد  زاعة  رَ وصنزلق بني اؼبل 

  ظاهر َصرّة بِب ع يدة  يف اغبرّة الغربية صلى اهلل عليه وسّلم النيب
يبددْب ؿبدداّل بددِب لَْيددث بددد بكددر صددٌب ايضددمل  إىل دديمم بَدنُددي َكعدد  بددد عأددرو إوسددكد 

لّلى
ُ
   ٚالّتّأاريد بالسيق  و اا  اؼب

يّدددة عثعدددث وصدددٌب اسددد د ال دددت   يبددداىتّ ثن إىليف   ّدددة واصددددة  وصنزلدددق ُجَايندددة وبلددد 
اهلل عليه وسّلم بدد َ دّ  ؽبدم   وكان الرسيل صلى صيث ديار بِب سلأة  غر  َسْلمل
  ٔاس داً 

                                                 
  ٓٙٚ/ٕ؛ و اء الي اء ٖٕٙ/ٔن اار اؼبدينة  ٔ
  ٔٙٚ – ٓٙٚ؛ و اء الي اء ٕٗٙ/ٔن اار اؼبدينة  ؛ٓٙ/٘ابد سعد  ٕ
3

 .3/222الطبري  
  ٖٙٚ/ٗ؛ و اء الي اء ٖٙٓ/ٔ؛ ابد سعد ٕٚٙ/ٔن اار اؼبدينة  ٗ
  ٘ٙٚ – ٗٙٚ/ٕ؛ و اء الي اء ٕٛٙ/ٔر اؼبدينة ن اا ٘
  ٔٙٚ/ٕ؛و اء الي اء ٕ٘ٙ – ٕٙٗ ٖ٘ٔ/ٔن اار اؼبدينة  ٙ
 ؛٘ٙٚ/ٕ؛و اء الي اء ٕٛٙ/ٔن اار اؼبدينة  ٚ
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هدد؛ ٚٓٗٔ ايسسدة الكتد  الثمسا يدة بّبوت ٕٕٓ/ٕ؛ الاخاري التداريس الكادّب ٕٚٙ – ٕٙٙ  ٜٚ  ٖٙ/ٔن اار اؼبدينة  ٔ

؛ ٙ٘ٛ- ٘٘ٛ/ٖ -ٖٙٚ/ٕ؛ و ددددداء الي ددددداء ٜٕٗ/ٔ؛ اإلصدددددابة ٖٚهدددددد؛ اؼب دددددري ٜٓٙٔال كدددددر  دار ٖٔٓ/ٔنسدددددد الغابدددددة 
  ٗ  تلحي  ضبد اعباسر اؼبكتاة العلأية اؼبدينة اؼبنيرة طٕٜٔالعااس   عأدة ا  اار

بال العااس   روى الزبّب يسندأل عد  ارجة بد اغبارث بدد را دمل بدد اكيدث اعبادِب عدد نبيده عدد جددأل بدال  جداء رسديل اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يعيد رجث ادد نصدحابه ادد جايندة ادد بدِب الربعدة يمسدال لده نبدي ادرمي   عدادأل بدْب اندزل بدِب بديل الع دار 
الددأي  يدده ا راكددة وبددْب انددزؽبم اآل ددر الددأي يلدد  دار ا صنلددار  لددّلى يف اؼبنزل؛ مسددال  صن ددر اددد جاينددة    اددرمي  لددي غبمسددق 

نن ىبدد  لنددا اسدد داً  مسددال اضبلدديىت إليدده   حألدديأل  لحدد  الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم رسدديل اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم  سددألته 
 مسال  اال  يا نبا ارمي   مسال  يا رسيل اهلل لي    ق لمسيا  اسد داً بدال    داء النديب صدلى اهلل عليده وسدلم إىل اسد د 

 اػب ة عباينة جاينة و يه  يام لَِال ن  أ أ ضلعاً نو ؿب ناً  خ  ؽبم  بال   اؼبنزل لال  و 
وهأأل الناصية اعرو ة غر  صلد صاص  اؼبدينة  راب  وتعرف بدرب جاينة  والناصية اد دا ع السير بينه وبْب اغبلد 

 المسدمي  غّب نن الدا ع  يه بع اا ال كلاا 
مل  وبددد وجدددت اسدد د جاينددة وبلدد  حبأددد اهلل  واسدد د وبيدديت اؼب ددريف  يف غددر  المسلعددة علددى جاددع عثعددث وهددي  ددرب  سددل

هأان اؼبس دان دا ع السير المسدمي  و ارجا اد السير اؼبيجيد اآلن  وبْب اؼبس ديد راية ص ر  حلن اس د جاينة وبلد  
بالددّ  اسدد د بيدديت اؼب ددريف  وهددي نصددغر اددد اسدد د جاينددة وبلدد  ويف بالتدده ب عددة جاددع صددغّب  وبمسالددة اعباددع زاويددة لل دديس 

 ى على ادد ىبدرج ادد بداب ال داا  ر يتادا إذا صنعدر إىل جاصند  جادع سدلمل بثل  وجباصن  الزاوية اس د جاينة وبل   وال زب
 (  ٖٜٔ – ٕٜٔبينه وبْب صلد صاص  اؼبدينة )عأدة ا  اار 
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  ٜٓٔاد كتاب  صاَل العل  اغب از يف صدر اإلسثم ص
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  ٜٕٙوثار اؼبدينة ص 
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