


 

 

  دراسة تحليلية حول مرحلتين من مراحل
 

  رة الرسـول ـق هجـطري
 من مكة المكرمـة إلى المدينـة المنورة

 

 َٔ أشفٌ َٔ عصفإ إىل إٔ أداز قدٜدًا

 

 أ.  حممد بن محًد اجلحدلٌ احلزبٌ                 
 باسح يف تارٜخ ادتسٜر٠ ايعرب١ٝ      

 
صتعػفرٙ، ْٚعتٛإ إيٝت٘، ْٚعتٛ      ضتُدٙ، ْٚصتععٝٓ٘، ْٚ ،إٕ اذتُد هلل

َّ ي٘،  باهلل َٔ ظرٚر أْفصٓا، َٚٔ ش٦ٝات أعُايٓا، َٔ ٜٗدٙ اهلل فال َف

ٕل   إيت٘ إ  اهلل ٚستدٙ   ظترٜو يت٘،           ٟه يت٘، ٚأظتٗد أ  َٚٔ ٜفتًٌ فتال ٖتا 

َّ ستُدًا عبدٙ ٚرشٛي٘، ؼ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚؼشب٘ ٚشتًِ   ٚأظٗد أ 

 .. أَا بعد..تصًًُٝا نجريًا

عِ املصًُٕٛ ع٢ً َر ايعؽٛر بعدٜٚٔ ايصري٠ ايٓبٜٛت١، ٚاملعمَتٌ يف   اٖ

نعب ايصري٠ ايٓب١ٜٛ جيد ايهجري َٔ اذتٛا خ امل١ُٗ، َٚٔ أبرزٖا ٖذر٠ 

َتتٔ َهتت١ املهرَتت١ إىل املدٜٓتت١ املٓتتٛر٠، يتتا دعتتٌ ارتًٝفتتت١     ايتتترشٍٛ 

خيعتتتار اةذتتتر٠ ايٓبٜٛتتت١ بداٜتتت١ يًعكتتتِٜٛ     ايراظتتتد عُتتتتر بتتتٔ ارت تتتاإ    

 .اإلشالَٞ

َٚتتتتٔ بداٜتتتت١ ايعكتتتتد امنتتتتري َتتٔ ايكتتتترٕ ايرابتت  ععتتر اةذتتترٟ         

ٖت(، اٖعُت ايدٍٚ ٚاملٓظُات اإلشال١َٝ َٚرانس ايبشح 1390-1400)
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ايعًُٞ اٖعُاَتًا نتبريًا بايصتري٠ ايٓبٜٛت١، ٚقتد عكتد املتل ر امٍٚ يًصتري٠         

ٖتت، ٚايت ٟ تتٛز    1396ايٓب١ٜٛ يف  ٚي١ بانصعإ يف ظتٗر ربٝت  امٍٚ شت١ٓ    

ٞ مب . نُتتا اٖتتعِ (1)صتتابك١ ايصتتري٠ ايٓبٜٛتت١ َتتٔ قبتتٌ راب تت١ ايعتتا  اإلشتتالَ

أبٓتتا٤ املًُهتت١ ايعربٝتت١ ايصتتعٛ ١ٜ  بايبشتتح يف ايصتتري٠ ايٓبٜٛتت١،  إَتتا َتتٔ     

 . (2)نالٍ ادتٗد ايعخؽٞ، أٚ َٔ نالٍ املرانس ايع١ًُٝ

يكد  ْٚت نعب ايصري٠ ايٓب١ٜٛ املٛاـ  اييت َر بٗا ايرشٍٛ ؼ٢ً 

 ررٜتل ٖذرتتت٘ َتٔ بداٜتت١ نرٚدت٘ َتتٔ َهت١ املهرَتت١     اهلل عًٝت٘ ٚشتتًِ يف 

سع٢ ٚؼٛي٘ إىل املد١ٜٓ املٓٛر٠. ٚ قد ٚقفت َلنرًا ع٢ً حتكٝكني ٜٛـشإ 

 َعا  ررٜل اةذر٠ ايٓب١ٜٛ، ُٖا: 

ٖٚٛ ْعاز رس١ً َٝدا١ْٝ قاّ بٗا  (3)حتكٝل ايعٝخ عاتل بٔ غٝح ايبال ٟ  ت1

ٖت املٛافل 1393رّ ست 28َٔ َه١ املهر١َ إىل املد١ٜٓ املٓٛر٠، بعارٜخ 

ّ، ْعتتترت يف نعتتتاإ: ))عًتتت٢ ررٜتتتل اةذتتتر٠(( شتتت١ٓ     1973َتتتارط  3

 ٖت، اي ٟ ٜعٌُ ع٢ً َدْٚات تًو ايرس١ً ٚرسالت أنر٣.1398

، ٖٚتتٛ ْعتتاز  (4)حتكٝتتل أعتتدٙ َرنتتس رتتٛخ ٚ راشتتات املدٜٓتت١ املٓتتٛر٠        ت2

                                                 
ٚ  ؼتتتف٢ ايتتترأ املبتتتارنفٛرٟ:   (1) ، 2ايعٛزٜتتت ، املٓؽتتتٛر٠،  ايرسٝتتتل املخعتتتّٛ،  ار ايٛفتتتا٤ يً باعتتت١ ٚايٓعتتتر 

 .9ّ، ؿ 2000ٖت/1420

َٚٓٗا َرنس رٛخ ٚ راشات املد١ٜٓ املٓٛر٠ اي ٟ أؼدر عد٠ رٛخ، ٚعكد عد٠ ْتدٚات ستٍٛ ايصتري٠ ايٓبٜٛت١،      (2)

 َاٜععًل باملد١ٜٓ.. ٚناؼ١

ٚ يتد يف با ٜت١       (3) عاتل ايبال ٟ: ٖٛ عاتل بٔ غٝح بٔ زٜٚر ايبال ٟ اذتربٞ، ام ٜب، املتلر،، ايٓصتاب١، ادتػترايف. 

ٖتتت، ٚفٝٗتتا ْعتتم ٚ رط يف 1352 َهتتإ ٜ تتدع٢ َصتتر بصتتفع دبتتٌ ٜ تتدع٢ أبتتٝ  شتت١ٓ  مشتتاٍ َهتت١ املهرَتت١ يف

َدارط َه١ املهر١َ ايٓظا١َٝ، غري إٔ ترنٝسٙ نإ ع٢ً ايدراشت١ يف املصتذد اذتتراّ، فمنت  عتٔ َعتاٜخ       

ففال٤، ٚقد ساز ع٢ً  بًتّٛ يف فتٔ ايؽتشاف١ َتٔ َعٗتد  ار عُتإ ايعتايٞ، أشتض  ار َهت١ يًٓعتر ٚايعٛزٜت ،            

ْصتتب »، «َعذتتِ َعتتا  اذتذتتاز »زايتتت تٓعتتتر َليفاتتت٘ ايعًُٝتت١ ٚغريٖتتا، يتت٘ َتتٔ املؽٓفتتتات امل بٛعتت١:      ايتتيت  

 ، ٚغري  يو.«َعا  َه١ ايعارخي١ٝ ٚامثر١ٜ»، «َعذِ قبا٥ٌ  اذتذتاز»، «سرإ

أْعتت٧ َرنتتس رتتٛخ ٚ راشتتات املدٜٓتت١ املٓتتٛر٠، بٓتتا٤ عًتت٢ ايٛقتتأ ارتتتريٟ امللبتتد ايتت ٟ أٚقفتت٘ ؼتتاسب ايصتتُٛ     (4)

مبٛدب ايؽو ايعرعٞ ايؽا ر عٔ احملهُت١ ايعترع١ٝ    تت را٘ اهلل تتًهٞ امَري عبد ايجمٝد بٔ عبد ايعسٜسامل
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رستتالت َٝداْٝتت١ إىل َٛاـتت  ررٜتتل اةذتتر٠ ايٓبٜٛتت١، ْعتترت نخاررتت١ 

ررٜل ٖذتر٠ ايرشتٍٛ ؼت٢ً اهلل عًٝت٘ ٚشتًِ َتٔ َهت١        ١ًَْٛ بعٓٛإ: ))

 ٖت.1426املهر١َ إىل املد١ٜٓ املٓٛر٠(( ش١ٓ 

 :  فعين يهعاب١ ٖ ا ايبشح أَرإ ُٖا

ا شتتتعدراى عًتتت٢ َتتتا ٚر  يف نعتتتاإ: ))عًتتت٢ ررٜتتتل       ت1

اةذتتر٠((، ٚيف ناررتت١: ))ررٜتتل ٖذتتر٠ ايرشتتٍٛ ؼتت٢ً   

((. اهلل عًٝ٘ ٚشًِ َٔ َه١ املهر١َ إىل املد١ٜٓ املٓٛر٠

عٔ اي رٜل اي ٟ شتًه٘ رشتٍٛ اهلل ؼت٢ً اهلل عًٝت٘ ٚشتًِ  َتٔ أشتفٌ        

 عصفإ إىل إٔ ٚؼٌ إىل املعًٌ يف قدٜد.

َّ   ت2 عٔ اي رٜل اي ٟ شًه٘  –ٚاهلل شبشاْ٘ ٚتعاىل أعًِ  –َا تردع يد

 َٔ أشفٌ عصفإ إىل إٔ ٚؼٌ إىل املعًٌ يف قدٜد. رشٍٛ اهلل 
 

ل ايعاَت١ َتٔ عصتفإ    َكدَت١، ثتِ اي رٜت   ٚقد قصُت ايبشح إىل: 

إىل املعًٌ يف قدٜد، ٚاملٛاـ  ادتػرافٝت١ ٚامَتانٔ ارت تر٠ يف اي رٜتل     

ايعا١َ َٔ عصفإ إىل قدٜد، ثِ ْؾ ايعشكٝل َٔ ررٜل اةذتر٠ ايٓبٜٛت١،   

ثتتتِ حتكٝكتتتات شتتتابك١ عًتتت٢ ْتتتؾ ايعشكٝتتتل َتتتٔ ررٜتتتل اةذتتتر٠ ايٓبٜٛتتت١        

    َّ  شتبشاْ٘  ٚاهلل –ٚا شعدرانات عًٝٗا، ثِ أذتكت  يو مبتا  تتردع يتد

دعتاز  اعٔ ررٜل اةذتر٠ ايٓبٜٛت١ َتٔ أشتفٌ عصتفإ إىل إٔ       –ٚتعاىل أعًِ 

                                                                                                                   
ٖت ٚقتد تتٛىل هتٛٙ ر٥اشت١ زتًتض إ ار٠ املرنتس سعت٢        27/1/1418ٚتارٜخ  18/11ايهرب٣ باملد١ٜٓ املٓٛر٠ برقِ 

ُ 15/8/1420اْعكايت٘ إىل إَتتار٠ َهت١ املهرَتت١ بعتارٜخ     ٛ املًهتٞ امَتتري َكترٕ بتتٔ عبتتد   ٖتتت فعتتٛىل ؼتاسب ايصتت

عخبارات ايعاَتت١ بعتتارٜخ  تتتتتتتتتتتر٥اشتت١ ايجمًتتض، ٚرعتت٢ املرنتتس إىل إٔ عتتني ر٥ٝصتتًا يالش      تتتت سفظتت٘ اهلل تتتت ايعسٜتتس

 –سفظ٘ اهلل  –ٖت، سٝح نًف٘ ؼاسب ايصُٛ املًهٞ امَري عبد ايعسٜس بٔ َادد بٔ عبد ايعسٜس 19/9/1426

٘ اذتفتار١ٜ، ٚيًُسٜتد عتٔ املرنتس ٚأٖدافت٘،      تتتت اتتترٚعتتتتتتتتًُا يًُرنتس َٚع تتتتتتتت ًٜا نرتتتت ًا يًُذًتض ٚراعٝ تتتتتر٥ٝص

 .www.al-madinah.org  :ْعتتترْتا  به١تتتتتتترنسع٢ً ظتتتت  املتتتٚإصتازات٘، اْظر َٛق

دوافعععععععععععععععع  

ة ـابعععععععععععـتــك

 ــثحـبـال
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َّ ٖ ا اي رٜل. َّٓت امشباإ اييت ردشت يد  قدٜدًا، ثِ ب

َّ ٖتت ا  دٗتتد ظخؽتتٞ، يتت يو  بتتد إٔ  ايبشتتح ٖتتٛٚيف ارتعتتاّ; فتته

أنتتٞ ايكتتار٨  تتتتظتت٤ٞم َتتٔ ارت تتم ٚايتتٓكؾ ٚايٓصتتٝإ، فتتهٕ ٚقفتتت   ٜ٘عرتٜتت

َّ بايٓؽتٝش١    ع٢ًتت ايهرِٜ  َا ٜهدِّر بٗا٤ٙ ٜٚعهِّر ؼفا٤ٙ فال تبخٌ عًت

      ملٛفل.ٚاهلل ا  ٚايعؽشٝع.

 

 (2)رز اي رٜتتتل ايعاَتتت١ختتتت (1)عصتتتتتتتتتتفإَتتتٔ 

يًكا َني َٔ َه١ املهر١َ باجتاٙ املد١ٜٓ املٓتٛر٠  

، ثتتِ إىل (4)ايهدٜتتد، ثِ إىل (3) ثٓٝتتتتت١ غتتساٍإىل 

سع ايتتتتراب  َٔ ٚا ٟ أَتتتتتتتر  ٖٚٛ ادتتتت – (5)أَتتتتتتتر

                                                 
اًل، عًتت٢ احملذَّتت١ إىل املدٜٓتت١، عًتت٢ ايعكتتا٤ ٚا    (1) ا ٟ عصتتفإ: بًتتد٠ عتتاَر٠ تكتت  مشتتاٍ َهتت١ عًتت٢  تتاْني نتٝت ٝلتتد٠ بتٛت ٟ ف 

ايؽُّػ ٛ، فٝٗا آبتار ع بت١ قد ت١ زتؽؽت١ َٚرقبت١، ٚيف عصتفإ َرنتس إَتار٠ تتاب  مل تر  ايظٗترإ، ٜٚعبعٗتا َٔت امضتتا٤               

ٛل ٤. ٜٚعرف عًٝٗا َٔ مجٝ  ْٛاسٝٗا سرار شٛت ، ٚختترز َٓٗتا ثتالخ رترم:       ُها ٟ، ٚايػ ٝلد٠، ٚايؽُّػٛ، ٚظا١ََّ ابٔ سه ف 

ؾ، ٚإىل َهتت١ عًتت٢ ايؽُّتتػٛ ففهتتذٓلإ، ٚإىل د تتد٠َّ خيتترز دٓٛبتتًا غربٝتتًا، ٚتععتترب  إىل املدٜٓتت١، ٜمنتت  ثٓٝتت١ غ تتسه اٍ إىل ن ً تٝت

، َهتت١ املهرَتت١،  ار أدتتسا٤( 10ز )عتتاتل بتٔت غٝتتح ايتتبال ٟ: َعذتِت َعتتا  اذتذتتا عصتتفإ عكتتد٠ َٛاؼتتالت ٖاَتت١. )

 (.102-99ؿ  ، ؿ6، ز، شٓٛات اي باع١ شتعًف1١ َه١ يًٓعر ٚايعٛزٜ ، 

، ٢عا١َ: ٚت عرف بدرإ امْبٝا٤، ٚاي رٜل ايصً اْٞ، ٚ رإ اذتاز،، ٚررٜل اذتتاز، ٚادتتا ٠ ايعظُت   اي رٜل اي (2)

َّٝات ُأرًكت ع٢ً ررٜل ايكٛافٌ اير٥ٝصٞ اي ٟ ٜربط بتني َهت١ املهرَت١ ٚاملدٜٓت١ املٓتٛر٠      ٚاملععبت    ،ٚنًٗا َص

َّ اي رٜل ٜعػَّر َصارٙ ٚتعبدَّ ٍ َراسً٘ بني فرت٠ ٚأنر٣ باْتدثار ست ت١   ملصار ٖ ا اي رٜل ع٢ً َر ايعؽٛر جيد أ

 ٚقٝاّ ست ١ بد١ًٜ عٓٗا.

ث١ٝٓ غساٍ: ٖٞ ث١ٝٓ عصفإ، ٜٚكتاٍ ةتا عٓتد أٖتٌ تًتو ايتدٜار ايجٓٝت١ عًتِ عًٝٗتا، ٚإ ا  نترٚا غريٖتا أـتافٛٙ.               (3)

ايتبال ٟ: َعذتِ   نتٝاًل مشتاٍ َهت١. )    85تعرف ع٢ً عصفإ َٔ ايعُاٍ يتٝض يت٘ َٓفت  مشتاً  إ  َٓٗتا، عًت٢       

 (.245-244ؿ  ، ؿ6عا  اذتذاز، زَ

ُل  يهجر٠ ْبات ايعهؽلال٤ فٝ٘، ٖٚٛ َهتإ َتٔ أشتفٌ ُغترإ قبتٌ َؽتب٘ يف ٚا ٟ        (4) ايهدٜد: ٜعرف ايّٝٛ باذت 

ٚ    92أَر، نجري ايرَاٍ، ٚاي رٜل بني ايدف ٚعصفإ ٜ م ررف ايهدٜد ايػربتٞ عًت٢     17نتٝاًل َتٔ َهت١، 

 (.207-204ؿ  ، ؿ7ذتذاز، زايبال ٟ: َعذِ َعا  انٝاًل َٔ عصفإ. )

أَر: ٚاٍ  فشٌ َٔ أٚ ١ٜ اذتذاز َٔ أنؽبٗا ٚأعُرٖا شهاًْا.  تر عًت٢ َا٥ت١ نٝتٌ مشتاٍ َهت١، ٜمنت  َتٔ          (5)

سر٠ بين شًِٝ ثِ ٜٓشدر غربًا فٝصت٢ُ شتا١ٜ، فته ا ادعُت  بت٘ ٚبتع أشتفٌ ايفترعا٤ عٓتد ايهاَتٌ هتٞ ايتٛا ٟ             

ريق العامعععة مععن  سععع ان ـالطعع

إلى المشلل فع  دديعد فع   معن 

 ةـويــرة النبـالهج
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األمععاكن الرطععرة 

فععععععع  الطريععععععععق 

العامعععععععععة معععععععععن 

ان إلعى ــــ ـــسـ 

 دـــــديـــد

، ثتِ  (3)قتتتتدٜتتتتتتتتد ، ثتِ  (2)ثٓٝتتتتتتت١ يفتتتتتتت  ، ثِ – (1)خبتتتتتًٝؾٜٚعتتتتتترف ايٝتتتّٛ 

، ثتتِ تعتتٛاىل بعتتد  يتتو َراستتٌ اي رٜتتل إىل إٔ ٜؽتتٌ املصتتافرٕٚ إىل   (4)املعتتًٌ

 املد١ٜٓ املٓٛر٠.

 

 
َتتٔ أظتتد امَتتانٔ  ن تتٛر٠ً يف اي رٜتتل ايعاَتت١    

                                                                                                                   
رتٛار هٞ ٚا ٟ ارتٛار، ٚفٝ٘ أرب  عٝتٕٛ ٚقتر٣ َمٖٛيت١، فته ا     املرٚاْٞ، َٚٝاٙ ٖ ا ادتسع غسٜر٠، فه ا ٚؼٌ ا

ادعاز ٖ ا ادتسع اْدف  فذتم٠ يف َعصت  شتٌٗ ٜبًتؼ رٛيت٘ ععترٜٔ نتٝاًل يف ،صت١ ععتر، ٜعؽتٌ دٓٛبتًا بصتٌٗ             

رالم، فه ا جتاٚز ايتٛا ٟ نًٝؽتًا  فت     إلايهدهِٜد، ٖٚ ا ادتسع ٜص٢ُ ن ً ٝؾ ٖٚٛ أنؽب أٚ ١ٜ اذتذاز ع٢ً ا

، 1ايتبال ٟ: َعذتِ َعتا  اذتذتاز، ز    ٞ ثٍٛ، ٜٚصك٢ ٖٓاى َسارع عجر١ٜ ثتِ ٜؽتب يف ايبشتر. )   يف ايصاسٌ ٚه

 (.141-138ؿ  ؿ

نًٝؾ: ٚاٍ  نجري املا٤ ٚايسرع، ٚاش  ع٢ً ظهٌ َرب  َٔ ايصٌٗ ٜبًؼ ـًع٘ قراب١ ععرٜٔ نٝاًل، ٜك  مشتاٍ   (1)

ً ٝؽ١ٝ، ٜٚؽب فٝ٘ َٔ ادتٓتٛإ  نٌٝ، حيأ ب٘ َٔ ايػرإ دبٌ مجدإ، َٚٔ ايعُاٍ سر٠ ارُت 100َه١ ع٢ً 

 (.153-149ؿ  ، ؿ3ايبال ٟ: َعذِ َعا  اذتذاز، زٚا ٟ ُغرإ. فٝ٘ ثالثٕٛ قر١ٜ. )

ث١ٝٓ يفت: تعرف ايّٝٛ باشِ ايْفٝت، ث١ٝٓ تمتٞ ن ًٝؽًا َٔ ايعتُاٍ، ناْتت عًٝٗتا احملذت١، ثتِ شتدتٗا ايرَتاٍ          (2)

تترى ايفٝتت  ٝٓتًا فعتل يف ستر٠ ايبهاٜٚت١، ٚيفتت ٖت ا أٚ         يف أٍٚ ايعٗد ايصعٛ ٟ، ٚملا ظل اي رٜل املعبد ر ٥تٞ  

 َٔ نًٝؾ تر٣ فٖٛعٗا  ٝٓو يف ٣ًَٛ َٔ اذتر٠ قا ًَاايفٝت إ ا أقبًت ع٢ً اذتر٠ 

عٝٓتتًا اْتتدثر بعفتتٗا. ٜمنتت  أعًتت٢  25قدٜتتد: ٚاٍ  فشتتٌ َتتٔ أٚ ٜتت١ اذتذتتاز، نؽتتٝب نتتجري ايعٝتتٕٛ ٚاملتتسارع فٝتت٘    (3)

در غربتًا بتني ٚا ٜتٞ امنترّ دٓٛبتًا ٚ ٚرإ مشتاً ، ٚنالُٖتا ٜكؽتر عٓت٘،          َصاقط َٝاٖ٘ َٔ سر٠  هره٠، ثِ ٜٓش

فٝص٢ُ قصُ٘ ايعًٟٛ ِشعهار٠ سع٢ إ ا ٚؼٌ إىل ايبشٍٛ ٖٚٛ شٛم قدٜد اير٥ٝصٞ هٞ ايٛا ٟ ُقدٜدًا سعت٢ ٜتدف    

َتٔ   نتٝاًل، ْؽتف٘ ِشتعهار٠ ْٚؽتف٘ ُقدهٜتد. ٚحيتأ بكدٜتد        150يف ايبشر عٓتد بًتد٠ ايكفت١ُٝ، ٜٚبًتؼ رٛيت٘ قرابت١       

. نتٝاًل مشتاٍ َهت١    130ايعُاٍ ايكدٜد١ٜ سر٠ ْصتبت إىل ايتٛا ٟ نتإ اهٗتا امُلعهتًرٌ،  تر شتٌٝ قدٜتد عًت٢          

(. ٚقتد لتٌ قدٜتد ستافظتًا عًت٢ َهاْعت٘ نُرسًت١ َتٔ         99-96ؿ  ، ؿ7ايبال ٟ: َعذِ َعا  اذتذاز، ز)

ٖتت حتتٍٛ اي رٜتل إىل    1289ٖت ٚقبٌ ش١ٓ 1230ٖت، ٚيهٔ نالٍ ايفرت٠ بعد ش١ٓ 1230َراسٌ اي رٜل سع٢ ش١ٓ 

ايكف١ُٝ بدً  َٔ ٚا ٟ قدٜد.  اْظر: َكاٍ ْعر يتٞ بعٓتٛإ: ))عٛاَتٌ تػَّٝتر املرسًت١ ايرابعت١ عًت٢ ررٜتل ايكٛافتٌ          

مجتا ٣   16(، امستد  12694بني َه١ ٚاملد١ٜٓ َٔ ٚا ٟ قدٜد إىل بًد٠ ايكف١ُٝ((، ؼتشٝف١ ادتسٜتر٠، ايعتد  )   

 .32ّ، ؿ 2007ٜٛيٝٛ  1ٖت، 1428اآلنر٠ 

املعتتًٌ: تعتترف ستتر٠ املعتتًٌ ايٝتتّٛ بايُكدهٜدٜتت١، ْصتتب١ إىل ُقدهٜتتد ايتتٛا ٟ املعتترٚف، تراٖتتا  ٝٓتتو ٚأْتتت تعذتتاٚز        (4)

ايكف١ُٝ  اٖبًا إىل املد١ٜٓ، َصع ١ًٝ َٔ املعرم إىل املػرإ َ  اضتراف إىل ادتٓتٛإ. ٚثٓٝت١ املعتًٌ بمشتفٌ ٖت ٙ      

 (.173-171ؿ  ، ؿ8ايبال ٟ: َعذِ َعا  اذتذاز، ز٠. )اذتر
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 فإ إىل قدٜد َٛـعإ ُٖا:َٔ عص

، تكت  بتني عصتفإ، ٚنًتٝؾ،     َٔ املصتايو ايتٛعر٠ ٚايعتاق١    ث١ٝٓ غساٍ:-1

ٚٚؼتأ  (، )َتدرز عجُتإ(  باشتِ: )  بع  نعب ايرساي١ر  اهٗا يف قد ٚٚ

ؼتعب١ َعٛدت١، ٚيتر ـتٝل دتدًا،      عكبت١  ثٓٝت١ غتساٍ بكٛيت٘: ))   ايرساي١ أسد

بتتإ  ٓعتتٕٛ ٜعصتت  فكتتط دتُتتٌ ٚاستتد، ٚبٗتتا َهتتإ عتتاٍ ٜكتتأ عًٝتت٘ ايعر  

ايكٛافٌ َٔ املرٚر َا  ٜتدفعٛا ـترٜب١ ٜكتدرْٚٗا، ٚ   هتٔ مٟ قت٠ٛ إٔ      

 .(1) ر بٗ ا املهإ إ ا اسعً٘ ايعربإ إ  خبصار٠ فا س١(( 

، تكت  بتني نًتٝؾ املرسًت١ ايجايجت١      َٔ املصايو ايٛعر٠ ٚايعاق١ ث١ٝٓ يفت:-2

باشتتِ:  يتت١بعتت  نعتتب ايرسار  اهٗتتا يف قتتد ٚٚٚقدٜتتد املرسًتت١ ايرابعتت١،  

ٚٚؼتتتأ (، (ثٓٝتتت١ نًتتتٝؾ )(، ٚ)(عكبتتت١ ايصتتتهر )(، ٚ)(عكبتتت١ ايصتتتٜٛل ))

عكبت١ يف دبتٌ ؼتػري، نتجري٠ ايرَتٌ ٚيٝصتت       ثٓٝت١ يفتت بكتٛةِ: ))   ايرساي١ 

ب ًٜٛتت١، ٚيهٓٗتتا ظتتاق١، تػ تتٞ ايرَتتاٍ داْبٗتتا املٓشتتدر بهجافتت١، ٚتكتتّٛ 

عًتتت٢ قُعٗتتتا أْكتتتان قد تتت١ يبٓتتتا٤ نتتتبري، ٚحتتتتد ادتتتتدرإ اي رٜتتتل َتتتٔ  

ُّ  ايرَاٍ بهجاف١، ٖٚتٞ غاٜت١ يف ايؽتعٛب١ عًت٢ ادتُتاٍ      ادتاْبني مل ٓ  جت

ٚايردتتاٍ،   شتتُٝا َتتٔ ؼتتعدٖا يف زَتتٔ اذتتتر، تتتدنٌ فٝٗتتا أردتتٌ اإلبتتٌ    

 .(2)((ٚايبٗا٥ِ إىل ايصام

                                                 
دٕٛ يٜٛض برينٗارت: رسالت إىل ظب١ ادتسٜر٠ ايعرب١ٝ، ترمج١ ٖعاف عبتد اهلل، ا ْععتار ايعربتٞ، بتريٚت،      (1)

 .201ؿ  ;2إبراِٖٝ رفعت باظا: َرآ٠ اذترَني،  .  ،  . ّ،  .  ،  . ت، ز; 248 ّ، ؿ2005، 1 

ٛ    إ  (2) ر ايٛشت ٢، امٚا٥تتٌ يًٓعتر ٚايعٛزٜتت ،   بتراِٖٝ أاتتد شتعٝد: اذتذتتاز يف ْظتر امْديصتتٝني ٚاملػاربت١ يف ايعؽتت

   . 136، ؿ 1 َعل،  

ابٔ ب ٛر١ )ستُد بٔ عبد اهلل ايًٛاتٞ اي ٓذٞ(: رس١ً ابٔ ب ٛر١ )حتفت١ ايٓظتار    -1ٚيًسٜا ٠ يف املٛـٛع اْظر : 

،  87ّ، ؿ 1964/ٖتت 1383يف غرا٥ب امَؽار ٚعذا٥ب امشفار(، املهعب١ ايعذار١ٜ ايهرب٣، َؽر،  .  ، 

يكا ر بٔ ستُد بٔ عبد ايكا ر بٔ ستُد امْؽتارٟ: ايتدرر ايفرا٥تد املٓظُت١ يف أنبتار اذتتاز ٚررٜتل        عبد ا -2

، 2ّ، ز1983 ت/ٖت 1403 1َه١ املعظ١ُ، أعد ٙ يًٓعر اد ادتاشر،  ار ايُٝا١َ يًبشح ٚايٓعر ٚايرتمجت١،   

ْظار يف ففتٌ عًتِ ايعتارٜخ    ايعٝخ اذتصني بٔ ستُد ايٛرثٝالْٞ: ايرس١ً ايٛرثٝال١ْٝ )ْس١ٖ ام -3،  1458ؿ 
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 نرٜ ١ تٛـع َٛق  ثت١ٝٓ غساٍ

 

  نرٜ ١ تٛـع َٛق  ثت١ٝٓ يفتت

 

قاٍ ابٔ ٖعاّ ْكاًل عٔ ابٔ إششام ٖٚٛ ٜؽأ َراسٌ 

ذر٠ ايٓب١ٜٛ َا ْؽ٘: ))...سع٢ عارن اي رٜل ررٜل اة

أشفٌ َٔ عصفإ، ثِ شًو بُٗا ع٢ً أشفٌ أَر، ثِ 

                                                                                                                   
ستُتتد بتتٔ عبتتد ايٖٛتتاإ  - 4، 360ّ، ؿ 1974 /ٖتتت 1394، 2ٚامنبتار(،  ار ايهعتتاإ ايعربتتٞ، بتتريٚت،   

املهٓاشٞ: رسًت١ املهٓاشتٞ إستراز املعًت٢ ٚايرقٝتب يف ستر بٝتت اهلل اذتتراّ ٚزٜتار٠ ايكتدط ايعترٜأ ٚارتًٝتٌ             

، 1 ار ايصتتٜٛدٟ يًٓعتتر ٚايعٛزٜتت ، أبتتٛ لتت ،  ا ستُتتد بتتٛ نبتتٛ ، ةتتٚايعتتربى بكتترب اذتبٝتتب، سككٗتتا ٚقتتدّ 

 .249برينٗارت: رسالت إىل ظب١ ادتسٜر٠ ايعرب١ٝ، ؿ  -5،    263، ؿ 2003

نص التحقيق 

مععععن طريععععق 

الهجعععععععععععععععرة 

 ةـويـبـنـال
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 .(1)اشعذاز بُٗا سع٢ عارن بُٗا اي رٜل بعد إٔ أداز قدٜدًا...إخل((

 

حتقًقات سابقة عمى نص التحقًق من طزيق اهلجزة النبىية 
 واالستدراك عمًها

 

 ملرس١ً ناًل َٔ:َٔ ايعشكٝكات اييت ٚقفت عًٝٗا ة ٙ ا

 ٖت1398حتكٝل ايعٝخ عاتل ايبال ٟ يف نعاإ: )ع٢ً ررٜل اةذر٠( ش١ٓ -1

قتتاٍ ايعتتٝخ عتتاتل ايتتبال ٟ ٖٚتتٛ ٜؽتتأ ررٜتتل اةذتتر٠ ايٓبٜٛتت١ َتتا     

عًتت٢ َتترأ٣ َٓتت٘ ٚنتتإ َتترٚرٙ يتتٝاًل      عصتتفإْؽتت٘:  ))... ثتتِ َتتر بكتترإ    

 ، ثتِ أنت  يف  ايػتٛ ٤ فعشاظاٙ ٚترن٘  ًٝٓا ٖٚبط إىل عني ٖٓاى تصت٢ُ  

ٟ  ٚا ٜٗا قراب١ ،صت١ أنٝتاٍ، ثتِ دتا٤ٙ َتٔ ايتُٝني رٜت  ٜصت٢ُ           رٜت  ْكتر

، ٚنإ  زاٍ بًٌٝ، ثِ شار ايهدٜدفمن ٙ، ثِ  ٤ّ اي رٜل ايعا١َ عٓد 

( نٌٝ َٔ َهت١، فم رنت٘ ايؽتبال فًذتم     100) ايدفعًٝٗا سع٢ ٚؼٌ 

إىل ظعب ٖٓاى عُٝل بني ادتباٍ يف دبٌ مجدإ، ٚيف  يو ايععب ايّٝٛ 

، فًُتا دتا٤ ايًٝتٌ بتٌ     ا ايٓتاط ٜكٛيتٕٛ: إْٗتا أثتر َتٔ آثتارٙ       ظذر٠ ٜسٚرٖ

نإ آنرٙ فخأ رارم اي رٜل ٖبط َٔ َهُٓ٘ فٗبط أشفٌ أَر فمن  

))ايفٝت ايّٝٛ(( ٖٚ ٙ ادتا ٠ ايعظُت٢ ٚيهتٔ   ستتٝؾ يت٘      ث١ٝٓ يفتيف 

فك ع٘ ايفتش٢ ثتِ ـتاف     قدٜدًآَٗا ٚ  زتٓب عٓٗا. ثِ ٖبط 

اي اغٝت١، َٚتٔ عٓتدٖا نترز يف     بايكرإ َٔ َٛق  َٓتا٠   أّ َعبد

 .(2)فٗبط  ٚرإ...إخل(( ث١ٝٓ املعًٌ

                                                 
 .492-1/491، ْكاًل عٔ ابٔ ٖعاّ 187: ايرسٝل املخعّٛ، ؿ ٟاملبارنفٛر  (1)

 ملهرَت١،  . ت، ؿ ايتبال ٟ: عًت٢ ررٜتل اةذتر٠،  .  ،  ار َهت١ يًٓعتر ٚايعٛزٜت ، َهت١ ا        عاتل بٔ غٝتح    (2)

257-259. 
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حتكٝتتتتتل َرنتتتتتس رتتتتتٛخ ٚ راشتتتتتات املدٜٓتتتتت١ )ناررتتتتت١   -2

 ٖت1426َ بٛع١(

ْعتتتر َرنتتتس رتتتٛخ ٚ راشتتتات املدٜٓتتت١ املٓتتتٛر٠ ناررتتت١     

ررٜتل ٖذتر٠ ايرشتٍٛ ؼت٢ً اهلل عًٝت٘ ٚشتًِ       ))َ بٛع١ بعٓٛإ: 

ـتتتع تًتتتو  ٖتتتت، ت1426َٛتتتٔ َهتتت١ إىل املدٜٓتتت١ املٓتتتٛر٠(( شتتت١ٓ    

ارتارر١ َصار ررٜل ٖذتر٠ ايرشتٍٛ ؼت٢ً اهلل عًٝت٘ ٚشتًِ َتٔ       

َهتت١ املهرَتت١ إىل املدٜٓتت١ املٓتتٛر٠، ٜٚبتتدٚ إٔ َرنتتس رتتٛخ       

ٚ راشتتتات املدٜٓتتت١ املٓتتتٛر٠  اععُتتتد يف رشتتتِ ارتاررتتت١ إَتتتا عًتتت٢  

حتكٝل ايعٝخ عاتل ايبال ٟ يف نعتاإ: ))عًت٢ ررٜتل اةذتر٠((     

    ٛ ٜتتت١، أٚ عًتتت٢ أستتتد   ةتتتاتني املتتترسًعني َتتتٔ ررٜتتتل اةذتتتر٠ ايٓب

ايباسجني يتٔ ْكتٌ عتٔ ايتبال ٟ، فهتال ايعشكتٝكني َع تابكني        

 يف نط شري ٖاتني املرسًعني َٔ َراسٌ ررٜل اةذر٠ ايٓب١ٜٛ.
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نرٜ تتت١ َرنتتس رتتٛخ ٚ راشتتتات املدٜٓتت١ املٓتتٛر٠ تٛـع َصتتتار اةذتتتر٠ ايٓبٜٛتت١ َٔ 

 عصتتتتتفإ إىل املعتتتتتتًٌ

 

 : عمى هذه التحقًقات االستدراك

إٕ ا يعفاف سٍٛ سر٠ َٛق١ً عرب رٜ  ْكرٟ يعاليف املترٚر َتٔ ثٓٝت١ غتساٍ     -1

دد٣ٚ يكرإ املصاف١ بني ث١ٝٓ غساٍ ٚرٜ  ْكرٟ سٝح تفؽٌ بُٝٓٗا  ايٝض  

سر٠ َٛق١ً، نُا إٔ اي رٜل ٜعٛ  َر٠ أنر٣ إىل ررٜل ادتا ٠ ايعظ٢ُ أٚ 

ك  بني سر٠ َٛق١ً ٚستر٠ ْكترٟ،   قرٜب َٓ٘ ددًا قبٌ ايهدٜد. ٚرٜ  ْكرٟ ٜ

َتتٔ ادتٓتتٛإ ايعتترقٞ، ٚستتر٠ َٛقًتت١ َتتٔ ايعتتُاٍ  ٟتعتترف عًٝتت٘ ستتر٠ ْكتتر

ٛل ٤. نُتا إٔ ستر٠ َٛقًت١ تعترف أٜفتًا             ايػربتٞ ٖٚتٛ ٜؽتٌ بتني ُغترإ ٚايػهت

دتدًا   ًاع٢ً ث١ٝٓ غساٍ َٔ ايػترإ ٚايعتُاٍ ايػربتٞ، يتا جيعتٌ ايرٜت  قرٜبت       

 رٚر َٔ نالةا. حياٍٚ ايديٌٝ تاليف امليتَٔ ث١ٝٓ غساٍ اي
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نرٜ تتت١ تٛـتتع ردتتتتتٛع َصتتتتتتتار ررٜتتل اةذتتتتر٠ إىل اي رٜتتتتل ايعتتاَتتتتت١ بعد ادعٝتتتاز 

 رٜتتتت  ْكتتتترٟ
 

2-     ٌ إٕ َصتار اي رٜتتل َتٔ بعتتد عصتفإ ٚقبتٌت ايهدٜتد إىل إٔ ٜؽتٌت إىل املعتًت

عًتّٛ إٔ عصتفإ   بٛا ٟ قدٜد ٜصري َ  اي رٜل ايعاَت١ أٚ قرٜتب َٓٗتا دتدًا، ٚامل    

ٖتٞت املرسًتت١ ايجاْٝتت١ َتتٔ اي رٜتتل، ٚنًتتٝؾ ٖتٞت املرسًتت١ ايجايجتت١، ٚٚا ٟ قدٜتتد   

 ١املرس١ً ايرابع١، ٚب يو صتد إٔ ايديٌٝ شًو بٗتِ َترسًعني َتٔ اي رٜتل قرٜبت     

ددًا َٔ َه١ املهرَت١ عًت٢ اي رٜتل ايعاَت١ أٚ قرٜتب َٓٗتا دتدًا، ٖٚت ا بتال          

ا ٜد  ظتتو ٜعتتهٌ ن تتٛر٠ نتتبري٠ عًتتِٝٗ ْظتترًا يهجتتر٠ ا     مل تتار ٜٔ َتتٔ ؼتٓت

 .قرٜغ ٚغريِٖ َٔ اي اَعني يف اذتؽٍٛ ع٢ً ادتا٥س٠

إٕ ٚا ٟ نًتتٝؾ   ٜععتترب أشتتفٌ أَتتر فٗتتٛ ادتتتسع ايرابتت  َتتٔ ٚا ٟ أَتتر      -3

ٚبعتتدٙ ادتتتسع ارتتتاَض َتتٔ ٚا ٟ أَتتر ٖٚتتٛ ٚا ٟ ثتتٍٛ، يتتا خيتتايأ ْتتؾ    

 ررٜل اةذر٠ بمٕ ايديٌٝ شًو بِٗ أشفٌ أَر.
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 ٚا ٟ أَر َٔ بًد٠ ايهاٌَ إىل شاسٌ ايبشر امار نرٜ ١ تٛـع أربع١ أقصاّ َٔ

 

نتتإ َتتٔ امففتتٌ يًتتديٌٝ إ ا شتتار عًتت٢ ٖتت ا اي رٜتتل ٚبعتتد إٔ ٜعذتتاٚز   -4

ؼتػري بتني دبتٌ     ٍ ايهدٜد إٔ ٜدنٌ ع٢ً ٚا ٟ ايرِّٜٔ  َٔ ادتٓٛإ ٖٚٛ ٚا 

 مجدإ ٚسر٠ عٛجيا٤، ثتِ ٜصتري مبشتا ا٠ دبتٌ مجتدإ َتٔ ايػترإ دتاعالً        

اي رٜتل ايعاَت١ َٚعذٗتًا إىل ايعتُاٍ عترب ٚا ٟ ثتٍٛ       دبٌ مجدإ بٝٓ٘ ٚبتني  

ادتتسع ارتتاَض َتٔ أَتر(( إىل إٔ ٜؽتٌ قبتٌ ستر٠ ايبهاٜٚت١         ))َٔ ايعرم 

 بعد إٔ ٜعذاٚز نًٝؾ ثِ ٜعذ٘ إىل ايٝصار َعذًٗا إىل ث١ٝٓ يفت.
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ما يترجح لعدَّ   عن 

طريععععععععق الهجععععععععرة 

النبويعععة معععن  سععع ل 

 سععععععع ان إلعععععععى  ن 

 دا  ـديـد اجـتـا 

 
 نرٜ ١ تٛـع املصار امففٌ إ ا نإ ررٜل اةذر٠  ر ع٢ً ث١ٝٓ يفت

يفت، ٚث١ٝٓ يفت َٔ أَتانٔ ارت تٛر٠ يف ٖت ٙ    إٕ ايديٌٝ شًو بِٗ ث١ٝٓ -5

املرس١ً، ٖٚٛ ب يو ٜعارن اي رٜل َتر٠ أنتر٣ قبتٌ قدٜتد يتا خيتايأ َتا        

 ٚر  يف ْؾ ررٜل اةذر٠.

إٕ َا  نرٙ ايعتٝخ عتاتل ايتبال ٟ عتٔ ٚدتٛ  ظتذر٠ ٜسٚرٖتا ايٓتاط يف         -6

ٜكٛيٕٛ: إْٗا َٔ آثتارٙ ؼت٢ً اهلل عًٝت٘ ٚشتًِ، ٚعتٔ       (1)ظعب جببٌ مجدإ 

ٌ  ٚدتٛ  س  مبصتتاف١ ،صتت١  (2)ذتتر فٝتت٘ أثتتر قتدّ إْصتتإ قرٜتتب َتتٔ رٜت  املعتتً

أنٝاٍ ٜصُٝ٘ امٖايٞ: ٚر١ٝ ايٓ  ؼ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚشًِ، ٖٛ َٔ ختٝالت 

تعتتٛزٙ ايدقتت١، ٜٚٓكؽتت٘ ايعشكٝتتل ايعتتارخيٞ ملجتتٌ ٖتت ٙ ايعتتٛاّ ٚأٖٚتتاَِٗ،، ٚ

عًتتت٢ َؽتتتا ره  امشتتتارري ايعتتتعب١ٝ ايتتتيت   تصتتتعٓد   

 .تارخي١ٍٝ أؼاًل

 َّ إٔ ايتديٌٝ   –ٚاهلل شبشاْ٘ ٚتعاىل أعًِ  –ٜرتدع يد

شًو بِٗ بعد إٔ عارن اي رٜل أشتفٌ عصتفإ ٚا ٟ   

                                                 
 .258، 35ايبال ٟ: ع٢ً ررٜل اةذر٠، ؿ   (1)

 .46ايبال ٟ: ع٢ً ررٜل اةذر٠، ؿ  ( 2)
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ايػٛ ٤ دتاعاًل ستر٠ َٛقًت١، ٚستر٠ ْكترٟ عًت٢  ٝٓت٘ ٚدبتاٍ ارتعتاػ ٚستر٠           

ايٛقر ع٢ً ٜصارٙ َعذًٗا إىل ايػرإ، ثِ عدٍ بعد  يو إىل ايعُاٍ  اناًل بني 

ً  امنتٌ، يٝٗتبط بعتد  يتو     دباٍ اي ٛاٍ، ٚسر٠ ْكرٟ، ٚسر٠ عٛجيا٤، ٚـ

ع٢ً أشفٌ ٚا ٟ ثٍٛ ٖٚٛ ادتسع ارتاَض َٔ ٚا ٟ أَتر َتٔ ادتٓتٛإ دتاعاًل     

دبٌ مجدإ ع٢ً  ٝٓ٘ َعذًٗا إىل ايعُاٍ يٝك   ٚا ٟ ثتٍٛ َتٔ ادتٓتٛإ إىل    

ايعتتُاٍ، ثتتِ بعتتد إٔ جتتتاٚز دبتتٌ مجتتدإ دعتتٌ ستتر٠ ايبهاٜٚتت١ عًتت٢  ٝٓتت٘      

ستر٠ ايبهاٜٚت١ َتٔ ايعتُاٍ، ثتِ       أٜفًا ٚبًد٠ ثٍٛ عًت٢ ٜصتارٙ، إىل إٔ ادعتاز   

ٍ ايعترقٞ َعذٗتًا إىل ستر٠ املعتًٌ دتاعاًل بًتد٠       بعد  يو شار يف اجتاٙ ايعُا

ايكف١ُٝ ع٢ً ٜصارٙ، َٚعذاٚزًا ٚا ٟ قدٜد َٔ اي رف ايػربتٞ إىل إٔ ٚؼتٌ   

إىل ستتر٠ املعتتًٌ َتتٔ ايٓاسٝتت١ ادتٓٛبٝتت١ ايػربٝتت١، فصتتار مبشتتا ا٠ اذتتتر٠ َتتٔ       

ايعُاٍ ايػربٞ، ثتِ شتار بعتد  يتو دتاعاًل ستر٠ املعتًٌ عًت٢  ٝٓت٘ ٚاي رٜتل           

ٙ، يٝٛاؼتتٌ رسًعتت٘ ؼتت٢ً اهلل عًٝتت٘ ٚآيتت٘ ٚشتتًِ إىل املدٜٓتت١   ايعاَتت١ عًتت٢ ٜصتتار 

 ايٓب١ٜٛ.
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َّ عٔ َصار ررٜل اةذر٠ ايٓب١ٜٛ َٔ عصفإ إىل املعًٌ   نرٜ ١ تٛـع َا تردع يد
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اب ـبـــاألس

الت  رجحت 

ذا ــدَّ  هـل

 الـطــريــق

َّ إٔ ايديٌٝ شًو اي رٜل اييت  نرتٗا يألشباإ ايعاي١ٝ :  يكد ردع يد

٘ يف ٖ ا اي رٜل ٜصري بعٝدًا عٔ اي رٜل ايعا١َ، َٚكارإ ي -1

املصاف١، ٚ  ٜال٥ِ أٚ ٜععارن َ  اي رٜل ايعا١َ، ٜٚفؽٌ بني ٖ ا 

اي رٜتتل ٚبتتتتني اي رٜتل ايعتتتتتاَتت١ سٛادتتتس ربٝعٝتتت١ َجٌ: ستتتتتتتر٠ 

َٛقًتتت١،ٚسر٠ ْكتتتترٟ،ٚدبتتتتاٍ اي تتتتٛاٍ، ٚستتتر٠ عتتتٛجيتتتا٤،ٚـً  

 ١.امنتتتتٌ،ٚدبتتتتتٌ مجتتتتتدإ، ٚسر٠ ايبهاٜٚ

 ٖ ا اي رٜل ٜعالف٢ املرٚر يف امَانٔ ارت ر٠ َجٌ ث١ٝٓ غساٍ، ٚرٜ  ْكرٟ، ٚث١ٝٓ يفت.-2

ٜصري ٖ ا اي رٜل عرب ٚا ٟ ثٍٛ ٖٚٛ ادتتسع امنتري َتٔ ٚا ٟ أَتر، يتا جيعًت٘ ٜعٛافتل        -3

 َ  ْؾ ررٜل اةذر٠ ))ثِ شًو بُٗا ع٢ً أشفٌ أَر((.

عد ادعٝتاز ٚا ٟ قدٜتد ٚايٛؼتٍٛ إىل ستر٠     ٖ ا اي رٜل   ٜعكار  َ  اي رٜل ايعا١َ إ  ب-4

املعًٌ، يا جيعً٘ َعٛافكًا َت  ْتؾ ررٜتل اةذتر٠ ))ثتِ اشتعذاز بُٗتا سعت٢ عتارن بُٗتا           

 اي رٜل بعد إٔ أداز قدٜدًا((.

َا نرٙ ابٔ شعديف نعاإ )) اي بكات ايهرب٣(( عٔ نرٚز نٌ َٔ عٝاػ بٔ أبٞ -5

ٞ اهلل عِٓٗ أمجعني َٔ َه١ املهر١َ ربٝع١ ، ٚش١ًُ بٔ ٖعاّ َ  ايٛيٝد بٔ املػري٠ رـ

إىل املد١ٜٓ املٓٛر٠ ، سٝح قاٍ َاْؽ٘ : ) ملانرز ايٛيٝد بٔ املػري٠ َٔ املد١ٜٓ إىل عٝاػ بٔ 

أبٞ ربٝع١ ٚش١ًُ بٔ ٖعاّ نردا مجٝعًا َع٘ ٚدا٤ ارترب قرٜعًا فخرز نايد بٔ ايٛيٝد َع٘ 

ًا عِٓٗ ، ٚنإ ايكّٛ قد أن ٚا ْفر َٔ قَٛ٘ سع٢ بًػٛا عصفإ فًِ ٜؽٝبٛا أثرًا ٚ  نرب

.  (1)اييت شًو سني ٖادر إىل املد١ٜٓ ...( ع٢ً ٜد رتر سع٢ نردٛا ع٢ً أَر ررٜل ايٓ  

عٓد ٖذرت٘ إىل املد١ٜٓ املٓٛر٠   ٜصًو اي رٜل  ٖٚ ا ايٓؾ ٜدٍ ع٢ً إٔ رشٍٛ اهلل 

 ايعا١َ بني عصفإ ٚقدٜد ..        

٘ ٚتعاىل أعًِ، فهٕ نتإ ؼتٛابًا فُتٔ اهلل ٚستدٙ،     مت رُد اهلل تعاىل، ٚاهلل شبشاْ

ٚإٕ نتتإ ن تتم فُتتٔ ْفصتتٞ ٚايعتتٝ إ ٚاشتتعػفر اهلل ٚأتتتٛإ إيٝتت٘، ٚؼتت٢ً اهلل عًتت٢ ْبٝٓتتا      

 ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚؼشب٘ ٚشًِ.  

 
                                                 

 .( 123/ 4اي بكات ايهرب٣  بٔ شعد ) (  1)



 77 ) راش١ حت١ًًٝٝ(ينة من مكة إلى المد طريق هجرة الرسول 

 


