


 موقع منازل بين حارثة
 يف ضوء األحاديث النبوية وأقوال املؤرخني

 وأثر ذلك يف حتديد حرم املدينة
 صاحل بن حامد الرفاعي . د

 املًو فٗس ايباسح مبذُع

 يطباع١ املصشف ايؿطٜف

إٕ احلُس هلل حنُسٙ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتػفطٙ ْٚعٛش باهلل َٔ 

 ف ا َطٌ َٔ ٜٗسٙ اهلل ،ؾطٚض أْفػٓا َٚٔ غ٦ٝات أعُايٓا 

ٚأؾٗس إٔ ال إي٘ إال اهلل  ،َٚٔ ٜطًٌ ف ا ٖازٟ ي٘  ،ي٘ 

عبسٙ ٚضغٛي٘ ص٢ً  ّاٚأؾٗس إٔ ذلُس ،ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘ 

 أَا بعس :،   عًٝ٘ ٚع٢ً هي٘ ٚأصشاب٘ أيعع اهلل

فإٕ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ ع٢ً غانٓٗا أفطٌ ايص ا٠ ٚأظن٢ ايػ اّ ٖٞ 

ٚاحلسٜح  ،ػًُ  يف نٌ َهإ ٣َٛٗٚ أف٦س٠ امل، عاص١ُ اإلغ اّ األٚىل 

 . ملسو هيلع هللا ىلصملا هلا َٔ ٚثٝل ايص١ً بطغٍٛ اهلل  ;ٚعٔ نٌ دع٤ فٝٗا  ، ٜطٝب عٓٗا

ُّ مً َطَرٍب إىل ذكراٍا  ل أٌ تَواٍا  .ـــــب أحـــدار احلبي .. وَتِح
(1)

 

املتعًك١  ملسو هيلع هللا ىلصفهٝف إشا اْطِ إىل شيو شنط ؾ٤ٞ َٔ أقٛاي٘ ٚأفعاي٘ 

 بتًو األَانٔ ٚأًٖٗا ؟

ًِ َأِجِل احَلِبيِب َحبيُب ه .ـَطيَبَة ُكلُُّك ِفاِكِيي َأِكَياَفَيا َس .. إىل الَكلِب ِم
(2)

 

ََِعًِ َٔ َعامل املس١ٜٓ امل١ُٗ ٖٛ :  ٚيف ٖصا ايبشح املتٛاضع ْتعطف ع٢ً 

 َٓاظٍ بين ساضث١ َٚسٖطتِٗ .

                                                           

َطًع قصٝس٠ أبٞ ذلُس ايبػهطٟ يف َسح املس١ٜٓ . اْعط : حتكٝل ايٓصط٠ بتًدٝص َعامل  (1)

 ( .359زاض اهلذط٠ يًُطاغٞ )

 . (4/572ػُٗٛزٟ )يً ٚفا٤ ايٛفا (2)

 مقدمةةةةةة   
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ٚايصٟ محًين ع٢ً اختٝاض ٖصا املٛضٛع ٖٛ إٔ َٓاظٍ 

امل املس١ٜٓ اضتبطت ب٘ أسساخ بين ساضث١ َعًِ تاضرنٞ َٔ َع

فكس  ;ٚٚضز شنطٙ يف األسازٜح ايٓب١ٜٛ . َٚع شيو  ،تاضرن١ٝ 

فأسببت ،  اختًفت أقٛاٍ املؤضخ  يف حتسٜس َٛقع َٓاظهلِ

اغتعطاض تًو األقٛاٍ َٚٓاقؿتٗا يف ض٤ٛ األسازٜح ايٓب١ٜٛ 

ثِ بٝإ أثط شيو ،  ٚأقٛاٍ املؤضخ  ٚبٝإ ايكٍٛ ايطادض َٓٗا

ضانِ ٜا بين ُأ» :  ملسو هيلع هللا ىلصس سطّ املس١ٜٓ يف ض٤ٛ قٛي٘ يف حتسٜ

 . احلسٜح ... « ساضث١ قس خطدتِ َٔ احلطّ

،  فايفٗاضؽ اخلامت١ ثِ ٚفصً  ٚمتٗٝس ، َكس١َ َٔ ايبشح تهٕٛ ٚقس

َٔ  اْػب األْصاض إيعااّل ثِ ْػب بين ساضث١ ٚعسّزايتُٗٝس  شنطت يف

 َؿاٖري ضداهلِ .

قبا٥ٌ  َٓاظٍبعض املؤضخ  يف  ٚاغتعطضت يف ايفصٌ األٍٚ أقٛاٍ

ثِ شنطت أقٛاٍ املؤضخ  يف َٛقع  ،األٚؽ يع اقتٗا مبٓاظٍ بين ساضث١ 

َٚٓاقؿ١ تًو األقٛاٍ ٚشنط  ،َٓاظٍ بين ساضث١ ٚاألسازٜح ايٛاضز٠ يف شيو 

 . ايطادض َٓٗا

أَا ايفصٌ ايجاْٞ فتٓاٚيت فٝ٘ أثط َعطف١ َٛقع بين ساضث١ يف حتسٜس 

 اخلامت١ ٚقس تطُٓت أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚبعض ايتٛصٝات .سطّ املس١ٜٓ . ثِ 

 .ٚشًٜت ايبشح بفٗطؽ يًُصازض ٚاملطادع 

 يًهتاب١ يف ٖصا املٛضٛع ايصٟ ٚفكين ٚيف اخلتاّ : أمحس اهلل 

ٚص٢ً اهلل  ،ٚايتٛفٝل ٚايػساز يًذُٝع  ،ٚأغأي٘ اإلخ اص يف ايكٍٛ ٚايعٌُ 

 ع٢ً ْبٝٓا ذلُس ٚهي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ .

 ٚدنُعِٗ املس١ٜٓ يف َؿٗٛضتإ قبًٝتإ اخلعضزٚ األٚؽ

 : تعاىل قٛي٘ يف ب٘  اهلل يكبِٗ إغ اَٞ يكب ٖٚٛ األْصاض يكب

  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

سةةةةةةةةة   
اختيةةةةةةةة   
 املوضةةةةةو   

 

 التمهيةةةةد  
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ۈ ۆ ۆ ﴿ : تعاىل ٚقٛي٘ ص100 : ايتٛب١ط ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 . ص117 : ايتٛب١ط ﴾ ۈئ

ِٜكٝا٤( بٔ عاَط ٚاألٚؽ ٚاخلعضز ابٓا ساضث١ ََُع )َا٤  بٔ ثعًب١ بٔ عُطٚ )

ايػُا٤( بٔ ساضث١ )ايػططٜف( بٔ اَطئ ايكٝؼ بٔ ثعًب١ بٔ َاظٕ بٔ األظز بٔ 

ِٗ إ بٔ غبأ بٔ َِٜؿُذب بٔ َِٜعُطب بٔ  ايػٛخ بٔ َِْبت بٔ َايو بٔ ظٜس بٔ َن

قشطإ
(1)

َٚ ،فِٗ قشطإْٝٛ أظزٜٕٛ .   س األٚؽ َايهّا ٚمل ٜهٔ ي٘ ٚيس َيَٚ

غريٙ ٚبطٕٛ األٚؽ نًٗا تٓتػب إيٝ٘
(2)

ََٚي،   ُِطّا )ٖٚٛ ايٖٓبٝت( َٚ س َايْو : َع

 . َٚط٠ ،ٚاَطأ ايكٝؼ  ،ٚعٛفّا  ،ُٚدَؿِ 

 ،ٚبٓٛ َظَفط  ،ؾٌٗ األ ٚبٓٛ عبس ،بٓٛ ساضث١  : )ايٓبٝت( َٚٔ ٚيس عُطٚ

. َٚٔ ٚيس عٛف : بٓٛ عُطٚ بٔ َٚٔ ٚيس ُدَؿِ : بٓٛ َخِط١ُ ،  ٚبٓٛ ظعٛضا٤

ٚبٓٛ أ١َٝ بٔ ظٜس بٔ َايو . َٚٔ ٚيس اَطئ ايكٝؼ : بٓٛ  ،عٛف أٌٖ قبا٤ 

ِِٓ ٚبٓٛ ٚاقف . َٚٔ ٚيس َط٠ : اجلعازض٠ َغ
(3)

 . 

ٚمسٛ بصيو ألِْٗ إشا أداضٚا أسسّا قايٛا ي٘ : َدِعٔسض سٝح ؾ٦ت. أٟ : 

ٚقٌٝ : مسٛ بصيو : ٔئكَصٍط فِٝٗ ،اشٖب سٝح ؾ٦ت 
(4)

 . 

بٓٛ ساضث١ : ساضث١ بٔ احلاضخ بٔ اخلعضز بٔ عُطٚ )ايٓبٝت( بٔ َايو بٔ 

 .األٚؽ 

                                                           

 ،( 1/362ْػب َعس البٔ ايهًيب أٜطّا ) ،( 615يهًيب )صبٔ ا: يعٗط٠ ايٓػب ال اْعط (1)

ب١ َٔ االغتبصاض يف ْػب ايصشا ،( 332 ، 329يعٗط٠ أْػاب ايعطب البٔ سعّ )ص

 . (29األْصاض البٔ قسا١َ )ص 

 . (110ٚاملعاضف البٔ قتٝب١ )ص ،( 204االغتبصاض البٔ قسا١َ )ص  (2)

 . (204 ٚاالغتبصاض البٔ قسا١َ )ص ،( 621يعٗط٠ ايٓػب البٔ ايهًيب )ص  : اْعط (3)

 ( .1/464يًػُٗٛزٟ ) : ٚفا٤ ايٛفا اْعط (4)



 (93) العدد -مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة 09

ََٚيس ساضث١ ُدَؿِ ٚدلسع١
(1)

 . 

َٚئس ُدَؿِ :  فُٔ 

ٖٚٛ  ،بٔ عُطٚ بٔ ظٜس بٔ ُدَؿِ . ؾٗس بسضّا َٚا بعسٖا  ِبطأبٛ َعِبؼ بٔ َد -

س١ٜٓ ٖٚٛ أسس ايصٜٔ قتًٛا نعب بٔ األؾطف . تٛيف غ١ٓ أضبع ٚث اث  بامل

ابٔ غبع  غ١ٓ
(2)

 . 

َِٔطَبع بٔ قٝعٞ بٔ عُطٚ بٔ ظٜس بٔ ُدَؿِ .  - عبس اهلل ٚعبس ايطمحٔ ابٓا 

ؾٗسا أسسّا َٚا بعسٖا ٚاغتؿٗسا ّٜٛ دػط أبٞ عبٝس غ١ٓ ث اخ عؿط٠
(3)

 

َُاٚأخٛ طاض٠ صشابٝإُٖا ظٜس ٚ
(4)

 . 

َِٔطَبع بٔ قٝعٞ ُعٖس يف املٓافك   - ٜٚكاٍ : تاب ،ٚأبِٖٛ 
(5)

ٚغٝأتٞ ي٘  ، 

 شنط .

ؾٗس ُأُسسّا ٖٛ ٚابٓاٙ  ،ٚأخٛٙ : أٚؽ بٔ قٝعٞ بٔ عُطٚ بٔ ظٜس بٔ ُدَؿِ  -

َعَطاب١
(6)

قاي٘ احلافغ ابٔ سذط يف تطيع١ أٚؽ ،ٚعبس اهلل  
(7)

ٚشنط  ، 

اغتصػط َعَطاب١ ٚغرَي ٚاسس ّٜٛ أسس  ملسو هيلع هللا ىلصٚشنط يف تطيع١ َعَطاب١ إٔ ايٓيب 

فطزِٖ
(8)

 . 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ : تعاىل قٛي٘ ْعٍٚ غبب يف شنط ي٘ ٚأٚؽ

 . ص13:  األسعابط ﴾ ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
                                                           

ٚيعٗط٠ ابٔ سعّ  ،( 1/380ْٚػب َعس ي٘ أٜطّا ) ،( 637يعٗط٠ ايٓػب يًهًيب )ص  (1)

ايجّا : سٜٛطث١ نصا ظاز ايهًيب ث ،( 241 ، 236ٚاالغتبصاض البٔ قسا١َ )ص  ،( 340)ص

 ٚمل ٜصنط ي٘ عكب . ،٠ ثطٚيف ْػب َعس : سٛ ،يف اجلُٗط٠ 

 ( .12/434ٚاإلصاب١ البٔ سذط ) ،( 237االغتبصاض البٔ قسا١َ )ص (2)

 . (124ٚتاضٜذ خًٝف١ بٔ خٝاط )ص ،( 6/364ٚاإلصاب١ )، ( 236االغتبصاض )ص (3)

 . (10/100 ، 4/111ٚاإلصاب١ ) ،( 236االغتبصاض )ص (4)

 . (10/101اإلصاب١ البٔ سذط ) (5)

 . (7/140َعَطاب١ : بفتض أٚي٘ ٚايطا٤ اخلفٝف١ ٚبعس األيف َٛسس٠ . اإلصاب١ ) (6)

 ( .1/312اإلصاب١ ) (7)

 . (7/140املصسض ايػابل ) (8)



 09 موقع منازل بني حارثة في ضوء األحاديث النبوية وأقوال المؤرخين

َٚعَطاب١ َؿْٗٛض باجلٛز ٖٚٛ ايصٟ َسس٘ ايؿُار بٔ ضطاض
(1)

 بكٛي٘ : 

ًِ      نو  ـــي يسـَة األوســَرابــرأيت َع  إىل اخلريات ُمِيَكِطَع الكري

ـنِيـــــُة بالـينـــاٍــا َعـَرابـــــتـلـكَّ        ِت لـنـِجــٍدـــــة ُرِفـَعــــإذا مـا راي
(2)

 

 : األٚؽ بٔ َايو بٔ عُطٚ بٔ عضزاخل بٔ احلاضخ بٔ ساضث١ بٔ ََِذَسَع١ بين َٚٔ

ََِذَسَع١. ٚقٌٝ - :  أبٛ َسِج١ُ عاَط بٔ غاعس٠ بٔ عاَط بٔ عسٟ بٔ ُدَؿِ بٔ 

َطٚضٙ يف سط٠ غع٠ٚ أسس يف يف  ملسو هيلع هللا ىلصنإ زيٌٝ ايٓيب ، عبس اهلل  امس٘

ٚب  أَٛاهلِ بين ساضث١
(3)

 ٚغٝأتٞ شنطٙ . ، 

- ََ ََِذَسَع١ ًََُِػذلُس بٔ  ؾٗس بسضّا  ،١ بٔ غ١ًُ بٔ خايس بٔ عسٟ بٔ 

أسس ايصٜٔ قتًٛا نعب بٔ األؾطف ٖٚٛ ، ٚاملؿاٖس نًٗا
(4)

 . 

ََِذَسَع١  - َُشِّص١ ابٓا َػعٛز بٔ نعب بٔ عاَط بٔ عسٟ بٔ  ُسِّٛص١ ٚ

نًِٗ صشاب١  ،ابٓا غٌٗ بٔ نعب ٚابٓا عُُٗا عبس اهلل ٚعبس ايطمحٔ 

هلِ شنط يف سسٜح ايكػا١َ املؿٗٛض
(5)

 . 

 الفصل األول

 أقوال املؤرخني يف موقع ميازل بين حارثة وذكر الراجح ميَا

قبٌ َكسّ  ،نإ األٚؽ ٚاخلعضز َٓتؿطٜٔ يف غايب دٗات املس١ٜٓ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

ٚناْت  ،١ ٚناْت َٓاظٍ األٚؽ يف اجل١ٗ ايؿطق١ٝ ٚاجلٓٛب١ٝ َٔ املسٜٓ

 . ظٍ اخلعضز يف ٚغط ٚغطب املس١َٜٓٓا
                                                           

ايؿُار بٔ ضطاض ايػطفاْٞ أزضى اجلا١ًٖٝ ٚاإلغ اّ ٚأغًِ ٚسػٔ إغ اَ٘ ٚتٛيف يف ظَٔ  (1)

 ( .5/132): اإلصاب١ البٔ سذط  اْعط ، عجُإ 

ؿُار تإ يف زٜٛإ ايٝٚايب ،( 1/167ٚايهاٌَ يًُربز ) ، (4/370ايطبكات البٔ غعس ) (2)

 . (97 ، 96ضُٔ قصٝس٠ ط١ًٜٛ )ص

ٚاإلصاب١  ، (246ٚاالغتبصاض البٔ قسا١َ )ص ، (2/65ايػري٠ ايٓب١ٜٛ البٔ ٖؿاّ ) (3)

 . (ٚٚقع يف ايػري٠ : )أبٛ خٝج١ُ ، (12/145)

 . (10/54ٚاإلصاب١ ) ،( 241قسا١َ )صاالغتبصاض البٔ  (4)

 . (3173 بطقِ 6/275) ايبداضٟ ضٚاٙ ايكػا١َ ٚسسٜح ، (245 ، 243)ص قسا١َ البٔ االغتبصاض (5)
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فُٔ األٚؽ بٓٛ ظفط ٚناْت َٓاظهلِ يف ؾطقٞ ايبكٝع يف ططف احلط٠ 

ٚميهٔ حتسٜس َٛاقع َٓاظهلِ يف ٖصٙ األٜاّ سٍٛ املهإ ايصٟ ُبين  ايؿطق١ٝ

فٝ٘ َكط ١٦ٖٝ األَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ع٢ً مي  ايطايع يف بسا١ٜ 

بسايععٜع نُا ٜفِٗ شيو َٔ أقٛاٍ املؤضخ ؾاضع املًو ع
(1)

 . 

ٜٚعٗط َٔ أقٛاٍ ٚبايكطب َٔ بين َظَفط يف د١ٗ ايؿُاٍ بٓٛ عبساألؾٌٗ 

املؤضخ 
(2)

متتس َٔ ؾطم َػذس اإلداب١ باجتاٙ إٔ َٛاقع زٚضِٖ َٚعاضعِٗ  

ٚباجتاٙ ايؿُاٍ ايػطبٞ إىل  ،ايؿُاٍ إىل ايططف اجلٓٛبٞ حلٞ ايػشُإ 

 . (املطفك١ )اْعط ايصٛض٠  ػفاضٟ ؾاضع أبٞ شض اي

 : ٜكٍٛ ؾاعطِٖ فٝ٘ٚ ،َٚٔ هطاَِٗ : ٚاقِ 

 رَِّةــــبالزب الطنِي وباأَلِص         حنً بيييا واقنّا باحلرَِّة

ٚسط٠ ٚاقِ ْػبت إيٝ٘
(3)

 . 

هلِ  آَٛٚب ،ٚؾاضنِٗ يف غه٢ٓ تًو املٓطك١ بٓٛ ساضث١ بٔ احلاضخ 

 ،األؾٌٗ عبسيهٔ مل ٜسّ اي٥ٛاّ بِٝٓٗ ٚب  بين  ،ُأُطُّا ٜكاٍ ي٘ : )امُلَػٖٝط( 

فتػًب  ،فكس سسثت بِٝٓٗ خ افات ثاضت بػببٗا سطٚب بِٝٓٗ قبٌ اإلغ اّ 

فأدًٛا بين عبساألؾٌٗ إىل أضض بين ُغًِٝ ،بٓٛ ساضث١ 
(4)

فاغتعإ بٓٛ  ، 

فذا٤ٚا َعِٗ فشاصطٚا بين ساضث١ يف أطُِٗ ،ببين غًِٝ  األؾٌٗ عبس
                                                           

ٚاملػامن  ، (138اْعط : ايتعطٜف مبا أْػت اهلذط٠ َٔ َعامل زاض اهلذط٠ يًُططٟ )ص (1)

عُس٠ األخباض ألمحس  ،( 1/457يًػُٗٛزٟ ) ٚفا٤ ايٛفاٚ ،( 2/524بازٟ )ااملطاب١ يًفريٚظ

 (. 308ٚاملس١ٜٓ ب  املاضٞ ٚاحلاضط يًعٝاؾٞ )ص ،( 45ايعباغٞ )ص

األؾٌٗ  عبس بين ٚزاض ) : فكاٍ - اهلل ضمح٘ - قًُ٘ ٚغبل (213)ص يًُططٟ ايتعطٜف : اْعط (2)

ٚعُس٠  ، (454 ، 1/453يًػُٗٛزٟ ) ٚفا٤ ايٛفا،  قبًٞ زاض بين ظفط( ٚايعهؼ صشٝض

 ( .323)ص ٚاملس١ٜٓ ب  املاضٞ ٚاحلاضط يًعٝاؾٞ ، (45األخباض ألمحس ايعباغٞ )ص

 . (3/1140) بازٟااملػامن املطاب١ يًفريٚظ (3)

ذاظ َٔ دٓٛب املس١ٜٓ إىل مشاٍ َه١ ٚتػ٢ُ أضض بين ُغًِٝ ٚاغع١ تؿٌُ َععِ سط٠ احل (4)

َٚٓٗا َٗس ايصٖب )َعسٕ بين  ، ايطبص٠ ٚمتتس أضضِٗ ؾطم املس١ٜٓ إىل ،سط٠ بين ُغًِٝ 

 . (26ص) َعذِ املعامل اجلػطاف١ٝ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ يًب ازٟ:ُغًِٝ(. اْعط
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فدطز بٓٛ  ،ثِ صاحلِٖٛ ع٢ً إٔ رنطدٛا  ،تس عًِٝٗ احلصاض )امُلَػٖٝط( ٚاؾ

ثِ غع٢ بٓٛ عبساألؾٌٗ يف  ،فُهجٛا بٗا قطٜبّا َٔ غ١ٓ  ،ساضث١ إىل خٝرب 

يهِٓٗ أبٛا إٔ ٜطدعٛا إىل  ،ٚضدع بٓٛ ساضث١  ،فتِ ايصًض بِٝٓٗ  ،ايصًض 

 َٓاظهلِ َع بين عبساألؾٌٗ .

ٖهصا ْكٌ ايػُٗٛزٟ ٖصٙ األسساخ
(1)

ابٔ سذط  ٖا احلافغٚشنط ، 

باختصاض
(2)

 . 

َٓاظهلِ اييت اغتكطٚا بٗا بعس  ٚايصٟ ُٜٗٓا يف ٖصا املكاّ َعطف١ َٛقع

 . ِ َٔ خٝرب ٚدا٤ اإلغ اّ ِٖٚ فٝٗاضدٛعٗ

 يف شيو ع٢ً ث اث١ أقٛاٍ : املؤضخٕٛٚقس اختًف 

تكع َٓاظهلِ غطب قبٛض ؾٗسا٤ أسس يف املٛضع ايصٟ ٜعطف  األول :الكول 

اجلطف فتس غطبّا إىل ططٚمت ،بٝجطب 
(3)

 . 

املططٟ بصيو قاٍ ٚممٔ
(4)

املطاغٞ ٚتبع٘ ، 
(5)

 ٚاحلافغ ، 

سذط ابٔ
(6)

ٚأمحس ايعباغٞ ، 
(7)

 . ٚغريِٖ 

سٝح  ،قاي٘ إبطاِٖٝ ايعٝاؾٞ  ،ٜض َطإٔ َٓاظهلِ يف سط٠ ايُع الكول الجاىي :

 ... « بين ساضث١ ملسو هيلع هللا ىلصأت٢ ايٓيب  » : شنط سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ 

« عين يف احلط٠ اييت يف ايعطٜضٜ» ثِ قاٍ : 
(8)

ٚتبع٘ ع٢ً  ، 

 . املعاصطٜٖٔصا بعض ايباسج  
                                                           

 ( .1/457ٚفا٤ ايٛفا ) (1)

 . (4/85) فتض ايباضٟ (2)

 . (4/424ًػُٗٛزٟ )ي اْعط عٔ حتسٜس )ٜجطب( ٚفا٤ ايٛفا (3)

 . (213 ، 59ايتعطٜف يًُططٟ)ص (4)

 . (247 ، 27ص َعامل زاض اهلذط٠: )صبتًدٝ صط٠ايٓ حتكٝل (5)

 . (4/85فتض ايباضٟ البٔ سذط: ) (6)

 ( .198عُس٠ األخباض يف َس١ٜٓ املدتاض : )ص (7)

ٚسط٠ ايعطٜض تكع يف اجل١ٗ ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ َٔ  . (525املس١ٜٓ ب  املاضٞ ٚاحلاضط)ص (8)

بس٤ّا َٔ  ،يسا٥طٟ ايجاْٞ ايؿطقٞ املس١ٜٓ ٖٚٞ املٓطك١ املطتفع١ يف اجل١ٗ ايػطب١ٝ َٔ ا

 تكاطع٘ َع ططٜل املطاض إىل تكاطع٘ َع ططٜل املًو عبسايععٜع .
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 ،األؾٌٗ يف مشاٍ احلط٠ ايؿطق١ٝ  عبس إٔ َٓاظهلِ مشاٍ بين الكول الجالح :

إيِٝٗ ْػب١ ساضث١ بين سط٠ ٜػ٢ُ احلط٠ َٔ اجلع٤ ٖصا ٚإٔ
(1)

 . 

دلُٛع  ايصٟ حتطض يٞ َٔ »:  ٚقس تعكب ايػُٗٛزٟ ن اّ املططٟ فكاٍ

ٚدا٤  ،ن اّ ايٛاقسٟ ٚابٔ ظباي١ ٚغريُٖا إٔ َٓاظهلِ اييت اغتكطٚا بٗا 

 اإلغ اّ ِٖٚ فٝٗا ناْت يف ؾاَٞ بين عبساألؾٌٗ باحلط٠ ايؿطق١ٝ .

١َُٔ  ملسو هيلع هللا ىلصٜٚؤٜس شيو َا غٝأتٞ يف تطيع١ اخلٓسم َٔ إٔ ايٓيب  ُ٘ َٔ َأَد َخطَّ

« نُا ضٚاٙ ايطرباْٞ ،ايؿٝد  ططف بين ساضث١ 
(2)

ازٙ إٔ َٛقع بين . َٚط 

َٚعاضعِٗ  َٓاظهلِ شيو ٜٚؿٌُ - فٝ٘ َػتكطٕٚ ِٖٚ اإلغ اّ دا٤ ايصٟ ساضث١

األؾٌٗ يف  مشاٍ بين عبس - ََٚسٖطتِٗ اييت تٓػب إيِٝٗ يٛدٛز َٓاظهلِ فٝٗا

ٖٚٛ  ،ايػطبٞ ٜبسأ َٔ ايؿٝد   ٘اجلع٤ ايؿُايٞ َٔ احلط٠ ايؿطق١ٝ ٚططف

ٚتكسّ عٓس . بٟٛ ٚدبٌ أسس َٛضع يف َٓتصف ايططٜل ب  املػذس ايٓ

ُأُدِ » ٚيف احلسٜح اآلتٞ يفع٘:  « َأَد١ُ ايؿٝد » :  ايػُٗٛزٟ بًفغ

َٚع٢ٓ ٚظّْا اأُلُطِ َجٌ ، احٔلِصٔ : َعٓاٙ - بايطِ - ٚاأُلُدِ ، « ايؿٝد 
(3)

 ، 

ايؿذط َٓبت : ٚنصيو ، املًتف ايهجٝف ايؿذط : - بايفتض - ٚاأَلَد١ُ
(4)

 . 

:  ي٘ ٜكاٍ باملس١ٜٓ َٛضع : ؾٝذ تج١ٝٓ بًفغ ؾٝدإ » : بازٟاايفريٚظ قاٍٚ

ي١ًٝ خطز يكتاٍ املؿطن   ملسو هيلع هللا ىلصنإ فٝ٘ َعػهط ضغٍٛ اهلل  ، ث١ٝٓ ؾٝدإ

ِّٝا ب٘ بأسس   ألٕ ؾٝدّا ٚؾٝد١ ناْا ٜتشسثإ ;... ٚقٌٝ : ُٖا ُأُطُإ ُغ

« ٖٓاى
(5)

 . 

ألٕ ٖصا املٛضع ٜتػع يهٌ َا شنط ;ٚال تعاضض ب  ٖصٙ األقٛاٍ 
(6)

 ، 

ٌْ ٚصف٘ ظع٤ َٓ٘ ،  . ٚن
                                                           

 . (4/455يًػُٗٛزٟ ) : ٚفا٤ ايٛفا ْعطا (1)

 . (1/455) ٚفا٤ ايٛفا (2)

 . (19 ، 12/8: يػإ ايعطب البٔ َٓعٛض ) اْعط (3)

 املصسض ايػابل . (4)

 . (2/882) املػامن املطاب١ (5)

 . (527)ص : املس١ٜٓ ب  املاضٞ ٚاحلاضط يًعٝاؾٞ اْعط (6)
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ايهرب٣ ايطبكات يف غعس ابٔ ضٚاٙ ايػُٗٛزٟ شنطٙ ايصٟ ٚاحلسٜح
(1)

 ، 

تفػريٙ يف ايطربٟ دطٜط ٚابٔ
(2)

تاضرن٘ ٚيف 
(3)

املعذِ  يف ٚايطرباْٞ - ي٘ ٚايًفغ - 

ايهبري
(4)

ايٓب٠ٛ زال٥ٌ يف ٚايبٝٗكٞ ، 
(5)

بٔ  اهلل عبس بٔ نجري ططٜل َٔ نًِٗ ، 

اخلٓسم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ خط : قاٍ ، أبٝ٘ عٔ ، أبٞ سسثين : اٍق ، عٛف بٔ بٔ عُطٚ

... « عاّ األسعاب َٔ ُأُدِ ايؿٝد  ططف بين ساضث١ ست٢ بًؼ املصاز
(6)

 . 

 ،ٚإٙ » قاٍ فٝ٘ ايصٖيب :  ،اهلل  ٚاحلسٜح َساضٙ ع٢ً نجري بٔ عبس

« نصاب : زاٚز أبٛ قاٍ
(7)

 ، ضعٝف » : فكاٍ سذط ابٔ احلافغ شيو فتعكب . 

« فطط َٔ ْػب٘ إىل ايهصبأ
(8)

 . 

 -ٚمل ٜصنط َٛضع ايؿاٖس  -ٚاحلسٜح ضٚاٙ احلانِ يف املػتسضى 

ٚغهت عًٝ٘
(9)

« ضعٝف» :  فتعكب٘ ايصٖيب فكاٍ ، 
(10)

 . 

نجري  » : فكاٍ  ايفاضغٞ غًُإ تطيع١ يف « ايػري » يف ايصٖيب ٚشنطٙ

« َرتٚى
(11)

« دسّاضعٝف » :  ٚيصيو قاٍ األيباْٞ عٔ ٖصا احلسٜح.  
(12)

  .
                                                           

 . (4/82) ايطبكات ايهرب٣ (1)

 . : )ُأُدِ( إىل : )أمحط( ( ٚحتطف ف21/133٘ٝداَع ايبٝإ ) (2)

 . (2/567) تاضٜذ ايطغٌ ٚاملًٛى (3)

 ، ايػبدت ( )أمحط : إىل ايؿٝد ( )أدِ فٝ٘ ٚحتطف (6040 بطقِ 6/260) ايهبري املعذِ (4)

 . اٚ)املصاز( إىل : )املصابض( ٚٚقع يف املطبٛع غكط أّٜط

ُُط(.3/418زال٥ٌ ايٓب٠ٛ ) (5)  ( ٚحتطف فٝ٘ : )ايؿٝد ( إىل : )ايٖػ

 ،ب٘ مسٝت تًو ايٓاس١ٝ  ،يبين سطاّ َٔ بين َغ١ًُٔ غطبٞ َػذس ايفتض  امَلَصاز : اغِ ُأُطِ (6)

 ( .4/365) فا٤ ايٛفا يًػُٗٛزٟاْعط: ٚ.  ٚناْت عٓسٙ َعضع١ تػ٢ُ باملصاز أٜطّا

ايهُاٍ  تٗصٜب يف نُا اآلدطٟ عبٝس أبٛ عٓ٘ ضٚاٙ زاٚز أبٞ ٚن اّ.(4637)ضقِ ايهاؾف (7)

 . الت٘اغؤ َٔ املطبٛع١ ايكطع١ يف ٚيٝؼ ايهصاب ( أسس )نإ : ٚيفع٘ ، (24/138) يًُعٟ

 . (5617)ضقِ تكطٜب ايتٗصٜب (8)

 . (3/398) املػتسضى (9)

 . عاؾ١ٝ املػتسضى( 3/398) ػتسضىتًدٝص امل (10)

 . (1/540) غري أع اّ ايٓب ا٤ (11)

 . (3704بطقِ  8/177غًػ١ً األسازٜح ايطعٝف١ ) (12)
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َٚع ضعف ٖصا احلسٜح إال إٔ َٛضع ايؿاٖس َٓ٘ ٖٚٛ نٕٛ َٓاظٍ بين 

ق١ٝ زيت عًٝ٘ ساضث١ مشاٍ بين عبساألؾٌٗ يف اجلع٤ ايؿُايٞ َٔ احلط٠ ايؿط

 َٓٗا : ،ْصٛص أخط٣ 

نُا سسثين  ،: ٚنإ َٔ سسٜح أسس  ضٚاٙ ذلُس بٔ إغشام قاٍ َا

ٚعاصِ بٔ عُط بٔ  ،ٖبإ ٚذلُس بٔ ذن٢ٝ بٔ َس ، ذلُس بٔ َػًِ ايعٖطٟ

ٚغريِٖ َٔ  ،ايطمحٔ بٔ عُطٚ بٔ غعس بٔ َعاش  ٚاحلص  بٔ عبس ،قتاز٠ 

سسٜجِٗ  ادتُع ٚقس ، أسس ّٜٛ عٔ احلسٜح بعض سسخ قس نًِٗ ، عًُا٥ٓا

:  - َِٓٗ قاٍ َٔ أٚ - قايٛا ، ُأُسس ّٜٛ عٔ احلسٜح ٖصا َٔ غكُت فُٝا نً٘

َِٝٓ  ْعيٛا ست٢ فأقبًٛا ... قطٜـ فدطدت » ٚفٝ٘ احلسٜح فصنط بَع
(1)

ظبٌ  ، 

ببطٔ ايػبد١ َٔ قٓا٠ ع٢ً ؾفري ايٛازٟ َكابٌ املس١ٜٓ... فدطز ضغٍٛ اهلل 

أصشاب٘... ست٢ إشا ناْٛا بايؿٛط يف أيف َكاتٌ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

ب  املس١ٜٓ  

اخنعٍ ٚأسس
(3)

اهلل  ضغٍٛ َٚط٢ ....ايٓاؽ بجًح َغًٍٛ بٔ ُأَبٞ بٔ اهلل عبس عٓ٘ 

ِٔ  ألصشاب٘ : ) ملسو هيلع هللا ىلصثِ قاٍ ضغٍٛ اهلل ...  يف سط٠ بين ساضث١ست٢ غًو  ملسو هيلع هللا ىلص ََ

ُُٗط بٓا  -أٟ َٔ قطب  -ٔ َنَجٕب ضدٌ رنطز بٓا ع٢ً ايكّٛ َ َٜ َٔ ططٜل ال 

(. فكاٍ أبٛ خٝج١ُ ؟ عًِٝٗ
(4)

 ،أخٛ بين ساضث١ بٔ احلاضخ : أْا ٜا ضغٍٛ اهلل  
                                                           

(1)  َٓ ِٝ   ٖٚٛ ، ايطَا٠ ظبٌ ٜٚعطف أسس ّٜٛ ايطَا٠ عًٝ٘ نإ ايصٟ اجلبٌ ٖٚٛ ، ع  تج١ٝٓ : َع

 ، (127)ص يًُططٟ ايتعطٜف : اْعط . َرتّا مخػ  حنٛ عٓٗا ٜبعس أسس ؾٗسا٤ َكرب٠ دٓٛب

 . (310 ،4/303) يًػُٗٛزٟ ٚٚفا٤ ايٛفا ، (977، 3/966) بازٟاٚاملػامن املطاب١ يًفريٚظ

  ايؿٗسا٤ غٝس ططٜل ع٢ً ْٚصف نٌٝ حنٛ عٓ٘ ٜبعس ايٓبٟٛ املػذس مشاٍ َٛضع : ايؿٛط (2)

 . (4/256) يًػُٗٛزٟ اْعط ٚفا٤ ايٛفا ،إىل ُأُسس 

( . ٚاملطاز إٔ ابٔ غًٍٛ اْفطز بجًح 2/29يف ايٓٗا١ٜ البٔ األثري : ) اخنعٍ : اْفطز نُا (3)

 ثِ ضدعٛا إىل املس١ٜٓ نُا يف تت١ُ اخلرب . ،ايٓاؽ فتٓشٛا داْبّا 

ٚعٓس ايٛاقسٟ يف املػاظٟ  ،نصا ٚضز عٓس ابٔ إغشام يف يعٝع ايطٚاٜات ايػابك١ عٓ٘  (4)

ٚب٘ دعّ أبٛ أمحس احلانِ يف  «ِج١ُ أبَٛس »( : 2/39ٚابٔ غعس يف ايطبكات ) ،( 1/218)

ٚابٔ عبس ايرب يف ، ( 5/2866ٚأبٛ ْعِٝ يف َعطف١ ايصشاب١ ) ،( 4/192األغاَٞ ٚايه٢ٓ )

ٚابٔ األثري يف  ،( 246ٚابٔ قسا١َ املكسغٞ يف االغتبصاض )ص ،( 4/1630االغتٝعاب )

 ( .12/146 ، 4/494صاب١ البٔ سذط )ٚاْعط اإل ،( ٚغريِٖ 5/68أغس ايػاب١ )
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ٍ مٔلِطَبع بٔ ست٢ غًو يف َا ،ٚب  أَٛاهلِ  ،يف سط٠ بين ساضث١  فٓفص ب٘ ،

ْعٍ  ست٢ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َٚط٢ ... ايبصط ضطٜط َٓافكّا ضد ّا ٚنإ ، قٝعٞ

بايؿعب َٔ أسس يف ُعِس٠ٚ ايٛازٟ إىل اجلبٌ
(1)

فذعٌ ظٗطٙ ٚعػهطٙ إىل  ، 

أسس ... ٚقس غطست قطٜـ ايعٗط ٚايهطاع
(2)

َُِػ١  يف ظضٚع ناْت بايٖص
(3)

 

بٔ  ذلُس بطٚا١ٜ َٓٗا قطع١ - ري٠ايػ يف اغشام ابٔ ضٚاٙ . « يًُػًُ  قٓا٠ َٔ

غ١ًُ احلطاْٞ عٓ٘
(4)

اهلل  ٚعبس املًو بٔ ٖؿاّ َٔ ططٜل ظٜاز بٔ عبس - 

ايَبهَّا٥ٞ
(5)

ٚابٔ املٓصض يف تفػريٙ َٔ ططٜل إبطاِٖٝ بٔ  ، -ٚايًفغ ي٘  - 

غعس
(6)

 غشام ب٘ . ٖٚٛ سسٜح سػٔ .إنًِٗ عٔ ابٔ  ، 

«صسٚم ٜسيؼ  ،إَاّ املػاظٟ  »ذلُس بٔ إغشام 
(7)

ٚقس صطح  ، 

َٚٔ  ،ممٔ هلِ عٓا١ٜ باملػاظٟ  ،ِٖٚ َٔ ايتابع   ،بايتشسٜح عٔ َؿارن٘ 

َِٓٗ :  ،أٌٖ املس١ٜٓ ايصٜٔ ٜعطفٕٛ األضض اييت ٚقعت عًٝٗا تًو األسساخ 

ذلُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ اإلَاّ املتفل ع٢ً د ايت٘ ٚإتكاْ٘
(8)

ٚذلُس بٔ  ، 

«ثك١ فكٝ٘  »ذن٢ٝ بٔ َسٖبإ األْصاضٟ 
(9)

ٚعاصِ بٔ عُط بٔ قتاز٠  ، 

«ثك١ عامل باملػاظٟ  »األْصاضٟ 
(10)

 ،ٚسص  بٔ عبس ايطمحٔ األؾًٗٞ  ، 
                                                           

( . 3/194داْب ايٛازٟ . نُا يف ايٓٗا١ٜ البٔ األثري ) -بطِ ايع  ٚنػطٖا  - : ايُعس٠ٚ (1)

 ْب ايٛازٟ ايصٟ َٔ د١ٗ دبٌ أسس .ٚاملع٢ٓ : إٔ املػًُ  ْعيٛا يف دا

 ( .4/165 ، 3/166ٓٗا١ٜ البٔ األثري ٚايهطاع : اخلٌٝ . )اي ،ايعٗط : اإلبٌ  (2)

َُِػ١ (3)  اع١ٝ غطب دبٌ ايطَا٠ ) عٝٓ  ( ع٢ً ٚازٟ قٓا٠ . اْعط : ٚفا٤ ايٛفآَطك١ ظض : ايٖص

 ( .371ٚاملس١ٜٓ ب  املاضٞ ٚاحلاضط يًعٝاؾٞ )ص ،( 4/269يًػُٗٛزٟ )

 ( .305-301غري٠ ابٔ إغشام )ص  (4)

 ( .65-2/60ايػري٠ ايٓب١ٜٛ البٔ ٖؿاّ ) (5)

 ( .356-353تفػري ايكطهٕ البٔ املٓصض )ص  (6)

 ( .5725ضقِ يتٗصٜب البٔ سذط )تكطٜب ا (7)

 ( .6296ضقِ املصسض ايػابل ) (8)

 ( .6381ضقِ املصسض ايػابل ) (9)

 ( .3071ضقِ املصسض ايػابل ) (10)
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«سػٔ احلسٜح » قاٍ أبٛ زاٚز : 
(1)

يهٔ  ،ٚضٚاٜاتِٗ َطغ١ً  ،ٚغريِٖ  ، 

 ،َٚعًّٛ إٔ املطغٌ إشا اْطِ إيٝ٘ َطغٌ هخط تك٣ٛ ب٘  ،ٜكٟٛ بعطٗا بعطّا 

  ضٚاٜت٘ عسز َٔ ايتابع  نُا تكسّ .فهٝف بٗصا احلسٜح ايصٟ ؾاضى يف

غشام يف شنط ٖصٙ األغاْٝس ٚيعع املتٕٛ املط١ٜٚ إٖٚصا ايصٓٝع َٔ ابٔ 

فكس ; طٟ ـاب ايعٖـس بٔ ؾٗـ٘ ذلُـط ؾٝدـف٢ فٝ٘ أثـس اقتـبٗا يف غٝام ٚاس

َٚع شيو  ،عٓٗا يف قص١ اإلفو  اهلل ضضٞ ١ــح عا٥ؿـفعٌ شيو يف سسٜ

أخطد٘ ايبداضٟ
(2)

َٚػًِ 
(3)

 ;فسٍ ع٢ً إٔ ٖصا ايصٓٝع ال ٜكسح يف املنت  ، 

 فهٝفُا زاض ٜسٚض ع٢ً ثك١ . ،ٕ ضداٍ اإلغٓاز ثكات أل ;

 يف سسٜح ايعٖطٟ يف قص١ اإلفو عٓس قٍٛ ايعٖطٟ :  -قاٍ ابٔ املًكٔ 

ٌْ سسثين طا٥ف١ َٔ سسٜجٗا  » ٖٛ دا٥ع غا٥ؼ َٔ غري نطا١ٖ ;  »:  - «ٚن

ٚاألضبع١  ،ٚبعط٘ عٔ بعطِٗ  ،ِ ألْ٘ قس ب  إٔ بعض احلسٜح عٔ بعطٗ

فإشا تطززت ايًفع١ َٔ ٖصا  ،ايصٜٔ سسثٛٙ ب٘ أ١ُ٥ سفاظ َٔ ٔد١ًَّ ايتابع  

ٚداظ االستذاز بٗا  ،احلسٜح ب  نْٛٗا عٔ ٖصا أٚ عٔ شاى مل ٜطط 

ُٖٚا  ،ظٜس أٚ عُطٚ  سسثين : ٚقس قاّ االتفام ع٢ً أْ٘ يٛ قاٍ ،يجكتِٗ 

«اطب داظ االستذاز بصيو احلسٜح ثكتإ َعطٚفإ بصيو عٓس املد
(4)

 . 

 ٚخ اص١ َا تكسّ : إٔ سسٜح ابٔ إغشام سسٜح ثابت ذنتر ب٘ .

 َٓٗا : ،ٚقس تطُٔ أَٛضّا ١َُٗ يف َٛضٛع ٖصٙ ايسضاغ١ 

 ،ظبٌ ببطٔ ايػبد١ َٔ قٓا٠  ،فأقبًٛا ست٢ ْعيٛا بعٝٓ   »قٛي٘ :  أواّل :

 : اجل١ٗ اييت فٝٗا اجلبٌ . . ٚاملطاز «َكابٌ املس١ٜٓ  ،ع٢ً ؾفري ايٛازٟ 

ٚقس َغٖطَست قطٜـ ايعٗط ٚايهطاع يف ظضٚع ناْت  »ٚقٛي٘ : 

 . «بايصُػ١ َٔ قٓا٠ 
                                                           

 ( .89بطقِ  1/172غؤاالت أبٞ عبٝس اآلُدطِّٟ أبا زاٚز : ) (1)

 ( .4750بطقِ  8/452صشٝض ايبداضٟ ) (2)

 ( .2770بطقِ  4/2129صشٝض َػًِ ) (3)

 . (16/564ايتٛضٝض يؿطح اجلاَع ايصشٝض ) (4)



 999 موقع منازل بني حارثة في ضوء األحاديث النبوية وأقوال المؤرخين

ففٞ ٖصٜٔ ايٓص  بٝإ ملهإ اْتؿاض إبٌ املؿطن  ٚخًِٝٗ 

ٚقس تكسّ إٔ  ،بعس قسَِٚٗ إىل املس١ٜٓ ُقبٌٝ بس٤ َعطن١ أسس 

 .ٚغطب دبٌ ايطَا٠  ،ايصُػ١ تكع غطب ؾٗسا٤ أسس 

 ، بعري هالف ث اث١ يف خطدت قطٜؿّا إٔ املػاظٟ نتب يف ُشنط ٚقس

َٚا٥يت فطؽ
(1)

ٖٚصا ايعسز ايهبري َٔ اإلبٌ ٚاخلٌٝ حتتاز إىل  ، 

 ،ٚتكسّ إٔ ٖصا املهإ غطب ؾٗسا٤ أسس  ،ع٢ فٝ٘ طَهإ ٚاغع ت

ٚبعٝس دسّا إٔ  ،ٖٚصا ايٛصف ٜٓطبل ع٢ً املهإ املعطٚف بٝجطب 

 ا ٚخًٝٗا يف َٓطك١ َأٖٛي١ بايػهإ .ُتَػطَِّح قطٜـ إبًٗ

 ساضث١ بين َٓاظٍ َٛقع يف األٍٚ ايكٍٛ تطز ايػابك١ ايٓصٛص ٖٚصٙ

 ٖٚصا ايكٍٛ  ،: غطب ؾٗسا٤ أسس يف املٛضع املعطٚف بٝجطب  ٖٚٛ

 . صٛاب٘ عسّ فعٗط ! رنايف٘ َا دا٤ ٚقس فهٝف ، زيٌٝ إىل ٜػتٓس ال

َكاتٌ َٔ أصشاب٘ ست٢ إشا  يف أيف ملسو هيلع هللا ىلصفدطز ضغٍٛ اهلل  »قٛي٘ :  ثاىيّا :

 إىل هخط ايٓص . «ناْٛا بايؿٛط ب  املس١ٜٓ ٚأسس ... 

ٚأصشاب٘ َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصٖصا املكطع َٔ ايٓص ب  خط غري ايٓيب 

 املػذس ايٓبٟٛ إىل أسس .

ٚقس تكسّ إٔ ايؿٛط ٜبعس عٔ املػذس ايٓبٟٛ حنٛ نٌٝ ْٚصف يف 

ايؿُاٍ ايؿطقٞ  إىل ملسو هيلع هللا ىلصثِ اجت٘  ، «شباب » ؾطم دبٌ ايطا١ٜ  ،اجتاٙ أسس 

 . ١ُ احلاضثٞ ٚزيًٝ٘ أبٛ سج ،ث١ ٚب  أَٛاهلِ يف سط٠ بين ساض

فتب  إٔ سط٠ بين ساضث١ اييت فٝٗا َٓاظهلِ ٚسٛهلا أَٛاهلِ ٖٞ اجلع٤ 

ٚتبسأ َٔ د١ٗ ايػطب َٔ ايؿاضع املعطٚف  ،ايؿُايٞ َٔ احلط٠ ايؿطق١ٝ 

) اْعط  تكطٜبّا .ٚمتتس ؾطقّا َػاف١ نًٝ   ،ايّٝٛ باغِ ؾاضع املًو فٗس 

 ايصٛض٠ املطفك١ ( .
                                                           

 ( .1/203ٚاملػاظٟ يًٛاقسٟ ) ،( 305ص غري٠ ابٔ إغشام ) (1)
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ٚيف  -بين ساضث١  ملسو هيلع هللا ىلص: أت٢ ايٓيب  ٖٚٞ املطاز٠ يف سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ 

... احلسٜح -: ِٖٚ يف غٓس احلط٠ اإلمساعًٝٞ ابٔ دطٜط ايطربٟ ٚضٚا١ٜ 
(1)

 . 

« ايُعَطٜض يف اييت احلط٠ : ٜعين » : - اهلل ضمح٘ - ايعٝاؾٞ إبطاِٖٝ ٚقٍٛ
(2)

 

 َٓٗا : ،يصٛاب ألَٛض قٍٛ بعٝس عٔ ا

إٔ ايٓصٛص ايػابك١ تب  إٔ سط٠ بين ساضث١ ٖٞ اجلع٤ ايؿُايٞ َٔ  أواّل :

 احلط٠ ايؿطق١ٝ .

 ، األؾٌٗ عبس بين مشاٍ ساضث١ بين َٓاظٍ إٔ أٜطّا تب  املؤضخ  أقٛاٍ : ثاىيّا

ٚسط٠ ايعطٜض  ،ٖٚٞ تٓطبل ع٢ً اجلع٤ ايؿُايٞ َٔ احلط٠ ايؿطق١ٝ 

ٚقس شنط ايػُٗٛزٟ إٔ أطُٞ صطاض  ألؾٌٗ .تكع ؾطم بين عبسا

١ٓٝ ٚتكع قطب أسس يف ؾاَٞ املس١ٜٓ بططف احلط٠  ٖٛاْ ٚايطٜإ يف اجَل

ايؿطق١ٝ مما ًٜٞ ايؿاّ
(3)

 . 

أٟ  -ٚشنط يف َٛضع هخط عٔ ابٔ ظباي١ إٔ بين ساضث١ ابتٓٛا 

عٓس َػذس بين ساضث١ « ايطٜإ» أطُّا ٜكاٍ ي٘ :  -بساضِٖ ايجا١ْٝ 
(4)

 . 

اهلل  ضغٍٛ خطز » : أسس غع٠ٚ غٝام يف إغشام ابٔ عٔ أٜطّا ٚشنط

« .  ٚيًٝتِٗ َِٜٛٗ بك١ٝ فأقاَٛا ، ساضث١ بين بٝٛت ْعيٛا ست٢ ٚاملػًُٕٛ ملسو هيلع هللا ىلص

ْاسٝتُٗا ٚيف ايؿٝد  عٓس ساضث١ بين بٝٛت إٔ فتشطض : ايػُٗٛزٟ قاٍ
(5)

 . 

دا٤ يف  ٚقس ،ٚيٝؼ يبين ساضث١  ،سط٠ ايعطٜض َطاف١ إىل ايُعَطٜض  ثالجّا :

فدطدٓا  »:  قص١ قتٌ نعب بٔ األؾطف قٍٛ ذلُس بٔ َػ١ًُ 

ثِ ع٢ً  ،ثِ ع٢ً بين قطٜع١  ،ست٢ غًهٓا ع٢ً بين أ١َٖٝ بٔ ظٜس 

... « ست٢ أغٓسْا يف سط٠ ايُعَطٜض ،ُبعاخ 
(6)

 . 
                                                           

 غٝأتٞ احلسٜح بتُاَ٘ قطٜبّا . (1)

 ( .525صاملس١ٜٓ ب  املاضٞ ٚاحلاضط ) (2)

 ( .4/125)ٚفا٤ ايٛفا  (3)

 ( .1/456) ٚفا٤ ايٛفا (4)

 املصسض ايػابل . (5)

 . (2/56) ٖؿاّ البٔ ايٓب١ٜٛ ٚايػري٠ ، (1/190) ايٛاقسٟ َٚػاظٟ ، (299 )ص إغشام ابٔ غري٠ (6)
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إمنا دا٤ بين ساضث١ يف  ملسو هيلع هللا ىلصٚايٓيب  ،فشط٠ ايعطٜض غري سط٠ بين ساضث١ 

 . ٚيٝؼ يف سط٠ ايعطٜض ،سطتِٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الجاىي

 أثر معرفة موقع ميازل بين حارثة يف حتديد حرو املديية

تكسّ يف ايفصٌ األٍٚ حتسٜس َٛقع َٓاظٍ بين ساضث١ ٚأْٗا يف اجلع٤ 

ْٚػتعطض يف ٖصا ايفصٌ أثط َعطف١ شيو يف  ،ايؿُايٞ َٔ احلط٠ ايؿطق١ٝ 

ايصٟ أخطد٘ ايبداضٟ حتسٜس سطّ املس١ٜٓ يف ض٤ٛ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ 
(1)

 

َّ َا ب  البيت املس١ٜٓ » :  قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب  عٔ أبٞ ٖطٜط٠  ٚيفع٘ : ُسطِّ
                                                           

 . (1869بطقِ  4/81داضٟ )صشٝض ايب (1)
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ُأضانِ ٜا بين ساضث١ » بين ساضث١ فكاٍ :  ملسو هيلع هللا ىلص: ٚأت٢ ايٓيب  قاٍ « ع٢ً يػاْٞ

ٚضٚاٙ أٜطّا اإلَاّ  « بٌ أْتِ فٝ٘» ثِ ايتفت فكاٍ :  ، « قس خطدتِ َٔ احلطّ

أمحس
(1)

ٚايبعاض 
(2)

ٚاملفطٌ اجلٓسٟ ، 
(3)

ٚابٔ دطٜط ايطربٟ 
(4)

ٚايطرباْٞ  ، 

يف األٚغط
(5)

ٚاإلمساعًٝٞ ، 
(6)

ِٖٚ يف » ٚظاز ابٔ دطٜط ٚاإلمساعًٝٞ :  

أٟ يف اجلاْب املطتفع َٓٗا « غٓس احلط٠
(7)

 . 

فًُا تأٌَ  ،أِْٗ خاضدٕٛ َٔ احلطّ  ملسو هيلع هللا ىلص ظٔ»  قاٍ ايهطَاْٞ :

« فٝ٘أْتِ » فكاٍ :  ،َٛاضعِٗ ضهِٖ زاخً  فٝ٘ 
(8)

 . 

بٌ » فكاٍ :  ،ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘ : ثِ ايتفت » ين ٚظاز : ٝٚنصا قاٍ ايع

« بٌ أْتِ فٝ٘» ٚظاز اإلمساعًٝٞ :  ، أٟ يف احلطّ « أْتِ فٝ٘
(9)

أعازٖا  

ٚإشا تب  إٔ  ،تأنٝسّا . ٚفٝ٘ َٔ ايفا٥س٠ : دٛاظ اجلعّ مبا ٜػًب ع٢ً ايعٔ 

« ايٝك  ع٢ً خ اف٘ ضدع عٓ٘
(10)

 . 

 سٜح ٜسٍ ع٢ً أَٛض َٓٗا :ٖٚصا احل

َٓاظٍ بين ساضث١ ناْت قطٜب١ َٔ ْٗا١ٜ سسٚز احلطّ َٔ اجل١ٗ ايؿطق١ٝ 

 « . قس خطدتِ َٔ احلطّ» :  ملسو هيلع هللا ىلصٚإال ملا قاٍ هلِ 

ِٖٚ يف اجلاْب  -أٟ يف احلطّ  « بٌ أْتِ فٝ٘ »:  ١يبين ساضث ملسو هيلع هللا ىلصقٛي٘ 

احلط٠  ٚتٓتٗٞ ، احلطّ يف ايؿطق١ٝ احلط٠ زخٍٛ ع٢ً زيٌٝ - احلط٠ َٔ املطتفع
                                                           

 . (8887 ، 7844بطقِ  14/468 ، 13/237املػٓس ) (1)

 . (8452بطقِ  15/138) َػٓس ايبعاض (2)

 . (64)ضقِ فطا٥ٌ املس١ٜٓ  (3)

 . (38154بطقِ  14/134) نٓع ايعُاٍ يًُتكٞ اهلٓسٟ (4)

 . (1736بطقِ  2/204) املعذِ األٚغط (5)

 . (4/85)فتض ايباضٟ البٔ سذط  (6)

 املصسض ايػابل . (7)

 . (9/61) ؾطح ايهطَاْٞ يصشٝض ايبداضٟ (8)

 ٖصٙ ايعٜاز٠ عٓس اإلَاّ أمحس أٜطا . (9)

 ( .10/232) عُس٠ ايكاضٟ يًعٝين (10)
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ٖٚصا  ، بعٛخ ايصٟ ميط يف ؾطقٝٗا ٜٚفصٌ بٝٓٗا ٚب  سط٠ ايعطٜضبٛازٟ امل

ٚتبعس ْكط١  ،ايٛازٟ ٜتذ٘ َٔ اجلٓٛب إىل ايؿُاٍ ٜٚصب يف ٚازٟ قٓا٠ 

أنٝاٍ أضبع١ َػاف١ ايٓبٟٛ املػذس عٔ ايععٜع عبس املًو ؾاضع َع تكاطع٘
(1)

 . 

ط٠ ايؿطق١ٝ غري زاخٌ يف َا بعس ْٗا١ٜ احلظاٖط احلسٜح ٜسٍ ع٢ً إٔ 

; ألٕ ٖصا اجلع٤ ال ٜكع ب   اجلع٤ ايؿطقٞ َٔ دبٌ أسسٚنصيو  ،احلطّ 

 ،سسٚز احلطّ ٖٚٞ : اي ابتإ ٚعري ٚثٛض  ملسو هيلع هللا ىلصاألع اّ اييت سسز بٗا ايٓيب 

ٖٚٞ َٓطك١  ،َا زْٚ٘ إىل املس١ٜٓ  ٚألٕ زخٛي٘ يف احلطّ ٜكتطٞ زخـٍٛ

بإٔ بين ساضث١  ملسو هيلع هللا ىلصع غًب١ ظٓ٘ فهٝف ُٜتصٛض زخٛهلا يف احلطّ َ ،ٚاغع١ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصست٢ استاز إٔ ٜٓعط ٜٚتأٌَ  ،قس خطدٛا َٔ احلطّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ نإ فإشا ، احلطّ َٔ خطدٛا قس ساضث١ بين بإٔ ملسو هيلع هللا ىلص ظٓ٘

َٚكتط٢ شيو  ،فشصٛي٘ يػريٙ َٔ ايٓاؽ َٔ باب أٚىل  ،قس سصٌ ي٘ شيو 

بٛضع ع اَات ٚاضش١ حتسز سطّ املس١ٜٓ عٝح ال ذنصٌ  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ٜأَط ايٓيب 

باملعامل اييت سسز  ملسو هيلع هللا ىلصٚانتف٢  ،مل ٜفعٌ شيو  ملسو هيلع هللا ىلصٚيهٓ٘  ،َعٗا اؾتباٙ 

 . َٚا ب  اي ابت  ، عري ٚثٛض بٗا سسٚز احلطّ ٖٚٞ : َا ب 

 ٚع٢ً ضأغِٗ اخلًفا٤ ايطاؾسٕٚ  ،ٚال فعٌ شيو أسس َٔ ايصشاب١ 

ٚايػ اط  َس٠ أضبع١ عؿط قطّْا ٔ دا٤ بعسِٖ َٔ اخلًفا٤ٚال مم
(2)

 . 

 اخلامتة

ٚايص ا٠ ٚايػ اّ ع٢ً خري  ،احلُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات 

 أَا بعس :، هي٘ ٚأصشاب٘ شٟٚ األْفؼ ايعنٝات ٚع٢ً ، ايربٜات

اغتعطضت يف  ،فكس تطُٔ ٖصا ايبشح فصً  بعس املكس١َ ٚايتُٗٝس 

 َٓاظٍ بين ساضث١ ٖٚٞ ث اث١ أقٛاٍ : ايفصٌ األٍٚ أقٛاٍ املؤضخ  يف َٛقع

                                                           

 ( .25-24املس١ٜٓ يًُؤيف )ص  ١ يف فطا٥ٌ: األسازٜح ايصشٝش اْعط (1)

  ، ٖـ11/5/1424 يف ايٛطٔ دطٜس٠ يف ْؿط ، غٓٛات تػع قبٌ املٛضٛع ٖصا يف َكااّل نتبت (2)

ايكٛاعس ايفك١ٝٗ ٚاألصٛي١ٝ املؤثط٠ يف » ذلُس سػ  اجلٝعاْٞ ضُٔ نتاب٘ . ثِ ْؿطٙ ز

 . (126-123)ص« حتسٜس سطّ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ 
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 . ؾٗسا٤ أسسَكرب٠ تكع َٓاظهلِ غطب  األول :

 تكع َٓاظهلِ يف سط٠ ايعطٜض . الجاىي :

ٖٚصا اجلع٤ َٔ احلط٠  ،تكع يف اجلع٤ ايؿُايٞ َٔ احلط٠ ايؿطق١ٝ  الجالح :

ٖٚصا ٖٛ ايكٍٛ ايطادض ٚقس  ،ٜػ٢ُ سط٠ بين ساضث١ ْػب١ إيِٝٗ 

 ٢ شيو .شنطت عس٠ أزي١ عً

ٚشنطت يف ايفصٌ ايجاْٞ : أثط َعطف١ َٛقع َٓاظٍ بين ساضث١ يف حتسٜس 

 بين ساضث١ قس خطدتِ َٔ  ُأضانِ ٜا» :  ملسو هيلع هللا ىلصسطّ املس١ٜٓ يف ض٤ٛ قٛي٘ 

 .... احلسٜح  « احلطّ

 وخالصة ما توصلت إليُ :

 إٔ َٓاظهلِ ناْت قطٜب١ َٔ ْٗا١ٜ سسٚز احلطّ . -

ٗاٜتٗا عٓس ٚازٟ املبعٛخ ايصٟ زخٍٛ احلط٠ ايؿطق١ٝ يف احلطّ إىل ْ -

 . فصٌ احلط٠ ايؿطق١ٝ عٔ سط٠ ايعطٜضٜ

ظاٖط احلسٜح ٜسٍ ع٢ً إٔ َا بعس ْٗا١ٜ احلط٠ ايؿطق١ٝ ٚاجلع٤  -

 ايؿطقٞ َٔ دبٌ أسس ال ٜسخ إ يف احلطّ .

يٛضع ع اَات تب  ْٗا١ٜ سسٚز احلطّ  ملسو هيلع هللا ىلصٚدٛز املكتطٞ يف عٗسٙ  -

ثِ تب  ي٘ بعس  ،طّ بإٔ بين ساضث١ قس خطدٛا َٔ احل ملسو هيلع هللا ىلصٖٚٛ ظٓ٘ 

 ، ايع اَات تًو بٛضع ملسو هيلع هللا ىلص ٜأَط مل شيو َٚع . فٝ٘ زاخًٕٛ أِْٗ ايٓعط

ٚال ممٔ دا٤ بعسِٖ ط١ًٝ أضبع١ عؿط  ،ٚال فعًٗا اخلًفا٤ ايطاؾسٕٚ 

 قطّْا .

 توصية

ٚيف ختاّ ٖصا ايبشح أٚصٞ بعٌُ أطًؼ تاضرنٞ ضقُٞ يًُس١ٜٓ تتبٓاٙ 

باسج  يف ايتاضٜذ ٚاحلسٜح ايؿطٜف د١ٗ ضمس١ٝ ٜٚكّٛ عًٝ٘ فطٜل َٔ اي

ٚتكسِٜ األخباض  ،ٜٚطاع٢ فٝ٘ ايفرتات ايع١َٝٓ  ،ٚاجلػطافٝا ٚاحلاغب اآليٞ 

ايصشٝش١ ع٢ً غريٖا . ٚتبسأ فهط٠ تٓفٝصٙ َٔ أخص َصٛض دٟٛ يًُس١ٜٓ 



 999 موقع منازل بني حارثة في ضوء األحاديث النبوية وأقوال المؤرخين

ٜتٝض ايٛصٍٛ إىل أزم ايتفاصٌٝ ع٢ً األضض َٚٔ ثِ ٜكّٛ ايفطٜل بعٌُ تصٛض 

ُٜبٖٝٔ فٝ٘ َٓاظٍ ايكبا٥ٌ ٚأمسا٤ اآلطاّ  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب عًٝ٘ يًُس١ٜٓ قبٌ ٖذط٠ 

 ٚاجلباٍ ٚغريٖا .ٚاحلطاض ٚاألٚز١ٜ 

ُٜب٢ٓ ع٢ً األٍٚ  ملسو هيلع هللا ىلصثِ ٜطغِ تصٛض هخط يًُس١ٜٓ يف هخط سٝا٠ ايٓيب 

ٜٚطصس فٝ٘ َا سصٌ َٔ تػريات يف ٖصٙ ايفرت٠ َٔ بٓا٤ املػذس ٚبٝٛت ايٓيب 

 إ اخلٓسم ٚحنٛ شيو .ْٚعٍٚ املٗادطٜٔ يف املس١ٜٓ ٚضصس َٓاظهلِ َٚه ملسو هيلع هللا ىلص

بٔ  ٜعٜس عٗس بسا١ٜ يف ٚهخط ، األٍٚ ايكطٕ َٓتصف يف يًُس١ٜٓ هخط ٚتصٛض

عٝح ٜتاح  ،ٖٚهصا إىل عصطْا احلاضط  ،املًو قبٌ تٛغع١ املػذس  عبس

 ،يًباسح إٔ ذنسز أٟ َٓطك١ يف املس١ٜٓ ٜٚعطف َا ططأ عًٝٗا َٔ تػريات 

 املاض١ٝ .َٚا تعاقبت عًٝٗا َٔ أمسا٤ ط١ًٝ ايكطٕٚ 

ٜٚصاسب ٖصا األطًؼ ؾطح تفصًٝٞ يهٌ دع١ٝ٥ سصٌ فٝٗا تػٝري 

 بٛاغط١ أٜكْٛات خاص١ يصيو . ،ٚبٝإ َػتٓسٙ َٔ ايهتب اييت ُأخص َٓٗا 
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 املصادر واملراجع

 ،صاحل بٔ ساَس ايطفاعٞ  .األسازٜح ايصشٝش١ يف فطا٥ٌ املس١ٜٓ : ز -9

 ٖـ .1430 ، 3ط ،املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ  ،زاض اخلطريٟ 

قسا١َ  بٔ اهلل عبس ايسٜٔ َٛفل : األْصاض َٔ ايصشاب١ ْػب يف االغتبصاض -9

 . بريٚت ، ايفهط زاض : ْؿط ، ْٜٛٗض عًٞ : حتكٝل ، ٖـ(620)ت املكسغٞ

ٜٛغف   حتكٝل: ، (ٖـ378 )ت ايهبري احلانِ أمحس أبٛ : ٚايه٢ٓ األغاَٞ -9

 . ٖـ1414 ، 1ط ، املٓٛض٠ املس١ٜٓ ، األثط١ٜ ايػطبا٤ َهتب١ : ْؿط ، ايسخٌٝ

ايرب  عبس بٔ اهلل عبس بٔ ٜٛغف عُط أبٛ : األصشاب َعطف١ يف االغتٝعاب -9

ْؿط : َهتب١  ،حتكٝل : عًٞ ذلُس ايبذاٟٚ  ،ٖـ( 463ايُٓطٟ )ت

 ايكاٖط٠ . ،ْٗط١ َصط 

أغس ايػاب١ يف َعطف١ ايصشاب١ : أبٛ احلػٔ عًٞ بٔ ذلُس بٔ األثري  -9

 . بريٚت ،زاض ايفهط  ،ٖـ( 630)ت،  اجلعضٟ

اإلصاب١ يف متٝٝع ايصشاب١ : يًشافغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط  -9

 ، ٖذط زاض : ْؿط ، ايرتنٞ عبساهلل .ز : حتكٝل ٖـ(852)ت ايعػك اْٞ

 ٖـ .1429 ، 1ط ،ايكاٖط٠ 

.  ٖـ(240)ت ايعصفطٟ خٝاط بٔ خًٝف١ عُطٚ أبٛ : خٝاط بٔ خًٝف١ تاضٜذ -9

 ، 2ط ،ٚت بري ،ْؿط : َؤغػ١ ايطغاي١  ،أنطّ ايعُطٟ  .حتكٝل: ز

 ٖـ .1397

 ،ٖـ( 310تاضٜذ ايطغٌ ٚاملًٛى : أبٛ دعفط ذلُس بٔ دطٜط ايطربٟ )ت -9

 ،ايكاٖط٠  ،: زاض املعاضف  ْؿط ،حتكٝل : ذلُس أبٛ ايفطٌ إبطاِٖٝ 

 ّ .1986 ، 5ط

حتكٝل ايٓصط٠ بتًدٝص َعامل زاض اهلذط٠ : أبٛ بهط بٔ احلػ   -0

 ٖـ .1422 ، 1ط ، إ عبساهلل ايعػٝ .حتكٝل: ز ،ٖـ( 816املطاغٞ )ت
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بٔ  ذلُس ايسٜٔ يعاٍ : اهلذط٠ زاض َعامل َٔ اهلذط٠ أْػت مبا ايتعطٜف -99

ْؿط:  ،غًُٝإ ايطسًٝٞ . : أ.ز حتكٝل ،ٖـ( 741)ت ، أمحس املططٟ

 ٖـ .1426 ، 1ط ،ايطٜاض  ،زاض٠ املًو عبسايععٜع

 : لحتكٝ ، ٖـ(318)ت ، املٓصض بٔ إبطاِٖٝ بٔ ذلُس بهط أبٛ : ايكطهٕ تفػري -99

 ٖـ .1423 ، 1ط ،املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ  ،ْؿط : زاض املآثط  ،غعس ايػعس . ز

 ، ٖـ(852)ت ايعػك اْٞ سذط بٔ عًٞ بٔ أمحس احلافغ : ايتٗصٜب تكطٜب -99

 ، 1ط ، بريٚت ، اإلغ ا١َٝ ايبؿا٥ط زاض : ْؿط ، ١عٛاَ ذلُس : حتكٝل

 ٖـ .1406

: زاض  ٖـ( ْؿط748ايصٖيب )ت تًدٝص املػتسضى : ذلُس بٔ أمحس -99

 )ع٢ً ساؾ١ٝ نتاب املػتسضى يًشانِ(.  ،بريٚت  ،ايهتاب ايعطبٞ

ايطمحٔ  عبس بٔ ٜٛغف احلذاز أبٛ : ايطداٍ أمسا٤ يف ايهُاٍ تٗصٜب -99

 ،غػ١ ايطغاي١ : َؤ ْؿط ،: ز/بؿاض عٛاز  حتكٝل ،ٖـ( 742املعٟ )ت

 ٖـ .1405-1400 ، 1ط ،بريٚت 

عًٞ بٔ املًكٔ  ايتٛضٝض يؿطح اجلاَع ايصشٝض : أبٛ سفص عُط بٔ -99

ْؿط: ٚظاض٠ األٚقاف  ،حتكٝل: دلُٛع١ َٔ ايباسج   ،ٖـ(804)ت

 ٖـ .1429 ، 1ط ،قطط  ،ٚايؿؤٕٚ اإلغ ا١َٝ 

داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ هٟ ايكطهٕ : أبٛ دعفط ذلُس بٔ دطٜط ايطربٟ  -99

 ،ْؿط : ؾطن١ َهتب١ َٚطبع١ َصطف٢ احلًيب  ،ٖـ(310)ت

 ٖـ .1388 ، 3ط ،ايكاٖط٠ 

 ٖـ .11/5/1424 ،أبٗا  ،طٔدطٜس٠ ايٛ -99

 ،ٖـ( 456يعٗط٠ أْػاب ايعطب : أبٛ ذلُس عًٞ بٔ أمحس بٔ سعّ )ت -99

 ،ايكاٖط٠  ،ْؿط : زاض املعاضف  ،: عبسايػ اّ ذلُس ٖاضٕٚ  حتكٝل

 ّ .1982 ، 5ط
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:  حتكٝل ، ٖـ(204)ت ، ايهًيب ذلُس بٔ ٖؿاّ املٓصض أبٛ : ايٓػب يعٗط٠ -90

 ٖـ .1407 ، 1ط ،بريٚت  ،ْؿط: عامل ايهتب  ،ْادٞ سػٔ  .ز

 ،ٖـ( 458)ت ،زال٥ٌ ايٓب٠ٛ : أبٛ بهط أمحس بٔ احلػ  ايبٝٗكٞ  -99

 ، بريٚت ، ايع١ًُٝ ايهتب زاض : ْؿط ، قًعذٞ املعطٞ عبس .ز : حتكٝل

 ٖـ .1405 ، 1ط

ؾطح : أمحس بٔ األَ   ،ٖـ( 30)ت ،زٜٛإ ايؿُار : َعكٌ بٔ ضطاض  -99

 ٖـ .1327 ، 1ط ،اٖط٠ ايك ،طبع : َطبع١ ايػعاز٠  ،ايؿٓكٝطٞ 

 ،غًػ١ً األسازٜح ايطعٝف١ ٚاملٛضٛع١ : ذلُس ْاصطايسٜٔ األيباْٞ  -99

 ، املعاضف َٚهتب١ ، بريٚت ، اإلغ اَٞ املهتب : ْؿط ، ٖـ(1420)ت

 ايطٜاض .

يف َعطف١ ايطداٍ ٚدطسِٗ  غؤاالت أبٞ عبٝس اآلُدطِّٟ أبا زاٚز -99

:  ْؿط ،بػتٟٛ ايعًِٝ اي عبس .: ز حتكٝل،  ٖـ(275)ت : ٚتعسًِٜٗ

 ، بريٚت ، ايطٜإ َٚؤغػ١ ، املهط١َ َه١ ، االغتكا١َ زاض َهتب١

 ٖـ .1418 ، 1ط

:  حتكٝل ،ٖـ( 748غري أع اّ ايٓب ا٤ : ذلُس بٔ أمحس ايصٖيب )ت -99

 ، 1ط ،بريٚت  ،ايطغاي١  : َؤغػ١ ْؿط ،دلُٛع١ َٔ ايباسج  

 ٖـ( .1405-ٖـ1401)

:  حتكٝل ، ٖـ(151)ت ، ػاضبٔ ٜ إغشام بٔ ذلُس : إغشام ابٔ غري٠ -99

 ، ايطباط ، يًتعطٜب ٚاألعاخ ايسضاغات َعٗس : ْؿط ، اهلل محٝس ذلُس

 ٖـ .1396 ، 1ط ،املػطب 

:  حتكٝل ،ٖـ( 218املًو بٔ ٖؿاّ احلُريٟ )ت ايػري٠ ايٓب١ٜٛ : عبس -99

 َصطف٢ ايػكا ٚظَ ا٥٘ .
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اهلل ذلُس بٔ ٜٛغف  ؾطح ايهطَاْٞ يصشٝض ايبداضٟ : أبٛ عبس -99

 بريٚت . ،ْؿط : زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ  ،ٖـ( 786َاْٞ )تايهط

ضُٔ  ،ٖـ( 256صشٝض ايبداضٟ : ذلُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ )ت  -99

: )فتض ايباضٟ ؾطح صشٝض ايبداضٟ( تصشٝض : عبسايععٜع بٔ  نتاب

 بريٚت . ،ْؿط: زاض املعطف١  ،باظ ٚذلب ايسٜٔ اخلطٝب 

 ،ٖـ( 261ز ايكؿريٟ )تصشٝض َػًِ : أبٛ احلػ  َػًِ بٔ احلذا -90

 ،: زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ  ْؿط ،: ذلُس فؤاز عبسايباقٞ  حتكٝل

 بريٚت .

زاض  : ْؿط ،ٖـ( 230ايطبكات ايهرب٣ : ذلُس بٔ غعس ايبصطٟ )ت -99

 بريٚت . ،صازض 

عُس٠ األخباض يف َس١ٜٓ املدتاض : أمحس بٔ عبس احلُٝس ايعباغٞ  -99

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ . ،تب١ ايع١ًُٝ : امله ْؿط ،)ايكطٕ ايعاؾط اهلذطٟ( 

عُس٠ ايكاضٟ ؾطح صشٝض ايبداضٟ : بسضايسٜٔ ذلُٛز بٔ أمحس  -99

 ٖـ .1399 ،بريٚت  ،ْؿط: زاض ايفهط  ،ٖـ( 855ايعٝين )ت

فتض ايباضٟ ؾطح صشٝض ايبداضٟ : احلافغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط  -99

ٚذلب ايسٜٔ  ،تصشٝض : عبسايععٜع بٔ باظ  ،ٖـ( 852ايعػك اْٞ )ت

 بريٚت . ،ْؿط : زاض املعطف١  ،طٝب اخل

 ،ٖـ( 308فطا٥ٌ املس١ٜٓ : أبٛ غعٝس املفطٌ بٔ ذلُس اجَلَٓسٟ )ت -99

 ،ْؿط : زاض ايفهط  ،حتكٝل: ذلُس َطٝع احلافغ ٚغع٠ٚ بسٜط 

 ٖـ .1405 ، 1ط ،زَؿل 

ايكٛاعس ايفك١ٝٗ ٚاألصٛي١ٝ املؤثط٠ يف حتسٜس سطّ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ :  -99

 ، 1ط ،ايطٜاض  ،َهتب١ زاض املٓٗاز  ، ذلُس بٔ سػ  اجلٝعاْٞ

 ٖـ .1430
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 بٔ ذلُس اهلل عبس أبٛ : ايػت١ ايهتب يف ضٚا١ٜ ي٘ َٔ َعطف١ يف ايهاؾف -99

 ،ٚأمحس اخلطٝب  ١: ذلُس عٛاَ حتكٝل ،ٖـ( 748أمحس ايصٖيب )ت

 ٖـ .1413 ، 1ط ،دس٠  ،َٚؤغػ١ عًّٛ ايكطهٕ  ،زاض ايكب١ً  ْؿط :

 حتكٝل :  ،ٖـ( 285ٜعٜس املربز )ت ايهاٌَ : أبٛ ايعباؽ ذلُس بٔ -99

 ٖـ .1418 ، 3ط ،بريٚت  ،ْؿط: َؤغػ١ ايطغاي١  ،ذلُس ايسايٞ  .ز

 ، ٖـ(975)ت اهلٓسٟ املتكٞ عًٞ : ٚاألفعاٍ األقٛاٍ غٓٔ يف ايعُاٍ نٓع -99

 ،: َؤغػ١ ايطغاي١  ْؿط ،: بهطٟ سٝاْٞ ٚصف٠ٛ ايػكا  تصشٝض

 ٖـ.1399 ،بريٚت 

زاض  : ْؿط ،ٖـ( 711بٔ َٓعٛض )تيػإ ايعطب : ذلُس بٔ َهطّ  -90

 .بريٚت  ، صازض

ٖـ( 1400املس١ٜٓ ب  املاضٞ ٚاحلاضط : إبطاِٖٝ بٔ عًٞ ايعٝاؾٞ)ت -99

 ٖـ .1392، 1ط ،املس١ٜٓ املٓٛض٠  ،ْؿط: املهتب١ ايع١ًُٝ 

 ،ٖـ( 405املػتسضى ع٢ً ايصشٝش  : ذلُس بٔ عبساهلل احلانِ )ت -99

 بريٚت.  ،ْؿط: زاض ايهتاب ايعطبٞ 

 ، ٖـ(241)ت سٓبٌ بٔ ذلُس بٔ أمحس اهلل عبس أبٛ : أمحس اإلَاّ َػٓس -99

 ،بريٚت  ،: َؤغػ١ ايطغاي١  ْؿط ،: دلُٛع١ َٔ ايباسج   حتكٝل

 ٖـ( .1421-ٖـ1413) ، 1ط

 :  حتكٝل ،ٖـ(292َػٓس ايبعاض : أبٛ بهط أمحس بٔ عُطٚ ايبعاض )ت -99

ملس١ٜٓ ا ،: َهتب١ ايعًّٛ ٚاحلهِ  ْؿط ،ذلفٛظ ايطمحٔ ٚهخطٜٔ . ز

 ٖـ( .1430-ٖـ1409) ، 1ط ،املٓٛض٠ 

حتكٝل:  ،ٖـ( 276املعاضف : أبٛ ذلُس عبساهلل بٔ َػًِ بٔ قتٝب١ )ت -99

 ٖـ .1388 ،2ط ،ايكاٖط٠  ،زاض املعاضف  ،ثطٚت عهاؾ١ 
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 ،ٖـ(360: أبٛ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أمحس ايطرباْٞ )ت املعذِ األٚغط -99

: زاض  ْؿط ،ٝين احملػٔ احلػ ٚعبس ،بٔ عٛض اهلل : طاضم  حتكٝل

 ٖـ.1415 ، 1ط ،ايكاٖط٠  ،احلطَ  

 ، ٖـ(360: أبٛ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أمحس ايطرباْٞ )ت املعذِ ايهبري -99

 ،بػساز  ،ف ايعطاق١ٝ : ٚظاض٠ األٚقا ْؿط ، : محسٟ ايػًفٞ حتكٝل

 ّ .1978 ، 1ط

َعذِ املعامل اجلػطاف١ٝ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ : عاتل بٔ غٝح ايب ازٟ  -99

 ٖـ.1402 ، 1ط ،َه١ املهط١َ  ،ْؿط: زاض َه١  ،( ٖـ1431)ت

 ،ٖـ( 430اهلل األصبٗاْٞ )ت َعطف١ ايصشاب١ : أبٛ ْعِٝ أمحس بٔ عبس -99

 . ٖـ1419 ، 1ط ، ايطٜاض ، ايٛطٔ زاض ْؿط: ، ايععاٟٚ عازٍ : حتكٝل

َاضغسٕ . : ز حتكٝل ،ٖـ( 207: ذلُس بٔ عُط ايٛاقسٟ ) املػاظٟ -90

 ريٚت .ب ،ْؿط: عامل ايهتب  ،دْٛؼ 

املػامن املطاب١ يف َعامل طاب١ : دلس ايسٜٔ ذلُس بٔ ٜعكٛب  -99

:  ْؿط ،: دلُٛع١ َٔ ايباسج   حتكٝل ،ٖـ( 817ايفريٚظابازٟ )ت

 ، 1ط ،املس١ٜٓ املٓٛض٠  ،َطنع عٛخ ٚزضاغات املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 ٖـ .1423

ْػب َعس ٚايُٝٔ ايهبري : أبٛ املٓصض ٖؿاّ بٔ ذلُس ايهًيب  -99

: عامل ايهتب َٚهتب١  ْؿط ،ْادٞ سػٔ . حتكٝل: ز ،ٖـ( 204)ت

 ٖـ .1408 ، 1ط ،بريٚت  ،ايٓٗط١ ايعطب١ٝ 

: أبٛ ايػعازات َباضى بٔ ذلُس بٔ األثري  ايٓٗا١ٜ يف غطٜب احلسٜح -99

 . اإلغ ا١َٝ املهتب١ : ْؿط ، ٚظًَٝ٘ ايعاٟٚ أمحس : حتكٝل ، ٖـ(606)
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اهلل  ًٞ بٔ عبس: ْٛض ايسٜٔ ع ملسو هيلع هللا ىلصٚفا٤ ايٛفا بأخباض زاض املصطف٢  -99

:  ْؿط ،: ذلُس ْعاّ ايسٜٔ ايفتِّض  حتكٝل ،ٖـ( 911ايػُٗٛزٟ )ت

 ٖـ .1429 ، 1ط ،املس١ٜٓ املٓٛض٠  ،زاض ايعَإ 

 

*  *  * 


