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  غ�وة ب�ي ال���ل�العه� ال��ني م� خالل ال��ا�ات ال����ة م� اله��ة ال����ة إلى 

  "هـ  6 – هـ1  "

  

  نــــ�رة ب�� أح�� حام� ال�ـــارثي 

  

  �ل�� ال

العه� ال��ني م� س��ة رس�ل�ا ال���� دمحم  م� خالل ال��ا�ات ال����ة م� اله��ة ال����ة إلى غ�وة ب�ي ال���ل� أ� 

ولى إلى ال��ة ال�ادسة لله��ة وال�ي �ان م��ؤها �ال�ق�مة، وال�ي ب��َّا ف�ها أن خ�� ما ی��ارسه ال��ل��ن، م� س�ة األ

وال س��ا ال�اش�ون وال��عل��ن، و�ه�� �ه ال�اح��ن دراسة ال���ة ال�����ة؛ إذ هي خ�� معل� وم�ّقف، ومه�ب وم�دب، 

ا، و���ان واع�قاد، وعل� وع�ل، وآداب وأخالق، وس�اسة و��اسة، فف�ها ما ی���ه ال��ل�، و�ال� ال��ال م� دی� ودن�

و�مامة و��ادة، وع�ل ورح�ة، و���لة و�فاح، وجهاد واس��هاد، في س��ل العق��ة وال���عة، وال��ل اإلن�ان�ة ال���عة، 

ال��اذج ال����ة، م�رسة ت��ج ف�ها أم�ل  -في عه�ها ال��ني خاصة- كان� ال���ة ال����ة . وال��� ال�ل��ة الفاضلة

ف�ان م�ه� ال�ل�فة ال�اش�، والقائ� ال����، وال��ل ال�غ�ار، وال��اسي ال�ا��ة، وال��ق�� ال�ْله�، وه� ال��ا�ة 

والعال� العامل، والف��ه ال�ارع، والعاقل ال�ازم، و�ل ذل� �ان م� ث��ات اإل��ان �ا�، و��س�ل هللا، و�ه�ا �ان�ا األمة 

� على أ� وال���قة أن اس��عاب �ل أح�اث العه� ال��ني أم� ��ع.)1(!!أمة أخ�ج� لل�اس ال�س�، و�ان�ا خ��

 ،���اج إلى م�ل�ات وم�ل�ات ،ن دراسة العه� ال��ني ����له وت��عاته أم� شاق، إذ إ�اح�، إن ل� ��� م����الً 

في ال��ی�ة ال���رة رس�ًال ون���ا ي ال�� �����ع أن ���ع أح�ال ال��وتف�ى ��ه األع�ار وُت�ل ��ه ال�اقات؛ ف�� ذا 

م� ه�ا �ان� ه�ه ال�ف�ات !إنه أم� شاق حق�ا... وزوًجا وحاكً�ا وقاضً�ا وع�����ا وس�اس��ا وجاًرا وص��ًقا و�ن�اًنا 

وه� ال�ان� ال��اسي والع����، ول�لقي ال��ء على �ع�  ،ي ال��ء على جان� واح� م� تل� ال��ان�ل�لقّ 

لها أه��ة خاصة في تل� ال�اح�ة، وال�ي �ان لها ع��� األث� في تار�خ ال����ة  أنّ  -ن��- ة وال�ي األح�اث ال��ن�

وال�ي �ان� ح�ًثا ألنها ال��ا�ة الع�ل�ة للعه� ال��ني، وهي اله��ة ال����ة؛ : ف��أنا ����ا �أه� أح�اث ال��ة األولى.كلها

ال�ع�ة إلى ال�ولة، وق��ا م� خالل ذل� ب��ان أول ال�هاج��� م�  ف��ً�ا وخ��ً�ا؛ إذ ان�قل� �ه ال�سالة اإلسالم�ة م�

�ه، ال��ل��� إلى ال��ی�ة ال���رة، ث� ما قام �ه ال�����ن في دار ال��وة م� تآم� على ق�ل ال��ي  والغ�ر �ه في ب�

ُ�ْ�ِ�ُ��َك َأْو َ�ْقُ�ُل�َك َأْو ُ�ْ�ِ�ُج�َك َوَ�ْ�ُ�ُ�وَن َوِ�ْذ َ�ْ�ُ�ُ� ِ�َ� الَِّ�یَ� َ�َفُ�وا لِ : م� ��� ال�اف��� ول�� هللا تعالى ن�َّى رس�له

، ث� ق��ا ب��ان تفاص�ل ال��ة ال����ة في اله��ة مع صاح�ه أبي ��� ال��ی� .))2َوَ�ْ�ُ�ُ� �َُّ، َ�هللا َخْ�ُ� اْل�اِكِ���َ 

ال��ی�ة ال�ي أنارت ب��ر  وصاح�ه في إلى أن وصل�ا �أمان �ع� رحلة شاقة إلى ��اء ث� االس���ال ال�افل ل�س�ل هللا

وجه�د ال����  في اإلصالح وال�أس�� وال��اء ، ث� ان�قل�ا إلى ب�ان أح�ال ال����ع ال��ني �ع� اله��ة ال����ة، ال����

ث� ع�ض�ا أه� أح�اث ال��ة .ب�اء ال���� ال���� ث� ال��اخاة ب�� ال�هاج��� واألن�ار: وأه�هافي ال��ی�ة ال���رة، 

ال��ا�ا ق�ل ب�ر ال����، وال��اع وم�ها ت���ل الق�لة م� ال���� األق�ى إلى ال���� ال��ام، و : ان�ة م� اله��ةال�

                                                 
  .8:،ص)هـ1427 ،دار القلم: دمشق(، 8،ط1جقرآن والسنة، السرية النبوية على ضوء ال :دمحم :أبو شهبة )1(
  .30:  اآلية: األنفال سورة )2(
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هـ، و��� �ان 2ال�اخلي في ال��ی�ة، وأه� الغ�وات ق�ل غ�وة ب�ر ال����، ث� أح�اث غ�وة ب�ر ال���� في رم�ان 

ش�ال : هـ 2م� رم�ان (أه� ما وقع م� أح�اث ق�ل غ�وة أح�  ث� ت�اول�ا.له���ة ال������ ب��ر صً�ا ���ً�ا في م�ة

، وفاة ع��ان ب� م�ع�ن، ووفاة ر��ة ب�� ال��ي  وزواج ع��ان ب� عفان م� أم �ل��م ب�� ال�س�ل  :وم�ها) هـ3

ك�ا . م� حف�ة ب�� ع�� وم� ز��� ب�� خ���ة وزواج ال��ي، � أبي �ال� �فا��ة ب�� رس�ل هللاوزواج علي ب

ة ع��� ب� ع��، وغ�وة ال��ر، وس��ة سال� ب� ع���، وغ�وة س��ّ : ع�ة غ�وات وس�ا�ا ق��ل غ�وة أح� م�ها وقع�

ث� ع�ض�ا .ب�ي ق��قاع، وغ�وة ال����، وغ�وة ذ� أم�، وس��ة ق�ل �ع� ب� األش�ف، وغ�وة ���ان، وس��ة اْلَقَ�َدةِ 

��ة ال��ل��� ف�ها، ون�ائ�ها، وأشه� ال��اقف م� خالل أه� وقائعها، وس�� ه� ): هـ3ش�ال (أح�اث غ�وة أح� 

وت�اول�ا أه� أح�اث ال��ة .ث� س��ة أبي سل�ة إلى َقَ�ٍ� في ن��، وس��ة ع�� هللا ب� أن��. اإل��اب�ة وال�ل��ة ف�ها

ك�ا �ان م� أح�اث ال��ة . حادثة ال�ج�ع، ومأساة ب�� مع�نة، وغ�وة ب�ي ال���� :ال�ا�عة م� اله��ة وال�ي م�ها

لغ�وة ال���ق ك�ا ع�ض�ا . كغ�وة ذات ال�قاع، وغ�وة ب�ر اآلخ�ة، وغ�وة ُدوَمة اْلَ�ْ�َ�ل: ل�ا�عة وال�ام�ة م� اله��ةا

م� خالل ت��ع األح�اب ض� ال��ل���، اس�ع�ادات ال��ل��� وحف� ال���ق، ق�وم ج�� األح�اب، ): هـ5ذو القع�ة (

� م� األح�اب، دور ن��� ب� م�ع�د، ق��ل دعاء ال��ي  وص�ل ح�ار ال��ی�ة وخ�انة ب�ي ق���ة، م�قف ال��افق�

وغ�وة ذ� غ�وة ب�ي ق���ة وغ�وة ب�ي ل��ان : م� أح�اث ال��ة ال�ام�ة وال�ادسة م� اله��ةوت�اول�ا .ال��د م� هللا

  ).هـ6ش��ان (ف��ة اب� سل�ل رأس ال��افق�� وغ�وة ب�ي ال���ل� وما ت�عها م�  ق�د

  

Abstract 
   through the Turkish writings of the Prophet's migration to the Battle of Bani Almstalg 
any of the first year to the sixth year of migration, which was the beginning of the 
introduction, which showed that the best taught by Muslims, especially the children and 
learners, The scholars study the biography of Muhammadiyah; it is the best teacher and 
educated, polite and polite, in which the Muslim seeks, and demanded the perfection of 
religion and religion, faith and belief, science and work, ethics and ethics, and 
politicsThis is a summary of the civil covenant of the biography of our Prophet 
Muhammad wakiasat, wa'iimamat waqiadat, waeadl warahmati, wabutulat wakufahin, 
wajihad waistishhad, fi sabil aleaqidat walsharieata, walmathl al'iinsaniat alrafieati, 
walqim alkhalqiat alfadilatThe biography of the Prophet - in its civil era in particular - a 
school in which exemplify the human models, they are the Companions, including the 
Caliph Al-Rashid, the veteran leader, the hero of the Mujahid, the shrewd politician, the 
inspiring genius, the working world, the wise jurisprudent and the resolute mind. Belief 
in God, and the Messenger of God, and thus the middle nation, and they were the best 
nation brought out to the peoplewayth 'ana 'iinfurimatiuwn 'uwf dhi 'artishitatiur 'uwf dhi 
'artashittiur. rasulana wanabiana wasuajaan wahakimaan waqadiaan waeaskariaan 
wasiasiaan wayujaraan wasadiqaan wa'iinsanaan ... 'iinah 'amr shaqun hqa!From here, 
these pages were to shed light on one of these aspects, the political and military aspects, 
and to shed light on some of the civil events which we think are particularly important in 
that area, which had a great impact on the history of all humanity. 
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  ال�ق�مة

  :ال��� � وال�الة وال�الم على رس�له م��َّ� وعلى آله وأص�ا�ه أج�ع��، أما �ع�

إن م� أج�ل الل��ات ال�ي ���� أن ���اها اإلن�ان تل� ال�ي �ق��ها في دراسة ال���ة ال����ة؛ ألنها س��ة أع�� 

إن�ان خلقه هللا ع� وجل و�لى ی�م ال��امة، ول�� ه�ا على س��ل ال��الغة؛ ول��ها ع�� ال���قة فعًال، فع� أبي سع�� 

َلِ� آَدَم َیْ�َم الِ�َ�اَمِة َوَال َفْ�َ�، َوِ�َ�ِ�� ِلَ�اُء الَ�ْ�ِ� َوَال َفْ�َ�، َوَما ِمْ� َنِ�يٍّ َیْ�َمِ�ٍ�، َأَنا َس�ُِّ� وَ : "قال رس�ل هللا: قال ال��ر� 

ُل َمْ� َتْ�َ�ّ� َعْ�ُه اَألْرُض َوَال َفْ��َ  ی�ع�� ، و�نه م� ال�اج� على �ل م�ل� أن )2("آَدَم َفَ�ْ� ِسَ�اُه ِإالَّ َتْ�َ� ِلَ�اِئي، َوَأَنا َأوَّ

في دراسة ال���ة ال����ة ب�فاص�لها ال���لفة فهي ال��اة ال�املة ال�ي ال �ع���ها نق� وال ع��، إذ هي س��ة خ�� 

   .ال��� وال�ع��م

ی�لقى ال�حي  الم�ة في ال��ی�ة ال���رة واس����ع� اله��ة م�اش�ة ب�أ في وضع أس� ال�ولة اإلس وال���قة أن رس�ل هللا

��ا �ان في العه� ال��ي، بل ت�اولها مع ال���عة  ،فل� �ع� ال�حي قاصً�ا على العق��ة فق�ال��اس� لل��حلة، 

اْلَ�ْ�َم َأْكَ�ْلُ� َلُ�ْ� ِدیَ�ُ�ْ� َوَأْتَ�ْ�ُ� َعَلْ�ُ�ْ� ِنْعَ�ِ�ي : واألخالق وال��اس�ة وال�هاد واألس�ة، إلى أن اك��ل ال�ی� �ق�له تعالى

ْسالَم دِ  في م�ة م� ناح�ة  ال��ی�ة ال���رة ت��لف ع� س��ته ، م� ه�ا فإن س��ة ال�س�ل   في ) )2ی�اً َوَرِض�ُ� َلُ�ُ� اْإلِ

ففي ال��ی�ة ال���رة . أح�اثها، ووقائعها، وح���ها، و�ن اتفق� في أنها ج��ًعا �ان� في م�ال ال�ع�ة إلى هللا تعالى

ل أمة اإلسالم ال�ل��ة ���ا�اها وم�اس�ها م��� ت��ّ وال��ل��ن معه ح�اة الق�ة العادلة، وس� ���ة م� ال��  عاش ال��ي

وفي ال��ی�ة ال���رة أص�ح ال��ل��ن في . مع اس���ار ت�ا�ع ن�ول ال�حي ل��ض�ح ال����، وت��ی� معال� ال��اح

حاجة إلى ال���عة ل�أك�� اع�قاده� ال�اسخ، و�ان ال ب� له� م� فقه أح�ام ال��اة، ال�ي أخ�ت ت���ل عل�ه� ت�ًعا 

  .ألح�اثل

��ة األولى م� ال" العه� ال��ني م� خالل ال��ا�ات ال����ة م� اله��ة ال����ة إلى غ�وة ب�ي ال���ل�"ع��ان ال��� 

ن ��ارسه ال��ل��ن وال س��ا ال�اش�و اب��أ �ال�ق�مة، وال�ي ُب��َّ ف�ها أن خ�� ما ی" إلى ال��ة ال�ادسة لله��ة

فف�ها ما ی���ه  ،ال���ة ال�����ة؛ إذ هي خ�� معل� وم�ّقف، ومه�ب وم�دبوال��عل��ن، و�ه�� �ه ال�اح��ن دراسة 

ال��ل�، و�ال� ال��ال م� دی� ودن�ا، و���ان واع�قاد، وعل� وع�ل، وآداب وأخالق، وس�اسة و��اسة، و�مامة و��ادة، 

ة ال���عة، وال��� ال�ل��ة وع�ل ورح�ة و���لة و�فاح، وجهاد واس��هاد، في س��ل العق��ة وال���عة، وال��ل اإلن�ان�

  . الفاضلة

ف��أنا ����ا �أه� أح�اث . �ال��ی�ة ال���ات ال��� ال�ي ق�اها ال��ي وق� ت��ع�ا أح�اث العه� ال��ني م�ت�ة على

ال��ة األولى وهي اله��ة ال����ة؛ ألنها ال��ا�ة الع�ل�ة للعه� ال��ني، وال�ي �ان� ح�ًثا ف��ً�ا وخ��ً�ا؛ إذ ان�قل� �ه 

ال�سالة اإلسالم�ة م� ال�ع�ة إلى ال�ولة، وق��ا م� خالل ذل� ب��ان أول ال�هاج��� م� ال��ل��� إلى ال��ی�ة ال���رة، 

م�  �ه، ول�� هللا تعالى ن�َّى رس�لهث� ما قام �ه ال�����ن في دار ال��وة م� تآم� على ق�ل ال��ي والغ�ر �ه في ب�

  .))3لَِّ�یَ� َ�َفُ�وا ِلُ�ْ�ِ�ُ��َك َأْو َ�ْقُ�ُل�َك َأْو ُ�ْ�ِ�ُج�َك َوَ�ْ�ُ�ُ�وَن َوَ�ْ�ُ�ُ� �َُّ، َ�هللا َخْ�ُ� اْل�اِكِ���َ َوِ�ْذ َ�ْ�ُ�ُ� ِ�َ� ا: ك�� ال�اف���

                                                 
: بیروت (سورة بني إسرائیل،  ومنباب ، تفسیر القرآن عن رسول هللا كتاب  صدقي العطار،: سنن الترمذي، تحقیق :دمحم :الترمذي) 2(

  .3159 :رقم الحدیث .899: ، ص)م2002- ھـ1422دار الفكر، 
 .3:اآلیة: المائدةسورة  )2(
  . 30: ةاآلی: سورة األنفال  )3(
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، إلى أن وصل�ا �أمان �ع� رحلة شاقة اله��ة مع صاح�ه أبي ��� ال��ی� ث� ق��ا ب��ان تفاص�ل ال��ة ال����ة في

، ث� ان�قل�ا إلى ب�ان أح�ال ال��ی�ة ال�ي أنارت ب��ر ال���� ال�افل ل�س�ل هللا وصاح�ه في إلى ��اء ث� االس���ال

ب�اء : ال����ع ال��ني �ع� اله��ة ال����ة، وجه�د ال���� في اإلصالح وال�أس�� وال��اء في ال��ی�ة ال���رة، وأه�ها

  .ل ال��ا�ات ال����ةال���� ال���� ث� ال��اخاة ب�� ال�هاج��� واألن�ار، وذل� م� خال

أه� أح�اث ال��ة ال�ان�ة م� اله��ة، وم�ها ت���ل الق�لة م� ال���� األق�ى إلى ال���� ال��ام، وال��ا�ا  وض��اث� 

ق�ل غ�وة ب�ر ال����، وال��اع ال�اخلي في ال��ی�ة، ث� أح�اث غ�وة ب�ر ال���� في رم�ان م� ال��ة ال�ان�ة 

  .����� ب��ر صً�ا ���ً�ا في م�ةلله��ة، و��� �ان له���ة ال�

وفاة ع��ان ب� م�ع�ن، ووفاة : هـ وم�ها3هـ إلى ش�ال 2ث� ت�اول�ا أه� ما وقع م� أح�اث ق�ل غ�وة أح� م� رم�ان 

� أبي �ال� �فا��ة ب�� رس�ل هللا، ، وزواج علي بب� عفان م� أم �ل��م ب�� ال�س�ل ر��ة ب�� ال��ي وزواج ع��ان

س��ة : ك�ا وقع� ع�ة غ�وات وس�ا�ا ق��ل غ�وة أح� م�ها. ة ب�� ع�� وم� ز��� ب�� خ���ةم� حف� وزواج ال��ي

ع��� ب� ع��، وغ�وة ال��ر، وس��ة سال� ب� ع���، وغ�وة ب�ي ق��قاع، وغ�وة ال����، وغ�وة ذ� أم�، وس��ة ق�ل 

  .كع� ب� األش�ف، وغ�وة ���ان، وس��ة اْلَقَ�َدةِ 

م� خالل أه� وقائعها، وس�� ه���ة ال��ل��� ف�ها، : ش�ال في ال��ة ال�ان�ة لله��ة ث� ع�ض�ا أح�اث غ�وة أح� في

  .ث� س��ة أبي سل�ة إلى َقَ�ٍ� في ن��، وس��ة ع�� هللا ب� أن��. ون�ائ�ها، وأشه� ال��اقف ف�ها

ك�ـا . غـ�وة ب�ـي ال��ـ��حادثـة ال�ج�ـع، ومأسـاة ب�ـ� مع�نـة، و : وال�ي م�هـاوت�اول�ا أه� أح�اث ال��ة ال�ا�عة م� اله��ة 

   .كان م� أح�اث ال��ة ال�ا�عة وال�ام�ة م� اله��ة غ�وة ذات ال�قاع، وغ�وة ب�ر اآلخ�ة، وغ�وة ُدوَمة اْلَ�ْ�َ�ل

اسـ�ع�ادات ال��ـل��� وحفـ� و م� خالل ت��ع األحـ�اب ضـ� ال��ـل���،  :هـ5القع�ة � ذفي لغ�وة ال���ق  تع�ض�اك�ا 

دور ن�ــ�� بــ� و م�قــف ال��ــافق�� مــ� األحــ�اب، و ح�ــار ال��ی�ــة وخ�انــة ب�ــي ق���ــة، و ال��ــ�ق، قــ�وم جــ�� األحــ�اب، 

  .وص�ل ال��د م� هللا ق��ل دعاء ال��يو م�ع�د، 

وغـ�وة ب�ـي  وغ�وة ذ� ق�دغ�وة ب�ي ق���ة وغ�وة ب�ي ل��ان م� أح�اث ال��ة ال�ام�ة وال�ادسة م� اله��ة وت�اول�ا 

  ).هـ6ش��ان (رأس ال��افق�� ف��ة اب� سل�ل ال���ل� وما ت�عها م� 

ب�ـي ال��ـ�ل� م� اله��ة ال����ة إلى غـ�وة م� خالل ال��ا�ات ال����ة ث� خات�ة ال�راسة ل�ار�خ العه� ال��ني         

�� در األصـ�لة لل�ـ��ة ال����ـة، مـ�ل، ی��عها أه� ال��ادر وال��اجع، و�ن�ا ن��ه أن�ا اع���نا فـي دراسـ��ا هـ�ه علـى ال��ـا

ولل�ــ�ق�� أه���ــه، مــ� خــالل ال��ا�ــات ال����ــة ��ــفة خاصــة، ومــ� خــالل ال��ــادر وال��اجــع الع���ــة األخــ�� لل��ث�ــ� 

ـ� نالـ� اه��اًمـا ���ـً�ا وم��لـًة سـامقًة فـي ال��ا�ـات ال����ـة الق���ـة وال�عاصـ�ة، وأ. ب�جه عام ن سـ��ة ف�ـ� ال�ائ�ـات م��َّ

�ـ�ني مـ� اله�ـ�ة إلـى ال�ـ�ة ال�ا�عـة مـ� خـالل أهـ� ال��ـادر وم� ه�ـا فقـ� اهـ�� هـ�ا ال��ـ� ���ـع مـا ��ـ�  العهـ� ال

، وال�ــي مــ� خــالل اإل�ــار ال�مــاني وال��ــاني لل��ــ� وال��اجــع ال����ــة، وال�قــ�ف علــى أهــ� م��ــات هــ�ا العهــ� وأح�اثــه

  .كان لها ع��� األث� ل�� في تار�خ الع�ب، بل في تار�خ اإلن�ان�ة �لها

  .وال��� � أوًال وآخً�ا

 م�رسة ت�ّ�ج ف�ها أم�ل ال��اذج ال��ـ��ة، وهـ� ال�ـ�ا�ة  -في عه�ها ال��ني خاصة -ان� ال���ة ال����ة ك: ت���ة

ف�ان م�ه� ال�ل�فة ال�اش�، والقائ� ال����، وال��ل ال�غ�ار، وال��اسي ال�ا��ة، وال��ق�� ال�له�، والعال� العامل، والف��ه 
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ت اإل��ان �ا�، و��س�ل هللا، و�ه�ا �ان�ا األمة ال�س�، و�ان�ا خ�ـ� أمـة ال�ارع، والعاقل ال�ازم، و�ل ذل� �ان م� ث��ا

  !!أخ�ج� لل�اس

وال���قة أن اس��عاب �ل أح�اث العه� ال��ني أم� ��ع� على أ� �احـ�، إن لـ� ��ـ� م�ـ���ًال، إذ إن دراسـة العهـ� 

�� ذا ال�� ع�ار وُت�ل ��ه ال�اقات؛ فوتف�ى ��ه األ ،ال��ني ����له وت��عاته أم� شاق ���اج إلى م�ل�ات وم�ل�ات

في ال��ی�ة ال���رة رس�ًال ون���ا وزوًجا وحاكً�ا وقاضً�ا وع�����ا وس�اس��ا وجاًرا وص��ًقا و�ن�اًنا  �����ع أن ���ع أح�اله

  !إنه أم� شاق حق�ا.. 

�انـ� ال��اسـي والع�ـ���، م� ه�ا �ان� ه�ه ال�ف�ات ل�لقي ال�ـ�ء علـى جانـ� واحـ� مـ� تلـ� ال��انـ� وهـ� ال    

أن لهـا أه��ـة خاصـة فـي تلـ� ال�اح�ـة، وال�ـي �ـان لهـا  -ن�ـ� -ول�لقي ال��ء على �عـ� األحـ�اث فـي ال��ن�ـة وال�ـي

  .ع��� األث� في تار�خ ال����ة �لها

عـ�ن ولـ�ل� نـ�اه� ی�ج، ؛ ألنهـ� ی��ـ�ون أن ت��ـع جـ�ارحه� � م�ـل مـا آم�ـ� قلـ��ه���ـأل�ن رسـ�ل هللاو�ان ال��ا�ة 

عــالى، وأخــ� م���ً�ــا �الــ�ع�ة، وم�لًغــا لــ�ی� هللا ت ، وفــي ال��ی�ــة عــاش رســ�ل هللا��ــه � فــي �ــل مــا ال ح�ــ�  هللا ل�ســ�ل

�الًغا ودعـ�ًة، وفـي ع�لـه سـل�ً�ا وع�ـًال، وفـي قل�ـه صـ�ًقا وانفعـاًال، وفـي أخالقـه مـ�دًة ورح�ـًة،  اإلسالم ��ه� في ق�له

  .)1(وع��اومع ال�اس ح�اًة وح�ارًة 

  أح�اث ال��ة األولى م� اله��ة

 ،خـ�ج إلـى ال�ـائف �عـ�ض دع�تـه علـى رجـال ث��ـ� ل�ا اش�� إی�اء أهل م�ـة ب�سـ�ل هللا : ال��وج �ال�ع�ة خارج م�ة

�م��� غ�ـ� ال����ـعف�� ودخل م�ة فـي جـ�ار ال��عـ� بـ� عـ��، ولـ� ��ـ� ���ـة مـ� ال�ـ ،إال أنه عاد آ�ً�ا م� خ��ه�

�تــه خــارج م�ــة، فعــ�ض نف�ــه علــى ال��ائــل فــي األســ�اق وم�اســ� ال�ــج والع�ــ�ة �الً�ــا ن�ــ�ته �ــال��وج ب�ع فف�ــ� ال��ــي

و�انـ� ب�عــة  ،، ولـ� یــ�ل �عـ�ض نف�ــه ح�ـى سـاق هللا لــه رهً�ـا مــ� األوس وال�ـ�رج ف�ـ�ق�ا �ــه)2(غ دعــ�ة ر�ـهح�ـى ی�ّلـ

 ، ثـ� عـادوا و�ـا�ع�ا رسـ�ل هللاالممعهـ� م�ـع� بـ� ع��ـ� �عل�هـ� اإلسـ  الع��ة األولى أو ب�عـة ال��ـاء، ثـ� �عـ� ال��ـي 

  .)3(ووع�وه ب�ق��� �افة ال�ع� وال��اع�ات له ول�فاقه م� ال�هاج��� "ب�عة ال��ب"في ب�عة الع��ة ال�ان�ة 

                                                 
 .10-9: ، ص)م2004 -هـ1424، مؤسسة الرسالة: بريوت (،السرية النبوية والدعوة يف العهد املدين: أمحد: غلوش )1(

ابـــن ؛ 452 – 433 :، ص)هــــ1405دار الكتـــب العلميـــة،  :بـــريوت( ،2،جدالئـــل النبـــوة ومعرفـــة أحـــوال صـــاحب الشـــريعة: أمحـــد: البيهقـــي )2(

 ،37ج-23ج د عبـد هللا بـن عبـد احملسـن الرتكـي،: ط وعـادل مرشـد، وآخـرون، إشـرافؤو شعيب األر�: حتقيق، أمحد مسند اإلمام: أمحد: حنبل

السـرية : أكرم ضياء: العمري ؛22700 -14653: رقم احلديث. 373-23 – 22:ص ،)م2001-هـ 1421 مؤسسة الرسالة، : بريوت(

 -هــــ1415مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم،  :املدينـــة املنـــورة( ،6،ط1،ج�ت الســـرية النبويـــةالنبويـــة الصـــحيحة، حماولـــة لتطبيـــق قواعـــد احملـــدثني يف نقـــد روا

 .199 :،ص)م1994

. 474:ص ،)م1993 -هــ 1414مؤسسـة الرسـالة،  :بـريوت(،2،ط15جشـعيب األر�ءوط، : حتقيـق ،صـحيح ابـن حبـان: دمحم: ابن حبان )3(

ـــــديث ــ ـــم احلـ ــ ــ ــــو�ين؛ 7012: رقـ ــ ـــث ا: دمحم: الصــ ــ ــ ـــن أحاديـ ــ ــ ـــحِيُح مـ ــ ــ ـــــةالصَّـ ــ ــــرية النبويـ ــ ــر�ض(،1،جلّســ ــ ــ ــ ــر ،  :ال ــ ــ ــــوطن للنشــ ــ ــ ــــــدار ال ـــ1432مــ ــ ــ -هــ

: ،ص)هـــ1412دار إحيــاء الــرتاث العــريب،  :بــريوت( ،4،جالــروض األنــف يف شــرح الســرية النبويــة :نعبــد الــرمح :يليســهال؛ 105:،ص)م2011

 .204: ،ص)م1976 -هـ1395، ةدار املعرف :بريوت(،2مصطفى عبد الواحد، ج: حتقيق ،النبوية السرية :إمساعيل :ابن كثري؛ 135
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ل�ا عل�� ق��� ���� ب�عة الع��ة ال�ان�ة اش�� أذاهـ� �ـال��م���، ون���ـة ذلـ� فقـ� : اله��ة وأول ال�هاج��� إلى ال��ی�ة

ت��ـــ�ا أمـــ�اله�، وأمالكهـــ�،  ، ح�ـــ�)2( فـــي صـــ�رة ج�اعـــات صـــغ��ة �ال�ـــ�ر�ج)1(ي اله�ـــ�ة إلـــى ال��ی�ـــةأخـــ� ال���ـــ�ن فـــ

ف�ـان أول . )3(وأو�انه� ال�ي ولـ�وا ون�ـأوا بهـا فـي سـ��ل الـ�ی�، وه�عـ�ا إلـى نـ�ر األمـل ال��ـ�هج وال��أللـئ فـي ال��ی�ـة

، وت�ـا�ع )5(عة مع ام�أته ل�لى، ث� ع�� هللا ب� ج��، ث� هاج� عام� ب� ر��)4(م� ق�م ال��ی�ة أب� سل�ة ب� ع�� األس�

                                                 
ومهـي -رأيُت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض �ا خنل، فذهب وهلـي ":مبكان هجرته، حيث قال رسول هللا  أوحى هللا تعاىل إىل نبيه  )1(

اجلـامع  :دمحم :البخـاري: انظـر". رب، فإذا هي املدينة يثـ-مدينة من اليمن: هجرو . بلد من بالد احلجازاليمامة  -إىل أ�ا اليمامة أو هجر -وظين

 -هــــ1407، دار ابـــن كثـــري :بـــريوت(،3ط ،3ج، عالمـــات النبـــوة يف اإلســـالم :، �باملناقـــب :كتـــاب مصـــطفى ديـــب البغـــا،: حتقيـــق، الصـــحيح

 .3425: رقم احلديث. 1326: ص، )م1987

 ،الدولة كتب،8م ،اإلسالميةاملوسوعة  ؛161:ص ،)م1981 ن،.د: إستانبول(، معلومات أساسية عن اإلسالم: د القادرعب:قرخان )2(

 .461:ص،)م1979 ن،.د:إستانبول(

  .233 :، ص)م1994ن، .د:أنقرة(، 11:طعقيدة، عبادات، أخالق، : سيةمعلومات دينية أسا: سيف الدين: �زجيي)3(
ا َأْمجََع أَبُو َسَلَمَة ا: قَاَلتْ ،َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َزْوِج النَِّيبِّ  )4( ِيف  ْخلُُروَج إَىل اْلَمِديَنِة َرَحَل ِيل بَِعريَُه ُمثَّ َمحَلَـِين َعَلْيـِه، َوَمحَـَل َمعِـي ابْـِين َسـَلَمَة بْـَن َأِيب َسـَلَمةَ َلمَّ

ا رَأَْتُه رَِجاُل َبِين اْلُمِغريَِة ْبِن َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُعَمرَ  َهـا، أَرَأَيْـَت  ِحْجرِي، ُمثَّ َخرََج ِيب يـَُقوُد ِيب بَِعريَُه، فـََلمَّ ْبِن َخمُْزوٍم قَاُموا إلَْيِه، فـََقـاُلوا َهـِذِه نـَْفُسـَك َغَلْبتنَـا َعَليـْ

َذلِـَك بـَنُـو َعْبـِد اْألََسـِد،  َوَغِضَب ِعْنـدَ : قَاَلتْ . فـَنَـَزُعوا ِخطَاَم اْلَبِعِري ِمْن َيِدِه، فََأَخُذوِين ِمْنهُ : َصاِحبَـَتَك َهِذِه؟ َعَالَم نـَتـْرُُكَك َتِسُري ِ�َا ِيف اْلِبَالِد؟ قَاَلتْ 

نَـُهْم َحىتَّ َخَلُعوا َيَدُه، َواْنطََلَق ِبِه بـَنُـو : قَاَلتْ . َال َوَا�َِّ، َال نـَتـُْرُك ابـْنَـَنا ِعْنَدَها إْذ نـََزْعُتُموَها ِمْن َصاِحِبَنا: َرْهُط َأِيب َسَلَمَة، فـََقاُلوا فـََتَجاَذبُوا َبِين َسِلَمَة بـَيـْ

َفُكْنـُت َأْخـرُُج  : قَالَـتْ . فـََفـرََّق بـَْيـِين َوبـَـْنيَ َزْوِجـي َوبـَـْنيَ ابْـِين : قَالَـتْ . َسِد، َوَحَبَسِين بـَُنو اْلُمِغريَِة ِعْنـَدُهْم، َواْنطَلَـَق َزْوِجـي أَبُـو َسـَلَمَة إَىل اْلَمِدينَـةِ َعْبِد اْألَ 

ِة، فـَـرََأى َمـا ِيب فـَـَرِمحَِين َحىتَّ أَْمَسى َسَنًة أَْو َقرِيًبا ِمنـَْها َحىتَّ َمرَّ ِيب َرُجٌل ِمْن َبِين َعّمِي، َأَحـُد بَـِين اْلُمغِـريَ  ُكلَّ َغَداٍة فََأْجِلُس ِ�ْألَْبُطِح، َفَما أَزَاُل أَْبِكي،

نَـَها َوبـَْنيَ َزْوِجَها َوبـَْنيَ َوَلِدَها: فـََقاَل لَِبِين اْلُمِغريَةِ  َوَردَّ بـَنُـو : قَالَـتْ . اْحلَِقي ِبَزْوِجَك إْن ِشـْئتِ : فـََقاُلوا ِيل : قَاَلتْ ! َأَال ُختْرُِجوَن َهِذِه اْلِمْسِكيَنَة، فـَرَّقْـُتْم بـَيـْ

َوَما َمِعي َأَحٌد : قَاَلتْ . فَاْرَحتَْلُت بَِعِريي ُمثَّ َأَخْذُت اْبِين فـََوَضْعُتُه ِيف ِحْجرِي، ُمثَّ َخَرْجُت أُرِيُد َزْوِجي ِ�ْلَمِديَنةِ : قَاَلتْ . َسِد إَيلَّ ِعْنَد َذِلَك اْبِين َعْبِد اْألَ 

بَـِين َعْبـِد  َحىتَّ أَْقَدَم َعَليَّ َزْوِجي، َحىتَّ إَذا ُكْنُت ِ�لتـَّْنِعيِم َلِقيُت ُعْثَماَن ْبَن طَْلَحَة بْـِن َأِيب طَْلَحـَة، َأَخـاأَتـَبَـلَُّغ ِمبَْن َلِقيُت : فـَُقْلتُ : قَاَلتْ . ِمْن َخْلِق ا�َِّ 

اِر فـََقاَل ِيل  ُ َوبـُـَينَّ َهـَذا: فـَُقْلـتُ : أََوَمـا َمَعـَك َأَحـٌد؟ قَالَـتْ : قَـالَ . أُرِيُد َزْوِجي ِ�ْلَمِدينَـةِ : فـَُقْلتُ : إَىل أَْيَن َ� بِْنَت َأِيب أَُميََّة؟ قَاَلتْ : الدَّ . َال َوَا�َِّ، إالَّ ا�َّ

َكاَن َأْكَرَم ِمْنُه، َكـاَن إَذا    اْلَعَرِب َقطُّ، أََرى أَنَّهُ َوَا�َِّ َما َلَك ِمْن َمتـَْرٍك، فََأَخَذ ِخبِطَاِم اْلَبِعِري، فَاْنطََلَق َمِعي يهوى ىب، فو هللا َما َصِحْبُت َرُجًال ِمنْ : قَالَ 

، َحىتَّ إَذا نـَزَْلُت اْسَتْأَخَر بَِبِعِريي، َفَحطَّ َعْنُه، ُمثَّ  قـَيََّدُه ِيف الشََّجرَِة، ُمثَّ تـََنحَّى َعينِّ إَىل َشَجرٍَة، فَاْضَطَجَع َحتْتَـَها، بـََلَغ اْلَمْنزَِل أََ�َخ ِيب، ُمثَّ اْسَتْأَخَر َعينِّ

، َوقَــالَ فَــِإَذا دَ  َمــُه فـََرَحلَــُه، ُمثَّ اْســَتْأَخَر َعــينِّ فَــِإَذا رَِكْبــُت َواْســتَـَوْيُت َعلَــى بَعِــِريي أَتَــى فََأَخــَذ ِخبِطَاِمــِه، فـََقــاَدُه، َحــىتَّ . ارَْكــِيب : َ� الــرََّواُح، قَــاَم إَىل بَعِــِريي فـََقدَّ

ــا َنظَــَر إَىل قـَْريَــِة بَــِين َعْمــرِو بْــِن َعــْوٍف بُقبــاٍء، قَــالَ فـََلــْم يـَــَزْل َيْصــَنُع َذلِــَك ِيب َحــىتَّ أَْقــ. يـَْنــزَِل ِيب  وََكــاَن أَبـُـو  -َزْوُجــَك ِيف َهــِذِه اْلَقْريَــةِ : َدَمِين اْلَمِديَنــَة، فـََلمَّ

َة قَـالَ  -َسَلَمَة ِ�َا َ�زًِال  ْسـَالِم َأَصـابـَُهْم َمـا َأَصـاَب : ْت تـَُقـولُ َفَكانَـ: فَاْدُخِليَها َعَلى بـَرََكِة ا�َِّ، ُمثَّ اْنَصَرَف رَاِجًعا إَىل َمكَّ َوَا�َِّ َمـا أَْعلَـُم أَْهـَل بـَْيـٍت ِيف اْإلِ

ــِن طَْلَحــةَ  مصــطفى الســقا :حتقيــق ة،الســرية النبويــ :كعبــد امللــ :ابــن هشــام :انظــر .آَل َأِيب َســَلَمَة، َوَمــا رَأَْيــُت َصــاِحًبا قَــطُّ َكــاَن َأْكــَرَم ِمــْن ُعْثَمــاَن ْب

: ،ص)م1955 -هــــ1375 ،بعـــة مصـــطفى البـــايب احللـــيب وأوالدهشـــركة مكتبـــة ومط: مصـــر(، 2، ط1،جاألبيـــاري وعبـــد احلفـــيظ الشـــليب وإبـــراهيم
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َعــاِمُر بْــن َربِيَعــَة، َحِليــُف بَـِين َعــِديِّ بْــِن َكْعــٍب، َمَعــُه اْمرَأَتُـُه لَيـْلَــى بِْنــُت َأِيب َحْثَمــَة بْــِن َغــامنِِ : ْعـَد َأِيب َســَلَمةَ َكـاَن أَوََّل َمــْن قَــِدَمَها ِمــْن اْلُمَهــاِجرِيَن بَـ ")5(

ـَة، -َد َحِليُف بَـِين أَُميَّـَة بْـِن َعْبـِد َمشْـٍس، اْحَتَمـَل ِ�َْهلِـِه َو�َِِخيـِه َعْبـِد بْـِن َجْحـٍش، َوُهـَو أَبُـو َأْمحَـ وََكـاَن أَبُـو َأْمحَـَد َرُجـًال َضـرِيَر اْلَبَصـِر، وََكـاَن َيطُـوُف َمكَّ

ــِد اْلُمطَِّلــبِ أَْعَالَهــا َوَأْســَفَلَها، ِبَغــْريِ قَائِــٍد، وََكــاَن َشــاِعرًا، وََكانَــْت ِعْنــَدُه الفرعــة بنــت َأِيب ُســْفَياَن ْبــِن َحــْرٍب، وَكَ  ــُه أَُمْيَمــَة بِْنــَت َعْب  -بْــِن َهاِشــمٍ  انَــْت أُمُّ

بَـُة بْـُن َربِيَعـةَ  َواْلَعبَّـاُس بْـُن َعْبـِد اْلُمطَّلِـِب، َوأَبُـو َجْهـِل بْـِن ِهَشـاِم بْـِن اْلُمغِـريَِة، َوِهـَي َداُر أََ�َن ابْـن ُعْثَمـاَن . فـَغُلَِّقْت َداُر َبِين َجْحـٍش ِهْجـرًَة، َفَمـرَّ ِ�َـا ُعتـْ

ــُق أَبـَْوابـَُهــا يـَبَــاً�، لَــْيَس ِفيَهــا َســا  اْليَـــْوَم الـَّـِيت ِ�لــرَّْدِم، َوُهــمْ  بَــُة بْـــُن َربِيَعــَة َختِْف َهــا ُعتـْ ــَة، فـََنَظــَر إلَيـْ ــا َرآَهــا َكــَذِلَك تـَـــنَـفََّس ُمْصــِعُدوَن إَىل أََعلَــى َمكَّ ِكٌن، فـََلمَّ
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عامـه ال�الـ� ع�ـ�  م��ـاً �قـ�م �ع�لـه،  و�ـان ال��ـي .، وغ�ـ�ه�)1( األص�اب فهاج� ع�� ب� ال��اب و��اش بـ� ر��عـة

  .)3( أن �أذن له ر�ه في ال��وج م� م�ة، واله��ة إلى ال��ی�ة ، م����اً )2(ل�سال�ه في م�ة

                                                                                                                                                 
بَـُة بْـُن َربِيَعـةَ . ُكَها النَّْكبَـاءُ َواُحلُـوبُ يـَْوًما َسُتْدِر ... وَُكلُّ َداٍر َوِإْن طَاَلْت َسَالَمتـَُها : الصَُّعَداَء، ُمثَّ قَالَ  َأْصـَبَحْت َداُر بَـِين َجْحـٍش َخـَالًء ِمـْن : ُمثَّ قَـاَل ُعتـْ

نَـَنا َهَذا َعَمُل اْبِن َأِخي َهَذا، فـَرََّق َمجَاَعتَـَنا،: ُمثَّ قَالَ . َوَما تـَْبِكي َعَلْيِه ِمْن ُقلِّ ْبِن ُقلٍّ : فـََقاَل أَبُو َجْهلٍ ! أَْهِلَها َفَكاَن َمْنزُِل َأِيب . َوَشتَّْت أَْمَرَ� َوَقَطَع بـَيـْ

بَــِين َعلَــى ُمْبَشــِر بْــِن َعْبــِد اْلُمْنــِذِر بْــِن زُنـْــُربٍ بُقبــاٍء، ِيف  َســَلَمَة بْــِن َعْبــِد اْألََســِد، َوَعــاِمِر بْــِن َربِيَعــَة، َوَعْبــِد ا�َِّ بْــِن َجْحــٍش، َوَأِخيــِه َأِيب َأْمحَــَد بْــِن َجْحــٍش،

: ِهْجـَرة رَِجـاهلْم ونسـاءهم ُبوا إَىل اْلَمِدينَـِة َمـَع َرُسـوِل ا�َِّ َعْمرِو ْبِن َعْوٍف، ُمثَّ َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن أَْرَساًال، وََكاَن بـَُنو َغْنِم اْبِن ُدوَداَن أَْهَل إْسَالٍم، َقْد أَْوعَ 

َةَ  َعْبُد ا�َِّ ْبُن َجْحٍش، َوَأُخوُه أَبُو َأْمحَدَ  اَشُة ْبُن ِحمَْصٍن، َوُشَجاٌع، َوُعْقَبٌة، ابـَْنا َوْهٍب، َوأَْرَبُد اْبن ُمحَريِّ َويـَُقـاُل ابْـُن : قَاَل ابْـُن ِهَشـامٍ . اْبن َجْحٍش، َوُعكَّ

، )م1986-هــ 1407دار الفكـر، : بـريوت( ،3،جالبدايـة والنهايـة: ابن كثـري؛ 472 – 470:ص،1جالسرية النبوية،: ابن هشام :انظر. ُمحَيـْرَةَ 

، )هــ1420،دار الكتـب العلميـة: بـريوت(، 1،جوالثالثـة اخللفـاء االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول هللا : أبو الربيع: الكالعي؛ 170ص :ص

  . 275 – 274: ص
ن العــاص بــن وائــل الســهمي، بــملــا أرد� اهلجــرة إىل املدينــة أ� وعيَّــاش بــن أيب ربيعــة، وهشــام  -تواعــدت–اتعــدت : "قــال عمــر بــن اخلطــاب )1(

. وقلنا أينا ال يصبح عندها فقد حـبس، فلـيمض صـاحباه -واد مبكة-فوق سرف  -الغدير–من أضاءة بين غفار  -ضرب من الشجر -التناضب

بـن عـوف بقبـاء، فلمـا قـدمنا املدينـة نزلنـا يف بـين عمـرو . فأصبحت أ� وعياش بن أيب ربيعة عند التناضب، وحبس عنها هشام، وفـنت فـافتنت: قال

ورسـول هللا -حـىت قـدما علينـا املدينـة  -وكـان ابـن عمهمـا وأخامهـا ألمهمـا-وخرج أبو جهل بن هشام، واحلارث بن هشام إىل عياش بن أيب ربيعة 

إال ليفتنـوك عـن � عيـاش إنـه وهللا إن يريـدك القـوم : فقلت له. إن أمك قد نذرت أال ميس رأسها مشط حىت تراك، فرق  هلا: فكلماه وقاال -مبكة

وهللا إنك لتعلم أين ملن أكثـر قـريش مـاًال، فلـك نصـف مـايل وال تـذهب : فقلت. أبـَرُّ قسم أمي، ويل هناك مال فآخذه: فقال... دينك فاحذرهم 

رهــا، فــإن رابــك فــالزم ظه. أمــا إذا قــد فعلــت فخــذ �قــيت هــذه فإ�ــا جنيبــة ذلــول: فلمــا أىب إال ذلــك قلــت.فــأيب علــّي إال أن خيــرج معهمــا. معهمــا

وهللا � أخـي لقـد اسـتغلظت : حـىت إذا كـانوا بـبعض الطريـق قـال لـه أبـو جهـل. من القـوم ريـب فـانج عليهـا، فخـرج عليهمـا معهمـا) أصابك شك(

ه، مث دخـال فلمـا اسـتووا �ألرض عـدوا عليـه فأوثقـاه وربطـا، فـأ�خ وأ�خ ليتحـول عليهـا: قـال. بلى: قالهذا، أفال تعقبين على �قتك هذه؟بعريي 

: قـالوا. مـا هللا بقابـل ممـن افتَــَنت صـرفاً وال عـدالً وال توبـًة؛ قـوم عرفـوا هللا مث رجعـوا إىل الكفـر لـبالء أصـا�م: فكنـا نقـول: قـال. به مكة وفتناه فـافتنت

َ� ِعبَـاِدَي الـَِّذيَن َأْسـَرُفوا َعلَـى أَنـُْفِسـِهْم َال  املدينة أنزل هللا تعاىل فيهم ويف قولنا وقوهلم ألنفسـهم وكانوا يقولون ذلك ألنفسهم فلما قدم رسول هللا 

يًعـا ِإنـَُّه ُهـَو اْلَغُفـوُر الـرَِّحيُم  نُوَب مجَِ  *اُب ُمثَّ َال تـُْنَصـُروَن َوأَنِيبُـوا ِإَىل َربُِّكـْم َوَأْسـِلُموا لَـُه ِمـْن قـَْبـِل أَْن َ�ْتِـَيُكُم اْلَعـذَ  *تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة ا�َِّ ِإنَّ ا�ََّ يـَْغِفُر الـذُّ

قـال عمـر بـن . 55 -54- 53 :اآليتـان :الزمـرسـورة َتْشـُعُرونَ  َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قـَْبـِل أَْن َ�ْتِـَيُكُم اْلَعـَذاُب بـَْغتَـًة َوأَنـْـُتْم َال 

أصعد  -واد مبكة-فلما أتتين جعلت أقرؤها بذي طوى : قال فقال هشام. شام ابن العاصفكتبتها بيدي يف صحيفة، وبعثت �ا إىل ه: اخلطاب

. فــألقى هللا تعــاىل يف قلــيب أ�ــا إمنــا أنزلــت فينــا وفيمــا كنــا نقــول ألنفســنا ويقــال فينــا: قــال. اللهــم فهمنيهــا: حــىت قلــت. �ــا فيــه وأصــوب وال أفهمهــا

َمـْن ِيل ِبَعيَّـاِش بْـِن : قَـاَل َوُهـَو ِ�ْلَمِدينَـةِ  وذكر ابن هشام أَنَّ َرُسوَل ا�َِّ . هللا وهو �ملدينة فرجعت إىل بعريي فجلست عليه فلحقت برسول: قال

َة، فـََقِدَمَها ُمْسَتْخِفًيا، فـََلِقَي اْمرَأًَة َحتِْمُل  أََ� َلَك َ� َرُسوَل ا�َِّ ِ�َِما، َفَخرَجَ : َأِيب َربِيَعَة، َوِهَشاِم ْبِن اْلَعاِصي؟ فـََقاَل اْلَولِيُد ْبُن اْلَولِيِد ْبِن اْلُمِغريَةِ  إَىل َمكَّ

ِيف بـَْيـٍت َال  فـََتِبَعَهـا َحـىتَّ َعـَرَف َمْوِضـَعُهَما، وََكـاَ� َحمُْبوَسـْنيِ  -تـَْعِنيِهَمـا -أُرِيـُد َهـَذْيِن اْلَمْحُبوَسـْنيِ : أَْيَن تُرِيِديَن َ� أََمَة ا�َِّ؟ قَالَـتْ : = َطَعاًما، فـََقاَل َهلَا

ــا أَْمَســى َتَســوََّر َعَلْيِهَمــا، ُمثَّ َأَخــَذ َمــْرَوَة  ــُه، فـََلمَّ ُذو : "فـََوَضــَعَها َحتْــَت قـَْيــَدْيِهَما، ُمثَّ َضــرَبـَُهَما ِبَســْيِفِه فـََقَطَعُهَمــا، َفَكــاَن يـَُقــاُل ِلَســْيِفهِ ) حجــرا(َســْقَف َل

ُمثَّ قَـِدَم . َوِيف َسـِبيِل ا�َِّ َمـا َلَقْيـتِ ... َهـْل أَنْـِت إالَّ ُأْصـُبٌع َدَمْيـِت : بَعِـريِِه، َوَسـاَق ِ�َِمـا، فـََعثـَـَر فَـَدِمَيْت ُأْصـبـُُعُه، فـََقـالَ  ِلَذِلَك، ُمثَّ َمحََلُهَما َعَلى" اْلَمْرَوةِ 

ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرية خــري  :دمحم:احليالصــ ،476 – 474:ص ،1الســرية النبويــة، ج: ابــن هشــام: انظــر. اْلَمِديَنــةَ  ِ�َِمــا َعَلــى َرُســوِل ا�َِّ 

، )م1993 -هـــ1414، دار الكتــب العلميــة: بــريوت(، 3جالشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الشــيخ علــي دمحم معــوض، : حتقيــق وتعليــق :العبــاد

 .226 – 225: ص

 .233:صمعلومات دينية أساسية، عقيدة، عبادات، أخالق، : �زجيي )2(

70



 م2020) 6(الد) 1(والدراسات العليا العدد  علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي ، جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 

 

، فـي تلـ� األث�ـاء فـإن ال��ـ���� �ـان�ا �عـ�ُّون م���ـاته� فـي م�ـان ��ـ�ى دار ال�ـ�وة: �ار ال�ـائ�دار ال��وة وات�ـاذ القـ

 � تـ� اخ��ـاره فـي ح�ـار م�ـ�ل ال��ـيب�اًء على اق��اح م� أبي جهل، و��أ هـ�الء ال�ـ�اب ال��ـلح الـ� وق�روا ق�ل ال��ي

  .)4(وان���وا خ�وجه

وأعل�ـه  ،)1(�� ات��ته ق��� سً�ا، وت� ال��اح له �اله��ة، ونام عليٌّ م�انـه�ق�ار ق�له ال ال��ي ج���ل أبلغ :ه��ة ال��ي 

َ� َعـْ� ال�سـ�ل  . اْلَ�َداِئـَع، الَِّ�ـي َ�اَنـْ� ِعْ�ـَ�ُه ِلل�َّـاسِ  أال ی�اله ما ���ه إن شاء هللا، َوَأَمَ�ُه َأْن َیَ�َ�لََّف َ�ْعَ�ُه ِ�َ��ََّة، َح�َّى ُیـَ�ّدِ

وذهـ�  ))2َفَأْغَ�ـْ��اُهْ� َفُهـْ� َال ُیْ�ِ�ـُ�ونَ : إَلى َقْ�ِلـهِ  َواْلُقْ�آِن اْلَ�ِ���ِ  *�� : � وه� �ق�أوخ�ج ال��ي م� ب�� ال�����

�ادات ال�حلــة وال���ــ� و�عــ� إجــ�اء اســ�ع ،إلــى م�ــ�ل أبــي ��ــ�، وح�ــى هللا ن��ــه ولــ� یــ�ه ال��ــ���ن ال�ــ�ج��ن �ال�ــالح

ول�ــا اك��ــف  ،، وأقامــا �الغــار ثالثــة أ�ــام)4(، وان�لقــا إلــى غــار ثــ�ر)3( ســ��ا غــادرا م�ــة لــ�ًال، و وأبــ� ��ــ� ت�ــ�ك ال��ــي

نهـ� وعـ�وا م�افـأة قـ�رها مائـة ال��� ع�ه في ج��ع األ��اف، ح�ـى إخ�ج م� ال���ل، ب�ءوا في  ال�����ن أن م��ً�ا 

رأوا الع���ــ�ت ن�ــج ب��ــه علــى �ــاب و ر، فــي ال���ــ� ح�ـى وصــل�ا إلــى الغــا و�لــ�ا ی�عق�ــ�ن أثــ�ه . ناقـة ل�ــ� ��ــ� م��ــً�ا

ال ���ـــ� أن ��ـــ�ن قـــ� دخـــل الغـــار أحـــٌ� وهـــ�ا : "واحـــ�ا مـــ� ب�ـــ�ه�، قـــال  الغـــار، وأرادوا دخـــ�ل الغـــار وال��ـــ�، ول�ـــ�

  .)5(وذه��ا". الع����ت ق� ن�ج ب��ه وع� ال��ام م�ج�د أ�ً�ا

�ا ن�ي هللا، ل� أن �ع�ه� :"ال��ی� قال ح�ى أن ، و�ان أب� ��� قلًقا جً�ا ع��ما �ان ال�����ن أمام الغار 

وال ش� أن ن�ج الع����ت ال��� . )6("اث�ان، هللا ثال�ه�ا: اس�� �ا أ�ا ���: "قال. رآنا -أماله إلى ت�� - �أ�أ ���ه

له��ـــ��، ح�ـــ� إن ال�ـــ� ســـ��انه وتعـــالى ح�ـــى ن��ـــه مـــ� و�ـــ�� ال��ـــام وع�ـــه تعـــ�ان مع�ـــ�ت�� إعلـــى �ـــاب الغـــار 

                                                                                                                                                 
الســرية : ابــن هشــام ؛100 – 99:ص، )م1994 ن،.د: م.د(دمحم �قشــيش أبــو مالــك، : مجــع ودراســة وختــريج :املغــازي :موســى: ابــن عقبــة )3(

: ابـــن حـــزم ؛101:ص ،4ج،الـــروض األنــف: الســـهيلي ؛460 – 459:ص ،2ج ،دالئـــل النبــوة: البيهقـــي ؛472 – 468:، ص1جالنبويــة، 

 :قلـيج :مغلطـاي؛ 87 – 85:ص، )م1900، دار املعـارف: مصـر(إحسان عباس، : حتقيق :جوامع السرية ومخس رسائل أخرى البن حزم:علي

: ، ص)م1996 -هــــ1416، دار القلـــم: دمشـــق(دمحم نظـــام الـــدين الٌفتَــــّيح، : حتقيـــق :ءاإلشـــارة إىل ســـرية املصـــطفى و�ريـــخ مـــن بعـــده مـــن اخللفـــا

151. 
دمحم رواس قلعــه جــي، عبــد الــرب عبــاس، :  حتقيــق ،دالئــل النبــوة: مأبــو نعــي: األصــفهاين ؛482 – 480:، ص1الســرية النبويــة،ج: ابــن هشــام )4(

ـــائس، : بــــريوت(،2،ط1ج ـــ1406دار النفـ ــل وامللــــوك، :دمحم:الطــــربي ؛201: ،ص)م1986 -هــ دار الــــرتاث، : بــــريوت( ،2، ط2ج�ريــــخ الرســ

والثالثـــة  ه مـــن مغـــازي رســـول هللا االكتفـــاء مبـــا تضـــمن: الكالعـــي ؛175:ص، 3البدايـــة والنهايـــة،ج: ابـــن كثـــري ؛370 – 369 :،ص)هــــ1387

 .233:عقيدة، عبادات، أخالق، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي؛ �279 – 278: ص، 1اخللفاء، ج

 .233:عقيدة، عبادات، أخالق، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي� )1(

  .9-2-1: اآل�ت: سورة يس) 2(

 .233:أخالق، ص عقيدة، عبادات،: معلومات دينية أساسية: زجيي�) 3(

دار صـــادر، : بــريوت(، 2،ط2ج ،معجــم البلـــدان: �قـــوت: احلمــوي: انظــر. جبــل �ســـفل مكــة، وهـــو ملســافة نصــف ســـاعة مــن مكـــة :ثــور) 4(

 .234:عقيدة، عبادات، أخالق، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي�؛ 87 – 86: ،ص)م1995

عقيــدة،  ة،معلومــات دينيــة أساســي:زجيــي�؛ 370:ص،2ج�ريــخ الرســل وامللــوك،:الطــربي ؛483 – 482:، ص1جالســرية النبويــة: هشــام ابــن )5(

  .233:عبادات، أخالق، ص
؛ 3707: رقـــم احلـــديث.142:ص ،3، جوأصـــحابه إىل املدينـــة هجـــرة النـــيب  :، �بلصـــحابةفضـــائل ا :اجلـــامع الصـــحيح، كتـــاب: البخـــاري )6(

  .234:ص عقيدة، عبادات، أخالق،: معلومات دينية أساسية: زجيي�
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و�ع� �قاء ال��ـي وأبـ� ��ـ� فـي الغـار ل�ـ�ة ثالثـة أ�ـام فقـ� سـل��ا �ـ��قه� إلـى . اإلسالم به�ه ال�ع��اتال������ وأع�اء 

َیُ�لُُّهَ�ا َعَلـى ال�َِّ��ـِ�، َفـَ�َفَعا إَلْ�ـِه َراِحَلَ�ْ�ِهَ�ـا،  -اس�ه ع�� هللا ب� أر�ق� َوَ�اَن ُمْ�ِ�ً�ا رجالً  واس�أج� أب� ��� . )7(ال��ی�ة

ــا ِعْ�ــَ�هُ  ــا َفَ�اَنَ� أســفل مــ�  -فأخــ� ابــ� أر�قــ� بهــ� فــي أســفل م�ــة ح�ــى أتــى به�ــا ���ــ� ال�ــ�احل . َیْ�َعاُهَ�ــا ِلِ��َعاِدِهَ�

مــ� ب�ــي  )9(خ�ــام أم مع�ــ� ال��ا��ــة )8(، ثــ� نــ�ل مــ� ق�یــ�-بــ�� م�ــة وال��ی�ــة-، ثــ� عــارض ال���ــ� علــى َأَمــج -ُعَ�ــان

مـ�  ول�ـا خـ�ج ال��ـي، )1(ة وال�ـ�ی� ق�ـة سـ�اقة بـ� مالـ�وق� اش�ه� فـي ��ـ� ال�ـ�� . )10(كع� و���ة ال��ازل إلى ��اء

ُأخ�جـــ� م�ـــ� مـــا  ي�هللا إنـــ� ل��ـــ� أرض هللا وأحـــ� أرض هللا إلـــى هللا عـــ� وجـــل، ولـــ�ال أنـــ: "م�ـــة ن�ـــ� إل�هـــا وقـــال

  . )2("خ�ج�

� ال���ـ�ن وواصـل ال��ـ ،)3(ال���� إلى ال��ی�ة، وقه�وا صع��ات م���ةوأب� ���  سل� ال��ي :إلى ��اء وص�ل ال��ي 

، ح�ــ� �ــان�ا ی���ــ�ون )4(ســ��ه، وتــ�ات�ت األخ�ــار إلــى ی�ــ�ب، وح���ــ� خــ�ج ال��ــل��ن علــى أبــ�اب ال��ی�ــة فــي ال�ــ�اح

                                                 
عقيـدة، عبـادات، أخـالق، : معلومـات دينيـة أساسـية: زجيـي�؛ 151: ء، صاإلشارة إىل سرية املصطفى و�ريخ مـن بعـده مـن اخللفـا :مغلطاي)7(

  .234:ص
 .313:ص ،4معجم البلدان، ج: احلموي: انظر .موضع قرب مكة املكرمة، بينها وبني املدينة املنورة، وهو معروف حىت اآلن :قديد )8(
هي أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ من خزاعة، اشتهرت بكنيتهـا، تزوجهـا ابـن عمهـا متـيم بـن عبـد العـزٰى بـن منقـذ،  :أم معبد )9(

 طريـق اهلجـرة مـر ركـب النـيب �ـا، فسـأهلا النـيب هـل ويف. اشتهرت بكرمها وحفاو�ا �ملسافرين تطعمهم وتسقيهم، وكان املسافرون يسـرتحيون عنـدها

بيـده َضـْرعها، ومسّـى هللا ودعـا، ودّرت، فـدعا ِ��ء فسـقاها فشـربت  فمسـَح رسـول هللا فلم يكن عندها إال شاه هزيلة فقدمتها للنـيب عندك شيٌء؟ 

ابـن  ؛113 :ص،2السـرية النبويـة، ج: ابـن هشـام: مأل اِإل�ء، مث غادره عندها، فارحتلوا، انظرو حىت رويت، وسقى أصحابه حىت رووا، مث شرب، 

 .158:، صءاإلشارة إىل سرية املصطفى و�ريخ من بعده من اخللفا: مغلطاي؛ 289 - 288 :ص،8الطبقات، ج: سعد

-هــ1424مركـز حبـوث ودراسـات املدينـة املنـورة، : املدينـة املنـورة( صـالح بـن سـالمة، : أخبـار املدينـة، مجـع وتوثيـق ودراسـة :دمحم:ابـن ز�لـة )10(

  .85: ص، )م2003

بــن  فأتبعــه ســراقةوأيب بكــر ديــة، كــل واحــد منهمــا ملــن قتلــه أو أســره مائــة �قــة،  أهــل احلــديث والســري أن قريًشــا جعلــت يف رســول هللا  ذكريــ) 1(

 ،مــن فــوق جــواده، مث مجــع حالــه جمــددا وركــب اجلــواد وتقــدم �نيــة انزلقــت قــدم جــواده يف رمــال الصــحراء وســقط مالــك، حــىت اقــرتب منهمــا جيــدا

ويف تلــك احلالــة فــإن ســراقة أصــابه اخلــوف عنــدما رأى هــذا املشــهد وشــعر �لنــدم علــى مــا فعلــه . اده مــرة أخــرى وتراجــع احلصــانوانزلقــت قــدم جــو 

راقة وروي أنه ملـا أراد االنصـراف قـال لـه كيـف بـك � سـ. ذلك مث أسلم بعد وعاد وأخذ يضلل من يسالوا عن مكان النيب  وطلب العفو من النيب 

قــل احلمــد � : فلمــا أيت عمــر � بســواري كســرى، دعــا ســراقة، فألبســه، وقــال. نعــم :كســرى بــن هرمــز؟ قــال: ســرى؟ قــالإذا تســورت بســواري ك

ىل وأصــحابه إ هجــرة النــيب: فضــائل الصــحابة، �ب:اجلــامع الصــحيح، كتــاب: البخــاري: رانظــ. الــذي ســلبهما كســرى بــن هرمــز، وألبســهما ســراقة

 – 61:ص ،2السرية احللبيـة،ج: احلليب ؛490 – 489:ص، 1السرية النبوية،ج: ابن هشام ؛3693: حلديثرقم ا. 1420:ص، 3جاملدينة،

ــن األثـــــري؛ 62 ـــر : بـــــريوت(، 2جأســـــد الغابـــــة، : ابـــ ــ 1409 ،دار الفكــ ــ ـــ ؛280:ص ،)م1989 -هــ ـــيد� رســـــول هللا: أمحـــــد: ودت �شـــــاجــ ، ســ

 .234:عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: دينية أساسية معلومات: زجيي�؛ 96: ص ،)م1986 ، دوذداغأرطغرل : إستانبول(

 .234:عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي�؛ 18715: رقم احلديث . 10: ،ص31جاملسند، : أمحد )2(

 .161:معلومات أساسية عن اإلسالم، ص: زجيي� ؛491 – 490:ص، 1السرية النبوية،ج: ابن هشام) 3(

 :ص،)م1992-ـهـ1413دار الكتـاب اِإلسـالمي، : القـاهرة(، 2، طمرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفـة حـوادث الزمـان: عبد هللا:  ييافعال) 4(

 .17:ص، )هـ1332مكتبة ا�تمع، : ستانبولإ( ،�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزيرة العرب؛ 33
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وفــي تلــ� األث�ــاء �ــان رجــل . )5(ث�ــ�� ثــ� عــادوا ��ــ�� ال�ــ�و�ــان�ا قــ� خ�جــ�ا فــي صــ�اح یــ�م اإل ی�ــ�ب، ت�ــ��� ال��ــي

�ـا ب�ـي : "ورأ� ال��ـي مـ� �ع�ـ�، وع�ـ�ما رآه فإنـه نـاد� علـى الفـ�ر یه�د� ب�� وجل�ـاب أبـ�� واقًفـا علـى سـقف م��لـه،

ك� ق� جاء )6(ق�لة إحا�ـة �افـة ال��انـ� ، وت�لح ال��ـل��ن وأخـ�وا فـي )7( "ه� ذا ال��� ال�� ان���ت��هها"، "ه�ا َج�ُّ

ث�ــ�� یــ�م اإل -ل��ــافة ســاعة مــ� ال��ی�ــة د�ــار ب�ــي ع�ــ�و بــ� عــ�ف وتقــع-، الــ�� وصــل إلــى ��ــاء )8( ل��ا�ــة ال��ــي

 .)10(م622سـ�����  23، و��أ العهـ� ال�ـ�ني فـي )9(لل�سالة 14الث��ي ع��ة ل�لة خل� م� شه� ر��ع األول في ال��ة 

ب�رجـة  مهـ�هي ب�ا�ـة ال�ـار�خ واع��ـ�وا ذلـ�؛ ألن هـ�ا ال�ـ�ث �ـان ��ـ�ل ب�ا�ـة ت�ـ�ر  ق�ل ال��ل��ن �أن ه��ة ال��يو 

هـ�ا ال�ـار�خ أخـ� اإلسـالم فـي االن��ـار �ف�ـل هللا تعـالى، وفـي �ـل إرادة وعـ�م  واع��ـاًرا مـ� ،)1( ك���ة في وق� ق�ـ��

  .)2(ق����

، وفي تل� األث�ـاء جلـ� ال��ـي ت�ـ� ن�لـة، مـ� أجـل )3(ال�س�ل م��ً�ا للغا�ة أ�ً�اال��م في ��اء حاًرا جً�ا، و  و�ان ذل�

على ل�ان واح�، و��ا س�ان ق��ة ��ـاء " ك��هللا أ"أن �����ح م� ع�اء ال����، و�ل ق�ا�ة ال����ائة ش�� ی�ددون 

ال��ــيء وأخــ� ال�ــاس فــي ، )3(فــي تلــ� الل�لــة و�ــأنه� ی�مقــ�ن و���ــ�ون إلــى نــ�ر مــأل �افــة أر�ــان القــ�� ح�ــى ال�ــ�اح

أهــل ال��ی�ــة �ــان�ا ی��ــ�ث�ن مــع أبــي ��ــ� ون�ــً�ا ألن ف�ــ� ال�ائ�ــات �ــان ��لــ� صــامً�ا فــإن ، ج�اعـاٍت وأف�اًجــا ل��ارتــه

ح�ـ� �ـان ال��ـي ��ـ��ل بـ�داء  ،فـي ال��ا�ـة �ـان�ا �ع�قـ�ون �ـأن أ�ـا ��ـ� هـ� ال��ـي ل�ی� ل� ی�وا ال��يبل إن ا، ال��ی�

ونـ�ل فــي ضــ�افة �ل�ـ�م بــ� الهـ�م األوســي مــ� ب�ـي ال��ــار ��ًقــا إلحـ�� ال�وا�ــات، أو فــي  ثـ� اســ��ق� ال��ــي ،أبـي ��ــ�

                                                 
سـيد� رسـول : جودت �شا؛ 406: ،ص)ت.دار األفاق اجلديدة، د: بريوت(إيلزه ليخنت شتيرت، : احملرب، اعتٰىن بتصحيحه:دمحم: ابن حبيب) 5(

 .96:ص، هللا

، ومهـا والقيلـة أي امللكـة، ومجعهـا قـيالتأقيـال،  امللـك، واجلمـع: والقيـل. نسـبة إىل جـدة هلـم تسـمى قيلـة: األوس واخلـزرج، وقيلـة هم:بين قيلة) 6(

أخبار قبائل اخلزرج، دراسة : عبد املؤمن: الدمياطي. ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرؤ القيس ينتهي اىل يعرب بن قحطان

 . 12:ص،)م2008-هـ1429اجلامعة اإلسالمية، : املدينة(، 1عبد العزيز البييت، ج: وحتقيق

 .18:�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزيرة العرب، ص ؛490 – 489:ص، 1السرية النبوية،ج: ابن هشام) 7(

 .96:ص، سيد� رسول هللا: جودت �شا؛150 :،ص4جالروض األنف، : السهيلي ؛93 – 92:جوامع السرية، ص: ابن حزم) 8(

. ،85 – 84: ، ص)هــ1403دار املعـارف، : القـاهرة(،2، ط1جشـوقي ضـيف، : قيـقحت ،الدرر يف اختصار املغازي والسري: ابن عبد الرب) 9(

 .17:�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزيرة العرب، ص ؛256 :ص، 2السرية النبوية، ج: ابن كثري
 .23: ،ص)م2001،زمان صحيفة: إستانبول (عام �خلرائط والتحليالت التارخيية، 1421التاريخ اإلسالمي،  :إمساعيل حكيم :أوغلي )10(

املوســوعة ؛ 3: ص ،)م2001-هـــ1422دار الكتــب العلميــة، : بــريوت(، 2،م»�ريــخ األمــم وامللــوك«�ريــخ الطــربي املســمٰى : دمحم: الطب��ري )1(

 .461:، ص8 ماإلسالمية،
 .161:معلومات أساسية عن اإلسالم، ص: زجيي� )2(

 .96: ص، سيد� رسول هللا: جودت �شا )3(

 .410 – 409: ،ص)م1986نشر�ت طغراء، :إستانبول( ،حنو أضواء اهلداية، من البعثة إىل اهلجرة :أمحد لطفي: اجنيقاز  )3(
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أمـا أبـ� ��ـ� ال�ـ�ی� فإنـه نـ�ل فـي ضـ�افة  ،)4(� األ�ـامض�افة سع� بـ� خ���ـة وفًقـا ل�وا�ـة أخـ��، وقـ�ر اإلقامـة لـ�ع

  .)6(ح�� أعل� إسالمه �ع� ق�ة ���لة ،وه�اك في ��اء أتى سل�ان الفارسي رس�ل هللا ،)5(خ��� ب� إساف

�ل في ه�ا ال��ان ألك�� م� ع�ـ�ة  أن ال��ي:م� ��اء، ��ع�ه� رو�  ل�وا�ات ح�ل ال��م ال�� ت��ك ��ه،واخ�لف� ا

أنهــا فــي ��ــاء  ة أ�ــام، ورأ� �ع�ــه� مــ�ة �قائــهع�ــ� أ�ــام، والــ�ع� قــال  ثالثــة�ــل فــي ��ــاء  و�ع�ــه� رو� أنــه، )7(أ�ــام

في ��اء  ل�لة، وم� ال��جح �قاء ال��ي ن إح�� وع��و ل�لة، وآخ�ون قال�ا  ةع��  ث�اني، و�ع�ه� قال ی�ماً  أر�عة ع��

  .)8(� اس�غ�ق ذل� ال�ق� ال��ار إل�ه، ح�� إن ت���� م��� ��اء �ان ه�اك وقی�ماً  أر�عة ع��ل��ة 

وأول ع�ل قام �ه رسـ�ل هللا ���ـاء هـ� ب�ـاؤه م�ـ�� ��ـاء، و�ذا �ـان �عـ� ال��ـل��� األوائـل قـ� شـ��وا : ل ع�ل ���اءأو 

، وفي عه� ال��ي �ان� ت��� )9(به� ق�ل ه�ا، فإن م��� ��اء ه� أول م��� ت� تأس��ه لعامة ال��ل��� خاصاً  م���اً 

هـ�ا ال��ـ�� األول ف ،ال��ارة وال��، وت�قَّف �أل�ـاف ال��ـل وال��ـ�، و�انـ� فـي غا�ـة ال��ـا�ة وال��ـال ال��اج� م�

  ).1(ل� ت�� �ه ل�حات أو ز��ة أو نق�ش و��ا�ات، ول�� ال��اج� أص��� بها ال���ة �ع� ذل�

  :إلى ال��ی�ة خ�وج ال��ي

وذهــ� مــع مائــة شــ�� مــ� ال��ــل���  ،ق�ــه یــ�م ال��عــةفــي ��ــاء هــ�ه الف�ــ�ة فإنــه ر�ــ� نا �عــ� اس��ــافة ال��ــي       

ان ذلـ� وقـ� ال�هـ�، ، وع�ـ�ما وصـل�ا �ـ)3(ان�نـا�ال���� فإنه� ن�ل�ا ب�اد� ی�عى ر ، وأث�اء ال��� )2(وت��ك إلى ال��ی�ة

وتلـ�  ،)5(خ��ـة بل�غـة وصـلى �ال�ـاس ج�اعـة وه�ـاك خ�ـ� ال��ـي ،)4(�أن هللا ف�ض عل�ه صـالة ال��عـة فأبلغه� ال��ي

                                                 
 جوامــع الســـرية،: ابــن حــزم ؛85:صالــدرر يف اختصــار املغـــازي والســري، : ابـــن عبــد الــرب493 – 492:ص،1الســرية النبويــة، ج: بــن هشــاما )4(

 .18:هد حضارة جزيرة العرب، ص�ريخ اإلسالم املصور وم ؛93 – 92:ص

 .410 – 409: ص ،حنو أضواء اهلداية، من البعثة إىل اهلجرة :قازاجني ؛493:ص،1السرية النبوية، ج: ابن هشام) 5(

ــ 1398،دار الفكـــر :بـــريوت( ســـهيل زكـــار،: حتقيـــق ،ســـرية ابـــن إســـحاق :دمحم: ابــن إســـحاق )6( : ؛ ابـــن حنبـــل91 – 87: ،ص)م1978 -هــ

 .264 – 258:ص، 1دالئل النبوة، ج :أبو نعيم؛ 23737: رقم احلديث .147 – 140:ص ،39جاملسند،

 .234:عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي�) 7(

. 165: ص ،1جهـل تنـبش قبــور مشـركي اجلاهليـة ويتخــذ مكا�ـا مســاجد؟،  :أبـواب املســاجد، �ب :اجلـامع الصــحيح، كتـاب: البخـاري ) 8(

ابتنــاء : املســاجد ومواضــع الصــالة، �ب: كتــابدمحم فــؤاد عبــد البــاقي،  : حتقيــق ،صــحيح مســلم :مســلمأبــو احلســني  :مســلم؛ 418: رقــم احلــديث

�ريـــخ ؛ 2،271جالســرية النبويـــة،: ابــن كثـــري؛ 524: رقــم احلـــديث. 373 :ص،)ت.، ددار إحيـــاء الــرتاث العـــريب: بــريوت(،1ج، مســجد النـــيب

 .19:د حضارة جزيرة العرب، صاإلسالم املصور ومه

 .18:�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزيرة العرب، ص )9(

 .24:عام �خلرائط والتحليالت التارخيية، ص 1421التاريخ اإلسالمي،  )1(

 .19:�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزيرة العرب، ص؛ 222:ص ،1عيون األثر، ج: ابن سيد الناس )2(

يسيل من �حية جبل عري وشرقي احلرّة مث يلتقي بوادي بطحان وهو معروف �سم سـيل  ، وهو واديمن د�ر بين سامل بن عوف :�وادي رانو  )3(

فهـيم شــلتوت، : �ريـخ املدينــة املنـورة، حتقيــق: عمــر: ابــن شـبة: انظـر. قعــر الربكـة، مث يفــرتق فـرقتني تصــب يف وادي بطحـانسـيد� محـزة، وميــر علـى 

التعريف مبا أنست به اهلجرة من معامل دار اهلجـرة، : مجال الدين:؛ املطري168:،ص)م1981 -هـ 1402دار األصفهاين،  :جدة(، 2، ط1ج

 .138:، ص)م1977-هـ1417مكتبة نزار مصطفى الباز، : مكة املكرمة(سعيد عبد الفتاح، : حتقيق

 .235:عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص معلومات دينية أساسية،: زجيي�؛ 507:ص،2دالئل النبوة، ج: البيهقي) 4(
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  .)6(-ی��ب–في ال��ی�ة ال���ة وه�ه ال�الة هي أول صالة وخ��ة ج�عة ی�دیها ال��ي 

، ولـ� -ی�ـ�ب–ال��ی�ـة ان�نـا م��جهـا إلـى ف�ـ� ال�ائ�ـات �ـاألم� �ـال���ك مـ� ر ف�ل ال��ي : اس���ال ال���� في ال��ی�ة

 ،)7(مـ� ال�هـاج��� واألن�ـار ون � أشـ�اص ���ـ ال��يو�ان ����ة  ،في ال��ی�ة معل�ًما أ� م��ل س���ل �ه ال��ي ���

األ�فـال  ، وأخـ�)8(واص�ف أهـل ال��ی�ـة علـى جـان�ي ال���ـ� مـ� أجـل اسـ���ال هـ�الء ال�ـ��ف فـي ف�حـة ع�ـ� غـام�ة

، وارتـــ�� ج��ـــع ال�جـــال "جـــاء رســـ�ل هللا، جـــاء رســـ�ل هللا"ال����ـــة فـــي ســـعادة غـــام�ة  یـــ�ددون فـــي ال�ـــارات �أصـــ�اته�

�ن األشـــعار ی��ـــأخـــ�ت ال��ــات ة الســـ���اله، و�ــ�ل� خ�جـــ� ال��ــاء خلـــف أزواجهــ� و مال��ــه� وخ�جـــ�ا فــي ز��ـــة �املــ

  :�و�قل، )9(�����ه ال���لة و�ه��� ال��ي

  )10(م� ث��ات ال�داع.......�لع ال��ر عل��ا 

، وأصـ�ح ال�ـ�ن��ن مه�ـةل�ات ���ـ�ة وم�ـائل �انـ� ت���ـ�ه ه�ـاك م�ـ�و ال��ی�ة أصـ��� داره ال��یـ�ة، و  و��ص�ل ال��ي

مــ� ال�ــ�ان، وه�ـــاك مــ� اســ�ق�ل ال��ـــي  اً ، ول�ـــ� هــ�الء �ــان�ا جـــ�ءلــه اً �ی� اع��قــ�ا اإلســـالم مــع م��ــي ال��ـــي أن�ــار الــ

�ال�فـاق  علـى عهـ�ه�ـل الـ��  ، بـ� أبـي بـ� سـل�لاألوس و�ان ز���ه� ورئ�� ال��ـافق�� ع�ـ� هللا �ع� م�ل ،�ال�ف�

  ).1(وال��ل��� إل�قاع �ال��يها في اول� ی��ك وس�لة أو م�اس�ة إال اس�غل ب�رجة ����ة،

و�ل�ـا . سـ�وره� وسـعادته�لل��اء مـ� فـ��  ب مع ال���؛ فإنه� �ان�ا ی�فع�نهكعادة الع� : م��ل ال��ي ب�ار أبي أی�ب

ن ج��ــع ســ�ان ال��ی�ــة �ــان�ا إح�ــى  تف�ــل �ــا رســ�ل هللا: �ــاف�ه قــائل��أصــ�ا�ه اس�عــ�ض مــ� أمــام م�ــ�ل  مــ� ال��ــي

ات��ـــ�ا ال�اقــة ت�ــ��، َخلُّــ�ا َســِ��َلَها، َفِإنََّهـــا : "فإنــه �ــان �قــ�ل أمــا ال��ــي ،مــ� أجــل اس��ـــاف�هن و�لقــ�ن �أنف�ــه� ی�ــ�افع� 

، وج�ـ� و��ـاراً  اً �ـ��ـان هـ�ا ال��ـ�ان ال��ـارك ی��ـ� ��ول� ی��خل أح� في ��ادتها و���� س��ها، و  ،، وت���ها)2("َمْأُم�َرةٌ 

ـــ� بـــ� ز�ـــ�  ،رأمـــام م�ـــ�ل ب�ـــي مالـــ� بـــ� ال��ـــا ال�اقـــة فـــي م�ـــان خـــالٍ  أبـــي أیـــ�ب -ثـــ� نه�ـــ� ثان�ـــة أمـــام م�ـــ�ل خال

                                                                                                                                                 
 ،3ســـبل اهلـــدى والرشـــاد، ج: الصـــاحلي الشـــامي ؛271:ص ،2الســـرية النبويـــة، ج: ابـــن كثـــري ؛494:ص،1الســـرية النبويـــة، ج: ابـــن هشـــام) 5(

يــخ اإلســالم �ر  ؛418 :،ص)م2000-هـــ 1421دار الكتــب العلميــة، : بــريوت(، 2، جشــفاء الغــرام �خبــار البلــد احلــرام: الفاســي ؛272:ص

 .19:املصور ومهد حضارة جزيرة العرب، ص

ــــري) 6( ــن األث ـــد الغابــــة، ج: ابــ ـــب اللدنيــــة �ملــــنح احملمديــــة :أمحــــد:القســــطالين؛ 28:ص،1أسـ ـــاهرة( ،1،جاملواهـ ــــة، : القـ ـــة التوفيقي ، )ت.داملكتبـ

 .235:، عقيدة، عبادات، أخالق، سري، صمعلومات دينية أساسية: زجيي؛ �418:ص، حنو أضواء اهلداية، من البعثة إىل اهلجرة،؛ 182:ص
املصــور ومهــد  �ريــخ اإلســالم ؛397:ص،)ه1424دار البشــائر اإلســالمية، :مكــة املكرمــة(،2ج ،شــرف املصــطفى :عبــد امللــك: اخلركوشــي )7(

 .20:صحضارة جزيرة العرب،

 .235:ص ادات، أخالق، سري،معلومات دينية أساسية، عقيدة، عب: زجيي� ؛494:ص،1السرية النبوية، ج: ابن هشام )8(

 .20:�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزيرة العرب، ص؛ 270 - 269: ، ص2جالسرية النبوية،: ابن كثري )9(

�ريــخ ؛165:، ص2ج،املواهــب اللدنيــة �ملــنح احملمــدي شــرح الزرقــاين علــى: االزرقــاين؛ 492 – 491 :ص،1الســرية النبويــة، ج: ابــن هشــام )10(

 .19:صور ومهد حضارة جزيرة العرب، صاإلسالم امل

ــن فضــــل هللا )1( ــق: أمحــــد: ابــ ــري، : الســــرية النبويــــة يف مســــالك األبصــــار يف ممالــــك األنصــــار، حتقيــ ـــ1417عــــامل الكتــــب، : بــــريوت(دمحم احلريــ -هــ

 .461:، ص8ماملوسوعة اإلسالمية،  ؛ 157-156: ،ص)م1997

: ة ويف النسـب الشـريف ومـا يتعلـق �حلـج وغـري ذلـك، مكتبـة احلـرم املكـي، رقـم املخطـوطفضـائل ومعـامل مكـة واملدينـ: خمطوطة: مؤلف جمهول) 2(

: زجيـــي� ؛108 :ص،)م1996-هــــ1417دار الكتـــب العلميـــة، : بـــريوت(، �1ريـــخ ابـــن الـــوردي، ج: عمـــر: الـــورديابـــن  ؛79 :، ص"194"

 .170:معلومات أساسية عن اإلسالم، ص
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وقال . وجاءت إلى ال��ان ال�� رق�ت ��ه أول م�ة وجل�� ،م� ب�ي ال��ار، ث� نه�� ول� ت��قف ه�اك -األن�ار� 

لهـي إن القـ�ر اإل،)3(إلـى ال��ـ�ل ل�اقـة، وقـام أبـ� أیـ�ب وز�ـ� بـ� حارثـة ���ـل أم�عـة ا"إن شـاء هللا هـ�ا هـ� ن�ل�ـا: "ال��ي

  .)5(ح�ى ب�ى م���ه وم�اك�ه،)4(-ال�� ُ�َ��ِّف إس�ان��ل �ق��ه وم�اره-لل��ول ����ل أبي أی�ب األن�ار�  ساق ال��ي 

و�قام�ه في م��ل أبي أی�ب  وأث�اء ت�اج� ال��ي، )6(��فاوة ����ة وح� في ال��ی�ة وه��ا فق� ت� اس���ال ال��ي 

 ةوأر�عــ ةثالثــ عــام إل�ــه �ال��او�ــة، و�ــان �ــأتي ال�عــام فــي �ــل م�ــاء مــ�األن�ــار� �ــان األن�ــار ی�قلــ�ن و���لــ�ن ال�

أم  نإ، ح�ـى اون؛ مـ�  أجـل ��ـ� القـ�ب مـ� ال��ـي�افـة ال�ـ�مات وال��ـاع�ات، وال�عـ ب�قـ���ال���ع  و���ای�أماك�، 

أخ�ت اب�ها ال�ـغ��  ،یها أ� ه��ة ل�ه�یها إلى ال��يالفق��ة ال�ي ل� ��� ل� ،)7(أم أن� ب� مال� سل�� ب�� مل�ان وهي

ل��ــ�ن فــي خ�م�ــه، ولــ� ی�ــ�ك أنــ� خ�مــة ال��ــي ح�ــى  عاشــ�ة مــ� ع�ــ�ه، وح�ل�ــه إلــى ال��ــي،و�ــان فــي ال ،أنــ� مــ� یــ�ه

ال��ی�ـة  عـ� ت�ـ���ها ب��ـ�ب، وسـ�اها ی�ـ�ب فـي ذلـ� ال�قـ�، ف�هـى ال�سـ�ل ��ل� عل�ها و�ان� م�ی�ة ال��ي ، )8(رح�له

علــى الــ�ی� هــاج�وا مــ� م�ــة إلــى ال��ی�ــة، أمــا اســ� األن�ــار فقــ� أ�لــ� علــى  وأ�لــ� اســ� ال�هــاج���،)1(و���ــة و�ا�ــة

  . )2(س�ان ال��ی�ة ال�ی� ساع�وا ال�هاج���

  : ب�اء ال���� ال���� 

ا ل����ــ��، �ــان ملً�ــو  ،و���ــ� ال�اقــة فــي م�ــاٍن خــالٍ  ،ال��ی�ــة فإنــه تــ�ك ناق�ــه فــي ح��ــة تامــة ع�ــ�ما دخــل ال��ــي      

ه�ــا ســهل  ،هــ� ل����ــ�� لــي: ، وقــال معــاذ بــ� عفــ�اء"ار ثــام��ني ��ــائ��� هــ�ا ألت�ــ�ه م�ــ��ا�ــا مع�ــ� األن�ــ": فقــال

                                                 
 .21 -20:�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزيرة العرب، ص؛ 158 – 157:ص،4الروض األنف، ج: السهيلي )3(

 .170:معلومات أساسية عن اإلسالم، ص: زجيي� )4(

 293:ص،1والثالثـة اخللفـاء، ج االكتفاء مبا تضـمنه مـن مغـازي رسـول هللا : الكالعي؛ 496 – 494:ص، 1السرية النبوية، ج: ابن هشام )5(

 .24ر ومهد حضارة جزيرة العرب، ص�ريخ اإلسالم املصو  ؛294 –

عقيــدة، عبــادات، أخــالق، : معلومــات دينيـة أساســية: زجيــي�؛ 296:ص ،3ســبل اهلــدى والرشــاد يف سـرية خــري العبــاد، ج: الصـاحلي الشــامي )6(

 .235سري، ص

 عدي بن النجار وهي الغميصاءبن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن  أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيدهي : أم سليم بنت ملحان) 7(

مالــك بــن النضــر بــن  تزوجهــا، النجــار بــينمــن وأمهــا مليكــة بنــت مالــك بــن عــدي ، امسهــا ســهلة ورميلــة وأنيفــة و رميثــة: الرميصــاء ويقــال: ويقــال

د بـن سـهل بـن فولدت له أنس بن مالك مث خلف عليهـا أبـو طلحـة زيـ ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار

شـهدت يـوم حنـني وهـي ، كما وشهدت يوم أحد تسقي العطشٰى وتداوي اجلرحىٰ ، مالك بن النجار فولدت له عبد هللا وأ� عمري بين مناألسود 

ــن أيب طلحــــة ــر. حامــــل بعبــــد هللا بــ ــريب، : بــــريوت(، 2، ط2حليــــة األوليــــاء وطبقــــات األصــــفياء، ج :األصــــفهاين: أبــــو نعــــيم:انظــ دار الكتــــاب العــ

: بـــريوت(،4إبـــراهيم الزيبـــق، وعـــادل مرشـــد، ج: �ـــذيب التهـــذيب، اعتنـــاء:  أمحـــد:؛ ابـــن حجـــر72-71-70-69: ،ص)م1968-هــــ1388

 .698-697: ،ص)م2001-هـ1421مؤسسة الرسالة، 

حضــارة جزيــرة  اإلســالم املصــور ومهــد �ريــخ؛ 98، 9ج،5البدايــة والنهايــة، م: ؛ ابــن كثــري418 :ص،1ج أخبــار قبائــل اخلــزرج،: الــدمياطي) 8(

 .24:العرب، ص

املســند، : ابـن حنبـل ؛2942: رقـم احلـديث .2261: ، ص4جقصـة اجلساسـة،: الفـنت وأشـراط الســاعة، �ب:صـحيح مسـلم، كتـاب: مسـلم )1(

عام �خلـرائط والتحلـيالت  1421التاريخ اإلسالمي، . 410:ص،2شرف املصطفى، ج: اخلركوشي ؛20899: رقم احلديث. 458:ص ،2ج

 .24:ية، صالتارخي

 .24: عام �خلرائط والتحليالت التارخيية، ص 1421التاريخ اإلسالمي، ) 2(
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و��ــ�اره م���عــة غــ�ف  ،هــ�ا ال��ــان وشــ�� م�ــ��ه فاشــ��� ال��ــي. وســه�ل اب�ــي ع�ــ�و وسأرضــ�ه�ا، فات�ــ�ه م�ــ��اً 

��ـ�ل الـ�� م�ـ� �ـه لـ�� أبـي �ع� ذل� م� ال ث� ان�قل  ،)3(ألزواجه وأماك� إلقامة أص�اب ال�فة) ال�وضة ال��ه�ة(

مه� )  4(م�ـل ز�ــارة ال��ـل��� الــ�� هـ�ال��ـ�� ال��ـ�� أصـ�ا�ه �ال�ــ�وع فـي ب�ــاء وأمــ� ال�سـ�ل أیـ�ب األن�ـار�،  وتقــ�َّ

  : ت���ًعا له�، وان�فع�ا ی�قل�ن ال��ارة و�ق�ل�ن 

  َهاِجَ�هْ اللَّهّ� اْرَحْ� اْألَْنَ�اَر َواْل�ُ  .......َال َ�ْ�َ� إالَّ َ�ْ�َ� اْآلِخَ�ْه 

  .)5("َال َ�ْ�َ� إالَّ َ�ْ�َ� اْآلِخَ�ِة، اللَّهّ� اْرَحْ� اْلُ�َهاِجِ��َ� َواْألَْنَ�ارِ :"َ�َ�ُق�ُل ال�س�ل

على عاتقـه مه�ـة  إنه م� ساعة حل�له �ال��ی�ة أخ� : جه�د ال���� في اإلصالح وال�أس�� وال��اء في ال��ی�ة ال���رة

  :دول�ي الف�س وال�وم، وم� ه�ه ال���اتال�ي ورث� ع ال��ل� وال�ولة اإلسالم�ة اإلصالح وال�أس�� وال��اء لل����

�ب مـ� تـ� ب�ـاء ال��ـ�� ال��ـ�� فـي العـام األول اله�ـ��، و�ـالق :ال���� ال�ـ��� وال��ـ�ات ال�ـاه�اتب�اء ال����  -1

قًال ل�ــل زوجــة مــ� أمهــات ف�ــل غ�فــة م�فــ�دة تعــ� م�ــ�ًال م�ــ� ،و�ــه غــ�ف ل���ــع زوجاتــه هــ�ا ال��ــ�� �ــان م�ــ�ل ال��ــي

  .)6(ال��م���

 ،أرسـل ز�ـَ� بـ� حارثـة وأ�ـا رافـع إلـى م�ـة �ع� ش�وع ال��ي في ب�اء م���ه ال�ـ��� :وأس�ة ال��ی� اس�ق�ام أس�ته -2

قـ� هـاج�  � عفان زوج ر��ة اب�ة ال��ي،م� أجل إح�ار اب��ه ز��� وزوج�ه س�دة ال�ي �ل� في م�ة، و�ان ع��ان ب

أما . فإنها ل� ت��ج م� م�ة؛ ألن زوجها أ�ا العاص ب� ال���ع ل� ��� ق� أسل� �ع� ،ما ز��� ����ة ال��يإلى ال��ی�ة، أ

وأتـ�ا به�ـا  ،زوجة ز�ـ� بـ� حارثـة واب�هـا ،أم أ���ه�ا مع أخ�اها أم �ل��م وفا��ة ال�ه�اء وأم ال��م��� س�دة فإنه� أخ�و 

  .)7(ه وأت�اعه إلى ال��ی�ةب�اؤ ب� أبي ��� ومعه أو��ل� فق� جاء اب� ال��ی� ع�� هللا . إلى ال��ی�ة

إلى م��ل أبـي أیـ�ب ل��ـارة  وذل� م� خالل ع�� هللا ب� سالم، و�ان ح�ً�ا م� أح�ار ال�ه�د، جاء:االت�ال �ال�ه�د -3

ـاٍم،  ال��ي، وجهـه  ، فع�ـ�ما رأ� ابـ� سـالمم�ـ�قاً به�ف ال�أكـ� مـ� ن��تـه، ون�ـ� فـي وجهـه ب�قـة و�ـان ال��ـي ذا وجـٍه ��َّ

و�انـ� الف�صـة م�ات�ـة لالت�ـال �ـال�ه�د ودعـ�ته� إلـى . "ال ���ـ� أن ��ـ�ب هـ�ا ال�جـه أبـً�ا": فإنه أسل� قـائالً  ،ال��ارك

  .)1(اإلسالم

                                                 
 ن،.د: أنقـــرة(، 24 م :املوســـوعة الرتكيـــة؛ 385:ص،2شـــرف املصـــطفى، ج: اخلركوشـــي؛ 400:ص،�2ريـــخ الرســـل وامللـــوك، ج: الطـــربي ) 3(

 .384 :،ص)م1976

 .235:عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي� ؛55:ص ،3زاد املعاد يف هدي خري العباد، ج: ابن القيم )4(

�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزيرة العرب، ؛ 15:ص ،3دالئل النبوة، ج: البيهقي ؛91 – 90:أخبار املدينة النبوية، ص: ابن ز�لة) 5(

 .24:ص

 .24، ص�خلرائط والتحليالت التارخيية عام 1421سالمي، التاريخ اإل ؛221:ص،3البداية والنهاية، ج :ابن كثري) 6(

، الكتـــب الثقافيـــة: بـــريوت(،3، ط1جعزيـــز بـــك ومجاعـــة مـــن العلمـــاء،  :صـــّححه، وعلـــق عليـــه ،الســـرية النبويـــة وأخبـــار اخللفـــاء: بـــن حبـــان) 7(

 .27 - 26:ة العرب، ص�ريخ اإلسالم املصور ومهد حضارة جزير  ؛130:ص ،4الروض األنف، ج: السهيلي؛144ص، )هـ1417

؛ 3699: رقـم احلـديث.1423:ص ،3،جوأصـحابه إىل املدينـة هجـرة النـيب  :فضائل الصحابة ، �ب :اجلامع الصحيح، كتاب: البخاري )1(

�ريـــخ اإلســالم املصــور ومهــد حضـــارة ؛ 65ص ،)م1992 ن،.د: أنقــرة(، 2 ،مأســـبوع املولــد الســعيد ؛330:ص،1دالئــل النبــوة، ج: أبــو نعــيم

 .22:يرة العرب، صجز 
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فقـ� قـام األن�ـار ب�قـ��� ، )2(وهـ�ا مـ� ال�شـ� وال��ـال ال��ـ�� وال��ـج ال��اسـي :ال��اخاة ب�� ال�هاج��� واألن�ـار -4

ف�هـ�ه ، ال�ی� ت���ا أمالكه� وأم�اله� وأو�انه�، وتقاس� األن�ار مع ال�هـاج��� �ـل شـيء ،���كافة ال��اع�ات لل�هاج

و�هـ�ه ، )3(ال��اخاة أص�ح ال����ـع ح���ـًا ��ـ� �ع�ـه �عً�ـا ��ـ�ل قـ��، وهـ�ه ال��اخـاة �انـ� أك�ـ� مـ� م�اخـاة الـ�م

قـ� قـام  ، فإنـه)4("ش�� 1500إج�اله�  عائلة مهاج�ة م� م�ة، وم���عة ����ة م� األن�ار بلغ 186ب�� "ال��اخاة 

�ع�ل ت�الف ق�� ب��ه�، وألول م�ة ت��ق� في ال�ار�خ م�س�ة األخ�ة به�ه ال��رة، وهي ال��س�ة ال�ي جعلها اإلسالم 

  .)4(ال تع�ف أ� ام��ازات واخ�الفات ع���ة ولغ��ة و����ة وجغ�ا��ة

و��ــاًء ، )5(ل���قــة �انــ� ت�ــ�ل ال��ــل��� وال�هــ�د وال��ــ�����خــالل العــام األول لله�ــ�ة، فــإن هــ�ه ا :وث�قــة ال��ی�ــة -5

عل�ـه فــإن هــ�ا ال�ضــع �ــان �عـ�ض م�ــهً�ا وم��ــً�ا غ�ــ� م��ــان� �ـال��ة، و�ذا أضــف�ا إلــى ذلــ� ال�ــ�امات وال��اف�ــات 

ال�ــــي ت�ــــ�عل بــــ�� ��ائــــل العــــ�ب، و�ــــ�ل� االخ�الفــــات وال�الفــــات بــــ�� العــــ�ب، فإن�ــــا �����ــــا أن نفهــــ� ��ــــه�لة مــــ�� 

وال�انـ� اآلخـ� الـ�� ال  ،الض��اب ال��ج�د في ه�ا ال����ـع وال��ـ�� ال��یـ�، ح�ـ� إن هـ�ا االضـ��اب �ـان ���ـً�اا

���ــ� االن�هــاء �ــه فــي ال��ــالة أن م�ــ��ي م�ــة �إم�ــانه� مهاج�ــة ال��ی�ــة فــي أ� ل��ــة، ومــ� ثــ� فــإن ال�ــ�ب ال�ــاردة 

ل�� هـ�ا االتفـاق وهـ�ه ال�عاهـ�ة ال�ـي ، )6( في أ� ل��ة ال���اصلة ���ا ب��ه� م� ال���� أن ت���ل إلى ح�ب ساخ�ة

�ان� تع�ي وته� ال��ل��� وال�ه�د ���ل أك��، ووفًقـا لـ�ل� فـإن هـ�الء لـ� یهـاج��ا �ع�ـه� الـ�ع�  ،مادة "52 "ت��ل

وصــ�رة م�ــ���ة ضــ� األعــ�اء ال�ــارج��، أمــا األشــ�اص الــ�ی� ی�ت��ــ�ن ال�ــ�م فإنــه  ،وســ�ف یــ�افع�ا ��ــ�ل ج�ــاعي

و��ًقا ل�قافة الق�ن الع���� فإن ال��ـل��� ��لقـ�ن علـى هـ�ه ال�عاهـ�ة . ی�� الف�ل ب��ه� وفًقا ألد�انه� وش�ائعه�س�ف 

بل إن ه�ه ال�ث�قة ل� تقف ع�� ��نها دس��ر أول ، )1("ال�ولة اإلسالم�ة"، و��لق�ن على دولة ال��ی�ة اس� "دس��ر"اس� 

و��ــاء عل�ــه أصــ�ح  ،دســ��ر م��ــ�ب فــي العــال� �لــه فــي ال�قــ� نف�ــه نهــا �انــ� ت�ــ�ل أولإدولــة إســالم�ة ف��ــ�، بــل 

��ا فــإن أهــل ال��ی�ــة أضــ ووفًقــا لــه أ��ــاً  ،م���ــع ال��ی�ــة بهــ�ا ال�ســ��ر ��ــ�ل أمــة م�ف�ــلة عــ� �افــة ال��ــ� اآلخــ���

                                                 
ْهـِل َواْلَعِشـريَِة َوَيُشـّد أَْزَر بـَْنيَ َأْصَحاِبِه ِحَني نـَزَُلوا اْلَمِديَنَة، لُِيْذِهَب َعنـُْهْم َوْحَشَة اْلُغْربَِة َويـُْؤِنَسُهْم ِمـْن ُمَفاَرقَـِة اْألَ  آَخى َرُسوُل هللاِ : "السهيليّ  قَالَ ) 2(

سـورة " َوأُولُـو اْألَْرَحـاِم بـَْعُضـُهْم أَْوَىل بِـبَـْعٍض ِيف ِكتَـاِب هللاِ : ْسَالُم َواْجَتَمَع الّشْمُل َوَذَهَبْت اْلَوْحَشُة أَنـْـَزَل هللاُ ُسـْبَحانَهُ بـَْعِضِهْم بِبَـْعِض، فـََلّما َعّز اْإلِ 

يـَْعــِين ِيف التّـــَواّد "  10:اآليـة: احلجــراتسـورة " ِإّمنـَـا اْلُمْؤِمنُـوَن ِإْخــَوةٌ : ْعـِين ِيف اْلِمــريَاِث ُمثّ َجَعـَل اْلُمــْؤِمِنَني ُكّلُهـْم إْخــَوًة فـََقـالَ ي"75 :اآليــة :اْألَنـَْفـالُ 

: حتقيــق، املختصــر الكبــري يف ســرية الرســول :عبــدالعزيز: ابــن مجاعــة؛ 505 – 504:ص،1الســرية النبويــة، ج: ابــن هشــام: انظــر". َوُمشـُـوِل الــّدْعَوةِ 

 .235عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي�؛ 56: ،ص)م1993 ،دار البشري : عمان(سامي مكي العاين، 
 .235:ص، عبادات، أخالق، سري، عقيدة: معلومات دينية أساسية: زجيي� ؛178 – 177:ص،4الروض األنف، ج: السهيلي )3(

 .384:، ص24 ماملوسوعة الرتكية، ؛ 238:ص،1عيون األثر، ج: ابن سيد الناس )4(
: ص�الح :ص�وروتش ؛349 – 348:ص ،)ت.ددار ص�ادر ،: بی�روت(، 1س، جاریخ الخمیس ف�ي أح�وال أنف�س النف�یت :حسین :الدیار بكري )4(

  .500: ، صسید الكائناتحیاة نبینا ، )م1983 ،سیا الجدیدةآنشریات : ستانبولإ(، حیاة رسولنا سید الكائنات
 .500: ، صسيد الكائناتحياة نبينا 

 .24:ص عام �خلرائط والتحليالت التارخيية، 1421التاريخ اإلسالمي، ؛ 97 – 96:وامع السرية، صج: ابن حزم )5(

 .501 – 500:حياة نبينا سيد الكائنات، ص ؛89 – 88 :الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص: ابن عبد الرب )6(

أصــ�ل ال��ــال العــام وت��التــه فــي االج��ــاع  :إبــ�ا���: ال��ــ�مي ؛24: صعــام �ــال��ائ� وال��لــ�الت ال�ار���ــة،  1421اإلســالمي، التــاريخ  )1(

 .144 :م، ص2010 -هـ1431 :صف�) 15( :ال���عة وال�راسات اإلسالم�ة ، الع�د :ال��اسي اإلسالمي، م�لة
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� واألن�ـار لل�هـاج�� م��اقـاً  و�هـ�ا وضـع، )2(���ل�ن أمة م�ف�لة ع� سائ� األم� األخ�� دون ال��� إلى فارق ال�ی�

وه�ــ�ا ، )3(تقـف فــي وجــه �ــل مــ� ی��ــ� ال��ی�ــة ��ــ�ء ،��لــًة واحــ�ةً  ل��لــ�ام�ادعــة ال�هــ�د �ال��ی�ــة، فــ��� ب�ــ�ه�  م��ـ��اً 

 ال��ي ، و )4(وأص�ح وضع تأس�� ال�ی� اإلسالمي م��لفًا وم�غ��ًا  ،ه�ه ال�ولة اإلسالم�ة األولى في ال��ی�ة أس� ال��ي

 و�انــ� ح�ـاة ال��ی�ــة ،)5(��ـع، الــ�� شـ�ل ال�هـاج��� واألن�ــار وال�هـ�د فــي �افـة ال��ـاالتعـ� إدارة هــ�ا ال�� الً م�ـ�و 

  .مفع�ة �األح�اث الع�ی�ة في عه�ها ال��ی�

ومــا زالــ�  ،األولــى لــ� ت���ـل مــا زالـ� ســ�ة ه�ــ�ة ال���ـ�: فـي ال�ــ�ة األولـى مــ� اله�ــ�ة أحـ�اث مف�حــة وأخــ�� م��نـة

  :�ع�ها م��ن، ف�� تل� األح�اث ال�ف�حةاألح�اث ت���د وت���ع، �ع�ها مف�ح و 

 وهـ� ع�ـ� هللا بـ� ز�ـ� األن�ـار�  ،رآهـا أحـ� ال�ـ�ا�ة ال�ـ�ام �الة وصـ�غة األذان واإلقامـة ب�ؤ�ـاصفة ال إق�ار ال��ي -

)6(.  

  .)7(أول م�ل�د لل�هاج��� �ال��ی�ة والدة ع�� هللا ب� ال���� - أ�ً�ا–وم� األح�اث ال�ف�حة  -

فـي شـ�ال �أحـ� ن�ـائه إل�ـه أم ال�ـ�م��� عائ�ـة رضـي هللا  ة األولى م� اله��ة، ب�اء ال�سـ�لل��وم� أف�ح أح�اث ا -

  .)8(ع�ها

                                                 
ال����ــة، �ــ�� فــي ال��ی�ــة ال��ــال العــام ل�ث�قــة ال��ی�ــة وح��هــا ال��اســي ال�: نــ�رة: ؛ ال�ــارثي502  – 501:ح�ــاة ن���ــا ســ�� ال�ائ�ــات، ص) 2(

 .47-7:م، ص2012 -هـ1433: ، ش��ان)13(: ، ال��ة)26: (الع�د ،ال����ة ال�ار���ة :م�لة
 –171:ص ،4الــ�وض األنــف، ج: ال�ــه�لي ؛504 – 501:ص ،1ال�ــ��ة ال����ــة،ج: ه�ــامابــ� : ان�ــ� دی�اجــة هــ�ه ال�ث�قــة و���دهــا فــي )3(

 ،1ع�ــ�ن األثــ�، ج: ابــ� ســ�� ال�ــاس ؛297 – 296:ص ،1جوال�الثــة ال�لفــاء، مغــاز� رســ�ل هللااء ��ــا ت�ــ��ه مــ� االك�فــ: ال�العــي ؛177

دمحم : ت�ق�ــ� ،ال��ــ�اح ال��ــي فــي ��ــاب ال��ــي األمــي ورســله إلــى ملــ�ك األرض مــ� ع��ــي وع��ــي :دمحم: ابــ� ح�یــ�ة ؛229 – 227:ص

به�ــة ال��افــل و���ــة األماثــل فــي تل�ــ�� : ��ــي: ال��ضــي ؛10– 5: ص، )هـــ1405ب�ــ�وت،  –عــال� ال��ــ� : ب�ــ�وت(، 2جع�ــ�� الــ�ی�، 

 .168 -167: ص، )هـ1430، دار صادر: ب��وت( ،1، جال�ع��ات وال��� وال��ائل

 ال����ــــة،ال��ــــال العــــام ل�ث�قــــة ال��ی�ــــة وح��هــــا ال��اســــي ال��ــــ�� فــــي ال��ی�ــــة : ال�ــــارثي ،463 – 462:، ص8مال��ســــ�عة اإلســــالم�ة، ) 4(

 .31-30:ص

 .384:ص، 24مس�عة ال����ة، ال�� ) 5(

، رأ� أنــه ی��غــي أن ��ــ�ن ه�ـــاك مــا �علــ� �ـــه "وأصـــ�ح ال��ــل��ن ����عــ�ن ��ــه لل�ـــالة"ال��ــي �ال��ی�ـــة و��ــى ف�هــا م�ــ��ه  ار�عــ� اســ�ق� ) 6(

� األن�ـار� وع�ـ� بـ� رآهـا ع�ـ� هللا بـ� ز�ـ اة األذان واإلقامـة ال�ع�وفـة ب�ؤ�ـال��ل��ن دخ�ل وق� ال�الة وقـ�ب إقام�هـا، وان�هـى األمـ� ��ـ�غ

 ،1مـا جـاء فـي بـ�ء األذان،ج :ال�ـالة، �ـاب :��ـاب ال�ـ��،: ال��م��: ان��. ال��اب رضي هللا ع�ه�ا، و�ان �الل ب� ر�اح أول م� أذن بها

 ،ال�ـ�� ال��ـ�� : أح�ـ�: ال��هقـي ؛16478: رقـ� ال�ـ�ی�. 402:ص ،26ال��ـ��، ج: اب� ح��ـل ؛190، 189: رق� ال��ی�. 362، 358:ص

: حــ�ی� رقــ� .309:ص ،)ه1344، م�لــ� دائــ�ة ال�عــارف ال��ام�ــة ال�ائ�ــة فــي اله�ــ�: ح�ــ�ر آ�ــاد(،1جبــ�ء األذان،  :ال�ــ��، �ــاب :ابك�ــ

 .182 – 181:ص، )هـ1409، دار ال��وق : ج�ة(�ا م��،  ه�ا ال���� دمحم  :جاب�: ال��ائ��  ؛1705

 ؛3698: رقـ� ال�ـ�ی�. 1423:ص ،3جه�ـ�ة ال��ـي وأصـ�ا�ه إلـى ال��ی�ـة، : ف�ـائل ال�ـ�ا�ة، �ـاب: ال�امع ال���ح، ��اب: ال��ار� ) 7(

 :ابـ� سـع�؛ 337:ص ،2شـ�ف ال��ـ�فى، ج: ال����شـي؛223:ص، 1جاإلشارة إلى س��ة ال���فى وتار�خ م� �ع�ه م� ال�لفا، : مغل�ا�

 .31:ص ،)م1993 -هـ1414م���ة ال��ی�، : ال�ائف(، 2ج،دمحم ب� صامل ال�ل�ي، ال��قة ال�ام�ة: ت�ق�� :دمحم
ـــ� ســـع� )8(  :صـــ��ح م�ـــل�، ��ـــاب: م�ـــل� ؛59: ص، )م1968 ،دار صـــادر: ب�ـــ�وت(، 8جإح�ـــان ��ـــاس، : ت�ق�ـــ� :ال��قـــات ال��ـــ�� : اب

ال��ا�ـة وال�ها�ـة،  :ابـ� ���ـ�؛ 1423: رقـ� ال�ـ�ی�. 1039:ص ،2جاس���اب ال��وج وال��و�ج في ش�ال واس���اب ال�خ�ل ��ـه، :�ابح، ال��ا

، )م2002، دار ال��ــــ� العل��ــــة: ب�ــــ�وت( ،2ال�ــــ��ة ال�ل��ــــة إن�ــــان الع�ــــ�ن فــــي ســــ��ة األمــــ�� ال�ــــأم�ن ، ج: علــــي:ال�ل�ــــي؛ 231:ص ،3ج
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ال��ی�ة، ومات �ع�ه أسع� بـ�  وم� األح�اث ال���نة وال��ل�ة وفاة �ل��م ب� اله�م ال�جل ال�� أسل� ق�ل مق�م ال��ي -

  . )1(زرارة أول م� �ا�ع ال�س�ل في ب�عة الع��ة ال�ان�ة

، وج�ع ال��ي م���ًعا صغ�ً�ا في ال��ی�ة، وآخـى بـ�� �ع� اله��ة شه�ت ت��ًرا ����اً  � ه�ا فإن�ا نالح� أن ح�اة ال��يم

����ـع ل وتقع�ـ� ال�هاج��� واألن�ار، وأسـ� ب�ف�ـه أول دولـة إسـالم�ة، ومـ� َثـ�َّ فـإن العهـ� ال�ـ�ني أصـ�ح ف�ـ�ة تأسـ�

  .)2(ج�ی� ح��� م� �افة ال��احي

م ت���ـــل الق�لـــة، وال�ـــ�اح 624 ال��افـــ� إن أهـــ� حـــ�ث�� فـــي العـــام ال�ـــاني اله�ـــ�� : �ة ال�ان�ـــة مـــ� اله�ـــ�ةأحـــ�اث ال�ـــ

  .)3(�ال�هاد

صـالته� إلـى ق�لـ�ه� األولـى �القـ�س مقـام األن��ـاء  فـيوهـ� ی��جهـ�ن  ،كان ال��ل��ن ��ل�ن في ال��ی�ـة: ت���ل الق�لة

ات�ـ� ال��ـ�ة األولـى ل�ق��ـة نفـ�ذه  و�ـان ال��ـي، )4(لألقاو�ـل وال�ـائعات سـ�ً�ا إلصـ�ار ، وات�ـ� ال�هـ�د ذلـ�وق�لة األول�اء

ن ت�ـ�ن ق�لـ�ه� ال��ـ� ی��لعـ�ن أل سالم�ة في ال��ی�ة، و�ان ال��ي وصـ�اب�هاإل�ولة للول األ�ئ�� ال�اع��اره  ،ال��اسي

 �ـل ل�� ��� �ق�س�ة ����ة ج�اً ال وح�يال���ة هي ب�� هللا، ال�� ش�� دعائ�ه ج�ه إب�ا��� ج� ال��ح�ی�، ف ،)5(ال��ام

وهـ�ا ال��لـع وهـ�ه ال���ـة لـ� ت�ـ��� ���ـً�ا، ففـي ال�ـه� ال�ـا�ع ع�ـ� مـ� إقـام�ه� �ال��ی�ـة وفـي العـام ال�ـاني ، )6(الع�ب

َقــْ� َنــَ�� َتَقلُّــَ� : قــال تعــالى، )7(ن�لــ� اآل�ــة ال�ــي تعلــ� ت���ــل الق�لــة مــ� ال��ــ�� األق�ــى إلــى ب�ــ� هللا ال�ــ�ام لله�ــ�ة

َ�اِء َفَلُ�َ�لَِّ��ََّ� ِقْ�َلًة َتْ�َضاَها َفـَ�ّلِ َوْجَهـَ� َشـْ�َ� اْلَ�ْ�ـِ�ِ� اْلَ�ـَ�امِ َوجْ  ول�ـ� نـ�ول هـ�ه اآل�ـات ال�ع��ـة �الق�لـة  ))8ِهَ� ِفي ال�َّ

                                                                                                                                                 
دمحم رح�ـــة هللا حـــاف� ال�ـــ�و�، : ع��ـــه وحققـــه وخـــ�ج أحادی�ـــه :ســـ��ة ال�ـــ��ة عائ�ـــة أم ال�ـــ�م��� رضـــي هللا ع�هـــا: ســـل��ان: ال�ـــ�و� . 166:ص

 .27:تار�خ اإلسالم ال���ر ومه� ح�ارة ج���ة الع�ب، ص؛ 55:ص ،)م2003 -هـ1424دار القل�، : ب��وت(
ــل وامللـــوك، ج: الطـــربي )1( ـــن كثـــري ؛6:ص،2الكامـــل يف التـــاريخ، ج: بـــن األثـــري؛ 397:ص ،�2ريـــخ الرسـ  ؛330:ص،2الســـرية النبويـــة، ج: اب

 .53:، ص 12سبل اهلدى والرشاد، ج: الصاحلي الشامي ؛153:ص ،4الروض األنف، ج: السهيلي

 .384:، ص24ماملوسوعة الرتكية،  )2(

 .76: ، ص)م1994ن، .د: أنقرة(، رمحة للعاملني دمحم :حسني :اجلول )3(

: ، ص)م1988، الدينيــة الشــؤوننشــر�ت ر�ســة  :أنقــرة(، 12، طخــامت األنبيــاء وحياتــه ســيد� دمحم: علــي مهــت :بركــي: كعثمــان كيبــ: أوغلــي )4(

223. 

 .76:ص ،عاملنيرمحة لل دمحم :اجلول )5(

ــم املخطـــوط: دمحم:  الصـــباغ  )6( ــرام، مكتبـــة احلـــرم املكـــي، رقـ ـــار البيـــت احلـ ــرام يف أخب ؛ مؤلـــف جمهـــول، 11 – 10 - 9: ،  ص"2" :حتصـــيل املـ

 – 33 – 32:، ص"194" :فضائل ومعامل مكة واملدينة ويف النسب الشريف وما يتعلق �حلج وغري ذلك ، مكتبـة احلـرم املكـي ، رقـم املخطـوط

  .76: ص ،رمحة للعاملني دمحم  :اجلول؛ 223: ص ،سيد� دمحم خامت األنبياء وحياته :بركي :أوغلي ؛194
صـحيح مسـلم،  : مسـلم ؛390: رقـم احلـديث .55: ، ص1جالتوجه حنو القبلة حيث كان، :�ب، القبلة :كتاباجلامع الصحيح،  : البخاري )7(

الفصــول يف : ابــن كثــري ؛525: رقــم احلــديث. 374: ، ص1جقبلــة مــن القــدس إىل الكعبــة،حتويــل ال: املســاجد ومواضــع الصــالة، �ب :كتــاب

 :املقريـزي؛ 127ص :،ص)هــ1403سسة علوم القرآن، مؤ : بريوت(، 3، ط1جدمحم العيد اخلطراوي، حميي الدين مستو، : حتقيق وتعليق ،السرية

، دار الكتـــب العلميـــة: بـــريوت(، 1جدمحم عبـــد احلميـــد النميســـي،: حتقيـــق :ملتـــاعإمتـــاع األمســـاع مبـــا للنـــيب مـــن األحـــوال واألمـــوال واحلفـــدة وا :أحم���د

 :أوغلـــي  ؛372 – 370:ص، 3والرشـــاد، يف ســرية خـــري العبـــاد، جســبل اهلـــدى : الصـــاحلي الشـــامي ؛79 – 78:ص ،)م1999 -هـــ1420

 .223: ص ،خامت األنبياء وحياته سيد� دمحم  :بركي
  .144:  اآلیة: البقرة:  اآلیة: سورة )8(
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�عـ� نـ�ول و كان �قل� ال�ه�د ���ـً�ا؛ ألن الق�لـة �انـ� رمـ�ًا وشـعارًا لهـ�، ووج�دهـا ن�ـ� القـ�س �ـان ی�عـ� علـى راحـ�ه�، 

ل ه�ه الق�لة، أد� ذل� إلى م��� م�    .)9(ه� و���ه�أل�ح�نه� و آ�ات ت�ّ�ِ

ق� ُأذن له �ال�هاد وال��ب في م�ة، ح�� إن األوام� ال�ي أخـ�ها وتلقاهـا مـ� هللا سـ��انه  ل� ��� ال��ي :اإلذن �الق�ال

ح والعقـ�ل، و�ـان ی�اصـل وتعالى �ان� ت�ـ� فـي إ�ـار بـ�ل �افـة ال��ـاعي ل����ـ� أسـ� اإل��ـان فـي القلـ�ب واألروا

إزاء �افــة أنــ�اع  ،م�لفــًا �ــال���ك �ال�ــ�� والهــ�وء وال�ــ���ة فــي تلــ� الف�ــ�ة �ع� وال��ــح واإلرشــاد، و�ــان ال��ــيخ�مـة الــ

خـالل الف�ـ�ة  اآل�ـات ال�ـي ن�لـ� علـى ال�سـ�لو�ـان هـ�ا األمـ� واضـ�ًا ��ـالء فـي . ال��ال� ال�ي تعـ�ض ال��ـل��� لهـا

ال�الم وع�م الل��ء إلى ال�هـاد وال�ـ�ب إال  س فإن القان�ن اإلسالمي �ان �ق� م��أ ال�لح ووفي األسا. األولى ���ة

�عـ� یـ�م، و�ـ�أت شـ�� القـ�آن تلـف  فإنه ب�أ ���� ق�ة أك�� ی�ماً  ،إلى ال��ی�ة وع��ما هاج� ال��ي ،لل��ورة الق��� 

ل� ی�ذن �ال�هاد أ�ً�ا، ول�ـ�  ول �ال��ی�ة فإنه�� في العام األوعلى ال�غ� م� ح�اة ال�، )1(أرواح ال��ل��� ���ل تام

ــِ�یَ� ُ�قــاَتُل�َن ِ�ــَأنَُّهْ� : �ق�لــه تعــالى، )2(خــ�ج اإلذن فــي ال�ــ�ة ال�ان�ــة لله�ــ�ة فــي صــ�رة حــ�ب دفا��ــة فــي ال�هــاد ُأِذَن ِللَّ

  .))3ُ�ِلُ��ا َوِ�نَّ �ََّ َعلى َنْ�ِ�ِهْ� َلَقِ�ی�ٌ 

ف�ـا إن انق�ـ� ال�ـ�ة األولـى ، )4(وال��ـل��� �ال��ی�ـة آمً�ـا ��ـ�ل تـام � وضع ال��ـيل� �� :ةال��اع ال�اخلي في ال��ی�

مــ� اله�ــ�ة ال��ار�ــة لل���ــ� والح فــي األفــ� �هــ�ر اإلســالم وعــ�ة أهلــه ح�ــى ن�ــ� ال�فــاق مــ� ال�هــ�د وال��ــ���� مًعــا 

�غ�یه� ال�ق� ن �ال�ه�د وال��افق� ��� جارف وف�حة عارمة، أما  ف�ان ال��ل��ن �قابل�ن ال��ي، )5(وت����ا ض� اإلسالم

�ــأ�ِّ شــ�ل، فــإن ج��ــع ت�ــ�فاته�  هــ�د قــ� وقَّعــ�ا اتفاًقــا مــع ال��ــيو�ذا �ــان ال�. والعــ�اء ال�ــ�ه� الــ�� �ــان ��ــأل قلــ��ه�

ب هــ�ا االتفــاق ف�هــ� عــ�د غ�ــ� قل�ــل مــ� م�ــافقي ال�هــ�د وال��ــ���� أ�هــ�وا اإلســالم وأ���ــ�ا ال�فــ� ، )6(وأحــ�اله� ت�ــ�ِّ

، ولعـل أخ�ـ�ه� ج��ًعـا �ـان ع�ـ� هللا )8( مـ�ه� مـ� أعل�ـ�ا العـ�اوة لل��ـل��� جهـاًرا، و )7(ب�� ال��ل��� وم�ً�ا بهـ�لل���عة 

، عـــ�ض ) 9(مـــ� هـــ�ا ال�جـــل الـــ�� أخـــ� فـــي ن�ـــ� ال�فـــاق بـــ�� ال��ـــل���، وت�ـــ�ر اإلســـالم ���ـــ�اً  ،بـــ� أبـــي بـــ� ســـل�ل

 �لــة ال�ــ�رج ال�ــاج ق�ــل ه�ــ�ة ال��ــيأبــي ابــ� ســل�ل ز�ــ�� ق�ال��ــافق�ن هــ�ا ال�ضــع ال���ــ� بــل إنهــ� ت�َّجــ�ا ع�ــ� هللا بــ� 

ال��ی�ــة ثــ� وقعـ� اله�ــ�ة، ول�ـ� ق�مــه ال�ـ�رج أســل��ا ��ـ�ل تــام، وتــ�  -ی�ـ�ب-م�اشـ�ًة، وارتــ�� هـ�ا ال�ــاج ��ـفة ز�ــ��

فق�� �اه���ـا فقـ� ��ـ�ٍل ی��اشـى مـع ق�مـه، وأسـ� حـ�ب ال��ـاأن ��ل� ع�� هللا ب� أبي ، فاض�� إغفال أم� ه�ا ال�اج

                                                 
 .76:ص ،محة للعاملنيردمحم  :اجلول )9(

 .505:حياة نبينا سيد الكائنات، ص )1(

 .49: ،ص)م1992،نشر�ت وقف كلية أصول الدين :إستانبول (،1جالمي من البداية حىت العثمانيني،التاريخ اإلس :فوزي: أونلي )2(
  .39: اآلیة: سورة الحج )3(
 .505:حياة نبينا سيد الكائنات، ص )4(

 .202 - 189:� حمب، ص دمحمهذا احلبيب : جلزائري: ولمزید من المعلومات حول ذلك انظر )5(

 .506 - 505:، صحياة نبينا سيد الكائنات )6(

يب بـن رأس املنـافقني عبـد هللا بـن أ: ومـن أشـهر منـافقي املشـركني. زيد بن اللصيت، ورافـع بـن حرميلـة، ورفاعـة بـن زيـد: من أشهر منافقي اليهود )7(

 .وبشري بن أبريق وقزمان ،ومربع بن قيظى، وجالس بن سويد  ،سلول

 .والزبري بن �طا ولبيد بن عاصم الذي سحر النيب ،وسالم بن مشكم وكنانة بن الربيع وكعب بن األشرف ،حيي بن أخطب: منهم )8(

  .209: ،ص)هـ1326دار احلكمة، : ستانبولإ( ،1 م ،�ريخ اإلسالم )9(
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هـ� وزم�تـه عـ� ال�ـ�خل لإلف�ـاد واإل�قـاع  ���� أل�ه م� ض�اع ال�اج وال���، و��أ في اإلف�اد وال�فاق سً�ا، ول� ی�ـ�انَ 

  .)10(�الف�� ب�� ال��ل��� �ل�ا وات�ه� ف�صة ل�ل�

��ـ���� لـ� �قلعـ�ا ب����� ال�هـاج��� فـي ال��ی�ـة، فـإن ال���ـ�� وال �ع� ��ام ال��ي: ال�عاون ال��� ب�� ق��� وال��افق��

أنهــ�  )2(، ح�ــ� إن أ�ــا ســ��ان وأبــي بــ� خلــف مــ� زع�ــاء قــ��� أرســل�ا خ�اً�ــا إلــى ال�ــ�ن���)1(عــ� عــ�اوته� لل��ــل���

، ول�ـ� أن�ـار ال��ی�ـة رف�ـ�ا )3(ق�ـل م��ـٍ� أو �ـ�ده مـ� ال��ی�ـة، و�ذا لـ� �فعـل فـإنه� سـ�ف یهـاج��ن ال��ی�ـة ی���ون 

وواصــل�ا دون انق�ــاع ، )5(فــي تعــاون ســ�� مــع ال��ــافق�� وال�هــ�د فــي ال��ی�ــةم�ــ��� م�ــة ، وقــ� �ــل )4(هــ�ا ال��ــاب

واق��ب ال��ـ���ن مـ� ال��ی�ـة وجعلـ�ا إبلهـ� ، ))6جه�ده� ال�ام�ة إل�فاء ن�ر اإلسالم والق�اء على وج�د رس�ل هللا 

وذلــ� خــالل  ،ل��ــ����ورفاقــه قــ� قــ�روا م�ار�ــة ا و��ــ�� هــ�ه ال��ــا�قات فــإن ال��ــي، )7(ت�عــى فــي أراضــي ال��ــل���

أن أرســل وفــً�ا  األث�ــاء، وأول قــ�ار ات�ــ�ه ال��ــي فــي تلــ� اً و�هــ�ه ال���قــة أصــ�ح ال�هــاد ف�ضــ. العــام األول مــ� اله�ــ�ة

م�لً�ا إلى الق�ش���، وأبلغه� �أنه ����ع عل�ه� دخ�ل أراضي ال��ل��� أو م�ارسة ال��� وال��ارة وال�عي في أراضـي 

و�ــان هــ�ا ال��ــ�ی� ضــ� قـ��� ف��ــ�، و�هــ�ه ال�ــ�رة فـإن ال��ــي حقــ� م�ــألة �قــاء . شـ�لت�ـ� ســ�ادة ال��ــل��� �ــأ� 

  .)8(ق��� ��ف�دها في ع�لة ع� ال����ع

إزاء مــا قامــ� �ــه قــ���، �ــان مــ� الــالزم أن ی��ــ� ال��ــل��ن إجــ�اءات م�ــادة و�انــ� هــ�ه : ال�ــ�ا�ا ق�ــل بــ�ر ال��ــ�� 

فاعي ���ـ� وصـفها �أنهـا �انـ� تهـ�ف ل��ـال م�ـلح، و�ـان الهـ�ف الـ� وال ،اإلج�اءات وال��اب�� ���ا�ـة تـ�اب�� دفا��ـة

و�ـ�ل� إبـ�امه� اتفا��ـات صـلح مـع ال��ائـل ال�ـي ت�ـ��  ،إغالق ���� ق��� ال��ـار� ال�ـ�د� إلـى سـ�ر�ا: م�ها ال�ئ��

ی��ـ�  �ان ال��يف، )9(وع�ل ه�ه ال��ائل ع� ��نها أداة وآلة لق���، وت���� ق��� وع�لها به�ه ال��رة ،�الق�ب م� م�ة

  .) 10( ت���� أسل�ب ال��ب االق��اد�ة ق�ل أ� شيء

و�ـان ال یـ�� وم� أجل إت�ام ه�ه األهـ�اف ال�ئ��ـة تـ� ال�ـ�ء فـي إرسـال ف�ـائل وسـ�ا�ا إلـى �افـة األ�ـ�اف،  

� ق��لة، إرسال ه�ه ال��ا�ا به�ف سف� ال�ماء أو مهاج�ة أ� م�ان، فإن ال��ا�ا األولى ل� ت�ف� أ� دماء ول� ت��ق أ

وال�صـف األساســي لهـ�ه ال�ــ�ا�ا ال�ـغ� علــى م�ـ��ي قــ��� اق��ـادً�ا مــ� خـالل ال�ــ���ة علـى هــ�ا ال���ـ�، والــ�ور 

الهام اآلخ� ال�� تق�م �ه ه�ه ال��ا�ا ال�ـ���ة علـى أ�ـ�اف ال��ی�ـة، واسـ��الع معل�مـاتي عـ� اسـ�ع�ادات العـ�و وهـل 

                                                 
 .505:بينا سيد الكائنات، صحياة ن )10(

 .237:عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي� )1(

 .416:ص ،)م2005 ،نشر�ت وقف كلية أصول الدين :إستانبول(، 30 مملوسوعة اإلسالمية الوقف الديين،ا )2(

 .237:عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي� )3(

 .384:، ص24ماملوسوعة الرتكية، )4(

 .230: ص ،خامت األنبياء وحياته دمحم سيد� :بركي :أوغلي )5(

 .506:حياة نبينا سيد الكائنات، ص )6(

 .237:عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: معلومات دينية أساسية: زجيي� )7(

 .385 – 384: ص، 24 ماملوسوعة الرتكية،  )8(

 .230: ص ،خامت األنبياء وحياته سيد� دمحم :بركي :أوغلي )9(

 .508:حياة نبينا سيد الكائنات، ص )10(
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ل ل�ــ�رخ�� وأعــ�اء اإلســالم مــ� أن هــ�ه ال�ــ�ا�ا �انــ� مــ� أجــو�ــ�ل� فــإن مــا ذ�ــ�ه �عــ� ا. )11(ی�جــ� خ�ــ� مــ� ع�مــه

؛ ألنهــ� إذا خ�جــ�ا مــ� أجــل هــ�ا الهــ�ف فــإنه� ال شــ� ســ�ف ��ــف��ن الــ�ماء، ال�ــل� وال�هــ� �عــ� أك�ــ� اف�ــ�اًء و�ل�ــاً 

�ـأ�  ال�ـي أرسـلها رسـ�ل هللاو���ق�ن ث� �ع�دون، ول� ���ث أ� شيء م� ه�ا في واقع األم�، ول� تقـ� ال�ـ�ا�ا ال�الثـة 

وسـ��ة  ،)3(ثـ� سـ��ة ع��ـ�ة بـ� ال�ـارث، )2(أول س��ة وهي س��ة ح��ة بـ� ع�ـ� ال��لـ� ��ع� ال�س�ل، )1(ص�ام م�لح

  .)4(سع� ب� أبي وقاص

مـ� ال�ـ�ة و��ـا أرسـل ال��ـي ال�عـ�ث وال�ـ�ا�ا ل�عقـ� ق�افـل قـ��� فـي ال�ـه�ر األخ�ـ�ة : الغ�وات ق�ل غ�وة ب�ر ال��ـ�� 

�ج ب�ف�ه فـي ال�ـ�ة ال�ان�ـة لله�ـ�ة ل�قـ�د ال��ـل��� فـي ت��ـع ق�افـل قـ��� ق�ـل ال�قعـة ال��ـ�� خ األولى م� اله��ة، فإنه

  .)7(، وغ�وة ب�ر األولى)6(وغ�وة الع���ة، )5(وغ�وة ب�ا�، )4(غ�وة األب�اء: في ب�ر، وم� أشه� ه�ه الغ�وات

                                                 
  .509 – 508: حياة نبينا سيد الكائنات، ص )11(
 .231: ص ،خامت األنبياء وحياته سيد� دمحم :بركي :أوغلي )1(

علـى رأس وهـو أول لـواء عقـد يف اإلسـالم، يف رمضـان حلمـزة بـن عبـد املطلـب بلـواٍء أبـيض،  حيـث عقـد الرسـول :سرية محزة بـن عبـد املطلـب )2(

، -أرض مـن جهينـة-وبعث معه ثالثني رجًال من املهاجرين ليعرتض عريًا لقريش، إىل ِسيف البحر من �حية العيص ، سبعة أشهر من هجرة النيب

هــاجرين كلهــا ومل يكــن �ــا واحــٌد قــط مــن فلقــي أ� جهــل بــن هشــام بــذلك الســاحل يف ثالمثائــة راكــب مــن أهــل مكــة، وكانــت هــذه الســرية مــن امل

�حلماية داخل املدينة فحسب؛ وهلذا السبب فإن النيب مل يرسل أنصار�� واحًدا إىل احلروب والغزوات العسكرية  ألنصار؛ ألن األنصار وعدوا النيبا

وبينمـا اسـتعد الطرفـان للقتـال، فـإن جمـدي بـن عمـر من املدينة وقابل قافلة قريش اليت �ـا أبـو جهـل يف سـيف البحـر،  وخرج محزة، حىت حرب بدر

وبينمــا ســلكت قــريش طريقهــا حنــو مكــة �لقافلــة عــاد محــزة إىل املدينــة ومعــه . رئــيس اجلهينيــني وصــديق الطــرفني تــدخل بينهمــا ومنــع هــذا الصــدام

دار : بـريوت(،3،ط1جمارسدن جـونس، : حتقيق :املغازي: الواقدي: انظر. وشعر النيب �لرضا واالمتنان بسبب عدم حدوث املواجهة. املسلمون

ــ 1409، األعلمـــي : حتقيـــق، املقتفـــى مـــن ســـرية املصـــطفى: ابـــن حبيـــب: احللـــيب؛338:ص،2جالســـرية النبويـــة،: ابـــن كثـــري ؛9:ص،)م1989-هــ

: بريك: مريالع؛ 214:ص،3السرية احللبية، ج: احلليب؛120:ص،)م1996 -هـ 1416 ،دار احلديث: القاهرة(مصطفى دمحم حسني الذهيب، 

حيـاة نبينـا ؛ 84:ص ،)م1996 -هــ1417دار ابـن اجلـوزي، : جـدة(أكـرم ضـياء العمـري، : إشـراف ،السرا� والبعوث النبوية حول املدينة ومكة

 .509:سيد الكائنات، ص

عبـد املطلـب لـواًء أبيًضـا  فقـد عقـد الرسـول عبيـدة بـن احلـارث بـن وهو الشهر الثامن من هجـرة النـيب شوال،ب حدثت :سرية عبيدة بن احلارث )3(

وقيل عكرمة بـن  ،محله مسطح بن أ�ثة، وأمره �ملسري إىل بطن رابغ �حلجاز يف ستني رجًال من املهاجرين ليعرتض عريًا لقريش، بزعامة أيب سفيان

سـعد بـن أيب وقـاص �ول  بعًضـا، ورمـىوضـرب الرمـاة بعضـهم  وقيـل مكـرز بـن حفـص يف مـائيت رجـل، فـالتقوا علـى مـاء يسـمى أحيـاء، ،أيب جهل

ويف تلــك األثنــاء أســلم املقــداد بــن عمــرو وعتبــة بــن غــزوان وتركــوا املشــركني  ،ســهم مــن املســلمني، وابتعــد الطرفــان عــن بعضــهما الــبعض دون قتــال

ســبل : امياحلي الشــالصــ ؛7:ص،2ج الطبقــات الكــربى،: ابــن ســعد؛ 10:ص،1جاملغــازي،: لواقــديا: انظــر. وانضــموا إىل ا�اهــدين املســلمني

 .510:صحياة نبينا سيد الكائنات، ؛147:ص،3عاد يف هدي خري العباد،جزاد امل: ابن القيم؛ 13:ص ،6جاهلدى والرشاد،

لســعد لــواء أبيًضــا محلــه املقــداد بــن  يف ذي القعــدة، علــى رأس تســعة أشــهر مــن هجــرة النــيب حيــث عقــد  حــدثت :ســرية ســعد بــن أيب وقــاص )4(

نوا يكمنــون النهــار ويســريون ، فكــا-مــن أرض احلجــاز قــرب اجلحفــة -املهــاجرين، ليعــرتض عــري قــريش مبنطقــة اْخلَــرَّار  عمــرو، يف عشــرين رجــًال مــن

، ومل يستطع سعد بن أيب وقـاص اللحـاق �لقافلـة، ففاتتـه؛ ألن عيـون قـريش علمـت خبـروج املسـلمني إلـيهم، فأسـرعوا �حلركـة قبـل أن يـدامههم الليل

ــر ــر. اخلطـــ ـــام: انظـــ ــن هشــ ــــرية النبويـــــة، ج :ابـــ ــــدي ؛600:ص ،1السـ ــزي ؛11:ص ،1جاملغـــــازي،: الواقـ  – 72:ص،1إمتـــــاع األمســـــاع، ج: املقريـــ

 .88 – 87 :،ص)هـ1422، دار الفكر: بريوت(، 6، طالرسول القائد: حممود شيت: خطاب؛73

ل لـواءه محـزة بـن عبـد املطلـب، وكـان أبـيض، ومحـ، هــ، وهـي أول غـزوة غزاهـا النـيب2ة وتعرف بغزوة ودَّان، وكانت يف صـفر سـن :غزوة األبواء) 4(

وهم واستخلف على املدينة سعد بن عبادة، وكان عدد املسلمني مائتني بني راكب وراجل، ومل يقع قتال يف هذه الغزوة بل متت موادعة بين ضمرة 
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���ـادة ع�ـ� ، )1(-ج�ـ�ب م�ـة-لـة ت� إرسـال سـ��ة إلـى ��ـ� ال��هـ 2وفي رج� : )هـ2رج� (س��ة ع�� هللا ب� ج�� 

خ�اً�ا لع�� هللا ب� ج�ـ�، و�لـ� م�ـه أن �قـ�أه �عـ� یـ�م�� مـ� ال�حلـة  رجال، وأع�ى ال��يهللا ب� ج�� ومعه ع��ة 

وتقـ�ل �عـ� ،  )2(وذه� إلـى واد� ال��لـة ،و�ع� ی�م�� ف�ح ع�� هللا ب� ج�� ال��اب وق�أه  ،و�ق�م ب��ف�� ما جاء �ه

وع�ـ� وصـ�ل هـ�الء إلـى ، )3(رسل هـ�ه ال�ـ��ة مـ� أجـل م�ا��ـة ال��ـ���� وع�ـل ال��ـاب�ات الالزمـةأ ال�وا�ات أن ال��ي

واد� ال��لة فإنه صادف قافلة ت�ار�ة لق��� عائ�ة م� س�ر�ا، فأصـاب�ا ع�ـ�و بـ� ال��ـ�مي فـي القافلـة ��ـه� وق�لـ�ه 

، )4(مـا قـام �ـه ع�ـ� هللا مـ� سـف� دمـاءول�ـ� ال��ـي غ�ـ� لهـ�ا، واع�ـ�ض ال�ـ�ا�ة أ�ً�ـا علـى  ،ث� أسـ�وا اث�ـ�� م�هـا

  .)5(وأد� ذل� إلى ب�ا�ة ال��ب ���ٍل فعليٍّ ب�� م�ة وال��ی�ة

                                                                                                                                                 
ابـــن زهـــر كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية،  جامعـــة:املغـــرب(  دمحم �قشـــيش،: مجـــع ودراســـة وختـــريج املغـــازي،: موســـى: ابـــن عقبـــة: انظـــر. مـــن كنانـــة

 :ص،)ه1397 ،دار القلـم: بريوت(،2طأكرم ضياء العمري، : حتقيق :�ريخ خليفة بن خياط: خليفة: ابن خياط ؛12 – 11:ص،)م1994

ــن هشـــام؛ 56 ــزم ؛591:ص،1الســــرية النبويـــة، ج: ابـ ـــن عبــــد الـــرب ؛100:جوامـــع الســــرية، ص: ابــــن حـ غـــازي والســــري، الـــدرر يف اختصــــار امل: اب

 .23 –22:ص، )ه1416 ،دار ومكتبة اهلالل: بريوت(، غزوات النيب: السيد: اجلميلي؛95:ص

يف مـائتني مـن أصـحابه، وكـان مقصـده أن يعـرتض عـريًا لقـريش كـان فيهـا  رسـولخـرج فهــ، 2كانـت يف شـهر ربيـع األول يف سـنة : غزوة بواط) 5(

 ؛9 – 8:ص،2الطبقات الكربى، ج: ابن سعد: انظر. كيًدا، فرجع إىل املدينة ري، فلم يلق النيبني ومخسمائة بعأمية بن خلف يف مائة رجل وألف

 .148:ص ،3زاد املعاد يف هدي خري العباد، ج: ابن القيم ؛407:ص ،�2ريخ الرسل وامللوك، ج: الطربي

عــرتض عــريًا لقــريش كــان يرأســها أبــو ســفيان بــن يل 200أو  150يف  هـــ، حيــث خــرج النــيب2ى اآلخــرة ســنة يف مجــاد حــدثت :غــزوة العشــرية )6(

على املدينة أ� سلمة بن عبد األسد املخزومي، ومحل لـواءه عمـه محـزة، ومل يـزل سـائرًا يسـعى  ة وعشرين رجًال من قريش، واستخلفحرب يف بضع

حني رجعت من الشـام،  لعري اليت خرج إليها النيبوهي ا ، فوجد العري قد أفلتت،-بني ينبع واملدينةموضع  –الليل وخيفى النهار حىت بلغ العشرية 

: ابــن حــزم؛ 13 – 12:ص ،1املغــازي، ج: الواقــدي: انظــر. بــين مــدجل وحلفــاءهم مــن بــين َضــمرة فيهــا ووادع. وكــان بســببها وقعــة بــدر الكــربى

 ،1عيــون األثـــر، ج: النـــاس ابـــن ســيد ؛98 – 97:الــدرر يف اختصـــار املغــازي والســري، ص: ابـــن عبــد الـــرب؛ 103 – 102:جوامــع الســرية، ص

 .149:ص،3زاد املعاد يف هدي خري العباد، ج: ابن القيم ؛263:ص

هــ، وســببها أن كـرز بـن جـابر الفهــري، 2هــ، وقيـل يف ربيـع األول 2وتسـمى غــزوة سـفوان، وكانـت يف مجـادى اآلخـرة ســنة  :غـزوة بـدر األوىل ) 7(

ســفوان مــن �حيــة بــدر، واســتعمل علــى  :ج رســول هللا يف طلبــه حــىت بلــغ وادً� يقــال لــهأغــار علــى ســرح املدينــة و�ــب بعــض اإلبــل واملواشــي، فخــر 

الطبقـات الكـربى، : ابـن سـعد ؛12:ص ،1ج: الواقـدي: املغـازي: انظـر. املدينة زيد بن حارثة، وفاته كـرز فلـم يدركـه، فرجـع رسـول هللا إىل املدينـة

 ،1عيــون األثــر، ج: ابـن ســيد النـاس ؛13:ص،3دالئــل النبــوة، ج: البيهقـي ؛602 – 601:ص،1السـرية النبويــة، ج: ابـن هشــام ؛9:ص ،2ج

 .321:ص،1االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة اخللفاء،ج: الكالعي. 263:ص

 .416:، ص30 م ،ملوسوعة اإلسالمية الوقف الديين؛ 63:ص ،5الروض األنف، ج: السهيلي ا )1(

 .233: ص ،سيد� دمحم خامت األنبياء وحياته :بركي :أوغلي ؛265: ، ص3جة، البداية والنهاي:ابن كثري )2(

 .416:، ص30 م ،املوسوعة اإلسالمية الوقف الديين ؛58 – 56:ص ،12جسبل اهلدى والرشاد،: احلي الشاميالص )3(

 .233: ص ،خامت األنبياء وحياته سيد� دمحم :بركي :أوغلي؛ 13 – 11:ص ،2جالطبقات الكربى،: ابن سعد )4(

َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلَرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبٌري َوَصدٌّ َعـن َسـِبيِل : يف غنائم سرية عبد هللا بن جحش حىت نزل قوله تعاىل توقف النيب) 5(

نَــُة َأْكبَــُر ِمــَن اْلَقْتـِل َوالَ يـَزَالُــوَن يـَُقــاتُِلوَنُكْم َحـىتَّ يـَــُردُّوُكْم َعـن ِديــِنُكْم ِإنِهللا وَُكْفـٌر بِــِه َواْلَمْسـِجِد اْحلـَـرَاِم َوِإْخــرَاُج أَْهلِـِه ِمْنــُه َأْكبَــ اْســَتطَاُعوا  ُر ِعْنــَد ِهللا َواْلِفتـْ

نـَْيا َواآلَ   :البقـرة سـورة ِخـرَِة َوأُولَئِـَك َأْصـَحاُب النَّـاِر ُهـْم ِفيَهـا َخالِـُدونَ َوَمـن يـَْرتَـِدْد ِمـْنُكْم َعـن ِدينِـِه فـََيُمـْت َوُهـَو َكـاِفٌر فَُأولَئِـَك َحِبطَـْت أَْعَمـاُهلُْم ِيف الـدُّ

ففي سرية عبد هللا هذه غنم املسلمون أول غنيمة، وعمـرو بـن احلضـرمي أول ، العري واألسريين نزل القرآن الكرمي قبض رسول هللافلما ، 217 اآلية

: ابـــن ســـعد ؛13:ص ،1املغـــازي، ج: الواقـــدي: انظـــر. كيســـان أول مـــن أســـر املســـلمون  قتيـــل قتلـــه املســـلمون، وعثمـــان بـــن عبـــد هللا واحلكـــم بـــن
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  :)م624م� مارس  2 ال��اف�هـ 2م� رم�ان  17(غ�وة ب�ر ال���� 

ي فـي نها�ـة ال�ـ�ة ال�ان�ـة لله�ـ�ة وقعـ� غـ�وة بـ�ر ال��ـ��، ال�ـي ُتعـ�ُّ مـ� أهـ� ال�ـ�وب والغـ�وات فـ: أس�اب غـ�وة بـ�ر

�ق�وم قافلة ت�ار�ة عائـ�ة مـ� ال�ـام ���ـادة أبـي سـ��ان، وعـ�ف أن أر�عـ�� ش�ً�ـا  فق� عل� ال��ي، )6(ال�ار�خ اإلسالمي

ول�ـا علـ� أبـ� سـ��ان  في ال��ّ�ِ� لهـ� ومعـه م���عـة مـ� ال�ـ�م���، وتـ�ك ال��ی�ـة ��ـ�عة، فف��، )7(�ق�م�ن ���ای�ها

إلـى م�ـة  و�ـان قـ� أرسـل رجـًال وهـ� ض��ـ� بـ� ع�ـ�و الغفـار�  ،)8(اجهـةسل� ���ًقا آخً�ا ون�ـا مـ� ال��  ب���ك ال��ي

وسـار الق�شــ��ن ، )2(وعلــى الفـ�ر ت���ـ� قــ��� �قـ�ة ���ـ�ة مـ� أجــل ت���ـ� أبـي ســ��ان والقافلـة، )1(�لً�ـا فـي ال��ـاع�ة

اة أبــي شــ�� ���ــادة أبــي جهــل علــى الــ�غ� مــ� معــ�ف�ه� ب��ــ ألــف�قــ�ة قــ�رها  -�ــ� 80ت�عــ� عــ� ال��ی�ــة -ن�ــ� بــ�ر 

هـــ، ول�ــا 2ل�ــال خلــ�ن مــ� شــه� رم�ــان ســ�ة  يث�ــ�� ل��ــانج وأصــ�ا�ه فــي یــ�م اإلخــ�  و�ــان ال��ــي، )3(ســ��ان وت�ــ�ره

فـ��ل� أبـ� ��ـ� فـأع�ض ع�ـه ثـ� ت�لـ� ع�ـ� فـأع�ض ع�ـه  ،خ�ج� ق��� للقاء ال��ل��� أخ� ال���ع في م�ـاورة ال��ـي

ولـ� ، )4(لـ�� نف�ـي ب�ـ�ه لـ� أم�ت�ـا أن ن���ـها ال��ـ� ألخ�ـ�اهاإ�انـا ت��ـ�؟ �ـا رسـ�ل هللا وا: فقام سـع� بـ� ��ـادة فقـال

وذه��ا إلى ب�ر . "على ب��ة هللا": ل�ل� ���ً�ا، وقال فام�� ال��ي. لفعل�ا، )6(إلى ب�ك الغ�اد )5(أم�ت�ا أن ن��ب أك�ادها

  . )7(الس���ال وم�اجهة ج�� ق���

ل���ـه  ��ـيم، و�عـ� ت��ـ�� ال624مـ� مـارس  2ال��افـ�هــ 2رم�ـان  17كان� غ�وة ب�ر یـ�م ال��عـة  :ان�الع ال��ب

إذا �ــان�ا إلــى زوال ف�ــ� "، م�ــاع� ال�ــ�م��� فــي صــالته القــادر ال�ق�ــ�ر ودعــا ال��ــي ،� قائــ�ا علــى �ــل م�قــعفإنــه عــ�ّ 

                                                                                                                                                 
ــل وامللـــوك،: الطـــربي؛ 10:ص ،2جالطبقـــات الكـــربى، ــزم ؛412 – 411:ص ،2ج�ريـــخ الرسـ ـــن حـ ؛ 106 – 104:جوامـــع الســـرية، ص: اب

 .385:، ص24 ماملوسوعة الرتكية، ؛ 52:ص، 5جالروض األنف،: السهيلي

 .175: ،ص)م1994ن،.د:قونية (،�ريخ اإلسالم اجلديد واألتراك :زكر� :كتاجبي؛  85 – 79:ص، 1اع األمساع، جإمت: املقريزي )6(

ن، .د: اسـتانبول(، 1، جالتاريخ اإلسالمي من البداية حـىت العثمـانيني :فوزي :أونلي؛ 208:ص ،1جالسرية النبوية وأخبار اخللفاء، :ابن حبان )7(

 .49: ، ص)م1992

 .210:ص ،1م، �ريخ اإلسالم؛ 325 – 324:ص،1والثالثة اخللفاء، ج اء مبا تضمنه من مغازي رسول هللاالكتف :يالكالع )8(

 .416: ، ص30، ماملوسوعة اإلسالمية الوقف الديين؛ 285 – 281:ص ،ج1عيون األثر، : ابن سيد الناس )1(

 .210:ص، 1م�ريخ اإلسالم،  ؛367:ص ،1جيخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس،�ر : الد�ر بكري )2(

ــن هشــــام )3( ، 30ماملوســــوعة اإلســـالمية الوقــــف الــــديين،  ؛178 – 177ص،2الســـرية احللبيــــة، ج: احللــــيب؛606:ص ،1الســـرية النبويــــة، ج: ابـ

 .416:ص

 .أي لو أمرتنا �دخال خيولنا يف البحر ومتشيتنا إ�ها فيه لفعلنا ،اخليل يقصد بذلك )4(

 .ن الفارس إذا أراد ركض مركوبه حيرك رجليه من جانبيه ضار� على موضع كبدهكناية عن ركضها فإ )5(

وأمــا الغمــاد فبغــني معجمــة مكســورة ، يف كتــب احلــديث وروا�ت احملــدثني بفــتح البــاء وإســكان الــراء هــذا هــو املعــروف املشــهور : بــرك الغمــاد )6(

وهــو موضــع مــن وراء مكــة  ،ت احملــدثني والضــم هــو املشــهور يف كتــب اللغــةومضــمومة لغتــان مشــهور�ن لكــن الكســر أفصــح وهــو املشــهور يف روا�

 .هو موضع �قاصي هجر :وقال القاضي وغريه ،بلد�ن :خبمس ليال بناحية الساحل وقيل

ار السـرية النبويـة وأخبـ: ابـن حبـان ؛1779: رقم احلـديث. 1403:ص ،3جغزوة بدر،  :اجلهاد والسري، �ب :صحيح مسلم، كتاب: مسلم )7(

 .211 – 210:، ص1م�ريخ اإلسالم،  ؛23 :،ص3 جدالئل النبوة،: البيهقي؛ 163 – 162:ص ،1اخللفاء، ج
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غا�ـة، لل ال�ه�ـةفي ه�ه الغ�وة الع�ی� م� ال�قائ� اإلسالم�ة والف�ائل االج��ا��ة ال�ادرة والع�ـ�  وت��لى ،)8( "س�ع��ك

 314 " ألن عـ�د ال��ـل��� �ـانب ال�اقـة؛ ح�� أن ال��ي وعلي ب� أبي �ال� وم�ث� ب� أبي م�ثـ� �ـان�ا ی��ـاو��ن ر�ـ� 

  .)9(لل����ة والف�اءوفي ه�ا م�ال ح��قي وم�ث�  ،وف�س واح� عل�ه ال�ق�اد ب� األس�د ،ج�ًال "  70 " مقاتال، على"

لـي �ـ�م هللا وجهـه ام لل��ـل��� �عـ� مل��ـة ���ل�ـة ع���ـة، ولقـ� أبـ�ز عان�ه� غ�وة ب�ر �ال��� ال�: ن�ائج غ�وة ب�ر

وفــي واقــع األمــ� فــإن هــ�ه األفعــال ال�ــ�اعة �ع�ــ� ال�ــالم عــ�  ،شــ�اعة ال م��ــل لهــا فــي غــ�وة بــ�ر وح�ــ�ة عــ� ال��ــي

ذلـ� ال��ـ�  -ج�ـ��اً  314ال�ي ال ت��اوز -ق� حقق� ه�ه ال����عة اإلسالم�ة ال�غ��ة ف، )10(ت����ها في غ�وة ب�ر

جهـل،  م�ـ�ً�ا مـ� ب�ـ�ه� أبـ�"  70"ق�ـل  ال��ل��ن  ، فاس��اع���� ق�ة اإل��ان وال��اعة وال��الة ال�ي �ان� ت��عه�

�انـ� اء قـ���، أمـا خ�ـائ� ال��ـل��� فأ�ً�ا، و�ان أغل� ق�لى ال�فار زع�اء ووجهـ "70"رم� الع�اء لإلسالم، وأس�وا 

علـى غ�ــائ� ���ــ�ة  وح�ــل ال��ــل��ن ، )1(ن�ــار؛ أ� أر�عـة ع�ــ� ش�ً�ــا فقـ�مــ� األ "ث�ان�ـة"و مهــاج���، "  ســ�ة" فـي

ســ�اح هــ�الء األســ�� عــ�ا الــ�ی� لــ�  هــ� ف��ــة األســ�� فقــ�، وأ�لــ� ال��ــيدر  "4500"��ــل�ا علــى م�لــغ وأمــ�ال ���ــ�ة، ف

 ��ه� و��الق سـ�احه�م� م�ل�ي ال��ی�ة الق�اءة وال��ا�ة مقابل ال���ل على ح�  ع��ةت�� ل�یه� الف��ة؛ فقام�ا ب�عل�� 

وهـ�ه ال��ـالغ م��ـ� ال�هـاج��� ال���ـ�ر�� مـ� اله�ـ�ة وفقـ�اء األن�ـار ، )2(يفازداد ع�د الُ��َّاب في ال����ـع اإلسـالم

وهـ�ا ال��ـ� الع�ــ�� فـي بــ�ر اسـ�ل�م تأسـ�� اإلســالم فـي إ�ــار إدارة ،  )3(مـ� االسـ�ع�اد وال��ه�ــ� �ال�ـالح وال���انــات

أصـ�ح مــ� �هـاج���، فو�ـ�ل� سـ�� لـ�� �افـة ال��ـل��� ال�ـ�أة وال���ـة ال�ـي �انـ� لـ�� ال �ـة،وه��ـة اج��ا��ـة وح��م

وه��ا فإن ن�ـ� بـ�ر جعـل العـ�ب ی�م�ـ�ن لع�ب على أنها ذات دی� إلهي وح��مة وم�ن�ة، ال���� ال��� إلى ج���ة ا

  .)4(ا ال����ع اإلسالميبه�ه ال��رة ال��ی�ة، و��أ ن�� ق��� ال�ا�ع في األف�ل، و��أ الع�ب ی�خل�ن ض�� ه�

                                                 
التاريخ اإلسالمي  :أونلي ؛103 – 102:الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص: ابن عبد الرب ؛21:ص ،2الطبقات الكربى، ج: ابن سعد )8(

 .50:، ص1من البداية حىت العثمانيني، ج

: ابـــن كثـــري ؛160 – 157:ص ،1الســـرية النبويـــة وأخبـــار اخللفـــاء، ج :ابـــن حبـــان ؛613 – 606: ص ،1الســـرية النبويـــة، ج: ابـــن هشـــام )9(

 .210:، ص1م�ريخ اإلسالم،  ؛128:ص ،1الفصول يف السرية، ج

 .221:، ص1ماإلسالم،  �ريخ ؛129:ص، املقتفى من سرية املصطفى: احلليب ؛54 – 23:ص ،3دالئل النبوة، ج: البيهقي )10(

�ريـخ اإلسـالم :كتـاجبي؛  4793: ديثرقـم احلـ.114: ، ص11جاخلـروج وكيفيـة اجلهـاد  :السـري، �ب :صـحيح ابـن حبـان، كتـاب: ابن حبان )1(

 .175:ص ،اجلديد واألتراك

 :ص،)م1997-هـــ1418ن أيب األرقــم، دار األرقــم بــ: بــريوت(تلقــيح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التــاريخ والســري، : نعبــد الــرمح :ابــن اجلــوزي) 2(

باِيعة للنيب ودورها يف ا�تمع النبوي : احلارثي ؛58
ُ
ة كرسي الشيخ عبد هللا بـن صـاحل الراشـد احلميـد خلدمـ: القصيم(،2ج، "دراسة حتليلية"املرأة امل

 .175:ص ،�ريخ اإلسالم اجلديد واألتراك: كتاجبي؛312: ص)م2012 -هـ1433السرية النبوية، 
أخــذ  :اإلجــارة، �ب: الســنن الكــربى، كتــاب: البيهقــي ؛2621: رقــم احلــديث .152: ، ص2جقســمة الفــيء، :املســتدرك، كتــاب: احلــاكم )3(

ـــ ــــه،األجـ ــرآن والرقيــــة ب ـــى تعلــــيم القــ ـــم احلــــديث. 124: ، ص6جرة علـ ــري ؛ 11460: رقـ ـــياء: العمــ ــرم ضـ ، 2الســــرية النبويــــة الصــــحيحة، ج: أكــ

 .222:، ص1م�ريخ اإلسالم، ؛ 149:ص

 .220:، ص1م�ريخ اإلسالم،  )4(
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كـان له���ـة قـ��� فـي بـ�ر صـ�ً� ���ـً�ا فـي م�ـة، �انـ� لـه آثـاره علـى ال�ـ�� : ص�� ه���ة ال������ ب��ر فـي م�ـة

  .)6(و�سالم ع��� ب� وه�، )5(إلى أب�ها م� م�ة إلى ال��ی�ة ه��ة ز��� ب�� ال��يكالق��� وال�ع��،

  :)هـ3ش�ال  إلىهـ 2 رم�انم� (أه� ما وقع م� أح�اث ق�ل غ�وة أح� 

فـي وق�ـل غـ�وة أحـ�  ،هــ�2م�ـان ال�ي �ان� بوقع� أح�اث ����ة عق� غ�وة ب�ر  :أشه� األح�اث وال��ا�ا والغ�وات

وزواج ع��ـــان بـــ� عفـــان مـــ� أم �ل�ـــ�م ب�ـــ�  ووفـــاة ر��ـــة ب�ـــ� ال��ـــي، )7(وفـــاة ع��ـــان بـــ� م�عـــ�ن : هــــ، م�هـــا3شـــ�ال 

م� حف�ة ب�� ع�� وم� ز��� ب��  زواج ال��ي ، و )9( ة ب�� رس�ل هللا�فا�� وزواج علي ب� أبي �ال�، )8(ال�س�ل

وغـ�وة ، )2(سـ��ة ع��ـ� بـ� عـ��: م�هـا، و ��ـا وقعـ� عـ�ة غـ�وات وسـ�ا�ا ق��ـل غـ�وة أحـ�، )1(رضي هللا ع�ه�ـا خ���ة

ق�ـل �عـ� بـ� لة وسـ��، )7(وغ�وة ذ� أم�، )6(وغ�وة ال����، )5(، وغ�وة ب�ي ق��قاع)4( ، وس��ة سال� ب� ع���)3(ال��ر

  .)10(وس��ة اْلَقَ�َدةِ ، )9(وغ�وة ���ان                            ،  )8(األش�ف

                                                 
، 1جصــحيح الســرية النبويــة، : إب��راھیم: العلــي؛ 314:ص ،1عيــون األثــر، ج: ابــن ســيد النــاس ؛653:ص ،1الســرية النبويــة، ج: ابـن هشــام )5(

 .192:ص ،)م1995-هـ 1415، دار النفائس :األردن(

 ،3دالئل النبوة، ج: البيهقي ؛199:ص ،4كربى، جالطبقات ال: ابن سعد؛127 – 124:ص ،1املغازي، ج: الواقدي )6(

 .118:ص ،1جإمتاع األمساع، : املقريزي؛ 139:ص ،5جالروض األنف،: السهيلي؛147:ص

دار : بـريوت(، 2ج،يف مجـع املـوتى يف قـرب والقـرب يعلـم: اجلنـائز، �ب :كتـاب،  دمحم حميي الـدين عبـد احلميـد: حتقيق: السنن :سلیمان :أبو داوود )7(

: حتقيـق: سـري أعـالم النـبالء: دمحم : الـذهيب ؛123 – 122:ص ،2السرية احللبية، ج: احلليب ؛3206رقم احلديث،  .230:ص ،)ت.د، رالفك

؛ 160 – 153: ، ص)م1985 -هـــ 1405، مؤسســة الرســالة: بــريوت(، 3،ط1ج، طؤو جمموعــة مــن احملققــني �شــراف الشــيخ شــعيب األر�

 ..227:، ص1م�ريخ اإلسالم، 

 .53:ص ،2شرف املصطفى، ج: اخلركوشي؛39:صجوامع السرية، : ابن جزم ؛38:ص ،ج8الطبقات الكربى، : ابن سعد )8(

اإلشارة إىل سرية املصطفى و�ريخ من بعده من : مغلطاي؛ 545:ص، 2السرية النبوية، ج: ابن كثري ؛160:ص،3دالئل النبوة، ج: البيهقي )9(

 .222:ص، 1م�ريخ اإلسالم، ؛ 223:، صءاخللفا

السـرية النبويـة وأخبـار  :ابـن حبـان: انظـر. هـ3هـ، ومن زينب بنت خزمية يف رمضان سنة 3يف شعبان سنة  بنت عمر تزوج النيب من حفصة )1(

 .291:ص،2السرية احللبية، ج: احلليب ؛352:ص ،2عيون األثر، ج: ابن سيد الناس ؛405:ص، 1جاخللفاء،

هـــ، 2عــدي إىل عصــماء بنــت مــروان مــن بــين أميــة بــن زيــد، خلمــس ليــاٍل بقــني مــن شــهر رمضــان ســنة خــرج عمــري بــن  :ســرية عمــري بــن عــدي )2(

�ملدينــة،  ل وقتلهــا، مث صـلى الصــبح مــع النــيبوحتــرض عليــه، فجاءهــا عمــري بـن عــدي يف جــوف الليــ ماء تعيــُب اِإلســالم، وتــؤذي النـيبوكانـت عصــ

كلمـة أول مـا ، فكانت هـذه ال"ال ينتطُح فيها عنزان: "، فقال!فهل عليَّ يف ذلك من شيء؟ نعم،: ، قال"أقتلَت ابنة مروان؟": فقال له رسول هللا

، ال يكون فيه طلب �ر وال اخـتالف، فـدمها هـدر مسُِعت من رسول هللا  – 172:ص ،1املغـازي، ج: الواقـدي: انظـر. وتعين أن شأن قتلها هنيِّ

األغصان الندية شرح اخلالصـة  :دمحم :بن طها ؛340:ص ،1جعيون األثر،: الناس دابن سي ؛636:ص ،2السرية النبوية، ج: ابن هشام ؛174

 .200:ص ،)م2012 -هـ 1433، دار ابن حزم: القاهرة(،2، طالبهية برتتيب أحداث السرية النبوية

الرجوع مـن بـدر بسـبعة أ�م، أويف هـ، وقيل بعد 2وتسمى غزوة بين سليم أو قرقرة الكدر، وكانت هذه الغزوة يف أول شوال سنة  :غزوة الكدر )3(

بعـد بـدر أن  قلـت اسـتخبارات املدينـة إىل النـيبحيـث ن. ابـن أم مكتـوم  : وقيـل  . هـ، واسُتخلف يف هـذه الغـزوة علـى املدينـة ِسـَباع بـن ُعْرُفطَـة3احملرم 

الُكْدر وهو ماء   : م، وبلغ إىل منازهلم يف موضع يقال لهيف مائيت راكب يف عقر داره �ا لغزو املدينة، فباغتهم النيببين سليم وبين غطفان حتشد قوا

ا عليهـ ففر بنو سليم، وتركوا يف الوادي مخسمائة بعـري اسـتوىل  ،من مياه بين سليم يقع يف جند على الطريق التجارية الشرقية احليوية بني مكة والشام

يف د�رهــم  وأقــام النــيب  . فأعتقــه  "يســار "ين، وأصــاب غالًمــا يقــال لــه بعــد إخــراج اخلمــس فأصــاب كــل رجــل بعــري  جــيش املدينــة، وقســمها رســول هللا
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الـــدرر يف  : ابــن عبـــد الـــرب ؛163:ص،3دالئـــل النبـــوة، ج: البيهقـــي ؛152:جوامـــع الســرية، ص: ابـــن حـــزم: انظــر  . ثالثــة أ�م، مث رجـــع إىل املدينـــة

 .219 – 218:ص ،1ج اإلشارة إىل سرية املصطفى،: مغلطاي ؛139:اختصار املغازي والسري، ص

سـنة، وكـان ُحيـرض علـى رسـول هللا  120هـ، وكان أبو عفك شيخاً كبريًا قـد بلـغ 2إىل أيب َعَفٍك اليهودي يف شوال سنة  :سرية سامل بن عمري )4(

بــه ســامل، فأقبــل فوضــع ويقــول الشــعر، فنــذر ســامل بــن عمــري بقتلــه، فأمهــل يطلــب لــه ِغــرَّة، حــىت كانــت ليلــة صــائفة، فنــام أبــو عفــك �لفنــاء، ومســع 

يــخ �ر : الـد�ر بكـري ؛635:ص،2جالسـرية النبويـة،: ابـن هشــام ؛28ص:،2الطبقـات الكـربى، ج: ابــن سـعد: انظـر. السـيف علـى كبـده، فقتلـه

 .408:ص ،1اخلميس يف أحوال أنفس النفيس،

ذي القعـدة، وذلـك أن يهـود بـين قينقـاع أظهـروا  إىل هـالل هـ، وحاصرهم النـيب2من شوال سنة  يوم السبت للنصف حدثت :غزوة بين قينقاع )5(

لـة، حـىت نزلـوا وحاصـرهم مخـس عشـرة لي رجًال مسلًما، فسار إليهم الرسـولالعداوة للمسلمني بعد نصر بدر، كما كشفوا عورة امرأة مسلمة، وقتلوا 

 – 176:ص ،1جاملغــازي،: الواقــدي: انظــر. نــذراملجبالئهــم عــن املدينــة، واســتخلف النــيب علــى املدينــة أ� لبابــة بــن عبــد  علــى حكــم رســول هللا

 .122:ص،1إمتاع األمساع، ج: املقريزي ؛344 – 343:ص ،1جعيون األثر،: ابن سيد الناس؛ 180

فخـرج يف مـائيت راكـب،  هــ، والسـبب أن أ� سـفيان ملـا انصـرف مـن بـدر، آىل أن يغـزو رسـول هللا 2وقعـت يف ذي احلجـة سـنة  :غزوة السويق )6(

علــى  واملســلمون، واســتعملفنفــر النــيب . العــريض يف طــرف املدينــة، فحــرق خنــًال كثــريًا، وقتــل رجــالً مــن األنصــار وحليفــاً لــه، مث كــر راجعــاً حــىت أتــى 

مطحـون اْحلِْنطَـة هـو : السـويق –قـَْرقـَرََة اْلُكْدِر، وفاته أبو سفيان واملشركون، وقد طرح الكفار سويقاً  وبلغ رسول هللا. ة بن عبد املنذراملدينة أ� لباب

الــدرر يف  اختصــار املغــازي : ابــن عبــد الــرب: انظــر. كثــرياً مــن أزوادهــم، يتخففــون بــذلك، فأخــذها املســلمون، فســميت غــزوة الســويق  -أَو الّشــعري

 .140 - 139والسري، ص

ى ين ثعلبـة وحمـارب جتمعـوا، يريـدون اإلغـارة علــهــ، وقيـل يف ربيـع األول، مسـع النــيب أن مجعـاً كبـرياً مـن بـ3وكانـت يف احملـرم سـنة  :غـزوة ذي أمـر )7(

وحـني مسـع  ،مقاتالً ما بني راكب وراجل، واسـتخلف علـى املدينـة عثمـان بـن عفـان "450 "املسلمني، وخرج يف أطراف املدينة، فندب رسول هللا

فأقــام هنــاك   " بــذي أََمــرَّ "وهــو املــاء املســمي  هــم،فقــد وصــل جبيشــه إىل مكــان جتمع أمــا النــيب  . س اجلبــالؤو األعــداء بقــدوم جــيش املدينــة تفرقــوا يف ر 

ابـــن : نظـــرا.  ســـتويل علـــيهم الرعـــب والرهبـــة، مث رجـــع إىل املدينـــةيليشـــعر األعـــراب بقـــوة املســـلمني، و  هــــ أو قريبـــاً مـــن ذلـــك؛3صـــفراً كلـــه، مـــن ســـنة 

دالئل : البيهقي ؛153:ع السرية، صجوام: ابن حزم ؛196 – 195:،ص1املغازي، ج: الواقدي؛ 312:،ص1جسرية ابن إسحاق،: إسحاق

 .141 – 140:الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص: ابن عبد الرب ؛167:ص ،3النبوة، ج

وحيـرض عليـه كفـار  بـن األشـرف شـاعرًا يهجـو رسـول هللاهـ، وكان كعـب 3من ربيع األول سنة  14يف  وقعت :سرية قتل كعب بن األشرف) 8(

أنـتم أهـدى مـنهم : أ�شـدك هللا، أديننـا أحـبُّ إىل هللا أم ديـن دمحم وأصـحابه؟ قـال: ها علـى النـيب قـال لـه أبـو سـفيانوملا هاجر ملكـة يسـتعدي ،قريش

�م الفضـل زوجـة العبـاس  وملا قدم املدينة أعلن معاداة النيب وشـرع يف هجائـه، وبلـغ بـه الصـلف أن ميتـد لسـانه إىل نسـاء املسـلمني، وشـبب ،سبيًال 

: � رسـول هللا، أحتـب أن أقتلـه؟ قـال: ، فقام دمحم بن مسلمة، فقـال"َمن لكعب بن األشرف، فإنه قد آذى هللا ورسوله؟":ول هللافقال رس، عم النيب

: فـََقـالَ . فخرج دمحم بن مسلمة ونفـر مـن األوس مـنهم عبـاد بـن بشـر، وذهبـوا إىل ابـن األشـرف وكمنـوا لـه حـىت قتلـوه وجـاءوا برأسـه إىل النـيب". نعم"

 – 184:ص ،1املغـازي، ج: الواقـدي: انظـر .ورموا برأسه بـني يديـه، فحمـد هللا علـى قتلـه". ووجهك � رسول هللا : " فقالوا ، "َحِت اْلُوُجوهُ أَفْـلَ "

 .214 – 212:ص،1السرية النبوية وأخبار اخللفاء، ج: ابن حبان ؛33 – 31:ص ،2الطبقات الكربى، ج: ابن سعد؛190

ُحبران، وهي َمْعِدن   : هـ إىل أرض يقال هلا3يف شهر ربيع اآلخر سنة  ها ثالمثائة مقاتل، قادها الرسولقتال كبرية، قواموهي دورية  :غزوة حبران )9(

هـ 3ببحران شهر ربيع اآلخر مث مجادى األوىل سنة  على املدينة ابن أم مكتوم، فأقام، واستعمل -قرية قريبة من املدينة-�حلجاز من �حية اْلُفرُِع 

 274: ص،5الروض األنف، ج: السهلي؛ 141:الدرر يف اختصار املغازي والسري،ص: ابن عبد الرب: انظر. جع إىل املدينة، ومل يلق حر�ً مث ر 

 .365:ص، 1والثالثة اخللفاء،ج  اء مبا تضمنه من مغازي رسول هللاالكتف: الكالعي ؛275 –

مـن وقعـة بـدر مـا كـان، فسـلكوا طريـق العـراق، فخـرج مـنهم  وكـانم الـيت يسـلكون إىل الشـام، سـببها أن قريًشـا خـافوا مـن طـريقه :سرية اْلَقـَرَدةِ  )10(

هــ يف مائـة راكـب، فأصـابوا 3فبعـث النـيب زيـد بـن حارثـة هلـالل مجـادى اآلخـرة سـنة  ،جتار فيهم أبو سفيان بن حرب، ومعهم مال كثـري وآنيـة فضـة

88



 م2020) 6(الد) 1(والدراسات العليا العدد  علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي ، جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 

 

  :)م625م� مارس  27 ال��اف�هـ3م� ش�ال  11(غ�وة أح� 

إن ه���ة ال������ فـي غـ�وة بـ�ر أدت إلـى حـ�ن ���ـ� فـي م�ـة، و�ـ�أ ال��ـ���ن فـي ال�ـ�اد، ح�ـى : س�� غ�وة أح�

وأخــ� غ�ــ� قــ��� فــي االزد�ــاد، وزادت م�ــاع�ه� �ال�قــ� واالن�قــام، ، )1(��ــ�� ح�نــه لهــ�ه اله���ــةأن أ�ــا لهــ� مــات 

 ثالثـةو�ان لـ�یه� . ���ادة أبي س��انآالف مقاتل م� م�ة وسائ� ��ائل الع�ب  ثالثةفأع� الق�ش��ن ق�ة ع����ة ق�رها 

 )3( ت�أسـه� ه�ـ� ب�ـ� ع��ـة، )2(امـ�أة  14ا في ه�ا ال�ـ�� أ�ً�ـدارع، و  700، و400وق�ل  ،فارس م��ان، و آالف ج�ل

وسل��ا ال���� ن�ـ� ، )4(و�ان ن�ف ق�ات الف�سان ���ادة ع��مة ب� أبي جهل، وال��ف اآلخ� ���ادة خال� ب� ال�ل��

  . )5(��ل� م� ال��ی�ة ش�االً  خ��ةل��افة  ی�ع� م�انه� أح�، و  إلى ج�لال��ی�ة، وجاءوا 

                                                                                                                                                 
ابـن  ؛198 – 197:ص ،1املغـازي، ج: الواقـدي: انظـر. مـس قيمـة عشـرين ألـف درهـمومخسـها وبلـغ اخل،  قريش وقدموا �ـا علـى رسـول هللاعري

 .239:ص ،1جاملواهب اللدنية،: القسطالين ؛36:ص،2الطبقات الكربى، ج: سعد

معلومـات دينيـة أساسـية، عقيـدة، : زجيـي� ؛647 – 646:ص ،1جالسـرية النبويـة،: ابن هشام ؛73:ص ،4جالطبقات الكربى،: سعد ابن )1(

 .239:بادات، أخالق، سري، صع

: وقالـت. إ�ا لن تسـرتيح مـا دامـت مل �خـذ الثـأر مـن دمحم ورفاقـه: تقول اليت فقدت أقار�ا يف بدر-هند بنت عتبة  ان ممن حضر من النساءك )2(

موال القافلة اليت سـوف يقودهـا أبـو وأقسم أبو سفيان ورفاقه على ذلك، وكانت أ. إ�ا لن تشعر �ي فرح أو سرور حىت تثأر ملن حتبهم أمام عينها

إن املسـلمني : سفيان جمموعـة يف دار النـدوة، وقـرر وجهـاء املشـركني إعـداد جـيش قـوي �لـربح البـاقي بعـد توزيـع األنصـبة؛ حيـث إ�ـم كـانوا يقولـون

بـدر، فـإ�م كـانوا جيولـون �لثيـاب السـود بـني أما الذين كان هلم أقارب قتلـى يف . قتلوا كبارهم من قريش؛ ولذلك فهم يريدون االنتقام من املسلمني

 ن،.د: أنقـــرة (،2، ط1ج،لــدول واألســـر احلاكمــةا :يلمـــظ :ازطــو�: انظـــر. القبائــل، وكـــان الشــعراء ينشـــدون املرثيــات وحيثـــون العــرب علـــى احلــرب

ـــائم :قــــــالدز ؛55:، ص)م1996 ــــو�ن:صـــ ــــد  :عــــــاكف:كــ ــــع، عقائــ ـــاب املرجــ ـــة األخــــــالق، الكتـــ ــــة الــــــدين ومعرفـــ ــــالق  -بــــــادات ع -ثقافــ  –أخــ

 .631:ص ،)م1985 نشر�ت املعرفة، :إستانبول(،سري

، من ر�ت احلسن، واجلمال، والعقل، والبالغة، زوجة أيب سفيان وأم معاويةهي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية اهلامشية،  :هند بنت عتبة )2( )3(

، وأسلمت يوم فـتح مكـة بعـد زوجهـا بليلـة واحـدة، و�يعـت رسـول هللا  والفصاحة، والفروسية، شهدت غزوة أحد مشركة، وحرضت علٰى املسلمني

كنــت منــك يف غــرور، وبعــد إســالمها شــهدت الريمــوك، وحرضــت علــٰى قتــال : وجعلــت تضــرب صــنماً يف بيتهــا �لَقــدُّوم حــٰىت حطمتــه وهــي تقــول

: ،ص7ات الكــربٰى،جالطبقــ: ابــن ســعد :انظــر.كــر الصــديقيف اليــوم الــذي تــويف فيــه أبــو قحافــة والــد أيب ب الــروم، توفيــت يف خالفــة الفــاروق 

مـن احلـرف والصـنائع والعمـاالت الشـرعية،  السمعية علٰى ما كان يف عهـد رسـول هللا  تختريج الدالال: علي: خلزاعي؛ ا237 -236 -235

ــق ــرب اإلســــالمي، : بــــريوت(، 2إحســــان عبــــاس، ط: حتقيــ ـــ1419دار الغــ ــر: ؛ ابــــن منظــــور172 :ص،)م1999-هــ ــق البــــن  خمتصــ �ريــــخ دمشــ

 .188-183-182-181-180:ص، )ت.دار الفكر، د: بريوت(، 27روجيه النحاس، ودمحم احلافظ، ج: عساكر، حتقيق

 – 5: ص ،2عيون األثر، ج: ابن سيد الناس ؛200 – 199:ص ،1املغازي، ج: الواقدي ،322:سرية ابن إسحاق، ص: ابن إسحاق  )4(

حىت التاريخ اإلسالمي من البداية  :أونلي ؛370:ص ،1جوالثالثة اخللفاء، ن مغازي رسول هللا االكتفاء مبا تضمنه م: الكالعي ؛6

  .52:، ص1ج:العثمانيني

 .51:ص التاريخ اإلسالمي من البداية حىت العثمانيني، :أونلي ؛109:ص ،1معجم البلدان، ج: احلموي )5(
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ن ��ـ� ال��ـي ���ـً�ا، ولهـ�ا ال�ـ�� فإنـه ��ـ� خ�اً�ـا وأبلـغ كـــاال��ـاس عـ� ال��ـي  :لةإ�الغ ال��ـاس ال��ـي �ال�ضـع م�اسـ

خ�ـاب ع�ـه، وأخفـى سـ�َّ هـ�ا ال��ـاب، وأرسـل سـ��ة اسـ��الع دات ق��� لهـ�ه ال�ـ�ب، وقـ�أ ال��ـي اب� أخ�ه �اس�ع�ا

  ).1(على الف�ر، وأبلغ� ال��افة ص�ة ه�ا ال��� لل��ي

���ل تف�ـ�لي،  م�ل� ال��ب، و��� ال��ألة مع ال��ا�ةعل�ه، فق� عق� ال��ي ب�اًء : ال�س�ل �عق� م�ل� ال��ب

أحـ� ب�ـاء علـى إصـ�ار شـ�اب ال�ـ�ا�ة،  ج�ـل ال ی��� م�ار�ة الع�و خارج ال��ی�ة، ول��ه ق�ر ال�هاب إلـىو�ان ال��ي 

�ف�ـل ، وقـام ال��ـي )2(ف���م �ال��� وارت�� ال�رع ل��اجهة العـ�و ،في خ�ض ح�ب م��ان�ة مع الع�و خارج ال��ی�ة

م�ـاف� ب�ئاسـة ع�ـ� هللا  ثالث�ائـةوفـي تلـ� األث�ـاء فـإن  ،األ�فال والع�ائ� و�ل م� ال ��لح لع�ـل ال�ـ�ب عـ� ال�ـ��

ب� أبي ب� سل�ل ت���ا ال��� وان����ا م� ال��ب، وت���ا ال��ـل��� ی�اجهـ�ن ال��ـ���� �قـ�ة صـغ��ة، ان�ف�ـ� مـ� 

رَّع��، وال�اقي م�اة، واث��� م� الف�سان، و�ان حامل ال�ا�ة م�ع� ب� ع���مائة م�و ، س�ع�ائةج��� إلى  ألف
)3.(  

وجعــل ج�ــل أحــ�  ،جــ�� ال��ــل��� تقــ�م ال��ــي: )م625مــ� مــارس  27 ال��افــ�هـــ 3مــ� شــ�ال  11( انــ�الع ال�ع��ــة

ل�مـاة ���ـادة ع�ـ� مـ� ا خ��ـ��عـ�د وتـ�ك ال��ـي  ال��لـة علـى ال��ی�ـة، خلفه، وأس� م��� ال��ادة على تالل ج�ـل أحـ�

وم�ــع ال���ــ�� مــ� ال��ــ�ك ن�ــ� ال��ی�ــة والــ�هاب . هللا بــ� ج��ــ�؛ ل��ا�ــة �هــ� جــ�� ال��ــل��� مــ� جــ�� ال��ــ����

 11و�ـ�أت ال�ـ�ب فـي یـ�م ال�ـ�� ، )4(اله���ـة سـ�اء ت�قـ� ال��ـ� أو ت�ـ� إل�ها، وأمـ�ه� أال �غـادروا هـ�ا ال��ـان أبـً�ا

، ودارت حــ�ب ضــ�وس، وقــ� انهــ�م م�ــ��� م�ــة وحلفــاؤه�، و�ــ�أوا فــي م625مــ� مــارس  27 ال��افــ�هـــ 3مــ� شــ�ال 

وفي تل� األث�اء فإن علي بـ� أبـي �الـ� وح�ـ�ة وأ�ـا دجانـة �ـان�ا  ،م� حاملي األعالم م�ه� س�عةال��اجع ���� مق�ل 

  ).5(��ار��ن �األس�د

لغ�ـائ� ال�ـي ت��هـا جـ�� األعـ�اء، �� ال��ل��ن أنه� ��ـ��ا ال�ـ�ب و�ـ�أوا فـي ج�ـع األمـ�ال وا: س�� اله���ة في أح�

وشـاه� خالـ� بـ� ال�ل�ـ� ذلـ� وهـاج� �قـ�ة  ،وع��ما رأ� ال�ماة ذل� فـإنه� لـ� ��ـغ�ا ل�ـالم ال��ـي قائـ�ه� وغـادروا أمـاك�ه�

                                                 
التـــاريخ  :أونلـــي ؛631:ص،ســـري، صـــائم -أخـــالق  -عبـــادات  -ئـــد املرجـــع، عقاثقافـــة الـــدين ومعرفـــة األخـــالق، الكتـــاب  :قـــالدز :كـــو�ن )1(

 .51:، ص1جالمي من البداية حىت العثمانيني،اإلس

 .631:ص ،سري، صائم -أخالق  -عبادات  -ئد ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقا :قالدز :كو�ن) 2(

الســـرية النبويـــة  :ابـــن حبـــان ؛63 – 62:ص،2الســـرية النبويـــة، ج: ابـــن هشـــام ؛ 279-278-276:، ص1جكتـــاب املغـــازي،: الواقـــدي) 3(

الـــدرر يف اختصـــار املغـــازي والســـري، : ابـــن عبـــد الـــرب ؛157 – 156:جوامـــع الســـرية، ص: ابـــن حـــزم ؛219 – 218:ص ،1جوأخبـــار اخللفـــاء،

ـــ :ازطــــو� ؛147:ص ـــانيني،المي مــــن االتــــاريخ اإلســــ :أونلــــي ؛55ص ،1،جر احلاكمــــةالــــدول واألسـ املوســــوعة  ؛52:، ص1جلبدايــــة حــــىت العثمـ

 .417:، ص30 ماإلسالمية الوقف الديين، 
دار : بــريوت(،5ج،التعبــة:الســري، �ب :ســيد كســروي حســن، كتــاب، عبــد الغفــار ســليمان البنــداري: حتقيــق ،الســنن الكــربى :أحم��د :النســائي )4(

ــ 1411بــريوت،  -الكتــب العلميــة  التــاريخ اإلســالمي مــن البدايــة حــىت العثمــانيني،  :أونلــي ؛8635: رقــم احلــديث .189: ،ص)م1991-هـ

 .239:معلومات دينية أساسية، عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: زجيي�؛ 52:، ص1ج

ثقافــة  :قــالدز :كــو�ن؛  52:، ص1التــاريخ اإلســالمي مــن البدايــة حــىت العثمــانيني، ج :أونلــي ؛326:ســرية ابــن إســحاق، ص: ابــن إســحاق )5(

التـــاريخ اإلســالمي مـــن البدايـــة حـــىت  :أونلـــي ؛631:ص،ســـري، صــائم -أخـــالق  -عبــادات  -ئـــد ن ومعرفـــة األخـــالق، الكتــاب املرجـــع، عقاالــدي

 .632:ص العثمانيني،
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مـــ� ال�لـــف، وح���ـــ� فـــإن ال��ـــ����  )6(الف�ســـان ال��جـــ�دة ل��ـــه، واس��ـــه� ال�مـــاة، وأخـــ� ال�فـــار فـــي ح�ـــار ال��ـــي 

دخلـ�ا ال�ــ�ب ثان�ـة، وأصــ�ح ال��ـل��ن فــي م�قـف صــع� إزاء هـ�ا اله�ــ�م، وانفلـ� ال��ــ� مـ� یــ� ال���ـ���� عــادوا و 

وفي تل� األث�اء فإن ه�� ب�ـ� ع��ـة �انـ� ت�اقـ� ح�ـ�ة عـ� قـٌ�ب ومعهـا ع�ـ�ها وح�ـي، وضـ�ب وح�ـي ، )1(ال��ل���

معل� ع�َّ�ه ال��ي �ال��ی�ة ق�ـل  و�ان م� ب�� ال�ه�اء في تل� األث�اء م�ع� ب� ع���، أول، )2(ح��ة �ال�مح واس��ه�

ســارع�ا للــ�فاع ع�ــه وت��ــ��ه، وان��ــ�ت أســ�ان ال��ــي  ة، ول�ــ� أصــ�ا�ه او ��ــ�  وهــاج� الق�شــ��ن ال��ــي . اله�ـ�ة

ا علـى ال�ـ�ا�ة، فقـال�اال��ار�ة وج�ح في وجهه،  �ـا رسـ�ل هللا، إذا دعـ�ت هللا فـإن العقـاب : و�ان ه�ا األم� ث��ًال ج��

اًنـا: "جـابه�س���ل به�، فأ �ـا رب اهـِ� : "ثـ� دعـا قـائالً ". إن�ـي �ع�ـ� مـ� ال�ـ� رح�ـة ودا�ً�ـا ل���ـ� ال�ـ�، ولـ� أ�عـ� لعَّ

وأث�اء ح��ة ال�ـ�ب قـ�م� ال��ـاء فـي . م�ا دعا إلى تف�ق ال��ل��� وشاع� شائعة ق�ل ال��ي ،"ق�مي فإنه� ال �عل��ن 

  .)3(�ه�ضى وال��اب�� و���مال��  ����ع ودع�ا ل�ج���ا و��ج�� ال��ل��� ت���ات ����،

وقـام ، )4(مـ� ال��ـ����" 27وق�ـل  23أو  22 " مـ� ال��ـل���، وق�ـل سـ�ع��اس��ـه� فـي غـ�وة أحـ� : ن�ائج غ�وة أحـ�

م���� ق��� �ع�ل أفعال وح��ة في ه�ه ال��ب، قل�ا ن��ها فـي ال�ـار�خ، ف�ـان ن�ـاؤه� ��ـفة خاصـة �ق�عـ�ن آذان 

ه�ــ� ب�ــ� ع��ــة زوج أبــي ســ��ان و�عــ� ال��ــ��ات �ــ�َّ ���لــ� أع�ــاء ال�ــه�اء وأنــ�ف ال�ــه�اء ال��ــل���؛ ح�ــ� إن 

، وأخـ�ت �ـ� سـ��نا ح�ـ�ةة إلى ذل� فقـ� أخ�جـ� ه�ـ� �ال��ل��� ه�ه و��ع�نها على رقابه� في ص�رة حلي؛ و�اإلضاف

راد أبــ� و�عــ� مع��ــة أحــ� ب�ــ�م أ، وان�ــ�� ال��ــ���ن مــ� أرض ال�ع��ــة دون ت�ق�ــ� ال��ــ� ال���ــ�د ،)5(فــي م�ــغها

س��ان مهاج�ة ال��ی�ة م�ة أخ��، ف��ج إل�ه رس�ل هللا في ح�ـ�اء األسـ�، و�ـل ال��ـي ثـالث ل�ـاٍل ه�ـاك، وأشـعل ال�ـار 

في هـ�ه الل�ـالي، وأبلـغ العـ�و بهـ�ه ال���قـة أن جـ�� ال��ـل��� لـ� ُ��هـ� أو ی�عـ� مـ� ال�ـ�ب �ـأ� حـال مـ� األحـ�ال، 

                                                 
ـــري، ص: زجيـــــي� )6( ـــدة، عبـــــادات، أخـــــالق، ســ ـــية، عقيــ ـــات دينيـــــة أساســ ـــ: أونلـــــي ؛240 – 239:معلومــ ـــن البدايـــــة حـــــىت التـــــاريخ اإلســ المي مــ

 .417:، ص30مملوسوعة اإلسالمية الوقف الديين،ا ؛464:، ص8ماملوسوعة اإلسالمية، ؛52:، ص1ج،العثمانيني

المي من البداية حىت التاريخ اإلس: أونلي ؛240 – 239:معلومات دينية أساسية، عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: زجيي� )1(

 .417:، ص30مة اإلسالمية الوقف الديين،ملوسوعا ؛464:، ص8ماملوسوعة اإلسالمية، ؛52:، ص1جالعثمانيني،

. املشهور أن وحشي غالم هند بنت عتبة، والصحيح أن َوحِشي ْبن َحْرب موىل ُجبَـري بْـن مطعـم بْـن عـدي، وكـان حبشـي�ا قلَّمـا خيطـئ �حلربـة) 2(

 أسـلم، َوقـَتَـَل بِِتلْـَك احلربـة ُمَسـْيلَمة اْلكـذَّاب مثَّ . فقتلـه. اخرج مع الناس فإن أنت قتلت محزة عم دمحم بعمي طعيمة فأنت حر: فدعاه جبري وقال له

: السـهيلي ؛157 – 145:الـدرر يف اختصـار املغـازي والسـري، ص: ابـن عبـد الـرب؛ 61:ص ،2السرية النبويـة، ج: ابن هشام :انظر: يـَْوم اْلَيَماَمة

 .633:سري، ص -أخالق  -عبادات  -املرجع، عقائد  ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب :كو�ن  :قالدز ؛301:ص ،5الروض األنف،ج

ــن ســــعد) 3( ــق: ؛ أمحــــد414، 8الطبقــــات، ج: ابـ ـــ1402، ردار األنصــــا: القــــاهرة(، 1دمحم النميســــي، ج: إمتــــاع األمســــاع، حتقيــ ، )م1981-هــ

: زجيـــي� ؛20: ،ص)ه1292،مطبعـــة مدرســـة الفنـــون احلربيـــة :إســـتانبول (،جـــالء القلـــوب يف رســـالة النـــيب احملبـــوب :حـــافظ :إبـــراهيم ؛131:ص

 385:، ص24 ماملوسوعة الرتكية،  ؛223:، ص1م�ريخ اإلسالم،  ؛240:صمعلومات دينية أساسية، عقيدة، عبادات، أخالق، سري، 

المي التـاريخ اإلسـ :أونلـي؛ 240:معلومات دينية أساسية، عقيدة، عبـادات، أخـالق، سـري، ص: زجيي� ؛239:ص،1جاملغازي،: الواقدي) 4(

 .55:ص، 1ج،سر احلاكمةالدولة اإلسالمية، الدول واأل :أزطو� ؛52:، ص1ج البداية حىت العثمانيني، من

أخالق  -عبادات  -ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز ؛63 – 62:ص،2السرية النبوية، ج: ابن هشام )5(

 .633:سري، ص -
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  . )6(س��ان إلى م�ة، ول� یل� ال��ي ��ً�ا، ورجع م���ًرا ق� أهاب ع�وَّه وأنه م��ع� ل�القاته� م�ة أخ��، ف�جع أب�

�اسـ�ع�اض سـ��ع ل�ع��ـة أحـ� ت��لـى ل�ـا م�اقـف م��لفـة، م�هـا ال��ـ�ف وم�هـا : فـي أحـ� سـل��ةوأخـ��  إ��اب�ـةم�اقف 

ال��ــ����  مــ� ســهام الــ�� وقــف یــ�افع عــ� ال��ــي  ،ال��ــ��، ومــ� ال��اقــف ال��ــ�فة م�قــف أبــي �ل�ــة األن�ــار� 

وم�قـف عائ�ـة ب�ـ� أبـي ��ـ� وأم سـل�� رضـي هللا ع�ه�ـا وه�ـا �ف�غـان القـ�ب . ن��� دون ن�ـ�ك �ـا رسـ�ل هللا: و�ق�ل

وم�قـف �ل�ـة بـ� ع��ـ� هللا الـ�� شـل� یـ�ه مـ� ضـ��ات ال��ـ���� . ال��ل�ءة �ال�اء فـي أفـ�اه ال��اهـ�ی� مـ�ات ع�یـ�ة

وم�قف ح��لـة . ال�ي ض��ت ج�اح أب�ها  �ال�ماد ال�ار رس�ل هللا وم�قف فا��ة ب��". أوج� �ل�ة: "وقال له ال��ي

 وم�قـف أم ع�ــارة ن�ــ��ة. بـ� أبــي عـام� الــ�� تــ�ك ع�وسـه یــ�م زفافـه وقاتــل وهــ� ُجُ�ـ� فل�ــا اس��ـه� غ�ــل�ه ال�الئ�ــة

 بـ� ومـ� ال��اقـف ال����ـة م�قـف ع�ـ� هللا ،�ال��� وت���ه م� سهام ال��ـ����ب�� �ع� ال�ي �ان� ت�ب ع� ال��ي 

وم�قــف أبـي عــام� الفاســ� الـ�� حــ�ض ق�مــه . أبـي بــ� سـل�ل الــ�� ان�ــ�� ب�لـ� ال�ــ�� ال��ــل� ف�ـان م�قًفــا شـً�ا لــه

  .)1(على ق�ال ال��ل���

شــ�ع� ه���ــُة أحــ� ال�هــ�َد وال��ــافق�� و�ــ�ل� ال��ائــل ال�عارضــة لل��ــل��� علــى ال��ــ�ك ��ــ�ة ضــ� : ســ��ة أبــي ســل�ة

  .ت��ً�ا له�ا ال���ك )3(وس��ة ع�� هللا ب� أن��، )2(إلى َقَ�ٍ� في ن�� ال��ل���، ف�ان� س��ة أبي سل�ة

�عـ� غـ�وة أحـ� عـ�م �فـار قـ��� علـى تـأج�ج العـ�اء إزاء �ـل مـ� ی���ـ� إلـى الـ�ی� : أحـ�اث ال�ـ�ة ال�ا�عـة مـ� اله�ـ�ة

                                                 
وقـرَّر تعقُّـب العـدو  ،هـذا الوضـع مـن قبـل أحد إىل مكة، عاودته الرغبة ملهامجة املدينة مرة أخرى، وقد توقـع النـيب  ملا غادر أبو سفيان أرض )6(

فخــرج املســلمون علــى مــا �ــم مــن  ،أن ال خيــرج معــه أحــد إال مــن حضــر يــوم أحــد يف اليــوم التــايل للحــرب، وهــو يــوم األحــد؛ وعهــد رســول هللا 

، فأقـام �ـا ثالثـة أ�م مث رجـع إىل -كـم مـن املدينـة8علـى بعـد وهـي -مرهبـاً للعـدو ومتجلـداً، فبلـغ محـراء األسـد  ل اجلهد واجلراح، وخـرج الرسـو 

وأبلغ العدو �ذه الطريقة أن جيش املسلمني مل ُجيهد أو يتعب من احلرب �ي حال من األحوال، وأنه مستعد ملالقا�م مـرة أخـرى، وفـيهم . املدينة

 :اآليـة :آل عمـران سـورة  َونِْعـَم اْلوَِكيـلُ الَِّذيَن قَاَل َهلُـُم النَّـاُس ِإنَّ النَّـاَس قَـْد َمجَُعـوا َلُكـْم فَاْخَشـْوُهْم فَـزاَدُهْم ِإميـا�ً َوقـاُلوا َحْسـبـَُنا ا�َُّ : نزل قوله تعاىل

 ؛175:جوامــع الســرية، ص: حــزم ابــن ؛121 – 101:ص ،2الســرية النبويــة،ج: ابــن هشــام ؛334:ص،1املغــازي، ج: الواقــدي: انظــر. 173

سـري،  -أخـالق  -عبـادات  -ثقافة الدين ومعرفـة األخـالق، الكتـاب املرجـع، عقائـد  :كو�ن:قالدز ؛34:ص ،3جشرف املصطفى،: اخلركوشي

  .240:معلومات دينية أساسية، عقيدة، عبادات، أخالق، سري، ص: زجيي� ؛634ص
ــن )1( ـــات عــ ـــن املعلومـ ــف  وملزبــــد مـ ــراهــــذه املواقــ ـــن إســــحاق: نظــ ــن إســــحاق، ص: ابـ ــ ـــعد ؛333 – 324:ســــرية اب ـــن سـ الطبقــــات الكــــربى، : ابـ

 ؛212 – 172:ص ،3جزاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد،: ابــن القــيم ؛99 – 64: ص،2الســرية النبويــة، ج: ابــن هشــام؛48 – 36:ص،2ج

 .272 – 268:صهذا احلبيب دمحم � حمب، : اجلزائري

جبل بناحية فيد، به ماء لبىن أسد بـن وهو  – حترك طُليحة األسدي وأخيه سليمة يف َقَطنٍ  إذهـ، 4هر حمرم سنة يف ش وقعت :سرية أيب سلمة )2(

فأرســل رســول هللا أ� ســلمة بــن عبــد األســد،  يف جنــد، �ــدف غــزو املدينــة طمعــاً يف خريا�ــا وانتصــارًا لشــركهم ومظــاهرة لقــريش وتقــرً� إليهــا،-خزميــة

، ومل يلـق قتـاًال مـنهم، فََأَغـاَر علـى سـرح هلـم، وذهـب أبـو سـلمة إىل د�رهـم، عه مائة ومخسـني رجـالً مـن املهـاجرين واألنصـاروبعث م ،وعقد له لواءً 

ــر ــن ســــعد؛343 – 340:ص،1جاملغــــازي،: الواقــــدي :انظــ ــن القــــيم ؛50:ص،2جالطبقــــات الكــــربى،: ابــ زاد املعــــاد يف هــــدي خــــري العبــــاد، : ابــ

 .239 – 238:، صءسرية املصطفى و�ريخ من بعده من اخللفااإلشارة إىل : مغلطاي؛ 218:ص،3ج

يـوم االثنـني خلمـس  -وهـو وادي عرفـة-عبـد هللا بـن أنـيس وحـده إىل سـفيان بـن خالـد اهلـذيل بُعَرنَـة  فقـد أرسـل النـيب :سرية عبد هللا بـن أنـيس )3(

املغـازي، : الواقـدي: انظـر. ألكـون معـك، مث أخـذه علـى ِغـرَّة فقتلـه جئتـك: فقـال لـه عبـد هللا. أنـه جيمـع حلربـه هـ، ألنه بلغه4ون من احملرم سنة خل

 .530:ص، 7الروض األنف، ج: السهيلي ؛517:ص ،دالئل النبوة، ج: أبو نعيم ؛.533 – 531:ص، 2ج
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،  )4(ة ال�ج�ــععـ� هــ�ا العـ�اء ب�ضـ�ح وجــالء، م�ـل حادثـال�ــي حـ�ث� تف�ـح  األحـ�اث و�ـل ،ال��یـ� مـ� ��ائـل العــ�ب

  .)2(وغ�وة ب�ي ال���� ،)1(ومأساة ب�� مع�نة

                                                 
يبعــث معهــم مــن  وذكــروا أن فــيهم إســالًما، وســألوا أن ،هـــ، قــدم علــى النــيب قــوم مــن قبائــل عضــل وقــارة4يف شــهر صــفر ســنة  :حادثــة الرجيــع )4(

فبعث معهم عشرة نفر، فيهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وأمَّـر علـيهم عاصـم بـن �بـت، فـذهبوا معهـم، فلمـا   ،يعلمهم الدين، ويقرئهم القرآن

م واقتصـوا آ�رهـم هلـم بنـو حليـان، فتبعـوه :استصـرخوا علـيهم حي�ـا مـن هـذيل يقـال -هو ماء هلذيل بناحيـة احلجـاز بـني رابـغ وجـدةو -كانوا �لرجيع 

فأما عاصـم فـأىب مـن النـزول، وقـاتلهم يف أصـحابه، . لكم العهد وامليثاق إن نزلتم إلينا أن ال نقتل منكم رجًال : حىت حلقوا �م، فأحاطوا �م، وقالوا

زلــوا إلــيهم، ولكــنهم غــدروا �ــم فقتــل مــنهم ســبعة �لنبــل، وبقــي خبيــب وزيــد بــن الدثنــة وعبــد هللا بــن طــارق فــأعطوهم العهــد وامليثــاق مــرة أخــرى، فن

هــذا أول الغــدر، وأىب أن يصــحبهم، فجــرروه علــى أن يصــحبهم، فلــم يفعــل، فقتلــوه، وانطلقــوا : وربطــوهم �و�ر قســيهم، فقــال عبــد هللا بــن طــارق

وذكــوان وبئــر معونــة وحــديث غــزوة الرجيــع ورعــل : املغــازي، �ب :اجلــامع الصــحيح، كتــاب: البخــاري: انظــر. خببيــب وزيــد فباعومهــا مبكــة، فُقــتال 

ــن �بــــت وخبيــــب وأصــــحابه،  ــم بــ ــل والقــــارة وعاصــ ؛ 205 – 201:املغــــازي، ص: بــــن عقبــــةا ؛3858: رقــــم احلــــديث. 1499:ص، 4جعضــ

: ختـريج األحاديـث ،فقـه السـرية :دمحم :الغـزايل؛ 174 – 169:ص،2السـرية النبويـة، ج: ابن هشام؛355 – 354:ص ،1املغازي، ج: الواقدي

ـــايندمحم �صـــر  ـــدين األلب ــق(، ال ـــ1427، دار القلـــم: دمشـ معلومـــات دينيـــة أساســـية، عقيـــدة، عبـــادات، أخـــالق، ســــري، : زجيـــي�؛ 278: ص،)هـ

 .240:ص

هــ بعـد حادثـة الرجيـع، حيـث بعـث رسـول هللا نفـرًا مـن أصـحابه علـى طلـب مـن أيب الـرباء عـامر بـن 4كانت يف صفر سـنة   :مأساة بئر معونة) 1(

فســاروا حـــىت نزلــوا بئــر معونـــة بــني مكـــة . ليــدعوهم إىل اإلســالم، وكـــانوا ســبعني رجــًال مـــن خيــار املســلمني يُعرفـــون �لقــرَّاءمالــك مالعــب األســـنة؛ 

ن خلفـه، واملدينة، فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول هللا إىل عامر بـن الطفيـل، فلمـا أ�ه مل ينظـر يف الكتـاب، وأوعـز إىل رجـل فأنفـذه �لـرمح مـ

عصـــّية ورعـــل وهـــم  مث استصـــرخ علـــيهم بـــين عـــامر، فـــأبوا جلـــوار أيب بـــراء، فاستصـــرخ علـــيهم قبائـــل مـــن بـــين ســـليم!! زت ورب الكعبـــةفـــ: فقـــال حـــرام

آخرهم، إال كعـب بـن زيـد، عـاش حـىت قتـل يـوم  عنوذكوان، فغشوا القوم، وأحاطوا �م يف رحاهلم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم، مث قاتلوا حىت قُتلوا 

ومل يعلـم بـه عمـرو، َوُهـَو يـرى أَنـه قـد  مـن بـين سـليم معهمـا أمـان مـن النـيبكما جنا عمرو بـن أميـة الضـمري ويف عودتـه قتـل رجلـني . اخلندق شهيًدا

َلَقْد قـَتَـْلَت قَِتيَلْنيِ  : "اخلََْرب قَالَ  َوأْخربهُ  و ْبن أُميَّة على َرُسول ا�َّ فـََلمَّا قدم َعْمر  ابُوا من َأْصَحاب َرُسول ا�َّ أَصاب ِمنـُْهَما َ�ْره من بين َعامر ِفيَما َأصَ 

اجلـامع الصـحيح،  : البخـاري: انظـر. ودعا النيب شـهرًا يف صـالة الفجـر علـى قبائـل بـين سـليم وبـين حليـان اهلـذليني". َكاَن َهلَُما ِمينِّ ِجَواٌر، َألِديـَنـَُّهَما

 – 1500ص ،4جعضــل والقــارة وعاصــم بــن �بــت وخبيــب وأصــحابه، غــزوة الرجيــع ورعــل وذكــوان وبئــر معونــة وحــديث: املغــازي، �ب :كتــاب

الـدرر يف اختصـار املغـازي : ابـن عبـد الـرب؛208 – 205:املغـازي، ص: بـن عقبـةا ؛3865، 3864، 3862، 3860: رقم احلـديث.1502

ــن القــــيم ؛163 – 161:والســــري، ص ــنأبــــو احل :النــــدوي ؛222 – 221:ص ،3زاد املعــــاد يف هــــدي خــــري العبــــاد، ج: ابــ ، الســــرية النبويــــة :ســ

 .339 – 338:ص ـ،)ه1425دار ابن كثري،  :دمشق(
ـا َكلمهـْم قَـاُلوا ،خرج ِإَىل بين النَِّضري مستعيًنا �م ِيف ِديَة اْلَقِتيلـني الـذين قتلهمـا عمـرو بـن أميـة سببها أَن َرُسول ا�َِّ  :غزوة بين النضري )2( نعـم : فـََلمَّ

ــهُ َ� أََ� اْلَقاِســم اْجِلــْس َحــ َمــَع أيب بكــر َوعمــر َوعلــي َونَفــر مــن  َفقعــَد النــيب . ىتَّ تطعــم َوترجــع حباجتــك فنقــوم ونتشــاور ونصــلح أمــرَ� ِفيَمــا جئتنــا َل

ـ: فَاْجتمع بَنو النَِّضري، َوقَاُلوا. اْألَْنَصار ِإَىل ِجَدار من جدرهم ٍد َصـْخرًَة فيقتلـه، فـَُريِحينَـا ِمْنـُه؟ فَـإ�َّ َمْن َرُجٌل َيْصَعُد َعَلى َظْهـِر اْلبَـْيـِت فـَيـُْلِقـي َعلَـى ُحمَمَّ

ِمبَـا ائْـَتمـُروا بِـِه مـن َذلِـك، فـََقـاَم َومل يْشـعر   عـز َوجـل ِإَىل َرُسـول ا�َّ فَانْتـدَب لـَذِلك َعْمـرو بْـن جحـاش بْـن َكْعـب فَـأوحى ا�َّ . لن جنده أقرب ِمْنُه اْآلن

َوخرج إِلَْيِهم، َواْستْعمل على اْلَمِديَنة اْبن أم َمْكُتوم، َوَذِلَك ِيف ربيع األول . َأْصَحابه �لتهيؤ لقتاهلم وحر�م أمروَ .  اْلَمِديَنةأحدا ِممَّن َمَعه، و�ض ِإَىل 

وسألوا َرُسوُل ا�َِّ أَن يكف َعـن . رفـََتَحصَُّنوا ِمْنُه ِيف احلُُْصون، َفَحاَصَرُهْم ِسّت لََيال، َوأمر ِبقطع الّنخل وإحراقها، َوِحيَنِئٍذ نزل َحتْرِمي اْخلم. هـ4سنة 

َالح ِبل من أَْمَواهلم ِإالَّ الّسِ وََكـاَن ِممـَّن َسـار ِمـنـُْهم ِإَىل َخيـْـَرب  ،فرحلوا ِإَىل َخيـَْرب، َوِمـنـُْهم مـن َسـار ِإَىل الشَّـام، ِدَمائِِهْم وجيليهم على َأن َهلُم َما محلت اْإلِ

؛ 58 – 57:ص ،2الطبقـات الكـربى، ج: ابـن سـعد: انظـر. يب اْحلقيـق، وكنانـة بْـن الّربيـع بْـن أيب اْحلقيـقأكابرهم حيّي بْـن َأخطـب، َوَسـالم بْـن أ
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  م� أح�اث ال��ة ال�ا�عة وال�ام�ة م� اله��ة

كان ل�اًما على ال�ولة اِإلسالم�ة ت�ارك ال��ائج ال�ل��ة لغ�وة أح�، واس�عادة ه��ة أمة اِإلسالم، : اس�عادة ه��ة ال��ل���

عــ�اب، وقــ�ف ال�عــ� فــي قلــ� مــ� ت�ــ�ل لــه نف�ــه غــ�و ال��ی�ــة لــ�ا فقــ� جــاءت عــ�ة غــ�وات ل��ــ� شــ��ة قــ��� واأل

ضـ�  وسـ��ها م�ـا��ات األعـ�اب الق�ـاة لل�ولـة اإلسـالم�ة، وت�ـالفه� مـع األحـ�اب،  )3(غ�وة ذات ال�قـاع: ال����ة، م�ها

���ـــ� أن یـــ�دبه� و���ـــ� شـــ�ه� و  �هـــ�، وت�و�ـــع اآلم�ـــ�� فـــأراد ال��ـــياإلســـالم وال��ـــل��� و��ـــامه� �أع�ـــال ال�ـــل� وال

 .شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ه�

�ــان هــ�الء ال�ــ�و ال ت��عهــ� بلــ�ة أو م�ی�ــة و�ن�ــا �ــان�ا �ق��ــ�ن ال��ــافي وال�ــ�ار� والقفــار �انــ� ال�ــع��ة فــي وِل�ــا 

وس��ها حـ�ن ال��ـل��ن  وغ�وة ب�ر اآلخ�ة ف�ض ال����ة عل�ه� ول�ل� فل� ت��� معه� إال ح�الت ال�أدی� واإلرهاب،

ً�ا، وت��ــ�ا أن ��ــ�ث ب�ــ�ه� و�ــ�� �فــار قــ��� لقــاء ق��ــ� ی�ــأرون ��ــه ل�ــه�ائه�، علــى قــ�اله� فــي غــ�وة ُأُحــ� ح�ًنــا شــ�ی

ج�ً�ا،  و�ان أب� س��ان ق� واع� ال��ل��� على ال��ب ع�� ب�ر في العام ال�ق�ل، فاس�ع� ال��ل��ن له�ا اللقاء اس�ع�اًدا

د واألعـ�اب، وأقـام�ا ه�ـاك ی���ـ�ون فـي ال��عـ� ال��ـ�د إلـى مـاء بـ�ر، �عـ� أن أدبـ�ا ال�هـ�  وخ�ج ال��ل��ن مـع ال�سـ�ل

أن ال��ائـل الع���ـة ال�ـي ت�ـ��  إذ جاءت أخ�ار إلـى ال�سـ�ل وغ�وة ُدوَمِة اْلَ�ْ�َ�ل، )1(ال�ی� ل� ����وا ج�� ال������

                                                                                                                                                 
االكتفـاء : الكالعـي ؛162 – 158:ص ،6الروض األنف، ج: السهيلي ؛166 – 164:الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص: ابن عبد الرب

 .412 – 410:ص،1جوالثالثة اخللفاء،مبا تضمنه من مغازي رسول هللا 

هــ، مث غـزا جنـًدا، يريـد بـين حمـارب وبـين ثعلبـة 4بعد إجالء بين النضري �ملدينة شهر ربيع اآلخـر، وبعـض مجـادى األوىل يف سـنة  أقام رسول هللا) 3(

َموِضــع -ىت نـزل خنـًال مـن أصـحابه، واسـتعمل علـى املدينـة أ� ذر الغفـاري أو عثمــان بـن عفـان رضـي هللا عنهمـا و�ـض حـ أربعمائـةمـن غطفـان يف 

ال ذات الرقـاع شـجرة وِإّمنَا ُمسَّيْت َذاِت الّرقَاِع ِألَنُّه َجَبٌل ِفيِه بـَُقٌع ُمحٌْر َوَسَواٌد َوبـََياٌض، وقيل أل�م رقعوا فيهـا را��ـم، ويقـ. -بَِنْجد من أَرض غطفان

بنخـل مجًعـا مـن غطفـان،  ولقـي رسـول هللا. وغـزوة بـين أمنـاروغـزوة جنـد وتسـمى هـذه الغـزوة بغـزوة ذات الرقـاع . بذلك املوضع يقال هلـا ذات الرقـاع

اف النــاس بعضــهم لكــن مل يقــع فيهــا قتــال حيــث آثــر املشــركون االنســحاب، بعــد أن تواقفــوا واســتعدوا للقتــال، وقــذف هللا يف قلــو�م الرعــب، وأخــ

، وأيـده يف ذلـك ابـن  "هــ7"إن غـزوة ذات الرقـاع كانـت بعـد غـزوة خيـرب" :قال اِإلمام البخاري. ركعيت خوف، مث رجع إىل املدينة بعًضا فصلى النيب

ــد بــن إســحاق ومجاعــة مــن أهــل الســري واملغــازي قــالوا إ�ــا كانــت يف : كثــري يف ســريته، وابــن حجــر يف الفــتح، وابــن القــيم يف زاد املعــاد، إال أن حممَّ

ابــن  ؛395:ص ،1املغــازي، ج: الواقــدي: انظــرالغــزوة  حــول هــذه تفاصــيلوملزيــد مــن ال. هـــ4مجــادى األوىل بعــد غــزوة بــين النضــري بشــهرين ســنة 

رقم .1513 – 1512 :، ص4جغزوة ذات الرقاع، :املغازي، �ب :اجلامع الصحيح، كتاب: البخاري؛ 61:ص،2الطبقات الكربى، ج: سعد

؛ 372 – 369:ص، 3نبـوة، جدالئـل ال: البيهقـي ؛204:ص،2السـرية النبويـة، ج: ابن هشام ؛3901-3900-3899-3898: احلديث

 ؛61:ص ،2الكامـل يف التـاريخ، ج: ابـن األثـري ؛183 – 182:جوامـع السـرية، ص: ابن حـزم ؛555: ،ص�2ريخ الرسل وامللوك، ج: الطربي

ـــن  ـــاهرة(، 1، ج�ايـــــة اإلجيــــاز يف ســـــرية ســـــاكن احلجـــــا: رفاعـــــة: الطهطـــــاوي؛228 – 224:ص ،3زاد املعـــــاد، ج: القـــــيمابـ ، دار الـــــذخائر : القــ

 .272 – 271:ص ،)هـ1419

هـ استخلف النيب على املدينة عبد هللا بن 4وتسمى غزوة بدر املوعد أو بدر الثانية أو بدر الصغرى، ففي ذي القعدة سنة  :غزوة بدر اآلخرة )1(

ظــار قــدوم قــريش حســب رواحـة، وخــرج �لــف ومخســمائة مــن أصــحابه إىل بــدر ومعــه عشــرة أفــراس، ومحــل لــواءه علــي بــن أيب طالــب، وذلــك يف انت

وانتظر املسلمون مثانية أ�م دون أن تقدم قريش، وكان أبو سـفيان قـد خـرج �لفـني ومعهـم . املوعد احملدد منذ وقعة أحد مع أيب سفيان زعيم قريش

د أثــر يف تقويــة مكانــة مخســون فرســاً فلمــا وصــلوا مــر الظهــران علــى أربعــني كــيًال مــن مكــة عــادوا حبجــة أن العــام عــام جــدب، وكــان إلخالفهــم املوعــ

؛ 228:ص ،3زاد املعـاد يف هـدى خـري العبـاد، ج: ابـن القـيم ؛316:ص،1سـرية ابـن إسـحاق، ج: ابـن إسـحاق: انظر. املسلمني وإعادة هيبتهم

 .402:ص،2السرية النبوية الصحيحة، ج: العمري؛ 245 – 243:، صءاإلشارة إىل سرية املصطفى و�ريخ من بعده من اخللفا: مغلطاي
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فـي  ح�ل دومة ال���ل تق�ع ���� ال�ار�� عل�ها، وت�ه� أم�اله�، وأنه� اح���وا ل�هاج�ـة ال��ی�ـة، ف�ـ�ج ال�سـ�ل 

ال��ل��� إلى دومة ال��ـ�ل ، و�ـان ��ـ�� �ـال��� لـ�ال فقـ� ح�ـى �فـاجئ أعـ�اءه، ووصـل ال�سـ�ل إلـى م�ـان ألف م� 

أهـل دومـة ال��ـ�ل ،  األع�اء ف�أة، فف�ت ال���ش م� أمامه، وغ�� ال��ل��ن �ل مـا ت��ـه األعـ�اء خلفهـ�، وفـ� �ـ�ل�

 مام ال��ل��� أح�، و�ع�ها عاد ال��ـل��ن إلـى ال��ی�ـةه�اك أ�اًما ی�سل ال��ا�ا في �ل ناح�ة، فل� ی��� أ فأقام ال�س�ل

)2.(  

  ":م627هـ ال��اف� مارس 5ش�ال "غ�وة ال���ق 

مع ال�ه�د اتفاق سالم، ول�� یه�د ب�ى إلى ال��ی�ة فق� أب�م ال��ي �ع� ه��ة ال��ي : ت��ع األح�اب ض� ال��ل���

ل��� وال���ش به�، و�ان�ا ����ون في ���� نق� ال���� ال�ی� �����ن �الق�ب م� ��اء ب�أوا في م�اوشة ال��

االتفاق ال���م مع ال��ل���، ول� ی��قف األم� ع�� ه�ا ال�� بل أنه� أع�وا الغ��ال ال��ي و��اء عل�ه فق� ت� ��د 

، وت� إج�اره� على ت�ك أماك�ه� ���� أفعاله�، واس�عان وجهاء یه�د ب�ي ال���� �����، وأص��� )3(ال�ه�د ونف�ه�

ب�عامة ح�ي ب� أخ��،  ��� م�اًنا ل���ع م���ة �ال�ه�د، وه�ه ال��ة فإن ع���� م� یه�د خ��� ذه��ا إلى م�ةخ

، وق�روا ال��الف مًعا ض�َّ ال��ل���؛ و�اإلضافة إلى ذل� فإن ��ائل الع�ب ال����ة م�ل واتفق�ا مع م���ي م�ة

وأش�ع �ان�ا ���ج�ن ن�ف اإلی�اد ال���� م� ث�� خ���، ول��ه� ت��َّدوا،  ُم�َّة� وف�ارة ب�ي غ�فان وث��� وسل�� وأس

ول� ��� ق� ت� ج�ع ، )1(آالف ج��� 10وه��ا فق� ات�� ال�����ن وال�ه�د ض� ال��ل���، وقام�ا ب����ل ج�� ق�ره 

، "ی����ن ال��ال واإلبل 1500ه� ش�� م� 4000فارس و 300"ق�ة �ه�ه ع�� الع�ب ح�ى ذل� ال���، م��نة م� 

و�ان ذل� في  ،)2(وساروا إلى ال��ی�ة ب�عامة أبي س��ان، و�ان ه�فه� الق�اء على ال��ل��� وت���ة ال��ی�ة �األرض

  . )3(م627ف��ای�  ال��اف�هـ 5عام  وق�ل �ان� ب�� القع�ة ش�ال

م�ـة ق�ـل أن ی��ـ�ك جـ�� قـ��� مـ� األسـاس،  �اسـ�ع�ادات قـ��� فـي عل� ال��ـي: اس�ع�ادات ال��ل��� وحف� ال���ق

وأث�ــاء ، )4(وح�ا�ــة ال��ی�ــة ب��ــام ت����ــي ج�یــ� ،وشــاوره� فــي ����ــة ال��ــ�� لهــ�ا اله�ــ�م ال�ه�ــ� ،وج�ــع ال�ــ�ا�ة

                                                 

حيث قــاد الرســول ،واســتعمل علــى املدينــة ســباع بــن عرفطــة،هـــ �جتــاه دومــة اجلندل5كانــت يف شــهر ربيــع األول ســنة : غــزوة دومــة اجلنــدل) 2(

ة بثــوا جيشـاً مـن ألـف مقاتـل، وقـد بلغـه وجـود جتمـع للمشـركني �ـا، ولكـن اجلمـع تفـرق عنـدما علمـوا بقـدوم املسـلمني الـذين أقـاموا أ�ًمـا يف املنطقـ

 – 402:ص،1املغـازي، ج: الواقـدي: انظر. يف العودة عيينة بن حصن الفزاري ورجعوا إىل املدينة بعد أن وادع ا السرا�، فلم يلقوا مقاومة،خالهل

 .229 – 228:ص ،3زاد املعاد يف هدي خري العباد، ج: ابن القيم ؛185:جوامع السرية، ص: ابن حزم ؛404

 .241:ص قيدة، عبادات، أخالق، سري،معلومات دينية أساسية، ع: زجيي� )3(

�ريخ اإلسالم  :دمحم :خالد؛ 642:صسري، -أخالق  -عبادات  - ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز )1(

 .132:، ص)هـ1317مطبعة العصر، :استانبول (،1،جاملفصل

 -ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز ؛161: ،ص)م1992ن، .د: أنقرة (،6،طحياة نبينا :عرفان :يوجل )2(

 .643- 642:صسري، -أخالق  -عبادات 

 392:ص، 3دالئل النبوة، ج: البيهقي ؛186 – 185:ص ،1ججوامع السرية، : ابن حزم ؛443 – 440:ص،2املغازي، ج: الواقدي) 3(

: قـالدز :كـو�ن؛  54:، ص1جالتاريخ اإلسالمي من البداية حىت العثمانيني، :أونلي ؛242 – 240:ص ،3زاد املعاد، ج: ابن القيم؛ 399 –

    .642:سري، ص -أخالق  -عبادات  -ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد 

 .161:،صحياة نبينا :يوجل ؛641:ص سري، -أخالق  -عبادات  - ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز )4(
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إلــى حفــ� خ�ــ�ق حــ�ل ال��ی�ــة لل��ا�ــة مــ� األعــ�اء،  )5(هــ�ه ال��اق�ــات فقــ� أشــار ال�ــ�ابي ال�ل�ــل ســل�ان الفارســي

وق�ـل  ،وتق�ر حفـ� خ�ـادق فـي األمـاك� ال���ـ�فة �ال��ی�ـة، وجعـل ال�ـ�ب ح�ـاًرا لل��ـ����، )6(وخ�ض ح�ب دفا��ة

وتــ� ال�أك�ــ� علــى م�ــان إعــ�اد  ،ب�راســة ومعای�ــة تلــ� األراضــي ج�ــً�ا �ا الع�ــل قــام ال�هــاج�ون واألن�ــارال�ــ�وع فــي هــ

. أجــل حــ� ال��ــل��� علــى إن�ــازه ب�ف�ــه فــي هــ�ا الع�ــل مــ� �أ ال��ــل��ن ال�فــ�، واشــ�غل ال��ــيو�ــ ،وع�ــل ال�ع�ــ��

وتقــ�ر تــ�ك ال��ــاء واأل�فــال وال���انــات وال�ــأك�الت واألشــ�اء ال����ــة ال���ــة فــي م�ــات األبــ�اج والقــالع ال��جــ�دة فــي 

عائًقـا ومانًعـا  و�ان ی�ج� في ال���ب ال��ائ�، أما ال��ق ال�ل���ة وال�ـ�قة جـً�ا ���ـا ب��هـا فإنهـا �انـ� ت�ـ�ِّل. ال��ی�ة

ــ ــا. ��ــ� ق���ــة فــي ال�ــ�ق، فــ�� ت��یــ� االتفــاق معهــ�و . ا������  ،و�ــان شــ�ال ال��ی�ــة ��ــارة عــ� أراضــي م��ــ�فة ت�اًم

 ، وُ��ــي)7(وتــ� حفــ� ال��ــ�ق خــالل ســ�ة أ�ــام تق��ً�ــا ،و�انــ� ت�جــ� �عــ� األراضــي ال���ــ�فة فــي ال�اح�ــة الغ���ــة أ��ــا

م�ى ال��ل��ن أ�اًما ص��ة في ض�� مـ� ال�عـ� م��، وأ 4.5أم�ار، وع��  9، �ات�اع Nال���ق على ش�ل ح�ف 

  .)8(وال��ع أث�اء حف� ه�ا ال���ق

إلى ال���ق فإذا ال�هاج�ون واألن�ار ��ف�ون في غ�اة �اردة، فل�ا رأ� ما به� م� ال���  وخ�ج رس�ل هللا

* �ـ� الـ�ی� �ـا�ع�ا دمحما ن: "فقـال�ا م���ـ�� لـه". فـاغف� لألن�ـار وال�هـاج�ة. الله� إن ال��� ��� اآلخـ�ة: "وال��ع قال

  .)1(، وفي تل� األث�اء فق� ح�ث� مع��ات ن���ة ����ة ت��� ����ق�ل اإلسالم"على ال�هاد ما �ق��ا أب�ا

ح�ـ� قابلـه جـ�� غ�فـان ���ـادة ع���ـة بـ� ، )2(وصل ج�� ق��� إلى م�ان ���ى مـّ� ال�هـ�ان: ق�وم ج�� األح�اب

�ـً�ا وتع��ـ�ا؛ ح�ـ� أن العـ�ب �ـان�ا ال �ـألف�ن ال�ـ�ب والق�ـال فـي إ�ـار هـ�ه ول�ا رأوا ال���ق ت���وا �� ،ح�� الف�ار� 

الق�اع� ال�����ة ول� ی����ا في ع��ر وت�اوز ه�ه ال��ادق، وأخ�وا ی����ن ع� م�ان ���ون م�ه ول��ه� ل� ی�����ا 

                                                 
صحايب جليل، كان جموسي�ا مث اعتنق املسيحية وهو إيراين األصل، وعندما مسع عن نيب آخر الزمان ذهب إىل املدينة إلعالن : سلمان الفارسي )5(

: رقم احلديث .147 – 140ص ،39جاملسند، : ؛ ابن حنبل91 – 87:سرية ابن إسحاق، ص: ابن إسحاق: انظر. إسالمه ومرافقة النيب

 .132:ص ،1ج،�ريخ اإلسالم املفصل :؛ خالد264 – 258: ص، 1دالئل النبوة، ج :األصفهاين ؛23737

، حياة نبينا :يوجل ؛643 :صسري، -أخالق  -عبادات  - ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز )6(

 .223:، ص1م: �ريخ اإلسالم؛ 132:ص ،1ج،صل�ريخ اإلسالم املف :خالد ؛161:ص

ثقافة  :كو�ن :قالدز ؛134، ص1ج م املفصل،�ريخ اإلسال: خالد ؛55:، ص1جالتاريخ اإلسالمي من البداية حىت العثمانيني، :أونلي )7(

 .641:ص سري، -أخالق  -عبادات  -الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد 

، 1ج: �ريخ اإلسالم ؛641:ص سري، -أخالق  -عبادات  - افة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد ثق :كو�ن :قالدز )8(

 .224:ص

 
: ابــن عبــد الــرب ؛3874: رقــم احلــديث.1504: ، ص4جغــزوة اخلنــدق وهــي األحــزاب،  :املغــازي، �ب: اجلــامع الصــحيح، كتــاب: البخــاري )1(

 ؛195:ص ،6الـروض األنـف، ج: السـهيلي ؛185:ص ،3جالسرية النبويـة، : ابن كثري؛ 170 – 169:الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص

ـــن مغــــازي رســـــول هللا، ج: الكالعــــي ـــمنه مـ ـــا تضـ ــري ؛421 – 420:ص ،1االكتفــــاء مبـ ـــياء: العمــ ــرم ضـ ـــة الصـــــحيحة، ج: أكــ  ،2الســــرية النبويـ

ــخ  :خالــــد؛643:ص ســــري، -أخــــالق  -عبــــادات  -عقائــــد  ثقافــــة الــــدين ومعرفــــة األخــــالق، الكتــــاب املرجــــع، :كــــو�ن :قــــالدز؛ 423:ص �ريــ

 .134:، ص1ج: اإلسالم

معجـم البلـدان،  :احلمـوي :انظـر.مـّر الظهـران: الظَّهران، واٍد قرب مكة، وعنده قرية يقال هلا مّر، تضاف إىل هذا الوادي، فيقال: مّر الظهران) 2(

 .63:ص ،4ج
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و��ـاء  ،ورمـ�ه� �ال�ـهامول� �ع� أمامه� وس�لة أخ�� س�� ح�ـار ال��ـل��� ع�ـ� ال��ـ�ق  ،م� الع��ر على ه�ا ال��ان

عل�ه فق� أص�ح ج�� ال��ل��� م��ً�ا ���ل ق��، ح�� إن الع�ب لـ� �ـألف�ا حـ�ب ال��ـادق ولـ� ی���ـ�ا علـى ح�ـارا 

  .)4(ل��ی�ة لف��ة ���لة، و��ل� فإن ال��ن س�ف ت��هي ول� ���ن ه�اك �عام لل���انات �ع� نفاده

فارًسا، �ق�م�ن ���ا�ة ال���ق ومـا ح�لـه " 35" ل��ل��� وم� ب��ه�و�ان ثالثة آالف م� ا: ال��ل��ن ���س�ن ال��ی�ة

َوَ�اَن ِشـَعاُر �ان ی���� في ال��او�ة ب�ف�ه ح�ى ال��اح، ������ م� أ� ه��م، ح�ى أن ال��ي ل�ل نهار، و���ع�ن ال

علـي بـ� أبـي  �� ت�اوز ال���ق فإنم� ش�عان ال����وه� و�ذا �ان ع��و ب� ود ". ح� َال ُیْ�َ�ُ�ونَ "اْلُ�ْ�ِلِ��َ� َیْ�َمِ�ٍ� 

  .)5(ق�له �ال�

ی�ًما، وأث�اء ال��ار الـ�� أد�  "27"��ة ف�ض ال�����ن ال��ار على ال��ی�ة لـ: ح�ار ال��ی�ة وخ�انة ب�ي ق���ة

إلى ت���� ال��اق على ال��ن قام ح�ي ب� أخ�� أح� یه�د ب�ي ال���� ب����� یه�د ب�ي ق���ة إلف�اد ال��ـالف 

وفــي ال�قابــل فقــ� أخ�ــ�  ،واق��ــع ال�هــ�د بهــ�ا األمــ� ونق�ــ�ا اتفــاق ال��ا��ــة ،مــع ال��ــل��� ومــ� َثــ� مهــاج��ه� ال��ــ�م

و�ـان ن�ـاء ال��ـل��� وأب�ـاؤه� م��اجـ�ی� ��ـ�ل  ��ي ق���ة،لف�ل ق�ة م� ال��� لل�فاع ع� األماك� ال��اورة ل ال��ي

هـ�د ب�ـي ق���ـة فـي ذلـ� ال�قـ�، وهـ�ا �ع�ـي أن ال��ـل��� ی��غـي ح�ـای�ه� مـ� ی م�ـاج�اعي في أمـاك� �قلـ� ال��ی�ـة، 

وأث�ـاء هـ�ا  ،كان�ا فـي م�اجهـة ال��انـة مـ� الـ�اخل، و�ـ�ل� م�اجهـة العـ�و فـي شـ�ه ال���ـ�ة الع���ـة �ال�امـل فـي ال�ـارج

  .)6(ال��ار م� ال��ل��ن �أ�ام ش�ی�ة ال�أزم ح�� الق�� وع�م وج�د ال��ن 

  

ن في ال��� خاف�ا علـى هـالك عـائالته� فـي ال��ی�ـة، و�ـ�أوا �ق�لـ�ن �الًمـا ال��افق�  كان: م�قف ال��افق�� م� األح�اب

و�ـ�أت  ،��ه� ال���ل ل��ا�ة عائالته� ه�ه، وق� أبلغ القـ�آن ال�ـ��� �ـأن هـ�الء ال��ـافق�� ه��ـ�ا مـ� ال�ـ�ب مـ� األسـاس

  .)1(تقل الق�رة على ت��ل ال��ار م� ال��ل���

                                                 
ــرة جديـــدة يف ســــرية  :كونســــتانس: جيورجيـــو) 4( : ، ص)م1983الـــدار العربيــــة للموســــوعات،  :بــــريوت(دمحم التــــوجني،:ترمجـــة  ،رســــول هللانظــ

عبـادات  -ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز ؛136-134:، ص1املفصل،ج �ريخ اإلسالم: ؛ خالد289

 .241:ص سري، -أخالق  -
ـــائي )5( ـــاب: النســ ــــربى، كتــ ــــري،ا :الســـــنن الكـ ـــعار، : �ب لسـ ـــم ؛270:، ص5جالشــ ـــام ؛8861: احلـــــديث رقــ ــن هشــ ــــرية النبويـــــة، ج: ابـــ  ،2السـ

إمتــاع : املقريـزي ؛86:ص،2عيــون األثـر، ج: ابـن سـيد النـاس؛.426:ص،1االكتفـاء مبـا تضــمنه مـن مغـازي رســول هللا، ج: الكالعـي؛226:ص

التــاريخ اإلســالمي مــن البدايــة  :أونلــي ؛241:ص الق، ســري،معلومــات دينيــة أساســية، عقيــدة، عبــادات، أخـ :�زجيــي ؛373:ص ،8األمسـاع، ج

 ؛137 – 136 :، ص1ج: �ريخ اإلسالم :خالد ؛56:، ص1جحىت العثمانيني،

 ؛373:ص ،4سبل اهلدى والرشاد، ج: الصاحلي الشامي ؛242، 117:ص،3زاد املعاد، ج: ابن القيم؛455:ص ،2املغازي، ج: الواقدي )6(

ثقافـة الـدين ومعرفـة  :كـو�ن :قـالدز ؛36 – 35:ص ،3جح الزرقـاين علـى املواهـب اللدنيـة،شـر : الزرقـاين ؛423:ص،2جالسرية احللبيـة، : احلليب

 ؛1،57جالتـــاريخ اإلســـالمي مـــن البدايـــة حـــىت العثمـــانيني، :أونلـــي ؛643:ص ســـري، -أخـــالق  -عبـــادات  -األخـــالق، الكتـــاب املرجـــع، عقائـــد 

 .241:ص عبادات، أخالق، سري،معلومات دينية أساسية، عقيدة،  :�زجيي

معلومـات دينيــة  :؛ �زجيــي212:ص ،4الــروض األنـف، ج: السـهليي ؛173 – 172:الـدرر يف اختصــار املغـازي والســري، ص: ابـن عبـد الــرب )1(

أخالق  -ات عباد -ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز ؛241:ص أساسية، عقيدة، عبادات، أخالق، سري،

 .136:، ص1ج: �ريخ اإلسالم :خالد ؛1،57جالتاريخ اإلسالمي من البداية حىت العثمانيني، :أونلي ؛643:ص سري، -
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ِ إنِّـي َقــْ� : وقــال �لــة األشـ�ع إلـى ال��ـيث�ـاء جـاء ن�ــ�� بـ� م�ـع�د مـ� ق�فــي تلـ� األ: دور ن�ـ�� بـ� م�ـع�د َ�ـا َرُسـ�َل �َّ

ــا":ِشــْ�ُ�، َفَقــاَل َرُســ�ُل �َِّ َأْســَلْ�ُ�، َفُ�ْ�ِنــي ِ�َ�ــا  ْل َع�َّ ــِإنَّ اْلَ�ــْ�َب ُخْ�َعــةٌ  )2(إنََّ�ــا َأْنــَ� َرُجــٌل َواِحــٌ� َفَ�ــ�ِّ  ،)3("َمــا اْســَ�َ�ْعَ� َف

له� أن واس��اع   .)4(���ع ال�ه�د وال������ وأن ���ِّ

مه ال�ا�ع والع����، وتـأث� أخ� ال��ي ی�ع� ر�ه �ع� أن وصل ه�ا ال��ار ی� : ق��ل دعاء ال��ي وص�ل ال��د م� هللا

فــي دعــاء ر�ــه �عــ�  ألخ�ــ� لهــ�ا ال��ــار فقــ� أخــ� ال��ــيوج��ــع ال��ــل���؛ ألن ال�ــ�� جــاوز ال�ــ�، وفــي ال�ــ�م ا ال��ــي

ت�فع ب��اب ورمال ال�اد� وت�أل ع��ن ووج�ه األع�اء، ح�ى و ف��أت ال��ح العاصف ته� في ال��اح، . �صالة الع�

م�ـا أج�ـ� ال��ـ���� علـى  ،أص�ح ال�اح� م�ه� ال ی�� أحً�ا، و�ان ه�ا عقاب وج�اء إلهي مـ� أجـل ردع هـ�الء ال�فـار

لــ� جــ�� ال�لفــاء فــي ضــ�� شــ�ی�، فاضــ�� أبــ� أمــا ال�ــ�اء وال�ــ�د والق�ــ� ف�ــل هــ�ه األمــ�ر جع. ال��اجــع واالن�ــ�اب

واق���� نها�ة شه� ش�ال ودخلـ� األشـه� ال�ـ�م، ح�ـ� . س��ان وال�لفاء للع�دة وال�هاب ��ق�ه� وغ��ه� إلى �الده�

َوَردَّ �َُّ   )5(عـادوا إلـى م�ـازله� وع�� ان�ـ�اب ال��ـ���� فـإن ال��ـل��� أ��ـاً . �ل ال��ل��ن ق�ا�ة شه� أمام ال���ق

ــا َع�ِ ا ُ َقِ��� ــاَل َوَ�ــاَن �َّ ُ اْلُ�ــْ�ِمِ��َ� اْلِقَ� ــاُل�ا َخْ�ــً�ا َوَ�َفــى �َّ ــْ� َیَ� ــِ�یَ� َ�َفــُ�وا ِ�َ�ــْ�ِ�ِهْ� َل وانفــ� ال��ــار عــ� ال��ی�ــة ، )�)6ــً�الَّ

َنَ�َ� َعْ�َ�ُه َوَغَلـَ� اْألَْحـ�اَب َوْحـَ�ُه، َفـال ال ِإَلَه ِإّال هللا َوْحَ�ُه أََع�َّ ُجْ�َ�ُه وَ : "�ف�ٍل م� هللا ع� وجل، ول�ا �اَن ال��ي َ�ُق�لُ 

 ، ونالحـ� �ـأن غــ�وة)1( "اْآلَن َنْغــُ�وُه�، َوال َ�ْغُ�وَن�ـا َنْ�ـُ� َنِ�ـ�ُ� ِإَلــْ�ِه�ْ : "ل�ـا َأْجَلـى هللا اْألَْحـ�ابَ وقـال ال�َِّ�ــي ، "َشـيَء َ�ْعـَ�هُ 

  .)2(ن ض� ال��ی�ةل����� ال�ي خاضها ا األخ��ة ال�ع��ةال���ق هي 

                                                 
 .أي ادخل بني القوم حىت خيذل بعضهم بعًضا، فال يقومون لنا، وال يستمرون على حربنا: خذل عنا )2(

جيوز للدولة احملاربة أن تلجأ يف حر�ا إىل اخلدع، بشرط أال تصل فيها إىل حد . الدويل راجع قانون احلرب واحلياد من القانون: خدع احلرب )3(

القيام به من  ينوىومن أمثلة خدع احلرب القيام مبناورات كاذبة، وإيقاع العدو يف كمني وتضليله �ملعلومات الكاذبة إخفاء ملا  ،الغدر واخليانة

نشر األخبار الكاذبة  أووعة العمل بواسطة األعوان واملأجورين على إ�رة الشغب يف دولة العدو حركات عسكرية، كما يعترب من اخلدع املشر 

 .232: ، ص)هـ1422، دار الفكر : بريوت( ،6ط ،1جالرسول القائدـ،:حممود شيت :خطاب: انظر .لغرض إضعاف القوة املعنوية

هناء من قريش، مث أوصاه �لذهاب إىل قريش وإسداء النصح هلم بعدم ترك رهناء قريظة يطلب منهم أخذ ر  بين نعيم بن مسعود إىل أرسل النيب )4(

دالئــل النبــوة، : البيهقــي :انظــر. قــريش وبــين قريظــة، وجنــح يف فــرط عقــدهماملتناصــرتني وهكــذا حــدثت الفتنــة بــني الفــرقتني . مــنهم لليهــود إذا طلبــوا

ــن ســـــيد النـــــاس.446 – 445:ص ،3ج ـــر، ج: ابـــ ــن األثـــــري ؛433:ص ،2الســـــرية احللبيـــــة، ج: حللـــــيبا؛95:ص ،2عيـــــون األثــ ــل يف : ابـــ الكامـــ

ــر ســــرية الرســـول: دمحم: بــــن عبــــد الوهـــابا ؛68:ص ،2التـــاريخ،ج ــر�ض(،1، جخمتصــ  ،المية واألوقــــاف والــــدعوة واإلرشــــادوزارة الشــــئون اإلســـ: الــ

ـــن دمحم: املـــــدخلي؛ 175:ص ،)ه1418 ــراهيم بــ ــزوة اخلنـــــدق،  ،إبـــ ــرو�ت غـــ ـــة اإلســـــالمية،  :املدينـــــة املنـــــورة( مـــ ـــث العلمـــــي �جلامعــ عمـــــادة البحــ

 .138:، ص1ج: �ريخ اإلسالم :خالد ؛1،57جالتاريخ اإلسالمي من البداية حىت العثمانيني، :أونلي؛ 371:ص، )هـ1424
ية حىت التاريخ اإلسالمي من البدا :أونلي؛ .502:ص ،1دالئل النبوة، ج: فهايناألص؛593:ص،ج�2ريخ الرسل وامللوك، : الطربي )5(

 :�زجيي ؛643:ص سري، - أخالق  -عبادات  -ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز ؛58- 1،57جالعثمانيني،

 .418:ص معلومات دينية أساسية، عقيدة، عبادات، أخالق، سري،
  .25:اآلیة: سورة األحزاب )6(
دالئل : البيهقي ؛3884: رقم احلديث. 1509: ، ص4جغزوة اخلندق وهي األحزاب، : �باملغازي،  :صحيح البخاري، كتاب: البخاري )1(

سبل اهلدى : احلي الشاميالص ؛221:ص،3جالسرية النبوية،: كثري  ابن ؛247:ص،6جالروض األنف،: السهيلي؛ 457:ص،3النبوة، ج

 .357 – 356:ية، صالسرية النبو : الندوي ؛438:ص ،2جالسرية احللبية،: احلليب؛ 3:ص،5جوالرشاد،

 .417:، ص30ماملوسوعة اإلسالمية، الوقف الديين،  )2(
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  :م� أح�اث ال��ة ال�ام�ة وال�ادسة م� اله��ة

جـــ�اء )3(�غــ�و رســـ�ل هللا لهـــ� عــ� رح�ـــل األحـــ�اب عــ� ال��ی�ـــة تـــ� معا��ـــة یهــ�د ب�ـــي ق���ـــة�: تأدیــ� ال�هـــ�د واألعـــ�اب

، ثـ� )4(و�عـ� ذلـ� أراد ال��ـي األخـ� بـ�م أصـ�اب ال�ج�ـع فغـ�ا ب�ـي ل��ـان، وأث�اء ال��ار ت�في سع� ب� معاذ خ�ان�ه�،

؛ )6(، ثــ� غــ�ا  ال����ــ�ع أو ب�ــي ال��ــ�ل�)5(اد أن یــ�ّدِب ��ائــل غ�فــان ال�اقــ�ة علــى اإلســالم ف�انــ� غــ�وة ذ� قــ�دأر 

  .ی�ع�ض�ا لل��ی�ة ���ء ���� ال ی�ع�ض�ن ل�أدی�ه� 

                                                 
، وهللا ما وضعناه، !قد وضعت السالح: وقال له ،سالحه واغتسل، فجاءه جربيلبعد رحيل األحزاب، وضع رسول هللا  :غزوة بين قريظة )3(

ب ذلك أن بين قريظة ارتكبوا اخليانة العظمى، واتفقوا مع األحزاب على وسب. ، وأشار ِإىل بين قريظة"ها هنا": قال".فِإىل أين؟ ": قال. "فاخرج

ـ، وحاصرهم مخسة عشر يوًما، من السنة اخلمسة للهجرة الغدر �ملسلمني من الداخل، لكن هللا خذهلم وكبتهم، فسار ِإليهم النيب يف ذي القعدة

فِإين أحكم فيهم أن تقتل املقاتلة، وتسىب النساء : "من جراحه فقال سعدفجيء بسعد، وكان يعاجل  حيكم فيهم سعد بن معاذ ورضوا أنفنزلوا 

اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إيلَّ أن : " سعد قالمث ". قضيت فيهم حبكم هللا:""فقال له رسول هللا ". والذرية، وأن تقسم أمواهلم

عت احلرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقين أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإين أظن أنك قد وض

اجلامع : البخاري :انظر. ، فإذا سعد يغذو جرحه دًما، فمات �"له حىت أجاهدهم فيك، وإن كنَت وضعَت احلرَب فافُجرها، واجعل مويت فيها

: حديث رقم.1511 – 1510:ص ،4ج قريظة وحماصرته إ�هم،ه إىل بينمن األحزاب وخمرج مرجع النيب :املغازي، �ب :بكتاالصحيح،  

جوامع السرية، : ابن حزم؛245 – 233:ص ،2السرية النبوية، ج: ابن هشام؛ 523 – 496:ص،2جاملغازي،: الواقدي؛ 3895 -3891

 – 440:ص ،2حللبية، جالسرية ا: احلليب ؛261:ص ،ءاإلشارة إىل سرية املصطفى و�ريخ من بعده من اخللفا: مغلطاي؛196 – 191:ص

 .645:ص سري، -أخالق  - عبادات  -ثقافة الدين ومعرفة األخالق، الكتاب املرجع، عقائد  :كو�ن :قالدز ؛457

هـ، حيث خرج رسول هللا يف مائيت رجل؛ لتأديب بين حليان الذين غدروا 6انت يف ربيع األول أو مجادى األوىل سنة و  :غزوة بين حليان) 4(

ثأر الشهداء، وأظهر أنه يريد الشام، واستخلف على املدينة ابن أم مكتوم، مث أسرع السري حىت لوأخذ ، وأصحابه يوم الرجيع خببيب بن عدي

و بن انتهى إىل بطن ُغرَان واٍد من أودية بالد بين حليان، وهو بني أََمج وُعْسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فرتحَّم عليهم ودعا هلم، ومسعت

: فانصرف إىل املدينة وقد غاب أربع عشرة ليلة، وهو يقول. ، فأقام يومني �رضهم، وبعث السرا�، فلم يلق أحًداا يف رؤوس اجلبالحليان، فهربو 

ابن  ؛79 – 78:ص ،2الطبقات الكربى، ج: ابن سعد ؛537 – 535:ص،2املغازي، ج: الواقدي: انظر". آيبون �ئبون لربنا حامدون"

 .73:ص ،2يخ، جالكامل يف التار : األثري

هـ بعد غزوة بين حليان، حيث أغار األعراب بقيادة عيينة بن حصن 6وتسمى غزوة الغابة، وقعت يف مجادى األوىل سنة  :غزوة ذي قرد) 5(

أن استخلف  ثره بعدأة، خرج يف مخسمائة من أصحابه يف فأخذوا اِإلبل وقتلوا راعيها، وملا علم الرسول خبرب عيين الفزاري على سرح رسول هللا 

، فقتل بعض عدوه أدرك رسول هللا -قريب من غطفانوهو موضع  –وعند جبل ذي قرد . سعد بن عبادة يف ثالمثائة من قومه حيرسون املدينة

 استخلص مبفردهفرده يشاغل املغريين ويراميهم �لنبل، و وكان سلمة بن األكوع هو بطل تلك الغزوة، إذ ظل مب ،بعض أفراده واستنقذ اإلبل

 – 248:ص،3زاد املعاد يف هدي خري العباد، ج: ابن القيم ،542 – 537:ص،2املغازي، ج: الواقدي: انظر. جمموعة من اإلبل املنهوبة

 ،2عيون األثر، ج: ابن سيد الناس ؛453 – 449:ص ،1والثالثة اخللفاء، ج اء مبا تضمنه من مغازي رسول هللاالكتف: الكالعي؛ 249

 .124 – 120:ص

تتوسط -رسول هللا أن بين املصطلق  ترامى إىل مسامع، فقد ماء خلزاعة قرب مكةوهو نسبة وتسمى غزوة املريسيع  :وة بين املصطلقغز ) 6(

بزعامة احلارث بن أيب ضرار تتهيأ للهجوم على املدينة جبمع الرجال والسالح و�ليب القبائل ا�اورة ضد املسلمني، فتحرك النيب يف  -د�ر خزاعة

وملا وصل . هـ، يف جيش كبري بلغ عدده ألف مقاتل بني راكب وراجل، ومعه من نسائه أم سلمة وعائشة رضي هللا عنهما6ن سنة شعبا

ن عليهم املسلمون إىل بين املصطلق وأصبحوا أمامهم وجًها لوجه، عرض الرسول عليهم اإلسالم، فلم يقبلوا، فرتاموا �لنبل ساعة، مث محل املسلمو 

وفيها  ،واستاقوا اإلبل والشياه حد، فلم يرتكوا لرجل من عدوهم جماًال للهرب، بل قتلوا منهم عشرة وأسروا �قيهم مع النساء والذريةمحلة رجل وا
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اد ن���ة ل��ا�ع ان��ارات ال��ل��� وز�ـادة ه��ـ�ه� فـي ج��ـ�ة العـ�ب فقـ� ز : )هـ6ش��ان (ف��ة اب� سل�ل رأس ال��افق�� 

حقــ� ال��ــافق�� علــى اإلســالم وال��ــل���، ف�ــا زال ال��ــل��ن ع�ــ� ال����ــ�ع ح�ــى أراد ع�ــ� هللا بــ� أبــي بــ� ســل�ل رأس 

  ).1(ال��افق�� إح�اث ف��ة ب�� ال�هاج��� واألن�ار، ول�� هللا سل�

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 
السرية النبوية، : هشام؛413 – 404:ص ،1املغازي، ج: الواقدي: انظر. من جويرية بنت احلارث سيد بين املصطلق تزوج النيب 

 .280 –278:ص ،1املواهب اللدنية، ج: القسطالين؛ 204 – 203:جوامع السرية، ص: حزمابن  ؛291 – 289:ص،2ج

َرُجٌل ِمَن  -أي ضربه برجله-َفَكَسَع  - يـََرْوَن أَنـََّها َغْزَوُة َبِين اْلُمْصطَِلقِ : قَالَ  -ِيف َغْزَوةٍ  ُكنَّا َمَع َرُسوِل ِهللا : "قال عن جابر بن عبد هللا ) 1(

حلیف بني عوف بن  ِسَنان ْبن وبر اْجلَُهِينّ وهو َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر  أجیر لعمر بن الخطاب، َجاه ْبن َمْسُعود اْلِغَفارِيّ َجهْ وهو – اْلُمَهاِجرِينَ 

َرُجٌل ِمَن : فَِقيلَ " َما َ�ُل َدْعَوى اْجلَاِهِليَّةِ : " فـََقالَ َ� لَْلُمَهاِجرِيَن، َفَسِمَع َذِلَك النَِّيبُّ : َ� َلْألَْنَصاِر، َوقَاَل اْلُمَهاِجرِيُّ : فـََقاَل اْألَْنَصارِيُّ  ،الخزرج

اْألَْنَصاِر، ُمثَّ ِإنَّ وََكاَن اْلُمَهاِجُروَن ِحَني َقِدُموا اْلَمِديَنَة أََقلَّ ِمَن : ، قَاَل َجابِرٌ "َدُعوَها، فَِإنـََّها ُمْنِتَنةٌ ": اْلُمَهاِجرِيَن َكَسَع َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر، فـََقاَل النَِّيبُّ 

األكثر عزة ومنعة : األعز-فـََعُلوَها، َوِهللا لَِئْن َرَجْعَنا ِإَىل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ ِمنـَْها اْألََذلَّ : اْلُمَهاِجرِيَن َكثـُُروا، فـَبَـَلَغ َذِلَك َعْبَد ِهللا ْبَن ُأيبٍَّ فـََقالَ 

َ� َرُسوَل ِهللا َدْعِين َأْضِرُب ُعُنَق َهَذا : فـََقالَ  ِلَك ُعَمُر فَأََتى النَِّيبَّ ، َفَسِمَع ذَ -ل عزة ومنعة وعنوا به رسول هللا وأصحابهاألق: وعنوا به أنفسهم  األذل

ًدا يـَْقُتُل َأْصَحابَهُ ":اْلُمَناِفِق، فـََقاَل النَِّيبُّ  ِحَني بـََلَغُه ، بن َسُلوَل إَىل َرُسوِل ا�َِّ َوَقْد َمَشى َعْبُد ا�َِّ ْبُن ُأيبٍَّ . "َ� ُعَمُر، َدْعُه َال يـََتَحدَُّث النَّاُس أَنَّ ُحمَمَّ

َع ِمْنُه، َفَحَلَف ��َّ  فـََقاَل َمْن َحَضَر َرُسوَل ا�َِّ وََكاَن ِيف قـَْوِمِه َشرِيًفا َعِظيًما، -َما قـُْلُت َما قَاَل، َوَال َتَكلَّْمُت ِبِه : أَنَّ َزْيَد ْبَن أَْرَقَم َقْد بـَلََّغُه َما مسَِ

 َِحَدً� َعَلى اْبِن ُأيبٍَّ بن َسُلوَل -َ� َرُسوَل ا�َِّ، َعَسى أَْن َيُكوَن اْلُغَالُم َقْد أَْوَهَم ِيف َحِديِثِه، َوملَْ َحيَْفْظ َما قَاَل الرَُّجُل : ِمْن اْألَْنَصاِر ِمْن َأْصَحابِه

ا اْستَـَقلَّ َرُسوُل ا�َِّ َوَساَر، َلِقَيُه ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْريٍ، َفَحيَّاُه بَِتِحيَِّة النـُّبـُوَِّة َوَسلََّم عَ : ُن إْسَحاقَ قَاَل ابْ . َوَدفْـًعا َعْنهُ  َ� َنِيبَّ ا�َِّ، َوَا�َِّ َلَقْد : َلْيِه، ُمثَّ قَالَ فـََلمَّ

َعْبُد : َوَأيُّ َصاِحٍب َ� َرُسوَل ا�َِّ قَالَ : أَْو َما بـََلَغَك َما قَاَل َصاِحُبُكْم؟ قَالَ :ِلَها، فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا�َِّ ُرْحَت ِيف َساَعٍة ُمْنَكرٍَة، َما ُكْنَت تـَُروُح ِيف ِمثْ 

، قَالَ  ، قَالَ َزَعَم أَنَُّه إْن َرَجَع إَىل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ ِمنْـ : َوَما قَاَل؟ قَالَ : ا�َِّ ْبُن ُأيبٍَّ . فَأَْنَت َ� َرُسوَل ا�َِّ َوَا�َِّ ُختْرُِجُه ِمنـَْها إْن ِشْئتُ : َها اْألََذلَّ

لِيُل َوأَْنَت اْلَعزِيُز، ُمثَّ قَالَ  وَن َلُه اْخلََرَز لِيـُتَـّوُِجوُه، فَِإنَُّه لَيَـَرى أَنََّك َقْد َ� َرُسوَل ا�َِّ، اْرُفْق ِبِه، فو هللا َلَقْد َجاَءَ� ا�َُّ ِبَك، َوِإنَّ قـَْوَمُه لَيَـْنِظمُ : ُهَو َوَا�َِّ الذَّ

َتُه ُمْلًكا َلتَـُهْم َحىتَّ َأْصَبَح، َوَصْدَر يـَْوِمِهْم َذِلَك َحىتَّ آَذتْـُهْم الشَّْمُس، ُمثَّ نَـ  ُمثَّ َمَشى َرُسوُل ا�َِّ ِ�لنَّاِس يـَْوَمُهمْ . اْستَـَلبـْ َزَل َذِلَك َحىتَّ أَْمَسى، َولَيـْ

َا فـََعَل َذِلَك َرُسوُل ا�َِّ لِيَ  ِمْن َحِديِث َعْبِد . ْشَغَل النَّاَس َعْن احلَِْديِث الَِّذي َكاَن ِ�ْألَْمسِ ِ�لنَّاِس، فـََلْم يـَْلبَـُثوا َأْن َوَجُدوا َمسَّ اْألَْرِض فـََوقـَُعوا نَِياًما، َوِإمنَّ

: ، ص23جاملسند، : ؛ ابن حنبل4624، 4622: احلديث رقم .1863، .1861 :،ص4جالصحيح، اجلامع : البخاري: انظر. ا�َِّ اْبِن ُأَيبٍّ 

: احلديث ، رقم415:ص،5ج،سورة املنافقون:تفسري القرآن، �ب :سنن الرتمذي، كتاب: الرتمذي؛ 15223: احلديث رقم. 389 – 388

رقم . 189:ص ،)م1983-هـ 1404، مكتبة العلوم واحلكم :املوصل( ،2، ط5جمحدي السلفي،: قيقحت :املعجم الكبري: الطرباين ؛3312

 ،)م1984-هـ 1404، دار املأمون للرتاث: دمشق( ،3جحسني سليم أسد، : حتقيق :مسند أيب يعلى: أبو يعلى: املوصلي؛ 485 احلديث

: ابن هشام ؛65 – 63:ص ،2الطبقات الكربى، ج: ابن سعد ؛233:املغازي، ص: موسى بن عقبة ؛1957: احلديث رقم .458:ص

 – 188 :الدرر يف اختصار املغازي والسري،ص: ابن عبد الرب؛ 204:جوامع السرية، ص: ابن حزم؛ 292 – 290:ص، 2جالسرية النبوية،
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  ال�ات�ة وأه� ال��ائج

فقـ� ان�ه��ـا مـ�  ،��نا دمحم وعلـى آلـه وصـ��ه أج�عـ��وال�الة وال�الم على أش�ف ال��سل�� سـ، ال��� � رب العال���

والـ�� بـ�أ �ـاله��ة ال����ـة مـ� م�ـة إلـى  ،العه� ال��ني م� خـالل ال��ا�ـات ال����ـةاسة أه� أح�اث ال���ة ال����ة في در 

إلـى ال�ف�ـ�  وان�قالـه ب�فـاة رسـ�ل هللا �ـ�ة األولـى إلـى ال�ـ�ة ال�ادسـة لله�ـ�ة�غ�وة ب�ي ال���ل� مـ� الوان�هى  ال��ی�ة

، خاصــة ال��اجــع ال�ع��ــ�ة فــي دراســة ســ��ة ال��ــ�فى األعلــى، مع��ــ�ی� فــي ذلــ� علــى ال��ــادر األصــ�لة وال��اجــع

  .ال����ة

  :وفي ه�ا ال��ام ن��ع�ض أه� ما ت�صل�ا إل�ه م� ن�ائج

�ـ�ل عاًمـا فـي العهـ� ال��ـي فـي شـ�ح أسـ� وم�ـاد� اإل��ـان � م�ـا��ه وجهـ�ده زهـاء ثالثـة ع�ـ�ب�ل ال��ي  .1

تام، وفي �ل ه�ه ال��مـة اإل��ان�ـة فقـ� هـ�ع أنـاس ���ـ��� الع��ـاق اإلسـالم، وزاد عـ�د ال�ـ�م���، وت�ـ�ل ال��ـل��ن 

ان ُ��ــ�م علــى ال��ــل��� أ� مقابــل أو م�ــع ماد�ــة وأصــ�ح وعلــى الــ�غ� مــ� ذلــ� ف�ــ ،تــ�� �ــالع�� إلــى قــ�ة مل��ســة

یــً�ا مــع اله�ــ�ة وتغ�ــ�ت ال�ــ�وف ��ــ�ل تــام، وأصــ�ح ل�ــ� ال��ــل��� أصــ���ا م���ًعــا ج� ،ســالحه� ال�ح�ــ� ال�ــ��

  .�إم�ان ال��ل��� ال��ام �أ� شيء ����ة تامة

�ر ال�ع�فـة م� �ل�ـات ال�هـل وال�ـ�ك إلـى نـ جاهلة أمة فأخ�جأع�� دولة في العال�  في ال��ی�ة أس� ال��ي .2

�ـأول  وأتى ال��ي ،ان أخ�� غ�� اإلسالم�ق�م �إدارة ه�الء ال�اس �الع�ل ح�ى ال�ی� ی�ی��ن �أد� و�ان ال��ي. واإل��ان

وأقــ� ف�ــ�ة ". ال إلــه إال هللا: "دســ��ر م��ــ�ب فــي العــال�، وألغــى ســل�ة وســ�ادة ال��ــ� وحــ�ر الع��ــ� مــ� الع��د�ــة �ق�لــة

ــ�، وم�ــ�أ  األمــة ال�ــاملة بــ�ًال مــ� الع�ــ��ة ووضــع ســل�ة إله�ــة بــ�ًال مــ� الف�ضــ��ة، وأقــ� م�ــ�أ العــ�ل بــ�ًال مــ� ال�ل

  .)1(ب�ًال م� االم��از ال��اواة 

ا .3 �ة �قـ�م ب��ل�ـغ الـ�ع�ة وال�سـالة فـي �ـ�وف ج�ـ حقـ� ان��ـار اإلسـالم، وجعـل ال��ـي إن اله��ة ح�ث مهـ� جـ��

وز�ــادة عــ�د ال�ــ�م��� الــ�ی� ��ققــ�ن  ،هــ� ت�ل�ــغ آ�ــات القــ�آن وتعلــ�� ال��ــاة ال�ی��ــة جــ�ا، و�ــان الهــ�ف األك�ــ� لل��ــي

  .ال��الحقة ب�ون تغ��� ان�قال ال�ی� ووص�له إلى األج�ال

م لإلن�ــان�ة �لهــا دیً�ــا ��قــ� ســعادة ال�ــاس و���ــ� األمــ�  �ــاك فــي األمــ� مــ� ��اثــل رســ�ل هللالــ�� ه .4 فلقــ� قــ�َّ

وح�ـ��ا أن�ـا قـ�م�ا ، خ�� زاد في أ��ـاثه� ودراسـاته�، �ـل فـي م�الـه ف ��� العل�اء في س��ة رس�ل هللاول�� . وال�الم

  .م� خالل اال�ار ال���د لل�ارسة �العه� ال��ني م� ال���ة ال����ة ما في اس��اع��ا م� م�اح� خاصة

على ن�� ال�ی� اإلسالمي �ال�ل�ة ال���ة و���� ال�ع�ة واإلرشاد ول� ���� أحً�ا، ول�ـ� هللا أذن ع�ل ال��ي  .5

  .لل��ل��� ���ار�ة ال�فار وال���� له��اته�

م األول لله�ـــ�ة  فـــإن م��قـــة ال��ی�ـــة �انـــ� ت�ـــ�ل وث�قـــة ال��ی�ـــة أع�ـــ� وث�قـــة شـــه�ها ال�ـــار�خ، ف�ـــالل العـــا .6

و�ان� ه�اك ق��ل��� م� ال�ه�د دائ��ي ال�الف مع إح�اه�ا األخ��، وفي ذل� ال�ق� . ال��ل��� وال�ه�د وال�������

انـ� � ،مادة "52 "أ�ً�ا فإنه ل� ی��ِه الع�اء واله��م ب�� ��ائل ال������، ل�� ه�ا االتفاق وه�ه ال�عاه�ة ال�ي ت��ل

تع�ي وته� ال��ل��� وال�ه�د ���ل أك��، ووفًقا ل�ل� فـإن هـ�الء لـ� یهـاج��ا �ع�ـه� الـ�ع� وسـ�ف یـ�افع�ن ��ـ�ل 

                                                 
 .69:، ص2م ،أسبوع املولد السعيد )1(
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ج�اعي وص�رة م�ـ���ة ضـ� األعـ�اء ال�ـارج��، أمـا األشـ�اص الـ�ی� ی�ت��ـ�ن ال�ـ�م فإنـه سـ�ف یـ�� الف�ـل ب�ـ�ه� 

ـــا ألد�ـــانه� وشـــ�ائعه� ـــا ل�قافـــة القـــ�ن الع�ـــ��� فـــ. وفًق ، "دســـ��ر"إن ال��ـــل��� ��لقـــ�ن علـــى هـــ�ه ال�عاهـــ�ة اســـ� و��ًق

  ".ال�ولة اإلسالم�ة"و��لق�ن على دولة ال��ی�ة اس� 

ح�ــ� إن هــ�ا ال�انــ� �ع�ــ� ش��ــ��ه  ،�انــ� ال�ــي ی��غــي االق�ــ�اء �ــال��ي ف�هــا عالقاتــه ال��ــ��ةمــ� أهــ� ال� .7

تعـ� ن�عـًا مـ� ال��ـال وال��ـ�ذج الـ��  ،خـ���وص�رة أخالقه ون�� ن�� أن االق��اء �ال��ي م� خالل ت��فاته إزاء اآل

أك�ل ال��م��� إ��اًنا : "وق� ع�فه هللا س��انه وأشار إلى ه�ا ال�ان� ال�ه� في ح�ی� ل إل�ه �ل إن�ان،ال ب� أن ��

  ).1("أح��ه� خلًقا

ل��ـ�ل، ؛ غ�وة ب�ر، ث� غ�وة أحـ�، وغـ�وة ب�ـي ال��ـ��، وغـ�وة دومـة اأشه� الغ�وات ال�ي قام بها ال��يم�  .8

  .الع�� ال���� وغ�وة ال�����ع، ث� غ�وة ال���ق، و�ل ه�ه ف��حات إسالم�ة وقع� في ع�� ال�عادة 

ش��ـ�ة �املـة وال ن��ـ� لهـا  ال���عـة ال�ـي ت�مـ� إلـى أن م��ـً�ا ت ال��� وال��ل�ات �ـأخالق ال��ـيلق� ام�أل .9

إن�ـا : "ة إلى رفعة أخالقه ه�ه؛ فق� قال ال��يم� �افة ال��ان�، وه� ال��سل رح�ة للعال���، ون�� ه�ا ���د اإلشار 

و��ه� ذل� فـي  ان��ـار الف�ـ�لة وم�ـارم األخـالق �اإلسـالم فـي سـائ� ج��ـ�ة العـ�ب ، )2("�ع�� ألت�� م�ارم األخالق

و�ذا أخــ�نا فــي االع��ــار . ه��ــعقلســ�� ثــ� العــال� �عــ� ذلــ�، م�ــا ��ــاع�نا علــى ت��ــل إلــى أ� مــ�� �ــان ذ�ــاء ال��ــي و 

فإن�ــا نــ�� أنــه القــ�وة ال��ــ�ة، وأك�ــ� ال�ــاس ��ــاًال وف�ــًال، وقــ� ان��ــ� علــى آالف ال�ــع��ات فــي  وشــ�ائلهف�ــائله 

  .)3(ح�اته ووصل إلى ن�اح ����

ت��ل اله��ة مفه�ًما ���ـً�ا وع��ً�ـا فـي تـار�خ ال��ـ��ة أج�ـع؛ ألن الـ�ی� اإلسـالمي أثَّـ� �ع�ـ� علـى م���ـات  .10

وُتْ�ِ�ــُ� ال��ــادر . ل� أثــ� �ع�ــ� علــى ت�ــ�ر مفهــ�م ال��ــارة وال�قافــة والعق�ــ�ةتــار�خ العــال� مــ� �افــة ال�ــ�احي، و�ــ�

ق ال�قــافي مــ� ســائ� ال�ــ�احي فــي العــال� اإلســالمي؛ وذلــ� فــي ع�ــ�ر لــ� ت�ــه� ف�هــا أور  �ــا و ب�ضــ�ح وجــ�د هــ�ا ال�فــ�ُّ

  .ولق� اس�فاد العال� الغ��ي م� ال��ارة اإلسالم�ة ���ً�ا ،نف�ها ه�ه ال���رات م� ق�ل

ل�عـ�ث س�ة ال��افع، وت�ه� جل�ا فـي الف�ـ�ة ال��ن�ـة مـع ح��ـة ال�ـ�ا�ا وا م� ال��� ال�ي تعامل معها ال��ي نإ .11

ضــ� ال��ــ����، وهــ�ه ال�ــ�ة م�علقــة تعلًُّقــا و��ــً�ا �ــال����� لهــ�ا الــ�ی�، وقــ� أشــار هللا  والغــ�وات ال�ــي خاضــها ال��ــي

َوَلـْ�َال َدْفـُع ِهللا ال�َّـاَس َ�ْعَ�ـُهْ� ِبـَ�ْعٍ� َلَفَ�ـَ�ِت : ق�لـه تعـالى تعالى إل�ها فـي ��ا�ـه الع��ـ� وجـاء ال���ـ�� عل�هـا فـي

  .))4اَألْرُض َوَلِ��َّ َهللا ُذو َفْ�ٍل َعَلى اْلَعاَلِ���َ 

��ـا إن علـى القائـ� أال ��ـ�ه ج��ـه علـى الق�ـال، إذا �ـان�ا غ�ـ� راغ�ـ�� وم����ـ��، ح�ـى ی�أكـ� مـ� رضـاه�،  .12

  .ة أص�ا�ه ی�م ب�ر ق�ل خ�ض ال�ع��ةم� اس��ار  فعل رس�ل هللا

إن اح��ا� ال���د ل��اة قائ�ه� أم� ت���ه ال���ة في ن�اح ال�ع��ة وال�ع�ة، وعلى القائ� أن �ق�ل ذل�؛ ألن  .13

ب��ـاء العــ��� لــه، وقـ� رأی�ــا فـي مع��ــة بــ�ر ��ـ� رضــي ال��ــي . فـي ح�اتــه ح�ـاة الــ�ع�ة، وفــي ف�اتهـا خ�ــارة ال�ع��ــة

                                                 
 .4682: ديث رقمرقم احل .632: ، ص2جالدليل على ز�دة اإلميان ونقصانه، :السنة، �ب :السنن، كتاب: أبو داود )1(

ا �ا كان من أهل املروءة اليت هي شرط بيان مكارم األخالق ومعاليها اليت من كان متخلقً  :الشهادات، �ب: الكربى، كتاب السنن: البيهقي )2(

 .20571رقم احلديث . 191: ، ص10جيف قبول الشهادة، 

 .163:ص معلومات أساسية عن اإلسالم، :قرخان )3(
  .251:  اآلیة: البقرة: سورة )4(
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ا حـ�ل رسـ�له�، و����نــه عـ�ـ� �ـان ال��م�ـ�ن ال�ــادق�ن وال��م�ـات ال�ـادقات یل�فـ�ن ج��و ) ورأی�ـا فـي مع��ـة أحـ�

أنــه أن�ــ� ذلــ� مــع شــ�اع�ه وتأی�ــ� هللا لــه، بــل أث�ــى علــى  ب�عــ��� أنف�ــه� لهــا، ولــ� �عــ�ف ع�ــهمــ� ســهام األعــ�اء، 

��ن هي وزوجهـا وأوالدهـا رفقـاءه فـي ه�الء ال�ل�ف�� ح�له، ��ا رأی�ا في ث�ائه على ن���ة أم ع�ارة، ودعائه لها �أن ت

  .ال��ة

إن هللا ت�ـــارك وتعـــالى ��ـــ�� ��ـــاده ال�ـــ�م��� ال�ـــادق�� فـــي معـــار�ه� ��ـــ�� مـــ� ع�ـــ�ه، ��ـــا أنـــ�ل  - 14 .14

ومـادام هـ�الء ال��م�ـ�ن ��ـار��ن فـي سـ��له، ف��ـ� ی��لـى عـ�ه� وهـ� . ال�الئ�ة ی�م ب�ر، وأرسـل الـ��ح یـ�م األحـ�اب

َ ُیَ�اِفُع َعِ� الَِّ�یَ� آَمُ��ا: وقال، ))1ا َعَلْ�َ�ا َنْ�ُ� اْلُ�ْ�ِمِ���َ َوَ�اَن َحق� : ال�� قال   .))2ِإنَّ �َّ

رماة ال��ل  إن م�الفة أم� القائ� ال�ازم ال���� ی�د� إلى خ�ارة ال�ع��ة، ��ا ح�ل في وقعة أح�، فل� أن .15

ل ل�ـا اسـ��اع ال��ـ���ن أن یل�فـ�ا مـ� حـ�له�، خلـف ج��ـه ث��ـ�ا فـي م�ـانه� ��ـا أمـ�ه� ال�سـ�  ال�ی� أقـامه� ال�سـ�ل

  .و�قل��ا ه����ه� أول ال�ع��ة إلى ن�� في آخ�ها

إن ال��ــع ال�ــاد� فــي ال�غــان� وغ��هــا یــ�د� إلــى الف�ــل فاله���ــة، ��ــا ح�ــل فــي مع��ــة أحــ� ح���ــا تــ�ك  .16

فـي ال��ـ� القـادم إن شـاء ��ـا سـ��� الحقـا  -ال�ماة م�اقفه� ��ًعا فـي إحـ�از الغ�ـائ�، و��ـا ح�ـل فـي مع��ـة ح�ـ��

ع العــ�و، م�ــا أد� إلــى عــ�دة العــ�و حــ�� ان��ــ� ال��ــل��ن فــي أولهــا، ف��ــع �ع�ــه� فــي الغ�ــائ�، وت��ــ�ا ت�ّ�ــ -هللا

وال�ـ�م��� ال�ـادق�� ح�لـه، ل�ـا ت��لـ� اله���ـة �عـ� ذلـ� إلـى  ��، فانه�م�ا، ول�ال ث�ات ال�سـ�لوه��مه على ال��ل�

ها و�ف�ــ� أث�هــا فــي ال�فــ�س ��ــع الــ�اع�� إل�هــا فــي مغــان� الــ�ن�ا، واســ���اره� مــ� ن�ــ� م�ــ��، و�ــ�ل� الــ�ع�ات �ف�ــ�

  .مالها وعقارها وأراض�ها

ل بـ�� األحـ�اب مـا اسـ��اع فـي  وم�ا �ل�ه ال�س�ل .17 دل�ـل علـى " غـ�وة األحـ�اب"م� ُن��� ب� م�ع�د، أن ��ـ�ِّ

ل ���ـ� یـ�د� إلـى ال��ـ� و�لـى اإلقـالل أن ال���عة في ح�ب األع�اء م��وعة إذا �ان� ت�د� إلـى ال��ـ�، وأن �ـ

وهــ� ال ، هــ�ا مــ� ح���ــه ال��اســ�ة والع�ــ���ةمــ� ســف� الــ�ماء مق�ــ�ل فــي ن�ــ� اإلســالم، مــا عــ�ا الغــ�ر وال��انــة، و 

  .ی�افي م�اد� األخالق اإلسالم�ة، فإن ال��ل�ة في اإلقالل م� ع�د ض�ا�ا ال��وب م�ل�ة إن�ان�ة

ق، وهــ� أمــ� لــ� ت�ــ� تع�فــه العــ�ب مــ� ق�ــل، دل�ــل علــى أن اإلســالم ال إشــارة ســل�ان ��فــ� ال��ــ� وفــي ق��لــه .18

وت�فـع ال����ـع فـال شـ� أن حفـ� ال��ـ�ق أفـاد  ،���� ذرعًا �االس�فادة م�ا ع�� األم� األخ�� مـ� ت�ـارب تف�ـ� األمـة

 فعـل ال�سـ�ل وقـ�، ه�ه ال���رة، دل�ـل علـى م�ون�ـه �ل رس�ل هللاإفادة ���� في دفع خ�� األح�اب ع� ال��ی�ة، وق�

  ).3( "ال���ة ضالة ال��م�، ف��� وج�ها فه� أح�ُّ بها: "م�ل ذل� أك�� م� م�ة، فه� القائل

  

  خ� دع�انا أن ال��� � رب العال���وآ

  

  

  

                                                 
  .47:  آلیةا: : مسورة الرو )1(
 .38:  اآلیة: : سورة الحج )2(
 .2687: رقم احلديث .51: ،ص5جعلى العبادة، الفقهما جاء يف فضل : �ب، العلم عن رسول هللا  ،السنن، كتاب: الرتمذي )3(
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  قائ�ة ال��ادر

  

 الق�آن ال����: أوالً 

 :ال�����ات: ثان�اً 

 2"ة ال��م ال��ي، رق� ال����� ت���ل ال��ام في أخ�ار ال��� ال��ام، م���: م����ة: دمحم:  ال��اغ ."  

 ف�ائل ومعـال� م�ـة وال��ی�ـة وفـي ال��ـ� ال�ـ��� ومـا ی�علـ� �ـال�ج وغ�ـ� ذلـ�، : م����ة: م�لف م�ه�ل

  ".194": م���ة ال��م ال��ي، رق� ال�����

  :ال��ادر: ثال�اً 

 م1978 -هـ 1398دار الف��،: سه�ل ز�ار، ب��وت: س��ة اب� إس�اق، ت�ق��: دمحم: اب� إس�اق. 

 م1989 -هـ 1409دار الف�� ، : أس� الغا�ة، ب��وت: اب� األث��.  

  دار األرقــ� بــ� أبــي : تل�ــ�ح فهــ�م أهــل األثــ� فــي ع�ــ�ن ال�ــار�خ وال�ــ��، ب�ــ�وت: ع�ــ� الــ�ح��: ابــ� ال�ــ�ز�

  .م1997-هـ1418األرق�، 

 م1996-هـ1417دار ال��� العل��ة، : تار�خ اب� ال�رد�، ب��وت: ع��: اب� ال�رد�. 

 دار : ســـامي م�ــي العـــاني، ع�ـــان: ، ت�ق�ــ�ال����ــ� ال���ـــ� فـــي ســ��ة ال�ســـ�ل: ع�ــ� الع��ـــ�: ابــ� ج�اعـــة

 .م1993ال���� ، 

 هـــ 1414م�س�ــة ال�ســالة، : ،ب�ــ�وت2شــع�� األرنــاءو�، �: صــ��ح ابــ� ح�ــان، ت�ق�ــ�: دمحم: ابــ� ح�ــان- 

 .م1993

 3ع��ـــ� �ـــ� وج�اعـــة مـــ� العل�ـــاء، �: ال�ـــ��ة ال����ـــة وأخ�ـــار ال�لفـــاء، صـــّ��ه، وعلـــ� عل�ـــه: ابـــ� ح�ـــان ،

  .هـ1417ال��� ال�قا��ة، : ب��وت

 ت.دار األفاق ال��ی�ة، د: إیل�ه ل���� ش����، ب��وت: ال����، اع��ٰى ب�����ه:دمحم: اب� ح���. 

 م�س�ــــة ال�ســــالة، : إبــــ�ا��� ال���ــــ�، وعــــادل م�شــــ�، ب�ــــ�وت: تهــــ�ی� ال�هــــ�ی�، اع��ــــاء:  أح�ــــ�:ابــــ� ح�ــــ�

 .م2001-هـ1421

 ال��ــ�اح ال��ــي فــي ��ــاب ال��ــي األمــي ورســله إلــى ملــ�ك األرض مــ� ع��ــي وع��ــي، : دمحم: ابــ� ح�یــ�ة

  .هـ1405ب��وت،  –عال� ال��� : دمحم ع��� ال�ی�، ب��وت: ت�ق��

 دار ال�عـارف، : إح�ان ��اس، م��: ت�ق��: ج�امع ال���ة وخ�� رسائل أخ�� الب� ح�م:علي: اب� ح�م

  .م1900

 د ع�ـ� هللا : شـع�� األرنـاءو� وعـادل م�شـ�، وآخـ�ون، إشـ�اف: م��� اإلمام أح�ـ�، ت�ق�ـ�: أح��: اب� ح��ل

  .م2001-هـ 1421 م�س�ة ال�سالة، : ب��وت ب� ع�� ال���� ال���ي،

 ه1397، دار القل�: ،ب��وت2أك�م ض�اء الع���، �: ت�ق��: تار�خ خل�فة ب� خ�ا�: خل�فة: اب� خ�ا�. 

 م��ـــ� ��ـــ�ث : صـــالح بـــ� ســـالمة،  ال��ی�ـــة ال��ـــ�رة: �ی�ـــة، ج�ـــع وت�ث�ـــ� ودراســـةأخ�ـــار ال�: دمحم:ابـــ� ز�الـــة

  .م2003-هـ1424ودراسات ال��ی�ة ال���رة، 

 م1968دار صادر، : إح�ان ��اس، ب��وت: ت�ق��: ال��قات ال���� : اب� سع�.  
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 هــــ1414م���ـــة ال�ـــ�ی�، : دمحم بـــ� صـــامل ال�ـــل�ي، ال��قـــة ال�ام�ـــة، ال�ـــائف: ت�ق�ـــ�: دمحم: ابـــ� ســـع�- 

 .م1993

 هــــ 1402دار األصـــفهاني، : ، جـــ�ة2فهـــ�� شـــل��ت، �: تـــار�خ ال��ی�ـــة ال��ـــ�رة، ت�ق�ـــ�: ع�ـــ�: ابـــ� شـــ�ة- 

  .م1981

 دار ال�عــارف، : القــاه�ة ،2شــ�قي ضــ��، �: الــ�رر فــي اخ��ــار ال�غــاز� وال�ــ��، ت�ق�ــ�: ابــ� ع�ــ� ال�ــ�

 .هـ1403

  وزارة ال�ـ��ن اإلسـالم�ة واألوقـاف والـ�ع�ة واإلرشـاد، : ،ال��اضم���ـ� سـ��ة ال�سـ�ل: دمحم: ال�هـاباب� ع��

  .ه1418

 جامعــة ابــ� زهــ� �ل�ــة اآلداب :دمحم �اق�ــ��، ال�غــ�ب: ال�غــاز�، ج�ــع ودراســة وت�ــ��ج: م�ســى: ابــ� ع��ــة

  .م1994والعل�م اإلن�ان�ة، 

 ل�����، ب��وتدمحم ا: ال���ة ال����ة في م�ال� األ��ار في م�ال� األن�ار، ت�ق��: أح��: اب� ف�ل هللا :

  .م1997-هـ1417عال� ال���، 

 ���� إس�اع�ل: اب�: 

 م1976 -هـ1395دار ال�ع�فة، : م��فى ع�� ال�اح�، ب��وت: ال����ة، ت�ق�� ال���ة. 

 ،م1986-هـ 1407دار الف��، : ب��وت ال��ا�ة وال�ها�ة.  

 ب�ـ�وت�3 دمحم الع�ـ� ال��ـ�او�، م��ـي الـ�ی� م�ـ��،: الف�ـ�ل فـي ال�ـ��ة، ت�ق�ـ� وتعل�ـ� ، :

  .هـ1403م�س�ة عل�م الق�آن، 

 دار الف��، : روج�ه ال��اس، �دمحم ال�اف�، ب��وت: م���� تار�خ دم�� الب� ع�اك�، ت�ق��: اب� م���ر

  ت.د

 2م�ـ�فى ال�ـقا و�بـ�ا��� األب�ـار� وع�ـ� ال��ـ�� ال�ــل�ي، �:ال�ـ��ة ال����ـة، ت�ق�ـ�: ع�ـ� ال�لـ�: ابـ� ه�ـام ،

  .م1955 -هـ1375م��فى ال�ابي ال�ل�ي وأوالده، ش��ة م���ة وم��عة : م��

 ت.دار الف��، د: ب��وت دمحم م��ي ال�ی� ع�� ال����،: ت�ق��: ال���: سل��ان: أب� داوود.  

 هــــ1388دار ال��ـــاب الع��ـــي، : ، ب�ـــ�وت2حل�ـــة األول�ـــاء و��قـــات األصـــ��اء، �: األصـــفهاني: أبـــ� ن�ـــ��-

  .م1968

 م1981-هـ1402دار األن�ار، : ال����ي، القاه�ة دمحم: إم�اع األس�اع، ت�ق��: أح��.  

 دار : ،ب�ـــ�وت2دمحم رواس قلعـــه جـــي، ع�ـــ� ال�ـــ� ��ـــاس، �:  دالئـــل ال��ـــ�ة، ت�ق�ـــ�: أبـــ� ن�ـــ��: األصـــفهاني

  .م1986 -هـ1406ال�فائ�، 

  هــــ1407دار ابـــ� ���ـــ�، : ،ب�ـــ�وت3م�ـــ�فى دیـــ� ال�غـــا، �: ال�ـــامع ال�ـــ��ح، ت�ق�ـــ�: دمحم: ال��ـــار�- 

 .م1987

 ـــاب: أح�ـــ�: ��هقـــيال ـــاب: ال�ـــ�� ال��ـــ��، �� م�لـــ� دائـــ�ة ال�عـــارف : بـــ�ء األذان، ح�ـــ�ر آ�ـــاد: ال�ـــ��، �

  .ه1344ال��ام�ة ال�ائ�ة في اله��، 

 هـ1405دار ال��� العل��ة، : دالئل ال���ة ومع�فة أح�ال صاح� ال���عة، ب��وت: أح��: ال��هقي.  
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 م2002-هـ1422دار الف��، : ،  ب��وتص�قي الع�ار: س�� ال��م��، ت�ق��: دمحم: ال��م��.  

 دار صادر، : ب��وت: به�ة ال��افل و���ة األماثل في تل��� ال�ع��ات وال��� وال��ائل: ��ي: ال��ضي

 .هـ1430

 دار : م�ـــ�فى دمحم ح�ـــ�� الـــ�ه�ي، القـــاه�ة: ت�ق�ـــ� ،ال�ق�فـــى مـــ� ســـ��ة ال��ـــ�فى: ابـــ� ح��ـــ�: ال�ل�ـــي

  .م1996 -هـ 1416ال��ی�، 

 م2002دار ال��� العل��ة، : ال���ة ال�ل��ة إن�ان الع��ن في س��ة األم�� ال�أم�ن، ب��وت: علي:ال�ل�ي.  

  م1995دار صادر، : ، ب��وت2مع�� ال�ل�ان، �: �اق�ت: ال����. 

 ه1424دار ال��ائ� اإلسالم�ة، :ش�ف ال���فى، م�ة ال���مة: ع�� ال�ل�: ال����شي.  

 علٰى ما �ـان فـي عهـ� رسـ�ل هللا مـ� ال�ـ�ف وال�ـ�ائع والع�ـاالت  ت���ج ال�الالت ال����ة: علي: ال��اعي

  .م1999-هـ1419دار الغ�ب اإلسالمي، : ، ب��وت2إح�ان ��اس، �: ال����ة، ت�ق��

 ال�امعــــة : ع�ــــ� الع��ــــ� ال���ــــي، ال��ی�ــــة: أخ�ــــار ��ائــــل ال�ــــ�رج، دراســــة وت�ق�ــــ�: ع�ــــ� ال�ــــ�م�: الــــ�م�ا�ي

 ).م2008-هـ1429اإلسالم�ة، 

  ت.دار صادر، د: تار�خ ال���� في أح�ال أنف� ال����، ب��وت: ح���: ���� ال��ار . 

 3م���عـة مـ� ال��ققــ�� �إشـ�اف ال�ــ�خ شـع�� األرنــاؤو�، ،�: ت�ق�ــ�: سـ�� أعــالم ال�ـ�الء: دمحم : الـ�ه�ي ،

  .م1985 -هـ 1405م�س�ة ال�سالة، : ب��وت

 هـ1412دار إح�اء ال��اث الع��ي، : ، ب��وتال�وض األنف في ش�ح ال���ة ال����ة: ع�� ال�ح��: ال�ه�لي.  

 ال�ـ�خ عـادل أح�ـ� ع�ـ� ال��جـ�د، : ت�ق�ـ� وتعل�ـ�: س�ل اله�� وال�شاد في سـ��ة خ�ـ� ال��ـاد: دمحم:ال�ال�ي

 .م1993 -هـ1414دار ال��� العل��ة، : ال��خ علي دمحم مع�ض، ب��وت

 هـــــ 1404م���ــــة العلــــ�م وال��ــــ�، : ، ال��صــــل2ح�ــــ�� ال�ــــلفي، �: ت�ق�ــــ�: ال�ع�ــــ� ال���ــــ�: ال���انــــي-

  .م1983

  دمحم:ال����: 

 .هـ1387دار ال��اث، : ب��وت ،�2 تار�خ ال�سل وال�ل�ك،  -

 .م2001-هـ1422دار ال��� العل��ة، : ، ب��وت2،م»تار�خ األم� وال�ل�ك«تار�خ ال���� ال���ٰى  -

 م2000-هـ �1421ة، دار ال��� العل�: شفاء الغ�ام �أخ�ار ال�ل� ال��ام، ب��وت: الفاسي.  

 ت.ال����ة ال������ة، د: ال��اه� الل�ن�ة �ال��ح ال�����ة، القاه�ة: أح��:الق��الني. 

 ـــع: ال�العـــي ـــ� ال��� ـــ: أب ـــاء، ب�ـــ�وت اء ��ـــا ت�ـــ��ه مـــ� مغـــاز� رســـ�ل هللاالك�ف ـــة ال�لف دار ال��ـــ� : وال�الث

  .هـ1420العل��ة،

 دار إح�ــاء ال�ــ�اث الع��ــي، : فــ�اد ع�ــ� ال�ــاقي، ب�ــ�وت دمحم: صــ��ح م�ــل�، ت�ق�ــ�: أبــ� ال��ــ�� م�ــل�: م�ــل�

 .ت.د

  ع�ـ� الف�ـاح، م�ـة  سـع��: ال�ع��ـ� ��ـا أن�ـ� �ـه اله�ـ�ة مـ� معـال� دار اله�ـ�ة، ت�ق�ـ�: ج�ال ال�ی�:ال����

 .م1977-هـ1417م���ة ن�ار م��فى ال�از، : ال���مة
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 دمحم ن�ـام الـ�ی� الٌف�َـّ�ح، : ت�ق�ـ�: �لفـاءاإلشـارة إلـى سـ��ة ال��ـ�فى وتـار�خ مـ� �عـ�ه مـ� ال: قلـ�ج: مغل�ا�

 .م1996 -هـ1416دار القل�، : دم��

  دمحم ع�ــ� ال���ــ� : ت�ق�ــ�: إم�ــاع األســ�اع ��ــا لل��ــي مــ� األحــ�ال واألمــ�ال وال�فــ�ة وال��ــاع: أح�ــ�: ال�ق��ــ��

  .م1999 -هـ1420دار ال��� العل��ة، : ال����ي، ب��وت

 هــ 1404دار ال�ـأم�ن لل�ـ�اث، : ح�ـ�� سـل�� أسـ�، دم�ـ�: ت�ق�ـ� :م��� أبي �على: أب� �على: ال��صلي-

  .م1984

  دمحم رح�ـة هللا : ع��ه وحققه وخ�ج أحادی�ـه: س��ة ال���ة عائ�ة أم ال��م��� رضي هللا ع�ها: سل��ان: ال��و�

 .م2003 -هـ1424دار القل�، : حاف� ال��و�، ب��وت

 دار ال��� : س�� ���و� ح��، ب��وت، ر سل��ان ال���ار� ع�� الغفا: ال��� ال����، ت�ق��: أح��: ال��ائي

  .م1991-هـ 1411ب��وت،  -العل��ة 

 م1989-هـ 1409دار األعل�ي، : ، ب��وت3مارس�ن ج�ن�، �: ت�ق��: ال�غاز� : ال�اق��.  

 دار ال��ـــــاب : ، القــــاه�ة2مـــــ�آة ال��ــــان وع�ــــ�ة ال�ق�ـــــان فــــي مع�فــــة حـــــ�ادث ال�مــــان، � : ع�ــــ�هللا : ال�ــــافعي

 .م1992-هـ1413اِإلسالمي، 

  

  :ال��اجع: را�عا

 ه1292م��عة م�رسة الف��ن ال����ة،: جالء القل�ب في رسالة ال��ي ال����ب، إس�ان��ل: حاف�: إب�ا���.  

 دار اب� : ،القاه�ة2ه�ة ب��ت�� أح�اث ال���ة ال����ة، �األغ�ان ال���ة ش�ح ال�الصة ال�: دمحم: اب� �ه

  .م2012 - هـ 1433ح�م، 

 هـ1427دار القل�، : ، دم��8ال���ة ال����ة على ض�ء الق�آن وال��ة، �: دمحم: أب� شه�ة.  

  هـ1409دار ال��وق، : ه�ا ال���� دمحم  �ا م��، ج�ة: جاب�: ال��ائ��.  

 ه1416دار وم���ة الهالل، : تغ�وات ال��ي، ب��و : ال���: ال���لي. 

 هـ1422دار الف��، : ، ب��وت6ال�س�ل القائ�، �: م���د ش��: خ�اب.  

 ِ�ُح م� أحادی� الّ���ة ال����ة ،ال��اض: دمحم: ال���اني�   .م2011-هـ1432م�ار ال��� لل��� ، : ال�َّ

  هـ�1419 ، دار ال�خائ: نها�ة اإل��از في س��ة ساك� ال��ا، القاه�ة: رفاعة: ال�ه�او�.  

 م1995 -هـ 1415دار ال�فائ�، : ص��ح ال���ة ال����ة، األردن: إب�ا���: العلي.  

  ال���ة ال����ة ال����ة، م�اولة ل����� ق�اع� ال���ث�� في نق� روا�ات ال���ة : أك�م ض�اء: الع���

  .م1994 -هـ1415م���ة العل�م وال���، : ، ال��ی�ة ال���رة6ال����ة، �

  دار اب� : أك�م ض�اء الع���، ج�ة: ال��ا�ا وال�ع�ث ال����ة ح�ل ال��ی�ة وم�ة، إش�اف: �ب��: الع���

  .م1996 -هـ1417ال��ز�، 

 هـ1427دار القل�، : دمحم ناص� ال�ی� األل�اني، دم��: ت���ج األحادی� ،فقه ال���ة: دمحم: الغ�الي. 

 هـ1413جامعة أم الق��، : ، م�ة ال���مة2فقه ال���ة ال����ة، فقه ال���ة ال����ة، �: م���: الغ��ان - 

  .م1992
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 م2004 -هـ1424م�س�ة ال�سالة، : ال���ة ال����ة وال�ع�ة في العه� ال��ني، ب��وت: أح��: غل�ش.  

  هـ1425دار اب� ����، : ال���ة ال����ة،دم��: أب� ال���: ال��و�. 

  

  : ال�سائل العل��ة ال����رة: خام�اً 

 ك�سي ال��خ ع�� هللا ب� : ، الق���"دراسة ت�ل�ل�ة"ودورها في ال����ع ال����  ِ�عة لل��يال��أة الُ��ا: ال�ارثي

  .م2012 -هـ1433صالح ال�اش� ال���� ل��مة ال���ة ال����ة، 

 ع�ادة ال��� العل�ي �ال�امعة اإلسالم�ة، : م�و�ات غ�وة ال���ق، ال��ی�ة ال���رة: إب�ا��� ب� دمحم: ال��خلي

 .ه1424

 

  :ال�ور�ات: سادساً 

 ال���عة وال�راسات : أص�ل ال��ال العام وت��الته في االج��اع ال��اسي اإلسالمي، م�لة: إب�ا���: ال���مي

  .م2010 - هـ1431: صف�) 15: (اإلسالم�ة ، الع�د

 ال����ة : ال��ال العام ل�ث�قة ال��ی�ة وح��ها ال��اسي ال���� في ال��ی�ة ال����ة، م�لة: ن�رة: ال�ارثي

 .م2012 -هـ1433: ، ش��ان)13: (، ال��ة)26: (�ار���ة، الع�دال

  

  :ال��اجع ال����ة :اسا�ع

 م1996ن، .د: ، أنق�ة2ال�ول واألس� ال�اك�ة، �: یل��: از��نا.  

  م1992ن، .د: ، أنق�ة2أس��ع ال��ل� ال�ع��،م.  

 ص��فة : ار���ة،إس�ان��لعام �ال��ائ� وال��ل�الت ال� 1421ال�ار�خ اإلسالمي، : إس�اع�ل ح���: أوغلي

  .م2001زمان،

 ن���ات رئاسة : ، أنق�ة12س��نا دمحم  خات� األن��اء وح�اته، �: علي ه��: ب��ي: ع��ان ����: أوغلي

  .م1988ال��ون ال�ی��ة، 

 ن���ات وقف �ل�ة أص�ل : ال�ار�خ اإلسالمي م� ال��ا�ة ح�ى الع��ان���، إس�ان��ل: ف�ز� : أونلي

  .م1992ال�ی�،

 هـ1332م���ة ال����ع، : خ اإلسالم ال���ر ومه� ح�ارة ج���ة الع�ب، إس�ان��لتار�.  

  ه1326دار ال���ة، : ، إس�ان��ل1تار�خ اإلسالم، م.  

 م1986أر�غ�ل دوذداغ ، : س��نا رس�ل هللا ، إس�ان��ل: أح��: ج�دت �اشا.  

 م1994ن، .د: دمحم  رح�ة للعال���، أنق�ة: ح���: ال��ل. 

 هـ1317م��عة الع��،: تار�خ اإلسالم ال�ف�ل، إس�ان��ل: دمحم: خال�.  

 م1983ن���ات آس�ا ال��ی�ة، : ح�اة رس�ل�ا س�� ال�ائ�ات، إس�ان��ل: صالح: ص�روت�.  

 م1986ن���ات �غ�اء، : ن�� أض�اء اله�ا�ة، م� ال�ع�ة إلى اله��ة،إس�ان��ل: أح�� ل�في: قازان�ي.  

 م1981ن، .د: اإلسالم، إس�ان��ل معل�مات أساس�ة ع�: ع�� القادر:ق�خان.  
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 أخالق  -��ادات  - ثقافة ال�ی� ومع�فة األخالق، ال��اب ال��جع، عقائ� : عاكف:ك�تان:صائ�: قالدز– 

  .م1985ن���ات ال�ع�فة،، : س��، إس�ان��ل

 م1994ن،.د:تار�خ اإلسالم ال��ی� واألت�اك،ق�ن�ة: ز���ا: ك�ا��ي.  

 م2005ن���ات وقف �ل�ة أص�ل ال�ی�، : ، إس�ان��ل30،م ال��س�عة اإلسالم�ة ال�قف ال�ی�ي.  

 م1979ن، .د:،ك�� ال�ولة، إس�ان��ل8ال��س�عة اإلسالم�ة، م.  

 م1976ن، .د: ، أنق�ة24م : ال��س�عة ال����ة.  

 م1994ن، .د:، أنق�ة11عق��ة، ��ادات، أخالق، �: معل�مات دی��ة أساس�ة: س�� ال�ی�: �از��ي.  

 م1992ن، .د: ، أنق�ة���6ا،�ح�اة ن: ع�فان: ی�جل. 

  

  :ال��� األج���ة: سا�عاً 

 ال�ار الع���ة : دمحم ال��ن�ي، ب��وت:ن��ة ج�ی�ة في س��ة رس�ل هللا، ت�ج�ة : ك�ن��ان�: ج��رج��

  .م1983لل��س�عات، 
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