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 ملخص البحث

كت َغّزَوُة الَرِجيِع ِدَراَسٌة َتْحقيقية َتاِريِخَيٌة( وهي دراسة مهمة ،لما لهذه الغزوة اثر كبير في التاريخ االسالمي، إذ انها تر )هذه الدراسة تتناول      
قتل ، لذلك فقد حاولنا جرحا عميقا في االمة االسالمية قديما وحديثا، فقد استشهد فيها عدد من الصحابة رضي هللا عنهم بأنواع مختلفة من ال

ة  جاهدين ان نسلط الضوء على احداث هذه الفاجعة ، محاولين بذلك جمع الروايات التاريخية المختلفة وتحليلها ليتسنى للقاريء الكريم معرف
 حيثيات هذه الغزوة بكل تفاصيلها الدقيقة وهللا ولي التوفيق.  

Abstract  
   This study deals with Al-Rajee' Incursion: An Verification and Historical Study. It is important due to its 
great effect in Muslim history, it was a deep wound in the Muslim nation in past and present, some of the 
companions of prophet Mohammed were killed. So we did our best to shed the light on this grief by 
collecting various historical narrations and analyzing them to help the reader know the background of this 
incursion in detail.   

 املقدمة
الحمد هلل حق حمده والصالالالة والسالالالى على من ال نبي من بعده، وعلى الط الياهرين، والغر الميامين من بصالالحابط وتابعيهم إلى يوى 

 الدين، بما بعد:
كانت هناك الكثير من الحوادث في التاريخ االسالالالالالالمي والتي تركت اثرا كبيرا في سالالالالالفر تاريخنا المهيد ومن هذه الحوادث   بال وهي 

ٌة َتْحقيقية َتاِريِخَيٌة()ة غزوة الرجيع  والتي على ضالالالو ها كانت دراسالالالتنا تحت مسالالالمى حادث ، وهي بشالالالكل عاى حادثة تناولتها  َغّزَوُة الَرِجيِع ِدَراسالالالَ
يرا في جميع مصالالالالالالادر ومراجع السالالالالالاليرة النبوية الشالالالالالالريفة ، ورالما تكون الحادثة االولى من نوعيها في التاريخ االسالالالالالالالمي، فقد احدثت منعيفا كب

اسالالالة عالقة المسالالاللمين مع القلا ل ، وكذلك اثبتت النوايا الحسالالالنة للمسالالاللمين اتهاه جميع االفراد بغن النار عن اهدافهم ، لذلك فانا سالالالنقوى بدر 
 هذه الغزوة بشكل تاريخي تحليلي ، والشكل واضح وسهل جدا ومن هللا التوفيق.

 سبب اختيار موضوع الدراسة:
تيار دراسالالالالة الموضالالالالوع هو اهمية هذه الغزوة في التاريخ االسالالالالالمي ، إذ انها تركت الكثير من االثار، وقد احدثت ان من اهم اسالالالاللا  ا        

دينة حزنا شالديدا في المهتمع النبوي الشالريف في وقتها، اضالل الى ذلك انها حادثة فريدة غريلة في الوقت االول لبناء الدولة االسالالمية في الم
 المنورة  .

 ومشكلتها: اهمية الدراسة
تاهر هذه الدراسالة المكانة الكبيرة وولكك الصالحابة االجالء عند النبي الكريم صاللى هللا عليط وساللم  اصالة وعند جميع المساللمين عامة،        

 فمن هنا تكمن اهمية هذه الدراسة !! كذلك تتهلى مشكلة الدراسة من  الل االجابة على عدة تساؤالت منها: 
 االدعاءات الكاذبة التي قامت بها القلا ل العرالية   الالال ماهي  1
 الالال ما بهمية دعوة هذه القلا ل الى دين االسالى    2
 الالال ماهي الدالالت الفكرية والترالوية المستنلية من هذه الحادثة  3
 الال ما هو اثر هذه الحادثة على مسيرة الدعوة االسالمية    4

 أهداف الدراسة :
 امل واالحاطة بما استيعنا باثر هذه الغزوة .الالال التعريف الش 1
 الالال محاولة جمع الروايات التاريخية حول هذه الحادثة . 2
 الالال التعرف على الشخصيات الكريمة والتي اصلحت ضحية لعمل جلان. 3
 الال التعرف على القلا ل التي قامت بالغدر ونقن العهود والمواثيق. 4

 الدراسات السابقة : 
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البد ان نذكر ان جميع المصالالالادر والمراجع التاريخية تناولت هذه الغزوة بشالالالكل عاى   ولكن لم نهد دراسالالالة مسالالالتقلة ومحددة تناولت هذه        
 الغزوة بشكل ملاشر والهذا التفصيل ، لذلك فانا حاولنا جاهدين دراستها بشكل موضوعي وشمولي .

ٌة َتْحقيقية َتاِريِخَيٌة()  من  الل االسالالالم الواضالالالح للدراسالالالةحدود الدراسةةة     فهي تتعلق بغزوة الرجيع فقط ، ثم بعد ذلك نذكر  َغّزَوُة الَرِجيِع ِدَراسالالالَ
 االثار المترتلة على هذه الغزوة ، وهكذا نستييع ان نقول ان دراستنا الموجزة قد تم تحديدها على ضوء ذلك.  

اوال : االسم ، ثانيا : تعريف الرجيع ، ثالثا : وقتها: ، رابعا نقسم الدراسة كاالتي :  اقتضت المادة العلمية بيبيعتها ونوعيتها ان ت  خطة البحث 
ا : : االدعاء الكاذ : ،  امسا :التعريف بالقلا ل: ، سادسا : سبب الغدر: ، سابعا : عدد الوفد الملارك: ، ثامنا : اوميُر عليهم ، تاسع

حادي عشر : انقساى الوفد الملارك: ، ثاني عشر : التعريف بالوفد الملارك ، ثالث عشر :  علمهم: ، عاشرا : الغدر وكيفية إلقاء القلن ،  
اسالى ماوية رضي هللا عنها ، رابع عشر : اعتراف القاتل ابو سروعة عقلة بن الحارث ،  امس عشر : الخوف من دعا ط ، سادس عشر : 

االرِض ، ثامن عشر : الدعاء عليهم ، تاسع عشر : ما نزل فيهم من القران ،    سعيد بن عامر رضي هللا عنط يفقد الوعي ، سابع عشر : بليعُ 
مرتلة عشرون : بعن االشعار التي قيلت فيهم، ثم الخالصة واهم النتا ج بعدها الهوامش والمصادر والمراجع التي استقينا منها المادة العلمية  

نقدى عمال موجزا سا لين اللاري عز وجل ان ال يؤ ذنا ان نسينا او ا يأنا انط حسب الحروف الهها ية ما سوى القران الكريم ، والذلك فانا  
 سميع عليم . 
قبل الد ول في التفاصيل المهمة البد بن نذكر انواع التسمية، فقد سميت عند المتقدمين غزوة الرجيع ، ولكن الكتا  المتأ رين   اوال   االسم  

 .  (1)اطلقوا عليها عدة اسماء منها :  ب الالال فهيعة يوى الرجيع ،   الالال حادثة يوى الرجيع ، ج الال سرية الرجيع ، د الال بعث الرجيع
َي َرِجيعًا َونط َرَجع َعْن َحاِلِط اُوولى َبْعَد َبن َكاَن َطَعاًما بَ أ ةة لغة  :    رجيعثانيا   تعريف ال ْوَث والَعِذرَة َجميعًا، وِإنما ُسمِّ و عَلفًا َبو  : َيُكوُن الرَّ

ٍد ِمْن َقْوٍل َبو ِفْعٍل، َفُهَو َرِجيع؛ َون َمْعَناُه َمْرُجوع َبي ن َثاِنَيًة ، الرَّْجع ِفي َكاَلِى اْلَعَرِ     َغْيَر َذِلَك، وكلُّ شيٍء ُمَردَّ واء ُيَسخَّ َمْرُدوٌد، والرَّجيُع: الشِّ
َي َرجيعًا َونط َكاَن َماًء َفَعاَد عَرقًا ، وَرِجيُع اْلَقْوِل: اْلَمْكُروهُ   .  (2) اْلَماُء َوَمحلُسط، والرَِّجيُع: الَعَرق، ُسمِّ

بين مّكة واليا ل بناحية الحهاز، هو الموضع الذي غدرت فيط عضل والقارة بالسلعة نفر الذين    (3): ماء لهذيل قر  الهدبة   ب ةة اصطالحا
، والمتأمل للتعريف اللغوي واالصيالحي يهد هناك تقار  بسيط جدا بينهما ، فرالما ان اسم البكر او  (4)بعثهم رسول هللا، صّلى هللا عليط وسّلم

 م كما يبدوا من الناحية الااهرية.    مكان الماء قد ا ذوه من لغتهم الخاصة به
 بعد التتلع لوقت وزمان غزوة الرجيع وجدنا ان اهل التاريخ ذكروا لها ثالثة اوقات  :   ثالثا   وقتها 

 ،  (5)ى(625الوقت االول: كانت في ا ر السنة الثالثة للههرة)
 ،  (6)ى(626الوقت الثاني : في صفر من السنة الرابعة للههرة)

 . (7)ى(625الث:  ِفي َصَفٍر َعَلى َرْبِس ِستٍَّة َوَثالِثيَن َشْهًرا من مهاجر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم)الوقت الث 
من هذه النصوص نهد ان االتفاق على شهر صفر واضح جدا، ولكن اال تالف الواضح في وقتها وزمنها  ! فهناك من يرجح السنة         

فمن  الرابعة  ومنهم من يرجح السنة الثالثة كما سيأتي  واالن يأتي التساؤل    هل هي اي الحادثة كانت في يوى او يومين او اكثر من ذلك    
داث التاريخية لهذه الحادثة نهدها مرت بعدة اطوار كما يبدوا    فمهيء الوفد المنافق ثم ا تيار الصحابة االجالء رضي هللا عنهم  الل االح

مهموعة  والقتال والبيع  ! كل ذلك يدل ان هناك وقتا طويال   لذلك وكأنط في نهاية السنة الثالثة للههرة مع بداية السنة الرابعة للههرة جرت  
 ى(. 626ى الالال  625اثها  وهذا الذي ياهر من  الل النصوص القادمة) احد

َقِدَى َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط    ان بداية حادثة الرجيع كانت من مهيء وفد منافق ، وتذكر المصادر ما يأتي:    رابعا   االدعاء الكاذب 
ِ ِإنَّ ِفيَنا ِإْسالًما! َفاْبَعْث َمَعَنا َنَفًرا ِمْن َبْصَحا  َوَسلََّم َرْهٌط ِمْن َعَضٍل َواْلَقاَرِة َوُهمْ  ِبَك ُيَفقُِّهوَنا َوُيْقِرُ وَنا ِإَلى اْلُهوِن ْبِن ُ َزْيَمَة َفَقاُلوا: )َيا َرُسوَل َّللاَّ
ذلك ادعاء غريلا عهيلا عليط بريق التقوى والورع الزا ل ، فهم جاؤا بيلب شرعي وكلمات رنانة! مدعين ب (8) اْلُقْراَن َوُيَعلُِّموَنا َشَراِ َع اإِلْسالِى!( 

عليط وسلم  !! ، فإن كلمة )يا رسول هللا ( لها اثرا كبيرا في المهتمع االسالمي قديما وحديثا ، فالشهادة بالرسالة لمحمد بن عبد هللا صلى هللا  
ِفيَنا ِإْسالًما( يدل ان االسالى د ل اليهم بتعاليم وشرا ع قليلة! ثم جاءت   هي المفتاح الثاني للد ول في االسالى بعد كلمة التوحيد ، وقولهم )ِإنَّ 

 الكلمة اال رى   وهي اللحث عن اشخاص يعلمونهم امور دينهم، فكان لهم ما ارادوا. 
نذكر تعريفا موجزا بسييا قبل الولوج في االحداث المهمة التي جرت للوفد الملارك من الصحابة االجالء ال بد ان    خامسا   التعريف بالقبائل 

 للقلا ل التي قامت بالعمل الغادر الدنيء: 
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  َمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر ُيْنَسُبوَن ِإَلىالقبيلة االولى :  َعَضٌل: َفِلَفْتِح اْلُمْهَمَلِة ُثمَّ اْلُمْعَهَمِة َبْعَدَها اَلٌى َبْيٌن ِمْن َبِني اْلَهْوِل ْبِن ُ َزيْ  
يِش ْبِن ُمَحكِّمٍ   .   (9)َعَضِل ْبِن الدِّ

ُكور َويقال بن اْلَقاَرُة َبَكَمٌة َسْوَداُء ِفيَها ِحَهاَرٌة َكَأنَُّهْم القبيلة الثانية : اْلَقاَرُة : َفِلاْلَقاِف َوَتْخِفيِف الرَّاِء َبْيٌن ِمَن اْلَهْوِل َبْيًضا ُيْنَسُبوَن ِإَلى الديش اْلَمذْ 
 . (10)َدَها َفُسمُّوا ِبَها َوُيْضَرُ  ِبِهُم اْلَمَثُل ِفي ِإَصاَبِة الرَّْميِ َنَزُلوا ِعنْ 

 .   (11)بن نزار بن معد بن عدنان والنسب اليط هذلي وهذيلي  وهذيل ُهَو بن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضرَ  القبيلة الثالثة : هذيل : 
ِى   َفُنِسُبوا    َوقيل ِبَفْتِحَها َوُسُكون اْلُمْهمَلة ولحيان ُهَو بن ُهَذْيل ويقال بن ِلْحَياَن ِمْن َبَقاَيا ُجْرُهَم َدَ ُلوا ِفي ُهَذْيلٍ القبيلة الرابعة : لحيان: ِبَكْسِر الالَّ

 .(12)ِإَلْيِهْم 
 الى نفاقهم الخفي.  فهي قلا ل عدنانية ظاهرة للعيان   جاءت بيريقة لنيل مكاسب عديدة ، ورالما تستروا بالقرابة العدنانية! اضافة

المكاسب الدنيوية : بعد ان تكلمت القلا ل مع النبي الكريم صلى هللا عليط وسلم في اسالمهم وانهم يلحثون عن طلب    سادسا   سبب الغدر 
وهو    العلم الشرعي والتفقط في الدين !، فا ذوا الوفد معهم متههين الى ديارهم ، والين الحين والحين واذا تحدث حادثة! وهو اول الغدر ! بال

ِ َما ُنِريُد َقْتَلُكْم، َوَلِكنَّا ُنِريُد َبْن ُنِصيَب ِبُكْم َشْيًكا ِمْن بَ التغير الكبير في اال ِ َوِميَثاُقُط َبْن فادة   فقالوا للوفد ما يلي:  )إنَّا َوَّللَاَّ ْهِل َمكََّة َوَلُكْم َعْهُد َّللاَّ
 هم ونفاقا من دون  هل او استحياء، فمن هنا بدبت االحداث.، والمعلوى ان االعتراف هو سيد االدلة!! فقد ذكروا كذب (13)اَل َنْقُتَلُكْم (

روت ظمأنا المصادر التي بين ايدينا في ذكر الوفد الملارك واتفقت على ان هناك وفدا قد ُبرسل لكن جرى  الف    سابعا   عدد الوفد المبارك 
 َوَسلََّم َنَفًرا ِستًَّة ِمْن َبْصَحاِبِط، َوُهْم:  بسيط جدا في عدده كاالتي : )َفَلَعَث َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيطِ 

، َحِليُف َحْمَزَة ْبِن َعْبِد اْلُميَِّلِب رضي هللا عنط،  1  الالال َمْرَثُد ْبُن َبِبي َمْرَثٍد اْلَغَنِويُّ
، َحِليُف َبِني َعِديِّ ْبِن َكْعٍب رضي هللا عنط ،   2  الال َوَ اِلُد ْبُن اْلُلَكْيِر اللَّْيِثيُّ
 الالال َوَعاِصُم ْبُن َثاِبِت ْبِن َبِبي اْوَْقَلِح، َبُ و َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن اْوَْوِس رضي هللا عنط،  3
، َبُ و َبِني َجْحَهَبى ْبِن ُكْلَفَة اْبن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف رضي هللا عنط،   4  الالالال َوُ َبْيٌب ْبُن َعِديٍّ
ِثنَِّة ْبِن ُمَعاِوَيَة، َبُ و َبِني َبَياَضَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُزَرْيِق ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َماِلِك ْبِن َغْضبِ الالالال َوَزْيُد ْبُن ا 5  ْبِن ُجَشِم ْبِن اْلَخْزَرِج رضي هللا عنط،   لدَّ
ِ ْبُن َطاِرٍق َحِليُف َبِني َظَفِر ْبِن اْلَخْزَرِج ْبِن َعْمِرو  6 ، وقد عدهم وذكرهم شاعر الرسول    (  14)ْبِن َماِلِك ْبِن اْوَْوِس رضي هللا عنط  الالال َوَعْبُد َّللاَّ

تََّة :  ان ْبِن َثاِبٍت رضي هللا عنط ُيْرِثي َبْصَحاَ  الرَِّجيِع السِّ  الكريم صلى هللا عليط وسلم حسَّ
 اِني َوَمْرَثَدا َبال َلْيَتِني ِفيَها َشِهْدُت اْبَن َطاِرٍق ... َوَزْيًدا َوَما ُتْغِني اَومَ 

 ،  (15)َوَداَفْعُت َعْن ِحبِّي ُ َبْيٍب َوَعاِصٍم ... َوَكاَن ِشَفاًء َلْو َتَداَرْكُت َ اِلَدا 
 َشَرَة َرْهٍط: َم َمَعُهْم عَ وهذه الرواية تذكر انهم ستة ، بما الرواية الثانية تفيدنا ان عددهم عشرة )َفَلَعَث َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلَّ 

 الالال َعاِصَم ْبَن َثاِبِت ْبِن َبِبي اَوْقَلِح رضي هللا عنط   1
 الالال َوَمْرَثَد ْبَن َبِبي َمْرَثٍد رضي هللا عنط  2
ِ ْبَن َطاِرٍق رضي هللا عنط  3  الالال َوَعْبَد َّللاَّ
 الالالال َوُ َبْيَب ْبَن َعِديٍّ رضي هللا عنط 4
ِثنَِّة ر  5  ضي هللا عنطالالالال َوَزْيَد ْبَن الدِّ
 الالال َوَ اِلَد ْبَن َبِبي اْلُلَكْيِر رضي هللا عنط   6
ِط َوُهَما ِمْن َبِليٍّ َحِليَفانِ   7 ِ ْبِن َطاِرٍق ُومِّ ، لكن الروايات التي بين ايدينا   (16)ِفي َبِني َظَفرٍ   الالال َوُمَعتَِّب ْبَن ُعَبْيٍد رضي هللا عنط، َوُهَو َبُ و َعْبِد َّللاَّ

ف في العدد واضح ) ستة ، سلعة ، عشرة(   وهذه  ، فاال تال  (17)تذكر عددهم ستة ويضاف عليهم ) معتب بن عبيد رضي هللا عنط( سابعا
لَّ الثَّاَلَثَة الروايات اي اال تالف قد اّولتها المصادر اهتماما كبيرا  ، وقد علل ابن حهر رحمط هللا بل وقار  بين االقوال بقولط : )ُقْلُت َفَلعَ 

، وهذا الهمع بين الروايات يكاد يكون مقبوال جدا حتى ال يلخس حق الثالثة    (18)َتْسِمَيِتِهْم(  اْْلَ ِريَن َكاُنوا َبْتَلاًعا َلُهْم َفَلْم َيْحُصِل ااِلْعِتَناُء بِ 
 اللاقين إن كانوا موجودين رضي هللا تعالى عنهم جميعا.

شيء وعل ربسها   ال شك بن النبي الكريم صلى هللا عليط وسلم عندما يلعث بعثا يؤمر عليهم اميرا يرجعون اليط بكلثامنا   األميُر عليهم   
بسيط   التشاور والتدبير فيما يفعلونط، من هنا فان المصادر اشارت بروايات تورد بن هذه اللعثة العلمية كان عليها اميرا ، ولكن هناك ا تالف
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 عنط َوَقاَل َقاِ ٌل: َمْرَثَد ْبَن َبِبي َمْرَثٍد  َبمََّر َعَلْيِهْم َعاِصَم ْبَن َثاِبٍت رضي هللا   جدا في تسمية االمير!! فقد ورد ان النبي الكريم صلى هللا عليط وسلم
، وهي بال شك ليست قضية مهمة جدا ! قياسا على احداثها االليمة التي جرت عليهم! ، لكن الذي يبدوا ان عاصم رضي    (19)رضي هللا عنط  

 ، كما اشارت الى ذلك عدة مصادر.    (20)هللا عنط هو االمير
اللعثة العلمية يهب ان يكون ا تيارها دقيقا ، فان المهمة التي انييت بهم هي تعليم الناس شرا ع الدين االسالمي تاسعا   علمهم    هذه 

الحنيف، لذلك وقع اال تيار على هؤالء النفر الزكي رضي هللا عنهم، فهم رضي هللا عنهم وارضاهم من علماء الصحابة االجالء وفقها هم 
طلب المنافقين الغادرين  وهي طريقة شييانية ! ارادوا بط قتل اكبر عدد من علماء الصحابة رضي هللا عنهم بقولهم   ، وكان هذا (21)االعالى 

ْساَلِى(يِن، َوُيْقِرُ وَنَنا ا: ) َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَِّ، إنَّ ِفيَنا إْساَلًما، َفاْبَعْث َمَعَنا َنَفًرا ِمْن َبْصَحاِبَك ُيَفقُِّهوَنَنا ِفي الدِّ   . ( 22) ْلُقْراَن، َوُيَعلُِّموَنَنا َشَراِ َع اإْلِ
بعد التتلع للروايات التي بين ايدينا وجدنا بن عملية إلقاء القلن على الوفد الملارك حيكت بيريقة  بيثة   عاشرا   الغدر وكيفية إلقاء القبض 

نوا  اكبر مكسب مادي لهم ، فكان االبتعاد عن المنازلة واراقة الدماء شيء  وشييانية ، محاولين اولكك المنافقين بالحفاظ على حياة الوفد ليضم
َبَعَث َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِط َوَسلََّم َعَشَرَة َرْهٍط َسِريًَّة مهم لهؤالء المنافقين حتى ال تذهب  يتهم المادية الدنيكة ادراج الرياح فمما ورد : )

، ُذِكُروا  َجدَّ َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن الَخيَّاِ ، َفاْنَيَلُقوا َحتَّى ِإَذا َكاُنوا ِبالَهَدبَِة، َوُهَو َبْيَن ُعْسَفاَن َوَمكَّةَ ِهْم َعاِصَم ْبَن َثاِبٍت اَوْنَصاِريَّ  َعْيًنا، َوَبمََّر َعَليْ 
ُدوُه ِمَن المَ ِلَحيٍّ ِمْن ُهَذْيٍل، ُيَقاُل َلُهْم َبُنو َلْحَياَن، َفَنَفُروا َلُهْم َقِريلً  وا اَثاَرُهْم َحتَّى َوَجُدوا َمْأَكَلُهْم َتْمًرا َتَزوَّ ِديَنِة،  ا ِمْن ِماَ َتْي َرُجٍل ُكلُُّهْم َراٍى، َفاْقَتصُّ

وا اَثاَرُهْم ، َفَلمَّا َراُهْم َعاِصٌم َوَبْصَحاُبُط َلَهُكوا ِإَلى َفْدَفٍد   َوَبَحاَط ِبِهُم الَقْوُى ، َفَقاُلوا َلُهْم: اْنِزُلوا َوبَْعُيوَنا ِبَأْيِديُكْم ،    (23)َفَقاُلوا: َهَذا َتْمُر َيْثِرَ  َفاْقَتصُّ
ِريَِّة: )َبمَّا َبنَ  ِ اَل َبْنِزُل الَيْوَى ِفيَوَلُكُم الَعْهُد َوالِميَثاُق، َواَل َنْقُتُل ِمْنُكْم َبَحًدا، َقاَل َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت َبِميُر السَّ ِذمَِّة َكاِفٍر، اللَُّهمَّ َبْ ِبْر َعنَّا َنِبيََّك(    ا َفَوَّللاَّ
ْسَتْمَكُنوا ُهْم ُ َبْيٌب اَوْنَصاِريُّ ، َواْبُن َدِثَنَة، َوَرُجٌل اَ ُر، َفَلمَّا اَفَرَمْوُهْم ِبالنَّْبِل َفَقَتُلوا َعاِصًما ِفي َسْلَعٍة، َفَنَزَل ِإَلْيِهْم َثاَلَثُة َرْهٍط ِبالَعْهِد َوالِميَثاِق، ِمنْ 

  ِ ُل الَغْدِر، َوَّللاَّ ُروُه َوَعاَلُهوُه  ِمْنُهْم َبْطَلُقوا َبْوَتاَر ِقِسيِِّهْم َفَأْوَثُقوُهْم، َفَقاَل الرَُّجُل الثَّاِلُث:  )َهَذا َبوَّ اَل َبْصَحُلُكْم ِإنَّ ِلي ِفي َهؤاَُلِء َوُْسَوًة( ُيِريُد الَقْتَلى، َفَهرَّ
  ، (24)ْم َفَأَبى َفَقَتُلوُه، َفاْنَيَلُقوا ِبُخَبْيٍب، َواْبِن َدِثَنَة َحتَّى َباُعوُهَما ِبَمكََّة َبْعَد َوْقَعِة َبْدٍر( َعَلى َبْن َيْصَحَبهُ 

ُروا ِبِهْم، َفاْسَتْصَرُ وا َعَلْيِهْم ُهَذْياًل، َفَلْم َيُرْع  وكذلك ورد ايضا: )َحتَّى إَذا َكاُنوا َعَلى الرَِّجيِع، َماٍء ِلُهَذْيٍل ِبَناِحَيِة اْلِحَهاِز، َعَلى ُصُدوِر اْلَهْدبَِة َغدَ 
ِ َما ُنِريُد َقْتَلكُ   اْلَقْوَى، َوُهْم ِفي ِرَحاِلِهْم، إالَّ الرَِّجاُل ِبَأْيِديِهمْ  ُيوُف، َقْد َغُشوُهْم، َفَأَ ُذوا َبْسَياَفُهْم ِلُيَقاِتُلوُهْم َفَقاُلوا َلُهْم: إنَّا َوَّللَاَّ ْم، َوَلِكنَّا ُنِريُد َبْن ُنِصيَب السُّ

ِ َوِميَثاُقُط َبْن اَل َنْقُتَلُكْم( ، واماى هذا    (26)، وفي رواية )ِإنََّما ُنِريُد َبْن ُنِصيَب ِبُكْم َثَمًنا ِمْن بَْهِل َمكََّة (    (25)  ِبُكْم َشْيًكا ِمْن بَْهِل َمكََّة َوَلُكْم َعْهُد َّللاَّ
ثم   الموقل الرهيب تتهلى شهاعة هؤالء االبيال بأبهى صورها ، فتسل السيوف من اغمادها وتتهيأ القلو  وااليدي للمنازلة الغير المتكافكة !

 ين! فكفة النصر والدون ادنى شك هي مع المحاصرين االوغاد.  تبدب المفاوضات بين اليرف
ذكرنا بن المنافقين المهرمين حريصين كل الحرص على سالمة هذه اللعثة فهم يريدونها ان تصل كفار  حادي عشر   انقسام الوفد المبارك   

ِ َوِميَثاُقُط َبْن اَل    ا للوفد الملارك: ) قريش من دون ان يهرح احد منهم باي جرح إذ بنط صيد ثمين فيهب الحفاظ عليط !! فقالو  َوَلُكْم َعْهُد َّللاَّ
ِ اَل َنْقَبُل ِمْن ُمْشِرٍك عَ ، عند ذلك انقسم الوفد كاالتي : َفُأمَّا َمْرَثُد ْبُن َبِبي َمْرَثٍد، َوَ اِلُد ْبُن اْلُلَكْيِر، َوَعاِصُم ْبُن َثاِبٍت َفقَ   (27)َنْقُتَلُكْم(   ْهًدا  اُلوا: )َوَّللَاَّ

 َواَل َعْقًدا َبَبًدا( ، َفَقاَل َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت: 
 (29)َواْلَقْوُس ِفيَها َوَتٌر ُعَناِبلُ                          (28)َما ِعلَِّتي َوَبَنا َجْلٌد َناِبلُ 

 اِطُل اْلَمْوُت َحقٌّ َواْلَحَياُة بَ                     (30)َتَزلُّ َعْن َصْفَحِتَها اْلَمَعاِبلُ 
َلُط َناِزٌل (31)َوُكلُّ َما َحمَّ   (32)ِباْلَمْرِء َواْلَمْرُء إَلْيِط اثلُ                        اإْلِ

 إْن َلْم ُبَقاِتْلُكْم َفُأمِّي َهاِبُل                         
 َوَقاَل َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت َبْيًضا: 

 ِمْثَل اْلَهِحيِم اْلُموَقِد   (35)َوَضاَلةٌ                  (34)َوِريُش اْلُمْقَعدِ  (33)َبُبو ُسَلْيَمانَ 
 ِمْن َجَلٍد َثْوٍر َبْجَرِد   (37)َوُمْهَنأٌ                   اْفُتِرْشِت َلْم ُبْرَعْد   (36)إَذا النََّواِجي

 َوُمْؤِمٌن ِبَما َعَلى ُمَحمَّدِ                               
  َثاِبُت َبْيًضا: َوَقاَل َعاِصُم ْبنُ 

 َوَكاَن َقْوِمي َمْعَشًرا ِكَراَما                            َبُبو ُسَلْيَماَن ومثلي َراَمى 
 .  (38)ُثمَّ َقاَتَل اْلَقْوَى َحتَّى ُقِتَل َوُقِتَل َصاِحَلاُه 
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ِثنَّةِ  ِ ْبُن َطاِرٍق، َفاَلُنوا َوَرقُّوا َوَرِغُبوا ِفي اْلَحَياِة، َفَأْعَيْوا ِبَأْيِديهِ   َوَبمَّا َزْيُد ْبُن الدَّ ، َوَعْبُد َّللاَّ ْم، َفَأَسُروُهْم، ُثمَّ َ َرُجوا إَلى َمكََّة، ِلَيِبيُعوُهْم َوُ َبْيُب ْبُن َعِديٍّ
 .( 39)ِبَها

 ذا الموقل الرهيب :ويرى اللاحث بكل تواضع عدة امور ظهرت للوفد الملارك في ه
 ب الال االيمان الكبير بالعقيدة التي يقاتلون من اجلها . 

   الال عدى الوثوق بوعود وعهود المنافقين مهما كانت كالمتهم معامة.
 بل ولم يكن هناك حوار لالستعياف او رجاء والكاء ! حتى يترك المنافقون احدا منهم . ج الال لم يتفاجأ الوفد الملارك بالغدر ،

 د ال الشهاعة الفا قة التي ابداها الصحابي الهليل االمير عاصم رضي هللا عنط ومن معط في القتال.
 ه الال من  الل ابيات الشعر نرى بكل جالء ان عاصما رضي هللا عنط قد علأ وهيأ نفسط للشهادة. 

والال الرجز بأبيات الشعر من قبل االمير عاصم في مثل هذا الموقل! يدل على معرفتط الكاملة بأساليب الحر  و اصة التوجيط المعنوي 
 للمقاتلين لذلك استحق والكل جدارة لقب امير. 

ال سيروا اسما هم بسفر تاريخ امتنا نحن مع رحلة ايمانية ملاركة فالبد ان نقدى تعريفا موجزا بأبيثاني عشر   التعريف بالوفد المبارك  
   المهيد الخالد بكل شموخ ورفعة:

ْبِن َبِبي اَوْقَلِح واسم َبِبي اوقلح  قيس ْبن عصمة ْبن النعمان ْبن مالك ْبن بمة ْبن ضبيعة ْبن زيد ْبن مالك ْبن عوف ْبن    ةةة َعاِصَم ْبَن َثاِبتِ   1
اووسي ثم الضلعي رضي هللا عنط، وهو جد عاصم ْبن عمر ْبن الخيا  ومط رضي هللا  عمرو ْبن عوف ْبن مالك ْبن اووس اونصاري  

ى(، وعن َبِبي هريرة رضي هللا عنط قال: بعث َرُسول َّللاَِّ َصلَّى  624شهد بدًرا)  (40)عنهم، من الّسابقين اوولين من اونصار وهو حمي الدبر
ليهم عاصم ْبن ثابت رضي هللا عنط، فانيلقوا، حتى كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل، وهم بنو َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم سرية عيًنا، وبمَّر ع

اًل!!،  لحيان، فتلعوهم في قريب من ما ة رجل راٍى، حتى لحقوهم وبحاطوا بهم، وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا بن ال نقتل منكم رج
في جوار مشرك، اللهم فأ بر عنا رسولك(، )واستها  َّللاَّ لعاصم ْبن ثابت َيْوى بصيب، فأ بر َرُسول َّللاَِّ َصلَّى  فقال عاصم: )بما بنا فال بنزل  

  ( 42)فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصًما رضي هللا عنط، وكان قتل عقلة ْبن معيط اوموي   (41)َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم بصحابط حين بصيبوا  برهم(  
كالهما بشعره سهًما، فيأتي بمط سالفة ويقول: سمعت رجاًل حين    (43)ى(، وقتل مسافع ْبن طلحة وب اه )جالسا( كالًبا624ه الال  2)َيْوى بدر

ْوى رماني يقول: ) ذها وبنا ابن اوقلح(، فنذرت إن بمكنها َّللاَّ تعالى من ربس عاصم لتشرالن فيط الخمر، فلما بصيب عاصم رضي هللا عنط يَ 
دوا بن يأ ذوا ربسط ليبيعوه من سالفة، فلعث َّللاَّ سلحانط عليط مثل الالة من الدبر، فحمتط من رسلهم!، فلم يقدروا َعَلى شيء منط!، الرجيع برا

مس  ن ال يفلما بعهزهم َقاُلوا: إن الدبر سيذهب إذا جاء الليل!، فلعث َّللاَّ ميًرا، فهاء سيل فحملط فلم يوجد!!، وكان قد عاهد َّللاَّ تعالى ب 
 .  (44)مشركا، وال يمسط مشرك، فحماه َّللاَّ تعالى بالدبر بعد وفاتط، فسمي حمي الدبر

َ  اْبَنْيَها َيْوَى ، َوَكاَنْت َقْد َنَذَرْت ِحيَن َبَصا  ( 45)َهْيدٍ وفي رواية ب رى )َفَلمَّا ُقِتَل َعاِصٌم َبَراَدْت ُهَذْيٌل َبْ َذ َرْبِسِط، ِلَيِبيُعوُه ِمْن ُساَلَفَة ِبْنِت َسْعِد ْبِن شُ 
ْبُر ، َفَلمَّا َحاَلْت   َفَمَنَعْتُط الدَّ َلَتْشَراَلنَّ ِفي ِقْحِفِط اْلَخْمَر،  َلِكْن َقَدَرْت َعَلى َرْبِس َعاِصٍم  َفَتْذَهُب َعْنُط، ُبُحٍد:  ْبُر َقاُلوا: َدُعوُه ُيْمِسي  َبْيَنُط َواَلْيَنُهْم الدَّ

ُط ُمْشِرٌك،  َفَنْأُ ُذُه! َفَلَعَث َّللاَُّ الْ  ًسا، َواِدَي، َفاْحَتَمَل َعاِصًما، َفَذَهَب ِبِط، َوَقْد َكاَن َعاِصٌم َقْد بَْعَيى َّللاََّ َعْهًدا َبْن اَل َيَمسَّ َواَل َيَمسَّ ُمْشِرًكا َبَبًدا َتَنهُّ
َعْنطُ  الالالال13)  َفَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخيَّاِ  َرِضَي َّللاَُّ  الالال634ه/24ه  اْلُمْؤِمَن ، َكاَن  َيُقو   ى ( 645ى  اْلَعْبَد  َيْحَفُظ َّللاَُّ  َمَنَعْتُط:  ْبَر  الدَّ َبَلَغُط َبنَّ  ُل: حيَن 

ُط ُمْشِرٌك، َواَل َيَمسَّ ُمْشِرًكا َبَبًدا ِفي َحَياِتِط، َفَمَنَعُط َّللاَُّ َبْعَد َوَفاِتطِ  ، وإذا امعنا النار مليا   (46)(، َكَما اْمَتَنَع ِمْنُط ِفي َحَياِتطِ َعاِصٌم َنَذَر َبْن اَل َيَمسَّ
استها  نهد امرين مهمين : االمر االول : الكرامات الااهرة وولياء هللا عز وجل واحلابط، وهي تأييد من اللاري سلحانط وتعالى وصفيا ط فقد  

وجوده العايم الى النبي الكريم صلى    هللا تلارك وتعالى لعاصم رضي هللا عنط بقولط )اللهم فأ بر عنا رسولك( فقد وصلت الرسالة بقدر هللا
ت  هللا عليط وسلم وا بر الصحابة االجالء رضي هللا عنهم بذلك ،  وكذلك حماية الدبابير بو النحل لهسده بعد موتط والعد هذه الحماية، جاء

اللعيد حيث اصلح جزءا من االرض حماية ا ر للهثة الياهرة اال وهي المياه الهارفة التي سال بها الوادي فأ ذت هذا الهسد الى الشموخ  
التي ال تموت، وعلى اثر هذا الدعاء فشلت اول صفقة من صفقات المنافقين الغادرين بعدى احضارهم ربسط الى سالفة بنت سعد لتشر  بط 

ة وقعت على  فهو سعر  يالي يحلم بط كل شخص وكل لص مقابل راس انسان ، فهذه اول كارث  (47)الخمر والذي كان )سعره ما ة ناقة(  
ر  رؤوسهم النتنة وعلى شركتهم القذرة ، االمر الثاني : لم يكن من المتوقع ان تهري هذه االحداث ، فان المنافقين لم يحسبوا اي حسا  لقد

 هللا عز وجل وانط سلحانط وتعالى يفعل ما يشاء ، وهذا كلط بسبب انعداى االيمان عندهم .  



   

         

 َغّزَوُة الَرِجيِع ِدَراَسٌة َتْحِقيِقَيٌة َتاِرخِيَيٌة                       

  

  

واسم َبِبي مرثد كناز الغنوي، كناز ْبن حصين ْبن يرالوع ْبن َعْمرو ْبن يرالوع ْبن  رشة ْبن سعد ْبن طريف ْبن جالن    ةةة َمْرَثَد ْبَن َأِبي َمْرَثد    2
د ْبن  ْبن غم ْبن غنى ْبن يعصر ْبن سعد ْبن قيس ْبن غيالن ، ويقال ُهَو كناز ْبن الحصين ْبن يرالوع ْبن طريف ْبن  رشة ْبن ُعَبْيد ْبن سع

ى(،ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشِهَد َبْدًرا: )َبُبو َمْرَثٍد  624ه الالال 2جالن ْبن غنم ْبن غنى َبُبو مرثد الغنوي ،شهد ُهَو وببوه َبُبو مرثد بدرا ) عوف ْبن كعب ْبن
ِب رضي هللا عنط واستشهد مرثد ِفي غزوة الرجيع مع  َكنَّاُز ْبُن ُحَصْيٍن َواْبُنُط َمْرَثُد ْبُن َبِبي َمْرَثٍد رضي هللا عنهم(، ُحَلفَاُء َحْمَزَة ْبِن َعْبِد اْلُميَّلِ 

ى(، ولما هاجر ا ى َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم بينط والين بوس ْبن الصامت 625َعاِصم ْبن ثابت رضي هللا عنهما سنة ثالث للههرة )
وقوتط، َوَكاَن بمكة بغي يقال َلَها: )عناق، وكانت صديقة َلُط ِفي الهاهلية    رضي هللا عنهما، َوَكاَن يحمل اوسارى من مكة ِإَلى المدينة، لشدتط

ق فأبصرت ، َوَكاَن قد وعد رجال بن يحملط من بهل مكة، َقاَل: فهكت َحتَّى انتهيت ِإَلى حا ط من حييان مكة ِفي ليلة قمراء، َقاَل: فهاءت عنا
، قالت: مرحلا وبهال، تعال فبت عندنا الليلة، َقاَل: فقلت: يا عناق، إن َّللاَّ حرى الزنا،  سوادي، فلما ربتني عرفتني، فقالت: مرثد  قلت: مرثد

، فانتهيت ِإَلى كهل فد لتط، وجاءوا    (48) قالت: يا بهل مكة، إن َهَذا يحمل اوسرى من مكة، َقاَل: فتلعني ثمانية رجال، وسلكت الخندمة  
، ففككت  ( 49)ي، ُثمَّ رجعوا، ورجعت ِإَلى صاحبي فحملتط، َوَكاَن رجال ثقيال َحتَّى انتهيت ِإَلى اإلذ ر  َحتَّى قاموا َعَلى ربسي، وعماهم َّللاَّ عن

ِ َحتَّى، ُثمَّ قدمت المدينة فأتيت َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم فقلت: يا َرُسول َّللاَِّ، بنكح عناق  فأمسك َرُسول  (50)َعَلْيِط كبلط نزلت َهِذه   َّللاَّ
وروى مرثد رضي هللا عنط عن النَِّبّي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم َبنَُّط َقاَل: ) إن سركم بن تقبل صالتكم    (51)اْلية: )الزَّاِني ال َيْنِكُح ِإال َزاِنَيًة َبْو ُمْشِرَكًة(

عنط شخصية فذه بسبب ايمانط الكبير ثم بسبب بنيتط وجسده القوي  ، الحقيقة بن شخصية مرثد رضي هللا    (52)فليؤمكم  ياركم، فإنهم وفدكم (  
، فهو اضافة الى علمط الشرعي وكأن اال تيار وقع عليط ليكون عونا وسندا وصحابط من المخاطر !! سيما بن معط فارس شهاع اليها   

الما هو االمير على السرية، فهذا ليس باللعيد على  الموت ابدا  !! بال وهو عاصم بن ثابت رضي هللا عنط، فلّما تذكر بعن المصادر انط ر 
 اسد هصور مثلط رضي هللا عنط ال يعرف الموت وال يخافط.      

ْبن َعْمرو ْبن مالك ْبن تيم ْبن ُشْعَلة ْبن سعد هللا ْبن فران ْبن َعْمرو ْبن الحاف ْبن قضاعة الافري البلوي شهد بدًرا،   ةةة َعْبَد َّللاهِ ْبَن َطاِرق   3
ه  3ى( وبحًدا)624ه ال 2حليف اونصار، وقيل: هو َعْبد َّللاَِّ ْبن طارق ْبن عمرو ْبن مالك البلوي، حليف لبني ظفر من اونصار، شهد بدًرا)

ويعلموهم القران،  ( ، وهو بحد الستة الذين بعثهم َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم ِإَلى رهط من عضل والقارة ، ليفقهوهم في الدين،  ى  625الال  
ْبن ثابت ومرثد ْبن وشرا ع اإلسالى، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بالحهاز استصر وا عليهم هذياًل، وغدروا بهم فقاتلوهم، وكانوا: عاصم  

عنهم في  َبِبي مرثد و بيب ْبن عدي و الد ْبن اللكير وزيد ْبن الدثنة وعبد َّللاَّ ْبن طارق رضي هللا عنهم، فقتل مرثد و الد وعاصم رضي هللا 
انتزع َعْبد  (53)كانوا بالاهران ا ر سنة ثالث للههرة، واستسلم  بيب وعبد َّللاَّ وزيد رضي هللا عنهم، فأ ذوا بسرى وساروا بهم ِإَلى مكة، فلما

، وفي ترجمة ا رى    (54)َّللاَِّ ْبن طارق رضي هللا عنط يده من الحبل، وب ذ سيفط فتأ ر القوى عنط، فرموه بالحهارة حتى قتلوه فقبره بالاهران  
لحيان فشدوه رالاًطا ليد لوه مّكة مع  بيب    )وشهد َعْبد هللا ْبن طارق بْدًرا وبحًدا وكان فيمن  رج ِفي غزوة الرجيع فأ ذه المشركون من بني

من رالاطة ُثمَّ ْبن عدي، َفَلمَّا كان بمر الاهران َقاَل: )وهللا ال بصاحلكم، إّن لي بهؤالء بسوة !( يعني بصحابط اّلذين قتلوا يومكذ!!  ونزع يده  
، عبد هللا بن طارق رضي هللا    (55)ِحَهاَرِة َحتَّى َقَتُلوُه َفَقْبُرُه ِبَمرِّ الاَّْهَراِن(  َبَ َذ سيفط فانحازوا َعْنُط!! فهعل يشد فيهم ويفرجون َعْنُط َفَرَمْوُه ِبالْ 

و عنط يلتحق بأصحابط شهيدا ، فلم يقبل ان يد ل مكة مرالوط الوثاق ليلاع ويشترى ثم يقاد الى المقصلة اماى كفار قريش، وهم يشعرون بالزه
صارهم بعملية دنيكة قامت بها بعن القلا ل الغادرة من اجل مكاسب دنيوية  ! ففضل الشهادة في  والفخر وبكاليل الغار على رؤوسهم النت

 سبيل هللا على ذلك كلط ، والموتط رضي هللا عنط محارالا ، ضاعت صفقة ا رى والاءت بالفشل تلك الشركة الخاسرة .
ْبن عوف ْبن كلفة ْبن عوف ْبن عمرو ْبن عوف ْبن مالك ْبن اووس  ْبن مالك ْبن عامر ابن مهدعة ْبن جحهبي    ةةةة ُخَبْيَب ْبَن َعِديّ    4

ى ( مع َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم ، وهو احد افراد الركب الملارك ففي االثر : )َبَعَث َرُسول َّللاَِّ  624ه الالال 2اونصاري اووسي شهد بدًرا)
، َجدَّ َعاِصِم ْبِن ُعَمرَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم َعشَ  ِط، َفاْنَيَلُقوا  َرَة َرْهٍط َعْيًنا، َوَبمََّر َعَلْيِهْم َعاِصَم ْبَن َثاِبِت ْبِن َبِبي اَوْقَلِح اَوْنَصاِريَّ  ْبِن اْلَخيَّاِ  ُومِّ

ْوا اَثَرُهْم  ِلَحيٍّ ِمْن ُهَذيْ   َحتَّى ِإَذا َكاُنوا ِباْلهدِة، َبْيَن ُعْسَفاَن َوَمكََّة، ُذِكُروا ٍل، ُيَقاُل َلُهْم: َبُنو ِلْحَياَن، َفَنَفُروا ِإَلْيِهْم ِبَقِريٍب ِمْن ِماَ ِة َرُجٍل َراٍى، َفاْقَتصَّ
، َفَأَحاَط (56)ِبِهْم َعاِصٌم َوَبْصَحاُبُط َلَهُأوا ِإَلى َقْرَددَ   ا َبَحسَّ َحتَّى َوَجُدوا َمْأَكَلُهُم التَّْمَر ِفي َمْنَزٍل َنَزُلوُه، َقاُلوا: َنَوى َتْمِر َيْثِرَ ، َفاتََّلُعوا اَثاَرُهْم، َفَلمَّ 

 ا َبَنا َفَوَّللاَِّ ال َبْنِزلُ َبَحًدا، َفَقاَل َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت َبِميُر اْلَقْوِى: )َبمَّ ِبِهُم اْلَقْوُى َفَقاُلوا: اْنِزُلوا َوبَْعُيوَنا ِبَأْيِديُكْم، َوَلُكُم اْلَعْهُد َواْلِميَثاُق َبْن ال َنْقُتَل ِمْنُكْم  
َوَنزَ  َسْلَعٍة،  ِفي  َعاِصًما  َفَقَتُلوا  ِبالنَّْبِل،  َفَرَمْوُهْم  َنِبيََّك(،  َعنَّا  َبْ ِبْر  اللَُّهمَّ  َكاِفٍر،  ِذمَِّة  َ ِبيٌب  ِفي  ِفيِهْم  َواْلِميَثاِق،  اْلَعْهِد  َعَلى  َنَفٍر  َثالَثُة  ِإَلْيِهْم  َل 

، َوزَ  ِثَنِة، َوَرُجٌل اَ ُر، َفَلمَّااَوْنَصاِريُّ ُل الْ   ْيُد ْبُن الدَّ َغْدِر، َوَّللاَِّ ال اْسَتْمَكُنوا ِمْنُهْم َبْطَلُقوا َبْوَتاَر ِقِسيِِّهْم َفَراَلُيوُهْم ِبَها، َفَقاَل الرَُّجُل الثَّاِلُث: )َهَذا َبوَّ
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وهُ ِبَهؤالِء ُوْسَوًة(، ُيِريُد اْلَقتْ   َبْصَحُلُكْم، ِإنَّ ِلي ِثَنِة َحتَّى َباُعوُهَما بِ   َلى، َفَهرُّ َمكََّة َوَعاَلُهوُه، َفَأَبى َبْن َيْصَحَبُهْم َفَقَتُلوُه، َواْنَيَلُقوا ِبَخِبيٍب، َوَزْيِد ْبِن الدَّ
ه  2يًلا، َوَكاَن َ ِبيٌب ُهَو َقَتَل اْلَحاِرَث ْبَن َعاِمِر ْبِن َنْوَفٍل َيْوَى َبْدٍر)َ بِ   (57)َبْعَد َوْقَعِة َبْدٍر، َفاْبَتاَع َبُنو اْلَحاِرِث ْبِن َعاِمِر ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمَناٍف  

اَرْتُط ِإيَّاَها، َفَدَرَج ُبَنيٌّ ِبَها ِلْلَقْتِل، َفَأعَ   (58)ِحدُّ ى(، َفَلِبَث َ ِبيٌب ِعْنَدُهْم َبِسيًرا َحتَّى َبْجَمُعوا َقْتَلُط، َفاْسَتَعاَر ِمْن َبْعِن َبَناِت اْلَحاِرِث ُموَسى ْيَستَ 624الال  
ْت َفْزَعًة َعَرَفَها َ ِبيٌب، َفَقاَل: )َبَتْحَسِبيَن َبنِّي َبْقُتُلُط  َما  َلَها، َقاَلْت: َوَبَنا َغاِفَلٌة، َحتَّى َبَتاُه َفَوَجْدُتُط ُمْهِلُسُط َعَلى َفْخِذِه َواْلُموَسى ِبَيِدِه، َقاَل: َفَفَزعَ 

ِ َلَقْد َوَجْدُتُط َيْوًما َيْأُكُل ِقْيًفا   ُكْنُت َوْفَعلَ  ِ َما َرَبْيُت َبِسيًرا َ ْيًرا ِمْن َ ِبيٍب، َوَّللاَّ ِمْن ِعَنٍب ِفي َيِدِه، َوِإنَُّط َلُموَثُق ِفي اْلَحِديِد !!    َذِلَك(، َفَقاَلت: َوَّللاَّ
، َقاَل َلُهْم َ ِبيٌب: )َدُعوِني  َوَما ِبَمكََّة ِمْن َتْمَرٍة، َوَكاَنْت َتُقوُل: ِإنَُّط َلِرْزٌق   َبْرَكُع َرْكَعَتْيِن(، َرَزَقُط َّللاَُّ َ ِبيًلا، َفَلمَّا َ َرُجوا ِبِط ِمَن اْلَحَرِى ِلَيْقُتُلوُه ِفي اْلِحلِّ

ِ َلْوال َبْن َتْحَسُبوا َبنَّ َما ِبي َجَزٌع ِمَن   اْلَمْوِت ِلِزْدُت، اللَُّهمَّ َبْحِصِهْم َعَدًدا، َواْقُتْلُهْم َبَدًدا، َواَل َتْبِق َبَحًدا:َفَتَرُكوُه َفَرَكَع َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َقاَل: َوَّللاَّ
 َفَلْسُت ُبَباِلي ِحيَن ُبْقَتُل ُمْسِلًما          َعَلى َبيِّ َجْنٍب َكاَن ِفي َّللاَِّ َمْصَرِعي

 اِرْك َعَلى َبْوَصاِل ِشْلٍو ُمَمزَّعِ َوَذِلَك ِفي َذاِت اإِلَلِط َوِإْن َيَشْأ                 ُيلَ 
الَة  ، وقيل: اشترك في ابتياعط َبُبو  59ُثمَّ َقاَى ِإَلْيِط َبُبو ِسْرَوَعَة ُعْقَلُة ْبُن اْلَحاِرِث َفَقَتَلُط )  ( ، َوَكاَن َ ِبيٌب ُهَو َسنَّ ِلُكلِّ ُمْسِلٍم ُقِتَل َصْبًرا الصَّ

(  64( وبمية ْبن َبِبي عتلة)63( وعبيدة ْبن حكيم ْبن اووقص)62(  واو نس ْبن شريق )61ي جهل)(، وعكرمة ْبن َببِ 60إها  ْبن عزيز)
ى(، ودفعوه ِإَلى عقلة ْبن الحارث، فسهنط  624هالال الالال  2( وهم ببناء من قتل من المشركين َيْوى بدر)66( وصفوان ْبن بمية)65والنو الحضرمي)

 ( فصلى ركعتين، وقال: 67ى التنعيم)في داره، فلما برادوا قتلط  رجوا بط ِإلَ 
 َقَلاِ َلُهْم َواْسَتْهَمُعوا ُكلَّ َمْهَمِع                           َلَقْد َجمََّع اْوَْحَزاُ  َحْوِلي َوَبلَُّبوا 

 َعَليَّ ِوَنِّي ِفي ِوَثاٍق ِبَمْصَيِع                              َوُكلُُّهْم ُمْبِدي اْلَعَداَوَة َجاِهٌد 
 َوُقرِّاْلُت ِمْن ِجْذٍع َطِويٍل ُمَمنَّعِ                          َوَقْد َجمَُّعوا َبْبَناَءُهْم َوِنَساَءُهْم 

ِ َبْشُكو ُغْراَلِتي ُثمَّ ُكْراَلِتي   َوَما َبْرَصَد اْوَْحَزاُ  ِلي ِعْنَد َمْصَرِعي                إَلى َّللاَّ
ُعوا َلْحِمي َوَقْد َياَس َمْيَمِعي    َفَذا اْلَعْرِش، َصبِّْرِني َعَلى َما ُيَراُد ِبي          َفَقْد َبضَّ

َلِط َوِإْن َيَشْأ    ُمَمزَِّع  ُيَلاِرْك َعَلى َبْوَصاِل ِشْلوٍ                        َوَذِلَك ِفي َذاِت اإْلِ
 َوَقْد َهَمَلْت َعْيَناَي ِمْن َغْيِر َمْهَزِع                 َوَقْد َ يَُّروِني اْلُكْفَر َواْلَمْوُت ُدوَنُط  
 َوَلِكْن ِحَذاِري َجْحُم َنار ملّفع                      َوَما ِبي ِحَذاُر اْلَمْوِت، إنِّي َلَميٌِّت 

 َعَلى َبيِّ َجْنٍب َكاَن ِفي َّللاَِّ َمْصَرِعي                  ُمْسِلًما فو هللا َما َبْرُجو إَذا ِمتُّ 
ًعا  ِ َمْرِجِعي                           َفَلْسُت ِبُمْبٍد ِلْلَعُدوِّ َتَخشُّ  َواَل َجَزًعا إنِّي إَلى َّللاَّ

 . (68)وهو بول من صلب في ذات َّللاَّ  
عنها : من الروايات الملاركة التي رفدتنا بها المصادر هي رواية ماوية رضي هللا عنها )وهي التي    ( رضي هللا69ثالث عشر : اسالى ماوية)

كان  بيب بن عدي محبوًسا في بيتها بمكة حتى تخرج اوشهر الحرى فيقتلوه ،  وكانت تحدث بقصتط بعد ثم بسلمت فحسن إسالمها فكانت  
د اطلعت عليط من صير اللا  وإنط لفي الحديد ما بعلم في اورض حلة عنب تؤكل وإن في يده  تقول: )وهللا ما ربيت بحًدا  يًرا من  بيب! لق

لقيل عنب مثل ربس الرجل يأكل منط وما هو إال رزق هللا(، وكان  بيب يتههد بالقران فكان يسمعط النساء فيلكين ويرققن عليط ، قالت:  
تسقيني العذ  وال تيعميني ما ذبح على النصب وتخبريني إذا برادوا قتلي( ، فلما    فقلت لط: )يا  بيب هل لك من حاجة ( فقال: )ال إال بن

فلعثت  انسلخت اوشهر الحرى وبجمعوا على قتلط بتيتط فأ برتط ، فو هللا ما ربيتط اكترث لذلك وقال: )ابعثي إلى بحديدة استصلح بها(، قالت: )
يكن ابنها والدة! ، قالت: فلما ولى الغالى قلت: بدرك وهللا الرجل ثأره!،  بي شيء   إليط بموسى مع ابني ببي حسين، قال: وكانت تحضنط ولم

لهريء،    صنعت  بعثت هذا الغالى بهذه الحديدة فيقتلط ويقول رجل برجل(،  فلما بتاه ابني بالحديدة تناولها منط ثم قال ممازًحا لط: )وببيك إنك
تريدون قتلي ( قالت ماوية: وبنا بسمع ذلك، فقلت: )يا  بيب إنما ا تمنتك بأمان هللا  بما  شيت بمك غدري حين بعثت معك بحديدة وبنتم  

ه  وبعييتك بإلهك ولم بعيك لتقتل ابني! ( فقال  بيب: )ما كنت وقتلط وما نستحل في ديننا الغدر(، قالت: )ثم ب برتط بنهم مخرجوه فقاتلو 
إل انتهوا بط  الحديد حتى  قالت: فأ رجوه في  إما  بالغداة(  فلم يتخلل بحد  الصبيان والنساء والعبيد وجماعة بهل مكة  التنعيم و رج معط  ى 

( فهو يريد بن يتشافى بالنار من وتره وإما غير موتور فهو مخالل لإلسالى وبهلط ، فلما انتهوا بط إلى التنعيم ومعط زيد بن الدثنة  70موتور)
 شبتط قال: )هل بنتم تاركي فأصلي ركعتين ( قالوا: نعم، فركع ركعتين بتمهما من غير    بمروا بخشلة طويلة فحفر لها، فلما انتهوا بخبيب إلى
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( ، ثم علم النبي الكريم صلى هللا عليط وسلم بهذا الحدث الهلل وذلك عندما دعا  بيب رضي هللا عنط راَلط سلحاَنط 71بن ييول فيهما( )
الَى، َوَزَعُموا بن رسول هللا صلى هللا عليط وسلم َقاَل َوُهَو َجاِلٌس ِفي  وتعالى بقولط ) اللَُّهمَّ ِإنِّي ال َبِجُد ِإَلى َرسُ  وِلَك َرُسوال َغْيَرَك، َفَأْبِلْغُط ِمنِّي السَّ

الُى، ُ َبْيٌب َقَتَلْتُط ُقَرْيٌش( )  ( . 72َذِلَك اْلَيْوِى الَِّذي ُقِتال ِفيِط: )َوَعَلْيُكَما( َبْو )َعَلْيَك السَّ
  رابع عشر : اعتراف القاتل ابو سروعة عقلة بن الحارث : نهد رواية بين ايدينا تذكر بالتفصيل كيف قاى ابو سروعة بالقتل ، والذي يبدوا 

  ( ، فقد حدث  َيْحَيى ْبُن َعلَّادِ 73جليا انط ذكر ذلك بعد اسالمط ، إذ بنط اسلم وروى الحديث عن النبي صل هللا عليط وسلم رضي هللا عنط )
اَلْيِر )  ِ ْبِن الزُّ ِ َقَتْلُت ُ َبْيًلا، ِوَ 74ْبِن َعْبِد َّللاَّ نِّي ُكْنُت َبْصَغَر ِمْن َذِلَك،  ( َعْن َبِبيِط َعلَّاٍد َعْن ُعْقَلَة ْبِن اْلَحاِرِث، َقاَل َسِمْعُتُط َيُقوُل: )َما َبَنا َوَّللَاَّ

ا   ( .  75ِر، َبَ َذ اْلَحْراَلَة َفَهَعَلَها ِفي َيِدي، ُثمَّ َبَ َذ ِبَيِدي َواِلاْلَحْراَلِة، ُثمَّ َطَعَنُط ِبَها َحتَّى َقَتَلُط( )َوَلِكنَّ َبَبا َمْيَسَرَة، َبَ ا َبِني َعْبِد الدَّ
 امس عشر : الخوف من دعا ط : لقد دعا  بيب رضي هللا عنط بدعوات جعلت كل من يسمعها يصا  بالرعب فلدينا انموذجا مرت بط هذه 

َفَلَقْد َرَبْيُتُط ُيْلِقيِني إَلى  ذكر حالط فيها ، بال وهو معاوية بن سفيان رضي هللا عنط ) َيُقوُل: َحَضْرُتُط َيْوَمِكٍذ ِفيَمْن َحَضَرُه َمَع َبِبي ُسْفَياَن،  الدعوة وي
( ، والذي يبدوا ان الهميع كان مقرا  76ْيِط، َفاْضَيَهَع ِلَهْنِلِط َزاَلْت َعْنُط( )اْوَْرِض َفْرًقا ِمْن َدْعَوِة ُ َبْيٍب، َوَكاُنوا َيُقوُلوَن: إنَّ الرَُّجَل إَذا ُدِعَي َعلَ 

 بان هذا العمل هو غدر وال تقبلط جميع الشرا ع والقوانين، لذلك وكأنهم يخافون من عاقلة ظلمهم لخبيب رضي هللا عنط!.   
ية ا رى فريدة عهيلة بنط الزاهد العابد منبر من منابر التقوى  سادس عشر : سعيد بن عامر رضي هللا عنط يفقد الوعي : ثم تأتي شخص

َلى  والورع فهو َسِعيد ْبن عامر ْبن حذيم ْبن سالمان ْبن راليعة ْبن سعد ْبن جمح القرشي الهمحي ، بسلم قبل  يبر رضي هللا عنط ، وهاجر إِ 
وفضال  الصحابة  زهاد  من  وكان  المشاهد،  من  بعدها  وما  وشهد  يبر  حمص)  المدينة  عنط  هللا  رضي  عمر  الخليفة  وواله   ، ه  13هم 

ى(، وقيل غير ذلك ، وهو ابن برالعين سنة رضي هللا عنط وارضاه  640ى (، وتوفي في الشاى، وهو بميرها سنة تسع عشرة)645ى الالال634ه/24الالالال
ي عليط فمما ورد : ) َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخيَّاِ  ( ، وهو يعترف بعد سنين طويلة بنط الينسى دعوة  بيب رضي هللا عنط بل وكلما تذكرها بُغم77)

اِى، َفَكاَنْت ُتِصيُلُط   َغْشَيٌة!، َوُهَو َبْيَن َظْهَرْي اْلَقْوِى، َفُذِكَر َذِلَك ِلُعَمِر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُط اْسَتْعَمَل َسِعيَد ْبَن َعاِمِر ْبِن ِحْذَيٍم اْلُهَمِحيَّ َعَلى َبْعِن الشَّ
ِ َيا َبِميَر اْلُمْؤِمِنيَن اِ ، َوِقيَل: إنَّ الرَُّجَل ُمَصاٌ ، َفَسَأَلُط ُعَمُر ِفي َقْدَمٍة َقِدَمَها َعَلْيِط، َفَقاَل: )َيا َسِعيُد، َما َهَذا اْبِن اْلَخيَّ  لَِّذي ُيِصيُلَك ( َفَقاَل: )َوَّللَاَّ

ُن َعِديٍّ ِحيَن ُقِتَل، َوسمعت َدعوتط، فو هللا َما َ َيَرْت َعَلى َقْلِبي َوَبَنا ِفي َمْهِلٍس َقطُّ إالَّ  َما ِبي ِمْن َبْأٍس، َوَلِكنِّي ُكْنُت ِفيَمْن َحَضَر ُ َبْيُب بْ 
(، َفَزاَدْتُط ِعْنَد ُعَمَر َ ْيًرا( ) ( ، لقد كانت كلمات  بيب رضي هللا عنط بسيية اللفظ! لكنها كبيرة في المعنى! عايمة في التأثير! 78ُغِشَي َعَليَّ

 قعت على قلو  القوى كوقع الهلال على االرض البثينة .و 
سل  سابع عشر : بليُع االرِض : هذا لقب ُبطلق على  بيب رضي هللا عنط ، والرواية في ذلك كاالتي: ) بن النبّي صّلى َّللاَّ عليط وسّلم بر  

( فأنزاله فحملط الّزالير على فرسط،  80برالعين رجال نشاوى)(  والّزالير في إنزال  بيب عن  شبتط، فوصال إلى التنعيم، فوجدا حولط  79المقداد)
( ،  بيب بن 82( بهم المشركون، فلما لحقوهم قذفط الزالير فابتلعتط اورض فسمي بليع اورض( )81وهو رطب لم يتغير منط شيء فنذر)

نقل بكل اجالل! اماى هذا الهبل الكبير!   عدي رضي هللا عنط وما ادراك ما  بيب   شخصية تسامى فيها الشموخ من كل جوانبها ، يهب بن 
 ولننار بإمعان الى النصوص التي اشلعت قصتط مهابة! ورفعة نادرة! ال تكون إال في الرعيل االول! فنلمس ما يلي: 

 ب الال بن  بيلا رضي هللا عنط ربى المصلحة الشرعية تقتضي انط ال يقاتل عدوا كثيرا عددا وعدة . 
 ن يميل الى الحلول التحاورية! فرالما يهدها انفع في حقن الدماء.     الال حاول رضي هللا عنط ا

 ج الال الورع الشديد من  بيب رضي هللا عنط فهو لم يقم بقتل واستلاحة دى طفل بريء بحهة بن اباه كافر وضال.    
َونط َكاَن َبسيرًا ِعْنَدُهْم وَبرادوا َقْتَلُط فاسَتَحدَّ ِلَكالَّ َيْاَهَر َشْعُر   د الال يذكر ابن مناور ما يأتي )َوِفي َحِديِث ُ بيٍب: َبنط اْسَتَعاَر ُموَسى اْسَتَحدَّ ِبَها

( ، وهذا دليل جلي وواضح انط هيء نفسط للشهادة فيريد ان يلقى هللا عز وجل وهو طاهر القلب والبدن ، بل يريد ان  83َعاَنِتِط ِعْنَد َقْتِلِط( )
 رة التي ترالى عليها المسلمون بما بمَر القران الكريم والسنة النبوية الشريفة. يثبت وياهر للمشركين الناافة واليها

 ه الال الكرامات الااهرة التي وهبها الحق تلارك وتعالى لوليط وعبده رضي هللا عنط ، فهو يمسك بعنقود عنب مثل راس الرجل ويأكل منط بكل
ضيف على هللا تلارك وتعالى، ثم تبتلعط االرض! بل وقبل ذلك ال يتغير جسده تواضع وال يوجد في مكة المكرمة عنلة واحدة، هللف دره من  

 الياهر وال ينتن ليكون مرتعا للحشرات والديدان وقد مرت عليط عدة اياى! ، وهذا كلط من حفظ السميع العليم سلحانط وتعالى.
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تأييد االلهي الملارك لخبيب رضي هللا عنط فكانت هذه الكرامات  و الال اسالى ماوية رضي هللا عنها تلك العبدة المسكينة التي لمست بأيديها ال
تأتيط بيعاى حراى من ذبا ح ذبحت على االصناى   سبلا إلسالمها ود ولها في دين هللا تلارك وتعالى ، وكان حريصا كل الحرص ان ال 

 ولألصناى! ففي قللط توحيد  الص هلل تلارك وتعالى. 
قة وقوة والدعاء على الكافرين ! كلها تدل والدون ادنى شك ايمانط الكبير بقضيتط التي جاء من اجلها! ليموت ز الال االشعار التي انشدها بكل ث

 من اجلها ! رضي هللا عنط وارضاه.
ح الال لم يكن كفار قريش يعلمون حهم ووزن  بيب رضي هللا عنط، لذلك تم بيعط بثمن بخس زاهدين في سعره الى اقل الصفقات الخاسرة، فقد 

( ، بل من نفاقهم  84ٍل َكاَنا ِبَمكََّة )رد َبنَُّهُم اْشَتَرْوا ُ َبْيًلا رضي هللا عنط ِبأمة َسْوَداء َوَقيل َباُعوُه هو وزيد رضي هللا عنهما ِبَأِسيَرْيِن ِمْن ُهَذيْ و 
المدينة، فقال: )اللهم إن كان لي عندك  ير فحّول وجهى  بنهم لم يقتلوه َحتَّى اْنَقَضْت اْوَْشُهُر اْلُحُرى ومن مكرهم وحقدهم بنهم جعلوا وجهط إلى  

( ، وكل هذه االجراءات الخسيسة من قبل كفار قريش، فانهم يبتغون بها  85نحو قبلتك(، فحّول هللا وجهط نحوها فلم يستيع بحد بن يحّولط )
 اذالل الدعاة لدين هللا عز وجل والمساس بشريعتنا الحنيفة . 

ط الال في هذا الموقل الرهيب رضي هللا عنط، والسيف على راسط مصلتا، واذا بط يتذكر الهادي اللشير صلى هللا عليط وسلم ويدعوا هللا عز  
 وجل ان يصل سالمط الى الملعوث رحمة للعالمين. 

ل تفسير القران الكريم ، وشهيدا من اجل  والذلك يكون  بيب بن عدي رضي هللا عنط شهيدا في سبيل دين هللا تلارك وتعالى ، وشهيدا من اج
بيب االحكاى الفقهية ، وشهيدا من اجل تعليم الناس معنى النور والسير فيط ، وتحذيرهم من الالمة والمشي فيها ، فرضي هللا تعالى عنك يا  

 رضاء ال ينقيع الى يوى القيامة.
ضة ْبن عامر ْبن زريق ْبن عبد حارثة ْبن مالك ْبن غضب ْبن جشم ْبن الخزرج  الالالال زيد ْبن الدثنة ْبن معاوية ْبن عبيد ابن عامر ْبن بيا  5

   اونصاري الخزرجي البياضي رضي هللا عنط، شهد بدًرا وبحًدا، وبرسلط النَِّبّي في سرية عاصم ْبن ثابت و بيب ْبن عدي رضي هللا عنهما،
فأمر مولى لط، يقال لط نسياس، فخرج بط ِإَلى التنعيم، فضر  عنقط ، ولما    فأما زيد رضي هللا عنط فابتاعط صفوان ْبن بمية ليقتلط بأبيط،

 ( فقال:  برادوا قتلط، قال لط َبُبو سفيان حين قدى ليقتل: )نشدتك َّللاَّ يا زيد، بتحب بن محمًدا عندنا اْلن مكانك، فتضر  عنقط وبنك في بهلك 
يلط شوكة تؤذيط، وبني جالس في بهلي(، فقال َبُبو سفيان: )ما ربيت بحًدا من الناس  )وهللا ما بحب بن محمًدا اْلن في مكانط الذي هو فيط تص

( ، وهذا موقل ا ر يسهل 86ى( )625يحب بحًدا كحب بصحا  ُمَحمَّد محمًدا( ، وكان قتلط سنة ثالث من الههرة رضي هللا عنط وارضاه)
عليط وسلم فزيد رضي هللا عنط يتحدى قريشا في قعر دارها ، ويتهرئ عليهم!  بأحرف من نور! بال وهو المحلة الكبيرة للنبي الكريم صلى هللا

ناس بل يتحداهم بهذه المحلة الشديدة للنبي الكريم صل هللا عليط وسلم حتى جعلهم يتعهبون من هذا التعلق القلبي بالملعوث هاديا والشيرا لل
 كافة.

بن ناشب بن غيرة ْبن سعد ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبن كنانة رضي هللا عنط ، ا ى َرُسوُل َّللاَِّ    الالال َوَ اِلَد ْبَن َبِبي اْلُلَكْيِر بن عبد ياليل  6
وهو ب و عاقل،    ير بدًرا وبحًدا ،َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم َبْيَن َ اِلد ْبن ببي اللكير والين َزْيد ْبن الدثنة رضي هللا عنهما، وشهد َ اِلد ْبن ببي اللك

َوِإياس، وعامر بني اللكير، وكان جدهم عبد ياليل قد حالل في الهاهلية نفيل ْبن عبد العزى، جد عمر ْبن الخيا  رضي َّللاَّ عنط، فهو  
ر، في رهط من المهاجرين، فيهم: َ اِلد  وولده حلفاء بني عدي، بعثط النَِّبّي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم مع َعْبد َّللاَِّ ْبن جحش ِإَلى عير قريش قبل بد
ْهِر اْلَحَراِى ِقَتاٍل ِفيِط( ) ( ، وقتل يوى الرجيع شهيًدا ِفي صفر  87ْبن اللكير، فقتلوا عمرو ْبن الحضرمي، وبنزل َّللاَّ تعالى فيهم: )َيْسَأُلوَنَك عن الشَّ

 رضي هللا عنط وارضاه ،  وفيهم يقول حسان ْبن ثابت رضي هللا عنط :  ى(،  وكان يوى ُقِتَل ابن ارالع وثالثين سنة625سنة برالٍع من الههرة )
 بال ليتني فيها شهدت ابن طارق                        وزيًدا وما تغني اوماني ومرثًدا
 .   (88)فدافعت عن حيي  بيب وعاصم                         وكان شفاء لو تداركت  الدا

ِط وَ الالال َوُمَعتَِّب الال بضم ا 7 ِ ْبِن َطاِرٍق ُومِّ ُهَما ِمْن َبِليٍّ َحِليَفاِن  لميم، وفتح اْلَعين المهملة، وتشديد التاء فوقها نقيتان الالال ْبَن ُعَبْيٍد، َوُهَو َبُ و َعْبِد َّللاَّ
َلة ْبن سعد هللا ْبن فران ْبن بلي ِفي َبِني َظَفٍر رضي هللا عنط ، وجرى شيء من الخالف في اسمط :معتب ْبن ُعَبْيد ْبن إياس ْبن تيم ْبن ُشعْ 

بمط من  ْبن َعْمرو ْبن الحاف ْبن قضاعة رضي هللا عنط، ويقال معتب ْبن عبدة ، ويقال ايضا معتب ْبن ُعَبْيد ْبن سواد ْبن الهيثم ْبن ظفر، و 
 عنهما ، َفَمْن لم يعرف نسلط في بني ظفر  بني عذرة من بني كاهل وب وه ومط َعْبد هللا ْبن طارق ْبن َعْمرو البلوي حليف بني ظفر رضي هللا

ابن  جعلط من بلي لمكان َبِ يِط َعْبد هللا ْبن طارق رضي هللا عنط، وقيل اسمط مغيث ، وليس لمعتب ْبن ُعَبْيد رضي هللا عنط عقب ، وورثط  
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ل يوى الرجيع شهيًدا بمر الاهران رضي هللا عنط وارضاه  عمط بسير ْبن عروة ْبن سواد بن الهيثم ْبن ظفر، وشهد معتب ْبن ُعَبْيد بْدًرا وبحًدا وقت
(89  . ) 

ي ثامن عشر : الدعاء عليهم : تركت حادثة الرجيع اثرا كبيرا في قلب النبي الكريم صلى هللا عليط وسلم ، والى ذلك اشارت المصادر بما يل
( ، وفي رواية ا رى اكثر تفصيال  وهي ما رواه َسِعيُد ْبُن 90وذكوان، والني لحيان( )  : )وقنت النَِّبّي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم شهًرا يلعن رعاًل،

ُقوُل ِحيَن َيْفُرُغ ( َبنَُّهَما َسِمَعا َبَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل: )َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِط َوَسلََّم، يَ 92( َوَبُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف)91اْلُمَسيِِّب)
َحْمُد(، ُثمَّ َيُقوُل َوُهَو َقاِ ٌم: )اللُهمَّ َبْنِج اْلَوِليَد ْبَن اْلَوِليِد، َوَسَلَمَة  ِمْن َصاَلِة اْلَفْهِر ِمَن اْلِقَراَءِة، َوُيَكبُِّر َوَيْرَفُع َرْبَسُط: )َسِمَع هللُا ِلَمْن َحِمَدُه، َرالََّنا َوَلَك الْ 

ا َعَلْيِهْم َكِسِني ُيوُسَل، اللُهمَّ اْلَعْن ِلْحَياَن،  َوَعيَّاَش ْبَن َبِبي َراِليَعَة َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن، اللُهمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر َواْجَعْلهَ ْبَن ِهَشاٍى،  
َلُط(، ُثمَّ َبَلَغَنا َبنَُّط َتَرَك َذِلَك َلمَّا ُبْنِزَل: )َلْيَس َلَك ِمَن اْوَْمِر َشْيٌء َبْو َيُتوَ  َعَلْيِهْم ( َعَصِت هللَا َوَرُسو 95( ، َوُعَصيََّة )94( ، َوَذْكَواَن)93َوِرْعاًل )

َبُهْم َفِإنَُّهْم َظاِلُموَن( ) وسلم ومن   (، وهذا الحديث الشريف والاْلية الكريمة التي نزلت بسبب ذلك ، فان نبينا الكريم صلى هللا عليط96َبْو ُيَعذِّ
  الل االلفاظ التي تكلم بها صلى هللا عليط وسلم فإنها تدل على تأثره الكبير بهذه الفاجعة االليمة.     

تاسع عشر : ما نزل فيهم من القران : المعلوى بن هناك ايات من القران الكريم نزلت على اثر الحادثة بغن النار عن طبيعتها ، وهذه  
 في زمنها نزلت فيها بعن ايات القران الكريم:الحادثة الفريدة من نوعها 

ْنَيا َوُيْشِهُد َّللاََّ َعَلى َما ِفي   1 ( َوِإَذا َتَولَّى َسَعى 204َقْلِلِط َوُهَو َبَلدُّ اْلِخَصاِى )  الالال قال سلحانط وتعالى :  )َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِهُلَك َقْوُلُط ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ْثِم َفَحْسُلُط َجَهنَُّم َوَلِبْكَس اْلِمَهاُد 205َد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَُّ اَل ُيِحبُّ اْلَفَساَد )ِفي اْوَْرِض ِلُيْفسِ  ( َوِإَذا ِقيَل َلُط اتَِّق َّللاََّ َبَ َذْتُط اْلِعزَُّة ِباإْلِ

( ، وهذا ترجمان القران رضي هللا عنط يفسر لنا هذه 97(( )207ِت َّللاَِّ َوَّللاَُّ َرُءوٌف ِباْلِعَلاِد )( َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُط اْبِتَغاَء َمْرَضا206)
 َناِفقين: َيا َوْيح َهؤاَُلءِ اْليات العايمة فَعن اْبن َعلَّاس رضي هللا عنهما َقاَل: )لما ُبِصيَبت الّسريَّة الَِّتي ِفيَها َعاِصم ومرثد َقاَل رجال من اْلمُ 

ْنَيا( َبي   المقتولين الَّذين َهَلُكوا َهَكَذا!! اَل هم قعدوا ِفي بهلهم َواَل هم َبّدوا ِرَساَلة َصاحبهْم !!َفأْنزل هللا )َومن النَّاس من ُيْعِهلك َقْولط ِفي اْلَحَياة الدُّ
َيُقولط ِبِلَساِنِط )َوُهَو َبلد اْلِخَصاى( َبي ُذو ِجَدال ِإذا كلمك راجعك لما يْاهر من اإِلسالى ِبِلَساِنِط )َويْشهد هللا على َما ِفي قللط( َبنط ُمَخالل لما  

 يرضى ِبِط )َومن )َوِإذا تولى(  رج من عْندك )سعى ِفي اَوْرض ليفسد ِفيَها َويْهلك اْلَحْرث والنسل َوهللا اَل يحب اْلفساد( َبي اَل يحب عملط َواَل 
( ، فهذه  98نفسهم من هللا ِباْلِهَهاِد ِفي َسبيلط َواْلِقَياى ِبحقِِّط َحتَّى َهَلُكوا ِفي َذِلك َيْعِني ِبَهِذِه الّسريَّة ( )النَّاس من يشري َنفسط( الَّذين شروا ب

اْليات العايمة اظهرت بواطن المنافقين وما يرومون اليط ! وفي الوجط اال ر نهد صفات المؤمنين الذين هدفهم االسمى والعلى هو رضاء 
 وجل.  هللا عز

( َواْدُ ِلي َجنَِّتي 29( َفاْدُ ِلي ِفي ِعَلاِدي )28( اْرِجِعي ِإَلى َرالِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة ) 27الال قال سلحانط وتعالى : )َياَبيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْيَمِكنَُّة )  2
كريمة !  ومن هذه االقوال :  انها نزلت في ( ، ذكرت مصادر تفسير القران المهيد عدة اقوال في سبب نزول هذه اْليات ال99(( )30)

 بيب بن عدى رضي هللا عنط الذي صللط بهل مكة وجعلوا وجهط إلى المدينة، فقال: )اللهم إن كان لي عندك  ير فحّول وجهى نحو قبلتك(، 
ا ر ما ترمق اليط عينيك الياهرتين   ( ، رضي هللا عنك يا  بيب فانت تريد ان يكون 100فحّول هللا وجهط نحوها فلم يستيع بحد بن يحّولط ) 

 هو بيت هللا الحراى ، ذلك البيت الذي جعلط هللا عز وجل حرمنا امنا ، وجعلط مشركي قريش مرتعا لألصناى والشركيات.  
التي قيلت   عشرون : بعن االشعار التي قيلت فيهم: اوردت مصادر السيرة النبوية وكتب التواريخ وغيرها من المصادر، الكثير من االشعار

اُن ْبُن ثَ  اِبٍت في هذه الغزوة ، بل واعتبرت هذه االبيات الشعرية مصدرا مهما وحداث هذه الفاجعة القاسية، ومن هذه االشعار ما قالط َحسَّ
 رضي هللا عنط وهو َيْلِكي ُ َبْيًلا رضي هللا عنط : 
ْدِر ِمْثَل اللُّْؤُلِؤ اْلَقِلِق                       َما َباُل َعْيِنِك اَل َتْرَقا َمَداِمُعَها   ا َعَلى الصَّ  َسحًّ

  (101)اَل َفِشٍل ِحيَن َتْلَقاُه َواَل َنِزقِ                             َقْد َعِلُموا  َفَتى اْلِفْتَيانِ َعَلى ُ َبْيٍب 
 َوَجنَُّة اْلُخْلِد ِعْنَد اْلُحوِر ِفي الرُُّفِق                        َفاْذَهْب ُ َبْيُب َجَزاَك َّللاَُّ َطيَِّلًة 
 ِحيَن اْلَماَلِ َكِة اْوَْبَراِر ِفي اْوُُفقِ                         َماَذا َتُقوُلوَن إْن َقاَل النَِّبيُّ َلُكْم 

 (103)ِفي اْلُبْلَداِن َوالرَُّفِق  (102)َطاٍغ َقْد َبْوَعثَ                    يَد َّللاَِّ ِفي َرُجٍل ِفيَم َقَتْلُتْم َشهِ 
اُن ْبُن َثاِبٍت رضي هللا عنط َبْيًضا َيْلِكي ُ َبْيًلا رضي هللا عنط:     َوَقاَل َحسَّ

 اْبِكي ُ َبْيًلا َمَع اْلِفْتَياِن َلْم َيُؤْ  وَ                       َيا َعْيُن ُجوِدي ِبَدْمٍع ِمْنِك ُمْنَسِكٍب 
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َط ِفي اْوَْنَصاِر َمْنِصُلُط  ِهيََّة َمْحًضا َغْيَر ُمْؤَتِشبِ                   َصْقًرا َتَوسَّ    (104)َسْمَح السَّ
ِت َعْبَرِتَها   (105)اْلخشبِإْذ قيل نّن إَلى ِجْذٍع من                   َقْد َهاَج َعْيِني َعَلى ِعالَّ

اُن ْبُن َثاِبٍت رضي هللا عنط َبْيًضا:   َوَقاَل َحسَّ
 َفْأِت الرَِّجيَع َفَسْل َعْن َداِر ِلْحَياَن                        إْن َسرََّك اْلَغْدُر ِصْرًفا اَل ِمَزاَج َلُط 

ْنَساُن ِمْثاَلِن                               َقْوٌى َتَواَصْوا ِبَأْكِل اْلَهاِر َبْيَنُهْم   َفاْلَكْلُب َواْلِقْرُد َواإْلِ
 ( 106)َوَكاَن َذا َشَرٍف ِفيِهْم َوَذا َشانِ                           َلْو َيْنِيُق التَّْيُس َيْوًما َقاَى َيْخُيُبُهْم 

اُن ْبُن َثاِبٍت رضي هللا عنط َيْهُهو ُهَذْياًل:  َوَقاَل َحسَّ
 َلَنا ِمْن َقِتيَلْي َغْدَرٍة ِبَوَفاِء                                 َّللاَُّ ِلْحَياًنا َفَلْيَسْت ِدَماُؤُهْم  (107)َلَحى

ِه َوَصَفاءِ                                     ُهُمو َقَتُلوا َيْوَى الرَِّجيِع اْبَن ُحرٍَّة   َبَ ا ِثَقٍة ِفي ُودِّ
ْبِر َما َكاُنوا َلُط ِبِكَفاِء                                    لرَِّجيِع ِبَأْسِرِهْم َفَلْو ُقِتُلوا َيْوَى ا  ِبِذي الدَّ

ْبُر َبْيَن ُبُيوِتِهْم   َلَدى بَْهِل ُكْفٍر َظاِهٍر َوَجَفاءِ                                   َقِتيٌل َحَمْتُط الدَّ
 ( 108)َواَلاُعوا ُ َبْيًلا َوْيَلُهْم ِبَلَفاءِ                                      ْنُهْم َفَقْد َقَتَلْت ِلْحَياُن َبْكَرَى مِ 

ْكِر ُكلَّ َعَفاِء                             َفُأفٍّ ِلِلْحَياٍن َعَلى ُكلِّ َحاَلٍة   َعَلى ِذْكِرِهْم ِفي الذِّ
 ( 109)َفَلْم ُتْمِس َيْخَفى ُلْؤُمَها ِبَخَفاءِ                                   ُقَبيِّلٌة ِباللُّْؤِى َواْلَغْدِر َتْغَتِري 

اُن ْبُن َثاِبٍت رضي هللا عنط َيْلِكي ُ َبْيًلا َوَبْصَحاَبُط رضي هللا عنهم:   َوَقاَل َحسَّ
َلُط َعَلى الَِّذيَن َتَتاَبُعوا   َيْوَى الرَِّجيِع َفُأْكِرُموا َوُبِثيُبوا                                 َصلَّى اإْلِ

ِريَِّة َمْرَثٌد َوَبِميُرُهْم   َواْبُن اْلُلَكْيِر إَماُمُهْم َوُ َبْيُب                                     َرْبُس السَّ
 اْلَمْكُتوُ    (110)َواَفاُه َثمَّ ِحَماُمطُ                َواْبٌن ِلَياِرَق َواْبُن َدْثَنَة ِمْنُهْم                 

 َكَسَب اْلَمَعاِلَي إنَُّط َلَكُسو ُ                                َواْلَعاِصُم اْلَمْقُتوُل ِعْنَد َرِجيِعِهْم 
 ،  (111)ى ُيَهاِلَد إنَُّط َلَنِهيبُ َحتَّ                                     َمَنَع اْلَمَقاَدَة َبْن َيَناُلوا َظْهَرُه 

الى غيرها من االبيات التي بقيت تنشد كابرا عن كابر وُتاهر مكانتهم الهليلة في تاريخ الحضارة العرالية االسالمية ، ونهد ان حسان      
اءه للشهداء رضي هللا عنهم ، وكذلك  رضي هللا عنط شاعر رسولنا الكريم صلى هللا عليط وسلم قد اجاد اّيما اجاده في وصفط للحادثة وفي رث

ة  ههاءه وولكك المنافقين الذين قاموا بهذا الفعل الخسيس الهلان ، والذي يعد وصمة عار في جبين تلك الفكة الضالة التي اعتدت على كوكل
 من العلماء االمنين  .     
 الخالصة واهم النتا ج:   

 َرِجيِع ِدَراَسٌة َتْحقيقيٌة َتاِريِخَيٌة( وقد تبين لنا من ذلك عدة امور يمكن ايهازها بما يلي :كنا قد تناولنا في دراستنا هذه)َغّزَوُة ال    
 الال بن غزوة الرجيع هي اول بعثة علمية شريفة تم ارسالها من قبل النبي الكريم صل هللا عليط وسلم. 1
 لم يخرج  ارج التسمية الر يسة.الال ُبطلقْت عليها عدة تسميات من قبل اللاحثين وكل حسب اجتهاده ، ما  2
 الال عدى معرفة النبي الكريم صلى هللا عليط وسلم للغيب وإال لما اقاى بإرسال اولكك الصحابة االجالء رضي هللا عنهم. 3
 سة. الال كانت حيلة ماكرة ودهاء كبير من قبل المنافقين في ا ذ هؤالء الصحابة رضي هللا عنهم ، وكذلك طريقة القاء القلن الخسي 4
 الال اظهرت وجط ا ر للعن القلا ل العرالية والتي من  اللها كشفت عن نوايا تلك القلا ل. 5
 الال الشهاعة الفا قة التي ابداها بعن افراد هذه المهموعة الملاركة، ُسيرْت بأحرف من ذهب في تاريخ الدولة العرالية االسالمية.  6
الال الكرامات العايمة التي ظهرت لهؤالء الصحابة رضي هللا عنهم دليل يضاف الى االدلة الر يسة ، انهم بناس طاهرين ملاركين  الصي  7 

 النوايا هلل عز وجل. 
 ال فشل المشروع االقتصادي الي قاى بط المنافقون في بيع هذه اللعثة الملاركة الى كفار قريش.   8
ية الال كان استشهادهم حادثة بليمة مرت بها المدينة النبوية الشريفة ، لكنها لم تؤثر على مسيرة الدعوة االسالمية في دا ل الهزيرة العرال  9

  اصة و ارجها عامة. 
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 ير من نبينا الكريم صلى هللا عليط وسلم على هذه الحادثة، حتى كان يدعوا على القلا ل لعدة اياى.الال التأثر الكب 10
 الال نزول بعن ايات القران الكريم دليل على اهمية هذه الحادثة.  11
 ار لط رضي هللا عنط. ال كان الستشهاد هذه المهموعة اثر واضح جدا على الشاعر حسان بن ثابت رضي هللا عنط إذ انط ذكرها بعدة اشع 12
وفي نهاية هذه الدراسة التي ذرفت منها دموعنا، ووجلت من قلوالنا ، وجدنا انا سلينا الضوء على حادثة من حوادث التاريخ االسالمي    

رد من  مضيفين الى المكتلة االسالمية عمال بسييا متواضعا ، محاولين وجاهدين ان نوجز وقا عها من دون المساس بحق من حقوق اي ف
 افراد هذا الركب الملارك والذي ترجل اصحابط صعودا في سبيل هذا الدين العايم  ، ومن هللا الهدى والسداد. 

 الهوامش
 ( ينار : شلكة االنترنيت ويكيبيديا الال غزوة الرجيع. 1)
)ت2) علي  بن  مكرى  بن  محمد  مناور،  ابن  ط1311هال/711(ينار:  العر ،  لسان  بيروت  2ى(،  صادر،  )دار    - هال  1414، 

ى(، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مهموعة  1700هال/1205؛ الزاليدي، محمد عبد الرزاق الحسيني)ت121الالالال    117ص 8ى(ج1994
ى( ، المفصل فى تاريخ العر  قبل 1988هال/1408؛ علي ، الدكتور جواد )ت    72ص21من المحققين)دار الهداية، القاهرة،   الالالال ت(ج

 .  207ص  13ى( ج2001هالال الالالالال 1422الساقي ، بيروت )دار  4اإلسالى ، ط
)دار  2ى(، معهم البلدان، ط1228هال/626(الهداءة وهو موضع بين عسفان ومكة. ياقوت الحموي، ابو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا )ت3)

 .   551ص13؛ ابن مناور، لسان العر ، ج 395ص5ى(ج1995- هال1415صادر، بيروت 
ى( ، البداية والنهاية،  1373هال/ 774؛ ابن كثير، ببو الفداء إسماعيل بن عمر)ت    29ص 3معهم البلدان ، ج(ينار: ياقوت الحموي،  4)

؛ علي ،   73ص21؛ الزاليدي،  تاج العروس  ،ج 73ص 4ى( ج1988-هال1408)دار احياء التراث العرالي، بيروت1المحقق علي شيري، ط
 .  268ص 7المفصل ،ج

)دار الكتب العلمية،  1ى(، اليلقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عيا، ط 844ه/230د )ت  ( ابن سعد، ببوعبد هللا محمد بن سع5)
ى(،فتح اللاري شرح صحيح  1448هال/  852؛ابن حهر، ابو الفضل احمد بن علي  العسقالني )ت   347ص3ى( ج1990هال الالالالالالال1410بيروت

وصححط محب الدين الخييب، عليط تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد هللا  اللخاري، رقم كتلط واحاديثط محمد فؤاد عبد اللاقي، قاى بإ راجط  
 ؛  شلكة االنترنيت ويكيبيديا الال غزوة الرجيع.    380ص7ى(ج 1999- هال1379بن باز، )دار المعرفة، بيروت 

،المنتام في تاريخ االمم ى( 1200هال/ 597؛ابن الهوزي ، ببو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت  297ص3( ابن سعد، اليلقات الكبرى، ج6) 
؛   200ص 3ى( ج1992- هال1412، )دار الكتب العلمية، بيروت  1والملوك، المحقق محمد عبد القادر عيا، مصيفى عبد القادر عيا، ط

 .  70ص4ابن كثير ، البداية والنهاية، ج
 .  42ص2(ينار : ابن سعد ، اليلقات الكبرى، ج7)
ى(، عيون االثر في فنون المغازي  1334هال/ 734ن سيد الناس، ابو الفتح محمد اليعمري )ت؛ اب42ص2( ابن سعد، اليلقات الكبرى، ج8)

 ى(  1993- هال1414)دار القلم، بيروت،   1تعليق ابراهيم محمد رمضان، ط والشما ل والسير،
 .   59ص2،ج
 .  4ص  30؛ الزاليدي، تاج العروس ،ج 379ص7(ابن حهر ، فتح اللاري ،ج9)
)دار الكتب العلمية،  1ى(، جمهرة بنسا  العر ، تحقيق: لهنة من العلماء، ط1063هال/456لي بن بحمد )ت( ابن حزى، ببو محمد ع10)

 .  489ص13؛ الزاليدي ، تاج العروس،  ج 379ص7. ابن حهر ، فتح اللاري ، ج  190ى(ص 1983هال الالال  1403بيروت  
 .   126ص 31؛ الزاليدي ، تاج العروس،ج 381ص7،ج؛ابن حهر ، فتح اللاري  480(  ينار : ابن حزى ، جمهرة انسا  العر  ،ص11)
العر ،  ص  12) انسا   جمهرة   ، حزى  :ابن  اللاري،ج466الالالال ص196(ينار  فتح   ، حهر  ابن  العروس    381ص7؛  تاج   ، ؛الزاليدي 

 .  443ص39،ج
فهارسها مصيفى السقاالالال  ى(، السيرة النبوية، حققها وضليها وشرحها ووضع  828هال/ 213( ابن هشاى ، ابو محمد عبد الملك بن هشاى)ت13)

؛ابن الهوزي    740ى( ص 2005-هال1426، )دار ابن كثير لليلاعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت  3ابراهيم االبياري الال عبد الحفيظ شلبي، ط
 .  201ص3، المنتام ،ج
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 . 73ص 4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 740(ينار: ابن هشاى ، السيرة النبوية، ص14)
 .  62ص2سيد الناس ،عيون االثر، ج( ابن 15)
 .  201ص3؛ ابن الهوزي، المنتام ،ج  42ص2(ابن سعد ، اليلقات الكبرى،ج16)
 .  62ص2؛ ابن سيد الناس ،عيون االثر، ج 201ص3(ينار: ابن الهوزي، المنتام ،ج17)
 .   380ص7( ينار : فتح اللاري، ج18)
 .  201ص3؛ ابن الهوزي، المنتام ،ج  42ص2سعد ، اليلقات الكبرى،ج (ابن 19)
ى(  2002هال الالال    1422)دار الكتا  العرالي، بيروت  1( ينار: ابن الهوزي ،زاد المسير في علم التفسير ،المحقق: عبد الرزاق المهدي ،ط20)

 .   380ص 7؛ ابن حهر ، فتح اللاري ، ج  71ص 4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،ج 58ص2؛ ابن سيد الناس ، عيون االثر، ج170ص
)دار احياء التراث العرالي، بيروت، 2مفاتيح الغيب،ط  –ى(، التفسير الكبير  1208هال/604(ينار: الرازي، ابو عبد هللا محمد بن عمر )ت21)

الدين بن محمود )ت    344ص 5ى(ج2000-هال 1420لبنان   العلم للماليين ،  ) دار    15ى(، االعالى، ط1976هال /1396؛الزركلي،  ير 
؛ حمد ،صفاء جاسم ، اوثر العلمي للقاضي عبد هللا بن بريدة اوسلمي في الحضارة االسالمية  58ص3ى ( ج  2002هالال الالالالالال    1422بيروت ،  

تكريت ، )جامعة    6العدد    27ى( ، بحث منشور مهلة كلية الترالية للعلوى االنسانية المهلد  733-635هال/115-15السيرة النبوية انموذجا )
 .   225ى( ص2020ه الالال 1441كلية الترالية للعلوى االنسانية 

 .   380ص7؛ ابن حهر ، فتح اللاري، ج  740( ينار: ابن هشاى ، السيرة النبوية، ص22) 
ة . ابن حهر ، فتح  (  فدفد ِهَي المكان المرتفع، وقيل الفالة من اَوْرض اَل َشْيء ِفيَها َوقيل َذات الحصي َوقيل الهليدة َوقيل المستوي23)

 .  481؛الزاليدي ، تاج العروس،جص 166ص1اللاري، ج
، )دار  1ى(، صحيح اللخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط869هال/256( اللخاري، ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل)ت24)

 .  3045رقم الحديث  67ص7ى( ج2002- هال1422طوق النهاة، مصر 
 . 380ص7؛ ابن حهر ، فتح اللاري ،ج 740نبوية ،ص( ابن هشاى ، السيرة ال25)
 .  43ص2( ابن سعد ، اليلقات الكبر،ج26)
 . 73ص4( ابن كثير، البداية والنهاية ،ج27)
 .  642ص11( نابل: الَِّذي يعَمل النَّْبَل . ابن مناور ، لسان العر ،ج28)
ّم: الوَتُر الغليظ . الزاليدي ، تاج العروس،ج29)  .  64ص30( وعنابل بالضَّ
 .  422ص11( المعابل: جمع معبلة، َنْصٌل َطِويٌل َعِريٌن، َواْلَهْمُع َمَعاِبل .ينار: ابن مناور ، لسان العر ،ج30)
ره. الزاليدي ،31) ؛  مصيفى وا رون، ابراهيم مصيفى، احمد الزيات، حامد    5ص 32تاج العروس، ج  ( َحمَّ هللا َلك َكَذا َبي َقضاُه َلُط َوَقدَّ

 .  200ص1ت(ج -عبد القادر، محمد النهار،المعهم الوسيط،)دار الدعوة، القاهرة،  
 .   6ص1؛مصيفى وا رون ، المعهم الوسيط ،ج 9ص11( اثل َبْثَلُة ُكلِّ َشْيٍء َبصلط . ابن مناور ، لسان العر  ، ج 32)
 . 741ابو سليمان َوَكاَن َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت رضي هللا عنط ُيَكنَّى َبَبا ُسَلْيَماَن. ينار: ابن هشاى، السيرة النبوية،ص  (33)
ِقيَل: اْلُمْقَعُد اْسُم رجل كان َيِريُش يُشط، وَ (المقعد َفْرُخ النَّْسِر َوِريُشُط َبجَود الرِّيِش، َوِقيَل: اْلُمْقَعُد النَّْسُر الَِّذي ُقِشَب َلُط َحتَّى ِصيَد َفُأِ ذ رِ 34)

هاى، َبي َبنا َببو ُسَلْيَماَن َوَمِعي ِسَهاٌى َراَشَها اْلُمْقَعُد َفَما ُعْذِري َبن اَل ُبقاتل  . ابن مناور، لسان العر  ؛ مصيفى وا رون    358ص3 ، جالسِّ
 .  749ص 2، المعهم الوسيط ، ج

ْدر، ُيعْ 35) َهاَى ِباْلَهْمِر ِلَتَوقُِّدَها. ابن مناور ، لسان العر  ، ج( الضالة ِمْن َشَهِر السِّ َهاُى، َشلََّط السِّ ؛ الزاليدي ، تاج    397ص11َمُل ِمْنَها السِّ
 .  57ص9العروس، ج

ِريَعُة َتْنُهو ِبَمْن ركبها. ينار: ابن مناور ، لسان العر ، ج36)  . 306ص15( النواجى جمع ناِجيُة والنَّهاة النَّاَقُة السَّ
 .  104ص4؛ ابن حهر ، فتح اللاري ،ج 92ص 13( والمهنأ الدرع يستتر بط المقاتل . ينار: ابن مناور ، لسان العر ، ج37)
 .  73ص4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،ج 741( ينار: ابن هشاى ، السيرة النبوية ،ص38)
 .  74ص4؛ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 61ص2ج؛ابن سيد الناس، عيون االثر ، 741( ابن هشاى ، السيرة النبوية ،ص39)
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ْبر: النَّْحل والّزناِبير وَنْحوُهَما ِممَّا ِسالُحها ِفي َبْدَباِرها. ينار: الزاليدي، تاج العروس ، ج40)  . 253ص11( الدَّ
  - المحقق: علي محمد معوض  ى( ، بسد الغابة في معرفة الصحابة ،  1233هال/ 630( ابن االثير ،علي بن ببي الكرى محمد الهزري )ت41)

 . 154ص 2ى( ج1994 -هال 1415)دار الكتب العلمية، بيروت 1عادل بحمد عبد الموجود ،ط
، وفي ابنا ط   ( عقلة ْبن معيط اوموي ْبن ببي َعْمرو ْبن ُبَميَُّة ْبُن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبن قصي ، من كفار قريش ومن رؤسا هم42)

لَّى هللُا َعَلْيِط  مهم، َوقد َبَسَر ُعْقَلَة في معركة بدر، فامر النبي صلى هللا عليط وسلم بقتلط، َفَقاَل ُعْقَلُة ِحيَن َبَمَر َرُسوُل َّللاَِّ َص اسالى وحسن اسال
ْبَيِة َيا ُمَحمَُّد   َقاَل: )النَّاُر(، َفَقَتَلُط َعاِصُم ْبُن َثاِبِت بْ  ِن َبِبي اْوَْقَلِح اْوَْنَصاِريُّ رضي هللا عنط. ينار: ابن هشاى ، السيرة  َوَسلََّم ِبَقْتِلِط: َفَمْن ِللصِّ

 . 116ص 3الالال ج 134ص2؛ ابن االثير ، اسد الغابة، ج 183ص8الالالال ج 41ص5؛ ابن سعد ، اليلقات الكبرى،ج 542النبوية، ص
احد مع ا يط الهالس وقيل كال ، على يد عاصم بن  (مسافع بن طلحة بن ببي طلحة بن عبد الّدار القرشّي العبدرّي ، قتل في معركة  43)

؛ ابن االثير ، اسد الغابة،    31ص2؛ ابن سعد ، اليلقات الكبرى، ج  661ثابت رضي هللا عنط .ينار : ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص
 .  107ص3ج
ابن حهر، االصابة اإلصابة في تمييز الصحابة ، تحقيق: عادل بحمد عبد الموجود    ؛  107ص3( ينار: ابن االثير  ، بسد الغابة، ج44)

 .   461ص3ى( ج 1994هال الالالال 1415)دار الكتب العلمية، بيروت  1وعلى محمد معوض، ط
المشركين وهما  (سالفة ينت سعد بن الشهيد وقيل بنت سهيل من بني َعْمرو ْبن عوف ،قتل ابنيها يوى بحد وهم  من بصحا  اللواء من  45)

اسم  اْلَحاِرث ومسافع ابني َطْلَحة ْبن ببي َطْلَحة، فنذرت بن تشر  ِفي قحل ربس عاصم الخمر، وجعلت لمن جاء بربسط ما ة ناقة ، وقيل ان  
  352ص3الالالالال ج 42ص2؛ ابن سعد، اليلقات الكبرى، ج741ابنيها جالس ومسافع وقيل غير ذلك. ينار : ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص

 .  74ص4؛ابن كثير، البداية والنهاية ،ج
 .  741( ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص46)
 .  352ص3( ابن سعد ،اليلقات الكبرى،ج47)
 .  393ص2( َ نَدَمُة  فتح بولط جبل بمكة . ياقوت الحموي ، معهم البلدان ،ج48)
حشيشة َمْعُروَفة طيَلة الّريح ُتوجد بالحهاز ، وثنية االذ ر ُقْرَ  مّكَة ، َبينَها َواَلين    ( اإِلْذِ ُر ِبَكْسر ثمَّ ُسُكون والكسر اْلَخاء اْلُمْعَهَمة49)

 .  364ص11؛ الزاليدي ، تاج العروس ،ج76ص1اْلَمِديَنة، وكَأنََّها ُمَسمَّاة بَهْمع اإِلْذَ ر. ينار : ابن حهر ، فتح اللاري، ج
 .  310ص3ي ، تاج العروس، ج(كبلط: الَقْيُد من بيِّ شيٍء َكاَن . الزاليد50)
ى(، تفسير اليبري الالال جامع البيان في تأويل اي 922هال/310؛ ينار: اليبري، ابو جعفر محمد بن جرير)ت  3(سورة  النور من اْلية  51) 

 .  97ص  19ى( ج2000- هال1420)مؤسسة الرسالة، بيروت  1القران، المحقق: احمد محمد شاكر، ط
  56ص6؛ابن حهر، االصابة،ج  73ص4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية، ج   132ص5الالالالال ج  478ص4غابة ، ج(ينار: ابن االثير ، اسد ال52)

سقالني  ؛ المنتفك ، شهالء عبد هللا عبد القادر ،سرح النهر لشرح الزهر الال لشمس الدين ابي عبد هللا محمد بن عبد الدا م بن موسى النعيمي الع
ى(، اطروحة دكتوراه غير منشورة باشراف الدكتور عدي سالم عبد  1427ه /  831ى الال  1361ه /763التميمي البرماوي القاهري الشافعي )

 .  255ى( ص2021ه الال  1442هللا الال الدكتور را د يوسل جهاد العنلكي ، ) جامعة تكريت ، كلية الترالية للعلوى االنسانية
 تضاف إلى هذا الوادي فيقال مّر الاهران ، والمّر الاهران عيون  (الاهران واد قر  مكة بينها والين عسفان، وعنده قرية يقال لها مرّ 53)

 .   493ص12؛ الزاليدي ، تاج العروس،ج  63ص 4كثيرة ونخيل وسلم وهذيل وغاضرة .ينار: ياقوت الحموي ، معهم البلدان ،ج
 . 117ص 4صابة ، ج؛ ابن حهر، اال 284ص3؛ابن االثير ، اسد الغابة، ج 347ص3(ينار: ابن سعد ، اليلقات الكبرى،ج54)
 .  347ص3( ابن سعد ، اليلقات الكبرى ،ج55)
؛ الزاليدي ، تاج   381ص7( قردد بقاف َوَراء ودالين ُهَو اْلَمْوِضُع الغليظ اْلُمْرَتِفُع َوُيَقاُل اْوَْرُض اْلُمْسَتِوَيُة . ابن حهر ، فتح اللاري، ج56)

 .  29ص 9العروس،ج
 ِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمَناٍف ْبن قصي اْلُقَرِشّي النوفلي ، وهما عقلة وابو سروعة (َبُنو اْلَحاِرِث ْبِن َعاِمِر بْ 57)
؛  48ص4الالالالالالال ج  154ص2بسلما َيْوى الفتح ، وابو سروعة ُهَو الَِّذي قتل  بيب ْبن عدي رضي هللا عنط . ينار : ابن االثير ، اسد الغابة ، ج  

 .  226ص2ابن حهر ، االصابة ، ج
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؛ابن  142ص3الالالالال ج  141ص3َبي يحلق شعر عانتط ، واالسِتْحداد ااِلْحِتاَلُق ِباْلَحِديِد. ينار : ابن مناور ، لسان العر  ، ج(يستحد  58)
 .  103ص1حهر ، فتح اللاري،ج

 .    227ص2؛ ابن حهر ، االصابة ، ج 154ص2(ينار: ابن االثير ، اسد الغابة ،ج59)
د بن راليعة بن يزيد بن عبد هللا بن دارى التميمي الدارمي، وبى ببي إها : فا تة بنت َعاِمر بن  ( َبُبو إها  بن عزيز بن قيس بن سوي60)

وهو متكيء ( ويقال نوفل بن عبد مناف بن قصي وهو حليف لبني نوفل ، روى عن النَِّبّي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم َبنَُّط: ) نهى بن يأكل بحدنا  
 .  21ص 7؛ ابن حهر ، االصابة، ج 20ص6المسهد الحراى لما مات. ينار:  ابن االثير ، اسد الغابة،  ج بنط بول من صلى عليط في  

َرُسوُل    (عكرمة بن ابي جهل واسم ببي جهل عمرو بن هشاى بن المغيرة بن عبد هللا ابن عمرو بن مخزوى، بسلم يوى َفْتَح َمكََّة َواْسَتْعَمَلطُ 61)
تلالة واليا على هوازن  ِط َوَسلََّم عاى حج على صدقات هوازن، َفُقِلَن َرُسوُل َّللاَِّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم َوِعْكِرَمُة رضي هللا عنط بَّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَليْ 

ُمْصَحَل َعَلى َوْجِهِط َوَيُقوُل: ِكَتاُ  َرالِّي ِكَتاُ  ، وكان رضي هللا عنط َكاَن ِإَذا َبْجَهَد اْلَيِميَن، َقاَل: )ال واّلذي نهاتي َيْوَى َبْدٍر، َوَكاَن َيَضُع الْ 
 .  443ص4؛ابن حهر ، االصابة ،ج 157ص4؛ ابن الهوزي، المنتام ،ج 183ص7َرالِّي( . ينار: ابن سعد ، اليلقات الكبرى ، ج

ة بالرجوع ِإلى مكة حين توجهوا (اال نس بن شريق واسمط ببي بن شريق بن عمرو بن وهب، وكان اسمط ببي فلما بشار على بني زهر 62)
 عليط  في النفير إلى بدر يمنعوا العير فقبلوا منط، قيل:  نس بهم، فسمي او نس يومكذ ، بسلم يوى فتح مكة، وشهد مع رسول هللا َصلَّى َّللاَُّ 

؛   152ص4ابن الهوزي ، المنتام  ، ج والط َوَسلََّم حنينا، فأعياه مع المؤلفة قلوالهم ، وتوفي في بول  الفة عمر رضي هللا عنط . ينار :
 .  192ص 1ابن حهر ، االصابة، ج

(عبيدة بن حكيم بن االوقص ، ابوه حكيم ْبن بمية ْبن حارثة ْبن اووقص السلمي حليف بني بمية، بسلم قديًما بمكة، وكان ينهى قومط  63)
َم وكان فيهم مياًعا ، وحكيم االوقص رضي هللا عنط لط ابناء واحفاد منهم من اسلم  عما بجمعوا عليط من عداوة َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلَّ 

؛ ابن حهر ، االصابة  94ص7الال ج  57ص2وحسن اسالمط ومنهم  ولة بنت حكيم من الصالحات رضي هللا عنها .ابن االثير ،اسد الغابة ،ج
 .  116ص8الال ج  371ص4الال ج 96ص2، ج
  154ص2ترجمة سوى انط اشترك في ابتياع  بيب رضي هللا عنط . ينار : ابن االثير ، اسد الغابة،  ج  (امية بن ابي عتلة لم اجد لط64)

 .  226ص2؛  ابن حهر،  االصابة، ج 62ص2؛ابن سيد الناس ، عيون االثر، ج
اء  بيب رضي هللا عنط  ( بنو الحضرمي الذي يبدوا بنهم ا وة الصحابي الهليل العالء بن الحضرمي رضي هللا عنط، واشتركوا في شر 65)

الن عمرو بن الحضرمي قتلط المسلمون كافرا عندما  رجت سرية عبد هللا بن جحش رضي هللا عنط بعد سلعة عشر شهرا من الههرة النبوية  
لسيرة النبوية ؛ ابن هشاى ، ا  7ص2، وهذه السرية كانت من بوا ل السرايا المهاهدة في سبيل هللا  . ينار : ابن سعد ، اليلقات الكبرى،  ج

 .  226ص2؛  ابن حهر،  االصابة، ج 154الالالالال ص 116ص  2؛ابن االثير ، اسد الغابة،  ج 744،ص
ى  ( صفوان ْبن بمية ْبن  لل ْبن وهب ْبن حذافة ْبن جمح، القرشي الهمحي، يكنى ببا وهب، وقيل: َبُبو بمية ، وقد ورد إن النَِّبّي َصلَّ 66)

مكة، هر  ال لصفوان: )بنزل ببا وهب(، قتل ببوه بمية ْبن  لل َيْوى بدر كافًرا، ولما فتح َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم  َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم ق
َم ومعط ابنط وهب ْبن  صفوان ْبن بمية ِإَلى جدة، فأتى عمير ْبن وهب ْبن  لل، وهو ابن عم صفوان، ِإَلى َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلَّ 

ن وبرالعين وقيل غير ذلك  عمير، فيللا لط بماًنا من َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِط َوَسلََّم فأمنط ، وكان من المؤلفة قلوالهم ، مات بمكة سنة اثنتي
 .  349ص 3حهر ،االصابة ،ج ؛ابن 242ص2؛ ابن سيد الناس ،عيون االثر ،ج 24ص 3رضي هللا عنط. ابن االثير ، اسد الغابة ، ج

جبل ُيَقال َلُط    (التنعيم بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، وياء ساكنة، وميم،  َمَكان َمْعُروف َ ارج َمكَّة سمي بذلك ِوَنَُّط َعن َيِمينط67)
 .  93ص1بن حهر ، فتح اللاري،ج؛ ا 49ص 2نعيم َوا ر ُيَقال َلُط ناعم والوادي اْسمط نْعَمان .ياقوت الحموي، معهم البلدان،ج

ى(، المحبر، تحقيق ايلزه ليختن شتيت، )دار  859هال/245؛ ابن حبيب، محمد بن حبيب )ت744(ينار: ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص68)
 .  77ص4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية، ج 154ص 2؛ابن االثير ، اسد الغابة ، ج 479ت(ص -االفاق الهديدة، بيروت،  

(ماوية او مارية موالة حهير بن ببي إها  التميمي حليف بني نوفل هي التي حلس في بيتها  بيب بن عدي . لم نهد لها اي ترجمة 69)
؛ ابن حهر ،    254ص 7؛ ابن االثير ، اسد الغابة ، ج  233ص8في المصادر التي بين ايدينا. ينار:  ابن سعد ، اليلقات الكبرى،ج

 .  313ص8االصابة ،ج
 .   274ص5تور الَِّذي ُقِتَل َلُط َقِتيٌل َفَلْم ُيْدِرْك ِبَدِمِط . ابن مناور ، لسان العر  ، ج(مو 70)



   

         

 َغّزَوُة الَرِجيِع ِدَراَسٌة َتْحِقيِقَيٌة َتاِرخِيَيٌة                       

  

  

 .   313ص 8؛ ابن حهر ، االصابة ،ج 233ص8؛  ابن سعد ، اليلقات الكبرى، ج  742( ينار:  ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص71)
 .  62ص2عيون االثر ، ج ( ابن سيد الناس ، 72)
 . 72ص4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية،ج 203ص3(ابن الهوزي ، المنتام ، ج73)
اَلْيِر وبمط عا شة بنت عبد الرحمن بن اْلَحاِرث ْبن هشاى ْبن المغيرة ْبن 74) ِ ْبِن الزُّ َعْبد هللا بن عمر بن مخزوى ،  ( َيْحَيى ْبُن َعلَّاِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

حيى بن علاد: يعقو  وإسحاق وعبد الرحمن وعبد الوها  وبمهم بسماء بنت ثابت بن عبد هللا بن الزالير بن العواى ، وعبد الملك بن  فولد ي
ِ بْ  اَليْ يحيى وى ولد،  وعا شة وسودة ، وبمهما بسماء بنت عروة بن الزالير وروى يحيى عن ابيط كثيرا ، وابوه َعلَّاُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِر َتاِبِعيٌّ ِمْن ِن الزُّ

حديث فاضال  َوَسِط التَّاِبِعيَن روى الكثير عن ابيط عبد هللا بن الزالير رضي هللا عنط ، ومات قديما وهو ابن ست وثالثين سنة. وكان ثقة كثير ال
 .  265ص5؛ ابن حهر ، فتح اللاري،ج 376الالالالال  327ص 5رحمط هللا ينار : ابن سعد ، اليلقات الكبرى، ج

 .  742هشاى ، السيرة النبوية ، ص ( ابن75)
 .  388ص7؛ ينار : ابن حهر ، فتح اللاري، ج 742(ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص76)
 . 97ص3؛ الزركلي ، االعالى ، ج  94ص 3؛ ابن حهر ، االصابة ، ج 483ص2(ابن االثير ، اسد الغابة، ج 77)
 .   280ص7، اليلقات الكبرى، ج ؛ ابن سعد  742( ينار: ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص78)
َعَة من قضاعة ويكنى َبَبا معبد، ( المقداد الذي يبدوا انط المقداد بن االسود رضي هللا عنط وهو اْلِمْقَداُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَلَة ْبِن َماِلِك ْبِن َراِلي79)

ن ُيَقاُل لط المقداد ْبن اوسود. َفَلمَّا نزل القران: )ادعوهم ْلبا هم( سورة وكان حالل اوسود ْبن َعْبد يغوث الزُّْهِرّي ِفي الهاهلية فتبناه، فكا
، قيل المقداد ْبن َعْمرو وهو من السابقين الى االسالى ومن المهاهدين المعروفين شاهد المشاهد الكثيرة مع رسولنا الكريم   5االحزا  من االية  

ت في االسالى  اثر عايم  الكبرى صلى هللا عليط وسلم،  ولط  اليلقات   ، ابن سعد  ينار:  للههرة رضي هللا عنط.  وفي سنة ثالث وثالثين 
 .   169ص6؛ ابن االثير، اسد الغابة ،ج 119ص3،ج
ى واْنَتَشى ُكلُُّط: َسِكَر، َفُهَو نَ 80) َراِ  َنْشوًا وُنْشَوًة وَنْشَوًة وِنْشَوًة وَتَنشَّ شاك الشرا  اسكرك . ينار: ابن  ْشَوان ، وان( نشاوى ونِشَي الرَُّجُل ِمَن الشَّ

 .  89ص 40؛الزاليدي، تاج العروس،ج 325ص15مناور ، لسان العر  ، ج
النُّْذر ، والنذير المحذر .ابن مناور، لسان العر 81) َوااِلْسُم  َبنذر بعُضهم َبْعًضا،  اْلَقْوُى:  َتناَذر    201ص5،ج  ( فنذر االنذار والنذير ، 

 .  200ص14؛الزاليدي ، تاج العروس ، ج
 .  227ص2الالالالالال ج 458ص1( ابن حهر ، االصابة ، ج82)
 . 142ص3( لسان العر ، ج83)
 .   381ص 7؛ ابن حهر ، فتح اللاري، ج741(ينار: ابن هشاى ، السيرة النبوية ،  ص84)
ف الالالال عن حقا ق  ى(، الكشا1143هال/ 538؛ الزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمر )ت   743(ينار: ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص 85)

؛ ابن الهوزي   753ص4ت(ج  -التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )دار احياء التراث العرالي، بيروت،  
 .  163ص31؛ الرازي ، تفسير الرازي ، ج 444ص 4، زاد المسير ، ج

 . 58ص3؛ الزركلي، االعالى،  ج 81ص4ية والنهاية، ج؛ابن كثير ، البدا 357ص2(ينار : ابن االثير ،اسد الغابة،ج86)
 .  387ص6؛ ينار : الرازي ، تفسير الرازي، ج  217(سورة اللقرة من اْلية 87)
  264ص2؛ ابن سيد الناس ، عيون االثر ،ج 216ص2؛ ابن االثير ، اسد الغابة ،ج  297ص3( ينار: ابن سعد اليلقات الكبرى، ج88)

 . 194ص2؛ ابن حهر ، االصابة، ج 
؛ابن سيد الناس ، عيون االثر،     235الالال ص  216ص5؛ ابن االثير ، اسد الغابة، ج 347ص3( ينار : ابن سعد ، اليلقات الكبرى، ج89)
 .  136ص6؛ ابن حهر  االصابة،ج62ص2ج
 .  461ص3( ابن حهر ، االصابة ،ج 90)
ن عمران ْبن مخزوى بن يقاة ، ولد سعيد لسنتين  لتا من  الفة عمر  ( َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب بن حزن بن ببي وهب بن عمرو ْبن عا ذ بْ 91)

  رضي هللا عنط، وروى عن كثير من الصحابة رضي هللا عنهم ،وكان  بفقط بهل الحهاز وبعبرهم للرؤيا، عالما جليال ، توفي سنة ارالع وتسعين
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؛الزركلي ، االعالى    117ص9؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،ج  326ص6للههرة بالمدينة المنورة وقيل غير ذلك . ابن الهوزي ، المنتام ، ج
 .  102ص3، ج
ْبد هللا اوصغر وبمط ُتَماِضُر ِبْنت (َوَبُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبن زهرة ْبن كال . وهو عَ 92)

َنَة ، كان فقيها قاضيا عالما روى الروايات الكثيرة عن الصحابة رضي هللا عنهم ، َوُتُوفَِّي َبُبو َسَلَمَة رحمط هللا ِباْلَمِديَنِة سَ   اَوْصَلِغ ْبن َعْمرو
 .  135ص9؛ابن كثير ، البداية والنهاية ،ج  120ص5َبْراَلٍع َوِتْسِعيَن للههرة. ابن سعد ، اليلقات الكبرى ،ج

اِء َوُسُكوِن اْلُمْهَمَلِة َبْعَدَها اَلٌى ُهْم رعل بن مالك بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم، إحدى القلا ل التي  (رعل ِبَكْسِر الرَّ 93) 
  ؛ابن حهر ، فتح   262لعنها رسول هللا صلى هللا عليط وسلم لقتلهم بهل بكر معونة َبْيٌن ِمْن َبِني ُسَلْيٍم. ابن حزى ، جمهرة انسا  العر ،ص

 .   19ص 6اللاري، ج
( ذكوان بن رفاعة بن الحارث بن حيّى ابن الحارث بن بهثة بن سليم، وهى إحدى القلا ل التي لعنها رسول هللا صلى هللا عليط وسلم  94)

العر ، ص انسا   ابن حزى ، جمهرة  بكر معونة.  بهل  اللاري، ج    263لقتلهم  فتح   ، العروس،    379ص7؛ابن حهر  تاج   ، الزاليدي  ؛ 
 .   97ص38،ج
( بنو عصية بن  فاف بن امرئ القيس بن بهثة، لعنهم النبي صلى هللا عليط وسلم إذ قتلوا بصحا  بكر معونة . ابن حزى ، جمهرة  95)

 .  58ص39؛الزاليدي ، تاج العروس،ج 261انسا  العر ، ص
ى(،  صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد  874هال/261مسلم، ابو الحسن مسلم بن الحهاج )ت   ؛   128( سورة ال عمران من اْلية  96)

؛ ابن حهر ،    202ص7؛ اليبري، تفسير اليبري ،ج  675رقم الحديث    466ص1ت(ج  -اللاقي، )دار احياء التراث العرالي، بيروت،  
 .  366ص7فتح اللاري ،ج

 .  207  ال 206الال   205الال   204( سورة اللقرة اْليات 97)
بيروت   الال ت (   –ى( ، الدر المنثور في التفسير بالماثور ، )دار الفكر  1505هال /911(السيوطي ، عبد الرحمن بن ببي بكر  )ت  98)
 .   344ص5؛ الرازي ، تفسير الرازي ،ج171ص1. وينار : ابن الهوزي ، زاد المسير ، ج 571ص1ج
 .  30الال   29الال  28الالال   27( سورة الفهر اْليات  99)
 .  163ص31؛ الرازي ، تفسير الرازي ، ج 444ص 4؛ ابن الهوزي ، زاد المسير ، ج 753ص4( ينار : الزمخشري، الكشاف ،ج100)
 . 352ص10(نزق النََّزُق: ِ فٌَّة ِفي ُكلِّ َبمر َوَعَهَلٍة ِفي َجْهٍل وُحْمق . ابن مناور ، لسان العر  ، ج101)
ْعُب اْلُمْرَتَقى ِبَحْيُث ُتوِحُل ِفيِط اْوَْقَداُى َفاَل َيَتَخلَُّص ِمْنُط ويشق ِفيِط اْلَمْشُي َوِمْنُط َوْعَثاُء السَّ (اوعث من الوعث ِباْلُمَثلََّثِة ال102) َفِر: َمَشقَُّتُط صَّ

ُتُط .ينار: ابن مناور ، لسان العر ،ج  . 259ص9؛ ابن حهر، فتح اللاري ،ج202ص2َوِشدَّ
 .  78ص4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 745، ص ( ابن هشاى ، السيرة النبوية 103)
 .  214ص1( مؤتشب َبي َمْخُلوٌط َغْيُر َصِريٍح ِفي َنَسِلط . ابن مناور ، لسان العر ، ج104)
 .  746( ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص 105)
 .  78ص4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 747( ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص  106)
 .   190ص 8؛ علي ، المفصل ،ج  443ص 39( لحى تعني شتم، يقال لحى هللا فالنا، بي قلحط ولعنط. الزاليدي ، تاج العروس ،ج 107)
 .  470ص  39( بلفاء اللَّفاُء ، وُكلُّ َ سيٍس َيسيٍر َحقيٍر ،  َفُهَو  َلفاٌء . الزاليدي ، تاج العروس ، ج108)
 .  749( ابن هشاى ، السيرة النبوية ، ص 109)
 .  151ص12(حمامط  والِحماُى، ِباْلَكْسِر: َقَضاُء اْلَمْوِت وَقَدُره . ابن مناور ، لسان العر  ، ج110)
 .  79ص 4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية، ج 750( ابن هشاى ، السيرة النبوية ،ص111)

 املصادر واملراجع / القران الكريم
 ى( ، 1233هال/ 630علي بن ببي الكرى محمد الهزري )ت ابن االثير ، 
هال  1415)دار الكتب العلمية، بيروت  1عادل بحمد عبد الموجود ،ط -الالالال بسد الغابة في معرفة الصحابة ، المحقق: علي محمد معوض  1 
 ى( .  1994 -
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 ى(، 869هال/256اللخاري، ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل)ت
 ى(. 2002- هال1422، )دار طوق النهاة، مصر  1قق: محمد زهير بن ناصر الناصر، طالال  صحيح اللخاري، المح 2

 ى( ،1200هال/597ابن الهوزي ، ببو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت 
 ى(.    2002هال الالال  1422)دار الكتا  العرالي، بيروت 1الالالال  زاد المسير في علم التفسير ،المحقق: عبد الرزاق المهدي ،ط3
- هال1412، )دار الكتب العلمية، بيروت  1ي تاريخ االمم والملوك، المحقق محمد عبد القادر عيا، مصيفى عبد القادر عيا، ط الال المنتام ف  4 

 ى(، 859هال/245ى(.   ابن حبيب، محمد بن حبيب )ت1992
  852ت(.  ابن حهر، ابو الفضل احمد بن علي  العسقالني )ت -ليختن شتيت، )دار االفاق الهديدة، بيروت،   الالال المحبر، تحقيق ايلزه5 
 ى(، 1448هال/
العلمية، بيروت   1الالالال االصابة اإلصابة في تمييز الصحابة ، تحقيق: عادل بحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ط  6   )دار الكتب 

 ى(. 1994هال الالالال 1415
اللاري شرح صحيح اللخاري، رقم كتلط واحاديثط محمد فؤاد عبد اللاقي، قاى بإ راجط وصححط محب الدين الخييب، عليط تعليقات  الالالال فتح  7

 ى(.     1999- هال1379العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، )دار المعرفة، بيروت 
 ى(، 1063هال/456ابن حزى، ببو محمد علي بن بحمد )ت

 ى(.  1983هال الالال  1403)دار الكتب العلمية، بيروت  1لعر ، تحقيق: لهنة من العلماء، طالالال جمهرة بنسا  ا8
 ى(، 1208هال/ 604الرازي، ابو عبد هللا محمد بن عمر )ت

 ى(.    2000-هال1420)دار احياء التراث العرالي، بيروت، لبنان 2مفاتيح الغيب،ط –الالال التفسير الكبير 9
 ى(، 1700هال/ 1205الزاليدي، محمد عبد الرزاق الحسيني)ت

 الالال تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مهموعة من المحققين)دار الهداية، القاهرة،   الالالال ت(.10 
 ى(، 1143هال/538الزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمر )ت

 - ر احياء التراث العرالي، بيروت،  الالال الكشاف الالالال عن حقا ق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )دا11 
 ت(.

 ى(، 844ه/ 230ابن سعد، ببوعبد هللا محمد بن سعد )ت 
 ى(.   1990هال الالالالالالال1410)دار الكتب العلمية، بيروت1الالال اليلقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عيا، ط 12
 ى(، 1334هال/734ابن سيد الناس، ابو الفتح محمد اليعمري )ت 

 ى(. 1993-هال 1414)دار القلم، بيروت،   1ر في فنون المغازي والشما ل والسير، تعليق ابراهيم محمد رمضان، طالالال عيون االث13
 ى( ، 1505هال /911السيوطي ، عبد الرحمن بن ببي بكر  )ت  

 بيروت   الال ت (.   –الالال الدر المنثور في التفسير بالماثور ، )دار الفكر 14
 ى(،  922هال/310اليبري، ابو جعفر محمد بن جرير)ت

 ى(.   2000-هال 1420)مؤسسة الرسالة، بيروت  1الالال تفسير اليبري الالال جامع البيان في تأويل اي القران، المحقق: احمد محمد شاكر، ط15
 ى(،  1272هال/671القرطبي، ابو عبد هللا محمد بن احمد بن ابي بكر)ت

 ى(.  2003 - هال1423اللخاري، )دار عالم الكتب، الرياض  الالال تفسير القرطبي الالال الهامع وحكاى القران، المحقق هشاى سمير 16
 ى(، 1373هال/774ابن كثير، ببو الفداء إسماعيل بن عمر)ت 

 ى(.1988- هال1408)دار احياء التراث العرالي، بيروت1الالال البداية والنهاية، المحقق علي شيري، ط17 
 ى(، 874هال/261مسلم، ابو الحسن مسلم بن الحهاج )ت 

 ت(.   -تحقيق: محمد فؤاد عبد اللاقي، )دار احياء التراث العرالي، بيروت،  الال صحيح مسلم، 18
 ى(، 1311هال/711ابن مناور، محمد بن مكرى بن علي )ت

 ى(.  1994 -هال  1414، )دار صادر، بيروت 2الالال لسان العر ، ط19 
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 ى(، 828هال/ 213ابن هشاى، ابو محمد عبد الملك بن هشاى)ت
، )دار ابن كثير 3الالال السيرة النبوية، حققها وضليها وشرحها ووضع فهارسها مصيفى السقاالالال ابراهيم االبياري الال عبد الحفيظ شلبي، ط20 

 ى(.    2005- هال1426لليلاعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت 
 ى(،1228هال/ 626ياقوت الحموي، ابو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا )ت

 ى(1995- هال1415، )دار صادر، بيروت 2دان، ط الال معهم البل21
 املراجع

 ى(، 1976هال/1396الزركلي،  ير الدين بن محمود )ت 
 ى (.  2002هالال الالالالالال  1422) دار العلم للماليين ، بيروت ،   15الالال االعالى، ط22

 ى( ، 1988هال/1408علي ، الدكتور جواد )ت  
 ى(. 2001هالال الالالالال 1422)دار الساقي ، بيروت  4ط الال المفصل فى تاريخ العر  قبل اإلسالى ،23

 مصيفى وا رون  مصيفى وا رون، ابراهيم مصيفى، احمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النهار،
 ت(. -الالال المعهم الوسيط، )دار الدعوة، القاهرة،  24

 الرسائل اجلامعية :
 المنتفك ، شهالء عبد هللا عبد القادر ،  

لشرح الزهر الال لشمس الدين ابي عبد هللا محمد بن عبد الدا م بن موسى النعيمي العسقالني التميمي البرماوي القاهري الشافعي  الالال سرح النهر  25
ى(، اطروحة دكتوراه غير منشورة باشراف الدكتور عدي سالم عبد هللا الال الدكتور را د يوسل جهاد العنلكي 1427ه /  831ى الال  1361ه / 763)

 ى( . 2021ه الال  1442، كلية الترالية للعلوى االنسانية، ) جامعة تكريت 
 البحوث املنشورة:
 حمد ،صفاء جاسم ،  

ى( ، بحث 733- 635هال/115- 15الالال اوثر العلمي للقاضي عبد هللا بن بريدة اوسلمي في الحضارة االسالمية السيرة النبوية انموذجا )  26
 ى(. 2020ه الالال 1441)جامعة تكريت ، كلية الترالية للعلوى االنسانية  6العدد   27منشور مهلة كلية الترالية للعلوى االنسانية المهلد 
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