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جمددط ب ا ددو  بددطن بددر خددج  خددل، فو، دد  ا  ددو    ددج  البددأ  ت ونددلت رة إددطب ئع الددوب  رةجددسل   ر   ددو 
لره   نسلدله بـددأ، خدو مددو  بدر خدج  ندج   خدج  ل،دم رةسدط   ددددددددددددددددددطع  رةدأنج  نضلدم خدج سددددددددددددددددددرستصلح ابةج

 .ئمنو  لل م ملنو،  ر فالق رةيت روصضلر هبو    وءن رةجطرب  بتت ي  و

 

و،ي ميتأ ارب مط ت دبط ب ات،خيي  بطب   ئ،ث حل (1)ئت  هم رجلزنطب رةسطبي 
بسيأب   زخ   خأنأب  جيب  ت نستل  لر خ ر  ، سوً    ت أيفذ ر خ ر اربرً  ةل لي 

 .حبلو،هتم  ،سوةت م ُمأخوً 
جأه دددددد   خس جزندددطب رةسدددط  هبدددو    رةـدددطر   بيدددن   رندددطر    خأن ددد  رة ددد  

 :(2)ئع رمل رب  ، ض  خج ،ايض رجل  الير رةصالب  رةسال    خو بني رةلين 
 خ ددددددددددد ا  مدددددددددددأ وسضدددددددددددل رةطسدددددددددددل   هت دددددددددددددأ
 هبددددددو خ ددددددرب رنددددددو ي رةددددددذي  ددددددوت نصددددددسأ
  ،َبْدددددددددددد  ةددددددددددددر  يدددددددددددددر ُخصددددددددددددلً   خسددددددددددددجأُ 
 خددددددددددددددددج    ددددددددددددددددل، نستلددددددددددددددددوء  نلمددددددددددددددددأ
  اتهدددددددددددو رةللددددددددددد   ددددددددددددو ي خ دددددددددددد و  دددددددددددأ 

 

 بطيلددددددددددد  ،سدددددددددددما ةلطسدددددددددددل   خس دددددددددددأ 
ددددددد  ر اين خدددددددج  ر، حطخددددددد    ال متح،

 خسددددددددددددددوم   رضدددددددددددددددح  اين  ابمددددددددددددددي 
 بددددددر حجددددددطرن  ددددددوت ن دددددددز   سددددددط و
 خسددو،مل م وط ددى الدد  رةس ددأ  نُ ددو

 

                                                 

والملمز  ددنةمة علمر هرفم  اليمماليا ويممال  -فيحمداا رربماب بحمر الملمز  »:  -حفظم  ه-قال سمماحة اليمي   ب مر أزمو  يمد  (1)
مرقاب المير الب مرةا  بحر الحبية واو المعروف اآلن باسم البحر األحمرا ويحداا جةوباب بحر العمر  ويممال بحمر الميمشا ًو

الجهمممال المممألالح بممماألبحر المممم اورة دحمممح ايفممماف زممميش المحمممد يش والفمهممما  والمممم رايش الخلمممير العربممميا والتحدنمممد دمممش اممم   
ويحداا ًماالب سماحح البحمر األحممر اليمرقي اليممالي ودما علمر ِدسمادرتًتً  ًمرقابف دمش ديمارف اليما  ... والجغرافييش وريرام

ا مما ج جزيممرة العممر   «المحممدود اةمماودةمطمما السممماوة دممش ريمم، العممرافا والحممد ريممر دااممح فممي [ األردن حاليمماب ]وأهممرار  
 .اما دار ازش الجو ي 7171الطبعة الألانيةا . باات ار يسير 71-71ص

 .7911ا وصحيح دسلم حدنث رقم 7711انظر صحيح البخاري حدنث رقم  (2)
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  ي دددددو  دددددوت رشلضدددددوء رةطرادددددأ ت   ر  صدددددو،  رمل دددددو ط ت   هبدددددو اـدددددأن ،راين 
رملسددددل ني   ملنددددن  خددددل، رةددددأنج    نلددددوً  ددددوت  ي ددددو رمل وسدددد   رملجددددواط   رمللرميددددن 

 : رمل وحط
 الدد  ُاددُسبر رةطحددم رضددططر  ر ،رمددم

 ُب ب ددددددددددددددددوبمر  خددددددددددددددددج  ، يددددددددددددددددون  هتُدددددددددددددددد
 الدددددددد  ايل ددددددددو َخددددددددط  رةددددددددطاي ر رة لرسددددددددمر 
 هَتددددددددُب الدددددددد  ولدددددددد  رةددددددددط   رملسددددددددومر 

 

 ئذر َهدددددددزوق رةجددددددددلُق رضدددددددططب و ندددددددزه
   دددددددددج تدددددددددللرن  وسدددددددددتـيم  ددددددددددوبم  
  َ ْسَتْجدددددطرمُل رَ ْادددددالَ  حددددد  ندددددأةي
  هددددددددددددم   سدددددددددددم ر ، ر  ئال،   دددددددددددو

 

ددددسطن   ذ طهددددو رةضحددددل      ر ندددد  م    أ،سدددد و رةُجددددطور      ددددو   ددددو  زنددددطب ار
خص ضوهتم   وذر مط هتو   أن زخز   رنطيم     رً   اأرخ   خأر   رةطايت   مشو،نخ 
،ضددددلر   بطمدددد  ب  ددددأ   حلخو دددد  رةددددأ،رل    وـو خددددن  ددددوجللى  وةسددددلابت   هجددددط 
  لراث   ئضم  رجللرء   هتوخ   رنجوز   رةسدط ض  رةدي ج   رةي وخد   رةطخيصدوء  بدم 

 : ،ض جنأ  ل و
 قرتق ر حجدددوء ادددلموً ئع جندددأر لددد

   اجق  فالموً فلـدج خدج ر دأر 
 

  ئين  ئت   و،مدددددددددددن جندددددددددددأرً   هلدددددددددددر
  ،   الدد    ددأ    عددأ  الدد    ددأ  

    ي  ر، خدددج (1) ةددل رسدددتطط ق بدددذ ط اددديء عددو  ،     ادددسو،هم ةطدددو  رملـدددو  
 : اي،هو خو  مضلر الي و   حسل  مل  ا قرتب

                                                 
هبعممة دار . ودمما بعممداا 319انظممر فممي ملمم  دممألالب صممفة جزيممرة العممر  للحسممش زممش أحمممد زممش يعمممو  الهمممدانيا ص ( 1)

 .اما زتحميق دمحم زش علي األكوع الحوالي7911ادةا اليم
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 هم اط ن رةأر، بسأ ولهم        هم عو ، رةجسطرء خج خقرت  
 ملوبل دو  فصوبصد م   ب   لق ذة   أ   ول  رملص ضون ذ ط اجوبط رجلزندط 

 .  خل،رً  ميـ  ختسلـ  هبم
  لددالً اددج ذةدد   ـددأ  ددوت ةلحلددو،رن رةـأميدد   ي ددو ادد ت اإدديم  بددم ئت     
 رنلدددو،رن رةلجدددطن  موخدددن هبدددو   ََهلْت دددو  ذةددد  مل،دددو بددد      اليدددر رةسدددال  بيدددن  

 ندددوت     بيدددن  ضددد  ةل دددو  بلنددد  خلو، دددوً   مدددأ ذ دددط رةسلددديم رننددديم    (1)رندددطر 
رةـددددط ت رةنددددطر اددددج حلددددو،رن رجلزنددددطب رةسطبيدددد  خددددو م نددددذ طه اددددج ع هددددو خددددج ر خددددم 

 . رنلو،رن رةيت موخن   ا  رةللأرت  ر موةيم  سو ن مث اب ن
الن مسو نددد    ال ودددطر  ت  زندددطب رةسدددط    ،ض خسجدددزرن  للنددد    جمدددو  ،سدددو  

 ضي دو بلدأ سدل    سددأ  خد ،    ادط،ا اإدديم   ب،دطا خسطلد    مصددط خجديأ  بدم سددوبط 
بال  او ؛ ئ،  ذرن رةس و  رةيت م خيلق خثل دو   رةدلال    ددلُ  رةدذنج  دوبلر رةصد ط 
ابةدددلر ي    تدددحوُ  رةدددط     تدددحو  ر ننددد     تدددحو  ر فدددأ     مدددرب هدددل   

نج ادددسيب   خطوددد  ئمسوايدددم   خلجددد  خلسددد     ادددلب ئبدددطرهيم   حجدددط تدددو    خدددأ
                                                 

يث زش آد ا  مم قمال (1) واألول أ بمتا قمال : مار ازش حجر في الفتح أقواالب في أول دش زةر البيت ف ار آد  والمال كة ًو
مار أوالبق قمال سمللت رسمول ه :" السيوهي في ًرح سةش الةسا ي عةمد يعليمم  علمر حمدنث ًِ المسجج  ): أرّي درْسمًجد ِو

جا: )وامم زيةهمماق قمال: ِقْلمت(. المسجج  اقصىج : ) مم أيق قمال: قلمت(. الحرام ًا ا ََ  ََ فيم  شًم الا : قمال المرهبمي( َأْرَبُعجن
والمسممجد األق مممر زةمما  سمممليمان عليمم  السمممال ا امممما , وملمم  أن المسمممجد الحممرا  زةممما  شزممراايم عليممم  السممال  زمممةج الممممرآن

ةد  صمحيحا وبميش شزمراايم وسمليمان أيادماب هويلمةا قمال أامح التماري  أكألمر دمش أارج  الةسما ي دمش حمدنث ازمش عممرا وسم
ازتممدا   -ًلممما زيّةمما-اآليممة والحممدنث ال نمممدالن علممر زةمما  شزممراايم وسممليمان : ويريفمما اكًمم ال بمملن يمممال: قممال. ألممس سممةة

عهما لهما آد ا وعلمر ام ا فيجمو  أن أول دمش زةمر البيمت : زح مل  يجدند لما امان أسسم  ريرامما وبمدأ ا وقمد روي , ِو
ما زيمت المممدن دمش بعمد  بملربعيش عادماب  مع  أيضمابا : ِقْلمت. انتهمر. ي ون رير  دش ولد  ِو زمح آد  نفسم  امو الم ي ِو

بالسممير شلممر زيممت  -يعممالر –شن آد  لّممما زةممر الكعمممبة أدمممر  ه : قممال الحممافن ازممش حجممر فمممي اتمما  التيجممان الزممش ايمما 
م ر ًفيم ً  ورأرْن نرْبًةيرم ِ , المممدن نرسر ما أوالبا حمدنث رقمم" فربرةرماِ  ور ا سمةش الةسما ي 911 كتما  المسماجد بما  مامر أي دسمجد ِو

  .ام7121ا الطبعة الخادسة لدار المعرفةا 2/992بيرح السيوهيا 
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 : خثلره -ملسو هيلع هللا ىلص  ال  ئفلر ر ر  ليوء  رملطسلني- خ أ دمحم 
 (1)رملسأ  رةطايأ بلر  ي و بال   اي مرب رةطسل   بل، ن   لل، ن

مث  و ن  ،ض رجلزنطب  اوًء ش  رةـط ت    مي و نو وً جلُل،ر م بسأ  ت عيللر حتدن 
 .و الوق بطره

 خ  هذر  لر   ،ض رجلزندطب رةسطبيد  وجدت م الد  حدأ    ليلد    ُ دَل،   سدي    
:   دي خددج  خددأ ر مددوةيم خسددوح      سددح و سددوح     اإ  ددو حطخدد     اددط  و خددأقً 

 (.91:رةـصص)       
 نستل ب رن أ ال  رمتلوهو  نن د   ابةغ   ملوهدو

. لرهو مجدد  عددج ا ددلر اب مددوةيم  رةللددأرتدددددددددددددددددد مددأ  لددم  زنددطب رةسددط  الدد  خددو س
ل،ب خددددج اددددق ر ،ض رةجدددد و  ئع رجلزنددددطب دددددددددددددددددد  لددددم رةددددلال  رملس »: مددددو  رن ددددأرين

جبزنددددطب رةسددددط  .. »:    مددددو  رةـلـجدددد أي(2) « وسدددد    زنددددطب رةسددددط ... رةنددددربر 
 ..بـواددر  حيددك رةنسلدد  رنددطر رةلرمسدد   دددي   رسدددو رملس ددل،ب   ادددأ   خو  ددر    لدددم 

 هددي  خددأ ر مددوةيم خسددوح      سددح و »:   مددو  رملـأسددي    حسددج رةتـوسدديم(3)«
 .(4)«سوح      لل و وطب     اإ  و حطخ     اط  و خأقً 

 ثدددطب »:  جزندددطب رةسدددط  خدددج   لدددم رةدددلال    ادددط  و  مدددو  رةجددديخ بندددط  بلزندددأ
                                                 

ي ه عة  –البيت دش در ية حسان  (1)  .بطيبة رسم للرسول ودعهد: التي دطلعها -ِر
 .مدانيا لله9صفة جزيرة العر  ص (2)
نهاية األر  في دعرفة أنسا  العر ا ألزي العبان أحمد الملميةديا هبعة دار الكتا  الم ري دا دار الكتا  ( 3)

 .اللبةانيا يحميق شزراايم اكزياري 
 .أحسش التماسيم في دعرفة األقاليما للممدسي( 4)
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مجل   مسوء؛  ل دو خلدو   ئع رةسدط  ر مسوء وأ  ال  اطمل رملس     نذه رجلزنطب 
 اي، ]   [بدال  رةسدط ]    [ ،ض رةسدط ]   [ زندطب رةسدط : ]   ذ طهو(1)«ال ع 
 [. الر رجلزنطب رةسطبي ]  [الر  زنطب رةسط ]   [رجلزنطب رةسطبي ]   [رةسط 

 عددو نددأ  الدد  اددط  و  نلددوً  ثددطب خددو تدد    ي ددو   مددأ  اددو، رةجدديخ بنددط ئع 
   رةجد ت ه دو   نلدوً   ذ دط رملتةضدون (2)و  تدب زاي ب الد  خدو ذ دطايء خ  و   عد

 :رملضط ب اج هذه رجلزنطب ال  رفتالمل خـوتأ رملتةضني
 . زنطب رةسط  ةألت سي  نذ طه خج وط م ةر -7
 . زنطب رةسط   يب سسيأ رةس ر   ذ طه رةلوابين   هأن  رةسو، ني   ع ه -2

 .رةسل ب  خطللع   خو نلير  ذة  زنطب رإلسال  ةلجيخ سل وت  -9

 . زنطب رةسط  خ أ رنلو،ب رإل سو ي   ل أ خسط مل رةأ رةيلدي -1

 .خط ب  زنطب رةسط    يب  نل  تربي اباو -1

 .رةسنوت  رالمتصو   رةس م ملم مطت    زنطب رةسط    محأ رةيحىي -9

 . غطر ي  الر  زنطب رةسط   ل ل   بل رةسال -1

 . زنطب رةسط   ةس ط ،ضو  حوة  غطر ي   -1

 .،حالن   الر  زنطب رةسط   جللت ةلنى بل،  ون -1

 . زنطب رةسط  ملم رإلسال   ةربهوت رةأنج  ةل -71

 .  ةسلأ  رةسثي نيات،نخ  زنطب رةسط  رةـأر  س ب رة    -77

                                                 

 .انظر ا ا ج جزيرة العر ا لفضيلة اليي  ب ر أزو  يد( 1)
 .721ا ا ج جزيرة العر  ا صانظر ( 2)
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   ر تجددددو، رإلسددددال     زنددددطب رةسددددط     ددددل  رةـلوبددددم الدددد  رةطسددددل   -72
 .ربنسج  

 .خص   ،ض   خ   ل أ  ةأ  ر ره:  زنطب رةسط  -79

اددلر  زنددطب رةسددط   ل ددل  اددو ط   هددل جم لادد   تددب  سددم ةنددم مسددم  -71
 .    مسو  خ  و  توابً 

 زنددطب رةسددط   ل ددأ الددأرنو ي  :  فطددوء جيددب  ت وصددحح   رةتددو،نخ -71
 .  وء دمحم

رةتوسدد  اجددط  جلددل،ل   خ تصدد  رةـددطت : تددل، خددج مشددو   زنددطب رةسددط  -79
 .  عسن  وطمج  مس  رةجللي

 .،حل     زنطب رةسط   ةسوبج  الأرةطمحج:  ،ض رملسجزرن -71

 . زنطب رةسط    رةسصط رنأنك  ةصال  رةسـو  -71

 .خلاج رةسط   خ أ رإلسال   ملصطض  خطر  رةأابغ: رجلزنطب رةسطبي  -71
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 .ب نج  وطمج  مأ،ي ملسجي

 ،رسدددددون ادددددج ات،ندددددخ رشلددددديب رةسدددددطيب  رجلزندددددطب رةسطبيددددد   ةصدددددلو  ئبدددددطرهيم  -21
 .رةجي لي

 مأ  عضل و اي،ًو عو  تب  دي  يلةل يت و  ولو،نس و ةال تضوء  و ذ ط   خو 
رةتسجيالن رملطبي    رةد أ رن   خو  تب  دي ر دالن خج خـوالن خت صص  اج 

 . ايم بسدط  بسل و  ضي و سلق ع ي    ضون  رجلزنطب رةسطبي     ثط خج  ت حتصط   ال

الصتها بفضل العرب  :جزيرة العرب َو
 اددددددددددددددسو،ق ر ددددددددددددددأ ن ددددددددددددددلرق   ددددددددددددددلره
  وةجددددددطق  رةلددددددو   رإلسددددددال  خس ددددددوه

 

 سدددددددم رملسدددددددوين ا دددددددو ئ  ،دددددددو ادددددددط 
 هددي رةسط بدد  ةضددظ ئت  طـددن بددر

 

  ددم  (1)"،   ر خدد   سددوبـلهو ئع رملنددو، "ةـددأ مددط،  هددم رةسلددم  ت رةسددط  هددم 
 .موال  (4)"  لم ر خم"بم  (3)"  لم خج ع هم"بم  (2)"  لم خج رةسجم"

دمحم حدددط  بدددج ئمسوايدددم بدددج فلددد    ندددذر ذ دددط  بدددل»: مدددو  اددديخ رإلسدددال 
هدذر خدذهب  ب د  : رةنطخوين توحب رإلخو   محأ    تضر ةلس   رةيت مو   ي و
   ، دن خدج :  ي دورةسلم   تدحو  ر بدط   هدم رةسد   رملسدط  ني هبدو رملـتدأر هبدم 

  ، ن خج ال وء  هم رةسطرق  رنجوز  رةجو   ع هم الي و    ج فوة  اي،وً 
                                                 

 .ا لمحمد زش علي الح يم الترد يا هبعة الم تبة العلمية بالمدنةة المةورة719نوادر األصول في أحادنث الرسولا ص (1)
 .7/717انظر يفسير المرهبيا  (2)
 .1/299السازقا  (3)
 .ا لمحمد زش عبدالرحمش المبارافوريا هبعة دار الكتب العلمية1/911انظر يحفة األحومي بيرح جادا الترد يا  (4)
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خدددج هدددذه رملدددذرهب     اسدددج  ي دددو     ادددو  موبل دددو    دددل خلتدددأع  فدددو،ل ادددج 
رجل وا   زربم اج خ  ب رةس    سليم رندق   هل خذهب  حدد أ  ئسدحوق ربدج 

يددأي  سددسيأ بددج خ صددل،  عدد هم عددج ئبددطرهيم بددج ولددأ  الددأ   بددج رةددزب  رن 
ئت رإلميدددوت مدددل   ا دددم   يددد   :  وةسددد و   فدددذق اددد  م رةسلدددم   ندددوت خدددج مدددلنم

  سددددطمل ةلسددددط  حـ ددددو   لددددل و  سددددوبـت و  :  سددددوق  الخددددوً اددددلناًل ئع  ت مددددو 
 ال  ـدل   «حب العرر  مياران غبهمرنف ق را »:  حنل م نأنك ،سدل    

ل م  دددددددددبـدددل  رةجدددسلبي    ،رذ  رمللرةددددي  رةدددذنج ال  لدددلت رةسدددط    ال نـدددط ت بضل
وة   محأ دددددددد نط  ت هذر رةدنال  اج  محأ  ضسر    ،س.  وت ملنم بأا   فدالمل

 .(1)«بج سسيأ ر تط طي  ا ر ئت تحن   هل ملةر  مل  اوخ   هم رةسلم
 ددوةسط    لددم رة ددو    مددطن،   لددل م  هددذر خددذهب »:  مددو  رةنطخددوين  نلددوً 
 . (2)«..ر ب     هم ر بط  رةس  
مين هللا اصررى م  ررن غلررد ميبررراييف ميااطيرر   غاصررى م »: مددو  ادديخ رإلسددال 

هددذر حددأنك تددحيح  »: رنددأنك   مددو  رةقرتخددذي « ررن غلررد ميااطيرر  برر  ك اقرر 
 هددذر نـتلددي  ت ئمسوايددم  ذ،نتددر تددضلب  ةددأ ئبددطرهيم   يـتلددي   ددم   لددم خددج  ةددأ 
ئسحق   خسلدل   ت  ةدأ ئسدحق رةدذنج هدم ب دل ئسدطربيم   لدم رةسجدم  ملدو  دي م خدج 

 .(3)«رة للب  رةنتو       بلن رةضلم ال  هتالء  سل  ع هم بططنق ر  ع

                                                 
ا وقمد نسمب الممول بفضمح العمر  719وانظر ام ل  ص. 7/711اقتضا  ال راط المستميما ليي  اكسال  ازش ييميةا  (1)

 .1/111للجمهور في دةهاج السةة الةبويةا 
 .ا الطبعة األولر للم تبة التجارية الكبرى 1/171انظر فيض المدنر ًرح الجادا ال غيرا لعبد الرؤوف المةاويا  (2)
 .ا الطبعة الألانية لمطبعة السةة المحمدية بالماارة7/711انظر اقتضا  ال راط المستميما ليي  اكسال  زش ييميةا  (3)
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راتـددو   ت  دد ى رةسددط  : رةسدد    رجل وادد   ددوت رةددذي اليددر  هددم»:  مددو  ملل ددو
 ةديى  لدم رةسدط  مث مدطن، مث بدي هوادم  جدط   ددلت ...   لدم خدج  د ى رةسجدم

خ  م   ئت  وت هذر خج رةضلم  بم هم     ضس م   لم   بدذة  بلدن  رة   
   مدددأ  ضددد  رملصددد ضلت  (1)«  دددر   لدددم  ضسدددوً   سدددلوً  ئال ةدددز  رةدددأ ، ةطسدددل    
 .(2)  رةأةيم ال   لم رةسط   لقرتر   ُ تلوً    زرء

بددر خددج فصددو  محيددأب   ر سددط وضلدديم رةسددط  الدد  خددج سددلرهم  هددل خددو متيددز  
دط لر  دددددددددددددددددالق ادددددددددددد ددوةسط  اب ف»:   فددالق  ليلدد      ددو مددو  رنندديم رةقرتخددذي

 .(3)« ئال،  وةججطب  رحأب  هل فليم رةطمحج
محلددد  ادددطنس  رإلسدددال  ئع سدددوبط رمل دددوالني  دددوةسط  هدددم »:  مدددو  رةجددديخ بندددط

  م نلخ،ذ مأ رختوز ر خج بني سوبط ر خم اب ت وع تضون  ،ب  م  ت     ... هبو
 ددددل ب ر ذهددددوت   مددددلب رنددددلر ظ   بسددددوا  : رةتددددو،نخ  خدددد  خددددج ر خددددم   ولدددد  هددددي

  ادددلع»    دددو   دددم (4)«رنلدددو،ب  رةتجدددطن    رةلسدددأ ادددج رالفدددتالا بلـيددد   خدددم رةسدددوم
 تدددحو  ئابء ال نسط دددلت ... ةل ددد     مدددط  ةلسددد وء   رنلدددم   رةجدددجوا    رةل دددوء

 عددو متيددز بددر رةسددط  رةصددأق  حدد  رةددذنج  ددو لر .. رةتزةدد   رة ضددوق  حت ددم رالسددتلأر 
 يدددو ي  يددد  ر تنسدددن بسدددأ ذةددد  . (5)« دددو،بلت رإلسدددال  ق دددط تدددأم م    خدددل،

                                                 

 .7/711السازق  (1)
مرف العلمم  -رحمم  ه -الزش الميم  (2) ف مح فمي المدليح علمر فضمح العمر ا وللممدسمي دسمبوف الم اب فمي فضمح العمر  ًو

 .علر ًرف الةسبا وللهيتمي دبلغ األر  في فخر العر ا اات ر  الهيتمي دش اتا  حافح للحافن العراقي
 .19انظر نوادر األصول في أحادنث الرسولا ألزي عبده الح يم الترد يا ص (3)
 .ا دا اات ار يسير97يرة العر  ا لليي  ب ر أزو  يدا صا ا ج جز  (4)
 .ا والةمح باات ار وي رف يسير19-12جزيرة اكسال ا لليي  سلمان زش فهد العودةا ص (5)



 
 
 
 
 
 
 
 التجربة الحضارية التاريخية                                                        ناصر العمر  

 

 -333 -

عطبيدد  موتددطب  الدد   لر ددب موتددطب رةضطددط   وغدد ن رةسـددل    ضددحب بسلدد و حبلددو،ب 
 .اطهو  نو،  حلو،ب اطنـ  -نل  رْستَدْلَأ  - ي و خو  ي و   رْستَدْلَأ  

 ئت رملنو،  مأ ملن خلرةي و  خلع رملنو،  نطاوهو  نس طهو
 ال خيض  ال  رةـو،ئ رةنطر  ت هذر رةتضلديم ن لغدي  ت نطراد  ا دأ رة إدط ئةيدر 

 : خطرت
الددوب  رةجددسل   ر   ددو  جمددط ب ا ددو  بددطن بددر   ت رة إددطب ه ددو ئع: األغل

خددج  خددل، فو، دد  ا  ددو    ددج رستصددلح ابةجددطع  رةددأنج نضلددم خددج سددلره  نسلددله 
 َخدج  ل،دَم رةسدط  ئمندو  لدل م ملندو،  ر فدالق رةدديت . بـدأ، خدو مدو   يدر خدج  ندج

روصضلر هبو    وءن رةجطرب  بت ي  و   وذر رةتز  رة و  ابةجطرب   ال  لم ةسدطيب 
 .(1)   اج ي ئال، ابةتـلر   ر تم  ت رة و  خسو تال

  او    ا أ رةتضصيم  خـو،   ر  طر  نجذ بسل م   ـدأ  دأ دددد  ر  ت: الثاين
ا صددوً خددج رةسجددم نضلددم بسددأ رةسددط     فالمددر  تددضوور   ةنددج ا ددأ رإلاددالق 

 .  رةتس يم  وةسط    لم عج سلرهم
 رةجدوهأ خدج هدذر رةتـطندط هدل  ت رةلي،د  رةديت نسدي،  ي دو رإل سدوت   ر ،ض رةديت 
ن جدد  الي ددو نددو تددل   بيـدد  افالمددر  او روددر   مددأ اط ددن رةسددط  هددذه رةسالمدد  خ ددذ 

 ر ادددطر  رةطضدددم    ةي جددد »زخدددج بسيدددأ   ندددذر  دددو لر ندددأ سلت   ال هدددم ئع رملطرضددد  
 مدو   مدأ  رملسأند نضدو،ق رني،د   ال ت     أ،  جلس ر    لأ  ةلسو ر   صح  ينلت

 : ةر مو  حني  هنع هللايضر  بنط  يب -الير رةسال   -

                                                 

    : جممز  دممش حممدنث ال ممحيحيشا انظممر صممحيح البخمماري اتمما  أحادنممث األنبيمما  بمما  قممول ه يعممالر (1)
 .2129ا وصحيح دسلم رقم 9917 ا   
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 . «خ   اي ،سل      صح ، نن خو»
 .« سعد ب غأرضعت يف  قريش   نغ ا ا ع   غأان »:  ـو 
ط  رددُذ   مددأ. ر اطربيددون رملطرضدد   ل ددم الدد    دد  رةطضددسوء ئع   ددوت حنددله     دذر

  وقً ن،د  دوت رةلةيدأ ت  ؛ب رةلةيدأب دو ُحد  ضدط :نـدل   دوت خط رترملل  بج  الأ ت 
خدج ئفلودر سدن لر   عد ه سدلي وت   خد   خدر  مدو  ت رةلةيدأ  ؛ صيحوً سلي وت    وت

 .(1)« ت  بلر بلر  ُ  مث   تسطبلر رةلو ن  
هذر خج       خدج   د   فدطر  دطق بدني خدج نتـلدب   ادي، ةدني ر اطدومل 

 فددط وددط    بي،دد  اددأنأب  اددطب   ددذةم اددإ  رةسددي،  ، ددب تددسلر  ،اددب   بددني 
 : مأ ميم

 ةيجيء  م خسلم  سأ   ئمنو رإلسال    رةصحطر رخت أ
هدددددي رةددددديت [ رجلزندددددطب رةسطبيددددد ] دددددوذر ادددددطمل رةسدددددط   فالم دددددم  تدددددضوهتم  وةلي،ددددد  

   نددذر  (2)سددواأن   تدد    ثدد  خددج ولدد  ر فددالق  رشصددو  رةدديت متيددز هبددو رةسددط 
 .رجلزنطب رةسطبي    لم خج ع هو و ن 

 :تعلق العرب في شت  اقًىار بأرض الجزيرة
 ال خيضددددد  الددددد  رةـدددددو،ئ رةندددددطر  ت رةسدددددط  ر تدددددليني رةدددددذنج وضطمدددددلر   اددددد  
ر خصددددو،  تددددلنم خددددج رجلزنددددطب رةسطبيدددد   ئت بَدُسددددأ رةس ددددأ   هددددذر خددددو مددددط،ه خددددج ا ددددلر 

                                                 

مممماعا  (1) ا هبعممممة د تبممممة الكليممممال 7/711انظممممر الممممرول األنممممسا لعبممممدالرحمش زممممش عبممممده السممممهيليا ًممممرح حممممدنث الِر
 .األ ارية

ا سممتاب وعيممريش ديممزة للعممر  وجزيممريهم نمممالب عممش 99-99ماممر اليممي  ب ممر أزممو  يممد فممي اتابمم  ا مما ج الجزيممرةا ص (2)
 .كتا  أ  المرى فلتراجا
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 ج رةسددط    ربتددأرء ر خددط   رالددم  ت خسددو »: ابةتـوسدديم  ر مددوةيم  مددو  رةـلـجدد أي
   هددل مددل  رملسوتددطنج خددج رةلوحثيدددج   هددذر رنـددم  مددو  (1)« و ددن جبزنددطب رةسددط 

 : رملـطنزي
فددالمل بي  ددو    ت هددذه رةـلوبددم رةسطبيدد  رةدديت خددألن ر مطددو، رةسطبيدد  الدد    ال»

روسددوع ،مست ددو  مددأ ر لسددك  ل ددو بطليسدد  رنددو  خددج خ دددأهو ر     هددل اددلر رجلزنددطب 
 . (2)«رةسطبي 

 ةدديى خددج ادد     ت رملسددتل ع ر      اددلر رجلزنددطب رةسطبيدد  رةددذي »:  مددو 
ل، رجلوهليدد   هددل  ضسددر رةددذي دددددددددددددددددد خددأ ادددططي رةددلر ي ابةس وتدددط رةسطبيدد  خ ددذ اص

 .(3)« .. خأ بال  رملغط   ل و  دي   طنـي    بال  رةجو   رةسطرق    سيو
  :مو  ايخ رإلسال  

   هدددددذه ر ،ض  و دددددن رةسدددددط  حدددددني رةلسدددددك  مللدددددر   ل دددددو  دددددوء رإلسدددددال  .. »
  تحددددن ر خصددددو، سددددن لر سددددوبط رةددددلال  خددددج  مصدددد  رملجددددطق ئع  مصدددد  رملغددددط   ئع 
سلرحم رةجو    ،خي ي    هذه  و ن خسو ج  و،   رةدط    رةرببدط  عد هم  مث ر ـسد ن 

حددد  ال وسدددطمل ادددوخت م هدددذه رةدددلال  مسددد ني  خ  دددو خدددو علدددب الددد   هلدددر ةسدددوت رةسدددط  
  ددذه رةلـددوع ر ـسدد ن ئع خددو ..  خ  ددو خددو رةسج دد   ثدد ب  ددي م    عوةلدد  الددي م... عدد ه

هددل اددطيب ربتددأرًء  خددو هددل اددطيب ر تـددوالً   ئع خددو هددل اج ددي    ددذة  ر  سددو  بالبدد  

                                                 

 .17نهاية األر  في دعرفة أنسا  العر ا ص (1)
 .ا للممريزي 11البيان واكعرا  عما بلرل د ر دش األعرا ا ص (2)
 .11السازقا ص  (3)
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،رً  مسو   مل  خج  سم رةسط   هم ابملت ال  رةسطبيد  ةسدوقً   ر،رً    ةسدوقً ال  ر،رً     ر
ال ةسدددوقً   مدددل  خدددج  سدددم رةسدددط  بدددم خدددج  سدددم بدددي هوادددم مث تدددو،ن رةسطبيددد  ةسدددو م 
  ر،هددم     حددأوو   مددل  جم لةددل ر تددم ال نددأ، ت  خددج  سددم رةسددط  هددم    خددج  سددم 

 .(1)«رةسجم   هم   ثط رة و  رةيل 
 رملـصل   ت  تل  رةسط    خجو،ق ر ،ض  خغو،هبو وط   ئع رجلزنطب رةسطبي  

ث  خج ر حيوت   هذر بأ ،ه جيسم ةلجزنطب رةسطبي     ث  خج رةـلل  خنوقً     
 : مأ ميم

 خددددددددو رنددددددددب ئال، ةلحليددددددددب ر   
  ح ي ددددددددددددددددر  بددددددددددددددددأرً     خ دددددددددددددددددز 

 

ـ،ددم  ددتر ك حيددك ادد،ن خددج رنددلر   َد
  دددددددم خ ددددددددز    ر ،ض أيةضدددددددر رةضددددددد 

 هدددددددددددددددددددددددددددلرت ر ابء  ر  دددددددددددددددددددددددددددأر  
 

  ملدددددددددددددديح ب ددددددددددددددو  ئت مددددددددددددددأ  رةس ددددددددددددددأ
  

 

 

 

                                                 
 .ا باات ار791-7/799اقتضا  ال راط المستميما  (1)
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 رةسط     ل هو   رجلزنطب رةسطبي    رةسصط رة لليملوبم 
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 :جزيرة العرب ًهنى أفئ ة المسلمين
  ولدددددد  اددددددنوب زربددددددم ا دددددد  او،هددددددو

 

  ادددددددددددددد ين رةلراددددددددددددددلت  ين  حل ددددددددددددددو
  ددو خددون ،سددل   -مل،ددو  و ددن رجلزنددطب خ ددلو رةددلحي  سددوبـ  ر ،رضددي ة سددال   
    و  ددوت ر خددط  ددذة  اإ ددن  ، دةدد (1)حدد   ددتح   اليددر سددوبط رجلزنددطب رةسطبيدد

خنو دد  رجلزنددطب   ملددل  رملسددل ني مجيسددوً  اددطابً  اج ددوً   العطربدد    ددي رةدديت خددأن 
رةلـوع  ر تدـوع ابإلسدال    دال اجدب ئذر مدط ن   بسدأ رةدقرتر م ادج بسدأ  هدم 

 رسددد  رالادددالع بجدددت ت رةسدددوم رإلسدددالخي  ادددأنأ »: رةسلدددم خدددج ر ادددو م   دددر  دددوت
نجدوز  رندطخني رةجدطنضني  ا يدق رندق  ادأنأ رةتسإديم ةل د  رةتسلق جبزنطب رةسدط   ر

  تدددحوبر   هددددم بيتدددر  اددددأنأ رندددب ةلسددددط   نسدددل ه  نتملددددر ذخ دددم  ر تـددددو    
حـ دددم   لدددل م  فلددد رً جبغطر يددد  رجلزندددطب رةسطبيددد    ةددد   تدددوابً ابةلغددد  رةسطبيددد    هدددذر 

 .(2)«رمللضلع   الوبر
ملغددددو،  وسلددددق هبددددو  هددددم نتل  ددددلت   يدددد  ال ننددددلت ةل سددددل ني   رملجددددو،ق  ر

 : مأ مو  موبل م ئملو . ولـوءهو   رش س  ر  مون
  رندددددط  وسدددددـي ر ،ض  وخدددددوً  محدددددطر

  سدددددددددددوخ  رةدددددددددددط   ر خدددددددددددني  ندددددددددددربر 
  

 حندددددددددج رةدددددددددذنج ئذر  ادددددددددلر ةصدددددددددالهتم
  سلدددلر رةل دددله ئع رنجدددوز   ندددرب ر   
  

                                                 

 .يرجمة حبة زش بع   ا912ا وا ل  أسد الغابة الزش األ يرا ص9انظر التمان السعد في الوفا  بالوعد للسخاويا ص (1)
العلي ازش  ا لعبد الحي اللكةويا والمكال  امةا عش ازة  عبد7171نزاة الخواهر وبهجة المسمادا والةواظرا ص (2)

 .عبدالحي
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لر رةـو،ب رن أن    دقرترهم ددددددددددد هذر رةتَدَسُلق  لحإر    ث  خج رةسجم  خبوت    ا
نندددرب ت  جيلدددلت خدددج اط دددلر   دددر خدددج  ،ض رةسدددط    هدددذر  ثددد   دددي ج ا دددلر ابةجدددطع 
 رةأنج   السي و خج م نسد، خد  م ا،ض رجلزندطب    خدو خدج ادو،  ي دو  نثد  خد  م 
ددو    وغدد ن  إطوددر ئخددو الفددتالمل  رمدد   حضددو   يب بنددط  ا ددط  سددوبط رةصددحوب  ا ،

    تيج  خسوخل    فالق  ةيسن افالق  هم هدذه رةدلال    ةن  دو  فدالق ويلتر  
 .حلو،رن  ر أب  ُترحن نو رةصأ ،  تطونط اط،هو  رستجطر اطهو

 جزيرة العرب ودَنة إبراهيم وإسماَيل َليهما السالم 
 خج عيزرن  زنطب رةسط  رةيت  سلت و ذرن حلو،ب ،ربأب خت يزب  ميو   الب 

 :ةسال  هبوئبطرهيم الير ر
 

  نل دددددددو حدددددددو ةلر وجدددددددلن  و ادددددددوهلر
  

 هددددددددي رن يضيدددددددد  اددددددددني   ونلتهددددددددو
  

                  
                      

طب)                (729:رةـل
                     
   وستجو     الور؛   سم ( 91:ئبطرهيم)      

ل  بأالب رن يضي   لا و  نطاوهو  نت   و   نوت ئمسوايم الير     سلر خج ر  ليوء خج ـن
 اج  -الير رةسال -لنم   ر أ  ر    ملل  ئبطرهيم دددددددال   اب رةسط    ،سدددرةس
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 وء رجلزنطب رةسطبي    تو،ن رن يضي  وبط  ، ددددددددددددبـواي رن يضي    س ب ير ر تجطن
 .رةأاي   رةطمسي  ةجلر رجلزنطب رةسطبي 

 ةـددأ قددم رةسددط  ، ر  حلددو،ب  للندد  جميددأب ، حددوً خددج رةددزخج  مث وـو خددن هبدددم 
رةسدد لت  ر أ،سددن خسددوم حلددو،ب رةتلحيددأ اددي،وً  جددي،وً  ئع  ت  ددوء ا ددط  بددج نددي 

:   مددددو  (1)رةس ددددوةيق ا،ض رةجددددو رشزراددددي  رسددددتل،  الددددو ب ر تدددد و  اددددج  نددددج 
رَيُ  يفِّ » ُْ ُِ َيِّ  َُُّرْر ُق ََ  َأَا بَر ِّ َكْعرَب َير ْ ردِّ رَأَْيُت َطْمَرغ ْبَن ُُلَي ِّ ْبنِّ َقْمَعَ  ْبنِّ خِّ

 .(2)«ال َّارِّ 
مسسددددن : ) مت خددددج هددددذر   ةضإددددر… ربددددج ئسددددحوق   رةسدددد ب رةنددددربر »   ،  
رأيت طمررغ برن ُلري ُّرر قُري  يف ال رار  :   نـل    ثم ْبج رجْلَْلت،سل    

ررإَ   رراَِّي  َغَ َّررَر اْلَي ِّ ألقرر  أغل  ررن يررإ ايررن ميااطيرر     ُررب األغلن غَسرريََّب الرَّ
يَل  َغََحَم اُْلَا ِّي   .(3)«َغَغَصَ  اْلَوصِّ

مدو  هجدو    حدأبي  يب  عد ه  ت ئمسوايدم اليدر رةسدال  ملدو سدنج  » :  مو 
ط ر حددد  خل،دددلر خنددد    ضدددلر خدددج  دددوت هبدددو خدددج رةس دددوةيق خنددد    ةدددأ هبدددو   ال ه  نثددد

ضددددومن الددددي م خندددد    مسددددن بيدددد  م رنددددط    رةسددددأر رن   فددددطل بسلدددد م بسلددددوً 
 رةت دددو  رملسدددو،  ندددوت رةدددذي محل دددم الددد  الدددو ب ر  اثت  (4) تضسدددحلر   رةدددلال 

 رنجددو،ب    ددر  ددوت ال نإسددج خددج خندد  قددواج ئال، رحت ددم خسددر حجددطرً خددج حجددو،بر 
رندددط   وسإي دددوً ةلحدددط   تدددلوب   نددد    حيث دددو حلدددلر  ضدددسله  ادددو لر بدددر  طدددلر  م 

                                                 

 .ام7127ا هبعة دار السال ا 9/991ا 9121انظر فتح الباري الزش حجرا اتا  المةاقبا حدنث رقم  (1)
 .2119صحيح دسلما حدنث رقم  (2)
 .ا باات ار يسير9121فتح الباري الزش حجرا اتا  المةاقبا حدنث رقم  (3)
 .71في نهاية ا ا المبحث اارهة يبيش وجود العر  في الجزيرة قبح البعألةا ص (4)
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ابةليددن حلددوً ةلليددن  تددلوب  بددر   هددم الدد  ذةدد  نسإ ددلت رةليددن  خندد    جددلت 
نست دددط ت الددد  ئ،ث ئبدددطرهيم  ئمسوايدددم الي  دددو رةسدددال   مث الدددأ ر خدددو رستحسددد لر   

  سددلر خددو  ددو لر اليددر  رسدددتلأةلر بددأنج ئبددطرهيم عدد ه  سلددأ ر ر  اثت  تددو، ر ئع خددو  
 و ن الير ر خم خج ملل م   رست ط لر خو  وت نسلأ مل   ل  الير رةسال  خ  دو 

الددد  ذةددد  بـدددواي خدددج ا دددأ ئبدددطرهيم الددد  ئ،ث خدددو بـدددي خدددج ذ طهدددو  دددي م    دددي م 
 ئمسوايددم نت سددنلت هبددو خدددج وسإدديم رةليددن  رةطددلرمل بدددر  رنددب  رةس ددطب  رةلمدددلمل 

 .(1)«ال  اط    رملز ةض   ئهأرء رةلأت خ  ئ فونم  ير خو ةيى خ ر
ع    ر بـين  ي دم مل  ال  رن يضي  خستـي لت    خثو  زنأ بدج ا دط  ربدج  ضيدم  

 :  ،اثبر -ل  ذة  خج رملت نني ملم رةلسث   ر،سوً ةلنتو  ه-مو   ،م  بج  ل م 
   لدددددددددددن و دددددددددددل،رً خدددددددددددج رة دددددددددددو، حوخيدددددددددددوً 
  وط دددددددددد    اثت رةطددددددددددلرعي   ددددددددددو هيددددددددددو

 

 َ،اددأن    س ددن بدددج  ا ددط    ئمندددو
 بددددددددددددَأن ر  ،ابً ةدددددددددددديى ،    ثلددددددددددددر

 :ئع ملةر 
 وُدَسلَدددددددددددددددددُم  ي ددددددددددددددددددو ابةنطرخدددددددددددددددددد ر الهيددددددددددددددددددوً 
 خددددددددج رة ،ددددددددو   لددددددددو،رً ئع رة ددددددددو، هددددددددو ايً 

 حتددددددن ر ،ض سددددددلسني  ر ايً  ةددددددل  ددددددوت 
 

   تدددددلحن    ر،  دددددطر ُخـوخ دددددو
 ُوالمدددددي فليددددَم    ي ددددو  م َوُنددددجْ 
  مدددددأ وُدددددأ،رك رإل سددددددوت ،محددددد  ،بددددددر

 

                                                 

ا الزمش المميما زتحميمق دمحم حادمد الفمميا دطبعمة د مطفر البمازي الحلبميا 2/271شرا ة اللهفان دمش د ما د اليميطانا  (1)
 .ام7911
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 لم نأفم   ن ل ن   ال   لم » مأ  وت زنأ نلت ى رن يضي  خل  ئبطرهيم  
الد   ودذبح رةدأ   رةدذاببح رةديت   رمليتد ملخدر  دواتز  ر  اثت   ندج  دو،ق   صطر ي 
 اب ر ملخر بسيب خو  ؛ ئبطرهيم ،   الأ : مو   اج متم رمللء  ب     ر  اثت
 .(1)«هم الير

 َتو زَنْدَأ بْدَج َاْ دطر  بْدجر  ُدَضْيدم  َفدطََل ئرَع رةجودْ  ر َنْسدَ ُ   » مأ بلدن   تدحيح رةل دو،ي 
ددَج رةْيَدُ ددل ر  ددَي َاوةرً ددو خر ـر ددو َ َاددجر رةددأ،رنجر َ نَدتدْلَدُسددُر   َدَل ـَ ئرين،ر ةََسل،رددي  َْت  َ رنددَج : َ َسدد َةَرُ َاددْج  رندد ر رْم  َد

ددو َ  ـَ ْينر   َد ددْج َعَلددبر ر ور  مَددوَ  :  رنددَ ُنْم  َددَ ْفربر دديلرَ  خر ال َوُنددلُت َالَدد   رن ر َددو َحدد و َ ُْفددَذ برَ صر
دددْج َعَلدددبر ر ور : زَنْدددأا  دددُم خر دددْج َعَلدددبر ر ور  َ ال َ محْر َو  َْسدددَتطريُسُر  َخدددو  َ ردددط  ئرال خر  َاددديدْ،ًو  َبَدددًأر  َ َ 

: َ َخدو رْنَ ريدُ   مَدو َ : َخو  َْاَلُ رُ ئرال  َْت نَُندلَت َح ريًضدو  مَدوَ  زَنْدأا :  َدَ ْم وَُأة ير َاَل  َعْ رهر  مَو َ 
ددَج ..  رنددُج ئربْدددطَرهريَم  َمْ نَُنددْج نَدُ ددل رايص َ ال َ ْصددطَر ريصو َ ال نَدْسلُددُأ ئرال ر وَ  ددَي َاوةرً ددو خر ـر َ َ ددطََل زَنْددأا  َدَل

ـَو َ  دْج ةَْس َد ر ر ور  مَدوَ  : رة وَصوَ،ر َ ذََ َط خرثْدَلُر   َد ديلرَ  خر َةْج َوُنلَت َالَد   رن ر َدو َحد و َ ُْفدَذ برَ صر
ددْج ةَْس َدد ر ر ور  َ  ددُم خر ددْج ةَْس َدد ر ر ور  َ ال َ محْر ددْج الَخددو  َ رددط  ئرال خر َو  َْسدددَعَلددلررر َادد خر َتطريُ   ديدْ،ًو  َبَددًأر  َ َ 

 رندُج : َ َخدو رْنَ ريدُ   مَدو َ :   َْت نَُنلَت َح ريًضو  مَو َ ئالَخو  َْاَلُ رُ :  َدَ ْم وَُأة ير َاَل  َعْ رهر  مَو َ 
دددو ،ََ ر زَنْدددأا مَددددْلَنُْم  ر ئربْددددطَرهريَم .. ئربْددددطَرهريَم  َمْ نَُندددْج نَدُ دددل رايص َ ال َ ْصدددطَر ريصو َ ال نَدْسلُدددُأ ئرالو ر وَ   َدَل و

ددو َ  ـَ ددو بَدددَطَز ،َ َددَ  نََأنْددرر  َد .. رةلوُ ددمو ئرين،ر  َْاددَ ُأ َ ين،ر َالَدد   رنددجر ئربْدددطَرهريمَ : َالَْيددرر رةسوددال  َفددطََل   َدَل و
دددي رةلو دددم َاْ  َ دددو   َ تَدددَب ئرَ و هرَجدددو ا َادددْج  َبريدددرر َادددْج َ مْسَدددوءَ برْ دددنر : َ مَدددوَ  رةلوْيدددكُ  َ يبر بَْندددط  َ،ضر

ـُدددل ُ دددددددددددددددددددددددددددددددددْ ،َ َنْدددُن زَنْدددَأ بْدددَج َاْ دددطر  بْدددجر  ُدَضْيدددم  مَوبرً دددو ُخس: مَوةَدددنْ  و ددددددددددددددددددددددنَ :  رًأر قَْ دددطَُه ئرَع رْةَنْسلَددد ر نَد
دددْ ُنْم َالَددد   رندددجر ئربْدددد دددَط مُددددطَْن،  َ ر ور َخدددو خر ـُدددلُ  دددددددددددددددد ََ دددوَت ُ ْيردددي رْة َ .. طَرهريَم َعدددْ ريَخَسوار ْلُء َ َب نَد

                                                 
 .ام7121ا الطبعة السابعة لدار الكتا  العربيا 211-7/219السيرة الةبوية الزش ايا ا  (1)
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تُدددَم ربْد َدتَدددرُ  ـْ تُدْلَ دددو  ََق  َْ ضريَنَ دددو َخُ،ل َدتَدَ دددو  َديَْ ُفدددُذَهو   َدددورَذر وَدَطْاَطَادددْن : ةرلطوُ دددمر ئرَذر  َ،َرَ   َْت نَد ـْ ال وَد
ْ،َن َ  َدْستُدَ و ئرةَْيَ   َ  ْ،َن َ َضيدُْتَ  َخُ،ل َدتَدَ ومَوَ   َبريَ و ئرْت ار  .(1)«ئرْت ار

 : خج رملت نني ملم رةلسث   نلوً  خي  بج  يب رةصلن رةثـضي  هل رةـوبم
 ال ميدددددددو،ي  دددددددي جو ئال، رةنضدددددددل،ُ 
 ددددددددددر ئال،  نددددددددددج رن يضددددددددددد ر بددددددددددل،ُ 

 

 ئتو  اين ،ب ددددددددددددددددددددددددددددددو اثملددددددددددددددددددددددددددددددونا 
  ددددم  نددددج  نددددل  رةـيوخدددد ر ا ددددأ رةلددددددد

 :رةنتو  خج رةلال   خج ذة  ملةر  وت نطر خو    ئةير حو   هم  
 البدددددددددددددذي َخدددددددددددددْز،َع   ال َخْثُ دددددددددددددل،ر
  وددددددددطر ُخددددددددز م َفددددددددالاي  ُفددددددددل،ر

 

  ددددددددددددددط ر   حددددددددددددددونم  ْلددددددددددددددَي   
  سددددددددددددد وهو الدددددددددددددي ُم عدددددددددددددو اين  

 خدو . ئع  فط خو مو   ع    ر م نسلم بسأ رةلسث  رة للن  حسأرً خج ا دأ  ضسدر 
 ذهدو م   لدن  بصدو،هم خل  نأ  الد  بـدواي مسحد   و دن ا دأ رةسدط   تدـلن 

 .ة  ر زنغ رة صو،ر  رةي ل   خو  ةل ئةير
 رشالت    ت  الب ئبطرهيم  ئمسوايم الي  و رةسدال   ابإلضدو   ئع رجلو دب رةط حدي 
رةددذي ا طودددر ابةسلددو رن رةددديت ادددطات و  رةجددسوبط  رمل وسددد  رةددديت وط ت ددو  بـيدددن  اث،هدددو ئع 

اوبم حلو،ب  دذب    جمدوالن رنيدوب  ل دو   مدأ  حني رةلسث  رة للن  رةجطنض    ـأ  ،سن  
 . وت نو  بط  ل  ال  رةسط   خو متيز ر بر خج  طر فصو   حسج  فالق

     : لدد،ج  ددوت   رةسددط  تددأق    ددوء  ددوت  ابهددم  ددوت تددو موً 
 (.11:خطر)        

                                                 

 .9121صحيح البخاريا اتا  المةاقبا حدنث رقم  (1)
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     :  ةدد،ج  ددوت   رةسددط  تددرب   لددأ  ددوت  ابهددم مددو  ا ددأ رةددذبح
 (.712:رةصو ون)        

 .(1) ة،ج  و لر جييأ ت رةـتو   رةطخي ابة لو   وت  ابهم  وت ،رخيوً 
   ةدد،ج  ددوت  ددي م  ددط  (2) ةدد،ج  ددو لر  طسددوقً  ددوت  ابهددم     خددج ذةلددن ةددر رشيددم

 . جأهم خوةلك  ت  وء بسجم ح يذ
  اددط حددو    و ضددوان هددلنت م رن يضيدد  رةسدد ح   ذهلددن حلددو،هتم    خسددلر مث ملدد

 . م او  نطذةلت   ابملـوبم  ـأ سطسن مشى رةـيوتطب     جن ق، ر  وسطب

 
  زنطب رةسط  ملم رةلسث  رة للن  رةجطنض  ال  توحل و   لم رةصالب  رةسال 

                                                 
جججا»: فمممي حمممدنث البخممماري وريمممر ( 1) يا ًإ ََ َرا ُِْم َ جججا َك َأَبجججا يَل َفجججمإ َإ جججنا َب إجججي إإْسجججَما انظمممر ال مممحيحا اتممما  الجهمممادا بممما    «اْرًُ

 .2111التحريض علر الرديا حدنث رقم 
زتحميمممق  7111ا لمحممممد زمممش شسمممحاف الفممماكهيا الطبعمممة األولمممر لم تبمممة الةهضمممة الحدنألمممة 1/711انظمممر أابمممار د مممةا (2)

 .عبدالمل  زش دايش
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 :جزيرة العرب ودَنة دمحم َليه الىالة والسالم
 طن س     رةـوضي  إبهالك رملنذبني رةإوملني     تحو  رنلو،رن 

 ذة  مل،و بططن خسيجت م   اتلر . رةسوبـ  خج ر خم رةيت فلن    ،ض رجلزنطب
         : اج  خط ،هبم   وضومم قل  م

   (11:رنب)      
               

          (11:رةـصص) 
                
                 
  (71-77:ر  ليوء)        
              

              
           

              (11-19:ر اطرمل)
                   
                    

 .(71-1:رةطالق)
ئت خج س ج   از   م   هذه رنيدوب  ت  سدم ةندم بأرند   وند     د  رةيدل  

       رةذنج فلل ددددددددددددعأرً   بسأ رنأث  أاثً   ةنم خلةل  نل  خلال    هذه س
ولددأناًل   ندددم خددج حلدددو،ب موخدددن  رز هددطن بددددم خدددو      ددددددددددددددددددخددج ملدددم  ةددج  دددأ ةس
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لوابً   ددلرخيى  مددلر ني؛ د ةنددج  سددم   نددذه رةسدد ج  سدد.  ت ولددأةن  ولددأ ن نةلثدد
. حددد  نسددد م رةلجدددط   تددد س و؛   وـدددأمي و    ف هدددو  حبسدددب ال  دددم  حل  دددم

نددأرك    تددو   ددلك  ضددخ   خددو قل  ددم :  حدد  ننددلت رجلددزرء خددج  دد ى رةس ددم   يـددو 
 .ةنج  و لر   ضس م نإل لت    

 هنددذر مل،ددو ر أ،سددن خسددوم رةتلحيددأ    ،ض رجلزنددطب   وددطك رة ددو  خلدد  رن يضيدد  
فال  ضط مليم   ر توةن رةجيوانُي رةلجَط  تدوهلر بدني  ب يد   دوبطب   جملسدي   دو طب  

ََ َأْيرررر ِّ اأَلْر ِّ َ مَ  » ن ل ندددد  خددددأخطب    صددددطر ي  حددددوبطب   َقررررتَرُنْف  َغميِّنَّ اَّللََّ َقظَررررَر ميِّ
رررْن َأْيررر ِّ اْل ِّتَرررا ِّ  ِّ  ََ َمُنرررْف  ميِّ  بَرَقرررا ََ    خسدددن حلدددو،ب رةسدددط    (1)«َطرررَربَرُنْف َغَط

    ذت رة ددو  هبددالك   ةنددج رمتلددن ،محدد     ت (2)حلدديأ   عددأ    اددط حددو 
ن لثددددق  جددددطا    ت نُلسددددك ،سددددل ا خيددددطل رة ددددو  خددددج رةإل ددددون ئع رة ددددل، إبذت ،هبددددم 

 :يم ن أن م ئع تطرا خستـ
  رفلط   رةلستوت  م هجيم مل،دو  ام حم أا ز ن  رةط 

 .  ة    بر بني رةج م   مج  بر بني رةـلل    اصم بر خج  يأ رةجيطوت
 رمتلدددن حن تدددر  ت وندددلت  ،ض رة لدددلب رشومتددد   رةطسدددوة  رةسومليددد  رشوةدددأب هدددي 

 ددوةسط  هددم محلدد  » ،ض رجلزنددطب رةسطبيدد   ةيللددغ  هُل ددو ،سددوة  ،هبددم ئع رة ددو   و دد   

                                                 

ي ه عة ا واو عةد دسلم زرقم  (1)  .2191جز  دش حدنث عيال زش حمار المجاًعي ِر
ي ه عةم  قمال (2) ِ الة ًبمي  »: عش الممداد زش األسود ِر  ُ مثر  مْد برعر ما نرًبمي  ًدمشر األرْنًبيرماً  ًفمي  لرمر لرْيهر ماُل ِبًعمثر عر مدًّ حر ًر لرمر أر عر

مما ر ًبِفْرقرمماُن  ًة األرْو رمماًنا فرجر ممِح ًدممْش ًعبرممادر ْونر أرن  ًدنةبمما أرْفضر مما نرممرر اًاًلي ممُةا در ممقًّ وراْلبراًهممحً فرْتممررُة ورجر أارجمم  اكدمما   «فرممررفر ًبممً  زرممْيشر اْلحر
وامم ا شسممةاد صممحيح : 9/997ا ورجالمم   مممال قممال ازممش األيممر فممي التفسمميرا 9/9ا ودممش الميمةيممة2911أحمممد فممي المسممةد 

دممش روايممة دمحم زممش شسممماعيح زممش عيممار عممش أزيمم ا ورا  ازممش  71/19وسمماق  الطبممري بسممةد  فممي التفسمميرا . ولممم يخرجممو 
 .7/11ا والبخاري في األد  المفردا 21/219ا والطبراني في المعجم الكبيرا 71/111ن في صحيح ا حبا
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  ددم نلخ،ددذ مددأ رختددوز ر خددج بددني سددوبط .. اددطنس  رإلسددال  ئع سددوبط رمل ددوالني هبددو 
: ضون  ،بددد  م  ت ددد    رةتدددو،نخ  خددد  خدددج ر خدددم   ولددد  هددديدددددددددددر خدددم اب ت دددوع ت

 ددل ب ر ذهددوت   مددلب رنددلر ظ   بسددوا  رنلددو،ب  رةتجددطن    رةلسددأ اددج رالفددتالا 
:  ابةلتدد  رةثددوين.  هددم ةض ددم رةددأنج  ولـيددر:   ددم ابةلتدد  ر   . بلـيدد   خددم رةسددوم

 هددم ةسددطا  رةت لددق :  ابةلتدد  رةثوةددك.  هددم نضإددر   اددأ  رالضددططر    ولـيددر
 هددم ملسواددطب بـيدد  :  ابةلتدد  رةطربدد ... افالمددر  ئذ هددم  مددط  ئع رةضطددطب رةسددلي  

 .(1)«ر خم  ئذ ال حزرزرن بي  م  بني ر خم ر فطر
م ميددددن حدددد   ددددتح   اليددددر ندددد    نددددذه رجلزنددددطب   هل ددددو  ت رة دددد   خددددج ،او

 .سوبطهو
:  ذه رجلزنددطب   هل ددو    ددر مصدم  ،وخددوً خددج رةإددوملني راتددأ ر  ي ددود خدج ةطدد    بدد

               
               

            (1-7:رةضيدددم)
               
 (91-11:هل )   

  رةلغددددي   دددد  مددددط قً  ر،هددددو رجلُْ ددددأ
 خدد  م الدد  حددو ث ر اي   ددوجنط  ر

 

 رةغددددددأ،  هلدددددد  اددددددو رً   خ وزنددددددو
 خددج محدد  حددني  ددوت رةلغددي جم ددطب

 
                                                 

 .ا دا اات ار يسير97ا ا ج جزيرة العر ا لليي  ب ر أزو  يدا ص (1)
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 .. هذه س     رةلومي 

َ ددددو  َاوبرَجددد ُ   دددج خلادددل    ة ددددو خدددو بلدددن   حددددأنك    رملدددتخ ني  ددددي رةلو دددم َا دْ   َ،ضر
رَن األَْر ِّ ُ َْررُ  : مَوَ  َ،ُسدلُ  ر ور : مَوَةنْ  رْيشا اْلَ ْعيَرَ   َراَِّكا َكراقُوا بِّيَرْيرَداََي  ِّ ََ ُُغ  يَرْهر

رِّيِّفْ  َغَِّلِِّّْف َغآخِّ دطرهرْم َ  ردي رْم  َْسدلَ :   مَوَةنْ ِبِّ َ ونرردْم َ  فر رمُدُ ْم مُدْلُن اَي َ،ُسلَ  ر ور َ ْيَ  خُيَْسدُ  ار
َعثُوَن َطَلم قِّيَّاِتِِّّفْ : َ َخْج ةَْيَى خر دُْ ْم  مَو َ  رِّيِّْف ُثَّ يُريرْ َغَِّلِِّّْف َغآخِّ  .(1)«ُ َْرُ  ِبِّ

 ال جمدددو  ه دددو ةلحدددأنك ادددج حلدددو،ب رإلسدددال    دددم سدددو ن خدددج مدددط ت   يددد  
ر تنى  هل و مل،و ختلل ا  و   وت رة  و، ال تول ئع  ةيم   رملسط مل ال نسدطمل   خدو  

 . تب   ثط خج  ت  صط

 اب خدددى  دددو لر ه دددو  رةيدددل  مدددأ اتهدددلر
  سددددددوبم رةصددددددط   نددددددج ر ددددددأ  رجلددددددوه
 ا ددددددددج ب ددددددددوه ةسددددددددم رةصدددددددد ط ن سددددددددوه
 ادددددمو رخدددددطئ خدددددج بدددددي رةسلدددددو ر ولـدددددوه
  حددددددددددددددني  ددددددددددددددو ز بغددددددددددددددأر  حتددددددددددددددأره
 موخددددددددددددددددن فطيلددددددددددددددددوً  ددددددددددددددددوعطرً  ددددددددددددددددوه
   ستدددددد أ رةـدددددلر خدددددج  حدددددي ذ دددددطره
   دددددطرً  نطدددددطق ئت سدددددوءةتر خدددددو هدددددل 

 حبدددط رةدددط   ادددج ادددط ابي َسدددْم فلددد  
  دددددوت ودددددطرءن ةددددد  رن دددددطرء ادددددج  ثدددددب
  ر ددز   خجددق  فواددب تدد ط خسددجأهو
  ادددددددد  بلغدددددددددأر   رحبدددددددددك   خـوبطهدددددددددو
  نددددددج رةطادددددديأ  مددددددأ اددددددومل رةغ ددددددو  بددددددر
 هدددددددددذي خسدددددددددوم فدددددددددط   دددددددددم  رحدددددددددأب
 خدددددددددوض  سدددددددددي، الددددددددد    ـوضدددددددددر  ََعَدددددددددو
 ال   ،  ، رخددددددددددددددطئ  نطددددددددددددددطي   ربلددددددددددددددر

                                                 

 .2112ا ودسلم رقم 2771صحيح البخاري رقم ( 1)
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ل، حلو،هتم  ال  هل     رنوتم  ت  هم هذه رجلزنطب خـل  خج خـلخون ق 
رنلو،ب   سوس و ذة  هل رإلسال   رةذي  ائ  م  ،ض  أفم  م ملب 

 ة،ج مسس و ات بسأ رةأ   رإلسالخي  وصم  سل  رملسل ني  ي و ئع رملوب  . تو 
ال   ل  ملسلم  ي و   هذر  ةيم  - ايً  و ن حلو،رهتو-خ،لن     ي   ة   اج ي  

لذهو   بيوت  لي ا لي نت أ تالح و  ي زخوت ال  ملب حلو،ب رإلسال    ض
 .      م خنوت

 رإلسال  ابق   رةتجطب  رةتو،خيي    رةـيو ب رنلو،ن  اوهأب خوبل    رملـلخون 
رملو ن  خل ل ب   وذر مجس و هذه رةثالث  رستضأق خ  و  و ن حلو،و و ر  أ، 

 .ابةسيو ب  رةطاي ب    و  و ن   سوبق ا أهو
َ وإنه لذ  ك وسنف تسألن  :ر لك ولقًن

 ...    : ئت هذر رةـط ت اطمل ةلسط  ئذ  ز  بلغت م
      (2:نلس )  ...      (21:رةزخط)

 (.91:رةطاأ)      (72:ر حـومل) ... 
  ي  ال ننلت فطو  ،  رةسوملني ئع  و   رملنلضني اطاًب  اج ًو اط وً 

  ...    ةلسط    مأ  وء بلغت م   ت سلرهم  
 :   مو  رةـطا (11:رةزفطمل)

طمل ة   ةـلخ  خج مطن، ئذ  ز  بلغت م  ال  ، م دددددددددددددددددنسي رةـط ت ا»
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   ي (71:ر  ليوء)       : خ  م  إ ه
ط نم   وةـط ت  ز  بلسوت مطن،   ئايهم فواب   وحتول  هم رةلغون  ل و ئع دددا

ةسو م   م خج  خج بذة    صو، ر ايواًل الي م؛  ت  هم  م ةغ  رحتو لر ئع 
 ت أيفذ ه خج ةغت م ح  نـضلر ال  رملس  رةذي اي بر خج ر خط  رة  ي  مجي  

 .(1)«   جط لر بذة  ال  سوبط  هم رةلغون   ةذة  مسي اطبيوً خو  ير خج ر  لوء
    :  الدد  مددأ، رةتجددطن  أييت رةتنليدد    نددذر مددو  بسدددأهو

 (2)« ي اج هذر رةـط ت   ي    تم   رةس دم بدر  رالسدتجوب  ةدر»  (11:رةزفطمل)
 دوت  ت ننل لر  مدل  رة دو  بدر    ال  دم  ـتلدوه   هندذر  »    م رة و  ةر  ن لغي 

فيدددددو،هم  تدددددضلهتم خدددددج رشلدددددص خدددددج رمل دددددو طنج رةسدددددوبـني ر  ةدددددني  خدددددج ادددددوهب م 
 .(3)« اتبس م

  ددج مددو  هبددذر رةتنليدد  رسددتحق رةددذ ط  رةتجددطن    ابملـوبددم خددج  لددذ رةطسددوة  
 ضدددي  ر خو ددد  ادددو  اليدددر رةـسدددل  ادددج رةتنليددد  ابةتدددلبيخ  رةتس يددد     دددوت خسطضدددوً 

       :   اددز   ددم ةللايددأ  رةت أنددأ   ةسددم خددج خ وسددل  مددل 
   :   بسددددددأ ملةددددددر(77:ر  ليددددددوء)       

رإلاددو،ب ئع  ت   (71:ر  ليددوء)       
و،رن ددددددددددرةـسدددل  ادددج رةـيدددو  ابةدددذ ط قلدددما اوملتدددر  في ددد  مصددد ن خدددأقً  مدددطر  حل

 . وط ن  غأر  هل و حصيأرً فوخأنج
                                                 

 .ام7911  العربيا ا هبعة دار الكتا79/19الجادا ألح ا  المرآنا : يفسير المرهبي (1)
 .ام7111ا هبعة دار الفكرا 1/791يفسير ازش األيرا  (2)
 .1/721السازقا  (3)
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ال    ت ن  للر ددددددددطق رإلسدددددددد خج لر ب ال   هم رجلزنطب  خ ل  رةسط   
حبلو،هتم    ال نغضللر اج ولليغ ،سوالن ،هبم   ـأ  اتهم   خو م نتن  حأًر خج 

        ل   ث  خج رمل للمنيدددم اد دلدلدرةسوملني    
            

           (11:ر  سو )
            

 خج ن  أ ابةتنلي  ن وةر حإر خج رةتجطن    ةج ن س    (799:ر  سو )
 .رةتو،نخ تدال  رةأنج   حم ل  ربج سلنتنني

 
  دددددوخ ج الي دددددو بدددددطرع   دددددن وطضدددددوه
 نطادددددددددد  ب يددددددددددر  اددددددددددني   وطاددددددددددوه

 

 ال هددم مددأ  تددلحن  هددلر ق ادديسوً 
 ،رع نسيددددددددددأ ئع رإلسددددددددددال  سدددددددددد ور

 

 
 
 


