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 بني اجلاههٍت واالسالو عرب ويواقف املطعى بٍ عذي وابُه جبري أمنورجا
 قحطاٌ عذَاٌ بكر املوىلد. 

 بُاثكهٍت انرتبٍت نه –جايعت األَبار 
 املستخهص

جبير مف االسالـ كنبيو صمى سنتناكؿ في ىذا البحث مكاقؼ مطعـ بف عدم كابنو 
اهلل عميو كسمـ, ضمف تتبع مكاقؼ جبير المعادية لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ يكـ أف جاء مع 
كفد قريش الكافرة آنذاؾ ليفاكض ابا طالب بتسميميـ النبي مقابؿ اف يعطكه عمارة بف الكليد 

ة الحصار, كاجارة انيد فتى في قريش بدال عنو, كتتبع مكقفو مف حصار المسمميف كصحيف
النبي صمى اهلل عميو كسمـ يكـ اف عاد مف دعكتو في الطائؼ, كبعد ذلؾ نسمط الضكء عمى 
مكاقؼ ابنو جبير مف الدعكة االسالمية كمحاكلة قتؿ النبي ليتفرؽ دمو بيف القبائؿ, كما أف لو 

ريخية المكثكقة بعض المكاقؼ االيجابية كالبشارات النبكية مف خالؿ الكقكؼ عمى المصادر التا
 .بعد التحميؿ المنطقي الصائب بال تحريؼ اك تجميؿ لمحقائؽ

Abstract 

   We will discuss in this research positions Restaurant son Uday and his 
son Jubair of Islam and the Prophet, by tracking the positions of Jubair anti-
prophet of the day that came with a delegation of Quraish infidel time to negotiate 
Abu Talib handed over the Prophet against to give him Architecture Bin Al Waleed 
Anad boy in the Quraish instead of him, and keep track of its positionthe siege of 
Muslims and a newspaper siege, and leasing of the Prophet day that he returned 
from his call in Taif, and then highlight the positions of his son Jubair of the 
Islamic Dawa and try to kill the Prophet to disperse blood between the tribes and 
other positive attitudes and Bisharat prophetic by standing on the historical 
sources of reliable after logical analysis rightwithout distortion or embellishment of 
the facts. 

 :املقذيت
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خير خمؽ اهلل نبينا محمد الصادؽ 

ـ الديف, كبعد فسنتناكؿ في ىذه الدراسة األميف كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى نيجو الى يك 
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مكقفان مف مكاقؼ بعض األيسر بيف الجاىمية كاإلسالـ, مسمطيف الضكء عمى األثر االيجابي 
كالسمبي لبعض االشخاص كمكقفيـ مف الدعكة الى ديف اإلسالـ كما جاء بو مف تعاليـ 

سكاءان كاف مف منطمؽ القكة إنسانية, عف طريؽ الكقكؼ عمى المكاقؼ الحقيقية كالصادقة لمفرد 
اك الضعؼ اك القناعة الشخصية بمبادئ ىذا الديف كتصديؽ نبيو عميو افضؿ الصالة كاتـ 

 .التسميـ
تبنى مف  مكاقؼ رجاالتيا, فمنيـ كتنكعتكقد اختمفت مكاقؼ االسر العربية في مكة 

خطا عدائيا عمى طكؿ الزمف حتى كفاتو مثؿ أبي جيؿ بف ىشاـ  كأبي ليب عـ النبي صمى 
اهلل عميو كسمـ كاألسكد بف عبد يغكث كغيرىـ, كمنيـ مف اتخذ مكقفان معاديا لمدعكة في يـك 
 ما, ثـ تبدؿ مكقفو الى المنصؼ مف باب العادات كالتقاليد االجتماعية كالقبمية, كلتستمر حياتو
مشركان رغـ مكاقفو اإليجابية لتنتيي بالمكت عمى ممة الكفر, مثؿ ابي طالب عـ النبي صمى 
اهلل عميو كسمـ, اك قؿ مثؿ مكقؼ المطعـ بف عدم ابك جبير, كمنيـ مف سار عمى نيج كالده 
في معاداة االسالـ كقتاؿ النبي ثـ يتعرض لمكقؼ يحكلو إلى اإلسالـ بعد خكضو معركة معو 

المقربيف لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ كمف ركاة الحديث الثقاة الذم انفرد بأحاديث لـ  ليككف مف
يسبقو الييا احد مثؿ جبير بف مطعـ بف عدم رضي اهلل عنو, كليككف لو ذرية صالحة اخذت 

 . عنو ركاية الحديث كخدمة االسالـ مثؿ محمد كنافع ابنا ذلؾ الصحابي جبير بف مطعـ
ؼ مطعـ بف عدم كابنو جبير مف االسالـ كنبيو, مف خالؿ تتبع كعميو فسنتتبع مكاق

مكاقؼ جبير المعادية لمنبي يـك أف جاء مع كفد قريش الكافرة مفاكضان أبا طالب بتسميميـ 
النبي مقابؿ اف يعطكه عمارة بف الكليد انيد فتى في قريش بدال عنو, كتتبع مكقفو مف حصار 

نبي يكـ اف عاد مف دعكتو في الطائؼ, كبعد ذلؾ المسمميف كصحيفة الحصار, كاجارة ال
نسمط الضكء عمى مكاقؼ ابنو جبير مف الدعكة االسالمية كمحاكلة قتؿ النبي ليتفرؽ دمو بيف 
القبائؿ كغيرىا مف المكاقؼ االيجابية كالبشارات النبكية مف خالؿ الكقكؼ عمى المصادر 

ال تحريؼ اك تجميؿ لمحقائؽ, فإف اصبت التاريخية المكثكقة بعد التحميؿ المنطقي الصائب ب
فبتكفيؽ اهلل كاف اخطأت فمف نفسي كالشيطاف كاهلل اسأؿ أف يكفقني لخدمة االسالـ كالعمـ 

 .الصحيح كقكؿ الحؽ كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
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 بي محمد صمى اهلل عميو كسمـ رسكال الى االمة مف اهلل تعالى تباينتعندما جاء الن

اصره مف ىـ ليس لو , فيناؾ مف عاداه مف أىمو كأقاربو, كنمكاقؼ الناس منو قريبيـ كبعيدىـ
فكف انصاران لو رغـ , كال عجب أف نرل أعداء لمنبي يقكاقؼ الرجاؿ, فتنكعت مبقرابة اك رحـ
 تىًميـو  , فعىفٍ إال أف نقكؿ إنيا إرادة اهلل, ككما اخبرنا بذلؾ رسكؿ اهلل ننا, كال يمكشركيـ ككفرىـ

ٍنوي, المَّوي  رىًضيى  الدَّاًرمٍّ  مَّى المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى, عى سى  ىىذىا لىيىٍبميغىفَّ ": يىقيكؿي  كى
ٍبمىغى  اأٍلىٍمري  بىرو  كىالى  مىدىرو  بىٍيتى  المَّوي  يىٍتريؾي  كىالى  كىالنَّيىاًر, المٍَّيؿً  مى مىوي  ًإالَّ  كى , ًبًعزٍّ  الدٍّيفى  ىىذىا أىٍدخى  أىكٍ  عىًزيزو
, ًبذيؿٍّ  , ًفي المَّوً  ًبًعزٍّ  ييًعز   ذىًليؿو ـً ٍسالى ييًذؿَّ  اإٍلً  .(ُ)اٍلكيٍفًر" ًفي ًبوً  كى

 يوقف املطعى بٍ عذي يٍ دعوة انُبً:
, فنجد احفاد الكفار قد أسممكا مناصرتيا لمنبي بعد اسالميار في لـ تتكقؼ بعض األيس
, فبعد أف يئست قريش مف رد اهلل كدافعكا عف العقيدة كالمنيجكناصركا كجاىدكا في سبيؿ 

النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف دعكتو, كبعد أف شعركا بأف جسامة المكقؼ في سحب 
كاليتيـ التي , كتيديد تجارتيـ كامكاليـ كة التي كانت تيابيا العرب جميعاسمطتيـ في م

, كسيمة لمخالص منو, تدابر الكفار كتشاكركا في مكرو ضد النبي إليجاد يعبدكف مف دكف اهلل
عدكاف رغـ اختالفيـ معو في مقابؿ إرضاءىـ بنك ىاشـ عشيرة النبي كالقكة التي تحميو مف ال

 .  الديف
ًليًد أىٍنيىدي : "جاءت قريش الى ابك طالب عـ النبي, فقالكاف يا ابا طىاًلبو ىىذىا عيمىارىةي ٍبفي اٍلكى

ـٍ ًإلىٍينىا , كىأىٍسًم لىدنا فىييكى لىؾى تيوي كىاتًَّخٍذهي كى نيٍصرى ٍقميوي كى ٍذهي فىمىؾى عى ميوي, فىخي ٍيشو كىأىٍجمى اٍبفى أىًخيؾى ىىذىا  فىتنى ًفي قيرى
ًديفى آبىاًئؾى نىٍقتي  الىؼى ًدينىؾى كى : ًبٍئسى كىالمًَّو مىا تىسيكميكنىًني, الًَّذم قىٍد خى , فىقىاؿى ؿو ؿه كىرىجي ٍموي, فىًإنَّمىا رىجي

ـي اٍبًني تىٍقتيميكنىوي! ىىذىا كىالمًَّو مىا الى يىكيكفي أىبىدنا , كىأيٍعًطيكي ـٍ ـٍ أىٍغذيكهي لىكي ـي ٍبفي , أىتيٍعطيكًني اٍبنىكي فىقىاؿى اٍلميٍطًع
ٍبدً  م ًص ًممَّا  عىًدمٍّ ٍبًف نىٍكفىًؿ ٍبًف عى مىى التَّخى : كىالمًَّو يىا أىبىا طالب لقد أنصفؾ قكمؾ كشيدكا عى نىاؼو مى

: كىالمَّ  ـٍ شىٍيئنا, فىقىاؿى ا أىرىاؾى تيًريدي أىٍف تىٍقبىؿى ًمٍنيي ًني ًو مىا أنصفكنيتىٍكرىهي, فىمى , كلكنؾ قىٍد أىٍجمىٍعتى ًخٍذالى
, فىاٍصنىٍع مى  مىيَّ ميظىاىىرىةى اٍلقىٍكـً عى تىنىابىذى اٍلقىٍكـي, فىقىاؿى أىبيك كى , كى ٍربي ًميىًت اٍلحى , كىحى قىبى اأٍلىٍمري . فىحى ا بىدىا لىؾى

:  طىاًلبو
ميٍطًعـو  ًليًد كى ك كىاٍلكى  أىالى قيٍؿ ًلعىٍمرو
ابه كىًثيره ريغىاؤيهي  ٍبحى كًر حى  ًمفى اٍلخي

ـٍ بىٍكري   ظٍّي ًمٍف ًحيىاطىًتكي  أىالى لىٍيتى حى
مىى السَّاقىٍيًف ًمٍف بىٍكًلًو قىٍطري   ييرىش  عى
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ٍينىا ًمٍف أىًبينىا كىأيمٍّنىا كى  أىرىل أىخى
ٍبدى  ا عى نىٍكفىال أىخيص  خيصيكصن  شىٍمسو كى

 

ٍيًرنىا اأٍلىٍمري   ًإذىا سيًئالى قىاالى ًإلىى غى
" ٍمري ا نىبىذىانىا ًمٍثمىمىا ييٍنبىذي اٍلجى ىيمى
(ِ). 

 

عميو ابا طالب رغـ اف االثنيف عمى  كالمتمعف يرل مكقؼ المطعـ بف عدم الذم المو
, صمى اهلل عميو كسمـ بمركر الزمف ديف الكفر, تمؾ الشخصية التي ستتبدؿ مكاقفيا مف النبي

ك ىىاًشـً بٍ فيك  نىٍكفىؿه ىك أىخي , كى بىٍيرو ـي ٍبفي عىًدمٍّ بف نكفؿ أىبيك جي ي  اٍلميٍطًع نىاؼى ٍبًف قيصى ٍبًد مى , ًف عى
فٍّيى ميٍشًركنا  ًء قي تيكي كىافى ًمٍف عيقىالى اًليىةو, كى ٍيشو عىٍف ًسف  عى مَّى المَّوي , كىىيكى الًَّذم قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى رى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍبتيوي "عى ىجى ًء النٍَّتنىى ألى كىمَّمىًني ًفي ىىؤيالى يًّا كى ـي ٍبفي عىًدم  حى : "لىٍك كىافى اٍلميٍطًع
يقصد أسارل  (ّ)

ًحيفىًة التي مكانةرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ككانت لو عند  ,بدر ـى ًفي نىٍقًض الصَّ ؛ ألىنَّوي قىا
, كىشاـ بف عمرك, أخك عامر بف لؤم بف مى بني ىاشـ "فقاؿ المطعـ بف عدمكتبتيا قريش ع

حارثة, فقالكا: نحف براء مف ىذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة, كلف نمالىء أحدان في فساد 
ًممَّا كيًتبى ًفييىا كتتابع عمى ذلؾ ناس مف أنفسنا  كأشرافنا, كقاؿ المطعـ: نىٍبرىأي إلىى المًَّو ًمٍنيىا, كى

 .(ْ)أشراؼ قريش, فخرج أقكاـ مف شعبيـ كقد أصابيـ الجيد الشديد"
اسـ اهلل مما  منيا اال فمما مزقت الصحيفة بيد المطعـ بف عدم كبطؿ ما فييا كلـ يبؽى 

قاؿ أبك طالب في ذلؾ مما كاف في أمر أكلئؾ النفر في نقضيا  يش رسائمياكانت تفتتح بو قر 
 يمدحيـ:

 أال ىؿ أتى األعداء رأفة ربنا
 فيخبرىـ أف الصحيفة مزقت
 تداعى ليا إفؾ كسحر مجمع
 تداعى ليا مف ليس فييا بقربة
 ألـ تؾ حقان كقعة صيممية
 كيظعف أىؿ ماكثكف فييربكا

 

 

 أركدعمى نأييـ كاهلل بالناس 
 كأف كؿ ما لـ يرضو اهلل مفسد
 كلـ يمؼ سحر آخر الدىر يصعد
 فطائرىا في كسطيا يتردد

 فييا ساعد كمقمد ليقطع
 (5)فرائصيـ مف خشية المكت ترعد

 

ىكذا شاء اهلل أف يتبدؿ مكقؼ المطعـ بف عدم مف مساند لقتؿ النبي صمى اهلل عميو 
صحيفة الحصار مف باب التأكد مف صحة  (ٔ)معوكسمـ الى مثبَّت لنبكة النبي في تمزيقو كنفر 

الخبر الذم اخبرىـ بو ابك طالب مف أف اهلل سمط دكدة عمى صحيفتيـ فأكمتيا إال اسـ اهلل كما 
شريفان ذا ًصيتو في قريش, ككاف حسفى البالء في أمر , فكاف المطعـ اخبره النبي بذلؾ

حيفة التي كتبٍتيا قريشه عمى بني ىاشـ  و يقكؿ أبك طالب بف عبد المطَّمب:, كفي(ٕ)الصَّ
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ٌطةن  ـي إفَّ القكـ ساميكؾ خي  أميطًع
 

نٍّي متى أككٍؿ فمستى بكائؿً    كا 
 

 كمدٌحو حٌساف بف ثابتو ليذا الشأف, فقاؿ:
 فمك أٌف مجدان خمَّد الدىرى كاحدان 

 

 .(ٖ)مف الناس أبقى مجديه اليكـى مطًعـ 
 

 :اهلل عهٍه وسهىاملطعى جيري انُبً صهى  
مَّى المَّوي كعند ما تكفى أبك طالب كتكٌفيت بعده خديجة بأياـ يسيرة خرج رسكؿ اهلل صى

مىٍيوً  مَّـى إلى الطائؼ, كمعو زيد بف حارثة, كطمب منيـ المنعة, فأقاـ عندىـ شيرنا, يدعكىـ  عى سى كى
كلـ يجد فييـ خيرنا, ثـ رجع  إلى اإلسالـ فآذتو ثقيؼ كسمع منيـ ما يكره, كأغركا بو سفياءىـ

النبي حتى طاؼ  إلى مكة في جكار المطعـ بف عدم الذم حمؿ السالح ىك كبنيو كحمى
كاف ذلؾ سنة إحدل كخمسيف مف عاـ الفيؿ, سنة عشر مف ك , ثـ أجاره, بالبيت كصمى عنده

 .(ٗ)المبعث
يدة, فبدالن تغير الكضع كثيرنا بسبب منيجية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الجدكىنا 

مف أف يدخؿ مكة منيزمنا مختفينا دخميا كيحرسو بالسالح سيد مف سادات قريش, عمى مسمع 
أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد اختار رجالن مف خزاعة فبعثو  كمما يذكر منيـ كمرأل,

رسكالن, كفي ىذيف االختياريف حنكة سياسية مدىشة, ككعي تاريخي كدبمكماسي عميؽ, ألف 
ا لعبد نكفالن  , كىك األب األكبر لقبيمة نكفؿ التي يتزعميا المطعـ بف عدم آنئذ, كاف خصيمن

المطمب جد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في الجاىمية, فقد كثب عمى أفنية كساحات كانت 
 معو كبيران  لعبد المطمب, كاغتصبيا, فاضطرب عبد المطمب لذلؾ كاستنيض قكمو فمـ ينيض

أخكالو مف بني النجار مف الخزرج قصيدة يستنصرىـ, فقدـ عميو منيـ جمع  منيـ, فكتب إلى
كثيؼ فأناخكا بفناء الكعبة كتنكبكا القسي كعمقكا التراس, فمما رآىـ نكفؿ, قاؿ: لشر  ما قدـ 
ىؤالء؟ فكممكه فخافيـ كرد أركاح عبد المطمب إليو, فمما نصر بنك الخزرج عبد المطمب قالت 

كا كعزكا: كاهلل ما رأينا بيذا الكادم أحدنا أحسف كجينا كال أتـ خمقنا كال أعظـ خزاعة, كىـ قد قك 
حممنا مف ىذا اإلنساف, يعنكف عبد المطمب, كقد نصره أخكالو مف الخزرج, كلقد كلدناه كما 
ف جده عبد مناؼ البف حبي بنت حميؿ بف حبشية سيد خزاعة, كلك بذلنا لو نصرنا  كلدكه, كا 

ا بو كبقكمو كانتفع بنا, فأتاه كجكىيـ, فقالكا: يا أبا الحارث إنا قد كلدناؾ كما كحالفنا, انتفعن
كلدؾ قكـ مف بني النجار, كنحف بعد متجاكركف في الدار, كقد أماتت األياـ ما يككف في 
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قمكب بعضنا عمى قريش مف األحقاد, فيمـ فنحالفؾ فأعجب ذلؾ عبد المطمب كقبمو كسارع 
 .(َُ)ف بني نكفؿ كال عبد شمسإليو, كلـ يحضر أحد م

ىذا النص يشير إلى جذكر الصراع التاريخي القديـ بيف خزاعة كقريش, حينما  إف
جمع قصي بف كالب قريشنا مف متفرقات المكاقع, كقاتؿ بيـ خزاعة التي كانت لدييا رئاسة 

ت خزاعة البيت كسيادة العرب, فأخرج خزاعة مف البيت, كقسـ مكة أرباعنا عمى قريش, فما زال
مبغضة لقريش كارىيف ليا, كلما اضطرب األمر بيف قريش كعبد المطمب, تحالفت خزاعة مع 
ا أف األياـ قد أماتت ما كاف في قمكب  ضعافنا ليا, كليس صحيحن عبد المطمب, نكاية بقريش, كا 
بعضيـ عمى قريش مف األحقاد, كما ذكر كفدىـ, بؿ الصحيح أف األحقاد لـ تزؿ حية 

يزؿ مستمرنا, كمما يدؿ عمى ذلؾ أف بني نكفؿ كبني عبد شمس لـ يدخال كلـ  كالصراع لـ
 .(ُُ)يحضرا ىذا الحمؼ, إذ أنو حمؼ مضاد ليما

فإذا بعث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ رجالن مف خزاعة إلى سيد قبيمة بني نكفؿ فإف 
ييا تذكير بالحمؼ القديـ ىذا الفعؿ إشارة ظاىرة إلى تمؾ الكقائع التاريخية, التي ذكرناىا, كما ف

بيف عبد المطمب كخزاعة, ضد بني نكفؿ كعبد شمس ليفيـ مف ذلؾ أف الرسكؿ صمى اهلل 
عميو كسمـ ال يقؼ معزكالن في مكة, كأنو قد يفعؿ ما فعمو جده عبد المطمب, فيتحالؼ مع 

طؼ( خزاعة, أك يستنصر بالخزرج؛ فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لـ يكف في الكاقع )يستع
المطعـ بف عدم سيد بني نكفؿ ليدخؿ في جكاره, بقدر ما كاف ييدده كيثير مخاكفو, كحماية 
المطعـ بف عدم لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لـ تكف مجرد )أريحية( كنبؿ بقدر ما كانت 
رعاية لمصمحتو كحماية لكضعو, كصمت قريش كىي ترل محمدنا صمى اهلل عميو كسمـ يدخؿ 

نمافي جكار بن خكفا مف سالح  ي نكفؿ كيحرسكنو بالسالح, لـ يكف خكفنا مف سالح نكفؿ, كا 
 .(ُِ)خزاعة كقسي الخزرج

كقد حفظ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ صنيع مطعـ بف عدم, كعرؼ مدل 
عف أسارل بدر  كدليؿ ذلؾ قكلو السابؽ الخطكرة التي عرض نفسو ككلده كقكمو ليا مف أجمو,

 ."لك كاف المطعـ بف عدم حيًّا ثـ كممني في ىؤالء النتنى لتركتيـ لو": السبعيف يـك أسرىـ
يفرؽ بيف مف يعادم ىذه  كاف فرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ائدمفمع العداء العق

ف كانكا كفارنا فميس مف سمة النبكة أف تتنكر  العقيدة كيحاربيا, كمف يناصرىا كيسالميا, إنيـ كا 
عميو كسمـ, كاف يكظؼ األعراؼ كالتقاليد التي في مجتمعو لمصمحة  كىكذا صمى اهلل؛ لمجميؿ



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (ِّٖ (  
 

اإلسالـ, فكاف ينظر لمبناء االجتماعي القائـ, باعتباره حقيقة مكضكعية, تاريخية, كينظر 
نما ينظر إليو كفرد في شبكة  ا حسابينا فردينا منقطعنا, كا  لإلنساف الكافر ليس باعتباره رقمن

ف اإلنساف يممؾ الفرصة كاإلمكاف ألف يتحكؿ  اجتماعية متداخمة العالقات كمتنكعة الدكافع, كا 
ىك نفسو كطكع إرادتو إلى قكة اجتماعية مؤثرة, كلو كزف في اتخاذ القرار كنقضو, كفقنا لمقيـ 
نما كاف مؤسسة, كىي مؤسسة لـ تكلد بميالده,  التي يختارىا, كالمطعـ بف عدم لـ يكف فردنا كا 

نما يرجع كجكدىا إلى  تاريخ قديـ, تصارعت فييا قيـ التكحيد كاإلشراؾ, فإف صارت مؤسسة كا 
خالصة لمكافريف اآلف, فال يعني ذلؾ استحالة االنتفاع بيا كتسخيرىا لمعكدة لإليماف 

 .(ُّ)كالتكحيد
  وفاة يطعى بٍ عذي:

قبؿ بدر بنحك سبعة  أم المطعـ بف عدم في صفر سنة ثنتيف مف اليجرة تكفي
 .(ُْ)جة نحك النبي بيف العداء كالنصرةبعد حياة مميئة بالمكاقؼ المتدر  أشير,

 جبري بٍ يطعى بٍ عذي
أبك محمد كيقاؿ  كنيتوبف قصي ىك جبير بف مطعـ بف عدم بف نكفؿ بف عبد مناؼ 

ذكره مسمـ في المدنييف كقدـ , محمد كنافعكابك أبك سعيد كأبك عدم القرشي النكفمي المدني 
مف  يعدفي فداء أسارل بدر ثـ أسمـ يـك الفتح كحسف إسالمو كلو أحاديث ك المدينة مشركا 

, امو اـ جميؿ بنت سعيد بف عبداهلل بف أبي قيس بف عبد كد بف عامر حكماء قريش كأشرافيـ
؛ ككاف لو (ُٓ)كخمسيف كقيؿ مات سنة تسع كخمسيف بف لؤم, مات بالمدينة سنة سبع

كىك ممف كاف لو مكانة كبيرة في  (ُٕ)محمد كنافع؛ كركل عنو حديث النبي ابناه (ُٔ)صحبة
 .(ُٖ)الجاىمية كاإلسالـ معان 

كأبكه المطعـ بف عدم ىك القائـ في نقض الصحيفة التي تحالفت فييا قريش عمى 
أجار رسكؿ اهلل صمى اهلل كىك مف  ,ليقتمكه رسكؿ اهللمقاطعة بني ىاشـ ألنيـ لـ يسممكا ليـ 

كذلؾ حتى طاؼ بالبيت, فكاف مف حمفاء قريش كساداتيـ؛ عميو كسمـ لما رجع مف الطائؼ 
تعمقكا بو؛ ككاف سعد قدـ ك , بعد اف اسركه أطمؽ سعد بف عبادة مف أيدم قريش مف ىك

 معتمران؛ فأجاره مطعـ بف عدم؛ كفيو يقكؿ حساف بف ثابت:
 لك أف فتىن ناؿ السماء بكفو

 

 لناؿ عدم بابو بساللمو 
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: "لك كاف المطعـ بف عدم فئة ليؤالء ال مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نتنى كقاؿ رسكؿ اهلل صى
 ". كمات مطعـ بمكة قبؿ بدر.يعني أسارل بدر, لكىبتيـ لو

الخيار , ك , كلو مف االكالد جبير بف مطعـلـ يكفؽ لإلسالـك الشرؾ عمى  مات مطعـ 
خكتو ألمو الحصيف بف سفياف بف أمية؛ كأبك  ,الرباب بنت الحارث بف حبابامو بف عدم,  كا 

عزة الشاعر عمرك بف عبد اهلل بف عمير بف أىيب بف حذافة بف جمح؛ كعمير بف الحصيف 
 .(ُٗ)بف ربيعة بف الحارث بف حبيب بف جذيمة بف مالؾ بف حسؿ بف عامر بف لؤم

 يوقف جبري بٍ يطعى يٍ حماونت قرٌش اغتٍال انُبً صهى اهلل عهٍه وسهى
ندما أرادت قريش قتؿ النبي في بيتو ليتفرؽ دمو بيف القبائؿ ثقؿ االمر عمى جبير ع

بف مطعـ قبؿ اسالمو فخرج منكرا االمر الى الشاـ كىناؾ التقى بنصارل ادخمكه أحد اديرتيـ 
بعد أف سألكه عف صفات النبي الذم ظير عندىـ كأركه صكرة لمنبي فقالكا لو إف كاف نبيكـ 

, كلما رجع جبير بف مطعـ يرىـ قتمو النو نبي كسيظيره اهللستطيع العرب اك غيشبو ىذا فمف ت
ؽ بالنبي كقص عميو (, فتعجب كلحتؿ كأنو ىاجر الى المدينة )يثربالى مكة كجد النبي لـ يق

, فآمف نفر مف الناس ككاف ىذا الفعؿ الذم فعمو جبير ىك تصديقان لنبكة النبي امر أىؿ الدير
 . (َِ)مرسؿ مف اهلل, كلكنو لـ يسمـ يدان عمى أنوكتأك

, شاءت االقدار أف يتكجو جبير بف مطعـ ف انتيت معركة بدر بنصر المسمميفكبعد أ
, فذىب ليفاكض النبي في فداء اسرل ة ليدخؿ اكؿ نكر االسالـ في قمبوالى المدينة المنكر 

احترامو لفاعؿ الخير , فجاءه جكاب النبي الذم يعكس لكفار مف قريش كىك عمى ممة الكفرا
ف كاف مف غير المسمميفكعدـ نكراف الجميؿ كالمكق , بأف لك أف المطعـ كالده كاف ؼ الطيب كا 

قفو مع النبي مكانو في التفاكض بشأف ىؤالء االسرل الكافريف النتنى لتركيـ إكراما لو لمكا
رض لو أف يككف , كفي رسالة الى جبير أف كالده رجؿ مقدَّر عند النبي ككعكلمكانتو عنده
 اهلل صمى النبي أتيت: "قاؿ أبيو عف مطعـ بف جبير بف محمد عف شياب ابف كأبيو, فركل

 فسمعتو. العشاء أك المغرب بأصحابو يصمي كىك فكافقتو بدر أسارل في ألكممو كسمـ عميو
 فكأنما: قاؿ) دافع مف مالىو لكاقعه  ربٍّؾى  عذابى  إفَّ :( المسجد مف صكتو خرج كقد كىك يقرأ,

مقكا:( يقرأ فسمعتو: الخبر ىذا في يقكؿ الز ىرم أصحاب كبعض. قمبي صدع  شئ غير مف خي
ـي  أـ مقكا أـ الخالقكف ىي  مف فرغ فممَّا. يطير قمبي فكاد) ييًقنكفى  ال بؿ كاألرضى  السماكاتً  خى

  .(ُِ)" لشفَّعناه فييـ فأتانا حيا أبكؾ الشيخ كاف لك: "فقاؿ بدر, أسارل في كمَّمتو صالتو
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 ثأر جبري ملقتم عًه طعًٍت بٍ عذي:
ف ممف قتمتيـ المالئكة بقكة ق(, ككا ِبعد أف قهًتؿ عـ جبير, في معركة بدر عاـ )

, كالذم كانت لديو حربة ال دسمة , كىنا دعا جبير غالمو كحشي الحبشي كالممقب بأبااهلل
لحمزة بف عبدالمطمب رضي يخطئ رميتيا, ككعده إف ىك استطاع الثأر لعمو طعيمة بقتؿ ا

, كبعد أف تجيزت قريش بسالحيا كاحابيشيا مف األمكاؿ التي اهلل عنو, فيك سيصبح حرا عتيقا
ركة بدر, خرجت كانت في قافمة ابي سفياف ممف كانت ليـ ثأر عمى المسمميف في مع

ف ر ب, كمعو زكجتو ىند بنت عتبة التي كمما رأت كحشي غالـ جبيجيكشيـ بقيادة ابي سفياف
, كبعد اف التقى الجيشاف في شعب احد كدارت المعركة مطعـ نادتو ابا دسمة اشؼ كاشتؼ

, كتكسرت السيكؼ كاحتدـ اتؿ مسمـ كثالثة االؼ مقاتؿ مشرؾق( بيف سبعمائة مق ّ) عاـ
لديف , فضرب كحشي حربتو التي قتمت حمزة سيد الشيداء عـ رسكؿ اهلل كحبيبو الناصر لقتاؿا

الى الرفيؽ االعمى شييدا بعد اف ميثٍّؿ بجثتو , فانتقؿاهلل
ذلؾ ناؿ كحشي حريتو  , كمقابؿ(ِِ)

, اال انو ما استطاع حتى ال ييذَّكره بحمزة, فطمب منو النبي أف يتكارل عف كجيو كاسمـ بعدىا
 . (ِّ)قتؿ مسيممة الكذاب عدك اهلل راجيا عفك اهلل في معركة اليمامة

 :      ه وسهى  وجبري بٍ يطعىى اهلل عهٍانعالقت بني انُبً صه
جيا مف النبي صمى اهلل , قبؿ زكاعائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنياكانت السيدة 

بي كآمف , كبعد اف ظيرت دعكة الني الجاىمية لجبير بف مطعـ بف عدم, مسماة فعميو كسمـ
, كتزكجيا جبيرا اربعمائة درىـ لعدـ اسالـ , خطبيا النبي كأصدقيبو ابك بكر الصديؽ كاسمـ

بمكة في شكاؿ سنة عشر مف البعثة, قبؿ اليجرة بثالث سنيف, كىي بنت ست  رسكؿ اهلل
 .(ِْ), كاعرس بالمدينة في شكاؿ سنة اثنتيف مف اليجرة كىي بنت تسع سنيفسنيف

 .بُبوة انُبً صهى اهلل عهٍه وسهى بشاراث جبري بٍ يطعى
بير بف مطعـ بنبكة كمف بشارات ج كاف لجبير مكاقؼ خدمت االسالـ كبشارات لمنبكة

: "كنا جمكسان عند صنـ لنا قبؿ أف ييبعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بشير النبي قكلو
, ذىب استراؽ السمع نا صائحان يصيح اسمعكا الى العجبفسمع –(ِٓ)ببكانة –فنحرنا جزكر 

 .(ِٔ)كاآلثار المبشرة", فكاف ىذا مف اآليات المنذرة ي بمكة اسمو احمد مياجر الى يثربلنب
كما شيد جبير بف مطعـ عمى أنو رأل المالئكة تنزؿ كالنمؿ األسكد في معركة حنيف 

 . (ِٕ)نصرة لرسكؿ اهلل كالمسمميف فانيـز الكفار فييا
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هلل عميو كسمـ ككاف ثـ كاف حديثو مف اىـ االحاديث التي اثبتت اسماء النبي صمى ا
 , كأناصمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "أنا محمد, كأنا احمد , اذ نقؿ أف رسكؿ اهللمصدرىا البيف

, كأنا العاقب لحاشر الذم يحشر الناس عمى قدميٌ , كانا االماحي الذم يمحك اهلل بي الكفر
 .(ِٖ)الذم ليس بعده نبٌي"

 :طا  ريً اهلل عُه وجبري بٍ يطعىانعالقت بني عًر بٍ اخل
عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو, ميفة حيف أتي بسيؼ النعماف بف المنذر الى الخ

, ككاف عارفان بأياـ اف أنسب قريش لقريش كلمعرب قاطبة, ككأرسؿ الى جبير بف مطعـ
", ككاف ابك بكر العرب, إذ قاؿ جبير "انما أخذت النسب مف أبي بكر الصدٍّيؽ رضي اهلل عنو

النعماف بف المنذر  , ثـ سأؿ جبير عف أصؿمو عمر السيؼ كسمحو بو, فسمأنسب العرب
كاف مف أشالء قينصي بف معد , كقد اخذ النسب عف أبيو ايضان الذم كاف عارفان فقاؿ جبير: "

ق( كقبؿ  ُِ؛ ككاله عمر بف الخطاب بدالن مف عمار بف ياسر عمى الككفة سنة )(ِٗ)بو
مى ص؛ كىك الذم (َّ)خركجو الييا غيره بالمغيرة بف شعبة الذم بقي عمييا حتى كفاة عمر

 . (ُّ), كدفنو مع جماعة ليالعمى عثماف بف عفاف بعد مقتمو
 وفاة جبري بٍ يطعى:

ابناه محمد كنافع كسميماف بف صرد كسعيد بف المسيب كآخركف كمات  ف جبيرركل ع
جبير بف مطعـ بداره بالمدينة سنة سبع كخمسيف, كقيؿ سنة تسع كخمسيف في خالفة معاكية, 
كقيؿ كاف مكتو كمكت رافع بف خديج رضي اهلل عنيما في يـك كاحد كذكره بعضيـ في المؤلفة 

بالمدينة جبير بف  (ِّ)يقاؿ: إف أكؿ مف لبس طيمساناقمكبيـ, كفيمف حسف إسالمو منيـ. ك 
   .(ّّ)رضي اهلل عنو مطعـ

 : اوالد جبري بٍ يطعى
, كامو قتيمة بنت عمرك بف , فمحمد بف جبير بف مطعـلجبير كلداف ىما محمد كنافع

االزرؽ بف قيس بف النعماف بف معدم كرب بف كعب بف كنانة بف تيـ بف اسامة بف مالؾ بف 
بكر بف حبيب بف عمرك بف غنـ بف تغمب بف كائؿ, كزكجتو فاختة بنت عدم األصغر بف 

كاـ ميماف , كبناتو اـ سعيد كاـ سكلدت لو سعيدا كبو كاف يكنى الخيار بف عدم بف نكفؿ
؛ كزكجتو بنت عياض كلدت لو سيمة بنت محمد كزكجتو اـ سعيد ؛حبيب كاـ عثماف كحميدة
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, كزكجتو كبشة , كابا سميمافاـ ايكب بنت سعد بف ابي كقاص كلدت لو عمر, كايكب, كاباف
 .  (ّْ)بنت شرحبيؿ بف عريب بف عبد كالب كلدت لو جبير بف محمد

ركل عف ابيو كركل عنو الزىرم كسعد بف  كيعد مف اىؿ الحجاز, سمع اباه كمعاكية,
, ككاف مف (ّٔ), كىك مدني تابعي ثقة(ّٓ)ابراىيـ كسعيد ابنو, ككاف مف اعمـ قريش بأحاديثيا

, تكفي محمد بف جبير زمف عمر بف عبدالعزيز بيف سنتي (ّٕ)عمماء قريش كحفاظيـ ألياميا
 .(ّٖ)قََُك ُٗ

ضريب بف نكفؿ, كزكجتو اـ سعيد بنت اما نافع بف جبير فأمو أـ قتاؿ بنت نافع بف 
, كزكجتو , كابا بكران , كعمران عدم بف نكفؿ كقد كلدت لو محمدان  عياض بف عدم بف الخيار بف

, ككاف عبد المطمب بف ىاشـ كلدت لو عمي االخرل اـ ميمكنة بنت عبيد اهلل بف العباس بف
 .(ّٗ)نافع يكنى أبا محمد

, ابي العاص كابي ىريرة كابف عباس كعثماف بفركل نافع عف ابيو كبشر بف سحيـ 
كركل عنو الزىرم كالمقرم كابك بشر جعفر بف ابي كحشية كعبداهلل بف الفضؿ كعبيداهلل بف 
الفضؿ كعبيداهلل بف ابي يزيد كابف مكىب كالقاسـ بف العباس كحكيـ بف حكيـ بف عباد بف 

, كعمرك بف دينار كابك الزبير كصالح بف كيساف كزيد بف ابي ثابت, نيؼ كيكنس بف خبابح
, كىك (ُْ), ككاف نافع يحج ماشيا كناقتو تقاد الى جنبو, ككاف يقيـ في المدينة كمكة(َْ)المكي

-ُٗ, كقيؿ تكفي بيف االعكاـ (ِْ)مدني تابعي ثقة تكفي زمف سميماف بف عبد الممؾ االمكم
 .(ّْ)قََُ

 اخلامتت
 جبير كابنو عدم بف المطعـ مكاقؼ عبر كاإلسالـ الجاىمية بيفاستعرضنا مكضكع 

دة االنساف الى ابعد حدكد التطرؼ, , كقد تبيف لنا اف مكاقؼ الرجاؿ ال يحكميا عقيأنمكذجا
, كمنيا شخصية المطعـ التي كانت مف الشخصيات التي عادت النبي كشكاىد التاريخ كثيرة

, عرض عميو العركضو عمو ابك طالب ك , كساكـ عميصمى اهلل عميو كسمـ في الجاىمية محمد
ل قريش كيحرسو ليطكؼ , ثـ بعد ذلؾ نجده يجير النبي مف اذالنبي لقتمومقابؿ أف يسمميـ 

ا , ثـ اسمـ كىك سفيران لقريش عندمفردان عند عكدتو مف دعكة الطائؼ , أف دخميابالكعبة بعد
مميف في كىك يؤـ المس, بعد أف سمع القرآف مف فـ النبي ذىب ليفاكض النبي عف اسرل قريش

 .صالة المغرب
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كبعد اسالمو رضي اهلل عنو خدـ االسالـ بكؿ ما يممؾ كصار مدافع عف النبي ككاف 
ت عداء , بعد اف كاف بيمف ركاة الحديث عف ابيو عف النبي, كصار بيتو بيت عمـابنو جبير 

 .  لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ
 
 
 

 اهلوامش

                                                 

ُ -  : ٍنوي, يىقيكؿي كىافى تىًميـه الدَّاًرم  رىًضيى المَّوي عى ٍيرى »كى ـى ًمٍنييـي اٍلخى ٍف أىٍسمى ابى مى ٍفتي ذىًلؾى ًفي أىٍىًؿ بىٍيًتي لىقىٍد أىصى قىٍد عىرى
غىارى كىاٍلًجٍزيىةى  ٍف كىافى كىاًفرنا الذ ؿَّ كىالصَّ ابى مى لىقىٍد أىصى , كى ٍيًف, ىىذىا حى « كىالشَّرىؼى كىاٍلًعزَّ مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى

اهي " , ابف البيع, أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ  ـٍ ييٍخًرجى لى كى
ىػ( , المستدرؾ عمى الصحيحيف , تحقيؽ: مصطفى عبد َْٓالضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ )ت

 . ْٕٕ/ْـ ( , َُٗٗالكتب العممية  )بيركت ,  ,دار ُالقادر عطا , ط
ىػ( , سيرة ابف إسحاؽ )كتاب السير ُُٓإبف إسحاؽ , محمد بف يسار المطمبي بالكالء, المدني )ت - ِ

؛ ابف ىشاـ , عبد  ُِٓ/ُـ ( , ُٖٕٗ, دار الفكر , ) بيركت ,  ُكالمغازم( , تحقيؽ: سييؿ زكار ,ط
ىػ( السيرة النبكية  , تحقيؽ: مصطفى ُِّأبك محمد, جماؿ الديف )ت الممؾ بف أيكب الحميرم المعافرم, 

براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي , ط , شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده , )  ِالسقا كا 
؛ الذىبي , , شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  ِٕٔ/ُـ ( , ُٓٓٗمصر , 

فيات المشاىير كىاألعالـ , تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ , طْٖٕ )ت , دار  ُىػ( , تاريخ اإلسالـ كىكى
, دار الحديث)  ُ, الذىبي سير اعالـ النبالء , ط  ٔٓٓ/ُـ ( ََِّالغرب اإلسالمي , ) االردف , 

 .ُِّ/  ُـ ( ََِٔالقاىرة , 
, دار الكتاب العربي, )بيركت ,  ِط,  عبد السالـ التدمرمعمر الذىبي , تاريخ اإلسالـ , تحقيؽ :  - ّ

 .ُِٔ/ ِـ(  ُّٗٗ
؛ ابف عبد البر , االستيعاب  ّٕٔ/ ُ؛ ابف ىشاـ , السيرة ,  ُِٔ/ ُابف اسحؽ , سيرة ابف اسحؽ ,  - ْ
 . ّٖٕ/ُ؛ سير اعالـ النبالء ,  ٕٗ/ُ؛ الذىبي , تاريخ االسالـ,  ِّّ/ ُ, 
 . ُٔٔ-ُٓٔ/ُابف اسحاؽ , ابف اسحاؽ , سيرة  - ٓ
, كزىير بف ابي أيمية بف المغيرة بف ف الحارث العامرم مف عامر بف لؤم: ىشاـ بف عمرك بالنفر ىـ - ٔ

, كابي البخترم بف ىشاـعبداهلل بف عمرك   ,بف المطمب بف أسد, ينظر: الطبرم, كزمعة بف األسكد بف مخزـك
ىػ( َُْٕ, دار الكتب العممية )بيركت, ُاالمـ كالممكؾ, طتاريخ , ىػ(َُّابك جعفر محمد بف جرير )ف

ُ/ِٓٓ-ّٓٓ. 
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 . ّٓٓ-ِٓٓ/ُينظر : الطبرم , تاريخ االمـ كالممكؾ ,  - ٕ
ىػ( , االشتقاؽ , تحقيؽ كشرح: عبد السالـ ُِّاألزدم , أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد ) ت   - ٖ

 . ٖٖ/ُ, ـ ( ُُٗٗ,  دار الجيؿ, )بيركت ,  ُمحمد ىاركف , ط
؛ ابف عبد البر , أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف  ُّٖ/ ُ, ينظر : ابف ىشاـ , السيرة ,  - ٗ

,  ُىػ( , االستيعاب في معرفة األصحاب ,تحقيؽ: عمي محمد البجاكم , طّْٔعاصـ النمرم القرطبي )ت 
عبد اهلل بف أحمد السييمي )ت ؛ أبك القاسـ عبد الرحمف بف  َْ/ُـ ( ,  ُِٗٗدار الجيؿ, )بيركت , 

ىػ( , الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية البف ىشاـ , تحقيؽ: عمر عبد السالـ السالمي , دار ُٖٓ
؛ ابف األثير , عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي  ِِٓ/ّـ( َََِ)بيركت ,  ُإحياء التراث العربي,ط

ىػ(  , أسد الغابة , دار َّٔالشيباني الجزرم, )ت الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد 
 . ِٔ/ُـ ( ُٖٗٗالفكر ) بيركت , 

ىػ( , أنساب األشراؼ, تحقيؽ محمد ِٕٗينظر : البالذرم ,أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد  )ت  - َُ
 .   ُٕ/ُـ(, ُٗٓٗحميد اهلل , دار المعارؼ, )مصر , 

ىػ( , المحبر , تحقيؽ إيمزة ليختف ِْٓبيب بف أمية )ت ينظر : البغدادم , ابك جعفر محمد بف ح - ُُ
؛ المنمؽ في اخبار قريش , تحقيؽ : خكرشيد احمد فاركؽ ,  ُّْشتيتر , دار اآلفاؽ ) بيركت , د.ت( 

 . ٖٗ-ٖٔ,  ّٖ-ُٖ,  ٗٔ,  ُّـ( , ُٖٓٗ, عالـ الكتب ) بيركت ,  ُط
مي محمد  , السٍّيرةي الٌنبكية   - ُِ الَّبي , عى تحميؿ أحدىاث , ط -الصَّ ,دار المعرفة لمطباعة  ٕعرضي كقائع كى

 . ُِٕـ ( , ََِٖكالنشر كالتكزيع, )بيركت , 
 . ُِٗ – ُِٖينظر : الصالبي , السيرة ,   -ُّ

  .  ِّّ/ُابف عبد البر , االستيعاب , ُْ - 
خميفة بف  ق ( , طبقاتَِْخميفة بف خياط , ابك عمرك بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم ) ت - ُٓ

؛ ابف حباف ,  ّٖـ ( , ُّٗٗخياط , تحقيؽ : د.سييؿ زكار , دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ) د.ـ , 
ق ( , ّْٓمحمد بف حباف بف احمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي , ابك حاتـ الدارمي , البستي )  ت 

 َٓ/ّـ ( ُّٕٗف , , دائرة المعارؼ العثمانية ) حيدر آباد الدك ُالثقاة , ط
ق ( , الكنى كاالسماء , تحقيؽ : ُِٔمسمـ , ابك الحسف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ) ت - ُٔ

( ـْٖٗمكة , ا –سالمية ) المدينة , عمادة البحث العممي بالجامعة اال ُعبدالرحيـ محمد احمد القشقرم , ط
ِ/ُٕٕ . 

بف ادريس بف المنذر التميمي الحنظمي الرازم ) ت ابف ابي حاتـ , ابك محمد عبدالرحمف بف محمد  - ُٕ
 . ُِٓ/ِـ ( ُِٓٗ, دار إحياء التراث العربي ) بيركت ,  ُق ( , الجرح كالتعديؿ , طِّٕ
ابف حباف , مشاىير عمماء األمصار , كاعالـ فقياء األقطار , حققو ككثقو كعمؽ عميو مرزكؽ عمي  - ُٖ

؛ كحكؿ كؿ ما كرد عف  ِّـ ( , ُُٗٗنشر كالتكزيع ) المنصكرة , , دار الكفاء لمطباعة كال ُابراىيـ , ط
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حياة جبير بف مطعـ ينظر : ابف عبد البر , ابك عمر يكسؼ بف عبداهلل بف محمد بف عاصـ النمرم القرطبي 
, دار الجيؿ ) بيركت  ُق ( , االستيعاب في معرفة االصحاب , تحقيؽ : عمي محمد البجاكم , طّْٔ) ت
؛ ابف االثير ,عز الديف ابك الحسف عمي بف ابي الكـر محمد بف محمد بف ِّّ-ِِّ/ُـ ( ُِٗٗ, 

ق ( , أيسد الغابة في معرفة الصحابة , دار الفكر ) بيركت َّٔعبدالكريـ بف عبدالكاحد الشيباني الجزرم ) 
بف عمي  ؛ ابف حجر العسقالني , ابك الفضؿ احمد ْٕٗ/ِتاريخ االسالـ ’ ؛ الذىبي  ِّّ/ُـ ( ُٖٗٗ, 

, دار الكتب  ُق ( , االصابة في تمييز الصحابة , تحقيؽ : عادؿ احمد , عمي معكض , طِٖٓ) ت
 .   ُٖٔ/ِ؛  َٕٓ/ُق ( ُُْٓالعممية ) بيركت , 

ىػ( , ِّٔالزبيرم , أبك عبد اهلل مصعب بف عبد اهلل بف مصعب بف ثابت بف عبد اهلل بف الزبير )ت  - ُٗ
 . ََِ/ُ, دار المعارؼ, )القاىرة , د.ت(  ّكفنساؿ, طنسب قريش , تحقيؽ: ليفي بر 

ينظر : األأسد آبادم , القاضي عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار اليمذاني , أبك الحسيف المعتزلي  - َِ
؛ األصبياني , أبك نعيـ  ّٖٔ/ِق ( , تثبيت دالئؿ النبكة , دار المصطفى ) القاىرة , د.ت( ُْٓ) ت

ق ( , دالئؿ النبكة , تحقيؽ : محمد َّْأحمد بف اسحاؽ بف مكسى بف ميراف ) ت أحمد بف عبداهلل بف
 . َٓ-ْٗ/ ُـ ( ُٖٔٗ, دار النفائس , ) بيركت ,  ِرداس قمعجي , عبد البر عباس , ط

ىػ( , الجكىرة ْٓٔالبيرٍّم , محمد بف أبي بكر بف عبد اهلل بف مكسى األنصارم التٍّممساني )تكفي بعد  - ُِ
, دار الرفاعي لمنشر كالطباعة  ُلنبي كأصحابو العشرة , نقحيا كعمؽ عمييا: د محمد التكنجي,طفي نسب ا

 .ِْٔ/ِ؛ ينظر : الحمبي , السيرة الحمبية ِِ/ُـ ( , ُّٖٗكالتكزيع ) الرياض ,
؛ الكاقدم , محمد بف عمر بف كاقد  ِّٗ,  ِّْ-ِِّ/ ُينظر : ابف اسحاؽ , سيرة ابف اسحاؽ ,  - ِِ

,  ّق ( , المغازم , تحقيؽ : مارسدف جكنس , طَِٕاألسممي بالكالء , المدني , ابك عبداهلل ) ت السيمي 
كما بعدىا ؛ الكالعي  ِٔ/ ِ؛ ابف ىشاـ , سيرة ابف ىشاـ ,  ِٕٖ/ُـ ( , ُٖٗٗدار األعممي ) بيركت , 

ء بما تضمنو مف ق ( , االكتفأّْ, ابك الربيع , سميماف بف مكسى بف سالـ بف حساف الحميرم ) ت 
( قَُِْر الكتب العممية ) بيركت , , دا ُكالثالثة الخمفاء , ط –صمى اهلل عميو كسمـ  -مغازم رسكؿ اهلل 

 كما بعدىا . ُّٕ/ُ, 
؛  المقريزم , أحمد بف عمي بف عبد القادر, أبك العباس  َِ/ْابف ىشاـ , سيرة ابف ىشاـ ,  - ِّ

( , إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع, ىػْٖٓالحسيني العبيدم, تقي الديف )ت 
 . ُّٓ/ُْـ( ,  ُٗٗٗ -) بيركت –,  دار الكتب العممية  ُتحقيؽ: محمد عبد الحميد النميسي  , ط

المصرم )  القسطالني , ابك العباس شياب الديف احمد بف محمد بف ابي بكر بف عبد الممؾ القتيبي - ِْ
؛ الفاسي , ْٓٗ/ُق ( , المكاىب المدنية بالمنح المحمدية , المكتبة التكفيقية , ) القاىرة , د.ت ( ِّٗت

, دار  ُق ( , مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار , طُُِّابك مديف احمد بف عبدالقادر بف عمي ) ت
 . ُْٔـ ( , ََِْالكتب العممية ,) بيركت , 
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تخفيؼ الكاك كىي ىضبة كراء ينبع قريبة مف ساحؿ البحر كقريب منيا ماءة تسٌمى بكانة : بالضـ, ك  - ِٓ
 القصيبة كماء آخر يقاؿ لو المجاز, قاؿ الٌشٌماخ ابف ضرار:

 نظرت كسيب مف بكانة دكننا, ... كأفيح مف ركض الٌرباب عميؽ . 
,  ِىػ( , معجـ البمداف , طِٔٔياقكت الحمكم , شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي )ت  

 . َٓٓ/ُـ ( , ُٓٗٗدار صادر,) بيركت , 
 ُق ( , اعالـ النبكة , طَْٓالماكردم , ابك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ) ت - ِٔ

؛ السيكطي , جالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر )  ُُْ/ُق ( , َُْٗ, دار كمكتبة اليالؿ ) بيركت , 
 . ُٕٗ/ُ, الخصائص الكبرل , دار الكتب العممية , ) بيركت , د.ت (  ق (ُُٗت
ق ( , دالئؿ ْٖٓ. البيقي , ابك بكر احمد بف االحسيف عمي بف مكسى الخسركجردم الخراساني ) ت  -ِٕ

 . ُٔ/ّق ( َُْٓ, دار الكتب العممية ) بيركت ,  ُالنبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة , ط
ماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ , المعجـ الكبير, تحقيؽ : حمدم بف عبدالمجيد الطبراني , سمي  - ِٖ

؛  البييقي , أبك بكر أحمد بف الحسيف , ُِِ/ِـ ( ُّٖٗ, مكتبة العمـك كالحكـ ) المكصؿ ,  ِالسمفي, ط
( ق َُُْ, دار الكتب العممية )بيركت ,  ُشعب اإليماف , تحقيؽ : محمد السعيد بسيكني زغمكؿ , ط

ق ( , كسائؿ الكصكؿ الى شمائؿ الرسكؿ , َُّٓ؛ النبياني , يكسؼ بف اسماعيؿ بف يكسؼ ) ت َُْ/ِ
 . َٓق ( , ُِْٓ’ , دار المنياج ) جدة  ُط

 ُٖٔ/ِ( ؛ ابف حجر العسقالني , االصابة في تمييز الصحابة ,  ُُ/ُابف ىشاـ , السيرة النبكية ,  - ِٗ
مد بف عبدالباقي بف يكسؼ بف احمد بف شياب الديف بف محمد المالكي ) ينظر : الزرقاني , ابك عبداهلل مح

, دار الكتب العممية ) د.ـ ,  ُق ( , شرح الزرقاني عمى المكاىب المدنية بالمنح المحمدية , طُُِِت
 . ِْٕ/ُـ ( ُٔٗٗ

رمي البستي ابف حباف , محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي , أبك حاتـ الدا - َّ
ق ( , السيرة النبكية كأخبار الخمفاء , صححو كعمؽ عميو الحافظ السيد عزيز بؾ كجماعة مف ّْٓ) ت

-َٗٔ/ِ؛ ابف عبد البر , االستيعاب ,  ِْٗ/ِق ( , ُُْٕ, الكتب الثقافية ) بيركت ,  ّالعمماء , ط
َُٔ . 
يار بكرم , حسيف بف محمد بف الحسف ؛ الد َِٓ/ِابف حباف , السيرة النبكية كاخبار الخمفاء ,  - ُّ
 . ِٓٔ/ِق( , تاريخ الخميس في أحكاؿ انفس النفيس , دار صادر , ) بيركت , د.ت( ٔٔٗ)ت
ًمٍنوي( قىٍكليييـٍ  - ِّ دي )كى ـً ميدىكَّره أىٍسكى ٍمعيوي طىيىاًلسىةه كىىيكى ًمٍف ًلبىاًس اٍلعىجى يىا  ًفي الشٍَّتـً  الطٍَّيمىسىافي تىٍعًريبي تالشاف كىجى

( ًفي قىٍمًب الرٍّدىاًء ًفي ااًلٍسًتٍسقىاًء أىٍف ييٍجعىؿى  ٍف أىًبي ييكسيؼى ًميٌّ )كىعى هي فىًإٍف اٍبفى الطٍَّيمىسىاًف ييرىادي أىنَّؾ أىٍعجى  أىٍسفىميوي أىٍعالى
ؿى يىمً  كَّ ةن أىٍم ًكسىاءن يىٍثقيؿي قىٍمبييىا حى ًميصى ٍمًع التَّفىاًريًؽ الطَّيىاًلسىةي كىافى طىٍيمىسىاننا الى أىٍسفىؿى لىوي أىٍك خى ًفي جى اًلًو كى مىى ًشمى ينىوي عى

ا أىرى  يىاًؿ فىمى فىٍعتي رىٍأًسي ًلٍمخى سىدىاىىا صيكؼه كىالطٍَّيمىسي ليغىةه ًفيًو قىاؿى مىرَّاري ٍبفي ميٍنًقذو فىرى ل ... غىٍيرى اٍلمىًطيٍّ لىٍحمىتييىا كى
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ظيٍممىةن كىالطٍَّيمىًس , الخكارزمي , ناص ًزٌل كى ر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى, أبك الفتح, برىاف الديف الميطىرٍّ
 ىػ( , المغرب , دار الكتاب العربي) د.ـ , د.ت ( .ُٔ)ت 
؛  التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة , السخاكم, شمس   ِّّ/ُابف عبد البر , االستيعاب ,  - ّّ

 ُىػ( , طَِٗبف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد )ت  الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف
؛ الحمبي , عمي بف ابراىيـ بف احمد ابك الفرج نكر الديف  ِّٔ/ُـ ( ُّٗٗ,دارالكتب العمميو, )بيركت , 

, دار الكتب  ِق ( , السيرة الحمبية إنساف العيكف في سيرة الميف المأمكف, طَُْْبف برىاف الديف ) ت 
؛  ينظر: الزركمي , خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ِْ/ِق ( ُِْٕكت , العممية ) بير 
 .  ِِٓ/ٕـ ( ,  ََِِ, : دار العمـ لممالييف , ) د.ـ ,  ُٓىػ( , األعالـ ,طُّٔٗالدمشقي )ت

 . ُٕٓ/ٓينظر : ابف سعد , الطبقات ,  - ّْ
ق( , التاريخ الكبير , دائرة ِٔٓبف المغيرة ) تالبخارم , ابك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ  - ّٓ

 . ِٓ/ُالدكف , د.ت(  –المعارؼ العثمانية ) حيدر آباد 
, دار الباز  ُق( , تاريخ الثقاة , طُِٔالعجمي , ابك الحسف احمد بف عبداهلل بف صالح الككفي )ت - ّٔ

ف حجر العسقالني , تيذيب ؛ اب َّٖ/ٗ؛ ابف ابي حاتـ , الجرح كالتعديؿ ,  َُْـ( , ُْٖٗ) د.ـ , 
 . ُٗ/ٗق ( ُِّٔ, مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ) اليند ,  ُالتيذيب , ط

 .   ُُٖابف حباف , مشاىير عمماء األمصار ,  - ّٕ
 . ُُْٔ/ِ؛ الذىبي , تاريخ االسالـ ,  َِْخميفة بف خياط , الطبقات ,  - ّٖ
 (. ُٖٓ/ ٓابف سعد , الطبقات  - ّٗ
 ( . ُْٓ/ٖحاتـ , الجرح كالتعديؿ , ابف ابي  - َْ
 ( . ُّٔ,  ُِٕابف حباف , مشاىير عمماء األمصار ,  - ُْ
 . ْْٔ؛ العجمي , تاريخ الثقاة ,  َِْينظر : خميفة بف خياط , الطبقات ,  - ِْ
 . َْْ/َُ( ؛ ابف حجر العسقالني , تيذيب التيذيب  ُُٕٗ/ِالذىبي , تاريخ االسالـ ,  - ّْ
 
 

 ر واملراجعقائمة املصاد

 .القرآن الكروم

 قائمة املصادر .

ابف ابي حاتـ , ابك محمد عبدالرحمف بف محمد بف ادريس بف المنذر التميمي الحنظمي الرازم )    -ُ
 ـ (  .ُِٓٗ, دار إحياء التراث العربي ) بيركت ,  ُق ( , الجرح كالتعديؿ , طِّٕت 

ىػ( , سيرة ابف إسحاؽ )كتاب السير ُُٓابف إسحاؽ , محمد بف يسار المطمبي بالكالء, المدني )ت -ِ
 ـ(.ُٖٕٗ, دار الفكر , ) بيركت ,  ُكالمغازم( , تحقيؽ: سييؿ زكار ,ط
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ابف األثير , عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  -ّ
 ـ ( .ُٖٗٗىػ(  , أسد الغابة , دار الفكر ) بيركت , َّٔم, )ت الشيباني الجزر 

الحاكـ النيسابكرم, ابف البيع, أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف  -ْ
ىػ( , المستدرؾ عمى الصحيحيف , تحقيؽ: َْٓالحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ )ت

 ـ (  .َُٗٗ,دار الكتب العممية  )بيركت ,  ُمصطفى عبد القادر عطا , ط
ابف حباف , محمد بف حباف بف احمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي , ابك حاتـ الدارمي ,  -ٓ

 ـ (.ُّٕٗ, دائرة المعارؼ العثمانية ) حيدر آباد الدكف ,  ُق ( , الثقاة , طّْٓالبستي )  ت 
عميو الحافظ السيد عزيز بؾ كجماعة مف العمماء , السيرة النبكية كأخبار الخمفاء , صححو كعمؽ  -ٔ

 ق ( .ُُْٕ, الكتب الثقافية ) بيركت ,  ّط
مشاىير عمماء األمصار , كاعالـ فقياء األقطار , حققو ككثقو كعمؽ عميو مرزكؽ عمي ابراىيـ ,  -

 ـ ( .ُُٗٗ, دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ) المنصكرة ,  ُط
 ىػ( :ِْٓمحمد بف امية البغدادم )تابف حبيب , ابك جعفر  -ٕ
 المحبر , تحقيؽ : ايمزة ليختف شتيتر , دار اآلفاؽ ) بيركت , د.ت(    . -ٖ
 . ـ(ُٖٓٗ, عالـ الكتب ) بيركت ,  ُالمنمؽ في اخبار قريش , تحقيؽ : خكرشيد احمد فاركؽ , ط -ٗ
ز الصحابة , ق ( , االصابة في تمييِٖٓابف حجر العسقالني , ابك الفضؿ احمد بف عمي ) ت -َُ

 ق (  .  ُُْٓ, دار الكتب العممية ) بيركت ,  ُتحقيؽ : عادؿ احمد , عمي معكض , ط
 ق (  .ُِّٔ, مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ) اليند ,  ُتيذيب التيذيب , ط  -ُُ
ىػ( , ّْٔابف عبد البر , أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عاصـ النمرم القرطبي )ت  -ُِ

, دار الجيؿ, )بيركت ,  ُمعرفة األصحاب ,تحقيؽ: عمي محمد البجاكم , ط االستيعاب في
 ـ ( . ُِٗٗ

ىػ( السيرة ُِّابف ىشاـ , عبد الممؾ بف أيكب الحميرم المعافرم, أبك محمد, جماؿ الديف )ت  -ُّ
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي , ط , شركة  ِالنبكية البف ىشاـ , تحقيؽ: مصطفى السقا كا 

 ـ ( .ُٓٓٗكمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده , ) مصر ,  مكتبة
ىػ( , االشتقاؽ , تحقيؽ كشرح: عبد السالـ ُِّاألزدم , أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد ) ت  -ُْ

 ـ (  . ُُٗٗ,  دار الجيؿ, )بيركت ,  ُمحمد ىاركف , ط
, أبك الحسيف    المعتزلي ) األسد آبادم , القاضي عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار اليمذاني  -ُٓ

 ق ( , تثبيت دالئؿ النبكة , دار المصطفى ) القاىرة , د.ت( .ُْٓت
ق ( , َّْاألصبياني , أبك نعيـ أحمد بف عبداهلل بف أحمد بف اسحاؽ بف مكسى بف ميراف ) ت -ُٔ

, , دار النفائس , ) بيركت  ِدالئؿ النبكة , تحقيؽ : محمد رداس قمعجي , عبد البر عباس , ط
 ـ (  .ُٖٔٗ



 د. قحطان عدنان بكر املوىل

 

بني اجلاهلية واالسالم عرب ومواقف املطعم 

 بن عدي وابنه جبري أمنوذجا

 

) ّّٗ ) 
 

                                                                                                                                        

ق( , التاريخ الكبير , ِٔٓالبخارم , ابك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة ) ت -ُٕ
 الدكف , د.ت(  . –دائرة المعارؼ العثمانية ) حيدر آباد 

ىػ( , ْٓٔالبيرٍّم , محمد بف أبي بكر بف عبد اهلل بف مكسى األنصارم التٍّممساني )تكفي بعد  -ُٖ
, دار الرفاعي  ُالنبي كأصحابو العشرة , نقحيا كعمؽ عمييا: د محمد التكنجي,ط الجكىرة في نسب

 ـ ( .ُّٖٗلمنشر كالطباعة كالتكزيع ) الرياض ,
ىػ( , أنساب األشراؼ, تحقيؽ محمد حميد ِٕٗالبالذرم ,أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد  )ت  -ُٗ

 ـ( .  ُٗٓٗاهلل , دار المعارؼ, )مصر , 
ق ( , دالئؿ ْٖٓاحمد بف االحسيف عمي بف مكسى الخسركجردم الخراساني )ت البييقي , ابك بكر -َِ

 ق ( .َُْٓ, دار الكتب العممية ) بيركت ,  ُالنبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة , ط
البييقي , أبك بكر أحمد بف الحسيف , شعب اإليماف , تحقيؽ : محمد السعيد بسيكني زغمكؿ ,    -ُِ

 ق ( .َُُْيركت , , دار الكتب العممية )ب ُط
ق ( , السيرة َُْْالحمبي , عمي بف ابراىيـ بف احمد ابك الفرج نكر الديف بف برىاف الديف ) ت   -ِِ

 ق ( .ُِْٕ, دار الكتب العممية ) بيركت ,  ِالحمبية إنساف العيكف في سيرة الميف المأمكف, ط
ق ( , طبقات خميفة َِْخميفة بف خياط , ابك عمرك بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم ) ت -ِّ

 ـ (ُّٗٗبف خياط , تحقيؽ : د.سييؿ زكار , دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ) د.ـ , 
ًزٌل )ت   -ِْ الخكارزمي , ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى, أبك الفتح, برىاف الديف الميطىرٍّ

 ىػ( , المغرب , دار الكتاب العربي) د.ـ , د.ت ( .ُٔ
ق( , تاريخ الخميس في أحكاؿ انفس النفيس , ٔٔٗالديار بكرم , حسيف بف محمد بف الحسف )ت -ِٓ

 دار صادر , ) بيركت , د.ت(  .
تاريخ  -ىػ( ْٖٕالذىبي , , شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز )ت   -ِٔ

فيات المشاىير كىاألعالـ , تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ , طاإلسالـ  , دار الغرب  ُكىكى
 ـ ( ََِّاإلسالمي , ) االردف , 

 ـ (  .ََِٔ, دار الحديث) القاىرة ,  ُسير اعالـ النبالء , ط -ِٕ
ىػ( ِّٔمصعب الزبيرم , أبك عبد اهلل بف عبد اهلل بف مصعب بف ثابت بف عبد اهلل بف الزبير )ت -ِٖ

 , دار المعارؼ, )القاىرة , د.ت(. ّ, نسب قريش , تحقيؽ: ليفي بركفنساؿ, ط
الزرقاني , ابك عبداهلل محمد بف عبدالباقي بف يكسؼ بف احمد بف شياب الديف بف محمد المالكي )  -ِٗ

, دار الكتب العممية )  ُشرح الزرقاني عمى المكاىب المدنية بالمنح المحمدية , ط ق ( ,ُُِِت
 ـ (  .ُٔٗٗد.ـ , 
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  (َّْ (  
 

                                                                                                                                        

السخاكم, شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد  -َّ
يركت , ,دارالكتب العمميو, )ب ُىػ( , التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة , طَِٗ)ت 

 ـ ( . ُّٗٗ
ىػ( , الركض األنؼ في شرح ُٖٓالسييمي , أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد )ت  -ُّ

 ُالسيرة النبكية البف ىشاـ , تحقيؽ: عمر عبد السالـ السالمي , دار إحياء التراث العربي,ط
 ـ( .َََِ)بيركت , 

( , الخصائص الكبرل , دار الكتب ق ُُٗالسيكطي , جالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر ) ت  -ِّ
 العممية , ) بيركت , د.ت (  .

الطبراني , سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ , المعجـ الكبير, تحقيؽ : حمدم بف عبدالمجيد  -ّّ
 ـ ( .ُّٖٗ, مكتبة العمـك كالحكـ ) المكصؿ ,  ِالسمفي, ط

, دار الكتب العممية ) بيركت ,  ُطىػ( , تاريخ األمـ كالممكؾ, َُّالطبرم , محمد بف جرير )ت -ّْ
 ىػ(  .َُْٕ

, دار  ُق( , تاريخ الثقاة , طُِٔالعجمي , ابك الحسف احمد بف عبداهلل بف صالح الككفي )ت -ّٓ
 ؛ ابف ابي حاتـ , الجرح كالتعديؿ . َُْـ( , ُْٖٗالباز ) د.ـ , 

خبار بأطيب ق ( , مستعذب اإلُُِّالفاسي , ابك مديف احمد بف عبدالقادر بف عمي ) ت  -ّٔ
 ـ ( .ََِْ, دار الكتب العممية ,) بيركت ,  ُاألخبار , ط

القسطالني , ابك العباس شياب الديف احمد بف محمد بف ابي بكر بف عبد الممؾ القتيبي المصرم )  -ّٕ
 ق ( , المكاىب المدنية بالمنح المحمدية , المكتبة التكفيقية , ) القاىرة , د.ت ( .ِّٗت

ق ( , االكتفاء ّْٔيع , سميماف بف مكسى بف سالـ بف حساف الحميرم ) ت الكالعي , ابك الرب  -ّٖ
, دار الكتب  ُكالثالثة الخمفاء , ط –صمى اهلل عميو كسمـ  -بما تضمنو مف مغازم رسكؿ اهلل 

 ق (  .َُِْالعممية ) بيركت , 
النبكة , ق ( , اعالـ َْٓالماكردم , ابك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ) ت -ّٗ

 ق (  .َُْٗ, دار كمكتبة اليالؿ ) بيركت ,  ُط
ق ( , الكنى كاالسماء , تحقيؽ : ُِٔمسمـ , ابك الحسف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ) ت -َْ

مكة  –, عمادة البحث العممي بالجامعة االسالمية ) المدينة  ُعبدالرحيـ محمد احمد القشقرم , ط
 ـ (  .ُْٖٗ, 

ىػ( , ْٖٓعمي بف عبد القادر, أبك العباس الحسيني العبيدم, تقي الديف )ت المقريزم , أحمد بف -ُْ
إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع, تحقيؽ: محمد عبد الحميد النميسي  

 ـ(  . ُٗٗٗ -,  دار الكتب العممية , ) بيركت ُ, ط
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) ُّْ ) 
 

                                                                                                                                        

, كسائؿ الكصكؿ الى شمائؿ الرسكؿ ,  ق (َُّٓالنبياني , يكسؼ بف اسماعيؿ بف يكسؼ ) ت  -ِْ
 ق ( .ُِْٓ’ , دار المنياج ) جدة  ُط

ق ( , َِٕالكاقدم , محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء , المدني , ابك عبداهلل )ت -ّْ
 ـ(.ُٖٗٗ, دار األعممي ) بيركت ,  ّالمغازم , تحقيؽ : مارسدف جكنس , ط

ىػ( , معجـ البمداف ِٔٔد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي )ت ياقكت الحمكم , شياب الديف أبك عب -ْْ
 ـ (   .ُٓٗٗ, دار صادر,) بيركت ,  ِ, ط

 قائمة املراجع . 
مي محمد  , السٍّيرةي الٌنبكية  -ُ الَّبي , عى تحميؿ أحدىاث , ط -الصَّ ,دار المعرفة  ٕعرضي كقائع كى

 ـ (  . ََِٖلمطباعة كالنشر كالتكزيع, )بيركت , 
ىػ( , األعالـ ُّٔٗالزركمي , خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي )ت -ِ

 ـ ( . ََِِ, : دار العمـ لممالييف , ) د.ـ ,  ُٓ,ط


