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ـ( كمركياتو ِٕٓق/ُّٓتناكؿ البحث دراسة )داكد بف الحصيف )ت 
((، كجاء اختيار ىذا المكضكع ألىميتو، محمد) التاريخية مف عيد النبي

إذ يعد داكد بف الحصيف مف الشخصيات التاريخية الميمة كالتي أدت دكران 
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( إلى اليجرة النبكية، االكؿ الركايات التاريخية مف بعثة النبي محمد )
 .(ي الركايات التاريخية مف اليجرة النبكية حتى كفاة النبي )كالمبحث الثان
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Abstract: 

The research dealt with the study of (Dawood ibn al-

Husayn (d. 135 AH / 752 A.D) and his historical 

narratives on the time of the Prophet Muhammad 

(PBUH)), and the choice of this subject for its 

importance, as Dawood ibn al-Husayn is an important 

historical figures, which played a distinct role in Islamic 

history. The research included two topics that dealt with 

the first stories of the historical mission of the Prophet 

Muhammad (PBUH) to the Prophet's migration, and the 

second section of the historical accounts of the Prophet's 

migration until the death of the Prophet (PBUH), and 

concluded the research with a conclusion containing the 

most important findings of the research, and most 

important sources references. 
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 المقدمة:
الحمد هلل الذم ال الو اال ىك الحؽ كىك ييدم السبيؿ، كالصبلة كالسبلـ عمى  

ماـ المرسميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف.  نبينا محمد خاتـ النبييف كا 
أما بعد: أف تاريخ البشرية منذ بدء الخميقة كاف مميء بالحكادث التاريخية التي برزت 
حكؿ اإلنساف، إذ أف ىذا التاريخ ترسخت فيو بعض مف األساطير كالخرافات، فكاف البد مف 

، لذا أىتـ الكثير مف العمماء بركاية الحدث التاريخي إظيار الحقائؽ التاريخية التي كقعت
الحقيقي كالتي تككف مسنكدة ألكثر مف راكم، قد عرفكا بصدقيـ كقكة ما تعتمده ذاكرتيـ مف 
الحفظ في ركاياتيـ لؤلحداث التاريخية، كمف ىذا المنظكر ال بد مف اإلشارة إلى أف ىناؾ 

ز نتاجيـ العممي اال مف خبلؿ البحث في بعض مف العمماء لـ يتـ التعرؼ عمييـ كابرا
 ركاياتيـ، كمف ىذا تبمكر الدافع لدم لكتابة البحث في ىذا المجاؿ.

ـ( كمركياتو ِٕٓق/ُّٓلذا اختيار مكضكع البحث دراسة )داكد بف الحصيف )ت 
 (( لما يمتمكو مف ركايات ميمة شغمت مدة تاريخية طكيمة.التاريخية عف عيد النبي محمد)

البحث إلى مقدمة كمبحثاف كخاتمة، خصص المبحث االكؿ لحياة داكد بف قسـ 
( إلى اليجرة النبكية، اما المبحث الثاني الحصيف كركاياتو التاريخية مف بعثة النبي محمد )

 (.فتناكلنا فيو ركايات داكد بف الحصيف مف اليجرة النبكية حتى كفاة النبي )
ورواياته التاريخية من بعثة النبي محمد  المبحث األول: حياة داود بن الحصين

(:إلى الهجرة النبوية ) 
 حياته:  -

، بف (ِ)، كأنفردت بعض المصادر بذكر أسمو أٌنو بف عقيؿ(ُ)ىك داكد بف الحصيف
، كقيؿ أٌنو كاف مكلى (ْ)، مكلى عمرك بف عثماف بف عفاف بف أبي العاص بف أمية(ّ)منصكر

، كذكر ابف (ٓ)عفاف بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمسعبداهلل بف عمرك بف عثماف بف 
خمفكف قكلو: "يقاؿ: إٌنو مكلى عمرك بف عثماف بف عفاف، كقيؿ: مكلى ابنو عبداهلل ابف عمرك 

، كعمى الرغـ مف ىذه المصادر التاريخية التي ذكرت أٌنو مكلى عبداهلل (ٔ)بف عثماف بف عفاف"
، اما (ٕ)نيا أشارت بأٌنو مكلى عمرك بف عثماف بف عفافبف عمرك بف عثماف، إاٌل أٌف الكثير م

كنيتو ذكرت أكثر المصادر التاريخية أٌف كنية داكد بف الحصيف ىي أبك سميماف، كجاءت ىذه 
، كقد لقب داكد بف الحصيف  بكثير مف (ٖ)الكنية التي تكٌنى بيا نسبة إلى أسـ كلده سميماف
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، كىذا (َُ)(، كما لٌقب بالمدينيإلى مدينة الرسكؿ ) ؛ كذلؾ نسبة(ٗ)األلقاب، إذ لٌقب بالمدني
، اما كالدتو إذ لـ تشر المصادر (ُُ)المقب يشير إلى أٌنو أقاـ في المدينة كلـ يرحؿ عنيا

التاريخية صراحة عف سنة كالدة داكد بف الحصيف إال أٌنيا ذكرت أٌف سنة كفاتو كانت سنة ) 
 .(ُِ)رةـ (، إذ تكفي في المدينة المنك ِٕٓىػ/ ُّٓ

 االعالم بالنبوة: -
(، (( قاؿ: "فبينا رسكؿ اهلل (ركل داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس

، إذ رأل ممكان كاضعان إحدل رجميو عمى األخرل في أفؽ السماء (ُّ)عمى ذلؾ كىك بأجياد
 ( مف ذلؾ كجعؿ يراهيصيح: يا محمد، أنا جبريؿ، يا محمد، أنا جبريؿ، فذعر رسكؿ اهلل )

كمما رفع رأسو إلى السماء فرجع سريعان إلى خديجة فأخبرىا خبره كقاؿ: يا خديجة كاهلل ما 
ني ألخشى أف أككف كاىنان، قالت: كبل يا  أبغضت بغض ىذه األصناـ شيئان قط، كال الكياف كا 
ابف عـ ال تقؿ ذلؾ، فإٌف اهلل ال يفعؿ ذلؾ بؾ أبدان، إٌنؾ لتصؿ الرحـ، كتصدؽ الحديث كتؤدم 

، كىي أكؿ مرة أتتو، فأخبرتو ما (ُْ)ألمانة، كأٌف خمقؾ لكريـ، ثـ انطمقت إلى كرقة بف نكفؿا
ٌنو ليأتيو أخبرىا الرسكؿ ) ٌف ىذا لبدء نبكة، كا  (، فقاؿ كرقة: كاهلل إٌف ابف عمؾ لصادؽ، كا 

 .(ُٓ)النامكس األكبر، أٌف ال يجعؿ في نفسو إال خيران 
 نزول الوحي: -

( "أٌف رسكؿ اهلل (عف أبي غطفاف بف طريؼ عف ابف عباسذكر داكد بف الحصيف 
()  لما نزؿ عميو الكحي بحراء مكث أيامان ال يرل جبريؿ فحزف حزنان شديدان حتى كاف يغدك

لى حراء (ُٔ)إلى ثبير كذلؾ عامدان  )مرة يريد أف يمقي نفسو منو، فبينا رسكؿ اهلل ) (ُٕ)مرة كا 
( صعقان لمصكت ثـ مف السماء، فكقؼ رسكؿ اهلل )لبعض تمؾ الجباؿ إلى أف سمع صكتان 

رفع رأسو فإذا جبريؿ عمى كرسي بيف السماء كاألرض متربعان عميو يقكؿ: يا محمد أنت رسكؿ 
( كقد أقر اهلل عينو كربط جأشو، ثـ تتابع اهلل حقان كأنا جبريؿ: قاؿ فانصرؼ رسكؿ اهلل )

 .(ُٖ)الكحي بعد كحمي"
 :نشر الدعوة اإلسالمية -

عبلف النبي محمد ) )اختار اهلل ) ( لنشر الدعكة اإلسبلمية كرفع راية اإلسبلـ كا 
كممة الحؽ، إذ أمر اهلل رسكلو الكريـ بنشرىا، كركل داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف 

وَأَنرِزْ عَشِريَتَكَ الْؤَقْسَتِنيَ( قاؿ: لما انزلت: (عباس
( عمى الصفا ، صعد رسكؿ اهلل )(ُٗ)
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فقاؿ: يا معشر قريش فقالت قريش: محمد عمى الصفا ييتؼ، فاقبمكا كاجتمعكا فقالكا: مالؾ يا 
محمد؟ قاؿ: أرأيتكـ لك أخبرتكـ أف خيبلن بسفح ىذا الجبؿ أكنتـ تصدقكنني؟ قالكا: نعـ أنت 
عندنا غير متيـ كما جربنا عميؾ كذبان قط، قاؿ: فإني نذير لكـ بيف يدٌم عذاب شديد يا بني 

بد المطمب، يا بني عبد مناؼ، يا بني زىرة، حتى عدد األفخاذ مف قريش، إٌف اهلل أمرني أف ع
ني ال أممؾ لكـ مف الدنيا منفعة كال مف اآلخرة نصيبان إاٌل أف تقكلكا  أنذر عشيرتي األقربيف، كا 

 .(َِ)ال إلو إال اهلل"
 اإلسراء والمعراج: -

( مف مكة إلى بيت المقدس مد )تعني حادثة اإلسراء مسير الرسكؿ الكريـ مح
، إذ اختمفت الركايات حكؿ مسألة رؤية ()كاإلعراج إلى السماء، كىذا كاف بأمر مف اهلل 

( ىؿ تـ فعبلن أـ ال، كحدث داكد بف الحصيف قائبلن: "سأؿ ( هلل )الرسكؿ الكريـ محمد )
؟ فقاؿ: "نعـ قد رآه"، كفي ركاية أخرل  )ربو ) )(: ىؿ رأل محمد )(مركاف أبي ىريرة 

 .(ُِ) لداكد بف الحصيف قاؿ: "سأؿ مركاف أبا ىريرة ىؿ رأل محمد ربو؟ قاؿ نعـ"
 ذكر أهل العقبة الثانية: -

خرج عدد مف المسمميف مف األنصار مع حجاج قكميـ حتى قدمكا مكة فكاعدكا رسكؿ 
الميؿ اجتمعكا في الشعب عند العقبة إذ  ( عند العقبة، فمما فرغكا مف الحج كفض ثمثاهلل )

، كتحٌدث معيـ، كركل (ِِ)( كدعاىـ إلى اإلسبلـ، إذ كاعدىـ عند العقبةالتقى بيـ الرسكؿ )
في ذلؾ داكد بف الحصيف عف أبي سفياف قاؿ: "لما حضر الحج مشى أصحاب رسكؿ اهلل 

( الذيف أسممكا بعضيـ إلى بعض يتكاعدكف المسير إلى الحج )( كمكافاة رسكؿ اهلل( 
اإلسبلـ يكمئذ فاش بالمدينة، فخرجكا كىـ سبعكف يزيدكف رجبلن أك رجميف في خمر األكس 

( ثـ ( مكة فسٌممكا عمى رسكؿ اهلل )كالخزرج كىـ خمسمائة، حتى قدمكا عمى رسكؿ اهلل )
الشعب األيمف كعدىـ منى كسط أياـ التشريؽ ليمة النفر األكؿ إذا ىدأت الرجؿ أف يكافكه في 

إذ انحدركا مف منى بأسفؿ العقبة حيث المسجد اليكـ، كأمرىـ أف ال ينبيكا نائمان كال ينتظركا 
إلى  )غائبان، قاؿ: فخرج القكـ بعد ىدأة يتسممكف الرجؿ كالرجبلف، كقد سبقيـ رسكؿ اهلل )

 .(ِّ)ذلؾ المكضع معو العباس بف عبد المطمب"
 ذكر من لم يشهد العقبة: -
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العقبة، قاؿ أبك عمر: لـ  (ِْ)داكد بف الحصيف قاؿ: "لـ يشيد مالؾ بف الدخشـ ركل
يختمفكا أنو شيد بدران كما بعدىا مف المشاىد، كىك الذم أسر يكـ بدر سييؿ بف عمرك، ككاف 

: أليس  )( فقاؿ لو رسكؿ اهلل )يتيـ بالنفاؽ، كىك الذم أسر فيو الرجؿ إلى رسكؿ اهلل )
(: أليس يصمي؟، إال اهلل؟ فقاؿ الرجؿ: بمى، كال شيادة لو فقاؿ رسكؿ اهلل )يشيد أٍف ال إلو 

 .(ِٓ)(عميو: أكلئؾ الذيف نياني اهلل عنيـ"(قاؿ: بمى، كال صبلة لو، فقاؿ رسكؿ اهلل 
 إسالم الصحابة: -

(، أمره اهلل )سبحانو كتعالى( بنشر (بعد نزكؿ الكحي عمى الرسكؿ األعظـ محمد 
( بالدعكة إلى المقربيف منو، مف أىمو كأصحابو، إذ ركل داكد (رسالتو، إذ بدأ الرسكؿ محمد 

( قاؿ: "كاف العباس بف عبد المطمب قد أسمـ قبؿ (بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس
 .(ِٔ)( إلى المدينة"أف يياجر رسكؿ اهلل )

(، إذ ركل داكد بف الحصيف، قاؿ: (دنا عثماف بف عفاف كما ذكر عف إسبلـ سي
"سمعت عبد اهلل بف عمرك بف عثماف يحٌدث عف أبيو قاؿ: قاؿ عثماف: دخمت عمى خالتي 

(، فجعمت أنظر إليو كقد ظير مف (، فدخؿ رسكؿ اهلل (ِٕ)أعكدىا أركل بنت عبد المطمب
شأنو يكمئذو شيء، فأقبؿ عمي، فقاؿ مالؾ يا عثماف؟ قمت أعجب منؾ كمف مكانؾ فينا، كما 

وَفِي السَّمَاءِ زِشْقُكُمْ يقاؿ عميؾ قاؿ عثماف: ال إلو إال اهلل فاهلل يعمـ، لقد اقشعررت، ثـ قاؿ: 

زْضِ إِنَّهُ لَحَق ّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُىنَفَىَزَبِّ السَّمَاءِ وَالْؤَ وَمَا تُىعَدُونَ 
، ثـ قاـ فخرج ، فخرجت خمفو (ِٖ)

 .(ِٗ)كأدركتو فأسممت"
(، إذ كاف إسبلمو أحد بشارات كذكر أيضان عف إسبلـ سيدنا عمر بف الخطاب )

(، إذ ركل داكد بف الحصيف قاؿ: "كحٌدثني معمر، عف الزىرم النصر لئلسبلـ مف اهلل )
، كبعد أربعيف أك نيؼ (َّ)( دار األرقـقاؿ: أسمـ عمر بف الخطاب بعد أف دخؿ رسكؿ اهلل )

( قاؿ باألمس: الميـ أيد كأربعيف بيف رجاؿ كنساء قد أسممكا قبمو، كقد كاف رسكؿ اهلل )
( أك عمرك بف ىشاـ، فمما أسمـ عمر نزؿ اإلسبلـ بأحب الرجميف إليؾ: عمر بف الخطاب)

 .(ُّ)يا محمد، لقد استبشر أىؿ السماء بإسبلـ عمر" جبريؿ فقاؿ:
كذكر عف إسبلـ سالـ مكلى أبي حذيفة، إذ حٌدث داكد بف الحصيف قائبلن: "كاف سالـ 

، ككانت تحت أبي حذيفة بف عتبة بف ربيعة فأعتقتو سائبة، (ِّ)لثبيتو بنت يعار األنصارية
ييؿ امرأة أبي حذيفة : جئت إلى النبي فتكلى أبا حذيفة كتبناه أبك حذيفة، فقالت سيمة بنت س
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) بعد نزكؿ ىذه اآلية ) ادْعُىهُمْ لِآتَائِهِمْ هُىَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه
، فقمت: يا رسكؿ اهلل إنما كاف (ّّ)

سالـ عندنا كلد قاؿ: "فأرضعيو خمس رضعات كيدخؿ عميكـ"، قالت فأرضعتو، ىك كبير، 
الكليد بف عتبة، فمما قتؿ سالـ يكـ اليمامة أرسؿ أبك  كزكجو أبك حذيفة ابنة أخيو فاطمة بنت

 .(ّْ)بكر بميراثو إلى مكالتو، فأبت أٍف تقبمو، كقالت: إني سبية، فجعمو أبك بكر في بيت الماؿ"
 ما جاء في دار الندوة: -

داران لكبار قريش يجتمعكف فييا لمتشاكر في أمكر قريش كحؿ  (ّٓ)كانت دار الندكة
( قاؿ: "لما (النزاعات القبمية، إذ ركل داكد بف الحصيف عف ابف أبي غطفاف عف ابف عباس

( قد حممكا الذرارم كاألطفاؿ إلى األكس كالخزرج عرفكا (رأل المشرككف أصحاب رسكؿ اهلل 
( فاجتمعكا في دار الندكة كلـ فخافكا خركج رسكؿ اهلل )أٌنيا دار منعة كقكـ أىؿ حمقة كبأس، 

 .(ّٔ)يتخمؼ أحد مف أىؿ الرأم كالحجى منيـ ليتشاكرا في أمره"
 :()المبحث الثاني: روايات داود بن الحصين من الهجرة النبوية حتى وفاة النبي 

 عذاب المسممين المستضعفين من قبل المشركين: -
كاجييـ المشرككف بكؿ قسكة مف أجؿ  )كتكحيدىـ هلل )بعد التزاـ المسمميف بدينيـ 

إجبارىـ عمى ترؾ دينيـ كالرجكع إلى ما كاف يعبدكنو في السابؽ مف األصناـ كاألكثاف، إذ 
( دعا في ((، قكلو: "إٌف رسكؿ اهلل ركل داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس )

 عضبلن، كلحياف، كرعبلن، كذككاف، الصبح: الميـ أنج المستضعفيف مف المؤمنيف، لعف اهلل
 .(ّٕ)كعصية عصت اهلل كرسكلو"

( أٌنو قاؿ (كأكرد داكد بف الحصيف ركاية أخرل ، عف أبي غطفاف، عف ابف عباس 
لو: "ىؿ كاف المشرككف يبمغكف مف المسمميف مف العذاب مما يعذبكف بو مف ترؾ دينيـ؟ قاؿ: 

يعطشكنو، كيضربكنو، حتى ما يقدر أف يقعد، نعـ إٌف كانكا ليضربكف أحدىـ، كيجيعكنو ك 
فيعطييـ ما سألكه مف الفتنة، كيقكلكف لو: البلٌت كالعزٌل إليؾ مف دكف اهلل؟ فيقكؿ: نعـ حتى 
أٌف الجمؿ ليمر، فيقكلكف: إف ىذا الجمؿ إال إليؾ مف دكف اهلل؟ فيقكؿ: نعـ، افتداء منيـ بما 

 .(ّٖ)د"يبذلكف مف جيده، فإذا أفاؽ رجع إلى التكحي
 مالحقة المشركين لممسممين بعد الهجرة: -

مف الدعكة إلى  )لـ يتقبؿ مشركي قريش في بادئ االمر ما جاء بو الرسكؿ محمد )
( قاؿ: "ما (الديف اإلسبلمي الحنيؼ، إذ ركل داكد بف الحصيف عف عكرمة، عف ابف عباس
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كاف أبك ليب إاٌل مف كفار قريش ما ىك حتى خرج مف الشعب حيف تماألت قريش حتى 
حصرنا في الشعب كظاىرىـ فمما خرج أبك ليب مف الشعب لقي ىندان بنت عتبة بف ربيعة 
حيف فارؽ قكمو فقاؿ: يا ابنة عتبة ىؿ نصرت البلت كالعزٌل كفارقت مف فارقيا؟ قالت نعـ 

ران يا أبا عتبة قاؿ أبك ليب: يعدنا محمد أشياء ال نراىا كائنة برغـ أٌنيا كائنة بعد فجزاؾ اهلل خي
المكت فماذا كضع في يدم؟ ثـ نفخ في يديو كقاؿ: تبان لكما ما أرل فيكما شيئان مما يقكؿ 

تَثَّتْ يَدَا أتي لَهَةٍمحمد، فنزلت : 
، قاؿ ابف عباس: فحصرنا في الشعب ثبلث سنيف (ّٗ)

عنا الميرة حتى أف الرجؿ منا ليخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع حتى ىمؾ منا مف  كقطعكا
( بسنة كىك يكمئذو ابف تسع بعد ىجرة النبي ) (َْ)ىمؾ كقيؿ: مات المطعـ بف عدم

 .(ُْ)كتسعيف"
 القبمة: -

( التكجو نحك ( كاف فييا ىاجس النبي )(إٌف مسألة تحكؿ صبلة الرسكؿ محمد 
فييا الييكد، إذ دعا اهلل سبحانو كتعالى بأف يجعؿ القبمة نحك بيت اهلل الحراـ، إذ قبمة يخالؼ 

( قاؿ: "كأخبرنا عبد اهلل بف جعفر (ركل داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس
( لمَّا ىاجر إلى المدينة الزىرم عف عثماف بف محمد األخنسي كعف غيرىما أٌف رسكؿ اهلل )

ستة عشر شيران، ككاف يحب أٍف يصرؼ إلى الكعبة فقاؿ: ] يا جبريؿ صمى إلى بيت المقدس 
كددت أٌف اهلل صرؼ كجيي عف قبمة ييكد فقاؿ جبريؿ: إنما أنا عبد فادع ربؾ كسمو[، كجعؿ 

قَدْ نَسَيٰ تَقَلُّةَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ  إذا صمى إلى بيت المقدس يرفع رأسو إلى السماء، فنزلت عميو 

يَنَّكَ قِثْلَحً تَسْضَاهَافَلَنُىَلِّ
 ()، كيقاؿ: صمى رسكؿ اهلل (ّْ)، فكجو إلى الكعبة إلى الميزاب(ِْ)

ركعتيف مف الظير في مسجده بالمسمميف ثـ أمر أٍف يكجو إلى المسجد الحراـ فاستدار إليو 
 .(ْْ)كدار معو المسممكف

 ( عمى المسممين في مكة:(خوف الرسول محمد  -
(: أٌف عمارة بنت حمزة بف (الحصيف، عف عكرمة عف ابف عباسركل داكد بف 

( كمَّـ عمي (، كانت بمكة فمما قدـ رسكؿ اهلل (ْٔ)كأميا سممى بنت عميس (ْٓ)عبد المطمب
( فقاؿ: عمى ما نترؾ ابنة عمنا يتيمة في ظيراني المشركيف؟ فمـ ينو بف أبي طالب النبي )

( قد زيد بف حارثة ككاف كصي حمزة ككاف النبي ) ( عف إخراجيا، فخرج بيا فتكمـالنبي )
آخى بينيما حيف آخى بيف المياجريف قاؿ: أنا أحؽ بيا: ابنة أخي، فمٌما سمع بذلؾ جعفر 
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قاؿ: الخالة كالدة، كأنا أحؽ بيا لمكاف خالتيا عندم أسماء بنت عميس، كقاؿ عمي: أاٌل أراكـ 
ظير المشركيف، كليس لكـ إلييا نسب تختصمكف ىي أبنة عمي، كأنا أخرجتيا مف بيف أ

( أنا أحكـ بينكـ: أٌما أنت يا زيد فمكلى اهلل دكني، كأنا أحؽ بيا منكـ، فقاؿ رسكؿ اهلل )
( ، كأٌما أنت يا عمي، فأخي كصاحبي كأٌما أنت يا جعفر فتشبو خمقي كمكلى رسكؿ اهلل )

أة عمى خالتيا، كال عمى عمتيا، كخمقي، كأنت يا جعفر أكلى بيا تحتؾ خالتيا، كال تنكح المر 
 .(ْٕ)فقضى بيا لجعفر

 ذكر الهجرة إلى الحبشة: -
(، فيمف "ىاجر إلى أرض حدَّث داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس)

 .(ْٖ)الحبشة اليجرة الثانية خالد بف حزاـ فنيشتو حية في الطريؽ فمات"
 الرويات التاريخية لمسرايا والغزوات:

 أواًل: السرايا:
( بإرساليا، إذ ىي حمبلت استطبلعية، الغاية السرايا: ىي التي قاـ الرسكؿ محمد )

منيا رصد تحركات العدك، كمعرفة اإلمكانيات التي يمتمكيا، كمعرفة تحركاتو، ككاف يقكدىا 
 (، كمنيا عدة حمبلت سنتناكليا بما يأتي:أحد صحابة النبي )

 سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار: -
، سعد بف )ـ، إذ أرسؿ الرسكؿ )ِّٔق/ُت ىذه السرية في ذم القعدة سنة حدث

أبي كقاص؛ إلعتراض ًعير قريش، فخرجكا مشاة يكمنكف بالنيار، كيسيركف بالميؿ حتى بمغكا 
فكجدكا الًعيرى قد مرت باألمس (ْٗ)الخرار

، إذ ركل داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف (َٓ)
( سعد بف أبي كقاص في سرية إلى الخرار في عشريف  )(، قاؿ: "بعث رسكؿ اهللعباس)

 .(ُٓ)راكبان يعترض لًعيرى قريش فمـ يمؽ أحدان"
 سرية عبد اهلل بن جحش إلى نخمة: -

كىي مف السرايا االستطبلعية، كمتابعة األخبار عف قريش، مكثت في مكة كالطائؼ، 
ال يجكز فييا القتاؿ، إذ ـ، كىك مف األشير الحـر التي ِْٔق/ِحدثت في شير رجب سنة 

( عبد اهلل بف جحش قاؿ: "بعث رسكؿ اهلل ) (ِٓ)ركل داكد بف الحصيف عف نافع بف جبير
، كخرج معو نفر مف المياجريف ليس (ّٓ)في رجب عمى رأس سبعة عشر شيران سرية إلى نخمة
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و ثـ امضي فييـ أنصارم كأمَّره عمييـ ككتب لو كتابان كقاؿ: إذا سرت يكميف فانشره فانظر في
 .(ْٓ)ألمرم الذم أمرتؾ بو"

 سرية عبد اهلل بن رواحة إلى أسير بن زارم: -
، (ٓٓ)ـ، إذ ذكر داكد بف الحصيف، عف أبي سفيافِٕٔق/ٔحدثت ىذه السرية سنة 

(، قاؿ: كاف أسير رجبلن شجاعان، فمما قتؿ أبك رافع أمرت الييكد أسير بف (عف ابف عباس
، فقاـ في الييكد، فقاؿ: إٌنو كاهلل ما سار محمد إلى أحد مف الييكد إاٌل بعث أحدان مف  زاـر

أصحابو فأصاب منيـ ما أراد، كلكني أصنع ما ال يصنع أصحابي، فقالكا: كما عسيت أف 
تصنع ما لـ يصنع أصحابؾ؟ قاؿ: أسير في غطفاف فاجمعيـ فسار في غطفاف فجمعيا، ثـ 

اره فإٌنو لـ يغزي أحده في داره إاٌل أدرؾ منو قاؿ: يا معشر الييكد، نسير إلى محمد في عقر د
( ، قاؿ: كقدـ عميو خارجة بف عدكه بعض ما يريد، قالكا: نعـ ما رأيت، فبمغ ذلؾ النبي )

( ما كراءه فقاؿ: تركت أسير بف زاـر يسير إليؾ (، فاستخبره رسكؿ اهلل (ٔٓ)حسيؿ األشجعي
( الناس فانتدب لو ثبلثكف رجبلن، ((: فندب رسكؿ اهلل (في كتائب الييكد، قاؿ ابف عباس 

 .(ٖٓ)( عبد اهلل بف ركاحة": فكنت فييـ، فاستعمؿ عمينا رسكؿ اهلل )(ٕٓ)قاؿ عبد اهلل بف أنيس
 ثانيا: الغزوات:

أختمؼ مفيكـ الغزكات عف السرايا في السيرة النبكية، إذ كانت الغزكة بقيادة الرسكؿ 
)يعيد بقيادتيا عنو أحد أصحابو، ككانت لداكد بف الحصيف  ( عمى عكس السرية كاف

 ركايات عف بعض الغزكات سنتناكليا بما يأتي:
 م(:623ه/2غزوة بدر ) -

(، (تعد غزكة بدر مف الغزكات الكبرل التي شيدىا المسممكف بقيادة الرسكؿ محمد 
( كاهلل (( قاؿ: "قاؿ رسكؿ اهلل (إذ عـز عمى غزك قريش، إذ ركم عف ابف عباس 

ألغزكفَّ قريشان، ثـ قاؿ أشياء، ثـ قاؿ: كاهلل ألغزكفَّ قريشان، ثـ قاؿ: إٍف شاء اهلل، ثـ قاؿ: كاهلل 
( كاهلل ألغزكفَّ (، كفي ركاية اخرل "قاؿ رسكؿ اهلل (ٗٓ)ألغزكفَّ قريشان، ثـ قاؿ: إٍف شاء اهلل"

ان، ثـ قاؿ: إٍف شاء اهلل، ثـ قاؿ: كاهلل قريشان، ثـ قاؿ: إف شاء اهلل، ثـ قاؿ: كاهلل ألغزكفَّ قريش
 (َٔ)ألغزكفَّ قريشان، ثـ قاؿ: إٍف شاء اهلل"

( بأف (عمى النبي  (ُٔ)بيَّف داكد بف الحصيف الرأم الذم أشار بو الحباب بف المنذر
( بتأييد جبريؿ (( الماء خمفو كيمنع عنو جيش المشركيف كقبمو الرسكؿ يجعؿ الرسكؿ )
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)عف عكرمة عف ابف عباس (، إذ ركل داكد) قاؿ: "نزؿ جبريؿ ،)) عمى رسكؿ )
(: "يا حباب أشرت (، فقاؿ: الرأم ما أشار إليو الحباب ، فقاؿ رسكؿ اهلل )اهلل )
 .(ِٔ)بالرأم"

كتناكؿ داكد بف الحصيف مف شيد غزكة بدر مف المسمميف، إذ ركل عف عكرمة، 
 .(ّٔ)سياميـ كأجكرىـ"( ب(بقكلو : "ثمانية نفر ضرب ليـ رسكؿ اهلل 

كجاء داكد بف الحصيف بركاية أخرل عف عكرمة قاؿ: "في تسمية ممف شيد بدران مف 
 .(ْٔ)بني عامر كىب بف عامر بف أبي سرح"

( مف كتناكؿ أيضان داكد فيما خص فيو غزكة بدر حكؿ ما كضعو الرسكؿ محمد )
المياجريف كاألنصار، إذ اشار داكد شعارات تمثؿ بيا كؿ مف المقاتميف الذيف شارككا فييا مف 
( شعار المياجريف يكـ بدر: يا بف الحصيف عف عركة، عف عائشة، قالت: "جعؿ النبي )

 .(ٓٔ)بني عبد الرحمف! كشعار الخزرج: يا بني عبد اهلل! كشعار األكس: يا بني عبيد اهلل"
إذ جاء  ( ،(كبيَّف ما دار في أرض المعركة، كقتاؿ الصحابة مع الرسكؿ محمد 

داكد بف الحصيف بركاية عف رجاؿ مف بني عبد األشيؿ عدة، قالكا: "انكسر سيؼ سممة بف 
( قضيبان كاف (، يـك بدر فبقي أعزؿ ال سبلح معو، فأعطاه رسكؿ اهلل (ٔٔ)أسمـ بف حريش

في يده مف عراجيف بف طاب، فقاؿ اضرب بو فإذا سيؼ جيد فمـ يزؿ عنده حتى قتؿ يكـ 
 .(ٖٔ)يدة"أبي عب (ٕٔ)جسر

( بأف ينصره اهلل سبحانو كتعالى عمى أىؿ الشرؾ، إذ ركل كتناكؿ دعاء الرسكؿ )
( ( قاؿ: "لما حضر القتاؿ كرسكؿ اهلل )(داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس 

رافع يديو يسأؿ اهلل النصر كما كعده كيقكؿ: الميـ اف ظيركا عمى ىذه العصابة ظير الشرؾ، 
فَّ كجيؾ، فأنزؿ اهلل كال يقكـ لؾ د نَّؾ اهلل أك ليبيضى ( ألفان (يف، كأبك بكر يقكؿ: كاهلل لينصرى

(: أبشر يا أبا بكر ىذا جبريؿ مف المبلئكة مردفيف عند أكتاؼ العدك، كقاؿ رسكؿ اهلل )
معتجر بعمامة صفراء، آخذ بعناف فرسو بيف السماء كاألرض، فمٌما نزؿ إلى األرض تغيَّب 

 .(ٗٔ)طمع عمى ثناياه النقع يقكؿ: أتاؾ نصر اهلل إذ دعكتو" عني ساعة، ثـ
كبيَّف داكد بف الحصيف مف استشيد مف المسمميف في ىذه الغزكة، إذ ركل داكد بف 
الحصيف، عف الزىرم قكلو: "أكؿ قتيؿ مف المياجريف ميجع مكلى عمر، كمف بني الحارث 

بذلؾ محرز بف جعفر بف عمرك،  بف فير: صفكاف بف بيضاء، قتمو طعيمة بف عدم، كحدثني
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عف جعفر بف عمرك، كمف األنصار مف بني عمرك بف عكؼ: مبشر بف عبد المنذر، قتمو أبك 
ثكر، كسعد بف خيثمة، قتمو عمرك بف عبد، كيقاؿ طعيمة بف عدم، كمف بني عدم بف 

 .(َٕ)النجار، حارثة بف سراقة، رماه حباف بف العرقة بسيـ فأصاب حنجرتو فقتمو"
 م(:624ه/3وة أحد )غز  -

تناكؿ داكد بف الحصيف غزكة أحد مف ركاياتو كصؼ جبؿ أحد، كما لو مف أىمية 
د عمى ترعة مف عند اهلل )سبحانو كتعالى(، إذ ركل عف أبي ليمى قاؿ: قاؿ النبي ) (: "أيحي

 .(ِٕ)عمى ركف مف أركاف النار" (ُٕ)ترع الجنة كالترعة باب كدحؿ
:"أحد عمى ركف مف أركاف الجنة،  )سكؿ اهلل )كفي ركاية أخرل قكلو: قاؿ ر 

 .(ْٕ)عمى ركف مف أركاف النار" (ّٕ)كعير
( المقاتميف مف كبيَّف داكد بف الحصيف بعض الكصايا التي كاف يمـز الرسكؿ )

المسمميف في تنفيذىا، ككانت ىذه الكصايا تعكس الصكرة لممبادئ كاألخبلؽ كالقيـ النبيمة التي 
( إذا بعث إذ ركل عف عكرمة عف ابف عباس قاؿ: "كاف رسكؿ اهلل )جاء بيا اإلسبلـ، 

جيكشو قاؿ اخرجكا، بسـ اهلل تقاتمكف في سبيؿ اهلل مف كفر باهلل، ال تغدركا، كال تغمكا، كال 
 .(ٕٓ)تمثمكا، كال تقتمكا الكلداف كال أصحاب الصكامع"

د، ككاف ليـ دكر كبير بالقتاؿ ضد  كتناكؿ مف شيد مف المسمميف في غزكة أيحي
، إذ ركل داكد بف الحصيف قكلو: "إٌف عتبة بف مسعكد (ٕٔ)المشركيف، كمنيـ عتبة بف مسعكد

 .(ٕٕ)شيد أحدان"
 م(:626ه/5غزوة الخندق ) -

( نصران عظيمان عمى المشركيف عمى الرغـ مف (حقؽ المسممكف بقيادة الرسكؿ 
( الخندؽ في ستة أياـ، كمعو األعداد الكبيرة التي امتمكيا المشرككف، إذ حفر النبي )

( كعند بدء المعركة أرسؿ اهلل )سبحانو كتعالى( ريحان ىـز المشرككف بيا، إذ ركل (أصحابو 
( (( قاؿ: "كاف قدكمنا عمى رسكؿ اهلل (داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس 

عنا أبك لخمس مف اليجرة خرجنا متكصميف بقريش عاـ األحزاب كأنا مع أخي الفضؿ، كم
فعدلنا في طريؽ رككبو كأخذنا في تمؾ الطريؽ عمى  (ٕٗ)، حتى انتيينا إلى العرج(ٖٕ)رافع

، حتى خرجنا عمى بني عمرك بف عكؼ، حتى دخمنا المدينة فكجدنا رسكؿ اهلل (َٖ)الجثجاثة
("في الخندؽ كأنا يكمئذو بف ثماف سنيف كأخي بف ثبلث عشرة سنة )(ُٖ). 
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 م(:626ه/5غزوة بني قريظة ) -
( بعدـ يبمغو بما يأمره اهلل ) )( إلى النبي )(بعد غزكة الخندؽ أتى جبريؿ 

( : "أال ال ييصميَّفى أحده ترؾ السبلح كالمسير إلى بني قريظة، فأذف مؤذف رسكؿ اهلل )
العصر إاٌل في بني قريظة، إذ تناكؿ داكد بف الحصيف في ىذه الغزكة دكر سعد بف معاذ حيف 

( الحكـ لو بيف األكس كالخزرج، إذ ركل داكد بف الحصيف عف أبي سفياف، ) أعطى الرسكؿ
( ( فجمس، كدنت األكس إلى رسكؿ اهلل )عف محمد بف مسممة، قاؿ: كتنحى رسكؿ اهلل )

فقالكا: يا رسكؿ اهلل، حمفاؤنا دكف الخزرج، كقد رأيت ما صنعت ببني قينقاع باألمس حمفاء 
سر كأربعمائة دارع، كقد ندـ حمفائنا عمى ما كاف مف نقضيـ ابف أبي، كىبت ثبلثمائة حا

( ساكت، ال يتكمـ حتى أكثركا عميو، كالحٌكا كنطقت األكس العيد، نيبيـ لنا، كرسكؿ اهلل )
(: أما ترضكف اف يككف الحكـ فييـ إلى رجؿ منكـ؟ قالك: بمى، قاؿ: كميا، فقاؿ رسكؿ اهلل )

ذو في المسجد  في خيمة كعيبة بنت سعد بف عتبة، ككانت فذلؾ إلى سعد بف معاذ. كسعد يكمئ
تداكم الجرحى كتمـ الشعث، كتقدـ عمى البضائع، كالذم ال أحد لو، ككاف ليا خيمة في 

الحكـ إلى سعد بف  ()( جعؿ سعد فييا، فمما جعؿ رسكؿ اهلل المسجد، ككاف رسكؿ اهلل )
مف ليؼ، كعمى الحمار قطيفة  (ِٖ)ذةمعاذ خرجت األكس حتى جاءكه، فحممكه عمى حمار بشن

فكؽ الشنذة، كخطامة حبؿ مف ليؼ، فخرجكا حكلو يقكلكف: يا أبا عمرك، إٌف رسكؿ اهلل قد 
 .(ّٖ)كالؾ أمر مكاليؾ لتحسف فييـ فأحسف، فقد رأيت ابف أبي كما صنع في حمفائو"

 ه(:627ه/6صمح الحديبية ) -
قريش بإرساؿ خالد بف الكليد لمنع تناكؿ داكد بف الحصيف مف ىذه الحادثة مكقؼ 

( بالمسمميف أثناء الطريؽ في ( كالمسمميف إلى مكة، إذ صمى الرسكؿ )تقدـ الرسكؿ )
، كسميت تمؾ الصبلة بصبلة الخكؼ؛ لتكاجد مراصد العدك بالقرب منيـ، إذ ركل (ّ)عسفاف

(، (رسكؿ اهلل  داكد بف الحصيف قاؿ: كدنا خالد بف الكليد في خيمو، حتى نظر إلى أصحاب
( ( كبيف القبمة، كىي في مائتي فرس، كأمر رسكؿ اهلل )فصؼ خيمو فيما بيف رسكؿ اهلل )

 .(ٖٓ)فتقدـ في خيمو بإزائو فصؼ أصحابو (ْٖ)عباد بف بشر
(: قاؿ: فجاءت (كأيضان قاؿ داكد بف الحصيف: فحٌدثني عكرمة عف ابف عباس 

القبمة كصؼ الناس خمفو يركع بيـ  )رسكؿ اهلل )صبلة الظير، فأذف ببلؿ كأقاـ، فاستقبؿ 
كيسجد، ثـ سٌمـ فقامكا عمى ما كانكا عميو مف التعبية، فقاؿ خالد بف الكليد: قد كانكا عمى غرة، 
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لك كنا حممنا عمييـ ألصبنا منيـ، كلكف تأتي الساعة صبلة ىي أحب إلييـ مف أنفسيـ 
وَإذا كُنتَ فِيهِمْ فَؤَقَمْتَ لَهُمُ عصر بيذه اآلية: ( بيف الظير كال(كأبنائيـ، قاؿ: فنزؿ جبريؿ 

الصَّلَاجَ فَلْتَقُمْ طَائِفَحٌ مِّنْهُم مَّعَكَ
 ()، قاؿ: فحانت العصر فأٌذف ببلؿ، كأقاـ فقاـ رسكؿ اهلل (ٖٔ)

(، ككبر الصفاف جميعان، ثـ ركع كركع (مكاجيان القبمة، كالعدك أمامو، ككبَّر رسكؿ اهلل 
( جميعان ثـ سجد الصؼ الذم يميو كقاـ اآلخركف يحرسكنو، فمٌما قضى رسكؿ اهلل )الصفاف 

السجكد بالصؼ األكؿ كقامكا معو سجد الصؼ المؤخر السجدتيف، ثـ استأخر الصؼ الذم 
 ()فقامكا جميعان، ثـ ركع رسكؿ اهلل ()يمكنو، كتقدـ الصؼ المؤخر، فكانكا يمكف رسكؿ اهلل 

( كسجد الصؼ الذم يمكنو، كقاـ الصؼ (، ثـ سجد رسكؿ اهلل فركع الصفاف جميعان  
( رأسو مف السجدتيف سجد المؤخر يحرسكنو مقبميف عمى العدك، فمما رفع رسكؿ اهلل )

جالسان فتشَّيد، ثـ سمـ  ()الصؼ المؤخر السجدتيف التي بقيتا عمييـ، كأستكل رسكؿ اهلل 
 .(ٕٖ)( في الخكؼصبلة صبلىا رسكؿ اهلل )( يقكؿ: ىذه أكؿ (عمييـ ، فكاف ابف عباس 

 م(:628ه/7غزوة خيبر ) -
برمي السياـ إلى جبية العدك، إذ  (ٖٖ)بيَّف داكد بف الحصيف مف ىذه الغزكة دكر عبيد

أٌف داكد بف الحصيف قاؿ: إٌنو قد اشترل مف سياـ خيبر ثمانية عشر سيمان، فسمىيَّ عبيد 
( بخيبر، فممَّا أراد رسكؿ اهلل السياـ، كقيؿ: إنَّما سمي عبيد السياـ؛ ألنو حضر رسكؿ اهلل )

(( ،فأتي بعبيد " فدفع إليو بأسيـ، فسمي بعبيد  أف يسيـ، قاؿ ليـ: "ىاتكا أصغر القـك
 .(ٖٗ)السياـ

 م(:628ه/7) ()إعتمار النبي محمد  -
( قكلو: "لٌما دخؿ ىبلؿ ذم القعدة سنة ركل داكد بف الحصيف عف إعتمار النبي )

( أصحابو أٍف يعتمركا قضاء عمرتيـ كأاٌل يتخمؼ أحد ممف شيد سبع أمر رسكؿ اهلل )
إاٌل رجاؿ استشيدكا بخيبر، كرجاؿ ماتكا، كخرج مع رسكؿ اهلل الحديبية، فمـ يتخمؼ أحد شيدىا 

( قكـ مف المسمميف سكل أىؿ الحديبية ممف لـ يشيد صمح الحديبية عماران، فكاف )
 .(ُٗ)ألفيف" (َٗ)المسممكف في عمرة القضية

 إرسال خالد بن الوليد بحممة إلى أكيدر ممك كندة: -
كقؼ ممؾ كندة الذم يدعى أكيدر بف عبد تناكؿ داكد بف الحصيف في ىذه الركاية م

( إلخضاعو (تقع كسط ببلد كمب، كاف نصرانيان، كطمبو الرسكؿ  (ِٗ)العزيز في دكمة الجندؿ
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تحت حكـ الدكلة العربية اإلسبلمية، إذ ركل داكد بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس 
(( قاؿ: "بعث رسكؿ اهلل ،)(  خالد بف الكليد مف تبكؾ في أربعمائة كعشريف فارسان إلى

أكيدر بف عبد الممؾ بدكمة الجندؿ ككاف أكيدر مف كندة قد ممكيـ ككاف نصرانيان فقاؿ خالد: 
نٌما أنا في أناس يسير؟ فقاؿ رسكؿ اهلل ) (: يا رسكؿ اهلل، كيؼ لي بو كسط ببلد كمب، كا 

خالد حتى إذا كاف مف حضو بمنظر العيف في ليمة  ستجده يصيد البقر فتأخذه، قاؿ: فخرج
مقمرة صائفة، كىك عمى سطح لو كمعو إمرأتو الرباب بنت انيؼ بف عامر مف كندة، كصعد 
عمى ظير الحصف مف الحر، كقينتو تغنيو، ثـ دعا الشراب فشرب فأقبمت البقر تحؾ بقركنيا 

ت البقر، فقالت: ما رأيت كالميمة باب الحصف، فأقبمت إمرأتو الرباب فأشرفت عمى الحصف فرأ
 .(ّٗ)في المحـ، ىؿ رأيت مثؿ ىذا قط؟ قاؿ: ال، ثـ قالت: مف ترؾ ىذا؟، قاؿ: ال أحد

قاؿ: يقكؿ أكيدر: كاهلل ما رأيت جاءنا بقر غير تمؾ الميمة كلقد كنت اضمر ليا الخيؿ 
فأمر بفرسو فأسرج، إذا أردت أخذىا شيران، أك أكثر، ثـ أركب بالرجاؿ كباآللة، قاؿ: فنزؿ، 

كأمر بخيؿ فأسرجت، كركب معو نفر مف أىؿ بيتو، معو أخكه حساف كمممككاف، فخرجكا مف 
حصنيـ بمطاردىـ، فمٌما كصمكا مف الحصف كخيؿ خالد تنظرىـ ال يصيؿ منيا فرس كال 
يتحرؾ، فساعة فصؿ أخذتو الخيؿ، فاستأسر أكيدر، كامتنع حساف فقاتؿ حتى قتؿ، كىرب 

ف كمف كاف معو مف أىؿ بيتو، فدخمكا الحصف، ككاف عمى حساف قباء ديباج مخكص المممككا
( مع عمرك بف أمية الضمرم حيف قدـ بالذىب، فاستمبو خالد فبعث بو إلى رسكؿ اهلل )

 .(ْٗ)عمييـ فأخبرىـ بأخذىـ أكيدر
 :()مرض الرسول  -

صحيفة كدكاة يثبت ( مف تناكؿ داكد بف الحصيف في ىذه الركاية ما طمبو الرسكؿ )
بيا بعض األمكر التي تضمف لممسمميف الكحدة بينيـ، كعدـ التفرقة بعده، إذ ركل داكد بف 

( قاؿ في مرضو الذم مات فيو: ائتكني (الحصيف، عف عكرمة، عف ابف عباس: "أف النبي 
كفبلنة  بدكاة كصحيفة أكتب لكـ كتابان لف تضمكا بعده أبدان، فقاؿ عمر بف الخطاب: مف لفبلنة

( ليس بميت حتى نفتتحيا، كلك مات النتظرناه كما انتظرت مدائف الركـ؟ إٌف رسكؿ اهلل )
يعيد إليكـ؟ فمغطكا،  )أال تسمعكف النبي ) ()بنك اسرائيؿ مكسى، فقالت زينب زكج النبي 

 .(ٓٗ)( مكانو"(فقاؿ: قكمكا، فمما قامكا قبض النبي 
 م(:632ه/( )11وفاة النبي محمد ) -
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( كمنيا عف بيَّف داكد بف الحصيف بعض الركايات عف كفاة النبي محمد )
، إذ ركل داكد بف الحصيف، عف أبي غطفاف، عف ابف )االختبلؼ في غسؿ النبي محمد )

اختمؼ الذيف يغسمكنو، فسمعكا قائبلن ال يدركف مف  )( قاؿ: "لما تكفي رسكؿ اهلل )عباس )
 .(ٔٗ)في قميصو" )ىك يقكؿ: اغسمكا نبيكـ كعميو قميصو فٌغسؿ رسكؿ اهلل )

(، إذ ركل داكد بف الحصيف، كتناكؿ أيضان عف االختبلؼ في حفر قبر الرسكؿ )
كاف بالمدينة  ()(، قاؿ: لٌما أرادكا أٍف يحفركا لرسكؿ اهلل عف عكرمة، عف ابف عباس)

رجبلف أبك عبيدة بف الجراح يضرح حفر أىؿ مكة، ككاف أبك طمحة األنصارم ىك الذم يحفر 
ألىؿ المدينة، ككاف يمحد، فدعا العباس رجميف فقاؿ ألحدىما: إذىب إلى أبي عبيدة، كقاؿ 
لآلخر: إذىب إلى أبا طمحة، الميـ خر لرسكلؾ، فكجد صاحب أبا طمحة ابا طمحة فجاء لو 

 .(ٕٗ)لحد لو"فأ
(، إذ ركل داكد بف الحصيف عف عكرمة، عف (كاختمفكا حكؿ مكاف دفف الرسكؿ 

( يكـ الثبلثاء كضع عمى سرير في بيتو، (ابف عباس، قاؿ: "لما فرغ مف جياز رسكؿ اهلل 
ككاف المسممكف قد اختمفكا في دفنو فقاؿ قائؿ: ادفنكه في مسجده، كقاؿ قائؿ: ادفنكه مع 

يقكؿ ما مات نبي إاٌل دفف حيف  ()بقيع، قاؿ أبك بكر: سمعت رسكؿ اهلل أصحابو في ال
 .(ٖٗ)الذم تكفي عميو ثـ حفر لو تحتو ()يقبض، فرفع فراش النبي 

 
 :الخاتمة

بعد العكف كالتكفيؽ مف اهلل )سبحانو كتعالى( في ىذا البحث الذم مضى مع أحد  
العمماء كشيخ الركاية التاريخية داكد بف الحصيف )رحمو اهلل تعالى( فقد تكصمنا إلى بعض 

 النتائج التي يمكف إيجازىا فيما يأتي:
خية يعد داكد بف الحصيف مف الثقاة كبرزت في شخصيتو بركاياتو التاري -ُ

 ( الصحيحة كركايتو لسيرة الرسكؿ )
اىتـ داكد بف الحصيف بالركايات التاريخية التي تناكلت منذ بدء دعكة الرسكؿ  -ِ

(.كحتى كفاتو ) 
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كاف اسمكب داكد بف الحصيف في ذكر ركايتو يتسـ بالكضكح، كابراز السند فييا، -ّ
البخارم، كمسمـ، كالطبراني،  كعمى ضكء ذلؾ اعتمد الكثير مف العمماء عمى ركايتو، منيـ

 كالنسائي كغيرىـ.
لـ يتطرؽ داكد بف الحصيف في ركاياتو التاريخية الى جميع االحداث التي ذكرت  -ْ

نما خص بعض مف تمؾ االحداث، كىذا يدؿ عمى أنو قبؿ كبعد بعثة النبي محمد ) (، كا 
ء المسجد، عمما انو تطرؽ تكخى الركاية الصحيحة في نقميا، كمثؿ ذلؾ انو لـ يتطرؽ الى بنا

 عف تحكيؿ القبمة.
اظيرت لنا دراسة مكضكع البحث اف ما ركل داكد بف الحصيف يعد مصدران ميما  -ٓ

 لمحكادث كالحقائؽ التاريخية.
  االحاالت

 

                                                 

ـ( ،المكطأ، تحقيؽ : محمد ٕٓٗىػ/ُٕٗمالؾ بف أنس، بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ) ت (ُ)
، مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية ، أبك ظبي، ُمصطفى األعظمي ، ط

ـ( ، التاريخ ِٖٗىػ/ِٕٗ؛ ابف أبي خيثمة، أبك بكر أحمد )تْٓ،صٔـ، جََِْىػ/ ُِْٓاإلمارات، 
، الفاركؽ الحديثة ، القاىرة ، ُكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة، تحقيؽ: صبلح بف فتحي ىبلؿ، طال

ـ(، المنيؿ العذب، ُّٗٔىػ/ُٕٕ؛ السبكي، محمكد محمد خطاب )تِٖٔ، صِـ، جََِٔىػ/ُِْٕ
-ُِّٗىػ/ُّّٓ-ُُّٓ، مطبعة االستقامة ، القاىرة ، مصر، ُتحقيؽ: أميف محمكد ، محمد خطاب، ط

 .ُِْ، صٔـ، جُّْٗ
ـ(، الضعفاء ََُِىػ/ٕٗٓابف الجكزم، أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد ) ت (ِ)

 .َِٔ،صُـ، جُٖٓٗق/َُْٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ُكالمترككيف، تحقيؽ: عبداهلل القاضي ، ط
السخاكم، أبك الخير شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد )  (ّ)
، دار الكتب العممية ، بيركت، ُـ(، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ببل تح ، طُْٔٗىػ/َِٗت

 .ِّٔ، صُـ، جُّٗٗىػ/ُُْْلبناف ، 
ـ(، ْْٖىػ/ َِّمنيع الياشمي بالكالء البصرم البغدادم  ) تابف سعد، أبك عبداهلل محمد بف سعد بف  (ْ)

ـ، ُٖٗٗىػ/ َُُْ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ُالطبقات الكبرل ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ، ط
ىػ/ ُّٖ؛ الجكىرم، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبداهلل بف محمد الغافقي  المالكي )ت ُْْ، صٓج

، دار الغرب ُتحقيؽ : لطفي بف محمد الصغير ، كطو بف عمي نكسريح، ط ـ(، مسند المكطأ ،ُٗٗ
؛ ابف منجكيو ، أبك بكر أحمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ ) ِٗٗ، صُـ، جُٕٗٗاإلسبلمي ، بيركت، 
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، دار المعرفة، بيركت ، ُـ( ، رجاؿ صحيح مسمـ ، تحقيؽ : عبداهلل الميثي ، طَُّٔىػ/ ِْٖت
 .ُٓٗ، صُـ، جُٖٔٗق/َُْٕ

ـ(، قبكؿ األخبار في معرفة ُّٗىػ/ ُّٗالبمخي، أبك القاسـ عبداهلل بف أحمد بف محمكد الكعبي ) ت (ٓ)
، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ُالرجاؿ ، تحقيؽ : أبك عمر الحسيني بف عمر بف عبد الرحيـ ، ط

بف معاذ بف معبد الدارمي ؛ ابف حباف، أبك حاتـ محمد بف أحمد بف حباف َِِ، صُـ، جَََِىػ/ ُُِْ
، دائرة المعارؼ العثمانية ُـ(، الثقات، تحقيؽ: الدكتكر محمد بف المعيد خاف، طٓٔٗىػ / ّْٓالبستي ) ت

 .ِْٖ، ص ٔـ، جُّٕٗىػ/ ُّّٗ، حيدر آباد ، الدكف، 
ىػ/ ّٔٔابف خمفكف، أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف عبدالرحمف األزدم األندلسي )ت (ٔ)

، أضكاء ُـ(، أسماء شيكخ مالؾ بف أنس، تحقيؽ: أبك عبد البارم رضا أبك شامة الجزائرم، طُِّٖ
 .ُّٓـ، صََِْىػ/ ُِْٓالسمؼ، 

ـ( ، التاريخ الكبير ، ٖٗٔىػ/ ِٔٓالبخارم، أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي ) ت (ٕ)
؛ ابف  ُِّ،صّثمانية ، حيدر آباد ، الدكف ، د.ت، جتحقيؽ : محمد عبد المعيد خاف ، دائرة المعارؼ الع

ـ(، التقصي لما في المكطأ، ََُٕىػ/ ّْٔعبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد البر النمرم األندلسي )ت
، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،  ُتحقيؽ:  فيصؿ يكسؼ أحمد العمي كالطاىر األزىر حذيرم ، ط

 . ٓٓ، صُالككيت ، د.ت، ج
ـ( ، األسامي كالكنى ، ٖٖٗىػ/ ّٖٕالحاكـ، أبك أحمد محمد بف محمد بف احمد بف اسحاؽ ) ت (ٖ)

؛ ابف منده ، أبك َُِ، صٓـ، جُْٗٗ، دار الغرباء األثرية ، المدينة، ُتحقيؽ:  يكسؼ محمد الدخيؿ ، ط
قاب ، تحقيؽ:  ـ(، فتح الباب في الكنى كاأللََُْىػ/ ّٓٗعبداهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى ) ت

ـ، ُٔٗٗىػ / ُُْٕ، مكتبة الككثر ، السعكدية ، الرياض، ُأبي قتيبة نظر محمد الفاريابي ، ط
ىػ ْْٕ؛ الباجي، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي األندلسي ) تّٖٔ،صُج
ـ، ُٖٓٗىػ/َُْٔاء ، الرياض، ، دار المك ُـ( ،التعديؿ كالتجريح، تحقيؽ: د. أبك لبانو حسيف، طَُُٖ/ 
 .ٓٔٓ، ص ِج
؛ الجرجاني، أبك أحمد ُِّ،صّ؛ البخارم ، التاريخ الكبير ، جْٓ، صٔمالؾ بف أنس ، المكطأ ، ج (ٗ)

ـ(، الكامؿ في معرفة ضعفاء المحدثيف كعمؿ الحديث، تحقيؽ: عادؿ أحمد ٕٓٗىػ/ ّٓٔعبداهلل بف عدم )ت
 .َٔٓ، صّ،جُٕٗٗار الكتب العممية، ، دُعبد المكجكد، كعمي محمد معٌكض، ط

( كمدينة بغداد كمدينة عممان اف نسبة المديني تنسب الى عدة مف المدف منيا مدينة الرسكؿ محمد ) (َُ)
اصبياف كالى مدينة نيسابكر كغيرىا مف المدف، إال أف اكثر ما ينسب ىك الى المدينة المنكرة. السمعاني، أبك 

ـ(، األنساب، تحقيؽ: عبد الرحمف ُُٔٔىػ/ِٔٓمنصكر التميمي المركزم )تأسعد عبد الكريـ بف محمد بف 
ىػ/ ُِّٖ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد ، ُبف يحيى المعممي اليماني كغيره ، ط

 .َُِ،صٓ؛ الحاكـ األسامي  كالكنى ، جُِٓ، صُِـ،جُِٔٗ
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 .ُّٓ، ص ُِالسمعاني ، األنساب ، ج (ُُ)
 .ِْٖ، ص ٔ؛ ابف حباف ، الثقات ، ج ُْْ، صٓل ،ج الطبقات الكبر  (ُِ)
أجياد: ىك مكضع مف بطحاء مكة، مف منازؿ قريش البطحاء، كقد بنيت منازليـ بنيانان شافيان في رسـ  (ُّ)

ـ(، معجـ َُْٗق/ْٕٖبطحاء مكة. البكرم، أبك عبيد اهلل عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد األندلسي )ت 
 .ُُٓ، ص ُـ، جُِٖٗق/َُّْ، عالـ الكتب، بيركت، ّالببلد كالمكاضع، طما استعجـ مف أسماء 

كرقة بف نكفؿ: ىك كرقة بف نكفؿ بف أسد بف عبد العزل بف قصي، كىك عـ خديجة )رضي اهلل عنيا(،  (ُْ)
 .َٓ، ص ُكاف يكتب الكتاب العربي. ابف حباف، الثقات، ج

، ُ، المكسكعة في صحيح السيرة النبكية، ببل تح، ط الفالكذة، أبك إبراىيـ، محمد الياس عبد الرحمف (ُٓ)
؛ النبياني، يكسؼ بف اسماعيؿ، حجة اهلل عمى َِّ، ص ُـ، جََِِق/ُِّْمطابع الصفا، مكة، 

 .ِٕٔـ، ص َُِٓالعالميف في معجزات سيد المرسميف، دار الكتب العممية، بيركت، 
ثبيران برجؿ مف ىذيؿ مات في ذلؾ الجبؿ ثبير: ىك مف أعظـ جباؿ مكة، بينيا كبيف عرفة، كسمي  (ُٔ)

ـ(، معجـ ُِِٗىػ/ِٔٔفعرؼ الجبؿ بو. ياقكت الحمكم، أبك عبداهلل شياب الديف بف عبداهلل الركمي )ت
 .ّٕ، ص ِـ ، ج ُٓٗٗ، دار صادر، بيركت،ِالبمداف ، ببل تح ، ط

ر، في أعبله قمة شامخة حراء: مف جباؿ مكة، يبعد عنيا ثبلثة أمياؿ، كىك جبؿ شامخ أرفع مف ثبي (ُٕ)
 .ِّّ، ص ِياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جزلكج. 

 .ُْٓ، ص ُابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ُٖ)
 .ُِْسكرة الشعراء: اآلية  (ُٗ)
؛ الببلذرم ، أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد ُٕٓ-ُٔٓ، ص ُابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (َِ)

، دار الفكر، ُ، تحقيؽ: سييؿ زكار كرياض الزركمي ، طـ(، جمؿ مف أنساب االشراؼِٖٗىػ /ِٕٗ)ت
؛ النٌجار، محمد الطيب، القكؿ المبيف في سيرة سيد المرسميف، َُِ، ص ُـ ، جُٔٗٗىػ/ُُْٕبيركت ، 

 .ُُْ، ص ُد.ط، دار الندكة الجديدة، بيركت، لبناف، د.ت، ج
ـ(، السنة، تحقيؽ: د. َِٗق/َِٗالشيباني، أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ البغدادم )ت  (ُِ)

؛ ُٕٔ، ص ُـ، جُٖٔٗق/َُْٔ، دار ابف القيـ، الدماـ، ُمحمد بف سعيد بف سالـ القحطاني، ط
شرح السيرة ـ(، الركض األنؼ في ُُٖٓق/ُٖٓالسييمي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد )ت 
المقدسي، ؛ ُِٕ، ص ّـ، جَََِق/ُُِْ، ُالنبكية البف ىشاـ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ السبلمي، ط

ـ(، ضكء السارم إلى معرفة رؤية البارم، تحقيؽ: احمد فريد ُِٕٔق/ٔٓٔأبك شامة شياب الديف )ت 
 .َِْـ، ص ُُٕٗالمزيدم، دار الكتب العممية ، بيركت، 

يف مكة كمنى، بينيا كبيف مكة ميميف، كعندىا مسجد كمنيا ترمى جمرة العقبة. ياقكت العقبة: ىي عقبة ب (ِِ)
 .ُّْ، ص ْالحمكم، معجـ البمداف، ج
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، ُ؛ الفالكذة ، المكسكعة في صحيح السيرة النبكية، جُِٕ-ُُٕ، ص ُابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ِّ)

 .ُْٗص 
غنـ بف عكؼ بف عمرك بف الخزرج، كاف لو مف مالؾ بف الدخشـ: مالؾ بف الدخشـ بف مرضخة بف  (ِْ)

 .ُْْ، ص ّالكلد الفريعة. ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج
، دار الجيؿ، بيركت، ُاإلستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيؽ: عمي حمد البجاكٌم، ط ابف عبد البر، ا (ِٓ)

 .َُّٓ، ص ّـ ، ج ُِٗٗىػ/ُُِْ
عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبو اهلل  ؛ ابفِِ، ص ْابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ِٔ)

ـ ، ُٓٗٗىػ/ ُُْٓـ(، تاريخ دمشؽ ، تحقيؽ : عمرك بف غرامة العمركم ، دار الفكر ، ُُٕٓىػ/ُٕٓ)ت
 .ِٖٔ، ص ِٔج 

أركل بنت عبد المطمب: ىي أركل بنت عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي أسممت بمكة  (ِٕ)
 .ِْ، صٖسعد، الطبقات الكبرل، جكىاجرت إلى المدينة. ابف 

 .ِّالذاريات، االية  (ِٖ)
 .ُٕٕٗ، ص ْابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، ج  (ِٗ)
( بمكة ، كفي حديث عمر أنو قاؿ إني دار األرقـ: كىي الحثة صخرات في ربع عمر بف الخطاب ) (َّ)

 .ُِٖ، ص ِأكلى بالشيادة. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
ـ(، تاريخ المدينة، تحقيؽ: فييـ محمد ٕٖٔق/ ِِٔابف شبو، أبك زيد عمر النميرم البصرم ) ت  (ُّ)

؛ ابف عساكر، ٗٓٔ، ص ِـ، جُٖٕٗق/ُّٗٗشمتكت، طبع عمى نفقة السيد حبيب محمكد أحمد، جدة ، 
 .ُْ، ص ْْتاريخ دمشؽ، ج 

عبيد بف مالؾ بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ ثبيتة بنت يعار االنصارية: ىي ثبيتة بنت يعار بنت زيد بف  (ِّ)
، ْاألنصارية، كانت مف المياجرات األكؿ صحابية. ابف عبد البر، األستيعاب في معرفة األصحاب، ج

 .ُٕٗٗص
 .ٓسكرة األحزاب: اآلية  (ّّ)
 .ّّٕ-ِّٕ، ص ٗالببلذرم، جمؿ مف أنساب االشراؼ ، ج  (ّْ)
ؿ قصي بف كبلب، ثـ صارت قريش تحضرىا إذ حزب دار الندكة: كىي دار بمكة معركفة، كانت منز  (ّٓ)

أمران تبركان بيا كىي اليـك في المسجد الحراـ. الحازمي، أبك بكر زيف الديف محمد بف مكسى بف عثماف 
ـ(، األماكف اك ما أتفؽ عمى لفظو كافترؽ مسماه مف األمكنة، تحقيؽ: حمد ُُٖٖق/ْٖٓاليمداني )ت 

 .ٖٖٖ، ص ُـ، جُْٗٗ/قُُْٓمحمد الجاسر، دار اليمامة، 
؛ النجدم، محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي ُٕٔ-ُٕٓ، ص ُابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ّٔ)

، ص  ُـ، جُٕٖٗ/َُْٕ، دار الرياف لمتراث، القاىرة، ِـ(، مختصر زاد المعاد، طُُٕٗق/َُِٔ)ت 
ُُُ. 
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اس تقي الديف أحمد بف عمي بف عبد ؛ المقريزم، أبك العبٕٗ، ص ْابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ّٕ)

ـ(، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع، تحقيؽ: محمد ُُْْق/ ْٖٓالقادر )ت
 .ُُْ، ص ٗـ، ج ُٗٗٗق/َُِْ، دار الكتب العممية، بيركت، ُعبد الحميد النميسي، ط

 .ُُْ، ص ٗمكاؿ كالحفدة كالمتاع، جالمقريزم، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاأل (ّٖ)
 .ُسكرة المسد: اآلية  (ّٗ)
( كلـ يعتنؽ االسبلـ، لكف كانت لو مكاقؼ في المطعـ بف عدم: رجؿ مف قريش عاصر رسكؿ اهلل ) (َْ)

ـ(، ُّْٔق/َُْْ(. ينظر: الشافعي، ابي الفرج نكر الديف عمي بف ابراىيـ )ت مناصرة رسكؿ اهلل )
 .َٕٓ، ص َُ، جُٗٓٗالكتب العممية، بيركت،  السيرة الحمبية، دار

ـ(، َُُْىػ/ّٓٓاألصبياني، أبك القاسـ إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي )ت  (ُْ)
ـ، ص ُٖٔٗق/َُْٔ، دار النفائس، بيركت، ِدالئؿ النبكة، تحقيؽ: الدكتكر محمد ركاس قمعة جي، ط

ِٕٖ. 
 .ُْْسكرة البقرة: اآلية  (ِْ)
لميزاب: المقصكد بو ميزاب الكعبة، كىك مصب ماء المطر، كىك ما يسيؿ منو الماء مف مكضع عاؿ. ا (ّْ)

ـ(، تاج العركس مف َُٕٗق/َُِٓالزبيدم، أبك الفيض محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني )ت 
 .ِْ، ص ِجكاىر القامكس، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليدايا، د.ت، ج

؛ ابف سيد الناس، فتح الديف أبك الفتح محمد بف محمد بف ُٖٔ، ص ُلطبقات الكبرل، جابف سعد، ا (ْْ)
، دار القمـ، بيركت، ُـ(، عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير، طُّّّق/ّْٕأحمد الربعي )ت 

 .ِٖٔ، ص ُـ، جُّٗٗق/ُُْْ
ابف األثير ،  ( .شمية، أبنة عـ النبي )عمارة بنت حمزة: عمارة بنت حمزة بف عبد المطمب القرشية اليا (ْٓ)

ـ(، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ُِّّىػ / َّٔمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم )ت
، ٕـ، جُٓٗٗىػ/ ُُْٓ، دار الكتب العممية ،ُتحقيؽ: عمي محمد معٌكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد ، ط

 .ُٔٗص
تميـ بف الحارث بف كعب بف مالؾ بف قحافة بف عامر بف ربيعة، أميا  سممى بنت عميس: بف معد بف (ْٔ)

 .ِٖٓ، ص ٖىند، أسممت قديمان مع أختيا أسماء بنت عميس. ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج
ـ(، دالئؿ النبكة َُٓٔق/ْٖٓالبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسف بف عمي بف مكسى الخراساني )ت (ْٕ)

-ّّٗ، ص ْـ،جُْٖٗق/َُْٓ، دار الكتب العممية ، بيركت، ُط كمعرفة احكاؿ صاحب الشريعة،
ـ(، السيرة النبكية )مف ُِّٕىػ/ْٕٕ؛ ابف كثير، أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر القريشي البصرم )تَّْ

ـ ، ُٕٔٗق/ُّٓٗالبداية كالنياية البف كثير(، تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد، دار المعرفة، بيركت، لبناف، 
 .ّْْ، ص ّج
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ـ(، المستدرؾ َُُْق/َْٓلحاكـ النيسابكرم، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الضبي الطيماني )ت ا (ْٖ)

ـ ، َُٗٗق/ُُُْ، دار الكتب العممية، بيركت، ُعمى الصحيحيف، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، ط
 .ِٓٓ، ص ّج
دينة، كقيؿ ماء في المدينة. الخرار: ىك مكضع في الحجاز، قرب الجحفة، كقيؿ إٌنو كادو مف أكدية الم (ْٗ)

 .َّٓ، ص ِياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
، طََِٔق/ ُِْٕالمباركفكرم، صفي الرحمف )ت  (َٓ) ، دار اليبلؿ ، بيركت،  ُـ(، الرحيؽ المختـك

 .ُٖٕ، ص ُد.ت، ج
؛ أبك أسماء محمد بف طو )د.ت(، االغصاف الندية شرح َُْ، ص ّابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ُٓ)

، القاىرة، ِالخبلصة البيية، تحقيؽ: الشيخ الدكتكر عبد البارم محمد الطاىر، ط ، دار ابف حـز
 .َُٔ، ص ُـ، جَُِِق/ُّّْ

نافع بف جبير بف مطعـ بف عدم بف نكفؿ بف عبد مناؼ بف قصي، يكنى أبا محمد، كقيؿ أبك عبد اهلل،  (ِٓ)
بألقاب عده منيا القرشي، كىذا نسبة إلى قريش  كلد في المدينة المنكرة، ككاف يقيـ في بيت أبيو، كلقب

 .ُٖٓ، ص ٓكالمدني؛ ألٌنو مف سكنة المدينة. ينظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج
نخمة: ىي مكضع عمى ليمة مف مكة، كىي التي تنسب إلييا بطف النخمة. البكرم، أبك عبيد اهلل عبد اهلل  (ّٓ)

ـ(، معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع، َُْٗق/ْٕٖبف عبد العزيز بف محمد األندلسي )ت 
 .َُّْ، ص ْـ، جُّٖٗىػ/َُّْ، عالـ الكتب، بيركت، ّط
؛ البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسف بف عمي بف مكسى ٔٔ، ص ّابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ْٓ)

لكتب العممية ، ، دار اُـ(، دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة، طَُٓٔق/ْٖٓالخراساني )ت
 .ُٖ، ص ّـ ، جُْٖٗق/َُْٓبيركت، 

كىك أبك سفياف، كاف مكلى عبد اهلل بف أبي أحمد بف جحش، كقيؿ أٌنو كاف مكلى لبني عبد األشيؿ،  (ٓٓ)
كقيؿ أٌف اسمو كىب، كقيؿ أيضان أٌف اسمو كاف قزماف، لٌقب منيا المدني، كالقرشي، كاالسدم. ينظر: ابف 

 .ِّٓ، ص ٓجسعد، الطبقات الكبرل، 
( (خارجة بف حسيؿ األشجعي: كىك خارجة بف حسيؿ بف نكيرة األشجعي، كاف أبكه دليؿ رسكؿ اهلل  (ٔٓ)

ـ(، الكافي بالكفيات، ُِّٔق/ْٕٔإلى خيبر. الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل )ت 
 .ُٓٗ، ص ُِـ ، جَََِق/َُِْتحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيركت، 

عبد اهلل بف أنيس : قيؿ أسمو أبك فاطمة الدكسي كقيؿ الميثي، صحابي شيد مصر، سكف الشاـ، انتقؿ  (ٕٓ)
؛ الدكتكر مرزكؽ بف ّٕٖ، ص ُُإلى مصر، كاختط بيا دارا. ابف حجر العسقبلني، اتحاؼ الميرة، ج

 .ِٗ، ص ُـ، جَُِّق/ُّْْ،  ُىياس آؿ مرزكؽ الزىراني، الجكس في المنسكب إلى دكس، ط
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ـ(، ِِٖق/َِٕالكاقدم، أبك عبد اهلل بف محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء المدني )ت  (ٖٓ)

؛  ٔٔٓ، ص ِـ ، ج ُٖٗٗق/َُْٗ، دار األعممي، بيركت، ّالمغازم، تحقيؽ: مارسدف جكنس، ط
 .َِّ-ُّٗ، ص ُّة كالمتاع، ج المقريزم، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفد

الطحاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة االزدم الحجرم المصرم )ت  (ٗٓ)
، مؤسسة الرسالة، بيركت، ُـ(، شرح مشكؿ اآلثار، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، طّّٗق/ُِّ

 .ُٖٔ، ص ٓـ، جُْٗٗق/ُُْٓ
ـ(، السنف الكبرل، َُٓٔق/ْٖٓعمي بف مكسى الخراساني )ت البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسف بف (َٔ)

 .ُِٗٗٗ، حديث رقـ ِٖ، ص َُتحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، د.ت، ج 
الحباب بف المنذر: ىك الحباب بف المنذر بف الجمكح بف زيد بف حراـ ، يكنى أبا عمرك، كانت أمو  (ُٔ)

 .ٕٔٓ، ص ّبدر الكبرل. ابف سعد، الطبقات الكبرل، جتدعى الشمكس بنت حؽ، شيد 
 .ِْٖ، ص ّالحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج (ِٔ)
 .ُِٓ، ص ُالكاقدم، المغازم، ج (ّٔ)
 .ِّٔ، ص ّٔابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج  (ْٔ)
كاألمكاؿ كالحفدة ؛ المقريزم، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ ُٕ، ص ُالكاقدم، المغازم، ج (ٓٔ)

 .ِٕٔ، ص ٗكالمتاع، ج
سممة بف أسمـ بف حريش: سممة بف أسمـ بف حريش بف عدم بف مجدعة بف حارثة بف الحارث، حميؼ  (ٔٔ)

 .ُّْٗ، ص  ّليـ مف بني حارثة بف الحارث، كاف ممف شيد بدر. األصبياني، معرفة الصحابة، ج
ـ، كقتؿ فييا عدد مف ّْٔق/ُّالعراؽ سنة يـك جسر: معركة دارت بيف المسمميف كالفرس في  (ٕٔ)

 .ْٗ، ص ْالصحابة. ينظر: ابف كثير، البداية كالنياية، ج
، دار الكتب العممية ، بيركت، ُالبييقي، دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة، ط (ٖٔ)

 .ْْٕ، ص ِ؛ ابف كثير، الٌسيرة النبكية، جٗٗ، ص ّـ ، جُْٖٗق/َُْٓ
؛ الذىبي، أبك عبداهلل  شمس الديف محمد بف عثماف بف قايماز ْٓ-ّٓ، ص ّالنبكة، جالبييقي، دالئؿ  (ٗٔ)

، ُـ(، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، تحقيؽ : الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،طُّْٕىػ/ ْٖٕ)ت
 . ٖٓ، صِـ، جََِّدار الغرب اإلسبلمي ،

 .ُْٔ، ص ُالكاقدم، المغازم، ج (َٕ)
يب مف حزف بني يربكع، كقيؿ إٌنو ماء نجدم اظنو لغطفاف. ياقكت الحمكم، معجـ دحؿ: مكضع قر  (ُٕ)

 .ْْْ، ص ِالبمداف، ج
ـ(، المصنؼ، ِٖٔق/ُُِالصنعاني، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني )ت  (ِٕ)

 .ِٖٔ، ص ٗـ، جُِٖٗق/َُّْ، المجمس العممي، اليند، ِتحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، ط
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: جبؿ في المدينة ، كقيؿ إٌف كادم عير كاف لرجؿ مف عاد، يقاؿ لو حمار بف مكيمع، كاف مؤمف  (ّٕ) عىٍيره

عمى كاديو فاسكد كصار ال ينبت شيئا. الحازمي، أبك بكر  باهلل تعالى، ثـ ارتد، فأرسؿ اهلل تعالى نارا ن
األماكف اك ما أتفؽ عمى لفظو كافترؽ ـ(، ُُٖٖق/ْٖٓزيف الديف محمد بف مكسى بف عثماف اليمداني )ت 

 .َّٕ، ص ُـ، جُْٗٗق/ُُْٓمسماه مف األمكنة، تحقيؽ: حمد محمد الجاسر، دار اليمامة، 
ـ(، تاريخ المدينة، تحقيؽ: فييـ محمد ٕٖٔق/ ِِٔابف شبة، أبك زيد عمر النميرم البصرم ) ت  (ْٕ)

 .ّٖ، ص  ُـ، جُٕٗٗق/ُّٗٗشمتكت، طبع عمى نفقة السيد حبيب محمكد أحمد، جدة ، 
الطحاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة االزدم الحجرم المصرم )ت  (ٕٓ)

، مؤسسة الرسالة، بيركت، ُـ(، شرح مشكؿ اآلثار، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، طّّٗق/ُِّ
ـ(، المعجـ َٕٗ/قَّٔ؛ الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد )ت  ّْٓ، ص ُٓـ، جُْٗٗق/ُُْٓ

، ُُـ ، ج ُّٖٗق/َُْْ، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، ِالكبير، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط
 .ِِْص 

عتبة بف مسعكد: ىك غافؿ بف حبيب بف شمخ، كىك أخك عبد اهلل بف مسعكد، كاف قديـ اإلسبلـ في  (ٕٔ)
 .ُِٔ، ص ْد. ابف سعد، الطبقات الكبرل، جمكة، ىاجر إلى أرض الحبشة في اليجرة الثانية، شيد أيحي 

 .ْٗ، ص ْابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ٕٕ)
( ثـ (، أسمو أسمـ، كاف عبدان لمعباس بف عبد المطمب فكىبو لمرسكؿ)(أبك رافع: مكلى لرسكؿ اهلل  (ٖٕ)

 .ْٓ، ص ْأعتقو. ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج
مدينة، بينيا كبيف الركيثة أربعة عشر ميبلن، يدعى كادم العرج العرج: قرية جامعة عمى طريؽ مكة مف ال (ٕٗ)

المنجس، فيو عيف عف يسار الطريؽ. البكرم، أبك عبيد اهلل عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد األندلسي )ت 
، عالـ الكتب، بيركت، ّـ(، معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع، طَُْٗق/ْٕٖ

 .َّٗ، ص ّـ ، جُّٖٗىػ/َُّْ
ـ(، مسند اإلماـ أحمد َٕٗق/ُِْابف حنبؿ، أبك عبداهلل أحمد بف محمد بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )ت  (َٖ)

؛ ُّٗ، ص ّٕـ، ج ََُِق/ُُِْ، مؤسسة الرسالة، ُبف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كآخركف، ط
تحقيؽ: محمد فؤاد عبد ـ(، سنف ابف ماجة، ٖٖٔق/ِّٕابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف بزيد القزكيني )ت 

 .ُّٗ، ص ِـ، جُِٓٗق/ُِّٕالباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصؿ عيسى البابي، 
الطبراني، المعجـ األكسط، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني،  (ُٖ)

 .ٔٔ-ٓٔ، ص ْـ، جُْٗٗق/ُُْٓدار الحرميف، القاىرة، 
المعجمة كنكف كذاؿ مفتكحات: شبة اإلكاؼ يجعؿ لمقدمتو أعكجاج. المظيرم، القاضي شنذة: بالشيف  (ِٖ)

ـ(، التفسير المظيرم، تحقيؽ: ابراىيـ شمس الديف، دار َُُٖق/ُِِٓمحمد ثناء اهلل العثماني الحنفي )ت 
 .َُٓ، ص ٓـ، جَُِٓالكتب العممية، بيركت، 

 .ُُٓ-َُٓ، ص ِالكاقدم، المغازم، ج (ّٖ)
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بف بشر: عباد بف بشر بف كقش بف زغبة بف زعكراء بف عبد األشيؿ، يكنى أبا بشر، شيد بدر، عباد  (ْٖ)

 .ّّٔ، ص ّكشيد أحد كالخندؽ. ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج
؛ المقريزم، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة  ِٖٓ، ص ِالكاقدم، المغازم، ج (ٖٓ)

 .ُِٖ، ص ُكالمتاع، ج
 .َُِسكرة النساء: اآلية  (ٖٔ)
 .ِِٖ-ُِٖ، ص ُالمقريزم، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع، ج (ٕٖ)
عبيد: ىك عبيد بف سميـ بف ضبيع بف عامر بف مجدعة بف جشـ بف حارثة، يعد ممف شيد أحدا، كاف  (ٖٖ)

 .َُُٕ، ص ّاألصحاب، ج  يعرؼ بعبيد السياـ. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة
 .ّٓٓ، ص  ّابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج (ٖٗ)
( قاضى قريشان عمييا، كما سميت بالقصاص. عمرة القضية: يقاؿ عنيا عمرة القضاء؛ ألف النبي ) (َٗ)

السيرة  ـ(، الركض األنؼ في شرحُُٖٓق/ُٖٓالسييمي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد )ت 
 .ُٔٓ، ص ٕـ، جَََِق/ُُِْ، ُالنبكية البف ىشاـ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ السبلمي، ط

 .ُّٕ، ص ِالكاقدم، المغازم، ج (ُٗ)
الجندؿ: ىي مف أعماؿ المدينة، سميت بدكمة الجندؿ؛ ألٌف حصنيا مبني بالجندؿ، كىي تقع بيف الشاـ  (ِٗ)

 .ْٕٖص ، ِكالمدينة. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
 .ْٗ، ص ُْالمقريزم، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع، ج  (ّٗ)
؛ المقريزم، إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة َُِٔ، ص ّالكاقدم، المغازم، ج (ْٗ)

 .َٓ، ص ُْكالمتاع، ج
 .ُٖٗػػػػػػػ ُٖٖ، ص ِابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ٓٗ)
 .ُِِ، ص ِابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ٔٗ)
 .ِٖٗ، ص ِابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ٕٗ)
 .ِِّ، ص ِابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (ٖٗ)
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