
                 
 المغة العربية بأسيكط كمية
 المجـلة العلميـة           

 ـــــــــــــــــــــــ              
 

 احلشاعة ػىذ ادلغٍمني 
 يف 

 اٌؼٍذ اٌىبُْ 
 

 إعداد
 د/حممود علي عبداهلل علي

 مدرش التاريخ والحضارة اإلسالمية 

 سيوطأ –جامعة األزهر ـ  في كلية اللغة العربية 

 

 ) اٌؼذد اٌحاعغ َاٌثالثُن ( 
 ) اإلصدار األول ـ الجسء األول (

 م  (0202هـ / 1441) 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َٓٔ 

 احلشاعة ػىذ ادلغٍمني يف اٌؼٍذ اٌىبُْ
 د / محمكد عمي عبداهلل عمي

كمية المغة العربية  -قسـ التاريخ كالحضارة  -مدرس التاريخ كالحضارة اإلسبلمية 
 مصر  -جامعة األزىر بأسيكط  -
  mahmoudali.47@azhar.edu.egبريد اإللكتروني :  ال

 ادلٍخص :      
يتناكؿ ىذا البحث " الحراسة عند المسػمميف فػي العيػد النبػكم " ث حيػث تناكلػت فػي 

ث كالتػي  التمييد مفيـك الحراسة كفضميا ث ثـ تحدثت عف الحراسة اإلليية لمنبػي 
كمنعيـ مف قتمو أك التعرض لو ث ثـ  تجمت في إخبار اهلل لنبيو بما دبره لو أعداؤه ث
كفي غزكاتػو كغيرىػا ث ككػذلؾ حراسػة  ثحراسة الصحابة لمنبي في مكة كأثناء اليجرة

المدينة في غزكة أحد كالخندؽ ك ذم قرد ) الغابة ( ث كلـ تغفؿ الدراسة الحديث عف 
ف حراسة المعسكر اإلسبلمي في أحد كالحديبية كخيبر كذات الرقػاع كفػتم مكػة كحنػي

كتبكؾ كغيرىا ث ككذلؾ صبلة الخكؼ ث كاألسباب التي دعت إلى الحراسة كالتػي كػاف 
منيا : كثرة اإليذاء لمنبي مف قبؿ أعدائو ث كالحفاظ عمى حياة القائد ث كتػكفر دكافػ  
ظيػػار القػػكة كالعظمػػة تجػػاه الموػػركيف ث كالخػػكؼ عمػػى الػػذرارم  القتػػؿ كاالنتقػػاـ ث كار

مميف مف أم اعتػداء ث كتػأميف الحػرس ث كمػا تناكلػت كاألطفاؿ ث كحماية جيش المس
أعػػداد الحػػراس ث كالحراسػػة بػػيف التطػػكع كالتكميػػؼ ث كصػػفات الحػػراس التػػي أىمػػتيـ 
لمقيػػاـ بيػػذه الميمػػة ث مثػػؿ : المياقػػة البدنيػػة كصػػحة الجسػػد ث كالعقػػؿ كالقػػدرة عمػػى 

سػية كالموػاركة القياـ بالميػاـ ث كالخبػرة كالقػدرة عمػى القتػاؿ كحمػؿ السػبلح ث كالفرك 
فػػي بعػػض الميػػاـ الخاصػػة ث كاالسػػتعداد التػػاـ كاليقظػػة ث كأخيػػرنا النتػػائ  التػػي ترتبػػت 

ثبػػػات صػػػدؽ محبػػػة  عمػػػى كجػػػكد الحػػػراس ث كأىميػػػا : إثبػػػات صػػػدؽ نبكتػػػو  ث كار
حباط محػاكالت التسػمؿ إلػى المعسػكر اإلسػبلمي ث كالقضػاء عمػى  الصحابة لمنبي ث كار
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كد ث كالحصكؿ عمى المعمكمات المخابراتية البلزمة ث حركات الغدر كالخيانة لدل اليي
عبلء مكانة النبي في نفكس أعدائو   .كار

  صبلة الخكؼ.   -المعسكر اإلسبلمي  -الحرس  -: الحراسة  اٌىٍمات ادلفحادٕة
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Abstract 

This research deals with "The guardianship that Muslims 

had in the Prophet’s Era", where in the preface, the 

researcher  has dealt with the  concept of guardianship and 

its merits, then he has discussed the divine guarding of the 

Prophet, which was clearly manifested in the telling of Allah 

to His prophet of what his enemies had contrived for him, 

and prevented him from being killed or to intercept him, 

thereafter guarding the companions of the Prophet In 

Makkah and during the migration as well as in his conquests 

and others, in addition to guarding the city (Medina) in the 

battles of Uhud, Al-Khandaq and Di- Qird . The study hasn’t 

overlooked the discussion regarding guarding the Islamic 

camp in the Conquests of Uhud, al-Hudaybiyah, Khaybar, 

Dat el-Reka'a, the conquest of Makkah, Hunin, Tabuk, and 

others, as well as the prayer of fear, with the reasons that 

stimulated guarding which included: Much harm to the 

Prophet by his enemies, protection of the leader's life, the 

existence of the motives for killing and revenge, show 

strength and greatness towards polytheists, and fear for the 

offspring and the children, Protecting the Muslim army from 

any attack, and securing the guards, subsequently it has 

addressed  the numbers of guards, also guarding between 

volunteering and assignment, the guards' qualities that 

enabled them to carry out this task, such as: Fitness and body 

health, mind and ability to conduct tasks, experience and 
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ability to fight and take up arms, Equestrianism and taking 

part in some special tasks, complete readiness and 

watchfulness, And ultimately the results that emerged from 

the presence of the guards, the most important of which are: 

proving the sincerity of his prophet hood peace be upon him, 

proving the sincerity of the companions’ love for the Prophet 

peace be upon him, thwarting attempts to infiltrate the 

Islamic camp, eliminating treacherous movements, and 

treason among the Jews, obtaining the necessary intelligence 

information, and raising the status of the Prophet in the 

hearts of his enemies, then the conclusion that included the 

most important results that could be reached through this 

research. 

Key words : Guardianship - Guards - Islamic camp - 

Prayer of Fear. 
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 ادلمذمة

الحمد هلل رب العالميفث كالصبلة كالسبلـ عمى أورؼ المرسميفث سػيدنا محمػد        
 صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ أجمعيف ..

 ،،، َبؼذ
ال يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا فػػي أم زمػػاف أك  –كمػػا ىػػك معػػركؼ  –فالحراسػػة  

تث كالدكلػػة اإلسػػبلمية مكػػافل لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة كبيػػرة فػػي حمايػػة األفػػراد كالممتمكػػا
الناوػػئة ال يمكػػف أف تغفػػؿ بػػأم حػػاؿ أمػػر الحراسػػةث خاصػػة كسػػط تمػػؾ األمػػكاج التػػي 

 كانت تفيض بالكراىية كالعداء لنبي اإلسبلـث كلكؿ مف اتب  ىذا الديف . 
إلػػى ىػػذا األمػػرث كرغػػـ  –رضػػكاف اهلل عمػػييـ جميعنػػا  –كقػػد فطػػف الصػػحابة  

تمػاـ دينػوث إال أنيػـ  –ى سبحانو كتعال –عمميـ بأف المكلى  قد تكفػؿ بحفػظ نبيػوث كار
قػامكا بػػكاجبيـ تجػاه صػػاحب الػدعكةث فقػػامكا بحراسػتو فػػي العديػد مػػف المكاقػؼ التػػي 

 وعركا مف خبلليا بالخطر عمى حياتو . 
 عاصػػػػػػػمة الدكلػػػػػػػة  –حراسػػػػػػػة المدينػػػػػػػة  ىػػػػػػػذاث كلػػػػػػػـ يغفػػػػػػػؿ النبػػػػػػػي  

ي اليجـك عميياث كمػا لػـ يغفػؿ األزماتث أك رغبة األعداء ف عند اوتداد –اإلسبلمية 
حراسة المعسكر اإلسبلمي كقت خركج الغزكاتث محققنا بػذلؾ األمػاف الكامػؿ لجيوػوث 

 كضاربنا مثاالن رائعنا لمعقمية العسكرية الفذة .
ليؤالء الذيف قامكا بميػاـ الحراسػة أك إجازتػو لمػف  كلـ يكف اختيار النبي  

نما حرص  تكفر تمؾ الصفات التي تسػاعد كػبلن مػنيـ عمى  تطكع منيـ عوكائيناث كار
عمى القياـ بميامػو خيػر قيػاـث كالتػي منيػا : المياقػة البدنيػة كصػحة الجسػدث كالعقػؿ 
كالقدرة عمػى القيػاـ بالميػاـث كالخبػرة كالقػدرة عمػى القتػاؿ كحمػؿ السػبلحث كاالسػتعداد 

 التاـ كاليقظة الكاممة. 
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ند المسمميف في العيد النبكم الحراسة ع »كليذا كق  اختيارم عمى مكضكع  
ث خاصة كأف أقبلـ الباحثيف لـ تتناكؿ بوكؿ كاؼو ىذه الجزئية رغـ أىميتيػاث كمػا  «

 كاف ليا مف نتائ  في العيد النبكم آنذاؾ . 
 ىػػػػػػذاث كقػػػػػػد اقتضػػػػػػت طبيعػػػػػػة ىػػػػػػذا البحػػػػػػث أف يػػػػػػأتي فػػػػػػي : مقدمػػػػػػةث  

لػػؾ عمػػى النحػػك كتمييػػدث كتسػػعة مباحػػثث كخاتمػػةث كقائمػػة لممصػػادر كالمراجػػ ث كذ
 التالي : 
 تحدثت فييا عف أىمية المكضكعث كاليدؼ منوث كخطة البحث .  ادلمذمة :
 : تناكلت فيو مفيـك الحراسةث كفضميا .  اٌحمٍٕذ

سػبحانو  –: كقػد تجمػى ذلػؾ فػي إخبػاره   احلشاعة اإلذلٕة ٌٍىبٓ:  ادلبذث األَي
 مو أك التعرض لو . لنبيو بما دبره أعداؤهث ككذلؾ منعيـ مف قت –كتعالى 
في مكػةث  : تحدثت فيو عف حراستو   دشاعة اٌصذابة ٌٍىبٓادلبذث اٌثاوٓ :

كأثناء اليجػرةث كفػي غػزكة بػدرث كأحػدث كالخنػدؽث كالحديبيػةث كعنػد زكاجػو 
 مف السيدة صفية بنت حييث كفي تبكؾث كغيرىا . 

فػي غػزكة أحػدث بحراسػتيا  حيث أمر الرسكؿ  : دشاعة ادلذٔىةادلبذث اٌثاٌث : 
 كغزكة الخندؽث كغزكة ذم قرد ) الغابة ( . 

: حيث تناكلت الحديث فيو حكؿ حراسة  دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ:  ادلبذث اٌشابغ
المعسػػػكر اإلسػػػبلمي فػػػي غػػػزكة أحػػػدث كذات الرقػػػاعث كالحديبيػػػةث كخيبػػػرث 

 كحنيفث كتبكؾث كغيرىا. 
الغػػرض منيػػا كػػاف حراسػػة كذلػػؾ باعتبػػار أف  :صثثالا اخلثثُ   : ادلبذثثث اخلثثامظ

 المسمميف مف ىجـك الكفار أثناء الصبلة . 
حيػث ذكػرت أىػـ األسػباب التػي دعػت إلػى  : أعثبا  احلشاعثة : ادلبذث اٌغثادط

مػف ًقبىػؿ أعدائػوث كالحفػاظ عمػى  الحراسة كالتي منيا : كثرة إيذاء النبػي 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٓٔٔ 

ظيػػار القػػكة كالعظ مػػة تجػػاه حيػػاة القائػػدث كتػػكفر دكافػػ  القتػػؿ كاالنتقػػاـث كار
الموػركيفث كالخػكؼ عمػى الػذرارم كاألطفػاؿث كحمايػة جػيش المسػمميف مػف 

 أم اعتداءث كأخيرنا تأميف الحرس . 
كقػػد كضػػحت فيػػو أعػػداد الحػػراس الػػذيف قػػامكا  : أػثثذاد احلثثشطادلبذثثث اٌغثثابغ : 

 ث ككذلؾ حراس المدينةث كالمعسكر اإلسبلمي . بحراسة النبي 
: كفيػػو تحػػدثت عػػف تمػػؾ الصػػفات التػػي أى مػػت  صثثفات احلثثشط : ادلبذثثث اٌثثثامه

 الحرس لتكلي ىذه المياـ . 
كالتي كاف : اٌىحائج ادلرتجبة ػٍّ َجُد احلشاعة يف اٌؼٍذ اٌىبُْ ادلبذث اٌحاعغ : 

ثبات صػدؽ  منيا : إثبات صدؽ نبكة النبي  عف طريؽ حراسة اهلل لوث كار
اط محػػاكالت لػػوث كالنجػػاح فػػي إحبػػ -رضػػي اهلل عػػنيـ  -محبػػة الصػػحابة 

التسمؿ إلى المعسكر اإلسبلميث كالقضاء عمى حركات الخيانػة كالغػدر لػدل 
عبلء مكانة النبي  الييكدث كالحصكؿ عمى المعمكمات المخابراتية البلزمةث كار

  .في نفكس أعدائو 
 :  كتحتكم عمى أىـ النتائ  التي تكصمت إلييا مف خبلؿ ىذا البحث.  اخلامتة

: حيث ذي مت البحث بقائمة بأىـ المصادر كالمراج  التي  جغفٍشط ادلصادس َادلشا
 استقيت منيا المادة العممية . 

 واهلل من وراء القصد، وهى يهدي السبيل
 

 الباحث
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 متٍٕذ
 مفٍَُ احلشاعة :  -

ٍرسنػػالحراسػػة مػػف   ػػرىسى الو ػػٍيءى يىٍحريسيػػو كيىٍحًرسيػػو حى ًفظىػػوي  ان حى ػػر اسي  ىػػـك  ث: حى الحي
رىسي كاألى  زى  كاٍحتىرس ًمٍنوي  ثٍحراسي كالحى ر  فو كاٍحتىرىٍسػتي ث : تىحى ر ٍسػتي ًمػٍف فيػبلى  منػوث أم:كتىحى
ف ٍظتي ًمٍنوي  ر اسي ث تىحى ـي الحي رىسي السٍُّمطىاًفث كىىي : حى رىسي ػرىسث كالحى ػٍمطىاًف  ثكالحى ـي السُّ ػدى ـٍ خى كىىيػ

اٍلميرىت بيكفى ًلًحٍفًظًو كًحراسىًتو
 (ُ) . 

ػٍدنىاىىا ميًمئىػٍت  }ـ جاء قكلػو تعػالى : كفي القرآف الكري  جى ٍسػنىا الس ػمىاءى فىكى كىأىن ػا لىمى
ويييبنا { رىسنا وىًديدنا كى حى
ث فالحرس : اسـ مفرد في معنى الحراسث كالخدـ فػي معنػى (ِ)

ث كالمقصػػػكد (ّ)الخػػػداـث كلػػػذلؾ كصػػػؼ بوػػػديدث كلػػػك ذىػػػب إلػػػى معنػػػاه لقيػػػؿ وػػػدادنا
 . (ْ)يف يحرسكنيا مف استراؽ السم بالحراس في اآلية : المبلئكة الذ

 أنػػػػو قػػػػاؿ :  عػػػػف النبػػػػي  كفػػػػي الحػػػػديث النبػػػػكمث ركل أبػػػػك ىريػػػػرة  
ةً  » ًميصى ٍبدي الخى ث كىعى ٍبدي الدٍِّرىىـً ٍبدي الدِّينىاًرث كىعى ـٍ ييٍعػطى (ٓ)تىًعسى عى ٍف لىػ ث كىاًر ث ًإٍف أيٍعًطيى رىًضيى

                                           

يف ث دار المعػػػػارؼ ث  (1)  ابػػػف منظػػػػكر: لسػػػػاف العػػػرب ث تحقيػػػػؽ : عبػػػػد اهلل عمػػػي الكبيػػػػر كآخػػػػرى
 ث مادة )حرس( .  ّّٖتاريخ ث ص القاىرة ث بدكف

 ( . ٖسكرة الجف : اآلية ) (2)
الفخر الرازم: التفسير الكبير كمفاتيم الغيب ث دار الفكر لمطباعة ث بيركت ث الطبعة األكلػى ث  (3)

 .  ُٕٓث ص ّجـ ث ُُٖٗى / َُُْ
الثالثػػة ث  ابػػف الجػػكزم: زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػيرث المكتػػب اإلسػػبلمي ث بيػػركت ث الطبعػػة (4)

 .  َّٖث ص ٖجـ ث ُْٖٗى / َُْْ
الخميصة : ثكب معمـ مف خز أك صكؼ. ابف النحاس: موارع األوػكاؽ إلػى مصػارع العوػاؽ (5) 

كقيد الغراـ إلى دار السبلـث تحقيؽ: إدريس محمد عميث محمػد خالػد اسػطنبكليث دار البوػائر 
 . ُِْـ ث صَُٗٗى / َُُْاإلسبلمية ث بيركت ث الطبعة األكلى ث 
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ذىا ًويؾى فى (ُ)ًعسى كىاٍنتىكىسى ػسىًخطىث تى  ث طيػكبىى ًلعىٍبػدو آًخػذو ًبًعنىػاًف فىرىًسػًو ًفػي (ِ)بلى اٍنتىقىشى ث كىاًر
ٍف  سىًبيًؿ الم ًوث أىٍوعىثى رىٍأسيويث ميٍغبىػر ةو قىػدىمىاهيث ًإٍف كىػافى ًفػي الًحرىاسىػةً  كىػافى ًفػي الًحرىاسىػًةث كىاًر

ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي  ـٍ ييوىف  ٍ كىافى ًفي الس اقىًة كىافى ًفي الس اقىًةث ًإًف اٍستىٍأذىفى لى ٍف وىفى ى لى  . (ّ)« ث كىاًر
ػدى ًفييىػا الو ػٍرطي  »( : ى ِٖٓيقكؿ ابف حجر )ت   ىىذىا ًمػفى اٍلمىكىاًضػً  ال ًتػي ات حى

ٍعنىى ميٍختىًمؼه  زىاءي لىٍفظنا لىًكف  اٍلمى ُـّ ًفػي اٍلًحرىاسىػًة كىػافى ًفييىػا :كىالت ٍقًديري ث كىاٍلجى ًيػ  ثًإٍف كىػافى اٍلمي
ًقيؿى  ٍعنىى  :كى ًقيؿى ث فىييكى ًفي ثىكىاًب اٍلًحرىاسىةً  : أىمٍ  ( فىييكى ًفي اٍلًحرىاسىةً ) مى  ثىيكى ًلمت ٍعًظيـً : كى
ًزميػوي أىمٍ ث ًإٍف كىافى ًفي اٍلًحرىاسىًة فىييكى ًفي أىٍمرو عىًظيـو : أىمٍ  فىعىمىٍيػًو أىٍف يىػٍأًتيى  :كىاٍلميرىادي ًمٍنوي الى

يىكيكفى ميوٍ ث ًبمىكىاًزًموً  ًة عمموكى ٍيص  كى  .(ْ)« تىًغبلن ًبخي
 فضً احلشاعة :  -

كردت العديد مف األحاديث التي تبيف أىمية الحراسة كفضمياث كمدل الثػكاب  
 الكبير كالفضؿ العظيـ الذم يناؿ القائميف بيا .

                                           

انتكس : أم عاكده المرض كما بدأه ث كقيؿ النكس : أف يخر عمى رأسو . ابػف بطػاؿ : وػرح (1) 
 صػػػػػحيم البخػػػػػارم ث تحقيػػػػػؽ : أبػػػػػكتميـ ياسػػػػػر بػػػػػف إبػػػػػراىيـ ث مكتبػػػػػة الروػػػػػد ث الريػػػػػاض ث 

 .   ّٖث ص ٓبدكف تاريخ ث جػ
 : الػػدعاء عميػػو ًوػػيؾ : أم دخمػػت فػػي جسػػمو وػػككةث كاالنتقػػاش : نزعيػػا بالنقػػاشث كمعنػػاه(2) 
 .ُّْإذا أصيب أف ال ينجبر . ابف النحاس : موارع األوكاؽ ث ص    
البخػارم : الجػػام  الصػػحيم ث تحقيػػؽ : محػػب الػديف الخطيػػب ث المطبعػػة السػػمفية ث القػػاىرة ث  (3)

) كتاب الجياد كالسير ث باب الحراسة في الغزك فػي  ِجـ ث َُٖٗى /ََُْالطبعة األكلىث 
 ( . ِٕٖٖث رقـ ) ِّٖصسبيؿ اهلل ( ث 

فتم البػارم بوػرح صػحيم اإلمػاـ البخػارمث تحقيػؽ: عبػد القػادر وػيبة الحمػدث ط. الريػاض ث   (4)
 . ٕٗث ص ٔجـ ث ََُِى  / ُُِْالطبعة األكلى ث 
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 قػػػػػػاؿ:  أنػػػػػػو قػػػػػػاؿ : سػػػػػػمعت رسػػػػػػكؿ اهلل  فقػػػػػػد ركل ابػػػػػػف عبػػػػػػاس  
ٍينىاًف الى تىمىسُّييمىا الن اري  » ٍيفه بىاتىػٍت تىٍحػريسي ًفػي سىػًبيًؿ عى ٍويىًة الم ًوث كىعى ٍيفه بىكىٍت ًمٍف خى : عى

 . (ُ)« الم وً 
 قػػػػػػػاؿ:  أف النبػػػػػػػي  –رضػػػػػػػي اهلل عنيمػػػػػػػا  –كمػػػػػػػا ركل ابػػػػػػػف عمػػػػػػػر  

ث لىعىم ػوي  » ػٍكؼو ػرىسى ًفػي أىٍرًض خى ػاًرسه حى ؿى ًمٍف لىٍيمىػًة اٍلقىػٍدًرح حى ـٍ ًبمىٍيمىةو أىٍفضى أىٍف الى أىالى أينىبِّئيكي
 . (ِ)« يىٍرًج ى ًإلىى أىٍىًموً 

كىػػك يخطػػب  قػػاؿ : قػػاؿ عثمػػاف بػػف عفػػاف  كعػػف عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر  
ث سىػػًمٍعتي  عمػػى المنبػػر : ـٍ ػػفُّ ًبكيػػ ـٍ ًبػػًو ًإال  الضِّ ػػدِّثىكي ـٍ يىٍمنىٍعًنػػي أىٍف أيحى ػػًديثنا لىػػ ـٍ حى ػػدِّثيكي ًإنِّػػي أيحى
:  رىسيكؿى الم ًو  رىسي لى  »يىقيكؿي ـي لىٍيمييىػاث حى ػؿي ًمػٍف أىٍلػًؼ لىٍيمىػةو ييقىػا ٍيمىػةو ًفػي سىػًبيًؿ الم ػًو أىٍفضى

ـي نىيىاريىىا ا ييصى  . (ّ)« كى

                                           

 الترمػػػػذم: السػػػػنف ث تحقيػػػػؽ : محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني ث مكتبػػػػة المعػػػػارؼ لمنوػػػػرث  (1)
 ـ ث ) كتػػػاب فضػػػائؿ الجيػػػاد عػػػف رسػػػكؿ اهلل ُٔٗٗى / ُُْٕالريػػػاض ث الطبعػػػة األكلػػػى ث 

 ( . ُّٗٔث رقـ ) ّٖٓث باب ما جاء في فضؿ الحرس في سبيؿ اهلل ( ث ص 
الحػػاكـ النيسػػابكرم : المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيفث دار الحػػرميف لمطباعػػة كالنوػػرث القػػاىرةث  (2)

( . ِْٕٗـ )ث رقػػػ ََُ) كتػػػاب الجيػػػاد ( ث ص ِجـ ث ُٕٗٗق/ ُُْٖالطبعػػػة األكلػػػىث 
المنذرم : الترغيب كالترىيػب ث تحقيػؽ: محمػد ناصػر الػديف األلبػاني ث مكتبػة المعػارؼ لمنوػرث 

) كتػػاب الجيػػاد ث بػػاب الترغيػػب فػػي  ِـ ث مػػ ََِّى / ُِْْالريػػاض ث الطبعػػة األكلػػى ث 
 ( . ُِِّث رقـ ) ِٓٓالحراسة في سبيؿ اهلل ( ث ص

األرنػػػؤكط ث عػػػادؿ مروػػػدث مؤسسػػػة الرسػػػالة ث  أحمػػد بػػػف حنبػػػؿ : المسػػػندث تحقيػػػؽ : وػػعيب (3)
( . الحػػػػػاكـ ّْٔث رقػػػػػـ )َٗٓث ص ُجـ ث ُٓٗٗق/ ُُْٓبيػػػػػركتث الطبعػػػػػة األكلػػػػػى ث 

 ( . ُِْٖث رقـ )ََُ) كتاب الجياد ( ث صِجالنيسابكرم : المستدرؾ ث 
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 لحػػػػػػرس ليمػػػػػػة أحػػػػػب إلػػػػػػي  مػػػػػػف  »أنػػػػػػو قػػػػػاؿ :  كمػػػػػا ركل أبػػػػػػكىريرة  
 د الحػراـث كعنػد قبػر رسػكؿ اهلل ػي المسجػػا فػػصياـ ألؼ يـك أصكمياث كأقػـك ليميػ

»(ُ) . 
كاعمػـ أف الحراسػة  »( عػف فضػؿ الحراسػة : ى ُْٖاس )ت يقكؿ ابف النحػ 
اهلل مػف أعظػـ القربػاتث كأعمػى الطاعػاتث كىػي أفضػؿ أنػكاع الربػاطث ككػؿ  في سبيؿ

مف حرس المسمميف في مكض  يخوى عمييـ فيو مف العدك فيك مرابط كال يػنعكسث 
ر ال تمػس فممحارس في سبيؿ اهلل أجر المػرابطث كفضػائؿ أخػر كثيػرةث منيػا : أف النػا

 . (ِ)«عيننا حرست في سبيؿ اهلل أبدنا 

                                           

 ( . ِْٕث رقـ ) ُْٖابف النحاس: موارع األوكاؽ ث ص (1)
 . ُّْموارع األوكاؽ ث ص (2)
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 ادلبذث األَي
 احلشاعة اإلذلٕة ٌٍىبٓ 

بالحمايػػة كالحراسػػةل صػػيانة  حفػػظ نبيػػو  –سػػبحانو كتعػػالى  –تػػكلى اهلل  
لدينوث كحماية لدعكتو في مكاجية الكفار الذم سمككا جمي  السبؿ كالكسائؿ إلعاقػة 

حتى لك أدل ذلؾ بيـ إلػى القضػاء عمػى صػاحب  ىذه الدعكةث كمنعيا مف االنتوارث
 ىذه الدعكة .

 ث كحراستو لو في أمريف ىما : لنبيو –سبحانو  –كقد تجمت حماية اهلل  
 مبا دبش ًٌ أػذاؤي :  ٌىبًٕ  –عبذاوً  –( إخباسي 1)

فعقػدكا العػـز عمػى قتمػو  أراد أعداء الدعكة اإلسبلمية الػتخمص مػف النبػي  
 لػػػػػػو بمػػػػػػا عػػػػػػـز  –سػػػػػػبحانو  –دةث فكػػػػػػاف إخبػػػػػػار اهلل خفيػػػػػػة فػػػػػػي مػػػػػػرات عديػػػػػػ

ـ  أحبطت محاكالتيـ المرة تمػك األخػرلث دكف أف يصػمكا إليػو  ىؤالء عمى فعموث كمف ث
  . 

ث كقػد تجيػزكا كخرجػكا   ييذكر أنو لما رأم كفار قريش أصػحاب رسػكؿ اهلل 
القػـك أىػؿ قػكة  كساقكا النساء كالذرارم إلى المدينةث كعرفكا أف الػدار دار منعػةث كأف

ل فػاجتمعكا (ُ)إلييـ كلحكقو بيػـ فيوػتد عمػييـ أمػره  كبأس ث خافكا خركج الرسكؿ
ث  في دار الندكةث كلـ يتخمؼ أحد مػف أىػؿ الػرأم مػنيـث كتػذاكركا أمػر رسػكؿ اهلل 

فأوػػػار بعضػػػيـ بحبسػػػوث كأوػػػار بعضػػػيـ بنفيػػػوث غيػػػر أف مثػػػؿ ىػػػذه اآلراء قكبمػػػت 
ػا نيػدناث جمػدناث  بالرفضث فقاؿ أبك جيؿ : أرل أف نأخذ مف كؿ قبيمة مػف قػريش غبلمن

                                           

 ف قػػيـ الجكزيػػة : فقػػو السػػيرة النبكيػػة " مػػف زاد المعػػاد فػػي ىػػدم خيػػر العبػػاد " ث تحقيػػؽ :ابػػ (1)
ـ ث ُٖٔٗق/ َُْٔد/ السػػػيد الجميمػػػي ث دار الفكػػػر العربػػػي ث بيػػػركت ث الطبعػػػة الثانيػػػة ث 

 . ٖٔص
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ثـ نعطيو سيفنا صارمناث فيضػربكنو ضػربة رجػؿ كاحػدث فيتفػرؽ دمػو فػي القبائػؿث فػبل 
 .(ُ)يدرم بنك عبد مناؼ بعد ذلؾ ما يصنعكفث فتفرقكا عمى ذلؾث كأجمعكا عميو

أحمػػد فػػي نبيػػو بيػػذه المػػؤامرةث فقػػد أخػػرج اإلمػػاـ  –تعػػالى  –كقػػد أخبػػر اهلل  
ذٍ  } في قكلو تعالى : –رضي اهلل عنيما  –مسنده عف ابف عباس  يىٍمكيري ًبؾى ال ػًذيفى  كىاًر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى  كا ًلييٍثًبتيػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى أىٍك يىٍقتيميػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى أىٍك ييٍخًرجي  :  ث قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ (ِ){... كىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػري
ث فىػػأىٍثبً  » : ًإذىا أىٍصػػبىمى ـٍ ػػيي ٍيشه لىٍيمىػػةن ًبمىك ػػةىث فىقىػػاؿى بىٍعضي رىٍت قيػػرى ثىػػاًؽث ييًريػػديكفى تىوىػػاكى تيكهي ًباٍلكى

ػكهيث فىػأىٍطمى ى اهللي ث  الن ًبي   : بىػٍؿ أىٍخًرجي ـٍ ػيي قىػاؿى بىٍعضي : بىػًؿ اٍقتيميػكهيث كى ـٍ ػيي قىػاؿى بىٍعضي ػز   -كى عى
ؿٌ  جى مىى ًفرىاًش الن ًبػيِّ  - كى ًميٌّ عى ث فىبىاتى عى مىى ذىًلؾى ػرىجى الن   نىًبي وي عى خى  ًبػيُّ ًتٍمػؾى الم ٍيمىػةىث كى

ػػػبيكنىوي الن ًبػػػي   ًمياػػػاث يىٍحسى بىػػػاتى اٍلميٍوػػػًركيكفى يىٍحريسيػػػكفى عى ت ػػػى لىًحػػػؽى ًباٍلغىػػػاًرث كى ػػػا  حى ث فىمىم 
ًميااث رىد  اهللي مىٍكرىىيـٍ  كا ًإلىٍيًوث فىمىم ا رىأىٍكا عى كا ثىاري  . (ّ)«...  أىٍصبىحي

  عميو كفار قريش في لنبيو بما أجم –تعالى  –كبذلؾ يتضم أف إخبار اهلل  
اه مف ىذه المؤامرةث ثـ كانت الترتيبات البورية التي قاـ بيػا النبػي   دار الندكة نج 

بػف أبػي امف مغادرتو لفراوػوث كلحكقػو بالغػارث كلكػي ييعٌمػي عمػييـ األمػر بػات عمػي 
ـ  الكصػكؿ  طالب  في فراوول حتى ال يسارع المتآمركف إلػى البحػث عنػوث كمػف ثػ
 إليو .

                                           

ث تحقيػؽ: د/ سػامي مكػي العػاني ث دار  ابف جماعة : المختصػر الكبيػر فػي سػيرة الرسػكؿ  (1)
 .  ْٖث  ْٕـ ث صُّٗٗى / ُُّْماف ث الطبعة األكلى ث البويرث ع

 ( . َّسكرة األنفاؿ : مف اآلية ) (2)
ػػا الطحػػاكم : وػػرح موػػكؿ اآلثػػارث ُِّٓث رقػػـ ) َُّث ص  ٓجالمسػػند ث  (3) ( . كانظػػر أيضن

ـ ُْٗٗىػػ / ُُْٓتحقيؽ : وعيب األرنؤكط ث مؤسسة الرسالة ث بيركت ث الطبعة األكلػى ث 
كا ًلييٍثًبتيػكؾى أىٍك يىٍقتيميػكؾى أىٍك وكؿ السبب الذم نزلت فيو : ) باب م ُٓجث  ٍذ يىٍمكيري ًبؾى ال ًذيفى كىفىػري كىاًر

 ( . َٖٔٓث رقـ )ٔث  ٓ( ث ص ييٍخًرجيكؾى 
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ىناؾ محاكلة أخرل قاـ بيا ييكد بني النضير كاف الغرض منيػا قتػؿ النبػي ك  
  بياث كنٌجاه منيػاث إذ ييػذكر أنػو عنػدما ذىػب النبػي  –سبحانو  –ث فأخبره المكلى

إلى بني النضير في رىط مف الميػاجريف كاألنصػارث ككٌمميػـ فػي أف يعينػكه فػي ديػة 
قالكا : نعـ يا أبا القاسـث نعينؾ عمى مػا  ث(ِ)المذيف قتميما عمرك بف أمية (ُ)الرجميف

                   أحببػػػػػػػت ممػػػػػػػا اسػػػػػػػتعنت بنػػػػػػػا عميػػػػػػػوث ثػػػػػػػـ خػػػػػػػبل بعضػػػػػػػيـ بػػػػػػػبعضث فقػػػػػػػالكا: 
إلػى جانػب جػدار مػف  إنكـ لف تجدكا ىذا الرجؿ عمى مثؿ حالو ىػذهث كرسػكؿ اهلل 

و ػقتمػبيكتيـ قاعدناث فقالكا : مػف رجػؿ يعمػك عمػى ىػذا البيػتث فيمقػي عميػو صػخرةث في
بيػػاث فيريحنػػا منػػوح فانتػػدب لػػذلؾ عمػػرك بػػف حجػػاش بػػف كعػػبث فصػػعد ليمقػػي عميػػو 

 ث (ّ)ر مف السماء بما ىٌمكا بوػاه الخبػفأت –كىك في نفر مف أصحابو  –الصخرة 

                                           

 كػػػاف عمػػػرك بػػػف أميػػػة الضػػػمرم قػػػد لقػػػي رجمػػػيف مػػػف بنػػػي عػػػامرث فأميميمػػػا حتػػػى إذا نامػػػا (1) 
ػػػػدىا عمييمػػػػا فقتميمػػػػال ثػػػػأرنا لقتػػػػؿ أصػػػػحاب   بئػػػػر معكنػػػػةث كىػػػػك ال يعمػػػػـ أنػػػػو كػػػػاف معيمػػػػا عى

كجػػكار. ابػػف حبػػاف : كتػػاب الثقػػات ث مطبعػػة مجمػػس دائػػرة المعػػارؼ  عيػػد مػػف رسػػكؿ اهلل 
 ث ُجـ ث ُّٕٗى /  ُّّٗالعثمانيػػػػػة ث حيػػػػػدر آبػػػػػاد الػػػػػدكف ث الينػػػػػد ث الطبعػػػػػة األكلػػػػػى ث 

 .  ُِْث  َِْص
هلل بػف إيػاس الضػمرمث يكنػى أبػػا عمػرك بػف أميػة : ىػك عمػرك بػف أميػة بػف خكيمػد بػف عبػد ا (ِ)

ككيبلن كرسكالن إلػى النجاوػيث  أميةث مف مياجرم الحبوةث ثـ ىاجر إلى المدينةث بعثو النبي 
ى . َٔفعقد لو عمى أـ حبيبة بنت أبي سفيافث تػكفي فػي عيػد معاكيػة بػف أبػي سػفياف سػنة 

زم ث دار الػػكطف أبػػك نعػػيـ األصػػبياني : معرفػػة الصػػحابة ث تحقيػػؽ : عػػادؿ بػػف يكسػػؼ العػػزا
 .    ُّٗٗث ص ْجـ ث ُٖٗٗ/  ى ُُْٖلمنورث الرياض ث الطبعة األكلى ث 

الطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ث تحقيؽ : محمد أبك الفضػؿ إبػراىيـ ث دار المعػارؼ ث القػاىرة  (3)
. البييقػػي : دالئػػؿ النبػػكة  ِٓٓث  ُٓٓث ص ِجـ ث ُٗٔٗى /  ُّٖٖث الطبعػػة الثانيػػة ث 

كاؿ صػػاحب الوػػريعة ث تحقيػػؽ : د/ عبػػد المعطػػي قمعجػػي ث دار الكتػػب العمميػػة ث كمعرفػػة أحػػ
 . ّٓٓ                   ث  ّْٓث ص ّجـ ث ُٖٗٗى /  ُُْٖبيركت ث الطبعة األكلى ث 
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 . (ِ)وػث كلـ ييوًعر بذلؾ أحدنا ممف معو مف أصحاب(ُ)ث ككأنو يريد حاجة ض ػفني

ػػػػ                    كيراء قػػػػاؿ لييػػػػكد بنػػػػي النضػػػػير : كىنػػػػاؾ ركايػػػػة تػػػػذكر أف كنانػػػػة بػػػػف صي
              ىػػػؿ تػػػدركف لػػػـ قػػػاـ محمػػػد ح قػػػالكا : ال كاهللث مػػػا نػػػدرم كمػػػا تػػػدرم أنػػػتث قػػػاؿ : 
بمػػى كالتػػكراة إنػػي ألدرمث قػػد أيخبػػر محمػػد بمػػا ىممػػتـ بػػو مػػف الغػػدرث فػػبل تخػػدعكا 

نػػو آلخػػر أنفسػػكـث كاهلل إنػػو لرسػػكؿ اهللث كمػػا قػػاـ إال أنػػو أيخبػػر بمػػ ا ىممػػتـ بػػوث كار
 ( ّ)األنبياء...

مػػف تبػػكؾ إلػػى المدينػػةث  كفػي ىػػذا الصػػدد ييػػذكر أنػػو عنػػدما أقبػؿ الرسػػكؿ  
         كفػي الطريػؽ إلػػى ىنػاؾ تػآمر اثنػػا عوػر رجػػبلن مػف المنػافقيفث كقيػػؿ : أربعػة عوػػرث 
            أك خمسػػػػة عوػػػػر عمػػػػى الغػػػػدر بػػػػوث كمزاحمتػػػػو عمػػػػى العقبػػػػةث كلكػػػػف اهلل عصػػػػـ 

 .  (ْ)رسكلو

ث كأف يطرحكه مف رأس عقبة  لقد ىـ  ىؤالء المنافقكف بالفتؾ برسكؿ اهلل  
في الطريؽث كلما أيخبر بخبرىـث أمر الناس بالمسير مف الكادمث كصػعد ىػك العقبػةث 

                                           

ابف سعد : الطبقات الكبيرث تحقيؽ : د/ عمي محمد عمرث مكتبة الخانجي ث القاىرة ث الطبعػة  (1)
. الكاقػػػػػدم : كتػػػػػاب المغػػػػػازم ث تحقيػػػػػؽ : د/  ّٓث ص ِجث  ـََُِى /ُُِْاألكلػػػػػى ث 

                 ث  ُجـ ث ُْٖٗى / َُْْمارسػػػػػػػػدف جػػػػػػػػكنس ث عػػػػػػػػالـ الكتػػػػػػػػب ث الطبعػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػة ث 
ّٔٓ . 

 ابػػػػف حػػػػـز : جكامػػػػ  السػػػػيرة النبكيػػػػة ث تحقيػػػػؽ : عبػػػػدالكريـ سػػػػامي الجنػػػػدم ث دار الكتػػػػب  (2)
 .َُٗـ ث ص ََِِى /  ُِِْالعممية ث بيركت ث الطبعة األكلى ث 

 . ّٓٔث ص ُجالكاقدم: المغازم ث  (3)
 ( . ِِّٕٗث رقـ ) ُُِث  َُِث ص ّٗأحمد بف حنبؿ : المسند ث جػ (4)
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كحذيفػة بػف  (ُ)عمػار ابػف ياسػر كسمكيا معو أكلئؾ النفر متمثميفث كأمر الرسػكؿ 
: عمػػار آخػػذ بزمػػاـ الناقػػةث كحذيفػػة يسػػكقياث فبينمػػا ىػػـ أف يموػػيا معػػو  (ِ)اليمػػاف

ث كأبصر حذيفػة غضػبوث  يسيركف إذ سمعكا القـك قد غوكىـث فغضب رسكؿ اهلل 

                                           

عمار بف ياسر: ىك عمار بف ياسر بف عامر بف مالؾ بف كنانةث يكنى أبا اليقظػافث كػاف ىػك  (1)
د بضػعة كثبلثػيف رجػبلنث كىػك ممػف كأبكه كأمو مف السابقيف إلى اإلسبلـث حيث كاف إسػبلمو بعػ

عيٌذب في اهللث ىػاجر إلػى المدينػةث كوػيد بػدرنا كأحػد كالخنػدؽ كبيعػة الرضػكاف مػ  رسػكؿ اهللث 
كما ويد قتاؿ مسيممة ث ككاله عمر بف الخطاب الككفة كعزلػو عنيػا ث ثػـ صػحب عمينػا كوػيد 

بعنػا كتسػعيفث كقيػؿ : ثػبلث معو الجمؿ كصفيف التى قاتؿ فييا حتى قيتؿ ث ككاف عمره يكمئذو أر 
كتسعكفث كقيؿ إحدل كتسعكف . انظر ابف األثير : أسد الغابة في معرفة الصػحابة ث تحقيػؽ: 
عمي محمد معػكض كعػادؿ أحمػد عبػدالمكجكد ث دار الكتػب العمميػة ث بيػركت ث بػدكف تػاريخ ث 

 . ُِٖ - ُِِث ص ْجػ
ف حسػيؿ بػف جػابر كاليمػاف لقبػو ث كىػك مػف حذيفة بف اليماف : يكنى أبا عبداهلل ث كاسـ اليما (ِ)

 بنػػػي عػػػبس بػػػف بغػػػيض بػػػف ريػػػث بػػػف غطفػػػافث كأمػػػو امػػػرأة مػػػف األنصػػػار مػػػف األكس مػػػف 
بنػػي عبداألوػػػيؿث وػػػيد حذيفػػػة كأبػػػكه حسػػػيؿ كأخػػكه صػػػفكاف أحػػػدناث كقتػػػؿ أبػػػاه يكمئػػػذو بعػػػض 

ؼ المسمميف كىك يحسبو مف الموركيفث كاف حذيفة مف كبػار أصػحاب رسػكؿ اهللث كىػك معػرك 
بصػػاحب سػػر رسػػكؿ اهللث وػػيد نياكنػػد فممػػا قتػػؿ النعمػػاف بػػف مقػػرف أخػػذ الرايػػة ث فكػػاف فػػتم 

ابػف عبػدالبر: االسػتيعاب  فػي معرفػػة ى .  ّٔىمػذاف كالػرم كالػدينكر عمػى يػده ث كمػػات سػنة 
ى  ُُِْاألصحاب ث تحقيؽ : عمي محمد البجاكم ث دار الجيػؿ ث بيػركت ث الطبعػة األكلػى ث 

 .  ّّٓث  ّّْصث  ُـ ث م ُِٗٗ/ 
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ث فمما رأكا حذيفة ظنػكا أنػو قػد أظيػر عمػى مػا أضػمركهث (ُ)فرج  إلييـث كمعو محجف
 فأسرعكا حتى خالطكا الناسث كأقبؿ حذيفة حتى أدرؾ رسكؿ اهلل 

(ِ) . 

ىػؿ عرفػت يػا حذيفػة مػف لحذيفػة :  كعندما خرجكا مف العقبةث قاؿ النبي  
: عرفػػت راحمػػة فػػبلف كفػػبلفث  ح قػػاؿ حذيفػػة ا مػػنيـىػػؤالء الػػرىط أك الركػػبث أك أحػػدن 

: ىؿ عممتـ ما كاف وػأف  كقاؿ: كانت ظممة الميؿث كغويتيـ كىـ متمثمكفث فقاؿ 
ؿ اهللث قاؿ: فإنيـ مكركا ليسيركا معي حتى : ال كاهلل يا رسك ح قالكا الركب كما أرادكا

إذا أظممت في العقبػة طرحػكني منيػاث قػالكا: أفػبل تػأمر بيػـ يػا رسػكؿ اهلل إذا جػاءؾ 
ا قػد كضػ  كيقكلػكا إف محمػدن ث ح قاؿ: أكػره أف يتحػدث النػاس الناس فتضرب أعناقيـ

 . (ّ)يده في أصحابوث فسماىـ ليماث كقاؿ: اكتماىـ

ليؤكػػد عمػػى صػػعكبة التعػػرؼ عمػػى  عمػػى رسػػكؿ اهلل  إف مػػا رٌد بػػو حذيفػػة 
ىػػؤالء الػػذيف أرادكا قتمػػول إذ إنيػػـ كػػانكا فػػي ظممػػةث ككػػانكا يغطػػكف كجػػكىيـ بالمثػػاـل 

كذكره ألسمائيـ إنما كػاف بػكحي مػف ربػو عػز  األمر الذم يؤكد أف تعرؼ الرسكؿ 
 كجؿ . 

اـ الفػتمث كىػك يطػكؼ بالبيػت عػ كعندما أراد فضالة بف عمير قتػؿ النبػي  
: أفضػالة ح قػاؿ : نعػـ فضػالة يػا رسػكؿ اهللث قػاؿ :  فمما دنا منو قاؿ رسػكؿ اهلل 

ث ثػـ  ماذا كنت تحدث بو نفسؾ ح قاؿ : ال وػيءث كنػت أذكػر اهللث فضػحؾ النبػي 

                                           

ػػػػػػػف : العصػػػػػػػا المعكجػػػػػػػة . ابػػػػػػػف منظػػػػػػػكر : لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب ث ص (1)                      ث مػػػػػػػادة  ُٕٗالًمحجى
 )حجف( .

ـ ُٕٔٗابف كثير : السيرة النبكية ث تحقيؽ : مصطفى عبد الكاحد ث دار المعرفة ث بيػركت ث  (2)
 .  ّْث ص ْجث 

 .  ِٕٓث ص ٓجالبييقي : دالئؿ النبكة ث  (3)
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قاؿ : استغفر اهللث ثـ كض  يده عمى صػدره فسػكف قمبػوث فكػاف فضػالة يقػكؿ : كاهلل 
 . (ُ)خمؽ اهلل ويء أحب إلي  منو ما رف  يده عف صدرم حتى ما

 ث  مىغ أػذائً مه لحًٍ أَ اٌحؼشض ًٌ :  2
ث كحفظػػو لػو فػػي منػػ   لنبيػو  –سػػبحانو كتعػػالى  –تجمػت حراسػػة المػكلى  

ىػؤالء الػذيف أرادكا التعػػرض لػو أك الػػتخمص منػو كقتمػو ث كقػػد اتضػم ىػػذا األمػر فػػي 
 العديد مف المكاقؼ نذكر منيا : 

 ىوػاـ مػف أوػد المجػاىريف بػالظمـ كاإليػذاء   لمرسػكؿ كاف أبك جيػؿ بػف  
عمى العدكؿ عف دعكتوث قاؿ أبػك جيػؿ  ث كبعد أف فوؿ كفار قريش في إجباره (ِ)

: يػػا معوػػر قػػريشث إف محمػػدنا قػػد أبػػى إال مػػا تػػركف مػػف عيػػب ديننػػاث كوػػتـ آبائنػػاث 
نػػي أعاىػػد اهلل ألجمسػػف لػػو غػػدنا بحجػػ ر مػػا أطيػػؽ كتسػػفيو أحبلمنػػاث كوػػتـ آليتنػػاث كار

حممػػوث فػػإذا سػػجد فػػي صػػبلتو فضػػخت بػػو رأسػػوث فأسػػممكني عنػػد ذلػػؾ أك امنعػػكنيث 
فميصػػن  بعػػد ذلػػؾ بنػػك عبػػد منػػاؼ مػػا بػػدا ليػػـث قػػالكا : كاهلل ال نسػػممؾ لوػػيء أبػػدناث 

 .  (ّ)فامض لما تريد
ث فممػا  فمما أصبم أبك جيؿث أخذ حجرنا كما كصؼث ثـ جمس لرسػكؿ اهلل  
ػا كبينما ىك سا حضر  جدث احتمؿ أبك جيؿ الحجرث حتػى إذا دنػا منػو رجػ  منيزمن

                                           

الكبلعي : االكتفاء بمػا تضػمنو مػف مغػازم رسػكؿ اهلل كالثبلثػة الخمفػاء ث تحقيػؽ : د/ محمػد  (1)
ـ ث ُٕٗٗى /  ُُْٕكمػاؿ الػػديف عػز الػػديف عمػيث عػػالـ الكتػب ث بيػػركت ث الطبعػة األكلػػىث 

. القسػطبلني: ْٖٓث  ّٖٓث ص ّج. ابف كثيػر : السػيرة النبكيػة ث  َِّث ص ِث جػ ُم 
لمنم المحمديػػة ث تحقيػػؽ : صػػالم أحمػػد الوػػامي ث المكتػػب اإلسػػبلمي ث المكاىػػب المدنيػػة بػػا

 . ْٖٓث ص ُجـ ث ََِْى / ُِْْبيركت ث الطبعة الثانية ث 
 ابػػػػف عبػػػػد البػػػػر : الػػػػدرر فػػػػي اختصػػػػار المغػػػػازم كالسػػػػيرث تحقيػػػػؽ : د/ وػػػػكقي ضػػػػيؼ ث  (2)

 .  ْٕـ ث صُٔٔٗى / ُّٖٔط. القاىرة ث 
 . ُِّث ص ُػث ج ُالكبلعي : االكتفاء ث م  (3)
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مرعكبناث كقػذؼ الحجػر مػف يػدهث فقامػت إليػو رجػاؿ قػريشث كقػالكا لػو : مالػؾ يػا أبػا 
الحكـ ح قاؿ : قمت إليو ألفعؿ بو مػا قمػت لكػـ البارحػةث فممػا دنػكت منػو عػرض لػي 

كال  –أم عنقػو  –صػرتو دكنو فحؿ مف اإلبؿث ال كاهلل ما رأيت مثؿ ىامتوث كال مثؿ ق
 . (ُ)أنيابو لفحؿ قطث فيـ  بي أف يأكمني

قػد كضػ  أمػاـ أبػي جيػؿ مػا  –سػبحانو كتعػالى  –كبذلؾ يتضػم أف المػكلى  
ث كنٌجػػى نبيػػو مػػف تمػػؾ  حػػاؿ بينػػو كبػػيف القيػػاـ بمػػا عػػـز عميػػو مػػف قتػػؿ النبػػي 

 المحاكلة اآلثمة .
رأيت يـك أحد عف يمػيف لقد  »: أنو قاؿ  (ِ)كقد ثبت عف سعد بف أبي كقاص       

 كعف يساره رجميف عمييما ثياب بيضث يقاتبلف عف  رسكؿ اهلل
 . (ّ)«كأود القتاؿث ما رأيتيما قبؿ كال بعد  رسكؿ اهلل 
ػػر قػػد  كعنػػدما بمػػو رسػػكؿ اهلل   أف جمعنػػا مػػف بنػػي ثعمبػػة كمحػػارب بػػذم أىمى

أربعمائػة كخمسػيف رجػبلنث تجمعكا يريدكف أف يصيبكا ويئنا مػف المسػمميفث خػرج فػي 

                                           

ابف ىوػاـ : السػيرة النبكيػة ث تحقيػؽ: طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد ث دار الجيػؿ ث بيػركت ث بػدكف (1) 
 .  ِْٔث ص ُتاريخ ث جػ

سعد بف أبي كقاص : اسـ أبي كقاص مالؾ بف أىيػب بػف عبػدمناؼ بػف زىػرةث أحػد السػابقيف  (2)
يف بالجنػةث كأحػد مػف وػيد األكليفث أسمـ كىك ابف سب  عورة سػنةث كىػك أحػد العوػرة المبوػر 

ق ث ٓٓبدرنا كالحديبيةث كأحد الستة أىؿ الوكرل الذيف اختارىـ عمر بػف الخطػابث تػكفي سػنة 
انظػػر الػػذىبي : سػػير أعػػبلـ النػػببلء ث تحقيػػؽ : حسػػيف األسػػد ث ى .  ٕٓث كقيػػؿ ى  ٔٓكقيػػؿ 

 . ُِْ – ِٗث ص ُـ ث جػُٖٓٗى /  َُْٓمؤسسة الرسالة ث بيركت ث الطبعة الثالثة ث 
ث  مسػػمـ : المسػػند الصػػحيم المختصػػر مػػف السػػنف بنقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػى رسػػكؿ اهلل  (3)

ى /  ُِْٕتحقيؽ : أبكقتيبة نظر محمد الفاريػابي ث دار طيبػة ث الريػاض ث الطبعػة األكلػى ث 
يػكـ أحػد (ث   ) كتاب الفضائؿ ث بػاب فػي قتػاؿ جبريػؿ كميكائيػؿ عػف النبػي ُـ ث م ََِٔ

 . ُْٖ( . ابف قيـ الجكزية : فقو السيرة النبكية ث ص َِّٔـ ) ث رق َُُٗص
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عنػػدما كصػػؿ إلػػى ذم أمػػر  ث غيػػر أف النبػػي (ُ)كلكػػنيـ ىربػػكا فػػكؽ رؤكس الجبػػاؿ
كعسػػكر ىنػػاؾ أصػػابو مطػػرث فبػػٌؿ ثكبػػوث فنزعيػػا كعمقيػػا عمػػى وػػجرةث كنػػاـ تحتيػػاث 

: قد أمكنؾ محمد كقد انفرد مػف أصػحابوث فػإف  (ِ)فقالت األعراب لدعثكر بف الحارث
ث بأصحابو لـ يهغى  ث حتى تقتموث فأخذ سػيفنا صػارمناث كانحػدر إليػوث فمػـ يوػعر بػو غك 

           رسػػػكؿ اهلل إال كىػػػك كاقػػػؼ عمػػػى رأسػػػو بالسػػػيؼث كىػػػك يقػػػكؿ : مػػػف يمنعػػػؾ منػػػي 
 فػي صػدرهث فكقػ  السػيؼ مػف  : اهللث فدف  جبريػؿ  يا محمدث فقاؿ رسكؿ اهلل 

نعؾ منػي اليػكـح قػاؿ : ال ث كقاـ عمى رأسوث فقاؿ : مف يم يدهث فأخذه رسكؿ اهلل 
أحػػدث كأنػػا أوػػيد أف ال إلػػو إال اهلل كأف محمػػدنا رسػػكؿ اهللث كاهلل ال أكثػػر عميػػؾ جمعنػػا 

 . (ّ)سيفوث ثـ أدبر أبدناث فأعطاه رسكؿ اهلل 
كعندما أتي قكمو قالكا لو : أيف ما كنت تقكؿ كقد أمكنؾ كالسيؼ فػي يػدؾث  

إلػى رجػؿ أبػيض طكيػؿث فػدف  فػي صػدرمث  قاؿ: قد كاف كاهلل ذلؾ رأييث كلكف نظػرت
فكقعػػت لظيػػرمث كعرفػػت أنػػو ممػػؾث كوػػيدت أف محمػػدنا رسػػكؿ اهللث ككاهلل ال أكثػػر 

 . (ْ)عميوث كجعؿ يدعك قكمو إلى اإلسبلـ
كىنػػاؾ ركايػػة أخػػرل ذكػػرت أنػػو أثنػػاء عػػكدة الرسػػكؿ مػػف غػػزكة ذات الرقػػاعث      

كعنػػدما أقبمػػكا كجػػدكا عنػػده  نػػزؿ تحػػت وػػجرةث عم ػػؽ بيػػا سػػيفوث ثػػـ نػػادل أصػػحابوث

                                           

 . ابػػػػف الجػػػػكزم : المنػػػػتظـ فػػػػي تػػػػاريخ الممػػػػكؾ ُٖٔث ص ّجالبييقػػػػي : دالئػػػػؿ النبػػػػكة ث  (1)
كاألمـ ث تحقيػؽ : محمػد عبػد القػادر عطػا كمصػطفى عبػد القػادر عطػا ث دار الكتػب العمميػة ث 

 . ُٕٓث ص ّجث ـ ُِٗٗى / ُُِْبيركت ث الطبعة األكلى ث 
دعثكر بف الحارث : ىك دعثكر بف الحارث الغطفاني ث ذكػر ابػف األثيػر أنػو لػـ ييػذكر إسػبلمو  (2)

 . ََِث ص ِإال في ىذه الركاية . انظر أسد الغابة ث جػ
 .  ْث ص ّج. ابف كثير : السيرة النبكية ث  ُٓٗث ص ُجالكاقدم : المغازم ث  (3)
 .  ُٗٔث ص ّج البييقي : دالئؿ النبكة ث (4)
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: إف ىذا اخترط سيفي كأنا نػائـ فاسػتيقظت كىػك فػي يػده  جالسث فقاؿ  (ُ)أعرابي
ث فقاؿ لو مف يمنعؾ مني ح قاؿ : اهللث فيا ىك جالسث ثـ لـ يعاقبػو رسػكؿ  (ِ)صمتنا
 اهلل

 (ّ)
.  

كانت ىذه إف  » ث يقكؿ ابف كثير: (ْ)كظاىر الكبلـ أنيما قصتاف في غزكتيف       
محفكظة فيي غيرىا قطعنال ألف ذلؾ الرجػؿ اسػمو غػكرثث لػـ يسػمـ بػؿ اسػتمر عمػى 

 .( ٓ)«دينوث كلـ يكف عاىد النبي أال يقاتمو 
ث قػػاـ بيػػا وػػيبة بػػف عثمػػاف بػػف أبػػي  كىنػػاؾ محاكلػػة أخػػرل لقتػػؿ النبػػي         
معػػو إلػػى مكػةث حدثتػػو نفسػػو أف يسػػير  ث إذ ييػػذكر أنػػو عنػػدما فػػتم النبػػي (ٔ)طمحػة

ث فمما اختمط الناسث كىـ  أف يفعػؿ مػا أرادث (ٕ)حنيفل لعمو يصيب منو غرة فيدرؾ ثأره
أرادث ريفػػ  لػػو وػػكاظ مػػف نػػار كػػالبرؽث حتػػى يقػػاؿ إنػػو كضػػ  يػػده عمػػى بصػػره خكفنػػا 

                                           

ث  ٕقيػػػؿ إف اسػػػـ ىػػػذا األعرابػػػي غػػػكرث بػػػف الحػػػارث . انظػػػر ابػػػف حجػػػر : فػػػتم البػػػارم ث جػػػػ (1)
 . ُْٗص

 . ِْٗث ص ٕصمتنا : أم مجردان مف غمده . انظر ابف حجر : فتم البارم ث جػ (2)
 ث ُِِث  ُُِالبخػػػػارم : الصػػػػحيم ) كتػػػػاب المغػػػػازم ث بػػػػاب غػػػػزكة ذات الرقػػػػاع ( ث ص (3)

 ( ُّْٓرقـ ) 
 . ّْٗث ص ٕابف حجر : فتم البارم ث جػ (4)
 . ْث ص ّابف كثير: السيرة النبكية ث جػ (5)
وػيبة بػػف عثمػاف بػػف أبػػي طمحػة : صػػاحب مفتػػاح الكعبػة ث أظيػػر وػػيبة اإلسػبلـ يػػكـ الفػػتمث  (6)

كويد حنيننػا كفػي قمبػو وػ  مػف الوػؾ ث كلكػف أسػمـ كحسػف إسػبلمو ث كقاتػؿ يكمئػذ ث كصػبر 
ث كقيػؿ : بقػي إلػى أيػاـ يزيػد بػف معاكيػة . ابػف كثيػر : البدايػة ى  ٗٓكفي سػنة فيمف صبرث ت
 .  ُِّث ص ٖكالنياية ث جػ

قػد قتػؿ يػكـ أحػد . السػييمي : الػركض األنػؼ فػي  -كالد ويبة  -كاف عثماف بف أبي طمحة  (ٕ)
ـ تفسير السيرة النبكية البف ىواـ ث تحقيؽ : طو عبدالرؤكؼ سعد ث مطبعػة عبػاس عبدالسػبل

 . ُِْث ص ْوقركف ث القاىرة ث بدكف تاريخ ث جػ
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ث فعرفػت أبصػرغوػيتني ظممػة حتػى ال  »ث كىناؾ ركاية أخرل تذكر أنو قاؿ : (ُ)منو
فأقبػؿ  »ث كىنػاؾ ركايػة ثالثػة تػذكر أنػو قػاؿ : (ِ)« أنو ممتن  منيث كأيقنت باإلسبلـ

 . (ّ)« ويء حتى تغوى فؤادمث فمـ أطؽ ذلؾث كعممت أنو ممنكع
كأينا كػاف مػا تعػرض لػو وػيبة بػف عثمػافث فػبل وػؾ أنػو أيقػف أف ىػذا النبػي  

 معصـك مف ربوث ممنكع مف أف يقدـ أحد عمى قتموث أك النيؿ منو. 
 فالتفت إلي  رسكؿ اهلل ...  »لؾث فيقكؿ : كيركم ويبة ما حدث لو بعد ذ 

الميػـ أعػذه ث فدنكت منػوث فمسػم صػدرمث ثػـ قػاؿ:   دف منيايا ويب  ث فناداني : 
ث فكاهلل ليك كاف ساعتئذو أحب إلي  مف سمعي كبصرم كنفسيث كأذىب  مف الويطاف

 . (ْ)«اهلل ما كاف في نفسي ... 
كحراسػػتو لػػو مػػف تػػدابير  بيػػو لن –تعػػالى  –ىػػذه أمثمػػة تكضػػم حفػػظ اهلل  

أعدائوث كمحاكالتيـ المتكررة لمتخمص منو بوتى الطرؽ كالكسائؿث كمقابمػة الرسػكؿ 
  . ىذه األفعاؿ بالعفك كالصفمث بؿ كالدعكة لبعضيـ باليداية 
اطِ { } ما لًٕ يف لًٌُ جؼاىل : -

َّ
 اٌى
َ
 مِه
َ
ه
ُ
صِم
ْ
ؼ
َ
ٔ 
ُ
ً
َّ
اٌٍ
َ
َ(5) : 

ؾث كاالعتصػػاـث كعصػمة األنبيػػاء : حفظػو إيػػاىـ المقصػكد بالعىٍصػػـ : اإلمسػا 
أكالن بمػػا خصػػيـ بػػو مػػف صػػفاء الجػػكىرث ثػػـ بمػػا أكالىػػـ مػػف الفضػػائؿ الحميمػػةث ثػػـ 

 . (ُ)بالنصرةث كبتثبيت أقداميـث ثـ بإنزاؿ السكينة عمييـث كبحفظ قمكبيـث كبالتكفيؽ
                                           

ابػػف قػػيـ الجكزيػػة : زاد المعػػاد فػػي ىػػدم خيػػر العبػػادث تحقيػػؽ : وػػعيب األرنػػؤكط كعبػػد القػػادر  (1)
ـ ث ُْٗٗى /  ُُْْاألرنؤكط ث مؤسسػة الرسػالة ث بيػركت ث الطبعػة السػابعة كالعوػركف ث 

 . َْٕث ص ّج
 . َٗٗث ص ّجالكاقدم : المغازم ث  (2)
 . ُِٖث ص ٓج. البييقي : دالئؿ النبكة ث  ٓٔث ص ْجابف ىواـ : السيرة النبكية ث  (3)
 . َْٕث ص ّجابف قيـ الجكزية : زاد المعاد ث  (4)
 ( . ٕٔسكرة المائدة : مف اآلية ) (5)
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بػك كاف ييحرىسث حيث كاف يرسػؿ معػو عمػو أ كىناؾ ركاية تذكر أف النبي  
طالب كؿ يـك رجاالن مف بني ىاوـ يحرسػكنوث حتػى نزلػت ىػذه اآليػةث فػأراد عمػو أف 

يا عـ إف اهلل تعالى قد عصمني مف الجف كاإلنػس  »يرسؿ معو مف يحرسوث فقاؿ : 
»(ِ). 

ث (ّ)غير أف ىذا الحديث فيو كبلـ : إذ إف في إسناده النضر بف عبد الرحمف 
ف ىذا الحديث غريػبث كأف ىػذه اآليػة مدنيػةث ث كقد صرح ابف كثير بأ(ْ)كىك ضعيؼ

 ث كىػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػره القرطبػػػػػػػػػػي (ٓ)بػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف أكاخػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػزؿ بيػػػػػػػػػػا
إف ظػػاىر ىػػذا الحػػديث يقتضػػي أف ذلػػؾ كػػاف بمكػػةث كأف اآليػػة مكيػػةث  » حيػػث قػػاؿ :

 . (ٔ)«كليس كذلؾث إذ إف ىذه السكرة مدنية باإلجماع 
                                                                                                           

 األصػػػػفياني : مفػػػػردات ألفػػػػاظ القػػػػرآف ث تحقيػػػػؽ : صػػػػفكاف عػػػػدناف داككدم ث دار القمػػػػـ ث  (1)
 . َٕٓث  ٗٔٓـ ث صََِٗى / َُّْبعة الرابعة ث دموؽ ث الط

الكاحدم : أسباب نزكؿ القرآف ث تحقيؽ: كماؿ بسيكني زغمػكؿ ث دار الكتػب العمميػة ث بيػركت  (2)
. ابػػػف الجػػػػكزم : زاد المسػػػير فػػػي عمػػػػـ  َِٓـ ث صُُٗٗق/ ُُُْث الطبعػػػة األكلػػػى ث 

تػػب الثقافيػػة ث بيػػركت ث . السػػيكطي: أسػػباب النػػزكؿ ث مؤسسػػة الك ّٔٗث صِج التفسػػير ث 
 . َُٕث  َُٔـ ث صََِِى / ُِِْالطبعة األكلى ث 

ذكػػر الػػذىبي أف اسػػمو النضػػر بػػف عبػػدالرحمف أبػػكعمر الخػػز از ث كأنيػػـ ضػػعفكه جػػدنا . انظػػر  (3)
 المغنػػػي فػػػي الضػػػعفاء ث تحقيػػػؽ : نػػػكر الػػػديف عتػػػر ث ط . إدارة إحيػػػاء التػػػراث اإلسػػػبلمي ث 

 . ّّٓث ص ِقطر ث بدكف تاريخ ث جػ
 الييثمػػػي : مجمػػػ  الزكائػػػد كمنبػػػ  الفكائػػػد ث دار الكتػػػاب العربػػػي ث بيػػػركت ث بػػػدكف تػػػاريخ ث  (4)

 . ٕٔث ص ٕج
 . ُِٗث ص ٓجابف كثير : السيرة النبكية ث  (5)
الجام  ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مػف السيػنة كآم الفرقػاف ث تحقيػؽ : د/ عبػد اهلل بػف  (6)

ى / ُِْٕخػػػريف ث مؤسسػػػة الرسػػػالة ث بيػػػركت ث الطبعػػػة األكلػػػى ث عبػػػد المحسػػػف التركػػػي كآ
 . ِٗث ص ٖجـ ث ََِٔ
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كػػػاف يحرسػػػو   كقػػػد كردت العديػػػد مػػػف الركايػػػات التػػػي تؤكػػػد أف الرسػػػكؿ 
لحقػػكا إأييػػا النػػاس » أصػػحابو حتػػى نزلػػت ىػػذه اآليػػةث فخػػرج عمػػى النػػاسث فقػػاؿ: 

 . (ُ)«قد عصمني مف الناس  قكـ فإف اهلل حبمبل
 أنيػػػػػا  -رضػػػػػي اهلل عنيػػػػػا  -كفػػػػػي ركايػػػػػة أخػػػػػرل عػػػػػف السػػػػػيدة عائوػػػػػة  

رأسػو مػف  ييحرىس حتى نزلت ىذه اآلية ث فػأخرج رسػكؿ اهلل  قالت : كاف النبي 
 . (ِ)« رفكال فقد عصمني اهللصأييا الناس ان» القبةث فقاؿ ليـ : 

فػػيمف  كػػاف العبػاس عػػـ رسػػكؿ اهلل  »قػػاؿ :  كعػف أبػػي سػػعيد الخػدرم  
             تػػػػػرؾ رسػػػػػكؿ اهلل  {كاهلل يعصػػػػػمؾ مػػػػػف النػػػػػاس ... }يحرسػػػػػوث فممػػػػػا نزلػػػػػت : 

 . (ّ)«الحرس 
 س رسػػكؿ اهلل أنػػو قػػاؿ : كنػػا نحػػر   كعػػف عصػػمة بػػف مالػػؾ الخطمػػي 

 . (ْ)فترؾ الحرس {كاهلل يعصمؾ مف الناس ... }بالميؿث فمما نزلت 

                                           

ابف وبو : تاريخ المدينة المنكرة ث تحقيؽ : فييـ محمد ومتكت ث ط . القاىرة ث بدكف تػاريخ  (1)
 . الخزاعي : تخري  الدالالت السمعية عمػى مػا كػاف فػي عيػد رسػكؿ اهلل  َُّث ص ُجث 

  كالعماالت الورعية ث تحقيػؽ : د/ إحسػاف عبػاس ث دار الغػرب اإلسػبلمي مف الحرؼ كالصنائ
 .  ْٖٓـ ث صُٖٓٗى /  َُْٓث بيركت ث الطبعة األكلى ث 

ث بػاب " كمػػف سػكرة المائػػدة " ( ث  الترمػذم: السػنف ) كتػػاب تفسػير القػرآف عػػف رسػكؿ اهلل  (2)
. البغػػػػكم : تفسػػػػير  ُْٖث ص ِج( . البييقػػػػي : دالئػػػػؿ النبػػػػكة ث َّْٔث رقػػػػـ ) ِٖٔص

يف ث دار طيبػة لمنوػرث الريػاض « معالـ التنزيؿ »البغكم  ث تحقيؽ : محمد عبداهلل النمر كآخػرى
. ابػػػف الجػػػكزم: الكفػػػا بػػػأحكاؿ َُٖث ص ّـ ث مػػػ ُٖٗٗى /  َُْٗث الطبعػػػة األكلػػػى ث 

المصػػطفى ث تحقيػػؽ : محمػػد زىػػرم النجػػار ث المؤسسػػة السػػعيدية ث الريػػاض ث بػػدكف تػػاريخ ث 
 .  َْٗث ص ُج

 . َُٔ. السيكطي : أسباب النزكؿ ث ص ُٕث ص ٕجالييثمي : مجم  الزكائد ث  (3)
 .  َُٔالسيكطي : أسباب النزكؿ ث ص  (4)
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فإف قيؿ كيؼ نجم  بيف عصمة اهلل لنبيوث كبيف ما صػم أنػو عميػو الصػبلة  
 كالسبلـ وي  كجيو يـك أحدث ككسرت رباعيتوث كبكلو في إذائو ح 

 َاجلُا  مه َجٍني : 
ظيػار : ليس فػي اآليػة مػا ينػافي الحر أدذٌما  اسػةث كمػا أف إعػبلـ اهلل نصػر نبيػو كار

عػػداد العػػدة ث كعمػػى ىػػذا فػػالمراد العصػػمة مػػف الفتنػػة  دينػػو ال يمنػػ  األمػػر بالقتػػاؿ كار
 . (ُ)كاإلضبلؿ ث أك إزىاؽ الركح

كعمػػى ىػػذا يكػػكف معنػػى اآليػػة أف يعصػػمؾ اهلل مػػف القتػػؿث فػػبل يصػػمكف إلػػى 
يو التنبيو عمى أنو يجػب عميػو قتمؾث فأما عكارض األذل فبل تمن  مف ذلؾث بؿ إف ف

 .  (ِ)أف يحتمؿ كؿ ما دكف النفس مف أنكاع الببلء
أف ىذه اآلية نزلت بعدما وي  رأسو يـك أحدل ألف سػكرة المائػدة مػف أكاخػر  اٌثاوٓ :

 .(ّ)ما نزؿ مف القرآف
كبذلؾ يتضم أنو ليس معنى عصمة اهلل تعالى أف يككف الكصكؿ إلى الحػؽ  

          بػػؿ البػػد مػػف الجيػػادث كالبػػد مػػف نػػزكؿ الػػببلءث بػػؿ بتػػكالي الػػببلءث  ىيننػػا ليننػػا سػػيبلنث
مىػٍكا ًمػػٍف  كمػا قػػاؿ اهلل تعػالى : ثىػؿي ال ػػًذيفى خى ـٍ مى ػا يىػػٍأًتكي لىم  ن ػػةى كى ميكا اٍلجى ًسػػٍبتيـٍ أىٍف تىػٍدخي ـٍ حى } أى

ـٍ  يعػكؽ ث فالعصمة ىي عصػمة الػنفس كالجسػـ مػف القتػؿث كالػدعكة مػف أف (ْ){ قىٍبًمكي

                                           

 .  ٕٗث  ٔٗث ص ٔابف حجر: فتم البارم ث جػ (1)
 ث ِج. ابػػػػف الجػػػػكزم: زاد المسػػػػير فػػػػي عمػػػػـ التفسػػػػيرث ٕٗالبغػػػػكم : تفسػػػػير البغػػػػكمث ص (2)

 .  ّٓث ص ُِجزم : مفاتيم الغيب ث . الفخر الرإّٗص
 ث ِج. ابػػػػف الجػػػػكزم: زاد المسػػػػير فػػػػي عمػػػػـ التفسػػػػيرث ٕٗالبغػػػػكم : تفسػػػػير البغػػػػكمث ص (3)

 .  ّٓث ص ُِج. الفخر الرازم : مفاتيم الغيب ث ّٕٗص
 ( . ُِْسكرة البقرة ث مف اآلية ) (4)
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ف كاف األذل البدني يقػ  كوػ  رأسػو ككسػر ثنياتػوث كغيػر  طريقيا كيقضى عميياث كار
ذلؾ مما كاف يفعمو المورككف كالييكد معو 

 (ُ) . 
كعمى أية حاؿث فإذا أخذنا بالكجو األكؿ فإف حراسة الصحابة لمنبػي لػـ تكػف  

نمػا لحماي -تعالى  –لحمايتو مف القتؿث فإف اهلل  تػو ممػا دكف ذلػؾ قد تكفؿ بػذلؾث كار
 .  مف اإليذاءث أك النيؿ منو 

                                           

 ث ٓث بػػػدكف تػػػاريخ ث مػػػ محمػػػد أبػػػك زىػػػرة : زىػػػرة التفاسػػػيرث دار الفكػػػر العربػػػي ث القػػػاىرة  (1)
 .  َِِٗص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٖٓٔ 

 ادلبذث اٌثاوٓ
 دشاعة اٌصذابة ٌٍىبٓ 

يمثػػؿ القيػػادة العامػػة لممسػػمميفث كال وػػؾ أنػػو فػػي كػػؿ زمػػاف  كػػاف النبػػي  
رسػاء دعائميػاث فحكليػا يمتػؼ  كمكاف لمقيادة دكرىػا البػارز فػي تكجيػو أمػر الدكلػة كار

ل لذا لـز العناية كاالىتماـ بياث كعدـ التفػريط الناسث كتتكحد كممتيـث كتثمر دعكتيـ
فييػػاث إذ ال بػػد مػػف حمايتيػػا مػػف غػػدر الغػػادريفث كتػػآمر المتػػآمريفث ككيػػد الكائػػديف 
الذيف يتربصكف باإلسبلـ كدعاتو الدكائرث كيضمركف لو الحقدث كيػكدكف إطفػاء نػكر 

 . (ُ)اإلسبلـ 
 اف اهلل رضػػػػػػػػك  –يجػػػػػػػػد أف الصػػػػػػػػحابة  كالمتتبػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػيرة رسػػػػػػػػكؿ اهلل  
ث كقػػد تضػػمنت السػػيرة العديػػد مػػف  كػػانكا ييتمػػكف بحراسػػة قائػػد الػػدعكة  –عمػػييـ 

المػػكاطف التػػي فػػرض فييػػا الصػػحابة الحراسػػة المصػػيقة كالصػػارمة عمػػى قائػػد الػػدعكة 
 .  (ِ)عميو الصبلة كالسبلـ

 يف مىة : ( دشاعة اٌىبٓ 1)
معو كؿ يػـك رجػاالن كاف يرسؿ  - عـ النبي  -فقد ذكرنا آنفنا أف أبا طالب  

 مػػف بنػػي ىاوػػـ يحرسػػكنوث بػػؿ يػػذكر أنػػو عنػػدما اوػػتد الػػببلء عمػػى رسػػكؿ اهلل 
كالمسمميفث كاجتمعت قريش عمى قتمو عبلنيػةث جمػ  أبػك طالػب بنػي عبػد المطمػبث 

وػػعبيـث كيمنعػػكه ممػػف أرادكا قتمػػوث فػػاجتمعكا عمػػى  كأمػػرىـ أف يػػدخمكا رسػػكؿ اهلل 
ف فعمو حميػةث كمػنيـ مػف فعمػو إيماننػا كيقيننػاث ككػاف ذلؾ مسمميـ ككافرىـث فمنيـ م

فاضػطج  عمػى فراوػول حتػى  أبك طالب إذا أخذ الناس مضاجعيـ أمر رسػكؿ اهلل 
                                           

د/ إبػػراىيـ عمػػي محمػػد أحمػػد : االسػػتخبارات فػػي دكلػػة المدينػػة المنػػكرة ث ط. أكاديميػػة نػػايؼ  (1)
 . ُٔٓـ ث صُٗٗٗى /  ُُْٗالعربية لمعمـك األمنية ث الرياض ث الطبعة األكلى ث 

 .  ُٔٓث صد/ إبراىيـ عمي محمد أحمد : االستخبارات في دكلة المدينة المنكرة  (2)
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يرل ذلؾ مف أراد اغتيالو أك المكر بوث حتػى إذا نػاـ النػاس أمػر أحػد بنيػو أك إخكتػو 
ض أف يػػػأتي بعػػػ ث كأمػػػر النبػػػي  أك بنػػػي عمػػػوث فاضػػػطج  عمػػػى فػػػراش النبػػػي 

 .  (ُ)فرويـث فيناـ عميو
ػػا  –كييػػذكر   كػػاف إذا صػػمى فػػي الحجػػرث قػػاـ عمػػر بػػف  أف النبػػي  -أيضن
 .  (ِ)عمى رأسو بالسيؼ حتى يصمي الخطاب 
كػػاف يخػػرج إلػػى الكعبػػة أكؿ النيػػارث كيصػػمي  كىنػػا ركايػػة تػػذكر أف النبػػي  

ر اليػـك صبلة الضحىث ككانت تمػؾ صػبلة ال تنكرىػا قػريشث ككػاف إذا صػمى فػي سػائ
 .(ّ)يرصد لو أك زيد بف حارثة  بعد ذلؾث قعد عمي بف أبي طالب 

 أثىاء اذلجشا : ( دشاعة اٌىبٓ 2)
لميجرة مف مكة إلى المدينة كخرج معو أبكبكرث جعػؿ يموػي   لما خرج الرسكؿ    

:  مرة أماموث كمرة خمفوث كمرة عف يمينػوث كمػرة عػف يسػارهث فقػاؿ لػو رسػكؿ اهلل 
يا أبا بكرح ما أعرؼ ىذا عف فعمؾ ! قاؿ: يػا رسػكؿ اهلل أذكػر الرصػد فػأككف ما ىذا 

أمامػػؾ ث كأذكػػر الطمػػب فػػأككف خمفػػؾ ث كمػػرة عػػف يمينػػؾ كمػػرة عػػف يسػػارؾ ال آمػػف 
    .( ْ)عميؾ

                                           

ى /  ُُْْمكسػى بػػف عقبػػة : المغػػازمث تحقيػػؽ : محمػػد باقوػػيش أبػػك مالػػؾث ط. المغػػرب ث  (1)
 .  ِٖـ ث ص ُْٗٗ

. الخزاعػي : تخػري  الػدالالت السػمعيةث  ََّث ص ُجابف وػبو : تػاريخ المدينػة المنػكرة ث  (2)
 .  ْٖٓث  ْٕٓص

زكػارث د/ ريػاض زركػؿ ث دار الفكػرث الببلذرم : جمؿ مف أنساب األوراؼث تحقيؽ : د/ سييؿ  (3)
 . ُِٔث ص ُجـ ث ُٔٗٗى / ُُْٕبيركت ث الطبعة األكلى ث 

 .   ْٕٔث ص ُالبييقي : دالئؿ النبكة ث جػ (4)
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 كقػػػد ظػػػؿ أبػػػك بكػػػر كػػػذلؾ حتػػػى إذا انتيػػػى إلػػػى غػػػار ثػػػكر قػػػاؿ لرسػػػكؿ اهلل       
إف كانت فيو دابة أصابتني قبمؾ:كما أنت حتى أدخؿ يدم فأحسو كأقصو ث ف(ُ)  . 

أثنػػاء  كبػػذلؾ يتضػػم أف أبػػا بكػػر الصػػديؽ كػػاف يقػػـك بػػدكر الحػػارس لمنبػػي        
اليجػػرةل كذلػػؾ نظػػرنا لمػػا بػػدر مػػف قػػريش مػػف رغبػػة فػػي قتمػػو كالنيػػؿ منػػو حسػػبما تػػـ 
االتفاؽ عميو في دار الندكة ث كال وؾ أف أبا بكر كػاف يػدرؾ مػدل الخطػر الػذم كػاف 

 ؽ برسكؿ اهلل في ذلؾ الكقت العصيب . يحي
 يف غضَا بذس :  ( دشاعة اٌىبٓ 3)

عندما تمركز المسممكف في المكاف الذم كق  االختيار عميو لمقاء الموركيف  
فتكػكف  (ِ): يا رسكؿ اهلل نبني لؾ عريونا في غزكة بدرث قاؿ سعد بف معاذ لمنبي 

أعزنا اهلل كأظيرنا كاف ذلؾ ما أحببنػاث  فيوث كنعد عندؾ ركائبؾث ثـ نمقي عدكناث فإف
ف كانت األخرل جمست عمى ركائبؾ فمحقت بمف كراءنا مف قكمناث فقد تخمؼ عنؾ  كار
أقكاـ ما نحف بأود حبنا لؾ منيـث كلك ظنكا أنػؾ تمقػى حربنػا مػا تخمفػكا عنػؾث يمنعػؾ 

بينػي بخيػرث ثػـ  اهلل تعالى بيـث يناصحكنؾ كيجاىػدكف معػؾث فػدعا لػو رسػكؿ اهلل 
 ث كذلؾ عمى تؿ يورؼ (ّ)و ىك كأبك بكرػاف فيػالعريش فك

                                           

ابف كثير : البدايػة كالنيايػة ث تحقيػؽ : عبػداهلل بػف عبدالمحسػف التركػي ث دار ىجػر ااطباعػة  (1)
 . ْْٖث ص ْـ ث جػُٕٗٗى /  ُُْٕكالنور ث القاىرة ث الطبعة األكلى ث 

العريش : كؿ ما عبلؾ كأظمؾ مػف فكقػؾث فػإف عمكتػو فيػك عػرش لػؾ ال عػريش . الخزاعػي :  (ِ)
 .ُِٓتخري  الدالالت السمعية ث ص

 ث ِج. الطبػػػرم : تػػػاريخ الرسػػػؿ كالممػػػكؾ ث ُِٗث ص  ِجابػػػف ىوػػػاـ : السػػػيرة النبكيػػػة ث  (3)
. أبػك القاسػـ التيمػي : المبعػث ُِٔث ص ُج. ابف حبػاف : كتػاب الثقػات ث ُْْث  َْْص

كالمغػػػازم ث تحقيػػػؽ : محمػػػد بػػػف خميفػػػة الربػػػاح ث دار الكليػػػد ث طػػػرابمس ث الطبعػػػة األكلػػػى ث 
 .  َُْث  َُّث صّج. ابف الجكزم : المنتظـ ث ِٖٗث  ِٕٗث صُـثم ََُِى/ُُّْ
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 . (ُ)عمى المعركة
كال وػػؾ أف ىػػذه الفكػػرة التػػي أوػػار بيػػا سػػعد بػػف معػػاذ ىػػي مػػف أدؽ فنػػكف  

الحػػربث فالقائػػد ينبغػػي أف يكػػكف بمنػػأل عػػف ميػػداف القتػػاؿث حتػػى يكػػكف قػػادرنا عمػػى 
قتػػاؿث كحتػػى ال ييصػػابث فينفػػػرط التكجيػػو كاإلوػػارة بمػػا يػػراه مناسػػبنا مػػف أسػػاليب ال
 . (ِ)بإصابتو عقد الجيشث فيككف مآلو الفوؿ كاليزيمة 

ـ  بناء العريشث كدخمو رسكؿ اهلل   كمعو أبك بكر الصديؽث كاف  كبعد أف ت
ا سيفو في نفر مف األنصارث يحرسكنو  ل  سعد بف معاذ عمى باب العريش متكوحن

 .  (ّ)ؿ منوخكفنا عميو مف أف يدىمو العدكث أك ينا
قػاؿ لجمػ  مػف الصػحابة:  كفي ىذا الصدد يركل أف عمي بف أبػي طالػب  

أخبركني عف أوج  الناسح قالكا : أنت يا أمير المؤمنيفث فقاؿ : أما أنا ما بػارزني 
عريونػاث فقمنػا :  أحد إال انتصفت منوث كلكف ىػك أبػك بكػرث إنػا جعمنػا لرسػكؿ اهلل 

 ييكم إليو أحد مف الموركيف ح فػكاهلل مػا دنػا منػا ل لئبل مف يككف م  رسكؿ اهلل 
ث ال ييػػكم إليػػو أحػػد إال  أحػػد إال أبػػك بكػػرث وػػاىرنا بالسػػيؼ عمػػى رأس رسػػكؿ اهلل 

                                           

 .ُٕٓث ص ّجابف قيـ الجكزية : زاد المعاد ث  (1)
: المؤلػؤ المكنػػكف فػػي سػيرة النبػػي المػأمكفث دار الصػػميعي لمنوػػرث مكسػى بػػف راوػد العػػازمي  (2)

 .  ّٖٗث ص ِجـ ث َُِّى / ُّْْالرياض ث الطبعة األكلى ث 
ث ِج. ابػػف سػػعد : الطبقػػات الكبيػػرث ُٕٗث  ُٔٗث ص ِجابػػف ىوػػاـ : السػػيرة النبكيػػة ث  (3)

 تحقيػػػؽ : . ابػػػف سػػػيد النػػػاس: عيػػػكف األثػػػر فػػػي فنػػػكف المغػػػازم كالوػػػمائؿ كالسػػػيرث ُْص
 د/ محمػػػػد العيػػػػد الخطػػػػراكم كمحيػػػػي الػػػػديف متػػػػك ث مكتبػػػػة دار التػػػػراث ث المدينػػػػة المنػػػػكرة ث 

 . محمػػػػد ُْٖث صّج. ابػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة : زاد المعػػػػاد ث  ّٖٗث صُج بػػػػدكف تػػػػاريخ ث 
 عبػػدالحي الكتػػاني : نظػػاـ الحككمػػة النبكيػػة المسػػمى التراتيػػب اإلداريػػة ث تحقيػػؽ : د/ عبػػداهلل 

 .  ِٕٖث ص ُجدار األرقـ ث بيركت ث الطبعة الثانية ث بدكف تاريخ ث الخالدم ث 
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ث كىك ما يؤكد أف أبا بكر كػاف يقػـك بػدكر الحػارس (ُ)أىكل إليوث فيذا أوج  الناس
 .   لمنبي 
ت ضػركرية ككاجبػةث فرضػتيا كعمى أية حػاؿث فػبل وػؾ أف الحراسػة ىنػا كانػ        

 ظػػػػػػػػركؼ الزمػػػػػػػػاف كالمكػػػػػػػػافث فمػػػػػػػػف أبػػػػػػػػرز أىػػػػػػػػداؼ قػػػػػػػػريش القضػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى 
قائد الدعكةل ليذا كانت تسعى جاىدة لمنيػؿ منػو بوػتى السػبؿث ذلػؾ أنيػا كانػت تػرل 
 أف القضػػػػػػاء عميػػػػػػػو بمنزلػػػػػػة القضػػػػػػػاء عمػػػػػػى اإلسػػػػػػػبلـث كمنعنػػػػػػا لحػػػػػػػدكث ذلػػػػػػػؾ 

 . (ِ)قبؿ المسمميف لقائدىـ كانت الحراسة المصيقة مف مف قريش تجاه الرسكؿ 
كػاف لػو عػريش  كىنا البد مف اإلوػارة إلػى أنػو عمػى الػرغـ مػف أف النبػي  

إال أنو لػيس معنػى ذلػؾ أف النبػي  -كما ىك ثابت في الركايات  -يدير منو المعركة 
 اقتصر دكره عمى البقاء في العريشث بؿ نزؿ إلى ساحة القتاؿث كوارؾ فيو.(ّ)   

أخػػذ حفنػػة مػػف الحصػػىث كخػػرج مػػف  كايػػات أف رسػػكؿ اهلل فقػػد ذكػػرت الر  
كه »العريشث فاستقبؿ بيا قريوناث كقاؿ :  ـ  ث  « وىاىىت اٍلكيجي  ث كقػاؿ:(ْ)بيىػا نفحيػـثػ

                                           

. ابف برىاف الديف الحمبي: إنساف العيكف ُُْث  َُْث ص ِجابف كثير : السيرة النبكية ث  (ُ)
فػػي سػػيرة األمػػيف المػػأمكف المعػػركؼ بػػػالسيرة الحمبيػػة ث المطبعػػة األزىريػػة ث القػػاىرة  الطبعػػة 

. أحمػػد محمػػد العميمػػي بػػاكزير: مركيػػات غػػزكة  ِّّث ص ِجث  ـُِّٗى / ُُّٓالثالثػػةث
 . ُٖٔـ ث صَُٖٗى /  ََُْبدرث مكتبة طيبة ث السعكدية ث الطبعة األكلى ث 

 . ُٕٓد/ إبراىيـ عمي محمد أحمد : االستخبارات في دكلة المدينة المنكرة ث ص (2)
 . ُٕٖأحمد محمد العميمي باكزير : مركيات غزكة بدرث ص (3)
. َُٗث ص ّج. ابػػف الجػػكزم: المنػػتظـث ْْٗث ص ِجالطبػػرم : تػػاريخ الرسػػؿ كالممػػكؾث  (4)

. الػػػذىبي: تػػػاريخ اإلسػػػبلـ ككفيػػػات الموػػػاىير  ِٓث ص ِث جػػػػ ُالكبلعػػػي : االكتفػػػاء ث مػػػ 
كاألعػبلـ ) المغػازم ( ث تحقيػؽ : د/ عمػر عبػػد السػبلـ تػدمرمث دار الكتػاب العربػي ث بيػػركت ث 

ث ِج. ابػػػػف كثيػػػػر : السػػػػيرة النبكيػػػػةث ٖٓث صج ـ ث ُٕٖٗى /  َُْٕالطبعػػػػة األكلػػػػى ث 
 .ّْٓص
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ػاًبرنا محتسػبن  »  غيػر ميػدبر ًإال  ا ميقػببلن كىال ًذم نىفًسي ًبيىًدًه الى يقاتميـ رجؿ اٍليىٍكـ فىيٍقتؿ صى
 . (ُ)« ةأدخموي الم و اٍلجن  

كاف يباور القتاؿ يـك بدر بنفسػو ث قػاؿ عمػي بػف أبػي  بؿ ييذكر إف النبي  
كىػك أقربنػا إلػى العػدكث  لقد رأيتنا يكـ بدرث كنحف نمػكذ برسػكؿ اهلل » :  طالب 

 . (ِ)«ككاف مف أود الناس يكمئذ بأسنا 

 كقػػد قاتػػؿ بنفسػػو الكريمػػة قتػػاالن  »( : ى ْٕٕكفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ ابػػف كثيػػر )ت 
فػػي العػػريش يجاىػػداف بالػػدعاء  ا ببدنػػوث ككػػذلؾ أبػػك بكػػر الصػػديؽث كمػػا كانػػاوػػديدن 

ا بػػيف المقػػاميف جمعنػػ لا عمػػى القتػػاؿث كقػػاتبل باألبػػدافكالتضػػرعث ثػػـ نػػزال فحرضػػا كحث ػػ
 . (ّ)« الوريفيف

لػػـ يكػػف يمػـز العػػريش طػػكاؿ المعركػػةث إذ لػػيس  كبػذلؾ يتضػػم أف الرسػػكؿ  
القائد عػف المعركػة التػي يػديرىاث فبػرغـ مػا قيػؿ مػف  معنى بناء عريش لو أف ينقط 

عريوناث فقد رككا أنػو كػاف أوػد النػاس بأسنػاث ككػاف أقػرب إلػى  أنيـ صنعكا لمنبي 
العدك مف كؿ الناسث كال يمكف أف يككف ىذا الكصؼ إال لمػف يػزاكؿ القتػاؿث كيغوػى 

 .(ْ)صفكؼ المحاربيف

                                           

 .  ُٖٔث ص ُجابف حباف: كتاب الثقات ث  (1)
( . د/ أكػػـر ضػػياء العمػػرم: السػػيرة ْٓٔث رقػػـ ) ُٖث ص ِأحمػػد بػػف حنبػػؿ : المسػػند ث جػػػ (2)

ى /  ُُْْالنبكية الصحيحة ث مكتبػة العمػـك كالحكػـ ث المدينػة المنػكرة ث الطبعػة السادسػة ث 
 .  ّّٔث ص ِجـ ث ُْٗٗ

 . ِْٓث  ِْْث صِجالسيرة النبكية ث  (3)
جمػػاؿ حمػػاد : غػػزكة بػػدر مػػف النػػاحيتيف العسػػكرية كالسياسػػيةث ط. المجمػػس األعمػػى لموػػئكف  (4)

 .  ٔٗاإلسبلمية ث الجميكرية العربية المتحدة ث بدكف تاريخ ث ص
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  بؼذ االوحصاس يف بذس : ( دشاعة اٌىبٓ 4)
بعػػد انتصػػار المسػػمميف فػػي غػػزكة بػػدرث أخػػذت مكػػة تغمػػي كالمرجػػؿث تيػػدد  

ث بػؿ إف (ُ)كتتكعدث حيث أعمنت التعبئة العامػة لغسػؿ عػار اليزيمػة التػي لحقػت بيػا
كالػتخمص منػول باعتبػاره المسػئكؿ عػف كقػكع ىػذه  بعضيـ فكر في اغتياؿ النبػي 

 اليزيمةل كبذلؾ يككنكا قد أخذكا الثأر لقتبلىـ. 
م  صفكاف بف أمية في الجحر بعد ىزيمػة  (ِ)جمس عمير بف كىب الجمحي 

ث كأصػحابو فػي  قريش فػي معركػة بػدرث ككػاف عميػر ىػذا ممػف يػؤذم رسػكؿ اهلل 
مكةث ككاف ابنو كىػب بػف عميػر مػف أسػارل بػدرث فػذكر قػتبلىـ كمصػابيـ فػي بػدرث 

دقت كاهللث أمػا فقاؿ صفكاف : كاهلل ليس في العيش بعدىـ خيػرث فقػاؿ لػو عميػر: صػ
كاهلل لكال ديف عمي  ليس لو عندم قضاءث كعياؿ أخوى عمييـ الضيعة بعدم لركبػت 
إلػػى محمػػد حتػػى أقتمػػوث فاغتنميػػا صػػفكافث كقػػاؿ : عمػػي  دينػػؾث كأنػػا أقضػػيو عنػػؾث 
كعيالػػؾ مػػ  عيػػالي أكاسػػييـ مػػا بقػػكاث فقػػاؿ لػػو عميػػر : فػػاكتـ وػػأني كوػػأنؾث قػػاؿ : 

 .  (ّ)أفعؿ
فو فويحذ لو كسيـث ثـ انطمؽ حتػى قػدـ المدينػةث فبينمػا عمػر أمر عمير بسي 

في نفر مف المسمميف في المسجد يتحدثكف عف يـك بدرث كيذكركف  بف الخطاب ا
                                           

لمكتبة السػمفية ث القػاىرة ث الطبعػة الثامنػة محمد أحمد باوميؿ : مكسكعة الغزكات الكبرل ث ا (1)
 . ِْْث  ِّْث صُجـ ث ُٖٓٗى /  َُْٓث 
عمير بف كىب الجمحي : ىك عمير بف كىب بف خمؼ بف كىػب بػف حذافػة بػف جمػم ث يكنػى (ِ) 

أبا أمية ث كاف لو قدر كورؼ في قريش ث كويد بػدرنا كػافرنا ث ثػـ أسػمـ فوػيد أحػدنا كفػتم مكػة  
 – ُُِِث ص ِعثمػػػاف بػػػف عفػػػاف . ابػػػف عبػػػدالبر : االسػػػتيعاب ث مػػػ كعػػػاش إلػػػى خبلفػػػة 

ُِِْ . 
 ث ّج. ابػػػػف الجػػػػكزم : المنػػػػتظـ ث ُِِث  َِِث ص ِجابػػػػف ىوػػػػاـ : السػػػػيرة النبكيػػػػة ث  (3)

 . ُِٔث  ُِٓص
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 بوث كما أراىـ في عدكىـث إذ نظر عمر إلى عمير بػف كىػبث كقػد ما أكرميـ اهلل 
عػدك اهلل عميػر بػف ا السيؼث فقاؿ: ىذا الكمب أناخ بعيره عمى باب المسجدث متكوحن 

لمقػـك يػـك بػدر ثػـ دخػؿ  (ِ)بينناث كحزرنػا (ُ)شكىك الذم حر   ثكىبث ما جاء إال لور
عمػػر عمػػى رسػػكؿ اهلل ث فقػػاؿ: يػػا نبػػي اهللث ىػػذا عػػدك اهلل عميػػر بػػف كىػػب قػػد جػػاء 

فأقبػؿ عمػر حتػى أخػذ بحمالػة سػيفو فػي عنقػوث ث ا سيفوث قاؿ: فأدخمػو عمػيى متكوحن 
جاؿ ممف كاف معو مف األنصار: ادخمػكا عمػى رسػكؿ اهلل فاجمسػكا بو بياث كقاؿ لر فمب  

 . (ّ)عندهث كاحذركا ىذا الخبيث عميوث فإنو غير مأمكف
: قدمتي ًفي ابنى كىك  قاؿ لو : فمما دخؿ عمير عمى النبي   ما أقدمؾح قىاؿى

 ح  السػػػػػػػيؼ ىػػػػػػػذافمػػػػػػػا  :  قىػػػػػػػاؿى الن ًبػػػػػػػيٌ فيػػػػػػػو ث فأسػػػػػػػير عنػػػػػػػدكـ لتقاربكنػػػػػػػا 
إن مػا نسػيتو ًفػي رقبتػي  بػدرح يػـكالم و مف سيكؼث كىػؿ أغنػت عنػا وػيئنا : لعنيا قاؿ

 بػفعمير  بفقدمتي بسبب أسيرم كىب ث قاؿ: : اصدقنى فيما قدمتفقاؿ ثحيف نزلتي 
مىٍيػوً  ثكىب : فما ورطت لصفكاف كما اوترطت عى مىػى أف  ح قىاؿى فقػد ضػمنتى لىػوي قتمػي عى

عميػر: أىٍوػيىدي أىٍف ال  فقػاؿنؾ كبػيف إرادتػؾ كاهلل حائؿ بي ث يقضي دينؾث كيعكؿ عيالؾ
كاهلل مػػا سىػػًم ى ىىػػذىا مػػف ث   ىىػػذىا كاهلل كحػػي السػػماء ثًإلىػػوى ًإال الم ػػوي كىأىن ػػؾى رىسيػػكؿ الم ػػو

 . (ْ)أسيره فأطمؽ رىسيكؿ الم و ث صفكاف أحد سكامث كما سمعو مني أحد
                                           

  ّْٖث ص َُ: أم أفسػػد كأغػػرل بعضػػيـ بػػبعض . ابػػف منظػػكر: لسػػاف العػػرب ث جػػػ شحػػر   (ُ)
 مادة ) حرش( .

زرنا : قدره . ابف منظكر : لسػاف العػرب ث حزر : الح(2)  ريه كيىحًزريه حى رى الو  يىحزي زى زر التقدير ث كحى
 ث مادة ) حزر( . ٖٓٓث ص َُجػ

 ث ُج. ابػػف سػػيد النػػاس : عيػػكف األثػػرث  ّْٕث ص ِجالطبػػرم : تػػاريخ الرسػػؿ كالممػػكؾ ث  (3)
 .  ِٕث صُج. الذىبي : تاريخ اإلسبلـ ) المغازم ( ث  ُْْث  ُّْص

ػػا الكبلعػػي : االكتفػػاء ث ّٓٔث صُجالػػببلذرم : جمػػؿ مػػف أنسػػاب األوػػراؼ ث  (4) . كانظػػر أيضن
 . ْٖث ص ِث جػ ُم 
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ث فقػد انتبػو عمػر كبذلؾ  يظير الحس األمني الذم كػاف يتميػز بػو الصػحابة 
بف الخطاب لمجيء عميػر بػف كىػبث كحػذ ر منػوث كأعمػف أف مػا جػاء إال لوػرث فقػد ا

كػػاف تاريخػػو معركفنػػا لػػدل عمػػرث إذ إنػػو كػػاف يػػؤذم المسػػمميف فػػي مكػػةث كىػػك الػػذم 
حر ض عمى قتاؿ المسمميف في بدرث كعمؿ عمى جم  معمكمػات عػف عػددىـل كلػذلؾ 

فمػػف جيتػػو أمسػػؾ بحمالػػة سػػيؼ  الرسػػكؿ وػػرع عمػػر فػػي أخػػذ األسػػباب لحمايػػة 
عمير الذم في عنقو بودةل فعطمو بذلؾ عف إمكانية اسػتخداـ سػيفو لبلعتػداء عمػى 

ث كما أمر نفرنا مف الصحابة بحراستو الرسكؿ 
(ُ). 

كال وؾ أنو في ىذا المكقؼ قد اجتمعت الحراسة اإللييػة كالحراسػة البوػرية  
لنبيػػو بمػػا دبػػره صػػفكاف بػػف  فػػي إخبػػار اهلل ث كتتجمػػى الحراسػػة اإللييػػة  لمنبػػي 

أمية كعمير بف كىب كعزما عمى فعموث ثػـ كانػت الحراسػة البوػرية بكجػكد عػدد مػف 
طبقنا لما أوار بو عمييـ عمر بف الخطابل خكفنا عميػو مػف  الصحابة بالقرب منو 

 أم خيانة أك غدر يقـك بيا عمير بف كىب . 
  يف غضَا أدذ : ( دشاعة اٌىبٓ 5)

الرسالة التي بعث بيا عمو العبػاس بػف عبػد المطمػبث  عندما تمقى النبي  
 ث قػػػػػػاـ (ِ)يخبػػػػػػره فييػػػػػػا بمػػػػػػا عػػػػػػـز عميػػػػػػو كفػػػػػػار قػػػػػػريش مػػػػػػف غػػػػػػزك المدينػػػػػػة

 –السبت الساب  مف وكاؿ سػنة ثػبلث مػف اليجػرة  –نفر مف الصحابة ليمة المعركة 

                                           

د/ عمي محمد الصبلبي : السيرة النبكية عرض كقائ  كتحميؿ أحػداث ث دار المعرفػة ث بيػركت  (1)
 .  ُْْث  َْْـ ث صََِٖى /  ُِْٗث الطبعة السابعة ث 

ث ُج. الػػببلذرم: جمػػؿ مػػف أنسػػاب األوػػراؼ ث  ّّث ص ِجالكبيػػر ث ابػػف سػػعد : الطبقػػات  (2)
 . ّّٖص
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 ث(ِ)ث كأسػػػػػػػيد بػػػػػػػف خضػػػػػػػير(ُ)ث مػػػػػػػنيـ: سػػػػػػػعد بػػػػػػػف معػػػػػػػاذ بحراسػػػػػػػة النبػػػػػػػي 
 .(ْ)ث حيث باتكا عمى بابو حتى الصباح(ّ)كسعد بف عبادة 

كال وؾ أف الحراسة ىنا ليا ما يبررىاث حيث ال ييستبعد أف ترسؿ قػريش مػف  
في جنم الظبلـل لينػاؿ منػوث كلمػا كػاف ىػذا االحتمػاؿ كاردناث  يقـك بمياجمة النبي 

مف األنصػارل ممػا فقد ضرب الصحابة ىذه الحراسة المككنة مف رجاؿ أوداء أقكياء 
 . (ٓ) يؤكد حرص كاىتماـ الصحابة بأمف قائدىـ 

                                           

سعد بف معاذ : ىك سعد بف معاذ بف النعماف بف امرئ القيس بف زيد بف عبداألوػيؿ ث وػيد (ُ) 
بدر كأحد ث كرمي بسيـ يـك الخندؽ فبرأ ث ثـ انفجر جرحو فساؿ الدـ منو ث كمات . الطبرانػي 

 : حمػػػػػػػدم عبدالمجيػػػػػػػد السػػػػػػػمفي ث مكتبػػػػػػػة ابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة ث  : المعجػػػػػػػـ الكبيػػػػػػػر ث تحقيػػػػػػػؽ
 . َٖٓث ص ٔـ ث جػُّٖٗى /  َُْْالقاىرة ث الطبعة الثانية ث 

أسيد بف حضير : ىك أسيد بف حضير بف سم اؾ بف عتيؾ بف رافػ  بػف امػرئ القػيس بػف زيػد (ِ) 
ث ذكػػر بػػف عبداألوػػيؿ ث أسػػمـ عمػػى يػػد مصػػعب بػػف عميػػر ث ككػػاف ممػػف وػػيد العقبػػة الثانيػػة ا

البعض أنو لـ يويد بدر ث كقيؿ ويدىا كوػيد أحػدنا كمػا بعػدىما مػف الموػاىد ث كتػكفي سػنة 
 . ْٗ – ِٗث ص ُابف عبدالبر : االستيعاب ث م ى .  ُِكقيؿ ى َِ

 سػػػعد بػػػف عبػػػادة : وػػػيد العقبػػػة ث ككػػػاف أحػػػد النقبػػػاء االثنػػػي عوػػػر ث وػػػيد الموػػػاىد كميػػػا (ّ) 
 دغ فأقػػػاـ . ابػػػف الجػػكزم : تمقػػػيم فيػػػـك أىػػؿ األثػػػر فػػػي ماعػػدا بػػػدر ث فإنػػو تييػػػأ لمخػػػركج فميػػ

ى /  ُُْٕعيػػكف التػػاريخ كالسػػير ث دار األرقػػـ بػػف أبػػي األرقػػـ ث بيػػركت ث الطبعػػة األكلػػى ث 
 . ٔٗـ ث صُٕٗٗ

        .  ّْث ص ِ. ابػػػػف سػػػػعد : الطبقػػػػات الكبيػػػػر ث جػػػػػ َِٖث ص ُالكاقػػػػدم : المغػػػػازم ث جػػػػػ(ْ) 
 . ّٗٗص ث ِابف الجكزم : الكفا ث جػ

 .ُٖٓث  ُٕٓد/ إبراىيـ عمي محمد أحمد: االستخبارات في دكلة المدينة المنكرة ث ص (5)
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مػف أحػد  كلـ يقتصر األمر عمى ىذا ث إذ ييذكر أنو عنػدما انصػرؼ النبػي  
مساء يـك السبتث بات تمؾ الميمة عمى بابو جماعػة مػف كجػكه األنصػارث فػي الكقػت 

 .  (ُ)الذم بات فيو المسممكف يداككف جراحاتيـ
  (ِ)ق( أثنػػػاء حديثػػػو عػػػف غػػػزكة حمػػػراء األسػػػدَِٕاقػػػدم)ت كقػػػد ذكػػػر الك  

صػمى   رسػكؿ اهللأف  –التي خرج إلييا المسممكف في اليػـك التػالي لغػزكة أحػد  -
 بات فػي المسػجد عمػى بابػوقد الصبم يـك األحد كمعو كجكه األكس كالخزرجث ككاف 

كقتػادة بػف ث (ّ)سعد بف عبادةث كحباب بف المنذرث كسعد بف معػاذث كأكس بػف خػكلي
 أمػر بػبلالن  نصػرؼ رسػكؿ اهلل ا فممػا ثفي عدة مػنيـ (ٓ)ث كعبيد بف أكس(ْ)النعماف

                                           

 .  ْٓث ص ِجابف سعد : الطبقات الكبير ث  (1)
حمراء األسد : مكض  عمػى بعػد ثمانيػة أميػاؿ مػف المدينػة. يػاقكت الحمػكم: معجػـ البمػداف ث  (ِ)

 . َُّث ص ِدار صادر ث بيركت ث بدكف تاريخ ث م 
أكس بف خكلي : ىك أكس بف خكلي بف عبداهلل بف الحػارث األنصػارم الخزرجػي ث وػيد بػدرنا (ّ) 

 كأحػػػػػدنا كسػػػػػائر الموػػػػػاىد مػػػػػ  رسػػػػػكؿ اهلل ث آخػػػػػى النبػػػػػي بينػػػػػو كبػػػػػيف وػػػػػجاع بػػػػػف كىػػػػػب 
ث  ُاألسدم ث تكفي في المدينػة فػي خبلفػة عثمػاف بػف عفػاف . ابػف األثيػر : أسػد الغابػة ث جػػ

 . َُٕص
بف النعماف : ىك قتادة بف النعماف بف زيد بف عامرث كػاف مػف فضػبلء األنصػار ث وػيد قتادة (ْ) 

سػػنة . انظػػر ابػػف  ٓٔث ككػػاف عمػػره ى  ِْث كقيػػؿ ى  ِّبػػدرنا كالموػػاىد كميػػاث تػػكفي سػػنة 
 . ُِٕٕ – ُِْٕث ص ّعبدالبر : االستيعاب ث م 

 صػػػارم ث يكنػػػى عبيػػػد بػػػف أكس : ىػػػك عبيػػػد بػػػف أكس بػػػف مالػػػؾ بػػػف سػػػكاد بػػػف كعػػػب األن (ٓ)
         أبػػا النعمػػاف ث يقػػاؿ لػػو مقػػرفل ألنػػو قػػرف أربعػػة أسػػرل يػػكـ بػػدر ث كىػػك الػػذم أسػػر عقيػػؿ بػػف 

 ث  ّأبػػي طالػػبث كقيػػؿ إنػػو أسػػر العبػػاس كنكفػػؿ كعقيػػؿ . انظػػر ابػػف األثيػػر : أسػػد الغابػػة ث جػػػ
 . َّْص
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يأمركـ بطمب عدككـث كال يخرج معنا إال مف ويد القتاؿ  أف ينادم: إف رسكؿ اهلل 
 .(ُ)باألمس
فػي  كال وؾ أف كجكد ىذا العدد مف الصػحابةث كقيػاميـ بحراسػة الرسػكؿ  

 ا ضركرينا لمغايةث خاصة بعد فوؿ كفار قريش في قتؿ النبي ىذا التكقيت كاف أمرن 
 في غزكة أحدل األمر الذم قد يدفعيـ إلى معاكدة الكرة مرة أخرل . 

 يف غضَا اخلىذق : ( دشاعة اٌىبٓ 6)
كانت غزكة الخندؽ في وكاؿ مػف السػنة الخامسػة لميجػرةث ككػاف سػببيا أف  

ث فأجػابكىـ  كا قريونػا إلػى حػرب رسػكؿ اهلل نفرنا مف الييكد خرجكا فأتكا مكةث كدعػ
إلػػى ذلػػؾث ثػػـ خرجػػكا إلػػى غطفػػاف فػػدعكىـ إلػػى مثػػؿ ذلػػؾ فأجػػابكىـث فخرجػػت قػػريش 

باجتمػاعيـ  يقكدىـ أبك سفياف بف حربث كخرجت غطفافث فممػا سػم  رسػكؿ اهلل 
بحفػػر الخنػػدؽث  (ِ)كخػػركجيـ إليػػو استوػػار أصػػحابوث فأوػػار عميػػو سػػمماف الفارسػػي

 .(ْ)ث كقد أقاـ المورككف محاصريف لممدينة ويرنا(ّ)فرضي رأيو

                                           

 .  ّّْث ص ُجالمغازم ث  (1)
مو مف فارس ث كانت الخندؽ أكؿ مواىده م  رسكؿ سمماف الفارسي : مكلى رسكؿ اهلل ث أص (2)

اهلل ث كلػػـ يتخمػػؼ عػػف موػػيد بعػػدىا ث آخػػى النبػػي بينػػو كبػػيف أبػػي الػػدرداء ث كػػاف مػػف خيػػار 
ث كقيؿ تكفي فػي خبلفػة عمػر ى  ّٔث كقيؿ ى  ّٓالصحابة كزىادىـ كفضبلئيـ ث تكفي سنة 

 .  َِٕ – ِٓٔث ص ِ. انظر ابف األثير : أسد الغابة ث جػ
 .  َُٖث  ُٕٗابف عبدالبر: الدرر ث ص (3)
 . ِِٕث ص ّجابف قيـ الجكزية : زاد المعادث  (4)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٖٓٗ 

كػػاف فػي ىػػذه الغػػزكة عمػى حػػرس قبػػة  (ُ)كتؤكػد المصػػادر أف عبػػاد بػف بوػػر 
ث كيؤكػػد ىػػذا قػػكؿ أـ (ِ)ث مػػ  غيػػره مػػف األنصػػارث يحرسػػكنو كػػؿ ليمػػة رسػػكؿ اهلل 

يػػرحـ اهلل عبػػاد بػػف بوػػرث فإنػػو كػػاف ألػػـز أصػػحاب » :  -رضػػي اهلل عنيػػا –سػػممة 
 .  (ّ)«لقبة رسكؿ اهللث يحرسيا أبدنا  اهلل  رسكؿ

كلعؿ مما يؤكد قياـ عباد بف بور بيذا الدكر ما ذكرتو أـ سممةث حيث قالت  
كىػك نػائـث إلػى أف سػمعت الييعػةث  كاهلل إني لفي جكؼ الميؿ فػي قبػة النبػي  »: 

«  ؿ اهلليا خي »جعؿ وعار المياجريف  كقائؿ يقكؿ: يا خيؿ اهلل! ككاف رسكؿ اهلل 
بصػػكتو فخػػرج مػػف القبػػةث فػػإذا نفػػر مػػف الصػػحابة عنػػد قبتػػو  ففػػزع رسػػكؿ اهلل ث 

ح قاؿ عباد: يا رسكؿ اهللث ىذا  يحرسكنياث منيـ عباد بف بورث فقاؿ: ما باؿ الناس
...  كالنػاس يثكبػكف إليػوث  صكت عمر بف الخطابث الميمة نكبتو ينادم: يا خيؿ اهلل

مػـ ف ... ث إف وػاء اهلل فػأخبرني فػانظرث ثػـ ارجػ  إلػي   اذىػب:   ث فقاؿ رسكؿ اهلل
يا رسكؿ اهللث ىذا عمرك بف عبد في  ا حتى جاءه عباد فقاؿ:قائمن  يزؿ رسكؿ اهلل 

خيػػؿ الموػػركيفث معػػو مسػػعكد بػػف رخيػػة بػػف نػػكيرة بػػف طريػػؼ فػػي خيػػؿ غطفػػافث 
كمغفػػرهث فمػػبس درعػػو  ث فػػدخؿ رسػػكؿ اهلل ث كالمسػػممكف يرامػػكنيـ بالنبػػؿ كالحجػػارة

كخػػرج معػػو أصػػحابوث حتػػى أتػػى تمػػؾ الثغػػرةث فمػػـ يمبػػث أف رجػػ  كىػػك  ثكركػػب فرسػػو
حتػى سػمعت غطيطػوث   فنػاـث مسركر فقاؿ: صرفيـ اهللث كقػد كثػرت فػييـ الجػراح

كسمعت ىائعة أخرلث ففزع فكثب فصاح: يا عبػاد بػف بوػر! قػاؿ: لبيػؾ! قػاؿ: انظػر 

                                           

عباد بف بور : ىك عباد بف بور بف كقش بف زغبة بف زغػكراء بػف عبػد األوػيؿث وػيد بػدرنا  (ُ)
كأحدنا كالمواىد كمياث ككاف فيمف قتؿ كعب بف األورؼ الييػكدمث ككػاف مػف فضػبلء الصػحابة 

 .   َُٖث ص ِالبر : االستيعاب ث م  . ابف عبد
 .  ْٔث ص ِجابف سعد : الطبقات الكبيرث  (2)
 .ّْٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (3)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٓٗٗ 

في خيؿ مف الموركيفث معو  (ُ)لخطابىذا ضرار بف ا فذىب ثـ رج  فقاؿ: ح ما ىذا
عنػػد جبػػؿ بنػػي عبيػػدث كالمسػػممكف يرامػػكنيـ  فػػي خيػػؿ غطفػػاف (ِ)عيينػػة بػػف حصػػف
فمبس درعو كركب فرسوث ثـ خرج معػو أصػحابو  اهلل  فعاد رسكؿ ثبالحجارة كالنبؿ

ث قػد مفمػكليفإلى تمػؾ الثغػرةث فمػـ يأتنػا حتػى كػاف السػحرث فرجػ  كىػك يقػكؿ: رجعػكا 
 . (ّ)« ثـ صمى بأصحابو الصبم كجمسث الجراحكثرت فييـ 

كمف ىذه الركاية يتبيف أف الصحابي عباد بف بوػر كػاف مػف أكثػر الصػحابة  
يسػم  صػكتنا أثنػاء  حراسة لػو كقربنػا منػو فػي ىػذه الغػزكةث إذ مػا كػاف رسػكؿ اهلل 

كجكده في قبتوث إال ككاف ينادم عمى عبادل ليستكضم منو األمػرث فػي الكقػت الػذم 
 ث كالمسارعة إليو .  ف يسارع فيو عباد إلى تمبية نداء رسكؿ اهلل كا

كال ريب أف الحراسة في ىذا المكطف ضركريةث فبل يستبعد أف يتسمؿ بعػض  
األعداء الذيف كانكا يحيطكف بالمسمميف مػف كػؿ جكانػب الخنػدؽث كيحػاكلكا الكصػكؿ 

مف مػرةث كرمػكا قبػة رسػكؿ  إلى قبة القيادة خفيةث ال سيما كقد حاكلكا فعؿ ذلؾ أكثر
ث بالنبؿث فمك لـ تكف الحراسة مكجكدةث ربما أصابت تمؾ السياـ رسكؿ اهلل  اهلل 

لػػذا كانػػت الحراسػػة ىنػػا حتميػػة فػػي ىػػذا الجػػك الممػػيء بمحػػاكالت التسػػمؿ المتكػػررةث 
 . (ْ)كاليجـك بالنبؿ تجاه قبة القيادة

                                           

ضػرار بػػف الخطػاب : ىػػك ضػرار بػػف الخطػاب بػػف مػرداس بػػف كثيػر القروػػي الفيػرمث كػػاف مػػف  (1)
ث أسػمـ يػكـ فػتم فرساف قػريش كوػجعانيـ كوػعرائيـ ث كىػك أحػد األربعػة الػذيف كثبػكا الخنػدؽ 

 . ْٓث  ّٓث ص ّمكة ث كويد م  أبي عبيدة فتكح الواـ . ابف األثير: أسد الغابة ث جػ
عيينة بف حصف : ىك عيينة بف حصف بف حذيفة بف بدر الفزارمث يكنى أبػا مالػؾث أسػمـ بعػد  (2)

                 الفػػػػتم ث كقيػػػػؿ: قبػػػػؿ الفػػػػتم ث كىػػػػك مػػػػف المؤلفػػػػة قمػػػػكبيـ ث ككػػػػاف مػػػػف األعػػػػراب الجفػػػػاة . 
 . ُُِٓ – ُِْٗث ص ّابف عبدالبر : االستيعابث م 

 .  ْٕٔث  ْٔٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (3)
 . ُٖٓد/ إبراىيـ عمي محمد أحمد : االستخبارات في دكلة المدينة المنكرة ث ص (4)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ََٔ 

 يف احلذٔبٕة :  ( دشاعة اٌىبٓ 7)
مف المدينػة ألداء العمػرةث كلكػف قريونػا اعترضػتوث كأرسػمت  خرج الرسكؿ  

الػذم أقبػؿ إليػوث كجعػؿ يكممػو قػائبلن :  (ُ)إليو سفراءىاث ككاف منيـ عركة بف مسعكد
أم محمدث أرأيت إف استأصمت قكمؾ! ىؿ سمعت بأحد مف العرب اجتاح أصمو قبمػؾ 

ف تكػػػف األخػػػرل فػػػإني ألرل كجكىنػػػاث كأرل أوػػػكابنا مػػػف النػػػا س خميقنػػػا أف يفػػػركا ح كار
 . (ِ)عنؾ

               ث كالمغيػػػػرة (ّ)ث فكممػػػػا كممػػػػو أخػػػػذ بمحيتػػػػو كجعػػػػؿ عػػػػركة يكمػػػػـ النبػػػػي  
ث كمعػػو السػػيؼث كعميػػو المغفػػرث فكممػػا  قػػائـ عمػػى رأس رسػػكؿ اهلل  (ْ)بػػف وػػعبةا

دؾ ػضػرب يػده بنعػؿ السػيؼث كقػاؿ : أٌخػر يػ أىكل عركة يده إلى لحية رسكؿ اهلل 
قبؿ أف ال تصؿ إليؾث فيقكؿ عركة : كيحػؾث مػا أفظػؾ! كمػا  كؿ اهلل عف لحية رس

                                           

ف عػكؼ عركة بف مسعكد : ىك عركة بف مسعكد بف معتب بػف مالػؾ بػف كعػب بػف عمػرك بػف سػعد ابػ (ُ)
مف الطائؼ اتب  أثره حتى أدركو قبؿ أف  يصػؿ إلػى المدينػة فأسػمـ ث  الثقفي ث لما انصرؼ الرسكؿ 

ثػػـ خػػرج إلػػى قكمػػو يػػدعكىـ إلػػى اإلسػػبلـ ث فرمػػكه بالنبػػؿ مػػف كػػؿ كجػػو ث فأصػػابو سػػيـ فقتمػػو . ابػػف 
 . َُٔٔث ص ّعبدالبر: االستيعاب ث م 

ى /  َُُْتحقيػػؽ : د/ سػػييؿ زكػػارث دار الفكػػرث دموػػؽ ث ابػػف وػػياب الزىػػرم : المغػػازم النبكيػػة ث  (2)
 .  ّٓـ ث صُُٖٗ

كانت مػف عػادة العػرب أف يتنػاكؿ الرجػؿ لحيػة مػف يكممػوث ال سػيما عنػد المبلطفػةث كفػي الغالػب إنمػا  (ّ)
يغػض لعػركةل اسػتمالة لػو كتأليفنػاث كالمغيػرة يمنعػول إجػبلالن  يصن  ذلؾ النظير بالنظيرث ككاف النبي 

 .  ْْٗث صُجكتعظيمنا. القسطبلني : المكاىب المدنية ث  لمنبي 
المغيرة بف وعبة : ىك المغيرة بف وعبة بف أبي عامر بف مسعكد بف معتػؽ بػف مالػؾث يكنػى أبػا عبػد (ْ) 

ث ككاف يمزمو في مقامػو كأسػفارهث كلػى لعمػر  اهللث كقيؿ : أبا عيسىث ويد الحديبية م  رسكؿ اهلل 
مات عمر كىك عميياث ثـ كلى الككفة  لمعاكيةث كمات بياث كىك أميرىا في وعباف البصرة ثـ الككفةث ك 

 .  َُٖق. ابف الجكزم : تمقيم فيـك أىؿ األثرث ص َٓسنة 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َُٔ 

ث فقػػاؿ لػػو عػػركة : مػػف ىػػذا يػػا محمػػد ح قػػاؿ : ىػػذا ابػػف  أغمظػػؾ! فتبسػػـ النبػػي 
 .  (ِ)ت سكأتؾ إال باألمس!ػغسم المغيرة بف وعبةث فقاؿ: أم غدرث كىؿ (ُ)أخيؾ

ث كػاف ػالمغيػرةث حيػكقد أراد عركة بمقكلتو ىذه أف يوير إلى مػا أقػدـ عميػو  
كؿ ػو رسػقد صحب قكمنا في الجاىميةث فقتميـث كأخذ أمكاليـث ثـ جاءث فأسمـث فقاؿ ل

                      أمػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػبلـ فأقبػػػػػػػػػػؿث كأمػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػاؿ فمسػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي  »:  اهلل 
 . (ّ)«ويء 

كبذلؾ يتضم أف المغيػرة بػف وػعبة كػاف بمثابػة الحػارس المقنػ  الػذم كقػؼ  
أثناء حديث عركة بف مسعكد معول كقد نص ابف كثير عمى  سكؿ اهلل عمى رأس ر 

ث كمػا كػاف رافعنػا السػيؼ فػي  بػيف يػدم رسػكؿ اهلل  (ْ)كاف بمنزلة السمحدار »أنو 
 .  (ُ)«في الخيمة يـك الحديبية  يده كىك كاقؼ عمى رأس رسكؿ اهلل 

                                           

كق  الخبر أف عركة عـ المغيرةث كاألصم أنو عـ أبيػوث فيػك المغيػرة بػف وػعبة بػف أبػي عػامر (1) 
                    ث ِجيد النػػػػاس : عيػػػػكف األثػػػػرث بػػػػف مسػػػػعكدث كعػػػػركة كأبكعػػػػامر أخػػػػكاف . انظػػػػر ابػػػػف سػػػػا

 . ُٓٔص
ث ابف أبي ويبة : كتاب المغازمث تحقيؽ ْٗٓث  ْٖٓث صِجابف إسحاؽ : السيرة النبكيةث  (2)

ى /  ُُْٗ: د/ عبػػد العزيػػز بػػف إبػػراىيـ العمػػرم ث دار إوػػبيميا ث الريػػاض ث الطبعػػة األكلػػى ث 
 ّٗٔث  ّٖٔث صُجاإلسػبلـ ) المغػازم ( ث  . الذىبي : تاريخ ِٖٖث  ِٕٖـ ث صُٗٗٗ

. 
عبد الرزاؽ الصنعاني: المصنؼ ث تحقيؽ : حبيب الرحمف األعظمي ث ط. المكتػب اإلسػبلميث  (3)

. الطبػػػػرم: تػػػػاريخ الرسػػػػؿ ّّٔث ص  ٓجـ ث ُِٕٗى / ُِّٗبيػػػػركتث الطبعػػػػة األكلػػػػىث 
 . ِٕٔث ص ِجكالممكؾ ث 

األسػػػمحة ث دخػػػؿ العربيػػػة فػػػي العصػػػر اإلسػػػبلمي السػػػمحدار : لفػػػظ فارسػػػي ث معنػػػاه : صػػػان   (4)
المتأخر لينصرؼ عمى المممكؾ المكمؼ بحمػؿ آالت الحػرب الخاصػة بالممػؾ أك السػمطاف أثنػاء 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َِٔ 

ؿ بػػف كعمػػى أيػػة حػػاؿث فيبػػدك أف ىػػذه الحراسػػة قػػد تغيػػرت مػػ  قػػدـك سػػيي 
 إني ألنظػر إلػى رسػكؿ اهلل  »سفيرنا مف قبؿ قريشث إذ تقكؿ أـ عمارة :  (ِ)عمرك

ف عبػػاد بػػف بوػػر كسػػممة بػػف أسػػمـ بػػف حػػريش مقنعػػاف  (ّ)جالسنػػا يكمئػػذو متربعنػػاث كار
إذ رف  سييؿ بف عمرك صكتوث قاال: اخفض مف  بالحديد قائماف عمى رأس النبي 

 .(ْ)«ركبتيو ...  صكتؾ عند رسكؿ اهللث كسييؿ بارؾ عمى
كيتضػػم مػػف ىػػذه الركايػػة أف عبػػاد بػػف بوػػر كسػػممة بػػف أسػػمـ قامػػا بػػنفس  

 الميمة التي قاـ بيا المغيرة بف وعبة مف قبػؿث حيػث كقفػا عمػى رأس رسػكؿ اهلل 
في كامؿ عدتيماث بؿ كمارسا ميمتيما في من  تطاكؿ سييؿ ابف عمرك عمى رسكؿ 

 برف  صكتو عميو.  اهلل 
 ػىذ صَاجً مه صفٕة بىث دٕٓ :  اٌىبٓ ( دشاعة 8)

فػي غػزكة خيبػرث كنجػم فػي  في السنة السابعة مف اليجرة خرج الرسػكؿ  
فػػتم العديػػد مػػف الحصػػكفث ككػػاف مػػف ضػػمف السػػبايا صػػفية بنػػت حيػػي بػػف أخطػػبث 

                                                                                                           

القتػػػاؿ . مصػػػطفى عبػػػدالكريـ الخطيػػػب : معجػػػـ المصػػػطمحات التاريخيػػػةث مؤسسػػػة الرسػػػالة ث 
 .  ِٔٓـ ث صُٔٗٗى /  ُُْٔبيركت ث الطبعة األكلى ث 

 . ٓٔٔث  ْٔٔث ص ْجالنبكية ث  السيرة (1)
سييؿ بف عمرك: ىك سييؿ بف عمرك بف عبد وػمس بػف عبػد كد بػف نصػر بػف مالػؾث يكنػى (ِ) 

 ث كالػػػػػد أبػػػػػي جنػػػػػدؿ بػػػػػف  أبػػػػػا يزيػػػػػدث فاصػػػػػؿ القضػػػػػية يػػػػػكـ الحديبيػػػػػة مػػػػػ  رسػػػػػكؿ اهلل 
أبػػك نعػػيـ األصػػبياني : معرفػػة ى .  ُٖسػػييؿث كقػػد تػػكفي بالوػػاـ فػػي طػػاعكف عمػػكاس سػػنة 

 . ُِّْث ص ّجة ث الصحاب
سممة بف أسػمـ بػف حػريش : ىػك سػممة بػف أسػمـ بػف حػريش بػف عػدم بػف مجدعػة األكسػي  (ّ)

ث قيتػؿ يػـك الجسػر سػنة  الحارثي ث يكنى أبا سعد ث ويد بدر كالمواىد كميا م  رسكؿ اهلل 
 . َِٕث ص ِابف األثير : أسد الغابة ث جػى . ُْ

 . َٔٔث  َٓٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (ْ)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َّٔ 

ث فجػاء (ُ)ككانت عركسنا بكنانة بف الربي  بف أبي الحقيػؽث فأخػذىا دحيػة بػف خميفػة
فقاؿ : يػا رسػكؿ اهللث أعطيػت دحيػة صػفية بنػت حيػي سػيدة   رجؿ إلى رسكؿ اهلل

ادعػكه بيػاث فجػاء بيػا فممػا نظػر إلييػا  قريظة كالنضيرح! ما تصػمم إال لػؾث فقػاؿ 
ث (ِ)أعتقيػا كتزكجيػا ث قاؿ : خذ جارية مف السبي غيرىػاث ثػـ إف النبػي  النبي 

 . (ّ)كجعؿ عتقيا صداقيا

بػػر أك بػػبعض الطريػػؽث بػػات بيػػا فػػي بصػػفية بخي كلمػػا أعػػرس رسػػكؿ اهلل  
ا سيفوث يحرس رسكؿ اهلل  (ْ)قبة لوث كجاء أبك أيكب األنصارم ث كيطيؼ  متكوحن

ث فمما رأل مكانوث قاؿ : مالؾ يػا أبػا أيػكبح قػاؿ :  بالقبةث حتى أصبم رسكؿ اهلل 
يارسػػكؿ اهللث خفػػت عميػػؾ مػػف ىػػذه المػػرأةث ككانػػت إمػػرأة قػػد قتمػػت أباىػػا كزكجيػػا 

 »قػاؿ :  ث ككانت حديثة عيد بكفرث فخفتيػا عميػؾث فزعمػكا أف رسػكؿ اهلل كقكميا

                                           

دحية بف خميفة : ىك دحية بف خميفة بف فركة بف فضالة بف زيد بف امرئ القيس بف الخػزرج (1) 
الكمبي ث أسمـ كلـ يويد بدرنا ث كويد المواىد بعػدىا ث كػاف جبريػؿ يػأتي فػي صػكرتو ث كبقػي 

 .  ََُإلى خبلفة معاكية . ابف الجكزم : تمقيم فيـك أىؿ األثر ث ص
ث  ُّٗ) كتػػاب الصػػبلة ث بػػاب مػػا ييػػذكر فػػي الفخػػذ (ث صُجالصػػحيم ث  البخػػارم : الجػػام  (2)

 ( . ُُِٗٗث رقـ )ِٓ – َٓث صُٗج( . أحمد بف حنبؿ: المسندث ُّٕث رقـ )َُْ
 .  ٗٔث  ٖٔث ص ِْجالطبراني : المعجـ الكبيرث  (3)
 أبػػك أيػػكب األنصػػارم : ىػػك أبػػك أيػػكب خالػػد بػػف زيػػد بػػف كميػػب األنصػػارمث وػػيد العقبػػة مػػ (4) 

السبعيف ث نزؿ النبي عميو حيف رحؿ مف قباء إلى المدينة ث كويد بدرنا كأحػدنا كالموػاىد كميػا 
ث تكفي في العاـ الذم غزا فيو يزيد بف معاكيػة القسػطنطينية فػي خبلفػة أبيػو معاكيػة ث كدفػف 
                 بػػػػػػػالقرب مػػػػػػػف حصػػػػػػػف القسػػػػػػػطنطينية . ابػػػػػػػف الجػػػػػػػكزم : تمقػػػػػػػيم فيػػػػػػػـك أىػػػػػػػؿ األثػػػػػػػر ث 

 .ّٗص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َْٔ 

رحمػؾ اهلل  »ث كفي ركاية أخرل أنو قاؿ: (ُ)«الميـ أحفظ أبا أيكب كما بات يحفظني 
ضػحؾث كقػاؿ لػو  ث كىناؾ ركاية ثالثػة تػذكر أف رسػكؿ اهلل (ِ)مرتيف «يا أبا أيكب 

 . (ّ)معركفنا

ي الرفيػػ  ألبػػي أيػػكب األنصػػارم فػػي قيامػػو بيػػذه كىنػػا ال يخفػػى الحػػس األمنػػ 
كحراسػػػتو لػػػو بمبػػػررات قكيػػػة  الحراسػػػةث فقػػػد بػػػرر سػػػبب خكفػػػو عمػػػى رسػػػكؿ اهلل 

رضػي  -متكفرة لدل السيدة صػفية  كمنطقيةث فكؿ دكاعي االنتقاـ مف رسكؿ اهلل 
ث كىي قتؿ أبييػا كزكجيػا كقكميػاث أضػؼ إلػى ذلػؾ ككنيػا حديثػة عيػد  -اهلل عنيا 

      غيػػػر أف صػػػدقيا فػػػي التمسػػػؾ باإلسػػػبلـ عصػػػميا مػػػف اإلقػػػداـ عمػػػى وػػػ   بكفػػػرث
 . (ْ) كيذا

أما عف أبي أيكب فإنو عندما كجد أف كػؿ ىػذه الػدكاف  مكجػكدةث سػارع إلػى     
ث فقػاـ بحراسػتو عمػى أكمػؿ كجػوث إذ ظػؿ متيقظنػا طػكاؿ  القياـ بكاجبو نحػك النبػي 

ا سيفو عمى أتـ اسػتعدادث ي طػكؼ بالقبػة التػي بيػا النبػي كصػفية دكف الميؿث متكوحن
ا.  كمؿ أك كىفث حتى اطمأف عمى النبي   بنفسو صباحن

                                           

ث  ّج. ابػػف ىوػػاـ: السػػيرة النبكيػػة ث ُْٖث  َْٖث صِجابػػف إسػػحاؽ : السػػيرة النبكيػػة ث  (1)
 .  ْٓثص ْج. السييمي : الركض األنؼ ث ُِٗص 

              ث  ّج. ابػػػػػػػف الجػػػػػػػكزم : المنػػػػػػػتظـ ث  َُُث ص ِجابػػػػػػػف سػػػػػػػعد : الطبقػػػػػػػات الكبيػػػػػػػر ث  (2)
 .ِٔٗص

 . َٖٕث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (3)
                     د/ إبػػػػػػػػراىيـ عمػػػػػػػػي محمػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػد : االسػػػػػػػػتخبارات فػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػة المدينػػػػػػػػة المنػػػػػػػػكرة ث  (4)

 . ُٗٓص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َٔٓ 

 : ( ُ)يف غضَا جبُن ( دشاعة اٌىبٓ 9)
ث ككانت  خرج الرسكؿ   في السنة التاسعة مف اليجرة إلى تبكؾ لغزك الرـك

 . (ِ)بنفسو ىذه الغزكة آخر غزكة غزاىا النبي 
ىذه الغزكةث فقد ركم عف عبد اهلل بف عمر أنػو قػاؿ في  أما عف حراستو  

ػػ ى رسػػكؿ اهلل  »:  كىػػافى ييٍكًثػػري الٌتيىٌجػػدى ًمػػٍف  كيٌنػػا مى ػػٌمي ًمػػٍف الٌمٍيػػًؿث كى ـى ييصى بتبػػكؾث فىقىػػا
ًتػًوث فىيىقيػكـي نىػاسه ًمػ ٍيمى ػٌمى ًبًفنىػاًء خى ٌمي صى ـى ييصى كىافى إذىا قىا ث كى ٍف الٌمٍيًؿث كىالى يىقيكـي إاٌل اٍستىاؾى

 .(ّ)« اٍلميٍسًمًميفى فىيىٍحريسيكنىوي 
فػي ىػذه الغػزكة  ال وؾ أف ىػذه الركايػة تؤكػد أف حراسػة الصػحابة لمنبػي  

ث  كانت لصيقة كدائمةث فالركاية تذكر أف الصػحابة كػانكا يحرسػكنو أثنػاء صػبلتو 
ـ  فػإف حراسػتو خػارج خيمتػو كانػت أكلػىل لوػدة الخطػكرةث  كفي داخؿ خيمتوث كمػف ثػ

 ؼ القتؿ أك االغتياؿ . كخك 
 يف مُاطه أخشِ :  ( دشاعة اٌىبٓ 11)

 لػػػـ تكػػػف المػػػكاطف السػػػابقة فقػػػط ىػػػي التػػػي حػػػرس فييػػػا الصػػػحابة النبػػػي  
  : أرؽ  »ث بؿ كانت ىناؾ مكاطف أخرلث منيا ما حدثت بو السيدة عائوة فقالت

سػػمعت فقػػاؿ : ليػػت رجػػبلن مػػف أصػػحابي يحرسػػني الميمػػةث إذ  (ْ)ذات ليمػػة النبػػي 
                                           

( ث ُْث ص ِتبػكؾ : مكضػػ  بػػيف كادم القػرل كالوػػاـ ) يػػاقكت الحمػكم : معػػـ البمػػداف ث جػػػ (1)
ينػة كىي حالينا مدينة مف مدف وماؿ الحجاز ليا إمارة تعرؼ بإمارة تبكؾ ث كىي تبعػد عػف المد

كـ وماالن . انظر عاتؽ بػف غيػث الػببلدم: معجػـ المعػالـ الجغرافيػة فػي السػيرة النبكيػةث  ٖٕٕ
 . ٗٓـ ث صُِٖٗى /  َُِْدار مكة لمنورث مكة المكرمةث الطبعة األكلى ث 

 .  ِّٓابف عبد البر : الدرر ث ص (2)
 .  َُُِث ص ّجالكاقدم : المغازم ث  (3)
ث  ِيػة حػدثت فػي غػزكة الخنػدؽ . انظػر الكاقػدم : المغػازم ث جػػىناؾ مف ذكػر أف ىػذه الركا (ْ)

 . ِّْث ص ُ. المقريزم : إمتاع األسماع ث جػ ّْٔص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َٔٔ 

ث قاؿ : ما جاء بؾ ح قاؿ : (ُ)صكت السبلحث فقاؿ : مف ىذا ح فقاؿ : سعد بف مالؾ
حتى سػمعت غطيطػو  جئت ألحرسؾ يا رسكؿ اهللث قالت عائوة : فناـ رسكؿ اهلل 

»(ِ ) . 

( عنػػد ترجمتػػو لمصػػحابي ى َّْككػػذلؾ مػػا ذكػػره أبػػك نعػػيـ األصػػبياني )ت        
ث كركم عنػو أنػو قػاؿ : جئػػت  ف يحػرس النبػي األدرع األسػممي حيػث ذكػر أنػو كػا

ث فقمػت : يػا رسػكؿ  ث فإذا رجؿ قراءتػو عاليػةث فخػرج النبػي  ليمة أحرس النبي 
 . (ّ)اهللث ىذا مراءث فقاؿ : ىذا عبد اهلل ذك البجاديف

 ذكر أنو كاف حػارس النبػي  (ْ)كعند الترجمة لمصحابي عبد اهلل بف ركاحة        
حيف دخؿ مكة معتمرنا في عمػرة القضػاءث  و أرجز بيف يدم النبي كواعرهث ... كأن

ا سيفوث كىك يقكؿ :   متكوحن

ػػػًبيًموٍ  ػػػٍف سى مُّػػػكا بىًنػػػي اٍلكيف ػػػاًر عى  خى
 

  ٍأىنىػػػػػػػػا الو ػػػػػػػػًييدي أىن ػػػػػػػػوي رىسيػػػػػػػػكًلو 
 

                                           

                          سػػػػػػػعد بػػػػػػػف مالػػػػػػػؾ : ىػػػػػػػك سػػػػػػػعد بػػػػػػػف أبػػػػػػػي كقػػػػػػػاص ث كقػػػػػػػد سػػػػػػػبقت الترجمػػػػػػػة لػػػػػػػو  (ُ)
 مف قبؿ .

  ّٖليػػت كػػذا ككػػذا ( ث ص ) كتػػاب التمنػػيث بػػاب قكلػػو  ٗالبخػػارم : الجػػام  الصػػحيم ث جػػػ (ِ)
(. أحمػػد بػػف حنبػػؿ: فضػػائؿ الصػػحابةث دار العمػػـ لمطباعػػةث السػػعكديةث الطبعػػة  ُِّٕرقػػـ )

 . ابػػػػػػػػػف وػػػػػػػػػبو : تػػػػػػػػػاريخ المدينػػػػػػػػػة  ْٕٗث ص ُـ ث جػػػػػػػػػػُّٖٗى /  َُّْاألكلػػػػػػػػػى ث 
 . َْٗث ص ُ. ابف الجكزم : الكفا ث جػ ََّث  ِٗٗث ص ُالمنكرة ث جػ

 . ِّٓث ص ُجمعرفة الصحابة ث  (3)
عبداهلل بف ركاحة : ىك عبداهلل بف ركاحة بف ثعمبة بف امرئ القيس ث يكنى أبا محمػد ث وػيد  (4)

العقبة م  السبعيف ث كىك أحد النقباء االثنى عورث ويد بدرنا كأحدنا كالخندؽ كالحديبية كعمػرة 
 القضػػػػػػػاء كخيبػػػػػػػر ث كقتػػػػػػػػؿ بمؤتػػػػػػػة . ابػػػػػػػػف الجػػػػػػػكزم : تمقػػػػػػػيم فيػػػػػػػػكـ أىػػػػػػػؿ األثػػػػػػػػر ث 

 . ْٗص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َٕٔ 

ؿى الػػػر ٍحمىفي ًفػػػي تىٍنًزيًمػػػوٍ   قىػػػٍد أىٍنػػػزى
 

  ٍمىػػػى رىسيػػػكًلو ػػػحيؼو تيٍتمىػػػى عى  ًفػػي صي
 

مىػػػى تىٍأًكيًمػػػػوٍ كىاٍليىػػػكٍ  ـٍ عى  ـى نىٍضػػػػًربيكي
 

  ٍمىػػػػػػى تىٍنًزيًمػػػػػػو ـٍ عى ٍبنىاكي ػػػػػػرى ػػػػػػا ضى  كىمى
 

ػػٍربنا ييًزيػػؿ ًقيًمػػوٍ ااٍليىػػ ضى ػػٍف مى  ـى عى
 

  ًٍميًمػػػػو ػػػػٍف خى ًميػػػػؿى عى ييػػػػٍذًىؿي اٍلخى  (ُ)كى
 

كػػاف إذا قػػدمت كفػػكد العػػرب عمػػى  (ِ)كمػػا ييػػذكر أف بوػػير بػػف سػػعد األنصػػارم       
  . (ّ)سو بالسيؼل يحميو منيـقاـ عمى رأ  رسكؿ اهلل

كىػافى يىكيػكفي بىػٍيفى يىػدىًم  (ْ)ًإف  قىػٍيسى ٍبػفى سىػٍعدو  »أنػو قػاؿ :   كقد ركل أنس بف مالػؾ
اًحًب الوُّرىًط ًمفى األىًميرً  الن ًبيِّ  ٍنًزلىًة صى  . (ٓ)«ث ًبمى

 فإذا كاف قيس بف سعد بمثابة صاحب الورطة مف األمير بالنسػبة لمنبػي  
أنػػػو كػػاف مػػػف ضػػمف ميامػػػو حراسػػة النبػػػي خاصػػة إذا كجػػػدنا أف ابػػف بمبػػػاف  فبلبػػد

                                           

 .َُْٔ – ُّٖٔث ص ّجأبك نعيـ األصبياني : معرفة الصحابة ث (1) 
بوير بف سعد األنصارم : ىك بوير بف سعد بف ثعمبة الخزرجػي ث يكنػى أبػا النعمػاف ث وػيد  (2)

العقبة الثانية كبدرنا كأحدنا كالمواىد كميا ث يقاؿ إنو أكؿ مف باي  أبابكر الصػديؽ مػف األنصػار 
ابػف األثيػر : أسػد ى .  ُِالتمػر بعػد انصػرافو مػف اليمامػة سػنة  يـك السقيفة ث قتؿ يكـ عيف

 . ُِّث ص ُالغابة ث جػ
 . ُٕٖث ص ٕالمقريزم : إمتاع األسماع ث جػ (3)
قيس بف سعد : ىك قيس بف سعد بف عبادة بف دليـ بف حارثة األنصارم الخزرجيث كاف أحػد (4) 

اية يكـ فتم مكة بعد نزعيا مف أبيو ث فضبلء الصحابة كأسخيائيـ كدىاتيـث أعطاه الرسكؿ الر 
ى  َٔصحب عمي بف أبي طالب ث كويد معو الجمؿ كصفيف كالنيركاف ث تكفي بالمدينة سنة 

 . َُِٗث  ُِٖٗث ص ّانظر ابف عبدالبر: االستيعابث م ى.  ٗٓث كقيؿ سنة 
                     ى ) كتػػػػاب األحكػػػػاـ ث بػػػػاب الحػػػػاكـ يحكػػػػـ بالقتػػػػؿ عمػػػػ ْجالبخػػػػارم : الجػػػػام  الصػػػػحيم ث  (5)

ػػػػا : ُٕٓٓث رقػػػػـ ) ِّّمػػػػف كجػػػػب عميػػػػو دكف اإلمػػػػاـ الػػػػذم فكقػػػػو ( ث ص                 (. كانظػػػػر أيضن
             ث  َُج. المقريػػزم : إمتػػاع األسػػماع ث  ُْٓث  ُْْث ص ُّجابػػف حجػػر: فػػتم البػػارم ث 

 .ْص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َٖٔ 

مػف الموػركيف فػي  ذكػر احتػراز المصػطفى » الفارسي ذكر ىػذا الحػديث فػي بػاب 
 . (ُ)«مجمسو إذا دخمكا عميو 

                                           

كط ث مؤسسػة الرسػالة ث بيػركت  صحيم ابف حباف بترتيب ابف بمباف ث تحقيػؽ : وػعيب األرنػؤ  (1)
 . ّٔٔث ص َُجـ ث ُّٗٗى / ُُْْالطبعة الثانية ث 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َٔٗ 

 ادلبذث اٌثاٌث
 دشاعة ادلذٔىة 

قبػػؿ الحػػديث عػػف الحراسػػة البوػػرية لممدينػػة البػػد مػػف اإلوػػارة إلػػى حمايػػة  
اؿ حػدث فػي غػزكة بنػي كحراستو لياث كعمى سػبيؿ المثػ –سبحانو كتعالى  –كلى الم

           أف قالػػػت األنصػػػار: إف المدينػػػة خاليػػػة منػػػاث كقػػػد بعػػػدنا عنيػػػاث  ىٔلحيػػػاف سػػػنة 
أف عمػػى كػػؿ نقػػب مػػف  كال نػػأمف مػػف عػػدكنا يخالفنػػا إلييػػاث فػػأخبرىـ رسػػكؿ اهلل 

 .  (ُ) أنقابيا ممكنا يحمييا بأمر اهلل 
 أما ػه دشاعة اٌصذابة ٌٍمذٔىة، فٕمىه جفصًٍٕ فٕما ٔأجٓ : 

 ( دشاعة ادلذٔىة يف غضَا أدذ : 1)
بخبػػر تحػػرؾ قػػريش إلػػى المدينػػة كػػاف البػػد مػػف اتخػػاذ  عنػػدما عمػػـ النبػػي  

بعػػض اإلجػػراءات كاالحتياطػػات األمنيػػةث فعػػبلكة عمػػى مػػا ذكػػر آنفنػػا مػػف قيػػاـ بعػػض 
ا تؤكد الصحابة بحراسة رسكؿ اهلل   .(ِ)المصادر أنيـ قامكا بحراسة المدينة أيضن

كال وؾ أف ىذا األمر كاف في غاية األىميةث فمف المعركؼ أف قريونا كانػت   
ـ  كػػاف مػػف الممكػػف أف تسػػمؾ جميػػ   تريػػد الثػػأر لمػػا حػػدث لقػػتبلىـ فػػي بػػدرث كمػػف ثػػ

ذكا كالمسػمميف أف يتخػ السبؿ كالكسائؿ لتحقيؽ ىدفياث كعمى ىذا كاف عمى النبي 
 كؿ ما مف وأنو أف يحبط محاكالت قريش ىذه . 

                                           

 . َُِابف حـز : جكام  السيرة ث ص (1)
ث  ُج. الػببلذرم : جمػػؿ مػف أنسػػاب األوػػراؼ ث  ّْث ص ِجابػف سػػعد : الطبقػات الكبيػػر ث  (2)

ػػػػػا د/ عبػػػػػد اهلل م ّٗٗث ص ِج. ابػػػػػف الجػػػػػكزم : الكفػػػػػا ث  ّْٖص  حمػػػػػػد . كانظػػػػػػر أيضن
ث دار القمػػػـ ث بيػػػركت ث الطبعػػػة األكلػػػى ث  الروػػػيد : القيػػػادة العسػػػكرية فػػػي عيػػػد الرسػػػكؿ 

 .  ِْٕث  َّّـ ث صَُٗٗى / َُُْ



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َُٔ 

كىانىٍت غىٍزكىةي بىٍدرو كىأىنىا اٍبفي  »كىناؾ ركاية ذكرىا عبد اهلل بف عمرث قاؿ فييا :  
ـٍ أىٍخريٍج مى ى الن ًبيِّ  ػدو كىأىنىػا اٍبػفي أىٍربىػ ى عىٍوػرىةى  ثىبلثى عىٍورىةى سىنىةن فىمى ػٍزكىةي أيحي ـ  كىانىػٍت غى ث ثيػ

رىٍجػػتي ًإلىػػى الن ًبػػيِّ سىػػ ػػرىًس  نىةنث فىخى م فىًنػػي ًفػػي حى خى ػػا رىآًنػػي اٍستىٍصػػغىرىًني فىرىد ًنػػيث كى ث فىمىم 
ًدينىًة ًفي نىفىرو رىد ىيـٍ   . (ُ)« اٍلمى

رٌده مػ  نفػر ممػف  ىذه الركاية التي ذكر فييا عبد اهلل بف عمر أف النبي  
أراد أف يػػدرب ىػػؤالء  أف النبػػي  رٌدىػػـث كجعميػػـ فػػي حراسػػة المدينػػةث توػػير إلػػى

عمػػى الموػاركة فػػي بعػػض  –بعػػد أف رأل رغبػتيـ القكيػػة فػي ىػػذه الغػزكة  –الغممػاف 
األعماؿ بعيدنا عف ميداف القتاؿث حتى إذا ما اكتسبكا الخبرة البلزمة ألحقيػـ بػالجيش 

 . 
 ( دشاعة ادلذٔىة يف غضَا اخلىذق : 2)

ر الخنػػدؽ فػػي المنطقػػة الوػػمالية بحفػػ أوػػار سػػمماف الفارسػػي عمػػى النبػػي  
ث كىػػي المنطقػػة الكحيػػدة (ِ)مػػف المدينػػة ليػػربط بػػيف طرفػػي : حػػر ة كاقػػـث كحػػر ة الػػكبرة

المكوكفة أماـ األعداءث أمػا الجيػات األخػرلث فكانػت كالحصػف تتوػابؾ فييػا األبنيػة 
ـ كأوجار النخيؿث كتحيطيا الحر ات التي يصعب عمػى اإلبػؿ كالموػاة السػير فييػاث كلػ

يعترض أحد عمى خطة الدفاع عف المدينةث فقػد كانػت جمػكع األحػزاب كبيػرةث ككانػت 
دركس أحػػد ماثمػػة قريبػػةث كالخنػػدؽ يمثػػؿ حػػاجزنا يمنػػ  االلتحػػاـ المباوػػر بػػيف الغػػزاة 

                                           

 . ُّث صِجابف سيد الناس : عيكف األثرث  (1)
ر ة : أرض ذات حجارة سكد كأنيا أحرقت بالنارث كيقاؿ لحػرة كاقػـ : الحػرة الوػرقية ث كلحػرة  (2) الحى

 : الحػػػػػرة الغربيػػػػػة . محمػػػػػد محمػػػػػد حسػػػػػف وػػػػػراب : المعػػػػػالـ األثيػػػػػرة فػػػػػي السػػػػػنة  الػػػػػكبرة
 . ََُ – ٖٗـ ث صُُٗٗى /  ُُُْكالسيرة ث دار القمـ ث دموؽ ث الطبعة األكلى ث 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ُُٔ 

كالمسمميفث كيمن  اقتحاـ المدينةث كيػكفر لممسػمميف مكقعنػا دفاعينػا جديػدناث فيكبػدكف 
 . (ُ)ـ مف كراء الخندؽالغزاة الخسائر بروقيـ بالسيا

تػػـ حفػػر الخنػػدؽث كاتخػػذت قػػكات المسػػمميف مكاقعيػػا الدفاعيػػة خمفػػو باتجػػاه  
المدينػػةث مسػػتفيدة مػػف حػػر ة كاقػػـل لحمايػػة ميمنتيػػاث كجبػػؿ سػػم  كبسػػاتيف النخيػػؿث 

الحراسػػة عمػػى  لحمايػػة مؤخرتيػػاث كحػػر ة الػػكبرةث لحمايػػة ميسػػرتياث ككزع الرسػػكؿ 
ي الخندؽث كفػي مكػاف لػـ ينتػو العمػؿ فيػو بالوػكؿ الكامػؿث مداخؿ المدينة كعند طرف

ث بػأف أمػػر (ِ)كعػيف دكريػات المراقبػػةث كتػـ تػأميف حمايػػة المػؤخرة كالنسػاء كالصػػبياف
ث حتػى ييػذكر أف السػيدة (ْ)المدينػة (ّ)بالنسػاء كالػذرارمث فجعمػكا فػي أطػاـ الرسكؿ 
مػف أحػرز حصػكف كانت فػي حصػف بنػي حارثػةث ككػاف  –رضي اهلل عنيا  –عائوة 

 .  (ٓ)المدينةث ككانت أـ سعد بف معاذ معيا في ذلؾ الحصف
ث كاسػتمرت (ٔ)كعمى أية حػاؿث فقػد أخػذ المسػممكف يتنػاكبكف حراسػة الخنػدؽ 

كػاف يقػـك بميمػة اإلوػراؼ  الحراسة عمى كؿ وبر مف الخندؽ ليبلن كنيارناث ثـ إنو 
 .  (ٕ)العاـ عمى الجند بتوجيعيـ ث كرف  معنكياتيـ

                                           

 . َِْث ص ِجد/ أكـر ضياء العمرم : السيرة النبكية الصحيحة ث  (1)
ية ث دار النفػػػائس ث بيػػػركت ث السياسػػػية كالعسػػػكر  أحمػػػد راتػػػب عرمػػػكش : قيػػػادة الرسػػػكؿ  (2)

 .  ٕٕـ ث صُُٗٗى /  ُُُْالطبعة الثانية ث 
ث  ّٗث ص ِأطاـ: جم  أيطهػـ ث كىػك حصػف مبنػي بحجػارة . ابػف منظػكر: لسػاف العػرب ث جػػ (3)

 مادة ) أطـ ( .
 .  ُِٕث ص ّجابف قيـ الجكزية : زاد المعاد ث  (4)
. الػػذىبي : تػػاريخ اإلسػػبلـ ) المغػػازم ( ث  ُْْث  َْْث ص ّجالبييقػػي : دالئػػؿ النبػػكة ث  (5)

 .  ُِٗص
 .  ِْٖث ص ُج. الببلذرم : جمؿ مف أنساب األوراؼ ث  ْٓٔث ص ِجالكاقدم: المغازم ث  (6)
 . ٖٗٓد/ عمي الصبلبي : السيرة النبكية ث ص (7)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ُِٔ 

كفي ىذا الصدد ييذكر أف أسيد بف حضير كاف يحرس الخندؽ فػي أصػحابوث  
مائػػة  –الخيػػؿث فػػإذا طميعػػة مػػف الموػػركيف  (ُ)فػػانتيكا إلػػى مكػػاف مػػف الخنػػدؽ تطفػػره

عمػػييـ عمػػرك بػػف العػػاصث يريػػدكف أف يغيػػركا عمػػى المسػػمميفث  –فػػارس أك نحكىػػا 
لنبػؿ حتػى أهجيضػكا عنيػاث فقاـ أسيد بف حضير عمييا بأصحابو فرمػكىـ بالحجػارة كا

 . (ِ)ككلكا مدبريف
كيبدك أف دكر الحراس لـ يقتصر في ىػذه الغػزكة عمػى الحراسػة إذ يػذكر أف  

سمماف الفارسي قاؿ ألسػيد بػف حضػير : إف ىػذا مكػاف مػف الخنػدؽ متقػاربث كنحػف 
نخاؼ تطفره خػيميـث ككػاف النػاس قػد عجمػكا فػي حفػرهث فبػاتكا يكسػعكنو حتػى صػار 

 .(ّ)ندؽث كأمنكا أف تطفره خيميـكبقية الخ
مثػػؿ ىػػذه الركايػػات تؤكػػد أف ميمػػة الحػػراس لػػـ تكػػف تقػػؼ عنػػد حػػد المراقبػػة  

فقطث بؿ كانت تتعداىا إلى فعؿ كؿ ما يمكف فعمو مف حماية المدينةث كمنػ  األحػزاب 
 مف االقتراب منيا . 

نقػض بنػي قريظػة لمعيػدث فبعػث  كفي أثنػاء غػزكة الخنػدؽث بمػو الرسػكؿ  
ث كقػاؿ : انطمقػكا إلػى القػـك حتػى (ْ)عد بف عبادة كسعد بف معػاذ كخػكات بػف جبيػرس

تنظػػػركا مػػػا بمغنػػػاث فػػػإف كػػػاف حقنػػػا فػػػالحنكا لػػػي لحننػػػا أعرفػػػوث كال تفتٌػػػكا فػػػي أعضػػػاد 
ف كانكا عمى الكفاء فاجيركا بو لمناسث فخرجػكا حتػى أتػكىـث فكجػدكىـ  المسمميفث كار

                                           

لسػاف  تطفره : الطفر كثبة في ارتفاع ث كمػا يطفػر اإلنسػاف حائطنػا ث أم يثبػو . ابػف منظػكر :(1) 
 ث مادة ) طفر( . ِٕٗٔث ص َّالعرب ث جػ

 . ْٓٔث  ْْٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (2)
 . ْٓٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (3)
عبػد اهلل بػف ركاحػة . انظػر: دالئػؿ  زاد البييقي عمى ىػؤالء الثبلثػة الػذيف أرسػميـ الرسػكؿ  (4)

 .  ِْٗث ص ّجالنبكة ث 
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أم  –قػالكا : عضػؿ كالقػارة  إلػى الرسػكؿ  عمى أخبث ما بمغيـ عنيـث كلمػا أقبمػكا
: اهلل أكبػػػرث أبوػػػركا يػػػا معوػػػر  فقػػػاؿ  -كغػػػدر عضػػػؿ كالقػػػارة بأصػػػحاب الرجيػػػ 

 . (ُ)المسمميف
أف يتخػذ كافػة التػدابير لحمايػة  في مثػؿ ىػذه الظػركؼث كػاف ال بػد لمنبػي  

ـ  أرسػؿ  سػممة  المدينةث خاصة أف العدك ىذه المرة كاف مف داخؿ المدينةث كمف ثػ
بػػف أسػػمـ فػػي مػػائتي رجػػؿث كزيػػد بػػف حارثػػة فػػي ثبلثمائػػة رجػػؿ يحرسػػكف المدينػػةث 

ث كذلػؾ (ّ)ث خاصػة ناحيػة الجنػكب حيػث تقػ  منػازؿ بنػي قريظػة(ِ)كيظيركف التكبير
 . (ْ)إلوعارىـ بيقظتيـ ككجكدىـ

.. كأف قريظػػػة ال نأمنيػػػا عمػػػى ».:  -رضػػػي اهلل عنيػػػا  –تقػػػكؿ أـ سػػػممة  
ل الٌصبىاًحث ييٍسمى ي تىٍكًبيػري اٍلميٍسػًمًميفى ًفييىػا حتػى يصػبحكاتيحرس حتى الذرارمث كالمدينة 

ٍكفنا ٍيػرنا خى ـٍ يىنىػاليكا خى ـٍ لى ـٍ اهللي ًبغىٍيًظًي ٌتى رىٌدىي ٍسػمىمىةى: ث كمػا « حى ٌمػدي ٍبػفي مى كىػافى  »يىقيػكؿي ميحى
وي اهللي  ٌتى فىٌرجى ٍندىًؽ نىيىارنا حى  .(ٓ)« لىٍيمينىا ًباٍلخى

 ة ادلذٔىة يف غضَا رْ لشد )اٌغابة( : ( دشاع3)
في ربي  األكؿ سنة ست مف اليجػرةث أغػار عيينػة بػف حصػف فػي بنػي عبػد  

مػػرأةث فقتمػػكا  اهلل بػػف غطفػػاف عمػػى لقػػاح رسػػكؿ اهلل  ث كفييػػا رجػػؿ مػػف غفػػار كار
فخػرجث كاسػتخمؼ  ث كجػاء الخبػر إلػى رسػكؿ اهلل (ٔ)الغفارمث كحممكا المرأة كالمقاح

                                           

 . ّٗٗث  ّٖٗث ص ِجنبكية ث ابف إسحاؽ : السيرة ال (1)
 . َِّث ص ّج. ابف الجكزم: المنتظـ ث ْٔث  ّٔث صِجابف سعد : الطبقات الكبيرث  (2)
 . ُْٕث ص ّجمحمد أحمد باوميؿ : مكسكعة الغزكات الكبرل ث  (3)
 .  ِْٖث ص ِجد/ أكـر ضياء العمرم : السيرة النبكية الصحيحة ث  (4)
 . ْٖٔث  ْٕٔصث  ِجالكاقدم : المغازم ث  (5)
 . َُِابف حـز : جكام  السيرة ث ص (6)
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ث كخم ػؼ سػعد بػف عبػادة فػي ثبلثمائػة يحرسػكف  عمى المدينػة عبػد اهلل بػف أـ مكتػـك
 . (ُ)المدينة
كقد أقاـ سعد بف عبادة بمػف معػو يحرسػكف المدينػة خمػس ليػاؿ حتػى رجػ   

ليمة االثنيفث كفي ذلؾ الكقت أمد سعد المسمميف بأحماؿ تمرث كبعور  رسكؿ اهلل 
يػا قػيسث  »:  فقاؿ رسكؿ اهلل  جزائر بذل قردث كبعث بيا م  ابنو قيس بف سعدث

بعثؾ أبكؾ فارسناث كقك ل المجاىػديفث كحػرس المدينػة مػف العػدكث الميػـ ارحػـ سػعدناث 
 . (ِ) «كآؿ سعدث ثـ قاؿ : نعـ المرء سعد بف عبادة 

 أمػػػػر بحراسػػػػة المدينػػػػة فػػػػي ثػػػػبلث غػػػػزكاتث  كبػػػػذلؾ يتضػػػػم أف النبػػػػي  
لمػكاطف التػي خػاؼ فييػا مػف ىجػـك ىي : أحدث كالخندؽث كذم قرد )الغابػة(ث كىػي ا

كانػػت قػػريش قػػد عزمػػت فييػػا عمػػى غػػزك  –أحػػد  –األعػػداء عمػػى المدينػػةث فػػاألكلى 
كػػاف الخنػػدؽ ىػػك الحػػاجز  –الخنػػدؽ  –المدينػػةث كاألخػػذ بثػػأر قتمػػى بػػدرث كالثانيػػة 

كالفاصؿ بيف األحزاب كبيف المدينةث كال يخفى الخطػر الػذم تعرضػت لػو المدينػة فػي 
كػػاف ىجػػـك عيينػػة ابػػف حصػػف عمػػى المدينػػةث  –ذم قػػرد  –الثالثػػة ىػػذه الغػػزكةث ك 

ـ  كانػت ىنػاؾ احتماليػة كجػكد خطػة تتضػمف  كاستياقو لمقػاح رسػكؿ اهلل  ث كمػف ثػ
اليجػـك عمػػى المدينػة بعػػد خػركج النبػػي كأصػحابو لتعقػػب عيينػة كمػػف معػوث كانتيػػاز 

ث فكاف كضػ  النبػي  ينػة بعػد خركجػو الحراسػة فػي المد ىذه الفرصة لتنفيذ اليجـك
 منيال حماية ليا مف أم ىجـك محتمؿ . 

                                           

 . ُْٓث ص ِجابف الجكزم : الكفا ث  (1)
 .ِْٔث ص ُجالمقريزم: إمتاع األسماع ث  (2)
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 ادلبذث اٌشابغ
 دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ

عند خركج المسمميف لمفتكحات كالغزك البد مف تكفير كافة السػبؿ كالكسػائؿ  
لضماف حمايتيـث ففي أثناء تكقؼ المقاتمة لمراحػة أك المبيػت البػد لؤلميػر أف يختػار 

األمػػف كالميػػاه كالمراعػػيث كعميػػو االسػػتفادة مػػف العػػكارض  مكطننػػا تتػػكفر فيػػو نػػكاحي
 . (ُ)الطبيعية كالتبلؿ كالجباؿل ألنيا توكؿ مكان  تمن  ىجمات العدك المباغتة

مػػف كاجبػػات أميػػر  »( بقكلػػو : ى َْٓكىػػك مػػا أوػػار إليػػو المػػاكردم )ت  
ا الجيش نحك جندهث ـٍ ًلميحى كًلًي ٍكًضػ ى نيػزي ـٍ مى ي رى لىيي ذىًلػؾى أىٍف يىكيكنيػكا أىٍف يىتىخى ث كى ـٍ ػديكًِّى بىػًة عى رى
ػاءن ث أىٍكطىأى اأٍلىٍرًض مىكىاننػا مى ـٍ  ثكىأىٍكثىػرى مىٍرعنػى كى فى لىييػ كىأىٍحرىسىػيىا أىٍكنىافنػا كىأىٍطرىافنػال ًليىكيػكفى أىٍعػكى

مىى اٍلميرىابىطىةً  ـٍ عى مىى اٍلمينىازىلىًةث كىأىٍقكىل لىيي  . (ِ)« عى
أميػػػر الجػػػيش أف يبػػث الحػػػرس حػػػكؿ المعسػػػكر  باإلضػػافة إلػػػى ذلػػػؾث فعمػػى 

ل كذلػػؾ حتػػى ال ينتيػػز العػػدك فرصػػة فيبغػػتيـ عمػػى حػػيف (ّ)لػػدكاعي األمػػف كالحراسػػة
 . (ْ)غفمة منيـ
 ق( إلػػػػػى مثػػػػػؿ ىػػػػػذه األمػػػػػكر بقكلػػػػػو تحػػػػػت ّّٕكقػػػػػد أوػػػػػار النػػػػػكيرم ) 
أحدىا: حراستيـ مف غٌرة يظفػر بيػا  »: ما يمـز أمير الجيش في سياستيـ  عنكاف :

                                           

دراسة تاريخية لمنظـ اإلدارية في  د/ حافظ أحمد عجاج الكرمي : اإلدارة في عصر الرسكؿ  (1)
ى/ ُِْٕعػة كالنوػرث القػاىرة ث الطبعػة األكلػى ث الدكلة اإلسػبلمية األكلػى ث دار السػبلـ لمطبا

 .  َِٖـ ث صََِٔ
األحكػػػػاـ السػػػػمطانية كالكاليػػػػات الدينيػػػػة ث دار الكتػػػػب العمميػػػػة ث بيػػػػركت ث الطبعػػػػة األكلػػػػى ث  (2)

 . ِٓـ ث صُٖٓٗى/ َُْٓ
 . َِٖث ص د/ حافظ أحمد عجاج : اإلدارة في عصر الرسكؿ  (3)
 .  ٔٓث ص العسكرية في عيد الرسكؿ  د/ عبد اهلل الرويد : القيادة (4)
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ٌك مػػنيـث كذلػػؾ بػػأف يتتٌبػػ  المكػػامف فيحفظيػػا عمػػييـ كيحػػكط سػػكادىـ بحػػرس العػػد
 يكراءىػـ فػ كيػأمنكا مػاث كقت الٌدعػة يليسكنكا فل يأمنكف بو عمى نفكسيـ كرحاليـ

 . (ُ)« كقت المحاربة
 أما ػه دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ يف اٌؼٍذ اٌىبُْ، فحفصًٍٕ واٖجٓ :

 ا أدذ : ( دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ يف غض1َ)
ث (ِ)عندما خرج فػي غػزكة أحػدث كبػات بالوػيخيف تذكر الركايات أف النبي  

في خمسيف رجػبلن يطيفػكف  استعمؿ عمى الحرس في تمؾ الميمة محمد بف مسممة 
فػػػي منزلػػػو ىػػػذا اسػػػتعممكا عمػػػى  بالمعسػػػكرث كعنػػػدما رأل الموػػػرككف رسػػػكؿ اهلل 

 .  (ْ)ففي خيؿ مف الموركي (ّ)حرسيـ عكرمة بف أبي جيؿ
 كال وػػػػػػؾ أف قيػػػػػػاـ كػػػػػػؿو مػػػػػػف المسػػػػػػمميف كالموػػػػػػركيف بكضػػػػػػ  الحػػػػػػرس  

إنما يدؿ عمى تخكؼ كؿ منيما مف اآلخرث كرغبة كؿ فريؽ في تأميف معسكرهل حتى 
 ال يستغؿ أحد الفريقيف الفرصةث فينقض عمى اآلخر عمى حيف غفمة منو . 

                                           

نياية األرب في فنكف األدب ث تحقيؽ: د/ عمي بكممحـ ث دار الكتب العممية ث بيركتث الطبعة (1) 
 .ُّٓث  ُّْث ص ٔجـ ث ََِْى / ُِْْاألكلى ث 

ا كوػيخة كانػا يتحػدثاف (2)  الويخيف : مكض  بالمدينة ث كقيؿ : ىما أيطيماف سميا بػو ل ألف وػيخن
 . َّٖث ص ّاؾ . ياقكت الحمكم : معجـ البمداف ث جػىن

عكرمة بف أبي جيػؿ : ىػك عكرمػة بػف أبػي جيػؿ بػف ىوػاـ بػف المغيػرة القروػي المخزكمػيث  (ّ)
كاف وديد العداكة لرسكؿ في الجاىمية ث أسػمـ بعػد فػتم مكػة بقميػؿ كحسػف إسػبلمو ث كلػو فػي 

 ث  ْاألثيػػػر : أسػػػد الغابػػػة ث جػػػػ قتػػػاؿ الػػػردة أثػػػر عظػػػيـ ث مػػػات كلػػػيس لػػػو عقػػػب . انظػػػر ابػػػف
 .  َٕ – ٕٔص 

ث  ُج. الػػببلذرم : جمػػؿ مػػف أنسػػاب األوػػراؼ ث  ّٔث ص ِجابػػف سػػعد : الطبقػػات الكبيػػرث  (4)
ث ص  ّج. ابػف الجػكزم : المنػتظـ ث ُٓث ص ِج. ابف سيد الناس : عيػكف األثػرث ّٖص 
 . ّْٗث ص ُج. القسطبلني : المكاىب المدنية ث ُّٔ
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ػٍف يىٍنتىػًدبي ًإلىػى أي  عنػدما خػرج الن ًبػيُّ  أف »كىناؾ ركاية ذكػرت :   : مى ػدو قىػاؿى حي
ٍيػػػػػػؽو ييقىػػػػػػاؿ ح ًإلىػػػػػػى ىىػػػػػػًذًه الث ٍغػػػػػػرىةً  رى ػػػػػػؿه ًمػػػػػػٍف بىًنػػػػػػي زي ـى رىجي  : ذىٍكػػػػػػكىافي ٍبػػػػػػفي  لىػػػػػػوي  فىقىػػػػػػا
ٍبًد قىٍيسو أىبيك الس بي ً  ػٍف أىٍنػتى  فىقىػاؿى ث (ُ)عى مى : كى ٍبػًد  ث قىػاؿى  ح : أىنىػاث فىقىػاؿى : أىنىػا ذىٍكػكىافي ٍبػفي عى

ثناث ثيـ  قىػاؿى لىػوي: قىٍيسو أىبيك الس بي ً  : اٍجًمٍسث قىالىيىا ثىبلى كىػذىاث فىقىػاؿى  ث فىقىاؿى كيػٍف ًبمىكىػاًف كىػذىا كى
ػا ىيػكى ًإال  أىنىػاث فىقىػاؿى رىسيػكؿي اهللً  : يىػا رىسيػكؿى اهلًلث مى ػب  أىٍف يىٍنظيػرى ًإلىػى   ذىٍككىافي ػٍف أىحى : مى

ػػ ٍيػػًو غى ن ػػًة ًبقىدىمى ًضػػرىةى اٍلجى ػػؿو يىطىػػأي خى دنا فىٍميىٍنظيػػٍر ًإلىػػى ىىػػذىاث فىػػاٍنطىمىؽى ذىٍكػػكىافي ًإلىػػى أىٍىًمػػًو رىجي
تىػٍذىىبي  بىنىاتيػوي يىقيٍمػفى لىػوي: يىػا أىبىػا الس ػبيً ث تىػدىعينىا كى ػذى ًنسىػاؤيهي كى ث فىأىخى ـٍ دِّعييي ح فىاٍسػتىؿ  ثىٍكبىػوي  ييكى

مىٍيًيف   زىىيف  أىٍقبىؿى عى اكى ت ى ًإذىا جى : مىٍكعً ث حى قىاؿى ًةث ثيـ  كى  . (ِ)«قيًتؿى  ديكيف  يىٍكـي اٍلًقيىامى
كقد ذكر الكاقدم ىػذه الركايػةث غيػر أنػو ذكػر أنيػا حػدثت عقػب غػزكة بػدرث  

ـي اٍلقىٍكـً  »حيث قاؿ :  كىافى اٍنًيزىا ـى رىسيكؿي  ] في بدر[ كى ث فىأىقىا ـٍ ًحيفى زىالىٍت الٌوٍمسي ٌليًي تىكى كى
ػػػػػػػػػػػػػٌمى اٍلعىٍصػػػػػػػػػػػػػرى ث ًببىػػػػػػػػػػػػػٍدرو  اهلًل  ػػػػػػػػػػػػػٌر ًباأٍليثىٍيػػػػػػػػػػػػػًؿ  فىصى ـٌ رىاحى فىمى  ًببىػػػػػػػػػػػػػٍدرو ثيػػػػػػػػػػػػػ
مىػػى أىٍربىعىػًة أىٍميىػاؿو ًمػػٍف  ] ًفث فىكىأىٌنػوي بىػاتى عى بىػٍيفى بىػٍدرو ًمػػيبلى بىٍينىػػوي كى ثىػةي أىٍميىػاؿو كى كىادو طيكليػوي ثىبلى

لىيٍ  ث كى اًبًو ًجرىاحه ًبأىٍصحى بىاتى ًبًو كى ؿى ًبًوث كى كًب الٌوٍمًس فىنىزى [ قىٍبؿى غيري قىاؿى بىٍدرو سىٍت ًباٍلكىًثيرىًةث كى
ػٍف أىٍنػتى  : مى ػؿه فىقىػاؿى ـى رىجي ؿه الٌمٍيمىةى يىٍحفىظينىاح فىأىٍسكىتى اٍلقىٍكـيث فىقىا اًبًو: مىٍف رىجي :  ح قىػاؿى  أًلىٍصحى

ٍبػًد قىػٍيسو  : اٍجًمػٍس  ثذىٍكػكىافي ٍبػفي عى ػادى الٌنًبػٌي  ثقىػاؿى ـٌ عى ح  ثيػ ػٍف أىٍنػتى : مى ػؿه فىقىػاؿى ـى رىجي ث فىقىػا
ٍبًد قىٍيسو  : اٍبفي عى ػٍف  ث: اٍجًمٍس  قىاؿى الٌنًبيٌ  ثفىقىاؿى : مى ػؿه فىقىػاؿى ـى رىجي ـٌ قىػا ثيـٌ مىكىثى سىاعىةنث ثيػ

: أىبيػك سىػبي و  ح فىقىػاؿى ـٌ مىكىػثى سىػاعىةن  ثأىٍنتى : ثثيػ قىػاؿى ـٍ  كى ثىػتيكي ـى ذىٍكػكىافي ٍبػفي عبػد  ثقيكميػكا ثىبلى فىقىػا
                                           

عبد قيس : ىك ذككاف بف عبد قيس بف خمدة بف مخمد بف عامر بف زريػؽ ث يكنػى  ذككاف بف (1)
 أبػػا السػػب  ث أسػػمـ ىػػك كأسػػعد بػػف زرارة ث ككانػػا قػػد خرجػػا إلػػى مكػػة يتنػػافراف فسػػمعا بػػالنبي 

فأتياه فأسمما كرجعا إلى المدينة ث ويد العقبتيف ث ككاف قد لحؽ برسػكؿ اهلل بمكػة فأقػاـ معػو 
دينػة ل فكػاف ميػاجرنا أنصػارينا ث وػيد بػدران كأحػدان ث كقتػؿ يػـك أحػد وػييدان ث حتى ىاجر إلػى الم

 . ْٖٓث ص ّكليس لو عقب . ابف سعد : الطبقات الكبيرث جػ
 . َُِٖث ص ُجأبك نعيـ األصبياني : معرفة الصحابة ث  (2)
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ٍحػدىهيث فىقىػاؿى الٌنًبػيٌ  ٍبتيػؾ :   قػيس كى : يىػا رىسيػكؿى اهلًلث أىنىػا الٌػًذم أىجى ػاًحبىاؾح قىػاؿى فىػأىٍيفى صى
تٌػػى  قىػػاؿى رىسيػػكؿي اهلًل ث الٌمٍيمىػػةى  ًفظىػػؾ اهللي! فىكىػػافى يىٍحػػريسي اٍلميٍسػػًمًميفى ًتٍمػػؾى الٌمٍيمىػػةىث حى : فىحى

ؿى   . (ُ)«كىافى آًخرى الٌمٍيًؿث فىاٍرتىحى
االسػػتعدادات البلزمػػة لممعركػػةث بعمػػؿ  كلمػػا كػػاف يػػـك أحػػدث قػػاـ الرسػػكؿ  

خمسيف مف  (ِ)فجعؿ جبؿ أحد خمؼ ظيرهث كاستقبؿ المدينةث كجعؿ عمى جبؿ عينيف
          انضػػػم عنػػػا الخيػػػؿ بالنبػػػؿث  »ث كقػػػاؿ : (ّ)الرمػػػاةث كأٌمػػػر عمػػػييـ عبػػػد اهلل بػػػف جبيػػػر

 ال يأتكنا مف خمفنا إف كانت لنا أك عميناث فأثبت
 . (ْ)«مف قبمؾ  فتيؤ مكانؾث ال ن

إلى عبد اهلل بف جبير توير  كال وؾ أف ىذه التعميمات التي كجييا النبي  
إلػػى أف ىػػؤالء الرمػػاة كػػانكا بمثابػػة الحػػرس لمعسػػكر المسػػمميفث كقػػد أوػػار الطبػػرم 

بىعىػثى نىاسنػا ًمػفى   ف رسكؿ اهللار ك  »( إلى ذلؾ األمر صراحةث حيث قاؿ : ى َُّ)ت
رىائً  ث فقاؿ رسكؿ اهلل الن اًسث فىكىانيكا ًمٍف كى ـٍ ٍجوى مىٍف فىر  ًمن اث  ًي : ككنكا ىاىناث فىريدُّكا كى

ر اسنا لىنىا ًمٍف ًقبىًؿ ظيييكًرنىا كيكنيكا حي  . (ٓ)« كى

                                           

 .  ُُّث  ُُِث ص ُجالمغازم ث  (1)
ا بجبؿ الرمػاة ث يقػ   (ِ) وػماؿ المدينػة عمػى حافػة كادم قنػاة الجنكبيػة . جبؿ عينيف: يعرؼ أيضن

 . ُِٗعاتؽ بف غيث الببلدم : معجـ المعالـ الجغرافية في السيرة النبكية ث ص
. كعبػداهلل بػف  ُٓٓ. ابػف عبػد البػر : الػدررث ص ّٕث ص ِجابف سعد : الطبقات الكبيػرث  (3)

ث كىػك أخػك خػكات بػف جبيػرث جبير: ىك عبداهلل بف جبير األنصارم األكسيث وػيد بػدرنا كأحػدنا 
 ّأم ره النبي عمى الرماة يـك أحد ث فاستويد فيو . أبكنعيـ األصبياني : معرفة الصػحابة ث جػػ

 .  َُٖٔث ص
 . ُٖث ص ّج. ابف ىواـ : السيرة النبكية ث  ّّْث ص ُجابف إسحاؽ : السيرة النبكية ث  (4)
 . َٖٓث ص ِجالطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ ث  (5)
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لـ ييمؿ كض  الحراسة في غػزكة أحػد سػكاء قبػؿ  كبذلؾ يتضم أف النبي  
ت فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى جيوػػػو مػػػف ىجمػػػا المعركػػػة أك أثناءىػػػال كذلػػػؾ رغبػػػة منػػػو 

 الموركيف الذيف كانت لدييـ رغبة جامحة في الثأر لقتبلىـ في بدر . 
 ( دشاعة ادلغٍمني يف احلذٔبٕة : 2) 

الحديبيػػةث قػػرر التريػث كاالنتظػػار فييػػاث كنظػػرنا لحالػػة  عنػدما كصػػؿ النبػػي  
التكتر الوديد التي نجمت نتيجة بغي قػريشث كتعنتيػاث كتيديػدىا المسػمميف بمػنعيـ 

أصػػحابو بالقيػػاـ بأعمػػاؿ  ـ عػػف طريػػؽ الحػػربل فقػػد أمػػر النبػػي مػػف دخػػكؿ الحػػر 
ث بحيث كاف الرجؿ مػف (ُ)الحراسةل لصد أم عدكاف قد يقـك بو الطائوكف مف قريش

أصحابو يبيت عمى الحػرس يطيػؼ بالعسػكر حتػى يصػبمث ككػاف ثبلثػة مػف أصػحابو 
 . (ِ)مة يتناكبكف الحراسةث كىـ : أكس بف خكلىث كعباد بف بورث كمحمد بف مسم

 ( دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ يف غضَا خٕرب : 3)
كانت غزكة خيبر في السنة السابعة مػف اليجػرةث كقػد امتػازت ىػذه المنطقػة  

  ث التػػػػػػػي نجػػػػػػػم الرسػػػػػػػكؿ (ّ)التػػػػػػي كػػػػػػػاف يسػػػػػػػكنيا الييػػػػػػػكد بكثػػػػػػػرة حصػػػػػػػكنيا
ث كقػػد أوػػار المقريػػزم إلػػى أف الحراسػػة كانػػت نكبنػػا بػػيف (ْ)فػػي فتحيػػا حصػػننا حصػػننا

 . كمػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػر الكاقػػػػػػػػدم أف  (ٓ)ميفث حتػػػػػػػػى فػػػػػػػػتم اهلل حصػػػػػػػػف النطػػػػػػػػاةالمسػػػػػػػػم
                                           

 . ُْٖث ُْٕث ص ٓجمحمد أحمد باوميؿ : مكسكعة الغزكات الكبرل ث  (1)
                         ث  ُج. المقريػػػػػػػػػػػػزم : إمتػػػػػػػػػػػػاع األسػػػػػػػػػػػػماع ث  َِٔث ص ِجالكاقػػػػػػػػػػػػدم : المغػػػػػػػػػػػػازم ث  (2)

 .ِٖٗص
كانػػػت خيبػػػر توػػػتمؿ عمػػػى سػػػبعة حصػػػكف ىػػػي : نػػػاعـ كالقمػػػكص كالوػػػؽ كالنطػػػاة كالسػػػبللـ  (3)

 .   َْٗث ص ِظر ياقكت الحمكم : معجـ البمداف ث جػكالكطيم كالكتيبة . ان
خميفة بف خياط : تاريخ خميفة ث تحقيؽ : د/ أكـر ضياء العمرم ث دار طيبة لمنوػرث الريػاض  (4)

 .  ِٖـ ث صُٖٓٗى / َُْٓث الطبعة الثانية ث 
 . َّٖث ص ُجإمتاع األسماع ث  (5)
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                (ُ)كػػػػاف ينػػػػاكب بػػػػيف أصػػػػحابو فػػػػي حراسػػػػة الميػػػػؿ فػػػػي مقامػػػػو بػػػػالرجي  النبػػػػي 
              رس عمػػػر ػسػػػبعة أيػػػاـث كأنػػػو فػػػي الميمػػػة السادسػػػة مػػػف السػػػب  اسػػػتعمؿ عمػػػى الحػػػ

بف الخطاب ا
 (ِ)  . 

لما انصرؼ مػف خيبػر قػاؿ لػببلؿ : اكػؤل لنػا الميػؿث  لنبي كتذكر الركايات أف ا     
فغمبت ببلالن عيناه كىػك مسػتند إلػى راحمتػوث فمػـ يسػتيقظ النبػي كال بػبلؿ كال أصػحابو 

أكليػـ اسػتيقاظناث ففػزع رسػكؿ كقػاؿ : يػا  حتى ضربتيـ الومسث فكاف رسكؿ اهلل 
أبي أنػت كأمػيث فاقتػادكا ببلؿح! فقاؿ: أخذ بنفسي الذم أخذ بنفسؾ يػا رسػكؿ اهللث بػ

ث كأمػر بػبلالن فأقػاـ ليػـ الصػبلةث كصػمى ليػـ  ركاحميـ ويئناث ثـ تكضػأ رسػكؿ اهلل 
 .(ّ)... الصبم
كعمى أيػة حػاؿث فػإف ميمػة الحراسػة قػاـ بيػا الحػارس الػذم أككمػت إليػوث كلػـ       

مى بػبلؿ ... فصػ»ييممياث فطبقنا لمركاية التي ذكرىا ابف الجكزمث كالتي جػاء فييػا : 
كأصحابوث فمما تقػارب الفجػرث اسػتند بػبلؿ إلػى راحمتػو  ما قد رآهث كناـ رسكؿ اهلل 

ث (ْ)«كال ببلؿ كال أحد مف أصحابو حتى ضربتيـ الوػمس  فمـ يستيقظ رسكؿ اهلل 
ث أم أنػو لػـ  مما يعني أنو قاـ بميمتو طكاؿ الميمةث ثػـ إذا تقػارب الفجػر أدركػو النػـك

 ت الذم ييخاؼ فيو مف العدكث كتمـز فيو الحراسة .ينـ ليبلنث كىك الكق

                                           

كػـ . عػاتؽ بػف  َٕيقػ  وػماؿ مكػة عمػى قرابػة الرجي  : ماء ييعرؼ اليـك باسـ " الكطيػة " ث (1) 
 . ُّٖغيث الببلدم : معجـ المعالـ الجغرافية في السيرة النبكية ث ص

 . ْٕٔث ص ِجالمغازم ث  (2)
ث رقػـ  ِٖأبك داكد : السنف ث ) كتاب الصبلة ث باب في مف ناـ عف صػبلة أك نسػييا ( ث ص (3)
 . ّْْ) المغازم( ث ص ( . كانظر أيضان الذىبي : تاريخ اإلسبلـ ّْٓ)
 .  ِٖٗث ص ّابف الجكزم: المنتظـ ث جػ(4) 
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كأود الحراسة مف ذلػؾ حراسػة الميػؿل  »( : ى ٖٕٕكلذلؾ يقكؿ ابف منكمي )ت      
لكثرة الغفمة كالفترةث كفترات النعاس المعتريةث كغوياف الظممةث كال سػيما فػي أكقػات 

لحيمة في ذلػؾ : وػدة الربي  مف ظممة تراكـ السحابث كأكقات األمطارث فأقكؿ : إف ا
 . (ُ)«التيقظث كقمة الغفمةث كالصبر عمى السيرث ككثرة الحراسث كطكفاف األعساس 

 :  (ِ)( دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ يف غضَا رات اٌشلاع4)
في ىذه الغزكة أصاب رجؿ مف المسمميف امرأة مف الموركيفث فمما انصػرؼ  

 فممػػػػػػا أيخبػػػػػػر الخبػػػػػػر كالمسػػػػػػممكفث أتػػػػػػى زكجيػػػػػػاث ككػػػػػػاف غائبنػػػػػػاث  الرسػػػػػػكؿ 
حمؼ أال ينتيي حتى ييريؽ في أصحاب محمد دمناث كخرج يتب  أثر رسكؿ اهلل 

(ّ) 
 . 

ػػؿه يىٍكمىؤينىػػا كالمسػػممكف معػػوث كعنػػدما نػػزؿ منػػزالن قػػاؿ :  سػػار النبػػي   ػػٍف رىجي مى
فً  الٌمٍيمىةىح ـى رىجيبلى : نى  :فىقىا ث فىقىاالى ٌبادي ٍبفي ًبٍورو ٌماري ٍبفي يىاًسرو كىعى قػاؿ: ٍحفي يىػا رىسيػكؿى اهلًلث عى
ديىيمىا فمما خرجا قاؿ  فىـً الٌوٍعًبثب فككنا تحػب أف أكفيكػوث أكلػو أـ : أىٌم الٌمٍيًؿ لآلخرأىحى

آخرهح قاؿ : بؿ اكفني أكلوث فناـ عمار بف ياسرث كقاـ عباد بف بوػر يصػميث كأقبػؿ 
فرمػػاه بسػػيـث  الرجػػؿ يطمػػب غػػرةث فممػػا رأل عبػػادث عػػرؼ أنػػو ربيئػػة القػػـك )حارسػػيـ(

فنزعو ككضعوث كثبت قائمناث ثـ رماه بسػيـ آخػرث فنزعػو ككضػعوث ثػـ عػاد بالثالػثث 

                                           

الحيؿ في الحركب كفتم المػدائف كحفػظ الػدركبث تحقيػؽ: د/ نبيػؿ محمػد عبػد العزيػز أحمػد ث  (1)
 . ّٗٗـ ث صَََِى /  َُِْمطبعة دار الكتب المصرية ث القاىرة ث 

 ٕر أف األرجم أنيا كقعت فػي سػنة ق ث غيْىناؾ مف ذكر أف غزكة ذات الرقاع كقعت سنة  (2)
) كتاب المغػازم ث بػاب غػزكة ذات الرقػاع  ّبعد غزكة خيبر . انظر البخارم : الصحيم ث جػى 

 . ُْٖث ص ٕ. ابف حجر : فتم البارم ث جػ َُِ( ث ص
 ث  ِج. الطبػػرم : تػػاريخ الرسػػؿ كالممػػكؾ ث  َّٗث ص ِجابػػف إسػػحاؽ : السػػيرة النبكيػػة ث  (3)

 .  ُُْث ص ِث جػ ُالكبلعي : االكتفاء ث م . ٗٓٓث   ٖٓٓص
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ث (ُ)فنزعو ككضعوث فمما غمب الدـ ركػ  كسػجدث ثػـ قػاؿ لصػاحبو : أجمػس فقػد أثبػت
فممػػا رآىمػػا الرجػػؿ ىػػربث كقػػاؿ عمػػار عنػػدما رأل صػػاحبو: أم أخػػي مػػا منعػػؾ أف 

ؿ : كنػت فػي سػكرة أقرأىػا فكرىػت أف أقطعيػا تكقظني بو في أكؿ سيـ رمى بو ح قػا
مػػػا  حتػػػى أفػػػرغ منيػػػاث كلػػػكال أنػػػي خوػػػيت أف أضػػػي  ثغػػػرنا أمرنػػػي بػػػو رسػػػكؿ اهلل 

 . (ِ)انصرفتث كلك أتى عمى نفسي
كقد أكرد البخارم ىذه الركايػة فػي صػحيحو مقتضػبةث حيػث ركم عػف جػابر  

ؿ بسػيـث فنزعػو كػاف فػي غػزكة ذات الرقػاعث فرمػى رجػ أف النبػي  بف عبػد اهلل 
 . (ّ)الدـث فرك  كسجدث كمضى في صبلتو

كعمى أيػة حػاؿث فيػذه الركايػة تبػيف مػدل العقميػة العسػكرية التػي تمتػ  بيػا  
راقػػة دمػػاء  النبػػي  ث ففػػي الكقػػت الػػذم كػػاف فيػػو أحػػد الموػػركيف يسػػعى لمثػػأر كار

 قػػد كضػػ  الحراسػػةث كأمػػف  جيوػػول األمػػر الػػذم منعػػو مػػف إلحػػاؽ المسػػمميفث كػػاف 
 ضرر كبير بمعسكر المسمميف . 

 كما أف ىناؾ أمر آخر ث كىك استراتيجية مكاف الحراسة ث إذ إف اختيار النبي      
فػـ الوػػعب مكاننػا إلقامػػة الحػرس كػػاف اختيػارنا فػػي غايػة التكفيػػؽل ألنػو المكػػاف الػػذم 

 .(ْ)يتكق  مج  العدك منو لمياجمة المعسكر

                                           

            أثبػػت : يقػػاؿ أيثبػػت فػػبلف فيػػك مثبىػػت إذا اوػػتدت بػػو عمتػػوث أك أثبتتػػو جراحػػو فمػػـ يتحػػرؾ .  (1)
 . ْٖٔث ص ٔابف منظكر : لساف العرب ث جػ

.  ُِّث ُِِث صّج. ابػػف ىوػػاـ : السػػيرة النبكيػػةث  ّٕٗث صُج الكاقػػدم : المغػػازمث  (2)
 . ُٓٔث ُْٔث ص ّجكثير : السيرة النبكية ث  ابف

)كتاب الكضكء ث باب مف لـ ير الكضػكء إال مػف المخػرجيف مػف القبػؿ  ُجالصحيم الجام  ث  (3)
 .  ٖٕث ٕٕكالدبر (ث ص

 . ٓٔٓد/ عمي الصبلبي : السيرة النبكية ث ص (4)
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 مىة :  ( دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ يف فحخ5)
لفػػػتم مكػػة فػػػي السػػػنة الثامنػػة مػػػف اليجػػػرةث كلمػػا نػػػزؿ مػػػر  خػػرج الرسػػػكؿ      

 عوػػاءنث أمػػر الجػػيش فأكقػػد النيػػرافث فأكقػػدت عوػػرة آالؼ نػػارث كجعػػؿ  (ُ)الظيػػراف
 عمى الحرس عمر بف الخطاب 

(ِ) . 
كال وؾ أف المسػمميف فػي ذلػؾ الكقػت كػانكا فػي أمػس الحاجػة إلػى الحراسػة  

ةث خاصػػة أف ىػػؤالء الػػذيف خرجػػكا إلػػييـ فػػاتحيفث كػػانكا منػػذ حػػكالي فػػي تمػػؾ الغػػزك 
 عاميف قد عممكا عمى منعيـ مف دخكؿ مكة ألداء العمرة . 

 ( دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ يف غضَا دىني : 6)
ث كسػاؽ معيػـ أمػكاليـ (ّ)لما بمػو ىػكازف فػتم مكػة جمعيػـ مالػؾ بػف عػكؼ 
 لؾ لتحمس بو نفكسيـث كتوتد في ـ كأكالدىـث كزعـ أف ذػـ كنساءىػكماويتي

                                           

كػػـ  ِِاؿ مكػػة عمػػى مػػر الظيػػراف : كاد مػػف أكديػػة الحجػػاز ث يأخػػذ ميػػاه النخمتػػيف فيمػػر وػػم (1)
كػػػـ . عػػػاتؽ بػػف غيػػػث الػػػببلدم : معجػػػـ المعػػػالـ  َِكيصػػب فػػػي البحػػػر جنػػػكب جػػدة بقرابػػػة 

 .    ِٖٖالجغرافية في السيرة النبكية ث ص
 ث  ّج. ابػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة : زاد المعػػػػاد ث  ُِٔث ص ِجابػػػػف سػػػػعد : الطبقػػػػات الكبيػػػػرث  (2)

 .  َِْص
 بػػف ربيعػػة بػػف يربػػكع ث انيػػـز يػػكـ حنػػيف  مالػػؾ بػػف عػػكؼ : ىػػك مالػػؾ بػػف عػػكؼ بػػف سػػعد (3)

: لػك أتػاني مسػممنا لػرددت لػو أىمػو كمالػو ث فبمغػو   كافرنا ث كلحؽ بالطائؼ ث فقاؿ رسكؿ اهلل
ث ّذلػػػؾ ث فمحػػػؽ برسػػػكؿ اهلل ث كأسػػػمـ كحسػػػف إسػػػبلمو . ابػػػف عبػػػدالبر : االسػػػتيعاب ث مػػػ 

 . ُّٕٓث  ُّٔٓص
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 . (ُ)القتاؿ وككتيـ
مػػف مكػػة كمعػػو ألفػػاف مػػف أىػػؿ مكػػة مػػ  عوػػرة آالؼ مػػف  خػػرج الرسػػكؿ  
ث كساركاث كأطنبكا السيرث حتػى كانػت عوػيةث حضػرت الصػبلة مػ  رسػكؿ (ِ)أصحابو

ث فجاء فارسث فقاؿ : يا رسكؿ اهلل إني انطمقت بيف أيديكـ حتى طمعػت جبػؿ  اهلل 
ككذاث فإذا أنا بيكازف عف بكرة أبييـ بظعنيـ كنعميـ كوائيـ اجتمعػكا فػي كادم  كذا

ث  تمؾ غنيمة المسمميف غدنا أف واء اهلل تعالىث كقاؿ :  حنيفث فتبسـ رسكؿ اهلل 
أنػا يػا رسػكؿ اهللث :  ثـ قاؿ : مف يحرسػنا الميمػة ح فقػاؿ أنػس بػف أبػي مرثػد الغنػكم

:   ث فقػػاؿ لػػو رسػػكؿي اهلل فجػػاء إلػػى رسػػكؿ اهلل فركػػب فرسػػان لػػوث ث قػػاؿ: فاركىػػبٍ 
ف  مػف ًقبىًمػؾى الميمػةى  فممػا أصػبحنا ث استقًبٍؿ ىذا الوٍِّعبى حتى تكػكف فػي أعػبلهي كال نيغىػر 

ح قػالكا:  إلى ميصبٌله فرك  ركعتيفث ثـ قاؿ: ىػؿ أحسٍسػتـ فارسىػكـ خرجى رسكؿي اهلل 
ب بالصػبل يصػمي كىػك يمتفػتي  ةث فجعػؿى رسػكؿي اهلل يا رسكؿ اهلل ما أحسىٍسناهث فثيػكِّ

فجعمنػا  ث إلى الوعًب حتى إذا قضى صبلتىو كسم ـث قػاؿ: أبًوػركا فقػد جػاءكـ فارسيػكـ
حتػى كقػؼى عمػى                ننظير إلى ًخبلؿ الو جر في الوِّعبث فإذا ىك قد جاء 

لوِّعب حيػث أمرنػي فسٌمـث فقاؿ: إني انطمقتي حتى كنتي في أعمى ىذا ا رسكًؿ اهلل 
فنظػرتي فمػـ أرى               ث فمما أصبحتي اط معػتي الو ػعبىيف كمييمػاث  رسكؿي اهلل 

ةنث ػان حاجػ: ىؿ نزلتى الميمةىح قاؿ: الث إال ميصميان أك قاضي  أحدانث فقاؿ لو رسكؿي اهلل
ٍبتى  اؿ لو رسكؿي اهلل ػفق  ال تعمؿى  ث فبل عميؾ أف(ّ): قد أىٍكجى

                                           

 .  ِّٕابف عبد البر : الدررث ص (1)
 .  ٖٖة بف خياط : تاريخ خميفة ث صخميف (2)
قكلػػو قػػد أكجبػػت : أم أكجبػػت لنفسػػؾ الجنػػة بمػػا صػػنعت مػػف حرسػػؾ الميمػػة . ابػػف النحػػاس : (3) 

 . ِِْموارع األوكاؽ ث ص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِٔٓ 

 . (ُ)دىابىعى 
بخركج ىكازف بكامؿ اسػتعداداتيـ كاجتمػاعيـ فػي كادم  لقد عمـ الرسكؿ 

حنيفث كعمى الرغـ مف أنو بو ر صحابتو بالنصر كالغنيمةث إال أنو كاف ال بد لػو مػف 
اتخاذ كافة التدابير لحماية جيووث فأمر بالحراسةث بؿ كتاب  الحارس الذم تـ تكميفو 

 كاستكثؽ منو بنفسو . ليذا األمر حتى جاء إليوث
 ( دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ يف غضَا جبُن : 7)

إلى تبػكؾ فػي رجػب فػي السػنة التاسػعة مػف اليجػرةث كأقػاـ  خرج الرسكؿ  
رىًسًو  ث كفي ىذه الغزكة استعمؿ رسكؿ اهلل (ِ)بيا عوريف ليمة مىى حى ـى إلىى  منذعى قىًد

ث فىكى  ٌبادى ٍبفى ًبٍورو ؿى ًمٍنيىا عى اًبًو ًفػي اٍلعىٍسػكىًرث أىٍف رىحى مىػى أىٍصػحى ٌبادي ٍبفي ًبٍورو يىطيكؼي عى افى عى
: ث رسكؿ اهلل  إلىفىغىدىا  رىاًئنىػا  فىقىاؿى ػٍف كى ػٍكتى تىٍكًبيػرو مى يىا رىسيكؿى اهلًلث مىا ًزٍلنىا نىٍسمى ي صى

دن  ٌلٍيت أىحى ٌتى أىٍصبىٍحنىاث فىكى رىًسح قىاؿى رىسيكؿي اهللً  احى مىى اٍلحى لىًكػٍف ث : مىا فىعىٍمت  يىطيكؼي عى كى
مىػى خيمنػا انتػدب مىةى  ثعىسىى أىٍف يىكيكفى بىٍعػضي اٍلميٍسػًمًميفى عى : يىػا (ّ)فقػاؿ سػمكاف بػف سىػبلى

ػرىسى  ٍيًمنىػا فىكيٌنػا نىٍحػريسي اٍلحى مىػى خى رىٍجت ًفػي عىٍوػرىةو ًمػٍف اٍلميٍسػًمًميفى عى فقػاؿ  ثرىسيكؿى اهلًلث خى

                                           

 أبػػػػك داكد : السػػػػنفث تحقيػػػػؽ : محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني ث مكتبػػػػة المعػػػػارؼ لمنوػػػػرث  (1)
ب في فضؿ الحرس في سبيؿ اهلل عز كجػؿ ـ ث ) كتاب الجيادث باََِّى / ُِْْالرياضث 
( . ابػف أبػي عاصػـ: كتػاب الجيػادث تحقيػؽ: مسػاعد بػف سػميماف َُِٓث رقػـ ) ّْٗ(ث ص 

 ث  ِجـ ث ُٖٗٗى / َُْٗالراوػػػػػػػػػػػد ث دار القمػػػػػػػػػػػـ ث دموػػػػػػػػػػػؽ ث الطبعػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػى ث 
 ( . َُِٖث رقـ ) ِٕٓث  ِٔٓ. المنذرم : الترغيب كالترىيب ث ص ِّْ – َِْص

                    ث  ِج. ابػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػكزم : الكفػػػػػػػػػػا ث ِٓٗث ص ّجحنبػػػػػػػػػػؿ: المسػػػػػػػػػػند ث أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف  (2)
 .  ُّْص

سػمكاف بػػف سػبلمة : ىػػك أبكنائمػة سػػمكاف بػف سػػبلمة بػف كقػػش بػف زغبػػة بػف زعػػكراء األنصػػارم (ّ) 
 ث ككػػػػاف وػػػاعرناث وػػػػارؾ فػػػػياألوػػػيميث كػػػػاف مػػػف الرمػػػػاة الموػػػيكريف مػػػػف أصػػػػحاب الرسػػػكؿ 

 .ُْٕٓث صْم كاف أخاه مف الرضاعة. ابف عبدالبر: االستيعابثم قتؿ كعب بف األورؼ الذ
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ـى اهللي حى  » : رسكؿ اهلل  رىًس ًفي سىًبيًؿ اهللً رىًح ـٍ ًقيػرىاطه ًمػٍف اأٍلىٍجػًر ث رىسى اٍلحى : فىمىكيػ قىاؿى
ًميعنا أىٍك دىاٌبةه  رىٍستيـٍ ًمٍف الٌناًس جى مىى كيٌؿ مىٍف حى  .  (ُ)« عى

كض  عباد بف بور عمى الحرسل لحماية الجيش  كبذلؾ يتضم أف النبي  
 –ة مػػف الصػػحابة كحفظػػوث فكػػاف يطػػكؼ عمػػى أصػػحابو فػػي العسػػكرث غيػػر أف عوػػر 

خافكا أف يحدث لمحرس حادث أك غيرهث فما كاف منيـ إال  –منيـ سمكاف بف سبلمة 
 أف قامكا بحراسة الحرسث جاىريف بالتكبير . 

 ( دشاعة ادلؼغىش اإلعالمٓ يف مُاطه أخشِ : 8)
لػػػـ تقتصػػػر حراسػػػة المعسػػػكر اإلسػػػبلمي عمػػػى الغػػػزكات السػػػابقةث فقػػػد ركل  

ػػ ى رىسيػػكًؿ اهلًل  »: أنػػو قػػاؿ   أبكريحانػػة ػػٍزكىةو  كين ػػا مى فىأىتىٍينىػػا ذىاتى لىٍيمىػػةو ًإلىػػى  ًفػػي غى
ؿي (ِ)رؼو سى  ٍفػرىةن يىػٍدخي ت ى رىأىٍيتي مىٍف يىٍحًفري ًفي اأٍلىٍرًض حي ابىنىا بىٍرده وىًديده حى مىٍيًوث فىأىصى ث فىًبٍتنىا عى

فىةى  جى مىٍيًو اٍلحى ييٍمًقي عى ًمػفى الن ػاًس  فىمىم ا رىأىل ذىًلؾى رىسيكؿي اهلًل  - يىٍعًني التٍُّرسى  -ًفييىاث كى
ػؿه ًمػفى   ث: مىٍف يىٍحريسينىا ًفي ىىًذًه الم ٍيمىًةث كىأىٍدعيك لىوي ًبديعىاءو يىكيكفي ًفيػًو فىٍضػبلن قاؿ فىقىػاؿى رىجي

ح  : مىٍف أىٍنتى : اٍدنيٍوث فىدىنىاث فىقىاؿى اًر: أىنىا يىا رىسيكؿى اهلًلث قىاؿى ث  اأٍلىٍنصى ػاًرمُّ فىتىسىم ى لىػوي اأٍلىٍنصى
 .(ّ)«...  ًبالدُّعىاًءث فىأىٍكثىرى ًمٍنو  ًِ  فىفىتىمى رىسيكؿي اهلل

عمػى تػأميف جػيش المسػمميف   ىذه النماذج كغيرىػا تؤكػد مػدل حػرص النبػي      
 كتكفير الحماية الكافية ليـ أثناء الغزكات .

                                           

 ِْٕث  ِْٔ. ابػف النحػاس : موػارع األوػكاؽ ث ص َُّْث ص ِجالكاقدم : المغػازم ث  (1)
 . ٖٔث ص ِج. المقريزم : إمتاع األسماع ث 

 سػػػرؼ : كاد مػػػف أكديػػػة مكػػػة . غيػػػث بػػػف الػػػببلدم : معجػػػـ المعػػػالـ الجغرافيػػػة فػػػي السػػػيرة (2) 
 .    ُٔٓلنبكية ث صا
 .  ُّٓث  ُّْث ص ْجأحمد بف حنبؿ : المسند ث  (3)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِٕٔ 

 ادلبذث اخلامظ
 صالا اخلُ 

 :  صالا اخلُ 

صػػبلة خاصػػة بمػػف ىػػـ فػػي حالػػة حػػربث كيجػػكز فييػػا مػػا ال يجػػكز فػػي ىػػي 
 .  (ُ)غيرىا مف الصبلة المعتادة

: أف يصمي اإلمػاـ بيػـث كىػـ صػفافث فيكبػر بيػـ جميعنػاث ثػـ يسػجد اإلمػاـ  وٕفٕحٍا
كالصؼ الذم يميوث كاآلخركف قياـ يحرسكنوث فإذا قػامكا سػجد اآلخػركف الػذيف كػانكا 

لػذم يميػو إلػى مقػاـ اآلخػريفث فيتقػدـ الصػؼ األخيػر إلػى خمفيـث ثػـ يتػأخر الصػؼ ا
مقػػاميـث ثػػـ يركػػ  اإلمػػاـ كيركعػػكف جميعنػػاث ثػػـ يسػػجد كيسػػجد الصػػؼ الػػذم يميػػو 
كاآلخركف يحرسكنوث فإذا جمس اإلماـ كالصؼ الذم يميو سجد اآلخػركفث ثػـ جمسػكا 

 . (ِ)جميعناث ثـ سمـ عمييـ جميعنا

أمػا إذا كػاف فػي غيػر جيػة القبمػةث فإنػو  ىذا إذا كاف العدك في جية القبمػةث 
يجعميـ فرقتيف : فرقة بإزاء العدكث كفرقة تصػمي معػوث فتصػمي معػو إحػدل الفػرقتيف 
ركعةث ثـ تنصرؼ في صبلتيا إلػى مكػاف الفرقػة األخػرلث كتجػيء األخػرل إلػى مكػاف 
ىذهث فتصمي معو الركعة الثانيةث ثـ تسمـ كتقضػي كػؿ طائفػة ركعػة ركعػة بعػد سػبلـ 

 . (ّ)إلماـا

                                           

 .  ُّٓث ص ٓجمحمد أحمد باوميؿ : مكسكعة الغزكات الكبرل ث  (1)
 .  ُُِث  َُِأبك داكد : السنف ) كتاب الصبلة ث باب صبلة الخكؼ ( ث ص (2)
 .  َّٓث ص ُابف قيـ الجكزم : زاد المعاد ث جػ (3)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِٖٔ 

كمػػا أنػػو يمكػػف أف يصػػمي بإحػػدل الطػػائفتيف ركعػػةث ثػػـ يقػػـك إلػػى الثانيػػةث  
كتقضي ىي ركعػة كىػك كاقػؼث كتسػمـ قبػؿ رككعػوث كتػأتي الطائفػة األخػرلث فتصػمي 

ركعػػة كىػػك ينتظرىػػا فػػي  معػػو الركعػػة الثانيػػةث فػػإذا جمػػس فػػي التوػػيدث قامػػت فقضػػت
 . (ُ)التويدث فإذا تويد سمـ بيـ

م أف اليدؼ مف صػبلة الخػكؼ ىػك أف يقػـك المسػممكف بحراسػة كبذلؾ يتض 
أنفسػػيـ بأنفسػػيـل حتػػى ال يسػػتغؿ الكفػػار دخػػكليـ فػػي الصػػبلةث فيقكمػػكا بػػاليجـك 

 أنػو ذكػر صػبلة رسػكؿ اهلل  –رضػي اهلل عنيمػا  –عمييـث فعف جابر بف عبػد اهلل 
 . (ِ)« كما يفعؿ حرسكـ ىؤالء ألمرائيـ» :  صبلة الخكؼث فقاؿ 

فقد اختمؼ فػي ذلػؾ : فينػاؾ مػف  ما عف أكؿ صبلة خكؼ صبلىا النبي أ 
ث فعػػف جػػابر بػػف (ّ)فػػي غػػزكة ذات الرقػػاع رأل أف أكؿ صػبلة خػػكؼ صػػبلىا النبػػي 

[ صػبلة  يقصد في غزكة ذات الرقػاع ] فكاف أكؿ ما صمى يكمئذ »قاؿ:  عبد اهلل 
 . (ْ)«غيركا عميوث كىـ في الصبلةث كىـ صفكؼ الخكؼث كخاؼ أف ي

عنػػدما خػػرج فػػي غػػزكة ذات الرقػػاع نػػزؿ  كقػػد ذكػػرت الركايػػات أف النبػػي  
ث فمقػػى بيػػا جمعنػػا مػػف غطفػػافث فتقػػارب النػػاسث كلػػـ يكػػف بيػػنيـ حػػرب إال أف (ٓ)نخػػبلن 

ا حتى إف الرسكؿ   صمى بالمسمميف صبلة الخكؼث ثـ  الناس خاؼ بعضيـ بعضن
 .  (ٔ)انصرؼ بيـ

                                           

 .  َّٓث ص ُجالجكزية : زاد المعاد ث ابف قيـ  (1)
 .  ََّث ص ُجابف وبو : تاريخ المدينة المنكرة ث  (2)
 .  ُٕٗث ص ُجالمقريزم : إمتاع اإلسماع ث  (3)
 .  ّٔٗث ص ُجالكاقدم : المغازم ث  (4)
 . ِٕٔث ٓنخؿ : مكض  بنجد مف أرض غطفاف . ياقكت الحمكم: معجـ البمداف ث جػ(5) 
 ث ِج. الطبػػػػػػرم : تػػػػػػاريخ الرسػػػػػػؿ كالممػػػػػػكؾ ث  ّٕٖث ص ِج: السػػػػػػيرة النبكيػػػػػػة ث  ابػػػػػػف إسػػػػػػحاؽ (6)

 .  ُُٔث  َُٔث ص ّج. ابف كثير : السيرة النبكية ث ٖٓٓث  ٔٓٓص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِٔٗ 

عنػدما  (ُ)فػي عسػفاف ؼ صبلىا النبػي كىناؾ مف يذكر أف أكؿ صبلة خك  
 أنػػػػػو قػػػػػاؿ :  ث فقػػػػػد ركم عػػػػػف أبػػػػػي عيػػػػػاش الزرقػػػػػي (ِ)خػػػػػرج إلػػػػػى الحديبيػػػػػة

بعسفاف فحضرت صػبلة الظيػرث ككػاف عمػى خيػؿ الموػركيف  كنا م  رسكؿ اهلل  »
بأصػػحابو الظيػػرث فقػػاؿ الموػػرككف : إف ليػػـ  خالػػد بػػف الكليػػدث فصػػمى رسػػكؿ اهلل 

يعنكف صػبلة العصػر  –ييـ مف أبنائيـ كأمكاليـ كأنفسيـ صبلة بعد ىذه ىي أحب إل
بيف الظير كالعصرث فأخبره كنزلت ىذه اآلية  عمى رسكؿ اهلل  فنزؿ جبريؿ  –
ـٍ فىًإذى  }:  تىيي ذيكا أىٍسًمحى ٍليىٍأخي ـٍ مىعىؾى كى ـٍ طىاًئفىةه ًمٍنيي ةى فىٍمتىقي بلى ـي الص  ـٍ فىأىقىٍمتى لىيي ذىا كيٍنتى ًفيًي ا كىاًر
ػػذيكا سىػػ ٍليىٍأخي ػػمُّكا مىعىػػؾى كى ػػمُّكا فىٍمييصى ـٍ ييصى ٍلتىػػٍأًت طىاًئفىػػةه أيٍخػػرىل لىػػ ـٍ كى رىاًئكيػػ ديكا فىٍميىكيكنيػػكا ًمػػٍف كى جى

مىػيٍ  ـٍ فىيىًميميػكفى عى ـٍ كىأىٍمًتعىػًتكي ًتكي ػٍف أىٍسػًمحى كا لىٍك تىٍغفيميكفى عى د  ال ًذيفى كىفىري ـٍ كى تىيي ـٍ كىأىٍسًمحى ـٍ ًحٍذرىىي كي
ٍيمىةن  ث (ْ)فأخػذكا السػبلحث كصػفكا خمفػو صػفيف... ث فػأمرىـ الرسػكؿ (ّ){... كىاًحدىةن  مى

 . (ٓ)«في الخكؼ فكاف ابف عباس يقكؿ : ىذه أكؿ صبلة صبلىا رسكؿ اهلل 
ا عمػػى  ػػا كاسػػحن كبػػذلؾ يتضػػم أف خالػػد بػػف الكليػػد كػػاف يريػػد أف يوػػف ىجكمن

بأصػحابو صػبلة الخػكؼث تنبو لذلؾث فصػمى  المسمميف كىـ يصمكفث إال أف النبي 

                                           

كػـ مػف مكػة وػماالن . عػاتؽ بػف غيػث الػببلدم : معجػـ المعػالـ  َٖعسفاف : بمػدة عمػى بعػد  (1)
 . َِٖالجغرافية في السيرة النبكية ث ص

 . مكسػػػى بػػف راوػػد العػػازمي : المؤلػػؤ المكنػػػكف ث ُٖٖث ص ٖجر : فػػتم البػػارم ث ابػػف حجػػ (2)
 . ِْٖث ص ّج

 ( . َُِسكرة النساء ث مف اآلية ) (3)
 ( . أبػػػػك داكد : السػػػػنف ث َُٖٓٔث رقػػػػـ ) َُِث صِٕجأحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ : المسػػػػند ث  (4)

 ( ث  ) كتػػػػاب الصػػػػبلة ث بػػػػاب مػػػػف قػػػػاؿ : يقػػػػكـ صػػػػؼ مػػػػ  اإلمػػػػاـ كصػػػػؼ كجػػػػاه العػػػػدك ...
 .  ُُٕٔث ص ّج( . أبك نعيـ األصبياني ث معرفة الصحابة ث ُِّٔث رقـ ) ُُِص 

 . ّٖٓث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (5)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َّٔ 

كبيذا أحبط خطة خالد بػف الكليػد التػي بيػا أراد أف يأخػذ المسػمميف عمػى حػيف غػرةث 
 .  (ُ)فيضربيـ كىـ في صبلتيـ آمنيف

ث فالركايات تجمػ   أما عف االختبلؼ حكؿ أكؿ صبلة خكؼ صبلىا النبي  
 صػػمى صػػبلة الخػػكؼ فػػي غػػزكة ذات الرقػػاعث كفػػي عسػػفافث غيػػر أف أف النبػػي 

» االختبلؼ في كقت كقكع غزكة ذات الرقػاعث كلػذلؾ يقػكؿ د/ أكػـر ضػياء العمػرم : 
ػر  فتككف أكؿ صبلة صبلىا رسكؿ اهلل ...  بعسفاف في الحديبية عمػى رأم مػف أخ 

 .(ِ)«غزكة ذات الرقاع إلى ما بعد الحديبيةث كىك الصحيم 
بعسػفاف  النبػي  كيستدؿ ابف قيـ الجكزية عمى أف أكؿ صبلة خكؼ صبلىا       

بأنو صم أف الموركيف حبسكا رسكؿ اهلل يـك الخندؽ عف صبلة العصر حتػى غابػت 
الوػػمسث بػػؿ إف ىنػػاؾ مػػف ذكػػر أنيػػـ حبسػػكه عػػف صػػبلة الظيػػر كالعصػػر كالمغػػرب 
كالعواء فصبلىف جميعناث كذلػؾ قبػؿ نػزكؿ صػبلة الخػكؼث كمػف المعػركؼ أف غػزكة 

بلؼ فػي أف عسػفاف كانػت بعػد الخنػدؽل الخندؽ كانت سنة خمس مف اليجرةث كال خ
صػػمى صػػبلة الخػػكؼ بػػذات الرقػػاعث فعمػػـ أنيػػا بعػػد الخنػػدؽ كبعػػد  كقػػد صػػم أنػػو 

كىذا يػدؿ عمػى أف غػزكة ذات  »عسفاف ث كيعقب ابف قيـ الجكزية عمى ذلؾ قائبلن : 
ػػا   ظػػاىرنا ...          الرقػػاع بعػػد خيبػػرث كأف مػػف جعميػػا قبػػؿ الخنػػدؽ فقػػد كىػػـ كىمن

»(ّ) . 
صمى صبلة الخػكؼ بػذم قػرد )الغابػة(  كما تذكر الركايات كذلؾ أف النبي  
ػػم ى رىسيػػكؿي اهلًل  »أنػػو قػػاؿ :  ىػػػ ث فقػػد ثبػػت عػػف ابػػف عبػػاس ٔسػػنة  ـى  صى ػػم  سى كى

ٍكًؼ ًبًذم قىرىدو  بلةى اٍلخى ػمىٍيـو  -صى ػف ٍيًفث  -أىٍرضو ًمٍف أىٍرًض بىًني سي ٍمفىػوي صى ػؼ  الن ػاسي خى فىصى

                                           

 .  ُّٓث ص ٓجمحمد أحمد باوميؿ : مكسكعة الغزكات الكبرل ث  (1)
 .  ّْٕث ص ِجالسيرة النبكية الصحيحة ث  (2)
 .  ُِٗث  ُِٖفقو السيرة النبكية ث ص (3)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ُّٔ 

ـ  نىكىػصى ىىػؤيالًء صىؼٌّ  ػؼِّ ال ػًذم يىًميػًو رىٍكعىػةنث ثيػ ػم ى ًبالص  ٍمفىويث فىصى صىؼٌّ خى ث كى ميكىاًزم اٍلعىديكِّ
ـٍ رىٍكعىػػةن أيٍخػرىل ػػم ى ًبًيػ ػاؼِّ ىىػؤيالًءث فىصى ػاؼِّ ىىػػؤيالًءث كىىىػؤيالًء ًإلىػػى مىصى فىكىػػافى ث (ُ)«ًإلىػى مىصى

ًلكيؿِّ  ًلرىسيكًؿ الم ًو  ؿو ًمفى الط اًئفىتىٍيًف رىٍكعىةه  رىٍكعىتىاًفث كى رىجي
(ِ). 

                                           

( . ابف بمباف الفارسي : صحيم ابف َِّٔث رقـ ) ّْٗث ص ّجأحمد بف حنبؿ : المسندث  (1)
 ( . ُِٕٖث رقـ ) ُِِث ص ٕجحباف ث 

 .  ْٔٓث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (2)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِّٔ 

 ادلبذث اٌغادط
 أعبا  احلشاعة

ث  تعددت األسباب كالدكاف  التي مف أجميا كانػت الحراسػة لوػخص النبػي  
أك لممدينػػة عاصػػمة الدكلػػة اإلسػػبلمية فػػي العيػػد النبػػكمث أك لممعسػػكر اإلسػػبلمي ث 

 كالتي يمكف إجماليا في النقاط اآلتية : 
 مه لبً أػذائً :  شا اإلٔزاء ٌٍىبٓ ( وث1)

منػػذ أف صػػدع بدعكتػػو إلػػى أف  لػػـ يفتػػر الموػػرككف عػػف أذل رسػػكؿ اهلل  
خرج مػف بػيف أظيػرىـث كأظيػره اهلل عمػييـث كيػدؿ عمػى مبمػو ىػذا األذل تمػؾ اآليػات 
القرآنية الكثيػرة التػي كانػت تتنػزؿ عميػو فػي ىػذه الفتػرةث تػأمره بالصػبرث كتدلػو عمػى 

بِّػؾى  } ث كمف ىذه اآليات: قكلو تعالى : (ُ)كتنياه عف الحزفكسائموث  ٍكػـً رى فىاٍصػًبٍر ًلحي
ػػػا أىٍك كىفيػػػكرنا ـٍ آًثمن ػػػا يىقيكليػػػكفى  } ث كقكلػػػو سػػػبحانو :(ِ){ كىالى تيًطػػػٍ  ًمػػػٍنيي مىػػػى مى كىاٍصػػػًبٍر عى

ًمػػيبلن  ـٍ ىىٍجػػرنا جى ػػٍرىي ػػٍبريؾى ًإال   } : ث كقكلػػو  (ّ){ كىاٍىجي ػػا صى مى ٍف كىاٍصػػًبٍر كى  ًبالم ػػًو كىالى تىٍحػػزى
كفى {  ٍيؽو ًمم ا يىٍمكيري ـٍ كىالى تىؾي ًفي ضى مىٍيًي عى
(ْ) . 

في إخبػار  –كما ذكرنا  –كالتي تمثمت  كليذا كانت الحراسة اإلليية لنبيو  
المػػكلى سػػبحانو لػػو بمػػا عػػـز عميػػو أعػػداؤهث كمػػنعيـ مػػف قتمػػو أك التعػػرض لػػوث كمػػا 

 مف قبؿ أصحابو . كانت الحراسة البورية لوخصو 

                                           

 .  ُّْد/ عمي الصبلبي : السيرة النبكية ث ص (1)
 ( . ِْسكرة اإلنساف ث اآلية ) (2)
 ( . َُسكرة المزمؿ ث اآلية ) (3)
 ( . َٕسكرة النمؿ ث اآلية ) (4)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّّٔ 

 ( احلفاظ ػٍّ دٕاا اٌمائذ : 2)
في كؿ معركة ككؿ جيش ال بد مف الحػرص عمػى القيػادة كالمحافظػة عمييػال  

ألف في الكصكؿ إلى القيادة كمقرىا انيزامنا لمجػيش المحػارب كارتباكنػا لػو فػي ميػداف 
تمػو تحقيقنػا ث كقد درجت الجيكش المتحاربػة عمػى الكصػكؿ لمقائػدل ألف فػي ق(ُ)القتاؿ

ػػا قضػػاءن عمػػى الػػركف  لمنصػػر بأقصػػر طريػػؽ كأقػػؿ ثمػػفث كمػػا أف فػػي قتػػؿ القائػػد  أيضن
ـ   –بعػػد اهلل  –األساسػػي الػػذم يعتمػػد عميػػو الجنػػكد  كينضػػككف تحػػت لكائػػوث كمػػف ثىػػ
يككف حمكؿ اليزيمة أمرنا ال مفر منو
(ِ) . 

تػكفير كقد فطف المسممكف في غزكاتيـ إلػى مثػؿ ىػذه األمػكرث فعممػكا عمػى  
ث كذلؾ بتكفير مكاف آمف لوث يقكد مف خبللو المعركةث ثػـ  الحماية البلزمة لمنبي 

 تكثيؼ الحراسة التي تمن  مف الكصكؿ إليو . 
فػػي غػػزكة بػػدر كػػاف سػػببيا خػػكؼ  كقػػد أكػػدت المصػػادر أف حراسػػة النبػػي  

ػا عمػى –كمػا ذكرنػا  –كػاف  ث فسػعد بػف معػاذ  الصحابة عمى حيػاة النبػي   قائمن
ا السيؼ في نفر مف األنصار يحرسكنو  ل يخافكف عميػو كػره  باب العريش متكوحن

ككػػػاف سػػػعد بػػػف معػػػاذ عمػػػى بػػػاب العػػػريشث متقمػػػدىا » . يقػػػكؿ ابػػػف كثيػػػر:  (ّ)العػػػدك
ل خكفنػػا عميػػو مػػف أف  بالسػػيؼث كمعػػو رجػػاؿ مػػف األنصػػار يحرسػػكف رسػػكؿ اهلل 

                                           

 .  ُْٖأحمد محمد العميمي : مركيات غزكة بدرث ص (1)
 .  ّٖٗعبد اهلل الرويد : القيادة العسكرية في عيد الرسكؿ ث ص (2)
 ث  ُج. ابػػػف سػػػيد النػػػاس : عيػػػكف األثػػػرث  ُٕٗث ص ِجابػػػف ىوػػػاـ : السػػػيرة النبكيػػػة ث  (3)

. ابػػػف برىػػػاف الػػػديف الحمبػػػي :  ٖٓ) المغػػػازم ( ث ص . الػػػذىبي : تػػػاريخ اإلسػػػبلـ  ّٖٗص
 .  ّّٗث ص ِجالسيرة الحمبية ث 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّْٔ 

إف احتػاج إلييػا  لرسكؿ اهلل يدىمو العدك مف الموركيفث كالجنائب النجائب مييأه 
 .   (ُ)«ركبيا 

عنػدما عممػكا برغبػة قػريش فػي اليجػـك  كما قاـ الصحابة بحراسػة النبػي  
موػركيف خكفنا مف بيات ال» ل  عمى المدينة في غزكة أحدث فباتكا عمى باب النبي 

»(ِ)  . 
جيئو ث ذكر في سبب م لحراسة النبي  كعندما جاء سعد بف أبي كقاص        

 . (ّ)« كق  في نفسي خكؼ عمى رسكؿ اهلل  »أنو 
كمثؿ ىذا السبب ينطبؽ عمى بقية الغزكات التي قاـ فييػا الصػحابة بحراسػة  
 ث كالدفاع عنو .  نبييـ 

 ( جُفش دَافغ اٌمحً َاالوحماَ : 3)
عنػػدما كجػػدكا أنػػو  كانػػت ىنػػاؾ حػػاالت قػػاـ فييػػا الصػػحابة بحراسػػة النبػػي  

ىؤالء الذيف تتكفر لدييـ دكاف  القتػؿ كاالنتقػاـ مػف وخصػو الكػريـث  بالقرب منو أحد
 كذلؾ كما حدث م  عمير بف كىب الجمحي كصفية بنت حيي .

عندما رأل عمير ابف كىبث  إذ تجم  الركايات عمى أف عمر بف الخطاب  
ا سػػػػيفوث قػػػػاؿ : ىػػػػذا الكمػػػػب عػػػػدك اهلل          كقػػػػد أنػػػػاخ عمػػػػى بػػػػاب المسػػػػجدث متكوػػػػحن

بػف كىػبث كاهلل مػػا جػاء إال لوػرث كىػػذا الػذم حػرش بيننػػاث كحزرنػا القػـك يػػـك عميػر 
 .  (ْ)بدر

                                           

 .  َُْث ص ِجابف كثير : السيرة النبكية ث  (1)
 .  َِٖث ص ُجالكاقدم : المغازم ث  (2)
 . ِٗث ص ٖالقرطبي : الجام  ألحكاـ القرآف ث جػ (3)
 ث ِج: تػػػػاريخ الرسػػػػؿ كالممػػػػكؾ ث . الطبػػػػرم ُِِث صِجابػػػػف ىوػػػػاـ : السػػػػيرة النبكيػػػػة ث  (4)

 .  ّْٕص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّٔٓ 

قػد ذكػر بعػض الػدالالت التػي توػير إلػى  كبذلؾ يكػكف عمػر بػف الخطػاب  
ا سػيفو »ث كالنيػؿ منػوث فيػك قػد جػاء  ككنػو أراد قتػؿ النبػي  ث كىػك مػػا «  متكوػحن

تجاىػو إلػى رسػكؿ اهلل مباوػرةث كىػك يعني أنو جاء مستعدنا لما عـز عمى فعمػوث ثػـ ا
ما يعني اتجاىػو إلػى اليػدؼ الػذم جػاء مػف أجمػوث ثػـ أوػار عمػر بػف الخطػاب إلػى 
بعػػض أفعالػػو الموػػينة التػػي قػػاـ بيػػا تجػػاه المسػػمميف مػػف قبػػؿث فػػذكر أنػػو ىػػك الػػذم 

 حرض عمى قتاؿ المسمميف في بدر . 
دل المسػمميف فػي فإذا أضفنا إلى ذلؾ أف عميػر بػف كىػب كػاف ابنػو أسػيرنا لػ 
ا عممنا أف عميرنا كاف لديػو دافػ  قػكم لقتػؿ الرسػكؿ  (ُ)غزكة بدر ث كاالنتقػاـ  أيضن

 لما حدث في بدر.
كأمػػػاـ ىػػػذه الػػػدالالت كالػػػدكاف  مػػػا كػػػاف مػػػف عمػػػر بػػػف الخطػػػاب إال أف أمػػػر  

  ث فقػػػػاؿ لرجػػػػػاؿ ممػػػػػف كػػػػانكا معػػػػػو مػػػػػف األنصػػػػػار: الصػػػػحابة بحراسػػػػػة النبػػػػػي 
ث فاجمسكا عندهث كاحذركا عميو مف ىػذا الخبيػثل فإنػو غيػر ادخمكا عمى رسكؿ اهلل »

 .  (ِ)«مأمكف 
عنػدما أعػرس بصػفية  بحراسػة الرسػكؿ  كذلؾ قاـ أبك أيكب األنصارم  

 »عػف سػبب فعمػو ىػذاث أجابػو بأنيػػا  بنػت حيػي بػف أخطػبث كعنػدما سػألو النبػي 
كميػاث كىػي حديثػة ث كقد قتمػت أباىػا كزكجيػا كق(ّ)جاريةث وابةث حديثة عيد بعرس

                                           

 . ُِٓث ص ّج. ابف الجكزم: المنتظـ ث  َِِث ص ِجابف ىواـ : السيرة النبكية ث  (1)
. الػػذىبي : تػػاريخ اإلسػػبلـ ) المغػػازم ( ث  ُْْث ص  ُجابػػف سػػيد النػػاس: عيػػكف األثػػرث  (2)

 . ِٕص
 . ِٔٗث ص ّجالمنتظـ ث  . ابف الجكزم :َُُث ص ِجابف سعد : الطبقات الكبرل ث (3) 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّٔٔ 

ث كىك ما يعني كجكد الدكاف  القكية لمثميا لقتػؿ النبػي (ُ)«عيد بكفرث فخفتيا عميؾ 
  . ث كاالنتقاـ منو 
 ( إظٍاس اٌمُا َاٌؼظمة جتاي ادلششوني : 4)

في بعض األحياف يككف الغرض مف الحراسة ىك إظيار القكة كالعظمة تجػاه  
ث كمػنعيـ مػف اإلقػداـ عمػى إلحػاؽ الضػرر الموركيفل كذلؾ لبث الخكؼ في نفكسػيـ

 .  كاألذل بالنبي 
فػػي  كيتضػػم ىػػذا األمػػر جمينػػا فػػي قيػػاـ المغيػػرة بػػف وػػعبة بحراسػػة النبػػي 

كىك في كامؿ ىيئتوث كىػك مػا  الحديبيةث كيدؿ عمى ذلؾ قيامو عمى رأس الرسكؿ 
 اهلل كالمغيػرة بػف وػعبة كاقػؼ عمػى رأس رسػكؿ  »أوارت إليو المصادر بقكليػا : 

كالمغيػػرة قػػائـ » ث كىػػك مػػا فسػػرتو بعػػض المصػػادر األخػػرل بقكليػػا : (ِ)«فػػي الحديػػد 
 . (ّ)«بالسيؼث عمى كجيو المغفر  عمى رأس رسكؿ اهلل 

كفي قياـ المغيرة بف وعبة عمػى رأس رسػكؿ اهلل » يقكؿ ابف قيـ الجكزية :         
  سنة ييقتدل بيا عنػد   –د كلـ يكف عادتو أف يقاـ عمى رأسو كىك قاع -بالسيؼ

قدـك رسؿ العدك مف إظيار العز كالفخرث كتعظيـ اإلماـ كطاعتوث كًكقايتو بػالنفكسث 
كىػػذه ىػػي العػػادة الجاريػػة عنػػد قػػدكـ رسػػؿ المػػؤمنيف عمػػى الكػػافريفث كقػػدكـ رسػػؿ 

 . (ْ)«الكافريف عمى المؤمنيف ...
ثنػاف مػف ث كػاف ىنػاؾ ا كعندما جاء سييؿ بػف عمػرك لمفاكضػة الرسػكؿ  

الصحابة عمى نفس ىيئة المغيرة بف وعبةث ىما : عباد بف بورث كسممة بف أسػمـث 

                                           

 .ُِٗث صّج. ابف ىواـ : السيرة النبكيةث َْٖث صِجابف إسحاؽ: السيرة النبكية ث  (1)
 .ِٕث صْج. السييمي: الركض األنؼ ث ْٖٓث ص  ِجابف إسحاؽ: السيرة النبكية ث  (2)
 . ّٗٔ. الذىبي : تاريخ اإلسبلـ ) المغازم ( ث ص ٔٗٓث ص ِجالكاقدم: المغازم ث  (3)
 .  ِٔٓفقو السيرة النبكية ث ص (4)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّٕٔ 

ث كعنػدما طػاؿ الكػبلـ  إذ إنيما كانا مقن عىيف بالحديدث قائمىيف عمى رأس رسكؿ اهلل 
 كارتفعت األصكاتث قاؿ عباد بف بور لسييؿ: اخفض مف صكتؾ عنػد رسػكؿ اهلل 

(ُ)  . 
 سْ َاٌىغاء : ( اخلُ  ػٍّ اٌزسا5)

ظيػػر لمدكلػػة اإلسػػبلمية فػػي المدينػػة خصػػـك فػػي داخميػػا كفػػي خارجيػػاث كلػػـ  
يمػػض كقػػت طكيػػؿ حتػػى اتفقػػت مصػػمحة الخصػػـك فػػي الػػداخؿ كالخػػارجث كتضػػافرت 

لمػا  »:  ث يقػكؿ أيبىػي بػف كعػب (ِ)الجيكد عمى سحؽ قكة المدينة كالقضػاء عمييػا
نصػػارث رمػػتيـ العػػرب عػػف قػػكس كأصػػحابو المدينػػةث كآكتيػػـ األ  قػػدـ رسػػكؿ اهلل 

 . (ّ)«كاحدةث كانكا ال يبيتكف إال بالسبلحث كال يصبحكف إال فيو 
فػي غػزكة  عمى النسػاء كالػذرارمل لػذا أمػر  ككاف أكثر ما يخوى النبي  

كػاف خكفنػا عمػى  »:  الخندؽ بجعميـ في آطاـ المدينةث يقكؿ جابر بػف عبػد اهلل 
 . (ْ)«أود مف خكفنا مف قريشث حتى فرج اهلل ذلؾ  الذرارم بالمدينة مف بني قريظة

بذلؾث بؿ كاف يبعػث الحػرس إلػى المدينػةل خكفنػا عمػى  كلـ يكتؼ الرسكؿ  
لقػػد خفنػػا عمػػى الػػذرارم  »:  ث يقػػكؿ أبػػك بكػػر الصػػديؽ (ٓ)الػػذرارم مػػف بنػػي قريظػػة

بالمدينة مف بني قريظة أود مف خكفنػا مػف قػريش كغطفػافث كلقػد كنػت أكفػي عمػى 
                                           

. الصالحي: سػبؿ اليػدم كالروػاد فػي سػيرة فػي  َٔٔث  َٓٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (1)
 سػػػػػػيرة خيػػػػػػر العبػػػػػػاد ث تحقيػػػػػػؽ : فيػػػػػػيـ محمػػػػػػد وػػػػػػمتكت كجػػػػػػكدة عبػػػػػػدالرحمف ىػػػػػػبلؿ ث 

 .  ٖٔث  ٖٓـ ث صُِٗٗ/  ػىُُّْط. المجمس األعمى لموئكف اإلسبلمية ث القاىرة ث 
د/ أحمػػد إبػػراىيـ الوػػريؼ : مكػػة كالمدينػػة فػػي الجاىميػػة كعيػػد الرسػػكؿث دار الفكػػر العربػػيث  (2)

 .  ُّْصالقاىرة ث بدكف تاريخ ث 
 .  ِٗٔث صِج مكسى بف راود العازمي : المؤلؤ المكنكف ث  (3)
 .  ْٖٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (4)
 .  ّْٓث ص ُجالقسطبلني : المكاىب المدنية ث  (5)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّٖٔ 

ث فكاف مما رد اهلل   فأنظر إلى بيكت المسمميفث فإذا رأيتيـ ىاديف حمدت اهلل سم
 .(ُ) «بو قريظة عما أراكا أف المدينة كانت تيحرس

كال وػػؾ أف حمايػػة الػػذرارم كالنسػػاء كالصػػبياف ليػػا أثػػر فعػػاؿ عمػػى معنكيػػات        
بػاؿل فػبل يوػغؿ المقاتميفل ألف الجندم إذا اطمأف عمى زكجػو كأبنائػو يكػكف ىػادئ ال

تفكيره أمر مف أمكر الدنياث كيسػخر كػؿ إمكاناتػو كقدراتػو العقميػة كالجسػدية لئلبػداع 
في القتاؿ . أما إذا كػاف األمػر بعكػس ذلػؾ ث فػإف أمػر الجنػدم يضػطربث كمعنكياتػو 
تضعؼث كيستكلي عميو القمؽث مما يككف لو أثره في تراجعو عف القتاؿث كبذلؾ تنزؿ 

 . (ِ)الكارثة بالجمي 
 ( محأة جٕش ادلغٍمني مه أْ اػحذاء : 6)

عمػػػى تػػػكفير الحراسػػػة البلزمػػػة لجػػػيش المسػػػمميف عنػػػد  حػػػرص الرسػػػكؿ  
خػػركجيـ فػػي إحػػدل الغػػزكاتل تحسػػبنا ألم اعتػػداء يمكػػف أف يوػػنو الجػػيش المعػػادم 

 عمييـ . 
كقد ذكرت المصادر العديد مف األمثمػة عمػى ذلػؾ : ففػي غػزكة أحػد اسػتعمؿ  

 - ث (ّ)محمد بػف مسػممة فػي خمسػيف رجػبلنث كػانكا ييًطيفػكف بالعسػكر –رنا كما ذك
ث (ْ)كفي غزكة ذات الرقاع قاـ عمار بف ياسر كعباد بف بور بحراسة المسػمميف لػيبلن 

 .  (ٓ)« أف يكركا عميو ةخوام» كما قاـ بصبلة الخكؼ في ىذه الغزكةل 

                                           

 . َْٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (1)
 . ٔٗٓد/ عمي الصبلبي : السيرة النبكية ث ص (2)
 .  ّٔث ص ِجابف سعد : الطبقات الكبيرث  (3)
 .  ُِِث ص ّجابف ىواـ : السيرة النبكية ث  (4)
 . ُْٗث ص ُجالببلذرم : جمؿ مف أنساب األوراؼ ث  (5)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّٔٗ 

ٍندىًؽ  كًؿ اهلًل كيٍنت مى ى رىسي  »كىناؾ ركاية عف أـ سممة أنيا قالت :   ًفي اٍلخى
ـٍ أيفىاًرٍقوي مىقىامىوي كيٌموي  ث فىػًإٌني  ث فىمى كيٌنػا ًفػي قيػٌر وىػًديدو ٍنػدىًؽث كى كىافى يىٍحػريسي ًبنىٍفًسػًو ًفػي اٍلخى كى

رىجى فىنىظىرى سىاعىةن فىأى  ٌميى ًفي قيٌبًتًوث ثيـٌ خى ٌمى مىا وىاءى اهللي أىٍف ييصى ـى فىصى ىٍنظيري إلىٍيًو قىا ٍسػمىعيوي ألى
ٌبػادى ٍبػفى ًبٍوػرو  ـٌ نىػادىل: يىػا عى ح ثيػ ـٍ ػٍف لىييػ ٍنػدىًؽث مى ٍيؿي اٍلميٍوًرًكيفى تيًطيػؼي ًباٍلخى : ىىًذًه خى  ثيىقيكؿي

ػػٍكؿى  اًبي كيٌنػػا حى ث أىنىػػا ًفػػي نىفىػػرو ًمػػٍف أىٍصػػحى ـٍ : نىعىػػ ػػدهح قىػػاؿى : أىمىعىػػؾ أىحى ! قىػػاؿى ٌبػػاده: لىٌبٍيػػؾى فىقىػػاؿى عى
: فىاٍنطىمً ث قيٌبًتؾ ـٍ قىاؿى ـٍ تيًطيػؼي ًبكيػ ػٍيًمًي ٍيػؿه ًمػٍف خى ٍنػدىًؽث فىيىػًذًه خى اًبؾ فىأىًطٍؼ ًباٍلخى ٍؽ ًفي أىٍصحى

ـٍ  ٌنػا وىػٌرىيـٍ  غرةثيىٍطمىعيكفى أىٍف ييًصيبيكا ًمٍنكي ـٌ اٍدفىػٍ  عى مىػٍيًيـٍ  ثالميي ػٍرنىا عى ث الى  ثكىاٍنصي ـٍ كىاٍغًمػٍبيي
ٍيريؾ ـٍ غى  .  (ُ)« يىٍغًمبييي

كػاف يحػرس الخنػدؽ بنفسػوث حتػى إذا مػا وػعر  ؿ كبذلؾ يتضم أف الرسك 
ذلؾ  بخيؿ الموركيفث أمر عباد بف بور بالحراسة كالطكاؼ حكؿ المعسكرث كعمؿ 
 بأف الموركيف يطمعكف أف يصيبكا مف المسمميف غرةث كىنا لزمت الحراسة . 

كما قاـ المسممكف بحراسة معسكرىـ في الحديبيةث كخيبرث كعنػد فػتم مكػةث  
ث (ِ)ف عندما أيخبػر بكجػكد ىػكازف بظعػنيـ كنعميػـ كوػائيـ فػي كادم حنػيفكفي حني

 أنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػاؿ : كقػػػػػػػػػد أخػػػػػػػػػرج أبػػػػػػػػػك داكد عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػييؿ بػػػػػػػػػف الحنظميػػػػػػػػػة 
يصػميث كىػك يمتفػت إلػى  ثيٌكب بالصبلةث يعني صػبلة الصػبمث فجعػؿ رسػكؿ اهلل  »

 . (ّ)«الوعبث قاؿ أبك داكد : ككاف أرسؿ فارسنا إلى الويعب مف الميؿ يحرس 
 ( جأمني احلشط : 7)

تتمخص ميمة الحراس في حفظ ما يراد حرسوث كمنػ  أم أحػد مػف الكصػكؿ  
إليػػوث كلكػػنيـ قػػد يتعرضػػكف لمقتػػؿ أك األذلث أك يحػػدث ليػػـ مػػا يمػػنعيـ مػػف مباوػػرة 

                                           

 .  ْْٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (1)
 . ُِٔث  ُِٓث ص ٓجالبييقي : دالئؿ النبكة ث  (2)
 ( . ُٔٗث رقـ ) َُٔالسنف ث ) كتاب الصبلة ث باب الرخصة في ذلؾ ( ث ص (3)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َْٔ 

ميمػػتيـث كىنػػا يتعػػرض الجػػيش كمػػو لمخطػػرل لػػذا كػػاف تػػأميف الحػػراس أحػػد أسػػباب 
 كدكاف  الحراسة في العيد النبكم . 

عمػػى الحػػرس عبػػاد بػػف بوػػرث فخػػرج  فػػي غػػزكة تبػػكؾ اسػػتعمؿ الرسػػكؿ ف 
 . (ُ)سمكاف بف سبلمة في عورة مف المسمميف لحراسة الحرس

                                           

 .  ٖٔث ص ِجالمقريزم : إمتاع األسماع ث  (1)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ُْٔ 

 ادلبذث اٌغابغ
 أػذاد احلشط

 :  ( أػذاد دشاط اٌىبٓ 1)
ث ففػػي بعػػض األحيػػاف  اختمػػؼ عػػدد الحػػراس الػػذيف قػػامكا بحراسػػة النبػػي  

كػاف يحرسػو عمػر بػف الخطػاب  ا ذكرنػا أنػو حرسو حارس كاحدث أك حارسافث فكمػ
  في مكة إذا قاـ يصمي في الحجرث كما حرسػو فػي الحديبيػة المغيػرة بػف وػعبة ث

ػػا عبػػاد بػػف بوػػر كسػػممة بػػف أسػػمـث كحرسػػو أبػػك أيػػكب األنصػػارم  كحرسػػو ىنػػاؾ أيضن
 عندما أعرس بصفية بنت حيي بف أخطب . 

ميابة عمػر كانػت تمنػ  فبل وؾ أف  لو  فأما حراسة عمر بف الخطاب  
أينا مػف الموػركيف أف يقتربػكا منػوث كبالتػالي فػبل حاجػة إلػى مػف يقػـك بالحراسػة إلػى 

في الحديبية فقد ذكرنا سمفنا أف اليدؼ مف الحراسة في ىذا  جانبو . كأما حراستو 
المػكطف ىػك إظيػػار القػكة كالعظمػػة أمػاـ الموػركيفث كقػػد حصػمت بكجػػكد المغيػرة بػػف 

كػاف بػيف المسػمميف  عباد بف بور كسممة بف أسمـث كمػا أف النبػي وعبةث ككذلؾ 
 الذيف كانكا معو في الحديبيةث كفي حراستيـ جميعنا . 

كأما عف حراسة أبي أيكب األنصارم لوث فقد كاف اليػدؼ منيػا حراسػتو مػف  
كبالتػالي لػـ يكػف األمػر فػي حاجػة إلػى أكثػر مػف  –رضي اهلل عنيا  –السيدة صفية 

 لمحراسة .  رجؿ كاحد
عػػدد غيػػر قميػػؿ مػػف صػػحابتوث  كفػػي بعػػض األحيػػاف كػػاف يحػػرس النبػػي  

كخاصة إذا كانت الظركؼ تستدعي ذلؾث ففي غزكة بدر حرستو فرقة مػف األنصػارث 
 .(ُ)كقفكا بقيادة سعد بف معاذ يحرسكنو حكؿ مقر قيادتو

                                           

 . ُُٓث ص ُجمحمد أحمد باوميؿ : مكسكعة الغزكات الكبرل ث  (1)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِْٔ 

غيػػر أف المصػػادر لػػـ تحػػدد عػػدد ىػػؤالء الحػػراسث كجػػاءت ركاياتيػػا مبيمػػة  
ػا عمػى بػاب العػريش الػذم كػاف فيػو رسػكؿ اهلل ت وير إلى أف سعد بف معاذ كػاف قائمن
  كمعػو رجػاؿ » ث أك (ِ)«األنصػار فػي قػـك مػف» ث أك (ُ)«نفر مف األنصػار » في

 .  (ّ)«مف األنصار
كلعػػؿ فػػي تمػػؾ الركايػػة التػػي ذكرىػػا ابػػف حبػػاف كغيػػره مػػا يوػػير إلػػى أف عػػدد  

ق  بأيػدم اٍلميسػمميف  »يبلنث فقد جاء فييا : في بدر لـ يكف قم حراس النبي  لما كى كى
ثنا  ق  مف اٍلميٍوركيف اٍختمفيكا فىكىانيكا ثىبلى تىاع قػد كىػافى رىسيػكؿ : مىا كى فىقىاؿى ال ذيف جمعيكا اٍلمى

اب  اهلل قىػاؿى ال ػذيف كىػانيكا يٍطمبيػكفى اٍلعىػدكث نفؿ كؿ اٍمًرئ مىا أصى ػا  :كى كىاهلل لىػٍكالى نىحػف مى
نحف وغمنا عأص ػا أصػٍبتـينبتمكه كى ت ى أصٍبتـي مى قىػاؿى الحػرس ال ػذيف كىػانيكا ث كـ اٍلقىٍكـ حى كى

الؼ ًإلىٍيًو اٍلعىدكل يىٍحريسيكفى رىسيكؿ الم ًو  افىة أىف ييخى ػؽ ًبػًو منػا لىػك : مىخى كىاهلل مىا أىٍنتـي أىحى
ػذ ا تىػاع ًحػيف لػـ يكػف أحػد دكنػو أردنىا أىف نقبؿ اٍلعىػدك ًحػيف منحكنػا أكتػافيـ كىأىف نىٍأخي ٍلمى

لىكن ا خفنا عمى رىسيكؿ الم ًو ث فعمنىا ؽ ًبػًو منػا كى ... كرة اٍلعىدك فقمنا دكنو فىمىا أىٍنتـي ًبأىحى
 . (ٓ)« ًإلىى آخر السُّكرىة ... (ْ)األنفاؿ {يىٍسأىليكنىؾى عىف } فتنازعكا فىأٍنزؿ الم و تىعىالىى 

قػدـ عميػو عميػر بػف كىػب الجمحػيث فقػد  عنػدما أما عف حراسة الرسػكؿ  
لرجػػاؿ ممػػف كػػانكا معػػو مػػف  »قػػاؿ  أوػػارت الركايػػات إلػػى أف عمػػر بػػف الخطػػاب 

                                           

 ث ُج. ابػػػف سػػػيد النػػػاس : عيػػػكف األثػػػرث  ُٕٗث ص ِجابػػػف ىوػػػاـ : السػػػيرة النبكيػػػة ث  (1)
 .   ٖٓث ص ُج. الذىبي : تاريخ اإلسبلـ ) المغازم ( ث ّٖٗص

 .  ُٕٗث ص ّجابف قيـ الجكزية : زاد المعاد ث  (2)
 . َُْث ص ِجابف كثير : السيرة النبكية ث  (3)
 ( . ُسكرة األنفاؿث مف اآلية ) (4)
ػػا الكبلعػػي : االكتفػػاء ث مػػ . ك ُٕٗث ُٖٕث ص ُجكتػػاب الثقػػات ث  (5) ث  ِث جػػػ ُانظػػر أيضن

  ّْص



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّْٔ 

ث كعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ (ُ)« ادخمػػكا عمػػى رسػػكؿ اهللث فاجمسػػكا عنػػده ...  :األنصػػار
ث كقػامكا بحراسػتول إال أنػو كمػا  تحديد أعداد ىؤالء الػذيف جمسػكا عنػد رسػكؿ اهلل 

 ف عددىـ لـ يكف بالقميؿ. يبدك أ
بخػػركج الموػػركيف فػػي غػػزكة أحػػدث بػػات سػػعد ابػػف  كعنػػدما عمػػـ الرسػػكؿ  

ل لحراستوث غير أنو لـ  معاذث كأسيد بف حضيرث كسعد بف عبادة عمى باب النبي 
كمػػا أوػػارت  –يكػػف ىػػؤالء الثبلثػػة فقػػط ىػػـ الػػذيف قػػامكا بيػػذه الميمػػةث فقػػد كػػانكا 

فػػػػي » ث أك (ِ)«فػػػػي عػػػػدة مػػػػف النػػػػاس »لحراسػػػػة يقكمػػػػكف بأعمػػػػاؿ ا –المصػػػػادر 
 . (ّ)«جماعة
كفي غزكة الخندؽ كانػت ىنػاؾ مجمكعػة مػف األنصػارث تقػـك بحراسػة النبػي  

 ث كىػػػك مػػػا أوػػػار إليػػػو ابػػػف سػػػعد (ْ)فػػػي كػػػؿ ليمػػػةث عمػػػى رأسػػػيـ عبػػػاد بػػػف بوػػػر
مػ  غيػره  كاف عبػاد بػف بوػر عمػى حػرس قبػة رسػكؿ اهلل » ق( بقكلو : َِّ)ت

( الحرس بػ ػىٕٗٓث بينما حدد ابف الجكزم )ت (ٓ)«يحرسكنو كؿ ليمة  مف األنصارث
 . (ٔ)« عورة مف األنصار يحرسكنو كؿ ليمة »بػ 

                                           

 ُج. الببلذرم : جمػؿ مػف أنسػاب األوػراؼ ث ِِٕث ص  ِجابف إسحاؽ : السيرة النبكية ث  (1)
ث  ّج. ابػف الجػكزم: المنػتظـ ث  ّْٕث صِج. الطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ ث  ّٓٔث ص
 .  ُِٔص

. ابػػػف  ّْث ص ِجسػػػعد : الطبقػػػات الكبيػػػرث . ابػػػف  َِٖث ص ُجالكاقػػػدم : المغػػػازم ث (2) 
 .  ّٗٗث ص ِجالجكزم : الكفا ث 

 .  ّْٖث ص ُجالببلذرم : جمؿ مف أنساب األوراؼ ث  (3)
 .  ُٖٗد/ عمي الصبلبي : غزكات الرسكؿ ث ص (4)
 .  ْٔث ص ِجالطبقات الكبيرث  (5)
 .  َِّث ص ّجالمنتظـ ث  (6)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ْْٔ 

 عنػػػػدما كػػػػاف يصػػػػمي  -فػػػػي غػػػػزكة تبػػػػكؾ  كمػػػػا تمػػػػت حراسػػػػة النبػػػػي  
      أك  (ُ)«يحرسػػكنونػػاس مػػف المسػػمميف  »بعػػدد مػػف الحػػراسث أيوػػير إلػػييـ بػػػ  -لػػيبلن 
 . (ِ)« سكنورجاؿ مف أصحابو يحر » 

 مما عبك ٔحضخ اٖجٓ : 
كاف يكثر عندما يوعر ىؤالء بػالخطر عمػى حياتػول  أف عدد حرس النبي  -ُ

 األمر الذم يستمـز قياـ عدد كبير منيـ بيذه الميمة .

كالتضػػحية  عمػػى حيػػاة النبػػي  –رضػػكاف اهلل عمػػييـ  –حػػرص الصػػحابة  -ِ
 بأنفسيـل حتى ال يمسو أحد مف أعدائو بسكء . 

صػػحابة عمػػى نيػػؿ الثػػكاب العظػػيـ كالوػػرؼ الكبيػػر بموػػاركتيـ فػػي حػػرص ال -ّ
 كالدفاع عنو. حراسة النبي 

 ( أػذاد دشاط ادلذٔىة : 2)
يبلحظ كثرة عدد حراس المدينة عند قياميـ بيذه الميمةث كىذا أمر طبيعػيث  

إذ إف مثؿ ىذا األمر ال يستطي  القياـ بو عدد قميؿ مف الحراسث كعمى الرغـ مف أف 
مصػػادر لػػـ تصػػرح بأعػػداد مػػف قػػامكا بيػػذه الميمػػة فػػي بعػػض األحيػػافث إال أنيػػا ال

 صرحت بيا في أحياف أخرل . 

                                           

  .َُُِث ص ّجالكاقدم : المغازم ث  (1)
مػف قكلػو فػي   ) باب موكؿ ما ركم عػف رسػكؿ اهلل ُُج الطحاكم : ورح موكؿ اآلثارث  (2)

 ث  ّْٗالصػػػػعيد المػػػػذككر فػػػػي كتػػػػاب اهلل لممتػػػػيمـ بػػػػو عنػػػػد إعػػػػكاز المػػػػاء مػػػػا ىػػػػك ( ث ص
 ( . ْْٖٗرقـ )



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ْٔٓ 

فالمصػػادر لػػـ تصػػرح بػػذكر أعػػداد مػػف قػػامكا بحراسػػة المدينػػة عنػػدما عمػػـ  
 كصػػػػػػحابتو بخػػػػػػركج الموػػػػػػركيف لغػػػػػػزكة أحػػػػػػدث كاكتفػػػػػػت بقكليػػػػػػا :  الرسػػػػػػكؿ 

 . (ُ)« رست المدينةكحي  »
عندما عمـ بػنقض بنػي قريظػة لمعيػد  ندؽث فإف الرسكؿ أما في غزكة الخ 

الذم بينيـ كبيف المسمميفث بعث سممة بػف أسػمـ فػي مػائتي رجػؿث كزيػد بػف حارثػة 
 .  (ِ)في ثبلثمائة رجؿل لحراسة المدينة 

فػػي أثػػرهث  كعنػػدما أغػػار عيينػػة بػػف حصػػف عمػػى المدينػػةث كسػػار الرسػػكؿ  
 .      (ّ)كمول يحرسكف المدينة حتى رج خم ؼ سعد بف عبادة في ثبلثمائة مف ق

 ( أػذاد دشاط ادلؼغىش اإلعالمٓ : 3)
اختمؼ عدد الحػراس الػذيف قػامكا بحراسػة المعسػكر اإلسػبلميث فعنػدما خػرج  
ث (ْ)إلػػى أحػػدث قػػاـ بيػػذه الميمػػة رجػػؿ كاحػػدث ىػػك ذكػػكاف بػػف عبػػد قػػيس الرسػػكؿ 

ث كفػػي غػػزكة (ٓ)ف ربػػاحكعنػػدما انصػػرؼ المسػػممكف مػػف خيبػػر قػػاـ بحراسػػتيـ بػػبلؿ بػػ

                                           

. الػببلذرم:  ّْث ص ِج. ابػف سػعد: الطبقػات الكبيػر ث َِٖث ص ُجالكاقدم : المغازم ث  (1)
 .  ّٗٗث ص ِج. ابف الجكزم : الكفا ث  ّْٖث ص ُجف أنساب األوراؼ ث جمؿ م

. ابػػف سػػيد َِّث ص ّج. ابػػف الجػػكزم : المنػػتظـ ث َْٔث ص  ِجالكاقػػدم : المغػػازم ث  (2)
 ِج. د/ أكـر ضياء العمرم : السػيرة النبكيػة الصػحيحة ث  ٖٗث صِجالناس : عيكف األثرث 

 .  ِْٖث ص
. د/ حػافظ أحمػد عجػاج الكرمػي : اإلدارة فػي عصػر ِْٔث  ُجسماع ث المقريزم : إمتاع األ (3)

 . َِٗث ص الرسكؿ 
 .  َُِٖث ص ِجأبك نعيـ األصبياني : معرفة الصحابة ث  (4)
 . ِٖٗث ص ّابف الجكزم : المنتظـ ث جػ (5)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ْٔٔ 

ث أمػا فػي غػزكة ذات الرقػاعث فقػد (ُ)حنيف حرس المعسكر أنس بف أبي مرثػد الغنػكم
 .  (ِ)قاـ عمار بف ياسر كعباد بف بور بحراسة المسمميف

غير أنو في مكاض  أخرل كثر عدد الحػراسث ففػي غػزكة أحػدث كعنػدما بػات  
ث كعنػدما كصػؿ (ّ)جػبلن بالوػيخيف اسػتعمؿ محمػد بػف مسػممة فػي خمسػيف ر  النبي 
إلى الحديبية أمر بإنواء ثبلث كتائبل لمقياـ بأعماؿ الحراسة ىنػاؾث ككػاف  النبي 

بػػػف اقػػػادة ىػػػذه الكتائػػػب الػػػثبلثث ىػػػـ : عبػػػاد بػػػف بوػػػر كأكس بػػػف خػػػكلي كمحمػػػد 
 .  (ٓ)ث فكاف ىؤالء الثبلثة يتناكبكف الحراسةث كيبيتكف عمى الحرس(ْ)مسممة

ث كمػػا (ٔ)اسػػتعمؿ عمػػى الحػػرس عمػػر بػػف الخطػػابلمكػػة  كعنػػد فػػتم النبػػي  
ث فكػاف عبػاد يقػكـ مػ  رجالػو بأعمػاؿ (ٕ)استعمؿ عمػى الحػرس بتبػكؾ عبػاد بػف بوػر
ث األمر الذم يؤكد أف عدد الحرس كاف (ٖ)الدكريةث فيطكؼ عمى أصحابو في العسكر

يتكلى قيػادتيـ فػي فػتم مكػةث كعبػاد بػف بوػر  كاف كثيرناث فكاف عمر بف الخطاب 
 ؾ .في تبك 

 
 

                                           

 ( .  ِْٖٖث رقـ ) َُّ) كتاب الجياد ( ث ص ِجالحاكـ النيسابكرم : المستدرؾ ث  (1)
 .  ُٓٔث  ُْٔث ص ّج. ابف كثير : السيرة النبكية ث  ّٕٗث صُجكاقدم: المغازمث ال (2)
 . الػػػػببلذرم : جمػػػػؿ مػػػػف أنسػػػػاب األوػػػػراؼ ث  ّٔث ص ِجابػػػػف سػػػػعد : الطبقػػػػات الكبيػػػػر ث  (3)

 .  ُّٔث ص ُج. المقريزم : إمتاع األسماع ث  ّٖٓث ص  ُجػ
 .  ُْٖص ث ٓجمحمد أحمد باوميؿ : مكسكعة الغزكات الكبرل ث  (4)
 .  َِٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (5)
 .  َُْث ص ّج. ابف قيـ الجكزية : زاد المعاد ث ُِّابف أبي ويبة : المغازم ث ص (6)
 .  َُّْث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (7)
 .  ٖٗث ص َُجمحمد أحمد باوميؿ : مكسكعة الغزكات الكبرل ث  (8)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ْٕٔ 

 ادلبذث اٌغابغ
 احلشاعة بني اٌحطُع َاٌحىٍٕف

يػػرأس الدكلػػة اإلسػػبلميةث كمسػػئكلياتيا الدنيكيػػةث كيسػػكس  كػػاف الرسػػكؿ  
ـ  كاف يكمؼ غيره مف الصحابة بمسئكليات محددةث كبطريقة  أمكرىا المختمفةث كمف ث

 « .  التكميؼ »ث كىك ما كاف ييعرؼ بػ (ُ)منظمة
فقد كانكا يتطمعكف لمكاقؼ الجيػاد  –ف اهلل عمييـ رضكا –أما عف الصحابة  

ا حينما تككف مقركنة بالثناء مف النبي             كالتضحية كيتمنكنياث كخصكصن
 « .  التطكع »ث كىك ما ييعرؼ بػ (ِ)

 ؼ:ػكفيما يتعمؽ بالحراسة في العيد النبكم فقد جمعت بيف التطكع كالتكمي 
د كانػػت يغمػػب عمييػػا التطػػكعث كذلػػؾ كمػػا فقػػ فأمػػا حراسػػة الصػػحابة لمنبػػي  

أثناء كجكده في العػريشث  حدث عندما قاـ سعد بف معاذ كاألنصار بحراسة النبي 
عنػػدما عممػػكا بمػػا أقػػدمت عميػػو  كمػػا فػػرض الصػػحابة حراسػػة موػػددة عمػػى النبػػي 

 ث كىػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػا فعمػػػػػػػػػػػكه (ّ)قػػػػػػػػػػػريش مػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػزك المدينػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي أحػػػػػػػػػػػد
ا  – تطػكع أبػك أيػكب األنصػارمث فبػات يحػرس  ث كمػا(ْ)عنػد انصػرافو مػف أحػد –أيضن

                                           

رم : أبعػػاد إداريػػة كاقتصػػادية كاجتماعيػػة كتقنيػػة فػػي السػػيرة د/ عبػػد العزيػػز بػػف إبػػراىيـ العمػػ (1)
 .  َْـ ث صََِٓى / ُِْٔالرياض ث الطبعة األكلى ث ط. النبكية ث 

 .  ْٖد/ عبد العزيز بف إبراىيـ العمرم : أبعاد إدارية كاقتصادية كاجتماعية كتقنية ث ص (2)
 .ُٕٓمدينة المنكرة ث صد/ إبراىيـ عمى محمد أحمد : االستخبارات في دكلة ال (3)
 . ْٓث ص ِجابف سعد : الطبقات الكبيرث  (4)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ْٖٔ 

ث كفػي غػزكة تبػكؾ كػاف (ُ)كصفية ليمة عرسػو بيػا الخيمة التي كاف فييا الرسكؿ 
 إذا قاـ يصمي حرسو أصحابو(ِ) . 

ث كذلػؾ مثممػا حػدث عنػدما قػاؿ  كأحياننا يككف التطػكع مكافقنػا لرغبػة النبػي        
ا مػف  »في ليمة :  النبي  ث كفػي ذلػؾ « أصػحابي يحرسػني الميمػة ليت رجبلن صالحن

ػػا لحراسػػتو دكف أف يطمػػب منػػو رسػػكؿ اهلل  الكقػػت جػػاء سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص متطكعن
 .   (ّ)ذلؾ

كقد أخذ العمماء مف ذلؾ : ضركرة التزاـ السمطاف لمحػذر كالخػكؼ عمػى نفسػو       
ث فػػي الحضػػر كالسػػفرث أال تػػرل فعػػؿ الرسػػكؿ مػػ  مػػا عر فػػو اهلل أنػػو سػػيكمؿ بػػو دينػػو

كيعمي بو كممتوث التػـز الحػذرل خػكؼ فتػؾ الفاتػؾ كأذل المػؤذم بالعػداكة فػي الػديفث 
كالحسػػد فػػي الػػدنياث كفيػػو أف عمػػى النػػاس أف يحرسػػكا سػػمطانيـث كيتخفػػكا بػػو خوػػية 

 .     (ْ)الفتؾ كانخراـ األمر
نما عاني النبي  »يقكؿ ابف حجر:        ذلؾ م  قكة تككمو ل لبلستناف بو فػي  كار
ػا  ذلؾث كقد ظػاىر بػيف درعػيف مػ  أنيػـ كػانكا إذا اوػتد البػأس كػاف أمػاـ الكػؿث كأيضن

            فالتككػػػػػؿ ال ينػػػػػافي تعػػػػػاطي األسػػػػػبابل ألف التككػػػػػؿ عمػػػػػؿ القمػػػػػبث كىػػػػػي عمػػػػػؿ 
 .  (ٓ)«البدف 

                                           

محمد فػكزم فػيض اهلل : صػكر كعبػر مػف الجيػاد النبػكم فػي المدينػة ث دار القمػـ ث دموػؽ ث  (1)
 . ُّٕـ ث صُٔٗٗق/ ُُْٔالطبعة األكلى ث 

 . َُُِث ص ّجالكاقدم : المغازم ث  (2)
 . ْٕٗث ص ُبة ث جػنظر أحمد بف حنبؿ : فضائؿ الصحاي (3)
 . ِٖث ص ٓابف بطاؿ : ورح صحيم البخارم ث جػ (4)
 .  ٔٗث ص ٔابف حجر العسقبلني : فتم البارم ث جػ (5)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ْٔٗ 

صػحابتو بالقيػاـ  أما حراسة المدينػة فكانػت تػتـ عػف طريػؽ تكميػؼ النبػي  
عبلف حالة الطكارئ  لرسكؿ بيذه الميمةث ففي غزكة أحد أمر ا بحراسة المدينةث كار

سػممة بػف أسػمـ فػي  ث كعندما نقض بنك قريظػة المعاىػدة كمػؼ رسػكؿ اهلل (ُ)فييا
ث كمػا كمػؼ سػعد (ِ)مائتي رجؿث كزيد بف حارثػة فػي ثبلثمائػة رجػؿ بحراسػة المدينػة 

ف بػػف عبػػادة فػػي ثبلثمائػػة مػػف قكمػػو بحراسػػة المدينػػة عنػػدما أغػػار عمييػػا عيينػػة بػػ
 .(ّ)حصفث كخرج لمبلقاتو

أما عف حراسة المعسػكر اإلسػبلميث فقػد كػاف الغالػب فييػا أف يعػرض النبػي  
  ىذه الميمة عمى المسمميفث فيخرج أحدىـث كيتطكع بالقياـ بياث كذلؾ كمػا حػدث

إلى أحدث كقاؿ : مف ينتػدب إلػى ىػذه الثغػرةث فخػرج ذكػكاف بػف  عندما خرج النبي 
ة ذات الرقػػاع عنػػدما قػػاؿ : مػػف رجػػؿ يكمؤنػػا الميمػػةح فخػػرج ث كفػػي غػػزك (ْ)عبػػد قػػيس

ث كفػػي غػػزكة حنػػيف قػػاؿ : مػػف يحرسػػنا الميمػػة ح (ٓ)عمػػار بػػف ياسػػرث كعبػػاد بػػف بوػػر
 . (ٔ)فخرج أنس بف أبي مرثد الغنكم

                                           

 . ِٕٓث ص ِجمكسى بف راود العازمي : المؤلؤ المكنكف ث  (1)
. د/ أكػـر ضػياء العمػرم: السػيرة النبكيػة الصػحيحة   ّٔث صِجابف سعد : الطبقات الكبيرث  (2)

 .  ِْٖث صِج
. د/ حػػػػافظ الكرمػػػي : اإلدارة فػػػػي عصػػػػر الرسػػػػكؿ ث  ُْٓث صِجابػػػف الجػػػػكزم : الكفػػػػا ث  (3)

 . َِٗص
 . َُِٖث ص ُجأبك نعيـ األصبياني : معرفة الصحابة ث  (4)
 ث  ِج. الطبػػرم : تػػاريخ الرسػػؿ كالممػػكؾ ث  َّٗث ص ِجابػػف إسػػحاؽ : السػػيرة النبكيػػة ث  (5)

 . ٗٓٓث  ٖٓٓص
. المنػػذرم : الترغيػػب كالترىيػػب ث  ِّْ – َِْث صِجعاصػػـ : كتػػاب الجيػػاد ث ابػػف أبػػي  (6)

 .  ِٕٓث  ِٔٓص
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مػػػف يقػػػـك بحراسػػػة المعسػػػكر  كفػػػي بعػػػض األحيػػػاف كػػػاف يكمػػػؼ الرسػػػكؿ  
مػػة أحػػد محمػػد بػػف مسػػممة فػػي اسػػتعمؿ عمػػى الحػػرس لي اإلسػػبلميث فقػػد ركم أنػػو 

ث كمػػا (ِ)ث كعنػػد فػػتم مكػػة جعػػؿ عمػػى الحػػرس عمػػر بػػف الخطػػاب (ُ)خمسػػيف رجػػبلن 
 .(ّ)استعمؿ عمى حرسو في غزكة تبكؾ عباد بف بور

كقػػػػد حػػػػدث أف تطػػػػكع بعػػػػض المسػػػػمميف لمقيػػػػاـ بميمػػػػة حراسػػػػة المعسػػػػكر  
ػا  اإلسبلميث كذلؾ كما حػدث فػي غػزكة تبػكؾ عنػدما خػرج سػمكاف بػف سػبلمة متطكعن

 . (ْ)في عورة مف المسمميف لحراسة الحرس
كعمػػى أيػػة حػػاؿث ففػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف قيرنػػت ىػػذه الميمػػة بالمػػدح كالثنػػاء  

قاؿ عف ذككاف بف عبد قػيس  ميف بياث فقد ركم أنو لمقائ كالدعاء مف الرسكؿ 
ث (ٓ)« مف أحب أف ينظر إلى رجؿ يطأ خضرة الجنة بقدميو غدنا فمينظر إلػى ىػذا» : 
بػف انعػـ المػرء سػعد  »ث كقاؿ عػف سػعد بػف عبػادة عمػى إثػر حراسػتو لممدينػة : (ٓ)«

 يػا أبػا رحمػؾ اهلل »ث كدعا ألبي أيكب األنصارم عند حراستو لػو بقكلػو : (ٔ)«عبادة 
ث كقاؿ ألنس بف أبي مرثد الغنكم بعػد نجاحػو فػي القيػاـ بميمتػو : (ٕ)مرتيف « أيكب

                                           

ث  ّج. ابػػػف الجػػػكزم: المنػػػتظـ ث  ّٖٓث ص ُجالػػػببلذرم : جمػػػؿ مػػػف أنسػػػاب األوػػػراؼ ث  (1)
 .  ُّٔص

 .ُِّ. ابف أبي ويبة : المغازم ث صُِٔث ص ِجابف سعد : الطبقات الكبيرث  (2)
 . محمػػػد أحمػػػد باوػػػميؿ : مكسػػػكعة الغػػػزكات الكبػػػرل ث ُِّث ص ِجازم ث الكاقػػػدم : المغػػػ (3)

 .  ٖٗث ص َُج
 . ٖٔث صِج. المقريزم: إمتاع األسماعث َُّْث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (4)
 .  َُِٖث صُجأبك نعيـ األصبياني : معرفة الصحابة ث  (5)
 .  ِْٔث صُجالمقريزم : إمتاع األسماع ث  (6)
 . ِٔٗث صّج. ابف الجكزم : المنتظـ ث  َُُث صِجالطبقات الكبيرث ابف سعد :  (7)
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ث كما دعا لسػمكاف بػف سػبلمة كمػف (ُ)«قد أكجبتث فبل عميؾ أف ال تعمؿ بعد ىذا » 
ث (ِ)« الحػرس           رحػـ اهلل حػارس » معو ممف قامكا بحراسة الحرس بقكلو : 

 . (ّ)«ألجر عمى كؿ مف حرستـ مف الناس جميعنا أك دابة فمكـ قيراط مف ا» كقاؿ : 
. 

قاؿ في إحدل الغزكات : مػف يحرسػنا  أف رسكؿ اهلل  كقد ركل أبكريحانة      
الميمة كأدعك لو بدعاء فيو فضػؿ ح كعنػدما خػرج أحػد األنصػار دعػا لػو كأكثػرث فممػا 

بػدعاء ىػك دكف مػا سم  أبكريحانة ذلؾ قاؿ : أنا رجؿ آخرث قاؿ : ادنو ث كدعػا لػو 
 .   (ْ)دعا بو لؤلنصارم

لـ يرد أف يسػكم فػي دعائػو بػيف مػف كػاف لػو السػبؽ  كبذلؾ يتبيف أف النبي      
ف كاف لـ يحـر اآلخػر مػف ىػذا الػدعاءل توػجيعنا لػو  في إجابة دعكتوث كبيف غيرهث كار

 كمكافأةن منو عمى رغبتو في القياـ بمياـ الحراسة .  
  
 

                                           

أبػػك داكد : السػػنف ث ) كتػػاب الجيػػاد ث بػػاب فػػي فضػػؿ الحػػرس فػػي سػػبيؿ اهلل عػػز كجػػؿ ( ث  (1)
. المنػذرم  ُِٔث ُِٓث صٓج( . البييقي : دالئؿ النبكة ث َُِٓث رقـ ) َْْث  ّْٗص

 ( .َُِٖث رقـ ) ِٕٓ: الترغيب كالترىيب ث ص
 ( . ِّْٗث رقـ )َُٓ) كتاب الجياد ( ث صِجالحاكـ النيسابكرم : المستدرؾ ث  (2)
 . ِْٕ. ابف النحاس : موارع األوكاؽ ث ص َُّْث ص ِجالكاقدم: المغازم ث  (3)
. أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ :  َُٓث ص ٓعبػػػدالرزاؽ الصػػػنعاني : المصػػػنؼ ) كتػػػاب الجيػػػاد (ث جػػػػ (4)

نػػػذرم : الترىيػػػب كالترغيػػػب ) كتػػػاب الجيػػػاد ث بػػػاب . الم ُّٓث  ُّْث ص ْالمسػػػند ث جػػػػ
( . الييثمػػي :  ُِّْث  ُُٖٖث رقػػـ )  ِٔٓالترغيػػب فػػي الحراسػػة فػػي سػػبيؿ اهلل ( ث ص

 .  ِٕٖ) باب الحرس في سبيؿ اهلل (ث ص ٓمجم  الزكائدث جػ



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِٔٓ 

 ادلبذث اٌثامه
 فات احلشاطص

اختيار األكفأ وػرطنا أساسػينا لتػكلي أم مسػئكلية فػي السػمـ  جعؿ الرسكؿ  
ث ككػذا يجػب عمػى كلػي األمػر أف يػكلي عمػى كػؿ عمػؿ مػف (ُ)كالحرب عمى حد سكاء

. أما عػف الحراسػة فػبل بػد مػف تػكافر (ِ)أعماؿ المسمميف أصمم مف يجده لذلؾ العمؿ
 ىذه الميمةث كىي :  بعض الصفات التي ال غنى عنيال إلنجاز

 ( إٌٍالة اٌبذوٕة َصذة اجلغذ : 1)
ال يقصد بالمياقة البدنية قكة العضبلت فقطث بػؿ صػحة الجسػدث كقدرتػو عمػى  

ث كعمػى ذلػؾ يوػترط فػي الحػارس أف يكػكف صػحيم (ّ)تحمؿ المواؽ كالسير كالتعػب
مف الموقة  البدفل ألف المريض يتعذر حراستو كقتالوث كذلؾ لما في الحراسة كالقتاؿ

 . (ْ)كبذؿ الكس 
إف الحراسػػة كالجيػػاد يحتاجػػاف لقػػكة فػػي البصػػر كالجسػػدث لكػػي يقػػـك بأعبػػاء  

ىذه الميمةل كذلؾ ألنو استؤجر لمحفظ كالرعايةث كالبصر ىي الحاسة المدركةل لذلؾ 
ا المقعد كاألعرج ال تصم حراستيمال ألنيما  بانعداميا ال تصم حراسة األعمىث كأيضن

ف درء أم خطر أك اعتداءث ككذلؾ جمي  األعذار المنكطػة بػالعجز المػان  ال يستطيعا
عف القتاؿ كالحراسةث كذلؾ لمػا يحتاجػو أمػر الحراسػة مػف قػدرة كاسػتطاعةث فمػف لػـ 

                                           

 .  ّٕعبد اهلل الرويد : القيادة العسكرية في عيد الرسكؿ ث ص (1)
 . ُِٗالسياسية كالعسكرية ث ص سياسة الرسكؿ  أحمد راتب عرمكش : (2)
 . َُٕالسياسية كالعسكرية ث ص أحمد راتب عرمكش : سياسة الرسكؿ (3) 
ناديػػة خمػػيس عبػػد اهلل أبػػك سػػالـ : الحراسػػة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي ث رسػػالة ماجسػػتير )غيػػر  (4)

ـ ث َُِٓى /  ُّْٔمنوػػػكرة( ث كميػػػة الوػػػريعة كالقػػػانكف ث الجامعػػػة اإلسػػػبلمية ث غػػػزة ث 
 . ْٗص
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تتػػػكفر فيػػػو القػػػدرة كاالسػػػتطاعة تسػػػقط عنػػػو الحراسػػػة كالقتػػػاؿل ألف القتػػػاؿ تكميػػػؼث 
 .  (ُ)كالتكميؼ ورط االستطاعة

 ػٍّ اٌمٕاَ بادلٍاَ :  ( اٌؼمً َاٌمذسا2)
يوترط فيمف أككمت إليو ميمة الحراسة أف يككف عاقبلنث قد بمو السػف الػذم  

فأمػا االحتػراز كاالحتػراس مػف  »يؤىمو لمقياـ بمثػؿ ىػذه الميػاـث يقػكؿ ابػف منكمػي : 
المتيقظيفث المتحػرزيفث كأف يصػير  ثاالستراؽث فتكلية أبكاب المدينة الثقاتث العقبلء

 .(ِ)«نكائبناث ال يككف عمييـ مؤكنة غير الحفظ لؤلبكاب فييـ ذلؾ 
كأمػػا الصػػبي إذا كػػاف مميػػزناث مناسػػبنا لعمػػؿ الحراسػػةث كمػػدربنا عمػػى أسػػاليب  

القتاؿ كالحراسة كحمؿ السبلحث كيمتمؾ قدرة عقمية كقدرة بدنية توبو البالغيف فتصم 
ة كرصػػد حراسػػتوث كذلػػؾ ألف الضػػركرة تقتضػػي عمميػػـ فػػي بعػػض ميمػػات الحراسػػ

ػػػا فػػي الثغػػػكر المتاخمػػة لؤلعػػػداء لحساسػػية ىػػػذه  األوػػخاص أك األعيػػافث كخصكصن
 . (ّ)الحراسةث كلعدـ لفت النظر لمصبي المميز الذم يقـك بتمؾ المياـ

 ( اخلربا َاٌمذسا ػٍّ اٌمحاي َمحً اٌغالح : 3)
ليست ميمة الحرس المراقبة فقطث بؿ التصدم كالكقػكؼ فػي كجػو أم خطػر  

ناؿ ممف كيمػؼ بحراسػتول األمػر الػذم يسػتكجب منػو الخبػرة بػأمكر الحػرب يمكف أف ي
كالقتاؿث كىك ما يتضم مف مواركة الحراس في العيد النبكم في العديد مف الغزكات 

 كمباورتيـ القتاؿ بأنفسيـ . 

                                           

 . ٓٗث ْٗنادية خميس عبداهلل : الحراسة في الفقو اإلسبلمي ث ص (1)
 .  َّٖالحيؿ في الحركب ث ص (2)
 . ٕٗنادية خميس عبداهلل : الحراسة في الفقو اإلسبلمي ث ص (3)
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كعمى سبيؿ المثاؿث فقد ويد عمر بف الخطاب المواىد كميا م  رسػكؿ اهلل  
 (ُ)  ث ثػػـ ى  ٓمعػػاذ بػػدرنا كأحػػدناث كرمػػي يػػـك الخنػػدؽ سػػنة . كمػػا وػػيد سػػعد بػػف

ث ككذلؾ سعد بف أبػي كقػاص وػيد (ِ) انفجر جرحو ث فمات في وكاؿ مف نفس العاـ
بدرنا كأحدناث كالمواىد كميا
ث كما ويد عباد بػف بوػر الموػاىد كميػا مػ  رسػكؿ اهلل (ّ)


 (ْ) . 

يكمئذث كوػيد  بي أما محمد بف مسممة فقد ويد بدرنا كأحدناث كثبت م  الن 
المواىد كميا معو غير تبكؾث فإف النبي استخمفو فييا عمى المدينةث كمػا وػيد زيػد 

بف حارثة بدرناث كأحػدث كالخنػدؽث كالحديبيػةث كخيبػرث كخػرج أميػرنا فػي سػب  سػرايا
ث (ٓ)

 . (ٔ) ككذلؾ ويد المغيرة بف وعبة المواىد كميا م  رسكؿ اهلل 
مؼ في ويكده بدرناثػ فقيؿ : لـ يوػيدىاث كقيػؿ أما أسيد بف حضيرث فقد اخت 

ث كمػػػا وػػػيد سػػػعد بػػػف عبػػػادة (ٕ): وػػػيدىاث كوػػػيد أحػػػدناث كمػػػا بعػػػدىا مػػػف الموػػػاىد
 .  (ٖ)المواىد كميا

 ( اٌفشَعٕة َادلشاسوة يف بؼط ادلٍاَ اخلاصة : 4)
ػػػرؼ معظػػػـ ىػػػؤالء الػػػذيف قػػػامكا بميمػػػة الحراسػػػة خػػػبلؿ العيػػػد النبػػػكم   عي

بؿ نرل منيـ مف وارؾ في بعض المياـ الخاصة التي كمفيـ بالفركسية كالوجاعةث 
                                           

 . ُُْٓث ص ّابف عبد البر : االستيعابث م  (1)
 . ّٗث  ِٗابف الجكزم : تمقيم فيكـ أىؿ األثرث ص (2)
 .  َُّث ص ُجأبك نعيـ األصبياني : معرفة الصحابةث  (3)
 .  ُْٗث ص ّابف األثير : أسد الغابة ث جػ (4)
 .  ّٗث  ٖٖابف الجكزم : تمقيم فيكـ أىؿ األثرث ص (5)
 . ٓٔٔث ص ْجابف كثير : السيرة النبكية ث  (6)
 .  َِْث ص ُابف األثير : أسد الغابة ث جػ (7)
 . ُِْْث ص ّجاألصبياني : معرفة الصحابة ث  أبك نعيـ (8)
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ٔٓٓ 

ث فقد عرؼ سعد بف أبي كقاص بأنػو أحػد الفرسػاف الوػجعاف مػف  بيا رسكؿ اهلل 
فػي مغازيػوث كمػا أنػو كػاف أكؿ رجػؿ مػف  قريش الذيف كػانكا يحرسػكف رسػكؿ اهلل 

سػؿ سػيفنا فػي ث كما كاف الزبير بف العكاـ أكؿ مف (ُ)العرب رمي بسيـ في سبيؿ اهلل
ث ككاف سمكاف بف سبلمة مف الرماة المذككريف مف أصػحاب رسػكؿ اهلل (ِ)سبيؿ اهلل 

 . (ّ) اهلل 
مػا بعػث  »أما زيد بف حارثة فتقػكؿ عنػو السػيدة عائوػة رضػي اهلل عنيػا :  

ػػػره عمػػػييـث كلػػػك بقػػػي بعػػػده  رسػػػكؿ اهلل              زيػػػد بػػػف حارثػػػة فػػػي جػػػيش قػػػط إال أم 
 . (ْ)«استخمفو 
ا  –قكؿ السيدة عائوة كت  عف ثبلثة مف الصحابة الذيف قامكا بميمة  -أيضن

مػف المسػمميف  كاف فػي بنػي عبػد األوػيؿ ثبلثػة لػـ يكػف بعػد النبػي » الحراسة : 
 . (ٓ)«أحد أفضؿ منيـ : سعد بف معاذث كأسيد بف حضيرث كعباد بف بور

 ( االعحؼذاد اٌحاَ َإٌمظة : 5)
اسػة أف يكػكف عمػى أىبػة االسػتعدادث كفػي يقظػة ال بد لمف يقـك بميمة الحر  

تامػػةث إذ إف ميمتػػو تقتضػػي ذلػػؾث فغفمػػة الحػػارس كعػػدـ اسػػتعداداتو قػػد تتسػػبب فػػي 
نجاح العدك في نيؿ مأربوث فياىك سعد بػف معػاذ تػذكر الركايػات أنػو كػاف فػي غػزكة 

                                           

 .  َٖٔث ص ِابف عبد البر : االستيعاب ث م  (1)
ث  ِٖٗ) كتػػاب الجيػػادث بػػاب أكؿ سػػيؼ فػػي سػػبيؿ اهلل ( ث ص ٓجالصػػنعاني : المصػػنؼ ث  (2)

 ( . ْٔٔٗث رقـ ) َِٗ
 . ُٕٓٔث ص ْابف عبد البر : االستيعاب ث م  (3)
 .  ُُّٗث ص ّجعرفة الصحابة ث أبك نعيـ األصبياني : م (4)
 .  َّٖث  َِٖث ص ِابف عبد البر : االستيعاب ث م  (5)
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ٔٓٔ 

ا سػيفو فػي نفػػر مػف األنصػار ػا عمػى بػاب العػػريش متكوػحن بػدر قائمن
 ث كالمغيػرة بػػف(ُ)

ػػػا عمػػػى رأس رسػػػكؿ اهلل  ث أم معػػػو (ِ)فػػػي الحديػػػد وػػػعبة كػػػاف فػػػي الحديبيػػػة قائمن
 . كأما أبػك أيػكب األنصػارم فقػد بػات يحػرس رسػكؿ اهلل  (ّ)السيؼث كعميو المغفر

ا سيفوث كيطيؼ بالقبة حتى أصػبم ث كأنػس بػف أبػي (ْ)عندما أعرس بصفيةث متكوحن
سػكر فػي غػزكة حنػيفث قػاـ بميمتػو بحراسة المع مرثد الغنكم عندما أمره الرسكؿ 

إال ماوػػينا أك قاضػػي حاجػػة حتػػى  –كمػػا قػػاؿ  –خيػػر قيػػاـث كلػػـ ينػػزؿ عػػف فرسػػو 
 .  (ٓ)أصبم

مػا ركم  كمما يؤكد مدل اليقظة التي اتصؼ بيا الحراس في عيد النبػي  
في غزكة بني قريظةث أنو خرج في تمؾ الميمة عمرك بف سيٍعدل القرظيث فمر بحرس 

كعميو محمد بف مسممةث فمما رآه قاؿ : مف ىذاح قاؿ : أنػا عمػرك بػف  رسكؿ اهلل 
ث فقاؿ (ٔ)كؿ اهللػسعدلث ككاف عمرك قد أبى أف يدخؿ م  بني قريظة في عذرىـ برس

 ة ػػفقاؿ محمد بف مسممة حيف عرفو : الميـ ال تحرمني مف إقال

                                           

 ث  ّج. ابػػػػػف قػػػػػيـ الجكزيػػػػػة : زاد المعػػػػػاد ث  ُٕٗث ص ِجابػػػػػف ىواـ:السػػػػػيرة النبكيػػػػػةث  (1)
 . ُْٖص

 ث  ِج. ابػػػف سػػػيد النػػػاس: عيػػػكف األثػػػرث  ْٗٓث ص ِجابػػػف إسػػػحاؽ : السػػػيرة النبكيػػػة ث  (2)
 .  ِٕث ص ْجي : الركض األنؼ ث . السييم ُٓٔص

 .  ّٗٔث  ّٖٔ. الذىبي : تاريخ اإلسبلـ ) المغازم ( ث صٓٗٓث صِجالكاقدم : المغازم ث  (3)
 .  ُْٖث  َْٖث ص ِجابف إسحاؽ : السيرة النبكية ث  (4)
 .  ّْٗأبك داكد : السنفث ) كتاب الجياد ث باب في فضؿ الحرس في سبيؿ اهلل عز كجؿ ( ث ص (5)

يػػذكر أف حيػػي بػػف أخطػػب عنػػدما أتػػى بنػػي قريظػػةث كحرضػػيـ عمػػى قتػػاؿ المسػػمميفث قػػاؿ ليػػـ (6) 
يا معور ييكدث إنكـ قد حػالفتـ محمػدنا عمػى مػا قػد عممػتـ : أف ال » عمرك بف سعد القرظي : 

 تخكنػػػػػكهث كال تنصػػػػػركا عميػػػػػو عػػػػػدكناث كأف تنصػػػػػركه عمػػػػػى مػػػػػف دىػػػػػـ يثػػػػػربث فػػػػػأكفكا عمػػػػػى 
البييقػػي : دالئػػؿ « .  تفعمػػكا فخمػػكا بينػػو كبػػيف عػػدكهث فػػاعتزلكىـدتمكه عميػػوث فػػإف لػػـ اىػػمػػا ع

 .   َُْث  ََْث ص ّجالنبكة ث 
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ٕٔٓ 

 . (ُ)عثرات الكراـث ثـ خمى سبيمو
تم مكةث جعػؿ عمػى الحػرس عمػر بػف لف كما يركل أنو عند مجيء النبي  

ث كأردؼ أبػػا سػػفياف خمفػػوث  الخطػػابث ثػػـ كػػاف أف ركػػب العبػػاس بغمػػة رسػػكؿ اهلل 
فكمما مرت بو عمى نػار مػف نيػراف المسػمميف التػي أوػعمكىاث قػالكا : مػف ىػذا ح فػإذا 

عمػى بغمتػوث حتػى  ث كالعباس عميياث قالكا: عـ رسكؿ اهلل  رأكا بغمة رسكؿ اهلل 
ر عمػر بػف الخطػابث فقػاؿ: مػػف ىػذا ح كقػاـ إليػوث فممػا رأل أبػا سػفياف عمػػى مػر بنػا

عجز الدابػةث قػاؿ : أبػك سػفياف عػدك اهللث الحمػد هلل الػذم أمكػف منػؾ بغيػر عقػد كال 
 . (ِ) عيدث ثـ خرج يوتد بو إلى رسكؿ اهلل 

ىذه الركاية تبيف أف معظـ ىؤالء الذيف مر عمييـ العبػاس بػف عبػد المطمػب  
 سػفياف لػـ يتحسسػكا األمػرث كلػـ يحركػكا سػاكننا عنػد رؤيػتيـ لعػـ رسػكؿ اهلل كأبك 

كبغمتو . أما عمر بف الخطابث كالذم كاف رئيسنا لمحرس فبل وػؾ أف المكضػ  الػذم 
كضعو فيػو رسػكؿ اهلل حػتـٌ عميػو أف يتقصػى األمػرث كأف يباوػر ميامػو ميمػا كانػت 

ل األمػػر  تػػو مػػف رسػػكؿ اهلل مكانػػة الوػػخص الػػذم يقػػؼ أمامػػوث كميمػػا بمغػػت قراب
 الذم يؤكد تكفر جانب اليقظة التامة كالحذر الكامؿ لديو .

                                           

 ِث جػػ ُ. الكبلعي : االكتفاء ث مػ ٖٔٓث  ٖٓٓث ص ِجالطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ث (1) 
 .  ِٖث  ُٖث ص ٔج. ابف كثير: البداية كالنياية ث  ُّٓث ص

 .  َِْث  َُْث ص ّجاد ث ابف قيـ الجكزية : زاد المع (2)
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ٖٔٓ 

 ادلبذث اٌحاعغ
 اٌىحائج ادلرتجبة ػٍّ َجُد احلشاعة يف اٌؼٍذ اٌىبُْ

 كاف لكجكد الحراسة العديد مف النتائ  التي ترتبت عميياث كالتي منيا :  
 :  ( إثبات صذق وبُجً 1)

سػكاء عػف طريػؽ إخبػاره بمػا  اهلل سػبحانو كتعػالى لنبيػو فقد كاف لحراسة  
عـز عميو أعداؤهث أك من  أعدائو مف قتمو أك التعرض لوث كاف لػذلؾ أثػره فػي إثبػات 

لدل أعدائوث األمر الذم دفػ  بعضػيـ إلػى تغييػر مكقفػو تجػاه النبػي  صدؽ نبكتو 
  .بؿ كاإليماف بو كبرسالتو 

قػائبلن:  ف الحػارث سػيفو عمػى رسػكؿ اهلل مف ذلؾ أنو عندما رف  دعثكر ب 
مف يمنعؾ مني يا محمد ح فإذا بػو يسػقط السػيؼ مػف يػدهث بعػد أف دفػ  جبريػؿ فػي 

ث فمػػـ يكػػف منػػو إال أف وػػيد أف ال إلػػو إال اهلل كأف محمػػدنا  صػػدرهث كأخػػذه النبػػي 
 .          (ُ)رسكؿ اهللث كاعدنا إياه بأال يكثر عميو جمعنا أبدنا

بف عثماف بف أبػي طمحػةث فقػد حدثتػو نفسػو أف يسػير مػ  رسػكؿ  أما ويبة 
إلػػى حنػػيف ل لعمػػو يصػػيب منػػو غػػرةث فيػػدرؾ ثػػأرهث لكنػػو عنػػدما مينػػ  مػػف أف  اهلل 

 .  (ِ)يصيبو بسكءث عمـ أنو ممنكعث كأيقف باإلسبلـ
 : ( إثبات صذق حمبة اٌصذابة ٌٍىبٓ 2)

كحرصػػػيـ عميػػػوث ث  ال يسػػػتطي  أحػػػد أف ينكػػػر محبػػػة الصػػػحابة لمنبػػػي  
كرغبتيـ فػي التضػحية بأنفسػيـ فػي سػبيؿ الػدفاع عنػوث غيػر أف ىػذه المحبػة كتمػؾ 

                                           

 .ُّٓٗث ص ُجالكاقدم : المغازم ث  (1)
 .  ٓٔث ص ْجابف ىواـ : السيرة النبكية ث  (2)
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ٔٓٗ 

ث كخاصػػة عنػػد وػػعكرىـ  التضػػحية تظيػػر أكثػػر مػػا تكػػكف فػػي قيػػاميـ بحراسػػتو 
 بالخطر عمى حياتوث أك تربص األعداء لمنيؿ منو.

ف فػي العديػد مػف الغػزكات كىػي المكاضػ  التػي كػا فقد تمت حراسة النبي  
مػف المتكقػػ  أف يسػػعى فييػػا األعػػداء لمنيػػؿ مػػف قائػػد المعركػػةل حتػػى تنتيػػي المعركػػة 

ػػػا فػػػي بعػػػض المكاقػػػؼ األخػػػرل التػػػي خػػػاؼ  لصػػػالحيـث كمػػػا تمػػػت حراسػػػتو  أيضن
الصػػحابة عميػػو فييػػاث كذلػػؾ مثممػػا حػػدث عنػػدما قػػاـ الصػػحابة بحراسػػتو عنػػد مجػػيء 

ابث ككػػذلؾ قيػػاـ عميػػر بػػف كىػػب الجمحػػيث كذلػػؾ بنػػاء عمػػى أمػػر عمػػر بػػف الخطػػ
عندما أعرس بصفية بنت حيػي  الصحابي أبي أيكب األنصارم بحراسة قبة النبي 

 . 
ىػػذه المكاقػػؼ كغيرىػػا تؤكػػد بمػػا ال يػػدع مجػػاالن لموػػؾ صػػدؽ محبػػة الصػػحابة  
 .  ث كرغبتيـ في تحقيؽ أقصى درجات األمف كاألماف لصاحب الدعكة  لمنبي 

 غىش اإلعالمٓ : ( إدباط حماَالت اٌحغًٍ إىل ادلؼ3)
حباط بعض محػاكالت األعػداء التسػمؿ إلػى المعسػكر   نجم الحراس في من  كار

اإلسػػبلميث كيظيػػر ىػػذا جمينػػا فػػي غػػزكة ذات الرقػػاع عنػػدما انتػػدب عمػػار بػػف ياسػػر 
كعبػػاد بػػف بوػػر لحراسػػة المسػػمميفث فجػػاء رجػػؿ كانػػت إمراتػػو قػػد أصػػيبت عمػػى يػػد 

اف منػو إال أف رمػاه بسػيموث كلمػا لػـ المسمميفث فكجد عباد بف بوػر يصػميث فمػا كػ
 .  (ُ)يجد عباد بدناث أيقظ صاحبوث كعندئذو ىرب الرجؿ إلى غير رجعة

كال وؾ أف ىػذا المكقػؼ تظيػر أىميتػو إذا مػا عرفنػا أف كجػكد الحراسػة فػي  
ذلػػؾ الكقػػت منػػ  ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذم أقػػدـ لمثػػأر لزكجتػػو مػػف التعػػرض لبقيػػة المعسػػكر 

                                           

 ث ّج. ابػػػػف ىوػػػػاـ : السػػػػيرة النبكيػػػػة ث  ّْٔث ص ِجابػػػػف إسػػػػحاؽ : السػػػػيرة النبكيػػػػة ث  (1)
 .ٗٓٓث  ٖٓٓث ص ِج. الطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ث  ُِِص
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َٔٔ 

ا رأل صمكد الحارسث اعتبر نفسو قد كفى بنذرهث فيربث كلـ اإلسبلميث إذ إنو عندم
 يستط  إلحاؽ المزيد مف الخسائر. 

كقد ظيرت تمػؾ النتػائ  التػي ترتبػت عمػى كجػكد الحػرس أكثػر مػا تكػكف فػي  
أصػحابو إلػى مجمكعػات لمحراسػةث كانػت ميمتيػا  غزكة الخندؽث فقػد قسػـ النبػي 

فػي حراسػة نبػييـ  اـ المسػممكف بػكاجبيـمقاكمة كؿ مف يريد أف يخترؽ الخندؽث كق
  ث كاسػػػػتطاعكا أف يصػػػػدكا كػػػػؿ ىجػػػػـك حػػػػاكؿ الموػػػػرككف وػػػػنو عمػػػػى المعسػػػػكر

 .  (ُ)اإلسبلمي
....  »حيث قالػت :  –رضي اهلل عنيا  –مف ذلؾ ما ركتو السيدة أـ سممة  

رىجى ثـ  ٍيػ[ث  النبي  ] تعني خى : ىىػًذًه خى ؿي اٍلميٍوػًرًكيفى تيًطيػؼي فىنىظىرى سىاعىةن فىأىٍسمىعيوي يىقيكؿي
ح ثيـٌ نىادىل ـٍ ٍندىًؽث مىٍف لىيي ٌبادى ٍبفى ًبٍورو عمى  ًباٍلخى اًبؾ فىأىًطٍؼ  انطمؽ ث كأمره أفعى ًفي أىٍصحى

ـٍ  ـٍ يىٍطمىعيػكفى أىٍف ييًصػيبيكا ًمػٍنكي ـٍ تيًطيػؼي ًبكيػ ػٍيًمًي ٍيػؿه ًمػٍف خى ٍندىًؽث فىيىػًذًه خى ـٌ غػرة ث ًباٍلخى المييػ
ٌنا  ٍيػريؾاٍدفىٍ  عى ـٍ غى ث الى يىٍغًمبييي ـٍ ـٍ كىاٍغًمٍبيي مىٍيًي ٍرنىا عى ـٍ كىاٍنصي ٌبػادي ٍبػفي ًبٍوػرو ًفػي ث وىٌرىي ػرىجى عى فىخى

ٍنػدىؽً  ٍيػؿو ًمػٍف اٍلميٍوػًرًكيفى ييًطيفيػكفى ًبمىًضػيًؽ اٍلخى اًبًوث فىػًإذىا ًبػأىًبي سيػٍفيىافى ًفػي خى قىػٍد  ثأىٍصحى كى
ػكٍ  ث فىرىمى ـٍ اٍلميٍسػًمميكفى ػارىًة كىالٌنٍبػؿً نىذىرى ًبًي ـٍ ًباٍلًحجى ًبػالٌرٍمًي ث فكقفػكا معيػـ حتػى أضػعفكىـ ىي

ٍنًزًلًيـٍ  فىاٍنكىوىفيكا رىاًجًعيفى إلىى ػ ى  ثمى رىجى ػٌمي فىػأىٍخبىٍرهك فى  إلىػى رىسيػكًؿ اهلًل  عبػاد كى  ثًجػديهي ييصى
تٌػػى سىػػًمٍعت غىًطيطىػػوي  ـى حى ػػمىمىةى: فىنىػػا تٌػػى سىػػ ثقىالىػػٍت أيـٌ سى ػػٌرؾى حى ػػا تىحى الن ييػػؤىٌذفي فىمى ًمٍعت ًبػػبلى

ٌمى ًباٍلميٍسًمًميفى  رىجى فىصى بىيىاًض اٍلفىٍجًرث فىخى  . (ِ)« ًبالٌصٍبًم كى

                                           

 .ٕٗٓ: السيرة النبكية ث صد/ عمي الصبلبي  (1)
 .  ْْٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (2)



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ُٔٔ 

اًلػػدي ٍبػػفي  »كىنػاؾ ركايػػة أخػػرل ذكرىػػا محمػد بػػف مسػػممةث حيػػث قػاؿ :   أىٍقبىػػؿى خى
. فىػأىٍقبىميكا ًمػٍف اٍلعىًقيػؽً  ًليًد ًتٍمؾى الٌمٍيمىةى ًفي ًمائىػًة فىػاًرسو تٌػ (ُ)اٍلكى قىفيػكا ًباٍلميػذىادً حى ى كى

ػاهى  (ِ) ًكجى
ػرىًس قيٌبػًة الٌنًبػٌي ث  ث  قيٌبًة الٌنًبػيٌ  مىػى حى كىػافى عى ث كى فىنىػًذٍرت ًبػاٍلقىٍكـً فىقيٍمػت ًلعىٌبػاًد ٍبػًف ًبٍوػرو

ثىػػًة نىفىػػرو ىيػػكى  اًلػػده ًفػػي ثىبلى دىث كىأىٍقبىػػؿى خى ـٌ سىػػجى ػػٌميث فىقيٍمػػت: أىتىٍيػػت! فىرىكىػػ ى ثيػػ ػػا ييصى كىػػافى قىاًئمن  كى
مىى  قىٍفنىا عى ٌتى كى ـٍ حى ٍكاث فىنىاىىٍضنىاىي ث اٍرميكا! فىرىمى ٌمدو : ىىًذًه قيٌبةي ميحى ـٍ يىقيكليكفى ث فىأىٍسمىعييي ـٍ رىاًبعييي

اًنًب اآلخرث ٍندىًؽ ًمٍف اٍلجى ـٍ ًبوىًفيًر اٍلخى ٍندىًؽث كىىي ابينىاث  وىًفيًر اٍلخى ثىابى إلىٍينىا أىٍصػحى ٍينىاث كى فىتىرىامى
ثىابى إلى  ـٍ كى بىٍيػنىيي ةي بىٍينىنىػا كى كىثيرىٍت اٍلًجرىاحى ث كى ـٍ ابييي ـٍ أىٍصحى اٌفتىٍيػًو  ثٍيًي مىػى حى ٍنػدىؽى عى ـٌ اٌتبىعيػكا اٍلخى ثيػ

ثىبىػتى  ػٌر ًبمىٍحػًرسو نىيىػضى مىعىنىػا طىاًئفىػةه كى ػا نىمي ث فىكيٌممى ـٍ اًرًسػًي مىػى مىحى ـٍ كىاٍلميٍسًمميكفى عى تىًبٍعنىاىي كى
ٌتى اٍنتىيىيٍ  نىا إلىى رىاًتػ و طىاًئفىةهث حى

ٍيظىػةى ييًريػديكفى  (ّ) كفى قيرى ـٍ يىٍنتىًظػري ٍقفىػةن طىًكيمىػةنث كىىيػ قىفيػكا كى فىكى
ـى  ػػمىمىةى ٍبػػًف أىٍسػػمى ٍيػػًؿ سى ػػا وىػػعىٍرنىا إاٌل ًبخى ًدينىػػًةث فىمى ػػًة اٍلمى مىػػى بىٍيضى كا عى ػػًريشو اأىٍف ييًغيػػري ٍبػػًف حى

قى  ث فىبلى ٍمًؼ رىاًت و ث فىيىٍأتيكفى ًمٍف خى ػا كىػافى إاٌل يىٍحريسي ًليًد فىاٍقتىتىميكا كىاٍختىمىطيػكاث فىمى اًلدى ٍبفى اٍلكى ٍكا خى
ٍمػبي وىػػاةو  تٌػػى رىٌدهي ًمػػٍف  حى ـى حى ػػمىمىةي ٍبػػفي أىٍسػمى تىًبعىػوي سى ٌليىػػةنث كى اًلػػدو ميكى ٍيػًؿ خى تٌػى نىظىػػٍرت إلىػػى خى حى
اءى  ٍيثي جى  .  (ْ)« حى
ٍيػؿي لىقىػٍد رىأىيٍ  »:  كفي ذلؾ يقكؿ جابر بف عبد اهلل   خى ٍنػدىؽىث كى تًنػي أىٍحػريسي اٍلخى

تىٍطميبي  ٍندىًؽ كى ك  غرةاٍلميٍوًرًكيفى تيًطيؼي ًباٍلخى كىافى عىٍمري ـي ًفيًوث كى ٍندىًؽ فىتىٍقتىًح ميًضيقنا ًمٍف اٍلخى كى
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 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِٔٔ 

ث يىٍطميبىػاًف اٍلغىٍفمىػةى ًمػٍف اٍلميٍسػًممً  ًف ذىًلػؾى ػا المٌػذىاًف يىٍفعىػبلى ًليًد ىيمى  ثيفى بف العاص كخالد بف اٍلكى
ٍنػدىًؽ ييًريػدي  ٍيًمػًو ييًريػدي مىًضػيقنا ًمػٍف اٍلخى ػاؿى ًبخى ث قىٍد جى ًليًد ًفي ًمائىًة فىاًرسو اًلدى ٍبفى اٍلكى فىمىًقينىا خى

رىؼى  ٌتى اٍنصى ـٍ ًبالٌنٍبًؿ حى ٍحنىاىي  . (ُ)« أىٍف يىٍعبيرى فيٍرسىانيويث فىنىضى
بب يقظػػة كبعػػد فوػػؿ خالػػد بػػف الكليػػد كمػػف معػػو فػػي اختػػراؽ الخنػػدؽل بسػػ 

  ث كتقػػػػكؿ :(ِ)الحػػػػراس المسػػػػمميفث أصػػػػبم خالػػػػد ث كقػػػػريش كغطفػػػػاف تػػػػزرم عميػػػػو
 مػػػػا صػػػػنعت وػػػػيئنا فػػػػيمف فػػػػي الخنػػػػدؽث كال فػػػػيمف أصػػػػحر ] بػػػػرز[ لػػػػؾث فقػػػػاؿ  »

 . (ّ)«خالد : أنا أقعد الميمةث كابعثكا خيبلن ل حتى أنظر أم ويء تصن  
فػي ذلػؾ الكقػت كال وؾ أف ىذا المكقؼ يؤكد مدل ما كصؿ إليو الموػرككف  

بعد فومو  –ككميـ يعمـ مف خالد  -مف يأسث حتى إف بعضيـ أخذ يسخر مف خالد 
في اختراؽ الخندؽث فإذا بخالد يطمب منيـ أف يبعثكا خيبلن مػف قػبميـث حتػى يػرل أم 

 ويء يفعمكفث ككأنو يعمـ نتيجة مثؿ ىذه المحاكالت مسبقنا . 
ةث فقػد حػدث أف دنػا خالػد بػف كذلؾ أيحبطت محػاكالت الموػركيف فػي الحديبيػ 

ث فػػأمر رسػػكؿ اهلل عبػػاد بػػف  الكليػػد فػػي خيمػػو حتػػى نظػػر إلػػى أصػػحاب رسػػكؿ اهلل 
        بوػػر فتقػػدـ فػػي خيمػػوث كأقػػاـ بإزائػػوث كصػػٌؼ أصػػحابوث كلمػػا حانػػت صػػبلة الظيػػرث 

ل األمػػر الػػذم أدل إلػػى إحبػػاط ىػػذه  (ْ)بأصػػحابو صػػبلة الخػػكؼ صػػمى رسػػكؿ اهلل 
 المحاكلة .
ث كلػػـ تكػػؼ قػػريش عػػف التحػػرش بالمسػػمميف خػػبلؿ المفاكضػػات لكتابػػة ىػػذا 

الصممث بؿ كبعد إنجازهث كسكاء أكاف ذلؾ بعمـ قادتيا لمضػغط عمػى المسػمميف خػبلؿ 
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ّٔٔ 

ث مف ذلؾ ما ذيكػر مػف أنػو كػاف (ُ)المفاكضاتث أـ ىك مف تصرفات وبابيا الطائويف
كليث كعبػاد بػف بوػرث يتناكب حراسػة المسػمميف بالحديبيػة ثبلثػةث ىػـ : أكس بػف خػ

كمحمد بف مسممةث فبعثت قريش مكػرز بػف حفػص فػي خمسػيف رجػبلنل ليصػيبكا مػف 
 –ث فبمغو  المسمميف غرةث فظفر بيـ محمد بف مسممةث كجاء بيـ إلى رسكؿ اهلل 

أنو قيتػؿث كقيتػؿ معػو عوػرة رجػاؿ مسػممكف  –بعد إقامة عثماف بف عفاف بمكة ثبلثنا 
ل ليركا أىمييـث كبمو قريونا حبس أصحابيـث فجاء  اهلل قد دخمكا مكة بإذف رسكؿ 

جمػػ  مػػنيـ كرمػػكا بالنبػػؿ كالحجػػارةث فرمػػاىـ المسػػممكفث كأسػػركا مػػنيـ اثنػػى عوػػر 
 . (ِ)فارسنا 

ىذه النماذج كغيرىا تؤكد أىمية ذلؾ الدكر الذم قاـ بػو الحػراس المسػممكف  
سر بعض مػف أقػدمكا عمػى في إحباط محاكالت التسمؿ إلى المعسكر اإلسبلميل بؿ كأ

 ذلؾ .
 ( اٌمضاء ػٍّ دشوات اخلٕاوة َاٌغذس ٌذِ إٌٍُد : 4)

ـ    كاف كجكد الحراسػة كفػيبلن بإلقػاء الرعػب كالفػزع فػي نفػكس الييػكدث كمػف ثىػ
مػػنعيـ أك عمػػى األقػػؿ التصػػدم لميجػػـك عمػػى المسػػمميف فػػي المدينػػة أثنػػاء حصػػار 

تمؾ اإلجػراءات التػي اتخػذىا رسػكؿ الموركيف ليـ في غزكة الخندؽث خاصة في ظؿ 
 . (ّ)عندما عمـ بخيانة بني قريظة ث حيث أرسؿ دكريتيفث فأظيركا التكبير اهلل 

بدأت ىاتاف الدكريتاف في مباورة مياميمػا ث كعنػدما خػرج نبػاش بػف قػيس  
ليمػة مػف حصػنيـث كمعػػو عوػرة مػف الييػكد مػػف أوػدائيـث كىػـ يقكلػكف : عسػػى أف 
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ث كجدكا نفرنا مف المسػمميف مػف أصػحاب (ُ)تيكا إلى بقي  الغرقدنصيب منيـ غرةث فان
سػػممة بػػف أسػػمـث فناىضػػكىـث كرمػػكىـ بالنبػػؿث ثػػـ انكوػػؼ القريظيػػكف مػػكليفث كبمػػو 
سػػػممة بػػػف أسػػػمـ كىػػػـ بناحيػػػة بنػػػي حارثػػػةث فأقبػػػؿ فػػػي أصػػػحابو حتػػػى انتيػػػكا إلػػػى 

عمػػػى  حصػػػكنيـث فجعمػػػكا يطيفػػػكف بحصػػػكنيـ حتػػػى خافػػػت الييػػػكدث كأكقػػػدكا النيػػػراف
ث كبذلؾ نجحت الحراسة في منػ  الييػكد مػف اإلقػداـ عمػى (ِ)آطاميـث كقالكا : البيات

 ما عزمكا عميوث بعد أف نجحكا في التصدم ليـث كبث الرعب كالفزع في نفكسيـ . 
 ( احلصُي ػٍّ ادلؼٍُمات ادلخابشاجٕة اٌالصمة : 5)

يػػةث كذلػػؾ أف يحصػػؿ عمػػى بعػػض المعمكماتيػػة المخابرات اسػػتطاع الرسػػكؿ  
 بفضؿ يقظة الحراسث كنجاحيـ في القياـ بمياميـ التي أككمت إلييـ. 

اًبًو ًفي ًحرىاسىًة الٌمٍيًؿ ًفي  كاف النبي   فىمىٌما كىانىٍت  فتم خيبرثيينىاًكبي بىٍيفى أىٍصحى
ػري اسالٌمٍيمىةي الٌساًدسىةي  مىى اٍلعىٍسكىًرث فىطىاؼى عيمى ٌطاًب عى ػٍكؿى  تىٍعمىؿى عيمىرى ٍبفى اٍلخى اًبًو حى ًبأىٍصػحى

ػػري أىٍف ييٍضػػرىبى  ػػٍكًؼ الٌمٍيػػًؿ فىػػأىمىرى ًبػػًو عيمى ػػؿو ًمػػٍف اٍليىييػػكًد ًفػي جى فىػػٌرقىييـث فىػػأيًتيى ًبرىجي اٍلعىٍسػكىًر كى
ػويث  ٌتى أيكىٌممى ـٍ حى اٍنتىيىػى حتػى ى  فػذىب بػو عمػرعينيقيويث فىقىاؿى اٍليىييكًدٌم: اٍذىىٍب ًبي إلىى نىًبٌيكي

رىاءىؾ قاؿ ث ث كلما أدخمو عميو كًؿ اهلًل إلىى بىاًب رىسي  ػا كى ػٍف أىٍنػتى  ح ًلٍميىييػكًدٌم: مى مى كى
فىقىػػاؿى  ث: نىعىػػـٍ   ح فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي اهلل ح فىقىػاؿى اٍليىييػػكًدٌم: تىػػؤيٌمٌني يىػػا أىبىػػا اٍلقىاًسػـً كىأىٍصػػديقيؾ

رىٍجت ًمٍف ًحٍصًف الٌنطىػاًة ًمػٍف ًعٍنػًد قىػٍكـو لىػ ػٌمميكفى اٍليىييكًدٌم: خى ـٍ ييتىسى ـٍ ًنظىػاـهث تىػرىٍكتي ٍيسى لىييػ
: إلىػى أىذىٌؿ ًمٌمػا كىػانيكا  :قاؿ رسكؿ اهلل  ثًمٍف اٍلًحٍصًف ًفي ىىًذًه الميمة ح قىػاؿى فىأىٍيفى يىٍذىىبيكفى

ـٍ لىتىٍخًفػؽيث كىىىػذىا ًحٍصػفي اٍليىييػكًد  تٌػى إٌف أىٍفًئػدىتىيي قىػٍد ريًعبيػكا ًمٍنػؾ حى ًفيػًو ًفيًوث إلىػى الٌوػٌؽث كى
ػ ـٍ التػي كػانكا يقػاتمكف بيػا بعضػيـ بعضن ػكًنًي ًفيًو آلىةي حيصي ث كى دىؾي ـي كىاٍلكى حي كىالٌطعىا اث الٌسبلى

                                           

 بقيػػ  الغرقػػد : مقبػػرة أىػػؿ المدينػػة ث بػػو دفػػف أجمػػة الصػػحابة كزكجػػات رسػػكؿ اهلل كبناتػػو .  (ُ)
 . ْٖالمعالـ الجغرافية في السيرة النبكية ث ص غيث بف عاتؽ الببلدم : معجـ

 .   ِْٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (2)
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ـٍ تىٍحتى اأٍلىٍرضً  كًنًي ٌيبيكا ذىًلؾى ًفي بىٍيتو ًمٍف حيصي :  : قىاؿى رىسيكؿي اهللً  ثكقد غى ح قىػاؿى ػا ىيػكى مى كى
ًنيؽه ميفىٌككىةه  ٍنجى دىٌبابىتىافً  ثمى سً ث (ُ)كى ٍمػت اٍلًحٍصػفى كى ث فىػًإذىا دىخى سيػييكؼو بىٍيضو كى كعو كى حه ًمٍف ديري بلى

ميػػوي  ػػدنا كىأىٍنػػتى تىٍدخي قىػػاؿى اٍليىييػػكًدٌم: إٍف وىػػاءى اهللي ف ثإٍف وىػػاءى اهللي  : قىػػاؿى رىسيػػكؿي اهلًل  ثغى
ٍيػػًرم ػػده ًمػػٍف اٍليىييػػكًد غى مىٍيػػًوث فىًإٌنػػوي الى يىٍعًرفيػػوي أىحى :  كىأيٍخػػرىل! ثأيكًقفيػػؾ عى ح قىػػاؿى ػػا ًىػػيى : مى ًقيػػؿى

ػػاؿى تىٍحػػتى الػػٌدٌبابىتىٍيًف  تيػػٍدًخؿي الٌرجى مىػػى ًحٍصػػًف الٌوػػٌؽث كى ًنيػػؽى عى ٍنجى ـٌ أىٍنًصػػبي اٍلمى ويث ثيػػ تىٍسػػتىٍخًرجي
كىػػذىًلؾى تىٍفعىػػؿي ًبًحٍصػػًف اٍلكىًتيبىػةً  ػػوي ًمػػٍف يىٍكًمػؾث كى كفى اٍلًحٍصػػفى فىتىٍفتىحي : يىػػا  ثفىيىٍحًفػري ػػري فىقىػػاؿى عيمى

ػدىؽى  رىسيكؿى  ث اٍحًقػٍف دىًمػي ثاهلًلث إٌنػي أىٍحسىػبيوي قىػٍد صى :  ثقىػاؿى اٍليىييػكًدٌم: يىػا أىبىػا اٍلقىاًسػـً قىػاؿى
ػػةه ًفػػي ًحٍصػػًف الٌنػػزىاًر فىيىٍبيىػػا ًلػػي ٍكجى ًلػػي زى : كى : ًىػػيى  ثأىٍنػػتى آًمػػفه قىػػاؿى قىػػاؿى رىسيػػكؿي  ثلىػػؾ قىػػاؿى

ـٍ ًمفٍ   اهللً  ٌكليكا ذىرىاًرٌييي ٌكليكا الػٌذرىاًرٌم  الٌنطىاةً  : مىا ًلٍميىييكًد حى حى ٌرديكىىا ًلٍمميقىاًتمىًةث كى : جى ح قىاؿى
 . (ِ) إلىى الٌوٌؽ كىاٍلكىًتيبىةً 

نمػا خػرج بمحػض   كبذلؾ يتضم أف ىذا الييكدم لـ يكف أسيرنا في األصػؿث كار
إرادتو مف حصف بني جمدتوث ثـ كق  في يد الحراسة اإلسبلمية الموددة بقيادة عمر 

ث كربما كاف دافعو لمخركج إحساسو باإلحباط مف الحصار اإلسبلمي  بف الخطاب 
ث خاصػة (ّ)الموددث فأراد أف ينجك بنفسو مقابؿ مػا يمػد بػو المسػمميف مػف معمكمػات

مػا جعمػػو يخػاؼ عمػػى  -قائػد الحػػرس  - بعػدما رأل مػػف وػدة عمػػر بػف الخطػػاب 
 نفسو كعمى زكجتو . 

                                           

 الدبابػػػة : بػػػرج متحػػػرؾ ث كػػػاف الجنػػػكد الميػػػاجمكف يحتمػػػكف بداخمػػػو كيتقػػػدمكف تجػػػاه العػػػدك(ُ) 
 كتحصػػيناتو ثػػـ يعممػػكف عمػػى إزالػػة أسػػكارىا كالسػػيطرة عمييػػا . مصػػطفى عبػػدالكريـ الخطيػػب:     
  ُٕٔمحات كاأللقاب التاريخية ث صـ المصطمعج     
 .  ْٖٔث  ْٕٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (2)
د/ إمػػاـ الوػػافعي محمػػد حمػػكدم : المخػػابرات فػػي التػػاريخ اإلسػػبلمي البػػاكرث عػػيف لمدراسػػات  (3)

 .  ٖٔـ ث صَُِِى / ُّّْكالبحكث ث القاىرة ث الطبعة األكلى ث 
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ا بالمسػمميف إلػى النطػاةث ففػتم غد كعمى أية حاؿث فعندما أصبم الرسكؿ  
الحصػػفث كاسػػتخرج مػػا ذكػػره الييػػكدم فػػأمر بػػالمنجنيؽ أف تصػػممث كتنصػػب عمػػػى 

 .(ُ) الوؽث فما رمكا عمييا بحجر حتى فتم اهلل عمييـ حصف النزار
 يف وفُط أػذائً :  ( إػالء مىاوة اٌىبٓ 6)

كمنػ  أم كتبجيمػوث  فقد ترتب عمى كجكد الحراسث كقياميـ بتعظيـ النبي  
مف أعدائو مف التطاكؿ عميوث أف زادت مكانتو في نفكس أعدائوث فيا ىك عركة بػف 

يبػػػدك أنػػػو كػػػاف يراقػػػب  -فػػػي الحديبيػػػة  الػػػذم جػػػاء يفػػػاكض الرسػػػكؿ  –مسػػػعكد 
المسمميفث كيسجؿ حركاتيـل عساه يطم  عمى مػا يفيػده فػي سػمككيـث ثػـ يعػكد إلػى 

 . (ِ) الموركيفل ليعمميـ بممخص ما سم  كرأل
 يػػػػػا معوػػػػػر قػػػػػريشث كاهلل لقػػػػػد كفػػػػػدت عمػػػػػى  »ككػػػػػاف ممػػػػػا قالػػػػػو ليػػػػػـ :  

نػي  الممكؾ : كفدت عمى قيصر في ممكوث ككسرل في ممكػوث كالنجاوػي فػي ممكػوث كار
كاهلل ما رأيت ممكنا قط يعظمو أصحابو ما يعظـ أصحاب محمد محمػدناث كاهلل إف يػنخـ 

ذا أمرىـ ابتػدركا أمػرهث نخامة إال كقعت في كؼ رجؿ منيـ فدلؾ بيا كجيو كجمده ث كار
ذا تكممػػكا عنػػده خفضػػكا أصػػكاتيـث كمػػا  ذا تكضػػأ كػػادكا يقتتمػػكف عمػػى كضػػكئوث كار كار

نو قػد عػرض عمػيكـ خطػة روػد فأقبمكىػا ث كفػي (ّ) «يحدكف النظر إليو تعظيمنا لوث كار
 .  (ْ)«.. كلقد رأيت قكمنا ال يسممكنو لويء أبدناث فركا رأيكـ ».ركاية أخرل : 

                                           

 .  ْٖٔث ص ِجالكاقدم : المغازم ث  (1)
 . ٗٗث  ٖٗالسياسية كالعسكرية ث ص أحمد راتب عرمكش : قيادة الرسكؿ  (2)
 . ِٕٔث ص ِجالطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ث  (3)
 ث ُٕج. النػػػػػػػكيرم : نيايػػػػػػػة األرب ث  ُٕٔث ص ِث جػػػػػػػػ ُالكبلعػػػػػػػي : االكتفػػػػػػػاء ث مػػػػػػػ  (4)

 . ُُٔث  َُٔص
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انت ىذه ىي أىـ النتائ  التي ترتبت عمى كجكد الحراسة في العيػد النبػكمث ك       
كىي نتائ  ال يمكف إغفاليال األمر الذم يؤكد أىمية الحراسة كدكرىا في ذلؾ الكقػت 

. 
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 اخلامتة
مف كتابة ىذا البحث الذم تعرضت فيو  –بعكف اهلل كتكفيقو  –بعد االنتياء  

ث أمكػف التكصػؿ إلػى « سػة عنػد المسػمميف فػي العيػد النبػكمالحرا »لدراسة مكضكع 
 عدد مف النتائ ث مف أىميا:

أكضػػحت الدراسػػة أف الحراسػػة بمفيكميػػا الحػػديث كبمػػا تحتكيػػو مػػف معنػػى  -ُ
أمػر بيػا فػي كثيػر  كتنظيـ كانضباط كجدت في العيد النبػكمث كأف النبػي 

 –نصػر المػكلى مف المكاض ث كلـ يترؾ االستعدادات البوػريةث رغػـ يقينػو ب
 لو كلدينو . –سبحانو كتعالى 

لنبػػػييـث  –رضػػػكاف اهلل عمػػػييـ  –أظيػػػرت الدراسػػػة مػػػدل محبػػػة الصػػػحابة  -ِ
 كرغبتيـ في الدفاع عنو كحراستوث كالتضحية بأنفسيـ في سبيؿ ذلؾ . 

نمػػا خػػرج كباوػػر القتػػاؿ  لػػـ يعتمػػد الرسػػكؿ  -ّ عمػػى حراسػػة الصػػحابة لػػوث كار
عميوث كقد ظير ذلؾ جمينػا فػي غػزكة بػدر بنفسوث كحر ض المسمميف كحثيـ 

 . 

حراسػػة المدينػػة كالمعسػػكر اإلسػػبلميل صػػيانة ألركاح  لػػـ يغفػػؿ الرسػػكؿ  -ْ
 المسمميفث كضماننا لحمايتيـ . 

ػا لمحراسػة  –كلف يتػأتى لػو  –لـ يصؿ عقؿ بورم  -ٓ أف يضػ  تخطيطنػا محكمن
 مثممػػا وػػرعو اهلل تعػػالى لممسػػمميف فػػي صػػبلة الخػػكؼث كفػػي تمػػؾ األكقػػات

 العصيبة التي يككنكف فييا في مكاجية األعداء . 

ث  تنكعػػت تمػػؾ األسػػباب التػػي مػػف أجميػػا قػػاـ الصػػحابة بحراسػػة النبػػي    -ٔ
بحراسة المدينة كالمعسكر اإلسبلمي  ككذلؾ األسباب التي مف أجميا أمر 

. 
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تبػػايف أعػػداد الحػػراس أثنػػاء قيػػاميـ بتمػػؾ الميمػػةث كال وػػؾ أف عػػدد حػػراس  -ٕ
ر عنػػدما كػػاف يوػػعر المسػػممكف بػػالخطر عمػػى حياتػػول األمػػر النبػػي كػػاف يكثػػ

 الذم يستمـز قياـ عدد كبير منيـ بيذه الميمة. 

 جمعػػت ميمػػة الحراسػػة بػػيف التكميػػؼ كالتطػػكعث ككثيػػرنا مػػا قرنيػػا النبػػي  -ٖ
بالمػػدح كالثنػػاء كالػػدعاء لمقػػائميف بيػػال األمػػر الػػذم وػػكؿ حػػافزنا لمصػػحابة 

 لمقياـ بيذه الميمة . 

فػي اختيػاره لمقػائميف بالحراسػةث كالػذيف  بقرية العسكرية لمنبي ظيرت الع -ٗ
 تكفرت فييـ الصفات البلزمة لمقياـ بيذه الميمة .

 ضػػػػركرة اختيػػػػار المكمفػػػػيف بالحراسػػػػة لمقػػػػادة كالمعسػػػػكرات كالبمػػػػداف مػػػػف -َُ
 ذكم الخبػػػػرة كالوػػػػجاعة كالنباىػػػػةل حتػػػػى ال يؤخػػػػذ المسػػػػممكف عمػػػػى غػػػػرة     
 مف قبؿ أعدائيـ .    

 ترتػػػػب عمػػػػى كجػػػػكد الحراسػػػػة العديػػػػد مػػػػف النتػػػػائ ث كالتػػػػي تنكعػػػػت مػػػػا  -ُُ
ثبات صدؽ محبة  بيف : إثبات صدؽ نبكتو  عف طريؽ حراسة اهلل لوث كار

حبػػػاط محػػػاكالت التسػػػمؿ إلػػػى المعسػػػكر اإلسػػػبلميث  الصػػػحابة لػػػو  ث كار
كالتصػػدم لحركػػات الخيانػػة كالغػػدر التػػي صػػدرت عػػف الييػػكد فػػي المدينػػةث 

عبلء مكانة النبػي كالحصكؿ عم فػي  ى المعمكمات المخابراتية البلزمةث كار
 نفكس أعدائو . 
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 لائمة ادلصادس َادلشاجغ 
 القرآف الكريـ ) جؿ  مف أنزلو ( . 

 أَالً : ادلصادس : 
 ى(:َّٔ* ابف األثير ) عز الديف أبك الحسف عمي بف محمد الجزرم ت : 

ي محمد معكض كعػادؿ أحمػد أسد الغابة في معرفة الصحابة ث تحقيؽ: عم  [ُ]
 عبدالمكجكد ث دار الكتب العممية ث بيركت ث بدكف تاريخ .

 ى( : ُِْ*  أحمد بف حنبؿ ) أحمد بف محمد بف حنبؿ ت 
فضػػػائؿ الصػػػحابة ث دار العمػػػـ لمطباعػػػة ث السػػػعكدية ث الطبعػػػة األكلػػػى ث   [ِ]

 ـ .ُّٖٗق/ َُّْ
سسػػة الرسػػالة ث المسػػندث تحقيػػؽ : وػػعيب األرنػػؤكط ث عػػادؿ مروػػد ث مؤ   [ّ]

 ـ.ََُِث  ّٗجـ ث ُٓٗٗق / ُُْٓبيركت ث الطبعة األكلى ث 
 ى(:ُُٓ*  ابف إسحاؽ ) محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي المدني ت 

السػػػيرة النبكيػػػة ث تحقيػػػؽ : أحمػػػد فريػػػد المزيػػػدم ث دار الكتػػػب العمميػػػة ث   [ْ]
 ـ. ََِْبيركت ث الطبعة األكلى ث 

 ى( :ِٔٓحمد بف إسماعيؿ البخارم ت *  البخارم ) أبك عبد اهلل م
كسػننو كأيامػو ث تحقيػؽ:  الجام  الصحيم المسند مف حديث رسػكؿ اهلل   [ٓ]

محػػػب الػػػديف الخطيػػػب ث المطبعػػػة السػػػمفية ث القػػػاىرة ث الطبعػػػة األكلػػػى ث 
 ـ. َُٖٗى / ََُْ

 ى( َُْْ* ابف برىاف الديف الحمبي )عمي بف برىاف الديف الحمبي الوافعي ت 
العيػػكف فػػي سػػيرة األمػػيف المػػأمكف المعػػركؼ بػػػ" السػػيرة الحمبيػػة" ث  إنسػػاف  [ٔ]

 ـ .ُِّٗق / ُُّٓالمطبعة األزىرية ث القاىرة ث الطبعة الثالثة ث 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ُٕٔ 

 

 ى( : ْْٗ* ابف بطاؿ )أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ت 
ورح صحيم البخارمث تحقيؽ : أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ث مكتب الرود ث   [ٕ]

 ض ث بدكف تاريخ . الريا
 ى(: ُٔٓ* البغكم )محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم ت 

ث تحقيؽ : محمد عبد اهلل النمرث كآخريف « معالـ التنزيؿ  »تفسير البغكم   [ٖ]
 ـ . ُٖٗٗق / َُْٗث دار طيبة لمنور ث الرياض ث الطبعة األكلى ث 

 ( : ىِٕٗ*  الببلذرم ) أحمد بف يحيى بف جابر ت 
جمؿ مف أنساب األوراؼث تحقيؽ : د/ سييؿ زكارث د/ ريػاض زركػؿ ث دار   [ٗ]

 ـ. ُٔٗٗى / ُُْٕالفكرث بيركتث الطبعة األكلى ث 
 ق(:ّٕٗابف بمباف الفارسي )عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي ت * 
صحيم ابف حباف بترتيب ابف بمباف ث تحقيؽ : وعيب األرنػؤكط ث مؤسسػة   [َُ]

 ـ . ُّٗٗ/ ى ُُْْركت ث الطبعة الثانية ث الرسالة ث بي
 ى(: ْٖٓ*  البييقي ) أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي ت 

دالئػػػؿ النبػػػكة كمعرفػػػة أحػػػكاؿ صػػػاحب الوػػػريعةث تحقيػػػؽ د/ عبػػػد المعطػػػي   [ُُ]
/  ى ُُْٖقمعجػػػػي ث دار الكتػػػػب العمميػػػػة ث بيػػػػركت ث الطبعػػػػة األكلػػػػى ث 

 ـ. ُٖٗٗ
 ى(:ِٕٗمد بف عيسى بف سكرة الترمذم ت *  الترمذم ) اإلماـ الحافظ مح

السػػنفث تحقيػػؽ : محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػانيث مكتبػػة المعػػارؼ لمنوػػرث   [ُِ]
 ـ.     ُٔٗٗى / ُُْٕالرياض ث 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِٕٔ 

 

 ى( : ٕٕٔ* ابف جماعة )عز الديف بدر الديف بف جماعة الكناني ت 
 ث تحقيػػػػػؽ: د/ سػػػػػامي مكػػػػػي  المختصػػػػػر الكبيػػػػػر فػػػػػي سػػػػػيرة الرسػػػػػكؿ   [ُّ]

 ـ.ُّٗٗى / ُُّْدار البويرث عماف ث الطبعة األكلى ث  العاني ث
* ابف الجكزم ) جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمػد بػف الجػكزم 

 ى( : ٕٗٓت 
تمقيم فيـك أىؿ األثر في عيكف التاريخ كالسيرث دار األرقـ بف أبػي األرقػـ   [ُْ]

 ـ. ُٕٗٗ/  ى ُُْٕث بيركت ث الطبعة األكلى ث 
المسير في عمـ التفسيرث المكتب اإلسبلمي ث بيركت ث الطبعة الثالثة ث زاد   [ُٓ]

 ـ.ُْٖٗى/ َُْْ
المنػػػتظـ فػػػي تػػػاريخ الممػػػكؾ كاألمػػػـث تحقيػػػؽ : محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػاث   [ُٔ]

مصطفى عبد القادر عطػاث دار الكتػب العمميػة ث بيػركت ث الطبعػة األكلػى ث 
 ـ. ُِٗٗ/  ى ُُِْ

: محمد زىرم النجػارث المؤسسػة السػعيدية الكفا بأحكاؿ المصطفى ث تحقيؽ  [ُٕ]
 ث الرياض ث بدكف تاريخ . 

    * الحػػاكـ النيسػػابكرم )اإلمػػاـ الحػػافظ أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل النيسػػابكرم 
 ى( : َْٓت 
المستدرؾ عمى الصحيحيفث دار الحرميف لمطباعة كالنورث القػاىرةث الطبعػة   [ُٖ]

 ـ.ُٕٗٗ/  ى ُُْٖاألكلى ث 
 ى( : ّْٓحباف )أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي ت *  ابف 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ّٕٔ 

 

كتاب الثقات ث مطبعة مجمس دائػرة المعػارؼ العثمانيػة ث حيػدر آبػاد الػدكف    [ُٗ]
 ـ.ُّٕٗ/  ى ُّّٗاليندث الطبعة األكلى ث 

 ى(:ِٖٓ*  ابف حجر العسقبلني ) أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ت 
ـ أبي عبػد اهلل محمػد بػف إسػماعيؿ البخػارم  فتم البارم بورح صحيم اإلما  [َِ]

تحقيػػػػؽ: عبػػػػد القػػػػادر وػػػػيبة الحمػػػػد ث ط. الريػػػػاض ث الطبعػػػػة األكلػػػػى ث 
 ـ.ََُِى/ ُُِْ

           * ابػػف حػػـز األندلسػػي) أبػػك محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز األندلسػػي 
 ى( : ْٔٓت 
ث دار الكتػػب جكامػػ  السػػيرة النبكيػػة ث تحقيػػؽ : عبػػد الكػػريـ سػػامي الجنػػدم  [ُِ]

 ـ. ََِِ/  ى ُِِْالعممية ث بيركت ث الطبعة األكلى ث 
 ى( : ٖٕٗ* الخزاعي ) عمي بف محمد بف أحمد بف مكسى ت 

مػف الحػرؼ  تخري  الدالالت السمعية عمى مػا كػاف فػي عيػد رسػكؿ اهلل   [ِِ]
كالصػػنائ  كالعمػػاالت الوػػرعية ث تحقيػػؽ : د/ إحسػػاف عبػػاس ث دار الغػػرب 

 ـ.ُٖٓٗ/  ى َُْٓكت ث الطبعة األكلىث اإلسبلمي ث بير 
 ى(ُِْخميفة بف خياط ) أبك عمر خميفة بف خياط الذىمي العصفرم ت  *
تاريخ خميفة ث تحقيؽ : د/ أكـر ضياء العمرم ث دار طيبة لمنورث الريػاض   [ِّ]

 ـ. ُٖٓٗ/  ى َُْٓث الطبعة الثانية ث 
  ى( :ِٕٓ*  أبك داكد ) سميماف بف األوعث السجستاني ت 

السػػنفث تحقيػػؽ : محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػانيث مكتبػػة المعػػارؼ لمنوػػرث   [ِْ]
 ـ .ََِّى / ُِْْالرياض ث الطبعة األكلى ث 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ْٕٔ 

 

 ى( : ِٖٕ*  الذىبي ) ومس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ت 
تاريخ اإلسػبلـ ككفيػات الموػاىير كاألعػبلـ ث تحقيػؽ : د/ عمػر عبػد السػبلـ   [ِٓ]

/  ى َُْٕربػػػػػي ث بيػػػػركت ث الطبعػػػػػة األكلػػػػػى ث تػػػػدمرم ث دار الكتػػػػػاب الع
 ـ.ُٕٖٗ

سير أعبلـ النػببلء ث تحقيػؽ : حسػيف األسػد ث مؤسسػة الرسػالة ث بيػركت ث   [ِٔ]
 ـ .ُٖٓٗ/  ى َُْٓالطبعة الثالثة ث 

المغنػػي فػػي الضػػعفاء ث تحقيػػؽ : نػػكر الػػديف عتػػر ث ط . إدارة إحيػػاء التػػراث   [ِٕ]
 اإلسبلمي ث قطرث بدكف تاريخ .

 ( : ى ِْٓاألصفياني ) ت الراغب *  
 مفػػػردات ألفػػػاظ القػػػرآف ث تحقيػػػؽ : صػػػفكاف عػػػدناف داككدم ث دار القمػػػـ ث   [ِٖ]

 ـ .ََِٗى / َُّْدموؽ ث الطبعة الرابعة ث 
 ى( : َِّ*  ابف سعد )أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف مني  الزىرم ت 

ىرة ث الطبقات الكبيػرث تحقيػؽ: د/ عمػي محمػد عمػرث مكتبػة الخػانجي ث القػا  [ِٗ]
 ـ.ََُِى / ُُِْالطبعة األكلى ث 

 ( :ى ُٖٓالسييمي ) أبكالقاسـ عبدالرحمف بف عبداهلل الخثعمي ت  *
الركض األنؼ فػي تفسػير السػيرة النبكيػة البػف ىوػاـ ث تحقيػؽ : طػو عبػدالرؤكؼ   [َّ]

 سعد ث مطبعة عباس عبدالسبلـ وقركف ث القاىرة ث بدكف تاريخ .
 ى(: ّْٕتم محمد بف محمد بف سيد الناس اليعمرم ت *  ابف سيد الناس ) أبك الف

عيػػكف األثػػر فػػي فنػػكف المغػػازم كالوػػمائؿ كالسػػيرث تحقيػػؽ : د/محمػػد العيػػد   [ُّ]
الخطػػراكمث محيػػي الػػديف متػػكث مكتبػػة دار التػػراثث المدينػػة المنػػكرةث بػػدكف 

 تاريخ.
 ى( : ُُٗ* السيكطي ) جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ت 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٕٔٓ 

ث مؤسسة الكتػب « لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ» كؿ المسمى أسباب النز   [ِّ]
 ـ.ََِِى / ُِِْالثقافية ث بيركت ث الطبعة األكلى ث 

 ى( : ِِٔ* ابف وب و ) أبك زيد عمر بف وبو النميرم البصرم ت 
تاريخ المدينة المنكرة ث تحقيؽ : فيػيـ محمػد وػمتكت ث ط. القػاىرة ث بػدكف   [ّّ]

 تاريخ . 
 ى(: ُِْالزىرم) محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل ت  *  ابف وياب

/  ى َُُْالمغازم النبكية ث تحقيؽ : د/ سييؿ زكػارث دار الفكػرث دموػؽث   [ّْ]
 ـ. ُُٖٗ

 ى( :ِّٓابف أبي ويبة ) أبك بكر عبد اهلل بف محمد ت  *
كتػػاب المغػػازم ث تحقيػػؽ : د/ عبػػد العزيػػز بػػف إبػػراىيـ العمػػرمث دار إوػػبيمياث   [ّٓ]

 ـ. ُٗٗٗ/  ى ُُْٗطبعة األكلى ث الرياض ث ال
 ( :ى ِْٗالصالحي ) محمد بف يكسؼ الصالحي الوامي ت  *
سبؿ اليدم كالرواد في سػيرة فػي سػيرة خيػر العبػاد ث تحقيػؽ : فيػيـ محمػد   [ّٔ]

ومتكت كجكدة عبدالرحمف ىػبلؿ ث ط . المجمػس األعمػى لموػئكف اإلسػبلمية  
 ـ .ُِٗٗ/  ى ُُّْالقاىرة ث 

 ى( : َّٔأبك القاسـ سميماف بف أحمد ت *  الطبراني )
المعجـ الكبيػرث تحقيػؽ : حمػدم عبػد المجيػد السػمفي ث مكتبػة ابػف تيميػة ث   [ّٕ]

 ـ.ُّٖٗى / َُْْالقاىرة ث الطبعة الثانية ث 
 ى( : َّٗ*  الطبرم ) أبك جعفر محمد بف جرير ت 

معػارؼ  تػاريخ الرسػؿ كالممػكؾ ث تحقيػؽ : محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ ث دار ال  [ّٖ]
 ـ.  ُٗٔٗ/  ى ُّٖٖالقاىرة ث الطبعة الثانية ث 

 ى(:  ُِّ*  الطحاكم ) أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم ت 
ورح موكؿ اآلثارث تحقيؽ: وعيب األرنؤكط ث مؤسسػة الرسػالة ث بيػركت  الطبعػة   [ّٗ]



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٕٔٔ 

 ـ. ُْٗٗ/  ى ُُْٓاألكلى ث 
 ى( :  ِٕٖي عاصـ الضحاؾ ت * ابف أبي عاصـ )أبك بكر أحمد بف عمرك بف أب

كتاب الجياد ث تحقيؽ : مساعد بف سميماف الراوػد ث دار القمػـ ث دموػؽ ث الطبعػة   [َْ]
 ـ .ُٖٗٗى / َُْٗاألكلى ث 

 ى( : ّْٔ*  ابف عبد البر ) أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر ت 
دار الجيػؿ ث بيػركت  االستيعاب في معرفة األصحاب ث تحقيؽ: عمي محمد البجاكم ث  [ُْ]

 ـ.  ُِٗٗ/  ى ُُِْث الطبعة األكلى ث 
 الػػػػػػػػدرر فػػػػػػػػي اختصػػػػػػػػار المغػػػػػػػػازم كالسػػػػػػػػيرث تحقيػػػػػػػػؽ : د/ وػػػػػػػػكقي ضػػػػػػػػيؼ ث   [ِْ]

 ـ.ُٔٔٗى / ُّٖٔط. القاىرة ث 
 ى (:  ُُِ* عبد الرزاؽ الصنعاني ) أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني ت 

لمكتب اإلسبلميث بيػركت  الطبعػة المصنؼ ث تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي ث ط. ا  [ّْ]
 ـ.ُِٕٗى / ُِّٗاألكلى ث 

 ى(َْٔ*  الفخر الرازم ) محمد فخر الديف الرازم بف ضياء الديف عمر ت 
التفسػػير الكبيػػر كمفػػاتيم الغيػػب ث دار الفكػػر لمطباعػػة ث بيػػركت ث الطبعػػة األكلػػى ث   [ْْ]

 ـ.ُُٖٗى / َُُْ
 ى(: ّٓٓالفضؿ بف عمي التيمي ت *  أبك القاسـ التيمي ) إسماعيؿ بف محمد بف 

كتاب المبعث كالمغازم ث تحقيؽ : محمػد بػف خميفػة الربػاح ث دار الكليػد ث طػرابمس ث   [ْٓ]
 ـ.ََُِ/  ى ُُّْليبيا ث الطبعة األكلى ث 

 ى(ُٕٔ*  القرطبي ) أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي ت 
مػف السيػنة كآم الفرقػافث تحقيػؽ : د/ عبػد الجام  ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضػمنو   [ْٔ]

اهلل بف عبد المحسف التركػي كآخػريفث مؤسسػة الرسػالة ث بيػركت ث الطبعػة األكلػى ث 
 ـ.ََِٔى / ُِْٕ

 ى( : ِّٗ*  القسطبلني ) أحمد بف محمد القسطبلني ت 
المكاىػػب المدنيػػة بػػالمنم المحمديػػةث تحقيػػؽ: صػػالم أحمػػد الوػػاميث المكتػػب   [ْٕ]



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٕٕٔ 

 ـ.ََِْ/  ى ُِْْيركت ث الطبعة الثانية ث اإلسبلمي ث ب
 ى(ُٕٓ*  ابف قيـ الجكزية ) ومس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر ت 

زاد المعػػػاد فػػػي ىػػػدم خيػػػر العبػػػادث تحقيػػػؽ : وػػػعيب األرنػػػؤكط ث عبػػػد القػػػادر   [ْٖ]
              األرنػػػػػؤكط ث مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة ث بيػػػػػركت ث الطبعػػػػػة السػػػػػابعة كالعوػػػػػركفث

 ـ.ُْٗٗ/  ى ُُْْ
فقو السيرة النبكية " مف زاد المعاد في ىدم خير العباد " ث تحقيؽ : د/ السػيد   [ْٗ]

ـ ُٖٔٗ/  ىَُْٔالجميمي ث دار الفكر العربػي ث بيػركت ث الطبعػة الثانيػة ث 
. 

 ى( : ْٕٕ*  ابف كثير )عماد الديف إسماعيؿ بف عمر ت 
التركػػػي ث دار ىجػػػر البدايػػػة كالنيايػػػة ث تحقيػػػؽ : عبػػػداهلل بػػػف عبدالمحسػػػف   [َٓ]

 ـ . ُٕٗٗ/  ى ُُْٕلمطباعة كالنور ث القاىرة ث الطبعة األكلى ث 
 ُّٔٗالسيرة النبكية ث تحقيؽ : مصطفى عبد الكاحدث دار المعرفة ث بيركتث   [ُٓ]

 ـ.ُٕٔٗ/  ى
 ( :ى ّْٔالكبلعي ) أبكالربي  سميماف بف مكسى األندلسي ت  *
 كالثبلثػػة الخمفػػاء ث تحقيػػؽ : د/ االكتفػػاء بمػػا تضػػمنو مػػف مغػػازم رسػػكؿ اهلل  [ِٓ]

محمػػد كمػػاؿ الػػديف عػػز الػػديف عمػػيث عػػالـ الكتػػب ث بيػػركت ث الطبعػػة األكلػػىث 
 ـ .ُٕٗٗ/  ى ُُْٕ

 ى( َْٓ*  الماكردم) أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ت 
عػػة األحكػػاـ السػػمطانية كالكاليػػات الدينيػػة ث دار الكتػػب العمميػػة ث بيػػركت ث الطب  [ّٓ]

 ـ.ُٖٓٗ/  ى َُْٓاألكلى ث 
 (: ى ُِٔمسمـ ) أبكالحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ت *
ث  المسػػند الصػػحيم المختصػػر مػػف السػػنف بنقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػى رسػػكؿ اهلل   [ْٓ]

تحقيػػؽ : أبكقتيبػػة نظػػر محمػػد الفاريػػابي ث دار طيبػػة ث الريػػاض ث الطبعػػة األكلػػى ث 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٕٖٔ 

 ـ .ََِٔ/  ى ُِْٕ
 ى( : ْٖٓزم ) تقي الديف أحمد بف عمي ت *  المقري

مػػف األحػػكاؿ كاألقػػكاؿ كالحفػػدة كالمتػػاعث تحقيػػؽ:  إمتػػاع األسػػماع بمػػا لمنبػػي   [ٓٓ]
 ـ.ُٗٗٗمحمد عبد الحميد النميسيث دار الكتب العمميةث بيركتث 

 ى(:  ٔٓٔ*  المنذرم ) أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم ت 
مػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ث مكتبػػة المعػػارؼ الترغيػػب كالترىيػػب ث تحقيػػؽ: مح  [ٔٓ]

 ـ. ََِّى / ُِْْلمنورث الرياضث الطبعة األكلى ث 
 ى( : ُُٕ*  ابف منظكر )جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصارم ت 

لسػػاف العػػربث تحقيػػؽ : عبػػد اهلل عمػػي الكبيػػرث محمػػد أحمػػد حسػػب اهللث ىاوػػـ   [ٕٓ]
 تاريخ . محمد الواذلي ث دار المعارؼ ث القاىرة ث بدكف

 ى( : ٖٕٕ*  ابف منكمي ) محمد بف منكمي الناصرم ت بعد 
الحيؿ في الحركب كفتم المدائف كحفظ الدركب ث تحقيؽ : د/ نبيؿ محمد عبػد   [ٖٓ]

 ـ.َََِ/  ى َُِْالعزيز أحمد ث مطبعة دار الكتب المصرية ث القاىرة ث 
 ى ( : ُُْ*  مكسى بف عقبة ) ت 

/  ى ُُْْيش أبػػػػك مالػػػػؾ ث ط. المغػػػػرب ث المغػػػػازمث تحقيػػػػؽ: محمػػػػد باقوػػػػ  [ٗٓ]
 ـ.ُْٗٗ

 ى( :ُْٖ*  ابف النحاس ) أبك زكريا أحمد بف إبراىيـ بف محمد ت 

موارع األوكاؽ إلػى مصػارع العوػاؽ كمثيػر الغػراـ إلػى دار السػبلـث تحقيػؽ: إدريػس   [َٔ]
محمػػد عمػػي ث محمػػد خالػػد إسػػطنبكلي ث دار البوػػائر اإلسػػبلمية ث بيػػركت ث الطبعػػة 

 .َُٗٗى/ َُُْث األكلى 
 ى( : َّْ*  أبك نعيـ األصبياني ) أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ ت 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ٕٔٗ 

معرفػػة الصػػحابة ث تحقيػػؽ : عػػادؿ بػػف يكسػػؼ العػػزازم ث دار الػػكطف لمنوػػرث   [ُٔ]
 ـ .   ُٖٗٗ/  ى ُُْٖالرياض ث الطبعة األكلى ث 

 ى( : ّّٕ*  النكيرم ) وياب الديف أحمد بف عبد الكىاب ت 
ية األرب في فنكف األدبث تحقيؽ: د/ عمػي بػكممحـ ث دار الكتػب العمميػة ث نيا  [ِٔ]

 ـ. ََِْى / ُِْْبيركت ث الطبعة األكلى ث 
 ( : ى ْٖٔالكاحدم ) أبكالحسف عمي بف أحمد ت  *
أسػػباب نػػزكؿ القػػرآف ث تحقيػػؽ: كمػػاؿ بسػػيكني زغمػػكؿ ث دار الكتػػب العمميػػة ث   [ّٔ]

 ـ .ُُٗٗ/  ى ُُُْبيركت ث الطبعة األكلى ث 
 ى( : ُِّ*  ابف ىواـ )أبك محمد عبد الممؾ بف ىواـ المعافرم ت 

السيرة النبكية ث تحقيؽ: طو عبد الػرؤكؼ سػعد ث دار الجيػؿ ث بيػركتث بػدكف   [ْٔ]
 تاريخ .

 ى( : َٕٖ*  الييثمي ) أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر ت 
 بيركت ث بدكف تاريخ. مجم  الزكائد كمنب  الفكائد ث دار الكتاب العربي ث  [ٓٔ]

 ى(: َِٕ*  الكاقدم ) أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد السيمي ت 
كتػاب المغػازمث تحقيػؽ : د/ مارسػدف جكلسػف ث دار الكتػب ث الطبعػة الثالثػػة ث   [ٔٔ]

 ـ.ُْٖٗى / َُْْ
 (: ى ِٔٔياقكت الحمكم ) وياب الديف ياقكت بف عبداهلل الحمكم ت  *
 صادر ث بيركت ث بدكف تاريخ .معجـ البمداف ث دار   [ٕٔ]



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

َٖٔ 

 

ا : ادلشاجغ : 
ً
 ثاوٕ
 إبراىيـ عمي محمد أحمد )دكتكر( : * 
االسػػػتخبارات فػػػي دكلػػػة المدينػػػة المنػػػكرةث ط. أكاديميػػػة نػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػـك   [ُ]

 ـ .ُٗٗٗ/  ى ُُْٗاألمنيةث الرياضث الطبعة األكلى ث 
 *  أحمد إبراىيـ الوريؼ )دكتكر( : 

ة فػػػي الجاىميػػػة كعيػػػد الرسػػػكؿث دار الفكػػػر العربػػػيث القػػػاىرة ث مكػػػة كالمدينػػػ  [ِ]
 ـ. ُٖٓٗ

 *  أحمد راتب عرمكش : 
السياسػػػية كالعسػػػكرية ث دار النفػػػائس ث بيػػػركت ث الطبعػػػة  قيػػػادة الرسػػػكؿ   [ّ]

 ـ.ُُٗٗ/  ى ُُُْالثانية ث 
 *  أحمد محمد العميمي باكزير : 

/  ى ََُْعػػة األكلػػى ث مركيػػات غػػزكة بػػدرث مكتبػػة طيبػػةث السػػعكديةث الطب  [ْ]
 ـ .َُٖٗ

 *  أكـر ضياء العمرم )دكتكر( : 
السػػيرة النبكيػػة الصػػحيحة ث مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ ث المدينػػة المنػػكرة ث الطبعػػة   [ٓ]

 ـ.ُْٗٗ/  ى ُُْْالسادسة ث 
 *  إماـ الوافعي محمد حمكدم )دكتكر( : 

بحػػكث ث القػػاىرة ث المخػابرات فػػي التػػاريخ اإلسػػبلمي البػاكرث عػػيف لمدراسػػات كال  [ٔ]
 ـ.َُِِى / ُّّْالطبعة األكلى ث 

 * جماؿ حماد : 
غزكة بدر مػف النػاحيتيف العسػكرية كالسياسػية ث ط. المجمػس األعمػى لموػئكف   [ٕ]

 اإلسبلمية ث الجميكرية العربية المتحدة ث بدكف تاريخ.



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ُٖٔ 

 *  حافظ أحمد عجاج الكرمي ) دكتكر( : 
اريخيػػػة لمػػػػنظـ اإلداريػػػة فػػػػي الدكلػػػػة دراسػػػػة ت اإلدارة فػػػي عصػػػػر الرسػػػكؿ   [ٖ]

 النوػػػرث القػػػاىرة ث الطبعػػػة األكلػػػى اإلسػػػبلمية األكلػػػى ث دار السػػػبلـ لمطباعػػػة ك 
 ـ.ََِٔ/  ى ُِْٕ

 *  عاتؽ بف غيث الببلدم : 
معجػػـ المعػػالـ الجغرافيػػة فػػي السػػيرة النبكيػػة ث دار مكػػة لمنوػػر كالتكزيػػ ث مكػػة   [ٗ]

 ـ . ُِٖٗ/  ى َُِْالمكرمة ث الطبعة األكلى ث 
 *  عبد العزيز بف إبراىيـ العمرم )دكتكر( : 

الريػػاض  ط. أبعػػاد إداريػػة كاقتصػػادية كاجتماعيػػة كتقنيػػة فػػي السػػيرة النبكيػػة ث   [َُ]
 ـ.ََِٓى / ُِْٔالطبعة األكلى ث 

 *  عبد اهلل محمد الرويد ) دكتكر( : 
ألكلػى ث ث دار القمػـث بيػركت ث الطبعػة ا القيادة العسكرية فػي عيػد الرسػكؿ   [ُُ]

 ـ.َُٗٗى / َُُْ
 *  عمي محمد الصبلبي )دكتكر( : 

السػػيرة النبكيػػة عػػرض كقػػائ  كتحميػػؿ أحػػداث ث دار المعرفػػة ث بيػػركتث الطبعػػة   [ُِ]
 ـ.  ََِٖ/  ى ُِْٗالسابعة ث 

 *  محمد أحمد باوميؿ : 
مكسػػػكعة الغػػػزكات الكبػػػرل ث المكتبػػػة السػػػمفية ث القػػػاىرة ث الطبعػػػة الثامنػػػة ث   [ُّ]

 ـ.ُٖٓٗ / ى َُْٓ
 *  محمد أبك زىرة : 

 زىرة التفاسيرث دار الفكر العربي ث القاىرة ث بدكف تاريخ.  [ُْ]
 



 

  

 

 
 ي العيد النبكمالحراسة عند المسمميف ف

 

ِٖٔ 

 محمد عبدالحي الكتاني : *
نظاـ الحككمة النبكية المسمى التراتيب اإلدارية ث تحقيؽ : د/ عبداهلل الخالدم   [ُٓ]

 ث دار األرقـ ث بيركت ث الطبعة الثانية ث بدكف تاريخ .
 زم فيض اهلل : *  محمد فك 

صػػكر كعبػػر مػػف الجيػػاد النبػػكم فػػي المدينػػة ث دار القمػػـ ث دموػػؽ ث الطبعػػة   [ُٔ]
 ـ.ُٔٗٗ/  ى ُُْٔاألكلى ث 

 محمد محمد حسف وراب : *
المعػػالـ األثيػػػرة فػػػي السػػػنة كالسػػػيرة ث دار القمػػػـ ث دموػػػؽ ث الطبعػػػة األكلػػػى ث   [ُٕ]

 ـ .ُُٗٗ/  ى ُُُْ
 مصطفى عبدالكريـ الخطيب : *
المصػطمحات التاريخيػةث مؤسسػة الرسػالة ث بيػركت ث الطبعػة األكلػى ث معجـ    [ُٖ]

 ـ .ُٔٗٗ/  ى ُُْٔ
 *  مكسى بف راود العازمي : 

المؤلػػؤ المكنػػكف فػػي سػػيرة النبػػي المػػأمكف ث دار الصػػميعي لمنوػػرث الريػػاض    [ُٗ]
 ـ.َُِّى / ُّْْالطبعة األكلى ث 

ا : اٌشعائً اٌؼٍمٕة : 
ً
 ثاٌث

  أبك سالـ : *  نادية خميس عبد اهلل
الحراسة في الفقو اإلسبلمي ث رسالة ماجستير )غير منوكرة( ث كمية الوػريعة   [ُ]

 ـ .َُِٓكالقانكف ث الجامعة اإلسبلمية ث غزة ث 
                        

     


