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 :الممخص
 عمى لمكقكؼ جيدم قصارل بذلت" ريكندكرؼ المستشرؽ مقاؿ ضكء في الظؿ أىؿ" بعنكاف بحثي    

 أف المعرفة إسالـ مكسكعة في كتبيا التي" الظؿ أىؿ" مقالتو في حاكؿ الذم المستشرؽ ىذا ادعاءات
 المتعمدة لألخطاء مقالتو فتعرضت ، كرجالو اإلسالـ إىانة مف اآلخركف المستشرقكف فعمو ما يفعؿ

 الديف بيذا االستيانة ثـ كمف ، شأنيـ مف التقميؿ في غرضو لتحقيؽ الكراـ الصحابة بيؤالء كاالستيزاء
 .العالـ إلى حمميا مف. كالرجاؿ العظيـ
 في سكاء الديف خدمة في الكبير دكرىـ مبينان  كالمسمميف، كالرسكؿ تعالى اهلل عند مكانتيـ إيضاح

 .اإلدارية أك العسكرية أك العممية الدينية المجاالت
 الكممات المفتاحية:)الصفة، ضوء، المستشرق ريكندورف(.

People of the attribute in the light of the orientalist Reindorff 
article 

Assist. Teacher: Sana Nouri Muhammad 
Sunni Endowment Diwan 

Abstract 

In my research entitled “ The People of The Shade in Light of The 

Orientalist Rickendorf’s Article” I did my best to Stand up The Claims of 

This Orientalist , who tried in his article "The People of the Shade" which he 

wrote in the Encyclopedia of Islam Knowladge , to do what the other 

orientalists did of insult to Islam and its men , so his article was riddled with 

Intentional errors and mockery of these honorable companions in order to 

achieve his purpose in belittling them , hence underestimating this great 

religion and the men who carried it into the world. 

 Clarifying their status with ALLAH Almighty , The messenger, and 

the muslims , revealing their great role in the Service of The religion Whether 

in The religious Scientific , Military or administrative Fields. 

 Keywords: (adjective, light, orientalist Reindorf). 
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 املقدمة : 
الحمػػد هلل حمػػدان كثيػػران داومػػان دكاـ السػػمكات كاالرضػػيف ، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى  

 المبعكث رحمة لمعالميف محمد النبي االميف كعمى آلو الطاىريف كصحبو الغر المياميف.
لػػـ تيحػػارب أمػػة عمػػى مػػدل التػػاريا االنسػػاني كمػػا حكربػػت ا مػػة االسػػالمية، مػػف  

اسػػية كاقتصػػادية كثقافيػة بيػػدؼ القضػػاء عمػػى جيػات عديػػدة كبكسػػاوؿ شػتى عسػػكرية كسي
ىذا الديف الذم تحممو كمف ثـ سمبيا كػؿ مقكمػات حياتيػا كريادتيػا التػي اسػتمرت لقػركف 

 في مشارؽ االرض كمغاربيا .
كلمكصػػكؿ الػػى ىػػذا اليػػدؼ كانػػت انطالقػػة حػػربيـ بتشػػكيو صػػكرة رجاالتيػػا بػػدءان  

بصػحبو الكػػراـ السػػيما اكلوػؾ الػػذيف كػػانكا بالرسػكؿ الكػػريـ عميػػو الصػالة كالسػػالـ ، مػػركران 
عمػػى تمػػاس مباشػػر معػػو ، كمػػرافقيف لػػو اغمػػب االكقػػات ، كفػػي مقػػدمتيـ الصػػحابة الػػذيف 

ـ مػػف مكػػة المكرمػػة كمػػف بعػػض القباوػػؿ العربيػػة يسػػكنكا صػػفة المسػػجد النبػػكم بعػػد ىجػػرت
 الصفة(.االخرل المنتشرة في الجزيرة العربية، كالذيف عرفكا ليذا السبب بػ)أىؿ 

المعمكـ لدل جميع المشتغميف في مجاؿ التاريا اف احدل أخطر كساوؿ اعػداونا  
في حربيـ ىذه ىي االستشراؽ ، فالغالبية العظمى مف ىػؤالء المستشػرقيف ىػدفيـ طمػس 

يخشػكنو ،  الماضي المجيػد ليػذه االمػة بكػؿ جكانبػو حتػى ال يكػكف ليػا حاضػران كمسػتقبالن 
سػػػمبية فيػػػو ميمػػػا صػػػغرت، كحتػػػى لػػػك كانػػػت حالػػػة فرديػػػة ، كفػػػي الكقػػػت نفسػػػو إبػػػراز أم 

كتضخيميا كتعميميا حتى تصبح سبة عمى االمة كميا، فإف لـ يجدكا عمدكا الى التقميؿ 
مػػف شػػأف عمماويػػا كمفكرييػػا كأبطاليػػا فيسػػمبكنيا بػػذلؾ اسػػباب فخرىػػا كتميزىػػا عػػف بقيػػة 

 االمـ.
مقالػػػة المستشػػػرؽ  فػػػي بحثػػػي المتكاضػػػع ىػػػذا كالمعنػػػكف "أىػػػؿ الصػػػفة فػػػي ضػػػكء 
" بذلت ما استطعت مػف جيػد لمكقػكؼ بكجػو إدعػاءات ىػذا المستشػرؽ الػذم (ُ)ريكندكرؼ

اف يفعػؿ مػا فعمػو السػابقكف لػو  ،(ِ)حاكؿ مف خػالؿ مقالتػو فػي داوػرة المعػارؼ االسػالمية
كالالحقكف بو مف إخكتو المستشرقيف مف طعف في ىذا الديف كرجاالتػو ، فجػاءت مقالتػو 

ز كالممز لمتقميؿ مف شأف ىذه الصفكة مف صحابو رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو يممميوة بال
ظيػػارىـ بمظيػػر اقػػرب مػػا يكػػكف الػػى المتسػػكليف حاشػػاىـ كعػػديمي القيمػػة  كالػػو كسػػمـ ، كار
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عند اهلل كرسكلو، ففندت إدعاءاتػو حػكليـ كرددت عمػى سػخريتو مػنيـ فػي اسػتحالة نػزكؿ 
دكر الجميػؿ الػذم أدكه فػي خدمػة ىػذا الػديف آيات مف الذكر الحكػيـ بحقيػـ ، مكضػحة الػ

كفػػي شػػتى المجػػاالت الدينيػػة كالعسػػكرية كاالداريػػة، كاشػػفة عػػف مكػػانتيـ العاليػػة عنػػد اهلل 
كرسػػػكلو كاؿ بيتػػػو عمػػػييـ السػػػالـ كالمسػػػمميف ، راجيػػػة اهلل تعػػػالى اف أكػػػكف قػػػد كفقػػػت فػػػي 

 ذب عف خير القركف.جيدم المتكاضع في ال
   :تعريف "انصفة " نغة واصطالحا   /اوال 
ػػؼد القػػكـ مػػف بػػاب رد،  .ُ ػػفىؼ .كصى ػػفة الػػدار ا كاحػػدة الص. لغػػة ا الصػػفة ا الظ.مػػة . كص.
، كالصػػفة مػػف البنيػػاف شػػبو البيػػك الكاسػػع (ّ))المجيػػد، د.ت( صػػطفكا ا أم أقػػاميـ صػػفان إف

 .(ْ))منظكر، د. ت( الطكيؿ السمؾ ، كصفة البنياف ا طٌرتو
كػاف يػأكم اليػو المسػاكيف ، كىػـ  النبػكم إصطالحان ا ىك مكضػع مظمػؿ مػف المسػجد .ِ

ي ففقراء المياجريف كمف لـ يكف لو منيـ منزؿ يسكنو ، فكانكا يأككف الى مكضع مظمؿ 
 .(ٓ)ـ(ََِٓ)الفيركزآبادم،  دينة يسكنكنوممسجد ال
 :  وتاريخ إوشائها مىضع انصفة مه املسجد انىبىي /ثاويا  

عنػػػد كصػػػكلو المدينػػػة ميػػػاجران مػػػف مكػػػة ىػػػك بنػػػاء  أكؿ عمػػػؿ قػػػاـ بػػػو النبػػػي 
ػػػرب كبينػػػي بػػػو جػػػدار مبػػػال ، إذ أمػػػر رسػػػكؿ اهلل  (ٔ)ىػػػػ(ُِْٖ)الكاحػػػد،  المسػػػجد بف فضي
، كبنػػى بيػػكت ازكاجػػو حػػكؿ (ٕ)ـ(ُٖٔٗ)سػػعد،  كجعػػؿ قبمتػػو الػػى بيػػت المقػػدس دالمسػػج

رؽ، كحػيف شػمما يمػي الركضػة مباشػرة مػف جيػة ال المسجد تباعان ، فبنى بيت عاوشة 
ليػػػا بيتػػػان فػػػي شػػػماؿ بيػػػت عاوشػػػة عػػػف يسػػػار  ، بنػػػى النبػػػي  تزكجػػػت ابنتػػػو فاطمػػػة 

 مكانػان خمػؼ بيػت فاطمػة  المصمي الى القبمة في الركضة الشريفة، كقد أعد النبػي 
)غمػػػػػكش،  مػػػػػف جيػػػػػة الشػػػػػماؿ كجعمػػػػػو لمبيػػػػػت الفقػػػػػراء، كىػػػػػك المعػػػػػركؼ بمكػػػػػاف الصػػػػػفة

بعػػد تحكيػػؿ القبمػػة ، إذ كانػػت اكال فػػي شػػمالي المسػػجد نحػػك  ا، كقػػد كػػاف ىػػذ(ٖ)ـ(ََِْ
بيت المقدس، فمما تـ تحكيميا مف بيت المقدس الى الكعبة المشرفة بأمر اهلل تعالى، بعد 

في مؤخر المسجد  ى، بقي حاوط القبمة االكل(ٗ))مسمـ، د.ت( ستة عشرى شيران مف اليجرة
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 بػػػػو فظمػػػػؿ أك سػػػػقؼ كأطمػػػػؽ عميػػػػو اسػػػػـ )الصػػػػفة( أك )الظمػػػػة( النبػػػػكم ، فػػػػأمر النبػػػػي 
 .(َُ)ـ(ََِٕ)المباركفكرم،  ىػ(ُُْٗ)السميكدم،  ـ(ُٔٗٗ)رجب، 
 مكىن أهم انصفة : /ثانثا  

، ىػـ المسػممكف مػف قػػريش  كػاف فػي طميعػة الميػاجريف الػى مدينػػة رسػكؿ اهلل 
كالذيف فركا بدينيـ مف بطشيا، فترككا بمدىـ مكة كراءىـ كاتجيكا الى المدينة تباعػان ، ثػـ 

عػػداد الميػػػاجريف تػػزداد شػػيوان فشػػػيوان بالقػػادميف الجػػدد ممػػػف أسػػممكا مػػف مختمػػػؼ أصػػارت 
 القباوؿ العربية . 

نفسػو امػاـ  قدـ ىؤالء تاركيف خمفيـ أمكاليـ كديارىـ كأىالييـ ، فكجد الرسػكؿ  
 كاقع عميو معالجتو، إذ لـ يكف لدل ىؤالء تصكر عػف كيفيػة العػيش فػي االرض الجديػدة

، فال قباوؿ تحتكييـ ، كال عمػؿ متػكفر يمارسػكنو، فيػـ قػد ىػاجركا (ُُ)ـ(ََِْ)غمكش، 
خالص كما كصفيـ اهلل  في سكرة  فراران بدينيـ كنصرة لمدعكة التي آمنكا بيا بصدؽ كار

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ الحشػػػػػػػػػػػػر/ 

 .ٖ اآليةالحشر چۉ   ۉ  ې  ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
االنصػػار ، الميػػاجريف االكاوػػؿ فػػي بيػػكتيـ كشػػارككىـ النفقػػة ، كلكػػف  إستضػػاؼ 

)الصػػالبي،  فيمػػا بعػػد إزدادت أعػػدادىـ ممػػا لػػـ يعػػد ىنػػاؾ قػػدرة لألنصػػار عمػػى اسػػتيعابيـ
ىػػػػػؤالء الجػػػػػدد، المسػػػػػجد فػػػػػي المكضػػػػػع الػػػػػذم عػػػػػرؼ  ، فػػػػػأنزؿ الرسػػػػػكؿ (ُِ)ـ(ََِٓ

 ا فقػػػد نيسػػػبت الػػػييـ فقيػػػؿ " صػػػفة الميػػػاجريف"يػػػىػػػؤالء اكؿ مػػػف نزلبػػػػ)الصفة(، كلمػػػا كػػػاف 
)سػػػعد،  ىػػػـ بػػػػ"اصحاب الصػػػفة" ، كعرفػػػكا(ُّ)ىػػػػ(ُُْٓ)العسػػػقالني،  ـ(َُٖٗ)المػػػزم، 
)الجػػػكزم،  ، ك"أىػػػؿ الصػػػفة"(ُْ)ـ(ُٔٗٗ)رجػػػب،  ،ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني،  ،ـ(ُٖٔٗ
 ، ك" أضػػػػػػػػػػػياؼ االسػػػػػػػػػػػالـ"(ُٔ)ىػػػػػػػػػػػػ(َُْٓ)االصػػػػػػػػػػػبياني،  ،ك"االكفػػػػػػػػػػػاض"(ُٓ)ـ(ََُِ

 .(ُٕ)ـ(ُٔٗٗ)رجب،  )العديـ، د. ت( ىػ(َُْٓ)االصبياني، 
 عف طمحة بف عمر النصرم قاؿ ا 
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فػػإف كػػاف لػػو بالمدينػة عريػػؼ نػػزؿ عميػػو ، كاف لػػـ  "كػاف الرجػػؿ إذا قػػدـ الػػى رسػكؿ اهلل 
 ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني،  ىػػػػ(ُُْٖ)قػػػانع،  يكػػػف لػػػو عريػػػؼ نػػػزؿ مػػػع أصػػػحاب الصػػػفة"

 .(ُٖ)ـ(ُٔٗٗ)رجب، 
شكؿ فقراء المياجريف الغالبية مف قاطني الصفة ، كما شاركيـ بعض االنصار  

استغناويـ عف ذلػؾ ككجػكد دكر ليػـ في سكناىا حبان لحياة الزىد كالمجاىدة كالفقر ، رغـ 
)االصػػبياني،  فػػي المدينػػة كحارثػػة بػػف النعمػػاف ككعػػب بػػف مالػػؾ كحبيػػب بػػف زيػػد كغيػػرىـ

،أال انيػػػا كانػػػت ايضػػػان منػػػزال (ُٗ)ـ(ََِٓ)الصػػػالبي،  ـ(ُّٗٗ)السػػػخاكم،  ىػػػػ(َُْٓ
مػف القباوػؿ المنتشػرة فػي ارض الجزيػرة  مؤقتان لمكفكد التػي كانػت تقػدـ عمػى رسػكؿ اهلل 

، كلػػذلؾ (َِ)ـ(ُٔٗٗ)رجػػب،  ىػػػ(َُْٓ)االصػػبياني،  العربيػػة معمنػػة اسػػالميا كطاعتيػػا
)االصػػػػبياني،  قػػػػاطنيف" ك " طػػػػارقيف" لمداللػػػػة عمػػػػى سػػػػاكني الصػػػػفةفقػػػػد كردت لفظتػػػػا " 

إف الباحثػػة تػػرل أف االصػػح ىػػك إطػػالؽ عبػػارة  الأ، (ُِ)ـ(ُّٗٗ)السػػخاكم،  ىػػػ(َُْٓ
الداوـ فييا كما ترتب عمى ىذا االسػتقرار مػف  "اىؿ الصفة" لقاطنييا تحديدان ، إلستقرارىـ

 تحمؿ لمظركؼ المعيشية الصعبة كالتي صارت سمة مالزمة  صحاب الصفة.
 أعداد أهم انصفة :  /رابعا  
االعداد  ليس ىناؾ إجماع بيف المؤرخيف ، فيمف ذكركا مف أىؿ الصفة ، ال في 

ٌقػػػػػػ  ـ(ََِٔ)الػػػػػػذىبي،  ـ(ُِٗٗ)البػػػػػػر،  (ُٔٗٗ)الػػػػػػبالذرم،  ؿكال االسػػػػػػماء ، فبػػػػػػيف مي
)الزمخشػػػػػػػػػػرم،  ىػػػػػػػػػػػ(َُْٓ)االصػػػػػػػػػػبياني،  رثكتكمسػػػػػػػػػػ (ِِ)ىػػػػػػػػػػػ(ُُْٓ)العسػػػػػػػػػػقالني، 

تتسػػع الفجػػكة، كلعػػؿ ىػػذا التبػػايف نػػتد عػػف إخػػتالؼ عػػدد مػػف نػػزؿ الصػػفة  (ِّ)ىػػػ(َُْٕ
نػتقص طارقكىػا مػف الغربػاء  عمى " حسب اختالؼ االحكاؿ كاالكقات فربما تفرؽ عنيػا كار
كالقػػػػادميف فيقػػػػؿ عػػػػددىـ كربمػػػػا يجتمػػػػع فييػػػػا كاردكىػػػػا مػػػػف الػػػػكراد كالكفػػػػكد فينضػػػػـ الػػػػييـ 

، كالعبارة االخيرة تحػتـ الكقػكؼ عنػدىا  نيػا تشػير (ِْ)ىػ(َُْٓ)االصبياني،  "فيكثركف
بكضكح الى عدـ إمكانية حصر أعدادىـ برقـ محدد، سكاء القاطنكف مػنيـ أك الطػارقكف 
ف أفضؿ مػا يمكػف إعطػاؤه ىػك رقػـ تقريبػي لمقػاطنيف ، كلمػا اعتمػدت الباحثػة معيػار  ، كار

ىػك  * ىػؿ الصػفة فأنيػا تجػد أف مػا أكرده ابػك نعػيـ االصػبيانيالسكف لصحة االنتساب 
ا دؽ كا قرب الى القبكؿ بو فيك دقيؽ جدان فػي إعتمػاد صػحة نسػبة أحػدىـ الػى الصػفة 
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)االصػػػػبياني،  بحيػػػػث إنػػػػو رفػػػػض الػػػػبعض مػػػػف االسػػػػماء مػػػػع ذكػػػػر سػػػػبب عػػػػدـ قبكليػػػػا
ذا ما أخذنا بالركاية التي إنفرد بيػا العسػقالني(ِٓ)ىػ(َُْٓ )العسػقالني، فػتح البػارم  ، كار

حػػػكؿ نسػػػبة اصػػػحاب بوػػػر  (ِٔ)ـ(ُٖٓٗ)البخػػػارم،  ىػػػػ(ُّٕٗشػػػرح صػػػحيح البخػػػارم، 
معكنػة السػبعكف الػػى الصػفة، كأضػفنا اعػػدادىـ الػى العػدد الػػكارد عنػد االصػبياني فحينيػػا 

ة كخمسيف صحابيان ، يقمكف إذا مػا وإف اعدادىـ كانت تتراكح بيف موة الى م ؿيمكف القك 
، أك تفرقػػػكا لسػػػفر أك (ِٕ)ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني،  أستشػػػيد مػػػنيـ الػػػبعض فػػػي الغػػػزكات

، كيزيػػدكف بمػػف (ِٖ)ىػػػ(ُّٕٗ)العسػػقالني، فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم،  إسػػتغناء
 .(ِٗ)ىػ(َُْٓ)االصبياني،  ـ(ُٖٔٗ)سعد،  كاف ينضـ إلييـ الحقان 

، فيتضػح اف (َٕ، َّ،  َِ،  َُكىػي ) فػي مقالتػو ؼأما االرقاـ التي ذكرىا ريكنػدكر 
بعضػػيا قػػد إسػػتقاه مباشػػرة مػػف ركايػػات بعػػض اصػػحاب الصػػفة فػػي مناسػػبات خاصػػة ال 

 تي اتشمؿ العدد الكمي ليـ ككاآل
 بعشػػاوو..."  "فيبقػػى مػػف بقػػي مػػف أىػػؿ الصػػفة عشػػرة أك اكثػػر أك أقػػؿ فيػػؤتى النبػػي 

 .(َّ)ـ(ََُِ)الجكزم، تمبيس إبميس،  ىػ(َُْٓ)االصبياني، 
)سػػػػػعد،  مػػػػػف أىػػػػػؿ الصػػػػػفة..." "كنػػػػػت فػػػػػي عشػػػػػريف رجػػػػػالن مػػػػػف اصػػػػػحاب رسػػػػػكؿ اهلل 

 .(ُّ)ـ(ُٖٔٗ
 ـ(ُٖٔٗ)سػػعد،  ...""رأيػػت ثالثػػيف رجػػالن مػػف أىػػؿ الصػػفة يصػػمكف خمػػؼ رسػػكؿ اهلل 

 .(ِّ)ىػ(ُُِْ)القارم، 
)البخػارم،  "رأيت سبعيف مف أىؿ الصفة ما مػنيـ رجػؿ عميػو رداء إمػا إزار أك كسػاء..."

دىـ كىػػـ مؤلفػػكف مػػف ميػػاجرم اعػػدىػػذه أكػػكف تس مػػف المعقػػكؿ اف ي، إذ لػػ(ّّ)ـ(ُٖٓٗ
 قريش ، كمف التحؽ بيـ مف مياجرم القباوؿ العربية االخرل كبعض االنصار.

فالمؤكػد أنػو  –كىػك أربعماوػة  -يكنػدكرؼر كفيما يخص الرقـ االخير الذم أكرده  
)العسػػقالني، فػػتح البػػارم شػػرح  المتػػأخريفذكػره اعتمػػادان عمػػى ركايػػات جػػاءت عنػػد بعػػض 

 ، كالتػػي إسػػتقكىا مػػف مصػػدر كاحػػد(ّْ)ىػػػ(ُُِْ)القػػارم،  ىػػػ(ُّٕٗصػػحيح البخػػارم، 
، كيبدك لمباحثة اف ىػذا الػرقـ مبػالي فيػو ، كأف الركايػة تحتمػؿ (ّٓ)ىػ(َُْٕ)الزمخشرم، 

 الشؾ لألسباب اآلتيةا 
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مػػػػف مػػػػؤرخي القػػػػرف السػػػػادس اليجػػػػرم ،  –أم الزمخشػػػػرم  –إف صػػػػاحب الركايػػػػة  -ُ
كمعمكـ لدل المشتغميف في مجاؿ التاريا أف اصح الركايات كأكثرىا ثقة تمؾ التي ترد في 

بػػػيف االثنػػػيف، إزداد  ي، ككممػػػا إزداد البعػػػد الزمنػػػ مصػػػادر معاصػػػرة لمحػػػدث أك قريبػػػة منػػػو
 ىذا الرقـ . وي إحتماؿ الخطأ، كلـ يذكر أحد ممف سبق

تشير الركايػة الػى أف ىػؤالء االربعماوػة ىػـ مػف ميػاجرم قػريش ، غيػر اف المصػادر  -ِ
مػػؼ القباوػػؿ تخمالتػػي تناكلػػت أىػػؿ الصػػفة تؤكػػد أنيػػـ لػػـ يككنػػكا مػػف قػػريش فقػػط ، بػػؿ مػػف 

 العربية ، فضالن عمف إنضـ الييـ مف االنصار أنفسيـ .
)الزمخشػػػػػػػػرم،  ايػػػػػػػػة  التػػػػػػػػي كردت عنػػػػػػػػد االصػػػػػػػػبيانيك كلعػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذا الخطػػػػػػػػأ منشػػػػػػػػؤه الر 

فػػي أربعماوػػة نفػػر  فػػي ترجمػػة )دكػػيف بػػف سػػعيد( كقدكمػػو عمػػى النبػػي  ،(ّٔ)ىػػػ(َُْٕ
 –بمػركر الكقػت كتناقمػو فػي المصػادر الالحقػة  –الرقـ يستطعمكنو فأطعميـ فصار ىذا 

ذا مػػػا لصػػػيقان ) كضػػػعنا فػػػي الحسػػػباف إيػػػراد المصػػػادر  عػػػدادىـ بالكميػػػة  بأىػػػؿ الصػػػفة، كار
)قػػػانطيف كطػػػارقيف( تمكنػػػا مػػػف اسػػػتيعاب احتماليػػػة كركد ىكػػػذا خطػػػأ، إذ طرقػػػت الكفػػػكد 

فكػػاف ىػػؤالء الغربػػاء كثيػػرة ، المدينػػة كمػػنيـ مػػف لػػـ يكػػف عمػػى معرفػػة بأحػػد مػػف اىميػػا ال
كػاف يرجػع الػى أىمػو بثمػانيف  بحاجة الى مأكل مدة إقامتيـ، حتى أف سعد بف عبادة 

)العسػقالني، تقريػب التيػذيب ،  ـ(َُٖٗ)المػزم،  ىػػ(َُْٕ)الزمخشرم،  عشييـمنيـ ي
 . (ّٕ)ـ(ُٖٔٗ

 أحىال أهم انصفة املعيشية : /خامسا  
أعقػػػب ىجػػػرة المسػػػمميف مػػػف مكػػػة الػػػى المدينػػػة المنػػػكرة ، ظيػػػكر مشػػػكمة تتعمػػػؽ  

مػػف  بمعيشػػة ىػػؤالء الميػػاجريف الػػذيف تركػػكا ديػػارىـ كأمػػكاليـ كمتػػاعيـ بمكػػة فػػراران بػػدينيـ
 طغياف المشركيف كال شؾ أف بعض المياجريف لـ يستطيعكا العمػؿ حػاؿ قػدكميـ المدينػة
 ف الطػػػػابع الزراعػػػػي يغمػػػػب عمػػػػى اقتصػػػػادىا، كليسػػػػت لمميػػػػاجريف خبػػػػرة زراعيػػػػة كىػػػػـ 
القػػادمكف مػػف مجتمػػع مكػػة التجػػارم ، كمػػا انيػػـ ال يممكػػكف أرضػػان زراعيػػة فػػي المدينػػة ، 

، كعمػى الػرغـ (ّٖ)ـ(ُْٗٗ)العمػرم،  ككا أمكاليـ بمكةكليست لدييـ رؤكس أمكاؿ فقد تر 
 فمف كقكؼ االنصار الى جانب اخكانيـ في العقيدة كبذليـ كػؿ مػا اسػتطاعكا بذلػو ، لكػ

 بعض المياجريف بقي محتاجان لممأكل كمستمزمات الحياة اليكمية.
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الصفة لتككف مسكنان، أما بقية االحتياجات  ـ إيجاد الحؿ لمشكمة المأكل بأقامةت 
 فاذ كػا فقد تظافرت الجيكد في تكفيرىا، سكاء مػف قبػؿ الرسػكؿ  –ال سيما المأكؿ  –

يقاسميـ ما يتكفر مف طعاـ لديو كشراب عمى قمتو ، أك مف أغنياء المسمميف ، بؿ حتى 
 البسطاء منيـ .

مػف  كاالحاديث الكاردة في ىذا الخصكص كثيرة ، منيػا مػا يركيػو أبػك ىريػرة  
)البخػػارم،  ، لػو ليسػتدعي أىػؿ الصػػفة حتػى يشػارككنو شػرب قػدح لػبفإرسػاؿ الرسػكؿ 

الصػػػػالة كالسػػػػالـ يسػػػػأؿ عػػػػف الطعػػػػاـ الػػػػذم يجمبػػػػو أحػػػػد ، كمػػػػا كػػػػاف عميػػػػو (ّٗ)ـ(ُٖٓٗ
ف قيػػػؿ إنػػػو بً ىديػػػة قى لػػػو انػػػو المسػػػمميف الػػػى المسػػػجد فػػػإف قيػػػؿ  مػػػو كأشػػػركيـ فػػػي تناكلػػػو، كار

كػػاف أحيانػػا إذا دعػػي  ، بػػؿ إنػػو (َْ)ـ(ُٖٓٗ)البخػػارم،  صػػدقة، دفعػػو الػػييـ لتناكلكنػػو
)البخػارم،  أىػؿ الصػفة ليػأكمكا معػو بيت احد المسمميف ، يرسػؿ فػي طمػب الى طعاـ في

 .(ُْ)ـ(ُٖٓٗ
بمشػػاركتيـ إيػػاه فػػي طعامػػو ، بػػؿ حػػض المسػػمميف عمػػى  كلػػـ يكتػػؼ الرسػػكؿ  

استضػػافتيـ كػػؿ حسػػب طاقتػػو ، فجعػػؿ الرجػػؿ يػػذىب بالرجػػؿ ليشػػاركو طعامػػو، كالرجػػؿ 
)العسػػػقالني، فػػػتح  ـ(ُٖٗٗ)االثيػػػر،  ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني،  كىكػػػذايػػػذىب بػػػالرجميف 

 .(ِْ)ىػ(ُّٕٗالبارم شرح صحيح البخارم، 
كمػػػا أمػػػر اصػػػحاب البسػػػاتيف اف يتصػػػدقكا بػػػالتمر لممسػػػجد، فكػػػاف أىػػػؿ الصػػػفة  
 .(ّْ)ـ(ُٔٗٗ)رجب،  منو عند جكعيـيأكمكف 
،  ، فمػػذة كبػػده السػػيدة فاطمػػة الزىػػراء تػػوً آثػػرىـ عمػػى ابن بػػؿ إف رسػػكؿ اهلل  

حػيف سػػمعت بجمػب سػػبي إليػو ، فجػػاءت تشػػكك إليػو مػػا تجػده مػػف مشػقة الطحػػف كالرحػػى 
نفػػػاؽ  كتسػػػألو أف يخػػػدميا مػػػف السػػػبي فػػػرفض  ثمنػػػو عمػػػى أىػػػؿ الصػػػفة، مػػػؤثران بيعػػػو كار

)رجػػب، لطػػاوؼ المعػػارؼ فيمػػا لمكاسػػـ العػػاـ  ـ(ُٖٓٗ)البخػػارم،  كككميػػا الػػى اهلل تعػػالى
 .(ْْ)ـ(ََِْمف الكظاوؼ، 

)البخػػارم،  إف مػػا تقػػدـ يشػػير بكضػػكح الػػى حقيقػػة كػػكف "اصػػحاب الصػػفة فقػػراء" 
كلكػػف ىػػذا الحػػاؿ تبػػدؿ بعػػض الشػػيء  بعػػد فػػتح فػػدؾ كغيرىػػا ، إذ لػػـ تعػػد  (ْٓ)ـ(ُٖٓٗ

كػػؿ رجمػػيف  نيـيجػػرم بيػػ ىنػػاؾ حاجػػة لتػػكزيعيـ عمػػى دكر الصػػحابة ، كصػػار النبػػي 
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)العسػػقالني، فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم،  ـ(ُٖٔٗ)سػػعد،  مػػنيـ مػػد تمػػر يكميػػان 
 .(ْٔ)ىػ(ُّٕٗ
ىنػا السػػؤاؿ يطػرح نفسػػو كبقػكة ، ىػػؿ كػاف مسػػتكاىـ المعيشػي ىػػذا بإختيػػارىـ  أـ  

رغمان عنيـ  أك بمعنى أكضح ، ىؿ ركنكا الػى الراحػة معتمػديف عمػى االخػريف فػي حمػؿ 
مسػػػػؤكلية انفسػػػػيـ قػػػػػدر مسػػػػؤكليتيـ  أـ إنيػػػػـ حػػػػاكلكا ايجػػػػاد فػػػػرص عمػػػػؿ ليػػػػـ كتحمػػػػؿ 

 االمكاف .
سكاء فيما نزؿ في القرآف الكريـ مف آيات بحقيػـ،  –إف تتبع أخبار أىؿ الصفة  

يكصػػػؿ الػػػى نتيجػػػة كاضػػػحة  –أك مػػػا جػػػاء فػػػي كتػػػب الحػػػديث ، أك كتػػػب التػػػاريا عػػػنيـ 
، اال كىي انيػـ كػانكا يقاسػكف الفقػر رغمػان عػنيـ، فكمػا سػبقت االشػارة فػإف  االغبار عميي

ء ىػػاجركا ىربػػا بػػدينيـ مػػف مكػػة تػػاركيف خمفيػػـ امػػكاليـ كممتمكػػاتيـ، قػػادميف صػػكب ىػػؤال
لفكه فػػي مكػػة التجاريػػة ، كمػػا أف اعػػداد أالزراعػػة ، كىػػك اسػػمكب حيػػاة لػػـ يػػ هي مجتمػػع عمػػاد

طاقة االنصار عمى االستيعاب كيقمػؿ فػرص  ؽك فىؤالء المياجريف أخذت باالزدياد بما ي
الػػى صػػفة المسػػجد  إللتجػػاءممػػا إضػػطرىـ الػػى ا الحصػػكؿ عمػػى عمػػؿ فػػي الكقػػت نفسػػو

كمػػاكل كالػػى مػػا يقدمػػو المسػػممكف ليػػـ لسػػد ضػػركرات حيػػاتيـ ، كرغػػـ الظػػركؼ القاسػػية 
التػػػي كاجيػػػتيـ فقػػػد كػػػانكا يمارسػػػكف البسػػػيط مػػػف االعمػػػاؿ لتػػػكفير جػػػزء يسػػػير مػػػف ىػػػذه 

)القػػػػػػارم،  ىػػػػػػػ(َُْٕخشػػػػػػرم، )الزم الضػػػػػػركرات إذ كػػػػػػانكا "يرضػػػػػػخكف النػػػػػػكل بالنيػػػػػػار"
ام يسحقكف نكل التمر نياران ، اال اف ىذا العمؿ البسيط لـ يكف بأم حاؿ  (ْٕ)ىػ(ُُِْ

مف االحكاؿ ليكفر كؿ االحتياجات ، كليذا نجد عشرات االحاديػث كالركايػات التػي ترسػـ 
صػػكرة جميػػة عػػف مػػدل الفقػػر الػػذم كػػانكا يعانكنػػو كتعطػػي الػػدليؿ المؤكػػد عمػػى انيػػـ لػػـ 

كانيـ المسػػمميف، متفػػرغيف لتحصػػيؿ العمػػـ خػػعمػػى معكنػػة إ تكػػاءيختػػاركا تػػرؾ العمػػؿ كاإل
إظيػػاره لتبريػػر إنقطػػاعيـ ىػػـ  *، كمػػا يحػػاكؿ بعػػض المتصػػكفةالشػػرعي مػػف رسػػكؿ اهلل 

نعزاليـ عف الناس متشبييف بأىؿ الصفة حسب زعميـ.  كار
)الزمخشػػػػػػػػػػػرم،  كالزمخشػػػػػػػػػػػرم (ْٖ)ـ(َََِ)الطبػػػػػػػػػػػرم،  فقػػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػػر الطبػػػػػػػػػػػرم 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲      چ أف قكلو تعالى  (ْٗ)ىػ(َُْٕ
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﮵ ﮶     ﮷   ﮸   ﮹  ﮺    إنما نزؿ في قكـ مف أىؿ الصػفة تمنػكا  ٧٢الشورى:  چ﮳ ﮴ 
ركايػة مفادىػا أف سػالـ بػف  (َٓ)ـ(َََِ)الطبرم،  سعة الدنيا كالغنى ، كما أكرد الطبرم

تعػالى  وكػاف أحػد البكػاءيف السػبعة الػذيف نػزؿ فػييـ قكلػ –كىك مف أىؿ الصػفة  –عمير 
 .(ُٓ)(٢٧التوبة:  چ  . . .﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁        چ

فيػػػؿ مػػػف المنطقػػػي أف يتمنػػػى االنسػػػاف الغنػػػى كىػػػك زاىػػػد عػػػف ا خػػػذ با سػػػباب  
 المكصمة اليو ! 

أـ مف المنطقي أف يبكي لعػدـ إمتالكػو مػا يعينػو عمػى الجيػاد، كىػك بإسػتطاعتو  
الكسػػب ! بػػؿ اف حػػاليـ كػػاف أشػػد لدرجػػة انيػػـ كػػانكا اليممكػػكف ثكبػػان تامػػان ، ككػػاف احػػدىـ 

ؿا "رأيت سبعيف مف اصػحاب ا، قي ىريرة أبي صالتو مف شدة الجكع، فعف فليسقط 
مػػا كسػػاء قػػد ربطػػكا فػػي اعنػػاقيـ فمنيػػا مػػا الصػػفة ، مػػا مػػنيـ رجػػؿ عميػػو رداء إمػػا  إزار كار

 يبمػػػػي نصػػػػؼ السػػػػاقيف كمنيػػػػا مػػػػا يبمػػػػي الكعبػػػػيف فيجمعػػػػو بيػػػػده كراىيػػػػة أف تػػػػرل عكرتػػػػو"
 .(ِٓ)ـ(ُٖٓٗ)البخارم، 
كعف كاثمة بف االسقع قاؿ ا "كنا اصحاب الصفة ما منا رجؿ لو ثكب تاـ، كلقد  

، فقػػاؿ ا ليبشػػر الفقػػراء العػػرؽ فػػي جمكدنػػا طرقػػان مػػف الغبػػار إذ أقبػػؿ عمينػػا النبػػي  إتخػػذ
 .(ّٓ)ـ(ََِٔ)الذىبي،  ـ(ُْٖٗ)الطبراني،  (ُٔٗٗ)البالذرم،  المياجريف"
ا بنػػمحػػرس يقػػاؿ لػػو الصػػفة كنحػػف عشػػركف رجػػالن ناكعنػػو ايضػػا قػػاؿ ا"كنػػت فػػي  

أشكك جػكعيـ، فإلتفػت فػي بيتػو  جكع ككنت أحدث اصحابي سنان، فبعثكني الى النبي 
 .(ْٓ)ىػ(َُْٓ)االصبياني،  فقاؿ ا ىؿ مف شيء ..."

ػرد رجػاؿ مػف  عف فضالة بػف عبيػد قػاؿا "كػاف رسػكؿ اهلل   إذا صػمى بالنػاس خى
قػػػامتيـ فػػػي الصػػػالة لمػػػا بيػػػـ مػػػف الخصاصػػػة كىػػػـ مػػػف أصػػػحاب الصػػػفة، حتػػػى يقػػػكؿ 

الصػػالة إنصػػرؼ الػػييـ ، فقػػاؿ  االعػػرابا إف ىػػؤالء مجػػانيف ، فػػإذا قضػػى رسػػكؿ اهلل 
)حنبػػػػػؿ،  ليػػػػػـا لػػػػػك تعممػػػػػكف مػػػػػالكـ عنػػػػػد اهلل  حببػػػػػتـ لػػػػػك أنكػػػػػـ تػػػػػزدادكف فاقػػػػػة كحاجػػػػػة"

 .(ٓٓ)ـ(ُٖٗٗ
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كعػػف ابػػي ىريػػرة قػػاؿ ا "كاهلل الػػذم ال الػػو اال ىػػك إف كنػػت  عتمػػد بكبػػدم عمػػى  
ف كنػػػت  شػػػد الحجػػػر عمػػػى بطنػػػي مػػػف الجػػػكع.." )البخػػػارم،  االرض مػػػف الجػػػكع ... كار

 .(ٔٓ)ـ(ُٖٓٗ
فيؿ يقبؿ العقؿ أنيـ كانكا ال يممككف ما يستر اجسادىـ، أك انيـ كانكا يسقطكف  

كيصرعكف مف شدة الجكع بإرادتيـ ! كما معنى أف يبشرىـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
 بما عند اهلل عز كجؿ ، كيطيب خكاطرىـ لك لـ يكف ما ىـ فيو مف عكز رغما عنيـ ! 

تثبت مػا ذىبػت اليػو الباحثػة مػف أف فقػرىـ  –ا غيرى ريككث –إف ىذه االحاديث  
لػػػـ يكػػػف عػػػف اختيػػػار مػػػنيـ لمتفػػػرغ لتمقػػػي العمػػػـ مػػػف الرسػػػكؿ صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ، بػػػؿ 
العكس ىك الصحيح ، أم اف سكنيـ في الصفة ، دكف أىؿ كمسؤكلية أبناء كدكف تكفر 

منػو اكثػػر  كتمقػي العمػػـ ليػـ الكقػػت الكػافي لمتفػػرغ كمالزمػة الرسػػكؿ  أفػرص عمػؿ ، ىيػػ
، مػف الصػػحابة االخػريف، حتػػى كػاف بعضػػيـ خػدمان لػػو كمػكاؿ مػػف شػدة مالزمػػتيـ إيػػاه 

لزميـ صحبة عمى شػبع أك  الذم كاف مف أحفظ اصحاب رسكؿ اهلل مثؿ أبي ىريرة 
تمييػػػػػػػػػز الصػػػػػػػػػحابة، )العسػػػػػػػػػقالني، االصػػػػػػػػػابة فػػػػػػػػػي  ىػػػػػػػػػػ(َُْٓ)االصػػػػػػػػػبياني،  بطنػػػػػػػػػو
)االثيػػػر،  ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني،  ، كاالخػػػكيف أسػػػماء كىنػػػد إبنػػػي حارثػػػة(ٕٓ)ىػػػػ(ُُْٓ
، كأبػػػي فػػػراس االسػػػممي الػػػذم كػػػاف يبيػػػت عمػػػى بابػػػو (ٖٓ)ـ(ُّٗٗ)الصػػػالحي،  ـ(ُٖٗٗ
 ـ(ُٖٗٗ)االثيػػػػر،  ـ(ُِٗٗ)البػػػػر،  (ُٔٗٗ)الػػػػبالذرم،  فػػػػي السػػػػفر كالحضػػػػركيمزمػػػػو 
ليػـ الفرصػة لممشػاركة فػي كػؿ السػرايا التػي كػاف يبعثيػا  أ، بػؿ كىيػ(ٗٓ)ـ(َُٖٗ)المزم، 
 .(َٔ)ىػ(ُُِْ)القارم،  ىػ(َُْٕ)الزمخشرم،  الرسكؿ 
، كىػك يسػمع  سػمـ أف يتصػكر أف احػدىـ يفعميػا كيعصػي الرسػكؿ لمثـ كيػؼ  

ا " ف يأخػػذ احػػدكـ  أحاديثػػو فػػي فضػػؿ العامػػؿ عمػػى القاعػػد عػػف الكسػػب، مثػػؿ قكلػػو 
حبالن فيأخذ حزمة مف حطب فيبيع فيكٌؼ اهلل بو كجيو خيره مػف أف يسػأؿ النػاس ٍأعطػي 

نًػػعى" ا ".. مػػا أغنػػاؾ اهلل فػػال تسػػأؿ النػػاس شػػيوان  ، كقكلػػو (ُٔ)ـ(ُٖٓٗ)البخػػارم،  أـ مي
ف اليد السفمى ىي المينطاة..."  .(ِٔ))الحاكـ، د.ت( فإف اليد العميا ىي المنيطية كار

سػػتكينكا يإذف الحقيقػػة المؤكػػدة أف أىػػؿ الصػػفة لػػـ يزىػػدكا فػػي تحصػػيؿ أرزاقيػػـ ك  
لمراحة مكتفػيف بمػا يصػميـ مػف صػالت مػف إخػكانيـ المسػمميف ، بػؿ ىػـ "قػـك إنمػا قعػدكا 
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نما  كمكا مف الصدقة ضركرة فممػا فػتح اهلل عمػى المسػمميف إسػتغنكا أفي المسجد ضركرة كار
 .(ّٔ)ـ(ََُِ)الجكزم، تمبيس إبميس،  عف تمؾ الحاؿ كخرجكا"

 مكاوه أهم انصفة ودورهم يف انتاريخ االسالمي./سادسا  
كالمسػػمميف، مػػف  تتجمػػى مكانػػة أصػػحاب الصػػفة عنػػد اهلل عػػز كجػػؿ كرسػػكلو  
يػػػات الكريمػػػات التػػػي نزلػػػت بشػػػأنيـ ، كاالحاديػػػث النبكيػػػة التػػػي تكضػػػح إىتمػػػاـ خػػػالؿ اآل
 كالمسمميف . ناؤه عمييـ، ثـ آؿ بيتو ثبأحكاليـ ك  الرسكؿ 
كرؼ كدحػػض سػػخريتو حػػيف يقػػكؿ ا "كيقػػكؿ ديكػػر ىنػػا تتكقػػؼ الباحثػػة لمػػرد عمػػى  

كثيػػػر مػػػف المتكممػػػيف إف مػػػا كرد فػػػي القػػػراف ... يشػػػير الػػػى أىػػػؿ الصػػػفة ، كىػػػذا قػػػكؿ ال 
يات نزؿ في مكة"، فيك يعتبر أف قػكؿ يحتمؿ النقد  سباب كثيرة منيا أف بعض ىذه اآل

 يسػتحؽ حتػػى التكقػؼ عنػػده كنقػده "السػػباب ال –كيقصػد المفسػػريف  –ء "المتكممػػيف" الؤ ىػ
 ككف أغمب السكر المذككرة مكية. –كىك لـ يكرد اال سببان كاحدان  –كثيرة" 

ا تشير الى اىؿ الصفة ، مف سكرة ييات التي ذكر بعض المفسريف أنكلنبدأ باآل 
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ البقرة كمعمكـ أنيا سػكرة مدنيػة، ففػي قكلػو تعػالى 

، يأمر سبحانو ، المػؤمنيف المتصػدقيف مػف ِٕٔ اآليةمف   چڭ  . . . .   .     
كسبكا ، حيث تصدؽ الػبعض مػنيـ بتمػر ذم  ما تأغنياء المدينة أف يتصدقكا مف طيبا

 .(ْٔ)ـ(ُٗٗٗ)كثير ا.،  نكعية رديوة ليعمؽ في المسجد فيأكؿ منو أىؿ الصفة
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڱ  چ كفي قكلػو تعػالى  

شػػارة الػػى ميػػاجرم قػػريش بالمدينػػة إ، ِّٕ اآليػػةمػػف   چۈ    . . .ڻ  ۀ  ۀ
الذيف إنقطعكا الى اهلل كرسكلو ، كسكنكا المدينة كال تتكفر ليػـ فػرص الكسػب ، كمػا انيػـ 

، (ٓٔ)ـ(ُٗٗٗ)كثيػػػػػػر ا.،  ـ(َََِ)الطبػػػػػػرم،  ال يسػػػػػػتطيعكف السػػػػػػفر لطمػػػػػػب المعػػػػػػاش
 اآليػةؿ أف المقصكد بيػذه يكمعمكـ أف أىؿ الصفة يشكمكف الغالبية العظمى منيـ ، بؿ ق

 .(ٔٔ)ىػ(َُْٕ)الزمخشرم،  ىـ أىؿ الصفة
البكػاءيف كال يعػاتبيـ  ف ا مػر خػارج  كفػي سػكرة التكبػة المدنيػة ، يعػذر اهلل  

كال ىـ يممككف ما يمكنيـ مف الخركج لمجياد فيقكؿ سػبحانو  عف إرادتيـ، فال الرسكؿ 
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   . . .چ

﮾    ﮿  ﯀  ﯁         ، بؿ إنو سبحانو ِٗ اآليةمف  چ﮻  ﮼  ﮽  
كقػػػد أكرد  الكريمػػػة صػػػدؽ ايمػػػانيـ كشػػػدة حػػػزنيـ لعجػػػزىـ ىػػػذا، اآليػػػةيصػػػكر مػػػف خػػػالؿ 

عػػػػدة ركايػػػػات فػػػػي  (ٕٔ)ـ(ُٗٗٗ)كثيػػػػر ا.،  ـ(َََِ)الطبػػػػرم،  الطبػػػػرم ثػػػػـ ابػػػػف كثيػػػػر
ر مػف االنصػار كغيػرىـ، فيػكرداف اسػمي سػالـ فػتفسيرىا، مف بينيا أنيا نزلت في سػبعة ن

)البػر،  ىػػ(َُْٓ)االصػبياني،  بف سػارية كاالثنػيف مػف أىػؿ الصػفة عرباضك بف عمير 
 ال ، إذان (ٖٔ)ـ(ُّٗٗ)السػػػػػػخاكم،  ـ(ُٖٔٗ)العسػػػػػػقالني، تقريػػػػػػب التيػػػػػػذيب ،  ـ(ُِٗٗ

 داعي ليذا االستنكار حيف القكؿ انيا نزلت في جماعة منيـ.
أما بقية االشارات فجاءت في سكر مكية ، كىػك مػادفع ريكنػدكرؼ الػى اسػتنكار  

 تي ا ، كىي كاآل*كركدىا بحقيـ
)الزمخشػػرم،  فمدنيػػة( ِٕ، ِٓ، ِْ، ِّيػػات )اآل اعػػدماسػػكرة الشػػكرل مكيػػة  
( كىػي قكلػو تعػالى ِٕالتي نزلت بشػأف أىػؿ الصػفة تحمػؿ الػرقـ ) اآلية، ك (ٗٔ)ىػ(َُْٕ

﮶     ﮷   ﮸   ﮹    ﮵ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳  ﮴  ہچ 

، فػي احػدل ركاياتػو لتفسػيرىا، انيػا إنمػا (َٕ)ـ(َََِ)الطبػرم،  إذ يشير الطبرم چ﮺  
ركايػػة خبػػاب بػػف  (ُٕ)ىػػػ(َُْٕ)الزمخشػػرم،  نزلػػت فػػي أىػػؿ الصػػفة، كيػػذكر الزمخشػػرم

فػػييـ حػػيف نظػػركا الػػى امػػكاؿ بنػػي قريضػػة كالنضػػير كبنػػي  اآليػػةحػػكؿ نػػزكؿ  االرت 
الكريمػة ال تشػكؿ ردان عمػى ريكنػدكرؼ فقػط  اآليػةقينقاع فتمنكا سعة الرزؽ كالغنى، كىذه 

، بؿ عمى المتصكفة الذيف يقكلكف بتخمي أىؿ الصػفة طكعػان عػف ا خػذ بأسػباب العػيش 
نزكاويـ لمتفقو  .فقط كار

كعنػػػده خبػػػاب كصػػػييب كبػػػالؿ  مػػػف قػػػريش مػػػركا عمػػػى رسػػػكؿ اهلل  أف المػػػأل 
مػػف فقػػراء المسػػمميف ، فطمبػػكا منػػو عميػػو الصػػالة كالسػػالـ طػػردىـ  ضػػرابيـ أكعمػػار ك 

 .ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ).كالجمػػكس معيػػـ كحػػده لعميػػـ يتبعػػكف دعكتػػو ، فنػػزؿ قكلػػو تعػػالى 
ناىيػػان ايػػاه عػػف االسػػتجابة ليػػؤالء المشػػركيف ، كاال فإنػػو سػػيككف مػػف الظػػالميف ،  (حت..

عػػنيـ إف أراد القيػػاـ فنػػزؿ  ـيقػػك يقعػػد مػػع ىػػؤالء المستضػػعفيف كيػػدنك مػػنيـ ، ثػػـ  فكػػاف 
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.( فترؾ القياـ عنيـ حتى چڦ    . . .پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قكلو تعالى )
 يقكمكا ىـ مف مجمسو .

ثػػػـ تمػػػر االيػػػاـ كتحػػػدث اليجػػػرة مػػػف مكػػػة الػػػى المدينػػػة ، فييػػػاجر ىػػػؤالء الفقػػػراء  
مػع بقيػػة كيسػتكطنكف الصػفة كيشػكمكف غالبيػػة سػكانيا ، فيجمسػكف لتػدارس القػػرآف الكػريـ 

يػػات فيكضػػحكف أنيػػا نزلػػت فػػييـ، فيقػػاؿ انيػػا نزلػػت فػػي أىػػؿ أخػػكة العقيػػدة كتتمػػى ىػػذه اآل
الصػػفة، كىػػذا القػػكؿ صػػحيح كمنطقػػي كلػػيس بالضػػركرة أف يعنػػي أنيػػا نزلػػت فػػي المدينػػة 
بعػد إتخػػاذ الصػفة ، بػػؿ إنيػا نزلػػت فػيمف سػػكف الصػفة مػػف فقػراء الميػػاجريف حينمػا كػػانكا 

 في مكة.
ات الكريمة السابقة مكانة أىؿ الصفة عنػد ربيػـ باعتبػارىـ جػزءان يتكضح كؿ اآل 

أساسػػيان مػػف المجتمػػع االسػػالمي ، ال يقمػػؿ مػػف شػػأنيـ كػػكنيـ فقػػراء كمستضػػعفيف بػػؿ أف 
بمالزمػػػػتيـ ،فػػػػإف لػػػػـ يفعػػػػؿ  التقػػػػكل ، حتػػػػى أنػػػػو يػػػػأمر رسػػػػكلو  الميػػػػزاف عنػػػػد اهلل 

ستجاب لرغبة المشركيف فإنو سيككف مثميـ فػي غفمػة ا لقمػب كفػرط ا مػر ، حاشػاه كمػا كار
يػػأمر المتصػػدقيف مػػف المسػػمميف بالتصػػدؽ بالطيػػب ليػػـ كلػػيس الخبيػػث ، كيمػػدح صػػدؽ 

 ايمانيـ كقكتو في قمكبيـ كسمككيـ .
ىتمامػو الشػديديف كربمػا اكثػر مػف  أما الرسكؿ   فقد أكلى أىؿ الصفة عنايتػو كار

بإعتبػاره الرسػكؿ كىػـ اتباعػو  –غيرىـ ، فباإلضافة الى رابطة االسالـ التػي تجمعػو بيػـ 
فقد كانت ىناؾ رابطة الجكار لسكناىـ فػي المسػجد، كرابطػة المعمػـ بطمبتػو المحيطػيف  –

بػػو اكثػػر مػػف بقيػػة المسػػمميف ، فكػػاف يالزميػػـ كيسػػعد لحضػػكر مجالسػػيـ حتػػى يشػػاركيـ 
 .(ِٕ)ىػ(َُْٓ)االصبياني،  الرحمة التي كانت تنزؿ عمييـ فييا

كػػاف يسػػأؿ عػػف أحػػكاليـ كيكاسػػييـ لمتخفيػػؼ مػػف كطػػأة الفقػػر الػػذم ىػػـ فيػػو مبينػػان  
 )الحػػػػاكـ، د.ت( ليػػػػـ أف حػػػػاليـ ىػػػػذا أفضػػػػؿ ممػػػػا لػػػػك فتحػػػػت ليػػػػـ الػػػػدنيا كجػػػػاء الغنػػػػى

، كيحػػػرص (ْٕ)ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني،  ، كيتفقػػػد مريضػػػيـ(ّٕ)ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني، 
عمػػػى اف ال يبيتػػػكا جػػػكعى قػػػدر االمكػػػاف، كيمػػػدحيـ كيشػػػيد ليػػػـ بقػػػكة كرسػػػكخ إيمػػػػانيـ، 
كيفصح عف حبو ليـ دكف آخريف"...فكاهلل إني  عطي الرجػؿ كأدع الرجػؿ ، كالػذم أدع 

ي قمػػػكبيـ مػػػف الغنػػػى أحػػػب إلػػػي مػػػف الػػػذم أعطػػػي ... كأكػػػؿ أقكامػػػان الػػػى مػػػا جعػػػؿ اهلل فػػػ
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، كيػرفعيـ فػكؽ آخػريف مػف أغنيػاء (ٕٓ)ـ(ََِِ)االلباني،  كالخير فييـ عمرك بف تغمب"
كأشراؼ كما في الحديث الصحيح حيف سأؿ جميسػو عػف أحػد المػارة مػف االغنيػاء فػأثنى 

الفقيػر حػيف مػر عمييمػا ، فمػا كػاف منػو  الجميس عمى ىػذا الغنػي كزكػاه، بينمػا إستصػغر
 "بػػؿ (ٕٔ)ـ(ََِِ)االلبػػاني،  إال أف قػػاؿ "ىػػذا خيػػر مػػف مػػؿء االرض مػػف مثػػؿ ىػػذا ،

 عمػى المدينػة حػيف خػرج لغػزك بنػي المصػطمؽ -كيستخمؼ أحدىـ كىػك جعيػؿ بػف سػراقة
 .(ٕٕ)ـ(ُٖٗٗ)االثير، 
مقصػػكران عمػػى االحيػػاء مػنيـ، بػػؿ حػػرص عمػػى إكػػراـ الميػػت  لػـ يكػػف إىتمامػػو  

مػنيـ ايضػػا فقػد نػػزؿ فػي قبػػر الصػحابي عبػػد اهلل ذم البجػاديف، الػػذم استشػيد فػػي غػػزكة 
، كمػػا فعمػػو ىػػذا اال دليػػؿ عمػػى (ٖٕ)ىػػػ(َُْٓ)االصػػبياني،  تبػػكؾ كدفنػػو بيديػػو الشػػريفتيف

 .مكانتيـ عنده 
فػػػي مخالطػػػة أىػػػؿ  ، نيػػػد الرسػػػكؿ الكػػريـ ؿ البيػػػت كالصػػحابة آد بقيػػػة يػػن 

 الصػػفة كالجمػػكس الػػييـ، مثػػؿ العبػػاس كعقيػػؿ كالحسػػف كالحسػػيف كعبػػد اهلل بػػف جعفػػر 
، كلعػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا دفػػػع ريكنػػػدكرؼ الػػػى (ٕٗ)ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني، ككثيػػػر مػػػف الصػػػحابة 

القكؿ " كزاد احتراـ الناس  ىؿ الصفة فيما بعد ككضعكىـ فكؽ العشرة )أنظػر مػا تقػدـ( 
إعتبركىـ مؤسسي التصػكؼ..."، كىػك طبعػان يقصػد إذ كربما كاف ذلؾ بسبب خطأ لغكم 

، غيػػػػر أف الباحثػػػػة لػػػػـ تجػػػػد أم إشػػػػارة فػػػػي المصػػػػادر التػػػػي العشػػػػرة المبشػػػػرة بالجنػػػػة 
اعتمػػدتيا ليكػػذا أمػػر ، كال يمكػػف لمسػػمـ أف  يعتقػػد ذلػػؾ ، كقػػد أراد أف يثبػػت قكلػػو بعبػػارة 
 ف)أنظر ما تقدـ(، كىي عبارة مبيمة ال تحيؿ الى مصدر لمتثبت ، كال الى كػالـ سػبؽ ا

عميػو مػف كتػب  اطمػعرأيػو ىػذا ممػا  اسػتقىذكره ىك في مقالتو بيذا الصػدد، فالمؤكػد إنػو 
نػػػاء عمػػػييـ لتحقيػػػؽ غايػػػة فػػػي ف غػػػالكا فػػػي مػػػديح أىػػػؿ الصػػػفة كالثذيعممػػػاء الصػػػكفية الٌػػػ

ة أىػػػؿ الصػػػفة فػػػي زىػػػدىـ ثػػػ، كىػػػي إثبػػػات صػػػحة مػػػا ىػػػـ عميػػػو بإعتبػػػار أنيػػػـ كر أنفسػػػيـ
حسب زعميـ ، كرغـ معرفتو أف ىذا االمر لدل فوة معينة محػدكدة ، أال إنػو  كانقطاعيـ
عنػد فوػة  لضكء عمػى فكػرة مػاالمستشرقيف في تسميط ا فة )الناس(، كىذا ديدمعمميا بكم

برازىػا كأن حقيقػة مسػػمـ بيػػا، مػأخكذ بيػػا مػف قبػػؿ الجميػع حتػػى يتسػػنى  يػػامػف المسػػمميف كار
 ليـ الطعف في ديننا الحنيؼ.
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اكل بيف سثـ يكمؿ نفث سمو بالقكؿ "عمى أف آخريف ذىبكا يؤكدكف أف االسالـ  
 كقالكا..." في تدعيـ ىذا الرأم الى نصكص القرآف كاستندكاالناس جميعان 

سػميف قانطباعػان بػأف المسػمميف من -يعطي بكمماتو ىذه )آخريف ( ك )ىػذا الػرأم( 
مػػر المسػػاكاة بػػيف الكػػؿ ، كأف ىػػذا االنقسػػاـ مسػػألة رأم ، بينمػػا ىػػي حقيقػػة يقررىػػا أفػػي 

رد ،  كال ، أم ال رأم ليػػـ فييػػا كال أخػػذ كأحاديػػث نبػػييـ  –القػػرآف الكػػريـ  –دسػػتكرىـ 
كىك مدرؾ تمامان ليذا ا مر بإعتباره مستشرقان أم مطمعان عمػى مػا كرد فػي القػرآف كالسػنة 

الؿ كتابػػػػػاتيـ خػػػػػ ف ىػػػػػذا االطػػػػػالع كالدراسػػػػػة مػػػػػف صػػػػػميـ عمميػػػػػـ لمطعػػػػػف فييمػػػػػا مػػػػػف 
 المسمكمة، المشكىة لمحقاوؽ.

 عػف المجتمػع انعػزاليـإف معيشة ىؤالء الصحابة الكراـ فػي الصػفة لػـ تعػف أبػدان  
نمػػا العكػػس تمامػػان فقػػد لعبػػكا أدكاران ميمػػة  المػػدني ككػػؿ مػػا كػػاف يػػدكر فيػػو مػػف أحػػداث ، كار

اك  الرسػكؿ ، أك العسػكرم ، أك االدارم، كسػكاء فػي حيػاة  دينيسكاء عمػى الصػعيد الػ
مكػػنيـ مػػف الػػتعمـ  بعػػد كفاتػػو إذ أف تػػكفر الكقػػت ، كعيشػػيـ عمػػى مقربػػة مػػف الرسػػكؿ 

نقمػكا ىػذا العمػـ الػى ا مػة ، فتشػير الركايػات الػى أف الرسػكؿ  كالتفقو في الديف ، كمف ثـ
  ، االصػػػبياني،  أصػػػحاب الصػػػفة فقػػػد كػػػاف شػػػغميـ تفيػػػـ الكتػػػاب كتعممػػػو ئقػػػرً كػػػاف يي(

تمقػيح )الجػكزم،  يعمـ أىؿ الصفة القػرآف ، كما كاف عبادة بف الصامت (َٖ)ىػ(َُْٓ
)المػػػػزم،  ـ(ُٖٗٗ)االثيػػػػر،  ـ(ُٕٗٗفيػػػػـك اىػػػػؿ االثػػػػر فػػػػي عيػػػػكف التػػػػاريا كالسػػػػير، 

 ـ(ُِٓٗ )حاتـ، ـ(ُُٖٗ)الفسكم،  ، فخرج جيؿ مف ركاة الحديث النبكم(ُٖ)ـ(َُٖٗ
، (ِٖ)ـ(ََِٔ)الػػػذىبي،  ـ(َُٖٗ)المػػػزم،  ـ(ُِٗٗ)البػػػر،  ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني، 

 كعقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي ، كمعػػػاذ ابػػػك حميمػػػة القػػػارمء يفءككػػػاف مػػػنيـ العممػػػاء المقػػػر 
 .(ّٖ)ـ(ََِٔ)الذىبي،  ىػ(َُْٓ)االصبياني، 

مالزمػػػة الظػػػؿ لصػػػاحبو فكػػػانكا خػػػدمان لػػػو  بػػػؿ أف الػػػبعض مػػػنيـ الـز الرسػػػكؿ  
 ـ(ُٖٗٗ)االثيػػػر،  ـ(ُِٗٗ)البػػػر،  ىػػػػ(َُْٓ)االصػػػبياني،  ـ(ُٖٔٗ)سػػػعد،  كمػػػكاؿو 

 الناقػػػػػؿ ا شػػػػػير لمسػػػػػنة النبكيػػػػػة ، فبػػػػػرز مػػػػػنيـ ابػػػػػك ىريػػػػػرة (ْٖ)ـ(ُّٗٗ)السػػػػػخاكم، 
 .(ٖٓ)ىػ(ُُْٓ)العسقالني، االصابة في تمييز الصحابة،  ىػ(َُْٓ)االصبياني، 
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كلػـ تكػػف مسػاىماتيـ فػػي الجانػب العسػػكرم بأقػؿ أىميػػة مػف سػػابقتيا فقػد شػػارككا  
)االصػػػػػػبياني،  (ُٔٗٗ)الػػػػػػبالذرم،  ـ(ُٖٔٗ )سػػػػػػعد، فػػػػػػي السػػػػػػرايا كالغػػػػػػزكات النبكيػػػػػػة

، (ٖٔ) ـ(ُٕٔٗ)كثيػػػر، السػػػيرة النبكيػػػة،  ـ(ََِٔ)الػػػذىبي،  )العػػػديـ، د. ت( ىػػػػ(َُْٓ
لكيػة جيينػة يػـك أحتى أف عبد اهلل بف زيد الجيني كاف أحد االربعة الذيف كػانكا يحممػكف 

ستشيد البعض منيـ في ىذه الغزكات مثػؿ ثقيػؼ بػف عمػرك الػذم أستشػيد فتح مكة ، كأي 
يـ مػػف أستشػػيد فػػي حػػركب الػػردة نفػػي خيبػػر ، كحنظمػػة غسػػيؿ المالوكػػة شػػييد أحػػد ، كمػػ

مػػػكلى ابػػػي حذيفػػػة الػػػذم حمػػػؿ المػػػكاء فػػػي معركػػػة اليمامػػػة  مثػػػؿ زيػػػد بػػػف الخطػػػاب كسػػػالـ
)االصػػػػػػبياني،  فقطعػػػػػػت كمتػػػػػػا يديػػػػػػو ، فػػػػػػإعتنؽ المػػػػػػكاء ككاصػػػػػػؿ القتػػػػػػاؿ حتػػػػػػى أستشػػػػػػيد

 .(ٕٖ)ىػ(َُْٓ
ان ، ككانت مشاركة البعض منيـ كقادة قحكما شارككا في الفتكحات االسالمية ال 

في ىذه المعارؾ كليس كمقاتميف فقط ، مثؿ كاثمة بػف ا سػقع الػذم بعثػو خالػد بػف الكليػد 
 .عمى خيؿ دمشؽ ، كعقبة بف عامر الجيني الذم كلي الجند بمصر لمعاكية 

، تقمػػد الػػبعض مػػنيـ الكاليػػة، إذ كفػػي عيػػد اميػػر المػػؤمنيف عمػػر بػػف الخطػػاب  
لمصادر الى تكلي أبي ىريرة كالية البحريف ، كما كاف عبد الرحمف بف قػرط كاليػا تشير ا

بػة تعمي حمص ، كتكلى ابف مسعكد بيت ماؿ الككفة ، كليس آخػرىـ مؤسػس البصػرة ع
)الصػػػػػػػفدم،  ـ(ََِٔ)الػػػػػػػذىبي،  ـ(ُِٓٗ)حػػػػػػاتـ،  (ُٔٗٗ)الػػػػػػػبالذرم،  بػػػػػػف غػػػػػػػزكاف

 .(ٖٖ)ـ(ُٕٔٗ)السيكطي،  ـ(ُّٗٗ)السخاكم،  ـ(َََِ
ممػػػا تقػػػدـ يتبػػػيف لكػػػؿ منصػػػؼ أف فقػػػر أىػػػؿ الصػػػفة لػػػـ يكػػػف ليقمػػػؿ مػػػف شػػػأنيـ  

كالمسػػمميف ، كلػػـ يكػػف ليمػػنعيـ مػػف المشػػاركة فػػي حركػػة المجتمػػع  كمكػػانتيـ عنػػد اهلل 
لمتمميح كالسػخرية المبطنػة فػي كػالـ  –كالحاؿ ىذه  –االسالمي بكؿ جكانبو ، فال معنى 

التػو ، حيػث يقػكؿ " كلػـ يسػتطع إحسػاف ريكندكرؼ عف فقرىـ ، فػي عػدة مكاضػع مػف مق
فػػي صػػحف دار النبػػي كعػػاء فيػػو شػػعير محمػػص ..." ثػػـ يخػػتـ  عيكضػػ"انصػػار المدينػػة"، 

التػو بػالقكؿ " كقػد أصػبح أسػػـ اىػؿ الصػفة يطمػؽ فيمػا بعػػد عمػى قػـك متنقمػيف ال مػػأكل قم
 ليـ".
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مػػػػدل السػػػػخرية كقمػػػػة  –مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه العبػػػػارات  –يممػػػػس القػػػػارمء بكضػػػػكح  
اـ لديو، مع أف العبارة الثانية لـ ترد في أم مصدر أطمعت عميو الباحثة، كلمػا لػـ االحتر 

الػػػة كالمعتػػاد مػػػنيـ ، فػػال يمكػػػف اعتمػػػاد قيتكمػػؼ ىػػػك عنػػاء تثبيػػػت مصػػادره فػػػي آخػػر الم
ىريػرة بيػذا الصػدد حػكؿ  يركاية اب –ركايتو ىذه ، كلعمو حرؼ عف قصد أك غير قصد 

ليػـ  ة فجمعيػـ كجػاء بيػـ اليػو ، فػأخرج الرسػكؿ ، لو بدعكة أىؿ الصػفأمر الرسكؿ 
)الطبرم، تاريا الرسؿ  ـ(ُٖٔٗ)سعد،  صحفة فييا صنيع مف شعير فأكمكا منيا جميعان 

)السػييمي،  ىػػ(َُْٓ)االصػبياني،  ىػػ(ُّٕٖكالممكؾ. كصمة تاريا الطبػرم القرطبػي، 
، كالفػػرؽ بػػيف (ٖٗ)ىػػػ(ُّٕٗ)العسػػقالني، فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم،  ىػػػ(ُُّْ

ا خيػػػرة ، اذ لػػػـ تجػػػد  تػػػوالحػػػالتيف كاضػػػح لكػػػؿ ذم عقػػػؿ ، ككػػػذلؾ الحػػػاؿ بالنسػػػبة لعبار 
 قميف بال مأكل سمكا بػ )أىؿ الصفة(.تنالباحثة إشارة الى أقكاـ م

بالقكؿ "... كيقاؿ أف سعد بػف ابػي كقػاص كىػك أحػد  هلمز ك  هثـ يسترسؿ في ىمز  
الصحابة العشرة الذيف كانكا أقػرب النػاس الػى النبػي حػؿ بالصػفة مػرة" ككػأف لسػاف حالػو 

ف اليػػو كبػػيف يفػػي تعاممػػو مػػع المسػػمميف بػػيف مػػف ىػػـ مقػػربكػػاف يفػػرؽ  يقػػكؿ أف النبػػي 
الصػفة كىػك أحػد  جف أك يسػتغرب نػزكؿ سػعد يفقػراء، لػذا فيػك يسػتالاالخريف كالسيما 

كثيػػر ممػػف نػػزؿ الصػػفة ىػػك مػػف سػػباؽ الميػػاجريف الالعشػػرة المبشػػرة بالجنػػة ، كتناسػػى أف 
كعثمػػاف بػػف مظعػػكف ككبػػراويـ مثػػؿ ابػػك عبيػػدة عػػامر بػػف الجػػراح ، كعمػػار بػػف ياسػػر ، 

 فمػػف االنصػػار مثػػؿ عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػ يػػاكغيػػرىـ ، ككػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لمػػف نزل
 .(َٗ)ـ(ُٖٔٗ)سعد،  حراـ، أحد النقباء في بيعة العقبة

 كىػك ابػف اـ مكتػكـ –ب في فقيػر مػنيـ ت، عك بؿ إف خاتـ االنبياء كالمرسميف  
فيػػؿ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ا  ىفػػي قكلػػو تعػػال (ُٗ)ىػػػ(َُْٓ)االصػػبياني، 

بعد ىػذا يتجػرأ أحػد ىػؤالء الحاقػديف عمػى النيػؿ مػف أىػؿ الصػفة ، أك اليمػز حػكؿ فقػرىـ 
  !كرسكلو  كضعؼ مكانتيـ عند اهلل 

 كالرد ا شد كقعان عمى ىذا المستشرؽ كأمثالو ، ىك االشارة الى حاؿ الرسػكؿ  
كتػػػػب الحػػػػديث كالسػػػػيرة كالتػػػػاريا  خػػػػرينػػػػاظرىـ فػػػػي الفقػػػػر ، كتز  كمعيشػػػػتو ، إذ كػػػػاف 

 ـ(ََِٔ)الػػػذىبي،  ـ(ُٖٓٗ)البخػػػارم،  ـ(ُٖٔٗ)سػػػعد،  بالركايػػػات حػػػكؿ ىػػػذا االمػػػر
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، إذف لـ يكف فقػرىـ عيبػان (ِٗ)ىػ(ُُْٗ)السميكدم، كفاء الكفاء بأخبار دار المصطفى، 
 يـ كدكرىـ في التاريا االسالمي .تأك نقيصة ، بؿ لـ يكف مقياسان لمكان

تـ الباحثة با خطاء التي كردت في مقالتو ، سكاء في الركايػات التػي ذكرىػا خكت 
، أك في أسماء بعض اىؿ الصفة ، إذ يقكؿ "كاف بيف مسممي مكة الذيف صػحبكا النبػي 

حػيف ىػاجر  في ىجرتو الى المدينة..." كالثابت في كتب السػيرة النبكيػة ، أف الرسػكؿ 
كدليميما فقط ، أما المياجركف مػف مكػة الػى  خيرى االكمكل ، رافقو صاحبو ابك بكر 

 ، كلحقو البعض ا خر . المدينة فقد سبؽ بعضيـ رسكؿ اهلل 
 ةثػػـ يقػػكؿ " كممػػا تػػذكره عػػنيـ الركايػػات أنيػػـ سػػمعكا حػػديث محمػػد مػػع ربػػو ليمػػ 

اإلسراء ، كاإلسراء كما نعمـ حدث في مكة " ، فإف كاف يقصػد سػماعان فعميػان ، فيػذا ممػا 
مػػو عقػػؿ كال يسػػتحؽ مناقشػػتو أصػػالن ، كأمػػا إف كػػاف يقصػػد سػػمعكا بأحػػداث االسػػراء ال يقب

بعػػػػد عكدتػػػػو مػػػػف بيػػػػت المقػػػػدس، فيػػػػذا منطقػػػػي كال يسػػػػتكجب  كالمعػػػػراج مػػػػف الرسػػػػكؿ 
يػات المكيػة فػييـ، كالتػي التكذيب منو ،  ف تعميػؿ الركايػة ىػك نفسػو فػي تعميػؿ نػزكؿ اآل

 .*وتمباحثة أف ناقشلسبؽ 
أمػػا بالنسػػبة لألخطػػاء فػػي االسػػماء ، فقػػد ذكػػر أف مػػف أىػػؿ الصػػفة )ابػػك سػػعيد  

، كمػػا عمػػؽ السػػيد أحمػػد محمػػد  االسػػـاليمنػػي( كال يكجػػد فػػي الصػػحابة مػػف يعػػرؼ بيػػذا 
)االصػبياني،  رم ، سػعد بػف مالػؾخػدشاكر في ىامش المقالة ، كلعمو قصد ابك سعيد ال

)السػػػػػػخاكم،  ، أك أبػػػػػػك سػػػػػػعيد ثابػػػػػػت بػػػػػػف كديعػػػػػػة(ّٗ)ـ(ُّٗٗ)السػػػػػػخاكم،  ىػػػػػػػ(َُْٓ
، إذ يرد في سرد نسب االثنيف كممة )المدني(، فعميػا تصػفحت عميػو  الػى  (ْٗ)ـ(ُّٗٗ

 أيف استقاه .)اليمني( ، كلكف مجددان بما أنو لـ يكرد مصادره فال يمكف  التحقؽ مف 
 كفيمػػػػا يخػػػػص الخطػػػػأ االخػػػػر فقػػػػد كرد فػػػػي إسػػػػـ الصػػػػحابي )صػػػػييب الركمػػػػي( 

إذ جػػاء فػػي المقالػػة )مييػػب(، كلكػػف لألمانػػة العمميػػة ال بػػد  ،(ٓٗ)ىػػػ(َُْٓ)االصػػبياني، 
 ان كليس خطأه ىك .يعبمف القكؿ إف ىذا الخطأ قد يككف مط
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 ممحؽ
 ممحؽ

ت ع رااحمد الشنتناكم ريكندكرؼ، داورة المعارؼ االسالمية ، اىؿ الصفة ،-
 .َُٔ-َُٓ/ّ ،كأخركف،)القاىرة ، د. ت(

 اخلامتة ووتائج انبحث : 
بػؿ عمػى  شتى المياديف ، كاالمة االسالمية ليست إسػتثناءان  يلكؿ أمة رجاليا كف 

ـ يالعكس إف رجاليا كأبطاليا، كعمى كجو الخصكص الجيؿ ا كؿ منيـ ، لـ كلف يشػابي
ـ الشػكاما، ثمػة مػيـ، كمػف ىػؤالء القتأك يداينيـ أحد فيما تحممكه كقدمكه خدمة لدينيـ كأم

عرفػػكا بػػػ)أىؿ الصػػفة(، كقػػد كقفػػت الباحثػػة مػػف خػػالؿ دراسػػتيا  مػػف صػػحابة الرسػػكؿ 
يـ كالػػدكر الػػذم لعبػػكه فػػي التػػاريا االسػػالمي لتخػػرج منيػػا بالنتػػاود عمػػى سػػيرتيـ كمكػػانت

 االتيةا
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رغػػـ كجػػكد نػػدرة منصػػفة مػػف المستشػػرقيف ، اال أف الغالبيػػة العظمػػى مػػنيـ متحػػامميف  .ُ
اسػالمي كال يتكرعػكف عػف الكػذب كالتيكيػؿ فػي سػبيؿ تشػكيو ىػذا الػديف  ىػك عمى كػؿ مػا

 كرجالو كتاريخو كحضارتو.
االكاوػػػؿ مػػػف مكػػة الػػػى المدينػػػة فػػػراران مػػف بطػػػش قػػػريش اسػػػتدعى  إف ىجػػرة المسػػػمميف .ِ

إنشاء مكضع لسكناىـ في المسجد النبكم عرؼ بػ)الصفة( كلذلؾ عرفكا ىـ ايضان بػ)اىؿ 
 الصفة(.

سكاء مياجرك قريش أـ القباوؿ االخرل فػي الجزيػرة العربيػة  –شكؿ فقراء المياجريف  .ّ
نضػاؼالغالبية العظمى مف قػاطني الصػفة، ك  لػييـ بعػض االنصػار الػذيف سػكنكىا حبػان ا ار

 .لحياة الزىد ، كما كانت منزالن مؤقتان لمكفكد التي كانت تصؿ المدينة لمقاء الرسكؿ 
ليس ىناؾ إجماع عمى أعداد أك أسماء أىؿ الصفة بيف المؤرخيف كذلؾ لعػدـ ثبػات  .ْ

 . اعدادىـ حيث كانت تختمؼ حسب اختالؼ االحكاؿ كا كقات بيف نقصاف كزيادة
إف المسػػتكل المعيشػػي ليػػؤالء الصػػحابة كػػاف بسػػيطان جػػدان، إذ تكضػػح بعػػض اآليػػات  .ٓ

إف   الكريمػػػة كاالحاديػػػث الشػػػريفة فقػػػرىـ الشػػػديد ، كرغػػػـ مسػػػاندة االنصػػػار لمميػػػاجريف اال
 الحاجة كانت اكبر مف طاقتيـ عمى استيعابيا.

فػػػي ؿ مػػنيـ سػػلػػـ يكػػف الكضػػع المعيشػػػي الصػػعب  ىػػؿ الصػػفة عػػػف اختيػػار اك تكا .ٔ
نصػػراؼ عػػف الحيػػاة الرغيػػدة كمػػا يحػػاكؿ بعػػض المتصػػكفة  تحصػػيؿ معاشػػيـ ، كال زىػػد كار
عتمػػادىـ عمػػى جيػػكد  اثباتػػو مػػف خػػالؿ مؤلفػػاتيـ ليعطػػكا المبػػرر إلنعػػزاليـ ىػػـ أنفسػػيـ كار

 االخريف.
كرسكلو كالمسمميف، كشكمكا جػزءان اساسػيان  كاف  ىؿ الصفة مكانة عالية عف اهلل  .ٕ

مػػػػف المجتمػػػػع المػػػػدني، كلعبػػػػكا ادكاران ميمػػػػة فػػػػي نشػػػػأتو سػػػػكاء عمػػػػى الصػػػػعيد الػػػػديني أك 
العسػػػكرم أك االدارم فبػػػرز مػػػنيـ جيػػػؿ مػػػف ركاة الحػػػديث النبػػػكم كالعممػػػاء كقػػػادة الفتػػػكح 

 جميعان. كالكالة 
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 ا  اهلىامش
                                                           

(ُ) H,Reckendof (ُّٖٔ-ُِْٗ )عممػػيف مفػػي ىايػػدلبرج كتعمػػـ فػػي دار ال دالمػػاني/ كلػػ رؽستشػػمـ
ـ كسػػػرعاف مػػػا انصػػػرؼ الػػػى المغػػػات ُِٖٖككػػػاف ابػػػكه مػػػديرىا، ثػػػـ قصػػػد بػػػرليف لدراسػػػة االىػػػكت عػػػاـ 

يد كنػاؿ الػدكتكراه عمػى نكلدكػو، ز ية، ثػـ عػاد الػى ىايػدلبرج كليبػنالصػيك السامية كالمصرية كالسنسػكريتية 
حتػػى احيػػؿ الػػى التقاعػػد سػػنة  فػػي فرايبػػكرج –كعػػيف اسػػتاذان لمغػػة العربيػػة ككػػاف مػػف اعػػالـ النحػػك فييػػا 

 ـ.ُِّٗ
 –كمف آثار كتاب العالقات النحكية فػي المغػة العربيػة ، كالنحػك العربػي الكصػفي كغيرىػا مػف المؤلفػات 

 لممزيد ، ينظر ا
 https://www.iicss.iq .المركز االسالمي لمدراسات االستراتيجية ، مستشرقكف

 ( مف البحث ُٓص)  الممحؽينظر ا  (ِ)

 .ِٖٗعبد المجيد د.ت(، ) (ّ)
  .http://wiki.dorar-aliraq.net ،ابف منظكر (ْ)
 .ُْٓ/ُىػ(،ُّٕٗ،  العسقالني، فتح البارم)؛ ِٖٖ ـ(ََِٓالفيركزآبادم  (ٓ)
 .ُِٓ-َِٓىػ(،ُِْٖعبد الكاحد، )(ٔ)
 .ِّٗ/ُـ(،ُٖٔٗابف سعد، ) (ٕ)
 .ٗٗ-ٕٗ، ـ(ََِْغمكش، )(ٖ)
 .ٓٔ/ِ،  (مسمـ ،  د.ت) (ٗ)
بػػػػاركفكرم، مال) ؛َِٖ/ُىػػػػػ(، ُُْٗالسػػػػميكدم ، ) ؛ُُٔـ(، ُٔٗٗ،ف رجػػػػب ، فػػػػتح البػػػػارمبػػػػا)(َُ)

 .ُُٕـ(، ََِٕ
 .َُٗ، ـ(ََِْغمكش، )(ُُ)
 .َّّـ(،ََِٓالصالبي ، ) (ُِ)
 .ُُِ/ُىػ(،ُُْٓ االصابة،العسقالني ،) ؛ِّْ/ّْـ(،َُٖٗالمزم، ) (ُّ)
،  ـ(ُٔٗٗابػف رجػب ، ) ؛ِّْ،ّّٖ/ُىػ(،َُْٓ،االصبياني) ؛ُٓ/ٕ،  ـ(ُٖٔٗابف سعد ، )(ُْ)
ّ/ِِٔ. 
 .ُْٔـ(، ََُِابف الجكزم، )(ُٓ)
 .ّّٗ/ُ، ق(َُْٓاالصبياني ، )(ُٔ)

https://www.iicss.iq/
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،  ـ(ُٔٗٗ فػػػتح البػػػارم، ابػػػف رجػػػب،) ؛ُِٕٓ/ّابػػػف العػػػديـ ، د.ت(،) ،ّّٗ/ُ، المصػػدر نفسػػػو(ُٕ)
ّ/ِٓٔ. 
/ ّ، (ابف رجب ، فتح البػارم ) ؛ّّٗ/ُ ىػ(َُْٓاالصبياني، ) ؛ّْ/ِىػ(، ُُْٖابف قانع ، )(ُٖ)

ِٓٔ. 
، َُّ، ِّٓ/ُـ(،ُّٗٗاكم، خالسػػػ ؛ّٔٔ، ّٕٓ، ّٔٓ، ّٓٓ/ُ، ق(َُْٓاالصػػػبياني ، ) (ُٗ)

 .َّْ،  ـ(ََِٓالصالبي،) ؛ُّٗ
 .ِٔٓ/  ّابف رجب ، فتح البارم ،  ؛ِٖ، ُُ/ِ، ّٗٔ، َّْ/  ُ،  ق(َُْٓاالصبياني ، )(َِ)
،  ـ(ُّٗٗالسػػػػػػػخاكم ، ) ؛ِٕ، ِٔ،  ُِ،  ٖ،  ٓ،  ِ، ِّٕ، ُ،  ق(َُْٓاالصػػػػػػػبياني ، )(ُِ)
ُ ،ِّٕ. 
، َِٕ، ٖٔ/ُـ(، ُِٗٗابػػػػػف عبػػػػػد البػػػػػر ، ) ؛ُِّ-ََُ/ ُُ، ِّٕ-ِِٕ/ُـ( ، ُٔٗٗالػػػػػبالذرم ، )(ِِ)
ـ( ، ََِٔالػػػػػػػػػػػذىبي ، ) ؛ُِٕٕ، ُّٔٓ، ُْْٓ/  ْ،  ُِْٗ، ُِّٖ، َّٗ /ّ، ْٕٕ، َٕٕ، ْْٗ /ِ
، ُِٔ، ُُِ /ُ، ىػػػػػػ(ُُْٓ، العسػػػػػقالني ، االصػػػػػابة) ؛َْْ /ُٖ، َّْ، ُُْ، ٖٗ /ْ، َّْ، ِّٔ/ ِ
ِ/ ّْٗ ،ّ/ ٖ  ،ّّْ ،ِْْ ،ْ/ ِٗٔ ،ّٖٗ ،ٔ/ ُّْ ،ٕ/ ُُٔ. 
 ؛ُّٖ /ُىػػػ( ، َُْٕالزمخشػػرم ، ) ؛ّّ-ٔ/  ِ، ُّٖ-ّّٕ /ُ، ىػػػ(َُْٓاالصػػبياني ،  )(ِّ)
 .َُٔ /ُىػ(،ُُِْالقارم ، )
 .َّْ /ُ،  ىػ(َُْٓاالصبياني ، )(ِْ)
اعتمػػد اربعػػة كتسػػعيف اسػػمان كرفػػض تسػػعان، كىنػػا تجػػد الباحثػػة أنػػو ال بػػد مػػف االشػػارة الػػى اف الػػدكتكر *

العمرم قد ذكر اف عدد مف سماىـ ابك نعيـ اثناف كخمسكف فقػط مػنيـ خمسػة نفػى اف يككنػكا مػف اىػؿ 
 ، ينظر اأالصفة، كىذا خط

 .َِٔ/  ُـ( ، ُْٗٗاكـر ضياء )
 .ُّٔ، ّٕٓ، ّٓٓ، ُّٓ، ّْٖ، ّْٕ، ِِٗ، ِِٔ، ُِِ /ُ،  ىػ(َُْٓ) (ِٓ)
، كتجػػدر االشػارة ىنػا الػػى اف الباحثػة لػـ تجػػد ىػذه الركايػة عنػػد ّٔٓ/ ُ، ىػػ(ُّٕٗ،فػتح البػارم ) (ِٔ)

حكليـ ، لـ تػذكر مطمقػا ىػذه  ىريرة  التي اعتمدتيا في البحث ، بؿ أف ركاية ابا ردغيره مف المصا
 انيـ سبعيف مف االنصار ، ينظر االنسبة، بؿ اكتفى بالقكؿ 

 .ِِّ / ٓ /ُـ(، ُٖٓٗالبخارم ، )
 .ْ، ّ /ِ، ّّٕ، َّٕ، ّٕٔ، ّٓٔ، ّٕٓ، ِّٓ /ُ،  ىػ(َُْٓاالصبياني ، )(ِٕ)
 .ِٕٖ /ُُ، ىػ(ُّٕٗ،العسقالني ، فتح البارم )(ِٖ)
 .ُِ /ِ، ق(َُْٓاالصبياني ، ) ؛َْٕ /ٕ،  ـ(ُٖٔٗابف سعد ، )(ِٗ)
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 .ُْٔ،  ـ(ََُِ،ابف الجكزم ، تمبيس) ؛ِّٓ، ُ، ىػ(َُْٓاالصبياني ، )(َّ)
 .َْٖ-َْٕ /ٕ،  ىػ(ُٖٔٗابف سعد ، )(ُّ)
 . َُٔ /ُ، ق(ُُِْالقارم ،) ؛ِٔٓ -ِٓٓ /ُالمصدر نفسو ،  (ِّ)
 .ُِٗ /ُ /ُ، ـ(ُٖٓٗ،صحيح البخارم )(ّّ)
 .َُٔ/ ُ،  ىػ(ُُِْالقارم ، ) ؛ِٖٖ/ ُُ،  ىػ(ُّٕٗ،العسقالني ، فتح البارم)(ّْ)
 .ُّٖ/ ُ،  ىػ(َُْٕالزمخشرم ،)(ّٓ)
 .ّٓٔ/ ُ،  ق(َُْٓ)(ّٔ)
العسػػػػقالني ، تيػػػػذيب التيػػػػذيب ) ؛َِٖ /َُ،  ـ(َُٖٗالمػػػػزم ، ) ؛ُّْ /ُالمصػػػػدر نفسػػػػو ،  (ّٕ)

 .ُْٕ /ٕىػ( ، ُِّٔ
 .ِٕٓ/ ُ،  ـ(ُْٗٗرم ، عمال ((ّٖ)
 .ُّٕ-ُِٕ/ ٖ/ ْ،  ـ(ُٖٓٗ،صحيح البخارم ((ّٗ)
 .َّٖ/ّ/ِالمصدر نفسو ،  (َْ)
 .ُِّ/ ٕ/ ْالمصدر نفسو ،  (ُْ)
فػػػػػتح )العسػػػػػقالني ،  ؛َْٖ/ ِـ(، ُٖٗٗابػػػػػف االثيػػػػػر ، ) ؛ُّْ/ُ،  ىػػػػػػ(َُْٓاالصػػػػػبياني ، ((ِْ)

 .ٓٗٓ/ ٔ، ق(ُّٕٗ،البارم
 .ُٓٓ-ُْٓ/ ّ،  ـ(ُٔٗٗ،ابف رجب ، فتح البارم) (ّْ)
/ ُـ(، ََِْابػػف رجػػب ، لطػػاوؼ المعػػارؼ ) ؛ُٕٖ-ُٖٔ/ ْ/ ِ ـ(ُٖٓٗصػػحيح البخػػارم ،) (ْْ)

ُٔٓ. 
 .ُُٗ/ ُ/ ُ ـ(ُٖٓٗصحيح البخارم ، ((ْٓ)
، ُُ، ىػػػػ(ُّٕٗ،العسػػػقالني ، فػػػتح البػػػارم ) ؛ِٔٓ-ِٓٓ/ ُ (ُٖٔٗابػػػف سػػػعد الطبقػػػات ،)  (ْٔ)

ِٖٕ. 
 .َُٔ/ُ ىػ(ُُِْالقارم ، ) ؛ُّٖ/ ُ، ىػ(َُْٕالزمخشرم ، ) (ْٕ)
الػػػراغبيف فػػػي  يتسػػػع المجػػػاؿ لمناقشػػػة ىػػػذه الحيثيػػػة كالػػػرد عمييػػػا فػػػي البحػػػث ، لػػػذا تحيػػػؿ الباحثػػػة ال *

 ااالستزادة لمصادر كمراجع مثؿ
، ُْٔـ(ََُِابػػف الجػػكزم ، تمبػػيس ، ) ؛ِٓ /ِ، ّّْ،  َّْ، ّّٕ/ ُ ىػػػ(َُْٓ،االصػػبياني )

، ُِٖ، ُِٕـ(، ُْٗٗالشافعي ، ) ؛ٓٗ -ِٗ، ٓٓ، ِٓ /ُالسيركردم، ، د.ت(، ) ؛ُٕٔ-َُٔ
 /ِ، ّٔٔ-ِّٔ/ ُد.ت(، االدريسػػػي ، ) ؛ُِْ /ُُ ق(ُّٕٗالعسػػػقالني ، فػػػتح البػػػارم ،) ؛ُٔٓ
 .ُٔ-ُّ ،الشكبكي، د.ت() ؛ٕٔٗ، ّٕٖ-ٖٔٔ/ ّـ(، ََُِالعكاجي ، ) ؛ٗ
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 .ّٓٓ/ُِـ(، َََِجامع البياف )(ْٖ)
 .ِِّ/ْ، )ق(َُْٕ(ْٗ)
 .ِّْ/ُْ،  ـ(ََِ،جامع البياف)(َٓ)
 .ِٗسكرة التكبة / مف اآلية   (ُٓ)
 .ُِٗ/ُ/ُ،  ـ(ُٖٓٗ،صحيح البخارم) (ِٓ)
 ـ(ََِٔالذىبي ، ) ؛َُِ/ ِـ(، ُْٖٗالطبراني ، ) ؛ِّٕ-ِِٕ/ ُ، ـ(ُٔٗٗالبالذرم ، )  (ّٓ)
 ،ْ /ُُْ. 
 .ُِ /ِ، ق(َُْٓاالصبياني ، ) (ْٓ)
 .ُٖ/ٔـ(، ُٖٗٗابف حنبؿ ،  ((ٓٓ)
 .ُّٕ-ُِٕ/ ٖ/ ْ، ـ(ُٖٓٗ،صحيح البخارم  ((ٔٓ)
 .ّْٓ /ٕ،  ق(ُُْٓ،االصابة)العسقالني ،  ؛ّٖٕ -ّٕٔ/ ُ، ق(َُْٓاالصبياني ، )(ٕٓ)
 ؛ّٗٔ /ْ، ٓٗ /ُ،  ـ(ُٖٗٗ،ابػػػػف االثيػػػػر ) ؛ّْٗ-ّْٖ/ ُ،  ىػػػػػ(َُْٓاالصػػػػبياني ،  ((ٖٓ)
 .ُْْ/ ُُـ( ، ُّٗٗالصالحي ، )
،  ـ(ُٖٗٗابػف االثيػر، ) ؛ْْٗ/ ِ، ـ(ُِٗٗابػف عبػد البػر ، ) ؛ِّٕ/ُ، ـ(ُٔٗٗالبالذرم ، )(ٗٓ)
 .ُُْ-َُْ/ ٗ،  ـ(َُٖٗالمزم ، ) ؛ٓٔ-ْٔ/ ِ
 .َُٔ/ُ، ق(ُُِْالقارم ، ) ؛ُّٖ/ُ، ىػ(َُْٕالزمخشرم، ) (َٔ)
 .ِِٗ/ّ/ِ،  ـ(ُٖٓٗ،صحيح البخارم)(ُٔ)
 .ِّٕ/ْالحاكـ ، د.ت(، )(ِٔ)
 .ُْٔ،  ـ(ََُِ،ابف الجكزم ، تمبيس)(ّٔ)
 .ٖٗٔ/ُـ(، ُٗٗٗابف كثير ، تفسير القرآف )(ْٔ)
،  ـ(ُٗٗٗ،ابػػػػف كثيػػػػػر ، تفسػػػػػير القػػػػػرآف) ؛ُٗٓ-َٗٓ/ٓ،  ـ(َََِ،الطبػػػػرم ، جػػػػػامع البيػػػػػاف) (ٓٔ)
ُ/َْٕ. 
 .ُّٖ/ُ، ىػ(َُْٕالزمخشرم ، )(ٔٔ)
 .ُٗٗ/ْ، ـ(ُٗٗٗ،تفسير القرآف) ؛ِّْ-ِِْ/ ُْ، ـ(َََِ،جامع البياف ) (ٕٔ)
 ؛ُِّٖ/ ّ،  ـ(ُِٗٗابػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػر ، ) ؛ُّ /ِ، ُّٕ /ُ، ىػػػػػػػػػػ(َُْٓاالصػػػػػػػػػبياني ، )(ٖٔ)
 .ِٕٓ/ ِ، ّٕٓ/ ُ،  ـ(ُّٗٗالسخاكم ،) ؛ّٖٖـ(، ُٖٔٗريب التيذيب ، قالعسقالني، ت)
تجػػدر االشػػارة ىنػػا الػػى اف العمػػرم إتخػػذ المكقػػؼ نفسػػو كلألسػػباب نفسػػيا ، بػػؿ إنػػو أخطػػأ فػػي أرقػػاـ  *

 .ِٖٔ،  ـُْٗٗ يات ، ينظر ابعض اآل
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 .َِٖ/ْ،  ق(َُْٕالزمخشرم ، )(ٗٔ)
 .ّٓٓ/ ُِ،  ـ(َََِ،جامع البياف)(َٕ)
 .ِِّ/ ْ،  ىػ(َُْٕ)(ُٕ)
 .ِّْ/ ُ، ىػ(َُْٓاالصبياني ، )(ِٕ)
 .ُّ، ّ/  ِ، ُّْ -َّْ/ ُ،  ق(َُْٓاالصبياني ، ) ؛ُٓ/ ّ،  د.ت(الحاكـ ، )(ّٕ)
 .ّٕٓ-ِّٕ/ ُ، ىػ(َُْٓاالصبياني ، )(ْٕ)
 .َِٖ/ُ، (ـََِِااللباني ، )(ٕٓ)
 .ّْٓ/ّالمصدر نفسو ،  (ٕٔ)
 .ّّٖ/ُ،  ـ(ُٖٗٗابف االثير ، )  (ٕٕ)
 .ّٓٔ/ُ، ق(َُْٓ،االصبياني  ((ٖٕ)
 .ّٗ-ّْ/ِالمصدر نفسو ،  (ٕٗ)
 .ِّْ/ ُنفسو ، المصدر  (َٖ)
المػػػػػزم ، ) ؛ٔٓ/ّ،  ـ(ُٖٗٗابػػػػػف االثيػػػػر ، ) ؛ُّٓ، ٓٗ/ُـ(، ُٕٗٗ ،ابػػػػف الجػػػػػكزم ، تمقػػػػيح)(ُٖ)

 .َِِ/ّ،  ـ(َُٖٗ
 ينظر مثالن ا (ِٖ)
االصبياني ) ؛ْٕ/ ٗ، َُٔ/ٕ، ِْٕ/ْـ(،ُِٓٗابف ابي حاتـ ، ) ؛ْٓٓ/ُـ( ، ُُٖٗسكم ، فال)
ابػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػػػػر ، ) ؛ّّ-ّ /ِ، ِّٕ، ّٖٔ، ّٖٓ، ّّٓ، ِّٓ، ّْٖ /ُ،  ق(َُْٓ، 

، ـ(ََِٔالػػػػذىبي ، ) ؛ُِٔ/ َُ، ِّٓ/ ْ،  ـ(َُٖٗالمػػػػزم ، ) ؛ٔٔٓ /ِ، َِٕ /ُ، ـ(ُِٗٗ
ْ /َّْ. 
 .َٗ-ٖٗ/ ْ،  ـ(ََِٔالذىبي ، ) ؛ُِ/ ِ،  ق(َُْٓاالصبياني ، )  (ّٖ)
، ِّٕ، ّٖٔ، ّْٖ/ ُ، ىػػ(َُْٓاالصػبياني ، ) ؛ُِّ، ُّّ /ْ،  ـ(ُٖٔٗابػف سػعد ، )  (ْٖ)
ابػػػػف ) ؛ُِٕٕ، ُّٔٓ، ُْْٓ/ ْ، ْْٗ /ِ، ٖٔ/ُ،  ـ(ُِٗٗابػػػػف عبػػػػد البػػػػر ، ) ؛ُٖ، ُِ/ ِ

 .ّْْ، ُِّ /ُ،  ـ(ُّٗٗالسخاكم ، ) ؛ِْٓ /ٓ، ّٗٔ /ْ،  ـ(ُٖٗٗاالثير ، 
 .ّْٓ/ ٕ،  ق(ُُْٓ،العسقالني ، االصابة) ؛ّٕٕ-ّٕٔ/ ُ،  ق(َُْٓاالصبياني ، )  (ٖٓ)
االصػػػػػبياني ، ) ؛ُُّ/ ُُ،  ـ(ُٔٗٗالػػػػػبالذرم، ) ؛َْٖ-َْٕ/ ٕ،  ـ(ُٖٔٗابػػػػػف سػػػػػعد ، ) (ٖٔ)

ابف ) ؛ُُْ/ْ،  ـ(ََِٔالذىبي ، ) ؛ِِّٕ/ ٕ، د.ت(يـ ، دابف الع) ؛ّّٕ-ّّٓ/ُ،  ق(َُْٓ
 .ٓٓٔ/ ْـ(، ُٕٔٗكثير ، السيرة النبكية ، 

 .ُّ، ُِ، ْ/ ّ، ِ، َّٕ، ّٕٔ، ّٕٓ، ِّٓ/ ُ،  ق(َُْٓاالصبياني ، ) (ٕٖ)
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، ـ(ََِٔالذىبي ، ) ؛ْٕ/ ٗ،  ـ(ُِٓٗابف ابي حاتـ ، ) ؛ََُ/ ُُ،  ـ(ُٔٗٗالبالذرم ، ) (ٖٖ)
ـ(، ُٕٔٗالسػيكطي، ) ؛ُُِ/ُ، ـ(ُّٗٗالسخاكم ، ) ؛ِّْ/ِٕـ(، َََِالصفدم ، ) ؛ُُْ/ْ
ُ/ُٖٔ. 
 ؛ُُِ/ ْىػػػػ(، ُّٕٖالطبػػػرم ، تػػػاريا الرسػػػؿ كالممػػػكؾ ، ) ؛ََّ/ ّ،  ـ(ُٖٔٗابػػػف سػػػعد ، ) (ٖٗ)
العسػػػػػػػػػػػقالني ، فػػػػػػػػػػػتح ) ؛ِٓٗ/ ّىػػػػػػػػػػػػ(، ُُِْالسػػػػػػػػػػػييمي ، ) ؛ٖ/ ِ،  ىػػػػػػػػػػػػ(َُْٓاالصػػػػػػػػػػػبياني ، )

 .ُّٖ/ّ،  ىػ(ُّٕٗ،البارم
 .ِٔٓ/ُ،  ـ(ُٖٔٗابف سعد ، )(َٗ)
 .َُ، ٖ، ْ/ ِ،  ق(َُْٓاالصبياني ، )(ُٗ)
 .ِ-ُيات سكرة عبس/ اآل(ِٗ)
 ينظر مثالن ا-
الػػػػػػذىبي ، ) ؛ُِٖ/ ْ، َّٓ/ّ، ـ(ُٖٓٗ،صػػػػػػحيح البخػػػػػػارم ) ؛ِٔٓ/ُ،  ـ(ُٖٔٗابػػػػػػف سػػػػػػعد ، )

 .ُٓ/ ِ، ق(ُُْٗم، دالسميك ) ؛ِّٔ/ِ،  ـ(ََِٔ
 ينظر ا *

 ( مف البحث .ُْص )
 .ُّٗ/ُ،  ـ(ُّٗٗالسخاكم ، ) ؛ّٗٔ/ُ،  ق(َُْٓاالصبياني ، )(ّٗ)
 .ِِٗ/ُ،  ـ(ُّٗٗالسخاكم ، )(ْٗ)
 .ّّٕ/ ُ،  ق(َُْٓاالصبياني ، ) (ٓٗ)
 

 قائمة املصادر واملراجع :
 القرآف الكريـ 

 أكالن / المصادر ا
ىػػػ(، أسػػد الغابػػة فػػي معرفػػة الصػػحابة، )دار َّٔابػػف االثيػػر، عػػز الػػديف عمػػي بػػف أبػػي الكػػـر )ت. -ُ

 ـ(، ستة مجمدات.ُٖٗٗىػ/َُْٗالفكر، بيركت ، 
، ْىػػػ(، حميػػة االكليػػاء كطبقػػات االصػػفياء، طَّْاالصػػبياني ، ابػػك نعػػيـ احمػػد بػػف عبػػد اهلل )ت. -ِ

 . ىػ( ، عشرة اجزاءَُْٓ)دار الكتاب العربي، بيركت، 
ىػػ(، الجػػامع الصػحيح المسػند المختصػر مػف أمػكر رسػػكؿ ِٔٓالبخػارم، محمػد بػف اسػماعيؿ )ت. -ّ

، )عػػػالـ الكتػػػب، بيػػػركت، ْاهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ كسػػػننو كايامػػػو المعػػػركؼ بصػػػحيح البخػػػارم، ط
 ـ(، أربع مجمدات ، تسعة اجزاء .ُٖٓٗىػ/َُْٓ
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شػراؼ، تحػؽا سػييؿ زكػار كآخػركف، ىػػ(، جمػؿ مػف أنسػاب االِٕٗالبالذرم، أحمد بػف يحيػى )ت -ْ
 جزء. ُّـ(، ُٔٗٗىػ/ُُْٕ)دار الفكر ، بيركت، 

 ىػ(إٗٓابف الجكزم ، ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي )ت  -
 ـ(، جزء كاحد .ََُِىػ/ُُِْتمبيس إبميس ، )دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت ،  -ٓ
ـ( ، ُٕٗٗبػف ابػي االرقػـ، بيػركت، تمقيح فيـك أىؿ االثر في عيكف التاريا كالسير، )دار االرقػـ  -ٔ

 جزء كاحد.
ىػػ(، الجػرح كالتعػديؿ ، )دار احيػاء التػراث العربػي ِّٕابف ابي حاتـ ، عبد الرحمف بف محمد )ت -ٕ

 مجمدات.ٗـ(، ُِٓٗىػ/ُُِٕ، بيركت ، 
ىػػ(، المسػتدرؾ عمػى الصػحيحيف ، )دار الكتػب َْٓالحاكـ ، ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل )ت. -ٖ

 مجمدات. ْبيركت ، د.ت(،العممية ، 
ىػػ(، مسػند احمػد بػف حنبػؿ ، تحقيػؽ ا السػيد ابػك ُِْابف حنبؿ، ابك عبد اهلل احمد بػف محمػد )ت -ٗ

 اجزاء . ٔـ(، ُٖٗٗىػ/ُُْٗالمعاطي النكرم ، )عالـ الكتب ، بيركت ، 
ىػ(، سير أعالـ النػبالء، )دار الحػديث، القػاىرة ، ْٖٕالذىبي ، شمس الديف محمد بف احمد )ت -َُ

 جزء . ُٖـ(، ََِٔىػ/ُِْٕ
 ىػ(ا ٕٓٗابف رجب ، عبد الرحمف بف احمد )ت -
فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم ، تحػػؽ ا محمػػكد شػػعباف كآخػػركف، )مكتبػػة الغربػػاء، المدينػػة  -ُُ

 اجزاء .ٗـ( ، ُٔٗٗىػ/ُُْٕالمنكرة ، 
لطػػػػاوؼ المعػػػػارؼ فيمػػػػا لمكاسػػػػـ العػػػػاـ مػػػػف الكظػػػػاوؼ، )دار ابػػػػف حػػػػـز لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، د.ـ،  -ُِ

 ـ(، جزء كاحد .ََِْىػ/ُِْْ
ىػػ(، الكشػاؼ عػف حقػاوؽ غػكامض التنزيػؿ ، ّٖٓالزمخشرم ، ابك القاسـ محمػكد بػف عمػرك )ت -ُّ
 اجزاء. ْىػ(، َُْٕ، )دار الكتاب العربي ، بيركت ، ّط
ق(، التحفػػة المطيفػػة فػػي تػػاريا المدينػػة َِٗالسػػخاكم ، شػػمس الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف )ت -ُْ

 ـ(، جزءاف.ُّٗٗىػ/ُُْْالشريفة ،)دار الكتب العممية ، بيركت ، 
ىػ(، الطبقات الكبرل ، تحقيؽ ا إحساف عباس، )دار َِّابف سعد ، محمد بف سعد بف منيع)ت -ُٓ

 أجزاء . ٖـ(، ُٖٔٗصادر، بيركت ، 
ىػػ(، كفػاء الكفػاء بأخبػار دار المصػطفى، )دار ُُٗميكدم ، ابك الحسػف عمػي بػف عبػد اهلل )الس -ُٔ

 اجزاء . ْىػ(، ُُْٗالكتب العممية ، بيركت، 
 ىػ(، عكارؼ المعارؼ، )د.ـ، د.ت(، جزءاف.ِّٔالسيركردم، شياب الديف عمر بف محمد )ت -ُٕ



 هـ1110-م  0201. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 

598 

                                                                                                                                                      

ركض ا نػػؼ فػػي شػػرح السػػيرة ىػػػ(، الػػُٖٓالسػػييمي ، ابػػك القاسػػـ عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد اهلل )ت -ُٖ
 أجزاء. ٕىػ(، ُُِْالنبكية ، )دار إحياء التراث العربي، بيركت ، 

ىػػ(، حسػف المحاضػػرة فػي تػاريا مصػر كالقػػاىرة، ُُٗالسػيكطي ، عبػد الػرحمف بػف ابػػي بكػر )ت -ُٗ
 ـ(، جزءاف.ُٕٔٗىػ/ُّٕٖتحؽا محمد ابك الفضؿ ابراىيـ، )دار إحياء الكتب العربية، مصر ، 

ىػ(، طبقات االكلياء ، تحقيؽ ا نكر الديف شريبة، َْٖسراج الديف عمر بف عمي )ت الشافعي ، -َِ
 ـ(، جزء كاحد.ُْٗٗىػ/ُُْٓ، )مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ِط
ىػػػ(، سػػبؿ اليػػدل كالرشػػاد فػػي سػػيرة خيػػر العبػػاد كذكػػر ِْٗالصػػالحي ، محمػػد بػػف يكسػػؼ ) ت -ُِ

كالمعػاد، تحػؽا عػادؿ احمػد كعمػي محمػد، )دار الكتػب فضاومو كأعالـ نبكتو كأفعالو كأحكالػو فػي المبػدأ 
 جزء. ُِـ(، ُّٗٗىػ/ُُْْالعممية، بيركت، 

ىػػ(، الػػكافي بالكفيػات، تحػػؽ ا أحمػد االرنػػاؤكط ْٕٔالصػفدم ، صػػالح الػديف خميػػؿ بػف أيبػػؾ )ت -ِِ
 جزء . ِٗـ(، َََِىػ/َُِْكتركي مصطفى، )دار احياء التراث، بيركت ، 

ىػ(، مسند الشامييف، تحؽ ا حمدم بف عبد المجيد السمفي َّٔ)تالطبراني ، سميماف بف احمد  -ِّ
 أجزاء . ْـ(، ُْٖٗىػ/َُْٓ، )مؤسسة الرسالة ، بيركت ، 

 ىػ( اَُّالطبرم ، محمد بف جرير )ت -
ىػػ(، ُّٕٖ، )دار التراث ، بيػركت، ِتاريا الرسؿ كالممكؾ ، كصمة تاريا الطبرم لمقرطبي ، ط -ِْ
 جزء .ُُ
ـ(، َََِىػ/َُِْلقرآف، تحؽ ا أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، جامع البياف في تأكيؿ ا -ِٓ
 جزء.ِْ
ىػػ(، االسػتيعاب فػي معرفػة االصػحاب، تحػؽا عمػي ّْٔابف عبد البر ، يكسػؼ بػف عبػد اهلل )ت -ِٔ

 أجزاء. ْـ(، ُِٗٗىػ/ُُِْمحمد البجاكم، )دار الجيؿ ، بيركت ، 
ريا حمػب ، تحػؽ ا سػييؿ زكػار ، ىػػ(، بغيػة الطمػب فػي تػأَٔابف العػديـ ، عمػر بػف احمػد )ت -ِٕ

 جزء . ُِ)دار الفكر ، د.ـ، د.ت(، 
 ىػ(ا ِٖٓالعسقالني ، احمد بف عمي حجز )ت -
 جزء.ُّىػ(، ُّٕٗفتح البارم ، شرح صحيح البخارم ، ) دار المعرفة ، بيركت ،  -ِٖ
االصابة في تمييز الصحابة ، تحؽ ا عػادؿ احمػد كعمػي محمػد ، )دار الكتػب العمميػة، بيػركت،  -ِٗ

 اجزاء . ٖىػ(، ُُْٓ
 ـ(، جزء كاحد .ُٖٔٗىػ/ َُْٔتقريب التيذيب ، تحؽ ا محمد عكامة ، )دار الرشيد ، سكريا  -َّ
 جزء . ُِىػ(، ُِّٔتيذيب التيذيب ، )مطبعة داورة المعارؼ النظامية ، اليند ،  -ُّ
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ىػػػػ(، المعرفػػػة كالتػػػاريا ، تحػػػؽ ا اكػػػـر ضػػػياء العمػػػرم ، ِٕٕالفسػػػكم ، يعقػػػكب بػػػف سػػػفياف )ت -ِّ
 اجزاء . ّـ(، ُُٖٗىػ/َُُْة الرسالة ، بيركت ، )مؤسس
ىػ(، القامكس المحيط ، تحؽ ا مكتػب تحقيػؽ ُٕٖالفيركزآبادم، ابك طاىر محمد بف يعقكب )ت -ّّ

 ـ(، جزء كاحد.ََِٓىػ/ُِْٔ، )مؤسسة الرسالة ، لبناف ، ٖالتراث في مؤسسة الرسالة ، ط
ىػػػ(، ُُِْكتػب العمميػػة ، بيػػركت، ىػػػ(، شػػرح الشػػفا، )دار الَُُْالقػارم ، عمػػي بػػف محمػد )ت -ّْ

 جزءاف .
ىػػػػ(، معجػػػـ الصػػػحابة ، تحػػػؽا صػػػالح بػػػف سػػػالـ ُّٓابػػػف قػػػانع ، ابػػػك الحسػػػيف عبػػػد البػػػاقي )ت -ّٓ

 اجزاء. ّىػ(، ُُْٖالمصراتي، )مكتبة الغرباء االثرية ، المدينة المنكرة ، 
 ىػ(إْٕابف كثير ، ابك الفداء اسماعيؿ بف عمر )ت -
، )دار طيبػػػػة لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، د.ـ، ِسػػػػامي محمػػػػد سػػػػالمة ، ط تفسػػػػير القػػػػرآف العظػػػػيـ، تحػػػػؽ -ّٔ

 أجزاء. ٖـ(، ُٗٗٗىػ/َُِْ
 اجزاء. ْـ(، ُٕٔٗىػ/ُّٓٗ، ، بيركت، )دار المعرفةمصطفى عبد الكاحدا ، تحؽالسيرة النبكية -ّٕ
ىػػػ(، تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ، ِْٕالمػػزم ، ابػػك الحجػػاج يكسػػؼ بػػف عبػػد الػػرحمف )ت -ّٖ

 جزء .ّٓـ(، َُٖٗىػ/ََُْاد معركؼ ، )مؤسسة الرسالة، بيركت ، تحؽابشار عك 
ىػػ(، المسػند الصػحيح المختصػر بنقػؿ العػدؿ عػف ُِٔمسمـ ، ابك الحسيف مسمـ بف الحجاج )ت -ّٗ

العدؿ الى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المعركؼ بصحيح مسمـ، )دار الجيؿ كدار االفػاؽ الجديػدة، 
 اجزاء. ٖبيركت ، د.ت(، 

 ىػ(، لساف العرب إُُمنظكر ، جماؿ الديف بف مكـر )تابف  -َْ
http://wiki.dorar-aliraq.net. 

 ثانيًا / المراجع :
ىػػػػ(، نظػػػاـ الحككمػػػة النبكيػػػة المسػػػمى التراتيػػػب ُِّٖاالدريسػػػي ، محمػػػد عبػػػد الحػػػي الحسػػػني )ت .ُ

 ، )دار االرقـ بف ابي االرقـ، بيركت، د.ت(،جزءاف.ِ، ط االدارية ، تحؽا عبد اهلل الخالدم
ىػػ(، مختصػر االمػاـ البخػارم، )مكتبػة المعػارؼ َُِْااللباني ، محمػد ناصػر الػديف بػف نػكح )ت .ِ

 اجزاء . ْـ(،ََِِىػ/ُِِْلمنشر كالتكزيع ، الرياض، 
، )القػػاىرة ، ريكنػػدكرؼ، داوػػرة المعػػارؼ االسػػالمية، أىػػؿ الصػػفة، تعػػرا احمػػد الشػػنتناكم كآخػػركف .ّ

 مجمد .ُٓد.ت(، 
الشػػػػكبكي، محمػػػػكد يكسػػػػؼ، مفيػػػػـك التصػػػػكؼ كأنكاعػػػػو فػػػػي الميػػػػزاف الشػػػػرعي ، )مجمػػػػة الجامعػػػػة  .ْ

 االسالمية، د.ـ، د.ت(جزء كاحد.

http://wiki.dorar-aliraq.net/
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، )دار المعرفػة، ّالصالبي ، عمي محمد محمد، السيرة النبكية. عرض كقاوع كتحميؿ أحداث ، ط .ٓ
 ـ(،جزء كاحد.ََِٓىػ/ُِْٔلبناف ، 

مجيد ، محمػد محػي الػديف كمحمػد عبػد المطيػؼ السػبكي، المختػار مػف صػحاح المغػة، )دار عبد ال .ٔ
 السركر، د.ـ،د.ت(، جزء كاحد.

عبػد الكاحػد ، صػػالح بػف طػػو ، سػبؿ السػػالـ مػف صػػحيح سػيرة خيػػر ا نػاـ عميػػو الصػالة كالسػػالـ،  .ٕ
 ىػ(،جزء كاحد.ُِْٖ، )مكتبة الغرباء ، د.ـ،ِط
النبكية الصحيحة . محاكلة لتطبيؽ قكاعد المحدثيف في نقد ركايات العمرم ، أكـر ضياء ، السيرة  .ٖ

 ـ(، جزءاف .ُْٗٗىػ/ُُْٓ، )مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة ، ٔالسيرة النبكية ، ط
، ْالعكاجي ، غالب بف عمي ، فػرؽ معاصػرة تنتسػب الػى االسػالـ كبيػاف مكقػؼ االسػالـ منيػا، ط .ٗ

 أجزاء . ّـ(، ََُِىػ/ُِِْ،  )المكتبة العصرية الذىبية، جدة
غمػػػػكش ، أحمػػػػد أحمػػػػد ، السػػػػيرة النبكيػػػػة كالػػػػدعكة فػػػػي العيػػػػد المػػػػدني ، )مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، د.ـ،  .َُ

 ـ(، جزء كاحد.ََِْىػ/ ُِْْ
، طُِْٕالمبػػػػػػاركفكرم ، صػػػػػػفي الػػػػػػرحمف )ت .ُُ ، )دار الكفػػػػػػاء ، د.ـ، ُٗىػػػػػػػ(، الرحيػػػػػػؽ المختػػػػػػـك

 ـ(، جزء كاحد .ََِٕىػ/ُِْٖ
 راسات االستراتيجية ، مستشرقكف االمركز االسالمي لمد .ُِ

https://www.iicee.iq  

https://www.iicee.iq/

