
 0 

 
 
 

 عثاد تٍ تشر انصحاتً 
  سريتّ ٔأثرِ  األَصاري

 اإلسالويف 
Al-Sahabi Aabad bin Bishir Al-Ansari his 

life and effect in Islam 
 

 
  Key : Aabad , Bishir , life                                المفتاح : عباد ، بشر ، سيرته

 
 

 سماح نوري فاضلم . 
 جامعة ديالى

 / قسم التاريخ تربية االساسيةكمية ال
  

Ins. Samah Noori Fadhil 

University of Diyala 

College if Basic Education - The Department of History 

 
 م 1047                                                                                         هـ 4183

 



 1 

 يمبسم اهلل الرحمن الرح
 يهخص انثحث

 عمػ  دػد ىصػبب بػف عىدػر  الػذي الػمـ لبػؿ ة ػرة الىصػط    األنصػاريالصحابي عباد بف بشػر     
الغزوات  ىدبها فضال عف ىشاركته في لتؿ الدهودي كبب بػف اششػرؼ الػذي كػاف دػؤذي  شهد ىع النبي 

 هـ اغ ر لبباد .: الم أخرىوفي روادة  . : المهـ اغ ر له لائالً  دعا له الرلوؿ  النبي 
اف عصػػا كػػاف دحىمهػػا   األيػػراهلل بهػػذا الكراىػػة فبػػد يبػػت  فػػي  أكرىػػهاشػػتهر بصػػاحب البصػػا الىضػػدئة اذ     
 . ال  ىنزله له لدال وةو ىت هٌ  تأضاء
كمهػـ ىػف  دبتػد عمػدهـ فضػالً  ألحػدلـ دكف  األنصار( يالية ىف رضي اهلل عنهالالت عنه اللددة عائشة )    

ـو الدىاىػة فػي عهػد دػ  التشػهد,  در , وعبػاد بػف بشػر(خضػ, الػدد بػف  )لػبد بػف ىبػاذ بني عبػد اششػهؿ
 . ػ(ة11) بالء حلنا لنة أبم  أفالصددؽ ببد 

 

Al-Sahabi Aabad bin Bishir Al-Ansari his 

life and effect in Islam 

 
Abstract 

    The companion Abad bin Bishir Al-Ansari that he was entered Islam before 

immigration of Al-Mustafa by Musaab bin Omair Abad had been attend with the 

prophet all of infestations as well as his participation in the killing of the jew that 

he was hurm the prophet . The prophet had been pleaded to him saying , in 

another narration .  

    He had become by his luminous stick , as God respeded him by this dignity his 

stick his light up at night when he heading to his house . 

    The lady Aaiasha three from the Ansar no bady could be better than them all of 

them form bani Snhail (Saad bin Maath , Aseed bin khudhiar and Abad bin 

Bishir) he had martyred on the in the period of Al-Sidiq after his fishting in the 

(11AH)  
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 دلمذيحا
الحىػػد هلل رب البػػالىدف خػػالؽ اللػػىوات واشرضػػدف  اعػػؿ الظمىػػات والنػػور وصػػم  اهلل عمػػ  لػػددنا ىحىػػد     

اللة ضػػاهلل بػػه البشػػر ىػػف ال أنبػػذوالىرلػػمدف بشػػر وانػػذر ووعػػد وواعػػد  األنبدػػاءوعمػػ  الػػه وصػػحبه ولػػمـ خػػاتـ 
 : وةدى الناس ال  صراط ىلتبدـ وببد

     :تبال  اهلل لاؿ     
  

   
     

     
     

   (1). 
ونبموةػػػا لمنػػػاس  وأدوةػػػاببػػػد اف وعوةػػػا  وا اللػػػنة الىطهػػػرة عػػػف نبػػػدهـ ظػػػةػػػـ الصػػػحابة الكػػػراـ الػػػذدف ح     

 لمنػاس أخر ػتبهـ ح ة اهلل عم  الناس فهـ خدر البروف وخدر اىػة  يبتتالددف  ا  كىؿ بىا نبمو حت أ ىبدف
. 

ولد الصحابة الذدف لطرت لهـ كتب اللدر والترا ـ اروع الىوالؼ والىنالب  ًا ىفاحدو عباد بف بشر دبد     
 : المهـ ارحـ عبادًا .. وذلؾ ببوله له ه ئودعا  النبي أين  عمده

, والػػتبىمه النبػػي عمدػػه الصػػالة   ببػػد ر وعػػه ىػػف عنػػد رلػػوؿ اهلل لػػه عصػػاته لػػدالً  أضػػاءتو الػػذي فهػػ    
صدلات ىزدنة وبني لػمدـ و بمػه عمػ  حرلػه فػي تبػوؾ وشػهد الىشػاةد كمهػا لدلػبط شػهددا فػي عم  واللالـ 

 . دفالبارز الىلمىدف  أعالـله ىف الىوالؼ والىنالب لدكوف ىف  خالدىاىة ببد ىا ل ؿ التارد
وىوال ػه وىنالبػه ىتببػدف  لػدرتهوالتنادًا ال  ذلؾ التضت طبدبة البحث تبلدىه الػ  عنػاودف لن صػؿ فػي     

 تاردخ ولوعها. نا هم التيفي ببض الىوالؼ  إشالتلملؿ الزىني في لدر اشحداث 
بنػا اهلل ببركػة لػددنا البحث واف دن  نبدىه في ةذا أفنكوف لد وفبنا بىا التطبنا  أفلائمدف اهلل عز و ؿ     

 .والحىد هلل رب البالىدف األخداروصحبة  األطهارىحىد واؿ بدته 
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 :َٔسثّ امسّ ٔكٍُتّ 
بػػف  ػػيـ بػػف الحػػارث بػػف  األنصػػاريةػػو عبػػاد بػػف بشػػر بػػف ولػػش بػػف زغبػػة بػػف زاعػػوراء بػػف عبػػد اششػػهؿ     

 .  (2)اششهمي األوسعىرو بف ىالؾ بف 
ي حػدف ذكػرت ىصػادر ػفػ,  (3)بشػر بػأبيعبػاد بػف بشػر دكنػ   أفبػض الىصػادر ػببػ رتذكه فبد ػكندت أىا    
 أبػاىف كتب اللدر والتػرا ـ لػد  ىبػت بػدف الكندتػدف  اً في الولت ذاته ن د عدد,  (4)الربدع أباانه دكن   أخرى
ىحدػػا ةػػذا  ولػػـ نبػػؼ عمػػ  لػػبب تلػػىدته بهػػذا الكندػػة , فبمػػ  ىػػا دبػػدو أنهػػا  ػػاءت تبػػدف.  (5)الربدػػع وأبػػابشػػر 

الر ؿ )فالربدع والبشر( دالة عم  خدردػة ةػذا الصػحابي ال مدػؿ , فضػاًل عػف ذلػؾ فػوف أبػاا و ػدا ألىػه الػىه 
 البشر , ىا لد دكوف بذلؾ عاللة . 

أىا أىه فهي فاطىة بنت بشر بف عدي بف ُأبي بف غنـ بف عوؼ بف عىرو بف عوؼ بف الخزرج حم اء     
ولػػد تزو هػػا ىحىػػود بػػف  أخػػت ةػػي إىاىػػة بنػػت بشػػر ألػػمىت وبادبػػت النبػػي , ولببػػاد  (6)بنػػي عبػػد اششػػهؿ

, وأدضػا لػػه ىػف أىػه أخ وةػو ألػدد بػف ظهدػر بػف رافػع بػف  (7)ىلمىة وةي أـ عمي بػف الػدد بػف عبدػد الهػذلي
وعىػرو  (9), أىػا أبنػاء البػـ فىػنهـ لػمىة بػف لػالىة بػف ولػش (8)عدي بف زدد بف  شـ بف حاريػة بػف الحػارث

 . (11)بف ولش ولمىة بف يابت بف ولشبف يابت 
 :ٔالدتّ 

التػػي  األولػػ حداتػػه  ةالتبػػرض للػػدر  أوشلػػدىا كتػػب التػػرا ـ ىػػا دشػػدر الػػ  وشدتػػه و لػػـ ن ػػد فػػي الىصػػادر     
ف ىلػػألة ذكػػر النشػػأة األولػػ  ألغمػػب عظىػػاء ا لػػالـ لػػـ تكػػف و, وعمػػ  أدػػة حػػاؿ فػػ إللػػالـل اعتنالػػهلػػببت 

دبػػدأ  حدنهػػاوأفبػػالهـ  آيػػارةـظهػػور ش شػػأف لهػػـ إش ببػػد  كباىػػة النػػاسولػػدوف ىبروفػػة وذلػػؾ ألف النػػاس حػػدف د
 شةتىاـ بهـ وبأخبارةـ . ا

التشػػهد فػػي ىولبػػة  : انػػه  اآلتػػيتػػاردخ وشدتػػه بشػػكؿ تبردبػػي ىػػف خػػالؿ  عمػػ ولكػػف دىكػػف اشلػػتدشؿ     
بوة كانت يالية عشر لنة لبؿ الن أفوالىبروؼ ,  (11)لنة وأرببوفوله ىف البىر خىلة  (ةػ11) الدىاىة لنة

لػػنة ببػػد اله ػػرة دكػػػوف عىػػر عبػػاد ىنػػػذ ظهػػور النبػػوة الػػػ  ( 11ػ)الػػػ إلدهػػا أضػػ ناذ ىػػػا إاله ػػرة وةػػذا اللػػندف 
 األرلػاـنصػؿ ىػف خػالؿ , لػنة  وأرببػوفانػه التشػهد وعىػرا خىػس وذكرنػا آن ػًا وعشروف لنة  أربعالتشهادا 
لـ و  .واهلل أعمـ عاىًا ف دوعشر  لبؿ الببية بوحدىوف لد ولد وعشروف لنة ىف عىرا الكمي دك األربعببد طرح 

  . (12)غدرةا عببله غدر بنت واحدة ولـ دكف   دكف لبباد بف بشر
 إساليّ :

عمػ  دػد ىصػبب بػف الػ  الىددنػة الىنػورة  (13)بالىددنػة الىنػورة لبػؿ اله ػرة النبودػة  بػف بشػر المـ عبػاد    
ودىكف البػوؿ ,  (16) (15)ةػ(21) والدد بف حضدر (14)ةػ(5) بف ىباذلبد  إلالـوذلؾ لبؿ ةػ( 3)تعىدر 



 4 

التوحدددة ةذا  الددانةكاف دتطمع ال   أنه (أي لبؿ اله رة النبودة)إف ىلألة إلالـ عباد بف بشر بهذا اللرعة 
ىصػبب  لػدعوةىف الت اب ؿ ئأو ىف ببادة األوياف , لذلؾ تراا بأنه لـ دكف ىبتنبًا  فدبدو, إذا لـ دكف ىوحدًا 

بف عىدر ةذا ىف  هة , وىف  هة أخرى دبدو أف و ود الدهود بالىددنة وةـ أصحاب ددانة لىاودة لد أيرت 
أف الدهػػػود بالىددنػػػة كػػػانوا  شلػػػدىاو فػػػي ىلػػػألة تو دػػػه عبػػػاد بػػػف بشػػػر الػػػ  الددانػػػة التوحدددػػػة وةػػػو ا لػػػالـ , 

ـربتمونهـ لتػػؿ عػػاٍد و ف البػػرب فدهػػا بظهػػور نبػػي وأنهػػـ لػػددتوعػػدو  البددػػد ىػػف أةػػؿ الىددنػػة كػػانوا  فػػوف,  (17)ا 
 .ولدعوته أف دكونوا لبالدف إلده و  دنتظروف ىببث النبي 

 : يؤاخاتّ
(18)حذد ػة بػػف عتبػة بػػف ربدبػػة أبػػيف عبػػاد بػػف بشػر وبػػدف دبػ رلػػوؿ اهلل  آخػ     


حذد ػػة  أبػػيونػزؿ  (19) 

 . (21)وىوشا لالـ في دار عبد اششهؿ
 يُالثّ ٔيا ُأثر عُّ :

 : نعثاد انُثً  انكرٌى  ءدعايا جاء يف 
لدمته في بدتػي  لالت : ته د رلوؿ اهلل  (ي اهلل عنها)رضالىؤىندف عائشة  أـعف , بف عبد اهلل عف  ابر     

: المهػـ اغ ػر  لػاؿ, نبػـ : لمػت  , ؟دا عائشة صوت عباد بف بشػر ةػذا: فباؿ , فلىع صوت عباد بف بشر 
ياليػة ىػف :  )رضـي اهلل عنهـا(ولالػت اللػددة عائشػة ,  (22)" المهػـ ارحػـ عبػاداً  : "لػاؿ  أخػرىوفػي روادػة ,  (21)له

وعبػاد بػف  , والػدد بػف حضػدر , بني عبد اششهؿ : لبد بف ىبػاذ وةـ ىفلـ دكف احد دبتد عمدهـ  األنصار
 . (23)بشر

 كراياتّ )أضاءخ انعصا( :
 حدينا ىبػاذ بػف ةشػاـ لػاؿ حػديني انػسالىين  لاؿ :حدينا ىحىد بف  : لاؿفي صحدحه البخاري  ىا رواا    
فمىػا  أدػددهىاخر ػا ىػف عنػدا فػي لدمػة ىظمىػة وىبهىػا عصػا تضػيء بػدف  صحاب النبػي أر مدف ىف  أف: 

ف الػر مدف ةىػا أالبددػد ىػف الىصػادر الػ   أشػارتولػد ,  (24)أةمػهتػ  أافترلا صار ىػع كػؿ واحػد ضػوء حتػ  
افترلػػػا  اكانػػػا دىشػػػداف بضػػػوء واحػػػد ولىػػػ أنهىػػػاصػػػادر ذاتهػػػا ىدؼ الوتضػػػ, الػػػدد بػػػف حضػػػدر وعبػػػاد بػػػف بشػػػر 

 . (25)عصا ةذا وعصا ةذا أضاءت
  : ادلسهًني َثأ حتٕل انمثهح إتالغّ
 الببمة نحوؿ دال  بدت الىبدس وكذلؾ ببد ىببيه حت  نزؿ األىر بتحو  كانت الببمة لبؿ ىببث النبي     

     : )الكببة في لوله لبحانه وتبال  
    

     
     

   )(26)  , ولد
لحراـ بدًش ىف بدت الىبدس , وذلؾ ىف عباد بف بشر بوخبار بني حارث بتحوؿ الببمة ال  بدت اهلل اأخبر 
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ل دتدف ال  بدت الىبدس ف اء  صمدنا في بني حارية فصمدنا" :  ببولها (27)المـ تودمة بنتوده ر خالؿ ىا ت
فتحوؿ الر اؿ ىكاف النلاء والنلاء  لالت فتحولنا , ال  الىل د الحراـ (28)حولتالببمة لد  أفر ؿ فاخبرةـ 
 . (29)" الر ؿ الذي اخبرةـ اف الببمة لد حرفت ةو عباد بف بشر فإ: ولالت , ىكاف الر اؿ 

 رٔاٌتّ نهحذٌث : 
: دػا  عف األنصار وةو : لاؿ عباد : لػاؿ رلػوؿ اهلل  كاف عباد بف بشر ىشهورًا بحددث رلوؿ اهلل     

ىالؾ وروى لػه  , ولد روى عف عباد انس بف (31)ىبشر األنصار انتـ الشبار والناس الديار شوتدف ىف لبمكـ
 .له , أىا األحاددث في فضمه لد لبؽ ذكرةا في دعاء النبي  (31)حددث األنصار فبط أبو داود

 جٓادِ ٔرٔدِ عٍ اإلسالو : 
أشػترؾ فػي  أ ىبت الىصادر التاردخدػة التػي الىتػوفرة بػدف أدػددنا إف الصػحابي ال مدػؿ عبػاد بػف بشػر     

, ولكف الىصادر ذاتها  اءت في لرد ت اصدؿ دلدبػة لػدورا فػي  بدر وأحد وشهد  ىدع الغزوات ىع النبي 
ببض الىشاةد وةو ىا لدرد ذكرا , في حدف لـ ن د في الىصػادر ذاتهػا ت اصػدؿ لغػزوات وىوالػؼ أخػرى لػد 

 شهدةا ىكت دة تمؾ الىصادر با شارة فبط إل  اشتراكه فدها .
 : تٍ االشرف انٍٕٓديكعة اشرتاكّ يف لتم 

بػػف اششػػرؼ الطػػائي ىػػف بنػػي نبهػػاف وىػػف الشػػبراء ال ػػاةمددف , وأىػػه ىػػف دهػػود بنػػي النضػػدر كػػاف كبػػب     
أدرؾ اشلػػالـ ولكنػػه ناصػػب الىلػػمىدف البػػداء ولػػاـ ولػػد وكػػاف لهػػا اشيػػر فػػي اعتنػػاؽ كبػػب لمددانػػة الدهوددػػة , 

وآذى  بتحػػػردض لػػػردش عمػػػ  اشنتبػػػاـ ىػػػف الىلػػػمىدف ببػػػػد ةػػػزدىتهـ فػػػي ىبركػػػة بػػػدر , وة ػػػا رلػػػػوؿ اهلل 
فػي لتػؿ كبػب بػف فكػاف ىىػف اشػترؾ  بػأىر النبػي  األنصػارالىلمىدف والىلػمىات , فأنتػدب لػه خىلػة ىػف 

وانشػد عبػاد بػف ,  (32)وآخػردفعبس بف  بدػر وابػا نائمػة  وأباعباد بف بشر وىحىد بف لمىة  اششرؼ الدهودي
 : شبراً بشر في ذلؾ 

 خدرا ىف فوؽ ػػاوف  طالب صرخت له فمـ دبرض لصوتي ...
 وؾ عباد بف بشرػػؿ ىف الىنادي ... فبمت اخػػػفبدت له فبا

 .... لشهر اف وفت او نصؼ شهر ذةاػػفخ رةنا عنا وةذي در
 د  ئتـ شىرػػػػا ... ولاؿ لنا لبػػػفألبؿ نحونا دلب  لردب

 و عبس بف  بدرػػ... فبطرا اب هػػػػػفشد بلد ه صمتا عمد
 ز نصرػػػػنبـ نبىة واعا ... بأػػػػوكاف واهلل لادلنا فأبن

 . (33)ن ر كراـ برألهو اء 
 :  (34) ْـ(4غزٔج راخ انرلاع )

بالىددنة ببد بني النضدر , يـ غزا ن دًا دردد بني ىحارب وبني يبمبة ىف غط اف , فنزؿ  الرلوؿ  ألاـ    
س ببضػهـ ببضػا , , فمبي الىشركدف ولـ دكف لتاًش بدف الطػرفدف وخػاؼ النػاذات الرلاع الىوضع الىبروؼ ب
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فنزلت صالة الخوؼ , وأصاب الىلمىوف اىرأة ىنهـ وكاف زو ها غائبًا , فمىا أتػ  أةمػه ُأخبػر الخبػر فحمػؼ 
 .(35)دىًا وخرج دتبع أير الىلمىدف أف ش دنتهي حت  دهردؽ في أصحاب النبي 

ىػف  ىف الىهػا ردف ور ػالً   الً فأنتدب ر , ىف ر ؿ دكمؤنا لدمتنا ؟  : ىنزًش فباؿ الرلوؿ  فنزؿ النبي     
 رف عىػػار بػػف دالػػوكػػاف الػػر ال ,: فكونػػا ب ػػـ الُشػػبب ىػػف الػػوادي  رلػػوؿ اهلل لػػاؿ فبػػاش : نحػػف دػػا األنصػػار

, ؟  أخػرا أـ أولػهاك دكػه  أفدؿ تحػب مال : أي عىار لببادفمىا خر ا ال  فـ الُشبب لاؿ ,  (36)وعباد بف بشر
عػرؼ ا شخصػه آفمىػا ر , لػاؿ واتػ  الر ػؿ , دصػمي  عبػادولاـ , ناـ ف عىارط ع اضف أولهبؿ اك دني : لاؿ 

فوضػبه فدػه  آخػريػـ رىػ  بلػهـ  فوضػبه فدػه فانتزعػه ووضػبه ويبػت لائىػا لػاؿ : انه ربدئة البـو فرى  بلهـٍ 
صػاحبه  أةػب: يػـ عػاد لػه باليالػث فوضػبه فنزعػه فوضػبه يػـ ركػع ولػ د يػـ  فنزعه فوضبه ويبت لائىا لاؿ

ىػػف  بببػػادىػػا  عىػػار رأىولىػػا  ,ةىػػا انػػه لػػد نػػذر بػػه فهػػرب آفويػػب الر ػػؿ فمىػػا ر  : ايبػػت لػػاؿفبػػاؿ ا مػػس فبػػد 
اف الطبهػػا حتػػ   أحػػبفمػػـ  الرأةػػاكنػػت فػػي لػػورة  : ىػػا رىػػاؾ لػػاؿ أوؿ أةبتنػػي أفػػاللػػبحاف اهلل : الػػدىاء لػػاؿ 

لبطػػع بح ظػػه  هلل رلػػوؿ ا أىرنػػي الروىػػي ركبػػت فاذنتػػؾ وادػػـ اهلل لػػو اف اضػػدع يغػػراً  فمىػػا تػػابع عمػػي   أن ػػذةا
 . (37)ن لي لبؿ اف الطبها وأن ذةا

دى طاعته فضاًل عم  ىوةذا ددؿ دشلة واضحة عم  عىؽ ا دىاف الذي كاف دتحم  به عباد بف بشر ,     
 األكـر النبي ىف أدبه ربه فأحلف تأددبه, كدؼ ش وةو ترب  تربدة ددندة عم  ددي أعظـ  ألىر رلوؿ اهلل 

 . 
 :ْـ( 5)ق يعركح اخلُذ

بػدر  إذ ةي كغػزوةىبركة فاصمة ( 38)والتي ولبت في اللنة الخاىلة لمه رة)الخندؽ( تبد غزوة األحزاب     
نهاىف حد ىف الو ود لكي تبب  الويندة والدهوددة لائدة في  زدرة  ء و ودةـث ىحاولة التئصاؿ الىلمىدف وا 

وة األحػػػزاب ا تىبػػػت الدهػػػود والويندػػػة حتػػػ  غػػػز  ف ػػػيالبػػػرب , فىػػػف حدػػػث الىبػػػدأ ش خػػػالؼ بػػػدف الغػػػزوتدف , 
 أـبػف , إذ أرادوا ب ىبهػـ ةػذا البضػاء عمػ  ا لػالـ والىلػمىدف , ف أصبحت دػدًا واحػدة فػي غػزو الرلػوؿ 

وةػػو نػػائـ فلػػىبت  ل ػػي  ػػوؼ المدػػؿ فػػي لبػػة النبػػي  إنػػي: واهلل  لالػػت زوج النبػػي  (ي اهلل عنهــارضــ)لػػمىة 
 ف ػزع رلػوؿ اهلل ,  بؿ شػبار الىهػا ردف )دػا خدػؿ اهلل(   اف النبي ػ وكخدؿ اهلل ولاؿ دبوؿ دا (39)الهدبة

ىػػا بػػاؿ : فبػػاؿ , ن ػػر ىػػف الصػػحابة عنػػد لبتػػه دحرلػػونها وىػػنهـ عبػػاد بػػف بشػػر  فػػوذابصػػوته فخػػرج ىػػف الببػػة 
بػوف : دا رلوؿ اهلل ةذا صوت عىر بف الخطاب المدمػة نوبتػه دنػادي دػا خدػؿ اهلل والنػاس دي فباؿ عباد الناس؟

اذةػب فػأنظر : لببػاد بػف بشػر  فبػاؿ رلػوؿ اهلل , وةو ىف ناحدة حلدكة ىػا بػدف ذبػاب وىلػ د ال ػت   إلده
فبىت عم  باب الببة الىع كؿ ىا دتكمىاف  : )رضي اهلل عنها(لمىة  أـشاء اهلل فأخبرني  لالت  أفيـ ار ع الي 

فػي خدػؿ  ود دا رلوؿ اهلل ةذا عىػرو بػف عبػد:  فباؿ, حت   اءا عباد  فمـ دزؿ رلوؿ اهلل لائىاً : لالت , به 
: لالػػت  الىشػػركدف ىبػػه ىلػػبود بػػف رخدػػه بػػف نػػودرة فػػي خدػػؿ غط ػػاف والىلػػمىوف دراىػػونهـ بالنبػػؿ والح ػػارة ,

 أفتمػؾ اليغػرة فمػـ دمبػث  أتػ حتػ   أصػحابهفمبس درعػه وىب ػرة وركػب فرلػه وخػرج ىبػه  فدخؿ رلوؿ اهلل 
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عبػاد  إفوتػذكر ببػض الىصػادر التاردخدػة ,  (41)ولػد كيػرت فػدهـ ال راحػة صػرفهـ اهلل : فبػاؿ, ر ع ىلرورا 
 أـوفػي ذلػؾ تػذكر ,  (41)ىبركػة الخنػدؽ أدػاـكؿ لدمة ىػف  كانوا دحرلوف لبته  األنصاربف بشر وغدرا ىف 

 . (42)بداً أرلوؿ اهلل لببته دحرلها  أصحابلـز ألائمة : درحـ اهلل عباد بف بشر فانه كاف   )رضي اهلل عنها( لمىة
 :ْـ( 5) (ادلرٌسٍع)غزٔج تًُ ادلصطهك 

إف رئػػػدس بنػػػػي   الرلػػػوؿ , ولػػػببها أنػػػه بمػػػ  (43)حػػػديت ةػػػذا الغػػػزوة فػػػي شػػػبباف لػػػنة خىػػػس لمه ػػػرة    
ىػع أصػحابه لىاللاتػه  , فخرج الرلوؿ  لار ببوىه دردد حرب الرلوؿ  (44)الىصطمؽ الحارث بف ضرار

ف ا, وتهدػػأ ال ردبػػ (45)الػػ  الىردلػػدع ةػػذا الغػػزوة وانتهػػ  رلػػوؿ اهلل , فلػػار ىبػػه  ىاعػػة ىػػف الىنػػافبدف فػػي 
فكػػاف النصػػر حمدػػؼ  ورادػػة األنصػػار ىػػع لػػبد بػػف عبػػادة  لمبتػػاؿ فكانػػت رادػػة الىهػػا ردف ىػػع أبػػي بكػػر 

 .  (46)ةـ وأىوالهـءةـ ونلاءأبنا لتؿ ون ؿ رلوؿ اهلل  ىىفالىلمىدف ولتؿ 
وة ألاىوا عم  الىردلدع ووردت واردة النػاس فكػاف ىػع عىػر بػف الخطػاب وببد أف فرغ الىلمىوف ىف الغز     
  ٌدباؿ له  ه اا ىف بنػي غ ػار دبػود لػه فرلػه فػازدحـ  ه ػاا ولػناف ال هنػي حمدػؼ بنػي عػوؼ بػف  أ در

الخزرج فالتتال فصرخ  ه اا دا ىبشر الىها ردف وصرخ لناف دا ىبشر األنصار , فلػىع عبػد اهلل بػف أبػي 
غضػػب ولػػاؿ : لػػد فبموةػػا فنافرونػػا وكايرونػػا فػػي بالدنػػا واهلل ىػػا نحػػف وةػػـ إش كىػػا لػػاؿ البائػػؿ : لػػموؿ بػػذلؾ ف

لىف كمبؾ دأكمؾ , أىا واهلل لئف ر بنا ال  الىددنة لدخر ف األعز ىنها األذؿ , يـ ألبؿ عم  ىف حضرا ىف 
ا واهلل لو أىلكتـ عنهـ ىػا بأدػددكـ لوىه فباؿ : ةذا ىا فبمتـ بأن لكـ أحممتىوةـ بالدكـ ولالىتىوةـ أىوالكـ أى

 . (47)لتحولوا ال  غدر بالدكـ
بوؿ عبد اهلل بف أبي إذ عرض عىر بف الخطاب ب عندىا لىع النبي  وةنا  اء دور عباد بف بشر     
  عمػػ  النبػػي  ببتػػؿ ابػػف أبػػي عمػػ  دػػد عبػػاد بػػف بشػػر لت ػػاوزا عمػػ  حضػػرة الرلػػوؿ   وةػػذا دػػدؿ عمػػ ,

بالىكانة الرفدبة واللاىدة بػدف الىهػا ردف واألنصػار , إذ تػـ اختدػارا لبتػؿ عبػد اهلل بػف  ر تىتع عباد بف بش
رفػض ذلػػؾ ولػػاؿ : " فكدػؼ دػػا عىػػر إذا تحػدث النػػاس أف ىحىػػدًا  , بدػػد أف الرلػػوؿ )كبدػػر الىنػافبدف( أبػي 

  . (48)ؿ أصحابه ش ولكف أذ ف بالرحدؿ "تدب
 :ْـ( 6) حضٕرِ يشٓذ صهح احلذٌثٍح

 إفدػذكر اللػهدمي , و  (49)عباد بف بشر فبدـ في خدمػه فألػاـ بوزائػه وصػؼ أصػحابه د أىر رلوؿ اهلل ػل    
ف بشػر ولػمىة بػف الػمـ ػاف عبػاد بػػوكػ اً ػىترببػ  مػس النبػي  إذ,  (51)ف عىػرو لمصػم ػلردشًا أرلمت لهدؿ ب

فطػاؿ الكػالـ  ـ رلػوؿ اهلل ه وةىػا ىبنبػاف فػي الحددػد فبػرؾ لػهدؿ عمػ  ركبتدػه فكمػػلأعم  ر  بف حردش 
اخ ػض ىػف صػوتؾ عنػد رلػوؿ اهلل والىلػمىوف : ولػاؿ عبػاد للػهدؿ ,  وانخ ضت األصواتوارت بت  وترا با

 . (51)وبدف لهدؿ حت  ولع الصم   موس و رى البوؿ بدف النبي  حوؿ النبي الكردـ 
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 :عُذ فتح خٍرب  كشفّ جلٕاسٍس انٍٕٓد

لػاؿ :  أنػت؟ىػف : فبػاؿ ,  أشػ عر فػي فػوارس طمدبػة فاخػذ عدنػا لمدهػود ىػف عبػاد بػف بشػ ببث النبػي     
لني أعمػـ بخدبػر لػاؿ عهػدي بهػا حػددث فدىػا تلػ ألػؾ:  لاؿ له عبػاد أيرةامت لي انا عم  ضباغ ابتغي اببرة 

الحبدؽ وةػوذة بػف لػدس لػاروا فػي حم ػائهـ ىػف غط ػاف  أبينبـ كاف كنانة بف : لاؿ عف الدهود لاؿ , عنه؟ 
واللػػالح , دبػػودةـ عتبػػة بػػف بػػدر  (52)ا ىبػػددف ىػػؤددف بػػالكراعاءو لهػػـ تىػػر خدبػػر لػػنة ف ػػ الػػتن روةـ و بمػػو اف

تػراـ ولػالحا وطبػاـ كيدػر لػو  الحصوف التي ش أةؿىباتؿ وةـ  آشؼودخموا ىبهـ في حصونهـ وفدها عشرة 
فرفع عباد بف بشر اللوط شحدا بهـ طالة  أرىدشربوف في حصونهـ ىا  (53)حوصرو لندف لك اةـ وىاء اتف

شاش عػػدف لهػػـ اصػػدلني  أنػػتفضػػربه ضػػربات ولػػاؿ ىػػا  : افتػػؤىني عمػػ  اف ا عرابػػي ضػػربت عنبػػؾ فبػػاؿ  وا 
لػد صػنبتـ بىػف كػاف بديػرب  اف ىنكـ خائ وف و موف لىػو بو : البـو ىرع ا عرابي؟ لاؿ عباد نبـ فباؿ أصدلؾ

 أبػػيىددنػػة لػػد لػػدـ بلػػمبة دببهػػا فببيػػوا الػػ  كنانػػة بػػف ىػػف الدهػػود واف دهػػود ديػػرب ببيػػوا ابػػف عػػـ لػػي و ػػدوا بال
 الضػرب دنصػرفوف عػنكـ فانػه لػـ دمػؽَ  فأصدلهـدخبرونه ببمتكـ ولمة خدمكـ ولالحكـ  ودبولوف له  (54)الحبدؽ

لىػػا دبمىػػوف ىػػف ىػػوادكـ وكيػػرة عػػددكـ ولػػالحكـ  إلػػدكـلوىػػا دحلػػنوف البتػػاؿ ولػػردش والبػػرب لػػد لػػروا بىلػػدرا 
تتاببػػت لػػردش وغدػػرةـ ىىػػف دهػػوى ةػػوى ىحىػػد تبػػوؿ لػػردش : اف خدبػػر تظهػػر ودبػػوؿ  و ػػودة حصػػونكـ ولػػد

نىا:  ا عرابيدظهر ىحىد فاف ظ ر ىحىد فهو ذؿ الدةر لاؿ  آخروف لىع كؿ ةذا فباؿ لي كنانػة اذةػب  وا 
كيرة  ـإلدهلنا وأذف ىنهـ كاللائؿ لهـ ىا تبوى به يـ الؽ  وأحرزةـىبترضا لمطردؽ فانهـ ش دلتنكروف ىكانؾ 

بخبػرةـ .فػات  بػه عبػاد الػ  الرلػوؿ صػم  اهلل عمدػه  إلدنػالـ ددعوا لؤالؾ وع ػؿ الر بػة  فونهـعددنا وىادتنا 
اؿ رلػوؿ ػفبػ,  األىػاف بمػت لػه : لاؿ عبػاد  ,اضرب عنبه :  ولمـ فاخبرا الخبر فباؿ عىر بف الخطاب 

 إنػيلػائال :  ا لػالـخدبر عرض عمدػه   فمىا دخؿ رلوؿ اهلل, رباطا  فأويؽاىلكه ىبؾ دا عباد :  اهلل 
 . (55)ا عرابيصبدا فالمـ  إشداعدؾ ياليا فاف لـ تلمـ لـ دخرج الحبؿ عف عنبؾ 

 :جٍش ادلسهًني ٌاخ اراشرتاكّ يف محم 
 بػأفبببد خرو ه ىػف خدبػر نػزؿ فػي وادي البػرى  الرلوؿ الكردـ  إفتذكر عدد ىف الىصادر التاردخدة     

لهدؿ  إل ورادة  (56)الحباب بف الىنذر إل لبد  بف عبادة ولمـ رادة  إل ؿ وص هـ ودفع لواءا لمبتا أصحابه
 أىػوالهـ أحػرزوافػاف الػمىوا فبػد  ا لػالـ إل الناس  فددعو  أف أىرةـعباد بف بشر يـ  إل بف اشضدؼ ورادة 

 . (57)ةـ وحلابهـ عم  اهللءوحبنوا دىا
 : جعهّ عهى صذلاخ ٔيماسى ادلسهًني

 كىػا أف,  (58)الصدلات ألخذلمدـ وىزدنة  إل عباد بف بشر عم  ىبالـ حندف وببيه   بؿ رلوؿ اهلل     
ودبػرئهـ  ا لػالـودبمىهػـ شػرائع  أىػوالهـصػدلات  دأخذبني الىصطمؽ  إل  اً ببث عباد النبي الكردـ ىحىد 
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أف  إلػ لػه بتبػوؾ ىػف دػـو أف لػدـ عمػ  حر  , والتبىمه رلوؿ اهلل  (59)فألاـ عندةـ وانصرؼ راضداً  البرآف
 .( 61)رحؿ حدث ألاـ عشروف دوىاً 

 :ْـ( 11)يف انًٍايح  استشٓادِدٔرِ يف حرٔب انردج ٔ
ىلػدمىة الكػذاب افتػتف الكيدػر ىػف البػرب شلػدىا لبدمػة بنػي حند ػة فػي الدىاىػة بزعاىػة  ببد وفػاة النبػي     
, إذ تبػد ىػف أخطػر تػأيروا بباىػؿ البصػبدة الببمدػة  إذ,   ىع حوله ىبظـ ر اؿ لبدمتػهو  (61)أدع  النبوة الذي

بحػـز وشػدة ىػف الػذي أرلػؿ ال دػوش وتباىػؿ ىبهػـ  الخمد ة أبي بكر الصػددؽ حركات الردة التي وا هت 
بكػر الصػددؽ  أبػوىػف التىػزؽ واشنحػراؼ , فولػع اختدػار الخمد ػة  ا لػالىدة األىػةأ ؿ الىحافظة عمػ  وحػدة 

 د عم  خالد بف الولد (62), وأوعز له أف دبد ىا التطاع ىف لوة لمبضاء عم  ةذا الحركة . 
 عشػر لمه ػرة إحدىلنة نهادة فلار لدؼ اهلل ىع ىباتمده ال  الدىاىة لىوا هة ىلدمىة الكذاب وذلؾ في     

 عمػ  ىختمػؼ ىنػاطؽ شػبه ال زدػرة البربدػة وأخىػد كػؿ حركػات الػردة ا لػالىدة, ببد أف بلط لػمطاف الدولػة 
ىػف دحػر  د عمده , ولد تىكنت لوات خالد بف الولدد لدح ىلدمة الكذاب وحركته في وضع ش أصب حت  

 دش ىلدمىة في ىبركة عرفت بحددبة الىوت لكيرة ىف لتؿ فدها ىف الىرتػددف وعمػ  رألػهـ ىلػدمىة الكػذاب 
حركػات الػردة فػي شػبه , ولػد وضػع ةػذا اشنتصػار حػدًا ل , كىا التشهد عدد كبدر ىف صػحابة رلػوؿ اهلل 

د بػف ػةػ( اخبرنا ىحىػ231)تلاؿ ابف لبد  إذف بشر ػاد بػاف ىف الشهداء الصحابي عبػ, فك (63) زدرة البرب
عػف , لػبدد الخػدري  أبػيد الػرحىف بػف ػعػف ربػد  بػف عبػ, زدػد  أبػي: حديني لػبدد بػف ىحىػد بػف  اؿػعىر ل

لػبدد رأدػت المدمػة  كػأف  اللػىاء لػد فر ػت لػي يػـ  أبػادػا : : لػىبت عبػاد بػف بشػر دبػوؿ  دا لػاؿػعػف  ػ هػأبد
دـو الدىاىة وانه لدصد   إلدهفنظرت : واهلل رأدت لاؿ  شاء اهلل الشهادة لاؿ : فبمت خدرا إفعمي فهي  أطببت

 أرببىائػةفاخمصػوا  أخمصػونا أخمصػوناىػف النػاس و بػؿ دبػوؿ :  ا: احطىو   ػوف اللػدوؼ وتىدػزو  باألنصار
بػاب  إلػ انتهػوا  (65)والبراء بػف ىالػؾ (64)د انة وأبوىا دخالطهـ احد دبدىهـ عباد بف بشر  األنصارر ؿ ىف 

ببالىػػة كانػػت فػػي  إشالحددبػػة فبػػاتموا اشػػد البتػػاؿ ولتػػؿ عبػػاد رحىػػه اهلل فرأدػػت بو هػػه ضػػربا كيدػػرا ىػػا عرفتػػه 
 واألرببػػوفالخىػػس عػػف عىػػر نػػاةز  (ةػػػ11) لػػنةأواخػػر فػػي ىولبػػة الدىاىػػة ىػػف  فبػػد التشػػهد ,  (66) لػػدا

 . (67)كاف له دوىئذ بالء حلف إذعاىًا , 
لػـ تػذكر الىصػادر  وعم  ىا دبدو ىف خالؿ لدر األحداث التاردخدػة ل هػاد الصػحابي عبػاد بػف بشػر     

التاردخدة التي بدف أدددنا دورا في ىبارؾ حروب الردة لوى ةػذا الىبركػة , فىػف غدػر الىىكػف أنػه لػـ دشػترؾ 
التي لببت ىبركة )حددبة الىوت( , شلدىا ىا عرؼ عنه ىف ىوالػؼ بطولدػة وشػ اعة فائبػة  ببالي الىبارؾ

 تؤةمه لدكوف في صدارة الصحابة في البتاؿ . 
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 اخلامتح :
, فوننػػا نرصػػد دروس وعبػػر وشلػػدىا لىػػف نصػػروا فػػي  ونحػػف نػػدرس لصػػص وتػػاردخ الصػػحابة الكػػراـ     

الالحبػة فػي التضػحدة والصػىود فػي لػبدؿ الىبػدأ  األ دػاؿالببػر درب لتندػر تمػؾ  ة رته وةػا روا لنصػرته 
 والببددة .

  أحد أولئؾ الخدرة , إذ نلتنتج ىف خالؿ ةذا البحث أىور عدة ىنها : واألنصاري عباد بف بشر 
 لبؿ الببية النبودة بوحدى وعشردف لنة , وةو ىف لبدمة الخزرج ىف أةؿ ديرب . كاف ىولدا  .1

فػي الىددنػة لبػؿ ة ػرة  ر دػلمـ عم  دد ىصػبب بػف عىأفي ا لالـ إذ وي اللاببة ذدبد عباد ىف  .2
 . إلدها  النبي ىحىد 

الىصادر التاردخدة بشكؿ واض  ال  ىوال ه  أشارتبدرًا وأحد و ىدع الىشاةد , إذ  شهد ىع النبي  .3
 .الخندؽ الحددبدة الش اعة في 

ه لصػدلات بنػي الىصػطمؽ ولػمدـ وىزدنػة , فضػاًل البددد ىف الىهاـ ىنهػا  ىبػ عباد  إل  وألندت .4
 .  ا لالـعف تبمدىهـ لشرائع 

الشخصػػػدة وفػػػي أكيػػػر ىػػػف ىشػػػهد ىػػػا دػػػدؿ عمػػػ  شػػػ اعته  ىىػػػف تػػػول  حىادػػػة الرلػػػوؿ  كػػػاف  .5
 وتضحدته .

 نحو الكببة .الصالة تحوؿ لبمة بخبر ةو أوؿ ىف أخبر أةؿ الىددنة الىنورة  .6

 لمهـ أرحـ عبادًا " . بالدعاء لائاًل : " ا خصه النبي  .7

, إذ أضػاءت لػه عصػا الكراىات كىا  ػاء فػي صػحد  البخػاري كاف ىف الصحابة الذدف خصهـ اهلل ب .8
 . في الىددنة الىنورة وةو خارج ىف ى مس الرلوؿ ىلكنه  إل كاف دحىمها لداًل لتندر طردبه 

بػػػوي الشػػػردؼ : " دػػػا اشػػػتهر بحػػػددث األنصػػػار , إذ أوردت كتػػػب اللػػػدر والحػػػددث بلػػػندا الحػػػددث الن .9
, والػػ   انػػب ذلػػؾ ذكػػر فضػػمه فػػي أحاددػػث نبودػػة انػػتـ الشػػبار والنػػاس الػػديار ... "  األنصػػارىبشػػر 
 .أخرى 

, ببػػد أف ف عاىػػًا دةػػػ( عػػف عىػػر نػػاةز الخىػػس واألرببػػ11)أواخػػر لػػنة الدىاىػػة دػػـو  التشػػهد  .11
 . لطر أروع أنواع الش اعة والذود عف رادة ا لالـ 
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 .241, ص1اشلتدباب في ىبرفة األصحاب , جابف عبد البر ,  .5

 .114, ص 14الىزي , تهذدب الكىاؿ في ألىاء الر اؿ , ج .6

 1؛ ابف األيدر , الػد الغابػة فػي ىبرفػة الصػحابة , ج 418, ص 7ابف ىاكوش , اكىاؿ الكىاؿ , ج .7
 .841, ص

فػػي تىدػػز ؛ ابػػف ح ػػر , ا صػػابة  134, ص1ابػػف األيدػػر , الػػد الغابػػة فػػي ىبرفػػة الصػػحابة , ج .8
 .499, ص7الصحابة , ج

 .231, ص1؛ الص دي , الوافي بالوفدات , ج 25, ص1ابف حباف , ىشاةدر عمىاء األىصار , ج .9

 .441, ص 3ابف لبد , الطببات الكبرى , ج .11

؛ الذةبي , الكاشؼ فػي ىبرفػة ىػف لػه روادػة  79, ص1خمد ة بف خداط , الطببات شبف خداط , ج .11
 .314, ص1؛ ابف ح ر , تهذدب التهذدب , ج 241, ص2في الكتب اللتة , ج

؛ الػػذةبي , لػػدر أعػػالـ النػػبالء ,  123, ص1ابػػف حػػـز ,  واىػػع اللػػدر وخىػػس رلػػائؿ أخػػرى , ج .12
 .281, ص1ج

عم  ىا دبدوا اف عبػاد بػف بشػر لػد الػمـ بػدف البببتػدف األولػ  والياندػة وذلػؾ ىػف خػالؿ إشػارة ببػض  .13
والىبروؼ اف  ىصبب لد ببيه  ىصبب بف عىدر المـ عم  دد  الىصادر التاردخدة ال  انه 

ال  الىددنة  ىع البـو الذدف المىوا وبادبوا في البببة األول  وةـ أين  عشر ر ػؿ  الرلوؿ الكردـ 
إذ الػػمـ عبػػاد فػػي حدنهػػا , ودلدػػؿ أخػػر إلػػالىه فػػي ةػػذا الولػػت  انػػه الػػمـ لبػػؿ الػػدد بػػف حضػػدر واف 

ت صػػدمه فػػي الهػػاىش البػػادـ , دنظػػر : اللػػهدمي , الػػروض  األخدػػر لػػد شػػهد البببػػة الياندػػة كىػػا لػػدرد
 .251, ص 2األنؼ في ت لدر اللدرة النبودة شبف ةشاـ , ج
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ةو لبد بف ىباذ بف النبىاف بف اىرئ البدس بف زدد عبػد اششػهؿ , ودكنػ  أبػا عىػرو , الػمـ عمػ   .14
ا لػػالـ , وآخػػ  دػػد ىصػػبب بػػف عىدػػر وببػػد إلػػالىه لػػـ دبػػَؽ فػػي بنػػي عبػػد اششػػهؿ أحػػد إش ودخػػؿ 

بدف لبد بف ىباذ ولبد بف أبي ولاص , وشهد بدر واحد والخندؽ ورىي دوىها بلهـ  رلوؿ اهلل 
التشهد عم  أيرا ببد أف ناةز اللبع والياليدف عاىًا , ودفف بػالببدع , دنظػر : ابػف لػبد , الطببػات 

 . 139, ص 1؛ ابف خداط , طببات خمد ة , ج 331, ص 3الكبرى , ج

د بػف حضػدر بػف لػىؾ بػف عتدػؾ بػف عبػد اششػهؿ شػهد البببػة الياندػة وكػاف نبدػب بنػي عبػد ةو الد .15
ةػػػ( , ولػػػد حىػػؿ نبشػػه 21اششػػهؿ  شػػهد الىشػػاةد كمهػػا و ػػرح دػػـو احػػد لػػبع  راحػػات توفػػػي لػػنة )

ودفػف بػالببدع , دنظػر : الخطدػب البغػدادي , األلػىاء الىبهىػة ,  وصم  عمده عىر بف الخطاب 
 .31, ص1ف عبد البر , اشلتدباب في ىبرفة األصحاب , ج؛ اب 31, ص 1ج

 14؛ الىػزي , تهػذدب الكىػاؿ فػي ألػىاء الر ػاؿ , ج 458, ص 2ابف لبد , الطببات الكبرى , ج .16
 .114, ص 3؛ الذةبي , تاردخ ا لالـ , ج 114, ص

 .  81, ص 1ابف ةشاـ , اللدرة النبودة , ج .17

بف عبد ىنػاؼ بػف لصػي , ألػمـ لبػؿ دخػوؿ رلػوؿ اهلل أبو حذد ة بف عتبة بف ربدبة بف عبد شىس  .18
  دار اشرلـ لمدعوى فده وكاف ىف ىها رة الحبشة في اله رتدف وىبه زو ته لػهمة بنػت لػهؿ بػف

بدنه وبػدف عبػاد بػف بشػر , التشػهد دػـو الدىاىػة , دنظػر : ابػف لػبد ,  عىرو , وآخ  رلوؿ اهلل 
 . 84, ص 3الطببات الكبرى , ج

؛ ابػف  85, ص 2؛ ابػف لػبد , الطببػات الكبػرى , ج 479, ص 1للػدرة النبودػة , جابف ةشػاـ , ا .19
 .239, ص 6كيدر , البدادة والنهادة , ج

؛ النػػووي , تهػػذدب  17, ص 1ابػػف عبػػد البػػر , الػػدرر فػػي اختصػػار الىغػػازي والشػػىائؿ واللػػدر , ج .21
 .14, ص1؛ ابف خمدوف , تاردخ ابف خمدوف , ج 91, ص 3األلىاء والمغات , ج

؛ ابف عبػد البػر , اشلػتدباب فػي ىبرفػة  457, ص 2ابف شبه النىدري , تاردخ الىددنة الىنورة , ج .21
 .114, ص 14؛ الىزي , تهذدب الكىاؿ في ألىاء الر اؿ , ج 241, ص1األصحاب , ج

 .  2, ص 3البخاري , ال اىع الصحد  , ج .22

صػػ دي , الػوافي بالوفدػػات , ؛ ال 311, ص1ابػف عبػد البػػر , اشلػتدباب فػػي ىبرفػة األصػحاب , ج .23
 . 2331, ص 1ج

 .177, ص1البخاري , صحد  البخاري )ال اىع الصحد ( , ج .24

؛ ابػػػف ح ػػػر , ا صػػػابة فػػػي تىدػػػز  251, ص 3الىػػػزي , تهػػػذدب الكىػػػاؿ فػػػي ألػػػىاء الر ػػػاؿ , ج .25
  .44, ص11؛ الصالحي , لبؿ الهدى والرشاد , ج 63, ص 3الصحابة , ج

 .  144لورة الببرة اآلدة :  .26
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في الىددنة الىنورة , دنظر :  ودمة بنت المـ بف عىدرة اشنصاردة ىف النلاء التي بادبف  الرلوؿ ت .27
 .  69, ص 2ابف اشيدر , الد الغابة , ج

الػػ  بدػػت الىبػػدس ببػػد اله ػػرة , فىػػنهـ ىػػف لػػاؿ :  فػػي الىػػدة التػػي صػػالةا الىؤرخػػوف ولػػد اختمػػؼ  .28
لبػؿ ىبركػة بػدر  الىددنػة ىف ىبدـ رلوؿ اهلل  صرفت الببمة في ر ب عم  رأس لببة عشر شهراً 
بأف تحوؿ الببمة ىف بدت الىبدس الػ  الكببػة ,  وتحدددا في صالة الظهر إذ انزؿ اهلل أىرا لمنبي 

ركبتػدف ت ػاا بدػت الىبػدس والػتدار وىػف ىبػه فػي الػركبتدف األخػرددف عنػد نػزوؿ  فصم  الرلوؿ 
,  2 لدر الطبري ) اىع البداف في تأودؿ آي البرآف( , جتالطبري , الوحي بات اا الكببة , دنظر : 

 253, ص3ابف كيدر , البدادػة والنهادػة , ج؛   81, ص 4رازي , ى اتد  الغدب , ج؛ ال 212ص
. 

؛ الخػػازف , لبػػاب التأودػػؿ فػػي ىبػػاني التنزدػػؿ ,  14, ص 16البرطبػػي , ال ػػاىع ألحكػػاـ البػػرآف , ج .29
 .  88, ص 1ج

؛ الىػػػزي , تهػػػذدب الكىػػػاؿ فػػػي ألػػػىاء  476, ص13برفػػػة الصػػػحابة , جأبػػػو نبػػػدـ اشصػػػبهاني , ى .31
 .116, ص14الر اؿ , ج

 .78, ص 5ابف ح ر , تهذدب التهذدب , ج .31

,  24؛ الصػػػػػػػالحي , لػػػػػػػبؿ الهػػػػػػػدى والرشػػػػػػػاد , ج 217, ص 4الطبرانػػػػػػػي , الىب ػػػػػػػـ الكبدػػػػػػػر , ج .32
 .271ص

, الػوافي بالوفدػػات , ؛ الصػػ دي  241, ص1ابػف عبػد البػػر , اشلػتدباب فػػي ىبرفػة األصػحاب , ج .33
 . 419, ص 7؛ ابف ح ر , ا صابة في تىددز الصحابة , ج 2331, ص 1ج

وةي الغزوة التي ولبت في صدر اللنة الراببة ىف اله رة النبودة ولىدت بػذات الرلػاع شلػـ شػ رة  .34
كانت ةنالؾ , ولدػؿ شلػـ  بػؿ فػي الىنطبػة كانػت أرضػه رلػاع ىػف المػوف األبػدض واأللػود , ولدػؿ 

دت بهذا اشلـ كػوف الىلػمىدف فدهػا لػد ل ػوا ألػداىهـ بخػرؽ أو رلػاع ىػف البىػاش , ولػوؿ أخػر أف لى
الرادات كانت فدها ىرلبة , دنظر : ابف عبد البر , الدرر في اختصػار الىغػازي والشػىائؿ واللػدر , 

 .312, ص1؛ ابف األيدر , الكاىؿ في التاردخ , ج 48, ص1ج
 .181, ص 5؛ الصالحي , لبؿ الهدى والرشاد , ج164, ص 3ج ابف كيدر , اللدرة النبودة ,  .35

 .164, ص 3؛ ابف كيدر , اللدرة النبودة , ج 49, ص 3اللهدمي , الروض األنؼ , ج .36

 .335, ص 4؛ الصالحي , لبؿ الهدى والرشاد , ج 461, ص1الوالدي , الىغازي , ج .37

 .  115, ص 2ابف كيدر , البدادة والنهادة , ج .38

صوت البالي الذي ت زع ىنه وتخافه ىف عدو , دنظر : ابف ىنظور , للاف البرب , الهدبة : ةو ال .39
 .  387, ص 8ج
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 .67, ص2ابف لبد , الطببات الكبرى , ج .41

 .357, ص 4الصالحي , لبؿ الهدى والرشاد , ج .41

؛ البصػػاىي , لػػىط الن ػػـو البػػوالي فػػي أنبػػاء األوائػػؿ  67, ص2ابػػف لػػبد , الطببػػات الكبػػرى , ج .42
 .235, ص 1ج والتوالي ,

؛  218, ص 3؛ ابػػف ال ػػوزي , الىنػػتظـ , ج 31, ص 1ابػػف لػػبد , غػػزوات الرلػػوؿ ولػػراداا , ج .43
 .  7, ص 1الذةبي , الببر في خبر ىف غبر , ج

الحارث بف أبي ضرار بف الحارث بف ىالؾ بف خزدىة بػف لػبد لػدد خزاعػة , وةػو والػد  ػودرة زوج  .44
 .  312, ص 5, دنظر : اللىباني , األنلاب , ج النبي 

الىردلدع : ىاء بن د في ددار بني الىصطمؽ ىػف ناحدػة لددػد الػ  الشػاـ , دنظػر : البكػري , ىب ػـ  .45
 .   1221, ص 4ىا التب ـ , ج

 . 214, ص 4لي , البدء والتاردخ , ج؛ الىبد 119, ص 2الطبري , تاردخ الرلؿ والىموؾ , ج .46

,  2أليدػػػػر , الكاىػػػػؿ فػػػػي التػػػػاردخ , ج؛ ابػػػػف ا 111, ص 2الطبػػػػري , تػػػػاردخ الرلػػػػؿ والىمػػػػوؾ , ج .47
 .  264, ص 2الذةبي , تاردخ ا لالـ , ج؛  76ص

 . 95, ص 2ابف لبد ,  الطببات الكبرى , ج .48

 .  181, ص 4؛ ابف كيدر , البدادة والنهادة , ج 119, ص 2الطبري , تاردخ الرلؿ والىموؾ , ج .49

ر ػؿ ىػف الىلػمىدف , دنظػر  1411ػ بػ ةػ( , إذ خرج النبػي 6وةو صم  الحددبدة الذي ولع لنة ) .51
 . 56, ص 4: اللهدمي , الروض األنؼ , ج

 . 52, ص5الصالحي , ج  .51

الكراع : وةو الـ دطمؽ عم   ىدع أنواع الخدوؿ والدواب , دنظر : ابف األيدر , النهادة في غردب  .52
 .215, ص2؛ الىطرزي , الىغرب في ترتدب الىبرب , ج 297, ص 4الحددث واألير , ج

أي الىاء الىتراكـ ىف الوفرة أو ةو صخرة تكوف ولط الىاء ببضها ظاةر وببضها غائر في  اتف : .53
 .151, ص1الىاء , دنظر : ال دروز آبادي , الباىوس الىحدط , ج

كنانة بف أبي الحبدؽ : وةو ىف شبراء بني النظدر ىف الدهود وكاف زوج ص دة بنػت حدػي ولػد لتػؿ  .54
, دنظػر : الػذةبي , الكاشػؼ  ىػف لػه روادػة فػي  لػؾ رلػوؿ اهلل كنانة دـو خدبر ولد تزو ها ببػد ذ

 .511, ص  2الكتب اللتة , ج

 
 .113, ص 1الوالدي , الىغازي , ج .55

الحباب بف الىنذر بف ال ىػوح بػف زدػد بػف حػراـ بػف كبػب , كندتػه أبػا عىػرو , شػهد بػدرًا وكػاف لػواء  .56
, وشػهد ا تىػاع بنػي لػاعدة  لرلوؿ الخزرج دوىها ىبه , وشهد أحد والخندؽ والىشاةد كمها ىع ا
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في اللبد ة لتبػادع لػبد بػف عبػادة بالخالفػة , وحدنهػا لػاؿ الحبػاب )أنػا  ػذدمها الىحكػؾ ... وعػذدبها 
بالخالفة , توفي في خالفة عىر بف الخطاب  الىر ب( ىنا أىدر وىنكـ أىدر , يـ بودع أبو بكر 

  428, ص 3ى , جولدس له عبب , دنظر : ابف لبد , الطببات الكبر . 

 .218, ص 4؛ ابف كيدر , البدادة والنهادة , ج 284, ص1الذةبي , تاردخ ا لالـ , ج .57

 .68, ص1؛ ابف لبد , غزوات الرلوؿ ولراداا , ج 78, ص1الوالدي , الىغازي , ج .58

 .161, ص 2ابف لبد , الطببات الكبرى , ج .59

 .  441, ص 3ابف لبد , الطببات الكبرى , ج .61

 .  93, ص 1وح البمداف , جالبالذري , فت .61

 .  171, ص 1ابو زرعة الدىشبي , تاردخ ابو زرعة , ج .62

الػػػذةبي , ؛  81, ص 4ابػػػف ال ػػػوزي , الىنػػػتظـ , ج؛  248الىلػػػبودي , التنبدػػػه واششػػػراؼ , ص .63
 . 318الىالح , الولدط في اللدرة النبودة , ص؛  11, ص 1الببر , ج

ود بػف زدػد بػف يبمبػة بػف الخػزرج , آخػ  رلػوؿ اهلل  ابو د انة : لىاؾ بف خرشة بف لوذاف بف عبػد .64
  , بدنػػػه وبػػػدف عتبػػػة بػػػف غػػػزواف , شػػػهد بػػػدرًا وُأحػػػدًا والدىاىػػػة والتشػػػهد فدهػػػا , دنظػػػر : ابػػػف لػػػبد

 .556, ص 3الطببات الكبرى , ج

البراء بف ىالؾ بف النضر بف ضىضـ بف زدد بػف حػراـ بػف  نػدب بػف عػاىر بػف غػنـ بػف عػدي بػف  .65
,  و أنػػس بػػف ىالػػؾ ىػػف أبدػػه , شػػهد ُأحػػد والخنػػدؽ والىشػػاةد كمهػػا ىػػع الرلػػوؿ الن ػػار , وةػػو أخػػ

وكاف ش اعًا في الحرب وله نكادة لتؿ ىائة ىف الىشركدف ىبارزة , لتػؿ دػـو تلػتر فػي خالفػة عىػر 
,  7لػػػػنة يػػػػالث وعشػػػػردف لمه ػػػػرة , دنظػػػػر : ابػػػػف لػػػػبد , الطببػػػػات الكبػػػػرى , ج بػػػػف الخطػػػػاب 

 .  117, ص 2دخ الكبدر , ج؛ البخاري , التار  12-11ص

 .441, ص 3ابف لبد , الطببات الكبرى , ج .66

,  1؛ البخػػاري , التػػاردخ الصػػػغدر , ج 67, ص 1خمد ػػة بػػف خدػػاط , تػػاردخ خمد ػػة بػػف خدػػاط , ج .67
 . 316, ص 3؛ ابف حباف , اليبات , ج 236ص
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 ادلصادر ٔادلراجع :
 انمرآٌ انكرٌى :

  أٔالً . ادلصادر األٔنٍح : 
 ةػ(631الكـر الشدباني )ت أبيالحلف عمي بف  أبو, عز الددف  األيدرف اب 

 بالت(. -, )طهراف  فالغابة في ىبرفة الصحابة , انتشارات الىاعمدا ألد .1

, دار الكتب البمىدة , )بدروت  2ال داء عبد اهلل الباضي , ط أبيالكاىؿ في التاردخ , تحبدؽ :  .2
 ـ( .1995 –

  ةػ(616ت الىبارؾ بف ىحىد ال زري )تاللبادا أبو,  األيدرابف 

, تحبدػػؽ : طػػاةر احىػػد الػػزاوي وىحىػػود ىحىػػد الطنطػػاوي ,  واأليػػرالنهادػػة فػػي غردػػب الحػػددث  .3
 ـ( .1979 –الىكتبة البالىدة , )بدروت 

  , ةػ(151الحلف ىباتؿ بف لمدىاف البمخي )ت أبواشزدي 

التػػػػراث ,  إحدػػػػاء, دار  1ط ت لػػػػدر ىباتػػػػؿ بػػػػف لػػػػمدىاف , تحبدػػػػؽ : عبػػػػد اهلل ىحىػػػػود شػػػػحاتة , .4
 ةػ( .1423 –)بدروت 

  ةػ(151, ىحىد بف دلار الىطمبي )ت إلحاؽابف 

 –اللػػػدرة  النبودػػػة , تحبدػػػؽ : ىحىػػػد حىدػػػد اهلل , ىبهػػػد الدرالػػػات واألبحػػػاث لمتبردػػػب , )بػػػالـ  .5
 بالت( . 

 ةػ(431اشصبهاني , أبو نبدـ احىد بف عبد اهلل بف احىد )ت 

 .ةػ(1419 –, دار الوطف , )الرداض : عادؿ بف دولؼ ال زاري ىبرفة الصحابة , تحبدؽ  .6

  , ةػ(256البخاري ال ب ي )ت إبراةدـبف  إلىاعدؿبف  إبراةدـعبد اهلل ىحىد بف  أبوالبخاري 

 ةػ( .1397 –, دار الوعي , )دىشؽ 1زادد, ط إبراةدـىحىود : التاردخ الصغدر , تحبدؽ  .7

, دار ابػػػػػػف 3: ىصػػػػػػط   ددػػػػػػب البغػػػػػػا , ط صػػػػػػحد  البخػػػػػػاري )ال ػػػػػػاىع الصػػػػػػحد ( , تحبدػػػػػػؽ .8
 ـ( .1987 –كيدر,)بدروت 

  , ةػ(487)ت األندلليعبدد اهلل عبد اهلل بف عبد البزدز  أبوالبكري 

  ةػ( .1413 –, عالـ الكتب , )بدروت  3البالد والىواضع , ط ألىاءىب ـ ىا التب ـ ىف  .9

  ةػ(597ال رج )ت أبوابف ال وزي ,  ىاؿ الددف 

وىصػػط   عبػػد البػػادر , دار والىمػػوؾ , تحبدػػؽ : ىحىػػد عبػػد البػػادر  األىػػـردخ الىنػػتظـ فػػي تػػا .11
 ةػ( .1412 –الكتب البمىدة , )بدروت 
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 ةػ(354ابف حباف , أبو حاتـ ىحىد بف حباف التىدىي اللبتي )ت 

 ـ( .1971–, دار ال كر , )بدروت1اليبات , تحبدؽ : شرؼ الددف احىد , ط .11

 ـ( .1959 –فالدشهىر , دار الكتب البمىدة , )بدروت , تحبدؽ  األىصارىشاةدر عمىاء  .12

 ةػ(852ابف ح ر , احىد بف عمي البلبالني )ت 

 -, دار ال دػؿ , )بدػروت 1فػي تىدػز الصػحابة , تحبدػؽ : عمػي ىحىػد الب ػاوي , ط ا صابة .13
 ةػ( .1412

 ـ( .1984 –, دار ال كر , )بدروت 1تهذدب التهذدب , تحبدؽ : ىحىد عوانة , ط .14

 ةػ(456)ت األندلليىحىد عمي بف احىد  أبو,  ابف حـز 

, دار  األلػػػدعبػػػاس وناصػػػر الػػػددف  إحلػػػاف واىػػػع اللػػػدر وخىػػػس رلػػػائؿ أخػػػرى , تحبدػػػؽ :  .15
 بالت( . –الىبارؼ , )الباةرة 

 ةػ(741الخازف , عالء الددف بف ىحىد )ت 

ىدػػة , , دار الكتػػب البم1لبػػاب التأودػػؿ فػػي ىبػػاني التنزدػػؿ , تحبدػػؽ : ىحىػػد عمػػي شػػاةدف , ط .16
 ةػ( .1415 –)بدروت 

  , ةػ(463بكر احىد بف عمي )ت أبوالخطدب البغدادي 

 ةػ( .1413 –الىبهىة , تحبدؽ : ىحىود الطحاف , )الرداض  األلىاء .17

 ةػ(818ابف خمدوف , عبد الرحىف بف ىحىد بف خمدوف الحضرىي الىغربي )ت 

 ت( .بال –تاردخ ابف خمدوف , ىؤللة  ىاؿ لمطباعة والنشر , )بدروت  .18

 ةػ(241خمد ة بف خداط , ابو عىر خمد ة خداط المديي البص ري )ت 

ـ( 1982 –, دار طدبة , )الرداض 2ضداء البىري , ط أكـرالطببات شبف خداط , تحبدؽ :  .19
. 

, دار البمػػـ ىؤللػػة الرلػػالة ,  2ضػػداء البىػػري , ط أكػػـرتػػاردخ خمد ػػػة بػػف خدػػاط , تحبدػػؽ :  .21
 ةػ( . 1397 –)دىشؽ 

 ةػ(748س الددف ىحىد بف احىد بف عيىاف )تالذةبي , شى 

, دار الكتػػػب  2, تحبدػػػؽ : عىػػػر عبػػػد اللػػػالـ , ط األعػػػالـووفدػػػات ىشػػػاةدر  ا لػػػالـتػػػاردخ  .21
 . ةػ(1417 –البربي , )بدروت 

, ىؤللػػػػة 2النػػػػبالء , تحبدػػػػؽ : شػػػػبدب اشرنػػػػاؤوط وىحىػػػػد نبػػػػدـ البرلولػػػػي , ط أعػػػػالـلػػػػدر  .22
 ةػ( .1413 –الرلالة , )بدروت 

كوىػة الكودػت , )الكودػت حي خبر ىف غبر , تحبدؽ : صالح الددف الىن ػد , ىطببػة الببر ف .23
 ـ( . 1984 –
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, دار الببمػة 1الكاشؼ في ىبرفة ىف لػه روادػة فػي الكتػب اللػتة , تحبدػؽ : ىحىػد عواىػة , ط .24
 .ـ( 1992 –, )الرداض  ا لالىدةلميبافة 

  , ةػ(616عبد اهلل ىحىد بف عىر بف الحلف )ت أبوالرازي 

 ةػ(.1421 –التراث البربي , )بدروت  إحداء, دار  3ى اتد  الغدب , ط .25

 ةػ(281ابو زرعة الدىشبي , عبد الرحىف بف عىرو بف ص واف النصري )ت 

تػػاردخ ابػػو زرعػػة الدىشػػبي , تحبدػػؽ : شػػكر اهلل نبىػػة اهلل البو ػػاني , ى ىػػع المغػػة البربدػػة ,  .26
 بالت( . –)دىشؽ 

  , ةػ(231ف لبد بف ىندع البصري الزةري )تاهلل ىحىد ب عبد أبوابف لبد 

 .ـ(1968 -, )بدروت  , دار صادر 1عباس , ط إحلافالطببات الكبرى , تحبدؽ :  .27

 ـ( .1968 –عباس , دار صادر , )بدروت  إحلافغزوات الرلوؿ ولراداا , تحبدؽ :  .28

  , ةػ(516لبد عبد الكردـ ىحىد بف ىنصور )ت أبواللىباني 

 –, دار ال نػػاف , )بػػالـ  1تبمدػػؽ : عبػػد اهلل عىػػر البػػارودي , ط , ىولػػع دبلػػوب , األنلػػاب .29
  .ةػ( 1418

  , ةػ(581البالـ عبد الرحىف بف عبد اهلل بف احىد بف اصب  بف الحلدف )ت أبواللهدمي 

, دار 1فػػي ت لػػدر اللػػدرة النبودػػة شبػػف ةشػػاـ , تحبدػػؽ : ى ػػدي ىنصػػور , ط األنػػؼالػػروض  .31
 ( .ـ1977 –الكتب البمىدة , )بدروت 

 ةػ(734ابف لدد الناس , ىحىد بف ىحىد بف ىحىد بف احىد )ت 

, دار  1ىحىد رىضػاف , ط إبراةدـعدوف األير في فنوف الىغازي والشىائؿ واللدر , تبمدؽ :  .31
 ةػ( .1414 –البمـ , )بدروت 

 ةػ(262ابف شبه النىدري , عىر بف شبه النىدري )ت 

 .بالت( –وت , دار ال كر , )طهراف شمتتاردخ الىددنة الىنورة , تحبدؽ : فهدـ ىحىد  .32

 ةػػ(764الص دي , صالح الددف خمدؿ بف ابدؾ بف عبد اهلل )ت 

 –التػراث , )بدػروت  إحدػاءالوافي بالوفدات , تحبدؽ : احىد اشرنؤوط وتركػي ىصػط   , دار  .33
 ـ( .2111

 ةػ(942الصالحي , ىحىد بف دولؼ الصالحي الشافبي )ت 

, 1وتبمدؽ : عادؿ احىد عبد الىو ود وعمػي ىحىػد ىبػوض , طلبؿ الهدى والرشاد , تحبدؽ  .34
 ـ( .1993 –دار الكتب البمىدة , )بدروت 
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  , ةػ(361)ت أدوبالبالـ لمدىاف بف احىد بف  أبوالطبراني 

, ىكتبػة البمػـو والحكػـ , )الىددنػة  2الىب ـ الكبدر , تحبدؽ : حىدي عبد الى دد اللػم ي , ط .35
 ـ( . 1983 –الىنورة 

  ةػ(311 ب ر ىحىد بف  ردر )ت أبوي , الطبر 

 ةػ(.1417 –, دار الكتب البمىدة , )بدروت 1, ط تاردخ الرلؿ والىموؾ .36

ت لػػػدر الطبػػػري ) ػػػاىع البدػػػاف فػػػي تأودػػػؿ آي البػػػرآف( , تحبدػػػؽ : عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد الىحلػػػف  .37
 ةػ( . 1422 –, دار ة ر لمطباعة والنشر )بالـ  1التركي , ط

  , ةػ(463ؼ بف عبداهلل بف ىحىد النىدري )تدول أبوابف عبد البر 

,  دار ال دػػػػؿ , 1, تحبدػػػػؽ : عمػػػػي ىحىػػػػد الب ػػػػاوي , ط األصػػػػحاباشلػػػػتدباب فػػػػي ىبرفػػػػة  .38
 ةػ( .1412 –)بدروت 

الدرر في اختصار الىغازي والشىائؿ واللدر , تحبدؽ : عمي ىحىد الب اوي , ىطببػة نهضػة  .39
 بالت( . –ىصر , )الباةرة 

  ةػ(945ابف عربشاا اشل راددني )تالبصاىي , عصاـ الددف 

, 1والتػػوالي , ببنادػػة وترتدػػب لالػػـ درودػػش فخػػروا , ط األوائػػؿ أنبػػاءلػػىط الن ػػـو البػػوالي فػػي  .41
 ةػ( .1379 –)الباةرة 

 ةػ(817ال دروز آبادي , ى د الددف ىحىد بف دببوب )ت 

 ـ( .1983 –الباىوس الىحدط , دار ال كر , )بدروت  .41

  , ةػ(671)ت األنصاريىحىد بف احىد عبد اهلل  أبوالبرطبي 

براةدـالبرآف , تحبدؽ : احىد البردوني   حكاـال اىع  .42 , دار الكتب الىصردة  2اط دش , ط وا 
 ةػ( .1384 –, )الباةرة 

  , ةػ(774بف عىر الدىشبي )ت إلىاعدؿال داء  أبوابف كيدر 

 ( .ةػ1418 – بالـ) ,البربي  لتراثا إحداء, دار  عمي شدريالبدادة والنهادة , تحبدؽ :  .43

 ـ( .1971 –اللدرة النبودة , تحبدؽ ىصط   عبد الواحد , دار الىبرفة , )بدروت  .44

  ةػ(475نصر )ت أبيابف ىاكوش , عمي بف ةبة اهلل بف 

 بالت( . –الكىاؿ , دار الكتب البربي , )الباةرة  إكىاؿ .45

  , ةػ(742الح اج  ىاؿ الددف دولؼ بف عبد الرحىف )ت أبوالىزي 

, ىؤللػػة الرلػػالة , 1الر ػػاؿ , تحبدػػؽ : بشػػار عػػواد ىبػػروؼ , ط ألػػىاءدب الكىػػاؿ فػػي تهػػذ .46
 ـ( .1998 –)بدروت 
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  , ةػ(611ال ت  ناصر الددف بف عبد اللدد بف عمي )ت أبوالىطرزي 

, ىكتبػػػة 1الىغػػرب فػػي ترتدػػب الىبػػرب , تحبدػػؽ : ىحىػػود فػػاخوري وعبػػد الحىدػػد ىختػػار , ط .47
 ـ( .1979 –بف زدد , )دىشؽ  ألاىة

 ةػ(355الىبدلي , الىطهر بف طاةر )ت 

 .بالت(  –البدء والتاردخ , ىكتبة اليبافة الددندة , )بورلبدد  .48

  , ةػ(676زكردا ىحي الددف دحد  بف شرؼ الددف الدىشبي )ت أبوالنووي 

ـ( 1996 –, دار ال كر , )بدروت 1والمغات , تحبدؽ : عبد البادر عطا , ط األلىاءتهذدب  .49
. 

 , ةػػ(213ىحىد بف عبد الىمؾ )ت ابف ةشاـ 

 –طػػػػه عبػػػػد الػػػػرؤوؼ لػػػػبد , دار ال دػػػػؿ , )بدػػػػروت , تحبدػػػػؽ : شبػػػػف ةشػػػػاـ اللػػػػدرة النبودػػػػة  .51
 . ةػ(1411

 ةػ(217الوالدي , ىحىد بف عىر )ت 

 ـ(.1966 –الىغازي , تحبدؽ : ىارلدف  ونس , دار الىبارؼ , )الباةرة  .51
 

 ثاًٍَا . ادلراجع احلذٌثح :

 الىالح , ةاشـ دحد  

 ( . 2117 – دروت)بدار الكتب البمىدة , 1طالولدط في اللدرة النبودة والخالفة الراشدة , .52

 


