
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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 مكانة األحباش يف السنة النبوية 

د.بشار اكرم مجيلأ.م.


 

29/5/2018 تأريخ القبول:   14/5/2018 تأريخ التقديم:  
 :  المقدمة

قبل البدء بالحديث عن مكانة األحباا  ياا الةانة النب ياة الةااليدة نباد مان  حدياد 
البحااث يالمنط ااة  اإلطاااال الراالايااا لكامااة الحبةااة  مااا  لنياا   اااي الكامااة ال ااا يااد ال ح ل ااا

الراالاييااااة ال ااااا يةااااكن ا األحبااااا  كانااااا راااارءاا ماااان باااا د الةاااا دان الكبااااال  ال ااااا  نا ل ااااا 
المااخالنين  الراااالاييين المةااامين  ال ااا يحااداا ماان الةاامال المااحالاء الكبااال   ماان الرناا   
الااباااااا انةاااا  ايية المطيااااالا  ماااان الةااااالط البحااااال األحمااااال  المحاااايط ال نااااد   ماااان الاااااال  

طاةااااا   ن ةااااث ألااااه  اااا ث  قةاااااث اااااا الةاااا دان الةااااالقا  الةاااا دان األ ةااااط المحاااايط األ
.  البماااا رااااءا  ةااامي  ث بالةااا دان  دالي يااااا ل اااث عااان ةاااكان الماااحالاء  (1) الةااا دان الاالباااا

الكبااال  ماان البالبااال  الااقين  هطاااط عاااي ث ل اا  البينااان   بلاااا لااا ن بةااالا كاال من مااا    مااا 
ية  يالي يا رن   المحالاء ياا نطا ا لا دالياط باين المة ةالق ن ي د  طا  ا عاه المنط ة  ةم

 ةمال ال االا  رن ب ا .
 
أن  ن  ك اااال المنااااطط  ماةااااا مااال اللاااال  المةاااامين نااا ل عماااال الالةاااالة ااااا  

منط ااة الةاا دان الةااالقا  نةاايما الحبةااة  منط ااة الةاااحل الةااالقا  ال ااا ام اكااا ع قاااا 
ي اد ااارالا قبايال عالبياة مان الايمن ألاه ق ية  م ينة مال اللاال  مناق ي االا ةااب ة ل،ةا ث   

                                                 

  لموصل ./ جامعة اآلداباكلية  /التاريخقسم 
(   1968 با عبيد محمد بن  ب  بكال الراال    ك ا  الراالايية   ح    : محمد حاج مادط   )دمةط:( (1

 .  9(   ص1967؛ نل ث ة يال   راالايية   االيخ الة دان   )بيال ا: 93ص
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ال اا  (2) ث  بل  اا قبيااة  ناال  ااا قبيااة حبةااا (1)الحبةة كان يا م دم  ا قبياة األراعر
 . (3)اة  الا يا مكان قالي  من قبياة األراعر

ينااا ا عااان قلاااي يااامن عااادد كبياااال مااان األحباااا   ماااا ا كالقياااط ألاااه الااايمن  ةاااب  
ا مال الحما ا الحبةاية عااه الايمن  ب ا ا انااي   را را ا الرريالا اللالبية    مان الاقين قادم  

 ك ناا ا  هةااال   لااقلي ياامن الااا ن األةاا د لابةااالا كااان ممل ياااا ماان قباال الك يااال ماان اللااال    أق 
ةااال الالقيااط الةاا د الك يااال ماان الم اان ال ااا لااث يكاان يلماال ب ااا  ااال الاايمن  الحرااار نةاايما 

 ندمة الةادا  غيالاا من الم ن البةيطة .
ن رااااء اإلةااا ث ح اااه  قبااال الك ياااال مااان   لياااي األحباااا  عااااه الااادن ل ييااا   ماااا ا

نةيما بلدما ةمل ا عن   ن  ديان المةاا اا  المحباة  عادث ال دالياط باين الةايد  اللباد أق رااء 
النطااا  اإلةاا ما م  ارناااا  من ااقا أل ليااي األياالقااة ماان الياااث  الراا ال الااق  كااان ا ي ق ناا  

باد  الااقل  عاادث ال لاماال مل ااث كبةااال ألااه الال يااة  الالحمااة عاااه  يااد  ةاااد  ث يماان انةاا ل
 المةااا اا   يبينمااا يمكاال اللبااد  يةااال  ماان ن عيااة طلاااث  ن اااس كاياااا عاان طلاااث الةاايد ألااه 

ي ماا الةاادا   نا ل ندس الطلاث الق  يمكا  الةيد بلد مرااء اإلةا ث يالالةا ل محماد 
كث يمان كاان  نا ح  حاا يادح يايطلما  مماا قاي ا )) أن أن انكث ن لكث رلا ث اهلل  حاا ايادي

 .    (4)يمكل  ليابة  مما يابس  ن  كاد اث ما يااب ث يمن كاد م اث ما يااب ث يمعين اث((
ماال األحبااا    مماا  ا بمكااان  ث يااا النطااا  اإلةاا ما  ةااي ث يااا البحااث  نااا ل 

لمحباة ال اا  بادااا  ما نا   عنا  نا ل  ااي الح باة  بياان ملاالث ال ةاام   االةنة الةاليدة   
                                                 

رن بيااة ماان مال دلاااا اال ياليااا الياا ث    كااان ل ااا الدناال يااا األراااعر : قبياااة يمنيااة اااارالا ألااه األقةاااث ال (1)
ان ةاااال لا  ااا الرلريااة المك  بااة يااا الحبةااة . ينيااال : داليااد عبااد ال ااادال ناا ال     ااااليخ اإلةاا ث يااا  يالي يااا 

 .  60(   ص1985ث   مطبلة راملة الم مل   )الم مل:16-10ه/10-4رن   المحالاء من ال الن 
الا البحال األحماال قادماة مان رنا   الررياالا اللالبياة    ةاكنا ألاه الرنا   مان حبةاا : قبياة عالبية عب (2)

المناطط ال ا اارالا ألي ا قبيااة األرااعر    عالياا  ااي ال بيااة  ينااا باةاث حبةاا  ال اا  عطاا  ةام ا 
 . 60لامنط ة . ينيال : ن ال     االيخ   ص

  3/279(   مادا )حب ( : 1973الا:  )ال اا دايالا الملاالس اإلة مية    الرمة :  حمد الةن ا    آنال ن( (3
  باا  عبااد اهلل محمااد باان أةااماعيل البناااال    الرااامل المهةااند المااحي  المن مااال ماان  ماا ال الةاا ل اهلل ( (4

   1 ةاانن    ياماا  )مااحي  البناااال (    ح يااط : محمااد رايااال باان نامااال النامااال  داال طاا ط النراااا   ط
 . 1/15اا( :1422)د.ث:
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يرلاال لااث الااقين ن ين اداا ن عاان ث ةاا   يااا الااا ن  الااق   حبااا األ أناا ان ثالمةااامين  راااح 
اإلةاا ث لاا     مكانااة يااا ال  ياايث عنااد اهلل  لاااله يالم ياااس ااا  ال  اا   ي ااط  ااا  مااا  كاادح 

 مِّان َنَاْ َنااكهث ِأنَّاا النَّااسه  َ يَُّ اا َياا ))بةاث اهلل الاالحمن الاالحيث ال االآن الكااليث ياا ق لا   لااله : 
 الاَّاَ   َعِاايث   ِأنَّ  َ ْ َ ااكهثْ  الاَّا ِ  ِعنادَ  َ ْكااَلَمكهثْ  ِأنَّ  ِلَ َلاااَليه ا َ َقَباِيالَ  َ َرَلْاَنااكهْث  ةهاله باا َ  هن َاه َقَكاال  
   . (1)((َنِبيال  

 : مكانة األحباش
ةاااام ن ييااا  ل اااد رناااالا داال اإلةااا ث باااال ن د اللالقاااا  الااادينا  ال  اااايا  لاااث ياااال الم

عاي ااااا  مااااث ال حااادا  ي مااا ا ان انااااي  نااا د  انااا  س بيااان ث  باااين ا ناااال  لاااث ياااديل ث قلاااي 
لا طيلاااة  الحاااقال مااان ال  امااال   لامااا ا ان انااااي انااا  س باااين الكاينااااا  النااااس  الااااااا 

ااَماَ ااِ  َنْاااطه  آَياِ اا ِ  َ ِماانْ  )) األديااان    ي ااال قلااي راياااا يااا ق لاا   لاااله   َ اأْلَاْلضِ  الةَّ
    كماا قكاال النباا محماد  (2)((لِّْاَلااِلِمينَ  َ َيااا   َقِلايَ  ِياا ِأنَّ  َ َ ْلاَ اِنكهثْ  َ ْلِةاَنِ كهثْ  َ اْناِ َ سه 

ب حدا األمة  عدث ال داليط بين  بناي ا نا ل نطباة الا داد ب  لا  : )  ي اا النااس ...  ن أن 
ن اباااكث  احااد   كاكااث ألدث  آدث ماان  ااالا    أ ن  كااالمكث عنااد اهلل    اااكث    ن البكااث  احااد  اب

نينل للالباا عااه  عرماا  ن للرماا عااه عالباا  ن ألحماال عااه  ةا د  ن  ةا د عااه 
   .   (3) حمال أن بال    (

 عاه قلي األةااس حياا ماحابة الةا ل اهلل  ب ياة  بنااء المر مال اإلةا ما مان 
يمان باين األياالقاة الاقين  الة د بمكانة كبيالا كب ياة المةاامين م ماا ان ااس لا ن ث    رنةا ث

 ماحاب   الكاالاث رايبيا   الاق  ناالج ياا غار ا  حن ا بمكانة كبيالا لد  الالةا ل محماد 
قاااي ا : ااال  د ااد ن  حااد   ي ااال ا ند ااد ي ناااا  يهاا ن  ااث نااالج ي ااال : ااال   ي د اادح الالةاا ل 

د ن ماان  حااد    د ااد ن  حااد   ي ااال ا ند ااد ي ناااا  ي ناااا   ينااالج يااا ال ال ااة ي ااال : ااال  د اا
ي ال ا : ن   قال : لكنه  ي د رايبيباا    طابا ح يطابا ح ي راد ح باين ةابلة قاد قا ا ث  اث قه ال   

                                                 

 ( .13   ية ) ة الا الحرالاا( (1
 ( .22ة الا الال ث    ية )( (2
 ب  عبد اهلل  حمد بن محمد بن حنبل   مةند اإلماث  حمد بن حنبل    ح يط : ةلي  األالنخ ط ( (3

( : 2001  )بيال ا: 1 آنال ن   أةالاس : عبد اهلل بن عبد المحةن ال الكا   مخةةة الالةالة   ط
38/474 . 
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: ))ق ل ةبلة  ث ق ا ح   اقا مناا   ناا منا ((  قاال :  اث حماا  عااه ةااعدي   ي ال النبا 
 .  (1)قال  لث يقكال ا غهة ا  ح ه حدال ا ل    مال  ةاليال غيال ةاعد  الة ل اهلل 

يااا  (2)ي اا ل : ) باا  بكااال ةاايدنا   ع ااط ةاايدنا(  كااان ةاايدنا عمااال ياان النطااا  
أةاالا أله با ل الحبةاا الاق   قاس ب را  ةايدح   عاان دن لا  ياا اإلةا ث   حمال اللاقا  
 ال ةاا ا ال ااا  لمااد ةااادا قااالي  ان يااقي  اا كاال ماان ياادنل يااا اإلةاا ث   لااقلي ي ااد كالماا  

ادا  رعمااء مكاة ليكا ن مخقنااا لا   لكال المةاامين كماا  ان االح مان باين ةا الالة ل محمد 
   اي المكانة ال اا حادداا الالةا ل  (3)كالم  بمل دح عاه ي ال الكلبة ليخقن عند ي   مكة

  حينمااا رلاال مكانااة باا ل الحبةااا م اريااة لمكانااة الةاااطة  ال ناااء ب  لاا  :   الماااي يااا
 كانااا محبااة    (4)يااا الاايمن    قااالي   ال ناااء يااا األنماااال  األقان يااا الحبةااة  الةااالعة

ااا  بااا ل ل،ةااا ث  نبيااا   الالةااا ل محماااد  ياااب ل كاااان مااان  لةااايدنا بااا ل نابلاااة مااان حه
الةاااباقين ل،ةااا ث يكاااان عايااا  المااا ا  الةااا ث ي ااا ل )  ناااا ةاااابط اللاااال     بااا ل ةاااابط 

 .  (5)الحبةة    م ي  ةابط الال ث    ةامان ةابط ياالس(
ماااا ةاااب  نا ألاااه الرناااة   ماااا دنااااا الرناااة قاااط أن )ياااا بااا ل ب  كاااان ي ااا ل لااا  

ةملا نةنة ي  ماما   أنا دنااا الرناة الباالحاة يةاملا نةنةا ي قاال   ماا احاد ا 

                                                 

. أن  ن الحايي ابن حرال اللة  نا قال غا  الرم    33/22:  ابن حنبل   مةند اإلماث  حمد( (1
لرايبي   ن  غيال منة    لث يخكد    يندا ك ن  حبةياا  ث ن . ينيال :  حمد بن عاا بن حرال 

 .   230(   ص2012  )بيال ا: 1اللة  نا   اإلمابة يا  ميير المحابة   المك بة اللمالية   ط
 . 5/27:  البناال    الرامل المهةند( (2
عبد اهلل بن محمد بن أبالاايث بن ع مان  ب  بكال بن ابا ةيبة   الك ا  الممنس يا األحاديث ( (3

 .  7/405اا( : 1409  )الالياض: 1 األ اال    ح يط : كمال ي ةس الح ا   مك بة الالةد   ط
 . 6/403ابن ابا ةيبة   الممنس : ( 4)

ط : محمد ممطده انعيما   مخةةة رايد بن ةاطان آل مالي بن انس بن مالي   الم طم    ح ي( (5
. أن ان حكث انلبانا عاه الحديث  ن  نليس .  6/38( : 2004  ) ب  يبا :  1ن يان   ط

ينيال :  ب  عبد الالحمن محمد نامال الدين بن الحاج ن ح بن نرا ا بن ادث انلبانا   نليس 
الةا ي    الناةال : المك   اإلة ما    الرامل المايال  رياد      ةالس عاه طبل  : رايال

 .  1/189)د/ث:د/ا( : 
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لااب ل ةااب  نا     ق لاا   (1): ب ااقا(( أن   نااما  مااايا الكل ااين   ي ااال الةاا ل اهلل 
يااالايض الاادين ألااه الرنااة راااءا كنايااة عاان أقااداث باا ل الحبةااا عاااه اللماال المااال    داء 

بكل عرث  ق ا د ن كاال    ماال   يرااء كا ث النباا عايا  الما ا  الةا ث ن ل مكياد دنا ل 
نمااا راااءا لمكانااة باا ل يااا اإلةاا ث  حاا  النبااا لاا   ةاادا ال ااراث  باا ل الرنااة قباال النبااا  اب

ماااياا   ماااس ابااان الرااا ر  بلاااض الماااحابة  الةن   (2)بااا ل بالةاااالايل  ال ااا انين ا ل ياااة
 . (3))) ةادا الة دان  البلة : ل مان  م رل  ب ل  النراةا((بمن ث ةادا ب  ل  :الحبةية 
 يةاايال الطبااال  ألااه ان الراا ا اةاا د راااء حريناااا ألااه ةااليد باان المةااي  ي ااال لاا   

ةااليد : )ن حاارن ماان  راال انااي  ةاا د يمناا  كااان ماان نيااال الناااس    ااة ماان الةاا دان باا ل 
  ينا ا  (4)لحكايث كاان  ةا د ن بيااا قا مةاايال( ل ماان ا  م رل م له عمال بان النطاا  

لاماا ا  حباا  لمخقناا  باا ل قااد ار ملااا يااا حدي اا   عاان قلااي ي ااد كااان حاا  النبااا محمااد 
                                                 

 . 38/101ابن حنبل   مةند اإلماث احمد : ( (1
   3 ب  الحةن عبيد اهلل بن محمد الالحمانا المباالكد ال    مالعاا المدا ي  ةالح مةكاا الممابي    ط (2)

 .   4/368ث( : 1984)ال ند:
ال الانما  ب  ال اةث الطبالاناا   الملراث الكبياال    ح ياط : حماد  ةايمان بن احمد بن اي   بن مطي( (3

.  يةايال ابان الرا ر   11/198  )ال اااالا:د/ا( :  2بن عبد المريد الةادا   مك باة ابان  يمياة   ط
ألااه ان قلااي ال اا ل ااا  حااديث نباا   ةاااليس قاااي ا ان اباان عةاااكال قااد انالراا   قااد قالاا  الةااي طا يااا 

ال   يا انباال الحبا     دالاةاة   ح ياط : عباد اهلل محماد عيةاه الارالاا ك اب  : ينيال : ارااال الل
( . أن ان الحااديث غيااال 1995  )الك يااا: 1  منةاا الاا مالكاار المنط طاااا  ال ااالاث  ال  ااايط   ط

م ر د ياا ك ا  الماحاح  الةانن مماا يخكاد نالد  . ينياال :  باا الداالج عباد الاالحمن بان الرا ر    
 الحاب     ح ياط : ماالر ط عااا أباالاايث    داديث : حكماا بةايال     ن يال الاب  ياا ينال الةا دان

.  يةيال ابن الر ر  أله ان قلي ال ا ل اا  حاديث نبا   ةااليس قااي ا  130(   ص1998)الالياض:
ان اباان عةاااكال قااد انالراا   قااد قالاا  الةااي طا يااا ك اباا  الياال ةاامن الحبةااان أن ان انلبااانا  ناال  

 .   470/ 1ليس الرامل : نمن انحاديث النليدة . ينيال : ن
محمااد باان راليااال باان يريااد باان ك يااال الطبااال    رااامل البيااان يااا  م ياال ال ااالآن    ح يااط : احمااد محمااد ( (4

.  المةااايال :  ةاايال ألااه الةاادة الااييااة  20/135( :2000  )د/ث: 1ةاااكال   مخةةااة الالةااالة   ط
نل محمد بن مكالث بان منيا ال    كانا  طاط عاه ةداح البليال  يناا . ينيال : رمال الدين  ب  الد

   4لةااان اللااال     ح يااط : عبااد اهلل عاااا الكبيااال  آنااال ن   داال الملاااالس   )ال ااااالا : د/ا(   ج
 .  2287ص
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عايا  الما ا   كماا كاان  (1)عاي  الم ا  الةا ث ب  لا  لا  :   قاث يااب ل يمالحناا بالما ا  
اط عااه الاندس  عااه الاياال    الة ث يدع  محاب   الكاالاث  مان ث با ل الحبةاا ألاه اإلندا

عاااه باا ل يااال   عناادح  مااالاا ك يااالاا ي ااال مااااقا    رااا   يدااا ياا ث ماان األياااث دناال النبااا 
ب ل ادنال   ل ادث األياث   ي اال لا  النباا  ماا  نااس  ن يكا ن لا  بنااال ياا ر انث    ع ا  

  . (2)قاي ا :    ندط ب ل  ن نةه من ق  اللال  أق ن  
ين لاااث يلااااما ا الةااا د عااااه ان اااث مااان طب اااة منحطاااة  ان الرميااال كماااا  ن المةاااام

َبْيَنَماا اْمااَلَ ا  ِيايَمْن )) : َقاالَ   َلْن َ ِبا اهاَلْيااَلَا َعاْن النَِّبااِّ م ةا  ن يا الح  ط  ال ارباا   ي
َحَةاَنة  َيَ اَلااْا اْلَمااْلَ اه الاَّ هااثَّ َن  َكااَن َقاْبَاكهْث  هاْلِنااله اْبنااا َلَ ااا ِأْق َماالَّ ِبَ ااا َياااِلس  مهَ َكبِّااال  َعَاْياِ  َةااااَلا  

اِباُّ ال َّاْدَ   ها ثَّ  هِمْا اْبِنا َاَقا َح َّه َ اَلاحه ِمْ َل َاَقا اْلَدااِلِس َعَاه ِمْ ِل َاَقا اْلَداَلِس َقااَل َي َااَلَي المَّ
ه ال َّاْدِ  َياْلَناله  هاثَّ َماالُّ ا ِبِريَداة  َحَبِةايَّة  َقاَل الاَّ هثَّ َن َ ْرَلْاِنا ِمْ َل َاَقا اْلَدااِلِس َقاَل  هثَّ َعااَد ِأَلا

ْنِريَّاِة يَ   َااَلَي ال َّاْدَ  َ ْ  ِرْنِريَّة   هَرالُّ َيَ اَلْا  هِعياقه اْبِناا ِبالاَّاِ  َ ْن َيمها َا ِمي َاَة َااِقِح اْلَحَبِةايَِّة َ ْ  الرِّ
اا ه َيااا بهَناااَّ َةااَمْلاه اَلبَّااَي َ ْن َيْرَلَاااَي  َ َقاااَل الاَّ هااثَّ َ ِمْ ِنااا ِمي َااَة َاااِقِح اْلَحَبِةاايَّةِ  ْنِريَّااِة َيَ اَلااْا  همُّ َ ْ  الرِّ

َبِةايَِّة َ ْ  ِمْ َل َقِلَي اْلَدااِلِس َي هْااَا الاَّ هاثَّ َن َ ْرَلْاِناا ِمْ َاا ه َ َةاَمْلاه اَلبَّاَي َ نَّ يهِمي َاَي ِمي َاَة َااِقِح اْلحَ 
ْنِريَّااِة َيَةااَمْلَا اَلبَّاا ااِباُّ ِأنَّااِي َدَعااْ ِا اَلبَّااِي َ ْن َيْرَلَاِنااا ِمْ ااَل الرِّ َي َ ْن يهِمي َااَي ِمي ََ َ ااا َقاااَل َيَ اااَل المَّ

ْنِريَّاااَة َكااااَن َ ْااهَ اااا َيةهااابُّ َنَ ا َ َيْنااااِلبه َنَ ا َ َيْياِ  نَّ اْلَحَبِةااايََّة َ ْ  الرِّ ااال  ِماااْن َ ْااااِل النَّاااااِل َ اِب مه َنَ اااا اَلره
   يااا ةااالح الحااديث أةاااالا ألااه  ن  اااي الحبةااية كانااا  (3)((الاَّاا ه َحْةااِبَا الاَّاا ه  َي َ هاا له َحْةااِباَ 

 ماة مما كااة  عماد الاابلض ل ع ااداء عاي اا بالنااال  مادعين  ن ااا رنااا  ةاالقا  اااا  ندااا 
   . (4)األمال   الدد باة مالاال   حةبا اهلل  نلث ال كيل    اث مة مالين بنالب ا ح ه ما ا

ناااا اباااالر مالاحااال النطاااا  اإلةااا ما مااال األياالقاااة ي اااد  ال راااالا ألاااه الحبةاااة كا
بمن ااا ) الض ماادط(   )ان ب ااا ماااي ن يياااث  حااد عناادح يااملح  ا   مااد ا الالةاا ل محمااد 

                                                 

 . 4986 ب  داخد   الةنن   با  يا م ا الل مة   القث الحديث  (1)
رهااد    ح ياط : يحياه بان   ك اا  ال عبد اهلل  حمد بن محمد بن حنبل بن اا ل بان  ةاد الةايبانا  ب  (2)

 . 168(   ص2000  )د/ث: 2محمد ة س   داال ابن الر    ط
 . 15/68 حمد   مةند احمد : ( (3
محمد عاا بن محمد بن ع ن بن أبالاايث البكاال  الةاايلا   دليال الداالحين لطاالط اليااض الماالحين  (4)

 . 3/72( : 2004 ا :   )بيال  4  اع نه ب  : نايل ممم ن ةيحا   داال الملالية لاطباعة   ط
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لطبيلاة ااقح ال راالا  حاددا ياا ان ياحاط اماحاب      ان الخية الالة ل محمد  (1)بب دح(
.  يبااد  ل اااالا اااقا   (2)(باامالض الحبةااة )ح ااه يرلاال اهلل لكااث يالراااا  منالراااا ممااا اناا ث يياا 

الم م ااال بان يااااالح لاحبةاااة كمكاااان  الحاااديث النبااا   الةااااليس حكماااة   عاااا النباااا محماااد 
ي ارال ألي   محاب  لي نام ا من ق ال  ياث مةالكا مكاة   ي ا  عايا  الما ا  الةا ث لاث 
نمااا كانااا ةنمااية الحاااكث )النراةااا(   مااالي  ماال المااحابة  يبنااا ان ياااالح عاااه المكااان  اب

لم ياااس .  الحكمااة  بااالر انااا يااا   قاال ماةاايحدث ماال المااحابة   يااا  كااان ان ياااال اااا ا
نمااا  الحبةااة قااد  ااث ماان قباال ةاانص عاااد  يةاا ك ن الدا يلاال النراةااا غيااال محةاا بة    اب

 .  (3)بن اي  ال رالا ةاب ة ل ا عبال حكم    ةلة  يط  دكيالح  راءا   قلاا الالة ل محث
داعمااا  حاناناا ألماحاب   (4)يث لانراةااين ا عان قلاي ياان ان يااال الالةا ل الكاال 

للاماا  بحةاان  ن قاا   عدلاا   ماا ح     كااان يمااد  ب  لاا  :   كااان بالحبةااة ماااي مااال  
   ي ااال ماا ح النراةااا يااا حةاان اةاا  بال   (5)ي ااال لاا  النراةااا نيياااث  حااد بمالناا   

 عناا    لامةاامين     ام الح بااال الآن الكااليث حينمااا ةامل  ماان رلداال باان  باا طالاا  الناا اهلل
 . (6) محة مل  دح ييما راء ب  النبا عيةه عاي  الة ث ا  الةب  يا م ح  اقا

قد  الةل الةالة لانراةا حما ا المحابا عمال  بن  مياة   كان الالة ل محمد 
النمال   ا  من  محا  ال رالا األ له أله الحبةة   يكان ان ياالح مان قبال النباا محماد 

  ة بمالض الحبةة    كانا الالةالة ال اا حما اا عماال   انص ل قح الم مة لملالي   المةب
عاه : )) بةث اهلل الالحمن الالحيث : من محمد الة ل اهلل أله النراةا ماي الحبةاة    ةااث 

                                                 

( 1986محمد بن عبد الماي بن اةاث   الةيالا النب ية    ح يط   أبالاايث انبياال   آنال ن   )باداد: ( (1
 :1/321 . 
 ب  بكال احمد بن الحةين البي  ا   الةنن الكبال     ح يط : محمد عبد ال ادال عطا   داال الك   ( (2

 . 6295ث ث(   القث الحدي2003اللامية   )بيال ا : 
 . 67(   ص2007رمال م ح الدين   الماي النراةا بين المةيحية  اإلة ث   )ال ااالا : (3)
النراةا : ا   محمة بن  بحال   ةم  باللالبية عطية    النراةا ل   لرميل ما ي الحبةاة    ةااث  (4)

مةا  الا     اا له     لاث ي اارال ألياا     كاان الدءاا لامةاامين نايلااا  قما  ماحمة عااه ع اد النباا 
 . 1/73ث . ينيال : ابن حرال اللة  نا   اإلمابة : 614 مال الحبةة بلد النراةا االماح ةنة 

 . 9/9البي  ا   الةنن :  (5)
 . 68م ح الدين   الماي النراةا   ص (6)
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 نااا ياامنا احمااد أليااي اهلل الااق  ن ألاا  أن ااا  الماااي ال ااد س الةاا ث المه اايمن     ةاا د ان 
اليث الب اا ل الطيبااة الحمااينة يحماااا بليةااه عيةااه باان ماااليث ال ح اهلل  كام اا   ل ااااا ألااه ماا

ناااا ادعااا ي ألاااه اهلل  حااادح نةااااليي لااا     ينا ااا  مااان ال حااا   ندنااا  كماااا نااااط ادث بيااادح    اب
نااا ادعاا ي   الماا انا عاااا طاع اا      ن   بلنااا   ااخمن بالااق  راااءنا   يااانا الةاا ل اهلل  اب

عاااه ماان ا باال  رناا دي ألااه اهلل عاار  راال    قااد بااااا  نمااحا ياااقبا ا نماايح ا  الةاا ث 
 .   (1)ال د ((

أن الم  بل لنص الالةاالة ي حاي األةاا   الالييال  الكامااا الرميااة غياال الراالحاة 
اةااا ندام ا مااال رميااال مااان  الةااال ل اااث الالةاااايل  مااان بيااان ث   ال اااا عماااد الالةااا ل محماااد 

نراةا الحبةة  ا  ماا راد ياا محباة   لااط النراةاا باإلةا ث  الةا ل    يناالاح يالةال الاالد 
لة مايياة باانح الاث  الطاعاة يياالد  ةام  ياا باداي  ا ب  لا  : )مان النراةاا انماحث بان بالةا

ال(    يا نص  نال يقكال   )أله محمد الة ل اهلل من النراةا  محم (  . (2)الحه
 كااان الد النراةااا ) مااحمة باان  بحااال( عاااه  ماا ل المااحابة األ اياال ألااه باا دح 

الض   أن عيةاااه ابااان مااااليث نيرياااد عااااه  طااااب ث النرااادا منااا  ق لااا  : )يااا ال  الةاااماء  األ
  يناا ا  (3)ماقكال اا   دال قاااا(  ال دااال ط ااا  قماال ال مااال     )مالاا   دااال ط( يلنااا )ن ةاااء(

لانراةاااا  حةااان  لامااال  ماااحاب  الاااقين  عااان قلاااي ي اااد كاااان لمناطباااة الالةااا ل محماااد 
قالبنااا  يااا الةااال    اااي ب  لاا  : )  قااد اااارال ا ألااه الحبةااة ان الد النراةااا عاااه الالةاا ل 

 .   (4)ابن عمي   محاب (  ث  عان أة م  بال  ل ) بايلا ابن عمي   ةاما بين يدي (

                                                 

 . 2/652الطبال     االيخ :  (1)
باد الاالحمن محماد ع ماان   داال النماال  ب  بكال احمد بن الحةين البي  ا   دنيل النب ا    ح يط : ع( (2

؛ ياا   الاادين  باا  الداا   محمااد باان ةاايد الناااس   عياا ن األ ااال يااا  2/79( : 1969  )المدينااة المناا الا : 
يناا ن الماااار   الةاامايل  الةاايال    ح يااط : لرنااة أحياااء ال ااالاث اللامااا اللالبااا   داال انياااط الردياادا 

 . 2/336( : 1980)بيال ا:
ا   حم ااالا الةااايل اللااال  يااا عماا ال اللااال  الرااااالا   مطبلااة عيةااه الحابااا    حمااد ركااا المااد  ( (3

الحبةاااية ياااا عماااال  –؛ أحةاااان أباااالاايث أةاااماعيل   الل قااااا اللالبياااة  1/36( : 1937)ال اااااالا:
 . 244(   ص2000الالةالة    طال حة دك  الاح غيال منة الا   )راملة الم مل:

 . 2/336ابن ةيد الناس   عي ن األ ال : ( (4
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ال   حينما ةمل الالة ل محمد  ب ياا النراةاا قاال ألماحاب  : ) مااا اليا ث الره
طاا  مان المةاامين  اا     كما  الد الحديث بال اية الةلبا ان الالة ل محمد  (1)مال (

   يباد   ن الادعاء  (2)ةا ب  ل  : )اةا ادال ا ألنايكث    عان ماال (بالب يل انة اداال لانرا
بالمادالا لانراةا راءا   ديالاا لم قد  من اإلة ث  من اراالا الماحابة األ ايال ينا ا عان 
 مكيااد بلااض المااخالنين  كه ااا  الةاايالا النب يااة عاان  ناا  اةاااث   ندااه أةاا م   ل ااقا الةااب  

 . (3)ا الااي  محاب   م  ماه عاي  الالة ل الكاليث 
لاحبةاة  األحباا  رااءا مان قناع ا  بلدالاة حاكم اا النراةاا   محبة الالة ل 

  كقلي من ال راث األحبا  بالنمالانية  اا اقاال  ل،ةا ث مان ال  نياة   ينا ا عان ملالياة 
بمح ال الحبةاة مان نا ل حانان    ث  يمان الناا اهلل عن اا ال اا كاناا  الالة ل محمد 

 .   (4)ا  ث كام  عن ث  عن مد
 ماان الن اااي  انيرابيااة لانطااا  اإلةاا ما الم اا ارن  المل اادل ماال انحبااا  طااا  

ماان النراةااا ان ير راا  اث حبيبااة الماااة بنااا ابااا ةااديان نةاايما بلااد ان  الالةاا ل محمااد 
الاار اج من ااا   يكااان طاباا    نمااال ر ر ااا )عبيااد اهلل باان رحاا (   الك ااا ي ااالال الالةاا ل 

ا اليااال ةااامن انحباااا   ياااا م ااادم  ث النراةاااا  عااادح  ليااااا ألماااال قاي دلاااي ا عااااه الغب ااا  يااا
المةاااامين الم اااارالين ألاااه الحبةاااة   كماااا ان النراةاااا قاااالال ديااال م اااال اث حبيباااة  الم م ااال 

 .   (7)ا  االبلة  نس دالاث حة  الال اياا (6)ا  االبلماية دالاث (5)بمالبلماية ديناال
                                                 

ة ا  الدين ابا الدنل احمد بن حرال   ي   البااال  بةاالح البنااال    مطبلاة عيةاه الباابا الحاباا ( (1
 . 8/191( : 1959  )ال ااالا:

محمااد باان يريااد باان عبااد اهلل باان مارااة   ةاانن اباان مارااة    ح يااط : محمااد نامااال الاادين انلبااانا   ( (2
 . 1/256( : 1986المك   اإلة ما   )بيال ا:

 . 301(   ص1975بن اةحاط   الماار     ح يط : محمد حميد اهلل   )الالباط : محمد ( (3
 . 149-148 بن الر ر     ن يال الاب    ص (4)
 ب  الحةن احمد بن يحيه الب قال    انةا  انةالاس    ح يط : محمد حميد اهلل   داال الملاالس   ( (5

 . 1/439)ال ااالا : د/ا( : 
 .  267ص أةماعيل   الل قاا   ((6
 ب  عبد اهلل ةمس الدين محمد بن احمد القابا   ةيال اع ث النب ء    ح يط : م ح الدين المنرد ( (7

 . 267؛ أةماعيل   الل قاا   ص 1/316  داال الملاالس   )ال ااالا:د/ا( :
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 الما اارمين بمااا    لانطااا  ال الآناا الم ناامن أةاااالاا عان النبااا عيةاهكاان   
 اا  د ال يا ال  اال  بين المةامين  نماال  الحبةاة مم ااين بالنراةاا راء ب  من   باع  

ما  كدح       )عطاء بن  با الباح( حينما قال ان قكال النمااال  باالنيال ياا ال االآن الكااليث 
نَّ يالاد ب  النراةا   محاب    ِبالّاا ِ  يهاْخِمنه  َلَمان  ِ اْلِك َا ِمْن َ ْالِ  كما يا ق ل   لاله : ))  َ اِب

 َل هاثْ   هْ َلااِييَ  َ َمنااا َقِااي ا  الّاا ِ  ِب َياااِ  َيْةاَ اله نَ  نَ  ِلّاا ِ  َناِةاِلينَ  ِأَلاْيِ ثْ  َ َما   هناِرلَ  ِأَلاْيكهثْ   هناِرلَ  َ َماا
   قيال ياا ةاب  نار ل ااقح األياة  ن النااس قاال ا  ن الالةا ل محماد  (1)اَلبِِّ اْث(( ِعنادَ  َ ْراالهاهثْ 
  مااااا بااامالض الحبةاااة   يااامنرل اهلل  –  يممالناااا  ن نةااا ادال للاااا  ا ي ماااد ن النراةاااا

يناا ا عاان قلااي ي ااد كانااا ةاا الا الماياادا مخكاادا عاااه دعاا ا اهلل    (2) لاااله األيااة الداا عاااي ث
 آ َاااِلِاث َعَااه ق لا   لااله : ))َ َقدَّْيَناا لااله لا ةاام   المحباة مال النمااال  عم مااا كماا ياا 

 َ مهَمادِّقاا َ نها ال   اهادا  ِييا ِ  اإِلنِريالَ  َ آ َْيَنااحه  ِمَن ال َّاْ اَلااِ  َيَدْي ِ  َبْينَ  لَِّما مهَمدِّقاا َماْلَيثَ  ْبنِ ا ِبَليَةه
اَ دَّاا  َ ْقااَلَب هثْ  َ َلَ ِراَدنَّ  ق لا   لااله ) (3)((لِّْامه َِّ اينَ  َ َمْ ِعَياةا  َ اهادا  ال َّاْ اَلااِ  ِمانَ  َبْيَن  َيَدْيا ِ  لَِّما  مَّ

َقا نَ  َ َ نَّ هثْ  َ الهْاَباناا ِمْن هْث   ِقةِّيِةينَ  ِبَمنَّ  َقِليَ  َنَمااَل  ِأنَّا َقالهَ اْ  الَِّقينَ  لِّاَِّقيَن آَمنه اْ   َيْةَ ْكِباله َن َ اِب
ا ِمَن الدَّْملِ   َِديضه  َ ْعيهَن هثْ  َ اَل  الالَّةه لِ  ِأَله  هنِرلَ  َما َةِمله اْ   اَلبََّناا َي ه له نَ  َحطِّ الْ  ِمنَ  َعاَليه اْ  ِممَّ
   . (4)(َمَل  الةَّاِاِدينَ  َياْك هْبَنا آَمنَّا

ين ا عن قلاي ي اد اكادا الةانة النب ياة الةااليدة عااه ةاامية ال لامال مال الحبةاة 
)ا الك ا الحبةة ماا الك كث يمنا  ن يةا نالج كنار الكلباة أن ق    مكيداا ل  ل الالة ل محمد 
 الاد  ن ينباا  مااحاب     يااا ةااالح الحااديث  ن النبااا محمااد  .  (5)الةاا ي  ين ماان الحبةااة(

لمةاااملة األحباااا   كاااقلي ال اااالي قااااي ا ل اااث ا الكااا اث ماااا الك كث   ألن الحاااب  ب دااااث  عاااالا 
 يي ااا مداااراا ك يااالا  ي لاا  يي ااا الرااي  أقا مادناال يااا حااال     مااا ال ااالي يااان ث ق  باامس 

                                                 

 ( .199ة الا آل عمالان    ية )( (1
الكاليث    ح يط : ةاما بن محمد ة مة    ب  الدداء أةماعيل بن عمال بن ك يال    دةيال ال الآن ( 2)

 . 2/194( : 1999  )بيال ا :  2نةال  ال  ريل   طداال طيبة لا
 ( .46ة الا المايدا    ية )( (3
 ( .83-82ة الا المايدا    ية )( (4
 باا  داخد ةااايمان باان انةاالث باان اةااحاط باان بةاايال   ةاانن  بااا داخد     ح يااط : محمااد محااا الاادين ( (5

 .  114/  4  المك بة اللمالية   )بيال ا:د/ا(  :عبد الحميد 
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ألحباا  لكنا  ال   عان الرال يهادعه    ياا حاديث  اانا ي اال مان ةامن ا (1) ةدا يا ال  اال
ع ةرة  ا  ممن نلد ث البناال     دعه  ن النبا محمد مااه اهلل قاال :   ن نياال ياا 
ن يي ث لنا ين حةن ين   أطلاث الطلاث  بمةاا عند البمس  .  الحب    أن ةبل ا رن ا    اب

  عاااه الااالغث ماان ان ال ااالآن الكاااليث ناارل بااااة عالبيااة  انااحة  ةااايمة أن  ناا  نااث
عدداا من الكاماا قاا الرق ال الحبةية  ا   مال نينا  من حكمة آل ية أق ان الك ياال مان 

 كااان ا قااد  انحباا  كااان ا م  ارادين يااا ةاب  الرريااالا اللالبيااة نا ل باادء الادع ا اإلةاا مية
راباا ا مل ااث لااا  ث ال ااا ان اطااا مدالدا  ااا ماال الااااة اللالبيااة يالبمااا االاد ال ااالآن مناااطب  ث 

 دا يااا لاااا  ث األماااية  قااد رماال بلااض المااخالنين  اااي الكاماااا    نااح اا بكاماااا م راا
 .  (2)ل مل أله ة ة  عةالين لدياا 

 مااحاب   الكاااالاث مااال األياالقاااة ن ايرااا   أن لااقلي انع ااادال ياااا نطاااا  الالةااا ل 
انيرابياة ال اا للباا د الاا كبياالاا ياا   طيااد الل قااا باين انحباا   المةاامين  مااا لحااد 

َلااْن َ َنااِس ْبااِن َماِلااِي َ نَّ َمِاااَي الااالُّ ِث االاا  ال اادايا بااين الالةاا ل الكاااليث  النراةااا ي بااادل الةااد
مهْةااا هَ َة ةهاااْندهس  َيَاِبَةاااَ ا  َيَكاااَمنِّا َ ْنيهااااله ِأَلاااه َ ْدَيْياااِ  َيَ َقْباااَقَباِن  َيَرَلاااَل   َ ْااااَد  ِأَلاااه النَِّبااااِّ 

ااَماِء  َيَ اااَل: َ ْمااَحابه ه َيْاِمةهاا َنَ ا َ َي ه لهاا َن: أَله   َمااا َ ْلَربهاا َن ِمْنَ ااا َياا َ »ْنااِرَل َعَاْيااَي َاااَقا ِمااَن الةَّ
َلاااق  ِيااا اْلَرنَّااِة َ ْلااَينه ِمااْن َاااَقا  هااثَّ َبَلااَث ِبَ ااا « الَّااِق  َنْدِةااا ِبَيااِدِح َلِمْنااِديل  ِمااْن َمَناِديااِل َةااْلِد ْبااِن مه

َقااَل: َماا َ ْماَنله « ِأنِّاا َلاْث  هْعِطَكَ اا ِلَ ْاَبَةاَ ا: »  النَِّبااُّ  ِأَله َرْلَدال   َيَاِبَةَ ا   هاثَّ َرااَء  َيَ االَ 
حينمااا     يااا ةاالح الحااديث  ن الالةا ل  (3)«َ اْلِةااْل ِبَ اا ِأَلااه َ ِنياَي النََّراِةااِّ »ِبَ اا  َقااَل: 

 ما   ك دية لبس قاي ا  ث نال ا   الةا ا لرلداال بان  باا طالا  الناا اهلل عنا     حينماا 

                                                 

محماد باان عباد ال اااد  ال  ا    باا  الحةان ناا ال الادين الةااند    حاةاية الةااند  عااه ةاانن النةااايا    (1)
 .  6/44( : 1986  )حا  :  2مك   المطب عاا اإلة مية   ط

(   2001 ال  ريل   )ال ااالا: عبدح بد     الة د  الحناالا اإلة مية   داال قباء لاطباعة  النةال( (2
  79ص
 ب  داخد ةايمان بن داخد بن الراال د الطيالةا بن داخد   مةند  با داخد    ح يط : محمد بن عبد ( (3

 . 3/537( : 1999  )ال ااالا: 1المحةن ال الكا   داال ارال   ط
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آح يابةاا ا ن ااااح  قااال لااا   ن اااا اديااة لانراةاااا    ياااا اااقا أةااااالا ألاااه  حاااليث لااابس الحالياااال ال 
 .   (1) الديباج بالنةبة لاالرل المةاث

  كااان لامةااا اا ال ااا راااء ب ااا اإلةاا ث  اع مااداا ك اعاادا يااا الحياااا د ال كبيااال يااا
أةاا ث الك ياااال مااان الناااس  مااان ث األياالقاااة الااقين كاااان ا ياااا طب ااة ار ماعياااة كادحاااة م  ااا الا 
 اال دل ا بدنا  أله مماس ب ية الناس مماا رلال بلنا ث ن يمادط قلاي ياا باادا األماال 

اْا هْث َعَاْيَناا َيَ اَل: َيا اَلةه َل الاَّا ِ   َ نَّ اَلره ا ِمَن اْلَحَبَةِة َ َ ه النَِّباَّ     َلِن اْبِن عهَمالَ ي   يهنِّ
نِّاا َلَكااِين  ِباأْلَْلَ اِن َ النُّبه َِّا. َ َياَلَ ْيَا ِأْن آَمْناه ِبِمْ ِل َما آَمْنَا ِبِ   َ َعِمْااه ِبِمْ َل َما َعِمْاَا ِبِ   أِ 

:  َقاَل النَِّباُّ     هثَّ « َنَلثْ »َمَلَي ِيا اْلَرنَِّة  َيَ اَل النَِّباُّ َماَّه اهلله َعَاْيِ  َ َةاََّث:  َماْن َقااَل: »ََ
َة َ ْلاِس َن ِأَلَ  ِأنَّ الاَّ ه  َكاَن َل ه ِبَ ا َعْ د  ِعْناَد الاَّاِ   َ َماْن َقااَل: ةهاْبَحاَن الاَّاِ   َك َاَ  الاَّا ه َلا ه ِماَيا

َ الَّاِق  َنْدِةاا ِبَياِدِح  ِأنَّ : » اُّ َيَ اَل: َيا اَلةه َل الاَِّ   َكْيَس َنْ ِايه َبْلَد َاَقا  َيَ ااَل النَِّبا« َحَةَنة  
ِناَل َعَااه َرَبال  أَلَْ َ َاا ه  َي َ ها ثه النِّْلَماةه ِماْن ِنَلاثِ  َل َيْ َث اْلِ َياَمِة َلَيِرااءه ِباْلَلَماِل  َلاْ   ه الاَّاِ    الالَّره

له الاَّ ه ِبِ  ِما : َياا اَلةها َل الاَّاِ   « . ْن اَلْحَمِ ا ِ َيَ َكاده َ ْة َْنِدده َقِلَي كهاَّ ه  َلْ َن َما َي ََدنَّ َيَ ااَل اْلَحَبِةااُّ
:  َ َاااْل  َاااَل  َعْيِنااا ِيااا اْلَرنَّااِة ِمْ ااَل َمااا  َاااَل  َعْينهااَي  َيَ اااَل النَِّباااُّ  َيَبَكااه اْلَحَبِةاااُّ « َنَلااثْ »ََ

ْداَلِ  ِ    َيَمَنا اَلَ ْياه اَلةه َل الاَّ ِ  »َقاَل اْبنه عهَماَل:   َح َّه َياَنْا َنْدةه ه   . (2)«يهَدلِّيِ  ِيا حه
ي لامااال مااال األياالقاااة ك لاماااا  مااال بااااقا ييااااا المر مااال   كاااان الالةااا ل محماااد 

اإلة ما  ي  ال  من ث  ن يررالاث  ي بن ث عاه عاداا    اليد يخمنا ن ب اا  يدلا ن اا ياا 
قاد ث الالةاا ل  انعيااد  المناةاباا األنااال  نةايما للااب ث باالحالا    ي اد للباا ا باالحالا  عنااد

  ألاااه المدينااااة المناااا الا   كماااا كااااان ا يريناااا ن )يالقماااا ن باااالحالا ( بااااين يااااد  الالةاااا ل 
   (3) ي  لاا ن باااا  ث )محمااد عبااد مااال ( ي ااال النبااا مااا ي  لاا ن قااال ا )محمااد عبااد مااال (

  ناا  )راااء حااب  يريناا ن يااا ياا ث عيااد بالمةاارد ياادعانا النبااا     اا ل الةاايدا عايةااة 
منكباا  يرلاااا  نيااال ألااه للااب ث ح ااه كنااا  نااا ال ااا  نمااالس عاان  ي ناالا ال ةااا عاااه

                                                 

  )مماال  1الحاديث   طمحمد بن عاا بن محمد بن عبد اهلل الة كانا اليمنا   نيل األ طااال   داال  (1)
 . 2/97ث( : 1993: 

الطبالانا   الملرث األ ةط    ح يط : طاالط بن ع ض اهلل بن محمد   عبد المحةن بن أبالاايث   ( (2
 . 2/161داال الحالمين   )ال ااالا:د/ا( : 

 . 89بد     الة د  الحناالا   ص( (3
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الحااب   اااث يريناا ن ن ااااث ي ااال لاا   .  حينمااا ال   عمااال باان النطااا   (1)النيااال ألااي ث(
 .  (2))دع ث  مناا بنا  اليدا )يلنا من األمن ( النبا 

 ن يراااة ل رااا د عااادد كبياااال مااان الالقياااط الةااا دان ياااا ةاااب  الررياااالا اللالبياااة نااا ل 
لالةاااالة يمنناااا ناحاااي عناياااة الالةااا ل محماااد مااااه اهلل عايااا   ةااااث ب اااث مخكاااداا عااااه عماااال ا

اح الاث الالقيط ك يمة انةانية  عدث ال داليط بين ث  باين عا ايا ث ينا ا عان ملااما  ث ملامااة 
   اااال  ك ياااالاا مااان ملامااااة األحاااالاال مااان حياااث الممكااال  المةاااال   المةاااكن   ي اااقا  باااا قال 

 عاااه غ ماا  حاااة  حينمااا ةهاايل عاان قلااي قااال : أن الراا ا  يهةااااد  عاياا  حاااة الاداااال  
ي ال لا النباا اعيال ا  بمما     اث قاال : أن انا انكث نا لكث رلا اث اهلل  ةكانا أله النبا 

 حا  يديكث يمن كان  ن ح  حا يدح يايطلم  مما يمكال  ليابةا  مماا ياابس  ن  كادا اث ماا 
   ينا ا عان قلاي ي اد  ةااال الالةا ل محماد  (3)يااب ث يمن كاد م اث ما ياااب ث يامعين اث(

ال مان ااال الك اا   أله  رال حهةان ملامااة الالقياط  عا   ث ب  لا  : )    اة ل اث  راالان   الره
ال كاناا عنادح  امن بنبي   امن بمحمد    اللبد المما ي اقا اد  حط اهلل  حاط م اليا     الره

 .   (4) ا ي ر ر ا يا  ارالان( مة يمدب ا يمحةن  مديب ا  عام ا يمحةن  لايم ا  ث اع  
 يا با  الطاعة ل لا األمال م ما كان رنةا   ل نا  ي ا ل َ ِبا  َقالغ الادااال  : )ِأنَّ 

ْن َكاااَن َعْبااداا َحَبِةااَيا مهَراادََّد اأَلْطاااَلاِس( َنِايِاااا َ ْ َماااِنا َ ْن َ ْةااَمَل َ  هِطيااَل   َ اِب
   لااث  كاان  (5)

نامة أله ق م  بل اا عامة ألاه كاياة البةاال  مان  كب ية اننبياء دع ا الالة ل محمد 
بين ث األياالقة  قد  كاد قلاي ب  لا  : ))  هْعِطيااه َنْمةااا َلاْث يهْلَط هانَّ َ َحاد  َقْبِااا  َكااَن كهالُّ َنِبااغ 

ةا  َ بهِل ْااه ِأَلاه كهالِّ َ ْحَمااَل َ َ ْةاَ َد  َ  هِحاَّاْا ِلاَا اْلَاَنا اِيثه  َ َلاْث  هَحالَّ أِلََحاد  يهْبَلثه ِأَله َقْ ِمِ  َنامَّ

                                                 

ن مال    ح يط : مرم عة من  ب  الحةين مةاث بن الحراج ال ةيال    المةند المحي  الم( (1
 . 2/609اا(: 1334المح  ين   داال الريل   )بيال ا:

 . 3/1298البناال    محي  البناال  : ( (2
 . 2/83البناال    محي  البناال  : ( (3
 . 1/29البناال    محي  البناال  : ( (4
 ( .4783  القث الحديث ) 6/14مةاث بن الحراج   المةند المحي  : ( (5
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ااَ اه َماااَّه َحْيااثه  اال  َ ْداَلَكْ اا ه المَّ ِلَاااْا ِلااَا اأْلَاْلضه َطيَِّبااةا َط هاا الاا َ َمْةااِرداا  َيَميَُّمااا اَلره َقْبِاااا  َ ره
 .   (1)َكاَن  َ نهِماْلاه ِبالالُّْعِ  َبْيَن َيَدْ  َمِةياَلِا َةْ ال   َ  هْعِطياه الةََّداَعَة ((

مااااحابة األحبااااا  الم ااااالبين ماااان النبااااا محمااااد ماااااه اهلل نالااااد الحاااا اال   ماااان ال
 (2)الحبةا  الق  قال حينما دنا مني     غةا نا غةا ين غةااة لارناباة  غةااة لاما ا   

  ين ا عن الرل  نال من الحبةة يدعه   ق  منبال        ق  منمال   كان ينادث النباا 
عادد مان  ا ال   عن النبا محماد  ا   بن  خ النراةا    ق  منمال محاب محمد 

 .   (2)األحاديث
ل ااد  دا انن ماااالاا الم  ح ااة ال ااا ح   ااا المةااام ن نةاايما عاااه ع ااد الناداااء 
الالاةدين أله را  عدد كبيال من الالقيط نةيما الحبةاة  الن باة مان ث لماا ام اار با  الراال ث 

رماااال ن الاااق  كاااان مااان األماناااة   حمااال المةااااط  حاااب ث لالمااال   كماااا اةااا  الا النةااااء ب
  كماا  ن  ام يال الحبةاة عااه با د الحراار كاان  (3)منال  األم ال بين رميل  نا اد الالقياط

يااالاا عبال   بل المر مل المكا  المدنا للاداا    الياد األحباا   نةايما ال اا ن  لااالض 
مل الةاليلة اإلة مية   ي د  ةاالا  ةاماء بناا عمايس عااه المةاامين بمانل الانل  بلاد 

  .  (4) د  ا من الحبةة  نةيما حينما ة دا  ياا الةيدا القية بنا النبا محمد ع
ل د انلكس النطا  اإلة ما الم ا ارن مال األياالقاة مما  ا بامق ال   يلاال الالةا ل 

بةااكل ايرااابا عاااه ماان  بلاا  ماان الناداااء الالاةاادين   ألن الم ياااس اااا ال  اا    محمااد 
 لاث ي  ماال األماال ياا ال لامال مال النااس    محماد  اة مال ا عاه ن   الالةا ل يمن ث 

عاه قلي ي اد كاان النادااء الالاةادين  الماحابة الكاالاث يحيا ن النااس عااه مةااعدا الد االاء 

                                                 

لدين عبد الالحمن بن  با بكال الةي طا   الديباج عاه محي  مةاث بن الحراج   ح ط ر ل ا( (1
( 1996  )الةل دية: 1 ما   عاط عاي  :  ب  اةحط الح ينا   داال ابن عدان لانةال  ال  ريل   ط

:2/201 . 
 . 2/178ابن حرال اللة  نا   اإلمابة : ( 2)

  ةايالا الحبةاة    ح ياط : ماالاد كامال   مطبلاة داال ةالس الدين الحةن بن احمد بن م ح الحيما ( (3
 . 66اللالث اللالبا   )ال ااالا : د/ا(   ص

 ب  بكال عبد الالراط بن اماث بن نايل الحميال  المنلانا   الممنس    ح يط : حبي  الالحمن ( 4)
 . 3/483ه( : 1403  )بيال ا :  2األعيما   المك   اإلة ما   ط
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ينما  باعطااء مادقاا  ي د كان ابن عمال  نة المن الايالم  اردين يا المد حبا من األ
   عااه الاالغث  (1)نلداء النااس( المةامين لاة دان أق ي  ل : ) ادنا ا عاه الة دان يمن ث

   (2)من ي الاث أن ان ث  مد ا بالةناء أق ان  ةلة من عةالا  رراء من الةناء يي ث
 :  الخاتمة

  يا ن اث البحث نبد من أدالاج بلض الن اي   من ا :
ان اإلةاا ث  منااق باادء الاادع ا اإلةاا مية نراا  يااا كةاا  ا ليااي المة ناالدين  ماان ث  -1

 الح مبادي  الداعية أله عدث ال داليط بين الناس .األياالقة من ن ل ة
راءا األحاديث النب ية ال ا  ما اإلةاالا أله األحبا  ل  باا لامةاامين  ن اإلةا ث  -2

 نيدالط بين المةامين عاه  ةاس الا ن .
 حد األحاديث النب ية  كد عاه عدث انع داء عاه األحبا     محاالب  ث ماادام ا ياا  -3

 يناا لم قس النراةا من ارالا المحابة  .ةاث مل المةامين   م
ان  باااا النطااا  اإلةاا ما الم راا  لرمياال البةاااال الياال ماان مكانااة اإلةاا ث  رلاااا   -4

 محب باا من قبل رميل الداناين يي  .
 اع دال النطا  اإلة ما   ن ح  مكن المةامين من نةال دين ث بين األحبا  . -5
ين بااب ل الحبةاااا الناااا اهلل بلااض األحادياااث  ي ااالا لامةاااامين  ن األحبااا  مم اااا -6

عن  ني ل ةمناا عن ةادا قالي  بل ا   ينل من الك ياال مان ث ك نا  ةاب  ث ل،ةا ث 
  يااا  ق مي ااا  الاياااال عالبياااة  ن ل نااا  األةااا د  ن عب دي ااا  ال اااا  حاااالال من اااا بدنااال 

 اإلة ث منل  من  ن يل اا ي ال الكلبة  يخقن لام ا .
 
 
 
 

                                                 

 .  344اد   ص  ك ا  الره بن حنبل  ( (1
  الابن ء    ح ياط : بةااث   با  بكاال  حماد بان عااا بان  اباا بان  حماد بان م اد  النطيا  البااداد ( (2

 . 204(   ص2000  )بيال ا: 1عبد ال اا  الرابا   داال ابن حرث   ط
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The Status of the Ethiopian People in the Prophetic 

Traditions 
Dr.Basher Akram Jameel 

Abstract 

 

        The Qur'anic verses confirm the universality of Islam and 

the mercy of the Prophet Muhammad, who is universal to the 

world, and treats with affection and tolerance even non-

Muslims , like the Jews and Christians during their presence in 

Medina, and withdrew his view in dealing with Ethiopian 

people who were not strangers to the center of the Islamic call 

in Mecca and Medina, as many of them were slaves to the 

masters of Quraysh and the messieurs of Aws and Khazraj. 

They obtained their freedom under Islam, The Prophet's 

Hadiths confirm the status of those Ethiopian people all, and 

many of them were close to the Holy Prophet and worked with 

him as Um Eiyman of  his foster mother, and Bilal Habashi the 

Prophets muezzin, all will be discussed in detail .   

 


