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 ومؤازرته ()دور أهل العراق يف مواساة الرسول 

 خطاب إمساعيل أمحد د.م.

 41/42/0222تاريخ القبول:  02/8/0222تاريخ التقديم: 

 ةـــاملقدم

الحمددهلل، و،لالةددال،لالعددار،ولددهلل، عددل ،ا و،لولددو،لةددح و،لمدد ،لا  و،
،ل عهلل:

ل العراق في فإن هذه الدراسة تتناول بيان الدور الذي لعبه أشخاص من أه
ومواسرررراته ومتا،رتررررهم فرررري أصررررع   ()عصررررر الرسررررالةم وذلررررن لمصررررا بة النبرررري 

 الظروف التي مر بها. 
وقد تم التمهيد للب ث ببيان لعنوان الب ث الموسوم برر)دور أهرل العرراق فري 

ومتا،رترره( هنرره ب ررد ذاترره قررد ي،يررر فشررلامهم لررذا فرري التمهيررد  ()مواسرراا الرسررول
اللبس الذي قد ي وم  ول عنوان الب ثم وبعدها تم الشروع فري م اولة إل،الة ذلن 

 الب ثم والذي يتلون من الم اور اآلتية:
قبررل البع،ررة وبعرردهام وقررد  ()،يررد بررن  ار،ررةم ودوره فرري مصررا بة النبرري 

م وأ رربهم فلررهلل قلبررهم ومررا بذلرره مررن  هررد فرري ()لرران أقررر  النرراس فلررهلل رسررول ا  
 .()ية مع صا   الرسالة م مد ت مل مصاع  نشر الدعوا اإلسالم

فري  عداس بن متهلل من أهرل نينروم مرن )الموصرل(م الرذي قرال للمرة ال رق
أ د أبناء ربيعرة: يرا سريدي مرا فري اهر  لسيده  وذلن عندما قالأخطر الظروفم 

 عظيمة. مواسااه  ()مواسياه رسول ا   شيء خير من هذا الر لم
 مررن وفررد ()ان برردعوا النبرري وفرري مسرراء ذلررن اليرروم الباسرريم أقبررل ل يمرر

 .لموصلمدينة ا ن العراقم من أهل نصيبينم المدينة التابعة ل
ولذلن الدور الذي لعبه صهي  بن سنان المشهور بر)صهي  الرومي( وقد 
لرران هررو اآلخررر مررن أهررل العررراق ومررن مدينررة الموصررل أيارراهم فرري اإليمرران برسررالة 
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ا،رته في الم نم وقرد ن،لرب ب بره م ومواساته ومت ()اإلسالمم ومصا بة الرسول 
آيراب مرن البرررآن اللرريم تخلرد ذلرررم بذلره الفررالي والن ريس فري سرربيل ا  تعرالهللم وقررد 

 بشره نبي الر مة بال و، وال الحم في الدنيا واآلخرا.
العرررراق بهرررذا البررردر مرررن ال ارررور فررري عصرررر الرسرررالةم برررل  أهرررل لرررم يلترررف  

قرردر ا  باختيررار  أن إلسررالمم لرروملانررب أر  العررراق مرشرر ةه للرري تلررون عاصررمة ا
فليهررام فبصررب ب المدينررة المنررورا  ())ي،ررر ( المدينررة الترري تنررورب به رررا الرسررول 

 ةش اإلسررالميو منهررا ال يرر بعاصررمة للدولررة اإلسررالميةم تلررن العاصررمة الترري انطلبرر
خراج في لالنتشار من ايق الردنيا فلرهلل سرعتهام ومرن  رور اهديران  الناس العالمم وا 
أهررل العررراق لررانوا قررا  قوسررين أو أدنررهلل  بنررو شرريبان مررن ن  إالررة اإلسررالمم فررفلررهلل عد

فري اآلفراق.  نشرر دعوترهو معهم فلرهلل أر  العرراق  هخذه ()لالت اق مع الرسول 
م اررد ال رررس بنررو شرريبانوعلررهلل أر  العررراق  رررب معرلررة ذي قررارم الترري خااررها 

وقرد ربطروا مصرريرهم فلانرب المعرلرة اهولرهلل التري انتصرر فيهرا العرر  علرهلل ال ررسم 
شرعاراه لهرم  ()م وذلن أنهم استخدموا اسرم م مرد ()وهم علهلل ال اهلية بالنبي 

فرري تلررن المعرلررةم فلانررب بم،ابررة  رلررة اسررتطالعيةم ومبدمررة لل ترروح اإلسررالمية فرري 
 العصر الراشدي.

وفررري العرررراق أياررراه لررران آخرررر مرررن ببررري علرررهلل ديرررن ال رررق مرررن النصررررانيةم 
لم مررن الرردين النصررراني فلررهلل الرردين اإلسررالميم فلرران آخررر وسررلمب بررذلن قيررادا العررا

اهسررراق ة النصرررارم مرررن أهرررل العرررراقم هرررو الرررذي أوصرررهلل أ رررد الصررر ابة اللررررام فلرررهلل 
فلرهلل  ()ُأسبف عمورية الذي أرشرد بردوره ذلرن الصر ابي ال ليرل سرلمان ال ارسري 

ان فن أن ظهرور نبرريي فري ال ،يرررا العربيرةم قررد أظرل ،مانررهم وأمرره أن يهررا ر فلرهلل هنرر
فليهرررا  ترررم التنويررره التررري لررران يريرررد فعررراله الب رررث عرررن الررردين ال رررقم لرررل هرررذه اهمرررور

 م في الب ث م اولة لبيانه بالت صيل.باإلشاراب
من خالل الر روع فلرهلل المصرادر اهصريلةم مرن لتر  السريرا النبويرةم ابترداءه 
 مررن سرريرا ابررن فسرر اقم وتهررذي  ابررن هشررام لسرريرا ابررن فسرر اقم وطببرراب ابررن سررعدم
وتاريخ الطبريم وتاريخ ابن خيراطم وتراريخ اليعبروبيم وأخبرار ملرة لل رالهيم فاراله 
عرن لتر  السررنة النبويرة الشرري ة م،ررل الصر اح والسرنن والمسررانيد وشررو هام ولترر  
اللفرررةم ومعرررا م البلررردانم والتررررا مم ولرررذلن اإلفرررادا مرررن آراء البرررا ،ين المعاصررررين. 
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ف يلون ههل العرراق دور فري عصرر الرسرالة التساتل الذي ي،ير امهتمام هو: ليو 
ومتا،رترهم ومعرروف لردم ال ميرع أن العرراق لرم  ()لمواساا الرسول اللريم م مد 
فرري العصررر الراشررديم وقررد برردأب عمليرراب ال ررتإ فرري  مي ررتإ فم بعررد عصررر الرسررالة

م واسررتلملب فرري عهررد الخلي ررة ال،رراني ()بلررر الصررديق  يأبررعهررد الخلي ررة اهول 
لان ههل العراق  ارور فعلري فري  ذلن فهو أنه و وا . ()لخطا  عمر بن ا

فبرد لرانوا يمردون صرا    رغرم أنره لرم ي رتإ فم فري العهرد الراشرديم عصر الرسالةم
أ رررد أبنررراء  سررريدهالرسرررالة برررالعون فررري أخطرررر الظرررروفم ويظهرررر مرررن قرررول عرررداس ل

م فلرر ن ربيعرة: يرا سريدي مرا فرري اهر  شريء خيرر مرن هررذا الر رلم مواسراا عظيمرة
آذاه قومهم فهذا وافد العراق من نينومم يل  علهلل يديه ور ليره ويببلهمرام ويشرهد لره 
بالرسالةم وأن هذا لبدر ربانيم يسوق من نينوم من يتمن با  ورسوله  يث الصرد 

  .من أقر  الناس فليه
فررري امسرررتعمال فررري  اسرررم العرررراق لررران شرررا عاه  ن  إومرررن النا يرررة ال فرافيرررة فررر

والراشرررديم ومرررن ير ررع فلرررهلل لتررر  البلررردانيين العررر  يررررم أنهرررم فنمرررا  عصررر الرسرررالة
 م(1)المتم،لة برالعراق ال رديث تبريبراه  يطلبون اسم العراق للدملة علهلل  ميع اهرااي

 بل أنهم ذهبوا فلهلل أبعد من ذلن.
وأخيرررراه مرررن ا  تعرررالهلل و رررده التوفيرررقم وهرررو ولررري ذلرررن فرررنعم المرررولهلل ونعرررم 

 البصد.النصيرم وا  من وراء 

 زيد بن حارثة: .واًلأ

أول شرخص مرن أهرل العرراقم لران لره دور برار،  ()يعد ،يد برن  ار،رة 
م ()قبل البع،ة وبعردهام وذلرن باعتبراره صرا   النبري  ()في مصا بة النبي 

ومتبنرراه ب سرر  البرريم والتباليررد الترري لانررب سررا دا فرري ال ،يرررا العربيررة قبررل اإلسررالمم 

                                                 

عامر سليمان م م ااراب في التاريخ البديم )متسسة اللت  للطباعة والنشرم  امعة  (1)
 .97( مص2271الموصل :
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سلمين اهوا رلم وقرد نبرل عرن ال،هرري قولره: ممرا علمنرا أ رداه وبعد البع،ة لان من الم
 .(1)أسلم قبل ،يد بن  ار،ةم

مرررن العرررراق فلرررهلل ملرررةم فبرررد   لرررب بهرررا  ()أمرررا عرررن لي يرررة م رررهللء ،يرررد 
مصادر التاريخ اإلسالمي عموماه. فذ تشير تلن اللت  فلهلل أن ،يداه هو فري اهصرل 

 تسلن في منطبة ال ،يرا في العراق.م التي لانب (2)ينتمي فلهلل قبيلة لل  العربية
لبررد ذلرررب الروايرراب أن أم ،يررد بررن  ار،ررة هرري سررعدم بنررب ،علبررة مررن بنرري 

لانب قد خر رب يومراه ومعهرا ،يرد لتر،ور قومهرا فري برالد الشرامم  م(3)ينعبد من طيء
(4)خيررل لبنرري البررين بررن  سررر فبغررارب

فرري ال اهليررةم فمررروا علررهلل أبيرراب بنرري ينعبررد  
معهررم مررن اررمن السرربيم وهررو يوم ررذي غررالم صررفير فرري  ،يررداه لوا رهررط أم ،يرردم فررا تم

                                                 

ابن عبد البرم أبو عمر يوسف بن عبد ا  النميريم اإلستيعا م ت بيق: علي م مد  (1)
بن   رم اإلصابة في ؛ ا616م ص9هر(م ج2129م دار ال يلم بيروب: 2الب اوي )ط

؛ الطبريم تاريخ اهمم 622م ص6(م ج2229م دار ال يلم بيروب: 2تميي، الص ابة )ط
؛ هنالن اختالف في المصادر في تعيين المسلمين اهوا لم وقد 612م ص2والملونم ج

 اول أ د العلماء أن ي مع بين هذه اهخبار المختل ة بالبول: أول من أسلم من الر ال 
ومن النساء خدي ةم ومن الفلمان علي بن أبي طال م ومن الموالي ،يد بن أبو بلرم 

 ار،ةم ومن العبيد بالل ال بشي )راي ا  تعالهلل عنهم  ميعاه(. )البرطبيم م مد بن 
م 9أ مد بن أبي بلر بن فرجم ال امع ه لام البرآنم ت بيق: أ مد عبد العليم البردوني )ط

 (.977م ص1جهر(م 2779دار الشع م الباهرا: 
ال الهيم م مد بن فس اق بن العباس أبو عبد ا م أخبار ملة في قديم الدهر و دي،هم ت بيق: عبد  (2)

؛ ابن   رم شها  961م ص7هر(م ج2121م دار خارم بيروب: 9الملن عبد ا  دهيش )ط
م ت بيق: الدين ابو ال ال أ مد بن علي اللناني العسبالنيم فتإ الباري في شرح ص يإ البخاري

 .17م ص7هر(م ج2727م مد فتاد عبد الباقي وم   الدين الخطي  )دار المعرفةم بيروب: 
ابن خياطم خلي ة بن خياط اللي،ي العص ري أبو عمرم تاريخ خلي ة بن خياط م ت بيق:  (3)

م 2هر(م ج2727م دار البلمم متسسة الرسالةم دمشقم بيروب: 9ألرم اياء العمري )ط
 .617م ص9برم اإلستيعا م ج؛ ابن عبد ال6ص

ال المم م مد بن عبد ا  النيسابوريم المستدرن علهلل الص ي ينم ت بيق: مصط هلل عبد البادر  (4)
م 9؛ ابن عبد البرم اإلستيعا م ج976م ص7(م ج2222م دار اللت  العلميةم بيروب: 2عطا )ط

في تاريخ الملون  ؛ ابن ال و،يم عبد الر من بن علي بن م مد أبو ال رجم المنتظم617ص
(م 2229م دار صادرم دار اللت م بيروب: 2واهممم ت بيق: م مد ومصط هلل عبد البادر عطا )ط

؛ ابن أسدم أ مد بن م مد بن  نبل بن هاللم مسا ل اإلمام أ مدم ت بيق: فال 717م ص7ج
م 9؛ ابن   رم اإلصابةم ج17م ص2(م ج2211م الدار العلميةم دلهي: 2الر من دين م مد )ط

م دار اللت  العلميةم 9؛ ابو الطي م م مد شمس ال ق العظيم آباديم عون المعبود )ط621ص
 .16م ص6هر(م ج2126بيروب: 
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(2)فوافوا به سوق علاظ م(1)ال،امنة من العمر
فعراوه للبيرع فاشرتراه مرنهم  لريم برن  

( 622؛ وقيرررل: برررر )(3)( درهرررم122 ررر،ام برررن خويلرررد لعمتررره خدي رررة بنرررب خويلرررد برررر )
 .(5)( درهم722؛ وقيل: بر )(4)درهم

ولران ذلرن  م(6) ة )راي ا  عنها( وهبته لرهخدي ()فلما ت،وج الرسول 
م وقرررد قرررال ابرررن ()خدي رررة لانرررب آنرررذان عنرررد رسرررول ا   ن  أقبرررل البع،رررةم وذلرررر 

: مولان  ليم برن  ر،ام برن خويلرد قردم مرن الشرام برقيرق فريهم ،يرد برن  ار،رة فس اق
م فررآه رسرول فبخذترهوصيفم فدخلب عليه عمته خدي رة بنرب خويلرد فاخترارب ،يرداه 

وتبنراهم وذلرن  ()عندهام فاستوهبه منهام فوهبته لهم فاعتبه رسول ا   () ا 
 .(7)ليهمفقبل أن يو هلل 

وفي رواية مبن أبي شيبة في مصن ه عن هذه المسبلة قرال: مأبصرر النبري 
()  خدي رة  فربتهلل،يد بن  ار،ة غالماه ذا ذتابة قد أوق ه قومه بالبط راء يبيعونرهم

لبط اء قد أوق وه ليبيعوهم ولو لران لري قالرب: ولرم ،منرهم قرال: فبال: رأيب غالماه با
سبعما ةم قالب: خذ سبعما ة واذه  فاشترهم فاشتراه ف راء بره فليره قرال: أمرا أنره لرو 

 .(8)م قالب: فهو لن فاعتبهمهعتبتهلان لي 

                                                 

 .617م ص9ابن عبد البرم اإلستيعا م ج (1)
وقيل: اشتراه  ليم بن  ،ام من سوق  باشةم ولانب م معاه للعر  يتسوقون بها في لل  (2)

 (.617م ص9 م جسنة. )ابن عبد البرم اإلستيعا
؛ ابن   رم 717م ص7؛ ابن ال و،يم المنتظمم ج976م ص7ال المم المستدرنم ج (3)

 .771م ص2؛ ابن أسدم مسا ل اإلمام أ مدم ج621م ص9اإلصابةم ج
؛ الذهبيم م مد بن أ مد بن ع،مان بن قايما،م سير 979م ص6ابن ال و،يم المنتظمم ج (4)

م دار اللت  2توط وم مد نعيم العرقسوسي )طأعالم النبالءم ت بيق: شعي  اهرنا
 .17م ص7هر(م ج2127العلميةم بيروب: 

ابن أبي شيبةم ابو بلر عبد ا  بن م مد اللوفيم مصنف بن أبي شيبةم ت بيق: لمال  (5)
 .712م ص7هر(م ج2122م ملتبة الرشدم الريا : 2يوسف ال وب )ط

 .712م ص7ابن أبي شيبةم المصنفم ج (6)
أبو م مد عبد ا  بن عبد الملن المعافريم السيرا النبويةم ت بيق: مصط هلل شامم ابن ه (7)

؛ الطبرانيم سليمان بن أ مد بن 17م ص9السبا و،مياله )ملتبة التربيةم بفداد: د/ب(م ج
م ملتبة العلوم 9أيو  أبو الباسمم المع م اللبيرم ت بيق:  مدي عبد الم يد السل ي )ط

 .17م ص6م ج(2217وال لمم الموصل: 
 .712م ص7ابن أبي شيبةم المصنفم ج (8)
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لبد ذلرب المصادر أن والد ،يد وعمه عندما علما بمصيرهم وأنره انتهرهلل بره 
م ()ةم فبررد  رراءا فليهرررا مسررتردادهم فلمررا طلبررروا ذلررن مررن النبررري المطرراف فلررهلل ملررر

خير ،يداه برين أن يرذه  مرع أبيره وعمرهم  ()النبي  ن  إف م(1)ولان ذلن قبل البع،ة
ن شرراء ببرري معررهم فاختررار ،يررد  م وقررد قررال للنبرري ()الببرراء مررع رسررول ا   ()وا 

()أي  –اه  والعرمم فبرام  : مما أنا بالرذي أخترار عليرن أ رداهم أنرب منري بمن،لرة
العبوديررة علررهلل ال ريررةم وعلررهلل أبيررن وعمررن  أتخترراروي ررن يررا ،يررد  –والررد ،يررد وعمرره 

قرد رأيرب مرن هرذا الر رل شري اه مرا أنرا بالرذي اخترار عليره  أنريوأهل بيترنم قرال: نعرم 
 .(2) داهمأ

هرذا الموقرف مرن ،يردم أخر ره فلرهلل ال  رر فبرال:  ()فلما رأم رسول ا  
شرهدوا أن ،يرداه ابنري ير،نري وأر،رهم فردعي منرذ ذلرن ال رين برر )،يرد برن يا من  ار ا

م مرررد( فلرررهلل أن  ررراء اإلسرررالم و ررررم التبنررريم وذلرررن فررري العهرررد الملررري مرررن الررردعوا 
ََْعَلُمدلا،اإلسالميةم بن،ول قوله تعالهلل: ) ْنهلَل،اللَّوآ،َفإآْ ،َلدْر، ْر،ُهَل،َأْقَعُط،وآ َ ائآهآ اهلْلُولُهْر،ِلآ

،َلَلكآدْ ،َمدا،وَ اَءُهْر،َفإآْخلَ، َُْر، آوآ ،َلَمَلالآيُكْر،َلَلْيَس،َوَلْيُكْر،ُجَناٌح،فآيَما،َأْخَطْأ اُنُكْر،فآي،الهللِّي آ
دا يما  . فردعي ،يرد يومرذان برر )،يرد برن  ار،رة((3)(َََعمَّهلَلْت،ُقُللُ ُكْر،َلَكاَ ،اللَُّو،َغفُدل اا،َ حآ

 م ودعي اهدعياء فلهلل آبا هم.(4)
                                                 

 .11-17م ص9ابن هشامم السيرام ج (1)
 .711م 7؛ ابن ال و،يم المنتظمم ج712م ص2ابن ال و،يم ص وا الص وام ج (2)
 .6البرآن اللريمم سورا اه ،ا م اآلية:  (3)
المختصرم ت بيق:  البخاريم م مد بن فسماعيل أبو عبد ا  ال ع يم ال امع الص يإ (4)

؛ 2726م ص1(م ج2217م دار ابن ل،يرم اليمامةم بيروب: 7مصط هلل دي  البفا )ط
مسلمم مسلم بن ال  اج أبو ال سين البشيري النيسابوريم ص يإ مسلمم ت بيق: م مد 

؛ ابن  بانم 2111م ص1فتاد عبد الباقي )دار ف ياء التراث العربيم بيروب: د/ب(م ج
م التميمي البستيم ص يإ ابن  بان بترتي  ابن بلبانم ت بيق: م مد بن أ مد بن  ات

؛ الترمذيم 626م ص26(م ج 2227م متسسة الرسالةم بيروب: 7شعي  اهرناتوط )ط
م مد بن عيسهلل أبو عيسهلل السلميم سنن الترمذيم ت بيق: أ مد م مد شالر و،مياله 

م أ مد بن ال سين بن ؛ البيهبي767م ص6)دار ف ياء التراث العربيم بيروب: د/ب(م ج
علي بن موسهلل أبو بلرم سنن البيهبي اللبرمم ت بيق: م مد عبدالبادر عطا )ملتبة دار 

؛ ابن  نبلم أ مد بن  نبل الشيبانيم مسند 262م ص7(م ج2221البا،م ملة الملرمة: 
؛ ابن عبد البرم امستيعا م 77م ص9اإلمام أ مد )متسسة قرطبةم مصر: د/ب(م ج

 .712م ص2ن ال و،يم ص وا الص وام ج؛ اب617م ص9ج
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ا   مررن الصرر ابةم منهررا أنرره لررم يسررم  لفيررره  لبررد لانررب ل،يررد فاررا ل لررم تلررن
()تعالهلل في لتابه اللريم ص ابياه باسمه فم ،يداه 

(1)
َلا آْذ،وذلن فري قولره تعرالهلل: ) 

َّقآ،اللََّو،َلَُْخفآي،فآي، ْك،َوَلْيَك،َزْلَجَك،َلا ي،َأْنَعَر،اللَُّو،َوَلْيوآ،َلَأْنَعْمَت،َوَلْيوآ،َأْمعآ ََُقلُ ،لآلَّذآ
َك،مَ، ْنَهدا،َنْفعآ ََْخَشداُ ،َفَلمَّدا،َقَيدهلل،َزْيدهلٌل،مآ يوآ،َلََْخَشدهلل،النَّداَس،َلاللَّدُو،َأَحدقن،َأْ ، ا،اللَُّو،ُمْ هللآ

ْر،قآَذا،َقَيدْلا، َيدائآهآ ،َأهلْلوآ ِآ ،فآدي،َأْزَلا نآيَ ،َحدَ ٌِ مآ ِْ ْجَناَكَها،لآَكْي، ،َيُكدلَ ،َوَلدهلل،اْلُمد َلَط اا،َزلَّ
،َلَط اا،َلَكاَ ،َأْمُ ،اللَّوآ، ْنُه َّ . وقد ن،لب هذه اآلية في مسبلة ،واج الرسول (2)(َمْفُعل ،مآ

() (3)من ،ين  بنب   ش بعد أن فارقها ،و ها السابق ،يد بن  ار،ة. 
فذ تللرررم المنرررافبون فررري ذلررررنم وقرررالوا: تررر،وج  ليلررررة ابنرررهم فررربن،ل ا  تعررررالهلل 

َََر،النَّ آيِّدي َ،،َما،َكاَ ،ُمَحمَّهلٌل،َأَ ا،َأَحهلٍل،مآْ ، آَجالآُكْر،َلَلكآ ْ،: )(4)قولره . (5)..(َ ُعلَ ،اللَّوآ،َلَخدا
مبيناه أن امبرن برالتبني م يملرن أن يلرون بمن،لرة امبرن الرذي مرن هرو مرن الصرل م 

 وقد تم فلفاء عادا التبني.
قبل البع،ةم فبرد لران يرافبره  ()ه لان ل،يد ص بة مع النبي ن  أوقد ذلرنا 

منهرا  .(6)()عن ص بة ،يرد للنبري  أينما ذه م وقد أوردب المصادر عدا نماذج
ذاب يررومم  ()مررا ذلررر علررهلل لسرران ،يررد ن سررهم  يررث قررال: مط ررب مررع رسررول ا  

: م تمسهام فبلب: هعودن  ترهلل ()فلمسب بع  اهصنامم فبال لي رسول ا  

                                                 

 .97م ص2الذهبيم سير أعالم النبالءم ج (1)
 .77اه ،ا م  (2)
السيوطيم  الل الدين عبد الر من بن أبي بلرم لبا  النبول في أسبا  الن،ولم ت بيق:  (3)

(م 9229م ملتبة الص ام دار البيان ال دي،ةم الباهرا: 2أبو عبد ا  م مود بن ال ميل )ط
 .997-999ص

 .997؛ السيوطيم لبا  النبولم ص711م ص7ابن ال و،يم المنتظمم ج (4)
 .12اه ،ا م  (5)
م 2ابن فس اقم م مد بن فس اق المطلبيم لتا  السير والمفا،يم ت بيق: سهيل ،لار )ط (6)

؛ 12-16م ص6؛ الطبرانيم المع م اللبيرم ج221(م ص2271دار ال لرم بيروب: 
؛ أبو بلر الشيبانيم أ مد بن عمر بن الا انم اآل اد 971م ص7ج ال المم المستدرنم

م 2(م ج2222م دار الرايةم الريا : 2والم،انيم ت بيق: د. باسم فيصل أ مد ال وابرا )ط
؛ الب،ارم أبو بلر أ مد بن عمرو بن عبد الخالقم المسندم ت بيق: م  وظ 226ص

العلوم وال لمم بيروبم المدينة: م متسسة علوم البرآنم ملتبة 2الر من ،ين ا  )ط
 .266م ص1هر(م ج2122
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: فوالررذي -أي ،يررد  –أبصررر مررا يبررولم ،ررم مسسررتهام فبررال: ألررم تنرره عررن هررذام قررال 
المصررادر عرردا  أوردبوقرد  .(1)سررتها  ترهلل أنرر،ل عليره اللتررا مباللتررا  مرا مس ألرمره

م م ال لذلرها  مقبل البع،ة () وادث وقعب ل،يد بن  ار،ة وهو بص بة النبي 
 .(2)هنا

اهخررررم ل،يرررراه أياررراهم فم أن مرررن أبرررر، تلرررن  يمرررا مواق ررره بعرررد البع،رررة فهرررأ
سنة العاشررا في ال ()المواقف التي هي من صميم مواوعنام خرو ه مع النبي 

 ()مررن البع،ررة فلررهلل الطررا ف لم اولررة نشررر اإلسررالم فيهررام بعررد أن فبررد رسررول ا  
طالرر  الررذي لرران يمنعرره  أبرروم وعمرره ()أبررر، سررندين لرره فرري ملررةم وهمررا خدي ررة 

ذلن العام بر )عام  ()من المشرلين ممن لانوا م،ل رأيه فيهم لذا فبد سمهلل النبي 
م فذ ()ا بالنسرربة للمسررلمينم ولررذلن الرسررول ال رر،ن(م  يررث لانررب وفاتهمررا مبسررا

 ت رأب عليه قريش. 
لبد ذلر ابن سعد رواية عن م مد بن  بير بن مطعم قال فيها: ملما توفي 

وا تررررتا عليررره فخررررج فلرررهلل الطرررا ف  ()أبررو طالررر  تناولرررب قرررريش مرررن رسررول ا  
لنبرري ومعرره ،يررد بررن  ار،ررة ولررم يشررر ابررن فسرر اق فلررهلل أن ،يررد بررن  ار،ررة لرران مررع ا

()  فليه ابن سعد بواروحم وهرذا اهر رإ أي رأي  أشارفي هذه الر لةم في  ين
ابررن سررعدم وذلررن هن مبتاررياب السرر ر فرري ذلررن الوقررب لانررب تتطلرر  أن م يخرررج 

( مرريالهم 62خاصررةه وأن المسررافة بررين ملررة والطررا ف تبرردر ب رروالي ) مشررخص لو ررده
ابرن سرعد هرو اهصرإم ولرذلن ( لمم لذا فرإن مرا ذهر  فليره 222أي ما يبار  من )

 مواقف ل،يرا. ()فإنه لانب ل،يد بن  ار،ة لما ذلر ابن سعد مع رسول ا  
وذلررررن فرررري ليررررالي ببررررين مررررن شرررروال سررررنة عشررررر مررررن  ررررين نبرررريء رسررررول ا  

()(3)م. 
                                                 

م 2؛ أبو بلر الشيبانيم اآل اد والم،انيم ج17م ص6الطبرانيم المع م اللبيرم ج (1)
 .922ص

؛ 16م ص6لمن يريد امطالع علهلل الم،يد من تلن اه داث ينظر: الطبرانيم ن سهم ج (2)
؛ الب،ارم 226م ص2ن سهم ج ؛ أبو بلر الشيبانيم266م ص1ال المم المستدرنم ج

 .266-266م ص1المسندم ج
 .922م ص2ابن سعدم الطببابم ج (3)
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(1)ونبررل بررن سررعد عررن م مررد بررن عمررر
 فبقررامأنرره قررال: م اإلسررنادبفيررر هررذا  

أشرررافهم فم  رراءه وللمرره فلررم ي يبرروهم وخررافوا  بالطررا ف عشرررا أيررام م يرردع أ ررداه مررن
 ردا،هم فبرالوا: يرا م مرد اخررج مرن بلردنا وال رق بم ابرن مرن اهر م وأغرروا أعلهلل 

لتردميان و،يرد  ()ر لري رسرول ا   ن  أهم ف علوا يرمونه بال  رارا  ترهلل ءبه س ها
مررن  ()بررن  ار،ررة يبيرره بن سررهم  تررهلل شررا فرري رأسرره شرر اج فانصرررف رسررول ا  

 .(2)لطا ف را عاه فلهلل ملة وهو م ،ونم لم يست   له ر ل وا د وم امرأاما
أهلهرا  ن  إعندما خرج فلهلل الطا ف ف ()رسول ا   ن  أيتبين لنا مما سبق 

ت مرل  () رداهم فم أن النبري  اه متذيراه استببلوه أسوأ استببالم وقالوا فري  بره لالمر
الطا ف بالس  وخشرونة المعاملرةم  رلوالن في سبيل ا  تعالهللم ولم يلتف  مشلل ذ
هم وصرربيانهم  تررهلل ا تمعرروا ءنهررم تمررادوا أل،ررر مررن ذلررن برربن أغررروا برره سرر هاف يررث 

وصررا به ،يررد بررن  ار،ررة بال  ررارام  تررهلل أن  ()علررهلل شررلل صرر ين ليرمرروا النبرري 
لترردميان و،يررد بررن  ار،ررة يبيرره بن سررهم وقررد نررال هررو اآلخررر  ()قرردمي رسررول ا  
 مم فذ شا في رأسه ش اج عدا.نصيباه من اهذ

هذا الدور المشرف قام به ،يد بن  ار،ة مع خراتم أنبيراء ا  تعرالهلل ورسرلهم 
فرري الوقررب الررذي تخلررهلل  ()وخيررر خلبررهم يبيرره بن سررهم بررل رو رره دون رسررول ا  

أقررر  أهلررهم وتنرراولوه برراهذم الشررديدم وهررو شررخص مررن أهررل  ()عررن رسررول ا  
هذا قرد يعنري الل،يرر بالنسربة للم لررين والمنظررين الرذين  العراق في اهصلم فذ ربما

ينظرون فلهلل اه داثم وتاريخ اهمم واهديان نظرا شمولية أوسعم من النظرا اآلنية 
 الايبة.

ي   ،يد برن  ار،رة ل،يرراهم لرذا فبرد لران يبرال لره:  ()لبد لان رسول ا  
ل: مأ رر  النرراس فلررهلل  أنرره قررا (). وقررد روي عررن النبرري (3)م()م رر  رسررول ا  

                                                 

 يبصد هنا: م مد بن عمر الواقدي صا   لتا  )المفا،ي اللبرم(. (1)
 .929م ص2ابن سعدم السابقم ج (2)
 .616م ص9ابن عبد البرم امستيعا م ج (3)
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هنرا يعنري ،يرد برن  ار،رةم وقرد أنعرم ا  عليره  .(1)من أنعم ا  عليرهم وأنعمرب عليرهم
 .(2)بالعتقم ()باإلسالمم وأنعم عليه رسول ا  

،يرررد برررن  ار،رررة فررري  ()قالرررب: ممرررا بعرررث رسرررول ا   ()عرررن عا شرررة 
رر قررد أمررر  ()النبرري  ولرران .(3)ره عليررهم ولررو ببرري بعررده مسررتخل هم رريش قررط فم أم 

أسررامة بررن ،يررد بررن  ار،ررة مررومهم وأمررره أن يرروطل الخيررل تخرروم البلبرراء والررداروم مررن 
أر  فلسررطين فت هرر، النرراس لررذلنم للخررروج ت ررب قيررادا أسررامة بررن ،يررد ولرران فرريهم 

م ولرم يلبرث ()المها رون اهولونم ومن لبار الص ابة م،ل عمرر برن الخطرا  
 أسرامةأن ذ  ملرة  ()استخلف أبو بلر الصديق  م فلما()أن توفي رسول ا  
بهام رغم  ا ة الخلي ة الشديدا فلرهلل ال ريش  أوصهلللان قد  ()هذه هن الرسول 

 للوقوف بو ه المرتدين. 
أمررا عررن مواق رره الترري شررهدها فبررد ذلررر أهررل السررير عررن ،يررد أنرره شررهد برردراه 

علهلل المدينة  ين خرج  ()والخندق وال ديبية وخيبرم واستخل ه رسول ا   وأ داه 
 .(4)فلهلل المريسيعم وخرج أميراه في سبع سرايا

قال الواقدي: مأول سررايا ،يرد فلرهلل البرردام ،رم فلرهلل ال مروحم ،رم فلرهلل العريصم 
،رررم فلرررهلل الطررررفم ،رررم فلرررهلل  سرررميم ،رررم فلرررهلل أم قرفرررةم ،رررم تررراميره علرررهلل غررر،وا متترررة 

 .(5)واستشهد فيها وهو ابن خمس وخمسين سنةم
(6)إلصابةذلر ابن   ر في ا

قالهرا فري شربن ،يرد  ()قوال عدا للرسول أ 
 بر، تلن اهقوال:ألهم فمن  ()بن  ار،ة يتبين منها مدم  به 

                                                 

 .616م ص9ن سهم ج (1)
 .616م ص9ن سهم ج (2)
ال ال الم عن هذا ال ديث: مص يإ اإلسناد ولم يخر اهمم أي أنه علهلل شرط الشيخين. ق (3)

م 2؛ وينظر: أبو بلر الشيبانيم اآل اد والم،انيم ج971م ص7)ال المم المستدرنم ج
 17م ص7؛ ابن   رم فتإ الباريم ج226ص

ابن ؛ 712م ص7؛ ابن ال و،يم المنتظمم ج622م ص2ابن ال و،يم ص وا الص وام ج (4)
 .11م ص2أسدم مسا ل اإلمام أ مدم ج

 .622م ص9ابن   رم اإلصابةم ج (5)
 .622م ص9ن سهم ج (6)
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  قوله() م ليم وأ   الناس فلي   .(1)ل،يد: ميا ،يد أنب مومي ومني وا 

   عن عبد ا  بن عمر )راي ا  عنهما(: قال: قال رسول ا()  موأيم ا :
اه ل مررارا ر يعنرري ،يررد بررن  ار،ررة ر وان لرران لمررن أ رر  النرراس لرران لخليبرر ن  ف

م فلي 
(2). 

  روم الترمررذي وغيررره مررن  ررديث عا شررة()  أنهررا قالررب: مقرردم ،يررد بررن  ار،ررة
فرري بيترريم فبترراه فبرررع البررا  فبررام فليرره  تررهلل اعتنبرره  ()المدينررة ورسررول ا  

 .(3)وقبلهم

ةم فإن أص ابه )راي ا  ي   ،يد بن  ار،ة وابنه أسام ()لما لان النبي 
 لان ي بهما. ()عنهم( لانوا ي بونهما أيااهم هن رسول ا  

 ()ن عمررر فه قررال: ن ررألبررد روي عررن عبررد ا  بررن عمررر )رارري ا  عنهمررا( 
ممررا فررر  لرريم فلمررا قررال لرره ابنرره فرري ذلررنم رد عليرره عمررر  أل،رررفررر  هسررامة 

()  فلررهلل رسررول ا   أ رر ببولرره: مأنرره لرران() نررنم وأن أبرراه لرران أ رر  م
 .(4)من أبينم ()فلهلل رسول ا  

 عداس بن متى )فتى املوصل(: .ثانيًا

ومتا،رترره ومناصرررته  ()بعررد أن أدم ،يررد مررا علررهلل عاتبرره لمواسرراا النبرري 
م وبعرد أن ()مرع رسرول ا   أصرابهمرا  وأصرابهأ،ناء خرو ه معره فلرهلل الطرا فم 

مرن مردينتهم وأل ربوه فلرهلل  را ط لعتبرة  وصا به ،يرد ()أخرج أهل الطا ف النبي 
بن ربيعةم وشيبة بن ربيعة وهما فيهم وأبنا ربيعة ينظران فليهم ويريان ما لبي النبي 

() .من س هاء أهل الطا ف 

                                                 

قال ابن   ر عن هذا ال ديث: مأخر ه ابن سعد بإسناد  سنم. )ابن   رم اإلصابةم  (1)
 (.622م ص9ج

 (.622صم 9لبخاريم. )ابن   رم اإلصابةم جقال ابن   ر عن هذا ال ديث: مأخر ه ا (2)
 .622م ص9ابن   رم ن سهم ج (3)
 . )قال ابن   ر عن هذا ال ديث: أنه ص يإ(.622م ص9ن سهم ج (4)
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هنررا تشرراء ال لمررة اإللهيررة أن يلررون الشررخص اآلخررر البررادم ليواسرري رسررول 
ياراهم وبالت ديرد مرن أويخ ف عنه ما  رم لهم أن يلون من أهل العراق  ()ا  

 نينوم. 
قررال ابررن فسرر اق: مفلمررا رآه ابنررا ربيعررة عتبررة وشرريبةم ومررا لبرري ت رلررب لرره 

نصرررانياه يبررال لرره عررداسم فبررام لرره: ُخررذ قط رراه مررن هررذا  ار مهمررا فرردعوا غالمرراه لهمرر
العنرر م فاررعه فرري هررذا الطبررقم ،ررم اذهرر  برره فلررهلل ذلررن الر ررلم فبررل لرره: يبلررل منررهم 

م ،ررم قرال لرره: ُلررل  ()برره  ترهلل واررعه بررين يردي رسررول ا  ف عرل عررداسم ،رم أقبررل 
فيه يده قال: بسم ا م ،م ألرل فنظرر عرداس فري و هرهم  ()فلما واع رسول ا  

: ()،ررم قررال: وا  ان هررذا اللررالم مررا يبولرره أهررل هررذه الرربالدم فبررال لرره رسررول ا  
ر ررل مررن أهررل  ومررن أهررل أي الرربالد أنررب يررا عررداسم ومررا دينررنن قررال: نصررراني وأنررا

: مررن قريررة الر ررل الصررالإ يررونس بررن متررهللم فبررال لرره ()نينررومم فبررال رسررول ا  
ذان أخرريم لرران نبيرراه  ()عررداس: ومررا يرردرين مررا يررونس بررن متررهللن فبررال رسررول ا  

 .(1)يببل رأسه ويديه وقدميهم ()وأنا نبيم فبل  عداس علهلل رسول ا  
صرا به: أمرا غالمرن فبرد أفسرده فلما رأم ابنا ربيعة ما  ردث قرال أ ردهما ل

عليررنم فلمررا  اءهمررا عررداس قررام لرره: ويلررن يررا عررداس: مررا لررن تببررل رأس هررذا الر ررل 
ويديه وقدميهن قال: ميا سيدي ما في اهر  شيء خير من هرذام لبرد أخبرنري بربمر 
ما يعلمه فم نبيم قام له: وي ن يا عداسم م يصرفنن عن دينرنم فرإن دينرن خيرر 

 .(2)من دينهم
وقرال للمتره  ()هلذا نال ظ أن وافد أهل العراق وقف فلهلل  انر  النبري 

م هرذا الموقرف وق ره عرداس مرن النبري ()ببنه ما في اهر  خيرر مرن رسرول ا  
()  في الوقب الذي لم يلن للنبي()  غيرر ا  تعرالهلل يردافع عنرهم لرذا فرإن هرذا

 اه فلهلل يوم البيامة.الموقف سيببهلل مرتسماه في أذهان المسلمين والناس  ميع

                                                 

 .192م ص2( ابن هشامم السيرام ق1)
 .192م ص2( ن سهم ق2)
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أمررا مررا يتعلررق بمسرربلة فسررالم عررداسم فررإن هنالررن مررن اهدلررة فرري المصررادر 
تشير فلهلل أنه أسرلمم وقرد نراقش معظرم تلرن اهدلرة ابرن   رر فري لتابره اإلصرابة فري 

 تميي، الص ابةم فمن تلن اهدلة:
فررري ملرررةم وأول مرررا نررر،ل عليررره الرررو يم فبرررد ذلررررب  ()لررران النبررري  ن  أمنرررذ  .2

أن خدي ررة )رارري ا  عنهررا( قصرردب عررداس ولرران نصرررانياهم لتسرربله  المصررادر
. ،رررم بعرررد ذلرررن (1)فبرررال لهرررا: هرررو أمرررين ا  بينررره وبرررين النبيرررين عرررن  بريرررل 

. يظهرر مرن (2)قصدب ورقة بن نوفرل وهرو ابرن عرم لهرا لتسربله عرن ن رس اهمرر
منررذ برردء نرر،ول الررو ي عليررهم لررذا فرران  ()س لرران يعرررف النبرري اهررذا أن عررد

 لان أمراه طبيعياه. ()ق ه في الطا ف مع النبي مو 

وعررداسم عرررف عرررداس  ()وفرري الطررا ف بعررد ال ررروار الررذي دار بررين النبررري  .9
يببررل رأسرره ويديرره وقدميرره  سرر   ()صرر ة النبرروام فإنرره ألرر  علررهلل رسررول ا  

 م فان لل هذا يدل علهلل أنه اسلم.فس اقرواية ابن 

ة: يا عداس م يصرفنن عن ولذلن عندما ر ع عداس قال له عتبة وشيب
. ورد عرداس عليهمرا ببولره: ميرا سريدي مرا فري (3)ديننم فإن دينن خير من دينه

. وفري هرذا (4)اهر  شيء خير مرن هرذام لبرد أخبرنري بربمر مرا يعلمره فم نبريم
هلل فيمرران عرررداس ال رروار الررذي دار بررين عررداس وبررين سرريديه دملررة واارر ة علرر

 .()بالنبي 
فإنره اسرلمم  ()خره أن عرداس عنردما سرمع لرالم النبري ذلر اليعبوبي في تاري .7

 يررررث قررررال: مووافرررراه بالطررررا ف عتبررررة وشرررريبة بررررن ربيعررررةم ومعهمررررا غررررالم لهمررررا 
م فلمررا سررمع لالمرره ()نصرررانيم ويبررال لرره عررداسم فو هررا برره فلررهلل رسررول ا  

هرذا نرص صرريإ م لربس فيرهم عرن م. و (5)فلهلل ملرة ()أسلم ور ع رسول ا  
                                                 

 .772م ص1ابن   رم فتإ الباريم ج( 1)
 .167م ص1ابن   رم اإلصابةم ج( 2)
 .21م ص7ظمم ج؛ ابن ال و،يم المنت192م ص2ابن هشامم السيرام ق( 3)
 .26م ص7؛ ن سهم ج192م ص2ن سهم ق( 4)
 مد بن أبي يعبو  بن  ع ر العباسيم تاريخ اليعبوبي )دار صادرم بيروب: أاليعبوبيم ( 5)

 .76م ص9هر(م ج2127



 خطاب إمساعيل أمحد د.م.                        ( ومؤازرتهدور أهل العراق يف مواساة الرسول )

 919 

يعبررروبي مرررن المرررترخين المتبررردمين نسررربياهم فذ تررروفي فررري الربرررع فسررالم عرررداسم وال
 م(.172هر/ 911اهخير من البرن ال،الث اله ريم وذلن في سنة )

فررري الطرررا ف  ()أورد ابرررن   رررر أ،نررراء  دي،ررره عرررن قصرررة عرررداس مرررع النبررري  .1
ر أي  ()رواية قال فيها: موذلر سرليمان التيمري فري السريرا لره أنره قرال للنبري 

 .(1)أنن عبد ا  ورسولهمعداس ر أشهد 

م فبررد ()ولعررداس موقررف فرري معرلررة برردر يظهررر منرره أنرره لرران متمنرراه بررالنبي  .6
نبل أبن   ر عن الواقردي هرذا الموقرف لعرداس فري معرلرة بردر عرن  لريم برن 
 ،ام قال: مفإذا عداس  الس علهلل ال،نيرة البياراء والنراس يمررون عليهرا فو،ر  

ه لرسرررول ن ررفيبررول: بررببي وأمررري أنتمررا وا   ببر لهمررالمررا رأم شرريبة وعتبررة وأخرررذ 
()  ومرا تسرراقان فم فلررهلل مصررارعلمام قررال: ومرر برره العرراص بررن شرريبة فو ررده

يبلي فبال: ما لنم فبال: يبليني سريداي وسريدا هرذا الروادي فيخر ران ويبراتالن 
رسول ا م فبال له العاص: فنه لرسول ا ن!م فانت   عداس انت ااة شديدام 

ده وبلرررهللم وقرررال: في وا  فنررره لرسرررول ا  فلرررهلل النررراس لافرررةم وذلرررر واقشرررعر  لررر
 . (2)الواقدي من و ه آخر أنه نهاهما عن الخروج وهما بملة فخال اهم

هرذا الرنص اهخيرر الررذي أورده الواقردي عرن موقررف عرداس مرن مشررارلة  ن  ف
سرريديه عتبررة وشرريبة فرري معرلررة برردر يت ررق مررع سررياق اه ررداث الترري رافبررب معرلررة 

 درم والتي أشارب فليها المصادر.ب
فربمررا لرران لت ررذير عررداس هررذا تررب،ير لبيررر علررهلل موقررف عتبررة بررن ربيعررةم 
ولررررذلن موقررررف  لرررريم بررررن  رررر،ام الررررذي روم عنرررره الواقرررردي هررررذه الروايررررةم فذ ذلرررررب 

لانا من المترددين في المشارلة بالمعرلرةم خاصرةه بعرد أن  أنهماالرواياب التاريخية 
 أبرروفلتهم الت اريررة الترري خر رروا لن رردتها والترري لانررب ببيررادا تهم أخبررار ن رراا قرراء ررا

نمرا م رارااه  س يان بن  ر م فم فنهما شارلا في المعرلة وهما غير راغبين فيهرام وا 
 .(3)هبي  هل

                                                 

 .167م ص1ابن   رم اإلصابةم ج( 1)
 .167م ص1ن سهم ج( 2)
الراشدا )مطبعة  امعة الموصل: فة الهاشم ي يهلل المالحم الوسيط في السيرا النبوية والخ( 3)

 .697-699م ص2هذه المسبلة في سيرا ابن هشامم ق ة؛ وينظر ت صيل997(م ص2222
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لررذا يررر إ أن عررداس لرران مسررلماهم فم أنرره لررم يسررتطع اله رررا فلررهلل المدينررةم 
د أشرارب آيراب مرن البررآن اللرريم فلرهلل وذلن هنه لان عبداه مملولاه هبنراء ربيعرةم وقر

ف ة مرن الرذين أسرلموام فم أنهرم لرم يسرتطيعوا أن يهرا روا فلرهلل المدينرة مرع المسرلمين 
 المها رين باسم )المستاع ين(.

بعرر  المصررادر فلررهلل أن بعرر  المستاررع ين ممررن فتنرروا عررن  أشرراربلبررد 
بردرم لرذا فبرد  دينهم قد ساهموا ت ب ترب،ير قرومهم فري م اربرة المسرلمين فري معرلرة

: (1)أدان البرررآن اللررريم مرروق همم وعرردهم ظررالمين هن سررهمم وأن مصرريرهم فلررهلل النررار
ََْيدَعفآيَ ،) َُْر،َقداُللا،ُكنَّدا،ُمْع ْر،َقداُللا،فآديَر،ُكند دهآ ََدالآمآي،َأنُفعآ ،ُُ َََلفَّاُهْر،اْلَمائآَكد يَ ، ،الَّذآ قآ َّ

ََُكدْ ،َأْ ُض،اللَّدوآ، ،َقاُللا،أََلدْر، ُ لا،فآيَهدا،َفُأْلَلئآدَك،َمدْأَلاُهْر،َجَهدنَُّر،فآي،اأَلْ ضآ ََُهداجآ ُا،َف دَع َلاعآ
ي اا  .(2) (َلَعاَءْت،َمةآ

م  يرررث قرررال (3)أسرررماء خمسرررة مرررن هرررتمء المستارررع ين فسررر اقذلرررر ابرررن 
.. فتيرةه .عنهم: مولران ال تيرة الرذين قتلروا ببردرم فنر،ل فريهم مرن البررآنم فيمرا ذلرر لنرا

فلرهلل أسرما هم وعشرا رهم قرال: موذلرن أنهرم  فسر اقبن ن أشار اأ. ،م بعد (4)مينملمس
فلرررهلل المدينرررة  ()بملرررةم فلمرررا هرررا ر رسرررول ا   ()لرررانوا أسرررلموام ورسرررول ا  

 بسرررهم آبررراتهم وعشرررا رهم بملرررة وفتنررروهم فرررافتتنوام ،رررم سررراروا مرررع قرررومهم فلرررهلل بررردرم 
 .(5)فُبصيبوا به  ميعاهم
هرم  فسر اقين ذلررهم ابرن اهسماء الخمسة من المستاع ين الذ ن  أيال ظ 

 ميعرراه مررن أبنرراء سررادا ملررة ور ررال المررحم ولرريس فرريهم أ ررد مررن العبيررد أو المررواليم 

                                                 

 .972المالحم ن سهم ص( 1)
 .27النساءم ( 2)
. ال تية الخمسة من المستاع ين هم: ال ارث بن ،معة 612م ص2ابن هشامم السابقم ق( 3)

ا؛ أبو قيس بن الوليد بن المفيرا؛ علي بن أمية بن اهسود؛ أبو قيس بن ال اله بن المفير 
بن خلف؛ العاص بن مُنبه بن ال  اج. يال ظ ببن هتمء المستاع ين الذين أشار فليهم 
ابن فس اقم ببنهم  ميعاه من أبناء سادا ملةم الذين لانوا يُعرفون بر )ر ال المح( في ملةم 

 .وليس فيهم أ ٌد من العبيد أو ال براء أو الموالي
 .612م ص2ن سهم ق( 4)
 .612م ص2ن سهم ق( 5)
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ه شرارن فري معرلرة ن رأوليس مرن ارمنهم اسرم عرداس الرذي ذلررب بعر  المصرادر 
 .(1)بدر مع المشرلين فبتل فيها

وفي رواية أخرم أن عداس لم يبتل في معرلة بدرم بل ر رع ،رم مراب بعرد 
 .(2)نذل

الرررذي يبررردو مرررن مرررا سررربق مرررن اهدلرررة أن عرررداس ربمرررا لررران قرررد خررررج مرررع 
 نالمشرلين فم أنه لم يشارن في البتالم بدليل ت ذيره مبني ربيعة من أنهما سريلبيا

 ناام،نرم وذلرن مرا  ردث فعراله  يرث قترل ()مصرعيهما فن هما قاتلوا رسول ا  
وهررو مررن آمررن برره وألرر   ()فرري برردرم فليررف يشررارن عررداس فرري قتررال رسررول ا  

 عليه يببلهم قبل ذلن بعدا سنواب في الطا ف.
ولررذلن الرردليل الررذي يررر إ أن عررداس لررم يشررارن فرري برردرم ولررذلن لررم يبتررل 

يلونروا مرع  ن  باآلية البرآنية التي ن،لب تتوعد المستارع ينم الرذين راروا بر ن  أفيهام 
لريمرة فيهرا اسرت،ناء مرن  م  راءب بعردها مباشرراه آيرة()المشرلين اد رسول ا  

وعيرررد ا  تعررررالهلل للمستارررع ين الررررذين لرررم ي رررردوا  يلرررةه يتخلصرررروا بهرررا مررررن أوليررررا هم 
قآ ،المشرلينم سواء لانوا من الر ال أو الولدان أو النساءم وذلن في قولره تعرالهلل: )

يُعلَ ،حآ، ََطآ ، ،َيْع ،َلاْللآْلهلَلا آ ،َلالنَِّعاءآ ْ ،ال َِّجا آ ََْيَعفآيَ ،مآ ُا،َل ،َيْهََدهلُللَ ،َعد آيا،اْلُمْع يَل
،ربما لان عرداس (3) (َفُأْلَلئآَك،َوَعهلل،اللَُّو،َأْ ،َيْعُفَل،َوْنُهْر،َلَكاَ ،اللَُّو،َوُفلًّا،َغُفل اا .

 امن هذا امست،ناء اإللهي.

 

 صهيب بن سنان: .ثالثًا

                                                 

 .167م ص1ابن   رم اإلصابةم ج( 1)
 .167م ص1ن سهم ج( 2)
 .21النساءم ( 3)
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ياررراهم أقبرررل البع،رررة وبعررردها  ()صررر بة مرررع النبررري  (1)لبرررد لررران لصرررهي  
ي يرهلل النمرريم  ام وهو صهي  بن سنان ويلنهلل أبر()أقر  الناس فليه ولان من 

من النمر بن قاسط ويعرف بالرومي هنه أقام في الروم مدام وهو من أهرل ال ،يررا 
 .(2)سبي من نينوم من أعمال الموصل

وقررد أوردب المصررادر سلسررلة طويلررة مررن نسرربه  تررهلل تنتهرري فلررهلل النمررر بررن   
. قال ابن سعد: مولان أبروه سرنان برن (3)معد بن عدنانقاسط بن ربيعة بن ن،ار بن 

م ولانرررب منررررا،لهم بررربر  الموصررررلم (4)مالرررن أو عمررره عرررراماله للسررررم علررررهلل اهُبلرررة
الرروم  فبغراربويبال: لانوا في قريرة علرهلل شرط ال رراب ممرا يلري ال ،يررا والموصرلم 

 علرهلل تلررن النا يررة فسرربب صررهيباه وهررو غرالم صررفير... فنشررب صررهي  بررالروم فصررار
أللررن فابتاعترره للرر  مررنهمم ،ررم قرردمب برره ملررة فاشررتراه عبررد ا  بررن  رردعان التيمرري 

معه بملة فلهلل أن هلن عبد ا  بن  دعانم وبعث النبي لما أراد  فبقاممنهم فاعتبه 
. وأمرا أهرل صرهي  وولرده فيبولرون: (5)ا  به من اللرامة ومن به عليه من اإلسالمم

                                                 

أن اسمه لان عميرا فسماه الروم صهيباه؛ وقيل: لان اسمه عبد الملن؛ ونبل  نبل ابن   ر( 1)
ها  مرام ولان البفوي أن سب  تسميته بر )صهي ( أنه لان أ مر شديد الصهوبة تشوب

 (.162م ص7ل،ير شعر الرأس يخا  بال ناء. )ابن   رم اإلصابةم ج
 . 27م ص9الذهبيم سير أعالم النبالءم ج( 2)
؛ ابو بلر الشيبانيم 962م ص2؛ ابن هشامم السيرام ق996م ص7ابن سعدم الطببابم ج (3)

عبد  ؛ ابن قانعم112م ص7؛ ابن   رم اإلصابةم ج927م ص2اآل اد والم،انيم ج
م 2الباقي بن قانع أبو ال سنم مع م الص ابةم ت بيق: صالح بن سالم المصراتي )ط

؛ السخاويم شمس الدين 27م ص9هر(م ج2121ملتبة الفرباء اه،ريةم المدينة المنورا: 
م دار 2السخاويم الت  ة اللطي ة في تاريخ المدينة الشري ةم ت بيق: منيرا نا ي سالم )ط

؛ الربعيم م مد بن عبد ا  بن أ مد بن 161م ص2(م ج2227وب: اللت  العلميةم بير 
م 2سليمان ال مد )ط سليمان بن ،بر الربعيم مولد العلماء ووفياتهمم ت بيق: عبد ا  أ مد

 .272م ص2هر(م ج2122دار العاصمةم الريا : 
هلل مدينة اهُبلة: وهي بلدا تبع علهلل شاطل د لة البصرا في ،اوية الخليا الذي يدخل فل( 4)

هن البصرا ُمصرب في أيام الخلي ة عمر بن الخطا   مالبصرام وهي أقدم من البصرا
()  ولانب اهُبلة  ين ذي مدينة فيها مسالإ من قبل لسرم. )ياقوب ال مويم مع م

 (. 77م ص2البلدانم ج
 .996م ص7ابن سعدم الطببابم ج( 5)
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فبردم ملرةم ف رالف عبرد ا  برن  ردعانم وأقرام بل هر  من الروم  رين بلرو وعبرلم 
لعمرر برن  عد موب ابرن  ردعان فإن ره أصربإ مرولهلله . ويبدو أنه ب(1)معه فلهلل أن هلنم

 .(2) ()الخطا  
أما عن فسالم صهي  فإنره أسرلم هرو وعمرار برن ياسرر )راري ا  عنهمرا(   

المخ،ومي عند في دار اهرقم بن أبي اهرقم  ()في يوم وا د منذ أن لان النبي 
ذلرن لران  ن  إالص ام ولان فسالمه بعد فسالم باع و،ال،رين ر رالهم وعلرهلل اهر رإ فر

م وذلررن هن المصررادر (3)فرري نهايررة السررنة ال،ال،ررة مررن البع،ررة أو بدايررة السررنة الرابعررة
دعوترهم وبرذلن فبرد انتبلرب  ()ذلرب أنه بعد فسالم عمرار وصرهي  أعلرن النبري 

ر لررة السرررية فلررهلل المر لررة العلنيررةم ومعلرروم أن السرررية فرري الرردعوا اإلسررالمية مررن الم
 الدعوا استمرب ،الث سنواب.

وهو يت دث عن لي ية فسالمه وصهي : ملبيب  ()قال عمار بن ياسر   
صهي  بن سنان علهلل با  دار اهرقم ورسول ا  فيهرام فبلرب: مرا تريردن فبرال لري: 

سمع لالمهم قال: وأنا أريد ذلنم بما تريد أنبن فبلب: أردب أن أدخل علهلل م مد ف
قال: فدخلنا عليهم فعر  علينرا اإلسرالم فبسرلمنام ،رم مل،نرا يومنرا علرهلل ذلرنم  ترهلل 
أمسينام ،م خر نا ون ن مستخ ون فلان فسالم عمار وصهي  بعد بارعة و،ال،رين 

 .(4)ر الهم
من المستاع ين من المتمنين الذين لانوا يعرذبون فري  () لان صهي   
،َمدا،. وقد ان،ل ا  تعالهلل فيهم قوله: )(5)لةا  بم دْ ،َ ْعدهللآ يَ ،َهداَجُ لا،مآ ،َ  ََّك،لآلَّذآ ُثرَّ،قآ َّ

يرٌ، َها،َلَغُفلٌ ،َ حآ ْ ،َ ْعهللآ ،َ  ََّك،مآ  .(6) (ُفَآُنلا،ُثرَّ،َجاَههلُللا،َلَةَ ُ لا،قآ َّ

                                                 

 .996م ص7ن سهم ج( 1)
بن أ مد ابو  اتم التميم البستيم مشاهير علماء اهمصارم  ابن  بانم م مد بن  بان( 2)

 .92م ص2(م ج2262ت بيق: م. فاليشهر )دار اللت  العلميةم بيروب: 
م ملتبة 2المبدسيم مطهر بن طاهرم البدء والتاريخم ت بيق: علي م مد الب اوي )ط( 3)

 .216م ص1(م ج2229ال،بافة الدينيةم الباهرا: 
 .162م ص7؛ ابن   رم اإلصابةم ج997م ص7بم جابن سعدم الطببا( 4)
 .997م ص7ابن سعدم ن سهم ج( 5)
 .222الن لم ( 6)
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يبدو أن صهيباه بعمله في الت ارا مع عبد ا  بن  دعان قد أصب ب لديره   
قرريش منعتره  ن  إه عنردما أراد اله ررا فلرهلل المدينرة بمالره فرن  إوا لبيرا في ملةم لذا ف،ر 

من ذلنم فبرد قرال ل رار قرريش لصرهي : مأتيتنرا صرعلولاه  بيرراهم فل،رر مالرن عنردنام 
وبلفب الذي بلفبم ،رم تريرد أن تخررج بمالرن ون سرنم وا  م يلرون ذلرن؛ فبرال لهرم 

الي أتخلررون سربيلين قررالوا: نعررمم قرال: فرراني  علررب صرهي : أرأيررتم فن  علررُب للرم مرر
. (1)فبررال: ربررإ صررهي م ربررإ صررهي م ()للررم مرراليم قررال: فبلررو ذلررن رسررول ا  

فلهلل المدينةم قال: ميا رسول ا  ما سرببني فليرن أ رد ومرا  ()فلما وصل صهي  
  . (2) مأخبرن فم  بريل 

 راه ن رو المدينرةم واتبعره  رين أقبرل مهرا ()صرهيباه  ن  أوفي رواية أخرم   
فن،ل من را لته وانتشل ما فري لنانترهم ،رم قرال: يرا معشرر قرريش لبرد  ن ر من قريش

علمتم أني من أرمالم ر الهم وأيم ا  م تصلون فلهلل  تهلل أرمي بلل سهم معي في 
لنانتيم ،م أاربلم بسي ي ما ببري فري يردي منره شريء فرافعلوا مرا شر تمم فران شر تم 

قرال:  ()اليم وخليتم سبيلي قالوا: نعمم ف عرل فلمرا قردم علرهلل النبري دللتلم علهلل م
،َمدْ ،َيْشد آي،: )(3)با ي يهللم قال: ون،لبأربإ البيع أبا ي يهللم ربإ البيع  دْ ،النَّداسآ َلمآ

َ اهللآ، َآَغاَء،َمْ َيالآ،اللَّوآ،َلاللَُّو،َ ُءلٌف، آاْلعآ  .(4)(َنْفَعُو،اْ 
  عنهمرررا( آخرررر النررراس فررري لررران صرررهي  وعلررري برررن أبررري طالررر  )راررري ا  

 .(5)ببباء ()اله را فلهلل المدينةم وذلن في منتصف شهر ربيع اهول ورسول ا  
ه ن رإلان علهلل علم به رتهم لذا ف اه صهيب ن  إباله را ف ()عندما هم النبي   

فرري  ()وأبرري بلررر الصررديق  ()لرران ي تررر  أن يلررون صررهي  ،الررث الرسررول 
فرون عررن ذلررنم لررذلن قررال صررهي  هبرري بلررر )رارري ا  اله رررام وللررن أعاقرره اللررا

                                                 

 .177م ص2ابن هشامم السيرام ق( 1)
اهصبهانيم أبو نعيم أ مد بن عبد ا م  لية اهولياء وطبباب اهص ياءم ت بيق: ألبرب ( 2)

؛ السخاويم 269م ص2هر(م ج2126م دار اللتا  العربيم بيروب: 1يوسف لنعان )ط
 . 97م ص9؛ الذهبيم سير أعالم النبالءم ج161م ص2الت  ة اللطي ةم ج

  .991م ص7ابن سعدم الطببابم ج (3)
 .927الببرام ( 4)
 .991م ص7ابن سعدم السابقم ج( 5)
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تصرررط بني فخر رررب وترلتنررريم ويبرررول: وعررردتني يرررا  ن  أعنهمرررا( معاتبررره: موعررردتني 
رررذ تني قرررريشم ف بسرررونيم فاشرررتريب  رسررول ا  أن تصرررا بني فانطلبرررب وترلتنررري فبخ 

بشرره ببنره  ن  بلصرهي  لردوره بر (). ولانرب ملافربا الرسرول (1)ن سي وأهلي بماليم
الرابإ في ص بته مع قريشم ولرذلن نر،ل البررآن اللرريم لمرا ذلرنرا لتخليرد مرا قرام بره 

 صهي  في سبيل ا  ببن تنا،ل عن لل ما يملن إلرااء ا  تعالهلل.
راد الخررروج بعررث أبررا بلررر أعنرردما  ()وفرري بعرر  الروايرراب أن الرسررول   

و دتررره  () مررررتين أو ،ال،ررراه فلرررهلل صرررهي  فو رررده يصرررليم فبرررال: أبرررو بلرررر للنبررري
صررربب وخر رررا مرررن ليلتهمرررام فلمرررا أيصرررليم ولرهرررب ان أقطرررع عليررره صرررالتهم فبرررال: 

لري  ()ليسبل عنه وعن الرسرول  ()بلر  أبيأصبإ صهي م  اء فلهلل من،ل 
بلررررر أم رومرررران: مام أران ههنررررام وقررررد خرررررج  أبررررييهررررا ر معهررررمم فبالررررب لرررره ،و ررررة 

بته وقوسهم وخرج  تهلل قدم فر ع صهي  فلهلل بيته لي مل معه سي ه و ع (2)أخوانم
بلرررر ولانرررا م يررر،امن فررري قبررراء الواقعرررة علرررهلل الارررا ية  يوأبررر ()علرررهلل الرسرررول 

 ال نوبية من المدينة المنورا.
م وقرررد ذلررررب المصرررادر أنررره (3)ر ررراله م،ا ررراه فلهررراه  ()لبرررد لررران صرررهي    

بلررر وعمرررر  أبرررو ()وهررو بببررراءم ولرران مرررع النبرري  ()عنرردما قررردم علررهلل النبررري 
  عنهمررا( وبررين أيررديهم رطرر م ولرران صررهي  قررد رمررد بررالطريقم وأصررابته )رارري ا

م اعة شرديدام فوقرع صرهي  يبلرل الرطر م فبرال عمرر: يرا رسرول ا  أم تررم فلرهلل 
صررهي  يبلررل الرطرر م وهررو رمرردم فبررال: رسررول ا : تبلررل الرطرر  وانررب رمرردم فبررال 

نما آلله بشرق عينري الصر ي ةم فتبسرم رسرول ا   ؛ وفري روايرة (4) ()صهي : وا 
 .(5) ()أخرم ا ن النبي 

لما لانب لصهي  مواقف في اله را فلرذلن لره مواقرف فري المدينرة أياراهم   
م فذ شهد بردراهم وُأ رداهم والخنردق والمشراهد () يث لان من المبربين من الرسول 

                                                 

 .992م ص7ن سهم ج( 1)
  .269م ص2اهصبهانيم  لية اهولياءم ج (2)
 .222صم 6المبدسيم البدء والتاريخم ج( 3)
 .222-222م ص6؛ المبدسيم ن سهم ج992-991م ص7ابن سعدم الطببابم ج( 4)
 .222م ص6المبدسيم ن سهم ج( 5)
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م لرذلن  راول أبرو (2)م ولران أ رد أهرل الصر ة فري المدينرة(1) ()للها مرع الرسرول 
لررررهلل أهررررل الصرررر ة فبررررال عررررن  نعررريم اهصرررربهاني أن ير ررررع باصررررول التصرررروف فليرررره وا 

صرهي : مصررهي  بررن سررنان بررن مالررنم أسرررع اإل ابررة   تعررالهلل وللرسررولم وقررد قيررل 
 .(3)فن التصوف اهخذ باهصولم والترن لل اول والتشمير للوصولم

: موروم ال ميرررردي والطبرانررري مررررن  ررررديث (4)قرررال ابررررن   ررررر فررري اإلصررررابة  
ن طريرق السرتة عنره ر أي عرن صرهي  ر قرال: لرم يشرهد رسرول ا  مشرهداه صهي  ع

قررط فم لنررب  اارررهم ولررم يبررايع بيعررة فم لنررب  اارررهام ولررم يسررر سرررية قررط فم 
لنب  اارهام وم غ،ا غ،اا فم لنرب فيهرا عرن يمينره أو شرمالهم ومرا خرافوا أمرامهم 

 علررب رسررول ا  بينرري  هررم ومرراءهررم فم لنررب وراءقررط فم لنررب أمررامهمم وم مررا ورا
وبرين العردو قررط  ترهلل ترروفيم. مرن هررذا الرنص يظهرر لنررا مردم الشرر اعة التري يتمتررع 

فري المدينررةم لمرا لرران  ()م وأنرره لران مررن المبرربين مرن النبرري ()بهرا صرهي  
 ()لرررذلن فررري ملرررةم فذ لرررو لرررم يمنعررره المشررررلون للررران ،الرررث ،ال،رررة مرررع الرسرررول 

 ذلر بالت صيل مسبباه.م لما ()بلر الصديق  يوصا به أب
مواقررف صررهي  هررذه فرري التارر ية بلررل مررا يملررن فرري سرربيل ا  تعررالهللم  ن  ف  

م فبرد اسرت ق أن تنر،ل فيره آيراب قرآنيرة لريمرة عردام ولرذلن أن يبرول ()ورسروله 
 ما يعلي من شبنه. ()في  به رسول ا  

  فبد قال الرسول()   ب ق صهي()خررم : ممن لان يتمن با  واليوم اآل
 . (5)فلي   صهيباه    الوالدا لولدهام

  وقرال الرسررول() مالُسررباق أربعرةم أنررا سررابق العرر م وصررهي  سررابق الرررومم :
 .(1)وبالل سابق ال بشةم وسلمان سابق ال رسم

                                                 

 .172م ص2؛ ابن ال و،يم ص وا الص وام ج992م ص7ابن سعدم السابقم ج( 1)
 .777م ص2اهصبهانيم  لية اهولياءم ج( 2)
 .262م ص2ن سهم ج( 3)
 .162م ص7ج( 4)
 .91م ص9أعالم النبالءم جالذهبيم سير ( 5)
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  لناه الرسول() (2)أبا ي يهللم وذلن قبل أن يلون له ولدم. 

لررن تلنررهلل ابررا قررال لصررهي : ممررا  ()لررذا فبررد ذلررر أن عمررر بررن الخطررا    
ي يهلل وليس لن ولردم وتبرول أنرن مرن العرر  وأنرب ر رل مرن الررومم وتطعرم الطعرام 

رسررول ا  لنرراني ابررا ي يررهللم وأمررا  ن  فالل،يررر وذلررن سرررف فرري المررالم فبررال صررهي : 
العرررر  فررراني ر رررل مرررن النمرررر برررن قاسرررط مرررن أهرررل  قولرررن فررري النسررر  وادعرررا ي فلرررهلل

الموصررلم وللررن سرربيبم سرربتني الررروم غالمرراه صررفيراه بعررد أن عبلررب أهلرري وقررومي 
سرررافي فيرره فرر  ن  فرسررول ا  لرران يبررولم  ن  إوعرفررب نسرربيم وأمررا قولررن فرري الطعررام وا 

خيرررررارلم مررررررن أطعرررررم الطعررررررام ورد السررررررالمم فرررررذلن الررررررذي ي ملنررررري علررررررهلل أن أطعررررررم 
 .(3)الطعامم
م فإنه لان لرذلن عنرد خل ا رهم فهرذا ()لما لان صهي  مبرباه من النبي   

يبول في  رق صرهي : من عرم الر رل صرهي م لرو لرم يخرف  ()عمر بن الخطا  
. ومعناه لو لم يلن فيه خوف ا  لمنعته قروا دينره مرن معصرية ا  (4)ا  لم يعصهم

ده فصررراراه علررهلل عرردم معصررية خوفرره مررن ا  تعررالهلل سرري،ي ن  ففليررف وهررو خررا فم أي 
 ا  تعالهلل.

صرررهيباه لانرررب لررره ملانرررة خاصرررة عنرررد الخلي رررة عمرررر برررن  ن  أواهمرررر اآلخرررر   
استنابه علهلل الصالا بالمسرلمين فلرهلل  ()وهو أنه لما طعن عمر  ()الخطا  

 ردث بري  ردث فليصرل  ن  ف: م(). فبال عمر (5)يت ق أهل الشورم علهلل فمام ن  أ

                                                                                                                       

؛ الدمشبيم 161م ص2؛ السخاويم الت  ة اللطي ةم ج162م ص7ابن   رم اإلصابةم ج( 1)
عبد ال ي بن أ مد العلريم شذراب الذه  في أخبار من ذه م ت بيق: شعي  اهرناتوط 

 .17م ص2هر(م ج2127م دار اللت  العلميةم بيروب: 2وم مد نعيم العرقسوسي )ط
،يرم ع، الدين أبو ال سن علي ال ،ريم اللامل في التاريخم ت بيق: عبد ا  ابن اه( 2)

 . 622م ص2(م ج2226م دار اللت  العلميةم بيروب: 9البااي )ط
؛ 261-267م ص2؛ اهصبهانيم  لية اهولياءم ج997م ص7ابن سعدم الطببابم ج( 3)

 .96م ص9الذهبيم سير أعالم النبالءم ج
 .17م ص2لذه م جالدمشبيم شذراب ا( 4)
؛ ابن 622م ص2؛ ابن اه،يرم اللاملم ج21م ص9النبالءم ج مالذهبيم سير أعال( 5)

 .172م ص2ال و،يم ص وا الص وام ج
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 ()صررهيباه  ن  إ. وهلررذا فرر(1) معرروا أمرررلم فرري اليرروم ال،الررثمبالنرراس صررهي م ،ررم ا
م ولما تروفي ()لان يصلي فماماه بالمسلمين الصلواب الملتوباب ببمر من عمر 

 .(2)فصلهلل عليه صالا ال نا،ا ()قدموا صهي   ()عمر 
ن و ،ال،ين  دي،اهم روم لره مسرلم  ()عن النبي  ()لبد روم صهي    

. وقررد روم عنرره بنرروه ال،مانيررة ع،مرران وصرري ي و مرر،ا وسررعد (3)ثمنهررا ،ال،ررة أ اديرر
وعبررراد و بيررر  وصرررالإ وم مررردم ولرررذلن عبرررد ا  برررن عمررررم و رررابر برررن عبرررد ا م 
وسرعيد برن المسري م وعبيررد برن عمررم وعبررد الرر من برن أبرري ليلرهللم ولعر  اه بررار 

 .(4)وآخرون
نرة المنرورام فت مع المصادر أنه توفي في المدي ()أما عن وفاا صهي    

( عن عمر نراه، السربعين عامراهم فري خالفرة علري      هر/71في شهر شوال سنة )
 . (5)م وقد دفن بالببيعم()بن أبي طال  

 معركة ذي قار: .رابعًا

وقعررب هررذه المعرلررة فرري )ذي قررار( مررن أر  العررراقم الواقعررة بررين اللوفررة   
ر م أمرررا  ررردودها الشررررقية شرررمامه والناصررررية  نوبررراهم وي ررردها نهرررر ال رررراب مرررن الفررر

. وهو مواع فيه ماء قري  من اللوفةم لانب تبصرده (6)فمتصلة بالص راء العربية

                                                 

 .96م ص9الذهبيم ن سهم ج( 1)
 .992م ص7ابن سعدم الطببابم ج( 2)
 .96م ص9الذهبيم السابقم ج( 3)
 .21م ص9ن سهم ج( 4)
؛ ابن 161م ص2؛ السخاويم الت  ة اللطي ةم ج992م ص7ابن سعدم الطببابم ج( 5)

؛ ابن  بانم 162م ص7؛ ابن   رم اإلصابةم ج266ن ص6ال و،يم المنتظمم ج
؛ 272م ص2؛ الربعيم مولد العلماء ووفياتهمم ج92م ص2مشاهير علماء اهمصارم ج

؛ الذهبيم م مد بن أ مد بن ع،مان بن 22م ص2ابن أسدم مسا ل اإلمام أ مدم ج
م مطبعة  لومة 9العبر في خبر من غبرم ت بيق: صالح الدين المن د )ط قايما،م

 .11م ص2(م ج2211اللويبم اللويب: 
م دار الشتون ال،بافية 2ال ترا الملية )ط ()( ال ميدام م مد سالمم سيرا النبي م مد 6)

 .29(م ص9222العامةم بفدادم 
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قبيلة بلرر برن وا رل مرن بنري شريبان فري فصرل الصريفم لرذا فإنهرا سرميب نسربة فلرهلل 
 .(1)الملان الذي وقعب فيه وهو ذي قار

يرروم ال نرروم لمعرلررة ذي قررار سرربعة أيررام هرري: يرروم قراقرررم و  (2)ذلررر الطبررري  
ويوم  نو قراقررم ويروم ال بايرابم ويروم ذي الع ررمم ويروم الفرذوانم ويروم البط راءم 

 وللهن  ول ذي قار.
فيها بنو شيبان  لانب هذه المعرلة اهولهلل التي انتصر فيها العر  ويم،لهم  

)أهرل العرراق( علرهلل ال ررس رغرم صرفر البروا ال ارسرية التري اشرتبلب فري البترالم  من
ما ،ميتها لانب لبيرام فلان أول اصطدام مسلإ مباشر بين العر  وال رسفم أن أه

مبدمرة لل تروح اإلسرالمية و أعطاهم ال،بة ببن سهمم ولانب بم،ابرة  رلرة اسرتطالعيةم 
 . (3)الساسانية ال ارسية اإلمبراطوريةالتي التس ب 

خ فيمررا يتعلررق بترراريخ هررذه المعرلررةم فبررد اختل ررب المصررادر فرري ت ديررد الترراري  
الرردقيق لهررام وتبعرراه لررذلن اختل ررب آراء البررا ،ين المعاصرررينم فبررد ذهرر  عرردا بررا ،ين 

م وذهرر  آخررون فلررهلل أنهرا وقعررب م621معاصررين فلررهلل أنهرا وقعررب فري  رروالي سرنة 
 .(4)م622مطلع البع،ة النبوية في  والي سنة 

يظهرر أن أر ررإ اآلراء فرري ت ديررد الترراريخ الردقيق لمعرلررة ذي قررار أنهررا وقعررب  
العهد المدني من الدعوا اإلسالميةم فبد ذه  اليعبروبي فلرهلل أن معرلرة ذي قرار  في

                                                 

م دار العلم للماليينم ملتبة 2(  واد عليم الم صل في تاريخ العر  قبل اإلسالم )ط1)
؛ المالحم هاشم ي يهللم الوسيط في تاريخ 927م ص7(م ج2272النهاةم بيروبم بفدادم 

 .971(م ص2221العر  قبل اإلسالم )دار اللت  للطباعة والنشرم الموصلم 
( الطبريم أبو  ع ر م مد بن  ريرم تاريخ الرسل والملونم ت بيق: م مد أبو ال ال 2)

 . 179م ص2(م ج2216م دار المعارفم الباهرام 6طفبراهيم )
( العليم صالإ أ مدم م ااراب في تاريخ العر  )دار الل  للطباعة والنشرم  امعة 3)

 .72م 2(م ج2212الموصلم الموصلم 
وصالح  ال دي،ي عبد الستار ؛ وينظر: ق طان912( المالحم الوسيط في تاريخ العر م ص4)

 مطبعة  امعة البصرام البصرا:يخ الساساني والبي،بطي )م التار عبد الهادي ال يدري
 .292م ص 269(م الهامشم 2216
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. وذلررررر يرررراقوب ال مرررروي أنهررررا وقعررررب (1)أشررررهر وقعررررب بعررررد برررردر ببربعررررة أو خمسررررة
 .(2)من موقعة بدر اللبرم ()منصرف النبي 

مررن لررل اآلراء السرراببة  ررول ترراريخ وقعررة ذي قررار يررر إ أنهررا وقعررب بعررد مرردا  
وفد بني شريبان فري ملرة الملرمرةم مرن موسرم ال را فري السرنة  ()ي من لباء النب

 ال ادية عشرا من البع،ة النبوية الشري ة.
 وأسبا  تر ي نا لهذا الرأي تعود فلهلل امعتباراب اآلتية: 

فم فري موسرم  را السرنة ال اديرة عشررا  (). أن أهل العراق لرم يلتبروا برالنبي أل ا،
بلرررر  يوبصررر بته لرررل مرررن أبررر ()ما التبرررهلل النبررري مرررن البع،رررة النبويرررةم وذلرررن عنرررد

 وعلي )راي ا  عنهما( بوفد بني شيبان.
وبنررو شرريبانم يستشررف منرره اقتنرراع ذلررن  (). ال رروار الررذي دار بررين النبرري ثانيدداا،

الوفررد برردعوا اإلسررالمم وللررن ال ررا ، الررذي  ررال دون فيمررانهم ال رروريم هررو ظرررفهم 
سم ووقوعهم ت ب  لمهرمم والموا،يرق التري الخاص وموقعهم ال فرافي الم ادد لل ر 

 لانب تربطهم بهم.
التبرهلل  ن  أ. ان الذين خااوا المعرلة لرانوا مرن بنرو شريبان الرذين لران قرد سربق ثالثاا،

فري  ()( من البع،ةم ولان النبي 22في موسم  ا سنة ) ()وفد منهم بالنبي 
ب،فرره البشرررم فلرريهم ل،يررراهم وذلررن  بنررو شرريبانلبا رره ذلررن معهررم قررد رفررع مررن معنويرراب 

ببنهم سيمتللون بالد فارس فن هم دخلروا اإلسرالمم لاسرراه برذلن  ردار الخروف الرذي 
 لان ال رس قد فراوه عليهم.

شررعاراه لهررم فرري المعرلررة اررد ال رررس  ()اسررم )م مررد(  بنررو شرريبانرابعراه. اسررتخدام 
ق ببيررادا ووفررد العررا ()فري ذي قررارم لريس فم نتا رراه للبراء الررذي  ردث بررين النبري 

أنررره  ينمررا ذلررر معرلررة ذي قرررار  ()بنررو شرريبان فرري ملرررةم وقررد روي عررن النبرري 
 وانتصار العراقيين علهلل ال رس فإنه قال: موبي ُنصروام.

: بنررو شرريبان لبعارررهموردب فرري المصررادر أن المعرلررة عنرردما وقعرررب قررال   
لروهمم معليلم بشعار التهاميم فنرادوا: يرا م مرد يرا م مردم فه،مروا  يروش لسررم وقت

                                                 

 . 16م ص9( اليعبوبيم تاريخ اليعبوبيم ج1)
 .921م ص1( ال مويم مع م البلدانم ج2)
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: ماليررررروم أول يررررروم انتصررررر ب فيررررره العرررررر  مرررررن الع رررررم وبررررري ()فبرررررال رسرررررول ا  
 .(1)ُنصروام
ربطرروا مصرريرهم وهررم علررهلل ال اهليررة بررالنبي بنررو شرريبان يتبررين ممررا سرربق أن   

() م وذلن أنهم استخدموا اسم م مد() .شعاراه لهم في تلن المعرلة 
 م وذلرررن أنررره قرررال:()نبررري وأن ا  تعرررالهلل قرررد نصررررهم اسرررت ابةه لررردعاء ال  

فرري الوقررب الررذي  ()م أن رسررول ا  (2)موبرري ُنصررروامم وقررد ذلررر بعرر  البررا ،ين
هررا ر فلررهلل المدينررة واسررتبرم ولمررا علررم ببررر   لررول المعرلررة تو رره فلررهلل ربرره ودعررا 
لشيبان بالنصر فبال: ماللهم انصر شيبان... اللهرم انصرر شريبانم. ولرم تلرن شريبان 

 قد أسلمب بعد.
م ()ا  تعرررررالهلل أن ينصررررررهم  بررررراه بم مرررررد  اأن بنررررو شررررريبان قرررررد دعرررررو أو   

وب اهرره العظرريم عنررد ا  تعررالهللم وأن ا  قررد اسررت ا  لرردعاء العررراقيين فلرامرراه لنبيرره 
اللررريمم خاصررةه فذا علمنررا أن أهررل العررراق لررانوا مظلررومين مررن قبررل لسرررم ال رررسم 

لرران المظلرروم  ن  ا  هلل   ررا م و وأنرره لرريس بررين دعرراء المظلرروم وبررين ا  سررب انه وتعررال
 لافراه.
م لذا فإنهم يبدو وللمرا بتمي،هم العر  ف ساسلبد ساهمب هذه المعرلة في   

اهولهلل فبد واعوا خالفاتهم الببلية  انباه وانتصروا لبايتهم اد عدوهم المشرترنم 
 الذي لان سبباه في ت ريق للمتهم.

                                                 

م 2؛ الطبريم تاريخ الرسل والملونم ج226م ص67م ص9( البخاري م التاريخ اللبيرم ج1)
؛ ابن خياطم خلي ة بن خياط أبو عمر 16م ص9للبيرم ج؛ الطبرانيم المع م ا179ص

م دار طيبةم الريا م 9اللي،ي العص ريم الطببابم ت بيق: ألرم اياء العمري )ط
؛ ابن قانعم عبد 277م ص77م ص2؛ ابن عبد البرم امستيعا م ج19م ص2(م ج2219

ملتبة  م2الباقي أبو ال سينم مع م الص ابةم ت بيق: صالح بن سالم المصراتي )ط
م 9؛ ابن   ر م اإلصابةم ج266م ص2هر(م ج2121الفرباء اه،ريةم المدينة المنورام 

؛ الهي،ميم علي بن أبي بلرم م مع ال،وا د ومنبع ال وا د )دار الريان للتراثم دار 276ص
 .  922م ص6هر(م ج2127اللتا  العربيم الباهرام بيروبم 

 .22م ص()( ال ميدام سيرا النبي 2)
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فري معرلررة ذي  عرر اإل سراس بررين الظهرور هرذا  لررهللهنالرن عردا مشراهد ع  
قار منهام مرا ذلرر أن قريس برن مسرعود ذي ال ردين لران عامرل لسررم علرهلل )طرف 
سرر وان(م فلمررا  نررد لسرررم  يوشرره لبتررال أهررل العرررقم انسررل قرريس بررن مسررعود لررياله 

 ن  إفربتهلل هررانيء برن مسررعود الشرريباني فبرال لرره: مأعرط قومررن سررالح النعمران فيبررووا فرر
خررذب بررال ،مم وأن ظ ررروا ردوه عليررنم ف علرروا هللرروا لرران تبعرراه هن سررهم ولنررب قررد أ

 .(1)وقسم الدروع والسالح في ذوي البوم وال لد من قومهم
وقبيلة أياد لانب موالية لل رس تبعاه هياس بن قبيصة الطا ي عامل لسرم   

هرا ن  إعلهلل ال يرام بعد مبتل النعمان برن المنرذرم لمرا أوشرلب المعرلرة علرهلل بردايتها ف
نطيرر ت رب ليلتنرا فنرذه   ن  أوا رل: مأي اهمررين أع ر  فلريلم  أرسلب فلرهلل بلرر برن

م (2)ذا التبرهلل البروم انهر،متم بهرممإأو نبيم ون ر  ين تالقوا البرومم قرالوا: برل تبيمرون فر
وهلررذا لمررا برردأب المعرلررةم لمررن بنررو بلررر لهررم فولررب أيرراد منه،مررةم لمررا وعرردب بنرري 

 بلر وانهرمب ال رس.

حتى وصوله إىل  شاد سلمان الفارسييف إر العراق دور أهل .خامسًا

 املدينة املنورة:

المعرررروف بصررر ة )البا رررث عرررن  ()سرررلمان ال ارسررري الصررر ابي ال ليرررل   
ال بيبررة(م قرررد ت ررردث فلررهلل عبرررد ا  برررن عبرراس )راررري ا  عنهمرررا( ببنرره لررران ر ررراله 

قريترهم  (5)م ولران أبروه دهبران(4)م مرن قريرة يبرال لهرا  ري(3)فارسياه من أهل أصبهان
يصيبه  ن  أأنه لان أ   خلق ا  فليهم لم ي،ل به  به  تهلل  بسه في بيته مخافة و 

ه مررر ن ررإشرريءم ولرران خررادم بيررب نررار الم رروسم فلمررا سررن ب لرره ال رصررة بررالخروج ف
بهررم وبطريبررة عبررادتهم وبرردينهمم فلمررا  فبع رر بطريبرره بلنيسررة مررن لنررا س النصررارم 

ه عليرره فشرردد اهمررر عليررهم برران ر ررع اخبررر أبرراه بمررا رأمم فرر،اد ذلررن مررن خرروف أبيرر
 بسرررره فرررري البيررررب و عررررل فرررري ر ليرررره قيررررداهم عنررررد ذلررررن بعررررث سررررلمان بمرسررررال فلررررهلل 

                                                 

 .172م ص2لطبريم تاريخ الرسل والملونم ج( ا1)
 .112م ص2( ن سهم ج2)
 ( أصبهانم مدينة عظيمة مشهورا من أعالم المدن وأعيانهام وأصبهان اسم لحقليم.3)
 (  ي: مدينة تبع في نا ية أصبهان البديمم وهي اآلن لالخرا  من ردا.4)
 ر م يل ب فليه في معرفة ذلن.( الدهبان: شيخ البرية العارف بال ال ةم وما يصلإ باه5)
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يخبرررروه برررذلنم فلمرررا قررردم رلررر  الشرررام  ن  أالنصرررارمم فذا قررردم علررريهم مرررن الشرررام أ رررد 
يلبري بال ديرد مرن ر ليرهم  ن  ألت ارا لهم وأرادوا الر عة فلهلل بالدهمم استطاع سرلمان 

ام مع ذلن الرل م فلما وصلها سبل عن أفال أهل ديرن النصررانية ،م ي ر فلهلل الش
 علماهم فدلوه علهلل أسبف في اللنيسة.

م ببربعرة م طراب فلررهلل أن وصرل فلررهلل ()وهلرذا فبرد مررر سرلمان ال ارسرري   
 وآمن به. ()المدينة المنورام والتبهلل بالنبي 

ر لرين  الم طة اهولهلل لانب في )برالد الشرام(  يرث تنبرل هنران فري خدمرة  
من علماء الدين النصارمم اهول الذي ن،ل عنده لران شرريراهم ي مرع الصردقاب مرن 
الناس وم يو،عها علهلل المسالينم بل لران يلن،هرا لن سره و ترهلل  مرع مرن ذلرن سربع 
قالل مملوءا ذهباه وورقاهم فلمرا مراب ا تمعرب فليره النصرارم ليردفنوهم أخبررهم سرلمان 

وعلمهم علهلل مواع اللن،م فلما رأوها قالوا: وا   ذلن اهسبف لان ر ل سوءم ن  بب
 .(1)م ندفنه أبداهم فصلبوه ور موه بال  ارا و اءوا بر لي آخر ف علوه ملانه

ببي سلمان مع الر ل ال،اني من علماء النصرارم فري برالد الشرام أياراه فم   
اام قرال لره أنه لان صال اه بعلس سل هم فبقام عنرده ،منراه طرويالهم فلمرا  اررته الوفر

: موقد  ارن ما ترم من أمر ا  تعالهللم فإلهلل مرن توصري برين وبرم ()سلمان 
لنرررب عليرررهم فبرررد هلرررن مرررا تررربمرنين قرررال: أي ُبنررريم وا  مرررا أعلرررم اليررروم أ رررداه علرررهلل 

الناسم وبدلوا وترلوا أل،ر ما لانوا عليهم فم ر اله بالموصلم وهو فرالن وهرو علرهلل 
فلمررا مرراب وُغيرر  ل بررب بصررا به بالموصررلم فبلررب مررا لنررب عليرره فررال ق بررهم قررال: 

ن علررهلل أمرررهم ن ررأأل ررق بررنم وأخبرنرري  ن  أفالنرراه أوصرراني عنررد موترره  ن  فلرره: يررا فررالن 
 ن  أفبال لي: أقم عندي فبقمب عنده فو دته خير ر ل علهلل أمرر صرا به فلرم يلبرث 

أن مرنرري فالنرراه أوصرهلل بري فليرن وأ ن  فمرابم فلمرا  اررته الوفراام قلررب لره: يرا فرالن 
بررنم وقررد  ارررن مررن أمررر ا  مررا ترررم فررإلهلل مررن توصرري بررين وبررم ترربمرنين  ال ررق

قررال: يررا بنرري وا  مررا أعلررم ر رراله علررهلل م،ررل مررا لنررا عليرره فم ر رراله بنصرريبينم وهررو 
 .(2)فالن فال ق بهم

                                                 

 .926ر921م ص2؛ ابن هشامم السيرام ق17( ابن فس اقم السير والمفا،يم ص1)
 .927ر926م ص2( ابن هشامم ن سهم ق2)
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بعرررد وفررراا صرررا به بالموصرررلم بالر رررل مرررن نصررريبينم  ()فل رررق سرررلمان   
 .()لمدينة ذاتها التي آمن  نها برسول ا  وهي مدينة تابعة للموصلم وهي ا

فبقرام سرلمان عنرد صرا به فري نصرريبين فلرهلل أن  اررته الوفراا هرو اآلخرررم   
فررري  ()مرررن أر  الررررومم فبقرررام سرررلمان  (1)بعموريرررة فبوصرررهلل بررره أن يررربتي ر ررراله 

ه ن  إالعمورية وألتس  هنان ببراب وغنيمابم فلما  ارب صا به بعمورية الوفاام ف
مان ببولرره: مأي بنرري وا  مررا أعلمرره أصرربإ اليرروم أ ررد علررهلل م،ررل مررا لنررا أوصررهلل سررل

تبتيرره وللنرره قررد أظررل ،مرران نبرري وهررو مبعرروث برردين  ن  أعليرره مررن النرراس آمرررن برره 
م يخرررج برربر  العررر  مهررا ره فلررهلل أر  بررين  رررتينم بينهمررا نخررل ()فبررراهيم 

 ن  إيره خراتم النبروام فربه عالماب م تخ هللم يبلل الهديةم وم يبلل الصدقةم وبين لت 
. وبهرذه الطريبرة وصرل سرلمان فلرهلل ال ،يررا (2)تل ق بتلن البالد فافعلم ن  أاستطعب 

ه آمرن ن  إالعربيةم فلما ت بق من العالماب ال،الث التي أوصاه به صا به بعمورية ف
 وال  عليه يبلي. ()بالنبي 
الدين ال رقم سلمان في ر لته للب ث عن  ن  بفذاه في اوء ما سبق يتبين ب  

ا،نررين مررن تلررن  ن  إه مررر ببربعررة م طرراب نرر،ل بهررا وأقررام فيهررا سررنيناه م نعلمهررام فررن ررإف
الم طرررراب اهربررررع لانررررب برررربر  العررررراقم الم طررررة اهولررررهلل فرررري الموصررررلم وال،انيررررة 

ه فذا لانررب هر  العررراق خصوصررية ن ررببنصرريبين مررن توابررع الموصررلم هررذا يعنرري ب
لمدينررررررة الموصررررررل هرررررري اهخرررررررم  ن  إميعرررررراهم فرررررربالنسرررررربة لرررررربالد العررررررر  واإلسررررررالم  
 خصوصيتها بالنسبة هر  العراق.

من دين الو،نية التي هي )الم وسية( ومن ،رم فلرهلل  ()انتبال سلمان  ن  ف  
النصرررانية الترري لانررب أ ررق اهديرران برربن تتبررع قبررل ظهررور اإلسررالمم ومررن ،ررم دخررول 

 ن  بللرل ذلرن دملرة بر ن  إيةم فرد المدني مرن الردعوا اإلسرالمالدين اإلسالمي وفي العه
وبرذلن  ()%( من الم طاب التي مر بهرا سرلمان 62أر  العراق لانب ت تل )

فبد سلمب قيادا اإلنسرانية بربمر مرن ا  تعرالهلل وعبرر أر  العرراق وبرالد الشرام مرن 
 رفرره أتباعررهم فبصرربإ ر ررال ديررنهم ي رمررون وي للررون مررا  ن  أالرردين النصررراني بعررد 

                                                 

المعتصمم قيل: سميب بعمورية بنب الروم بن الي ، بن  ا( عمورية: بلد في بالد الروم غ،اه1)
 سام بن نوح.

 .921م 2( ابن هشامم السيرام ق2)
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فلررهلل الرردين اإلسررالمي ال نيررف الررذي هررو خرراتم اهديررانم ونبيرره خرراتم تشرتهي أن سررهمم 
 اهنبياء والرسل )صلواب ا  تعالهلل عليهم  ميعاه(.

 ()ب هوده هذهم وما أشار به علهلل رسرول ا   ()لبد است ق سلمان   
 ن  أهرررر( ب  رررر الخنررردق 6عنررردما  ،برررب يهرررود وقرررريش اه ررر،ا  لفررر،وا المدينرررة سرررنة )

 : مسلمان منا أهل البيبم.()يبول له النبي 
المها رين يوم الخنردق قرالوا:  ن  فقال ابن هشام: م د،ني بع  أهل العلم:   

: سررلمان منررا أهررل ()سرلمان منررام وقالررب اهنصررار: سررلمان منرام فبررال رسررول ا  
ن هررذا الوسررام النبرروي الخالررد لسررلمان يشررعر برربن سررلمان مررن المهررا رين ف. (1)البيرربم

 .نب من المها ريهن أهل البي

 ة:ــاخلامت

 فيما يبتي أبر، النتا ا التي توصل فليها الب ث: 
ومررن  ماسررم العررراق لرران شررا عا  فرري امسررتعمال فرري عصررر الرسررالة والراشرردي ن  ف .2

ير ع فلهلل لت  البلدانيين العر  يرم أنهم فنما يطلبون اسم العراق للدملة علهلل 
هررم ذهبرروا فلررهلل أبعررد مررن ن  فم بررل ريبرراه المتم،لررة بررالعراق ال ررديث تب  ميررع اهراارري

   ذلن.

لعررررراق علررررهلل مسرررررح أ ررررداث عصررررر الرسررررالة متمرررر،اله ههررررل الررران أول  اررررور  .9
قبرررل البع،رررةم وابنررره  ()،يرررد برررن  ار،رررةم وقرررد لررران صرررا   النبررري  بشخصرررية

 سر  التباليرد العربيرة قبرل اإلسرالمم ومرن ،رم صرا به بعرد البع،رة أياراهم وأ ر  
 الناس فليه.

ومتا،رتره ومناصررته أ،نراء  ()يد ما علهلل عاتبره لمواسراا النبري بعد أن أدم ،  .7
م وبعررد أن ()صررابه مررع رسررول ا  أصررابه مررا أخرو رره معرره فلررهلل الطررا فم و 
وصررا به ،يررد مررن مرردينتهم وأل رربوه فلررهلل  ررا ط  ()أخرررج أهررل الطررا ف النبرري 

يران مرا لعتبة بن ربيعةم وشيبة بن ربيعة وهما فيهم وأبنا ربيعة ينظران فليهم وير 
مرن سر هاء أهرل الطرا فم هنرا تشراء ال لمرة اإللهيرة أن يلرون  ()لبي النبي 

                                                 

 .991م ص9( ن سهم ق1)
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ويخ ررف عنرره مررا  رررم لررهم أن  ()الشررخص اآلخررر البررادم ليواسرري رسررول ا  
وقرف فلرهلل  انر  النبري قرد و يااهم وبالت ديرد مرن نينرومم أيلون من أهل العراق 

()   وقال للمته ببنه ما في اهر  خيرر مرن رسرول ا() م هرذا الموقرف
غيرررر ا   ()فرري الوقررب الررذي لررم يلررن للنبرري  ()وق رره عررداس مررن النبرري 

تعررالهلل يرردافع عنررهم لررذا فررإن هررذا الموقررف سرريببهلل مرتسررماه فرري أذهرران المسررلمين 
 والناس  ميعاه فلهلل يوم البيامة.

ياراهم ولران مرن أقبرل البع،رة وبعردها  ()صر بة مرع النبري  لبرد لران لصرهي  .1
 م وقد لان في اهصل من أهل العراقم من نينوم.()يه أقر  الناس فل

لبررد لانررب لهررذه المواسرراا والمررتا،را الترري قرردمها أشررخاص لررانوا فرري اهصررل مررن  .6
منررذ أن خرررج مررن  ()النبرري  أهررل العررراق دورهررا المعنرروي للوقرروف فلررهلل  انرر 

الطررا ف مطررروداهم  تررهلل صررمم علررهلل العررودا فلررهلل ملررةم والبيررام باسررت ناف خطترره 
بالغ رسالة ا  الخالدا بنشاط  ديد و دي و ماس.اهولهلل   في عر  اإلسالم وا 

ه مر ببربعة م طاب ن  إسلمان ال ارسي في ر لته للب ث عن الدين ال قم ف أن .6
ا،نرين مرن تلرن الم طراب اهربرع لانرب  ن  إن،ل بها وأقام فيها سنيناه م نعلمهام ف

بنصرررريبين مرررن توابررررع بررربر  العرررراقم الم طررررة اهولرررهلل فرررري الموصرررلم وال،انيرررة 
الموصررلم فذا لانررب هر  العررراق خصوصررية بالنسرربة لرربالد العررر  واإلسررالم 
  ميعاهم فان لمدينة الموصل هي اهخرم خصوصيتها بالنسبة هر  العراق.
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 The Role of Iraq in Supporting the  

Prophet Muhammad   
Dr. Khatab I. Ahmed


 

Abstract 
This study aims at talking about the role of Iraqis in 

patronizing and condoling the prophet Muhammad (PBUH) at 

the time the unbelievers upset and hurt the prophet and 

followers. 

The first existence of Iraq at the theatre of message was 

presented throughout the personality Adaas Meti at the tenth 

year of the glorious Prophetic mission at Mekkah time. By the 

time the tough day has continued into the evening most 

hurtfully against the Prophet Muhammad (PBUH) for acute 

sufferings and torture he was tasted by Al-Taif people. The 

night has fallen till the Islamic movement has moved to Al-

Taif which was refused by the latter, shifted to another world, 

the world of fairy of Nasibin people, that abundant city of 

peninsula land to road of caravans from Mosul to sham and the 

role of Shiban people in Iraq who have believed in the 

movement of Islam but their circumstances and the will of 

almighty God which kept them from taking the Prophet with 

them to the land of Iraq. 

Additionally the Battle of Ziker which Iraqis fought on 

behalf of the people generally, and the road in which the 

splendid follower Salman Al-Farisi passed, that helped him to 

reach belief in the way of Islam was on the land of Iraq in the 

city of Mosul. This study explains all these matters with some 

details.  
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