
 

 
 المحيطة بالمدينة قبائلالعالقة المسلمين ب

 في 
  العهد النبوي 

حممد بن عبد  .د                                                  
 اهلادي الشيباين

أستاذ                                                                                                                      
 اجلامعة اإلسالمية/  مساعد قسم التاريخ

 إلااا المدينااة بعااد  ن ح اال علااا دعاا   هااا ا النبااي          

وراااان يقاسااامه  ، و هاا  ساااران المدينااةاألوس والخااجاأ  رباااا 

وقاد اع . بناو قينقا، النضايا  بناو، قايظة نوب هي: ثالث قبائل يهودية النفوذ فيها

ا حااد ماان يضاامن  دنااع فااي المدينااة لرااي لااا ظنظااي  األوضاااع  حاااا النبااي

وحظااا يظفاااط لقطااا ، الم ظمااا الماادني  بااين  فااااد  ةالمساالوليماال نظااا  وظحال

 الم ظما المادني بنفسه النبي  اظبلقد شا  .مدادات قايش الظ ااية ما بالد الإ

 إلايه  ينوالمهاا ا (ن ااااأل)الذي   بح  يظألف مان األوس والخاجاأ  المسل 

الاذين ظاراوا  ماواله  و اضاه  وعشاياظه  ، وغياها  هل مرة من المسلمين من

اإلساال  دون غياا   و عل الاباط الاذي يللاف بيانه  هاو، فآخا بينه  النبي ، 

(1)من األغااض القبلية
 .  

                                                

، ظحقيق : م طفا السقا وآخاون ، مطبعاة الباابي الحلباي ،  507 – 2/504ابن هشا  ، السياة النبوية ( 1)

( رظاب فضاائل ال احابة بااب )قاول 2294حديث) 4/552ي ما الفظح هـ ؛ البخاا 1375 /1القاهاة ، ط

( رظاااب 2529حااديث) 4/1960هللا عااج و اال: والااذين عقاادت  يمااانر  فااآظوه  ن اايبه ( ؛  ااحيح مساال  

فضائل ال حابة باب )ملاخاة النبي  لا هللا عليه وسل  بين   حابه اضي هللا عنه ( ظحقيق محمد فلاد 

  .2/1972لظااث العابي ، بياوت ، طعبد الباقي ، داا إحياء ا

 ظمهيد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة مجلة                                          16   

 

 العالقاة باين ويحادد، ماة فاي المديناة يانظ  الحيااة العا دساظواا   ث  وضا النبي 

     .          اليهود و ياانه  المسلمين

 .واليهود، ألن اا او، لمها اون ا ثالثة :و طااف هذا الدسظوا 

ظلظاج  بهااا راال شاارل  لااي الحقاوو والوا بااات الظااي ظظحادد وبالدسااظوا  اوفاي هااذ

 ماانحيااال مااا هااو خااااأ عاان نطاااو المدينااة   و، طائفااة حيااال بعضااها الاابعض 

(1)األعداء  و األ دقاء
                                       .        

قاايش   حياال  لناا سياساة النباي الوثيقة البند الاذي يحادد والذي يهمنا من هذ  

ا فاي  ي  ن قاايش ال ي ياهاا  حاد وق ا. (2)ال ظ اا قايش وال من ن ااها   ن 

هاا و ن، حياال قاايش   وبهذا البند من الوثيقة ظظضاح سياساة النباي، هذ  الوثيقة

                                                           مدينة .             العسراية خااأ ال سياسظهسظرون محوا 

 من الناحية الغربيةالقبائل المجاورة للمدينة 

رانت قبائل  سل  وغفاا ومجينة و ش ا وغطفان و هينة وسُالي  وضاماة ظحايط 

                                                                                                                            بالمدينة .                                                       

سااحل  ا األنحااء الرابياة مان المديناة حظاارانت قبيلة  هينة هي المهيمناة علاو

،  آاوس  د  وقُاا،  هينااة فااي  بااال األشااعا واأل اااد ظفاقاات قبائاال فقااد ، البحااا

ونجلاوا ذا  هوسرنوا إضا  و عااضا، وانظشاوا في  وديظها وشعابها ، واضوى 

ا، وينباا ، ان وود  ، وبداا ، واط وبُ ، شب خُ  وامظادوا فاي ، والسااحل، ااء و  والح 

                                                

،  47 – 39؛ محماد حمياد هللا ، م موعاة الوثاائق السياساية  504 – 501 /2ابن هشا  ، السياة النبوية ( 1)

،  37 – 29هـ ؛ عون الشايف قاس  ، نشأة الدولاة اإلساالمية 1412 /3داا إحياء اإلاشاد ، بياوت ، ط

هاـ ؛ إباااهي  الشااايف ، مراة والمديناة فاي عهاد ال اهليااة  1401،  2داا الرظااب العاباي ، بيااوت ، ط 

  ؛ مهادي اجو هللا ، الساياة  1965، 1، داا الفراا العاباي ، بيااوت ، ط 421 – 409وعهد الاسول 

 هـ .1/1412، مارج الملك في ل ، الاياض ، ط 318 – 306النبوية في ضوء الم ادا األ لية 

 .2/504ابن هشا  ، السياة النبوية  (2)
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         هينااة بااذيطوائااف ماان ونجلاات ، ل ق ااو ااذا  بناحيااة ح  ، ا ظهامااة حظااا لقااوا بلي اا

ااا . (1)وةماااا  ال ورانااات ديااهاااا ظمظاااد إلاااا ، ال المديناااة ا شاااموسااارنت قبائااال  ش 

(2)وإلا فدك، منظ ف الطايق إلا ظيماء 
                  . 

، ألشاعا فرانات ظسارن الماظفعاات الواقعاة  ناوب  بال ا، و ما قبائل مجيناة     

وماا   اوآ، سد  قُاو ها  ديااهاا  باال ، بالاوحااء  وظخظلط ديااها ب هينة مااواا  

فرانات  و ماا ضاماة .(3)انوواقاافل وث، سفل واألعلا و بال نهبان األ، االها و

ان د  و بااااج  ماااارنه  و، األطاااااف ال نوبياااة الرابياااة مااان المديناااة  فاااي دياااااه 

،  األ اارا افاالثافاال األربااا وو اابال ث، وال حفااة ، اء و  ج  والب اا، األبااواء وااباا  و

(4)واط هينة في بُ  حظا ظالقا  وظمظد ديااه  شماال  
  

إلااا  باال العاااأ  وظمظااد شاااقا  ، ا  وباادا، ظساارن ال اافااء  وراناات قبائاال غفاااا

 .  (5)ي غفاايا بنق  وسُ 

                                                

. ظحقيق م طفا السقا ، مطبعة ل نة الظأليف والظا مة ، القاهاة ، 38_ 37البراي ، مع   ماسظع       (1)

 هـ .1/1368ط

هـ 3/1404ظحقيق : مااسدن  ونس ، عال  الرظب، بياوت، ط 727،  639،  2/638الواقدي ، المراجي ( 2)

عباس ، داا  ادا ، بياوت ؛ الطباي = ، ظحقيق إحسان  280؟4، 1/306؛ابن سعد، الطبقات الرباى 

هااـ ؛ 01384، ظحقياق : محمااد  باو الفضال ابااااهي  ، داا ساويدان ، بيااوت / 7/535=األما  والملاوك ، 

 . 915،  367البراي، مع   ماسظع   

 . 1377،  1052،  1050،  681،  188،  182،  155البراي ، م دا سابق ( 3)

، ظحقيق : محمد حميد هللا ، داا المعااف، م ا،  1/286  -س  السياة ق –البالذاي ،  نساب األشااف  (4)

؛ الطبااي، االما  والملاوك  2/8؛ ابن سعد ، الطبقاات الربااى  1/12  ؛ الواقدي ، المراجي 1959، 1ط

هـ ؛ البراي ، 1/1410، داا الرظب العلمية ، بياوت، ط 14؛  عاا  السلمي ،  سماء  بال ظهامة  3/403

 .1402،  1052 م دا سابق

( ، رظاب الحج ، بااب  ظحااي  1196حديث )  2/853؛  حيح مسل   1/623ابن هشا  ، السياة النبوية  (5)

 .1227،  1041،  1010،  659،  231؛ البراي  4/245ال يد ؛ ابن سعد 
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حيااث ظمظااد ، وظعظبااا قبيلااة  ساال  هااي  قاااب القبائاال للمدينااة ماان الناحيااة الرابيااة 

اا،  فااةي  ل  اة غابااي المدينااة ماااواا بااذي الحُ ب  حاااة الااو   ديااهااا ماان  هااة وعة  ب  وض 

 ، بانا  وظُ 
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(1)الةي  والس  ، ن ي  ي  و  ، ل ل  ش م  فا  و  ، ل ل  وم  
ا  ،   ا  و اجء منهاا راان قااب مراة فاي م 

(2)انف  س  يد وعُ د  اان وقُ ه  الظ  
                                                                      . 

، ظمااا عباا  ااضاي هاذ  القبائاال،  رانات قوافال قاايش الظ اايااة إلاا باالد الشاا 

،  لإلساال عان طاياق دعوظهاا هاذ  القبائال  نحاو يو ه  هاود  ولذا ن د النبي 

 خا ة  ن هذ  القبائل لها عالقات مهمة بالمديناة، عن طايق مهادنة بعضها   و

والمارااج االقظ اااادي المهاا  فاااي الح ااااج ، المظاااوفاة حيااث الماااوااد الرذائيااة، 

 األوسط .                             

ي من خالل ق اة  با ريش التجاريةأهمية هذه القبائل ألمن طرق قتضح وت    

  اا اا  :النباي لاه قاال مرة و سل   في ابل النبي ق ذا اضي هللا عنه فعندما

 اه  حظا يأظيك  ماي . فقال : والاذي نفساي بياد  أل ااخن باينإلا قومك فأخب

 اوظه :  شاهد  ن ال إلاه إال  فخاأ حظا  ظا المسا د فناادى باأعلا، ظهاانيه  

 و ظاا، فقا  القو  إليه فضاابو  حظاا  ضا عو  ، بد  واسوله ع و ن محمدا  ، هللا

: لسظ  ظعلمو  نه من غفاا ! و ناه مان طاياق وقال : ويلر  ، عليه  ب  العباس فأر

وثااااوا ،  ثاا  عااد ماان الراد لمثلهااا فضاابو ، إلااا الشاا  ؟ فأنقااذ  مانه   ظ اااظر 

اضاي  -ا الرفااي  لقد قا  ال حابي ال ليل  بو ذ .(3) العباس عليه ب  فأر، إليه

فادخل رثياا  ،باين  فاااد قبيلظاه غفااا  اإلساال ب هد ربيا بعد اعظناقه  –هللا عنه 

 رلها غفاا إلا المدينة دخلت فلما ها ا النبي ،  منه  اإلسال 

                                                

، 309 /4،  1/173؛ اباان سااعد  2/575،  488،  486،  1/484؛ الواقاادي  623،  1/614اباان هشااا  ( 1)

 . 26؛ عاا  السلمي  317،  313،  312،  311، 310

  1892، داا  ادا ، بياوت : م وا عن مطبعة بايل ، هولندا، عا   314 – 313اليعقوبي ، البلدان  (2)

رظاب مناقب األن اا باب : إسال   باي ذا الرفاااي اضاي هللا  3861حديث  7/211البخااي ما الفظح ( 3)

 عنه.
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ه ضااد حابااقبيلااة مهمااة فااي  قااد ضاامن لاسااول ا وبهااذا يرااون .(1)اإلسااال فااي 

ل  و بنقا، ك باععالن الحااب ء راان ذلاساوا اظهإشااوالظاي ساظرون اهان ، قايش

المسايطاة ، (قبيلاة  هيناة )  و ماا المعلومات المهمة عن ظحااك قوافال قاايش .

، وظسااارن ال باااال الشااااهقة والمنيعاااة ) األ ااااد ، علاااا خاااط القوافااال الظ ااياااة 

 :قال ساعد بان  باي وقااا . واألشعا ( فقد دخلت في اإلسال  منذ وقت مبرا 

، نة  اءظه  هيناة فقاالوا إناك قاد نجلات باين  ظهاناا المدي   لما قد  اسول هللا 

                                                                                                              . (2)فأوثق له  فأسلموا، نا فأوثق لنا حظا نأظيك وظلم  

 ساال  قاد ف،  يضااا   وقاات مبراا  مناذ سااالإل ساال  الخجاعياة فقااد دخلهاا ا قبيلاة و ماا

 ثناء ه اظه من مراة إلاا المديناة  به النبي   يب لما ما   مياه  بايدة بن الح

ورثياا ة ثا  هاا ا باياد، ة من  فااد قبيلظاه في ظلك الليل بيظا  و سل  معه ثمانون ، 

 .                         .(3)المدينة إلامن األسلميين 

المدينة مباشاة فقد دخلاوا فاي اإلساال  مناذ  ن غابو ما األسلميون الذين يسرنو

 علايه   مثاال سالمة بان األراوع ومنه   بطال ال حابة اضوان هللا، وقت مبرا 

 ساال  رلهااا فااظح  وشااهدت، األساالمي وغياااه  و بااو باااجة، وعاااما باان األرااوع 

  .(4)خيبا

 قبل هدية ن ن  المدينة نهانا اسول هللا لما قدمنا قالت عائشة اضي هللا عنها :

                                                

رظااب فضاائل ال احابة )بااب فضاائل  2514،  2473حاديث  1953،  1952،  4/1922 حيح مسل   (1)

 . 222، 4/221 بي ذا اضي هللا عنه (؛ ابن سعد 

هاـ ؛  1/1414(  ظحقياق : شاعيب األانالوط، ملسساة الاساالة ، ط1539حديث ) 3/118 حمد ، المسند ( 2)

 هـ .1/1403ط، الداا السلفية ، الهند ،  352 – 14/351ابن  بي شيبة ، الم نف 

؛ ابن ال اوجي  4/423،  3/332؛ ابن هشا   312،  310،  4/242؛ ابن سعد  662،  2/659الواقدي  (3)

، ظحقيااق : م ااطفا عبااد الواحااد ، داا الرظااب الحديثااة، القاااهاة ،  247/ 1، الوفااا بااأحوال الم ااطفا 

 هـ 1/1386ط

 . 2/782الواقدي ( 4)
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، ف اءظاه    ساانبلة األسالمية بلابن فادخلت بااه عليناا فأبيناا  ن نقبلااه، مان  عااباي 

فقااال : ماهااذا؟ فقلاات :  ن  اااء اسااول هللا معااه  بااو برااا  إلااافاانحن علااا ذلااك 

يااسول هللا    سنبلة  هدت لنا لبنا ورنات نهيظناا  ن نقبال مان  حاد مان األعاااب 

هاا   هاال باديظنااا ،  ساال  ليسااوا بااأعااب  ن  فااع: خااذوها   . فقااال اسااول هللا شاايئا  

 ابي ، دعوناه    ابوا وان اسظن ااناه  ن ااونا  إذا، ونحن  هل حاضاظه  

 .(1)   سنبلة  يا

، موا الاياا  سال  فظسان   اوا يادُ يقول : اب ا بدواه  ال هادي الربيا ران  واعظاافا  

نا  ذلك فاي ه اظناا  نخاف  ن يضا وإنااسول هللا :  فقالوا يا، واسرنوا الشعاب 

  .(2)فقال :  نظ  مها اون حيث رنظ   ، 

هاذ  القبيلاة إلاا  إساال ا وظأخ  ،  فقد رانت محاابة للاسول ،  و ما قبيلة  ش ا

 .(3)السنة الخامسة من اله اة

ولران  ومن المالحظ  ن قبيلة  ش ا ال ظقا علا الطايق الظ ااي لقوافال قاايش

 وبيهود خيبا.لها  الة بقبائل  سل  و هينة 

مناذ  -قاايش  القاطنة على طريق قوافلموادعة وإسالم القبائل ولعل مما يلرد 

مان  ونلساية حمجة بن عبد المطلب ومعاه ثالثا إاسال الاسول  - وقت مبرا

                                                

حاااديث  4/390( ؛  باااو يعلاااا ، المساااند 25010حاااديث ) 41/468؛ احماااد ، المساااند  8/294ابااان ساااعد  (1)

هااـ .الهيثمااي ، م مااا الجوائااد 1/1408( ، ظحقياق : إاشاااد الحااق األثاااي ، داا القبلااة ،  اادة ، ط4754)

وقال: اوا  احمد و بو يعلا والبجاا وا ال  حمد ا ال ال حيح ، داا الرظاب العابي ، بياوت  4/149

 /1/1971ظحقيق علي الب اوي ، داا النهضة ، القاهاة ، ط 8/233 ابة هـ ؛ ابن ح ا ، اإل3/1402ط

. 

( رظاب 7087حديث ) 13/44( ؛ وبمعنا  عند البخااي ما الفظح 14892حديث ) 23/170 حمد ، المسند ( 2)

( رظاب اإلمااة )باب ظحاي  ا وع 1862حديث ) 3/1486الفظن )باب الظعاب في الفظن( ؛  حيح مسل  

 اسظيطان وطنه( . المها ا إلا

 سنظحدث عنها في قبائل غطفان.( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة مجلة                                          22   

 

وذلااك فااي  ااضااي قبيلااة ، المهااا اين نحااو ساايف البحااا ليعظاااض عيااا قااايش 

،  مائة ااراب مان  هال مراةورانت عيا قايش يقودها  بو  هل في ثالث،  هينة 

، ال هناي  م ادي بان عمااو  بال لح فمشا بينه ، فالظقوا حظا ا طفوا للقظال 

 القو  . ان افللفايقين حظا  وران حليفا  

و نها  ا وا مناه ، بما ح ج بينه  م ادي  ا خب     فلما ا ا حمجة إلا النبي   

وذراا ،  خيااا  ا لها  فرسااه  و ان نباي فقاد  اهاط م ادي إلاا ال، ن فة له  

 و قاال : ، مباااك األماا، ماون النقيباةيم دي بن عمااو فقاال : إناه ماا علمات م

ون ااظها لاساول ، إساال  هاذ  القبيلاة راذلك ومن األدلة علاا. (1)اشيد األما  

 وساعيد بان جياد حياث  اسالهما الاساول ، د هللا ياما حدث لطلحة بن عب هللا 

،  يظحسسااان خبااا عيااا قااايش، يااال قباال خاو ااه ماان المدينااة إلااا باادا بعشااا ل

مان وااء  ظ بااالمان الحاوااء ـ وا ظ بااد ال هني بالش  ا ا حظا نجل علا ر  فخ

في خبااء جاال مقيمين عند  ول  ي، ساحل ـ فأ ااهما و نجلهما وة علا الا  ذي الم  

إلاا القاو   افنظاا، ج من األاض ش  حة وسعيد علا ن فافا طل، حظا مات العيا

مان  و عل  هال العياا يقولاون : يارشاد هال ا يات  حادا  ، ه العياوإلا ما ظحمل، 

فلمااا ااحاات ،  ظُ بااااعيااون محمااد بالل او ناا، عااوذ بااا   ، ؟ فقااال عيااون محمااد

حظاا  وادهماا ذا ، يااا وخاأ معهما رشد خف، ث  خا ا   بحا العيا باظا حظا 

اوا اللياااال والنهاااااا فاقااااا ماااان وسااااا، ساااااعت وساااااحلت العيااااا فأ، الماااااوة 

،  إياهماا إ ااظاهوطلحاة  ساعيد   ي ذلاك فاأخبا النب ا...... وقد  رشاد بعاد طلبال

ربياا وقاد نفاذ  إنايفقاال ، ينباا  لاكوقاال :  ال  قطاا ، ا  اسول هللا و راماه فحب

                                                                                                .(2)فقطعها له   ،  خي  البنولرن اقطعهما ، عماي 

                                                

 . 2/402؛ الطباي  2/6؛ ابن سعد  2/595؛ وانظا خبا هذ  الساية عند ابن هشا   1/9الواقدي ( 1)

 .657 - 2/656؛مع   ما اسظع   1/219؛ابن شبة،  خباا المدينة  20 – 1/19الواقدي  (2)
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 ظلاك فأ ابحت، هاذ  القبائال إلا سالماإلمن دخول  سرايا النبي لقد استفادت 

 خاوفبدون  دنا ، وغفاا، و سل ، وبنو ضماة،  الساايا ظنطلق في دياا  هينة

بعاد ثمانياة ،  اابا  ن د سااية عبيادة بان الحاااث إلاا بطانونظي ة ذلك  ,عليها 

 .     (1)اله اة   من  شها

 .(2)بعد ظسعة  شها من المحا ، ث  ساية سعد بن  بي وقاا إلا الخااا

ائال غااب المديناة ظلك المعاهادات وظلاك العالقاات القوياة لقب أ الاسول ث  ظو   

األبااواء )  وهااي غااجوة، ه فااي غااجوة هااي األولااا ماان غجواظاا بااأن خاااأ بنفسااه

 العظاااضإلاا المديناة . من ه اظاه عشا  و اثنا عشا شهاا   إحدىان ( بعد ود  

ما سايده  م ادي بان  . ورظب رظابا   ةنانث  وادع بني ضماة من ر، يا قايش ع

ال ظعناي  ن لبناي ضاماة وي اب هناا  ن ناداك  ن موادعظاه , (3)عماو الضماي

 ه   ي  بولراي يقطاا لا، ولران مان   ال ظنظاي  العالقاة ، قائمة بيناه وبيانه   حابا  

:   بسا   اءت رماا يلاي  الظي ااات المعاهدة لة ما قايش وذلك من خالل عب

فاعنه  آمناون ، ب مان محماد اساول هللا لبناي ضاماةهللا الاحمن الاحي  هاذا رظاا

وإن له  الن ا علا من اامه  إال  ن يحاابوا فاي ديان ، علا  مواله  و نفسه  

علايه  باذلك ذماة ، وإن النبي إذا دعااه  لن اا    اابو  ، وفه بحا  ُ  ما بل  هللا 

  .(4)با منه  واظقا   وله  الن ا علا من، وذمة اسوله هللا

                                                

 . 3/204ي ؛ الطبا 2/7؛ ابن سعد  1/10الواقدي  (1)

 . 3/403؛ الطباي  2/7؛ ابن سعد  1/11.المراجي  (2)

؛  1/287؛البالذاي  2/8،  275 – 1/274؛ ابن سعد  1/12؛ الواقدي  2/28السهيلي ، الاوض األنف  (3)

 . 220؛ محمد حميد هللا  3/403الطباي 

 1/287؛البالذاي  2/8،  275 – 1/274؛ ابن سعد  1/12؛ الواقدي  2/28السهيلي ، الاوض األنف    (4)

 . 220؛ محمد حميد هللا  3/403؛ الطباي 
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 مان ه اظاه ا شاهاا  واط علاا ا س ثالثاة عشابرجوة بُ  ث  قا  الاسول         

  ،واط ظقااا فااي وبُاا .(1)فلاا  ي ااد العيااا فا ااا الااا المدينااة،  يايااد عيااا قااايش

راا  ااء مناذ وقات مب رظاباا   بينه وبين قبيلة غفااا ي رظب النبو  ااضي  هينة.

و ن النباي ،  للمسلمين وعليه  ما علا المسالمينما فيه    نه  من المسلمين له  

ولها  الن اا علاا مان ، عقد لها  ذماة هللا وذماة اساوله علاا  ماواله  و نفساه  

وعلاايه  ن ااا  إال ماان ، و ن النبااي إذا دعاااه  لين اااو    ااابو  ، بااد ه  بااالظل 

 .  (2) ثا هذا الرظاب ال يحاول دون إ و ن، بحا  وفه  بل  ما ، حااب في الدين 

بنفسه في غجوة نحاو العشاياة فاي بطان  وفي السنة الثانية لله اة خاأ النبي 

. (4)وفااي هااذ  الرااجوة مااا علااا بنااي ماادلج فضاايفو  و حساانوا ضاايافظه، (3)ينبااا

 .(5) ةحلفائه  من بني ضماما وادعه  فيه  ا  ورظب بينه وبين بني مدلج رظاب

 ـ ةبني مدلج وغفاا وضما ومن فاوعها ـبرا بن عبد مناة ئل ويظها  ن قبا   

 .(7)بسبب ثااات ودماء فيما بينه ، رانت عالقظها ما قايش مظوظاة و  (6)

                                                

، داا الرظاب  245/ 3؛ ابان رثياا ، البداياة والنهاياة  1/287؛ الابالذاي  2/8؛ ابن ساعد  1/12الواقدي ( 1)

، ظحقيق: عما ظدماي ، داا  47 –المراجي  –هـ ؛ الذهبي ، ظاايخ اإلسال   1/1405العلمية ، بياوت ط

 هـ .2/1410العابي ، بياوت ط الرظاب

( ؛ 111؛ وعند ابن حبيب  ن الموادعة هذ  رانت في شعبان من السنة الثانية )المحبا  1/174ابن سعد   (2)

 . 220محمد حميد هللا 

( رظاب المراجي )باب غجوة 3949حديث) 7/36؛ البخااي ما الفظح  1/12؛ الواقدي  2/599ابن هشا    (3)

 العشياة ( .

 . 1/287لبالذاي ،  نساب األشااف ا( 4)

، ظحقيق: عبد السال  هااون ، داا المعاف ، القاهاة ،  187 – 185ابن حج  ،  مهاة  نساب العاب   (5)

1977.  

، ظحقيق: عبد السال  هااون ، داا المعااف ، القااهاة ،  187 – 185ابن حج  ،  مهاة  نساب العاب ( 6)

1977.  

 . 3/610ابن هشا   (7)
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لمااا فاغاات ماان  هاجهااا     ا  ن قايشاافااع، ماان عااداء لمااا بااين الفااايقين  ونظاااا   

فرااد  ،للخاوأ إلا بدا ظذراوا الحاب الظي بينه  وباين بناي براا بان عباد منااة 

وراان مان ، في  واة سااقة بن  عش  المدل ي  إبليس  له فظبد اذلك  ن يثنيه  

 فخا وا ، لر  من  ن ظأظير  رنانة بشيء ظراهونه  فقال  نا  اا،  شااف رنانة 

خالفها  مااا بناي برااا يعافااون  ن إلااا  إضاافة ا  ن قايشاافاعوبالظأريااد  .(1) ساااعا  

ظااي ظمااا باال وراال قبائاال الساااحل ال، ماادلج  يضااماة وبناا يوادع بناا الاسااول 

قااال مخامااة باان نوفاال عاان معارااة باادا :   لمااا لحقنااا خاللهااا ظ ااااة قااايش .  

، بالشا  ) يق د العيا الظي رانات بساببها معاراة بادا (  دارناا ا ال مان  اذا  

ينظظااا  يمااا  و نااه ظارااه مق، لعيانااا فااي بااد ظنا رااان عاااض  فأخبانااا  ن محماادا  

ين نخاف الا اد فخا نا خائف،  هل الطايق ووادعه  ا عظنا . قد حالف علينا 

 .....(2) 

عن طاياق  إما،  ن يضمن هذ  القبائل رلها ويرسبها ل فه  لقد اسظطاع النبي 

قااايش فااي  ابت  وبااذلك فقااد ُضاا، اآلخااا  الاابعض عاهاادة و بم، ال  بعضااها إساا

 و  ابحت غياا قااداة علاا سالوك طاياق، ظ ااظها إلا بالد الشا  في ال مي  

ا طايق السااحل لاذا ن ادها ظحااول ظبحث عن طايق آخا غي و خذت،  الساحل

 . دينةمك طايق شاقي السلو

 وخاافوا مان اساول هللا ، رانت قايش قد حذات طاياق الشاا   ن يسالروها   

فقااال ،  ظ ااااا   و  ااحابه ـ رااان ذلااك بعااد معارااة باادا مباشاااة ـ ورااانوا قومااا  

فماا نااداي ، به قااد عاواوا عليناا مظ انااا و  احا  افوان ابان  ميااة : إن محمادا  

و هاال الساااحل قااد وادعهاا  ودخاال ، ريااف ن اانا بأ ااحابه ال يباحااون الساااحل 

وإن  قمنااا نأراال اءوس  موالنااا ونحاان فااي ، عاامظه  معااه فمااا نااداي  ياان نسالك 

                                                
هـ ؛ ابن  1/1398، ظحقيق : سهيل جراا ، داا الفرا ، بياوت ، ط 305ابن إسحاو ، السيا والمراجي    (1)

 . 2/431؛ الطباي  1/295؛ البالذاي  1/28؛ الواقدي  3/611هشا  
 . 1/28(   الواقدي 2)
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، ب عان السااحل فقال لاه األساود بان المطلاب : فنر ا. نفاو مالنا بها ، هذ  داانا 

لو  علااا فاااات باان . فااد . قااال  اافوان : لساات بهااا عاافااا  وخااذ طايااق العااااو 

ا عليناا محماد ف ااء  ـ  افوان ـ فقاال : إناي  اياد الشاا  وقاد عاو   حيان الع لي

بان فوان فاأادت طاياق العاااو . فظ هاج  ا، هيامظ انا ألن طاياق عيااظناا عل

 وبعث معاه ا اال  ،  مية و اسل معه  بو جمعة بثالثمائة مثقال من ذهب وفضة 

باان عبااد  بااي ابيعااة وحويطااب باان وخاااأ معااه عبااد هللا ، ايش ببضااائاقااماان 

وخا اوا علاا ذات ، وخاأ  افوان بماال رثياا ، العجى في ا ال من قايش 

فأاساال جيااد باان حااثااة فااي مائااة ، بخبااا هااذ  العيااا وقااد علاا  النبااي . عاااو  

 و  و فلاات  عيااان القااو  و ساااوا ا ااال  ، اارااب فاعظاضااوا لهااا و  ااابوا العيااا 

 فراان الخماس،   علياه وسال  مخمساا  وقدموا بالعيا علا النبي  الا هللا، لينا 

  .(1)يومئذ قيمة عشاين  لف داه  

ونا اااوا ، لقااد اضااطلعت القبائاال المحيطااة بالمدينااة باادوا  هااادي منااذ البدايااة 

فقاااال عااان غفااااا ، لهااا  وراااان فخاااواا بهااا  واساااظحقوا ثنااااء النباااي ،  النباااي

  إن  ساال    رااان يقااول . (2)و ساال  سااالمها هللا  ، ا هللا لهاا غفاا غفااا :و ساال 

وغفاااا ومجينااة و شاا ا و هينااة  وماان رااان ماان بنااي رعااب مااوالي دون الناااس 

ال ادقين الذين نا اوا اإلساال  ك يفظخا بأولئ .  وران  (3)واسوله مواله   

او الح ايج مان ا  : إنماا بايعاك سُاقال األقاع بن حابس للنباي   اوا النبيوآج

ن رااان  ساال   ا ياات إ قااال النبااي ، و هينااة .. و حساابه  ومجينااة   ساال  وغفاااا 

                                                
 . 493 - 2/492؛ الطباي 2/36؛ ابن سعد  3/50؛ ابن هشا   198 – 1/197الواقدي    (1)
( رظااب المناقااب )بااب ذراا  ساال  وغفااا ومجينااة 3513،  3512حاديث ) 6/626البخاااي ماا الفااظح     (2)

( البخااااي مااا 2514،  2473حااديث) 1953،  1952،  4/1922و هينااة و شاا ا( ؛  ااحيح مساال  
( رظاب المناقب )باب ذرا  سل  وغفاا ومجينة و هينة و ش ا( 3513،  3512حديث ) 626 6الفظح 

( رظاااب فضااائل ال ااحابة )باااب 2514،  2473حااديث) 1953،  1952،  4/1922ساال  ؛  ااحيح م
( رظاب المناقب )باب مناقب لرفاا و سل  3941حديث ) 5/729فضائل  بي ذا ( ؛ الظامذي ، السنن 

هاـ . و هيناة ، ظحقياق :  2/1395و هينة (، ظحقيق : ابااهي  عطوي ، مطبعة الحلباي ، القااهاة ، ط
 هـ .  2/1395مطبعة الحلبي ، القاهاة ، ط ابااهي  عطوي ،

( رظاب المناقب 3512حديث ) 6/626(  ؛ البخااي ما الفظح 23543حديث ) 38/532احمد ، المسند     (3)
( رظااب فضاائل ال احابة 2520،  2519حاديث) 4/1954)باب ذرا  سل  وغفاا ( ؛  احيح مسال   

( 3940حاديث ) 5/728( ؛ الظاماذي ، السانن  )باب فضائل غفاا و سل  و هينة و شا ا ومجيناة ...
 رظاب المناقب) باب مناقب لرفاا و سل  و هينة( .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27                                     عالقة المسلمين بالقبائل المحيطة بالمدينة

                                         

اما ـاـني عـ  وباـاـميــن بناي ظـاا  ماــيـة خـنــيــهــو  هــبـــوغفاا ومجينة و حس

 و سد 
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إنها  لخياا مانه  قال : والذي نفساي بياد   ابوا وخساوا قال : نع  ؛ـفان خـطـوغ

  (1). 

 من الناحية الجنوبية ةالقبائل المجاورة للمدين

حيااث ظمظااد ديااهااا  ماان حاادود المدينااة  (2)ظعظبااا قبيلااة ساالي  ح اجيااة ن ديااة    

قااااال  -(3)_ ظحااااف بحماااا النقيااااا ماااان الشاااااو بحاااااة ساااالي  ال نوبياااة ماااااواا  

: ِميط اان ـ فياه بئاا يقاال  البراي: وحذاء شواان _  نوب قباء _  بل يقال لاه

ف ة ـ  اة:قاية األن ااا وبناي سالي  ـ وهاي الا   ... ثا  وهاي لبناي سالي لها ض  ي ض  ح 

 : وحااذاءها قايااة يقااال لهاااماان ن ااد ـ وهااي قايااة جاع ونخاال ـ مالهااا آباااا ـ 

اـ ال ة ـ لبني ح    الن لبناي مالها عيون ... وهناك  سلي  خا   بل يقال له ذو ِوا 

ى رثياة ظنبت النخل سلي  ـ   .(4) فيه قُا 

يق اآلخاذ مان مراة إلاا المديناة ـ وفيهاا مياا  وهي  بال علا طا_  ال  وحذاء  ُب  

عُ رثياة ـ  ما    ـ منها بئا م  ااِح ونة ـ وذو ساعدة ـ وذو    م   بال يقاال  ـ  و ذو ح 

 -ث  الهديباة لبناي خفااف  من شاقيها وهو  بل معدن بني سلي  ـ له ذو الموقعة 

ي  وظمظااد  ااضاي ساالـ  لبنااي سالي  خا ااة الساوااقية إلاااثاا  ينظهاي  –مان سالي  

اااااق واألفيعياااااة  (5) حظاااااا ضااااااي ة شااااااقا   وحااااااذة رلهاااااا لبناااااي والمسااااالح والعُم 

                                                

( رظاب المناقب )باب ذرا  سل  وغفاا ومجينة و هينة و ش ا( 3516حديث ) 6/627البخااي ما الفظح  (1)

ل  ( رظاب فضائل ال احابة )بااب فضاائل مان فضاائل غفااا و سا2522حديث)  4/1956؛  حيح مسل  

( رظااب المناقاب )بااب مناقاب فاي ثقياف وبناي 3952حاديث ) 5/733( ؛ الظاماذي ، السانن  000و هينة

 حنيفة( .

 .1/14( مع   ماسظع   2)

 .4/1325(  الم دا السابق 3)

 .907 – 3/906الم دا السابق  (4)

ق  91 – 89مناسك ( 5) ا  ع د ن بني سُالي   . قال البراي: وِحذاء  ُب ل ا من شاقيها  بل يقال له ذو الم  ع ة، وهو م 

 (.1/99)مع   ما اسظع   
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ثا   بوادي بيضان ـ وقاياة  افينة ـ ماواا   وظنحدا  ااضي سلي   نوبا  .(1)سلي 

نهاا ظمظد فاي األاض المنبساطة مان ن اد فعألن دياا قبيلة سلي   ونظاا   .(2)سظااة

ف اة  دياااه  شااقا   .رما ظقظاب(3)ظخظلط بدياا بني محااب قاب الابذة  مان ط ِ خ 

ـ  وفااجااةـ  قاااب ضاااي ة حيااث دياااا بنااي رااالب اقيينواألب ااـ  (4) ذةب ااقاااب الا  

ب اذة ظسارنها فاجااة وبنا .(5) وعاما بن ابيعة  وثعلباة وبنا ووالل عباء بين سلي  والا 

 .(7) وهو موضا بين دياا بني  سد ودياا بني سُلي ، وذات األ ث ل.(6)  نماا

 ياةهاذ  القبائال المشاظارة فاي هاذا ال اجء مان حادود المديناة ال نوب لااإ وإضاافة

حيااث ظظقاااطا ديااهااا  مااا قبيلااة بنااي  سااد فااي ، ن ااد قبيلااة بنااي عاااماشاااقية ال

اء ى: بل بين العمق ومعدن بني سلي ، (8)الاش ِ ا  و  وش ا 
 (9). 

اان المشااهوا فاي  عااالي ن اادحظااا  بال ح   وظمظاد دياااا بنااي عااما شاااقا   ، (10) ض 

 في  ُااو. طيءظلظقي ما  اال  وشم

المديناة عاد  اساظثااة القبائال  إلااحينماا هاا ا  ران من  ولويات سياسة النباي 

ااب ا علااا قطااا قوافاال قااايش عبااا طايااق ، الم اااواة للمدينااة ورااان ظاريااج  ُمن  

اا ون ااح ، الساااحل وذلااك عاان طايااق ، الة مااا قبائاال الساااحلفااي ظوثيااق ال  

 ي ظلك القبائل. اإلسال  فوفشو  ، المعاهدات

                                                

 .41 – 39 سماء  بال ظهامة  (1)

 .79المناسك  (2)
 .343الم دا السابق  (3)
 .363الم دا السابق  (4)
 .4/1155مع   ماسظع   ( 5)
 .1/107الم دا السابق  (6)
 2/653الم دا السابق  (7)
 .3/953الم دا السايق  (8)
 .2/455سابق الم دا ال( 9)
 .1/134الم دا السابق  (10)
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قبائااال العااااب لرثااااة فاساااانها  وأماااا قبائااال ساااليم والتاااي ت تبااار مااان أ ااا ر

فقاد ظل ات بمعاجل عان ال اااع الادائا باين المسالمين فاي المدينااة ، (1)وشاعاائها

فاي  ساببا   (2) عالقاة بناي هاشا  الخا اة ماا سالي  رانتوابما ، وقايش في مرة

 ذلك الهدوء ما هذ  القبيلة.

خا ااة مااا ظنااامي قااوة ، علااا هااذ  ال هااة لاا  ي اامد طااويال   ولراان هااذا الهاادوء

 ؛ هاة المديناةهذ  القبيلة بمدى الخطواة الظي ظظهددها من  وإحساس، المسلمين 

بعاض قبائال سالي   رال ذلاك  عال، (3) الممياجة ماا يهاود المديناة عالقظهاإضافة ل

مال  يااانه  مان  هاة الشا –ظفر ا باله و  علا المدينة ما بعض قبائل غطفان 

إلااا مفا ااأظه   فسااااع ، خااااأ يهااود بنااي قينقاااع ماان المدينااةوذلااك بعااد إ –

في المحا  من بداياة السانة الثالثاة ،  (4) به و  مباغت في غجوة )قُاااة الرُد ا(

فاساظاقها و ساا يسااا الاذي  سال  ، ساوى الانع  ول  ي اد الاساول ، من اله اة

 .(5)و عظقه 

ياياد  بعادما ساما  ن بهاا  معاا  ، غجو بناي سالي  وبعد ثالثة شهوا  عاد النبي 

،  ا  ياياد قايشاو ظهاا  ناه  خااأ بثالثمائاة مان   احابهف، اإلغاااة علاا المديناة

ان إلاوو ل  اا  بُح 
، ن مراة والشاا علاا الطاياق الظ ااياة باي، اعناحياة الفا (6) 

 .(1)بين الفايقين ول  ينشب قظال

                                                
ابن عبد اياه، العقاد  هـ؛1/1405، ظحقيق:خواشيد  حمد، عال  الرظب، بياوت، ط25ابن حبيب، المنمق   (1)

، شااااا  2/189هااااـ؛األلوسي، بلااااوط األاب 1403,داا الرظاااااب العابااااي، بياااااوت,67 – 2/66الفايااااد 
 ياوت.وظ حيح:محمد به ة األثاي، داا الرظب العلمية، ب

.    هاش  بن عبد منااف، عاظراة بنات 1/61؛ نساب األشااف 48، المحبا 143، 43ابن حبيب، المنمق    (2)

 ماة السلمية.

 هـ.1/1357، مطبعة داا الرظب الم اية، القاهاة، ط14/316األ فهاني، األغاني ( 3)

ِضي ة و( 4) ح  ااء سد معونة، وبين المعدن والمديناة ويقال قاقاة الرُد ا:وهي بناحية معدن بني سُلي  قاب األا 

 (.2/31ثمانية باد.)ابن سعد، الطبقات الرباى 

 .1/310؛ نساب األشااف 2/31؛ابن سعد، الطبقات الرباى 183 – 1/182الواقدي ( 5)
  (. 3/46بُحاان:معدن بالح اج من ناحية الفاع.)ابن هشا    (6)
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 القبائال مان  على المسلمين بيةان كسات سل ران للنظائج العسراية لمعارة  حد

عا ا  باان  بسااية لإليقااعظ اا ت قبائال لحياان وهاذيل قاد ف، المجااورة للمديناة

اثناين هماا خبياب بان  إالفقظلوه  ، (2) في موضا يقال له الا يا ثابت و  حابه

 .(3)قايش فقظال إلا ساوهما وباعوهما ،  وجيد بن الد ثنة، عدي

ل حابة اضاوان هللا علايه  فاي موضاا اياة سلي  بسبعين من خ رما غدات بنو

 ونظااا  ، فقظلاوه ، (5)وذلك بالظآما ما حلفائه  بناي عااما . (4)يقال له بئا معونة

علاا يادعو  راامال   شاهاا   النباي قنات ، لفداحة الم يبة الظي لحقات بالمسالمين 

 .(6)وبني لحيان –من بني سلي   –اعل وذروان وعُ ي ة 

وباد  ، و المسلمين في المديناة، وقا  لي  في نفس النبي ران لهاظين الحادثظين و

فظناة فااي وو اد اليهاود الفا ااة ساانحة إليقاااع ال، مان  ديااد النفااو يافاا ا سااه 

ض هللا المسالمين بن اا خااطف علاا ،  النباي  المدينة والظآما علا حيااة فعاو 

                                                                                                              
ا  عُن يب المعاوف هو  بل يضاب إلا الخضاة والسماة، بين وادي ح     ا المعاوف قديما بالسائاة، وم 

( ريال. وهو 90اليو  بما  وبوادي ااب ، يقا بحاان عند الظقائهما، يفظاقان عنه. شاو مدينة ااب  علا )
 (.40في دياا ُجبيد من حاب.)مع   المعال  ال راافية 

 .1/311؛ نساب األشااف 36 – 2/35؛ابن سعد 1/196الواقدي   (1)
اد ة. )ابان هشاا    (2) الا يا: ماء لابن لحياان مان هاذيل بناحياة الح ااج باين مراة وعسافان، علاا  ادوا اله 

 (.642-2/641؛مع   ما اسظع   3/170
وهو ماء يعرف اليوم باسم الوطية، يقع شمال مكة على قرابةة سةيعيك الةيق، قييةف ع ةلا  الةى اليمةيك  ة  

 (. 138جابر الجنوب . )معجم المعالم الجغرا ية  طرف شامية ابك حمادي مك الشمال، ب لح حرة بن 

، رظاب 4086، اق  7/437؛البخااي ما الفظح 56 – 2/55؛ابن سعد 1/354؛ الواقدي 3/169ابن هشا    (3)

 المراجي، باب:غجوة الا يا.
 (.1/347؛الواقدي 3/184هي ماء من ميا  بني سلي  ، وهي بين بني عاما وبني سلي )ابن هشا    (4)

اليقدي:"بئر معونة، الانت بلحف أُبلى وأُبلى، سل لة جيلية سةوداء ققةع بةرل الممع)معةع  بنة  سةليم  قال
قعيما( الى الشمال، وقتصف بربا بحرة الحجاز العظيمة، وه  اليوم ديار مطير".)معجم المعالم الجغرا ية 

53.) 

 .4/1202مع   ماسظع     (5)

؛ الطحاااوي، شااا  معاااني 14/455ن  بااي شاايبه، الم اانف ؛اباا383 – 5/382عباد الاااجاو، الم اانف   (6)

 3/183هـ؛ ابن هشا  1/1399، داا الرظب العلمية، بياوت، ط247-1/241اآلثاا 
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  ماانشاايئا   فاسااظاد المسالمون، وظاا  إخاااا ه  مان المدينااة، (1) يهاود بنااي النضايا

 هيبظه  ومرانظه  في داخل المدينة وخاا ها.

بادا  إلاالهذا الن ا العا ل بادا النبي  لا هللا عليه وسل  للخاوأ  واسظرماال  

فأقاا  فاي بادا ثماان  ,(2)هناك بعد انظهاء معاراة  حاد ا  حيث واعد قايش، الموعد

فيان بقااايش حظااا بلاا  وخاااأ  بااو ساا، ون فااي الموساا والناااس م ظمعاا، ليااال 

شاي بان عمااو سايد ، بال اد ايش بح اةقاب ث  ا ا، فانعس وفاي بادا  ااء مخ 

اة : النبي  ، ناوهو الذي ران وادعه علا بني ضماة فاي غاجوة ود    بني ضم 

،  خاا بناي ضاماة   ئت للقاء قايش علا هذا الماء؟ فقال:نع  يا، محمد يا فقال:

يحرا  هللا  حظاا  ك الادناثا   راان بينناا وبيناك؟ ماا إليكن شئت ما ذلك اددنا وإ

 .(3)مالنا بذلك منك حا ة ، محمد قال:ال وهللا يا، بيننا وبينك

 اإلسااال لقااد  داراات ساالي  مثلهااا مثاال قااايش وقبائاال غطفااان واليهااود خطااواة 

لادعوة جعمااء يهاود خيباا بمها ماة  افاسظ ابو، والمسلمين علا ريانه  ال اهلي

ل يقااوده  ساافيان باان عبااد ظاااقموشاااارت ساالي  بساابعمائة ، المساالمين فااي المدينااة

واشااظاروا فاي ح ااا المدينااة ماا األحاجاب فااي ، شامس حلياف حاااب بان  مياة

 . (4)غجوة الخندو في السنة الخامسة من اله اة

وانظ اا المسالمون بعاد هاذا ، ذايعاا   وفشلت فشاال  ، ل  ظحقق هذ  الرجوة  هدافها

 وقضوا علا الو ود اليهودي في المدينة.، البالء

                                                

؛البخااي ما الفظح 58 – 3/57؛ابن سعد 1/363؛الواقدي3/190انظا عن غجوة بني النضيا:ابن هشا    (1)

 .1/339؛ نساب األشااف رظاب المراجي، باب:حديث بني النضيا 4028اق : 7/383

 .1/327؛ نساب األشااف 1/297؛الواقدي 3/94ابن هشا    (2)

 .1/388؛الواقدي 3/210ابن هشا    (3)

 ؛البيهقي، دالئل النبوة343؛ نساب األشااف 2/66؛ابن سعد 2/442الواقدي   (4)
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فااي الااذين غُاادا بهاا   المساالمينتثمار النصاار واالنتقااام لاادما  الساا وسااار  

ان مفا ااأة بنااي لحيااان إلااافبااادا  ، ياااالا   فااي غُااا 
فااي الساانة السادسااة ماان ، (1)

، وعسافان (3)وسااية(2)وبث ساايا  بين  ماج، فهابوا في الوس ال بال، اله اة

 . (4)و دخل الاعب في قلوب قايش وهذيل وسلي 

، ساااية خاطفااة لبنااي ساالي   بقيااادة جيااد باان حااثااة اساال   شااهاا  ظقايبااا  وبعااد 

 .(5)المدينة سالمة إلاوعادت ، وشاء  و ساى الساية نعما   فأ ابت

ولحلفاائه  ماان ، األعدائاه اليهاود فااي خيبا النباي  ط  ة ظفااا  وعقاب  الح الحديبيا

 وانظشا اإلسال  في  نحاء ال جياة.، قبيلة غطفان

بعااض قبائاال ساالي  علااا رفاهااا  وبقياات، غطفااانوبنااي ساالي   ودخلاات قبائاال ماان

سااية  ارياة بقياادة  حاد  فاااد قبيلاة سالي  وهاو ابان  و اسل النبي ، وعنادها

اء السلمي إلا بني سالي  ، وو ادت السااية اساظعداد القبيلاة للموا هاة،  بي الع و   

و  ايب ، فافضاوا وقُظال عاماة السااية، فدعاه  ابن  باي العو ااء إلاا اإلساال 

 ابن 

 .(5)ث  ظحامل ومن معه حظا قدموا المدينة في  فا سنة ثمان، لعو اء  بي ا

                                                
اافان، وظبعااد عاان عساافان خمسااة  ميااال، وهااي مناااجل   (1) ااج وعُس  ان:واد بااين   م  بنااي لحيااان..)ابن هشااا  غُااا 

 (. 3/992؛مع   ماسظع   2/79؛ابن سعد  3/280
ال مباشاة.)مع   المعال  ال راافية  87يبعد غاان عن مرة   (.225ريال ، با ثنية غ ج 

ة بني سلي  وفاغان في البحا.)مع   البلدان   (2) ان:واديان يأخذان من حا  ج وغُا   (.1/250  م 

 (.32اعي علا مائة ريل من مرة شماال .)مع   المعال  ال راافية ويعاف اليو  بُخليا، واد جا

ساية:اساا  واد ماان  وديااة الح اااج، بااين حاااظين، بااه قاااى رثياااة، وطاااو ، وفااي  عااال  قايااة يقااال لهااا    (3)

 (.3/180الفااع.)مع   البلدان 
ا ) مج قديما(  ي  ن ساية قال البالدي: ساية:واد رثيا القُاى والجاوع، يسا  سفله الماواني، ث  خلي(  4) 

( راايال شامال مراة، شاااو 120وُخلايا واديهماا واحاد،  عااال  سااية و سافله خلاايا، ظبعاد قاعادة سااية )
 (. 225خليا، واسمها )الرامل( و هلها بنو سلي  بن من وا .)مع   المعال  ال راافية 

 .348ساب  األشااف ؛ ن80 – 2/78؛ابن سعد 537 – 2/535؛الواقدي 280 – 3/279ابن هشا    (5)
 .379؛ نساب األشااف 2/123؛ابن سعد 3/612ابن هشا    (5)
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، اإلساال ودخلت غالب قبائل سالي  فاي  إالالسنة الثامنة من اله اة نظ ف ظول  

في قدياد  الاسول بنو سلي   لقي، رةفي غجوة فظح م وا نداء النبي ولذا فقد لب  

  .(6)وران عدده   لف مقاظل

 س السلمي في فظح مرة:بن مادا (7)قال عباس

 من اااااا بمراااااة ياااااو   فاااااظحِ محماااااد  

اهُ   ن اوا الاسول  وشااه ُدوا  ي ام 

ناااجل  ثبظ ااات  باااه  ق اااداُمُه                          فاااي م 

ـد  قبـ ل ها                               ت  س ن ابِرها بن   ا     

  ل ااااف  ظساااايُل بااااه البطاااااُ  ُمس ااااو  ُ  

 ِء ُمقااااااـد  ُ وشااااااعاُاهُ  يااااااو   الل ِقااااااا

ن ااااظ  ُ  اااان ك  رااااأن  الهااااا   فيااااه الح   ض 

 (1)حظا اسظقاد لها الح اُج األدهُ  

:العباس باان عاه  وفااسااه افقااال شاا، فااي غااجوة حنااين واشااظاروا مااا النبااي 

 ماداس  يضا :

ِعناا                     وعلا ُحنين  قد وف اا مان  م 

منين د ِايئ ااااة    راااانوا  مـاااـا   المااال 

ِضااي وي   ُاسُاانا اإللااهُ بحف ِظااهن م   ح 

بِسا                         ح  ن اقِب  م                                              ولقد ُحبِس نا بالم 

ن ااد سُ   سااوُل ع ا   ل ااـف  اُِمااد  بااه الا 
(2) 

ااااُمسُ  ُس يومئااااذ علاااايه   ش   والش اااام 

اااااُاسُ   هللاُ لااااايس  بضاااااائا مااااان ي ح 

ِضي  اإللهُ بِـِه ف نِع ـ    بِـسُ  ا   (3)المح 

                                                
 .2/135، 309- 1/307؛ابن سعد  2/799؛الواقدي 3/400ابن هشا    (6)
عباس بن ماداس السلمي،  بو الهيث  السلمي، شهد ما النبي  لا هللا عليه وسل  الفظح وُحنينا، حد ث عن   (7)

  نه ممن حا   الخما في ال اهلية، وهو قائل  ش ا بيت قالظه العاب: النبي  لا هللا ، ويقال
ظ ِفي ران فيها    سُواها               = ُرا  علا الرظيبة ال  ُبالي                     ح 

 وران ينجل البادية بناحية الب اة.=
الرظاب  العلمياة، بيااوت، نعاي  جوجوا، داا  –، ظحقيق:مفياد قميحاة 184) ابن قظيبة، الشاعا والشاعااء 

 (. 634 – 3/633؛ اإل ابة 14/302هـ؛األغاني 2/1405ط
 .3/426ابن هشا    (1)
 . مادة )عابس(.6/138عاندس:األسد الشديد، ورذلك ال مل)لسان العاب  (2)
 .3/468ابن هشا    (3)
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ومظاابعظه  للنباي  الا هللا علياه ، بناي سالي  إساال ولعل  من الدالئل علا حسان 

بُعيااد  -لناااس  ن يااادوا ساابايا قبيلااة هااواجن ا ل النبااي مااوقفه  ماان ساالا وساال 

 .(4)ران لنا فهو لاسول هللا لي  مافقالت سُ  -معارة حنين 

 ية وال ماليةال رق الناحيتين من القبائل المجاورة للمدينة 

ظضاا   و، المدينااة الشاااقية والشااماليةراناات قبيلااة غطفااان ظهاايمن علااا  نحاااء     

وبنااو ، وبناو محااااب، و نماااا، وفااجااة، وذبياان،  شاا ا :مثال قبيلااة عادة قبائاال 

ة بن عوف، وعبس، ثعلبة  .(5)وبنو ما 

،  نحاااء المدينااة الشاااقيةفااي بعااض مواضااا  (1)وظخااظلط قبائاال حلفااائه  بنااي  سااد

   ذلك قبائل بني رالب.ور

،  ضاايةمراان  سامه   و اديفي  ق ا حدود منطقة المدينة ال نوبية الشااقية ف

 بلاة لبناي نُمياا  ضااية وب اواا .(2)وبناو راالب،  ساد ووبنا، عابس عناد ظلظقي 

   .(3)وبني رالب

باذة فهاي  اض بناي محاااب ا,(4)وثعلبااة، و ماا الا  الاباذة نحاو ماان ب ووباين القُه 

ان  وبني    ، لبةع  ناحية دياا بني ث   وهي في، بايد ف اا، اام  و قااب المياا  لهاا ال  
(5) ،

      .(7)ا لبني  سدق  ذة واد ذي ب  ب  وفوو الا  , (6)وُمِريثة الماوان لبني ُمحااب

                                                
( وقاااال 7037اقااا )11/612؛ حماااد، المساااند 2/153؛ابااان ساااعد 3/953؛ الواقااادي 4/489ابااان هشاااا     (4)

 المحقق:إسناد  حسن. 
 .260 – 249؛ابن حج ،  مهاة  نساب العاب 457 – 406ابن الرلبي،  مهاة النسب    (5)
 قالوا: ليس في بني  سد إال خطيب،  و شاعا،  و قائف،  و جا ا،  و راهن،  و فااس.   (1)

د  له في ح ظه حظا يرثاا رالماه وقال عما بن عبد العجيج: ما رل مني ا ل من بني  سد إال ظمن يت  ن يُم
 (.1/174فأسمعه . )البيان والظبين 

 .866، 3/864مع   ما سظع      (2)
 .284 – 252؛ ال اسا،  بو علي اله اي و بحاثه في ظحديد المواضا 2/365الم دا السابق    (3)
 .636 – 635، 2/633الم دا السابق    (4)
 .2/634الم دا السابق    (5)
 .312قوبي، البلدان اليع   (6)
 .264 – 1/263الم دا السابق    (7)
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رماا ظظقااطا ،  (8)حظاا ظالقاي ديااا بناي عااما فاي الاشااء وظمظد دياا  سد شاقا  

ى ه   يضااا  دياااا ا  و  مااا بنااي عاااما فااي ش ااا 
فااي   باال بااين العمااق والمعاادن – (9)

  .(01)وظ ل مناجل بني  سد حظا  ُثال بالق ي  . -الروفة  إلاطايق مرة 

الظاداخل لهاذا  ونظااا   .(11)ني عابس وبناي عااما فاي سُاق فرما ظظداخل  ااضي ب

طفان و هواجن فقد حد د ال راافيون العاب  اض هواجن في غفي دياا قبيلظي 

   .(21)اض غطفان مما يلي الشا و ، ن د  مما يلي اليمن

ن ف اء ااة فظسرن    اة والِحس ا  ، والن ق اة، و ما قبيلة ف ج  م  ، , والحاا اببطن وادي الا 

 .(1) وال ايب

رما ظظداخل قبيلاة غطفاان ماا ، (3)بين غطفان وظمي  فا ال   حدا   (2)وظعظبا سا ا

  .(5)ا الن ب اأ لبني  سدومن واائه، (4)بني  سد  في  بل الخال من وااء الن ق اة

ظظااداخل  ااضااي  وماان الن قاااة شااماال  ,  ي ااة ماان  اض غطفااانم  ل وطُ الوظعااد ِطاا

ووادي ، (7)لفاجااة و شا ا –ش اد    بواد يقال له – (6)فقاية نخل،  ش ا وفجااة

                                                
ي   الع ب د:2/653الم دا السايق    (8)  . قال سُح 

شاِء ُ نُودها       ال                             إلا  ن ظ ال ق ت  بالا ِ ي ل من  انِب الم   ونحن  ل ب نا الخ 
 .3/794الم داالسايق    (9)
 .2/554الم دا السابق    (10)
 .3/742 قالم دا الساب   (11)
 .3/953 قالم دا الساب   (12)
ي:417، 2/398الم دا السابق    (1)  .قال الح ين بن الحما  الما 

ل                            مناجلُنا بين ال ايب إلا المال                       إلا حيُث سالت  في مدافِع ها ن خ 
 .312( ؛وانظا:اليعقوبي، البلدان 380 – 2/378)مع   ماسظع         

ينها عما اضي هللا عنه عن إدخال العلوأ إلا المدينة، وقال:  –جعي  غطفان  –ران عيينة الفجااي 
ا طعنه  بو  ظه، وهو الموضا الذي طُِعن فيه. فلم  رأني با ل منه  قد طعنك هنا، ووضا يد  ظحت سُا 

 (.2/417والحا ا لا يا . )مع   ما اسظع    للللة لعنه هللا قال:إن بين الن قاة
.)مع   البلدان    (2)  (.  3/169ساِ ا: ماء باليمامة بوادي السا 
 .3/712مع   ما سظع      (3)
 . قال امال القيس:2/484الم دا السابق    (4)

 ا رل   س ح    ه ط اِل                          دياُا سُع د ى دااسات  بذي خاِل                                 ل ح  عليه          
 (.2/484)الم دا السابق       

 .256 – 5/255.مع   البلدان 2/714الم دا السابق    (5)
اة والثاملياة، وبهاا يناجل الم اد ِو الاذي يُ اد ِو   (6) علا ليلظين من المدينة، قال الساروني:هو مااء باين الق   

ااب.)مع   ما  ا  ُمح   (.4/1303اسظع   ُخض 
. )الحااجمي، األماارن  -را  شااقا عان المديناة 120 –ويذهب ال اسا إلا  ن  نخل هاي )الحنارياة( اآلن 

2/883.) 
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الشامال  إلااظمظاد  ااضاي فُاجااة رماا (8)وحادها  لفجااة –قاب ف د ك  -األسحن  

ن اااب ُ ب ي ااان مااا  شاا ا فااي ظشااظاك ذُ و (9)وبعاادها  اض ر ل ااب ،الرابااي حظااا ال  

ة  - بل قاب خيباا  –(11)وُحل ي ف، (01)بين نخل وخيبا –ذ ي الة:قُن ة  من قُنن الحا 

. 

اف وظمظد ذبيان شماال   حظا ش ا 
 .(31)و ِايك(21)

ُل ع اِلج بين طيء وغطفان م  فاه ، الد هناء إلافع الج ي ل ، ويف ل ا  وينقطا ط ا 

ى وظيماء، الح اج من دون ، و رثا  هل عالج طايء وغطفاان، ح اج وادي القُا 

ااا يلااي مهااب  ال نااوب ااا طاايء فهاا  عاان يمينااه مم  ب ل ااي  طاايء، فأم  اااوج     حظااا يُ  

ة وذُب ي ااانثاا  ظلقاااك ف اا، مسااياة ليااال ة وُمااا  اا  اااع ة ، فااي الطاااف الرابااي، ج  ولقُض 

ه ب  الش مال مان امال عاالج مايلي الشا  وم 
الواقعاة علاا مساياة  –ف اد ك  و ماا (1)

ظ ي ن دون ف اااد ك (2)فاااأرثا  هلهاااا  شااا ا –ياااو  مااان الن ِقااااة  ق م  وراااذا ، وراااذلك الاااا 

ة ذ، وخيبا، الُحاا ض  ب اء رل ها ألش ا، و بل األش م  ه   .(3)ومن دونها ال  

اء ظمظد دياا  ش ارما  ظخظلط ديااها ما  هيناة و، من شمال المدينة حيث الب ي ض 

 . (4)في إض  

ة شاامال  شاا ا ئُااود  ا  شاااق (6)وذو العُااش  (5)حيااث عُل ر ااد  ، وظمظااد دياااا ُمااا  حظااا ي م 

مة ُضوع(7)بأعلا الا  و  ةُ م  ة وشيبان د اا   (8)بين دياا بني ُما 

                                                                                                              
(؛و الحاااجمي 2/34وهناااك قايااة فااي  علااا وادي الحناريااة ظسااما )الن خياال( ، وقااد ذراهااا اباان سااعد )

يل عين  قاب المدينة، فوو نخل  علا خمسة  ميال  (.883 – 2/882  )األمارن فقال: الن خ 
 .4/1303(  مع   ما اسظع   7)
 .1/225(   خباا المدينة 8)
 .2/886األمارن    (9)
 .2/619(  الم دا السابق 10)
 .2/619(  الم دا السابق 11)
 .3/788(  الم دا السابق 12)
 .1/114(  الم دا السابق 13)
 .3/914(  الم دا السابق 1)
 .294؛المناسك 3/1015( الم دا السابق 2)
 .3/1016،  2/522، 329، 159، /1(  لم دا السابق 3)
 .330 – 1/329الم دا السابق     (4)
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عاد  ، الناشائة فاي المديناة اإلسالمية ن من م لحة الدولة  لقد  داك الاسول 

عان  ولا  يرفال النباي ، المديناةالدخول في حاوب  انبية ما القبائل المحيطة ب

رماا حادث ، والظحاالف معهاا ظاااة  خااى، ظاااة إليها باإلحسانرسب هذ  القبائل 

 للقبائل الساحلية من المدينة.

ولعل من األموا الحسنة الظي  اادها هللا للمسلمين من   ل ظحقياق  هدافاه العلياا 

، باين القبيلاة نفسا ا حتاى هي تلك ال القات المتوترة بين القبائال أو، والسامية

وبااين ساالي  وبنااي (1)فبااالاغ  ماان األحااالف القائمااة بااين غطفااان و سااد وطاايء

مماا  عال مان االساظحالة (3)إال  ن هاذا لا  يمناا الحااوب الطاحناة بينهاا (2)عاما

 ظوافق هذ  القبائل علا غجو المسلمين في المدينة. 

ااعشااائا غطفااان بينهااا وبااين بطااون خ  فقااد نشاابت الحاااوب بااين  هااواجن  –فة ا  

اااواساااظما الظناااافس باااين عشاااائا غطفاااان وعشاااائا خ   -وساالي  ظهاااوا  إلااااافة   

 .(4)واالغظياالتوظمي ج بحوادث الفظك ، اإلسال 

                                                                                                              
 .3/964(   الم دا السابق 5)
 .3/944(   الم دا السابق 6)
 .4/1400(   الم دا السابق 7)
 .2/538(   الم دا السابق 8)
( رظاااب المناقااب 3952حااديث ) 5/733السانن  (؛الظامااذي الظامااذي ،2521) 1956 - 4/1955(   مسال  1)

 .4/1306، 2/1306مع   ما اسظع    )باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة( ؛ 
سأل معاوية شيخا  من بقايا العاب:  ي العاب ا يظ ه  ضاخ  شاأنا؟ قاال: ِح ان بان ُحذيفاة ا يظاه مظورئاا  

، ظحقيق:عباد الساال  هاااون، 3/9ين علا قوسه يقس  في الحليفاين  ساد وغطفاان .)ال ااحظ، البياان والظبا
 هـ(.4/1395مرظبة الخان ي، القاهاة، ط

 .4/1202(   مع   ما اسظع   2)
(؛وبين عبس وذبيان وبني عاما)ابن دايد، 2/640(   مثل ال ااع بين بني عاما و سد )مع   ما اسظع   3)

 /1ـ؛مع   مااا اسااظع   هاا2/1399، ظحقيق:عبااد السااال  هااااون، داا الميساااة، بياااوت، ط72االشااظقاو 
(؛وبين بني عاما 4/1317(؛وبين بني عاما وعبس )مع   ما اسظع   1/644، ابن األثيا ، الرامل 226

(؛وباين طياو و ساد )ابان األثياا، 1/641، ابان األثياا ، الرامال 2/417و سد وفجااة )مع ا  ماا اساظع   
(؛ وباين عابس وذبياان 1/556بق (؛وبين عبس وبني ماة )الم اا الساا21/90؛ األغاني 1/626الرامل 

(؛ وباين عابس 1/638(؛ وبين عبس وظمي  )الم ا الساابق 11/131؛ األغاني 566 /1)الم ا السابق 
(؛ 10/11؛ األغااني 640، 1/646(؛ وبين بني عاما وغطفان )الم ا الساابق 8/239وطيو )األغاني 

(؛وبين غطفان وطيو 1/635لسابق (؛ وبين قبائل طيو نفسها )الم ا ا248وبين غطفان و سد )المحبا 
 (.19/15(؛وبين غطفان وقُضاعة )األغاني 17/259)األغاني 

  .1/1970، داا العل  للماليين، بياوت ط4/255 واد علي، المف  ل في ظاايخ العاب قبل اإلسال     (4)
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، ورانات العااب ظعادها فاي الذلاباة مان الشااف،  ها  قبائال قايسظمثل غطفان و

بساب ، (6)وظعظباا  حاد  ثاافي العااب، (5)وهي من قيس بمنجلة الا س من ال سد

 .(7)وش عانها وشعاائها، هارثاظ

فقد ران الخلفاء يظجو  ون منه ، هذ  القبيلة ولمرانة
(8) . 

 علاى قبائال فطفاان مادويا   وْق اا  ، انتصار المسلمين على قريش فاي بادر أحدث

رمااا رااان للعالقااات ، وظنب هااوا لهااذا الخطااا ال ديااد، فااي  اارق المدينااة وفيرهااا

 . (1) ثا ربيا في ظحايك هذ  القبائلالمميجة بين غطفان وسلي  ويهود المدينة 

ا   ااب وبنو ثع ل بة ي معون ال موع بذي   م  غااة ناحية الن خيال فاي ، فأخذ بنو ُمح 

، بأابعمائاة وخمساين مان   احابه فخاأ لها  النباي ، السنة الثالثة من اله اة

وا لالوس ال بال ، إلظهااا قاوة المسالمين، قاابة الشها فأقا  ، فو ده  قد فا 

  .(2)ظحد يه  لظلك القبائلو

 –طاياق السااحل  –و حينما غي ات قايش خط سيا قوافلها مان غااب المديناة 

ه الاسول ، إلا شاو المدينة لمحاولة قبائل غطفان إ اااة ، ضابة قاضية و  

فأاسال سااية جياد بان حااثاة علاا ا س ثمانياة وعشااين شاهاا ، قوافل قاايش

د ة من إلامن مها ا  الشايف  ب اذ ة والر مااة الق ا  ناحياة ذات ،  اض ن د بين الا 

و  . (3)وفيها  موال قايش، ة القافلةي  ساالفأ ابت ، ِعا 

                                                
 .25المنمق    (5)
 يدة، بياوت.، ظحقيق: إيلج  ليخظن، داا اآلفاو ال د234ابن حبيب، المحبا    (6)
من  بطالها عنظاة العبسي ورفا به فخاا في الش اعة واإلقدا  والشعا، ومن شعاائها النابراة الاذبياني    (7)

 شاعا العاب.وه ا  بن قُط بة ران من حرماء العاب المشهواين.
. قاال: ورياف يراون  قال عما بن الخطاب للُحطيئة:ريف رنظ  في حابر ؟ قال:رنا راألف فاااس  حااج  
ذلك؟ قال: ران قيس بن ُجه ي ا فينا وران حاجما  فرن ا ال نع يه.  وران فااسنا عنظاة فرن اا نحاِ ِ ل إذا 
بياا بان ِجيااد وراان ذا ا   ي فرناا نسظشايا  وال نُخاِلفاه. وراان فيناا  ِ   إذا  ح  . ورنا فينا الا  حمل ونُح 

د فرن ا نأظ   بشعا ، فرنا رما و فُت لك.  ا  وة بن الو   (. 8/244فقال عما:  د قت.)األغاني عُا 
 .273، 263، 12/261األغاني    (8)
 .14/316؛ األغاني1/368؛الواقدي 1/58ابن سعد  ؛3/201)ابن هشا     (1)
 .35 – 2/34؛ابن سعد 196 – 1/193؛ الواقدي 3/46ابن هشا     (2)
 . فقال حس ان بن ثابت:12انظا ظخاي ه ا   (3)
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  ااب  واساظرلوا ماا، لم تسكت قبائل أساد علاى تحادس رساول ل لتلاك القبائال

ن اوا  ن الفا اة   ابحت ساانحة لظحقياق انظ ااا ظو، المسلمين في معارة  حد

ُخويلااد بقااومه  بنااي  سااد وماان  اساالمة ابناا و  خاافساااا جعاايمه  طليحااة و، سااايا

 . يدعوانه  لحاب اسول هللا   طاعهما

، ومفا اأظه  قبال ارظماال  معها مباغظة  عدائه ، في حاوبه وران من سياسظه 

وبعث معه مائاة وخمساين ا اال  مان ،  با سلمة وعقد له لواء   فدعا اسول هللا 

ال:سااا حظااا وق - حااد  بشااها  ورااان ذلااك بعااد معارااة – المهااا اين واألن اااا

فخااأ فأغاذ  ، علياك  ماوعه  عليه  قبل  ن ظ القاافأِغا ، جل  اض  بني  سدـنظ

 وسبق األخباا.، السيا ونر ب عن س ن ن الطايق

وشااظت ، فأغاااا عليااه ،  -ماااء ماان ميااا  بنااي  سااد  - (1) دنااا ق ط اان إلاااوانظهااا 

 .(2)لمدينةا إلاوا ا به  ، وقبض علا الرثيا من  مواله ، شمله 

حقاد ، وبعد االنظ اا الساحق الاذي ظحقاق للمسالمين باعخااأ يهاود بناي النضايا

 وثعلباة قااد  معاوا لهاا   نماااا    ن   وبلا  اسااول هللا ، حلفااله  مان بنااي غطفاان

ا محااااله  باااذات حظاااا  ظااا، بعاااد غاااجوة النضااايا بأ اااحابه فخااااأ، (3)ال ماااوع

                                                                                                              
 قد حال دونها د عُو ف ل  اِت الشا ِ 

 بأيدي ا ال ها اوا نحو اب ِه  
ن عـاِلج                                                                                           

ا من ب ط                                      إذا س لرت  للر و 

خااض األوااك    الد  راأفوا  الم 
 لمالئااكِ و ن اااِا  حق ااا و ياادي ا

فقُاااااـوال لهاااااـا لياااااـس الطاااااـاُو 
 هنـالـكِ 

 (. 1/390؛ الواقدي 51 – 3/50)ابن هشا        
ة. )مع ا  ماا    (1) ق ط ن:  بل بن د، في بالد بني  سد، علا يمينك إذا فااقت  الح اج و نات  اادا  مان النق اا 

 (. 3/1083اسظع   
 قال البالدي:

سااى لاوادي الاماة، يماا باه الطاياق مان المديناة إلاا الق اي ، ق ط ن: بل ماجال معاوفا  علا الضفة الي
 (.255( ريال  من المدينة.)مع   المعال  ال راافية 330ويُاى قطن من الطايق عن قاب، علا قاابة )

 .2/50؛ابن سعد 2/340؛ الواقدي 4/612ابن هشا     (2)
ظااات مااان الشاااا ، حظاااا إذا رن اااا وعناااد ابااان حباااان مااان اواياااة  ابا: خا ناااا نظلق اااا عيااااا  لقاااايش     (3)

(، ظحقيااااااق: شااااااعيب األاناااااالوط، ملسسااااااة الاسااااااالة، بياااااااوت، 2882)7/136بنخل...(.)اإلحسااااااان 
 هـ(.وقال المحقق :إسناد   حيح.1/1408ط
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قاع ياب مان النخيال باين الس اعد قا حما وسود وبيضوهو  بل فيه بقا  – (4)الا 

 .(6)هابوا لالوس ال بالقد فو ده   –(5)والش قاة 

باال ، المناااطق الشاااقية القايبااة ماان المدينااة إلااابااالخاوأ  لاا  ير ظااف الاسااول 

بينهاا وباين المديناة خمساة عشااة  و  – دلن  ة ال   وم  دُ  إلاخاأ ب يش المسلمين 

وياياادون  ن ، يظلمااون الناااس  معااا   فيهااا حينمااا بلرااه  ن  ،  –سااظة عشاااة ليلااة 

 يدنوا من المدينة.

فاي  لاف ، علا ا س ظسعة و ابعين شهاا  من مهاا ا  الاسول  وران خاوأ

و  معها  فأ ااب ، يسيا الليل ويرمن النهاا، من المسلمين ففا أه  بعاد  ن ظفاا 

ااة و اااء الخبااا  هاال ، وهاااب ماان هاااب فااي راال و ااه، ماان   اااب ال ناادل ُدوم 

قاوا وبااث   فأقااا  بهاا  يامااا  ، بسااحظه  فلاا  ي ااد بهاا  حاادا   ول هللا ونااجل اساا، فظفا 

قها فا عت ول  ظ ب  حدا    .(1)الساايا وفا 

، باخظااقها ألااضي غطفان، التأكيد على قوة المسلمينوالمه  في هذ  الرجوة 

 دون  ن يظ اسا  حد علا مها مة  يش المسلمين.، ورله  حلفاء و سد وطي

، وهااو هدايااة هااذ  القبائاال، إليااهلعظااي  الااذي يسااعا عاان الهاادف ا ولاا  يرفاال 

وسمح له باالاعي ، فوادع جعي  غطفان عُي ينة بن ح ن، وظاغيبها في اإلسال 

                                                
قاع، ألن بعض ال حابة رانوا يلف ون  قدامه  بالخاو .)البخااي ما الفظح    (4) يت بذات الا   7/481وقيل سم 

قاع (. ( رظاب المراج4128)  ي، باب غجوة ذات الا 
قاع:ش اة بذلك  قاع، ألن ه  اق عوا فيها ااياظه ، ويقال ذات الا  قال ابن هشا : وإنما قيل لها غجوة ذات الا 

(، وقال ابن حبان:سمية بذلك بسب  لوان خيل المسلمين، 3/204الموضا، يقال لها ذات الاقاع. )السياة 
 (.7/483ران بها سواد وبياض.)فظح البااي 

 .2/61؛ابن سعد 1/395الواقدي    (5)
 .2/61؛ابن سعد 1/396؛الواقدي 3/204ابن هشا      (6)

خظلف في ظااايخ هاذ  الراجوة، فاذهب البخاااي: إلاا  نهاا بعاد غاجوة الخنادو بسابب  االة الخاوف، القد 
بينماا  وبسبب مشاارة  بي موسا األشعاي، الذي ل  ي ل هو و  حاب الحبشاة إال بعاد معاراة خيباا،

يذهب ابن هشا  والواقدي وابن سعد إلا  نها قبل الخندو.)انظا بظوسا مناقشة ذلك عند مهدي اجو هللا، 
 (.424السياة النبوية ال حيحة 

 2/62؛ابن سعد 1/403الواقدي  ؛213ابن هشا     (1)
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اض ا  ين وما واال  إلا ال     في ظ رل م 
وران ما هناك قاد  خ اب وباالد عييناة ، (2)

 .(3)قد   دبت

بظحااالف ربيااا  يرااون إال المساالمين ال لاسظئ ااا ن  بعااد ذلااك  خيبااايهااود  داك 

ولااذا فقااد سااعوا بظأليااب هااذ  القبائاال ، وساالي  و سااد وقبائاال غطفااان، بااين قااايش 

حا اااوا المدينااة فااي غااجوة األحااجاب ون حااوا فااي حشااد عشاااة آالف ، رلهااا

 .        )الخندو(

 نظااأ مقابال إعطاائ مفاي هاذه الحملاة  فطفان فاي الم ااركة إقنا اسظطاعوا و

: بناو فُاجااة فاي  لاف ثالثاة قبائال مان غطفاان اشاظارتوقاد .(1)خيبا مان الثمااا

ن (2)مقاظل يقوده  عُي ي ن ة يلاة  (3)وخا ت  ش ا وقائدها مساعود، بن ِح   بان ُاخ 

ة وه   ابعمائة يقوده  الحااث، وه   ابعمائة  (5).بن عوف (4)وخا ت ُما 

 .(6) انب  حد إلا هلالء بمنطقة  عسراو

فعاااض علااا ، فيهااا هااذ  ال مااوع بطايقااة يشااظت ومااا اشااظداد الح اااا فر ااا 

فوافقاات غطفااان ، غطفااان ثلااث ظمااا المدينااة فااي مقاباال االنسااحاب ماان األحااجاب
                                                

بذة. )ابن ظرلمين من المااض علا ميلين، والمااض علا سظة وثالثين ميال من المدينة علا ط   (2) ايق الا 
 (.2/63سعد 

ف، دون المديناة بماحلاة، وهماا  ابالن يقاال لهماا الظرلماان.  قاال:  ل وباين الط اا  ل  :بين ن خ  قال يعقوب:ظ ر 
اض: واد  فوو الظ ر لمين.)مع   ما اسظع    ا   (.1/236والم 

 .2/63ابن سعد    (3)
بن عقبة: ن ف الظما.)البيهقاي، دالئال النباوة ؛ وعند موسا ا1/343؛ نساب األشااف 2/443الواقدي    (1)

3/399.) 
ي ة الفجااي،  بو مالك. يقال ران اسامه حذيفاة فلق اب    (2) عُيينة بن ح ن بن ُحذيفة بن ب د ا بن عماو بن ُ و 

ان  ة ف حظت عينا . سل  قبل الفظح وشهدها، وشهد ُحنينا ، والطاائف، راان مم  عيينة، ألن ه ران   ابظه ش  
وعاش إلا خالفة عثمان.)اإل ابة ‘ عهد  بي برا، ومال إلا طلحة، فبايعه، ث  عاد إلا اإلسال  ااظد في

4/767.) 
يلة بن عائذ بن مالك األش عي، ران قائد  ش ا ي  األحجاب ، ث   سل  بعد غجوة الخنادو    (3) مسعود بن ُاخ 

 مياا مراجياه بعاد  النباي  وحسن إسالمه، وقد ااظحلت  ش ا رلها ، ونجلات فاي المديناة، وشاهدت ماا
 (.6/98؛اإل ابة  1/267؛ ابن شبة،  خباا المدينة 2/66 -1/306ذلك.)ابن سعد

ي،  حد الفاسان في ال اهلياة، و حاد الرامااء المشاهواين، وهاو    (4) الحااث بن عوف بن  بي حااثة الما 
ال دمااء حااب داحاس والرباااء باين بناي عاب س وفاجااة ، ظاأخا الذي شااك خاا اة بان سانان فاي  ظحم 

 (.1/590إسالمه .)اإل ابة 
اعا بان 3/214؛.وعند ابن هشاا  2/66؛ابن سعد 2/443الواقدي    (5) .ماا بعاض االخاظالف، حياث ذراا ِمس 

 ُاخيلة األش عي ، وال حيح ما  ثبظنا  من الواقدي وابن سعد.
 455، 2/444الواقدي    (6)
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ولران جعمااء األن ااا افضاوا ذلاك بعاد اسظشاااة الاساول ، علا هذا العااض

:  : يااساول هللا سعد بن معاذ و ساعد بان عباادة(7)وقال  لا هللا عليه وسل  له 

د (8)ل يأرلون الِعل ِهج رانوا إن   ه   ن ، وما طمعوا بهذا  من ا قط، في ال اهلية من ال  

! فحين  ظانا هللا ظعاالا باك انا ، باك او رامنا، يأخذوا ظماة  إال بشاى   و قِاى  وه اد 

 باان عااوف عُيينااة والحااااث  إال الساايف! فقااا بااك نُعطااي الد نيااة! ال نعطاايه   باادا  

هاا  لقاو   مانه  شايئا ... وهللاوهما يقاوالن: ماا نااى  ن نُاداك  ماا حضاات إال رُا 

ولااو ، وقااال عيينااة: إناا وهللا مااا  ئنااا نن اا قايشااا  ، ومااا ُمقامنااا بشايء، غلباوني

ما ن اظ نا وال خا ت معنا من حامها. ولران رنات  طماا  ن  اسظن انا قايشا  

ماا  ن اا نن اا ، نأخذ ظما المدينة فيرون لنا باه ِذر اا ماا مالناا فياه منفعاة الرنيماة

وظبين من هذا  ن قبائال غطفاان ال .(1)اليهود فه   لبونا إلا ما هاهناُحلفاءنا من 

  .و ن همها الوحيد الح ول عن الرنيمة ، ظقاظل المسلمين عن مبد  

 يزعاز  ن ، الذي  سل   ثنااء غاجوة الخنادونُعي  بن مسعود األش عي واسظطاع 

 .فا عوا مخذولين إلا ديااه   (2)الثقة بين اليهود واألحجاب

والن اا ، ولرن نظائج الخنادو، (3)رانت  ش ا من  شد الناس علا المسلمين وقد

وقاابه  مان المسالمين رال ذلاك ، وإسال  نُعي  بان مساعود، الذي ظحقق للمسلمين

يقوده  مساعود بان اخيلاة ، بعد الخندو مباشاة  عل  ش ا ظأظي إلا الاسول 

 إلايه فخااأ ، اونجلاوا قااب ثنياة الاوداع فاي شاعب مان  بال سال  ، في سابعمائة

اساول   اء بر ؟ قالوا: ياا ما، فقال: يا معشا  ش ا، بأحمال الظما اسول هللا 

                                                
؛الهيثماي، م ماا 14/420؛ ابن  بي شيبة، الم ن ف 2/73؛ابن سعد 2/478؛الواقدي 3/223ابن هشا     (7)

 .1/346؛ نساب األشااف 6/132الجوائد
د ب.)لسان العاب    (8) ل ِ  ث  يُش وى، رانت العاب في ال اهلية ظأرله في ال   .)مادة 5/381وب ا  يُخلط بدماء الح 

 )علج(.
 .479 – 2/478الواقدي    (1)
 .2/73؛ 2/480؛الواقدي 3/229ابن هشا     (2)
 .2/820الواقدي    (3)
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، وراهنا حااب قومناا لقل ظناا فايه ، ور ِاه نا حابك،  ئناك لقاب دياانا منك، هللا

ت ُ اُدوُاه    ن يُق ااظِلُورُ   فأنجل هللا عاج و ال علاا نبياه  ِ اا  ااُءورُ  ح  :   و    

ُه     و  يُق ااااظِ  م  قولاااه  س ااابِيال   إلاااالُوا ق اااو 
اآلياااة. واظخاااذت  شااا ا فاااي محل ظهاااا  (4)

  .(5)مس دا  

، ة فاي القبائال الم ااواة للمديناةانظ اا الخندو ونظائ اه المدويا اسظثما النبي 

ا بعاسال ساي ةبادا و ن إلا الر م  بناو  تفهابا، في دياا  سد (6)عُر اش ة بن ِمح   

وعاادت ، من  ماواله  ت الساية رثياا  واسظاق، به  الاعبلقا هللا في قلوو ،  سد

 .(1)المدينة إلاسالمة 

اي ن،   دبت دياا ث ع ل بة و ن ماا ماول ف ااات ، وقعات ساحابة  باالمااض الاا ظ ر ل م 

ورانوا قد   معاوا  ن يُريااوا علاا ، ظلك السحابة إلابنو ُمحااب وث علبة و  ن ما ا 

مان   باا عبيادة بان ال ااا   فاي  ابعاين ا اال    فبعث اساول هللا، س ا   المدينة

اة إلاافو الوا ، المسلمين ، فشان  الراااة علايه ، ماا عماياة ال ابح  (2)ذي الق   

 .(3)واسظاو النع ، وهابوا في ال بال

فثاا   اساال ساااي ة  خاااى بقيااادة جيااد باان حااثااة إلااا بنااي ثعلبااة فااي  الط ااا 
(4) 

  .(5)واسظاقوا النع ، فهابوا

                                                
 .90سواة النساء آية    (4)
 .4/763؛ وفاء الوفاء 1/306؛ ابن سعد 1/267 خباا المدينة    (5)
ا:  بل  حما طويل، لحي     مان 2/84ماء لبني  سد علا ليلظين من فيد.)ابن سعد    (6) (.وقال البراي: الر م 

اشن. وإلا  نب اا بني  سد، يقال له  بنو ُمخ  ل بي ة. وبين الر م  ة، و خاى يقال لها الث ع  ي م  خ  ه ماءة يقال لها الا 
 (.3/1034وف ي د عشاون ميال .)مع   ما اسظع   

 .2/84؛ ابن سعد 2/550الواقدي    (1)
ة: بنها وبين المدينة  ابعاة وعشااون مايال .)ابن ساعد    (2) (؛ موضاا علاا 2/779؛ األماارن 2/85ذو الق  

 (.4/1290دينة ظلقاء ن د.)وفاء الوفاء بايد من الم
 .2/86؛ ابن سعد 2/552الواقدي    (3)
ف: ماء قايب من المااض دون الن خيل علا سظة وثالثين ميال  من المدينة .)ابن سعد    (4) (؛قال 2/87الط ا 

الق اي  رايال علاا طاياق المديناة  48ال اسا: والطاف يعاف اآلن باس  )ال  ويداة( وظبعد عن المدينة
 (.2/636)األمارن 

 .2/87؛ابن سعد 2/555الواقدي    (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 45                                     عالقة المسلمين بالقبائل المحيطة بالمدينة

                                         

لماا ظمثلاه خيباا ،  ه  حادث للمسالمين فاي ظلاك الفظااة هوو خيبا بي الن فظح ث 

 ولموقعها ال راافي المميج.، من مواد اقظ ادي مه 

نعاااظه  وُح اااونه   رانااات يهاااود خيباااا ال يظن اااون  ن اساااول هللا  يراااجوه  ِلم 

ِده ؛  ااج وسااالحه  وع ااد  ورااان ماان رااان بالمدينااة ماان اليهااود يقولااون حااين ظ ه 

: ما  منا وهللاِ خيبا منر ! لاو ا ياظ  خيباا وح اونها وا الهاا خيبا إلا النبي

ى ال باال والمااء فيهااا ، لاا عظ  قبال  ن ظ الوا إلايه ؛ ح اون شاامخات فاي ذُا 

مارانات  ساد وغطفاان يمظنعاون مان العااب قاطباة  ، إن بخيبا أللاف دااع، دائ 

 .(6)إال به 

لا وإ، ة والشماليةالشاقية وال نوبي من النواحي ظحيط بخيبا  ااضي غطفان

 . (1)الراب من خيبا ظبد   ااضي قضاعة وبلي وعُذاة

،  ي إمداد  و ظعاون بين اليهود في خيبا ومن حوله  مان القبائال اسظبق النبي 

فااي شااعبان ماان الساانة السادسااة ماان  (2)ف ااد ك إلاااأاساال علااي باان  بااي طالااب ف

،  ن يمد وا يهاود خيباايايدون  (3)بني سع د بن برال  معا   حيث بلره  ن، اله اة

ج م  ففا أه  علا ماء اله 
واساظاو علاي ، وهابت بنو سعد بأهله  وذااايها ، ، (4)

 .(5)الن ع  وقد  بها المدينة –اضي هللا عنه  –

، قد سبق و ن ذرانا إسال  قبيلة  شا ا الرطفانياة بعاد غاجوة األحاجاب مباشااةو

فخااأ ، رلهاا إساالميةوبذلك   بحت األاض الظي ظمظاد مان المديناة إلاا خيباا 

                                                
،  شاف علا طبعه: محمد الن اا، داا الرظاب العلمياة، بيااوت، 8/352؛الشافعي، األ 2/637الواقدي    (6)

 هـ.2/1393ط
 329،  52 - 49 /1مع   ما اسظع      (1)
(؛ وهاي الياو  ال 2/90؛ وبينها ويان المديناة.)(3/1015فدك:بينها وبين خيبا يومان.)مع   ما اسظع      (2)

ة خيبااا، وفيااه قُاااى رثياااة.)  اائط، وهااو شاااو حااا  ي ِط والح  ح  نهااا الُحااو  ظعااف بهااذا االساا ، ولراان المااا  
  (.2/927ظعليقات حمد ال اسا علا رظاب األمارن 

 (.413إحدى قبائل غطفان .)ابن الرلبي،  مهاة النسب    (3)
ج:  ماء بين   (4) ة .)األمارن 2/90خيبا وف د ك.)ابن سعد  ه م  ( وال يجال 2/926(، وهو لبني فُجااة وبني ُما 

 (.2/927معاوفا في ظلك الناحية.)ظعليقات حمد ال اسا علا رظاب األمارن 
 .2/89؛ابن سعد 2/562؛الواقدي 612 – 4/611ابن هشا     (5)
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إلااا، فااي  وائاال الساانة السااابعة ماان اله اااة، بااألف وخمساامائة ماان المساالمين 

 . (6)وران األدالء منه ، وسلك دياا  ش ا ، خيبا

، الشااو مان ح اون خيباا إلااب يشاه باواد  يُقاال لاه الا ياا  ونجل الاساول 

  .(7)وذلك من   ل  ن يحول بين مساعدة غطفان لليهود

ااج الاسااول  بلاا  اليهااود ااةعاان طايااق ا اال ماان فاا ظ ه  وذهااب وفااد  ماانه  ، ج 

 .(8)لطلب الن ا من غطفان مقابل ن ف ظما خيبا

والقضااء ، وتمّكان المسالمون مان فاتح خيبار؛ (1)ل  ظسظطا غطفان إمداد اليهود

دا  لدعوة القبائل الم اواة لليهاود، علا ور ا الريد والظآما ، و  بح الطايق ممه 

ايظه   و د ه  عن اإلسال .والظي ران لليه  ود الدوا األربا في ِغو 

 .(2)ودخلت ف د ك  لحا  

اساول هللا  الا هللا و االح  هال ظيمااء ،  (3)دخلات عُناوةوبعدها وادي القُاى  

 .(4)عليه وسل   علا ال جية

وقاايش فظحاا  للمسالمين رماا ذراا  وران  لح الحديبية الذي  اى باين النباي 

، لاادعوة ورد  القبائاال فااي تلااك الج ااة فتفااّرا النبااي  ، (5)هللا عااج و اال ذلااك

ـ حلفااء غطفاان ـ اليهاود فاي خيباا  وخا ة بعدما ظحقق االنظ اا الربياا علاا

ت باين النااس وانقطاا و اج  رنت الحاب الظي  ات بين قايش والمسالمين قاد ح   

ها و ا رانفلم  ، الرال  ، مان النااس بعضاه  بعضاا  ت الُهدنة وضعت الحاب  وجاا 

                                                
 .2/211؛ اإل ابة 2/638الواقدي    (6)
 .2/639؛الواقدي 3/330ابن هشا     (7)
 .2/642الواقدي    (8)
 .2/650؛الواقدي 3/330ابن هشا     (1)
 .195 – 1/192؛ ابن شبة،  خباا المدينة 3/353ابن هشا     (2)
 .2/711الواقدي    (3)
( ، رظااب المرااجي، بااب :غاجوة 4234)7/557؛البخااي ما الفاظح 2/710؛الواقدي 3/338ابن هشا     (4)

( رظااااااب اإليماااااان، بااااااب:غلظ ظحااااااي  الرلاااااول و ناااااه ال يااااادخل ال ناااااة إال 115)1/108خيبا؛مسااااال  
 .4/269الملمنون؛البيهقي، دالئل النبوة 

 .1إشااة لقوله ظعالا:  إنا فظحن لك فظحا  ُمبِينا . سواة الفظح آية اق    (5)
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حظاا دخال فاي ظلاك ، ل  يرن  حد ظرل   باإلسال  يعقل شيئ ا إال دخال فاي اإلساال ف

، وعمااااو بااان العااااا، خالاااد بااان الولياااد – مااانه الهدناااة  اااناديد المشاااارين 

دخل فيها مثُل ما دخل في اإلسال  قبال ، اثنظين وعشاين شهاا   الهدنة واسظمات

  .(6)بفي رل  ناحية من نواحي العا اإلسال وفشا ، ك و رثاذل

ب ، ولراان بعااض بنااي فُااجااة وُ ااذ ا  ال يجالااون يناوشااون المساالمين بحراا  الظ عااا 

ي اة الرلبايف، واإليرال بالباداوة وهاو قااد  مان ، اعظادى بعاض بناي ُ اذا  علاا ِدح 

ااا وساالبوا مااا معااه ماان مااال ومظاااع ، ورااان قااد ا ظمااا إلاايه  غطفااان، عنااد ق ي   

افااي حِ ، وماان رااان ماان س ااالمات وب هااااء، ووائاال اام  س 
، وااء وادي القُاااى (1)

اضاوان هللا  –جيد بن حااثة إليه  فاي خمسامائة مان ال احابة  فأاسل النبي 

فشاان  جيااد الرااااة علاايه  وظمراان ماان قظاال و سااا وساابي الرثيااا ماان بنااي , علاايه 

ف اءوا إلا النباي ، رظابا   ورظب له النبي ، وران بعض بني ُ ذا  قد  سل ، ُ ذا 

 فأاسل النبي ، وبل رو  الخبا  علي بن  بي طالب إلا جيد ياأما  بااد رال ماا

 .(2) خذ  منه 

بااوادي القُاااى ، ماان بنااي فااجااة لالنظقااا ساااية جيااد باان حااثااة  رااذلك  اساال 

وشظت شامله  وسابا ، ف ش ن  الرااة عليه ، ورانوا قد اعظدوا علا بعض   حابه

 .(3)بعض النساء

ولرانه  ال يسامحون ألي ، ن القبائالاسظما  المسلمون في دعوظه  لمان حاوله  ما

 بل يفا ئونه ويقضون عليه في مهد  ومن ذلك:، ظهديد محظمل 

                                                
 .2/624الواقدي    (6)
  (.2/446حسما: موضا من  اض ُ ذا .)مع   ما اسظع      (1)
. وال حيح ما ذرا  ابن اسحاو في ظاايخ هذ  الرجوة، ألن الاسول ل  ياسل الاسل 4/612ابن هشا     (2)

 .1/377؛ نساب األشااف 2/88؛ابن سعد 2/555الواقدي  الا الملوك اال بعد  لح الحديبية؛
 .2/90ابن سعد  ؛2/564؛الواقدي 4/617ابن هشا     (3)
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ناحيااة ، وفُااجااة بنااي رااالب إلااا –اضااي هللا عنااه  –ساااي ة  بااي برااا ال ااديق 

 .(4)في شعبان سنة سبا من اله اة، ي ةضا

ة في ف د ك إلاوساي ة بشيا بن سعد األن ااي   . (5)بني ُما 

ة غي  وساا وهاا  ، بناي عُااوال وبناي عبااد بان ثعلبااة إلااايثاي لالااب بان عبااد هللا ال  

ي ف ع ة بالم 
(6).(7) 

 ن عييناااة بااان ح ااان قاااد واعاااد  معاااا مااان غطفاااان  ولماااا ساااما الاساااول 

قااوا،  ا باان سااعد فااي ثالثمائااة مقاظاالي اساال علااا الفااوا بشاا، (1)بال ناااب ، فظفا 

 .(2)بعض النع  بشيا و  اب

والحااااث باان ، نااة باان ح اان يجعيمااا غطفااان عيهااذ  الساااي ة بااد   وماان نظااائج

ي اا ، يفر اان في اإلساال  عوف الما  ماا لاوال  ن ثب طه، المديناة إلاا ةبااله اوهم 

وة بن هُبياة القشياي  اوا  خاىفق، ف ا   . (3)د موا ا ال  و خ 

ودخلاات ،  ساال  عيينااة باان ح اانقااد ولاا  ظااأت الساانة الثامنااة ماان اله اااة إال و

وح اااا ، وغااجوة حنااين، شااظاك عيينااة فااي فااظح مرااةوا، غطفااان فااي اإلسااال 

 .(4)الطائف

                                                
( رظاااب: ال هااد والساايا، 1755) 1376 – 3/1375؛مساال  118 – 2/117؛اباان سااعد 2/722الواقاادي    (4)

(؛النساااائي، السااانن الربااااى 16502)27/27باااب: الظنفيااال وفاااداء المسااالمين باألساااااى؛  حماااد، المساااند 
(، ظحقياق: حسان شالبي، ملسساة الاساالة، 62( رظاب السيا، بااب: فاداء ال ماعاة بالواحاد)8612)8/48
(، رظاااااب ال هاااااد، باااااب:   حاااااج العاااادو  ثاااا  ظهااااا علياااااه 2847)2/949هااااـ؛ابن ما ااااة 1/1421ط

 .9/129؛البيهقي، السنن الرباى 3/36المسلمون؛الحار ، المسظداك 
 .2/118؛ابن سعد 2/723الواقدي    (5)
ي ف ع ة: هي وااء بطن نخل إلاا الن قااة قلايال بناحياة ن اد ، وبينهاا وباين المديناة ثمانياة بُاُاد.)ابن ساعد    (6) الم 

2/119.) 
 .2/119؛ابن سعد 2/726الواقدي    (7)
اة ور ل ب.)مع   ما 2/120ال ناب: يُعااض س ال  وخيبا ووادي القُاى.)ابن سعد    (1) (؛وهي  اض بين ف ج 

ااة، بين المدينة وف ي اد.، قاال ال اساا معل قاا : ويُعااف ال نااب 2/395اسظع    (.قال الحاجمي: من بالد ف ج 
 (.86(.)البالدي، مع   المعال  ال راافية 1/260مارن اآلن باس  ال هااء.)األ

 .2/120؛ابن سعد 2/727الواقدي    (2)
 .731 – 2/730الواقدي    (3)
( 13084)  20/13574؛  حماد، المساند 2/153؛ ابن ساعد 804 – 2/803؛الواقدي 4/627ابن هشا     (4)

 .12/160(؛ابن  بي شيبة، الم ن ف 23879)39/306(، 13574)21/194
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 قال عباس بن ماداس السلمي في غجوة ُحنين:

  بلااااا   هاااااواجن   ع الهاااااا و ساااااف لها

  نااااي  ظاااان  اسااااول  هللاِ  ااااابِحرُ 

 ظاااااِررُ    فااايه   خاااور  سُااال ي  غياااا  

ادظه اليُمنا  بنو  سد  ظرااد وفي ِعض 

هبظ ه                        ظاُ ف منه األاض ا 

ااااح  فيااااه ظِب يااااانُ    من ااااي اسااااالة  نُ  

ِض   يشاااااا  لاااااهُ فاااااي ف ضااااااِء األ ا 

  اراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانُ 

 والمساااااالُمون عبااااااااد  هللاِ غس اااااااانُ 

بااااان بنااااو ع ااااب س  وذُبيااااانُ  ا   واأل  

س  وعُث مــي ُمقـد مـوف  (5)ـانُ ـــه  و 

الشاااو والشاامال  إلاااالقاطنااة  والجالفااة متأ ّصاالة فااي القبائاال وةلقااد كاناات الباادا

هاذ  القبائال  وباين ظلاك باع ظخظلاف وظظبااين باين ورانت الط  ، الشاقي من المدينة

 في غاب المدينة.

مثال ، فقبائال الح ااج األوساط، فاي طبااع رال قبيلاة، لقد  ث ا الظعامل ماا األنعاا 

واعاي وقايش ظقو  بظابياة ، وخجاعة، وبرا، وغفاا، و سل  ، وضماة،  هينة

 ولاذا، واق ة مشاعاه ، لطافة طباعه  إلاد ى ذلك وقد  ،  رثا من اإلبلاألغنا  

رنات ، قال: نعا ، يااسول هللا! نت و  :قالوا، مامن نبي إال واعا الرن  : قال 

 .(1) قااايط في  بال مرة  اعاها علا

، وخهاموهااي بشاا، فيرلااب عليهااا اعااي اإلباال،  مااا القبائاال الشاااقية ماان المدينااة

: والفُخاا والُخايالء قاال , م  ا بصفات ا تصبغ من يت امل، وربايائها، وقوظها

 .(2)الش اء والس رينةُ والوقاُا في   حاب  ، في   حاب اإلبل

  رثا مما عانا  ما ، ما هذ  القبائل الشاقية لقد عانا 

                                                
س وعثمان: قبيال مجينة.4/441ابن هشا     (5)  . وقال ابن إسحاو:  و 
(.رظاباا 2050)3/1621( رظاب األطعمة، باب الرباث، وهو واو األااك؛ مسال  5453)9/488البخااي ما الفظح    (1)

 األشابة، باب: فضيلة األسود من الرباث.
 .91اإليمان فيه، وا حان  هل اليمن فيه حديث الباب اق  (. رظاب اإليمان، باب ظفاضل  هل 52) 1/73مسل     (2)
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فاااي سااالوك  ينالقساااوة واضاااح و وراااان ال فااااء، مااان القبائااال األخااااىغياهاااا 

 .(3) فاادها

واإليماان ،  : ِغلظ القلوب وال فااء فاي المشااوبعد  ن عانا الرثيا معه فقال 

 .(4)في  هل الح اج 

اال ُ  وقااال  يضااا :  ي ن ااةوِغف اااُا و  س  ة وُ ه  ي ن    خيااا  ماان بنااي ظمااي  وماان بنااي ، ُمااج 

ليفي ن بني  س د وغ ط ف ان ، ع اِما والح 
(3). 

 

 :ب د هجرت ا القبائل في المدينة المنورةهذه منازل 

، المدينااة إلااابااد  المهااا اون يظوافاادون ، ه باااله اة أل ااحاب لمااا  ذن النبااي 

ي ثماة فمن ران  عجبا  ، (1)ونجل رثيا منه  بقباء  والس ن ح ، (2)نجل علا سعد بان خ 

 .(3)ومن ران معه  هله نجل علا واحد من األن اا

اضاي هللا عناه  –المدينة مها اا ما  بي برا ال اد يق  إلا وحينما قد  النبي 

ونااجل  بااو برااا اضااي هللا عنااه علااا ، (4)ثااو  باان ِهااد   فااي قُباااءنااجل علااا رُل –

 .(5)الخجاأ بالس ن ح بن  حد بني الحااث، ُخب ي ب بن إساف

علااا   جل مااا الاسااول ـفناا –اضااي هللا عنااه  –ثاا   قااد  علااي باان  بااي طالااب 

 . ِ ِ ِ د   رُلثو  بن

                                                
( رظااااب المرااااجي، بااااب: بعاااث  باااي موساااا ومعااااذ إلاااا الااايمن قبااال ح اااة الاااوداع، 4351) 7/665البخاااااي    (3)

( رظااااب األدب، بااااب: مااان ظااااك  ااابية غياااا  حظاااا ظلعاااب باااه،  و قب لهاااا  و ماااا جحهاااا.  حماااد، 5997)10/440
(.، الظاماااااااذي 17625)165 /29(، 1164711695)18/190227(، 11008)17/46(، 7121)12/17المساااااااند

البيهقاي، 4/371، 2/20( رظاب المناقب، باب: مناقاب ثقياف وبناي حنيفاة؛ الطحااوي، مشارل اآلثااا 3946)5/730
 هـ.4/1405، داا الرظاب العابي، ط72 – 5/71؛ بو نعي ، حلية األولياء 7/25السنن الرباى 

 رظاب اإليمان، باب ظفاضل  هل اإليمان فيه، وا حان  هل اليمن فيه.(، 53)1/73مسل     (4)
(، رظاب فضائل ال حابة، باب: من فضائل غفاا و سل  و هينة و ش ا ومجينة وظمي  ودوس 2522)4/1956مسل     (5)

 وطيء.
 (.4/1237هي بعوالي المدينة، بينه وبين المس د النبوي قدا ميل.) وفاء الوفاء    (1)
 .1/233؛ ابن سعد 480، 2/493ابن هشا     (2)
 .1/226.ابن سعد 480 – 2/476ابن هشا     (3)
 .1/233؛ ابن سعد 2/493ابن هشا     (4)
 .2/493ابن هشا     (5)
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وساق فها ، به بالل بن ن إلا وبنا بيوظا  ، فبنا مس د ، داخل المدينة إلا ث   انظقل 

 .(6)ب ذوع النخل وال ايد

 –  –ثاا   خااط  النبااي ، (7)المساا د النبااوي ليرااون فااي وسااط المدينااة اخظيااالقااد 

ا المس د، (8)الد وا بالمدينة ة في ناحية من ملخ  فخط  لبني ُجه ا 
(9). 

 .(01)فيُق ِطااا ماان ذلااك مااا شاااء، األااضااي ورااان األن اااا يهبااون لاسااول هللا 

فراناات دوا بنااي جهاااة  .(11)دوا المهااا اين حااول المساا د النبااوي فانظشااات

، وماان  شااهاها داا آل عمااا باان الخطاااب، ودوا بنااي عاادي، شاامالي المساا د

والاا ، البقياا شااقا   إلااوقاد ظمظاد دواها  ،  نوبي المسا د مان غابيهاا )القبلاة(

، دال نوبياة للمسا  في ال هة، لا القاب من دوا بني عدي .  وإ(1)السوو غابا

  .(2)ظو د دوا لبعض مها اي ثقيف

؛ورااذلك ساارن بنااو سااه  عنااد (3)و مااا بنااو  مااح فراناات دواهاا  نحااو الُم اال ا

  .(5)وب وااه  دوا بني عاما بن للي، (4)طالبال

 وراان الاساول ، (6)وفي ال هة ال نوبية الرابية للمسا د النباوي دوا بناي ظ اي  

 .(7)ا المس د با برا داا  الظي ب واقد  قطا 

ا بد ت القبائل الم اواة للمدينة بالدخول في اإلسال  ها ا مان هاا ا مانه  ، ولم 

، الح ااااة بالسااوو داا وماانه  بنااو ِغف اااا الاذين  قطااا لهاا  النبااي ، المدينااة إلاا

                                                
 .1/240؛ابن سعد  496  /2الم دا السابق    (6)
 .18اإل طخاي، مسالك الممالك    (7)
 .313اليعقوبي، البلدان    (8)
 .3/126د ابن سع   (9)
 .2/718وفاء الوفاء    (10)
،  امعااااة الملااااك 181 – 166؛ عبااااد هللا إدايااااس، م ظمااااا المدينااااة 254 – 1/229 خبااااا المدينااااة    (11)

 هـ.1/1412سعودط
 .249 – 1/247 خباا المدينة    (1)
 .2/500؛ اإل ابة 250 – 2/249الم دا السابق    (2)
 .1/250 خباا المدينة    (3)
 .1/251السابق  الم دا  (4)
 .1/251الم دا السابق   (5)
 .720 – 2/719وفاء الوفاء   (6)
 .3/175ابن سعد   (7)
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ورانات منااجله  فاي البداياة عباااة ، (8)النباي   فياه  الا لها  وران له  مس د

 .(9) عن م موعة خيا  حول مس ده

ظوافد عادد ربياا مان بناي ِغف ااا علاا المديناة نجلاوا فاي الساائلة ب اواا  وبعد  ن

 .(01) بل سلا

ااااين علااا امظااداد وادي بطحااان حظااا حاااة  ونااجل بنااو ليااث باان برااا شااامي الظم 

 . (11)واق 

ة ا  ام  ة بن برا في محل ظه  الظي يُقاال لهاا بناو ض  ا  م  وهاي ظمظاد مان ، ونجل بنو ض 

حل اااة بناااي ال ااا واظ خاااذوا فاااي محلظاااه ، ديل بااان برااا إلاااا ساااوو الرااان الث ني ااة إلاااا م 

 .(21)مس دا  

داا  إلاااابين بنااي ُضااماة ـي مااـااـ  وهـااـهــظــــ  ونااجل بنااو الااد يل باان برااا فااي محل

 الخاو عند 

 

 .(1)جقاو الحضاامة

ا بنو  سل  فقد نجلت شامي السوو حظا ثنية عثعاث عناد  بال سُال ي ا ؛ وراان (2) م 

 .(3)عدده  ربياا  

 اوف شاعب سالا والمعااوف بشاعب  إلاامنااجل  شا ا مان ثني اة الاوداع وظمظد 

، فيماا بعاد بناو مالاك –وسرن ب وااه   .(4) ش ا في السفح الشاقي ل بل سلا 

 .(5)اةاوبنو سرين من ف ج  ، وبنو ُجن ي  

ينة  ألن ، ونجلات معها  بناو سُالي ، غابي الم ل ا حظا بطحاان غاباا  ونجلت ُمج 

 . (6)ةدااه  في البادية واحد

                                                
 .261 – 1/260 خباا المدينة    (8)
 .3/856؛ وفاء الوفاء  73المطاي    (9)
 ..2/330؛ خال ة الوفاء 2/758؛ وفاء الوفاء  73؛ المطاي 1/261 خباا المدينة    (10)
 .2/759؛وفاء الوفاء 1/262مدينة خباا ال   (11)
 .2/760؛ وفاء الوفاء 263، 1/251 خباا المدينة    (12)
 .2/760؛ وفاء الوفاء 1/263 خباا المدينة    (1)
 .761 – 760؛ وفاء الوفاء 1/264 خباا المدينة  ؛5/60ابن سعد    (2)
 .3/222الطباي    (3)
 .4/763اء الوفاء ؛ وف1/306؛ ابن سعد 1/267 خباا المدينة    (4)
 .765 – 2/764؛ وفاء الوفاء 1/268 خباا المدينة   (5)
 .2/761؛وفاء الوفاء 265 – 246، 1/135 خباا المدينة   (6)
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اا، لق باان سااعد باان عماااو ماان خجاعااةونجلاات بنااو الم ااط ه  ي ِاي ااة بناات ط  ُ ا  و 

أ النبي و  ة بني عضيدة،  الحااث ج  ا  ة الرابية.، ظاها ح   في الحا 

يمااين محااال  بنااي ل ي ااث باان برااا حظااا  إلاااخااوظه  ب نُااو ر عااب باان عماااو إوساارن 

ااين بالسوو  . (7)وشامي الُم ل ا، موضا الظ م 

، يمانِي  ثني ة عثعاث وحظاا مسا د الفاظح إلافي خط ة واحدة  ينة وبليونجلت ُ ه  

ط  له  مس دا   وران الاسول ، حيث دياا بني سلمة  غابي س ل ا  .(8)قد خ 

                                                
 ؛2/765؛وفاء الوفاء 1/268 خباا المدينة    (7)
افيااة، ، ملسسااة الرظااب الثق2/202؛ البخااااي، الظاااايخ الربيااا 267 – 266، 79، 1/63 خباااا المدينااة    (8)

؛ وفاء الوفاء 1/429؛ اإل ابة 73هـ؛ المطاي 1690، داا الفرا، 1/301هـ؛  سد الرابة 1407بياوت 
، ظ احيح:حمد ال اساا، المرظباة العلمياة، المديناة 192؛ العباسي، عمادة األخبااا856- 3/855 -2/763

 .4المنواة، ط
مرياث ال هناي عان  بياه عان  اد  قال العباسي: اوى الجبيا يسند  عن خاا ة بن الحااث بن اافا بان 

يعود ا ال من   حابه من  هينة من بني الابعاة يقاال لاه  باو مااي ، فعااد  باين  قال:  اء اسول هللا 
منااجل بنااي قاايس العطاااا الااذي فيااه األاارااة وبااين منااجله  اآلخااا الااذي يلااي داا األن اااا ف اال ا فااي 

فسألظه  ن يخط لنا مسا دا  فقاال احملاوني   المنجل؛فقال: نفا من  هينة ألبي ماي : لو لحقت اسول هللا
فقال: مالك يا  با ماي ، فقاال: ياا اساول هللا لاو خططات لقاومي مسا دا  قاال:  إليه، فحملو  فلحق النبي 

إلااا مسا د  هينااة وفيااه خياا  ِلب لااي   فأخااذ ضالعا   و مح نااا  فخااط لها ، قااال: فااالمنجل لبلااي  ف ااء النبااي 
احياة معاوفاة غاباي ح ان  ااحب المديناة خاااب، وظعااف باداب  هيناة، وهاذ  الن, والخطاة ل هيناة

وقد و دت مس د , والناحية من داخل السوا بينه وبين الح ن القدي ، غيا  ن الداخل فيه بعضها ال رلها
 هينة وبلي بحمد هللا، ومس د وبيوت المطافي، فاي غاباي القلعاة علاا  بال عثعاث وهاو شااقي سالا. 

السوا القدي ، وخاا ا من السوا المو ود اآلن، وبين المس دين امية ح ا، فعن هذان المس دان داخل 
مس د  هينة وبلي قبلي  مس د بيوت المطافي، وهو   را من مس د  هينة وبلي وفي قبلظه قطعة  بل 
 ريا، وبقبلة ال بل جاوية للشيخ بالل، وب انب الجاوية مس د  هينة وبلي، وال ظخفا علا مان يخااأ 

الشامي اليظها إذا نظا إلا  انب  بال سالا بيناه وباين ح ان  ااحب المدينة.)عمادة األخبااا  من باب
192 – 193 .) 
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