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هذا البحث هو دراسةةةة ول ور الطلقاء في غزوات النبي صةةةلى هللا عليه وسةةةلم ووإب ا  لى  م از دورهم : ملخصال

لمصادر والم اجع. لومساهمتبم في الغزوات النبوإة. وق  اشتملت على مق مة وتمبي  وثالثة مباحث وخاتمة وفب س 

الموضةةةووخ وخطة البحثخ ومنبل ال راسةةةة. التمبي : تيلمت فيه عم فتو مية وموق  فأما المق مة: ففيبا ميان أهمية 

أهلبا مم ذلك. أما المبحث األول: فق  ذك ت فيه التع إ  ممصةةةطلو الطلقاءخ وع دهم والبع  التارإلي لبم أل الفت   

أما الثالث: فتناولت فيه  م الطلقاءالزمنية التي عاشوا فيباخ وثناء العلماء عليبم. المبحث الثاني: وتح ثت فيه عم  سال
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The role of men being freed in the raidsof the Prophet Peace Be Upon Him 

(PBUH) 

  

ZakiyahAbdribbah Al-Llahyani* 

 

Summary: this research is a study of " the role of men being freed in the raids of the 

Prophet (PBUH). It aims to highlight their role and participation in the raids carried out 

by the Prophet.This study includes anintroduction,preface, three sections, conclusion, 

index of sources and references. 

Introduction:this contains the importance of the topic, the overall plan and the 

methodology. 

Preface: this is about the conquest of Makkah and its people's attitude towards that. 

Sectionone: this deals with  the definition of the term "men being freed ", their number 

and the historical dimension of them i.e. the time period they lived in and the praise they 

received by the scholars. 

Sectiontwo: this is about how the men being freed embraced Islam. 

Sectionthree: this deals with their participation in battles carried out by the 

Prophet(PPUH): Hunayn,Tayef and Tabuk and Al-Saraya as well. 

Conclusion: this contains the main findings reachedby this study, which are as follows: 

1- Replying to those who disrespect the men being freed by highlighting a clear 

fact indicated by the Holy Qura'n and Hadith(Prophet Sayings) that they are 

considered to be honorable Companions of the Prophet. 

2- Shedding the light on the attitude of the Prophet(PBUH)towards the freed men, 

since the very first moment of their conversion to Islam, by relying on them in 

His raids. 
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 المقدمة

سجل  سة التارإخ اإلسالمي ق ر كبي  مم األهميةخ خاصة عص  النبو  حيث  مما الشك فيه أن ل را

عم  إمةةانبم وثبةةاتبم ومطولتبم  فةأخب نةاالتةةارإخ أنبةةاء أعلم ثلةةة ظب ت في دنيةةا اإلإمةةان والعقيةة  خ 

ومم هؤالء الذإم دونت المصادر أخبارهم الطلقاء الذإم أسلموا عن  الفتو سنة  .وواللبم هلل ورسوله

 ثمان للبج  . 

حتى أظب وا مم حسةةةم البالء في خ مة االسةةةالم وأهلهخ فيانت سةةةي تبم العط    أسةةةلموافبم ما أن 

وأإامبم النضةةةة   منار  وضةةةةاء  ألجيال المسةةةةلميمخ وال عج  في ذلك فبم الذإم ت موا في م رسةةةةة 

يان فضةةةةةةلبم  إات الق ان الي إم واألحادإث النبوإة في تب عاليم الوحيخ لذلك تنزلت آ النبو  وعلى ت

ومنزلتبم. ومم هنا كانت أهمية هذه ال راسة فبي تب ا  لى  م از فضلبم وميانتبم ومشاركتبم في 

ي غزوات الغزوات النبوإة مع   سالمبم. لبذا توجبت همتي ل راسة هذا الموضوو و دور الطلقاء ف

 النبي صلى هللا عليه وسلم و وق  تناولت فيه: 

 المق مة: وتناولت فيه أهمية الموضوو التمبي : وتح ثت فيه عم فتو مية وموق  أهلبا مم ذلك.  

المبحث األول: مفبوم مصةةطلو الطلقاءخ وع دهم والبع  التارإلي لبم أل الفت   الزمنية التي عاشةةوا 

المبحث الثاني:  سةةالم الطلقاء مع  فتو مية أما المبحث الثالث: فبو إتناول  .عليبمفيباخ وثناء العلماء 

دورهم ومشةةةاركتبم في غزوات النبي عليه الصةةةال  والسةةةالم )غزو  حنيم والطال  وتبوا( وكذلك 

مشاركتبم في الس اإا. ثم ختمت ال راسة ملاتمة احتوت على أهم النتالل التي توصلت  ليباخ وذإلتبا 

 صادر والم اجع. مثبت الم

وق  اتبعت في ال راسةةةةةة منبل البحث التارإلي العلمي القالم على جمع الماد  العلمية مم المصةةةةةادر 

 المتع د  مثل كت  التارإخ والت اجم والح إث. . . ثم تحليلبا مط إقة علمية. 

 

 التمهيد

 

وهو مم أراد أن  إُع  فتو مية مم نتالل صةةلو الح إبيةخ حيث أخل ت قيةةةةةةةة إط مأح  شةة و  الصةةلوخ

إ خيةةةةةةةةل في حل  محم  دخل فيهخ ومم أراد أن إ خل في حل  ق إط دخل فيهخ ف خلت خزاعة في 

خ فاعت ت منو مي  على خزاعة وق  م معض رجال (1)خ ودخلت منو مي  في حل  ق إطحل  النبي 

مملاه    ق إط المسةةةاع   لبم سةةة اتخ فاسةةةتنج ت خزاعة محلفالبا: المسةةةلميم وأملغوا رسةةةول هللا 

في عشيةةةة   آالا مم جن  هللا في الثامم مم  ق إط لبني مي خ فيانت غزو  الفتو التي قادها النبي 

ت مادرت محرسال أمي (2)شب  رمضان في السنة الثامنة للبج   . وتشي  معض ال واإات  لى أن  ق إشا

   ولينه فشل. . ليطل  تج إ  المعاه (3)سفيان  لى الم إنة قبل أن إبلغ المسلميم اللب 

ت على أال تيةةةةةةةةة اح قط   دم واح   في البل   وق  كان رسةةةول هللا  ت لمية وأهلبا ح إصةةةا محبا

الح ام؛ لذلك أم  أصحامه مالتجبز للغزو ولم إعلمبم موجبته وح ص على الس إة لئال تستع  ق إط 

للقتال. ولما اقت ب موع  الل وج صةةةة   عليه الصةةةةال  والسةةةةالم مأنه سةةةةال   لى مية ومث  عيونه 

: واللبم خذ العيون واألخبار عم ق إط الجيط  لى ق إطخ وكان إ عو ليحول دون وصةةةةول أنباء 

مم معسةةةي   يعم النب (5). وعن  وصةةةوله مالق ب مم مية خ ج العباس(4)حتى نباغتبا في مالدهاو

                                                 
خ ميتبة اللانجيخ مصةةطفى عب  الواح : تحقيقخ االكتفاء في مغازل رسةةول هللا والثالثة الللفاء: (؛ اليالعي4/389السةةي   ): ( امم هشةةام1)

 . (2/240  ). دخ م1970هي/1389خ القاه  

السةةي   : (؛ امم كثي 4/397السةةي   ): (؛ امم هشةةام531)1 خ ه1427خ مي وتخ عالم اليت خ تحقيق مارسةة ن جون خ المغازل: ( الواق ل2)

 . (3/539 ). دخ ه1403خ مي وتخ دار المع فةخ تحقيق مصطفى عب  الواح خ النبوإة

 . (4/55)السي   : ( امم هشام3)

 . (1/315) 2 خ م1991هي/1411خ مي وتخ مؤسسة اليت  الثقافيةخ صححه السي  عزإز مكخ السي   النبوإة: ( امم حبان4)

إقود الجيط  فالتقى العباس رسةةةةةةةول هللا خ ( وكان العباس خ ج مم مية مباج ات في الوقت الذل خ ج فيه الجيط النبول مم الم إنة5)

ت مع الجيط  لى مية (؛ امم 3/543السةةي   ): امم كثي . وقيل غي  ذلكخ وق  كان  سةةالمه قبل فتو خيب خ مبعض الط إق فصةةحبه راجعا

مؤسةةسةةة خ عب  القادر األرونؤو خ شةةعي  األرنؤو : تحقيقخ زاد المعاد في ه ل خي  العباد: (؛ امم القيم3/95االسةةتيعاب ): عب  الب 

 . (3/352) 3 خ هي1419خ مي وتخ ال سالة
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ت مالجيط الضةةةلم ليسةةةارعوا مالل وج  لى النبي ليطلبوا منه األمانخ فيحقم  المسةةةلميم ليلب  ق إشةةةا

ت مذلك دماءهم وإؤمم لب ت شةة إفا خ فتحقق ذلك ملقياه أمي سةةفيان فأخذ األمان ألهل مية ف خل (6)م صةةلحا

مية دون قتالخ وفتو البل  األميم دون  راقة دماءخ وأعطى الناس األمان ولم إقاتلبم أو  رسول هللا 

و ب  البيت مم األصيةةةنام  (7)إسبي نساءهم أو إسفك دماءهمخ وليم اسيةةةتثنى معضبم مم هذا األمان

 . (9()8) }وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِنيَ وَالَ يَزِيدُ الظَّالِمِنيَ إَالَّ خَسَارًا{قوله تعالى:  إتلو وهو

ت ال قيام مع ه  ن شةةةةةاء هللاخ فال  فيان كلما أهوى  لى صةةةةةنم هوى  لى األرط وسةةةةةق  سةةةةةقو ا

 عبودإة  ال هللخ وال إم كله هلل. 

 

 المبحث األول: مفهوم مصطلح الطلقاء. 

الطلقاء لفظ ت اولته المصادر اإلسالمية كثي اتخ وإقص  مه أهل مية الذإم أسلموا عن  فتو مية 

سنة الثامنة مم البج  خ ومعلمبم مم ق إطخ دون أن تح د هذه المصادر هل المقصود مه مم  في ال

تخ أم إشةةم أسةةلم عن  دخول رسةةول هللا  ل مم تأخ   سةةالمه  لى غزو  حنيمخ فمم المعلوم مية فاتحا

كسبيل مم عم و وصفوان مم أمية. وهو لفظ  (10)أن هناا مم أهل مية َمْم أسلم مع  حنيم مالجع انة

 ورد في األحادإث الصحيحة. 

فق  روى البلارل عم أن  مم مالك قيةةةةةةةةةوله: ولما كان إوم حنيم أقبلت هيةةةةةةةةةوازن وغطفان 

 . (11)عش   آالا وميم الطلقاءو م ومع النبي وغي هم منعمبم وذرارإب

اتلذت إوم حنيم  (13)وأورد ح إث آخي  عم أن  مم مالك: وأن أم سليم (12)وكذلك روى مسلم

قاء انبزموا  نا مم الطل ع  تل مم م إا رسةةةةةةول هللا أق لت:  قا حة. . .  ها أمو  ل يان معبا ف آ خنج ات ف

 . (14)مكو

سحاح: )فح ثني معض أهل العلم أن رسول هللا  قام على ماب اليعبة فقال: ال  له  وعم امم  

 ال هللا وح ه ال ش إك لهخ ص ح وع هخ ونص  عب هخ وهزم األحزاب وح ه. . . ثم قيةةةةةةةال: إا معش  

. (15)طلقاء(ق إطخ ما ت ون أني فاعل مييم؟ قالوا: خي ات أخ ك إمخ وامم أخ ك إم. قال: اذهبوا فأنتم ال

: ). . . فقال: (16)وهذا الح إث ضعفيةةةةةه الشيخ األلباني في سلسلة األحادإث وروى أمو عبي   األموال

ماذا تقولون؟ وما تلنون؟ قالوا: نقول خي ات ونلم خي ات؟ أخ ك إم وامم أخ ك إمخ وق  ق رتخ قال: 

                                                 
 . (181) 2 خ م1974هي/1394خ م. دخ دار الفي خ فتو مية: (؛ ماشميل1/402السي   ): ( امم هشام6)

تحقيق خ المطال  العالية: (؛ امم حج 5/59)1 خ ه1405خ مي وتخ دار اليت  العلميةخ تحقيق عب  المعطي قلعجيخ داللل النبو : ( البيبقي7)

جمال : تحقيقخ السةةةةةةي   النبوإة: وما مع ها(؛ الطب ل 4/241) 1 خ م1973خ المطبعة المصةةةةةة إة ماليوإتخ االعلميحبي  ال حمم 

 . (271) 1 خ م1994هي/1414خ ال ار المص إةخ م ران

 . (81آإة )خ ( سور  اإلس اء8)

خ دار الجيلخ الصةةةةحيو: (؛ مسةةةةلم4/1749)1997ه/1407خ مي وتخ دار امم كثي خ تحقيق مصةةةةطفى البغاخ الجامع الصةةةةحيو: ( البلارل9)

 . (5/173  ). دخ ت. دخ مي وت

. إعتم  منبا المييونخ ال زالت تع ا  لى اليوم وهي تقع في رأس وادل سةةةةةة ا حيم تعلقة في الشةةةةةةمال الشةةةةةة قي مم مية: ( الجع انة10)

خ دار ميةخ الجغ افية في السةةةةي   النبوإةمعجم معالم : (؛ البالدل2/142)3 خ ت. دخ مي وتخ دار صةةةةادرخ معجم البل ان: الحمول

 . (83)1 خ م1982ه/1402

 . (4/1576الصحيو ): ( البلارل11)

 . (3/106الصحيو ): ( مسلم12)

خطببا أمو  لحة فجعلت خ  ي أم أن  مم مالك خادم رسةةول هللاوهخ ( أم سةةليم منت ملحان األنصةةارإة أسةةلمت مع السةةامقيم  لى اإلسةةالم13)

 . (4/461  )خ هي1328خ م. دخ دار  حياء الت اث الع ميخ اإلصامة في تمييز الصحامة: امم حج . لمص اقبا  سالمه فأس

 . (5/196الصحيو ): ( مسلم14)

 . (4/412السي   ): ( امم هشام15)

 . (3/307) 2 خ م1988هي/1408خ ال إاطخ ميتبة المعاراخ سلسلة األحادإث الضعيفة والموضوعة وأث ها السيئ في األمة: ( األلباني16)
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 (17) ليم وهو أرحم ال احميم(: ال تث إ  علييم اليوم إغف  هللافحني أقول ليم كما قال أخي إوسةةة  

 . (19)والنسالي (18)وكذلك روى البيبقي

 وإتبيم مم هذا أنه ال إوج  لفظ: واذهبوا فأنتم الطلقاءو الذل ذك  امم  سحاح أن رسول هللا 

 أ لقه على أهل مية إوم الفتوخ وليم ح إث أم سةةةليم السةةةامق إؤك  لنا أن هذا اللفظ قيل أمام النبي 

 وسيت عنه. 

ت عم رسةةةةةةول هللا و إذك  فيه هذا اللفظ. فعن  الحاكم قال  ليم الحاكم والبيثمي أوردا ح إثا

: والمباج ون واألنصيةةةار معضبم أولياء معض في ال نيا واةخ  خ والطلقاء مم ق إط رسول هللا 

 والع فاء مم ثقي  معضبم أولياء معض في ال نيا واةخ  و. 

 . (20)م إل جاهوقال: هذا ح إث صحيو اإلسناد ول

له رجال  ي  الطب اني رجا ح  أسةةةةةةةان ي خ وأ مأسةةةةةةةان ن  البيثمي وقال: رول  لك رول ع وكذ

 . (21)الصحيو

 على أهل مية.  ومم هذا نست ل أن لفظ الطلقاء أ لقه رسول هللا 

ومعنى الُطلقاء: مضةةةةم الطاء وفتو الالم ومالم : أل الذإم أ لقوا فلم إسةةةةت قوا ولم إؤسةةةة واخ 

جعلبم أسةة ى مع أنه لم إأسةة  أح ات منبم  خ فيأنه (22)الطليق وهو األسةةي  الذل أ لق سةةبيلهومف ده 

خ فق  صةةةةانبم عم القتل والسةةةةبي للنسةةةةاء والذرإة (23)مالفعل تنزإالت لبم منزلة األسةةةة ى لق رته عليبم

 . (24)واغتنام األموال  فضاالت منه على ق امته وعشي ته

ومما سةةبق إتبيم لنا مجالء أن أهل مية كانوا في حيم األسةة ى رجاالت ونسةةاءتخ صةةغارات وكبارات 

مح الح سةةةةة احبمخ ولم إمسةةةةةبم مأدنى سةةةةةوء رغم ق رته على ذلكخ مل  ن ه  فمم  عليبم ال سةةةةةول 

أك مبم وأنزلبم منزلة عاليةخ لذا هو مسةةةمى إشةةةمل كل أهل مية مسةةةلمبم وكاف هم ممم عفى عنبم 

 الفتو ماستثناء مم أه ر دمه. إوم 

ل كثي ات على هذا اللفظ )الطلقاء( مم  والمتتبع ليت  الت اجم والتارإخ إج  أن المصةةةادر لم تعو 

حيث حسةةم  سةةالمهخ مينما نج  أن معض الناس جعل كلمة الطلقاء سةةبة في جبيم أهل مية ومني أمية 

م خاصةةةةةةة وجعلوا إعي ونبم مالطلقاء وأمناء الطلقاءخ ولم إف بموا أن هؤالء الطلقاء أسةةةةةةلموا وحسةةةةةةُ

وحيا  مم جاء مع ه مم   سةةةالمبمخ وكانت لبم مواق  خال   في خ مة اإلسةةةالم في حيا  ال سةةةول 

 الللفاء. 

 

 عدد الطلقاء رضي هللا عنهم: 

في الواقع ال تذك  النصوص ع د الطلقاءخ فبي لم تش   لى عي د أهل مية عن  فتو رسول هللا 

 ذك  ع د المشةةةةةاركيم منبم في غزو  حنيمخ فبع  فتو مية خ ج النبي لبا؛ وليم ت  لى هوازن 

ت.   لقتالبمخ وكان ميم الفتيو وغيزو  حنيم تسعة عش  إوما

عش   آالا  وتفي  كت  الح إث والسي   أن ع د الجيط اإلسالمي الذل فيةةتو مه رسول هللا 

يم  ليبم مم الطلقاء فأخ ج البلارل ومسلم مقاتلخ وق  خ ج هذا الجيط  لى غزو  حنيم مع مم انض

 . (25)عش   آالا ومم الطلقاء( )ومع النبي 

                                                 
 . (143) 2 خ م1975هي/1395خ القاه  خ دار الفي خ ميتبة اليليات األزه إةخ محم  ه اس: تحقيقخ األموال: ( أمو عبي 17)

 . (5/86داللل ): ( البيبقي18)

 . (6/382  ). دخ م1991هي/1411خ مي وتخ دار اليت  العلميةخ عب  الغفار البن ارل وسي  حسم: تحقيقخ السنم: ( النسالي19)

 . (4/91  ). دخ م1991هي/1411خ مي وتخ دار اليت  العلميةخ مصطفى عطا: تحقيقخ المست را: ( الحاكم20)

 . (6/193المجمع ): ( البيثمي21)

: (؛ القسطالني3/136 ). دخ مي وتخ دار  حياء الت اثخ تحقيق  اه  الطناحيخ النباإة في غ إ  الح إث واألث : ( امم األثي  الجزرل22)

 . (1/580) 1 خ م1992هي/1412خ مي وتخ الميت  اإلسالميخ صالو الشاميي: تحقيقخ المواه  الل نية مالمنو المحم إة

 . (3/6  ). دخ م1993هي/1414خ مي وتخ دار المع فةخ ش   المواه  الل نية: ( الزرقاني23)

 . (2/197) 4 خ هي1379خ مي وتخ دار  حياء الت اث الع ميخ محم  اللولي: تحقيقخ سبل السالم: ( الصنعاني24)

 . ( سبق تل إجه25)
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فالح إث إ ل على أن الجيط اللارج  لى حنيم عشةةةةةة   آالا مم غي  الطلقاءخ وق  ورد عن  

معه ألفان مم  ثم خ ج رسةةةول هللا  ...امم  سةةةحاح أن الطلقاء كانوا ألفيم مم أهل مية حيث قال: )

ت(أهل مي  (26)ة مع عش   آالا مم أصحامه الذإم خ جوا معه ففتو هللا مبم ميةخ فيانوا اثني عش  ألفا

 . (27)وكذلك قال غي ه

وأجمع أهل المغازل والسةةةي  وغي هم أن الطلقاء كانوا ألفيم انضةةةافوا  لى الجيط اإلسةةةالمي القادم  

ت  لى غزو  حنيم وكان ع دهم  ت مم الم إنة لفتو ميةخ وذهبوا جميعا . وليم هؤالء (28)اثنى عشةةةةةة  ألفا

األلفيم هم مم التحق مالجيط اإلسةةالمي ناهيك عم النسةةاء والذرإة وكبار السةةم والم ضةةى الذإم هم 

ت ومعه اثنا عشةةةة  أل   غي  مؤهليم لحمل السةةةةال . إقول امم األثي : )فحن رسةةةةول هللا  شةةةةب  حنينا

ح األلفيمخ وليم ال تورد المصةةةةةةةادر وعلى هذا فحن ع د الطلقاء فو (29)سةةةةةةوى األتباو والنسةةةةةةةاء(

المعلومات اليافية عم ع دهمخ لذا فحن حص هم مالع   واإلحصاء أم  متعذرخ وق  خصص امم سع  

 334خ وت جم ليةةةةةةة (30)في كتامه الطبقات اليب ىخ الطبقة ال امعة لمم أسلم عن  فتو مية وما مع  ذلك

 . و فق  مم الطلقاءخ وق  ت جم لمم روى عم النبي 99مم أعالمبم و

ومم هذا إتبيم أنه لم إ د ع د الطلقاء في المصادرخ ولم إصل  لينا  ال رواإة ع د المشاركيم 

ة منبم في غزو  حنيمخ وإج  القول هنا أنه ال إبمنا مع فة أو تق إ  ع د الطلقاءخ و نما إعنينا مع ف

 دورهم الفع ال والبارز في الغزوات النبوإة. 

 

 البعد التاريخي للطلقاء " الفترة الزمنية التي عاشوا فيها": 

لمع فة الفت   الزمنية التي عاش فيبا الطلقاء نحتاج  لى أميةةة إمخ األول: مع فة تارإخ ظبور 

 مسمى الطلقاءخ والثاني: مع فة تارإخ وفا  آخ  صحامي مم الطلقاء. 

ما عم األم  األول: فق  ظب  هذا المسةةةةةمى عن  فتو مية في السةةةةةنة الثامنة مم البج  . أما فأ

سال  خ فق  أجمعت المصادر على أنه توفي زمم (31)آخ  صحامي مم الطلقاء وفا  فبو عب  هللا مم ال

ت وفا  خ وق  كان(33)خ وذك  امم عب  الب  أنه توفي قبل قتل امم الزمي  ميسةةةةةةي (32)عب  هللا مم الزمي 

 . (34)هي(73عب  هللا مم الزمي  في السنة )

 

 أقوال العلماء في الطلقاء: 

 ن علماء األمة إثبتون فضل الطلقاء وإع ونبم مم الصحامة األ بار الذإم نطق الق آن الي إم 

سةةةواء كان هذا الفضةةةل على وجه  مفضةةةلبمخ كما إثبتون كل ما صةةةو في فضةةةلبم عم رسةةةول هللا 

ت وإسةةةةلمون مهخ وال إف قون العمومخ أو على و جه اللصةةةةوصخ اليل إثبتونه وإعتق ونه اعتقادات جازما

ت وإنزلونبم منازلبم التي إسةةةةةةتحقونبا مالع ل واإلنصةةةةةةااخ والطلقاء  ميم أح  منبمخ فيحبونبم جميعا
                                                 

 . (4/440السي   ): ( امم هشام26)

( وقال 6/186المجمع ): (؛ البيثمي2/121المست را ): (؛ الحاكم5/121ال اللل ): (؛ البيبقي3/73(؛ التارإخ )279السي   ): ( الطب ل27)

خ أك م العم ل: تحقيقخ التارإخ: ولم إج حه ومقية رجاله ثقات؛ امم خيا رواه الطب اني وفيه عب  هللا مم عياط ذك ه امم أمي حاتم 

خ القاه  خ شوقي ضي : تحقيقخ ال رر في المغازل والسي : (؛ امم عب  الب 88  ). دخ ت. دخ مطبعة محم  اليتبيخ مؤسسة ال سالة

 . (346السي   ): (؛ امم حبان238م )1996هي/ 1386

 . (1/116  ). دخ ت. دخ الم إنة المنور خ م كز البحث العلمي و حياء الت اث اإلسالميخ وحصار الطال  م وإات غزو  حنيم: ( ق إبي28)

 . (1/19  ). دخ ت. دخ دار الشع خ  م اهيم البنا ومحم  عاشور: تحقيقخ أس  الغامة في مع فة الصحامة: ( امم األثي 29)

ال كتور/عب  العزإز : وهي رسةةالة دكتوراه مجامعة أم الق ى منشةةور  متحقيقخ ذلك ( وهي الطبقة ال امعة ممم أسةةلم عن  فتو مية وما مع 30)

وق  خ وهي مم سةةلسةةلة الناقص مم  بقات امم سةةع خ م1995هيةةةةةةةة/1416خ 1 خ السةةلومي في جزأإم عم ميتبة الصةة إق مالطال 

 . م1995هي/1417خ 1 خ مي وتخ الع مي بعة دار  حياء الت اث خ ضمت أخي ات هذه الطبقة  لى كتاب الطبقات اليب ى المم سع 

وال ه خ وعليه ق أ مجاه  وغي ه مم ق اء ميةخ إع ا مالقارئ أخذ عنه أهل مية الق اء خ ( عب  هللا مم السال  مم أمي السال  الملزومي31)

: (؛ امم حج 2/381يعاب )االسةت: امم عب  الب . سةيم مية وتوفي مباخ السةال  قيل  نه كان شة إك النبي في التجار  في زمم الجاهلية

 . (2/309اإلصامة )

 . (2/314اإلصامة ): (؛ امم حج 2/380االستيعاب ): (؛ امم عب  الب 1/353الطبقة ال امعة ): ( امم سع 32)

 . (2/381االستيعاب ): ( امم عب  الب 33)

 . (2/309اإلصامة ): ( امم حج 34)
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إع ون ضةةةةةمم  بقات الصةةةةةحامة التي ذك ها العلماءخ فمم المعلوم أن الصةةةةةحامة رضةةةةةي هللا عنبم 

 اتببم مم حيث السةةبق  لى اإلسةةالم أو البج   أو شةةبود المشةةاه  الفاضةةلةخ وق  ذك  إتفاوتون في م

 العلماء أنبم على  بقاتخ فمنبم مم جعلبم خم   بقاتخ وجعل الطلقاء في الطبقة ال امعة. 

 . (35)وممم ج ى على هذا القول امم سع  في كتامه الطبقات اليب ى

مام الحاكم النيسةةةةةةامورلخ فجعل الطبقة الحادإة ومنبم مم جعلبم اثنتي عشةةةةةة    بقة وهو اإل

 . (36)عش  : هم الذإم أسلموا إوم الفتو

وعلى هذا فالطلقاء هم مم جملة الصحامة داخلون فيما ورد عم الصحامة مم الثناء العط  في 

أو ما جاء على لسان العلماء مم أهل السنة والجماعةخ  كتاب هللا سبحانه وتعالى أو على لسان نبيه 

شتى  سبيل الجملة في آإات كثي   ومواضع  سبحانه وتعالى عليبم في كتامه الي إم على  فق  أثنى هللا 

 . (37) ڌڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦڌ منبا: قيوله سبحانه: 

عليه الصةةةةال  والسةةةةالم مم  ففي هذه اةإة الي إمة وجه هللا فيبا اللطاب  لى جميع أمة محم 

أولبا  لى أن تقوم السةةاعةخ وهذا اللطاب إتضةةمم أنه سةةبحانه جعلبم خيار األمم لييونوا إوم القيامة 

شةةب اء على الناسخ والوسةة  في اةإة ممعنى الليار واألجودخ وليم أولوإة ال خول في هذا اللطاب 

ة األمة اإلسةةةالمية؛  ذ هم أول مم وجه  نما هو ألصةةةحاب رسةةةول هللا عليه الصةةةال  والسةةةالم قبل مقي

 . (38) ليبم هذا اللطاب في هذه اةإةخ وهم الموجودون حيم نزوله

وهذه اةإة تضمنت ذك   (39) ڌٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڌ  كما قال سبحانه وتعالى:

مالثناء عليه ثم ثنى هللا تعالى فيبا مالثناء على سةةال  الصةةحامة رضةةوان هللا عليبم  منزلة ال سةةول 

أجمعيمخ فالصةةحامة خلصةةت نياتبم وحسةةنت أعمالبمخ فيل مم نل   ليبم أعجبه في سةةمتبم وه إبمخ 

: )ملغني أن النصةةةةارى كانوا  ذا رأوا الصةةةةحامة رضةةةةي هللا عنبم الذإم فتحوا الشةةةةام وقال مالك 

 . (40)وهللا لبؤالء خي  مم الحوارإيم( إقولون:

وغي ها مم اةإات البي ِّنات التي وردت مبيةةةةةةذا الشأنخ أما عم السنة النبوإة المطب   فق  ورد 

الثناء على الصةةحامة على وجه عام في أحيةةةةةةةادإث كثي   مسةةتفيضةةة ومتوات  خ منبا الصةةحيو ومنبا 

أمنة السماء فحذا ذهبت النجوم أتى السماء ما  الحسمخ ومم ذلك قوله عليه الصال  والسالم: والنجوم

توع خ وأنا أمنة ألصةةةةحامي فحذا ذهبُت أتى أصةةةةحامي ما إوع ونخ وأصةةةةحامي أمنة ألمتي فحذا ذه  

خ فبذا الح إث تضمم فضيلة الصحامة رضي هللا عنبم على وجه (41)أصحامي أتى أمتي ما إوع ونو

لعالية في األمةخ وأنبم في األمة ممنزلة النجوم مم عامخ كما اشةةتمل على ميان منيةةةةةةةةزلتبم وميانتبم ا

السةةماءخ وهذا إشةةمل كل الصةةحامة رضةةي هللا عنبم؛ ألن الح إث في الصةةحامة ولم إلص أح ات دون 

 أح . 

مم الناسخ فيقال لبم: فييم مم صةةةح   (42)أنه قال: وإغزون فئام كما رول عم رسةةةول هللا 

ثم إغزو فئام مم الناسخ فيقال لبم: هل فييم مم رأى مم خ فيقولون: نعم فيفتو لبمخ رسةةةةةةول هللا 

ت شامل ليل الصحامة رضي هللا عنبم.  (43)؟ فيقولون: نعمخ فيفتو لبموصح  رسول هللا   وهذا أإضا

وهناا اليثي  مم اةإات واألحادإث الوارد  في هذا الشةةةةةةأنخ فما ذك ناه ما هو  ال غيض مم 

فيضخ وهي تؤك  في مجملبا أن الصةةحامة رضةةوان هللا عليبم على اختالفبم في منازلبم مم م رإيم 

ت ال إ ركبم أح  في فضلبم وعملبم.   أو مباج إم أو  لقاء هم جميعا

                                                 
 . أإم مت اجم الصحامةمم كتامه الطبقات فحنه خص هذإم الجز 4و 3( انل  ج35)

 . (22  ). دخ م1935هي/1355خ الميت  التجارل للطباعة والنش خ مع فة علوم الح إث: ( الحاكم النيسامورل36)

 . (143آإة )خ ( سور  البق  37)

 . (2/826)1 خ 2000ه/1420خ مؤسسة ال سالةخ تحقيق احم  شاك خ جامع البيان عم تأوإل أل الق ان: ( الطب ل38)

 . (29آإة )خ سور  الفتو( 39)

 . (6/365التفسي  ): ( امم كثي 40)

 . (7/183الصحيو ): ( مسلم41)

 . (3/406النباإة ): امم األثي  الجزرل. الجماعة مم الناس: ( فئام42)

 . (7/183الصحيو ): (؛ مسلم3/1316الصحيو ): ( البلارل43)
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ة ق ر الصةةحامة ومم ضةةمنبم الطلقاء فوفوهم حقبم مم التي إم وق  ع ا أهل السةةنة والجماع

ناء  مالجميل والث ق  كانوا موضةةةةةةع محبتبم واعت فوا لبم مفضةةةةةةلبمخ وال إذك ونبم  ال  واإلجاللخ ف

الحسةةةةةمخ فبم إق ون لبم مما أتاهم هللا مم الفضةةةةةل وإثبتونه وإع فون محاسةةةةةنبم وإت حمون عليبم 

بم التي إسةةةةةتحقونبا مالع ل واإلنصةةةةةاا فال إ فعونبم  لى ما ال وإسةةةةةتغف ون لبمخ وإنزلونبم منازل

إسةةةتحقونخ وال إقصةةة ون مبم عما إليق مبمخ وإؤك  ذلك ما ورد مم أقوال السةةةل  الصةةةالو في حق 

ت  ت وفي الطلقاء خصةةةوصةةةا منبا: ما رواه اإلمام أحم  محسةةةناد  لى قتاد  مم زعامة  (44)الصةةةحامة عموما

الذإم اختارهم هللا لصةةحبة نبيه و قامة  قتم أصةةحاب رسةةول هللا السةة وسةةي أنه قال: )أحق مم صةة 

 . (45)دإنه(

فق  م ئ مم  مم قال الحسةةةةةم في أصةةةةةحاب رسةةةةةول هللاوقال امم كثي  رحمه هللا: ). . . و

 . (46)النفاح(

 كما أثنى السل  الصالو على الطلقاء على وجه العموم أو على أف اد منبم على وجه التح إ . 

مية رحمه هللا: )وق  شةةةةةب  معاوإة وأخوه إزإ خ وسةةةةةبيل مم عم وخ والحارث مم إقول امم تي

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ڌخ غزو  حنيمخ ودخلوا في قوله تعالى: هشةةام وغي هم مم ُمسةةلِّمة الفتو مع النبي 

يه عليبيم مع (47) ڌۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ خ وكانوا مم المؤمنيم الذإم أنزل هللا سيينت

 . (48)خ وغيزو  الطال  لما حاص وا الطال . . (النبي 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  إ  ڌ  لى أن قال: )وهؤالء المذكورون دخلوا في قوله: 

سلم خ فحن هؤالءخ الطلقاء (49) ڌجئ  جئ  جئ  جئ   جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئي   سلِّمة الفتو: هم مم أ ُم

مع  الفتو وقاتلخ وق  وع هم هللا الحسةةةةةةنىخ فحنبم أنفقوا محنيم والطال خ وقاتلوا فيبما رضةةةةةةي هللا 

ت داخلون فيمم رضي هللا عنبمخ حيث قال تعالى: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ پپ  ڀ  ڀ  ڌ عينبمخ وهم أإضا

 .  لى غي  ذلك مم أقوال. . . (51()50) ڌڀ  ڀ  

سل  الصالو الذل تق م  والذل نللص  ليه مم تليم اةإات الق آنية واألحادإث النبوإة وكالم ال

في فضل الصحامة على وجه العموم والطلقاء على وجه اللصوص دون التف إق مينبم؛ إتبيم  ثبات 

فضةةل الطلقاء وعلو ميانتبم ورفعة درجتبم رضةةي هللا عنبم؛ ألنبم مم جملة الصةةحامة رضةةوان هللا 

 بم. علي

 

 المبحث الثاني: إسالم الطلقاء بعد الفتح. 

ت متذلالت هلل شةةةاك ات ألنعمه إق أ سةةةور  الفتو وإ جع في ق اءتبا دخل النبي  خ (52)مية خاشةةةعا

وهو على راحلتهخ ثم أم  متطبي  البيت الح ام محزالة األصةنام عنهخ وشةارا مي ه في تيسةي ها وهو 

خ وأم  مالل أن إؤذنخ فعال مالل على ظب  اليعبة فأذن (54()53) ڌٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پڌ إق أ 

ت أن (55)عليبا ت مبذا األذان أن السياد  مع  اةن هي هلل وح ه ال ش إك لهخ وأن على الناس جميعا خ معلنا

                                                 
 . (1/14) 3 خ م2000هي/1421خ ال إاطخ ميتبة ال ش خ امعقي   أهل السنة والجماعة في الصحامة الي : ( ناص  الشيخ44)

 . (3/134المسن  ): ( امم حنبل45)

 . (8/13الب اإة ): ( امم كثي 46)

 . (26آإة )خ ( سور  التومة47)

 . (4/458 ). دخ ت. دخ ال ما خ ميتبة المعاراخ عب  ال حمم محم : جمع وت تي خ مجموو فتاوى امم تيمية: ( امم تيمية48)

 . (10آإة )خ سور  الح إ ( 49)

 . (100آإة )خ ( سور  التومة50)

 . (4/459المجموو ): ( امم تيمية51)

 . (5/187الصحيو ): ( البلارل52)

 . (49آإة )خ ( سور  سبأ53)

 . (3/2408الصحيو ): (؛ مسلم2/580الصحيو ): ( البلارل54)

 . (4/249المطال  العالية ): (؛ امم حج 5/78ال اللل ): ( البيبقي55)
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إقبلوا  العيم  لى مسان   هذه ال ولة التي جعلت ه فبا القضاء على الللم والللمات ونش  الع ل في 

 األذان تأكي  على سياد  ال ولة اإلسالمية الحاكمة مأم  هللا على مية.  األرطخ فبذا

وفي حقيقةةةة األم  لم إيم ذلةةةك مةةةاألم  البيم على ق إطخ إتبيم ذلةةةك مم خالل ال واإةةةات 

ومم جيشةةةةةة الفاتو عن  دخول ميةخ وليم  التارإلية التي تح ثت عم موق  ق إط مم ال سةةةةةول 

ط مم الفتو الم  مم العود  قليالت  لى الوراء ومع فة موقفبم مم قبل التط ح  لى مع فة موق  ق إ

ت كانت تحيم العقل  (56) نقض صلو الح إبية الذل كان السب  في الفتوخ حيث تذك  المصادر أن ق إشا

ض الصلو إقود  لى دخول فبي تعلم أن نق ومم ثم الوفاء معب ها معه  في تص فاتبا تجاه النبي 

ومالتالي زوال دإنبا وأصنامباخ ولبذا كانت ح إصة على االستم ار في هذه   لى مية رسول هللا

ستم   وإالت فق  نقضت ق إط معاه   الصلو عن ما  الب نة والمحافلة عليبا. وليم هذا الموق  لم إ

أعانت مالليل والسال  وال جال حلفاءها مني مي  على خزاعة حليفة المسلميم فأوقعوا مبا اللسال  

خ وإذك  الواق ل أن جماعة مم مني مي  كلمت أشةةة اا (58()57)مأرط خزاعة إ عى الوتي على ماء 

ت   . (59)ق إط أن إعينونبم مال جال والسال  على ع وهم مم خزاعةخ فوج وا القوم  لى ذلك س اعا

ت ن مت على ما صنعتخ وع فوا أن هذا نقض للعب  شا خ مل إذك  أن (60)وإقول الواق ل أن ق إ

الحارث مم هشامخ وعب  هللا مم أمي رميعة جاءا  لى صفوان وسبيل وعي مةخ فالماهم فيما صنعواخ 

 . (61)مجيشه كما أنبما ذهبا  لى أمي سفيان و لبا منه أن إصلو هذا األم  قبل أن إأتي رسول هللا 

ت مع  نقض المعاه  خ فأصبو هناا  شا ساد ق إ ف إقان: ف إق حاق  ومم هذا إتضو أن اللالا 

خ وغي  م را ألمعاد هذا العمل الذل قاموا مهخ وتمثل هذا الف إق في متحم  ضةة  اإلسةةالم ونبيه 

 صفوان مم أمية وسبيل مم عم و. 

ت أمعاده ونتالجه الوخيميةةةةة على ميةخ وإتمثل هذا  ت لبذا العونخ وم ركا وف إق آخ : كان رافضا

 (62))هذا وهللا أمٌ  لم أشب هخ ولم أغ  عنه. . ( الف إق مأمي سفيان مم ح بخ حيث قال:

ج ه إتي ر م   أخ ى عن ما أراد النبي  ب  وهذا الموق  ن ق   وهذا المشةةةةةة دخول ميةخ ف

انقسةةمت ق إط  لى ف إقيمخ ف إق: َحي م المنطق والعقل ففضةةل االسةةتسةةالم و لقاء السةةال خ ورضةةي 

فمنبم مم دخل اليعبةخ ومنبم مم مقي في داره  خماألمان الذل جلبه لبم أمو سةةفيان عم رسةةول هللا 

وف   معضةةةبم  لى جبال ميةخ إت ق  الوضةةةع كي  إيونخ في ول الواق ل: )قالوا: وجاء اللب  فأم  

مالالت أن إؤذن ماللب  فوح ظب  اليعبة إومئذخ وق إط فوح رؤوس الجبالخ وق  ف   رسةةةةةةول هللا 

ت أن إقتلوا(  . (63)وجوهبم وتغيبوا خوفا

ق ثةةاني: رفض األمةةان و غى عليةةه حمةةاس الجةةاهليةةة ونلوتبةةاخ والحفةةاظ على الثةةأر وف إ

والي امة المب ور  إأملون أن إصةة وا هجوم المسةةلميم الذل إقوده النبي عليه الصةةال  والسةةالم: )فق  

 كان صةةةةةةفوان مم أمية وعي مة مم أمي جبل وسةةةةةةبيل مم عم و ق  دعوا  لى قتال رسةةةةةةول هللا 

م ق إط وناس مم مني مي  وهذإلخ وتلبسةةوا السةةال خ وإقسةةمون ماهلل ال إ خلبا وضةةوى  ليبم ناس م

 . (65)أم ات( (64)محم  عنو 

                                                 
 . (498المغازل ): ( الواق ل56)

إبع  عم مية خ وهو موضةةع مع وا جنوب غ مي مية على ح ود الح مخ اسةةم ماء مأسةةفل مية للزاعةخ مفتو أوله وكسةة  ثانيه: ( الوتي 57)

أسةةةةماء البالد معجم ما اسةةةةتعجم مم : البي ل. وإطلق على حيز آخ  اسةةةةم العييشةةةةيةخ وق  أ لق اليوم على حيز منه اليعييةخ ميالت  16

 . (331المعجم ): (؛ البالدل4/1368) 3 خ م1983هي/1403خ مي وتخ عالم اليت خ مصطفى السقا: تحقيقخ والمواضع

 . (261السي   ): (؛ الطب ل4/390السي   ): ( امم هشام58)

 . (4/281الب اإة ): ( امم كثي 59)

 . (532-531المغازل ): ( الواق ل60)

 . (572المغازل ): ( الواق ل61)

 . (532المغازل ): ( الواق ل62)

 . (569المغازل ): ( الواق ل63)

 . (3/315النباإة ): امم األثي  الحزرل. أل قب ات وغلبة: ( عنو 64)

 . (4/300الب اإة ): (؛ امم كثي 555المغازل ): ( الواق ل65)
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ت  ت لبذا  -البعض منبم  -وإتبيم مما سبق أن ق إشا ق  استع وا لح ب المسلميم وجمعوا جموعا

بتبم فانبزمواخ األم خ وهو دليل أنبم لم إلتزموا مشةةةةةة   التأميمخ مما دفع خال  مم الولي   لى مواج

 . (66)حيم أعلم العفو العام عم أهل مية فيان التأميم م   أخ ى مم رسول هللا 

أن  فاختار ال سول ( 67) ڌۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئڌ  وق  نزلت اةإة الي إمة:

ت فقال: وكفوا عم القومو  . (68)إعفو عنبم وإصب  على ما كان منبم وإ و عقومتبم تفضالت منه و حسانا

ومبذا العفو الشةةةةامل الصةةةة إو أزال عليه الصةةةةال  والسةةةةالم اللوا العالق منفوس الق شةةةةييم 

ت هذه فا مأنواخ وسينت نفوسبمخ وأكب وا هذا التص ا مم رسول هللا عليه الصال  والسالمخ فيان

ت في  سةةالمبمخ وصةةار منبم  مم أعز هللا مه اإلسةةالمخ فق   –فيما مع   –المعاملة ال حيمة الحانية سةةببا

سمع والطاعة هلل ورسولهخ فلما ف غ مم مباإعة ال جال ماإع  اجتمع الناس لمباإعة ال سول  على ال

 . (69)النساءخ واجتمع  ليه نساء ق إط ليباإعنه

پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڌ  يالمخ ماةإة الي إمة:كان إباإع النساء مال ل سول وق  ثبت في الصحيو أن ا

 . (71)وما مست إ ه إ  ام أ  أجنبية( 70) ڌ

تخ  ت راغبا سلم  العا سالمبم لم إيونوا على درجة واح  خ فمنبم مم أ وللحقيقة فحن أهل مية في  

ت في م اإة األم خ ثم اقتنع ودخل نور اإلإمان واإلسةةةالم  لى قلبه وعقلهخ ومذلك  ومعضةةةبم أسةةةلم ك ها

يع كان إيون أهل مية اعتنقوا اإلسةةةالم. إقول مسةةةلم: )ولم إيم أح  مم عصةةةا  ق إط أسةةةلم غي  مط

ت( اسةةمه العاص فسةةماه رسةةول هللا  وق  تعق  القاضةةي عياط هذه ال واإة فقال: )عصةةا   (72)مطيعا

سمه العاص مثل: العاص  سلم ممم كان ا سماء األعالم ال مم الصفات أل ما أ هنا جمع العاص مم أ

 نبي مم والل السةةةةبميخ والعاص مم هشةةةةام أمو البلت لخ  ال العاص مم األسةةةةود الع ولخ فغي  ال

تخ و ال فق  أسلمت عصا  ق إط وعتاتبم كلبم محم  هللا تعالى(  . (73)اسمه فسماه مطيعا

وعلى هذا إيون جميع أهل مية أسةةةلمواخ سةةةواء مم أسةةةلم إوم الفتو أم تأخ   سةةةالمه  لى مع  

 ومبذا العفو الشامل.  غزو  حنيمخ نتيجة لبذا التعامل الحاني مم رسول هللا 

 

 المبحث الثالث: دورهم في الغزوات النبوية. 

 غزوة حنين: 

تخ أ لق الع ب السةةةةةةبم األخي  في  ناس إ خلون في دإم هللا أفواجا مع  أن تم فتو مية وم أ ال

كنانتبم على اإلسةةةةالم والمسةةةةلميمخ حيث تحول ثقل معسةةةةي  الشةةةة ا مم ق إط  لى قبيلتي هوازن 

خ وكانت لبوازن قو  كبي   مع  ق إطخ وق  تال النبي وثقي  اللتيم سةةةةةةةارعتا فاجتمعتا محنيم لق

أرادت أن إيون لبا الفضةةةل والصةةةيت في القضةةةاء على اإلسةةةالمخ فب أت تحشةةة  قواها في حنيم مع  

يو مية لمواجبة المسلميمخ فقام مالك مم عوا النص ل يوازن  - (74)نص  شب  فق  مم فت  -سي  ه

كلباخ ونصة  وجشةم كلباخ وسةع  مم مي  وأجمع السةي  فنادى مالح ب واجتمع  ليه مع هوازن ثقي  

إ افعوا عم األهل   لى رسةةةةةةول هللا  ناءهمخ ليثبتوا و ناس أموالبم ونسةةةةةةةاءهم وأم وحشةةةةةةة  مع ال

 . (75)والع ط

                                                 
 . ( سبق تل إل الح إث66)

 . (126آإة )خ ( سور  النحل67)

 . ولم إل جاهخ صحيو اإلسناد: وقالخ (2/484المست را ): (؛ الحاكم5/299)السنم : ( الت مذل68)

 . (3/61التارإخ ): ( الطب ل69)

 . (12آإة )خ ( سور  الممتحنة70)

 . (6/29الصحيو ): (؛ مسلم6/2637الصحيو ): ( البلارل71)

 . (5/173الصحيو ): ( مسلم72)

 . (4/420الش   ): ( النوول73)

االسةةةةةتيعاب : امم عب  الب . مالة مم اإلمل كما أعطى سةةةةةال  المؤلفة أسةةةةةلم فأعطاه النبي خ كان شةةةةةاع ات خ ( مالك مم عوا النصةةةةة ل74)

(3/380) . 

 . (5/123ال اللل ): ( ؛ البيبقي3/70تارإخ ): ( ؛ الطب ل4/438السي   ): ( امم هشام75)
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متجمعبم هذا عزم على المسةةةةةةي   ليبم مع  ما وق  على م ى اسةةةةةةتع ادهم  ولما علم النبي 

تخ عش   آالا ق م  وتبيئتبم للح بخ فأع  أصحامه وحثبم على صب خ وكانوا اثني عش  ألفا الج  وال

شي  ال واإات أن ثمانيم منبم خ جوا وهم على (76)مبم لفتو مية خ وانضم  ليبم ألفان مم الطلقاءخ وت

خ (77)خ ولما إ خلوا في اإلسةةةالمخ منبم صةةةفوان مم أمية وسةةةبيل مم عم واليف  أمنبم رسةةةول هللا 

ب  منحبم  إاها هللا سةةةبحانه وتعالى في أول سةةةور  م اء  لي اجعوا حيث كان أمامبم مبلة أرمعة أشةةة

أنفسةةةبمخ وتوكي ات لل سةةةول عليه الصةةةال  والسةةةالم معبم وأمالت أن إ خلوا في دإم اإلسةةةالمخ أذن لبم 

أن إشةةت كوا في القتال مع المسةةلميم في حنيمخ وما كان قبل ذلك إسةةمو أم ات لغي  المسةةلم ال سةةول 

ت أمامبم لييسةةةةةبوا مأن إنضةةةةةم  لى الج يط اإلسةةةةةالميخ ولينه أذن لبم لي إبم أن الباب ال زال مفتوحا

شةة ا االشةةت اا في الجبادخ ولي وا أخالح المسةةلميم عم كث  في أدح أحوالبمخ كما إب و أن النبي 

  كان إ ى أنه لم إيم ليضةةي  أمة اإلسةةالم في شةةيء أن إل جوا  لى الغزو  ما داموا ق  أصةةبحوا

ال ولة اإلسةةةالميةخ وال إسةةةتطيعون أن إضةةة وها دون أن إتع ضةةةوا للعقابخ خاصةةةة أن داخل نطاح 

 . (78)غالبية أهل مية مم ق إط وغي ها ق  دخلوا في اإلسالم وص قوا في  سالمبم

ت إميم اتلاذهخ وهو إعلم أنه سيواجه قوم عتا   و كان رسول هللا  أع  ليل أم  ع تهخ فلم إت ا سببا

تال قاء مم أث إالبم ماالتخ أشةةةةةةة اءخ وإلزم لق فاقت ط مم الطل تال غي همخ  ع   ما ال إلزم لق بم مم ال

ووزعه على المحتاجيم مم الجن  اإلسةةةةالميخ ثم لما نصةةةة ه هللا في حنيم وغنم المغانم اليثي   أعاد 

مم عب  هللا مم أمي رميعة أرمعمالة أل  درهم   لى أغنياء مية ما اسةةةةةةتق ضةةةةةةهخ حيث اسةةةةةةتل  

ا فتو هللا عليه هوازن وغنمه أموالبا ردها وقال: و نما جزاء السةةةةةةل  الحم  واألداءو فأعطاهخ فلم

خ (79)وقال: ومارا لك في مالك وول او واستق ط مم صفوان مم أمية عش إم أل  درهم فأق ضه

ميم أصةةةةةةحامه مم أهل  ومم حوإط  مم عب  العزى أرمعيم أل  درهمخ فقسةةةةةةمبا رسةةةةةةول هللا 

في الفتو أنه قسةةةةةم فيبم  )فأخب ني رجل مم كنانة كان مع رسةةةةةول هللا  الضةةةةةع . روى الواق ل:

تخ أو أقل أو أكث خ ومم ذلك المال معث  لى مني جذإمة( . (80)دراهم فيصةةةةةي  ال جل خمسةةةةةيم درهما

ت  خ وقبل معونة ق رها ثالثيةةةةة آالا رمو مم (81)واستعار مم إعلي مم أمية ثالثيم معي ات وثالثيم درعا

مالة درو مم صةةةةةفوان مم أميةخ وكان ال  خ واسةةةةةتعار النبي (82)مم عب  المطل نوفل مم الحارث 

ت إا محم ؟ فقال  خ وإ ول (83): ومل عارإة مؤدا وإزال على الشةةة اخ وق  سةةةأله صةةةفوان: أغصةةةبا

خ (84)وأكفنا حملبا فحملبا صةةةةةفوانو البيبقي أن صةةةةةفوان كان كثي  السةةةةةال  فقال له رسةةةةةول هللا 

خ وأعانه حييم مم حزام مف سةةيم فأصةةيباخ فأعطاه (85)  حنيم شةةاك ات له صةةنيعهوأعادها  ليه مع  غزو

 . (86)العوط عنبما رسول هللا 

مم أث إاء مية أن امم عب  الب  ذك ها دون  وإعلق العم ل على رواإات اسةةةةتق اط النبي 

مصةةفوان وهو  أسةةاني خ وكذلك الواق ل مأسةةاني هخ وليم ال مانع مم اسةةتعانته مبم  ذ ثبت أنه اسةةتعان

مشةة اخ خاصةةة أن اإلسةةالم أصةةبو راسةةخ الييان وأن صةةفة المع كة اإلسةةالمية ال إؤث  فيبا قبول 

ت تلل معقي تبم  . (87)معونة مم سواهم ما دامت ال تف ط عليبم ش و ا

                                                 
 . ( سبق تل إجه76)

 . (1/162المواه  الم نية ): القسطالني ( ؛279السي   ): ( ؛ الطب ل4/440السي   ): ( امم هشام77)

 . (2/19)2 خ م2002ه/1422خ ن. دخ الت مية الجماعية في السي   النبوإة: ( الغضبان78)

 . لم إل جاهخ ح إث صحيو اإلسناد: ( ؛ وقال3/51المست را ): ( ؛ الحاكم579المغازل ): ( الواق ل79)

 . (579المغازل ): ( الواق ل80)

 . (5/99ال اللل ): ( ؛ البيبقي2/146السنم ): ( أمو داود81)

: امم عب  الب . توفي في خالفة عم  خ أسةةةةةة ه المسةةةةةةلمون إوم م ر فف ى نفسةةةةةةهخ ( نوفل مم الحارث مم عب  المطل  امم عم النبي 82)

 . (3/577اإلصامة ): (؛ امم حج 3/537االستيعاب )

 . (5/99)ال اللل : ( ؛ البيبقي4/440السي   ): ( امم هشام83)

 . (5/99ال اللل ): ( البيبقي84)

 . (2/809السنم ): ( امم ماجة85)

 . (1/221الطبقة ): ( امم سع 86)

 . (2/495)5 خ م2005ه/1426خ ال إاطخ ميتبة العبييانخ السي   النبوإة الصحيحة: ( العم ل87)
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وإلب  مم رواإات االستق اط أن سادات مية كانوا ال إيزالون  لى الفتو في سعة مم العيط 

 ل إب و أنبم أغنى مم أث إياء أهل الم إنة مم األنصار. ووف   مم المالخ م

ت  خ خ جوا  لى حنيم فوصةلوا  ليبا في العاشة  مم (88)ومع  أن أقام النبي ممية تسةعة عشة  إوما

 . (89)شوال

وكان ع د جيط المسلميم كبي ات  ذا قورن مسال  الغزوات السامقةخ فق  انضم  لى الجيط الذل 

قاء فان مم الطل قاء مع  اإلسةةةةةةالم. وق  كان لوجودهم في الجيط فتو مية أل بار للطل ؛ وهذا أول اخت

فق  كانوا ح إثي عب  ماإلسةةالم ولم إتللصةةوا مم كل ال واسةة   -لبعضةةبم  -اإلسةةالمي آثار سةةلبية 

الجاهلية المسةةةتق   في نفوسةةةبم؛ لذلك عن ما رأى معضةةةبم وهم في الط إق  لى حنيم شةةةج   تع ا 

ا المشةةةة كون أسةةةةلحتبمخ قالوا: إا رسةةةةول هللا اجعل لنا ذات أنوا  كما لبم إعلق عليب (90)مذات أنوا 

ت كما لبم آلبةخ والذل نفسةةي مي ه ذات أنوا ؟ فقال  : وسةةبحان هللا كما قال قوم موسةةى اجعل لنا  لبا

 . (91)لت كبم سنََم مم كان قبليمو

مم نفوسةةبمخ وع م ومما ال شةةك فيه أن في  لببم هذا داللة واضةةحة على ع م تميم اإلسةةالم 

فبمبم الصةةةحيو لمعنى التوحي  رغم  سةةةالمبمخ فبم لم إصةةةحبوا رسةةةول هللا عليه الصةةةال  والسةةةالم 

الصةةحبة اليافية مم حيث الزمم والتجاوب ال وحي لنضةةوج الت مية والتزكية والتعليم والتفقهخ لذا لم 

ببم مم الشةةة ا وحذرهم مم إعاقببم ولم إعنفبم لمع فته مح اثة  سةةةالمبمخ  نما وضةةةو لبم ما في  ل

 ذلك. 

وقبل اللوط في أح اث المع كة لنا وقفة هنا مع الطلقاء ومشةةاركتبم في الجيط اإلسةةالميخ 

فبال غم مم كونبم ح إثي عب  ماإلسةةةالم نج هم إم ون الجيط اإلسةةةالمي مألفي مقاتلخ فبم إشةةةيلون 

يم نق ن األلفيم اللذإم سةةة س الجيط اإلسةةةالمي الذل كان إحاصةةة  ثقي  وإحارب هوازنخ ونحم ح

انضما  لى الجيط اإلسالمي مع د الجيط كله نج  أنه رقم ال إؤمه لهخ فبو إعادل س س الجيطخ ليم 

 ذا قارنا هذا الع د منسةةةةةةبة أع اد كل قبيلة ومشةةةةةةاركتبا في جيط المسةةةةةةلميم لوج نا أن الطلقاء في 

قبيلة أم ت الجيط اإلسةةةالمي ممثل هذا الم تبة الثانية مع  األنصةةةارخ فلم إ د في المصةةةادر أن هناا 

الع دخ أما الطلقاء فق  انضةةةم منبم مع  الفتو ضةةةع  ما ق مته كل قبيلة على ح  خ وهي لم تق م جنودات 

فحسةةة خ مل ق مت كفاءات وقيادات وزعامات مشةةة كة وُمسةةةلِّمة سةةةارت مع الجيط اإلسةةةالمي نحو 

 حنيم. 

حنيم قبل انبالج الفج خ تتق مبم الليالة مقياد   ومالعود  للمع كة فق  تق م المسةةةةلمون في وادل

خ وعن  دخول (92)خال  مم الولي  وفي  ليعتبا منو سةةةةةةليمخ ثم مقية الجيط مشةةةةةةيل صةةةةةةفوا منتلمة

المسلميم في الوادل حملوا على هوازن فانيشفواخ فأك  المسلمون على ما ت كوه مم غنالمخ ومينما 

خ (93)وأمط تبم موامل مم السةةةةةةبام التي ال تياد تلطئ أح ات هم على هذه الحال اسةةةةةةتقبلتبم هوازن 

فانيش  خيالة المسلميم ثم المشا خ فيان منوا سليم أول مم انبزم مم المسلميم ثم تبعبم الطلقاءخ ثم 

سوى فئة قليلة صم ت مصمودهخ منبم أمو سفيان مم  حتى لم إصم  مع رسول هللا  (94)مقية الجيط

س و مه خالل الع و خ والعباس عمهخ(95)الحارث . وق  ت اجع قليل (96)كانا إمسيان معنان مغلته لئال ت

                                                 
 . (4/1558الصحيو ): ( البلارل88)

 . (4/437سي   )ال: ( ؛ امم هشام3/151السنم ): ( البيبقي89)

وأنوا  جمع نيةةةةةيةةةةةيةةةةةو  وهو مص ر خ وإعيفون حولباخ أل إعلقونه مباخ اسم شج   معينبا كانت للمش كيم إنو ون مبا سالحبم: ( أنوا 90)

 . (5/128النباإة ): امم األثي  الجزرل. سمي مه المنو 

 . (5/218المسن  ): امم حنبيل. حسم صحيوهذا ح إث : (؛ وقال4/475السنم ): (؛ الت مذل4/442السي   ): ( امم هشام91)

 . (2/706الصحيو ): ( ؛ مسلم4/1714الصحيو ): ( البلارل92)

 . (5/167الصحيو ): ( ؛ مسلم3/1051الصحيو ): ( البلارل93)

 . (4/313الب اإة ): ( ؛ امم كثي 599المغازل ): ( الواق ل94)

 . (5/166الصحيو ): ( ؛ مسلم3/1051الصحيو ): ( البلارل95)

 . (5/166الصحيو ): ( مسلم96)
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خ مينما امتع  معلمبم (97)مم المسةةةةةلميم وهم الثمانون أو المالة ت اجعوا على أق امبم ولم إولوا ال م 

عم المي ان م م إمخ ولم إصم  معه سوى عش   أو اثني عش  مم الصحامة كانوا إحيطون مهخ فيبم 

 . (98)أمو سفيان وأمو مي  وعم  وعليالعباس و

وليم لماذا هذا الموق  مم الطلقاء؟ حتى  ن أم سةليم وق  شةاركت في المع كة تسةأل عم  مم 

اللطاب عن ما رأت الناس إنبزمون: ما هذا؟ فقال عم : أم  هللاخ وجعلت تقول: إا رسةةةةول هللاخ مم 

القوم منا؟ تعني منو سةةةةةةليم والطلقاء الذإم  جاوز معي ل فأقتله وهللا  ني رأإت اليوم ما صةةةةةةنع هؤالء

 . (99)انبزموا

ت على درجة   ن هذا الموق  لبعض الطلقاء إؤك  ما سةةةةةةبق وذك ناه مم أنبم لم إيونوا جميعا

تخ والبعض اةخ  خ ج إت مص ال وال   واح  خ فمنبم مم خ ج عم قناعةخ ومعضةةةةبم خ ج مشةةةة كا

خ العقي  خ قول اإلإمانخ وأغل  هؤالء مم أهل إ إ  اغتيالهخ ومعضةةةةبم خ ج راسةةةة م سةةةةول هللا 

رسةةةةول هللا عليه الصةةةةال  والسةةةةالم وعشةةةةي ته الذإم لم تتو لبم الف صةةةةة للبج  خ وهم مم ثبتوا مع 

ت ال إشك في النص خ لعل معض الغنالم إنالبارسول هللا   . (100)خ ومعضبم مضى متف جا

طلقاء ما إ ل على مقاء رواسةة  فعن ما انيشةة  المسةةلمون في م اإة األم  صةة ر مم معض ال

 (101)الجاهلية كما كانت ممثامة تشةةةةةفي مالمسةةةةةلميم وال غبة في ان حار الحقخ فق  عب  كل   مم حنبل

أخو صفوان مم أمية ألمه عم ف حته محدميار المسلميم قالالت: أال مطل السح  اليوم؟؟ فقال له صفوان 

ت آنذاا: اسيت فض هللا فاا رجل مم ق إط أح   لي  مم أن ( 103)ألن إ منيخ فوهللا (102)وكان مش كا

خ وفي رواإة أن رجالت مم ق إط م   صفوان فقال: أمش  مبزإمة محم  (104)إ منيةةي رجل مم هوازن

وأصةةحامهخ فوهللا ال إجتب ونبا أم اتخ فقال له صةةفوان: تبشةة ني ملبور األع ابخ وغضةة  صةةفوان 

قفون خل  جيط المسةةةلميم إنل ون لمم إيون . وتذك  ال واإات أن زعماء الطلقاء كانوا إ(105)لذلك

. وكان صةةةفوان إ سةةةل (106)النصةةة  منبم؛ أمو سةةةفيان مم ح ب وصةةةفوان مم أمية وحييم مم حزام

ت له للتع ا على أخبار القتال مم المق مة  . (107)غالما

مل  ن هناا مم المنبزميم مم مضةةةةةى  لى مية إلب ون أهلبا مالبزإمةخ فسةةةةة  مذلك قوم مم 

وأظب وا الشةةةةةةمةةاتةةةخ وقةةال قةةاللبم: ت جع الع ب  لى دإم آمةةالبةةا وقةة  قتةةل محمةة  وتف ح أهلبةةا 

 . (108)أصحامه

ت مم أقوال زعماء مية ما هي  ال داللة واضةةحة على ضةةيق  وفي الحقيقة أن هذه األمور جميعا

 با. نفوس هؤالء ماإلسالم وال غبة في العود   لى سي تبم األولىخ  لى تلك الوثنية التي كانوا علي

وليم كما تح ثت المصةةةةةادر عم الجان  السةةةةةيئ لبعض الطلقاءخ سةةةةةجلت لنا معض المواق  

المش فة لبمخ فبا هو عي مة مم أمي جبل إ د على سبيل مم عم و عن ما سمعيةةه إقول: ال إجتب ها 

محم  وأصةةةةةحامهخ قالالت له: هذا لي  مقولخ و نما األم  مي  هللا ولي   لى محم  مم األم  شةةةةةيء  ن 

أُدإل عليه اليوم فحن له العاقبة غ ات. فقال سبيل:  ن عب ا ملالفه لح إث. قال: إا أما إزإ   نا كنا وهللا 

                                                 
 . (3/19الش   ): ( ؛ الزرقاني4/443السي   ): ( امم هشام97)

 ( 4/443السي   ): ( امم هشام98)

 . (603المغازل ): ( الواق ل99)

 . (4/330الب اإة ): ( ؛ امم كثي 4/443السي   ): ( ؛ امم هشام597المغازل ): ( الواق ل100)

االسةةتيعاب : امم عب  الب . وسةةماه امم  سةةحاح جبلة مم الحنبلخ صةةحامي له ح إثخ عب  هللا مم حنبل الجمحيامم : ( كل   مم حنبل وإقال101)

 . (3/305اإلصامة ): (؛ امم حج 3/321)

: رلامم األثي  الجز. إقال فضه  ذا كس هخ فحذا المضااخ ال إيس  هللا أسنان فيك: وتق إ هخ أل ال إسق  هللا أسنانك: ( ال فض هللا فاا102)

 . (3/453النباإة )

 . (2/180النباإة ): امم األثي  الجزرل. أل إصي  لي سي ات : ( إ مني103)

ومقييةةةيةةةيةةةة رجال خ وق  ص   مالسماو في رواإة أمي إعليةةةىخ (؛ وقال رواه البزار ماختصار وفيه امم  سحاح6/180المجمع ): ( البيثمي104)

 . (5/126ال اللل ): بقي(؛ البي3/376المسن  ): امم حنبل. أحم  رجال الصحيو

 . (2/330الب اإة ): ( ؛ امم كثي 598المغازل ): ( الواق ل105)

 . (4/368الب اإة ): ( ؛ امم كثي 2/45ال اللل ): ( البيبقي106)

 . (4/330الب اإة ): ( ؛ امم كثي 598المغازل ): ( الواق ل107)

 . (3/12الش   ): ( ؛ الزرقاني597المغازل ): ( الواق ل108)
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خ كما أملى عتبة ومعت  امنا (109)نوضع في غي  شيء وعقولنا عقولنا. نعب  الحج  ال إنفع وال إض 

تخ وفقئت عيم معت  عم رسول هللا  مالءت حسنا
سفيان مم الحارث فق  كان في المع كةخ أما أمو  (110)

عن ما أراد اغتياله إقول شةةيبة: ثم جئته عم مم ضةةمم األسةةباب التي حالت ميم شةةيبة ورسةةول هللا 

. مل  ن أما سةةةةفيان (111)إسةةةةاره فحذا مأمي سةةةةفيان امم عمهخ فقلت: امم عمه لم إلذلهخ فجئته مم خلفه

ت في حنيمخ وكان ممم ثبت مع رسةةةول هللا  ولم إف  إومئذ ولم  (112)وامنه جعف  هو أملى مالءت حسةةةنا

. وهذا  ن دل (113)حتى انصةة ا الناس  ليهخ وق  ثبت ذلك في الصةةحيو تفارح إ ه لجام مغلة النبي 

ت معه  لى أن  على شةةيء فحنما إ ل على حسةةم  سةةالمه ودفاعه منفسةةه عم عقي ته ونبيهخ فق  ظل ثامتا

وأصحاب الشج  خ فأتوا نحوه حتى صاروا  العباس فنادى مالناس للعود خ ثم خص  األنصار أم  

ثمانيم أو مالةخ في وا في المع كة فقاتلوا هوازنخ واشةةةةةةت  القتال مم ج إ خ وقال رسةةةةةةول هللا عليه 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى   ڌ (114)الصال  والسالم: وهذا حيم حمي الو ي و

الصةةةمود أمام شةةةجاعة المسةةةلميم فف وا مم أرط المع كةخ . ولم تسةةةتطع هوازن وثقي  (115) ڌائ  ائ

وتعقببم المسةةةلمون معي ات عم حنيم تاركيم وراءهم قتلى كث  وأموال عليمة في المي انخ ماإلضةةةافة 

وليم نبى عم قتل النسةةةاء  (116) لى السةةةبيخ وأم  رسةةةول هللا عليه الصةةةال  والسةةةالم متعق  الفارإم

 الصال  والسالم أح ات ممم ف   عنه. خ ولم إعن  النبي عليه (117)والذرإة

والمالحظ مع  غزو  حنيم أن المصادر تسيت عم دور الطلقاء في المطارد خ ولعل ذلك إعود 

إة النبي  با جميع المسةةةةةةلميمخ أو أنبم كلفوا ممبام أخ ى مثل حما  لى أن المطارد  لم إشةةةةةةت ا في

 والغنالمخ خاصة أن المصادر تذك  أن النبي  (118)السبي م إل مم ورقاءاستعمل على . 

 دورهم في حصار الطائف: 

كان حصةةةةةةار الطال  امت ادات لعملية مطارد  فلول هوازن وثقي  التي م أت مم وادل حنيمخ 

وعن  أسةةةوار الطال  ضةةة ب رسةةةول هللا عليه الصةةةال  والسةةةالم معسةةةي هخ وم أ القتال مال مي مم 

لق   لع علينا نبلبم ساعة نزولنا شيء هللا مه الحصونخ فيان عم و مم أمية الضم ل إح ث فيقول: 

 . (119)أعلم كأنه رجل مم ج اد وت سنا لبم حتى أصي  ناس مم المسلميم مج احة

تخ واسةةةةتشةةةةب  ع د منبم ذك تبم المصةةةةادرخ حيث  وق  أملى الطلقاء في هذه الغزو  مالءت حسةةةةنا

م الطال  فأخذوه وقتلوهخ خ جنو مه ف سه  لى حص(120)استشب  إزإ  مم زمعة مم األسود الملزومي

خ وجليحة امم عب  هللا مم محارب (121)وقيل مل قال لبم: أمنوني حتى أكلميمخ فأمنوه ثم رموه مالنبل

 . (123)رمي إوم الطال  مسبم فقتله ومات إومئذ خ وعب  هللا مم أمية(122)الليثي

 المفاوضة مع ثقيف: 

                                                 
 . (3/127  ). دخ ت. دخ مي وتخ الميتبة اإلسالميةخ السي   الحلبية: ( ؛ م هان ال إم الحلبي607المغازل ): الواق ل( 109)

 . (143التبييم ): ( امم ق امة المق سي110)

 . (607المغازل ): ( الواق ل111)

 ( 3/76تارإخ ): ( ؛ الطب ل4/443السي   ): ( امم هشام112)

 . (3/1054الصحيو ): ( البلارل113)

 . (4/445السي   ): ( ؛ امم هشام5/166الصحيو ): ( مسلم114)

 . (26( سور  التومة آإة )115)

 . (282السي   ): ( ؛ الطب ل6/181المجمع ): ( البيثمي116)

 . (3/503السنم ): ( ؛ أمو داود3/435المسن  ): ( امم حنبل117)

 . (1/141)اإلصامة : ( ؛ امم حج 1/166االستيعاب ): ( امم عب  الب 118)

 . (616المغازل ): ( الواق ل119)

: امم عب  الب . أسةةلم إوم الفتوخ  ليه كانت المشةةور  في الجاهليةخ ( إزإ  مم زمعة مم األسةةود الق شةةي كان مم أشةة اا ق إط ووجوهبم120)

 . (3/655اإلصامة ): (؛ امم حج 3/647االستيعاب )

 . (276لتبييم )ا: ( ؛ امم ق امة المق سي617المغازل ): ( الواق ل121)

امم عب  . وعن  امم  سةةةحاح جليحة مم عب  هللا مم الحارث الليثي شةةةب  حنيم والطال خ ( جليحة مم عب  هللا مم محارب في قول الواق ل122)

 . (1/267االستيعاب ): الب 

 . (2/277اإلصامة ): ( ؛ امم حج 2/267االستيعاب ): ( امم عب  الب 123)
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مل قاموا مالمفاوضةةةة مع ثقي خ حيث  ولم إتوق   سةةةبام الطلقاء في هذه الغزو   لى هذا الح خ

. (124)تشي  المصادر  لى أن أما سفيان مم ح ب تق م لمفاوضتبم أثناء حصار الجيط اإلسالمي لبم

سمات القيادإة التي تميز  وق  إعود اختيار ال سول  سفيان لبذه المبمة لصلته الوثيقة مثقي  وال أما 

أخ ى عن  ق وم وف  ثقي   لى رسول هللا عليه الصال  مبا أمو سفيانخ مل  ن هذه السفار  تتي ر م   

ت مم غض  قومبمخ  والسالم مالم إنة إلعالن  سالمبم  لبوا أن إؤخ  ه م الالت ثالث سنوات خوفا

فأمى عليه الصال  والسالم  ال أن إب مبما؛ ولينه أعفاهم مم القيام مذلك. فأرسل أما سفيان مم ح ب 

ي الطال  أراد المغي   أن إق م أما سةةةفيان فأمى أمو سةةةفيانخ ذلك وقال والمغي   مم شةةةعبة لب مباخ وف

 . (125)للمغي  : ادخل أنت على قومكخ فقاما مالمبمة خي  قيام

في الطلقاء وتح إ ات هنا في أمي سةةةفيان هي التي جعلته إ سةةةله  وال شةةةك أن ثقة رسةةةول هللا 

 عادن ال جال.  لى الطال  للقيام مبذه المبمة اللطي  خ وهو اللبي  مم

 غزوة تبوك: 

كانت غزو  تبوا في السةةةةنة التاسةةةةعة للبج   مع  العود  مم حصةةةةار الطال  مسةةةةتة أشةةةةب  

ت   . (126)تق إبا

خ وما كان عليه (127)سةةميت مغزو  العسةة   لما أصةةاب المسةةلميم مم الضةةيق االقتصةةادل وقتبا

 . (128)الصحامة مم العس  الش إ  في المال والزاد وال كال 

على النفقة في هذه الغزو  لبع ها وكث   المشت كيم فيباخ ووع  المنفقيم  وق  حث ال سول 

خ والح إث عم نفقة (129)ماألج  العليم مم هللاخ فسةةارو أغنياء الصةةحامة وفق اؤهم  لى تق إم األموال

و ح إث المسلميم في غزو  تبوا ح إث عم اإلإمان والطاقة والصب  والتعاون وقو  اإلراد خ كما ه

عم اإلنفاح والتضةةحية مالمال في سةةبيل هللا تعالىخ فق  تجلى ذلك مشةةيل واضةةو في جيط تبوا الذل 

لفتو مالد الشةةةةةةام و  د ال ومخ فق  ج أت الع ب على ال ومخ  فتو األمواب أمام جيوش أمي مي  

ى مشاركة الطلقاء وكانت األساس الذل منيةةي عليه الفتو اإلسالمي فيما مع . وهنا لنا أن نسأل: ما م 

في التلل  عم الغزو ؟ أم أسةةةةةبموا في النفقة على الجيط  في هذا الجيط؟ وهل اسةةةةةتأذنوا النبي 

وأم وه مالجنودخ خاصةةةةةة  ن أث إاءهم أم وا الجيط اإلسةةةةةالمي مالمال وال جال في حنيم وهم حينئذ 

نفوسةةبمخ فزادت رغبتبم ح إثو عب  ماإلسةةالمخ فمم ماب أولى أن إم وه اةن وق  رسةةخ اإلسةةالم في 

خ إقول عي مة امم أمي جبل: أما وهللا إا رسةةةةةول ال أدو في تعوإض ما فاتبم مم الجباد مع النبي 

نفقة كنت أنفقبا في صةة  عم سةةبيل هللا  ال أنفقت ضةةعفبا في سةةبيل هللاخ وال قتاالت كنت أقاتل في صةة  

 . (130)عم سبيل هللا  ال أمليت ضعفه في سبيل هللا

ر اإلشةةار   ليه أن غزو  تبوا ح ثت في شةةمال الجزإ   الع ميةخ وهذه الجبة كانت ومما تج 

سباخ ورجال مثل    ح قوافل تجار ميةخ فبم أهل مع فة مبذه النواحي م اخلبا وملارجبا وتضارإ

أمي سةةفيان مم ح ب وصةةفوان مم أمية وسةةبيل مم عم و كانوا إع فون هذه الط ح ومسةةاليبا أكث  

همخ لبذا إسةةتبع  أن ال إيون هؤالء موجودإم في جيط تبواخ وليم لفسةة  لم تق  م مما إع فبا غي 

المصةةادر تفصةةيالت عم مشةةاركة الطلقاء في هذه الغزو ؛ لبذا مم الصةةعومة مميان تح إ  ع دهم أو 

مع فة نفقتبم في جيط العس  خ  نما الذل إميم التوصل  ليه هو  شارات متناث   في المصادر تأتي 

لت جمة لعلم ماخ فيذك  شلص شارا في غزو  تبوا وإميم فبم دورهم مم خالل تجميع هذه أثناء ا

اإلشةةارات الموجود  في المصةةادرخ ومالتالي تيوإم تصةةور عم مشةةاركتبمخ فيذك  الواق ل أن النبي 

  معث  لى القبالل و لى مية إسةةةةةةتنف هم للغزو وإلب هم موجبتهخ فل ج أمو واق  الليثيخ وهو مم

                                                 
 . (3/84التارإخ ): ( ؛ الطب ل4/483السي   ): ( امم هشام124)

 . (5/33الب اإة ): ( ؛ امم كثي 3/99تارإخ ): ( ؛ الطب ل4/541السي   ): ( امم هشام125)

 . (8/84الفتو ): ( امم حج 126)

 . (5/82الصحيو ): ( ؛ مسلم2/790الصحيو ): ( البلارل127)

 . (2/190) 2 خ ه1424خ ال إاطخ ال عو  دار  مامخ السي   النبوإة في ضوء المصادر األصلية: ( مب ل رزح هللا128)

 . (656المغازل ): ( ؛ الواق ل9/277السنم ): ( ؛ الت مذل4/1714الصحيو ): ( البلارل129)

 . (1/325الطبقة ): ( امم سع 130)
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ت مم الطلقاءخ الطلق اء في قومه. ومعث  لى مني كع  امم عم و م إل مم ورقاء اللزاعيخ وهو أإضةةةا

المسةةةةلميم على القتال والجباد ورغببم فيه وأم  مالصةةةة قة فحملوا صةةةة قات  وحض رسةةةةول هللا 

. فيفبم مم هذا النص أن النبي عليه الصةةةةةةال  والسةةةةةةالم معث  لى مية إحثبم على الجباد (131)كثي  

 ةخ واستعان م جال مم الطلقاءخ كما معث  لى القبالل األخ ىخ وق  أتت الص قة  لى النبي والص ق

مم هذه القبالل ومالتأكي  الطلقاء مم هؤالء الذإم معثوا الصةةةةةة قةخ كما أم وا الجيط مال جالخ حيث 

 . (133)وكذلك أخوه مسلمة (132)تذك  المصادر أن إعلى مم أمية كان ممم شب  حنيم وتبوا

خ كما شب ها م إل مم (134) أوثق عملي عن ل -أل غزو  تبوا  -إعلى إقول: تلك الغزو   وكان

ووجود مثل هذه النماذج مم الطلقاء في جيط تبوا إ ل  (135)ورقاء وامنه عب  هللا رضةةةةةي هللا عنبما

على عمق اإلإمةةان في قلومبم وج أتبم مم خالل رغبتبم في جبةةاد أعتى قو  في األرط آنةةذاا 

في  مب ا ورإة ال وم البيزنطييمخ كما تشةةي   لى م ى االسةةتع اد الذل وصةةل  ليه الطلقاء  والمتمثلة

للجباد في سبيل هللا وم ى ح صبم على ع م التلل  عم أل مشب  جبادلخ فلو كانوا مم المتللفيم 

عم هذه الغزو  كما تلل   الفة مم المنافقيم عنبا لتح ثت المصةةادر عم ذلكخ خاصةةة أنبا تح ثت 

 م المتللفيم عنباخ ولم تش   لى الطلقاءخ وهذا فيه داللة على أنبم كانوا مم المشاركيم في الغزو . ع

أميا فيميا إتعلق مالنفقية في جيط العس   فيال نج  أل  شار   لى هذا األم خ سوى ميا ورد مم 

ل ج مبا ميةةم خ فاإلشار  التي ن(136)للجييةةط الذل أخ جه امم حنبل والحاكم ح إيةةث نفقيةةة عثمان 

 وهيو ميم الطلقاء.  (137)هيذا الح إث أن اليذل رواه هو عبي  ال حميم مم سم  

فالم  والحالة هذه أن إيون عب  ال حمم وغي ه مم الطلقاء ق  شاركوا في النفقةخ ولعل السب  

 في ع م تح ث المصةةادر عم هذه النفقة أنبا كانت عامة لجميع المسةةلميمخ ولي  للطلقاء خاصةةة كما

 ح ث في حنيم.

 

 مشاركتهم في السرايا والبعوث: 

ت (138)لق  أعقبت غزو  تبوا سةةةةةة اإا ومعوث خ ومع  تتبع هذه السةةةةةة اإا ال نج  فيبا تصةةةةةة إحا

ممشاركة الطلقاء فيباخ وهذا لي  ماألم  المستغ بخ فالمصادر عاد  ما ت كز على القاد  أو مم ق م 

مطوالت في سةةةاحات القتالخ أما مقية الجن  فحنه كثي ات ما تغفل عم ذك همخ وهذا ال إعني مالضةةة ور  

مما إؤإ  ذلك ما رواه البيبقي عم إعلى مم أمية قال: )كان النبي ع م مشةةةةاركتبم في هذه السةةةة اإاخ و

 ) . .ففي هذه ال واإة داللة قوإة على  سبام ُمسلِّمة الطلقاء في الس اإا و ن  (139)إبعثني في س اإاه

 كانت المصادر غفلت عم ذك  هذا ال ور. 

عسةةةي ل الذل ت كوه ومع  فمم خالل مشةةةاركات الطلقاء في هذه الغزوات إتبيم م ى األث  ال

في جباد المسةلميم لبناء ال ولة اإلسةالمية في عصة  ال سةالةخ فلم تصة   المصةادر أنبم تللفوا عم 

 غزو  مع  فتو ميةخ وال إوج  جزم مع م مشاركتبم في الس اإا التي ح ثت مع  الفتو. 

 مة مم وق  اتضةةةةةةو موق  الطلقاء في هذه الغزوات مم خالل األقوال التي قالوهاخ كقول عي

أمي جبل وإعلي مم أميةخ والم  أن هنالك غي ها كثي خ وليم المصةةةةادر لم تسةةةةجل لنا ما قالوه؛ غي  

                                                 
 . (656المغازل ): ( الواق ل131)

 . (1/202الطبقة ): ( امم سع 132)

ت واح ات عم رسةةةةول هللا خ شةةةةارا في غزو  تبواوخ ( مسةةةةلمة مم أمية أسةةةةلم مع أخيه وأميه إوم الفتو133) اإلصةةةةامة : امم حج . روى ح إثا

(1/142) . 

 . (3/101السي  ): ( الذهبي134)

 . (2/165االستيعاب ): ( امم عب  الب 135)

 . ولم إل جاهخ ح إث صحيو اإلسناد: ( ؛ وقال3/110المست را ): ( ؛ الحاكم5/78المسن  ): ( امم حنبل136)

: امم سع . هيةةةةةة(51هيةةةةةة( توفي مالبص   سنة )42فتو سجستان وكامل سنة )خ أسلم إوم الفتوخ مم سم   مم حبي  الق شي( عب  ال حمم 137)

 . (2/571السي  ): (؛ الذهبي1/176الطبقة )

 . (4/590السي   ): ( ؛ امم هشام2/169الطبقات ): ( امم سع 138)

 . (9/29السنم ): ( البيبقي139)
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أن هذه اإلشةةارات التي وردت تؤك  ثباتبم ورغبتبم في الشةةباد   ذ كانوا إق مون  لى الشةةباد  مقبليم 

كان إفعل المنافقون ال إبالون مالموتخ فلم تلب  لبم فعاليات سةةةةةياسةةةةةية أو مناورات عسةةةةةي إة كما 

واليبود في الم إنةخ مما إؤك  صةةةة ح جبادهم ورغبتبم مالشةةةةباد  وسةةةةعيبم للحصةةةةول عليبا في أل 

 مو م مم موا م الجبادخ وق  ساروا على هذا النبل في عب  الللفاء ال اش إم. 

 

 الخاتمة

 مم انتبى البحث والحم  هلل الذل منعمته تتم الصةةةةةةالحات وق  توصةةةةةةلت ال راسةةةةةةة  لى ع د  

النتالل وال أدعي الج   واليمال فيبا ليم آمل أن ت ل على الجب  المبذول فيباخ وال غبة في الحصول 

 على الج إ خ فيانت النتالل على النحو التالي: 

 أوضحت ال راسة أن أول ذك  االسم الطلقاء كان مع  فتو مية.  -

ت كما مينت ال راسةةةة ح ص النبي عليه الصةةةال  والسةةةالم على فتو م - ت وم ون قتال حفاظا ية سةةةلما

 على ح مة مية ح م هللا. 

محم از حقيقة ظاه   دل عليبا اليتاب  - قاء  ل راسةةةةةةةة ال د على منتقصةةةةةةي أق ار الطل تبيم مم ا

إع ون مم الصةةحامة مم ذلك الجيل المميز الذل أم ت األمة ماالقت اء الطلقاء والح إث وهي أن 

 مبم. 

كذلك أوضةةحت ال راسةةة  جماو أهل العلم على أن الصةةحامة مما فيبم الطلقاء جميعبم ع ول مال  -

ت لللم مبمخ ونل ات لما  اسةةةةةتثناء مم الم  الفتم وغي هاخ وال إف قون مينبم فاليل ع ول  حسةةةةةانا

 وق  نقل اإلجماو معلم علماء اإلسالم.  أك مبم هللا مه مم ش ا الصحبة لنبيه 

مم الطلقاء منذ الوهلة األولى إلسالمبم محم از ميانتبم واالعتماد عليبم   إضا  موق  النبي  -

 في الغزوات. 

سلموا أظب وا  - سالمبم  ال أنبم لما أ لئم كان معض الطلقاء عادى اإلسالم في أول األم  وتأخ   

 حسم البالء في خ مة اإلسالم وال فاو عم حياضه. 

 مية كت  الح إث كمص ر مبم مم مصادر التارإخ اإلسالمي. كما تبيم مم ال راسة أه -

 وأظب ت ال راسة أن دور الطلقاء في الغزوات النبوإة كان جليا مم الوهلة األولى إلسالمبم.  -

واتضةةةةو أإضةةةةا كي  أن ال سةةةةول عليه الصةةةةال  والسةةةةالم اسةةةةتطاو  دماج الطلقاء في المجتمع  -

 في تموإل جيشه في غزو  حنيم. اإلسالمي مم أول  سالمبم ماالعتماد عليبم 

 

 قائمة المصادر والمراجع
  .الق آن الي إم 

 هي(: 606امم األثي  الجزرلخ مج  ال إم أمي السعادات )ت 

o  .النباإة في غ إ  الح إث واألث خ تحقيق:  اه  الزاول ومحم  الطناحيخ دار  حياء الت اث الع ميخ مي وتخ د

 تخ د.  . 

o امةخ تحقيق:  م اهيم البنا ومحم  عاشورخ دار الشع خ د. تخ د.  . أس  الغامة في مع فة الصح 

o هي(: 1418األلبانيخ محم  مم ناص  ال إم )ت 

o  مخ 1988هي/ 1408سلسلة األحادإث الضعيفة والموضوعة وأث ها السني في األمةخ ميتبة المعاراخ ال إاطخ

 2 . 

o  : ماشميلخ محم 

o  4  مخ1974ه/1394فتو ميةخ دار الفي خ د. مخ 

 هي(: 256البلارلخ أمو عب  هللا محم  )ت 

o  م. 1997هي/ 1407الجامع الصحيو الملتص خ تحقيق: مصطفى البغاخ دار امم كثي خ مي وتخ 

o  ه( 487عبدهللا )ت  البي لخ أمو عبي 

o  مخ 1983هي/1403معجم ما استعجم مم أسماء البالد والمواضعخ تحقيق: مصطفى السقاخ عالم اليت خ مي وتخ

 3 . 

  :البالدلخ عاتق 
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o  1مخ  1982هي/1402معجم المعالم الجغ افية في السي   النبوإةخ دار ميةخ ميةخ  

o  هي(: 458البيبقيخ أمي مي  محم  )ت 

o  1هيخ  1405داللل النبو خ تحقيق: عب  المعطي قلعجيخ دار اليت  العلميةخ مي وتخ . 

o  مخ د.  . 1994هي/ 1414ميةخ سنم البيبقي اليب ىخ تحقيق: محم  عطاخ ميتبة دار البازخ 

 هي(: 279الت مذلخ أمو عيسى محم  )ت 

o  .الجامع الصحيو سنم الت مذلخ تحقيق: أحم  شاك  وآخ ونخ دار  حياء الت اث الع ميخ مي وتخ د. ت 

 هي(: 728امم تيميةخ أحم  مم عب  الحليم )ت 

o ميتبة المعاراخ ال ما خ د. تخ د.  .  مجموو فتاوى شيخ اإلسالم امم تيميةخ جمع وت تي : عب  ال حمم محم خ 

 هي(: 405الحاكمخ أمو عب  هللا النيسامورل )ت 

o  مخ د.  . 1991هي/1411المست را على الصحيحيمخ تحقيق: مصطفى عطاخ دار اليت  العلميةخ مي وتخ 

o  مخ د . 1935ه/1355مع فة علوم الح إثخ الميت  التجارل للطباعة والنش خ 

 هي(: 852لعسقالني )تامم حج خ أمي الفضل ا 

o  2هيخ  1328اإلصامة في تمييز الصحامةخ دار  حياء الت اث الع ميخ د. مخ . 

o  فتو البارل ش   صحيو البلارل عم الطبعة التي حقق أصلبا عب  العزإز مم ماز ورقم كتببا محم  عب  الباقيخ

 . 1مخ  1989هي/ 1410دار اليت  العلميةخ مي وتخ 

o 1مخ  1973ق حبي  ال حمم األعلميخ المطبعة المص إة ماليوإتخ المطال  العاليةخ تحقي 

 هي(: 1044الحلبيخ علي مم م هان ال إم )ت 

o  .  .السي   الحلبيةخ الميتبة اإلسالميةخ مي وتخ د. تخ د 

 ( 626الحمولخ أمو عب  هللا شباب ال إم :)هي 

o   2معجم البل انخ دار صادرخ مي وتخ د. تخ . 

 هي(: 241 أحم  )تامم حنبلخ أمو عب  هللا 

o  1مخ  1983هي/ 1403فضالل الصحامةخ تحقيق: وصي هللا عباسخ مؤسسة ال سالةخ مي وتخ . 

o  .  .المسن خ دار صادرخ مي وتخ د. تخ د 

 هي(: 240امم خيا خ خليفة )ت 

o  .  .تارإخ خليفة مم خيا خ تحقيق: أك م العم لخ مؤسسة ال سالةخ د. تخ د 

 هي(: 748الذهبيخ شم  ال إم محم  )ت 

o  1هيخ  1413سي  أعالم النبالءخ تحقيق: شعي  األرناؤو  ومحم  الع قسوسيخ مؤسسة ال سالةخ مي وتخ . 

o  1مخ  1981هي /1401السي   النبوإةخ تحقيق: حسام ال إم الق سيخ دار اليت  العلميةخ مي وتخ . 

  :رزح هللاخ مب ل 

o 2هيخ  1424مصادر األصليةخ دار  مام ال عو خ ال إاطخ السي   النبوإة في ضوء ال  

 هي(: 1122الزرقانيخ محم  عب  الباقي )ت 

o  مخ د.  . 1993هي/1414ش   الزرقاني على المواه  الل نيةخ دار المع فةخ مي وتخ 

 هي(: 230امم سع خ محم  مم سع  )ت 

o اث الع ميخ مي وت. الطبقات اليب ىخ أع  فبارسبا: رإاط عب  البادلخ دار  حياء الت  

o  الطبقة ال امعة مم الصحامة ممم أسلم عن  الفتو ومع هخ تحقيق: عب  العزإز السلوميخ ميتبة الص إقخ الطال خ

 . 1مخ  1995هي/1416

  : الشيخخ ناص 

o  3مخ  2000هي/ 1421عقي   أهل السنة والجماعة في الصحامة الي امخ ميتبة ال ش خ ال إاطخ . 

 هي(: 360الطب انيخ أمو القاسم سليمان )ت 

o  مخ د.  . 1983هي/ 1404المعجم اليبي خ تحقيق: محم  السلفيخ ميتبة العلوم والحيمخ الموصلخ 

 هي(: 310الطب لخ أمي جعف  محم  )ت 

o  .  .تارإخ األمم والملواخ تحقيق: محم  أمو الفضلخ دار سوإ انخ مي وتخ د. تخ د 

o :1مخ  1994هي/1414جمال م رانخ ال ار المص إةخ د. مخ  السي   النبوإةخ تحقيق  

o  1مخ  2000ه/1420جامع البيان عم تأوإل أل الق انخ تحقيق احم  شاك خ مؤسسة ال سالةخ 

 هي(: 463امم عب  الب خ أمو عم  إوس  )ت 

o   1االستيعاب في أسماء األصحابخ دار اليتاب الع ميخ مي وتخ د. تخ . 

  :ق إبيخ  م اهيم 
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o ات غزو  حنيم وحصار الطال خ المجل  العلميخ م كز البحث العلمي و حياء الت اث اإلسالميخ د. تخ م وإ

 د.  . 

o  : القسطالنيخ أحم  مم محم 

o  1م.  1992ه/1412المواه  الل نية مالمنو المحم إةخ تحقيق صالو الشاميخ الميت  اإلسالميخ مي وتخ 

 هي(: 774امم كثي خ أمي الف اء ال مشقي )ت 

o  مخ د.  2006هي/ 1427الب اإة والنباإةخ تحقيق: أحم  جادخ دار الح إثخ القاه  خ 

o  هيخ د.  . 1403السي   النبوإةخ تحقيق: مصطفى عب  الواح خ دار المع فةخ مي وتخ 

 هي(: 275امم ماجةخ محم  مم إزإ  )ت 

o  .  .سنم امم ماجةخ تحقيق: محم  عب  الباقيخ دار الفي خ مي وتخ د. تخ د 

 هي(: 261سلمخ مسلم مم الحجاج )تم 

o  .  .الصحيوخ دار الجيلخ دار اةفاح الج إ  خ مي وتخ د. تخ د 

 هي(: 303النساليخ أحم  مم شعي  )ت 

o  مخ د.  . 1991هي/1411سنمخ تحقيق: عب  الغفار البن ارل وسي  كس ولخ دار اليت  العلميةخ مي وتخ 

 ( 676النوولخ إحيى مم ش ا :)هي 

o مخ المطبعة المص إة وميتباتباخ د. مخ د. تخ د.  . ش   صحيو مسل 

 هي(: 224امم هشامخ أمي محم  عب  الملك )ت 

o  السي   النبوإةخ تحقيق: مصطفى السقا و م اهيم األميارل وعب  الحفيظ شلبيخ دار امم كثي خ دمشقخ مي وتخ

 . 1مخ  1999هي/1419

 هي(: 807البيثميخ نور ال إم علي )ت 

o هيخ د.  . 1412بع الفوال خ دار الفي خ مي وتخ مجمع الزوال  ومن 

o هي(: 207الواق لخ محم  مم عم  )ت 

o  1مخ  2006هي/1427المغازلخ تحقيق: مارس ن جون خ عالم اليت خ مي وتخ . 


