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 احلديبية ىلإطريــق الرسـول من عسفان 

 

 :  ملخص البحث

لكـرام  يتحدث البحث عن مسار طريق النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصـحاهه ا 
من عسفان إىل احلديبية وأهميتـه طرريـق نـا وؤ يـإدؤ إىل مكـة ا كرمـة إىل جا ـ         
طريقها الرئيس، واستكشاف أهم معامل ذلك الرريق طثنية ات احلنظل وتسـمى اياـا   
ذات ا رار، وتتبع ورصد أهم األحداث وا واقف اليت تعرض هلا اجلـي  اسسـالم    

ا صاع  واألخرار حينما اعرتض ا شرطني من طوال سريهم يف الليل وما عا وه من 
قري  طريقهم ا عروف هالدرب السلرا   ومنعهم من دخـول مكـة ا كرمـة يف عـام     

هـ ألداء مناسك العمرة مما دفعهم إىل تغيري خـ  سـريهم، ومـا ترتـ  علـى ذلـك       6
 احلدث من ا عقـاد مـا عـرف هاسـم صـلي احلديبيـة يف بـال  ـرب مكـة ا كرمـة          

وقد تكمن الباحث من الوصول إىل حتديد ننية ذات احلنظـل علـى   ( ليومالشميس  ا)
 (. مدخل قرية ا رشدية) الرريق وه  ما يعرف اليوم هربق ذ اب
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Abstract 

This research traces the route through which the Prophet, 

Peace Be Upon Him and his great companions went from Asfaan to 

Hudaybiyah and its importance as a secondary way leading to 

Makkah along with the main route, and explores the most important 

landmarks of this road such as "Thanyeit Thatt Al-Handhal", also 

called "Thatt Al Marar". The study also aims to track and explore 

the people of events and situations that faced the Islamic army 

throughout the night journey and all hardships and risks when the 

idolaters of Quraish intercepted the road known as Al Darb Sultani 

and prevented them from entering Makka in 6 H. to perform 

Umrah. This interception urged The Muslim army to change their 

route. This event resulted in what is known as Hudaibiya 

Reconciliation in the north-west of Makkah (Al-Shimeisy today). 

The researcher could identify and allocate "Thanyeit Thatt Al- 

Handhal" on the road which is known today as Barq Zanab (the 

entrance of Almurshideyah Village).  
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 :  املقدمة

هلل رب العرش العظيم والصالة والسالم على الرسول الكريم وعلى آله  احلمد
 : وهعد. وصحبه وسلم وأمت التسليم

فإن دراسـة السـرية النبويـة تعـد رطنـاس أساسـيا يف تـاريي التشـريع اإلسـالم           
الذؤ يتعـرف مـن خاللـه القـار      ، للمسلمني وجماسس خصباس لإل تاج الفكرؤ وا عريف

والسـري يف أرض اجلييـرة العرهيـة    ، لى شخصية الرسول وحياته من خمتلف جوا بهاع
 . واستكشاف أهرز معا ها وطرقها اليت سلكها الناس خالل العصور التارخيية ا ختلفة

و ظراس  ا تلعبه طرق ا واصالت من دور طبري يف حياة اإل سان ا سـافر وا قـيم   
لنيب من عسفان إىل احلديبية أخذ حّيياس مكا ياس هاماس فإن طريق ا، وخدمته وتسهيل أموره

يف األحداث التارخيية ا رتبرة هسريته وعمرته على وجه التحديد طمعلم حيـوؤ هـام   
أرشد ا إىل أقوال النيب وأفعالـه وأخالقـه وتعامالتـه مـع أصـحاهه وأعـداءه وخررـه        

جهـاده ها ـال   وخرواته يف ليله و هـاره ومـدى صـربه وتاـحياته وجهـوده ووقتـه و      
فاال عن استكشـاف  ، وحسن سياسته وما تعرض له من ا صاع  وا تاع ، واحلال

نروات ذلك الرريق من األشجار طاحلمض والعصل اليت أعرت صـورة ذهنيـة حّيـه    
هذا هاإلضـافة عـن تتّبـع خرـوات الـنيب      ، عن البيئة واحلياة خالل تلك احلقبة القدمية

ومـا  ، واقتداء هأنره ومعرفة حتّرطاتـه يف سـلمه وحرهـه   والسري على خراه تأسياس ههديه 
ختّلل ذلك من التشريعات وا سائل واألحكام واألحداث واآليـات الـيت  ـ  علـى     

 . ألخذ الفائدة والعربة منها، ا سلم معرفتها

ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة يف موضوعها ومنهجها الذؤ اعتمد علـى  
لتارخيية نـم حتليلـها وحتقيقهـا وإسـقاطها علـى أرض      الروايات والنصوص النبوية وا

األمـر الـذؤ أدّى إىل وهـور  تـائ      ، الواقع هعـد القيـام هالييـارات ا يدا يـة ا تعـّددة     
واطتشافات جديدة طتحديد مسار الرريق ومعرفـة موقـع ننيـة ذات احلنظـل وإحلـاق      

 . اإليااحيةذلك يف ذيل الدراسة اليت احتوت يف مالحقها على ا خّر  والصور 
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 : طريق الرسول من عسفان إىل احلديبية

خرج النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وأصحاهه إىل مكة ألداء مناسك العمـرة  
وحينما َعِلم طفار قري  هذلك أرسلوا خالد هـن الوليـد يف طليعـة مـن     ، هـ6يف سنة 

، (2)ومـنعهم على طريـق ا دينـة لصـد ا سـلمني      (1)ا شرطني مترطيت يف هرقاء الغميم
وعندما مسع النيب خربهم قّرر أْن يسلك طريقاس آخر يإدؤ إىل مكة  ري طريـق خالـد   
جتنَّباس للصدام مع قري ، فقال ألصحاهه أيكم يعرف ننية ذات احلنظل، أو مـن رجـل   

، أو قــال مــن رجــل خيــرج هنــا عــن طريــق  ــري (3)يــدّلنا علــى طريــق ذات احلنظــل
 . (4)طريقهم

 نت  عّدة أمور: ومن هنا  فهم و ست
أن ننيه ذات احلنظل تقع على طريق نا وؤ يسلكه الناس على حنو قليل هاجتاه مكة . 1

 . وهو  ري طريق مكة الرئيس، ا كرمة
 . ُهعد ننية ذات احلنظل عن عسفان وقرهها من مكة ا كرمة. 2
هر ووجـود وـوا  ، صعوهة معرفة مجيع الصحاهة ا عتمرين طريق الثنيه جلهلهم ههـا . 3

 . طبيعية طاجلبال تفصل هينهم وهينها طما هو على أرض الواقع
 . (5)طثرة منو  بات احلنظل الذؤ يّتسم مبرارة طعمه، ولذلك ُيعرف أيااس هاسم )اِ َرار(. 4
عدم توّقف اجلي  اإلسالم  يف طريقه إىل مكة إس هعد ضمان وصـوله إىل الثنيـة   . 5

 . ةس على أهميتها واسرتاتيجية موقعهاأل ها هدف ومرل  النيب وأصحاهه دسل

واحلقيقة هذا هو منه  القيادة الناجحة وقت اخلرر أْن يسري اجلـي  يف طـرق   
طما فعـل الـنيب   ، وأن يكون  ري خاضع لتصّرفات عدّوه، هعيدة عن ا خاطر وا هالك

حنكـة  و حممد صلى اهلل عليه وسلم، إذ طان حتّرطه وتّصرفه  اهعاس عـن قـّوة ويـنم عـن حكمـة     
 . (6)وقاعدته وسياسة وعدم خوف من ا شرطني، ألن اخلائف س يقرتب من مرطي خصمه
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هاجتـاه  ، (7)وعلى أؤ حال حتّرك ا سلمون مـن معسـكرهم يف  ـدير اسشـرا     
فمـا  ، (8)اجلنوب تارطني خالد هن الوليد وجيشه يف يسارهم على طريق مكة الرئيسـ  

ليل النص " فو اهلل ما شعر ههم خالـد حتـى   شعروا إس وقد جتاوزهم اجلي  النبوؤ هد
 : يل  ومن هنا  ستنت  ما، أؤ  باره، (9)إذ هم هقرتة اجلي 

ودليله احللف هـاهلل " فـو اهلل مـا شـعر     ، اإلعجاز اإلهل  الذؤ حصل للنيب وجيشه. 1
 . وهذا تأطيد هليغ على مرور اجلي  دون الشعور حبرطة سريه، ههم"

شرطني اقرتاهاس  سبياس أنناء مـرورهم حبيـث لـو أحّسـوا ههـم      اقرتاب ا سلمني من ا . 2
 . حلصلت ا واجهة واحلرب

ألن عـدم إحسـاس ا شـرطني    ، إّن جتاوز ا سلمني حصل مع هداية حلول الظـالم . 3
هاجلي  يقتاـ  أّن حلظـة عبـوره مل تكـن يف وضـي النهـار هـدليل الـنص " فلمـا          

حيث سـاروا يف  ـرب وادؤ   ، (11)صرف النيب أصحاهه إىل طريق آخر، (10)أمسى"
هاجتاه جبال سراوع مباشرة من جهة الغرب طما يف النص "ِ قَبل جبـال   (12) الصغو

وقـال هلـم الـنيب    ، (14)يف طريق  ـري مرـروق ومعـروف   ، (13)سراوع ِقَبل ا غرب
فسـاروا يف  ، ويقودهم يف ذلك اسدّسء من قبيلة أسـلم ، (15)تيامنوا يف هذا العصل""

طما ورد يف الرواية عن دليلـهم   ذات أشجار وأحجار أرهقتهم أرض وعرة صلبة
ويف رواية "فسلك ههم طريقـا وعـراس   ، (16)فسار قليالس تنّكبه احلجارة وتعلقه الشجر""

 (18)يقـول " فأخـذتهم يف طريـق طـان ههـا حي ـا فدافـد        إذ، (17) أجرل هني شـعاب 
( الكرميـ   فـ  ) و( وادؤ الصغو) واعتقد أن هذه األرض ه  صدر، (19)وعقاب"

وقد اعتربه البالدؤ ننية  (20)اليوم الواقع هني جبل مكّسر شرقاس وجبل سراوع  رهاس
وهـذا احتمـال ضـعيف جـداس يف رأؤ     ، (21) ا رار ويقاهـل احلديبيـة مـن الشـمال    

وس  ،(طـم  1) ألن الف  طما هو امسه طريق واسع يييـد عرضـه علـى   ، الباحث
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س ينمو فيـه احلنظـل هكثـرة هسـب  طبيعـة      و، (22)ينربق عليه معنى الثنية يف اللغة
أرضه سسيما وأّن هناك رواية تشري إىل أّن ننية ذات احلنظل اتّسعت للجي  أنناء 

 . وهذا يدل على ضيقها وصغرها هعكس الف ، (23)عبوره

وهعد مشقة وجهد عرب اجلـي  اإلسـالم  األرض الصـعبة وأفاـى إىل أرض     
، ر الظهران فأمر النيب أصـحاهه هالسـري ميينـاس   أؤ وادؤ م، (24)سهله عند منقرع الوادؤ

فسلكوا ذات اليمني هني وهرؤ احلمض على طريق خيرجهم على ننيه ا رار واحلديبية 
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم من يصعد الثنيـة ننيـة ا ـرار فإ ـه     ، (25)من أسفل مكة

نية أحد إس  فـر اهلل  أو طما قال "س  وز هذه الث، (26)حي  عنه ما ح  عن هين إسرائيل
، (28)وهلذا حّثهم النبى على صـعودها ، وطا ت عقبة شاقة، فتجاوزوها يف الليل، (27)له"

، الذؤ يّتسم هرول ليله (30)يف فصل الشتاء، (29)وقيل أن جتاوز الثنية طان يف آخر الليل
 يف ليلـة واحـدة يف أقـل مـن    ( طلـم  55) وهذا يعين أن اجلي  قرع ا سافة ا قّدرة هــ 

وهناك من يرى أّن اجلي  النبوؤ سار من ف  الكرميى أو مـن حـّداء   . ساعات( 10)
إىل ننيـة ذات اِ ـَرار الفاصـلة هـني احلـل واحلـرم وسـ  جبـال          (31) رب جبل ضاف

 . (32)الناصرية اليوم حس  زعمهم دون أْن حيّددوا مسار الرريق

هـني الفـ  أو َحـّداء    ويف الواقع ليس هناك طريقاس مباشراس يره  هني هذه الثنية و
مرلقاس  ن يرى قدوم اجلي  من تلك اجلهـة عـرب وادؤ مـر الظهـران حتـى هوسـائل       

فاـالس عـن أّن هـذه الثنيـه وردت يف حـدود احلـرم هاسـم ريـع         ، ا واصالت احلديثة
واعتقد أّن هناك فرقاس واضحاس هني ريع اٌ رير وننية ، ومل ترد ننية ذات اِ َرار(، 33)اُ َرير
إذ من احملتمل أْن يكون ا رور مع شـع   ، ِ َرار يف ا وقع ورمبا يف أصل التسميةذات ا

طما هو معـروف يف تسـمية ريـع ا ـّرار هـني ميدلفـة       ، ا رير الاّيق هو سب  تسميته
 . (34)وعرفات عند أهل تلك اجلهة
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أّن اجلي  اإلسالم  هعـد خروجـه مـن    ، (35)وهلذا رأى الباحث طما رأى  ريه
الـذؤ يأخـذ   ، (36)  أخذ مييناس يف وادؤ مر الظهران وسلك طريـق ا رشـدية  ف  الكرمي

وقد طان طريقاس ، شكالس متّعرجاس دسلة على مدى طثافة أشجار الوادؤ وطبيعته ا تّنوعة
نم صعد اجلي  النبـوؤ ننيـة ذات احلنظـل أو ذات ا ـرار     ، للقوافل يف اليمن ا اض 

، (37)وه  على حس  رأؤ الباحث هرق َذِ ـاب  ،حس  التوجيه النبوؤ ا ذطور ساهقاس
 . أو مدخل ا رشدية طما ه  معروفة لدى األهال  اليوم

وهناك جبوار الثنية اسرتاح اجلـي  اإلسـالم  وأشـعلوا  ريا هـم فقـال هعـض       
ومن هنا  (38)الصحاهة خنشى أْن ترا ا قري  فقال النيب لن يروطم وسيعينكم اهلل عليهم

حيث أّخروا تناول عشائهم على ، الصحاهة مت منذ أول الليليتاي للباحث أن حتّرك 
ويف الصـباح  . خالف العادة عند العرب حتى وصـلوا إىل هـدفهم ننيـة ذات احلنظـل    

عند هئر بيس هـالقرب مـن جبـل     (39)حّترك النيب وأصحاهه و يلوا يف أقصى احلديبية
حلـرم  وحـد للحديبيـة مـن جهـة ا    ، (41)وه  حد احلـرم مـن جهـة جـدة    ، (40)بيس

داخل احلرم هـالقرب مـن    (42)وقد طا ت قري  معسكرةس يف وادؤ َهْلدح وعسكروا هها
 . (43) احلديبية

وهناك من يرى أن هذه الثنية ه  ننية اٌ رير الفاصـلة هـني احلـل واحلـرم الـيت      
وردت يف النص هاسم ا رار حتى " اذا سلك يف ننية ا رار هرطت  اقتـه فقالـت النـاس    

، (44)هو هلا خبلق ولكن حبسها حاهس الفيل عن مكة ل ما خألت و ماخألت الناقة قا
وهذا يقتاى أن اجلي  النبوؤ ا رلق من ننية ذات احلنظل هإجتاه الشرق نم دخـل يف  

ر بـة يف الـدخول اىل أرض   ( مربك الناقـة ) وادؤ اسجوف حتى وصل ال  ننية ا ٌرير
وهـذا رأؤ صـع    ، يل احلديبيـة حينما هرطت الناقة رجع النيب مع طريقه و و، احلرم

 . تربيقه على ارض الواقع طما يرى الباحث
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ومن األدّلة اليت تإطد أّن ننية هرق ِذَ اب ه  ننية ذات احلنظل حس  ما ترّجي 
 : لدى الباحث

وهالتـال   ، فليس هينهما فرق، وذلك  رارة يف طعمه( مجع مر) أن احلنظل هو ا رار. 1
ويإطد ذلك أّن هذه الثنية وردت يف النصـوص  ، ِ َرارفثنية ذات احلنظل ه  ذات ا

طما يف هذا النص " ، وتارة هاسم ذات احلنظل، تارة هاسم ذات اَ َرار طما ورد ساهقَا
ويف  ص آخر" فأخذوا ذات اليمني يف ننيـة  ، (45)أجي ا يف ننية يقال هلا ذات احلنظل"

  .هها من أرض احلرمدسلة على قر، (46)تدعى احلنظل حتى هب  على احلديبية"

، طثرة منو احلنظل يف سفوح ننية هرق ذ اب وجباهلا وفيما حوهلا من خمتلف اجلهات. 2
وا عــروف أّن احلنظــل ينمــو يف األرض الســهلة اللينــة  ، (47)طمــا شــاهد اه فيهــا

وهذه الثنيـة تتكـّون مـن رمـال وحجـارة      ، وخصوصاس يف أطراف األودية وهرو ها
نمو هذا النبات الذؤ رمبا يكون هو السب  يف تسمية وادؤ وطبيعتها مناسبة جداس ل

 . مر ههذا اسسم

ذات احلنظل تشبه يف شكلها على الربيعة الباب طما يف قولـه  ( ُهْرق ِذَ اب) أن ننية. 3
وهلذا يرلـق عليهـا   ، (48)صلى اهلل عليه وسلم " مثل هذه الثنية الليلة إسمثل الباب"

تشبيهاس هلا هباب القرية الذؤ دخل ، ول هذه القريةاليوم مدخل ا رشديه طباب لدخ
منه هنوا إسرائيل هيت ا قدس هأمر اهلل طما يف قوله تعاىل " وادخلـوا البـاب سـجداس    

 . (49)وقولوا حّرة  غفر لكم خراياطم"

قرب ننية هرق ذ اب من حدود احلـرم عنـد احلديبيـة هدسلـة النص"فلمـا د ـا مـن        . 4
ن يرى أّن ننية ذات ا رار تعترب مهب  احلديبية مـن أسـفل   هل هناك م، (50)احلديبية"
إذ الرريـق هينهمـا   ، واعتقد أن ا قصود هـذلك أ هـا تفاـ  إىل احلديبيـة    ، (51)مكة

 . مفتوح وس توجد أؤ حواجي طبيعية تفصلهما عن هعض
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تقع هني مكة و ا د يـة علـى طريـق    ( : هرق ذ اب) موضع و موقع ننية ذات ا رار. 5
هالقرب منها طما يف هذا النص " قلت الصواب ما قاله النووؤ من ا ها  (52)ةاحلديبي

يف طريق  " طحد فاصل طبيع  هني وادؤ مر الظهران و وادؤ مكة معرتضة (53)عند احلديبية
 . ا رشدية الذؤ يقرعها مع وسرها و يإدؤ باسس اىل عسفان وجنوهاس اىل احلديبية

متتـد هشـكل   ، متالصقة( هرق) ن سلسلة جبيالتعبارة ع: شكل ننية ذات احلنظل. 6
طول  مع واديها و ترتفع عن مستوى ارضه وتغّر  معظمها طثبان رملية ويتخّللها 

ــ طنايـة عـن ضـيقها      (54)ـ طشراك النعـل ( فجوات او معاهر) طرق رملية صغرية
وهلذا حث النيب أصحاهه على صعودها ، وصعوهة اجتيازها لكثافة رماهلا وطبيعتها

 . (55)واسعة اس يف ا غفرة و ا ثوهة فاتّسعت هلم حلظة عبورهم و أصبحت فجاجاسطمع
هعـد توّقـف اجلـي  اإلسـالم      ، (56)إّن موت رجل من هين طنا ة يف جبال سراوع. 7

وهـذا ينربـق   ، عند ننية ذات احلنظل يشري إىل اقرتاب هذه الثنية مـن هـذه اجلبـال   
ك اجلبال سوى وادؤ مر الظهران على على ننية هرق ذ اب اليت س يفصلها عن تل

 . مرأى منها  ري هعيد
أما من حيّدد ننية ذات احلنظل هأ ها تقع يف  رب وادؤ الصـغو خلـف جبـال     
 : التالية فقد جا   الصواب وذلك األسباب، (58)وه  جبال سراوع يف  ظرهم، (57)اخلشاش

ليـوم يف الرـرف   أّن جبال سراوع ناهت موقعها ومعلـوم عنـد أهـل ا كـان حتـى ا     . أ
الشمال  من وادؤ مر الظهران أمام الثنية ا ذطورة فكيف تّسمى جبـال اخلشـاش   

 هاسم جبال سراوع؟
إن الثنيتني اللتان حّددهما الباحثون ه  ننايا صخرية  ري مالئمة لنمو احلنظل ومل . ب

 . جنده فيها حينما وقفنا عليها
وهالتـال  فلـيس   ، قرب إىل هرقاء الغمـيم أن الثنيتني قريبتني من عسفان  وعاس ما وأ. ج

للجي  اإلسالم  حاجة للتوّقف وا بيت يف منتصف الرريق هعيـداس عـن هـدفهم    
، خاصة وأ هم ير بون يف اسقرتاب من الثنية لالطمئنـان والشـعور هاألمـان   ، مكة

 . وضمان قرع أطرب مسافة هاجتاه مكة ا كرمة
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لوا النريان عند ننية ذات احلنظل من رؤية إن خشية الصحاهة عندما اسرتاحوا وأشع. د
وهذا س يّتفق فيما لو طا ت هذه ، قري  هلم يدل على قرب ا عسكرين من هعاها

إذ يستحيل أْن تتحّقق الرؤيـة حبكـم هعـد ا سـافة     ، الثنية تقع  احية جبال اخلشاش
 . طم20اليت تتجاوز على أقل تقدير 

، على طريق ا دينة مكة عـرب احلديبيـة   ومما سشك فيه أن ننية ذات احلنظل تقع
أشـارت إىل   -ومل يـذطرها  -وه  الثنية اليت أشار هلا أحد الباحثني هأن هعض ا صادر 

أّن ننية ذات احلنظل متّثل مدخل ا دينة الغره   كة ا كرمة إىل جا   مدخل التنعـيم  
، جبـل الرحـا  هـني  ، ورّجي مكا ها يف ريع الرحى بال ف  الفيحـاء اليـوم  ، الشرق 

 . (59)وجبل الرضيع
والواقع أّن ننية ذات احلنظل ننيتـان أحـدهما تّشـكل حـداس فاصـالس هـني احلـل        

وهـ  ننيـة   ، واألخرى يف احلل وتفا  إىل احلديبية، (60)وقد ذطرها األزرق ، واحلرم
اليت متّثل احد ا داخل الفرعيـة للمدينـة ا نـورة هاجتـاه مكـة      ( ُهْرق ِذَ اب) ذات ا رار

 . ا كرمة حس  ما يراه الباحث
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 :  نتــائج البحــث

أّن ننية ذات احلنظل ه  ننية ذات ا رار وتّدسن على موقع واحد هو هرق ذ اب  . 1
 . اليوم يف مدخل قرية ا رشدية

معرفة النيب للمعامل اجلغرافية واألشجار النباتية وتوفيق اهلل له وتأيده و صره يف  . 2
 .  مكة ها عجيات والسمع والراعة من أصحاههرحلته من ا دينة إىل

يعترب الرريق من عسفان إىل احلديبية طريق نا وؤ آخر للدخول إىل مكة من جهة  . 3
 . وقد أخذ من الوقت مع اجلي  النبوؤ ليلةس واحدة، الشمال الغره 

يف اشرتاك ا خلوقات يف رسم حدود احلرم حيث يقع احلرم  سبياس هني مربك الفيل  . 4
 . عر ه ومربك الناقة يف احلديبية

حمرة التوّقف اسخرية على الرريق ( هرق ذ اب حالياس) تشكل ننية ذات احلنظل . 5
 . من عسفان اىل احلديبية والعكس صحيي

يف الرريق من عسفان اىل ( هرق ذ اب) وجود ننية اخرى  ري ننية ذات احلنظل . 6
هالقرب من مكة ا كرمة على حد ( النيبننية مربك  اقة ) احلديبية هالقرب منها

 . احلرم الشريف
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 :  توصيــات البحث

أهمية معرفة الررق وا عامل اجلغرافية لإل سان ا سافر وا قيم ليكون على هصرية  . 1
 . من األمر يف سلمه وحرهه

أهمية حتديد مسار الرريق النبوؤ من عسفان إىل احلديبية وهيان أهم معا ه تأسياس  . 2
وذلك من خالل وضع اللوحات التعريفية على ، واقتداء هاهلدؤ والسلوك النبوؤ

 . أرض الواقع

تفعيل استخدام الرريق من عسفان إىل ا دينة طرريق نان يإدؤ إىل مكة ا كرمة  . 3
 . لتخفيف الاغ  على الرريق الرئيس  عرب اجلموم
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 املالحق

 جمموعة من الصور + خمّطط الطريق

 الباحثمن عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (هرق ذ اب) ننية ذات احلنظل أو ذات ا رار( 1) الصورة رقم
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 أشجار العصل يف صدر وادؤ الصغو( 2) الصورة رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 ف  الكرمي  هني طريف جبل مكّسر وجبل سراوع( 3) الصورة رقم
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 ريع ا رير( 4) الصورة رقم

  

 

 

 

 

 

 
 

 (هرق ذ اب)  بات احلنظل يف ننية ا رار( 5) الصورة رقم
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 اهلوامـش والتعليقـات:

هرقاء الغميم: ه  طراع الغميم، والغميم واد والكراع جبل اسود هني مكة وا دينة. ا ظر: عاتق  (1)
 .26-25م، ص1985هـ/1405(، 1البالدؤ: قل  احلجاز، دار مكة، مكة،   )

، 2، ج1984هـ / 1404، 3الواقدؤ: ا غازؤ، حتقيق مارسدن جو س، عامل الكت ،   (2)
م، دار الكت  1985/ 1405(، 1اهن طثري:الفصول يف سرية الرسول،   ) ،584-583ص

 72العلمية، هريوت، ص

م، 1990 -هـ 1414(، 1حافظ حكم : مرويات  يوة احلديبية، دار اهن القّيم، الدمام،  ) (3)
 . 97ص

(، 3اهن هشام: السرية النبوية، حتقيق طه عبدالرؤوف، دار اجليل، هريوت، ب. ت، جـ ) (4)
 .276ص

 اِ َرار: هقلة مّرة إذا اطلتها اإلهل قلصت عنه مشافرها.ا ظر: حممد األزهرؤ: تهذي  اللغة،  (5)
(، 11، جـ )م2004هـ/1425(، 1حتقيق أمحد عبدالرمحن، دار الكت  العلمية، هريوت،   )

 .180ص

 41صم، 1984هـ/1404(، 1ان،   )حممد عبدالقادر: يوة احلديبية، دار الفرقان، عّم  (6)

 دير اسشرا : يقع جبوار عسفان وهو ياهس اليوم. ا ظر : عاتق البالدؤ: معجم معامل احلجاز،  (7)
 .224(، ص 9ج )

 .337: الرحيق ا ختوم، دار األخوان، ب.ت، صؤصف  الرمحن ا بارطفور (8)

 2731/2732البخارؤ:صحيي البخارؤ، طتاب الشرو ،  (9)

 583الواقدؤ: ا غازؤ، ص (10)

 .95حافظ حكم : مرويات  يوة احلديبية، ص (11)

وادؤ الصغو: واد خصي  يأخذ أعلى مساق  مياهه من الفجني ويقع هني عسفان ومر  (12)
 22، 21ا دينة، ا ظر:عاتق البالدؤ: قل  احلجاز، ص -الظهران ويسري فيه طريق مكة 
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 .583الواقدؤ: ا غازؤ، ص (13)

هذا  .يشري البالدؤ إىل أّن155م، ص1970هـ/1390(، 1حممد هابيل: صلي احلديبية،  ) (14)
وهذا يدل على  194الرريق سلكه النيب يف هجرته من مكة إىل ا دينة.ا ظر: قل  احلجاز، ص

منذ القدم، ولكن اعتقد أن النبى مل يسلكه يف هجرته و  الرريق مسلوك ويعرفه اهل ا نرقة أّن
 جه من وادؤ عر ة .إمنا سار على طريق الساحل من جهة جدة هعد خرو

قدر على إقامتها لصالهتها. العصل: اإللتواء يف طل ش ء والشجرة العصلة ه  العوجاء اليت س ُي (15)
، وسييال هذا النبات موجود حتى اليوم يف 457، ص1ا ظر: حممد األزهرؤ: تهذي  اللغة،، ج

وذلك لقصر  واعتقد أ ه ليس ا راد هه الشجر الذؤ من جنس احلمض،صدر وادؤ الصغو 
 (2ارتفاعه ورخاوته وضعف ساقه وسهولة عبور اجلي  من خالله.ا ظر الصورة رقم )

 .584، 583الواقدؤ: ا غازؤ ص (16)

 .276، ص2السرية النبوية، ج اهن هشام: (17)

افد : مجع فدفد وه  ا واضع اليت فيها  لظ و ارتفاع. ا ظر : اهن اسنري اجليرؤ : النهاية فد (18)
(، 1احلديث و اسنر، تقديم على حسن، دار هن اجلوزؤ، الرياض، طبعة )يف  ري  

 .625هــ، ص 1434

 .194، 193 ، ص2الرربا  : ا عجم الكبري، ج (19)

 .(3. ا ظر الصورة رقم )128، ص5، ج196، 197، ص4عاتق البالدؤ: معجم معامل احلجاز، ج (20)

 .25ا ظر: قل  احلجاز، ص (21)

نايا( وه  العقاب ويقال هلا ا دارج وهـ  طـل عقبـة مسـلوطة. ا ظـر: حممـد       الثنية: ) اجلمع ن (22)
 .137(، ص11األزهرؤ: تهذي  اللغة، ج )

 .584الواقدؤ: ا غازؤ، ص (23)

 277، 276، ص2اهن هشام: السرية النبوية، ج (24)

 .4/323مسند اإلمام امحد،  (25)
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 .99حافظ حكم : مرويات  يوة، احلديبية، ص (26)

 .585ؤ: ا غازؤ، صالواقد (27)

(، اهــن اسنــري اجلــيرؤ : النهايــة يف  ريــ  142(، ص )2اهــن منظــور: لســان العــرب، ج ) (28)
 (115احلديث، ص )

 .91، ص1اهن طثري : تفسري اهن طثري، جـ  (29)

 هـ.27/5/1436مكا ة هاتفية مع سعادة الدطتور سليمان السويكت هتاريي اسننني  (30)

احلميا  ، ورشة عمل طريق الرسول من عسفان إىل احلديبية، تاريي  مشارطة األخ عبداهلل (31)
هـ جبل ضاف: جبل يشرف على حداء من الشمال. ا ظر:عاتق البالدؤ:قل  14/4/1436

 .22م، ص1405/1985(1احلجاز، دار مكة،  )

حماضرة الباحث عبداهلل الشايع، ورشة عمل طريق الرسول من عسفان إىل احلديبية، مرطي  (32)
 هـ،14/4/1436ريي مكة، تا

 (4. ا ظر الصورة رقم )312عبدا لك هن دهي : احلرم ا ك  الشريف، ص (33)

(، 4عبد اهلل هن مخيس: اجملاز هني اليمامة واحلجاز، مراهع الفرزدق، التجارية، الرياض،   ) (34)
 296م، ص 1989هـ/ 1410

ال، الدار ا صرية اللبنا ية، حممد هيكل::حياة حممد، حتقيق حممد فتح ، تقديم صالح ف (35)
 .430م، ص2013هـ 1434(، 1القاهرة  )

ا رشدية: تنس  إىل آل ا رشدؤ وه  عني هررف وادؤ فاطمة يف يسار اهلاه  مع الوادؤ،  (36)
وطا ت جاريه عامره يف القرن ا اض .أ ظر: حممد هن منصور: العيون يف احلجاز،، دار 

م قرية مسكو ة تقع يف بال احلديبية على الرريق . وه  اليو130احلارن ، الرائف، ص
 الفرع  اخلارج منها هاجتاه الشمال حنو عسفان عرب ف  الكرمي .

الذ اب مسيل ما هني طل تلعتني على التشبيه هذلك وه  الذ ائ ، وا ذ   مسيل ا اء ال   (37)
ودية. ا ظر : اهن اسرض يف هيئة جدول، طما يعين الذ   يف اللغة وجه الرريق و اسافل اس
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( و رمبا أن طلمة  ) ذ اب( تعّرضت لتصحيف، 64، 63(، ص)5منظور : لسان العرب، ج)
 و أن اسصل ذئاب. 

 585الواقدؤ:ا غازؤ، ص (38)

 .261، 26، ص6اهن حجر: فتي البارؤ، جـ  (39)

ينه جبل بيس: جبل متهّدم أصفر اللون طالشمس يقع على ميني طريق جدة القديم وليس ه (40)
وهني عني أو هئر بيس الواقعة على منحنى طريق ا دينة القديم أؤ وجه شبه يف التسمية، 

، فاجلبل منسوب إىل لو ه ويقع يف الغرب 72ا ظر: مإلف جمهول: يف أحوال احلرمني، ص
 .وتقع يف بال مكة ا كرمة الشمال  من مكة ا كرمة والعني منسوهة إىل رجل يدعى بيس

 .71، صـ 1الغازؤ: إفادة األ ام، جـ عبد اهلل (41)

: ( وادؤ هلدح112(، ص )4النبوة، ج)، البيهق : دسئل 580، 579الواقدؤ: ا غازؤ، ص  (42)
اسزرق : اخبار مكة، حتقيق رشدؤ واد ترأه يف طريق جدة على يسار ذؤ طوى. ا ظر: 

يوم يسري (. وال298(، ص )2، ج)1988هـ / 1408(، 5ملحس، مراهع دار الثقافة،  )
 معه طريق جدة القديم ويقع فيه مصنع طسوة الكعبة. 

 ( 163حممد هابيل : صلي احلديبية، ص) (43)

( استنب  اهن حجر جواز التشبيه من اجلهة العامة 277(، ص)2اهن هشام: السرية النبوية، ج) (44)
ناقة وإن اختلفت اجلهة اخلاصة ألن أصحاب الفيل طا وا على هاطل حمض واصحاب هذه ال

طا وا على حق حمض لكن جاء التشبيه من جهة إرادة اهلل منع احلرم مرلقاس. ا ظر: فتي البارؤ 
 261، ص6م، جـ1959هـ /1378هشرح صحيي البخارؤ، مربعة الباه  حليب، القاهرة، 

وطان الفيل قد هرك يف ا غّمس هالقرب من احلرم. ا ظر: اهن اسحاق: سرية اهن اسحاق، 
 (.41د اهلل، تقديم حممد الفارس ، ب.ت، ص )حتقيق حممد محي

 .97حافظ حكم : مرويات  يوة احلديبية، ص (45)

 (.56 قالس عن تاريي اهن أه  شيبة لوحة رقم ) 101حافظ حكم : مرويات  يوة احلديبية، ص  (46)

 (5ا ظر: الصورة رقم ) (47)
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 .584الواقدؤ: ا غازؤ، ص (48)

 (.85ه رقم )القرآن الكريم: سورة البقرة، آي (49)

 .586الواقدؤ: ا غازؤ، ص (50)

 ..276، ص3اهن هشام:السرية النبوية، جـ (51)

(، 1اهن منظور: لسان العرب، تعليق علـ  شـريؤ، دار احيـاء الـرتاث العرهـ ، هـريوت،  )       (52)
(، اهــن اسنــري اجلــيرؤ: النهايــة يف  ريــ  احلــديث،  142(، ص)2م، مــ )1988ه/1408
 (115ص)

ؤ: ا غـا  ا راهـة يف معـامل طاهـة، حتقيـق محـد اجلاسـر، منشـورات دار اليمامـة،          الفريوز اهـاد  (53)
 (.85(، ص)1م، هام )1969هـ / 1389(، 1الرياض،  )

شراك مجع شرك، وهو الرريق الرمل  الايق. ا ظر : اهراهيم خورؤ : اهلمدا   صفة جييرة  (54)
 (.119م، ص)1993(، 1العرب، دار ا شرق، هريوت،  )

 (. 142(، ص )2، اهن منظور : لسان العرب، ج )584واقدؤ: ا غازؤ، ص ال (55)

، جبال سراوع أو سروعه: جبل هتهامة لبين الدؤل من طنا ه 586الواقدؤ: ا غازؤ، ص (56)
(، 1ا ظر:جار اهلل هن فهد: حسن القرى يف اوديه أم القرى، حتقيق أمحد ضياء الدين،   )

 .267(، ص1ة، هام  )م مكتبة زهراء الشرق، القاهر2014

جبال اخلشاش: ه  تلك السلسلة اجلبلية الواقعة هني عسفان باسس ومر الظهران جنوهاس يف  (57)
 .21جهة الغرب.ا ظر: عاتق البالدؤ: قل  احلجاز، ص

حممد هن صامل السلم ، عبداهلل حممد الشايع، ورشة عمل هعنوان طريق الرسول من عسفان  (58)
 هـ.14/4/1436اريي مكة، يوم الثالناء إىل احلديبية، مرطي ت

 .287عبد ا لك هن دهي : احلرم ا ك  الشريف واسعالم احمليرة هه، مكة ا كرمة، ص (59)

 .301، 300، ص 2ا ظر: أخبار مكة، ج  (60)



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   382

 القرآن الكريم.  . 1

 مد الفارس . اهن إسحاق: سرية اهن إسحاق، حتقيق حممد محيد اهلل، تقديم حم . 2

 م. 1959هـ، 1378اهن حجر: فتي البارؤ هشرح صحيي البخارؤ، مربعة الباه  حليب، القاهرة،  . 3

  م.1985هـ، 1405(، 1اهن طثري: الفصول يف سرية الرسول، دار الكت  العلمية، هريوت،   ) . 4

 . 3ب. ت، جاهن هشام: السرية النبوية، حتقيق طه عبد الرؤوف، دار اجليل، هريوت،  . 5

 م. 1988هـ، 1408(، 5األزرق : أخبار مكة، حتقيق رشدؤ صاحل، مراهع دار الثقافة،   ) . 6

 البخارؤ: صحيي البخارؤ، طتاب الشرو .  . 7

 . 4البيهق : دسئل النبوة، ج . 8

(، مكتبة 1جار اهلل اهن فهد: حسن القرى يف أودية أم القرى، حتقيق: أمحد ضياء الدين،   ) . 9
 م. 2014هراء الشرق، القاهرة، ز

 الرربا  : ا عجم الكبري.  . 10

(، 1حممد األزهرؤ: تهذي  اللغة، حتقيق أمحد عبد الرمحن، دار الكت  العلمية هريوت،   ) . 11
 م. 2004 -هـ 1425

 مسند اإلمام أمحد.  . 12

 م. 1984 هـ،1404(، 3الواقدؤ: ا غازؤ، حتقيق مارسدن جو س، عامل الكت ،   ) . 13

مإلف جمهول: يف أحوال احلرمني الشريفني، حتقيق مرطي الدراسات والبحوث، مكتبة الباز،  . 14
  .م1997هـ/ 1418(، 1مكة ا كرمة،   )

(، 1اهن منظور: لسان العرب، تعليق علـ  شـريؤ، دار احيـاء الـرتاث العرهـ ، هـريوت،   )       . 15
 م.  1988هـ/ 1408



 383            خالد عبداهلل آل زيد د.          احلديبية ىلإول من عسفان ق الرسطري 

 ا راهة يف معامل طاهه، حتقيق محد اجلاسر، منشورات دار اليمامة، الرياض، الفريوز اهادؤ: ا غا  . 16
 م. 1969هـ/ 1389(، 1  )

اهن اسنري اجليرؤ: النهاية يف  ري  احلديث و األنر، تقديم عل  احلليب، دار اهن اجلوزؤ،  . 17
 هـ. 1434(، 1الرياض،   )

 م. 1990 -هـ 1414(، 1ويات  يوة احلديبية، دار اهن القيم، الدمام،   )حافظ حكم : مر . 1

 صف  الرمحن ا بارطفورؤ: الرحيق ا ختوم، دار األخوان، ب. ت.  . 2

 م. 1985 -هـ1405(، 1عاتق البالدؤ: قل  احلجاز، دار مكة، مكة،   ) . 3

 . 9، ج4معجم معامل احلجاز، ج :................................ . 4

عبد اهلل احلميا   )مداخلة الباحث( ورشة عمل طريق الرسول من عسفان إىل احلديبية، مرطي  . 5
 هـ. 1436/ 4/ 14تاريي مكة، يوم الثالناء 

 عبد اهلل الغازؤ: إفادة األ ام هأخبار البيت احلرام.  . 6

(، 4لتجارية، الرياض،   )عبد اهلل هن مخيس: اجملاز هني اليمامة واحلجاز، مراهع الفرزدق ا . 7
 .م1989هـ/ 1410

 عبد ا لك هن دهي : احلرم ا ك  الشريف واإلعالم احمليرة هه، مكة ا كرمة، ب. ت.  . 8

 م. 1970 -هـ1390(، 1حممد هابيل: صلي احلديبية،   ) . 9

إىل  حممد هن صامل السلم ، وعبد اهلل الشايع: ورشة عمل هعنوان طريق الرسول من عسفان . 10
 هـ. 1436/ 4/ 14احلديبية، مرطي تاريي مكة ا كرمة، يوم الثالناء 

 حممد هن منصور: العيون يف احلجاز، دار احلارن ، الرائف.  . 11



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   384

 م. 1984 -هـ1404(، 1حممد عبد القادر:  يوة احلديبية، دار الفرقان، ّعمان،   ) . 12

م صالح فال، الدار ا صرية اللبنا ية، حممد هيكل: حياة حممد، حتقيق حممد فتح ، تقدي . 13
 م. 2013 -هـ1434(، 1القاهرة،   )

زيارة الباحث مع أعااء ورشة العمل إىل معامل طريق الرسول من عسفان إىل احلديبية على  . 14
 هـ. 1436/ 4/ 15أرض الواقع، يوم األرهعاء 

يف أوقات متفاوتة خالل عامّ   زيارة الباحث الفردية إىل احلديبية وا رشدية وف  الكرمي  . 15
 هـ. 1436 -هـ 1435

 م.1993(، 1. إهراهيم خورؤ: اهلمدا  ، صفة جييرة العرب، دار ا شرق، هريوت،   )16




