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 "الرسهل دمحم )صلى هللا عليو وسلم( في روائعو القيادية من
 خالل مديرتو الدعهية"
 د. ميا صالح مصخ

 جامعة السػصل كمية العمػـ االسالمية قدع العقيجة
 ٕٕٔٓ\ٗ\ٚقبل لمشذخ في  ٕٕٔٓ/ٕ/ ٕٚقجـ لمشذخ في 

 ملخص البحث

يطيخ لشا ىحا البحث أىسية الؿيادة الشبػية في صشاعة الحزارات مغ خالؿ محاور مدار الجعػة اإلسالمية       
 التي سارت بالشاس سيخًا دؾيقًا، أؼ انيا قج بجأت متجرجة وفق تختيب زمشي مجروس.

عػة الخسػؿ دمحم )صمى هللا عميو وسمع( في دعػتو لحلظ احببت اف أبيغ واوضح الصخيقة التي التدميا قائج الج     
لمشاس مغ خالؿ مػاقفو الرحيحة التي كاف يتخحىا في وجو العؿبات والسػانع والحػاجد والرعػبات حتى تدتقخ 

 في مدتقخىا الحؼ ارداه هللا سبحانو وتعالى.

 
Abstract 

From this research, it is manifested to us the importance of the 
prophet's leadership in the construction of civilizations through the Islamic call 
track which led the peoples in an accurate way within a very elaborate 
temporal sequence  .                                                                                                           

In this respect, the researcher attempted to clarify the method used by 
prophet Mohammed peace be upon him in terms of his call to people to be 
Muslim. All this was done through his sound attitudes and reaction against the 
challenges, obstacles and troubles he faces until all were settled by Almighty 
Allah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 بدم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة
الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالـ عمى نبيشا دمحم البذيخ األميغ وعمى آلو الصيبيغ الصاىخيغ          

 وصحابتو األخيار السياميغ، ومغ تبعيع بإحداف الى يـػ الجيغ.
اردت الػقػؼ عمى عطسة القائج، الحؼ  عندما أبيغ أىسية اختيارؼ ليحا البحثاما بعج: حاولت أف        

حافع عمى كياف دولتو وشعمة اإليساف فييا، عمى مجػ ثالث وعذخيغ سشة في مكة والسجيشة ، ليخسع خصى 
يديخ عمى أثخىا كل مغ وصمت لو دعػة اإلسالـ، كي ندتذعخ بالجيج العطيع الحؼ بحلو )صمى هللا عميو 

مع( مغ خالؿ مديختو الجعػية التي كانت ثػرة عمى واقع العبػدية والطمع، فأضيخت رسالتو ؾيع الحخية وس
والعجؿ  التي أصبحت دستػرًا نتسدظ بو، ونديخ عميو في كل  نػاحي الحياة ، لحلظ جعل هللا سبحانو 

ولكشو قبل ذلظ رسػؿ  وتعالى سيختو قجوة لمبذخية جسعاء، لع يكغ مجخد عبقخؼ سست عبقختيو بيغ قػمو،
 ايجه هللا بػحي مغ عشجه وتػفيق مغ لجنو .  

فكاف بحثي بعشػاف )الخسػؿ دمحم )صمى هللا عميو وسمع( في روائعو الؿيادية مغ خالؿ مديختو      
الجعػية(، وقج اعتسجت عمى العجيج مغ السرادر األولية لمديخة الشبػية، ومخاجعيا الحجيثة والسعاصخة، في 

 ىحا البحث الحؼ قدستو الى مقجمة، ومبحثيغ، وخاتسة.اعجاد 
السبحث األوؿ: فقج خررتو عغ حخكة الجعػة في مكة، مذتساًل عمى أربعة مصالب: األوؿ تشاوؿ        

ية الجعػة، والسصمب الثاني: سخية الجعػة،  عمشية الجعػة، والسصمب الخابع وألخيخ: والسصمب الثالث: مـا
 اليجخة إلى الحبذة.

والسبحث الثاني: فقج تشاوؿ حخكة الجعػة في السجيشة، واشتسل عمى مصمبيغ: تشاوؿ السصمب        
بجء مذخوعية القتاؿ، التي تػزعت ىحه  والسصمب الثاني تشاوؿ: األوؿ: اليجخة الى السجيشة،

 السذخوعية، الى تدعة محاور رئيدية، كل محػر تشاوؿ غدوة مغ الغدوات الشبػية.

جػ إف يكػف ىحا العسل الستػاضع خالرًا لػجيو الكخيع، فاف جاء واؼيًا فبتػفيق واخيخًا نخ  
مغ هللا سبحانو وتعالى واف جاء عمى غيخ ذلظ، فقج اجتيجنا وبحلشا ما في وسعشا والحسج هلل اواًل 

 وآخخًا.
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 المبحث األول
 حركة الدعوة في مكة

 المطلب األول: ماهية الدعهة

اإلسالمية ىي آيات بيشات في مشصق الحق، وفي مشصق العقػؿ السدتشيخة وىي  إف الجعػة     
(، وإف الحؼ كاف يجعػ إليو لػ لع يكغ ديشًا ومعتقجًا نيج مغ االستجالؿ عمى صجؽ الخسػؿ )

 .   (ٔ) لكاف مغ األخالؽ الحدشة

( بؿيادة ىحه الجعػة، وأمخه بالؿياـ بيا ولقج كمف هللا سبحانو وتعالى رسػلو الكخيع دمحم )       
وباإلنحار، فساذا يفعل اآلف؟ ىل سيبجأ بالجياد والحخب والسعاناة؟ وىل يييئ نفدو لتمقي األذػ 

 .(ٕ)والدب والذتع؟ أو ماذا يفعل؟ وىػ مأمػر بالجعػة  والجخاح والصخد والتذخيج

( التي كمف بيا، والتي سيػجييا لمقخيب، ولمبعيج، بل لمعالع أجسع، ثع سػؼ فيحه دعػتو )     
كل جية، وتتػالى عميو السعاناة في جدجه، وسسعتو، وأىمو وقػمو فيتذخد مغ  تأتيو الجخاحات مغ

وششو، ويعحب أصحابو، ويشاؿ السذخكػف مشو بالدب واالستيداء والصعغ.. ولكشو يربخ ويربخ 
  .(ٖ) ثع يربخ

قائج البذخية جسعاء، ومشقح العالسيغ، وإماـ  ( ىػلقج تبيغ لشا ىشا أف نبيشا دمحم )       
الرابخيغ، وأسػة األبصاؿ الذجعاف، وأستاذ السزحيغ، وأوؿ البػاسل، وأنو أيزًا فيػ أحدغ 

ليحه الشاس َخمقًا وُخُمقًا.. شبعًا وسجية.. وكخمًا وشيامة وىسة، فدبحاف مغ اختاره واصصفاه 
 .(ٗ)الجعػة السباركة وىي الجعػة اإلسالمية 

وعشجما بجأ الؿيادؼ الفح عميو الرالة والدالـ بالجعػة إلى عبادة هللا سبحانو وتعالى، كاف       
قج بجأىا مع أقػاـ جفاة ال ديغ ليع إال الدجػد ألصشاـ مغ حجخ وما شابو؛ ال تشفع وال تزخ.. 

ليع إال اتباع ما كاف يعبج آباؤىع، وليذ عشجىع مغ مكاـر األخالؽ إال اليديخ مسا كاف وال حجة 
 . (٘) بالعدة واألنفة وىػ الحؼ كثيخًا ما كاف سببًا في الغارات والحخوب
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 المطلب الثاني: سرية الدعوة

( شخيق التجرج في نذخ الجعػة اإلسالمية بيغ الشاس، عمى أثخ ذلظ سمظ قائج الجعػة )          
وأحاط نذاشو في ىحا السجاؿ بشػع مغ الدخية التي تزسغ لو تبميغ الجعػة إلى األشخاص الحيغ 

، فالقائج الجعػؼ (ٙ) غ والسثل التي جاء بيا الػحييتػسع فييع الخيخ واالستعجاد لمتجارب مع السباد
يحدب لكل خصػة حدابيا، لحلظ قخر عميو الرالة والدالـ أف يجج ليحه الجساعة السؤمشة 

ألف سخية الجعػة في ىحا الػقت، ثع إف تػاصي السدمسيغ بالححر  (ٚ)السشطسة مقخًا تجتسع ؼيو سخًا 
والحيصة وتالفي االصصجاـ السباشخ مع السذخكيغ، ال يعشي أف السجابية العقجية بيغ الجيغ 
الججيج والذخؾ كانت صامتة، بل نججىا عمى أعشف ما تكػف في القخآف الكخيع نفدو وفي آياتو 

( السدمسيغ بالتداـ الحيصة والححر والتخفي وعجـ لجعػة )األولى، ونتيجة ليحا أمخ قائج ا
( دار األرقع بغ أبي األرقع السخدومي مخكدًا لجعػتو، ، حيشسا جعل )(ٛ)اإلعالف عغ الجعػة 

، ألف األمخ يحتاج إلى ؾيادة (ٜ)والتي شيجت ىحه الجار اسالـ ما يقارب مغ أربعيغ صحابيًا 
القائج بالسؤمشيغ بيحه الجعػة في مكاف آمغ وبعيج متشاـية في الدخية والتشطيع ووجػب اجتساع 

، ليديجىع إيسانًا بجعػتيع (ٓٔ)عغ األنطار مغ أجل استسخار المقاءات الجورية السشطسة بيشيع 
 .(ٔٔ)ليعمسيع شخقيا وأساليبيا وآدابيا 

ثع واصمت الجعػة اإلسالمية انتذارىا بيجوء عمى مجػ ثالث سشػات مغ تأريخ ندوؿ       
(، حتى لع تبق عذيخة مغ العذائخ السكية إال وكاف بيغ بعس أفخادىا الػحي عمى رسػؿ هللا )

باالعتساد عمى أسمػب االتراالت الفخدية في  ( الحؼ بجأمغ يؤمغ ويشاصخ قائج الجعػة )
، مغ اجل انجاح خصتو ليدتأنف (ٕٔ) اإلقشاع إلى مخحمة عمشية الجعػة بػصفيا امخًا ضخوريًا 

 أشج قػة وأكثخ سخعةحخكتو ولتريخ 
(21). 

 المطلب الثالث: علنية الدعهة

لحلظ سعى قائج الجعػة عميو الرالة والدالـ بعج اعالف دعػتو إلى ىجاية أىل بيتو         
 چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ (٘ٔ) ، وخاصة بعج ندوؿ اآلية الكخيسة (ٗٔ) والسقخبيغ مشو 

. إذ صعج ( ٙٔ)
يا معذخ قخير، أنقحوا أنفدكع مغ الشار، يا معذخ بشي كعب، أنقحوا » الرفا، وجعل يشادؼ: 

نفدكع مغ الشار، فإني ال أممظ لكع مغ هللا ضخًا وال نفعًا، يا معذخ بشي عبج مشاؼ، أنقحوا أنفدكع أ
مغ الشار، فإني ال أممظ لكع مغ هللا ضخًا وال نفعًا، يا معذخ بشي قري، أنقحوا أنفدكع مغ الشار، 
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أنفدكع مغ الشار،  فإني ال أممظ لكع مغ هللا ضخًا وال نفعًا، يا معذخ بشي عبج السصمب، أنقحوا
فإني ال أممظ لكع مغ هللا ضخًا وال نفعًا، يا فاشسة بشت دمحم أنقحؼ نفدظ مغ الشار، فاني ال اممظ 

. كي يجعػىع الى التػحيج وااليساف بخسالتو (ٚٔ) «لظ ضخًا وال نفعًا، إف لظ رحسًا وسأبميا ببالليا
وباليػـ اآلخخ فكانت ىحه الشريحة العالية التي أوضحيا ألقخب الشاس إليو ىي غاية البالغ ألف 

ة ىػ حياة الرالت بيشو وبيشيع وأف عربية القخابة التي يقـػ عمييا العخب الترجيق بيحه الخسال
. وىحا اف دؿ فانو يجؿ عمى اىتساـ (ٛٔ) ذابت في حخارة ىحا األنحار اآلتي مغ هللا سبحانو وتعالى

لو عحره أماـ هللا سبحانو الجاعية بأقخبائو أواًل لكي يبمغيع دعػة اإلصالح، فاذا أعخضػا كاف 
. وىشا تطيخ الذخرية الجعػية لمخسػؿ (ٜٔ) وتعالى، والشاس عسا ىع عميو مغ فداد وضالؿ 

عميو الرالة والدالـ عشج دعػتو ألىل بيتو وأقخبائو وعذيختو وخاصة الحيغ يتسكغ مغ ضسيع 
وىؤالء سيكػنػف لو نعع العػف والدشج في تػسيع دائخة  في سخية تامة، بعج إقشاعيع باإلسالـ،

 الجعػة اإلسالمية.

  ٿ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ ولع يدؿ ىحا الرػت يختج دويو في ارجاء مكة حتى ندؿ قػلو تعالى:       

 چ  ٹ  ٹ           ٹ  ٿ  ٿ  ٿ
هللا وسالمو عميو، بإبالغ  . يقػؿ هللا تعالى آمًخا رسػلو، صمػات(ٕٓ)

جع بو، وىػ مػاجية السذخكيغ بو، أؼ: افعل ما تؤمخ، وبمغ ما  بإبالغ ما بعثو بو وبإنفاذه والرَّ
أندؿ إليظ مغ ربظ، وال تمتفت إلى السذخكيغ الحيغ يخيجوف أف يرجوؾ عغ آيات هللا سبحانو 

 . (ٕٔ)وتعالى 

ىحا السػقف يديج مغ حجة السػاجية بيغ الصخفيغ، مسا جعل زعسائيع يذعخوف  وىكحا أخح       
بخصخ ىحه الجعػة عمى مرالحيع االقترادية واالجتساعية السختبصة بالذخؾ وعبادة األصشاـ، 
فعدمػا عمى الػقػؼ في وجو الجعػة اإلسالمية وقائجىا، بعج أف تياوػ مشصقيع أماـ آيات القخآف 

دوافعيع وأغخاضيع الحؿيؿية عشجما أخحوا يعحبػف السدمسيغ وخاصًة الكخيع، وانكذفت 
. فكانت ىحه (ٕٕ)السدتزعفيغ مشيع، عدى أف يفمحػا في إيقاؼ نذاط الجعػة وتقجميا 

ا االضصيادات في أواسط او أواخخ الدشة الخابعة مغ الشبػة بجأت ضعيفة ثع لع تدؿ يػما فيػم
وشيخا فذيخا حتى اشتجت وتفاقست في أواسط الدشة الخامدة حتى نبا بييع السقاـ في مكة 

 .(ٖٕ) وأوزعتيع اف يفكخوا في حيمة تشجييع مغ ىحا العحاب األليع
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 الرابع: الهجرة إلى الحبذةالمطلب 

( قخارتو في اختيار مالٍذ آمغ ولسا اشتج البالء عمى السدمسيغ وجو قائج الجعػة )          
ألنيا أقخب مػضٍع ىادغ إلى مكة يسكغ ، (ٕٗ)يياجخوف إليو، فػقع االختيار عمى أرض الحبذة 

أف يجج ؼيو السياجخوف األمغ عمى حياتيع، والػسيمة لسعاشيع، إذ كانت معخوفة لمسكييغ يغذػنيا 
، وال (ٕٙ)، فزاًل عسا عخؼ عغ ممكيا مغ سياسة قائسة عمى العجؿ والتدامح الجيشي (ٕ٘)لمتجارة 

، لكي يشقح السدمسيغ مسا (ٕٚ)ية الجعػية السجروسة شظ أنيا كانت خصػة مػفقة مغ خصػاتو الؿياد
 ( أف يييئ ليع مكاناً ، فكاف عميو )(ٕٛ)ىع ؼيو مغ وضع صعب وسط بيئة مذخكة في مكة 

آمشًا ليع يأمشػف ؼيو مغ عجواف السذخكيغ، وكانت ىحه اليجخة اإلعالف الثاني عغ االنتساء القػؼ 
 . (ٜٕ)ليحا الجيغ

، وقج كاف ليا (ٖٓ) وقج حجثت اليجخة والتي بجأت في شيخ رجب مغ الدشة الخامدة لمبعثة     
أثخىا الػاضح في الحط مغ مكانة القخشييغ عشج سائخ العخب، وإدانة مػقفيع مغ الجعػة وقائجىا، 

قخيذًا، إذ كانت البيئة العخبية تفتخخ بإيػاء الغخيب، وإكخاـ الجار، فيا ىع األحباش يدبقػف 
، ؼيدخ هللا (ٖٔ)ويؤووف مغ شخدتيع، وأساءت إلييع مغ أشخاؼ الشاس ومغ ضعفاىع ومغ غخبائيع 

ليع في سفخىع ىحا عشجما انحازوا إلى نجاشي الحبذة، ووججوا عشجه أيزًا ما كاف يبغػف مغ 
.. فأيقشت قخير عشجئح أنيا لغ تذبع ضغيشتيا عمى اإلسالـ (ٕٖ)األماف وشيب العير بخيخ دار 

وأىمو إال في حجود سمصانيا فقط، وعدمت أف تذفي غيطيا عمى مغ وقع تحت أيجييا مغ 
(، مكة، وخاصًة بعجما رأوا أف قائج الجعػة )، مغ الحيغ لع يياجخوا ؼبقػا في (ٖٖ)السدمسيغ 

 ”                                                                                 يعيب آليتيع، فأجسعػا عمى خالفو وعجاوتو، ومذى رجاؿ مغ أشخافيع إلى أبي شالب مشيع:

 .أبػ البختخؼ بغ ىذاـ 

  .واألسػد بغ السصمب 

  بيعة.وعتبة بغ ر 

 .وشيبة 

 .وأبػ جيل 

 .والعاص بغ وائل 
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 نبيو ومشبو ابشا الحجاج .“ 

وعشج وصػليع إلى عسو قالػا: َيا َأَبا َشاِلٍب، إفَّ اْبَغ َأِخيَظ َقْج َسبَّ آِلَيَتَشا، َوَعاَب ِديَشَشا،        
ِإمَّا َأفَّ ُتِخمِّي َبْيَشَشا َوَبْيَشُو، َفِإنََّظ َعَمى ِمْثِل َما َوَسفَُّو َأْحاَلَمَشا، َوَضمََّل آَباَءَنا؛ َفِإمَّا َأْف َتُكفَُّو َعشَّا، وَ 

ا َجِسياًل، َفاْنَرَخُفػا »َنْحُغ َعَمْيِو ِمْغ ِخاَلِفِو، َفَشْكِؽيَكُو َفَقاَؿ:  ُىْع َردًّ َلُيْع َأُبػ َشاِلٍب َقْػاًل َرِؼيًقا، َوَردَّ
(، .. ويبجو أف أبا شالب قج خذي مغ عػاقب ىحا التيجيج، ؼبعث إلى الخسػؿ )(ٖٗ)« َعْشوُ 

وشمب مشو أال يحسمو مغ األمخ ما ال يصيق، ؼيكفَّ عغ قػؿ ما يكخىو السذخكػف مغ ذـ آلليتيع 
( لع يتدحدح عغ مػقفو ىحا في إضيار ديغ هللا، واستسخ يجعػ ومعتقجاتيع، إال أف الخسػؿ )

.. وعمى (ٖ٘) (، وقخروا السديخ إلى عسو أبي شالب مخة أخخػ د تحمخىع مغ رسػؿ هللا )إليو، وزا
(، فمسا دخل عميو قاؿ إثخ انصالؽ ىؤالء الخجاؿ لمسخة الثانية، بعث أبػ شالب إلى الخسػؿ )

جاءوني، فقالػا لي كحا وكحا. لمحؼ كانػا قالػا لو، فأْبِق عمّي وعمى يا ابغ أخي إّف قػمظ قج »لو: 
( أنو قج بَجا لعسو ؼيو َبَجاء، وأنو خاذلو نفدظ، وال ُتَحسَّمشي مغ األمخ ما ال ُأشيق، قاؿ: فطّغ )

(: يا عّع وهللا لػ وضعػا الذسَذ في وُمْدمسو، وأنو قج ضُعف عغ نرختو والؿياـ معو، فقاؿ )
والقسخ في يدارؼ عمى أف أتخؾ ىحا األمخ حتى ُيطيخه هللا، أو أىمظ دوَنو ما تخكُتو. ثع  يسيشي،

(، ؼبكى ثع قاـ، فمسا ولَّى، ناداه أبػ شالب قائاًل: اذىب يا ابغ أخي، فقل ما أحببَت، استعبخ )
 .  (ٖٙ) «فػ هللا ال أسمسظ لذيء أبجاً 

وىكحا بجأت الحسمة عامة عمى الجسيع  ولكغ رسػؿ هللا  قج حساه هللا بعسو ابي شالب         
عمى مغ أسمع مشيع  ، لسحاولة الزغط( ٖٚ)ونذأت حالة مغ الخػؼ نتيجة ليحه السعاممة القاسية

مي عغ الجعػة بعج عجد مذخكػ قخير جسيعيع )مغ رجاؿ السأل وعامتيع( عمى حسل بشي لمتخ
ىاشع وبشي عبج السصمب، بعج مسارستيع لذتى أنػاع الزغط عمى أبشاء عذائخىع وحمفائيع مسغ 

السقاشعة التي وضعت ، وقج بقي ىحا السػقف قػيًا، ونمسدو بػضػح أثشاء (ٖٛ)اعتشق اإلسالـ 
، وأثشاء سعي كٍل مغ قادة قخير وأسيادىا أمثاؿ:)ىذاـ بغ (ٜٖ)بحقيع، وعمقت في جػؼ الكعبة 

عسخو، مع السصعع بغ عجؼ مغ بشي مشاؼ، مع أبي البختخؼ بغ ىاشع بغ الحارث، ومعو زمعة 
 -بدبب حق قخابتيع مسغ كاف في الذعب –جسيعًا بغ األسػد بغ السصمب(، حيغ عـد ىؤالء 

عمى تسديق ىحه الرحيفة، عشجما اجتسعػا في أعمى مكة لياًل، لتسديقيا، فقاؿ زىيخ ليع: أنا 
أبجؤكع، فأكػف أوؿ مغ يتكمع. فمسا أصبحػا غجوا إلى أنجيتيع، وغجا بغ أبي أمية فصاؼ بالبيت 

ا أىل مكة أنأكُل الصعاـ، وَنمبذ الّثياَب، وبشػ ىاشع ي»سبعًا، ثع أقبل عمى الشاس الحاجيغ فقاؿ: 
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.. (ٓٗ) «ىمكي ال ُيباع وال ُيبتاع مشيع؟! وهللا ال أقعج حتى ُتذق ىحه الرحيفُة القاشعة الطالسة
وكاف أبػ جيل في ناحية السدجج، فقاؿ لدىيخ: كحبت وهللا ال تذق ىحه الرحيفة. قاؿ زمعة بغ 

أنت وهللا أكحب، ما رضيشا كتابيا حيُث كتبت. وقاؿ أبػ البختخؼ بغ ىاشع »األسػد بغ السصمب: 
بو. قاؿ السصعع بغ عجؼ:  بغ الحارث مؤيجًا زمعة: صجؽ زمعة، ال نخضى ما كتب فييا، وال نقخ

صجقتسا وكحب مغ قاؿ غيخ ذلظ، نبخأ إلى هللا مشيا، ومسا ْكتب فييا. وقاؿ ىذاـ بغ عسخو نحػًا 
مغ ذلظ. فقاؿ أبػ جيل: ىحا أمخ ُقزي بالميل، تذػور ؼيو بغيخ ىحا السكاف. وأبػ شالب جالذ 

« ة قج أكمتيا إال باسسظ المَّيعّ في ناحية السدجج، قاـ السصعع إلى الرحيفة ليذقيا، فػجج األرَض 
.. ونتيجة ليحا السػقف أصيب جسيع مخصصات مذخكي قخير بالفذل، ونجا قائج الجعػة (ٔٗ)
( ومغ كاف معو في الذعب مغ الحرار الحؼ داـ ثالث سشػات.. وقج أثار ىحا الحرار )

. تمظ ىي الخصػط (ٕٗ) عمى بشي ىاشع وبشي السصمبسخط العخب عمى مذخكي قخير لقدػتيع 
 العخيزة التي رسسيا قائج الجعػة لديخ الجعػة في مكة حتى بجء اليجخة الى السجيشة

 المبحث الثاني

 حركة الدعهة في المدينة 

 
 المطلب األول: الهجرة الى المدينة

( شخيقو بجقة وتخصيط مغ أجل االستعجاد لمسخحمة عػة )وعمى إثخ ذلظ شق قائج الج      
القادمة مغ الجعػة، مغ أجل إنقاذ مغ شاء هللا إنقاذه مغ الشاس، مسا كاف لو األثخ الكبيخ في 

ػة أف . عشجما حاوؿ السياجخوف مغ السؤمشيغ بالجع(ٖٗ)استسخار الربخ ومتابعة شخيق الجعػة 
يحيصػا أمخ مغادرتيع لسكة بجػ مغ الكتساف والدخية كي ال يثيخوا حؽيطة قخير عمييع فتعسج إلى 

برحبة أبي بكخ الرجيق ( حيث ىاجخ ، وكحلظ فعل )(ٗٗ) مشعيع مغ اليجخة واضصيادىع
(ولع يعمع أحج بخخوجو، حيغ خخج ،) (ٗ٘) عمسا أف السحافطة عمى سخية اليجخة في مجيشة ،

، وعمى الخغع مغ ىحه الرعػبة (ٙٗ) صغيخة كسكة ليذ باألمخ الييغ، بل ىي في غاية الرعػبة
 . (ٚٗ) السدمسػف جسيعًا في السجيشة في عدة ومشعة أصبح

( لقج كانت اليجخة إلى السجيشة نقصة تحػؿ كبخػ في حياة السدمسيغ عامة، والخسػؿ )      
خاصة، فقج أصبحػا أمة واحجة، وأصبح بإمكانيع مػاجية أعجائيع، بعج أف كانػا يكتفػف بالربخ 

، وبخاصٍة (ٛٗ)واإلعخاض، فأصبحػا يبحلػف جيجىع في الجياد لقيخ أعجائيع في ميجاف الحخوب 
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       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  پ  پ  پ  پڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٱ چ:(ٜٗ)بعجما أندؿ هللا سبحانو وتعالى فييع 

  چ  چ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ       ٿ  ٿ

( الكخيسة بسثابة تييئة لقائج الجعػة ). ولقج كانت ليحه اآليات (ٓ٘)  چ ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ
ؼيسا أمخه هللا تبارؾ وتعالى بو مغ جياد عجوه، وقتاؿ مغ أمخه هللا بقتالو مسغ يميو مغ مذخكي 

حػؿ السجيشة بػية تأميغ سالمة حجودىا،  *( في إرساؿ الدخايا، فاقتزت جيػده )(ٔ٘)العخب 
وتأكيج قػة السدمسيغ وسيادتيع فييا، وذلظ بسرالحة الؿبائل السحيصة بالسجيشة السشػرة، عمى أال 

وال يعيشػا عمييع أحجًا، كسا أف مغ أىجاؼ تمظ الدخايا إخزاع مغ  يغدوىع وال يغدوا السدمسيغ
 . (ٕ٘)يطيخ تحجيًا أو مقاومة لشفػذ في السجيشة مغ الؿبائل العخبية 

 
 

 ثاني: بدء مذروعية القتالالمطلب ال

ولقج وضعت ىحه السذخوعية مػضع التشفيح في شيخ صفخ عمى رأس اثشي عذخ شيخًا        
تاؿ والحس عميو، ، الف إيجاب الق(ٖ٘) مغ ىجخة القائج الفح عميو الرالة والدالـ الى السجيشة

وألمخ باالستعجاد لو ىػ عيغ ما كانت تقتزيو األحػاؿ في السجيشة، ولػ كاف ىشاؾ قائج يدبخ 
أغػار الطخوؼ ألمخ جشجه باالستعجاد لجسيع الصػارغ، فالطخوؼ كانت تقتزي عخاكًا داميًا بيغ 

، لحلظ خخج الؿيادؼ الفح ألوؿ مخة بقرج الغدو (ٗ٘) الحق والباشل ولقاء العجو في معخكة فاصمة
وما ىػ إال دورًا مغ أدوار الجعػة التي تحجثشا عغ قدع مشيا كجورة الجعػة سخًا ثع الجعػة السدالسة 

 . (٘٘) جيخاً 

 م(623)أواًل: غزوة بدر الكبرى في الدنة الثانية للهجرة 

ىي أولى الغدوات، مع كػنيا الخامدة في الدياؽ التاريخي لمغدوات، إلى ما ليا مغ أثخ       
في تثبيت أركاف الجعػة اإلسالمية، بحيث لع يعج لغدوة األبػاء

أوؿ غدوة نبػية حقًا، ألنيا لع  
 (، وبيغ خرػمو.تشتِو إلى لقاء حخبي بيغ الؿيادؼ الجعػؼ )

؛ يػـ الفخقاف؛ يػـ التقى الجسعاف، ىي  غ تحقق ىحا المقاء السحتجـ فعاًل يػـ بجرلك        
ممحسة الحدع والبياف، السمحسة التي أعد هللا سبحانو وتعالى فييا عباده السجاىجيغ الرابخيغ 

، وسببيا أف (ٙ٘)السشاصخيغ لمجعػة اإلسالمية، إذ نرخىع عمى أعجائيع وسج عمييع شخيق السجد 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

2412 
 

، لقخير (ٛ٘)، تقجر بألف بعيخ محسمة بساٍؿ عطيع (ٚ٘) ( سسع بعيخ تجاريةالؿيادؼ الفح دمحم )
قادمة مغ الذاـ بؿيادة أبي سؽياف بغ حخب، فشجب السدمسيغ إلييا ليأخحوىا لقاء ما تخكػا مغ 

، وإف الزخبة التي ستشدؿ (ٓٙ). وقج كانت مغ أكبخ قػافل قخير التجارية (ٜ٘) أمػاليع في مكة
بأىل مكة لػ أنيا فقجت ىحه الثخوة العطيسة ستكػف مػجعة حقًا، كسا أف فييا تعػيزًا كاماًل لسا 

( . وعشجما عمست قخير بخخوجو )(ٔٙ)لحق السدمسيغ مغ خدائخ في أثشاء ىجختيع األخيخة 
( السدمسيغ ، فأمخ)(ٕٙ)لالستيالء عمى القافمة جيدت جيذًا قػامو تدعسائة وخسديغ رجاًل 

إلييع، فكاف عجد الحيغ لبػا نجاء الخخوج إلى ىحه الغدوة مغ السياجخيغ واألنرار كبيخًا،  بالسديخ
، )فحجثت السعخكة بيغ (ٗٙ)، وتخاءػ الجسعاف (ٖٙ)إذ بمغ عجدىع ثالثسائة وثالثة عذخ رجاًل 

السعدكخيغ: معدكخ أنرار الجعػة ومعدكخ أعجاء الجعػة مغ السذخكيغ(، فانتيت السعخكة 
 الشرخ لمسدمسيغ ، وبحلظ حقق هللا(ٙٙ)، وقتل عجد مغ كبار قادتيا وأشخافيا (٘ٙ) بيديسة قخير

، فعشجئح صجؽ هللا (ٚٙ)رغع قمتيع، عمى الخغع مغ أنيع لع يخخجػا لمقتاؿ، بل لسالقاة القافمة فقط 
الميّع  يجؾ ووعجؾ،الميّع إني أنذجؾ ع»، قائاًل: (ٛٙ)( حيشسا دعاه شالبًا الشرخة وعجه لخسػلو )

 . (ٜٙ)« إف شئت لع تعبج بعج اليـػ 

وقج الحطشا اشسئشاف الخسػؿ القائج عميو الرالة والدالـ وإيسانو بالشرخ، إنسا كاف         
بو رسػلو الكخيع، وال شظ اف هللا ال يخمف السيعاد، وربسا أوحى ترجيقًا مشو لمػعج الحؼ وعج هللا 

 . (ٓٚ)إليو بخبخ الشرخ في تمظ الغدوة السػقعة 

وكاف لميديسة الكبيخة لمسذخكيغ في بجر، وقتل الدادة األشخاؼ مغ قخير وقٌع كبيخ مغ        
ومغ لحق بيع، وجعميع يذعخوف بالسحلة واليديسة، ولحلظ بحلػا الخدؼ والعار عمى قخير ورجاليا 

قرارػ جيجىع في غدل ىحه السحلة والسيانة التي لرقت بيع، ولحلظ شخعػا في جسع الساؿ 
 .(ٔٚ) ( فػر عػدتيع مغ يـػ بجرلسحاربتو )

 

 م(624ثانيًا: غزوة أحد في الدنة الثالثة للهجرة )

حيث عبأت قخير جيذيا، "وخخجت بحجىا وحجيجىا وأحابيذيا، ومغ تابعيا مغ بشي        
، وىي محتذجة بثالثة آالؼ (ٖٚ)( بشدوؿ قخير جبل أحج ، ولسا سسع )(ٕٚ) كشانة، وأىل تيامة"

 .(٘ٚ)سقاتمتيع عشج جبل أحج ( السدمسيغ، فأشاروا عميو بالخخوج ل، فذاور )(ٗٚ)مقاتل 
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ـ( بكل ججارة، واستصاعػا اختخاؽ ٕٗٙحلظ خاضػا غدوة أحج في الدشة الثالثة لميجخة )وب   
صفػؼ السذخكيغ، وأجبخوىع عمى التخاجع، وبجا أف الشرخ قج بات في متشاوؿ أيجييع، مسا شجع 
سخية الخماة التي كانت تحسي ضيػرىع فػؽ الجبل عمى مغادرة مػاقعيا لسذاركة مقاتمة السدمسيغ 

ثسار الشرخ، فاختمت خصة السدمسيغ الحخبية بحخكة التفاؼ سخيعة ثع االستيالء عمى في جشي 
مػاضع الخماة، فحػصخ السدمسػف.. وىكحا انقمب الشرخ إلى ىديسة، واضصخبت صفػؼ 

 . (ٙٚ)السدمسيغ، وشخعػا يقاتمػف إلنياء السعخكة بأقل خدارة مسكشة 

( قاتل بشفدو في ىحه السعخكة، فأصيب بجخح في وجيو ويالحع ىشا أف الؿيادؼ الفح )       
 . (ٚٚ)الكخيع حتى قيل: إنو قتل 

( في ومغ أبخز أسباب اليديسة: الدبب األوؿ يكسغ في مخالفة الخماة تػجيو الخسػؿ )     
( لسا استصاع السذخكػف البقاء في أماكشيع والتأكيج عمى ذلظ، فمػ أنيع ثبتػا كسا أمخىع قائجىع )

يفعل االلتفاؼ مغ حػؿ السدمسيغ ليقمبػا ىديستيع أوؿ السعخكة إلى نرخ في آخخىا.. وكحلظ 
، لحلظ أنحر هللا سبحانو وتعالى (ٛٚ)العرياف في ضياع الفخص، ونرخ أعجاء الجعػة اإلسالمية 

السؤمشيغ بالعحاب إف ىع خالفػا أمخ قائجىع، أؼ اف أمخ هللا اف يياب نبيو واف يذخؼ، وىحا كمو 
: (َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ، كسا ىػ مبيغ في قػلو تعالى(ٜٚ)( في باب اآلدب في مخاشبة الشبي )

أما الدبب الثاني: فيػ الصسع  ،(ٓٛ)ُيَخاِلُفهَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِريَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِريَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم) 
وغيخىا، والحؼ يؤدؼ حتسًا إلى الفذل، فاليديسة حرمت حيشسا تخؾ الخماة  السادؼ في السغانع

مػاقعيع شسعًا في الغشائع لػال ثبات السؤمشػف الرادقػف حػؿ قائجىع لسا تحػلت اليديسة بعج ذلظ 
الخأؼ الرائب.. فعمى ، ألف الؿيادة ال تكػف إال لمحاـز والذجاع وذؼ (ٔٛ)إلى نرخ مبيغ 

، فمػ أبمغػا قائجىع (ٕٛ)السدمسيغ جسيعًا أف يدتذيخوا مع قائج دعػتيع في كل مػضػع ييسو أمخه 
، أؼ ال يبخمػف أمخًا حتى (ٖٛ)بسا يجخؼ مغ حػلو لسا أصابيع غجر السذخكيغ مغ أعجاء الجعػة 

 ، قاؿ تعالى:     (ٗٛ)ؼيو، لتذاركػا ويتعاونػا بآرائيع في الحخوب وما يجخػ في مجخاىا  يتذاوروا
 چ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ چ

(ٛ٘) . 

ذخية ومادية ومعشػية، لكشيا وميسا ألحقت قخير بالسدمسيغ في غدوة أحج مغ خدائخ ب      
 .(ٙٛ)مع ذلظ كمو لع تدتصع أف تحخر شخيق تجارتيا مغ ىجـػ السدمسيغ 
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 م(626ثالثًا: غزوة األحزاب )الخندق( في الدنة الخامدة للهجرة )

بيشسا كاف الؿيادؼ الفح عميو الرالة والدالـ يػشج دعائع األمغ واالستقخار في السجيشة،        
 ، التً كانت  لد تحزبت مع ٌهود بنً النضٌركانت ؾبائل العخب القاششة في مشصقة الحجاز ونجج

 يخسسػف مخصصاتيع شسعًا في سمب ونيب خيخات السجيشة ، فقخروا االغارة عمييا وضخب دولة
، وكاف ىحا مغ أىع أسباب ىحه الغدوة، فطشػا في ذلظ بإف الفخصة مؤاتيو (ٚٛ)الخسػؿ القائج فييا

غ أخحوا زماـ السبادرة في الجعػة ، الحي(ٛٛ)ليع، ال سيسا بعج إجالء ييػد بشي الشزيخ مغ السجيشة 
، عشجما حبكػا حبكة (ٜٛ)إلى ىحا التحالف، تحخكيع عػامل الحقج والخغبة في االنتقاـ مغ السدمسيغ 

( ودولتو في إلنياء ىحه الجعػة نياية مسيتة في نطخىع، ؾبائل العخب ر ضج الخسػؿ القائج )
السجيشة، عشجما شػقػىا مغ كل جياتيا، ومشعػا عغ أنراره السدمسيغ اإلمجاد والجعع، فمسا سسع 

( بسديخىع ضخب ) الرحابي الجميل سمساف الفارسي، الحؼ ، بإشارٍة مغ (ٜٓ)خشجقًا حػؿ السجيشة
يا رسػؿ هللا إنا إذا كشا بأرض فارس، وتخػفشا الخيل، خشجقشا عميشا، فيل لظ (: » قاؿ لمخسػؿ )

( في حفخ الخشجؽ تخغيبًا لمسدمسيغ في األجخ، وعسل معو ؟ فعسل )(ٜٔ)« يا رسػؿ هللا أف تخشجؽ
 » ، وقج وارػ التخاب بياض بصشو وىػ يقػؿ:(ٕٜ) ف السدمسػ 

 صميشا لػال أنػػػػػػػػػػت ما اىتػػػػػػجيشا                                  وال ترجقشا وال        

 فأندلغ سكيشػػػػػػػػػة عميشػػػػػػػا                                 وثبت االقجاـ اف القيشا        

 ، (ٖٜ« )إف األلى قج بغػا عميشا                                 إذا أرادوا فتشة أبيشا       

في  وبعج أف فخغ السدمسػف مغ حفخ الخشجؽ، أقبمت قخير حتى ندلت بسجتسع األسياؿ      
عذخة آالؼ مغ أحابيذيع، ومغ تبعيع مغ بصػف قبيمة غصفاف ومغ تبعيع مغ أىل نجج حتى ندلػا 

في ثالثة آالؼ  (، فكاف قج عدكخ بطيخ جبل سمع، أما جير الخسػؿ القائج )(ٜٗ)بجانب أحج 
، وعشج وصػؿ جير األحداب إلى السجيشة فػجئػا (ٜ٘)مقاتل، والخشجؽ بيشيع وبيغ السذخكيغ 

بالخشجؽ الحؼ لع يكغ مألػفًا في جديخة العخب، وقالػا: " إف ىحه لسكيجة، ما كانت العخب ترشعيا 
وبسجخد وصػليع فخضػا الحرار عمى السدمسيغ في السجيشة، وسعػا بيغ الحيغ  ،(ٜٙ)وال تكيجىا" 
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، واستسخ الحرار بزعًا وعذخيغ (ٜٚ)لمجاخل واآلخخ إلى أف يججوا ثغخة في دفاعيع ليتدخبػا مشيا 
 .(ٜٛ)ليمة لع تكغ بيشيع حخب إال الخمي بالشبل " 

وأصعب ما كاف في ىحه الحخب القمق والتخقب واالنتطار الحؼ ساد أجػاء السعدكخيغ        
الستحاربيغ كمييسا، فقج كاف السذخكػف في وضع غيخ مخيح عدكخيًا، إذ كانت األرض جخداء 

كاف السشاخ باردًا عاصفًا، ومغ ثع فقج عانت قػاتيع مغ قمة السؤونة وشحتيا خالية مغ الدروع، و 
وخاصة ما تحتاجو خيػليع وجساليع مغ أعالؼ، وكادت إبميع تيمظ مغ اليداؿ، وكانت السجيشة 

الخيح التي أرسميا هللا عد و  ،(ٓٓٔ)التسػيشية .. ونتيجة ليحا الشقز في السػاد (ٜٜ)ليالي قجمػا ججيبة 
جسػعيع بالخالؼ  تذتت ،(ٔٓٔ)واختالؼ أمخ األحداب  وجل، مع أسباب أخخػ مشيا: بخودة الجػ،

في يػـ واحج بحساية خالج بغ الػليج، وعسخو بغ العاص مع مائتي  (ٖٓٔ) ، فاندحبت األحداب(ٕٓٔ)
الرباح لع يجج ، وفي (٘ٓٔ)، فخفع الحرار عغ السجيشة دوف خدائخ بعػف هللا وتػؼيقو (ٗٓٔ)فارس 

 .(ٙٓٔ)(، أحجًا فخفع السدمسػف أكف الذكخ هلل وعادوا إلى السجيشة الخسػؿ القائج )

ا انو كاف يمتـد ( بسبجأ التذاور مع جشجه، كسعمى مجػ التداـ القائج ) وقج تبيغ مسا سبق      
بيحا السبجأ في كل امخ ال نز ؼيو مغ كالـ هللا سبحانو وتعالى، وىحا مسا لو عالقة بالتجبيخ 
والدياسة الذخعية التي كاف يترخؼ بيا مغ حيث انو ؾيادؼ فح ال مغ حيث انو رسػؿ يبمغ مغ 

  (.ٚٓٔ) هللا سبحانو وتعالى مثل كثيخ مغ عصاءاتو وتجابيخه العدكخية الفحة 

وايزًا تسيدت خصة الخسػؿ القائج عميو الرالة والدالـ في األحجاث التي وقعت في ىحه       
الفتخة بدخعة السبادرة، ومباغتة األعجاء، وعجـ إتاحتو الفخصة ليع لمبجء بتشفيح ما يخيجوف، وفي ىحا 

( ألنراره ، وفزاًل عغ مذاركتو )(ٛٓٔ)ا ما ؼيو مغ صيانة لصاقات السدمسيغ والحفاظ عميي
. وهً حمٌمة  (السدمسيغ في الحفخ، وفي حسل الحجارة، وفي الجػع والطسأ، وىػ سيج خمق هللا )

الامتها الشرعٌة اإلسالمٌة من مساواة بٌن المائد والجند فتسمً هذه دٌممراطٌة فً السلون والمٌادة 
(241). 

   

 م(627رابعًا: صلح الحديبية في الدنة الدادسة للهجرة )
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كانت السخحمة التي تديخ بيا الجعػة مغ بجء اليجخة الى صمح الحجيبية مخحمة دفاعية الى        
سشالحطو في الحجيث عغ ىحا . والجليل عمى ذلظ ما (ٓٔٔ)جانب الؿياـ بسياـ الجعػة الدمسية 

 الرمح التاريخي.

وصمح الحجيبية ىحا سسي باسع السكاف الحؼ يذخؼ عمى مكة مغ جية السجيشة، فؽيو تع        
( شخفًا ميسًا فييا، والصخؼ اآلخخ ىع تػؾيع السعاىجة التي كاف الؿيادؼ الجعػؼ )

 .  (ٔٔٔ)السذخكػف 

( إلى الحجيبية بعج أف بايعو السدمسػف في بيعة الخضػاف أقاـ ىشاؾ، ألف شج وصػلو )وع      
قخير مشعت دخػؿ السدمسيغ إلى مكة، وتػتخ األمخ بيشيع ليرل إلى حج السػاجية العدكخية 

شخوشو اندحاب السدمسيغ ، وتتابع الخسل ؼيسا بيشيع حتى تع الرمح بيشيسا، وكاف مغ أىع (ٕٔٔ)
ىحا العاـ، ليحجػا في العاـ السقبل، وقج جعل هللا سبحانو وتعالى ذلظ الرمح فتحًا مبيشًا باعتبار ما 

 :؛ سػرة الفتح التي بجايتيا(ٖٔٔ)( مغ الحجيبية ندلت سػرة كخيسة ؼيو مغ السرمحة وعشج رجػعو )
  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  پ  پ  پ  پ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ٱ چ

 چ
(ٔٔٗ) . 

(، وترخؼ القائج العبقخؼ اف هللا هلالج لج أراد بحلظ الرمح اف يبخز الفخؽ بيغ الشبي السخسل )      
عميو، وىحا ما لسدشاه في صمح الحجيبية، وتبيغ أنيا كانت في السفكخ في أؼ أمخ كاف قج عـد 

مرمحة الجعػة اإلسالمية، وأف ىحا الرمح كاف نرخًا سياسيًا لو، وأف عجد السدمسيغ بعج ىحا 
 . (٘ٔٔ) الرمح ازداد في سشيغ أضعاؼ مغ أسمع قبل ىحا الرمح

 
 

 م(628ة الدابعة للهجرة )فتح خيبر في الدن خامدًا:

( بعج صمحو مع قبيمة قخير السعادية لمجعػة اإلسالمية فخصة ثع وجج الؿيادؼ الفح دمحم )     
لتصييخ الحجاز مغ الجيػب الييػدية الستسخكدة في بعس السعاقل ومشيا شسالي السجيشة وخاصة 

لى السجيشة لمقزاء عمى دولة في مشصقة خيبخ، حيث كاف ييػدىا يبيتػف مؤامخة ججيجة في الدحف إ
( عمى مباغتة ييػد خيبخ قبل اف يدتعجوا لسالقاتو .. لحلظ حخص )(ٙٔٔ)( فييا الخسػؿ )

خابة ألف ، بعج أف جيد ليحا الفتح جيذًا قػامو ق(ٚٔٔ) حيشسا أمخ السدمسيغ بالتييؤ ليحا الفتح



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

2412 
 

 ( معو دليميغ لو.. ولجػ التييؤ ليحا الفتح صحب القائج دمحم)(ٛٔٔ)وأربعسائة مقاتل، ومائتي فخس 

، وكاف ىحاف الجليالف مغ عذيخة بشي أشجع وىسا: حديل (ٜٔٔ)ليخشجاه إلى الصخؽ السؤدية إلى خيبخ
( الصصحابيسا ، أما الدبب الحؼ دعا )( ٕٓٔ)عيبغ نػيخة األشجعي، وعبج هللا بغ نعيع األشج

والسدالظ التي تؤدؼ إلى خيبخ، وعشج مديخ الجير اإلسالمي إلى خيبخ فيػ معخفتيسا بالصخؽ 
( إلى خيبخ حتى يجخميا مغ ( عمى الجليميغ فجاءا، وعمى ضػء ما أشارا إليو سار )نادػ )

ة لسعخفة ( سخية استصالعية لتدتصمع السكاف وتدتكذف السشصق، كسا بعث )(ٕٔٔ)جية الذساؿ 
أخبار العجو وتحخكاتو، فاستصاعت ىحه الدخية أف تأسخ عيشًا أو دلياًل لمييػد في ىحه السشصقة، 

 . (ٕٕٔ)استجػابو  فحرمػا مشو عمى معمػمات عغ خيبخ وأىميا عغ شخيق

قج خصط لمغدوة، وحدب ليا حدابًا ( كاف إف تمظ األمػر كميا دليل عمى أف الؿيادؼ الفح )     
ت عمى الييػد فخصة  مسا ساعجه عمى الػصػؿ إلى خيبخ بدمغ ؾياسي، وغيخ متػقع، حيث فػَّ
االستعجاد والتجسع، وقج ضيخ لشا ىشا أيزًا وجياف مغ الجعػة اإلسالمية، وجو معيا، ووجو ضجىا، 

الييػد، ودليل مع الييػد ضج الخسػؿ ( ضج والتي تسثمت باألدلة الثالثة؛ دليالف مع الخسػؿ )
( مغ غدوىع عغ شخيق (.. وعشجما تخامى إلى أسساع الييػد في خيبخ ما عـد عميو )الكخيع )

( ، ولكشو )(ٖٕٔ)عسالئيع في السجيشة، سارعػا إلى شمب الشججة مغ حمفائيع القجماء قبيمة غصفاف 
استصاع بحكستو الشبػية، وبحشكتو الؿيادية الفحة أف يجعل مدانجة قبيمة غصفاف لمييػد مدتحيمة، 

( ىحا السػضع لقػاتو ليفرل بيغ خيبخ ، وقج اختار )عشجما ندؿ بيشيع وبيغ غصفاف بػاد الخجيع
، أثشاء القتاؿ ألنيع (ٕٗٔ)وبيغ غصفاف لكي ال يسجوىا بقػاتيع، إذا ما حاولػا مداعجتيع أو مدانجتيع 

كانػا متحالفيغ، وقج تػىست غصفاف أف اليجػـ يتجو إلييا، وأف قػة مغ السدمسيغ تػشظ أف تمتف 
( إال انيا حيغ غادرت ف تحخكت غصفاف لسعاونة خيبخ ضج الخسػؿ )عمييا، وقج حجث فعاًل أ

مشازليا سسعت مغ ورائيا ضػضاء، فطشت أف السدمسيغ مغ ورائيا، فغادرت، وخمت بيغ الخسػؿ 
( وبيغ خيبخ )(ٕٔ٘)( وىكحا نجحت خصتو ،.في عدؿ الييػد عغ غصفاف حمفائيع ) 

وقج تبيغ أف قبيمة غصفاف لع تدانج الييػد في ىحا الفتح ألنيع كانػا يبحثػف عغ ذريعة لمتحمل      
( والسدمسيغ ألف داعجة ييػد خيبخ، مسا يجؿ عمى أنيا بجأت تحدب لمخسػؿ )مغ التداماتيع لس

 حداب.
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وحاؿ وصػؿ جير السدمسيغ خيبخ لياًل لع يذعخ الييػد بيع، إذ ال عمع ليع بسا يجور حػليع      
وما يجبخه ليع السدمسػف، فمسا أصبح الربح خخج عساليع ومعيع الفؤوس والسكاتل، ففػجئػا بخؤية 

السدمسيغ عمى مذارؼ األرض يجتاز الحجود القائسة حػؿ حرػف خيبخ، فشادوا: )دمحم جير 
( عغ بجء .. وأعمغ الخسػؿ القائج )(ٕٙٔ)والخسيذ(، ورجعػا ىاربيغ متقيقخيغ إلى حرػنيع 

، وبحلظ انتيت معارؾ خيبخ (ٕٚٔ)( ؾيادة ىحا اليجػـ بشفدو اليجػـ عمى حرػف خيبخ، وتػلى )
ىحه بعج أف استسخت حػالي شيخ كامل خاض فييا السدمسػف أقدى أنػاع السعارؾ ضج خرـػ 

غ في قالع حريشة، ومدوديغ بكل االحتياجات والسدتمدمات التي تتصمبيا الحخوب، أقػياء متحرشي
شرخىع ىحا ، وحاز ب(ٕٛٔ)( فكاف الشرخ السؤزر ىػ حميف السدمسيغ وقائجىع الكخيع دمحم )

، فقدست عمى السياجخيغ األوليغ الحيغ كانػا يعانػف مغ الفقخ الذجيج، ولع (ٜٕٔ)األمػاؿ الػفيخة 
( في إعادة التػازف االجتساعي بيغ يسشح لألنرار شيئًا سػػ لخجميغ فقيخيغ مشيع رغبة مشو )

 . (ٖٓٔ)في داللتيا االجتساعية  أصحابو، فيي بحلظ ال تقل عغ السؤاخاة

 
 م(629الثامنة للهجرة ) السنة في فتح مكة سادسًا:

ضل الخسػؿ القائج عميو الرالة والدالـ يأمل اف يفتح هللا عميو ويتع نعستو بفتح مكة، ولكغ       
الحجيبية كاف يسشعو مغ مياجستيا، وضل الحاؿ كحلظ حتى كانت الدشة الثامشة لميجخة اذ صمح 

نقزت قخير ىحا الرمح بإغاثتيا قبيمة كشانة حميفتيا ضج خداعة حميفة رسػؿ هللا في حخب وقعت 
، فخخج عسخو بغ سالع الخداعي في أربعيغ راكبًا مغ خداعة فقجمػا عمى رسػؿ هللا عميو  (ٖٔٔ)بيشيسا 

السدمسيغ ( ، لحا أمخ الؿيادؼ الفح)(ٕٖٔ)الرالة والدالـ يخبخونو بالحؼ اصابيع ويدتشرخونو 
، فاستشفخ الؿبائل والعذائخ العخبية التي حػؿ (ٖٖٔ)بالتييؤ لمجياد دوف أف يخبخىع بسكاف تػجيو 

السجيشة كدميع، وغفار، ومديشة، وجييشة وغيخىع، فسشيع مغ وافاه في السجيشة، ومشيع مغ وافاه 
، وكاف تجييد ىحه الحسمة إلى مكة بدخية تامة (ٖ٘ٔ)، فذكمػا عذخة آالؼ مقاتل (ٖٗٔ)بالصخيق 

، حتى يدمسػا عمى أساس عجـ إراقة الجماء، فكانت الخصة  السعتسجة عمى السفاجأة، أؼ مباغتة القـػ
( ، وفعاًل خخج )(ٖٙٔ)دوف إراقة أية دماء إذ ال يججوا عػنًا ليع يشقحىع مغ ىحا اليجػـ السفاجئ 

ـ(، حتى وصل ٜٕٙبجيذو بدخية تامة قاصجًا مكة في شيخ رمزاف في الدشة الثامشة لميجخة )
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( ؼيو وأمخ الجير، أف يػقجوا الشيخاف، فأوقجوا عذخة آالؼ مشصقة مخ الطيخاف، فعدكخ ) إلى
بة في نفػس أىل مكة   . (ٖٚٔ)نار، إلثارة الـخ

وقج كانت عسمية دخػؿ مكة عسمية سيمة ومختبة عمى وفق خصة محكسة ومجروسة حيث        
( قػاتو عمى أربعة أقداـ؛ كل قدع يجخل مغ إحجػ جيات مكة، وبحلظ قدع الخسػؿ القائج )

( بعجـ القتاؿ، وأف يجخمػا مكة ، وأوصاىع )(ٖٛٔ) شت قػاتو مكة مغ جسيع جياتيا أو مجاخمياأحا
( مكة متجيًا إلى الكعبة، ، فجخل الؿيادؼ الجعػؼ )(ٜٖٔ)سمسًا ما استصاعػا إلى ذلظ سبياًل 

:    (ٓٗٔ) وأمخ بإزالة التساثيل والرػر، وىػ يتمػ ويقخأ قػلو تعالى وشاؼ بيا سبعًا، وصمى فييا،
 چ  ٹ  ٹ          ڻ  ڻ  ں   ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ چ

يا »قخير بيغ يجيو فقاؿ ليع:  ثع اجتسعت .(ٔٗٔ)
« معذخ قخير ما تخوف أني فاعل بكع؟ قالػا: أخ كخيع وابغ أخ كخيع، قاؿ: اذىبػا فأنتع الصمقاء

سشػات مغ خخوجو ( عشيع جسيعًا، ودخل مكة بعج ثساني .. وىكحا عفا الخسػؿ القائج دمحم )(ٕٗٔ)
مياجخًا دخػؿ القائج السشترخ الفاتح، فيجـ أصشاميا، وأزاؿ ما بيا مغ آثار الكفخ والػثشية، وكاف 

 .(ٖٗٔ)ذلظ تشفيحًا لكمسات هللا عد وجل 

الجعػة اإلسالمية بعج فتح مكة السكخمة مغ كل العػائق سػاء كانت وبحلظ تحخرت حخكة        
مادية عدكخية، أـ نفدية تقميجية، فقج أصبحت قػة السدمسيغ ىي القػة األولى والػحيجة في الجديخة 

( قج العخبية، وقج رأػ الشاس بأـ أعيشيع أف تمظ االصشاـ ال تزخ وال تشفع، وأف سخايا الخسػؿ )
، وعمى الخغع مغ فتح مكة (ٗٗٔ)ة أبييا، ولع يحجث لحلظ أؼ تغيخ في الشطاـ الكػني أزالتيا عغ بكخ 

وخزػع معطع الجديخة العخبية لجولة اإلسالـ، فإف الكيج لمجعػة لع يتػقف، ولع يخىب الستآمخوف قػة 
 .(٘ٗٔ) ػضع الججيجالجعػة، وإنسا شػروا عسميع في الكيج مع ما يتشاسب وال

        

ان هللا جلت لدرته انما اراد ان ٌجعل فتح مكة لنبٌه الكرٌم فتح مرحمة وسلم، ال فتح ملحمة      

ولتال فتحاً ٌتسارع الناس فٌه الى دٌن هللا افواجاً، وٌمبل فٌه أولئن الذٌن آذوه واخرجوه ٌلمون إلٌه 

 .(202)مؤمنٌن موحدٌن السلم، وٌخضعون له 

 
 م(629سابعًا: غزوة حنين في الدنة الثامنة للهجرة )
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اف فتح مكة جاء عقب ضخبة خاشفة شجه ليا العخب، وبػغتت الؿبائل السجاورة باألمخ الػاقع       
بائل الذخسة القػية الحؼ لع يكغ ليا اف تجفع، ولحلظ لع تستشع عغ االستدالـ اال بعس الؿ

الستغصخسة، وفي مقجمتيا بصػف ىػازف وثؿيف واجتسعت الييا نرخ وجذع وسعج بغ بكخ وكميا 
مغ ؾيذ عيالف،  وقج رأت ىحه البصػف مغ نفديا عدًا وأنفة اف تقابل ىحا االنترار بالخزػع 

، ولسا بمغ الخسػؿ (ٚٗٔ)فاجتسعت الى مالظ بغ عػؼ الشرخؼ وقخرت السديخ الى حخب السدمسيغ 
( اف قبيمة ىػازف وثؿيف يدتعجوف لحخبو أجسع رأيو بالسديخ إلييع، فخخج لسالقاتيع القائج )

السدمسيغ، مشيع ألفا رجل مغ مكة، وعذخة آالؼ كانػا قج صحبػه مغ السجيشة بإحجػ عذخ ألفًا مغ 
، فزاًل (ٜٗٔ)، أما اعجاد السذخكيغ مغ ىػازف وثؿيف في ىحه الغدوة، فكانت أعجادىع ىائمة (ٛٗٔ)

( بجيذو إلى واد حشيغ، ، ثع مزى القائج )(ٓ٘ٔ)حشيغ  ىعغ خخوج ندائيع وأشفاليع معيع إل
وكاف مالظ بغ عػؼ الشرخؼ ورجالو قج سبقػا جير السدمسيغ في احتالؿ ىحا الػادؼ ومزايقو، 

، فانحجر الؿيادؼ (ٕ٘ٔ)يغ، ثع تييؤا الستؿباؿ السدمس(ٔ٘ٔ)وانبثػا في الذعاب واألجشاب السشيعة 
، ولكشيع فػجئػا عشج اليجػـ بكثخة قػات العجو (ٖ٘ٔ)( بجيذو في وادؼ حشيغ وأمخىع باليجػـ الفح)

ؼ السدمسيغ، وبجأ بعس والكسائغ التي كانػا قج نربػىا ليع في الػدياف والذعاب، فاختمت صفػ 
قػاتيع باليخب، وال سيسا البجوية، وكاد ىحا السػقف أف يتصػر إلى ىديسة ساحقة لمسدمسيغ لػال أف 

( ثبت بقػة في أرض السعخكة، ونادػ أصحابو مغ السياجخيغ واألنرار بالثبات، الخسػؿ القائج )
السدمسيغ، واخيخًا بجأت صفػؼ (، وبجأت كفة القتاؿ تسيل لرالح فأخح الشاس يتجسعػف حػلو )

  ہ  ہہ  ۀ  ۀٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں چ،(ٗ٘ٔ)األعجاء بالتفكظ والسدمسػف في ىحه الغدوة، وأندؿ هللا فييع 

   ې  ى  ى  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ     ھ  ہ

  .(155) چ   ەئ  ائ  ائ  ى  ىې  ې  ې

تعتبخ غدوة حشيغ ىحه درسًا في العقيجة اإلسالمية، وقانػف األسباب والسدببات مغ نػع ذلظ        
الجرس الحؼ أوحت بو غدوة بجر بل متسسًا لو، وايزًا ىحه الغدوة عكدت لشا جخأة الؿيادية الشبػية، 

جسػع جير السدمسيغ في الػادؼ، ولع يبقى أحجًا غيخه وسط حػمة الػغى حيث تحف عشجما تفخؽ 
بو كسائغ العجو التي فػجئػا بيا، فثبت القائج ثباتًا عجيبًا امتج أثخه الى نفػس أولئظ الفاريغ مغ 

 . (ٙ٘ٔ) الجير فعادت إلييع مغ ذلظ السذيج رباشة الجأش وقػة العديسة
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 م(629ثامنًا: غزوة الطائف في الدنة الثامنة للهجرة )

، فشدؿ قخيبًا (ٛ٘ٔ)( التػجو الى الصائف ، قخر القائج الفح )(ٚ٘ٔ) وبعج الفخاغ مغ غدوة حشيغ      
( دخمػا حرشيع ىاربيغ خائفيغ مغمؿيو حرشيا ليعدكخ ؼيو، وعمى إثخ سساعيع بػصػلو ) مغ

عمى أنفديع ومتييئيغ ؼيو لمقتاؿ، وأخحوا يخمػف السدمسيغ بالشباؿ رميًا شجيجًا، حتى أصيب مشيع 
، فقاتميع عشجئح  ( محاصختيع بزعًا وعذخيغ ليمة.. لحلظ قخر الؿيادؼ الفح )(ٜ٘ٔ) اثشا عذخ رجالً 

، ولحلظ ناشجت (ٕٙٔ) ، عشجما أمخ بحخؽ بداتيشيع(ٔٙٔ) ، وأضعف معشػياتيع كثيخاً (ٓٙٔ) قتااًل شجيجاً 
( نجاءه بأف مغ يشدؿ مغ حرشيع ، فػجو )(ٖٙٔ)( بأف يكف عشيا القتاؿ ثؿيف الخسػؿ القائج )

 . (٘ٙٔ)« أولئظ عتقاء هللا»( وقاؿ فييع: ، وفعاًل ندؿ عبيجىع، فأعتقيع )(ٗٙٔ) ويخخج فيػ حخ

( مغ تػحيج شبو الجديخة العخبية، وضع كاًل مغ ىػزاف وبعج ذلظ تسكغ الؿيادؼ الجعػؼ )      
، وتحسل مغ الجيج والسذاؽ لع يكغ ىشالظ قادة لمجعػة (ٙٙٔ)وثؿيف تحت حكع دولة اإلسالـ 

اإلسالمية في كل عرخ وزمغ يخمفػف ؾيادة الشبي في الجعػة فعمى السدمسيغ كميع اف يكػنػا مغ 
 .(ٚٙٔ) حػليع جشػدا مخمريغ

 

 م(636الدنة التاسعة للهجرة )تاسعًا: غزوة تبهك في 

وكاف تجييد  ،(ٛٙٔ)ثع حذج حسمة عدكخية أخخػ وجيدىا لمخخوج بيا إلى في تخػـ الذاـ       
بعيجة، وبجا ىحه الحسمة العدكخية في فرل الريف، فقج كاف الجػ شجيج الحخارة، وكانت السدافة 

الدفخ شاقًا لقمة السؤونة، وقمة الجواب التي تحسل السجاىجيغ إلى أرض السعخكة، وقمة الساء 
  ٴۇ   ې  ې  ۉ  ۉ چ، قػؿ هللا سبحانو وتعالى: (ٓٚٔ)، وىي غدوة تبػؾ؛ الغدوة التي ندؿ فييا (ٜٙٔ)

 .(ٔٚٔ)   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ      ۇئ  ۇئوئ   وئ  ەئ     ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

( في عيجه، فأسذ بحلظ غدوة غداىا الخسػؿ القائج دمحم ) وىكحا كانت غدوة تبػؾ آخخ       
مجتسعًا إسالميًا عمى الرجؽ، واألمانة، والتعفف، واالجتياد، والشرح، والعجؿ، واإلخالص الحؼ 
كاف قج تجفق مشو كالديل، فاتجو باتجاىو الرحيح، ليؤسذ دولة إسالمية، كميا إيساف، وصجؽ، 

. فال يكػف الحج (ٕٚٔ)األخح والعصاء، وإنراؼ مع الشفذ وإخالص، وجج، واجتياد، وعجؿ في 
، وآخخ دعػانا أف الحسج هلل رب ٖٚٔوعمييا مغ سيادة وال سمصاف وال حكع إال سمصاف هللا وحكس

 العالسيغ.

 الخاتمة
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إف العبخة البالغة مغ بحثشا ىحا ىػ اف قائج الجعػة مكمف، أؼ انو مصالب مغ قبل هللا         
و مغ سبحانو وتعالى بحسل ما ؼيو مغ كمفة ومذقة، وامخ الجعػة الى اإلسالـ والجياد إلعالء كمست

اىع متعمقات التكميف، والتكميف مغ اىع لػاـز العبػدية هلل سبحانو وتعالى، وعبػدية االنداف هلل 
ضخورة مغ ضخورات ألػىيتو سبحانو وتعالى، فال معشى لإليساف بيا اف لع نجرؾ عبػديتشا لو، 

مـد التكميف في ويتجمى ىحا في عبػدية قائج الجعػة الخسػؿ دمحم )صمى هللا عميو وسمع(، عشجما است
تحسيل السذاؽ، واقتحاـ السخاشخ، وبحؿ السيج والساؿ مغ اجل تحقيق ما كمفو هللا سبحانو وتعالى 

 بو.   

( في شبابو وحدغ سيختو أدػ إلى نجاحو في دعػتو إلى وكسا أف استقامة قائج الجعػة )      
لسخكد الجعػة وؾيادتيا إال الحكي ( مثاًل يقتجػ بو، حيث ال يتأىل هللا سبحانو وتعالى، فكاف )

 الشبيو، األقخب إلى الفصخة، وقػة الحىغ، وسالمة السشصق والتفكيخ. 

    

إذف فالجعػة كانت تستمظ رصيجًا ضخسًا، ىػ إمكانية الربخ لجػ القائسيغ بيا، وتخبية في      
 البشاء والعصاء لألنُفذ واألمػاؿ. 
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 الحديثة والمراجعقائمة المرادر األولية 

 القرآن الكريم:

                                                                 
ة لمتأليف والتخجسة، ( لسحات في حياتو ونفحات مغ ىجيو، الجار السرخي(( عبج الحميع محسػد، الخسػؿ )2

 .ٚٛ -ٙٛـ، صٜ٘ٙٔالقاىخة، 

 -٘ـ، صٕٙٓٓ، دار السعخفة، بيخوت، ٘(( عمي دمحم الرالبي، الديخة الشبػية عخض وقائع وتحميل أحجاث، ط1
ٙ. 

 .12م، ص1422، مؤسسة الرٌان للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت، 1عائض المرنً، روائع السٌرة، ط(( 1

 .ٕٚ(( السخجع نفدو، ص0

نػر اليقيغ في سيخة سيج السخسميغ، تحقيق: أحسج محسػد خصاب، مكتبة اإليساف، ، دمحم الخزخؼ بظ ((1
 . ٖٔصـ، ٜٜٜٔالسشرػرة، 

 .ٖٔ(( السخجع نفدو، ص2

 .ٗٔٔـ، صٜٕٓٓ(، السكتبة التػؼيقة، القاىخة، (( محسػد السرخؼ، سيخة الخسػؿ )1

(، بغجاد، ٗ(، العجد )ٗعساد الجيغ خميل، عخض الجعػة اإلسالمية في عرخىا السكي، مجمة السػرد، السجمج ) ((1
 . ٘ٗـ(، صٜ٘ٚٔ)

؛ ٕٔـ: ٕٕٓٓ، السكتب اإلسالمي، بيخوت، ٕصالح أحسج الذامي، الديخة الشبػية تخبية أمة وبشاء دولة، ط ((1
 .ٗٔٔالسرخؼ، السخجع الدابق، ص

 .ٜ٘الرالبي، السخجع الدابق، ص ((24

ـ، ٕ٘ٓٓعة والشذخ والتػزيع والتخجسة، القاىخة، ، دار الدالـ لمصباٙمرصفى الدباعي، الديخة الشبػية، ط ((22
 .ٜٕص

(( هاشم ٌحٌى المالح، الوسٌط فً السٌرة النبوٌة والخالفة الراشدة، دار ابن األثٌر للطباعة والنشر، الموصل، 21

 .211م: 1441

 .02(( السباعً، المرجع السابك، ص21

إبراهٌم االبٌاري، وعبد الحفٌظ (( أبو دمحم عبد الملن بن هشام، السٌرة النبوٌة، تحمٌك: مصطفى السما، و20

؛ أبو جعفر دمحم بن جرٌر الطبري، تأرٌخ 241م، ص 1441، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 1شلبً، ط

 .111/  1م،2122الرسل والملون، تحمٌك: دمحم أبو الفضل إبراهٌم، دار المعارف، الماهرة، 

، دار طٌبة 1بن عمر بن كثٌر المرشً الدمشمً ثم البصري، تفسٌر المرآن العظٌم، ط (( أبو الفداء إسماعٌل21

 .2/221م، 2111للنشر والتوزٌع، )د.م(، 

 .120( سورة الشعراء/ اآلٌة: 22

أحمد جاد، (( أبو عبد هللا دمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المغٌرة البخاري، صحٌح البخاري، اعتناء وضبط: 21

[ ، كتاب االدب ، باب تبل الرحم 1114، رلم الحدٌث ]2211م، ص 1441دار الغد الجدٌد، المنصورة،

 ببالها . 

 .11(( السباعً، المرجع السابك، ص21

 .11(( الصالبً، المرجع السابك، ص21
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 . ٜ٘-ٜٗ(( سػرة الحجخ / اآليات: 14

 .0/112ابن كثٌر، المصدر السابك، ((12

 .ٔٗٔ،ٕٗٔ(( السالح، السخجع الدابق، ص11
، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت 1(( صفً الرحمن المباركفوري، الرحٌك المختوم، ط11

 .11م، ص 1441

يع، وعسخ فاروؽ 10  . ٕ٘ـ، ص ٜٙٛٔعرخ الشبػة والخالفة الخاشجة، دار الحكسة، بغجاد، ، (( لبيج إبخـا

، دار الفكخ العخبي، ٔ(( الذخيف، دور الحجاز في الحياة الدياسية العامة في القخنيغ األوؿ والثاني لميجخة، ط11
 . ٕٚـ، صٜٛٙٔالقاىخة، 

يع إسساعيل، العالقات العخبية 12 الحبذية في عرخ الخسالة، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية  –(( إحداف إبخـا
 .ٕٚٛـ، صٕٓٓٓاآلداب، جامعة السػصل، 

؛ عخض الجعػة اإلسالمية، ص ٛٚـ: ٜٗٚٔدار الشفائذ، بيخوت،  ،(( عساد الجيغ خميل، دراسة في الديخة11
ٜٗ . 

 .ٜٖٔ(( إسساعيل، السخجع الدابق، ص11

 .ٜٕ(( الدباعي، السخجع الدابق، ص 11

الشبػية، تحقيق: حداـ الجيغ السقجسي، دار مكتبة اليالؿ، بيخوت، (( دمحم بغ أحسج بغ عثساف الحىبي، الديخة 14
 .ٚٔٔـ، صٕٜٚٔ

 .ٜٕٓ(( الرالبي، السخجع الدابق، ص12

 .ٜٔٔـ، ص ٜٙٚٔ، دار الكتب الحجيثة، القاىخة، ٚفقو الديخة، ط (( دمحم الغدالي،11

 . ٕٔٔ(( السخجع نفدو، ص11

 . ٖٕٖ – ٕٕٖ/ٕ(( الصبخؼ، السرجر الدابق، 10

 . ٕٖٔ –ٖٔٔ؛ السالح، السخجع الدابق، صٖٕٖ/ٕ(( السرجر نفدو،11

؛ الخزخؼ، السخجع الدابق، ص ٘ٛجر الدابق، ص؛ الحىبي، السرٗٓٔ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص 12
ٖٛ . 

 .11الشامً، المرجع السابك، ص ((11

 . ٕٖٔ(( السالح، السخجع الدابق، ص11

 . ٜٖٔ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق: 11

، دار الشيزة ٖ؛ حامج عبج القادر، اإلسالـ ضيػره وانتذاره في العالع، طٜٗٔ-ٛٗٔ(( السرجر نفدو، ص04
 . ٔٛٔ –ٓٛٔ)د. ت(، صلمصبع والشذخ، القاىخة، 

 . ٜٗٔ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص02

 . ٓٛ(( الذامي، السخجع الدابق، ص01

 . ٖٓٔ –ٕٓٔ(( الرالبي، السخجع الدابق، ص01

 .     ٕٕٙ/ ٔـ،ٕٔٓٓ(( دمحم بغ مشيع بغ سعج، الصبقات الكبيخ، تحقيق: عمي دمحم عسخ، مكتبة الخانجي، القاىخة، 00
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 .ٜٗٔ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص01

 .ٕٛٔ(( السالح، السخجع الدابق، ص02

 .ٖٚ(( الدباعي، السخجع الدابق، ص01

(، بغجاد، ٛ(( السالح، دور العقيجة اإلسالمية في تحقيق وحجة العخب األولى، مجمة آداب السدتشرخية، العجد )01
 . ٔٙٙ –ٓٙٙـ(، صٜٗٛٔ)

 . ٖٖٗ/٘، السرجر الدابق، (( ابغ كثيخ01

 . ٓٗ –ٜٖ(( سػرة الحج / اآليات: 14

( والثالثة االكتفاء بسا َتزسشَّو مغ مغازؼ رسػؿ هللا )، (( أبػ الخبيع سميساف بغ مػسى بغ سالع الكالعي12
 . ٖٔٔ/ ٔـ،ٕٓٓٓ عبج القادر عصا، مشذػرات دار الكتب العمسية، بيخوت، الخمفاء، تحقيق: دمحم

(، مصبعة جامعة السمظ سعػد، الخياض، (( عبج هللا عبج العديد بغ إدريذ، مجتسع السجيشة في عيج الخسػؿ )11
 . ٖٓٔ – ٕٓٔـ، صٕٜٛٔ

 .221م، ص2121، مكتبة الشرق الجدٌد، بغداد،1(( دمحم سعٌد رمضان البوطً، فمه السٌرة، ط11

 .212 –214سابك، ص(( المباركفوري، المرجع ال10

 .   221( ( البوطً، المرجع السابك، ص 11

من كنانة فً  غزوة األبواء: وهً أول غزوة خرج فٌها النبً المائد )ملسو هيلع هللا ىلص( بالمهاجرٌن ٌرٌد لرٌشاً وبنً ضمرة

، 1السنة الثانٌة للهجرة، ولم ٌمع لتال فٌها. ٌنظر: أبو عبد هللا ٌالوت بن عبد هللا الحموي، معجم البلدان، ط

 .            11/ 2م، 2111دار صادر، بٌروت ،

 . ٚٗٔسخجع الدابق، صال ،(( عائس القخني12

 . ٕٓ٘(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص11

أمتاع األسساع بسا لمخسػؿ مغ األنباء واألمػاؿ والحفجة ، السقخيدؼ  (( تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عمي11
 .           ٙٙ/ ٔـ،ٜٔٗٔترحيح: محسػد دمحم شاكخ، مصبعة لجشة التأليف والتخجسة والشذخ، القاىخة، واألمتاع، 

بغ عبج البخ، الجرر في  عبج هللا بغ دمحم؛ أبػ عسخ يػسف بغ ٕٓ٘(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص11
ـ، ٜٙٙٔالجرر في اخترار السغازؼ والديخ، تحقيق: شػقي ضيف، القاىخة،  اخترار السغازؼ والديخ

يع، وعمي دمحم البجاوؼ، أياـ العخب في اإلسالـ، طٓٔٔص ، دار الفكخ لمصباعة ٕٗ؛ دمحم أبػ الفزل إبخـا
  .ٜـ، صٖٜٚٔوالشذخ والتػزيع، )د. ـ(، 

 . ٕٕ٘(( السالح، الػسيط في الديخة الشبػية، ص24

 . ٖٕٕالغدالي، السخجع الدابق، ص(( 22

ىػ ٖٗٛٔاليعقػبي، تأريخ اليعقػبي، مشذػرات، السكتبة الحيجرية، الشجف،  (( أحسج بغ أبي يعقػب بغ جعفخ21
،ٕ /ٗ٘ . 

 . ٖٔٗ/ ٕ(( الصبخؼ، السرجر الدابق،21

العباد، اعتشاء: ىيثع خميفة شعسي، زاد السعاد في ىجؼ خيخ  بغ ؾيع الجػزية، (( أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ20
 . ٘ٙٔـ، صٖٕٓٓالسكتبة العرخية، بيخوت، 
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( لعخوة بغ الدبيخ، )مرصفى األعطسي، مغازؼ رسػؿ هللا دمحم  ؛ٖٕٓ/ ٕالسرجر الدابق، ،الحمبي ((21

 .ٖٗٔـ، صٜٔٛٔمشذػرات مكتبة التخبية لجوؿ الخميج، الخياض،

يع العسخؼ، الفتػح اإلسالمية عبخ العرػر، دار ٕٚٗ/ٕ(( الصبخؼ، السرجر الدابق: 22 ؛ عبج العديد بغ إبخـا
 . ٖٙـ، صٜٜٚٔإشبيميا، الخياض، 

 .  ٜٓٔ/ٕ(( ابغ كثيخ، السرجر الدابق، 21

 . ٘ٙٔ(( ابغ الؿيع، السرجر الدابق، ص21

 [، كتاب السغازؼ، باب قػؿ هللا تعالى.ٖٜٖ٘، رقع الحجيث ]ٖٖٚ(( البخارؼ، السرجر الدابق، ص21

 .   ٗٚٔ(( البػشي، السخجع الدابق، ص14

 . ٔٚٗ(( الرالبي، السخجع الدابق، ص12

، دار ٔأبػ عبج هللا دمحم ابغ إسحاؽ، الديخة الشبػية، تحقيق: شو عبج الخؤوؼ سعج، وبجوؼ شو بجوؼ، ط ((11
، القاىخة،  يع، ٕٖٗالدابق، ص؛ ابغ ىذاـ، السرجر ٜٜٖ/ٕـ، ٜٜٛٔأخبار اليـػ ؛ دمحم أبػ الفزل إبخـا

 . ٖٖوعمي دمحم البجاوؼ، أياـ العخب في اإلسالـ، السخجع الدابق، ص

؛ أحسج عبجه الذخباصي، دمحم ٖٔٚ/ٔ؛ الكالعي، السرجر الدابق،ٕٖٗ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص11
؛ القخني، السخجع ٚ٘ـ، صٜٙٙٔ، دار الشرخ، القاىخة، ٕيسػر باشا، ط(، تحقيق: أحسج ترسػؿ هللا )
 . ٚٙٔالدابق، ص

ـ، ٕٚٓٓ، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٕ(( ابغ كثيخ، الديخة الشبػية، ترحيح: محسػد عسخ الجمياشي، ط10
 . ٖٔٓص

ىادؼ،  ؛ رياض ىاشعٖٓٔ،ٜٙٔ؛ األعطسي، السخجع الدابق، صٕٖٗ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص11
دور األنرار الدياسي في الجولة العخبية اإلسالمية حتى نياية العيج الخاشجؼ، رسالة ماجدتيخ غيخ 

 . ٔ٘ٔـ، صٜٙٛٔمشذػرة، كمية اآلداب، جامعة السػصل، 

؛ السالح، الػسيط في الديخة ٕ٘السخجع الدابق، ص ؛ الدباعي،ٙ٘ٔ(( ابغ عبج البخ، السرجر الدابق، ص12
 . ٕٙٙ –ٕ٘ٙالشبػية، ص

 . ٚ٘ٔ –ٙ٘ٔ؛ ابغ عبج البخ، السرجر الدابق، صٖٖٖ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق: 11

 . ٔٚ -ٓٚ(( الدباعي، السخجع الدابق، ص11

 .ٖٛٗٔابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، ص ((11

 . ٖٙ(( سػرة الشػر/ اآلية: 14

 .ٖٚ -ٕٚ(( الدباعي، السخجع الدابق، ص12

 .ٖٚ(( السخجع نفدو، ص11

 .ٕٕٓ(( الذامي، السخجع الدابق، ص11

 .ٕٓٔ/ٚ(( ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع،10

 . ٖٛ(( سػرة الذػرػ/ اآلية: 11
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(( مػنتجػمخؼ وات، دمحم في السجيشة، تعخيب، شعباف بخكات، السكتبة العرخية لمشذخ، بيخوت، )د. ت(، 12

 .ٕٗص
 .11م، ص2121( ( دمحم أحمد باشمٌل، غزوة األحزاب، مكة المكرمة ،11

؛ ىادؼ، حخكة السشافقيغ في ٛ٘ٔـ، صٜٓٛٔالعخبية، عساف،(( دمحم ارشيج العقيمي، الييػد في شبو الجديخة: 11
ـ(، ٕٜٜٔ(، جامعة السػصل، )ٖٕ( مشيا، مجمة آداب الخافجيغ، العجد )مجيشة يثخب ومػقف الخسػؿ )

(، ٕٗ( في غدواتو مع الييػد، مجمة السؤرخ العخبي، العجد )؛ إحداف ثخيا، سياسة الخسػؿ )ٜٖٛص
 . ٜٛـ(، صٜٗٛٔبغجاد، )

، ط11 ، السكتبة الحيجرية، ٗ(( أحسج بغ أبي يعقػب بغ جعفخ، تأريخ اليعقػبي، تعميق: دمحم صادؽ بحخ العمـػ
يع حدغ، تأريخ اإلسالـ الدٓ٘/ ٕـ، ٜٗٚٔالشجف،  ياسي واالجتساعي والثقافي، بيخوت، ؛ حدغ إبخـا
 . ٙٔٔ/ ٔـ، ٜٗٙٔ

؛ فتح الجيغ أبػ الفتح دمحم بغ دمحم بغ سيج الشاس، عيػف األثخ في فشػف ٖٖٙ(( ابغ كثيخ، الديخة الشبػية: 14
 .                                              ٚٛ/ ٔـ، ٕٜٜٔالسغازؼ والذسائل والديخ، مكتبة دار التخاث، السجيشة السشػرة، 

 . ٗٗٗ/ ٕ(( الػاقجؼ، السرجر الدابق، 12

(( أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حـد األنجلدي القخشبي الطاىخؼ، جػامع الديخة، تحقيق، دار السعارؼ، 11
 . ٛٓٗٔـ، صٜٓٓٔمرخ، 

الجياد والديخ، باب الربخ عشج كتاب  ،[ٖٕٙٛ، رقع الحجيث ]ٕٚ٘-ٕٙ٘(( البخارؼ، السرجر الدابق، ص 11
 القتاؿ. 

مجمع األسٌال: من رومة بٌن الجرف وزغابة لرب مسجد المبلتٌن، ولد صار الٌوم من أحٌاء المدٌنة. ٌنظر:  

                                                      .         202/ 1الحموي، المصدر السابك، 

 .ٜٖٓ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص10

 .                                                              112/ 1السلع: جبل بسوق المدٌنة المنورة. ٌنظر: الحموي، المصدر السابك، جبل  

، السرجر الدابق، ص11 يخ، الديخة الشبػية، ؛ ابغ كثٕٜٔ؛ ابغ الؿيع، السرجر الدابق، صٜٗٔ(( ابغ حـد
 . ٖٖٛص

ػاحج العبيجؼ، عبج الجبار عبج ال ؛ٕٕٗ/ ٕ؛ الحمبي، السرجر الدابق،ٗٙ/ ٕ(( ابغ سعج، السرجر الدابق،12
الؿيادة العدكخية االسالمية في عرخ الشبػة والعرخ الخاشجؼ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة، 

 .ٙٙٔـ، صٜٜٛٔجامعة بغجاد، 

 .ٕٕٔ(( خميل، دراسة في الديخة، ص11

/ ٖ؛ الدرقاني، السرجر الدابق،ٖٓٗ؛ ابغ كثيخ، الديخة الشبػية، صٜٖٔ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص11
، دار الشفائذ، بيخوت، ٙلمعيج الشبػؼ والخالفة الخاشجة، ط؛ دمحم حسيج هللا، مجسػعة الػثائق الدياسية ٘ٗ

 . ٘ٚ –ٗٚـ، ص ٜٚٛٔ

 . ٕٛٚ(( السالح، الػسيط في الديخة الشبػية، ص 11

 .  ٖٖٛ/ٙ(( ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، 244
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، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، ٗاألعالـ، ط خيخ الجيغ الدركمي، ؛ٗٛٗ/ ٕ(( الػاقجؼ، السرجر الدابق، 242

 .  ٔٗ/ ٛـ، ٜٜٚٔ

 .ٙٓٙ(( الرالبي، السخجع الدابق، 241

 
/ ٕٓـ،ٕٓٓٓتحقيق: احسج دمحم شاكخ، مؤسدة الخسالة، )د.ـ(،  ،(( الصبخؼ، جامع البياف في تأويل القخآف241

ٕٔٗ . 

 . ٖ٘ٗ/ ٔـ،ٜٛٛٔالح أحسج العمي، الجولة في عيج الخسػؿ، السجسع العمسي العخاقي، بغجاد،(( ص240

، دار الكتاب المبشاني، بيخوت، ٕ(، ط(( عػف الذخيف قاسع، نذأة الجولة اإلسالمية عمى عيج الخسػؿ )241
 .ٖٙـ، صٜٔٛٔ

 .ٜ٘ٛـ، ٜٛ٘ٔ(( دمحم لصفي جسعة، ثػرة اإلسالـ وبصل االنبياء، مكتبة الشيزة العخبية، القاىخة، 242
 .211البوطً، المرجع السابك،  ((241

 .ٕٗٓ(( الذامي، السخجع الدابق، 241
 .112)البوطً، المرجع السابك، ( 241

 .121( ( المرجع نفسه،224

 .ٕٗٓ(( الذامي، السخجع الدابق، 222

 .ٖٜ/ ٕ(( ابغ سعج، السرجر الدابق،221

 . ٜٚٔ/ٕٕ(( الصبخؼ، جامع البياف في تأويل القخآف، 221

 .ٖ –ٔ(( سػرة الفتح / اآليات: 220

 .ٖٚ(( الدباعي، السخجع الدابق، ص 221

يع، عرخ الشبػة، ص222  . ٔٙٔ(( إبخـا

 .ٕٚٔ(( ابغ عبج البخ، السرجر الدابق، ص221

 .ٖٓٛ(( السرجر نفدو، ص221

/ ٔ؛ العمي، السخجع الدابق، ٛٙٔ/ ٘؛ ابغ سعج، السرجر الدابق، ٜٖٙ/ ٕ(( الػاقجؼ، السرجر الدابق، 221
( وإلى رعج محسػد أحسج البخىاوؼ، العيػف والجػاسيذ في الجولة اإلسالمية مشح عيج الخسػؿ ) ؛ٜٕٖ

 .ٚٚـ، صٕٕٓٓنياية العيج األمػؼ، دار الستشبي لمشذخ والصباعة والتػزيع، األردف، 

 
؛ مها صالح مطر، بنو أشجع ودورهم فً التارٌخ العربً لبل 221/ 1ابن سعد، المصدر السابك،   ((214

اإلسالم وحتى نهاٌة عصر الرسالة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة التربٌة، جامعة الموصل، 

 .220م، ص 1441

 .ٓٔٗ(( السباركفػرؼ، السخجع الدابق، ص212

 . ٔٗٙ –ٓٗٙ/ٕ(( الػاقجؼ، السرجر الدابق،211

؛ الذخيف، الجولة ٖٙٔـ، صٜٗٙٔ،العدكخؼ، دار الكتاب العخبي، بيخوت (( محسػد الجرة، تأريخ العخب211
 .ٕٚٔـ، صٜ٘ٙٔاإلسالمية األولى، دار القمع، )د. ـ(، 
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 .141/ 2وعسفان بناحٌة الحجاز. ٌنظر: الحموي، المصدر السابك:  وادي الرجٌع: وهو ماء لهذٌل بٌن مكة 

غ أبػ الحدغ ؛ عد الجيٖٚٗ؛ ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، صٖٗٔ/ ٕ(( ابغ إسحاؽ، السرجر الدابق، 210
؛ العقيمي، ٕٙٔ/ ٕـ،ٜ٘ٙٔفي التأريخ، دار صادر، بيخوت،  عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ األثيخ، الكامل

 . ٓٛٔالسخجع الدابق، ص

، السرجر الدابق، ص211 ؛ السبار كفػرؼ، السخجع الدابق، ٖٙٚ؛ ابغ كثيخ، الديخة الشبػية، صٚٙٔ(( ابغ حـد
ـ، ٜٛ٘ٔ(، دار الفكخ العخبي، )د. ـ(، ؛ دمحم فخج، العبقخية العدكخية في غدوات الخسػؿ )ٓٔٗص
 . ٜ٘ٔص

(، ؛ عبج العديد خيخ الجيغ، الديخة العصخة دمحم خاتع الخسل )ٕٔٓ(( ابغ عبج البخ، السرجر الدابق، ص212
 .ٜٛٗـ، صٜٜٙٔدار الفكخ العخبي، القاىخة، 

 .  ٜٕٗ(( السالح، الػسيط في الديخة الشبػية، ص211

(، بغجاد، ٖٗ(( السالح، األبعاد العدكخية والدياسية لسعارؾ تحخيخ خيبخ، مجمة السؤرخ العخبي، العجد )211
 . ٘ٗٔـ(، صٜٚٛٔ)

 . ٜٖٗ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص211

 .11)ملسو هيلع هللا ىلص(، ص  الييػدية في عيج الخسػؿ –(( خميل، العالقات اإلسالمية 214

البخ، ابغ عبج  ؛ٜٗ/ ٕ؛ ابغ سعج، السرجر الدابق،ٕٜٔ-ٜٔٔ/ ٕ(( ابغ إسحاؽ، السرجر الدابق، 212
 .ٕٕٗالسرجر الدابق، ص

 .111/ 2؛ الممرٌزي، المصدر السابك، 211-210/ 1( ابن سعد، المصدر السابك، 211

 .ٚٙٗ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص211

 .ٕ٘ٔ/ ٕ؛ ابغ سعج، السرجر الدابق،ٜٜٚ/ ٕالدابق، (( الػاقجؼ، السرجر 210

؛ ابغ سعج، السرجر ٛٙٗ؛ ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، صٜٛٔ/ ٕ(( ابغ إسحاؽ، السرجر الدابق،211
 .ٕ٘ٔ/ ٕالدابق،

 . ٕٕٔ(( فخج، السخجع الدابق، ص212

[، كتاب السغازؼ، باب ايغ ركد الشبي)صمى هللا ٕٓٛٗ، رقع الحجيث ]ٖٔٗ/ٕ(( البخارؼ، السرجر الدابق،211
، السر ؛ ابغ عبج البخ، السرجر الدابق، ٜٚٔجر الدابق، ص عميو وسمع( الخاية يـػ الفتح؛ ابغ حـد

 . ٖٙ/ ٕ؛ ابغ سيج الشاس، السرجر الدابق،ٕٕٛص

 . ٕ٘ٛ/ ٕ(( الػاقجؼ، السرجر الدابق،211

 . ٕ٘ٛ/ ٕ(( السرجر نفدو،211

؛ ابغ الؿيع، السرجر الدابق، ٕٚٔ/ ٕ؛ ابغ سعج، السرجر الدابق،٘ٚٗ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص204
 . ٕٖٖ –ٖٖٔص

 . ٔٛ(( سػرة اإلسخاء/ اآلية: 202

 .  ٓٔ٘/ ٔ؛ الكالعي، السرجر الدابق،ٖٚٗ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص201

يع حدغ، التأريخ اإلسالمي العاـ، مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة، 201  .ٕٓٔـ، صٜٔٚٔ(( عمي إبخـا
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 .ٕ٘ٛ -ٕٗٛ(( الذامي، السخجع الدابق، ص200

 .ٕٚٛ(( السخجع نفدو، ص201
 .112( ( البوطً، المرجع السابك، ص202

؛ الكالعي، ٖٕٚ؛ ابغ عبج البخ، السرجر الدابق، صٜٖٔ –ٖٛٔ/ ٕسعج، السرجر الدابق،(( ابغ 201
 . ٜٖٔ؛ السباركفػرؼ، السخجع الدابق، صٛٔ٘/ ٔالسرجر الدابق،

 . ٘ٛٗ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص201

 . ٜٗٚ(( الرالبي، السخجع الدابق، ص201

 . ٗٛٗ(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص214

  ٙٛٗ(( السرجر نفدو، ص212
 .012(( المبار كفوري، المرجع السابك، ص211

 . ٙٓٗ –٘ٓٗ/ ٔ(( السقخيدؼ، السرجر الدابق،211

 . ٕ٘ٔ/ٗ(( ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع،210

 . ٕٙ –ٕ٘(( سػرة التػبة / اآليات: 211
 . 141(( البوطً، المرجع السابك، ص212

 . ٘ٔٗ/ ٔ(( السقخيدؼ، السرجر الدابق،211

 . ٕٖ٘/ ٔ؛ الكالعي، السرجر الدابق،ٓٓ٘(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص211

 . ٕٜٔ؛ ابغ الؿيع، السرجر الدابق، صٕٓٚ/ٕ(( ابغ سيج الشاس، السرجر الدابق،211

 . ٕٙٙ/ ٕ(( ابغ األثيخ، السرجر الدابق،224

 . ٖٗ٘/ ٔ(( الكالعي، السرجر الدابق،222

(، السكتبة العرخية دمحم ) ؛ دمحم رضا،ٚٙٔ/ ٖالسرجر الدابق، ؛ الحمبي،ٖٗ٘/ ٔ(( السرجر نفدو،221
 . ٖٛٙـ، صٖٕٓٓلمصباعة والشذخ، بيخوت، 

 . ٖٗ٘/ ٔ(( الكالعي، السرجر الدابق،221

 . ٙٛٚي، السخجع الدابق، ص(( الرالب220

 . ٖ٘٘/ ٔ(( الكالعي، السرجر الدابق،221

 . ٖٖٔالسالح، الػسيط في الديخة الشبػية، ص(( 222
 .221(  البوطً، المرجع السابك، ص221

 . ٚٙٔ/ ٘؛ ابغ سعج، السرجر الدابق،ٜٜٓ/ ٖ(( الػاقجؼ، السرجر الدابق،221

؛ الرالبي، السخجع ٖٕ٘؛ ابغ عبج البخ، السرجر الدابق، صٗٔ٘(( ابغ ىذاـ، السرجر الدابق، ص221
 .ٜٓٛ –ٛٓٛالدابق، ص

 .ٕٛٔ/ٗ؛ ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع،ٚٛٗلؿيع، السرجر الدابق، ص(( ابغ ا214

 .ٚٔٔ(( سػرة التػبة / اآلية: 212
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(( أبػ الحدغ عمي الحدشي الشجوؼ، مقاالت حػؿ الديخة الشبػية، إعجاد: سيج عبج الساجج الغػرؼ، دار ابغ 211

 . ٜٓٔ –ٜٛٔـ، صٕٕٓٓكثيخ لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت، 
 .121( ( البوطً، المرجع السابك، ص211


