


 

 

 
 

 دور علي بن أبي طالب 

  رايا  النبيغزوات وسفي 
  

 «دزاض١ جازخي١ٝ جٛذٝك١ٝ  »

 

 د. عبدالعسيس شميمان الصمومي

  ازٜخـطِ ايحـق ادتاَع١ اإلضال١َٝ،

 

 
 اذتُدهلل ٚظدٙ ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً َٔ ال ْيب بعدٙ، ٚبعد:

 فإٕ ايحازٜخ اإلضالَٞ فٝ٘ صفعاد َػسق١، َٚٛاقف عظ١ُٝ يصـعاب١ 

ابـٔ عـِ    ايصعاب١ ايهساّ عًٞ بٔ أبـٞ اايـت   َٚٔ ٖؤال٤  ،زضٍٛ اهلل 

 يــ٘ َٛاقــف عظُٝــ١ خ جــازٜخ اإلضــالّ َٓــر أضــًِ   خ، ناْــزضــٍٛ اهلل 

رل، ٚااغــاشٟ، ٚايحــازٜخ، ٚاذتــدٜز ــــخ ٖــرٙ ااٛاقــف خ نحــت ايطْ ــِّٚٚقــد ُد

ٔ  ـــ اد اذتدٜرــــٚنررل َـٔ ايدزاض ا،ٖٛـــ ٚحن صد زن ــ ;١ عـٔ ارتًفــا٤ ايساغـدٜ

ٚخاصـ١  ; خ خ عٗـدٙ ـٚاألظـداس ايـو ٚقعـ    ، ١ٞ عًـ ـالفـــــــ خع٢ً َسٜٚـاد  

أظــداس ايفــق، ٚقــد أزدد بٗــرا ايةعــز دزاضــ١ شاْــت َــٔ ااٛاقــف ايعظُٝــ١ 

اذتـٛادس ايحازخيٝـ١ ااحعًكـ١    ٖٚرا ادتاْت ٖٛ ، يعًٞ خ عصس زضٍٛ اهلل 

 .١ًٝ ٖٚٞ دزاض١ حتًٝ ٚضساٜاٙ، ايٛازد٠ خ غصٚاد ايٓيب  ;بعًٞ 

 ٜٚحًخص َٓٗصٞ خ ٖرا ايةعز فُٝا ًٜٞ:
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علياً  تـكـليف النبي 
  بحمل راية

 شــــــالجي

مجع ايسٚاٜاد ااخحًف١ خ اذتادذ١ ايٛاظد٠ َٔ َصادز ايطرل٠ ٚاذتـدٜز  -1

 .ٚغرلُٖا

ٚخاصــ١ بــا  .ستاٚيــ١ ادتُــع بــا ايسٚاٜــاد ااخحًفــ١ خ اذتــدس ايٛاظــد -2

 زٚا١ٜ احملدذا ٚزٚا١ٜ اإلخةازٜا .

ــاد ااخحً  -3 ــا ايسٚاٜ ــخ ايذلشــٝ   طــت   إذا مل ميهــٔ ادتُــع ب فــ١ ظاٚي

 .االضحطاع١

 

 يف املغازي والـصــرايـــا  احلوادث غري القتالية لعمي  
 

بـــ ٕ  عًـــٞ بـــٔ أبـــٞ اايـــت  نًـــف ايـــٓيب 

 .حيٌُ زا١ٜ ادتٝؼ خ أنرس َٔ غص٠ٚ
 

 :در األوىلــشوة بـغ 

ص٠ٚ: ) ٚمحـٌ يـٛا٤ٙ   غـ ٚقاٍ خ ضٝاق٘ يً ،األٚىل زدـعد غص٠ٚ بـذنسابٔ ض

 .(1).(.أبٝض اايت ٚنإ يٛا٤ً عًٞ بٔ أبٞ

ـــٚقــاٍ ايةٝٗكــٞ خ ض ـــٝام ايغـ ٘ عًــٞ بــٔ أبــٞ  ٥ــص٠ٚ: ).. ٚنــإ ظاَــٌ يٛاـ

ٟ   ،.(. اايـت  ٚذنــس حنـٛ ذيــو ابــٔ   ،(2)ٚصــس ب ب ْـ٘ ْكــٌ ذيــو عـٔ ايٛاقــد

 .ٚغرلُٖا (4)ٚابٔ ايكِٝ ،(3)ضٝد ايٓاع

                         
 . 2/9ايطةكاد ايهدل٣  (1)

 . 1/12، ٚمل أقف عًٝ٘ خ نحاث ااغاشٟ يًٛاقدٟ 3/16دال٥ٌ ايٓة٠ٛ  (2)

 .  1/301عٕٝٛ األذس  (3)

 .  3/166شاد ااعاد  (4)
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 :ربىـدر الكـشوة بـغ

 إٔ ايـٓيب   ;٣ذنس ابـٔ إضـعام خ ضـٝاق٘ ألظـداس غـص٠ٚ بـدز ايهـدل       

 ايسضٍٛ  ّ.. ٚنإ أَا.ذِ قاٍ َا ْص٘: ) ،دفع ايًٛا٤ إىل َصعت بٔ عُرل

ــإ ضــٛداٚإ إ  ــت   اظــدزاٜح ــٞ ااي ــٔ أب ــٞ ب ايعكــاث  :ٜكــاٍ شلــا  ، ُٖا َــع عً

 .(1)..(.ٚاألخس٣ َع بعض األْصاز

 .(2)( ذِ قاٍ ابٔ ٖػاّ: )... ٚناْخ زا١ٜ األْصاز َع ضعد بٔ َعاذ

َـــِٓٗ  ;فُٝـــا ذٖـــت إيٝــ٘ عـــددس َـــٔ أٖــٌ ايطـــرل  ٚقــد جـــابع ابـــٔ إضــعام   

 .ٚغرلِٖ (6)ٚابٔ نررل ،(5)ٚابٔ ظصّ ،(4)ايدل ٚابٔ عةد،(3)ايطدلٟ

ــٓيب     ــد ذنــس إٔ اي ــدٟ فك ــا ايٛاق  َ ــ١ خ بــدز    أ ــ١ أيٜٛ ــد ذالذ ــٛا٤  ،عك ي

ٚيـٛا٤   ،ٚيـٛا٤ ارتـصزط َـع اذتةـاث بـٔ اآـرز       ،ااٗاشسٜٔ َع َصعت بٔ عُرل

 .(7) األٚع َع ضعد بٔ َعاذ

 .(8) أقف ع٢ً َٔ جابع ايٛاقدٟ فُٝا ذٖت إيٝ٘ إال جًُٝرٙ ابٔ ضعدٚمل

ٚايـرٟ ٜظٗـس    ،ٚمل ٜـسش  بُٝٓٗـا   ،(9)ابٔ ضٝد ايٓاع ايكـٛيا  ٚقد ذنس

ٖـ ـإٔ مجٗ ُـٌ   ل ـًـ ـام فُٝـا ٜحع ـــ ابـٔ إضع  سٙـرٚا مبـا ذنـ  ـرل أخـ ـٌ ايطـ ـٛز أ

 .إلظد٣ ايساٜحا ٚاهلل أعًِ عًٞ 

                         
 .613-1/612رل٠ ابٔ ٖػاّ ض (1)

 .  1/613ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (2)

 . 2/431جازٜخ  (3)

 . 102ايدزز، ص (4)

 . 84شٛاَع ايطرل٠، ص (5)

 .  65-5/64ايةدا١ٜ  (6)

 .  1/85ااغاشٟ  (7)

 . 2/14ايطةكاد ايهدل٣  (8)

 .1/326( عٕٝٛ األذس 9)
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 :(1)درـُزة الكـزقـشوة قـغ

ابــٔ ضــعد خ ضــٝام ٖــرٙ ايغــص٠ٚ َــا ْصــ٘: ).. ٚنــإ ايــرٟ محــٌ   ذنــس

َرـٌ   ،ٚذنس حنٛ ذيو عدد َٔ أٌٖ ايطـرل ، (2).(.عًٞ بٔ أبٞ اايت يٛا٤ٙ 

 .ٚغرلِٖ( 5)ٚايصاذتٞ،( 4)ٚابٔ ضٝد ايٓاع،( 3)ايطدلٟ
 

 :دــــــشوة أحــغ

ذنس ايٛاقدٟ خ بدا١ٜ ضٝاق٘ ألظداس غص٠ٚ أظد زٚاٜـحا فـُٝٔ نً فـ٘    

ٔ   ايٓيب ٚايراْٝـ١ أْـ٘   ، األٚىل جفٝـد إٔ ظاًَـ٘ عًـٞ    ;  ٌُ يٛا٤ ااٗـاشسٜ

 .(6)َصعت بٔ عُرل، ٚقد ضاقٗا ايٛاقدٟ بًفظ )ٜٚكاٍ(

      ٘ )ٚدفـع ايًـٛا٤    :ٚأَا ابٔ إضعام فـرنس خ بداٜـ١ ضـٝاق٘ يًغـص٠ٚ َـا ْصـ

ــداز..(   ــٞ بـــ  عةدايـ ــرل أخـ ــٔ عُـ ــعت بـ ــٛيا  (7)إىل َصـ ــا ايكـ ــا٠ بـ ، ٚال َٓافـ

ذـِ بعـد    ،فُصعت بـٔ عُـرل محًـ٘ أٚالّ    ،ا٤ خ غص٠ٚ أظدفهالُٖامحٌ ايًٛ

بديٌٝ َا ٚزد عٓد ابـٔ إضـعام عٓـد    ،ب َس زضٍٛ اهلل   َٞكحً٘ محً٘ عً

أعطـ٢   ،ظدٜر٘ عٔ َكحٌ َصعت ظٝـز قـاٍ: ).. فًُـا قحـٌ َصـعت بـٔ عُـرل       

، ٚذنس خًٝفـ١ بـٔ خٝـاس بطـٓدٙ     (8).(.ايًٛا٤ عًٞ بٔ أبٞ اايت زضٍٛ اهلل 

                         
١،  قسقس٠ ايُهدز: (1) ٚزا٤ ضـد َعْٛـ١، ٚبـا ااعـدٕ ٚبـا اادٜٓـ١ باْٝـ١ بـسد.          ٖٚٞ بٓاظ١ٝ َعدٕ بٔ ضًِٝ قسٜت األزظطٝـ

 .224-223، ٚاْظس ااعامل األذرل٠ خ ايط١ٓ ٚايطرل٠ ستُد ستُد ظطٔ غساث، ص2،31اةكاد ابٔ ضعد 

 . 2/31ايطةكاد ايهدل٣  (2)

 .  483-2/482جازٜخ  (3)

 .1/391عٕٝٛ األذس  (4)

 . 4/255ضةٌٝ اشلد٣ ٚايسغاد  (5)

 .  1/215ااغاشٟ  (6)

 . 2/66ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (7)

 . 2/73ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (8)



  في غزوات وسرايا النبي   دور علي بن أبي طالب 

 

205 

ايـداز   ٝت قاٍ: ).. ٚايًٛا٤ َع َصعت بٔ عُرل أخٞ بٔ عةـد عٔ ضعٝد بٔ ااط

 .(1)..(.ٌ ف عطاٙ ْيب اهلل عًّٝاِحفُك ،بٔ قصٞ

 .ٚغرلِٖ (4)، ٚابٔ ايكِٝ(3)، ٚابٔ ظصّ(2)حنٛ ذيو ابٔ عةدايدلٚذنس
 

 :دــزاء األصـشوة محـغ

دعـا بًٛا٥ـ٘ ٖٚـٛ َعكـٛد مل حيـٌ       س ايٛاقدٟ عـٔ شـابس، إٔ ايـٓيب    ـذن

فدفع٘ إىل عًٞ ٚذنس زٚا١ٜ ذاْٝـ١ بًفـظ ٜٚكـاٍ: إْـ٘ دفعـ٘ إىل       ،(5)َٔ األَظ

 .(6)أبٞ بهس

ٚذنـس حنـٛ ذيـو    ،(7)ٚقد جابع ابٔ ضعد غٝخ٘ فُٝا ذنس َـٔ ايـسٚاٜحا  

 .(9)ٚايصاذتٞ (8)ابٔ ضٝد ايٓاع

بكسٜٓـ١ إٔ ايًـٛا٤ نـإ بٝـدٙ خ      ،قًخ: ٚيعـٌ زٚاٜـ١ دفعـ٘ إىل عًـٞ أقـسث     

نُـا ٖـٛ َعًـّٛ     ،َحـداد يغـص٠ٚ أظـد   ٚقع١ أظـد، ٚغـص٠ٚ محـسا٤ األضـد ٖـٞ ا     

 .عٓد أٌٖ ايطرل ٚاهلل أعًِ

 

 

                         
 . 67جازٜخ خًٝف١، ص (1)

 . 149ايدزز، ص (2)

 .128شٛاَع ايطرل٠، ص (3)

 .3/197شاد ااعاد  (4)

 أٟ بعد ٚقع١ أظد.  (5)

 .  1/336ااغاشٟ  (6)

 . 1/49ايطةكاد  (7)

 .  2/6عٕٝٛ األذس (8)

 . 4/440ضةٌ اشلد٣  (9)
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 :ةـزيظـشوة بين قـغ

اـا   ذنس ابٔ إضـعام خ ضـٝاق٘ يغـص٠ٚ بـ  قسٜظـ١ َـا ٜفٝـد إٔ ايـٓيب         

بـــارتسٚط إىل بـــ  قسٜظـــ١  ;أَـــسٙ شدلٜـــٌ عًٝـــ٘ ايطـــالّ بعـــد غـــص٠ٚ ارتٓـــدم 

ّ  ،يغــدزِٖ، ٚخٝــاْحِٗ، ْٚكطــِٗ يًعٗــد  عًٝــّا إٔ  أَــس عًٝــ٘ ايصــال٠ ٚايطــال

فطاز عًٞ بايسا١ٜ ظحـ٢ دْـا َـٔ ظصـٕٛ      ،ٜحكدّ أَاَ٘ بايسا١ٜ إىل ب  قسٜظ١

 ، فسشـع ظحـ٢ يكـٞ زضـٍٛ اهلل     فطُع َكايـ١ قةٝعـ١ يسضـٍٛ اهلل     ،ايكّٛ

فكاٍ: ٜا زضـٍٛ اهلل ال عًٝـو إٔ ال جـدْٛ َـٔ ٖـؤال٤ األخةـاس قـاٍ:         ،بايطسٜل

ٍ ِ ِٚي ٍ  ،اهلل ؟ أظٓو زلعخ َِٓٗ يٞ أذ٣؟ قاٍ: ْعِ ٜا زضـٛ يـٛ زأْٚـٞ مل    :قـا

 .(1)..ٜكٛيٛا َٔ ذيو غ٦ٝا

  ٔ ظحـ٢ ذتـل    ،ٚجفٝد زٚا١ٜ ايٛاقدٟ إٔ عًّٝا غسش ايسا١ٜ عٓد أصـٌ اذتصـ

ٚزشع ٖٛ ف خدل  ،فًُا زآٙ عًٞ أَس أبا قحاد٠ إٔ ًٜصّ ايًٛا٤، ب٘ زضٍٛ اهلل 

 .(2) ...مبا زلع َٔ ٜٗٛد ايٓيب 

ابـٔ   ٙكد ذنـس ف ،ٌٖ ايطرلزتُع عًٝ٘ با أ َٚا ذنسٙ ابٔ إضعام أَسس

، (7)ٚابٔ ضـٝد ايٓـاع   ،(6)، ٚابٔ نررل(5)ٚابٔ ايكِٝ ،(4)، ٚابٔ ظصّ(3)عةدايدل

 .ٚغرلِٖ (8)، ٚابٔ ظصس(7)ايٓاع

                         
 . 2/234ابٔ ٖػاّ ضرل٠  (1)

 .  2/499ااغاشٟ  (2)

 . 178ايدزز، ص (3)

 .153شٛاَع ايطرل٠ ص (4)

 .  3/133شاد ااعاد  (5)

 . 6/67ايةدا١ٜ  (6)

 .2/50عٕٝٛ األذس  (7)

 .  7/413فح  ايةازٟ  (8)
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 : زـبـيــشوة خــــغ

ــٔ ضــعد    ــدل:   إٔ زضــٍٛ اهلل  ز٣ٚ ايةخــازٟ عــٔ ضــٌٗ ب ــّٛ خٝ ــاٍ ٜ ق

ًدرنينينينيي تنينينينيعدى يدنينينيني ى ر نينينيني     ع نينينيني  رنينينينيع )) ه لحيبنينينينيه   حينينينينيو   لي نينينيني ا ،ألعطنينينينيه انينينينية  دا
فًُــا أصــة  يًٝــحِٗ أٜٗــِ ٜعطاٖــا؟  (1)قــاٍ: فةــاد ايٓــاع ٜــدٚنٕٛ ،((لي نيني اه

فكـاٍ: أٜـٔ عًـٞ     ،(نًِٗ ٜسشٛ إٔ ٜعطاٖـا )،ع٢ً زضٍٛ اهلل  اايٓاع غدٚ

فكٝـٌ: ٖـٛ ٜـا زضـٍٛ اهلل ٜػـحهٞ عٝٓٝـ٘ قـاٍ: ف زضـًٛا إيٝـ٘           ؟بٔ أبٞ اايـت 

مل ٜهـٔ  نـ ٕ  أ ظحـ٢  ٚدعا يـ٘ فـدل   ،٘ٝخ عٝٓ ب٘ فةصل زضٍٛ اهلل  ٞ جفُ 

ِ (2)اذتدٜز. .ف عطاٙ ايسا١ٜ ،ب٘ ٚشع ، (3)، ٚأخسط ظدٜز ضٌٗ بٔ ضعد َطـً

 .، ٚغرلِٖ(5)ٚايٓطا٥ٞ،(4)، ٚأمحد(3)َطًِ

ٜػهٌ ع٢ً ٖرا َا ذنسٙ ابٔ ٖػاّ خ بدا١ٜ ضٝاق٘ ألظـداس  قًخ: ٚال 

اهلل ايًٝرٞ، ٚدفـع   ١ من١ًٝ بٔ عةدٜٓغص٠ٚ خٝدل ظٝز قاٍ: )ٚاضحعٌُ ع٢ً ااد

ــ١ إىل  ــت  ايساٜ ــٞ ااي ــٔ أب ــٞ ب ــد ظــاٖس  (6)ٚناْــخ بٝطــا٤(   عً ، ظٝــز ٜفٝ

ٕ نال األَـسٜٔ ٚقعـا   إدفعخ إىل عًٞ َٔ أٍٚ األَس فٝكاٍ: ايطٝام إٔ ايسا١ٜ 

قسٜةــّا َــٔ  ذــِ اــا عطــهس ايــٓيب  ،خ أٍٚ األَــسيعًــٞ ظٝــز اضــحًِ ايساٜــ١ 

ذـِ اضـحكسد خ ٜـد     ،ٚغرلٙ فحداٚشلا عًٞ ،صد ايسا١ٜ ٖٓاىنِّظصٕٛ خٝدل ُز

بـديٌٝ َـا ذنـسٙ ابـٔ إضـعام بطـٓدٙ عـٔ ضـ١ًُ بـٔ           ،ظح٢ فحعـخ خٝـدل  عًٞ 

                         
ُ٘،  ٚ ايكَـ      (27/ ص  3)ط  -ايكاَٛع احملٝط ( ٜدٚنٕٛ : شا٤ خ  1)  َ ـدانّا ض ـع َك ٚكنـّا ٚ ُ٘ د  ُّ َٚقعـٛا خ  داَنـ ٛك

ٚ نٛا: ج طاٜ كٛا خ ذيو. َ ِسضٛا، ٚج دا   اخكِحالٍس، ٚ

 .  7/476صعٝ  ايةخازٟ َع ايفح  باث غص٠ٚ خٝدل  (2)

 .  4/1872صعٝ  َطًِ نحاث فطا٥ٌ ايصعاب١  (3)

 .  5/333ااطٓد  (4)

 .  311-7/310ايطٓٔ ايهدل٣  (5)

 . 2/328ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (6)
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ٚناْـخ  -بساٜحـ٘   أبـا بهـس   عُسٚ بٔ األنـٛ  قـاٍ: بعـز زضـٍٛ اهلل     

فكاجٌ فسشـع ٚمل ٜـو فـح      ،إىل بعض اذتصٕٛ-قاٍ ابٔ ٖػاّ بٝطا٤ فُٝا

فكاجٌ ذِ زشع ٚمل ٜو فح  ٚقد  ذِ بعز ايغد عُس بٔ ارتطاث ،ٚقد شٗد

ألعطـــا ايساٜـــ١ غـــدّا زشـــٌ حيـــت اهلل ٚزضـــٛي٘  اهلل فكـــاٍ زضـــٍٛ  ،شٗـــد

 .(1)اذتدٜز

ٚذنس حنٛٙ اذتانِ شتحصسّا ٚقاٍ: )ٖرا ظدٜز صـعٝ  اإلضـٓاد ٚمل   

 .(2)خيسشاٙ(

ٚبٗــرا ٜحطــ  أْــ٘ ال َٓافــا٠ بــا َــا   .(4)، ٚابــٔ نــررل(3)ٚذنــسٙ ايةٝٗكــٞ

 .ذا ٚاهلل أعًِذنسٙ ابٔ ٖػاّ َٚا ٚزد خ زٚا١ٜ احملد 
 

 : ةـمكح ـشوة فتـغ

أَــس ضــعد بــٔ عةــاد٠ إٔ ٜــدخٌ خ بعــض  إٔ ايــٓيب ذنــس ابــٔ إضــعام 

، فًُا جٛش٘ داخاّل قـاٍ: ايٝـّٛ ٜـّٛ ااًعُـ١ ايٝـّٛ جطـحعٌ       (5)ايٓاع َٔ َند ا٤

ٔ ـفطــُعٗا زشـــ  ،اذتسَــ١  قــاٍ ابـــٔ ٖػــاّ: ٖٚـــٛ عُــس بـــٔ     ،ٌ َــٔ ااٗـــاشسٜ

ٔ   ،فكاٍ: ٜا زضٍٛ اهلل ازلع َـا قـاٍ ضـعد بـٔ عةـاد٠       ارتطاث إٔ  َـا ْـ َ

                         
  .2/334ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 . 3/37ااطحدزى  (2)

 .  211-4/209دال٥ٌ ايٓة٠ٛ  (3)

 .  264-6/263ايةدا١ٜ  (4)

ٜدخٌ اسٜكـ٘ بـا َكدلجـٞ ااعـال٠ ٜٚفـٝض َـٔ ادتٗـ١        « زٜع اذتصٕٛ»ااعسٚف ايّٝٛ بـ -بايفح  ٚااد-َند ا٤:  (5)

 .  230األخس٣ إىل ظٞ ايعحٝة١ٝ ٚشسٍٚ. ااعامل األذرل٠ ص
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ــت   ٜهــٕٛ يــ٘ خ قــسٜؼ صــٛي١ فكــاٍ: زضــٍٛ اهلل     ــٔ أبــٞ ااي ــٞ ب :  يعً

ًدري منه فكن أنت داةي تعخل هبا))  .(1)((أديكه فخة دا

ٚقد ٚزد خ صعٝ  ايةخازٟ َا ٜفٝد إٔ ضعد بـٔ عةـاد٠ نـإ َعـ٘ زاٜـ١      

ايٝـّٛ ٜـّٛ ااًعُـ١ ايٝـّٛ      :فكاٍ ألبٞ ضفٝإ عٓد اضحعساض ادتٝؼ ،األْصاز

بـ بٞ ضـفٝإ قـاٍ: أمل جعًـِ َـا قـاٍ        زضٍٛ اهلل  َسَّ فًُا جطحعٌ ايهعة١،

ٍ        ،ضعد بـٔ عةـاد٠    ،كنية   ني ع)):   قـاٍ: َـا قـاٍ؟ قـاٍ: نـرا ٚنـرا فكـا
 .(2) ((..لر م تكس  فيه داك بي ،ر ظم   فيه داك بير م لاكن اةد 

ٚيهــٔ مل ٜــسد فٝٗــا  ،ٚزٚاٜــ١ ايةخــازٟ أصــ   ــا ٚزد عٓــد ابــٔ إضــعام

بــٔ ظصــس اٚيهــٔ اذتــافظ  ،َــٔ ضــعد ٚإعطا٥ٗــا عًٝــّا َطــ ي١ ْــص  ايساٜــ١

 ذنس ْص ابٔ إضعام ٚمج١ً َٔ ايٓصٛص األخس٣ جفٝد ذالذ١ أقٛاٍ:

 .ٚأعطٝخ يعًٞ ،إٔ زا١ٜ األْصاز ْصعخ َٔ ضعدايكٍٛ األٍٚ: 

 .ٚأعطٝخ البٓ٘ قٝظ بٔ ضعد ،ايكٍٛ ايراْٞ: إٔ ايسا١ٜ ْصعخ َٔ ضعد

 .ًصبرليٚأعطٝخ  ،ايكٍٛ ايرايز: إٔ ايسا١ٜ ْصعخ َٔ ضعد

قاٍ اذتافظ: )فٗرٙ ذالذ١ أقٛاٍ فُٝٔ دفعخ إيٝ٘ ايساٜـ١ ايـو ْصعـخ َـٔ     

إٔ عًٝـّا ُأزضـٌ بٓصعٗـا، ٚإٔ ٜـدخٌ بٗـا،       بٝٓٗـا  ضعد، ٚايرٟ ٜظٗس خ ادتُع

خػـٞ   ّإ ضـعد ، ذـِ إ ذِ خػٞ إٔ ٜحغرل خااس ضعد ف َس بدفعٗا البٓـ٘ قـٝظ  

إٔ ٜ خــرٖا َٓــ٘     فطــ ٍ ايــٓيب  إٔ ٜكــع َــٔ ابٓــ٘ غــ٤ٞ ٜٓهــسٙ ايــٓيب      

 .(3)فع٦ٓٝر أخرٖا ايصبرل(

                         
 .  407-2/406ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 . 8/6ايصعٝ  َع ايفح   (2)

 .  9-8/8فح  ايةازٟ  (3)
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 بةةةةةي تكنيةةةةةة الن
بةةةةة بي  لعلةةةةةي 

تةةراب فةةي غةةزوة 
 رةـةةةةةةةةةةةةةةـيــعشــال

 ـــــــــــ

قًخ: ٖٚرا مجع ظطٔ َٔ اذتافظ ابٔ ظصس زمح٘ اهلل با ايٓصٛص 

 .ٚادتُع َكدّ ع٢ً ايذلشٝ  نُا ٖٛ َعًّٛ ،ااخحًف١

 

ذنس ابٔ إضعام خـدلّا اـٜٛاّل خ أظـداس غـص٠ٚ     

ٚقـد   ،ْا٥ُـاّ   عًٝـاّ  ٚشـد  ٜفٝـد إٔ ايـٓيب    ;ايعػرل٠

ٚ أصـاب٘ ايـذلاث    عُـاز بـٔ ٜاضـس، ف قاَُٗـا زضــٍٛ     ٖـٛ 

ًد ))ٚقــاٍ يعًــٞ:  اهلل  ، ذــِ قــاٍ ابــٔ  ((ماانينياي أ أت تنيني

إضـعام: ٚقـد ظـد ذ  بعــض أٖـٌ ايعًـِ: إٔ زضــٍٛ اهلل      

        إمنا زل٢َّ عًّٝا أبا جساث، أْـ٘ إذا عحـت عًـ٢ فااُـ١ خ غـ٤ٞ مل ٜهًُٗـا

  ٘ ٍ     ،ٚمل ٜكــٌ شلــا غــ٦ّٝا جهسٖــ ــا ــ٢ زأضــ٘ ق ــّا فٝطــع٘ عً ــ٘ ٜ خــر جساب  :إال أْ

عــسف أْــ٘ عاجــت عًــ٢ فااُــ١،  ،إذا زأ٣ عًٝــ٘ ايــذلاث فهــإ زضــٍٛ اهلل 

 .؟فٝكٍٛ: َايو ٜا أبا جساث

 .(1): فاهلل أعًِ أٟ ذيو نإقاٍ ابٔ إضعام

ذــِ  ،قًــخ: ٚزد خ صــعٝ  ايةخــازٟ َــا ٜفٝــد إٔ عًٝــّا دخــٌ عًــ٢ فااُــ١ 

خ ااطـصد   قايـخ:  ؟: أٜٔ ابٔ عُـو خسط فاضطصع خ ااطصد فكاٍ ايٓيب 

 ،ٚخًــص ايــذلاث إىل ظٗــسٙ  ،فٛشــد زدا٤ٙ قــد ضــكط عــٔ ظٗــسٙ   خــسط إيٝــ٘ف

 .(2)فصعٌ ميط  ايذلاث عٔ ظٗسٙ ٜٚكٍٛ: اشًظ ٜا أبا جساث َسجا

اذتـافظ   ذنـس  ٚقـد  ،فسٚا١ٜ ايةخازٟ جفٝد إٔ ايحه١ٝٓ ٚقعخ خ ااد١ٜٓ

ابــٔ ظصــس خ غــسظ٘ يًعــدٜز زٚاٜــ١ ابــٔ إضــعام ايــو ذنسٖــا خ غــص٠ٚ          

                         
 .  600-1/599ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 . 7/70صعٝ  ايةخازٟ َع ايفح   (2)
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يشةةةةةةار   علةةةةةةي 
علةةة   رسةةةول   

بعيةةةةةر واحةةةةةد فةةةةةةي 
 الطريةةةةى بلةةةة  بةةةةدر

 ـــــــ

. ٖٚــرا إٕ ذةــخ محــٌ عًــ٢ أْــ٘ خااةــ٘ بــريو خ ٖــرٙ        ايعػــرل٠ ذــِ قــاٍ: ).  

 .(1)األخس٣( ٥١ٓايها

أٚىل َــٔ جــسشٝ   ;ُــع بـا ايــسٚاٜحا قًـخ: َٚطــًو ابــٔ ظصـس ٖٓــا خ ادت  

إذ ال ، (2)ا ذٖــت إىل ذيــو ابــٔ ايكــِٝ خ اشلــدٟنُــ ،ظــداُٖا عًــ٢ األخــس٣إ

 .َاْع َٔ جهساز َرٌ ٖرا األَس ٚاهلل أعًِ

 

ٝاق٘ ألظــداس ذنــس ابــٔ إضــعام خ بداٜــ١ ضــ  

 ٘ ).. فهاْـــخ إبـــٌ  :غـــص٠ٚ بـــدز ايهـــدل٣ َـــا ْصـــ

ــر ضــةعا بعــرلاّ   زضــٍٛ اهلل  ،فاعحكةٖٛــا ،٦َٜٛ

بـٞ اايـت َٚسذـد    ٚعًـٞ بـٔ أ   فهإ زضٍٛ اهلل 

 ٚقـد ذنـس   (3)بٔ أبٞ َسذد ايغٟٓٛ ٜعحكةٕٛ بعرلّا..(

 ٟ ٞ (4)حنٛ ذيو مجٗٛز أٌٖ ايطرل َرٌ ايٛاقـد ، (6)، ٚابـٔ عةـدايدل  (5)، ٚايةٝٗكـ

 .، ٚغرلِٖ(8)، ٚابٔ ايكِٝ(7)ظصّٚابٔ 

                         
 .7/72فح  ايةازٟ  (1)

 .  167-3/166شاد ااعاد  (2)

 . 1/613ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 .1/24ااغاشٟ  (4)

 .  3/306دال٥ٌ ايٓة٠ٛ  (5)

 . 103ايدزز، ص (6)

 . 85اَع ايطرل٠، صشٛ (7)

 .2/171شاد ااعاد  (8)
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الطالئةةةةةةةة  التةةةةةةةةي 
 شةةةار  فيعةةةا علةةةي

  ــ قبل المعار 

اهلل  َا ٚزد عٓد أمحد عـٔ عةـد   ;يٝ٘ مجٗٛز أٌٖ ايطرلٜٚػٗد اا ذٖت إ

نإ أبـٛ يةابـ١ ٚعًـٞ بـٔ أبـٞ       ،بٔ َطعٛد قاٍ: نٓا ّٜٛ بدز ذالذ١ ع٢ً بعرل

 .(1).. اذتدٜز.اايت شًَٝٞ زضٍٛ اهلل 

ــز يً      ــٌ ايراي ــ١ اإلَــاّ أمحــد إٔ ايصَٝ ــا خ زٚاٜ ــخ: ٜٚالظــظ ٖٓ سضــٍٛ قً

 .نُا خ زٚا١ٜ مجٗٛز أٌٖ ايطرل ّاٚيٝظ َسذد ،أبٛ يةاب١ٖٛ ٚعًٞ 

ٛاث عٔ ٖرا َا ذنسٙ ابـٔ نـررل ظٝـز قـاٍ: )ٚيعـٌ ٖـرا قةـٌ إٔ        ـــٚادت

ًـ ـــ ِ نـذـ  ،ا يةابـ١ َـٔ ايسٚظـا٤   ـــ ٜسد  أب بـدٍ أبـٞ يةابـ١     ّادـــ سذـَٚ ّاًٝـ٘ عـ ـإ شَٝ

 .(2)ٚاهلل أعًِ(

ــ ـــخ: ذنـقً ـــرل إٔ زضـس أٖــٌ ايطــ ـ اــا ٚصــٌ إىل ايسٚظــا٤ خ   ; ٍٛ اهللـ

ذنــس ذيــو ابــٔ    ،٘ عًــ٢ اادٜٓــ١ ـا يةابــ١ ٚاضحعًُــ ـزد  أبــ ،دزــــسٜك٘ إىل بــــا

 .(3)إضعام ٚغرلٙ

 

 : درـشوة بـيف غ

ذنـــــس ابـــــٔ إضـــــعام خ ضـــــٝاق٘ يغـــــص٠ٚ بـــــدز 

اـا اقـذلث َـٔ     ;َـا ٜفٝـد إٔ زضـٍٛ اهلل     ،ايهدل٣

بدز بعز عًّٝا ٚايـصبرل ٚضـعد بـٔ أبـٞ ٚقـاص خ ْفـس       

 .(4)١ٜٚ يكسٜؼأَ أصعاب٘ إىل َا٤ بدز ًٜحُطٕٛ ارتدل ي٘، ف صابٛا ز

                         
 .  1/411ااطٓد  (1)

 . 5/66ايةدا١ٜ  (2)

 . 1/12، ايطةكاد ايهدل٣ 1/611ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 . 1/616ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (4)
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ٚصــسب باضــِ زشــٌ   ،ٚقــد ذنــس ايٛاقــدٟ ٖــرٙ ايطًٝعــ١ االضحهػــاف١ٝ 

، ٚابـٔ  (2)، ٚقد ذنس خدل ٖرٙ ايطًٝع١ ابٔ ضعد(1)زابع ٖٚٛ بطةظ بٔ عُسٚ

ٚغرلِٖ.. ٚقــد ٚزد أصــٌ ٖــرا ارتــدل عٓــد َطــًِ َــٔ  ،ٚايةٝٗكــٞ،(3)ايــدل دعةــ

 .(5)، ٚعٓد أمحد َٔ ظدٜز عًٞ(4)ْظظدٜز أ
 

 : حـشوة الفتـغيف 

ٚظـسص   ،ٚأخر خ االضـحعداد يًحعـسى   ;ع٢ً فح  َه١ اا عصّ ايٓيب 

ال ٜصـٌ ارتـدل إىل أٖـٌ َهـ١، نحـت ظااـت بـٔ         ع٢ً نحُإ األَس يهٞ

خ ااطـرل إيـِٝٗ،    بٞ بًحع١ إىل قسٜؼ خيدلِٖ بايرٟ أمجع عًٝ٘ ايسضـٍٛ  أ

ــاث اَــسأ٠   ــ٘ خ     ٚأعطــ٢ ايهح ــ٘ قسٜػــّا، فصعًح ــ٢ إٔ جةًغ ــاّل عً ـٌـ شلــا ُشع ، ٚشع

ارتــدل َــٔ  ذــِ فحًــخ عًٝــ٘ قسْٚٗــا ذــِ خسشــخ بــ٘، ٚأجــ٢ زضــٍٛ اهلل    ،زأضــٗا

زضـٞـ  -ايطُا٤ مبا صٓع ظاات، فةعز عًٞ بٔ أبٞ اايت ٚايـصبرل بـٔ ايعـٛاّ    

حت َعٗا ظاات بٔ أبٞـ بًحعـ١ بهحـاث    نفكاٍ: أدزنا اَسأ٠ قد  -اهلل عُٓٗا

ِ   إىل قــسٜؼ،  ــا يــ٘ خ أَــسٖ ٖــا افخسشــا ظحــ٢ أدزن  ،حيــرزِٖ َــا قــد أمجعٓ

فايحُطـا خ زظًـٗا، فًـِ  ـدا      فاضـحٓصالٖا  ،، خًٝك١ ب  أبٞـ أمحـد  (6)بارتًٝك١

                         
 .  1/51ااغاشٟ  (1)

 . 2/15ايطةكاد  (2)

 . 104-103ايدزز، ص (3)

 .  3/1403صعٝ  َطًِ، نحاث ادتٗاد ٚايطرل  (4)

 .  1/117ااطٓد  (5)

 .  2/782ارتًٝك١: َٓصٍ ع٢ً اذ  عػس َٝاّل عٔ ااد١ٜٓ بٝٓٗا ٚبا دٜاز ُضًِٝ. ااغامن ااطاب١ يًفرلٚش آبادٟ  (6)

 .2/1203قاٍ ايطُٗٛدٟ: )قًخ: ٖٚٞ َعسٚف١ ايّٝٛ خ دزث ااػٝإ ٖٚٞ خًٝك١ عةد اهلل..( ٚفا٤ ايٛفا 

ــ١ ايةخــازٟ     ــ٘ خ زٚاٜ ــا قٛي ــخ: ٚأَ ــ٢ »قً ــ جٛا زٚضــ١ خــا   ظح ــ١ نُــا ذنــس      « ج ــ١ َــٔ ارتًٝك ــإٕ زٚضــ١ خــا  قسٜة ف

ُٚشدد فٝ٘ ااسأ٠.  2/1198ايطُٗٛدٟ. اْظس ٚفا٤ ايٛفا   . فال جعازض خ حتدٜد ااهإ ايرٟ 



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة                                       

 

214 

 ،: إْٞ أظًف باهلل َانـرث زضـٍٛ اهلل   غ٦ّٝا، فكاٍ شلا عًٞ بٔ أبٞ اايت

 َٓــ٘ دَّفًُــا زأد ادِتــ ،ٚال نــربٓا، ٚيحخــسشٔ يٓــا ٖــرا ايهحــاث أٚ يٓهػــفٓو

ــ ،قايــخ: أعــسض فــ عسض  فاضــحخسشخ ايهحــاث َٓٗــا،   ،خ قــسٕٚ زأضــٗافعً 

 .(1)اذتدٜز .فدفعح٘ إيٝ٘ ف ج٢ ب٘ زضٍٛ اهلل 

ٖٚـٛ ٜفٝــد إٔ   ،ٖـرا َـا جفٝـدٙ زٚاٜـ١ ابـٔ إضــعام خ ضـٝاق٘ يغـص٠ٚ ايفـح         

خًـف ااـسأ٠، ٚايكـةض عًٝٗـا َـٔ       نً ـف عًٝـّا ٚايـصبرل بطًعـ١ جحةعٝـ١      ايٓيب 

ىل نفاز َه١، ٚقـد قـاّ عًـٞ ٚايـصبرل بٗـرٙ ااُٗـ١       أشٌ عدّ جطسث ارتدل إ

٘   خ بـاث غـص٠ٚ  ارتـدل   أمت قٝاّ، ٚقد ذنـس ايةخـازٟ    إٔ َـع   :ايفـح  ٚٚزد فٝـ

٘      ، (2)عًٞ ٚايصبرل ااكداد  :ٚأٜطّا ذنـسٙ ايةخـازٟ خ بـاث غـص٠ٚ بـدز ٚٚزد فٝـ

، قــاٍ اذتـافظ ابــٔ ظصــس خ غــسب ظــدٜز بــاث  (3)َسذــد ايغٓــٟٛ اإٔ َعٗـِ أبــ 

أْـا ٚايـصبرل ٚااكـداد( نـرا خ زٚاٜـ١       بعر  زضـٍٛ اهلل  قٛي٘: )غص٠ٚ ايفح  

ايـسمحٔ ايطـًُٞ عـٔ عًـٞ نُـا       ٚخ زٚا١ٜ أبٞ عةد ،اهلل بٔ أبٞ زافع عةٝد

 ،جكدّ خ فطٌ َٔ غٗد بـدزّا )بعـر  ٚأبـا َسذـد ايغٓـٟٛ ٚايـصبرل بـٔ ايعـٛاّ(        

مل ٔ عٓــ٘ َــا ٝكنــاْٛا َعــ٘، فــرنس أظــد ايــساٜٚ  فٝعحُــٌ إٔ ٜهــٕٛ ايرالذــ١ 

ٚضـام ارتـدل    ،ٚمل ٜرنس ابٔ إضعام َع عًٞ ٚايصبرل أظـداّ  ،ٜرنسٙ اآلخس

فايـرٟ ٜظٗـس أْـ٘     ،.إخل(.بايحر١ٝٓ قـاٍ: )فخسشـا ظحـ٢ أدزناٖـا فاضـحٓصالٖا     

      ٘ ِ     .(4)نإ َـع نـٌ َُٓٗـا آخـس جةعـّا يـ  (5). ٚقـد ٚزد ٖـرا اذتـدٜز عٓـد َطـً

                         
 . 2/398ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 .7/519ايصعٝ  َع ايفح   (2)

 . 7/304ايصعٝ  َع ايفح   (3)

 .  7/530فح  ايةازٟ  (4)

 .  4/1941باث فطا٥ٌ أٌٖ بدز  صعٝ  َطًِ، (5)
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 استخالف النبةي 
علةة  أهلةة  لعلةةي 

عند خروج  لغزوة 
 ـــــــ تبو 

ٟ  ،(1)ٚأمحد ِ  (2)ٚايذلَـر ٟ :ذنـسٙ َـٔ أٖـٌ ايطـرل     ٚ ،ٚغرلٖـ ٚابـٔ  ، (3)ايطـدل

 .ٚغرلِٖ (7)ٚابٔ نررل، (6)ٚابٔ األذرل، (5)ٚابٔ ظصّ، (4)ايدل عةد

 

ــٓيب   ــص٠ٚ   عٓـــدَا عـــصّ ايـ عًـــ٢ ااطـــرل إىل غـ

ٚأَسٙ باإلقاَـ١   ،جةٛى خً ف عًّٝا ع٢ً أًٖ٘ ٚآٍ بٝح٘

ــ٘ إال      ،فــِٝٗ ــايٛا: َــا خً ف ــافكٕٛ ٚق ــ٘ اآ فــ زشف ب

  زلـــع عًـــٞ ااضـــحركااّل يـــ٘، ٚختففـــّا َٓـــ٘، فًُـــ 

ــاي ــايٓيب   َك ــاشٍ   حِٗ أخــر ضــالظ٘ ٚذتــل ب ٖٚــٛ ْ

بادتسف فكاٍ: ٜا ْيب اهلل شعِ اآافكٕٛ أْـو إمنـا خً فـح  أْـو اضـحركًح ،      

ًكنيت ليد نيني ))َــ  فكـاٍ:   خٚختففـ  فنيايد  فنينياخ  ل    ،كنينيةا د لاكننيل خ ك  نينياي كنيا ت
نني  إال أننيه ال  ،أف  تًض  أ ع   أن تك ن مل مبنزاي اايلن منين م  ني  ،ا   لأا ايأ

 .(8)، فسشع عًٞ إىل ااد١ٜٓ((ا عي

 ،بإغـاز٠ َـٔ ايـٓيب     ،ٖرا ارتدل ٜفٝد إٔ عًّٝا ختًف عٔ غص٠ٚ جةٛى

 ٔٚغــؤٕٚ أًٖــ٘، فًــ٘ أشــس َــ يٝكــّٛ عًــ٢ غــؤٕٚ آٍ ايــٓيب  ،ٚجٓفٝــرّا ألَــسٙ

بايةكا٤ خ ااد١ٜٓ، ٚقد  ظطس ايغص٠ٚ بٓٝح٘، ٚي٘ أشس جٓفٝر أَس زضٍٛ اهلل 

                         
 .  80-1/79ااطٓد  (1)

 .  5/409ايطٓٔ، نحاث ايحفطرل  (2)

 . 3/48جازٜخ  (3)

 . 213ايدزز، ص (4)

 . 178شٛاَع ايطرل٠، ص (5)

 . 2/162ايهاٌَ  (6)

 . 6/52ايةدا١ٜ  (7)

 . 2/520ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (8)
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  مسةةةةاعدة علةةةةي
عنةةةةةةدما  للنبةةةةةةي 

 ــــــــ قط في أحدس

ــازٟٚزد ٖــــرا اذتــــدس عٓــــد اي  ــا٥ٞ (2)، َٚطــــًِ(1)ةخــ  (4)ٚايذلَــــرٟ (3)ٚايٓطــ

ٚيريو ذنـسٙ أٖـٌ اذتـدٜز خ َٓاقـت      ،ٖٚرا َٔ َٓاقة٘ ايعظ١ُٝ ،ٚغرلِٖ

 .  عًٞ

 

 ناء املعارك أو بعدهاأث احلوادث غري القتالية اليت وقعت لعمي 
 

ٚ  أذٓـا٤ خسٚشـ٘ َـع ايـٓيب      ٚقع يعًٞ   ايـو  عـدد َـٔ األظـداس     يًغـص

 ٚذيو نُا ًٜٞ: الجحعًل بايكحاٍ ،
 

 : أحداث غشوة أحد

 س ٍٍفَـ ذنس ابٔ ٖػاّ إٔ أبا عاَس ايفاضل قاّ قةٌ َعسن١ أظد  فس ُظ

 زضــــٍٛ اهلل نـــإ  دّا يًُطـــًُا، فةُٝٓـــا   نٝـــ 

ــداس اا  ــغاّل ب ظـ ــ١َٓػـ ــال٠    ،عسنـ ــ٘ ايصـ ــع عًٝـ ٚقـ

ف خر عًـٞ بٝـد زضـٍٛ     ;ٖرٙ اذتفس ٣ظدٚايطالّ بإ

ــد  اهلل  ــٔ عةٝـ ــ١ بـ ــ٘ اًعـ ــ ٚزفعـ ــ٢ اضـ ح٣ٛ اهلل ظحـ

ــّا ــ١    (5)قا٥ُـ ــٞ ٚاًعـ ــ١ عًـ ــ٢ َالشَـ ــدٍ عًـ ــرا ٜـ ، ٖٚـ

ــٛ بهــس      يسضــٍٛ اهلل  ِ  إيُٝٗــا أب ــ٘ ٚظسصــُٗا عًٝــ٘، ٚاْطــ َٚساقةحُٗــا ي

 ِ إىل  ْٚٗطــــٛا بسضــــٍٛ اهلل  ،ٚعُــــس ٚايــــصبرل ٚغرلٖــــِ زضـــــٞ اهلل عــــٓٗ

                         
 . 7/71ايصعٝ  َع ايفح   (1)

 .4/1870عًٞ  صعٝ  َطًِ، باث فطا٥ٌ (2)

 . 7/207ايطٓٔ ايهدل٣، فطا٥ٌ عًٞ  (3)

 . 5/638ايطٓٔ نحاث اآاقت  (4)

 .2/80ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (5)
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 صةةةةب علةةةةي 
المةةاع علةة  النبةةي 

 ل ــةةةةةةةةةةةةةةةـغسـل
  ـاتةةةةةةةةةةةةةـــراحـج

 ــــــــــ

نإ  ٚجفٝد زٚاٜح٘ إٔ زضٍٛ اهلل  ،ٚذنس ايٛاقدٟ خدل اذتفس، (1)ايػعت

ٗـ  ٚاقفّا ع٢ً بعطـٗا ٚال ٜ  أْٗـا ناْـخ َغطـا٠ جغطٝـ١     عًـ٢   ـا ٜـدٍ    ،اػـعس ب

س إٔ اًعـ١ محـٌ زضـٍٛ    نـ ٚذ ،ٚال ٜػعس بٗا إال بعـد ايطـكٛس فٝٗـا    ،خفٝف١

ٚذنـس حنـٛ ذيـو    ، (2)ٚعًٞ أخـر بٝـدٙ ظحـ٢ اضـح٣ٛ قا٥ُـاّ      ،َٔ ٚزا٥٘  اهلل

 .ٚغرلِٖ َٔ أٌٖ ايطرل، (5)ٚايصاذتٞ، (4)ٚابٔ ايكِٝ ،(3)ابٔ ظصّ

 

ــٓيب    ،٠ خ غــص٠ٚ أظــد شساظــاد عــد  أصــاث اي

دش ع تضو   ع ني  )) :ظح٢ قاٍ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ
ٚيريو اا ض٦ٌ ضٌٗ بٔ ضعد  ،(6)((ق م دّم د لده ن   

ــا ٚاهلل إْـــٞ   ضـــعد عـــٔ شـــسب زضـــٍٛ اهلل   ــاٍ: أَـ قـ

َٚـٔ نـإ ٜطـهت ااـا٤ ٚمبـا       ،ألعسف َٔ نإ ٜغطٌ شسب زضـٍٛ اهلل  

ُِٚد ٚعًــٞ  ،جغطــً٘ زضــٍٛ اهلل قــاٍ: ناْــخ فااُــ١ عًٝٗــا ايطــالّ بٓــخ   ٟ ٚ

ــا زأد     ــامٔ، فًُ ــا٤ ب ــدّ إال نرــس٠    فٜطــهت اا ــد اي ــا٤ ال ٜصٜ  ;ااُــ١ إٔ اا

   ّ ٚقـد ناْـخ   ، أخرد قطع١ َٔ ظصرل ف ظسقحٗا ٚأيصـكحٗا فاضحُطـو ايـد

ــٓيب   ــد   إصــاباد اي ــ٘ ٚنطــسد   غــدٜد٠ فك ــ٘ ٚشــسب ٚشٗ  نطــسد زباعٝح

 .(7)ايةٝط١ ع٢ً زأض٘

                         
 . 2/83ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 .1/244ااغاشٟ  (2)

 . 129شٛاَع ايطرل، ص (3)

 .  3/197شاد ااعاد  (4)

 . 4/295ضةٌ اشلد٣  (5)

 . 7/372ايصعٝ  َع ايفح   (6)

 . 7/372َع ايفح  ايصعٝ   (7)
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 برسةةةال النبةةةي 
خلةةةةف  لعلةةةةي 

المشةةةةةركين بعةةةةةد 
 ةـةةةةةةةةةةةـركــعـــالم

 ــــــــــ

اا اْح٢ٗ إىل فِ ايػـعت خـسط عًـٞ     ٚ ٚزد خ ضرل٠ ابٔ ٖػاّ إٔ ايٓيب 

، فصـا٤ بـ٘ إىل زضـٍٛ اهلل    (2)َا٤ َـٔ ااٗـساع   (1)بٔ أبٞ اايت ظح٢ َأل دزقح٘

          ٘يٝػسث َٓ٘، فٛشد ي٘ زحيـّا فعافـ٘، فًـِ ٜػـسث َٓـ٘، ٚغطـٌ عـٔ ٚشٗـ

ِ  (6)ٚابـٔ ضـٝد ايٓـاع   ،(5)ٚابـٔ ضـعد   ،(4)ٚ ذنس ايٛاقدٟ، (3)ايدّ َـا   ;ٚغرلٖـ

 .٢ شساظاد ايٓيب َا قاّ ب٘ عًٞ َٔ صت ااا٤ عً

 

َّـ  ،اا ٚضعخ اذتسث أٚشازٖا خ غـص٠ٚ أظـد   ص ٚجت

عًٝـــّا خ آذـــاز    ايـــٓيب   بعـــز  ،ااػـــسنٕٛ يًسشـــٛ  

ٕ  ،ايكّٛ فـإٕ   ،ٚقاٍ ي٘: اْظس َاذا ٜصٓعٕٛ َٚا ٜسٜـدٚ

ناْٛا قد شٓ ةٛا ارتٌٝ ٚاَحطٛا اإلبٌ، فـإِْٗ ٜسٜـدٕٚ   

ٚإٕ زنةـــٛا ارتٝـــٌ ٚضـــاقٛا اإلبـــٌ، فـــإِْٗ      ،َهـــ١

ِ      ،د١ٜٜٓسٜدٕٚ اا قـاٍ   ،ٚايرٟ ْفطٞ بٝدٙ ألضـرلٕ إيـِٝٗ فٝٗـا، ذـِ ألْـاشصْٗ

 ٕ فصٓ ةـٛا ارتٝـٌ ٚاَحطـٛا اإلبـٌ      ،عًٞ: فخسشخ خ آذازِٖ أْظس َاذا ٜصـٓعٛ

 .(7)ٚٚشٗٛا إىل َه١

                         
 . 3/238ايدزق١: ادتعف١، ايكاَٛع احملٝط  (1)

 .  637ظصس َطحطٌٝ ٜٓكس ٜٚدم فٝ٘ ٜٚحٛض  َٓ٘. ااصةاب اآرل، ص -بهطس ااِٝ-ااٗساع:  (2)

 . 2/85ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 .  250-1/249ااغاشٟ  (4)

 .2/48ايطةكاد  (5)

 .  1/420عٕٝٛ األذس  (6)

 . 2/94ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (7)
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ّ  ٖهــرا ٚزد خ زٚاٜــ١ ابــٔ إضــعام إٔ ايــٓيب    ،بعــز عًٝــّا خًــف ايكــٛ

ٌ     ٚجةع ابٔ إضعام عـددس  ٟ  :َـٔ أٖـٌ ايطـرل َرـ ٚابـٔ  ، (2)ابـٔ األذـرل  ٚ، (1)ايطـدل

 .ٚغرلِٖ (4)ٚابٔ نررل، (3)ايكِٝ

أَـس عًٝـّا إٔ خيفـٞ ادتـٛاث      ٚقد شاد ايطدلٟ بطٓدٙ َا ٜفٝد إٔ ايٓيب 

أقةًــخ  ،د جٛشٗــٛا إىل َهــ١فًُــا زأٜــحِٗ قــ  :قــاٍ عًــٞ ،خ نــال اذتــايحا

ٞ  ، ضحطٝع إٔ أنحِ ايرٟ أَسْٞ ب٘ ايسضٍٛ أصٝ  َا أ َـٔ ايفـسب إذ    اـا بـ

 .فٛا إىل َه١ عٔ ااد١ٜٓزأٜحِٗ اْصس

خًـف ايكـّٛ: ٖـٛ ضـعد بـٔ       ٚأَا ايٛاقدٟ فـرنس إٔ ايـرٟ بعرـ٘ ايـٓيب     

ٚأَــا ابــٔ ، (6)، ٚذنــس ايةٝٗكــٞ َرــٌ ذيــو عــٔ عــس٠ٚ بــٔ ايــصبرل(5)أبـٞ ٚقــاص 

 .بُٝٓٗا افرنسا ايكٛيا ٚمل ٜسشع،(8)ٚايصاذتٞ ،(7)ضٝد ايٓاع

 ،بعـز عًٝـّا أٚالّ   ٕ ايٓيب إ :ٜكاٍ ب ٕ قًخ:  ميهٔ ادتُع با ايكٛيا

 .ٚاهلل أعًِ ،ذِ بعز ضعد ذاّْٝا

 

 

                         
 . 2/527جازٜخ  (1)

 . 2/111ايهاٌَ  (2)

 .  3/241شاد ااعاد  (3)

 . 5/421ايةدا١ٜ  (4)

 .1/298ااغاشٟ  (5)

 .  3/282دال٥ٌ ايٓة٠ٛ  (6)

 .  1/425عٕٝٛ األذس  (7)

 . 4/325ضةٌ اشلد٣ ٚايسغاد  (8)
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 بعةةةةةث علةةةةةي 
خلةةةةف زيةةةةد بةةةةن 
حارثةة فةي سةةرية 

  ـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـمــحس
 ــــ 

(1)
 

قاّ ْفـس َـٔ شـراّ باالعحـدا٤ عًـ٢ دظٝـ١ ايهًـيب        

 ٍ ٍِ  زضـٛ ٔ    اهلل  زضـٛ  ،َكابًـ١ قٝصـس   عٓـد زشٛعـ٘ َـ

     ّ ةٛا َحاعـ٘، فًُـا قـد عًـ٢    فكطعٛا عًٝ٘ ايطسٜـل ٚضًـ

يب      ايٓيب  شٜـد بـٔ ظازذـ١     أخـدلٙ بـريو، فةعـز ايٓـ

ّ       خ مخطُا١٥ زشٌ ٚزد  َ ف غـازٚا   ،ع٘ دظٝـ١، فطـاز شٜـد ظحـ٢ ٖصـِ عًـ٢ ايكـٛ

عًــِٝٗ فكحًــٛا فــِٝٗ، ٚأغــازٚا عًــ٢ َاغــٝحِٗ ْٚعُٗــِ ْٚطــا٥ِٗ، فسظـٌـ شٜــد بــٔ  

نحابـ٘ ايــرٟ   ٝــ٘فـدفع إي ، زضـٍٛ اهلل  إىل زفاعـ١ ادتـراَٞ خ ْفــس َـٔ قَٛــ٘    

        ٍ ِ، ٚقـا ٜـا زضـٍٛ اهلل ال حتـس ّ     :نإ نحـت يـ٘ ٚيكَٛـ٘ يٝـايٞ قـدّ عًٝـ٘ ٚأضًـ

ع بـايكح٢ً  ٚال حتٌ يٓا ظساَّا قـاٍ: فهٝـف أ   اّلعًٝٓا ظال بـٔ   (2)قـاٍ أبـٛ شٜـد    ؟صٓـ

 .عُسٚ: أاًل يٓا ٜا زضٍٛ اهلل َٔ نـإ ظٝـّا َٚـٔ ُقحٌـ فٗـٛ حتـخ قـدَٞ ٖـاجا        

صدم أبٛ شٜد، فةعز َعِٗ عًٞـ بـٔ أبٞـ اايـت إىل شٜـد بـٔ        فكاٍ زضٍٛ اهلل 

ٞ ٚيكٞـ زافـع بـٔ    ظازذ١ ٜ َسٙ إٔ خيًٞ بِٝٓٗ ٚبـا ظـسَِٗ ٚأَـٛاشلِ، ٚجٛشـ٘ عًـ     

َهٝز ادتٗ  بػرل شٜد بـٔ ظازذـ١ عًـ٢ ْاقـ١ َـٔ إبٌـ ايكـّٛ فسدٖـا عًٞـ عًـ٢           

فـسد  إىل   ف بًغ٘ أَس زضـٍٛ اهلل   ،(3)ايكّٛ، ٚيكٞ عًٞ شٜد بٔ ظازذ١ بايفعًحا

 .(4)ِٗإىل ايٓاع نٌ َا أخر َٓ

                         
ٞ شةـاٍ ايػـسا٠   : َـٔ ضًطـ١ً شةـاٍ غـسقٞ األزدٕ ٚجكـع شٓـٛب      -بايهطس ذِ ايطـهٕٛ آخـسٙ أيـف   -ظط٢ُ:  (1)

 . 100ٚمتحد ظح٢ ظدٚد اذتصاش، ااعامل األذرل٠، ص

 .  2/555أبٛ شٜد بٔ عُسٚ ٖٚٛ أظد ايٓفس ايرٜٔ قدَٛا َع شٜد بٔ زفاع١ نُا خ زٚا١ٜ ايٛاقدٟ، ااغاشٟ  (2)

 . 2/88ايفعًحا: ٖٚٞ با ااد١ٜٓ ٚذٟ ااس٠ٚ. ايطةكاد ايهدل٣ البٔ ضعد  (3)

 .560-2/555ااغاشٟ يًٛاقدٟ  (4)
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 كتابةةةةةة علةةةةةي 
تاب صةةةةةةل  ـلكةةةةةة
 ةـيةةةةةةةةةةةةـبـديــحــال

 ــــــــ

ظٝـز قـاّ    ،خ ٖرٙ ايطـس١ٜ  ز عًٞٚكٖرا ًَخص َا ذنسٙ ايٛاقدٟ َٔ د 

ِٗ، ٚقـد ذنـس     ، ٚزد إىل ايكّٛ َـا أُ يب مبا أٚصاٙ ايٓ عـدد   ذيـو أٜطـاّ  خـر َٓـ

 .ٚغرلِٖ (3)ٚابٔ ضٝد ايٓاع، (2)ٚابٔ األذرل، (1)َٔ أٌٖ ايطرل َرٌ ابٔ ضعد

 

أزضـــًخ  ،خ غـــص٠ٚ اذتدٜةٝـــ١ اـــا ْـــصٍ ايـــٓيب 

ٚنـــإ ، ٗـــا يًحفـــاٚض َعـــ٘ ًِة َـــٔ ِق قـــسٜؼ زضـــاّل

 َكــةاّل آخـسِٖ ضــٌٗٝ بــٔ عُــسٚ، فًُــا زآٙ ايسضــٍٛ  

   ٌ  ،قــاٍ: قــد أزاد ايكــّٛ ايصــً  ظــا بعرــٛا ٖــرا ايسشــ

ذـِ   ،ٚجساشعا ايهالّ جهًِ ف ااٍ خ ،فًُا اْح٢ٗ ضٌٗٝ إىل زضٍٛ اهلل 

دك نيو ))عًـٞ بـٔ أبـٞ اايـت فكـاٍ:       شس٣ بِٝٓٗ ايصـً ، فـدعا زضـٍٛ اهلل    
ال أعـــسف ٖـــرا، ٚيهـــٔ انحـــت   :قـــاٍ: فكـــاٍ ضـــٌٗٝ ((بسنينينييم

فهحةٗـا ذـِ قـاٍ:     .((دك نيو تكنياي دا  نيم)): ٍ زضـٍٛ اهلل  فكا ،بازلو ايًِٗ

ًل)) ، قاٍ: فكاٍ ضـٌٗٝ: يـٛ   ((دك و اةد ما صاحل ع يه دمحم ي  ل     يل ان عمني

ٍ    ،غٗدد أْو زضٍٛ اهلل مل أقاجًو  ٚيهٔ انحت ازلو ٚاضـِ أبٝـو، فكـا

ًل)): ضٍٛ اهلل ز ط حا دصني ،دك و اةد ما صاحل ع يه دمحم ان عبع    يل انين عمني
ا ضنيني م عنينين  لركنيني ّ  ،أيمنينين فنينيي ّن داننينيا  ،ع نيني  لضنيني  دعنينيً  عنينين داننينيا  ع نينيً  نينينه

ًر  ارينيإ إ ن لاينيه يد  ع نيي م،ا ض ًر نياى  نين  ،ع   أنه من أت  دمحمدى من قني لمنين دنياق ق
ًدل  ع يه  .(4)اخل اذتدٜز ((..م  دمحم مل ر

                         
 . 2/88ايطةكاد ايهدل٣  (1)

 .2/141ايهاٌَ  (2)

 .  104-2/103عٕٝٛ األذس  (3)

 .  317-2/316ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (4)
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ٖٚٞ صسحي١ ب ٕ ناجت ايصً  ٖٛ عًٞ بٔ أبٞ  ،ٖرٙ زٚا١ٜ ابٔ إضعام

 .(1)ذِ ذنس ابٔ إضعام إٔ عًّٝا ٖٛ أظد ايػٗٛد ع٢ً ٖرا ايهحاث ،اايت

ظٝـز ز٣ٚ   ،ذنسٙ ابـٔ إضـعام  َا ٚقد ٚزد خ صعٝ  ايةخازٟ َا ٜؤٜد 

أٖـٌ اذتدٜةٝـ١    قاٍ: اا صاحل زضـٍٛ اهلل   ايةخازٟ عٔ ايدلا٤ بٔ عاشث 

، ٚأخسشـ٘ َطـًِ أٜطـّا    (2). اذتـدٜز .بٝـِٓٗ نحابـاّ   عًٞ بٔ أبـٞ اايـت  نحت 

 .بٔ عاشث (3)ا٤عٔ ايدل

بـٔ إضـعام َـٔ إٔ ناجـت ايصـً  ٖـٛ       ارا ٜحةا صـع١ َـا ذنـسٙ    ٗٚب          

فكد جابع بعـض أٖـٌ ايطـرل     ،أظد ايػٗٛدنْٛ٘ ، ٚأَا عًٞ بٔ أبٞ اايت

ــٔ إضــعام فُٝــا ذنــس   ــٌ ،اب ٚأَــا  .ٚغرلُٖــا (5)، ٚابــٔ نــررل (4)ايطــدلٟ :َر

ٚيعٌ َـا ذنـسٙ ابـٔ     خ ايػٗٛد،ًِ ٜرنسا عًٝاً ف، (7)ٚابٔ ضعد ،(6)ايٛاقدٟ

خاص١ ٚإٔ ٖٓاى قسٜٓـ١ قٜٛـ١ جـدٍ عًـ٢ ٖـرٙ       ،ابٔ إضعام ٜعحدل شٜاد٠ َكةٛي١

 ، ٚاهلل أعًِ.ٖٛ ايهاجت  ٖٚٞ إٔ عًّٝا ،ايصٜاد٠
 

 

 

 

                         
 . 2/319ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 . 5/303صعٝ  ايةخازٟ َع ايفح  نحاث ايصً   (2)

 .1410-3/1409صعٝ  َطًِ، نحاث ادتٗاد  (3)

 . 2/636جازٜخ  (4)

 . 6/219ايةدا١ٜ  (5)

 .  2/612ااغاشٟ  (6)

 . 2/97ايطةكاد  (7)



  في غزوات وسرايا النبي   دور علي بن أبي طالب 

 

223 

د ـديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـتع
ـــــــ وبجـارة

 :أحداث غشوة الفتح

 ،ٖــسث عـدد َـٔ نفـاز َهــ١    ;َهـ١  اـا دخـٌ ايـٓيب    

َٔ ااطًُا، فُِٓٗ َٔ خسط خازط َه١، َٚـِٓٗ   خٛفّا

ٕ َـــٔ بـــ  َهـــ١، َٚـــٔ ٖـــؤال٤ زشـــالَـــٔ دتـــ  إىل دٚز 

 ،بـ ع٢ً َهـ١   شتصّٚ، قايخ أّ ٖا٧ْ بٓخ أبٞ اايت: اا ْـصٍ زضـٍٛ اهلل   

َّ عًـٞ بـٔ أبـٞ        َّ زشالٕ َٔ أمحا٥ٞ َٔ ب  شتصّٚ، قايـخ: فـدخٌ عًـ فسَّ إي

ــخُ   اايــت أخــٞ فكــاٍ: ٚاهلل ألقحًُٓٗــا، ف غًكــخُ   ــِ ش٦ ــٝو، ذ ــاث ب  عًُٝٗــا ب

٘ خدل ايسشًا ٚخدل عًـٞ فكـاٍ: قـد    ف خدلُجفكاٍ: َا شا٤ بو؟  زضٍٛ اهلل 

َ ٓخ، فال ٜكحًُٗا. َ ٓا َٔ أ  َأش سكْا َٔ َأش سكِد، ٚأ

ًَخصــّا عــٔ َٛقــف عًــٞ َــٔ ٖــرٜٔ       ،(1)ٖــرا َــا ذنــسٙ ابــٔ إضــعام    

 ٖرٙ اإلشاز٠. ايسشًا، ٚإشاز٠ أّ ٖا٧ْ شلُا، ٚإْفاذ زضٍٛ اهلل 

بـٔ إضـعام   َا ٜػٗد يصع١ َـا ذنـسٙ ا   ،(2)ٚقد ٚزد خ صعٝ  ايةخازٟ

       ِ ، ٚقـد ذنـس ابــٔ   (3)ظٝـز ذنـس ظـدٜز أّ ٖـا٧ْ، ٚنـريو ٚزد عٓـد َطـً

، (4)ٖػاّ إٔ ايسشًا ُٖا: اذتازس بٔ ٖػاّ، ٚشٖرل بٔ أبـٞ أَٝـ١ بـٔ ااغـرل٠    

 .(5)ٚذنس ابٔ عةد ايدل أُْٗا أضًُا، ٚناْا َٔ خٝاز ااطًُا

 
 

                         
 .2/411ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 .6/273ايصعٝ  َع ايفح   (2)

 .1/498صعٝ  َطًِ  (3)

 .2/411ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (4)

 .220ايدزز ص  (5)
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يطلةةةةب  علةةةةي 
 مةةةةةةةن النبةةةةةةةي 
ـــ مفتاح الكعبة

 بعةةةةةث النبةةةةةي 
خالةةد  عليةةاً خلةةف

 بلةةة  بنةةةي ج يمةةةة
ـــ

ااطـصد اذتـساّ، ٚقـاّ خطٝةـّا      اا دخٌ ايـٓيب  

ٚعفا عٔ نفاز قسٜؼ، ٚقاٍ شلِ: ع٢ً باث ايهعة١، 

اذٖةٛا ف ْحِ ايطًَُّكا٤، شًظ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطـالّ خ  

ــٞ بـــٔ أبـــٞ اايـــت   ــاّ إيٝـــ٘ عًـ ــاب  ،ااطـــصد، فكـ َٚفحـ

ايهعة١ خ ٜدٙ فكاٍ: ٜا زضٍٛ اهلل امجع يٓـا اذتصابـ١   

: أٜٔ عرُإ بٔ اًع١؟ فُدِعٞ ي٘ فكاٍ: ٖاى َع ايطكا١ٜ، فكاٍ زضٍٛ اهلل 

 .(1)ٕ، ايّٝٛ ّٜٛ بس  ٚٚفا٤َفحاظو ٜا عرُا

، ٚابٔ ضِّد (3)، ٚابٔ ايكِِّ(2)ٖرا َا ذنسٙ ابٔ إضعام ٚجابع٘ ابٔ نررل

جػـٗد اـا    (5)ٚغرلٖـِ، ٚقـد ذنـس اذتـافظ ابـٔ ظصـس عـد ٠ ْصـٛص         (4)ايٓاع

، ٚيهٓـ٘ ذنـس إٔ   (6)ذنسٙ ابٔ إضعام، أَا ايٛاقدٟ فـرنس ٖـرٙ اذتادذـ١   

ٚيٝظ عًـٞ بـٔ أبـٞ اايـت، ٚمل     ;ةـاع ٖـٛ ايع  ;ايرٟ اًت اافحاب َٔ ايـٓيب  

ٌ  ايساش  َا ذٖـت إيٝـ٘ مجٗـٛز أٖـٌ      أقف ع٢ً َٔ جابع ايٛاقدٟ خ ذيو، ٚيع

 َٔ إٔ عًّٝا ٖٛ ايرٟ اًت اافحاب اًةّا يًػسف ٚايفطٌ، ٚاهلل أعًِ. ،ايطرل

 

ااكـاّ خ َهـ١ بعـد فحعٗـا،      اا اضـحكس بـايٓيب   

 بعـــز عـــددّا َـــٔ ايطـــساٜا ظـــٍٛ َهـــ١ جـــدعٛ إىل اهلل 

عصٚشٌ، ٚمل ٜ َسِٖ بكحاٍ، ٚنإ  ـٔ بعـز خايـد    

                         
 .2/412ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 .568-6/567ايةدا١ٜ  (2)

 .3/408شاد ااعاد  (3)

 .2/199عٕٝٛ األذس  (4)

 .19-8/18ايةازٟ  ( فح 5)

 .2/835ااغاشٟ  (6)
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بٔ ايٛيٝد إىل ب  شرمي١ بٔ عاَس بٔ عةد َٓا٠ بـٔ نٓاْـ١، فـٛا٧ بـ      

شرمي١ ٚأصاث َِٓٗ، ٚقحٌ َـِٓٗ، ٚاْفًـخ َـِٓٗ زشـٌ فـ ج٢ زضـٍٛ اهلل       

  :ًٍأ إاياي  ا صن  خاانيع انين دا اينيع))ٚأخدلٙ ارتدل فكا ، ذـِ  ((دا  م إين أا

ً  إ  ))فكــاٍ:  ،ًــٞ بــٔ أبــٞ اايــت    ع دعــا زضــٍٛ اهلل   أ ع نيني  دخنيني
ًام، لدد نينينيل أمنينينيً د اا ينينينيي  نينينيت قنينينيعمياي ، فخـــسط ((انينيءالق دامنينيني م، فنينينيانظً   أمنينيني

ٛ د ٣ شلـِ   َٚع٘ َاٍ قـد بعـز بـ٘ زضـٍٛ اهلل      ،ظح٢ شا٤ِٖ عًٞ  ، فـ

ْـ٘ يٝـدٟ شلـِ ًَٝغـ١ ايهًـت،      إأصٝت شلِ َـٔ األَـٛاٍ، ظحـ٢    ايدَِّا٤ َٚا

بكٝـخ َعـ٘ بكٝـ١ َـٔ ااـاٍ،      َٚـاٍ إال ٚداٙ،  ظح٢ مل ٜةل غ٤ٞ َـٔ دّ ٚال  

ظا فسغ َِٓٗ: ٌٖ بكٞ يهـِ بكٝـ١ َـٔ دّ أٚ َـاٍ مل      فكاٍ شلِ عًٞ 

 ;ٜـــٛد يهـــِ؟ قـــايٛا: ال، قـــاٍ: فـــإْٞ أعطـــٝهِ ٖـــرٙ ايةكٝـــ١ َـــٔ ٖـــرا  

 ا ٜعًِ ٚال جعًُـٕٛ، ففعـٌ ذـِ زشـع إىل زضـٍٛ       اظحٝااّا يسضٍٛ اهلل 

 .(1)ٓخ... اذتدٜزف خدلٙ ارتدل فكاٍ: أصةخ ٚأظط ،اهلل 

 ع٢ً َا ذنسٙ ابـٔ إضـعام َـٔ إزضـاٍ ايـٓيب       (2)ٚقد أمجع أٌٖ ايطرل

عًٝــّا إىل بــ  شرميــ١، فكــاّ بإصــالب ٖــرا األَــس  هُــ١ ضــدٜد٠ ٚضٝاضــ١    

 .(3)زغٝد٠، ٚأصٌ ٖرٙ اذتادذ١ ذنسٖا ايةخازٟ خ صعٝع٘

 

 

 

                         
 بحصسف ٚاخحصاز. 2/430ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 .222، ٚايدزز البٔ عةد ايدل ص 185، ٚشٛاَع ايطرل٠ البٔ ظصّ ص 3/882اْظس َرال: ااغاشٟ يًٛاقدٟ  (2)

 .57-8/56ايصعٝ  َع ايفح   (3)
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 يف الغسوات والصرايا  احلوادث القتالية اليت وقعت لعمي
 

 لمبارزاتحوادث ا

 : املبارسة يوم بدر

ذنــس ابــٔ إضــعام َــا ٜفٝــد أْــ٘ خــسط َــٔ ااػــسنا ٜــّٛ بــدز يًُةــازش٠  

     ٗ  ِذالذ١ ِٖٚ: عحة١ بٔ زبٝع١، ٚغٝة١ بٔ زبٝع١، ٚايٛيٝـد بـٔ عحةـ١، فخـسط إيـٝ

فح١ٝ َٔ األْصاز فكايٛا: َٔ أْحِ؟ فكايٛا: زٖـط َـٔ األْصـاز، قـايٛا: َـا يٓـا       

: ٜا ستُد َأخِسط إيٝٓا أنفا٤ْا َٔ قَٛٓا، بهِ َٔ ظاش١، ذِ ْاد٣ َٓادِٜٗ

 .(1)((...قم أ عبيعة ان دعايث، لقم أ محزة، لقم أ ع  )): فكاٍ زضٍٛ اهلل 

ايرالذــ١  إٔ ٜكحًــٛا خصــَِٛٗ خ  ايفسضــإ ايهــساّ ٚقــد اضــحطا  ٖــؤال٤  

َةازش٠ شسد با ايصفا، فهـإ ذيـو بداٜـ١ ايٓصـس خ أٍٚ َعسنـ١ شـسد       

 ز قسٜؼ.با ااطًُا ٚنفا

 َٔ َػازن١ عًـٞ   ;ٚقد أمجع أٌٖ ايطرل ع٢ً َا ذنسٙ ابٔ إضعام

، (2)يصاظةٝ٘ خ ٖرٙ ادتٛي١ َٔ شٛالد ٖرٙ ااعسن١، فرنس ذيو ايٛاقدٟ

، ٚابــٔ (6)، ٚابــٔ ضــٝد ايٓــاع(5)، ٚابــٔ ظــصّ(4)، ٚابــٔ عةــد ايــدل(3)ٚابــٔ ضــعد

 ، ٚغرلِٖ.(8)، ٚابٔ ايكِٝ(7)نررل

                         
 باخحصاز. 1/625ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

   .69-1/68ااغاشٟ  (2)

 .2/17ايطةكاد ايهدل٣  (3)

 .106-105ايدزز ص  (4)

 .88شٛاَع ايطرل٠ ص  (5)

 .336-1/335عٕٝٛ األذس  (6)

 .96-5/95ايةدا١ٜ  (7)

 .3/179شاد ااعاد  (8)
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َا ٚزد خ صعٝ  ايةخازٟ عٔ عًٞ  ،ايطرل ٚ ا ٜؤٜد َا ذٖت إيٝ٘ أٌٖ

  :ٍقـاٍ  «أْا أٍٚ َـٔ  رـٛ بـا ٜـدٟ ايـسمحٔ يًخصـ١َٛ ٜـّٛ ايكٝاَـ١        »قا ،

ــخ:  (1)قــٝظ ــرٜٔ  (2)ژ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻژ : ٚفــِٝٗ ْصي . قــاٍ: ٖــِ اي

بازشٚا ّٜٛ بدز: عًٞ ٚمحص٠ ٚعةٝد٠، ٚغٝة١ بٔ زبٝع١ ٚعحة١ بٔ زبٝع١ ٚايٛيٝـد  

 .(3)بٔ عحة١

 

 : يف معزكة أحد املبارسة

 ،ٖٚٛ ظاٌَ يٛا٤ ااػـسنا خ غـص٠ٚ أظـد    ،(4)خسط اًع١ بٔ أبٞ اًع١

: ٌٖ يو خ ايدلاش؟ قاٍ اًع١: ْعِ، فدلشا با ْٚاد٣ َٔ ٜةازش؟ فكاٍ عًٞ 

حتــخ ايساٜــ١ عًٝــ٘ دزعــإ َٚغفــس ٚبٝطــ١، فايحكٝــا   ايصــفا، ٚزضــٍٛ اهلل 

َ ففةدزٙ عًٞ فطسب٘ ع٢ً زأض٘، فُطـ٢ ايطـٝف    حـ٘ ظحـ٢ اْحٗـ٢ إىل    فًـل ٖا

، فكٌٝ يعًٞ: أال ذففخ عًٝ٘؟ قاٍ: إْـ٘  ذتٝح٘، فٛقع اًع١ ٚاْصسف عًٞ 

اا صـس  اضـحكةً  عٛزجـ٘ فعطفـ  عًٝـ٘ ايـسظِ، ٚقـد عًُـُخ إٔ اهلل جةـازى          

 ٚجعاىل ضٝكحً٘ ٖٚٛ نةؼ ايهحٝة١.

   ٟ خ ضـٝاق٘ يسٚاٜـاد غـص٠ٚ أظـد، ذـِ ذنـس إٔ        (5)ٖرا َـا ذنـسٙ ايٛاقـد

ــٓيب  ُضــسَّ بكحــٌ اًعــ١، ٚأظٗــس ايحهــةرل، ٚنةَّــس ااطــًُٕٛ، ذــِ غــد          اي

 .(1)ع٢ً ااػسنا نحا٥ت أصعاث زضٍٛ اهلل 

                         
 قٝظ بٔ عةاد زاٟٚ اذتدٜز عٔ عًٞ. (1)

 ( .19ضٛز٠ اذتض، آ١ٜ ) (2)

 .444-8/443صعٝ  ايةخازٟ َع ايفح   (3)

اًع١ بـٔ أبـٞ   »إٔ ايرٟ قحً٘ عًٞ  127، ٚذنس خ ص «أبٛ ضعد بٔ أبٞ اًع١»ّ ٚزد ٖهرا خ زٚا١ٜ ابٔ ٖػا (4)

 «.أبٞ اًع١

 .226-225ااغاشٟ / (5)
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 ّ ــا ــٝد ايٓـــاع (3)، ٚابـــٔ ضـــعد(2)ٚقـــد ذنـــس ابـــٔ ٖػـ ٚابـــٔ  (4)، ٚابـــٔ ضـ

 ، حنٛ ذيو.(5)نررل

اضحطا  ايكطا٤ ع٢ً أظد مح١ً يٛا٤  ، ٚمجٝع ايسٚاٜاد جفٝد إٔ عًّٝا

ــر  ــالٍ ٖـ ــٔ خـ ــازش٠ااػـــسنا َـ َّ مت  اشلصـــّٛ عًـــ٢ صـــفٛف  ٙ ااةـ ــ ، َٚـــٔ ذ ـ

 األعدا٤....

زأ٣ أَٝ ــ١ بــٔ أبــٞ ظرٜفــ١ َكــةاّل  ذــِ ذنــس ايٛاقــدٟ َــا ٜفٝــد إٔ عًٝــّا

ٖٚٛ ٜكٍٛ: ّٜٛ بّٝٛ بدز، فاعذلض٘ زشٌ َٔ ااطًُا  ،دازعّا َكٓعّا باذتدٜد

فكحً٘ أَٝ ١، قاٍ عًٞ: فصُدد ي٘ ٚضسبح٘ بطٝفٞ ع٢ً ٖاَحـ٘ فٓةـا ضـٝفٞ،    

٘  ٚنٓـــ  ،خ زشـــاّل قصـــرلّا ٜٚطـــسب  بايطـــٝف فـــ جكٞ بايد زقـــ١ فًعـــض ضـــٝف

ف ضــسب٘ فــ قطع زشًٝــ٘، ٚأخــر ٜٓاٚغــ  زشًٝــ٘، ٖٚــٛ بــازى عًــ٢ زنةحٝــ٘   

 .(6)ظح٢ ْظسد إىل فحل حتخ إبطٝ٘ ف خؼ بايطٝف فٝ٘ ظح٢ َاد

 بازش أنرس َٔ ٚاظد خ غص٠ٚ أظد.  ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ جفٝد إٔ عًّٝا
 

 : حشا يف غشوة األ

فٝـد إٔ عـددّا   َـا ٜ  ،ظـصاث ٔ إضعام خ ضٝاق٘ يسٚاٜاد غـص٠ٚ األ ذنس اب

جُُٝـٛا َهاْــّا ضـٝكّا َــٔ ارتٓـدم، فطــسبٛاخًِٝٗ     َـٔ فسضـإ ااػــسنا   

فاقحعُخ َٓ٘، َٚٔ ٖؤال٤ ايفسضإ عهس١َ بٔ أبـٞ شٗـٌ، ٖٚـةرل٠ بـٔ أبـٞ      

 ــــــــــــ
 .226ااغاشٟ / (1)

 .74-2/73ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (2)

 .2/40ايطةكاد  (3)

 .1/415عٕٝٛ األذس  (4)

 .5/368ايةدا١ٜ  (5)

 بحصسف ٚاخحصاز ٜطرل. 1/279ااغاشٟ  (6)
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، ٚعُــسٚ بــٔ عةــد ٚد  ٚغرلٖــِ، ٚشايــخ بٗــِ ارتٝــٌ خ ايطَّــةخ١ بــا        ٖٚــت

خ ْفــس َــٔ ااطــًُا، ٚأخــرٚا عًــِٝٗ ايرغــس٠   فكــاّ عًــٞ ارتٓــدم ٚضــًع، 

     ٔ ٚد :  عةـد  ايو اقحعُٛا َٓٗا خًِٝٗ، ف قةٌ ايفسضـإ حنـِٖٛ ٚقـاٍ عُـسٚ بـ

َٔ ٜةازش؟ فدلش ي٘ عًٞ، فكـاٍ يـ٘: ٜـا عُـسٚ إْـو نٓـخ قـد عاٖـدد اهلل أال          

ٜدعٛى زشٌ َٔ قسٜؼ إىل إظد٣ خً حا إال  أخرجٗا َٓ٘، قاٍ ي٘: أشٌ، قـاٍ  

عًٞ: فإْٞ أدعٛى إىل اهلل ٚزضٛي٘، قاٍ: ال ظاش١ يـٞ بـريو، قـاٍ: فـإْٞ     ي٘ 

ِ  ٜا ابٔ أخٞ؟ فٛ اهلل َا أظت إٔ أقحًو، قـاٍ   أدعٛى إىل ايٓصاٍ، فكاٍ ي٘: ِي

ي٘ عًٞ: يه  ٚاهلل أظت إٔ أقحًو، فعُٞ عُـسٚ عٓـد ذيـو، فـاقحعِ عـٔ      

  ٞ ،  فسضــ٘ فعكــسٙ ٚضــسث ٚشٗــ٘، ذــِ أقةــٌ عًــ٢ عًــٞ فحٓــاشال، فكحًــ٘ عًــ

 .(1)ٚخسشخ خًِٝٗ َٓٗص١َ ظح٢ اقحعُخ َٔ ارتٓدم ٖازب١

ٛ ٍ  ـــا ذنـــسٙ ابـــٔ   (2)ٚقـــد ذنـــس ايٛاقـــدٟ ٖـــرٙ اذتادذـــ١ بطـــٝام أِاـــ

، ٚقطــا٥٘ عًــ٢ ذنــس ٖــرٙ اذتادذــ١ يعًــٞ  (3)إضــعام، ٚأمجــع أٖــٌ ايطــرل

 ع٢ً فازع َٔ فسضإ ااػسنا خ غص٠ٚ ارتٓدم.
 

 : يف غشوة خيرب

ّٝا خ خٝدل، جكدَّّ بٗا فخسط َسظت ايٝٗـٛدٟ  ايسا١ٜ عً اا أعط٢ ايٓيب 

 فكاٍ:

ُ خك خٝدل أْٞ َسظت  غانٞ ايطالب بطٌ زتسث   قد عً

 إذا اذتسٚث أقةًخ جًٗت

                         
 .225-٠2/224 ابٔ ٖػاّ ضرل (1)

 .2/470ااغاشٟ  (2)

 .41-6/40، ايةدا١ٜ البٔ نررل 2/68اْظس َرال: ايطةكاد البٔ ضعد  (3)
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 فٓصٍ إيٝ٘ عًٞ ٖٚٛ ٜكٍٛ:

 نًٝز غاباد نسٜ٘ اآظسٙ  أْا ايرٟ زلَّح  أَٞ ظٝدز٠

 أٚفِٝٗ بايصا  نٌٝ ايطَّٓدزٙ

ح  ع٢ً ٜدٙ، ٖرا َا جفٝدٙ فطسث عًٞ زأع َسظت فكحً٘، ذِ نإ ايف

فـرنس خ   (3)، ٚغرلُٖا، ٚأَا ابـٔ إضـعام  (2)ٚايةٝٗكٞ ،(1)زٚا١ٜ اإلَاّ َطًِ

ٖــٛ ستُــد بــٔ َطــ١ًُ، ٚقــد أخــسط زٚاٜــ١ ابــٔ     زٚاٜحــ٘ إٔ ايــرٟ بــازش َسظةــاّ 

 ٚغرلُٖا. (5)، ٚاذتانِ(4)إضعام اإلَاّ أمحد

فكحًـ٘،  ايـرٟ خـسط إىل َسظـت    ٖٛ عًّٝا قد ز٣ٚ ايٛاقدٟ َا ٜفٝد إٔ ٚ

ذِ ز٣ٚ َا ٜفٝد إٔ ستُد بٔ َط١ًُ ٖٛ ايرٟ خسط إىل َسظت، ٚبعد ااةازش٠ 

ٌّ فطسث عٓك٘ ، فإٕ ذةخ َـا ذنـسٙ   (6)قطع ستُد زشًٞ َسظت، َٚس  ب٘ عً

ايٛاقدٟ ٖٓا فإْ٘ ٜدٍ ع٢ً إٔ نال ايصعابٝا اغـذلنا خ قحًـ٘، ٚإال فُـا    

 ٚزد خ ايصعٝ  َكدَّّ ع٢ً غرلٙ.

س ايٝٗـٛدٟ خـسط إىل ااةـازش٠ بعـد َكحـٌ َسظـت،       ٚذنس ايٛاقدٟ إٔ ٜاضـ 

ٞس فكاٍ ي٘ ايصبرل: أقطُخ عًٝو إال خًٝخ بـٝ  ٚبٝٓـ٘، ففعـٌ     ،فخسط إيٝ٘ عً

ٞس ، ذِ بازش عاَس ايٝٗٛدٟ خيطس بطٝف٘ ٚعًٝ٘ دزعـإ َكٓـع   (7)فكحً٘ ايصبرل عً

ٞس  ؟باذتدٜــد ٜصــس  َــٔ ٜةــازش فطــسب٘   فــ ظصِ ايٓــاع عٓــ٘ فــدلش إيٝــ٘ عًــ

                         
 .3/1441صعٝ  َطًِ نحاث ادتٗاد  (1)

 .209-4/208دال٥ٌ ايٓة٠ٛ  (2)

 .334-2/333ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 .3/385ااطٓد  (4)

 .437-3/436ااطحدزى  (5)

 .656-2/654ااغاشٟ  (6)

 .2/657ااغاشٟ  (7)
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المشةةركون الةة ين 
قةةةتلعو أو أسةةةرهو 

فةةةةةةةي  علةةةةةةةي 
الغزوات

، ظح٢ ضسث ضـاقٝ٘ فـدلى، ذـِ ذفـف عًٝـ٘      ال ٜصٓع غ٦ّٝا ضسباد نٌ ذيو

 .(1)ف خر ضالظ٘

يكـٞ زشـاّل    إٔ عًٝـّا   ،ٚقد ذنس ايٛاقدٟ بعد خدل َكحـٌ عًـٞ اسظـت   

ٞسفع٢ً باث اذتصٔ، فطسث عًّٝا  نـإ عٓـد    بابـاّ  اجكاٙ بايذلع، فحٓاٍٚ عً

 .(2)اذتصٔ فذلع ب٘ عٔ ْفط٘، فًِ ٜصٍ خ ٜدٙ ظح٢ فح  اهلل عًٝ٘ اذتصٔ

ٞ    (3)ٚقــد ذنــس ابــٔ إضــعام    ٚابــٔ   ،(4)ٖــرٙ ايسٚاٜــ١ ْٚكًــٗا عٓــ٘ ايةٝٗكــ

ٖٚــٛ أَــس َػــحٗس َعًــّٛ بــا  ،ٖٚــٞ جــدٍ عًــ٢ غــصاعح٘ ٚقٛجــ٘  ،(5)ظصــس

 ارتاص ٚايعاّ.

 

َٔ ااػـسنا خ غصٚاجـ٘ َـع     ّاعدد عًٞ  قحٌ

، َٚـــٔ ٖـــؤال٤ ااػـــسنا َـــٔ قحًـــِٗ عًـــٞ  ايـــٓيب 

ٕ ٚظــــدٙ، َٚــــِٓٗ َــــٔ غــــازى خ قحًــــ٘، ٖٚــــرا بٝــــا 

 ب زلا٥ِٗ َٚهإ قحًِٗ:
 

 : أو َأَصزهم يف غشوة بدر الكربى املشزكون الذين قتموم عمي 

د بٔ عحةـ١ بـٔ زبٝعـ١، ذنـس ابـٔ إضـعام ٚايٛاقـدٟ إٔ ايـرٟ قحًـ٘          ـٛيٝـاي-1

عًٞ 
(6). 

                         
 .2/657ااغاشٟ  (1)

 .2/655ااغاشٟ  (2)

 .2/335( ضرل٠ ابٔ ٖػاّ 3)

 .4/212( دال٥ٌ ايٓة٠ٛ 4)

 .7/478فح  ايةازٟ  (5)

 .1/148، ااغاشٟ 1/709ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (6)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة                                       

 

232 

س ابــٔ إضــعام ٚايٛاقــدٟ إٔ قاجًــ٘ ـاص، ذنـــٝد بــٔ ايعـــاص بــٔ ضعـــايعــ-2

عًٞ 
(1). 

خ زٚاٜـ١ ابـٔ    ة  عةـد سلـظ، قحًـ٘ عًـٞ     عاَس بٔ عةد اهلل ظًٝف يـ -3

، ٚذنــس ايٛاقــدٟ زٚاٜــ١ أخــس٣ جفٝــد إٔ ايــرٟ قحًــ٘   (2)إضــعام ٚايٛاقــدٟ

 .ضعد بٔ َعاذ 

اعُٝــ١ بــٔ عــدٟ بــٔ ْٛفــٌ، ذنــس ابــٔ إضــعام زٚاٜــحا فــُٝٔ قحًــ٘، -4

، ايراْٝــ١: أْــ٘ محــص٠   األٚىل: أْــ٘ عًــٞ  
، ٚقــد شــصّ ايٛاقــدٟ   (3)

 .(4)بايسٚا١ٜ ايرا١ْٝ

ــا ذنـــس ابـــٔ إضـــعام   بـــٔ خًٜٛـــد بـــٔ أضـــد، قحًـــ٘ عًـــٞ   ْٛفـــٌ-5 فُٝـ

 .(5)ٚايٛاقدٟ

عُرل بٔ عرُإ بٔ عُسٚ ايحُُٝٞ، ذنس ابـٔ ٖػـاّ زٚاٜـحا خ قاجًـ٘،     -6

، ٚايراْٝــ١: أْــ٘ عةــد ايــسمحٔ بــٔ عــٛف األٚىل: أْــ٘ عًــٞ 
، ٚشــصّ (6)

ايٛاقدٟ إٔ ايرٟ قحً٘ عًٞ 
(7). 

 خ قاجً٘، األٚىل: أْـ٘ خازشـ١   ذنس ابٔ ٖػاّ زٚاٜحا ،ظس١ًَ بٔ عُسٚ – 7

 .(1)ٚشصّ ايٛاقدٟ ب ْ٘ عًٞ ،(8)بٔ شٜد، ٚايرا١ْٝ: أْ٘ عًٞ

                         
 .1/148، ااغاشٟ 1/708ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 .1/148، ااغاشٟ 1/709ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (2)

 .1/709ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 .1/148ااغاشٟ  (4)

 .1/149، ااغاشٟ 1/709ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (5)

 .1/710ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (6)

 .1/149ااغاشٟ  (7)

 .1/711ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (8)
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 .(2)نُا ذنس ايٛاقدٟ ٚابٔ ٖػاّ قحً٘ عًٞ  ،َطعٛد بٔ أبٞ أ١َٝ – 8

خ زٚاٜـ١ ابـٔ إضـعام،     قحًـ٘ عًـٞ    ،أبـٛ قـٝظ بـٔ ايفانـ٘ بـٔ ااغـرل٠       – 9

 .(3)بٔ ٜاضس بُٝٓا ز٣ٚ ابٔ ٖػاّ َا ٜفٝد إٔ قاجً٘ عُاز 

 ،قحً٘ عًـٞ نُـا خ زٚاٜـ١ ابـٔ إضـعام      ،ظاشت بٔ ايطا٥ت بٔ عٛميس – 10

 .(4)ٚايٛاقدٟ

قحً٘ عًٞ خ زٚاٜـ١ ابـٔ ٖػـاّ ٚشـصّ      ،عةد اهلل بٔ اآرز بٔ أبٞ زفاع١ – 11

 .(5)بريو ايٛاقدٟ

ٚشـصّ بـريو    ،ايعاص بٔ َٓة٘ بٔ اذتصاط قحً٘ عًٞ خ زٚا١ٜ ابٔ ٖػاّ – 12

 .(6)ايٛاقدٟ

ذنس ابٔ ٖػاّ ذالس زٚاٜـاد فـُٝٔ قحًـ٘،     ،أبٛ ايعاص بٔ قٝظ بٔ عدٟ – 13

، (7)األٚىل: أْ٘ عًٞ، ٚايرا١ْٝ: ايٓعُإ بـٔ َايـو ايكـٛقًٞ، ايرايرـ١: أبـٛ دشاْـ١      

قاٍ ايٛاقدٟ: ظدذ  أبٛ َعػس عٔ أصعاب٘ قايٛا: قحً٘ عًٞ 
(8). 

زٚاٜـحا  ذنـس ابـٔ ٖػـاّ خ قاجًـ٘      ،أٚع بٔ َعـرل بـٔ يـٛذإ بـٔ ضـعد      – 14

األٚىل: أْ٘ عًٞ، ايرا١ْٝ: اذتصا بٔ اذتازس بٔ عةد ااطًت ٚعرُـإ بـٔ   

 ــــــــــــ
 .1/150ااغاشٟ  (1)

 .1/711، ضرل٠ ابٔ ٖػاّ 1/11ااغاشٟ  (2)

 .1/711ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 ، ٚزد ازل٘ ٖهرا )ظاشص( ٚيعً٘ جصعٝف.1/150، ااغاشٟ 1/712ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (4)

 .1/150، ااغاشٟ 1/711ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (5)

 .1/152، ااغاشٟ 1/713ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (6)

 .1/713ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (7)

 .1/152ااغاشٟ  (8)
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  ٘ ــ ــٕٛ اغــذلنا خ قحً ــ٘ األٚىل:   (1)َظع ــحا خ قاجً ، ٚذنــس ايٛاقــدٟ زٚاٜ

 .(2)قحً٘ عرُإ بٔ َظعٕٛ ٚعًٞ، ٚايرا١ْٝ: عرُإ بٔ َظعٕٛ

٘  ،َعا١ٜٚ بٔ عاَس – 15 عًـٞ،   ذنس ابٔ ٖػاّ زٚاٜحا خ قاجً٘، األٚىل: أْـ

 .(3)ايرا١ْٝ: عهاغ١ بٔ ستصٔ

قحًـ٘ عًـٞ نُـا     ،َٛىل عُرل بٔ ٖػاّ بٔ عةـد َٓـاف   ،شٜد بٔ ًَٝص – 16

 .(4)شصّ بريو ايٛاقدٟ

ذنــس ايٛاقــدٟ زٚاٜــحا خ قاجًــ٘ األٚىل: أْــ٘  ،ٜصٜــد بــٔ متــِٝ ايحُُٝــٞ – 17

 .(5)ايرا١ْٝ: أْ٘ عًٞ ،عُاز بٔ ٜاضس

 .(6)شصّ بريو ايٛاقدٟقحً٘ عًٞ نُا  ،أبٛ قٝظ بٔ ايٛيٝد – 18

ذنـس ايٛاقـدٟ خ قاجًـ٘ ذـالس زٚاٜـاد األٚىل: قحًـ٘        ،َٓة٘ بٔ اذتصـاط  – 19

 .(7)أبٛ ايٝطس، ايرا١ْٝ: أْ٘ عًٞ، ايراير١: أْ٘ أبٛ أضٝد ايطاعدٟ

 .(8)قحً٘ عًٞ نُا ذنس ايٛاقدٟ ،ْةٝ٘ بٔ اذتصاط – 20

 .(9)أضسٙ عًٞ نُا شصّ بريو ايٛاقدٟ ،عُسٚ بٔ ضفٝإ – 21

                         
 .1/713ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 .1/151ااغاشٟ  (2)

 .1/713ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 .1/149 ااغاشٟ (4)

 .1/150ااغاشٟ  (5)

 .1/150ااغاشٟ  (6)

 .1/151ااغاشٟ  (7)

 .152-1/151ااغاشٟ  (8)

 .1/139ااغاشٟ  (9)
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خ اسٜـل زشٛعـ٘    قحًـ٘ عًـٞ صـدلّا بـ َس ايـٓيب       ،ايٓطس بٔ اذتـازس  – 22

 .(1)َٔ بدز نُا ذنس ذيو ابٔ إضعام ٚايٛاقدٟ

أَــس عاصــِ بــٔ  ذنــس ابــٔ إضــعام إٔ ايــٓيب  ،عكةــ١ بــٔ أبــٞ َعــٝط – 23

ذابخ بكحٌ عكة١ صدلّا خ اسٜل زشٛع٘ َـٔ بـدز، قـاٍ ابـٔ ٖػـاّ: ٜٚكـاٍ       

ُـا ذنـس يـٞ ابـٔ غـٗاث ايصٖـسٟ، ٚغـرلٙ        فٝ ،إٕ قاجً٘ عًٞ بٔ أبٞ اايت

 .(2)َٔ أٌٖ ايعًِ

 : يف غشوة أحد املشزكون الذين قتموم عمي 

 .(3)قحً٘ عًٞ نُا ذنس ابٔ إضعام ٚايٛاقدٟ ،اًع١ بٔ أبٞ اًع١ – 1

ذنس ابٔ إضـعام إٔ ايـرٟ قحًـ٘ ضـعد بـٔ أبـٞ        ،أبٛ ضعٝد بٔ أبٞ اًع١ – 2

 .(4)بٞ اايتٚقاص، قاٍ ابٔ ٖػاّ: ٜٚكاٍ قحً٘ عًٞ بٔ أ

 .(5)قحً٘ عًٞ نُا شصّ بريو ايٛاقدٟ ،أزا ٠ بٔ عةد غسظةٌٝ – 3

ذنس ابٔ ٖػـاّ ذـالس زٚاٜـاد خ     ،صؤاث غالّ ظةػٞ ية  عةد ايداز – 4

 .(6)ٛ دشا١ْبقاجً٘ األٚىل: أْ٘ عًٞ، ايرا١ْٝ: ضعد بٔ أبٞ ٚقاص، ايراير١: أ

ذيــو ابــٔ قحًــ٘ عًــٞ نُــا ذنــس  ،أبــٛ اذتهــِ بــٔ األخــٓظ بــٔ غــسٜل  – 5

 .(7)إضعام ٚايٛاقدٟ

 .(1)قحً٘ عًٞ نُا شصّ بريو ابٔ إضعام ،عةد اهلل بٔ محٝد بٔ شٖرل – 6

                         
 .1/149، ااغاشٟ 1/644ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 .1/644ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (2)

 .1/307، ااغاشٟ 1/127ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 .2/127ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (4)

 .1/307ااغاشٟ  (5)

 .2/128ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (6)

 .1/308، ااغاشٟ 2/128ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (7)
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أبـٛ أَٝــ١ بــٔ أبــٞ ظرٜفــ١ بــٔ ااغـرل٠ قحًــ٘ عًــٞ نُــا ذنــس ابــٔ إضــعام    – 7

 .(2)ٚايٛاقدٟ
 

 : وما بعدها حشا  غشوة األيف املشزكون الذين قتموم عمي 

نُا ذنـس ابـٔ إضـعام     ظصاثخ غص٠ٚ األقحً٘ عًٞ  ،عُسٚ بٔ عةد ٚد  – 1

 .(3)ٚايٛاقدٟ

2 –   ٞ ، ذنـس  ظـصاث قحـٌ خ غـص٠ٚ األ   ،ْٛفٌ بٔ عةد اهلل بٔ ااغـرل٠ ااخصَٚـ

 .(4)ايٛاقدٟ زٚاٜحا خ قاجً٘ األٚىل: أْ٘ ايصبرل بٔ ايعٛاّ، ايرا١ْٝ: أْ٘ عًٞ

قحكًُــ٘ يعــدد َــٔ أضــس٣ بــ  قسٜظــ١، قــاٍ ايٛاقــدٟ خ ضــٝاق٘ يغــص٠ٚ بــ     – 3

 .(5)قسٜظ١: ٚنإ ايرٜٔ ًُٜٕٛ قحًِٗ عًٞ ٚايصبرل...

قاٍ ابٔ إضـعام خ ضـٝاق٘ يغـص٠ٚ بـ  ااصـطًل: ٚقحـٌ عًـٞ بـٔ أبـٞ           – 5، 4

 .(6)اايت َِٓٗ زشًا، َايهّا ٚابٓ٘...

 .(7)قحً٘ عًٞ خ غص٠ٚ خٝدل نُا ٚزد خ صعٝ  َطًِ ،َسظت ايٝٗٛدٟ – 6

نُــا شــصّ بــريو    ،دلقحًــ٘ عًــٞ خ غــص٠ٚ خٝــ    ،اذتــازس أخــٛ َسظــت   – 7

 .(8)ايٛاقدٟ

 .(1)نُا شصّ بريو ايٛاقدٟ ،عاَس ايٝٗٛدٟ، قحً٘ عًٞ خ خٝدل –8

 ــــــــــــ
 .2/128ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (1)

 ، ٚزد عٓدٙ ٖهرا: أ١َٝ بٔ أبٞ ظرٜف1/308.١، ااغاشٟ 2/128ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (2)

 .2/496، ااغاشٟ 2/128ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 .2/496ااغاشٟ  (4)

 .2/513ااغاشٟ  (5)

 .2/294ػاّ ضرل٠ ابٔ ٖ (6)

 .3/1441صعٝ  َطًِ، نحاث ادتٗاد  (7)

 .2/654ااغاشٟ  (8)
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السةةةةةةةرايا التةةةةةةةي 
 بعثعةةةةةا النبةةةةةي 
بقيادة علي 

ــكق –9  .(2)٘ يعدد َٔ ٜٗٛد خٝدل نُا جفٝد زٚا١ٜ ابٔ إضعامًُــح

نُـا ذنـس ذيـو     ،اذتٜٛسس بٔ َٓكر، قحًـ٘ عًـٞ خ غـص٠ٚ فـح  َهـ١      –10

بكحًـِٗ ٚإٕ    ابٔ إضعام، ٚنإ اذتٜٛسس أظـد ايٓفـس ايـرٟ أَـس ايـٓيب     

 .(3)ٚشدٚا حتخ أضحاز ايهعة١

٘  ظاٌَزشٌ َٔ ٖٛاشٕ  –11  ،زاٜحِٗ، اغذلى عًٞ ٚزشٌ َٔ األْصاز خ قحكًـ

 .(4)خ غص٠ٚ ظٓا نُا ذنس ابٔ إضعام

ــٞ    ــٌ عــددّا َــٔ ااػــسنا    ،ٚ ــا ضــةل ٜحــةا غــصاع١ عً ظٝــز قح

 ْصس٠ يدٜٔ اهلل عص ٚشٌ.

 

 : دكعد بن بكز بفـإىل بين ص زية عمي ـص

ــٓيب  ــدى  بعـــز ايـ ــعد بفـ ــّا إىل بـــ  ضـ خ  ،عًٝـ

ٚضـةةٗا إٔ ايـٓيب    ;غعةإ ض١ٓ ضخ َٔ اشلصس٠ ايٓةٜٛـ١ 

        بًغ٘ إٔ ية  ضعد مجعّا ٜسٜدٕٚ إٔ ميـدٚا ٜٗـٛد خٝـدل، فةعـز إيـِٝٗ عًٝـّا

ٖٚـٛ َـا٤    ،ظحـ٢ اْحٗـ٢ إىل اشلُـض    ،خ َا١٥ زشٌ، فطاز ايًٝـٌ ٚنُـٔ ايٓٗـاز   

١ٜٓ ضخ يٝاٍ، فٛشدٚا عّٝٓا يًكّٛ، فط يٛٙ  خٝدل ٚفدى، ٚبا فدى ٚاادبا

عــٔ ايكــّٛ فكــاٍ: أخــدلنِ عًــ٢ أْهــِ جؤَٓ ــْٛٞ، فــ َٓ ٛٙ فــدشلِ، ف غــازٚا  

عًِٝٗ ف خرٚا مخطُا١٥ بعرل ٚأيفٞ غا٠، ٖٚسبخ بٓٛ ضـعد بـايظعٔ ٚزأضـِٗ    

 ــــــــــــ
 .2/657ااغاشٟ  (1)

، ٚقد ذنس ايٛاقدٟ أْ٘ ُقحٌ خ غص٠ٚ خٝدل َـٔ ايٝٗـٛد )ذالذـ١ ٚجطـعٕٛ زشـاّل(. ااغـاشٟ       2/335ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (2)

2/700. 

 .411، 2/409ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (3)

 .2/445ضرل٠ ابٔ ٖػاّ  (4)
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ٞ  ايــٓيب   يكٛظــّا ُجــدع٢ اذتفــد٠، ذــِ عــصٍ   ٚبــس بــٔ عًــِٝ، فعــصٍ عًــٞ صــف

 ع٢ً أصعاب٘، ٚقدّ ااد١ٜٓ ٚمل ًٜل نٝدّا. ارتُظ، ٚقطِ ضا٥س ايغٓا٥ِ

   ٟ ــد ــ١ ايٛاقـ ــدٙ زٚاٜـ ــا جفٝـ ــرا َـ ــعد    ،(1)ٖـ ــٔ ضـ ــو ابـ ــٛ ذيـ ــس حنـ  ،(2)ٚذنـ

 ٚغرلِٖ َٔ أٌٖ ايطرل. (4)ٚابٔ نررل ،(3)ٚايةٝٗكٞ

 : إىل الُفِمس صنم طيء ليودمى صزية عمي 

٤ يٝٗدَـ٘،     ،عًّٝا ض١ٓ جطع َـٔ اشلصـس٠ إىل ايُفًِـظ    بعز ايٓيب  ِ يطٞـ صٓـ

 َ ٕ زشــاّل عًـ٢ َا٥ــ١ بعــرل ٚمخطــا فسضـّا، َٚعــ٘ زاٜــ١ ضــٛدا٤   ٛا٥ــ١ ٚمخطــَٚعـ٘ 

ــظ         ــ١ آٍ ظــامت َــع ايفصــس، فٗــدََّٛا ايفً ــ٢ ستً ــاز٠ عً ٛا ايغ ــٝض، فػـٓـ ــٛا٤ أب ٚي

ٚا أٜــدِٜٗ َــٔ ايطــيب ٚايــَّعِ ٚايػَّــا٤، ٚخ ايطــيب أخــخ عــدٟ بــٔ   ٚخسَّبــٛٙ َٚــأل

ُِٛشـد خ خ  ٝاف: زضـٛث،  اْـ١ ايفًـظ ذالذـ١ أضـ    صظامت، ٖٚسث عدٟ إىل ايػاّ، ف

ٚااخرّ، ٚضٝف ٜكاٍ ي٘ ايُٝاْٞ، ٚذالذ١ أدز ، ٚاضحعٌُ ع٢ً ايطيب أبا قحـاد٠،  

اقحطـُٛا   (5)ٚاضحعٌُ ع٢ً اااغ١ٝ عةد اهلل بٔ عحٝو ايطًُُّٞ، فًُا ْصيٛا زنو 

يب    ،ايغٓا٥ِ صـفّٝا زضـٛبّا ٚااخـرّٚ، ذـِ صـاز يـ٘ بعـد ايطـٝف          ٚعصٍ عًٞـ يًٓـ

 ِ ظح٢ قدّ بِٗ ااد١ٜٓ.اآلخس، ٚعصٍ آٍ ظامت فًِ ٜكطُٗ

 ٚغرلِٖ. (1)ٚابٔ ضٝد ايٓاع،(7)ٚابٔ ضعد ،(6)ٖرا َا جفٝدٙ زٚا١ٜ ايٛاقدٟ

 ٚغرلِٖ.

                         
 .2/562غاشٟ اا (1)

 .2/89ايطةكاد  (2)

 .85-4/84دال٥ٌ ايٓة٠ٛ  (3)

 .6/242ايةدا١ٜ  (4)

 .3/65زنو: ٖٞ ست١ً َٔ َٔ ستاٍ ض٢ًُ أظد شةًٞ ا٤ٞ. َعصِ ايةًدإ يٝاقٛد  (5)

 .3/984ااغاشٟ  (6)

 .2/164ايطةكاد  (7)
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 : إىل اليمن صزية عمي 

خ ض١ٓ عػس َٔ اشلصس٠ ايٓة١ٜٛ خ غٗس زَطإ عًّٝا  بعز زضٍٛ اهلل 

َُُّـ٘ بٝـدٙ، ٚقـاٍ: اَـِض ٚال جًحفـخ، فـإذا ْص ِيـخ         إىل ايُٝٔ، ٚعكد ي٘ يٛا٤ ٚع

فــال جكاجًــِٗ ظحــ٢ ٜكــاجًٛى، فخــسط خ ذالبا٥ــ١ فــازع، ٚناْــخ  ;ِٗبطـاظح 

ٖٚٞ بـالد َـرظض، ففـس م أصـعاب٘ فـ جٛا بٓٗـت        ،أٍٚ خٌٝ دخًخ إىل جًو ايةالد

ِ  ٚغا٤ٍ ٚغرل ذيـو، ٚشعٌـ عًٞـ عًـ٢ ايغٓـا٥ِ بسٜـد٠        ٚغٓا٥ِ، ْٚطا٤ ٚأافاٍ، ْٚ ع 

ُٞ، فصُــع إيٝــ٘ َــا أصــابٛا، ذــِ يكـٞـ مجعٗــِ فــدعا  ِٖ إىل بــٔ اذتصــٝت األضـًـ

ٚدفـــع يـــٛا٤ٙ إىل  ،اإلضـــالّ، فـــ بٛا ٚزَـــٛا بايٓةــٌـ ٚاذتصـــاز٠، فصـــف أصـــعاب٘

ِٗ عػـسٜٔ            ُٞ، ذـِ محٌـ عًـِٝٗ عًٞـ ٚأصـعاب٘ فكحٌـ َٓـ إ ايطًُّـ َطعٛد بٔ ضٓـ

فحفسقٛا ٚاْٗصَٛا، فهفَّ عٔ اًـةِٗ ذـِ دعـاِٖ إىل اإلضـالّ ف ضـسعٛا       ،زشاّل

ٓـأَ  ٥حنـٔ عًـ٢ َـٔ ٚزا    ٚأشابٛا، ٚباٜع٘ ْفس َٔ زؤضا٥ِٗ عًـ٢ اإلضـالّ ٚقـايٛا:   

ٞ  ايغٓــا٥ِ فصصَّأٖــا عًــ٢     قَٛٓــا، ٖٚــرٙ صــدقاجٓا فخــر َٓٗــاظل اهلل، ٚمجــع عًــ

مخط١ أشصا٤، فهحت خ ضِٗ َٓٗا هلل، ٚأقس  عًٝٗـا فخـسط أٍٚ ايطـٗاّ ضـِٗ     

      ٌ ــ ــِ قف ِ، ذ ـٓـ ــ١ ااغ ــ٢ أصــعاب٘ بكٝ ـٞـ عً يب   ،ارتُــظ، ٚقطــِ عً ـٓـ ــٛاف٢ اي  ف

 مبه١ قد قدَٗا يًعض ض١ٓ عػس َٔ اشلصس٠.

ٟ   ٖــ  (4)ٚابــٔ ضــٝد ايٓــاع   ،(3)ٚابــٔ ضــعد  ،(2)را َــا جفٝــدٙ زٚاٜــ١ ايٛاقــد

 ٚغرلِٖ َٔ أٌٖ ايطرل.

 

 ــــــــــــ
 .2/241عٕٝٛ األذس  (1)

 .3/1079ااغاشٟ  (2)

 .2/169ايطةكاد  (3)

 .2/340األذس عٕٝٛ  (4)
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 يف مبحث الصرايا :شبق  يتبني مماو

قةٌ إٔ ٜحعسنٛا  ،اضحطا  إٔ ٜٗاشِ ب  ضعد خ َهاِْٗ  إٔ عًّٝا-1

 . ٚقطع دابسِٖ ،إىل ٜٗٛد خٝدل، َٚٔ ذِ أبطٌ نٝدِٖ

 ،ازّا َٔ غـعا٥س ايٛذٓٝـ١ خ ادتصٜـس٠ ايعسبٝـ١    إٔ عًّٝا اضحطا  إٔ ٜٗدّ غع-2

 «.ايفًظ»ٖٚٛ صِٓ ا٤ٞ 

بعــد َكاَٚــ١ فاغــ١ً َــٔ  ،إضــالّ عــدد َــٔ أٖــٌ ايــُٝٔ عًــ٢ ٜــد عًــٞ -3

ٚ ٍ خٌٝ دخًخ جًو ايةالد نُا  ،بعض شعُا٤ ايُٝٔ، ٚناْخ خٌٝ عًٞ أ

 ٖٛ صسٜ  زٚا١ٜ ايٛاقدٟ.

 

 اخلامتة

خ غـصٚاد ايـٓيب    عًـٞ   ايو قـاّ بٗـا   ،األعُاٍعظـِ  ا ضةل ٜحةا  

 :ًٜٞ ذيو َا َٔٚ 

خ أنرـس َـٔ غـص٠ٚ، َٚـٔ ااعًـّٛ إٔ ظاَـٌ        أْ٘ محٌ زا١ٜ زضٍٛ اهلل -1

 ايسا١ٜ البد إٔ ٜهٕٛ خ َكد١َ ادتٝؼ يػصاعح٘، ٚقٛج٘، ٚفسٚضٝح٘.

أْــ٘ بــازش خ أنرــس َــٔ غــص٠ٚ، ٚنــإ يــ٘ شٛيــ١ ايٓصــس عًــ٢ خصــَٛ٘      -2

 ٚأعدا٥٘.

 .األعدا٤ خ أغٗس غصٚاد ايسضٍٛ  أْ٘ قحٌ عددّا نررلّا َٔ-3

َـٔ   ٚظسصـ٘ عًـ٢ ضـال١َ زضـٍٛ اهلل      ،خ ايغـصٚاد  َالشَح٘ يًٓيب -4

 أٜدٟ ايعدٚ.

خــرل قٝــاّ، ٚأنًُــ٘،   قٝاَــ٘ باألعُــاٍ ايــو نًفــ٘ بٗــا زضــٍٛ اهلل   -5

 اإلغاز٠ إيٝ٘ خ ايةعز. خٚأمت٘ إىل آخس ااٛاقف ايو ضةك

 

 ا.ٕ اذتُد هلل زث ايعااأٚآخس دعٛاْا 
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 من أهم مصادر البحث

داز ٖصـــس  ،حتكٝـــل: عةـــد اهلل ايذلنــٞـ ،ايةداٜـــ١ ٚايٓٗاٜـــ١: إزلاعٝــٌـ بــٔـ نـــررل .1

ٖـ.1418س األٚىل:  ،َصس

ّ ايعُسٟ. جازٜخ خًٝف١ بٔ خٝاس: حتكٝل: د .2 ٖـ.1405 ،2س ،داز اٝة١ ايسٜاض ،أنس

.داز ضٜٛدإ برلٚد ،حتكٝل: ستُد أبٛ ايفطٌ ،جازٜخ ايطدلٟ: ستُد بٔ شسٜس .3

ٖـ.2،1406س ،داز ابٔ نررل دَػل ،جعًٝل: ْاٜف ايعةاع ،شٛاَع ايطرل٠: ابٔ ظصّ .4

قٞ  . حتكٝـل: د  ،ايدزز خ اخحصاز ااغاشٟ ٚايطرل: ٜٛضف بٔ عةد ايـدل  .5  ،ٝفضـ غٛـ

س ايرا١ْٝ. ،داز ااعازف ايكاٖس٠

6.      ٞ ٠: أمحــد بـٔـ اذتطــا ايةٝٗكــ ٞ    ،دال٥ـٌـ ايٓةـٛـ داز  ،حتكٝــل: عةــد ااعطـٞـ قًعصــ

١ برلٚد.ايهحت ايعًُٝ

داز  ،حتكٝل: اـ٘ عةـد ايـسؤٚف    ،ايسٚض األْف: عةد ايسمحٔ بٔ عةد اهلل ايطًٗٞ .7

ٖـ.1398س  ،ااعسف١ برلٚد

حتكٝـل:   ،شاد ااعاد: ألبٞ عةد اهلل ستُد بٔ أبٞ بهس ااعسٚف بـابٔ قـِِّ ادتٛشٜـ١    .8

َؤضط١ ايسضاي١. ،غعٝت األزْؤٚس

9.       ٞ ل: إبــساِٖٝ ايــذلشٟ   حتكٝــ ،ضــةٌ اشلــد٣ ٚايسغــاد: ستُــد بـٔـ ٜٛضــف ايصــاذت

ٖـ.1399س ض١ٓ  ،ايكاٖس٠ ،ٚإبساِٖٝ ايعصبادٟ

س ايرا١ْٝ. ،َهحة١ اذتًيب َصس ،ضٓٔ ايذلَرٟ حتكٝل: أمحد غانس  .10

داز إظٝـا٤ ايـذلاس ايعسبٞـ     ،ضٓٔ أبٞ داٚد حتكٝل: ستُد ستٞ ايدٜٔ عةد اذتُٝد  .11

ٖـ.1398 ،برلٚد

ٝا٤ ايذلاس ايعسبٞ برلٚد.داز إظ ،ضٓٔ ابٔ َاش٘ حتكٝل: ستُد فؤاد عةد ايةاقٞ  .12

ااهحة١ ايع١ًُٝ برلٚد. ،ضٓٔ ايٓطا٥ٞ  .13

14.       ٞ ٔ ايهــدل٣: أمحــد بـٔـ غــعٝت ايٓطــا٥ َؤضطــ١  ،إعــداد: ظطـٔـ غــًيب   ،ايطـٓـ

ٖـ.1421س األٚىل  ،ايسضاي١ برلٚد

.2س  ،َهحة١ اذتًيب َصس ،ٙؤضرل٠ ابٔ ٖػاّ حتكٝل: َصطف٢ ايطكا ٚشَال  .15

ــ١ ايصــعٝع١: د   .16 ا . ايطــرل٠ ايٓةٜٛ ّ ٚاذتهـِـ   ،٤ ايعُــسٟأنــسّ ضـٝـ ـٛـ ــ١ ايعً َهحة

ٖـ.1413س ارتاَط١  ،ااد١ٜٓ اآٛز٠ب
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ااهحت اإلضالَٞ اضحاْةٍٛ جسنٝا. ،صعٝ  ايةخازٟ: ستُد بٔ إزلاعٌٝ  .17

18.     ٞ  ،داز ايفهـس بـرلٚد   ،صعٝ  َطًِ بٔ اذتصاط حتكٝل: ستُد فـؤاد عةـد ايةـاق

ٖـ.1398س ايرا١ْٝ 

ا٥ٌ ٚايطـ    .19 ٝـ     عٕٝٛ األذس خ فٕٓٛ ااغاشٟ ٚايػُـ ابٔـ   ٢رل: ستُـد بٔـ عةـد اهلل بٔـ حي

ٖـ.1406َهحة١ ايكدضٞ ايكاٖس٠  ،ضٝد ايٓاع

داز صادز برلٚد. ،ايطةكاد ايهدل٣: ستُد بٔ ضعد  .20

داز ااعسف١ برلٚد. ،فح  ايةازٟ: أمحد بٔ عًٞ بٔ ظصس  .21

داز ايػٗاث ايكاٖس٠. ،ايفح  ايسباْٞ: أمحد بٔ عةد ايسمحٔ ايةٓا  .22

ٍ خ اخحصـاز ضـرل٠      .23 ٍ: إزلاعٌٝـ بٔـ نـررل    ايفصٛـ حتكٝـل: ستُـد ايعٝــد    ،ايسضٛـ

ٖـ.1399س األٚىل  ،داز ايكًِ دَػل ،ارتطساٟٚ ٚستٞ ايدٜٔ َطحٛ

24.    ٕ ــةا ــد غطـ رل ستُـ ــرل٠: َــٓـ ــ٘ ايطـ ــس٣  ،فكـ ــ١ أّ ايكـ ــاد شاَعـ ـٔـ َطةٛعـ  ،1س ،َـ

ٖـ.1410

داز ايفهــس   ،ايهاَـٌـ خ ايحــازٜخ: عًـٞـ بـٔـ أبـٞـ ايهــسّ ااعــسٚف بــابٔ األذــرل          .25

ٖـ.1398س  ،برلٚد

َهحة١ ااعازف بايسٜاض. ،ااطحدزى يًعانِ  .26

داز صادز برلٚد. ،َطٓد أمحد  .27

ٖـ.1398 ،داز ايكًِ دَػل ،ااعامل األذرل٠ خ ايط١ٓ ٚايطرل٠: ستُد ظطٔ غساث  .28

ٖـ.1404داز صادز برلٚد س  ،َعصِ ايةًدإ: ٜاقٛد اذتُٟٛ  .29

30.     ٟ ــد ــس ايٛاق ـٔـ عُ ــد ب ــاشٟ: ستُ ٕ   ،ااغ ــاز ضــد ــل: َ ــت  ،حتكٝ  ،3س  ،عــامل ايهح

.ٖـ1404

داز إظٝا٤ ايـذلاس   ،ٚفا٤ ايٛفا٤ يًطُٗٛدٟ حتكٝل: ستُد ستٞ ايدٜٔ عةد اذتُٝد  .31

 ٖـ.1404س ايسابع١  ،برلٚد

 


