مرويات أحداث
غزوة الخندق في الصحيحين
د .أمحد بن عايش بن عبداللطيف البدر احلشيين
نً ١ٝايرتب ١ٝإلعداد اغيعًُاد جباَع ١ايكصِٝ


يكد عُٓٝخ نحت ايسٓ ١ايٓة ١ٜٛبحد ٜٔٚأظدداس ايسد  ٠ايٓةٜٛد١ي ظٝدز
إٕ س د  ٠ايددٓ

 ش د َٗٓ ٤ددان ٚجٓٛعددخ دا ٥د  ٠ا ٖحُدداّ ٚايصددٍُٛ

سددت

ش ٚؾي احملدٔس ؼي جصٓٝف نحاب٘ي ٚظٝز إٕ اي َٔ اغيحاح ستددٚد ؼي َردٌ
ٖ د ا اغيًحكدد ٢اغيةددا ى ظدد ٍٛد د  ٠ٚارتٓدميي د ا أظةةددخ إٔ أشددا ى ؼي

ددز

شتحص ظٜٚ َ ٍٛاد أظداس د  ٠ٚارتٓدم ؼي ايصعٝعريي غيهاْحُٗدا ؼي
ايصع١ي ٚاإلَاّ ايةدا  ٟمس ٢نحاب٘ (ادتاَع اغيسدٓد ايصدعٝػ اغيدحصد
َددٔ أَدد ٛسدد ٍٛا

ٚ سددٓٓ٘ ٚأٜاَدد٘

(1

ٚاسددِ ادتدداَع ٜدددٍ عًددَٗٓ ٢صدد٘

ايصاٌَ ألَ ٛايدٜٔن ٚقاٍ( :شعًح٘ ظص ١فُٝا بٝين ٚبدري ا

( 2ن ٚقدد أفد د

يًُغاز ٟنحابا ٙخاصاٙي ٚيهٓ٘ مل ٜكحص عً( ٘ٝف سيا ٚشددد ظددٜرا ٙعدٔ
إظد ٣ايغ ٚاد ؼي نحاث ايٓهاح َرالٙيأ ٚؼي نحاث ايصال٠ي أٚايحفس ي
أ ٚد ٖا

(3

ٚيعٌ َٔ أٚسع ايهحت األخ  ٣ف ٘ٝايد

شدا نخ ؼي أظدداس

ايس  :٠نحاث ادتٗاد ٚايس ي ٚنحاث َٓاقت األْصا ي ٚنحداث فطداٌ٥
أصعاث ايٓ

ن

(ٖ 1د ٟايسا  ٟبٔ ظص 1339/2ن
( 2عً ّٛاذتدٜز بٔ ايصالح (صٖٚ 13د ٟايسا  ٟبٔ ظص ( 1339/2ن
( 3ايس  ٠ايٓة ١ٜٛؼي ايصعٝعري (ايعٗد اغيه ٞدنايعٛد( ٠ص 93ن
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( ٚعً ٢ايعُّٛي فال ٜهاد خيً ٛنحاث ؼي صعٝػ ايةدا َ ٟدٔ كند
ظادذ َٔ ١أظداس ايس ٠ي ٚاغيحأٌَ ؼي أظداس ايس  ٠عٓد ايةدا ٟي  ٣ ٜأْ٘
اعحُد عًد ٢طيدع َدٔ ايد ٚا٠ننن ٚػيدٔ أنرد اي ٚاٜد ١عدِٓٗ عد  ٠ٚبدٔ ايد ب ي
ٚابٔ شٗاث اي ٖ ٟننن نُا ْكٌ َ ٜٚاد أب ٞإسعام ايسةٝع 1( ٞن
ٚيكدأفاد ايةدا ْ َٔ ٟكد ٙغيحد ٕٛاألظادٜدز ؼي ج جٝةد٘ ألظدداس ايسد ٠
ايٓةٚ ١ٜٛاغيغازٟيظٝز سام اغيغاز ٟعً ٢ج جٝت َا صػ عٓدٙن نُدا سٝحطدػ
كيو عٓد نالَٓا عٔ جا ٜذ د  ٠ٚاألظ اث( 2ن
أَا اإلَاّ َسًِ فكاٍ عٔ صعٝع٘ (َاٚضعخ شد٦ٝا ٙؼي ٖد ا اغيسدٓد إ
صدد 3( ١ي  ٚجةدد٘ عًدد ٢األبددٛاث يهٓدد٘ مل  ٜد ن فٝدد٘ ج د اشِ األبددٛاث يدد٦ال
 ٜداد ظصِ ايهحاثيي ا كن ٖا ايعًُا٤ي ٚقدد اخحًفدخ جعدة اجِٗ فةعطدٗا
شٝددددي ٚبعطدددٗا يدددٝ

جبٝددددي إزي إٔ شدددا ٤اإلَددداّ ايٓددد ٟٚٛفصدد ح ايصدددعٝػ

ٚظ ص عً ٢ايحعة عٔ األبٛاث بعةا اد جًٝل بٗا ؼي َٛاطٓٗا( 4ن
ٜٚ َٚدداد أظددداس ايسد  ٠ايٓةٜٛدد ١عٓددد َسددًِ أدًةٗددا ؼي نحددت ذالذددٖ ١دد:ٞ
نحاث ادتٗداد ٚايسد ي ٚنحداث فطدا ٌ٥ايصدعاب ١ضد ٞا عدِٓٗي ٚنحداث
ايفطددداٌ٥ن (ٚعًد د ٢ايعُددد ّٛفأظدددداس ايسد د  ٠ؼي َسدددًِ يٝسدددخ نعصُٗدددا ؼي
ايةدا ٟي بٌ أقٌي َٚع ٖ ا فكد ٜٓف د َسًِ ب ن أظدداس جٛشدد أصدال ٙؼي
ايةدا  5( ٟن
تشنية الغزوة ،وتاريخ وقوعها

( 1اغيصد ايسابل(ص  88ن
( 2اْـي ٖد ٟايسا  ٟبٔ ظص (صٚ 472قا ٕ ايس  ٠ايٓة ١ٜٛدنايعٛد ٠ص93ن
( 3صٝاْ ١صعٝػ َسًِ َٔ ا خالٍ ٚايغًؽي ص68ن بٛاسٕ ١ايس  ٠ايٓة ١ٜٛدنايعٛد( ٠ص 94ن
( 4اْـي ش ح ايٓ ٟٚٛعًَ ٢سًِ ( 21/1ن
( 5ايس  ٠ايٓة( ١ٜٛايعٗد اغيه ٞدنايعٛد ٠ص134ن
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ْص اإلَداّ ايةددا  ٟعًد ٢ا مسدري اغيعد ٚفري يًغد ٠ٚ
فكاٍ :د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث( 1ن

أوالً :تسممممممممي
الـــغـــزوة

ٚقد ٚضِػ اذتاففي ابٔ ظص سةت ٖداجري ايحسدُٝحري
بكٛي٘ :فأَا جسُٝحٗا ارتٓدمي فألشٌ ارتٓدم ايد  ٟظفد ظد ٍٛاغيدٜٓد ١بدأَ
ايٓ ي ٚنإ اي  ٟأشا ب يو سًُإ فُٝا كن أصعاث اغيغدازَ ٟدِٓٗ
أبَ ٛعص ننن ٚأَا جسُٝحٗا األظ اث فالشحُاع طٛا٥ف اغيصد نري عًد ٢ظد ث
اغيسًُري  ِٖٚقد ٜض ٚدٕفدإ ٚايٗٝدٛد َٚدٔ جدةعِٗي ٚقدد أْد ٍ ا

سدةعاْ٘

(2

ٚجعازي ؼي ٖ  ٙايكص ١صد س ٠ ٛاألظ اثناٖدن
ٚقددد عهد

اإلَدداّ ايةدددا  ٟايٛضددع اإلشددا  ٟايد  ٟأغيددػ إيٝدد٘ ايكد ٕ

اجملٝدي فكاٍ ؼي ايرتطي ١هلا :باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اثي ٚؼي صدٓٝع٘
ٖ ا إٜرا يحكد ِٜايٛسا ٌ٥عً ٢اغيكاصدننن ٚيعٌ اإلَاّ ايةدا  ٟددد ظيد٘ ا

د

 َٔٚأخ بٕ ٜكح٘ ذ جكد ِٜايٛسد ١ًٝادتدٜدد ;٠اٖحُاَدا ٙبايٛسدا ٌ٥احملدذد١ي
إضيا ً َ٘ٓ ٤إزي إٔ جٕ ٛاذتد ٚث ؼي ظٝدا ٠األَدِ ٚايددٜ ٍٚحًٕدت ٖد  ٙايٛسداٌ٥
اغيحصدد٠ي باعحةا ٖا سدةة ٙا َدٔ أسدةاث األٖةدٚ ١ا سدحعداد ايددفاع ٞاغيفداش٧
(3

يًعدٚي فٝدٖص٘ ًٖ٘ ٜٚن اٖدن

اخحًف أٌٖ اغيغدازٚ ٟايسد ٚأٖدٌ اذتددٜز ؼي جدا ٜذ
ايغ ٠ٚن

ثانيممماً :مممماورد
في تاريـخهـا

ف ٖت َٛس ٢بٔ عكة ١ؼي َغاز ٜ٘أْٗا ناْخ ؼي شدٛاٍ سدٓ ١أ بدعن ٚإزي
ٖ د ا كٖددت ايةدددا  ٟؼي صددعٝع٘ي ظٝددز إْدد٘ اقحص د عًدد ٢قددَٛ ٍٛسددٚ ٢مل
( 1صعٝػ ايةدا ٟن اغيغاز ٟباث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اثي ايةدا َ ٟع ايفحػ ( 493/7ن ٚؼي ش ح ايٓ ٟٚٛعًد٢
َسًِ :باث د  ٠ٚاألظ اث  ٖٞٚارتٓدمن
( 2فحػ ايةا  491- 493/7( ٟن
( 3ستُد س ٍٛا

 حملُد ايصادم ع ش 136/4( ٕٛن
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ٜد ن دد ٙي قداٍ اذتداففي ابدٔ ظصد َٚ :داٍ اغيصدٓف – أ ٟايةددا - ٟإزي
قَٛ ٍٛس ٢بٔ عكة١ي ٚقٛا ٙسيا أخ ش٘ أ ٍٚأظادٜز ايةاث َٔ ق ٍٛابٔ عُد
أْدد٘ عُ د م ٜدد ّٛأظددد ٖٚدد ٛابددٔ أ بددع عص د ٠ي ٜٚدد ّٛارتٓدددم ٖٚدد ٛابددٔ عي د
عص د ٠ي فٝهدد ٕٛبُٗٓٝددا سددٓٚ ١اظددد٠ي ٚأٗظددد ناْددخ سددٓ ١ذددالسي فحهددٕٛ
ارتٓدم سٓ ١أ بعن اٖدن(ٚ 1بكٛي٘ قاٍ َايو( 2ن
قدداٍ ايصددادم ع شددٚ :ٕٛأٜددد ٖدد ا ايكددٚ ٍٛيدد ٞايددد ٜٔايع اقدد ٞفكدداٍ:
اغيصٗ ٛإٔ (ارتٓددم – األظد اث ناْدخ سدٓ ١أ بدعن قداٍ اي قداْ ٞؼي جعًٝدٌ
قدد ٍٛايع اقدد :ٞغي ٜددد إجكددإ ايكدداً٥ري بد يوي نٝددف ٖٚددَِٛ :سدد ٢بددٔ عكةدد١ي
َٚايوي ٚايةدا ٟن قاٍ اي قاْٚ :ٞقد صعػ ٖ ا ايك ٍٛايٓ ٟٚٛؼي اي ٚض١ن
قددداٍ ايصدددادم ع شدددَ ٕٛعكةد داَٚ :ٙدددٔ ذدددِ شِعٓدددا ٖدد ا ايكددد ٍٛفكددددَٓا
(األظ اث ٚظدٜرٗا ٚٚقا٥عٗا عًد ٢دد  ٠ٚاغي ٜسدٝع ٖٚد ٞدد  ٠ٚبدين اغيصدًٕل
اي ناْخ ؼي ايسٓ ١ارتاَس١ناٖدن( 3ن
ٚكٖدددت طيٗددد ٛايعًُدددا ٤عًددد ٢أْٗدددا ناْدددخ سدددٓ ١عيد د ي َدددِٓٗ ابدددٔ
إسعام( 4ي ٚايٛاقد 5(ٟي ٚعد  ٠ٚبدٔ ايد ب ي ٚقحداد٠ي ٚايةٗٝكدٞي ٚدد ٚاظدد
َٔ ايعًُا ٤سًفاٚ ٙخًفا 6( ٙن
َٚاٍ ابٔ ظص إي٘ٝي ٚقداٍ َعكةد ٙا عًد ٢اخحٝدا ايةددا  ٚ :ٟظصد ١فٝد٘
إكا ذةخ أْٗا ناْخ سٓ ١عي ي ظحُاٍ إٔ ٜه ٕٛابٔ عُ ؼي أٗظد ؼي أٍٚ
( 1فحػ ايةا ٚ 183/9( ٟظدٜز ابٔ عُ أخ ش٘ ايةدا  ٟؼي اغيغاز – ٟباث د  ٠ٚارتٓددم ٖٚد ٞاألظد اثي ( قدِ
ٚ 4397ؼي ايصٗاداد (ب قِ  2664ن
( 2فحػ ايةا  183/9( ٟن
( 3ستُد س ٍٛا

 يًصادم ع ش 142- 141/4( ٕٛن

( 4ايس  ٠ايٓة ١ٜٛبٔ ٖصاّ ( 214/3ن
(َ 5غاز ٟايٛاقد 443/2( ٟن
( 6ايةداٚ ١ٜايٓٗا ١ٜبٔ نر ( 95/4ن
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َا طعٔ ؼي اي ابعد ١عصد ٠ي ٚندإ ؼي األظد اث قدد اسدحهٌُ ارتاَسد ١عصد ٠ي
ٚبٗ ا أشاث ايةٗٝكٞن قاٍ اذتاففي(ٜٚ : 1ؤٜد قد ٍٛابدٔ إسدعامي إٔ أبدا سدفٝإ قداٍ
يًُسددًُري غيددا شددع َددٔ أظدددَٛ :عدددنِ ايعدداّ اغيكةددٌ بةددد ي فدد ط ايددٓ َ ددٔ
ايسٓ ١اغيكةً ١إزي بد ي فحأخ زتد ٤ٞأبد ٞسدفٝإ جًدو ايسدٓ ١يًصُددث ايد  ٟندإ
ظ ٦ٓٝي ٚقاٍ يك :َ٘ٛإصيا ٜصدًػ ايغد  ٚؼي سدٓ ١ارتصدتي ف شعدٛا بعدد إٔ ٚصدًٛا
إزي عسفإ أ ٚدْٗٚاي كن كيو ابٔ إسعام ٚد  َٔ ٙأٌٖ اغيغازٟناٖدن
قاٍ ايصٝذ ستُد ايصادم ع شٚ :ٕٛي ٝفُٝا ادعا ٙابٔ ظص جأٜٝدد يكدددٍٛ
ابددٔ إسددعام َٚددٔ جةعدد٘ ؼي َ ٖةدد٘ي ظحُدداٍ إٔ ايددٓ  بدداد يًد د ٚط إزي ب د ددد
اغيٛعدددد ؼي ًَٕدددع ايعددداّ يٝـيٗد د ايكدددٚ ٠ٛايسدد ع ١إزي ايٛفدددا ٤بايٛعددددي يددد٦ال ٜـيدددٔ
اغيصدد ن ٕٛباغيسددًُري ايطددعف ٚايحٗدد ث َددٔ يكددا ٤عددد ِٖٚؼي اغيٛعدددي ٚغيددا مل
حيط أب ٛسفٝإ ب شاي٘ احملا بريي شدع سد ٍٛا ي ٚبًد أبدا سدفٝإ صدٓٝع
سدد ٍٛا  فأخ جدد٘ ايع د  ٠بدداإلذِي ٚشعددٌ ٜحأٖددت غيالقددا ٠سدد ٍٛا ٚٚ افددل
كيو َٓ٘ َٛاقع ايغد ٚايفص َٔ ٛايٛٗٝد اي  ٜٔكٖةدٛا إزي َهد ١يحعد ٜر قد ٜض
عً ٢ظ ث س ٍٛا ي ٚنإ كيو ٚسؽي سٓ ١أ بع أ ٚؼي خ ٖاناٖدن( 2ن
قاٍ ايةٗٝك ٞؼي ايد ٚ :ٌ٥قد زعدِ بعدر أٖدٌ ايحدٛا ٜذ
إٔ ايدٓ  قدددّ اغيدٜٓد ١ؼي شددٗ بٝدع األٍٚي فًددِ ٜعددّٚا َددا

ســــبممممممممممـب
الــخــالف

بك َٔ ٞجًو ايسٓ١ي ٚإصيا عدّٚا َةدأ ايحا ٜذ َٔ احملد ّ َدٔ
ايسٓ ١ايكابً١ناٖدن( 3ن
قاٍ اذتاففيٚ :عً ٢كيو ش ٜ ٣عكٛث بٔ سفٝإ ؼي جا خي٘ناٖدن( 1ن
( 1فحػ ايةا  184- 183/9( ٟن
( 2ستُد س ٍٛا

 يًع ش 142/4( ٕٛن

( 3د  ٌ٥ايٓة ٠ٛيًةٗٝك 296/2( ٞن
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قاٍ ايةٗٝك :ٞاخحالف ب ِٗٓٝؼي اذتكٝكد١ي ٚكيدو ألٕ سد ٍٛا

 قاجدٌ

 ّٜٛبد يسْٓٚ ١صف َٔ َكدَ٘ اغيد ١ٜٓؼي شٗ َطإي ذدِ قاجدٌ ٜد ّٛأظدد َدٔ
ايسٓ ١ايكابً ١يسٓحري ْٚصف َٔ َكدَ٘ اغيدٜٓد ١ؼي شدٛاٍي ذدِ قاجدٌ ٜد ّٛارتٓددم
بعد أظد بسٓحري عً ٢أس أ بع سٓري ْٚصف َٔ َكدَ٘ اغيد١ٜٓي فُٔ قداٍ سدٓ١
أ بدع :أ اد بعددد أ بددع سددٓري ٚقةددٌ بًدد ٛارتُد ي َٚددٔ قدداٍ سددٓ ١عيد أ اد بعددد
ايدخ ٍٛؼي ايسٓ ١ارتاَسٚ ١قةٌ اْكطاٗ٥اي ٚا

أعًِن( 2ن

اجلهود الكبرية اليت بذهلا رسول اهلل  وصحابته الكزاو يف حفز اخلندق
أوالً  :صــبممممممـر
النبممممي  علمممم
مشممممممم ال ممممممم
لشحممممـذ عزائممممـم
أصــحـــابـــه

ض د ث ايددٓ  أ ٚع األَرًدد ١ؼي ايحٛاضددعي ( ٖٚد ا
شػ َدٔ دٝدز ايٓةد ٠ٛؼي قٝداد ٠ايدٓ  جملحُعد٘ اغيسدًِ
ؼي ادتٗاد إلعال ٤نًُد ١ا

ٖٚد ٛأند ّ خًدل ا

عًد٢

ا يننن ٜصددا ى أصددعاب٘ ٚشٓددد نحا٥ةدد٘ ؼي ظيددٌ ج د اث

ارتٓدددم ظحددٜ ٢ددٛا  ٟايددرتاث شًددد بٕٓدد٘ ( 3ن فكددد أخ د ط
َْت َتبل ر
ررُتَ َ رلَّهِت رريَت ْتَََرلَ ْ
ايةددا  ٟعدٔ ايدءا ٤بدٔ عدازث  أْد٘ قداٍَ ( :رأَيْتُ َ

تُر َهل ْررَ ت َ يْتنَه،ر َار
تهُرَْ ْن ت ر َ ت َتَريَتقتتَ ر:رََّت ْتَارأَْت َ
يَت ْنتقتتارلَّرا ت َتول َ ر َ ََ ت ْ ر َ َلرارلَّرا ت َتول رَْتهَت َ
تُرلَََْت َ َلَرن ْ راََت ْهتنَته،رن ِ رلَََّت رََت ْ رَْتوَ ْتَلر
رَهَْهتنَته،ر َرثَتبِّ ْ
رُتِهنًَ َ
تَ َ
ص ِ َتْنَهر َ َ
ارصهِْهتنَه،رفَأَْبََّ ْن َ

ََهَْهتنَه،رن َذلرأ ََرلد لرف ْرتنًَرأََْت ْهتنَه)( 4ن

( 1فحػ ايةا  184/9( ٟن
( 2د  ٌ٥ايٓة ٠ٛيًةٗٝك 295/2( ٞن
( 3ستُد س ٍٛا

 ايع ش 152/4( ٕٛن

( 4صعٝػ ايةدا ٟي ادتٗاد ٚايس ي باث ظف ارتٓدم (ظدٜز 2837ن
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ٚؼي ٚا 1(١ٜقاٍ( :رأيتُرلَّنبت رريتََرلَّننت يرينقتار نتهرلَّرتول ر تَريقتَ :ر
ُرلَََْ َ َلَرن ْ ر
رَهَْهتنَه،ر َ ثَتبِّ ْ
رُِهنًَ َ
َلَّهِ رََّ َْارلَّهِ ر َهرل ْ رَ َ يْتنَه،ر َارص ْمنَهر َ َ
ارصهِْهتنَه،رفَأَْبََّ ْن َ

لرَهَْهتنَه،رنذَلرأ ََرلد لرف ْرتنًَرأََْت ْهتنَه)ن
اََت ْهتنَه،ر َلَّْم ْشوكَ َ رََ ْ رَْتوَ َْ َ

ٚؼي ٚاٜددد ١أخد د  2(٣قددداٍ ؼي خ ٖدددا (نذَلرأ ََرلد لرف ْرتنَتتًرأََْت ْهتنَتتهرأََْت ْهتنَتتهريَت ْوفَ ت رْ َ تتهر
ص َْتَر)ن
َ
3
(
ررُتَ رلَّهِت رر
ٚأخ ط أٜطا ٙعٔ سٌٗ بٔ سعد ايساعد ٟقٛي٘( :كنِهر َت َ َ
رارَ ْته َ رنار ََ ْته ر
ف رلَّ َ
اتول َ ر َ يَمت اورْنَتهرفَت َقته َر:رلَّهِ ت َِّ َ
ْن ْن َ ير َ ََريَ ْحفور َ َْ ْحتنرَْت ْنتقتارلَّرت َ
صهرر َلَّْم َ هرَروةرْر)ن
لآلِخَروْةر،رفَه ْغف ْورَّ ر
لَْ َ
ٚمل ٜهحف ايصعاب ١باغيصا ن ١ايعاَ ١ي سد ٍٛا  ؼي اذتفد ي بدٌ
إْٗددِ ندداْٛا ًٜصددأ ٕٚإيٝدد٘ ؼي ايصدددا٥د ٚايعكةدداد اي د جددٛاشِٗٗ أذٓددا ٤ظف د
ارتٓدمي فٝصد  َ٘ٓ ٕٚاغيةاد  ٠إزي َساعدجِٗن
ُرك ْ يَتًر
ضْ
ْنْن َ يرَْ ْحفورفَت َ َو َ
فكد  ٣ٚايةدا  ٟعٔ شاب  أْ٘ قاٍ( :نِْهريَت َََْرلَّ َ
ْنْنت َ ْي،ر
ض ْ
تُرفت رلَّ َ
تًرَ َو َ
رَهَْهت ر آَّت ر َ َُتهِ ََّرفَت َقتهََّلر َ ت ُرك ْ يَت َ
رصتهِ رلَّهِت َ
َشت ي َ ةرفَ َجتتهو لرلَّنِبت ِ َ
َِخت َ ر
تهَر ََْ ْنت ررر َ ْصتَ رْ َح َجت وور َََّبْتنَتهرثَةثَتًَرأَيِ وتهَراَْت يرذَ َلَتهرفَأ َ
فقه ر:رأََْهرَْهز رث َِّرََ َ
هدرَكْهبهرأَ ْ هَ َارأَ ْ رأَ ْ هَ ََّ)( 4ن
رَهَْه ر آَّ ر َ َُهِ ََّرلَّْم ْ ََ َ رفَ َ
ض َو َ رفَت َ َ
رصرهِ رلَّهِ َ
لَّنِب ا َ
يكددد نددإ غيصددا ن ١ايددٓ  ؼي ظفدد ارتٓدددمي األذدد ايةددا ز ؼي
س ع ١إصتاز ارتٓددمي ؼي َددٚ ٠شٝد ٠ي

ج ٜدد عًد ٢اغيدد ٠ايد

حيحاشٗدا

شٝض ٜس َٔ َه ١إزي اغيد١ٜٓي  ِٖٚبٗ ا ايعٌُ أصت ٚا َحًٕةاد خٕد١
ايدفاع عٔ اغيد ١ٜٓاغيٓ ٠ ٛقةٌ ٚص ٍٛشعافدٌ األظد اث ايغازٜد ١ػيدا ندإ
( 1صعٝػ ايةدا ٟي ايكد ي (ظدٜز  6623ن
( 2صعٝػ ايةدا ٟي ايحُيني باث ق ٍٛاي شٌ ي ٛا

َا اٖحدٜٓا (ظدٜز  7236ن

( 3صعٝػ ايةدا ٟي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز  4398ن
( 4صعٝػ ايةدا ٟي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز  4131ن
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يدد٘ األذ د ايةددا ز ؼي نددةػ طيدداظِٗ ٚعددٛدجِٗ َٓدددظ ٜٔي بعددد جأٜٝددد ا
سةعاْ٘ ي سٛي٘ ن
ثانيمممماً :هممممود
الصمممحاب فمممي
حفر الخندق

نددددإ ايصددددعاب ١ايهدددد اّ ضددددٛإ ا

عًددددِٗٝ

ٜعًُدد ٕٛجبددد ٚاشحٗدداد ؼي ظف د ارتٓدددم ٖٚددِ ٜسددابكٕٛ
اي َٔ إل صتاز اغيُٗ ١قةٌ ٚص ٍٛشعافٌ األظ اثي ٚقدد
جسددددداٚ ٚا طيٝعددد دا ٙؼي اذتفددد د ي سدددددادجِٗي  ٚدددددا ِٖي

ٚعُِاهلِي  َٚا عِٖ ٛي ٚعًُدٛا بد يو يصدد ٠اظحٝداشِٗ يد٘ ي ٜٚصد ٛيٓدا
ْن نْت َ ي رفَتا ذَلرلَّْم َ ت هر و َ ر
ررُت َ رلَّهِت ررن ََّت رلَّ َ
أْد  كيددو فٝكددَِ ( :ٍٛخت َو َ َ
ص ت هر ريَ ْح فترو َ رف ت رغَ ت َ لةورَْتتهر َد ةورفَت هَ ت َّْ ريَِت ْن رََّ ت َّْ رََ ب ه ت ريتَ ْ َم ه تَ َ رذََّ ت َ رََّ ت َّْ ر
َ لََْ َ
ت
رلآلِخ َروةْ ْْر،ر
ِص ب ر َ لَّْج َع رََته َر:رلَّهِ ت َِّ رن ِ رلَّْ َت هْ َ رََت هْ
هررأَار َ هرْ َّْ ر ْن رلَّن َ
فَت هَ ِم َ
تتت
ِت ت ت
ين رَْت ت ت تهيتَ َلر
فَ ت ت تهغْ ف ْو رَّ لرَ ْ َ
هن رََّ ت ت ت :رَْ ْحت ت ت ن رلَّ َ
ص ت ت ت هر ر َ لَّْم َ ت ت ت هر َروةْر.رفَت َق ت ت ت هَّ َلر ج هب َ

ح ِم َ ل ََ،هَ رلَّْج َ هد ر َ هرَْق هنَهرأََْ َ ل)( 1ن
َ
تهررُتَ رلَّهِت رر َ َْ ْحتنرَْ ْحفتور
هوَْ َ
ٜٚعطد ٙظدٜز سدٌٗ  ظٝدز ٜكدَ ( :ٍٛر َ
(2
ْن ْنت َر َير
رَهَ رأَ ْكرَهدَْته) ي ٚعٓدد َسدًِ بًفدفي ( َ َْ ْحتنرَْ ْحفتورلَّ َ
لَّ َ
اول َ َ
ْن ْن َ َير َ َْت ْنتقارلَّرت َ
رَهَ رأَ ْكرَهفنَه)( 3ن
اول َ َ
َ َْت ْنتقارلَّرت َ
فٗ إ اذتدٜرإ ٜٓكالٕ يٓا ص ٠ ٛا٥ع ١ؼي ايحالظِ بدري ايكا٥دد  ٚعٝحد٘

ؼي ايدفاع عٔ ظٝام دٚي ١اإلسالّ األٚزين

( 1اغيصد ايسابل (ظدٜز4399
( 2اغيصد ايسابل (ظدٜز4398
( 3صعٝػ َسًِي اغيغازٟي باث د  ٠ٚاألظ اث  ٖٞٚارتٓدم (ظدٜز  1834ن َسًِ َع ايٓ 172/12( ٟٚٛن
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مل جهددٔ أشددٛا ٤ظف د ارتٓدددم َٛاجٝدد١ي فكددد نددإ
ثالثمممماً :صممممبر
ادت ٛبا داٙي ٚاجملاعد ١قدد أصدابخ اغيدٜٓد ١ؼي كيدو ايٛقدخي الـنــبممممممممـي 
فهدإ طعدداّ ادتددٝض قًددٝالٙي ٚدد َحددٛف ي قدداٍ أْد  وصـحـابتمممممممـه
(ِختتو رلَّنِب ت ررف ت رغ ت لةورْ تهردةور لَّْم تتهرو ر ل رََ صتتهرريحفتتو ر الكممممرام علمممم
َ َ ْ َ َْ َ
ََ َ ا
ََ َ َ َ َ
ال وع والبمرد
(1
ْن ْن َ َر
لَّ َ
تاور َك ِّفت ر ْتنر أثمممممـناء حفمممممر
ي) ن ٚؼي ٚا ١ٜأخ  ٣قاٍ أْد (يت ْؤتَت ْتَ َ رْم ْ
و
َض ت رَْت ْته َنريَت َ ْلرلَّْ َقت ْتََر َلَّْ َقت ْتََر الــخــنــدق
لَّ ِ
رُتتن َن وًرت َ
ش ت هورفَته ْ
صتتنَ رََّ ت ْتَّرْا َ هََّتتً َ
ْحهْقر َ ََّ َ هرريحر ْنرنر)( 2ي ٚمل ٜهٔ ادتٛع
رهَهعر َ َ رَْش ًَرف رلَّ َ

خاصدا ٙبايصددعاب ١ايهد اّي بددٌ رددٌ ند يو سدد ٍٛا

 نُاٜٛضددػ كيددو

شاب  ظٝز ٜكَّ( :ٍٛمهرْفورلَّنن يررأيُرلَّنبت ررِخمصتهرشت ي ل)( 3ي ٚؼي ٚاٜد١
أخ َ ( ٣رَْ ْن ر َ ْرصَ رْ َح َج وور َََّبْتنَهرثَةثًََرأَيِ وهَرارَْ يرذَ َلَه)( 4ن

ٚقاٍ ؼي خد اذتددٜزَ( :ته ررَّب رتًررتهْوركهت ر ت ل،ر أ ت لرفتا رلَّنتهسر

أصهْر َّر جهًَ)( 5ن
ٚػيا ٜؤند شد ٠ايءد َا شا ٤ؼي ظدٜز ظ ٜف ١عٓدد َسدًِ قداٍَََّ( :قت ْ ر
َِخ َ تْتنَهرريحر َش ي َ ةر َ َتور)( 6ن
َْ َبل ر،ر َأ َ
ررَُ رلَّهِ ررََّْهتهًََرلَ ْ
َرأَيْترتنَهر َ َ َ
سيرٌ ٖ ا ادتٚ ٛقساٚج٘ي ظف ايٓ  ارتٓدمي َع صدعابح٘ ضدٛإ

ا

عًَ ِٗٝحصاٚز ٜٔايصعٛباد َٓٚحص  ٜٔعًٗٝاي فهإ مث  ٖ ٠ا ايصءي

ْص ا َٔ ٙا

ٚفحعا ٙق ٜةاٚ ٙبصا  ٙ٠يًُسًُريي نُا سٓٛضػ كيو ؼي َةعز

اْحصا اغيسًُري  ٖٚضي ١اغيص نري ٚايٛٗٝدن
( 1صعٝػ ايةدا ٟي األظهاّي باث نٝف ٜةاٜع اإل َاّ ايٓاس (ظدٜز  7231ن
( 2صعٝػ ايةدا ٟي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم (ظدٜز 4133ن
( 3اغيصد ايسابلي (ظدٜز قِ 4132ن
( 4اغيصد ايسابلي (ظدٜز قِ 4131ن
( 5اغيصد ايسابلي (ظدٜز قِ 4131ن
( 6صعٝػ َسًِي ادتٗادي ( قِ 1414/3( 1788ن
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المــ ــ ممممممـزات
النبويمممممم التممممممي
حـصلممممـت فممممـي
غـزوة الخندق

َعص د  ٠ايددٓ  األساسددٖ ١ٝدد ٞايك د ٕ ايه د ِٜي
ظٝددز ٜكدد ( : ٍٛتته نرلَْبهتتهورنارأَ ت ر تتنرلآليتته ر تتهر ْهت ر
آ تتنرَههت رلَّبشتتو،ر نْمتتهركتته رلَّت لرأ تهرت ر ْهتتهرأ ْتتهُرل رنَّت ،ر
فأررَرأ رأكَ رأكْو َّرتهْ هريََرلَّقهه ً)( 1ن
قدداٍ اذتدداففيَٚ :عٓدد ٢اذتص د ؼي قٛيدد٘( :إصيددا نددإ

اي  ٟأٚجٝحد٘  :إٔ ايكد ٕ أعـيدِ اغيعصد ادي ٚأفٝددٖاي ٚأدَٗٚداي شدحُاي٘ عًد٢
ايدددعٚ ٠ٛاذتصدد١ي ٚدٚاّ ا ْحفدداع إزي خ د ايدددٖ ي فًُددا نددإ شددٜ ٤ٞكا بدد٘ي
فطال ٙعٔ إٔ ٜساٜ٘ٚي نإ َا عدا ٙبايٓسة ١إيٝد٘ ندإٔ مل ٜكدعننن ٚيد ٝاغيد اد
ظص َعص اج٘ ف٘ٝي  ٚأْ٘ مل ٜؤد َٔ اغيعص اد َا أٚج َٔ ٞجكدَ٘ناٖدن( 2ن
ٚغيا نإ ايٛضع ؼي د  ٠ٚارتٓدم شدٜد اٙي ظحد ٢إٕ ارتدٛف بًد
َِٓٗ َةًغ ا ٙعـي ُٝاٙي نُا ٚصدفِٗ ايكد ٕ ايهد  :ِٜﮋ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮊ

ٚعًِ ا

( األظددددد اث11 - 13 :

ي

صدم ايصعاب ١ايهد اّي أشد  ٣عًدٜ ٢دد ٟسدٛي٘  عدد٠

َعص اد جرةٝح ا ٙهلِ  َٔٚأُٖٗا:
أوالً  :تـفتيمممممممممـت
الكدي الشديدة

أخ ط ايةدا  ٟعٔ شاب بٔ عةددا  قداٍ( :نِْتهر
رصتهِ ر
ض ْ
ْن ْن َ يرَْ ْحفورفَت َ َو َ
يَت َََْرلَّ َ
تُرك ْ يَتًر َشت ي َ ةرفَ َجتهو لرلَّنِبت ِ َ
ْن ْن ت َ ير
ضت ْ
تُرفت رلَّ َ
رَ َو َ
رَهَْهت ر آَّت ر َ َُ تهِ ََّرفَت َقتهََّلر َ ت ُرك ْ يَتتً َ
لَّهِت َ

( 1صعٝػ ايةدا ٟي ا عحصاّ (ظدٜزٚ 7274فطا ٌ٥ايك ٕ (ظدٜز  4891ن َسًِي اإلضيإ (ظدٜز  239ن
( 2فحػ ايةا ٟي ( 128- 127/17طٝة١ن
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َِخت َ ر
هَر َ َْ ْن ر َ ْصَ رْ َح َج ورو،ر َ ََّبْتنَهرثَةثًََرأَيِ وتهَ َرارَْت ير َذ َلَته،رفَأ َ
فَت َقه َر:رأََْهرَْهز ر،رث َِّرََ َ
هدر َكْهبهرأَ ْ هَ َارأَ ْ رأَ ْ هَ َرَّ) اذتدٜز( 1ن
لَّنِب ا ررلَّْم ْ ََ َر،رفَ َ
ض َو َ رفَت َ َ
قاٍ اذتاففيٚٚ( :قع عٓد أظيد ٚايٓسا ٞ٥ؼي ٖد  ٙايكصد ١زٜداد ٠باسدٓاد

ظسٔ َٔ ظدٜز ايءا ٤بٔ عدازثننن ا

أندء أعٕٝدخ َفداجٝػ ايصداّي ٚا

إْ ٞألبص قصٖ ٛا اذتُ ايساع١ننن اذتدٜز ( 2ن
 ٣ٚاإلَددداّ ايةددددا  ٟعدددٔ شددداب  ؼي ظددددٜز ثانيمممماً :تكثيممممر 
حنَتتهرْت َ ْهمتتًرََّنَتتهر َ َح ْن تهر الط ام الذي أعمد
تهررُتتَ َ رلَّهِت رذََْ ْر
َ
َ
طٜٛددٌ فٝدد٘( :فق ْهتتُريَت َ
مممابر بمممن عـبـمممـد
صتتهَهر تتنرش ت ه وورركتته رَن ت ْهرفترت تته َ رأَ تتُر ْتفتتورر ت ررفصتته ر
َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ الـلـه 
رصنَ َ رُت ْرَرلرفَ َحت ِ ر
لَّنِب ا ررفَت َقه َ ريَهرأَ ْ َارلَّ َ
ررهْولرََ ْ َ
ْن ْن َ يرن ِ َ
ررُتتَ رلَّهِت ررارتت ْنتتبَّ ِنرْ ت ْتوَررَِ َّْر َارتَ ْنبتتب ِ ر
َ تتةرِْت ْرتَّ،رفَت َقتته َ َ
ِ
رْرِ ت رر َْتتُرل ْ َوأَت ت ر
تهس َ
ََجهتتنَِ َّْ َ
تهو َ
رْرِ ت رأَر ت َورفَج َْتتُر َ َرت َ
ررُتتَ رلَّه ت رريَت ْق ت َرلَّنِت َ
هر َكرث َِّر
ُرْ َ ر َ ْ َ رفَتقهُْرََ ْ رفَت َهُْرلَِّ لرَتهُْرفَأَ ِْخ َو َر ْ
فَت َقهََّ ْ
ُرََّ َ
رَجهنهرفَتبَ َ
ص َقرفه ر َ َْ َ

رِخهْ َبةرفَتهْرَ ْنب ْبر َ ر َلَْت َ ْ ر ْتنرْت ْتوَرِ َّْر َار
هر َكرث َِّرََه َ رل ْدع َ
ََ َم َ رنرََّ رْت ْوَرنَهرفَتبَ َ
ص َقر َ َْ َ
َلرْرِ رتَتوكَُر َلْ َحوفَل،ر َ ن ِ رْت ْوَرَتنَهرََّرَو ا
ِ
طر َك َمهر
َ
تت ْنبََّ َ ه،ر َ َّْرأََّْفر،رفَأَْسَّرْهَّه رَََّق ْ رأَ َكه َ َ
رَجهنَتنَتتهرََّه ْنبَ تتبر َك َمتتهر ت َرتَ)( 3ي ٚزاد ؼي ٚاٜدد ١أخدد ََ( ٣تته َ ر:ركه ت ر َ ت َ لر
ت َر،ر َ ن ِ َ
هًَر)( 4ن
َصهَْت ْرت َّْر َ َج َ
ِهسرأ َ
َأَ ْ لرفَا ِ رلَّن َ

( 1صعٝػ ايةدا ٟي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز 4131ن
( 2فحػ ايةا  189/9( ٟطٝة١ن
( 3صعٝػ ايةدا ٟي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز 4132ن
( 4اغيصد ايسابل (ظدٜز 4131ن
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ثالثمممما ً  :إخبممممار
أن عممممممار بمممممن
ياسمممر  تمتلمممه
الفئـ الباغي

أخ ط َسدًِ عدٔ أبد ٞسدعٝد ارتدد  ٟقداٍ( :أَ ِْخبَت َوْت ر
تاريَ ْحفتور
َ ْنر رت ََ َ
تهن َ
رِخ ْهتور نِّ رأَ ِ َ
ررَُ َ رلَّهِ ررََه َ رَّ َ ِمه وررْ َ
رر َ َ
سرلْْتنرُ َتمهًَِرتَت ْقرتهت َ رفََتًر
لَّ َ
سح َ
ررأْ َُ ر َ يَتقَ رْت ْتؤ َ
ْن ْن َ َير َ َر َ َاريَ ْم َ
َْهغهًَر)( 1ن

قدداٍ ايٓددٚ :ٟٚٛفٝدد٘ َعصد  ٠ؿيدداٖ  ٠ي سدد ٍٛا

َ ددٔ أٚشدد٘ :إٔ عُددا

ضيٛد قحٝالٙي ٚأْ٘ ٜكحً٘ َسًُٕٛي ٚأِْٗ بغا٠ي ٚإٔ ايصعابٜ ١حكاجًٕٛي ٚأِْٗ
ٜه ْٕٛٛف قحري :بادٚ ١ٝد ٖاي ٚنٌ ٖ ا ٚقع َرٌ فًل ايصةػي صً ٢ا
عً ٢سٛي٘ي اي ٕٜٓ ٟل عٔ اهل٣ٛي إٕ ٖ ٛإ ٚظٜٛ ٞظ٢ناٖدن( 2ن
راب ماً :إخبممار 
أنهممما خمممر غمممزوة
هـ ــومـيممممممممممممممممـ
للمـشــركــيـن

أخ ط ايةدا  ٟعٔ سًُٝإ بٔ ص د  قاٍ :قاٍ
ايددٓ ٜ دد ّٛاألظدد اثَْ( :ت ْوتتب َّْر َاريَت ْوب ْ ته) ٚؼي ٚاٜدد١
(ُ تتم ُرلَّنبت ت رريق تتَ رْ تتهنرأرهت ت رلَْت تبل رَنت ت :ر ْلآل َ ر

َْتوْب َّْر َ َاريَتوْب َْه،رَْ ْحنرَْسهورنََّْه ْرَّ)( 3ن
قداٍ اذتداففيٚ :فٝد٘ إشدا  ٠إزي أْٗدِ شعدٛا بغد

اخحٝا ِٖي بٌ بصٓع ا

جعازي ي سٛي٘ ي ٚكن ايٛاقد ٟأْ٘  قاٍ كيدو

بعددد إٔ اْصد فٛاي ٚكيددو يسددةع بكددري َددٔ ك ٟايكعددد٠ي ٚفٝدد٘ عًددِ َددٔ أع دالّ
ايٓة٠ٛي فاْ٘  اعحُ َٔ ايسٓ ١اغيكةً١ي فصدِج٘ قد ٜض عدٔ ايةٝدخي ٚٚقعدخ
اهلدْ ١ب ِٗٓٝإزي إٔ ْكطٖٛا فهإ كيو سةت فحػ َه١ي فٛقع األَ نُا
قاٍ انٖدن( 4ن

(َ 1سًِ بايٟٓٚٛي ايفذي ٚأش اؾي ايساع 43/18( ١ن
( 2ايٓ ٟٚٛعًَ ٢سًِ (41- 43/18
( 3صعٝػ ايةدا ٟي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز  4113ٚ 4139ن
( 4فحػ ايةا  536/7( ٟؾين دا ايسالّن ٚقا ٕ ْة٤ٛاد اي سَ  ٍٛاحتكل َٓٗا َٚا ٜحعكل يًٓد( ٟٚص 27- 26ن
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مواقف بطولية لبعض الصحابة
يكد أظهِ اغيص نٚ ٕٛايٛٗٝد ايٕٛم عً ٢اغيد١ٜٓ
اغيٓدد ٠ ٛؼي ددد  ٠ٚاألظدد اثي نُددا ٚصددف كيددو ايكدد ٕ
ايهدد  ِٜظٝدددز ٜكددد ٍٛسدددةعاْ٘ ٚجعدددازي :ﮋﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮊ (األظدد د اث٠١ :

عا٥صدد ١ضدد ٞا

قايددددخ ايسددددٝد٠

عٓٗددا(( :نددإ كاى ٜدد ّٛارتٓدددم

خبر الزبيمر بمن
الـــ مممممممممـوام 
وعـمـلـيـتممممممممممممـه
االستطـالعيمممممـ
نـحممممممـو بـنممممممـي
قـــريـــظـــ

(1

ٚكيددو إٔ ٜٗددٛد اسددحغًٛا قددد ّٚاألظد اث ذتد ث سدد ٍٛا

 فددأعًٓٛا ْكددر

ايعٗدي فعٓدَا بًغدخ ايدٓ ٖ د  ٙاإلشداع ١أ اد إٔ ٜحرةدخ َٓٗداي فكداٍ :
( َ ْنريَأْتهنَهرْ َنبَورلَّْ َق ََْر؟رفَت َقه َ رلَّ ابَْت ْهتور:رأََْه.رث َِّرََته َ ر َ ْتنريَأْتهنَتهرْ َنبَتورلَّْ َق ْتََر؟رفَت َقته َ رلَّ ابَْت ْهتتور:ر
رْ ََلريِتهرر َ ن ِ ر
أََْه.رث َِّرََه َ ر َ ْنريَأْتهنَهرْ َنبَتورلَّْ َق ْتََر؟رفَت َقته َ رلَّ ابَْت ْهتتور:رأََْتهرثت َِّرََته َر:رن ِ رَِّ ِّ
تارَْبت ح َ
لرلَّ ابَْت ْهتور)( 2ن
َْ ََلر ِ

ٚقددد أخدد ط ايةدددا  ٟؼي نحدداث فطددا ٌ٥أصددعاث ايددٓ  ٚ ضدد ٞا

َْت َتبل رر ْهتتُرأََْتتهر ََ َمتتورْْتتنرأَْت ر
عددِٓٗي عددٔ عةدددا بددٔ اي د ب قدداٍ( :كْنتتُريَت ْتَََرلَ ْ
رَهَ رفَت َوُ ريَ ْنرَهتفرنََّت رَْنت رَت َويْظَتًَر َت ِوتَتْهنرأَ ْ رثَةثتهر
ِّسهورفَتنَظَْو ررفَاذَلرأََْهرْهَّ ابَْتْهو َ
َُهَ َمًَرف رلَّن َ
ررأَيْترَن ت ريَتتهرْتنَت ِ رَت ْهتتُرَْت َت ْتَّرََتته َ رَكتته َ ر
ررأَيْترت َ رتَ ْنرَهتتفرََتته َ رأََ َ ت ْتا َ
تهرر َر ْ تتُرَت ْهتتُريَتتهرأََْتتُ َ
فَتهَ ِمت َ

( 1صددعٝػ ايةدددا ٟي اغيغددازٟي بدداث دد  ٠ٚارتٓدددم ٖٚدد ٞاألظد اث (ظدددٜز  4133اغيغددازٚ 4113( ٟادتٗدداد بدداث
فطٌ ايًٕٝع١ن ٚفطا ٌ٥اي ب ( 3719ن
( 2أخ شدد٘ ايةدددا  ٟؼي ادتٗددادي43بدداث فطددٌ ايًٕٝعدد( ١ظ ددٜز  2846ي - 41بدداث ٖددٌ ٜةعددز ايًٕٝعددٚ ١ظدددٙ
(ظدٜز2847

135-باث ايس ٚظد( ٙظدٜزٚ 2997ؼي فطا ٌ٥أصعاث ايٓ ي - 13بداث َٓاقدت ايد ب

بددٔ ايعددٛاّ (ظدددٜزٚ 3723ٚ 3719ؼي اغيغدداز - ٟبدداث دد  ٠ٚارتٓدددم ٖٚدد ٞاألظد اث (ظدددٜز ٚ 4113ؼي أخةددا
اآلظاد – باث بعز ايٓ  اي ب طًٝعٚ ١ظد( ٙظدٜز 7261طيٝعِٗ عٔ شاب بٔ عةدا ن
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رر َمت َرَّت ر
تهرر َر ْ تُ َ
َرُتَ رلَّهِت ررََته َ ر َ ْتنريَتأْ رَْنت رَت َويْظَتًَرفَتهَتأْتهن رْ َنبَتو َّْرفَهْ َهَ ْقتُرفَتهَ ِم َ
لكرأَْ ر َأ ِّ )( 1ن
َرَُ رلَّهِ ررأََْت ََيْ رفَت َقه َ رف َ َ
فٗ د ا َٛقددف بٕددٛيَ ٞددٔ اي د ب بددٔ ايعددٛاّ ي ظٝددز  ٜد ٖت ٚظددد ٙؼي
َُٗ ١اسحدةا  ١ٜضُٔ صفٛف ايعد ٚيٝأجٞ
ٚقًةدد٘ ٚاذددل بددا

كٝكد ١خدءِٖ إزي سد ٍٛا

ع ٚشددٌ أْدد٘ ظاَٝدد٘ َٚؤٜدددٙن فٝص د ف٘ سدد ٍٛا



 سيٓع د٘

ٚسداّ (اذتددٛا  ٟي ٜٚفدٜدد٘ بأبٝدد٘ ٚأَدد٘ن ٚنددإ هلددا أذد إ دداب ٞعٓددد ايد ب ي
ظح ٢إْ٘ ظدٍس بٗ ا ابٓ٘ عةدا ن
خبمممر حذيفممم بممممن
الـيـــمممممممممممممـان 
ودخولممممممممه بممممممممين
المشـركــيممممممممممممممـن
األحممممزاب ليمممم تي
بحميمـ خبرهم

يكد نإ يٕ ٍٛاذتصدا أذد ؼي إضدعاف َعٜٓٛداد
األظد د اثي ٚند د ا هلةدددٛث اي ٜددداح ٚايعٛاصدددف ايصددددٜد٠
ايةا د ٠اي أ سًٗا ا

سةعاْ٘ ٚجعازي ٚقدد  ٚدد أخةدا

ٖ  ٙايةٕ ٛد ؼي ظدٜز صعٝػ ٜك ٍٛا( :ٜ٘ٚنِٗٓدا عَٓددد
ظُ ٜدفٖٖ١ي فٖكٖاٍ شٌٌُ :يٖٛد أٖدد ن٘خُ سُ ٍٛايًَ٘  قٖاجً٘خُ َعدُ٘
ٚأٖبدًٖٝدخُي فٖكٖاٍ ظُ ٜدفٖ :ٗ١أْٖدخ نٗٓددخ جف٘عدٌُ كيَدوٖ؟ يٖكٖددد أٖٜدحُٓدا

َع سُ ٍِٛايًَ٘  يٖٝدًٖ ٖ١األٖظد اثَي ٚأٖخ جدٓا ِٜػٌ شدَٜدٚ ٚ٠قٗ ٓي فٖكٖداٍ سُد ٍُٛايًدَ٘ :
رر َهَ ت رلَّهِ ت ر َ ت ريَت ْتَََرلَّْقهَه َتتًر) فٖس دهٖحدٓاي فًٖٖ دِد ُٜصَةد دُ٘ ََِٓددا
َارررتتاريَتأْتهن رْ َنبَتتورلَّْ َقت ْتََ َ
(أ َ

رر َهَت رلَّهِت ر َ ت ريَت ْتَََرلَّْقهَه َتًر) فٖسدهٖحدٓاي فًٖٖدِد
َاررراريَأْتهنَهرْ َنبَورلَّْ َق ْتََ َ
أٖظدٌي ذُِِ قٖاٍ( :أ َ
رر َهَ ت رلَّهِ ت ر َ ت ريَت ْتَََرلَّْقرهَه َتتًر)
َارررتتاريَأْتهنَتتهرْ َنبَتتورلَّْ َقت ْتََ َ
ُٜصَةدددُ٘ ََِٓددا أٖظدددٌي ذُددِِ قٖدداٍ( :أ َ
فٖسهٖحدٓاي فًِٖٖد ُٜصَةدُ٘ ََِٓا أٖظدٌن فٖكٖاٍَّْ َ( :ريَهرْ َ يْت َفًر،رفَأْتنَهرْ َنبَتورلَّْ َق ْتََر) فًٖٖدِد أٖشَددد بُددْا
رَهَت ِر) فًُِٖٖدا
تبرفَتأْتن رْ َنبَتورلَّْ َق ْتََر َارتَت ْ ََ ْو َّْ َ
إِكد دعاَْ ٞبَاسدَُٞي أٖٕد أٖقٗدّٛي قٖداٍ( :ل ْذ َ ْ

ٚيٝدخُ ََٔد عَٓددََٙي شعً٘خُ نٖأُِْٖا أَٖدصَ ٞفَ ٞظُِاٍّ ظحِ ٢أٖجٝددحُُِٗدي فٖ أٖٜددخُ أٖبدا سُدف٘ٝإ

ٜصدددًَ ٞؿيٖٗددد  ُٙبَايِٓدددا ِي فٖٛضددعدخُ سددٗدًُا فَددد ٞنٖةَدددَ اي٘كٖددٛدسِ فٖددأٖ دددُ أٖٕد أٖ دََٝددُ٘ي
( 1صعٝػ ايةدا ٟي فطا ٌ٥أصعاث ايٓ  ي باث َٓاقت اي ب بٔ ايعٛاّ (ظدٜز 3723ن
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فٖ نٖ ددُ قٖدٛدٍ سُد ٍِٛايًدَ٘  ٚ( جد دع دُِٖد عًٖدٚ ِٞيٖدٛد َٝدحُدُ٘ ألٖصدةدحُُ٘ي فٖ شعددخُ
ٚأْٖا أَٖدصَ ٞفَدََ ٞرددٌِ اي٘عُِداِّي فًُِٖٖدا أٖجٝدحُدُ٘ فٖأٖخدة دجُد ُ٘ بَدةد ِ اي٘كٖدٛدِّ ٚفٖ د٘دخُي قٗد ِ ددُ
فٖأٖي٘ةسَٓ ٞسُ ٍُٛايًَ٘ ََٔ د فٖطدٌِ عةا ُ٠٤نٖاْخد عًٖٝدَ٘ ُٜصًِّ ٞفَٗٝداي فًٖٖدِد أٖزٍد ْاًَُ٥دا
ظحِ ٢أٖصدةعدخُي فًُِٖٖا أٖصدةعدخُ قٖداٍ ْ َ( :تَّريَتهرَْت ََْته ر) ٖٚد ا اذتددٜز َدٔ َفا ٜدد
َسًِي إك اْف د ب٘ي ٚمل خي ش٘ ايةدا  ٟؼي صعٝع٘( 1ن

َٚدددددٔ أظدددددداس ايغددد د  ٠ٚايددد د  ٚدد ؼي األظادٜدددددز

خبممر سم د بممن
م اذ وإصابته


ايصددعٝع ١ظادذدد ١إصدداب ١سددعد بددٔ َعدداك ي فعدٔد عاَ٥صدٖ١
،ر هُرررتتار تتنرَتوي و ريقتته رَّت ر
رُت ْ ريَت ْتَََرلَّ َ
تهب َ
ْن ْنت َ ير َ
قٖايٖدخد( :أص َ
رَهَْهت ر
ًَ،رر هُرف رلََ ْك َحار،رفَ َ
رصتهِ رلَّهِت َ
ض َو َ رلَّنِبت ا َ
ْبه رْنرلَّ َو َ
رَهَْهت ر
َدُر ْنرََو ور
آَّ ر َ َُهِ ََّ َ
رِخ ْه َمًرف رلَّ َْم ْسج رَّهَت َ
صهِ رلَّهِت َ
هرر َر ررَُ رل ر َ
يب.رفَتهَم َ
رسا،رفأتَهُرربويارَههت رلَّستةَر تَريتنف ْ ر
َّنن ْير َ َ
آَّ ر َ َُهِ َرَّر نرل َ
ض َ رلَّسة َ ر ل ْغ َ
ُرلَّستة ،ر ل ر تهر َ ضت ر ،رلِختو رنَّته َّ،رَته َ رلَّنبت ر
َرأُ ر َنرلَّوبهررفقته :رَت ر ضت َ
صتهِ رلَّهِت ر
صهِ رلَّهِ َ
أشهررنَّ رْنت رَويظتً.رفأتَته َّررُتَ رل ر َ
َ
أين؟رفَ َ
رَهَْه ر آَّ ر َ َُهِ َرَّ:رفَ َ
و
ََهَْه ر آَّ ر َ َُهِ َرَّرفَتنَبََّلرَه رِْْم ،رفودِرلَّحَِّرنَّ رُ .رَه :رفتاْ رأِْتَّرفته َّرأ ر
ا
قس ََّرأ َلَّ َّ.رَه ر شهَ:رفأِخبوْ رأْ ر
تقرَ َرارلَّمقهتهً،ر أ رتسب رلَّنسهور لَّ ريً،ر أ رت َ
تبرنَّت ِ رأ رأره ت َ َّرفهت َ ر
َنرَهئشًرأ رُ ْ لرَه :رلَّه َّرنْ َ رت هَّرأْ رَّهسرأْ رأْ ِ
و
ُرلَّحتتو َ رْهنَنتتهر
تتنرَتتََرك ت ِ َْلررُ تَََّ َ ر أِخورتتَُ.رلَّه ت َِّرفتتاْ رأح ت انرأْ ت َ رَ ت ر َ ض ت َ
تُر
ْهنَ َّ،رفا ركه رَْق ر نرْو رَوي رش ورفأْقن رَّ رْر رأره َ َّرفه ،ر ن ركن َ
رفهفجو هر لر ار َتر رفه ه.رفهْفجو ر نرََّبِر .فهَّريَتو َْ َّْررررررتر َ فت ر
ُرلَّحو
َض َ
ْ

( 1أخ ش٘ َسًِ ( 1414/3ن
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ْن ْه َمتًر،ر َتهر َ ت َ لر
تارلَّ َ
لَّ َْم ْسج َ
رِخ ْه َمًر ْنرَْن رغ َفه ور-رنارلَّت َِريَستهارنََّ ْته ْرَّ،رفَت َقتهََّل:ريَتهرأَ ْ َ
رد ه،رفَ َمه َ ر ْنرت َرهر. 1()
لرُ ْ ريَت ْو رر ْوْ َ
لَِّ لريَأْتهنَهر ْنرَبَهِ ْرَّ؟رفَاذَ َ
األشمممم ار التممممي
أوردهمممممممممممممممممممممما
البخممممماري فمممممي
غزوة األحزاب

نددإ ايصددع ظاضدد ا ٙؼي ددد  ٠ٚارتٓدددمي ظٝددز إٕ
ايع ث دٜٛاِْٗ ايصع ي ٚي ا ناْخ األٖازٜض ٚاأل شداز جدرتد
بري ايفٚ ١ٓٝاألخ  ٣بدري ايدٓ ٚ صدعابح٘ ايهد اّي ٚقدد
 ٚدد أشعا نر  ٠قًٝخ ؼي ٖد  ٙايغد ٠ٚي ٚيهدٓين ًَحد ّ
سيا  ٚد ؼي ايصعٝعري فكؽي :ٖٞٚ

أَ :ٙ ٚا شا ٤ؼي ظدٜز أْ

عٓد ايةدا  :ٟقاٍ ايٓ 

ايًُٗددِِ إِِٕ اي٘عددٝدض عددٝدضُ اآلخَدد ٘٠

فٖددددداد٘فَ د يَألْٖدصدددددا ِ ٚايُُ٘ٗددددداشَ ٘٠

فٖكٖايٗٛا َُصَٝةَري يُٖ٘:
ْعدد دُٔ ايد د َ ٜٔبددداٜعُٛا َُعُِدددداٙ

ً( 2

عًٖ ٢اي٘صَٗدادَ َدا بكَٓٝدا أٖبددا

ٚؼي ٚا ١ٜأخ  3(٣أِْٗ ٜكٛي:ٕٛ
ْعدد دُٔ ايد د َ ٜٔبددداٜعُٛا َُعُِدددداٙ
فٝك ٍٛايٓ ٖٛٚ 

عًٖدد ٢اإلِسدددالِّ َددا بكَٓٝددا أٖبددداٙ

ٝةِٗ:

ايًُِِٗ إِِْ٘ خٝد إِ خٝد ُ اآلخَ ٘٠

فٖةا ِى٘ فَ ٞاألْٖدصا ِ ٚايُُ٘ٗاشَ ٘٠

ٚؼي ٚا ١ٜأخ  : 4(٣ناْخ األْصا  ّٜٛارتٓدم جك:ٍٛ
ْعدد دُٔ ايد د َ ٜٔبددداٜعُٛا َُعُِدددداٙ
( 1صدددعٝػ ايةددددا ٟي اغيغدددازٟي بددداث َ شدددع ايدددٓ

عًٖدد ٢اي٘صَٗددادَ َددا ظَٓٝٝددا أٖبددداٙ
َ دددٔ األظد د اث ٚشت شددد٘ إزي بدددين ق ٜـيددد١

ٚستاص ج٘ إٜاِٖ (ظدٜز  4122ن
( 2صددعٝػ ايةدددا ٟي (اغيغدداز ٟبدداث ددد  ٠ٚارتٓدددم ٖٚدد ٞاألظدد اث (ظدددٜز ٚ 4399ؼي ادتٗدداد ٚايس د ي بدداث
ايحع ٜر عً ٢ايكحاٍ (ظدٜز  2834ي ٚباث ظف ارتٓدم (ظدٜز 2835ي ٚباث ايةٝع ١ؼي اذت ث أ ٜف ٚا (ظدٜز  2961ن
( 3صعٝػ ايةدا ٟي اغيغاز ٟيباث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز  4133ن
( 4صعٝػ ايةدا ٟي َٓاقت األْصا ي باث دعا ٤ايٓ ( أصًػ األْصا ٚاغيٗاش ( ٠ظدٜز  3796ن
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فأشابِٗ :
ايًُِِٗ عٝدض إِ عٝدضُ اآلخَد ٘٠
ٚؼي ٚا١ٜ

(1

فٖدأٖن٘ ِّد األْٖدصددا ٚايُُ٘ٗدداشَ ٘٠

قاٍ :
فٖدد اد٘فَ د يَألْٖدصددا ِ ٚايُُ٘ٗدداشَ ٘٠

ايًُٗ دِِ إِِٕ اي٘دٝد د خٝد د ُ اآلخَ د ٘٠
فأشابٛا:

عًٖدد ٢اي٘صَٗددادَ َددا بكَٓٝددا أٖبددداٙ

ْعدد دُٔ ايد د َ ٜٔبددداٜعُٛا َُعُِدددداٙ

قاٍ اذتاففي ٚ :أذ يًحكدٚ ِٜايحدأخ فٝد٘ي ألْد٘ حيُدٌ عًد ٢أْد٘ ندإ
(2

ٜك ٍٛإكا قايٛاي ٜٚكٛي ٕٛإكا قاٍناٖدن

ذاْٝاَ :ٙاشا ٤ؼي ظدٜز ايءا ٤ي قاٍ :نإ ايٓ ٜٓ كدٌ ايدرتاث ٜدّٛ
ارتٓدم ظح ٢أدُ بٕٓ٘ أ ٚادء بٕٓ٘ – ٜك: ٍٛ
ٚايًددَ٘ يٖددٛد ايًددُ٘ َدددا اٖدحددددٜدٓا

 ٚجصددددددد ددِق٘ٓا  ٚصدددددددددًٝدٓا

فٖدددد دأْٖد ِئٖد سددددددهَ ٙ١ٓٝعًٖٝدٓددددددا

ٚذةٔدددددخد األٖق٘ددددددداّ إِٕد قٖٝدٓددددددا

إِِٕ اي٘ددددأٗيٖ  ٢قٖدددددد بغددددٛدا عًٖٝدٓددددا

إِكا أٖ ادُٚا فَحدٓدددددددددد د ٙ١أٖبٝدٓددددددددددددا
(3

 ٚفٖع بَٗا صٛدجُ٘ :أٖبٝدٓاي أٖبٝدٓان
ٚؼي ٚاٜ 4(١ٜك: ٍٛ
يٖدددد دٛد أْٖدددددددخ َددددددا اٖدحدددددددٜدٓا

 ٚجصددددددد ددِق٘ٓا  ٚصدددددددددًٝدٓا

فٖدددد دأْٖد ِئٖد سددددددهَ ٙ١ٓٝعًٖٝدٓددددددا

ٚذةٔدددددخد األٖق٘ددددددداّ إِٕد قٖٝدٓددددددا

إِِٕ األٗيٖدددد ٢قٖدددددد بغددددٛدا عًٖٝدٓددددا

إِكا أٖ ادُٚا فَحدٓدددددددددد د ٙ١أٖبٝدٓددددددددددددا

( 1صعٝػ ايةدا – ٟاألظهاّ  -باث نٝف ٜةاٜع اإلَاّ ايٓاس (ظدٜز  7231ن
( 2فحػ ايةا  186/9( ٟطٝة١ن
( 3صعٝػ ايةدا – ٟاغيغاز - ٟباث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز  4132ن
( 4صعٝػ ايةدا – ٟادتٗاد ٚايس

 -باث ظف ارتٓدم (ظدٜز  2837ن
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ٚؼي ٚا : 1(١ٜفسدُعح٘ ٜ

د بهًُداد ابدٔ ٚاظد١ي ٖٚدٜٓ ٛكدٌ ايدرتاثي

ٜك:ٍٛ
ايًُٗددِِ يٖددٛد أْٖدددخ َددا اٖدحدددٜدٓا

 ٚجصددددددد ددِق٘ٓا  ٚصدددددددددًٝدٓا

فٖدددد دأْٖد ِيٖ ٔد سددددددهَ ٙ١ٓٝعًٖٝدٓددددددا

ٚذةٔدددددخد األٖق٘ددددددداّ إِٕد قٖٝدٓددددددا

إِِٕ األٗيٖدددد ٢قٖدددددد بغددددٛدا عًٖٝدٓددددا

إِكا أٖ ادُٚا فَحدٓدددددددددد د ٙ١أٖبٝدٓددددددددددددا

قاٍ :ذِ ضيد صٛجٗا بآخ ٖان
ٚؼي ٚا ١ٜأخ ٜ : 2(٣

ب ش عةدا :

ايًُٗددِِ يٖددٛد أْٖدددخ َددا اٖدحدددٜدٓا

 ٚج صددددددد ددِق٘ٓا  ٚصدددددددددًٝدٓا

فٖدددد دأْٖد ِئٖد سددددددهَ ٙ١ٓٝعًٖٝدٓددددددا

ٚذةٔدددددخد األٖق٘ددددددداّ إِٕد قٖٝدٓددددددا

إِِٕ األٖعدددددا ٤قٖد ددد بغد دٛدا عًٖٝدٓدددا

إِكا أٖ ادُٚا فَحدٓدددددددددد د ٙ١أٖبٝدٓددددددددددددا

 ٜفع بٗا صٛج٘ن
ٚؼي ٚاٜ ٖٛٚ 3(١ٜك: ٍٛ
ٚايًددَ٘ يٖددٛد ايًددُ٘ َدددا اٖدحددددٜدٓا

 ٚصُدددددددددددُدٓا  ٚصدددددددددددًٝدٓا

فٖدددد دأْٖد ِئٖد سددددددهَ ٙ١ٓٝعًٖٝدٓددددددا

ٚذةٔدددددخد األٖق٘ددددددداّ إِٕد قٖٝدٓددددددا

ٚايُُ٘صد ِنٗ ٕٛقٖددد بغدٛدا عًٖٝدٓدا

إِكا أٖ ادُٚا فَحدٓدددددددددد د ٙ١أٖبٝدٓددددددددددددا

قداٍ اذتدداففي ( : 4قٛيدد٘ ٖٓددا ( ٚصددُٓا  ٚصددًٓٝا ند ا ٚقددع َ ظٛفداٙي
ٚجكدددّ ٖٓدداى – أ ٟؼي د د  ٠ٚارتٓدددم – َددٔ ط ٜددل شددعة ١عددٔ أبدد ٞإسددعام

( 1صعٝػ ايةدا ٟي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز  4136ن
( 2صعٝػ ايةدا ٟي ادتٗاد ٚايس ي باث اي ش ؼي اذت ث  ٚفع ايصٛد ؼي ظف ارتٓدم (ظدٜز  3334ن
( 3صددددعٝػ ايةدددددا ٟي ايكددددد ي بدددداث ﮋﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﮊ ؼاألعدد د اف43:غ ﮋﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﮊ ؼاي َ 57:غ (ظدٜز  6623ن
( 4فحػ ايةا ٟي ( 248- 247/15طٝة١ن
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بًفددفي ٚ( :جصدددقٓا بدددٍ ( ٚصددُٓا ٚبدد٘ حيصددٌ ايددٛزٕي ٖٚدد ٛاحملفددٛؿيي
ٚا

أعًِناٖدن
ٚؼي ٚا١ٜ

(1

ٜك:ٍٛ

يٖددٛد أْٖددددخ َدددا اٖدحددددٜدٓا ْعدددُٔ

 ٚجصددددددد ددِق٘ٓا  ٚصدددددددددًٝدٓا

فٖدددد دأْٖد ِئٖد سددددددهَ ٙ١ٓٝعًٖٝدٓددددددا

قٖدد بغٛدا عًٖٝدٓدا

إِكا أٖ ادُٚا فَحدٓدددددددددد د ٙ١أٖبٝدٓددددددددددددا

إِِٕ األٗيٖ( ٢أ ٚاغيال

إِكا أٖ

ادُٚا فَحدٓ ٙ١أٖبٝدٓا ( ٜفدع صدٛج٘

قاٍ اذتاففي(ٚ : 2قٛي٘ ٖٓا (ي ٛأْخ َدا اٖحددٜٓا ٚؼي بعطدٗا (يد ٛا
ٖه ا ٚقع

ف بعر ادت  ٤األٜٚ ٍٚسُ( ٢ارتٖ دّ بارتا ٤اغيعصُٚ ١اي ا٤

ايسانٓ١ي ٚجكددّ ؼي (دد  ٠ٚارتٓددم َدٔ ٚشد٘ خد عدٔ شدعة ١بًفدفي (ٚا
يدد ٛا

َددا اٖحدددٜٓا ٖٚددَٛ ٛافددل يًفددفي ايرتطيدد١ي َٚددٔ ٚشدد٘ خ د عددٔ أبددٞ

إسعام (ايًِٗ ي ٛأْخ َا اٖحدٜٓا ٚؼي أ ٖ ٍٚا ادت  ٤زٜداد ٠سدةةٗا ضدعٝف
( ٖٛٚارت ّ باي اٟي ٚجكدَخ اإلشا  ٠إزي ٖ ا ؼي (نحاث األدث ي ٚاي ٚا١ٜ
ايٛسٕ ٢ساغي َٔ ١ارتٖ دّ ٚارت ّ َعاٙن
ٚقٛيدد٘ ٖٓددا (إٕ األزي  ٚسيددا قدداٍ (إٕ اغيددال قددد بغددٛا عًٓٝددا ٚمل ٜددرتددي
(ٚاألزي بُٗ َ ٠طُٙ َٛا دد ػيددٚد٠ي ٚايدالّ بعددٖا َفحٛظد١ي ٖٚد ٞسيعٓد٢
(اي ٚ ٜٔإصيا ٜح ٕ بًففي (اي  ٜٔفهإٔ أظد اي ٚا ٠كن ٖا باغيعٓ٢ناٖدن
ذايراَ :ٙاشا ٤ؼي ظدٜز سٌٗ بٔ سعد  :فكاٍ س ٍٛا
ايًُِِٗ عٝدض إِ عٝدضُ اآلخَد ٘٠

:
(3

فٖا ٘دفَ د يًَُُ٘ٗاشَ ِٚ ٜٔاألْٖدصدا ِ

قاٍ اذتاففي( : 1قٛيد٘ (ايًدِٗ عدٝض إ عدٝض اآلخد  ٠قداٍ ابدٔ بٕداٍ
ٖدد ٛقدد ٍٛابددٔ ٚاظدد١ن ٜعددين شيرددٌ بدد٘ ايددٓ ي ٚيدد ٛمل ٜهددٔ َددٔ يفـيدد٘ي مل
( 1صعٝػ ايةدا ٟي ايحُيني باث ق ٍٛاي شٌ :ي ٛا

َا اٖحدٜٓا (ظدٜز  7236ن

( 2فحػ ايةا ٟي ( 85- 84/17دا طٝة١ن
( 3صعٝػ ايةدا ٟي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث ( قِ  4398ن
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ٜهٔ ب يو ايٓ  شاع اٙي قاٍٚ :إصيا ٜسدُ ٢شداع اٙي َدٔ قصددٙي ٚعًدِ
ايسددةت ٚايٛجدددي ٚطيٝددع َعاْٝدد٘ َددٔ اي ظدداف ٚضتدد ٛكيددوي ند ا قدداٍن ٚعًددِ
ايسةت ٚايٛجد إزي خ ٙنن إصيا جًك َٔ ٙٛايعد ٚم ايد اخدرتع ج جٝةٗدا ارتًٝدٌ
بٔ أظيدي ٚقد نإ شع ادتاًٖٚ ١ٝاغيدط َري ٚايٕةك ١األٚزي ٚايرأَْ ١ٝ
شع ا ٤اإلسالّ قةٌ إٔ ٜصٓع٘ ارتًٌٝي نُا قاٍ أب ٛايعحاٖ( :١ٝأْا أقدّ َدٔ
ايع ٚم ن ٜعين أْ٘ ْـيِ ايصع قةٌ ٚضع٘ناٖدن
ٚؼي ٚا : 2(١ٜفكاٍ س ٍٛا :
ايًُِِٗ عٝدض إِ عٝدضُ اآلخَد ٘٠

فٖددداد٘فَ د يَألْٖدصدددا ِ ٚايُُ٘ٗددداشَ ٘٠

قاٍ اذتاففي( : 3قٛي٘ (فدادف ننن ٚإٕ األيفداؿي اغيٓكٛيد ١ؼي كيدوي بعطدٗا
َٛزٕٚي ٚأنر ٖا د َٛزٕٚي ٚضيهٔ د ٙإزي ايٛزٕ بط ث َٔ اي ظدافي
 ٖٛٚد َكصٛد إي ٘ٝبايٛزٕي فال ٜدخٌ ٖ ٛؼي ايصع ناٖدن
جعكٝددت :يكددد أخ د ط اية دددا  ٟؼي اغيغدداز ٟدددد بدداث د د  ٠ٚخٝءدددد عددٔ سددًُ ١بددٔ
األنٛع  قاٍ :خ شٓا َع ايٓ  إزي خٝدءي فسد ْا يدٝال ٙفكداٍ شدٌ َدٔ
ايك ّٛيعاَ ٜ :اعاَ أ جسُعٓا َٔ ٖٓٗٝا جدو؟ ٚندإ عداَ شدال ٙشداع اٙي
فٓ ٍ حيد ٚبايكٜ ّٛك:ٍٛ
 ٚجصددددددد ددِق٘ٓا  ٚصدددددددددًٝدٓا
ايًُٗددِِ يٖددٛد أْٖدددخ َددا اٖدحدددٜدٓا
فٖدداد٘فَ د فَدددا ً٤يٖددوٖ َددا اج ٖكٝدٓددا

ٚذةٔدددددخد األٖق٘ددددددداّ إِٕد قٖٝدٓددددددا

ٚأٖي٘كَددددددٔٝد سددددددهَ ٙ١ٓٝعًٖٝدٓددددددا

إِِْدددددا إِكا صَدددددٝػ بَٓدددددا أٖجٝدٓددددددا

ٚبَايصٔٝاحِ ع ِٛيٗٛا عًٖٝدٓا
ستهئقر) قٖدايٗٛا :عداََ ٌ بدٔ األندٛع قٖداٍ (يَت ْو َْمت ر
فٖكٖاٍ سُ ٍُٛايًَ٘ ْ َ ( تنر َ ت َ لرلَّ ِ

لَّهِر)ي قٖاٍ شٌٌُ ََٔد اي٘كٖٛدِّ ٚشةخد ٜا سُ ٍٛايًَ٘ يٖٛد أَٖدحعدحٓا بََ٘ن اذتدٜز( 1ن

( 1فحػ ايةا  185/9( ٟطٝةٚ ١ؼي اهلاَض ابدٔ بٕداٍ ( 46/5بداث ايحعد ٜر عًد ٢ايكحداٍن ٚؼي َٓاقدت األْصدا –
باث دعا ٤ايٓ ( أصًػ ا ْصا ٚاغيٗاش  ٠ظدٜز قِ ( 3797ن
( 2صعٝػ ايةدا ٟي اي قامي باث َا شا ٤ؼي اي قامي ٚإٔ عٝض إ عٝض اآلخ ( ٠ظدٜز  6414ن
( 3فحػ ايةا ٟي ( 494/14طٝة١ن
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قاٍ اذتاففي( : 2قٛي٘ (ايًِٗ ي ٛأْخ َا اٖحدٜٓا ؼي ٖ ا ايكسدِ زظداف
ارت ّ سيعصُحريي  ٖٛٚزٜاد ٠سةت خفٝف ؼي أٚي٘ي ٚأنر ٖا أ بع ١أظ في
ٚقد جكدّ ؼي ادتٗاد َٔ ظدٜز ايءا ٤بٔ عدازثي ٚأْد٘ َدٔ شدع عةددا

بدٔ

ٚاظ١ي فٝعحٌُ إٔ ٜهٚ ٖٛ ٕٛعاَ جدٛا دا عًدَ ٢دا جدٛا دا َٓد٘ي بدديَ ٌٝدا
ٚقع يهٌ َُٓٗا ػيا يٝ

عٓد اآلخ ي أ ٚاسحعإ عاَ بةعر َا سةك٘ إي٘ٝ

ابٔ ٚاظ١ناٖدن
يكددد نددداْخ ددددد  ٠ٚارتدددٓدم اخددددحةا ا ٙألصددعاث سددٍٛ
ا

ي ظٝددز ٜكدد ٍٛا

سددةعاْ٘ :ﮋﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

فممي انتصممار
النبممممممممـي 
والمسممممملمين
وهـزيمممممممممـ
األحـــزاب

ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
ﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﮊ (األظ اث. 15 – 9 :

( 1صددعٝػ ايةدددا ٟي اغيغددازٟي بدداث د د  ٠ٚخٝددء (ظدددٜز ٚ 4196ؼي األدثي بدداث َددا
ٚاذتداَٚ ٤ا ٜه ( ٙظدٜز  ٖٞٚ 6148ايدعٛادي باث ق ٍٛا

جةدا ى ٚجعدازي ﮋﮡﮢﮊ ؼايحٛبد133:١غ َٚدٔ

خص أخا ٙبايدعا ٤دْ ٕٚفس٘ (ظدٜز ٚ 6331ؼي ايدٜاد (ظدٜز  6891ن
( 2فحػ ايةا  583/7( ٟدا ايسالّن

ددٛز َددٔ ايصددع ٚاي ش د
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ذِ بعد كيو جأجٜ ٞاد أخ  ٣ؼي ْف

ايس ٠ ٛج نِّ اغيؤَٓري بٓعُ ١ايٓص

ؼي د  ٠ٚارتٓدم ظٝز ٜك ٍٛسةعاْ٘ ٚجعازي :ﮋﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ (األظ اث 27 – 22 :ن
ٖه ا شا٤د ٜاد ايك ٕ ايه  ِٜجص ٛيٓا بدا ١ٜاغيع نْٗٚ ١اٜحٗاي
ٚجفطٌ ا

سةعاْ٘ ٚجعازي بايٓص يًُسًُريي ٚبٗ ضي ١اغيص نريي ي ا شا٤د

أظادٜز ايةدا  ٟج سِ يٓا َعامل ايٓص ؼي د  ٠ٚارتٓدمي ظٝز بدأ ايةدا ٟ
ظي٘ ا ب ن أدع ١ٝايٓ  اي دعاٖا عً ٢أٌٖ األظ اث اغيص نري بسةت
ظصا ِٖ يًُد ١ٜٓاغيٓ٠ ٛي فعٔ عةدا

بٔ أب ٞأٚف  ٢قاٍ :دعا س ٍٛا



 ّٜٛاألظ اث عً ٢اغيص نري فكاٍ( :لَّه َّر نب رلَِّره ،رُوي رلَّحسه ،رلَّه َّر
ل بَرلَْبل ،رلَّه َّرل ب َّ،ر زَّبَّ َّ) ( 1ن
ٚقد نإ ٖٓاى سةت خ ظ ٍم ايٓ  عً ٢ايدعا ٤عً ٢اغيص نري
ظدددري ظةسددد ٙٛعدددٔ صدددال ٠ايعصدد ي ٚكيدددو إٔ ايصدددعاب ١ضدددٛإ ا عًدددِٗٝ
( 1صعٝػ ايةدا ٟي ادتٗاد ٚايس ي باث ايدعا ٤عً ٢اغيص نري باهل ضيٚ ١اي ي ي( ١ظدٜز  2933ن ٚؼي اغيغدازٟي
باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظددٜز  4115ن ٚؼي ايددعٛادي بداث ايددعا ٤عًد ٢اغيصد نري (ظددٜز  6392ن
ٚؼي ايحٛظٝدي باث ق ٍٛا

جعازي :ﮋﮖﮗﮘﮙﮚ ﮊ ؼايٓسا166 : ٤غ (ظدٜز  7489ن
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ج نٛا ف ضد ١ؼي ارتٓددم مل ٜٛسدعٖٛا فهدإ بعدر اغيصد نري قدد ْفددٚا
َٓٗا خبٛٝهلِ ذِ ظاٚيٛا إٔ ٜكحعُدٛا عًد ٢اغيسدًُري ارتٓددم َٓٗداي فعصدًخ
عٓدٖا َٓاٚشاد شدٜد ٠اسحُ د ظح ٢د بدخ ايصدُ ي ٚايدٓ َ سدحٓف اٙ
َددع صددعابح٘ ٜصددد ٕٚف سددإ اغيص د نري إٔ ٜكحعُددٛا عًدد ِٗٝارتٓدددم ظحدد٢
د بددخ ايصددُ ي فصددغٌ ايددٓ ٚ ايصددعاب ١عددٔ ايصددال ٠فدددعا عًدد ِٗٝ
أٜطاٙي نُا  ٣ٚكيدو عًد ٞبدٔ أبد ٞطايدت  قداٍ :قداٍ سد ٍٛا ٜ دّٛ
األظ اث  ٖٛٚقاعد عً ٢ف ض َٔ ١ف م ارتٓدم( :شوهَْهرَنرلَّصةةرلََُّ ر
ْر رغوُْرلَّشمس،ر لرل رَبَر َّر ْهَت َّ،رأ رَب رَر َّر ْ َْ َّرْهرل) ( 1ن
ٚؼي ٚاٜدد : 2( ١إٔ ايددٓ  قدداٍ ٜدد ّٛارتٓدددمْ( :بستتَْهرَتتنرصتتةةرلََُّ ت ر
ْر رغهُْرلَّشمس،ر لرل رَبَر َّر ْهَت َّرأ رأرَلف َّرْهرل)ن
ٚقددد اسددحصاث ا سددةعاْ٘ دعدداْ ٤ةٝدد٘  با سدداٍ اي ٜدداح اي د اقحًعددخ
خٝاَِٗ ٚنفأد قدِٖ ٚي يهٓٗا مل جسحأصدٌ شدأفحِٗ ظيد ١بٗدِي نُدا
شا ٤ؼي اذتدٜز عٔ ابٔ عةاس ضد ٞا عُٓٗدا عدٔ ايدٓ  قداٍْ( :صتو ر
ْهَّصبه،ر أ هُِرَهدرْهَّ َْر) ( 3ن
ٚبعد كيو ايٓص اغيؤز ي بك ٞايدٓ ٜ حد ن ٖد  ٙايٓعُد ١ايعـيُٝد ١ؼي
دعا٘٥ي ٚكَن ٙي نُا شا ٤ؼي ٚاٜاد نر َٗٓ ٠ا َدا  ٣ٚعةددا
ضدد ٞا

عُٓٗددا; إٔ سدد ٍٛا

بدٔ عُد

 نددإ إكا قفددٌ َددٔ ايغدد  ٚأ ٚاذتددض أٚ

ايعُ ٜ ٠ةدأ فٝهء ذالس َ ادي ذِ ٜك( :ٍٛانَّ رنارل ر ْ ُ،رارشوي رَّت ،رَّت ر

( 1ايةدا  ٟؼي ادتٗاد ٚايس ي باث ايدعا ٤عً ٢اغيص نري باهل ضيدٚ ١اي ي يد( ١ظددٜز  2931ن ٚؼي اغيغدازٟي بداث
د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز  4111ن ٚؼي ايدعٛادي باث ايدعا ٤عً ٢اغيص نري (ظدٜز  6392ن
( 2صعٝػ ايةدا ٟي ايحفس (ايةك  ٠باث ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﮊ ؼايةك 238 : ٠غ (ظدٜز 4533ن
( 3ايةدا ٟي ا سحسكا٤ي باث ق ٍٛايٓ ْ( صو رْهَّصبه) ظدٜز ( 1335ن ٚؼي بد ٤ارتًلي بداث َدا شدا ٤ؼي قٛيد٘
جعازي :ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﮊن ٚؼي أظادٜدز األْةٝدا٤ي بداث قد ٍٛا
ﯞ ﮊ ظدٜز ( 3343ن ٚؼي اغيغازٟي باث د  ٠ٚارتٓدم  ٖٞٚاألظ اث (ظدٜز  4135ن

جعدازي ﮋﯛﯜﯝ
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لَّمهت ر َّت رلَّحمت ،ر تتَرَهت ركتتارشت ورَت يو،رآيبتتَ رتتتهئبَ رَهْت
ْه

رُتتهر

رَّوْنتتهر

،رص يرل ر َ ُ،ر ْصورَب ُ،ر بَرلَْبل ر ْ ُ) ( 1ن
ٚؼي ٚاٜدد ١عددٔ عةدددا

بددٔ أٚفدد٢ي قدداٍ سدد ٍٛا

( :لَّه تتَّر نتتب رلَِّرتته ر

جولرلَّسحه ،ر هزَرلَْبل ،رل ب َّر لْصوْهرَهته َّ)( 2ن قاٍ اذتداففي ابدٔ ظصد
قٛي٘ (ذِ قاٍ :ايًِٗ َٓ ٍ ايهحاثنناخل أشا بٗ ا ايدعا ٤إزي ٚش ٙٛايٓص عًِٗٝي
فةايهحددددداث :إزي قٛيددددد٘ جعدددددازي :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﮊ (ايحٛبدد 14 :١ي ٚسيص د  ٟايسددعاث :إزي
ايكد  ٠ايـياٖ  ٠ؼي جسد ايسعاث ظٝز حي ى اي ٜػ سيص ١٦ٝا جعازيي ٚظٝز
ٜسحُ ؼي َهاْ٘ َع ٖةٛث ايد ٜػي ٚظٝدز شيٕد جدا ٚ ٠أخد  ٣شيٕد ي فأشدا
نح٘ إزي إعاْ ١اجملاٖد ٜٔؼي ظ نحِٗ ؼي ايكحاٍي ٚبٛقٛف٘ إزي إَساى أٜدٟ
ايهفا عِٓٗي ٚباْ اٍ اغيٕ إزي دَٓ ١ُٝا َعِٗ ظٝز ٜحفل قحًِٗي ٚبعدَ٘ إزي
ٖ ضيحِٗ ظٝز حيصٌ ايـيف بصدَ ٤ٞدِٓٗي ٚنًدٗا أظدٛاٍ صداذت ١يًُسدًُرين
ٚأشا بٗازّ األظ اث :إزي ايحٛسٌ بايٓعُ ١ايسابك١ي ٚإزي دٜد ايحٛنٌي ٚاعحكاد
إٔ ا ٖ ٛاغيٓف د بايفعٌن ٚف ٘ٝايحٓةٝد٘ عًد ٢عـيدِ ٖد  ٙايدٓعِ ايدرالسي فدإ بداْ اٍ
ايهحاث ظصًخ ايٓعُ ١األخ  ٖٞٚ ١ٜٚاإلسالّي ٚباش ا ٤ايسعاث ظصًخ ايٓعُد١
ايدْ ٖٞٚ ١ٜٛٝاي زمي ٚبٗ ضي ١األظ اث ظصٌ ظففي ايٓعُحريي ٚنأْ٘ قاٍ :ايًدِٗ
نُا أْعُخ بعـي ِٝايٓعُحري األخ ٚ ١ٜٚايدْٚ ١ٜٛٝظفـيحُٗاي فأبكُٗاناٖدن( 3ن

( 1ايةدا ٟي ايعُ ٠ي باث َا ٜك ٍٛإكا شع َٔ اذتض أ ٚايعُ  ٠أ ٚايغ ٚ؟ (ظدٜز  1797ن ٚؼي ادتٗاد ٚايس بداث
ايحهددة إكا عددال ش د فا( ٙظدددٜز  2995ن ٚؼي اغيغددازٟي بدداث د د  ٠ٚارتٓدددم ٖٚدد ٞاألظ د اث (ظدددٜز  4116ن ٚؼي
ايدعٛادي باث ايدعا ٤إكا أ اد سف ا ٙأ ٚشع (ظدٜز  6385ن
( 2ايةدا ٟي ادتٗاد ٚايس ي باث ضيٓعٛا يكا ٤ايعد( ٚظدٜز  3325ن
( 3ايفحػ ي ( 189/6ي دا ايسالّن
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ٚمل ٜهددٔ ايٓصد ستصدد ٛا ٙبٗد  ٙايٛاقعدد١ي بددٌ اْكًددت أٜطداَ ٙددٔ َ ظًدد١
ايدفاع عٔ اغيد ١ٜٓاغيٓ٠ ٛي إزي َ ظً ١اهلص ّٛعً ٢اغيص نري ؼي عكد دا ٖدِ
ؼي َهٚ ١ايٕا٥ف ٚد ُٖان ظٝدز بصِد ايدٓ  صدعابح٘ بأْٗدا خد دد ٠ٚ
يًُص د نري نُددا  ٣ٚكيددو سددًُٝإ بددٔ ص د د ٜ كدد :ٍٛمسعددخ ايددٓ 
ٜك ٍٛظري أشً ٞاألظد اث عٓد٘( :لآل رْوتب َّر اريوب ْته،رْحتنرْستهورنَّته َّ) ٚقدد
ظكل ا

سةعاْ٘ ٚجعازي ٖ اي فٛقع األَ نُا قاٍ  1( ن
الـخـاتـمـ

أوالً :احلوادث اليت مل يتعرض هلا صاحبا الصحيحنين
مل ٜحع م ايةدا َٚ ٟسًِ يةعر األظداس اغيد ن ٠ ٛؼي نحدت ايسدٓٔ
ٚاغيساْٝد ٚن ا ؼي نحت ايس ٚ ٠اغيغاز َٔٚ ٟأُٖٗا:
- 1عدددّ ايددٓص ايص د ٜػ عًدد ٢إٔ سددًُإ ايفا سددٖ  ٞدد ٛصدداظت فه د ٠
ظف ارتٓدمي ٚأْ٘ ناْخ أَ ٍٚصاٖدٙن
- 2عدّ كن ُٖا أسةاث ايغ  ٠ٚص اظٚ ١د ٚايٛٗٝد ؼي جأيٝت اغيص نرين
- 3عدّ كن ُٖا ظادذ ١إسالّ ْع ِٝبٔ َسعٛد ٚد ٙ ٚؼي خت  ٌٜايٛٗٝدن
- 4عدددّ كن ُٖددا ٚاٜدد ١سددًُإ ايفا سددٜ ٚ ٞحدد٘ يًٓدد ٛاي د  ٟخدد ط َددٔ
ض باد ايٓ  عٓدَا ض ث ايهد ١ٜباغيعٚ ٍٛايةصا اد ايرالسن
- 5عدّ كن ُٖا قص ١قحٌ عً  ٞيعُ  ٚبٔ ٚدن
- 6عدّ كن ُٖا بعر اغيعص اد َٗٓٚا جهر ايحُ ايكًٌٝن
- 7عدّ كن ُٖا قص ١ع م ايٓ  عً ٢دٕفإ اغيصداذت ١عًدْ ٢صدف
شي اغيد ١ٜٓعً ٢إٔ  ٜشعٛان
- 8عدّ كن ُٖا َسصد ايفحػ َٚا ٚد َدٔ دعدا ٤ايدٓ  فٝد٘ يرالذد ١أٜداّ
ا ذٓري ٚايرالذاٚ ٤األ بعا٤ي ٚاسدحصاب ١ا سدةعاْ٘ ايددعاٜ ٤د ّٛاأل بعدا٤ي
( 1فحػ ايةا ٟي ( 232/9ي دا طٝة١ن
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ٚعٌُ ا ٟٚاذتدٜز بٗ اي ظٝز نإ شاب ٜحع  ّٜٛ ٣األ بعا ٤فٖ ٝت
يًدعا ٤عٓد اغيًُادن
- 9عدّ كن ُٖا ٚفا ٤خ اع ١ي سد ٍٛا  عٓددَا أ سدًخ طًٝعد ١ختدءٙ
بٓةددأ ُددع قدد ٜض يغدد ٙٚي ٚندداْٛا عٝةدد ١سدد ٍٛا ٚأصددعاث سدد ٙي
خيف ٕٛعً ٘ٝش٦ٝاٜ ٙحعًل سيٛقف٘ َٛٚقف أعدا ٘٥إ أعًُ ٙٛب٘ن
- 13عدددددّ كن ُٖددددا َصددددا ٠ ٚايددددٓ  صددددعة٘ ايهدددد اّ ؼي ارتدددد ٚط
يًُص نري األظ اثي ٚإشا  ٠سًُإ بارتٓدم (َةدأ ايص ٣ ٛن
- 11عدّ كن ُٖا قص ١صفٚ ١ٝايٗٝدٛد ٟايد  ٟندإ ٜدد ٚظد ٍٛاذتصدٔ
اي  ٟناْٛا فٚ ْٚ ٘ٝهلا بعُٛد فكحًح٘ن

1
2
3
4
5

ثانياً :أهم الفوائد واألحكام والدروس املستفادة مو مرويات
أحداث غزوة اخلهدق يف الصحيحني:

ؼي َةاشد د  ٠ايدددٓ  اذتفد د بٓفسددد٘ حت ٜطد دا ٙيًُسدددًُري عًددد ٢ايعُدددٌيٝحأسٛا ؼي كيو( 1ن
فٝدد٘ إٔ ؼي إْصددا ٤ايصددع جٓصددٕٝا ٙؼي ايعُددٌي ٚب د يو ش د د عددادجِٗ ؼياذت ثي ٚأنر َا ٜسحعًُ ٕٛؼي كيو اي ش ( 2ن
ف ٘ٝشٛاز شيرٌ ايٓ  بصع د  3(ٙنٚف ٘ٝشٛاز فع ايصٛد ؼي عٌُ ايٕاع ١يٓٝصؽي ْفس٘ ٚد  4(ٙنؼي ٖ  ٜٔاذتدٜرري ؼأْ ٚسٌٗ بٔ سعدغ إشا  ٠إزي حتك عٝض ايدْٝايغيا ٜع م ي٘ فٗٝا َٔ ايحهدٚ ٜس ع ١ايفٓا 5(٤ن

( 1ايفحػي ( 135/7ن
( 2ايفحػي ( 186/9ي طٝة١ن
( 3ايفحػي ( 287/7ن
( 4ايفحػي ( 287/7ن
( 5ايفحػي ( 494/14ي طٝة١ن
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 - 6قاٍ ابٔ عةددايء :ايغٓدا ٤اغيُٓدٛع َدا فٝد٘ شيٕدٝؽيي ٚإفسداد يدٛزٕ ايصدع
طًةا ٙيًٕ ثي ٚخ ٚشا َ َٔ ٙاٖت ايع ثي ٚإصيا  ٚدد ف٘ٝن
ٚ- 7قد اخحًف ؼي شٛاز شيرٌ ايٓ  بص َٔ ٤ٞايصع ي ٚإْصادٙي ظانٝاٙ
عٔ د ٙي فايصعٝػ شٛاز 1(ٙن
- 8قٛيدد٘ ( :غهتتبرلَْتبل ر ْت ُ،رفتتةرشت ورْ ت ُ) ٖددَ ٛددٔ ايسددصع احملُددٛدي
ٚايف د م بٓٝدد٘ ٚبددري اغي د َّٛي إٔ اغي د ََ ّٛددا ٜددأج ٞبحهًددف ٚاسددحه اٙي
ٚاحملُٛد َا شا ٤باْسصاّ ٚاجفدامي ٚهلد ا قداٍ ؼي َردٌ األ :ٍٚأٖسدصعُ َردٌ
سص ِع ايهٗدإ؟ ٚند ا قداٍ :ندإ ٜهد  ٙايسدصع ؼي ايددعا٤ي ٚٚقدع ؼي
ندددر َدددٔ األدعٝدددٚ ١اغيداطةددداد َدددا ٚقدددع َسدددصٛعاٙي يهٓددد٘ ؼي داٜددد١
ا ْسصاّ اغيصع بأْ٘ ٚقع بغ قصدناٖدن( 2ن
- 9ع م ادتٝض خحةا أظٛاهلِ قةٌ َةاش  ٠ايكحداٍي يًٓـيد ؼي ٖ٦ٝدحِٗي
ٚج جٝت َٓازهلِي ٚد كيو( 3ن
 - 13اسددحدٍ بكصدد ١ابددٔ عُدد عًدد ٢إٔ َددٔ اسددحهٌُ عيدد عص د  ٠سددٓ١
أش ٜخ عً ٘ٝأظهاّ ايةايغري ٚإٕ مل حيحًِي فٝهًدف بايعةداداد ٚإقاَد١
اذتدددٚدي ٜٚسددحعل سددِٗ ايغُٓٝدد١ي ٜٚكحددٌ إٕ نددإ ظ ب ٝداٙي ٜٚفددو عٓدد٘
اذتص إٕ أ ْٚشدٙي ٚد كيو َدٔ األظهداّن ٚقدد عُدٌ بد يو عُد
بٔ عةدايع  ٜي ٚأق  ٙعً ٘ٝاْ ٜ٘ٚافعناٖدن( 4ن
- 11قدداٍ ابددٔ اغيددٓ َٓ :اسددة ١إٜد اد ظدددٜز أْد ٚسددٌٗ َددع ظدددٜز ابددٔ عةدداس اي د
جطددُٓح٘ ايرتطيدد :١إٔ ايٓدداس قددد ددددي نددر َددِٓٗ ؼي ايصددعٚ ١ايف د ا إلٜرددا ِٖ

( 1ايفحػي ( 665/13ي دا ايسالّن
( 2ايفحػي ( 235/9ي دا طٝة١ن
( 3ايفحػي ( 184/9ن
( 4ايفحػي ( 343/5ي دا ايسالّن
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عددٝض ايدددْٝا عًدد ٢عددٝض اآلخد ٠ي فددأ اد اإلشددا  ٠إزي إٔ ايعددٝض ايد  ٟاشددحغًٛا بدد٘
ي ٝبص٤ٞي بٌ ايعٝض اي  ٟشغًٛا عٓ٘ ٖ ٛاغيًٕٛثي  َٔٚفاج٘ فٗ ٛاغيغة 1(ٕٛن
ٚ- 12ف ٘ٝإٔ ؼي إْصاد ايصدع جٓصدٕٝا ٙؼي ايعُدٌي ٚبد يو شد د عدادجِٗ ؼي اذتد ثي
ٚأنر َا ٜسحعًُ ٕٛؼي كيو اي ش ( 2ن
- 13قٛيدد٘ (ن ررتتهْولرَت رصتتن رُتتَرل) ٖٚدد ٛبطددِ اغيًُٗددٚ ١سدده ٕٛايددٛاٚي قدداٍ ايٕددء:ٟ
ايس ٛبغد ُٖد  :ايصدٓٝع َدٔ ايٕعداّي ايد ٜ ٟددع ٢إيٝد٘ي ٚقٝدٌ ايٕعداّ ًَٕكداٙي
 ٖٛٚبايفا س١ٝي ٚق ٌٝباذتةص١ٝي ٚباهلُ بك ١ٝايص٤ٞي ٚاأل ٖٛ ٍٚاغيد اد ٖٓدان قداٍ
اإلمسدداع :ًٞٝايسدد ٛنًُدد ١فا سدد١ٝي قٝددٌ يدد٘ :أيددٖ ٝدد ٛايفطددً١؟ قدداٍ :مل ٜهددٔ
ٖٓاى ش ٤ٞفطٌ كيو َٓ٘ي إصيا ٖ ٛبايفا س١ٝي َٔ أج ٢دع٠ٛن
قاٍ اذتاففيٚ :أشا اغيصٓف إزي ضعف َا ٚد َٔ األظادٜز ايدٛا د ٠ؼي ن اٖٝد١
ايهدالّ بايفا سد ١ٝنعددٜز (ندالّ أٖدٌ ايٓدا بايفا سدٚ ١ٝنعددٜز (َدٔ جهًددِ
بايفا سدد١ٝي زادد ؼي خةردد٘ي ْٚكصددخ َددٔ َ ٤ٚجدد٘ أخ شدد٘ اذتددانِ ؼي َسددحد ن٘
ٚسددٓدٚ ٙاُٙي ٚأخ د ط فٝدد٘ أٜط د ٙا عددٔ عُ د فعدد٘ (َددٔ أظسددٔ ايع بٝدد١ي فددال ٜددحهًُٔ
بايفا س١ٝي فاْ٘  ٜٛس ايٓفام اذتدٜزي ٚسٓدٚ ٙا ُٙأٜطا 3( ٙن
ٚ- 14فا٥ددد ٠بددؽي اذتصد عًدد ٢ايددةٕٔ أْد٘ جطددُ َددٔ ادتددٛعي فٝدصدد ٢عًدد ٢اضتٓددا٤
ايصًت كيدوي فداكا ٚضدع فٛقٗدا اذتصد ي ٚشد ٍد عًٗٝدا ايعصداب١ي اسدحكاّ ايـيٗد ي
ٚقاٍ ايه َاْ :ٞيعً٘ يحسهري ظ ا  ٠ادتٛع بءد اذتص ي ٚألْٗا ظصدا  ٠قدامي
قد ايدةٕٔي جصدد األَعدا٤ي فدال ٜحعًدٌ شد ٤ٞػيدا ؼي ايدةٕٔي فدال حيصدٌ ضدعف
زا٥د بسةت ايحعًٌ( 4ن

( 1ايفحػي ( 278/11ن
( 2ايفحػي ( 186/9ي طٝة١ن
( 3ايفحػي ( 221/6ن
( 4ايفحػي ( 189- 188/9ي طٝة١ن
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- 15قٛيدد٘ (ْصتتو رْهَّصتتبه) قدداٍ ابددٔ بٕدداٍ :ؼي ٖد ا اذتدددٜز جفطدد ٌٝبعددر اغيدًٛقدداد عًدد٢
بعري ٚف ٘ٝإخةا اغي  ٤عٔ ْفس٘ سيا فطً٘ ا بد٘ عًد ٢سدة ٌٝايحعددس بايٓعُد ١عًد٢
ايفد ي ٚف ٘ٝاإلخةا عٔ األَِ اغياضٚ ١ٝإٖالنٗا ( 1ن
- 16قٛيدد٘ (ْوتتب َّر اريوب ْتته) قدداٍ اذتدداففي :فٝدد٘ عًددِ َددٔ أعددالّ ايٓةدد٠ٛي فاْدد٘  اعحُ د ؼي
ايسٓ ١اغيكةً١ي فٖصدِج٘ ق ٜض عٔ ايةٝخي ٚٚقعخ اهلدْ ١بِٗٓٝي إزي إٔ ْكطدٖٛاي فهدإ
كيو سةت فحػ َه١ي فٛقع األَ نُا قاٍ  2( ن
- 17قٛيدد٘ ( تتلرل رَهتته َّرْهتتَت َّر َبتتَر َّرْتتهرل) قدداٍ اذتدداففيٚ :ؼي ٖ د ا اذتدددٜز شددٛاز
ايدعا ٤عً ٢اغيص نري سيرٌ كيو( 3ن
- 18قٛي٘ (فاْحدث اي ب قاٍ اذتداففي :ؼي اذتددٜز :شدٛاز اسدحعُاٍ ايحصسد ؼي
ادتٗددادي ٚفٝدد٘ َٓكةدد ١يً د ب ٚقدد ٠ٛقًةدد٘ ٚصددعٜ ١ك٘ٓٝيٚفٝدد٘ شددٛاز سددف اي شددٌ
ٚظدٙي ٚإٔ ايٓٗ ٞعٔ ايسف ٚظد ٙإصيا ٖ ٛظٝز جدع ٛاذتاش ١إزي كيو( 4ن
قاٍ ابٔ اغيٓ  :ايس غيصدًع ١اذتد ث أخدص َدٔ ايسدف ي ٚارتدء  ٚد ؼي ايسدف ي
جٓددحـيِ إ
فٝؤخد َددٔ ظدددٜز شدداب شددٛاز ايسددف َٓفد دا ٙيًطد ٚ ٠ ٚاغيصددًع ١ايد
بدددا ْف ادي نا سددداٍ ادتاسدددٛس ٚايًٕٝعددد١ي ٚايه اٖددد ١غيدددا عددددا كيدددو ٚحيحُدددٌ إٔ
جه ٕٛظاي ١ادتٛاز َكٝد ٠باذتاش ١عٓدد األَدٔي ٚظايد ١اغيٓدع َكٝدد ٠بدارتٛف ظٝدز
ض د ٠ ٚي ٚقددد ٚقددع ؼي نحددت اغيغددازٟي بعددز نددٌ َددٔ :ظ ٜفددْٚ ١عدد ِٝبددٔ َسددعٛدي
ٚعةدا بٔ أْ ٝي ٚخٛاد بٔ شة ي ٚعُد  ٚبدٔ أَٝد١ي ٚسدامل بدٔ عُد ي ٚبسةسد١ي
ؼي عدَٛ ٠اطٔ ٚبعطٗا ؼي ايصعٝػ( 5ن

( 1ايفحػي ( 539/7ي طٝة١ن
( 2ايفحػي ( 232/9ي طٝة١ن
( 3ايفحػي ( 695/9ي طٝة١ن
( 4ايفحػي ( 117/9ن
( 5ايفحػي ( 252/7ن
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أهه املصادر واملزاجع
ايك ٕ ايه ِٜ
- 1فحػ ايةا  ٟش ح صعٝػ ايةدا ٚ ٟبأعال ٙصعٝػ ايةدا ٟن ؾيندا ايسالّن
- 2فحػ ايةا  ٟش ح صعٝػ ايةدا ٚ ٟبأعال ٙصعٝػ ايةدا ٟن طةع دا طٝة١ن
 - 3اجملحُددع اغيدددْ ٞؼي عٗددد ايٓةدد( ٠ٛادتٗدداد ضددد اغيصدد نري دنأندد ّ ضددٝا ٤ايعُدد ٟن ؾي أٚزي
ٖ1434دن
- 4ستُد س ٍٛا ن ايدنح ٛستُد ايصادم ع شٕٛنؾين دا ايكًِن
- 5نحاث ارتء ايٝكري ؼي َعص اد ايٓ األَرين إعدادي دنأظيد عٛم أب ٛايصةاثن
ْ- 6ة٤ٛاد اي س ٍٛن َاحتكل َٓٗا َٚا ٜحعكلن (ْ 188ة ٠٤ٛجأيٝف ستُدد ٚيد ٞا ايٓددٟٚن طةدع
دا ايسالّن
 - 7سةٌ اهلدٚ ٣اي شداد ؼي سد  ٠خد ايعةدادن ي َداّ ستُدد بدٔ ٜٛسدف ايصداذت ٞايصداَٞن جٛزٜدع
َهحة ١عةاس أظيد ايةازن َه ١اغيه َ١ن ؾي أٚزي ٖ1414دن
- 8اغيٓٗاط ش ح صعٝػ َسًِ بٔ اذتصاط ي َاّ ايٟٓٚٛن جٛزٜع دا ا فحا٤ن اي ٜامن
- 9ايس  ٠ايٓة ١ٜٛؼي ايصعٝعري (ايعٗد اغيه ٞدنسًُٝإ ايعٛد٠ن
- 13ايس  ٠ايٓة ١ٜٛبٔ ٖصاّن
َ- 11غاز ٟايٛاقدٟن
- 12ايةداٚ ١ٜايٓٗا ١ٜبٔ نر نؾي دا اي ٜإن
 - 13د  ٌ٥ايٓة ٠ٛيًةٗٝكٞن
- 14ايحا ٜذ ا سالَ ٞد ٚس ٚعء يًدنح ٛعةدايع  ٜاذتُٝدٟن



