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 (الرسهل )صمى هللا عميه وآله وسمم عصر في الحربي اإلعالم

 / جامعة ذي قاراآلداب كمية - الياسري  كامل حامد خمهد. آ.م
  الطمخص

صمى هللا )الخسػؿ  عرخلعخبية اإلسالمية مشح بجاية لعب اإلعالـ دوًرا رئيدًيا في الجولة ا     
حيث  ،يسوبتعال ألخباروااعتسج السدمسػف عمى وسائل اإلعالـ لشذخ ديشيع  (، فقجوسمع والو عميو

 عمىاإلعالـ في عسمو العدكخؼ لتحقيق الشرخ  (وسمع والو صمى هللا عميو)استخجـ الخسػؿ دمحم 
جػ السدمسيغ وإثارة الخػؼ في ستعمقة بديادة الحساسة لالعجو مغ خالؿ اتباع بعس العػامل ال

 . العجو
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Military media in the era of the Prophet (may God bless him and 
(his family and grant them peace( 

Assist Prof.Kholoud H. Al Yasiri - College of Arts/ University of Dhi Qar 
Abstract 
     Media has played major role in the Arab Islamic state since the start 
of the prophet mission . Muslims relied at media to spread they religion 
and cloudily its instructions and the goal of the Mohammad massage 
and to popularize Islam . this reliance did not stop at this since prophet 
Mohammed also used media in his military operate and to get victory or 
enemy through following some factors related to increasing zeal in 
Muslims and to create fear in the purl of the enemy by following some 
means such as spreading the Quantic pass ago that promise he are to 
fighters and threat. Their enemies wits hell and it is immortality . this is 
in addition to other actions during bathy such as the war custom and 
flags for the Muslim he is and increase motivation and the hearse 
promise to them in rectory over their 
enemy.                                                                                  
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  الطقدمة
 والتي (صمى هللا عميو وآلو وسمع) دمحم الخسػؿ لحياة عجيجة صػرة الشبػية الديخة شيجت       
 الدياسية أو االجتساعية أو الجيشية كانت سػاء ، الحياة مجاالت في لمشاس بميغة دروساً  أعصت

 لمجولة العامة األمػر تجبيخ في وميارتو ، العبقخؼ  لفكخه بياف فكانت ، العدكخية أو االقترادية أو
 .اإلسالمية

 خالؿ مغ فيو( وسمع وآلو عميو هللا صمى) بخع الحؼ العدكخؼ  السجاؿ ، السجاالت تمظ ومغ     
 نبػغ في والعالسية السحمية اأُلشخ فاقت عدكخية شخرية عغ نع الحؼ الستججد العدكخؼ  فكخه
 .والسجيشة مكة في اإلسالمية الجعػة رافقت التي االستثشائية الطخوؼ مػاجية في وشجاعتو عقمو
 والدخايا الغدوات شيجت التي أساليبيا كل في متسيدة عدكخية مجرسة العدكخؼ  السجاؿ فكاف     

 تؤسذ التي الخصػات وضع في بشفدو يذخؼ (وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ فكاف ، اتباعيا
 هللا صمى) اىتسامو نالت التي الجػانب تمظ مغ العدكخؼ  اإلعالـ جانب وكاف ، السجرسة لتمظ
 (.  وسمع وآلو عميو
 العدكخؼ  اإلعالـ اتخاذ في قػيساً  مشيجاً  لمسدمسيغ( وسمع وآلو عميو هللا صمى) فأعصى    

 السذتخكة واألساليب الصخؽ  بعس وجػد مغ بالخغع ، لمسذخكيغ العدكخؼ  اإلسالـ عغ السسيد
 .حيشحاؾ متبعة كانت والتي
 هللا صمى)  الخسػؿ واىتساـ ، عامة برػرة اإلسالمي العدكخؼ  اإلعالـ مبيشاً  البحث فجاء    
 مػضػع أيزاً  البحث وعالج ، لمجير األوؿ اإلعالـ بػصفيا والخايات باأللػية(  وسمع وآلو عميو
 العدكخؼ  لمبخيج السخاسمػف  مػضػع جاء وبعجىا. القتاؿ أثشاء لمسدمسيغ السػحجة الذعارات اتخاذ
 وكحلظ ، السشػرة السجيشة في لمسدمسيغ االنترارات أخبار إيراؿ في الكبيخ األثخ لو كاف والحؼ

 في وخاصة القائج (وسمع وآلو عميو هللا صمى) لمخسػؿ الدخايا أخبار إيراؿ في ميع عسل لو
 .اإلسشاد شمب
 صمى) دمحم الخسػؿ بسغازؼ  اىتست التي األولية السرادر مغ مجسػعة عمى البحث اعتسج     

 البغ الشبػية والديخة( ىػٕٚٓت) لمػاقجؼ السغازؼ  كتاب أىسيا ومغ وسخاياه( وسمع وآلو عميو هللا
 (.ىػٕٓٗت) سعج البغ وسخاياه (وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ وغدوات( ىػٖٕٔ) ىذاـ
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 : واصصالحاً  لغةً  اإلعالـ
 حتى واعمسيتو فالف خبخ لي استعمع: ))فيقاؿ بالذيء السعخفة باب مغ إعالـ كمسة جاءت     
 فاإلعالـ بالسزسػف  مذتخكاف واإلعالـ فالتعميع ،( ٔ(()إياه أعمستو الخبخ واستعسمشي ، اعمسو

 مثالً  فاآلذاف الحجث وقػع عمى يجؿ فاإلعالـ( ٕ)بالتكخار عخؼ التعميع أما باإلخبار متخرز
 (.ٗ)باألمخ التعخيف ىػ فاإلعالـ لحا( ٖ)الرالة لػقت إعالماً  كاف

 لحا والػضػح والقرج الجقة فيو ويذتخط االستفياـ عمى لمجاللة السختار المفع ىػ فاإلعالـ     
 عغ تعبخ التي السخررة الجسمة أو الكمسة عمى العسل عمى يخكد اإلعالمي السرصمح كاف

 (.٘)حجث أو قزية أو مػقف
 برػرة السعارؾ أخبار نقل سخعة مع ونتائجو وآثاره الجياد بحقائق السدمسيغ تدويج كاف     

 الذبيات رد فيشتج ، اإلعالـ وسائل خالؿ مغ والتأثيخ اإلقشاع قرج في البالغ األثخ لو صحيحة
 عمى السدمسيغ السقاتميغ تحفيد مغ يديج مسا القتاؿ جػ في تثار التي الذائعات تثيخىا التي

 (.ٙ)الجياد
 الجعامة الحخبي اإلعالمي بالجانب اىتع( وسمع وآلو عميو هللا صمى) دمحم الخسػؿ أف يالحع    

 هللا صمى)  راعػاىػا التػي األوليات ضسغ مػغ الحػخبي اإلعالـ فكاف ، الحخبي فكخه في الكبيخة
 .السذخكيغ مػاجية في الستقغ االستعساؿ في(  وسمع وآلو عميو
 عمى( وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ مادحاً ( ٚ)سمسى أبي بغ زىيخ كعب الذاعخ قاؿ    

 :العدكخية مقجرتو
 مجركي انظ هللا رسػؿ تعمع                         

 (ٛ)باليج كاألخح مشظ وعيجاً  وأف                                           
 (.ٜ)اإلعالـ مغ إعمع ىشا السخاد أف عمى تجؿ الذعخؼ  البيت في تعمع ومعشى

 العدكخؼ  اإلعالـ في أسمػبيغ استعسل( وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ إف القػؿ ويسكغ    
 ىػ الثاني واألسمػب ، وصفات خرائز مغ يعتسجه وما اإلسالمي العدكخؼ  اإلعالـ األوؿ كاف

 .اإلعالمية الحخب مػاجية كيفية
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 :  اإلسالمي العدكخؼ  اإلعالـ -
 في مدبقاً  متبعة كانت أساليب اإلسالمية الجولة تذكيل بجاية في العدكخؼ  اإلعالـ اتخح     

 شػر في كانت التي ، اإلسالمية الجولة في حيشيا في الستػافخة لإلمكانيات وتبعاً  ، العاـ السحيط
 :   يمي ما خالؿ مغ اإلسالمي لمجير اإلعالمي الػجو عمى التعخؼ ويسكغ ، الشسػ

 : واأللػية الخايات-أ
 الخايات ويدمع األلػية يعقج أف الجير لراحب فيشبغي الدحف عمى السجاىجوف  عـد إذا     
 تسثمو لسا السعخكة في ىاـ دور واأللػية فممخايات ،( ٓٔ)الذعار ويقخر الصالئع يبعث ذلظ وبعج
 أو الخاية لتمظ مسيد ولػف  خاص شكل ليا فيختار ، السقاتمػف  حػليا يجتسع ودالئل عالمات مغ

 .األخخػ  عغ مغايخ وشكل لػف  قبيمة ولكل ، المػاء لحلظ
 بسختمف السدمسيغ صفػؼ تػحيج عمى( وسمع وآلو عميو هللا صمى) دمحم الخسػؿ فعسل      
 عميو هللا صمى)  الخسػؿ ويكػف  ، ضميا تحت أعجائيع يقاتمػف  مذتخكة واحجة راية تحت قبائميع

 نتصمع وعشجما ، قتالية ميسة لكل األلػية ويعقج الخايات يقدع الحؼ األعمى القائج ىػ (وسمع وآلو
 إتباعو نذاىج ، الخايات شأف في(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  وخصػاتو الذخيفة الشبػية الديخة في

 السختمفة قبائميع رايات تحت تشزػؼ  كانت التي الفئات كل جعل حيث الستسيد العدكخؼ  الفكخ
 هللا كمسة إلعالء بيا(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  قادىع واحجة راية ضل في اإلسالـ دخػليع قبل

 .وتعالى سبحانو
 األصل وكاف ، أمامو ُرفع لػاء اتخح حيث ، السجيشة دخػلو عشج كانت تمظ الخصػات وأوؿ      
 عميو هللا صمى)  الخسػؿ أف ذلظ مغ ويدتشػتج ،(ٕٔ)االسمسي حريب بغ بخيجة( ٔٔ)ِعسامة

 إعالف السجيشة سكاف مغ وغيخىع وأنرار مياجخيغ جسيعاً  لمسمسيغ يػضح اف أراد(  وسمع وآلو
 كل رايتيا تحت تجتسع أف وعميو ، ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  بكيادتو اإلسالمية الجولة

 .الخايات
 وحسخ خزخ رايات ليا كانت التي والخدرج األوس ومشيا عجيجة قبائل تحتػؼ  السجيشةكانت       

 .( ٖٔ)باستعساليا(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ ليع وسسح اإلسالـ قبل
: إنو إذ ىاـ عدكخؼ  ىجؼ تحقيق بحلظ أراد(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ أف ويتبيغ     

 الػاحجة القبيمة أفخاد بيغ وتخابط ألفة فيشاؾ( ٗٔ(()قػمو راية تحت يقاتل اف لمخجل يدتحب كاف))
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 ، القتاؿ أثشاء الرفػؼ رص عمى يداعج مسا لجيو السعخوفيغ قبيمتو أبشاء إلى السقاتل فيسيل
 يسكغ كسا ، تسيدىا راية قبيمة لكل فتكػف  ، الجير قصعات وتػزيع الكيادة ميسة تدييل وكحلظ
 .القتاؿ في االشتباؾ أثشاء بدخعة قبيمتو راية عمى التعخؼ لمسقاتل
 والخػؼ الخلبة تجخل فإنيا العدكخؼ  اإلعالـ في فعاؿ دور لو القتاؿ في الخايات زيادة وإف     

 بو فالقرج وإشالتيا وتمػيشيا الخايات تكثيخ وأما: ))(٘ٔ)خمجوف  ابغ ذكخ وقج ، األعجاء نفػس في
 نفػس في تجخل اف بعج الشرخ وتحقيق العجو دحخ في القتاؿ مغ اليجؼ يحقق مسا(( التيػيل

 .واإلقجاـ الذجاعة السدمسيغ
 قمػبيع اتحاد في داللة كمستيع واتحاد الجشج اجتساع في معشػؼ  وقع المػاء أو فممخاية     

 مادامت الشرخ مغ ييأسػف  فال الخحع ذوؼ  ائتالؼ مغ أشج وائتالفيع الػاحج كالجدج فيربحػف 
 بخالؼ بعزاً  بعزيع فييـد الخػؼ مػضع في باتػا لػاؤىع سقط فإف ، مشترب لػائيع أو رايتيع
 الخػؼ لمعجو وتجمب القػة تحجث واأللػية الخايات مشاضخ أف وذلظ خفاقاً  عالياً  عمسيع ارتفاع

 (.ٙٔ)والجىذة
 مخكد المػاء أو الخاية فكانت( ٚٔ) ((زالػا زالت إذا ، راياتيع قبل مغ الشاس يؤتى)) فإنسا     
 مالحطة ويسكغ ، عمييع والجليل عشػانيع فتكػف ( ٛٔ)إليو  يجتسعػف  الحؼ ومجتسعيع الجشج لثكشة
 قبيمة كل رأس إلى يجفع بأف مغازيو في(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ أمخ خالؿ مغ ذلظ
 ( .ٕٓ)راية أو لػاء بصغ كل في جعل بل ،( ٜٔ)تحتو يقاتمػف  لػاء
 لمسعخكة السديخ قبل واأللػية الخايات إعصاء في(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ وكاف    

 (.ٕٔ)الخايات تمظ سيحسل مغ انتخاب في أحياناً  الذسذ شخوؽ  قبل الدحخ وقت يختار
 ، الخاية أو المػاء اتخاذ في األمخ يرجر مغ ىػ ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الشبي     

 بغ حسدة عسو بكيادة ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  بيا أمخ عدكخية عسمية أوؿ في ذلظ ويالحع
 وذكخ(. ٕٕ)يحسمو لػاءً  لو عقج إذ ، السشػرة لمسجيشة وصػلو مغ عاـ مغ أقل بعج ، السصمب عبج
 ذلظ مغ ويتزح(. ٖٕ)لمقتاؿ(  وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ  عقجىا راية أوؿ حسدة راية أف
 (.ٕٗ)متخادؼ وبسعشى ، األخخػ  مكاف احجىسا ولػاء راية كمستي استعسمػا قج السؤرخيغ أف

 السرادر تفدخ لع التي األسئمة مغ لمكثيخ مثاراً  ذلظ فكاف المػاء أو الخاية لػف  مجاؿ وفي     
 أعصى قج ( وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ  أف ويالحع ، واضح بذكل إجاباتيا في التاريخية
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 صمى) الخسػؿ أقخ المتيغ والخدرج األوس قبميتي في يالحع كسا ، ذاتيا الكبائل إلى ذلظ حخية
 الشبي إلى سميع بشي وفج جاء عميو الحاؿ ىػ وكسا(. ٕ٘)الدابقة راياتيع ليع(  وسمع وآلو عميو هللا
)  ليع فعقج( ٕٙ)ليع فاستجاب أحسخ لػاءىع يجعل أف مشو وشمبػا(  وسمع وآلو عميو هللا صمى) 

 عقج إذ دائسياً  األمخ ذلظ يكغ ولع(. ٕٚ)رايتيع المػف  ذلظ عمى(  وسمع وآلو عميو هللا صمى
 األنرار كل جسع وبحلظ( ٕٛ)أصفخ بمػف  رايات لألنرار(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ

 .مسيد واحج لػف  ذات راية في
 ففي ، الغدوات بعس في مدتعسل األسػد المػف  جانب إلى األبيس المػف  أف ويالحع     
 بالمػف  ورايتاف األبيس بالمػف  لػاء ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  لمشبي كاف الكبخػ  بجر معخكة
 (.ٜٕ)األسػد
 المػف  ذات( العقاب) ىي كانت الخاية واف المػاء ىػ البيزاء بالخاية السقرػد أف ويتزح     

 الدػد الخايات بخفعيع السياجخيغ وعخؼ( ٖٔ(()سػداً  هللا رسػؿ رايات)) أف ويؤكج( ٖٓ)األسػد
 (.ٖٖ)خاصاً  لػناً  قبيمة لكل وإف ، حسخ أو خزخ راياتيع ولألنرار( ٕٖ)البيزاء واأللػية

 وىي العقاب راية(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  لمخسػؿ كانت فقج ، شكميا تسيد الخايات وصشاعة
 ذات صػؼ مغ مخصصة شسمة وىي نسخة مغ تكػف  وأحياناً ( ٖٗ)أسػد صػؼ مغ مرشػعة
 (.ٖ٘)وسػد بيس خصػط
 وىي(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  لمخسػؿ كانت( ٖٙ)بخدة تكػف  أف أحياناً  السحتسل ومغ      
 حيكت قج(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الخسػؿ أف ذكخ فقج( ٖٚ)مخصصة شسمة ىيئة عمى

 (.  ٖٛ)سػداء حاشيتيا كانت صػؼ مغ جبة لو
 عميو هللا صمى)  لمخسػؿ تعػد النيا إال رفعت ما األلبدة مغ القصع تمظ أف ذلظ مغ ويتبيغ     
 ويحث اليسع بيا ليدتشيس ، السدمسيغ السقاتميغ نفػس في تأثيخ تعصي الخايات وىحه ( وسمع وآلو
 .السذخكيغ لقتاؿ القػـ
 فقج ، الخاية لحسل السالئسة الذخرية يختار(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الخسػؿ وكاف     
 إال( ٜٖ)كميا السػاشغ في ) عميو الدالـ ( شالب أبي بغ عمي اإلماـ مع السياجخيغ راية كانت
 السجيشة في(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم لمخسػؿ خمفاً  اإلماـ فييا كاف تبػؾ غدوة

 عمى يحتػؼ  ( وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ قبل مغ اإلجخاء ىحا وكاف(. ٓٗ)السشػرة
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 لكيادة تؤىميا صفات تستمظ شخرية يختار أف البج العدكخؼ  القائج اف مشيا عجة دالالت
(   الدالـ عميو)  شالب ابي بغ عمػػػي اإلمػػػػاـ فكػػػػػاف ، اإلسػػػػالـ أعجاء ضػػج حخوبيع في السدمسيغ
 يؤىمو ما واإليساف الذجاعة مغ يستمظ اإلماـ أف عغ فزالً  ، السيسة تمظ في السثالية الذخرية

 في تجخبتو ثبتت ما ذلظ وأف ، السعخكة ساحة مغ يفخ أف دوف  مغ السدمسيغ راية رفع يتحسل أف
 .السػاشغ جسيع
 رجل إلى هللا شاء إف غجاً  الخاية ألدفعغ)) خيبخ غدو في(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  قاؿ     
( ٔٗ(()يجه عمى هللا يفتح حتى يشرخؼ ال ، ورسػلو هللا ويحبو ورسػلو هللا يحب فخار غيخ كخار

 غيخ كخار فيػ الخراؿ بتمظ الختراصو(  الدالـ عميو)  شالب أبي بغ عمي إلى الخاية فأعصى
 ِإّلَ  ه هَ  ِإنْ  اْلَهَهى  َعنِ  َيظِطق   َوَما}(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الخسػؿ بذيادة( ٕٗ)فخار

 ، الخاية لحسل األكفأ(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  هللا رسػؿ فيختار(. ٖٗ){ ي هَحى َوْحي  
 بغ عسارة مغ الخاية أخح في الدبب كاف فقج ، خاصة العتبارات اآلخخ البعس ويفزل

(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ مغ عسارة استفيع إذ( ٘ٗ)ثابت بغ زيج إلى( ٗٗ)حـد
 القخآف قجمػا: )) ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ عميو فخد عميو غزب يكػف  قج الحؼ
 هللا صمى)  وأمخ( ٙٗ(( )مججعاً  أسػد عبج كاف واف يقجـ والقخآف مشظ القخآف أخح أكثخ وكاف
 (.ٚٗ)الكخيع لمقخآف حفطاً  أكثخىع راياتيع يحسل أف والخدرج األوس في(   وسمع وآلو عميو
 قادة يػصي(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ فإف ، الجير تساسظ عمى ولمسحافطة     
 سخية إرساؿ قبل لػصيتو حجث كسا ، الخاية أو المػاء حسل في يخمفيع مغ ىشاؾ يكػف  أف الدخايا
 بغ زيج كاف حيث( ىػٛ) سشة األولى جسادػ في مؤتة إلى(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  بيا بعث

 بغ فجعفخ زيج أصيب إذ: )) ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  فقاؿ ، الدخية قائج ىػ( ٛٗ)حارثة
(   وسمع وآلو عميو هللا صمى) الشبي  وجعل( ٜٗ(()رواحة بغ هللا فعبج أصيب فأف شالب أبي
 مغ أف ذلظ مغ ويتزح( ٓ٘)لخايتيع حامالً  يجعمػنو عشيع رجالً  يختاروا لمسدمسيغ األمخ ذلظ

 عمى القائج ىػ(  وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ يبعثيا التي الدخايا في الخاية حسل يتػلى
 . الدخية
 ما مكاف في تػضع ال الخاية أف مع( ٔ٘)الجير صاحب ىػ المػاء يسدظ مغ يعجلحلظ       

 الحاؿ بصبيعة وىحا ، بأمخه إال فييا يترخفػا أف لمسقاتميغ يسكغ فال السجسػعة إماـ أمخ في إال
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. السدمسيغ لمجير األعمى القائج فيػ(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم لمخسػؿ فيو الخجػع يكػف 
)  هللا رسػؿ أمخؾ ىشا ىا: )) العػاـ بغ لمدبيخ قاؿ أنو السصمب عبج بغ العباس عغ روؼ  فقج

 في ميع الخاية ركد مكاف اختيار أف فيتزح( ٕ٘(()الخاية تخكد اف(   وسمع وآلو عميو هللا صمى
 . مشيا بالقخب السقاتميغ تجسع

 :  القتاؿ عشج الذعارات-ب
 فيسا يدتذعخوا حتى بيا بالشجاء السقاتميغ بيا يتجاعى التي العالمة ىػ القتاؿ في الذعار     
 (.ٖ٘)اإلعالـ معاني مغ معشى فالذعارات ؛ بيشيع
( ٗ٘)أجسع لمجير عالمة تكػف  معيشة كإشارة ، لمسقاتميغ الجير قائج يزعو ما ىػ والذعار     

 السقاتميغ أحج ضل فإف( ٘٘)رفيقو مشيع كل ويعخؼ القتاؿ أثشاء بيشيع فيسا السقاتميغ فيتعارؼ
 الستجاوؿ بذعارىع صػتو رفع رايتيع يذاىج لع إذا وكحلظ عمييع فيتعخؼ بذعارىع نادػ أصحابو

 (.ٙ٘)الييع بحلظ ليخجع بيشيع
 وكحلظ القتاؿ أثشاء في جبيتيغ بيغ االختالط عشج بيا يتعارؼ التي العالمة الذعار فكاف    

 يزع(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الخسػؿ كاف لحا( ٚ٘)الحالظ الميل ضمسة في يدتعسل
 مغ كل السدمسيغ فيقاتل ، الحاؿ بصبيعة السذخكيغ لذعار مخالفاً  السدمسيغ لمسقاتميغ شعاراً 

 (.ٛ٘)شعارىع يخالف
 داللة مغ تحسمو لسا تذجيعية عبارات أو الكخيع القخآف مغ مقاشع السدتعسل الذعار وكاف     
 وتكمل ، وتزحية إقجاماً  فيدداد السدمع لمسقاتل السعشػية الخوح فتختفع ، بالشرخ التفاؤؿ تدرع

 هللا كالـ مغ شعاراً  رفعو عشج الفػز يجرؾ ألنو ، القتاؿ في مكاره مغ يػاجو ما عمى بالربخ
 (.ٜ٘)بالشرخ اإلليي الػعج ذات تعالى
 حع)) شعار يخفع أف األحداب غدوة في(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الخسػؿ أمخ قجو      

 حع)) شعارىع يكػف  أف بعثيا سخية في(  وسمع وآلو عميو هللا صمى) وأوصى( ٓٙ(()يبرخوف  ال
 (. ٕٙ)حشيغ غدوة في السدمسيغ شعار وىػ( ٔٙ(()يشرخوف  ال

 لذخؼ بالذعار ذكخىا فكاف شأف ليا( حع) أوليا التي القخآنية اآليات أف الػاضح ومغ     
 التي يشرخوف  ال قػؿ في وأما ، وتعالى سبحانو هللا مغ الشرخ استشداؿ يدتطيخ مسا مشدلتيا
 ال: ))( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ أجاب شعار، استعساليا ججوػ  عغ استعمع
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مْ  َلن}:  تعالى قاؿ ، القتاؿ مغ يفخوف  أؼ( ٖٙ(()يشرخوف  وك  رُّ مْ  َوِإن َأًذى ِإّلَ  َيض  م   ي َقاِتم هك   ي َهلُّهك 
َبارَ  ونَ  ّلَ  ث مَ  اأَلد   (.ٗٙ){ ي ظَصر 

 مغ اسع(( يشرخوف  ال حع)) شعار أف ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ عغ وذكخ    
 بأف تعالى باهلل حمف :(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  فقاؿ ،( ٘ٙ)العطيع تعالى هللا أسساء

 (.ٙٙ)يشرخوف  ال السذخكيغ
 انو أخخػ  رواية وفي( ٚٙ(( )اقتخب اقتخب هللا نرخ يا)) بجر معخكة في السدمسػف  وانتجب    
 بجر ومشيا الغدوات مغ الكثيخ في متخحاً  الذعار ىحا كاف إذ( ٛٙ(( )أمت مشرػر يا)) كاف
 مغ تقتل أف فمظ بالعجو ضفخت قج أنو( أمت مشرػر يا) ومعشى(. ٜٙ)السرصمق وبشي وأحج
 ىالؾ في التفاؤؿ أيزاً  بو السخاد باألعجاء بالسػت أمخ ىػ أمت مشرػر فيا( ٓٚ)مشيع شئت
( ٔٚ)وتعالى سبحانو هلل الجعػة خصاب في مشرػر يا بجوف ( امت أمت) كمسة وكانت العجو
 .السذخكيغ عمى وتعالى سبحانو هللا مغ الشرخ وشمب
 ىػ السخيديع وفي الشزيخ بشي وغدوة أحج غدوة في السدمسيغ شعار أف الػاقجؼ وذكخ    
 الصػؼ إلى حارثة بغ زيج سخية وفي( ٖٚ)السمػح بشي يػـ في أيزاً  وكاف( ٕٚ(( )أمت أمت))
 (.ٗٚ()ىػٙ)

 في شعارات عجة استعسل(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الخسػؿ أف بالحكخ الججيخ ومغ    
 يا)) بذعار األوس قبيمة خّز  بجر يػـ ففي ، الخالؽ العدكخؼ  فكخه يػضح مسا ، واحجة معخكة

 يا)) السياجخيغ شعار وكاف( ٙٚ(()هللا عبج بشي يا)) الخدرج قبيمة وشعار( ٘ٚ(()هللا عبيج بشي
 يا)) وىػ السدمسيغ جير يجسع مػحج شعار تحت انزػػ  أولئظ وكل( ٚٚ(()الخحسغ عبج بشي

 غدو في وكحلظ مكة، فتح يػـ في الصائف في الذعار ىحا واتخح ،( ٛٚ(()أمت مشرػر
 (.ٜٚ)حشيغ
 نرخ يا بجر يػـ في السذخكيغ ضج معاركيع في السدمسيغ رددىا التي الذعارات جسمة ومغ    

 ، أرح القجس روح يا الشزيخ بشي يػـ وفي ، اقتخب هللا نرخ يا أحج يـػ وفي ، اقتخب اقتخب
 لعشة أال قخيطة بشي ويػـ يبرخوف، ال حع األحداب يػـ ، يغمبشظ ال ربشا يا قيشقاع بشي يػـ وفي
 ، حقا حقاً  هللا عباد نحغ الفتح يفتح ويػـ ، عل مغ اتيع عمي يا خيبخ ويػـ ، الطالسيغ عمى هللا

 (.ٓٛ) أمت أمت السمػح بشي ويػـ ، دمحم يا احسج يا اليخمػؾ ويػـ
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 :  العدكخؼ  لمبخيج السخاسمػف -ج
 سسي وقج( ٕٛ)الخسػؿ أو السخسل وىػ( ٔٛ)بالسخاسمة يقـػ الحؼ مخاسل جسع السخاسمػف     

 فخسخاف وىي ، السدافة وىػ البخيج لحسل شػيمة مدافات لقصعو أو البخيج لخكػبو( بخيجاً ) الخسػؿ
 وتكميفو البخيج مغ حسل بسا القػـ بيغ الخسػؿ ىػ فالسخسل(. ٖٛ)أمياؿ ثالثة فخسخ كل

 .القتاؿ أثشاء في السيع الخبخ أو( ٘ٛ)الخسالة بحسل( ٗٛ)بو باالستعجاؿ
 ت ِحطْ  َلمْ  ِبَطا َأَحطت  }:  تعالى قاؿ( ٙٛ)فيو شظ ال الحؼ بالشبأ يعخؼ الرادؽ الخبخ كاف فقج    

(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الخسػؿ اىتع لحا(. ٚٛ){َيِقين   ِبَظَبإ   َسَبإ   ِمن َوِجْئت كَ  ِبهِ 
 الحخب أثشاء في العدكخية االتراالت عرب باعتبارىا ، فعاؿ ايجابي دور مغ ليا لسا بالسخاسمة

:  بالقػؿ األمخاء إلى البخيج بسخاسمي(   وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ اىتسامات َحْسلَ  وقج ،
 (.ٛٛ(()االسع حدغ الػجو حدغ فأبخدوه بخيجاً  إليّ  أبخدتع إذا))

 : الذاعخ قاؿ
 وعجت ما اآلماؿ أنجدت اليػـ              

 تسشاه ما أقرى السجج وأدرؾ                        
 مبتدساً  السمظ وجو أسفخ اليػـ              

 (ٜٛ)بذخاه  الدعج ببخيج وأقبمت                        
(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  دمحم الخسػؿ اىتع ، القتاؿ أثشاء السخسميغ دور ألىسية ونطخاً      

 صمى)  بو يتستع الحؼ الستكامل العدكخؼ  الفكخ يػضح مسا ، وإليو مشو السعارؾ أخبار نقل في
 األخبار نقل مدؤولية عمييع تقع مخاسميغ الدخايا أو الغدوات في فكاف ،(  وسمع وآلو عميو هللا

 .تػاجييا التي والرعػبات بالقتاؿ السكمفة الدخايا تحققو ما ونتائج العدكخية واألوامخ ، اليامة
 السشػرة السجيشة إلى حارثة بغ زيج(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ أرسل بجر غدوة ففي

( ٜٓ)يثخب مغ العالية أىل إلى بإرسالو رواحة بغ عبج وخز ، الكبخػ  بجر وقعة بشتائج ليخبخىع
 (.ٜٔ)بجر معخكة في بالشرخ هللا أضفخه بسا ليخبخىع

 االنترار خبخ يرل أف أراد(   وسمع وآلو عميو هللا صمى) الخسػؿ  أف ىشا الػاضح ومغ     
 والسشافقيغ السدمسيغ مغ أىميا جسيعاً  ويدسع السشػرة السجيشة إلى قخير مذخكي عمى الكبيخ
 قمػب في ويجخل والعديسة الفخخ نفػسيع في ويجخل بالشرخ السدمسػف  فيعتد ، بحلظ والييػد
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 أستسخ االنترارات بأخبار السخسميغ بإرساؿ اإلجخاء ىحا أف ويالحع ، والزعف الخػؼ أعجائو
 جعاؿ( ـٕ٘ٙ/ىػٗ) الخقاع ذات غدوة في(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  أرسل فقج. الذأف ىحا في
 (.ٖٜ)السشػرة السجيشة ألىل االنترار بأخبار حسمو الحؼ( ٕٜ)سخاقة بغ

 وابغ( ٜ٘)السخيديع غدوة أخبار حامالً  لمسجيشة مخاسموُ ( ٜٗ)األنرارؼ  زرارة بغ معاذ وكاف     
 البذارة يخبخ( ٜٚ)أوس بغ نييظ حسل حشيغ غدة وفي الحجيبية غدوة في( ٜٙ)األنرارؼ  حخير

 (.ٜٛ)السشػرة السجيشة أىل إلى بالشرخ
 الجير بيغ مخاسميغ ىشاؾ أف يتزح الشبػية الديخة في والدخايا السغازؼ  استعخاض وفي     

عميو ) شالب أبي بغ عمي اإلماـ فتح فعشجما ، السدافات شػؿ أو السعخكة اتداع عشج اإلسالمي
 يبذخه(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  لمشبي بذيخاً  أرسل( ىػٙ) خيبخ حرغ( الدالـ 

 (.ٜٜ)باالنترار
) لمخسػؿ  أرسل عدكخؼ  انكدار إلى( ىػٚ) في( ٓٓٔ)سعج بغ بذيخ سخية تعخضت وعشجما     
 وأخح األحجاث بديخ ليعمسو( ٔٓٔ)الحارثي زيج بغ عميو ( وسمع وآلو عميو هللا صمى

 (.ٕٓٔ)األوامخ
 بالسقاتميغ إلمجاده( وسمع وآلو عميو هللا صمى) بالخسػؿ( ٖٓٔ)العاص بغ عسخو واستشجج     
 بغ رافع فأرسل( ٗٓٔ( )ـٖٓٙ/ىػٜ) الدالسل ذات إلى السػجية سخيتو ضعف شاىج حيشسا
. إليو السجد ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ فأرسل ، بالعػف  يدتسجه( ٘ٓٔ)الجيشي مكيث
 هللا صمى)  هللا رسػؿ إلى بخيجاً ( ٙٓٔ) األشجعي مالظ بغ عػؼ بعث الشرخ مغ تكسغ ولسا
 (.ٚٓٔ)وسالمتيع بقفػليع فأخبخه ( وسمع وآلو عميو
(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ إلى وصل بخيجاً ( ٛٓٔ)الزسخؼ  أمية بغ عسخ وكاف    
 (.ٓٔٔ)الجشجؿ دومة إلى الدخية ميسة ونجاح( ٜٓٔ)السمظ عبج بغ أكيجر أسخ يخبخه
( ٔٔٔ)السدني عػؼ بغ هللا عبج ()عميو الدالـ شالب أبي بغ عمي اإلماـ أرسل اليسغ ومغ     

 التي سخيتو أخبار تفاصيل فيو(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  السرصفى الخسػؿ إلى كتاب في
 كتاب في( ٖٔٔ)مكيث بغ رافع عػؼ بغ الخحسغ عبج وأرسل(. ٕٔٔ)اليسغ أىل إلى بيا كمف

 في الجشجؿ دومة إلى السػجية غدوتو تفاصيل فيو يػضح(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  لمخسػؿ
 (.ٗٔٔ)ىػٙ
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 : الخاتطة
 دمحم الخسػؿ اىتساـ مشيا يتبيغ التي الشبػية الديخة في التاريخية الخوايات عمى االشالع خالؿ مغ
 :  يمي ما يتزح العدكخؼ  باإلعالـ ( وسمع وآلو عميو هللا صمى) 
 أساسية دعامة بػصفو العدكخؼ  باإلعالـ اىتع ( وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ إف -ٔ

 .العدكخؼ  لمشطاـ
 الجولة يسثل واحج لػاء تحت السدمسيغ(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  جسع الخسػؿ -ٕ

(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  اعتسجىا التي الخاصة راياتيع السدمسيغ اعتساد جانب إلى اإلسالمية
 .مجسػعة كل عشػاف النيا القتاؿ في
 في الكخيع القخآف مغ معيشة نرػص اتخاذ عمى(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  اعتسج -ٖ

 .القتاؿ أثشاء السدمسيغ شعار وضع
 غسار يخػض الحؼ والجير السجيشة بيغ(  وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الخسػؿ ربط -ٗ

 معشػيات ورفع ، السشػرة لمسجيشة االنترار أخبار يشقمػف  الحؼ العدكخييغ بالسخاسميغ الحخب
 والدخايا(   وسمع وآلو عميو هللا صمى)  الشبي بيغ السدتسخ االتراؿ جانب إلى ، بحلظ السدمسيغ

 .األخبار ونقل واإلسشاد التعديد شمب في القتالية بالسياـ السكمفة
 
  يػامرال
، لداف العخب ، دار آداب الحػزة ، )قع ، ـ(ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚلفزل جساؿ الجيغ )تابغ مشطػر ، أبػ ا (ٔ)

 . ٛٔٗ، ص ٕٔـ( ، جٜٗٛٔىػ/٘ٓٗٔ
 . ٕٔ، ص ٛٔالدبيجؼ ، تاج العخوس ، ج (ٕ)
 .ٖٔٛ، ص ٕٔالدبيجؼ ، تاج العخوس ، ج (ٖ)
 . ٕٔ، ص ٖٔابغ مشطػر ، لداف العخب ، ج (ٗ)
الذيسخؼ ، فيج بغ عبج الخحسغ ، كيف تتعامل مع اإلعالـ ، )مكتبة السمظ فيج الػششية ، الخياض ،  (٘)

 . ٜٗـ( ، صٕٓٔٓىػ/ٖٔٗٔ
الديجؼ ، شو أحسج ، معجع مرصمحات الجعػة واإلعالـ اإلسالمي ، )دار الشفائذ ، األردف ،  (ٙ)

 .  ٗٗـ( ، صٕٓٔٓىػ/ٖٔٗٔ
ربيعة بغ رباح بغ قخط بغ الحارث بغ مازف بغ حالوة بغ ثعمبة بغ زىيخ بغ أبي سمسى : ىػ زىيخ بغ  (ٚ)

 . ٕٔٓثػر بغ ىحمة الذاعخ. ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، ص
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ـ( ، مغشي المبيب عغ كتب األعاريب، تحقيق ٜٖ٘ٔىػ/ٔٙٚابغ ىذاـ األنرارؼ ، دمحم بغ عبج هللا )ت (ٛ)
 .ٜٗ٘، ص ٕـ( ، جٖٜٛٔىػ/ٗٓٗٔسخعذي ، قع ، دمحم محيي الجيغ ، )مشذػرات مكتبة آية العطسى ال

ىػ( ، األمالي ، ترحيح وتعميق دمحم بجر الجيغ ٖٙٗالذخيف السختزى ، أبػ القاسع عمي بغ شاىخ )ت (ٜ)
 ٕـ( ، جٜٚٓٔىػ/ٕٖ٘ٔالشعساني ، )مشذػرات مكتب آية هللا العطسى السخعذي الشجفي ، قع السقجسة ، 

 .ٛٚ-ٚٚ، ص
ـ( ، السيحب ، تحقيق مؤسدة سيج الذيجاء العمسية ، إشخاؼ ٛٛٓٔىػ/ٔٛٗلعديد )تابغ البخاج ، عبج ا (ٓٔ)

 .ٜٜٕ، ص ٔـ( ، جٜ٘ٛٔىػ/ٙٓٗٔجعفخ الدبحاني ، )قع السقجسة ، 
؛ الرالحي ، سبيل اليجػ والخشاد  ٖٕٔ، ص ٔالدخاوؼ ، التحفة المصيفة في تاريخ السجيشة الذخيفة ، ج (ٔٔ)

 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ، ص ٖ، ج
غ حريب بغ عبج هللا بغ الحارث بغ األعخج بغ سعج بغ رزاح بشع مازف بغ الحارث بغ سالماف بخيجة ب (ٕٔ)

بغ أسمع ، مغ السياجخيغ ىاجخ لمشبي قبل اليجخة الشبػية لمسجيشة ولحق بو بعجىا سكغ الكػفة وتػفي أياـ 
خ عمساء ؛ ابغ حباف ، مذاىي ٗٛٔيديج بغ معاوية. يشطخ : خميفة بغ خياط ، شبقات خميفة ، ص

 .ٓٓٔاألمرار ، ص
 .ٜ٘ٛ، ص ٕالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٖٔ)
،  ٗـ( ، مدشج أحسج ، )دار صادر ، بيخوت ، د.ت( ، ج٘٘ٛىػ/ٕٔٗابغ حشبل ، أبػ عبج هللا أحسج )ت (ٗٔ)

ـ( ، التاريخ ٜٙٛىػ/ٕٙ٘؛ أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاليع بغ بخدزيو الجعفي )ت ٖٕٙص
 .ٖٔٗ، ص ٚتبة اإلسالمية ، ديار بكخ ، د.ت( ، جالكبيخ ، )السك

ـ( ، كتاب العبخ وديػاف السبتجأ والخبخ في أياـ ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛابغ خمجوف ، عبج الخحسغ بغ دمحم )ت (٘ٔ)
، )دار إحياء التخاث العخبي ،  ٗالعخب والعجع والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوؼ الدمصاف األكبخ ، ط

 .ٕٛ٘، ص ٔبيخوت ، د.ت( ، ج
، ية(بػية السدسى )التخاتيب اإلدار ـ( ، نطاـ الحكػمة الشٖٜٙٔىػ/ٖٖٛٔالفاسي ، عبج الحي األنجلدي )ت (ٙٔ)

 .ٕٖٛ-ٕٖٔ، ص ٔ)دار إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ، د.ت( ، ج
ـ( ، الديخة الشبػية ، تحقيق : دمحم محي الجيغ عبج ٖٖٛىػ/ٕٛٔابغ ىذاـ ، عبج السمظ الحسيخؼ )ت (ٚٔ)

 .ٛٛ٘، ص ٖـ( ، جٖٜٙٔىػ/ٖٖٛٔ، )مصبعة السجني ، القاىخة ،  ٔط الحسيج ،
ـ( ، السخرز ، تحقيق لجشة إحياء التخاث العخبي ، ٘ٙٓٔىػ/ٛ٘ٗابغ سيجة ، عمي بغ إسساعيل )ت (ٛٔ)

 .ٕٕٓ، ص ٕ)دار إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ، د.ت ، ج
، فتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ ،  ـ(ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابغ حجخ العدقالني ، شياب الجيغ أحسج )ت (ٜٔ)

 .ٜٓ، ص ٙٔـ( ، جٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ)دار إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ، 
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 ـ( ، إمتاع األسساع بسا لمشبي ٔٗٗٔىػ/٘ٗٛالسقخيدؼ ، تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر )ت (ٕٓ)
مغ األحػاؿ واألمػاؿ والحفجة والستاع ، تحقيق: دمحم عبج الحسيج الشسيدي ، )مشذػرات دمحم عمي بيزػف ، 

 .ٕٔ، ص ٕـ( ، جٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔبيخوت ، 
ـ( ، تاريخ ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚ؛ الحىبي ، أبػ عبج هللا شسذ الجيغ )ت ٜ٘ٛ، ص ٕالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٕٔ)

 .ٗٚ٘، ص ٕاإلسالـ ، ج
ـ( ، بحار األنػار ٜٜٙٔىػ/ٔٔٔٔ، دمحم باقخ دمحم تقي )ت؛ السجمديٜ، صٔ، السغازؼ ، جؼالػاقج (ٕٕ)

، ٜٔ، جـ(ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ، ، بيخوت، )مؤسدة الػفاءٕ، طجامعة لجرر أخبار األئسة األشيارال
 .ٗٚٔص

مؤسدة االعمسي ، ، ) ٗـ( ، تاريخ الخسل والسمػؾ، طٕٕٜىػ/ٖٓٔالصبخؼ ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ )ت (ٖٕ)
؛ ابغ قتيبة الجيشػرؼ ، أبػ دمحم عبج الجيغ مدمع  ٕٔٔ، ص ٕـ( ، جٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔبيخوت ، 

ىػ/ ٖٛٛٔ، تحقيق ثخوت عكاشة ، دار السعارؼ ، )مرخ ،  ٕـ( ، السعارؼ ، طٜٛٛىػ/ٕٙٚ)ت
 .ٕٕٗـ( ، صٜٜٙٔ

 عميو وآلو وسمع ( ومسارساتو ، العالؽ ، مازف مجيج ، عجة الحخب في نيج الخسػؿ القائج ) صمى هللا (ٕٗ)
؛ ولمتفريل في الخايات واأللػية ومغ  ٖ٘ٗـ( ، صٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔ)دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 

 .ٖٚٔ-ٜ٘ٔ، ص ٚحسميا يشطخ : السقخيدؼ ، إمتاع االسساع ، ج
 .ٜ٘ٛ، ص ٕالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٕ٘)
 .ٖٕٖ، ص ٔالفاسي ، نطاـ الحكػمة الشبػية ، ج (ٕٙ)
ـ( ، اإلصابة في تسييد الرحابة ، تحقيق: ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابغ حجخ العدقالني ، شياب الجيغ أحسج )ت (ٕٚ)

ـ( ، ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ، )دار الكتب العمسية ، بيخوت ،  ٕعادؿ أحسج عبج السػجػد وعمي دمحم معػض ، ط
 .ٜٖٗ، ص ٘ج

 .ٕٙٔ، ص ٚالسقخيدؼ ، إمتاع االسساع ، ج (ٕٛ)
ـ( ، ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚ؛ ابغ كثيخ ، أبػ الفجاء عساد الجيغ )ت ٘ٗٗ، ص ٕالديخة الشبػية ، جابغ ىذاـ ،  (ٜٕ)

،  ٖـ( ، جٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔالبجاية والشياية ، تحقيق عمي شيخؼ ، )دار إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ، 
 .ٖٛٔص

سمع ( ومسارساتو ، العالؽ ، مازف مجيج ، عجة الحخب في نيج الخسػؿ القائج ) صمى هللا عميو وآلو و  (ٖٓ)
 .ٖٖٗـ( ، صٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔ)دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 

ـ( ، الصبقات الكبخػ ، دار صادر ، )بيخوت ، د.ت( ، ٗٗٛىػ/ٖٕٓابغ سعج ، دمحم بغ سعج بغ مشيع )ت (ٖٔ)
 .٘٘ٗ، ص ٔج

 .ٜ٘ٛ، ص ٕالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٕٖ)
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 .ٕٔ، ص ٚالسقخيدؼ ، إمتاع االسساع ، ج (ٖٖ)
 .ٖٙٔ، ص ٚالسقخيدؼ ، إمتاع االسساع ، ج (ٖٗ)
 .ٖٕٙ، ص ٘ابغ مشطػر ، لداف العخب ، ج (ٖ٘)
 .ٚٗٗ، ص ٕبخدة : وىػ كداء اسػد. يشطخ : الجػىخؼ ، الرحاح ، ج (ٖٙ)
ـ( ، مآثخ االنافة في معالع الخالفة ، تحقيق : ٛٔٗٔىػ/ٕٔٛالقمقذشجؼ ، أبػ العباس احسج بغ عمي )ت (ٖٚ)

 .ٕٖٕ، ص ٕـ( ، جٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔ، )عالع الكتب ، بيخوت ،  ٔج فخاج ، طعبج الدتار احس
 .ٖ٘ٔ، ص ٖٔالغدالي ، إحياء عمـػ الجيغ ، ج (ٖٛ)
ىػ( ، مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ، )دار الكتب العمسية ، بيخوت ، ٕٕٛالييثسي ، عمي بغ أبي بكخ )ت (ٜٖ)

 .ٕٕٖ، ص ٘ـ(، جٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ
؛ الجاحع ، العثسانية ، تحقيق عبج الدالـ دمحم ىاروف ، )دار  ٕ٘ٔؼ ، السحبخ ، صابغ حبيب البغجاد (ٓٗ)

؛ الصبخؼ ، تاريخ الخسل والسمػؾ ، ج ،  ٖٗٔـ( ، صٜ٘٘ٔىػ/ٖٗٚٔالكتاب العخبي ، مرخ ، 
 .ٖٛٙص

؛ الشدائي ، فزائل الرحابة ، )دار الكتب العمسية ،  ٖٖٔ، ص ٔاحسج بغ حشبل ، مدشج أحسج ، ج (ٔٗ)
 .ٙٔوت ، د.ت( ، صبيخ 

ـ( ، تشبيو الغافميغ عغ فزائل الصالبيغ ، تحقيق ٓٓٔٔىػ/ٜٗٗابغ كخامة ، شخؼ اإلسالـ بغ سعج )ت (ٕٗ)
ـ( ، ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔتحديغ آؿ شبيب السػسػؼ ، )مخكد الغجيخ لمجراسات اإلسالمية ، قع السقجسة ، 

/القخف الثالث عذخ السيالدؼ(، ؛ ابغ جبخ ، زيغ الجيغ عمي بغ يػسف )القخف الدابع اليجخؼ  ٓٙص
نيج اإليساف ، تحقيق: أحسج الحدشي ، )مجسع اإلماـ اليادؼ ) عميو الدالـ ( ، مذيج ، 

 .ٖٚٔـ( ، صٜٜٚٔىت/ٛٔٗٔ
 .ٗ-ٖسػرة الشجع :  (ٖٗ)
عسارة بغ حـد بغ زيج بغ لػاذف بغ عسخو بغ عبج بغ عػؼ بغ غشع بغ مالظ بغ الشجار ، وىػ احج  (ٗٗ)

يغ بايعػا رسػؿ هللا ) صمى هللا عميو وآلو وسمع (  وشيج معخكة بجر وأحج والخشجؽ وسائخ الدبعيغ الح
السذاىج ، إذ كاف معو راية بشي مالظ بغ الشجار في غدوة الفتح ، خخج مع خالج بغ الػليج لميسامة وقتل 

يخة أنداب ـ( ، جسٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗفييا سشة اثشتي عذخة لميجخة. يشطخ : ابغ حـد ، أبػ دمحم عمي )ت
؛ الرفجؼ ، صالح الجيغ أبػ  ٖٛٗـ( ، صٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالعخب ، دار الكتب العمسية ، )بيخوت ، 

ـ( ، الػافي بالػفيات ، تحقيق أحسج االرناؤوط وتخكي مرصفى ، دار إحياء ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالرفاء )ت
 .ٕٓ٘، ص ٕٕـ( ، جٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔالتخاث العخبي ، )بيخوت ، 
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زحاؾ بغ خميفة االشيمي. يشطخ : الدسعاني ، أبي سعج عبج الكخيع زيج بغ ثابت بغ ال (٘ٗ)
ـ( ، األنداب ، تقجيع وتعميق : عبج هللا عسخ البارودؼ ، )دار الجشاف ، بيخوت ، ٙٙٔٔىػ/ٕٙ٘)ت

 . ٕٚٔ، ص ٔـ( ، جٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ
 .ٖٙ، ص ٕ؛ ابغ عداكخ ، تاريخ مجيشة دمذق ، ج ٖٓٓٔ، ص ٕالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٙٗ)
 .ٖٓٓٔ، ص ٕالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٚٗ)
زيج بغ حارثة بغ شخاحبيل بغ عبج العدػ بغ عامخ بغ الشعساف بغ عامخ بغ عبج ود بغ عػؼ بغ كشانة  (ٛٗ)

، قامت الديجة خجيجة بشت خػيمج بذخاءه بعجما اختصف صغيخًا في الجاىمية فػىبتو لمشبي ) صمى هللا 
تبشاه ) صمى هللا عميو وآلو وسمع ( قبل اإلسالـ واعتقو بعج ذلظ. عميو وآلو وسمع ( عشجما تدوجيا ، ف

، دار العمع  ٘؛ الدركمي ، خيخ الجيغ ، األعالـ ، ط ٜ٘ٗيشطخ: ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، ص
 . ٚ٘، ص ٖـ( ، جٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔلمسالييغ ، )بيخوت ، 

غخ ، كاف يعخؼ الكتابة أياـ الجاىمية وأحج عبج هللا بغ رواحة بغ ثعمبة بغ امخغ الكيذ بغ مالظ األ (ٜٗ)
الذاىجيغ العكبة مع الدبعيغ رجاًل مغ األنرار وىػ أحج الشكباء االثشي عذخ ، شيج بجر وأحج والخشجؽ 
والحجيبية وقج استخمفو الشبي ) صمى هللا عميو وآلو وسمع (  عمى السجيشة في إحجػ غدواتو ، استذيج في 

ـ( ، أنداب األشخاؼ ، ٕٜٛىػ/ٜٕٚذرؼ ، أحسج بغ يحيى بغ جابخ )تمعخكة مؤتة . يشطخ : البال
؛ ابغ حـد ،  ٕٗٗ، ص ٔـ( ، جٜٜ٘ٔىػ/ٖٛٚٔتحقيق دمحم حسيج هللا ، دار السعارؼ ، )مرخ ، 

 .ٙٛ، ص ٗ؛ الدركمي ، األعالـ ، ج ٖٖٙجسيخة أنداب العخب ، ص
؛ الصبخسي ، أبػ عمي  ٕٛٔخاياه ، صابغ سعج ، غدوات الخسػؿ ) صمى هللا عميو وآلو وسمع ( وس (ٓ٘)

ـ(  ، إعالـ الػرػ بأعالـ اليجػ ، تحقيق: مؤسدة آؿ البيت إلحياء ٖ٘ٔٔىػ/ٛٗ٘الفزل بغ الحدغ )ت
 .ٕٕٔ، ص ٔـ( ، جٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ، )مصبعة ستارة ، قع ،  ٔالتخاث ، ط

خ العباد ، تحقيق ـ( ، سبل اليجػ والخشاد في سيخة خيٖ٘٘ٔىػ/ٕٜٗالرالحي ، دمحم بغ يػسف )ت (ٔ٘)
 .ٙٗٗ، ص ٔـ( ، جٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔعادؿ أحسج وعمي دمحم معػض ، )دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 

 .ٕٙٔ، ص ٚالسقخيدؼ ، إمتاع االسساع ، ج (ٕ٘)
 .ٕٔٗ، ص ٗابغ مشطػر ، لداف العخب ، ج (ٖ٘)
ػسػؼ ، )دار الغجيخ ، قع سشج ، دمحم ، الذعائخ الحديشية بيغ األصالة والتججيج ، تحقيق رياض الس (ٗ٘)

 . ٚٙـ( ، صٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔالسقجسة ، 
ـ( ، تخخيج األحاديث واآلثار، تحقيق: عبج هللا بغ عبج ٖٓٙٔىػ/ٕٙٚالديمعي ، جساؿ الجيغ أبػ أحسج )ت (٘٘)

 .ٖٚ، ص ٔـ( ، جٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔالخحسغ ، )دار ابغ خديسة ، الخياض ، 
ـ( ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔ، السبدػط ، )دار السعخفة ، بيخوت ، ـ( ٜٓٓٔىػ/ٖٛٗالدخخدي ، شسذ الجيغ )ت (ٙ٘)

 .ٗٚ، ص ٔ، ج
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ـ( ، أنداب العيػف في سيخة األميغ والسأمػف )السعخوؼ ٖٛٗٔىػ/ٔٗٛالحمبي ، عمي بغ بخىاف الجيغ )ت (ٚ٘)
 .٘ٛ٘، ص ٕـ( ، جٜٜٚٔىػ/ٓٓٗٔبالديخة الحمبية( ، دار السعخفة ، )بيخوت ، 

ىػ( ، االثشي عذخية ، تحقيق ميجؼ االزوردؼ ودمحم درودؼ ، ٗٓٔٔغ )تالحخ العاممي ، دمحم بغ حد (ٛ٘)
 .ٜ٘ٔ)دار الكتب العمسية ، قع ، د.ت( ، ص

جعفخ الدبحاني ، الرحيح مغ سيخة الشبي األعطع ) صمى هللا عميو وآلو وسمع (  ، )دار الحجيث ، قع  (ٜ٘)
 .ٜٕ٘، ص ٓٔـ( ، جٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔالسقجسة ، 

ـ( ، األصػؿ مغ الكافي ، صححو وعمق عميو : عمي أكبخ ٜٓٗىػ/ٜٕٖجعفخ دمحم )تالكميشي ، أبي  (ٓٙ)
؛ السجمدي ، بحار األنػار ،  ٚٗ، ص ٘، )دار الكتب اإلسالمية ، شيخاف ، د.ت(، ج ٗالغفارؼ ، ط

 .ٖٙٔ، ص ٜٔج
 .ٖ٘ٛ، ص ٛٔالسجمدي ، مخآة العقػؿ في شخح أخبار الخسػؿ ) صمى هللا عميو وآلو وسمع (  ، ج (ٔٙ)
 .ٖٚ، ص ٔالدخخدي ، شخوح الديخ الكبيخ ، ج (ٕٙ)
 .ٗٙٔ، ص ٜٔالسجمدي ، بحار األنػار ، ج (ٖٙ)
 .ٔٔٔسػرة آؿ عسخاف :  (ٗٙ)
 .٘ٙٔ، ص ٜٔالسجمدي ، بحار األنػار ، ج (٘ٙ)
ـ( ، مغشي السحتاج إلى معخفة ألفاظ السشياج ، )دار إحياء ٜٙ٘ٔىػ/ٜٚٚالذخبيشي ، دمحم بغ أحسج )ت (ٙٙ)

 .ٕٕٓ، ص ٗـ( ، جٜٛ٘ٔىػ/ٖٚٚٔالتخاث العخبي ، بيخوت ، 
؛ السجمدي ، مخآة العقػؿ في شخح أخبار الخسػؿ ) صمى هللا عميو وآلو  ٚٗ، ص ٘الكميشي ، الكافي ، ج (ٚٙ)

 .ٖ٘ٛ، ص ٛٔوسمع (  ، ج
 .ٛ، ص ٔالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٛٙ)
ب الحجيث ، تحقيق سميساف بغ إبخاليع ، )دار ـ( ، غخيٜٛٛىػ/ٕ٘ٛالحخبي ، أبي اسحاؽ إبخاليع )ت (ٜٙ)

 .ٜٗٔ، ص ٔـ( ، جٜٗٛٔىػ/٘ٓٗٔالسجيشة ، ججة ، 
 .ٖٚ، ص ٔالدخخدي ، شخوح الديخ الكبيخ ، ج (ٓٚ)
 .ٗٙٔ، ص ٜٔالسجمدي ، بحار األنػار ، ج (ٔٚ)
 .ٛ، ص ٔالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٕٚ)
 .ٖٖٔ، ص ٕالصبخؼ ، تاريخ الخسل والسمػؾ ، ج (ٖٚ)
 .ٖٚ، ص ٔالدخخدي ، شخوح الديخ الكبيخ ، ج (ٗٚ)
؛ الساوردؼ ، عمي بغ دمحم  ٗٔابغ سعج ، غدوات الخسػؿ )صمى هللا عميو وآلو وسمع (  وسخاياه ، ص (٘ٚ)

، )دار التعارؼ ، مكة السكخمة ،  ٕـ( ، األحكاـ الدمصانية والػاليات الجيشية ، طٛ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗ)ت
 .ٖٚـ( ، صٜٙٙٔىػ/ٖٙٛٔ
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 .ٚٙٛ، ص ٗىذاـ ، الديخة الشبػية ، جابغ  (ٙٚ)
 .ٔٚ، ص ٔالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٚٚ)
 .ٗٔابغ سعج ، غدوات الخسػؿ ) صمى هللا عميو وآلو وسمع ( وسخاياه ، ص (ٛٚ)
ـ( ، الجرر في اخترار السغازؼ والديخ ، تحقيق: شػقي ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗعبج البخ ، أبػ عسخ يػسف )ت (ٜٚ)

 .ٜٕٔـ( ، صٜٙٙٔىػ/ٖٙٛٔالعخبي ، القاىخة ،  ضيف ، )لجشة إحياء التخاث
 .ٖٙٔ، ص ٜٔ؛ السجمذ ، بحار األنػار ، ج ٚٗ، ص ٘الكميشي ، الكافي ، ج (ٓٛ)
 .ٕٗٛ، ص ٗٔالدبيجؼ ، تاج العخوس ، ج (ٔٛ)
ـ( ، مختار الرحاح ، ضبط وترحيح أحسج شسذ الجيغ ، ٕٖٔٔىػ/ٕٔٚالخازؼ ، دمحم بغ أبي بكخ )ت (ٕٛ)

 .ٕٖٔـ( ، صٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔعمسية ، بيخوت ، )دار الكتب ال
 .ٖٓ٘، ص ٗالدبيجؼ ، تاج العخوس ، ج (ٖٛ)
 .ٕٕ٘، ص ٖابغ سيجة ، السخرز ، ج (ٗٛ)
 .ٕٖٔالخازؼ ، مختار الرحاح ، ص (٘ٛ)
ـ( ، التبياف في تفديخ القخآف ، تحقيق: أحسج ٚٙٓٔىػ/ٓٙٗالصػسي ، أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ )ت (ٙٛ)

 .ٜٛ، ص ٛـ( ، جٜٛٛٔىػ/ٜٓٗٔ)مكتب اإلعالـ اإلسالمي ، حبيب قريخ ، 
 .ٕٕسػرة الشسل :  (ٚٛ)
ـ( ، مرشف أبي شيبة في األحاديث واآلثار ، ٜٗٛىػ/ٖٕ٘ابغ أبي شيبة الكػفي ، عبج هللا بغ دمحم )ت (ٛٛ)

؛ الستقي اليشجؼ  ٖٛٙ، ص ٚـ( ، جٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔتحقيق سعيج المحاـ ، دار الفكخ ، )بيخوت ، 
ـ( ، كشد العساؿ ، ضبط بكخؼ حياني ، ترحيح صفػت الدقا ، )مؤسدة الخسالة ، ٕٚٙٔىػ/ٜ٘ٚ)ت

 .٘ٗ، ص ٙـ( ، جٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔبيخوت ، 
ـ( ، يتيسة الجىخ في محاسغ أىل العرخ ، تحقيق: ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗالثعالبي ، أبػ مشرػر عبج السمظ )ت (ٜٛ)

 .ٕٓٛ، ص ٖـ( ، جٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔمفيج دمحم قسيحة ، )دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 
أىل العالية : وىع بشػ عسخو بغ عػؼ وخصسة ووائل. يشطخ : ابغ عداكخ ، أبػ القاسع عمي بغ الحديغ  (ٜٓ)

ـ( ، تاريخ مجيشة دمذق، تحقيق: عمي شيخؼ ، )دار الفكخ، بيخوت ، ٙٚٔٔىػ/ٔٚ٘بغ لبة هللا )ت
 .ٕٛ، ص ٕٛـ( ، جٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ

 .ٚ٘ٔ، ص ٕ؛ الصبخؼ ، تاريخ الخسل والسمػؾ ، ج ٜٕٚ، ص ٖ، ج ابغ إسحق ، السغازؼ  (ٜٔ)
جعاؿ بغ سخافة : ويقاؿ لو بالمقب الزسخؼ أو الثعمبي كاف مغ فقخاء السياجخيغ ، عخؼ بالرالح كاف  (ٕٜ)

معخكة أحج. يشطخ : ابغ سعج ، الصبقات  ( إسالمو مبكخًا شيج مع الخسػؿ ) صمى هللا عميو وآلو وسمع
 .ٕ٘ٗ، ص ٗالكبخػ ، ج

 .ٔٙابغ سعج ، غدوات الخسػؿ) صمى هللا عميو وآلو وسمع ( وسخاياه ، ص (ٖٜ)
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معاذ بغ زرارة بغ عسخو بغ عثساف بغ عجؼ بغ الحارث بغ مخة بغ ضفخ بغ الخدرج. يشطخ : خميفة ابغ  (ٜٗ)
 .ٜٗٔخياط ، شبقات خميفة ، ص

ـ( ، ٕٜٗٔىػ/ٖٔٙٔ)مصبعة الجائخة ، لبشاف ، ـ( ، السحبخ ، ٜ٘ٛىػ/ٕ٘ٗابغ حبيب ، أبػ جعفخ دمحم )ت (ٜ٘)
 .ٕٚٛص

ابغ حخير األنرارؼ: وىػ سمسة ابغ اسمع بغ حخير بغ عجؼ بغ مججعة بغ حارث بغ الحارث بغ  (ٜٙ)
ـ( ، ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗالخدرج. يشطخ: ابغ عبج البخ، أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم القصخبي )ت

، )دار الجيل، بيخوت، ٔمي دمحم البجاوؼ، طاالستيعاب في معخفة األصحاب، تحقيق: ع
 .ٖٛٙ، صٕ، ج(ـٕٜٜٔىػ/ٕٔٗٔ

نييظ بغ اوس بغ خديسة بغ عجؼ بغ أبي غشع بغ عػؼ بغ عسخو بغ عػؼ األزرؽ مغ الخدرج. ابغ  (ٜٚ)
ـ( ، ٖٛٗٔىػ/ٕٗٛ؛ ابغ ناصخ الجيغ ، دمحم بغ عبج هللا )ت ٔٔ٘ٔ، ص ٗعبج البخ ، االستيعاب ، ج

،  ٕضبط أسساء الخواة وأندابيع وألقابيع وكشاىع ، تحقيق دمحم نعيع العخقدػس ، ط تػضيح السذتبو في
 .ٕٛٔ، ص ٖـ( ، جٕٜٜٔىػ/ٗٔٗٔمؤسدة الخسالة ، )بيخوت ، 

 .ٕٚٛابغ حبيب البغجادؼ ، السحبخ ، ص (ٜٛ)
 .ٜ٘ٙ، ص ٕالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٜٜ)
غ ثعمبة بغ كعب بغ الخدرج وىػ أوؿ مغ بايع أبا بذيخ بغ سعج بغ ثعمبة بغ حالس بغ زيج بغ مالظ ب (ٓٓٔ)

 .ٕٚٔ-ٔٚٔ، ص ٔبكخ يـػ الدكيفة مغ األنرار. يشطخ : ابغ عبج البخ ، االستيعاب ، ج
عمي بغ زيج الحارثي األنرارؼ ، وىػ مغ بشي حارثة معخوؼ بالفقخ. يشطخ : ابغ عبج البخ ، االستيعاب  (ٔٓٔ)

 .ٕ٘ٗٔ، ص ٖ، ج
؛ ابغ الجػزؼ ، أبي الفخج عبج الخحسغ بغ عمي  ٕٖٚ، ص ٕزؼ ، جالػاقجؼ ، السغا (ٕٓٔ)

ـ( ، السشتطع في تاريخ السمػؾ واألمع ، تحقيق دمحم عبج القادر عصا ومرصفى عبج ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘)ت
،  ٖـ( ، جٕٜٜٔىػ/ٕٔٗٔالقادر عصا ، راجعو وصححو نعيع زرزور ، دار الكتب العمسية ، )بيخوت ، 

 .ٕ٘ٗٔص
ىػ ومات في حكع معاوية بغ أبي ٛاص بغ وائل بغ ىاشع بغ سعيج بغ سيع ، اسمع سشة عسخ بغ الع (ٖٓٔ)

 .ٜٗٗ، ص ٚسفياف. يشطخ : ابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، ج
ـ( ٖٔٔٔىػ/ٚٓ٘؛ البمخي ، ابغ زيج أحسج بغ سيل )ت ٖ٘ٔ، ص ٕالصبخؼ ، تاريخ الخسل والسمػؾ ، ج (ٗٓٔ)

 ٗـ( ، جٜٜٛٔىػ/ٖٙٔٔف ىػار قشرل الجولة الفخندية ، باريذ ، ، البجء والتاريخ ، )اعتشى بشذخه كمسا
ـ( ، الحمة الديخاء ، تحقيق حديغ مؤنذ ٕٓٙٔىػ/ٛ٘ٙ؛ ابغ األبار ، أبي عبج هللا دمحم ، )ت ٕٖٕ، ص

 .٘ٔ، ص ٔـ( ، جٖٜٙٔىػ/ٕٖٛٔ، )الذخكة العخبية لمصباعة والشذخ ، القاىخة ، 
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يخبػع بغ شحيل بغ عجؼ بغ الخبعة بغ رشجاف بغ قيذ بغ جييشة. رافع بغ مكيث بغ عسخ بغ جخاد بغ  (٘ٓٔ)
ـ( ، أسج الغابة في معخفة الرحابة ، ٖٕٖٔىػ/ٖٓٙيشطخ: ابغ األثيخ ، عد الجيغ أبي الحدغ عمي )ت

 .ٜ٘ٔ، ص ٕ)دار الكتاب العخبي ، بيخوت ، د.ت( ، ج
راية اشجع يـػ فتح مكة. يشطخ : ابغ عػؼ بغ مالظ السكشى أبػ عبج الخحسغ أو أبػ حساد ، وىػ حامل  (ٙٓٔ)

ـ( ، الثقات ، )مؤسدة ٜ٘ٙىػ/ٖٗ٘؛ حباف ، دمحم بغ حباف بغ أحسج )ت ٖ٘ٔقتيبة ، السعارؼ ، ص
 .ٜٖٔ، ص ٖـ( ، جٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔالكتب الثقافية ، بيخوت ، 

 .ٖٔٔابغ سعج ، غدوات الخسػؿ ) صمى هللا عميو وآلو وسمع ( وسخاياه ، ص (ٚٓٔ)
أمية بغ خػيمج بغ عبج هللا بغ إياس بغ ناشدة بغ كعب بغ ججؼ بغ حسدة. يشطخ : ابغ حباف ،  عسخ بغ (ٛٓٔ)

 .ٕٕٚ، ص ٖالثقات ، ج
أكيجر بغ عبج السمظ بغ عبج الجغ بغ أعيا بغ الحارث بغ معاوية بغ خالوة بغ ايامة بغ سمسة بغ شكامة  (ٜٓٔ)

 .ٖٛٚ، ص ٔحجخ ، اإلصابة، ج بغ شبيب بغ الدكػف ، وىػ ممظ دومة الجشجؿ. يشطخ : ابغ
 .ٖٙ، ص ٕ؛ السقخيدؼ ، إمتاع االسساع ، ج ٕٚٓٔ، ص ٕالػاقجؼ ، السغازؼ ، ج (ٓٔٔ)

 
 : والسخاجع السرادر

 (ـٕٓٙٔ/ىػٛ٘ٙت) ، دمحم هللا عبج أبي ، األبار ابغ
 ، القاىخة ، والشذخ لمصباعة العخبية الذخكة) ، مؤنذ حديغ تحقيق ، الديخاء الحمة -

 .٘ٔص ، ٔج ،( ـٖٜٙٔ/ىػٕٖٛٔ
 (ـٖٕٖٔ/ىػٖٓٙت) عمي الحدغ أبي الجيغ عد ، األثيخ ابغ
 (.ت.د ، بيخوت ، العخبي الكتاب دار) ، الرحابة معخفة في الغابة أسج -

 ( ـٜٙٛ/ىػٕٙ٘ت) الجعفي بخدزيو بغ إبخاليع بغ إسساعيل بغ دمحم هللا عبج أبػ ، البخارؼ 
 (.ت.د ، بكخ ديار ، اإلسالمية السكتبة) ، الكبيخ التاريخ -

 (ـٛٛٓٔ/ىػٔٛٗت) العديد عبج ، البخاج ابغ
 ، السقجسة قع) ، الدبحاني جعفخ إشخاؼ ، العمسية الذيجاء سيج مؤسدة تحقيق ، السيحب -

 (.ـٜ٘ٛٔ/ىػٙٓٗٔ
 (ـٕٜٛ/ىػٜٕٚت) جابخ بغ يحيى بغ أحسج ، البالذرؼ 

 (.ـٜٜ٘ٔ/ىػٖٛٚٔ ، مرخ) ، السعارؼ دار ، هللا حسيج دمحم تحقيق ، األشخاؼ أنداب -
 (ـٖٔٔٔ/ىػٚٓ٘ت) سيل بغ أحسج زيج ابغ ، البمخي
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 ، باريذ ، الفخندية الجولة قشرل ىػار كمساف بشذخه اعتشى) ، والتاريخ البجء -
 ( .ـٜٜٛٔ/ىػٖٙٔٔ
 (ـٖٚٓٔ/ىػٜٕٗت) السمظ عبج مشرػر أبػ ، الثعالبي

 بيخوت ، العمسية الكتب دار) ، قسيحة دمحم مفيج: تحقيق ، العرخ أىل محاسغ في الجىخ يتيسة -
 (.ـٖٜٛٔ/ىػٖٓٗٔ ،

 ـ ( ٛٙٛىػ /  ٕ٘٘الجاحع ، ابػ عثساف عسخو بغ بحخ بغ محبػب ) ت 
 (.ـٜ٘٘ٔ/ىػٖٗٚٔ ، مرخ ، العخبي الكتاب دار) ، ىاروف  دمحم الدالـ عبج تحقيق العثسانية، -

 (السيالدؼ عذخ الثالث القخف /اليجخؼ  الدابع القخف ) يػسف بغ عمي الجيغ زيغ ، جبخ ابغ
 مذيج، ،(ع) اليادؼ اإلماـ مجسع) الحدشي، أحسج: تحقيق اإليساف، نيج -

 (.ـٜٜٚٔ/ىتٛٔٗٔ
 ( ـٕٓٓٔ/ىػٜٚ٘ت) عمي بغ الخحسغ عبج الفخج أبي ، الجػزؼ  ابغ
 ، عصا القادر عبج ومرصفى عصا القادر عبج دمحم تحقيق ، واألمع السمػؾ تاريخ في السشتطع -

 (.ـٕٜٜٔ/ىػٕٔٗٔ ، بيخوت) ، العمسية الكتب دار ، زرزور نعيع وصححو راجعو
 (ـٜ٘ٙ/ىػٖٗ٘ت) أحسج بغ حباف بغ دمحم ، حباف ابغ
 .ٜٖٔص ، ٖج ،( ـٖٜٚٔ/ىػٖٜٖٔ ، بيخوت ، الثقافية الكتب مؤسدة) ، الثقات -

 (ـٜ٘ٛ/ىػٕ٘ٗت) دمحم جعفخ أبػ ، حبيب ابغ
 .ٕٚٛص ،( ـٕٜٗٔ/ىػٖٔٙٔ ، لبشاف ، الجائخة مصبعة) ، السحبخ -
 (ـٛٗٗٔ/ىػٕ٘ٛت) أحسج الجيغ شياب ، العدقالني حجخ ابغ -
 ، ٕط ، معػض دمحم وعمي السػجػد عبج أحسج عادؿ: تحقيق ، الرحابة تسييد في اإلصابة -

 (.ـٜٜ٘ٔ/ىػ٘ٔٗٔ ، بيخوت ، العمسية الكتب دار)
 (.ـٜٛٛٔ/ىػٛٓٗٔ ، بيخوت ، العخبي التخاث إحياء دار) ، البخارؼ  صحيح بذخح البارؼ  فتح -

 (ىػٗٓٔٔت) حدغ بغ دمحم ، العاممي الحخ
 (.ت.د ، قع ، العمسية الكتب دار) ، درودؼ ودمحم االزوردؼ ميجؼ تحقيق ، عذخية االثشي -

 (ـٜٛٛ/ىػٕ٘ٛت) إبخاليع اسحاؽ أبي ، الحخبي
 (.ـٜٗٛٔ/ىػ٘ٓٗٔ ، ججة ، السجيشة دار) ، إبخاليع بغ سميساف تحقيق ، الحجيث غخيب -
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 (ـٖٙٓٔ/ىػٙ٘ٗت) عمي دمحم أبػ ، حـد ابغ
 ( .ـٖٜٛٔ/ىػٖٓٗٔ ، بيخوت) ، العمسية الكتب دار ، العخب أنداب جسيخة -

 (ـٖٛٗٔ/ىػٔٗٛت) الجيغ بخىاف بغ عمي ، الحمبي
 ، بيخوت) ، السعخفة دار ،( الحمبية بالديخة السعخوؼ) والسأمػف  األميغ سيخة في العيػف  أنداب -

 (.ـٜٜٚٔ/ىػٓٓٗٔ
 (ـ٘٘ٛ/ىػٕٔٗت) أحسج هللا عبج أبػ ، حشبل ابغ
 ( .ت.د ، بيخوت ، صادر دار) ، أحسج مدشج -

 (ـ٘ٓٗٔ/ىػٛٓٛت) دمحم بغ الخحسغ عبج ، خمجوف  ابغ
 ذوؼ  مغ عاصخىع ومغ والبخبخ والعجع العخب أياـ في والخبخ السبتجأ وديػاف العبخ كتاب  -

 (.ت.د ، بيخوت ، العخبي التخاث إحياء دار) ، ٗط ، األكبخ الدمصاف
 (ـٖٚٗٔ/ىػٛٗٚت) الجيغ شسذ هللا عبج أبػ ، الحىبي

 .اإلسالـ تاريخ -
 (ـٕٖٔٔ/ىػٕٔٚت) بكخ أبي بغ دمحم ، الخازؼ 

 ، بيخوت ، العمسية الكتب دار) ، الجيغ شسذ أحسج وترحيح ضبط ، الرحاح مختار -
 (.ـٜٜٗٔ/ىػ٘ٔٗٔ

 (ـٖٓٙٔ/ىػٕٙٚت) أحسج أبػ الجيغ جساؿ ، الديمعي
 ، الخياض ، خديسة ابغ دار) ، الخحسغ عبج بغ هللا عبج: تحقيق واآلثار، األحاديث تخخيج -

 (.ـٖٜٜٔ/ىػٗٔٗٔ
 (ـٜٓٓٔ/ىػٖٛٗت) الجيغ شسذ ، الدخخدي

 (.ـٜٙٛٔ/ىػٙٓٗٔ ، بيخوت ، السعخفة دار) ، السبدػط -
 (ـٗٗٛ/ىػٖٕٓت) مشيع بغ سعج بغ دمحم ، سعج ابغ
 (. ت د)  صادر دار ، بيخوت ، وسخاياه الخسػؿ غدوات -
 (.ت.د ، بيخوت) ، صادر دار ، الكبخػ  الصبقات -

 (ـٙٙٔٔ/ىػٕٙ٘ت) الكخيع عبج سعج أبي ، الدسعاني
 ( ـٜٛٛٔ/ىػٛٓٗٔ ، بيخوت ، الجشاف دار) ، البارودؼ عسخ هللا عبج: وتعميق تقجيع األنداب، -
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 ( ـ٘ٙٓٔ/ىػٛ٘ٗت) إسساعيل بغ عمي ، سيجة ابغ
 (.ت.د ، بيخوت ، العخبي التخاث إحياء دار) ، العخبي التخاث إحياء لجشة تحقيق ، السخرز -

 (ـٜٙ٘ٔ/ىػٜٚٚت) أحسج بغ دمحم ، الذخبيشي
 ، بيخوت ، العخبي التخاث إحياء دار) ، السشياج ألفاظ معخفة إلى السحتاج مغشي -

 (.ـٜٛ٘ٔ/ىػٖٚٚٔ
 (ىػٖٙٗت) شاىخ بغ عمي القاسع أبػ ، السختزى الذخيف

 العطسى هللا آية مكتب مشذػرات) ، الشعساني الجيغ بجر دمحم وتعميق ترحيح ، األمالي -
 (.ـٜٚٓٔ/ىػٕٖ٘ٔ ، السقجسة قع ، الشجفي السخعذي

 (ـٜٗٛ/ىػٖٕ٘ت) دمحم بغ هللا عبج ، الكػفي شيبة أبي ابغ
 ، بيخوت) ، الفكخ دار ، المحاـ سعيج تحقيق ، واآلثار األحاديث في شيبة أبي مرشف -

 ( .ـٜٜٛٔ/ىػٜٓٗٔ
 (ـٖ٘٘ٔ/ىػٕٜٗت) يػسف بغ دمحم ، الرالحي

 الكتب دار) ، معػض دمحم وعمي أحسج عادؿ تحقيق ، العباد خيخ سيخة في والخشاد اليجػ سبل -
 (.ـٖٜٜٔ/ىػٖٔٗٔ ، بيخوت ، العمسية
 (ـٕٖٙٔ/ىػٗٙٚت) الرفاء أبػ الجيغ صالح ، الرفجؼ

 ، العخبي التخاث إحياء دار ، مرصفى وتخكي االرناؤوط أحسج تحقيق ، بالػفيات الػافي -
 (.ـٕٓٓٓ/ىػٕٓٗٔ ، بيخوت)

 (ـٖ٘ٔٔ/ىػٛٗ٘ت) الحدغ بغ الفزل عمي أبػ ، الصبخسي
 ، ستارة مصبعة) ، ٔط ، التخاث إلحياء البيت آؿ مؤسدة: تحقيق ، اليجػ بأعالـ الػرػ  إعالـ -

 (.ـٜٜٚٔ/ىػٚٔٗٔ ، قع
 (ـٕٕٜ/ىػٖٓٔت) جخيخ بغ دمحم جعفخ أبػ ، الصبخؼ 

 ( .ـٖٜٛٔ/ىػٖٓٗٔ ، بيخوت ، االعمسي مؤسدة) ، ٗط والسمػؾ، الخسل تاريخ -
 (ـٚٙٓٔ/ىػٓٙٗت) الحدغ بغ دمحم جعفخ أبػ ، الصػسي

 ، اإلسالمي اإلعالـ مكتب) ، قريخ حبيب أحسج: تحقيق ، القخآف تفديخ في التبياف -
 (.ـٜٛٛٔ/ىػٜٓٗٔ
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 (ـٓٚٓٔ/ىػٖٙٗت) القصخبي دمحم بغ هللا عبج بغ يػسف عسخ أبػ ، البخ عبج ابغ
 ، بيخوت ، الجيل دار) ، ٔط ، البجاوؼ  دمحم عمي:  تحقيق ، األصحاب معخفة في االستيعاب -

 (.ـٕٜٜٔ/ىػٕٔٗٔ
 ، العخبي التخاث إحياء لجشة) ، ضيف شػقي: تحقيق ، والديخ السغازؼ  اخترار في الجرر -

 (.ـٜٙٙٔ/ىػٖٙٛٔ ، القاىخة
 (ـٙٚٔٔ/ىػٔٚ٘ت) هللا لبة بغ الحديغ بغ عمي القاسع أبػ ، عداكخ ابغ
 (.ـٜٜٗٔ/ ىػ٘ٔٗٔ ، بيخوت الفكخ، دار) ، شيخؼ  عمي: تحقيق دمذق، مجيشة تاريخ -

 (ـٖٜٙٔ/ىػٖٖٛٔت) األنجلدي الحي عبج ، الفاسي
 ، بيخوت ، العخبي التخاث إحياء دار) ،( اإلدارية التخاتيب) السدسى الشبػية الحكػمة نطاـ -

 (.ت.د
 (ـٜٛٛ/ىػٕٙٚت) مدمع الجيغ عبج دمحم أبػ ، الجيشػرؼ  قتيبة ابغ
 (.ـٜٜٙٔ/ ىػٖٛٛٔ ، مرخ) ، السعارؼ دار ، عكاشة ثخوت تحقيق ، ٕط ، السعارؼ -

 (ـٛٔٗٔ/ىػٕٔٛت) عمي بغ احسج العباس أبػ ، القمقذشجؼ
 ، الكتب عالع) ، ٔط ، فخاج احسج الدتار عبج:  تحقيق ، الخالفة معالع في االنافة مآثخ -

 (.ـٜٓٛٔ/ىػٓٓٗٔ ، بيخوت
 (ـٕٖٚٔ/ىػٗٚٚت) الجيغ عساد الفجاء أبػ ، كثيخ ابغ
 ، بيخوت ، العخبي التخاث إحياء دار) ، شيخؼ  عمي تحقيق ، والشياية البجاية -

 (. ـٜٛٛٔ/ىػٛٓٗٔ
 (ـٓٓٔٔ/ىػٜٗٗت) سعج بغ اإلسالـ شخؼ ، كخامة

 الغجيخ مخكد) ، السػسػؼ  شبيب آؿ تحديغ تحقيق ، الصالبيغ فزائل عغ الغافميغ تشبيو -
 (.ـٕٓٓٓ/ىػٕٓٗٔ ، السقجسة قع ، اإلسالمية لمجراسات

 (ـٜٓٗ/ىػٜٕٖت) دمحم جعفخ أبي ، الكميشي
 اإلسالمية الكتب دار) ، ٗط ، الغفارؼ  أكبخ عمي:  عميو وعمق صححو ، الكافي مغ األصػؿ -

 .ت.د ، شيخاف ،
 (ـٛ٘ٓٔ/ىػٓ٘ٗت) دمحم بغ عمي ، الساوردؼ
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 ، السكخمة مكة ، التعارؼ دار) ، ٕط ، الجيشية والػاليات الدمصانية األحكاـ -
 (.ـٜٙٙٔ/ىػٖٙٛٔ

 (ـٕٚٙٔ/ىػٜ٘ٚت) اليشجؼ الستقي
 ، بيخوت ، الخسالة مؤسدة) ، الدقا صفػت ترحيح ، حياني بكخؼ  ضبط ، العساؿ كشد -

 (.ـٜٜٛٔ/ىػٜٓٗٔ
 (ـٜٜٙٔ/ىػٔٔٔٔت) تقي دمحم باقخ دمحم ، السجمدي

 ، بيخوت ، الػفاء مؤسدة) ، ٕط ، األشيار األئسة أخبار لجرر الجامعة األنػار بحار -
 (.ـٖٜٛٔ/ىػٖٓٗٔ
 (ـٔٗٗٔ/ىػ٘ٗٛت) القادر عبج بغ عمي بغ أحسج الجيغ تقي ، السقخيدؼ 

 الحسيج عبج دمحم: تحقيق ، والستاع والحفجة واألمػاؿ األحػاؿ مغ  لمشبي بسا األسساع إمتاع -
 (.ـٜٜٜٔ/ىػٕٓٗٔ ، بيخوت ، بيزػف  عمي دمحم مشذػرات) ، الشسيدي

 (ـٖٔٔٔ/ىػٔٔٚت) الجيغ جساؿ الفزل أبػ ، مشطػر
 (. ـٜٗٛٔ/ىػ٘ٓٗٔ ، قع) ، الحػزة آداب دار ، العخب لداف -

 (ـٖٛٗٔ/ىػٕٗٛت) هللا عبج بغ دمحم ، الجيغ ناصخ
 العخقدػس نعيع دمحم تحقيق ، وكشاىع وألقابيع وأندابيع الخواة  أسساء ضبط في السذتبو تػضيح -

 (.ـٕٜٜٔ/ىػٗٔٗٔ ، بيخوت) ، الخسالة مؤسدة ، ٕط ،
 الشدائي

 (.ت.د ، بيخوت ، العمسية الكتب دار) ، الرحابة فزائل -
 (ـٖٖٛ/ىػٕٛٔت) الحسيخؼ  السمظ عبج ، ىذاـ ابغ
 ، القاىخة ، السجني مصبعة) ، ٔط ، الحسيج عبج الجيغ محي دمحم:  تحقيق ، الشبػية الديخة -

 (.ـٖٜٙٔ/ىػٖٖٛٔ
 (ـٜٖ٘ٔ/ىػٔٙٚت) هللا عبج بغ دمحم ، األنرارؼ  ىذاـ ابغ
 العطسى آية مكتبة مشذػرات) ، الجيغ محيي دمحم تحقيق األعاريب، كتب عغ المبيب مغشي -

 (.ـٖٜٛٔ/ىػٗٓٗٔ ، قع ، السخعذي
 (ىػٕٕٛت) بكخ أبي بغ عمي ، الييثسي
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 .ـٜٛٛٔ/ ىػٛٓٗٔ ، بيخوت ، العمسية الكتب دار) ، الفػائج ومشبع الدوائج مجسع -
 :  الحجيثة السخاجع
 الدبحاني جعفخ

 (.ـٕ٘ٓٓ/ىػٕٙٗٔ ، السقجسة قع ، الحجيث دار) ،  األعطع الشبي سيخة مغ الرحيح -
 الجيغ خيخ ، الدركمي

 (. ـٜٓٛٔ/ىػٓٓٗٔ ، بيخوت) ، لمسالييغ العمع دار ، ٘ط ، األعالـ -
  أحسج شو ، الديجؼ

 (.  ـٕٓٔٓ/ىػٖٔٗٔ ، األردف ، الشفائذ دار) ، اإلسالمي واإلعالـ الجعػة مرصمحات معجع -
 دمحم ، سشج
 السقجسة قع ، الغجيخ دار) ، السػسػؼ  رياض تحقيق ، والتججيج األصالة بيغ الحديشية الذعائخ -

 . ٚٙص ،( ـٖٕٓٓ/ىػٕٗٗٔ ،
 الخحسغ عبج بغ فيج ، الذيسخؼ 

 (. ـٕٓٔٓ/ىػٖٔٗٔ ، الخياض ، الػششية فيج السمظ مكتبة) ، اإلعالـ مع تتعامل كيف -
 مجيج مازف  ، العالؽ

 ، بيخوت ، العمسية الكتب دار) ، ومسارساتو القائج الخسػؿ نيج في الحخب عجة -
 (.ـٕٕٔٓ/ىػٖٖٗٔ


