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  تخصص فقه مقارن هدكتورا

  
  .من املؤلف ملوافقةابعد  هذا الكتاب إاليتاجر بطباعة أن سمح ألي شخص يال  :مالحظة هامة

 dr.nezar.alshiekh@gmail.com: إ���ل 

nezaralsheikh@gmail.com  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إهداء الثواب

حمة إلى الرسيد ولد آدم، إلى  ،والرسول األعظم ،األكرمة النبي إلى حضر
إلى يس وطه،  ع،ف)'ش'إلى الشفيع الم#إلى المعلم األول، المنير،  راجساللى إالمهداة، 

األحسن و ،األكمل عقًالوريًحا،  األطيبكفً)ا، و األلينحسن خ'ْلًقا وخ#ل#ًقا، واألإلى 
قضاء،  األحسن، واألكرم، واألشجعله خشية، و األشدو ، باهللا األعلمعشرة، و

بعباد اهللا  األرحم، وتحم)ًال قوىاألاجتهاًدا في طاعة ربه، و األكثرمعاملة، و األسمحو
سيدنا  وخليل الرحمنبل معاملة،  واألكمل نسبًا، واأللطفاألشد حياء، تعالى، و
  اهللا عليه وعلى آله وسلم محمد صلى

  إلى جميع صحابة النبي صلى اهللا عليه وعلى آله الكرام والتابعين األخيارو

  سلمعلى آله وإلى جميع آل بيت النبي صلى اهللا عليه و

  إلى جميع الفقهاء المجتهدين والفقهاء العاملين

   والعافية عمره مع الصحةفأطال اهللا وإلى الوالد حفظه اهللا تعالى 

  جناتهوإلى الوالدة رحمها اهللا وأسكنها فسيح 

  وأحبابي في اهللا  ختيإلى جميع مشاي

  علي)' حق) له# ْنإلى م'

  وإلى كل شهيد في اهللا ،لى اهللاوإ،اهللا في  إلى جميع شهداء الثورة السورية

  تعالى ورعاهم حفظهم اهللا: إلى أم محمود وأوالدي

  حسناتهم اجعل ثواب هذا العمل في ميزاناللهم 
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وال ، ما عرف التاريخ فاحتًا أرحم منه، وخري جماهد، والصالة والسالم على سيدنا حممد أفضل قائد
  .ورسول املرمحة، غازياً أرأف منه، نيب امللحمة

إليهـا  يـرقَ  العسـكرية القمـة الـيت مليف القيـادة  ه وسلمالنيب صلى اهللا عليه وعلى آل مواقفوبعد فلقد بلغت 
إىل املعرفة فيها، اقاً سب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  اهللا سولر ما من قضية مهمة يف أمر احلرب إال وكان أحد، ف
مقصـوداً  مع أعلـى القـيم احلضـارية، فاجلهـاد عنـده صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم لـيس ،يف مجيع تفصيالا ورائداً 

كـان ال يبـدأ أحـداً بالعـدوان، ولكنـه إذا علـم بعـزم األعـداء لذاته، بل لغايات عظمى أعالهـا تبليـغ ديـن اهللا تعـاىل، و 
  .من خالل استغالل قطيب النصر ومها العنصر الزماين واملكاين بادر قتاهلم، ،على قتاله

يف اآليـة السـابقة ووجـه الداللـة مـن اآليـة  واستغالل العنصـر املكـاين يف احلـرب نـدب إليـه القـرآن الكـرمي كمـا
  .أنه ملا كان الوجود يف املكان املغزو مما يغيظ الكفار كتب اهللا هلم األجر بوجودهم يف ذلك املكان

 جتهـا بـذكر ألجل ما سبق قمت بدراسة مستوفاة ألماكن غزوات النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسـلم، وتو
  :، فجاءت الدراسة من خالل النقاط التاليةصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم نيب مسات القيادة العسكرية عند ال

 أهمية التعرف على مواقع الغزوات

 .عملي في مصور الغزوات، وطريق الهجرة النبوية

 البعد الروحي في التعرف على مواقع غزوات النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  :ى اهللا عليه وعلى آله وسلم الزمانية والمكانيةلالسمات العامة لمواقيت غزوات النبي ص
 .د اختيار اجلهة املقصودة للجهادالتورية املكانية عن_ ١ 

 .يار املواقيت املكانية يف احلرباخت_ ٢

  .يف احلرب اختيار املواقيت الزمانية_ ٣

 .املواقع اإلسرتاتيجية يف اجلهاد اختيار_ ٣

  .احليطة واحلذر وتقدير عدة العدو املعرفة التامة مبواقع العدو وتوخي -٤



 ٥

 .استغالل الظروف اجلوية يف أرض املعركة_ ٥

  .السمات الشخصية للنبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم في القيادة العسكرية

 .اللجوء إىل اهللا تعاىل_ ١

 .تقدمي الدعوة على اجلهاد، وحترمي قتل غري املقاتلني_ ٢

 .العسكرية اإلعداد املادي الشامل للقوة_ ٣

 .التعبئة اإلميانية ورفع الروح املعنوية_ ٤

 .الشجاعة_ ٥

  .التطوير العسكري_ ٦
 .الشورى_ ٧ 

 .استخدام عنصري املفاجأة واملدامهة وقطع املدد عن األعداء_ ٨

 .استنهاض اهلمم وتاليف اهلزمية إن حصلت_ ٩

 .نيالتخطيط خلسارة املعركة إن حصلت واحلرص على أرواح املقاتل_ ١٠

 .السرية التامة يف التخطيط العسكري_ ١١

 . اجلمع بني العبقرية العسكرية والسياسية احلربية، والقدرة على كسب العدو_ ١٢

 .احلفاظ على القيم احلضارية والبعد عن نزعة االنتقام_ ١٢

 .العناية بُأسِر الشهداء_ ١٣

 :آداب التعامل مع غير المسلمين في الحرب

 .سالم باحلكمة واملوعظة احلسنة قبل بدء أي قتالالدعوة إىل اإل_ ١

 .إعالم العدو باحلرب عند نقض العهد والنهي عن الغدر_ ٢

  .العفو والصفح والسماحة مع املغلوب_ ٣

 .منع التمثيل جبثث األعداء أو تعذيب جرحاهم_ ٤

  .التحذير من االعتداء على األعداء بغري حق كالتخريب والتحريق_ ٥

 .قتل غري املقاتلني كالنساء والصبيان والكهول النهي عن_ ٦

  .الوفاء بتأمني احملارب_ ٧

  .االستجابة للسلم والتمسك بالثوابت، وإمكانية التجاوز عن الشكليات_ ٨

 .السمو احلضاري يف عقد الصلح والوفاء باملعاهدات_ ٩

  .تأمني رسل العدو_١٠



 ٦

 .رعاية أسرى احلرب وقبول الفداء_ ١١

  .وار الكافر وحرمت الغدر به بعد إعطائه األمانقبول ج_ ١٢
  .هم أحداثهامصور غزوات النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مع بيان موجز أل

  اهلجرة النبوية 
  .ملخص أحداث اهلجرة •
 .التقدير الزماين واملكاين للهجرة الشريفة •

  
  :مالحظة 

  إمجالية لكتاب ثالث خرائط وضعت يف آخر ا
  .حسب األوىل ألمساء الغزوات وأمكنتها على اخلارطة

  ٠الثانية هي صور الغزوات
 .الثالثة طريق اهلجرة

 

دنا حممد وعلى واهللا تعاىل أسأله التوفيق، وأرجتي منه القبول، وصلى اهللا على سي
  .آله وصحبه وسلم

  
  
  

  رضاهعفوه و وكتبه العبد الفقري إىل مواله والراجي 
  نزار حممود قاسم الشيخ. د

 dr.nezar.alshiekh@gmail.com: إ���ل 

nezaralsheikh@gmail.com  

  ٠٠٩٠٥٣٤٥٥١٢٧٢٤: ھـ 	ر���

  ھـ��١٤٣٦رم ٢٢

  م٢٠١٤_١١_١٥: ا��وا�ق
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  :أهمية التعرف على مواقع الغزوات
 الَيوَم، اجلُْغرافيةِ  املْعطَياتِ  َحْسبَ  وَسلمَ  آلِهِ  وعلى َعَليهِ  اهللاُ  َصّلى النيب  َغَزواتِ  أماِكنِ  على التـَعرفَ  إن      

فيَدةِ  الَوساِئلِ  أَهم  ملِنْ 
ُ
الَعْسَكريِة، فبالوقوف  وَسلمَ  آِلهِ  وعلى َعَليهِ  اهللاُ  َصّلى النيب  َشْخصيةِ  على التـَعرفِ  يف امل

 النصر الذي حققه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ألسبابِ  عليها معرفة التخطيط العسكري، واستنتاجٌ 
  .يف تلك املواقع

تعرف على مواقع الغزوات معرفة األماكن أو املساجد اليت بناها النيب صلى اهللا عليه وعلى ومن أساليب ال 
آله وسلم يف تلك األماكن وصلى فيها، وقد ارتبطت كثري من املساجد بأماكن الغزوات، فقد كان من 

فيه ابتىن به  أعمال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف بعض الغزوات أنه إذا انتهى إىل مكان وعسكر
 آلِهِ  وعلى َعلَيهِ  اهللاُ  َصّلىوبىن رسول اهللا ، )١(مسجداً، كما فعل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف خيرب

أوهلا مسجد بناه بتبوك وآخرها بذي  بني تبوك واملدينة مساجد كثرية حنو ستة عشر مسجداً  وَسلمَ 
  .)٢(خشب

 َعَليهِ  اهللاُ  َصّلى املساجد اليت بناها النيب  تـََتبعِ  يف وَغريُُهمْ  الصحابَةِ  نَ مِ  الّصاِلحُ  لذا اهتم بعض السَلفُ   
ُهما اهللاُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ابنُ  فـََعلَ  َكما فيها، وَسلَم يف غزواته وأسفاره فصلوا آلِهِ  وعلى   .َعنـْ

 َصّلىَواْلَمَواِضِع اليت صلى فيها النيب  بَاب اْلَمَساِجِد اليت على طُُرِق اْلَمِديَنةِ قال البخاري رمحه اهللا    
] بن عمر رضي اهللا عنهما[رأيت َساِملَ بن عبد اللِه  :حدثنا ُموَسى بن ُعْقَبَة قالوَسلَم،  آلِهِ  وعلى َعَليهِ  اهللاُ 

 َعَليهِ  اهللاُ  َصّلى َوأَنُه رََأى النيب ،َوُحيَدُث َأن أَبَاُه كان ُيَصلي فيها ،يـََتَحرى أََماِكَن من الطرِيِق فـَُيَصلي فيها
  .)٣(ُيَصلي يف تِْلَك اْألَْمِكَنةِ  وَسلمَ  آلِهِ  وعلى

  :ور الغزواتعملي يف مص
ن عدد غزوات الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اليت غزاها بنفسه الكرمية سبعًا وعشرين كا

مل يرتكه إىل يف آخر السنة األوىل للهجرة لى اهللا عليه وعلى آله وسلم باجلهاد منذ أن أُمر النيب صف، غزوة
  .فال متر بضعة شهور إال وللنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم غزوة أو سرية، آخر حلظة من عمره املبارك

بل ذكرت الراجح  ،أحجمت عن ذكرهفالغزوات،  بعضوقد وقع خالف بني أهل السري يف تأريخ 
  .يف بيان أمكنة هذه الغزواتوركزت اهتمامي  ،منه

وَسلَم،  آلِهِ  وعلى َعَليهِ  اهللاُ  َصّلى النيب  َغَزواتِ  أماِكنِ  النبوية َعنْ  الّسريَةِ  ُكُتبِ  يف بالبحث بدأت بالعمل
  .ومجعت معها الكتب اجلغرافية القدمية واحلديثة للجمع بني تسميات املواضع القدمية وتسمياا احلديثة

                                                           

  .٢/٧٣١السيرة الحلبية ) ١(
كم عن ٤٠، وذي خشب هي المندسة على طريق تبوك نحو ١/٢٤٢اختصار المغازي والسير تأليف ابن عبد البر يفالدرر ) ٢(

  .المدينة
  .٤٦٩بخاري رقم صحيح ال) ٣(



 ٨

وال أكتفي  باَحلديثَِة، الَقدميَةِ  املَسَمّياتِ  وُمقاَرنَةِ  تلك الغزوات وَتْصويرِها عمدت إىل زياَرِة مواِقعِ  مث 
بذلك بل أسأل أهل العلم ممن اهتم بآثار املصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، مث أسأل أهل املنطقة عما 

حبثي امليداين رأيت من أهل احملال اليت وصل إليها رسول اهللا يعرفونه من أحداث للغزوات حدثت فيها، وأثناء 
بأناس قدموا يل كل ما يعرفونه عن  تُ قْ فـ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كرمًا عجيباً، وخنوة جليلة، فقد وُ 

مأماكن الغزوات، وما قصروا يف كرم الضيافة فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء وجعل هذا العمل يف ميزان حسنا.  
 أَهم  َعنْ  موَجزٍ  ِكتابَةِ  َمعَ  اَحلديثَةِ  اجلُْغرافيةِ  املعطَياتِ  على اْعِتماداً  مصورًا جغرافياً  بعد ذلك أنشأت

ا حسب مكاو  ،اسم الغزوة الزمان: العناوين التاليةوفق يف جدول الَغَزواِت، وبينت هذا املوجز  أْحداثِ 
 وأهم ها، وحامل لوائها،نتائجو  فيها، عدد املقاتلنيو  ها،سببت وبين ،بالكيلومرت بعدها عن املدن أو القرى

 )باركود(وأختم ذلك بوضع صورة  ،املوقع اجلغرايف املوجودة على أرضها، وأذكر إحداثيات ثاراآلعامل و امل
  .وهو الرمز الدال على إحداثيات املوقع املوقع

أمساء  اخلارطة على لدقته، وثبت على أطلس اململكة العربية السعودية  رسم املصور واعتمدت يف
أو على طريقها، مع ذكر أهم املناطق اليت تقع حوهلا، من جبال ، الغزوات، وأمساء املواضع اليت حدثت فيها

، وإذا مل أجد إحدى هذه املعلومات أضع ثالث ووديان، ورقمت تلك الغزوات حسب تسلسلها الزماين
  .///خطوط ذا الشكل 

زوة عددًا من الصور ألرض الغزوة، وركزت على تلك الصور اليت تبني مكان مث وضعت مع كل غ 
وقوف النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف تلك الغزوة، واملسجد الذي بناه يف تلك األرض اليت وصل 
إليها، وإن كان هناك مثة آبار شرب منها النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ضممت صورة تلك اآلبار 

ومل أر من سبقين إىل حتديد الغزوات  يها، وجعلت من بني تلك الصور صورًا فضائية من جوجل إيرث،إل
  .الدقة اليت ذكرا، فلله احلمد واملنة هذه على حنو جغرافياً 

ومل يكن املرور على أماكن غزوات النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم باألمر السهل، ملا يف بعضها 
وخماطره، لكن تيسري اهللا تعاىل وتوفيقه هو العامل األساس يف إجناز هذا العمل، وقد  من وعورة الطريق،

  .استغرق العمل معي لبضع سنوات
من طرف واحد فقد أحببت أن أردف مصور ومبا أن اهلجرة الشريفة هو عمل عسكري غري مسلح 

  .اهلجرة الغزوات مبصور طريق
  
  
  
  
  



 ٩

  وات النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالبعد الروحي يف التعرف على مواقع غز
تعرفت على أحد جوانب التخطيط العسكري عند سيدنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله  فإذا ما

وسلم، وهو التعرف على األرض اليت وصل إليها النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف غزواته، فال بد لك 
تستشعر مدى اجلهد الذي بذله احلبيب صلى اهللا عليه األطالل و  تقف على تلكمن وقفة روحية بأن 

وترتحم على من دفن من الصحابة يف  وعلى آله وسلم وكذا جهد صحابته الكرام يف تبليغ دين اهللا تعاىل،
تشم راجلني وراكبني، وأكرب مههم تبليغ الدين، مث  كيف قطعوا تلك املسافاتتلك املواقع إن وجدوا، وتنظر  

 :    مستشعرًا قول اهللا تعاىل، يف تلك األماكن  عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرامعبق النيب صلى اهللا
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ما ِسْرُمتْ من  لقد تـَرَْكُتْم بِاْلَمِديَنِة رَِجاالً : ((صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممث تستحضر قول النيب  
وََكْيَف َيُكونُوَن  !يا َرُسوَل اللهِ  :قالوا ،َعُكْم فيهال َوُهْم مَ إ ،َوَال َقطَْعُتْم من َوادٍ  ،َوَال أَنـَْفْقُتْم من نـََفَقةٍ  ،َمِسريٍ 

 ))َحَبَسُهُم اْلُعْذرُ  :قال ؟َمَعَنا َوُهْم بِاْلَمِديَنةِ 

)١(.  
قد حبسنا العذر وهو البعد الزماين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فلم نقدر أن حنن و 

فنسأل اهللا ولفديناه بأرواحنا وأموالنا وأوالدنا، ، وة وال سريةز غنكون معه، ولو كنا معه ما ختلفنا معه يف 
، وأن حيشرنا مع النيب صلى اهللا عليه وعلى آله تعاىل أن جيعلنا من أولئكم الرجال الذي حبسهم العذر

  .وسلم
َكْيَف َتْصَنُع َِِذِه : أَتـَْيُت أَبَا ثـَْعَلَبَة اُخلَشِين، فـَُقْلُت َلهُ : ْن َأِيب أَُميَة الشْعَباِين، قَالَ روى الرتمذي وغريه ع

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم َال َيُضرُكْم َمْن َضل ِإَذا {: قـَْولُُه تـََعاَىل : أَيُة آيٍَة؟ قـُْلتُ : يَِة؟ قَالَ اآل
َها َرُسوَل اِهللا صلى اهللا : قَالَ } اْهَتَديـُْتمْ  َها َخِبريًا، َسأَْلُت َعنـْ عليه وعلى آله وسلم أََما َواللِه َلَقْد َسأَْلَت َعنـْ

ْعُروِف َوتـََناَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر، َحىت ِإَذا رَأَْيَت ُشحا ُمطَاًعا، َوَهًوى ُمتبَـًعا، َودُ : فـََقالَ 
َ
نـَْيا ُمْؤثـََرًة، َبْل ائْـَتِمُروا بِامل

                                                           

 .٤١٦١، صحيح البخاري رقم ١٢٦٥٠مسند اإلمام أحمد )  ١(



 ١٠

ُر ِفيِهن ِمْثُل َوِإْعَجاَب ُكل ِذي رَْأٍي بِرَْأِيِه، فـََعَلْيَك ِخبَاصِة نـَْفِسَك َودَِع الَعوَ  ام، فَِإن ِمْن َورَاِئُكْم أَياًما الصبـْ
َأْجُر  !يَا َرُسوَل اهللاِ : ِقيلَ .. الَقْبِض َعَلى اَجلْمِر، لِْلَعاِمِل ِفيِهن ِمْثُل َأْجِر َمخِْسَني َرُجًال يـَْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلُكمْ 

ُهمْ    .)١(َبْل َأْجُر َمخِْسَني َرُجالً ِمْنُكمْ  :قَالَ . َمخِْسَني َرُجالً ِمنا أَْو ِمنـْ
وبعد التعرف على مواقع الغزوات ستعلم أن املواقع اليت حدثت عليها الغزوات وفيها دفن بعض 

الشهداء من الصحابة، قد عظم اهللا تعاىل شأا باقرتاب اجلنة منها ودخول الشهداء إليها، ومن األدلة على 
  :ذلك

يت به مل عمي الذي مسُ  :رضي اهللا عنه أنه قال نسمحهما اهللا تعاىل عن أر مسلم ما رواه البخاري و 
أول مشهد شهده رسول اهللا : قال ،عليه قال فشق  يشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بدراً 

 عليه وعلى مع رسول اهللا صلى اهللا مشهداً  تعاىل ولئن أشهدين اهللا، عنه تُ بْ ي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم غُ 
فشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله  :قال ،فهاب أن يقول غريها :قال ،اهللا ما أصنع ن يَ رَ يَـ آله وسلم لَ 

أجده دون  ،لريح اجلنة واهاً  :يا أبا عمرو أين؟ قال :فقال له أنس ،واستقبله سعد بن معاذ :قال ،حداً وسلم أُ 
وقالت : قال ، ورمية ومثانون ما بني ضربة وطعنة ضعٌ د يف جسده بِ جِ وُ ف :قال ،لتِ فقاتلهم حىت قُ  :قال ،أحد

 ونزلت هذه اآلية، فما عرفت أخي إال ببنانه :بيع بنت النضرأخته عميت الر: �{��E��D��C��B��A

����T��S��R��QP��O��N��M��L����K��J��IH��G��Fz ]زاب��قال  ]٢٣ آ�� ا
  .)٢(ابهأصح ويف، فكانوا يرون أا نزلت فيه

وهو حبضرة ، قال مسعت أيب  ،عن أيب بكر بن عبد اهللا بن قيس عن أبيهوروى مسلم رمحه اهللا تعاىل 
فقام  ))السيوفِ  ظاللِ  حتتَ  اجلنةِ  إن أبوابَ (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم :العدو يقول

 قال ؟هللا عليه وعلى آله وسلم يقول هذااهليئة فقال يا أبا موسى أأنت مسعت رسول اهللا صلى ا رجل رث :
مث مشى بسيفه إىل العدو  ،أقرأ عليكم السالم مث كسر جفن سيفه وألقاه: قال فرجع إىل أصحابه فقال ، نعم

  .)٣(فضرب به حىت قتل
أن النيب صلى : رضي اهللا عنهما عن ابن عمر _بإسناد حسن _ " شعب اإلميان"يف  وأخرج البيهقي

: فقال ،من اخلباءِ  األعرايب ناحيةً  الغزو، فرفعَ  أعرايب وهو يف أصحابه يريدونَ  باءِ خبِ  آله وسلم مر اهللا عليه وعلى 
  .اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يريدون الغزو، فسار معهم رسولُ : القوم؟ فقيلَ  نِ مَ 

  .اجلنةِ  ملن ملوكِ  إنهُ  والذي نفسي بيدهِ : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
                                                           

 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ : ، قال الترمذي رحمه اهللا٣٠٥٨سنن الترمذي رقم ) ١(
  .١٩٠٣رقمصحيح مسلم  ،٣٨٢٢ ، رقم صحيح البخاري)٢(
  .١٩٠٢رقمصحيح مسلم )٣(



 ١١

  رأسهِ  عندَ  فقعدَ  بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، فأتاهُ  خربَ أُ و  فاستشهدَ  فلقوا العدو 
  !عنه؟ مث أعرضتَ  ،تضحكُ  مستبشراً  يا رسول اهللا رأيناكَ : فقلنا ،عنه مث أعرضَ  يضحكُ  مستبشراً 
 زوجتهُ  على اهللا، وأما إعراضي عنه فإن  روحهِ  كرامةِ   منْ  ا رأيتُ مَ لِ من استبشاري فَ  أما ما رأيتمْ : فقال 

  .)١(اآلن عند رأسه العنيِ  احلورِ  منَ 
ِإين : َلما َكاَن يـَْوُم الزاِويَِة، قَاَل َعْبُد اِهللا بُن َغاِلبٍ : قَالَ أنه َماِلك ْبن ِديَناٍر، وأخرج البيهقي رمحه اهللا عن 

ٌر ُروُحوا بَِنا ِإَىل اْجلَنِة ، قَالَ َألََرى أَْمرًا َما ِيل َعَلْيِه صَ  وََكاَن : َفُكِسَر َجْفُن َسْيِفِه، َوتـََقدَم فـََقاَتَل َحىت قُِتَل، قَالَ : بـْ
ُت ِمْنُه رِيَح فَاْنطََلْقُت ِإَىل قـَْربِِه َفَأَخْذُت ِمْنُه تـُرَابًا َفَشَمْمُتُه، فـََوَجدْ : يـُْؤَخُذ ِمْن قـَْربِِه رِيُح اْلِمْسِك، قَاَل َماِلكٌ 

  .)٢(اْلِمْسكِ 
دلت هذه األحاديث على أن اجلنة بنعيمها وحورها تقرتب من ااهدين حيث يصري قتاهلم، وأم 

، فقد روى )٣(أمكنة قتلهم يف الشهداء دفنينتقلون إليها فور استشهادهم، لذلك جاءت السنة باستحباب 
 ،يف مقابرنا هُ نَ حد جاءت عميت بأيب لتدفِ أُ  يومُ  ملا كانَ  :قالأنه رضي اهللا عنه عن جابر الرتمذي رمحه اهللا تعاىل 

  .)٤(وا القتلى إىل مضاجعهمد فنادى منادي رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رُ 
_ كما مر_أن مكان استشهادهم هو حمل تشريف اقرتبت اجلنة إليه _ واهللا أعلم_واحلكمة يف ذلك 

وهذا تشريف عظيم (( فأصبح هلذا املكان مزية على غريه،.. ىل ورمحته وتـَنَـزل مالئكتهبل هو حمل مدد اهللا تعا
  .)٥())للشهداء لشبههم باألنبياء حيث يدفن النيب يف املكان الذي مات فيه فأحلق م الشهداء

ه اقتداء خبري البشر حممد صلى اهللا تعاىل عليوتستحب زيارة هؤالء الشهداء إذا مر بتلك البقاع، 
  .وعلى آله وسلم، عندما قتل بعض صحابته يف عسفان، فذهب حيث قتلوا ووقف ودعا اهللا هلم

مث غزوة رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  بين حليان، وكانوا  :قال ابن سعد رمحه اهللا تعاىل 
عليه وعلى آله  بناحية عسفان يف شهر ربيع األول سنة ست من مهاجره، قالوا وجد رسول اهللا صلى اهللا

وسلم  على عاصم بن ثابت وأصحابه وجداً شديداً، فأظهر أنه يريد الشام، وعسكر يف مائيت رجل ومعهم 

                                                           

  .٣٠٧رقم "  رواه البيهقي بإسناد حسن" ،٢/٢١٤ترغيب والترهيب، وقال في ال٤٣١٧رقم، ٤/٥٣شعب اإليمان  )١(
  .٤٠١٤رقم، ٦/١٦٧شعب اإليمان  )٢(
في بقعة ـ ] أي الموتى[وُيستحب جمع األقارب (( ١٣٣قال البهوتي الحنبلي رحمه الّله في الروض المربع ص: فائدة )٣(

ونحو ، ٢٧٧_٢/٢٧٦  وانظر المبدع  ))م في البقاع الشريفةلتسهيل زيارتهم ـ قريبًا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورته
راجع صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من ، ٤/٣٢وانظر فيض القدير  ،١/٤٢١هذا الكالم في الشرح الكبير للدردير 

  .١٣٣٩ث رقم الحدي٢٦٠ صأحب الدفن في األرض المقدسة أو نحوها، 
، وقال دفن القتيل في مقتله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ونبيح ثقة باب ما جاء في، ١٧١٧ رقمسنن الترمذي  )٤(

عن أبي سعيد قال لما كان يوم أحد نادى منادي رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  أن :"٣/٤٣مجمع الزوائد في 
  ".ردوا القتلى إلى مضاجعهم رواه البزار وإسناده حسن

  . ٣٢/ ٤فيض القدير )٥(



 ١٢

عشرون فرساً، واستخلف على املدينة عبد اهللا بن أم مكتوم، مث أسرع السري حىت انتهى إىل بطن غران، 
عليهم ودعا هلم، فسمعت م بنو وبينها وبني عسفان مخسة أميال حيث كان مصاب أصحابه، فرتحم 

حليان، فهربوا يف رؤوس اجلبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يوماً أو يومني فبعث السرايا يف كل ناحيٍة، 
فلم يقدروا على أحد، مث خرج حىت أتى عسفان، فبعث أبا بكر يف عشرة فوارس؛ لتسمع به قريش 

أحداً، مث انصرف رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  إىل  فيذعرهم، فأتوا الغميم، مث رجعوا ومل يلقوا
  .  )١(آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وغاب عن املدينة أربع عشرة ليلة: املدينة، وهو يقول

   )٢(وال بأس بأن تتغىن بالنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وبصحابته الكرام بقول الشاعر
ـــــق يل إْن    أالزُم احلـُــزَن ممــــا يب لِفـُـــــرقَتـِـــــهم    نَــأْوا َعنــــي أللـــفتـِــــِهمحيَِ

  َمــىت أراهـُــم وأنـــى ِيل بُرؤيـَــتـِــهـِـم(     عــلى انِقطـــاعـِي عنــُهم بَــعَد ُصحبِتهــم
  )أو تسَمـــُع األُذُن ِمنـــي عنــْـــُهم خبَـرَا 

 منــُهم أتيـــُت فُلمــِين لْســـُت الِئمـُـــــهـُـم    ـِفي مـَـانِعِــي ِمن أْن أالِئمـُـــــــُهــمختـَـــلـ  
  وَمن ِيل وأنــى ِلمـِـثلي أن يـُـزاِمحـُــهـم(      يا رب َهـْب يل صـَـالحاً كي أنَاِدُمهـُــــــم

  ) ْمل آلـَــْف بــها كـــــَـــَدرا عــلى مـَـوارِد
  عـَلى البـَواِطـِن قــْد َدلــْت ظـَـواِهــــــرُهم    َجـــلْت عن الوْصــِف أن حتـَصى مآثِرُهم
  أِحبـــهـم وأُداريــْــــِهم وأوثـِـــــــــــرهـُم(     بطَــاعـِة اهللا يف الدنـــيا مفــَــــاخـِــــــرُهم

  )رَا مبُـهَجتـِــي وخـُـــُصـــوصاً ِمنهـْم نفـَــ
  منــُهم َجِليـــــــــسُهم اآلداَب يَقــْـــــــــَتبسُ     قـَـوٌم عـَـلى اخلـَلِق بالطاعـاِت قْد ُرِؤُســوا
  قـَــوٌم كـِــراُم السجـَـايَا َحيـــثَمـا َجلُســوا(     وَمن ختـَـلَف عــــنُهم حـَـظُه التعِــــــــــسُ 

  )ــَـارِِهم َعِطـــرا يبــــقـَى املـكاُن عـَـلى آث
  
  

                                                           

  .٢/٧٨قات الكبرى الطب) ١(
ِإني أُرِيُد َأْن  !يَا َرُسوَل اللهِ  :قالاْلَعباس بن َعْبِد اْلُمطِلِب رَِحَمُه اللُه  أن ٤٠٥٧برقم  لحاكم المستدركويراجع ما أخرجه ا)  ٢(

  :فَأَْنَشأَ اْلَعباُس ، يـَُقوُل ، فَاَك  َهاِت ال يـَْفُضِض اللهُ : َأْمَدَحَك ، فـََقاَل َلُه النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  قـَْبِلَها ِطْبَت ِفي الظالِل َوِفي ُمْستَـْودٍَع َحْيُث ُيْخَصُف اْلَوَرقُ 

  ثُم َهَبْطَت اْلِبالَد ال َبَشٌر أَْنَت َوال ُمْضَغٌة َوال َعَلقُ 
  اْلَغَرقُ َبْل نُْطَفٌة تـَرَْكُب السِفيَن َوَقْد أَْلَجَم َنْسًرا َواَهَلُه 

َقُل ِمْن َصاِلٍب ِإَلى رَِحٍم ِإَذا َمَضى َعاِلٌم بََدا طََبقُ    تـُنـْ
  َحتى اْحتَـَوى بـَْيُتَك اْلُمَهْيِمُن ِمْن َخْنَدَف َعْلَياَء َتْحتَـَها النْطقُ 

  َوأَْنَت َلما ُوِلْدَت َأْشَرَقِت اَألْرُض َوَضاَءْت بنوِرَك اُألُفقُ 
 َوِفي النوِر َوُسْبُل الرَشاِد َنْخَتِرقُ  فـََنْحُن ِفي الضَياءِ 



 ١٣

صلوات اهللا نيب ال )١(واقيت غزواتوقبل الشروع يف عرض مصور وصور الغزوات أذكر املالمح العامة مل
الزمانية واملكانية، مع بيان مسات شخصية النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  وسلم وسالمه عليه وعلى آله

ب التعامل مع غري املسلمني يف احلرب، كل ذلك مع وسلم يف القيادة العسكرية، مث أختم املقدمة ببيان آدا
  .ذكر الشواهد واآلثارصار و االخت

  

وسلم  اهللا عليه وعلى آله ىصنبي واقيت غزوات الالسمات العامة مل
  :الزمانية واملكانية

تعددت سمات القيادة العسكرية من حيث اختيار الزمان والمكان عند النبي صلى اهللا عليه 
  :وسلم وإليك أهمهاوعلى آله 

  : التورية املكانية عند اختيار اجلهة املقصودة للجهاد_ ١
ومن  ،ى بغريهاباب من أراد غزوة فور يف _ ومسلم_ البخاري  ومن الشواهد على ذلك ما رواه اإلمام

كان رسول اللِه صلى اهللا عليه : أمه قالكعب بن مالك رضي اهللا عنه عن   أحب اخلروج يوم اخلميس 
صلى اهللا عليه فـََغزَاَها رسول اللِه  ،حىت كانت َغْزَوُة تـَُبوكَ  ،ِبَغْريَِهاقـَلَما يُرِيُد َغْزَوًة يـَْغُزوَها إال َورى على آله وسلم و 

 ؛لى لِْلُمْسِلِمَني أَْمَرُهمْ َفجَ  ،َواْستَـْقَبَل َغْزَو َعُدو َكِثريٍ  ،َوَمَفازًا َواْستَـْقَبَل َسَفرًا بَِعيًدا ،يف َحر َشِديدٍ وعلى آله وسلم 
  .)٢(َوَأْخبَـَرُهْم ِبَوْجِهِه الذي يُرِيدُ  ،َعُدوِهمْ  ةلَِيَتَأهُبوا أهب

عندما أراد فتح صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  وقد تكون التورية بالفعل، كما فعل احلبيب حممد
بني ذي خشب وذي املروة، فظن ، أضم إىل بطنرضي اهللا عنه مكة؛ إذ وجه سرية بقيادة قتادة بن ربعي 

  .)٣(الناس أنه متوجه إىل غزو تلك الناحية، حىت تذهب بذلك األخبار إىل مكة
  : يف احلرب واقيت املكانيةاختيار امل _٢
  :ومن الشواهد على ذلك 

إن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كان إذا : قالأنه روى الشيخان عن أنس رضي اهللا عنه _ ١ 
زا بنا قوماً، مل يكن يغزو بنا حىت يصبح، وينظر، فإن مسع أذانًا كف عنهم، وإن مل يسمع أذانًا أغار غ

عليهم، قال فخرجنا إىل خيرب فانتهينا إليهم ليالً، فلما أصبح ومل يسمع أذانًا ركب، وركبت خلف أيب 
وا إلينا مبكاتلهم ومساحيهم، طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، قال فخرج

واخلميس، قال فلما رآهم رسول  )١(واهللا حممد )٤(حممد: فلما رأوا النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  قالوا
                                                           

سمى العلماء العمل العسكري الذي خرج فيه النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بنفسه غزوة، سواء حارب فيه أو لم ) ١(
 .يحارب، وما أخرج فيه أحد قادته سمي سرية

 .١١٧ / ٨فتح الباري  ويراجع.٢٧٦٩رقم ، صحيح مسلم ،٢٧٨٨رقم  صحيح البخاري  ٢٧٦٩)  ٢(
  .٣٨٥الرحيق المختوم ص ) ٣(
   .اهللا عليه وآله وسلم صلى )٤(



 ١٤

 فساءَ  قومٍ  ، إنا إذا نزلنا بساحةِ خيربُ  ، خربتْ أكربُ  اهللاُ  أكربُ  اهللاُ ((: اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال
  .   )٢())ريننذامل صباحُ 

وأمر رسول اهللا صلى اهللا : وقال ابن هشام رمحه اهللا تعاىل أثناء حديثه عن االستعداد لفتح مكة_ ٢
فدخل أبو بكر رضي اهللا عنه على ابنته عائشة رضي ، وأمر أهله أن جيهزوه، عليه وعلى آله وسلم باجلهاز

أَأََمرَُكْم رسوُل : أْي بُنّيةُ : فقال، ه وسلماهللا عنها، وهي حترك بعض جهاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آل
  اِهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أْن جتهزوه؟

  .نعم، فتجهز: قالت 
  فأيَن تريـَْنُه يريُد؟: قال 
  .ال واهللا ما أدري: قالت 
مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس أنه سائر إىل مكة وأمرهم، باجلد  

َغتَـَها يف بالِدها((: يؤ، وقالوالته   . )٣( فتجّهز الناس) )اللهم خِذ العيوَن واألخباَر عن قريٍش حىت نـَبـْ
  : يف احلرب واقيت الزمانيةاختيار امل _٣
كعب بن مالك  رضي اهللا عنه أن النيب  صلى اهللا عليه وعلى آله روى البخاري رمحه اهللا تعاىل عن    

   .)٤(وة تبوك وكان حيب أن خيرج يوم اخلميسوسلم  خرج يوم اخلميس يف غز 
ينبغي للمجاهد أن خيرج يوم اخلميس اقتداًء برسول اهللا : "قال العز ابن عبد السالم رمحه اهللا تعاىل

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف أسفاره، ألن األعمال تعرض على اهللا تعاىل يوم اخلميس، فيعرض عليه 
    .)٥("يلك وابتغاء مرضاتكأن فالناً خرج جماهداً يف سب

  :اختيار املواقع اإلسرتاتيجية يف اجلهاد _٣
  : ومن األمثلة على ذلك

رضي اهللا تعاىل عنه احلباب بن املنذر بن اجلموح  إن: قال ابن هشام أثناء حديثه عن غزوة بدر_  ١
أنزلكه  ت هذا املنزل، أمنزالً يا رسول اهللا، أرأي: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يوم غزوة بدر قال
  ليس لنا أن نتقدمه، وال نتأخر عنه، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ ،اهللا

  .بل هو الرأي واحلرب واملكيدة: قال 
يا رسول اهللا، فإن هذا ليس مبنزل، فاض بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم، فننزله، مث : فقال 

                                                                                                                                                                                                 

   .اهللا عليه وآله وسلم صلى )١(
 .١٣٦٥ رقم صحيح مسلم، باب ما يحقن باألذان من الدماء، ٥٨٥ رقم صحيح البخاري)٢(

  .المجارف من حديدوالمكاتل جمع مكتل، وهو الزنبيل والقفة، والمساحي ) مساحيهمو  مكاتلهم( :قوله
  .والَقْلب والَمْيسرة، والمْيمَنة، والساقة، الُمَقّدمة،: أقسام بَخْمسة َمْقسوم ألنه به ُسّمي الجيش،: الخميسُ  :وقوله 
  .٢/١٥٥تاريخ الطبري ،  ٥٢ /٥السيرة النبوية   )٣(
 . ٢٧٩٠رقم صحيح البخاري )  ٤(
  .٧٩أحكام الجهاد للعز ابن عبد السالم ص)  ٥(



 ١٥

  .، مث نقاتل القوم، فنشرب وال يشربونفنملؤه ماءً  ، مث نبين عليه حوضاً )١(بلُ نـَُغور ما وراءه من القُ 
  .بالرأي شرتَ لقد أَ : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ومن معه من الناس، فسار حىت إذا أتى أدىن ماء 
، مث قذفوا ماءً  ئعلى الَقليب الذي نزل عليه، فُمل رت، و بىن حوضاً و غُ ب فَـ لُ من القوم نزل عليه، مث أمر بالقُ 

  .)٢(فيه اآلنية
 : تقدير عدة العدواملعرفة التامة مبواقع العدو وتوخي احليطة واحلذر و -٤

رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله  نزل :رمحه اهللا تعاىل أثناء حديثه عن غزوة بدر قال ابن هشام
فسأله  ،حىت وقف على شيخ من العربرضي اهللا عنه  بو بكر الصديقوأ هو فركب ،من بدر قريباً  وسلم

  .ال أخربكما حىت خترباين ممن أنتما :وما بلغه عنهم فقال الشيخ ،عن قريش وعن حممد وأصحابه
  .إذا أخربتنا أخربناك :فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  .أذاك بذاك :قال 
  .منع :قال 
فهم  ،فإن كان صدق الذي أخربين ،وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإنه بلغين أن حممداً  :قال الشيخ 

خرجوا  ن قريشاً أوبلغين  ،للمكان الذي به رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ،اليوم مبكان كذا وكذا
فلما  ،للمكان الذي فيه قريش ،افهم اليوم مبكان كذا وكذ ،فإن كان الذي أخربين صدقين ،يوم كذا وكذا
  ؟ممن أنتما :قال ،فرغ من خربه

  .مث انصرف عنه .حنن من ماء :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  !؟أمن ماء العراق ،ما من ماء :الشيخ قال 

 أيببعث علي بن  ،فلما أمسى ،ىل أصحابهإمث رجع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  
ىل ماء بدر يلتمسون اخلرب إيف نفر من أصحابه  رضي اهللا عنهم لب والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاصطا
فأتوا  ،غالم بين العاص بن سعيد ؛وعريض أبو يسار ،غالم بين احلجاج ؛فأصابوا رواية لقريش فيها أسلم ،له

حنن سقاة قريش بعثونا  :فقاال ،يقائم يصل فسألومها ورسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ،ما
 :قاال بالضرب، فلما أذلقومها ،ورجوا أن يكونا أليب سفيان فضربومها ،فكره القوم خربمها ،نسقيهم من املاء
 ،مث سلم ،وسجد سجدتيه ،وركع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ،فرتكومها ،حنن أليب سفيان

  ؟أخرباين عن قريش ،ما لقريشصدقا واهللا إ ،تركتمومها ،كذباكموإذا   ،إذا صدقاكم ضربتمومها :وقال
  .هم واهللا وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل :قاال 

  ؟القوم كمِ   :فقال هلما رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

                                                           

  . اآلبار)  ١(
  .١٦٨/ ٣سيرة ابن هشام )  ٢(



 ١٦

  .كثري  :قاال 
  ؟ما عدم :قال 
  .ال ندري :قاال 
  ؟كل يومكم ينحرون    :قال 
  .عشراً  ويوماً  تسعاً  يوماً  :قال 
  .ئة واأللفاالقوم فيما بني التسع م :فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  ؟فمن فيهم من أشراف قريش :مث قال هلما 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البخرتي بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد  :قاال 

امر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن احلارث زمعة بن األسود وأبو جهل بن واحلارث بن ع
فأقبل رسول اهللا  صلى  ،هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا احلجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود

  .)١(هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ كبدها :فقال ،اهللا عليه وعلى آله وسلم  على الناس
  :ستغالل الظروف اجلوية يف أرض املعركةا _٥

ُهَما، فـََقرَْأتُهُ عن  ِإن َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ِيف : َعْبُد اللِه ْبُن َأِيب أَْوَىف َرِضَي اللُه َعنـْ
أَيـَها الناُس، الَ تـََتَمنـْوا ((: ِيف الناِس َخِطيًبا قَالَ  ُمث قَامَ  بـَْعِض أَياِمِه الِيت َلِقَي ِفيَها، انـَْتظََر َحىت َماَلِت الشْمُس،

، َوَسُلوا اللَه الَعاِفَيَة، فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصِربُوا، َواْعَلُموا َأن اجلَنَة َحتَْت ِظالَ  ُيوفِ لَِقاَء الَعُدوقَالَ ))ِل الس ُمث ، :
  .)٢())َوُجمْرَِي السَحاِب، َوَهازَِم اَألْحزَاِب، اْهزِْمُهْم َواْنُصْرنَا َعَلْيِهمْ اللُهم ُمْنزَِل الِكَتاِب، ((

كان صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إذا مل يقاتل أول النهار انتظر حىت تزول : قال النووي رمحه اهللا
ة الصبح، لكنه كان الشمس، واملعروف أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كان معظم قتاله بعد صال

يؤخر القتال أحيانًا حىت تزول الشمس حلاجة احلرب أو جلهد أصحابه حىت يأخذ الصحابة قسطًا من 
فإنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا  ،أمكن للقتال، ويكون الراحة أو غري ذلك

: وسببه، ب األرواح وحتضر الصالةأّخر حىت : نشاطًا وإقدامًا على عدوهم وقد جاء يف صحيح البخاري
  .)٣(فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها

  
  
  
  
  

                                                           

  .٣/١٦٣ السيرة النبوية  )١(
  .٤٦٤٠رقم ، صحيح مسلم٢٩٦٥صحيح البخاري رقم  )٢(
  .٦/١٨٤ شرح صحيح مسلم )٣(



 ١٧

السمات الشخصية للنبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف القيادة 
  : العسكرية

إن مسات شخصية النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف القيادة العسكرية أكثر من أحتصى وإليك 
   :بعضاً منها

  :اهللا تعاىل اللجوء إىل _١
طاِب روى مسلم عن  َلما َكاَن يـَْوُم َبْدٍر َنظََر َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه : قَالَ رضي اهللا عنه ُعَمُر ْبُن اخلَْ

 اللِه صلى فَاْستَـْقَبَل َنِيب  ،وعلى آله وسلم ِإَىل اْلُمْشرِِكَني َوُهْم أَْلٌف َوَأْصَحابُُه َثَالُث ِمائٍَة َوِتْسَعَة َعَشَر َرُجًال 
َلةَ  ْز ِيل َما َوَعْدَتِين  :ُمث َمد َيَدْيِه َفَجَعَل يـَْهِتُف ِبَربهِ  ،اهللا عليه وعلى آله وسلم اْلِقبـْ اللُهم آِت َما  ،اللُهم َأجنِْ

ْسَالِم َال تـُْعبَ  ،َوَعْدَتِين  َفَما زَاَل يـَْهِتُف ِبَربِه َمادا يََدْيِه  ،ْد ِيف اْألَْرضِ اللُهم ِإْن تـُْهِلْك َهِذِه اْلِعَصابََة ِمْن أَْهِل اْإلِ
َلِة َحىت َسَقَط رَِداُؤُه َعْن َمْنِكبَـْيهِ  ُمث اْلتَـَزَمُه ِمْن  ،َفأَتَاُه أَبُو َبْكٍر َفَأَخَذ رَِداَءُه َفأَْلَقاُه َعَلى َمْنِكبَـْيهِ  ،ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

m��A: َفأَنـَْزَل اللُه َعز َوَجل  ،فَِإنُه َسيـُْنِجُز َلَك َما َوَعَدكَ  ،َكَفاَك ُمَناَشَدُتَك َربكَ   !َنِيب اللهِ يَا  :َوقَالَ  ،َورَائِهِ 

K��J��I� � �H� �G� �F� �E� �D��C� �Bl ]٩:األنفال آية [
ُه اللُه بِاْلَمَالِئَكةِ  ١(..أََمد(.  

  :املقاتلني تقديم الدعوة على اجلهاد، وحتريم قتل غري _٢
 إذا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  اللهِ  رسول كان قال بـَُرْيَدةَ عن   ومن شواهد ذلك ما رواه مسلم

رًا اْلُمْسِلِمنيَ  من معه َوَمنْ  اللهِ  بِتَـْقَوى َخاصِتهِ  يف َأْوَصاهُ  َسرِيةٍ  أو َجْيشٍ  على أَِمريًا أَمرَ   بِاْسمِ  اْغُزوا :قال ُمث  َخيـْ
 َلِقيتَ  وإذا ،َولِيًدا تـَْقتـُُلوا وال َمتْثـُُلوا وال تـَْغِدُروا وال تـَغُلوا وال اْغُزوا ،بِاللهِ  َكَفرَ  من قَاتُِلوا ،اللهِ  َسِبيلِ  يف ،اللهِ 

ُهمْ  وَُكف  ،منهم لْ فَاقـْبَ  َأَجابُوكَ  ما َفأَيـتـُُهن  ،ِخاللٍ  أو ِخَصالٍ  َثالثِ  إىل فَاْدُعُهمْ  اْلُمْشرِِكنيَ  من َعُدوكَ   ُمث  ،َعنـْ
ُهمْ  وَُكف  منهم فَاقـَْبلْ  َأَجابُوكَ  فَِإنْ  ،اِإلْسَالمِ  إىل اْدُعُهمْ   َدارِ  إىل َدارِِهمْ  من التَحولِ  إىل اْدُعُهمْ  ُمث  ،َعنـْ

 َأنْ  أَبـَْوا فَِإنْ  ،اْلُمَهاِجرِينَ  على ما َعَلْيِهمْ وَ  ،لِْلُمَهاِجرِينَ  ما فـََلُهمْ  ذلك فـََعُلوا إن أَنـُهمْ  َوَأْخِربُْهمْ  ،اْلُمَهاِجرِينَ 
 على َجيْرِي الذي اللهِ  ُحْكمُ  عليهم َجيْرِي ،اْلُمْسِلِمنيَ  َكَأْعرَابِ  َيُكونُونَ  أَنـُهمْ  َفَأْخِربُْهمْ  منها يـََتَحوُلوا

 ،اْجلِْزيَةَ  َفَسْلُهم أَبـَْوا ُهمْ  فَِإنْ  ،اْلُمْسِلِمنيَ  مع ُجيَاِهُدوا َأنْ  إال َشْيءٌ  َواْلَفْيءِ  اْلَغِنيَمةِ  يف هلم َيُكونُ  وال ،اْلُمْؤِمِننيَ 
ُهمْ  وَُكف  منهم فَاقـَْبلْ  َأَجابُوكَ  ُهمْ  فَِإنْ    . )٢(..َوقَاتِْلُهمْ  بِاللهِ  فَاْسَتِعنْ  أَبـَْوا ُهمْ  فَِإنْ  ،َعنـْ

  :للقوة العسكرية اإلعداد املادي الشامل _٣
صانَعه حيتِسُب : إّن الّله لُيدخُل بالسهِم الواحِد ثالثًة اجلنة: (( وعلى آله وسلم  قال صلى اهللا عليه

ِمد به
ُ
   .)٣())يف صنعِتِه اخلَري ، والرامَي به ، وامل

 
                                                           

  .١٧٣١رقم صحيح مسلم )١(
  .١٧٣١رقم صحيح مسلم )٢(
  .١٧٣١رقم صحيح مسلم )٣(



 ١٨

  :التعبئة اإلميانية ورفع الروح املعنوية _٤
قال رأيت ي اهللا عنه أنه رضعن اْلبَـرَاِء بن َعاِزٍب ومن الشواهد على ذلك ما راوه البخاري رمحه اهللا   

ُقُل َمَعَنا التـرَاَب وهو يقول  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب    :يوم اْخلَْنَدِق يـَنـْ
 واهللا َلْوَال اهللا ما اْهَتَديـَْنا       

َنا   وال ُصْمَنا وال َصليـْ

َنا   َفأَْنزَِلْن َسِكيَنًة َعَليـْ

َنا   َوثـَبْت اْألَْقَداَم إن َالقـَيـْ

َنا  َواْلُمْشرُِكوَن قد بـََغْوا َعَليـْ

َنا َنًة أَبـَيـْ إذا أَرَاُدوا ِفتـْ
)١(.  

  :الشجاعة _٥
 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمقال كان رسول اللِه رضي اهللا عنه عن أََنِس بن َماِلٍك روى الشيخان 

َلةٍ َوَلَقْد َفزَِع  ،وكان َأْشَجَع الناس ،وكان َأْجَوَد الناس ،َأْحَسَن الناس فَاْنطََلَق نَاٌس ِقَبَل  ،أَْهُل اْلَمِديَنِة َذاَت لَيـْ
وقد َسبَـَقُهْم إىل الصْوِت وهو على فـََرٍس  ،رَاِجًعا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفـَتَـَلقاُهْم رسول اللِه  ،الصْوتِ 

 :قال ،َوَجْدنَاُه َحبْرًا أو إنه لََبْحرٌ  :قال .رَاُعوامل تـُرَاُعوا مل تُـ  :وهو يقول ،ِألَِيب طَْلَحَة ُعْرٍي يف ُعُنِقِه السْيفُ 
  .)٢(وكان فـََرًسا يـَُبطأُ 

َنا : قَالَ رضي اهللا عنه َعْن َعِلي وروى احلاكم  َي اْلَبْأُس، َوَلِقَي اْلَقْوُم اْلَقْوَم اتـَقيـْ ُكنا ِإَذا محَِ
  .)٣(ِمنا َأَحٌد أَْدَىن ِإَىل اْلَقْوِم ِمْنهُ  َيُكونُ  الِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فَ 

  :التطوير العسكري _٦ 
من بعث بعض  وسلموعلى آله صلى اهللا عليه ومن األمثلة على تطوير اآللة العسكرية  ما فعله النيب 

على أهل  نصب املنجنيق، و )٤(صنعة الدبابات واانيقك الصحابة إىل جرش لتعلم الصناعة العسكرية
ونثر واستعمل الدبابة  وكانت تصنع من جلود البقر، مث يُزحف ا إىل جدار احلصن ليحفروه،  ائف،الط

احلسك، وهو من وسائل الدفاع الثابتة، ويعمل  حول احلصنصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول اهللا 
بقيت شعبة منه يف األرض  ي، حىت تتألف منهما أربع شعب مدببة، وإذا رمتني على شكل زائدمن خشب

  .)٥(بارزة تتعثر ا أقدام اخليل واملشاة
  

                                                           

  .٦٢٤٦رقم صحيح البخاري )١(
  .٢٣٠٧، صحيح مسلم رقم ٥٦٨٦رقم صحيح البخاري )٢(
  .٢٥٨٤رقم المستدرك )٣(
  .٢/٤٤٧السيرُة النّبوية  )٤(
  .١/٧٨٥ الصالبي يَعل، لعرُض وقائع َوتحليل أحَداث -السيرُة النّبوية ، ٥/٣٨٥ سبل الهدى والرشاد )٥(



 ١٩

  :الشورى _٧
واملشورة عند النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كثرية جدًا ومن ذلك ما رواه احلاكم وغريه عن 

 خبصلتني بدر يوم صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اهللا رسول على أشرت قالأنه  األنصاري املنذر بن اببَ احلُ 
 ،املاء خلف فعسكر بدر غزاة يف  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  اهللا رسول مع خرجت ،مين بلهمافق

 ،خلفك املاء جتعل أن الرأي فإن :قلت .حباب يا برأي :قال ؟برأي أو فعلت يٍ حْ أبوَ  !اهللا رسول يا :فقلت
   .)١(مين ذلك فقبل ،إليه جلأت جلأت فإن

  :وقطع املدد عن األعداء مةعنصري املفاجأة واملداهاستخدام  _٨
 ..حني خرج من املدينة إىل خيربوسلم وعلى آله صلى اهللا عليه  رسول اهللا وكان: قال ابن إسحاق

أهل  أن ميدوا الرجيع ، فنزل بينهم وبني غطفان، ليحول بينهم وبني :حىت نزل بواد يقال له جبيشه أقبل
رسول  لما مسعت غطفان مبنزلف، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم خيرب، وكانوا هلم مظاهرين على رسول اهللا

مسعوا خلفهم يف ]أي مرحلة[ مث خرجوا ليظاهروا يهود عليه، حىت إذا ساروا منقلة ،اهللا من خيرب مجعوا له
 ،أعقام فأقاموا يف أهاليهم وأمواهلم فرجعوا على ،مظنوا أن القوم قد خالفوا إليه ،أمواهلم وأهليهم حساً 

  .)٢(حصناً حصناً  يفتحها.. وخلوا بني رسول اهللا وبني خيرب

  :استنهاض اهلمم وتاليف اهلزمية إن حصلت _٩
َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم : رضي اهللا عنه فال َعباسٌ الَعْن ج مسلم أخر 

 ،فـََلزِْمُت أَنَا َوأَبُو ُسْفَياَن ْبُن اْحلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطِلِب َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ،ُحنَـْنيٍ  يـَْومَ 
ُموَن فـََلما اْلتَـَقى اْلُمْسلِ  ..َوَرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َعَلى بـَْغَلٍة َلُه بـَْيَضاءَ  ،فـََلْم نـَُفارِْقهُ 

َفطَِفَق َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يـَرُْكُض بـَْغَلَتُه ِقَبَل  ،َواْلُكفاُر َوىل اْلُمْسِلُموَن ُمْدِبرِينَ 
َوأَبُو  ،ُتْسرِعَ  َوأَنَا آِخٌذ بِِلَجاِم بـَْغَلِة َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َأُكفَها ِإرَاَدَة َأْن َال .. اْلُكفارِ 

فـََقاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله  ،ُسْفَياَن آِخٌذ بِرَِكاِب َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
أَْيَن َأْصَحاُب  بَِأْعَلى َصْوِيت  :فـََقاَل َعباٌس وََكاَن َرُجًال َصيًتا فـَُقْلتُ  ،نَاِد َأْصَحاَب السُمَرةِ  !َأْي َعباسُ  :وسلم

 ،يَا لَبـْيَك يَا لَبـْيكَ  :فـََقاُلوا ،فـََواللِه َلَكَأن َعْطَفتَـُهْم ِحَني مسَُِعوا َصْوِيت َعْطَفُة اْلبَـَقِر َعَلى َأْوَالِدَها :قَالَ  ،السُمَرةِ 
ْعَوُة ِيف اْألَْنَصاِر يـَُقوُلوَن يَا  :قَالَ  اَر َوالدَتتَـُلوا َواْلُكف ُمث ُقِصَرْت  :قَالَ  ،َمْعَشَر اْألَْنَصاِر يَا َمْعَشَر اْألَْنَصارِ فَاقـْ

فـََنظََر َرُسوُل  ،يَا َبِين اْحلَاِرِث ْبِن اْخلَْزرَِج يَا َبِين اْحلَاِرِث ْبِن اْخلَْزرَجِ  :فـََقاُلوا ،الدْعَوُة َعَلى َبِين اْحلَاِرِث ْبِن اْخلَْزرَجِ 
َها ِإَىل ِقَتاهلِِمْ اللِه صلى اهللا عليه وعلى  فـََقاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا  ،آله وسلم َوُهَو َعَلى بـَْغَلِتِه َكاْلُمَتطَاِوِل َعَليـْ

َي اْلَوِطيسُ  ُمث َأَخَذ َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  :قَالَ  ،عليه وعلى آله وسلم َهَذا ِحَني محَِ
َفَذَهْبُت أَْنظُُر فَِإَذا اْلِقَتاُل َعَلى َهْيَئِتِه  :قَالَ  ،انـَْهَزُموا َوَرب ُحمَمدٍ  :ُمث قَالَ  ،وَه اْلُكفارِ َحَصَياٍت فـََرَمى ِِن ُوجُ 

  .)٣(..ِبرًافـََواللِه َما ُهَو ِإال َأْن َرَماُهْم ِحبََصَياتِِه َفَما زِْلُت أََرى َحدُهْم َكِليًال َوأَْمَرُهْم ُمدْ  :قَالَ  ،ِفيَما أََرى
                                                           

  .٣/٤٨٢المستدرك على الصحيحين  )١(
  .٣/٣٤٥سيرة ابن هشام )٢(
  .٣٣٢٤صحيح مسلم رقم )٣(



 ٢٠

تـََلّقاُهْم َرُسوُل الّلِه صلى من مؤتة  قافلنيِمن اْلَمِديَنِة ا جيش مؤتة َلّما َدنَ  :رمحه اهللا قَاَل اْبُن إْسَحاقَ و 
َياُن َيْشَتّدوَن َوَرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ،اهللا عليه وعلى آله وسلم َواْلُمْسِلُمونَ  َوَلِقيَـُهْم الّصبـْ

ُلوُهْم ، َوأَْعطُوِين اْبَن َجْعَفرٍ  :فـََقالَ  ،ْقِبٌل َمَع اْلَقْوِم َعَلى َدابّةٍ مُ  َياَن فَامحِْ َفأََتى ِبَعْبِد الّلِه َفَأَخَذُه  ،ُخُذوا الّصبـْ
 :قَالَ  !َرْرُمتْ ِيف َسِبيِل الّلهِ فَـ  !يَا فـُرّارُ  :َويـَُقوُلونَ  ،َوَجَعَل الّناُس َحيُْثوَن َعَلى اْجلَْيِش التّـرَابَ  ،َفَحَمَلُه بـَْنيَ َيَدْيهِ 

  .)١(َوَلِكنّـُهْم اْلُكرّاُر إْن َشاَء الّلُه تـََعاَىل  ،لَْيُسوا بِاْلُفرّارِ  :فـَيَـُقوُل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  :خلسارة املعركة إن حصلت واحلرص على أرواح املقاتلنياملسبق التخطيط  _١٠

ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم .. :حدأُ أثناء حديثه عن غزوة  قال ابن هشام أيضاً 
ال يقاتلن  :إىل اجلبل، فجعل ظهره وعسكره إىل أحد، وقال )٢(عب من أحد، يف عدوة الواديحىت نزل الشِ 

  .ه بالقتالأحد منكم حىت نأمرَ 
 :فقال ،ب بيض، والرماة مخسون رجالً يومئذ بثيا مٌ لَ بري، وهو ُمعْ اهللا بن جُ  وأمر على الرماة عبد 

  .)٣(كَ لِ بَ من قِ  َني تَـ ؤْ انضح اخليل عنا بالنبل، ال يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك ال نُـ 
فقد محى رسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ظهره وميينه بارتفاعات اجلبل، واختار ملعسكره موضعاً 

لت اهلزمية باملسلمني وال يلتجئ إىل الفرار، حىت ال يتعرض للوقوع يف قبضة األعداء مرتفعًا حيتمي به إذا نز 
املطاردين وأسرهم، ويُلِحق مع ذلك خسائر فادحة إىل أعدائه إن أرادوا احتالل معسكره وتقدموا إليه، وأجلأ 

إن كانت الغلبة أعداءه إىل قَبول موضع منخفض يصعب عليهم جداً أن حيصلوا على شيء من فوائد الفتح 
  .)٤(هلم، ويصعب عليهم اإلفالت من املسلمني املطاَردين إن كانت الغلبة للمسلمني

وكان الختيار الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم جبل أحد دور هام يف جناة الرسول صلى اهللا 
د احتضنهم، عليه وعلى آله وسلم وصحابته من اهلالك يف هذه احلرب، إذ جلؤوا إىل شعب يف جبل أح

وحتصنوا به، فلم يستطع جيش قريش متابعة هجومه على املسلمني، هذا االنسحاب من رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وعلى آله وسلم إىل شعب اجلبل جعل احلرب مع قريش متكافئة إىل حد ما، إذ مل يستطع جيش 

من أموال املسلمني، والقتلى  قريش احتالل معسكر املسلمني، وال أسر واحد منهم، ومل حيصلوا على شيء 
  .)٥(من املسلمني سبعني، ومن املشركني حنو سبعة وثالثني: كانوا من الفريقني

وأخريًا لقد صدقت مقولة الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف أحد، يف تبادله صلى اهللا عليه 
: خان عن أنس رضي اهللا عنهوعلى آله وسلم احلب مع اجلبل وفاًء ملا فعله اجلبل معهم، فقد روى الشي

                                                           

  .٢/٣٨٢ النبوية السيرة )١(
 .أي جانب الوادي)  ٢(
يراجع القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم للدكتور عبد اهللا محمد  ٤/١٢سيرة ابن هشام  )  ٣(

 .٤٢٤الرشيد ص 
  .٢٤٤الرحيق المختوم ص )  ٤(
  .٥٢سلطانية للماوردي ص ، ويراجع األحكام ال٢٧٣_ ٢٧٢يراجع الرحيق المختوم ص  ) ٥(



 ٢١

  .)١())هذا جبٌل حيبنا وحنبه((
١١_  

ِّ
 الس

ِّ
 ر

َّ
  :التامة يف التخطيط العسكري ةي

ْبِن اجلَُْموِح إَىل  بـََعَث َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اْحلَُباَب ْبَن اْلُمْنِذرِ يف غزوة أحد 
يِع َما يُرِيُد َوبـََعَثُه ِسرّا َوقَاَل لِْلُحَباِب َال ُختِْربِْين بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن اْلُمْسِلِمَني ، َفَدَخَل ِفيِهْم َوَحَزَر َوَنظَ اْلَقْومِ  َر إَىل مجَِ

فـََرَجَع إلَْيِه َفَأْخبَـَرُه َخالًِيا، فـََقاَل َلُه َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َما رَأَْيت ؟ قَاَل  ،إّال َأْن تـََرى ِقّلةً 
ِمائـََيتْ فـََرٍس َورَأَْيت أَْيت يَا َرُسوَل الّلِه َعَدًدا ، َحْزَرتـُُهْم َثَالثََة آَالٍف يَزِيُدوَن قَِليًال َأْو يـَنـُْقُصوَن قَِليًال ، َواْخلَْيُل رَ 

 -َمَعُهّن الّدفَاُف َواْألَْكَباُر  قَاَل َهْل رَأَْيت ظُُعًنا ؟ قَاَل رَأَْيت الّنَساءَ . ُدُروًعا ظَاِهَرًة َحَزْرَا َسْبعِماَئٍة ِدرٍْع 
فـََقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أََرْدَن َأْن ُحيَّرْضَن اْلَقْوَم َويُذَّكْرنـَُهْم . اْألَْكَباُر يـَْعِين الطُّبوَل 

َحْسبـَُنا الّلُه َونِْعَم اْلوَِكيُل ، الّلُهّم ِبك َأُجوُل  قـَتـَْلى َبْدٍر، َهَكَذا َجاَءِين َخبَـرُُهْم َال َتْذُكْر ِمْن َشْأِِْم َحْرفًا ،
  .)٢(َوِبك َأُصولُ 

 : احلربية، والقدرة على كسب العدو مع بني العبقرية العسكرية والسياسيةاجل _١٢

اللِه صلى اهللا  قَاَل لََنا َرُسولُ : َعْن َأِيب ُأَسْيٍد َرِضَي اللُه َعْنُه، قَالَ ومن ذلك ما رواه البخاري رمحه اهللا 
َلُكمْ  - يـَْعِين َكثـَُروُكْم  -ِإَذا َأْكثَُبوُكْم ((: عليه وعلى آله وسلم يـَْوَم َبْدرٍ    .)٣( ))فَاْرُموُهْم، َواْسَتبـُْقوا نـَبـْ

 َلما َحاَصَر َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه: ، قَالَ رضي اهللا عنهما َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ روى الشيخان 
ُهْم َشْيًئا، قَالَ  : فـَثـَُقَل َعَلْيِهْم، َوقَاُلوا. ))ِإنا قَاِفُلوَن ِإْن َشاَء اللهُ ((: وعلى آله وسلم الطاِئَف، فـََلْم يـََنْل ِمنـْ

: ْم ِجرَاٌح، فـََقالَ فـََغَدْوا َفَأَصابـَهُ . ))اْغُدوا َعَلى الِقَتالِ ((: فـََقالَ . ))نـَْقُفلُ ((: َنْذَهُب َوَال نـَْفَتُحُه، َوقَاَل َمرةً 
  .)٤(َفَأْعَجبَـُهْم، َفَضِحَك النِيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم. ))ِإنا قَاِفُلوَن َغًدا ِإْن َشاَء اللهُ ((

ْد َوذََكَر أَْهل اْلَمَغازِي َأن النِيبّ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َلما اْستَـْعَصى َعَلْيِه احلِْْصن وََكانُوا قَ 
َوَرُموا َعَلى اْلُمْسِلِمَني ِسَكك احلَِْديد اْلُمَحَماة َوَرَمْوُهْم بِالنْبِل َفَأَصابُوا  ،أََعدوا ِفيِه َما َيْكِفيِهْم ِحلَِصاِر َسَنة

يِلّي فـََقالَ  ِه َأَخَذْتُه َوِإْن تـَرَْكته ملَْ ِإْن أََقْمت َعَليْ  ،ُهْم ثـَْعَلب ِيف ُجْحر: قـَْوًما، فَاْسَتَشاَر نـَْوَفل ْبن ُمَعاِويَة الد
ُهمْ  َنا نَِبال ثَِقيف : النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قَاَل َأْصَحاب، و َيُضّرك، فـََرَحَل َعنـْ يَا َرُسول الله َأْحَرقـَتـْ

    .)٥(اللُهم اْهِد ثَِقيًفا: فَادُْع الله َعَلْيِهْم، فـََقالَ 
عليه وعلى آله وسلم ِلَوْفِد َهَوازَِن، َوَسَأَهلُْم َعْن َماِلِك ْبِن َعْوٍف َما فـََعَل؟ صلى اهللا  قَالَ قال ابن هشام 

َأْخِربُوا َماِلًكا أَنُّه إْن أَتَاِين  :ُهَو بِالطّاِئِف َمَع ثَِقيٍف، فـََقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: فـََقاُلوا 
ِبلِ ُمْسِلًما َرَدْدت َعَلْيِه أَْهلَ  َوَقْد َكاَن  ،َفَخرََج إلَْيِه ِمْن الطّاِئفِ  ،َماِلٌك ِبَذِلكَ  يتَ َفأُ  ،ُه َوَماَلُه َوأَْعطَْيته ِمَئًة ِمْن اْإلِ

 ،َماِلٌك َخاَف ثَِقيًفا َعَلى نـَْفِسِه َأْن يـَْعَلُموا َأّن َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قَاَل َلُه َما قَالَ 
                                                           

  .١٣٩٣، رقم  صحيح مسلم،  ٣٨٥٥ ، رقم صحيح البخاري )١(
  .١/٢٠٨مغازي الواقدي  )٢(
  .٣٩٨٥صحيح البخاري رقم  )٣(
  .١٧٧٨، صحيح مسلم رقم٤٣٢٥صحيح البخاري رقم  )٤(
  .١٢/١٣٥فتح الباري  )٥(



 ٢٢

َلى فـََرِسِه فـَرََكَضُه وُه َفَأَمَر ِبرَاِحَلِتِه فـَُهّيَئْت َلُه َوأََمَر ِبَفَرِس َلُه َفُأِيتَ ِبِه إَىل الطّاِئِف، َفَخرََج لَْيًال، َفَجَلَس عَ فـََيْحِبسُ 
عليه وعلى آله وسلم َفَأْدرََكُه َحْيُث أََمَر َِا َأْن ُحتَْبَس فـَرَِكبَـَها، فـََلِحَق ِبَرُسوِل الّلِه صلى اهللا  ،َحّىت أََتى رَاِحَلَتهُ 
ِبلِ  ،بِاْجلِْعرَانَِة َأْو ِمبَّكةَ  َوَأْسَلَم َفَحُسَن إْسَالُمُه فـََقاَل َماِلُك ْبُن َعْوٍف  ،فـََرّد َعَلْيِه أَْهَلُه َوَماَلُه َوأَْعطَاُه ِمَئًة ِمْن اْإلِ

  :ِحَني َأْسَلَم 
  ِيف الّناِس ُكّلِهْم ِمبِْثِل ُحمَّمدِ  ...َما إْن رَأَْيُت َوَال مسَِْعُت ِمبِْثِلِه 

  َوَمَىت َتَشْأ ُخيِْربَْك َعّما ِيف َغدِ ... َأْوَىف َوأَْعَطى لِْلَجزِيِل إَذا اُْجُتِدَي 
  بِالّسْمَهرِّي َوَضْرِب ُكّل ُمَهّندِ ... َوِإَذا اْلَكِتيَبُة َعّرَدْت أَنـَْيابـَُها 

  َوْسَط اْهلََباَءِة َخاِدٌر ِيف َمْرَصدِ ... َفَكأَنُّه لَْيٌث َعَلى َأْشَبالِِه 
فَاْستَـْعَمَلُه َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َعَلى َمْن َأْسَلَم ِمْن قـَْوِمِه َوتِْلَك اْلَقَباِئُل ُمثَالَُة 

   .)١(اَر َعَلْيِه َحّىت َضّيَق َعَلْيِهمْ َوَسِلَمُة َوفـَْهٌم َفَكاَن يـَُقاِتُل ِِْم ثَِقيًفا، َال َخيْرُُج َهلُْم َسرٌْح إّال أَغَ 
  :االنتقام نزعة عن والبعداحلضارية  القيم على احلفاظ _١٢

ِديَنِة َذاِهًبا َحنَْو الَغابَِة، َحىت ِإَذا ُكْنُت : قَالَ  رضي اهللا عنه أنه َعْن َسَلَمةَ  روى البخاري
َ
َخَرْجُت ِمَن امل

ُأِخَذْت لَِقاُح النِيب صلى اهللا عليه : َوْحيََك َما ِبَك؟ قَالَ : َالٌم لَِعْبِد الرْمحَِن ْبِن َعْوٍف، قـُْلتُ بِثَِنيِة الَغابَِة، َلِقَيِين غُ 
َها: َمْن َأَخَذَها؟ قَالَ : وعلى آله وسلم، قـُْلتُ  : َغطََفاُن، َوفـَزَاَرُة َفَصَرْخُت َثَالَث َصَرَخاٍت َأْمسَْعُت َما بـَْنيَ الَبـَتَـيـْ

  :َباَحاْه يَا َصَباَحاْه، ُمث اْنَدفـَْعُت َحىت أَْلَقاُهْم، َوَقْد َأَخُذوَها، َفَجَعْلُت أَْرِميِهْم، َوأَُقولُ يَا صَ 
  َواليَـْوُم يـَْوُم الرضعْ ... أَنَا اْبُن اَألْكوَِع  

بَـْلُت َِا َأُسوقـَُها، ُهْم قـَْبَل َأْن َيْشَربُوا، َفأَقـْ َقْذتـَُها ِمنـْ فـََلِقَيِين النِيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم،  فَاْستَـنـْ
يَا اْبَن ((: الَ يَا َرُسوَل اللِه ِإن الَقْوَم ِعطَاٌش، َوِإين أَْعَجْلتـُُهْم َأْن َيْشَربُوا ِسْقيَـُهْم، فَابـَْعْث ِيف ِإْثرِِهْم، فـَقَ : فـَُقْلتُ 

  .)٢())ْقَرْوَن ِيف قـَْوِمِهمْ َمَلْكَت، َفَأْسِجْح ِإن الَقْوَم يُـ : اَألْكوَعِ 
بل ارفق فقد حصلت  ،أي ال تأخذ بالشدة :السهولة :والسجاحة ،معناه فأحسن وارفق) فأسجح(

  .النكاية يف العدو
١٣_  

َ
  :رِ الشهداءالعناية بُأس

ُهَماروى البخاري رمحه اهللا تعاىل عن  َأن أَبَاُه اْسُتْشِهَد يـَْوَم  :َجاِبر ْبن َعْبِد اللِه األَْنَصارِي َرِضَي اللُه َعنـْ
صلى اهللا عليه وعلى آله ُأُحٍد َوتـََرَك ِست بـََناٍت َوتـََرَك َعَلْيِه َديـًْنا، فـََلما َحَضَر ِجَداُد النْخِل أَتـَْيُت َرُسوَل اللِه 

ُأُحٍد، َوتـََرَك َعَلْيِه َديـًْنا َكِثريًا، َوِإين ُأِحب أَْن  يَا َرُسوَل اللِه َقْد َعِلْمَت َأن َواِلِدي اْسُتْشِهَد يـَْومَ : ، فـَُقْلتُ وسلم 
، فـََفَعْلُت ُمث َدَعْوتُُه، فـََلما َنظَُروا إِلَْيِه أُْغُروا ِيب تِْلَك »اْذَهْب فـَبَـْيِدْر ُكل َمتٍْر َعَلى نَاِحَيِتهِ «: يـَرَاَك الُغَرَماُء، قَالَ 

ادُْع «: َيْصنَـُعوَن َأطَاَف َحْوَل أَْعَظِمَها بـَْيَدرًا َثَالَث َمراٍت، ُمث َجَلَس َعَلْيِه، ُمث قَالَ الساَعَة، فـََلما رََأى َما 
ي، َوالَ َة َواِلدِ ، َفَما زَاَل َيِكيُل َهلُْم َحىت أَدى اللُه أََمانََة َواِلِدي، َوأَنَا َواللِه رَاٍض َأْن يـَُؤدَي اللُه أََمانَ »َأْصَحاَبكَ 

                                                           

  .٢/٤٩٠سيرة ابن هشام  )١(
  .١٣٠٦، ومسلم رقم ٣٠٤١البخاري رقم )٢(



 ٢٣

صلى اهللا َعَلْيِه َرُسوُل اللِه  أَْرِجَع ِإَىل َأَخَواِيت بَِتْمَرٍة، َفَسِلَم َواللِه البَـَياِدُر ُكلَها َحىت َأين أَْنظُُر ِإَىل البَـْيَدِر الِذي
  .)١(َكأَنُه ملَْ يـَنـُْقْص َمتَْرةً  عليه وعلى آله وسلم

يف سياسته العسكرية  تيجي عند النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموختامًا إذا علمت البعد االسرتا
تعال لتتعرف على جانب من سياسته العسكرية مع أعدائه، حىت يتجلى لك مظهر من مظاهر الرمحة يف 

    ].األنبياء[} ١٠٧َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة لْلَعاَلِمَني  {: قوله تعاىل
  

  :غري املسلمني يف احلربآداب التعامل مع 
فاحتني رمحاء مثل مما ال شك فيه أن اإلسالم انتشر بصدق الكلمة وحسن املعاملة، فلم يشهد التاريخ 

، فتحوا الدنيا بأخالقهم )رضوان اهللا عليهم أمجعني(وصحبه ) صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم(سيدنا حممد 
لت أخالق اإلسالم مع غري املسلمني يف احلرب يف ، وقد جتإن كان مثة حرب_قبل أن يفتحوها بسيوفهم 

  :أمور كثرية ومن أمهها
  :الدعوة إىل اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة قبل بدء أي قتال _١

َكاَن َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ِإَذا أَمَر أَِمريًا : قَالَ  رضي اهللا عنهَعْن بـَُرْيَدَة روى مسلم 
ًراَعَلى جَ  ِإَذا َلِقيَت َعُدوَك .. :ُمث قَالَ  ،ْيٍش َأْو َسرِيٍة َأْوَصاُه ِيف َخاصِتِه بِتَـْقَوى اللِه َوَمْن َمَعُه ِمْن اْلُمْسِلِمَني َخيـْ

َبْل ِمنْـ  :ِمْن اْلُمْشرِِكَني فَاْدُعُهْم ِإَىل َثَالِث ِخَصاٍل َأْو ِخَاللٍ  ُهْم ُمث اْدُعُهْم فَأَيـتـُُهن َما َأَجابُوَك فَاقـْ ُهْم وَُكف َعنـْ
ْسَالمِ  ُهمْ  ،ِإَىل اْإلِ ُهْم وَُكف َعنـْ َبْل ِمنـْ  ،ُمث اْدُعُهْم ِإَىل التَحوِل ِمْن َدارِِهْم ِإَىل َداِر اْلُمَهاِجرِينَ  ،فَِإْن َأَجابُوَك فَاقـْ

َها  ،ُمَهاِجرِيَن َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمَهاِجرِينَ َوَأْخِربُْهْم أَنـُهْم ِإْن فـََعُلوا َذِلَك فـََلُهْم َما لِلْ  فَِإْن أَبـَْوا َأْن يـََتَحوُلوا ِمنـْ
َوَال َيُكوُن  ،َجيْرِي َعَلْيِهْم ُحْكُم اللِه الِذي َجيْرِي َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  ؛َفَأْخِربُْهْم أَنـُهْم َيُكونُوَن َكَأْعرَاِب اْلُمْسِلِمنيَ 

فَِإْن ُهْم َأَجابُوَك  ،اْلَغِنيَمِة َواْلَفْيِء َشْيٌء ِإال َأْن ُجيَاِهُدوا َمَع اْلُمْسِلِمَني فَِإْن ُهْم أَبـَْوا َفَسْلُهْم اْجلِْزيَةَ َهلُْم ِيف 
ُهمْ  َبْل ِمنـْ ُهمْ  ،فَاقـْ   .)٢(..))فَِإْن ُهْم أَبـَْوا فَاْسَتِعْن بِاللِه َوقَاتِْلُهمْ  ،وَُكف َعنـْ

  :والنهي عن الغدر عند نقض العهد لعدو باحلربإعالم ا _٢ 
���m��a:قال اهللا تعاىل �̀ � � �_� �~���}��|��{��z��y��x��w��v��u

��p�� � � � �o� �n��m��l��k��j��i��h�� �g��f��e��d��c��b
u��t������s��r��qv����|���{��z��y��x��wl ]٥٨_٥٦:األنفال[.  

كان بـَْنيَ ُمَعاِويََة وبـَْنيَ أهِل الّروِم َعْهٌد، : اِمٍر أنه قالوروى الرتمذي رمحه اهللا تعاىل عن ُسَلْيم بن عَ 
 :وكاَن َيِسُري يف ِبَالِدهم، حىت إذا انـَْقَضى الَعْهَد أَغاَر عليهْم، فإذا َرُجٌل على َدابة أو على فـََرٍس وهو يقولُ 

ُمَعاِويَُة عن ذلَك، فقاَل مسَِْعُت رسوَل اهللا صلى اهللا  اهللا أْكبَـُر َوفَاٌء َال َغْدٌر، وإذا ُهَو َعْمرو بن َعَبَسَة، َفَسأََلهُ 
                                                           

  .٢٧٨١البخاري رقم )١(
  .٣٢٦١رواه مسلم رقم  )٢(



 ٢٤

َنُه وبـَْنيَ قـَْوٍم َعْهٌد فال َحيُّلّن َعْهداً وال َيُشّدنُّه حّىت َميِْضي أَمُدُه أو ((: عليه وعلى آله وسلم يـَُقولُ  َمْن كاَن بـَيـْ
  .)١( ه بالناسِ فـََرَجَع ُمَعاِويَُة رضي اهللا عن: قال ))يـَْنِبَذ إليِهم َعَلى َسَواء

  : العفو والصفح والسماحة مع املغلوب _٣
قَاَتَل رسول اللِه  صلى اهللا عليه وعلى : روى أمحد وغريه عن َجابِِر بن عبد اللِه رضي اهللا عنه أنه قال

، رثابن احل َغْوَرثُ َقاُل له َفَجاَء َرُجٌل منهم يُـ ، فـَرََأْوا ِمَن اْلُمْسِلِمَني ِغرةً ، بَِنْخلٍ  آله وسلم  ُحمَاِرَب َخَصَفةَ 
اهللا عز : من َميْنَـُعَك مين؟ قال: فقال، حىت قام على رَْأِس رسول اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بِالسْيفِ 

من َميْنَـُعَك مين؟ : َفَأَخَذُه رسول اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  فقال، َفَسَقَط السْيُف من َيِدهِ ، وجل
ولكين أَُعاِهُدَك َأْن َال أُقَاتَِلَك َوَال َأُكوَن مع  ،الَ : أََتْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإال اهللا؟ قال: قال ،ُكْن َكَخْريِ آِخذٍ : لقا

  .)٢( !قد ِجْئُتُكْم من ِعْنِد َخْريِ الناس: َفَذَهَب إىل َأْصَحاِبِه قال: قال، َفَخلى َسِبيَلهُ  ،قـَْوٍم يـَُقاتُِلوَنكَ 
صلى اهللا عليه وعلى  اللهِ  رسول َقَسمَ  َلما :قالت اْلُمْؤِمِنَني رضي اهللا عنها أُم  َعاِئَشةَ  وروى أيضًا عن

 ِالْبنِ  أو الشماسِ  بن قـَْيسِ  بن لِثَاِبتِ  السْهمِ  يف احلارث بِْنتُ  ُجَوْيرِيَةُ  َوقـََعتْ  اْلُمْصطَِلقِ  َبِىن  َسَبايَا آله وسلم
 هِ  َرُسولَ  َفأََتتْ  بِنَـْفِسِه، َأَخَذتْ  أحد إال يـَرَاَها الَ  ُمَالَحةً  ُحْلَوةً  اْمرَأَةً  وََكاَنتِ  نـَْفِسَها على َكاتـََبْتهُ َو  له، َعمالل  

  .ِكَتابَِتَها يف َتْسَتِعيُنهُ   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
 رأيت، ما منها َسيَـَرى أَنهُ  َوَعَرْفتُ  رِْهتـَُها،َفكَ  حجريت بَابِ  على رَأَيـْتـَُها أن إال هو ما فـََواللهِ  :قالت 
 ِمنَ  أصابين وقد قـَْوِمِه، َسيدِ  ِضرَاٍر؛ َأِيب  بن احلارث بِْنتُ  ُجَوْيرِيَةُ  أنا اللهِ  َرُسولَ  يا :فقالت عليه، َفَدَخَلتْ 

 على َفَكاتـَْبُتهُ  له، َعم  ِالْبنِ  أو الشماسِ  بن قـَْيسِ  بن لِثَاِبتِ  السْهمِ  يف فـََوقـَْعتُ  َعَلْيَك، َخيْفَ  مل ما اْلَبَالءِ 
  .كتابيت على َأْسَتِعيُنكَ  َفِجْئُتكَ  نفسي،
 َوأَتـََزوُجِك، ِكَتابـََتكِ  أقضي :قال اللِه؟ َرُسولَ  يا هو وما :قالت ذلك؟ من َخْريٍ  يف َلكِ  فـََهلْ  :قال 

صلى اهللا   اللهِ  َرُسولَ  أن الناس إىل اْخلَبَـرُ  َوَخرَجَ  :لت عائشةقا فـََعْلُت، قد :قال اللِه، َرُسولَ  يا نعم :قالت
صلى اهللا عليه وعلى آله   اللهِ  رسول َأْصَهارُ  :الناس فقال احلارث، بِْنتَ  ُجَوْيرِيَةَ  تـََزوجَ  عليه وعلى آله وسلم

 أَْعَلمُ  فما اْلُمْصطَِلِق، َبِىن  من بـَْيتٍ  أَْهلِ  ِماَئةَ  ِإياَها هِ بِتَـْزِوجيِ  أَْعَتقَ  فـََلَقدْ  :قالت بِأَْيِديِهْم، ما َفَأْرَسُلوا  وسلم،
  .)٣(منها قـَْوِمَها على بـَرََكةً  أَْعَظمَ  كانت اْمرَأَةً 

 احلارثِ  بنتِ  جويريةَ  سىب  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  النيب  أن قالبة أيب عن: وقال ابن سعد
 ذاك، من أكرم فأنا مثلها، يسىب ال ابَنِيت  إن :فقال وعلى آله وسلم، صلى اهللا عليه النيب إىل أبوها فجاء
 أبوها، فأتاها :قال عليك، ما وأديت بلى :قال أحسنا؟ قد أليسَ  خريناها إنْ  أرأيتَ  :قال سبيلها، فخل
 صلى اهللا عليه وعلى آله اهللا رسول اخرتت قد فإين :فقالت تفضحينا، فال خريك قد الرجل هذا إن :فقال
  .)٤(فضحتنا واهللاِ  قد :قال وسلم

                                                           

  .هذا حديٌث حسٌن صحيحٌ  :، باب ما جاَء في الَغْدر قال أبو عيسى١٥٨٣نن  الترمذي  رقمس )١(
  .٤١٣٦، صحيح البخاري رقم ١٤٤٠١مسند اإلمام أحمد رقم  )٢(
  .٢٥١٦١مسند اإلمام أحمد رقم  )٣(
  .٨/١١٨الكبرى  الطبقات )٤(



 ٢٥

  :منع التمثيل جبثث األعداء أو تعذيب جرحاهم _٤
َكاَن َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ِإَذا أَمَر أَِمريًا : قَالَ  رضي اهللا عنهَعْن بـَُرْيَدَة روى مسلم 

رًاَعَلى َجْيٍش أَْو َسرِيٍة َأْوَصاُه ِيف َخاصِتِه بِتَـْقوَ  اْغُزوا بِاْسِم اللِه : ((ُمث قَالَ  ،ى اللِه َوَمْن َمَعُه ِمْن اْلُمْسِلِمَني َخيـْ
  . )١(..))قَاتُِلوا َمْن َكَفَر بِاللِه اْغُزوا َوَال تـَغُلوا َوَال تـَْغِدُروا َوَال َمتْثـُُلوا َوَال تـَْقتـُُلوا َولِيًدا ،ِيف َسِبيِل اللهِ 

  : تداء على األعداء بغري حق كالتخريب والتحريقالتحذير من االع _٥
  :واألدلة يف هذا كثرية ومنها 

�mÈ��Ç�������Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÉ����Í��Ì��Ë����Ê: قال اهللا تعاىل
�Îl ]١٩٠:البقرة[.   

َرُسوَل اللِه  مسَِعَ  َعْن ثـَْوبَاَن َمْوَىل َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أَنهُ وروى أمحد رمحه اهللا 
َمْن قـََتَل َصِغريًا َأْو َكِبريًا َأْو َأْحَرَق َخنًْال أَْو َقَطَع َشَجَرًة ُمْثِمَرًة َأْو َذَبَح (( :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يـَُقولُ 

َهاَِا ملَْ يـَْرِجْع َكَفافًا   .)٢())َشاًة ِإلِ
 َكِبريًا َوالَ  َصِبيا َوالَ  اْمرَأَةً  تـَْقتـَُلن  الَ  ِبَعْشٍر؛ ُموِصيكَ  ِإين : رضي اهللا عنه موصًيا أحد قادته َبْكرٍ  أبو وقال

 تغرقنه َوالَ  خنالً  َحتْرَِقن  َوالَ  ِلَمْأُكَلةٍ  ِإال  بَِعريًا َوالَ  َشاةً  تـَْعِقَرن  َوالَ  َعاِمرًا ُختَرَبن  الَ و  ُمْثِمرًا َشَجرًا تـَْقطََعن  َوالَ  َهرًِما
  .)٣(َجتُْنبْ  َوالَ  ُللْ تـَغْ  َوالَ 

  :النهي عن قتل غري املقاتلني كالنساء والصبيان والكهول _٦
 اللهِ  رسول َمَغازِي بـَْعضِ  يف َمْقُتوَلةً  اْمرَأَةٌ  ُوِجَدتْ  :قال عنهما اهللا رضي ُعَمرَ  ابن روى الشيخان عن

 النَساءِ  قـَْتلِ  عن على آله وسلمصلى اهللا عليه و  اللهِ  رسول فـَنَـَهى  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم،
َيانِ    . )٤(َوالصبـْ
  : الوفاء بتأمني احملارب _٧

¸���m��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹: قال اهللا تعاىل
ÄÅ�����Ê��É��È��Ç��Æl ]٦:التوبة. [  

 أال: ((قال  مصلى اهللا عليه وعلى آله وسل  اللهِ  رسول عن بعض الصحابة أن ُسَلْيمٍ  بن وعن َصْفَوانَ 
 يوم َحِجيُجهُ  َفأَنَا نـَْفٍس؛ ِطيبِ  ِبَغْريِ  شيئاً  منه َأَخذَ  أو طَاقَِتهِ  فـَْوقَ  َكلَفهُ  أو انـْتَـَقَصهُ  أو ُمَعاِهًدا ظََلمَ  من

  . )٥())اْلِقَياَمةِ 

                                                           

  .٣٢٦١سلم رقم رواه م )١(
  .٢١٣٣٤مسند اإلمام أحمد رقم )٢(
  .١٠رواه مالك رقم )٣(
  .١٧٤٤، ومسلم برقم ٣٠١٤رواه البخاري برقم  )٤(
  .٣٠٥٢رواه أبو داود برقم )٥(



 ٢٦

  
  : االستجابة للسلم والتمسك بالثوابت، وإمكانية التجاوز عن الشكليات _٨

�m: قال اهللا تعاىل �Ï� �Î� � �Õ� �Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� �ÐÖ� �� � � � �Ú� �Ù� �Ø� �×l 

�m: وقال اهللا تعاىل، ]٦١:األنفال[ ���t� �s� �r��q� �p� �o�� �n� �m� �l� �k
w� �v�� �ux� ���`� �_� �~� �}� �|� � �{��z��y

k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��al����p���o��n���� � �m
����ql ]٩١-٩٠: النحل[.  

ُهَما َحِديَث َصاِحِبِه، قَاالَ َعِن املِْسَوِر بْ وروى البخاري رمحه اهللا   ِن َخمَْرَمَة، َوَمْرَواَن، ُيَصدُق ُكل َواِحٍد ِمنـْ
َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َال َيْسأَلُوِين ((: قَاَل َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم.. :يف قصة صلح احلديبية

َنا ُمْعَتِمرِيَن، َوِإن  ..ال َأْعطَْيتـُُهْم ِإياَهاُخطًة يـَُعظُموَن ِفيَها ُحُرَماِت اللِه إِ  ِإنا ملَْ جنَِْئ لِِقَتاِل َأَحٍد، َوَلِكنا ِجئـْ
ًة، َوُخيَلوا بـَْيِين َوبـَْنيَ  ِْم، فَِإْن َشاُءوا َماَدْدتـُُهْم ُمدِ ْتُهُم اَحلْرُب، َوَأَضر فَِإْن : ْظَهرْ الناِس، فَِإْن أَ قـَُرْيًشا َقْد ََِكتـْ

ِسي بَِيِدِه َألُقَاتَِلنـُهْم َشاُءوا َأْن َيْدُخُلوا ِفيَما َدَخَل ِفيِه الناُس فـََعُلوا، َوِإال فـََقْد َمجوا، َوِإْن ُهْم أَبـَْوا، فـََوالِذي نـَفْ 
َفرَِد َسالَِفِيت، َولَيـُْنِفَذن اللُه أَْمَرهُ    ..))َعَلى أَْمرِي َهَذا َحىت تـَنـْ

َنُكْم ِكَتابًا َفَدَعا النِيب : َفَجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو فـََقالَ : قَاَل الزْهرِي ِيف َحِديِثهِ   نَـَنا َوبـَيـْ َهاِت اْكُتْب بـَيـْ
 ِبْسِم اللِه الرْمحَنِ ((: صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم الَكاِتَب، فـََقاَل النِيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

أَما الرْمحَُن، فـََواللِه َما أَْدرِي َما ُهَو َوَلِكِن اْكُتْب بِامسَِْك اللُهم َكَما ُكْنَت َتْكُتُب، فـََقاَل : ، قَاَل ُسَهْيلٌ ))الرِحيمِ 
ْسِلُمونَ 

ُ
اْكُتْب (( : صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَواللِه َال َنْكتُبـَُها ِإال ِبْسِم اللِه الرْمحَِن الرِحيِم، فـََقاَل النِيب : امل

 ُهمبِامسَِْك الل((  َقَال ُمث)) : ِهٌد َرُسوُل اللَك : ، فـََقاَل ُسَهْيلٌ ))َهَذا َما قَاَضى َعَلْيِه ُحمَما نـَْعَلُم أَنِه َلْو ُكنَوالل
َك، َوَلِكِن اْكُتْب ُحمَمُد ْبُن َعْبِد اللِه، فـََقاَل النِيب صلى اهللا عليه َرُسوُل اللِه َما َصَدْدنَاَك َعِن البَـْيِت، َوَال قَاتـَْلَنا

بـُْتُموِين، اْكُتْب ُحمَمُد ْبُن َعْبِد اللهِ : ((وعلى آله وسلم ِه، َوِإْن َكذَلَرُسوُل الل ِه ِإينَوالل ((-  ْهرِيَوَذِلَك : قَاَل الز
فـََقاَل َلُه النِيب صلى اهللا عليه  - )) ُلوِين ُخطًة يـَُعظُموَن ِفيَها ُحُرَماِت اللِه ِإال َأْعطَْيتـُُهْم ِإياَهاَال َيْسأَ : ((لَِقْولِهِ 

نَـَنا َوبـَْنيَ البَـْيِت، فـََنطُوَف ِبهِ : ((وعلى آله وسلم الَعَرُب أَنا  َواللِه الَ تـََتَحدثُ  :، فـََقاَل ُسَهْيلٌ ))َعَلى َأْن ُختَلوا بـَيـْ
ْقِبِل، َفَكَتَب، فـََقاَل ُسَهْيلٌ 

ُ
َوَعَلى أَنُه َال يَْأتِيَك ِمنا َرُجٌل َوِإْن َكاَن : ُأِخْذنَا ُضْغطًَة، َوَلِكْن َذِلَك ِمَن الَعاِم امل

ْسِلُمونَ 
ُ
َنا، قَاَل امل ْشرِِكَني َوَقْد َجاَء ُمْسِلًما؟ُسْبَحاَن اللِه، َكْيَف يـُرَ : َعَلى ِديِنَك ِإال َرَدْدَتُه إِلَيـْ

ُ
  .)١(..د ِإَىل امل

  :السمو احلضاري يف عقد الصلح والوفاء باملعاهدات _٩
اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم    رسولُ صاحلَ  :قالرضي اهللا عنهما بن عباس ا روى أبو داود عن 

 وعارية ثالثني درعاً  ،وا إىل املسلمنيؤد يُ  ،يف صفر والبقية يف رجب النصفُ  ،حلةٍ  فيْ جنران على ألْ  أهلَ 
واملسلمون ضامنون هلا  ،وثالثني من كل صنف من أصناف السالح يغزون ا ،وثالثني بعرياً  وثالثني فرساً 

                                                           

  .٢٧٣١رواه البخاري رقم )١(



 ٢٧

 حىت يرد ُ وال يفتنوا عن  ،رج هلم قسٌ وال خيُ  ،دم هلم بيعةٌ وها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن ال
  .)١(أو يأكلوا الربا ثاً مل حيدثوا حدَ ما  ،دينهم

  : تأمني رسل العدو_١٠
 فقال  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  النيب إىل ُمَسْيِلَمةَ  َرُسوالَ  جاء :قال َمْسُعودٍ  بن اللهِ  عبد عن

صلى اهللا عليه وعلى   النيب فقال اللِه، رسول ُمَسْيِلَمةَ  َأن  َنْشَهدُ  :قَاالَ  ))اللِه؟ رسول أين أََتْشَهَدانِ (( :َهلَُما
  . )٢(تـُْقَتلُ  الَ  الرُسلَ  َأن  السنةُ  َفَمَضتِ  ))َلَقتَـْلُتُكَما َرُسوالً  قَاِتالً  كنت لو َوُرُسِلِه، بِاللهِ  آَمْنتُ : ((آله وسلم
  :رعاية أسرى احلرب وقبول الفداء _١١

��m��Y��X���W��V���U��T��S���R��Q���������_��^��]��\���[��Z:قال اهللا تعاىل 

�����b�������a���`l ]٨:اإلنسان[.  

�m��_��~��}��|��{��z�����y���x���w��v��������u��t���s��r: وقال اهللا تعاىل 
e����d��c��b��a��`f��p���o�����n��m��l��k��j��i��h��gq����t��s��r
����y��x��w��v��ul ]٤:حممد[. 

ِين نُِبّيُه ْبُن َوْهٍب َأُخو َبِين َعْبِد الّداِر َأّن َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َحّدثَ : قَاَل اْبُن إْسَحاَق 
َبَل بِاْألَُساَرى فـَرّقـَُهْم بـَْنيَ َأْصَحابِهِ    .اْستَـْوُصوا بِاْألَُساَرى َخيـْرًا :َوقَالَ  ،ِحَني أَقـْ

قَاَل فـََقاَل  ،ِشٍم، َأُخو ُمْصَعِب ْبِن ُعَمْريٍ ِألَبِيِه َوأُّمِه ِيف اْألَُساَرىوََكاَن أَبُو َعزِيٍز ْبُن ُعَمْريِ ْبِن َها :قَالَ  
فَِإّن أُّمُه َذاُت َمَتاٍع  ،ُشّد َيَدْيك ِبهِ  :أَبُو َعزِيٍز َمّر ِيب َأِخي ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْريٍ َوَرُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر يَْأِسُرِين، فـََقالَ 

بَـُلوا ِيب ِمْن بَْدرٍ  :ك، قَالَ َلَعّلَها تـَْفِديِه ِمنْ  َفَكانُوا إَذا َقّدُموا َغَداَءُهْم  ،وَُكْنُت ِيف َرْهٍط ِمْن اْألَْنَصاِر ِحَني أَقـْ
 ِلَوِصّيِة َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إيّاُهْم بَِنا، َما تـََقعُ  ؛َوَأَكُلوا الّتْمرَ  ،َوَعَشاَءُهْم َخّصوِين بِاْخلُْبزِ 

ُهْم ِكْسَرُة ُخْبٍز إّال نـََفَحِين َِا   .)٣(قَاَل َفَأْسَتْحِيَي َفَأُرّدَها َعَلى َأَحِدِهْم فـَيَـُرّدَها َعَلّي ما َميَّسَها ،ِيف َيِد َرُجٍل ِمنـْ
  :قبول جوار الكافر وحرمت الغدر به بعد إعطائه األمان _١٢

َذَهْبُت ِإَىل َرُسوِل اِهللا صلى : أا قالت ضي اهللا عنهار  أُم َهاِنٍئ بِْنَت َأِيب طَاِلبٍ روى الشيخان عن 
: َفَسلْمُت َعَلْيِه، فـََقالَ : اهللا عليه وعلى آله وسلم َعاَم الَفْتِح، فـََوَجْدتُُه يـَْغَتِسُل، َوفَاِطَمُة ابـَْنُتُه َتْستـُرُُه، قَاَلتْ 

َمْرَحًبا بِأُم َهاِنٍئ، فـََلما فـَرََغ ِمْن ُغْسِلِه، قَاَم َفَصلى : ٍب، فـََقالَ أَنَا أُم َهاِنٍئ بِْنُت َأِيب طَالِ : َمْن َهِذِه؟ فـَُقْلتُ 
علي بن أيب [يَا َرُسوَل اِهللا، َزَعَم اْبُن أُمي : َمثَاِينَ رََكَعاٍت، ُمْلَتِحًفا ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد، فـََلما اْنَصَرَف، قـُْلتُ 

َرَة، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمأَنُه قَاِتٌل َرُجًال َقْد أَ ] طالب َقْد : َجْرتُُه، ُفَالَن اْبَن ُهبَـيـْ

                                                           

  .٣٠٤١ رقم سنن أبي داود) ١(
  .٣٥٧٣رواه أحمد رقم  )٢(
  .١/٦٤٤ النبوية السيرة )٣(



 ٢٨

  .)١(َوَذاَك ُضًحى: َأَجْرنَا َمْن َأَجْرِت يَا أُم َهاِنٍئ، قَاَلْت أُم َهاِنئٍ 
إِنهُ بـََلَغِين أَن رَِجاًال : ، َكاَن بـََعثَهُ َكَتَب ِإَىل َعاِمِل َجْيشٍ رضي اهللا عنه   َأن ُعَمَر ْبَن اْخلَطاِب  روى مالك

 ،فَِإَذا أَْدرََكُه قـَتَـَلهُ ) َال َختَفْ : يـَُقولُ (َمْطَرْس : قَاَل َرُجلٌ  ،َحىت ِإَذا َأْسَنَد ِيف اْجلََبِل َواْمتَـَنعَ  ،ِمْنُكْم َيْطلُُبوَن اْلِعْلجَ 
  .)٢(َمَكاَن َواِحٍد فـََعَل َذِلَك، ِإال َضَرْبُت ُعنـَُقهُ َوِإين َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َال أَْعَلُم 

وبعد فال أجد نفسي قد وفيت البيان يف شخصية النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم العسكرية 
أكثر عن واحد باأللف، فأسأل اهللا تعاىل أن يوفقين ويوفق غريي لبيان هذا اجلاين إنه على ما يشاء قدير 

  .وأسأله أن جيزي عنا سيدنا حممداً خري ما جازى نبياً عن أمته وباإلجابة جدير

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١١٧٩، ومسلم برقم ٣١٧١ري برقم رواه البخا )١(
  .١٦٣٠موطأ اإلمام مالك برقم  )٢(



 ٢٩
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اتل منها يف الكرمية صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سبعًا وعشرين غزوة، قكان مجيع ما غزا بنفسه 

، ، وحنني والطائفمكة، وقريظة ، واملصطلق ، وخيرب ، وفتح بدر ، وأحد ، واخلندق : تسع غزوات 
  :وإليك بيان مواقيتها الزمانية واملكانية وصورها على النحو التايل



 ٣٠

  

  
  
  

ان _١  اسم الغزوة
ّ
د
َ
واء أو و

ْ
ب

َ
  .األ

  الزمان
 غيبته وكانت الثانية للهجرة،  من السنة وهي أوىل الغزوات وقعت يف شهر صفر

  .ليلة عشرة مخس وسلم صلى اهللا عليه وعلى آله 

وتعرف اليوم باسم اخلريبة، وتبعد  مستورة، شرق وقرية واد وهو ودان أو يف األبواء  املكان
مبرييك  بئر وتسمى البيضاء البئر من وادي األبواء ويبدأ كم،٤٣ رابغ عن مستورة

 السريع الطريق إىل البئر ومن متجهًا حنو الغرب إىل أن ينتهي مصبه يف البحر،
كم لكن إىل ١٠وأما ودان فهي قرية مندثرة تقع قبل قرية األبواء بنحو  م،ك٢٩

  .اجلنوب
 هجرة قبل املسلمني من قريش سلبتها اليت األموال لتعويض لقريش، قافلة اعرتاض  السبب

  .وبعدها صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب
أمجعني غري معروف وكلهم كانوا من عدد املقاتلني من الصحابة رضوان اهللا عليهم   عدد املقاتلني 

  .  املهاجرين، وأما املشركون فليس لديهم مقاتلون
صلى اهللا عم النيب  املطلب عبد بن محزة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم لوائه حامل   اللواء

  .عنه، ولون اللواء أبيض اهللا رضي عليه وعلى آله وسلم
  .ال مع قريشحيدث أي قت ومل القافلة فاتت •  نتائج الغزوة

انة نَ اة بن كِ نَ رة بن عبد مَ مْ بين ضَ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا  وادع •
، يعينوا عليه عدواً  وال يكثروا عليه مجعاً  رة وال يغزوه، والمْ على أال يغزوا بين ضَ 
  .اوكتب بينه وبينهم كتابً 

، زارها النيب صلى اهللا وعلى آله وسلم عليه اهللا صلى البشر سيد والدة قرب األبواء يف  معامل وآثار
  .عليه وسلم أكثر من مرة

 "٧.١٠'٤ °٣٩ "٢١.٩٧'٦ °٢٣  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

 



  

٣١

  وادي األبواء

 

وادي األبواء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

٣٢

  ئر مبرييك

 

ئر مبرييكب



 ٣٣

  

  
  
  
  
  
  

واط  _٢  اسم الغزوة
ُ
  .غزوة ب

  .هـ٢سنة  ربيع األول وقعت يف   الزمان
 .يف وادي بواط مقابل جبال رضوى، وكانت متر فيه القوافل  املكان

والطريق من ينبع إىل مفرق وادي  ،باجلابرية والقرية من ينبع مروراً  وميكن الوصول إليه 
كم توجد قرية القرص، وأما الطريق ١كم، وقبل املفرق بـ٧٥بواط معبدة وهي حنو 

  . بأم املسن إىل املدينة املنورة مروراً يف وادي بواط فهي ترابية، وتصل 
، وألفان ومخسمائة بعري ،اعرتاض قافلة لقريش كان فيها أمية بن خلف، ومائة رجل  السبب

  .اسرتداداً لألموال اليت سلبتها قريش من املسلمني عند هجرم
، من املهاجرين مالصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني مائتني، وكله عدد املقاتلني من  عدد املقاتلني 

  . وأما املشركون فليس لديهم جيش
محل لواءه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه، وكان   اللواء

  .اً لواء أبيض
  .حيدث أي قتال مع قريش ومل القافلة فاتت •  نتائج الغزوة

، شريةغزوة العُ  هذه حدثت يفو على الطريق املؤدية لبواط توجد قرية امسها القرية  •  معامل وآثار
  .وسيأيت ذكرها

  .ومن املعامل املشهورة يف وادي بواط أم املسن •
 "١٠.٨٨'٣٠°٣٨ "٦.٥٧'٣٤°٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

  



  

  
٣٤  

  

  
  



   

٣٥

  أم املسن

 

أم املسن
  
  



 ٣٦

  

  غزوة  _٣  اسم الغزوة
َ
ش

ُ
 الع

ْ
رةرةي

ْ
ي
َ
س

ُ
رياء، ويقال الع

َ
ش

ُ
  .، أو الع

مجادى األوىل  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، ومدة غيابه هـ٢ادى األوىل سنة مج  الزمان
  .وعدد من ليايل مجادى اآلخرة

كم، ومكاا اليوم ٤٠العشرية قرية اندثرت يف أول ينبع النخل، وتبعد عن ينبع حنو   املكان
  . كم للقادم من ينبع٦يسمى القرية، وهي قُبيل قرية اجلابرية بـ 

ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بقافلة أيب سفيان الذاهبة إىل الشام، مس  السبب
وقد مجعت قريش أمواهلا يف تلك العري، وهي العري اليت ، فخرج إىل العشرية العرتاضها

  .خرج إليها حني رجعت من الشام، وكان سببها وقعة بدر الكربى
  . صحابياً مائة ومخسني عدد املقاتلني من  الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني    عدد املقاتلني 

  .محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه ءلواال حامل  اللواء
 إدراكها، ومل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يستطع النيب  القافلة مضت، ومل •  نتائج الغزوة

  .قتالدث فيها حي
 جلِ دْ مُ  بين صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رسول اهللا ادعويف هذه الغزوة و  •

  .رةمْ ضَ  بين من وحلفاءهم
  .مسجد مندثر يقال إنه مسجد النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف العشرية  معامل وآثار

 "٥٣.٨٦'٢٢°٣٨ "٢٢.٦٢'١٦°٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

  



  

٣٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  

٣٨

  آله وسلممسجد الرسول صلى اهللا عليه وعلى 

 

مسجد الرسول صلى اهللا عليه وعلى 
  

  



 ٣٩

  

  
  قرية سفا

ان أو بدر األوىل_٤  اسم الغزوة
َ
و
ْ
ف
َ
  غزوة س

، ومسيت ببدر األوىل ألا على طريق ه٢كانت يف مجادى األوىل أو الثانية سنة   الزمان
  .بدر، وقد أخطأ من جعلها يف مدينة بدر

د صفا على بعالمكاا على الراجح يف وادي سفوان، مقابل قرية تسمى سفا أو   املكان
كم تقريباً، وقبل ٦كم من املدينة على طريق بدر، وهي قبيل بئر الروحاء بـ ٧٣

  . كم، لكن تدخل عليها من مفرق الروحاء حىت تصل مسجد الصفا  ١٤املسيجيد بـ 
قبل -هري بن جابر الفِ  زِ خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف طلب ُكرْ   السبب

  .املدينة، وب بعض اإلبل واملواشيعندما أغار على سرح  -إسالمه
  . عدد املقاتلني من  الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني  عدد املقاتلني 

  .اللون محل اللواء يف هذه الغزوة علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه وكان أبيض  اللواء
  .وفاته كرز بن جابر، فلم يدركه، ومل حتدث فيها مواجهة  نتائج الغزوة

كم، وعندها مسجد صلى فيه ٥ويبعد عنها حنو  الروحاء عند مفرق قرية الصفا بئر  امل وآثارمع
كم توجد بئر ١٦، وبعد بئر الروحاء بنحو صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم الرسول 

وهذان البئران من اآلبار اليت كان يشرب منها النيب ، املسيجيدالطلعة، مرورًا  بقرية 
  .له وسلم يف أسفارهصلى اهللا عليه وعلى آ

 "٤١.٠٤'١٢°٣٩ "٢٥.٧٠'٤ °٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

  



  

  

٤٠

 مسجد الروحاء

 



   بئر الروحاء

  

  
  
  
  
  
  
  

٤١

 بئر الطلعة

  

 



  مسجد العريش

  .العظمى، وبدر القتال، ويوم الفرقان

  .هـ٢

  . كم من املدينة املنورة
  .، وفيها أموال قريشطلب قافلة قريش القادمة من الشام وكانت مع أيب سفيان

صحابياً، معهم  عشر أربعةو  مئة ثالثعدد  الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 
 .جربيل عليهم السالم

  
، وراية األنصار مع سعد بن معاذ وراية املهاجرين مع علي 

  .ابن أيب طالب رضي اهللا عنهم، ولون اللواء أبيض، والرايات سود
  . القتالوأبت قريش إال

 .وأهلك اهللا رؤوس الكفر، وغنموا غنائم كثرية، وكربت هيبتهم، 

 .صحابياً 

.  
هو مكان مركز قيادة النيب صلى اهللا وعليه وسلم أثناء 

٤٦°٢٣ 

٤٢

مسجد العريش  
  

ر الكربى_٥  اسم الغزوة
ْ
العظمى، وبدر القتال، ويوم الفرقان: ويقال لها غزوة بد

٢ان سنة رمض ١٧صبيحة يوم اجلمعة يف   

كم من املدينة املنورة) ١٥٥(على بعد  وهيبدر مدينة 
طلب قافلة قريش القادمة من الشام وكانت مع أيب سفيان  السبب

عدد  الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني  •  عدد املقاتلني 
جربيل عليهم السالماملالئكة وعلى رأسهم 

  .رجالً  ومخسني تسعمائة املشركني عدد •
، وراية األنصار مع سعد بن معاذ وراية املهاجرين مع علي ريمَ مصعب بن عُ اللواء مع   حامل اللواء

ابن أيب طالب رضي اهللا عنهم، ولون اللواء أبيض، والرايات سود
وأبت قريش إال ،جنا أبو سفيان بالقافلة •  نتائج الغزوة

، وغنموا غنائم كثرية، وكربت هيبتهم، انتصر املسلمون •
صحابياً  عشر أربعة الصحابة من شهداستُ  •
.سبعون وأسر سبعون املشركني من تلقُ  •

هو مكان مركز قيادة النيب صلى اهللا وعليه وسلم أثناء و مسجد العريش  يف بدر •  معامل وآثار
  .املعركة

  .قربة شهداء معركة بدروفيها م •
"٢٨.٣١'٤٧°٣٨ "٢٠.٤٦'٤٦°٢٣  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع
  

 

اسم الغزوة

  الزمان
  املكان

السبب
عدد املقاتلني 

حامل اللواء

نتائج الغزوة

معامل وآثار

املوقع اجلغرايف

باركود املوقع



  

  قبور شهداء بدر

٤٣

  

  
  
  
  
  بدرمعركة فاصيل أرض ت

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٤٤

  

  
  
  
  
  

  

ليم_٦  اسم الغزوة
ُ
نِي س

َ
رأو  غزوة ب

ْ
د
ُ
ة الك

َ
ر
َ
ق
ْ
ر
َ
  .ق

  .هـ٢يف شوال سنة   الزمان
يف وادي الشعبة يف أسفل قاع ، وهو اسم ملاء هلم ردْ الكُ  ةِ قرَ رْ قَـ موقع بين سليم يف   املكان

للمتجه منها إىل مهد الذهب،   كم٨٠ويبعد عن املدينة املنورة حنو حضوضاء، 
كم، وهي قبل مفرق ٥قرية غراب بنحو  كم أو قبل٥وهي بعد قرية ضعا بنحو 

  .الطريق كم عن يسار١٠كم، وتدخل إىل الوادي بعد قطع مسافة   ٣٥حزرة بنحو 
يم من قبائل األنباء إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بأن بين ُسلَ  صولو   السبب

  .ان حشدت قواا لغزو املدينةفَ طَ غَ 
  .مائتني من املهاجرين واألنصار  عدد املقاتلني 

  .اً ، وكان لونه أبيضعلي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه  حامل اللواء
فروا، ومل حتدث  بين سليم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ديارملا وصل  •  نتائج الغزوة

   .مواجهة
  .أنعامهم، وكانت مخسمائة بعري صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َغِنَم النيب  •

  .يف أعلى وادي حضوضاء يوجد سد معاوية رضي اهللا عنه  معامل وآثار
 "١٤.٥٦'٩ °٤٠ ٤٦.٨٣'١٦°٢٤  املوقع اجلغرايف

  ملوقعباركود ا

  



  

  

   

٤٥

  فرق وادي الشعبة، قبل برج االتصاالت 

  الطريق إىل وادي الشعبة

  وادي الشعبة

 

فرق وادي الشعبة، قبل برج االتصاالت م

الطريق إىل وادي الشعبة

وادي الشعبة



  

  

٤٦  

  

  
  
  



 ٤٧

  

ينقاع_٧  اسم الغزوة
َ
نِي ق

َ
  .غزوة ب

  .هـ٢السبت للنصف من شوال سنة   الزمان
وكانت مساكنهم ومكان سوقهم حسب  ،يف عوايل املدينةسكن يهود بين قينقاع   املكان

حمطة (إىل السنح جنوبًا  الذي بقرب املسجد النبوي اليوم من مسجد باللختطيط 
  ).على شارع علي بن أيب طالب الساملية

بعد العهد الذي أبرمه معهم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، ، الغدر باملسلمني  السبب
لى  قدمت امرأة من العرب تبتاع بسوق بين قينقاع، فجعلوا يريدوا عوذلك أنه 

كشف وجهها فلم تفعل، فعمد رجل منهم إىل طرف ثوا من ورائها فحله بشوكة 
وهي ال تشعر، فلما قامت بدت عورا فضحكوا منها، فصاحت، فوثب رجل من 

، وشدت اليهود على املسلم فقتلوه، ونبذوا املسلمني على الصائغ فقتله وكان يهودياً 
سلم، فحاصرهم النيب صلى اهللا تعاىل عليه العهد إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله و 

  . حىت نزلوا على حكمه مخسة عشر يوماً، يف حصوم وعلى آله وسلم
  .عدد كبري من املهاجرين واألنصار  عدد املقاتلني 

  .عدد بين قينقاع حنو السبعمائة
  .محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه  حامل اللواء

  . سلول يف بين قينقاع، فأنقذهم من القتلابن  عبد اهللا بن أيب شفع  زعيم املنافقني •  نتائج الغزوة
  .عن املدينة املنورة إجالء يهود بين قينقاع •
  .غنم املسلمون أمواهلم •

  ///  معامل وآثار
 "٤١.٩٢'٣٦°٣٩ ٤٠.٩٩'٢٧°٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

  



  

 

٤٨

   مسجد بالل

  

 

مسجد بالل

  



 ٤٩

  

  

ويق _٨  اسم الغزوة
ّ
  .غزوة الس

  .هـ٢ذي احلجة سنة  ٥  نالزما
، وهذه ناحية الُعريض املدينة املنورة من قدم أبو سفيان مبائيت فرس من مكة، فهاجم  املكان

، عند مسجد علي )أمام الراشد مول حديثاً (، املنورةشرق املدينة  املنطقة تقع يف
فتعقبه رسول اهللا صلى اهللا عليه  العريضي بن جعفر الصادق، وهو مسجد مندثر، 

  .ردْ ة الكُ قرَ رْ قَـ  ، إىل أن وصل  إىلهو والصحابة على آله وسلمو 
حنو مهد الذهب، إىل من طريق املدينة املنورة  ردْ ة الكُ رَ قَـ رْ  قَـ وميكن الذهاب إىل

٨٠ ليميف غزوة بين سُ  كم عن املدينة، كما مر.  
يف  ة قريشميرجلني وأحرق خنالً، انتقامًا هلز  أبو سفيان يف هجومه على املدينة قتل  السبب

   .، فخرج إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يطاردهبدرمعركة 
  .مائيت رجل من املهاجرين واألنصار عدد الصحابة •  عدد املقاتلني 

  .اً فارس ونعدد كفار قريش مائيت فارس،  وقيل أربع •
  ///  حامل اللواء

  .من إدراكهم ه وسلم صلى اهللا عليه وعلى آلالنيب  ومل يتمكن هرب املشركون •  نتائج الغزوة
ويق والس [ ، واملسلمون يأخذونهويقيتخففون من أثقاهلم ويلقون الس  املشركون جعل •

  .]لط بالسمن والعسلوخيع من دقيق القمح أو الشعري صنَ طعام يُ 
  .وهو مسجد مندثر مسجد علي العريضي بن جعفر الصادق  معامل وآثار

 "٤٣.٢٢'٣٨°٣٩ "١١.٩٢'٢٩°٢٤:ضييْ رَ علي العُ املوقع اجلغرايف ملسجد  •  املوقع اجلغرايف

  "١٤.٥٦'٩ °٤٠ ٤٦.٨٣'١٦°٢٤: لقرقرة الكدر  املوقع اجلغرايف •
  باركود املوقع

  باركود قرقرة الكدر  باركود مسجد علي الُعريضي 



  

  

٥٠

  يضيرَ مسجد علي العُ 

  

  
  
  

 



  

  

٥١

  
  وادي الشعبة

  

 

  

  
  



 ٥٢

  

  
  مسجد النخيل القدمي

  

ان_٩  اسم الغزوة
َ
ف
َ
ط

َ
مار أو غزوة  غ

ْ
رأَ  ذي أو أن

َ
  م

  .هـ٣السنة  من الثاين عشر من ربيع األول  الزمان
كم، )١٥(عند بلدة النخيل، وهي بلدة وواد مشال احلناكية تبعد عنها حنو يف جند   املكان

  .القدمي الرياضاملدينة املنورة كم، على طريق ١٣٠وتبعد النخيل عن املدينة املنورة 
قد  اربوبين حمُ  ثعلبة بين من مجعاً أن  وسلم صلى اهللا عليه وعلى آله مسع النيب   السبب

 بن ُدْعثُور مجعهم املنورة، املدينة أطراف على اإلغارة أَمّر، يريدون بذي جتمعوا
  .احملاريب الغطفاين احلارث

  .صحابياً رضوان اهللا عليهم أمجعني ٤٥٠عدد جيش املسلمني  •  عدد املقاتلني 
  .مقاتلو قبيلة بين ثعلبة وبين حمارب •

  ///  ل اللواءحام
ومل حتدث  ملا مسعوا مبجيئه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هربوا يف رؤوس اجلبال، •  نتائج الغزوة

  .كامل شهر صفر يف جندصلى اهللا عليه وسلم  مواجهة، وبقي 

  .بسط هيبة الدولة اإلسالمية على تلك املنطقة  •
  .حصون ومسجد مندثرآثار فيها   معامل وآثار

 "٨.١٩'٢٦°٤٠"١٤.١٣'٤°٢٥  يفاملوقع اجلغرا

  باركود املوقع

  



 ٥٣

  وادي احلناكية يف الشتاء

  
  القرية املندثرة يف وادي النخيل

  
  مدخل بلدة النخيل

  



  

  

  

٥٤

  وادي النخيل وقراه

 

وادي النخيل وقراه



 ٥٥

  
  
  
  

ان_١٠  اسم الغزوة
َ
ر
ْ
ح

َ
  غزوة  ب

  .هــ٣مجادى األوىل سنة ٦  الزمان
من ناحية  جبل عند ملتقى وادي َمّر ووادي َحْجر،_ اء وضمهابفتح الب_َحبران   املكان

كم، والقرية اليت تفرق منها للوصول إىل )٩٠(شرق مدينة رابغ على مسافة  الَفرَع،
  .كم٦٠حبران مغينية التابعة حملافظة رابغ، وتبعد عنها حنو

رية ، وهو طريق قاملدينة السريع -طريق مكة مفرق من حبران وميكن الذهاب إىل  
كم، مث يأيت بعدها حبران بعد مسافة ٢٥حجر، وهذه تبعد عن مفرق الطريق 

   .كم٢٥
يم جتمعوا يف ُحبران ملهامجة املسلمني، فخرج النيب صلى اهللا ن مجعًا كبرياً من بين ُسلَ إ  السبب

  .عليه وعلى آله وسلم
 .عنيمن الصحابة رضوان اهللا عليهم أمج ٣٠٠عدد جيش املسلمني  •  عدد املقاتلني 

  .مقاتلو بين ُسليم •
  ///  حامل اللواء

إىل مواضع مبجيئه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هربوا  بنو ُسليمٍ  ملا مسع •  نتائج الغزوة
يف حبران عدة  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ومل حتدث مواجهة، وبقي ،مساكنهم

 .أيام مث رجع املدينة

ش، فقد ذكرت بعض كتب السرية أن بسط هيبة الدولة اإلسالمية على كفار قري •
  .أراد من خروجه هذا قتال قريش صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب 

  .يوجد قريباً من حبران طريق اهلجرة  معامل وآثار
 "٢١.٥٢'٣٤°٣٩ "٢٣.٩٣'١°٢٣  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

            



  

 

  آثار خف ناقة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كما يروي أهل املنطقة

٥٦

  لتقائهماعند ا الشتاءوادي مر وحجر يف 

آثار خف ناقة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كما يروي أهل املنطقة

  
 



  

  

٥٧

  منظر إلحدى الصخور القريبة من قرية متايا

  

 

 



 ٥٨

  

  

  غزوة   أحد _١١  اسم الغزوة
  .ـه٣شوال سنة  ١٥السبت يف   الزمان

 جبل يشرف على املدينة من الشمال ويرى بالعني، ولونه أمحرعند جبل أحد، وهو   املكان
صلى اهللا النيب  جعلقد و  ،كـم٤ويبعد عن احلرم ، مجيل، وهو داخل حدود املدينة

، ظهره وعسكره إىل اجلبل، وجعل عن يساره جبل الرماة عليه وعلى آله وسلم 
  .وأمامه العدو ومن خلفه الوادي

ومن حالفها احلاصل على بقيادة أيب سفيان بن حرب، سبب الغزوة رد عدوان قريش   السبب
  .يف يوم بدر مملا أصا، انتقاماً ينة املنورةاملد

مقاتل، مث رجع مع ١٠٠٠عدد املقاتلني من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني   عدد املقاتلني 
، ومعهم ٧٠٠مقاتل محيًة له، فبقي ٣٠٠زعيم املنافقني عبد اهللا بن أيب ابن سلول 

  .اة بقيادة عبد اهللا بن ُجبَـْري رامياً على جبل الرم ٥٠فارساً، و ٥٠املالئكة، وفيهم 
  .آالف، منهم مائيت فارس ٣٠٠٠عدد املشركني حنو 

  .ُمصعُب بُن ُعمري، مث ملا قُتل محله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما  حامل اللواء
كان النصر للمسلمني أوًال، مث انقلبت الدائرة عليهم عندما ترك الرماة موقعهم، وقد   نتائج الغزوة

ل اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مع من بقي معه من الصحابة عندما جنا رسو 
  .اعتصموا بشعب من جبل أحد

  . شهيداً، وال يوجد أسري واحد منهم بيد املشركني٧٠عدد شهداء املسلمني
  .٢٢: قتلى املشركني

  .قرب سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، وشهداء أحد  معامل وآثار
 ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمحد، والشق فيه، وهو من أحب اجلبال للنيب جبل أ

  .وألهل املدينة به ولع وحب، حلب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم له
  "٤٥.٧٥'٣٦°٣٩ "١٣.٤١'٣٠°٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع
             



  
  يوم أحد م صلى اهللا عليه وعلى آله وسل

  

٥٩

  

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلالشق الذي دخله النيب 

  
  
  

 



 يوم أحد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

  

  

٦٠

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم صورة من جانب الشق الذي دخله النيب 

  

  
  
  

 



 ٦١

  غزوة محراء األسد _٢١  اسم الغزوة
  .ـه٣شوال سنة  ١٦أحد؛ يف يوم األحد يف عركة اليوم التايل مل  الزمان

يق بدر على مسافة املدينة املنورة على طر غرب جبل أمحر جنوب : محراء األسد  املكان
 - مكة(كم، ويقع على اجلانب األمين للطريق السريع، بعد أن ترتك طريق اهلجرة ٢٠

وتتجه باجتاه طريق بدر وينبع، يأتيك اجلبل على ميينك بعد املفرق بنحو ) املدينة
  .كم٤

فتوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه ، وصل للمسلمني خرب رجوع أيب سفيان للقتال  السبب
   .وهو يف اجلهة املقابلة ُألحد ،ملواجهتهم محراء األسدجبل ه وسلم إىل وعلى آل

كل من قاتل مع النيب هم  الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني  عدد املقاتلني من •  عدد املقاتلني 
، وخرج ٦٣٠جمموعهمسلم يف أحد إال من اسُتشهد، و على آله  عليه و صلى اهللا

  .نهمعهم جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ع
ألف، ومكام يف الروحاء حني قرروا الرجوع إىل املدينة  ٢٩٧٨عدد املشركني حنو  •

  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم املنورة ملقاتلة النيب 
  .علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  حامل اللواء

 م،وختويفًا هل للعدو،كان إرهابًا   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمخروج النيب  •  نتائج الغزوة
وليبلغهم أنه خرج يف طلبهم، ليظنوا به قوة وأن الذي أصام يف أحد مل يوهنهم 

  .عن عدوهم
صلى النيب مث رجع فلم تكن هناك مواجهة، ، خافت قريش من الرجوع للمواجهة •

  .إىل املدينة اهللا عليه وعلى آله وسلم 
سفيان يف  دور كبري يف ختذيل وثين عزمية أيب اخلزاعي معبد أيب بن عبدكان مل •

  . الرجوع للمدينة ملقاتلة املسلمني
، ووادي )ميقات ذي احلليفة(من األماكن القريبة جلبل محراء األسد أبيار علي   معامل وآثار

  .كم٥العقيق وهو واد مبارك، ويبعدان عنه تقريباً 
 "٢٦.٤١'٣٠°٣٩"١٤.١٠'٢٢°٢٤  املوقع اجلغرايف

            باركود املوقع
    



  

  

  

٦٢

  

 

  



 ٦٣

 

ضِري بنيغزوة  _١٣  سم الغزوةا
َّ
  الن

  .هـ٤ربيع األول سنة   الزمان
حسب ختطيط اليوم يف أواخر منطقة القربان، ما بني مسجد  كان يسكن بنو النضري  املكان

الشمس إىل قصر كعب بن األشرف، ومسجد الشمس أو مسجد الفضيخ، يقع 
   .م٨٠٠، ويبعد عنه حنو شرقي مسجد قباء

 واتآمر حيث نضري العهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم نقض بنو ال  السبب
غدراً؛ فعندما جاء إليهم ليستعني م  على قتل  النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

فصعد أشقاهم  ،على دفع دية قتيلني معاهدين، انتظر جالسًا يف ظل أحد بيوم
 عليه السالم ، فأخربه جربيله وسلم صلى اهللا عليه وعلى آلليلقي حجرًا على النيب 

  . حىت استسلموا مث جاء جبيشه فحاصرهم ،مبكرهم، فقام من فوره إىل املدينة
 .جيش املسلمني من اهلاجرين واألنصار  عدد املقاتلني 

  .مقاتلو بين النضري
  ///  حامل اللواء

لى اهللا عليه وعلى ص بعد حصار بين النضري يف حصوم لست ليال صاحلهم النيب •  نتائج الغزوة
 وأسلم، السالح غري إبلهم محلت ما هلمو  يرحلوا عن املدينة أن على آله وسلم

  .أمواهلما فأحرزا وهب بن سعد وأبو عمرو بن يامني فقط رجالن منهم
 بني مث قسمها النضري بين أموال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  اهللا رسولغنم  •

  .املهاجرين
 ،يهودلصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أثناء حصاره لالنيب  بت قبةُ صِ نُ  الذي كانامليف   معامل وآثار

  .ومكانه فارغ ،وقد أزيل هذا املسجد ،مسجد الشمسأقيم 
 "٢٦.٣٨'٣٧°٣٩"١٧.٩٩'٢٦°٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

            



  

  

٦٤

  

 

   

  
 

  
  
  
  



  

  

٦٥

  قصر كعب بن األشرف

  
  
  

 

  
قصر كعب بن األشرف

  



 ٦٦

  

قاع أو غزوة األعاجيبغزوة  _١٤  اسم الغزوة
ِّ
د أو ذاتِ الر

ْ
  .جن

وجزم عدد من احملققني أا كانت بعد غزوة خيرب أي يف ، هـ٤مجادى األوىل سنة   الزمان
  .السنة السابعة للهجرة، وهذا هو الصحيح واهللا أعلم

فيه  خيل التابعة حملافظة احلناكية، حيث نزلالنُ قرية رة قريبًا من قْ يف وادي الشُ  تحدث  املكان
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، وهو ما يزال ذا االسم، وهو واد مير من الطرف 

 كم١١٥خيل، وينزل يف قرية الشقرة، ويبعد عن املدينة اجلنويب الغريب من الن.   
قتال بين حمارب وبين ثعلبة من غطفان يف أرض جند، ملا حتشدت مجوعهم  لغزو   السبب

   . املدينة املنورة
 نقبت ملا اخلرق من أرجلهم على اخلرق من يلفون انواك ملا الرقاع ذات غزوة مسيتو 

  .خفافهم
 .٧٠٠من اهلاجرين واألنصار رضي اهللا عنهم أمجعني، وقيل  ٤٠٠  عدد املقاتلني 

  .مقاتلو غطفان
  ///  حامل اللواء

ن، فتقارب من غطفا مجعاً  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -لقي رسول اهللا   نتائج الغزوة
خاف  ؛خاف الفريقان بعضهم من بعضقد ، ومل يكن بينهم قتال، فاجليشان

، وخاف املشركون أن ال يربح وهم يف منطقتهماملسلمون أن يغري املشركون عليهم، 
وملا حانت الصالة  ،صلهمأحىت يست -  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول اهللا 

، مث بأصحابه صالة اخلوف -  لى آله وسلم صلى اهللا عليه وع -صلى رسول اهللا  -
  .انصرف الفريقان ومل حيدث أي قتال

  .قرية الشقرة ما زالت حتتفظ بامسها كما ورد اخلرب بذكر اسم واديها  معامل وآثار
 "٣٠.٤٣'١٦°٤٠"١٢.٦٨'٤٧°٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

            



 ٦٧

  بلدة ووادي الشقرة

  
  وادي الشقرةيف مندثرة قرية 

  



  

  

٦٨

 

  
  
  
  

 



 ٦٩

  
  

ر اآلخرة أو الصغرى أو _١٥  اسم الغزوة
ْ
   .بدر املوعدغزوة بد

إىل بدر يف شوال، ووصل إليها يف أول  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم خرج النيب   الزمان
  .ه، وبقي فيها مثانية أيام٤أيام ذي القعدة سنة 

  . ة املنورةكم من املدين) ١٥٥(على بعد  وهيبدر مدينة   املكان
موعد ما بيننا وبينكم بدر، أي : مغرورًا من معركة أحد قال سفيان ا انصرف أبومل  السبب

صلى اهللا عليه ، حيث جيتمع الناس يف املوسم للتجارة، فخرج رسول اهللا مومسها
واملسلمون معه للموعد، وأخذوا معهم جتارم، فإن كان قتال  وعلى آله وسلم 

  .قاموا بتجارمقاتلوا، وإن مل يكن 
 .أفراس ١٠صحابياً رضوان اهللا عليهم أمجعني، ومعهم  ١٥٠٠عدد املسلمني  •  عدد املقاتلني 

  .ألفان، ومعهم مخسون فرساً  املشركني عدد •
  .علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  حامل اللواء

 أبا ينتظر ياممثانية أ بدر على صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   اهللا رسول أقام •  نتائج الغزوة
 .مليعاده سفيان

خرج أبو سفيان إىل مر الظهران مث رجع ُجْبنًا وخوفاً، ًمدعيًا أن العام عام قحط  •
 .وجْدب

  .أحد فيها ينازعهم ال أسواقاً  وجدوا فقد تاجر املسلمون بأمواهلم، ورحبت الضعف •
اهللا وعليه وسلم أثناء هو مكان مركز قيادة النيب صلى و مسجد العريش  يف بدر •  معامل وآثار

  .بدر الكربى عركةم
  .وفيها مقربة شهداء معركة بدر الكربى •

 "٢٨.٣١'٤٧°٣٨ "٢٠.٤٦'٤٦°٢٣  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع
  



  

  

  

٧٠

  مسجد العريش يف بدر

 قبور شهداء بدر

  

 



 ٧١

  
  
  
  
  
  

ل_١٦  اسم الغزوة
َ
د
ْ
ن
َ
ومة اجل

ُ
  .غزوة  د

  .هـ٥ربيع األول سنة  ٢٥  الزمان
كم، ٥٠ُدومة اجلندل حمافظة يف اجلوف، جنوب غرب مدينة سكاكا، تبعد عنها   املكان

  .كم٨٥٦كم، وعن املدينة املنورة ٤٠٠وتبعد عن تبوك 
 ُدومة يف القبائل أن صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اهللا رسول بلغ أنه الغزوة سبب  السبب

 مرّ  من ويظلمون ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اهللا رسول لقتال حتشدت اجلندل
  .القوافل من م

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب  كانو من املسلمني،  ١٠٠٠عدد الصحابة  •  عدد املقاتلني 
  .الليل ويكمن النهار م يف يسري

  .مقاتلو قبائل دومة اجلندل •
  ///  حامل اللواء

، وغنم هربوا ومل يلق مواجهةبه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ت القبائلملا مسع •  نتائج الغزوة
ما بقي من أنعامهم وأمواهلم، مث بث السرايا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب 

  .وفرقها فلم يصب أحداً منهم
 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إرهاب الروم الذين تقع املنطقة اليت وصل إليها  •

  .جبيشه على حدودهم
  .، وجبانبه قلعة مارد األثريةمبئذنته املشهورة ضي اهللا عنهمسجد عمر بن اخلطاب ر   معامل وآثار

 "١.١٠'٥٢°٣٩"٣٨.٧٦'٤٨°٢٩  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

           



  

  

  

٧٢

  مدخل مدينة دومة اجلندل

  قلعة مارد

 



   .، واملعروف مبئذنته العجيبةمسجد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الذي أمر ببنائه

  

  

٧٣

مسجد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الذي أمر ببنائه

  

 

 



 ٧٤

  .غزوة  اخلندق_١٧  اسم الغزوة
  .هـ٥شوال سنة   الزمان

 .حبفر اخلندق صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أشار سلمان الفارسي على النيب   املكان

وسط شارع امللك فهد املؤدية إىل  عند الشيخني يف بستان ي مَ طُ من أُ اخلندق يبدأ و 
أو جبله عند امتداد شارع سكة ، وايته عند أطم املزاد م عن احلرم١٨٠٠أحد حنو 

وطوله ، أمام اجلمعية اخلريية للخدمات االجتماعية ،احلديد إىل الدائري األوسط
أمتار، واملكان الذي عسكر فيه النيب صلى اهللا ٥أمتار، وعمقه ٩م وعرضه ٣٠٠٠حنو

عليه وعلى آله وسلم  يف أول الغزوة هو على جبل ذباب وعليه مسجد الراية، مث 
   .جبل سلع جبانب مسجد الفتح أحد املساجد السبعة عسكر على

  .حرب املسلمني حتزبت قريش ومن معها من مشركي العرب على  السبب
  .من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ٣٠٠٠عدد املقاتلني  •  عدد املقاتلني 

  .وغريهم غطفانو  وفزارة سليم بنو، وهم كفار قريش و ١٠٠٠٠مقاتلو األحزاب  •
  .كان على مسجد الراية، مث على جبل سلع قرب مسجد الفتح أحد املساجد السبع  اءحامل اللو

مث أرسل اهللا ومل تستطع اجتيازه،  اخلندق حماصرة له بقيت قريش حنو شهر عند •  نتائج الغزوة
فرجعوا عنه عليهم الريح قلعت خيامهم، وأكفأت قدورهم، ومالئكة زلزلت قلوم، 

  .خائبني
دور يف التخذيل بني األحزاب  عنه اهللا رضي عامر بن دمسعو  بن نعيمكان ل •

  .واليهود
  .نقض يهود بين قريظة  العهد مث اغتنام أمواهلم •

  .املساجد السبعة •  معامل وآثار
  .مسجد الراية •

املوقع 
  اجلغرايف

 "٤٤.٤١'٣٦°٣٩"١٣.٦٢'٢٩°٢٤: أطمي الشيخني عندأول اخلندق 

 "٣٢.٥١'٣٥°٣٩"٢٢.٢١'٢٨°٢٤: املزاد مآخر اخلندق عند أط

  "١٢.٤٤'٣٦°٣٩ "٤٩.١١'٢٨°٢٤ مسجد الراية 
  باركود املوقع

           



 ٧٥

  الشيخني أول اخلندق عند أطمي

  
  

  مسجد الراية على جبل ذباب

  
   
  
  
  
  
  



أحد املساجد السبعة عند جبل (يف مسجد الفتح 

  

  

٧٦

يف مسجد الفتح  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مكان دعاء النيب 
  

  املزاد أو جبله ماية اخلندق يف أط

 

مكان دعاء النيب 
  )سلع

اية اخلندق يف أط



  

  

٧٧  

  



 ٧٨

 

  
  
  
  
  
  

  .بني قريظةغزوة _١٨  اسم الغزوة
  . هـ٥ ذي القعدة سنة ٢٣عقب غزوة األحزاب يف   الزمان

مساكنهم كانت من جبل بين قريظة إىل مشفى التأهيلية أو بيت املدارس حسب   املكان
ختطيط اليوم، ويقع يف العوايل على طريق علي بن أيب طالب املتفرعة من شارع 

  .ايلالعو 
غدر بنو قريظة باملسلمني وتعاونوا مع املشركني على حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه   السبب

  وعلى آله وسلم
  .من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ٣٠٠٠عدد املقاتلني   عدد املقاتلني 

  .رجل من بين قريظة ٧٠٠
  .علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  حامل اللواء

  .يوماً ٢٥رهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حاص •  نتائج الغزوة
األموال  متِ سِ نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي اهللا عنه، فُقِتلت الرجال وقُ   •

  .رجل ٧٠٠تل منهم حنو ، وقُ والنساء )األطفال( الذراري تِ يَ بِ وسُ 
 وعلى آله وسلم صلى اهللا عليه غزوة بين قريظة هو مكان خيمة النيب مسجد مكان   معامل وآثار

، ، لكنه معروف عند أهل املدينةظة، وهو مسجد مندثر ال أثر لهييف حصاره لبين قر 
  .وهو وراء مستشفى التأهيل الطيب

 "١٤.٧٤'٣٨°٣٩"٤٤.٣٧'٢٦°٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

           



  

  
  .غزوة بين قريظة ين مسجدُ بُ  ه وسلم 

  

٧٩

  جبل بين قريظة

  

ه وسلم صلى اهللا عليه وعلى آلمكان خيمة النيب يف 

 

جبل بين قريظة



  

  

٨٠

  صورة قدمية ملسجد غزوة بين قريظة قبل إزالته

  

  
  
  
  
  

 



 ٨١

  

  

  .بني لِحيانغزوة  _١٩  اسم الغزوة
  .من اهلجرة ٦ربيع األول أو مجادى األوىل سنة   الزمان

 ليص بنحوكم، وقبل خُ ٥ومكان الغزوة اليوم هو قرية غران، بعد ُعسفان مشاًال بـ   املكان
  .كم٣٥كم، وتبعد عن جدة حنو ٨٧كم، وتبعد عن مكة املكرمة ١٥

عند ماء بنو حليان بعشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم غدر   السبب
 ةن ثِ الد  بن وزيداألنصاري  يدِ عَ  بن يببَ خُ وهم ، فقتلوهم) غران(امسه الرجيع 

لقتاهلم ردًا على  ه وعلى آله وسلمفخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا علي، ماوأصحا
  .غدرهم

  . رجل من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ٢٠٠عدد املقاتلني   عدد املقاتلني 
  .مقاتلو قبيلة بين حليان

  ///  حامل اللواء
هربوا يف رؤوس  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بقدوم النيب ع بنو حليان ملا مس •  نتائج الغزوة

أو  يوماً  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قام أدر منهم على أحد، فاجلبال فلم يق
  .اً أحد صب منهمالسرايا يف كل ناحية، فلم ي يومني، فبعث

تابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف مائيت راكب حىت نزل ُعسفان،  •
  .ش وترهب جانبهيحىت تسمع به قر 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، آلبار اليت شرب منها النيب بئر الِتْفلة يف عسفان من ا  معامل وآثار
وله فيها معجزة متواترة إىل يومنا هذا حيث كانت ماحلة، فتفل فيها النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم ، فصارت عذبة بربكته صلى اهللا عليه وسلم
  "٣١.٨٢'٢١°٣٩"٣٦.٥٢'٥٧°٢١غران  •  املوقع اجلغرايف

  "١.٧٩'٢١°٣٩ "٢٦.٢٤'٥٥°٢١بئر الِتْفلة  •

  باركود املوقع

           



  

  

٨٢

  وادي عسفان وبئر التفلة

 



  

  

٨٣

  

 

  
  
  
  
  



 ٨٤

دٍ وتسمى غزوة الغابةي قغزوة ذ_٢٠  اسم الغزوة
َ
  .ر

  .من اهلجرة ٦سنة  ربيع األول  الزمان
اليت تبعد عن املدينة املنورة حنو ، مشال غرب املدينة و مكان الغزوة يف منطقة الغابة  املكان

  .كم١قبيل سد الغابة بـو قابل مفرق أيب الدود كم، م٢٥
الناقة اليت هلا (ن الفزاري، الذي أغار على لقاح صْ ُعيينة بن حِ  مالحقةهدف الغزوة   السبب

  .النيب  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اليت بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها )لنب
عنه، وقد أبلى فيها بالء  وأول من علم بأخذ اللقاح هو سلمة بن األكوع رضي اهللا 

د، وأقام رَ حسناً، مث خرج النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بعده حىت نزل بذي قَـ 
  .عليه يوماً وليلة

، لراجحكم وهو ا١٢وذو قرد جبل إما يف نواحي منتزه البيضاء، بعد مفرق الدود بـ 
  .أو إىل الشرق منها بعد مفرق أيب الدود باجتاه الشمال والشرق

  . رجل من الصحابة ٥٠٠  عدد املقاتلني 
  .أربعون فارساً مع عيينة بن حصن الفزاري

  .املقداد بن عمرو رضي اهللا عنهما  حامل اللواء
رجوع امرأة أيب ذر من األسر  و،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرد لقاح رسول اهللا  •  نتائج الغزوة

  .الذي وقعت فيه
  .لفزارييينة بن حصن اقتل عدد من فرسان عُ  •
  .تأديب األعراب حول املدينة يف أن يعتدوا على املدينة املنورة •
  .من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ٢عدد شهداء املسلمني •

صلى اهللا عليه وعلى عند مفرق أيب الدود يوجد بئر مردومة يقال أا بئر الرسول    معامل وآثار
  .يف كتب السرية، فلعلها بئر بيسان اليت ورد ذكرها آله وسلم 

  "٢٢.٢٨'٣٢°٣٩ "٣٣.١٦'٣٨°٢٤وإحداثياته 
  "١٨.٢١'٣١°٣٩ "٥٠.١٤'٣٧°٢٤  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

             



  

  

٨٥

  سد الغاية

 

سد الغاية

  



  

  

٨٦

  جبال البيضاء

  

 

جبال البيضاء

  

  



 ٨٧

 

يسيع_٢١  اسم الغزوة
َ
ر
ُ
طلِق أو امل

ْ
ص

ُ
  .غزوة   بني امل

  .هـ٦شعبان سنة  ٢  الزمان

اسم ماء من ناحية وادي استارة، والقرية اليت صارت عندها ): املريصيع أو(املريسيع   املكان
ليم عن الطريق كم، وتبعد الس ٢٤٠ الغزوة هي السليم، وتبعد عن املدينة املنورة

مفرق يف حمطة ومطعم النايف، مث تأيت بعدها من كم تدخلها ٣,٥السريع حنو 
  .كم٣املريسيع بـ 

بقيادة  ين جتمعوا حلرب النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمقتال بين املصطلق، الذ  السبب
  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم زوج النيب  يةيرَ وَ جُ  أبو ضرار أيب بن احلارث

  .فارساً  لصحابة رضوان اهللا عليهم، وثالثونمقاتل من ا ٧٠٠  عدد املقاتلني 
  .مقاتلو بين املصطلق

رضي اهللا  بادةسعد بن عُ  مع، وراية األنصار الصديق كرب أيب معراية املهاجرين   حامل اللواء
  .عنهما

فجأة، ودار القتال على بين املصطلق أغار النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  •  نتائج الغزوة
فهرب من هرب منهم، وقتل  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بينهم وبني النيب 

أمواهلم ونساءهم  وعلى آله وسلم  صلى اهللا عليهمنهم عشرة، ونفل رسول اهللا 
 .وأبناءهم

 .استشهد رجل واحد من  الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني •

تزوجها النيب صلى اهللا أسلم أبوها، و ية بنت احلارث، يرَ وَ كان من مجلة السيب جُ  •
 عتاق مجيع السبايا ، فكانت السبب يف عليه وعلى آله وسلم بعدما أدى مكاتبتها

  .قمن بين املصطل
  يف املريسيع توجد قلعة أثرية  معامل وآثار

 "١٠.٤٠'٣٩°٣٩ "٣٢.٧٤'٣٣°٢٢  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

           



 ٨٨

  خلف مطعم النايفوادي استارة 

  
  .وهذه الصورة من املريسيع وتظهر فيها مئذنة املسجد املوجود خلف مطعم النايف

  
  بداية املريسيع

  



  

  

٨٩

  
  

  
  

  

 



 ٩٠

  

ة  غزوة _٢٢  ةاسم الغزو
َ
بِي

ْ
ي
َ
د
ُ
  .احل

  .هـ٦ذي القعدة سنة   الزمان
جدة القدمي، مسيت ببئر مكة كم، على طريق ٢٢واُحلَديبية قرية تبعد عن مكة حنو   املكان

  .فيها، بعضها باحلرم وبعضها خارجه، وتعرف احلديبية اليوم باسم الشميسي
 معتمرًا ال يريد حرباً، وملا مسعت خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف  السبب

صلى اهللا عليه وعلى آله بعض كتائبهم، فتجنبهم رسول اهللا خرجوا أقريش بسريه 
عثمان  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، ومل حتدث مواجهة، وبعث النيب وسلم 

صلى اهللا النيب  املسلمون بايعسفريًا لكفار مكة، وتأخر على، وانتشر خرب مقتله، ف
مث رجع عثمان رضي اهللا عنه ساملاً ، على املوتبيعة الرضوان  يه وعلى آله وسلم عل

   .بأذى بْ صَ مل يُ 
  .رجل من الصحابة رضوان اهللا عليهم١٤٠٠  عدد املقاتلني 

  .كتيبة خالد بن الوليد قبل إسالمه
  ///  حامل اللواء

 أنه، و سنني عشر الناس على احلرب وضع ومن أهم بنوده، جرى الصلح مع قريش  نتائج الغزوة
 رده وليه إذن بغري قريش من) صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ( حممًدا أتى من

 يردوه مل )صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ( حممد مع ممن قريًشا جاء ومن عليهم،
 )صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ( حممد عقد يف يدخل أن أحب من وأنه، عليه

 رجعي وأن،فيه دخل وعهدهم قريش عقد يف يدخل نأ أحب ومن دخله، وعهده
  .مث قاموا فنحروا مث حلقوا وحتللوا. ويأتوا للعمرة العام القابل ،املسلمون هذا العام

احلديبية، ومن خلفه  -مسجد خارج حد احلرم يسمى مسجد الشميسي  يف احلديبية  معامل وآثار
يف  هللا عليه وعلى آله وسلم صلى اقبة النيب  ه مكانمكانو مسجد قدمي بقيت آثاره 

مرت يأيت بئر احلديبية، مث يأيت بعده حد احلرم بـ  ٥٠٠صلح احلديبية، وبعد املسجد بـ
  .كم٢

 "٣٢.١٢'٣٧°٣٩"٣٠.٩٤'٢٦°٢١  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

           



قت مسجد احلديبية، ووراءه مسجد مندثر مكانه مكان خيمة النيب صلى اهللا عليه وسلم و 

  

  ويف الصورة املؤلف صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

  

٩١

مسجد احلديبية، ووراءه مسجد مندثر مكانه مكان خيمة النيب صلى اهللا عليه وسلم و 
  .الغزوة

  
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بئر احلديبية الذي نزل عنده النيب 

 

الغزوة



  

  

٩٢

  .كم٢حد احلرم بعد مسجد احلديبية بنحو 

  

  
  
  
  
  
  

 



 ٩٣

  

ر  غزوة  _٢٣  اسم الغزوة
َ
ب
ْ
ي
َ
  .خ

  .هـ٧احملرم سنة من شهر اهللا  ٢٠  الزمان
صلى اهللا النيب  عسكروقد  دينة على تبوك،كم مشال امل١٥٠خيرب مدينة على بعد   املكان

بوادي الرجيع، حىت مينع مد غطفان هلم، ويقع  أول وصوله عليه وعلى آله وسلم 
   .كم١٠بعد خيرب باجتاه تبوك بـ 

وادي القرى، وأشهر مدنه اليوم حمافظة العال، وتبعد عن املدينة تتمة غزوة خيرب يف 
  .كم٣٢٥املنورة على طريق السكة احلديدية حنو

  .يف املدينة املنورة حتريض يهود خيرب القبائل العربية على مهامجة املسلمني  السبب
  .فارس ٢٠٠رجل من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني منهم  ١٦٠٠  عدد املقاتلني 

  .عشرة آالف مقاتل من اليهود ١٠٠٠٠
  .عنهم أبو بكر الصديق مث عمر مث علي بن أيب طالب رضي اهللا  حامل اللواء

إال  وفتح مجيعها  حصون خيرب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حاصر النيب  •  نتائج الغزوة
الوطيح والسالمل فقد نزلوا على حكم رسول اهللا بأن حيقن دماءهم وخيلوا له 

 .األموال

 .٢٠استشهد من الصحابة  •

 .اقهادَ صَ  هاعتق وجعل ييَ حُ  بنت ةي فِ صَ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب  تزوج •

غزوته إىل وادي القرى فحاصر  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تابع رسول اهللا  •
النخل بيد اليهود وعاملهم  وتركوا م،اليهود فيها، واستسلموا، فغنم املسلمون أمواهل

   .عليها مثلما عامل أهل خيرب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا 
لشهداء غزوة خيرب، ومسجد مندثر بناه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  يف خيرب مقربة  معامل وآثار

صلى اهللا عليه وعلى مسجد يقال إنه مسجد الرسول ، ويف العال وسلم وصلى فيه
  .آله وسلم 

 "٤.٨٦'١٦°٣٩ "٤٩.٢٩'٤٣°٢٥  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

           



  .إىل املدينة كم للقادم من تبوك١٠خيرب بـ 

  

  
  حصن الوطيح

  

٩٤

خيرب بـ وادي الرجيع عند إشارة حتديد املسافات قبل 

  شهداء خيرب

  
  حصن مرحب

حصن الوطيح                             حصن القموص

  رقرية بشْ 

  

 



  
  

  

  

  

  

  
٩٥

  بعض اآلثار يف العال

 

بعض اآلثار يف العال



 ٩٦

  
  

  .فتح مكة غزوة_٢٤  اسم الغزوة
  .هـ٨رمضان سنة  ١٠  الزمان

  .كم٤٢٠تبعد مكة عن املدينة   املكان
 سبب الغزوة أن قريشاً نقضت الصلح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم،  سببال

فقد أعانوا بين بكر  الذي أبرموه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صلح احلديبية،
وكانوا قد دخلوا يف عقدها على قتال خزاعة الذين دخلوا يف عقد رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .عشرة آالف من الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني ١٠٠٠٠  املقاتلني  عدد

  .بادة مث الزبري بن العوام رضي اهللا عنهماسعد بن عُ   حامل اللواء
صلى اهللا عليه مكة، واستسلموا للنيب  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حاصر النيب  •  نتائج الغزوة

الصحابة استشهد من  حيث  ،لشيء القليلفلم حيدث قتال إال ا ،وعلى آله وسلم
 .من املشركني ثالثة عشر وفر الباقيقتل ثالثة، و  رضوان اهللا عليهم أمجعني

 ملا بذلك وخصت ،هلهاحد من أأل سيبٌ  وال غنيمةٍ ل قسمٌ  فيها جير ملبعد النصر   •
 حرمتها من اهللا معظ. 

ن هذا العفو سببًا يف ، وكاعن أهل مكة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عفا النيب  •
  . يف دين اهللا تعاىلدخول الناس أفواجاً 

عنده املكان الذي نصب النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رايته يوم الفتح ُبين  •  معامل وآثار
  .مسجد الراية، ويسمى باحلجون، وقد وصلت إليه توسعة احلرم فهدم

  .مسجد اإلجابة •
  .دجية بنت خويلد رضي اهللا عنهامقربة املعالة وفيها أم املؤمنني خ •

  "١٧.٥٧'٥٠°٣٩"٣١.٥٤'٢٦°٢١مسجد اإلجابة  •  املوقع اجلغرايف
  باركود املوقع

           مسجد الراية  



 ٩٧

  صورة قدمية للكعبة املشرفة

  

  
  مسجد اإلجابة

  



  

  

٩٨

  مسجد الراية قبل اهلدم

  
  
  

 

مسجد الراية قبل اهلدم

  



 ٩٩

  

  

  .غزوة حنني، وتسمى غزوة هوازن وأوطاس_٢٥  اسم الغزوة
  .هـ٨شوال سنة  ١٠  زمانال

كم، ٨٧كم، وقبل  الطائف بـ   ٣٠من أودية مكة املكرمة، يقع شرقها بـ: حنني  املكان
كم، على ميني ١٠يسمى اليوم وادي الشرائع، وحتديدًا بعد جسر قرية الشرائع بـ 

  .ركة حدثت نواحي مقربة شهداء حنني، وقال بعض الباحثني أن املعالطريق
حلرب النيب صلى  مجعهم مالك بن عوف النضريهوازن وثقيف، الذين قتال قبيلة   السبب

  .اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .اثين عشر ألفاً من  الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ١٢٠٠٠  عدد املقاتلني 

  .مقاتل ٢٥٠٠٠أكثر من  هوازن وثقيفعدد جنود 
  .عدة ألوية موزعة حسب تقسيم فرق اجليش  حامل اللواء

مث مجعهم واستشهد منهم أربعة، وا م، ئكانت اهلزمية أوال للمسلمني ألم فوج •  الغزوة نتائج
إىل الطائف،  قسم من املشركني النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، حىت ازم

 .وادي أوطاسالقسم اآلخر ازم إىل و 

 ربعنيأ من أكثر والغنم ألفاً  وعشرين أربعة واإلبل ،رأس آالف ستة السيب كان •
 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  اهللا رسول أخرف ،فضة أوقية آالف وأربعة شاة ألف

 قسمهايقدموا،  ا ملفلم مسلمني عليه يقدموا أن ، رجاءليلة عشرة بضع قسمتها 
  . صلى اهللا عليه وسلم

  .كم على يسار الطريق٤بعد وادي الشرائع بـ  مقربة شهداء حنني وتقع   معامل وآثار
قع املو

  اجلغرايف
 "٣٦.٨٢'٧ °٤٠"٤٧.٥٣'٣١°٢١موقع املعركة 

  "١٣.٥٨'٧ °٤٠ "٥٤.٧٠'٣٣°٢١شهداء حنني 
  باركود املوقع

        



  

  

 

١٠٠  



  

  

  

١٠١

  مقربة شهداء حنني 

  

 



 ١٠٢

  مسجد ابن عباس يف الطائف

  .غزوة  الطائف_٢٦  اسم الغزوة
  .هـ٨شوال سنة  اليوم التايل ملعركة حنني   الزمان

كم ، ومكان حصن الطائف يف شارع ٩٩رمة عن مكة املكمدينة تبعد  الطائف  املكان
  .كم٥و حنج، ويبعد عن مسجد ابن عباس وادي وُ 

، مث الطائف أمام حصن وصوله عسكر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أول
، واملكان الذي عسكر ملا كثرت اإلصابات بالصحابة رضوان اهللا عليهم ارتفع قليالً 

  .رضي اهللا عنهما اليومثانياً فيه هو مكان مسجد ابن عباس 
حتصنوا هربوا من معركة ُحنني و هدف الغزوة متابعة قتال قبيلة هوازن وثقيف، الذين   السبب

  .يف حصن الطائف املنيع
وأما من ازم من ثقيف وهوازن إىل أوطاس فبعث هلم النيب صلى اهللا عليه سرية 

  .وهزم اهللا تعاىل أصحابه هة، فقتلم د بن الص يْ رَ شعري فلقي دُ عامر األ بقيادة أيب
  .اثين عشر ألفاً من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ١٢٠٠٠  عدد املقاتلني 

  .مقاتلوا ثقيف وهوازن يف حصن الطائف
  ///  حامل اللواء

، فلم عشرين ليلة حصن الطائف حنوحاصر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   نتائج الغزوة
اعيًا هلم باهلداية طواعية، مث دخلوا يف اإلسالم بعد رجوع تح له، فرحل عنه دفْ يُـ 

   .يف شهر رمضان يف العام التايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .صحابياً  ١٢استشهد من الصحابة رضوان اهللا عليهم 

 "٢٩.٨٨'٢٤°٤٠"١٢.٤٥'١٦°٢١. مسجد ابن عباس ومدفون جبانبه رضي اهللا عنه  •  معامل وآثار

 "٢٩.٤٥'٢٤°٤٠"١٣.٠٩'١٦°٢١.د عداس قريب من حصن الطائفمسج •

أمام ) على صخرة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مكان اتكاء النيب (املصلى  •
  .حصن الطائف

 "١١.٩١'٢٣°٤٠ "٢٣.٩٧'١٥°٢١  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

        



  
 يف حصار الطائف

  

١٠٣

يف حصار الطائف على آله وسلمصلى اهللا عليه و مكان وقوف النيب 

 مرت٥٠٠اس قبيل حصن الطائف بـ مسجد عد  

  

 

  



  

  
١٠٤

  حصن الطائف

  
  حصن الطائف من اخللف

  

 



 ١٠٥

  
  

  .غزوة  تبوك _ ٢٧  اسم الغزوة
  .هـ٩شهر رجب سنة   الزمان

كم، واملكان الذي عسكر فيه النيب صلى اهللا ٧٧٨ مدينة تبعد عن املدينة :تبوك  املكان
  .سلم يعرف اليوم بقلعة تبوك والربكة ااورة هلاعليه وعلى آله و 

، ام لغزو املسلمنيمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بتجمع الروم بالش  السبب
  .فتوجه لقتاهلم

ن ألف مقاتل من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، منهم و ثالث ٣٠٠٠٠  عدد املقاتلني 
  .عشرة آالف فارس ١٠٠٠٠
  .مجيش الرو 

 - ورايته العظمى إىل الزبري بن العوام ، أعطى اللواء األعظم إىل أيب بكر الصديق  حامل اللواء
انة، جَ ري، وراية اخلزرج إىل أيب دُ ضَ يد بن حُ سَ ودفع راية األوس إىل أُ  -رضي اهللا عنه 

  .وأمر كل بطن من األنصار أن يتخذ لواء
تبوك اجليش يف على حراسة  لم صلى اهللا عليه وعلى آله وسواستعمل رسول اهللا  

 رضي اهللا عنه بن بشر ادَ من يوم قدم إىل أن رحل عب.  
عشرين يوماً، وقد خار عزم الروم عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بقي فيها   نتائج الغزوة

  .قتاله، ومل يلق منهم مواجهة
 بقلعة اليوم يعرف على آله وسلمصلى اهللا عليه و  النيب فيه عسكر الذي يف املكان •  معامل وآثار

  .وتقع القلعة على طريق األمري فهد بن سلطان ،هلا ااورة والربكة تبوك
 بعد على القلعة وهو جبانب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب مسجديوجد   •

صلى اهللا عليه وعلى آله  النيب فيه صلىقد و  التوبة، مسجد ويسمى م، ٢٠٠ حنو
  .تبوك يف هإقامت أثناء وسلم

 "٢٣.٥٥'٣٣°٣٦"٥٨.٧٦'٢٢°٢٨  املوقع اجلغرايف

  باركود املوقع

  



 ١٠٦

  التوبة مسجد ويسمى صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب مسجد

  
  قلعة تبوك

  
  



  

  

١٠٧

  الربكة اليت بقرب القلعة

  

 

الربكة اليت بقرب القلعة

  



 ١٠٨

  
  
  

 ��������	
�� ���  
وإن خلت   عليه وعلى آله وسلمصلى اهللايف احلقيقة إن اهلجرة النبوية أكرب ختطيط عسكري قام به النيب 

  .، وأما من جانب قريش فقد أعلنوها قتالً وقاالً صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عن املواجهة القتالية من طرفه 
ولوال اهلجرة ملا كان هناك جهاد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وال لصحابته، وقد ربط اهللا 

أُِذَن لِلِذيَن {: ل اجلهاد سببًا من أسباب اهلجرة يف أكثر من موضع فقال اهللا تعاىلتعاىل بني هذين األمرين، وجع
الِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ِبَغْريِ َحق ِإال َأن يـَُقوُلوا رَبـَنا اللُه  ٣٩يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـُهْم ظُِلُموا َوِإن اللَه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر 

 اللِه َكِثريًا َولَيَنُصَرن اللُه ْوَال َدْفُع اللِه الناَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض هلُدَمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسمُ َولَ 
  ].احلج[} ٤٠َمن يَنُصرُُه ِإن اللَه َلَقِوي َعزِيٌز 

 قـَْوًما نَكُثوْا أَْميَانـَُهْم َوَمهوْا بِِإْخرَاِج الرُسوِل َوُهم َبَدُؤوُكْم َأوَل َمرٍة َأَختَْشْونـَُهْم فَالّلهُ  َأَال تـَُقاتُِلونَ {وقال أيضًا 
بـُْهُم الّلُه بِأَْيِديُكْم َوُخيْزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعلَ  ١٣َأَحق َأن َختَْشْوُه ِإن ُكنُتم مُؤِمِنَني  ْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم قَاتُِلوُهْم يـَُعذ

  ].التوبة[} ١٤مْؤِمِنَني 
باألحكام واِحلكم، واللطائف الربانية، واملعارف  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وقد امتألت هجرة النيب 

  .ن حدوثهااللدنية، ولن يُْدرِك املؤمن معناها العلمي والروحي ما مل يكن مطلعاً على تفاصيل جمرياا ويعاين أماك
، جلمال "املقتفى من سرية املصطفى"وها أنا أقوم بسرد خمتصر ريات أحداث السرية أسوقها من كتاب 

عبارته األدبية، مث أذكر املواقع اليت ذكرها أهل السري حيث مر ا النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مع بيان ما 
رمز الداللة على مواقع اهلجرة ( الباركود، و البعد عن الكعبة، و ملكانإحداثيات اه، و وصف، و َلمعاسم امليتعلق ا ك

  ).حسب خطوط الطول والعرض من جوجل إيرث
وكان جل اعتمادي على أفضل كاتب خدم طريق اهلجرة وهو الدكتور عبد اهللا بن حسني القاضي يف   

قة أرفق مع هذه املعامل صورة للمعامل من ، فجزاه اهللا خري اجلزاء، وبعد ذكر األمور الساب"اهلجرة النبوية"كتابه 
  . جوجل إيرث، وأضع ما تيسر فيه بعض الصور لتلك املواضع اليت موجودة فيه



 ١٠٩

  :ملخص أحداث اهلجرة
آالمهم فيما يعانونه من كفار  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إىل النيب  ا الصحابة رضوان اهللا عليهمشك

ويتالحقون حىت قدموا املدينة  ،يفةفجعلوا يتجهزون ويرتافقون وخيرجون خِ  ،مواستأذنوه يف اهلجرة فأذن هل قريش،
فعند ذلك خاف  ،فآووهم وبغيث اإلحسان غمروهم ،حداناً رافات ووُ وطاروا إىل أوكار األنصار زَ  ،وفتياناً  كهوالً 

  .)١(ه تعولوعلموا أن فريضة املسلمني جرت _صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم _ املشركون خروج الرسول
وظنوا أم  ،ورصدوه يف بيته ليالً  ،واتفقوا على قتل من جعله اهللا للناس قدوة ،فاجتمعوا يف دار الندوة

  .ة اإلهلية كسروار القد )٢(وبأفهار ،فخابوا وخسروا ،ينالون منه نيالً 
 ،إىل غار ثورومضى ومعه أبو بكر  ،وخرج بإذن من أنزل القرآن صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مث هاجر 

فلما رأوا إىل بيت  ،وذهبوا يقصون اآلثار حىت انتهوا إىل باب الغار ،واشتد يف طلبهما أهل الظلم واجلور
   .نكصوا على أعقام كأمنا يساقون إىل احلمام ،العنكبوت وعش احلمام

 لكونه ،ط باملسريقِ يْ رَ فأمر عبد اهللا بن أُ  ،بعد مكثهما يف الغار ثالث ليال ،مث قوى عزمهما على الرتحال
   .اهللا عليه النعمة وساروا مشمولني بربكة من أَمت  ،ة على سبيل اخلدمةريْ هَ وتبعهم عامر بن فُـ  ،بالطرق خبري

فرسخت قوائم  ،اقة بن مالك يف الطريقرَ عرض هلم سُ  ،وإىل جهة قصدهم صائرون ،فبينما هم سائرون
  .والتزم برد املشركني املشتدين من ورائه ،كة دعائهطلق برب مث أُ  ،معجزة لصاحب الوجه الشريق ،فرسه

صلى اهللا وبارك  ،فنزلوا يف ظل خيمتها املعقودة ،قصدوكانت ممن يرجى قراه ويُ  ،دبَ عْ مَ  م ومروا يف سريهم بأُ 
   .وشربوا حىت ضربوا بعطن ،فاجرتت ودرت باللنب ،يف شاا اهودة عليه وعلى آله وسلم 

حىت  ،إال كتب هلم به عمل صاحل وال يقطعون وادياً  ،ج بعطرهم الفائحإال تأر  بالً مث ساروا ال يصعدون ج
فنزل  ،رمحة عامة على الناس ،مضيء املقياس ،مرفوع العلم ،مبارك القدم صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قدم النيب 

   .وأناخ حبضرة فنائها ،بقبائها
وتشرفوا باملثول بني  ،وهرعوا للسالم عليه ،م من أفق مسائهوابتهجوا مبا ظهر هل ،وخرج املسلمون إىل لقائه

   .وكان قدومه يوم اإلثنني يف شهر ربيع األول ،يديه
 ،من قبائلها يدعوه إىل عدده وعدده وخرج كل  ،وملا دخل املدينة مضى حىت انتهى إىل موضع مسجده

   .واستبشروا حبفظ جوهره املكنون ،امليمون هوسروا مبقدم
وحط ا رحله وأرسل إىل مكة من  ،وملك من دار هجرته عنان املطلوب ،يف بيت أيب أيوبمث نزل 

  .)٣(وآخى بني املهاجرين ،أحضر أهله

                                                           

  .أي أن ضعف المسلمين بهجرته يقوى)  ١(
  .الفهر حجر يمأل الكف، والجمع أفهار)  ٢(
  .١/٧٣المقتفى من سيرة المصطفى )  ٣(



 ١١٠

  :التقدير الزماني والمكاني للهجرة الشريفة
يف اليوم األول من شهر ربيع  اخلميس، وبدأت يوم اهلجرة الشريفة سنة ثالث عشرة من النبوةكانت 
 .)١(ة اهلجرية األوىلاألول من السن

ا باحلزورة حيث قال انطلق النيب األكرم واحلبيب األعظم صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله من بيته مرورً 
، وبقي يف غار )٢())كت غريَ نْ كَ وين ما سَ ك أخرجُ قومَ  ولوال أن  ،إيل  وأحبكِ  ،بلدةٍ  منْ  ما أطيبكِ :((ملكة عندها 

  :أيام، وهي كالتايل مثانيةبعد غار ثور ، واستغرقت مدة الرحلة معه ٤/٣/١ثور إىل يوم األحد املوافق 
  . الساحل، أسفل مكة: ، قطع املعامل التالية٤/٣/١ ليلة اإلثنني يوم األحد

  ).مر الظهران(، قطع بطن مر ٥/٣/١يوم اإلثنني 
قديد وخيمتا أم معبد ، أسفل أمج، أسفل عسفان، كراغ الغميم  :، قطع املعامل التالية٦/٣/١يوم الثالثاء 

  .ميقات رابغو اجلحفة وفيه صارت حادثة سراقة،  وادي كلية، و رضي اهللا عنها
  .ثنية املرة، و وادي اخلرار :، قطع املعامل التالية٧/٣/١يوم األربعاء 

، مرجح جماح، و مدجلة جماح، و مدجلة وقف، و وادي لقف :، قطع املعامل التالية٨/٣/١يوم اخلميس 
وادي ، و الغثريانية، و مدجلة تعهن، و وادي ذي سلم، و وادي أجريد، و اجلداجد، و أم كشد، و صوينمرجح ذي العو 

  .القاحة
  .ثنية الغائر، و ركوبة، و العرج :، قطع املعامل التالية٩/٣/١يوم اجلمعة 

                                                           

  :كيف بدأ التاريخ الهجري )  ١(
وسلم من مكة إلى المدينة بدأ المسلمون األوائل يؤرخون حوادثهم بشكل منذ فجر اإلسالم وبعد هجرة النبي صلى اهللا عليه وآله 

، آخر؛ فقد سموا السنة األولى للهجرة بسنة اإلذن، أي اإلذن بالهجرة، والسنة الثانية للهجرة بسنة األمر، أي األمر بالقتال
إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، : نهوهكذا حتى تاريخ خالفة عمر رضي اهللا عنه، فقد كتب أبو موسى األشعري رضي اهللا ع

الهجرة فـََرَقَت بين : َأرْخ بالمبعث، وبعضهم بالهجرة، فقال عمر رضي اهللا عنه: اهللا عنه الناس، فقال بعضهم يرضفجمع عمر 
بل : عنه ابدؤوا برمضان، فقال عمر رضي اهللا: الحق والباطل، فأرخوا بها، وذلك سنة سبع عشرة، فلما اتفقوا، قال بعضهم

وقوي هذا الرأي عند الصحابة رضوان اهللا عليهم ألن اإلذن لهم .بالمحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا عليه
من أين (هذا وَخرج البخاري رحمه اهللا في باب التأريخ، بالهجرة كان في تلك األثناء، ثم لم يلبثوا أن شرعوا في الهجرة بعد ال

ما عدوا من مبعث النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، ((: يَث سهِل بن سعٍد الساعدي رضي اهللا عنه أنه قالحد) َأرُخوا التاريخ
وكذلك لم  ،)٣٩٣٤(، رقم ٧٤٨صحيح البخاري في مناقب األنصار، ص .))دوا إال من َمْقَدِمه المدينةوال من وفاته، ما ع

  .فراقه صلوات اهللا وسالمه عليه علىيعدوا من الوفاة لما يقع من تذكره من األسف والتألم 
لَمْسِجٌد ُأسَس َعَلى التـْقَوى ِمْن َأوِل ..{: وأفاد السَهْيِلي أن الصحابة رضوان اهللا عليهم أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى

ألنه من المعلوم أن اليوم في قوله  ،]التوبة[} ١٠٨ُه ُيِحب اْلُمطهرِيَن يـَْوٍم َأَحق َأن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيِحبوَن َأن يـََتَطهُروْا َواللّ 
ليس أول األيام مطلقاً، فتعين أنه أضيف إلى شيٍء ُمْضمر وهو أول الزمن الذي َعز فيه اإلسالم، وَعبَد النبي }من أول يوم{

: ق رأي الصحابة ظاهر التنزيل، وفُِهم من فعلهم أن قوله تعالىصلى اهللا عليه وآله وسلم ربه آمناً، وابتدأ بناء المسجد، فواف
  .٦، إصالح التقويم ص٧/٣١٤، فتح الباري ٢/٢٤٦انظر الروض األنف  .يأنه أول أيام التاريخ اإلسالم} أول يوم{ أن

  .١/٦٦١المستدرك على الصحيحين )  ٢(



 ١١١

 .وادي الرمي :، قطع املعامل التالية١٠/٣/١يوم السبت 
  .)آبار املاشي(ق اخلالئ: ، قطع املعامل التالية١١/٣/١يوم األحد 
  .قباءو  ،العصبة، و طريق الظيب، و وادي العقيق، و اجلثجاثة :قطع املعامل التالية ١٢/٣/١يوم اإلثنني 

  .توجه إىل مسجد اجلمعة وصلى فيه اجلمعة، مث دخل املدينة يف اليوم نفسه ١٦/٣/١ويف يوم اجلمعة 
َلما كان اْليَـْوُم الذي  :قالرضي اهللا عنه أنه عن أََنِس بن َماِلٍك روى الرتمذي وأمحد وابن ماجة وغريهم 

فلما كان اْليَـْوُم الذي َماَت  ،اْلَمِديَنَة َأَضاَء منها ُكل َشْيءٍ   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم دخل فيه رسول اللِه  
اْألَْيِدي َوإِنا لَِفي َدْفِنِه حىت   آله وسلم  صلى اهللا عليه وعلىَوَلما نـََفْضَنا عن رسول اللِه   ،فيه َأْظَلَم منها ُكل َشْيءٍ 

 .)١())أَْنَكْرنَا قـُُلوبـََنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٦٣١، سنن ابن ماجة ١٣٨٥٧اإلمام أحمد ، مسند ٣٦١٨رقم سنن الترمذي )  ١(



 ١١٢

  أهم معامل طريق اهلجرة النبوية
 الرقم

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 
 الكعبة

  الباركود

١ 

منزل النيب 
صلى اهللا 
عليه وعلى 
 آله وسلم 
 قريب من املروة  يف مكة

 
 م٣٠٩ "٤١.٠٩'٤٩°٣٩"٢٨.٧٦'٢٥°٢١

  

 يف املسجد احلرام احلزورة ٢
 

   م٧٣ "٣٣.٦٣'٤٩°٣٩"١٨.٢٧'٢٥°٢١

٣ 

ت أيب بي
بكر 

الصديق 
رضي اهللا 

  عنه

  وسط أبراج مكة
يود مسجد أيب بكر 

  م٤٣٥ "٢٥.٨٥'٤٩°٣٩"٩.٧٦'٢٥°٢١  الصديق

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٣

  
  

  
  

  
  
  
  
  



 إحداثيات املكان

البعد عن 
 الكعبة 

  الباركود

 كم٣٨.٢٦٥.٥٠٠'٢٢°٢١

  
  

  

   كم٦.٠٤٦'٢٢°٢١

١١٤

م
َ
ل
ْ
ع

َ
إحداثيات املكان الوصف اسم امل

 "٥٨.٥٤'٥٠°٣٩"٣٨.٢٦ جبل ثور غار ثور

 أسفل مكة
منطقة بطن 

 "٢٥.٤٧'٥٠°٣٩"٦.٠٤ قريش

 

م الرقم
َ
ل
ْ
ع

َ
اسم امل

٤ 

أسفل مكة ٥

  



 ١١٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٦

  
م  الرقم

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 
 الكعبة 

  الباركود

  الساحل ٦
  جنوب غرب مكة

   كم١٥ "٣٩.٤١'٤٢°٣٩"٣٦.٢٧'٢٠°٢١  ويسمى طريق الليث

٧ 

بطن َمر 
َمّر (

  )الظهران
  
  

يقع على الطريق يف 
منتصف املسافة بني 
اجلموم وحدة ومن 
قراه احلميمة،  
  كم٢٢ "٤٩.٢٧'٣٧°٣٩"٣٠.٩٠'٣٠°٢١  .الربابر، الصمد

 

 

 
  
  
  
  

  حدود احلرم من طرف احلديبية



  

  

  

١١٧  

  

  

  



 املكان

البعد عن 
 الكعبة 

  الباركود

   كم٣٨.٥٥٦٠'٤٩°٢١

١١٨

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
املكانإحداثيات  الوصف  امل

كراغ 
 الغميم

  بني اجلموم وعسفان
 ومن قراه الشامية

 
١٧.٦٦'٢٧°٣٩"٣٨.٥٥" 

 

  
م الرقم

َ
ل
ْ
ع

َ
امل

الغميم ٨

 



 ١١٩

  
  

  
  
  
  
  
  



 إحداثيات املكان

البعد عن 
 الكعبة 

 الباركود

 كم٥٧.٥٠٧٨'٥٥°٢١

 

 كم٩.٥٧١٠٣'٨ °٢٢ 
 

١٢٠

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
إحداثيات املكان الوصف امل

أسفل 
 عسفان

، عند غرب عسفان
مكة (مفرق جدة 

  )املدينة السريع
مير بالقرب من بئر 
التفلة، ومن قراه 

 "٤٤.٦٣'١٨°٣٩"٥٧.٥٠ حي شعثاء

 أسفل أمج

بني ذهبان وثول، 
ويبعد عن الطريق 

كم ٥السريع حنو 
 "٢.٥٢'١٢°٣٩ "٩.٥٧  للشرق

 

  

م الرقم
َ
ل
ْ
ع

َ
امل

٩ 
أسفل 
عسفان

أسفل أمج ١٠

 

 
 
 
 



 ١٢١

  
 بئر التفلة

  
  

 
 

 



 

البعد عن 
 لكعبة ا

 الباركود

 كم١١٧'٢٠°٢٢

 

  كم٢٨١٣٥°٢٢ 

  
  
  
  
  
  
  

١٢٢

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

ديد قُ 
وخيمتا أم 
معبد رضي 

 اهللا عنها

مها غرب 
قرية قديد 

ومن  كم٧بـ
عالماا 
 "٥٧.٢٣'١٤°٣٩"٨.٧٤' حمطة قديد

حادثة 
_ سراقة 

 وادي كلية

 عند قرية كلية
وصعرب 
 "٣٧.٢٨'٩ °٣٩"٢٥.٩٠'٢٨°٢٢ واحلرمني

 

  

م الرقم
َ
ل
ْ
ع

َ
امل

١١ 

وخيمتا أم 
معبد رضي 

اهللا عنها

١٢ 

حادثة 
سراقة 

وادي كلية

  



  

  

١٢٣  

  



  

 إحداثيات املكان

البعد عن 
 الكعبة 

  الباركود

  كم١٦٢'٤٤°٢٢ 

 كم١٠.٨٢١٦١'٤٤°٢٢ 
 

١٢٤

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
إحداثيات املكان الوصف امل

اجلحفة 
ميقات _

 "٤.٠٢'٨°٣٩"٢٢.٧٨' مدينة رابغ رابغ

وادي 
  اخلرار

رابغ على شرق 
أول الطريق 

للمتجه منها إىل 
مغينية وحجر بـ 

 "١.١١'١٤°٣٩"١٠.٨٢ كم١٧

 

 
  
  
 

م الرقم
َ
ل
ْ
ع

َ
امل

١٣ 

اجلحفة 
_

١٤ 



 ١٢٥

 

 

  



 ١٢٦

  
  

  
  



 ١٢٧

  
  

 الرقم

م اس
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 
 الكعبة 

 الباركود

١٥ 
ثنية 
 املرة

 وادي اخلرارويبعد عن 
  كم٨بنحو 

من قرى املسار قرية 
 كم١٦٢ "١٨.٢٣'١٧°٣٩"٥٩.٧٢'٤٧°٢٢  النويبع

 

١٦ 
وادي 
  كم١٩٣ "١٨.٩٦'١٧°٣٩"٤٢.٠٩'٥°٢٣  كم٢٢شرق األبواء  لقف



 ١٢٨

  



 ١٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٠

 الرقم

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 
 الكعبة 

 الباركود

١٧ 
مدجلة 

 قفل

شرق مشال 
 وادي لقف

  كم١٩٦ "٥٢.٣١'١٩°٣٩ "٤٠.٢٣'٧ °٢٣  كم٦بنحو 

١٨ 
مدجلة 
 جماح

مدجلة مشال 
لقف بـ 

  كم١٩٧ "٣٨.٧٠'١٩°٣٩"٣٨.٨٨'٨°٢٣ كم١.٥

١٩ 
مرجح 
 جماح

مدجلة مشال 
  كم٢٠٢ "٢٩.٩١'١٨°٣٩"٥٣.٤٥'١٠°٢٣ كم٤جماح بـ 

٢٠ 
مرجح ذي 

 العصوين

غرب مشال 
مرجح جماح 

  كم٢٠٤ "٤١.٦٥'١٧°٣٩"٤.٤٦'١٢°٢٣ كم٦بـ 

  
  

  



 ١٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  



 ١٣٢

  
  

  
  
  
  
  



 ١٣٣

  

  
  
  
  

 الرقم

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 
 الكعبة 

  الباركود

 أم كشد ٢١
مرجح ذي مشال 

  كم٢٠٧ "٢١.٠٣'١٧°٣٩"٣٥.٩٧'١٣°٢٣ كم٣العصوين بـ 

 اجلداجد ٢٢
غرب أم  مشال 

  كم٢١٤ "٤٥.٨٢'١٥°٣٩"٥.٢٤'١٧°٢٣ كم٧كشد بـ 

٢٣ 
وادي 
 أجريد

اجلداجد مشال 
  كم٢١٨ "٢٧.٧٦'١٥°٣٩"٩.٤٦'١٩°٢٣ كم٧بـ 

٢٤ 
وادي ذي 

 سلم

مشال شرق وادي 
أجريد بـ 

  كم٢٢٠ "٣٠.٧٠'١٨°٣٩"٣٥.٦١'٢٣°٢٣   كم ١٣



 ١٣٤

  

  
  



 ١٣٥

  

  

  



  

  

١٣٦  

  

  
  
  
  
  



 ١٣٧

  

 الرقم

م اس
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 
 الكعبة 

  الباركود

٢٥ 
مدجلة 
 تعهن

مشال وادي ذي 
   كم٢٢٤ "٢.٠٤'١٨°٣٩"٥.٥٣'٢٥°٢٣   كم٧سلم بـ 

 الغثريانية ٢٦

مشال مدجلة 
تعهن 

   كم١.٥بـ
٤٨.٠٧'١٧°٣٩"٥٧.٢٣'٢٥°٢٣

   كم٢٢٩ "

٢٧ 
وادي 
 القاحة

مشال مدجلة 
تعهن 

     كم٣٤.٥بـ
٢٧.٦٢'١٦°٣٩"٢٤.٩٥'٤٤°٢٣

   كم٢٣٢ "

  
  
  
  



 ١٣٨

  

  
  

 
          



 ١٣٩

  
  

  
  

  



 ١٤٠

  

 الرقم

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 
 الكعبة 

 الباركود

 العرج ٢٨

مشال غرب وادي 
القاحة بنحو 

  كم٢٧٢ "٣٧.٦٠'٩°٣٩"١٩.٨٦'٤٨°٢٣   كم١٥

 ركوبة ٢٩
مشال شرق العرج 

   كم١٥بـ
١٢.٧'١٧°٣٩"١٩.٤٠'٥٢°٢٣

  كم٢٧٧ "٧

  كم٢٨٢ "١٢.٩١'١٧°٣٩"٧.٥٧'٥٥°٢٣  كم٧مشال ركوبة بـ  ثنية الغائر ٣٠

 وادي الرمي ٣١

مشال شرق ثنية 
كم، ٣٣الغائر بـنحو

وفيه يلتقي مع طريق 
 كم٢٧٩ "٢١.٨١'٣٢°٣٩"١٩.٦٠'٣°٢٤  مكة املدينة السريع

 

  

  



 ١٤١

  

  

  



 ١٤٢

  

  

  



  

  

١٤٣  

  

  
  



 ١٤٤

  

 الرقم

اسم 
 
َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف مامل

البعد عن 
 الكعبة 

  الباركود

٣٢ 

اخلالئق 
آبار (

 )املاشي

على الطريق السريع قبل 
أن تصل املدينة بـ 

 كم٣٠٦ "٥٧.٦٧'٣٢°٣٩"١٤.٨١'١٠°٢٤   كم٣٠

 اجلثجاثة ٣٣
على الطريق السريع قبل 

 كم٣١٢ "٤٦.٠٥'٣٢°٣٩"٥٢.٤٨'١٣°٢٤ كم٢٩املدينة بـ 

٣٤ 
وادي 
 العقيق

يرتافق مع الطريق 
 كم٣٠٦ "٣١.٣٠'٣٣°٣٩"٥٧.٦٢'١٨°٢٤  السريع 

  



  

  

  

١٤٥  



 ١٤٦

  

  

  



 ١٤٧

  

 الرقم

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 
 الكعبة 

  الباركود

٣٥ 
طريق 
 الظيب

يبدأ من اجلهة 
اجلنوبية جلبل عري 

ويتجه باجتاه العصبة 
حماذياً جلبل عري من 

 كم٣٢٥ "٥٨.٦١'٣٤°٣٩"١٦.٥٩'٢١°٢٤   اجلهة الشرقية

  

٣٦ 
العص
 بة

قبيل قباء من اجلهة 
اجلنوبيةالغربية بنحو 

   كم٣٣٤ "٢٠.٠٦'٣٦°٣٩"٥١.١٧'٢٥°٢٤ كم ١.٥

  

  



 ١٤٨

  

  

  



 ١٤٩

  

 الرقم

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد 
عن 

 الكعبة 

  الباركود

 قباء ٣٧
ويبعد عن املسجد 

 كم٣٣٥ "١.٩٦'٣٧°٣٩"٢٠.٥٧'٢٦°٢٤  كم٣.٥احلرام 

٣٨ 
مسجد 
 اجلمعة

يبعد عن مسجد 
 "٥٤.٩٢'٣٦°٣٩ "٤٤.١٣'٢٦°٢٤  م٧٠قباء باجتاه احلرم

ك٣٣٤  
   م

٣٩ 
ثنية 
 الوداع

بعد مسجد اجلمعة 
باجتاه احلرم بـ 

 "٤٨.٠٧'٣٦°٣٩"٥٤.٥٣'٢٦°٢٤    م٣٦٠
كم٣٣٤
     

 

 
 
 
 



 ١٥٠

 
 
 
 
  
  
  
  

 مسجد الجمعة

 
  
  
  
  



  

البعد عن 
 بة الكع

  الباركود

  ملتصق به

للحب باركودات كثرية 
وأعظم من تركن إليه يف 
احلب هو حممد صلى اهللا 

 .عليه وعلى آله وسلم
  وعالمته االتباع

١٥١

  ثنية الوداع

اسم 
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 إحداثيات املكان الوصف امل

البعد عن 

املسجد 
 النبوي

 احلبيب األعظمهو 
 الذي ترجى شفاعته
صلوات اهللا وسالمه 
ملتصق به ؤمنقلب امل عليه وعلى آله وسلم

 

ثنية الوداع

  

م الرقم
َ
ل
ْ
ع

َ
امل

٤٠  
املسجد 
النبوي

 



 ١٥٢

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا علىو 
  ]١٢٧البقرة آية [ }يمُ رَبـَنا تـََقبْل ِمنا إِنَك أَنَت السِميُع اْلَعلِ ..{

  



 ١٥٣

 )١(املصادر واملراجع

 . أحكام اجلهاد للعز ابن عبد السالم ، حتقيق نزيه محاد ، دار الوفاء جدة .١

  .، بريوتاألحكام السلطانية لعلي بن حممد املاوردي ، دار الكتب العلمية .٢
 موسى بن سليمان الربيع أبو: تأليف اخللفاء، والثالثة اهللا رسول مغازي من ضمنهت مبا كتفاءاال  .٣

 حممد.  د: حتقيق األوىل،: الطبعة هـ،١٤١٧ - بريوت - الكتب عامل: النشر دار األندلسي، الكالعي
  .علي الدين عز الدين كمال

محد بن عثمان الذهيب، دار مشس الدين حممد بن أ: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، تأليف .٤
عمر . د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ - بريوت / لبنان -دار الكتاب العريب : النشر

  .يعبد السالم تدمر 
 .بريوت –دار الكتب العلمية : أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، دار النشر: تاريخ الطربي، تأليف .٥

 دار الطربي، بكر أيب بن حممد بن اهللا عبد بن جعفر أيب ينالد حمب: تأليف البشر، سيد سري خالصة .٦
: الطبعة م،١٩٩٧ - هـ١٤١٨ - السعودية - املكرمة مكة - الباز مصطفى نزار مكتبة: النشر

 .الرفاعي مجيل بن طالل: حتقيق األوىل،

 النمري معاص بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أليبالدرر يف اختصار املغازي والسري  .٧
 الس - املصرية األوقاف وزارة:  الناشر،ضيف شوقي الدكتور:  حتقيق، )هـ٤٦٣:  املتوىف( القرطيب
 -  هـ ١٤١٥ األوىل:  الطبعة، القاهرة - اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة - اإلسالمية للشئون األعلى
 .م ١٩٩٥

 .دالئل النبوة للبيهقي .٨

 .ريالرحيق املختوم صفي الرمحن املباركفو  .٩

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد اخلثعمي السهيلي: تأليف ،نفاأل الروض .١٠
ملنصور بن يوسف البهويت، حتقيق سعيد حممد : الروض املربع شرح زاد املستقنع يف اختصار املقنع .١١

 .اللحام، املكتبة التجارية مكة املكرمة بدون تاريخ للنشر

: النشر دار اهللا، عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد: تأليف العباد، خري هدي يف املعاد زاد .١٢
 الرابعة: الطبعة ،١٩٨٦ - ١٤٠٧ - الكويت - بريوت - اإلسالمية املنار مكتبة - الرسالة مؤسسة
 .األرناؤوط القادر عبد - األرناؤوط شعيب: حتقيق عشر،

                                                           

  .اث، والجامع الكبير لكتب التر ترتيب المصادر أبجدي، وبعضها من المكتبة الشاملة: مالحظة) ١(



 ١٥٤

 - ئون اإلسالمية طبعة الس األعلى للش ،مد بن يوسف الصاحلي الشاميحم سبل اهلدى والرشاد .١٣
  .مصر

، -  -بريوت  - دار الفكر : حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، دار النشر: سنن ابن ماجه، تأليف .١٤
  حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق

  -دار الفكر : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار النشر: سنن أيب داود ، تأليف .١٥
  عبد احلميدحممد حميي الدين : ، حتقيق-

دار إحياء الرتاث : حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار النشر: سنن الرتمذي تأليف .١٦
  أمحد حممد شاكر وآخرون: ، حتقيق-  -بريوت  -العريب 

سليمان بن : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي سنن أيب داود ، تأليف: السنن الكربى، تأليف .١٧
حممد حميي الدين عبد : ، حتقيق-  -دار الفكر : تاين األزدي، دار النشراألشعث أبو داود السجس

  - بريوت  -دار الفكر : حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، دار النشر: احلميد سنن ابن ماجه، تأليف
 حممد فؤاد عبد الباقي : ، حتقيق-

 معهد: النشر دار يسار، بن قإسحا بن حممد: تأليف ،)واملغازي واملبعث املبتدأ( إسحاق ابن سرية .١٨
 .اهللا محيد حممد: حتقيق للتعريف، واألحباث الدراسات

 - دار املعرفة : علي بن برهان الدين احلليب، دار النشر: السرية احللبية يف سرية األمني املأمون، تأليف .١٩
 ١٤٠٠ –بريوت 

ملعافري أبو حممد، دار عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي ا: السرية النبوية البن هشام، تأليف .٢٠
 .طه عبد الرءوف سعد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١١ -بريوت  - دار اجليل : النشر

: املتوىف(أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  شعب اإلميان .٢١
  .مكتبة الرشد للنشر: الناشر، )هـ٤٥٨

حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، دار : ن، تأليفصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبا .٢٢
 .شعيب األرنؤوط: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٣ - ١٤١٤ -بريوت  - مؤسسة الرسالة : النشر

 -اليمامة ، دار ابن كثري : صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، دار النشر .٢٣
 .مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧ -بريوت 

 إحياء دار: النشر دار النووي، مري بن شرف بن حيىي زكريا أبو: تأليف النووي، بشرح مسلم صحيح .٢٤
 .الثانية الطبعة ،١٣٩٢ - بريوت - العريب الرتاث

ار إحياء د: مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار النشر: صحيح مسلم، تأليف .٢٥



 ١٥٥

  .حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق -الرتاث العريب 
الناشر ، إحسان عباس: احملقق ، حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري الطبقات الكربى .٢٦

  .م ١٩٦٨: الطبعة  بريوت -دار صادر : 
قالين الشافعي، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العس: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف .٢٧

 حمب الدين اخلطيب: بريوت، حتقيق -دار املعرفة : دار النشر

املكتبة التجارية الكربى : عبد الرؤوف املناوي، دار النشر: فيض القدير شرح اجلامع الصغري، تأليف .٢٨
 األوىل: هـ، الطبعة١٣٥٦ - مصر  -

دار : اكم النيسابوري، دار النشراهللا احل حممد بن عبداهللا أبو عبد: املستدرك على الصحيحني، تأليف .٢٩
  .مصطفى عبد القادر عطا: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٠ -هـ ١٤١١ -بريوت  -الكتب العلمية 

مؤسسة قرطبة : أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين، دار النشر: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف .٣٠
 .مصر –

هـ، دارة ١٤١٩، لسعد بن عبد اللله بن جنيدل، معجم األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري  .٣١
 .الرياض_ امللك عبد العزير

 .هـ١٤٠٢معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، عاتق بن غيث البالدي، دار مكة  .٣٢

 .هـ١٤٠١معجم معامل احلجاز ، عاتق بن غيث البالدي، دار مكة  .٣٣

  .مغازي الواقدي .٣٤
اإلمام املؤرخ األديب احلسن بن : ه وعلى آله وسلم ، تأليفاملقتفى من سرية املصطفى صلى اهللا علي .٣٥

األوىل، : م، الطبعة١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ -مصر  -القاهرة  - دار احلديث : عمر بن حبيب، دار النشر
 .د مصطفى حممد حسني الذهيب: حتقيق

اث دار إحياء الرت : مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، دار النشر: موطأ اإلمام مالك، تأليف .٣٦
 .حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق -مصر  -العريب 

 .اهلجرة النبوية، للدكتور عبد اهللا بن حسني القاضي، السعودية، الدمام .٣٧

  
  
  
  



 ١٥٦

  الفهرس

  الصفحة  العنوان

  ٤ مقدمة

  ٧ أمهية التعرف على مواقع الغزوات

  ٧ عملي يف مصور الغزوات

 عليه وعلى آله وسلم السمات العامة البعد الروحي يف التعرف على مواقع غزوات النيب صلى اهللا
 .ملواقيت غزوات النيب صى اهللا عليه وعلى آله وسلم الزمانية واملكانية

٩  

 ١٣  

  ١٧  لى آله وسلم يف القيادة العسكريةالسمات الشخصية للنيب صلى اهللا عليه وع

  ٢٣ آداب التعامل مع غري املسلمني يف احلرب

  ٢٩ .ه وسلم مع بيان موجز ألهم أحداثهامصور غزوات النيب صلى اهللا عليه وعلى آل

  ٣٠ ).هـ٢(غزوة األبواء أو َوّدان : الغزوة األوىل

  ٣٣ ).هـ٢(غزوة بُواط : الغزوة الثانية

  ٣٦ ).هـ٢(غزوة الُعشرية : الغزوة الثالثة

  ٣٩ ).هـ٢) (بدر األوىل(غزوة سفوان أو : الغزوة الرابعة

  ٤٢ ).هـ٢(غزوة بدر الكربى : الغزوة اخلامسة

  ٤٤ ).هـ٢) (قرقرة الُكْدر(غزوة بين ُسليم أو : ة السادسةالغزو 

  ٤٧  ).هـ٢( غزوة بين قينقاع: الغزوة السابعة

  ٤٩  السويق: الثامنةالغزوة 

  ٥٢ ).هـ٣(غزوة غطفان أو أْمنار أو ذي أََمر : الغزوة التاسعة

  ٥٥ ).هـ٣(غزوة َحبْرَان : الغزوة العاشرة

  ٥٨ ).هـ٣(غزوة أحد : الغزوة احلادية عشرة

  ٦١ ).هـ٣(ة محراء األسد غزو : الغزوة الثانية عشرة

  ٦٣ ).هـ٤(غزوة بين النضري : الغزوة الثالثة عشرة

  ٦٦ ).هـ٤) (ذات الرقاع(غزوة جند : الغزوة الرابعة عشرة

  ٦٩ ).هـ٤(غزوة بدر اآلخرة أو الصغرى : الغزوة اخلامسة عشرة



 ١٥٧

  ٧١ ).هـ٥(غزوة ُدومة اجلندل : الغزوة السادسة عشرة

  ٧٤  ).هـ٥) (األحزاب(ق غزوة اخلند: الغزوة السابعة عشرة

  ٧٨ ).هـ٥(غزوة بين قريظة : الغزوة الثامنة عشرة

  ٨١ ).هـ٦(غزوة بين ِحليان : الغزوة التاسعة عشرة

  ٨٤ ).هـ٦(غزوة ذي قـََرٍد : الغزوة العشرون

ْصطِلق : الغزوة احلادية والعشرون 
ُ
َريسيع(غزوة بين امل

ُ
  ٨٧ ).هـ٦) (امل

  ٩٠ ).هـ٦(ية غزوة احلديب: الغزوة الثانية والعشرون

  ٩٣ ).هـ٧(غزوة خيرب : الغزوة الثالثة والعشرون

  ٩٦ ).هـ٨(غزوة فتح مكة : الغزوة الرابعة والعشرون

  ٩٩ ).هـ٨(غزوة حنني : الغزوة اخلامسة والعشرون

  ١٠٢ ).هـ٨(غزوة الطائف : الغزوة السادسة والعشرون

  ١٠٥  ).هـ٩(غزوة تبوك : الغزوة السابعة والعشرون

  ١٠٨ اهلجرة النبويةمصور 

  ١٠٩  .خص أحداث اهلجرةمل

  ١١٠  .التقدير الزماين واملكاين للهجرة الشريفة

  ١١٢  معامل طريق اهلجرة النبويةأهم 

  ١٥٣   املصادر واملراجع

  ١٥٦ الفهرس

  
 

  
  
  
  
  

  
  



 ١٥٨
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