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 الزهري العدكرية في عرر الرسالةدوار آل أبي وقاص ا
 أ د نضال مؤيد مال هللا                   دعاء سالؼ احطد عبؾش

 اإلنسانية / قسؼ التاريخ مجامعة الطؾصل/كمية التربية لمعمؾ 
 ٕٕٔٓ/ٗ/ٔقبل لمظشر في   ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٓٔقدم لمظشر في  

 السمخص 
انجبااؾ قااادة  وامااراء تطيااذو ذةيااادة فاا ة مااؽ  اا ل الطشااار ات تظاااول الث اا  بل أقااي وقاااص الذياار  الماا  ؽ 

العساايرية التااي  انااو لتااؼ والتااي  انااو ت طاال طاااذه مطيااذ  طااا  ااان لتااؼ  أتاار وا اا  فااي  نشاار اإلساا م  وت بيااو 
ار اناااي فاااي تماااػ الطعاااارو  التاااي قاااار ؾ فيتاااام أ فناااد تظؾعاااو مشاااار تتؼ فةاااانؾا منااااتميؽ وحااااممي لاااؾاء وقاااادة سااارا ا 

 وقد يدفظا في ي ا الث   الةشف عؽ دوريؼ الةياد  الثارز.   استظ ع
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Abstract 

 

A This paper talks about the family of Abi Waqas who were a unique leaders 

as well as princes during the militarim participations which had distinguishing effect . 

Added to these , they played an important role to expansion the Islam and fixed their 

props in those battles . They were fighters as well as leaders . We will talk about these 

roles in this paper  .  
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 السقدمة
م عماااع نعطاااة اإلسااا م واق طاااان والناااربن ن طاااد  حطااادا   ميااا  ذجااا ل هلل رب العاااالطيؽ ال طاااد

 وجتي وعغيؼ سمظانيم والص ة والس م عمع سيدنا دمحم وعمع بلي وص ثي أجطعيؽ.
 ااان  ل أقااي وقاااص الذيااار  ايطيااة  بياارة فاااي التاااريخ و اصااة فاااي عصاار الرسااالة فاااي  

الجانااا العسااير  لاا ا جاااء ا تيااار  لمطؾ ااؾع الطؾسااؾم " أدوار بل أقااي وقاااص الذياار  العساايرية 
فااي عصاار الرسااالة "  تةطااؽ أيطيااة الث اا  فااي اقااراز أدوار بل أقااي وقاااص الذياار  العساايرية فااي 

والساارا ا فااي عصاار الرسااالة و ااان لتااؼ دور وا اا  ومااؤترم حياا   ااان لتااؼ الطشااار ة فااي الط اااز  
وقااد اساات دمو فااي ياا ا الث اا   أتاار وا اا  فااي مجريااات اقحااداث التاري يااة فااي عصاار الرسااالةم

 ؾاقاااااااااد  العد اااااااااد ماااااااااؽ الطصاااااااااادر والطراجاااااااااه اقرزياااااااااا   تااااااااااب الط ااااااااااز  لط طاااااااااد قاااااااااؽ عطااااااااار ال
م( ٖٖٛاو  ٕٛٛه/ٕٛٔاو  ٖٕٔ الظبؾيااااة هقااااؽ يشااااام )تم( و تاااااب الساااايرة ٕٕٛه/ٕٚٓ)ت 

و تاب  اتؼ الظبيؽ صامع هللا عمياي وسامؼ لط طاد قاؽ احطاد قاؽ مصاظمع قاؽ احطاد الطعارو  ذااقؽ 
 .  لسيرة الظبؾية لتاقؼ   يع الط حزيرة م و تاب الؾسيط في ا

وتضااطؽ  الث اا  م ااؾر  تظرقااو ايااي  لطشااار ة بل أقااي وقاااص فااي عصاار الرسااالة وقااد 
 ل ااارث ر ااي هللا عظااي موساارية سااعد قااؽ أقااي وقاااص ر ااي هللا عظاايمتضااطظو ساارية عبياادة قااؽ ا

وغاذوة قظاي  وسرية ن مةم ومعر ة قدرم ومعر ة أحدم وسرية أقي سمطة إلع قظؽم وغذوة ال ظاد,م
 وصم  ال د بيةم وفت  ميةم وفت  حظيؽ وحصار الظائف. قريغةم
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 (ٔ)سرية عبيدة بؽ الحارث -اولا 
 م و ااااااااااان (ٕ)راذاااااااااا   إلااااااااااعالمااااااااااؾاء فيتااااااااااا لعبياااااااااادة قااااااااااؽ ال ااااااااااارث  ()الظبااااااااااي  لنااااااااااد عنااااااااااد

 (ٗ)يشااماقاؽ قيظطاا  ا  ر  تطاانيؽ راكثاا م إلاعساتيؽ  (ٖ)  طا    ر الؾاقاد الطسمطؾن في ي   السرية 
 الطظماااا  حطماااي مساااظ  قاااؽ أتاتاااة قاااؽ  ثااااد قاااؽ عباااد نماؤياااا أقااايض الماااؾ و اااان لؾ  تطاااانيؽ راكثاااا م

فاي ماائتيؽ م (ٙ)ساييان قاؽ حارب أمياة  أقايذةياادة  طشر ؾن م وفي الطناقل  ان ال(٘)مظا   قؽ عبد
و ان ذلػ فاي قاؾال عماع رأس تطانياة م (ٜ)ذالطشر يؽ  التنع الطسمطؾن  (ٛ)وعظد تظية الطرة (ٚ)رجل 
يي أولع الطؾاجتاات والصادامات قايؽ  حي   انو ي   السريةم (ٓٔ) ()مؽ متاجرة الظبي  أقتر

وقااص  ؽ أقايفي ي   السارية جااء ماؽ  ا ل ساعد قا الثارز حي  أن الدورم الطسمطيؽ والطشر يؽ
() ساااتظاع أن   طاااي قتااااياااا ولاااؼ  ياااؽ النائاااد فيتاااا اه أناااي اعماااع الااارغؼ ماااؽ  ؾناااي أحاااد جظؾد 

وتندم أمام أص اذي وقد ترسؾا عظي فرماع ذطاا  (ٔٔ) ن ر  ظانتيويؤ د ذلػ الظص التالي"  الطسمطيؽم
وعاااؽ  م (ٕٔ) " تاااا ساااتؼ إه ويجااارح إنساااانا أو داذاااةفاااي  ظانتااايم و اااان فيتاااا عشااارون ساااتطام ماااا مظ

وقااص  أقايو اان ساتؼ ساعد قاؽ م (ٖٔ)نتذماؾا سمطيؽ قد وصامتتؼ ماؤازرة ف اافؾا واأن الط الطشر يؽ
()  م (ٙٔ)وعتثاااة قاااؽ غاااذوان م (٘ٔ)ه أن الطناااداد قاااؽ عطااارو إ (ٗٔ) اإلسااا مأول ساااتؼ  ااارب فاااي
ستظاعا أن  ست   المرصة ليتص  ذالطسمطيؽ تؼ ذعد او  سمطتطام ان  انا قد أسمطا قد طا  و تطا إالم

ويستظتج أن ي   السرية  انو مؽ أجل السيظرة عمع طري  قؾافل قريش م (ٚٔ) إليتؼذلػ  ظ ازون 
ولاؼ  ياؽ التاد  مظتاا عساير  ويؤ اد ذلاػ الساتام التاي  اان قاد رماياا ساعد قااؽ  قايؽ مياة والشاامم

تظاعتي ذلاػ سااحاد ماؽ الطشار يؽ لةاان ذوقتال إ مااءد م فمؾ  ان  ريد مظتا اراقاة ()وقاص  أقي
 كتمو ي   السرية ذالطظاوقات فنط.افم ز النؾة العسيريةا ضا  أقر إه أن الطسمطيؽ  ان يدفتؼ أ

 (ٛٔ) الَخرَّار   إلىوقاص  أبيسرية سعد بؽ  -ثانياا 
 وجعاااال عميتاااااا  ()التااااي عنااااد لؾاءيااااا الظبااااي  تعتباااار ياااا   الساااارية مااااؽ الساااارا ا التعنبياااااة

 ض أقااااؾ معبااااد الطنااااداد قااااؽ عطاااارو قاااايوحطاااال لؾاءيااااا اق قائاااادا  لتااااام ()وقاااااص  أقاااايسااااعد قااااؽ 
  اااااااان ذلااااااػ فااااااي ذ  النعاااااادة عماااااااع رأس تسااااااعة أقااااااتر مااااااؽ متااااااااجرة م (ٜٔ)قااااااؽ تعمثااااااة البترانااااااي

 وعشااريؽ أحاد أو رجا  عشااريؽ فاي ف رجاو"   ()وقاااص  أقايويناؾل سااعد قاؽ  (ٕٓ) ()الظباي 
 ماارت قااد العياار فظجااد  طاا م صااث  صااث ظايا حتااع المياال ونسااير الظتااار نةطااؽ فةظااا أقاادامظام عماع

 (ٕٔ) "أدر تاااؼ أن لرجاااؾت ذلاااػ ولاااؾه ال ااارارم أجااااوز أه إلاااي عتاااد () الظباااي كاااان وقاااد. ذااااقم 
 اارب قااريش  إلااعأنتااا  انااو تتااد   إلااع ااافة ذاإلم  سااتظتج مااؽ ياا   أن الساارية  انااو صاا يرة
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النافمة ولعل قريش  انو قد عمطو ذأمر ي   السارية ذاقمؾال التي  انو ستستؾلي عميتا مؽ تمػ 
أو أنتاا  اناو قااد أسارعو ذالطساير لاا لػ م ساتظاعو أن تظجاؾ ذالنافماة مااؽ  ا ل ت ييار مساااريا او 
 . ()وقاص  أقيستظاعو العبؾر قبل وصؾل الطسمطيؽ ذةيادة سعد قؽ ا

 (ٕٕ)سرية نخمة ثالثاا 

الةياادة  ()أعظع الرسؾل م (ٖٕ)قترا   كانو ي   السرية في رجا عمع رأس سثعة عشر
 أد اااؼ ماااؽ صااا يمة فأعظااااني دعااااني"  ()أن الظباااي  الااا    ناااؾلم (ٕٗ)فيتاااا لعبااادهللا قاااؽ ج اااش 

 تااؼ مأقيكتاا فانشاار ليمتاايؽ ساارت إذا حتااع فااامض الظماارم يااؤهء عمااع اسااتعطمتػ قااد  فنااال  ااؾهنيم
ولعال التاد   (ٕ٘) "ر ياة تاؤم الظجد اةم اسامػ  فناال ناحياة  أ  هللام رسؾل  ا  قمو. ايي لطا امض

ه إ  ارب مصاال  قاريش التجارياةم لؼ تستظه السريتيؽ الساذنتيؽ ت ةيني ويؾ مظتا يؾ ت ني  ما
نتااا تطيااذت ذيااؾن وجتتتااا غياار معمؾمااة  انااو م تممااة عطااا سااثنتا مااؽ الساارا ا أذ إ أن ياا   الساارية

وأمار   ()لعبادهللا قاؽ ج اش  () حتع لنائديا وي ا وا   مؽ   ل الةتاب ال   أعظا  الظباي
 . مضي ليمتيؽ مؽ مسيرتتؼ  مت  الةتاب إه ذعد أن ه

ساااثعة  وقيااال م (ٕٚ)تطانياااة وأمياااريؼ التاساااه  وقيااال م (ٕٙ)رجااا    كاااان الطسااامطيؽ أتظاااع عشااار
 لتنعم إ(ٜٕ) انؾا جطيعتؼ مؽ الطتاجريؽ ولؼ  يؽ فيتؼ مؽ اقنصار مؽ أحد م (ٕٛ)وتامظتؼ أميريؼ 

م (ٖٔ)وقتل مؽ قريش عطارو قاؽ ال ضارميم (ٖٓ)الطسمطيؽ ذطشر ي قريش وجرى النتال ايطا قيظتؼ 
اينؾل سعد  (ٖٗ)الطد ظة  إلعأسرى م (ٖٖ)وال يؼ قؽ  يسان م (ٕٖ)أ   ع طان قؽ عبدهللا قؽ الط يرة 

 عميااي وأقطظااا ذعيرنااام فضاالّ  لاايم الثعياار و ااان غااذوان قااؽ عتثااة زمياال كظااو " ()وقاااص  أقاايقااؽ 
 نشتد ولؼ ذأ امم قبمظا الطد ظة فندمؾا فأ ظأنايؼم بتاريؼ في و رجظا أص اقظا ومضع. نثغيي  ؾميؽ
 لناد مجاعاةم سامرنا فاي أصااقظا ولناد أصابظام قاد أناا  غظاؾن  ويؼ () هللا رسؾل عمع فندمظا ن مةم
 قظاي معدن قيؽ -ليمة الطعدن وبيؽ وبيظتا قردم ستة الطد ظة وبيؽ الطمي ة وبيؽ الطمي ة مؽ  رجظا
 قااال. الطد ظااة قاادمظا حتااع ذوا, معظااا ومااا نؾبااةم الطمي ااة مااؽ  رجظااا لنااد  قااال. الطد ظااة وباايؽ سااميؼ
 العضااا  أكمظااا مظااا قماا  إذا كظااا تاا ثم  قااال الطد ظااة  وباايؽ ذلااػ قاايؽ كااان كااؼ مإساا ا, أذااا  قائاال

 فااأقع أصاا اقتؼم فااداء فااي قاادمؾا قااد قااريش مااؽ نماارا فظجااد الطد ظااة قاادمظا حتااع الطاااءم عميااي وقااربظا
 (ٖ٘) "() هللا رسؾل فادايؼ قدمظا فمطا. صاحبي عمع أ ا  إني  وقال  ماد تؼ أن () هللا رسؾل

حتااع  لااؼ تةااؽ لااي مشااار ة فااي النتااال أو ()وقاااص  أقاايمااؽ  اا ل الااظص  سااتظتج أن سااعد قااؽ 
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ليتاا ساعد  ؾ   لظا الاظص ال الاة التاي وصال إ    الظري   طا ن مة قني  ان قد إلعالؾصؾل 
ناي أعظاع وصاما   طاا أ عظائاي صاؾرة لمطجاعاة التاي اصااقتتطاإ وعتثة ر اي هللا عظتطاا ماؽ  ا ل 

فاي الؾصاف وت د اد  () قؽ أقي وقاص دقينا  لمطظاط  التي مر قتا وي ا  ؾ   مدى دقة سعد
 . الطسافات التي سار قتا

وحصاامو ياا   الساارية عمااع بدم م (ٖٙ)ط ياارة مااؽ التااروب سااتظاع نؾفاال قااؽ عباادهللا قااؽ الا
وقاص وعتثة  أقيفي ي   اقتظاء  ان سعد قؽ م (ٖٛ)مؽ الظائف  (ٖٚ)وزبيا  انو النافمة ت طمتا 

فسااارت م (ٜٖ)قاؽ غاذوان ر اي هللا عظتطااا الما ان  اان  تعاقثااان عماع ذعيار واحاد قااد أ ا  الثعيار 
رادة إه أن عمااع الاارغؼ مااؽ  ؾنتطااا أحااد جظؾديااا إا لاا لػ نجااد أنتطاا الساارية فااي طرينتااا مااؽ دونتااؼم

 .   والطشار ة مه الطسمطيؽ في النتال فيتا من مة إلعقتضو ذعدم وصؾلتؼ اهللا 
 م(ٖٕٙه/ٕ) معركة بدررابعاا: 

يان النادماة ماؽ الشاام والتاي  اناو ساي لطسمطؾن  رومؾن التصاد  لنافماة أقايعظدما  ان ا 
ساتعادة أماؾالتؼ مظتاا والتاي  انااو قاريش قاد نتبتتاا مااظتؼ معتاا أماؾال قاريش أراد الطساامطؾن ا ت طال

فناد أساتظاع   أمرا  غير الا   راثاي الطسامطؾن ولةؽ قضع هللام (ٓٗ)الطد ظة  إلعقبل وأتظاء يجرتتؼ 
 وعظادما عمطاو قاريش قا لػ سارعان ماام (ٔٗ)ر مساار النافماة ن اؾ سااحل الث ار أقؾ ساييان أن   يا

فرس وسثعطائة يؼ تسعطائة و طسيؽ منات   ومائتي تذت و رج  ل مظتؼ ن ؾ النتال و ان عددتج
فؾقعو م (ٖٗ)معتؼ سثعؾن ذعيرا   عشر رج    وأربعة أما الطسمطيؽ فةان عدديؼ ت تطائةم (ٕٗ)ذعير 

وبااايؽ قاااريش ذةياااادة  ()قااايؽ الطسااامطيؽ ذةياااادة الرساااؾل  م(ٖٕٙه/ٕ) رمضاااان ٚٔالطعر اااة فاااي 
نتصاااار انتتاااو ذافاااي جظاااؾب الطد ظاااة الطظاااؾرة و  قااادر بذاااار عظاااد (ٗٗ)جتااال( )أقاااؾ يشاااام عطااارو قاااؽ

 ()وقاص  أقيقال سعد قؽ  (٘ٗ)الطسمطيؽ ومنتل سيد قريش عطرو قؽ يشام ويذيطة الطشر يؽ 
 ذساتؼم لاي فاأفؾ,   قاال. الغباي إلاع انغار ساعدم  اا"  ()لاي رساؾل هللا قاال  (ٙٗ) ُتْرباانُ لطا  اان ق

 ."رميتي سدد المتؼ ارمم  قال تؼ وأذنيم مظةبي قيؽ ذقظي فؾ ه م() هللا رسؾل وقام
  أعااااادوم و رجاااااو  قاااااال. () الظباااااي فتثساااااؼ قاااااال. ن ااااار  عاااااؽ ساااااتطي أ ظاااااأ فطااااااَقااااااَل  

 (ٚٗ) أصا اذي قايؽ فنساؼ () هللا رسؾل ذي فأمر قريثام نذلظا حتع ف طمظا  ف  يتي رم م وبي فأجد 
 عااااددا  مااااؽ الطشاااار يؽ فةااااان قااااد أساااار   أساااار ()وقاااااص  أقاااايذا ذسااااعد قااااؽ إو ااااان  ااااؾم قاااادر و 
فتاادا  ذأربعااة اقااد قاادم فاي فدائااي و  (ٜٗ)معايط  أقاايو اان الؾليااد قااؽ عةثاة قااؽ م (ٛٗ)ال اارث قااؽ وجااذة 
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  اقسااارىم  ااارد أن () الظباااي أمااار لطاااا وقااااصم أقاااي قاااؽ ساااعد أن" (ٔ٘)م ويااا  ر الؾاقاااد (ٓ٘)أه  
"  طااا أنااي أساار سااالؼ قااؽ لااي أ ضااا فصااار عميااي اقترعااؾا تااؼ ماارةم أول سااعد أساار  م رد  الاا   كااان

  أقاااؾ عبااادهللا وياااؾ (ٖ٘)ن قاااؽ أقاااي حبااايش ذأربعاااة أه  أ ضاااا  وقاااد قااادم فاااي فدائاااي ع طاااام (ٕ٘)قاااطاخ
 ماااااؾلع أمياااااة  (٘٘)والماكااااايم (ٗ٘)عظااااااء قاااااؽ الساااااائا قاااااؽ  ثااااااد قاااااؽ عبااااادهللا أفتااااادى ذاااااألف درياااااؼ 

لةبيرة التي قام قتا ساعد قاؽ أن ي ا العدد مؽ اقسرى  عظي صؾرة عؽ الطشار ة ام (ٙ٘)قؽ  مف 
 إن هللام رساؾل  اا"فناال  إلاع الظباي )صامع هللا عمياي وسامؼ( كان قد جااء ذساي   ()وقاص  أقي
 لاػ وه لاي لاي  يا ا  فناال السي م ي ا لي يا ي ام ن ؾ أو الطشر يؽم مؽ صدر   قمع قد هللا

 وإناي لايم ولاي  ساألتظي إناػ  فناال الرسؾل فجاءني ذ ئيم  بمي ه مؽ ي ا  عطِ  أن عسع  فنمو

وعماع الارغؼ ماؽ أن الظباي . (ٛ٘)َّىل مل خلٱُّٱَقااَل  َفَظَذَلاْو   (ٚ٘) ملاػ وياؾ لاي صار قد

()  وقااااص  أقاايلااؼ  عظااي السااي  لساااعد قااؽ() ه أن ذلاااػ لااؼ  ااؤتر عماااع ئ اقماار إفااي ذاااد
 ئ ااؾن فااي ذاااد م وعظااد انتتائتااا ونااذول ا  ااة أعظااا  أ ااا معظؾياتااي قاال أكطاال الطعر ااة ذياال حطاسااة

 كطاا  اان ماؽ الطشاار يؽ ماؽ بل. اقمر لؼ  يؽ يظاو نص قرعي  ؾ   أحنيتي في أ   الساي 
أني  ان صا ير  ر الطؤر ؾن   ال    طا   ()وقاص  أقيعطير قؽ  وقاص في معر ة قدرأقي 

وبالمعال , الشاتادة فاي سابيل هللا شار ة في قتال قدر عسع أن  رز طالسؽ  ؾم قدر اه أن رغبتي ال
 رأ او" ()وقااص  أقايايناؾل أ اؾ  ساعد قاؽ  م(ٖٕٙه/ٕ) فاي معر اة قادر ()ستشتد عطيار ا

  قاال أ اي   اا لاػ ماا  فنماو  تاؾارىم () هللا رساؾل  عر اظا أن قبل وقاص أقي قؽ عطير أ ي
  رزقظااي هللا لعاال ال ااروجم أحااا وأنااا فيردناايم ويستصاا رني () هللا رسااؾل  رانااي أن أ ااا  إنااي

  رساؾل فأجااز  عطيارم اثياع! ارجاه  فناال فأستصا ر م () هللا رساؾل عماع فعارض  قال. الشتادة
 متااااجريؽ الااا  ؽ استشاااتدوا  ماااؽ  اااطؽ الساااتة ()وقااااص  أقااايو اااان عطيااار قاااؽ  (ٜ٘) "() هللا

لػ قن مظتؼ قدرا  وذ أحد وقاص ال  ؽ لؼ  يؾنؾا قد أسمطؾا ذعد فمؼ  شتد أقيأما عؽ بل . (ٓٙ)قبدر
سااتظاع رفضااؾا الطشااار ة فااي قاادر حياا  ا إلاايتؼوقاااص فااي نساابتؼ قظااؾ زياارة الاا  ؽ  رجااه بل أقااي 

لعاؾدة وياؾ أحاد حمماائتؼ أن  ناظعتؼ ذضارورة ام (ٔٙ)اق ظ  قؽ قاري  قاؽ عطارو قاؽ وياا ال نماي 
 صاااحثيؼ ونجااع أمااؾالةؼم و مااص عياار ؼم هللا نجااع قااد زياارةم قظااي  ااا"وعاادم الطشااار ة فنااال لتااؼ  

 فاأنتؼ نبياا  اػ فإن أ تةؼم اقؽ مظةؼم رجل دمحم وإنطا. ومالي لتطظعؾ   رجتؼ وإنطا نؾفلم قؽ ةم رم
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 جبظتاا واجعماؾا فاارجعؾا أ اتةؼم اقاؽ قتال تماؾا أن ماؽ  يار غير ؼ قتمي  مي كاذذا  ػ وإن ذيم أسعد
 ساريه قؾمايم متماػ فإناي الرجالم يا ا  ناؾل ماا ه مظمعاةم غيار فاي ت رجاؾا أن لةاؼ حاجاة فا  قيم
 إن ذااالرجؾع نصااظه فةياا   قااالؾا ذاايم  تيطظااؾن  و ااانؾا مظاعااام فاايتؼ و ااان فأطاااعؾ م! فساااديؼ فااي

 فاإذا! اق اظ  نايا فتنؾلاؾن  ذعيار   عاؽ سانظو أمسايو فاإذا النؾمم مه ن رج  اق ظ  قال نرجه 
 فمعمو. رجعظا مضؾا فإذا فظدفظيم ميو أم حي أيؾ نعمؼ حتع صاحبظا نمار,  ه فنؾلؾا امضؾا قالؾا
 ماؽ أقال أو مائاة و اانؾا رجعاؾام زيارة قظاي أن لمظااس تبايؽ راجعايؽ ذاققؾاء أصث ؾا فمطا زيرةم قظؾ

 .(ٕٙ) "الطائة

 
 
 

 مٕٗٙه/ٖ) معركة أحدخامداا 
در راح عاااادد مااااؽ رجاااااهت أصاااااقتا مااااؽ  سااااائر فااااي معر ااااة قاااا حيظطااااا أدر ااااو قااااريش مااااا 
الااا    اناااو معر اااة قااادر قاااد تر تاااي فاااي   شااا  ون التطاااؼ ماااؽ أجااال التتي اااة ق ااا  ال اااأرم (ٖٙ)الطاااأ

يؽ وت شاايد قااؾاتتؼ مت اا  ؽ  سااائر قاادر ذريعااة لتااؼ يقظاااع النرقااوأسااتظاع يااؤهء الرجااال إ نمؾسااتؼم
ميانياات  طاا فت او ستعداد وهياأت جطياه اهفبدأت قريش ذالتجتذ واهم (ٗٙ)أيدافتؼ  إلعلمؾصؾل 

م (ٙٙ)ش أقيواقحاا (٘ٙ)وال مماااء أه  مناتاال مااؽ قااريش  ب التظااؾع فؾصاال عاادد الطشاار يؽ ت تااةاذاا
دون أن  ةساااتطاتحتاااع  ياااؾن تثااااتتؼ أقاااد وأقمااا  فاااي اهقاااريش أن  أ ااا وا الظسااااء معتاااؼ  ورأى قاااادة

 . (ٚٙ)ة أ مر وأعرا تؼ حي   ان عدديؽ  ط  عشر اتصاب نسائتؼ 
 م(ٛٙ)فااااارس وساااااثعطائة درع  ال و رجاااااو ق  تاااااة أه  ذعيااااار وماااااائتيتجتاااااذت قاااااريش لمنتااااا

 أقااي ساااعدُ  عيرمااة قااؽ  (ٜٙ)والمرسااان ل الااد قااؽ الؾليااد  سااييان قااؽ حااربم قاايو انااو الةيااادة ق 
قيادتتاا  ()وأعظاع الظباي م (ٔٚ)ؽ مناات   رمااة م و اان الطسامطؾن ساثعطائة مناتال و طساي(ٓٚ)جتل

ه ر ة و انو ال مثة فيتا لمطسامطيؽ إقدأت الطعم (ٕٚ) ()لعبدهللا قؽ جبير قؽ الظعطان اقنصار  
 ()حياا  جااااء عاادم التااذامتؼ ذااأوامر الظباااي  عمااع غيااار الاا   أردا  الطساامطؾن قضااع  أن أماار هللا

 الاد  ورج اان  ماة مشار ي قاريش حيا  أساتعطلونذولتؼ مؽ الجبل سابثا  فاي  ساارتتؼ الطعر اةم 
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نماا الطشار ؾن ماؽ قايؽ فةاي  طاقاةم فأن حؾل الجبال فؾقاه الطسامطؾن  حيمة وألتف ()قؽ الؾليد 
مطاؽ قاارو فاي أحاد  ()وقااص  أقايكان سعد قاؽ . (ٖٚ)حالة التجؾم  إلعنتذام اهحالة الدفاع و 

ليي أن  رمي ذستطي عدد ماؽ الطشار يؽ ويؤ اد قد طما إ ()و ان قتالُي ذالستؼ حي   ان الظبي 
"كاااان رجااال مااؽ الطشاار يؽ قااد أذلناااؾا  ()تااالي حياا   ناااؾل سااعد قااؽ أقااي وقاااص ذلااػ الااظص ال

 ناؾل  ()م فجعال الظباي (٘ٚ)م وأقاؾ أساامة الجشاطي (ٗٚ)الطسمطيؽ ذالرميم مظتؼ حثان قاؽ العرقاة 
وأماي! ورماع حثاان قاؽ العرقاة ذساتؼ فأصااب ذ ال أم أ طاؽ  أقايرمم فاداو إأقاي وقااص  لساعد قاؽ 

فعنمتاا وانةشااف عظتااام فاسات رب فااي الضا ػم فشاا  ذلااػ  -وجااءت  ؾم اا  تساني الجرحااع - (ٙٚ)
! فؾقاه الساتؼ  وقااص ساتطا ه نصال لاي فناال  ارم أقايسعد قاؽ  إلعم فدفه  ()عمع رسؾل هللا 

 اا ػ  ؾم اا   ()فاي ت اارة ن اار حثاان فؾقااه مسااتمةيا وباادت عؾرتاي. قااال سااعد  فرأ او رسااؾل هللا 
 طاا قتال ساعد  (ٚٚ) !" حتع قدت نؾاج  . تؼ قال  استناد لتا سعدم أجااب هللا دعؾتاػ وسادد رميتاػ

وقااص  أقاي طا أن سعد قؽ  .(ٛٚ)ظجرتي ذستؼ في ح طم ة أقيأقؾ سعد قؽ  ()وقاص  أقيقؽ 
() و عتؼ الظبي  كان مؽ الرماة ال  ؽ()(ٜٚ)  

وقاااصم حياا   ااان مااؽ  أقاايوقاااص مااه الطشاار يؽ يااؾ عتثااة قااؽ أقااي ومطااؽ قااارو مااؽ بل 
م وأقااي (ٔٛ)وعبادهللا قااؽ قااتاب الذياار  م (ٓٛ)قط ااة اقااؽ ويااؼ  () اطؽ الطشااتر يؽ فااي قتاال الظباي 

ذ اار  أغمااا الطااؤر يؽ يااؾ مااؽ  ساار ربا يااة  وقاااص حسااا مااا أقاايو ااان عتثااة قااؽ م (ٕٛ)قااؽ  مااف
 . (ٖٛ)اليطظع السممع وجرح قمتي السممع  ()الظبي 

  وقاص أقيعؽ عتثة قؽ  (ٗٛ)حي  قال حسان قؽ تاقو 

 إذا هللا حياااااااااااااااااااااااااااا معشااااااااااااااااااااااااااارا ذمعاااااااااااااااااااااااااااالتؼ
 

 ونصاااااااااااااااااااااريؼ الااااااااااااااااااااارحطؽ رب الطشاااااااااااااااااااااار,  
 

 فتااااااااااادو رباااااااااااع  اااااااااااا عتياااااااااااا قاااااااااااؽ مالاااااااااااػ
 

 ولنااااااااااو قبااااااااال الطاااااااااؾت إحااااااااادى الصاااااااااؾاع  
 

 دمحم يذساااااااااااااااااااااااااااااااظو  طيظاااااااااااااااااااااااااااااااا لمظبااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 فاادميو فااا  قظعااو ذااالبؾار, فتاا  ذ اارت هللا 
 

 إليااااااي عظااااااد إحاااااادى  رتصااااااي والطظااااااذل الاااااا ى
 

  الصااعائ  فطااؽ عاااذر  مااؽ عبااد عاا ر  ذعاادما 

 ج

 ياااااااؾى فااااااااي دجااااااااؾجع قااااااااد د الطضااااااااا   
 

 

 يمااااااااااااااااايوأورث عاااااااااااااااااارا فاااااااااااااااااي ال يااااااااااااااااااة ق
 

 .(٘ٛ)وفااااااااع الظااااااااار  ااااااااؾم الثعاااااااا  أم البؾائاااااااا  
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 قاط أحاد قتال عماع حرصاو ماا وهللا"  ()قؾل ساعد قاؽ أقاي وقااص  (ٙٛ) وي  ر الظبر  
 ولناد قؾميم في مث ضا ال م  لسئ عمطو ما كان وإن وقاص أقي قؽ عتثة قتل عمع حرصو ما

قظاي ناافه "  طاا  اان ارساؾلي وجاي دماع ماؽ عماع هللا غضاا اقاتد "() هللا رساؾل قاؾل ايي كماني
أن الطصااادر لااؼ تاا  ر عااؽ مشااار تي اه  (ٚٛ)وقاااص أ ضااا  قااد قااتد أحااد  ااافرا   أقاايقااؽ عتثااة قااؽ 
 سطي ولعل مشار تي  انو يي مه فرسان قريش لةؾني أحد اقرز فتيانتا.واكتمو ق  ر ا

 (ٜٛ)قظؽ  إلى (ٛٛ)سمسة  أبيسرية سادساا: 
العطل عمع قدأ  أسد مؽ يجؾم عمع الطد ظةم ذطا  انو تظط  لُي قظؾ ()حيظطا عمؼ الظبي 

اقسااد الط ذوماايم  ساامطة قااؽ عبااد قاايوأعظااع الةيااادة فيتااا ق ()ساارية عنااد لؾاءيااا الظبااي  تجتيااذ
كاان  ()اه أن الظباي م (ٜٓ)أسد أرادوا التجؾم عمع الطد ظة ونتاا أماؾال الطسامطيؽ  حي  أن قظي

قظااا طة اوساام (ٜٔ)و ااان طم ااة م لطثاااغتتتؼ فااي عناار داريااؼ إلاايتؼقااد جتااذ ساارية قباال ذلااػ وأرساامتا 
  ؾيمد يطا الط ر يؽ عمع ذلػ.

جانااااا الطتااااجريؽ و ااااان عااادديؼ مائااااة  إلاااعتطياااذت يااا   الساااارية ذطشاااار ة اقنصااااار فيتاااا 
سات ماء نتاارا   ؾفاا  قد أماريؼ أن  سايروا لاي   واه ()حي  أن الظبي م (ٕٜ)و طسؾن راجل وراكا 

 إليتؼ. مؽ أن  عمؼ قظؾ أسد ذندوم الطسمطيؽ 
ك ااااريؼ تااااأتيرا  لةؾنااااي حاماااال أحااااد جظااااؾد ياااا   الساااارية وأ ()وقاااااص  أقاااايو ااااان سااااعد قااااؽ 

حياا  حطاال عمااع رجاال مااظتؼ  ()وقاااص  أقاايذالنتااال يااؾ سااعد قااؽ  و ااان الاا   قاادأم (ٖٜ)لؾائتااا
م (ٜٗ)فضااربي ذسااي  فنظااه رجمااُي وحطاال رجاال مااؽ اقعااراب عمااع مسااعؾد قااؽ عااروة فنتمااي ذااالرم  

ي  انتذم الطسمطيؽ قتجؾمتؼ عميتؼ وتتثعتؼ ح " وبدأ!ما  ظتغر" () وقاص أقيوصاح سعد قؽ 
. و ان مدة (ٜ٘) ف حطمُي مظتؼ  ما وأ   الطسمطؾن ميؽ وراءيؼ متاعتؼ الطشر ؾن في الطيدان م م

 . (ٜٙ)عؽ الطد ظة ذضه عشرة ليمة اياب ي   السرية 
 م(ٕٙٙه/٘غزوة الخشدق ) سابعاا:

شااتا ل ااذو الطد ظااة أقيه  مناتاال مااؽ قااريش وأحذ جاايشع عااددُ  عشاارة اقتجتياا الطشاار ؾن  قاادأ
معتطااد ؽ قاا لػ عمااع مساااعدة اليتااؾد وبعااض الةثائاال البدويااة الطت المااة معتااؼ ل ااذو الطد ظااةم حياا  

  (ٜٛ)يشام اقؽ وي  ر م (ٜٚ)والطسمطيؽ  ()تصاهت سرية  د الظبي اكانو قيظتؼ وبيؽ ذعضتؼ 
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ميااة فاادعؾا قريشااا   إلااعفاا يبؾا  ()ؾل هللا الذعطاااء يااؼ الاا  ؽ  ااربؾا اقحااذاب عمااع رساا "أن يااؤهء
 ."نستأصمي حتع عمييم معيؼ سظةؾن  إنا وقالؾا  ()حرب الرسؾل  إلع

الساامبية  تااراحتاؾاء اهفاي  ()الظجااح الاا   حنناُي الرساؾل  إلاعويرجاه سابا يا ا الت االف 
الدا مياة فاي كطاا أناي أساتظاع تؾحياد الجبتاة  أصااب الطسامطيؽ فيتاام الظاتجة عاؽ معر اة أحاد وماا

متداد لظمؾذ دولة الطد ظة قيؽ الةثائل العربية وب اصة تمػ اوأ ضا   ان يظاو  الطد ظة ت و قيادتيم
وماااه ذناااء سياسااة ال صاااار  التااي تنااه مؾاطظتاااا عمااع طرياا  تجاااارة النؾافاال قاايؽ مياااة ذاا د الشااامم

أن  إلااعدت عمااع قؾافاال قااريشم  انااو  اال ياا   اقسااثاب قااد أ الطساامطؾن قتصاااد  الاا   فر ااي اه
النضااء   الماات لشاؽ حارب التاد  الرئيساي مظتاانشااء تقاريش قاؾة مضاادة لدولاة الطد ظاة وإ تجتذ

 . (ٜٜ)عمع دولة الطد ظة 
مااه أصاا اذي لمتشاااور وتاادارس  اجتطاااعع قاادأ ذعنااد  ()رسااؾل هللا  إلااعوصااؾل ال باار  وعظااد
وباايؽ  ()قاايؽ الرسااؾل  الطظاسااثةم وبعااد أن تطااو الطشاااورات والطظاقشااات راقيت اااذ التااداالؾ ااه و 
 . (ٓٓٔ)قت صيؽ الطد ظة  ا  ت   قرار أص اذي ا

ذ ماار ال ظااد, حااؾل الطد ظااةم  ()قااد أقااار عمااع الظبااي  (ٔٓٔ) ()و ااان ساامطان المارسااي 
 وعظدما لط د, قتؼمي ا ال ظر ا ذي مؽ حتطاء يؾن يؾ ال صؽ والسؾر ال    طيؽ لمطسمطيؽ اه

فعظادما وصاامو قاريش وماؽ حالمتااا م (ٕٓٔ)معتاؼ  ذ مار ال ظااد, لاؼ  ياؽ قاد أ اا  وقتاا   قادأ الطسامطؾن 
سااتطرت قااريش فااي م إ(ٖٓٔ)ن يااؾ عطاال لااؼ  عتاادُ  العاارب مااؽ قباالفؾج ااؾا جطيعااا  ذال ظااد, الاا    ااا

زاد  وماا التي فشمو جطيعتاامو  ترا, ال ظد, احصاريا لمطد ظة ذضه عشرة  ؾما  مه م اوهتتا في 
ان مضااو قااتدت الرياااح و اا وعمااع حممائتااا يااؾ سااؾء اقو اااع الطظا يااة حياا  تعنياادا  عميتاا اقماار

  باو صا ة   مظاا ياؾ قاؾل عيظياي  لظذاع قيؽ زعطاء ال طمة ولعال  يار ماادرجات ال رارة وعتر ا
 وه نصاارتظا مااا قريشااا استظصاارنا ولااؾ. قريشااا نظصاار ج ظااا مااا وهللا إنااا"  قااؽ حصااؽ ز اايؼ غظمااان

 ايي لظا ما مه ذ ر ذي لظا اييؾن  الطد ظة تطر تأ   أن أططه كظو ولةظع. حرمتا مؽ معظا  رجو
  (ٗٓٔ) "يايظا ما إلع جمبؾنا فتؼ اليتؾد مؽ حمماءنا نظصر أنا مه ال ظيطةم مظمعة مؽ

وقاااااص حياااا   ااااان ذلااااػ الاااادور متط اااال ذش صااااية  أقااااي ل  كااااان فااااي ياااا   الطعر ااااة دور
 رأ ااو لنااد"قالااو أم الطااؤمظيؽ عائشااة ر ااي هللا عظتااا   فنااد ()وقاااص  أقاايسااعد قااؽ  اقيالصاا 
   تماف () هللا رساؾل كاان  قالاو. أقادا أحثاي أزال ه ذال ظاد, ون اؽ ليماة وقااص أقاي اقاؽ لسعد
 إلاع  ارج دفائ فاإذا حصاظيم فاي فأدفأتي جاءني البرد بذا   إذا حتع   رستام ال ظد, في تمطة إلع
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 حصاظي فاي () هللا رساؾل اطفبيظ. مظتا إه الظاس  ؤتع أن أ شع ما  وينؾل   رستا ال مطة تمػ
 وقعنعااة الساا ح صااؾت سااطعو أن إلااع  قالااو!    رسااظي صااال ا رجاا  ليااو   نااؾل ويااؾ دفاائ قااد

 ال مطاااةم قتاا   عميااػ  قااال. وقاااص أقااي قااؽ سااعد  فنااال ياا ا  مااؽ  () هللا رسااؾل فنااال ال د اادم
 سااتدل مااؽ الااظص أن الظبااي  (٘ٓٔ)."غظيظااي سااطعو حتااع () هللا رسااؾل ونااام  قالااو. فاحرسااتا

()  وقااص  أقايدعا أن  يؾن ال     رسي رجل صاال  وتجساد ذلاػ فاي ساعد قاؽ()  طاا أن 
ن الساايدة عائشااة ر ااي هللا عظتااا تنااؾل نااام ي عمااع ياا ا الطيااان مااؽ ال ظااد, قأسااتأمظ ()الظبااي 
 طعو غظيظة أ  الظؾم العطي .حتع س ()الظبي 
 قريغةغزوة بشي ثامشاا: 

ذعااد أن أتااؼ هللا نصاارُ  عمااع الطساامطيؽ و اا هن اقحااذاب ومااؽ حااالمتؼ مااؽ اليتااؾد واقعااراب 
وتااأليبتؼ  الطساامطيؽ ذالتؾجااي لنتااال اليتااؾد نتيجااة لظنضااتؼ عتااؾديؼ مااه الطساامطيؽم ()أماار الظبااي 

 تااؾد قظااي قريغااة وحاصااريؼ فااي عناار د اااريؼ  إلااع ()فسااار الظبااي  ()عمااع قتااال الظبااي  ا  قريشاا
وأجاقتؼ م (ٙٓٔ)جاتي ر ي هللا عظتؽ و وز  ()وعظدما قدأ ال صار  شتد عميتؼ قدأوا ذشتؼ الرسؾل 

 ذطظذلااة أنااتؼ إنطااا. جؾعااا تطؾتااؾا حتااع حصااظةؼ نباارح ه هللام أعااداء  ااا"(ٚٓٔ) () أساايد قااؽ حضااير
 قيظاي عتاد ه  وقاال و ااروام! ال اذرج دون  ماؾالييؼ ن اؽ ال ضايرم اقؽ  ا  قالؾا. ج ر في تعما

 وعبااادة وال ظاااازير الناااردة إ اااؾة  اااا"قاااتؼ اليتاااؾد لاااُي قاااال    ()وعظااادما ساااطه الظباااي  (ٛٓٔ)"وبياااظةؼ
 أقايذالرماة مؽ الطسمطيؽ و ان مؽ قيظتؼ سعد قؽ  ()وجاء الظبي  (ٜٓٔ) "أتشتطؾنظي  الظؾاغيوم

 نبمايم تابم تؼ حيا  فتنادمو! فاارمتؼ تنادم ساعدم  اا"  لايُ  ()ؾل الظبي حي     ر ق ()وقاص 
. أحاد ماظتؼ  ظماه فماؼ فاانج روا جارادم م ل نبمظا و أن ساعة فرميظايؼ ال طسيؽم عمع ني  ومعي
 تياار الظباي ا ساتدل ماؽ  (ٓٔٔ)"الاثعض ونطساػ ذعضتا نرمي فجعمظا   يام أن نبمظا عمع وأقمنظا

()  وقاص  أقيلسعد قؽ()  عتطاد الظبي ا لرمي اليتؾد مؽ ستامي مدى()  وتنتي ذندرة ساعد
() .في تصؾيا اقيدا  لةؾني أول الرماة وأقرز مؽ  رمي الستام دون أ   ظأ  

 مٕٚٙه/ٙ) (ٔٔٔ) صمح الحديبيةتاسعاا: 
أحد الشاتؾد عماع وتيناة التدناة والتاي  اان قاد حضاريا أقاؾ  ()كان سعد قؽ أقي وقاص 

 (ٕٔٔ)ذياار الصااد  م وعطاار قااؽ ال ظااابم وعباادالرحطؽ قااؽ عااؾ م وعباادهللا قااؽ سااتيل قااؽ عطاارو 
مااؽ  ااطؽ يااؤهء الشااتؾد الاا  ؽ  ()ر ااي هللا عااظتؼ أجطعاايؽ حياا   ااان سااعد قااؽ أقااي وقاااص 

 .(ٖٔٔ)وقعؾا عمع ي   الؾتينة 
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 م(ٜٕٙه/ٛفتح مكة )عاشراا: 
فاااي حماااف ماااه  (٘ٔٔ)وقبيماااة  ظاناااة  ()فاااي حماااف ماااه رساااؾل هللا  (ٗٔٔ)كاناااو قبيماااة  ذاعاااة 

وفاي يا   اقتظااء أعاناو قاريش  ظاناة فأرسامؾا  ن في حارب قائطاة ايطاا قياظتؼمو انو النبيمتا قريشم
 ليااي ذلااػمفشاايو إ ()الظبااي  إلااع فأرساامو  ذاعااةم فأغاااروا عمااع  ذاعااة فنتمااؾا مااظتؼ إليتؼلتااؼ مااؾ 

والا   م (ٙٔٔ)وعناد العاذم عماع غاذو مياة  لرسؾلي أن  نظه مدة الصم  التي قيظي وبيظتؼمفأذن هللا 
وبايؽ قاريش فأناي  عتبار سابثا  تانؾياا   ()السبا ال   قامو ال رب ذسابثي قايؽ الرساؾل  إلع ظغر 

لةااؽ الاا    تماقيااة ذساابثيماأن تااظنض   ساات   أن تنااؾم حاارب قجمااي أو عتثااار وه ؤ اا  ذعاايؽ اه ه
إنطاا و  دقة فأن السبا ال ةيني  يطؽ في  ؾن الظرفيؽ قد جعمؾا ي   ذريعة لظنض الصام م راقا ق

فتاؾ  صام ا  يشاا م –كطا  نؾل أحاد الطاؤر يؽ الط ادتيؽ -ن ي ا الصم  ال   أقرم قيؽ الظرفيؽ كا
و اناو  ولاؼ  ياؽ يظااو قاؾة تاؤمؽ دواماُيم معنؾد قيؽ طرفيؽ م تمميؽ متثا ظيؽ ذالعنائد والتؾجتاتم

ساتعداد لمتؾجاي ن ااؾ ذاه ()قادأ الرساؾل م (ٚٔٔ)حاؾال فاي ال جااز معنادة تتيائ الطجاال لظنضاي اق
قاريش  تاذاا    باريؼ ذطاا  إلاع قمتعاةم أقايمية وفت تام وقبل أن  سير ن ؾ ميةم  تاا حاطاا قاؽ 

 فجعمتاي قريشاا تبم اي أن عماع جعا  لتاا وجعال"أة مار االةياام ذاي وأرسامُي ماه  ()كان  ظؾ  الرسؾل 
 اساتظعو ماا أ يياي  لتاا وقاال مذيظاةم مؽ عبدالطظما لبظي مؾهة سارة يي الطربة  وي   رأستام في
فاأ بر جبريال  (ٛٔٔ) "قرونتا عميي فتمو تؼ رأستا في فجعمتي حراسام ذي فأن الظري  عمع تطر   وه
()  الرسااؾل() فاادعا رسااؾل هللا م قاادم عميااي حاطااا مااا()   عااددا  مااؽ الصاا اذة وقااال لتااؼ
نظمنااؾا ة معتااا  تاااب لنااريش ف اا و  مظتااام وافااأن قتااا حضااي (ٜٔٔ)نظمنااؾا حتااع تااأتؾا رو ااة  اااخ "ا

 . (ٕٓٔ) "فؾجدوا الطرأة حي  ذ ريا رسؾل هللا وأتؾا ذالةتاب
وحايؽ وصال م (ٕٔٔ)ل   قم  تعاداديؼ عشارة اه  مناتالذالطسمطيؽ وا ()مضع رسؾل هللا 

 قتااام جيؾقااي عمااع قاايل فاار, وجعاال لةاال فرقااة قائاادا   اصااا   (), رسااؾل هللا فاارّ  (ٕٕٔ)طااؾى  إلااع
حاادى ياا   الماار,م حياا  أماار  رسااؾل هللا أحااد الاا  ؽ تؾلااؾا قيااادة إ ()وقاااص  أقاايفةااان سااعد قااؽ 

() حدى را ات الطتاجريؽ ال  ث إ عمع(ٕٖٔ) 

 م(ٜٕٙه/ٛوحرار الظائف ) (ٕٗٔ)احد عذراا: فتح حشيؽ
ذعضاااي الاااثعض  إلاااع (ٕٙٔ)وتةيااا   (ٕ٘ٔ)أقااارا  ياااؾازن  مياااة ساااار ()لطاااا فااات  الرساااؾل 

 فاأجطعؾا النتاالم   ساظؾن  قؾماا دمحم هقاع ماا وهللا" وت المؾا ايطا قيظتؼ وحشدوا ل لػ جطعا م وقاالؾا 
  ؾم ا  وياؾ عاؾ  قاؽ مالاػ وجطعتاا أمرياا يؾازن  فأجطعو. إلييؼ  سير أن قبل إليي فسيروا أمر ؼ
 سااتظاع أن  جطااه وي شااد لطؾاجتااة الرسااؾلم حياا  أنااي ا(ٕٚٔ) "فيتااا ساايدا و ااان -سااظة ت تاايؽ اقااؽ
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()  يؼ وأقظاااءيؼ إلااع أرض الطعر ااة أمااؾالتؼ ونساااءوالطساامطيؽ عشااريؽ ألااف مناتاالم وأ اارج معااي
و اان مااظتؼ عشارة أه  مااؽ م ماؽ الطساامطيؽ ا  ألما قااد  ارج فااي أتظاي عشاار ()و اان الظباي م (ٕٛٔ)

 ()ان الطسامطيؽ قاد تبتاؾا فيتاا ماه الرساؾل أيل الطد ظةم وألميؽ مؽ أيل ميةم فجرت الطعر اة و ا
 . (ٜٕٔ)نتصروا عمع يؾازن وتةي  او 

يذيطااة نةااراء فااي ياا   ال ااذوة ذعاادما  رجااو يااؾازن مااؽ  إلااعقااد تعر ااؾا  و ااان الطساامطؾن 
معاُي ساؾى الطائاة  وحادُ  فاي الطعر اة ولاؼ  با َ  ()حي  فاج و الطسمطيؽ وبناي الرساؾل  كطائظتام
  (ٖٓٔ)الصاقرة 

وقاص أم أنتؼ  انؾا قد صطدوا مه  أقيالطشار يؽ مؽ بل  اسطاء الطؤر ؾن  ولؼ    ر لظا
وه نعمؼ ايطا اذا  انؾا مظش ميؽ ذنتال أو أنتؼ قد  انؾا عمع مسافة ذعيدة مؽ الظبي م  ()الظبي 

() وقاص  أقيه أنتا أكتمو ق  ر سعد قؽ م إ()  م (ٖٔٔ)و ان   طل أحدى را ات الطعر ة
سناط الرا ة أتظاء النتال  عد حافذا  وعدم إدور  بير في ت بيو الطناتميؽ  ولعل ل امل الرا ة

لمطناتميؽ في أرض الطعر ةم وعظدما قدأت التذيطة قتؾازن ومؽ ت الف معتا ورج ان  مة 
 () سرية مؽ الطناتميؽ  رأستا الذبير قؽ العؾام ()والطسمطيؽ أرسل الرسؾل  ()الرسؾل 

وقد وصف هللا  م(ٖٖٔ)ب والناء الةثض عميي إه أني استظاع التر  قؽ عؾ لط حنة مالػ  (ٕٖٔ)
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنٱُّٱتعإلع ي   الطعر ة

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 .(ٖٗٔ)َّحط مض خض حضجض مص خص

ذعد انتتاء غذوة حظيؽ وت ني  اهنتصار عمع است طار اهنةسار ال    ()عطل الرسؾل 
ماد ظتتؼ الظااائف و ارب عماايتؼ حصااار  إلااعأصااب يااؾازن وتةيا  فااي الطعر اة فااأمر ذط حناتتؼ 

حياا  أسااتطر ال صااار تطانيااة عشاار ليمااة وقياال  (ٖ٘ٔ)ستساا م والر ااؾخ عمااع أماال حطمتااؼ عمااع اه
تااؼ أماار م د ظتتؼ  انااو حصاايظة فضاا   عااؽ دفعتااؼ عظتاااذضااعا  وعشااريؽ  ؾمااا  ولااؼ  ستساامطؾا قن ماا

 .(ٖٙٔ)ذُي م تمغا  قظصر  عميتؼ في حظيؽذمػ ال صار عظتؼ وانس ا ()الظبي 
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 ثبت السرادر والسراجع
 القرآن الكريؼ -

 أولا: السرادر األولية -

 ابنننننننؽ األثينننننننري ابنننننننؾ الحدنننننننؽ عمننننننني بنننننننؽ ابننننننني الكنننننننرم   بنننننننؽ   بنننننننؽ عبننننننندالكريؼ  -
 م(. ٕٖٕٔه/ٖٓٙ)ت: 

 قيروتم دار صادرم د. ت.  مالمثاب في تت  ا اقنساب .ٔ

م د. ٔأسد ال اذة في معرفة الص اذةم ت ني م عمي دمحم معؾض وعادل احطد عبد الطؾجؾدم ط .ٕ
 م. ٜٜٗٔمم 

م قياااروتم دار الةتاااا العربااايم ٔالةامااال فاااي التااااريخم ت نيااا م عطااار عباااد السااا م تااادمر م ط .ٖ
 م. ٜٜٚٔ

 م(. ٛٙٚه/ٔ٘ٔ)ت:   قي   بؽ أسحاق ابؽ اسحا -

 م. ٜٛٚٔم قيروتم دار المةرم ٔالسيرة الظبؾيةم ت ني م ستيل ز ارم ط .ٗ
 م(. ٖٗٙٔه/ٗٗٓٔبرهان الديؽ الحمبيي ابؾ الفرج عمي بؽ ابراهيؼ بؽ احسد )ت:  -

 ه. ٕٚٗٔم قيروتم دار الةتا العمطيةم ٕالسيرة ال مبيةم ط .٘
 ( ٕٚٗٔه/٘ٗٙالبريي   بؽ أبي بكر بؽ عبدهللا بؽ مؾسى )ت:  -

م الريااااضم دار الرفااااعي لمظشااار والظثاعاااة ٔالجاااؾيرة فاااي نساااا الظباااي وأصااا اذي العشااارةم ط .ٙ
 م. ٖٜٛٔوالتؾزيهم 

 م(. ٜٗٓٔه/ٚٛٗالعزيز بؽ   )ت:  البكريي ابؾ عبيد هللا عبدهللا بؽ عبد -

 ه. ٖٓٗٔم قيروتم عالؼ الةتام ٖطؾا هم طمعجؼ ما أستعجؼ مؽ أسطاء الث د وال .ٚ
 م(. ٕٜٛه/ٜٕٚالبالذري ي احسد بؽ يحيى بؽ جابر بؽ داؤود )ت:  -

 م. ٜٜٙٔم قيروتم دار المةرم ٔأنساب اققرا م ت ني م ستيل ز ار ورياض الذر ميم ط .ٛ

رديالبيهقننننننيي ابننننننؾ بكننننننر احسنننننند بننننننؽ الحدننننننيؽ بننننننؽ عمنننننني بننننننؽ مؾسننننننى  - ْدننننننَرْوج     الخ 
 م(. ٘ٙٓٔه/ٛ٘ٗ)ت: 

 م قيروتم دار الةتا العمطيةم د. ت. ٔدهئل الظبؾة ومعرفة أحؾال صاحا الشريعةم ط .ٜ
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 م(.ٕٜٛه/ٜٕٚ) عيدى بؽ سؾرة بؽ مؾسى بؽ الزحاك الترمذيي ابؾ عيدى   بؽ -

   م.ٜٜٛٔسظؽ الترم  م ت ني م ذشار عؾاد معرو م قيروتم دار ال رب اإلس ميم  .ٓٔ
 م(ٕٓٓٔه/ٜٚ٘بد الرحسؽ بؽ عمي بؽ   )ت: ابؽ الجؾزيي ابؾ الفرج جسال الديؽ ع -

الطظتغؼ في تااريخ اقماؼ والطماؾو ت نيا م دمحم عباد الناادر عظاا ومصاظمع عبادالنادر عظاام  .ٔٔ
 م. ٕٜٜٔم قيروتم دار الةتا العمطيةم ٔط

 م(. ٜ٘ٙه/ٖٗ٘)ت:   بؽ حبان بؽ معاذ بؽ معبد ي ابؾ حاتؼ   الدبتي ابؽ حبان -

 م. ٖٜٚٔم التظدم دار الطعار  الع طانيةم ٔال نات م ط .ٕٔ

 ه. ٚٔٗٔم قيروتم الةتا ال ناايةم ٖالسيرة الظبؾية وأ ثار ال مماءم ط .ٖٔ

م ٔمشااااايير عمطاااااء اقمصااااار وأعاااا م فنتاااااء اققظااااارم ت نياااا م ماااارزو, عمااااي اقااااراهيؼم ط .ٗٔ
 م. ٜٜٔٔالطظصؾرةم دار الؾفاء لمظثاعة والظشر والتؾزيهم 

 م(. ٜ٘ٛه/ٕ٘ٗي ابؾ جعفر   بؽ حبيب بؽ أمية بؽ عسرو )ت:  غداديالبابؽ حبيب  -

 الط برم ت ني م أ مذة لي تؽ قيتيرم قيروتم دار اقفا, الجد دةم د. ت.  .٘ٔ

 م( ٛٗٗٔه/ٕ٘ٛابؽ حجر العدقالني ي ابؾ الفزل احسد بؽ عمي بؽ   بؽ احسد )ت:  -

م ٔؾجااؾد وعمااي دمحم معااؾضم طاإلصاااذة فااي تطييااذ الصاا اذةم ت نياا م عااادل احطااد عبااد الط .ٙٔ
 ه. ٘ٔٗٔقيروتم دار الةتا العمطيةم 

 الحسيد بؽ هبة هللا بؽ   بؽ الحديؽ الديؽ عبد ابؽ أبي الحديدي ابؾ حامد عز -

 م(. ٕٛ٘ٔه/ٙ٘ٙ)ت: 

قرح نتج الث غةم ت ني م دمحم اقاؾ المضال اقاراهيؼم د. مم دار احيااء الةتاا العربياة  يساع  .ٚٔ
 الثاقي ال مبي وقر ا م د. ت. 

 م(. ٖٙٓٔه/ٙ٘ٗ)ت:   عمي بؽ احسد بؽ سعيدي ابؾ  الندلديحزم  ابؽ -

 جؾامه السيرةم قيروتم دار الةتا العمطيةم د. ت.  .ٛٔ
 م(. ٖٚٚٔه/ٜٚٚالحدؽ بؽ حبيب )ت:   الحمبيي ابؾ   الحدؽ بؽ عسر بؽ -

م النايرةم دار ال اد  م ٔم ت ني م دمحم حسيؽ ال يبي ط() الطنتمع مؽ سيرة الطصظمع .ٜٔ
 م. ٜٜٙٔ

 م(. ٛ٘٘ٔه/ٜٙٙالدياربكريي حديؽ بؽ   بؽ الحدؽ )ت:   -

 تاريخ ال طي  في أحؾال أنم  الظيي م قيروتم دار صادرم د. ت.  .ٕٓ
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 الذهبيي شسس الديؽ ابؾ عبدهللا   بؽ احسد بؽ عثسان بؽ قايساز  -

 م(. ٖٚٗٔه/ٚٗٚ)ت: 

م د. مم دار ٔتاريخ اإلس م ووايات الطشاايير واقعا مم ت نيا م ذشاار عاؾاد معارو م ط .ٕٔ
 م. ٖٕٓٓال رب اإلس ميم 

 م. ٕٙٓٓسير أع م الظث ءم النايرةم دار ال د  م  .ٕٕ

ابؽ زبر الربعيي ابؾ سميسان   بؽ عبدهللا بؽ احسد بؽ ربيعة بؽ سميسان بؽ خالد بؽ عبد  -
 م(. ٜٜٛه/ٜٖٚالرحسؽ )ت: 

م الرياااضم دار ٔتاااريخ مؾلااد العمطاااء وواياااتتؼم ت نياا م عباادهللا احطااد سااميطان ال طاادم ط .ٖٕ
 ه. ٓٔٗٔالعاصطةم 

 م(. ٜٓٚٔه/ٕ٘ٓٔالزبيديي ابؾ الفيض   بؽ   بؽ عبد الحديشي )ت:  -

تاج العروس مؽ جاؾاير الناامؾسم ت نيا م مجطؾعاة ماؽ الطاؤلميؽم د. مم دار التدا اةم د.  .ٕٗ
 ت. 

    بؽ شهاب الديؽ بؽالزرقانيي ابؾ عبدهللا   بؽ عبدالباقي بؽ يؾسف بؽ احسد  -

 م(. ٓٔٚٔه/ٕٕٔٔ)ت: 

دار الةتااا العمطياااةم م د. مم ٔقاارح الذرقاااني عمااع الطؾايااا المدانيااة ذااالطظ  الط طد ااةم ط .ٕ٘
 م. ٜٜٙٔ

 م(. ٖٗٔٔه/ٖٛ٘الزمخذريي ابؾ القاسؼ محسؾد بؽ عسرو بؽ احسد )ت:  -

الجثااال واقميظااة والطيااا م ت نياا م احطااد عبااد التااؾاب عااؾضم النااايرةم دار المضاايمة لمظشاار  .ٕٙ
 م. ٜٜٜٔوالتؾزيهم 

 سنننننب  ابنننننؽ الجنننننؾزيي شنننننسس النننننديؽ ابنننننؾ السغفنننننر يؾسنننننف بنننننؽ قزأوغمننننني بنننننؽ عبننننندهللا  -
 م( : ٕٙ٘ٔه/ٗ٘ٙ)ت: 

م دمشااا م دار الرساااالة ٔماااربة الذماااان فاااي تاااؾاريخ اق ياااانم ت نيااا م عطاااار الري ااااو م ط .ٕٚ
 م. ٖٕٔٓالعالطيةم 

 م(. ٗٗٛه/ٖٕٓابؽ سعدي ابؾعبد هللا   )ت:  -
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م قياااااروتم دار الةتاااااا العمطياااااةم ٔالظثناااااات الةبااااارىم ت نيااااا م دمحم عباااااد الناااااادر عظاااااام ط .ٕٛ
 م. ٜٜٓٔ

 م(. ٘ٓ٘ٔه/ٜٔٔالديؽ ابؾ الحدؽ عمي بؽ عبدهللا بؽ احسد )ت:  الدسهؾدي ي نؾر -

 ه. ٜٔٗٔم قيروتم دار الةتا العمطيةم ٔوفاء الؾفا ذأ ثار دار الطصظمع م ط .ٜٕ

 م(. ٘ٛٔٔه/ٔٛ٘الدهيميي ابؾ القاسؼ عبدالرحسؽ بؽ عبدهللا بؽ احسد )ت:  -

لسا مم السا ميم الروض اقنف في قرح السيرة الظبؾية هقؽ يشام م ت نيا م عطار عباد ا .ٖٓ
 م. ٕٓٓٓم قيروتم دار احياء التراث العربيم ٔط

 م(. ٖٖٖٔه/ٖٗٚابؽ سيد الشاسي   بؽ   بؽ   بؽ احسد )ت:  -

 م. ٖٜٜٔم قيروتم دار النمؼم ٔعيؾن اقتر في فظؾن الط از  والشطائل والسيرم ط .ٖٔ
 م(. ٘ٓ٘ٔه/ٜٔٔالديؾطيي جالل الديؽ عبدالرحسؽ بؽ أبي بكر )ت:  -

 ل صائص الةبرىم قيروتم دار الةتا العمطيةم د. ت. ا .ٕٖ

 م(. ٘ٚٛه/ٕٕٙابؽ شبهي ابؾ زيد عسر )ت:  -

 ه. ٓٔٗٔتاريخ الطد ظةم ت ني م فتيؼ دمحم قمتؾتم ا رانم دار المةرم  .ٖٖ
 م(. ٖ٘٘ٔه/ ٕٜٗالرالحيي   بؽ يؾسف )ت:  -

سبل التدى والرقااد فاي سايرة  يار العثااد وذ ار فضاائمي وأعا م نبؾتاي وأفعالاي وأحؾالاي فاي  .ٖٗ
م قياروتم عاالؼ ٔالطبتدأ والطعادم ت ني م عادل احطد عباد الطؾجاؾد وعماي دمحم معاؾضم ط

 م. ٖٜٜٔالةتا العمطيةم 
 م النايرةم ميتثة اقؽ تيطيةم د. ت. ٕالطعجؼ الةبيرم ت ني م حطي عبد الطجيد السمميم ط .ٖ٘

 م(. ٕٕٜه/ٖٓٔالظبريي ابؾ جعفر   بؽ جرير بؽ يزيد )ت:  -

 ه. ٚٓٗٔم قيروتم دار الةتا العمطيةم ٔتاريخ الرسل والطمؾوم ط .ٖٙ

 م(ٓٚٓٔهن/ٖٙٗابؽ عبد البري ابؾ عسرو يؾسف بؽ عبدهللا بؽ  ي )ت: :  -

م قيااروتم دار الجياالم ٔاهسااتيعاب فااي معرفااة اقصاا ابم ت نياا م عمااي دمحم الثجاااو م ط .ٖٚ
 م. ٕٜٜٔ

الاااادرر فااااي ا تصااااار الط اااااز  والساااايرم ت نياااا م قااااؾقي  ااااي م النااااايرةم دار الطعااااار م  .ٖٛ
 ه. ٖٓٗٔ
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 م(. ٘ٚٔٔه/ٔٚ٘ابؽ عداكري ابؾ القاسؼ عمي بؽ الحدؽ بؽ هبة هللا )ت:  -

تاااريخ دمشاا م ت نياا م عطاارو قااؽ غرامااة العطاار م د. مم المةاار لمظثاعااة والظشاار والتؾزيااهم  .ٜٖ
 م. ٜٜ٘ٔ

 م(. ٜٜٙٔه/ٔٔٔٔالعراميي عبدالسمػ بؽ حديؽ بؽ عبدالسمػ )ت:  -

ساطط الظجاؾم العاؾالي فاي أنثااء اقوائال والتاؾاليم ت نيا م عاادل احطاد عباد الطؾجاؾد وعمااي  .ٓٗ
 م. ٜٜٛٔلعمطيةم م قيروتم دار الةتا أدمحم معؾضم ط

 م( ٕٛٗٔه/ٕٖٛ)ت:   لديؽ   بؽ احسد الحديشي الفاسيي تقي ا -

م قياااروتم دار ٔالعناااد ال طااايؽ فاااي تااااريخ البماااد اقمااايؽم ت نيااا م دمحم عباااد الناااادر عظاااام ط .ٔٗ
 م. ٜٜٛٔالةتا العمطيةم 

الفداءي عساد الديؽ اسنساعيل بنؽ عمني بنؽ محسنؾد بنؽ   ابنؽ عسنر بنؽ شاهشذنا  بنؽ ابؾ  -
 م(. ٖٖٔٔه/ٕٖٚب السمػ السؤيد صاحب حساة )ت: ايؾ 

 ابؾم د. مم الطظثعة ال سيظية الطصريةم د. ت. ٔالط تصر في أ ثار الثشرم ط .ٕٗ
 م(. ٜٛٛه/ٕٙٚابؽ قتيبة الديشؾريي ابؾ   عبدهللا بؽ مدمؼ )ت:  -

 ه. ٖٕٗٔالشعر والشعراءم النايرةم دار ال د  م  .ٖٗ
 م. ٕٜٜٔيرةم التي ة الطصرية العامة لمةتام م النإالطعار م ت ني م تروت عياقةم ط .ٗٗ

 م(. ٚٔ٘ٔه/ٖٕٜالقدظالنيي ابؾالعباس أحسد بؽ   بؽ أبي بكر بؽ عبد السمػ )ت:  -

 الطؾايا المدانية ذالطظ  الط طد ةم النايرةم الطيتثة التؾايةيةم د. ت.  .٘ٗ
 م(. ٛٔٗٔه/ٕٔٛالقمقذشديي ابؾ العباس احسد بؽ عمي )ت:  -

م قياروتم دار الةتاا ٕنتا ة اقرب في معرفة أنساب العربم ت ني م اقراهيؼ اق ثاار م ط .ٙٗ
 م. ٜٓٛٔالمبظانيم 

 م(. ٕٖٚٔه/ٗٚٚابؽ كثيري ابؾالفداء اسساعيل بؽ عسر )ت:  -

 م. ٜٛٛٔم قيروتم دار احياء التراث العربيم ٔالبدا ة والظتا ةم ت ني م عمي قير م ط .ٚٗ

ومعرفاة ال ناات والضاعماء والطجاييالم ت نيا م قااد  قاؽ دمحم التةطيال فاي الجارح والتعاد ل  .ٛٗ
م الاايطؽم مر ااذ الظعطااان لمث ااؾث والدراسااات اإلساا مية وت نياا  ٔقااؽ سااالؼ بل نعطااانم ط

 م. ٕٔٔٓالتراث والترجطةم 
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السيرة الظبؾيةم ت ني م مصظمع عبدالؾاحدم قيرتم دار الطعرفة لمظثاعة والظشر والتؾزياهم  .ٜٗ
 م. ٜٙٚٔ

 م(. ٖٕٙٔه/ٖٗٙبؾ الربيع سميسان بؽ مؾسى بؽ سالؼ بؽ حدان )ت: الكالعيي ا -

م ٔاهكتماااء ذطااا تضااطظي مااؽ م اااز  رسااؾل هللا صاامع هللا عميااي وساامؼ وال  تااة ال مماااءم ط .ٓ٘
 ه. ٕٓٗٔقيروتم دار الةتا العمطيةم 

 م(. ٜٔٛه/ٕٗٓالسشذر هذام بؽ   )ت:  ؾابؽ الكمبي ي اب -

 م. ٜٙٛٔم قيروتم عالؼ الةتام ٔطجطترة الظسام ت ني م ناجي حسؽم  .ٔ٘

 م(. ٜٛٛه/ٕ٘ٛالسبردي ابؾ العباس   بؽ يزيد )ت:  -

نسا عدنان وق ظانم ت ني م عبدالعذيذ الطيطظّع الراجَيؾتّعم التظدم مظثعة لجظة التألي   .ٕ٘
 م. ٖٜٙٔوالترجطة والظشرم 

 م(. ٖٔٗٔه/ٕٗٚالسزيي ابؾ الحجاج جسال الديؽ يؾسف بؽ عبد الرحسؽ بؽ يؾسف )ت:  -

م قيااروتم مؤسسااة ٔتتاا  ا الةطااال فااي أسااطاء الرجااال م ت نياا م ذشااار عااؾاد معاارو م ط .ٖ٘
 م. ٜٓٛٔالرسالةم 

 م(. ٜٚ٘ه/ٖٙٗالسدعؾديي ابؾ الحدؽ عمي بؽ الحديؽ )ت:  -

 التظبيي واققرا م النايرةم دار الصاو م د. ت.  .ٗ٘
 م(. ٓ٘ٛه/ٖٕٙ)ت: الذهير السرعب الزبيريي ابؾ عبيد السرعب بؽ عبدهللا بؽ مرعب  -

 م النايرةم دار الطعار م د. ت. ٖنسا قريشم ت ني م ليمي قروفظسالم ط .٘٘
 م(. ٜ٘ٙه/ٖ٘٘السقدسيي السظهر بؽ طاهر السقدسي )ت:  -

 البدء والتاريخم قؾرسعيدم ميتثة ال نافة الد ظيةم د. ت.  .ٙ٘
 م(. ٓٗٗٔه/٘ٗٛ)ت:  أحسد بؽ عمي بؽ عبد القادر السقريزيي تقي الديؽ -

ع اقسطاع ذطاا لمظباي ماؽ اقحاؾال واقماؾال وال مادة والطتااعم ت نيا م دمحم عباد ال طياد أمتا .ٚ٘
 م. ٜٜٜٔم قيروتم دار الةتا العمطيةم ٔالظطيسيم ط

 م(. ٖٔٔٔه/ٔٔٚابؽ مشغؾري ابؾ الفزل جسال الديؽ   بؽ مكرم بؽ عمي )ت:  -

 ه. ٗٔٗٔم قيروتم دار صادرم ٖلسان العربم ط .ٛ٘
 م(. ٖٛٓٔه/ٖٓٗي احسد بؽ أسحاق بؽ مهران )ت: ابؾ نعيؼ األصبهاني -



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

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

ٜ٘ٚ 

م الرياااضم دار الااؾطؽ لمظشاارم ٔمعرفااة الصاا اذةم ت نياا م عااادل قااؽ  ؾسااف العااذاز م ط .ٜ٘
 م. ٜٜٛٔ

 م(. ٜٜٔه/ٖٓٚالهرويي ابؾ مشرؾر   بؽ احسد األزهر الهروي )ت:  -

 م. ٕٔٓٓم دار احياء التراثم ٔتت  ا الم ةم ت ني م عؾض مرعام ط .ٓٙ
 م(. ٕٚٛه/ٖٕٔهذام ي ابؾ   عبدالسمػ )ت: ابؽ  -

م ٕالساااايرة الظبؾيااااةم ت نياااا م مصااااظمع الساااانا واقااااراهيؼ اق ثااااار  وعباااادال يي  الشاااامبيم ط  .ٔٙ
 م. ٜ٘٘ٔمصرم ميتثة ومظثعة الثاقي ال مبي وأوهد  م 

 م(. ٕٕٛه/ٕٚٓالؾاقدي ابؾ عبدهللا   بؽ عسر )ت:  -

 م. ٜٜٛٔم دار اقعمطيم م قيروتٖت ني م مارسدن جؾن م ط مالط از   .ٕٙ

 م(. ٕٕٛٔه/ٕٙٙياقؾت الحسؾيي شهاب الديؽ ابي عبدهللا )ت:  -

 م. ٜٜ٘ٔم قيروتم دار صادرم ٔمعجؼ البمدانم ط .ٖٙ
م قيااروتم الاادار العربياااة ٔالطنتضااا مااؽ  تاااب جطتااارة الظسااام ت نياا م ناااجي حساااؽم ط .ٗٙ

 م. ٜٚٛٔلمطؾسؾعاتم 

 م(. ٜٗٓه/ٕٜٕاليعقؾبيي احسد بؽ أبي يعقؾب بؽ جعفر بؽ وهب ابؽ واضح  )ت:  -

 تاريخ اليعنؾبيم قيروتم دار صادرم د. ت.  .٘ٙ
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 -ثانياا: السراجع الثانؾية:
 باشسيلي   بؽ احسدي  -

 م. ٜٛٛٔم النايرةم الطيتثة السمييةم ٖس م الماصمةم طمعارو اإل .ٔ
 حّؾىي سعيدي  -

م د. مم دار السااا م لمظثاعاااة والظشااار والتؾزياااه والترجطاااةم ٖاقسااااس فاااي الساااظة وفنتتاااام ط .ٕ
 م. ٜٜ٘ٔ

  .ابؽ زهرةي   بؽ احسد بؽ مرظفى بؽ احسد -

 ه. ٕ٘ٗٔوسمؼم النايرةم دار المةر العربيم   اتؼ الظبيؽ صمع هللا عميي وبلي .ٖ

رَّاب -   .ي   بؽ   بؽ حدؽش 

 ه. ٔٔٗٔم دمش م دار النمؼم قيروتم الدار الشاميةم ٔالطعالؼ اقتيرة في السظة والسيرةم ط .ٗ

  .الذرابيي نهال خميل يؾنس -

قظاااؾ عباااد قاااط  ودورياااؼ فاااي التااااريخ اإلسااا مي حتاااع نتا اااة عصااار ال  فاااة الراقااادة ساااظة  .٘
 م. ٕٚٓٓم الطؾصلم دار اقؽ اقتير لمظثاعة والظشرم ٔمم طٓٙٙه/ٓٗ

  .شهبةي   بؽ   بؽ سؾيمؼابؽ  -

 ه. اقؾٕٚٗٔم دمش م دار النمؼم ٛالسيرة الظبؾية عمع  ؾء النربن والسظةم ط .ٙ
  .اشدالعازميي مؾسى بؽ ر  -

م الةؾياوم الطيتثاة ٔالمؤلؤ الطيظؾن في سايرة الظباي الطاأمؾن دراساة م نناة لمسايرة الظبؾياةم ط .ٚ
 م. ٕٔٔٓالعامرية لأع م والظثاعة والظشر والتؾزيهم 

  .العميي صالح احسد -

 م. ٜٛٛٔالدولة في عتد الرسؾل صمع هللا عميي وسمؼم ذ دادم  .ٛ
  .العسريي ابؾ مايمة بريػ بؽ   بريػ -

 م. ٜٜٙٔم د. مم دار اقؽ الجؾز م ٔلسرا ا والثعؾث الظبؾية حؾل الطد ظة وميةم طا .ٜ
  .الغزباني مشير   -

 م. ٜٜٓٔم اهردنم ميتثة الطظارم ٙالطظتج ال ر ي لمسيرة الظبؾيةم ط .ٓٔ
  .غمؾشي احسد احسد -
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 م د. مم مؤسسااااة الرسااااالة لمظثاعااااة والظشاااارٔالساااايرة الظبؾيااااة والاااادعؾة فااااي العتااااد الطاااادنيم ط .ٔٔ
 . ٕٗٓٓوالتؾزيهم 

 ابؾ فارسي   عبد القادري  -

 م.ٕٜٛٔمد.م م دار المرقان م ٔغذوة قدر الةبرىم ط .ٕٔ

 م(. ٜٗٙٔه/ٖٗٛٔسساعيل )ت:   يؾسف بؽ   الياس بؽ   إالكاندهمؾيي   -

م قيروتم مؤسسة الرسالة لمظثاعة والظشر ٔحياة الص اذةم ت ني م ذشار عؾاد معرو م ط .ٖٔ
 م. ٜٜٜٔوالتؾزيهم 

  .كحالةي عسر بؽ رضا بؽ   بؽ راغب بؽ عبدالغشي -

 م. ٜٜٗٔم قيروتم مؤسسة الرسالةم ٚمعجؼ قثائل العرب الند طة وال د  ةم ط .ٗٔ
 السالحي هاشؼ يحيىي  -

ة وال  فااة الراقاادةم جامعااة الطؾصاالم وزارة التعماايؼ العااالي والث اا  الؾساايط فااي الساايرة الظبؾياا .٘ٔ
 م. ٜٜٔٔالعمطيم 
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 -ثالثاا: الرسائل واألطاريح الجامعية:
 إسساعيلي إحدان ابراهيؼي  -

قظااؾ ياقااؼ فااي عصاار الرسااالةم رسااالة ماجسااتير غياار مظشااؾرةم جامعااة الطؾصاالم  ميااة ا دابم  .ٔ
 م. ٜٜٓٔ

 الجاسؼي عفر عبدالرزاق ذنؾني  -

قيؾتااات قااريش الثظاااح فااي ميااة قباال اإلساا م ومؾقمتااا مااؽ الاادعؾة اإلساا ميةم رسااالة ماجسااتير  .ٕ
 م. ٕٙٓٓغير مظشؾرةم جامعة الطؾصل  مية التربيةم 

 الدعيداتي أروى سميؼ عقمة  -

دور قريش في إدارة الدولة حتاع نتا اة فتارة الراقاد ؽم أطروحاة د تاؾرا  غيار مظشاؾرةم اهردنم  .ٖ
 م. ٕٓٔٓم  مية الدراسات العميام الجامعة اهردنية

 

 -رابعاا: السقالت والدوريات:
 جاسؼي باسل طه  -

مااة جامعااة تةريااو "غااذوة حظاايؽ )أوطاااس( وحصااار الظااائف عاارض وقااائه وت مياال أحااداث" مج .ٔ
 (. ٕٔٔٓطؾز )م تةريوم ت٘م عٛٔلمعمؾمم مج 

 الجشابيي قيس حاتؼ هاني  -

م ذاقااالم ٖ"الطاااأ ودار الظااادوة نغاااام اإلدارة الطدنياااة فاااي مياااة " مجماااة  مياااة التربياااة اقساسااايةم ع .ٕ
 (. ٕٓٔٓحذيرانم )

 حسيدي غدان عبدالقادر  -

 . ٕٗه ت ميل وأذعاد" مجمة  مية الطأمؾن الجامعةم عٕ"غذوة قدر الةبرى  .ٖ
 عبدالشافعي عافر -

تاااا قبااال الثع اااة" مجماااة التربياااة والعماااؼم "تجاااارة مياااة ومساااايطة الرساااؾل صااامع هللا عمياااي وسااامؼ في .ٗ
 (. ٕٕٔٓم الطؾصل )ٖم عٜٔمج

 عبيدي عروبة حاتؼ -

"أحااااا   قاااااريش قبيااااال اإلسااااا م ماااااؽ  ااااا ل  تااااااب الطظطااااا  فاااااي أ ثاااااار قاااااريش هقاااااؽ حبياااااا  .٘
م(دراسااة فااي الظشاااط اهقتصااااد " مجمااة  ميااة التربياااة اقساسااية لمعمااؾم التربؾياااة ٛ٘ٛه/ٕ٘ٗ)

 (. ٕٗٔٓن اقول )م ذاقلم  انؾ ٛٔواإلنسانيةم ع
 السشذريي كاعؼ جؾاد كاعؼ -
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م ٕٓ" تؾزيه رسؾل هللا ل ظائؼ حظيؽ )دراسة تاري ية ت ميمية(" مجمة  مية التربياة اقساسايةم ماج .ٙ
 (. ٕٗٔٓم )ٙٛع

 الهؾامش
                                           

 ()وياؾ أساؽ ماؽ رساؾل هللا م تَةيا وأمي مؽ م مظا  قؽ قصي الطظما قؽ عبد عبداقؽ عبيدة قؽ ال ارث ( ٔ)
و اان ربعاة ماؽ الرجاال ممي اا   بيار م يؾ أ ؾ  الظميل وحصايؽ ياجرم الساذنيؽ في اإلس م أحدم سظيؽ ذعشر

تااؾفي م   اارا  تممااا  ااربتيؽ فاتبااو  اال مظتطااااف ذااارز رأس الطشاار يؽ  ااؾم قاادر ()الطظذلااة عظااد رسااؾل هللا 
 ءم سااير أعاا م الظااثم دمحم قااؽ احطااد قااؽ ع طااان قااؽ قا طاااز الاا يبي قااط  الااد ؽ اقااؾ عباادهللام م(ٕٖٙه/ٕسااظة)

 . ٛ٘ٔ/ٖم مٕٙٓٓالنايرةم دار ال د  م 
 عشاارة أميااال مااؽ الج مااة ايطااا قاايؽ اققااؾاء ويثعاادم راذاا   واِد مااؽ دون الج مااة  نظعااي ال اااّج مااؽ دون عااذور( ٕ)

قاتاب الاد ؽ اقاي عبادهللا  ااقؾت م كيماؾمتر ٕ٘ٚذا أردنا حساب الطسافة قيظي وبايؽ الطد ظاة فتةاؾن إو م والج مة
 . ٔٔ/ٖم مٜٜ٘ٔم قيروتم دار صادرم ٔمعجؼ البمدانم طم ال طؾ  

م م(ٜٜٛٔم اقعمطاااي دارم قياااروتم ٖ)طم مارسااادن جاااؾن م ت نيااا م الط ااااز  م هللا دمحم قاااؽ عطااار عباااد اقاااؾ( ٖ)
لمظبااي مااؽ اقحااؾال واقمااؾال  أمتاااع اقسااطاع ذطااام الطنريااذ  تنااي الااد ؽ أحطااد قااؽ عمااي قااؽ عبااد النااادر ؛ ٓٔ/ٔ

؛ ٕٚ/ٔم  مٜٜٜٔم قياااروتم دار الةتاااا العمطياااةم ٔوال مااادة والطتااااعم ت نيااا م دمحم عباااد ال طياااد الظطيسااايم ط
م د.ت(م دار صاادرم )قيروتم تاريخ ال طي  في أحؾال أنم  الظيي م ذير   حسيؽ قؽ دمحم قؽ ال سؽ الد ار

 دار المةاارم )النااايرةم () اااتؼ الظباايؽ م زياارةاقؽ الطعاارو  ذاا أحطاادقااؽ مصااظمع قااؽ  أحطااددمحم قااؽ ؛ ٖٚ٘/ٔ
المؤلااؤ الطيظااؾن فااي ساايرة الظبااي الطااأمؾن دراسااة م ننااة م العااازمي مؾسااع قااؽ راقااد؛ ٚ/ٕم ه(ٕ٘ٗٔم العربااي

 . ٕٛٛ/ٕم مٕٔٔٓم الةؾيوم الطيتثة العامرية لأع م والظثاعة والظشر والتؾزيهم ٔلمسيرة الظبؾيةم ط
م مصارم ٕالسيرة الظبؾيةم ت ني م مصظمع السنا واقراهيؼ اق ثار  وعبدال يي  الشمبيم طم عبدالطمػاقؾ دمحم  (ٗ)

 اقااااؾ الناسااااؼ عباااادالرحطؽ قااااؽ عباااادهللا قااااؽ احطااااد؛ ٜٔ٘/ٔم مٜ٘٘ٔميتثااااة ومظثعااااة الثاااااقي ال مبااااي وأوهد  م 
م ٔالسااا مم السااا ميم طم ت نياا م عطااار عباااد ي قاارح السااايرة الظبؾياااة هقاااؽ يشاااامالاااروض اقناااف فااام السااتيمي

سبل التدى والرقاد فاي سايرة م الصال يدمحم قؽ  ؾسف ؛ ٖٛ/٘م  مٕٓٓٓقيروتم دار احياء التراث العربيم 
 ير العثاد وذ ر فضائمي وأع م نبؾتاي وأفعالاي وأحؾالاي فاي الطبتادأ والطعاادم ت نيا م عاادل احطاد عباد الطؾجاؾد 

  .ٖٔ/ٙم مٖٜٜٔعمطيةم م قيروتم عالؼ الةتا الٔوعمي دمحم معؾضم ط
الطظاتغؼ فاي تااريخ اقماؼ والطماؾو ت نيا م م الجاؾز  اقاؽ اقؾ المرج جطال الاد ؽ عباد الارحطؽ قاؽ عماي قاؽ دمحم  (٘)

 دمحم اقؾ؛ ٓٛ/ٖم  مٕٜٜٔم قيروتم دار الةتا العمطيةم ٔدمحم عبد النادر عظا ومصظمع عبدالنادر عظام ط
م دمحم حسيؽ الا يبيم ت ني م ()الطنتمع مؽ سيرة الطصظمع م قؽ ال سؽ قؽ حبيا ال مبي ال سؽ قؽ عطر

 . ٕٛٛ/ٕم المؤلؤ الطيظؾن م العازمي؛ ٕٕٔم م(ٜٜٙٔم دار ال د  م النايرةم ٔ)ط
وقاايخ م أحااد دياااة العااربم مظااا  اقمااؾ   قااؽ حاارب قااؽ أميااة قااؽ عبااد قااط  قااؽ عبااد صاا ر سااييان  يااؾ أقااؾ( ٙ)

وأعظااا  م تاؼ أسامؼ  اؾم المات  وقاتد حظيظاا  م وقائاديؼ نؾبااة اقحاذابم و اان منادم جايش الجايمياة  اؾم أحادم قاريش
م تاؼ قاتد اليرماؾو وقم او عيظاي قم او عيظاي  اؾم الظاائفم مؽ ال ظائؼ مائة ماؽ اققال وأربعايؽ أوقياة ()الظبي 

وواياااات الطشاااايير  تااااريخ اإلسااا مم الااا يبيم ولاااي ن اااؾ تساااعيؽ ساااظةم م(ٔ٘ٙه/ٖٔتاااؾفي ساااظة)م  ااارى قتاااااق
قاااؽ  عاااافر؛ ٕٓٓ/ٕم مٖٕٓٓم د. مم دار ال ااارب اإلسااا ميم ٔت نيااا م ذشاااار عاااؾاد معااارو م ط واقعااا مم

م ٖعم ٜٔماااااجم مجماااااة التربياااااة والعماااااؼم قبااااال الثع اااااة" فيتاااااا ()عبااااادالظافه" تجاااااارة مياااااة ومساااااايطة الرساااااؾل 
  .ٚٙ-ٙٙم (ٕٕٔٓالطؾصل)
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 . ٚٓ٘/ٕم  اتؼ الظبييؽ؛ اقؽ زيرةم ٖٔ/ٙم سبل التدى والرقادم الصال ي؛ ٕٕٔم الطنتمعم ال مبي (ٚ)
قاارب مااء  اادعع م الاراء وتشاد د ذالةساارم تظيااُة الَطاَرةم قتاا الظااس فاي اقصاال  ال عةثاة فااي الجبال  سااير ال ظياة( ٛ)

الد ؽ اقؾ ال سؽ عمي  نؾر؛ ٘ٛ/ٕم معجؼ البمدانم  اقؾت ال طؾ  م  ر ّؼ والمرع وبيؽ غد رم اهحياء مؽ راذ 
م دار الةتاااا العمطيااااةم قياااروتم ٔ)طم دار الطصاااظمع ذأ ثااااار الؾفاااا وفااااءم الساااطتؾد أحطااااد قاااؽ عبااادهللا قاااؽ 

م النماؼ دارم دمشا م ٔ)طم فاي الساظة والسايرة الطعاالؼ اقتيارةم ُقاراابدمحم قؽ دمحم قاؽ حساؽ ؛ ٖٗ/ٗم ه(ٜٔٗٔ
  .٘ٚٔ/ٔم ه(ٔٔٗٔم الدار الشاميةم قيروت

دار الساا م لمظثاعااة م د.مم ٖ)طم اقساااس فااي السااظة وفنتتااام حااّؾى  سااعيد؛ ٙ٘/ٔم تاااريخ اإلساا مم الاا يبي( ٜ)
 . ٖٜٗٔ/ٖم م(ٜٜ٘ٔم والظشر والتؾزيه والترجطة

 مٜٜٛٔم قياروتم دار اقعمطايم ٖالط از م ت ني م مارسادن جاؾن م طم الؾاقد اقؾ عبدهللا دمحم قؽ عطر  (ٓٔ)
م قيروتم دار الةتاا ٔبد النادر عظام طم ت ني م دمحم عالةبرى الظثنات اقؽ سعدم  عبد هللا دمحم اقؾ؛ ٓٔ/ٔم 

م ٔالبدا اة والظتا اةم ت نيا م عماي قاير م طم   ياراقاؽ المداء اسطاعيل قؽ عطار  اقؾ؛ ٗ/ٕم مٜٜٓٔالعمطيةم 
دمحم قاؽ دمحم ؛ ٖٔ/ٙم سابل التادى والرقاادم الصاال ي؛ ٕٚٛ/ٖم  مٜٛٛٔقيروتم دار احيااء التاراث العربايم 

 . ٛٙ/ٕم ه(ٕٚٗٔم دار النمؼم دمش م ٛ)طم النربن والسظة ؾية عمع  ؾءالسيرة الظبم قؽ سؾيمؼ اقؾ قتثة
اقااؾ المضاال م وتساات دم لؾ ااه السااتام دا متااام ِكظانااة  ويااي الجعثااة الصاا يرة التااي تةااؾن مااؽ الجمااد او غياار ( ٔٔ)

 . ٕٚٙ/ٔم هٗٔٗٔم قيروتم دار صادرم ٖلسان العربم طاقؽ مظغؾرم جطال الد ؽ دمحم قؽ ميرم قؽ عمي 
 قاؽ إقاراهيؼأقاؾ المارج عماي قاؽ ؛ ٖٔ/ٙم سابل التادى والرقاادم الصال ي؛ ٕٚ/ٔم أمتاع اقسطاعم الطنريذ  ( ٕٔ)

هللا دمحم قااؽ  عبااد اقااؾ؛ ٕ٘ٔ/ٖم ه(ٕٚٗٔم دار الةتااا العمطيااةم قيااروتم ٕ)طم الساايرة ال مبيااةم ال مبااي أحطااد
اني عماع الطؾاياا المدانياة ذاالطظ  قارح الذرقام قؽ قتاب الد ؽ قؽ دمحم الذرقااني أحطدعبدالثاقي قؽ  ؾسف قؽ 

 . ٕٕٚ/ٕم م(ٜٜٙٔم دار الةتا العمطيةم د.مم ٔ)طم الط طد ة
السارا ا والثعاؾث الظبؾياة حاؾل م ما مة قريػ قؽ دمحم قريػ العطار   أقؾ؛ ٖٚ٘/ٔم تاريخ ال طي م ذير   الد ار( ٖٔ)

 . ٛٙ/ٕم السيرة الظبؾيةم قتثة أقؾ؛ ٜٔم م(ٜٜٙٔاقؽ الجؾز  م  دارم د.مم ٔ)طم الطد ظة ومية
م ٔالرسال والطماؾوم طتااريخ م الظبار   اقؾ جعمر دمحم قؽ جرير قؽ  ذياد؛ ٜٔ٘/ٔم السيرة الظبؾيةم اقؽ يشام (ٗٔ)

دمحم قااؽ دمحم قااؽ دمحم قااؽ ؛ ٖٛ/٘م الااروض اقناافم السااتيمي؛ ٕٔ/ٕم  هٚٓٗٔقيااروتم دار الةتااا العمطيااةم 
م مٖٜٜٔم قيااروتم دار النمااؼم ٔالط اااز  والشااطائل والساايرم طاقتاار فااي فظااؾن عيااؾن م الظاااساقااؽ ساايد احطااد 

  .ٖٔ/ٙم سبل التدى والرقادم الصال ي؛ ٘ٙٔ/ٚم أمتاع اقسطاعم الطنريذ  ؛ ٜٕ٘/ٔ
وأحاد السااذنيؽ اقولايؽ  ()صااحا رساؾل هللا م الطنداد قؽ عطارو قاؽ تعمثاة قاؽ مالاػ قاؽ ربيعاة النضااعي( ٘ٔ)

وقياال  قاال  ااان م فااي ج اار اقسااؾد قااؽ عبااد   ااؾث الذياار   ُربِّاايقنااي م سااؾدوينااال  الطنااداد قااؽ اقم فااي اإلساا م
قتد قدرا  والطشاايد م مية وحالف اقسؾد إلعفي  ظدة فترب  قل أصاب دما   وينال م عبدا  لُي أسؾد المؾن فتبظا 

الاارأس أعاايؽ كااان بدم طااؾاه  ذا ذظااؽع أقااعر  وقياال م فارسااا   وتبااو أنااي  ااان  ااؾم قاادر ()كمتااا مااه رسااؾل هللا 
 ()صمع عميي ع طان قؽ عمان م وقد عاش سثعيؽ سظةم م(ٖ٘ٙه/ٖٖ) تؾفي سظةم منرون ال اجبيؽ متيثا  

  .ٖٕ٘/ٖم أع م الظث ء سيرم ال يبيم وقبر  ذالثةيه
أسامؼ سااذه ساثعة فاي م أقاؾ غاذوان الطاازنيم الطجايادم اقميارم السايدم عتثة قاؽ غاذوان قاؽ جااقر قاؽ ويياا( ٙٔ)

و ان أحد الرماة الط  ؾريؽ وماؽ  ()تؼ قتد قدرا  والطشايد  متا مه رسؾل هللا م ال ثشة إلعوياجر م اإلس م
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عمااع الثصاارة فةااان يااؾ مااؽ  ()وأسااتعطمي عطاار قااؽ ال ظاااب م أمااراء ال ااذاة ويااؾ الاا   أ ااتط الثصاارة وأنشااأيا
 إلااعتااؾفي ذظرياا  الثصاارة وافاادا  م و انااو قبمتااا اققمااة وبظااع الطسااجد ذنصااا ولااؼ  اابؽ قتااا دارا  م مصاار الثصاارة

م أعا م الظاث ء سيرم ال يبيم وعاش سثعة و طسيؽ سظةم م(ٖٙٙه/٘ٔوقيل  )م م(ٖٛٙه/ٚٔ) الطد ظة سظة
ٖ/ٔٛٛ-ٜٔٛ . 

م ساابل التاادى والرقااادم الصااال ي؛ ٕٚ/ٔم أمتاااع اقسااطاعم الطنريااذ  ؛ ٕٜ٘/ٔم الساايرة الظبؾيااةم اقااؽ يشااام (ٚٔ)
 . ٜٕٛ/ٕم الطيظؾن المؤلؤ م العازمي؛ ٖٔ/ٙ

م واد ماؽ أود اة الطد ظاة وقيل م ويؾ مؾ ه ذال جاز  نال يؾ قرب الج مة ذمت  أولي وتشد د تانيي  الَ رااُر  (ٛٔ)
 . ٖٓ٘/ٕم معجؼ البمدانم  اقؾت ال طؾ  م مؾ ه ذ يبر وقيل م ماء ذالطد ظةوقيل  

؛ ٖٕٔم الطنتمااعم ال مبااي؛ ٕٚٛ/ ٖم تا ااةالبدا ااة والظ؛ اقااؽ   ياارم ٕٕٙ/ٔم عيااؾن اقتاارم الظاااساقااؽ ساايد ( ٜٔ)
 . ٘ٔ/ٙم سبل التدى والرقادم الصال ي؛ ٕٚ/ٔم أمتاع اقسطاعم الطنريذ  

تنااي الااد ؽ ؛ ٔٛ/ٖم الطظااتغؼ؛ اقااؽ الجااؾز  م ٗ/ٕم الظثنااات الةباارى ؛ اقااؽ سااعدم ٔٔ/ٔم الط اااز  م الؾاقااد ( ٕٓ)
م ٔاقمااايؽم ت نيااا م دمحم عباااد الناااادر عظاااام طالعناااد ال طااايؽ فاااي تااااريخ البماااد م الماسااايدمحم قاااؽ احطاااد ال سااايظي 

 . ٖٚ/ٔم أمتاع اقسطاعم الطنريذ  ؛ ٖٗٛ/ٔم مٜٜٛٔقيروتم دار الةتا العمطيةم 
م العازمي؛ ٛٓ٘/ٕم  اتؼ الظبيؽ؛ اقؽ زيرةم ٕٚٛ/ٖم البدا ة والظتا ة؛ اقؽ   يرم ٔٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٕٔ)

 . ٜٕٓ/ٕم الطيظؾن  المؤلؤ
ال جاااز قيظااي وباايؽ ميااة مساايرة ليمتاايؽ إحاادى الميمتاايؽ مااؽ ن مااة  جتطااه قتااا ال اااج الاايطؽ وأياال ن ماة واِد مااؽ ( ٕٕ)

 . ٕٛٚ/٘م معجؼ البمدانم  اقؾت ال طؾ  م نجد
 . ٖٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٖٕ)
م عباادهللا قااؽ ج ااش قااؽ رئاااب قااؽ  عطاار قااؽ صاابرة قااؽ ماارة قااؽ  بياار قااؽ غااظؼ قااؽ دودان قااؽ أسااد قااؽ  ذيطااة( ٕٗ)

أسامؼ قبال د اؾل رساؾل هللا م مظاا  قاؽ قصاي الطظماا قاؽ ياقاؼ قاؽ عباد قظو عباد وأمي أميطةم دمحموييظع أذا 
() قتماي أقاؾ ال ياؼ م قتل عبادهللا قاؽ ج اش  اؾم أحاد قاتيدا  م ال ثشة في الطرة ال انية إلع وياجرم دار اقرقؼ

م فااي قباار واحاادم الااي  الطظمااا ويااؾ ودفااؽ عباادهللا قااؽ ج ااش وحطااذة قااؽ عباادم قااؽ اق ااظ  قااؽ قااري  ال نمااي
م اقاؽ ساعدم   ير الشاعرم و ان رج   لي  ذالظؾيل وه ذالنصيرم ذضه وأربعيؽ سظةاقؽ و ان عبدهللا  ؾم قتل 

 .ٚٙ-٘ٙ/ٖم الظثنات الةبرى 
 . ٙٚ/ٔم أمتاع اقسطاعم الطنريذ  ؛ ٖٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٕ٘)
 . ٙٚ/ٔم أمتاع اقسطاعم الطنريذ  ؛ ٖ٘ٓ/ٖم البدا ة والظتا ة؛ اقؽ   يرم ٚٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٕٙ)
دهئال الظباؾة ومعرفاة أحاؾال صااحا م البيتناي الُ ْساَرْوِجرد قؽ ال سيؽ قاؽ عماي قاؽ مؾساع أحطد  ذير أقؾ( ٕٚ)

  .ٕٔ/ٖم ه(٘ٓٗٔم دار الةتا العمطيةم قيروتم ٔ)طم الشريعة
 . ٖ٘ٓ/ٖم البدا ة والظتا ةاقؽ   يرم ( ٕٛ)
 . ٙٙ/ٖم لةبرى الظثنات ااقؽ سعدم ( ٜٕ)
 . ٗٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٖٓ)
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م الااث ذر   احطااد قااؽ   يااع قااؽ جاااقر قااؽ داؤود؛ ٚ/ٕم الظثنااات الةباارى ؛ اقااؽ سااعدم ٘ٔ/ٔالطصاادر نمساايم ( ٖٔ)
اقااؾ ؛ ٕٖٚ/ٔم مٜٜٙٔم قيااروتم دار المةاارم ٔأنساااب اققاارا م ت نياا م سااتيل ز ااار ورياااض الذر ماايم ط

م التظااادم دار الطعاااار  الع طانياااةم ٔال ناااات م طاقاااؽ حثاااان السااابتيم ؼ دمحم قاااؽ حثاااان قاااؽ معااااذ قاااؽ معباااد حاااات
اهسااااتيعاب فااااي معرفااااة اقااااؽ عبااااد الباااارم  اقااااؾ عطاااارو  ؾسااااف قااااؽ عباااادهللا قااااؽ دمحم؛ ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔم مٖٜٚٔ

 أسااادرم ؛ اقاااؽ اقتياااٙٛٓٔ/ٖم  مٕٜٜٔم قياااروتم دار الجيااالم ٔاقصااا ابم ت نيااا م عماااي دمحم الثجااااو م ط
م مٜٜٗٔم د. مم ٔال اذاااة فاااي معرفاااة الصااا اذةم ت نيااا م عماااي دمحم معاااؾض وعاااادل احطاااد عباااد الطؾجاااؾدم ط

  لؼ أع ر عمع ترجطة لي.م ٔٚ/ٗ
 عمع ترجطة لي.  لؼ أع ر( ٕٖ)
ماؽ الطد ظاة أسار  الطناداد  ()أسر في أول سرية جتذياا الرساؾل م ال يؼ قؽ  يسان مؾلع يشام قؽ الط يرة( ٖٖ)

تاذوج ال ياؼ قاؽ  يساان ماؾلع م وقتل قتيدا  قب ر معؾناة ()فأسمؼ عظد رسؾل هللا م فأراد عطر قتميم قؽ عطرو
اقؾ المضال احطاد قاؽ م و انو ماقظةم ()بمظة قظو عمان أ و ع طان قؽ عمان -قظي م ذوم و ان حّجاما  

دل احطاد عباد الطؾجاؾد اإلصاذة فاي تطيياذ الصا اذةم ت نيا م عاام العسن ني اقؽ حجر عمي قؽ دمحم قؽ احطد
 . ٜ٘/ٕم  ه٘ٔٗٔم قيروتم دار الةتا العمطيةم ٔوعمي دمحم معؾضم ط

م جؾامااااه الساااايرة؛ اقااااؽ حااااذم اقندلساااايم ٘ٓٙ/ٔم الساااايرة الظبؾيااااة؛ اقااااؽ يشااااامم ٘ٔ/ٔم الط اااااز  م الؾاقااااد ( ٖٗ)
الاادرر فااي اقاؽ عبااد البارم  اقااؾ عطارو  ؾسااف قااؽ عبادهللا قااؽ دمحم؛ ٓٛ/ٔم د.ت(م دار الةتااا العمطياةم )قياروت

م السااااتيمي؛ ٓٓٔ/ٔم هٖٓٗٔا تصااااار الط اااااز  والساااايرم ت نياااا م قااااؾقي  ااااي م النااااايرةم دار الطعااااار م 
  .ٜٜ/ٔم السرا ا والثعؾثم العطر  ؛ ٘٘/٘م الروض اقنف

 . ٕٔ/ٖم دهئل الظبؾةم البيتني؛ ٚٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٖ٘)
؛ اقؽ سايد ٘٘/٘م الروض اقنفم الستيمي؛ ٖٓٙ/ٔم لسيرة الظبؾيةا؛ اقؽ يشامم ٙٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٖٙ)

 . ٖ٘ٓ/ٖم والظتا ة البدا ة؛ اقؽ   يرم ٕ٘ٙ/ٔم عيؾن اقترم الظاس
م السااتيمي؛ ٜٔ/ٖم دهئاال الظبااؾةم البيتنااي؛ ٕٓٙ/ٔم الساايرة الظبؾيااة؛ اقااؽ يشااامم ٙٔ/ٔم الط اااز  م الؾاقااد ( ٖٚ)

الص اذةم ت ني م ذشار حياة م الةانديمؾ   الياس قؽ دمحم إسطاعيلدمحم  ؾسف قؽ دمحم ؛ ٗ٘/٘م الروض اقنف
 . ٓٙ/ٖم مٜٜٜٔم قيروتم مؤسسة الرسالة لمظثاعة والظشر والتؾزيهم ٔعؾاد معرو م ط

قيظتاا م واد  وّج وياؾ ذا د تةيا  والظاائف  ياؾم ذ ائظتا الطبّظاي حؾلتاا الط اد, قتاا سطيو طائما   الظائف ( ٖٛ)
والظائف ذات ماذارع ون ال وأعظااب وماؾز وساائر المؾاكاي وبتاا مياا  جارياة وأود اة م س اوبيؽ مية اتظا عشر فر 

م ويااي عمااع عتاار جباال غااذوانم وجااّل أياال الظااائف تةياا  وحطياار وقااؾم مااؽ قااريشم تثالااة إلااعتظصااّا مظتااا 
"أحااا   قاااريش قبيااال م عروباااة حااااتؼ عبياااد؛ ٜ-ٛ/ٗم معجاااؼ البمااادانم  ااااقؾت ال طاااؾ  م وب اااذوان قثائااال يااا  ل

قتصااد " دراسة في الظشااط اه م(ٛ٘ٛه/ٕ٘ٗ)هقؽ حبيا اإلس م مؽ   ل  تاب الطظط  في أ ثار قريش 
 . ٜٕٚم م(ٕٗٔٓ)  انؾن اقولم ذاقلم ٛٔع م نسانيةواه مجمة  مية التربية اقساسية لمعمؾم التربؾية

؛ ٖٚٗ/ٕم هٓٔٗٔ قاامتؾتم ا اارانم دار المةاارم الطد ظااةم ت نياا م فتاايؼ دمحمتاااريخ اقااؽ قااثيم اقااؾ زيااد عطاار  (ٜٖ)
جؾاماااه ؛ اقاااؽ حاااذم اقندلسااايم ٘ٔ/ٕم تااااريخ الرسااال والطماااؾوم الظبااار  ؛ ٕٓٙ/ٔم السااايرة الظبؾياااةاقاااؽ يشاااامم 

اقاؾ الربياه ساميطان ؛ ٓٔ/ٕم الةامل فاي التااريخ؛ اقؽ اقتيرم ٖ٘/٘م الروض اقنفم الستيمي؛ ٓٛ/ٔم السيرة
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م وال  تااة ال مماااء ()اهكتماااء ذطااا تضااطظي مااؽ م اااز  رسااؾل هللا م لة عاايقااؽ مؾسااع قااؽ سااالؼ قااؽ حسااان ا
؛ اقاؽ   يارم ٕٗٙ/ٔم عياؾن اقتارم الظااس؛ اقاؽ سايد ٕٕٖ/ٔم ه(ٕٓٗٔم دار الةتاا العمطياةم قيروتم ٔ)ط

 . ٖ٘ٓ/ٖم البدا ة والظتا ة
ودوريااؼ فاي التااريخ العربااي قاط   عباد قظااؾاقيم نتاال  مياال  اؾن  الشار ؛ ٜ/ٕم الظثنااات الةبارى اقاؽ ساعدم ( ٓٗ)

لمظثاعااة اقااؽ اقتياار  دارم الطؾصاالم ٔ)طم مٓٙٙه/ٓٗاإلساا مي حتااع نتا ااة عصاار ال  فااة الراقاادة سااظة 
ه ت ميل وأذعااد" مجماة  مياة الطاأمؾن ٕ"غذوة قدر الةبرى م النادر حطيد غسان عبد؛ ٖٚٔم م(ٕٚٓٓم والظشر
 . ٔم ٕٗعم الجامعة

دار م د.مم ٔ)طم الةباارى  غااذوة قاادرم اقااؾ فااارس النااادر دمحم عبااد؛ ٙٔ/ٕم التاااريخالةاماال فااي م اقااؽ اقتياار (ٔٗ)
دور م أروى سااميؼ عنمااة السااعيدات؛ ٔٙٔم قظااؾ ياقااؼ فااي عصاار الرسااالة؛ إسااطاعيلم ٖٖم م(ٕٜٛٔم المرقااان

م ا مياااة الدراساااات العميااام اقردنياااة الجامعاااةم )اهردنم أطروحاااة د تاااؾرا  غيااار مظشاااؾرةم قاااريش فاااي أدارة الدولاااة
 . ٔم الةبرى  غذوة قدرم حطيد؛ ٓٔٔم م(ٕٓٔٓ

م )قياروتم الؾاحاد مصاظمع عبادم ت نيا م السايرة الظبؾياة؛ اقؽ   يرم ٗٔ/ٕم الةامل في التاريخم اقؽ اقتير (ٕٗ)
؛ ٓٔٔم دور قاااريش فاااي أدارة الدولاااة مالساااعيدات؛ ٖٚٛ/ٕم م(ٜٙٚٔم والتؾزياااه لمظثاعاااة والظشااار دار الطعرفاااة

 . ٔم الةبرى  غذوة قدرم حطيد
دور قااريش فااي م السااعيدات؛ ٖٚٔ/ٖم البدا ااة والظتا ااة؛ اقااؽ   ياارم ٗٔ/ٕم الةاماال فااي التاااريخم اقااؽ اقتياار (ٖٗ)

 . ٔم غذوة قدر الةبرى م حطيد؛ ٓٔٔم أدارة الدولة
قيظطاا  اان م أذاا جتال () ظاا  الظباي م أقؾ جتل عطرو قؽ يشام قؽ الط يرة قؽ عبدهللا قؽ عطر قؽ م اذوم( ٗٗ)

وقتال أقاؾ م سا مولإل ()س الةمار وماؽ أقاد الطعار ايؽ لمظباي بال ذلاػ أذاا ال ياؼ و اان رأس ماؽ رؤو  يظع ق
 . ٖٓٔ-ٕ٘ٔ/ٔم أنساب اققرا م الث ذر  م سثعيؽ سظةاقؽ ويؾ  م(ٖٕٙه/ٕ) جتل  ؾم قدر

 الطماػ الطؤيادعطار قاؽ قايظشاا  قاؽ أ اؾب اقاؽ قؽ عمي قؽ م طاؾد قاؽ دمحم  إسطاعيلعطاد الد ؽ  المداء أقؾ( ٘ٗ)
م حطياد؛ ٕٛٔ/ٔم د.ت(م الطظثعة ال سيظية الطصاريةم د.مم ٔ)طم لط تصر في أ ثار الثشرم اصاحا حطاة

 . ٔم غذوة قدر الةبرى 
وقياال  واِد ذااي ميااا    ياارة ايطااا قاايؽ مماال م قريااة عمااع  طسااة فراسااخ مااؽ سااطرقظدم   ذالضااؼ تااؼ الساايؾن ُتْربااانُ  (ٙٗ)

م والطيااا  الجثااال واقميظااةم الذم شاار  أحطااد أقااؾ الناسااؼ م طااؾد قااؽ عطاارو قااؽ م والساايالة عمااع الط جااة نمسااتا
م  ااقؾت ال طاؾ  ؛ ٚٙ/ٔم م(ٜٜٜٔم والتؾزياه دار المضايمة لمظشارم )الناايرةم التؾاب عؾض عبدم أحطد ت ني 

 . ٕٓ/ٕم معجؼ البمدان
 . ٕٚ-ٕٙ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٚٗ)
قادر ماه الطشار يؽ  اان ال اارث  قاتدم قاط  قاؽ أمياة قاؽ عباد عطارو أقايقاؽ  وجاذة)تطيؼ( أقيال ارث قؽ ( ٛٗ)

 . ٓٓٚ-ٜٜٙ/ٔم صاذةاإلم العسن ني م اقؽ حجر()  فة عطر قؽ ال ظاب  إلععاش  بدم طؾي   
أقاؾ م مظا  قاؽ قصاي قؽ عبد قط  قؽ أمية قؽ عبد عطرو أقيمعيط قؽ أذان قؽ  أقيقؽ عةثة قؽ  الؾليد( ٜٗ)

قتاال رسااؾل هللا م قااؽ ربيعااة قمااي أروى قظااو  ريااذ ()ع طااان قااؽ عمااان  أ ااؾويااؾ م ويااا النرقااي العثشطسااي
() (ماؽ قايؽ اقسارى صابرا  ٖٕٙه/ٕأذا  ذعاد معر اة قادر )أسامؼ الؾلياد  اؾم فات  مياة وه  الظباي م قايؽ  د اي م
()  ووه  عطر م صدقات قظي الطصظم() ووه  ع طاان م صدقات قظي ت ما()  نياذاة الةؾفاة ذعاد ساعد
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وأعتاذل ال اروب م وعذلي عؽ الةؾفة ()وقرب ال طر وصمع ذأص اذي فجمد  ع طان م ()وقاص  أقيقؽ 
ودفااؽ ذضاايعتي م م(ٓٛٙه/ٔٙأن تااؾفي سااظة) إلااعذعااديا  التاي  انااو أ ااام عمااي ومعاويااة ر ااي هللا عظتطااا وماا

م ة والظتا اااةالبدا ااام اقاااؽ   يااارم ()ويناااال تاااؾفي فاااي أ اااام معاوياااة م مرقاااةلوياااي عماااع  طساااة عشااار ماااي   ماااؽ 
ٛ/ٕٖٖ-ٕٖٗ . 

 . ٜٖٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٓ٘)
 . ٜٖٔ/ٔالطصدر نمسيم ( ٔ٘)
م ماؽ معاارو اإلسا م الماصامةم ذاقاطيل أحطاددمحم قاؽ م العاذى  حمي  قظي أسد قؽ عباد سالؼ قؽ قطاخ  ويؾ( ٕ٘)

 . ٙٛٔ/ٔم م(ٜٛٛٔم الطيتثة السمييةم النايرةم ٖ)ط
 . ٓٗٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٖ٘)
 . ٔٗٔ/ٔالطصدر نمسيم  (ٗ٘)
 . ٕٗٔ/ٔالطصدر نمسيم ( ٘٘)
مااؽ سااادة  ساايدم  نااال ال ظرياا م ويااا قااؽ ح افااة قااؽ جطاا  الجط ااي النرقااياقااؽ أميااة قااؽ  مااف الجط ااي  (ٙ٘)

وماؽ ولاد  م ي  اافرا  أقياقتال ماه م وماؽ ولاد  عماي قاؽ أمياةم ()قتمي ذا ل ال ثشاي م كافرا   قتل  ؾم قدرم قريش
قاريشم ت نيا م نساا م الطصعا الذبيار  الشتير ذ عبيد الطصعا قؽ عبدهللا قؽ مصعااقؾ م صمؾان قؽ أمية

  .ٖٛٛ-ٖٙٛم  م النايرةم دار الطعار م د. تٖليمي قروفظسالم ط
الترما  م ت نياا م ذشاار عااؾاد سااظؽ م الترما  اقاؾ  يساع دمحم قااؽ  يساع قااؽ ساؾرة قااؽ مؾساع قاؽ الضاا او  (ٚ٘)

 . ٜٔٔ/٘م  مٜٜٛٔمعرو م قيروتم دار ال رب اإلس ميم 
 . ٔم ا  ةم سؾرة اقنمال( ٛ٘)
م الةتا ال نااياةم قيروتم ٖ)طم السيرة الظبؾية وأ ثار ال مماء؛ اقؽ حثان السبتيم ٕٔ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٜ٘)

اقااااؽ اقااااؾ الناسااااؼ عمااااي قااااؽ ال سااااؽ قااااؽ هثااااة هللا ؛ ٕٕٓ/٘م الااااروض اقناااافم السااااتيمي؛ ٛ٘ٔ/ٔم ه(ٚٔٗٔ
م مٜٜ٘ٔت نياا م عطاارو قااؽ غرامااة العطاار م د. مم المةاار لمظثاعااة والظشاار والتؾزيااهم دمشاا م تاااريخ عساااكرم 

 . ٕٚٛ/ٗم ال اذة أسد؛ اقؽ اقتيرم ٔٗٔ/ٖم الطظتغؼ؛ اقؽ الجؾز  م ٜٕٚ/ٕٓ
اقااؾ سااميطان دمحم قااؽ عباادهللا قااؽ احطااد قااؽ ربيعااة قااؽ سااميطان قااؽ ؛ ٚٓٚ-ٙٓٚ/ٔم الساايرة الظبؾيااةم اقااؽ يشااام(ٓٙ)

مؾلااد العمطاااء وواياااتتؼم ت نياا م عباادهللا احطااد سااميطان ال طاادم تاااريخ اقااؽ زباار الربعاايم  ؽ الااد قااؽ عبااد الاارحط
م ٕٗٛٓ/ٗم معرفاااة الصااا اذةم أقاااؾ نعااايؼ اقصااابتاني؛ ٙٙ-٘ٙ/ٔم هٓٔٗٔم الريااااضم دار العاصاااطةم ٔط

فطاات  الطظما قتماي عتثاة قاؽ ربيعاة قظاه رجمايُ  ال  ؽ استشتدوا قبدر مؽ الطتاجريؽ عبيدة قؽ ال ارث قؽ عبد
حميا  قظاي  وعاقال قاؽ الثييارم قؽ نضمة حمي  قظي زيرة مؽ  ذاعاة عطرو عبداقؽ وذو الشطالييؽ م ذالصمراء

م وساعد قاؽ   يطاةم وصامؾان قاؽ قيضااءم ()ومتجاه ماؾلع عطار قاؽ ال ظااب م قؽ لي  عد  مؽ قظي سعد
 .ٛٓٚ-ٙٓٚ/ٔاقؽ يشامم السيرة الظبؾيةم

و اان  عار  م  يظاع أذاا تعمثاةم سامطة ال نماي أقاياق ظ  قاؽ قاري  قاؽ عطارو قاؽ وياا قاؽ عا ج قاؽ  أقي( ٔٙ)
 إلاعولطاا أقاار عماع قظاي زيارة ذاالرجؾع م وأذاا ساييان قمتاؼم حرب وأذام وأمي أ و حرب قؽ أميةم قري اقؽ ذ

؛ اقااؽ ٓٓٔ/ٔم نسااا قااريشم الطصااعا الذبياار  م فنياال عظااي   ااظ  أ  تااأ رم قبمااؾا مظااي ميااة فااي معر ااة قاادر
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م تااااريخ الرسااال والطمااااؾوم الظباااار  ؛ ٓٙٔ/ٔم الطعاااار ؛ اقااااؽ قتيثاااة الاااد ظؾر م ٙ٘٘/ٕم تااااريخ الطد ظاااةقاااثيم 
ٕ/ٙٚٓ . 

م جؾامااه الساايرة؛ اقااؽ حااذم اقندلساايم ٜٔٙ/ٔم الظبؾيااة رةيالساا؛ اقااؽ يشااامم ٘ٗ-ٗٗ/ٔم الط اااز  م الؾاقااد ( ٕٙ)
 . ٙٚ/٘م لروض اقنفم االستيمي؛ ٘ٓٔ/ٔم الدرر؛ اقؽ عبد البرم ٗٛ/ٔ

وقيال أ ضااا  أن الطاأ يااؼ أقارا  النااؾم ووجتااؤيؼ و ثاااريؼ م ويااي تعظاي الرؤساااءم جتطااعالتشاااور واه الطاأ ( ٖٙ)
م الجاساااؼ؛ ٖٙٗ/ٔم تااااج العاااروسم الذبياااد ؛ ٜ٘ٔ/ٔم لساااان العاااربم اقاااؽ مظغاااؾرم قاااؾلتؼ إلاااعالااا  ؽ  رجاااه 

دارة الطدنياة فاي مياة "مجماة "الطاأ ودار الظادوة نغاام اهاقيم ياني الجظاحاتؼ  قي ؛ ٘ٔم قيؾتات قريش الثظاح
 . ٓٗم م(ٕٓٔٓحذيران)م ذاقلم ٖع م كمية التربية اقساسية

الساايرة م غماؾش ؛ أحطااد أحطاد٘ٙ-ٗٙ/ٖم السايرة الظبؾياة؛ اقاؽ يشااامم ٖٓٔ/ٔم الساايرة الظبؾياةاقاؽ اسا ا,م ( ٗٙ)
؛ ٕٕٖ/ٔم م(ٕٗٓٓم الة لمظثاعاة والظشار والتؾزياهمؤسساة الرسام د.مم ٔ)طم الظبؾية والدعؾة في العتد الطدني

 . ٗ٘ٔم قط  عبد قظؾاقيم الشر 
ويؾ مؽ ذلػ قنتطا ت الما أن  يؾن م والجطه أح   حمماءم ليميؽ ال مماء  ال الف ايطا أذا  ان قيظي وبيظي( ٘ٙ)

؛ ٕٖٗ/٘ٔم لم ااةتتا  ا ام التاارو  م ذعاذو وأمتظااه ذطظعاػ وقياال  ياؾمؽ أنضااؼ ألياػ فعااذم أمريطاا واحااد ذالؾفااء
 . ٘٘/ٜم لسان العرباقؽ مظغؾرم 

وياؼ ليساؾا م وتعظي جظ  مؽ السؾدان وياؼ اقحاثش وال ثشاانم ش لمغة مشتنة مؽ حثشأقيش  اقحأقياقح( ٙٙ)
جبال م وحثشايم شأقيجتطعؾا و ؾنؾا تةتال قبماي أطما  عمياي أساؼ اقحام امؽ قبيمة واحدة قل يؼ مجطؾعة ذظؾن 

م أحا   قاريش قبيال اإلسا مم عبياد؛ ٕٛٚ/ٙم لسان العربم اقؽ مظغؾرم ش ميةأقي نال مظي أحم ذأسمل مية
ٕٚٙ . 

م )الناايرةم التظبياي واققارا م ال سؽ عماي قاؽ ال سايؽ قاؽ الطساعؾد  أقؾ؛ ٕٙ/ٕم السيرة الظبؾيةم اقؽ يشام(ٚٙ)
 . ٕٔٔ/ٔم د.ت(م دار الصاو  

 . ٙٙ/ ٕم السيرة الظبؾية؛ اقؽ يشامم ٖٕٓ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٛٙ)
أمااي عصااطاء ويااي لثاذااة م  يظااع أذااا سااميطانم  الااد قااؽ الؾليااد قااؽ الط ياارة قااؽ عباادهللا قااؽ عطياار قااؽ م ااذوم( ٜٙ)

ذسي  هللا  ()أحد فرسان قريش وأقديؼ ذأسا  لةثي الظبي م الص رى قظو ال ارث قؽ حرب قؽ ذجير قؽ التذم
وفاي حاروب الاردة ماه اقاؾ  ()م( وقارو ذعديا في جطيه ال ذوات ماه الظباي ٜٕٙه/ٛ) أسمؼ سظةم الطسمؾل

 أقايفات  العارا, والشاام قبال أن  ظنال الةياادة فيتاا لساعد قاؽ  ()ووه  عطر قاؽ ال ظااب م ()ذير الصد   
م( فااي الشااام ودفااؽ فااي ٔٗٙه/ٕٔ) سااظة ()تااؾفي  الااد فااي   فااة عطاار م ()عبياادة  أقاايو  ()وقاااص 

  .ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٚم الظثنات الةبرى م اقؽ سعدم عمع ذعد ميل مؽ مد ظة حطص قرية
اقاؾ  قاد د  العاداوة م  اان عيرماة و عيرمة قؽ عطارو قاؽ يشاام قاؽ الط يارة قاؽ عبادهللا قاؽ عطار قاؽ م اذوم( ٓٚ)

 و ان مطؽ قتل في معر ة أجظاد ؽ سظة م(ٔٗٙه/ٛ) وأسمؼ سظة م(ٗٛ٘,. ه/ٜٖولد سظة ) ()لرسؾل هللا 
م اقااؽ عبااد الباارم ()ذياار الصااد    أقاايفااي   فااة  أحاادى وسااتيؽ سااظةاقااؽ و ااان  ااؾم تااؾفي  م(ٖٗٙه/ٖٔ)

  .ٗٛٓٔ/ٖم ستيعاباه
 . ٕٔٔ/ٔم التظبيي واققرا م الطسعؾد ؛ ٘ٙ/ٕم السيرة الظبؾيةم اقؽ يشام(ٔٚ)
وقاتد قيعاة العةثاة ماه م قؽ الظعطان قؽ أمية مؽ قظي تعمثة قاؽ عطارو قاؽ عاؾ  ماؽ اقوس عبدهللا قؽ جبير(ٕٚ)

أن  نماؾا عماع  ()و ان أمير الرماة ال طسيؽ  ؾم أحد ال  ؽ أماريؼ الظباي  م(ٖٕٙه/ٕ) وغذوة قدرم السثعيؽ
  .ٔٔ/ٗم لظث ءاأع م  سيرم ال يبيم جتل أقيقتمي عيرمة قؽ م وم ل ذي  ؾم   وأستشتدم جبل عيظيؽ
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م الطعاارو  ذاااليعنؾبياقااؽ وا اا  ؽ جعماار قااؽ ويااا  عنااؾب قاا أقاايقااؽ  ؛ أحطاادٕٖٕ/ٔم الط اااز  م الؾاقااد ( ٖٚ)
 . ٚٗ/ٕم د.ت(م دار صادرم )قيروتم تاريخ اليعنؾبي

ة ماؽ أ لعرقاة هن أماي امار اقاؽ اقيال م قؽ معيص قؽ عامر قؽ لاؤ   مظا  قؽ عطرو عبدقؽ حثان قؽ العرقة ( ٗٚ)
الجشاطي   ؾم ال ظد, في أك مي وقيل أ ضا () انو قد أصاب سعد قؽ معاذ م  انو طيثة الري م قظي ستؼ

  .ٔٙٗ/ٕم ال اذة أسدم اقؽ اقتيرم لةؽ الرأ  اقرج  يؾ حثان قؽ العرقة ال   أصاذي
فاي  ()وقيل أني يؾ مؽ رمع ساعد قاؽ معااذ م قعراءيا أسامة الجشطي حمي  قظي م ذوم وأحد أقرز أقؾ( ٘ٚ)

 . ٔٙٗ/ٕم ال اذة أسدم اقؽ اقتيرم أك مي  ؾم ال ظد,
أم الطاؤمظيؽ  د جاة  ي تؼ أعتنتا عظدما تاذوجأقيوحا ظتي. ورتتا عؽ  ()مؾهة رسؾل هللا  أم أ طؽ ال ثشية (ٙٚ)

تذوجتاا عبيادة قاؽ ال اارث فؾلادت لاي م أساطتا قر اةم الطتااجرات اقول و انو مؽم قظو  ؾيمد ر ي هللا عظتا
 ساايرم الاا يبيم ()تؾفيااو فااي   فااة ع طااان قااؽ عمااان م أسااامة تااؼ تذوجتااا زيااد قااؽ حارتااة فؾلاادت لاايم أ طااؽ

 . ٕٛٗ-ٓٛٗ/ٖم لظث ءاأع م 
 . ٖٓ/ٗم البدا ة والظتا ة؛ اقؽ   يرم ٕٛ/ٕم السيرة الظبؾية؛ اقؽ يشامم ٕٔٗ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٚٚ)
 . ٗٚ/ٕم السيرة الظبؾية؛ اقؽ يشامم ٕٕٚ/ٔ مالط از  م الؾاقد ( ٛٚ)
 . ٖٕٗ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٜٚ)
ناااقص م فةاان تايؼ ادرمم هللا قاؽ قط اة اقدرماي ماؽ قظاي تاايؼ قاؽ غالاا عبااد وياؾم قط اع ذطعظاع ذليال صا ير( ٓٛ)

م فاي وجظتاي م(حيا  رماا  وجارح وجظتاي ود ماو حمنتاان ماؽ الط مارٕٗٙه/ٖ اؾم أحاد) ()جرح الظباي م ال قؽ
  .ٖٓٔ/ٔم أنساب اققرا م ذر  الث ؛ ٓٛ/ٕم السيرة الظبؾيةم اقؽ يشامم و ان قد قتل مصعا قؽ عطير

 و اان قادم قاتاب الذيار  المةياياقاؽ  ياؾ جادم عبدهللا قؽ قاتاب قاؽ عبادهللا قاؽ ال اارث قاؽ زيارة قاؽ  ا ب (ٔٛ)
م أساد ال اذاةم اقاؽ اقتيارم ()وياؾ الا   قاج وجاي رساؾل هللا م تاؼ أسامؼ وماات ذطياةم أحد مه الطشار يؽ قتد
ٖ/ٕٚٛ . 

  .لؼ أع ر عمع ترجطة ليُ  (ٕٛ)
م ٔ)طاقااؽ الااؾرد م تاااريخ م لااؾرد اقااؽ االمااؾارس  اقااؽ قاايحمااص زيااؽ الااد ؽ عطاار قااؽ مغماار قااؽ دمحم  أقااؾ (ٖٛ)

عبادالطمػ قاؽ حسايؽ قاؽ ؛ ٗٔ/ٗم البدا ة والظتا اة؛ اقؽ   يرم ٖٔٔ/ٕم م(ٜٜٙٔم الةتا العمطية دارم قيروت
وعماي  عباد الطؾجاؾد أحطادعاادل  مت نيا م سطط الظجؾم العؾالي في أنثاء اقوائل والتاؾاليم عبدالطمػ العصامي

 . ٖٓٔ/ٕم م(ٜٜٛٔم دار الةتا العمطيةم قيروتم ٔ)طم دمحم معؾض
وياؾ جاايمي م وأمي المريعة ماؽ ال اذرجم وأذا ال سام وييظع أذا الؾليدم اقنصار   حسان قؽ تاقو قؽ الطظ ر (ٗٛ)

وتاؾفي فاي أ اام قتال عماي قاؽ م س مي متندم اإلس م عاش فاي الجايمياة ساتيؽ ساظة وفاي اإلسا م ساتيؽ ساظةا
م ()ساييان  أقايوقيال  تاؾفي فاي   فاة معاوياة قاؽ م مائاة وعشاريؽ ساظة اقاؽذالطد ظة ويؾ  ()طالا  أقي

؛ اقاؽ ٜٕٙ/ٔم ه(ٖٕٗٔم دار ال اد  م )الناايرةم والشعراء الشعرم اقؽ قتيثة الد ظؾر م وعطع في ب ر عطر 
م الطظصاؾرةم ٔفنتاء اققظارم ت ني م مرزو, عمي اقاراهيؼم طمشايير عمطاء اقمصار وأع م م السبتي حثان

 . ٕٖم مٜٜٔٔدار الؾفاء لمظثاعة والظشر والتؾزيهم 
الجاؾيرة فاي نساا الظباي م البار  دمحم قؽ أقاي ذيار قاؽ عبادهللا قاؽ مؾساع ؛ ٖٕٓ/ٗم والتاريخ البدءم الطندسي (٘ٛ)

 عااذ حاماد أقاؾ؛ ٖٗٗ/ٕم م ٖٜٛٔوالتؾزياهم  م الريااضم دار الرفااعي لمظشاار والظثاعاةٔوأصا اذي العشارةم ط
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دمحم أقاؾ المضال م ت نيا م قارح نتاج الث غاةم ال د د أقيقؽ هثة هللا قؽ دمحم قؽ ال سيؽ قؽ  ال طيد الد ؽ عبد
 . ٙ٘-٘٘/ٙم د.ت(م ال مبي وقر ا  قيادار أحياء الةتا العربية  يسع الثم )د.مإقراهيؼم 

 ساايرم الا يبي؛ ٖٗٗ/ٕم الجاؾيرةم البار  ؛ ٘ٙٔ/ٖم الطظاتغؼ؛ اقاؽ الجاؾز  م ٚٙ/ٕم تااريخ الرسال والطماؾو (ٙٛ)
  .ٖٗ/ٗم البدا ة والظتا ة؛ اقؽ   يرم ٔٔٗ/ٔم أع م الظث ء

م سااتيعاباه؛ اقااؽ عبااد الباارم ٖٓ/ٓٔم أنساااب اققاارا م الااث ذر  ؛ ٜٕٛ/ٔم الظثنااات الةباارى اقااؽ سااعدم ( ٚٛ)
التةطياااال فااااي الجاااارح والتعااااد ل ومعرفااااة ال نااااات ؛ اقااااؽ   ياااارم ٕ٘ٛ/ٜٕم تتاااا  ا الةطااااالم الطااااذ  ؛ ٜٓٗٔ/ٗ

م الاااايطؽم مر ااااذ الظعطااااان لمث ااااؾث ٔوالضااااعماء والطجايياااالم ت نياااا م قاااااد  قااااؽ دمحم قااااؽ سااااالؼ بل نعطااااانم ط
 . ٓ٘ٔ/ٙم ال طيؽ العندم الماسي؛ ٖٕٖ/ٔم مٕٔٔٓوالدراسات اإلس مية وت ني  التراث والترجطةم 

م اقرقاؼ أقايدار اقرقاؼ قاؽ  ()أسمؼ قبل أن  د ل الظبي م سد قؽ ي ل قؽ م ذومأقؾ سمطة عبدهللا قؽ اق( ٛٛ)
قاتد ماه م ذالر ااعة ()وياؾ أ اؾ الظباي  ()وأمي نبرة قظو عبدالطظما عطة الظباي م وقيل  أسمؼ ذعد عشرة

د وعظاد عؾدتاي ماؽ أغارتاي عماع قظاي أسام حي  أصيا فيتا ذجرح غائر في عضاد  غذوة قدر وأحد ()الظبي 
م الظثناات الةبارى م اقؽ ساعدم م(ٕ٘ٙه/ٗ) سظة وتؾفي مؽ أتر الجرح في جطاد  ا  رم أنتمض عميي جرحي

 . ٖٗٗ-ٖٓٗ/ٔم لظث ءاأع م  سيرم ال يبي؛ ٕٛٔ/ٖ
 وبا لػ فاأن  ياؾن جبال فأناي قظاحياة فيادم مااء ماؽ مياا  قظاي أساد وقيال م قظؽ  جبل قظجد في ذ د قظي أساد( ٜٛ)

اقاااؾ عبياااد هللا عبااادهللا قاااؽ عباااد العذياااذ قاااؽ دمحم ؛ ٕٕٔ/ٔم التظبياااي واققااارا م الطساااعؾد م ماااؽ ب ااار ذااا د نجاااد
 . ٖٛٓٔ/ٖم هٖٓٗٔم قيروتم عالؼ الةتام ٖما أستعجؼ مؽ أسطاء الث د والطؾا هم طمعجؼ م الثير  

 . ٔٚ-ٓٚ/ٗم البدا ة والظتا ة؛ اقؽ   يرم ٜٚٔ/ٖم الطظتغؼ؛ اقؽ الجؾز  م ٖ٘ٗ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٜٓ)
و اان  طاا  ناال عظاي  عاادل ألاف فاارس لشادتي م طمي ة قؽ  ؾيمد قؽ نؾفل قؽ نضمة قؽ اققتر قاؽ ج اؾان( ٜٔ)

 يظاع م وقد أدعع الظبؾة فاتثعي قظؾ أسد وأتا  عيظيي قؽ حصؽ ذسثعطائة مؽ فذارةم وقجاعتي وبصر  في ال رب
تؼ وفد عماع م ()جيشا  ذةيادة  الد قؽ الؾليد  ()ليي أقؾ ذير الصد   م و ان قبذا ة حيظطا وجي إأذا حثال

النادساية وأذا  فيتاا ذا ء  حساظا  وأستشاتد  ()قتد في   فة عطر قؽ ال ظاب م الطد ظة مؽ الشام مه ال اج
 . ٖٚٚ/ٔم ستيعاب؛ اقؽ عبد البرم اهٔٓ٘/ٔم الظثنات الةبرى م اقؽ سعدم م(ٔٗٙه/ٕٔ) سظة في نتاوند

اقااؽ سااثط قااط  الااد ؽ اقااؾ الطغماار  ؾسااف قااؽ قذأوغمااي قااؽ عباادهللا ؛ ٖٛ/ٕم لةباارى الظثنااات ااقااؽ سااعدم ( ٕٜ)
م دمشااا م دار الرساااالة العالطياااةم ٔالذماااان فاااي تاااؾاريخ اق ياااانم ت نيااا م عطاااار الري ااااو م ط ماااربة الجاااؾز م 

 . ٖٚٔ/ٕم سطط الظجؾم العؾاليم العصامي؛ ٜٖٔ/ٔم ال طيؽ العندم الماسي؛ ٖٓٓ/ٖم مٖٕٔٓ
 . ٖ٘ٗ/ٔم الط از  م الؾاقد ( ٖٜ)
 . ٖ٘ٗ/ٔالطصدر نمسيم ( ٜٗ)
 . ٖ٘ٗ/ٔالطصدر نمسيم ( ٜ٘)
 . ٛٗٔ/ٔم تاريخ اإلس مم ال يبي( ٜٙ)
؛ ٜٙٔ/ٙم لاروض اقنافم االساتيمي؛ ٜٔ-ٜٓ/ٕم تاريخ الرسل والطماؾوم الظبر  ؛ ٕٗٔ/ٕم السيرة الظبؾية( ٜٚ)

م )الناايرةم ذاالطظ  الط طد اة لمدانياةاطؾاياا لم اذيار قاؽ عبادالطمػ النساظ ني أقيقؽ  قؽ دمحم أحطدالعثاس  أقؾ
 . ٘ٔٗ/ٕم السيرة ال مبيةم قريان الد ؽ ال مبي؛ ٖٕٛ/ٔم د.ت(م الطيتثة التؾايةية

 . ٕٗٔ/ٕم لسيرة الظبؾيةم ااقؽ يشام (ٜٛ)
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فااي الساايرة الظبؾيااة وال  فااة الراقاادةم جامعااة الطؾصاالم وزارة التعماايؼ العااالي الؾساايط م الطاا ح ياقااؼ   يااع (ٜٜ)
 . ٕ٘ٚم مٜٜٔٔوالث   العمطيم 

 . ٜٔ/ٕم تاريخ الرسل والطمؾوم الظبر  ( ٓٓٔ)
أصاامُي مااؽ مجااؾس أصاابتان م هللا عبااد  يظااع أذااام  ااان  سااطي نمسااي ساامطان اإلساا م ()ساامطان المارسااي ( ٔٓٔ)

الشااام فالطؾصاال تااؼ  ذاا د إلااعنشااأ فااي جيااان ورحاال  قياال م  اات   ايطااا أذا  ااان قااد سااطي فااي ذاا د اويظاااو 
سااتعبدو  قظااي  مااا تااؼ ذاااعؾ  لبظااي قريغااة اذاا د العاارب ف كتااا الااروم واليتااؾد وقصااد وقاارأم تااؼ عطؾريااي نصاايبيؽ

 ()تاؾفي   فاة ع طاان قاؽ عماان م تاؼ الطادائؽم وأقاام فاي الةؾفاةم الطد ظة أسامؼ إلع ()وعظد قدوم الرسؾل 
 . ٓٚ-ٙ٘/ٗم الظثنات الةبرى م اقؽ سعدم ذالطدائؽ

 . ٕٚٚ-ٕٙٚم لسيرة الظبؾيةاالؾسيط في م الط ح؛ ٘ٗٗ/ٕم الط از  م الؾاقد ( ٕٓٔ)
؛ ٗٚٔ/ٔم الادرر؛ اقؽ عبد البارم ٕٚ٘/ٔم لسيرة الظبؾية؛ اقؽ حثان السبتيم آٚٗ/ٕم الط از  م الؾاقد  (ٖٓٔ)

  .ٖٓٗ/ٔم الظبؾية لسيرةم اغمؾش
 . ٜٚٗ/ٕم الط از  م الؾاقد ( ٗٓٔ)
؛ ٓٛ/ٛم البدا ة والظتا ة؛ اقؽ   يرم ٖٕٖ/ٕٓم دمش تاريخ ؛ اقؽ عساكر م ٖٙٗ/ٕالؾاقد م الط از  م  (٘ٓٔ)

  .ٕٓ/ٕم سطط الظجؾم العؾاليم العصامي؛ ٖٕٗ/ٔم أمتاع اقسطاعم الطنريذ  
 . ٜٜٗ/ٕم الط از  م الؾاقد ( ٙٓٔ)
 يظااع أذااا م اققااتل قااؽ قااؽ عبااد قااؽ سااطاو قااؽ عتيااػ قااؽ رافااه قااؽ أماارئ الةااي  قااؽ زيااد قااؽ حضااير أساايد( ٚٓٔ)

جارح م ي ليمة قيعة العةثة ال انية و ان أقؾ  رئاي  اقوس  اؾم ذعااثف أحد الظةثاء ويؾم عتيػ وقيل  أقؾم   يع
وصاامع عميااي عطاار قااؽ  م(ٕٗٙه/ٕٔتااؾفي سااظة)م ()و ااان مطااؽ تبااو مااه الظبااي م  ااؾم أحااد سااثعة جراحااات

 . ٜٗ-ٕٜ/ ٔم ستيعابم اقؽ عبد البرم اهلثةيها إلعوحطل  ()ال ظاب 
 . ٜٜٗ/ٕم الط از  م الؾاقد ( ٛٓٔ)
؛ اقاؽ ٕٗٓ/ٔم تااريخ اإلسا مم الا يبي؛ ٜ٘/ٕم الظثنات الةبرى ؛ اقؽ سعدم ٓٓ٘/ٕم  الط از  م الؾاقد  (ٜٓٔ)

م الساايرة ال مبيااةم قريااان الااد ؽ ال مبااي؛ ٙ/٘م ساابل التاادى والرقاااد مالصااال ي؛ ٕٕٙ/ٖم الساايرة الظبؾيااةك ياارم 
 . ٕٔٓ/ٖم لطيظؾن االمؤلؤ م العازمي؛ ٕٗٗ/ٕ

الطااظتج ال ر ااي م ال ضااثان دمحم مظياار؛ ٕٙٗ/ٔم أمتاااع اقسااطاعم الطنريااذ  ؛ ٓٓ٘/ٕم ط اااز  الم الؾاقااد ( ٓٔٔ)
 . ٕٖٓ/ٕم م(ٜٜٓٔم ميتثة الطظارم اقردنم ٙ)طم لمسيرة الظبؾية

م ساطيو قب ار يظااو عظاد مساجد الشاجرة التاي ذاا ه رساؾل هللام ويي قرية متؾسظة ليسو ذاالةبيرة ال د بية  (ٔٔٔ)
وبايؽ ال د بياة م ساطيو ال د بياة ذشاجرة حادذاء  اناو فاي ذلاػ الطؾ اه وقيال م ت تتاام مع هللا عميي وسمؼ(ص)

وفيتا  اان الصام  قايؽ الظباي )صامع هللا عمياي وسامؼ( ومشار ي م وبيظتا وبيؽ الطد ظة تسه مراحلم ومية مرحمة
 .ٜٕٕ/ٕم معجؼ البمدانم  اقؾت ال طؾ  م قريش

م باد ود قاؽ نصار قاؽ مالاػ قاؽ حسال قاؽ عاامر قاؽ لاؤ  عبدهللا قؽ ستيل قؽ عطرو قاؽ عباد قاط  قاؽ ع( ٕٔٔ)
قظو عامر قؽ نؾفل قؽ عبد مظا  قؽ قصايم و اان مطاؽ يااجر إلاع ال ثشاة فاي  أذا ستيلم وأمي فا تة  يظع

التجرة ال انية وعظد عؾدتي أ    أقؾا  وأوتني وأجبر  عمع تارو اإلسا مم و اان قاد أعتار لاي ذلاػم وعظادما  اناو 
معتاؼم  م(  رج عبدهللا قؽ ستيل مه أقؾ  ولطا التنع الجطعان ت ؾل إلع الطسمطيؽ وقاتالٕٕٙه/ٕمعر ة قدر)

وقتد مه الظبي)صمع هللا عميي وسامؼ( الطشاايد  متاا  طاا أناي أ ا  اقماان ققياي  اؾم فات  مياة  شاية أن  نتالم 
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م(م وياااؾ اقاااؽ تطاااان ٖٖٙه/ٕٔوقاااارو عبااادهللا قاااؽ ساااتيل فاااي حاااروب الاااردةم واستشاااتد فاااي معر اااة اليطاماااة )
 .ٖٓٔ/ٖوت تؾن سظةم اقؽ سعدم الظثنات الةبرىم 

 .ٖ٘ٔ-ٖٛٓ/ٕم الظبؾية السيرةم اقؽ يشام(ٖٔٔ)
 تممؾا في نسبتا حي     ر الطبرد  أنتؼ ماؽ ولاد عطارو قاؽ ربيعاة ماؽ امؽ الةثائل العربية لةؽ الطؤر يؽ ( ٗٔٔ)

ويا ا م ننظعاؾا عاؽ اقزد لطاا تمرقاو ماؽ الايطؽ أ اام سايل العارماأنتاؼ  زد وقد واف  ي ا الارأ  الا يبي ويناؾل اق
اقااؽ فياا  ر أن  ذاعااة مضاارية حياا   نااؾل  أمااا الاارأ  ا  اارم نشااظد ا   اااقؾت ال طااؾ  والنمضااالاارأ  رج ااي أ 

ووافناي الارأ  م قاؽ معاد قاؽ عادنان أنتؼ مؽ ولد عطرو قؽ ل ي قؽ قطاة قاؽ أليااس قاؽ مضار قاؽ ناذار  اس ا,
م قياروتم ٔالظساام ت نيا م نااجي حساؽم طم جطتارة لةمباياقاؽ ااقاؾ الطظا ر يشاام قاؽ دمحم م الطصعا الذبير  

نسااا م الطباارداقااؾ العثاااس دمحم قااؽ  ذيااد ؛ ٚ/ٔم نسااا قااريشم الطصااعا الذبياار  ؛ ٚٔم مٜٙٛٔعااالؼ الةتااام 
عااادنان وق ظاااانم ت نيااا م عبااادالعذيذ الطيطظاااّع الراجَياااؾتّعم التظااادم مظثعاااة لجظاااة التاااألي  والترجطاااة والظشااارم 

الادار م قياروتم ٔالطنتضا مؽ  تاب جطترة الظسام ت ني م ناجي حسؽم طم  اقؾت ال طؾ  ؛ ٕٕم مٖٜٙٔ
م في تت  ا اقنسابم قيروتم دار صادرم د. تالمثاب ؛ اقؽ اقتيرم ٖٕٓ/ٔم مٜٚٛٔالعربية لمطؾسؾعاتم 

اقرب فاااي معرفاااة أنسااااب العاااربم ت نيااا م اقاااراهيؼ نتا اااة م النمنشاااظد اقاااؾ العثااااس احطاااد قاااؽ عماااي ؛ ٜٖٗ/ٔ
 . ٕٗٗم مٜٓٛٔم قيروتم دار الةتا المبظانيم ٕاق ثار م ط

م العارا, الث اريؽ فاأطرا  ساؾاد إلاعساي   اعطاة  إلاعالث اريؽ  إلاع  و انو د اريؼ مؽ اليطامة قبيمة ذير( ٘ٔٔ)
م( ٕٚٙه/ٙ طا أنتا د مو في حمف قريش ذعد صم  ال د بياة)م وتعد مؽ أكبر الةثائل العربيةم فاققمة فتيو

قااؽ ر ااا قااؽ دمحم قااؽ  عطاارم ()والتااي  انااو قااريش قااد أماادتتا ذالساا ح والرجااال لطناتمااة  ذاعااة حميمااة الظبااي 
م مٜٜٗٔم قيااروتم مؤسسااة الرسااالةم ٚقثائاال العاارب الند طااة وال د  ااةم طمعجااؼ م ك الااة راغااا قااؽ عباادال ظي

ٔ/ٜٗ-ٜ٘ . 
 . ٛ٘/ٕم تاريخ اليعنؾبيم اليعنؾبي( ٙٔٔ)
 . ٖٙٓم ٔمجم م(ٜٛٛٔم )ذ دادم ()الدولة في عتد الرسؾل م العميأحطد صال  ( ٚٔٔ)
؛ اقؽ   يرم ٔٓ٘/ٔم كتماءاهم الة عي؛ ٜٖٛ/ٕم السيرة الظبؾية؛ اقؽ يشامم ٜٚٚ/ٕم الط از  م الؾاقد ( ٛٔٔ)

دار م )قيااروتم ال صااائص الةباارى م الساايؾطي؛ ٕٖ٘/ٔم أمتاااع اقسااطاعم الطنريااذ  ؛ ٖٙ٘/ٖم الساايرة الظبؾيااة
 .  ٚٚ٘/ٔم السيرة الظبؾيةم غمؾش؛ ٜٕٓ/٘م سبل التدى والرقادم الصال ي؛ ٖ٘ٗ/ٔم د.ت(م الةتا العمطية

رو اة  ااخ  مؾ اه عماع العنيا   ثعاد ؛ ٖٕٔ/ٔم الادررم اقؽ عبد البر؛ ٕ٘ٔ/ٖم دهئل الظبؾةم البيتني (ٜٔٔ)
م  ااقؾت ال طاؾ  م حطاراء اقساد ماؽ الطد ظاة بقايؽ الطد ظاة ومياة ذنار م حؾالي عشريؽ ماي   عاؽ الطد ظاة الطظاؾرة

 .ٖٖ٘/ٕم معجؼ البمدان
  .ٖٕٔ/ٔعبد البرم الدررم؛ اقؽ ٕ٘ٔ/ٖم دهئل الظبؾةم البيتني( ٕٓٔ)
 . ٔٓٛ/ٕم الط از  م الؾاقد ( ٕٔٔ)
 . ٘ٗ/ٗم معجؼ البمدانم  اقؾت ال طؾ  م واِد ذطية ذ  طؾى ( ٕٕٔ)
 . ٓٓٛ/ٕم الط از  م الؾاقد ( ٖٕٔ)
م ياؾ واِد قبال الظاائف وقيال م حظيؽ  مظظنة أ تمف في ت د ديا عمع وجاي الدقاة فتاي واِد قرياا ماؽ مياة( ٕٗٔ)

 قيظاي وبايؽ مياة ذضاعة عشار وقيال م قيظي وبايؽ مياة تا ث أمياال وقال الؾاقد  م الطجازواِد ذجظا ذ   وقيل 
 . ٖٖٔ/ٕم معجؼ البمدانم  اقؾت ال طؾ  م مي   
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م مظصؾر قؽ عيرمة قؽ  صمة قؽ قاي   اي ن اقؽويؼ قظؾ يؾزان م ذظؽ مؽ قي  مؽ العدنانية  يؾزان (ٕ٘ٔ)

قاادأت زعطااائتؼ  () وبعااد غااذو الظباايم ساا ملطعار ااة لإل انااو مااؽ اكباار الةثائال ام د ااريؼ فااي ال جاااز ونجااد
  .ٕٗٗ/ٔالنمنشظد م نتا ة اهربم م ()الظبي  إلعالؾفؾد 

م وأساؼ تةيا  قاي م أ تمف الظساقؾن العرب في أصل تةي  فنيل  يؾ تةي  قاؽ مظثاي قاؽ ذيار قاؽ ياؾازن ( ٕٙٔ)
نتا ااة م النمنشااظد م مظااازلتؼ ذالظااائفو انااو م يااؼ مااؽ أ اااد قااؽ نااذار وقياال م تطااؾد أن تةياا  مااؽ ذنا ااا وينااال 
 . ٜٕٚم أح   قريش قبيل اإلس مم عبيد؛ ٜٛٔ/ٔم اهرب

؛ الساعيداتم دور قاريش فاي ٜٖٓ-ٖٚٓم الؾسايط فاي السايرة الظبؾياةم الطا ح؛ ٘٘ٛ/ٖمالط از  م الؾاقد ( ٕٚٔ)
ميال احاداث" وحصاار الظاائف عارض وقاائه وت  )أوطااس( "غاذوة حظايؽم ذاسل طي جاساؼ؛ ٜٕٔم دارة الدولةإ

"تؾزياه م كااعؼ الطظا ر    ااعؼ جاؾاد؛ ٕ٘ٙ-ٕٗٙم م(ٕٔٔٓتطاؾز)م ٘عم ٛٔمج م مجمة جامعة تةريو لمعمؾم
م م(ٕٗٔٓ)م ٙٛعم ٕٓماااجم )دراساااة تاري ياااة ت ميميااة(" مجماااة  مياااة التربيااة اقساساااية رسااؾل هللا ل ظاااائؼ حظاايؽ

ٖٜٙ . 
قظااؾ ياقاؼ فااي ؛ إساطاعيلم ٜٖٓ-ٖٚٓم الظبؾيااةالؾسايط فااي السايرة م الطاا ح؛ ٖٜٛ/ٖم الط ااز  م الؾاقاد ( ٕٛٔ)

وحصاار  )أوطااس( غاذوة حظايؽم جاساؼ؛ ٜٕٔم دور قريش في أدارة الدولاةم السعيدات؛ ٕٗٓم الرسالة عصر
 . ٕ٘ٙ-ٕٗٙم الظائف

-ٖٚٓم الؾسااايط فاااي السااايرة الظبؾياااةم الطااا ح؛ ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٔم فاااي أ ثاااار الثشااار الط تصااارم الماااداء أقاااؾ( ٜٕٔ)
م جاساؼ؛ ٜٕٔم دور قريش فاي أدارة الدولاةم السعيدات؛ ٕٗٓم الرسالة ؼ في عصرياق قظؾ؛ إسطاعيلم ٜٖٓ

 . ٖٓٚم تؾزيه رسؾل هللا ل ظائؼ حظيؽم الطظ ر  ؛ ٕ٘ٙ-ٕٗٙم حصار الظائف )أوطاس( غذوة حظيؽ
 . ٕٖٚ/٘م سبل التدى والرقادم الصال ي؛ ٗٔ/ٕم أمتاع اقسطاعم الطنريذ  ؛ ٜٔ/ٖم الط از  م الؾاقد ( ٖٓٔ)
 . ٜ٘ٛ/ٖم الط از  م الؾاقد ( ٖٔٔ)
الطظمااا واحااد  عطتااي صااييي قظااو عبااداقااؽ و  ()حااؾار  رسااؾل هللا م  ؾيمااد قااؽ أسااداقااؽ الذبياار قااؽ العااؾام ( ٕٖٔ)

أسمؼ وياؾ حادث الساؽ لاي ساو م الطشتؾد لتؼ ذالجظة واحد الستة أيل الشؾرى وأول مؽ سل سيمي في سبيل هللا
تااااااؾفي  ()قاااااادرا  واحاااااادا  والطشااااااايد  متااااااا مااااااه رسااااااؾل هللا  قااااااتدم تطااااااان سااااااظيؽاقااااااؽ وقياااااال  م عشاااااارة سااااااظة

 . ٚٗ-ٖٔ/ٖم لظث ءاأع م  سيرم ال يبيم م(ٙ٘ٙه/ٖٙسظة)
ت نياا م أ مااذة لي ااتؽ قاايتيرم م الط بااراقااؽ حبيااا الث ااداد م  اقااؾ جعماار دمحم قااؽ حبيااا قااؽ أميااة قااؽ عطاارو (ٖٖٔ)

 . ٖٗٔم قيروتم دار اقفا, الجد دةم د. ت
 . ٕٙ-ٕ٘ب ة م سؾرة التؾبة( ٖٗٔ)
عبااد الطجيااد  دالةبياارم ت نياا م حطيااالطعجااؼ م الظبرانااياقااؾ الناسااؼ سااميطان قااؽ احطااد قااؽ ا ااؾب قااؽ مظياار  (ٖ٘ٔ)

 . ٕٕٚ/ٖم م النايرةم ميتثة اقؽ تيطيةم د. تٕالسمميم ط
؛ ٖٔٔ-ٖٓٔم الؾسااايط فاااي السااايرة الظبؾياااةم الطااا ح؛ ٚٗٔ/ٔم ألط تصااار فاااي أ ثاااار الثشااارم الماااداء اقاااؾ( ٖٙٔ)

 . ٕٔٛم وحصار الظائف )أوطاس( حظيؽغذوة م جاسؼ


