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البحث :ملخص 
السیاسي في المدینةأصبح مركز الرسول بعد انتصار المسلمین في معركة بدر

ن یتحدوا سلطته التي تقررت في قین والمشركین أالیهود والمنافقویًا بحیث لم یعد بإمكان 

الصحیفة ، إذ أصبح من المؤكد بعد هذا االنتصار انه یمتلك من وسائل القوة المادیة ما یساعده 

بذلك رقاب المشركین قدم باألسرى أذل اهللا وعندما على ممارسة سلطاته الروحیة والسیاسیة ، 

أصحابه ، وقد أوصى الرسول عدد األسرى یوم بدر سبعینوالمنافقین والیهود ، وكان

بحسن معاملة األسرى ، ثم أخذ یعمل من أجل إنهاء أسرهم ، فعمد إلى استشارة أصحابه فیما 

فیما یفعل حین استشار الصحابة یصنع بهم ، وقد ذكرت المصادر أن الرسول 

إلى قتلهم ، أما الرأي الثاني لرأي األولباألسرى اختلفوا في ذلك إلى رأیین فذهب أصحاب ا

وسنوضح ،األسرى التشدد في شروط فداءبالعفو وأخذ الفدیة منهم ، ولم یحاول الرسول 

ناول األول معاملة األسرى وفداءهمذالك في البحث بصور مفصلة من خالل ثالثة مباحث ، ت

الث فقد تناول أسماء األسرى ومقدار وتناول الثاني استشارة الصحابة في مصیر األسرى أما الث

فدائهم .

Prisoners and their Ransom in Badder Battle The

Lecturer Dr. Mohammed Omar Ahmed AL- Shaheen
College of Arts - University of Mosul

Abstract:
After the victory of Muslim Badder Battle , the political role of the

prophet became very very important in AL-Madenah .

The Jews hypocrites and disbelievers were no longer able to

challenge his authority which had stated in the AL-Madenahs document .

lt certainly became after this victory to have the means of material power

that help him to practice his spiritual , and political power when the

prophet captured the prisoners and arrived at AL- Madenah ALLan has
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humiliated the necks of disbelievers , hypocrites and Jews, and all of

them submitted to him

The prophet ordered his companions to treat the prisoners well, and

trying to release them, and purposely he consulted his companions to

what to do with them .

The companions went into two opinions , The first group decided

to kill them , but the second one suggested to pardon them and take

ransom from them.

The prophet tried not to be extremist in taking ransom from them ,

and we will explain that through three sections .

The first on shed light on treating the prisoners , as for the second

shows the consulting of his companions about the destiny of the prisoners

, the third section dealt with names of the prisoners and the amount of

their ransom .

المقدمة : 
أصبح مركز الرسول  م) ٦٢٤ -هـ ٢( بعد انتصار المسلمین في معركة بدر

ن یتحدوا سلطته قین والمشركین أان الیهود والمنافقویًا بحیث لم یعد بإمكالسیاسي في المدینة

التي تقررت في الصحیفة ، إذ أصبح من المؤكد بعد هذا االنتصار انه یمتلك من وسائل القوة 

ن الرسول قد ذكر الواقدي أ، و )١(المادیة ما یساعده على ممارسة سلطاته الروحیة والسیاسیة 

 بالمدینة قاب المشركین والمنافقین والیهود ، ولم یبقَ عندما " قدم باألسرى أذل اهللا بذلك ر

، وكان عدد األسرى یوم بدر سبعین )٢(یهودي وال منافق إال خضد (خضع) عنقه لوقعة بدر" 
جل إنهاء ، ثم أخذ یعمل من أ)٤(أصحابه بحسن معاملة األسرى ، وقد أوصى الرسول )٣(

؛ مراد : ٣٣٩) ص ٢٠٠٣ئس (األردن/المالح : هاشم یحیى ، الوسیط في السیرة النبویة ، دار النفا ١)(

. ٣٤٢ص  )٢٠٠٥مصطفى ، سیرة الرسول ، دار الفجر للتراث (القاهرة/

، در احمد عطا ، دار الكتب العلمیة: أبو عبد اهللا محمد بن عمر ، المغازي ، تحقیق محمد عبد القاالواقدي )٢(

  . ١١٩ص  ١) ج٢٠٠٤الطبعة األولى (بیروت/

: أبو جعفر محمد بن جریر ، تاریخ الرسل والملوك ، ؛ الطبري  ١٣٧ص ١نفسه جالواقدي ، المصدر  ٣)(

  .٤٧٧ص ٢ج) ١٩٨٦تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، الطبعة الخامسة (القاهرة/

ید ) الطبراني : أبي الحافظ القاسم سلیمان بن احمد ، المعجم الكبیر ، حققه واخرج أحادیثه : حمدي عبد المج٤(

، المصدر  ؛ الواقدي ٣٢٨ص ٢٢) ج١٩٨٥السلفي ، مطبعة الزهراء الحدیثة ، الطبعة الثانیة (الموصل/

.  ١١٧ص  ١السابق ج 
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صنع بهم ، وقد ذكرت المصادر أن الرسول أصحابه فیما ی ةأسرهم ، فعمد إلى  استشار 

ا یفعل باألسرى اختلفوا في ذلك إلى رأیین فذهب أصحاب الرأي فیمابة صححین استشار ال

، أما الرأي الثاني )١(إلى قتلهم وسعد بن معاذ بن الخطابااألول وكان بینهم عمر 

.)٢(هم  خذ الفدیة منبالعفو وأفقد كان ألبي بكر الصدیق

التشدد في شروط فداء األسرى ومطالبة كل أسیر بوضع مبلغ ولم یحاول الرسول 

محدد من المال على الرغم من حاجة المسلمین الماسة إلیه في ذلك الوقت ، بل قبل من كل 

نهم ن الذین ال مال لهم فقد مّن على قسم مب مع قدرته المالیة ، أما المعوزو أسیر ما یتناس

وطلب من القسم اآلخر الذین یحسنون القراءة والكتابة أن یعلم كل واحد منهم عشرة صبیان من 

، وقد تباین فداء األسرى ، وسنوضح ذالك في البحث )٣(أوالد األنصار مقابل إطالق سراحه 

وتناول الثاني ناول األول معاملة األسرى وفداءهمبصور مفصلة من خالل ثالثة مباحث ، ت

.ناول أسماء األسرى ومقدار فدائهمشارة الصحابة في مصیر األسرى أما الثالث فقد تاست

المبحث األول : معاملة األسرى وفداؤھم    
" استوصوا ، فقال : )٤(أصحابه بحسن معاملة األسرى لقد أوصى الرسول 

األسرى ، وهو زوج ، وقد روي عن أبي العاص بن الربیع وكان من جملة )٥(باألسرى خیرًا "

زینب بنت رسول اهللا ، قوله " كنت مع رهط من األنصار جزاهم اهللا خیرًا ، كنا إذا تعشینا أو 

تغدینا آثروني بالخبز وأكلوا التمر ، والخبز معهم قلیل والتمر زادهم ، حتى إن الرجل لتقع في 

یقول مثل ذلك ویزید : –وهو أسیر آخر –یده الكسرة فیدخلها إلي " وكان الولید بن المغیرة 

میر عن إكرام مصعب بن ععزیز بن عمیر أخي، ویحدثنا أبو)٦(وكانوا یحملوننا ویمشون " 

استوصوا باألسرى :: " كنت في األسرى یوم بدر ، فقال رسول اهللا الصحابة له ، فیقول

كلوا التمر وأطعموني ، وكنت في نفر من األنصار ، وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أخیرًا 

.  ١١٠ - ١٠٨ص  ١ج الواقدي ، المصدر السابق )١(

  . ١٠٨ص  ١ج الواقدي ، المصدر نفسه) ٢(

  . ٣٣٩- ٣٣٨المالح : هاشم یحیى ، المرجع السابق ص  )٣(

ري : أبو الحسن احمد بن یحیى بن جابر ، انساب األشراف ، تحقیق : محمد حمید اهللا (القاهرة/د.ت) البالذ )٤(

. ١٩٨ص  ١ج

ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام الحمیري المعافري ، السیرة النبویة ، تحقیق : مصطفى السقا ) ٥(

؛ الواقدي ، المصدر السابق ج  ٢٦٧ص  )٢٠٠٧وآخرین ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الخامسة (بیروت/

. ٤٦٠ص  ٢؛ الطبري ، المصدر السابق ج ١١٧ص  ١

 . ١١٧ص  ١الواقدي ، المصدر السابق ج )٦(
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أمسى یوم بدر واألسرى ، وروي ان الرسول )١(إیاهم " الخبز لوصیة رسول اهللا 

ساهرًا أول اللیل ، فقال له أصحابه مالك ال تنام یا رسول محبوسون بالوثائق ، وبات النبي 

،  )٢(ل اهللا اهللا ؟ فقال " سمعت أنین عمي العباس في وثاقه " فأطلقوه فسكت فنام رسو 

، عندما علمت بمجيء األسرى وقد روي بشأن معاملة األسرى أن أم سلمه زوجة الرسول 

بن المغیرة ، ا: خالد بن هشام بن المغیرة وأمیة بن أبي حذیفة المدینة وفیهم ابنا عم لها وهما إلى

ل اهللا ، إن بني عمي تستأذنه بشان معاملتهما ، فقالت : " یا رسو إنها جاءت إلى الرسول 

طلبوا أن یدخل بهم علًي فأضیفهم ، وادهن رؤوسهم ، وألم شعثهم ، ولم أحب أن أفعل ذلك حتى 

، وقد حث )٣(: لست أكره شیئًا من ذلك ! فافعلي ما بدا لك " أستأمرك ، فقال رسول اهللا 

َوُیْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى لعامهم واإلحسان إلیهم : قال تعااهللا المسلمین على إكرام األسرى وٕاط

.)٤(َوَیِتیًما َوَأِسیرًاُحبِِّه ِمْسِكیًنا

وكان أبو وداعة أول أسیر فدى في معركة بدر عندما انسل ابنه المطلب بن أبي وداعة 

لیال من مكة إلى المدینة ودفع أربعة آالف درهم فدیة ألبیه ، رغم تأكید قریش على ذوي األسرى 

.)٥(عجلوا في دفع فدیة أسراهم حتى ال یأرب محمد وأصحابه بان ال ی

التشدد في شروط فداء األسرى ومطالبة كل أسیر بوضع مبلغ ولم یحاول الرسول 

محدد من المال على الرغم من حاجة المسلمین الماسة إلیه في ذلك الوقت ، بل قبل من كل 

ن الذین ال مال لهم فقد مّن على قسم منهم زو المالیة ، أما المعو أسیر ما یتناسب مع قدرته 

وطلب من القسم اآلخر الذین یحسنون القراءة والكتابة أن یعلم كل واحد منهم عشرة صبیان من 

، ومن خالل الجدول المرفق في المبحث الثالث من )٦(أوالد األنصار مقابل إطالق سراحه 

عن مقدار فداء أورد الواقدي روایةً البحث یتضح وجود تباین في مقدار فداء األسرى ، فقد

األسرى جاء فیها : " حدثني إسحاق بن یحیى ، قال : سألت نافع بن جبیر : " كم كان الفداء ؟ 

قال : ارفعهم أربعة أالف إلى ثالثة أالف إلى ألفین إلى ألف ، إلى قوم ال مال لهم ، َمنّ  علیهم 

ابن  ؛ ٤٦١-٤٦٠ص  ٢الطبري ، المصدر السابق ، ج ؛ ٣٢٨ص ٢٢) الطبراني ، المصدر السابق ، ج١(

) ١٩٧٨هایة ، مكتبة المعارف ، الطبعة الثانیة (بیروت/كثیر : عماد الدین أبو الفداء إسماعیل ، البدایة والن

  . ٣٠٦ ص ٣ج

. ٢٩٩ص  ٣ابن كثیر ، المصدر السابق ج )٢(

  .  ١١٦ص  ١الواقدي ، المصدر السابق ج  )٣(

. ٨سورة اإلنسان ، اآلیة :  )٤(

  . ٣١٠ص  ٣ابن كثیر ، المصدر السابق ج )٥(

. ٣٣٩- ٣٣٨المالح : هاشم یحیى ، المرجع السابق ص ) ٦(
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یوم بدر سبعین ة تقول : " أسر رسول اهللا ، كما أورد ابن سعد روای)١("رسول اهللا 

أسیرًا ، وكان یفادي بهم على قدر أموالهم ، وكان أهل مكة یكتبون وأهل المدینة ال یكتبون ، 

)٢(فمن لم یكن له فداء دفع إلیه عشرة غلمان من غلمان المدینة فعلمهم ، فإذا حذقوا فهو فداؤه " 

.)٣(تعلموا الكتابة على ید األسرى زید بن ثابت ، وكان من جملة غلمان المدینة الذین

خذ الفدیة على ما دار فداء األسرى ، حیث اعتمد في أونالحظ وجود تباین في مق

یتناسب مع المقدرة المالیة لألسیر ، ونالحظ في الجدول أیضًاً◌ وجود عملیة المبادلة بین أسرى 

أن سراح عمرو بن أبي سفیان مقابل المشركین مع أسرى المسلمین ، حیث أطلق الرسول 

، كما )٤(یعتمرن النعمان بن أكال من بني معاویة، الذي أسره أبو سفیان وهویطلقوا سراح سعد ب

خذ غیر النقود كفداء عن األسرى ،  فعندما " بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت نالحظ قبول أ

الربیع ، وبعثت فیه بقالدة لها كانت في فداء زوجها أبي العاص بنزینب بنت رسول اهللا 

لخدیجة ، یقال : إنها من جزع ظفار ، كانت خدیجة بنت خویلد أدخلتها بها على أبي العاص 

رحم علیها ، تلها ، وذكر خدیجة و القالدة عرفها ورقَّ حین بنى بها ، فلما رأى رسول اهللا 

ا متاعها فعلتم ، فقالوا : نعم یا رسول اهللا ، وقال : إن رأیتم أن تطلقوا لها أسیرها ، وتردوا إلیه

.)٥(فأطلقوا أبا العاص بن الربیع وردوا على زینب متاعها " 

دون فداء ، حیث قال الرسول اإلمكان إطالق سراح جمیع األسرى كما نالحظ انه كان ب

:" من حمایة ، وذلك لما قام به )٦(" لو كان مطعم بن عدي حیّا لوهبت له هؤالء النتنى

عندما عاد من هجرته إلى الطائف ، ودوره في تمزیق صحیفة المقاطعة ، حمایة للرسول 

على  ولكن هذه الروایة تحتاج إلى وقفة تأمل ، ألنه لیس من الممكن ان یقول الرسول 

یكن كل االحترام والتقدیر لهم ، فعندما قال سلمة ان الرسول سیما الو رجال قریش هكذا ، 

ما الذي تهنئونا به ؟ فو اهللا ما قتلنا إال"سالمة بن وقش للذین هنئوا باالنتصار في بدر : بن ا

" یا ابن أخي ، أولئك المال لو رأیتهم لهبتهم ، ولو وقال : عجائز صلعا ، فتبسم النبي

 ١٢٥ص ١المصدر السابق ج الواقدي ، )١(

ابن سعد : محمد بن سعد الهاشمي البصري ، الطبقات الكبرى ، تحقیق : محمد عبد القادر عطا ، دار  ٢)(

 . ١٧ص  ٢) ج١٩٩٧الكتب العلمیة (بیروت/

.  ١٧ص  ٢ابن سعد ، المصدر السابق ج ٣)(

. ٤٦٧- ٤٦٦ص ٢الطبري ، المصدر السابق ج ؛ ١٣٣ص  ١الواقدي ، المصدر السابق ج ٤)(

؛ ابن كثیر  ٤٦٨- ٤٦٧ص  ٢؛ الطبري ، المصدر السابق ج ١٢٦ص  ١ج ) الواقدي ، المصدر السابق٥(

  . ٣١٢ص  ٣المصدر السابق ج

  . ١١٠ص  ١ج ) الواقدي ، المصدر السابق٦(
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م "أمروك الطعتهم ، ولو رأیت فعالك مع فعالهم الحتقرته ، وبئس القوم كانوا على ذلك لنبیه
)١(.

في  ستأذن رجال من األنصار النبي همیة الفداء في األسرى ، فعندما اكما نالحظ أ

لرغم من أن العباس وذلك على ا " واهللا ال تذرون منه درهمًا ":ترك فداء العباس قال 

ون وأنه خرج مستكرها ، فقد قیل ان العباس كان قد أسلم ، وكان یكتم إسالمه لدیذكر أنه مسلم

له كانت متفرقة في قریش ، وكان یخشى ان اظهر إسالمه ضاعت عندهم ، وقد جاء في بعض 

یا رسول اهللا ، إني كنت مسلمًا ، ولكن القوم استكرهوني ، ((قال : الروایات ان العباس 

اهللا أعلم  بإسالمك ، إن یكن ما تذكر حقًا فاهللا یجزیك به ، فأما ظاهر :فقال النبي 

قد اخذ منه عشرین أوقیة من ذهب ، ، وكان رسول اهللا ك فقد كان علینا ، فافد نفسكأمر 

فقال العباس : یا رسول اهللا ، احسبها لي في فدائي ، قال : ال ، ذاك شيء أعطاناه اهللا عز 

وجّل منك ، قال : فانه لیس لي مال ، قال : فأین المال الذي وضعته بمكة حیث خرجت من 

ضل بنت الحارث ، لیس معكما أحد ، ثم قلت لها : إن أصبت في سفري هذا فللفضل عند أم الف

: والذي بعثك بالحق كذا وكذا ، ولعبد اهللا كذا وكذا ، ولقثم كذا وكذا ، ولعبید اهللا كذا وكذا ، قال

، ففدى العباس نفسه وابني أخیه یرها ، واني ألعلم انك رسول اهللاحد غیري وغما علم هذا أ

َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقل لَِّمن ِفي َأْیِدیُكم مَِّن :، وقد انزل اهللا تعالى في العباس )٢( )) هوحلیف

َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحیمٌ ِمنُكْم َوَیْغِفْر َلُكمْ ِفي ُقُلوِبُكْم َخْیرًا ُیْؤِتُكْم َخْیرًا مِّمَّا ُأِخذَ اَألْسَرى ِإن َیْعَلِم الّلهُ 
)٣(.

حظ أن المصادر لم تزودنا بمعلومات مفصلة عن األسرى الذین دفعوا الفدیة ، ویال

ومقدار فدیة كل منهم ، وكذلك لم تسعفنا بأیة معلومات عن األسرى الذین قاموا بتعلیم صبیان 

األنصار وعدد الصبیان الذین تعلموا الكتابة على أیدیهم ، مما یجعل من المتعذر علینا تقدیر 

، )٤(صادي والثقافي الذي تركه هذا اإلجراء في مفاداة األسرى على أهل المدینة التأثیر االقت

ولكن هذا األسلوب اإلنساني في التعامل مع األسرى قد أثبت جدواه وفعالیته في التطبیق ، لذا 

فقد نزل القرآن الكریم باعتماده كقاعدة أساسیة في التعامل مع األسرى ، وهي أخذ الفدیة من 

  .١١٤ص  ١الواقدي ، المصدر السابق ج )١(

  . ٢٩٩ص ٣؛ ابن كثیر ، المصدر السابق ج ٤٦٦ – ٤٦٥ص  ٢الطبري ، المصدر السابق ج )٢(

  . ١٨٠ص  النیسابوري ، المصدر السابق ؛ ٧٠سورة األنفال ، اآلیة :  )٣(

    . ٣٣٩المالح : هاشم یحیى ، المرجع السابق ، ص  )٤(
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، وفي طریق العودة من معركة بدر إلى )١(على دفعها ، والعفو عن غیر القادرین القادرین

، وقتل )٢(قتله علي بن أبي طالب–المدینة ، قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء 

في منطقة عرق عقبة بن أبي معیط ، قتله عاصم بن ثابت بن أبي األقلح بأمر النبي 

، حیث  سبق وان أوغال في إیذاء الرسول لعداوتهما الشدیدة للرسول ، وذلك )٣(الظبیة 

)كما نجد انه هنالك من توفي في األسر بالمدینة المنورة ، حیث توفي مالك بن عبد )٤  ،

.)٥(اهللا بن عثمان ، الذي أسره قطبة بن عامر بن حدیدة 

المبحث الثاني : استشارة الصحابة في مصیر األسرى  
أصحابه في شأن أسرى بدر وقد أبدى أصحابه الرأي بكل لقد استشار الرسول 

حین استشار المسلمین فیما یفعل ، و ذكرت المصادر أن الرسول )٦(حریة وصراحة 

باألسرى اختلفوا في ذلك إلى رأیین فذهب أصحاب الرأي األول وكان بینهم عمر بن الخطاب 

خذ الفدیة الصدیق بالعفو وأ، أما الرأي الثاني فقد كان ألبي بكر)٧(وسعد بن معاذ إلى قتلهم 

.)٨(منهم 

، رى، قال أبو بكر " یا رسول اهللافي األسبكر أبافعندما استشار الرسول 

بابي أنت وأمي ، قومك فیهم اآلباء واألبناء والعمومة واإلخوان وبنو العم وأبعدهم منك قریب 

اهللا علیك ، أو فادهم یستنقذهم اهللا بك من النار فتأخذ منهم ما أخذت قوة فامنْن علیهم َمّن 

في األسرى فقد ، أما رأي عمر بن الخطاب )٩(للمسلمین فلعل اهللا یقبل بقلوبهم إلیك " 

عبر عنه عندما قال  " یا رسول اهللا هم أعداء اهللا كذبوك وقاتلوك وأخرجوك ، اضرب رقابهم هم 

دار  ؛ للمزید انظر : سید سابق ، فقه السنة ، ٢٨١-٢٨٠المالح : هاشم یحیى ، المرجع السابق ، ص  )١(

؛ هیكل : محمد حسین ، حیاة محمد ، دار المعارف  ٨٦) ص ١٩٨٣الفكر ، الطبعة الثالثة (بیروت/

  . ٢٨٢) ص١٩٧٥بمصر ، الطبعة الثالثة عشرة (مصر/

. ٣٠٥ ٣ابن كثیر ، المصدر السابق ج )٢(

. ٣٠٥ص ٣؛ ابن كثیر ، المصدر السابق ج ١٣٣ص  ١الواقدي ، المصدر السابق ج ٣)(

  .١٩٨ص  ١جالبالذري ، المصدر السابق ،  ؛ ١١٣ص ١قدي ، المصدر السابق جالوا) ٤(

  . ١٣٤ص ١ج الواقدي، المصدر السابق) ٥(

النظریة السیاسیة نظام الحكم ، دار السالم –الخیاط : عبد العزیز عزت ، النظام السیاسي في اإلسالم  )٦(

  . ٩٠) ص ٢٠٠٤للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة (مصر/

.  ٢٩٧ص  ٣؛ ابن كثیر ، المصدر السابق ج ١١٠ -١٠٨ص ١ج الواقدي، المصدر السابق )٧(

  . ٢٩٧ص  ٣؛ ابن كثیر ، المصدر السابق ج ١٠٨ص ١ج الواقدي، المصدر السابق) ٨(

؛ ابن كثیر ، المصدر  ٤٧٦ص  ٢؛ الطبري ، المصدر السابق ج ١٠٨ص ١الواقدي ، المصدر السابق ج )٩(

. ٢٩٧ص  ٣المصدر السابق ج
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، وقال )١("هم اإلسالم ، ویذل بهم أهل الشركمة الضاللة یوطئ اهللا عز وجل بوس الكفر وأئؤ ر 

ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تمكنني من (فالن) قریب لعمر فأضرب عنقه ، ":

وتمكن علّیًا من عقیل أخیه فیضرب عنقه ، وتمكن حمزة من أخیه العباس فیضرب عنقه حتى 

مودة للمشركین ، ما أرى أن یكون لك أسرى فاضرب أعناقهم ، هؤالء ُیعلم أنه لیس في قلوبنا

.)٢("صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم ، فأعرض عنه رسول اهللا 

فلم یذكر عنه جواب مع أنه أحد الثالثة المستشارین  ، وكان رأي عبد أما علّي 

ل اهللا ، انظر وادیًا كثیر اهللا ابن رواحه إحراقهم في واد كثیر الحطب ، حیث قال : " یا رسو 

، و رأي سعد بن معاذ كان یقول " اقتل وال )٣(الحطب فأدخلهم فیه ، ثم أْضرمه علیهم نارًا " 

، ونجد ان هذه )٤(تأخذ الفداء " وقال أیضا : اإلثخان في القتل أحب إلي من إبقاء الرجال "  

هذه مثل لم یعرف عن العرب قبل اإلسالم ، فاألصیلة العربیة  واألعراف الروایة بعیدة عن التقالید

الوحشیة .

وقلبه بما عرف عنه أقرب إلى عقل الرسول لقد كان رأي أبي بكر الصدیق 

، فقرر األخذ برأیه وأمر بحجز األسرى ریثما تتم مفاداتهم أو )٥(حةامسممن میل إلى العفو وال

، وكان لهذا الموقف النبیل أثره في النفوس )٦(إطالق سراح غیر القادرین على فداء أنفسهم منهم

لم یكن محاربًا للغزو والطمع ، وال طالبًا لسفك النفوس ، إذ تبین للمشركین ان النبي 

الدماء ، وٕانما هو صاحب رسالة ، فیها هدى ورحمة للعالمین ، فهو یسالم من یسالمه ، ویحارب 

من یحاربه ، ویعفو عن كثیر . 

َفِإذا َلِقیُتُم الَِّذیَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب رى الحرب بصراحة بقوله لقد بین القران حكم أس

§�Éَحتَّى Ì° ÈšÌƃ¦�ÈŴÈŰ Èř�ƏċřÈš�  ¦È®
Êż�œċƆÊǒ¦ÈÂ�É®ÌŶÈŕ�œčƈÈƆ�œċƆ

ÊŎÈż�È¼œÈśÈÂÌƃ¦�¦ÂČ®ÉŬÈż�Ì¿ÉƋÂÉƆÉřƈÈŤÌśÈ¢�¦È̄
Ê¤َأْوزَاَرَها)فجعل )٧ ،

خذ سال من غیر شيء ، والفداء ، وهو أفو ، واإلر ما خیر فیه أولیاء األمور المن ، وهو الع

العدو ال التمكن من العوض ، ولكن ذلك مشروط باإلثخان في األرض ، ومعناه المبالغة في قتل 

َما فقال تعالى جل هذا الشرط الم اهللا المسلمین في اخذ الفدیة قبل حصوله ، األرض ، ومن أ

َوالّلُه ُیِریُد اآلِخَرَة ى َحتَّى ُیْثِخَن ِفي اَألْرِض ُتِریُدوَن َعَرَض الدُّْنَیاَلُه َأْسرَ َكاَن ِلَنِبيٍّ َأن َیُكونَ 

  . ٤٧٦ص  ٢؛ الطبري ، المصدر السابق ج ١٠٨ص ١) الواقدي ، المصدر السابق ج١(

  . ٢٩٧ص  ٣) ابن كثیر ، المصدر السابق ج٢(

  . ٢٩٧ص  ٣؛ ابن كثیر ، المصدر السابق ج ٤٧٦ص  ٢الطبري ، المصدر السابق ج )٣(

  . ١١٠ص ١) الواقدي ، المصدر السابق ج٤(

. ٣٣٨السابق ص المالح : هاشم یحیى ، المرجع )٥(

. ١١٠ص ١الواقدي ، المصدر السابق ، ج ٦)(

. ٤٣ص ٢٨؛ الرازي ، المصدر السابق ، ج ٤سورة محمد ، اآلیة :  )٧(
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َفُكُلوْا ِممَّا*مَِّن الّلِه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفیَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظیٌم لَّْوَال ِكتَابٌ *َوالّلُه َعِزیٌز َحِكیٌم 

، وأبو بكر ، فبكى النبي )١(*الّلَه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحیٌم َغِنْمُتْم َحَالًال َطیًِّبا َواتَُّقواْ 

ان كاد لیمسنا في خالف ابن الخطاب عذاب عظیم ، ولو نزل العذاب "وقال رسول اهللا 

وابن رواحه ألنه أشار بإضرام النار ولیس ، ولم یقل )٢("ما أفلت منه إال ابن الخطاب

، وهي من المواضع التي جاء القرآن وهذه اآلیة موافقة لرأي عمر بن الخطاب ،)٣(بشرع 

عتاب للمسلمین ن هذه اآلیة فیهاویرى احد الباحثین أ،فیها موافقًا لقول عمر بن الخطاب 

على لجوئهم إلى المبالغة في فدیتهم ، وان اهللا سامحهم هذه المرة ، وقرر ان یجعل الغنائم حالًال 

خذ منهم وغفر لهم ما تقدم ، إن هم أن یتوجه إلى األسرى الذین أ، وطلب من النبي  لهم

كما ، )٤(المستقبل أضمروا الخیانة فكما أمكن منهم في معركة بدر سیمكن منهم المسلمین في 

نهم قبلواا اهللا انزل العتاب على المسلمین ألنهم اسروا الكفار قبل أن یثخنوا في األرض ، ثم أن

المجرمین الذین لم یكونوا أسرى حرب فقط ، بل كانوا أكابر مجرمي الحرب الفداء من أولئك

الذین ال یتركهم قانون الحرب الحدیث إال ویحاكمهم ، وال یكون الحكم في الغالب إال باإلعدام أو 

.)٥(بالحبس حتى الموت 

المبحث الثالث: أسماء أسرى معركة بدر  
، وفیما یلي جدول مفصلٌ )٦(م بدر سبعین وعدد القتلى سبعین كان عدد األسرى یو 

دیة التي یحتوي على اسم كل أسیر واسم عشیرته واسم الذي أسره واسم الذي قدم لفدائه ومقدار الف

:)٧(ي دفعت لفك أسره ، وكما یأت

الفدیةاسم من قدم لفدیتهاسم اآلسرالعشیرةاسم األسیر

النیسابوري : أبو الحسن علي بن احمد الواحدي ، أسباب النزول ، عالم  ؛ ٦٩ - ٦٧األنفال ، اآلیة : سورة  )١(

. ١٧٨الكتب (بیروت / د.ت) ص 

ازي : محمد فخر الدین بن ضیاء الدین عمر ، تفسیر الفخر الرازي ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة الر  ٢)(

. ٢٠٤ص ١٥) ج١٩٨٥(بیروت/

) ٢٠٠٨، طبع شركة أبناء شریف األنصاري للطباعة والنشر والتوزیع (لبنان/رضا : محمد ، محمد  )٣(

. ٢٠٠ص

التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول ، مركز دراسات الوحدة –الجابري : محمد عابد ، فهم القران الحكیم  ٤)(

  . ١٣٢) ، القسم الثالث ، ص٢٠٠٩العربیة ، الطبعة األولى (بیروت/

 ٢١٦ص )٢٠٠٦المباركفوري : صفي الرحمن ، الرحیق المختوم ، دار المعرفة ، الطبعة الرابعة (بیروت /  ٥)(

  . ٢١٦ص

  . ٤٧٧ص  ٢لطبري ، المصدر السابق ، ج؛ ا ١٣٧ص ١الواقدي ، المصدر السابق ، ج ٦)(

؛ ابن  ٣٠١-٣٠٠ص  ؛ ابن هشام ، المصدر السابق ١٣٧-١٣٣ص ١الواقدي ، المصدر السابق ، ج) ٧(

 . ٣٢٥- ٣١٥ص ٣كثیر ، المصدر السابق ، ج
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الفدیةاسم من قدم لفدیتهاسم اآلسرالعشیرةاسم األسیر

العباس عم النبي 
من بني هاشم بن عبد 

مناف
فدى نفسه بنفسهأبو الیسْر◌ِ 

أربعمائة دینار

  األلف درهم) (أربعة

عقیل بن أبي طالب بن 

عبد المطلب

من بني هاشم بن عبد 

مناف
أربعمائة دینارفداه عمه العباسعبید بن أوس الظفريّ 

نوفل بن الحارث بن 

عبد المطلب

من بني هاشم بن عبد 

مناف
_ _ _ _ أربعمائة دینارفداه عمه العباس__

عتبه بن عمرو
حلیف لبني هاشم من 

بني فهر
_ _ _ _ _ _

فداه العباس بن عبد 

المطلب
_ _ _ _ _ _

السائب بن عبید بن عبد 

یزید بن هاشم بن 

المطلب

من بني المطلب بن 

عبد مناف

سلمه بن اسلم بن 

حریش األشهليّ 
لم یقدم احد لفك أسره

ه مال فأطلق لم یكن لدی

سراحه رسول اهللا

بغیر فدیة

عبید بن عمرو بن 

علقمة بن المطلب

من بني المطلب بن 

عبد مناف

سلمه بن اسلم بن 

حریش األشهليّ 
لم یقدم احد لفك أسره

لم یكن لدیه مال فأطلق 

سراحه رسول اهللا

بغیر فدیة

عمرو بن أبي سفیان بن 

حرب بن أمیة بن عبد 

شمس

من بني عبد شمس بن 

عبد مناف
أسره علي بن أبي طالب 



كان في سهم النبي 



بدًال أرسله النبي 

عن سعد بن النعمان بن 

اكال من بني معاویة 

الذي ذهب معتمرًا فاسر 

بمكة

عقبة بن أبي معیط
من بني عبد شمس بن 

عبد مناف

أسره عبد اهللا بن سلمة 

العجالن
_ _ _ _ _

عاصم ابن ثابت قد قتله

بن أبي األقلح 

األنصاري بأمر النبي 



الحارث ابن أبو وجزة 

بن عمرو بن أمیة بن 

عبد شمس

من بني عبد شمس بن 

عبد مناف

أسره سعد بن أبي 

  وقاص

قدم في فدائه الولید بن 

عقبة بن أبي معیط
افتدى بأربعة آالف درهم

أبو العاص ابن الربیع 

بن عبد العزى بن عبد 

  سشم

من بني عبد شمس بن 

عبد مناف
أسره خراش بن الصمة

أبو قدم في فدائه أخوه ،

العاص بن نوفل ابن 

عبد شمس

اطلق من غیر فداء

أبو ریشة ابن أبي عمرو
من حلفاء بني عبد 

شمس بن عبد مناف
_ _ _ _ _ _

افتداه اخو أبو العاص 

بن ربیع
_ _ _ _ _ _

عمرو بن األزرق
من حلفاء بني عبد

شمس بن عبد مناف
_ _ _ _ _ _افتداه عمرو بن الربیع_ _ _ _ _ _

عقبة بن عبد الحارث 

بن الحضرمي

من حلفاء بني عبد 

شمس بن عبد مناف

أسره عمارة بن حزم ، 

فصار في القرعة ألبي 

بن كعب

افتداه عمرو بن سفیان 

_بن أمیة _ _ _ _ _

عدي بن الخیار بن 

عدي بن نوفل

فل بن عبد من بني نو 

مناف
_افتداه جبیر بن مطعمأسره خراش بن الّصّمة _ _ _ _ _

عثمان بن عبد شمس 

ابن أخي غزوان بن 

حلیف بني نوفل بن عبد 

وهو من بني مناف
_افتداه جبیر بن مطعمأسره حارث بن النعمان _ _ _ _ _
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٣٩٣

الفدیةاسم من قدم لفدیتهاسم اآلسرالعشیرةاسم األسیر

مازنجابر

أبو ثور
حلیف لبني نوفل بن 

عبد مناف
_ _ _ _ _ _ه جبیر بن مطعمافتدا_ _ _ _ _ _

أبو عزیز بن عمیر بن 

هاشم بن عبد مناف بن 

عبد الدار

بني عبد الدار بن قصي

أسره أبو الیسر ثم اقترع 

علیه فصار لمحرز بن 

نضلة

قدم في فدائه طلحة بن 

أبي طلحة

بأربعة آالف بعثت أمه

وذلك بعد أن سألت أغلى 

ما تفادى به قریش

األسود بن عامر بن 

الحارث بن السابق
بني عبد الدار بن قصي

أسره حمزة بن عبد 

المطلب

قدم في فدائه طلحة بن 

أبي طلحة
_ _ _ _ _ _

السائب بن أبي حبیش 

بن المطلب بن أسد

من بني أسد بن عبد 

العزى بن قصي

أسره عبد الرحمن بن 

  عوف

قدم في فدائه عثمان بن 

أبي حبیش
أربعة األلف درهم

اد ابن الحارث بن عب

عثمان بن أسد

من بني أسد بن عبد 

العزى بن قصي

أسره حاطب بن أبي 

بلتعة

قدم في فدائه عثمان بن 

أبي حبیش

أربعة األلف

  درهم

سالم بن شماخ
حلیف لبني أسد ابن 

عبد العزى بن قصي

أسره سعد بن أبي 

  وقاص

قدم في فدائه عثمان بن 

أبي حبیش

أربعة األلف

  درهم

 بن مالك بن عبد اهللا

عثمان
من بني تیم

قطبة بن عامر بن 

حدیدة
_مات بالمدینة أسیراً  _ _ _ _ _

خالد بن هاشم بن 

المغیرة بن عبد اهللا بن 

عمر بن مخزوم

من بني مخزوم بن 

یقظة بن مرة
أسره سواد بن غزیة

قدم في فدائه عبد اهللا 

بن أبي ربیعة
أربعة آالف درهم

أمیة بن أبي حذیفة بن 

المغیرة

من بني مخزوم ابن 

یقظة بن مرة
أسره بالل

قدم في فدائه عبد اهللا 

بن أبي ربیعة
أربعة آالف درهم

عثمان بن عبد اهللا بن 

المغیرة بن عبد اهللا بن

مخزوم

من بني مخزوم بن 

یقظة بن مرة

أسره واقد بن عبد اهللا 

التمیمي

قدم في فدائه عبد اهللا 

بن أبي ربیعة
أربعة آالف درهم

د بن الولید بن الولی

المغیرة

من بني مخزوم بن 

یقظة بن مرة
أسره عبد اهللا ابن جحش

قدم في فدائه أخوه خالد 

بن الولید
أربعة آالف درهم

المطلب بن حنطب بن 

الحارث بن عبیدة بن عمر

من بني مخزوم بن 

یقظة بن مرة
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

أطلق سراحه من غیر 

  فداء

ة صیفي بن أبي رفاع

بن بن عابد بن عبد اهللا

مخزوم

أسره رجل من المسلمینمن بني أبي رفاعة
لم یكن یملك المال له 

ولم یأِت أحد في فدائه

مكث عند المسلمین ثم 

أطلقوا سراحه

أبو المنذر ابن أبي 

رفاعة ابن عابد ابن 

عبید اهللا

من بني أبي رفاعة
أسره سعد بن أبي 

  وقاص
_ _ _ _ _   رهمافتدى بألف د_

أبو عطاء عبد اهللا بن أبي 

السائب ابن عبید اهللا
_من بني أبي رفاعة _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

المطلب ابن حنطب ابن 

الحارث ابن عبید
من بني أبي رفاعة

أسره أبو أیوب 

األنصاري
ففك أسره بعد حینلم یكن له مال

خالد بن األعلم
حلیف لبني أبي رفاعة

اب بن المنذر أسره حب

بن الجموح

قدم في فدائه عكرمة بن 

_أبي جهل _ _ _ _ _



محمد عمر احمد

٣٩٤

الفدیةاسم من قدم لفدیتهاسم اآلسرالعشیرةاسم األسیر

أبو وداعة ابن ضبیرة 

ابن سعید ابن سعد ابن 

سهم

من بني سهم عمرو بن 

هصیص بن كعب
_ _ _ _ _

كان أول أسیر افتدى من 

أسرى بدر افتداه ابنه 

المطلب بن أبي وداعة

افتدى بأربعة آالف درهم

دي فروة بن قیس بن ع

ابن حذافة بن سعد بن 

سهم

من بني سهم عمرو بن 

هصیص بن كعب
ثابت بن أقرم

قدم في فدائه عمرو بن 

قیس
افتدى بأربعة أالف درهم

حنظلة بن قبیصة بن 

حذافة ابن سعد بن سهم

من بني سهم عمرو ابن 

هصیص بن كعب
_عثمان بن مظعون _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

الحجاج ابن قیس ابن 

ن سعد بن سهمعدي اب

من بني سهم عمرو ابن 

هصیص بن كعب

أسره عبد الرحمن بن 

عوف ، فافلت فأخذه 

أبو داود المازني

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

عبد اهللا بن أبي خلف بن 

وهب بن حذافة بن جمح

من بني جمح بن عمرو 

بن هصیص بن كعب
_فداُه أبوه أبو خلففروة بن عمرو البیاضىّ  _ _ _ _ _

بو عزة عمرو بن وهب بن أ

حذافة بن جمح

من بني جمح بن عمرو 

بن هصیص بن كعب :
_ _ _ _ _ _

كان فقیرا ذا حاجة ولم 

یأِت أحٌد لفدائه

أطلق سراحه النبي 

من غیر فدیه

وهب بن عمیر بن وهب 

ابن خلف بن وهب بن 

حذافة ابن جمح

من بني جمح بن عمرو 

بن هصیص بن كعب
لّزرقيرفاعه بن رافع ا

قدم أبوه عمیر ابن وهب في 

فدائه حین بعثه صفوان إلى 

فأسلم فأرسل له النبي 

ابنه بغیر فداء

أطلق سراحه النبي 

من غیر فدیه

ربیعة بن دارج بن 

العنبس ابن وهبان بن 

وهب بن حذافة

من بني جمح بن عمرو 

بن هصیص بن كعب
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

اخذ من ماله شیئاً 

وأطلق سراحه

  الفاكه
مولى أمیة بن خلف ، بن 

جمح ابن عمرو بن كعب

أسره سعد بن أبي 

  وقاص
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

سهیل بن عمرو بن عبد 

نضر بن مالكشمس بن

أسره مالك بن الدخشم ، من بني مالك بن حسل

أخو بني سالم بن عوف

قدم في فدائه مكرز بن 

حفص بن األخیف
_ _ _ _ _ _

عبد بن زمعة بن قیس 

ابن عبد شمس ابن عبد 

ود بن نضر بن مالك

أسره عمیر بن عوف من بني مالك بن حسل

مولى سهیل ابن عمرو
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

وقدان  عبد الرحمن بن

بن قیس ابن عبد شمس 

ابن عبد ود

من بني مالك بن حسل
_أسره النعمان بن مالك _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_من بني الحارث بن فهرالطفیل ابن أبي قنیع _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

عتبة بن عمرو بن 

جحدم
_من بني الحارث بن فهر _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

عتبة

من بني فهر وهو حلیف 

لبني هاشم بن عبد 

مناف

_ _ _ _ _ _لم یذكره ابن إسحاق_ _ _ _ _ _

عمروعقیل بن 
حلیف لبني المطلب بن 

عبد مناف
_ _ _ _ _ _لم یذكره ابن إسحاق_ _ _ _ _ _

_حلیف لبني المطلب بن تمیم بن عمرو _ _ _ _ _لم یذكره ابن إسحاق_ _ _ _ _ _
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٣٩٥

الفدیةاسم من قدم لفدیتهاسم اآلسرالعشیرةاسم األسیر

عبد مناف

ابن عقیل بن عمرو
حلیف لبني المطلب بن 

عبد مناف
_ _ _ _ _ _لم یذكره ابن إسحاق_ _ _ _ _ _

لد بن أسید بن أبي خا

العیص

من بني عبد شمس بن 

عبد مناف
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

أبو العریض یسار
مولى العاص ابن أمیة

من بني عبد شمس
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

نبهان
مولى لبني نوفل بن عبد 

مناف
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

عقیل
لبني عبد الدار حلیف 

من الیمنبن قصي وهو 
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

عبد اهللا بن حمید بن 

زهیر ابن الحارث

من بني أسد بن عبد 

العزى بن قصي
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

قیس بن السائب
من بني مخزوم ابن 

یقظة بن مرة
_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

أسلم
مولى نبیه بن الحجاج من 

كعب بني سهم عمرو بن
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

عمرو بن أبي بن خلف
من جمح بن عمرو بن

  كعب
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

أبو رهم ابن عبد اهللا
حلیف لبني جمح ابن عمرو 

بن هصیص بن كعب
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __

حلیف لم یذكر اسمه
حلیف لبني جمح ابن عمرو 

بن هصیص بن كعب
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_مولى المیة بن خلفنسطاس _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_مولى المیة بن خلفمولى لم یذكر اسمه _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_غالم أمیة بن خلفأبو رافع _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_من بني عامر ابن لؤيحبیب بن جابر _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_من بني عامر ابن لؤيالسائب بن مالك _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

لم یذكر اسمه
من بني الحارث ابن 

  فهر
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

شافع
حلیف لبني الحارث بن 

فهر وهو من الیمن
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

شفیع
حلیف لبني الحارث بن 

فهر وهو من الیمن
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

مسافع بن عیاض بن 

صخر بن عامر بن 

كعب بن سعد

_من بني تیم بن مرة _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_حلیف لبني تیم ابن مرةبن الزبیرجابر _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

قائمة المصادر والمراجع
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٣٩٦

المصادر األولیة :-١
 هـ)٢٧٩(ت  البالذري : أبو الحسن احمد بن یحیى بن جابر-

.تحقیق : محمد حمید اهللا (القاهرة/د.ت)، انساب األشراف  –١

هـ) ٦٠٤(ت  ء الدین عمرالرازي : محمد فخر الدین بن ضیا-

دار الفكر ، الطبعة ، المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب–تفسیر الفخر الرازي  -٢

  ) .١٩٨٥الثالثة (بیروت/

هـ) ٢٣٠ابن سعد : محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت -

) ١٩٩٧دار الكتب العلمیة (بیروت/، الطبقات الكبرى ، تحقیق : محمد عبد القادر عطا  -٣

.

هـ) ٣١٠(ت  جعفر محمد بن جریرالطبري : أبو-

دار المعارف ، الطبعة ، تاریخ الرسل والملوك ، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم  -٤

  ) .١٩٨٦الخامسة (القاهرة / 

هـ) ٧٧٤(ت ابن كثیر : عماد الدین أبو الفداء إسماعیل-

 ) .١٩٧٨(بیروت/الطبعة الثانیة ، مكتبة المعارف، البدایة والنهایة  -٥

الحسن علي بن احمد الواحديالنیسابوري : أبو-

عالم الكتب (بیروت / د.ت) .، وبهامشه الناسخ والمنسوخ –أسباب النزول  -٦

هـ)٢١٣(ت محمد عبد الملك بن هشام المعافريابن هشام : أبو-

سقا وٕابراهیم اعتمدت هذه الطبعة على تحقیق األساتذة : مصطفى ال، السیرة النبویة  -٧

  ) .٢٠٠٧(بیروت/الطبعة الخامسة–الكتب العلمیة ،االبیاري وعبد الحفیظ شلبي 

هـ)٢٠٧(ت عبد اهللا محمد بن عمرالواقدي : أبو-

دار الكتب العلمیة ، الطبعة األولى ، المغازي ، تحقیق محمد عبد القادر احمد عطا  -٨

) .٢٠٠٤(بیروت/

هـ) ٣٦٠(ت سلیمان بن احمدالطبراني : أبي الحافظ القاسم -

مطبعة الزهراء ، المعجم الكبیر ، حققه واخرج أحادیثه : حمدي عبد المجید السلفي  -٩

  .) ١٩٨٥الحدیثة ، الطبعة الثانیة (الموصل/
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المراجع الحدیثة :-٢
الجابري : محمد عابد -

ات الوحدة مركز دراس، التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول –فهم القران الحكیم  - ١٠

  ) .٢٠٠٩العربیة ، الطبعة األولى (بیروت/

الخیاط : عبد العزیز عزت -

دار السالم للطباعة ، النظریة السیاسیة نظام الحكم –النظام السیاسي في اإلسالم  - ١١

  ) .٢٠٠٤والنشر ، الطبعة الثانیة (مصر/

رضا : محمد -

  ).٢٠٠٨شر والتوزیع (لبنان/شركة أبناء شریف األنصاري للطباعة والن، محمد  - ١٢

سابق : سید -

  ) .١٩٨٣دار الفكر ، الطبعة الثالثة (بیروت/، فقه السنة  – ١٣

مراد : مصطفى-

  . )٢٠٠٥دار الفجر للتراث (القاهرة / ، سیرة الرسول  -  ١٤

المالح : هاشم یحیى -

 )٢٠٠٣دار النفائس (األردن/، الوسیط في السیرة النبویة  -  ١٥

ي : صفي الرحمن المباركفور -

دار المعرفة ، الطبعة الرابعة (بیروت / ، بحث في السیرة النبویة –الرحیق المختوم  - ١٦

٢٠٠٦. (  

هیكل : محمد حسین-

) .١٩٧٥دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة عشرة (مصر/، حیاة محمد  -  ١٧


