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ملخص البحث

 تشاكؿ السبحث األكؿ إدارة التشطيع العدكخؼ مغ حيث معشى التشطيع لغة،تزسغ البحث اربعة مباحث

 شسل إدارة العسميات العدكخية فتحجث عغ تعييغ القادة كتقاليج، أما السبحث الثاني. كأىسية التشطيع في اإلسالـ،ًكاصصالحا
 كمػارد التدميح أما السبحث الخابع، كعالج السبحث الثالث إدارة التجريب كالتدميح. دكر السخأة في الدمع كالحخب،القتاؿ

. تزسغ اسمحة الجير االسالمي

Military Organizations During the Era of Prophecy
(Historical Study)
Khansa'a Hassan Mohammed Al-Araji
University of Mosul, College of Basic Education, Department of History, Iraq,
Nineveh

Search Summary
The research included four investigations, the first dealt with topic of the management
of the military organization in terms of the meaning of the organization in language and
terminology, and the importance of the organization in Islam. The second topic, which
included the Department of Military Operations, spoke of the appointment of commanders
and the traditions of combat and the role of women in peace and war. The third research dealt
with the Department of Training and Armaments, weapons resources .The fourth topic
included the weapons of the Islamic army.
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السقجمــة

كبعج.

الحسج هلل رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى سيجنا دمحم كعمى الو كاصحابو الصيبيغ الصاىخيغ
ضيخت بػادر الحاجة كاالىتساـ بالتشطيسات العدكخية بعج انتقاؿ الخسػؿ دمحم ( ) الى دار اليجخة

كانصالؽ اكؿ سخية قتالية ،كتعاقبت الدخايا كالغدكات ،فكانت السعيغ الحؼ ال يشزب في تخسيخ مبادػ
التشطيع كاالدارة العدكخية التي خمجت القائج دمحم ( ) كخمفاؤه الخاشجكف( )الحيغ ساركا عمى مشيجو القػيع
كاتدست ىحه التشطيسات العدكخية بالججية كالحيػية مسا دفع الكثيخ مغ الباحثيغ االىتساـ بو.

لقج كانت التشطيسات العدكخية تذسل جسيع الجػانب التشطيسية كالكيادية كمزاميغ الذؤكف االدارية

ككاف ال يشفرل جانب عغ جانب اخخ .

لقج بجا جيج الخسػؿ ( ) باإلدارة العدكخية يطيخ كاضحا عشجما فخض الجياد ,اذ بجا بتذكيل

كاعجاد كتشطيع الجير كتجريبو كتدمحيو ،فقاد الدخايا كالغدكات ثع جاءت حخكب التحخيخ االسالمية التي
حققت اغخاضا سياسية كعدكخية كاقترادية لتثبيت الحكع كنذخ مبادغ الجيغ كالجعػة االسالمية .

كألىسية السػضػع فقج تع اختيار مػضػع البحث بعشػاف (التشطيسات العدكخية في عيج الشبػة

((دراسة تاريخية)) ) كتشاكلت في البحث البعج التاريخي لمتشطيسات العدكخية مغ خالؿ كضع بعس
الخخائط كالرػر التاريخية لألسمحة في عيج الشبػة .

لقج تع تقديع البحث الى مقجمة كخاتسة كثالث مباحث تشاكؿ السبحث االكؿ (ادارة التشطيع العدكخؼ)

كعالج السبحث الثاني (ادارة العسميات العدكخية) كالحؼ شسل تعييغ القادة كتقاليج القتاؿ كدكر السخأة في

الدمع كالحخب اما السبحث الثالث فتزسغ (ادارة التجريب كالتدميح) كالسبحث الخابع تزسغ اسمحة الجير

االسالمي.

كقج كاجيتشي العجيج مغ الرعػبات مغ اىسيا صعػبة الحرػؿ عمى السرادر كالسخاجع التاريخية

لكغ عمى الخغع مغ ذلظ استصعت كالحسج هلل اكساؿ البحث بسا تيدخ لي مغ مرادر كمخاجع متػفخة .
اساؿ هللا (سبحانو كتعالى) اف يتقبل عسمشا كاف يجعمو في ميداف اعسالشا انو غفػر رحيع .
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السبحث األول

ادارة التشظيم العدكري

ادارة التشظيم العدكري

ىي اإلدارة السكمفة بخسع الدياسة العامة كتخصيط القتاؿ كتحجيج حجع الجير كتدميحو ككضع

األنطسة كالقػانيغ كإعجاد الكيادات العميا(.)1
أوال  :التشظيم لغة واصظالحا

()2

التشطيع لغة :التأليف كضع شي إلى شي أخخ
ْ
ْ
()3
األشخاص لمػحجات كالتجييدات ألية قػة

كالتشطيع اصصالحا ىػ قػة كتأليف كتختيبات

ثانيا :أهسية التشظيم في اإلسالم

الشطاـ أساس كل عسل ناجح كالكياـ بأؼ عسل كاف البج لو مغ التشطيع كالتختيب ليديخ عمى كفق

خصة متشاسقة م تػازية كاضحة السعالع كالحجكد كفقجاف الشطاـ يعشي سيادة الفػضى كالعذػائية كضياع

الحقػؽ ككثخة السشازعات ،إذا فال يسكغ ألؼ عسل كاف إف يقػـ بجكف نطاـ يحجد العالقات كالسدؤكليات
كيبخز الػاجبات كيرػف الحقػؽ كالحخمات( ،)4كحاجة االنداف الى الشطاـ حاجة أزلية ناشئة مع حاجتو
الى االجتساع باآلخخيغ كىػ ماعبخ عشو الحكساء بقػليع ((اإلنداف مجني بالصبع ))

()5

 ،أؼ انو البج لو

مغ االجتساع لحاجتو الى بشي جشدو()6كاذا اجتسع الشاس مع بعزيع البعس فاف غخائدىع تتحكع في كثيخ
مغ ترخفاتيع اذا فالبج مغ نطاـ كاضح تزبط بو العالقات كتحجد بو السدؤكليات كالػاجبات(.)7

لقج اىتع اإلسالـ بالشطاـ في كل شي ،فجعل لكل أمخ نطاما متػازيا كحجكدا كاضحة السعالع امخ
ْ
ػ
السدمسيغ صحابتو عمى العسل السشطع فالستجبخ لديختو( )يخ التشطيع الجقيق كالحكع الحؼ سار عميو

في مخاحل دعػتو السختمفة( ،)8كذلظ تبعا لمطخكؼ السحيصة بيا فسغ السخحمة الدخية التي بجا بيا دعػتو
حيث احاط اعسالو بالدخية كىحا السبجا يذسل الجعػة بتفاصيميا كمخاحميا ككاف ( )يحث اصحابو عمى
()9

مبجا الحيصة كالححر كاتباع الشطاـ في كل شي كذلظ ال يتأتى اال بدمصة تكيسو

فبالدمصة يدتكيع الشطاـ كبالخخكج عمييا يحجث الفػضى كالسشازعات التي تؤدؼ الى اراقة الجماء،

لحلظ امخ ( )مغ راػ مغ اميخه شيئا يكخىو اؼ يريخ حفاضا عمى الشطاـ الدائج(.)10

كقج مجح هللا سبحانو كتعالى العسل العدكخؼ السشطع ،فقاؿ تعالىﵟ إِ َّن َّ
ٱَّللَ ي ُِحبُّ ٱنَّذِيهَ يُ َٰقَ ِتهُىنَ فِي
ىص ﵟ ( ،)11كاألمة اإلسالمية امة مجاىجة كال يرمح الجياد إال بإمة مشطسة
ص ٞ
ص ّٗفّا َكأَوَّ ُهم ب ُۡى َٰ َي ٞه َّم ۡز ُ
َ
س ِبي ِهِۦه َ
في جسيع نػاحييا لحلظ فالشطاـ في حياة السدمسيغ مبجأ عسمي شبيعي يجخؼ مجخػ العقائج كالعبادات(.)12
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كالتشطيع العدكخؼ ىػ تذكيل كتقديع القػات الى قصعات (كحجات) كفقا لمسيسة كنػع السعخكة

كاالرض كشبيعة السقاتميغ كقػة العجك كاالسمحة السدتخجمة مغ الجانبيغ( ،)13ييجؼ الخسػؿ العخبي ()
مغ تشطيع قػاتو الى سيػلة الكيادة كالديصخة عمييا اثشاء القتاؿ اك التحخؾ اك التسخكد( ،)14ككاف يزع
()15

مختمف التذكيالت (القصعات) تحت ترخؼ قائج كاحج

.

كيػازف األسمحة الستػفخة في كل كاحجة مشيا ،كسا في فتح مكة كيعجؿ الشدب حدب مقتزى

الحاؿ(.)16

فقج نطع السياجخيغ في ثالث كتائب ،كتعجاد كل مشيا 200مقاتل كاألكس في ستة كتائب تعجاد كل

كاحجة  ،350كاسمع في كتيبة كاحجة تعجادىا  200في غدكة الفتح ،ككحلظ في مختمف الفئات اك يذكل

كحجات ججيجة( ،)17كسا في كتيبة الخماة في غدكة احج ،اك يعيج تشطيع الجير بسا يتشاسب مع الطخكؼ

القتالية الججيجة( ،)18فقج كاف التشطيع في غدكة الفتح يختمف تساما عشو في غدكة حشيغ كيالئع بيغ
االختراصات الستعجدة ضسغ التذكيل الػاحج بحيث يسكشو اف يقاتل برػرة مدتقمة( ،)19كسا في

التذكيالت األربعة التي دخمت مكة ،كيػزع قػاتو بتدمدل ىخمي فخدؼ ،اك ثشائي ،اك ثالثي ،اك،
رباعي ،حدب تعجاد القبيمة ،اذ كانت فخدية بكيادة أبي كاقج الميثي مغ قبائل كشانة ،بشي ليث ،ضسخة،
سعج بغ بكخ كثشائية مغ قبيمة أشجع ،كثالثية مغ قبيمة مديشة ،كرباعية مغ قبيمة جييشة ،كذلظ مسا

يعصي مخكنة كسخعة في اتخاذ مػقف قتالي مشاسب( ،)20في حيغ اف القػات السدمحة في الػقت الحاضخ

اما اف تكػف مشطسة عمى اساس ثالثي اك رباعي فقط ،لقج ادػ تخيل كترػر القائج العاـ لمسعخكة
كاالحاشة بطخكفيا الى تشطيع القػات السدمحة بسا يتالئع مع ىحه االحتساالت(.)21

فقج كاف تشطيع القتاؿ يختمف عغ تشطيع العخض كاالستعخاض اماـ ابي سفياف كيخاعي الخسػؿ ()

اف يقػد الكتيبة (الػحجة) رئيذ القبيمة الحؼ يشتسي الييا( ،)22كاذا كانت القبيمة ال تداكؼ كتيبة ،فإنيا

تشطع مع غيخىا كيقػد ىحا التجسع رجل مغ احجػ الكبائل السذتخكة(.)23

السبحث الثاني
إدارة العسليات العدكرية

كىي االدارة السكمفة بتخصيط كقيادة السعخكة كتأميشيا مغ جػانبيا القتالية كاإلدارية( ،)24ككانت
التػجييات العدكخية التي يرجرىا الخسػؿ دمحم ( )الى قائج الجير اك قائج الدخية إما شفييا اك

كتابة( ،)25كتمظ التي اعصيت الى عبجهللا بغ جحر قائج الدخية الى نخمة()26في الدشة الثانية مغ اليجخة،
كانت معو رسالة مكتػبة امخه ( )اال يفتحيا االبعج يػميغ مغ مديخه كسخية ابي سمسة بغ عبج االسج

السخدكمي الى قصغ ،في الدشة الثالثة مغ اليجخة اكصاه ( )بتقػػ هللا كمغ معو مغ السدمسيغ(.)27
837

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)2لسنة 2227
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021
كاف( )يقػـ بإيجاز قائج الدخية كالقادة االخخيغ قبل الخػض في السعخكة بجسمة تػصيات ميسة
()28

في كل الغدكات كالدخايا ،حيث كاف ( )يحجد نػع كمكاف الػاجب السقبل كالسكاف السقرػد

في تشفيح

الػاجب كعجـ تجاكزه كسا حرل في سخية عبجهللا بغ جحر الى نخمة ،كتحجيج الصخؽ كالسدالظ السؤدية
الى اليجؼ كاالتجاىات( ،)29كمشاشق التحذج كسا في سخية حسدة بغ عبجالسصمب الى ارض جييشة في
الدشة االكلى مغ اليجخة الى الدػاحل الذسالية الذخقية مغ البحخ االحسخ كتحجيج اماكغ التحذج كالتسخكد

كاختيار االرض السالئسة مغ الشاحية القتالية كاالدارية كالرحية كسا حرل في اختيار اماكغ التحذج في
غدكة بجر في الدشة الثانية مغ اليجخة حيث تع اختيار مشصقة تحذج الجير في اقخب ماء مغ العجك ،ثع

صفػا الحياض كغػركا ماعجاىا مغ اآلبار()30كمغ ابخز مقػمات ادارة تعييغ العسميات العدكخية ىي :

أوال  :تعیین القادة

يتع تعييغ قادة الداقة كالدخايا كحامل المػاء مغ قبل الخسػؿ القائج ( )ككاف لكل معخكة مغ
السعارؾ أىجاؼ كاالستصالع كاعتخاض القػافل كقصع خصػط اإلمجاد ،باإلضافة الى تاميغ حخية الجعػة

كانتذارىا(،)31كسا في سخية حسدة بغ عبج السصمب الى ارض جييشة في الدشة األكلى مغ اليجخة ،كسخية
مؤتة الى ارض الخكـ في الدشة الثامشة مغ اليجخة لتأديب عخب الذاـ التابعيغ لمجكلة الخكمانية كالحيغ

دأبػا عمى استفداز السدمسيغ كتحجييع كارتكاب الجخائع ضج دعاتيع ،كفخض ىيبة الجكلة اإلسالمية في تمظ
السشصقة(.)32

كقج سعى ( )الى مرالحة بشي كالب الحيغ كانػا يشدلػف دكمة الجشجؿ ،كتبػؾ كأشخاؼ

الذاـ()33كذلظ لزساف نجاح العسميات العدكخية كالتخكيد عمى االتجاىات األخخػ السيسة كاالتجاه
الداحمي لمبحخ األحسخ كاالتجاه الذخقي بعج غدكة بجر ،كالتعخض لألعجاء الحيغ يتخبرػف الذخ بالجكلة
()34

اإلسالمية أمثاؿ الييػد كالخكـ كمذخكي قخير

كمغ األىجاؼ األخخػ نقل السعخكة الى ارض العجك(،)35

إذ لع يقاتل الخسػؿ ( )عجكا اال خارج السجيشة ،كإذا عمع باف العجك سييجع عمى السجيشة يدخع لسياجستو
قبل اف يتحخؾ مغ أرضو كسا في غدكة مؤتة كتبػؾ ،كاالقتراص مغ السجخميغ الحيغ يقتمػف بغيخ الحق

()36

كدخية كخز بغ جابخ الفيخؼ في الدشة الدادسة مغ اليجخة ،لالقتراص مغ رىط عكل كغخنيو
كتحقيق الدالـ كسا في غدكة الحجيبية في الدشة الدادسة لميجخة الى قخير

()37

فكاف يتع تعييغ القادة مغ

الخسػؿ ( )مغ صحابتو اإلجالء فأعصى ( )في سخية مؤتة في الدشة الثامشة مغ اليجخة إذ أمخ زيج
بغ حارثة ( )عمى الجير كقاؿ ((( )إف أصيب زيج فجعفخ بغ أبي شالب ( )عمى الشاس فاف

أصيب جعفخ ،فعبج هللا بغ ركاحو( )عمى الشاس))()38كقج سار خمفاء الخسػؿ ( )كقادة الجير
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اإلسالمي عمى نيجو ( )في تعييغ القادة فأصبح نطاما عدكخيا بحتا تصػر مع تصػر الجير اإلسالمي
كتػسعو الحؼ سسي فيسا بعج بشطاـ البجيل في كل أنطسة الجيػش العخبية كاإلسالمية.

ثانيا :تقالیج القتال
تتسثل تقاليج القتاؿ الجانب التصبيقي لفمدفة األمع في الحخكب ،كالػاجية الخارجية لسا فصخت عميو

شبيعة تمظ األمع مغ ركح إندانية سامية أك ندعات عجكانية باغية(.)39

تخزع ترخفات الجيػش في مياديغ القتاؿ ،مغ حيث التداميا بالسدمظ القػيع اك السذيغ ،الى

تقاليج راسخة ال تتأثخ بأنساط األسمحة التي تفخضيا شبيعة العرخ اك متصمبات التصػر كمغ ثع غجت

تقاليج القتاؿ عمى مخ العرػر تكػف السكياس الحؼ يحجد لألمع أقجرىا()40مغ حيث عمػ بعزيا فػؽ

بعس درجات ،كتقخر أيزا لتمظ األمع مشازليا مغ العائمة البذخية الكبخػ ،باعتبارىا مغ بشاة الحزارة
كالعسخاف اك مغ معاكؿ اليجـ كالخدخاف ،نالت تقاليج القتاؿ في الحخكب العخبية أعمى درجة سجمتيا تمظ

السعاييخ الخالجة بفزل ما أتدست بو مغ شابع خمقي كأنداني رفيع( ،)41اذ استشجت تمظ التقاليج عمى
فمدفة عخبية أصيمة جاءت كليجة الخراؿ التي تخبى عمييا العخبي في ميجه بذبو الجديخة العخبية كثسخة

أيزا لمتعاليع التي تحمى بيا الجيغ اإلسالمي الحشيف( ،)42فخأػ العخبي بفصختو في خػض غسار الحخكب
حساية أكال لمحخية التي جبمت عمييا نفدو كدفاعا ثانيا عغ خمة الػفاء التي ارتزاىا لشفدو شخيعة تشطع

معامالتو الخاصة كالعامة()43كردعا ثالثا لخذيمة الغجر التي اعتبخىا اخصخ آفة تيجـ السجتسعات البذخية
كتحخميا نعسة الصسأنيشة كاالستقخار ،ككانت تقاليج القتاؿ تحجد سمػؾ العخبي في السعارؾ التي امتألت بيا

الحخكب القبمية ،حيث ألدمتو بإتباع كل مايعمى ذكخه( ،)44كاالبتعاد عسا يشقز مغ قجره فأتخح العخبي مغ
السبارزة كالشداؿ سبيال إلضيار شجاعتو ،كما يراحب ذلظ مغ السشاداة عمى خرسو حتى يدتعج لمقتاؿ
عغ كعي كامل كإدراؾ سميع بأىجاؼ ىحا القتاؿ كأسبابو أيزا( ،)45كقج كضع الشبي ( )في أحاديثو

الذخيفة كسيختو الكخيسة التي سار عمييا خمفاؤه الخاشجكف كقادة الجير اإلسالمي جسمة مغ القػاعج
()46

اإلسالمية آلداب القتاؿ

فقج نيى ( )عغ التسثيل باألعجاء ،كقتل الشداء كالجخحى كاألسخػ كاألشفاؿ

كالعاجديغ ،ككاف( )يػصي قادة الدخايا كالغدكات بقػلو (( :اغدكا باسع هللا في سبيل هللا ،قاتمػا مغ كفخ

باهلل ،اغدكا كال تغمػ ،كال تغجركا ،كال تسثمػا ،كال تقتمػ كليجا ))

()47

.

كنيى ( )عغ الفمػؿ ،اؼ الخيانة في السغشع كعغ الفداد في الجيػش ،كالغجر كنقس العيػد في

الحخب كالسعاممة الحدشة مع األسخػ كالغشائع التي يغتشسيا السدمسػف في أثشاء حخكبيع مع األعجاء(.)48
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كمغ أىع أخالقيات الجيادعشج السدمسيغ في الدمع كالحخب ىي :

أ -الهفاء :

احتخاـ العيػد كالسػاثيق كالػفاء بيا مغ األخالؽ التي تسيد بيا جشج اإلسالـ عغ غيخىع حتى لػ
كاف السعاىج ألح األعجاء ليع كقاؿ ((( : )إذا جسع هللا األكليغ كاآلخخيغ يػـ الكيامة ،يخفع لكل غادر
()49

لػاء ،فقيل  :ىحا غجره فالف بغ فالف ))

.

فإذا كاف بيغ السدمسيغ كبيغ عجكىع معاىجة كجب الػفاء بسا تعاىجكا عميو ،فاف خاؼ السدمع مغ

عجكه الغجر كالخيانة كجب مرارعة العجك بسشاقزتو العيج كنبحه أليو ،كال يعتسج السدمع عمى الطغ باف

عجكه قج خانو فيقجـ عمى مقاتمتو فقج يكػف مرجر الطغ غيخ صحيح كفي ذلظ غجر بالعجك

()50

.

كيحكخ ( )جشجه بتمظ الخراؿ الحسيجة ،فكاف كمسا بعث سخية اك أمخ أميخ أكصاىع بتقػػ هللا
()51

بأنفديع كبإخػانيع كححرىع مغ نقس العيػد

فكاف السدمسػف يػاجيػف أعجاءىع كيججكف مشيع الذجة

كالقػة كالبأس في القتاؿ فانو مع ذلظ إذا ما شمبػا لمرمح أجابػىع إليو( )52فكاف الػفاء بالعيج سسة بارزة

كخمقا تحمى بو قادة الجيػش اإلسالمية كجشػدىع ،كلع تكغ الطخكؼ السراحبة لعقج األماف ،مدببا لمغجر
أك الخيانة إليسانيع باف الػفاء بالعيج كاجب ميسا كانت العػاقب .
ب -الجعهة إلى اإلسالم قبل القتال :
قبل خػض السعخكة يجب دعػة األعجاء إلى االسالـ ،كليعمسػا إف في إسالميع كف عغ القتاؿ،

كصيانة لجمائيع كأمػاليع إال بحقيا ،كإنيع بإسالميع يكػنػف كالسدمسيغ ليع ماليع كعمييع ماعمييع ،فاف

لع يقبمػا باإلسالـ ،دعػا إلى الجدية كإال فالقتاؿ(.)53

كاف الخسػؿ ( )يػصي قادة جشجه قائال (( :إذا لقيت عجكؾ مغ السذخكيغ فادعيع إلى ثالث

خراؿ أك (خالؿ) فآيتيغ ما أجابػؾ فأقبل مشيع ككف عشيع ثع أدعيع إلى االسالـ فاف أجابػؾ مشيع
ككف عشيع ...فاف ىع أبػا فأستعغ باهلل كقاتميع  ،)54())...فالجخػؿ في االسالـ غاية يقف عشجىا القتاؿ

ميسا كانت درجة العجاكة ،كلسا كاف الجخػؿ في االسالـ الغاية التي يغسج عشجىا الديف فقج حاكؿ جشج
()55

االسالـ في جسيع معاركيع إغساد سيػفيع عغ شخيق دعػة األعجاء إلى الجخػؿ في اإلسالـ

ج -احترام رسل األعجاء

.

مغ األخالؽ التي تسيد بيا جشج االسالـ عجـ التعخض لخسل أعجاءىع بأذػ ليبمغػا رسالة مخسميع

التي تقتزي جػابا يرل عمى أيجييع الى السدمسيغ ،فكاف ليع بحلظ عيج عشج السدمسيغ( ،)56كسا إف
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حدغ السعاممة لمخسل كالتحمي بأشيب األخالؽ أماميع دعػة الى ىحه الخراؿ التي تدتيػييع فيدمسػا أك

ليشقمػا ما شاىجكه الى مغ أرسميع فيؤثخ فييع ،ليبيغ ليع السدمسػف بحلظ حدغ الشية في القتاؿ

()57

كلسا قجـ عمى الخسػؿ( )كتاب مديمسة الكحاب ،كقاؿ ( )لخسمو(( :أتذيجاف إني رسػؿ هللا؟))

فقاال لو :نذيج إف مديمسة رسػؿ هللا ،فقاؿ ((( :)أمشت باهلل كرسمو لػ كشت قائال كفجا لقتمتكسا ))(.)58

فمػ تكمع رسل األعجاء بكالـ جارح ،حتى لػ كاف فيو كفخ كجب عجـ التعخض ليع( ،)59كعمى نيجو

الكخيع ( )سار الخمفاء الخاشجكف فكاف أبػ بكخ( )يحكخ قادة الجيػش اإلسالمية بزخكرة احتخاـ الخسل
سجية مسيدة لجشج السدمسيغ شيمة تاريخيع السجيج .

ثالثا -دور السرأة في الدلم والحرب
إف لمسخأة العخبية دكرىا الكبيخ في أياـ الدمع كالحخب كأسيست مغ خالؿ ذلظ في كل الفعاليات

الدياسية كاالجتساعية كالثقافية كحتى في مجاالت القتاؿ السختمفة ،حيث أسيست السخأة السدمسة في كقت

الدمع بالرشاعة ،ما أستصاعت إلى ذلظ سبيال كالسيسا صشاعة الغدؿ كالشديج ،كالحرخ كزخخفتيا،
كأسيست كحلظ في صشاعة تقػيع الخماح كدبغ الجمػد(.)60

ككحلظ أسيست السخأة العخبة السدمسة في محػ األمية األبججية كالفكخية عمى الخغع مغ شيػع األمية

األبججية بيغ العخب في البػادؼ كغمبتيا عمى العخب في الحزخ( ،)61ككاف ليا التداميا في الحخب،

فكانت الديجة نديبة بشت كعب السازنية السذيػرة (بأـ عسارة) ،التي جخحت في غدكة احج في الدشة الثانية

مغ اليجخة اثشي عذخ جخحا ،كقامت ىي كأسختيا جسيعيا بالجفاع عغ الخسػؿ ( )خيخ الجفاع(،)62
ككانت غدكة احج أكؿ معخكة في اإلسالـ شاركت فييا نداء السدمسيغ ككاف ليحا اثخ بالغ في سقي

السحاربيغ كتزسيج الجخحى ،كقج ضيخت بصػالت الشداء كصجؽ إيسانيع في ىحه السعخكة ،كمسغ شاركغ
في غدكة احج أـ السؤمشيغ عائذة بشت أبي بكخ ،كأـ عسارة كحسشة بشت جحر االسجية ،كندػة مغ

األنرار(.)63

ككاف ( )بغدك بأـ سميع كندػة مغ األنرار معو إذا غ اد فيديقغ الساء كيجاكيغ الجخحى()64كانبخػ

كثيخ مغ السدمسات لمجفاع عغ الخسػؿ ( )فكانت نديبة بشت كعب تقاتل اشج القتاؿ حتى جخحت ثالثة

عذخ جخحا ،كبخعت أـ عسارة في إدارة الجفاع عغ الخسػؿ ( )حيشسا ىدـ السدمسػف في غدكة احج
لسخالفتيع أمخه كتعميساتو العدكخية ()

()65

.

ككاف لمسخأة العخبية أيزا إسياميا في خجمة مجتسعيا بالسذاركة في األحالؼ العخبية ،كالسيسا

األحالؼ التي تجعػ الى حقغ الجماء( ،)66إذ ساىست الديجة عاتكة بشت مخة بغ ىالؿ زكجة عبج مشاؼ
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()67

التي جخػ عمى يجييا الصاىختيغ الحمف العخبي السعخكؼ بحمف ( االحابير)

ككحلظ الديجة عاتكة

بشت عبج السصمب قج شاركت في حمف (السصيبيغ)( ،)68كغيخىا مغ اإلسيامات األخخػ سػاء في مخحمة
الدمع اك الحخب كفي كل السجاالت القتالية كاإلدارية كالصبية ،لقج كاف لمسدمسات في مختمف مخاحل

السعارؾ دكر أساسي ،كميع كحاسع ،بل كغ سببا النترارىع فييا إذ كاف ليغ فزل كبيخ في تثبيت أقجاـ

السدمسيغ في ميجاف القتاؿ كصسػدىع كعػدتيع إلى القتاؿ بعج كل ىديسة كانػا يسشػف بيا(،)69فقج ساىست
السخأة السدمسة إلى حج كبيخ كالى جانب الخجل في معطع حخكب السدمسيغ كفتػحاتيع ،كقاتمت إلى جانبيع

كشاركت في كثيخ مغ األمػر اإلدارية كالخجمية لخفج السعخكة كمػاصمة القتاؿ كدحخ األعجاء
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السبحث الثالث
 -2إدارة التجريب

إدارة التجريب والتدليح
()71

ىي اإلدارة السكمفة بإعجاد األفخاد كالقػات السدمحة كصشػفيا لمكياـ باألعساؿ القتالية
كدرب

التجريب لغة  :كدرب بو ،إذا اعتاد الذيء كأكلع بو ،كدرب باألمخ دربا كدربة بالزع :كتجرب
أؼ اعتاد كدربو بو ،كعميو كفيو تجريبا كدربتو الذجائج حتى قػؼ كمخف عمييا ،كمشو السجرب كسعطع

الخجاؿ السشجج كالسجرب :السجخب كالجربة بالزع  :الزخاكة عادة كجخاءة عمى األمخ كالحخب كالجربة :عادة

كجخاءة عمى الحخب كالتجريب :الربخ في الحخب كقت الفخار(.)72

التجريب اصصالحا  :كىػ إعجاد األفخاد لإلعساؿ القتالية الفخدية كاألعساؿ القتالية ضسغ الػحجة

كأعجاد القػات لسياميا القتالية كقػة متساسكة تتعاكف فييا مختمف الرشػؼ ،كمختمف القػات لتحقيق الحج

األقرى لمشتائج في السعخكة(.)73

اف الدالح يفقج قيستو عشج عجـ استعسالو كالجشجؼ ال يدتصيع استعساؿ سالحو بعشاية ككفاية االعغ

شخيق التجريب ،الحؼ ىػ احج عشاصخ تصػيخ الجيػش كتشسية قجرات الجشج إال عغ شخيق االستخجاـ

األمثل لألسمحة كالسعجات كإتباع الصخؽ الدميسة لمجفاع كاليجػـ كالتأكج مغ سالمة تصبيق الخصط

العدكخية في الطخكؼ كافة(.)74

ٱست َ َ
اف مذخكعية التجريب تؤخح في قػلو تعالى :ﵟ َوأ َ ِعذُّواْ نَ ُهم َّما ۡ
اط ۡٱنخ َۡي ِم
طعۡ تُم ِ ّمه قُ َّى ٖة َو ِمه ِ ّربَ ِ
سبِي ِم َّ
عذ َُّو ُك ۡم َو َءاخ َِزيهَ ِمه دُووِ ِه ۡم ََل ت َعۡ هَ ُمىوَ ُه ُم َّ
عذ َُّو َّ
ٱَّللِ
ٱَّللِ َو َ
ت ُ ۡز ِهبُىنَ بِِۦه َ
ٱَّللُ يَعۡ هَ ُم ُه ۡۚۡم َو َما تُى ِفقُىاْ ِمه ش َۡي ٖء فِي َ
ف إِنَ ۡي ُك ۡم َوأَوت ُ ۡم ََل ت ُ ۡظهَ ُمىنَ ﵟ (. )75
ي َُى َّ
عشي الخسػؿ دمحم ( )بتصػيخ الجير كرفع مدتػاه التجريبي كالقتالي ،كحث عمى إنذاء السعامل

كالسرانع العدكخية لرشاعة األسمحة السختمفة كاالستفادة مشيا في أغخاض التجريب كخػض السعارؾ (،)76

لقج عع التجريب في الجير اإلسالمي في كل الرشػؼ كالقصعات كالتذكيالت كالػحجات الفخعية كأنػاع

كفشػف القتاؿ كمشيا االستصالع كالخمي كالسبارزة(،)77

الحرػف كالخشادؽ كالسجف(.)78

كأصػؿ القتاؿ كالدباؽ كالسديخ الميمي كقتاؿ

ككاف الخسػؿ ( )يػلي أىسية خاصة لمتجريب العدكخؼ كفشػف القتاؿ كخاصة التجريب عمى

الخيل( ،)79ككاف يجخؼ تجريب القصعات العدكخية بذكل حكيقي عمى جػ السعخكة كفي ضخكؼ القتاؿ،
ككاف التجريب القتالي مدتس اخ ،فميذ ىشاؾ بيغ الدخية كالدخية اك بيغ الغدكة كالغدكة مجد بديصة( ،)80فكاف
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بيغ سخية حسدة بغ عبج السصمب الى سيف البحخ في الدشة األكلى مغ اليجخة كسخية عبيجة بغ الحارث

الى رابغ في الدشة األكلى مغ اليجخة إال شي اخ ،اف ىحا االستسخار في الػجبات القتالية العدكخية يديج مغ

إتقاف األعساؿ الفخدية كالجساعية(.)81

كلمتجريب العدكخؼ غايات كأىجاؼ يدعى ليا القادة كيحخصػف عمييا حيث اف التجريب يقػؼ

السعشػيات ( ،)82كيغخس الثقة بالشرخ كسا في معخكة حشيغ كاألحداب كيكدب الدخعة في تشفيح األعساؿ

القتالية( ،)83كسا ييب الكيادات عمى صشع كاتخاذ القخار كبدخعة في الطخكؼ الرعبة كالستبجلة(.)84

اف اىتساـ اإلسالـ بالتجريب عمى الدالح ،كحث ذلظ عمى إبخاز فػائجه كفزائمو ،فيػ احج كسائل

القػة السأمػرة بيا كاحج كسائل رفع الكفاءة القتالية لمجير اإلسالمي(.)85
اما التجريب العدكخؼ يشقدع الى قدسيغ :
 -1تجريب فخدؼ

 -2تجريب جساعي

فالتجريب الفخدؼ  :يعشي تجريب الجشجؼ عمى استخجاـ األمثل لمدالح .
التجريب الجساعي :يعشي السشاكرات التي يكيسيا الجير لمجشج كافة كعمى جسيع األسمحة الستػافخة

كالخصط السسكشة ()86كلسا كانت األسمحة السدتخجمة في الجير اإلسالمي متعجدة ،كاف لداما التسخف عمى

كل سالح متػفخ في جسيع الطخكؼ السشاخية كالصبيعية( ،)87كتقديع الجير الى فخؽ متعجدة ،لكل فخقة

سالح معيغ ،يكػف التخكيد عميو خالؿ التجريب( ،)88فتجريب الجشجؼ في مختمف الطخكؼ عامل يداعجه

عمى القتاؿ فييا ،فتعػد األرجل عمى الديخ في الحخ كالبخد كالجدع عمى حياة التقذف كالخذػنة ،أمػر قج

يحتاجيا الجشجؼ أثشاء السعخكة كقجرتو عمى التحسل كالربخ عمى الذجائج لحا فقج تعجدت فخؽ الجير

اإلسالمي تبعا لشػع الدالح اك السيسة السػكمة الى كل فئة (.)89
ادارة التدليح ومهارده

كىي اإلدارة السكمفة بتأميغ الحخائخ كاألسمحة القتالية عغ شخيق صشعيا اك شخائيا اك غشيستيا،

كتػزيعيا كاإلمجاد بيا باالشتخاؾ مع إدارة التسػيغ كالتجريب عمييا باالشتخاؾ مع إدارة التجريب كاالعتشاء

بيا ،كإصالحيا كتخديشيا(.)90

كقج عشي اإلسالـ بتػفيخ األسمحة لمسجاىجيغ ،فحث عمى التدميح بأجػد األسمحة فعسل السدمسػف

عمى اقتشاء األسمحة مغ جسيع السرادر الستػافخة ليع في ذلظ الدمغ ،حتى تذكمت لجييع التشطيسات
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اإلدارية لإلشخاؼ عمى اقتشاء األسمحة السختمفة كالتجريب عمييا فأصبحت لجييع القػة السادية عمى مػاجية

أعجائيع كالتفػؽ عمييع(.)91

مـهارد التدلیـح
 -1التدميح الذخري

كاف االقتشاء الحاتي لمدالح مغ ابخز عشاصخ التدميح في الجير اإلسالمي فكاف كل مقاتل يعسل

عمى تجييد نفدو بالدالح ،كالستاع عغ شخيق الذخاء اك االستعارة فقج كاف أكؿ فخس ممكو الخسػؿ ()

عغ شخيق الذخاء( ،)92ككانت الشفقة إحجػ السقجمات األساسية لمجياد ،كالتي بسػجبيا يدتصيع الجشجؼ

الحرػؿ عمى الدالح فقج رغب فييا ( ،)كحث عمى تجييد الغداة فقاؿ ((( : )مغ جيد غازيا في
سبيل هللا فقج غ اد ))( ،)93ككجو الخسػؿ ( )الجير اإلسالمي عمى ضخكرة اقتشاء الدالح كإعجاده لمجياد

في سبيل هللا فقاؿ ((( :)مغ احتبذ فخسا في سبيل هللا إيسانا باهلل كترجيقا بػعجه فاف شبعو كريو كركثو
كبػلو في ميدانو يػـ الكيامة))

()94

.

فكاف عمى الجشجؼ في عيج الخسػؿ( )تدميح نفدو كإعجاد راحمتو كسالحو بسجيػده الذخري،

لقمة السػارد السالية لمجكلة اإلسالمية في ذلظ الػقت ،كعسل الجشج عمى تجييد أنفديع بسعجات القتاؿ كمسا

سشحت ليع بحلظ الفخصة حتى تذكل لمسدمسيغ قػة مادية مخلبة لمعجك قادرة عمى مػاجية األعجاء(.)95
 -2اإلعارة

امغ السدمسػف بعس أسمحتيع كمعجاتيع العدكخية عغ شخيق اإلعارة فقج استعار الشبي ( )مغ

صفػاف بغ أمية عجة أدرع بأداتيا الكاممة كذلظ في غدكة حشيغ( ،)96كصالح ( )أىل نجخاف عمى اف

يعيخكه ثالثيغ درعا ،ثالثيغ فخسا ،كثالثيغ بعي اخ ،كثالثيغ صشفا مغ أصشاؼ الدالح يغدك بيا السدمسػف
ضامشيغ ليا حتى يخدكىا عمييع(.)97
 -3الرشاعة

اف قياـ حػانيت صشع الديػؼ كغيخىا كتأميشيا لألسمحة أمخ حيػؼ كشمب ضخكرؼ كمغ أىع

الػاجبات عمى السدمسيغ االعتشاء بحلظ كبحؿ الجيج في تصػيخ أسمحتيع ،كابتكار ما يحتاجػف إليو(،)98

كاعتسج السدمسػف في عيج الخسػؿ ( )عمى الرشاعة في تػفيخ بعس األسمحة ،فكانػا يقػمػف بإعجاد
الدياـ كصشاعتيا ،كقج شجعيع الخسػؿ ( )عمى ذلظ كحثيع عمى مػاصمة العسل كبياف فزل ذلظ ،فقاؿ

(((:)اف هللا ليجخل بالديع الػاحج ثالثة الجشة ،صانعو يحتدب مغ صشعتو الخيخ ،كالخامي بو ،كالسسج
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بو))( ،)99فكاف ذلظ دافعا لمسدمسيغ نحػ صشاعة األسمحة ،كإعجادىا لمقتاؿ ،كقج شجع الخسػؿ( )عمى
صشاعة األسمحة بأيجؼ السدمسيغ فاألعجاء كاف أمجكا السدمسيغ باألسمحة ،إال اف أسخارىا كعيػبيا تبقى

معخكفة عشجىع فإذا استخجمت ضجىع ،احتخزكا مشيا بسا يفقجىا قيستيا كسا إنيع ال يسجكف السدمسيغ

بالدالح(.)100

 -4الغشائع

حرل السدمسػف عمى العجيج مغ آالت الحخب مغ جخاء السعارؾ التي خاضػىا ضج أعجائيع أك

مسغ أجمػ مغ ديارىع كالييػد كقج كاف لتمظ األسمحة اثخ كبيخ في ثخاء الجير اإلسالمي بأنػاع مختمفة

مغ األسمحة ( ،)101ففي غدكة بجر غشع السدمسػف مائة كخسديغ بعي اخ ،كعذخة أفخاس ،كسا اصابػ سالحا
كثي اخ كسا جعل الخسػؿ ( )سمب السقتػؿ مغ سالح كمتاع لقاتمو ،كقج حرل عجد كبيخ مغ السدمسيغ

عمى أسمحة قتالىع ،كسا أصاب الخسػؿ ( )سيفو ذك الفقار مغ غشائع بجر( ،)102ككاف مغ أمػاؿ بشي

الشزيخ ،خسدػف درعا ،كثالثسائة كأربعػف سيفا( ،)103غشسيا السدمسػف جسيعا ،كبعج معخكة القادسية
أصبح جير السدمسيغ جمو فخسانا مغ جخاء الغشائع التي غشسػىا مغ معدكخ الفخس (.)104
 -5فجاء األسخػ

عسج السدمسػف الى الحرػؿ عمى اآلالت الحخبية مقابل إشالؽ سخاح بعس األسخػ األغشياء ،فقج
()105

كاف نػفل بغ الحارث

احج أسخػ بجر فجػ نفدو بألف رمح(.)106

 -6التجارة

مغ الػاجبات الخئيدة عمى األمة اإلسالمية األخح بأسباب التصػر الحاصل في األسمحة ،فإذا لع

تدتصيع إنذاء السرانع كالسعامل الحخبية كإعجاد الييئات العدكخية السذخفة عمى قياـ السرانع كالسعامل

كجب عمييا الكياـ باستيخاد كل ماجج مغ الدالح كالعسل عمى اقتشاء األسمحة السعاصخة ،قاؿ ((( :)

مامغ أميخ يمي أمخ السدمسيغ ،ثع ال يجيج ليع كيشرح ،أال لع يجخل معيع الجشة ))(.)107

كأمخ ( )إعجاد الجير اإلسالمي كتػفيخ األسمحة السعاصخة لو مغ أعطع أمػر السدمسيغ التي

يجب االىتساـ بيا ،كيجب اف يكػف في بيت ماؿ السدمسيغ حرة ثابتة يشفق مشيا عمى إعجاد الجير

اإلسالمي كتػفيخ األسمحة لو(.)108
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كانت أمػاؿ بشي الشزيخ ،مسا أفاء هللا عمى رسػلو ( )فكاف يخخج ( )مشيا نفقة أىمو سشة،

كيجعل الباقي في الكخاع كالدالح عجة في سبيل هللا()109ككاف حخيز كل الحخص عمى اقتشاء أنػاع

األسمحة السختمفة عشج األمع عغ شخيق التجارة(.)110

السبحث الرابع

اسلحة الجيش االسالمي

استخجـ السدمسػف مختمف أنػاع األسمحة كاخحكا بأسباب التصػر فييا كاستعسمػا كل سالح مبتكخ أك
غيخ معخكؼ لجػ العخب كنقل إلييع عغ أعجائيع سػاء عغ شخيق مغ اسمع مشيع اك مغ خالؿ معاركيع

مع األعجاء(.)111

أوال  -أسلحة القهات البرية :

كىي القػات التي تقاتل عمى األرض دكف مياه،

كاألنيار كالبحار كتقدع أسمحتيا الى ثالث

أصشاؼ ىي :

أ -أسمحة الجفاع  :كىي األسمحة السدتخجمة في حالة الجفاع ،كصج اليجسات السعادية كمغ أىع ىحه
األسمحة :

 -1الجركع :كىػ لباس يشدج مغ الحجيج ،مشو الصػيل كالقريخ كالػاسع كالزيق كيمبدو السقاتل ليقي

جدسو خالؿ السعخكة ،فيقاتل كىػ ثابت الجأش مصسئغ القمب( ،)112كقج جعميا هللا (سبحانو كتعالى)
مغ جسمة الشعع التي انعع بيا عمى عباده( ،)113فقاؿ تعالى ﵟ َو َّ
ٱَّللُ َجعَ َم نَ ُكم ِ ّم َّما َخهَقَ ِظ َٰهَ ّٗٗل َو َجعَ َم
عهَ ۡي ُك ۡم نَعَهَّ ُك ۡم
س ُك ۡۚۡم َك َٰذَنِكَ يُتِ ُّم وِعۡ َمتَهُ َ
س َٰ َزبِي َم ت َ ِقي ُكم بَ ۡأ َ
س َٰ َزبِي َم ت َ ِقي ُك ُم ۡٱن َح َّز َو َ
نَ ُكم ِ ّمهَ ۡٱن ِجبَا ِل أ َ ۡك َٰىَ ّٗىا َو َجعَ َم نَ ُك ۡم َ
ت ُ ۡس ِه ُمىنَ ﵟ (. )114
كقج أستخجميا السدمسػف في جسيع حخكبيع ،ففي معخكة احج كاف مع السدمسيغ مائة درع

( ،)115ككاف لمخسػؿ دمحم(،)أدرع يمبديا في القتاؿ أشيخىا ذات الفزػؿ ،كالرغجية ،كفزة ،كذات

الػشاح ،كذات الحػاشي ،البتخاء ،كالخخنق(.)116

 -2التخس( :)117آلة يحسميا السقاتل بيجه ليتقي بيا ضخبات األعجاء ،بسختمف األسمحة كترشع مغ جمػد

البقخ اك الػحػش ،كسا ترشع مغ الحجيج( ،)118كقج تكػف مغ عيجاف مزسػـ بعزيا الى بعس

بخيط القصغ( ،)119كمغ أسسائيا الجبة ،كالسجغ كالجرؽ كالقخاع كيدسى حامميا تارسا ،اك تخأسا (.)120

ككاف لمخسػؿ ( )تخأس يتتخس بيا في السعارؾ ،كاستخجميا السدمسػف في معاركيع كافة

كبجسيع أنػاعيا كأصشافيا .
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 -3السغفخ  :كىػ نديج مغ الحجيج يغصي الخأس كالػجو يمبذ تحت البيزة ليكػف كاقيا ليا إذا كقعت
اك انكدخت كلو أشخاؼ تتجلى عمى مؤخخة الخأس كقج تستج الى السخافق(.)121

كاف الخسػؿ ( )دخل مكة يػـ الفتح كعمى رأسو الصاىخ السغفخ ،ككاف لو مغفخ يدسى الػشح

كأخخ اسسو الدبػغ ،كذات الدبػغ(.)122

 -4البيزة( :)123كىي قصعة مغ الحجيج مجكرة عمى قجر الخأس تذبو بيزة الشعامة إذا خخج مشيا
الفخخ( ، )124تبصشيا بعس السػاد الميشة كالقصغ يمبديا السقاتل عمى رأسو كليذ فييا ما يتجلى عمى
القفا اك األذاف ( ،)125كمغ أسسائيا ،التخؾ لسذابيتيا بيس الشعامة ،كبيس الشعامة إذا خخج مشو

الفخخ سسي (التخؾ) ،كالخػذة كالجشجؼ السقشع ،ىػ ليذ الحؼ يمبذ البيزة كالسغفخ( ،)126كقج كاف

( )يمبديا ففي احج ىذست بيزتو عمى رأسو الذخيف(.)127

 -5الخشجؽ :كىػ مغ األسمحة الثابتة السكيجة لمعجك ،كالتي يرعب تجاكزىا كلع تكغ العخب تعخفيا قبل

اإلسالـ ،كإنسا نقل إلييع عغ شخيق سمساف الفارسي ( )الحؼ اسمع كنقل معو ذلظ عغ الفخس،

كيتع حفخ الخشجؽ حػؿ السعدكخ ،سػاء كاف داخل البمج اك في مكاف أخخ خارجو بيجؼ مشع العجك

مغ تجاكزىا ،أما العخض فيكػف بالسقجار الحؼ ال يدتصيع تجاكزه أجػد الخيػؿ ،أما العسق فيكػف ال
يدتصيع مغ كقع فيو الخخكج بجكف مداعجة( ،)128كأكؿ مغ استخجمو السدمسػف عشجما ىاجستيع
()129

األحداب في السجيشة

كفي حخكب الخدة خشجؽ العالء بغ الحزخمي( ،)130حػؿ معدكخ السدمسيغ

عشج قتاليع ألىل البحخيغ ،مشعا ليع مغ أف يتقجمػا باتجاه السعدكخ اإلسالمي كليأمشػا البيات

كالسفاجأة(.)131

 -6الحرػف كالقالع  :كىػ مغ كسائل الجفاع الثابتة إلقامة الحػاجد كالسػانع السبشية ،كذلظ حػؿ السجف
اليامة التي يخذى عمييا مغ العجك فتبقى القالع كاألسػار فتدسظ بحيث ال يدتصيع األعجاء ليا نكبا

كالتدمقا كلتكػف حاج اد تتحصع عميو قػة األعجاء السادية كالسعشػية ،كعسج السدمسػف خالؿ فتػحاتيع

الى تعسيخ بعس القالع كالحرػف السػجػدة في البمجاف السفتػحة(.)132

 -7الحدظ الذائظ  :كىػ مغ اآلالت الحخبية الجفاعية التي استخجميا السدمسػف خالؿ معاركيع كتتخح
مغ الحجيج كالخذب السجبب كالسدشغ بأسشاف بارزة إذا القي عمى األرض انترب بعس أسشانو ،كبخز

بعزيا عمى شكل خشاجخ ،فيشذب في أرجل الخيل كالخجاؿ في حاؿ دنػىع مغ السعدكخ اك البمج

فيسشعيع ذلظ مغ االقتخاب اك الجنػ(.)133
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كقج استخجمو السدمسػف في أكؿ مخة في حرار الصائف ككاف بعس قادة السدمسػف يعسجكف

الى نثخ الحدظ حػؿ معدكخىع لسشع األعجاء مغ االقتخاب( ،)134كفي الػقت الحاضخ تقػـ األسالؾ

الذائكة مقاـ الحدظ الذائظ(.)135
ب -أسلحة الحرار :

 -1السشجشيق( : )136آلة قاذفة بعيجة السجػ ،دفتاف قائستاف بيشيسا سيع شػيل ،رأسو ثقيل كذنبو خفيف،
كفيو تجعل كفة السشجشيق فتػضع السقحكفات فييا كيجحب الديع حتى اسافمو عمى أعاليو ،ثع يخسل

فيختفع ذنبو الحؼ في الكفة فيخخج ما فييا بذجة ،كقج استخجمو السدمسػف ألكؿ مخة في حرار خيبخ
حيث نرب عمى حرغ الشدار ،كاستعج السدمسػف لمخمي بو()137ففتح هللا عمييع قبل ذلظ ،كفي

حرار الصائف رمى بو السدمسػف

()138

ألكؿ مخة كسا نرب السدمسػف عمى دمذق في حرارىع

ليا( ،)139كفي حرار السجائغ نرب السدمسػف عذخيغ مشجشيقا رمػا بو السجيشة كاشغمػا أىميا حتى
()140

فتح هللا عمييع

 -2العخادة( : )141آلة شبيية بالسشجشيق ،اصغخ مشو تخمي الدياـ كالحجارة لمسجػ البعيج ،كسا تدتخجـ
لقحؼ ما يؤذؼ العجك كالعقارب كالحيات ،كاستخجميا السدمسػف في حرار بيخسيخ()142حيث قحفػا
بيا الحجارة شيمة مجة الحرار حتى كتب هللا ليع الشرخ (.)143

 -3الجبابة( :)144كىي آلة سائخة يجخل فييا السقاتمػف ،تجفع حتى ترل إلى أعمى الحرغ اك الدػر،
فيقػـ السقاتمػف بثقب الحرغ اك الدػر كىع بجاخميا كتتخح عمى شكل مخكبة مغ الخذب عمى شكل
مدتجيخ تديل حخكتيا ،كتدقف بتخاب معجػف بػبخ الػحػش كيجعل فػقو جمػد البقخ السشقع في
الخل لتقييا مغ الشار كالحجارة التي تخمى()145كقج استخجميا السدمسػف ألكؿ مخة في حرار

الصائف(.)146

 -4الشفط  :مديج سخيع االشتعاؿ يخمي بو في اتجاه العجك ،فيحخؽ مايقع عميو كقج يجعل في قػاريخ
يقحؼ بيا بػاسصة السجانيق اك العخادات

نفػسيع الخػؼ كالخعب .

()147

كقج تحجث حخائق في مشاشق األعجاء ،كتبعث في
()149

 -5سمع الحرار( :)148حباؿ كييئة الداللع يجعل فيو احج شخفييا اكىاقا

يخمي بيا عمى األسػار

كالحرػف كالذخؼ حتى تثبت فيدتمقيا السقاتمػف( ،)150كقج استخجميا السدمسػف في حرار دمذق
حيث تدمق خالج بغ الػليج في نفخ معو سػر دمذق كفتحػا أبػاب السجيشة لمسدمسيغ (.)151

ج -أسلحة القتال :
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 -1الديف( :)152يعج الديف عسيج األسمحة اإلسالمية ،كأكثخىا تأثي اخ كفاعمية في معارؾ السدمسيغ

استخجمػه رجاال كفخسانا ،كأبجعػا فيو حيغ كاف القتاؿ بالديف ميدة اشتيخكا بيا ،كفشا أبجعػا فيو

فكاف عسادىع بعج هللا سبحانو كتعالى في جسيع األكقات كالفيرل في كثيخ مغ السعارؾ فيػ آخخ

األسمحة استعساال في السعخكة(.)153

كقج حث الخسػؿ دمحم ( )عمى اقتشاء الديف ،كبيغ لمسدمسيغ ما في ذلظ مغ الفزل فقاؿ

((( : )الجشة تحت ضالؿ الديػؼ ))(.)154

كانت الديػؼ تجمب مغ عجة أماكغ فسشيا ما يجمب مغ اليشج فيشدب إلييا بالديف اليشجاكؼ

اك السيشج ،كمشيا ما يجمب مغ السذارؼ قخية مغ قخػ العخب ،فكاف الديف حدب السشصقة التي
يدتػرد مشيا ،كترشع الديػؼ مغ الحجيج كالفػالذ( ،)155اك مغ الحجيج العادؼ كيدسى حاممو سيافا اك

مديفا ،كما يحفع بو الديف يدسى الحخاب اك الغسج يرشع مغ الخذب كيغمف بالجمج( ،)156كضل
الديف ال يطيخ االعشج الزخب بو النو قبل ذلظ مغسػدا( ،)157فقاتل بو جشج اإلسالـ في كل زماف
كمكاف عجكه كيعتبخ مغ أىع األسمحة القتالية كسصخكا مغ خالؿ ىحا الدالح أركع مالحع السجج كالفتح

كالتحخيخ في التاريخ اإلسالمي.

 -2الخمح( :)158سالح يدتخجـ لمصعغ خالؿ االلتحاـ كالتذابظ باأليجؼ كقج يدرؽ زرقا باف يخمى مغ
مدافة بعيجة باتجاه العجك ،كسا يدتخجـ لخفع الخايات بجعميا في أشخافو()159كالخمح يتألف مغ قشاة تتخح
مغ األشجار الرمبة ،كالػشيح كالسخاف كالداف كنحػىا فتقػـ اف احتاجت الى تقػيع ،كيخكب في رأسيا

نرل مغ حجيج ،يدسى الدشاف كقج يخكب بجال مغ الدشاف القخكف السحجدة،

الػحذية(.)160

كقخكف الثيخاف

كلمخماح أشػاؿ مختمفة تتخاكح بيغ األربعة كالعذخة اذرع كيدتعسميا الخاجل كالفارس أما الصػاؿ

مشيا فيي خاصة بالفخساف نط اخ لصػليا حيث تداعج الخيل عمى حسميا كتجعل بيغ الخكاب

كالداؽ(.)161

ككاف لجػ الخسػؿ ( )عجة رماح مشيا ثالثة أصابيا مغ سالح بشي قيشقاع كلو رمح يقاؿ

السثشى( ،)162كشػجع الخسػػؿ( )السدمسيغ عمى اقتشائيا بقػلػو (( :جعػل رزقػي تحت ضل رمحي
))(.)163

فكانت الخماح سالحا نافحا استخجمو السدمسػف في فتػحاتيع كسصخكا بو أركع السالحع التاريخية

كحققػا مغ خالؿ أركع االنترارات الخالجة في التاريخ اإلسالمي .
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 -3القدي( :)164كىي آلة القػس الحؼ فزمو السدمسػف عمى غيخه مغ األسمحة حتى صار التذاغل بو
صشاعة كتجريبا مغ أفزل األعساؿ االستعجادية لمجياد فقج حث الخسػؿ ( )عمى تعمع الخمي فقاؿ

( )كىػ عمى السشبخ ((كاعجكا ليع ما استصعتع مغ قػة ،أال إف قػة الخمي ،أال إف قػة الخمي ،أال إف
قػة الخمي ))

()165

.

كالخمي يذسل كل ما يخمى بو في عرخ الخسػؿ ( )مغ الدياـ كالشباؿ كالسجانيق كنحػىا،

كقج بمغ مغ تعطيع الخسػؿ ( )لمخامي أف جسع أبػيو فجاء لدعج بغ أبي كقاص ( )كىػ يرػب

نبمو باتجاه السذخكيغ ،كلع يكغ الخسػؿ ( )يجسع أبػيو ألحج إال في ىحا السػقف( ،)166كترشع
القدي مغ أعػاد الشبع كالتفاح كالخماف كنحػىا ككاف لجػ الخسػؿ( )عجة أقػاس الخكحاء كالرفخاء

كالبيزاء أصابيا مغ سالح بشي قيشقاع(.)167

 -4الديع(:)168الدياـ كالشبل كالشذاب ،أسساء لسا يخمى بو عغ القػس ،تتخح مغ أعػاد الذجخ الرمب

كالشبع كالرشػبخ ،تقصع بصػؿ الحراع فتداؿ عشيا القذػر كتبخػ ليدكؿ ما فييا مغ اعػجاج ثع ترمى
بالشار حتى تميغ كتقػـ كيتغيخ ألػانيا ،ثع يخكب في رأسو نرل مغ حجيج محجد لو أسشاف في عكذ

اتجاه رأس الشرل( ،)169كيحسل الخامي سيامو في كشانتو السرشػعة مغ جمج كخذب كتدسى جعبة

اك عيبة(.)170

 -5السقاليع  :كىي مغ األدكات التي تدتخجـ لخمي العجك بالحجارة كتتخح مغ الحباؿ ،كذلظ يجعل الحجخ

السقحكؼ بيغ حبميغ يسدظ بيسا القاذؼ مغ الصخؼ الثاني فيجيخىا بيجه ،ثع يخمى احج الصخفيغ فيبعث

الحجخ باتجاه العجك (.)171

 -6الخشجخ( :)172كىي سكيغ تدتخجـ عادة عشج االلتحاـ اليجكؼ اك االختالط باألعجاء ،يحسمو السقاتل
معو في مشصقتو ،اك تحت ثيابو(،)173كىػ مغ األسمحة الخفيفة التي يديل حسميا كسخعة انتداعيا عشج
التالحع باأليادؼ مع العجك ،كما يدسى بالػقت الحاضخ بالدالح األبيس .

 -7الجبػس( :)174ىػ آلة مغ حجيج عمى ىيئة عرا قريخ ،ليا رأس مدتجيخ كالسصخقة ،أك مخبع كعادة
ما يحسميا الفخساف لزخب األعجاء بو عشج االقتخاب مشيع يحسمػنيا في سخكجيع كتدتعسل عادة لقتل

البذ البيزة(.)175

 -8الفأس( :)176آلة قخيبة الذكل مغ الجبػس لو نرل مغ حجيج مخكب في قائع مغ الخذب كيكػف

الشرل مجببا مغ جية كمغ األخخػ مدشػنا كالدكيغ كقج قاتل بيا السدمسػف في معارؾ الفتح ،في
كقعة جمػالء بعج اشتجاد السعخكة كنفاذ الشبل كالشذاب ،كحقق فييا السدمسػف انترا ار عطيسا عمى

الفخس(.)177
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ثانيا  :أسلحة القهات البحرية
لع يكغ لمجير اإلسالمي في عيج الخسػؿ ( )قػة بحخية لعجـ الحاجة إلييا في ذلظ الػقت ،فقج

كاف دكف البحخ أعجاء كجب القزاء عمييع أكال ثع الشطخ الى ما كراء البحخ( ،)178كبعج تػسع رقعة الجكلة
اإلسالمية كفتح كثيخ مغ السجف الداحمية في الذاـ كمرخ نذأت فكخة إنذاء أسصػؿ إسالمي يقػـ بسيسة

الجفاع كغدك بالد الخكـ ،حيث شخع معاكية بغ أبي سفياف في خالفة عثساف بغ عفاف ( )في بشاء

األسصػؿ اإلسالمي(.)179

أما األسمحة البحخية ،فقج تع استعساليا مع مخكر األياـ ككثخت التجارب كتصػرت كتػسعت الشطع

العدكخية السذخفة عمى تصػر كبشاء الدفغ كالسػانئ ،كتجريب السقاتميغ ،أما أىع األسمحة البحخية فكانت

تتسثل في الكالليب ،كالتػابيت ،كالفأس ،كالسجانيق ،كالعخادات ،كقػاريخ الشفط ،كقجكر الرابػف كغيخىا مغ
األسمحة التي مغ خالليا حققت القػات البحخية االنجازات الكبيخة في خػض الدػاحل كالبحار(.)180
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الخاتســة
بجأت بػادر الحاجة لالىتساـ بالتشطيسات العدكخية تشسػ تجريجيا بعج ىجخة الخسػؿ ( )الى السجيشة

حيث اتخح فييا مق اخ لو كإلصحابو لتجبيخ كمشاقذة امػر السدمسيغ ،كالتخصيط لشذخ الجعػة االسالمية .

كقج ادرؾ الخسػؿ ( )بسا اكتي مغ عبقخية كعقل راجح ،اف الشطاـ الحؼ يخيجه لمسجيشة اكال كلمعالع

اخي اخ ال تكمفو اال القػة لحساية الجعػة كصػف الشطاـ ،كىحه القػة ال تكػف اال في سػاعج السؤمشيغ الحيغ
ىاجخكا معو الى السجيشة ،فبجا اثخ الخسػؿ ( )في التخبية العدكخية يطيخ كاضحا عشجما فخض الجياد اذ
بجا بتذكيل كاعجاد الجير كتجريبو بتتابع الغدكات كالدخايا التي حققت اغخاضا سياسية كعدكخية كاف البج

مشيا لتثبيت الحكع كنذخ الجعػة ،كقج احييت اماؿ السجاىجيغ كعػدتيع لمعسل السذتخؾ في قيادة مػحجة،
كاثبت لمسدمسيغ الييبة في نفػس االعجاء.

كاف الخسػؿ ( )شجيج االىتساـ بالتجريب العدكخؼ عمى فشػف القتاؿ كمبادئو ،لمحفاظ عمى اركاح

مقاتميو كتحقيق اكبخ الخدائخ في صفػؼ اعجائو ،فكاف التجريب كالتشطيع العدكخؼ ذات شابع كبيخ

كججؼ في حياة الخسػؿ ( )كاصحابو الحيغ جاءكا مغ بعجه حيث ساركا عمى خصى قائجىع في تييئة

كاعجاد السقاتميغ ،كاصبح التجريب عمى فشػف القتاؿ كمختمف انػاع االسمحة حيث تػسع مبجا التجريب
ليذسل الفخدؼ كالجساعي كالخكػب كالتخجل مغ الخيػؿ فاصبح الجير االسالمي عمى مدتػػ كبيخ مغ

الجاىدية القتالية كقاد ار عمى الترجؼ إلعجاء االمة االسالمية .

كمغ االمػر االخخػ التي اتجو ليا الخسػؿ دمحم ( )كسار عمى نيجو الخمفاء الخاشجكف ( )ىػ

التاميغ االدارؼ كالتدميح إلدامة زخع السعارؾ في ساحة السعخكة ،لحلظ بخزت االىسية القرػػ لمذؤكف
االدارية في القتاؿ عمى مدتػػ الجعع كاالسشاد القصعات كتاميغ احتياجات السقاتميغ كاىجافيا في ساحة
السعخكة مغ اجل تحقيق الشرخ كنذخ مبادغ الجيغ االسالمي .
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خارطة رقم ()2

طرق السهاصالت
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التاريخ ،دار بيخكت لمصباعة كالشذخ( ،بيخكت.283/2 ،)1965 :

( )14الػاقجؼ :السغازؼ 670/2 ،؛ ابغ ىذاـ :الديخة الشبػية.347-344/3 ،

( )15الدىخؼ ،دمحم بغ مدمع بغ عبج هللا :السغازؼ الشبػية ،ط ،1تحقيق :سييل زكار ،دار الفكخ ( ،د.ـ.84-76 ،)1980:
( )16الػاقجؼ :السغازؼ 812-800/2 ،؛ابغ ىذاـ :الديخة.42/4 ،

( )17ابغ ىذاـ :الدػيخة الشبػيػة 70-69/3 ،؛ الصبػخؼ ،دمحم بػغ جخيػخ :تػاريخ الخسػل كالسمػػؾ ،تحقيػق :أبػػ الفزػل إبػخاليع،
دار السعارؼ (مرخ.507/2 ،)1961-

( )18الػاقجؼ :السغازؼ 895/3 ،؛ ابغ سعج ،دمحم بغ سعج :الصبقات الكبخػ ،تحقيق :اكجيغ ،شبع في مجيشػة ليػجف( ،ألسانيػا
د.ت).108/2 ،

( )19الػاقجؼ :السغازؼ802/2 ،؛ ابغ ىذاـ :الديخة الشبػية94/4 ،؛ابغ سعج :الصبقات الكبخػ2 ،
( )20الػاقجؼ :السغازؼ.812-800/2 ،

( )21الػاقجؼ :السغازؼ .800/2 ،؛ابغ ىذاـ :الديخة الشبػية.46-42/4 ،
( )22كػػاف يقػػػد الكبائػػل قػػادة مشيػػا ،أسػػمع كػػاف يقػدىػػا بخيػػجه بػػغ الحرػػيب ،كناجيػػة بػػغ األعجػػع ،كػػل كاحػػج لكتيبػػة كمػػغ نفػػذ
القبيمة ككحلظ جييشة كأشجع كغيخىسا ؛يشطخ الػاقجؼ.812-800/2 ،
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( )23ضيخ ىحا التشطيع كاضحا في قبائل بشي ليث ككشانة كضػسخة كسػعج بػغ بكػخ عشػجما نطسػت فػي كتيبػة كاحػجة ،نطػ اخ الف
عػػجد كػػل قبيمػػة كػػاف صػػغي اخ ،كقػػاد ىػػحه الكتيبػػة السجسعػػة أبػػػ كاقػػج الميثػػي مػػغ بشػػي ليػػث :يشطػػخ ،الػاقػػجؼ :السغػػازؼ،

820/2؛ابغ ىذاـ :الديخة.42/4 ،

( )24الػاق ػػجؼ :السغ ػػازؼ220/1 ،؛ خص ػػاب ،محس ػػػد ش ػػيت :ب ػػيغ العقي ػػجة كالكي ػػادة ،ط ،3دار الفك ػػخ( ،بي ػػخكت1983 :ـ)،
ص.122

( )25الػاقجؼ :السغازؼ13/1 ،؛ الكالعي ،سميساف بغ مػسى بغ سالع :االكتفاء مػغ مغػازؼ سػيجنا رسػػؿ هللا ( ،)السكتبػة
الطاىخية( ،مرخ :د .ت). 144/1 ،

( )26سخية الشخمة :سخية عبػجهللا بػغ جحػر بعػث رسػػؿ هللا الرػحابي عبػجهللا بػغ جحػر فػي رجػب مػغ الدػشة الثانيػة لميجػخة
مع ثسانية رىط مغ السياجخيغ ،ليذ فييع مغ االنرار احج  ،ككتب ميو كتابا فجفعو اليػو ،كامػخه اف يدػيخ ليمتػيغ ثػع
يقػ اخ الكتػػاب كيتبػػع مافيػػو  ،فمسػػا سػػار ليمتػيغ فػػتح الكتػػاب فػػاذا فيػػو  :اف امػػس حتػى تبمػػغ نخمػػة  ،فمسػػا قػخاه قػػاؿ سػػسعا
كشاعة هلل كلخسػلو؛ لمسديج يشطخ :ابغ ىذاـ  :الديخة ،ج448/2

( )27ابغ كثيخ ،أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ :غدكات الخسػؿ ( ،)ط ،1مكتبة الرف( ،قصخ2006 :ـ) ،ص. 319
( )28الدىخؼ :السغازؼ الشبػية ،ص. 86
( )29الػاقجؼ :السغازؼ.11 /1 ،

( )30باكزيد ،احسج :مخكيات غدكة بجر ،ط ،1مكتبة شيبة( ،الخياض1980:ـ) ،ص. 165-157

( )31ابغ سيج الشاس ،أبػ الفتح دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا :عيػف األثخ فػي فشػػف السغػازؼ كالذػسائل كالدػيخ ،ط ،1دار األفػاؽ
الججيجة( ،بيخكت.224/1 ،)1977 :

( )32سالع ،عبج الخحسغ احسج :السدمسػف كالخكـ في عرخ الشبػة ،ط ،1دار الفكخ العخبي( ،بيخكت1997 :ـ) ،ص.89
( )33يشطخ :الخخائط العدكخية ،رقع .1

( )34ابغ سعج :الصبقات الكبخػ.5-2/2 ،

( )35الدػػييمي ،عبػػج الػػخحسغ بػػغ عبػػج هللا :الػػخكض األنػػف فػػي تفدػػيخ الدػػيخة الشبػيػػة البػػغ ىذػػاـ ، ،دار السعخفػػة( ،بيػػخكت:
.136/3 ،)1978

( )36رىػط عكػل كغخنيػو :ىػع بصػغ مػػغ بصػػف بجيمػة كيدػكشػف فػي مػضػع دكف عخفػػات ،ابػغ مشطػػر ،دمحم بػغ مكػخـ :لدػػاف
العخب ،ط ،1دار صادر( ،بيخكت :د.ت).127/10 ،

( )37ابغ حدـ ،عمي بغ احسج :جػامع الديخة ،تحقيق :إحداف عباس ،دار السعارؼ( ،مرخ :د.ت) ،ص. 208
( )38ابغ ىذاـ :الديخة الشبػية. 322/3 ،

( )39العجكؼ ،إبخاليع احسج :تقاليػج القتػاؿ عشػج العػخب ،بحػث مشذػػر فػي مجمػة العخبػي ،العػجد ( ،184/الكػيػت1984 :ـ)،
ص. 94
( )40عمي ،إبخاليع دمحم :في الديخة الشبػية قخاءة لجػانب الححر كالحساية ،ط ،1ك ازرة األكقاؼ( ،قصخ1417 :ىػ) ،ص. 71
( )41العمي،صالح احسج :الجكلة في عيج الخسػؿ ( ،)مصبعة السجسع العمسي العخاقي (،بغجاد،)1988:ص. 25
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( )42م ػ ػػؤنذ ،حد ػ ػػيغ(( :ب ػ ػػجماء الذ ػ ػػيجاء بش ػ ػػي الع ػ ػػخب دكل ػ ػػتيع )) ،بح ػ ػػث مشذ ػ ػػػر فػػ ػػي مجمػػ ػػة العخب ػ ػػي ،العػػ ػػجد ،159/
(الكػيت1972:ـ) ،ص. 74

( )43سالع :السدمسػف كالخكـ في عرخ الشبػة ،ص.90
( )44العمي :الجكلة في عيج الخسػؿ ( ،)ص. 26
( )45العجكؼ :تقاليج القتاؿ عشج العخب ،ص.27

( )46ابػػغ قػػيع الجػزيػػة ،شػػسذ الػػجيغ بػػغ عبػػج هللا :أحكػػاـ أىػػل الحمػػة ،ط ،1تحقيػػق :صػػبحي الرػػالح ،مصبعػػة الجامعػػة،
(دمذق1961 :ـ) . 4/1

( )47ابغ قيع الجػزية :أحكاـ أىل الحمة. 4/1 ،
( )48الساكردؼ ،عمي بغ دمحم :األحكاـ الدمصانية كالػاليات الجيشية ،ط ،3دار الكتب العمسية( ،بيخكت2006:ـ) ،ص. 44
( )49مدمع ،مدمع بغ حجاج الشيدابػرؼ :الجامع الرحيح(صحيح مدمع) ،بػاب الجيػاد  -بػاب فػي تحػخيع الغػجر ،ط ،4دار
الكتب العمسية( ،بيخكت2006:ـ). 87 ،

( )50ابغ كثيخ ،إسساعيل بغ عسخ :تفديخ ابغ كثيخ ،دار الفكخ لمصباعة كالشذخ (بيخكت1984 :ـ).421/2 ،
( )51مدمع :الجامع الرحيح ،باب تأميخ اإلماـ األمخاء عمى البعػث كالدخايا ،ص. 89
( )52ابغ األثيخ :الكامل في التاريخ. 227/2 ، ،

( )53البالذرؼ ،أبػ العباس احسج بغ يحيى :فتػح البمجاف ،ط ،1مكتبة اليالؿ( ،بيخكت1983:ـ) ،ص. 436
( )54مدمع :الجامع الرحيح ،الجياد -باب تأميخ اإلماـ األمخاء عمى البعػث ،ص.101
( )55الصبخؼ :تاريخ األمع كالسمػؾ.252/3 ،

( )56الذػػػكاني ،دمحم بػػغ عمػػي :نيػػل االكشػػار شػػخح مشتقػػى األخبػػار فػػي أحاديػػث سػػيج األخبػػار ،ط ،1دار الفكػػخ لمصباعػػة،
(بيخكت1982:ـ). 183/8 ،
( )57الذػكاني :السرجر الدابق.184/8 ،

( )58الجارمي ،أبػ دمحم عبج هللا بغ عبج الخحسغ :سشغ الجارمي ،ط ،1تحقيق :فػاز احسج ،كخالج الدبع ،دار الكتاب العخبي،
(بيخكت1987:ـ) ،ص.34

( )59الد ػػيارنفػرؼ ،خمي ػػل بػ ػػغ احسػ ػػج :بػ ػػحؿ السجي ػػػد فػ ػػي ح ػػل أبػ ػػي داؤد ،دار المػ ػػاء لمشذػ ػػخ كالتػزي ػػع( ،الخيػ ػػاض :د.ت)،
.386/12

( )60الغداؼ ،حخب :السخأة العخبية بيغ البيت كالسجتسع ،مجمة العخبي ،العجد ( ،159الكػيت ،)1972 :ص.126
( )61خصاب ،محسػد شيت :اإلسالـ كالشرخ ،ط ،1دار الفكخ( ،بيخكت1983:ـ) ،ص. 17
( )62العقال :اعجاد الجشجؼ السدمع ،ص.401
( )63مدمع:الجامع الرحيح /الجياد -باب غدك الشداء ،ص.1779
( )64مدمع :الجامع الرحيح /الجياد  -باب غدك الشداء مع الخجاؿ ،ص.810
( )65الغدالي :السخأة العخبية بيغ البيت كالسجتسع ،ص.132

( )66كحالة ،عسخ رضا :مباحث اجتساعية عالسي العخب كاإلسالـ ،مصبعة الحجاز( ،دمذق1974:ـ) ،ص. 165
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( )67حمف االحابير :ىػػ الحمػف الػحؼ تػع بػيغ بشػػ الحػارث بػغ عبػج مشػاة ،كاليػػف بػغ خخيسػة ،كبشػػ السصمػق الػحيغ تحػالفػا
بػادؼ يدسى (االحابير) ،حخب :السخأة العخبية بيغ البيت كالسجتسع ،ص. 132

( )68حمف السصيبيغ :ندبة إلى الصيب الحؼ شيبت بو أعزاء ىحا الحمف ؛حخب :السخجع نفدو ،ص. 132

( )69س ػػعيج ،ياس ػػيغ س ػػعيج :الف ػػغ العد ػػكخؼ اإلس ػػالمي أص ػػػلو كمر ػػادره ،ش ػػخكة السصبػع ػػات لمشذ ػػخ( ،بي ػػخكت2010:ـ)،
ص.121

( )70الػاقجؼ :السغازؼ.147/1 ،

( )71الػاقجؼ :السغػازؼ 403/1 ،؛القخشبػي ،دمحم بػغ احسػج :تفدػيخ القخشبػي ،الجػامع إلحكػاـ القػخاف ،دار الذػعب( ،القػاىخة:
د.ت). 3067/4 ،

( )72ابغ األثيخ ،عمي بغ دمحم :الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ ،ط ،2دار الكتب العمسية( ،بيخكت2002:ـ).104/2 ،
( )73أميغ ،دمحم فتحي :قامػس السرصمحات العدكخية ،ص. 94

( )74خصػػاب ،محسػػػد شػػيت :العدػػكخية العخبيػػة اإلسػػالمية ،عقيػػجة كتاريخػػا كقػػادة كت اخثػػا كلغػػة كسػػالحا ،ط ،1دار الذػػخكؽ،
(بيخكت1983:ـ) ،ص. 32

( )75سػرة األنفاؿ ،اآلية .60
( )76خصاب :العدكخية العخبية اإلسالمية ،ص. 46
( )77ابغ كثيخ ،إسساعيل بغ عسخ :الديخة الشبػية ،تحقيق :مرصفى عبج الػاحج ،مصبعة عيدى البابي( ،القاىخة1964:ـ)،
.15/4

( )78الػاقجؼ :السغازؼ. 796/2 ،

( )79البخػ ػ ػػارؼ ،أبػ ػ ػػػ عبػ ػ ػػج هللا دمحم بػ ػ ػػغ إسػ ػ ػػساعيل :صػ ػ ػػحيح البخػ ػ ػػارؼ /بػ ػ ػػاب الجيػ ػ ػػاد ،مصبعػ ػ ػػة دار الكتػ ػ ػػب السر ػ ػ ػخية،
(مرخ1964:ـ) ،ص. 57-56

( )80الدبعاكؼ ،حسيج حسج :سخايا الخسػؿ ( ،)ط ،1دار الدػاقي العمسية لمشذخ كالتػزيع( ،األردف2014 :ـ) ،ص. 30
( )81الصبخؼ :تاريخ األمع كالسمػؾ.503 /2 ،

( )82الكالعي :االكتفاء مغ مغازؼ سيجنا رسػؿ هللا (.85/1 ،)
( )83ابغ األثيخ :الكامل في التاريخ. 85/2 ،
( )84الحىبي ،دمحم بغ احسج بغ عثساف :تاريخ اإلسالـ كشبقات السذاىيخ كاألعالـ ،مكتبة القجس (القاىخة161:ـ)267/1 ،
.

( )85عارؼ ،حازـ إبخاليع :الجير اإلسالمي في التخصيط الدػػقي االسػتخاتيجي لمخسػػؿ ( ،)دار الخشػيج لمشذػخ كالتػزيػع،
(بغجاد :د.ت) ،ص. 85
( )86العقال :إعجاد الجشجؼ السدمع ،ص. 530
( )87العقال :السخجع الدابق ،ص. 531-530
( )88العقال :السخجع الدابق ،ص. 531

( )89ابغ الكيع الجػزية ،الفخكسية ،دار التخاث العخبي( ،بيخكت :د.ت) ،ص. 16
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( )90الذيباني ،دمحم بغ الحدغ :شخح كتاب الديخ الكبيخ ،تحقيق :صالح الػجيغ السشجػج ،مصبعػة مرػخ( ،مرػخ1957:ـ)،
ص. 58

( )91الدييمي :الخكض األنف في تفديخ الديخة الشبػية البغ ىذاـ. 84/3 ،
( )92الستقي اليشجؼ ،دمحم الستقي بغ حداـ :كشد العساؿ في سشغ االقػاؿ كاالفعاؿ ،ط ،1ضبصو كفدخ غخيبو :بكػخ جيػاني،
كصححو ككضع فيارسو :صفػة الذعار ،مكتبة التخاث اإلسالمي( ،حمب1971:ـ). 96 /7 ،

( )93البخارؼ :صحيح البخارؼ /الجياد ،ص. 38
( )94البخارؼ :صحيح البخارؼ ،ص. 45

( )95الصبخؼ :تاريخ األمع كالسمػؾ. 615/3 ،
( )96الػاقجؼ :السغازؼ. 890/3 ،

( )97أبػ داؤد ،سميساف بغ األشعث :سشغ ابػ داؤد ،تحقيق :دمحم محي الجيغ ،السكتبة التجارية( ،مرخ:د.ت) ،ص.89
( )98الجعػ ػ ػ ػػاف ،دمحم ناص ػ ػ ػػخ :القت ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػػي اإلس ػ ػ ػػالـ أحكام ػ ػ ػػو كتذػ ػ ػ ػخيعاتو (د ارس ػ ػ ػػة مقارن ػ ػ ػػة) ،مصبع ػ ػ ػػة السجيش ػ ػ ػػة السش ػ ػ ػػػرة،
(الخياض1983:ـ) ،ص. 79

( )99الجعػاف :القتاؿ في اإلسالـ أحكامو كتذخيعاتو ،ص.80

( )100القادرؼ ،عبج هللا بغ احسج :الجياد في سبيل هللا حكيقتيا كغايتيا ،ط ،2دار السشارة( ،ججة1992:ـ).518/1 ،
( )101الػاقجؼ :السغازؼ.102/1 ،

( )102ابغ سعج :الصبقات الكبخػ. 485/1 ،
( )103الػاقجؼ :السغازؼ.377/1 ،

( )104الصبخؼ :تاريخ االمع كالسمػؾ.619/3 ،
( )105ابغ عبج السصمب بغ ىاشع القخشي ،ابغ عع الخسػؿ ( ،)كاف أسغ مػغ اسػمع مػغ بشػي ىاشػع مػات بالسجيشػة لدػشتيغ
مزػػت مػػغ خالفػػة عسػػخ ( )؛ابػػغ حجػػخ ،احسػػج بػػغ عمػػي بػػغ دمحم :اإلصػػابة فػػي تسييػػد الرػػحابة ،ط ،3دار الكتػػب
العمسية( ،بيخكت2005:ـ).547/3 ،

( )106ابغ سعج :الصبقات الكبخػ. 46/4 ،

( )107مدمع :الجامع الرحيح  /اإليساف باب استحقاؽ الػالي الغاش لخعيتو ،ص. 141
( )108الساكردؼ :األحكاـ الدمصانية ،ص.127

( )109مدمع :الجامع الرحيح ،اإليساف /باب حكع إلفي ،ص. 141
( )110العقال :إعجاد الجشجؼ السدمع. 498 ،

( )111الشػيخؼ ،احسج بغ عبج الػىاب :نياية اإلرب ،السؤسدة السرخية لمتأليف كالشذخ( ،مرخ :د.ت). 242/6 ،
( )112الشػيخؼ :نياية اإلرب.243 ،

( )113ابغ كثيخ :تفديخ ابغ كثيخ.581/2 ،
( )114سػرة الشحل ،اآلية (. )81

( )115الػاقجؼ :السغازؼ.215/1 ،
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( )116ابغ ىحيل ،عمػي بػغ عبػج الػخحسغ :حميػة الفخسػاف كشػعار الذػجعاف ،تحقيػق :دمحم عبػج الغشػي ،دار السعػارؼ لمصباعػة
كالشذخ( ،مرخ :د.ت) ،ص. 225

( )117يشطخ :شكل رقع  ،1الرػرة رقع (.)1
( )118الشػيخؼ :نياية اإلرب.240/6 ،

( )119الخػلي ،أميغ :الجشجية كالدمع كاقع كمثاؿ ،ط ،1دار السعخفة( ،القاىخة :د.ت) ،ص. 45
( )120الشػيخؼ :نياية اإلرب.241/6 ،

( )121ابغ سالـ ،أبػ عبيج القاسع :كتػاب الدػالح ،ط ،2تحقيػق :حػاتع صػالح الزػامغ ،مؤسدػة الخسػالة( ،بيػخكت :د.ت)،
ص.29

( )122ابػػغ الكػػيع الجػزيػػة ،شػػسذ الػػجيغ بػػغ عبػػج هللا دمحم :زاد السعػػاد فػػي ىػػجؼ خيػػخ العبػػاد ،تحقيػػق :دمحم حامػػج الفقػػي ،دار
الكتب السرخية( ،مرخ :د.ت).131/1 ،
( )123يشطخ :الذكل رقع ()2

( )124الشػيخؼ :نياية اإلرب. 240/6 ،

( )125عػف ،عبج الخكؤؼ :الفغ الحخبي في صجر اإلسالـ ،دار السعارؼ( ،مرخ ،)1961:ص. 184
( )126الشػيخؼ :نياية اإلرب. 241/6 ،
( )127الػاقجؼ :السغازؼ. 240/1 ،

( )128ابغ ىذاـ :الديخة الشبػية.155/3 ،

( )129الصبخؼ :تاريخ األمع كالسمػؾ.566/2 ،
( )130العػالء بػػغ عبػج هللا بػػغ عسػاد الحزػػخمي :اسػتعسمو الخسػػػؿ ( )عمػى البحػخيغ كاقػخه أبػػػ بكػخ ثػػع عسػخ ( ،)كمػػات
سشة إحجػ كعذخيغ مغ اليجخة ،ابغ حجخ :اإلصابة.491/2 ،
( )131ابغ األثيخ :الكامل في التاريخ.250/2 ،
( )132البالذرؼ :فتػح البمجاف ،ص.149

( )133الخػلي :الجشجية كالدمع كاقع كمثاؿ ،ص.42
( )134الصبخؼ :تاريخ االمع كالسمػؾ.31/9 ،

( )135الخػلي :الجشجية كالدمع كاقع كمثاؿ ،ص. 43
( )136يشطخ :الذكل رقع (. )3

( )137عػف :الفغ الحخبي ،ص. 156
( )138ابغ ىذاـ :الديخة الشبػية.94/4 ،

( )139الصبخؼ :تاريخ االمع كالسمػؾ.438/3 ،
( )140ابغ األثيخ :الكامل في التاريخ.355/2 ،
( )141يشطخ :شكل رقع (. )4
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( )142بيػػخ سػػيخ :مػػغ نػػاحي سػػاد بغػػجاد ،قػػخب السػػجائغ كىػػي إحػػجػ السػػجائغ الدػػبع ،الحسػػػؼ ،يػػاقػت :معجػػع البمػػجاف ،دار
صادر( ،بيخكت.513/1 ،)1984:

( )143الصبخؼ :تاريخ االمع كالسمػؾ. 41/9 ،
( )144يشطخ :الذكل رقع  ،1صػرة رقع(. )5
( )145عػف :الفغ الحخبي ،ص. 167

( )146البالذرؼ :فتػح البمجاف ،ص. 63
( )147الخػلي :الجشجية كالدمع ،ص. 33

( )148يشطخ :الذكل رقع  ،1صػرة رقع (. )6
( )149الػىغ :الحبل يخمي في انذػشة ،فتؤخح بو الجابة كاإلنداف ،الفيخكز آبادؼ :القامػس السحيط.300/3 ،

( )150اليخثسي ،أبػ سعيج الذعخاني :مخترخ سياسة الحخكب ،تحقيق :عبج الخكؤؼ عػف( ،مرخ :د.ت) ،ص. 58
( )151البالذرؼ :فتػح البمجاف ،ص. 123

( )152يشطخ :األشكاؿ رقع ( ،)1صػرة رقع (. )8

( )153خصاب ،محسػد شيت :العدكخية العخبية اإلسالمية ،ط ،1دار الذخكؽ( ،بيخكت ،)1983:ص.115
( )154البخارؼ :صحيح البخارؼ ،باب الجياد ،ص. 22
( )155الخػلي :الجشجية كالدمع ،ص. 24
( )156ابغ سالـ :الدالح ،ص. 18

( )157ابػغ حجػخ ،احسػج بػغ عمػي :فػتح البػارؼ بذػخح صػػحيح البخػارؼ ،ترػحيح :الذػيخ عبػج العديػد بػغ بػاز ،نذػخ كتػزيػػع
إدارة البحػث العمسية كاإلفتاء( ،الخياض :د :ت). 99 /6 ،
( )158يشطخ :األشكاؿ رقع ( ،)1صػرة رقع (. )7
( )159الشػيخؼ :نياية اإلرب ،ص. 216

( )160ابغ ىحيل :حمية الفخساف كشعار الذجعاف ،ص. 205
( )161عػف :الفغ الحخبي ،ص. 44

( )162ابغ سعج :الصبقات الكبخػ ،ص. 357

( )163البخارؼ :صحيح البخارؼ ،باب الجياد ،ص. 88
( )164يشطخ :االشكاؿ رقع ( ،)1صػرة رقع (. )7

( )165مدمع :الجامع الرحيح ،اإلمارة ،باب فزل الخمي كالحث عميو ،ص. 88
( )166البخارؼ :صحيح البخارؼ ،الجياد ،ص. 80
( )167الحىبي :الديخة الشبػية ،ص. 357
( )168يشطخ :االشكاؿ رقع ( ،)1صػرة رقع (. )7

( )169خصاب :العدكخية العخبية االسالمية ،ص. 108
( )170الشػيخؼ :نياية اإلرب. 235/6 ،
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( )171الخػلي :الجشجية كالدمع ،ص. 26
( )172يشطخ :االشكاؿ رقع ( ،)1صػرة رقع (. )1

( )173خصاب :العدكخية العخبية االسالمية ،ص. 117
( )174يشطخ :الذكل رقع  ،1صػرة رقع (. )4
( )175عػف :الفغ الحخبي ،ص. 155

( )176يشطخ :االشكاؿ ،صػرة رقع (. )6
( )177الخػلي :الجشجية كالدمع ،ص. 29

( )178العقال :إعجاد الجشجؼ السدمع ،ص. 519
( )179البالذرؼ :فتػح البمجاف ،ص. 135
( )180عػف :الفغ الحخبي ،ص. 157

القران الكريم

ثبت السرـادر والسراجـع

أوال  :السرادر األولية
ػ ابغ األثيخ ،عد الجيغ أبي الحدغ عمي بغ أبي بكخ بغ دمحم (360ىػ1232/ـ).

 -1الكامل في التاريخ ،دار بيخكت لمصباعة كالشذخ( ،بيخكت. )1965 :
ابغ األثيخ ،عمي بغ دمحم بغ عبج الكخيع الجدرؼ(630ىػ1250/ـ).

 -2الشياية في غخيب الحجيث كاالثخ ،ط ،2دار الكتب العمسية( ،بيخكت.)2002:
ػ البخارؼ ،أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاليع (256ىػ869/ـ) .

 -3صحيح البخارؼ ،مصبعة دار الكتب السرخية( ،مرخ.)1964:
ػ البالذرؼ ،أبػ العباس احسج بغ يحيى بغ جابخ(279ىػ899/ـ) .

 -4فتػح البمجاف ،ط ،1مكتبة اليالؿ( ،بيخكت. )1983:
ػ ابغ حجخ ،احسج بغ عمي بغ دمحم (852ىػ1448/ـ).
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 -5اإلصابة في تسييد الرحابة ،ط ،3دار الكتب العمسية( ،بيخكت2005:ـ).
 -6فتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ ،إدارة البحػث العمسية( ،الخياض :د.ت).
ػابغ حدـ ،عمي بغ احسج بغ سعيج(456ىػ1063/ـ).

 -7جػامع الديخة ،تحقيق :إحداف عباس ،دار السعارؼ( ،مرخ :د.ت).
ػ الحسػؼ ،ياقػت عبج هللا(627ىػ1228/ـ).

 -8معجع البمجاف ،دار صادر( ،بيخكت.)1984:

ػ ابغ خمجكف ،عبج الخحسغ بغ دمحم(808ىػ1405/ـ).

 -9مقجمة ابغ خمجكف ،مؤسدة االعمسي لمسصبػعات كالشذخ( ،بيخكت :د.ت).
ػ الجارمي ،أبػ دمحم عبج هللا بغ عبج الخحسغ (255ق875/ـ).

 -10سشغ الجارمي ،تحقيق:فػاز احسج ،كخالج سبع ،ط ،1دار الكتاب العخبي( ،بيخكت.)1987:
_ أبػ داكد ،سميساف بغ األشعث االزدؼ (275ىػ895/ـ).

 -11سشغ أبػ داكد ،تحقيق :دمحم محي الجيغ ،السكتبة التجارية( ،مرخ :د.ت).
ػ الحىبي ،دمحم بغ احسج بغ عثساف (748ق1399/ـ).

 -12تاريخ اإلسالـ كشبقات السذاىيخ كاألعالـ ،مكتبة القجس( ،القاىخة.)1961:
ػ الدىخؼ ،دمحم بغ مدمع(124ىػ741/ـ).

 -13السغازؼ الشبػية ،تحقيق :سييل زكار ،دار الفكخ ،ط( ،1د.ـ. )1980:
ػ ابغ سعج ،دمحم بغ سعج (230ىػ844/ـ).

 -14الصبقات الكبخػ ،تحقيق  :اكجيغ ،شبع في مجيشة ليجف( ،ألسانيا :د.ت).
ػ ابغ سالـ ،أبػ عبيج القاسع (224ىػ845/ـ) .

 -15كتاب الدالح ،ط ،1تحقيق :حاتع صالح الزامغ ،مؤسدة الخسالة( ،بيخكت :د.ت) .
ػ الدييمي ،عبج الخحسغ بغ عبج هللا (581ق1185/ـ).

 -16الخكض األنف في تفديخ الديخة الشبػية البغ ىذاـ ،دار السعخفة( ،بيخكت.)1978:
ػ ابغ سيج الشاس ،أبػ الفتح دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا (734ىػ1333/ـ) .

 -17عيػف األثخ في فشػف السغازؼ كالذسائل كالديخ ،ط ،1دار اآلفاؽ الججيجة( ،بيخكت.)1977:
ػ الذػكاني ،احسج بغ دمحم بغ عمي (1281ىػ1864/ـ).

-18

نيل االكشار شخح مشتقى األخبار مغ أحاديث سيج األخبار ،ط،1

(بيخكت :د:ت).

863

دار الفكخ لمصباعة،

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)2لسنة 2227
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021
ػ الذيباني ،دمحم بغ الحدغ (198ىػ809/ـ).

 -19شخح كتاب الديخ الكبيخ ،تحقيق  :صالح الجيغ السشجج ،مصبعة مرخ( ،مرخ .)1957:
ػ الصبخؼ ،دمحم بغ جخيخ (310ىػ922/ـ).

 -20تاريخ األمع كالسمػؾ ،تحقيق :أبػ الفزل إبخاليع ،دار السعارؼ( ،مرخ1961:ـ).
ػ الفيخكز آبادؼ ،مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب (817ىػ1414/ـ).

 -21معجع القامػس السحيط ،دار السكتبة العمسية (بيخكت :د.ت).
ػ القخشبي ،دمحم بغ احسج األنرارؼ (671ىػ1291/ـ).

 -22تفديخ القخشبي ،الجامع إلحكاـ القخاف ،دار الذعب( ،القاىخة :د.ت).
ػ ابغ الكيع الجػزية ،شسذ الجيغ بغ عبج هللا دمحم بغ بكخ (751ىػ1350/ـ).

 -23أحكاـ أىل الحمة ،ط ،1تحقيق  :صبحي الرالح ،مصبعة الجامعة( ،دمذق.)1961:
 -24الفخكسية ،دار التخاث العخبي( ،بيخكت :د.ت).

 -25زاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد ،تحقيق  :دمحم حامج الفقي ،دار الكتب السرخية( ،مرخ :د.ت).
ػ ابغ كثيخ ،أبػ الفجاء ،إسساعيل بغ عسخ (774ىػ1372/ـ).

 -26الديخة الشبػية ،تحقيق :مرصفى عبج الػاحج ،مصبعة عيدى البابي( ،القاىخة 1964:ـ).
 -27تفديخ ابغ كثيخ ،دار الفكخ لمصباعة كالشذخ( ،بيخكت.)1984:
ػ الكالعي ،سميساف بغ مػسى بغ سالع (634ىػ1236/ـ).

 -28االكتفاء مغ مغازؼ سيجنا الخسػؿ ( ،)السكتبة الطاىخية( ،مرخ:د.ت).
ػ الساكردؼ ،أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب450( ،ىػ1057/ـ).

 -29األحكاـ الدمصانية كالػاليات الجيشية ،ط ،3دار الكتب العمسية( ،بيخكت .)2006:
ػ الستقي اليشجؼ ،دمحم الستقي بغ حداـ الجيغ975( ،ىػ1595/ـ).

 -30كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ كاألفعاؿ ،ط ،1ضبصو كفدخ غخيبو  :بكخؼ جياني ،كصححو
ككضع فيارسو كمفتاحو  :صفػة الذعار ،مكتبة التخاث اإلسالمي( ،حمب .)1971 :

ػ مدمع ،مدمع بغ حجاج الشيدابػرؼ (261ق874/ـ).

 -31الجامع الرحيح (صحيح مدمع) ،ط ،4دار الكتب العمسية( ،بيخكت . )2006:
ػ ابغ مشطػر ،دمحم بغ مكخـ (721ىػ1321 /ـ) .

 -32لداف العخب ،ط ،1دار صادر( ،بيخكت  :د.ت) .
ػ الشػيخؼ ،احسج بغ عبج الػىاب732( ،ق1352/ـ).
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 -33نياية اإلرب ،السؤسدة السرخية لمتأليف كالشذخ( ،مرخ:د.ت).
ػ ابغ ىذاـ ،أبػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ (213ىػ827 /ـ).

 -34الديخة الشبػية ،مصبعة مرصفى الباني( ،مرخ1936 :ـ).
ػ ابغ ىحيل ،عمي بغ عبج الخحسغ .

 -35حمية الفخساف كشعار الذجعاف ،تحقيق  :دمحم عبج الغشي ،دار السعارؼ لمصباعة كالشذخ( ،مرخ:
د .ت).

ػ اليخثسي ،أبػ سعيج الذعخاني224( ،ىػ844/ـ).

 -36مخترخ سياسة الحخكب ،تحقيق  :عبج الخكؤؼ عػف( ،مرخ :د.ت) .
ػ اليخكؼ ،عمي بغ أبي بكخ (611ىػ1231 /ـ) .

 -37التحكخة اليخكية في الحيل الحخبية ،ك ازرة الثقافة الدػرية( ،سػريا1962 :ـ).
ػ الػاقجؼ ،دمحم بغ عسخ (207ىػ822/ـ).

 -38السغازؼ ،تحقيق :مارسػف جػند ،مصبعة أكدفػرد( ،د.ت) .
ثانيا :السراجـع العربیـة
ػ أميغ ،دمحم فتحي

 -39قامػس السرصمحات العدكخية ،ط ،2السكتبة الػششية( ،بغجاد1982 :ـ)
ػ باكزيخ ،احسج

 -40مخكيات غدكة بجر ،ط ،1مكتبة شيبة( ،الخياض1980 :ـ)
ػ الجعػاف ،دمحم ناصخ.

 -41القتاؿ في اإلسالـ أحكامو كتذخيعاتو ػ دراسة مقارنة ػ( ،الخياض 1983:ـ) .
ػ خصاب ،محسػد شيت .

 -42اإلسالـ كالشرخ ،ط ،1دار الفكخ( ،بيخكت 1983:ـ) .

 -43العدكخية العخبية اإلسالمية ،ط ،1دار الذخكؽ( ،بيخكت 1983 :ـ) .
 -44قادة الشبي ( ،)ط ،2دار القمع( ،بيخكت 1999 :ـ) .
ػ الخػلي ،أميغ .

 -45الجشجية كالدمع كاقع كمثاؿ ،ط ،1دار السعخفة( ،القاىخة  :د .ت).

ػ سالع ،عبج الخحسغ احسج.
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 -46السدمسػف كالخكـ في عرخ الشبػة ،ط ،1دار الفكخ العخبي( ،بيخكت 1997 :ـ) .
ػ الدبعاكؼ ،حسيج حسج

 -47سخايا الخسػؿ ( ،)ط ،1دار الدػاقي العمسية لمشذخ كالتػزيع( ،األردف 1999:ـ) .
ػ سعيج ،ياسيغ سعيج .

 -48الفغ العدكخؼ اإلسالمي أصػلو كمرادره ،شخكة السصبػعات لمشذخ( ،بيخكت 2010 :ـ) .
ػ الديار نفػرؼ ػ خميل بغ احسج .

-49

بحؿ السجيػد في حل أبي داكد ،دار المػاء لمشذخ كالتػزيع( ،الخياض :د.ت).

ػ عارؼ ،حازـ إبخاليع .

 -50الجير اإلسالمي في التخصيط الدػقي االستخاتيجي لمخسػؿ (( ،)بغجاد:د.ت).

ػ العقال ،عبج هللا بغ فخيح .

 -51إعجاد الجشجؼ السدمع ،ط ،2مكتبة الخشج( ،الخياض2005:ـ) .
ػ عمي ،إبخاليع دمحم.

 -52في الديخة الشبػية قخاءة لجػانب الححر كالحساية ،ط ،1ك ازرة األكقاؼ( ،قصخ 1417 :ق) .
ػ العمي ،صالح احسج .

 -53الجكلة في عيج الخسػؿ دمحم ( ،)مصبعة السجسع العمسي العخاقي ( ،بغجاد1988 :ـ).
ػ العمياني ،عمي نفيع .

-54

أىسية الجياد في نذخ الجعػة اإلسالمية كالخد عمى الصػائف الزالة ،ط( ،1الخياض 1985:ـ)

.

ػ عػف ،عبج الخكؤؼ .

 -55الفغ الحخبي في صجر اإلسالـ ،دار السعارؼ( ،مرخ 1961 :ـ) .
ػ القادرؼ ،عبج هللا بغ احسج .

 -56الجياد في سبيل هللا حكيقتيا كغايتيا ،ط ،2دار السشارة( ،ججة 1992 :ـ) .
ػ كحالة ،عسخ رضا .

-57

مباحث اجتساعية عالسي العخب كاإلسالـ ،مصبعة الحجاز( ،دمذق 1974:ـ ).

ػ كتخ ،دمحم ضاىخ .

 -58اإلستخاتيجية اإلدارية ،ط ،2مؤسدة الخسالة ( ،بيخكت 1980 :ـ) .
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ثالثا  :السجـالت والجوريات العربیـة
ػ حخب ،الغدالي .

 -59السخأة العخبية بيغ البيت كالسجتسع ،مجمة العخبي ،العجد ( ،159الكػيت1972 :ـ) .
ػ العجكؼ ،إبخاليع احسج .

 -60تقاليج القتاؿ عشج العخب ،مجمة العخبي ،العجد ( ،184الكػيت 1974 :ـ) .
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