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 إهداء الثواب
إلى حضرة النبي األكرم، والرسول األعظم، إلى سيد ولد آدم، إلى 

الرحمة المهداة، إلى السراج المنير، إلى المعلم األول، إلى الشفيع 

يس وطه، إلى األحسن َخْلًقا وُخُلًقا، واأللين كفًّا، واألطيب الُمَشفَّع، إلى 

ريًحا، واألكمل عقًال، واألحسن عشرة، واألعلم باهللا،  واألشد له خشية، 

واألشجع، واألكرم، واألحسن قضاء، واألسمح معاملة، واألكثر اجتهاًدا 

حياء، في طاعة ربه، واألقوى تحّمًال، واألرحم بعباد اهللا تعالى، واألشد 

واألكمل نسبًا، واأللطف معاملة، بل وخليل الرحمن سيدنا محمد صلى 

 اهللا عليه وعلى آله وسلم

 وإلى جميع صحابة النبي صلى اهللا عليه وعلى آله الكرام والتابعين 

 إلى جميع آل بيت النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

 إلى جميع الفقهاء المجتهدين والفقهاء العاملين

عمره مع الصحة والعافية ي أطال اهللا فووالد حفظه اهللا تعالى إلى ال  

 إلى الوالدة رحمها اهللا وأسكنها فسيح جناته

 إلى جميع مشايخي وأحبابي في اهللا 

 إلى َمْن لُه حّق عليَّ

، وإلى كل شهيد في اهللافي اهللا إلى جميع شهداء الثورة السورية  

ورعاهمحفظهم اهللا تعالى : إلى أم محمود وأوالدي  

 اللهم اجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناتهم
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 مقدمة
َن اَألْعرَاِب َأن يـََتَخلُفوْا َعن رُسوِل َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَهلُم م {: احلمد هللا القائل

ِيف َسِبيِل الّلِه َوَال يـَْرَغُبوْا بِأَنُفِسِهْم َعن نـْفِسِه َذِلَك بِأَنـُهْم َال ُيِصيبـُُهْم َظَمٌأ َوَال َنَصٌب َوَال َخمَْمَصٌة 
ْن َعُدو نـْيًال ِإال ُكِتَب َهلُم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإن الّلَه الّلِه َوالَ َيَطُؤوَن َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفاَر َوَال يـََناُلوَن مِ 

َوالَ يُنِفُقوَن نـََفَقًة َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة َوالَ يـَْقطَُعوَن َواِديًا ِإال ُكِتَب َهلُْم  ١٢٠الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَني 
  ].التوبة[} ١٢١يـَْعَمُلوَن لَِيْجزِيـَُهُم الّلُه َأْحَسَن َما َكانُواْ 

القائل فيما رواه الشيخان ، وخري جماهد، والصالة والسالم على سيدنا حممد أفضل قائد
 وجل عز اهللا انـَْتَدبَ (( :قال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب رضي اهللا عنه أن ُهَريـَْرةَ  عن أيب

 أو َغِنيَمةٍ  أو َأْجرٍ  من نَالَ  ِمبَا أُْرِجَعهُ  َأنْ  بُِرُسِلي َوَتْصِديقٌ  ِيب  ِإميَانٌ  إال ُخيْرُِجهُ  َال  َسِبيِلهِ  يف َخرَجَ  ِلَمنْ 
 ُمث  اللهِ  َسِبيلِ  يف أُقـَْتلُ  َأين  َوَلَوِدْدتُ  ،َسرِيةٍ  َخْلفَ  قـََعْدتُ  ما أُمِيت  على َأُشق  َأنْ  َوَلْوَال  ،اْجلَنةَ  أُْدِخَلهُ 
  .)١())أُقـَْتلُ  ُمث  ْحَياأُ  ُمث  أُقـَْتلُ  ُمث  ُأْحَيا

نيب صلى وجهها الاليت و الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  سرايادد وبعد فقد بلغ ع
من بداية السنة األوىل للهجرة إىل آخر حلظة من عمره  سبعون سرية، اهللا عليه وعلى آله وسلم

صلى اهللا عليه وا عنه الذين ما ختلفو وسالمه عليه وعلى آله وعلى صحبه  اهللالشريف صلوات 
  .، وكان هلذه السرايا دور كبري يف تثبيت دعائم الدينيف غزوة وال سرية وعلى آله وسلم

  م متوقع على فع أذى أو د هجومٍ  وأكثر هذه السرايا كان لصداملسلمني، فقد عاد
اكم العرب قاطبة، وتربصوا م الدوائر، ومحلوا على قتاهلم محلة رجل واحد، كما روى احل

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا   ملا قدم :بن كعب رضي اهللا عنه قال عن أيب

                                                 
  .١٨٧٦، وصحيح مسلم رقم ٣٦رقم  البخاري صحيح )١(

  .١/٩٣ الباري فتح ..جزائه وحسن بثوابه سارع يأ)) اهللا انتدب(( :مصلى اهللا عليه وعلى آله وسل قولهو 
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 ،كانوا ال يبيتون إال بالسالحِ   ،واحدةٍ  رمتهم العرب عن قوسٍ  ،وأصحابه املدينة وآوم األنصار
فنزلت   ،ال خناف إال اهللا ،طمئننيترون أنا نعيش حىت نبيت آمنني م :فقالوا ،وال يصبحون إال فيه

يَن ِمن َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـُهم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الذِ {
لَنـُهم من بـَْعِد َخْوِفِهْم أَ  ِذي اْرَتَضى َهلُْم َولَيَُبدَهلُْم ِدينَـُهُم ال َننْمًنا يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن قـَْبِلِهْم َولَُيَمك

 ].النور[} ٥٥ِيب َشْيًئا َوَمن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

  .)١(يعين بالنعمة فأولئك هم الفاسقون

دور هام يف امتداد رقعة الدولة  نيب الرمحة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرايالكان لقد  و 
فباملقارنة مع رقعة االمتداد ليغ دين اهللا تعاىل يف أقصى أماكنه يف اجلزيرة العربية، وتباإلسالمية، 

  .السرايا تزيد عنها بضعفني أو ثالثة رقعة امتداد أنللغزوات جند 

  ..وتتجلى في هذه السرايا عظمة القيادة المحمدية للجيوش، وكيفية إدارتها عن بـُُعد

  ..خيطط لسراياه من أول ابتدائها إىل وقت انتهائهاوسلم على آله فكان النيب صلى اهللا عليه و  •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..على بصرية بعقلية َمن يرسلهم •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم..  بل على بصرية بعقلية من أرسل إليهم •
  عليه وعلى آله وسلم صلى اهللا  ..مع وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..الزمان الذي تسري فيهحيدد  •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..املكان الذي تسلكهوحيدد  •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   ..ويقدر العتاد والعدة للجيش •
•  صلى اهللا عليه وعلى   ..اجليش األول جبيش آخر لو لزم األمر ويضع يف احلسبان إمكانية مد

                                                 
  .٣٥١٢رقم املستدرك على الصحيحني )١(

  .١/٩٣ الباري فتح ..جزائه وحسن بثوابه سارع يأ)) اهللا انتدب(( :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قولهو 
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  آله وسلم
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..عركةامليرسم اخلطة احلربية لسري  •
صلى اهللا عليه وعلى آله   ..يكتم أخبار السرية يف مواطن فال يدري ا أقرب الناس إليه •

  وسلم
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..يضع اخلطط البديلة لو تبدلت جمريات أحداث املعركة •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..ويضع خططاً عند توقع اخلسارة •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..وخيطط لتاليف اخلسارة إن حصلت يف إحدى سراياه •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..النفسية ويدرس طبيعة العدو •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   ..ميهل وال يهمل •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم..  لعدوه قبل غزوه) جلواسيسا(عيون ُيَسبق ال •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..ن حتصينهومكامِ  يعرف أرض عدوهو  •
•  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..يأتيهسه مىت ال يعرف عدو  
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..يسبق الرعب إىل قلب عدوه قبل سراياه •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ..د باملثل وأكثر حاله العفوما ظلم عدواً بل ر  •
  :رضي اهللا عنه كعب بن زهريمل ميدح يف مثل هذا املوطن مبثل بيت   •

  )١(ُمَهنٌد ِمْن ُسُيوِف اِهللا َمْسُلولُ ... ِإن الرُسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء ِبِه  •

  ى اهللا عليه وعلى آله وسلمصل  ..الزمن الذي تستغرقه السرية للوصول للعدويقدر و  •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..مع أعلى مقاييس السرعة باالتصال بني قائد السرية •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..لتدارك أي خطر حمتملفلم يكن أسرع منه  •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..ويقدم الرمحة على االنتقام من عدوه •

                                                 
  .٦٤٧٩رقم املستدرك على الصحيحني  )١(
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  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..يف الصميمإذا ضرب عدوه أصابه  •
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..وإن عفا عن عدوه صار كأنه صديق محيم •

•  ْلَعاَلِمَني {وصف الواصفني فيه فلم يكن أبلغ من مدح اهللا فيه  عزَرْمحًَة ل َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال
محة باملسلم رمحة بالكافر رمحة جبميع رمحة يف السلم رمحة يف احلرب ر ] األنبياء[} ١٠٧

  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ..ُعَواملال
  ..تعاىل فلو كان على القمر بشر لوصل إليهم ليبلغهم دين اهللا ر مل تقتصر سراياه على البَـ  •
بلغ حيث البحر وطردت عدوًا جاء من احلبشة عن طريق الرب،  هبل خاضت إحدى سرايا •

يريدون غزو الساحل، احلبشة  بالد من عليه وعلى آله وسلم أن ناساً رسول اهللا صلى اهللا 
رضي  َعْلَقَمة ْبن ُجمَزز :م الصحايب البحارإليهرسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فبعث 

عندها  اليت كان زيرةاجلىل إفخاض م البحر حىت أتوا صحايب  مثائةاهللا تعاىل عنه يف ثال
  .اً حربومل يلق  اجليش رجعمث  ،ملا رأوا جيش الصحابة ب احلبشةفهر  ألمحرا يف البحر األحباش

صلى اهللا عليه ن غزوات النيب اكألجل ما سبق سعيت يف األسطر التالية يف بيان معرفة أم
صلى اهللا عليه وعلى آله ، فبمعرفتها اجلغرافية تتجلى لك بعض صفات النيب وعلى آله وسلم

يف التخطيط قاعدة  إحدى وثالثنيجعلين أضيف وهذا ما  ،يف القيادة العسكرية وسلم
     .االسرتاتيجي يف القيادة العسكرية عند النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كما سيأيت

، لراجح منهفعمدت إىل ذكر ا، السرايا بعضيف تأريخ  ةوقد وقع خالف بني أهل السري 
، مجع "ترتيب أحداث السرية النبويةاخلالصة البهية يف "اعتمادي على كتاب  كان أغلبو 

، مع بيان لسرايايف بيان أمكنة هذه اوركزت اهتمامي ، وحيد بن عبد السالم بايل: وترتيب
  .بأسلوب بسيط قريب لفهم القارئخمتصر عن أحداث السرية، 

 ا تسريأل يت سريةً ة مبعىن فاعلة، مسُ يلَ عِ بالليل، وهي فَ  هي اليت خترجُ  :ة في اللغةي رِ الس و 
  .م العدو فيحذروا وميتنعوا شعرلئال ي ،ليالً يف خفية
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صلى اهللا عليه وعلى حضره النيب  عسكرٍ 
من أصحابه إلى العدو يسمى  وما لم يحضره بل أرسل بعضاً 

السرية هي كل عسكٍر بعثه النبي صلى اهللا عليه 
  .وعلى آله وسلم في مهمة دعوية أو قتالية أو كليهما ولم يشارك فيه

من االثنني  وأمن الواحد  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .اجلهة املرسلة إليهم ، بل حبسب

  :في صيغة الصالة على النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
إن العرف الذي درج عليه أكثر املؤلفني هو ذكر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم دون 

  صلى اهللارسول اهللاهللا تعاىل ووصية ذكر الصالة على اآلل، فأحببت ذكر الصالة على اآلل لوصية 
اخلاص وهم قرابة النيب صلى اهللا عليه  اآلل حسب املعىن

املفهوم العام، وهو أن آل بيته كل تقي، فاجعل النية أخي الكرمي تشمل األمرين، 

النيب صلى اهللا عليه وسلم أضفت إىل بيت 
مع أكثر روايات البخاري عند ذكره لصيغة الصالة على آل بيت 

، فمع حرف بدوا كانت  لومن ، ومن الناحية البالغية أعلى مستوى 
ى اهللا عليه وسلم، ومع وجودها كأنك أضفت الصالة عليهم على الصالة على النيب صل

.  

أن تكون  ذكر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

، ويرددها بلسانه، حىت ليقف قلب القارئ عندها
     .، وجتليااهاوأنوار  تفيد من بركاا
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عسكرٍ  كل : فقالوا ةعرفها أهل السري  في االصطالحو 
وما لم يحضره بل أرسل بعضاً ، غزوةً بنفسه يسمى  آله وسلم

  .سرية أو بعثاً 

السرية هي كل عسكٍر بعثه النبي صلى اهللا عليه : رية بأاومن وجهة نظري أعرف الس
وعلى آله وسلم في مهمة دعوية أو قتالية أو كليهما ولم يشارك فيه

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمللنيب ويبدأ عدد أفراد السرية 
، بل حبسبمعني من غري تقييد بعدد ،آالف ةثالثالصحابة إىل 

في صيغة الصالة على النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم :تنبيه
إن العرف الذي درج عليه أكثر املؤلفني هو ذكر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم دون 

ذكر الصالة على اآلل، فأحببت ذكر الصالة على اآلل لوصية 
اآلل حسب املعىنمفهوم ، سواء كان تفسري عليه وسلم م

املفهوم العام، وهو أن آل بيته كل تقي، فاجعل النية أخي الكرمي تشمل األمرين،  و حسبوسلم، أ
  .فهو أبلغ يف األجر واهللا أعلم

إىل بيت  أساء وحىت خنالف بعض الشيعة الذين أكثر من
مع أكثر روايات البخاري عند ذكره لصيغة الصالة على آل بيت قبل اآلل، فهذه تتوافق " على"حرف 

، ومن الناحية البالغية أعلى مستوى النيب صلى اهللا عليه وسلم
كأنك أضفت الصالة عليهم على الصالة على النيب صل"  على

.تصري الصالة عليهم مبتدأة، وكأنك أفردم بالصالة عليهم

ذكر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عندواألليق  األوىل إنوأخريًا 

ليقف قلب القارئ عندها؛   أي هكذا دون وضع الرمز، باملد مكتوبة
تفيد من بركااويس خذ أجر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم،

آله وسلم
سرية أو بعثاً 

وعلى آله وسلم في مهمة دعوية أو قتالية أو كليهما ولم يشارك فيه

الصحابة إىل 

ذكر الصالة على اآلل، فأحببت ذكر الصالة على اآلل لوصية 
عليه وسلم م

وسلم، أ
فهو أبلغ يف األجر واهللا أعلم

حرف 
النيب صلى اهللا عليه وسلم

على"
تصري الصالة عليهم مبتدأة، وكأنك أفردم بالصالة عليهم

مكتوبة
خذ أجر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم،يأ
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:السرايا أطلسعملي يف   
 وعلى َعَليهِ  اهللاُ  َصّلى النيب  سرايا أماِكنِ  النبوية َعنْ  الّسريَةِ  ُكُتبِ  يف بالبحث بدأت بالعمل

دمية واحلديثة للجمع بني تسميات املواضع القدمية وَسلَم، ومجعت معها الكتب اجلغرافية الق آلِهِ 
اسم السرية وزماا، ومكاا أو  مع ذكر يف تلك املناطق قرىالدن و امل، وبينت وتسمياا احلديثة

  .حسب بعدها عن املدن أو القرى بالكيلومرت

وليس بالتحديد والمكان الذي أحدده للسرية هو للمنطقة التي حدثت فيه السرية، 
 املوقع يفتح علىا، حبيث للداللة عليه صورة الرمزوهو ) باركوداً (أضع بل  اإلحداثيات،موضع 

الصحابة الذين شاركوا سببها، وعدد هو بيان و ، السرية أْحداثِ  أَهم  َعنْ  موَجزٍ  ِكتابَةِ  َمعَ ، نفسه
  .، وأخرياً الباركود، وإحداثيات املوقع اجلغرايف، ونتائجهافيها

عليها  ثبت أخذت صورة منه و لدقته، و  املواقع على جوجل إيرث حتديد واعتمدت يف  
أهم  ويظهر من خالل الصورةأو على طريقها، ، ، وأمساء املواضع اليت حدثت فيهااسم السرية

وكذلك أملح يف الصورة إىل بعض األحداث اليت  املناطق اليت تقع حوهلا، من جبال ووديان،
أو طريق اهلجرة وبيان املعامل فيه، ألجل جتميع األحداث كوجود غزوة   ؛حدثت يف تلك املوطن

  .حسب تسلسلها الزماين السراياورقمت تلك  اليت حصلت يف تلك املنطقة،

  .يف برنامج جوجل إيرث حسنتهتاسفقت إليه من صور لتلك املنطقة مما ووضعت ما وُ 

  .وأشري إىل مكان السرية بعالمة العلم هذه 

عمل الباركود طريقة  

هو شكل الباركود  هذا  

:اتبع اخلطوات التاليةل إىل املوقع عن طريق هذا الباركود و للوصو   
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   امسهو اهلاتف إنزال برنامج قارئ الباركودات على _ ١

    Qr Droid 

    وهذا هو شكل الربنامج 

.وتستطيع إنزاله من املتجر عن طريق خانة البحث اين وسهل التنزيل،ربنامج جموهذا ال       

وهو يقرأ من به إىل أمام الباركود يبعد إنزال الربنامج على اهلاتف، تقوم بفتحه وتقر _ ٢
، ، وسيقوم هو بدوره بقراءة الباركود ويربطك جبوجل إيرثويقرأ من شاشة الكمبيوتر قالور 

، لوجود مشكلة فيه، ويلزم هنا للوصول إىل املوقع نسخ إحداثيات املوقع وأحياناً ال يقرأ الباركود
.للموقع مباشرة كوجعلها يف خانة البحث من جوجل إيرث، وسيأخذ  

 
  .، وستخرج لك املنطقة وعليها نقطة محراءمكان السرية مباشرةسينقلك إىل  _٣

 انظر مثال ذلك موقع غزوة بدر

         
ت النقطة احلمراء تضغط على املربع املوجود يف أسفل ويسار الصورة وفيها إذا ظهر _ ٤

هلا دائرة، فإذا ضغطت عليها سيحدد لك الربنامج النقطة اليت أنت فيها، مث تضغط نقطة وحو 
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، ..باص، أو رجل ميشيارة أو على الرمز املوجود حتتها وهو املسار ويظهر على شكل سي
وعندئذ سريسم لك الربنامج طريق الذهاب إىل املوقع، فإذا الطريق اليت تسلك ا، وبعدها ختتار 

سيخرج  فإذا ضغطت عليه ،سيخرج رمز آخر يف املكان نفسه أي أسفل الصورةظهر لك املسار 
  .لك سهم تسري معه إىل املوقع املطلوب

وأخيرًا أود أن أشكر أخي األستاذ مصطفى جاويش حفظه اهللا تعالى صاحب فكرة 
  . الباركودات في الغزوات، وأسأل اهللا له أن يجزيه خير الجزاء

  :اعتذار

املصورات اليت أخذا من جوجل إيرث قد كتبت ي القارئ بأن وأحب أن أعتذر ألخ
عليها، ووضعت عليها أرقام الغزوات، ولألسف بعض التسميات فيها نقص، وبعض األرقام 

، وما يهمك منه أن موضع أشكاهلا غري جيد، نظراً ألن الربنامج ال يتعرف على اللغة العربية متاماً 
  .العلم هو مكان السرية

ل أحد الباركودات يف هذا امللف، فهنا يلزم كتابة رقم اإلحداثيات للسرية يف وقد ال يعم
   .ك إىل مكان السريةيرث وهو كفيل بنقلإحق البحث يف جوجل 

وإذا أحد اإلخوة له قدرة على تطوير العمل فأنا أعطيه امللف ليقوم بتعديله واهللا املوفق 
إنزال الغزوات والسرايا عليه مل يسبقين فيها فهذه الفكرة وهي االستعانة مبصورات جوجل إيرث و 

   . أحد، لكن حتتاج إىل تطوير أكثر

  واهللا املوفق واهلادي إىل صراطه املستقيم

  تركيا -إسطنبول    وكتبه دكتور نزار الشيخ

  م٢٠١٥_٢_٨املوافق    هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ١٩األحد 
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لنبيسرايا ايف سرتاتيجية يف القيادة العسكرية القواعد اال  
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   

عما  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلميف سرايا النيب  مسات التخطيط االسرتاتيجيال ختتلف 
 ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمهي عليه يف غزواته، وهذه قد ذكرا يف كتايب غزوات النيب 

صلى اهللا عليه وعلى آله التخطيط االسرتاتيجي واملستقبلي يف قيادة النيب  وتوسعت فيها يف كتايب
، وقد نشرت الكتابني على موقع صيد الفوائد من خالل الرابط العسكرية وسلم

http://saaid.net/book/search.php?do=all&u=%CF.+%E٤%D٢%C٧%D١+%E٣%CD%E٣%E

٦%CF+%DE%C٧%D٣%E٣   
، مث أضيف عليها ما رأيته مناسباً هلذا مرتبة ترتيباً أجبدياً  للفائدةأعيد تعدادها هنا و 
  :املوضوع

 .اختيار القادة .١

 .اختيار المواقع االستراتيجية في الجهاد .٢

 . اختيار المواقيت الزمانية في الحرب .٣

 .اختيار المواقيت المكانية في الحرب .٤

 . انية التجاوز عن الشكلياتاالستجابة للسلم والتمسك بالثوابت، وإمك .٥

 . استخدام العدو بعد إسالمه ِدْرَعاً لما وراءه من الكفار  .٦

 استخدام النساء في الفرق الطبية في الجهاد .٧

 .استخدام حرب العصابات في أرض األعداء .٨

 .استخدام عنصري المفاجأة والمداهمة .٩

 .استغالل الظروف الجوية في أرض المعركة .١٠

  .ض المعركة في التخطيطاالستفادة من تضاريس أر  .١١
 .استنهاض الهمم بعد الهزيمة .١٢
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 .استيضاح قائد السرية عما أُبهم من الخطة الحربية من القائد .١٣

 . اإلسراع بحل الخالفات الداخلية وسياسة شغل المجاهدين بالنافع .١٤

 .إعداد أكثر من قائد للحرب تحسباً الستشهاد األول .١٥

 .إعطاء الحرية في المتابعة القتالية .١٦

 .العدو بالحرب عند نقض العهد إعالم .١٧

 .األمر باإلعداد المادي الشامل للقوة العسكرية .١٨

  .األمر بتقديم الدعوة على الجهاد .١٩
 .البعد عن نزعة االنتقام .٢٠

 . تأمين رسل العدو .٢١

 .التجسس على األعداء، وبث العيون عليهم .٢٢

 .تجنب المواجهة القتالية قدر المستطاع اتقاًء لسفك الدماء .٢٣

 . عتداء على األعداء بغير حق كالتخريب والتحريقالتحذير من اال .٢٤

 .تحضير الفرق الطبية .٢٥

 .تحضير فرق اإلمداد خشية الخسارة .٢٦

 .التخذيل بين األعداء وخداعهم .٢٧

 .التخطيط الميداني ألرض المعركة .٢٨

 .للجند البدنيةالتربية  .٢٩

 .التربية الروحية واألخالقية للجند .٣٠

مناسب في المكان المناسب الترشيد في استخدام األسلحة ووضع السالح ال .٣١
 .والوقت المناسب

 .التعبئة اإليمانية ورفع الروح المعنوية، وزرع الشجاعة .٣٢
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 .تعزيز الوالء للدين في السياسة الجهادية .٣٣

 .تعليم السياسة الحربية في إدخال الرهبة والخوف في قلب العدو .٣٤

 . تقدير عدة العدو .٣٥

 .توخي الحيطة والحذر .٣٦

 .ر الجهة المقصودة للجهادالتورية المكانية عند اختيا .٣٧

 . توقع الخسارة والتخطيط لها إْن حصلت .٣٨

 .الجمع بين العبقرية العسكرية والسياسية الحربية .٣٩

 .الحرص على أرواح المقاتلين .٤٠

 .الغدر بالكافر بعد إعطائه األمان ةحرم .٤١

 .الحفاظ على القيم الحضارية .٤٢

 .تالالدعوة إلى اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة قبل بدء أي ق .٤٣

 .رعاية أسرى الحرب .٤٤

 .السرية التامة في التخطيط العسكري .٤٥

 .السمو الحضاري في عقد الصلح .٤٦

  .الشكر والخضوع هللا تعالى .٤٧

 .الشورى .٤٨

 . العفو والصفح والسماحة مع المغلوب .٤٩

 .العناية بُأسِر الشهداء .٥٠

 .قبول الفداء من األسرى .٥١

 .قبول جوار الكافر .٥٢

 .المسلمين جيشمع قتال النساء  .٥٣
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 .لى كسب العدو وجره للصلحالقدرة ع .٥٤

 .قطع اإلمداد عن األعداء .٥٥

 .كسب العدو بالطرائق الودية وترغيبه في اإلسالم .٥٦

 .اللجوء إلى اهللا تعالى .٥٧

 .َلم الشمل في حال الفرار .٥٨

 .المبادرة بغزو العدو إْن هم بالحرب .٥٩

 .المسامحة مع الجندي المخطئ .٦٠

 .المعرفة التامة بمواقع العدو .٦١

 .ألعداءمنع التمثيل بجثث ا .٦٢

 .الموازنة بين المرونة والحزم في التعامل مع الجند .٦٣
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 سأزيد بعض هناو القواعد سبق ذكرها في المكان المشار إليه من الكتابين،  تلك
، العسكرية صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفي قيادة النبي  التخطيط االستراتيجيفي قواعد 

   .وذلك بذكر القاعدة دون شرحها بل أذكر الدليل عليها

 .للجند املكافأة املادية .٧١

َا َغِنْمُتم من َشْيٍء َفَأن لِّلِه ُمخَُسُه َولِلرُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواعْ {: قال اهللا تعاىل َلُموْا أَمن
قَاِن يـَْوَم اْلتَـَقى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن السِبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم بِالّلِه َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يـَْوَم اْلُفرْ 

 ].األنفال[} ٤١َوالّلُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر  اجلَْْمَعانِ 

عن أيب قـََتاَدَة رضي اهللا عنه قال ومن شواهد ذلك ما رواه البخاري ومسلم رمحهما اهللا 
َنا كانت لِْلُمْسِلِمَني  ،َعاَم ُحنَـْنيٍ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمسول اللِه َخَرْجَنا مع ر  فلما اْلتَـَقيـْ

فَاْسَتَدْرُت حىت أَتـَْيُتُه من َورَائِِه حىت  ،أَْيُت َرُجًال من اْلُمْشرِِكَني َعَال َرُجًال من اْلُمْسِلِمنيَ فـَرَ  ،َجْوَلةٌ 
َبَل َعَلي َفَضمِين َضمًة َوَجْدُت منها رِيَح اْلَمْوتِ  ،َضَربـُْتُه بِالسْيِف على َحْبِل َعاتِِقهِ  ُمث أَْدرََكهُ  ،َفأَقـْ

طاِب فقلت ،َأْرَسَلِين اْلَمْوُت فَ    ؟ما بَاُل الناس :فـََلِحْقُت ُعَمَر بن اخلَْ

مجع  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممبعىن أن النيب [ُمث ِإن الناس َرَجُعوا  ،أَْمُر اللهِ  :قال 
 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَلَس النيب َوجَ ] الناس بعد فرارهم، وانتصروا على ثقيف وهوازن

  .ُمث َجَلْستُ  ؟ن َيْشَهُد يلمَ  :فـَُقْمُت فقلت ،فـََلُه َسَلُبهُ  ةنقـََتَل قَِتيًال له عليه بي  نْ مَ  :فقال

  .ُمث َجَلْستُ  ؟ن َيْشَهُد يلمَ  :فقلت ،فـََلُه َسَلُبُه فـَُقْمتُ  ةنمن قـََتَل قَِتيًال له عليه بي  :ُمث قال 

 ؟ما لك :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمقال رسول اللِه ف ،فـَُقْمتُ  ،الثالِثََة مثله :ُمث قال 
َفَأْرِضِه  ،َصَدَق يا َرُسوَل اللِه َوَسَلُبُه ِعْنِدي :فقال َرُجلٌ  ،فَاقـَْتَصْصُت عليه اْلِقصةَ  !يا أَبَا قـََتاَدةَ 

 يُق رضي اهللا عنه ،َعين دهِ  :فقال أبو َبْكٍر الصِه يُـ  ِإًذا َال يـَْعِمدُ  ،ال ها اللَقاِتُل إىل َأَسٍد من ُأْسِد الل
  .يـُْعِطيَك َسَلَبهُ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمعن اللِه َوَرُسولِِه 

 فَِبْعُت الدرَْع فَابـْتَـْعُت ِبِه َخمَْرًفا ،َفَأْعطَاهُ  ،َصَدقَ  :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفقال النيب  
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ْسَالمِ فإنه َألَوُل مَ  ،يف َبِين َسِلَمةَ   .)١(اٍل تَأَثـْلُتُه يف اْإلِ

  .املكافأة املعنوية للجند .٧٢

أنه  َعِن اْبِن َعْبِد اللِه ْبِن أُنـَْيٍس َعْن أَبِيهِ ومن شواهد ذلك ما رواه أمحد وابن حبان وغريمها 
َأن اْبَن ُسْفَياَن ْبَن نـُبَـْيٍح ِإنُه َقْد بـََلَغِين  :فـََقالَ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَدَعاُه َرُسوُل اللِه  :قَالَ 

  .ُزَوِين َوُهَو بَِنْخَلَة َأْو ِبُعَرنََة َفْأتِهِ غاْهلَُذِيل َمجََع ِيلَ الناَس لِيَ 

  ؟انـَْعْتُه ِيل َحىت أَْعرَِفهُ  !يَا َرُسوَل اللهِ  :قـُْلتُ  :قَالَ  

َنهُ  :قَالَ   َنَك َوبـَيـْ   .َرةً َتُه َوَجْدَت َلُه ُقَشْعرِييْـ أَنَك ِإَذا رَأَ  ؛آيَُة َما بـَيـْ

ِحَني َكاَن  َوُهَو ِيف ظُُعٍن يـَْرتَاُد َهلُن َمْنزِالً  ،َفَخَرْجُت ُمتَـَوشًحا ِبَسْيِفي َحىت ُدِفْعُت إِلَْيهِ  :قَالَ  
 ِمنَ  آله وسلم صلى اهللا عليه وعلىَما َوَصَف ِيل َرُسوُل اللِه فـََلما رَأَيـُْتُه َوَجْدُت  ،َوْقُت اْلَعْصرِ 

  .اْلُقَشْعرِيَرةِ 

َنُه ُحمَاَولٌَة َتْشَغُلِين َعِن الصالةِ   َفَصلْيُت َوأَنَا  ،َفَأَخْذُت َحنَْوُه َوَخِشيُت َأْن َيُكوَن بـَْيِين َوبـَيـْ
  ؟ِممِن الرُجلُ  :فـََلما انـْتَـَهْيُت إِلَْيِه قَالَ  ،أَْمِشي َحنَْوُه َوأُوِمُئ ِبرَْأِسي

َع ِبَك َوِجبَْمِعَك ِهلََذا الرُجِل َفَجاَء ِلَذِلكَ  ،َرُجٌل ِمَن اْلَعَربِ  :قـُْلتُ    .مسَِ

  .فـََقاَل أَنَا ِيف َذِلكَ  :قَالَ  

ُمث َخَرْجُت َوتـَرَْكُت  ،َفَمَشْيُت َمَعُه َشْيًئا َحىت ِإَذا أَْمَكَنِين َمحَْلُت َعَلْيِه بِالسْيِف َحىت قـَتَـْلُتهُ  
  .ُه ُمْنَكباٍت َعَلْيهِ ظََعائِنَ 

  .َقْد أَفـَْلَح اْلَوْجهُ  :َوَرآِين قَالَ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اللِه  فـََلما 

                                                 
  .١٧٥١مسلم رقم صحيح  ،٢٩٧٣ صحيح البخاري رقم )١(

تتكون من : الها، من ثِياٍب وسالٍح ودابةٍ  ى املقتول يف احلربما يكوُن عل: لسلب، االدليل والربهان الواضح: البينة
، بستان النخل املثمر: املخرف، )ال واهللاِ (أصلها ) الها اهللا(التنبيه اليت حلت حمل واو القسم، و) ها(النافية و) ال(

  .مجعاقتىن و : تأثل



 

٢٠ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

  !قـَتَـْلُتُه يَا َرُسوَل اللهِ  :قـُْلتُ  

  .َصَدْقتَ  :قَالَ  

  .َفَأْدَخَلِين بـَْيَتُه َوأَْعطَاِين َعًصا آله وسلمصلى اهللا عليه وعلى قَاَم َمِعي َرُسوُل اللِه  ُمث  :قَالَ  

  .أَْمِسْك َهِذِه اْلَعَصا ِعْنَدَك يَا َعْبَد اللِه ْبَن أُنـَْيسٍ  :فـََقالَ  

  ؟َما َهِذِه اْلَعَصا :فـََقاُلوا ،َفَخَرْجُت َِا َعَلى الناسِ  :قَالَ  

  .َوأََمَرِين َأْن أُْمِسَكَها ،وعلى آله وسلمصلى اهللا عليه أَْعطَانِيَها َرُسوُل اللِه  :قـُْلتُ  

  .فـََتْسأََلُه ِملَ َذِلكَ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمِإَىل َرُسوِل اللِه  أََفال تـَْرِجعُ  :قَاُلوا 

  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَرَجْعُت ِإَىل َرُسوِل اللِه فَـ  :قَالَ  

  ؟طَْيَتِين َهِذِه اْلَعَصايَا َرُسوَل اللِه َملَ أَعْ  :فـَُقْلتُ 

َنَك يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  :قَالَ   فـََقَرنـََها َعْبُد اللِه  ،يـَْوَمِئذٍ  )١(ِإن أََقل الناِس اْلُمَتَخصُرونَ  ،آيٌَة بـَْيِين َوبـَيـْ
يًعا ،هِ فـََلْم تـََزْل َمَعُه َحىت ِإَذا َماَت أََمَر َِا َفُضمْت َمَعُه ِيف َكَفنِ  ،ِبَسْيِفهِ    .)٢(ُمث ُدِفَنا مجَِ

 .احملبة الصادقة بني القائد وجنده من أكرب أسباب النصر .٧٣

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًعا  {: قال اهللا تعاىل حمَمٌد رُسوُل اللِه َوالِذيَن َمَعُه َأِشداء َعَلى اْلُكفاِر ُرَمحَاء بـَيـْ
 َن اللًدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال مُجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف ُسجْن أَثَِر السِه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهم م

ِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجبُ   الزراَع التـْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اْإلِ
ُهم مْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما لَِيِغيَظ ُِِم اْلُكفاَر  } ٢٩َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت ِمنـْ

 ].الفتح[

 ةن ثِ ْبن الد  زيدُ  و ي دِ ر ُخبيب بن عَ سِ أُ ومن شواهد ذلك ما ذكره ابن هشام وغريه أنه ملا 

                                                 
  .٧/٦٠ذيب اللغة  .مأخوٌذ من اْلِمْخَصَرةِ _ اْلقيامة ومعهم أْعمال يتِكُئون عليها يوم_ أم يأتُوَن : املتخصرون )١(
  . ٧١٦٠رقم  صحيح ابن حبان،  ١٦٠٩٠ رقم مسند أمحد بن حنبل )٢(
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أَْنُشُدَك  :َم لِيـُْقَتلَ د ِحَني قُ ألحدمها و ُسْفَياَن َل َلُه أَبُ َقا ماجيع وأمجعت قريش على قتلهغزوة الر يف 
  ؟ُب ُعنـَُقُه َوأَّنك ِيف أَْهِلكالّلَه َأحتُِّب َأّن ُحمَّمًدا ِعْنَدنَا اْآلَن ِيف َمَكاِنك َنْضرِ 

يِه َوأَنَا َجاِلٌس ٌة تـُْؤذِ َواَلّلِه َما ُأِحّب َأّن ُحمَّمًدا اْآلَن ِيف َمَكانِِه اّلِذي ُهَو ِفيِه ُتِصيُبُه َشوْكَ  :قَالَ  
  .ِيف أَْهِلي

َما رَأَْيت ِمْن النّاِس َأَحًدا حيُِّب َأَحًدا َكُحّب َأْصَحاِب ُحمَّمٍد  :قَاَل يـَُقوُل أَبُو ُسْفَيانَ  
  .)١(ُحمَّمًدا

 .االهتمام بفك أسرى املسلمني .٧٤

  .حسن اختيار أماكن اسرتاحة اجليش .٧٥

التـْنِفيِل َوِفَداِء "بَاب ه اهللا يف صحيحه يف مسلم رمح ما رواهومن األدلة على ذلك 
َنا أبو َبْكرٍ  :قالرضي اهللا عنه أنه َسَلَمَة عن " اْلُمْسِلِمَني بِاْألََساَرى سول أَمَرُه ر  ؛َغَزْونَا فـَزَاَرَة َوَعَليـْ

َناصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اللِه   نَـَنا َوبـَْنيَ اْلَماءِ  ،َعَليـْ َساَعٌة أََمَرنَا أبو َبْكٍر  فلما كان بـَيـْ
َوأَْنظُُر إىل ُعُنٍق من الناس ِفيِهْم  ،ُمث َشن اْلَغارََة فـََوَرَد اْلَماَء فـََقَتَل من قـََتَل عليه َوَسَىب  ،فـََعرْسَنا
 رَارِيْهَم َوقـَُفواَفَخِشيُت َأْن َيْسِبُقوِين إىل اْجلََبِل فـََرَمْيُت ِبَسْهٍم بـَْينُهْم َوبـَْنيَ اجلَْ  ،الذَبِل فلما رََأْوا الس، 

َمَعَها ابـَْنٌة  ،اْلَقْشُع النَطعُ  :قال ،َفِجْئُت ِِْم َأُسوقـُُهْم َوِفيِهْم اْمرَأٌَة من َبِين فـَزَاَرَة عليها َقْشٌع من آدم
  .أبو َبْكٍر ابـَْنتَـَهاَفُسْقتـُُهْم حىت أَتـَْيُت ِِْم أَبَا َبْكٍر فـَنَـفَلِين  ،هلا من َأْحَسِن اْلَعَربِ 

يف صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فـََلِقَيِين رسول اللِه  ،ْوبًافـََقِدْمَنا اْلَمِديَنَة وما َكَشْفُت هلا ثَـ  
  .َهْب يل اْلَمْرأَةَ  !يا َسَلَمةُ  :السوِق فقال

  .واهللا لقد أَْعَجَبْتِين وما َكَشْفُت هلا ثـَْوبًا !يا َرُسوَل اللهِ  :فقلت

  هِ ُمثوِق فقال يل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  َلِقَيِين رسول الليا  :من اْلَغِد يف الس
  .َهْب يل اْلَمْرأََة لِلِه أَبُوكَ  !َسَلَمةُ 

                                                 
  .٢/١٧٢سرية ابن هشام  )١(
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  .بًافـََواللِه ما َكَشْفُت هلا ثـَوْ  ،ِهَي لك يا َرُسوَل اللهِ  :فقلت 

فـََفَدى ا نَاًسا من  ،إىل أَْهِل َمكةَ ى آله وسلم صلى اهللا عليه وعلفـَبَـَعَث ا رسول اللِه  
  .)١(اْلُمْسِلِمَني َكانُوا ُأِسُروا ِمبَكةَ 

  
 .املوتيف مواطن  الصرب .٧٦

٧٧.  
ُ
 .ركنيشساندين يف أرض املاختاذ امل

لّلَه َلَعلُكْم يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوْا اْصِربُوْا َوَصاِبُروْا َورَاِبطُوْا َواتـُقوْا ا{: قال اهللا تعاىل
 ].آل عمران[} ٢٠٠تـُْفِلُحونَ 

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا  ومن األدلة على ذلك ما ذكره أهل السري أن 
 يلقفلما وصل إىل ديارهم  ك،دَ ة بنواحي فَ ر ومعه ثالثون صحابيًا إىل بين مُ بشري بن سعد بعث 
مث  ،ىل املدينةإواحندر  ،فاستاق النعم والشاء ي،البوادفسأل عن الناس فقيل يف  ،الشاء رعاءَ 

، باتوا يرتامون بالنبل حىت فين نبل أصحاب بشرية فجاؤوا وأحاطوا م، و ر وصل اخلرب إىل بين مُ 
وقاتل بشري ، وىل  نْ هم مَ ووىل من ،قتلوا نْ فلما أصبحوا محلوا على بشري وأصحابه فقتلوا منهم مَ 

فلم يتحرك فقيل  ،حلياته كعبه اختباراً   ةر بنو مُ  بترَ وضَ  ،مقر ما به رَ رح وصاحىت جُ  شديداً  قتاالً 
فلما  ،بني القتلى إىل الليل بشري رضي اهللا عنه مستلق استمرو  ،فرجعوا بنعمهم وشياههم ،مات

 رجع إىلحىت قوي على املشي و  ،عند يهودي أياماً  فيهافأقام  ،كدَ ىل فَ إأمسى حتامل حىت انتهى 
  .)٢(املدينة

                                                 
  .١٧٥٥رقم صحيح مسلم )١(
  .٣/١٩٢السرية احللبية  )٢(
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 .التحري يف دماء املسلمني .٧٨

ُأَساَمَة بن زَْيِد بن َحارِثَة رضي اهللا ومن األدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن 
َنةَ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بـََعثـََنا رسول اللِه  :قال أنهعنهما    .إىل اْحلَُرَقِة من ُجَهيـْ

  .َفَصبْحَنا اْلَقْوَم فـََهَزْمَناُهمْ  :قال

  .َوَحلِْقُت أنا َوَرُجٌل من اْألَْنَصاِر َرُجًال منهم :قال

َفَكف عنه اْألَْنَصارِي َفطََعْنُتُه ِبُرحمِْي حىت  :قال، َال إَِلَه إال اهللا :فلما َغِشيَناُه قال :قال
  .قـَتَـْلُتهُ 

  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفلما َقِدْمَنا بـََلَغ ذلك النيب  :قال

  .َال إَِلَه إال اهللا :أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد ما قال :ُأَساَمةُ فقال يل يا  :قال

  .إمنا كان ُمتَـَعوًذا :قلت يا َرُسوَل اللهِ  :قال

  !؟أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد ما قال َال إَِلَه إال اهللا :قال

  .)١(يَـْومِ فما زَاَل ُيَكررَُها َعَلي حىت َمتَنـْيُت َأين مل َأُكْن َأْسَلْمُت قبل ذلك الْ  :قال

  :ووجوب االحتياط يف القتل التأني يف مساع حجة اآلخرين .٧٩

ادُْع ِإِىل َسِبيِل َربَك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم بِالِيت ِهَي َأْحَسُن {: قال اهللا تعاىل
 ].النحل[} ١٢٥بِاْلُمْهَتِديَن  ِإن َربَك ُهَو أَْعَلُم ِمبَن َضل َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلمُ 

بـََعَث النيب صلى اهللا عليه  :قالابن عمر رضي اهللا عنهما أنه ن عروى البخاري رمحه اهللا و 
ْسَالمِ  وعلى آله وسلم فلم ُحيِْسُنوا َأْن يـَُقوُلوا  ،َخاِلَد بن اْلَولِيِد إىل َبِين َجِذميََة َفَدَعاُهْم إىل اْإلِ

َفَجَعَل َخاِلٌد يـَْقُتُل منهم َويَْأِسُر َوَدَفَع إىل كل َرُجٍل ِمنا  ،ا يـَُقوُلوَن َصَبْأنَا َصَبْأنَاَفَجَعُلو  ،َأْسَلْمَنا
  .أََمَر َخاِلٌد َأْن يـَْقُتَل ُكل َرُجٍل ِمنا َأِسريَهُ  ،َأِسريَُه حىت إذا كان يـَْومٌ 

                                                 
  .٩٦، صحيح مسلم رقم٦٤٧٨رقم  صحيح البخاري)١(
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ُتُل َأِسِريي وال يـَْقُتُل َرُجٌل من أَ  :فقلت  حىت َقِدْمَنا على النيب  ،ْصَحاِيب َأِسريَهُ واهللا َال أَقـْ
 :يديه فقال فـََرَفَع النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ،َفذََكْرنَاهُ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

   .)١(َمرتـَْني  ،اللهم إين أَبـْرَأُ إِلَْيَك ِمما َصَنَع َخاِلدٌ 

  .قتلتخطئ في الأن ألن تخطئ في العفو خير لك من : قاعدة

 .عرض اإلسالم على األسري والرفق به .٨٠

  .وضع األسري يف خري األماكن ليشاهد مساحة اإلسالم وعدالته .٨١

 ].نساناإل[} ٨َوُيْطِعُموَن الطَعاَم َعَلى ُحبِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا{: قال اهللا تعاىل

ِديُكم مَن اَألْسَرى ِإن يـَْعَلِم الّلُه ِيف قـُُلوِبُكْم يَا أَيـَها النِيب ُقل لَمن ِيف أَيْ {: قال اهللا تعاىل
رًا يـُْؤِتُكْم َخيـْرًا مما ُأِخَذ ِمنُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رِحيٌم  َوِإن يُرِيُدواْ ِخَيانـََتَك فـََقْد َخانُواْ  ٧٠َخيـْ

ُهْم َوالّلُه َعِليمٌ    ].األنفال[} ٧١َحِكيٌم  الّلَه ِمن قـَْبُل َفَأْمَكَن ِمنـْ

َوِإْن َأَحٌد مَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىت َيْسَمَع َكَالَم الّلِه ُمث أَْبِلْغُه {: قال اهللا تعاىل
  ].التوبة[} ٦َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـُهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُموَن 

بـََعَث النيب   :يـَْرَة رضي اهللا عنه قالُهرَ  ومن شواهد ذلك ما رواه الشيخان عن أيب
ُمثَاَمُة  :َخْيًال ِقَبَل َجنٍْد َفَجاَءْت ِبَرُجٍل من َبِين َحِنيَفَة يـَُقاُل له صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

  .بن أُثَاٍل فـََرَبطُوُه ِبَسارِيٍَة من َسَوارِي اْلَمْسِجدِ 

  ؟ما ِعْنَدَك يا ُمثَاَمةُ  :فقال لمصلى اهللا عليه وعلى آله وس َفَخرََج إليه النيب 

ٌر يا حممد :فقال  َوِإْن   ،َوِإْن تـُْنِعْم تـُْنِعْم على َشاِكرٍ  ،إن تـَْقتـُْلِين تـَْقُتْل َذا َدمٍ  ؛ِعْنِدي َخيـْ
  .ُكْنَت تُرِيُد اْلَماَل َفَسْل منه ما ِشْئتَ 

  ؟ما ِعْنَدَك يا ُمثَاَمةُ  :ُمث قال له ،فـَُرتَِك حىت كان اْلَغدُ  

                                                 
  .٤٠٨٤رقم  صحيح البخاري)١(
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ما ِعْنَدَك  :فقال ،فـَتـَرََكُه حىت كان بـَْعَد اْلَغدِ  ،إن تـُْنِعْم تـُْنِعْم على َشاِكرٍ  :ما قلت لك :قال 
  ؟يا ُمثَاَمةُ 

  ؟ِعْنِدي ما قلت لك :فقال 

 ،ُمث دخل اْلَمْسِجدَ  ،فَاْنطََلَق إىل خنل َقرِيٍب من اْلَمْسِجِد فَاْغَتَسلَ  ،َأْطِلُقوا ُمثَاَمةَ  :فقال 
واهللا ما كان على األرض  !يا حممد ،َأْشَهُد َأْن َال إِلََه إال اهللا َوَأْشَهُد َأن ُحمَمًدا رسول اللهِ  :الفق

واهللا ما كان من ِديٍن أَبـَْغَض  ،فـََقْد َأْصَبَح َوْجُهَك َأَحب اْلُوُجوِه إيل  ،َوْجٌه أَبـَْغَض إيل من َوْجِهكَ 
 َفَأْصَبَح  ،من ِديِنكَ  إيل يِن إيل الد ِديُنَك َأَحب،  من بـََلِدكَ  واهللا ما كان من بـََلٍد أَبـَْغُض إيل، 

َلَك َأَخَذْتِين وأنا أُرِيُد اْلُعْمَرةَ  ،َفَأْصَبَح بـََلُدَك َأَحب اْلِبَالِد إيل   ؟َفَماَذا تـََرى ،َوِإن َخيـْ

  .َمَرُه َأْن يـَْعَتِمرَ َوأَ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فـََبشَرُه رسول اللِه  

  !؟َصبَـْوتَ  :فلما َقِدَم َمكَة قال له قَاِئلٌ  

وال واهللا َال  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ْمُت مع ُحمَمٍد رسول اللهِ َوَلِكْن َأْسلَ  ،َال  :قال 
  .)١(وعلى آله وسلم صلى اهللا عليهحىت يَْأَذَن فيها النيب   ،يَْأتِيُكْم من اْلَيَماَمِة َحبُة ِحْنطَةٍ 

٨٢.  
َّ
  .م يف السراياِح رعاية حق الر

هم أدرى باملنطقة  نْ يبعث يف سراياه مَ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كان النيب 
هم أدرى م؛ لدعوم إىل اإلسالم بالدرجة األوىل، فممن هلم قرابات م، و ، املبعوث إليها

 بعث جيشاً إن لزم األمر،  ومن ذلك أنه  لخربة القتالية معهمولوأرأف م من درجة ثانية، 
ومعه اَألْصَيُد بن إىل بين كالب  اك بن سفيان بن عوف بن أيب بكر الكاليب،ح الض  بقيادة

سلمة بن قـَُرط، فلقوهم فدعوهم إىل اإلسالم فأبوا، فقاتلوهم فهزم املسلمون املشركني، فلحق 
، فدعا أباه )الصغرية بحريةال(فرس له إىل غدير املاء  اَألْصَيُد أباه َسَلَمة وكان مشركاً، وسلمة على

                                                 
  .١٧٤٦، صحيح مسلم رقم٤١١٤رقم  صحيح البخاري)١(
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 )األرجل طرف( إىل اإلسالم وأعطاه األمان، فسبه وسب دينه، فضرب اَألْصَيُد عرقويب فرس
أبيه، فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على رحمه يف املاء، كي يبقى أباه يف مكانه، حىت 

   .)١(سلمة ؛اَألْصَيُد أباه جاءه أحدهم فقتل أباه، ومل يقتل
 .الشرعالطاعة يف حدود  .٨٣

  .إنكار املنكر يف حال وجود حالة خطأ يف السرية .٨٤

َوَال َجيْرَِمنُكْم َشَنآُن قـَْوٍم َأن َصدوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َأن تـَْعَتُدواْ ..{: قال اهللا تعاىل
تـََعاَونُوْا َعَلى اِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـُقوْا الّلَه ِإن الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب  َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلرب َوالتـْقَوى َوالَ 

  ].املائدة[} ٢

 عن َعِلي البخاري رمحه اهللا  ما رواه الشرعالطاعة في حدود ومن األدلة على وجوب 
فَاْستَـْعَمَل عليها َرُجًال من َسرِيًة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رضي اهللا عنه قال بـََعَث النيب

  .اْألَْنَصاِر َوأََمَرُهْم َأْن يُِطيُعوهُ 

  ؟َأْن ُتِطيُعوِين  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب أَلَْيَس أََمرَُكمُ  :فـََغِضَب فقال 

  .َهاَفَأْوَقُدو  ،َأْوِقُدوا نَارًا :فقال  .َفَجَمُعوا ،فَاْمجَُعوا يل َحطًَبا :قال  .بـََلى :قالوا 

صلى اهللا  فـََرْرنَا إىل النيب :َوَجَعَل بـَْعُضُهْم ُميِْسُك بـَْعًضا َويـَُقوُلونَ  ،فـََهموا ،اْدُخُلوَها :فقال 
  .َفَسَكَن َغَضُبهُ  ،النارُ  فما زَاُلوا حىت َمخََدتِ  ،من النارِ عليه وعلى آله وسلم 

َخُلوَها ما َخَرُجوا منها إىل يـَْوِم لو دَ  :فقال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فـَبَـَلَغ النيب 
  .)٢(الطاَعُة يف اْلَمْعُروفِ  ،اْلِقَياَمةِ 

٨٥.  
ُ
 معاجلة حاالت الضعف يف اجل

ْ
 .دن

 .مباشرة متابعة أمور اجلند بالنفس، دون التوكيل قدر ما أمكن .٨٦

                                                 
  .٢/١٦٢الطبقات الكربى  )١(
  .٤٠٨٥صحيح البخاري  )٢(
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ْلِقَتاِل َوالّلُه مسَِيٌع اْلُمْؤِمِنَني َمَقاِعَد لِ  ئُ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك تـُبَـو  َوِإذْ {: قال اهللا تعاىل
  ].آل عمران[} ١٢١َعِليٌم 

ِإْذ يـَُغشيُكُم النـَعاَس أََمَنًة مْنُه َويـُنَـزُل َعَلْيُكم من السَماء َماء {: قال اهللا تعاىل
 ْيطَاِن َولِيَـْرِبَط َعَلى قـُُلوِبُكْم َويـُثَبرَُكم ِبِه َويُْذِهَب َعنُكْم رِْجَز الشُيَطهَت ِبِه ل

  ].األنفال[} ١١األَْقَدامَ 

رمحهما البخاري ومسلم  ومن النماذج على الرعاية النبوية الصحية بالصحابة الكرام ما رواه
صلى اهللا عليه وعلى آله قال يل رسول اللِه : أنه قالاللِه رضي اهللا عنه  بن عبدِ  َجرِيرِ عن اهللا 

  .ُيَسمى َكْعَبَة اْلَيَمانَِيةِ  ؛كان بـَْيًتا فيه َخثْـَعمُ و  ،اخلََلَصةأال تُرُِحيِين من ِذي  :وسلم

وََكانُوا َأْصَحاَب َخْيٍل َفَأْخبَـْرُت النيب صلى اهللا عليه  ،فَاْنطََلْقُت يف َمخِْسَني َوِماَئٍة من َأْمحَسَ  
  .َأَصاِبِعِه يف َصْدرِيَفَضَرَب يف َصْدرِي حىت رأيت أَثـََر  ،وعلى آله وسلم َأين َال أَثـُْبُت على اْخلَْيلِ 

َها ،اللهم ثـَبْتُه َواْجَعْلُه َهاِديًا َمْهِديا :فقال  َفَكَسَرَها َوَحرقـََها َفَأْرَسَل إىل النيب  ،فَاْنطََلَق إِلَيـْ
  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يـَُبشرُهُ 

ق ما ِجْئُتَك حىت تـَرَْكتـَُها َكأَنـَها َمجٌَل َوالِذي بـََعَثَك بِاحلَْ  :َجرِيٍر يا َرُسوَل اللهِ  فقال رسولُ  
  .َأْجَربُ 

  .)١(على َخْيِل َأْمحََس َورَِجاِهلَا َمخَْس َمراتٍ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنيب  فـََباَركَ  

 .)جهاد املال والنفس( أكمل الناس إميانًا يف اجلهاد .٨٧

 .لزوم تضافر مجيع أنواع اجلهاد .٨٨

ن الِذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل إِ {: قال اهللا تعاىل

                                                 
  .٢٤٧٦، صحيح مسلم رقم ٢٨١٥صحيح البخاري رقم  )١(
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الّلِه َوالِذيَن آَووْا وَنَصُروْا أُْولَـِئَك بـَْعُضُهْم أَْولَِياء بـَْعٍض َوالِذيَن آَمُنوْا وَملَْ يـَُهاِجُروْا َما 
 ن َشْيٍء َحىتن َوالَيَِتِهم مْصُر َلُكم ميِن فـََعَلْيُكُم الن يـَُهاِجُروْا َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِيف الد 

نَـُهم ميثَاٌق َوالّلُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري  َنُكْم َوبـَيـْ   ].األنفال[} ٧٢ِإال َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ

ِه  قال رسول الل  :بن َعباٍس قالاعن اه أبو داود وغريه و ما ر ومن األدلة على ذلك 
ما من أَياٍم اْلَعَمُل الصاِلُح فيها َأَحب إىل اللِه من هذه  :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   ؟يا َرُسوَل اللِه وال اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اللهِ  :قالوا ،يـَْعِين أَياَم اْلَعْشرِ  ؛اْألَيامِ 

  .)١(رََج بِنَـْفِسِه َوَمالِِه فلم يـَْرِجْع من ذلك ِبَشْيءٍ إال َرُجٌل خَ  ،وال اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اللهِ  :قال

 .وحتريم الظلم للمشركني إن ترتب هلم حق من خطأ يف اجلهاد املادية أداء احلقوق .٨٩

يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكم {: قال اهللا تعاىل ِذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدُه َعِن الَهاُكُم الل َال يـَنـْ
 ].املمتحنة[} ٨ُكْم َأن تـَبَـروُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإن اللَه حيُِب اْلُمْقِسِطَني من ِديَاِر 

حىت  ،ةونَ عُ بئر مَ سرية مري رضي اهللا عنه أقبل من ية الض م إن عمرو بن أُ : أهل السرية قال
 عليه وعلى آله صلى اهللاة، قد كان النيب عَ صَ عْ إذا كان بقناة لقي رجلني من بين عامر بن صَ 

حىت إذا ناما وثب عليهما  فنام معهما وقت الظهرية،وادعهما، فنسبهما فانتسبا،  وسلم
، فأخربه خربمها، فقال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلملى رسول اهللا فقتلهما، مث خرج حىت ورد ع

  ].عهد[قد كان هلم منا أمان  -بئس ما صنعت  :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا 

ما شعرت، كنت أرامها على شركهما، وكان قومهما قد نالوا منا ما نالوا من الغدر : فقال 
  .امَ هِ بِ لَ سَ بنا، وجاء بِ 

  .ل، حىت يبعث به مع ديتهمازِ عُ ا فَـ مَ هِ بِ لَ سَ بِ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفأمر رسول اهللا  

صلى اهللا عليه وعلى سول اهللا ف، فسار ر لْ وكان بني بين النضري وبني بين عامر عقد وحِ  
                                                 

  .٧٥٧، صحيح الرتمذي رقم ٢٤٣٨سنن أيب داود رقم  )١(
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نصار، مث جاء بين باء، ومعه رهط من املهاجرين واأليوم السبت فصلى يف مسجد قُ  آله وسلم
صلى اهللا عليه النضري ومعه دون العشرة من أصحابه، فوجدهم يف ناديهم، فجلس رسول اهللا 

نفعل : مية، فقالوارو بن أُ ية الكالبيني اللذين قتلهما عميكلمهم أن يعينوه يف دِ  وعلى آله وسلم
يا أبا القاسم ما أحببت، قد آن لك أن تزورنا وأن تأتينا، اجلس حىت تطعم وترجع حلاجتك، 

مستند إىل  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا به، ورسول اهللا 
اهللا عليه وعلى آله وسلم  يف قتل النيب صلى بيت من بيوم، مث خال بعضهم ببعض فتناجوا

  .)١(هم عن املدينة املنورةئكان هذا سبباً يف غزوة بين النضري وإجالف ،بطرح صخرة عليه

 .للمسلمني إن ترتب هلم حق من خطأ يف اجلهاد املادية أداء احلقوق .٩٠

ما رواه البخاري رمحه  "التأني في سماع حجة اآلخرين" ٧٩تقدم أن ذكرت حتت رقم 
  ..ظناً منه أم مل يسلموا َجِذميَةَ بين  بعضقتل  اً عمر رضي اهللا عنهما أن خالدابن ن اهللا ع

َعِلّي ْبَن َأِيب  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَدَعا َرُسوُل الّلِه  :بعد ذلك ةقال أهل السري مث  
َواْجَعْل أَْمَر  ،ْر ِيف أَْمرِِهمْ فَاْنظُ  ،، اُْخرُْج إَىل َهُؤَالِء اْلَقْومِ يَا َعِليّ  :فـََقالَ  رضي اهللا عنهطَاِلٍب 

  .ْجلَاِهِلّيِة َحتَْت َقَدَمْيكا

صلى اهللا عليه وعلى آله َفَخرََج َعِلّي َحّىت َجاَءُهْم َوَمَعُه َماٌل َقْد بـََعَث ِبِه َرُسوُل الّلِه  
َحّىت إنُّه لَُيْدِين  ،ْمَوالِ َوَما ُأِصيَب َهلُْم ِمْن اْألَ  ،الّدَماءَ  َهلُمُ ] ة املقتولنيدي يأي أعط[فـََوَدى  ،وسلم

 ،َحّىت إَذا ملَْ يـَْبَق َشْيٌء ِمْن َدٍم َوَال َماٍل إّال َوَداُه بَِقَيْت َمَعُه بَِقّيٌة ِمْن اْلَمالِ  ،َهلُْم ِميَلَغَة اْلَكْلبِ 
 يُوَد َلُكْم ؟ ْن َدٍم َأْو َماٍل ملَْ َهْل بَِقَي َلُكْم بَِقّيٌة مِ  :ِحَني فـَرََغ َمَعُهمْ  رضي اهللا عنه فـََقاَل َهلُْم َعِلّي 

  .َال : قَاُلوا

صلى اهللا عليه وعلى فَِإّين أُْعِطيُكْم َهِذِه اْلَبِقّيَة ِمْن َهَذا اْلَماِل اْحِتَياطًا لَِرُسوِل الّلِه  :قَالَ  
  .َلُم َوَال تـَْعَلُموَن فـََفَعلَ ِممّا يـَعْ  آله وسلم

                                                 
  .٧/٤٤٩سبل اهلدى والرشاد  )١(
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َأَصْبت  :فـََقالَ  ،رَ َفَأْخبَـَرُه اْخلَبَـ  اهللا عليه وعلى آله وسلم صلىُمثّ َرَجَع إَىل َرُسوِل الّلِه  
   .)١(َوَأْحَسْنت

 ( تبييت الغارات .٩١
ً
 .)اإلغارة ليال

صلى بـََعَث َرُسوُل اللِه : رضي اهللا عنه أنه قال َعْن ُجْنُدِب ْبِن َمِكيثٍ روى أبو داود وغريه 
ِلٍب اللْيِثي ِيف َسرِيٍة وَُكْنُت ِفيِهْم، َوأََمَرُهْم َأْن َيُشنوا اْلَغاَرَة َعْبَد اللِه ْبَن َغا اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .)٢(َعَلى َبِين اْلُمَلوِح بِاْلَكِديدِ 

 .العدد األكمل يف السرايا .٩٢

ُر الصَحابَِة أَْربـََعةٌ  :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَعباٍس قال قال رسول اللِه  بناعن   ،َخيـْ
ُر السرَايَا أربعمائةوَ  ُر اْجلُُيوِش أَْربـََعُة آَالفٍ  ،َخيـْ وال يـُْغَلُب اثـَْنا َعَشَر أَْلًفا من ِقلةٍ  ،َوَخيـْ

)٣(.  

 .حسن اختيار القادة .٩٣

 .تطوير آلية القتال .٩٤

  . رفع الروح املعنوية للجند .٩٥

ن إ: قالضي اهللا عنهما أنه ر مسلم رمحه اهللا عن ابن عمر  ومن الشواهد على ذلك ما رواه
ون نامة وَيطعيعيبون أس ناسَ سلم حني أمر أُسامة بلغه أن العلى آله و اهللا عليه و  ىرسول اهللا صل

ذلك يف أبيه من  - ُنون يف إمارته، وقد فعلتمإنكم تعيبون ُأسامة وَتطع((: فقال يف إمارته، فقام
، وإّن ابنه هذا بعَده من أحّب م إيل ، وإْن كان َخلَليقًا لإلمارة، وإْن كان ألحب الناِس كلهلُ بْ قَـ 

  .)٤())الناس إيل، فاستوُصوا به خرياً، فإنه من ِخياركم

 .التمويه السري يف السرايا .٩٦

                                                 
  .٤/١٩٥الروض األنف  )١(
  .٤/١٩٥الروض األنف  )٢(
  .٢٤٨٩، املستدرك رقم٢٦١١، سنن أيب داود رقم ١٥٥٥صحيح الرتمذي رقم )٣(
  .٥٦٣٠، مسند أمحد رقم٢٤٢٦صحيح مسلم رقم  )٤(
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بغزو  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا ملا هم ومثال ذلك ما ذكره أهل السرية أنه 
، ليظن ظان أن نفر سرية إىل بطن إضميف مثانية  رضي اهللا عنه أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي

إىل  وألن تذهب بذلك األخبار ؛توجه إىل تلك الناحية صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا 
  .)١(مكة

٩٧.  
َّ
 .إىل وقت حمدد رية نفسهاكتمان األخبار عن الس

 .عدم اإلكراه يف املسري ألي جندي .٩٨

 .التخطيط املسبق خلط السري إىل املعركة .٩٩

فَِإما تـَثْـَقَفنـُهْم ِيف احلَْْرِب َفَشرْد ِِم مْن َخْلَفُهْم َلَعلُهْم {: اىلقال اهللا تع
 ].األنفال[} ٥٧َيذكُروَن 
َدَعاِين : رضي اهللا عنهقَاَل َعْبُد الّلِه ْبُن َجْحٍش  أنه َري ما رواه أهل الس  وراألم هوالشاهد هلذ

َواِف َمَع الّصْبِح َمَعك  :فـََقالَ  ،ِحَني َصّلى اْلِعَشاءَ  وسلم صلى اهللا عليه وعلى آلهَرُسوُل الّلِه 
  .أَبـَْعُثك َوْجًها؛ ِسَالُحك

صلى اهللا فـََوافـَْيت الّصْبَح َوَعَلّي َسْيِفي َوقـَْوِسي َوَجْعَبِيت َوَمِعي َدَرَقِيت، َفَصّلى الّنِيبّ  :قَالَ 
ُد نـََفرًا َوَأجِ  ،فـََيِجُدِين َقْد َسبَـْقته َواِقًفا ِعْنَد بَاِبهِ  بِالنّاِس الّصْبَح ُمثّ اْنَصَرفَ  عليه وعلى آله وسلم

  .َمِعي ِمْن قـَُرْيشٍ 

َرُه َرُسوُل َفَأم ،َكْعٍب َفَدَخَل َعَلْيهِ   ُأَيبّ ْبنَ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَفَدَعا َرُسوُل الّلِه  
َدَعاِين َفَأْعطَاِين َصِحيَفًة ِمْن أَِدٍمي َخْوَالِينّ  مثُّ  ،وََكَتَب ِكَتابًا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالّلِه 
َلتَـْنيِ فَاْنُشْر ِكَتاِيب، ُمثّ اْمِض ِلَما ، َقْد اْستَـْعَمْلُتك َعَلى َهُؤَالِء النّـَفرِ  :فـََقالَ  فَاْمِض َحّىت إَذا ِسْرت لَيـْ

  .ِفيهِ 

  ؟ا َرُسوَل الّلِه َأّي نَاِحَيةٍ يَ : قـُْلت
                                                 

  .٢/١٣٣الطبقات البن سعد  )١(
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  .، تـَُؤّم رَِكّيةَ الّنْجِديّةَ  اُْسُلكْ  :فـََقالَ  

رََة َنَشَر اْلِكَتاَب فـََقرَأَُه فَِإَذا ِفيهِ  :قَالَ   ِسْر َحّىت تَْأِيتَ  :فَاْنطََلَق َحّىت إَذا َكاَن بِِبْئِر اْبن ُضَميـْ
، َواْمِض َمِسِري َمَعكْصَحاِبك َعَلى الْ َوَال ُتْكرَِهن َأَحًدا ِمْن أَ  ،َبْطَن َخنَْلَة َعَلى اْسِم الّلِه َوبـَرََكاتِهِ 

 :اْلِكَتاَب قَالَ  فـََلّما قـَرََأ َعَلْيِهمُ  ،َِا ِعَري قـَُرْيشٍ  فـَتَـَرّصدَ ِألَْمرِي ِفيَمْن تَِبَعك َحّىت تَْأِيتَ َبْطَن َخنَْلَة 
صلى اهللا عليه الّلِه  َلْست ُمْسَتْكرًِها ِمْنُكْم َأَحًدا، َفَمْن َكاَن يُرِيُد الّشَهاَدَة فـَْلَيْمِض ِألَْمِر َرُسولِ 

وَن لِّلِه َولَِرُسوِلِه َحنُْن َساِمُعوَن َوُمِطيعُ  :فَـَقاُلوا َأْمجَُعونَ  ،َوَمْن أَرَاَد الّرْجَعَة َفِمْن اْآلنِ  ،وعلى آله وسلم
ى بـَرََكِة الّلِه َحْيُث ِشْئت، َفِسْر َعلَ َوَلك

)١(.  

 .سرعة النكاية واالنسحاب .١٠٠

أسامة بن زيد بن  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمول اهللا ومن شواهد ذلك عندما وجه رس
، يَا ُأَساَمُة ِسْر َعَلى اْسِم الّلِه َوبـَرََكِتِه َحّىت تـَْنَتِهَي إَىل َمْقَتِل أَبِيك :له أهل أُبـَْىن َقالَ غزو حارثة إىل 
ُهمُ   َلْيِهْم َوَأْسرِعِ ًحا َعَلى أَْهِل أُبـَْىن َوَحّرْق عَ اْخلَْيَل فـََقْد َولّْيُتك َعَلى َهَذا اْجلَْيِش َفَأِغْر َصَبا َفَأْوِطئـْ

َر َتْسِبقِ  الّلْبَث ِفيِهْم َوُخْذ َمَعك اْألَِدّالَء َوَقّدْم اْلُعُيوَن أََماَمك  ِإْن َأْظَفَرك الّلُه َفأَْقِللِ اْخلَبَـَر ، فَ  الّسيـْ
 .)٢(َوالّطَالِئعَ 

  .اإلخالص هللا تعاىل .١٠١

َكاَن َرُسوُل اللِه : قَالَ  رضي اهللا عنهَعْن بـَُرْيَدَة ه مسلم ومن الشواهد على ذلك ما روا
 ِتِه بِتَـْقَوى اللٍة أَْوَصاُه ِيف َخاصَر أَِمريًا َعَلى َجْيٍش َأْو َسرِيَم ِإَذا أَمى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلِه صل

 ،قَاتُِلوا َمْن َكَفَر بِاللهِ  ،ُزوا بِاْسِم اللِه ِيف َسِبيِل اللهِ اغْ : ((ُمث قَالَ  ،َوَمْن َمَعُه ِمْن اْلُمْسِلِمَني َخيـْرًا
  .)٣(..))َوَال تـَْقتـُُلوا َولِيًدا،َوَال َمتْثـُُلوا، َوَال تـَْغِدُروا، اْغُزوا َوَال تـَغُلوا

                                                 
  .١/١٤مغازي الواقدي  )١(
  .١/١١١٧ مغازي الواقدي )٢(
  .٣٢٦١رواه مسلم رقم  )٣(
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رضوان اهللا عليهم يف سرايا الصحابة )األكشن ) 

بطوالت الصحابة رضوان اهللا ذكر  يف )األكشن( من اجليد استخدام كلمة قد ال يكون
عن إمكانية مباشر على تلك األفالم اليت خرجت  من مدلولهلا  ملا، غري أين سقتها تعاىل عليهم

البشر العاديني يف حروم، لتدل على أولئك األبطال الذين انتصروا على اجليوش، وحرروا 
، فأخذت بعقول الناس يف املاء الرؤوس، وأوقفوا انفجار القنابل، وطاروا يف اهلواء، وغاصوا

هم كان عبارة عن ، ويف أفالمواقعية حقيقةذا  يف حياة الصحابة كان األكشن لكن ،واستهوم
، وال أدل على ذلك من خسارة األمريكان يف فيتنام وأفغانستان أوهام وخياالت ال حقيقة هلا

لعار والذل واهلزمية بكل معانيها ثوب ا رة وعليهمم دَ ، فقد تركوا تلك البالد مُ وغريها والعراق
  .وأما الصحابة رضوان اهللا تعاىل ففتحوا الدنيا بعدهلم وأخالقهم قبل سيفهم، ومقاييسها

إىل  ت إال لعب صغرية، وصور متحركة ال متَُ يف أكشن تلك األفالم  حقيقة األمروما  
ما خسروا  شاكلتهمعلى  نْ هروا أن األمريكي ومَ الواقع بأي حقيقة، هم يكذبون على البشر ليظ

د أم جمرمون من الطراز هَ شْ تَ البشرية لَ إن يف معركة قط، وأم أفضل من حارب اإلرهاب، و 
من قبلهم يصنع  وقد كان فرعونأشد منهم إجراماً على البشرية،  اً عرف التاريخ أناسوما األول، 

: م، كما قال اهللا تعاىل، ويأخذ بعقول الناس وبقلو)األكشن(أفالم  لقومه وملن استعبدهم
قَاَل نـََعْم َوإَنُكْم َلِمَن اْلُمَقرِبَني  ١١٣َوَجاء السَحَرُة ِفْرَعْوَن قَاْلواْ ِإن لََنا َألْجرًا ِإن ُكنا َحنُْن اْلَغالِِبَني {

قَاَل أَْلُقْوْا فـََلما أَْلَقْوْا َسَحُروْا  ١١٥قَاُلوْا يَا ُموَسى ِإما َأن تـُْلِقَي َوِإما َأن نُكوَن َحنُْن اْلُمْلِقَني  ١١٤
  ].األعرف[} ١١٦أَْعُنيَ الناِس َواْستَـْرَهُبوُهْم َوَجاءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم 

وأرسل معه  عليه الصالة والسالم ، فبعث اهللا موسىفرعون مل يدم طويالً  )أكشن(غري أن 
فهؤالء سارعوا إىل اإلميان قبل الناس؛ ة، املعجزات، هلدفني األول إلبطال السحر يف أعني السحر 

إظهار إلبطال األكشن يف عقول الناس، و : والثاينألم أدرى الناس مبا يكذبون به على الناس، 
َنا ِإَىل ُموَسى َأْن أَْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي تـَْلَقُف َما {: قال اهللا تعاىل ،قلومعظمة اهللا يف  َوأَْوَحيـْ
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} ١١٩فـَغُِلُبوْا ُهَناِلَك َوانَقَلُبوْا َصاِغرِيَن  ١١٨َوَقَع احلَْق َوَبَطَل َما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن فَـ  ١١٧يَْأِفُكوَن 
  ].األعراف[

صلى اهللا يف سراياهم ويف غزوهم مع النيب  طوالتولقد كان للصحابة مناذج حقيقية للب
  :بل تعددت جوانب هذه البطوالت ومن ذلك، عليه وعلى آله وسلم

كان جبهدهم الشخصي، بسبب ذكائهم وتعليم النيب   :من البطوالت نب األولالجا
  .هلم صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .وال قوة بطوالم كرامة من عند اهللا تعاىل، ال حول هلم فيهابعض كانت :والجانب الثاني

  .بسبب كرامتهم عند اهللا تعاىل االنتصارات بعض كانت  :والجانب الثالث

  .بأرواحهم وأبدام صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمجانب الفداء للنيب  :لرابعوالجانب ا

   :وبيان ذلك يف األمثلة التالية

 ووصليهزم اجليش الكبري من الكفار،  ماالقدرة العسكرية لقد وصل ببعض الصحابة من 
حنو بأضعاف كثرية وصلت إىل جيش الكفرة الذي يزيد عنهم أن يهزم يش الصحابة القليل جب

عن اْبُن إْسَحاَق  هقَالَ أيضاً ما ومن ذلك وسيأيت ذكرها،  سرية مؤتة، كما يف اً ضعف ستنيمخسة و 
َبَل َرُجٌل  : ابن أيب حدرد رضي اهللا عنه قال ْلَغابَةَ ل رضي اهللا عنه َغْزَوة اْبِن َأِيب َحْدَرٍد اْألَْسَلِميّ  أَقـْ
، ِيف َبْطِن ُجَشَم َحّىت نـََزَل ُه رِفَاَعُة ْبُن قـَْيٍس، أَْو قـَْيُس ْبُن رِفَاَعةَ َقال لَ ِمْن َبِين ُجَشَم ْبِن ُمَعاِويََة ، يُـ 

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمِبَقْوِمِه َوَمْن َمَعُه بِاْلَغابَِة يُرِيُد َأْن َجيَْمَع قـَْيًسا َعَلى َحْرِب َرُسوِل الّلِه 
َوَرُجَلْنيِ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَدَعاِين َرُسوُل الّلِه فَ  :قَالَ  ،َذا اْسٌم ِيف ُجَشَم َوَشَرفٌ  وََكانَ 

اُْخُرُجوا إَىل َهَذا الّرُجِل  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فـََقالَ  ،َمِعي ِمْن اْلُمْسِلِمنيَ 
  .ْأُتوا َمَعُه ِخبََربِ َوِعْلمٍ َحّىت تَ 

َها َأَحُدنَاَوَقّدَم لََنا َشارِفًا َعْجَفا :اهللا عنهرضي  َأِيب َحْدَرٍد اْألَْسَلِميّ  اْبن قَالَ  ، َء َفَحَمَل َعَليـْ
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ُمثّ  ،فـََواَلّلِه َما قَاَمْت ِبِه َضْعًفا َحّىت َدَعَمَها الّرَجاُل ِمْن َخْلِفَها بِأَْيِديِهْم َحّىت اْستَـَقّلْت َوَما َكاَدتْ 
َها :قَالَ  ُلُغوا َعَليـْ َنا  :قَالَ ، َواْعتَـَقُبوَها .تـَبـْ َفَخَرْجَنا َوَمَعَنا ِسَالُحَنا ِمْن الّنْبِل َوالّسُيوِف َحّىت إَذا ِجئـْ

، َفَكِمَنا ِيف نَاِحَيٍة  نَاِحَيٍة َوأََمْرت َصاِحِيب َكَمْنت ِيف ،  َقرِيًبا ِمْن اْحلَاِضِر ُعَشْيِشيًة َمَع ُغُروِب الّشْمسِ 
َرا ْسَكِر َفَكبّـ ا َسِمْعُتَماِني َقْد َكبّـْرت َوَشَدْدت ِفي نَاِحَيِة اْلعَ إذ :َوقـُْلت َهلَُما ،ُأْخَرى ِمْن َحاِضِر اْلَقْومِ 

  .ّدا َمِعيَوشُ 

َأْن  َأوْ  ،فـََواَلّلِه إنّا َلَكَذِلَك نـَْنَتِظُر ُغرَّة اْلَقْومِ  :رضي اهللا عنه َأِيب َحْدَرٍد اْألَْسَلِميّ  اْبن قَالَ 
ُهْم َشْيًئا َوَقْد َكاَن َهلُْم رَاٍع َقْد َسرَّح ِيف  ،لّلْيُل َحّىت َذَهَبْت َفْحَمُة اْلِعَشاءِ َوَقْد َغِشيَـَنا ا ،ُنِصيَب ِمنـْ

َفُه َفَجَعَلُه فـََقاَم َصاِحبـُُهْم رِفَاَعُة ْبُن قـَْيسٍ  ،ّوُفوا َعَلْيهِ َفأَْبطََأ َعَلْيِهْم َحّىت ختََ  ،َذِلَك اْلبَـَلدِ  ، فََأَخَذ َسيـْ
َال  :، فـََقاَل َلُه نـََفٌر ِممّْن َمَعُه َواَلّلهِ َهَذا، َوَلَقْد َأَصابَُه َشرّ  ّلِه َألَتِّبَعّن أَثـََر رَاِعيَناَواَل :ُمثّ قَالَ  ،ِيف ُعُنِقهِ 

َواَلّلِه َال يـَْتبَـُعِين َأَحٌد  :؛ قَالَ فـََنْحُن َمَعك: قَالُوا ،اَلّلِه َال َيْذَهُب إّال أَنَاوَ  :قَالَ  ،ْكِفيكَتْذَهُب َحنُْن نَ 
أَْمَكَنِين نـََفْحته  فـََلّما ،َوَخرََج َحّىت َميُّر ِيب  :رضي اهللا عنه َأِيب َحْدَرٍد اْألَْسَلِميّ  اْبن قَالَ  ،ِمْنُكمْ 

ِيف نَاِحَيِة اْلَعْسَكِر  َوَشَدْدتُ  ..إلَْيهِ قَاَل فـََواَلّلِه َما َتَكّلَم َوَوثـَْبت  ،ِبَسْهِمي، فـََوَضَعْتُه ِيف فـَُؤاِدهِ 
ِبُكّل َما َقَدُروا َعَلْيِه ِمْن  ِممّْن ِفيهِ ] اهلرب[فـََواَلّلِه َما َكاَن إّال الّنَجاَء  ،َصاِحَباَي وََكبّـرَا وََكبّـْرت، َوَشدّ 

َنا َِا إَىل  ،ًما َكِثريَةً نَواْستَـْقَنا إِبًال َعِظيَمًة َوغَ  ،َوَما ُخّص َمَعُهْم ِمْن أَْمَواهلِِمْ  ،ِنَساِئِهْم َوأَبـَْناِئِهمْ  َفِجئـْ
  .)١(صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَرُسوِل الّلِه 

أكثر من كانت ف فاقت طاقة البشرالبطوالت اليت قام ا الصحابة رضوان اهللا عليهم هذه 

                                                 
  .٤/٤١٠ الروض األنف )١(

 يَْطَعْمُه فَِإنُه ِمين فـََلما َفَصَل طَاُلوُت بِاْجلُُنوِد قَاَل ِإن الّلَه ُمْبَتِليُكم بِنَـَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمين َوَمن ملْ  {: قال اهللا تعاىل
ُهْم فـََلما َجاَوَزُه ُهَو َوالِذيَن آَمُنوْا َمَعُه قَاُلوْا َال طَاِإال َمِن اْغتَـَرَف ُغْرفَ  َقَة لََنا اْليَـْوَم ِجبَاُلوَت ًة بَِيِدِه َفَشرِبُوْا ِمْنُه ِإال قَِليًال منـْ

َوَلما  ٢٤٩ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الصابِرِيَن  َوُجنوِدِه قَاَل الِذيَن يَظُنوَن أَنـُهم مالَُقو الّلِه َكم من ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبتْ 
رًا َوثـَبْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى اْلَقوْ  َنا َصبـْ فـََهَزُموُهم بِِإْذِن الّلِه  ٢٥٠ِم اْلَكاِفرِيَن بـََرُزوْا ِجلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوْا َربـَنا أَْفرِْغ َعَليـْ

ُهْم بِبَـْعٍض لَفَسَدِت اَألْرُض َل َداُوُد َجاُلوَت َوآتَاُه الّلُه اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلَمُه ِمما َيَشاء َوَلْوَال َدْفُع الّلِه الناَس بـَْعضَ َوقـَتَ 
  ].البقرة[}  ٢٥١َولَـِكن الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمَني 
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ومن ذلك ما رواه إكرامًا من اهللا تعاىل هلم، ، أن حتصى، بل وصل ببعضها إىل نوع من الكرامة
، احلَْْضَرِميّ  بنِ  اْلَعالءِ  قال خرجت مع أنه :نهرضي اهللا ع هريرة أهل السرية واحلديث عن أيب

َنا ؛فـَرَأَْيُت ِمْنُه َثالَث ِخَصاٍل ال أَْدرِي أَيـتَـُهن أَْعَجبُ  ِإَىل َشاِطِئ  ]روباحل ىحدإأي يف [ انـْتَـَهيـْ
َنا، و  َمسوا اللَه،: فـََقالَ   اْلَبْحِر، يـْ َتَحْمَنا، فـََعبَـْرنَاَواقـَْتِحُموا، َفَسم َفاِف َبل اْلَماُء ِإال َأَساِفَل خ، َفَما اقـْ

ُمث  رَْكَعتَـْنيِ، َفَصلىِإبِِلَنا، فـََلما قـََفْلَنا، ِصْرنَا َمَعُه ِبَفالٍة ِمَن اَألْرِض، َولَْيَس َمَعَنا َماٌء، َفَشَكْونَا إِلَْيِه، 
َنا، َوَماَت، َفَدفـَناُه ِيف الرَمِل، َدَعا اللَه، فَِإَذا َسَحابٌَة ِمْثُل التـْرِس، ُمث أَْرَخْت  َعزَالِيَـَها، َفَشرِبـَْنا، َوَأْسَقيـْ

َر بَِعيٍد قـُْلَنا   .)١(جيَِيُء السْبُع فـََيْأُكُلُه، فـََرَجْعَنا، فـََلْم نـََرهُ : فـََلما ِسْرنَا َغيـْ

ادة بشه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلميكفي لالستدالل جلهد الصحابة مع النيب هذا و 
نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًعا {: قول اهللا تعاىل فيهم حمَمٌد رُسوُل اللِه َوالِذيَن َمَعُه َأِشداء َعَلى اْلُكفاِر ُرَمحَاء بـَيـْ

ُلُهْم ِيف ُسجًدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال مَن اللِه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهم مْن أَثَِر السُجوِد َذِلَك َمثَـ 
ِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجبُ   الزراَع التـْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اْإلِ

ُهم مْغِفَرةً  } ٢٩َوَأْجرًا َعِظيًما  لَِيِغيَظ ُِِم اْلُكفاَر َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت ِمنـْ
َوَما َلُكْم َأال تُنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللِه َولِلِه ِمريَاُث السَماَواِت َواْألَْرِض َال {: وقول اهللا تعاىل، ]الفتح[

أَنَفُقوا ِمن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا  َيْسَتِوي ِمنُكم مْن أَنَفَق ِمن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُْولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة مَن الِذينَ 
  ].احلديد[} ١٠وَُكال َوَعَد اللُه احلُْْسَىن َواللُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري 

صلى اهللا عليه  احلبيبعطي النيب من األنبياء عليهم السالم يف الصحبة كما أُ  فلم يُعَط نيبٌ 
مجعني، فضربوا أروع املثل يف نصرة هذا وعلى آله وسلم من الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم أ

الدين، فما عصوه يف سرية، وال ختلفوا عنه يف غارة، فكانت أرواحهم دون روحه فداء، 

                                                 
  .١٩/٣٠٨اهلدى ،  سبل ٢/٤٩٢اخلصائص الكربى )١(

الدرع الذي حيمي املقاتل : الرتس ،ال ماء احيث الصحراء واملفازة ، والقفر من األرض : الفالة ، العودة والرجوع: القفول 
َخيْرُج من  مجُع العْزَالء، وهو فُم املزادة أو القربة األْسَفل، فشبه اّتساَع املطَِر وانِدفَاَقه بالذي: الَعزَاِيل  ،ويتقي به ضربات العدو

زادة
َ
  .َفِم امل
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  وأجسادهم دون جسده غطاء، 

ومل تقف االنتصارات على ما حققه الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم، بل جعل اهللا نفس 
 ؛ لكرامتهم عند اهللا تعاىل،لنيب صلى اهللا عليه وآله وسلمالصحابة وسيلة لالنتصارات ِلَمْن بعد ا

قال رسول : البخاري مسلم رمحهما اهللا عن أيب َسِعيٍد اْخلُْدرِّي رضي اهللا عنه أنه قال ىفقد رو 
: فـَيَـُقوُلونَ ] الغزو[اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله سلم يَْأِيت على الناس َزَماٌن يـُبـَْعُث منهم اْلبَـْعُث 

ظُُروا هل جتَُِدوَن ِفيُكْم َأَحًدا من َأْصَحاِب النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، فـَُيوَجُد الرُجُل، انْ 
َعُث اْلبَـْعثُ  صلى يِهْم من رََأى َأْصَحاَب النيب هل فِ : الثاِين فـَيَـُقوُلونَ  ]اجليش[ فـَيـُْفَتُح هلم بِِه، ُمث يـُبـْ

َعُث اْلبَـْعُث الثاِلُث فـَيـَُقالُ  اهللا عليه وعلى آله وسلم فَـيـُْفَتحُ  اْنظُُروا هل تـََرْوَن ِفيِهْم : هلم بِِه، ُمث يـُبـْ
: من رََأى من رََأى َأْصَحاَب النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، ُمث َيُكوُن اْلبَـْعُث الراِبُع فـَيـَُقالُ 

ًدا رََأى َأْصَحاَب النيب صلى اهللا عليه وعلى آله اْنظُُروا هل تـََرْوَن ِفيِهْم َأَحًدا رََأى َمن رََأى َأحَ 
  .    )١(وسلم، فـَُيوَجُد الرُجُل فـَيـُْفَتُح هلم ِبهِ 

صلوات اهللا  ىل تلك البطوالت مع النيبرضوان اهللا عليهم إوما أوصل الصحابة هذا 
بايعوه  ؛احملبة الصادقة له، يف حله وترحاله ويف غزواته وسراياه إال وسالمه عليه وعلى آله

على املوت فكانوا خري أصحاب خلري رسول، صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وعلى 
حىت انعكست آثار هذه احملبة على غري املسلمني، هيبة منه صلى اُهللا عليِه وعلى مجيع صحبه، 

ما حصل مع  ذلكومن أمثلة ، آلِه وسلَم يف قلوب املشركني، ورغبة يف الدخول يف هذا الدين
أن ُعْرَوُة بن احلديبية، فقد روى البخاري رمحه اهللا تعاىل  صلح ُعْرَوَة بن َمْسُعوٍد يف قصة

َأْي حممد أَرَأَْيَت إن اْسَتْأَصْلَت أَْمَر قـَْوِمَك، : َمْسُعوٍد قال للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
َلَك،  َوِإْن َتُكِن اْألُْخَرى فَِإين واهللا َألََرى ُوُجوًها َوِإين هل مسَِْعَت بَِأَحٍد من اْلَعَرِب اْجَتاَح أَْهَلُه قـَبـْ

: من الناس َخِليًقا َأْن يَِفروا َوَيَدُعوَك، فقال له أبو َبْكرٍ ]األوباش أو األخالط[َألََرى أشوابًا 
                                                 

 .٢٥٣٢، صحيح مسلم٣٤٤٩صحيح البخاري رقم ) ١(
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ِت، َأَحنُْن نَِفر عنه َوَنَدُعهُ  ى اُهللا عليِه وعلى  مث َجَعَل يـَْرُمُق َأْصَحابَ .. اْمُصْص بَِبْظِر الالالنيب صل
نَـْيهِ    .آلِه وسلَم  ِبَعيـْ

فـََواللِه ما تـََنخَم رسول اللِه صلى اهللاُ عليِه وعلى آلِه وسلَم  ُخنَاَمًة إال َوقـََعْت يف َكف : قال 
وإذا تـََوضَأ َكاُدوا يـَْقَتِتُلوَن على  َرُجٍل منهم، َفَدَلَك ا َوْجَهُه َوِجْلَدُه، وإذا أََمَرُهْم ابـَْتَدُروا أَْمَرُه،

  .َوُضوئِِه، وإذا َتَكلَم َخَفُضوا َأْصَواتـَُهْم ِعْنَدُه، وما حيُِدوَن إليه النظََر تـَْعِظيًما له

 َأْي قـَْوِم واهللا لقد َوَفْدُت على اْلُمُلوِك، َوَوَفْدُت على قـَْيَصرَ : فـََرَجَع ُعْرَوُة إىل َأْصَحابِِه فقال 
، واهللا إْن رأيت َمِلًكا َقط يـَُعظُمُه َأْصَحابُُه ما يـَُعظُم َأْصَحاُب ُحمَمٍد صلى اهللاُ  َجاِشيوَِكْسَرى َوالن

بَـُلوَها... عليِه وعلى آلِه وسلَم ُحمَمًدا   .)١(َوإِنُه قد َعَرَض َعَلْيُكْم ُخطَة ُرْشٍد فَاقـْ

و دجانة يوم أحد حيث ترس بنفسه دون رسول اهللا ومن مظاهر الفداء ما فعله أب
صلى اهللاُ عليِه وعلى آلِه وسلَم، فكانت النبل تقع يف ظهره وهو ينحين عليه حىت كثرت فيه 

ومن شواهد ذلك أيضاً ما ذكره الواقدي يف مغازيه عن َأيب َبْكٍر الّصّديق َرِضَي الّلُه َعْنُه  ،)٢(النبل
] ساعة القتال يف غزوة أحد[الّنِيبّ صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلَم يـَْوَم ُأُحٍد ِجْئت إَىل : أنه قال

 ]برسول اهللا صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلَم من جراح رغم ما حل [ َعَلْيك بِاْبِن َعّمك،: فـََقالَ 
أَْنَضُح ِيف َوْجِهِه اْلَماَء، َوُهَو َمْغِشّي َعَلْيِه، ُمثّ  َفأََتى طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيِد الّلِه، َوَقْد نـََزَف الّدُم، َفَجَعْلتُ 

احلَْْمُد لِّلِه ُكّل ُمِصيَبٍة : َخيـْرًا، ُهَو أَْرَسَلِين إلَْيك، قَالَ : َما فـََعَل َرُسوُل الّلِه؟ فـَُقْلت: أَفَاَق، فـََقالَ 
بـَْعَدُه َجَللٌ 

)٣(.  

َخرََج النِيب : ٍس رضي اهللا عنه أنه قَالَ َعْن أَنَ  ن رمحه اهللاومن ذلك ما أخرجه ابن حبا
َفَجَعَل َيْسَتِشُري الناَس، َفَأَشاَر َعَلْيِه أَبُو  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلَم، يـَْوَم َساَر ِإَىل َبْدٍر،

                                                 
  .٢٥٨١رقم، بَاب الشُروِط يف اجلَِْهاِد َواْلُمَصاَحلَِة مع أَْهِل احلَْْرِب وَِكَتابَِة الشُروِط ، ٢/٩٧٦صحيح البخاري ) ١(
 .١/٢١٨السرية البن حبان ) ٢(

  .٣٧٠٦مسند اإلمام أمحد رقم ) ٣(
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ُن اللِه َعَلْيِه، َفَجَعَل َيْسَتِشُري صلى َبْكٍر رِْضَواُن اللِه َعَلْيِه، ُمث اْسَتَشاَرُهْم، َفَأَشاَر َعَلْيِه ُعَمُر ِرْضَوا
رَنَا، فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصارِ : اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلَم، فـََقاَلِت اْألَْنَصارُ  أَرَاَك : َواللِه َما يُرِيُد َغيـْ

، َوَلِكْن، }اْذَهْب أَْنَت َوَربَك فـََقاِتَال {: لَ َتْسَتِشُري، فـَُيِشريُوَن َعَلْيَك، َوَال نـَُقوُل َكَما قَاَل بـَُنو ِإْسرَائِي
ُلَغ بـَْرَك اْلِغَماِد ُكنا َمَعكَ  ، َلْو َضرَْبَت َأْكَباَدَها، َحىت تـَبـْ ِذي بـََعَثَك بِاحلَْق١(َوال(.  

يف حروبه  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمومن أمجل ما ُوصف حال الصحابة مع النيب 
  :هللاقول الشاعر رمحه ا

 ُمَصاِدَمُهم ُهُم اجلبـاُل َفَسـْل عنُهم ُمصَطَدمِ  مــاذا َلِقي منهم يف ُكـل 

َناً َوَسـْل َبْدرَاً َوَسلْ  الَوَخمِ  ُفصـوُل َحْتٍف َهلم أدهى ِمنَ   ُأُحَدا َوَسـْل ُحنَـيـْ

صِدرِي الِبيِض ُمحرَاً بعد ما اللَمـمِ  ِمَن العِــَدا ُكل ُمْسَود ِمن
ُ
 َوَرَدتْ  امل

 تـَرََكتْ  والكاتِبَني ِبُســمِر اَخلط ما ُمنَعِجمِ  أقــالُمُهْم َحْرَف ِجسٍم غريَ 

 ُمتَيـزُُهم شـاِكي السـالِح هلم ِسيَمى السـَلمِ  والَوْرُد ميتـاُز بالسيَمى َعنِ 

 هَر يف األكماِم ُكلصرِ  َكِمي فَتحِسُب الزِدي اليـَك رياُح النُ َرُهمُ َنْشـ 

ةِ  ِة اَحلْزِم ال ِمن شـد ُهم يف ظُهوِر اخلَْيِل نـَْبتُ  احلُُزمِ  ِمن َشـدرُبَـاً  كــأنـ 

 فـََرَقاً  طاَرْت قلوُب الِعَدا ِمن بأِسـِهم والبـَُهـمِ  فمـا تُـَفرُق بني البَـْهـمِ 

 صَرتُـهُ نُ  وَمن تَـُكن برسـوِل اهللاِ  جتَِمِ  ن تـَْلَقُه اُألْسـُد يف آجــاِمَهاإ

 منَتِصـرٍ  وَلن تَــرى ِمن َوِيل غريَ  ُمنَعِجمِ  بِــِه وال ِمن َعــُدو غريَ 

  َأَجمِ  كاللْيِث َحل َمَع األشـباِل ِيف 

  

 ِملتِــهِ  َأَحــل أُمتَـُه يف ِحـْرزِ 

                                                 
  .٤٧٢١صحيح ابن حبان رقم  )١(

 .منطقة يف اليمن ويريدون أقصى معمور األرض )اْلِغَمادِ  بـَْرك(و أي أكباد اإلبل،) أكبادها(و 
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.قادتهاوصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عدد سرايا النبي   

يف مهمات دعوية  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنيب  كان عدد السرايا اليت وجهها
كما أشرت   ا،مهفلم أقف على قائد سريتنيا ما عدا رفت قادُ وقتالية سبعني سرية، وكلها قد عُ 

  . قائداً، وهم ٤٧وتوزعت هذه السرايا على إىل هذا سابقاً،

 سرية واحدة إىل وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رضي اهللا عنه أبان بن سعيد .١
  .َجنْد

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  رضي اهللا عنه الَعْوجاء السَلمي يأبابن  .٢
  .ليمإىل بين سُ واحدة 

إىل وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة رضي اهللا عنه  الصديق بكر وأب .٣
  .بين فـَزَارة

  .إىل الغابةللنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  وقاد رضي اهللا عنه َحْدَرد وأب .٤

 هلدم الالت للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة وقاد رضي اهللا عنه سفيان وأب .٥
 .رضي اهللا عنه مع املغرية بن شعبة

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله  رضي اهللا عنه بن عبد األسد المخزومي سلمة وأب .٦
  .إىل طَُليحة األسديلم سرية واحدة وس

رضي اهللا عنه وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  عامر األشعري وأب .٧
  .سرية َأوطاسوهي 

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله  رضي اهللا عنه بن الجراحعامر بن عبد اهللا  ُعَبيدة أبو .٨
 .، واخلبطإىل ذي الَقصةوسلم سريتني 

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله  رضي اهللا عنه الحارث بن ربعي األنصاري قتادة وأب .٩
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 .غطفان بنجد، و إىل ِإَضموسلم سريتني 

إىل احلَُرقة رضي اهللا عنه وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سريتني  أسامة بن زيد .١٠
ى اهللا عليه وعلى آله وسلم مث مؤتة، عينه النيب صل إىل أهل أُبـَْىن من ناحية، من جهينة

  . تابع السرية يف زمن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
إىل بين مرة  سريتنيوقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رضي اهللا عنه بشير بن سعد .١١

 .إىل َميْن وَجَبار لقتال غطفان ، وسريةبفدك

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  وقاد للنيب رضي اهللا عنه َجرير بن عبد اهللا الَبَجلي .١٢
   .اخلََلَصةواحدة هلدم ذي 

 سرية ُمؤتَة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموقاد للنيب  رضي اهللا عنه جعفر بن أبي طالب .١٣
  .بعد زيد بن حارثة

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  رضي اهللا عنه حمزة بن عبد المطلب .١٤
  .واحدة إىل ِسيف البحر

 مخس سرايا وهيوقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رضي اهللا عنه خالد بن الوليد .١٥
، سرية إىل بين َجِذمية، و سرية إىل بين احلارث بَنْجراناجلندل، و  إىل ُأَكيدر ملك ُدوَمة

  .رية هلدم الُعزى، وسسرية إىل َخْثعمو 

لى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية وقاد للنيب ص رضي اهللا عنه خالد بن سعيد بن العاص .١٦
   .واحدة إىل اليمن

إىل  مثان سراياوقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رضي اهللا عنه زيد بن حارثة .١٧
سرية إىل ، و سرية إىل بين سليم باَجلُموم، و سرية إىل الَقْردة، و سرية إىل الِعيص، و الطِرف
  .، وسرية مؤتةوادي الُقَرىسرية إىل ، و سرية إىل َمْدين، و ِحْسَمى

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة إىل  رضي اهللا عنه سالم بن ُعَمير .١٨
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  .أيب َعَفك اليهودي

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  رضي اهللا عنه سعد بن أبي وقاص .١٩
  .إىل اخلَرار

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  هرضي اهللا عن سعد بن زيد اَألْشَهلي .٢٠
  .واحدة هلدم َمَناة

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  رضي اهللا عنه شجاع بن َوْهب األسدي .٢١
  .واحدة إىل بين عامر

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  رضي اهللا عنه الضحاك بن سفيان .٢٢
 .طاء يف ربيع األولإىل الُقرْ 

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  رضي اهللا عنه الطَفيل بن عمرو الدْوسي .٢٣
   .واحدة هلدم ذي الكفنيِ 

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  رضي اهللا عنه طَْلَحة بن ُعَبيد اهللا .٢٤
   .حلرِق بيت ُسَويلم اليهودي

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  رضي اهللا عنه لحفبت بن األعاصم بن ثا .٢٥
 .الرجيع إىل عضل والقارة وهيواحدة 

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  رضي اهللا عنه الرحمن بن عوف عبد .٢٦
  .واحدة إىل ُدوَمة اجلَْنَدل

هللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة وقاد للنيب صلى ا رضي اهللا عنه عبد اهللا بن أُنَيس .٢٧
  .إىل خالد اهلَُذيل

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  رضي اهللا عنه عبد اهللا بن جحش .٢٨
  .إىل خنلة
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إىل  سريتانوقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رضي اهللا عنه عبد اهللا بن َرَواحة .٢٩
  .رضي اهللا عنهم جعفر بن أيب طالبو   زيد بن حارثةبعد ، وسرية مؤتة ُأَسري بن زَارِم

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  رضي اهللا عنه عبد اهللا بن َعِتيك .٣٠
  .لقتل أيب رافع سالم  اليهودي

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  رضي اهللا عنه ُعَبيدة بن الحارث .٣١
  .اِبغإىل بطن رَ 

إىل  سريتنيوقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رضي اهللا عنه ُعكاشة بن ِمْحَصن .٣٢
 .وبَِليّ  رةذْ عُ سرية  إىل اجلِناب من ر، و الَغمْ 

إىل  سرية واحدة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموقاد للنيب  رضي اهللا عنه علقمة بن ُمَجزز .٣٣
 .األحباش ُجبدة

 ثالث سرايالنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وقاد ل رضي اهللا عنه علي بن أبي طالب .٣٤
   .سرية هلدم الُفْلس، و إىل َفَدك سرية، و إىل اليمن

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  رضي اهللا عنه عمر بن الخطاب .٣٥
  .إىل تـَُربَة لقتال هوازن

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة  وقاد للنيب رضي اهللا عنه عمرو بن أبي أمية .٣٦
 .لقتل أيب سفيان

إىل ذات  سريتنيوقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رضي اهللا عنه عمرو بن العاص .٣٧
  .هلدم ُسَواع سرية، و السالسل

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  رضي اهللا عنه ُعمير بن َعِدي بن َخَرَشة .٣٨
 .قتل َعْصماء بنت َمْروانواحدة ل

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة إىل  رضي اهللا عنه ُعيَـْينة بن ِحْصن .٣٩



 

٤٤ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

   .بين متيم

ثالث وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رضي اهللا عنه غالب بن عبد اهللا الليثي .٤٠
  .سرية إىل َفَدك، و َكِديدِ اْلُمَلوِح بِالْ إىل بين  سرية، و إىل املِيَفعة سرايا

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة إىل  رضي اهللا عنه ُقْطبة بن عامر .٤١
   .َخثْـَعم

وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية  رضي اهللا عنه قيس بن سعد بن ُعَبادة .٤٢
   .واحدة إىل ُصَداء

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة إىل  وقاد للنيب رضي اهللا عنه ُكْرز بن جابر .٤٣
  .الُعَرنِيني

سرية  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموقاد للنيب  رضي اهللا عنه كعب بن ُعَمير الِغَفاري .٤٤
  .واحدة إىل ذات َأْطالح

 ثالث سرايا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموقاد للنيب   رضي اهللا عنه محمد بن َمْسَلمة .٤٥
 .فرَ شْ سرية حممد بن َمْسلمة لقتل كعب بن األَ ، و سرية إىل ذي الَقصةء، و طاإىل الُقرَ 

 وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واحدة رضي اهللا عنه عبةة بن شُ يرَ غِ المُ   .٤٦
 .مع أيب سفيان هلدم الالت

ى آله وسلم وقاد للنيب صلى اهللا عليه وعل رضي اهللا عنه، يّ دِ اعِ بن عمرو الس  رُ ذِ نْ المُ  .٤٧
 .بئر معونة إىلسرية واحدة 

 .السَحيمي وهذه لم أقف على قائدها رِْعيةسرية إلى  :مالحظة

  .رضي اهللا عنهمعبس  بين قادها وفد سرية بني َعْبسو 

 



 

٤٥ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

 ���� �� ��� 3'���� ����� ��� ������ 

  .)١(إىل سِيِف البحر سرية محزة بن عبداملطلب_١

قائدال   .رضي اهللا عنه لباملط عبد بن محزة 
  .ه١رمضان   زمانال

  .كم١٤٣ حنو ينبع عن وتبعد ،األمحر البحر ساحلعلى  أملج مدينةنواحي   كانامل
سباباأل  
النتائجو  

مل ترتك قريش صنفًا من صنوف العقاب إال وأنزلته باملسلمني املؤمنني، وكان من 
أن تشكلت دولة  مجلة ما فعلوه هو سلب األموال من املسلمني املهاجرين، فبعد

يف املدينة، استحكم العداء بني املشركني  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنيب 
أن يرد جزءًا من األموال  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، فأراد النيب واملسلمني

اليت سلبتها قريش من املهاجرين، وكان السبيل الوحيد لذلك هو قطع طريق قوافل 
 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا  بعث الشام، لذاقريش يف جتارا إىل 
 قافلةيف ثالثني رجًال من املهاجرين يعرتضون رضي اهللا عنه محزة بن عبد املطلب 

غوا لبف، ثالمثائة رجل ومعهجهل بن هشام  لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو
بن  دي جمَْ  جاءفيص، فالتقوا واصطفوا للقتال، من ناحية العِ األمحر البحر  ساحل

،  بينهم فلم يقتتلوافحجز  _للفريقني مجيعاً ) مساملاً (وكان حليفًا _ ينهعمرو اجل
  .ورجعوا املدينة ساملني

صلى اهللا عليه وعلى آله أول لواء عقده رسول اهللا رضي اهللا عنه وكان لواء محزة 
     .اً ، وكان أبيضللغزو وسلم

  "٥٥.٦٦'١٥°٣٧ "٠.٣١'٢ °٢٥ اإلحداثيات
 الباركود

 
                                                 

  .ساحله :أي ،بعدها فاءو  ياءوسكون ال السنيِسيف البحر بكسر  )١(
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صورة لشاطئ أملج
 

 صورة لشاطئ أملج
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يدة بن احلارث -٢
َ
ب
ُ
   .رضي اهللا عنه سرية ع

قائدال   .رضي اهللا عنهُعَبيدة بن احلارث  

  .ه١ شوال  زمانال

 مكة منكم للذاهب ٥ بنحو ميقات رابغل يبقُ ويقع رابغ،  قبيل مدينةبطن رابغ   كانامل
  .إىل املدينة

سباباأل  
النتائجو  

لعداء بني املسلمني واملشركني، حتول هذا العداء إىل املواجهة بعد أن اشتد ا 
صلى اهللا عليه وعلى بعث رسول اهللا القتالية، فتحامل الفريقان على بعضهما، ف

يف ستني رجًال من  اهللا عنه رضيبيدة بن احلارث بن املطلب عُ  آله وسلم
، احملاربني ركنيمن املش مائتني ومعهأبا سفيان  يفلق ،بطن رابغإىل املهاجرين، 

ومل يصطفوا للقتال وإمنا كانت بينهم  ،سلوا السيوفومل يُ بالنبل،  اجليشان ىرتامف
قد  رضي اهللا عنه سعد بن أيب وقاص، وكان مباشر ومل يقع قتال ،بالسهام املناوشة

إىل مث انصرف الفريقان  ،مي به يف اإلسالمفكان أول سهم رُ  ،يومئذ بسهم ىرم
   .ذكررجعوا إىل أوطام من غري خسائر تُ  بعدهامعسكرام، و 

  "٩.٦٥'١١°٣٩ "٢٧.١١'٣٨°٢٢ اإلحداثيات

 الباركود
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ة أن اخلط األمحر هو خلط طريق اهلجرة وعليه بعض املعامل 

٤٨ 
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ة أن اخلط األمحر هو خلط طريق اهلجرة وعليه بعض املعامل ظصورة من جوجل إيرث مع مالح
.لطريق اهلجرة

صورة لبطن رابغ

صورة من جوجل إيرث مع مالح 
 لطريق اهلجرة

 

 صورة لبطن رابغ
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ار -٣
َّ
ر
َ
   .سرية سعد بن أبي وقاص إىل اخل

قائدال   .رضي اهللا عنه ن أيب وقاصسعد ب 

  .هـ١ذي القعدة   زمانال

  .م، وبعده يأيت غدير خُ كم١٠ نحوحفة بـشرق ميقات اجلُ  ويقع اراخلر   كانامل

سباباأل  
 والنتائج

أن قافلة من التجارة  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموصلت األخبار إىل النيب  
فوجد بذلك فرصة للتضييق ، ستمر من منطقة اخلرارو  قادمة من الشام، لقريش

السرتداد جزء من األموال اليت استلبتها قريش من  على قريش يف طريقها التجاري،
 سعد بن أيب وقاص صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا بعث املسلمني، ف

صلى اهللا رسول اهللا أمره ، و القافلة تلك يعرتضون يف عشرين رجالً  رضي اهللا عنه
ألنه أقصى مكان يأمنون به على ار، اخلر  منطقة ال جياوزأ لمعليه وعلى آله وس

فخرجوا مشاة فهو يف منتصف الطريق تقريباً،  ،أنفسهم، لو طاردم قوات قريش
ويسريون ليخفوا مكان سريهم، يكمنون بالنهار، ، ال ميلكون رواحل يركبون عليها

فرجعوا ساملني ،  ت باألمسر قد م القافلةأن وجدوا لكن ، ارر بالليل، حىت بلغوا اخلَ 
   .من غري ظفر بعدو

  "١.٦٦'١٤°٣٩ "٥٧.٧٥'٤٣°٢٢ اإلحداثيات

 الباركود

 

 

 



 

 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa

٥٠ 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

 

 

 



 

٥١ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

.إىل خنلة اهللا بن جحش سرية عبد -٤  

قائدال   .رضي اهللا عنهعبد اهللا بن جحش  
  .هـ٢رجب   زمانال

حنو ) لسيل الكبريا(قبل ميقات قرن املنازل وتقع اليمانية  النخلة وهية لَ خنَْ   كانامل
  .كم٣٥، قبيل الطائف بنحو ، على طريق مكة الطائفكم٩

سباباأل  
 والنتائج

على قطع الطريق  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممل تقتصر سرايا النيب 
التجاري على قريش، بل كان هلا مهمات استكشافية يف معرفة الطرق 

لطريق الساحلي هي وهي الطريق الشرقية، وا البديلة لقريش يف جتارا،
عبد اهللا بن  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنيب  بعثف الطريق الغربية،

الستكشاف  ،من املهاجرين صحابياً  عشر اثين ومعه رضي اهللا عنهجحش 
 إىل مكةحتركات قريش التجارية وغريها، وأمره أن يصل إىل أقرب نقطة 

 ،إليهامنه، فسار  قبة قريشاميكن مر  وهي خنلة بني مكة والطائف، حيث
 ،من التجارة لقريش حتمل أصنافاً  فافلةفمرت م  ،اونزل يرتصد قريشً 

ورجعوا  القافلة،فأخذوا ، وا يف آخر يوم من رجب من األشهر احلرموكان
حممد  قد أحل : فقالت قريش ،اثنني واوأسر  اً واحد واقتل مابعداملدينة 

صلى اهللا عليه وعلى ول اهللا فلما قدموا على رس، ..وأصحابه الشهر احلرام
مث نزل قول اهللا ، مرتكم بقتال يف الشهر احلرامأما  :املدينة قال  آله وسلم

َيْسأَُلوَنَك َعِن الشْهِر احلَْرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبٌري َوَصد َعن {: تعاىل
َنةُ َسِبيِل الّلِه وَُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد احلَْرَاِم وَ  ِإْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعنَد الّلِه َواْلِفتـْ

  ].٢١٧البقرة [} ..َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتلِ 
أطلق سراح األسريين، فأسلم  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممث إن النيب 

أحدمها وهو احلكم بن كيسان رضي اهللا عنه، ورجع اآلخر إىل مكة ومات 
  .ا كافراً 
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٥٣ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

٥-  
ُ
ماء سرية ع

ْ
ص

َ
ِدي لقتل ع

َ
.اليهوديةمري بن ع  

  .رضي اهللا عنه ُعمري بن َعِدي القائد

  .هـ٢رمضان   زمانال

صلى اهللا عليه وعلى آله مصلى النيب (املدينة املنورة قرب مسجد بين خطمة   كانامل
وقريب من تقاطع األمري عبد ايد، مع ، ، وقريب منه مشربة أم إبراهيم)وسلم

  .م٣٠٠شارع النعمان بن مالك بنحو 

سباباأل  
 والنتائج

 من طرف قريش صلى اهللا عليه وعلى آله وسلملنيب على امل تقتصر العداوات 
 جنس يقتصر األذى على ملمث كان لليهود نصيب من هذا األذى،   بل، فقط

باع يف إذاية النيب صلى اهللا هلم فقات املشركات واملنا بل كان النساءالرجال، 
يزيد بن  اليهودية زوجةعصماء  ومنهن عليه وعلى آله وسلم وإذاية املسلمني،

صلى اهللا عليه  تعيب اإلسالم وتؤذي النيب ، فقد كانتزيد بن حصن اخلطمي
 تقول الشعربله  معليه ضّ وحتر  ،بلساا وعلى آله وسلم وتؤذي املسلمني

يف جوف رضي اهللا عنه َسرِيًة ِسريًة، فجاءها  ي دِ مري بن عَ عُ  شكلف ،فيهم
ووضع  ،بيده وكان ضرير البصر )تلمسها( هافجس  ،الليل حىت دخل عليها بيتها

صلى اهللا  مث صلى الصبح مع النيب ،من ظهرها خرجهسيفه على صدرها حىت أ
 يومئذ ى آله وسلمصلى اهللا عليه وعلومساه رسول اهللا  ، عليه وعلى آله وسلم

  .البصري رياً مَ عُ 

  "٥.٥٢'٣٨°٣٩ "١٢.١٢'٢٧°٢٤ اإلحداثيات
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مسجد بني خطمة

 

 مسجد بني خطمة
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ك اليهودي -٦
َ
ف
َ
ري إىل أبي ع

َ
م

ُ
.سرية سامل بن ع  

  .رضي اهللا عنه العمري سامل بن ُعَمري القائد

  .هـ٢شوال   زمانال

ناحية  كانت يف  عوفك من بين عمرو بن فَ عَ  أيبمساكن قبيلة    كانامل
  .مسجد قباء

سباباأل  
 والنتائج

ظاهروا العداء لرسول اهللا اليهود هناك صنف من رجال كان 
ك من فَ أبو عَ  ومن مناذج هؤالء ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

قد بلغ عشرين  كبرياً  شيخا ً فقد كان   ،بين عمرو بن عوف
لى رسول اهللا عالناس من اليهود واملنافقني حيرض  ،ومائة سنةً 

ويعيب  ،أيضاً  فيه ويقول الشعر صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
على املسلمني، ويتكلم يف حقهم بكل سوء وسخرية، واستهزاء، 

العمري رضي اهللا عنه َسرِيًة ِسريًة، لقتل أيب  سامل بن ُعَمريفشكل 
له فقت ليلة صائفة يف بفناء بيته،قد نام  عفك، وانتظر منه يوماً 

 يف كسر شوكة كبريٌ   قتله دورٌ غيلة، ومل يعلم أهله َمْن قـَتَـَله، وكان لِ 
 .كانوا على شاكلته يف الكيد لإلسالم واملسلمني  نْ مَ 

  "١.٩٦'٣٧°٣٩"٢٠.٥٧'٢٦°٢٤ اإلحداثيات
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لمة -٧
ْ
س

َ
.لقتل كعب بن األشرف رضي اهللا عنه سرية حممد بن م  

  .رضي اهللا عنه حممد بن َمْسلمة القائد
  .هـ٣ربيع األول سنة   زمانال

، يف شرق جنوب املدينة خلف ديار بين النضريحصن كعب بن األشرف   كانامل
  .مع شارع امللك عبد اهللا شارع عبد احملسن بن عبد العزيز قريب من تقاطع

سباباأل  
 والنتائج

ى من اليهود عل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممل تقتصر إذاية النيب 
م، ومن هلاألفراد، بل امتدت إىل زعامام، وأشرافهم، حيث ال شرف 

اً على اإلسالم دقمن أشد اليهود حفقد كان  ؛كعب بن األشرفهؤالء  
، وللمسلمني صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموإيذاء لرسول اهللا  واملسلمني،

جو رسول وكان غنيًا مرتفًا معروفًا جبماله يف العرب، شاعرًا من شعرائها يه
ومل يقتصر كيده  ،واملسلمات واملسلمني صلى اهللا عليه وعلى آله وسلماهللا 

صلى يدعوهم إىل حربه  إىل قريش لإلسالم على داخل املدينة، بل ذهب
 اشرتك معه  َسرِيًة ِسريةً  ةمَ لَ سْ حممد بن مَ  شكل ف، اهللا عليه وعلى آله وسلم

واحلارث بن أوس، ه ِسْلَكان بن سالمة، َعباد بن بشر، وأبو نائلة وامسفيها 
أخو كعب من  كان أبو نائلةو رضي اهللا عنهم،  ،وأبو َعْبس بن جرب

كبري   لقتله أثرٌ وكان  احتالوها عليه، ، فذهبوا إليه وقتلوه بعد حيلةٍ الرضاعة
، ومن على شاكلته نْ ِمم  يف تأديب اليهود الذين يكيدون لإلسالم واملسلمني

  .هو عدم امتداد رقعة احلرب طاملا أن األمر ينقضي بقتلهأهم ما حتصل 
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.بقايا حصن كعب بن األشرف

 

 بقايا حصن كعب بن األشرف
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دة -٨
ْ
ر
َ
.سرية زيد بن حارثة إىل الق  

  .رضي اهللا عنه سرية زيد بن حارثة القائد

  .هـ٣ مجادى اآلخرة  زمانال

كم ٥٠بيل مهد الذهب بنحو قُ  ،ةذَ بْ قات ذات عرق والر بني ميدة رْ القَ   كانامل
  .، نواحي قرية العمق واحملتجبةللقادم من احلناكية

سباباأل  
 والنتائج

أن قريشًا سارت  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموصلت األخبار إىل النيب 
صلى اهللا عليه وعلى آله يف طريق جتاري آخر، ألجل اإلفالت من النيب 

رت بعض قوافلهم يف الطريق الشرقي، الذي مير من ناحية مهد ، فساوسلم
أخبار قريش  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالذهب، ومل خيف عن النيب 

إىل  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبعث رسول اهللا لذا  االقتصادية،
 قافلةً يعرتض  ،ومعه مائة راكب زيد بن حارثة تلك الناحية وهي الَقْرَدة

ى وعبد اهللا بن أيب ويطب بن عبد العز يها صفوان بن أمية وحُ ف ؛قريشل
قدموا و  ،رؤساؤهاوأفلت  فاستولوا على القافلة، ،مال كثري مربيعة ومعه

بن  اتُ رَ فُـ  رَ سِ وأُ  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبالعري على رسول اهللا 
 ماإلسالم فأسل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفعرض عليه النيب ان حي، 

يف كبري أثر  ، وكان هلذه السرية صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفرتكه النيب 
 واسرتداد بعض ما استلبه املشركون من أموال ،ديد طريق قريش التجاري

 .يف مكة املكرمة املسلمني

  "٣٤.٥٥'٠ °٤١ "١٠.٦٢'٥٧°٢٣ اإلحداثيات
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يحة األسدي يبن عبد األسد املخزوم سرية أبي سلمة -٩
َ
ل
ُ
.إىل ط  

  .رضي اهللا عنه بن عبد األسد املخزومية مَ لَ سَ  بوأ القائد
  .هـ٤احملرم   زمانال

 كم،٢٠، ويبعد عن قرية عقلة الصقور حنو القصيمن يف طَ عند جبل قَ   كانامل
  .نواحي قرية البكرة والطوالة

سباباأل  
 والنتائج

اهللا عليه وعلى آله صلى أهل جند للنيب بعض القبائل من بدأت عداوة 
عن املدينة  ابـَُعدت دياره تلك القبائل اليت تظهر أكثر، وخاصة وسلم

غارة على املسلمني، ومن املنورة، ففي كل فرتة يقومون بإعداد اجليوش لإل
مجع حلفاء على  دلِ يْ وَ مة ابنا خُ لَ سدي وأخوه سَ حة األيْ لَ طُ أقدم ذلك ما 

 ، فجاء رجل منوعلى آله وسلم صلى اهللا عليهرب النيب أسد حل من بين
 ،عليه وا ؤ لفأخربه مبا متا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمإىل النيب  قبيلتهم

من األنصار  ومعه مائة ومخسون رجالً  ةفبعث معه أبا سلمة يف سري
  وتركوا نعماً  ،تفرقواو  هرب بنو أسدواملهاجرين، فلما انتهوا إىل أرضهم 

الصحابة رضوان  رجع مث ذلك كله، تفأخذبل والغنم، هلم من اإل كثرياً 
  .، وشتت مشلهموقد رد اهللا كيد عدوهم عنهماملدينة،  اهللا تعاىل عليهم

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمومما يظهر يف هذه احلادثة قدرة النيب 
، والوصول إليه قبل أن العسكرية يف تتبع أخبار عدوه وحتركاته العسكرية

 .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يشرع يف ايء إىل النيب

  "٢.٩١'٢١°٤٢"٤٣.٨١'٠ °٢٦ اإلحداثيات
 الباركود
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يل سرية عبد - ١٠
َ
ذ
ُ
يس إىل خالد اهل

َ
.اهللا بن ُأن  

  .رضي اهللا عنهعبد اهللا بن أُنَيس  القائد

  .هـ٤ احملرممخسة من يوم اإلثنني    زمانال

  .عرفات يف ةنَ رَ عُ وادي   كانامل

 األسباب
نتائجوال  

من قريش وقبائل  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمداء لرسول اهللا مل يقتصر العِ 
جند، بل مهت بعض القبائل اليت تسكن يف ناحية مكة والطائف بالكيد من 

ذيل، فقد وصل ، ومن هؤالء بنو هُ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا 
فيان بن سُ خالد م أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسل اخلرب إىل

ه صلى اهللا عليه وعلى آله حلربذيل وغريها من هُ مجع اجلموع  قد ،ذيلاهلُ 
تتألف من بطل سرية إليه  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمعث النيب فب ،وسلم

 ،رضي اهللا عنه ووصل إىل خالد اهلَُذيلعبد اهللا بن أُنَيس  واحد، وهو
إذا  ، حىتوحاميته به بعيدًا عن قومه واستطاع باحليلة أن ينفرد به، وميشي

صلى اهللا ، ورجع إىل رسول اهللا هقتلفبالسيف  ضربهاطمأن أن ليس له نصري 
أهداه بأن  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، فكافأه النيب عليه وعلى آله وسلم

مبعىن أنك تأيت ا يوم ، القيامة آية بيين وبينك يوم: عصًا من عنده وقال له
  .لتعرف ا من أفضل عملك الصاحلالقيامة 

 ا ، وأوصىيت معه إىل أن ماتفقرا مع سيفه لالحتفاظ ا، وبق 
 .رضي اهللا عنه معه دفنتف

  "٧.٥٩'٥٩°٣٩ "٢١.٤٩'١٩°٢١ اإلحداثيات

 الباركود
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ِجيعسرية  - ١١
َّ
.الر  

  .رضي اهللا عنهلح فعاصم بن ثابت بن األ القائد
  .هـ٤ صفر   زمانال

على اليمني كم ٧٠بعد عن مكة حنووي ويعرف اليوم باسم الوطية، الرجيع ماء  كانامل
أو بئر (سفان قبيل عُ و ، قرية الشامية مشال غربسفان عُ إىل  منها للمتجه
  .كم١٤نحوب) التفلة

 األسباب
 والنتائج

تتألف من عشرة و  استطالع سرية صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبعث النيب 
 ليجمعوا لهلح أمريًا فوجعل عليهم عاصم بن ثابت بن األ ،من الصحابة

 منطقة يفحىت إذا كانوا ، حتركات قريش التجارية والعسكريةعن املعلومات 
  .، وأسروا البعضفقتلوا بعضهم يانبنو حلِْ  عليهم أغار الرجيع

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمم على رسول اهللا دِ قَ  خرى أنهيف رواية أُ جاء و 
 ، وسألوامن يرغب باإلسالم والدخول فيهن َعَضل وقَاَرة، وذكروا أن فيهم م قومٌ 

الدين،  مهمُ عل أن يبعث معهم من يُ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا 
ر عليهم َمْرَثد بن أيب وأم  من الصحابة، عشرة ويقرئهم القرآن، فبعث معهم

وزيد  ديبن عَ  ُخَبيب إال ،وهمفقتلا م غدرو جيع لما كانوا بالر ف، َمْرَثد الَغَنِوي
 ِة، وانطلقواثِن على  كفار قريش  أمجعف يبٌ بَ ، فأما خُ عومها مبكةفبا امبن الد

واهللا   : م قالل دعوين حىت أركع ركعتني، فرتكوه فصالمها، فلما سَ   :قالو صلبه 
بن  ُخَبيب[ا ألحدمه  أبو سفيان  قالو ، ..إن ما يب جزع لزدت  : أن تقولوالوال 
ثِنةِ  وأ َعدي سُ أيَ   :]زيد بن الد عندنا نضرب عنقه، وأنك يف  ك أن حممداً ر
ال واهللا، ما يسرين أين يف أهلي وأن حممدًا يف مكانه الذي هو   : فقال  ؟ أهلك

، فجاء عمرو سدهرس جحيَ  نْ لوا به مَ ووك  ا خبيباً مث صلبو   ، فيه تصيبه شوكة تؤذيه
 فذهب به فدفنه، فاحتمله خبدعة ليالً رضي اهللا عنه مريبن أمية الض ،.  

ثِنة فاوأما  مية فقتله بأبيهصفوان بن أُ شرتاه زيد بن الد .   
  "٣٥.٨٦'٢٦°٣٩"٢٣.٨٣'٥٣°٢١ اإلحداثيات
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ونة - ١٢
ُ
ع

َ
.سرية بئر م  

  .رضي اهللا عنهاملنذر بن عمرو الساعدي  القائد
  .هـ٤صفر    زمانال

جنوب احلناكية يف  ولعله ،بين عامر وَحرة بين ُسَلْيم أرض بني معونة يقع بئر  كانامل
  .أم شكاعاقرية ، غرب الذهب ملهدكم للمتجه ٧٠ نحوبـ

 األسباب
 والنتائج

جهدًا يف أن يبعث السرايا الدعوية  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممل يأل النيب 
 إىلاء عامر بن مالك املدعو مبَُالِعب األِسنة بر  جاء أبولدين اهللا تعاىل، فقد 

، فدعاه إىل اإلسالم املنورة املدينة يف صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا 
 شيء من املودة للمسلمني، بدت منهبل  ،يظهر عداوة لإلسالمم ومل لِ سْ فلم يُ 
دينك  يا رسول اهللا، لو بعثت أصحابك إىل أهل َجنْد يدعوم إىل  : فقال

أنا   :رَاء، فقال أبو بَـ  )) إين أخاف عليهم أهل جند (  (  : يبوهم، فقالجيُ  أنْ  لرجوتُ 
ر عليهم املنذر بن م وأَ  رجًال، سبعني أو، فبعث معه أربعني ]أمحيهم[ َجاٌر هلم
، وكانوا من خيار املسلمني وفضالئهم وقرائهم، فساروا حىت اعديالس عمرو 

، لقتل القراء ليمبين سُ  عدو اهللا عامر بن الطَفْيل استنفريه وف ،ونةعُ نزلوا بئر مَ 
وان، فجاءوا حىت أحاطوا بأصحاب رسول اهللا ُعَصية ورِْعل وذَكْ قبيلة فأجابته 

بن  حىت قتلوا عن آخرهم إال كعب هم، فقاتلو صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
فعاش  لكن مل يقتل، قتلي،من بني ال أصابته جراح كثريةزيد بن النجار، فإنه 

 عامرعدو اهللا  عرفمري، فلما سر عمرو بن أمية الض وأُ ،  ل يوم اخلندقتِ حىت قُ 
 كانت على ] فداء[رقبة ، وأعتقه عن ة شعرهناصي قصأنه من ُمَضر  فيلبن الط

أَُميَة َلما قُِتَل الِذيَن بِِبْئِر َمُعونََة، َوُأِسَر َعْمُرو ْبُن "وروى البخاري أنه   ، أمه
َلُه َعاِمُر ْبُن الطَفْيِل َمْن َهَذا؟ َفَأَشاَر ِإَىل قَِتيٍل، فـََقاَل َلُه َعْمُرو : الضْمرِي، قَالَ 

َرَة، فـََقالَ : ْبُن أَُميةَ  َلَقْد رَأَيـُْتُه بـَْعَد َما قُِتَل رُِفَع ِإَىل السَماِء، : َهَذا َعاِمُر ْبُن فـَُهيـْ
َنُه َوبـَْنيَ اَألْرِض، ُمث ُوِضَع، َفأََتى النِيب َحىت ِإين َألَنْ  صلى اهللا ظُُر ِإَىل السَماِء بـَيـْ

ِإن َأْصَحاَبُكْم َقْد ُأِصيُبوا، َوِإنـُهْم : َخبَـرُُهْم فـَنَـَعاُهْم، فـََقالَ  عليه وعلى آله وسلم
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َوانـََنا ِمبَا َرِضيَنا َعْنَك، َوَرِضيَت َعنا، َربـَنا َأْخِربْ َعنا ِإخْ : َقْد َسأَُلوا َربـُهْم، فـََقاُلوا
ُهْم  بـَْعَد الرُكوِع  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمقـََنَت النِيب " و" َفَأْخبَـَرُهْم َعنـْ
 ."ُعَصيُة َعَصِت اَهللا َوَرُسوَلهُ : رِْعٍل، َوذَْكَواَن، َويـَُقولُ : َشْهرًا، َيْدُعو َعَلى

   "٢٣.٤٣'٤٢°٤٠"٥٧.٠٣'١٨°٢٤ اإلحداثيات
 الباركود
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.مية لقتل أبي سفيانسرية عمرو بن أبي أُ  - ١٣  

  .يس رضي اهللا عنهمارِ مري وسلمة بن أسلم بن حَ عمرو بن أمية الض  القائد
  .هـ٤مجادى اآلخرة    زمانال

  .مكة املكرمة  كانامل
 األسباب
 والنتائج

ة حاالت من الغدر، وقد جناه اهللا تعاىل لعد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمتعرض النيب 
حيث قال منها، إذ عصمه اهللا تعاىل من الناس، ومن تلك احلاالت ما فعله أبو سفيان 

  .فإنه ميشي يف األسواق وحده ؛حممداً  يقتلأال أحد  :سفيان لنفر من قريش أبو
 ،قدم املدينةإىل أن  ليالً فخرج  ،ونفقة فأعطاه بعرياً لطلبه رجل من األعراب  استجابف 

صلى اهللا  عليه وكان ل فدُ  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمقبل يسأل عن رسول اهللا أمث 
صلى على رسول اهللا األعرايب وأقبل  ،مسجد بين عبد األشهل يف عليه وعلى آله وسلم

إن هذا يريد  :قال ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفلما رآه  ،اهللا عليه وعلى آله وسلم
صلى اهللا عليه وعلى على رسول اهللا  ينَ جْ يَ فجاء لِ  ،بينه وبني ما يريد حائلٌ  واهللاُ  ،غدراً 

أخذ فمعه، اخلنجر ب فأحس رضي اهللا تعاىل عنه ضْري بن حُ  دُ يْ سَ أُ فجذبه  ،آله وسلم
 ،صدقيناُ  :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفقال له رسول اهللا  ،شديداً  ه خنقاً قُ نُـ سيد خيَْ أُ 

يا  :قالمث  ،فأسلم ،فخلى عنه رسول اهللا ،فأخربه بأمره ،نعم :قال ؟نٌ وأنا آم :قال
 ،نفسي تْ فَ عُ وضَ  ،فلما رأيتك ذهب عقلي ،ما كنت أخاف الرجال !رسول اهللا

   .ميتبس   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فجعل رسول اهللا ،فعلمت أنك على احلق
مري مية الض عمرو بن أُ  لمصلى اهللا عليه وعلى آله وسفعند ذلك بعث رسول اهللا 

عند بعض ا مجليهما سَ بَ لما قدما مكة حَ ف ،إىل أيب سفيان مبكةوسلمة بن أسلم 
 يهما لطلب أيب سفيان فلقمث خرج ،ا بالبيت وصلياطافف، مث دخال ليالً  ،اجلبال

 ،هما اجلبل وخرجوا يف طلبوصعد ،افهرب م فأخرب قريشاً هم، رجل من قريش فعرف
، مث مرا على ُخَبيب بن من قريش فقتله ولقي عمرو رجالً  ،يف اجلبل كهفاً   فدخال

 .مث رجعا املدينةيع، جِ يف سرية الر  كما مر وكان مصلوباً فأخذاه ودفناه،   ي دِ عَ 
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م بن أبي سرية عبد - ١٤
َّ
تِيك لقتل أبي رافع سال

َ
يق اليهودي اهللا بن ع

َ
ق
ُ
.احل  

  .رضي اهللا عنه عبد اهللا بن َعِتيك القائد
  .هـ٥ذو احلجة    زمانال

  .خيرب  كانامل
 األسباب
 والنتائج

شد حقداً من أيهود املدينة، بل كان يهود خيرب على مل يقتصر احلقد اليهودي 
قبيلة قد تكلم مع فاليهودي يق قَ رافع بن أيب احلُ  أيبوظهر هذا يف غريهم، 

صلى اهللا عليه وعلى آله  اهللاحلرب رسول  ؛حوله من مشركي العرب نْ طفان ومَ غ
  .وسلم

بعث عبد اهللا بن  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلملما وصل اخلرب إىل رسول ف 
عتيك وعبد اهللا بن أنيس وأبا قتادة واألسود بن خزاعي ومسعود بن سنان 

جاؤوا  الناس وصار الليلأت فكمنوا فلما هد ،إىل خيرب فذهبوا ،وأمرهم بقتله
، فاستأذن يققَ احلُ  إىل ناحية حصن بينعبد اهللا بن عتيك تقدم إىل منزله ف

فلما رأت السالح  ،له امرأته ففتحتْ  ،وقال جئت أبا رافع دية ليدخل،
 ،مث نزلوا فقتلوهفدخلوا عليه  ،بالسيف فسكتتفهددوها أرادت أن تصيح 

يف أحد  رِ فَ احلُ يف بعض  الصحابةواختبأ  ،احلصنوصاحت امرأته فتصايح أهل 
عبد اهللا  ومكث يف طلبهم فلم حيظوا م،من حصوم اليهود وخرج  ،احلصون

لى مث خرجوا مقبلني إىل املدينة ع ،عليهم الطلب هدأحىت  وصحبه، بن َعِتيك
صلى اهللا عليه وعلى فلما رآهم النيب  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا
  .جوهالوُ  أفلحتِ  :قالف دعا هلم  آله وسلم

 .)صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم( ك يا رسول اهللاأفلح وجهُ  :فقالوا 

  "٤.٨٦'١٦°٣٩ "٤٩.٢٩'٤٣°٢٥ اإلحداثيات
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)حصن بين احلقيق(حصن القموص 

 

 حصن القموص 
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_ 
ُ
مة إىل الق

َ
ل
ْ
س

َ
 سرية حممد بن م

َ
.طاءر  ١٥ 

  .رضي اهللا عنه د بن َمْسَلمةحمم القائد

  .هـ٦احملرم   زمانال

وكانوا ينزلون البكرات بناحية ) هي بطون من بين بكر من قيس عيالن(القرطاء   كانامل
كم، عند   ٢٦، شرق جنوب الضرية بنحو كم  ٥٥٠شرق  املدينة بنحو  ،ضرية

  .هضبات البكري، نواحي قرية حدجية وحليوه

 األسباب
 والنتائج

طاء من القبائل النجدية اليت أعانت قريشًا على حرب رسول اهللا رَ القُ كان بنو 
ا وأي فرصة جيدرتك وهم ممن ال ي يف األحزاب،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

  .املسلمنيبللكيد 
السرايا التأديبية لتلك القبائل ومنها صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فوجه النيب  

ن شُ وأمره أن يَ يهم، إل صحابياً طاء يف ثالثني رَ القُ  مة إىللَ سْ سرية حممد بن مَ 
  .عليهم الغارة

الليل يف  لرد عدوام، فسار مع صحبه رضي اهللا عنه حممد بن َمْسَلمةفسار  
منهم وهرب  فقتل نفراً  ،وأغار عليهمأحد،  عليهحىت ال ينتبه  ،النهاريف  نَ مَ وكَ 

 إىل املدينة ، مث رجعبقتل أو أسر للنساء ضْ تعرّ ومل ي ،وشاءً  نعماً  وأخذ ،سائرهم
 .ساملاً غامناً 

  "٣٥.٦٩'١٢°٤٣ "٣٥.٥٨'٣٥°٢٤ اإلحداثيات
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ر - ١٦
ْ
م

َ
اشة إىل الغ

َّ
ك
ُ
.سرية ع  

  .رضي اهللا عنه يّ دِ صن األسَ اشة بن ِحم ك عُ  القائد

  .هـ٦األول ربيع   زمانال

ـ نحوجنوب فيد ب يف قرية غمرةاآلن و  ،غمر مرزوق وهو ماء لبين أسد :رمْ الغَ   كانامل
  .كم، بني حائل والقصيم٧٠

 األسباب
 والنتائج

صلى اهللا عليه وعلى آله رسول اهللا على معاداة الكثري من قبائل جند  أصرت
أن يوجه هلم النيب  ضروريالالزم الفكان من ، وكانت بالدهم واسعة، وسلم

، وحىت لردهم عن مبتغاهمعدة طلعات دفاعية  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .ال يتكاثروا على النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

إىل صن اشة بن ِحم ك عُ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمه رسول اهللا  وج لذا  
لبين أسد ملناصرم مشركي أهل جند  يةيف سرية تأديب صحابياً،ر يف أربعني مْ الغَ 

  .لمضد النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وس
وا، هربإىل بين أسد بقدوم السرية، فلم جيرؤوا على املواجهة، بل  وصل اخلربو  

مائيت بعري وقدموا على رسول اهللا  السرية  تِ استاقو وتركوا أنعامهم، وأمواهلم، 
 .اً حربومل يلقوا   غامنني صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  "٣٥.٥٤'١٩°٤٢ "٢٢.٩٢'٣٦°٢٦ اإلحداثيات
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ة - ١٧
َّ
ص

َ
لمة إىل ذي الق

ْ
س

َ
  .سرية حممد بن م

  .رضي اهللا عنه مةحممد بن َمْسلَ  القائد

  .هـ٦ربيع اآلخر   زمانال

كم ٥٠احلناكية بنحو و  املدينة املنورة بنيولعله الربذة،  ذو القصة على طريق  كانامل
  .كم١٥رة بنحو دِ ويْ بيل الصُ قُ  منها،

 األسباب
 والنتائج

 اً الكيد لإلسالم واملسلمني من أعدائهم املشركني، وكانت جند بالدتنوعت أماكن 
ممتدة من مشال ووسط اجلزيرة العربية إىل جنوا، فما دأ قبيلة من املشركني إال وتثور 

  .األخرى، وكانت هذه اإلثارة يف هذه املرة من وسط جند

 ُعَوالاوية وبين بين معقبيلة  مبكر صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممسع النيب  إذ 
حممد بن إليهم صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بعث رسول اهللا فيف ذي الَقصة 

وانتبه  يف سرية تأديب إليهم، فجاؤوهم ليالً، من الصحابةيف عشرة  مةَمْسلَ 
به حىت ناموا، فأحدقوا م حملمد بن مسلمة وأصحايئهم، فكمنوا  ملشركونا

ال بالنبل قد حاطهم، فوثب حممد بن إمون وهم مائة رجل، فما شعر املسل
 ،الليل ، فوثبوا فرتاموا ساعة منَ السالحَ  :مسلمة ومعه قوس فصاح يف أصحابه

 مجيع أصحاب حممدفقتلوا  هجمة رجل واحد، عليهم بالرماح هجم األعرابمث 
 مفل اختباراً حلياته، كعبه  واضربقد و ، ووقع جرحياً رضوان اهللا عليهم،  ،بن َمْسَلَمة

فمر رجل من  ،الثياب وانطلقوامن ، وجردوهم إيهامًا هلم بأنه ميت يتحرك
ك له، فعرض فلما مسعه حممد بن مسلمة حتر  ،املسلمني على القتلى فاسرتجع

صلى اهللا عليه فبعث رسول اهللا  ،ومحله حىت ورد به املدينة وشراباً  عليه طعاماً 
إىل مصارعهم فلم جيد فعلتهم،  ردًا علىيدة بن اجلراح بَ أبا عُ وعلى آله وسلم 

 .فغنم بعض الغنائم ورجع املدينة، من األعراب أحداً 
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ة - ١٨
َّ
ص

َ
يدة إىل ذي الق

َ
ب
ُ
.سرية أبي ع  

  .رضي اهللا عنهاح بن اجلر عامر بن عبد اهللا يدة بَ أبو عُ  القائد

  .هـ٦ربيع اآلخر   زمانال

كم ٥٠واحلناكية بنحو  املدينة املنورةبذة، ولعله بني ة على طريق الر ص ذو القَ   كانامل
  .كم١٥رة بنحو دِ ويْ بيل الصُ قُ  منها،

 األسباب
 والنتائج

عند بلدة النخيل،  بالدهم ومكان، أَْمنَارٍ قبيلة َة و َبِين ثـَْعَلبَ  قبيلة ْجَدَبْت بالدأَ 
نخيل عن املدينة املنورة كم، وتبعد ال)١٥(و تبعد عنها حنو مشال احلناكية [

وهو مكان أقرب إىل املدينة  ،بنوحي ذي القصةنزل مطر و ] كم١٣٠
ويف  مكان نزول املطر،بـَُنو ُحمَاِرٍب َوثـَْعَلَبَة َوأَْمنَاٍر إَىل  ت قبيلةفذهب املنورة،
َأْمجَُعوا  ، فقدصلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبيُتوا الغدر بالنيب نفسه الوقت 
  .، ويأخذوا النـَعَم فيهشرق املدينةيف  املدينة املنورة مرعىريُوا َعَلى َأْن يُغِ 

وما بيتوا من الغدر،  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموصل اخلرب إىل النيب  
اِح ِيف أَبَا ُعبَـْيَدَة ْبَن اجلَْرّ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفـَبَـَعَث َرُسوُل الّلِه 

 طوال الليل فظلوا املغرب،حني َصّلوا صالة  الصحابة ِعَني َرُجًال منأَْربَ 
 عليهم الصحابة فََأَغارَ  ،الّصْبحِ  لمةظُ ِذي اْلَقّصِة َمَع  وصلواَميُْشوَن َحّىت 

 واِدمقو  هو أخذف ،غنائم كثرية واغنمو  ،َرُجًال منهم واوأمسك ،ِيف اْجلَِبالِ  فهربوا
 ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالّرُجُل فـَتَـرََكُه َرُسوُل الّلِه َأْسَلَم و ، ِبِه اْلَمِديَنةَ 

َوَقّسَم َما بَِقَي الغنائم  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمَرُسوُل الّلِه وَمخَس 
 رِ على الس ةي . 
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١٩ -  
ُ
 سرية زيد بن حارثة إىل بني س

َ
ومليم باجل

ُ
  .م

  .رضي اهللا عنه زيد بن حارثة القائد

  .هـ٦ربيع اآلخر   زمانال

وبني قرية النقرة، بعد احلناكية بنحو ) احلناكية(بني بطن خنل لعلها م و مُ اجلَ   كانامل
  .)١(أرض بين ُسليم كانت  في هذه املناطقفنواحي قرية صبحا، كم، ٥٠

 األسباب
 والنتائج

شركة تتنقل يف البوادي، ويف املقابل ال ترتك فرصة كان الكثري من قبائل جند امل
بعث رسول اهللا عليه، ومن هؤالء بنو ُسَليم، ف مُ دِ قْ إال وتُـ للغدر باملسلمني 

 زيد بن حارثة إىل بينسرية تأديب بقيادة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
أة من امر  وجد املشركني قد تركوها، لكن أسرواف، وممُ فسار حىت ورد اجلَ  ،ليمسُ 

، فأغاروا ليمسُ  بينأمكنة  أحدِ تهم على فدل  ،ةيمَ لِ ة يقال هلا حَ نَ يْـ زَ مُ قبيلة 
فكان فيهم  ،وا جمموعة منهموأسر  وشاءً  نعماً  نطقةيف تلك امل غنمواف عليهم،

صلى وهب رسول اهللا  ،زيد بن حارثة مبا أصاب رجعفلما ، زوج حليمة املزنية
مكافأة هلا لداللتها على  نفسها وزوجهاللمزنية اهللا عليه وعلى آله وسلم 

 .ليمبين سُ  منطقة

  "٢٣.٢١'٥١°٤٠ "٤٥.٦٩'١٢°٢٥ اإلحداثيات

 الباركود

 

                                                 
اجلَُْموُم َماٌء َال زَاَل َمْعُروفًا َعَلى السُفوِح الشْرِقيِة ِحلَرِة  : (( ١/٨٥ معجم اْلَمَعاِلِم اْلُجْغَراِفيِة ِفي السيَرِة النَبوِيةِ  قال يف  )١(

َرَة، إال : َوَحرُة َكْشبٍ . َكْشٍب، َوُهَو اْليَـْوَم لِلرْوَقِة ِمْن ُعتَـْيَبةَ  نَـُهَما َواِدي َعِقيِق ُعَشيـْ َحرٌة تـَُقاِبُل َحرَة احلَِْجاِز ِمْن الشْرِق بـَيـْ
ِعْنَد الصْحرَاِء اْلُمتِصَلِة  أَن َكْشًبا َأْصَغُر، َوأَْقَصُر ُمًدى ِيف اْألَْرِض، َوِهَي َمتَْتد ِمْن اْجلَُنوب ِيف َصْحرَاِء السّي إَىل الشَمالِ 

ي ما ذكره قلت والراجح لد "٤١.٠٤'٤٠°٤١ "٩.٥٧'٥٥°٢٢ ))»َمْعِدُن َبِين ُسَلْيٍم َقِدميًا«ِمبَْهِد الذَهِب 
  .)أي احلناكية(بعد بطن خنل الواقدي وغريه من أا 
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٨٢ 
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٨٣ 
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  .سرية زيد بن حارثة إىل العِيص - ٢٠

  .رضي اهللا عنه زيد بن حارثة القائد
  .هـ٦مجادى األوىل   زمانال

  .للمتجه إىل ينبع جتاه الشمال الغربكم با  ٢٥٠يص وتبعد عن املدينة حنو بلدة العِ   كانامل
 األسباب
 والنتائج

وبني  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلماحلرب االقتصادية بني النيب  كان من دوافع
كان لقريش طريقان ا كانوا يف مكة، و م للمسلمني لَ  أموالٍ  نْ ه املشركون مِ بَ لَ ا سَ قريش، مَ 

، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنيب  لتجارم إىل الشام، وكالمها ميران حبمى دولة
  .فكان هذا األمر ورقة ضغط على قريش للرجوع عن ضالهلا وكفرها

 الشام من أقبلت قد لقريش عرياً  أن صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اهللا رسول بلغف
 ،لالستيالء عليها اً صحابي ومائة رضي اهللا عنه ومعه سبعون حارثة بن زيد فبعث

 ناساً  وأسروا أمية بن لصفوان كثرية فضة يومئذ وأخذوا من جتارة، يهاف وما فأخذوها
صلى اهللا زوج بنت رسول اهللا  الربيع بن العاص أبو منهموكان  ،قافلةال يف واكان ممن

 العاص أبو فاستجار ،املدينة قدممث من األسر، ، لكنه أفلت عليه وعلى آله وسلم
صلى اهللا عليه  اهللا رسول صلى حني الناس يف ونادت ،فأجارته ،رضي اهللا عنها بزينب

صلى اهللا عليه  اهللا رسول فقال ،العاص أبا أجرت قد إين :الفجر وعلى آله وسلم
أبو  وسأهلا ،أجرتِ  من أجرنا وقد ،هذا من بشيء علمتُ  وما :وعلى آله وسلم

رد و  ،عليه ماله رد   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اهللا رسول من له تطلب أن العاص
 ماصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا  عليه ردّ ف ،الناس أموال من معه كان ما
 .ورجع مسلماً  ،دى أموال الناسأ، مث ذهب إىل مكة و منه خذأُ 

 "٣٤.٧٤'٦ °٣٨ "٣٢.٢٤'٣ °٢٥ اإلحداثيات
 الباركود
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٢١ -  
َ
ر
َّ
.فسرية زيد بن حارثة إىل الط  

 .اهللا عنهرضي زيد بن حارثة  القائد

 .هـ٦ خرةمجادى اآل الزمان

، تبعد بيل احلناكيةعلى طريق املدينة املنورة الرياض قُ  رةدِ يْ وَ ف عند الصُ رَ الط  املكان
 .كم٦٥عن املدينة حنو 

 األسباب
 والنتائج

يف   يقومون جبمع احملاربنياملسلمني، بكيد لالفرصة ل نتظرونكان بنو ثعلبة ي
  .املدينة املنورة كل وقت وحني لإلغارة على

يف سرية بعث رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  زيد بن حارثة ف 
هربت ف ،يف مخسة عشر رجالً  إليهمفخرج  ،لغزو بين ثعلبة فرَ إىل الط تأديبية 
 أصاب نعماً و  ، ومل يقدروا على مواجهة الصحابة رضوان اهللا عليهم،األعراب

 .حرباً ومل يلق  ،املنورةاملدينة  إىل مِ عَ زيد بالنـ  رجعو  ، ،وشاءً 

  "٥٦.٥٤'٨ °٤٠"٣٠.٢٤'٤٣°٢٤ اإلحداثيات

 الباركود
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ى - ٢٢
َ
م

ْ
.سرية زيد بن حارثة إىل ِحس  

 .رضي اهللا عنهزيد بن حارثة  القائد

 .هـ٦مجادى اآلخرة  الزمان

مى بشكل مستطيل من جنوب مرتفعات الشراة ورأس سْ متتد منطقة حِ  املكان
.لنقب يف األردن إىل جنوب غرب تبوك يف السعوديةا  

 األسباب
 والنتائج

 بن خليفة الكليب ِدْحَيةصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا  بعث
 ، ويف طريق عودتهأعطاه كسوةو  فأكرم جميئه ،ملك الروم قيصرإىل  رسوالً 

ذام من جُ  مجاعةيف  نَـْيدِ نَـْيُد ْبُن َعاِرٍض َوابـُْنُه َعاِرُض ْبُن اهلُْ اهلُ  أغار عليه
فسمع بذلك نفر من بين  ،سرقوا متاعهو فقطعوا عليه الطريق  ؛مىسْ حبِ 

 متاعه ِدْحَيةل ردواف فجاؤوا إليهم كانوا مسلمني  بيْ بَـ الض.  
فبعث  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  فأخربه بذلكعلى النيب  ِدْحَيةوقدم 

أغاروا على ماشيتهم ف ،ِدْحَيةه مع يف مخسمائة رجل ورد  زيد بن حارثة
يف نفر من قومه  َذاِميّ اجلُ زيد بن رفاعة  فجاء ،اهونعمهم ونسائهم فأخذو 

فطلب  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمإىل رسول اهللا  لُ وكان قد أسلم من قبْ 
فرد  ،خذ من قومهرد ما أُ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممن رسول اهللا 

 .منهمكل ما كان أخذ يهم  إل يه وعلى آله وسلمصلى اهللا علرسول اهللا 

  "٧.٥١'٤٨°٣٥ "٤٤.٥٨'٣٠°٢٨ اإلحداثيات

 الباركود
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٨٨ 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

 

 

 

 



 

٨٩ 
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ى - ٢٣
َ
ر
ُ
.سرية زيد بن حارثة إىل وادي الق  

 .رضي اهللا عنهزيد بن حارثة  القائد

 .هـ٦ رجب الزمان

.جنوب العال يف منطقة تبوك املكان  

 األسباب
 والنتائج

سلمة، بل بقي قسم منها على لقبائل يف مشال اجلزيرة العربية مُ مل تكن مجيع ا
صلى اهللا عليه وعلى على النيب شركه، وكان من ديدنه قطع الطريق التجاري 

  .أثناء مرور الصحابة يف جتارم إىل الشام ،آله وسلم
مجاعة من مع خرج زيد بن حارثة رضي اهللا عنهما ومن أمثلة ذلك عندما  

 واما كان، فلىل الشامإيف جتارة لى اهللا عليه وعلى آله وسلم أصحاب النيب ص
 ة من بين بدرارَ زَ س كثريون من بين فَـ نا قطع عليهم الطريقوادي القرى  بيلقُ 

 ،م قد قتلوا، وأخذوا ما معهمأحىت ظنوا م ضربًا فضربوه ،غري مسلمني
  .فقدموا املدينة

ه بعثه رسول اهللا صلى اهللا من جراحتزيد بن حارثة رضي اهللا عنه  شفيفلما  
فقتل منهم وأسر يهم أغاروا علف حنوهم، على آله وسلم يف سريةعليه و 
  .املدينة ساملني غامننيإىل ، ورجعوا آخرين

 "٥٤.٤٥'٢ °٣٨ "٢٢.٦٣'٣٠°٢٦ اإلحداثيات

 الباركود
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ل سرية عبد - ٢٤
َ
د
ْ
ن
َ
ة اجل

َ
وم

ُ
.الرمحن بن عوف إىل د  

  .رضي اهللا عنهعوف  عبد الرمحن بن القائد

 .هـ٦ شعبان الزمان

 .كم  ٩٠٠وتبعد عن العاصمة السعودية الرياض حوايل  ،دومة اجلندل املكان

 األسباب
 والنتائج

تبليغ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمكانت الغاية العظمى من سرايا النيب 
 أو عن دين اهللا دين اهللا تعاىل، وال ُيستخدم السالح إال يف حالة الصد 

منوذجًا للدعوة  سرية عبد الرمحن بن عوف إىل ُدوَمة اجلَْنَدلحماربته، فكانت 
  .إىل اهللا تعاىل يف نشر دين اهللا تعاىل مشال اجلزيرة العربية

عبد الرمحن بن  دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمألجل ذلك  
 اهللا ويف سبيل اهللابسم  غزُ أُ  :وقال ،بيده هُ مَ عوف فأقعده بني يديه وعم، 

دومة اجلندل  وبعثه إىل ،وال تغدر وال تقتل وليداً  ال تغل  ،باهللا كفرَ   نْ فقاتل مَ 
فسار عبد الرمحن حىت قدم دومة  ،إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم :وقال

فأسلم األصبغ بن عمرو  ،فمكث ثالثة أيام يدعوهم إىل اإلسالم ،اجلندل
وأقام  ،وأسلم معه ناس كثري من قومه ،سيدهم وكان ،وكان نصرانياً  ،الكليب

وتزوج عبد الرمحن  ،للمسلمني اجلزية أن يؤدي علىعلى شركه من أقام 
  .م ا إىل املدينة وهي أم أيب سلمة بن عبد الرمحندِ وقَ  ،صبغر بنت األَ اضِ متَُ 

  "١.١٠'٥٢°٣٩"٣٨.٧٦'٤٨°٢٩ اإلحداثيات

 الباركود
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رضي اهللا عنه في دومة الجندل

٩٢ 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

رضي اهللا عنه في دومة الجندلمسجد عمر بن الخطاب 

 

 مسجد عمر بن الخطاب 
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ك - ٢٥
َ
د
َ
.سرية علي بن أبي طالب إىل ف  

 .رضي اهللا عنهعلي بن أيب طالب  القائد

 .هـ٦ شعبان الزمان

كم ٣٠٠هي بلدة حائط وهي يف مشال شرق املدينة املنورة وتبعد حنو  املكان
 .عنها

 األسباب
 والنتائج

زيرة العربية بأحد أمرين؛ إما بعض القبائل املشركة يف اجل العداء منمتثل 
 نْ مباشرة، أو مبساندة مَ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممبحاربة النيب 

أسوأ أنواع املساندة من سلم، وكان على آله و اربون النيب صلى اهللا عليه و حيُ 
صلى اهللا عليه وعلى ما فعلته بنو سعد يف معاونة اليهود على حرب النيب 

  .آله وسلم
ك دَ فَ أن بين سعد بن بكر بِ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلماهللا  بلغ رسولَ ف

  .قتال املسلمنييف يهود خيرب  يساندوايريدون أن 
إليهم علي بن أيب طالب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  اهللا  رسولُ فبعث  

 رجالً  وجدلما وصل ديارهم ف ،النهار نَ مَ يف مائة رجل فسار الليل وكَ 
أعطوه ف ،أخربكم على أنكم تؤمنوين :فقال ، سعدمنازل بين ه عنِ فسأل

 نساء،هربت بنو سعد بالففأغاروا عليهم  ،على مواطنهم مهل فدَ ، األمان
، مث رجعوا املدينة ، ومل جيدوا أي مواجهة ،أخذوا مخسمائة بعري وألفي شاةو 

  .وقد رد اهللا كيد عدوهم وكفاهم شره ،غامنني ساملني
  "٣١.٣٢'٢٨°٤٠ "٥٢.٧٠'٥٩°٢٥ اإلحداثيات

 الباركود
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اِرم سرية عبد - ٢٦
َ
ري بن ز

َ
احة إىل ُأس

َ
و
َ
  .اهللا بن ر

 .رضي اهللا عنه اهللا بن َرَواحة عبد القائد

 .هـ٦ شوال الزمان

 .خيرب املكان

 األسباب
 والنتائج

امله مع األعداء هو الصلح، الدين يف تع هذا ين عليهإن األساس األول الذي بُ 
ويف هذه السرية االعتداء،  َحد  إىل اءُ دَ وصل األعْ  اء إال إذادَ ج إىل العِ ر وال خي

  .منوذج للمسلمني يف الوفاء
ُأَسري بن  أنصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سول اهللا ر  وصلت األخبار إىلفقد 
فسار يف  ،يققِ م بن أيب احلَ قتل أبو رافع سال  بعد يهود عليهملا هتْ رَ أم قد  زَارِم

، حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمعلى هم جيمعهم ان وغريِ فَ طَ غَ 
للسري إىل عبد اهللا بن رواحة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا  رمَ أَ فَ 

يف  مهمموه وكل ، وكل ، ووصلوا إليهثالثون رجالً معه كان و  للنظر يف حاله، ُأسري
  .نهمأم و  نوهُ مث أم  ،صاحلةاملاملفاوضة أو 

 ،يهود مع كل رجل رديف من املسلمنيالمن  معه ثالثون رجالً و معهم فخرج  
ينما هم يف بو وساروا منفردين،  ،على بعريه مارِ زَ ري بن سَ ومحل عبد اهللا بن أنيس أُ 

ن بعبد اهللا  أخذ سيفَ فمعهم،  تفاوضال يدِ  على مد ري سَ ندم أُ  حديثهم إذ
مز البعري ليستفرد به فلما ن على البعري، مث غله فنزل مِ  أنيس ليغدر به، فتنبه

 غري رجل واحدكان معهم من اليهود   نْ وقتل مجيع الصحابة مَ  قتله، أبعد به
ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ومل لوا إمث أقب ،استطاع أن يهرب

  .صب من املسلمني أحديُ 
  "٤.٨٦'١٦°٣٩ "٤٩.٢٩'٤٣°٢٥ اإلحداثيات
 الباركود
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ني - ٢٧
ِّ
ِني

َ
ر
ُ
ز بن جابر إىل الع

ْ
ر
ُ
.سرية ك  

 .رضي اهللا عنهُكْرز بن جابر  القائد

 .هـ٦ شوال الزمان

 .كم١١من جبل عري، يبعد عن املدينة حنو  قريباً  قباء نواحياملدينة املنورة من  املكان

 األسباب
 والنتائج

الت غدر عندما قتل بعدة حا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب  يَ لِ ابتُ 
أن  أ أنواع الغدر، ومن أسو وعند الرجيع بئر معونة جمموعة من الصحابة عند

  .مشرك تظاهر باإلسالممسلم ارتد عن اإلسالم أو يكون من 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه ينة رَ من عُ  مثانيةقدم  وقد حدث هذا عندما 

صلى اهللا فأمر رسول اهللا  ،املدينةبأصام الوباء فأسلموا و  وعلى آله وسلم
الناقة اليت (لقاحه  منطقة رعي إىل الصحابة أن خيرجوهم عليه وعلى آله وسلم

 ،صحوا ومسنوا إذا فكانوا فيها حىت ،باءقُ ناحية وكانت ترعى ) فيها حليب
وغرزوا  ،فقطعوا يده ورجله الراعي وعمدوا إىل ،وا على اللقاح فاستاقوهار اغ

 صلى اهللا عليه وعلى آله وبلغ رسول اهللا ،حىت ماتالشوك يف لسانه وعينيه 
بن جابر  زَ رْ واستعمل عليهم كُ  ،فبعث يف أثرهم عشرين فارساً  ،اخلرب وسلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه أمر م ، و فأدركوهم فأحاطوا م وأسروهم ،ريهْ الفِ 
اهللا  وأنزل، ]قلعها[ ل أعينهمومسَ  ،عت أيديهم وأرجلهمطِ قُ فَـ  وعلى آله وسلم

َا َجزَاء الِذيَن {: قوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمعلى رسول اهللا  تعاىل ِإمن
ُحيَارِبُوَن الّلَه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـُلوْا َأْو ُيَصلُبوْا أَْو تـَُقطَع 

نـَْيا َوَهلُْم  أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مْن ِخالٍف أَْو يُنَفْواْ  ِمَن اَألْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الد
   .بعد ذلك عيناً  قلعفلم ي ]املائدة[} ٣٣ِيف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم 

  "٣٨.٠٢'٣٥°٣٩ "٢٥.٧١'٢٠°٢٤ اإلحداثيات
 الباركود
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ط - ٢٨
َ
ب
َ
.سرية اخل  

  .رضي اهللا عنهبيدة بن اجلراح أبو عُ  القائد

 .، قبل صلح احلديبية هـ٦ برج الزمان

 .كم٣٠٠نواحي أملج على البحر األمحر وتبعد عن املدينة حنو  املكان

 األسباب
 والنتائج

يف   احبيدة بن اجلر بعث رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  أبا عُ 
إىل  رضي اهللا عنه ثالمثائة من املهاجرين واألنصار وفيهم عمر بن اخلطاب

  .محراأل ساحل البحر كانوا يفو  ،ينةهَ جُ   من مشركي قبيلةٍ غزو 
 قافلة لريصدوابعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  :وقيل 

  .وقد فاتتهم القافلة ومل حيظوا بشيء ،لقريش
املخبوط أو  ورق الشجر( فأكلوا اخلبط ،أصام يف الطريق جوع شديدو  

 وبأ وكان ،أشداقهم تقرحت حىت ،أكلونهوي باملاء ونهيبل  كانواو  ،)املضروب
 ،واحدة مترة والليلة اليوم يف منهم الواحد يعطي عنه تعاىل اهللا رضي بيدةعُ 

  .وحنرها هلم لٍ جَ ِألَ  مجاالً  رضي اهللا عنه وابتاع قيس بن سعد فيقتات عليها،
فأكلوا منه  ،عظيماً  وألقى هلم البحر حوتاً  ،شهر نصف بالساحل أقامواو  

  .حرباً  يواجهواومل  وانصرفوا

  "٥٥.٦٦'١٥°٣٧ "٠.٣١'٢ °٢٥ اإلحداثيات

 الباركود
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  .كم٣٠٠نواحي أملج على البحر األمحر وتبعد عن املدينة حنو 
لقريش أقبلت من  ه وعلى آله وسلم أن عرياً 

مل أقف ، يف سرية وعقد هلم لواء وكانوا تسعة
ولعل هذه السرية مل تدرك القافلة، ومل حتدث أي 
، فقد كانوا عبارة عن وفد، وأغلب حال الوفود عدم االستقرار يف 

  .واهللا أعلم، أو عدم الرجوع إليها إال بعد فرتة طويلة
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س - 
ْ
ب
َ
.سرية بني ع

 .مرضي اهللا عنه بنو عبسالقائد

 .هـ٦ الزمان

نواحي أملج على البحر األمحر وتبعد عن املدينة حنو لعلها يف  املكان

األسباب
والنتائج

ه وعلى آله وسلم أن عرياً بلغ رسول اهللا صلى اهللا علي
وكانوا تسعة بين عبسوفد فبعث  ،الشام

ولعل هذه السرية مل تدرك القافلة، ومل حتدث أي على نتائج هذه الغزوة، 
، فقد كانوا عبارة عن وفد، وأغلب حال الوفود عدم االستقرار يف مواجهة

أو عدم الرجوع إليها إال بعد فرتة طويلةاملدينة املنورة، 

  "٥٥.٦٦'١٥°٣٧ "٠.٣١'٢ °٢٥اإلحداثيات

الباركود

 

٢٩ -  

 القائد

الزمان

املكان

 األسباب
 والنتائج

 اإلحداثيات

 الباركود
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 سرية أَ  - ٣٠
َ
دب

ْ
ج

َ
ل ن

َ
  .ان بن سعيد قِب

 .رضي اهللا عنهان بن سعيد أبَ  القائد

 . هـ٧خرة مجادى اآل الزمان

 .غمرة يف القصيم قرية واحيوأقدر أا كانت ن ،جنديف  املكان

 األسباب
 والنتائج

أَبَاَن بن َسِعيِد بن اْلَعاِص على َسرِيٍة َرُسوَل اللِه  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   بـََعثَ 
من اْلَمِديَنِة ِقَبَل َجنٍْد فـََقِدَم أَبَاُن بن َسِعيٍد َوَأْصَحابُُه على رسول اللِه  صلى اهللا عليه 

  .ْيبَـَر بـَْعَد َأْن فـََتَحَهاوعلى آله وسلم  ِخبَ 
هلذه  مل أقف على كتاب يف السرية يذكر حتديد الوجهة واهلدف: قلت

بعثهم قبل جند يف مهمة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم لعل النيب السرية، ف
 تليعرف ما إذا كان؛ فتح خيربب هميف هذا الوقت عندما ة ي ر وسِ  استطالعية

، لذلك كان رجوع أبان ون يهود خيرب باملعونة أم الد مُ يَ األعراب يف جند سَ 
ورجع إىل خيرب وليس معه مغنم من  رضي اهللا عنه إىل خيرب ال املدينة،

حصة من مغامن خيرب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سريته، وطلب من النيب 
  .   واهللا أعلمفلم يعطه، 

  "٣٥.٥٤'١٩°٤٢ "٢٢.٩٢'٣٦°٢٦ اإلحداثيات

 الباركود

 



 

 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa

١٠٤ 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

 

 

 

 



 

١٠٥ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

ارة  - ٣١
َ
ز
َ
  .أو بني كالبسرية أبي بكر إىل بني ف

 .رضي اهللا عنه أبو بكر الصديق القائد

 . هـ٧ شعبان الزمان

وتبعد عن املدينة حنو  ، نواحي قرية ضرية والصمعورية،شرق الربذةيف جند،  املكان
 .كم٤٢٠

 األسباب
 والنتائج

ا كان هلم من مَ ية تأديب إىل جند لِ سر  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
بكر  أيب وما تاله، وكانت بقيادة فتح خيربدور يف الكيد لإلسالم واملسلمني وقت 

، فشنو الغارة عليهم وقيل بنو كالبفزارة  نوب واهلدف همالصديق رضي اهللا عنه 
  .نوا آخريسر وأُ  ،تلوا منهم َمْن قاتلهمفق ،صباحاً 

 فطلبهاة حسناء فوقع يف سهمه جاريرضي اهللا عنه  عِ وَ ن األكْ ب ةُ مَ لَ سَ وكان يف السرية  
صلى اهللا عليه وعلى آله ، فأعطاها للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم منه رسول اهللا

  .وفادى ا أسرى من املسلمني كانوا مبكة  ،وسلم

  "١٥.٠٦'٥٥°٤٢"٤٧.٦١'٤٣°٢٤ اإلحداثيات

 الباركود

 

 



 

 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa

١٠٦ 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

 

 

 

 



 

١٠٧ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

  رضي اهللا عنه اخلطابسرية عمر بن  - ٣٢
َ
ر
ُ
ةإىل ت

َ
.ب  

 .رضي اهللا عنهعمر بن اخلطاب  القائد

 . هـ٧ شعبان الزمان

 .كم١٨٠بة يف شرق الطائف رَ قرية تُـ  املكان

 األسباب
 والنتائج

صلى اهللا عليه وعلى آله بعض القبائل العربية املشركة على النيب  قُ نَ ازداد حَ 
صلى اهللا عليه وعلى آله ن النيب وصاروا ينتظرون م بعد فتح خيرب،وسلم 
غرّة يكيدونه ا، لكن كانت أعني النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  وسلم

ي تلك القبائل قبل أن س وسلم يقظة لكل ما حييكونه من تدابري، فقد كان ميَُ 
إىل تـَُربَة سرية بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ف ،وهحُ ب صَ يُ 

 ،رضي اهللا عنه لرد كيد األعراب من قبيلة هوازن اخلطابعمر بن بقيادة 
هالل فكان يسري الليل  وخرج معه دليل من بين ومعه ثالثون صحابياً،

إىل عمر بن اخلطاب  فلما وصل ،هوازن فهربوا إىل فأتى اخلرب ،ويكمن النهار
  .إىل املدينة فانصرف راجعاً  ،مل يلق منهم أحداً  أماكنهم

  "٣٧.٦٩'٣٧°٤١ "٤٧.٤٩'١٢°٢١ اإلحداثيات

 الباركود
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دوار الساعة في تربة

 

 

 دوار الساعة في تربة
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٣٣ -  
ُ
ةسرية بشري بن سعد إىل بني م

َّ
.ر  

 .رضي اهللا عنهبشري بن سعد  القائد

 . هـ٧ شعبان الزمان

يف مشال شرق املدينة املنورة  تقعبلدة حائط هي وفدك : فدكقريب من  املكان
 .كم١٣٠ حنو  عنها ، وتبعد عن خيربكم عنها٣٠٠وتبعد حنو 

 األسباب
 والنتائج

صلى اهللا عليه قبائل ناصبت العداء لرسول اهللا عدة  وما حوهلا كان يف فدك
، فهي تقع على الطريق التجاري إىل الشام، وتشكل حجر وعلى آله وسلم

  .عثرة لغزو مشال اجلزيرة العربية
بعث حي فدك، فة بنوار بنو مُ  ومن القبائل اليت جاهرت بالعداء للمسلمني

  رضي اهللا عنه، بشري بن سعد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  رسول اهللا
رعاء الشاء فسأل  يلقفلما وصل إىل ديارهم  ومعه ثالثون صحابيًا إليهم،

مث  ،ىل املدينةإواحندر  ،فاستاق النعم والشاء ،البواديعن الناس فقيل يف 
باتوا يرتامون بالنبل حىت فين ، و حاطوا مأوصل اخلرب إىل بين مرة فجاؤوا و 

فلما أصبحوا محلوا على بشري وأصحابه فقتلوا منهم من ، نبل أصحاب بشري
حىت جرح وصار ما به  شديداً  وقاتل بشري قتاالً ، وىل هم منقتلوا ووىل من

فلم يتحرك  ،حلياته اختباراً بن سعد  بشريِ  بَ عْ كَ   بنو مرة تبَ رَ وضَ  ،رمق
بشري رضي اهللا عنه  استمرو  ،جعوا بنعمهم وشياههمفر  ،فحسبوه يف األموات

فأقام  ،كدَ ىل فَ إفلما أمسى حتامل حىت انتهى  ،بني القتلى إىل الليل مستلق
  .املدينة رجع إىلعلى املشي و  قويَ تعاىف و حىت  ،عند يهودي أياماً  فيها

  "٣١.٣٢'٢٨°٤٠ "٥٢.٧٠'٥٩°٢٥ اإلحداثيات
 الباركود
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عة ن عبدسرية غالب ب - ٣٤
َ
.اهللا الليثي إىل اِمليف  

 .رضي اهللا عنهغالب بن عبد اهللا الليثي  القائد

 . هـ٧ رمضان الزمان

العيثمة  نواحيبعد احلناكية وقبيل قرية النقرة  تقع على التقدير أاعة يفَ املِ  املكان
 .كم٢٤٠حنو  باجتاه الرياض وتبعد عن املدينة املنورة

 األسباب
 والنتائج

د مرتامية األطراف وكثرية القبائل، وكانت هذه القبائل كثريًا ما كانت جن
صلى اهللا عليه وعلى آله فكان النيب تتعاون مع بعضها حلرب املسلمني، 

  .حيارم قبل جتمعهم، لذا تعددت السرايا حملاربة تلك القبائل يف جند وسلم
 بين عوال سلمصلى اهللا عليه وعلى آله و رفضت دعوة النيب ومن القبائل اليت 
  .وبين عبد بن ثعلبة

 يهمصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم غالب بن عبد اهللا إل بعث رسول اهللاف
فقتلوا من  ،فهجموا عليهم مجيعاً  صحابياً،يف مائة وثالثني عة يفَ وهم باملِ 
  .ومل يأسروا أحداً  ،وشاءً  واستاقوا نعماً  قاتلهم،

  .ال إله إال اهللا :لرجل الذي قالا زيدٍ  سامة بنُ ل أُ تَ ويف هذه السرية قَـ  
يا ُأَساَمُة أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد ما قال َال  :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنيب فقال  

  !؟إَِلَه إال اهللا
  .كان ُمتَـَعوًذا  :قلت 
  .مل َأُكْن َأْسَلْمُت قبل ذلك اْليَـْومِ  ررَُها حىت َمتَنـْيُت َأين فما زَاَل ُيكَ  

تاإلحداثيا  ٢٧.٠٥'١٧°٤١ "١.٨٩'٣٣°٢٥"  

 الباركود
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ار - ٣٥
َ
ب
َ
ن وج

ْ
م

َ
.سرية بشري بن سعد إىل ي  

 .رضي اهللا عنهبشري بن سعد  القائد

 .هـ٧شوال  الزمان

على طريق املدينة تبوك، ار منطقة قريبة من بلدة العشاش و بَ وجَ  نُ ميَْ منطقة  املكان
 .كم٥٠وهذه مشال خيرب بـ  ،كانت تسمى سالحو 

 األسباب
 والنتائج

، كانت قبيلة َغَطَفان من القبائل الكبرية وهلا امتداد واسع مشال اجلزيرة العربية
صلى اهللا اجلموع الكبرية حلرب النيب  جتمعَ  نْ وساعدها تعداد أفرادها وسعة بالدها ِألَ 

  .واملسلمني عليه وعلى آله وسلم
ان فَ طَ من غَ  أن مجعاً  لى آله وسلمصلى اهللا عليه وع رسول اهللا إىل وصلت األخبار فقد

لإلغارة على املدينة  ليكون معهم ليزحفوا ]قبل إسالمه[ يينة بن حصنعُ  قد تزعمهم
بشري بن سعد فعقد له لواء  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فدعا رسول اهللا ،املنورة

  .اً صحابيوبعث معه ثالمثائة 
 مجع غطفانمن أكثر  اقرتبمث  ،سالحة نطقوا مبنزلفساروا الليل وكمنوا النهار حىت  
 كل فرد إىل بلده،  ووىلهذا اجلمع خوفاً من املسلمني، وتفرق  ،كثرياً   نعماً  منهم غنمواف

فرجع بالنعم  اً،أحد هفي جيدمع سريته إىل مكان جتمعهم مل بشري بن سعد  فلما وصل
فأسلما   له وسلمصلى اهللا عليه وعلى آوقدم ما إىل رسول اهللا   ،منهم رجلني سروأ
  .طلق سراحهمافأ

  "٥٤.٩١'٢٢°٣٩ "٣٣.٨٢'٦ °٢٦ اإلحداثيات

 الباركود
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  ابن سرية - ٣٦
ُ
مي إىل بني س

َ
ل
ُّ
جاء الس

ْ
و
َ
  .ليمأبي الع

 .اهللا عنهرضي ي الَعْوجاء السَلم ابن أيب القائد

 .هـ٧ ذي احلجة الزمان

عن قرن املنازل باجتاه الشمال مكاا عند حرة َكْشب، وهذه تبعد لعل  املكان
، وتبعد عن املدينة املنورة حنو من قراها البادرية والبحرةو كم ١٧٠الشرق 

 .كم٣٠٠

 األسباب
 والنتائج

، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمليم يناصبون العداء لرسول اهللا سُ  بعض بينكان 
بن أيب العوجاء ا لمبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسويكيدون له املكائد، ف

ضمن  نْ وكان مِ  ،فخرج إليهم، يشرح هلم اإلسالم ويدعوهم إليهصحابياً، يف مخسني 
  .حذرهميم فأخربهم و لَ إىل بين سُ  هذا اجلاسوس تقدمفكان معه جاسوس هلم،   نْ مَ 
فدعاهم  ،جاءوْ بن أيب العَ افأتاهم  وتأهبوا هلم،رجاالت احلرب هلم  بنو سليم فجمع 

 األمدادُ  فرتاموا بالنبل ساعة وجعلتِ  ،ال حاجة لنا إىل ما دعوتنا :فقالوا ،إىل اإلسالم
صحابة رضوان اهللا فقاتل ال جانب، م من كل اطواحىت أح إىل بين ُسليم،تأيت احلربية 
 ،مع القتلى جرحياً ووقع جاء وْ بن أيب العَ اصيب وأُ  أكثرهم،تل حىت قُ  شديداً  قتاالً  عليهم

فقدموا املدينة يف أول  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سول اهللامث حتامل حىت بلغ ر 
  .، وقيل أنه قتل هو أصحابه رضي اهللا عنهم أمجعنييوم من صفر سنة مثان

  "٥٦.٥١'١٢°٤١"١٩.٧٩'٤٦°٢٢ اإلحداثيات

 الباركود
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ح سرية غالب بن عبد - ٣٧
ِّ
و
َ
ل
ُ
  .اهللا الليثي إىل بني امل

 .رضي اهللا عنهاهللا الليثي غالب بن عبد  القائد

 .هـ٨صفر  الزمان

د عن مكة ع، ويبويسمى وادي احلمض ان وخليصفَ سْ يقع بني عُ  وادالَكِديد  املكان
 .كم٦٠حنو 

 األسباب
 والنتائج

صلى اهللا عليه الذين ناصبوا العداء لرسول اهللا من املشركني ح و امللَ  وبنكان 
صلى اهللا عليه يستجيبوا لدعوة النيب ومل  مني،لبالكيد للمسوعلى آله وسلم 
وكانت مساكنهم على مسار الطريق إىل مكة  هلم لإلميان، وعلى آله وسلم

  .سفاناملكرمة يف نواحي عُ 
غالب بن عبد اهللا الليثي  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  بعث رسول اهللاف 

ارة على ن يشنوا الغأوأمرهم  مئة وثالثني رجالً، وقيل بضعة عشر رجًال،يف 
 ،النعماقوا واستوقتلوا من قاتلهم، عليهم الغارة  وافشن اْلُمَلوِح بِاْلَكِديدِ بين 

 هلذه السرية بقتاهلم، لَ بَ ا ال قِ مبمن املشركني فجاء  ،فتنادى املشركون لقتاهلم
هم املشركون وليس بينهم إال الوادي، فبعث اهللا فأدرك وا من ديارهم،فخرج

لم ف ،وال مطر ، وما كان يف ذلك اليوم سحابتيه ماءجنب ميألتعاىل سيًال 
هم ينظرون إلي تاز الوادي لكثرة مائه، فوقفوان جيأ من املشركني حديستطع أ

هم، مث وصلت ال يقدرون فيه على طلب اتوهم فوتاً فقد و  أل قلبهم احلسرة،ومت
  .السرية ساملة غامنة إىل املدينة املنورة

  "٥٧.٣٤'١٩°٣٩ "١٨.٣٠'٤ °٢٢   اإلحداثيات
 الباركود
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  سرية غالب بن عبد - ٣٨
َّ
كاهللا الل

َ
د
َ
.يثي إىل ف  

 .غالب بن عبد اهللا الليثي رضي اهللا عنه القائد

 .هـ٨صفر  الزمان

كم ٣٠٠هي بلدة حائط وهي يف مشال شرق املدينة املنورة وتبعد حنو فدك  املكان
  .عنها

 األسباب
 والنتائج

 ا لتِ قُ أنه  رةسرية بشري بن سعد إىل بين مُ وهي  ٣٣تقدم يف السرية رقم 
  .رضي اهللا عنهم أصحاب بشري بن سعد أكثر

غالب بن عبد اهللا الليثي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فبعث النيب  
وخرج  ،الصحابة  منتنيمائيف  يددِ من الكَ بعد أن قدم  ، رضي اهللا عنه
 انتهى إىل مصاب أصحاب حىت ،فيها رضي اهللا عنهما أسامة بن زيد

أصابوا منهم و ، من واجههموقتلوا منهم  فأغاروا عليهم، ،يف فدك بشري
  .ساملنياملدينة مث رجعوا  نعماً 

  "٣١.٣٢'٢٨°٤٠ "٥٢.٧٠'٥٩°٢٥   اإلحداثيات

 الباركود
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٣٩ -  
ُ
 سرية ش

َ
ب األسدي إىل بني عامرج

ْ
ه

َ
.اع بن و  

 .اهللا عنهرضي شجاع بن َوْهب األسدي  القائد

 .هـ٨ربيع األول  الزمان

، شرق جبل حضن عند قرية اخلرمة ورنية حيث منازل بين عامر لعلها يف املكان
 .كم٢٨٠كم، وتبعد عن الطائف حنو ١٦٥شرق ميقات ذات عرق بنحو

 األسباب
 والنتائج

ه صلى اهللا عليه وعلى آلكانت هوازن من أكثر القبائل اليت ناصبت العداء لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه ، وكانت هلا مناطق واسعة تعيش عليها، كان أن حارا النيب وسلم

  .ألكثر من مرة وعلى آله وسلم
شجاع بن وهب يف   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبعث رسول اهللا  ومن ذلك أن 
مدينة مهد السي ناحية ركبة من وراء نطقة إىل مجع من هوازن مب صحابياً أربعة وعشرين 

فأصابوا  ،ري الليل ويكمن النهار حىت صبحهموأمره أن يغري عليهم وكان يس ،هبالذ

  .واستاقوا ذلك حىت قدموا املدينة وشاءً  كثرياً   نعماً 

  "٤٢.١٦'٤ °٤٢ "١٩.٤٣'٥٦°٢١ اإلحداثيات

 الباركود
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الح - ٤٠
ْ
اري إىل ذات َأط

َ
ري الِغف

َ
م

ُ
.سرية كعب بن ع  

 .رضي اهللا عنهِغَفاري كعب بن ُعَمري ال القائد

 .هـ٨ربيع األول سنة  الزمان

، ذات أطالح واد يف األردن يقع بني العقبة ومعان نواحي منطقة القويرة املكان
 .كم عن العقبة٥٠ويبعد حنو 

 األسباب
 والنتائج

مل متش سرية لرسول اهللا صلى اهللا عليه يف جهاد إال وقدمت الدعوة أمامها، 
  .إلخراج الناس من جهل الكفر إىل نور اإلميانفقد جاء هذا الدين 

اري فَ ري الغِ مَ كعب بن عُ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   ث رسول اهللابعفقد 
ليدعَو األعراب يف تلك الناحية إىل من أرض الشام  إىل ذات أطالح

ىل إفوجدوا مجعا فدعوهم  صحابياً،مخسة عشر  اإلسالم، وكان مع كعب
حىت  ،ورشقوهم بالنبل فقاتلهم املسلمون أشد القتال ،اإلسالم فلم يستجيبوا

أنه من بني  نفإنه ظُ  رضي اهللا عنه، ْري مَ تلوا عن آخرهم إال كعب بن عُ قُ 
صلى اهللا عليه وعلى آله رسول اهللا  رجعما أمسى حتامل حىت فل القتلى،
أن يبعث  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنيب  فهم  ،ذلك عليه فشق  ،وسلم

  .فبلغه أم ساروا إىل حمل آخر فرتكهمم جيشاً لتأديبهم، هل

  "٢١.١٣'١٨°٣٥"٣٣.٩٥'٤٧°٢٩ اإلحداثيات

 الباركود
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ين - ٤١
ْ
د
َ
.سرية زيد بن حارثة إىل م  

 .رضي اهللا عنهزيد بن حارثة  القائد

 .هـ٨ الزمان

شرق تبوك بنحو هي مدينة البدع وتقع و  ،مدينة قوم شعيب عليه السالمين دْ مِ  املكان
 .كم٢٠عن البحر تبعد كم، و ١٥٠

 األسباب
 والنتائج

األعراب يف مشال اجلزيرة تتحني الفرص للكيد بأصحاب النيب القبائل و كانت 
إما أن تقطع عليهم  ، إذا مروا بتلك املنطقة،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .جتارم أو دعوم أو جهادهم
يف مهمة  دينمِ مدينة زيد بن حارثة حنو لى آله وسلم صلى اهللا عليه وعالنيب بعث ف 

فقاتلوا أهل منطقة الساحل بعد أن دعوهم لإلسالم، فما استجابوا دعوية وتأديبية، 
تلك املنطقة، مث رجعوا املدينة  أهل عدداً من األسرى من واأصابو  لدعوم، فقاتلوهم،

  .ساملني غامنني

  "٥٩.٦٨'٥٩°٣٤ "١١.٤٨'٢٩°٢٨ اإلحداثيات

 الباركود
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ة - ٤٢
َ
ؤت

ُ
.سرية م  

 .رضي اهللا عنه زيد بن حارثة القائد

 .هـ٨مجادى األوىل  الزمان

بلدة مؤتة تقع ضمن لواء املزار اجلنويب يف حمافظة الكرك وتبعد عن : األردن املكان
      .كم  ١٢مدينة الكرك مسافة 

 األسباب
 والنتائج

احلارث بن عمري األزدي  على آله وسلمصلى اهللا عليه و رسول اهللا  بعث 
رحبيل بن عمرو ه شُ قتلفلما نزل مبؤتة  ،بكتاب إىل هرقل عظيم الروم بالشام

صلى اهللا عليه فلما بلغ رسول اهللا  ،على الشامهرقل مراء أمن  وكان ،الغساين
مقاتلة ملك  وبعثهم إىل ،الفآوعدته ثالثة  اً يشجهز جذلك وعلى آله وسلم 

 صيب زيد فجعفر بن أيب طالب إن أُ  :وقال ،ر عليهم زيد بن حارثةالروم وأم
فمضوا حىت ، فعبد اهللا بن رواحة على الناس ،وإن أصيب جعفر ،على الناس
 ،مائة ألف من الروم جهزروم فبلغ أن هرقل ملك ال ،رض الشامأنزلوا من 
 ليه من قبائل العرب املتنصرة من بين بكر وخلم وجذام مائة ألفإوانضم 

 تعاىل واقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة رضي اهللا ،مؤتةفالتقى اجلمعان عند  ،أخرى
ل رضي اهللا تِ حىت قُ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عنه ومعه راية رسول اهللا 

 ،قطعت ميينه حىتفأخذ الراية جعفر رضي اهللا تعاىل عنه وقاتل  ،تعاىل عنه
تل رضي اهللا تعاىل حىت قُ ، لرايةَ فاحتضن ا ،طعت يسارهفأخذ الراية بيساره فقُ 

مث  ،خذها عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا تعاىل عنه وقاتل حىت قتلأف ،عنه
مث احناز كل من يش املسلمني، جأخذها خالد رضي اهللا تعاىل عنه وثبت 

واستطاع خالد رضي اهللا عنه  ،الفريقني عن اآلخر من غري هزمية على أحدمها
 قادمني مؤتة جبيش املدينة أهل مسع ملاو ، رعأن ينسحب باجليش بذكاء با

 يف متُ رْ رَ فَـ أَ  !فرار يا :ويقولون ،الرتاب وجوههم يف حيثون الناس جعلو  تلقوهم
 ارر فُ بِ  ليسوا(( :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اهللا رسول فيقول !؟اهللا سبيل

  )).اهللا شاءَ  إنْ  ارٌ ر كُ  ولكنهم
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)إحداثيات مسجد جعفر الطيار
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"٤٤.٥٠'٤١°٣٥"٥٧.٦٩'٣ °٣١             اإلحداثيات
الباركود

إحداثيات مسجد جعفر الطيار(   

.مسجد جعفر الطيار رضي اهللا عنه

 اإلحداثيات
 الباركود

 

 مسجد جعفر الطيار رضي اهللا عنه
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  .ذات السالسل عمرو بن العاص إىل سرية - ٤٣

 .رضي اهللا عنهعمرو بن العاص  القائد

 .هـ٨ مجادى اآلخرة الزمان

بني ىل الشمال مشال غرب اململكة العربية السعودية تقع إذات السالسل  املكان
، يف نواحي حالة عمار، قسم منها يف السعودية وقسم تبوك وإىل غرب حقل

 .منها يف األردن

 األسباب
 والنتائج

قبيلة من  رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  أن مجعاً  وصل اخلرب إىل
رسول اهللا  صلى اهللا عليه مدينة  ىاإلغارة علاعة قد جتمعوا يريدون ضَ قُ 

فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عمرو بن  ،ى آله وسلموعل
وجعل معه راية سوداء وبعثه يف ثالمثائة من  ،اً العاص فعقد له لواء أبيض

  فسار الليل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن هلم مجعاً  الصحابة،
ى آله وسلم صلى اهللا عليه وعل اجلهين إىل رسول اهللا فبعث رافع  ،كثرياً 

إليه أبا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب  فبعث  يطلب منه املدد احلريب،
وعقد له لواء وبعث معه وفيهم أبو بكر وعمر  ،عبيدة بن اجلراح يف مائتني

 حاربو  ،وال خيتلفا فلحق بعمرو وأن يكونا مجيعاُ  ،وأمره أن يلحق بعمرو
 ،)قبائل من ُقَضاعة( ةرَ ذْ وبالد عُ  يّ لِ بالد بَ مجيع  ئوطحىت عمرو بن العاص 

فحمل عليهم املسلمون فهربوا يف البالد خر جوالته جيشًا كبريًا ولقي يف آ
صلى إىل رسول اهللا  مث قفل وبعث عوف بن مالك األشجعي بريداً  ،وتفرقوا

 من انتصارات وسالمتهم وما كان برجوعهم اهللا عليه وعلى آله وسلم فأخربه
  .يف غزام

ثياتاإلحدا  ١٤.١١'٥٤°٣٥ "٣٥.٩٥'٩ °٢٩"  

 الباركود
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ِضرة - ٤٤
َ
.سرية أبي قتادة إىل خ  

 .رضي اهللا عنه قتادة بن ربعي األنصاري وأب القائد

 .هـ٨شعبان  الزمان

حيث كانت هناك قبيلة إىل الُنَخيل  احلناكيةة تقع نواحي مدينة رَ ضِ خَ  املكان
 .كم١٠٠و املدينة املنورة حن وتبعد عن غطفان،

 األسباب
 والنتائج

فكان ، من يوم األحزاب فما بعدهمل تفتأ غطفان من التماس الفرصة للكيد باملسلمني 
 صحابياً أبا قتادة ومعه مخسة عشر  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بعث رسول اهللاأن 
يهم، فهجم عل النهار نَ مَ فسار الليل وكَ  ،عليهم الغارة وأمره أن يشن  ،انفَ طَ غَ قبيلة إىل 

وأسروا فكانت اإلبل مائيت بعري والغنم ألفي شاة  ،واستاقوا النعم واجههمفقتلوا من 
  .مث رجعوا ا إىل املدينة ساملني غامنني ،نساء

  "٣٠.٣٢'٣٠°٤٠ "٢٠.٩٩'٥٣°٢٤ اإلحداثيات

 الباركود
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د - ٤٥
َ
ر
ْ
د
َ
 ( سرية أبي ح

ُ
.إىل الغابة )مريسالمة بن ع  

 .رضي اهللا عنهاألسلمي ) ْري مَ ة بن عُ المَ سَ (د رَ دْ حَ  أبو القائد

 .هـ٨شعبان  الزمان

 .كم عند سد الغابة ومفرق أيب الدود  ٣٠مشال املدينة املنورة بنحو الغابة  املكان

 األسباب
 والنتائج

م شَ من جُ  قسم كبري يف ،يسفاعة بن قَ له رِ يقال  مشَ جُ قبيلة أقبل رجل من 
على حرب رسول  قبيلة قيسه بالغابة يريد أن جيمع حىت نزل بقومه ومن مع

  .شموكان ذا اسم وشرف يف جُ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اهللا 
ورجلني من أبا َحْدَرد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا  فدعا 

فوصلوا إىل  وطلب منهم اخلروج الستكشاف حال رفاعة، ،املسلمني
ذهب وقد كان هلم راع قد  س، فكمنوا هلم،قريباً من غروب الشم معسكرهم

 زعيمهم، فقام وفوا عليهحىت دخل العشاء، وخت عليهم تأخرفلريعى اإلبل، 
واهللا ألتبعن أثر راعينا : وقال ،رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله يف عنقه

واهللا ال : واهللا ال تذهب، حنن نذهب نكفيك، فقال: فقال نفر ممن معه، هذا
  .ديتبعين منكم أح

بسهم فوضعته  ضربتهفلما أمكنين  ،يب حىت مر  وخرج رفاعة: درَ قال أبو حدْ 
يف ناحية العسكر وكربت وشد  مث شددتُ  ،، فواهللا ما تكلميف فؤاده

ا بكل م روب، هربواإال اهل من قبيلة جشم صاحباي، وكربوا فواهللا ما كان
واستقنا  ،م، وما خف معهم من أمواهلمن نسائهم وأبنائهم ى محلهقدروا عل

صلى اهللا عليه وعلى آله ، فجئنا ا إىل رسول اهللا كثرية  عظيمة، وغنماً  إبالً 
  .، فأعطاين من تلك اإلبل ثالثة عشر بعرياً وسلم

 "٢١.٥٢'٣١°٣٩ "٤٤.٣٤'٣٧°٢٤ اإلحداثيات
 الباركود
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م - ٤٦
َ
.سرية أبي قتادة إىل ِإض  

 .رضي اهللا عنه )لميألنصاري السّ احلارث ْبن ربعي ا(أبو قـََتاَدة  القائد

 .هـ٨رمضان  الزمان

هو وادي احلمض مشال املدينة املنور ومكان السرية بني ذي خشب  :إضم املكان
 .)بلدة أم زرب(وبني ذي مروة ) املندسةقرية (

 األسباب
 والنتائج

بفتح  يوم هم  سرية متويه، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا بعث 
أن  الناسليظن  ،سرية إىل بطن إضم من الصحابة يفمثانية  معا قتادة أب مكة

وألن  ،توجه إىل تلك الناحية هللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول ا
قد قصد يف  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمأن النيب  ؛تذهب بذلك األخبار

إىل ذي انتهوا حىت  رجعواف أحداً يقاتلونه،فمضوا ومل يلقوا  غزوه ناحية الشام،
 فبلغهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم )قرية املندسة( خشب

  .بالسقيا النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فأدركوا ،قد توجه إىل مكة
وكان يف السرية ُحمَلَم ْبَن َجثاَمَة اللْيِثي فمر َعاِمُر ْبُن اْألَْضَبِط اْألَْشَجِعّي فسلم 

 ْبنُ  ومحل عليه ُحمَلمُ  ،فلم يـَتَـَعرْض له الصحابة بقتٍل لسالمه ،اإلسالم بتحية
فلما حلقوا بالنيب صلى اهللا عليه  ،وسلبه بعريه ومتاعه ،َجثاَمَة اللْيِثي فقتله

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوْا ِإَذا َضَربـُْتْم ِيف َسِبيِل { :نزل فيهم القرآن وعلى آله وسلم
ِه فـََتبَـيـُنوْا َوَال تـَُقوُلوْا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا تـَْبتَـُغوَن َعَرَض اللّ 

نـَْيا َفِعنَد الّلِه َمَغاِمنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكنُتم من قـَْبُل َفَمن الّلُه َعَلْيُكْم  اْحلََياِة الد
  .] ٩٤الّنَساءُ [  }ا تـَْعَمُلوَن َخِبريًافـََتبَـيـُنواْ ِإن الّلَه َكاَن مبَِ 

  "٢٥.٩٠'٣٦°٣٨ "٤١.٦٩'٢٨°٢٥ اإلحداثيات
يف  وهو: صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمصلى فيه النيب مسجد ويف السقيا 
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، حمطة السكة احلديد، وبالتحديد داخل سور 
سعد بن أيب و كان أرًضا للصحايب اجلليل 
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، وبالتحديد داخل سور العنربيةبباب  املدينة املنورة
و كان أرًضا للصحايب اجلليل  ،ويقابل حاليا مبىن أمانة املدينة

  .رضي اهللا عنه وقاص
N ٢٧.٦٤٩ ٢٤E ٣٦.٠٠٨ ٣٩  

الباركود

 

 الباركود
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مسجد السقيا   
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٤٧ -  
َ
ر
ُ
قاتسرية أسامة بن زيد إىل احل

َ
ر
ُ
.قة أو احل  

 .رضي اهللا عنهأسامة بن زيد  القائد

 .هـ٨ الزمان

احي أملج على البحر األمحر نو يف  مساكنهم تقعة قبيلة من ُجَهيَنة، و قَ رَ احلُ  املكان
  .كم٣٠٠وتبعد عن املدينة حنو 

 األسباب
 والنتائج

يرتبصون و صّد عن دين اهللا تعاىل، كان بعض األعراب من جهينة ممن 
 رضي اهللا عنهأسامة بن زيد باملسلمني غرة يكيدوم ا، فبعث هلم 

عنه  فصبحهم حيث ال يدرون، وتقابل اجلمعان، واستطاع أسامة رضي اهللا
  .، مث رجع املدينة ساملاً غامناً أن يهزمهم

أَُساَمَة بن َزْيِد بن َحارِثَة  البخاري أنمالحظة يف هذه الغزوة ذكر 
بـََعثـََنا رسول اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إىل  :رضي اهللا عنهما قال

َنةَ  َوَحلِْقُت أنا َوَرُجٌل من  :قال، مْ َفَصبْحَنا اْلَقْوَم فـََهَزْمَناهُ  :قال، اْحلَُرَقِة من ُجَهيـْ
َفَكف عنه  :قال، َال إَِلَه إال اهللا :فلما َغِشيَناُه قال :قال، اْألَْنَصاِر َرُجًال منهم

فلما َقِدْمَنا بـََلَغ ذلك النيب صلى  :قال، اْألَْنَصارِي َفطََعْنُتُه ِبُرحمِْي حىت قـَتَـْلُتهُ 
َال إَِلَه  :أَقَـتَـْلَتُه بـَْعَد ما قال :ال يل يا ُأَساَمةُ فق :قال، اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .إمنا كان ُمتَـَعوًذا :قلت يا َرُسوَل اللهِ  :قال،إال اهللا
  !؟أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد ما قال َال إَِلَه إال اهللا :قال
ل ذلك فما زَاَل ُيَكررَُها َعَلي حىت َمتَنـْيُت َأين مل َأُكْن َأْسَلْمُت قب :قال

  .)١(اْليَـْومِ 
  "٥٥.٦٦'١٥°٣٧ "٠.٣١'٢ °٢٥ اإلحداثيات
 الباركود

 

                                                 
  .٦٤٧٨رقم  صحيح البخاري )١(
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ى - ٤٨
َّ
ز
ُ
  .سرية خالد بن الوليد هلدم الع

 .رضي اهللا عنهخالد بن الوليد  القائد

 .هـ٨رمضان  الزمان

 .كم١٧ نحووادي فـََرعة سقام مشال ميقات قرن املنازل بـيقع صنم العزى يف  املكان

اباألسب  
 والنتائج

كانت موزعة على كانت األصنام تشكل جزءًا هامًا يف حياة املشركني، ول
صلى اهللا عليه أماكن متعددة، يف شبه اجلزيرة العربية، فأول عمل قام به النيب 

ذي و وسواع، هو هدم األصنام كصنم مناة، والالت،  وعلى آله وسلم
صلى اهللا عليه وعلى آله لنيب فقد شكل هلا ا وذي اخلََلَصة،، سلْ الفُ و  الكفني،

  .، كما سيأيتسرايا هلدمها وسلم
خنلة وكانت لقريش ومجيع بين كنانة نطقة كانت مبمن األصنام صنم العزى؛ و و 

  .ليموكانت أعظم أصنامهم وكان سدنتها بنو شيبان من بين سُ 
رضي اهللا خالد بن الوليد   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبعث رسول اهللاف

فهدمها  ،إليها من أصحابه حىت انتهوا دمها، فخرج يف ثالثني فارساً ليهعنه 
هل : مث رجع إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، فأخربه فقال

  .فإنك مل دمها فارجع إليها فاهدمها: قال! ال: ؟ قالرأيت شيئاً 
امرأة فجرد سيفه فخرجت إليه  ظٌ ي غَ تَـ وهو مُ  رضوان اهللا عليه فرجع خالد 

ورجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،فقتلهاسوداء ناشرة الرأس، فضرا خالد 
ببالدكم  بدَ عْ ى وقد يئست أن تُـ نعم تلك العز : وعلى آله وسلم، فأخربه فقال

  ! اأبدً 
  "٢.٠٧'٢٢°٤٠ "١٩.٩٤'٤٦°٢١ اإلحداثيات
 الباركود
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١٤٢ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

اهلدم  رضي اهللا عنه سرية عمرو بن العاص - ٤٩
َ
و
ُ
.عس  

 .رضي اهللا عنهعمرو بن العاص  القائد

 .هـ٨رمضان  الزمان

 .امسه رهاط بعد قرية مدركة كم يف وادٍ ٧٠ حنوعلى املكرمة مشال مكة  املكان

 األسباب
 والنتائج

بعث النيب  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حني فتح مكة عمرو بن العاص 
  .ليهدمه يلٍ ذَ صنم هُ  ، وهواعوَ إىل سُ رضي اهللا عنه 

  ؟ما تريد :فقال خادم الصنم،فانتهيت إليه وعنده  :قال عمرو 
  .أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن أهدمه :قلت 
  .ال تقدر على ذلك :قال 

  ؟ملَِ  :قلت
  .عنَ متُْ  :قال 
فدنوت  :قال ،بصروحيك وهل يسمع أو يُ  !حىت اآلن أنت يف الباطل :قلت 

مث  ،فلم جيدوا فيه شيئاً  ،رت أصحايب فهدموا بيت خزانتهوأم ،منه فكسرته
   ؟كيف رأيت  :ادم سواعقلت خل

  .أسلمت هللا :قال

  "٥٨.٨٦'٠ °٤٠ "٨.٣٤'٤ °٢٢ اإلحداثيات

 الباركود
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اة - ٥٠
َ
ن
َ
لي هلدم م

َ
ه

ْ
ش

َ
.سرية سعد بن زيد األ  

 .رضي اهللا عنهسعد بن زيد اَألْشَهلي  القائد

 .هـ٨رمضان ٢٤ الزمان

يف منطقة تعرف  ساحل البحر األمحر مما يلي قديداً على صنم مناة  كان املكان
شرق صعرب إىل  وتقدير مكاا ،يددَ ىل قُ إوهو اجلبل الذي يهبط منه باملشلل 

، بعد قريبة كم٤٠كم، وتبعد صعرب عن رابغ بنحو ٢٠اجلنوب قليال بنحو 
  .كم١٠قديد بنحو 

 األسباب
 والنتائج

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حني فتح مكة سعد بن زيد بعث رسول اهللا
يف خرج سعد ف ،األشهلي إىل مناة وكانت باملشلل لألوس واخلزرج وغسان

 :فقال السادن) خادم الصنم(وعليها سادن  ،حىت انتهى إليها عشرين فارساً 
   ؟ما تريد

  ؟هدم مناة :قال
  .أنت وذاك :قال 
تدعو بالويل وتضرب  سوداء إليه امرأةوخترج  ،فأقبل سعد ميشي إليها 

 ،قتلهافيويضرا سعد بن زيد األشهلي ، مناة دونك :فقال السادن ،صدرها
وانصرف  ومل جيدوا يف خزانتها شيئاً  ،هدموهيمعه أصحابه فو ويقبل إىل الصنم 

  .وعلى آله وسلم صلى اهللا عليه إىل رسول اهللا راجعاً 

  "٤٠.٦١'٢٣°٣٩ "٤٤.٧١'٢٤°٢٢ اإلحداثيات

 الباركود
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٥١ -  
َ
.ميةذِ سرية خالد بن الوليد إىل بني ج  

 .رضي اهللا عنهخالد بن الوليد  القائد

 .هـ٨شوال  الزمان

هو ويف تقديري أنه قبيل ميقات يلملم و  اْلُغَمْيَصاء بنو جذمية كانوا يف ناحية املكان
 .كم٦٠نحو بمكة  يف جنوب

 األسباب
 والنتائج

الدعوية حنو  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمطت سرايا النيب بعد فتح مكة نش
  .اليمن

خالد بن الوليد رضي اهللا  رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بعثف 
فخرج يف ثالمثائة ومخسني  يف مهمة جهادية ودعوية،ذمية إىل بين جَ  عنه

 ؟ما أنتم :فقال ،فانتهى إليهم ،من املهاجرين واألنصار وبين سليم رجالً 
ا مسلمون قد صلينا وصدقنا مبحمد وبنينا املساجد يف ساحتنا وأذن  :قالوا
إن بيننا وبني قوم من العرب  :قالوا ؟فما بال السالح عليكم :قال ،فيها

  .عداوة فخفنا أن تكونوا هم
فضعوا  :قال ،ومل حيسنوا أن يقولوا أسلمنا ،صبأنا :إم قالوا :وقد قيل
فأمر بعضهم  ،فاستأسر القوم ،استأسروا :قال هلمف ،فوضعوه ،السالح

نادى خالد بن  رِ حَ فلما كان يف الس  ،وفرقهم يف أصحابه ،فكتف بعضاً 
ليم فقتلوا فأما بنو سُ  ،كان معه أسري فليضرب عنقه  نْ مَ رضي اهللا عنه الوليد 

فبلغ  ،أسراهم فأطلقوا سراحوأما املهاجرون واألنصار  ،كان يف أيديهم  نْ مَ 
 أاللهم إين أبر  :فقال ،ما صنع خالد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يبالن

لوا، تِ دفع ديات من قُ يرضي اهللا عنه  بعث علياً مث  ،إليك مما صنع خالد
  . إليهم مجيع حقوقهممن أموال، فوىف  هلم ما ذهب منهم ويدفع

  "٥٩.١٤'٥٤°٣٩"١٧.٣٣'٥٥°٢٠ اإلحداثيات
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الباركود

 

 الباركود
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.طاسسرية َأو - ٥٢  

 .رضي اهللا عنهبا عامر األشعري أ القائد

 .هـ٨شوال  الزمان

نحو لطائف بـمشال اهو يف كم، و ٢٥شرية بنحو مشال بلدة عُ  وطاسوادي أَ  املكان
 .كم  ١٩٠بعد عن مكة يكم و ١٠٠

 األسباب
 والنتائج

 وهم وازم املشركون ،حننيغزوة  يف صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم انتصر رسول اهللا
  .طاسوْ بأَ  قسم آخر عسكرو ازم قسم منهم إىل الطائف، و  ،هوازن وثقيف

للدعوة والقتال جيشًا  إىل أوطاس صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفبعث رسول اهللا   
 ،أبو موسى األشعري وفيهم ،عم أيب موسى األشعري_األشعري  عامر يبأبقيادة 

 ويقال إم إخوة وهو يقتلهم واحداً  ،ةوبارز أبو عامر تسع تلوا،وتقا تبعوا املشركنيف
اللهم اشهد  :من برز له منهم يدعوه إىل اإلسالم فيأىب فيقول وصار كل  ،بعد واحد

 ،سلمأ :قال له ، وذلك أنهمث برز له أخوهم العاشر فقتل أبا عامر ،يقتلهفوحيمل عليه 
فظن أبو عامر  ،اللهم ال تشهد وفرش يديه :املشرك فقال ،اللهم اشهد :فقال ،فأىب

  .لهقتيب عامر فأفعاد إىل  ،فكف عنه ،أنه أسلم
صلى اهللا عليه  وكان إذا رآه ،وحسن إسالمه رضي اهللا تعاىل عنه هذا املشرك مث أسلم 

  .هذا شريد أيب عامر :يقول وعلى آله وسلم
انتصر ف ،األشعري باستخالف منهأبو موسى بعد استشهاد أيب عامر  أخذ الرايةمث  

  .ةم يد بن الص رَ ، وقُِتل قائدهم دُ أمواهلم واهم وغنمو هزمو  على املشركنين املسلمو 

  "٢٢.٣٦'٣٧°٤٠ "١٤.٤٥'٣ °٢٢ اإلحداثيات

 الباركود
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ِني  - ٥٣
َّ
سي هلدم ذي الكف

ْ
و
َّ
يل بن عمرو الد

َ
ف
ُّ
  .سرية الط

 .رضي اهللا عنهالطَفيل بن عمرو الدْوسي  القائد

  .هـ٨شوال  الزمان

يف نواحي دوس وهي قرية تقع إىل اجلنوب الشرقي من  صنم ذي الكفني ملكانا
 .كم٢٤٠مكة املكرمة وتبعد عنها حوايل 

 األسباب
 والنتائج

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  السري إىل الطائف بعث ملا أراد رسول اهللا 
ره ة الدوسي يهدمه وأممَ صنم عمرو بن محَُ  ؛الطفيل بن عمرو إىل ذي الكفني

إىل قومه فهدم ذا الكفني  فخرج سريعاً  ،أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف
 اً،احندر معه من قومه أربعمائة سراع، مث وجعل حيش النار يف وجهه وحيرقه

بأربعة  إليها بالطائف بعد مقدمه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فوافوا النيب
صلى اهللا عليه وعلى آله  مددًا لرسول اهللا ،اً وقدم بدبابة ومنجنيق ،أيام

  .وسلم

  "٤٨.٨١'١٢°٤١ "٢٦.٠٤'١٣°٢٠ اإلحداثيات

 الباركود

 

 



 

 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa

١٥١ 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 
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اء -٥٤ 
َ
د
ُ
ادة إىل ص

َ
ب
ُ
.سرية قيس بن سعد بن ع  

 .رضي اهللا عنهقيس بن سعد بن ُعَبادة  القائد

 .هـ٨املدينة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف ذي القعدة بعد رجوع النيب  لعلها الزمان

وكانت رب حضرموت يف اليمن ومشال جنران يف السعودية، ع ي مناء هدَ صُ قبيلة  املكان
  .انمَ وادي مرخة يف عُ  ميتد وجودهم إىلو  ،جتاور قبيلة بين احلارث

حد واملدينة املنورة فأظن أن معسكر قيس كان وأما وادي قناة فهو واد كبري ومير بني أُ  
 .فيه

 األسباب
 والنتائج

رانة سنة مثان بعث قيس بن عْ ول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من اجلِ ملا رجع رس
، يف ناحية اليمن اءدَ ن يطأ صُ أىل ناحية اليمن وأمره رضي اهللا عنه إسعد بن عبادة 

م رجل فقدِ  ،استعدادًا النطالقة اجليش فعسكر بناحية قناة يف أربعمائة من املسلمني
فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله  ،رب بهداء فسأل عن ذلك البعث فأخمن صُ 
فاردد اجليش فأنا لك  ،ورائي نْ على مَ  اً يا رسول اهللا جئتك وافد((: لفقا وسلم
مه، فقدم منهم بعد ذلك مخسة عشر ىل قو إدائي فردهم من قناة وخرج الص  ،))بقومي
يف  طاعٌ نك مُ إ(: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ،فأسلموا رجالً 

  .مث وافاه يف حجة الوداع مبائة منهم ،بل اهللا هداهم: فقال ،))داءقومك يا أخا صُ 

  "٥٣.٠٥'٣٧°٣٩ "٣٧.٠١'٢٩°٢٤ اإلحداثيات

 الباركود
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ن إىل بني متيم - ٥٥
ْ
نة بن ِحص

ْ
ي
َ
ي
ُ
  .سرية ع

 .رضي اهللا عنهُعيَـْينة بن ِحْصن  القائد

 .هـ٩احملرم  الزمان

نواحي بريدة عند بئر ، من ها يف جندرب كبرية وأك ديار بين متيمكانت  املكان
، كم٦٠مشال غرب بريدة بنحو يف التميمية فهناك كانت بعض ديارهم 

 حيثمتتد ديارهم يف جند إىل جنوب الرياض إنه مث نواحي بلدة القوارة، 
 ورد اسم السقيا وقد حوطة بين متيم، على أن ديارهم أكرب بكثري من هذا،

° ٢٦كم وهذه إحداثياته ٨٠ال بنحو يف الغزوة وهذا واد قبيل العُ 
ليس من  _واهللا أعلم_ الوادي فهذا" ٤١.٢١'٣° ٣٨"  ١٥.٤١'٤

ديارهم بل هو خلزاعة، وكان بنو متيم عندهم، فأخرجوهم من ديارهم بسبب 
 .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمصدهم لرسول رسول اهللا 

 األسباب
 والنتائج

ليجمع من بين سعد  رجالً وسلم وعلى آله ول اهللا صلى اهللا عليه رسبعث 
بنو متيم كثرت تسا ،فلما مجعتها وأرادت أن تقدمها له، اعةزَ الزكاة من خُ 

سالم حنن قوم ندين بدين اإل: فقال اخلزاعيون الزكاة ومنعوهم من إعطائها،
قدم على و  خوفًا على نفسه، )جامع الزكاة( رب املصدقوه ،وهذا أمر ديننا

  .فأخربه اخلربصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا 
لوال قرابتكم ما : وقالوا ديارهم،فوثبت خزاعة على التميميني فأخرجوهم من  

صلى اهللا عليه وعلى آله من حممد  علينا بالءٌ  ىل بالدكم، ليدخلن إوصلتم 
 بنو متيم فخرج ،ونه عن صدقات أموالناترد  ؛ولهحيث تعرضتم لرسوسلم 

  .ىل بالدهمإراجعني 
صن الفزاري ينة بن حِ يَ عُ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا  فبعث 
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، وولوا يسري الليل ويكمن النهار فهجم عليهم
ىل املدينة فأمر م رسول إجلبهم و  أسر منهم رجاًال ونساًء،
من  دعدفجاء ألجلهم  ،فحبسواعلى آله وسلم 

 يف إطالقهم،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
، بعض األشياءصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

  .يعلمهم أمور دينهم نْ 
  

١٥٥ 
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يسري الليل ويكمن النهار فهجم عليهم ،إليهم يف مخسني فارساً 
أسر منهم رجاًال ونساًء،و ألدبار وهربوا، ا

على آله وسلم صلى اهللا عليه و اهللا 
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ليكلموا رسول اهللا  رؤسائهم

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا  همهداأأسلموا و ف
نْ ، وبعث معهم مَ ورد إليهم مجيع األسرى

  "٣١.٣٨'٢٩°٤٣ "٥٦.٤٥'٤٧°٢٦اإلحداثيات

الباركود

 

 اإلحداثيات

 الباركود
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 متنزه القوارة
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م - ٥٦
َ
ع

ْ
ث
َ
بة بن عامر إىل خ

ْ
ط

ُ
.سرية ق  

 .رضي اهللا عنهُقْطبة بن عامر  القائد

 .هـ٩صفر  الزمان

كم ، وتبعد عن مكة حنو   ٨٠قرية خثعم جنوب شرق الباحة بنحو  املكان
 .كم٦٠، وتبعد عن تبالة حنو كم٤٠٠

 األسباب
 والنتائج

عم قد ناصبوا العداء لرسول اهللا صلى اهللا عليه ثْ كان بعض األعراب من خَ 
صلى اهللا  بعث رسول اهللاوعلى آله وسلم، ومل يدخلوا يف دين اهللا تعاىل، ف

هذا إىل صحابيًا ة بن عامر بن حديدة يف عشرين بَ طْ عليه وعلى آله وسلم قُ 
فشنوا عليهم  ،ة عليهموأمره أن يشن الغار  ،بناحية تبالة ، وهمي من خثعماحل

من ل تِ وقُ  ،حىت كثر اجلرحى يف الفريقني مجيعاً  ،شديداً  اقتتلوا قتاالً و الغارة 
وجاء املدد إىل [، إىل املدينة غنائمال بسوق دأ املسلمونمث ب تل،قُ  نْ خثعم مَ 

املشركني  فحال بني سيالً  فبعث اهللا تعاىل] خثعم لقتال املسلمني، فتبعوهم
  .ملالحقتهمطريقاً  املشركون إليهم جيدِ  لمف واملسلمني،

  "١١.٠٠'٥٢°٤١ "٢٦.٧٢'٤٦°١٩ اإلحداثيات

 الباركود
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 س - ٥٧
َ
ر
ُ
اك بن سفيان إىل الق

َّ
.بني كالبإىل  طاءرية الضح  

 .رضي اهللا عنهالضحاك بن سفيان   القائد

 .هـ٩ربيع األول  الزمان

 وهي يف شرق  املدينة بنحو ،رِيةضَ نواحي قرية يف  تقع َرطاءالقُ منطقة  املكان
 .كم٥٥٠

 األسباب
 والنتائج

رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف السنة السادسة من  بعث
قسم منهم أسلم طاء فرَ القُ إىل  اهلجرة حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه

العداء للمسلمني،  واوناصب معلى شركه آخرون بقيو ، موحسن إسالمه
بقيادة أيب  أخرى صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية بعث رسول اهللاف

، وبقي بعض أهل تلك املنطقة على شركهم بكر الصديق رضي اهللا عنه
عليهم الضحاك بن و  آخر إليها فبعث جيشاً  وعداوته، ومنهم بنو كالب، 

ط، رَ بن سلمة بن قُـ  دُ يَ صْ سفيان بن عوف بن أيب بكر الكاليب، ومعه األَ 
  .املسلمون املشركني سالم فأبوا، فقاتلوهم فهزمإىل اإل فلقوهم فدعوهم

األصيد أباه  لحقف، ةمَ لَ سَ  ؛ديَ صْ األَ ويف هذه املعركة شارك مع املشركني أبو  
، فدعا أباه إىل اإلسالم )حبرية( املاء غدير إىلعلى فرس له وكان سلمة 

 األرجلطريف ( عرقويب دُ يَ صْ دينه، فضرب األَ  وأعطاه األمان، فسبه وسب( 
 ومل يقتل ،أباه حىت جاءه أحدهم فقتل ، كي يبقى أباه يف مكانه،فرس أبيه
  .أباه سلمة اَألْصَيدُ 

 "٣٥.٦٩'١٢°٤٣ "٣٥.٥٨'٣٥°٢٤ اإلحداثيات

 الباركود
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ة - ٥٨
َّ
د
ُ
ز إىل األحباش جب

ِّ
ز
َ
ج

ُ
.سرية علقمة بن م  

 .رضي اهللا عنهعلقمة بن ُجمَزز  القائد

 .هـ٩خر ربيع اآل الزمان

  ،كم٧٠الشعيبة، وهذه جنوب جدة بنحو قرية البحر األمحر مقابل وقعت يف  املكان
 .يف مدينة جدة املشهورةوليست 

 األسباب
 والنتائج

مل يقتصر العداء على دولة اإلسالم من داخل جزيرة العرب، فقد يأ جيش من بالد 
  .املكرمة مقابل مكة غزو سواحل اجلزيرة العربية وندياحلبشة، ير 

 بالد من أن ناساً  رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وصلت األخبار إىلإذ  
يريدون غزو  عيبة يف ساحل جدة بناحية مكة يف مراكبأهل الش  رآهماحلبشة 
  .الساحل
رضي اهللا تعاىل  َعْلَقَمة ْبن ُجمَزز مإليهصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اهللا فبعث 

ا عنده اليت كان زيرةاجلىل إالبحر حىت أتوا  يشهفخاض جبصحايب  مثائةثال يف عنه
  .اً حربومل يلق  اجليش رجعمث  ،فهربوا األمحر يف البحر األحباش

هذه هي السرية الوحيدة من نوعها يف البحر األمحر اليت خاضها املسلمون بأمر النيب و 
   .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  "٥٣.٧٦'١٧°٣٩ "١٤.٢٨'٤٦°٢٠ اإلحداثيات

 الباركود
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س رضي اهللا عنه سرية علي بن أبي طالب - ٥٩
ْ
ل
ُ
  .هلدم الف

 .رضي اهللا عنهعلي بن أيب طالب  القائد

 .هـ٩ربيع اآلخر  الزمان

وهي  كم٦٥وتبعد عن حائل  ،مدينة موقق ناحية س صنم طيء يفلْ صنم الفُ  املكان
 .كم٤٣٠و يف مشال شرق املدينة وتبعد عنها حن

 األسباب
 والنتائج

سرية علي بن أيب طالب إىل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بعث رسول اهللا 
من  صحابياً  وكان تعدادها مخسني ومائة، يهدمهس، صنم لطيئ للْ الفُ 

 -فشنوا الغارة على حملة آل حامت ، ، ومعه راية سوداء، ولواء أبيضاألنصار
وانتصروا س، لْ فهدموا الفُ  ،مع الفجر -جبوده املثلُ  بَ رِ حامت الطائي الذي ضُ 

 ومر  أخت عدي بن حامت، األسرىيف  عدوهم، وغنموا وأسروا، وكانعلى 
 ،عليها ن أن ميَُ  هُ تْ مَ ، فقامت إليه وكل اصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب 

ىل أخيها فأشارت عليه بالقدوم على رسول إوخرجت  ،عليها فأسلمت ن مَ فَ 
   .مسلماً  فقدم عليهصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هللا ا

  "٤.٣٤'١٢°٤١ ٢٠.٧٢'٢٢°٢٧ اإلحداثيات

 الباركود
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ن إىل اِجل  - ٦٠
َ
ص

ْ
اشة بن مِح

َّ
ك
ُ
.أو اجلِباب ابنسرية ع  

 .رضي اهللا عنهُعكاشة بن ِحمَْصن  القائد

 .هـ٩ربيع اآلخر سنة  الزمان

 .متتد ما بني تبوك وتيماء ووادي العال أرض يّ لِ وبَ  رةذْ عُ أرض من اجلناب  املكان

 األسباب
 والنتائج

من  تسكن يف أطراف احلجاز اعةضَ بطن من قُ  وهم يّ لِ بَ وقبيلة رة ذْ عُ كانت قبيلة 
ما بني تبوك إىل بالد الشام، وكانت هذه القبائل تشكل خطرًا على احلركة  الشمال

صلى اهللا عليه وعلى النيب إليهم الشام، فبعث االقتصادية واحلركة الدعوية باجتاه بالد 
جهادية، والظاهر أنه مل يلق حربًا وعاد َشة بن ِحمَْصن يف مهمة دعوية و عكاآله وسلم 

   .دون أي مواجهةاملدينة 

  "٣٨.٩٣'٥٢°٣٧ "٤.٥٩'٥٧°٢٦ اإلحداثيات

 الباركود
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يد - ٦١
َ
ب
ُ
ة بن ع

َ
ح

ْ
ل
َ
يلم ا سرية ط

َ
و
ُ
.عند جاسوم ليهودياهللا حلرقِ بيت س  

 .رضي اهللا عنهطَْلَحة بن ُعَبيد اهللا  القائد

 .هـ٩رجب  الزمان

قيل إنه يف شرقي جبل ذباب الذي عليه مسجد الراية يف جاسوم بئر، و  املكان
 .املدينة املنورة

 األسباب
 والنتائج

رجي مل يقتصر العداء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم على العدو اخلا
الذي يهدد املدينة املنورة، بل كان هناك عداء خمفي وهو أشد خطراً على اإلسالم من 

  .العداء اخلارجي، وهو عداء اليهود واملنافقني يف املدينة

من  رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن ناساً وصل اخلرب إىل فقد 
 ،وماسُ جَ بئر يته عند وكان ب م اليهودي لِ يْ وَ املنافقني جيتمعون يف بيت سُ 

 ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  يف غزوة تبوكون الناس عن رسول اهللا طُ ب ثَ يُـ 
يد اهللا يف بَ طلحة بن عُ  ليهم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمإفبعث 

، يلم ففعل طلحةوَ ق عليهم بيت سُ ر وأمره أن حيُ  ،من أصحابه وعةمجم
َواقـَْتَحَم  ،ِليَفَة ِمْن َظْهِر اْلبَـْيِت فَاْنَكَسَرْت رِْجُلهُ فَاقـَْتَحَم الّضّحاُك ْبُن خَ 

  .يف البيت نْ فهرب مجيع مَ َأْصَحابُُه 

  "١٢.٤٤'٣٦°٣٩ "٤٩.١١'٢٨°٢٤ اإلحداثيات

 الباركود
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مسجد الراية

 

 مسجد الراية

 

 



 

١٦٩ 
 

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@bía‹�Û@ïãë�ØÛ⁄a@Àa‹Ì§a@÷Ü þa 

ة - ٦٢
َ
وم

ُ
يدر ملك د

َ
.اجلندل سرية خالد بن الوليد إىل ُأك  

 .عنه رضي اهللاخالد بن الوليد  القائد

 .هـ٩رجب  الزمان

ُدومة اجلندل حمافظة يف اجلوف، جنوب غرب مدينة سكاكا، تبعد عنها  املكان
 كم٨٥٦كم، وعن املدينة املنورة ٤٠٠كم، وتبعد عن تبوك ٥٠

 األسباب
 والنتائج

كانت دومة اجلندل مشال اجلزيرة العربية مركزًا هامًا جتاريًا وسياسياً، وتشكل 
صلى فأول مرة غزاها النيب  ،تجارة والدعوة إىل اهللا تعاىلخطرًا على طريق ال

سنة مخس من اهلجرة، مث بعث هلا سرية بقيادة عبد اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  .من اهلجرة ٦الرمحن بن عوف سنة 

يف  خالد بن الوليدسرية  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبعث رسول اهللا مث  
فخرج  ،يصيد البقر ُأَكْيِدر إنك ستجد :وقال له ،ربعمائة وعشرين فارساً أ

حتك بقروا  الوحشية فجاءت البقر ،حصنه قريبًا منخالد حىت إذا كان 
فنزل ، ال واهللا :قال !؟هل رأيت مثل هذا قط :فقالت له امرأته ،باب احلصن

هله فيهم أخ له يقال أوركب معه نفر من  ،أمر بفرسه فأسرجمن احلصن، و 
وأجار  ،تلوقاتل أخوه حىت قُ  ،كيدرلد فاستأسر أُ خا اهمفتلق ،له حسان

صلى اهللا عليه وعلى آله رسول اهللا إىل حىت يأيت به  ؛القتل منَ  كيدراً خالد أُ 
وكان على أكيدر قباء من  احلصن، وَمت له ذلك،على أن يفتح له  وسلم

إياها  فاستلبه خالد ،بالذهب مثل خوص النخل ةديباج فيها خوص منسوج
وملا رأى الصحابة  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمرسول اهللا إىل وجاء به 

ل سعد ينادمَ لَ  :فقال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ،منها الديباجة تعجبوا
  .حسن من هذابن معاذ يف اجلنة أ

ة فوهبها ل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حُ  وأهدى إىل النيبأسلم  رديْ كَ األُ مث إن 
  .رضي اهللا عنه لعمر بن اخلطاب لى آله وسلمصلى اهللا عليه وع

 "١.١٠'٥٢°٣٩"٣٨.٧٦'٤٨°٢٩ اإلحداثيات
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الباركود

 

 الباركود
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 سرية خالد بن الوليد إىل  - ٦٣
َ
 خ

ْ
 ث

َ
.مع  

 .رضي اهللا عنهخالد بن الوليد  القائد

 .هـ٩ الزمان

 كم٤٠٠، وتبعد عن مكة حنو كم  ٨٠قرية جنوب شرق الباحة بنحو َخْثعم  املكان

باباألس  
 والنتائج

رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن سرية ُقْطبة بن عامر يف تقدم 
حيث ناصبوا العداء لإلسالم واملسلمني، وإنه وإن كان قد  إىل َخثْـَعمبعثه 

  .انتصر عليهم، لكنه مل يسيطر على بالدهم
إليهم لِيِد َخاِلَد بن اْلوَ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اللِه  َرُسولُ فبعث  

هر خلالد رضي اهللا عنه أم ظْ ، فلم يَ اْعَتَصُموا بِالسُجودِ لكنهم يف هذه املرة 
 فعله،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، فلم يرض النيب بعضهم فـََقَتلَ  أسلموا،

يَةِ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َداُهْم رسول اللِه مث وَ  قال أنا  ،بنْصِف الد ُمث
  .ٌء من كل ُمْسِلٍم أَقَاَم مع اْلُمْشرِِكَني ال تـَرَاَءى نَارَاُمهَابَرِي

  "١١.٠٠'٥٢°٤١ "٢٦.٧٢'٤٦°١٩ اإلحداثيات

 الباركود
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ت - ٦٤
َّ
.سرية أبي سفيان واملغرية بن شعبة هلدم الال  

 .رضي اهللا عنهسفيان واملغرية بن شعبة  وأب القائد

 .هـ٩رمضان  الزمان

 .غرب مسجد ابن عباس رضي اهللا عنه ،الطائفمدينة  املكان

 األسباب
 والنتائج

ح له، تَ فْ الطائف حنو شهر فلم تُـ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حاصر النيب 
َعَلى  وفد ثقيف َقِدم من فتح مكة بعد سنة وَ وبقيت ثقيف على كفرها، 

صلى وا َرُسوَل الّلِه َسأَلُ وَ  ،َأْسَلُموافصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َرُسوِل الّلِه 
، َال يـَْهِدُمَها َثَالَث الالتَأْن َيدََع َهلُْم الطّاِغَيَة اهللا عليه وعلى آله وسلم 

َذِلَك َعَلْيِهْم َفَما بَرُِحوا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َفَأَىب َرُسوُل الّلِه  ،ِسِننيَ 
َسأَُلوا َشْهرًا َواِحًدا بـَْعَد َمْقَدِمِهْم َفَأَىب َويَْأَىب َعَلْيِهْم َحّىت  واحدةَيْسأَُلونَُه َسَنًة 

ُموا َسلوَن َأْن يَ ، َوِإّمنَا يُرِيُدوَن ِبَذِلَك ِفيَما يُْظِهرُ َأْن َيَدَعَها َشْيًئا ُمَسّمى َعَلْيِهمْ 
َِْدِمَها  َمُهمْ بِتَـرِْكَها ِمْن ُسَفَهاِئِهْم َوِنَسائِِهْم َوَذرَارِيِّهْم َوَيْكَرُهوَن َأْن يـَُرّوُعوا قـَوْ 

ْسَالُم َفَأَىب َرُسوُل الّلِه  َحّىت َيْدُخَلُهم إّال َأْن صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اْإلِ
أَبَا ُسْفَياَن ْبَن صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بَـَعَث َرُسوُل الّلِه هدمها، فيَ 

أبو سفيان، فهدمت، واستخرج كنزها، فأخذه ْعَبَة َحْرٍب َواْلُمِغريََة ْبَن شُ 
رضي اهللا  اْألَْسَودِ  ُمَلْيِح ْبن ُعْرَوَة َوقَارِب ْبن َأيبوقضى جبزء منه دينًا كان على 

  .عنهما

  "١٥.٩١'٢٤°٤٠ "١٥.٢٠'١٦°٢١ اإلحداثيات

 الباركود
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.سرية خالد بن سعيد بن العاص إىل اليمن - ٦٥  

 .رضي اهللا عنهخالد بن سعيد بن العاص  القائد

 .هـ٩ الزمان

  .اليمن يف صنعاء املكان

 األسباب
 والنتائج

يف  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمكان اليمن من أقل البالد عداء لرسول اهللا 
دعوته، مبعىن أم كانوا أكثر الناس إقباًال على اإلسالم وبدون حرب، فقد 

إىل  عدة سرايا لدعوة الناس فيه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموجه إليه النيب 
فقد  خالد بن سعيد بن العاص رضي اهللا عنهسرية  دين اهللا تعاىل، ومنها

 ملْ  نْ لدعوة مَ اليمن صنعاء يف إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وجهه 
فلم جيد أي  والظاهر أن أهلها قد استجابوا لإلسالم،يسلم لإلسالم، 

 رضي اهللا عنه خالد بن سعيد بن العاصوصار  مواجهة حربية من أهلها،
  .أمرياً على صنعاء وأرضها

  "٧.٥٩'١٣°٤٤ "٢٧.١٨'٢١°١٥ اإلحداثيات
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.احلارثإىل بني رضي اهللا عنه سرية خالد بن الوليد  - ٦٦  

 .رضي اهللا عنهخالد بن الوليد  القائد

 .هـ١٠ربيع اآلخر  الزمان

 .كم٩١٠نحو جنوب مكة ب ، وتقعجنرانبنو احلارث يف كان  املكان

  األسباب
 والنتائج

إن أغلب السرايا اليت اجتهت إىل جنوب مكة باجتاه اليمن كان طابع الدعوة 
يغلب عليها، وإمنا كان الشكل اخلارجي هلا جيشاً خشية حصول حرب مع 

  .املدعويني
خالد بن الوليد رضي اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بعث رسول اهللا  لذا

 ارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعَوهم إىل اِإلسالم قبل أنعنه إىل بين احل
  .تلهمليقاوإن مل يفعلوا ف ،قبل منهملييقاتلهم ثالثاً، فإن استجابوا ف

فخرج خالٌد حىت قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون يف كل وجه ويدعون إىل 
يف  فأسلم الناس؛ ودخلوا" أيها الناس، أسلموا تسلموا: "اِإلسالم ويقولون

صلى فأقام فيهم خالد يعلمهم اِإلسالم كتاَب اهللا وسّنة نبيه ، دين اهللا تعاىل
  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمكما أمره رسول اهللا اهللا عليه وعلى آله وسلم  
بسم اهللا الرمحن : ((صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفكتب إليه رسول اهللا 

سالم عليك، فإين : لد بن الوليدمن حممد النيب رسول اهللا ِإىل خا. الرحيم
فإن كتابك جاءين مع رسولك : أما بعد، أمحد إِليك اهللا الذي ال إله ِإال هو

خيرب أن بين احلارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم، وأجابوا إىل ما 
دعوم إِليه من اِإلسالم، وشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله، 

 ،هم اهللا داه، فبشرهم وأنذرهم وأَْقِبْل، وليـُْقِبْل معك وفدهموأن قد هدا
  ".والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

  "٤١.٠١'١٠°٤٤ "٥٣.٣٠'٢٨°١٧ اإلحداثيات
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الباركود

 

 الباركود
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يةسرية إىل  - ٦٧
ْ
يمي ِرع

َ
ح

ُّ
.الس  

 .رضي اهللا عنهو     مل أقف على اسم قائد السرية القائد

 .هـ١٠ الزمان

كم وعن ٢٧٠ حنو يف َجَبلة وسط السعودية وتبعد عن امعة رِْعيةديار  لعل كانامل
   .كم٧٠الدوادمي 

 األسباب
 والنتائج

) جلد(ِيف أَِدٍمي  السَحيمي رِْعية ِإَىل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  النِيب  َكَتبَ 
اهللا عليه وعلى آله  فََأَخَذ ِكَتاَب َرُسوِل اِهللا صلىيدعوه لإلسالم، َأْمحََر، 

 ،وسلم فـََرقَع بِِه َدْلَوُه ، فـَبَـَعَث َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َسرِيةً 
 رِْعية فـَْلتَ فـََلْم َيَدُعوا َلُه رَاِئَحًة َوَال َسارَِحًة َوَال أَْهًال َوَال َماًال ِإال َأَخُذوُه، َوأَ 

، مسلماً َتى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، ُمث أَ ُعْريَانًا َعَلى فـََرسٍ 
يَا َرُسوَل : فـََلما َصلى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اْلَفْجَر، قَالَ 

َها : اْبُسْط َيَدَك َفْألُبَايِْعَك، قَالَ  !اهللاِ  فـََبَسَطَها، فـََلما أَرَاَد َأْن َيْضِرَب َعَليـْ
فـََفَعَل النِيب صلى : ْيِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، قَالَ قـََبَضَها إِلَ 

َمْن : "َكاَنِت الثالِثَُة، قَالَ   اهللا عليه وعلى آله وسلم َذِلَك َثَالثًا َويـَْفَعُلُه، فـََلما
لى اهللا عليه فـَتَـَناَوَل َرُسوُل اِهللا ص: قَالَ  ،السَحْيِمي  رِْعيةأَنَا : قَالَ " أَْنَت؟

 رِْعيةْعَشَر اْلُمْسِلِمَني، َهَذا يَا مَ : "ُمث َرفـََعُه، ُمث قَالَ  وعلى آله وسلم َعُضَدهُ 
 النيب َفَأَخَذ يـََتَضرُع ِإَىل " َتاِيب فـََرقَع ِبِه َدْلَوهُ السَحْيِمي الِذي َكَتْبُت إِلَْيِه َفَأَخَذ كِ 

أَما : "يَا َرُسوَل اِهللا، أَْهِلي َوَماِيل، قَالَ : الوق، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
ُهمْ خذ َماُلَك فـََقْد ُقِسَم، َوأَما أَْهُلَك فَ  َفَخرََج فَِإَذا ابـُْنُه  ،"َمْن َقَدْرَت َعَلْيِه ِمنـْ

، فـََرَجَع ِإَىل َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وعلى َوُهَو قَاِئٌم ِعْنَدهَ  مجل أبيهَقْد َعَرَف 
َك َهَذا؟ أَبُو : يَا ِبَالُل، اْخرُْج َمَعُه َفَسْلهُ : "َذا اْبِين، فـََقالَ هَ : له وسلم فـََقالَ آ
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فـََرَجَع ، نـََعمْ : أَبُوَك َهَذا؟ قَالَ : لَْيِه، فـََقالَ 
ُهَما اْستَـعْ  يَا َرُسوَل اِهللا، َما بَـَر ِإَىل رَأَْيُت َأَحًدا ِمنـْ
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لَْيِه، فـََقالَ َفَخرََج إِ " فَاْدفـَْعُه إِلَْيهِ ، نـََعمْ  قَالَ فَِإْن 
يَا َرُسوَل اِهللا، َما: ِإَىل َرُسوِل اِهللا، فَـَقالَ 

  ."َذِلَك َجَفاءُ اْألَْعرَابِ : "َصاِحِبِه، قَالَ 

  "٣١.٣٢'٥٣°٤٣ "٣٢.٧٢'٤٨°٢٤اإلحداثيات

الباركود

 

 اإلحداثيات

 الباركود
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ِحج بالد سرية علي بن أبي طالب إىل  - ٦٨
ْ
ذ
َ
.م  

 .رضي اهللا عنهعلي بن أيب طالب  القائد

 .هـ١٠رمضان  الزمان

 .كم١٠٠جنوب صنعاء بنحو  راليمن يف نواحي ذمابالد  يف َمْذِحج قبيلة  املكان

 األسباب
 والنتائج

  .من السرايا الدعوة إىل اهللا تعاىل سرية علي رضي اهللا عه إىل اليمن
وعقد له  قبيلة مذحج هللا عليه وعلى آله وسلمصلى ارسول اهللا  هبعثفقد 

فإذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم  ،ال تلتفتامض و  :وقال ،لواء وعممه بيده
وكانت أول خيل دخلت إىل تلك  ،فخرج يف ثالمثائة فارس ،حىت يقاتلوك

 يشهممث لقي جكثرية،   غنائمبففرق أصحابه فأتوا  ،َمْذِحجالبالد وهي بالد 
فصف أصحابه ودفع لواءه  ،ورموا بالنبل واحلجارة ،فدعاهم إىل اإلسالم فأبوا

 ،مث محل عليهم فقتل منهم عشرين رجالً  ،سنان السلمي إىل مسعود بن
  .فتفرقوا وازموا فكف عن طلبهم

من رؤسائهم على  جمموعةوبايعه  ،سالم فأسرعوا وأجابوامث دعاهم إىل اإل 
منها  ذْ فخُ  ،وهذه صدقاتنا ،وراءنا من قومنا نْ حنن على مَ  :وقالوا ،اإلسالم

 نيب  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  مبكة فواىف ال رجع من اليمنمث  ،اهللا حق
  .قد قدمها للحج سنة عشر

  "٤٣.٦٧'٢٣°٤٤ "٣٠.٢٨'٣٢°١٤ اإلحداثيات

 الباركود
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رير بن عبد - ٦٩
َ
ِل  سرية ج

َ
ج

َ
ةي هلدم ذي اهللا الب

َ
ص

َ
ل
َ
.اخل  

 .رضي اهللا عنهَجرير بن عبد اهللا الَبَجلي  القائد

 .هـ١٠رمضان  الزمان

شرق جنوب يف  قرية وهيمن بالد خثعم، تبالة  يف اخلََلَصةان صنم ذي مك املكان
  .كم٤٠٠مكة بنحو 

 األسباب
 والنتائج

صنم ذي  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممن آخر األصنام اليت هدمها النيب 
اللِه  بن عبدِ  َجرِيرِ روى البخاري ومسلم عن اخللصة يف بالد خثعم، فقد 

 :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمقال يل رسول اللِه  : أنه قالرضي اهللا عنه 
  ؟اخلََلَصةأال تُرُِحيِين من ِذي 

فَاْنطََلْقُت يف َمخِْسَني َوِمائٍَة من  ،وكان بـَْيًتا فيه َخثْـَعُم ُيَسمى َكْعَبَة اْلَيَمانَِيةِ  
وعلى آله وسلم َحاَب َخْيٍل َفَأْخبَـْرُت النيب صلى اهللا عليه وََكانُوا َأصْ  ،َأْمحَسَ 

َفَضَرَب يف َصْدرِي حىت رأيت أَثـََر َأَصاِبِعِه يف  ،َأين َال أَثـُْبُت على اْخلَْيلِ 
  .اللهم ثـَبْتُه َواْجَعْلُه َهاِديًا َمْهِديا :فقال ،َصْدرِي

َها َفَكَسَرَها َوحَ   رقـََها َفَأْرَسَل إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله فَاْنطََلَق إِلَيـْ
َوالِذي بـََعَثَك بِاحلَْق ما ِجْئُتَك  :َجرِيٍر يا َرُسوَل اللهِ  فقال رسولُ  ،يـَُبشرُهُ  وسلم

رسواهللا صلى اهللا عليه وعلى آله سلم فـََباَرَك  ،حىت تـَرَْكتـَُها َكأَنـَها َمجٌَل َأْجَربُ 
  .َس َورَِجاِهلَا َمخَْس َمراتٍ على َخْيِل َأمحَْ 

  "١٦.٨٠'٢٧°٤١ "٧.٢٦'١ °٢٠ اإلحداثيات

 الباركود
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ى - ٧٠ 
َ
ن
ْ
.مؤتة من ناحية سرية أسامة بن زيد بن حارثة إىل أهل ُأب  

 .رضي اهللا عنهأسامة بن زيد  القائد

  .هـ١١صفر  الزمان

ف وهو رُ اجلُ عسكر جيش أسامة رضي اهللا عنه قبل انطالقه ملؤتة يف منطقة  املكان
 .نورةامل يف املدينةغرب جبل أحد يف اآلن حي سكين 

       .كم  ١٢وتبعد عن مدينة الكرك مسافة يف األردن بلدة  فهي مؤتةما أو  

 األسباب
 والنتائج

بعد حجته باملدينة بقية ذي  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمأقام رسول اهللا 
احلجة، واحملرم، وما زال يذكر مقتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أيب طالب 

 تعاىل عنهم، وحزن عليهم حزنًا شديداً، فلما كان يوم وأصحابه رضي اهللا
اإلثنني ألربع ليال بقني من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة أمر رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم، فلما كان من الغد 

 مقتل أبيك، فأوطئهم اخليل، فقد إىل موضعِ  سرْ : دعا أسامة بن زيد فقال
وليتك هذا اجليش، فأِغْر صباحًا على أهل أُبـَْىن، فلما كان يوم األربعاء بدأ 

، فلما أصبح عَ دِ وصُ  م حُ املرض برسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  فَ 
سبيل اهللا  غُز بسم اهللا يفأُ  :يوم اخلميس عقد ألسامة لواء بيده، مث قال

املهاجرين األولني واألنصار إال  مل يبق أحد من وجوهو فقاتل من كفر باهللا، 
 وفيهم أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وأبو  ؛باخلروج يف تلك الغزوة هم
دخل صلى اهللا عليه وعلى بيدة بن اجلراح وسعد بن أيب وقاص وغريهم، و عُ 

بيته وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع األول وجاء املسلمون  آله وسلم
 هللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلميودعون رسول االذين خيرجون مع أسامة 

هللا أنفذوا بعث أسامة، فلما كان يوم األحد اشتد برسول ا: فجعل يقول
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صلى أسامة من معسكره والنيب  جاءوجعه، ف صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
 رأسه خامل اجلسم من شدة املرض، فطأطأ أسامة اهللا عليه وعلى آله وسلم

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ال يتكلم، فجعل يرفع يديه فقبله، ورسول اهللا
ورجع  ،فعرفت أنه يدعو يل: أسامة إىل السماء مث يضعهما على أسامة، قال

أسامة إىل معسكره، مث دخل يوم اإلثنني وأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه 
كة له اغد على بر : وعلى آله وسلم  مفيقًا صلوات اهللا عليه وبركاته، فقال

اهللا، فودعه أسامة وخرج إىل معسكره، فأمر الناس بالرحيل، فبينا هو يريد 
إن رسول اهللا ميوت، : إذا رسول أمه أم أمين قد جاءه يقولعلى دابته الركوب 

فأقبل وأقبل معه عمر وأبو عبيدة فانتهوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى 
لى آله وسلم حني زالت آله وسلم وهو ميوت، فتويف صلى اهللا عليه وع

الشمس يوم اإلثنني الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول، ودخل 
املسلمون الذين عسكروا باجلُُرف إىل املدينة، فلما بُوِيع أليب بكر أمر أسامة 

ملا ارتدت العرب كلم بعض الناس أبا و ليمضي لوجهه إىل معسكرهم األول، 
م أبو بكر أسامة يف عمر أن كل لكن   ،أىبسرية أسامة ف تأخري توجيهبكر يف 

، ففعل، فلما كان هالل شهر ربيع اآلخر سنة إحدى البقاء معهيأذن له يف 
فشن عليهم الغارة، فقتل  ،عشرة خرج أسامة فسار إىل أهل أُبـَْىن عشرين ليلة

وأقاموا يومهم ذلك يف تعبئة ما أصابوا  ديارهم،وأجال اخليل يف  واجههمن 
 ،ئم، وكان أسامة على فرس أبيه َسْبَحة، وقتل قاتل أبيه يف الغارةمن الغنا

وأخذ لنفسه مثل ذلك، فلما أمسى  وأسهم للفرس سهمني ولصاحبه سهماً 
أحد صيب وما أُ  أمر الناس بالرحيل، مث بعث بشرياً إىل املدينة خيرب بسالمتهم

 املهاجرين يفرضي اهللا عنه ، وخرج أبو بكر ، فسار إىل املدينةمن املسلمني
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  .وانتصارهم
  اجلرف

  مؤتة
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وانتصارهم بسالمتهم وأهل املدينة يتلقوم سروراً 

اجلرف "٤٦.٤٦'٣٣°٣٩"٣٠.٧٣'٣٠°٢٤اإلحداثيات
مؤتة "٤٤.٥٠'٤١°٣٥"٥٧.٦٩'٣ °٣١

الباركود

                    

 اإلحداثيات

 الباركود
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 )١(املصادر واملراجع

ن حممد بن أمحد بن عثمان مشس الدي: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، تأليف .١
: م، الطبعة١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -بريوت / لبنان -دار الكتاب العريب : الذهيب، دار النشر

  .يعمر عبد السالم تدمر . د: األوىل، حتقيق
 –دار الكتب العلمية : أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، دار النشر: تاريخ الطربي، تأليف .٢

 .بريوت

بو الفضل جالل الدين عبد الرمحن أيب بكر السيوطي، دار أ: اخلصائص الكربى، تأليف .٣
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر

، وحيد بن عبد السالم بايل: مجع وترتيب، اخلالصة البهية يف ترتيب أحداث السرية النبوية .٤
 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٨الثانية، : الطبعة، دار ابن رجب - دار الفوائد : الناشر

 بكر أيب بن حممد بن اهللا عبد بن جعفر أيب الدين حمب: تأليف البشر، سيد سري خالصة .٥
 - هـ١٤١٨ -  السعودية - املكرمة مكة - الباز مصطفى نزار مكتبة: النشر دار الطربي،
 .الرفاعي مجيل بن طالل: حتقيق األوىل،: الطبعة م،١٩٩٧

 بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أليبالدرر يف اختصار املغازي والسري  .٦
 وزارة:  الناشر،ضيف شوقي الدكتور:  حتقيق، )هـ٤٦٣:  املتوىف( القرطيب النمري عاصم

 - اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة - اإلسالمية للشئون األعلى الس -  املصرية األوقاف
 .م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ األوىل:  الطبعة، القاهرة

 .دالئل النبوة للبيهقي .٧

 .الرحيق املختوم صفي الرمحن املباركفوري .٨

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد اخلثعمي السهيلي: تأليف ،نفاأل الروض .٩

                                                 
  .ترتيب املصادر أجبدي: مالحظة) ١(
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 دار اهللا، عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد: تأليف العباد، خري هدي يف املعاد زاد .١٠
 ،١٩٨٦ - ١٤٠٧ - الكويت -  بريوت - اإلسالمية املنار مكتبة - الرسالة مؤسسة: النشر
 .األرناؤوط القادر عبد - األرناؤوط شعيب: حتقيق عشر، الرابعة: الطبعة

طبعة الس األعلى للشئون  ،مد بن يوسف الصاحلي الشاميحم سبل اهلدى والرشاد .١١
  .مصر - اإلسالمية 

بريوت  -دار الفكر : حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، دار النشر: سنن ابن ماجه، تأليف .١٢
  حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيق-  -

دار : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار النشر: سنن أيب داود ، تأليف .١٣
  حممد حميي الدين عبد احلميد: ، حتقيق-  - الفكر 

دار إحياء : حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار النشر: سنن الرتمذي تأليف .١٤
  أمحد حممد شاكر وآخرون: ، حتقيق-  -وت بري  -الرتاث العريب 

: أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي سنن أيب داود ، تأليف: السنن الكربى، تأليف .١٥
: ، حتقيق-  -دار الفكر : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار النشر

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

: النشر دار يسار، بن إسحاق بن حممد: تأليف ،)واملغازي واملبعث املبتدأ( إسحاق ابن سرية .١٦
 .اهللا محيد حممد: حتقيق للتعريف، واألحباث الدراسات معهد

دار : علي بن برهان الدين احلليب، دار النشر: ملأمون، تأليفالسرية احللبية يف سرية األمني ا .١٧
 ١٤٠٠ –بريوت  -املعرفة 

عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد، : السرية النبوية البن هشام، تأليف .١٨
 .طه عبد الرءوف سعد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١١ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر
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أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  شعب اإلميان .١٩
  .مكتبة الرشد للنشر: الناشر، )هـ٤٥٨: املتوىف(

حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي : صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، تأليف .٢٠
: الثانية، حتقيق: عة، الطب١٩٩٣ -  ١٤١٤ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : البسيت، دار النشر
 .شعيب األرنؤوط

، دار ابن كثري : اهللا البخاري اجلعفي، دار النشر صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل أبو عبد .٢١
 .مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بريوت  - اليمامة 

: النشر دار ووي،الن مري بن شرف بن حيىي زكريا أبو: تأليف النووي، بشرح مسلم صحيح .٢٢
 .الثانية الطبعة ،١٣٩٢ - بريوت -  العريب الرتاث إحياء دار

دار : مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار النشر: صحيح مسلم، تأليف .٢٣
  .حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق -إحياء الرتاث العريب 

، إحسان عباس: احملقق ، البصري الزهريحممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا  الطبقات الكربى .٢٤
  .م ١٩٦٨: الطبعة  بريوت -دار صادر : الناشر 

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف .٢٥
 حمب الدين اخلطيب: بريوت، حتقيق -دار املعرفة : الشافعي، دار النشر

املكتبة التجارية : عبد الرؤوف املناوي، دار النشر: فيض القدير شرح اجلامع الصغري، تأليف .٢٦
 األوىل: هـ، الطبعة١٣٥٦ -مصر  - الكربى 

اهللا احلاكم النيسابوري، دار  حممد بن عبداهللا أبو عبد: املستدرك على الصحيحني، تأليف .٢٧
: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٠ -هـ ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر

  .در عطامصطفى عبد القا
مؤسسة : أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين، دار النشر: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف .٢٨
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 .مصر –قرطبة 

حمب الدين أيب جعفر بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر : خالصة سري سيد البشر، تأليف .٢٩
 -هـ ١٤١٨ - السعودية  -مكة املكرمة  -مكتبة نزار مصطفى الباز : الطربي، دار النشر

 .طالل بن مجيل الرفاعي: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧

 .هـ١٤٠٢معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، عاتق بن غيث البالدي، دار مكة  .٣٠

 .هـ١٤٠١معجم معامل احلجاز ، عاتق بن غيث البالدي، دار مكة  .٣١

  .مغازي الواقدي .٣٢
اإلمام املؤرخ األديب : وسلم ، تأليفاملقتفى من سرية املصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله  .٣٣

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

 ٦ مقدمة

 ١١ عملي يف مصور السرايا

ة العسكرية يف سرايا النيب صلى اهللا عليه القواعد االسرتاتيجية يف القياد
 . وعلى آله وسلم

١٤ 

 ٣٣ يف سرايا الصحابة رضوان اهللا عليهم) األكشن(

 ٤٠   .عدد سرايا النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وقادا

 ٤٥ سرايا الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

 ٤٥  .سرية محزة بن عبد املطلب إىل ِسيف البحر .١

 ٤٧  .رية ُعَبيدة بن احلارث إىل بطن رَاِبغس .٢

 ٤٩  .سرية سعد بن أيب وقاص إىل اخلَرار .٣

 ٥١  .سرية عبد اهللا بن جحش إىل خنلة .٤

 ٥٢ .سرية ُعمري بن َعِدي بن َخَرَشة لقتل َعْصماء بنت َمْروان .٥

 ٥٥  .سرية سامل بن ُعَمري إىل أيب َعَفك اليهودي .٦

 ٥٧ .عب بن األشرفسرية حممد بن َمْسلمة لقتل ك .٧

 ٥٩  .سرية زيد بن حارثة إىل الَقْردة .٨

 ٦١  .سرية أيب سلمة إىل طَُليحة األسدي .٩

 ٦٣  .سرية عبد اهللا بن أُنَيس إىل خالد اهلَُذيل .١٠

 ٦٥ .سرية الرجيع إىل عضل والقارة .١١

 ٦٧ .سرية بئر معونة .١٢

 ٦٩ .سرية عمرو بن أيب أمية لقتل أيب سفيان .١٣
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 ٧١  .ِتيك لقتل أيب رافع سالم  اليهوديسرية عبد اهللا بن عَ  .١٤

 ٧٣  .سرية حممد بن َمْسَلمة إىل الُقَرطاء .١٥

 ٧٥  .سرية ُعكاشة إىل الَغْمر .١٦

 ٧٧  .سرية حممد بن َمْسلمة إىل ذي الَقصة .١٧

 ٧٩ .سرية أيب ُعَبيدة إىل ذي الَقصة .١٨

 ٨١  .سرية زيد بن حارثة إىل بين سليم باَجلُموم .١٩

 ٨٣ .ارثة إىل الِعيصسرية زيد بن ح .٢٠

 ٨٥  .سرية زيد بن حارثة إىل الطِرف .٢١

 ٨٧  .سرية زيد بن حارثة إىل ِحْسَمى .٢٢

 ٨٩  .سرية زيد بن حارثة إىل وادي الُقَرى .٢٣

 ٩١  .سرية عبدالرمحن بن عوف إىل ُدوَمة اجلَْنَدل .٢٤

 ٩٣  .سرية علي بن أيب طالب إىل َفَدك .٢٥

 ٩٥  .بن زَارِم سرية عبد اهللا بن َرَواحة إىل ُأَسري .٢٦

 ٩٧  .سرية ُكْرز بن جابر إىل الُعَرنِيني .٢٧

 ٩٩  .سرية اخلََبط  أبو عبيدة بن اجلراح .٢٨

 ١٠١  .سرية بين َعْبس .٢٩

 ١٠٣  .سرية أبان بن سعيد ِقَبل َجنْد .٣٠

 ١٠٥  .سرية أيب بكر إىل بين فـَزَارة .٣١

 ١٠٧  .سرية عمر بن اخلطاب إىل تـَُربَة لقتال هوازن .٣٢

 ١٠٩  .ن سعد إىل بين مرة بفدكسرية بشري ب .٣٣

 ١١١  .سرية غالب بن عبد اهللا الليثي إىل املِيَفعة .٣٤

 ١١٣ .سرية بشري بن سعد إىل َميْن وَجَبار لقتال غطفان .٣٥
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 ١١٥  .سرية ابن أيب الَعْوجاء السَلمي إىل بين ُسليم .٣٦

 ١١٧ .اْلُمَلوِح بِاْلَكِديدِ سرية غالب بن عبد اهللا الليثي إىل بين  .٣٧

 ١١٩  .سرية غالب بن عبداهللا الليثي إىل َفَدك .٣٨

 ١٢١  .سرية شجاع بن َوْهب األسدي .٣٩

 ١٢٣  .سرية كعب بن ُعَمري الِغَفاري إىل ذات َأْطالح .٤٠

 ١٢٥  .سرية زيد بن حارثة إىل َمْدين .٤١

 ١٢٧ .سرية ُمؤَتة .٤٢

 ١٢٩  .سرية عمرو بن العاص إىل ذات السالسل .٤٣

 ١٣١ .دسرية أيب قتادة إىل غطفان بنج .٤٤

 ١٣٣  .سرية أيب َحْدَرد إىل الغابة .٤٥

 ١٣٥  سرية أيب قتادة إىل ِإَضم .٤٦

 ١٣٨  .سرية أسامة بن زيد إىل احلَُرقة من جهينة .٤٧

 ١٤٠  .سرية خالد بن الوليد هلدم الُعزى .٤٨

 ١٤٢  .سرية عمرو بن العاص هلدم ُسَواع .٤٩

 ١٤٤  .سرية سعد بن زيد اَألْشَهلي هلدم َمَناة .٥٠

 ١٤٦  .بن الوليد إىل بين َجِذميةسرية خالد  .٥١

 ١٤٨  .سرية َأوطاس .٥٢

 ١٥٠   .سرية الطَفيل بن عمرو الدْوسي هلدم ذي الكفنيِ  .٥٣

 ١٥٢   .سرية قيس بن سعد بن ُعَبادة إىل ُصَداء .٥٤

 ١٥٤   .سرية ُعيَـْينة بن ِحْصن إىل بين متيم .٥٥

 ١٥٧   .سرية ُقْطبة بن عامر إىل َخثْـَعم .٥٦

 ١٥٩ .ن سفيان إىل الُقْرطاء يف ربيع األولسرية الضحاك ب .٥٧
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 ١٦١   .سرية علقمة بن ُجمَزز إىل األحباش ُجبدة .٥٨

 ١٦٣   .سرية علي بن أيب طالب هلدم الُفْلس .٥٩

 ١٦٥ .وبَِليّ  رةذْ عُ سرية ُعكاشة بن ِحمَْصن إىل اجلِناب من  .٦٠

 ١٦٧   .سرية طَْلَحة بن ُعَبيد اهللا حلرِق بيت ُسَويلم اليهودي .٦١

 ١٦٩   .سرية خالد بن الوليد إىل أَُكيدر ملك ُدوَمة .٦٢

 ١٧١   .سرية خالد بن الوليد إىل َخْثعم .٦٣

 ١٧٣ .سرية أيب سفيان واملغرية بن شعبة  هلدم الالت .٦٤

 ١٧٥   .سرية خالد بن سعيد بن العاص إىل اليمن .٦٥

 ١٧٧ .سرية خالد بن الوليد إىل بين احلارث بَنْجران .٦٦

 ١٧٩ .َحيميالس  رِْعيةسرية إىل  .٦٧

 ١٨٢ .سرية علي بن أيب طالب إىل اليمن .٦٨

 ١٨٤   .اخلََلَصةسرية َجرير بن عبد اهللا الَبَجلي هلدم ذي  .٦٩

 ١٨٦ .سرية أسامة بن زيد بن حارثة إىل أهل أُبـَْىن من ناحية مؤتة .٧٠

 ١٩٠ املصادر واملراجع

 ١٩٤ الفهرس
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:مؤلفات وحبوث للمؤلف  
  .لمكانية دراسة فقهية مقارنةمواقيت العبادات الزمانية وا •

 أثر التخطيط المستقبلي في دعوة غير المسلمين لإلسالم في ضوء السنة النبوية •

 .حديث الشريف دراسة نظرية تطبيقيةأثر الفقه في ال  •

االختصاص الزماني والمكاني في النظام الجنائي اإلسالمي وفي قانون دولة  •
 .قارنةاإلمارات العربية المتحدة دراسة فقهية م

 .أخالق المسلم في التجارة •

 .أخالق المسلم في الحوار مع اآلخرين •

 .أخالق المسلم في خطاب المتعلم •

 .استدراكات على الموسوعة الفقهية الكويتية •

 .استدراكات على بعض البحوث المقدمة للمؤتمر العالمي إلثبات الشهور القمرية •
 .عند علماء الشريعة والحساب الفلكي

  .لزوجين وأثره في الحد من الطالقأسس اختيار ا •

  .اإلعالم بفوائد عمدة األحكام •
التخطيط االستراتيجي والمستقبلي في قيادة النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  •

 .العسكرية

 .وبين المغرب والعشاء - حرمة تثبيت الوقت بين الفجر وطلوع الشمس •

والمكانية دراسة فقهية خطوة على درب الفتح المبين مواقيت الجهاد الزمانية  •
  .مقارنة

 .دخول وقت الظهر بالزوال الشرعي •

 .الدكتور نور الدين عتر وجهوده المبذولة في خدمة السنة المطهرة •
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 .الرؤية الحرجة في ثبوت األهلة بين الحكم الفقهي والمنظور الفلكي •

 .عدالة اهللا تعالى في األرض قراءة في فكر سعيد النورسي •

 ).لوحتان(هللا عليه وعلى آله وسلم غزوات النبي صلى ا •

 .غزوات النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مصوراتها وطريق الهجرة •

 .القوانين الزمانية والمكانية لدفع الزكاة في الوقت الحاضر •

 .رِْعيةمدى االعتماد على الحسابات الفلكية لثبوت األهلة الش •

 .لهجرية دراسة نظرية تطبيقيةم االمعايير الفقهية والفلكية في إعداد التقاوي •

 .المعايير الفقهية والفلكية لدخول وقتي الظهر والعصر •

المواقيت الزمانية والمكانية للحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة دراسة فقهية  •
 .مقارنة
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