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العيون وأثرها

في غزوات الرسول محمد 
The Military intelligence and impact on the Prophet's
invasions

ثاير نومان مسير
المديرية العامة لتربية ديالى
الممخص بالمغة العربية
تضمػف البحث دكر االستخبارات العسكرية (العيكف) كأثرىا في غزكات الرسكؿ
األعظـ محمد  ، إذ كاف أثرىا كاضحان في غزكاتو  ،فبعد إرساؿ العيكف كجمب

المعمكمات عف العدك مف حيث عدده كعدتو كامكانياتو مف خالؿ معرفة نقاط القكة

كالضعؼ في صفكؼ جيشو  ،فيقكـ الرسكؿ  بكضع الخطة المناسبة عمى ضكء
المعمكمات العسكرية الكاصمة إليو  ،كال يكتفي بيذه المعمكمات  ،بؿ يرسؿ أكثر مف
مرة االستخبارات لتككف المعمكمات متجددة كدقيقة ،

فضال ع ف الرسكؿ  كاف

حريصان عمى كتـ المعمكمات الخاصة بجيش المسمميف كتحركاتو قبؿ أم غزكة يريد

الخركج إلييا  ،كيتضح ىذا جميان في جميع غزكاتو التي قادىا كحقؽ انتصارات كبيرة

كىامة عمى عدكه  ،التي ساىمت بنقؿ العرب مف الشرؾ الى اإلسالـ  ،فتمكف

الرسكؿ  مف تككيف أمة كاحدة كدكلة كاحدة يحممكف رسالة سامية ال تقتصر
أىدافيا عمى العرب  ،كانما تسعى الى ىداية بني اإلنساف كافة .
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المقدمة

لمطالئع كالعيكف (االستخبارات) دكر ميـ في التاريخ العسكرم العربي اإلسالمي
 ،ككانت قد بدأت منذ عيد الرسكؿ محمد

 كذلؾ لمضركرة الممحة لمثؿ ىذه

الشريعة العسكرية نظ انر لخطكرة الدكر الذم تقكـ بو مف جمع المعمكمات عف جيش
العدك كاألرض التي تسمكيا  ،فضالن عف مياـ كثيرة كانت تسند إلييا .
كنظ انر لخطكرة الميمة التي تسند إلى ىذا العمؿ كاف الرسكؿ

 يختار رجاالن

أكفاء يتمتعكف بقدرات كميارات متعددة  ،عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يييمؿ المسممكف
عنصر الدقة في دراسة المعمكمات التي تصميـ عف طريؽ تعدد مصادر معمكماتيـ
كـ كازنػة المعمكمات التي تصميـ كالتحقؽ منيا أما مكاتبة أك مشافية  ،كقد اىتـ
الرسكؿ  ببعث الطالئع كالعيكف في كؿ المعارؾ التي خاضيا ضد المشركيف ،

ككانت المعمكمات التي تصؿ إليو ليا األثر الكاضح كالفعاؿ في تحقيؽ االنتصارات
الرائعة التي حققيا بدعكتو اإلسالمية سكاء ضد الجماعات أك األفراد .
فتكممت في بدابة البحث عف السرايا كالبعكث التي سبقت غزكة بدر الكبرل ،
ككضحت الفرؽ بيف السرايا كالغزكات  ،ثـ بدأت بغزكة بدر الكبرل  ،كأسباب ىذه
الغزكة  ،ككيؼ تعامؿ الرسكؿ  مع جميع المعمكمات الميمة عف العدك  ،ككيؼ
افاد منيا  ،ككذلؾ غزكة أيحد ذاك انر اسبابيا  ،ككيؼ تـ جمع المعمكمات قبؿ بداية
الغزكة  ،ثـ ذكرت غزكة حمراء األسد  ،كبعدىا غزكة األحزاب  ،كغزكة خيبر كفتح

مكة  ،كغزكة حنيف مبينان أىمية االستخبارات (العيكف) لدل الرسكؿ
تحقيؽ االنتصارات الكبيرة عمى العدك .

السرايا والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى :
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بمجرد االستقرار الذم حصؿ في المدينة المنكرة بقيادة النبي محمد

 ، كاف

البد لممسمميف اف ينتبيكا الى الكضع حكليـ كما ينتظرىـ مف أعدائيـ أعداء الدعكة
اإلسالمية.
فأف مكقؼ قريش في مكة مف أكلى األمكر التي يجب أف تعالجيا قيادة المدينة
المنكرة ككف أىؿ مكة لف يرضكا بأف يقكـ لإلسالـ كياف  ،كلك كاف في المدينة ألف
()1

ذلؾ ييدد كيانيـ كيقكض بنيانيـ كييدد أمنيـ كاستقرارىـ

.

لذلؾ اتجو نشاط الرسكؿ محمد  مف أجؿ تكطيد مكانة الدكلة اإلسالمية كالرد
عمى كؿ تحركات قريش المعادية لمدكلة اإلسالمية لذلؾ قاـ بإرساؿ السرايا كالبعكث
()2

التي سبقت غزكة بدر الكبرل

.

أما الفرؽ بيف السرية كالغزكة  ،فاف الغزكة ىي في الغالب كؿ مجمكعة مف
المسمميف خرج بيا النبي  ليمقى عدكه سكاء حدث قتاؿ اك لـ يحدث  ،كسكاء كاف
عددىـ كبي انر اك صغي انر  ،كيطمؽ عمى كؿ مجمكعة مف المسمميف يرسميـ النبي



العتراض عدك  ،كممة (سرية) اك (بعث) كقد يحدث بيا قتاؿ اك ال يحدث اك تككف
لرصد االخبار عف عدكه اك غيره

()3

 ،كلنا في سرية عبد اهلل بف جحش

()4

كما فييا

دركس كعبر كمكاعض  ،كقد جاء في خبر ىذه السرية اف الرسكؿ محمد ا  كتب
ألمير السرية كتابان كأمره اف ال ينظر فيو حتى يسير يكميف  ،كىذا مثؿ لتطبيؽ مبدأ

ميـ مف مبادئ الحرب كىك إخفاء الخطط الحربية  ،حتى يككف الجيش في أماف مف
()5

كيد األعداء كالمنافقيف في المدينة كما يحيطيا

.

فسرية عبد اهلل بف جحش قد حققت أىدافيا كظيرت قدرتيا عمى التكغؿ في
المناطؽ الخاضعة لنفكذ قريش  ،حتى جكاسيس قريش لـ تستطع رصدىا كال معرفة
الكجية التي قصدتيا  ،ككاف ذلؾ ما أراد

 كخطط لو بابتكاره أسمكب الرسائؿ

المكتكبة لممحافظة عمى الكتماف كحرماف العدك مف الحصكؿ عمى المعمكمات التي
تفيده عف تحركات المسمميف  ،كاف صفة الكتماف ىي اىـ عامؿ مف عكامؿ مبدأ
()6

المباغتة  ،كىي بالتالي أىـ مبدأ مف مبادئ الحرب
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 كانت قكية

كقد أثبتت ىذه السرية بما ال يدع لمشؾ باف سرايا النبي محمد

كتندفع لمقياـ بأصعب الميمات الصعبة كقدرتيا عمى انجاز الكاجبات بكؿ كفاءة

كدقة  ،مما يدؿ عمى ركحيا المعنكية العالية(. )7
غزكة بدر الكبرل(2ىػ) :

()8

يقع مكضع بدر عمى بعد ثمانية كعشريف فرسخ مف المدينة المنكرة
أحداثيا في رمضاف سنة (2ىػ)

()9

 ،كقعت

 ،أما سبب كقكع ىذه المعركة أف المسمميف بمغيـ

أف قافمة تجارية كبيرة لمشركي قريش تحركت مف الشاـ تحمؿ أمكاالن كثيرة لقريش
()11

 ،يقكدىا أبك سفياف

()12

 ،كيقكـ عمى حراستيا بيف ثالثيف كأربعيف رجالن

()10

.

لذلؾ قاـ الرسكؿ محمد  بإرساؿ الطالئع كالعيكف لمحصكؿ عمى المعمكمات
الدقيقة كبشكؿ تفصيمي عف أخبار القافمة ككجيتيا كما تحتكيو  ،فأرسؿ بسبس بف
()14()13

عمرك

 ،فمما عاد بخبرىا ندب الرسكؿ محمد  أصحابو لمخركج  ،كقاؿ ليـ

 " :ىذه عير قريش فييا أمكاليـ فأخرجكا إلييـ لعؿ اهلل ينفمكـ "

()15

 ،ككاف خركجو

مف المدينة في اليكـ الثاني عشر مف شير رمضاف المبارؾ مف السنة الثانية
()16

لميجرة

.

ً
يكتؼ الرسكؿ محمد  بيذه المعمكمات التي جمبيا بسبس بف عمرك  ،فأراد
كلـ

متابعة القافمة باستمرار  ،فأرسؿ مرة ثانية بسبس بف عمرك كعدم بف الزغباء الى
()17

بدر كعيكف لمتعرؼ عمى القافمة فرجعا إليو بالخبر اليقيف

.

كفي الكقت نفسو كانت ىناؾ استخبارات لمعدك حاضرة  ،إذ كاف أبك سفياف
يتجسس باستمرار أخبار المسمميف حتى أنو تقدـ الى بدر بنفسو لمراقبة تحركاتيـ ،
فعندما قدـ بدر سأؿ مف كاف ىناؾ ىؿ رأيتـ أحدان؟  ،قالكا  :ال إال رجميف  ،قاؿ ليـ

 :أركني مناخ ركابيا  ،فأركه  ،فأخذ البعر

()18

كفتتو فكجد فيو النكل(نكل التمر)

()19

 ،فقاؿ ىذه أعالؼ يثرب  ،كبالتالي فاف الرجميف مف يثرب  ،أم مف المسمميف ،
()20

لذلؾ غير اتجاه القافمة نحك الساحؿ

.

كمف ىذه الركاية يتبيف اف العدك كاف لديو جياز استخبارات يقكـ بجمع
المعمكمات االستخباراتية عف تحرؾ جيش المسمميف  ،فأبك سفياف ينزؿ بنفسو الى
بدر ليراقب تحركات المسمميف عف كثب  ،فقد عرؼ تحركات المسمميف عف طريؽ
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السرية االستطالعية مف خالؿ غذاء دكابيـ  ،كبالتالي أنقذ القافمة مف خطر احتكائيا
مف قبؿ المسمميف  ،لػذلؾ فاف لممعمكمات االستخباراتية دكر ا ميػـ ا في تغيير مجػرل
األحداث السياسية كالعسكرية كاستخداـ المناكرات لكسب المعركة بأقؿ كقت ممكف
كأقؿ خسائر .
كلما بمغ النبي  تغيير اتجاه القافمة كاصرار زعماء مكة عمى قتالو أصبحت
()21

المكاجية مع المشركيف أم انر كاقعان ال محاؿ

.
 كمعو أبك بكر

فأخذ النبي  ينظـ الجيش لمكاجية كفار مكة  ،فقاـ

يستكشؼ أخبار جيش المشركيف  ،كبينما ىما يتجكالف في تمؾ المنطقة لقيا شيخان مف
العرب  ،فسألو الرسكؿ  عف جيش قريش  ،فقاؿ الشيخ  :ال أخبركـ حتى تخبراني

مف أنتما؟  ،فقاؿ لو الرسكؿ  : إذا أخبرتنا أخبرتؾ"  ،فقاؿ  :اكذاؾ بذاؾ؟  ،قاؿ :
()22

نعـ

.

فقاؿ ليـ  :أنو بمغني أف محمدان كأصحابو خرجكا يكـ كذا ككذا فاف كاف صدؽ

الذم أخبرني فيـ اليكـ بمكاف كذا ككذا لممكاف الذم بو جيش المسمميف  ،كبمغني اف
قريشان خرجكا يكـ كذا ككذا فاف كاف صدؽ الذم أخبرني فيـ اليكـ بمكاف كذا

ككذا

()23

 ،فمكاف الذم فيو جيش المشركيف فعالن  ،فقاؿ الشيخ  :قد أخبرتكـ عما

 " : نحف مف ماء "  ،ثـ أنصرؼ

أردتـ  ،فأخبراني ممف انتـ؟ فقاؿ لو الرسكؿ

()24

.

أمف العراؽ؟
النبي  كبقي الشيخ يقكؿ  :ما مف ماء؟  ،ى
تبيف مف خالؿ ىذه الركاية اىتماـ النبي  كحرصو عمى جياز االستخبارات
العسكرية  ،إذ يحرص أف تككف لديو حصيمة كافية كدقيقة عف العدك َّ
عدة كعددان ،
فمف خالؿ ىذا الركاية يتبيف الحس األمني لمرسكؿ األعظـ

 ، فعندما أخذ

المعمكمات مف الشيخ سألو الشيخ مف أنتما قاؿ لو  " :نحف مف ماء " مما جعؿ
الشيخ ينبير مف اإلجابة التي أجاب بيا الرسكؿ

 فيك جكاب فيو حكمة كدراية

كبيرة في الحس األمني عف طريؽ كتـ المعمكمات السرية كخطكرتيا عمى تحرؾ
الجيكش كاعداد الخطط كاستخداـ المناكرة في الحركب .
ً
يكتؼ الرسكؿ  بيذه المعمكمات التي حصؿ عمييا مف خالؿ الشيخ  ،بؿ
فمـ
أرسؿ العيكف  ،إذ أرسؿ عمي بف أبي طالب كالزبير بف العكاـ كسعد بف أبي كقاص
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 في نفر مف الصحابة إلى ماء بدر يتقصكف لو األخبار عف جيش المشركيف
فكجدكا غالميف يستسقياف لجيش المشركيف فأتكا بيما الى الرسكؿ

()25

،

 فقاؿ ليـ " :

أخبراني عف جيش قريش؟ "  ،فقاال لو  :ىك كراء الكثيب الذم ترل بالعدكة القصكل
 ،فقاؿ ليـ  :كـ القكـ؟  ،كما عدتيـ؟ قالكا  :ال ندرم  ،قاؿ ليـ  :كـ ينحركف؟ قالكا
لو  :تسعان  ،كيكمان عش انر  ،فقاؿ  :القكـ ما بيف التسعمائة كاأللؼ  ،ثـ قاؿ ليـ  :مف
فييـ مف أشراؼ قريش؟ فذكركا لو عتبة كشيبة ابنا ربيعة كأبا جيؿ كأمية بف خمؼ
()26

كآخريف مف صناديد قريش

.

كمف خالؿ ما الحظناه نجد صفة الكتماف لمرسكؿ  في جميع غزكاتو  ،فسؤالو
لمشيخ الذم لقيو في بدر عف الرسكؿ  كجيشو  ،كعف قريش كجيشيـ  ،كاف تكرية
الرسكؿ  في إجابتو عف سؤاؿ الشيخ ممف انتـ  ،فقاؿ لو  " :نحف مف ماء "  ،فيك
جكاب يقتضبو المقاـ فأراد كتماف أخبار جيش المسمميف عف جيش المشركيف  ،كأنو
أنصرؼ كراء استجكابو كتماف أيضان  ،فيذا دليؿ عمى كتماف الرسكؿ لممعمكمات

 حرصو

االستخباراتية التي تخص جيش المسمميف  ،لذلؾ فاف مف ىدم النبي

عمى معرفة جيش العدك كالكقكؼ عمى اىدافو كمقاصده  ،الف ذلؾ يعينو عمى رسـ
الخطط الحربية المناسبة لمجابية عدكانو  ،فقد كانت اساليبو في غزكة بدر في جمع
المعمكمات تارة بنفسو كاخرل بغيػره  ،ككاف يطبؽ مبدأ الكتماف في حركبو  ،كقد
تحمى رسكؿ اهلل  بصفة الكتماف في كافة غزكاتو  ،فعف كعب بف مالؾ  قاؿ " :
()27

كلـ يكف رسكؿ اهلل  يريد غزكة اال كرل بغيرىا "

.

حتى في غزكة بدر الكبرل كاف خبر الجية التي اراد الييا الخركج كتـ ذلؾ حيف
()28

قاؿ  ... " : اف لنا طمبة فمف كاف ظير حاض انر فميركب معنا )....

غزكة أيحد (3ىػ) :

حدثت ىذه الغزكة في السنة الثالثة لميجرة

()29

.

 ،كفي ىذه الغزكة كانت

االستخبارات المكية تتابع تحركات المشركيف بالتتابع  ،فمما تحرؾ جيش المشركيف
لالنتقاـ مف المسمميف لما أصيبكا بو في يكـ بدر مف خسارة فادحة في األركاح
كالماؿ

()30

 ،أرادكا إرجاع ىيبتيـ كمكانتيـ بيف القبائؿ العربية  ،فكانت االستخبارات

العسكرية لممسمميف حاضرة  ،كالعباس عـ النبي
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كيرسؿ تمؾ المعمكمات لممسمميف  ،ككانت معمكماتو دقيقة جدان  ،عندما خرج جيش

المشركيف بعث العباس رسالة مستعجمة الى النبي  تضمنت معمكمات مفصمة عف

العدك مف حيث العدد كالعدة كاف العدك متجو نحك المدينة

()31

 ،كتضمنت الرسالة

مائت فارس كفييـ
ايضا معمكمات كافية عف عدد المشركيف  ،إذ بمغ ثالثة آالؼ منيـ ا
()32

سبعمائة دارع كثالثة آالؼ بعير

.

كحتى بعد انتياء الغزكة  ،كاف الرسكؿ  يرسؿ االستخبارات لمتابعة تحركات
العدك ككجيتو  ،ففي غزكة أيحد كبعد انسحاب المشركيف مف أرض المعركة  ،ارسؿ
الرسكؿ  عمي بف ابي طالب  بعد الغزكة مباشرة  ،كذلؾ لمعرفة كجية العدك ،
فقاؿ لو  :اخرج في آثار القكـ كأنظر ماذا يصنعكف  ،كماذا يريدكف؟ فاف كانكا جنبكا
الخيؿ كامتطكا اإلبؿ فأنيـ يريدكف المدينة كالذم نفسي بيده إف أرادكىا السيرف إلييـ
فييا  ،ثـ الناجزنيـ  ،قاؿ عمي  : فخرجت في أثرىـ انظر ماذا يصنعكف  ،فجنبكا
()33

الخيؿ كامتطكا اإلبؿ كتكجيكا الى مكة

.

كفي ىذه الركاية دركس كعبر كفكائد  ،يمكف اف يؼمد منيا المسممكف بشكؿ عاـ
كالعسكريكف بشكؿ خاص  ،فاف أم تسرب لممعمكمات االستخباراتية لمجيش كافشاءىا
()34

.

ييدد االمة كمستقبميا بكارثة كبرل
ً
يكتؼ النبي  بذلؾ بؿ حرص عمى أف تككف المعمكمات عف العدك متجددة
كلـ
 ،لذلؾ أرسؿ  الحباب بف المنذر بف الجمكح

()35

الى قريش يستطمع الخبر  ،فدخؿ

بيف جيش المشركيف كحرز عددىـ كعدتيـ  ،فعندما رجع سألو النبي

 " : ما

رأيت؟  ،قػاؿ  " :رأيت يا رسكؿ اهلل عددان حزرتيـ ثالثػة األلؼ يزيدكف قميالن أك

ينقصكف قميالن  ،كالخيؿ مائتي فارس  ،كرأيت دركعان ظاىرة حزرتيـ سبعمائة درع ...
()36

"

.

فحرص الرسكؿ  عمى تنكع المعمكمات االستخباراتية لمتأكد بدقة المعمكمات
عف جيش المشركيف  ،كتمانيا كحصرىا عمى مستكل قيادم خكفان مف أف تؤثر عمى
معنكيات المسمميف قبؿ كضع الخطة العسكرية لممعركة .

غزكة حمراء األسد ( 16شكاؿ سنة 3ىػ):
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تػذكر الركايػات التاريخيػة اف النبي محمد ا  كاف يتابػع تحركات العدك كأخبػاره
حتى بعػد انتياء أم معركػة  ،فكاف يرسؿ العيكف ليعرؼ كجية العدك كنيتو .
كعندما انتيت غزكة أيحد أرسؿ رسكؿ اهلل

 االستخبارات لمتحرم عف كجية

العدك كأخباره ،فجاء الخبر أف أبا سفياف كاف يمكـ نفسو
كال الككاعب اذرفتـ  ،شر ما صنعتـ "

()38

()37

،إذ قاؿ ":ال محمد قتمتـ

 ،فبمغ ذلؾ الرسكؿ  كتحسب مف دعكة

قريش الى المدينة  ،فخرج بمف حضر يكـ أيحد مف المسمميف الى حمراء األسد
كىذا دليؿ آخر عمى استطالع النبي

()39

،

 أعداءه حتى بعد انتياء المعركة ليطمئف

عمى عدـ مباغتتيـ.
غزكة األحزاب (5ىػ) :
حدثت غزكة األحزاب (الخندؽ) في السنة الخامسة لميجرة

()40

 ،كمف أىـ أسبابيا

أف ييكد بني النضير بعد أف خرجكا مف المدينة بسبب نقضيـ عيكدىـ كغدرىـ ،
ككانكا يرشدكا األعداء الى مكاطف الضعؼ كالقكة في المدينة المنكرة كىـ يحممكف
الحقد عمى المسمميف  ،فمما استقركا في خيبر أخذكا يرسمكف الخطط لالنتقاـ مف
المسمميف فاتفقكا عمى التكجو نحك القبائؿ العربية المختمفة لتحريضيـ عمى حرب
()41

المسمميف

.

أما استخبارات المسمميف كانت حذرة جدان في يتابع تحركات األحزاب كالييكد
()42

كرصدىا منذ خركجيـ مف خيبر باتجاه مكة

.

كعند حصكؿ المسمميف عمى ىذه المعمكمات الدقيقة شرع الرسكؿ محمد



باتخاذ اإلجراءات الدفاعية  ،إذ دعا الى اجتماع حضره العديد مف الصحابة فأدلى
()43

سمماف الفارسي  برأيو الذم يتضمف حفر الخندؽ

.

فاالستخبارات كانت تتابع تحركات الييكد بصكرة مستمرة  ،كقد بعث الرسكؿ
محمد  الى ييكد بني قريظة العيكف لمعرفة أخبار الييكد الذيف يقيمكف جنكب
المدينة خكفان مف غدرىـ  ،لذلؾ أرسؿ الصحابي الزبير بف العكاـ  فنظر كرجع ،

فقاؿ  " :يا رسػكؿ اهلل رأيتيػـ يصمحػكف حصكنيـ كيدربكف طرقيـ
()45

ماشيتيـ "

.
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كىذا يدؿ عمى اف بني قريظة قد نقضكا عيدىـ  ،ثـ بعد ذلؾ بعث النبي محمد
 سعد بف معاذ

()46

كسعد بف عبادة

بف الخزرج كخكات بف جبير

()49

()47

كعبد اهلل بف ركاحة

()48

 أخك بني الحارث

أخك ابف عمرك بف عكؼ لمتأكد مف المعمكمات التي
()50

تشير الى نقض بفم قريظة العيد

.

كبعد ىذه المعمكمات التي كانت تتابع حركة الييكد تيقف مف غدر بني قريظة ،
فأرسؿ سممة بف أسمـ

()51

()52

في مائتي رجؿ كزيد بف حارثة
()53

يحرسكف المدينة كيظاىركف التكبير ليرىبكا بني قريظة

في ثالثمائة رجؿ

.

كقد قبض المسممكف عمى قافمة مف الييكد كانكا ينككف بعثيا الى األحزاب محممة
()54

.

بالتمر كالشعير كالتيف  ،فأصبحت غنائـ بيد المسمميف

كبيذا افاد المسممكف مف ىذه المعمكمات االستخباراتية لكشؼ نكايا الييكد الذيف
كانكا في جنكب المدينة  ،فعمى ضكء ىذه المعمكمات بعث الرسكؿ

 عددان مف

المقاتميف لحماية الجبية الداخمية كعدـ اختراؽ العدك جنكب المدينة كأثمرت بغنائـ
حصؿ عمييا المسممكف مف الييكد  ،كاف الرسكؿ

 يتابع أمر األحزاب حتى بعد

انسحابيـ  ،ككاف يحب أف يتحرل عما يحدث عف قرب .
لذلؾ أرسؿ أحد الصحابة لجمع المعمكمات عف األحزاب  ،إذ أرسؿ الصحابي
حذيفة بف اليماف كقاؿ لو

 " : أذىب كأنظر ما فعؿ القكـ كال ترميف بسيـ كال
()55

بحجر كال تطعف برمح كال تضربف بسيؼ حتى ترجع لي "

فمضى خذيفة خمؼ القكـ الى أف رحمكا  ،فأخبر الرسكؿ
و
عباءة كانت عميو يصمي فييا(. )56
فأكرمو الرسكؿ  أفضؿ
غزكة خيبر (7ىػ) :
حدثت في السنة السابعة لميجرة

()57

.
 برحيؿ القكـ ،

 ،ككاف عداء الييكد كحقدىـ مستم انر عمى

المسمميف  ،إذ حز في نفكسيـ إجالءىـ عف ديارىـ  ،فراحكا يحيككف المؤامرات

كالتعاكف مع المشركيف لكسر شككة المسمميف كضرب قكتيـ  ،لذلؾ تفرغ المسممكف
()58

بعد صمح الحديبية (6ىػ) لتصفية ييكد خيبر الذيف أصبحكا ييددكف أمنيـ

.

فعند مسير الجيش الى خيبر بعث الرسكؿ محمد  االستخبارات العسكرية في
سرية استطالعية يستطمعكف أخبار العدك  ،اف كاف ىناؾ كمائف لمعدك (الييكد) ،
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كاسندت ىذه الميمة لمصحابي عبادة بف بشر

()59



في ىذه السرية

()60

 ،فكجد

باغ ابتغي أبعرة ضمت لي ،
عينان لمييكد  ،فسألو الصحابي مف أنت ؟ قاؿ لو  :أنا و
أنا عمى أثرىا  ،ثـ سألو عف خيبر كعف الييكد  ،فقاؿ لو  :يممككف مف المقاتميف

عشرة آالؼ مقاتؿ كىـ أىؿ حصكف ال تراـ  ،كسالح كطعاـ كثير  ،كلدييـ ما ء
كطعاـ يكفييـ سنيف لك حكصركا  ،فضربو عبادة بف بشر بالصكت  ،كقاؿ لو  :أنت
عيف لمييكد أخبرني كاال قطعت رأسؾ  ،فأخبره أف القكـ (الييكد) مرعكبكف منكـ
()61

فبعثكني اللتقط المعمكمات عف جيش المسمميف كعدتيـ

.

ففي كؿ معركة كاف الرسكؿ  يرسؿ االستخبارات لجمب المعمكمات عف العدك
 ،كفي الكقت نفسق ليككف حذ انر مف عيكف األعداء التي تراقب تحركات المسمميف ،

حتى ال ينكشؼ المسمـ كف كتككف المعركة مباغتة لمعدك  ،فضال عف ذلؾ تكضع
الخطط الالزمة في كؿ معركة .
فتح مكة (8ىػ) :
حدثت في السنة الثامنة لميجرة

()62

 ،إذ ارتكبت قريش خطأن فادحان عندما أعانت

حمفاءىا بني بكر عمى خزاعة حميفة المسمميف بالخيؿ كالسالح كالرجاؿ كىاجمكا قبيمة
()63

خزاعة عند ماء يقاؿ لو الكتير

()64

كقتمكا أكثر مف عشريف مف رجاليـ

.

فقدمت قبيمة خزاعة الى الرسكؿ  في المدينة كأخبرتو بما فعؿ بفك بكر بيـ ،
()65

كما فعمتو قريش بيـ مف خالؿ مساندة بني بكر

.

إذ ىـ الرسكؿ  لمخركج الى فتح مكة مع األخذ بالسرية التامة في تمؾ الغزكة
عف أقرب الصحابة

()66

()67

ال تنتقؿ الى قريش

 ،ثـ بعد ذلؾ بث استخباراتو  داخؿ المدينة كخارجيا حتى
.

فكاف عمر بف الخطاب  يطكؼ باالنقاب

()68

 ،فيقكؿ ليـ  :ال تدعكا أحدان يمر
()69

بكـ تنكركنو إال رددتمكه  ...إال مف سمؾ الى مكة فأنو يتحفظ بو كيسأؿ عنو

.

لقد اتخذ النبي محمد  السرية التامة في ىذه الغزكة حتى الى اقرب أصحابو
كي ال تتسرب ىذه المعمكمات الى العدك في مكة كتككف عممية الغزكة مباغتة ليـ.
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كبيذا افاد النبي  مف جمع المعمكمات ككنو سالحان ذا حديف  ،فقد افاد مف حده

النافع لصالح المسمميف  ،كابطاؿ مفعكؿ الحد األخر بإتباعو السرية التامة في

تحركاتو(. )70

كلكف كانت ىناؾ محاكلة لتسرب معمكمات عف تحرؾ الرسكؿ محمد

 لفتح

مكة  ،إذ كتب حاطب بف أبي بمتعة كتابان الى أىؿ مكة يخبرىـ فيو نبأ تحرؾ النبي

 كأرسمو مع امرأة مسافرة الى مكة  ،كلكف اهلل سبحانو كتعالى أطمع نبيو

 عف

طريؽ الكحي عمى ىذه الرسالة  ،لذلؾ أرسؿ النبي  عميان كالزبير كالمقداد فأمسككا

بالمرأة عمى بعد اثني عشر ميالن مف المدينة  ،كىددىا اف يفتشكىا اف لـ تخرج

الكتاب فسممتيـ الكتاب( ، )71ثـ بعد ذلؾ استدعي حاطب  لمتحقيؽ مف قبؿ النبي

عمي إني كنت أم انر ليس لي في القكـ مف أصؿ
 ، فقاؿ  :يا رسكؿ اهلل ال تعجؿ َّ
()72

كال عشيرة ككاف لي بيف أظيرىـ كلد كأىؿ فصانعتيـ

عمييـ كاني لمؤمف باهلل

كرسكلو ما غيرت كال بدلت  ،فقاؿ عمر بف الخطاب  :يا رسكلو اهلل دعني فألضرب
()73

عنقو  ،فاف الرجؿ قد نافؽ

.

فقاؿ لو النبي  " : كما يدريؾ يا عمر  ،لعؿ اهلل قد اطمع عمى أصحاب بدر
()74

 ،فقاؿ  :اعممكا ما شئتـ فقد غفرت لكـ "

.

كمف خالؿ ىذه الركاية يبدك اف المياجريف بكؿ ما ذاقكا مف العنؼ كاألذل مف
قريش ظمت بعض النفكس تكد لك كقعت بينيـ كبيف اىؿ مكة المحاسنة كالمكدة ،
كاف لك انتيت ىذه الخصكمة القاسية التي أدت الى قتاؿ أىمييـ كذكم قرابتيـ كتقطع
بينيـ مف صالت فاف اهلل يريد استقصاء ىذه النفكس كاستخالصيا مف كؿ ىذه
()75

الكشائج كتجريدىا لدينو كعقيدتو كمنيجو
غزكة يحنيف (8ىػ) :
حدثت في السنة الثامنة لميجرة

()76

.

 ،لما فتح اهلل مكة عمى يد رسكؿ اهلل



كخضعت لو قريش  ،كخافت ىكازف كثقيؼ فأرادكا أف يغزك المسمميف قبؿ أف يغزكىـ
فاختاركا مالؾ بف عكؼ النصرم عمييـ (المشركيف)  ،ككاف رأم مالؾ بف عكؼ
()77

أف يخرجكا معيـ النساء كالذرارم كاألمكاؿ حتى ال يفركا
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 بخركج ثقيؼ كىكازف  ،بعث الرسكؿ

فمما عمـ النبي محمد

 استخباراتو

(العيكف كالطالئع)  ،فبعث ىذه المرة الصحابي عبد اهلل بف حدرد االسممي

()78

حتى

يكافيو بخبر ىكازف  ،فذىب عبد اهلل مكث بينيـ يكمان أك يكميف  ،ثـ عاد الى النبي

 كحدثو بما رأل كما سمع مف مالؾ كامر ىكازف ما ىـ عميو  ،كاجمعكا لو في
حرب رسكؿ اهلل  فأخبره بذلؾ

()79

.

كلكف المعمكمات االستخباراتية لـ تكف دقيقة جدان حكؿ جيش المشركيف كما

يدبركنو ضد المسمميف لككنو لـ يختمط بشكؿ كاؼ مع قبيمة ىكازف كيسمع ما يدكر
كما يخططكف عف كثب  ،فبسبب عدـ دقة المعمكمات االستخباراتية أدل الى تراجع
المسمميف بادئ األمر  ،كلكف ثبات النبي  في ىذه المعركة رجحت كفتيـ فحققكا
()80

االنتصار عمى المشركيف

.

فكاف النبي محمد  يبذؿ جيدان كبي انر في جمع المعمكمات العسكرية عف العدك ،

كمف ثـ كضع الخطط الالزمة لممعركة  ،كمف خالؿ الغزكات تبيف اف الرسكؿ



كاف ييتـ بشكؿ كبير بجياز االستخبارات  ،فيرسؿ العيكف كالطالئع حتى داخؿ
جيش المشركيف  ،ليرسـ الخطط ثـ قيادة المعركة .

الخاتمة

الحمد هلل ِّ
رب العالميف  ...فقد تمخض ىذا البحث عف جممة نتائج ميمة في
إدارة الغزكات كالحركب  ،كالسيما في إدارة حركب المسمميف كغزكاتيـ ضد المشركيف
 ،فكانت انتصارات رائعة ىزت بقاع العالـ في سبيؿ ترسيخ مبادئ ديننا الحنيؼ
كنصرتو .
دكر فعاؿ في إدارة الحركب كخاصة الحركب
فدكر االستخبارات العسكرية ه
كالغزكات اإلسالمية  ،فمف بيف ىذه النتائج :
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 .1االستخبارات العسكرية سيمت ميمة دخكؿ الجيش الى المعركة كخركجو منيا
بإعطاء اقؿ الخسائر الممكنة بيف صفكؼ جيش المسمميف .
 .2مف الناحية النفسية ليا كقعه فعاؿ كميـ في نفسية المقاتؿ المسمـ كاطمئنانو في
الفكز ككسب المعركة كاالنتصار  ،كالفضؿ هلل كلالستخبارات العسكرية .
 .3مف الناحية الميدانية  ،االستخبارات العسكرية سيمت عممية كضع الخطط الناجحة
بحسب المعمكمة االستخباراتية مف حيث عدد الجيش كعدتو كالمنطقة الجغرافية
المتمركز فييا كأحكاليا الجكية .
 .4مف ناحية الكقت  ،المعمكمة العسكرية االستخباراتية تعطي كلك بشكؿ غير دقيؽ
تحركات العدك مف حيث االستعداد كاليجكـ أك التدريب أك المباغتة في أم كقت أك
حفر الخنادؽ كالسكاتر كالغش كاالختفاء .
 .5تفيد االستخبارات العسكرية بأخذ أقؿ المعمكمات كأرخصيا مف خالؿ غذاء دكاب
العدك  ،كما فعؿ أبك سفياف الذم استطمع بنفسو تحركات جيش المسمميف فأنقذ
قافمتو مف خطر المسمميف عمييا .
 .6عف طريؽ الشريحة االستخباراتية تعكيد المقاتؿ كتثقيفو عمى عدـ اإلدالء بأم
معمكمة كلك بسيطة عف تحركات القطعات العسكرية ا ك مكاف أك زماف تكاجدىا ،
كال ضير أف المقاتؿ إذا يسئؿ يمكف أف يعطي معمكمات خاطئة ككاذبة كغير
صحيحة لنصرة جيشو .
 .7ضركرة الحرص كالكتماف عمى أية معمكمة يحصؿ عمييا  ،خكفان مف التأثيرات
النفسية عمى معنكيات المقاتميف .

Abstract
The study deals with the military intelligence (the eyes and
explorers) and its impact on the prophet's invasion (Mohammed
God's blessing and peace upon him) .
The military intelligence had a great role in battles
concerning the plans made after the intelligence information
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about the number equipments , the weak and strong points of
the enemy and its army .

The prophet (Mohammed God's blessing and peace upon

him) used to make a suitable plan for each battle based on the
a achieved many victories in all the battles he led .

هوامش البحث

 .1باكزير  ،احمد  ،مركيات غزكة بدر  ،مكتبة طيبة  ،ط ( ، 1بالـ – 1400ىػ) ،
ص. 79
 .2ىيكؿ  ،محمد خير  ،الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية  ،ط  ، 1دار البيارؽ ،
(بيركت – 1414ىػ)  ،ج ، 1ص. 477
 .3ابك فراس  ،محمد  ،غزكة بدر الكبرل  ،ط  ، 1دار الفرقاف ( ،بالـ1402 -ىػ) ،
ص. 12
 .4عبد اهلل بف جحش بف رائاب بف يعمر االسدم  ،صحابي قديـ االسالـ  ،ىاجر
الى بالد الحبشة  ،ثـ الى المدينة المنكرة  ،ككاف مف امراء السرايا  ،كىك صير رسكؿ
اهلل  اخك زينب اـ المؤمنيف  ،قتؿ يكـ احد شييدان فدفف ىك كالحمزة في قبر كاحد ،
ينظر  ،الزركمي  ،خير الديف  ،االعالـ  ،ط

 ، 5دار العمـ لممالييف ( ،بيركت –

1980ـ)  ،ج ، 4ص. 76
 .5الحميدم  ،عبد العزيز  ،التاريخ االسالمي مكاقؼ كعبر  ،دار الدعكة ،
(االسكندرية – بالت)  ،ج ، 4ص. 71
 .6ابك فراس  ،غزكة بدر الكبرل  ،ص. 24 ، 14
 .7المرجع نفسو  ،ص. 24
 .8ياقكت  ،بف عبد اهلل أبك عبد اهلل الحمكم (ت

626ىػ)  ،معجـ البمداف  ،دار

الفكر ( ،بيركت – بالت)  ،ج  ، 1ص 357؛ الحميرم  ،محمد بف عبد المنعـ
(ت727ىػ)  ،الركض المعطار في خبر االقطار  ،تحقيؽ  :احساف عباس  ،ط ، 2
مؤسسة ناصر لمثقافة ( ،بيركت –

1980ـ)  ،ج ، 1ص 84؛ المقرم  ،احمد بف
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محمد بف عمي الفيكمي (ت 770ىػ)  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
لمرافعي  ،المكتبة العممية ( ،بيركت – بالت)  ،ج ، 1ص. 38
 .9أبك الفداء  ،إسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف عمر بف شاىنشاه بف أيكب
(ت732ىػ)  ،المختصر في أخبار البشر  ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو  :محمكد أيكب
 ،ط ، 1دار الكتب العممية ( ،بيركت – 1970ـ)  ،ج ، 1ص. 187
 .10ابف ىشاـ  ،ابك محمد بف عبد الممؾ بف ىشاـ المعارفي (ت 218ىػ)  ،السيرة
النبكية  ،تخريج كتحقيؽ  :كليد بف محمد بف سالمة كخالد بف محمد بف عثماف  ،ط 1
 ،مطبعة الصفا ( ،القاىرة – بالت)  ،ج ، 2ص. 166
 .11المصدر نفسو  ،ج ، 1ص. 166
 .12المصدر نفسو  ،ج ، 2ص. 166
 .13بسبس بف عمرك الجييني حميؼ بني ساعدة  ،بعثو النبي

 كعدم بف أيبي

الزغباء الجيني حميؼ بني النجار الى بدر يتجسساف لو االخبار  ،ينظر  :ابف حباف
 ،محمد بف حباف بف احمد أبك حاتـ التميمي (ت 354ىػ)  ،الثقات  ،تحقيؽ  :شرؼ
الديف احمد  ،ط ، 1دار الفكر  ،ج ، 1ص155
 .14ابف سعد  ،محمد بف سعد بف منيع ابك عبد اهلل البصرم الزىرم (ت 230ىػ) ،
الطبقات الكبرل ( ،بيركت – بالت)  ،ج ، 2ص. 12
 .15ابف ىشاـ  ،السيرة  ،ج ، 2ص. 166
456ىػ)  ،جكامع السيرة  ،تحقيؽ :

 .16ابف حزـ  ،عمي بف احمد بـ سعيد (ت

أحساف عباس كناصر الديف األسد  ،دار إحياء السنة ( ،باكستاف –

1368ىػ) ،

ص. 170
 .17ابف سعد  ،الطبقات الكبرل  ،ج ، 2ص. 12
 .18البعر  :لإلبؿ كلكؿ ذم ظمؼ اال البقر االىمي فانو يخثي كالكحشي يبعر  ،يقاؿ
بعر األرنب زخراىا  ،كالشاة كالبعير يبعر بعد انر كالمبعر المكاف البعر  ،ينظر  :ابف
ي
منظكر  ،محمد بف مكرـ (ت711ىػ)  ،لساف العرب  ،ط  ، 1دار صادر ( ،بيركت –
بالت)  ،ج ، 4ص 71؛ الفراىيدم  ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف احمد (ت 175ىػ) ،
كتاب العيف  ،تحقيؽ  :ميدم المخزكمي كابراىيـ السامرائي  ،ج ، 2ص. 131
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 .19ابف كثير  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي (ت 774ىػ) ،البداية
كالنياية  ،تحقيؽ  :سيد إبراىيـ الجكيطي  ،ط  ، 1دار بدر لمطباعة كالنشر ( ،القاىرة
– 2007ـ)  ،ج ، 3ص. 235
 .20ابف ىشاـ  ،السيرة  ،ج ، 2ص. 166
 .21المصدر نفسو  ،ج ، 2ص. 173
 .22المصدر نفسو  ،ج ، 2ص. 173
 .23المصدر نفسو  ،ج ، 2ص. 173
 .24ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج ، 3ص. 242
 .25الكاقدم  ،أبك عبد اهلل بف عمر (ت

207ىػ)  ،المغازم  ،تحقيؽ  :مارسدف

جكنسف  ،ط  ، 3عالـ الكتب ( ،بيركت – 1984ـ)  ،ج ، 1ص 117؛ ابف الجزرم
 ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد أبك الفرج (ت 597ىػ)  ،المنتظـ في تاريخ الممكؾ
كاألمـ  ،ط  ، 1دار الكتب العممية ( ،بيركت –

1992ـ)  ،ج / 2ص 101؛ ابف

خمدكف  ،ابك زيد كلي الديف عبد الرحمف بف محمد االشبيمي (ت 808ىػ)  ،تاريخ ابف
خمدكف  ،اعتنى بو كراجعو  :دركيش الجكيدم  ،ط  ، 1المكتبة العصرية ( ،صيدا –
بالت)  ،ج ، 1ص. 583
 .26ابف سعد  ،الطبقات الكبرل  ،ج ، 2ص. 15
 .27البخارم  ،صحيح البخارم  ،ط  ، 1دار الفكر ( ،بالـ – 1411ىػ)  ،ج ، 2
ص. 2947
 .28مسمـ  ،صحيح مسمـ (ت261ىػ) ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،ط  ، 2دار
احياء التراث العربي ( ،بيركت –

1972ـ)  ،ج ، 3ص – 1510رقـ الحديث

.1901
 .29ابك الفداء  ،المختصر  ،ج ، 1ص. 191
 .30ابف ىشاـ  ،السيرة  ،ج  ، 3ص 15؛ الطبرم  ،أبك جعفر محمد بف جرير
(ت310ىػ)  ،تاريخ الطبرم  ،ط ، 1دار الكتب العممية ( ،بيركت – 1418ىػ)  ،ج 2
 ،ص. 51
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 .31الكاقدم  ،المغازم  ،ج  ، 1ص 195؛ ابف سعد  ،الطبقات الكبرل  ،ج

،2

ص. 37
 .32الكاقدم  ،المغازم  ،ج  ، 1ص 195؛ المباركفكرم  ،صفي الديف عبد الرحمف
(ت1353ىػ)  ،الرحيؽ المختكـ  ،ط  ، 1مؤسسة الرسالة ( ،بيركت – 1417ىػ) ،
ص. 250
 .33ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج ، 4ص. 88
 .34ابك فراس  ،غزكة احد  ،ص. 22
 .35الحباب بف المنذر بف الجمكح االنصارم  ،كنيتو ابك عمرك ككاف ممف شيد بد انر
كىك ابف ثالث كثالثيف سنة ككاف خطيب االنصار  ،تكفي في المدينة  ،ابف حباف

 ،الثقات  ،ج ، 1ص199
 .36ابف سعد  ،الطبقات الكبرل  ،ج ، 2ص. 37
 .37ابف ىشاـ  ،السيرة  ،ج  ، 3ص 48؛ ابف االثير  ،عز الديف ابك الحسف بف
عبد الكريـ الجزرم الشيباني (ت 630ىػ)  ،الكامؿ في التاريخ  ،عنى بو  :محمد
عرب  ،المطبعة العصرية ( ،صيدا – 2007ـ)  ،ج ، 1ص. 308
 .38ابف االثير  ،الكامؿ  ،ج ، 1ص. 308
 .39المصدر نفسو  ،ج ، 1ص. 308
 .40ابف ىشاـ  ،السيرة  ،ج  ، 3ص 129؛ ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج

،4

ص. 151
 .41الطبرم  ،تاريخ الطبرم  ،ج ، 2ص. 80
 .42ابف االثير  ،الكامؿ  ،ج ، 1ص. 314
 .43ابف ىشاـ  ،السيرة  ،ج ، 3ص. 132
 .44كيدبركف طرقيـ  :تعني يسيمكف طرقيـ في السير نحك المسممكف
 .45الكاقدم  ،المغازم  ،ج ، 1ص. 485
 .46سعد بف معاذ بف النعماف بف امرلء القيس بف عبد االشيؿ بف جشـ بف الحارث
 ،كيقاؿ بف زيد بف عبد االشيؿ بف جشـ امو كبشة بنت رافع بف معاكية بف الخدرة
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يكنى ابك عمرك كاستشيد في غزكة الخندؽ ( 5ىػ)  ،ينظر  :ابف خياط  ،الطبقات ،
ج ، 1ص. 77
 .47سعد بف عباد بف دليـ األنصارم ممف شيد العقبتيف كبد انر  ،كىك الذم يقاؿ لو
سعد الخزرجي  ،كاف سيدىـ  ...كلو ثالث كنى ابك ثابت كأبك قيس كأبك الحباب ،

مات سنة لسنتيف كنصؼ مف خالفة عمر يف الخطاب  بالحكراف مف ارض الشاـ ،
ينظر  :ابف حباف  ،مشاىير عمماء االمصار  ،تحقيؽ  :ـ.باليشيمر ( ،بيركت –
1959ـ)  ،ج ، 1ص. 10
 .48عبد اهلل بف ركاحة بف ثعمبة بف امرلء القيس بف عمرك اكمرلء القيس بف مالؾ
االغر بف ثعمبة بف كعب  ...االنصارم الخزرجي  ،ينظر  :ابف حجر  ،احمد بف
عمي ابك الفضؿ العسقالني (ت 852ىػ)  ،االصابة في تمييز الصحابة  ،تحقيؽ :
عمي محمد البجاكم  ،ط( ، 1بيركت – بالت)  ،ج ، 4ص. 82
 .49خكات بف جبير االنصارم المدني  ،شيد بد انر  ،كنيتو ابك عبد اهلل  ،كقد قيؿ ابك
صالح مف بني ثعمبة بف عمرك بف عكؼ  ،مات سنة اربعيف لميجرة  ،كىك ابف اربع

كسبعيف  ،ينظر  :ابف حباف  ،الثقات  ،تحقيؽ  :السيد شرؼ الديف احمد  ،ط

،1

(بالـ – 1395ىػ)  ،ج ، 3ص. 109
 .50ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج ، 5ص. 162
 .51سممة بف اسمـ بف حريش بف عدم بف مجدعة بف حارثة بف الحارث حميؼ بني
عبد االشيؿ ابك سعد  ،قتؿ يكـ الجسر سنة ( 14ىػ)  ،ينظر  :ابف حباف  ،الثقات ،
ج ، 3ص. 3
 .52زيد بف حارثة بف شرحبيؿ بف كعب بف عبد العزل بف يزيد بف امرلء القيس بف
عامر بف النعماف بف عامر بف عبد الكد بف امرلء القيس  ...استشيد في حياة رسكؿ
اهلل  في يكـ مكاتة مع جعفر بف ابي طالب  ،كيكنى ابك اسامة  ،ينظر  :ابف خياط
 ،الطبقات  ،ج ، 1ص. 6
 .53ابف خمدكف  ،تاريخ ابف خمدكف  ،ج ، 1ص. 590
 .54الطبرم  ،تاريخ الطبرم  ،ج ، 2ص. 83
 .55الكاقدم  ،المغازم  ،ج ، 1ص. 490
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 .56المصدر نفسو  ،ج ، 1ص. 490
 .57ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج ، 4ص. 241
 .58الطبرم  ،تاريخ الطبرم  ،ج ، 2ص. 122

 .59عبادة بف بشر بف زغبة بف زعكراء بف عبد االشيؿ بف جشـ بف الحارث  ،أمو
فاطمة بنت عدم مف العكاقؿ  ،شيد بد انر كاستشيد يكـ اليمامة سنة احدل عشر ،

ينظر  :ابف خياط  ،ابك عمر الميثي العصفرم (ت

240ىػ)  ،الطبقات  ،تحقيؽ :

اكرـ ضياء العمرم  ،ط ، 2دار طيبة ( ،الرياض – بالت)  ،ج ، 1ص78
 .60الكاقدم  ،المغازم  ،ج ، 2ص. 641-640
 .61المصدر نفسو  ،ج ، 2ص. 641-640
 .62ابك الفداء  ،المختصر  ،ج ، 1ص. 204
 .63الكتير  :ماء في أرض خزاعة  ،ينظر  :الحميرم  ،الركض المعطار في خبر
االقطار  ،ج ، 1ص. 607
 .64ابف ىشاـ  ،السيرة  ،ج

 ، 4ص 39؛ ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج

،5

ص. 47
 .65ابف ىشاـ  ،السيرة  ،ج ، 4ص. 39
 .66ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج ، 5ص. 47
 .67المصدر نفسو  ،ج ، 5ص. 47
 .68االنقاب  :جمع نقب  ،كىك كالعريؼ عمى القكـ .
 .69ابف سعد  ،الطبقات الكبرل  ،ج ، 2ص. 134
 .70ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج ، 5ص. 48
 .71ابف ىشاـ  ،السيرة النبكية  ،ج ، 4ص. 24
 .72المصدر نفسو  ،ج ، 4ص. 24
 .73المصدر نفسو  ،ج ، 4ص. 24
 .74البخارم  ،صحيح البخارم  ،كتاب المغازم  ،باب غزكة الفتح  ،ج
ص – 105رقـ الحديث . 4274
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 .75سيد قطب  ،في ظالؿ القرآف  ،ط  ، 9دار اؿ شركؽ ( ،بالـ – 1400ىػ) ،
ج ، 6ص. 358
 .76ابك الفداء  ،المختصر  ،ج ، 3ص. 893
 .77الطبرم  ،تاريخ الطبرم  ،ج ، 2ص. 152
 .78عبد اهلل بف حدرد االسممي  ،اكؿ مشيد شيده مع سيدنا محمد

 الحديبية ثـ

خيبر ثـ المشاىد االخرل  ،ينظر  :ابف منظر  ،مختصر تاريخ دمشؽ  ،ج ، 1
ص. 1656
 .79الكاقدم  ،المغازم  ،ج ، 3ص. 894
 .80المصدر نفسو  ،ج ، 3ص. 894

مصادر البحث
 .1ابف األثير  ،عز الديف أبك الحسف بف عبد الكريـ الجزرم الشيباني (ت

630ىػ) ،

الكامؿ في التاريخ  ،عنى بو  :محمد عرب  ،المطبعة العصرية ( ،صيدا – 2007ـ)
 .2باكزير  ،احمد  ،مركيات غزكة بدر  ،مكتبة طيبة  ،ط( ، 1بالـ –1400ىػ) .
 .3ابف الجزرم  ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد أبك الفرج (ت 597ىػ)  ،المنتظـ في
تاريخ الممكؾ كاألمـ  ،ط ، 1دار الكتب العممية ( ،بيركت – 1992ـ) .
 .4ابف حباف  ،محمد بف حباف بف احمد أبك حاتـ التميمي (ت

354ىػ)  ،الثقات ،

تحقيؽ  :شرؼ الديف احمد  ،ط ، 1دار الفكر .
 .5ابف حباف  ،الثقات  ،تحقيؽ  :السيد شرؼ الديف احمد  ،ط( ، 1بالـ – 1395ىػ)
 .6ابف حباف  ،مشاىير عمماء االمصار  ،تحقيؽ  :ـ.باليشيمر ( ،بيركت – 1959ـ)
 .7ابف حجر  ،احمد بف عمي ابك الفضؿ العسقالني (ت 852ىػ)  ،االصابة في تمييز
الصحابة  ،تحقيؽ  :عمي محمد البجاكم  ،ط( ، 1بيركت – بالت) .
 .8ابف حزـ  ،عمي بف احمد بـ سعيد (ت 456ىػ)  ،جكامع السيرة  ،تحقيؽ  :إحساف
عباس كناصر الديف األسد  ،دار إحياء السنة ( ،باكستاف – 1368ىػ).
 .9الحميدم  ،عبد العزيز  ،التاريخ االسالمي مكاقؼ كعبر  ،دار الدعكة ( ،االسكندرية
– بالت) .
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 .10الحميرم  ،محمد بف عبد المنعـ (ت 727ىػ)  ،الركض المعطار في خبر األقطار
 ،تحقيؽ  :إحساف عباس  ،ط ، 2مؤسسة ناصر لمثقافة ( ،بيركت – 1980ـ) .
 .11ابف خمدكف  ،ابك زيد كلي الديف عبد الرحمف بف محمد االشبيمي (ت

808ىػ) ،

تاريخ ابف خمدكف  ،اعتنى بو كراجعو  :دركيش الجكيدم  ،ط  ، 1المكتبة العصرية ،
(صيدا – بالت) .
 .12ابف خياط  ،أبك عمر الميثي العصفرم (ت 240ىػ)  ،الطبقات  ،تحقيؽ  :أكرـ
ضياء العمرم  ،ط ، 2دار طيبة ( ،الرياض – بالت) .
 .13الزركمي  ،خير الديف  ،االعالـ  ،ط

 ، 5دار العمـ لممالييف ( ،بيركت –

1980ـ) .
 .14ابف سعد  ،محمد بف سعد بف منيع ابك عبد اهلل البصرم الزىرم (ت 230ىػ) ،
الطبقات الكبرل ( ،بيركت – بالت) .
 .15سيد قطب  ،في ظالؿ القرآف  ،ط ، 9دار اؿ شركؽ ( ،بالـ – 1400ىػ) .
 .16الطبرم  ،أبك جعفر محمد بف جرير (ت 310ىػ)  ،تاريخ الطبرم  ،ط  ، 1دار
الكتب العممية ( ،بيركت – 1418ىػ) .
 .17أبك الفداء  ،إسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف عمر بف شاىنشاه بف أيكب
(ت732ىػ)  ،المختصر في أخبار البشر  ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو  :محمكد أيكب
 ،ط ، 1دار الكتب العممية ( ،بيركت – 1970ـ) .
 .18أبك فراس  ،محمد  ،غزكة بدر الكبرل  ،ط ، 1دار الفرقاف ( ،بالـ1402-ىػ) .
 .19الفراىيدم  ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف احمد (ت

175ىػ)  ،كتاب العيف ،

تحقيؽ  :ميدم المخزكمي كابراىيـ السامرائي .
 .20ابف كثير  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي (ت 774ىػ) ،البداية
كالنياية  ،تحقيؽ  :سيد إبراىيـ الجكيطي  ،ط  ، 1دار بدر لمطباعة كالنشر ( ،القاىرة
– 2007ـ) .

 .21المباركفكرم  ،صفي الديف عبد الرحمف (ت 1353ىػ)  ،الرحيؽ المختكـ  ،ط ، 1

مؤسسة الرسالة ( ،بيركت – 1417ىػ) .
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 .22مسمـ ( ،ت 261ىػ)  ،صحيح مسمـ  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،ط  ، 2دار
احياء التراث العربي ( ،بيركت – 1972ـ) .

 .23المقرم  ،احمد بف محمد بف عمي الفيكمي (ت 770ىػ)  ،المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير لمرافعي  ،المكتبة العممية ( ،بيركت – بالت) .

 .24ابف منظكر  ،محمد بف مكرـ (ت

(بيركت – بالت) .

711ىػ)  ،لساف العرب  ،ط  ، 1دار صادر ،

 .25ابف ىشاـ  ،أبك محمد بف عبد الممؾ بف ىشاـ المعارفي (ت 218ىػ)  ،السيرة النبكية
 ،تخريج كتحقيؽ  :كليد بف محمد بف سالمة كخالد بف محمد بف عثماف  ،ط
الصفا ( ،القاىرة – بالت) .

 .26ىيكؿ  ،محمد خير  ،الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية  ،ط

(بيركت – 1414ىػ) .

 ، 1مطبعة

 ، 1دار البيارؽ ،

 .27الكاقدم  ،أبك عبد اهلل بف عمر (ت 207ىػ)  ،المغازم  ،تحقيؽ  :مارسدف جكنسف ،
ط ، 3عالـ الكتب ( ،بيركت – 1984ـ) .

 .28ياقوت  ،به عبد هللا أبو عبد هللا الحموي (ت 626هـ)  ،معجم البلدان  ،دار الفكر
( ،بيروت – بالت) .
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