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اٌؾّذ هلل سة اٌعبٌّٚ ٓ١اٌصالح ٚاٌغالَ عٍ ٝع١ذٔب ِؾّذ ٚعٍ ٝآٌٗ ٚصؾجٗ  ِٓٚرجعُٙ
ثبؽغبْ اٌ َٛ٠ ٝاٌذٚ ٓ٠ثعذ:
ِٓ ِٓ ٠زشن
اٌؾخص١بد ِزٕٛعخ ٚوض١شح ٚااعّبي رزٕٛو ثزٕٛو ٘زٖ اٌؾخص١بد ٌٚىً ّا
ثصّخ ٌٗ ف٘ ٟزٖ اٌؾ١بح اٌفبٔ١خٚ ,ف ٟثؾش٘ ٞزا لّذ ثبٌزطشق ٌؾخص١خ فش٠ذح ِٓ ٔٛعٙب
رشن ثصّخ وج١شح ف ٟاٌؾ١بح ٚي ٞاٌفخش اةْ ٠ىِٛ ْٛظٛو ثؾش ٞعٓ ع١ف هللا اٌّغٍٛي
ران اٌجطً اٌّغٛاس .

أهمية الموضوع :
 /1اإللزذاء ثٗ سظ ٟهللا عٕٗ .
 /2سفع اٌٚ ّٗٙرم٠ٛخ اٌعضّ٠خ ثّعشفخ أصشٖ ٚثزٌٗ ف ٟغبعخ هللا .
 /3ثزي إٌفظ ف ٟاٌغٙبد ف ٟعج ً١هللا .

أسباب اختيار الموضوع :
ِ /1ؾجز ٟإلصؾبة سعٛي هللا . 
 /2أثشاص اٌمذٚاد اٌصبٌؾخ ٌألِخ .

أهذاف البحث :
 /1اٌزعشف عٍ ٝؽخص١خ صبؽجذ اٌشعٛي ٚ عبسد عٍ٘ ٝذاٖ .
ٔ /2ؾش ع١شح لبئذ ِٓ لبدح اٌّغٍ ّٓ١اٌز ٓ٠فزؼ هللا ث ُٙاٌجالد .

اإلجراءات :
 ٌُ /1أرشعُ أعّبء اٌصؾبثخ أ ِٓ ُٙاٌّعشٚف. ٓ١
 ٌُ /2أرطشق اٌ ٝؽ١برٗ لجً اإلعالَ وض١شًا .
 /3رٕبٌٚذ ثعط اٌؾشٚة اٌز ٟؽبسن فٙ١ب .
 /4ف ٟاٌغضٚاد عٍطذ اٌعٛء عٍ ٝخبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ . 
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خطة البحث :
اٌّمذِخ.
اٌزّ١ٙذ.
اٌفصً ااٚي ٔ :غجٗ ٌِٛٚذٖ ٔٚؾؤرٗ سظ ٟهللا عٕٗ .
اٌّجؾش ااٚي ٔ :غجخ ٌِٛٚذٖ سظ ٟهللا عٕٗ .
اٌّجؾش اٌضبٔ : ٟأعشرٗ ٚلجٍ١زٗ .
اٌفصً اٌضبٔ : ٟخبٌذ سظ ٟهللا عٕٗ لجً اإلعالَ .
اٌّجؾش ااٚي ِ :ىبٔزٗ ف ٟاٌغبٍ٘١خ .
اٌّجؾش اٌضبٔ : ٟؽشٚثخ لجً اإلعالَ .
اٌفصً اٌضبٌش  :خبٌذ سظ ٟهللا عٕٗ ف ٟغش٠مٗ ٌإلعالَ .
اٌّجؾش ااٚي  :الذاِٗ ٌإلعالَ ٚاٌشإ٠ب .
اٌّجؾش اٌضبٔ : ٟاعالْ اعالِٗ .
اٌفصً اٌشاثع  :ؽشٚثٗ ف ٟاإلعالَ .
اٌّجؾش ااٚي  :غضٚح ِئرٗ .
اٌّجؾش اٌضبٔ : ٟفزؼ ِىٗ.
اٌّجؾش اٌضبٌش ِ :ؾبسوزٗ ف ٟؽشٚة اٌشدٖ .
اٌفصً اٌخبِظ ٚ :فبرٗ سظ ٟهللا عٕٗ .
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ف ٟدساعزٕب ٌؾ١بح أصؾبة اٌشعٛي  فٛائذ عٍٍ١خ ٕ٠جغ ٟأْ ال ٔغفً عٕٙب ؽّٕ١ب ٔمشأ
ع١شرٔٚ ُٙزذاسط ؽ١بر ِٓٚ ,ُٙصٛس ؽ١بح اٌصؾبثخ : 
رعظ ُ١اٌشعٛي ِٚ ؾجزٗ ,ثزي إٌفظ ف ٟاٌغٙبد ٚاٌذعٛح ,اٌزغٍٚ ُ١اٌطبعخ ٌشعٛي هللا
 ,عٍ ٛاٌّٙخ .
ٚعٓ عجذهللا ثٓ ِغعٛد  لبي ِٓ :وبْ ِٕىُ ِزؤع١ب فٍ١زؤط ثؤصؾبة سعٛي هللا 
فؤٔ ُٙوبٔٛا أثش ٘زٖ ااِخ لٍٛثب ًٚ ,أعّمٙب عٍّب ًٚ ,ألٍٙب رىٍفب ًٚ ,ألِٙٛب ٘ذ٠ب ًٚ ,أؽغٕٙب
ؽبالً ,اخزبسُ٘ هللا ٌصؾجخ ٔجٚ , ٗ١البِخ د ٕٗ٠فبعشفٛا ٌ ُٙفعٍٚ ُٙارجٛع ُٙف ٟآصبسُ٘
فبٔ ُٙوبٔٛا عٍ ٝاٌٙذ ٜاٌّغزم. ُ١
ف ُٙسعبي رؾشفٛا ثصؾجخ إٌجٚ  ٟاعٍّٛا عٍ٠ ٝذٖ ٚعب٘ذٚا ِعٗ ٚصجشٚا ٚؽٙذ ٌُٙ
اٌمشآْ ثزٌه ف ٟل ٌٗٛرعبٌ[:ٝﭑ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ]
{األحزاب}23 :

ٚخص ُٙف ٟاٌؾ١بح اٌذٔ٠ٛ١خ ثبٌٕظش اٌ ٝاٌشعٛي ٚ عّبو ؽذ٠ضٗ ِٓ فّٗ اٌؾش٠فٚ ,رٌه
فعً هللا ٛ٠ر٠ ِٓ ٗ١ؾبءٚ ,لذ ثٍغٛا عٓ سعٛي هللا ِ بثعضٗ هللا ِٓ إٌٛس ٚاٌٙذ ٜعٍٝ
أوًّ اٌٛعٚ ٖٛأرّٙبِ ٌُٙٚ ,ضً أعٛس ِٓ ثعذُ٘ أ ُٙاٌٛاعطخ ثٚ ُٕٙ١ث ٓ١اٌشعٛي .
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الفصل األول :
ٔغجٗ ٌِٛٚذٖ ٔٚؾؤرٗ سظ ٟهللا عٕٗ .
المبحث األول :
ٔغجخ ٌِٛٚذٖ سظ ٟهللا عٕٗ .
المبحث الثاني :
أعشرٗ ٚلجٍ١زٗ .
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المبحث األول :
ٌِٛذٖ ٔٚغجٗ سظ ٟهللا عٕٗ .
ٌٚذ فِ ٟىخ عبَ  َ 562لجً اٌٙغشح .
" ٘ ٛخبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح ثٓ عجذهللا ثٓ عّش ثٓ ِخض ,َٚأثٛعٍّ١بْٚ ,ل :ً١أث١ٌٛذ
اٌمشؽ ٟاٌّخض ,ِٟٚأِٗ ٌجبثٗ اٌصغشٚ ,ٜل :ً١اٌىجشٚ , ٜااٚي أصؼ ٟ٘ٚ ,ثٕذ
اٌؾبسس ثٓ ؽضْ اٌٙالٌ١خ ٟ٘ٚ ,أخذ ِّٔٛ١خ ثٕذ اٌؾبسس صٚعخ إٌجٚ  ٟأخذ ٌجبثٗ
اٌىجش ٜصٚعخ اٌعجبط ثٓ عجذاٌّطٍت عُ إٌج ٛ٘ٚ  ٟاثٓ خبٌخ أٚالد اٌعجبط اٌزِٓ ٓ٠
ٌجبثٗ .
ٚوبْ أؽذ أؽشاف لش٠ؼ ف ٟاٌغبٍ٘١خٚ ,وبْ اٌ ٗ١اٌمجخ ٚأعٕخ اٌخ ً١ف ٟاٌغبٍ٘١خ ,أِب اٌمجخ
فىبٔٛا ٠عشثٙٔٛب ٠غّع ْٛثٙب ِب ٠غٙض ْٚثٗ اٌغ١ؼٚ ,أِب ااعٕخ فبٔٗ وبْ ٠ى ْٛاٌّمذَ
عٍ ٝخٛ١ي لش٠ؼ ف ٟاٌؾشة ,لبٌٗ اٌضث١ش ثٓ ثىبس" .
أخٛرٗ عزخ أخٚ ٖٛل ً١رغعخ ث ٓ١روٛس ٚأبس ُِٕٙ ,اٌصؾج١بْ اٌ١ٌٛذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ٘ٚؾبَ ثٓ
اٌ١ٌٛذ ,اظبفخ اٌ ٝعّبسح اٌز ٞعشظزٗ لش٠ؼ ثذاالً عٍ ٝأث ٟغبٌت ٌ١غٍِّ ُٙؾّذًا ٛ٘ٚ
ِب سفعٗ أث ٛغبٌت .
لبي اثٓ ااص١ش:
"فٍّب عٍّذ لش٠ؼ أْ أثب غبٌت ال ٠خزي سعٛي هللا ٚ أٔٗ ٠غّٗ ٌعذاٚرِ ,ُٙؾٛا ثعّبسح
ثٓ اٌ١ٌٛذ ,فمبٌٛا٠ :ب أثب غبٌت ٘زا عّبسح ثٓ اٌ١ٌٛذ أٔٙذ فز ٝف ٟلش٠ؼٚ ,أؽعشٖ ٚأعٍّٗ,
فخزٖ فٍه عمٍٗ ٔٚصشرٗ ,فؤرخزٖ ٌٚذًاٚ ,عٍُ ٌٕب اثٓ أخ١ه ٘زا اٌز ٞعفٗ أؽالِٕبٚ ,خبٌف
دٕ٠ه ٚد ٓ٠آثبئه ٚفشق عّبعخ لِٛهٔ ,مزٍٗ فبّٔب سعً ثشعً ,فمبي أث ٛغبٌتٌ :جئظ
ِبرغ ,ِٟٕٔٛٛأرعط ٟٔٛأثٕىُ أغزٌ ٖٚىُٚ ,أعط١ىُ اثٕ ٟرمزٍٗٔٛ؟ ٘زا ٚهللا ال ٠ى ْٛأثذًا".

 .1أعذ اٌغبثخ فِ ٟعشفخ اٌصؾبثخ ,اثٓ ااص١ش ,د:عٍِ ٟؾّذ عٛض_عبدي أؽّذ ,داس اٌىزت اٌعٍّ١خ ,غ:اا٘1415 ,ٌٝٚـ-
 ,َ1994ؿ .1399
 .2خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ,صبدق اثشا٘ ُ١عشع ,ْٛداس اٌغعٛد٠خ_اٌش٠بض ,غ:اٌضبٌضخ٘1401 ,ـ,َ1981 -ؿ .30
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رذسة خبٌذ ِٕ ز اٌصغش عٍ ٝاٌفشٚع١خ  ٚأظٙش فٙ١ب اٌىض١ش ِٓ اٌجشاعخ ؽز ٝأصجؼ
فبسعب ً عظّ١ب ً ال ٠ؾك ٌٗ غجبس ,فىبْ ٚاؽذًا ِٓ أٌّع لبدح فشعبْ لش٠ؼ .
ٚٚفمب ً ٌعبدح أؽشاف لش٠ؼ :أسعً خبٌذ اٌ ٝاٌصؾشاء١ٌ ,شث ٝعٍ٠ ٝذِ ٞشظعخ ٠ٚؾت
صؾ١ؾب ً ف ٟع ٛاٌصؾشاءٚ ,لذ عبد ٌٛاٌذ ٛ٘ٚ ٗ٠ف ٟعٓ اٌخبِغخ أ ٚاٌغبدعخ .
وبْ خبٌذ صبؽت لٛح ِفشغخ وّب ُعشف ثبٌؾغبعخ ٚاٌغٍذ ٚاإللذاَٚ ,اٌّٙبسح ٚخفخ
اٌؾشوخ ف ٟاٌى ّش ٚاٌف ّش .
ٚاعزطبو خبٌذ أْ ٠ضجذ ٚعٛدٖ ف١ِ ٟبد ٓ٠اٌمزبي ٚ ,أظٙش ِٓ فٕ ْٛاٌفشٚع١خ ٚاٌجشاعخ
ف ٟاٌمزبي ِٓ ععٍٗ ِٓ أفعً فشعبْ عصشٖ .
ِشض خبٌذ  خالي غفٌٛزٗ ِشظب ً خف١فب ً ثبٌغذسٌ ٞىٕٗ رشن ثعط إٌذثبد عٍ ٝخذٖ
اا٠غش.
أِب صفزٗ فمذ وبْ غ٠ٛالً ثبئٓ اٌطٛي ,عظ ُ١اٌغغُ ٚاٌٙبِخ  ً١ّ٠اٌ ٝاٌج١بض ,وش
اٌٍؾ١خ.
ٚوبْ خبٌذ  ؽذ٠ذ اٌؾجٗ ثعّش ثٓ اٌخطبة ,ؽز ٝأْ ظعبف إٌظش وبٔٛا ٠خٍطْٛ
ثّٕٙ١ب.
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المبحث الثاني :
ٌِٛذ ٔٚؾؤرٗ سظ ٟهللا عٕٗ .
أسرته
أث :ٖٛاٌ١ٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح ع١ذ ثِٕ ٟخض َٚأؽذ ثط ْٛلش٠ؼ ,سف١ع إٌغت ٚاٌّىبٔخ ؽز ٝأٔٗ
وبْ ٠شفط أْ رٛلذ ٔبس غ١ش ٔبسٖ إلغعبَ إٌبط خبصخ فِٛ ٟاعُ اٌؾظ ٚعٛق عىبظ,
ٚأؽذ أغٕ ٝأغٕ١بء ِىخ ف ٟعصشٖ ؽز ٝأٔٗ عّ ٟثبٌٛؽ١ذٚ ,ثشؽبٔخ لش٠ؼ ,اْ لش٠ؼ
وبٔذ رىغ ٛاٌىعجخ عبِب ً ٠ٚىغ٘ٛب اٌ١ٌٛذ ٚؽذٖ عبِب ً .
 ف ٟعذٖ اٌغبثع
أٌِٗ :جبثٗ اٌصغش ٜثٕذ اٌؾبسس اٌٙالٌ١خٍ٠ٚ ,زمٔ ٟغجٙب ثبٌشعٛي
عؾش ِعش ثٓ ٔضاس .
"ٚوبْ اٌ١ٌٛذ ِّٓ ؽشَ عٍٔ ٝفغٗ اٌخّش لجً ااعالَ ٛ٘ٚ ,اٌز ٞعّع لش٠ؼ ٚلبي ٌ:ُٙ
اْ إٌبط ٠ؤرٔٛىُ أ٠بَ اٌؾظ ف١غؤٌٔٛىُ عٓ ِؾّذ فزخزٍف ألٛاٌىُ ف ,ٗ١فجمٛي٘ :زا عبؽش,
٠ٚمٛي٘ :زا وب٘ٓ٠ٚ ,مٛي٘ :زا ؽبعش٠ٚ ,مٛي٘ :زا ِغٕ١ٌٚ ,ْٛظ ٠ؾجٗ ٚاؽذًا ِّب
٠مٌٚ ,ٌْٛٛىٓ أصٍؼ ِب ل ً١ف ٗ١عبؽش ,أٗ ٠فشق ث ٓ١اٌّشء  ٚأخ ٚ ٗ١صٚعزٗ".
 ٛ٘ٚاٌّعٕ ٟثم ٌٗٛرعبٌ[ :ٝﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﮈ ﮉ ] {القلم}15 _10 :

ٚأٔٗ أؽذ عظ ّٟ١اٌمش٠ز ٓ١اٌّزوٛس ف ٟل ٌٗٛرعبٌ:ٝ

[ ٙﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ]

{الزخرف}31 :

 .1الكامل يف التاريخ ,ابن األثري ,ت:عمر تدمري ,دار الكتاب العريب_بريوت ,ط:األوىل1417,هـ1997-م.)2/27( ,
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"ٚروش ِفغش ْٚأْ اٌ١ٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح عبء اٌ ٝإٌج  ٟفمشأ عٍ ٗ١اٌمشآْ فىؤٔٗ سق ٌٗ
فجٍغ رٌه أثب ع ًٙفمبي٠ :ب عُ اْ لِٛه ٠ش٠ذ ْٚأْ ٠غّعٛا ٌه ِبالً ف١عطٛوٗ ,فبٔه أر١ذ
ِؾّذًا ٌزص١ت ِّب عٕذٖ ,لبيٌ :مذ عٍّذ لش٠ؼ أٔ ِٓ ٟأوضش٘ب ِبالً ,لبي :فمً ف ٗ١لٛالً
٠جٍغ لِٛه أٔه ِٕىش ٌٗ ٚأٔه وبسٖ ٌٗ ,لبيِٚ :برا ألٛي فٛهللا ِبف١ىُ أؽذ أعٍُ ثبٌؾعش
ِٓ ,ال ثشعضٖ ٚال ثمص١ذٚ ,ال ثؤؽعبس اٌغٓٚ ,هللا ِب٠ؾجٗ اٌز٠ ٞمٛي ؽ١ئب ً ِٓ ٘زاٚ ,
ٚهللا أْ ٌمٌ ٌٗٛؾالٚحٚ ,اْ عٌٍ ٗ١طالٚحٚ ,أٗ ٌ١عٍ ٚ ٛال ٠عٍ ٝعٍٚ ,ٗ١أٗ ٌ١ؾطُ ِبرؾزٗ,
لبي :ال٠شظ ٝعٍ١ه لِٛه ؽز ٝرمٛي ف ,ٗ١لبي :دعٕ ٟأفىش ,فٍّب فىش ,لبيِ :ب٘ ٛاال
عؾش ٠ئصش ,فعغجٛا ثزٌه".

قبيلته
"رمطٓ لش٠ؼ ف ٟاٌج١ذ اٌؾشاَ ,اٌز ٟأٌمذ اٌ ٗ١اٌعشة صِبَ غبعزٙب ِٕٚؾزٙب اؽزشاِب ً
فعضد ٚعبدد ,ؽز ٝأصجؾذ ث ٓ١اٌعشة سِض اٌمذاعخ ٚصبؽجخ اٌغٍطبْ ,رؾشو ٌٍعشة
ِب ٠زٛاظع ْٛعٍ ِٓ ٗ١ااؽىبَ ٚاٌعبدادٚ ,رعع ٔفغٙب فٛق ٘زٖ ااؽىبَ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌزٟ
رغش ٞعٍ ٝإٌبط ٚال رغش ٞعٍ ٝلش٠ؼ ٚاظعخ اٌمبٔ ,ْٛف١شظٌٙ ٝب اٌعشة ٠ٚغٍّ,ْٛ
ٚرمش ٌٙب اٌمجبئً.
ٚلذ رؤٌف ِٓ عظّبء لش٠ؼ ؽٍف اٌفعٛي ٛ٘ٚ ,ؽٍف رعب٘ذٚا ف ٗ١عٍ ٝاٌم١بَ ثٕصش
اٌعع١فٚ ,أصبف اٌّظٍٚ َٛأخز عٍ٠ ٝذ اٌظبٌُٚ ,سد اٌؾمٛق عٍ ٝأسثبثٙب اغبصخ
اٌٍّٛٙفٚ ,سفذ اٌعبعض" .

خالد بن الوليد  ,صادق إبراهيم عرجون  ,ص .29
خالد بن الوليد  ,صادق إبراهيم عرجون  ,ص .25
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المبحث األول :
ِىبٔزٗ ف ٟاٌغبٍ٘١خ .
وبْ ِٓ أعشح ٌُ ٠فزٙب ؽشف ِٓ ؽشف اٌغبٍ٘١خ اال  ٚأخزد ثؾظٙب ِٕٗ ,فؤِٗ ِٓ أعشق
ثٛ١د اٌعشة.
"وبْ ِٓ فز١بْ لش٠ؼ ٚر ٞٚث١زٛرٙب اٌز٠ ٞش ْٚف ٟاٌذعٛح اٌغذ٠ذح ٘ذِب ً ٌّآصشُ٘
اٌغبٍ٘١خٚ ,رفٛظ١ب ً ٌعٕغ١ٙز ُٙاٌمج١ٍ١خ ,فىبْ ِٓ أؽذ خصِٛب ٌإلعالَ ٚأٌذ أعذائٗ اٌزٓ٠
٠زشثص ْٛثٗ اٌذٚائش٠ٚ ,عع ْٛأِبِٗ اٌعشال٠ٚ ,ً١صذ ْٚإٌبط عٓ ع١جٍٙب .
ٚلذ ٚعذ خبٌذ  ف ٗ١أثٚ ٗ١عِّٛزٗ أخٛرٗ ٚأثٕبء عِّٛزٗ لٛح رذفعٗ اٌ٘ ٝزٖ اٌعذاٚح
اٌجئ١غخ ,فٍ١ظ ثعغ١ت أْ ٠مف ظذ اإلعالَ ِٛلف اٌّخبصُٚ ,لذ ٔؾؤ ف ٟث١ئخ عبءد
اٌذعٛح اإلعالِ١خ ٌٙذَ دعبئّٙبٚ ,اسغبَ وجش٠بئٙب .
ٚوبْ خبٌذ  لذ عّع ف٘ ٟزٖ اٌج١ئٗ غشف ٟاٌؾشف :ؽشف إٌغتٚ ,ؽشف اٌؾخص١خ .
فمذ أعٕذ ٌٗ ل ِٗٛف ٟعبٍ٘١ز ُٙأُ٘ ِٕبصت اٌؾشة :اٌمجخ ٚااعٕخ" .

خالد بن الوليد ,صادق إبراهيم عرجون ,ص .30
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المبحث الثاني :
ؽشٚثٗ لجً اإلعالَ .
٠ ٌُٚ ؾبسن فٟ
وبْ خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ِٓ أؽ ّذ اٌّعبسظٌ ٓ١إلعالَٚ ,دعٛح اٌشعٛي
غضٚح ثذس أ ٌٝٚاٌغضٚاد اإلعالِ١خ ٚاٌزٚ ٟلعذ ث ٓ١اٌّغٍّٚ ٓ١وفبس لش٠ؼ ,عٍٝ
اٌعىظ ِٓ أخ ٗ١اٌ١ٌٛذ ثٓ اٌ١ٌٛذ اٌز ٞرعشض ٌألعش ف٘ ٟزٖ اٌّعشوخٚ ,لبَ خبٌذ ثٓ
اٌ١ٌٛذ ثبٌزٛعٗ اٌ٠ ٝضشة ٌفذ٠خ أخبٖٚ ,ثعذ عٛدرّٙب اٌِ ٝىٗ ثفزشٖ لص١شح ٘شة اٌ١ٌٛذ
اٌ٠ ٝضشة ِعٍٕب ً اعالِٗ .
ٌٚىٕٗ ؽبسن ف ٟغضٚح أؽذٚ ,أصجذ فٙ١ب عذاسرٗ ومبئذ عغىش ,ٞار ثبعزّبدٖ عٍٝ
اٌخط١ػٚ ,اٌفىش اٌعغىش ٞاٌزّ٠ ٞزٍىٗ رّىٓ ِٓ ععً ع١ؼ لشػ ٙ٠ضِ ْٛع١ؼ
اٌّغٍّ ,ٓ١ثعذ أْ اعزمذ سِبح اٌّغٍّ ٓ١أْ اٌّعشوخ أزٙذ ٔضٌٛا عٓ اٌغجً اٌز ٞوبٔٛا
٠زٛاعذ ْٚفٌ ٗ١غّع اٌغٕبئٌُٚ ,ىٓ رّىٓ خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ِٓ ااٌزفبف ثّغّٛعخ ِٓ ع١ؼ
لش٠ؼ ٌّٙبعّخ ع١ؼ اٌّغٍّ ِٓ ٓ١اٌخٍف ٌُٙ١ضَ اٌّغٍّ ٓ١فِ ٟعشوخ أؽذ .
 ٌٛٚوبْ ٌٛلبئع اٌؾشن أ٠بَ ف ٟاٌزبس٠خ ٌغّ ٝاٌّؾشو َٛ٠ ْٛأؽذ ث( َٛ١خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ)
ٌٚىٓ هللا اٌز ٞاصطف ٝخبٌذًا ع١فب ً ِٓ عٛ١فٗ ٌُ ٠شض أْ ٠غعً اعّٗ عٕٛأب ً اال عٍٝ
أؽشف صفؾبد اإلّ٠بْ ف ٟربس٠خ اٌخبٌذ. ٓ٠
ٌٚمذ عزت هللا عٍ ٝاٌّئِِٕ ٓ١ب صٕعٛا ف ٟآ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش ُ٠وبٔذ أثٍغ أدة أدثُٙ
ثٗٚ ,أز ٝٙفٙ١ب اٌ ٝاٌعف ٛاٌغّ ,ً١لبي رعبٌ[ :ٝﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ] {آل عمران}152 :
صُ لبي رعبٌ[ :ٝﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ٘ ٗ ٘  ٙﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ] {آل عمران}155 :

ٌُ ٠ىٓ خبٌذ  ف٘ ٟزٖ اٌٛالعخ ِٓ ر ٞٚأعٕبْ لش١٠ؼ ِٚؾب٠خٙب ,ثً وبْ ِٓ فز١بٔٙب
ٚؽجبثٙب ,فمذِ ٖٛعٍ ٝألشأٗ ٚعٛد ٖٚعٍ ٝفشعبٔٚ ُٙأعٕذِٛا اٌ ٗ١ل١بدح أغٍع وزبئجُٙ
ٚأعظّٙب ف ٟأُ٘ اٌٛلبئع ثعذ أؽذ.
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وّب خبض ِعشوخ اٌخٕذق ظذ اٌّغٍّٚ ٓ١وبْ رؾذ اِشرٗ  200عٕذٌ ٞزؤِِ ٓ١ئخشح
ع١ؼ اٌّؾشو ِٓ ٓ١اٌّغٍّٚ ,ٓ١أؽذ ااثطبي اٌز ٓ٠عصجذ ث ُٙلش٠ؼ أِش الزؾبَ
اٌخٕذق ,فىبْ ٠زٕبٚة اٌغذ ٚاٌ ٗ١عٍ ٝسأط اٌىزبئت اٌّٙبعّخٚ ,فشق اٌّؾشو ْٛوزبئج,ُٙ
ٚ ٚاسعٍٛا اٌ ٝسعٛي هللا _صٍ ٝهللا عٍٚ ٗ١عٍُ_ وز١جخ غٍ١ظٗ فٙ١ب خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ,
فبلززٍٛا  ُِٙٛ٠رٌه اٌ ٝاٌٍِ ,ً١ب٠مذس ْٚأْ ٠ضٌٛا عٓ ِٛظعٚ ,ُٙال صٍ ٝاٌشعٛي
_صٍ ٝهللا عٍٚ ٗ١عٍُ_  ٚال أصؾبثٗ ظٙشًاٚ ,ال عصشًاٚ ,ال عؾب ً ,ؽز ٝوؾف هللا عُٕٙ
عٕٛد اٌّؾشو. ٓ١
ٚوبْ ِ ّّٓ عبظٛا دخٛي اٌّغٍّ ٓ١اٌِ ٝىٗ ف ٟصٍؼ اٌؾذ٠ج١خ .

 .1انظر ,خالد بن الوليد ,صادق إبراهيم عرجون ,ص .36
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المبحث األول :
الذاِٗ ٌإلعالَ ٚاٌشإ٠ب .
الرؤيا الصادقة
"ٚسأ٠ذ ف ٟإٌ َٛوؤٔ ٟف ٟثالد ظ١مخ عذ٠خ فخشعذ اٌ ٝثٍذ أخعش ٚاعع  ,فمٍذ :اْ
٘زٖ اٌشإ٠ب ؽكٌّ ,ب لذِذ اٌّذٕ٠خ ,لٍذ :اروش٘ب اث ٟثىش ,فزوشرٙب فمبيِ ٛ٘ :خشعه
اٌز٘ ٞذان ٌإلعالَٚ ,اٌع١ك اٌز ٞوٕذ ف ٗ١اٌؾشن ".
إقذامه لإلسالم
عٓ اٌؾبسس ثٓ ٘ؾبَ لبي :عّعذ خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ٠مٛيِ :ب أساد هللا ث ِٓ ٟاٌخ١ش ِب أساد,
فمزف ف ٟلٍج ٟؽت اإلعالَٚ ,ؽعشٔ ٟسؽذٚ ,ٞلٍذ :لذ ؽٙذد ٘زٖ اٌّٛاغٓ وٍٙب عٍٝ
ِؾّذ  فٍ١ظ ِٛغٓ أؽٙذٖ اال ٚأٔصشف ٚأ ٟأس ٜفٔ ٟفغ ٟأِٔٛ ٟظع ف ٟغ١ش
ؽئٚ ,أْ ِؾّذًا ع١ظٙش ,فٍّب خشط سعٛي هللا  اٌ ٝاٌؾذ٠ج١خ خشعذ ف ٟخ ً١لش٠ؼ,
فٍم١ذ سعٛي هللا  ف ٟأصؾبثٗ ثعغفبْ ,فمّذ ثب٠زائٗ ٚرعشظذ ٌٗ ,فصٍ ٝثؤصؾبثٗ
اٌظٙش اِبِب ً فّّٕٙب أْ ٔغ١ش عٍ ٗ١فٍُ ٠عضَ ٌٕب ,فصً ثؤصؾبثٗ صالح اٌعصش صالح
اٌخٛف ,فٛلع رٌه ِٛلعٕب ٚلٍذ اٌشعً ِّٕٛو فبعزضٌٕبٚ ,عذي عٓ ع١ش خٍٕ١ب ٚأخز
راد اٌ ,ٓ١ّ١فٍّب صبٌؼ لش٠ؾب ثبٌؾذ٠ج١خ ٚدافعزٗ لش٠ؼ ثبٌشٚػ لٍذ فٔ ٟفغ ٟأ ٞؽئ
ثم ٟ؟
أاٌ ٝإٌغبؽٟ؟ فمذ ارجع ِؾّذًاٚ ,أصؾبثٗ عٕذٖ إِٓ. ْٛ
أَ اٌ٘ ٝشلً؟ فؤخشط ِٓ د ٟٕ٠اٌ ٝإٌصشأ١خ أٛٙ٠ ٚد٠خ .
أ ٚأل ُ١ف ٟداس ٞف ّٓ١ثمٟ؟

 .1خالد بن الوليد ,صادق إبراهيم عرجون ,ص .45
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ٚثّٕ١ب أٔب ف ٟرٌه ار دخً سعٛي هللا ِ ىخ ف ٟعّشح اٌمعبء فزغ١جذ  ٌُٚأؽٙذ دخ,ٌٗٛ
ٚوبْ أخ ٟاٌ١ٌٛذ لذ دخً ِع إٌج  ٟف ٟعّشح اٌمع١خ ,فطٍجٕ ٟفٍُ ٠غذٔ ٟفىزت اٌٟ
وزبثب فبرا ف :ٗ١ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ ُ١أِب ثعذ ,فؤٔ ٌُ ٟأس ٜأعغت ِٓ ر٘بة سأ٠ه عٓ
اإلعالَ ٚعمٍه عمٍه! ِٚضً اإلعالَ ع ٍٗٙأؽذ؟ ٚلذ عؤٌٕ ٟسعٛي هللا  عٕه ٚلبي أٓ٠
خبٌذ؟ فمٍذ ٠ؤر ٟهللا ثٗ فمبيِ" :ضٍٗ ع ًٙاإلعالَ؟  ٌٛٚوبْ ععً ٔىب٠زٗ ٚعذٖ ِع
اٌّغٍّ ٓ١وبْ خ١شًا ٌٌٗٚ ,مذِٕبٖ عٍ ٝغ١شٖ " .
فبعزذسن ٠ب أخِ ٟب فبره ِٓ ِٛاغٓ صبٌؾخ ,فٍّب عبٔ ٟوزبثخ ٔؾطذ ٌٍخشٚط ٚعشٟٔ
عئاي سعٛي هللا  عٕ." ٟ

 .1اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ ,اثٓ وض١ش ,د:عجذهللا اٌزشو ,ٟداس ٘غش ,غ:اا٘1418 ,ٌٝٚـ.)239/4( ,َ1997 -
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المبحث الثاني :
اعالْ اعالِٗ .
ٌّب أساد خبٌذ  اٌخشٚط اٌ ٝاٌشعٛي  لبي :فٔ ٟفغٗ ِٓ أصبؽت اٌِ ٝؾّذ؟ فبٌزمٝ
ثصفٛاْ ثٓ أِ١خ ,فمبي ٌٗ :أِب رش٠ ٜب أثب ٘ٚت ِب ٔؾٓ ف !ٗ١أّب ٔؾٓ أوٍخ سأطٚ ,لذ
ظٙش ِؾّذ  عٍ ٝاٌعشة ٚاٌعغُ ,فٍ ٛلذِٕب عٍ ٗ١فبرجعٕبٖ ,فؤْ ؽشف ِؾّذ ؽشف ٌٕب,
فؤث ٝعٍ ٟأؽذ اإلثبءٚ ,لبي٠ ٌُ ٌٛ :جم ٝغ١ش ٞف ٟلش٠ؼ ِب رجعزٗ أثذًاٚ ,افزشلٕب ,فمٍذ فٟ
ٔفغ٘ ٟزا سعً لزً أثٚ ٖٛأخ ٖٛف ٟثذس .
ِٚؾ١ذ صُ ٌم١ذ عىشِخ ثٓ أث ٟع ,ًٙفمٍذ ٌٗ ِضً ِب لٍذ ٌصفٛاْ ,فمبي ٌِ ٟضً ِب لبي
صفٛاْ ,صُ خشعذ إٌِ ٝضٌ ,ٟفؤِشد ثشاؽٍز ٟأْ رخشط اٌ ٝأْ أٌم ٝعضّبْ ثٓ غٍؾخ,
فمٍذ :اْ ٘زا ٌ ٟصذ٠ك ,فٍ ٛروشد ٌٗ ِب أس٠ذ؟ صُ رزوشد ِٓ لزً ِٓ آثبئٗ فىش٘ذ أْ
أروشٖ ,صُ لٍذ فٔ ٟفغِٚ ٟب عٍ ٟأٔب ساؽً ِٓ عبعز ,ٟفزوشد ٌٗ ِضً ِب روشد
ٌصبؽجٚ ,ٗ١لٍذ :أّٔب ٔؾٓ ثّٕضٌخ صعٍت ثغؾش ,أْ صت عٍ ٗ١اٌّبء خشط! فب أعشو
ثبإلعبثخ ,فمبيٌ :مذ غذٚد اٌ َٛ١أٔب أس٠ذ أْ أغذ٘ٚ ,ٚزٖ ساؽٍز ,ٟفزٛاعذد أٔب  ٛ٘ٚفٟ
"٠ؤعظ".
أْ عجمٕ ٟألبَ ٚأْ عجمزٗ ألّذ عٍٚ ,ٗ١خشعٕب عّع١ب ًٚ ,ف ٟاٌطش٠ك لبثٍٕب عّش ٚثٓ
اٌعبؿ ,فمبيِ :شؽجب ً ثبٌم ,َٛفمٍٕبٚ :ثه .
لبي :أِ ٓ٠غ١شوُ؟ فؤخجشٔبٖٚ ,أخجشٔب أٔٗ لبدَ ٠ش٠ذ إٌج١ٌ  ٟغٍُ .
فّؾٕ١ب عّ١عب ً ؽز ٝلذِٕب اٌ ٝاٌّذٕ٠خ عٍ ٝسعٛي هللا ٚ وبْ أٚي  ِٓ َٛ٠صفش ِٓ
اٌغٕخ اٌضبِٕخ ,فؤٔخٕب ثظب٘شح اٌؾشح سوبئجٕب .

مكان على بعد مثانية أميال من مكة يف طريق املدينة .
انظر  ,خالد بن الوليد ,صادق إبراهيم عرجون ,ص.45
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ٚأخجش عٕ ُٙسعٛي هللا  فمبي٘":زٖ ِىخ لذ أٌمذ اٌ١ىُ أفالر وجذ٘ب ".
ٚصً خبٌذ ٚ أصؾبثٗ اٌ ٝاٌّذٕ٠خ ,لبي خبٌذ  : فٍجغذ ِٓ صبٌؼ ص١بث ٟصُ عّذد
اٌ ٝسعٛي هللا  فٍم١ذ أخ ,ٟفمبي :أعشو فبْ سعٛي هللا  لذ عش ثمذِٚىُ ٛ٘ٚ
ٕ٠زظشوُ فؤعشعٕب اٌّؾ ٟفبغٍعذ عٍ ٗ١فّبصاي سعٛي هللا ٠ جزغُ ؽزٚ ٝلفذ عٍ,ٗ١
فغٍّذ عٍ ٗ١ثبٌٕجٛح فشد عٍ ّ ٟاٌغالَ ثٛعٗ غٍك ,فمٍذ :أٔ ٟأؽٙذ أْ ال اٌٗ اال هللا ٚأٔه
سعٛي هللا لبي ":اٌؾّذ هلل اٌز٘ ٞذانٚ ,لذ وٕذ أسٌ ٜه عمال سعٛد أال ٠غٍّه اال اٌٝ
اٌخ١ش" لٍذ٠ :ب سعٛي هللا اد ُ
و هللا ٌ١ٌ ٟغفش رٍه اٌّٛاغٓ اٌز ٟوٕذ أؽٙذ٘ب عٍ١ه ,فمبي
سعٛي هللا  : اإلعالَ ٠غُت ِب وبْ لجٍٗ ".صُ رمذَ عضّبْ ثٓ غٍؾخ ٚعّش ٚثٓ اٌعبؿ
فبعٍّب .
ٚوبْ سعٛي هللا ٠ عشف اٌشعبي ٠ٚمذسُ٘ ٌٚزٌه وبْ ٠شع ٛأْ ٙ٠ذ ٞهللا خبٌذًا ٌإلعالَ
٠ٚغعً ٔىب٠زٗ ِع اٌّغٍّ ٓ١عٍ ٝاٌّؾشو. ٓ١
ٚثعذ أْ أعٍُ خبٌذ  دافع عٓ اإلعالَ دفبعب ً ِغ١ذًا لً أْ ٠ؾذس ِضٍٗ ف ٟربس٠خ اٌعبٌُ,
ٚلذ ؽٙذ ٌٗ ثزٌه اٌصؾبثخ ٚااعذاء ِّٓ ؽبسثٚ ُٙعٍّبء اٌزبس٠خ .

الروض األنف يف شرح السرية النبوية ,البن هشام ,ت:عمر السالمي,دار إحياء الرتاث العريب_بريوت ,ط:األوىل1421 ,هـ2000-م.)74/5( ,
 .1أبوبكر الصديق ,حممد رضا ,مكتبة نزار مصطفى_مكة املكرمة ,ط:األوىل1426 ,هـ2005-م ,ص .143
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المبحث األول :
غضٚح ِئرٗ .
ثعش اٌشعٛي  ثعضخ اٌِ ٝئرٗ ف ٟعّبد ااٚي ِٓ اٌغٕخ اٌضبِٕخٚ ,اعزعًّ عٍ ُٙ١ص٠ذ ثٓ
ؽبسصخٚ ,لبي":أْ أص١ت ص٠ذ فغعفش ثٓ أث ٟغبٌت عٍ ٝإٌبط ,فبْ أص١ت ععفش فعجذهللا
ثٓ سٚاؽٗ عٍ ٝإٌبط".
فزغٙض إٌبط ٌٍخشٚط اٌ ٝاٌجٍمبء ِٓ أسض اٌؾبَ ُ٘ٚ ,صالصخ آالف .
ٚدو إٌبط أِشاء اٌشعٛي ٚ عٍّٛا عٍ ,ُٙ١فٍّب ٚدو عجذهللا ثٓ سٚاؽٗ ِع ِٓ ٚدو
ثى ,ٝفمبٌٛاِ :ب٠جى١ه ٠ب اثٓ سٚاؽٗ؟ فمبي :عّعذ سعٛي هللا ٠ مشأ آ٠خ ِٓ وزبة هللا
٠زوش فٙ١ب إٌبس[ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ] {مريم}71 :
فٍغذ أدس ٞو١ف ٌ ٟثبٌصذس ثعذ اٌٛسٚد؟! فمبي اٌّغٍّ :ْٛصجؾىُ هللا ٚدفع عٕىُ,
ٚسدوُ إٌ١ب صبٌؾ. ٓ١
صُ ِع ٝاٌّغٍّ ْٛؽز ٝارا وبٔٛا ثزخ َٛاٌجٍمبء ٌم١ز ُٙعّٛو ٘شلً ِٓ اٌشٚ َٚاٌعشة,
ثمش٠خ ِٓ لش ٜاٌجٍمبء ٠مبي ٌٙب :اٌّؾبسف .
صُ دٔب اٌعذٚ ٚأؾبص اٌّغٍّ ْٛاٌ ٝلش٠خ ٠مبي ٌٙبِ :ئرٗ ,فبٌزم ٝإٌبط عٕذ٘ب ,فزغٙض ٌُٙ
اٌّغٍّٚ ,ْٛععٍٛا عٍّٕ١ِ ٝز ُٙسعً ِٓ ثٕ ٟعزسح ٠مبي ٌٗ :لطجخ ثٓ لزبدحٚ ,عٍٝ
ِ١غشر ُٙسعً ِٓ اأصبس ٠مبي ٌٗ :عجب٠خ ثٓ ِبٌه .
صُ اٌزم ٝإٌبط فبلززٍٛا ,فمبرً ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ ثشا٠خ سعٛي هللا  ؽز ٝؽبغ ف ٟسِبػ
اٌم ,َٛصُ لزً ٚأخز اٌشا٠خ ععفش ثٓ أث ٟغبٌت ,فمبرً ثٙب ؽز ٝأٌؾّٗ اٌمزبيٚ ,الزؾُ عٓ
فشط ٌٗ ؽمشاء فعمش٘ب ,صُ لبي:
٠ـبؽجـزا اٌغٕـخ ٚالزشاثـٙب غ١جخ ٚثبسدًا ؽشاثٙب
ٚاٌش َٚس ٌَ ٚلذ دٔب عزاثٙب وبفشح ثع١ذح أٔغبثٙب

 .1انظر ,البداية والنهاية ,ابن كثري.)413/6(,

خالد بن الوليد

21

فىبْ أٚي سعً ِٓ اٌّغٍّ ٓ١عمش ف ٟاإلعالَ ,فٍّب لزً ععفش أخز اٌشا٠خ عجذهللا ثٓ
سٚاؽٗ ,صُ رمذَ ثٙب  ٛ٘ٚعٍ ٝفشعٗ ,فغعً ٠غزٕضي ٔفغٗ ,صُ لبي:
ألغّذ ٠بٔفظ ٌزٕضٌٕٗ ٌزٕضٌٓ أٌ ٚزىش٘ٓ
ن رىش٘ ٓ١اٌغٕخ
اْ أعٍت إٌبط ٚؽذٚا اٌشٔٗ ِب ٌ ٟأسا ِ
ذ اال ٔطفخ ف ٟؽٕٗ
ذ ِطّئٕٗ ً٘ أٔ ِ
لذ غبي ِبوٕ ِ
صُ أخز ع١فٗ ٚرمذَ فمبرً ؽز ٝلزً  صُ أخز اٌشا٠خ صبثذ ثٓ ألشَ ,أخ ٛثٕ ٟاٌعغالْ,
فمبي٠ :بِعؾش اٌّغٍّ ,ٓ١اصطٍؾٛا عٍ ٝسعً ِٕىُ لبٌٛا :أٔذ .لبيِ :ب أٔب ثفبعً.
فبصطٍؼ إٌبط عٍ ٝخبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ.
ٌّٚب أص١ت اٌم َٛلبي سعٛي هللا  " أخز اٌشا٠خ فؤص١ت ,صُ أخز٘ب ععفش فؤص١ت ,صُ
أخز٘ب اثٓ سٚاؽٗ فؤص١ت _ٚعٕ١بٖ رزسفبْ_ ؽز ٝأخز٘ب ع١ف ِٓ عٛ١ف هللا ,ؽز ٝفزؼ
هللا عٍ "ُٙ١سٚاٖ اٌجخبس.ٞ
"فٍّب عّع أً٘ اٌّذٕ٠خ ثغ١ؼ ِئرخ لبدِ ٓ١رٍم ُ٘ٛثبٌغشف ,فغعً إٌبط ٠ؾض ْٛفٟ
ٚع ُ٘ٛٙاٌزشاة ٠ٚم٠ :ٌْٛٛب فشاس! أفشسر ُٙف ٟعج ً١هللا؟ ف١مٛي سعٛي هللا ١ٌ :غٛا
ثفشاس ٌٚىُٕ ُٙوشاس اْ ؽبء هللا!"

انظر ,البداية والنهاية ,ابن كثري.)423/6( ,
 .1غضٚاد اٌشعٛي ٚ عش٠بٖ ,الثٓ ععذ ,داس ث١شٚد_ث١شٚد,ثذ ْٚسلُ غجعخ٘1401 ,ـ ,َ1981 -ؿ .129
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المبحث الثاني :
فزؼ ِىخ .
وبْ فزؼ ِىخ ف ٟاٌغٕخ اٌضبِٕخ ِٓ اٌٙغشح ف ٟؽٙش سِعبْ ,ؽ١ش أْ لش٠ؼ ٔمعذ
ثبٌعٙذ اٌز ٞوبْ ف َٛ٠ ٟاٌؾذ٠جخ ,فٍّب عٍُ اٌشعٛي  أصشف اٌِ ٝىخ ٚرغٙض ٚأخفٝ
أِشٖ ٚلبي :اٌٍ ُٙخز عٍ ٝأثصبسُ٘ فال ٠ش ٟٔٚاال ثغزخ!
فىبْ عذد اٌّغٍّ ٓ١ف ٟغضٚح اٌفزؼ عؾشح ا٢فٚ .اعزخٍف اٌشعٛي  ,عٍ ٝاٌّذٕ٠خ
عجذهللا ثٓ أَ ِىزٚ ,َٛخشط  َٛ٠اإلسثعبء اٌعصش ِٓ ؽٙش سِعبْ ,فٍّب أز ٝٙاٌٝ
اٌصٍصًٔ ,بدِٕ ٜبد ٞسعٛي هللا  ِٓ أؽت أْ ٠فطش فٍ١فطش  ِٓٚأؽت أْ ٠صَٛ
فٍ١صُ! صُ عبس ,صُ ٔضي ِ ّش اٌظٙشاْ عؾب ًء فؤِش أصؾبثخ فؤٚلذٚا عؾش ا٢ف ٔبس ؽٛي
ِىخٚ ,أِش سعٛي هللا  ععذ ثٓ عجبدح أْ ٠ذخً ِٓ وذاء ٚاٌضث١ش ِٓ ُوذٚ ٜخبٌذ ثٓ
اٌ١ٌٛذ ِٓ اٌٍ١ػٚ ,دخً سعٛي هللا  ِٓ أراخش  ٝٙٔٚعٓ اٌمزبي ٚأِش ثمزً عزخ سعبي
ٚأسثع ٔغبء .
ٕ٘ٚبن عٙخ خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ٌ م ٗ١صفٛاْ ثٓ أِٚ ٗ١ع ً١ٙثٓ عّشٚ ٚعىشِخ ثٓ أثٟ
ع ًٙف ٟعّع ِٓ لش٠ؼ ثبٌؾٕذِخ  ,فّٕع ِٓ ٖٛاٌذخٛي ٚؽٙشٚا اٌغالػ عٍٚ ٗ١سِٖٛ
ثبٌٕجً فصبػ خبٌذ ف ٟأصؾبثٗ ٚلبٌز ُٙفمزً أسثعخ ٚعؾش ٓ٠سعالً ِٓ لش٠ؼ ٚأسثعخ ٔفش
ِٓ ٘زٚ ً٠أٙضِٛا ألجؼ اإلٔٙضاَ .
فٍّب ظٙش سعٛي هللا  ,عٍ ٝصٕ١خ أراخش سأ ٜاٌجبسلخ فمبي :أٌُ أٔٗ عٓ اٌمزبي؟ فم :ً١خبٌذ
لٛرً فمبرً ,فمبي :لعبء هللا خ١ش
"ٚأصٕبء ِمبِٗ عٍ ٗ١اٌصالح ٚاٌغالَ ثّىخ أسعً خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ  ,اٌ ٝاٌعضٙ١ٌ ٜذِٙب
فخشط ف ٟصالص ٓ١فبسعب ً ٌٙذَ ٘١ىً اٌعض ,ٜؽز ٝأٔزٛٙا اٌٙ١ب فٙذِٙب ,صُ سعع اٌ ٝسعٛي
هللا  فؤخجشٖ فمبي ً٘ :سأ٠ذ ؽ١ئبً؟ لبي :ال ,لبي :فؤٔه ٌُ رٙذِٙب ,فبسعع اٌٙ١ب فب٘ذِٙب,
فشعع خبٌذ ِ ٛ٘ٚغزبظ ,فغشد ع١فٗ ,فخشعذ عٍ ٗ١اِشأح عبس٠خ عٛداء ٔبؽشح سأعٙب,
فغعً اٌغبدْ ٠ص١ؼ ثٙب فعشثٙب خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ فغذٌٙب ثبصٕٚ ,ٓ١سعع اٌ ٝسعٛي هللا 
فؤخجشٖ ,فمبئ :عُ رٍه اٌعضٚ ,ٜلذ ٠ئغذ أْ رعجذ ثجالدوُ أثذًا"

انظر  ,غزوات الرسول  وسرياه  ,ص.135
غزوات النيب ,السيد اجلميلي ,دار ومكتبة اهالل_بريوت ,بدون رقم طبعة1416 ,هـ.)123/1( ,
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المبحث الثالث :
ِؾبسوزٗ ف ٟؽشٚة اٌشدٖ .
وبٔذ ؽشٚة اٌشدح ِٓ أؽشط ِب خبض اٌصؾبثخ عٍ ٝاإلغالقٌ .زٌه عبٔذ اٌمٛاد
اإلعالِ١خ اا٘ٛاي  ٟ٘ٚرخٛض رٍه اٌؾشٚة اٌعبس٠خ اٌؾشعخ اٌز ٟأؽعٍٙب صعّبء اٌجذٚ
اٌز ٓ٠وبْ اٌطّع ف ٟاٌٍّه ٠ذاعت خ١بالرٚ ,ُٙوبٔٛا ٠ظٕ ْٛأْ اٌعٛدح ثبٌغض٠شح اٌ ٝعبثك
عٙذ٘ب اٌِّ ٝبٌه صغ١شح ٠زؾىُ فٙ١ب اٌضعّبء أِش ِّىٓ ِبداَ أْ اٌضع ُ١ااوجش ٚإٌجٟ
اٌّشعً ِؾّذ  لذ رٛفبٖ هللا.
فمذ خ١ت اٌخٍ١فخ أثٛثىش آِبي اٌطبِعٚ ٓ١اٌّشرذ ٓ٠فؤسعً عٍ ُٙ١عٕذ هللا فمعٛا عٍٝ
اٌزّشد ٚعؾمٛا اٌعص١بْٚ ,لزٍٛا أوضش اٌضعّبء اٌطبِع ٓ١ف ٟاٌزغٍػ ٚاٌغ١طشح ٚاٌٍّه .
ٚصٍذ اٌ ٝخبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ  ٛ٘ٚف ٟثضاخخ سعبٌخ ِٓ اٌخٍ١فخ أث ٟثىش عبء فٙ١ب١ٌ":ضدن
ِب أٔعُ هللا ثٗ عٍ١ه خ١شًاٚ ,ارّك هللا ف ٟأِشن ,فبْ هللا ِع اٌز ٓ٠ارمٛا ٚاٌزُ٘ ٓ٠
ِؾغٕ ,ْٛعذ ف ٟأِش هللاٚ ,ال رظفشْ ثؤؽذ لزً اٌّغٍّ ٓ١اال لزٍزٗٔٚ ,ىٍذ ثٗ غ١شِٖٓٚ ,
أؽججذ ِّٓ ؽبد هللا أ ٚظبدٖ ِّٓ ,رش ٜأْ ف ٟرٌه صالؽب فبلزٍٗ" .فؤلبَ عٍ ٝاٌجضاخٗ
ؽٙشًا ٠صعذ عٕٙب ف١صٛة ,فّٕ ِٓ ُٙأؽشق ِٓ ُِٕٙٚ ,سظخ ثبٌؾغبسحِٓ ُِٕٙٚ ,
سِ ِٓ ٟسإٚط اٌغجبي.
ثعذ٘ب رٛعٗ خبٌذ  اٌ ٝاٌجطبػٕ٘ٚ ,بن أسعً فشعبْ فغبء ٚثّبٌه ثٓ ٔ٠ٛشٖ ِٚعٗ ٔفش
ِٓ ثٕ ٟصعٍجخ ,فؾٙذ أث ٛلزبدح أٔ٠ ُٙم ّْٛ١اٌصالح ,فٍّب اخزٍف ف ٟأِشُ٘ ,أِش خبٌذ 
ِٕبد٠ب ً فٕبد :ٜأدفئٛا أعشاوُٚ ,وبٔذ فٌ ٟغخ وٕبٔخ ٚ ,فٌ ٟغخ غ١شُ٘ أدفٗ ٠عٕ ٟألزٍٗ,
فظٓ اٌم ٟ٘ٚ_ َٛفٌ ٟغز ُٙاٌمزً_ أٔٗ أساد اٌمزً ,فمزٍٚ ُ٘ٛلزً ظشاس ثٓ ااصٚس ِبٌىب ً,
ٚعّع خبٌذ ثزٌه فخشط ٚلذ فشغٛا ِٕ ُٙفمبي :ارا أساد هللا أِشًا أصبثٗ .

 .1حروب اإلسالم يف الشام ,حممد أمحد بامشيل ,دار الفكر_بريوت ,ط:الثانية1404 ,هـ1984-م ,ص.17
 .2اٌصذ٠ك اٌمبئذ ,ثغبَ اٌعغٍ ,ٟداس إٌفبئظ_ث١شٚد ,غ:اا٘1404 ,ٌٝٚـ ,َ1984 -ؿ .43
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ٚفبرٗ سظ ٟهللا عٕٗ .
" ٌمذ ؽٙذد وزا ٚوزا صؽفب ً ِٚ ,ب ف ٟعغذِٛ ٞظع اال ٚف ٗ١ظشثخ ع١ف  ,أ ٚغعٕخ
سِؼ  ,أ ٚسِ١خ ع , ُٙصُ ٘ب أٔزا أِٛد عٍ ٝفشاؽ ٟؽزف أٔف ٟوّب ّٛ٠د اٌجع١ش  ,فال
ٔبِذ أع ٓ١اٌغجٕبء " .
لبٌٙب خبٌذ سظ ٟهللا عٕٗ  ٛ٘ٚعٍ ٝفشاػ اٌّٛد  ,وبٔذ ِؤعبح ؽ١برٗ ف ٟسأ ٗ٠أْ ّٛ٠د
عٍ ٝفشاؽٗ  ٛ٘ٚ ,اٌز ٞلع ٝؽ١برٗ وٍٙب عٍ ٝظٙش عٛادٖ ٚ ,رؾذ ثش٠ك ع١ف.
٘ ٛران اٌٍ ٟغضا ِع سعٛي هللا صً هللا عٍٚ ٗ١عٍُ ٚ ,لٙش أصؾبة اٌشدح ٚ ,عٜٛ
ثبٌزشاة عشؽ ٟفبسط ٚاٌشٚ , َٚلطع ااسض ٚصجب ً  ,ف ٟاٌعشاق ٚاٌؾبَ ؽز ٝفزؾٙب وٍٙب
ٌإلعالَ  ,أِ١شاً ِزٛاظعب ً ٚ ,عٕذ٠ب ً ِط١عب ً .
أرذسِ ْٚبرا وبٔذ رشوزٗ ..؟!
فشعٗ ٚعالؽٗ !..
ال ؽئ ِ ّّب ٠مزٕ ٟإٌبط ّ٠ٚزٍى!.. ْٛ
رٛف ٟخبٌذ سظ ٟهللا عٕٗ ثعذ عضٌٗ ثؤسثع عٕٛاد  ,ف ٟاٌعبَ اٌؾبدٚ ٞاٌعؾشٌٍٙ ٓ٠غشح ,
ٚوبْ اٌفبسٚق سظ ٟهللا عٕٗ أؽذ إٌبط ؽضٔب ً عٍِٛ ٝرٗ  ,فمذ لبي ثعذ ٚفبرٗ  :لذ صٍُ فٟ
اإلعالَ صٍّخ ال رشرك ٌٚ ,مذ ٔذِذ عٍِ ٝب وبْ ِٕ ٟاٌ. ٗ١
ٚثىزٗ اٌجٛاوٚ , ٟلٌٍ ً١فبسٚق  :أال رغّع رٕٙب٘ٓ ؟ فمبي ِٚ :ب عٍٔ ٝغبء لش٠ؼ أْ ٠جىٓ١
أثب عٍّ١بْ ؟ ِب ٌُ ٠ىٓ ٔمع ٚال ٌمٍمخ .
خشعذ عٕبصح اٌجطً ِؾٌّٛخ عٍ ٝأوزبف أصؾبثٗ  ,سِمذ أَ اٌجطً اٌشاؽً ثعٓ١ٕ١
اخزٍػ فٙ١ب ثش٠ك اٌعضَ ٚغبؽ١خ اٌؾضْ  ,فمبٌذ ِٛدعخ ٌٗ :
ارا ِبوجذ ٚع ُٖٛاٌشعبي
أٔذ خ١ش ِٓ أٌف أٌف ِٓ اٌمَٛ
غعٕفش ٠زٚد عٓ أؽجبي
أؽغبو....؟ فؤٔذ أؽغ ُع ِٓ ٌ١ش
غبِش ٠غ ً١ث ٓ١اٌغجبي
أعٛاد....؟ فؤٔذ أعٛد ِٓ عً١

 .1سعبي ؽٛي اٌشعٛي  ,خبٌذ ِؾّذ خبٌذ ,داس اٌغ_ً١ث١شٚد ,ثذ ْٚسلُ غجعخ ,َ2004 ,ؿ .215
 .2انظر  ,أبو بكر الصديق  ,حممد رضا  ,ص .149
 .3انظر  ,البداية والنهاية  ,ابن كثري .)116/7( ,
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ص ً١ٙفشعٗ رمطع اٌصٛد اٌّ١ٙت ...
ٚلف أصؾبثٗ ف ٟخؾٛو ٚ ,اٌذٔ١ب ؽ٘ ٌُٙٛبععخ  ,خبؽعخ  ,صبِزخ .
ٌُ ٠مطع اٌصّذ ع ٜٛص ً١ٙفشط عبءد _وّب ٔزخٍٙ١ب_ رشوط ثعذ أْ خٍعذ سعٕٙب
ٚ ,لطعذ ؽٛاسو اٌّذٕ٠خ ٚصجب ً ٚ ,ساء عضّبْ صبؽجٙب ٌّٚ ,ب ثٍغذ اٌغّع ٌٛؽذ ثشأعٙب
وبٌشا٠خ ٚ ,صٍٙ١ٙب ٠صذػ رّبِب ً ِضٍّب وبٔذ رصٕع ٚاٌجطً فٛق ظٙش٘ب ٚ ,ساؽذ
ٚعٕ١ب٘ب عٓ اٌمجش ال رض٠غبْ  ,صُ ٚلفذ عبوٕخ ٌٚ ,ىٓ ِآلٙ١ب رغ ِٓ ً١اٌذِٛو.
ً٘ ع١مذس فبسط عٍ ٝأْ ّ٠زط ٟصٛٙرٙب ثعذ خبٌذ ..؟
أ٠ ٗ٠ب ثطً وً ٔصش ..
٠ٚب فخش وً ٌ.. ً١
ٌمذ وٕذ رعٍ ٛثشٚػ ع١ؾه عٍ ٝأ٘ٛاي اٌضؽف ثمٌٛه ٌغٕذن :
" عٕذ اٌصجبػ ٠ؾّ ُذ اٌم َُ ٛاٌغُش , " ٜؽز ٝر٘جذ عٕه ِضال .
سؽُ هللا أثب عٍّ١بْ ٌ ,مذ عبػ عع١ذًا ِٚ ,بد ؽّ١ذًا

 .1انظر  ,رجال حول الرسول  ,خالد حممد خالد  ,ص .216
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الخاتمة
الرىف ٟاٌغطٛس ٚاالالَ ٌٕعجش عٓ ؽخص١خ خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ..سؽُ هللا خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ
ٚسظ ٟعٕٗ ٚعٓ غ١شٖ ِٓ اٌّغٍّ ٓ١اٌز٠ ٌُ ٓ٠ذخشٚا عٙذاً ِٓ أعً ٔصشح دُٕٙ٠
ٚاٌذفبو عٕٗٚ ,عضاٖ خ١ش اٌغضاء عٓ اٌّغٍّ. ٓ١
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