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 :الممخص
بدأ الباحثون في التاريخ اإلسالمي باستخراج الروايات ذات الطابع   

التاريخي من كتب السنة النبوية، ففضاًل عن صحتيا انفردت كتب السنة 
كتب التأريخ والسير  بذكر الكثير من الجوانب التاريخية التي أغفمتيا

ذا ما ُذكرت الروايات في كتب السنة وكتب التاريخ عمى حد  والطبقات. وا 
سواء، نجد أن كتب السنة النبوية تضيف الكثير من التفاصيل الى الرواية 
التاريخية، وىذا يعضد الرواية التاريخية ويقدميا عمى أكمل وجو. ومن ىذا 

انب التاريخية التي تضمنتيا كتب المنطمق اخترت جانبًا ميمًا من الجو 
السنة النبوية موضوعًا لبحثي، اال وىو )الجوانب التاريخية العسكرية في 

 المعجم األوسط لمطبراني.
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Abstract: 

Researchers in Islamic history began to extract historical 

narratives from the books of the Prophet’s Sunnah. In 

addition to their authenticity, the books of the Sunnah 

only mentioned many historical aspects that were 

neglected in history books, biographies and classes. If 

the narrations are mentioned in the books of the Sunnah 

and the history books alike, we find that the books of the 

Prophetic Sunnah add many details to the historical 

narration, and this supports the historical narration and 

presents it to the fullest. From this point of view, I chose 

an important aspect of the historical aspects included in 

the books of the Sunnah as the subject of my research, 

which is (the military historical aspects in Al-Tabarani’s 

Middle Dictionary). Military in the middle dictionary of 

al-Tabarani. 
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 دراسة في حياة المؤلف :المبحث األول
 أواًل: حياتو:

ىو سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي أبو القاسم نسبو ومولده ونشأتو:  -أ
، ولخم قبيمة نزلت باليمن وبالشام ، وطبرية موضع بينو وبين بيت المقدس (ٔ)الطبراني

. وكانت والدتو بعّكا في شير  (ٕ)فرسخان، فيو ولد عيسى عميو السالم، يقال لو: بيت لحم
.فأما نشأتو : (ٗ)، وقيل في طبرية الشام (ٖ)صفر في سنة ستّين ومائتين، وكانت أّمو من عّكا 

الذي كان لو أثر كبير في نشأتو  (٘)فقد نشأ الطبراني في طبرية وتربى بيا عمى يد والده
 في طبرية. (ٙ)والدهعامًا عمى  ٖٔىـ عن عمر  ٖٕٚالعممية، فأول ما سمع الحديث سنة 

أما فيما يتعمق بزواجو وأبنائو ،  فقد ذكر أن أمو من عكا في فمسطين، وأن لو أبناؤه:  -ب 
ولدًا يسمى محمدًا وكان يكنيو والده بأبي ذر ، روى عن بعض الشيوخ وروى عنو بعض 

 ىـ ودفن جنب والده ،وبنت تدعى فاطمة ، وذكر أنيا كانت ٜٜٖالمحدثين توفي في سنة 
، ولم تسعفنا المصادر بمعمومات وافية عن أفراد عائمتو من اخوة (ٚ)صوامة قوامة وليا عقب 

 وأخوات .
ىـ  ٖٓٙتوفي الطبراني في يوم السبت من شير ذي القعدة لميمتين بقيتا منو سنة وفاتو:  -جـ 

 . (ٜ)بباب مدينة جي بأصبيان  (ٛ)، ودفن يوم األحد من غده إلى جنب حممة بن أبي حممة
وأما رحمتو في طمب العمم : فبعد أن تعمم عمى والده  بدأ رحمتو في طمب العمم وعممو:  -د

الطبراني رحمتو من بمد الى آخر طمبًا لمحديث النبوي الشريف ، فبدأ رحمتو من الشام فارتحل 
ىـ دخل  ٕٛٚ،وفي سنة  (ٓٔ)ىـ رحل الى قيسارية ٕ٘ٚىـ ، وفي سنة  ٕٗٚالى القدس سنة 

مع بيا ثم سمع في حمص وباقي مدن الشام ، ولما لم يبق في الشام ما يروي ظمأه حمب وس
ىـ  ثم رحل الى مصر وسمع  ٕٓٛ، ذىب لمحج ومن ىناك رحل الى اليمن في حدود سنة 

وأقام في رحمتو  (ٔٔ)من محدثييا وبعدىا توجو الى  العراق فسمع في بغداد والبصرة والكوفة
سنة حتى  ٓٙ، ثم رجع الى أصبيان وأقام فييا محدثا  (ٕٔ)سنة ، وسمع من الكثير ٖٖ
 . (ٖٔ)وفاتو

ثالثون عامًا  (ٗٔ)وأما عممو: فقد سئل الطبراني عن عممو، فأجاب أّنو كان ينام عمى البواري
، وورد عن  الحافظ  (ٙٔ)، وذكر عنو أحد تالمذتو أنو كتب عنو ثالثمائة ألف حديث (٘ٔ)

 أبا أحمد العّسال قاضى أصبيان قال: أنا سمعت منسميمان ابن إبراىيم األصبياني أّن 
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الطبراني عشرين ألف حديث، وسمع منو إبراىيم بن محمد بن حمزة ثالثين ألفًا، وسمع منو 
.وكان الطبراني يتمثل (ٚٔ)أبو الشيخ أربعين ألفًا ، وكان ىؤالء من كبار الشيوخ بأصبيان 

صبر عمى تحصيمو ، فكان يقول كما ببيتين من الشعر ينصح بيما طالب  عمم الحديث بال
  :(ٛٔ)أورد ابن عساكر

 طمب الحديث مذلة وصغار *    والصبر عنو تندم وشنار
 فاصبر عمى طمب الحديث فإنو * من بعد ذل عزة ووقار. 

لقد تبوأ الطبراني منزلة رفيعة في عصره ، وأثنى عميو العديد من ثناء العمماء عميو:  -ىـ 
 (ٜٔ)اف تدل عمى المنزلة العالية التي حظي بيا ، فيذا ابن مندهالعمماء ، ووصفوه بأوص

بقولو  (ٕٓ)يصفو بقولو : أنو كان ذا عمم وفضل وديانة وحسن سيرة ، ويصفو ابن تغري بردي
:) أحد الحّفاظ المكثرين الرّحالين، سمع الكثير وصّنف المصّنفات الحسان( ، ويقول ابن 

فيو : الحافظ العمم، مسند العصر ، واسع الحفظ  ، بصيرا  بالعمل والّرجال ،وكان  (ٕٔ)العماد
فيقول عنو : أنو كان من أقوياء الحفاظ ،   (ٕٕ)ثقة صدوقا كثير التصانيف ،أما ابن الجوزي

: بالحافظ  (ٖٕ)الشديد في دين اهلل ، لو العديد من التصانيف الحسان ،  ويصفو الذىبي
بقولو : الحافظ الثبت المعمر أبو  (ٕٗ)يا ، وأثنى عميو ابن حجر العسقالنيالمشيور مسند الدن

ليو المنتيى في كثرة الحديث وعموه، ومن العمماء  القاسم ال ينكر لو التفرد في سعة ما روى ،وا 
مسند  ، اإلمام العالمة الحجة بقية الحفاظ ، إذ قال عنو:(ٕ٘)الذين أثنوا عميو، االمام السيوطي

: بأنو أحد فرسان عمم (ٕٙ)د فرسان ىذا الشأن، وأخيرًا نذكر ما قال عنو الداووديالدنيا وأح
 الحديث مع الصدق واألمانة.

 ثالثا: شيوخو وتالمذتو ومصنفاتو:
 شيوخو: -أ

كان الطبراني من العمماء المكثرين من السماع عمى شيوخ العمم، فقد أخذ العمم عن ألف شيخ 
 عيم .، وسنورد أسماء ب (ٕٚ)أو يزيدون

من ىـ(: ٕٛٚأبو سعيد ىاشم بن مرثد بن سميمان ابن عبد الصمد الطبراني الطيالسي )ت -ٔ
ىـ،  ٖٕٚشيوخ الطبراني الذي روى عنيم ىاشم بن مرثد بن سميمان، فقد سمع منو سنة 

وحّدث عن آدم بن أبي إياس، ومحمد بن إسماعيل بن عياش، ويحيى بن معين، والمعافي بن 
وحدث عنو غير الطبراني منيم: يحيى بن زكريا النيسابوري، وابنو سعيد بن  سميمان الرسعني.
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، وقال ابن حبان :  (ٜٕ) ، قال عنو الخميمي : ثقة لكنو صاحب غرائب (ٕٛ)ىاشم، وآخرون 
 .ولم تسعفنا المصادر بمعمومات عن حياتو ونشأتو.(ٖٓ)ليس بشيء 

روى الطبراني ىـ(:  ٜٕٛبكر بن سيل بن إسماعيل بن نافع أبو محمد الدمياطي )ت  -ٕ
عن بكر بن سيل الدمياطي الذي كان مولى بني ىاشم ، سمع بدمشق صفوان بن صالح 
وببيروت سميمان بن أبي كريمة البيروتي وبمصر أبا صالح عبد اهلل بن صالح وغيرىم ، 

 . (ٖٔ)،وقد ضعفو النسائي م وأبو جعفر الطحاوي وغيرىموروى عنو أيضا :أبو العباس األص
ومن شيوخو الذين روى عنيم   ىـ(:  ٕٔٛعبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي )ت  -ٖ

أبو زرعة الدمشقي ، الذي روى عن أبي مسير وأحمد بن خالد الوىبي وعمي بن عياش 
صالح الوحاظي وغيرىم  ومحمد بن المبارك الصوري وعبيد بن حيان الجبيمي ويحيى بن

الكثير، وروى عنو الكثير منيم أبو داوود ، وكان صدوقا ثقة ، قال عنو أحمد ابن أبي 
 .(ٕٖ)الحواري : ىو شيخ الشباب 

روى الطبراني عن أبي الزنباع ىـ(: ٕٕٛروح بن الفرج أبو الزنباع القطان المصري )ت  -4
وغيرىم  ،  بن بكير وسعيد بن عفير ىـ ، وسمع من يحيى ٕٗٓالقطان ، الذي ولد في سنة 

وروى عنو غير الطبراني منيم : أبو جعفر الطحاوي والقاضي المحاممي وغيرىم ، وكان ثقة 
، وصفو ابن حارث بأّنو : كان عالمًا فقييًا ، وقال عنو الكندي: أوثق الناس في زمانو ،  (ٖٖ)

 . (ٖٗ)ومدحو ابن فريد بقولو: ذاك رجٌل، وّفقو اهلل بالعمم 
وروى الطبراني عن محمد بن نصر (: ٜٕٔمحمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي )ت -5

، وكان شيخو ىذا صاحب حديث ،روى عن: إسماعيل بن إبراىيم الترجماني، ويحيى بن 
 . (ٖ٘)أيوب المقابري، وروى عنو أيضًا: ابن قانع 

روى  ىـ(: ٜٕٓالشيباني )عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن حنبل َأبو عبد الرحمن  - 6
ىـ، سمع من أبيو، وعبد اأَلعمى  ٖٕٔالطبراني عن عبد اهلل بن احمد بن حنبل، المولود سنة 

بن حماد، ويحيى بن معين وغيرىم كثير، وروى عنو البغوي، وابن المنادى، والخالل، وكان 
سمع الكثير من الحديث حافظًا ثقًة ثبتًا، وكان أبوه أحمد يثني عميو ويقول فيما معناه: بأّنو 

والعمم، وقال ابن المنادى: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيو منو، ألنو سمع "المسند" وىو 
ثالثون ألفًا، أْي مسند أبيو أحمد، و"التفسير" وىو مائة وعشرون ألفًا سمع منيا ثمانين والباقي 

بر الشيوخ يشيدون لو إجازة، وغير ذلك من التصانيف فضال عن حديث الشيوخ. وكان أكا
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بمعرفة الرجال، وعمل الحديث وعمومو، واألسماء، والكنى، والمواظبة عمى طمب الحديث في 
العراق وغيره، وعندما مرض سألوه أين يحب أن يدفنوه؟ فقال: صح عندي أن بالقطيعة نبيا 

 .(ٖٙ) مدفونًا، وألن أكون في جوار نبي أحب إلّي من أن أكون في جوار أبي
 مذتو:تال -ب

، كما طمب العمم في سن الثالثة عشر (ٖٚ)عامًا  ٖٖرحل الطبراني في طمب العمم كما أسمفنا 
، وباإلضافة الى عممو الذي أخذه من كبار العمماء، كان الطبراني (ٖٛ)حتى أصبح واسع العمم

، وقال  (ٜٖ)من المعمرين فقد عاش بحدود المائة عام ، حتى سمع منو اآلباء واالبناء واألحفاد 
 .وفيما يأتي ذكٌر ألىم تالمذتو : (ٓٗ)الذىبي : كان حديث الطبراني مرغوبًا فيو رائجًا 

محدث ىـ(: ٜٖ٘أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد ابن مندة األصبياني )ت  -1
ىـ ، وسمع العمم من شيوخ بمدتو ، ثم اخذ  ٖٓٔاإلسالم اإلمام، الحافظ، الرحال ولد في سنة 

البمدان اإلسالمية لطمب العمم ، ولم يكن أحد أوسع من الرحمة في طمب العمم منو يجول في 
وتجاوز عدد شيوخو األلف شيخ ، وحدث عنو الكثير من العمماء وطمبة العمم ، وأثنوا عميو 
كثيرا ، وصنف الكثير من المصنفات منيا: كتاب التوحيد ، وكتاب الصفات ، وكتاب معرفة 

 . (ٔٗ)الصحابة
ىـ،  ٖٕٖولد في سنة ىـ(: ٓٔٗبكر أحمد بن موسى بن مردويو األصبياني )ت  أبو -2

وسمع من الكثير من الشيوخ منيم الطبراني، وروى عنو الكثير، وألف العديد من التصانيف 
 . (ٕٗ)منيا : كتاب التاريخ وكتاب التفسير 

ومن تالميذ الطبراني الحافظ ىـ(: ٖٔٗأبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الجارودي ) -3
اإلمام أبو الفضل محمد بن أحمد ، وسمع من شيوخ آخرين منيم : حامد بن محمد الرفاء، 
ومحمد بن عبد اهلل السميطي وعمماء غيرىم بالعراق ونيسابور والحجاز وأصبيان، وحدث عنو: 

كان يقول فيو:  أبو عطاء عبد األعمى المميحي، وشيخ اإلسالم أبو إسماعيل األنصاري الذي
بأّنو امام أىل المشرق، وكان العمماء قد أثنوا عميو كثيرًا في عمم الحديث ووصفوه بالزىد 

 . (ٖٗ)والورع 
ومّمن روى عن ىـ(:  ٕٕٗعمي بن يحيى بن جعفر بن عبدكويو أبو الحسن األصبياني ) – ٗ

آخرين منيم : الطبراني عمي بن يحيى ، وىو إمام الجامع بأصبيان، كما سمع من عمماء 
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محمد بن أحمد بن الحسن الكسائي، وأحمد بن بندار الشعار، ، وجماعة بأصبيان، وسمع من 
 . (ٗٗ)جماعة في مكة والبصرة، وروى عنو العديد من العمماء

الحافظ الثقة، ولد في سنة ىـ(: ٖٓٗأبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبياني )ت  -٘
مماء وأخذوا منو ، ألف العديد من المصنفات  منيا: معرفة ىـ،  وأخذ عن أفاضل الع ٖٖٙ

 . (٘ٗ)الصحابة ، ودالئل النبوة، وحمية األولياء وتاريخ أصبيان
ىذه نبذة مختصرة عن شيوخ الطبراني وتالمذتو، وتجدر اإلشارة أن ترجمة شيوخ الطبراني قد 

القاصي والداني في وردت في العديد من المصنفات التي تفردت بذكرىم مثل كتاب )بمغة 
وكتاب )إرشاد القاصي والداني  (ٙٗ)ىـ (ٛٔٗٔتراجم شيوخ الطبراني لمشيخ حماد األنصاري ت 

،  فضال عن أن المعجم (ٚٗ)إلى تراجم شيوخ الطبراني لنايف بن صالح بن عمي المنصوري(
األوسط والكبير قد صنفيما الطبراني عمى أسماء شيوخو كما سيأتي ذكر ذلك عند ذكر 

 نفاتو.مص
 مصنفاتو: -جـ 

إن المطمع عمى سيرة الطبراني يجد أّن لو الباع الطويمة في عمم الحديث ، فقد جعل من حياتو 
وقفًا لخدمة عمم الحديث وطالبو ، فكانت حياتو بين طالب مجد يرتحل بين البمدان اإلسالمية 

ومع كل ىذا كانت  ومعمم ال يكل وال يمل في سبيل توصيل ما اكتسبو من عموم الى طالبو ،
 ٙٓٔىمة الطبراني أكبر من ذلك ، فقد صنف الكثير من المصنفات بمغت كما ذكر ابن مندة 

، مّما يدل عمى تبحره في العمم ،وسأقوم باستعراض عدد من المصنفات  (ٛٗ)من المؤلفات 
بحسب ما ورد في المصنفات التي ترجمت لمطبراني وسأنفرد بذكر المعجم األوسط ومنيجو 

 و.في
في عدة مجمدات عمى أسماء الصحابة، وقام بترتيب أسماء  صنفو المعجم الكبير:  -ٔ  

: صنف الطبراني المعجم الكبير وىو المسند ولم  (ٜٗ)الصحابة عمى الحروف ، وقال السيوطي
يذكر فيو المكثرين من الصحابة إال ابن عباس وابن عمر ، و أما عائشة وأنس وأبو ىريرة و 
وجابر وأبو سعيد رضي اهلل عنيم فمم يذكرىم  ألّنو أفرد لكل واحد منيم مسند فاستغنى عن 

عجم عمى نحو خمسة وعشرين ألف حديث إعادة ذكرىم في المعجم الكبير ، ويشتمل ىذا الم
(٘ٓ). 
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وقال الطبراني في مقدمة ىذا المصنف : )ىذا أول كتاب فوائد مشايخي المعجم الصغير:  -ٕ
الذين كتبت عنيم باألمصار، خرجت عن كل واحد منيم حديثا واحدا وجعمت أسماءىم عمى 

أكثر من حديث وىم  ، ولكّنو في الحقيقة خرج لمشيخ الواحد من شيوخو(ٔ٘)حروف المعجم(
 .(ٕ٘)نحو الف شيخ 

طبع ىذا الكتاب بتحقيق: محمد سعيد بن محمد حسن البخاري في سنة كتاب الدعاء:  -ٖ
بيروت في ثالث مجمدات، وطبع طبعة  –م( في دار البشائر اإلسالمية ٜٚٛٔىـ / ٚٓٗٔ)

واحد، في  بيروت بمجمد –أخرى بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، في دار الكتب العممية 
 م.  ٖٜٜٔىـ / ٖٔٗٔسنة 

م( بتحقيق: حمدي بن عبد المجيد ٜٗٛٔىـ / ٘ٓٗٔطبع في سنة )مسند الشاميين: -ٗ
 بيروت، وعدد مجمداتو أربع. –السمفي، في مؤسسة الرسالة 

طبع ىذا الكتاب مع كتاب مكارم األخالق )البن أبي الدنيا( في سنة: مكارم االخالق: -٘
حقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، بمجمد واحد في دار الكتب م( بتٜٜٛٔىـ / ٜٓٗٔ)

 بيروت. –العممية 
ىـ / ٖٓٗٔطبع بتحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير في سنة :)كتاب األوائل: -ٙ

م(  ٕٜٜٔىـ /  ٖٔٗٔبيروت، بمجمد واحد، وطبع أيضًا في سنة ) –م( بدار الفرقان ٜٔٛٔ
 بيروت. –الراشد، في دار الجيل بتحقيق: مروان العطية، وشيخ 

( بتحقيق: ٕٖٚ - ٜٛٔ/ ص  ٕ٘طبع في آخر المعجم الكبير )جـاألحاديث الطوال:  -ٚ
م( بتحقيق: مصطفى  ٕٜٜٔىـ /  ٕٔٗٔحمدي بن عبد المجيد السمفي، وطبع في سنة: )

 بيروت. -عبد القادر عطا، في دار الكتب العممية 
موضوع الرسالة، وقد طبع بتحقيق: د. محمود الطحان وىذا المعجم ىو المعجم األوسط:  -ٛ

ىـ /  ٘ٔٗٔالرياض، وطبع في سنة ) -م( في مكتبة المعارف  ٜٚٛٔىـ /  ٚٓٗٔسنة )
م( بتحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، عبد المحسن إبراىيم الحسيني، في دار  ٜٜ٘ٔ

الطبراني )المعجم األوسط(، وقال الذىبي عن ىذا الكتاب: ومن مصنفات  القاىرة. –الحرمين 
الذي صنفو في ستة مجمدات كبار عمى شيوخو، أتى فيو عن كل شيخ بما لو من غرائب 
الحديث وعجائبو، وشبو الذىبي ىذا المصنف بكتاب )األفراد لمدارقطني(، وكان الطبراني يقول 

 . (ٖ٘)كرعن مصنفو ىذا: )ىذا الكتاب روحي(؛ ألّنو تعب عميو، وفيو كل نفيس وعزيز ومن
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أما فيما يتعمق بمنيج الطبراني في كتابو المعجم األوسط، فيمكن اإلشارة الى عدد من النقاط 
 التي تمخص منيجو:

رتب الكتاب عمى أسماء الشيوخ ترتيًبا معجميِّا، يروي عن طريق كل شيخ عدًدا من  - ٔ
 األحاديث يزيد أو ينقص، حسب كثرة روايتو عن ىذا الشيخ أو قمتيا.

ذا كان في الحديث الذي يرويو تفرد، يذكر الطبراني في نياية الحديث بقولو: لم يروه إ -ٕ
 عن فالن إال فالن، أو بقولو: تفرد بو فالن.

 اقتصر في جمع أحاديثو عمى الغرائب التي تفرد بيا بعض الرواة عن بعض. -ٖ
والموقوف  -لب وىو الغا -( نًصا مسنًدا، منيا المرفوع ٜٜٛٗتمثمت مادة الكتاب في) -ٗ

 .(ٗ٘)والمقطوع
 الجوانب التاريخية العسكرية في المعجم األوسط لمطبراني: المبحث الثاني

 أواًل: الغزوات )العمميات العسكرية(:
من الجوانب التاريخية العسكرية الميمة التي أوردىا الطبراني، الجانب الذي يتعمق بذكر بعض 

 الغزوات والسرايا التي جرت في العصر النبوي. 
 م(:ٖٕٙىـ/ ٕرمضان ٚٔغزوة بدر الكبرى )-ٔ

التي كانت أول غزوة أعز اهلل فييا اإلسالم، وأذل فييا أىل  (٘٘)غزوة بدر أو يوم الفرقان
انتدب المسممين العتراض عير لقريش كانت قادمة   ك ، وكان سببيا  أّن رسول اهلل الشر 

 (ٙ٘):)ىذه عير قريش فييا أمواليم، لعل اهلل يغنمكموىا( من الشام حيث قال ليم رسول اهلل 
 . (ٚ٘)، فخرج من المسممين من خرج

عنيما ، أنو: )كان عن ابن عباس رضي اهلل  (ٛ٘)وكانت تجييزات الجيش كما أورد الطبراني 
، ونواضح، وكان معو فرسان يركب (ٜ٘)مع النبي صمى اهلل عميو وسمم يوم بدر مائة ناضح

أحدىما المقداد بن األسود ويتروح اآلخر مصعب بن عمير، وسيل بن حنيف، وكان أصحابو 
يعتقبون في الطريق النواضح، فكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وعمي، ومرثد بن أبي 

ثد الغنوي حميف حمزة بن عبد المطمب يعتقبون ناضحًا(، وأشارت مصادر أخرى الى عدد مر 
عمي بن   ،وكان صاحب راية رسول اهلل  (ٓٙ)الجمال التي كانت في الجيش سبعين بعيرًا 

، فعن ابن عباس رضي اهلل عنيما  )أّن عميا، كان صاحب راية رسول اهلل  ابي طالب 
، اما في  (ٕٙ). واختمف في عدد المسممين يوم بدر (ٔٙ)بدر، ...(صمى اهلل عميو وسمم يوم 
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قال: )كان عدة أصحاب رسول  الى عددىم، عن عبد اهلل  (ٖٙ)المعجم فقد أشار الطبراني
 . اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم بدر ثالثمائة(

نادى لمن ولم يخرج جميع المسممين الى ىذه الغزوة ؛ ألن التوجييات النبوية جاءت سريعة ، ف
، وكان مّمن تخمف عن الغزوة كما روى  (ٗٙ)كان حاضرًا ولم ينتظر غائبًا حتى ال تفوتو القافمة

، حذيفة وأبيو رضي اهلل عنيما ، فعن أبي الطفيل قال: )قال حذيفة: ما منعنا أن (٘ٙ)الطبراني 
النبي صمى نشيد بدرا أنا وأبي حسل وىو اليمان إال أن كفار قريش اعترضوا لنا ونحن نريد 

اهلل عميو وسمم، فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقمنا: ما نريده، قالوا: فأعطونا عيدا وميثاقا ال 
تقاتموا معو، فأعطيناىم، فخموا سبيمنا، فأتينا النبي صمى اهلل عميو وسمم فأخبرناه الخبر، فقال: 

فنا (، ولم يحضر عثمان نفي ليم بعيدىم، ونستعين اهلل عمييم، انصرفوا إلى المدينة ، فانصر 
، فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما: )أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بن عفان 

؛ ذلك ألنو كان عند زوجتو رقية ابنة رسول  (ٙٙ) قسم لعثمان من غنائم بدر، ولم يشيد بدرا(
 .(ٚٙ) اهلل 

ولما سمعت قريش بتحرك المسممين نحو قافمتيم التجارية التي يرأسيا أبو سفيان ، خرجوا 
تفاصيل عن بداية المعركة عن أنس  (ٜٙ)، ويورد الطبراني(ٛٙ)بقواتيم العسكرية إلنقاذ القافمة 
حدثيم عن أىل بدر، فقال: إن رسول اهلل صمى اهلل عميو   )... أن عمر بن الخطاب 

ارع أىل بدر باألمس، يقول: ىذا مصرع فالن غدا، وىذا مصرع فالن غدا إن وسمم يرينا مص
الذي بعثو بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدىا رسول اهلل صمى اهلل  شاء اهلل ، فقال عمر: فو

عميو وسمم قال: فجعموا في بئر بعضيم عمى بعض قال: فانطمق رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ال: يا فالن بن فالن، ويا فالن بن فالن، ىل وجدتم ما وعدكم اهلل وسمم حتى انتيى إلييم، فق

ا ورسولو حقا؟، فإني قد وجدت ما وعدني اهلل حقا، قال عمر: يا رسول اهلل، كيف تكمم أجساد
 . سمع لما أقول منيم، غير أنيم ال يستطيعون أن يردوا شيئًا( اال أرواح فييا؟ قال: ما أنتم ب

وردت ما يتعمق منيا بقتال المالئكة في بدر ، عن أبي برزة الحارثي : ومن الروايات التي 
)أنو جاء يوم بدر بثالثة رءوس يحمميا إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فمما رآه رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال: ظفرت يمينك ، قال: يا رسول اهلل، أما اثنان فأنا قتمتيما، وأما 

بيض جميال حسن الوجو ضرب رأسو، فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو واحد فرأيت رجال أ
 ، وانفرد الطبراني بيذه الرواية . (ٓٚ) وسمم: ذاك فالن، ممك من المالئكة(
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تمك التي تشير الى فضل من شيد بدر ففي الحديث  (ٔٚ)ومن الروايات التي تناوليا الطبراني 
ى اهلل عميو وسمم: ما فعل فالن؟ فذكره بعض :)... فقال رسول اهلل صمالذي رواه أبو ىريرة 

القوم، فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: أليس قد شيد بدرا؟ قالوا: نعم، ولكنو كذا وكذا، 
فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: فمعل اهلل اطمع إلى أىل بدر، فقال: اعمموا ما شئتم، فقد 

 طب بن ابي بمتعة كما سيأتي بيانو في فتح مكة.ىذا ورد في حا ، وقول النبي  غفرت لكم(
 م(: ٕٗٙىـ/ٖشوال ) غزوة أحد -ٕ

، فعن أبي حميد  أورد الطبراني عدد من الروايات تتعمق بغزوة أحد منيا مسير رسول اهلل 
الساعدي،) أّن النبي صمى اهلل عميو وسمم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا ىو 
بكتيبة )...(، فقال: من ىؤالء؟ قالوا: ىذا عبد اهلل بن أبي في ستمائة من مواليو من الييود 

رجعوا، فإنا ال نستعين من بني قينقاع قال: وقد أسمموا؟ قالوا: ال، يا رسول اهلل. قال: مروىم فمي
 .(ٕٚ) بالمشركين عمى المشركين(

حيث قال: ) عرفت  أيضا عن غزوة احد ما رواه  كعب بن مالك (ٖٚ)ومما أورده  الطبراني 
عينيو تزىران من تحت المغفر، فناديت بأعمى صوتي: يا معشر المسممين، ىذا رسول اهلل، 

قد وصل الى المدينة ، فعن أنس بن  هلل ، ويبدو أن خبر مقتل رسول ا فأومأ إلي أن اسكت(
قال: )لما كان يوم أحد حاص أىل المدينة حيصة، قالوا: قتل محمد، حتى كثرت  مالك 

الصوارخ في ناحية المدينة، فخرجت امرأة من األنصار متحزمة، فاستقبمت بابنيا وأبييا 
م قالت: من ىذا؟ قالوا: وزوجيا وأخييا، ال أدري أييم استقبمت بو أول، فمما مرت عمى آخرى

أبوك، أخوك، زوجك، ابنك، تقول: ما فعل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم؟ يقولون: أمامك 
حتى دفعت إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فأخذت بناحية ثوبو، ثم قالت: بأبي أنت 

 . (ٗٚ)وأمي يا رسول اهلل، ال أبالي إذ سممت من عطب(
قال: ) لما  ، عن جابر ء بعض الصحابة الذين ثبتوا مع النبي اسما(٘ٚ)ويورد الطبراني  

انيزم الناس عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم أحد بقي معو أحد عشر رجال من 
األنصار، وطمحة بن عبيد اهلل وىو يصعد في الجبل، فمحقيم المشركون، فقال: أال أحد 

اهلل قال: كما أنت يا طمحة، فقال رجل من  ليؤالء؟ فقال طمحة بن عبيد اهلل: أنا يا رسول
األنصار: فأنا يا رسول اهلل، فقام عنو، وصعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مع من بقي 
معو، ثم قتل األنصاري فمحقوه، فقال: أال أحد ليؤالء؟ فقال طمحة مثل قولو األول، وقال 
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ن األنصار: أنا يا رسول اهلل، فأذن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو مثل قولو، فقال رجل م
لو، فقاتل مثل قتالو وقتال صاحبو، ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصعد وأصحابو 
يصعدون، ثم قتل، فمحقوه، فمم يزل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول مثل قولو األول، 

قتال، ويأذن لو، فيقاتل ويقول طمحة: أنا يا رسول اهلل، فيحبسو، ويستأذنو رجل من األنصار لم
مثل من كان قبمو، حتى لم يبق معو إال طمحة، فغشوىما، فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم: من ليؤالء؟ فقال طمحة: أنا، فقاتل مثل قتال جميع من كان قبمو، وأصيب بعض 

، أو أناممو، فقال: حس، فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: يا طمحة، لو قمت: بسم اهلل
ذكرت اهلل لرفعتك المالئكة والناس ينظرون، حتى تمج بك في جو السماء، ثم صعد رسول اهلل 

 صمى اهلل عميو وسمم وطمحة إلى أصحابو وىم مجتمعون(.
، فعن ابن عباس  ومن الصحابة الذين كانت ليم واقف بطوليو ، سعد بن أبي وقاص 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لسعد بن أبي رضي اهلل عنيما قال: )لما كان يوم أحد، قال 
، فكان سعد يضع سيمو في كبد قوسو،  (ٙٚ)وقاص: دونك نحور القوم فداك أبي وأمي(

فيقول: الميم، سيمك وفي سبيمك الميم انصر رسولك، فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: 
 . (ٚٚ))الميم استجب لسعد إذا دعاك(

، ومن شيداء معركة أحد كما  (ٛٚ) عمييم أربعة وسبعونواستشيد من الصحابة رضوان اهلل
،  فعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنيما أن أباه قتمو  عبد اهلل بن حرام  (ٜٚ)روى الطبراني

لى ما  المشركون يوم أحد، ثم مثموا بو، وجدعوا أنفو وأذنو، قال جابر: فجعمت أنظر إليو، وا 
ثم إني كشفت الثوب، فمما رأيت ما صنع بو صحت  صنع بو، فجاءت األنصار فسجوه ثوبا،

فجاءت األنصار فسجوه بالثوب، وذىبت األنصار إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالوا: 
يا رسول اهلل، أال ترى ما يصنع جابر؟ فقال: )دعوه، فواهلل ما زالت المالئكة تظممو بأجنحتيا( 

الذي قتمو وحشي، وكان  ن عبد المطمب ...(. ومن الشيداء الذين ورد ذكرىم حمزة ب
،  عن وحشي أنو قال: )أتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو  وحشي يحدث عن كيفية قتل حمزة 

وسمم، فشيدت شيادة الحق، فقال: يا وحشي، اجمس فحدثني كيف قتمت حمزة؟ فحدثتو، فقال: 
،عن ابن عباس (ٔٛ)اني فيما رواه الطبر  .وقال رسول اهلل (ٓٛ) غيب وجيك عني، فال أراك(

 . رضي اهلل عنيما: )سيد الشيداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطمب... (
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، أن مصعبًا بن  ، فعن خباب بن االرت  ومن شيداء غزوة احد مصعب بن عمير 
ذا غطي  عمير، قتل يوم أحد، لم يوجد لو إال نمرة، كان إذا غطي بيا رأسو خرجت رجاله، وا 

رأسو فذكر ذلك لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فقال: )غطوا بيا رأسو بيا رجاله خرج 
 . (ٕٛ)واجعموا عميو إذخرا(...

 م(:ٕ٘ٙىـ/ٗغزوة بني النضير )ربيع االول  -ٖ
بقطع  أورد الطبراني روايات عديدة عن غزوة بني النضير ، فقد أورد خبر أمر الرسول 

يما،)  في قول اهلل عز وجل: }َما َقَطْعُتْم نخيل بني النضير ، عن ابن عباس رضي اهلل عن
قال: المينة: النخمة.  (ٖٛ)ِمْن ِليَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَىا َقاِئَمًة َعَمى ُأُصوِلَيا َفِبِإْذِن المَِّو َوِلُيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن{

وليخزي الفاسقين قال: استنزلوىم من حصونيم، وأمروا بقطع النخل، فحك في صدورىم، فقال 
المسممون: قطعنا بعضيا وتركنا بعضيا، فمنسألن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: ىل لنا فيما 

َقَطْعُتْم ِمْن ِليَنٍة َأْو  َما قطعنا من أجر؟ وىل عمينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل اهلل عز وجل: }
،  ومن الروايات التي  (٘ٛ) ( (ٗٛ)َتَرْكُتُموَىا َقاِئَمًة َعَمى ُأُصوِلَيا َفِبِإْذِن المَِّو َوِلُيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن{

قال: )حرق رسول اهلل صمى  بحرق النخيل ، فعن سعد بن أبي وقاص  وردت أمر الرسول 
الى خروج بني النضير من  (ٚٛ). وأشار الطبراني (ٙٛ)النضير(اهلل عميو وسمم بعض أموال بني 

قال: لما أمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بإخراج بني النضير  المدينة ، عن ابن عباس 
 . من المدينة، أتاه أناس منيم، فقالوا: إن لنا ديونا لم تحل، فقال: )ضعوا وتعجموا(

 م(:ٕٛٙىـ /ٚغزوة ذات الرقاع )محرم  -ٗ
، وقيل ألنيم رقعوا فييا  (ٛٛ)وسميت الغزوة بيذا االسم لوجود جبل فيو بقع سود وحمر وبيض

، أما عن سبب (ٜٓ)، وقيل غير ذلك (ٜٛ)راياتيم، ويقال أن ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع
الغزوة ، فقد أخبر تاجرًا قادمًا من نجد المسممين بأن قبيمتي أنمار وثعمبة يجمعون ليم جمعًا ، 

أمر بالتجيز وخرج في أربعمائة من الصحابة ، وقيل سبعمائة أو  ا بمغ الخبر رسول اهللفمم
رواية طويمة تذكر ما حدث من معجزات في  (ٕٜ)، وقد أورد الطبراني في المعجم  (ٜٔ)ثمانمائة 

ىذه الغزوة حتى انيا سميت غزوة األعاجيب، وقد قمت بذكر ىذه المعجزات آنفًا في 
أخرى(. وتجدر اإلشارة الى أّن ىذه الغزوة لم يحدث فييا قتال فقد خاف موضوعيا )معجزات 

صالة الخوف في ىذه الغزوة وكانت المرة   الناس بعضيم بعضًا ، فصمى رسول اهلل 
 .(ٖٜ)ىذه الصالة   األولى التي يصمي فييا رسول اهلل
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 م(:ٚ٘ٙىـ/٘غزوة بني المصطمق )شعبان  -٘

بمغو أن بني المصطمق يجمعون لمحاربتو، وقائدىم الحارث  اهللوكان سبب الغزوة أن رسول 
حتى لقييم عمى ماء ليم  بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث ،فخرج الييم رسول اهلل

، وكان (ٜٗ)) ...فقتل مقاتمتيم، وسبى ذرارييم(   يقال لو المريسيع ، فأغار عمييم رسول اهلل
  .(ٜ٘) صور أمت(شعارىم في ىذه الغزوة  )... يا من

 م(:ٛ٘ٙىـ/ٚغزوة خيبر )محرم  -ٙ
قد صبحيم   ، وكان رسول اهلل (ٜٙ)الى خيبر بعد عودتو من الحديبية  خرج رسول اهلل 

قال: ) أغار رسول اهلل صمى اهلل  ،عن عبد اهلل بن أبي أوفى (ٜٚ)بغتة فقد روى الطبراني
، محمد، (ٜٛ)عميو وسمم عمى أىل خيبر، وىم غادون، وكانوا ينظرون، قالوا: محمد، والخميس

والخميس فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ( 
و حصن ناعم ثم .وأخذ رسول اهلل يفتح حصون خيبر حصنًا حصنًا فكان أول حصن فتح

القموص ثمِّ فتح اهلل عمى المسممين حصن الصعب الذي كان أكثر الحصون غنى ، وكانت 
 . (ٜٜ)آخر الحصون التي فتحيا المسممون في خيبر حصني الوطيح والساللم

بمن معو من مياجري الحبشة ، بعد فتح  قدوم جعفر بن ابي طالب  (ٓٓٔ)ويورد الطبراني
رواية عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيو قال:)... قدم جعفر بن خيبر ، ففي الرسول اهلل

أبي طالب عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من أرض الحبشة، فقبل رسول اهلل صمى اهلل 
  . عميو وسمم ما بين عينيو، وقال: )ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر، أو بفتح خيبر(

 م(:ٜ٘ٙىـ/ٛغزوة فتح مكة )رمضان  -7
.  (ٔٓٔ)الغزوة بعد أن نقضت قريش العيد المبروم مع المسممين في صمح الحديبيةحدثت ىذه 

من روايات عن ىذه الغزوة كتاب حاطب بن أبي بمتعة الى قريش  (ٕٓٔ)ومما ذكره الطبراني
يحذرىم من تحرك المسممين نحو مكة، عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بمتعة، ) أنو حدث 
أن أباه كتب إلى كفار قريش كتابا، وىو مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وقد شيد بدرا، 

يا والزبير، فقال: انطمقا حتى تدركا امرأة معيا كتاب، فدعا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عم
فائتياني بو، فانطمقا حتى لقياىا، فقاال: أعطينا الكتاب الذي معك، وأخبراىا أنيما غير 
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منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عمييا، فقالت: ألستما رجمين مسممين؟ فقاال: بمى، ولكن رسول 
ابا. فمما أيقنت أنيما غير مفمتييا حمت الكتاب من اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا أن معك كت

رأسيا، فدفعتو إلييما، فدعا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حاطبا حتى قرأ عميو الكتاب، 
فقال: تعرف ىذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما حممك عمى ذلك؟ قال: ىناك ولدي وذو قرابتي، 

ائذن لي في قتل حاطب، فقال رسول اهلل وكنت امرأ غريبا فيكم معشر قريش. فقال عمر: 
صمى اهلل عميو وسمم: ال، إنو قد شيد بدرا، فإنك ال تدري، لعل اهلل اطمع إلى أىل بدر، فقال: 

 اعمموا ما شئتم، إني غافر لكم(.
ولما افتتح النبي صمى اهلل عميو وسمم مكة، استقبميا بوجيو، وقال: )أنت حرام، ما أعظم 

. وكان حول الكعبة  ثالثمائة  (ٖٓٔ)عظم حرمة عند اهلل منك المؤمن(حرمتك وأطيب ريحك وأ
وستون صنمًا، فمما دخميا عميو الصالة والسالم جعل يطعنيا فتساقط عمى وجييا، وىو يقول: 

. وفي رواية ثانية عن ابن عمر  (٘ٓٔ) (ٗٓٔ)) }َجاَء اْلَحقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوًقا{
 . (ٙٓٔ)هلل عنيما )فأشار بعصاه إلى كل صنم ... فيسقط الصنم، ولم يمسو (رضي ا

  م(:ٜ٘ٙىـ/ٛغزوة حنين )شوال  -ٛ
تمك التي تتعمق بغزوة حنين، عن  (ٚٓٔ)من الروايات العسكرية التي أوردىا الطبراني في المعجم

شير  : )أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج في غزوة حنين لثمان عشر خمت منانس 
، كما أورد رواية تشير الى مسيرىم الى حنين، فعن سيل بن الحنظمية،  (ٛٓٔ)رمضان ...(

أنيم ساروا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية، 
فحضرت الصالة عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فجاء رجل فارس، فقال: يا رسول اهلل، 

بين أيديكم، حتى طمعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بيوازن عمى بكراتيم، بظعنيم، إني انطمقت 
ونعميم، وشائيم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقال: تمك غنائم 
المسممين جميعا إن شاء اهلل. ثم قال: من حارسنا الميمة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا 

. فقال: اركب، فركب فرسا لو، فجاء إلى رسول اهلل، فقال لو رسول اهلل صمى اهلل رسول اهلل
عميو وسمم: استقبل ىذا الشعب، حتى تكون في أعاله وال نغرن من قبمك الميمة، فمما أصبحنا 
خرج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى مصاله، فركع ركعتين، ثم قال: ىل حسستم فارسكم؟ 

ول اهلل، ما حسسناه. فثوب بالصالة فجعل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال رجل: يا رس
وىو في الصالة يمتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صالتو، وسمم قال: أبشروا، فقد جاءكم 
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فارسكم ، فجعمنا ننظر إلى خالل الشجر في الشعب، فإذا ىو قد جاء حتى وقف عمى رسول 
قد انطمقت، حتى كنت في أعمى ىذا الشعب، حيث أمرني  اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال: إني

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فمما أصبحت طمعت الشعبتين كمتييما، فنظرت، فمم أر أحدا، 
.ووردت ىذه  فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: قد أوجبت، فال عميك أن ال تعمل بعدىا(

 . (ٜٓٔ)الرواية مع اختالف المفظ عند الواقدي 
قال: ) لما  ، فعن أنس وانيزم المسممون في بداية المعركة وكيف كان موقف رسول اهلل 

انيزم المسممون يوم حنين، ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى بغمتو الشيباء، وكان اسميا 
دلدال، قال ليا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: دلدل، اسندي فألزقت بطنيا إلى األرض حتى 

ال  أخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حفنة من تراب، فرمى بيا في وجوىيم، وقال: حم،
.  وبعد  (ٓٔٔ)ينصرون ، فانيزم القوم، وما رميناىم بسيم، وال طعنا برمح، وال ضربنا بسيف ( 

ىزيمة المشركين في حنين انقسمت فموليم المنيزمة عمى قسمين : قسم تجمعوا في حصن 
جيشًا بقيادة أبي  ،فأرسل رسول اهلل  (ٕٔٔ)(ٔٔٔ)الطائف ، والقسم اآلخر تجمعوا في أوطاس

عن أبي (ٖٔٔ)وطاس ليتتبع فمول المنيزمين ، فقد أورد الطبراني في المعجم الى أ عامر
قال: لما ىزم اهلل المشركين يوم ىوازن يوم حنين عقد رسول اهلل صمى اهلل  موسى األشعري 

عميو وسمم ألبي عامر األشعري عمى خيل الطمب، فطمبيم، فأتاه فيمن طمبيم، فإذا ابن دريد 
ابن دريد، فقتل أبا عامر وأخذ المواء، وشددت عمى ابن دريد،  ، فعدل إليو(ٗٔٔ)بن الصمة

فقتمتو وأخذت المواء، ثم انصرفت بالناس، فمما رآني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أحمل 
المواء قال: ُقِتَل أبو عامر؟ قمت: نعم يا رسول اهلل، فرفع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يديو 

؛ وقد  ميم أعط عبيدك أبا عامر، واجعمو في األكثرين يوم القيامة(يدعو ألبي عامر، وقال: ال
 . (ٙٔٔ)، ومسمم  (٘ٔٔ)وردت ىذه الرواية باختالف المفظ عند البخاري

الغنائم أعطى لممياجرين وقبائل العرب ولم يكن لألنصار منيا نصيب  ولما قّسم رسول اهلل 
الى بعض تفاصيل  (ٛٔٔ)، واشار الطبراني (ٚٔٔ)،حزنوا في أنفسيم )حتى كثرت منيم القالة(

ىذه الرواية ، عن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال: )سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم شيئا، 
فخطب، فقال لألنصار: ألم تكونوا أذالء فأعزكم اهلل بي؟ ألم تكونوا ضالال فيداكم اهلل بي؟ ألم 

لوا: أي شيء نجيبك؟ قال: تقولون، ألم تكونوا خائفين فأمنكم اهلل بي؟ أال تردون عمي؟( قا
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يطردك قومك فأويناك، ألم يكذبك قومك فصدقناك؟ فعدد عمييم قال: فجثوا عمى ركبيم فقالوا: 
 .  ( (ٜٔٔ)ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَمْيِو َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى { أموالنا وأنفسنا لك، فنزلت: }

 
 م(:ٓٙٙ ىـ/ٜغزوة تبوك )رجب  -ٜ

وكان سبب ىذه الغزوة ، ان األنباط الذين كانوا يقدمون الى المدينة لمتجارة ذكروا ان الروم 
المسممين بالتجيز لغزو الروم  جمعت جمعًا كبيرًا لممسممين في الشام ، فأمر رسول اهلل 

،)وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال يغزو غزوة إال ورى بغيرىا، لئال تذىب  (ٕٓٔ)
األخبار بأنو يريد كذا وكذا، حتى كانت غزوة تبوك، فغزاىا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ... فجمى لمناس أمرىم ليتأىبوا لذلك أىبة غزوىم، وأخبر 

المسممين عمى النفقة لتجييز ىذه الغزوة ،    ، وحث رسول اهلل (ٕٔٔ)يريد (بالوجو الذي 
النصيب  عمى سعتو ، وكان لعثمان بن عفان فأخذ المسممين رضوان اهلل عمييم ينفقون كلٌ 

عن عبد الرحمن بن جناب (ٕٕٔ)األكبر في تجييز ىذه الغزوة ،  ففي المعجم روى الطبراني 
  عميو وسمم حث عمى جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان،  قال: شيدت النبي صمى اهلل

فقال: يا رسول اهلل، عمي مائة بعير بأحالسيا وأقتابيا في سبيل اهلل، فأنا رأيت رسول اهلل 
  . صمى اهلل عميو وسمم وىو عمى المنبر يقول: )ما عمى عثمان ما عمل بعد ىذا من شيء(

ة، فعن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال: ) قيل وقد القى المسممون في ىذه الغزوة شدة كبير 
لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا مع رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزال أصابنا فيو عطش، ظننا أن رقابنا ستنقطع، 

رقبتو ستنقطع، حتى إن كان  حتى إن كان الرجل ليذىب يمتمس الماء يرجع حتى يظن أن
الرجل لينحر بعيره، فيعصر فرثو، فيشربو، ويجعل ما بقي عمى كبده، فقال أبو بكر: يا رسول 
اهلل، إن اهلل قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا، فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم قال: فرفع يديو، 

 . (ٖٕٔ)معيم( فمم يرجعيما حتى انقمأت السحاب، فأمطرت، ثم سكنت فممئوا ما 
بأن ال  رسول اهلل ولما كان المسممون في طريقيم الى تبوك نزلوا في حجر ثمود ، وأمرىم 

يدخموا مساكن قوم ثمود اال أن يكونوا باكين خوفًا عمى أمتو أن يصيبيم مثل ما أصابيم ، 
، ثم قام (ٕٗٔ)كما أمرىم أن ال يتوضؤوا من مائيا ، وما عجنوا منو أمرىم أن يعمفوه ابميم 

فخطب الناس، وقال: )يا أييا الناس، ال تسألوا نبيكم عن اآليات ىؤالء قوم   رسول اهلل 
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صالح، سألوا نبييم أن يبعث ليم ناقة ففعل، فكانت تروى من ىذا الفج، فتشرب ماءىم يوم 
وردىا، ويحمبون من لبنيا مثل الذي كانوا يصيبون من يوم غبيا، ثم تصدر من ىذا الفج، 

وا عن أمر ربيم فعقروىا، فأجميم اهلل ثالثة أيام، وكان وعد اهلل غير مكذوب، ثم جاءتيم فعت
الصيحة، فأىمك اهلل من كان منيم بين السماء واألرض إال رجال كان في حرم اهلل، فمنعو حرم 

 .  (ٕ٘ٔ)اهلل من عذاب اهلل. قيل: يا رسول اهلل من ىو؟ قال: أبو رغال(
من تبوك أخبرىم بأنيم سينزلون عمى عين تبوك ، وأمرىم أن ال وعندما اقترب رسول اهلل 

قال ليم : إنا نازلون غدا إن شاء  رسول اهلل ) أن  يمسوا ماءىا ،  ،عن معاذ بن جبل 
اهلل تبوك، فال يسبقنا أحد إلى الماء،  قال معاذ: فكنت أول من سبق إلى الماء، فإذا رجالن 

بتين معيما، وكدرا الماء، فقمت: أبعد نيي رسول اهلل صمى اهلل قد سبقا إلى الماء فاستقيا في قر 
عميو وسمم سبقتما واستقيتما؟ وجاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فقال: ألم أنيكم أن ال 
يسبقنا إلى الماء أحد ، فدعا بالقربتين فصبتا في الماء، فتوضأ، وتمضمض في الماء، ودعا 

 .(ٕٙٔ) يا معاذ إن طالت بك حياة ترى ما ىا ىنا قد ممئ جنانا(اهلل، ففاض الماء، فقال: كأنك 
عن طريق طرحو من عقبة في  من تبوك أراد المنافقون اغتيال النبي  وفي طريق عودتو 

ىذه الرواية باقتضاب ،فعن حذيفة بن اليمان قال: أخذ (ٕٛٔ)، وقد أورد الطبراني  (ٕٚٔ)الطريق
الوادي، وأخذ الناس العقبة، فجاء سبعة نفر متمثمون فمما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بطن 

رآىم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وكان حذيفة القائد، وعمار السابق قال: )سدا ما يميكما( 
فمم يصنعوا شيئًا، فنظر إلييم رسول اهلل، فقال )يا حذيفة، ىل تدري من القوم؟( قمت: ما 

 ، فإني أعمم أّنو فالن.أعرف منيم إال صاحب الجمل األحمر
 : ثانيًا: سرايا الرسول محمد

 م(:ٕ٘ٙىـ/ ٗسرية بئر معونة ) -ٔ
، فعرض عميو  قدم عمى رسول اهلل  (ٜٕٔ)وكان سببيا أّن عامرًا بن مالك )مالعب االسنة(

أن يرسل معو بعض الصحابة ليدعوا أىالي نجد الى  إلسالم فمم يسمم ، وطمب من النبيا
 (ٖٓٔ)معو العديد من الصحابة ، اال انيم تعرضوا لمغدر وقتموا اإلسالم ، فبعث رسول اهلل 

ذكر سبعين من األنصار  تفاصيل ىذه الحادثة ، فعن أنس بن مالك  (ٖٔٔ)،ويورد الطبراني
ة فيبيتون معو يدرسون القرآن، فإذا أصبحوا قال: ) كانوا إذا جنيم الميل أووا إلى معمم بالمدين

فمن كانت عنده قوة أصاب من الحطب، واستعذب من الماء، ومن كان عنده سعة أصابوا 
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الشاة فأصمحوىا، فكانت تصبح معمقة بحجر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمما أصيب 
م بن ممحان، فأتوا عمى خبيب بعثيم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال: فكان فييم خالي حرا

حي من بني سميم قال: فقال: حرام ألميرىم: أال أخبر ىؤالء أنا لسنا إياىم نريد، فيخموا 
وجوىنا؟ قال: نعم، فأتاىم، فقال ليم ذاك، فاستقبمو رجل منيم برمح فأنفذىم بو، فمما وجد حرام 

مييم، فما بقي منيم مس الرمح في جوفو قال: اهلل أكبر، فزت ورب الكعبة قال: فانطووا ع
مخبر قال: فما رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وجد عمى سرية وجده عمييم. قال أنس: 
لقد رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كمما صمى الغداة رفع يديو يدعو عمييم،  فمما كان 

ل اهلل بو وفعل بعد ذلك أتى أبو طمحة يقول لي: ىل لك في قاتل حرام؟ قال: قمت ما بالو؟ فع
(، ووردت ىذه الغزوة بتفاصيل مختمفة في بعض  ، فقال أبو طمحة: ال تفعل، فقد أسمم

 . (ٕٖٔ)المصادر
 م(: ٕٚٙىـ/ ٙسرية كرز بن جابر الفيري )شوال -ٕ

  (ٖ٘ٔ) وعرينة (ٖٗٔ)الى نفر من عكل ذكر السرية التي أرسميا رسول اهلل  (ٖٖٔ)تناول الطبراني
،) أن رىطا من عكل  ، وكان سبب ىذه السرية كما ورد في المعجم ،عن أنس بن مالك 

وعرينة قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول اهلل، إنا كنا أىل ضرع، ولم نكن أىل ريف، 
المدينة. فأمرىم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانيا وأبواليا،  (ٖٙٔ)فاستوخمنا

تموا راعي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وكفروا بعد إسالميم، فبعث ففعموا، فصحوا. فق
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في طمبيم، فجيء بيم بعدما ارتفع النيار، فقطع أيدييم 
وأرجميم، وسمل أعينيم(، ولم يسقوا ماء حتى ماتوا. وفي رواية ثانية تختمف بالمفظ ، عن أنس 

المدينة،  (ٖٚٔ)من عرينة إلى نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فاجتووابن مالك قال: ) قدم أعراب 
حتى اصفرت ألوانيم، وعظمت بطونيم، فبعث بيم نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى لقاح لو، 
فأمرىم أن يشربوا من ألبانيا وأبواليا، فشربوا حتى صحوا، فقتموا راعييا، واستاقوا اإلبل، فبعث 

وسمم في طمبيم، فأتي بيم، فقطع أيدييم وأرجميم من خالف، وسمل النبي صمى اهلل عميو 
أعينيم فقال أمير المؤمنين عبد الممك بن مروان ألنس وىو يحدث ىذا الحديث: بكفر أو 
 بذنب؟ فقال: بكفر ، فقال: إنما نزلت ىذه اآلية بعدما قطع أيدييم، وأرجميم، وسمل أعينيم: }

بموضع يقال لو ذو  ، وكانت لقاح النبي  (ٜٖٔ) ( (ٖٛٔ)اِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو{ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيحَ 
، وعدد الرىط  (ٔٗٔ)وعددىا خمسة عشر لقحة، وكان عدد السرية عشرين فارسًا  (ٓٗٔ)الجدر
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في كتابو تفسير القرآن أنيم سبعة أنفر  (ٖٗٔ)،وذكر ابن كثير(ٕٗٔ)من عكل وعرينة ثمانية 
انما سمل   أربعة منيم من عرينة ، وثالثة من عكل ، ومن الجدير بالذكر أن رسول اهلل

 .(ٗٗٔ)أعينيم ؛ ألنيم سمموا أعين الرعاء 
 م(:ٕٛٙىـ/ٛ( )جمادي االولى ٘ٗٔسرية مؤتة) -ٖ

ب ىذه الغزوة أن رسول من الغزوات التي ورد ليا ذكر في المعجم غزوة )مؤتة( ، وكان سب
الى    ، يدعوه الى االسالم وعندما وصل رسول رسول اهلل(ٙٗٔ)أرسل الى ممك بصرى اهلل 

رسول غيره ، فمما  مؤتة اعترضو شرحبيل بن عمر الغساني وقتمو ، ولم يقتل لرسول اهلل 
المعجم تفاصيل . ولم ترد في (ٚٗٔ)الخبر اشتد عميو ، وأمر الناس بالتجيز بمغ  رسول اهلل 

عن ىذه الغزوة باستثناء الروايات التي سنبينيا والتي تتحدث عن استشياد قادة ىذه السرية. 
قال: )أنا دفعت الراية، إلى عبد اهلل بن رواحة وأصيب،  فعن أبي اليسر بن عمرو األنصاري

عيا إلي؟ قال: فدفعيا إلى ثابت بن أقرم األنصاري، فدفعيا إلى خالد بن الوليد، فقال: لم تدف
. وعن ابن عباس رضي اهلل عنيما ،) بينما رسول اهلل صمى اهلل  (ٛٗٔ) أنت أعمم بالقتال مني(

عميو وسمم جالس وأسماء بنت عميس قريبة منو إذ رد السالم، ثم قال: يا أسماء، ىذا جعفر 
فرددت بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل صمى اهلل عميو وسمم عمييما، مروا فسمموا عمينا، 

عمييم السالم، وقد أخبرني أنو لقي المشركين يوم كذا وكذا، فأصبت في جسدي من مقاديمي 
ثالثا وسبعين بين طعنة وضربة، ثم أخذت المواء بيدي اليمنى فقطعت، ثم أخذتو باليد اليسرى 
فقطعت، فعوضني اهلل من يدي جناحين أطير بيما مع جبريل وميكائيل في الجنة، أنزل منيا 

 .(ٜٗٔ) شئت، وآكل من ثمارىا ما شئت( حيث
 م (:ٜٕٙىـ/ٛ) رجب (ٓ٘ٔ)سرية سيف البحر )سرية الخبط( -4

قال:)  من السرايا التي وردت في ثنايا المعجم سرية سيف البحر ، فعن جابر بن عبد اهلل 
بعثنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مع أبي عبيدة بن الجراح، ونحن ست مائة رجل وبضعة 

رجال، نتمقى عير قريش، فما وجد لنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من زاد إال جرابا عشر 
من تمر، فكان يعطينا تمرة تمرة كل يوم، نمصيا ونشرب عمييا من الماء، فوجدنا فقدىا حين 
فنيت، ثم أقبمنا عمى الخبط نخبطو بعصينا، ثم نستفو ونشرب عميو الماء، حتى سمينا جيش 

ا بساحل البحر، فرمى البحر لنا بدابة، يقال ليا: العنبر، مثل الكثيب، فقال أبو الخبط، فمررن
عبيدة: ميتة ال يحل لنا، ثم قال بعد: بل نحن في سبيل اهلل، ونحن مضطرون، فأكمنا منيا 
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، فكنا نغرف من موضع عينيا الودك  (ٔ٘ٔ)نحوا من نصف شير وزيادة، ووشقنا وشقا كثيرا
ثم جمس في موضع عينيا ثالثة عشر رجال منا، ثم أخذ أبو عبيدة بالجرار حتى أنجزناه، 

ضمعا من أضالعو، فأقامو عمى طرفيو، وأمر بأطول بعير في الركب فرحمو، فركب عميو 
رجل، فأجاز تحتو ما مس رأسو، فقدمنا عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فقال: ىل معكم 

  . (ٕ٘ٔ)فأرسمنا إليو وشيقة، فأكل منيا(  منو شيء؟ فقمنا: نعم، فقال: أطعمونا منو،
 نتائجال

 من خالل ىذا البحث توصمت الى العديد من النتائج:
الطبراني من أعالم القرن الرابع اليجري، عن طريق ما ورثو لنا من مصنفات ومّما نقل  -ٔ

من عنو من عمم عن طريق تالمذتو. كم ويعد كتاب المعجم األوسط من الكتب الميمة لما فيو 
 روايات تاريخية أثرت الدراسة في حقل التاريخ اإلسالمي.

تعد الدراسة التاريخية المستخرجة من كتب الحديث النبوي الشريف، إضافة إلى حقل -ٕ
الدراسة في التاريخ اإلسالمي، فيي ستضيف معمومات وتفاصيل دقيقة لمتاريخ اإلسالمي ال 

 نجدىا في كتب التاريخ العام والسير.
أىمية المعجم في اشتمالو  الجوانب التاريخية العسكرية الواردة في المعجم األوسطتعكس -3

عمى الجوانب المختمفة من عصر الرسالة وخاصة ىذا الجانب الميم الذي غير مسار التاريخ 
من خالل المعارك الخالدة التي خاضيا المسممون بقيادة النبي صمى اهلل عميو وسمم 

 وتوجيياتو.
لعسكرية الواردة في المعجم تراوحت بين المطولة والقصيرة، وجاءت الروايات الروايات ا-ٗ

 اجماال وليست تفصيال.
 االحاالت
 
 

                                                 
ىـ( ، تاريخ أصبيان، تح: سيد كسروي ٖٓٗ) (ينظر : األصبياني ، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد)ت ٔ

 . ٜٖٗ – ٖٜٖ، ص ٔم ، جـ ٜٜٓٔىـ/ ٓٔٗٔبيروت ،  –، دار الكتب العممية  ٔحسن، ط
ىـ( ، المنتظم في ٜٚ٘، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد ، ت) ) (ينظر :الجوزي ٕ

، دار الكتب العممية،  ٔتاريخ األمم والمموك، تح: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا ، ط
؛ ابن تغري بردي ، أبو المحاسن يوسف بن عبد اهلل  ٕٙٓ، ص  ٗٔم ، جـ  ٕٜٜٔ -ىـ  ٕٔٗٔبيروت 
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 –ىـ(  ، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، د .ط ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب ٗٚٛ)ت
 .ٜ٘، ص ٗم ، جـ  ٖٜٙٔىـ /  ٖٖٛٔمصر ، 

ىـ( ،جزء فيو ذكر ترجمة الطبراني، تح: ٔٔ٘) (ينظر : ابن منده ، يحيى بن عبد الوىاب بن محمد )ت ٖ
؛   ٖٖٖم ، ص ٖٜٛٔىـ / ٗٓٗٔالموصل ،  –مكتبة العموم والحكم  ،ٕحمدي بن عبد المجيد السمفي، ط 

؛ الداوودي  ٜ٘، ص  ٗ؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة، جـ  ٗٗٔ، ص  ٛالذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ 
بيروت ، د.ت ، جـ  –ىـ( ،طبقات المفسرين، د.ط ، دار الكتب العممية ٜ٘ٗ، محمد بن عمي بن أحمد )ت 

 . ٕٗٓ، ص  ٔ
؛ ابن العماد ،أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد ،  ٚٓٗ، ص  ٕ) (ابن خمكان ، وفيات األعيان، جـ ٗ

، دار ابن كثير، دمشق  ٔىـ( ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب ، تح: محمود األرناؤوط ، ط ٜٛٓٔ)ت 
 .ٖٓٔ، ص  ٗم ، جـ  ٜٙٛٔىـ /  ٙٓٗٔبيروت ،  –
مخمي، أبو سميمان الطبراني ، سمع: دحيما، وغيره، ورحل بابنو إلى اليمن، ) (أحمد بن أيوب بن مطير ال٘

فسمع من الدبري، روى عنو: ابنو، وابن المقرئ ، حدث في سنة خمس عشرة وثالث مائة، وكان قد نيف 
، ص  ٚىـ ( ، الذىبي ، تاريخ اإلسالم، جـ  ٕٖٓ - ٖٔٔعمى الثمانين، توفي بأصبيان في الفترة بين) 

ٖٛٓ . 
 . ٖٗٔ، ص  ٛ) (الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ ٙ
، ص  ٛ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ  ٖٖٗ) (لمتفصيل ينظر : ابن مندة ، جزء فيو ذكر الطبراني ، ص ٚ

ٖٔٗ-ٔٗ٘ . 
، مات بأصبيان وقبره بيا ، ينظر : ابن منده ، أبو عبد اهلل ، محمد بن ) (رجل من أصحاب النبي ٛ

، مطبوعات جامعة  ٔىـ( ، معرفة الصحابة  ، تح: عامر حسن صبري ، ط ٜٖ٘ إسحاق بن محمد )ت
، ص  ٔ؛ االصبياني ، تاريخ اصبيان ، جـ  ٘ٗٗم ، ص  ٕ٘ٓٓىـ /  ٕٙٗٔاإلمارات العربية المتحدة ، 

ٜٜ . 
 .ٖٖٗ؛ ابن منده ، جزء فيو ذكر الطبراني ، ص  ٜٖٗ، ص  ٔ) (االصبياني ، تاريخ اصبيان ، جـ ٜ

عمى ساحل بحر الشام تعّد في أعمال فمسطين بينيا وبين طبرية ثالثة أيام ، ياقوت الحموي ،  ) (بمدٓٔ
 ٜٜ٘ٔىـ / ٘ٔٗٔبيروت ، -، دار صادر ٕىـ( ، معجم البمدان، طٕٙٙشياب الدين ياقوت بن عبد اهلل )ت 

 . ٕٔٗ، ص  ٗم ، جـ 
ف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عمي ؛ اليافعي ،عفي ٗٗٔ – ٖٗٔ، ص  ٛ) (الذىبي ،تاريخ االسالم، جـ ٔٔ

،  ٕم، جـ  ٜٜٚٔىـ /  ٚٔٗٔلبنان ،  –، دار الكتب العممية، بيروت  ٔىـ( ، مرآة الجنان، طٛٙٚ)ت 
 .  ٖٓٔ، ص  ٗ؛ ابن العماد ، شذرات الذىب، جـ  ٕٓٛ – ٜٕٚص
 . ٚٓٗ، ص  ٕ) (ابن خمكان ، وفيات األعيان، جـ ٕٔ
 . ٖٓٔ، ص  ٗ؛  ابن العماد ، شذرات الذىب، جـ  ٜٖٗ، ص  ٔ) (األصبياني ، تاريخ اصبيان، جـ ٖٔ
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) (البوري والبورية والبورياء والباري والبارياء والبارية: كممة فارسية معربة والجمع بواري ، وىو الحصير ٗٔ

، دار ٖىـ( ، لسان العرب، ط ٔٔٚالمصنوع من القصب ، ابن منظور ، محمد بن مكرم بن عمى )ت 
 . ٚٛ، ص  ٗم ، جـ ٜٜٗٔىـ/  ٗٔٗٔبيروت ،   –صادر 

،  دار الكتب العممية  ،  ٔ؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ، ط  ٖٖٙ) (ابن مندة ، جزء فيو ذكر الطبراني ، ص ٘ٔ
؛ السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ٙٛ، ص  ٖم ، جـ ٜٜٛٔىـ / ٜٔٗٔلبنان ،  –بيروت 
؛  ٖٗٚم ، ص ٖٜٛٔىـ / ٖٓٗٔبيروت ،  –كتب العممية ، دار ال ٔىـ( ، طبقات الحفاظ، ط ٜٔٔ)ت 

 . ٕ٘ٓ، ص  ٔالداوودي ، طبقات المفسرين، جـ 
 . ٖٗٚ؛ السيوطي ، طبقات الحفاظ، ص  ٚٗٔ، ص  ٛ) (الذىبي ، تاريخ اإلسالم، جـ ٙٔ
، ص  ٗ؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة، جـ  ٘ٗٔ -ٗٗٔ، ص  ٛ) (الذىبي، تاريخ االسالم، جـ ٚٔ
ٜ٘- ٙٓ. 
 . ٜٙٔ، ص  ٕٕ) (تاريخ دمشق، جـ ٛٔ
 .ٖٖٖ) (جزء فيو ذكر الطبراني، ص ٜٔ
 . ٜ٘، ص  ٗ) (النجوم الزاىرة، جـ ٕٓ
 . ٖٓٔ، ص ٗ) (شذرات الذىب، جـ ٕٔ
 . ٕٙٓ، ص  ٗٔ) (المنتظم، جـ ، ٕٕ
 . ٖٗٔ، ص  ٛ) (تاريخ اإلسالم، جـ ٖٕ
 . ٖٚ، ص  ٖ) (لسان الميزان، جـ ٕٗ
 . ٖٖٚ – ٕٖٚ) (طبقات الحفاظ، جـ ٕ٘
 . ٕ٘ٓ، ص  ٔ) (طبقات المفسرين، جـ ٕٙ
ىـ( ، تاريخ إربل ، تح: ٖٚٙ) (ينظر : ابن المستوفي ، المبارك بن أحمد بن المبارك بن موىوب )ت ٕٚ

، ص  ٕم ، جـ  ٜٓٛٔىـ /  ٓٓٗٔالعراق ، -سامي بن سيد خماس الصقار ، د .ط ،  دار الرشيد لمنشر
، دار الكتب العممية ٔ؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، ط ٚٓٗ، ص ٕ، جـ ؛ ابن خمكان ، )وفيات األعيان(   ٖ٘

 . ٘ٛ، ص  ٖم  ، جـ ٜٜٛٔىـ / ٜٔٗٔلبنان ،  -بيروت
  ٖٙٙ – ٖ٘ٙ، ص  ٙ) (الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ ٕٛ
ىـ( ، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ،  ٙٗٗ) (أبو يعمى ، خميل بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراىيم )ت ٜٕ
، ص  ٕم ، جـ  ٜٜٛٔىـ / ٜٓٗٔالرياض ،  –، مكتبة الرشد  ٔ: د. محمد سعيد عمر إدريس ، ط تح

ٗٛٗ . 
تاريخ دمشق ، تح : عمرو بن غرامة  ، ىـ(ٔٚ٘) (ابن عساكر ، عمي بن الحسن بن ىبة اهلل )ت ٖٓ

 .  ٕٖٗ، ص ٖٚم ، جـ  ٜٜ٘ٔىـ /  ٘ٔٗٔبيروت ،  –العمروي ، د.ط ، دار الفكر 
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، دار الكتب العممية  ٔىـ( ، تاريخ ابن يونس، ط ٖٚٗيونس ، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس )ت ) (ابن ٖٔ
؛  ٜٖٚ، ص  ٓٔ؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، جـ  ٓٚ، ص  ٔم ، جـ  ٕٔٓٓىـ/  ٕٔٗٔبيروت ،   -

 . ٕ٘ٚ، ص  ٙالذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ 
، دار  ٔىـ( ، الجرح والتعديل ، طٕٖٚبن إدريس )ت  ) (ابن أبي حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمدٕٖ

؛ المزي ، يوسف بن عبد  ٕٚٙ، ص  ٘م ، جـ  ٕٜ٘ٔىـ /  ٕٔٚٔبيروت ،  –إحياء التراث العربي 
، ٔىـ(، تيذيب الكمال في أسماء الرجال ، تح: د. بشار عواد معروف، ط ٕٗٚالرحمن بن يوسف )ت 

 . ٖٗٓ – ٖٔٓ، ص  ٚٔ، جـ  مٜٓٛٔىـ /  ٓٓٗٔبيروت،  –مؤسسة الرسالة 
ىـ( ،  المتفق والمفترق ، تح: ٖٙٗ) (الخطيب البغدادي ، أبو بكر ، أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد )ت ٖٖ

، ص  ٕم ، جـ  ٜٜٚٔىـ /  ٚٔٗٔدمشق ،  –، دار القادري  ٔالدكتور محمد صادق آيدن الحامدي ، ط 
ٜٜٗ. 

ىـ( ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تح: ٗٗ٘)ت  ) (القاضي عياض ، أبو الفضل بن موسى اليحصبيٖٗ
 .ٖ٘ٓ، ص  ٗالمغرب ، د .ت ، جـ  –، مطبعة فضالة ،المحمدية  ٔمجموعة من المحققين، ط 

 . ٓ٘ٓٔ – ٜٗٓٔ، ص  ٙ) (الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ ٖ٘
، ص  ٖٔ، جـ  ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ٕٔ، ص  ٔٔ) (ينظر :الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، جـ ٖٙ
 . ٖٓٔ، ص  ٖ؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة ، جـ  ٚٔ
 . ٚٓٗ، ص  ٕ) (ابن خمكان ، وفيات األعيان، جـ ٖٚ
 . ٖٗٔ، ص  ٛ) (الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ ٖٛ
 . ٖٖٗ) (ابن مندة ، جزء فيو ذكر الطبراني ، ص ٜٖ
 . ٕٚٓ، ص  ٕٔ) (الذىبي ، سير أعالم النبالء ، جـ ٓٗ
 . ٖٖ – ٕٛ، ص  ٚٔلذىبي ، سير اعالم النبالء ، جـ ) (أٗ
؛ الصفدي ، صالح الدين خميل بن أيبك بن عبد اهلل )ت  ٛٗٔ، ص  ٜ) (الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ ٕٗ

بيروت ،  -،  الوافي بالوفيات ، تح: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، د.ط ، دار إحياء التراث  ىـ(ٗٙٚ
 .ٖٔٔ، ص  ٛ، جـ  مٕٓٓٓىـ / ٕٓٗٔ

 .  ٛٔٔ – ٚٔٔ، ص  ٖٔ) (الذىبي ، سير اعالم النبالء ، جـ ٖٗ
 . ٖٔٛ – ٖٓٛ، ص  ٜ) (الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، جـ ٗٗ
 ٗ٘ – ٕ٘، ص  ٚ؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، جـ  ٜٔ، ص  ٔ) (ابن خمكان ، وفيات األعيان ، جـ ٘ٗ
. 

بجرد أسماء شيوخ الطبراني من المعجم الصغير ) (يقع ىذا الكتاب في مجمد واحد ، وقد قام المؤلف ٙٗ
شيخًا . وقد طبع كتابو ىذا في مكتبة الغرباء األثرية في المدينة النبوية سنة  ٖٕ٘ٔوعددىم كما ذكر 
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صفحة( وقد استغرق منو ىذا الكتاب كما قال: أكثر من ثالثين  ٜٖٗم(، وىو يقع في ) ٜٜ٘ٔىـ /  ٘ٔٗٔ)
 سنة، وذلك لعدم توفر المراجع.

الرياض، وفي  -) (وىذا الكتاب مجمد واحد صنفو المؤلف عمى حروف المعجم ، وطبع في دار الكيان ٚٗ
 اإلمارات. –مكتبة ابن تيمية 

 . ٖ٘ٙ – ٜٖ٘) (جزء فيو ذكر الطبراني، ص ٛٗ
 . ٖٖٚ) (طبقات الحفاظ ، ص ٜٗ
الظنون عن  ىـ( ، كشفٚٙٓٔ) (حاجي خيفة ، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني )ت ٓ٘

 . ٖٚٚٔ، ص  ٕم ، جـ ٜٔٗٔىـ  / ٖٓٙٔبغداد ، -أسامي الكتب والفنون(، د .ط ، مكتبة المثنى 
 . ٔ، ص  ٔ) (الطبراني ، المعجم الصغير، جـ ٔ٘
 –،  مؤسسة الرسالة  ٔ) (ابن حجر العسقالني ،  المعجم المفيرس  ، تح: محمد شكور المياديني ، ط ٕ٘

 .ٕٜٔم، ص ٜٜٛٔىـ/ ٛٔٗٔبيروت ، 
؛ وينظر : ابن حجر العسقالني ، المعجم المفيرس ، ص  ٘ٛ، ص  ٖ) (الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جـ ٖ٘

 . ٖٖٚ؛ السيوطي ، طبقات الحفاظ ، ص  ٜٔٔ
) (ينظر: مزيد ، عمى عبد الباسط  ، منياج المحدثين في القرن األول اليجري وحتى عصرنا الحاضر(، ٗ٘

؛ أبو الطيب، نايف بن صالح بن عمي، إرشاد ٜٔٗلمكتاب، د. ت، ص د. ط، الييئة المصرية العامة 
 .ٙٗ – ٘ٗالرياض، د. ت، ص  -دار الكيان  د. ط، القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني،

في قولو: }يوم الفرقان يوم التقى الجمعان{  قال: كانت ليمة بدر لسبع عشرة ليمة  -) (ذكرعن ابن مسعود ٘٘
ن ، سعيد بن منصور ، التفسير من سنن سعيد بن منصور، تح: د سعد بن عبد اهلل مضت من شير رمضا

، ص  ٘م ، جـ  ٜٜٚٔىـ /  ٚٔٗٔالسعودية ،  -، دار الصميعي، الرياضٔبن عبد العزيز آل حميد، ط
ٕٔٙ. 

 .ٕٕ - ٕٔ، ص ٔ) (الواقدي ، المغازي  ، جـ ٙ٘
 . ٕٓ، ص ٔ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٚ٘
 . ٕٖٗ، ص ٘وسط ، جـ ) (المعجم األٛ٘
، ص  ٕ) (الناضح : والجمع نواضح ، وىي االبل التي يستقى عمييا ، ابن منظور ، لسان العرب ، جـ ٜ٘

ٜٙٔ. 
 . ٖٔٙ، ص  ٔ؛ ابن ىشام ، السيرة ، جـ  ٖٕ، ص  ٔ) (ينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ ٓٙ
، ص  ٕنبل ، فضائل الصحابة ، جـ ؛ )وينظر : ابن ح ٕٔٗ، ص ٘) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٔٙ

 (. ٖٔٗ، ص  ٕ؛ الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ، جـ  ٓ٘ٙ
) (أوردت بعض المصنفات أن عدد المسممين كان ثالثمائة وبضعة عشر ، )ينظر : البخاري ، صحيح  ٕٙ

 (.ٖٖٗ -  ٕٖٗ، ص ٕ؛ الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ، جـ  ٗٚ، ص ٘،جـ 
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 . ٖٗ، ص ٙ) (جـ ٖٙ
 .ٕٔ، ص ٔ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٗٙ
 ( ٗٔٗٔ، ص  ٖ؛) وينظر : مسمم ، صحيح ، جـ   ٕٗٔ - ٖٕٔ، ص ٛ) (المعجم األوسط ، جـ ٘ٙ
 (. ٗٗ٘، ص  ٙ؛ )وينظر : البييقي ، السنن الكبرى ، جـ  ٜ٘ٔ، ص ٗ) (المعجم األوسط ، جـ ٙٙ
 .ٛٚٗ، ص  ٕ) (الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ، جـٚٙ
 . ٖٖ – ٖٓ، ص  ٔ: الواقدي ، المغازي ، جـ ) (ينظر ٛٙ
 ٙٗ – ٘ٗ، ص  ٔ؛ ) وينظر : الطيالسي ، مسند ، جـ  ٕٕٓ -  ٜٕٔ، ص  ٛ) (المعجم األوسط ، جـ ٜٙ

 (.  ٕٕٕٓ، ص  ٗ؛ مسمم ، صحيح ، جـ  ٜٖٙ، ص  ٔ؛ ابن ىشام ، السيرة ، جـ 
 .ٜ٘ -ٛ٘، ص ٜ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٓٚ
 .ٕ٘ٓ، ص ٔاألوسط ، جـ ) (المعجم ٔٚ
 ٕٙٔ-ٕ٘ٔ، صٔ؛ ) وينظر: الواقدي ، المغازي ، جـ  ٕٕٔ، ص ٘) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٕٚ

 (. ٚٛٗ، ص  ٙ؛ ابن ابي شيبة ، مصنف ، جـ 
؛   الطبري ، تاريخ  ٖٖٓ؛ ) وينظر : ابن اسحق ، السيرة ، ص  ٖٕ، ص ٕ) (المعجم األوسط ، جـ ٖٚ

 ( .  ٛٔ٘، ص  ٕجـ الرسل والمموك  ، 
؛ ) وينظر : االصبياني ، حمية االولياء ، د. ط ،  ٕٓٛ، ص ٚ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٗٚ

، ص  ٖ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، جـ  ٕٚ – ٔٚ، ص  ٕم ، جـ ٜٗٚٔىـ / ٜٖٗٔمصر ،   -السعادة 
ٕٔٚ.  ) 

 (.  ٜٕٓ، ص  ٗ؛ ) وينظر: النسائي ، السنن الكبرى ، جـ  ٖٗٓ، ص ٛ) (جـ ٘ٚ
، ص ٕ؛) وينظر: الطبري، تاريخ الرسل والمموك ، جـ  ٖٕ٘، صٗ) (الطبراني، المعجم األوسط ، جـ ٙٚ

٘ٔٙ  .) 
 ٓ٘ – ٜٗ، ص  ٗ؛ ) وينظر: البزار ،البحر الزخار، جـ  ٖٕ٘، صٗ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٚٚ
.) 
 .ٖٓٓ، ص  ٔ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٛٚ
؛ ابن سعد ،  ٖٔٛ، ص  ٖ؛ ) وينظر : الطيالسي ، مسند ، جـ  ٙ – ٘، ص  ٕ) (المعجم األوسط ، جـ ٜٚ

 (.  ٕٚ، ص  ٕ؛ البخاري ، صحيح ، جـ  ٖٕٗ، ص  ٖالطبقات الكبرى ، جـ 
 – ٜٗٙ، ص  ٕ؛ ) وينظر : الطيالسي ، مسند ، جـ  ٕٕٕ، ص ٕ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٓٛ

 (. ٔٓٔ – ٓٓٔ، ص  ٘؛ البخاري ، صحيح ، جـ  ٕٚٛ – ٕ٘ٛ، ص  ٔ، المغازي ، جـ ؛ الواقدي  ٔ٘ٙ
 (.  ٖٓٔ، ص  ٕ؛ ) وينظر : الحاكم ، المستدرك ، جـ  ٖٕٛ، ص ٗ) (المعجم األوسط ، جـ ٔٛ
؛  ٕٚٗ، ص  ٖ؛ ) وينظر : الصنعاني ، مصنف ، جـ  ٙ، ص ٗ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٕٛ

 ( . ٛٚ – ٚٚ، ص  ٕجـ البخاري ، صحيح ، 
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 .٘) (سورة الحشر: اآلية ٖٛ
 .٘) (سورة الحشر: اآلية ٗٛ
؛ ابن  ٕٚٚ، ص  ٗ؛ ) وينظر : مقاتل ، تفسير ، جـ  ٙٛٔ، ص ٔ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٘ٛ

 ( . ٕٔٚ، ص  ٖٕ؛ الطبري ، جامع البيان ، جـ   ٖٜٔ، ص  ٕىشام ، السيرة ، جـ 
نخيل بني النضير )العجوة ، المون(  . حرق رسول اهلل  ٓٙٔ، ص ٗاألوسط ، جـ ) (الطبراني ، المعجم ٙٛ

 .ٕٖٚ، ص ٔوكانت خير أمواليم ، الواقدي ، المغازي ، جـ 
 (. ٔٙ، ص  ٕ؛) وينظر: الحاكم ، المستدرك ، جـ  ٜٕٗ، ص ٔ) (المعجم األوسط ، جـ ٚٛ
 . ٜٖ٘، ص  ٔ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٛٛ
 .ٕٗٓ، ص  ٕالسيرة ، جـ ) (ابن ىشام ، ٜٛ
خرجنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في غزوة ونحن ستة نفر، ») (فعن أبي موسى رضي اهلل عنو، قال: ٜٓ

بيننا بعير نعتقبو، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، وكنا نمف عمى أرجمنا الخرق، فسميت 
 .ٖٔٔ، ص ٘، البخاري ، صحيح ، جـ « مناغزوة ذات الرقاع، لما كنا نعصب من الخرق عمى أرج

 .ٜٖٙ – ٜٖ٘، ص ٔ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٜٔ
؛  ٕٓٗ – ٜٖ٘، ص  ٔ؛ ) وينظر تفاصيل الغزوة : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٘٘ -ٕ٘، ص ٜ) (جـ ٕٜ

 ( . ٖٕٔ – ٖٕٓ، ص  ٕابن ىشام  ، السيرة ، جـ 
؛ الطبري ، تاريخ الرسل  ٕٗٓ، ص ٕ، السيرة ، جـ  ؛ ابن ىشام ٜٖٙ، ص ٔ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٖٜ

 .ٙ٘٘، ص  ٕوالمموك ، جـ 
؛  ٚٓٗ، ص  ٔ؛)  وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٗٓٔ، ص ٙ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٜٗ

 ( .ٛٗٔ، ص  ٖ؛ البخاري ، صحيح ،  جـ  ٜٕٓ، ص  ٕابن ىشام ، السيرة ، جـ 
 ( . ٚٓٗ، ص ٔ؛ ) وينظر :  الواقدي ، المغازي ، جـ  ٖ٘ٔ، صٙاألوسط ، جـ ) (الطبراني ، المعجم ٜ٘
 ٕٖٛ، ص  ٕ؛ ابن ىشام ، السيرة ، جـ  ٖٗٙ، ص  ٕ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٜٙ
؛   ٖٗٙ – ٕٗٙ، ص ٕ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٕٗٔ، ص ٗ) (المعجم األوسط ، جـ ٜٚ

 ( . ٕٙٔ – ٕ٘ٔ، ص  ٔ؛ البخاري ، صحيح ، جـ  ٖٛٓ، ص  ٕالحميدي ، مسند ، جـ 
نما سمي خميسا ألنو مقسوم عمى خمسة المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقمب ٜٛ ) (الخميس : الجيش ، وا 

نما سمي الخميس خميسا ألنو يخمس الغنائم ، الحميدي  ، محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن  وقيل وا 
غريب ما في الصحيحين البخاري ومسمم ، تح: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد  ىـ(، تفسيرٛٛٗحميد )ت 
 . ٕٚٗم ، صٜٜ٘ٔىـ / ٘ٔٗٔالقاىرة ،  -،  مكتبة السنة  ٔالعزيز ، ط

، ص  ٕ؛ ابن ىشام ، السيرة ، جـ  ٓ٘ٙ – ٖٗٙ، ص  ٕ) (ينظر لمتفصيل : الواقدي ، المغازي ، جـ ٜٜ
 .ٙٔ-ٜ، ص  ٖوالمموك ، جـ ؛ الطبري ، تاريخ الرسل  ٕٖٖ – ٖٖٓ
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؛ ابن ابي  ٖٛٙ، ص  ٕ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٕٚٛ، ص ٕ) (المعجم األوسط ، جـ ٓٓٔ

 ( .  ٖٔٛ، ص  ٙشيبة ، مصنف ، جـ 
 .ٜٖٗ، ص ٕ؛ ابن ىشام ، السيرة ، جـ  ٗٛٚ، ص ٕ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٔٓٔ
؛  ٜٛٚ – ٜٚٚ، ص  ٕ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٙٗٔ، ص  ٛ) (المعجم األوسط ، جـ ٕٓٔ

 (.  ٓٙ – ٜ٘، ص  ٗالبخاري ، صحيح ، جـ 
، ص  ٘؛ ) وينظر : ابن ابي شيبة ، مصنف ، جـ  ٕ٘ٔ، ص ٔ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٖٓٔ

 (. ٙٚ، ص  ٜ؛ البييقي ، شعب االيمان ، جـ  ٖ٘ٗ
 .ٔٛ(سورة اإلسراء: من اآلية  )ٗٓٔ
 ٔٗٔ، ص  ٘؛ ) وينظر : الصنعاني ، مصنف ، جـ  ٛ -ٚ، ص ٖ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٘ٓٔ

 (.  ٖٛ٘، ص  ٚٔ؛ الطبري ، معجم البيان ، جـ  ٚٛ – ٙٛ، ص  ٙ؛ البخاري ، صحيح ، جـ 
 ( .ٕٖٛ، ص  ٕي ، المغازي ،  جـ ؛ ) وينظر : الواقد ٔ٘،  ص ٛ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٙٓٔ
 .ٖٓٔ - ٜٕٔ، ص ٔ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٚٓٔ
 . ٛٙٔ، ص ٗ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٛٓٔ
 . ٜٗٛ، ص  ٖ) (المغازي ، جـ ٜٓٔ
 – ٜٛٛ، ص  ٖ؛ ) وينظر: الواقدي ، المغازي ، جـ ٕٕٓ، ص ٗ) (الطبراني ،المعجم األوسط ، جـ ٓٔٔ

ٜٓٓ) 
ىـ( ، فتوح البمدان ٜٕٚ؛ البالذري ، أحمد بن يحيى بن جابر)ت  ٜ٘ٔ، صٖدي ، المغازي ، جـ ) (الواقٔٔٔ

؛ الطبري ، تاريخ الرسل  ٖٙ -ٕٙم  ، ص  ٜٛٛٔىـ /  ٜٓٗٔبيروت ،  -، د.ط ، دار ومكتبة اليالل
، شرف  ىـ(ٚٓٗ؛ النيسابوري ، أبو سعد ، عبد الممك بن محمد بن إبراىيم )ت  ٛٚ، ص  ٖوالمموك ، جـ 
 . ٕٛ، ص  ٖم ، جـ  ٕٗٓٓىـ /  ٕٗٗٔمكة ،   –، دار البشائر اإلسالمية  ٔالمصطفى ، ط

 .ٕٔٛ، ص  ٔ) (اوطاس :واد في ديار ىوازن ، اليعقوبي ، معجم البمدان ، جـ ٕٔٔ
؛  ٜٙٔ – ٜ٘ٔ، ص  ٖ؛ ) ولمزيد من التفاصيل ، ينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٕٕ، ص ٚ) (جـ ٖٔٔ

 ( .ٓٛ – ٜٚ، ص  ٖ؛ الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ،جـ  ٚ٘ٗ -ٗ٘ٗ، ص  ٕالسيرة ، جـ ابن ىشام ، 
 .ٓٛ، ص  ٖ) (اسمو سممة بن دريد ، الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ، جـ ٗٔٔ
 . ٘٘ٔ، ص  ٘) (صحيح ، جـ ٘ٔٔ
 .ٖٜٗٔ، ص  ٗ) (صحيح ، جـ ٙٔٔ
يقاع الخصومة بين الناس بما يحكى . القالة: أي كثرة ال ٜٛٗ، ص  ٕ) (ابن ىشام ، السيرة ، جـ ٚٔٔ قول وا 

لمبعض عن البعض، ابن األثير، أبو السعادات، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم )ت 
ىـ(، النياية في غريب الحديث واألثر، تح: طاىر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، د. ط، المكتبة ٙٓٙ

 .ٖٕٔ، ص ٗ، جـ مٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔبيروت،  -العممية 
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؛   ٜٛ٘ – ٜٚ٘، ص  ٖ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٜ٘ٔ، ص ٗ) (المعجم األوسط ، جـ ٛٔٔ

 (. ٓٙٔ، ص  ٘البخاري ، صحيح ، جـ 
 .ٖٕ) (سورة الشورى: من اآلية ٜٔٔ
 . ٙٔ٘، ص  ٕ؛ ابن ىشام ، السيرة ، جـ  ٜٜٓ، ص  ٖ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٕٓٔ
 . ٜٜٓ، ص  ٖ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٕٔٔ
،  ٖ؛ الواقدي ، المغازي ، جـ ٖٔ٘ – ٕٔ٘، ص ٕ؛ ) وينظر: الطيالسي ، مسند ، جـ  ٜٛ،ص ٙ) (جـ ٕٕٔ
 (. ٜٜٔص 
،  ٔ؛ ) وينظر : البزار ، البحر الزخار ، جـ  ٕٖٗ-ٖٕٖ، ص ٖ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٖٕٔ
 ( . ٖٖٙ، ص  ٖجـ  ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ٖٖٔص 
؛ البخاري  ٚٓٓٔ، ص  ٖ؛ الواقدي ، المغازي ، جـ  ٗٓٔ) (ينظر : ابي اسحق الفزاري ، السير ، ص ٕٗٔ

 .  ٚ، ص  ٙ، صحيح ، جـ 
 – ٚٓٓٔ، ص  ٖ؛ ) وينظر :الواقدي ، المغازي ، جـ   ٖٚ، ص ٜ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٕ٘ٔ

؛ ابن الجوزي ، تمقيح فيوم أىل األثر في  ٖٖٔ – ٕٖٔ، ص  ٕ؛  االزرقي ، اخبار مكة ، جـ  ٛٓٓٔ
( ٔٚٗم ، ص ٜٜٚٔىـ /  ٚٔٗٔبيروت ، –، شركة دار األرقم بن أبي األرقم  ٔعيون التاريخ والسير ، ط 

 . 
 ٕٔٓٔ، ص  ٖ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ   ٙٚ، ص  ٚ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٕٙٔ
 .ٗٛٚٔ، ص  ٗيح ، جـ ؛ مسمم ، صح ٖٔٓٔ –

 .ٕٗٓٔ، ص  ٖ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٕٚٔ
 . ٙٗٔ، ص ٗ) (المعجم األوسط ، جـ ٕٛٔ
) (عامر بن مالك بن جعفر بن كالب العامري، أبو براء: فارس قيس، وأحد أبطال العرب في الجاىمية. ٜٕٔ

 وىو خال عامر ابن الطفيل. سمي )مالعب األسنة( بقول أوس بن حجر:
 ف األسنة ... عامر فراح لو حظ الكتيبة أجمعوالعب أطرا

، ٖأدرك اإلسالم وقدم عمى رسول اهلل صّمى اهلل عميو وسمم بتبوك، ولم يثبت إسالمو، الزركمي، األعالم، جـ 
 .ٕ٘٘ص 
 ٕٖٛ، ص  ٘؛ الصنعاني ، مصنف ، جـ   ٖٛٗ – ٖٙٗ، ص  ٔ) (ينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ ٖٓٔ
 . ٚٚ – ٙٚخ ، ص ؛ ابن خياط ، تاري ٖٖٛ –

؛ ابن  ٖٓ٘ – ٖٙٗ، ص  ٔ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٖٔٔ، ص ٗ) (المعجم األوسط ، جـ ٖٔٔ
 ( . ٜٓٔ – ٖٛٔ، ص  ٕىشام ، السيرة ، جـ 
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ىـ( ، ٖٖٔ؛ السّراج ، محمد بن إسحاق بن إبراىيم )ت  ٖٚ، ص  ٗ) (ينظر : البخاري ، صحيح ، جـ ٕٖٔ

 ٕٗٓٓىـ /  ٕ٘ٗٔمصر ،  –، الفاروق الحديثة  ٔبن عكاشة بن رمضان ، ط حديث السراج ، تح: حسين 
 . ٓ٘٘ – ٜٗ٘، ص  ٕ؛ الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ، جـ  ٖٕٚ – ٕٕٚ، ص  ٕم ، جـ 

؛  ٔٚ٘ -ٛٙ٘، ص  ٕ؛ ) وينظر: الواقدي ،المغازي ، جـ ٖٔٔ، ص  ٕ) (المعجم األوسط ، جـ ٖٖٔ
؛ البخاري ، صحيح ، ٔ٘ٔ، ص  ٕٓ؛ ابن حنبل ، مسند ، جـ  ٙٓٔ، ص  ٓٔالصنعاني ، المصنف، جـ 

 (. ٖٙٔ، ص  ٛجـ 
) (بطن من تميم ، والعكميون ولد عكل بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر. ينظر: ٖٗٔ

 -ىـ(، التنبيو واالشراف، د.ط، دار الصاوي ٖٙٗالمسعودي، أبو الحسن، عمى بن الحسين بن عمي )ت 
، ٕبيروت، د.ت، جـ  –؛ ابن األثير، المباب في تيذيب األنساب، د.ط، دار صادر ٕٕٔ، ص القاىرة، د.ت

 .ٖٔ٘ص 
) (بطن من انمار بن أراش من كيالن من القحطانية ، ويقال :أن العرينون : من ولد عرينة بن نذير بن ٖ٘ٔ

مرو بن الغوث أخى قسر بن عبقر بن بجيمة، وبجيمة امرأة سمي ولدىا بيا وىم بنو أنمار بن أراش بن ع
األزد بن الغوث وعند نساب ربيعة ومضرا بنى نزار، بجيمة من ولد أنمار بن نزار بن معد، وفي كمب عرينة 

؛ القمقشندي، ٕٕٔأخرى، وىي عرينة بن ثور بن كمب بن وبرة . ينظر: المسعودي، التنبيو واالشراف، ص 
، ٕرفة أنساب العرب، تح: إبراىيم اإلبياري، طىـ(، نياية األرب في معٕٔٛأبو العباس أحمد بن عمي )ت 
 .ٖٔٙم، ص  ٜٓٛٔىـ /  ٓٓٗٔدار الكتاب المبنانين، بيروت، 

) (يقال استوخم المكان:  أي وجده وبيًئا أو ثقياًل ال يوافق جسمو . عمر، أحمد مختار عبد الحميد )ت ٖٙٔ
، ص ٖم، جـ  ٕٛٓٓىـ /  ٜٕٗٔمصر،  –، عالم الكتب ٔىـ(، معجم المغة العربية المعاصرة، طٕٗٗٔ
ٕٗٔٙ. 

ن كنت في نعمة . ابن منظور، لسان العرب، جـ ٖٚٔ ، ص ٗٔ) (يقال :اجتويت البمد إذا كرىت المقام فيو وا 
ٔ٘ٛ. 
  .ٖٖ) (سورة المائدة : من اآلية ٖٛٔ
، ص  ٓٔ؛ ) وينظر: الطبري ، جامع البيان ، جـ  ٕٗٓ، ص  ٕ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٜٖٔ

 ( . ٜٙ – ٜ٘، ص  ٖ؛ ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، جـ  ٕٙٗ -ٕٗٗ
) (ذو الجدر : مسرح عمى ستة أميال من المدينة، ناحية قباء، كانت فيو لقائح لرسول اهلل صمى اهلل عميو ٓٗٔ

ىـ(، األماكن ٗٛ٘تروح عميو إلى أن أغير عمييا وأخذت . اليمداني، محمد بن موسى بن عثمان )ت وسمم، 
الرياض،  –أو ما اتفق لفظو وافترق مسماه من األمكنة، تح: حمد بن محمد الجاسر، د. ط، دار اليمامة 

 .ٜٗٔم، ص  ٜٜٗٔىـ / ٘ٔٗٔ
 .ٗٗٙ، ص  ٕتاريخ الرسل والمموك ، جـ  ؛ الطبري ، ٔٚ٘ – ٓٚ٘، ص ٕ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٔٗٔ
 .ٕٙ، ص  ٗ؛ البخاري ، صحيح ، جـ  ٘٘، ص  ٘) (ابن أبي شيبة ، مسند ، جـ ٕٗٔ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٔٗٓٗ ) 
 

                                                                                                                                        
 .ٜٙ، ص  ٖ) (جـ ٖٗٔ
؛  ٜٕٔ، ص  ٔ؛ ) وينظر : الترمذي ، سنن ، جـ   ٜٜٔ، ص  ٕ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٗٗٔ

؛ البييقي ، السنن  ٚٔٔ، ص  ٚعمى ، مسند ، جـ ؛ أبي ي ٖٙٗ، ص ٖالنسائي ، السنن الكبرى ، جـ 
م  ، جـ  ٖٕٓٓىـ /    ٕٗٗٔبيروت ،  –، دار الكتب العممية  ٖالكبرى ، تح:  محمد عبد القادر عطا ، ط

 ( .ٜٔٔ، ص  ٜ
) (مؤتة : قرية من قرى البمقاء في حدود الشام وقيل موتة من مشارف الشام . ياقوت الحموي، معجم ٘ٗٔ

 .ٕٕٓص  ،٘البمدان، جـ 
) (ىناك موضعان يحمالن االسم نفسو ، األول : في بالد الشام من أعمال دمشق ، والثاني : قرية من ٙٗٔ

ىو ممك بصرى في بالد  . والذي أرسل اليو رسول اهللٔٗٗ ، صٔقرى بغداد . ياقوت، معجم البمدان، جـ 
 الشام.

 ٙ٘ٚ -٘٘ٚ، ص  ٕ) (الواقدي ، المغازي ، جـ ٚٗٔ
؛  ٖٙٚ، ص  ٕ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ   ٜٚٔ، ص ٕالمعجم األوسط ، جـ ) (الطبراني ، ٛٗٔ

 ( .ٕٚ، ص  ٕ؛ البخاري ، صحيح ، جـ  ٜٖٓ، ص  ٖالصنعاني ، مصنف ، جـ 
 ٚٙٚ، ص ٕ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ   ٛٛ-ٚٛ، ص ٚ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٜٗٔ

 (.  ٕٖٕ، ص  ٖ ؛  الحاكم ، المستدرك ، جـ
) (الخبط: اسم ما خبط من ذلك، وىو ورق العضاه من الطمح ونحوه يختبط بالعصا، حتى يتناثر، ثم ٓ٘ٔ

ىـ(، الدالئل في غريب الحديث، تح: ٕٖٓتعمفو اإلبل . السرقسطي، أبو محمد، قاسم بن ثابت بن حزم )ت 
 .ٜٚٚ، ص ٕم، جـ  ٕٔٓٓىـ /  ٕٕٗٔ، مكتبة العبيكان، الرياض، ٔد. محمد بن عبد اهلل القناص، ط

، ص ٖ) (الوشيقة من المحم: أن يغمى إغالءة ثم يرفع ويحمل في األسفار. ابن سالم، غريب الحديث، جـ ٔ٘ٔ
ٖٖ. 
، ص  ٕ؛ ) وينظر : الواقدي ، المغازي ، جـ  ٙٛ -٘ٛ، ص  ٜ) (الطبراني ، المعجم األوسط ، جـ ٕ٘ٔ

 (. ٚٙٔ، ص  ٘؛ البخاري ، صحيح ، جـ  ٖٖٙ – ٕٖٙ، ص  ٕ؛ ابن ىشام ، السيرة ، جـ  ٚٚٚ – ٗٚٚ
English Reference 

 Al-asbahani, Abu Naim Ahmed bin Abdullah bin Ahmed (d. 430 ah), the 

history of asbahan, taht: Sayyid kusrawi Hassan, 1st floor, scientific books 

House – Beirut, 1410 Ah/1990 ad . 

 Al-Jawzi, Jamal al-Din Abu Al-Faraj Abd al-Rahman, d (597 ah), the 

systematic in the history of nations and kings, t: Mohammed Abd al - Qader 

Atta, Mustafa Abd al-Qader Atta, 1st floor, scientific books House, Beirut 

1412 Ah-1992 ad . 

 Ibn taghri Bardi, Abu al-Muhassin Yusuf ibn Abdullah (d .874 ah), the 

bright stars in the Kings of Egypt and Cairo, d.I, Ministry of culture and 

national guidance, Dar Al – kutob-Egypt, 1383 Ah / 1963 ad . 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٔٗٓ٘ ) 
 

                                                                                                                                        

 Ibn Munda, Yahya Bin Abdul Wahab bin Muhammad (d. 511 Ah), part of 

which mentions the translation of Al – Tabarani, t: Hamdi bin Abdul 

Majeed Al-Salafi, Vol .2, Library of Science and governance-Mosul, 1404 

Ah / 1983 ad. 

 Al-Dawoodi, Muhammad ibn Ali ibn Ahmad (d. 945 ah), the layers of the 

interpreters, D.I, the House of scientific books-Beirut, D.T . 

 Ibn al-Imad, Abu Al-Falah Abdul Hay bin Ahmed bin Mohammed, (d. 

1089 Ah), gold nuggets in news from gold, tahh: Mahmoud al – Arnaout, 

1st floor, Dar Ibn Kathir, Damascus-Beirut, 1406 Ah / 1986 ad . 

 Ibn Munda, Abu Abdullah, Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad (d. 395 

Ah), knowledge of the companions, tahh: Amer Hassan Sabri, 1st floor, 

publications of the United Arab Emirates University, 1426 Ah / 2005 ad. 

 Yaqut Al-Hamwi, Shihab al-Din Yaqut ibn Abdullah (d. 626 Ah), gazetteer 

of countries, 2nd floor, Dar Sadr - Beirut, 1415 Ah / 1995 ad . 

 Al-Yafei, Afif al-Din Abdullah bin Asaad bin Ali (d. 768 Ah), mirror of Al 

– Jinan, 1st floor, scientific books House, Beirut-Lebanon, 1417 Ah / 1997 

ad. 

 , Ibn Manzoor, Mohammed bin Makram bin Ali (d. 711 Ah), tongue of the 

Arabs, 3rd floor, Dar Sadr – Beirut, 1414 Ah/ 1994 ad . 

 Al-dhahabi, conservation ticket, 1st floor, scientific books House, Beirut-

Lebanon, 1419 Ah / 1998 ad . 

 Al-Suyuti, Jalal al-Din Abdul Rahman ibn Abi Bakr (d. 911 Ah), layers of 

preservation, 1st floor, scientific books House – Beirut, 1403 Ah / 1983 ad . 

 Ibn al-Mustafi, Al-Mubarak Ibn Ahmad ibn al-Mubarak Ibn mawhoub (d. 

637 ah), the history of Erbil, taht: Sami Ibn Sayyid Khamas al-Saqqar, d .I, 

Dar Al-Rashid publishing house-Iraq, 1400 Ah / 1980 ad . 

 Al-dhahabi, conservation ticket, 1st floor, scientific books House Beirut-

Lebanon, 1419 Ah / 1998 ad . 

 Abu ya'ali, Khalil ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ibrahim (d. 446 Ah), 

guidance in the knowledge of Hadith scholars, tahh: D. Mohammed said 

Omar Idris, 1st Floor, Al-roshd library-Riyadh, 1409 Ah / 1989 ad . 

 Ibn Asaker, Ali ibn al-Hassan Ibn Hibatullah (d. 571 ah), the history of 

Damascus, tahh : Amr ibn fine Al-amrui, d.I, Dar Al-Fikr – Beirut, 1415 Ah 

/ 1995 ad . 

 Ibn Yunus, Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Yunus (d. 347 Ah), history of 

Ibn Yunus, 1st floor, scientific books House - Beirut, 1421 Ah/ 2001 ad .. 

 Ibn Abi Hatem, Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Muhammad Ibn Idris 

(d. 327 Ah), wound and amendment, 1st Floor, House of revival of the Arab 

heritage – Beirut, 1271 Ah / 1952 ad . 

 Al-Muzi, Yusuf ibn Abd al-Rahman ibn Yusuf (d. 742 ah), the perfection of 

the names of men, D. Bashar Awad Maarouf, 1st Floor, Al Resala 

Foundation-Beirut, 1400 Ah / 1980 ad . 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٔٗٓٙ ) 
 

                                                                                                                                        

 Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr, Ahmed bin Ali bin Thabit bin Ahmed 

(d. 463 ah), Al – Mutafaq and Al-Mafraq, taht: Dr. Muhammad Sadeq 

Aydin Al-Hamdi, 1st floor, Dar Al-Qadri-Damascus, 1417 Ah / 1997 ad . 

 Judge Ayad, Abu al-Fadl ibn Musa al-yahsabi (d. 544 ah), the arrangement 

of the paths and the approximation of the paths, t: a group of investigators, 

1st floor, Fadala press, Muhammadiyah – Morocco, D.T . 

 Safadi, Salah al-Din Khalil Ibn Aybek ibn Abdullah (d. 764 ah), the 

deceased, T. H.: Ahmed Al-Arnaout and Turki Mustafa, D.I, heritage 

revival house-Beirut, 1420 Ah / 2000 AD . 

 Haji khifa, Mustafa ibn Abdullah the writer of the Chalabi of 

Constantinople (d .1067 Ah), revealed the conjecture about the names of 

books and arts), D.I, Muthanna library-Baghdad, 1360 Ah / 1941 ad . 

 Ibn Hajar al-Asqalani, indexed lexicon, t: Mohammed Shakour Al-

mayadini, 1st Floor, Al-Resala Foundation-Beirut, 1418 Ah/ 1998, p.192. 

 Abu al-Tayeb, Nayef Ibn Salah ibn Ali, guiding the far and near to the 

translations of the sheikhs of Al-Tabarani, D. I, Dar Al-Kayan-Riyadh, D.  

 Saeed bin Mansour, Tafsir from Sunan Saeed bin Mansour, t: Dr. Saad bin 

Abdullah bin Abdul Aziz al Hamid, 1st floor, Dar Al-sumaie, Riyadh-Saudi 

Arabia, 1417 Ah / 1997 ad . 

 ; Al-balathari, Ahmed bin Yahya bin Jaber (d. 279 Ah), Fatouh al-Balad , 

D.I, Al - Hilal House and library, Beirut, 1409 Ah / 1988 ad . 

 Al-naisaburi, Abu Saad, Abdul Malik bin Mohammed bin Ibrahim (d. 

407H), Sharaf Al – Mustafa, 1st floor, Dar al-Bashir al-Islamiya-Mecca, 

1424 Ah / 2004 ad. 

 Ibn al-Athir, Abu Sa'adat, Al-Mubarak ibn Muhammad (d. 606 ah), the end 

in Gharib Hadith and impact, Taher Ahmed al-Zawi and Mahmoud 

Mohammed Al-tanahi, Dr. I, Scientific Library-Beirut, 1399 Ah / 1979 ad. 

 Ibn al-Jawzi, inoculation of the people of impact in the eyes of history and 

biography, 1st floor, Dar Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam company-Beirut, 

1417 Ah / 1997 ad, P. 471) 

 Al-Sarraj, Mohammed bin Ishaq bin Ibrahim (d. 313 Ah), Hadith of al – 

Sarraj, tahh: Hussein bin Okasha bin Ramadan, 1st floor, modern Farouk-

Egypt, 1425 Ah / 2004. 

 Al-Masoudi, Abu al-Hassan, Ali ibn al-Hussein ibn Ali (d. 346 ah), al-alert 

and supervision, Dr.I, Dar El Sawy-Cairo, D.T., P.221; Ibn al-Athir, the 

pulp in the discipline of genealogy, D.I, Dar Sadr-Beirut, D.T. 

 Al-qalqshandi, Abu al-Abbas Ahmad ibn Ali (d. 821 ah), the end of the 

Arab in the knowledge of the genealogies of the Arabs, tahh: Ibrahim al-

ibyari, 2nd floor, Lebanese Writers ' House, Beirut, 1400 Ah / 1980 ad. 

 Al-Tabarani, the middle lexicon, Vol .2, p. 204; (see: Al - Tabari, JAMA Al 

– Bayan, Vol. 10, pp. 244-246; Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Azim, Vol. 3, 

pp. 95-96) 


