
 
 
 
 
 

 
الكتابة عن سيرة شهداء اإلسالم من  بسلسلة _تعالى_بدأت بعون اهللا 

الصحابة الكرام، فاستفتحت بشهداء معركة بدر، ثم الرجيع، ثم وصل بي 
أهمية عظمى  اليمامة ولمعركة، "شهداء معركة يوم اليمامة"المسير إلى 

الكبرى، أال وهي  وقعت أثناء محنة المسلمين في تاريخ المسلمين، إذ أنها
  . ، وارتداد الكثير من القبائل عن اإلسالمسلمصلى اهللا عليه و النبي فقد

وبعد البحث واإلحصاء في المصادر التي عنيت بذكر أسماء الصحابة 
وتواريخ اإلسالم وجدت أنهم قد ذكروا أن عدد شهداء معركة يوم اليمامة 

ثمانية وخمسون شهيدا، وهذا ما ذكره خليفة بن "من المهاجرين واألنصار 
 .الذهبي على ذلك في تاريخ اإلسالم خياط في تاريخه وافقه

لكن الذي ظهر لي بعد االستقرار والتتبع أن هذا العدد غير دقيق؛ 
وذلك ألني من خالل تتبعي وقراءتي في سير الصحابة وجدت أن العدد 

 على ما سأبينه في مضمون البحث" خمسة وسبعون شهيدا"الصحيح هو 
ملل اضطررت للفصل بين ولكثرة أعداد الشهداء وخشية من اإلطالة وال

الشهداء من المهاجرين واالنصار، فجعلتهم على بحثين مستقلين، 
  .وسأتناول في بحثي هذا الشهداء من المهاجرين
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Abstract 
Began with God's help _taaly_ series writing about 

the biography of the martyrs of Islam from the noble 
Companions, Fastfatht the martyrs of the battle of Badr, 
then Alrgia, then reached my walk to the "martyrs of the 
battle on the dove", and the Battle of Yamama great 
importance in the history of the Muslims, as it occurred 
during the plight of Muslims grand, It was not the 
Prophet peace be upon him, and a lot of bounce tribes 
Islam.  

After research and statistics in the sources that are 
meant by mentioning the names of the companions and 
dates Islam and found that they have said that the number 
of the martyrs of the battle on the dove of immigrants and 
supporters "Fifty-eight martyrs, and this is what was said 
by Khalifa bin tailor in history and assented golden on 
that in the history of Islam. 

But that appeared to me after stability and tracking 
that this number is not accurate; so because I am through 
to tracking and reading in the course of the companions 
and found that the correct number is "Seventy-five 
martyrs" on the Sabine in the content of the search and 
the large number of martyrs and fear of prolongation and 
boredom I had to separate the martyrs of immigrants and 
supporters, the two papers Fjalthm independent, and I 
will deal with this in my research of the martyrs of 
immigrants. 
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   الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمـد الصـادق
الوعد األمين وعلى آله وأصحابه الغرِ الميامين وعلى مـن سـار علـى    

  . نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الحشر واليقين وسلم تسليماً كثيراً
  :أما بعد

M y x:وتعالى تبارك وتعالى أعطى مكانةً عالية فقال سبحانهن اهللا فأ
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M ML K J I:ثم بين مرتبة هذا الصنف، فقال تعـالى  
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وفـي سـبيل   _ تعالى_ذلك ألنهم قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل اهللا 

المقيم والفضل العظيم، والحياة  إعالء كلمته، فمتعهم سبحانه وتعالى بالنعيم
األبدية، فجعلهم أحياء في ظل رحمته، قال تعالى يصف حـال الشـهداء   
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وهل بعد هذه النعمة من نعمة، وهل بعد هذا الفضل من فضـل، هـذه   

، هذا هو وصـفهم وصـفتهم، وهـذا    _تعالى_هي مكانة الشهداء عند اهللا 

                                                             
  .٢٣-٢١:اآليات: سورة الحاقة) ١(
 .٦٩:اآلية: سورة النساء) ٢(
 .١٧٢-١٦٩اآليات: سورة آل عمران) ٣(
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جزاء المرابطين المجاهدين الصابرين الذين بذلوا أنفسهم رخيصـة فـي   
فس أقصـى  سبيل اعالء كلمة ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا والجود بـالن 

  غاية الجود، فحينما يصحح اإلنسان النية مع اهللا ويصدق مع خالقه، فـإن
اهللا ال يضيع أجر المحسنين، لذلك ينبغي على المسلم أن يصطلح مع ربـه  
وأن يقدم الزاد للطريق إلى اهللا، وأن يعرف معنى الشهادة في سبيله، لذلك 

السير وراء طالبهـا   ومن الدنيا علىمن التنافس ) جل جالله(حذرنا ربنا 
  .وعبادها
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الكتابة عن سيرة شـهداء   بسلسلة _تعالى_بدأت بعون اهللا من أجل هذا 

اإلسالم من الصحابة الكرام، فاستفتحت بشهداء معركة بدر، ثم الرجيـع،  
 اليمامـة  ولمعركة، "شهداء معركة يوم اليمامة"ثم وصل بي المسير إلى 

 وقعت أثناء محنـة المسـلمين   أهمية عظمى في تاريخ المسلمين، إذ أنها
، وارتـداد الكثيـر مـن    صلى اهللا عليه وسلم النبي فقدالكبرى، أال وهي 
  . القبائل عن االسالم

                                                             
  .) ١٧٩-١٧٦( :اآليات: عمرانسورة آل ) ١(
  .) ٣٦(: اآلية: سورة محمد) ٢(
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وبعد البحث واإلحصاء في المصادر التي عنيت بذكر أسماء الصـحابة  
معركة يوم اليمامة  وتواريخ اإلسالم وجدت أنهم قد ذكروا أن عدد شهداء

ثمانية وخمسون شهيدا، وهذا ما ذكره خليفة بن "من المهاجرين واألنصار 
  .)١(خياط في تاريخه وافقه الذهبي على ذلك في تاريخ االسالم

لكن الذي ظهر لي بعد االستقرار والتتبع أن هذا العـدد غيـر دقيـق؛    
ن العـدد  وذلك ألني من خالل تتبعي وقراءتي في سير الصحابة وجدت أ

علـى مـا سـأبينه فـي مضـمون      " خمسة وسبعون شهيدا"الصحيح هو 
  .)٢(البحث

ولكثرة أعداد الشهداء وخشية من اإلطالة والملل اضـطررت للفصـل   
بين الشهداء من المهاجرين واالنصار، فجعلتهم علـى بحثـين مسـتقلين،    

  .وسأتناول في بحثي هذا الشهداء من المهاجرين
جعلته :يكون على مطلبين، المطلب األول وقد اقتضت خطة البحث أن
وحروبـه للمرتـدين،   " رضي اهللا عنـه "للحديث عن استخالف الصديق 

فخصصـته  : وظهور الردة في عهده رضي اهللا عنه، أما المطلب الثـاني 
للحديث عن الشهداء، ومناقبهم وشيئا من آثارهم وفضلهم، وكان تـرتيبهم  

بعد ذلك خاتمـة للبحـث،    ، ثم وضعت"األلف بائية"على حسب الحروف 
  .بعدها قائمة أثبت فيها المضان التي اعتمدت عليها

هذا وما كان من توفيق فمن اهللا تعالى وحده، وما كان مـن خطـأ أو   
سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان واهللا ورسوله منه بريئان، وصـلى اهللا  

  .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
  

                                                             
 .) ٢/٣١: (، وتاريخ االسالم للذهبي) ١/٨٣: (تاريخ خليفة بن خياط: ينظر ) ١(
ربما يكون هـذا  : (قال أستاذنا العالمة الدكتور المؤرخ شاكر محمود عبد المنعم) ٢(

وليسـوا مـن المهـاجرين    العدد الزائد عما ذكره أهل السير هم من أهل الباديـة  
 ) واألنصار
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  .وأرضاه استخالف أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه: أوالً

في القرآن الكريم في صـحبته  " رضي اهللا عنه" ذكر الصديق  لقد ورد
يوم الهجـرة،  يوم الهجرة فهو صاحب النبي لرسول اهللا لرسول اهللا

M ~ } | { z y x w v u :قال تعـالى 
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 الصـديق رضـي اهللا عنـه    أبـي بكـر  )~ �( فاآلية عنت بـ

في اإلسالم، وثانيه في التصديق، وثانيه فهو الثاني لرسول اهللا وأرضاه،
في الهجرة، وثانيه في الغار، وثانيه في العريش يوم بـدرٍ، وثانيـه فـي    

  .عبثاً، M � ~L: فلم يكن قوله تعالىالقبر، 
% &  $! " # : Mيقول تعالى في وصفه ألصحاب محمـد  
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بكر وعمـر وعثمـان وعلـي     يغير أب، فمن كان مع رسول اهللا 
فإن لم يكن هـؤالء فمـن   " رضي اهللا عنهم "والحمزة والعباس والزبير، 

فالبد أن يأخذ الفكـر   ) % &: (بقولهبذكرهم _ تعالى_الذين عنى اهللا 
  .هماما قيمة اإلنسان بدونفموقعه، والعقل دوره وإال 

، والتي أشار فيها إلـى  لقد جاء في األحاديث الثابتة عن رسول اهللا 
، منهـا أن  استخالف الصديق رضي اهللا عنه إن غاب عنهم رسول اهللا 

                                                             
 .) ٤٠:(اآلية: سورة التوبة) ١(
 .) ٢٩: (سورة الفتح من اآلية ) ٢(
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أرأيت إن جئت ولم : التفأمرها أن ترجع إليه، ق إلى النبي أتت امرأة 
  .)١(..)إن لم تجديني، فأتي أبا بكرأجدك، كأنها تقول الموت، فقال لها 

كذلك أمره   ألبي بكر رضي اهللا عنه بإمامة الصحابة للصالة أثنـاء
  .)٢(»مروا َأبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالنَّاسِ«: مرضه عليه الصالة والسالم، قال 

أحقية أبي الصديق رضي اهللا عنه ألمر الخالفـة  وعلى ما سبق يتضح 
دون غيره من الصحابة، لذلك قال الصحابة رضي اهللا عنهم فـي شـأن   

لـديننا، أفـال   ارتضاه رسول اهللا(: (استخالف أبي بكر رضي اهللا عنه
  .)٣())نرتضيه لدنيانا

وقد برهن الصديق وقتئذ إنه رجل الساعة، وإنـه أكفـأ الرجـال، ألن    
ارتد كثير مـنهم، واسـتفحل أمـر    ندما سمعوا بوفاة الرسول العرب ع

المرتدين في جزيرة العرب، وظهر المتنبئون وجمعوا جيوشـهم وثـاروا   
على المسلمين، فمنهم من خرج عن اإلسالم، ومنهم من امتنع عـن دفـع   
الزكاة، ومنهم من وضع الصالة وأباح المحرمات، وطرد الوالة، لوال شدة 

، وقوة عزيمتـه  وتمسكه بسنة النبي " رضي اهللا عنه"أبي بكر الصديق 
  .وشجاعته، لَتَغَلَب المرتدون وقضوا على اإلسالم

  
  
  
  
  

                                                             
لو كنت متخذا ، باب قول النبي ) ٣٦٥٩(، رقم  ) ٧٥٦(البخاري، صحيح  ) ١(

 ....خليال
  .، باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة) ٦٧٨(، رقم ) ١٣٩: (صحيح البخاري) ٢(
  .) ١/١١٣: (مسند اإلمام الشافعي :ينظر) ٣(
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تعريف الردة ومضامينها وظهورها في عهد الصديق رضي اهللا  :اًثاني
  :عنه

ـ ال بد من التعريف بالردة قبل الخوض في الحديث عنها،  الردة فـي  ف
MH           G F E DI  L K J :قوله تعالىومنه ، هي الرجوع: اللغة

 ML)رجعا :أي، )١.  
  .)٢(من أتى بما يوجب الكفر بعد إسالمه :أما الردة شرعاً

كل من صح عنه أنه ((:أما المرتد فقد عرفه ابن حزم الظاهري بقوله
  كان مسلماً متبرئاً من كل دين، حاشا دين اإلسالم، ثم ثبت عنه أنه ارتـد

وخرج إلى دين كتابي أو غير كتابي أو إلى دين غير ديـن  عن اإلسالم، 
  .)٣())اإلسالم

ولقد جاء لفظ الردة في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله 
M f e d c b a     ` _ ^g  i h:تعالى
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  ظهور الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه

، والحقيقة أن الـردة  يظن الكثير أن الردةَ ظهرت بموت رسول اهللا 
وجدت في العام التاسع للهجرة، وهو عام قدوم الوفود التي قـدمت علـى   

                                                             
 .) ٦٤: (اآلية: سورة الكهف) ١(
  .) ٢/٣٢٤: (ترتيب القاموس المحيط، للطاهر الزاوي: ينظر) ٢(
 .) ١٢/١٠٦: (المحلى، البن حزم األندلسي ) ٣(
  .) ٢١٧: (اآلية: سورة البقرة) ٤(
  . ) ٥٦-٥٤: (اآليتان: سورة المائدة) ٥(
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، إلعالن إسالمهم، وفي خصوص مسيلمة الكذاب واألسود رسول اهللا 
  .وأنهما يوحى إليهما التنبؤالعنسي كذاب اليمن، الذين ادعيا 

وخلفوا مسيلمة بن إن بني حنيفة أتوا رسول اهللا ((: قال ابن إسحاق
يا رسول اهللا إنـا قـد خلفنـا    : حبيب الكذاب عند رحالهم فأسلموا، وقالوا

مـا أمـر بـه    حالنا يحفظها لنا، فأمر رسول اهللا صاحبنا في ركابنا ور
والمدح هنا،  ألنه قام بحفـظ   -مكاناً ألصحابه، قائالً لهم إنه ليس  بشركم

ثم انصـرفوا، وتـذكر   هذا هو القصد في قول النبي  -ضيعة أصحابه
المصادر في رواية أخرى، أنه جاء إلى رسـول اهللا مـع قومـه، وهـم     

عسيب مـن  (جالس مع أصحابه وفي يده  يسترونه بالثياب، ورسول اهللا
لو سـألتني  الشركة في األمر، فأجابه: وسألهفكلم رسول اهللا ) سعف

  .)١(هذا العسيب ما أعطيتكه
من ((: يقول فيهوقد كتب كتاباً وأرسله مع شخصين إلى رسول اهللا 

فإني قد : أما بعد ،سالم عليكمسيلمة رسول اهللا، إلى محمد رسول اهللا 
في األمر معك، وأن لنا نصف األرض، ولقريش نصـف األرض   ُأشركت

  .)٢())نولكن قريشاً قوم يعتدو
: فما تقوالن أنتما؟ قـاال : الكتاب قال لحامليهقرأ رسول اهللا بعد أن و

أما واهللا لـوال أن الرسـل ال تقتـل لضـربت     : فقال . نقول كما قال
  : قائالًولقد أجابه رسول اهللا . اعناقكما

                                                             
والحـديث فـي الصـحيحين، صـحيح     ، ) ٤/٢٢٢: (السيرة النبوية البن هشام ) ١(

، باب وفد بني حنيفة، وصـحيح  ) ٤٣٧٣/٤٣٧٨(، برقم ) ٨٩٦_٨٩٥: (البخاري
 .، باب رؤيا النبي ) ٢٢٧٤(و  ) ٢٢٧٣: (، برقم) ٩٧١: (مسلم

 . ) ٤/٢٤٧: (السيرة البن هشام ) ٢(
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محمد رسول اهللا إلى مسيلمة الكذاب، السالم علـى مـن اتبـع    من ((
فإن األرض هللا، يورثها من يشاء من عبـاده، والعاقبـة   : أما بعد. الهدى
  .)١())للمتقين

أيهـا  : فقـال أنه كان يخطب على منبـره  وجاء عن رسول اهللا 
إني قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت في ذراعي سوارين من : الناس

، )٢(ب فكرهته فنفختهما فطارا، فأولتهما هذين الكذابين صـاحب الـيمن  ذه
وصاحب اليمامة، فصاحب اليمن هو األسـود العنسـي الكـذاب األول،    
وصاحب اليمامة هو مسيلمة الكذاب الثاني، فهم من أوائل المرتدين الـذين  

  .بهذه الرؤيا الصادقة وصفهم النبي 
الصديق رضي اهللا عنـه فلقـد   أما عن ظهور الردة في عهد أبي بكر 

ارتد كثير من العرب مـن الـذين   عندما  بعد موت رسول اهللاظهرت 
آمنوا بألسنتهم، ولم يخالط اإليمان شغاف قلوبهم، فقد منـع قـوم الزكـاة    
وبعضهم خرج من اإلسالم وترك فرائض اهللا جملة وتفصيالً، علـى مـا   

 خروا أوامر أبي بكرأشرنا إليه فيما مضى، فأراد جمع من الصحابة أن يؤ
 :في حرب المرتدين فلم يفلحوا، وقال هو قولته المشـهورة رضي اهللا عنه 

لقـاتلتهم عليـه،    واهللا لو منعوني عقاالً كانوا يؤدونه إلى رسول اهللا (
  .)٣()وقال ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة

جميـع  واستدل للصحابة باآليات واألحاديث، الثابتة بذلك، فهـدى اهللا   
فخرج بنفسه، شاهراً سـيفه مـن   الصحابة إلى رأي خليفة رسول اهللا 

                                                             
 .) ٤/٢٤٧: (السيرة البن هشام: ينظر ) ١(
واسمه عبهلة بن كعب بن عوف العنسي، وكـان يلقـب بـذي    : األسود العنسي) ٢(

: ينظر. ) قتل العنسي قتله رجل مبارك: (الخمار، قتله فيروز، قال رسول اهللا 
 -٢/٢٠١: (، والكامـل البـن األثيـر   ) ٤/٢٤٦: (السيرة البن هشام: ترجمته في

٢٠٤ ( . 
 .) ١/٦٦: (تاريخ خليفة: ينظر) ٣(



 

 

٤٠٧ 

 

  

، )٢()سـنان الضـمري  (واستخلف على المدينة ، )١(المدينة إلى ذي القصة
آخذ بزمـام   وسيدنا علي بن أبي طالب، )٣(وعلى نقابها عبد اهللا بن مسعود

أقول لك ما قال دابته يقودها، وهو يقول له إلى أين يا خليفةَ رسول اهللا 
لم سيفك، وال تفجعنا بنفسك، وارجع إلى المدينـة،  : يوم أحدرسول اهللا 

فو اهللا لئن فجعنا بك ال يكون لإلسالم نظام أبداً وبهذه المشورة الصـادقة،  
، والنظر الثاقب، لسيدنا علي بن أبـي  ةوالرأي السديد، والنصيحة المخلص

  .)٤(طالب عاد الصديق  إلى المدينة
 مووجههأقر األمراء في ذي القصة وعقد األلوية ألحد عشر قائداً لكنه 

إلى مهامهم كل أمير بجيشه لمقاتله المرتدين، وأمر على جمـع الجيـوش   
  .)٥(خالد بن الوليد، وثابت بن قيس األنصاري

  اليمامة ونهاية المرتدين: ثالثاً
والقروض، ثم سميت باليمامة نسبة ) جوا(كانت اليمامة تدعى  :اليمامة

إلى اليمامة بنت سهم بن طسم، وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام وهـي  
اليمامـة  ) طسم وجـديس (من نجد وقال أهل السير كانت منازل  معدودة

وكان فتحها وقتل مسيلمة ) جوا(وكانت هي وما حولها إلى البحرين تدعى 
"  رضـي اهللا عنـه  "في أيام الخليفة أبو بكر الصديق ) هـ١٢(الكذاب سنة 

                                                             
كيلو متر، فيهـا   ) ٣٦(ميل حوالي  ) ٢٤(موضع بينه وبين المدينة : القصةذو ) ١(

المعجم ليـاقوت  . عسكر الجنود واألمراء ومنها انطلقت الجيوش لحرب المرتدين
 .) ٤/٣٦٦: (الحموي

وقد أكد ابن األثير أمـر االسـتخالف   ، ) ٢/٥٦٣: (أسد الغابة: ينظر ترجمته في) ٢(
 .على المدينة

 .وما بعدها ) ١/٦٦:  (تاريخ خليفة: ينظر) ٣(
 .) ٦/٣١٩: (البداية والنهاية البن كثير: ينظر) ٤(
 .) ٦/٣١٩: (المصدر نفسه: ينظر) ٥(



 

 

٤٠٨  

 

  

عنوة ثم صـالح  " رضي اهللا عنه"فتحها قائد جيش المسلمين خالد بن الوليد 
  .)١(أهلها

 بعث سيدنا أبو بكر الصديق عكرمة بـن أبـي جهـل   : حروب اليمامة
رضـي  "إلى مسيلمة ثم  اتبعهبسيدنا شرحبيل بن حسنة "رضي اهللا عنهما"

منكبـوه، فكتـب   ) بنو حنيفة(فأما عكرمة فعجل في أمره، فوافقه " عنهاهللا 
) يا ابن أم عكرمـة "  (رضي اهللا عنه"إلى الصديق بخبره فأجابه الصديق 

ض على وجهك وسـاند  مال أرينك وال تراني، وال ترجع فتوهن الناس، فا
جيش حذيفة وعرفجة وقاتل معهما أهل عمان، والمهرة وان شغال، فأفض 

حتى تلتقوا ) أي البراءة من الردة(ع جندك تستبرئون من مررتم به أنت م
انتم والمهاجر ابن أمية باليمن وحضرموت وكذلك فعل مع الجيش الثـاني  

  .)٢(بقيادة شرحبيل بن حسنة
لكن شرحبيل بن حسنة  أخذ ينتظر قدوم خالد بن الوليد عليه، للهجـوم  

  .على اليمامة
أرسل الصديق سيدنا خالد بن الوليد ومعـه الجـيش اإلسـالمي مـن     

، وعلى جيش األنصار ثابت بن قيس بـن شـماس   "المهاجرين واألنصار"
رضي "خر ينتظرهم بقيادة شرحبيل بن حسنة اآلجيش الاألنصاري، وكان 

ومهمة هذا الجيش القضاء على المرتدين الذين امتنعوا عن تأدية "  اهللا عنه
كمـا أسـلفنا    سالم والخضوع لحكم العليم  العالم، ومن هؤالء،أركان اإل

دعائـه  االكذاب مسيلمة ومن معه ومن بني قومه الذين يعلمون أنه كذاب و
" عمير بن طلحـة النمـري  "النبوة هو كذب فقد جاءه أحد الرجال، ويدعى 

فقال ال حتى أراه فلمـا  ! مه رسول اهللا: أين مسيلمة؟ قال: (عن أبيه، قال
. رحمـن : قال. من يأتيك؟: قال. نعم: قال. أنت مسيلمة: قال. ه الرجلجاء

                                                             
 .) ٥/٤٤٢: (المعجم لياقوت الحموي: ينظر) ١(
  .) ٢/٢٧٥: (تاريخ الطبري: ينظر) ٢(



 

 

٤٠٩ 

 

  

أشـهد  : فقال له الرجل النمري. في ظلمة: في نور أم في ظلمة؟ فقال: قال
أحب ألينا من صـادق  ) كذاب ربيعة(أنك كذاب، وأن محمداً صادق ولكن 

  .)١(مضر
ان ومكان، هذا وأمثاله هم الذين مجدوا المنافقين، والكذابين، في كل زم

الشرف والرفعة ولذلك قال ربنا جلت ) للدني الوضيع( يضعونوهم الذين 
ـ MpoLقدرته، وتعالت عظمته عن قوم فرعـون  م يسـكت  ل

  .)٢(Mqr v u  t sL :القرآن الكريم لهذا الحد، بل قال
فالسبب ليس الملوك فقط وإنما الشعوب هم السبب المباشر فـي علـو    

 قوم مسـيلمة الكـذاب  (الرذيل ورفعة التافه، وتمجيد الباطل، وهكذا كان (
وآمـن  من بني حنيفة وفد إلى رسول اهللا ) الرجال بن عنفوة(فهذا مثالً 

ـ به وقرأ سورة البقرة، وشهد أنه سمع رسول اهللا  ه ، أنه قد أشرك مع
وكـذب   "شـهادة زور "في أمر النبوة، وهـي   "مسيلمة بن حبيب الكذاب"

وبهتان، فكان هذا أكبر فتنة من مسيلمة في ضالل أهل اليمامة واتبـاعهم  
كنت يوماً عند رسـول  : ("رضي اهللا عنه"لمسيلمة، يقول سيدنا أبو هريرة 

إن فـيكم لـرجالً   : فقـال  ) الرجال بن عنفوة(في رهط، معنا اهللا 
فهلك القوم وبقيتُ أنـا والرجـال،   : ضرسه في النار أعظم من أحد، يقول

 بالنبوة، فكـان   "الرجال مع مسيلمة"وكنت متخوفاً لها حتى خرج وشهد له
فهلك هو وسيده كما هلك من قبل ابـن   ،)٣(الرجال أعظم فتنة من مسيلمة

  .سلول وأبو جهل
ر  فهو مسيلمة بن ثمامة بن كير الحنفـي  أما كبيرهم الذي علمهم السح

الذي ادعى النبوة والذي ألف اآليات في تمجيده، ورفعتـه، وهـي آيـات    

                                                             
 .) ٢/٢٢٧( :الطبريتاريخ : ينظر ) ١( 
 .) ٥٤: (اآلية: سورة الزخرف) ٢(
 .) ٦/٣٢٨: (البداية والنهاية البن األثير: ينظر ) ٣(



 

 

٤١٠  

 

  

وأقاويل من نسج الشيطان، نشأ هذا الكذاب في قرية مـن قـرى اليمامـة    
قـدم علـى رسـول اهللا،    ) برحمن اليمامة(والذي لُقب ،)١()الجبيلة(تدعى 

راد من رسول اهللا أن يشركه في األمر لكـن  متكبراً، متجبراً ال مؤمناً، وأ
٢()رسول اهللا، قال له لو سئلتني هذا العسيب لما اعطيتكه(.  

ثم استفحل أمره في عهد الصديق، وأرسل إليه الصديق سـيدنا خالـد   
ومن قبل كما مر عكرمة بن أبي جهل، وشرحبيل بن حسنة، وقـد التقـى   

إليمـان الـذي ضـرب    الجيشان جيش اإليمان وجيش الكفر، أما جيش ا
سالم مـولى  "عسكره على جبل يشرف على اليمامة وراية المهاجرين مع 

حتى دارت رحى الحـرب  )٣("ثابت بن قيس"وراية األنصار مع  "أبي حذيفة
أحدى قرى اليمامة، أشـار   ،)٤(وحمي الوطيس وهم بقرية يقال لها عرقباء

الذي يقـال لـه   إلى جيش المرتدين، أحد قادتهم يدعى المحكم بن الطفيل 
بدخول الحديقة فدخلوها وفيها عـدو اهللا مسـيلمة، فأخـذ    ) محكم اليمامة(

 المسلمون يثبت أحدهما اآلخر بكلمات تنطلق من أفواه إيمانية ومن حناجر
يتواصـون  ) رضوان اهللا عنهم(تقطر شهداً وتُخرِج لؤلؤاً وجعل الصحابة 

اليوم، فهذا األنصاري  بينهم ويقولون يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر
يحفر لقدميه إلى أنصاف ساقيه، ويتحـنط ويـتكفن   " رضي اهللا عنه" ثابت

وهو يقاتل ويحمل لواء األنصار، فقاتل بشجاعة فائقـةً وثبـات منقطـع    

                                                             
هي قرية التي كانت فيها وقعة عظيمة بين بني عامر وبني تميم، وعبس، وذيبان، ) ١(

 .) ٢/١٠٤: (المعجم لياقوت الحموي: ينظر. وهي هضبة حمراء بنجد
 .مرت هذه الرواية والحديث في البخاري ومسلم) ٢(
 .مبحث الشهداءستأتي ترجمتها في ) ٣(
منزل من ارض اليمامة وهي لقوم من بني عامر بن ربيعة، خرج اليهـا  : عرقباء) ٤(

: ينظـر . مسيلمة عندما بلغه مسير خالد بن الوليد، ويقال أنه قتل بهـا المسـلمون  
 .) ٤/١٣٥: (المعجم لياقوت الحموي



 

 

٤١١ 

 

  

: وخافوا عليه وقـالوا " سالم مولى أبي حذيفة"النظير حتى استشهد ثم تاله 
  .القران أنا إذاً بئس حامل: إنا نخشى أن نؤتى من قبلك، فقال

أيها الناس عضوا علـى  : فنادى "رضي اهللا عنه"أما زيد بن الخطاب  
أضراسكم وأضربوا في عدوكم واهللا ال أتكلم حتى يهزمهم اهللا، أو ألقى اهللا 

وال يزالون يتقدمون إلـى نحـور عـدوهم،     ،فأكلمه بحجتي، ثم استشهد
فرماه بسهمٍ  "الطفيلمحكم بن "، "عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق"وأدرك 

في عنقه وهو يخطب فقتله، ثم دخلت بنو حنيفة الحديقة واغقلـت البـاب   
ينادي على الصحابة المسـلمين  ، )١()البراء بن مالك(عليهم، وإذا بالمجاهد 

احملوني والقوني عليهم في الحديقة، فاحتملوه حتى القوه عليهم من فـوق  
سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، ودخل المسـلمون الحديقـة   

مسـيلمة  "من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها حتى خلصوا إلى عدو اهللا 
جبيـر بـن   "، مولى "وحشي بن حرب"حتى قتله المسلمون وفيهم  "الكذاب
، فقتله مع جماعة المجاهدين فانقلب السحر على الساحر حتى ذلت "مطعم

  .)٢(اليمامة ومن فيها إلى حكم اإلسالم
شهيداً من المهاجرين بحسب  "ثالثة وثالثون"واستشهد في هذا المعركة 
 .الموفق_ تعالى_وسأشرع ببيانهم واهللا استقرائي وتتبعي الشخصي، 

  
  

                                                             
خادم  ) وأبيه المه(البراء بن مالك بن النضر األنصاري، وهو أخو أنس بن مالك ) ١(

وهو احد الذين ابلوا بالء حسناً يوم اليمامة، وهو الذي قتـل أحـد العتـاة    النبي
الذي يقال له محكم اليمامة، واستشهد البـراء   ) المحكم بن الطفيل(المرتدين وهو 

ترجمتـه  . ٢/٣٠: ياقوت ، المعجـم . بتستر، بخوخستان، وبها قبر البراء بن مالك
 .  ) ٤/٣٢٩: (ن سعدالطبقات الكبرى الب: في

: ، والبداية والنهايـة البـن األثيـر   وما بعدها ) ٢/٢٧٧: (تاريخ الطبري: ينظر) ٢(
  .وما بعدها بتصرف في األلفاظ ) ٦/٣٢٨(



 

 

٤١٢  

 

  

 
  )١(جبير بن مالك

هو جبير بن مالك بن القشب األزدي، وهو حليف بنـي   :اسمه ونسبه
  .)٢("باألزدي أو المطلبي"بن عبد مناف، يلقب 

بضم الباء وفتح الحاء وسـكون  ) (بحينة: (أمه هي: نسبه من جهة أمه
وهي بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد منـاف بـن   ) الياء وفتح النون

جبيـر بـن   : إلى أمـه فيقـال  ينسب جبير قصي، و في بعض المصادر 
  .)٣(بحينة

بنـي  (غضب أبوه علـى قومـه   ): مالك مع بني المطلب(تحالف  خبر
يجمعه وإياهم منزل، فلحق بمكـة فحـالفَ   في شيء فَحلَف أال ) مخضب

، فولـدت  )بنت الحارث بن المطلب ةبحين(فتزوج ) المطلب بن عبد مناف(
، فأما عبـد اهللا فمـات فـي    فأسلما وصحبا النبي ) عبد اهللا وجبير(له 

  .)٤( "رضي اهللا عنه"المدينة المنورة في خالفة معاوية بن أبي سفيان 
في خالفة الصـديق   حتى مات شهيداً ليمامةيوم ا اتل فقد ق وأما جبيراٌ
  .)٥( رضي اهللا عنه

  
  

                                                             
، وتاريخ خليفة بـن  ) ٥/٢٥٩: (الطبقات الكبرى، البن سعد: ينظر ترجمته في ) ١(

واالستيعاب في معرفة ، ) ٣٩-٣٤: (والتاريخ الصغير للبخاري. ) ١/٧٨: (خياط
، واإلصابة في تمييـز  ) ٢/٢٧: (، وتاريخ االسالم للذهبي) ١/٣٠٥: (األصحاب
  .) ١/٢٢٥: (الصحابة

  .) ١/٢٢٥: (اإلصابة ) ٢(
 .١/٣٠٥: االستيعاب ) ٣(
  .) ٥/٢٥٩: (الطبقات الكبرى البن سعد ) ٤(
  .) ١/٢٢٥: (، واإلصابة) ٢/٢٧: (تاريخ االسالم للذهبي: ينظر ) ٥(



 

 

٤١٣ 

 

  

  بن أسيد الثقفي )١(حبيب
بفتح الهمزة"وُأسيد  )٢(" ُأسيد بن جارية" هو حبيب بن  :اسمه ونسبه" ،

  .الثقفي حليف بني زهرة) ٣("بالجيم"وجارية 
أجمعت مصادر ترجمته بأن حبيباً أستشهد يوم اليمامة، وهو أخو أبـي  

  .)٤(بصير، عقبة بن ُأسيد بن جارية
  )٥(ربيعةبن أبو حذيفة بن عتبة 

هشـيم   :اسمه ونسبه هوذكـرت   )٦(ذكر ابن سعد في طبقاته أن اسـم
أيـاً كـان    )٧()مهشم وقيل هشيم وقيل هاشـم (المصادر األخرى أن اسمه 
  ).أبي حذيفة(االسم فهو معروف بكنيته 

                                                             
: ، واالسـتيعاب البـن عبـد البـر    ) ١/٧٨: (تاريخ خليفة: ترجمته في: ينظر ) ١(

: ، وتـاريخ االسـالم للـذهبي   ) ١/٦٧١: (، واسد الغابة البن األثيـر ) ١/٣٨٢(
  .) ١/٣٠٤: (واإلصابة البن حجر. ) ٢/٢٧(

أسيد بفتح الهمـزة، وجاريـة   : (فقال. ) ١/٦٧١: (ذكر ابن األثير في اسد الغابة) ٢(
) ١/٣٨٢: (،  واالستيعاب البن عبد البر) ١/٧٨: (تاريخ خليفة: ، وينظر) جيمبال
.  

  .) ١/٦٧١: ( ُأسد الغابة: ينظر) ٣(
اسلم بمكة قديماً، فحبسه المشركون بمكة قبل الهجرة  ) عتبة بن أسيد(أبو بصير  ) ٤(

   .أفلت أبو بصير من قومه فسار على قدميه إلى المدينة ) عام الحديبية(قبل 
، هكذا ذكر االسم ابن سـعد، أمـا   ) ٥/١٨٠: (الطبقات البن سعد: أخباره في: ينظر

هو أخو  ) وحبيب(بالقاف، أما باقي المصادر فتقول  ) عقبة(خليفة فقد ذكره باسم 
 .أبي بصير، فقط بالكنية، ولم تذكره باالسم صراحة

. ) ١/٧٧: (خليفـة ، وتـاريخ  ) ٣/٨٠: (الطبقات البن سعد: ترجمته في: ينظر) ٥(
) ٢/٢٣: (، وتاريخ السالم للذهبي) ٦/٦٨: (، وأسد الغابة) ٤/١٩٧: (واالستيعاب

  .) ٤/٤٢: (، واإلصابة) ١/١٦٤: (وسير أعالم النبالء. 
 .) ٣/٨٠: (الطبقات البن سعد) ٦(
) ١/١٦٥(: ، وسير أعالم النبالء) ٦/٦٨: (، وأسد الغابة) ٤/١٩٧: (االستيعاب ) ٧(

. 



 

 

٤١٤  

 

  

هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شـمس   :من جهة أبيه هنسب
  .)٢(القرشي العبشمي )١(ابن عبد مناف بن قصي
فاطمة بنت صفوان بـن أميـة بـن محـرث      أمه:نسبه من جهة أمه

  .)٣(الكناني
دار األرقم، وهـاجر  اسلم أبو حذيفة قبل دخول رسول اهللا  :إسالمه

  .)٤(، سهلة بنت سهيل بن عمروامرأتهالهجرتين ومعه 
، شـهد أبـو   )٥(بينه وبين عباد بن بشر األنصاريوآخى رسول اهللا 

  .)٦(حذيفة بدراً وأحداً والخندق، والحديبية والمشاهد كلها مع رسول اهللا 
)٦(.  

 ،مبـارزة  إلى ال "عتبة بن ربيعة"وعندما شهد أبو حذيفة بدراً دعا أباه 
بـن   مات في صف المشركين كافراً قتله حمزة بن عبد المطلب وعلي قدو

أما  أبو حذيفة فقد نال شـرف الشـهادة يـوم    .)٧(أبي طالب في غزوة بدر
  .)٨(اليمامة 

                                                             
  .) ٣/٨٠: (الطبقات البن سعد) ١(
  .) ٦/٦٨: (وأسد الغابة البن األثير. ، ) ٤/١٩٧: (االستيعاب البن عبد البر ) ٢(
 .) ٣/٨٠: (الطبقات) ٣(
هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القريشية العامرية أسلمت وهاجرت مع زوجهـا  ) ٤(

  .) ٤/٣٣٦: (ابن حجر: ، ترجمتها في) محمد بن أبيحذيفة(فولدت له هناك 
 .ستأتي ترجمته في شهداء يوم اليمامة من األنصار ) ٥(
  .) ٤/١٩٧: (، واالستيعاب) ٣/٨٠: (الطبقات) ٦(
في غزوة بدر الكبرى، في السيرة النبويـة البـن    ) عتبة بن ربيعة(مقتل : ينظر ) ٧(

  .) ٢/٢٢٧: (هشام
وتـاريخ  . ) ٤/١٩٧: (، واالستيعاب) ١/٧٧: (، تاريخ خليفة) ٣/٨١: (الطبقات ) ٨(

 .) ١/١٦٥: (، وسير أعالم النبالء) ٢/٢٣: (االسالم للذهبي



 

 

٤١٥ 

 

  

ثبـت ذكـره فـي     "رضي اهللا عنـه "وتجدر اإلشارة إلى أن أبا حذيفة 
  .)١( رضي اهللا عنهاالصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 

  بن أبي وهب المخزومي )٢(حزن
هو حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمـران   :اسمه ونسبه

  .)٣(بن مخزوم المخزومي، يكنى أبا وهب
وهو جد الفقيـه   )٤(كان من المهاجرين ومن أشراف قريش في الجاهلية

  .)٥(سعيد بن المسيب
داود من طريق الزهري عن سعيد  يله في صحيح البخاري وأب يرو

. حزن: فقال ما اسمك؟ قالبن المسيب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي 
قال ابن المسـيب فمـا   . )٦(ال أغير اسماً سمانيه أبي: قال ،أنت سهل: قال

  .)٧(زالت الحزونة فينا بعد
ومن بني مخزوم حزن بن أبي : (استشهاده وقال: أكد خليفة في تاريخه

ووافقهابن األثير في أسده في قـوٍل ثـانٍ   )٨()وهب، جد سعيد ابن المسيب
                                                             

  .) ٤/٤٣: (اإلصابة) ١(
، والتـاريخ  ) ١/٢٧٩: (وتاريخ خليفـة  ) ٦/٩٩: (الطبقات: ترجمته في: ينظر ) ٢(

، وتـاريخ  ) ٢/٥: (، وأسـد الغابـة  ) ١/٤٤٩: (، واالستيعاب) ١/٣٤: (الصغير
  . ) ١/٣٢٥: (واإلصابة، ) ٢/٢٦: (اإلسالم للذهبي

 .) ١/٤٤٩: (االستيعاب ) ٣(
 .) ١/٤٤٩: (المصدر نفسه) ٤(
، أبو محمد المدني، ) هـ٩٤ت(سعيد بن المسيب بن حزن القريشي المخزومي،  ) ٥(

تهـذيب  : ينظـر . سيد التابعين، يقال له فقيه الفقهاء، رأس من بالمدينة في دهـره 
 .) ٤/٢١٢( :الكمال في أسماء الرجال للمزني

: ، والسـنن، للسجسـتاني  ) ٦١٩٣ -٦١٩٠(برقم  ) ١٢٦٨: (صحيح البخاري ) ٦(
  .) ٤٩٥٦(، برقم ) ٤/٢١١١(

  .) ٦١٩٠(، برقم ) ١٢٦٨(صحيح البخاري) ٧(
 .) ١/٧٩: (تاريخ خليفة) ٨(



 

 

٤١٦  

 

  

وقيل إنه استُشهِد يوم بزاحـةَ أول خالفـة   : (قال. ذكره بصيغة التضعيف
ووافقه الـذهبي علـى   )١(في قتال الردة  "رضي اهللا عنه"أبي بكر الصديق 

غير أن ابن سعد فـي   )٢()قتل يوم اليمامة، وقيل يوم بزاحة: (القولين فقال
فلم ) حزن(فقط، أما والده ) حكيم بن حزن(الستشهاد لولده ، أكد ا)٣(طبقاته

فلم يؤكد على حضوره يوم اليمامة، إال أن ابن حجر قد ذكر في اإلصابة،  
  .اعلم_تعالى_ واهللا. )٤()اسلم يوم الفتح وشهد اليمامة(أن حزناً 

  )٥(الحكم بن سعيد بن العاص
هو الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن  :اسمه ونسبه

ما اسـمك؟  فقال له النبي . مهاجراًقدم على رسول اهللا . عبد مناف
فغيـر رسـول اهللا    "أنـت عبـد اهللا  " الحكم، فقال له رسول اهللا : فقال
فهو عبد اهللا بن سعيد بن العاص ولذلك ذكره ابن سـعد فـي    )٦(اسمه

وقاَل إنه قتل شـهيداً   "عبد اهللا" ماه به رسول اهللا طبقاته باالسم الذي س
  .)١(في جمادى األولى سنة ثمان من الهجرة النبوية )٧(يوم مؤتة

                                                             
 .) ٢/٥: (أسد الغابة البن األثير ) ١(
كانت فيه وقعة عظيمة ماء لبني أسد : ، وبزاخة) ٢/٢٦: (تاريخ االسالم للذهبي ) ٢(

وكان قد تنبأ بعد النبـي   ) طليحة بن خويلد االسدي(في أيام أبي بكر الصديق  مع 
     حصـن االسـدي حليـففبعث إليه الصديق، خالد بن الوليد، وعكاشة بـن م

  .) ١/٤٠٨: (المعجم لياقوت الحموي: ينظر. األنصار
 .) ٦/٩٩: (الطبقات ) ٣(
  .) ١/٣٢٥: (االصابة ) ٤(
: واالسـتيعاب  ) ١/٧٨: (وتاريخ خليفـة  ) ٥/١٢: (الطبقات: ترجمته في: ينظر) ٥(

ــة) ١/٤١١( ــد الغاب ــذهبي) ٢/٤٦: (، وأس ــالم لل ــاريخ االس  ) ٢/٢٧: (،  وت
  .) ١/٣٤٤: (واالصابة

  .) ١/٤١١: (االستيعاب ) ٦(
 زيـد (كانت في جمادى األولى في السنة الثانية للهجرة، فكان اميرها سيدنا : مؤتة) ٧(

، واستشهد هو وسيدنا جعفر بن أبي طالب، وسيدنا عبد اهللا بـن  ) بن حارثة زيد(



 

 

٤١٧ 

 

  

انه استشـهد  : ذكرت عنه أقواالً أخرى منها األخرىغير أن المصادر 
انه قتل يوم بدرٍ شهيداً، أو يوم مؤتة شهيداً أو يـوم  : ، ومنها)٢(يوم اليمامة

 علمأ_تعالى_ واهللا. )٣(شهيداًاليمامة.  
  بن حزن بن أبي وهب المخزومي )٤(حكيم

ههو حكيم بن حزن بن عمرو بن عايد بـن عمـران بـن     :اسم ونسب
  .مخزوم

أمه فاطمة بنت السائب بن عويمر بن عايـذ بـن    :نسبه من جهة أمه
  .)٦(وأخيه يوم فتح مكة )٥()حزن(عمران بن مخزوم اسلم مع أبيه 

وتجـدر   )٧(مصادر ترجمته أن استشهاده كـان يـوم اليمامـة   أجمعت 
فضـالً  ) حكيم بن أبي وهب(في تاريخه ذكر اسم  )٨(اإلشارة إلى أن خليفة

وهذا وهم فقد ذكر ابن عبد البر في االستيعاب . عن ذكره لحكيم بن حزن
 قال أبو معشر استشهد يوم اليمامة حزن بن أبي وهب وحكيم بن (ما نصه

                                                                                                                                         
 ) ٤/١٥: (السيرة البـن هشـام  : ينظر. رواحة، وكانت في ارض البلقاء في الشام

 .) ٢/١١٩: (والطبقات
  .) ٥/١٢: (الطبقات ) ١(
. ) ..والحكم بن سعيد بن العاص، في حديث أي معشـر (ذكر ذلك خليفة بقوله  ) ٢(

  .) ٢/٢٧: (، ووافقه الذهبي في التاريخ) ١/٧٨: (اريخالت
: واالصـابة  ) ٢/٤٦: (، ووافقه ابـن األثيـر، األسـد   ) ١/٤١١: (االستيعاب ) ٣(

 .وما بعدها ) ١/٣٤٤(
: واالسـتيعاب  ) ١/٧٩: (، وتـاريخ خليفـة  ) ٦/١٠٠: (الطبقات: ترجمته في ) ٤(

: ، واالصـابة ) ٢/٧٦( :،  التـاريخ للـذهبي  ) ٢/٦٠: (وأسد الغابـة  ) ١/٤١٨(
 .) ٢/٣٩٥(و  ) ١/٣٥٠(

  .سبقت ترجمته ) ٥(
  .) ٦/١٠٠: (الطبقات ) ٦(
 .ينظر مصادر ترجمته ) ٧(
 .) ١/٧٩: (التاريخ  لخليفة ) ٨(



 

 

٤١٨  

 

  

: حزن، فغلط والصواب ما قاله ابن إسـحاق  ىجعل حكيماً أخأبي وهب ف
بقوله، اسلم حكيم بن حزن مع أبيه عام الفتح وقتل يوم اليمامة شهيداً هـو  

  .واهللا أعلم )١(..)وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي، وهو الصواب
  بن جارية)٢(حيي

حيي بن جاريـة  (اتفقت مصادر الترجمة على أن اسمه  :اسمه ونسبه
 تـي حليف بني زهرة بن كالب، اسلم يوم الفتح وقتل شهيداً سنة أثن) ثقفيال

  .)٣(عشرة
يعلى بن جارية (معشر سماه  وأب: ووافقهمخليفة في تاريخه إال أنه قال

  )٤().الثقفي
وذكر ابن عبد البر في االستيعاب ذلك، إال أنه نقل لنا قوالً آخـر فـي   

إبراهيم بن سعد عن ابن إسـحاق  وفي رواية (االختالف في اسم أبيه فقال 
  .)٥()حيي بن حارثة من ثقيف(وممن قتل يوم اليمامة –قال 

أي ) بالحاء وياء واحدة ثم جـيم ( وجاء ضبط االسم كما قيده الطبري 
حيـي  (مخالفاً في ذلك عما أثبته الواقدي الذي قال عنه ) حيي بن جارية(

                                                             
، أي أن حكيماً هو ابن حزن، وليس أخوه، كمـا ذكـره   ) ١/٤١٨: (االستيعاب  ) ١(

 .خليفة في تاريخه عن أبي معشر
: واالسـتيعاب . ) ١/٧٨: (وتـاريخ خليفـة   ) ٦/٧٦: (الطبقـات : ترجمته في ) ٢(

: واالصـابة . ) ٢/٢٧: (، والتاريخ للـذهبي ) ٢/١٠٣: (وأسد الغابة. ) ١/٤٥٣(
موافقاً البن عبـد البـر، وابـن     ) حيي بن حارثة(وسماه . وما بعدها ) ١/٣٩٨(

 .األثير
 .مصادر الترجمة) ٣(

 ) معلـى (وسـماه  . ) ٢/٢٧(: الـذهبي، االسـالم  تاريخو. ) ١/٧٨(: تاريخخليفة) ٤(
 .بالميم

، واسند ابن األثير هذا القـول  ) ٢/١٠٣: (،  وأسد الغابة) ١/٤٥٣: (االستيعاب ) ٥(
  .) ١/٣٩٨: (إلى يحيي األموي عن ابن اسحق، ووافقهما ابن حجر في االصابة



 

 

٤١٩ 

 

  

المه يـوم الفـتح   بياءين وجيم ولكن المصادر أجمعت على إس) بن جارية
  .واستشهد يوم اليمامة

  )١(شةرخَأبي ربيعة بن
ونسبه شة بن عمـرو بـن ربيعـة بـن      :اسمههو ربيعة بن أبي خَر

، )٢(الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك ابن حسل بن عامر بـن لـؤي  
  .)٣(القرشي العامري

أجمعت مصادر ترجمته أنه اسلم يوم فتح مكة، وقتـل يـوم اليمامـة     
  .)٤(شهيداً 
  بن الخطاب)٥(زيد

نفيل بن عبد القوي بن رياح بن بن هو زيد بن الخطاب  :اسمه ونسبه
  .عبد اهللا بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي

  .كان يكنى أبا عبد الرحمن: كنيته
واسلم قبله، وهو  "رضي اهللا عنه"وكان زيد أسن من عمر بن الخطاب 

أخوه ألبيه فقط، وهو من المهاجرين األولين، وشـهد بيعـة الرضـوان،    

                                                             
: السـتيعاب وا. ١/٨٠: ، وخليفـة، التـاريخ  ٦/١٣٣: الطبقـات : ترجمته فـي  ) ١(

في ترجمته، عبد اهللا بـن   ٢/٢٧: ،  والذهبي، التاريخ٢/٢٦١: وأسد الغابة٢/٦٨
  .١/٥٠٧: واالصابة. ) ١١(مخرمة العامري، رقم 

  .مصادر الترجمة) ٢(
 .١/٥٠٧: واالصابة. ٢/٢٦٠: ، وأسد الغابة٢/٦٨: االستيعاب) ٣(
  .مصادر الترجمة: ينظر ) ٤(
، والتـاريخ الصـغير   ١/٧٩: تـاريخ خليفـة  و، ٣/٣٥٠: الطبقات:ترجمته في ) ٥(

تـاريخ االسـالم   . ٢/٣٥٦: وأسد الغابـة . ٢/١٢٠:واالستيعاب. ١/٣٤: للبخاري
 .١/٥٦٥: ، واالصابة١/٢٩٧: ، السير للذهبي ٢/٢٥: للذهبي



 

 

٤٢٠  

 

  

، )١("معن بن عدي بن العجالن األنصـاري "بينه وبين وآخى رسول اهللا 
  .)٢( وشهد زيد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول اهللا 

حـديثاً رواه عنـه ولـده عبـد     روى زيد عن النبي  :سعد قال ابن
أرقاءكم، ارقاءكم أطعموهم مما تأكلون (الرحمن في حجة الوداع، ونصه 

وألبسوهم مما تلبسون وان جاءوا بذنبٍ ال تريدون أن تغفروه  فبيعوا عباد 
  . )٣()اِهللا وال تعذبوهم

عن قتل عوامر  حديثاً في النهي) عبد اهللا بن عمر(حدث عنه ابن أخيه 
يوم أحـد ألخيـه    "رضي اهللا عنه"، قال سيدنا عمر بن الخطاب )٤(البيوت

مـا  : أقسمت عليك أال لبست درعي، فلبسها ثم نزعها، فقال عمـر ): زيد(
  .)٥(لك؟ قال إني أريد بنفسي ما تريد بنفسك أي الشهادة

ة يحمل راية المسلمين يوم اليمام "رضي اهللا عنه"كان زيد بن الخطاب 
وعندما فر بعض أصحابه اخذ يتقدم نحو العدو برايته وهو يقاتل ويصـيح  

اللهم إني اعتذر إليك من فرار أصحابي، وابرأ إليك مما جاء به مسـيلمة  (
سـالم  (حتى قتل شهيداً ووقعت الراية وأخذها ) الكذاب ومحكم بن الطفيل

  .)٦()مولى أبي حذيفة

                                                             
  .ستأتي ترجمته في شهداء األنصار يوم اليمامة) ١(
  .٢/٣٥٦: وأسد الغابة. ٢/١٢٠: تيعابواالس. ٣/٣٥٠: الطبقات ) ٢(
، بـرقم  ٢٦/٣٣٤: والحديث أخرجـه أحمـد فـي مسـنده     .٣/٣٥٠: الطبقات ) ٣(

)١٦٤٠٩ (.  
، وأبـو داود  ) ٢٢٣٣(، ومسـلم  ) ٣٢٩٩(الحديث أخرجه البخاري تعليقاً برقم ) ٤(

 .) ١٤٨٣(، والترمذي ) ٥٢٥٢(
  .٢/٢٥: االسالم للذهبيوالتاريخ .١/٢٩٨: ، والسير للذهبي٣/٣٥٠: الطبقات) ٥(
  .ستأتي ترجمته في حرف السين في شهداء اليمامة من المهاجرين) ٦(



 

 

٤٢١ 

 

  

يقول عن أخيه زيـد، أسـلم قبلـي     "رضي اهللا عنه"وكان سيدنا عمر 
با إال وأنا أجد ريح زيد١(واستشهد قبلي، وما هبت الص(.  

وله في الصحيح حديث واحد في النهـي   ،)٢(سبقني إلى الحسنين: وقال
، فرحم اهللا زيـداً ورحـم اهللا   )٣(عن قتل الحيات من رواية ابن عمر عنه

  .شهداء اإلسالم
  مولى أبي حذيفة )٤(سالم

هو سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن ربيعـة، وذكـر    :بهاسمه ونس
يكنـى   )٧()إصطخر(من أهل  )٦(ان اسمه سالم بن معقل )٥(موسى بن عقبة
  .)٨(يكنى أبا عبد اهللا

                                                             
ريح ومهبها المسـتوي أن  : والصباَ. ١/٢٩٨: والسير للذهبي. ٣/٣٥١: الطبقات ) ١(

مختار الصـحاح، حـرف   : ينظر. تَهب من مطلع الشمس إذا استوى الليُل والنهار
 .٣٥٦:الصاد

  . ١/٥٦٥: بةاإلصا ) ٢(
الحديث  ) ٣٧(وينظر صحيح مسلم باب قتل الحيات رقم .١/٥٦٥ :المصدر نفسه) ٣(

 ٣٢٩٩وصحيح البخاري رقم  ١٢٧/٢٢٣٣
. ١/٣٩: ، والتاريخ الصـغير للبخـاري  ١/٧٧: وتاريخ خليفة. ٣/٨١: الطبقات ) ٤(

، والسـير  ٢/٢٤: التاريخ للـذهبي . ٢/٣٨٢: ، وأسد الغابة٢/١٣٥: واالستيعاب
  .٢/٦: واالصابة. ١/١٦٧: والذهبي

اإلمام، الثقة أبو محمد القرشي، مولى آل الزبير، كـان بصـيراً   : موسى بن عقبة) ٥(
ر، أدرك ابن عمر، وجابر وعداده في صغار التـابعين، ترجمتـه   بالمغازي والسي

  .٦/١١٤: والسير للذهبي. ٧/٥١٩: الطبقات: في
سـالم  (وعنون له ابن عبد البر باسم . ١/٧٧: ، والتاريخ لخليفة،٣/٨١: الطبقات ) ٦(

 .) بن معقل
بالكسر وسكون الخاء المعجمة، بلدة بفارس، أنشـأها إصـطخر ابـن    : إصطخر) ٧(

معجـم  ". عليه السـالم "ورث ملك الفرس، وهو عند الفرس بمنزلة سيدنا ادم طهم
  . ١/٢١١:) إصطخر(البلدان مادة 

  .) سالم بن عمير بن ربيعة(وذكر إن اسمه . ٢/٣٨٢: أسد الغابة ) ٨(



 

 

٤٢٢  

 

  

  .وهو مولى أبي حذيفة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي
فضالء الموالي ومن خيار الصحابة وكبارهم، وهو معدود في  من كان

أبي حذيفـة فتـواله وتبنـاه،     )١(المهاجرين الن موالته اعتقته وهي زوج
ولذلك عد من المهاجرين، وهو معدود في األنصار أيضاً في بنـي عبيـد   

  .)٢(وذلك لعتقه من قبل موالته ثبيتة األنصارية فعد منهم
فذكره  )٣("خذوا القرآن من أربعة"ء لقول النبي وهو معدود في القرا

 منهم، وهو من المهاجرين األوائل إلى المدينة، هـاجر قبـل رسـول    
ألنه  "رضي اهللا عنه") عمر بن الخطاب(وكان يؤم المهاجرين بقباء وفيهم 

يقرأ القران فـي الليـل،   وسمعه رسول اهللا  )٤(كان أكثرهم أخذاً للقران
  . )٥()هللا الذي جعل في أمتي مثلكالحمد ( :فقال عنه

أخذ الراية بعد استشهاد زيد بن الخطاب الذي كان يحملها في حـرب  
يا سالم إنا نخاف أن نؤتى مـن قبلـك   : اليمامة، فلما أخذها قال المسلمون

، فقطعـت  )يعني إن فررت(بئس حامل القران أنا، إن ُأتيتُم من قبلي : فقال
رحمـه اهللا   فأعتنقه إلى أن صـرِع وأستشـهد  بيساره، الراية  يمينه فأخذ

  .)٦(تعالى

                                                             
: الطبقات: ترجمتها في. وهي ثبيتة بنت يعار األنصارية، أسلمت وبايعت النبي) ١(

١٠/٣٣٠.  
  .٢/٣٨٢: وأسد الغابة. ٢/١٣٥: واالستيعاب. ٣/٨١: الطبقات ) ٢(
، كتاب فضائل القران، باب القراء من أصـحاب  ) ٤٩٩٩(صحيح البخاري برقم ) ٣(

  . النبي
  .وما بعدها ٢/٣٨٢: وأسد الغابة. ٢/١٣٥: االستيعاب ) ٤(
فـي   وقال رجاله ثقات، قال وأخرجه أحمد وابن ماجه والحـاكم . ٢/٧: االصابة ) ٥(

 .المستدرك
 .٢/٧: ، واالصابة٣/٣٥٠: الطبقات ) ٦(



 

 

٤٢٣ 

 

  

وقتـل  شهد سالم بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول اهللا 
  .)١(يوم اليمامة شهيداً

وتجدر اإلشارة أن هناك حديثاً خاصاً بسالم في رضـاع الكبيـر فقـد    
ـ  : قالتجاءت امرأة أبي حذيفة إلى رسول اهللا  الماً يا رسـول اهللا إن س

ارضعيه فإذا أرضعتيه فقد حـرم  : (فقال. معي وقد أدرك ما يدرك الرجال
  .الحديث....) عليك ما يحرم من ذي المحرم

أبـى أزواج رسـول اهللا   : قالـت  "رضي اهللا عنها"وجاء عن أم سلمة 
بهذا الرضاع، وقلن عليهن إنما هي رخصـة رخصـها   : أن يدخَُل أحد

  .)٢(خاصة "نهرضي اهللا ع"لسالم رسول اهللا 
  بن عثمان )٣(السائب

ونسبه هو السائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن  :اسمه
  .حذافة بن جمح

ينتمي إلى عائلة هي أول الناس إسالماً وأول المسلمين هجرة فقد هاجر 
  .إلى الحبشة )٤()أبيه وأخوته وعميه(السائب مع 

مـع رسـول اهللا    )٥(والمشاهد كلهاشهد السائب بن مظعون بدراً وأحداً 
 وقد آخى رسول اهللا ،  بينه وبين حارثة بن سراقة األنصاري الذي  
  

                                                             
  .٢/٣٨٤: أسد الغابة ) ١(
) ١٤٥٣(والحديث أخرجه مسلم، برقم . ٢/٧: ، واالصابة١/١٦٧: السير للذهبي ) ٢(

  .) ١٩٤٣(وابن ماجه . ، في الرضاع ، باب رضاع الكبير
وما  ٢/٣٩٦: الغابة، وأسد ٢/١٤٢: ، واالستيعاب٣/٣٧٢: الطبقات: ترجمته في) ٣(

 .٢/١١: واالصابة. ١/١٦٣: والسير للذهبي. ٢٨-٢/٢٧: والتاريخ للذهبي. بعدها

: الطبقـات : ، وترجمتهما في) قدامة، وعبد اهللا(وعميه هما  ٢/١٤٢: االستيعاب ) ٤(
٣/٣٧١.  

 .٢/١٤٢: واالستيعاب. وما بعدها ٣/٣٧٢: الطبقات ) ٥(



 

 

٤٢٤  

 

  

  .)٢(وكان السائب من الرماة المذكورين )١(استشهد ببدر
  .)٣(على المدينة في غزوة بواطواستعمله النبي 

  .)٤(شهد السائب يوم اليمامة وأصابه يومئذ سهم فمات بعد ذلك السهم
  بن العوام )٥(السائب

هو السائب بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العـزى   :اسمه ونسبه
  .بن قصي القرشي، وهو أخٌ شقيقٌ للزبير بن العوام

النبي  ةهي صفية بنت عبد المطلب، عم :أمـه.  
ورأيت في ديوان حسـان  : ( ونقل ابن حجر في اإلصابة رأياً قال فيه

عن ابن حبيب وليس للسائب عقب وقـد شـهد   رواية أبي سعيد السكري 
وقتل يوم ، ثم شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول اهللا )٦()بدراً

  .)٧(رضي اهللا عنهاليمامة شهيداًسنة اثنتي عشرة في خالفة الصديق 
  

                                                             
: وينظر ترجمة حارثة في الطبقات. ١/١٦٣: ، والسير للذهبي٣/٣٧٢: الطبقات ) ١(

 .١/٦١٠: ، وأسد الغابة١/٣٧٠: ، االستيعاب٣/٤٧٣
  .١/١٦٣: والسير للذهبي. ٣/٣٧٢: الطبقات ) ٢(
هو جبل من جبال جهينة بناحية رضوى، غزاه النبـي  : وبواط. ٢/١١: االصابة ) ٣(

 نة الثانية من الهجرة يريد قريشاً فرجع ولم يلـق  في شهر ربيع األول، في الس
  .١/٢٩٨: والسير للذهبي. ١/٥٠٣: المعجم: ينظر. كيداً

  .٢/١١: ، واالصابة١/١٦٣:السير للذهبي. ٣/٣٧٢: الطبقات) ٤(
: و، التـاريخ الصـغير للبخـاري   . ١/٧٨: والتاريخ لخليفة،. ٤/١١٢: الطبقات ) ٥(

: والتـاريخ للـذهبي،  . ٢/٣٩٧: وأسد الغابـة . ٢/١٤٢: ، واالستيعاب٣٦-١/٣٤
  .٢/١١: ، واإلصابة٢/٢٧

غير أنه نقل رواية عن البخاري والـبالذري  . وما بعدها ٢/١١: اإلصابة: ينظر ) ٦(
  .بيه، أنه استشهد باليمامةمن طريق هشام بن عروة عن أ

  .مصادر الترجمة) ٧(



 

 

٤٢٥ 

 

  

  بن سليط )١(سليط
ونسبه هو سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصـر   :اسمه
  .)٣(القرشي العامري )٢(بن عامر ابن لؤي مالك، بن حسل

، وقد التـبس  )٤(")سليط"كان لسليط بن عمرو من الولد ((:قال ابن سعد
والسـليط بـن   : (على كثير من أهل السير فبعضهم يذكره مع أبيه فيقول

سـليط  : (االسم فقال ذكرووافقه ابن األثير في األسد ف)٥()السليط بن عمرو
  .)٦()بن سليط

اليمامة وقد نقل عـن  " سليط"إن سليطاً االبن شهد مع أبيه  :والصحيح
، ومن هنا جاء اللبس فسليط األب هـو اخـو   )٧(ابن إسحاق انه قتل هناك

سهيل والسكران ابني عمرو، وثالثهم حاطب بن عمرو اسـلموا جميعـاً،   
وأخوه السكران بن عمرو وحاطب بن عمـرو  ) سليط بن عمرو(وهاجر 

  .)٨(ني عامر إلى الحبشة الهجرة األولىوجميع من اسلموا من ب
أسلم بمكة في بدايـة  أن سليطاً من المهاجرين األولين  :وذكر ابن سعد

  .)٩(وهاجر إلى ارض الحبشة الهجرة الثانية البعثة 

                                                             
، ١٩٠-٤/١٨٩: ، والطبقـات ١/٣٥٢و  ١/٢٧٣: السيرة البن هشام: ترجمته في) ١(

، والتـاريخ  ٢/٥٣٦: ، وأسد الغابـة ٢/٢٠٥: واالستيعاب. ١/٧٩: وتاريخ خليفة
 .٢/١٢٩: واإلصابة،٢/٢٧: للذهبي

 .٤/١٨٩: الطبقات ) ٢(
  .٢/١٢٩: وما بعدها، واإلصابة ٢/٢٠٥: االستيعاب ) ٣(
 .٤/١٨٩: الطبقات ) ٤(
  .١/٧٩: التاريخ  لخليفة) ٥(
  .٢/٥٣٦: أسد الغابة ) ٦(
 .٢/٥٣٦: سد الغابةا ) ٧(
 .١/٣٥٢: السيرة البن هشام ) ٨(
  .٤/١٨٩: الطبقات ) ٩(



 

 

٤٢٦  

 

  

أن موسى بن عقبة، ذكره فيمن شهد بدراً ولم يـذكره   :وذكر ابن األثير
  .)١(غيره

أرسل سليطاً إلى هوذه بن  أن رسول اهللا  الترجمة صادرموذكرت 
لى ثمامة بن اثال الحنفي وهما رئيسا اليمامة، وذلك سـنة  إعلي الحنفي و

أو سبع للهجرة قال وقتل سنة أربع عشرة ست.  
وقتل سليط بن عمرو يوم اليمامة شهيداً سنة  :فقالذلك وأكد ابن سعد 

  .)٢( رضي اهللا عنهاثنتي عشرة في خالفة سيدنا أبي بكر الصديق 
، ووافقه ابـن الجـوزي   قتل باليمامة: وقد أكد الطبري استشهاده فقال

  .)٣(على ذلك
أما االبن فلم يقتل مع أبيه، بل بقي بعد ذلك فقد ذكر ابن األثيـر فـي   

رضـي اهللا  "لم يقتل هناك الن سيدنا عمر بن الخطـاب  : (... األسد فقال
دلـوني  : قالبقيت عنده حلة، ف" الحلل" لما كسا أصحاب الرسول  "عنه

: فقال "رضي اهللا عنه"عبد اهللا بن عمر : على فتى هاجر هو وأبوه، فقالوا
  .)٤(أخرجه الثالثة )فكساه أياها سليط بن سليط(ال  ولكن  

وهو اخو سـهيل  ) سليط بن عمرو(هذا سليط هو ابن  :قال ابن األثيرو
وغيره بهذا بن عمرو، وقتل أبوه يوم اليمامة فلعله اشتبه على ابن إسحاق أ

وهذا مـا   )٥(حيث رأى أن سليطاً قتل باليمامة وظنه هذا وهو أبوه. النسب
نراه.  

                                                             
 .وما بعدها ٢/٥٣٦: أسد الغابة) ١(

  .٢/١٢٩: ، واالصابة٤/١٩٠: الطبقات ) ٢(
 .٤/٩٢: ، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك البن الجوزي٢/٥٣٧: أسد الغابة) ٣(
  .٢/٥٣٦: أسد الغابة ) ٤(
  .المصدر نفسه) ٥(



 

 

٤٢٧ 

 

  

األب استشهد يوم اليمامة واالبن بقي ) سليط بن عمرو(أن  :والخالصة
  .)١(واهللا اعلم. إلى ما بعد سيدنا عمر بن الخطاب الذي كساه الحلة

  بن وهب )٢(شجاع
بن ربيعة بن أسد بـن   )٣()أبي وهب(شجاع بن وهب أو  :اسمه ونسبه

 )٤(صهيب ابن مالك بن كبير بن غنم بن دودان بـن أسـد بـن خزيمـة    
  .)٧(ويكنى أبا وهب )٦(وهو حليف لبني عبد شمس )٥(االسدي

من السابقين األولين وفيمن هـاجر إلـى الحبشـة     )٨(قال ابن إسحاق
وممن شهد بـدراً والمشـاهد    )٩("عقبة بن وهب" الهجرة الثانية هو وأخوة 

  .)١٠(كلها مع رسول اهللا 
بن خولي، وأكد ذلـك ابـن    )١١(آخى رسول اهللا بين شجاع وبين اوس

  .)١٢(سعد في طبقاته
إلى الحارث بن أبـي شـمر    وشجاع هذا هو الذي بعثه رسول اهللا 

الغساني بغوطة دمشق فلم يسلم وأسلم حاجبه مري وكتب كتاباً إلى رسول 
                                                             

  . ٢/٥٣٦: أسد الغابة) ١(
. ٢/٢٦٤: واالسـتيعاب . ٢/٧٧، والتاريخ لخليفـة،  ٣/٨٨: الطبقات: ترجمته في) ٢(

 .٢/١٣٨: ، واالصابة٢/٢٥: ، التاريخ للذهبي. ٢/٦١١: الغابةوأسد 
  .٢/٦١١: واالصابة. ٢/٢٦٤: االستيعاب) ٣(
  .٣/٨٨: الطبقات) ٤(
 .٢/١٣٨: وابن حجر، االصابة. ٢/٦١١: وابن األثير. ٢/٢٦٤: ابن عبد البر) ٥(
 .٢/٢٦٤: وابن عبد البر، االستيعاب. ٢/٧٧: خليفة، التاريخ) ٦(
  .٢/٦١١: وابن األثير، األسد. ٢/٢٦٤: البر، االستيعابابن عبد ) ٧(
 .٢/١٣٨: ابن حجر، االصابة) ٨(
  .٢/٦١١: وابن األثير، األسد. ٢/٢٦٤: ابن عبد البر، االستيعاب) ٩(
  .المصدر السابق، نفسه) ١٠(
  .٣/٥٠٢: ابن سعد، الطبقات: ترجمته في) ١١(
  .٣/٥٠٢ -٣/٨٨: ابن سعد، الطبقات ) ١٢(



 

 

٤٢٨  

 

  

فـي  ، كما بعثه رسول اهللا )١(صدقيخبره أنه على دينه فقال  اهللا 
 )٢(سرية تتألف من أربعة وعشرين رجالً إلى جمع من هازن بناحية ركبةُ

 )٣(فاصابوا نعماً وشاء كثيـراً  وأمره أن يغير عليهم فصبحهم وهم غارون
 وكذلك بعثه فـي   إلى جبلة بن االيهم الغساني بالشام فاسلم، فلما كـان

واستشهد شجاع يوم  )٤(ارتد فلحق بالروم "رضي اهللا عنه"زمن سيدنا عمر 
  .)٥(يوم اليمامة وهو ابن بضع وأربعين سنة

  بن أمية )٦(صفوان
ونسبه ٨(حليف بني أسد بن خز )٧(صفوان بن أمية بن عمرو السلمي :اسمه(.  

ذكرت مصادر ترجمته انه اختلف في شهوده بدراً وشهدها أخوه مالك 
  .رحمهما اهللا تبارك وتعالى )١٠()وقتال جميعاً شهيدين باليمامة( )٩(أميةبن 

                                                             
والغوطـة  . ٢/٢٦٤: وابن عبد البـر، االسـتيعاب  . ٣/٨٨: ابن سعد، الطبقات ) ١(

هـي  : وهو المطمئن مـن األرض، والغوطـة   ) بالضم ثم السكون وطاء مهملة(
 .٤/٢١٨: ياقوت، المعجم: ينظر. الكورة التي منها دمشق

بلفظ الركبة التي في الرجـل مـن    ) بضم أوله وسكون ثانيه، وباء موحدة(ركبة ) ٢(
وهي بين مكة والطائف وقيل هي من أرض بني عامر بـين مكـة   . البعير وغيره

  .٣/٦٣: ياقوت، المعجم: ينظر. والعراق وهكذا قصدها ابن سعد
  .٣/٨٨: ابن سعد، الطبقات ) ٣(
  .٣/٥٣٢: الذهبي، السير: ترجمته في ) ٤(
  .٢/٢٦٤: د البر، االستيعابوابن عب. ٣/٨٨: ابن سعد، الطبقات ) ٥(
: وابن عبـد البـر، االسـتيعاب   . وما بعدها ١/٧٧: خليفة، التاريخ: ترجمته في ) ٦(

وابـن  . ٢/٢٧: والذهبي، تاريخ اإلسالم. ٣/٢٦: وابن األثير، أسد الغابة. ٢/٢٧٨
 .٢/٢٠٢: حجر، االصابة

 .) ١(هكذا نسبته جميع مصادر الترجمة في الهامش رقم ) ٧(
  .مصادر الترجمة هذا الحلف أكدت) ٨(
  .) م(ستأتي ترجمته في الشهداء حرف  ) ٩(
  .) ١(مصادر الترجمة الهامش ) ١٠(



 

 

٤٢٩ 

 

  

  بن عمرو الدوسي )١(الطفيل
هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن  :اسمه ونسبه

سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعـب  
  .)٢(ابن الحارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن االزد

كان الطفيل له حلف في قريش، وكان رجالً كريمـاً شـريفاً   : إسالمه
بها فسـمع بـه، فأسـلم    شاعراً مطاعاً في قومه، قدم مكة ورسول اهللا 

إسالماً قل نظيره، اسلم بعد التحري والتثبت فلم ينطق بالشـهادة إال بعـد   
يـا  : (ن من قريش في مكة قالواوالضال  هالتأكد الجلي الظاهر، فقد نصح

 )٣()انك قدمت بالدنا وهذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنـا : طفيل
يفرق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخيـه، وبـين   لوإنما قوله كالسحر 

الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك منه فال تسمع منه شيئاً، فاقتنع بكالمهم 
وحشوت أذنـي   (فهو يقولد النبي وونُصحهِم، لكنه ذهب إلى مكان وج

ولذلك يقال لـه ذو  حتى ال يسمع شيئاً من كالم النبي )رسفاً أي قطناً ك
  .)٤(القطنتين
قائم عند الكعبة فقمت قريباً منه، فأبى  فذهبت فإذا رسول اهللا : يقول

وا (اهللا اال أن يسمعني بعض كالمه فسمعت الكالم الحق، فقلت في نفسـي  
لي الحسن من القبيح من واهللا إني لرجل شاعر لبيب ال يخفى ع) ثكل أمي

                                                             
والبخـاري، التـاريخ   . ١/٧٨: ، وخليفة، التاريخ٤/٢٢٣: الطبقات: ترجمته في) ١(

والـذهبي،  . ٣/٧٧: أسـد الغابـة  و. ٣١٥-٢/٣١١: االستيعابو.١/٣٥: الصغير
وابـن حجـر،   . ٢/٢٢٥: وابن حجر، االصابة. ١/٣٤٤: والسير. ٢/٢٦: التاريخ

 .) ٤٣٩٣(شرح الحديث رقم  ٨/١٢٧: فتح الباري
 .٤/٢٢٣: ابن سعد، الطبقات) ٢(
ليس هذا من المنهج في البحث لكني أردت أن اختصر هذه القصة الفريـدة فـي   ) ٣(

 .إسالم أمثال هؤالء الرجال الصحابة
  .٤/٢٢٣: ابن سعد، الطبقات ) ٤(



 

 

٤٣٠  

 

  

  الكالم فينبغي أن اسمع كالمه فإن كان قبيحاً تركته، وإن كان حسناً قبلتـه
حتى انصرف إلى بيته ودخلـت معـه،   واتبعته، وبدأت اتبع رسول اهللا 

وقلت له إن قومك نصحوني، لكني سمعت كالماً حسناً، فـأعرض علـي   
لي القـران، فأسـلمت   اإلسالم وتال عأمرك، فعرض علي رسول اهللا 

وشهدت شهادة الحق، وطلبت من رسول اهللا بعد أن عرفتُه بمنزلتي عنـد  
قومي أن يجعل لي آية أي عالمة تكون لي عوناً عليهم فيما ادعوهم إليه، 

فوقع نور بين عيني مثل المصباح، فخفـت  ) اللهم اجعل له آية: (فقال 
فتحول النـور فـي    من ذلك وسألت ربي أن يجعل ذلك في غير وجهي،

رأس سوطي، فجعل الناس يرون النور في سـوطي كالقنـديل المعلـق،    
ولذلك لقب بذي النور، وبدأت أدعو إلى اإلسالم في قومي، واسلم أبي ثـم  

قـد  : (يـا رسـول اهللا  زوجتي ثم تأخر أسالم قومي حتى أتيت النبـي  
: لهـم فقـال  ولكن الرحمة المهداة دعى اهللا ) غلبتني دوس فادع اهللا عليهم

فأسلمت دوس يقول الطفيل فلم أزل بأرض قـومي دوس  ) اللهم اهد دوساً(
) بدر وأحد والخندق(إلى المدينة ومضى ادعوها حتى هاجر رسول اهللا 

وهو بخيبر، ونزلت المدينة بسبعين أو ثمانين ثم قدمت على رسول اهللا 
مسلمين وقلنا يـا  بخيبر فاسهم لنا مع ال بيتاً من دوس ثم لحقنا برسول اهللا

اجعلنا ميمنتك واجعل شعارنا مبروراً، ففعل فشـعار االزد  رسول اهللا 
  .)١(كلها إلى اليوم مبرور

رضي "كانت خالفة الصديق وعندما ارتدت العرب بعد موت النبي 
خرج الطفيل في صفوف المجاهدين في سبيل هـذا الـدين إلـى    " اهللا عنه

                                                             
  .وما بعدها ٤/٢٢٤: القصة باختصار وبتصرف واألصل في ابن سعد، الطبقات ) ١(



 

 

٤٣١ 

 

  

يل فقتل الطفيل ابن عمـرو باليمامـة   بن الطف )١(اليمامة ومعه ابنه عمرو
  .)٢(شهيداً

  )٣(عامر بن أبي البكير
هو عامر بن أبي البكير بن عبد ياليل بـن ناشـب بـن     :اسمه ونسبه

غيرة ابن سعد بن ليث بن بكير بن عبد مناة بن كنانة الليثي حليـف بنـي   
  .عدي

إلى أسرة فريدة من نوعها فقد اسلم عامر هو وأخوتـه  ) عامر(ينتمي 
اسلموا جميعاً في دار األرقم وهم أول مـن بـايع رسـول اهللا     )٤(األربعة
٥(فيها(.  

بينه وبـين  ثم هاجر عامر هو وأخوته إلى المدينة وآخى رسول اهللا 
  .)٦()ثابت بن قيس بن شماس األنصاري(

                                                             
ترجمته . هو الذي قطعت يده يوم اليمامة وقتل باليرموك شهيداً: عمرو بن الطفيل) ١(

 .٣/٢٦٦: ابن عبد البر، االستيعاب: في
  .٢/٣١٥: وابن عبد البر، االستيعاب. ٣/٢٢٦: ابن سعد، الطبقات ) ٢(
وخليفة، . ٣/٣٦٢: وابن سعد، الطبقات. ١/٢٧٨: ابن هشام، السيرة: يترجمته ف) ٣(

. ١/١٨٧: والذهبي، السـير . ٣/٣٣٧: وابن عبد البر، االستيعاب. ١/٧٩: التاريخ
  .٢/٢٤٧: وابن حجر، االصابة. ٢/٢٧: والتاريخ

. ٣/٣٦٠: ابن سعد. ، أما عاقل فهو شهيد بدرٍ) عاقل، وخالد، وإياس(أخوته هم ) ٤(
وأما إياس فقد أسلم مع . ١/١٨٦: الذهبي، السير. خالد فهو شهيد يوم الرجيعوأما 

الذهبي، . ) هـ٣٤(وتوفي سنة أخوته وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اهللا 
  . ١/١٨٦: السير

  .١/١٨٥: والذهبي، السير. وما بعدها ٣/٣٦١: ابن سعد، الطبقات) ٥(
وستأتي ترجمته في شهداء اليمامة . هو خطيب األنصار، وخطيب رسول اهللا ) ٦(

في القسم الثاني المبحث اآلخر الخاص بشهداء يوم اليمامة مـن   ) الثاء(في حرف 
: وابـن عبـد البـر، االسـتيعاب    . ٤/٢٤٢: ابن سعد، الطبقات: ينظر. األنصار

١/٢٧٦.  



 

 

٤٣٢  

 

  

وقد شهد عامر بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلهـا مـع رسـول اهللا    
)١(.  

وخليفة في تاريخه ووافقهما ابـن عبـد البـر فـي     وقد أكد ابن سعد 
  .)٢( االستيعاب والذهبي في التاريخ أن عامراً استشهد يوم اليمامة

  بن حزن)٣(عبد الرحمن
ونسبه هو عبد الرحمن بن حزن بن ابي وهب المخزومي وهو  :اسمه

  .عم سعيد بن المسيب بن حزن
ال ولم يذكره موسى بن قتل يوم اليمامة شهيداً ثم ق( :قال ابن عبد البر

  .)٤(بسنه ومولدهوأكد قائالً إن بني حزن، كلهم أدرك النبي . عقبة
ووهب بن حـزن بـن أبـي وهـب     (...  :)٥(قال الذهبي في تاريخه

المخزومي عم سعيد ابن المسيب وأخوه حكيم وأخوهما عبد الرحمن بـن  
  .واهللا اعلم )٦()حزن وأبوهم وقد ذكر

  
  
  

                                                             
  .مصادر الترجمة) ١(
والـذهبي،  . ١/٢٧٦: االسـتيعاب و. ١/٧٩: وخليفة، التاريخ. ٣/٣٦٢: الطبقات) ٢(

 .٢/٢٧: التاريخ
وابـن عبـد البـر،    . ) مع أبيه حـزن ( ١/٩٩: ابن سعد، الطبقات: ترجمته في ) ٣(

والـذهبي،  . ومـا بعـدها   ٣/٤٣٠: وابن األثير، أسد الغابة. ٢/٣٧١: االستيعاب
 .٢/٣٩٤: وابن حجر، االصابة. ٢/٢٧: التاريخ

  .٣/٤٣١: وأسد الغابة. ٢/٣٧١: االستيعاب) ٤(
  .٢/٢٣: الذهبي، التاريخ ) ٥(
فـي حـرف    ) حكيم بن حـزن (وقد سبقت ترجمةُ  ) ١٢(رقم  ٢/٢٦ذكره في ) ٦(

 .إن شاء اهللا ) الواو(في حرف  ) وهب بن حزن(، وستأتي ترجمةُ ) الحاء(



 

 

٤٣٣ 

 

  

  )١(عبد اهللا بن الحارث
هو عبد اهللا بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بـن   :اسمه ونسبه

  .سهم القرشي السهمي
  .)٢(أم الحجاج من بني شنوقبن مرة بن عبد مناة بن كنانة: أمـه

وكان عبد اهللا بن الحارث شاعراً وله من األخوة من : قال ابن إسحاق
  .)٣(السائب بن الحارث والحجاج بن الحارث اأمه وأبيه وهم

تميم ويقال نمير بـن الحـارث وسـعيد بـن     ( :وله أخوة من أبيه هم
  .)٥(وأبو قيس بن الحارث )٤()الحارث ومعبد بن الحارث

نهـم مـن   أن هذه العائلة كلهم اسـلموا قـديماً و  أوتجدر اإلشارة إلى 
  .)٦(الحبشة يمهاجر

فقد أختلف أهل السـير علـى شـهوده اليمامـة     أما صاحب الترجمة 
  : على ثالثة أقوالواستشهاده بها 

  
  
  

                                                             
، وخليفـة،  ٤/١٨٢: وابن سعد، الطبقات. ٤/٨: ابن هشام، السيرة: ترجمته في  ) ١(

وابن األثيـر،  . ) ١٥١٧ت، (، ٣/٢١: وابن عبد البر، االستيعاب. ١/٧٩: التاريخ
  .٢/٢٩٢: وابن حجر، االصابة. ٢/٢٧: ، والذهبي، التاريخ٣/٢٠٧: أسد الغابة

  .٤/١٨١: ابن سعد، الطبقات ) ٢(
  .) ٤٣١(والحجاج  ) ٤٣٠(، وترجمة السائب رقم ٤/١٨٢: ابن سعد ) ٣(
وسـعيد، رقـم   . ) ٤٣٢(، وترجمة تميم أو نمير، رقم ١٨٣-٤/١٨٢: ابن سعد ) ٤(

  .، وهم أخوة عبد اهللا ابن الحارث) ٤٣٤(ومعبد، رقم . ) ٤٣٢(
 .في الشهداء ) القاف(أما ترجمة أبي قيس فستأتي في حرف  ) ٥(
  ..١٨٣ -٤/١٨١: ابن سعد، الطبقات ) ٦(



 

 

٤٣٤  

 

  

وابـن   )١(ما نقله ابن سعد وغيره عن موسى بـن عقبـة   :القول األول
  .)٢(إسحاق انه قتل يوم اليمامة شهيداً هو وأخوه

وممـن استشـهد   : (فقـال  )٣(الواقدي في مغازيه هما نقل :القول الثاني
بن الحارث بن قيس وأخوهعبـد اهللا بـن    )٤(بالطائف من بني سهم السائب

  ...).الحارث
السائب بن الحارث جرح ( :وقد ذكره ابن عبد البر في االستيعاب فقال

  .)٥()يوم الطائف وقتل بعد ذلك يوم فحل األردن
ومن بني سهم عبد : (بقولهفي السيرة ما ذكره ابن هشام  :القول الثالث

  .)٦()انه هلك بأرض الحبشةاهللا بن الحارث بن قيس بن عدي الشاعر 
هو القول األول الذي ذكره ابن سـعد وغيـره عـن     :والرأي الراجح

  موسى بن عقبة وابن إسحاق، وقد وافقهم ابن سعد في ذلك ألن ما ذكـره
موسى بن عقبة  وهو البصير بالمغازي والسير وهو أول من صنف فـي  

نه من مهـاجرة  أو ذلكووافقه ابن إسحاق وقد ذكر ابن سعد التثبت واليقين

                                                             
  . سبقت ترجمته ) ١(
: وابن حجـر، االصـابة  . ١/٧٩: وخليفة، التاريخ. ٤/١٨٢: ابن سعد، الطبقات ) ٢(

والذي ستأتي ترجمتـه   ) أبو قيس بن الحارث(هو : المقصود بأخيه هنا. ٢/٢٩٢
ليمامـة  والذي أكد ابن هشام، وابن سعد، شهوده ا ) القاف(في الشهداء في حرف 

  .٤/١٨١: وابن سعد، الطبقات. ٤/٨: ابن هشام، السيرة: ينظر. واستشهاده بها
وابـن عبـد البـر،    . ) تسمية من استشهد بالطائف( ٣/٩٣٨: الواقدي، المغازي ) ٣(

  .٣/٢٠٨: وابن األثير. ٣/٢١: االستيعاب
  .وقد سبقت ٤/١٨٢: ابن سعد: ترجمة في ) ٤(
هــ  ١٣وكانت فحل األردن في . وما بعدها ٢/١٣٧: ابن عبد البر، االستيعاب ) ٥(

  .أول خالفة سيدنا عمر بن الخطاب
  .٤/٨: ابن هشام، السيرة ) ٦(



 

 

٤٣٥ 

 

  

واهللا تعـالى  . الحبشة وأنه قتل شهيداً سنة اثنتي عشرة في خالفة الصديق
  .)١( أعلى واعلم

  )٢(عبد اهللا بن سهيل بن عمرو
هو عبد اهللا بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدو  :اسمه ونسبه

  .)٥(القرشي العامري )٤(بن عامر بن لؤي )٣(بن نصر بن مالك بن حسيل
  .)٦(يكنى أبا سهل :كنيته

هاجر عبد اهللا إلى ارض الحبشة في الهجرة الثانية، ثم رجـع  : إسالمه
وأوثقه عنده وفتنه فـي دينـه، ثـم    ) ل بن عمرويسه(إلى مكة فأخذه أبوه 

خرج مع أبيه إلى معركة بدر مع المشركين، فهرب عبد اهللا إلى رسـول  
من فضالء الصـحابة   مسلماً وشهد معه بدراً والمشاهد كلها، وكان اهللا 

  .)٨()وهو الذي اخذ اآلمان ألبيه يوم الفتح )٧(وهو احد شهود صلح الحديبية
  .)٨()الفتح

شهد عبد اهللا اليمامة وقتل شهيداً وهو ابن ثمان وثالثين سنة، وعنـدما  
فقـال   "رضي اهللا عنه"بكر الصديق الى أبي  استشهد جاء سهيل بن عمرو

يشفع الشهيد في سـبعين مـن   : (قاللقد بلغني أن رسول اهللا : له سهيل
                                                             

 .مصارد الترجمة: ينظر ) ١(
. ١/١٥٦: والواقدي، المغـازي . ٢/٣٤١و ٢/٧: ابن هشام، السيرة: ترجمته في) ٢(

البـر،  وابـن عبـد   . ١/٧٩: وخليفـة، التـاريخ  . ٣/٣٦٦: وابن سعد، الطبقات
، ٢/٢٦: والذهبي، التـاريخ . ٣/٢٧٣: ، وابن األثير، أسد الغابة٣/٥٧: االستيعاب

  .وما بعدها ٢/٣٢٢: وابن حجر، االصابة. ١/١٩٣:والسير
 .٢/٧: ابن هشام، السيرة) ٣(
 .٣/٣٧٦: ابن سعد، الطبقات) ٤(
 .٣/٥٧: ابن عبد البر) ٥(
  .المصدر السابق، نفسه) ٦(
 .٣/٥٧: وابن عبد البر. ٣٧٦: ابن سعد. ٢/٧: ابن هشام، السيرة) ٧(
 .٣/٥٧: ابن عبد البر) ٨(



 

 

٤٣٦  

 

  

 اللهم شفع شـهداء اإلسـالم  . )٢(فأنا ارجو أال يبدأ ابني بأحد قبلي )١()أهله
  .فينا

  )٣(عبد اهللا بن عمرو
بضم الباء وسـكون  ) (بجرة(هو عبد اهللا بن عمرو بن  :اسمه ونسـبه 
بن عبـد  ) بفتح الصاد وتشديد الدال(بن خلف بن صداد ) الجيم وفتح الراء

  .بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي القدوي) بالقاف والراء(اهللا بن قُرط 
بجرة بن (أهل بيت من اليمن تبناهم  عائلته ذكرت مصادر الترجمة أن

  .)٤(المذكور فنسبوا إلية) طعبد اهللا بن قر
  .)٥(واتفقت مصادر ترجمته انه اسلم يوم الفتح وقتل شهيداً يوم اليمامة

  )٦(عبد اهللا بن مخرمة
   )٧(هو عبد اهللا بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس :اسمه ونسبه

   

                                                             
  .) ٢٥٢٢(إلى هنا الحديث في أبي داود، كتاب الجهاد، حديث رقم ) ١(
: في ابن سـعد، الطبقـات   ) سهيل بن عمرو(ترجمة : ينظر. ٣/٣٧٦ابن سعد،  ) ٢(

 .) ٢٥٢٢(والحديث أخرجه، أبو داود في الجهاد برقم . ،٦/١١٩
وابـن عبـد   . ١/٧٩: وخليفة، التاريخ. ٦/١٠٤: ابن سعد، الطبقات: ترجمته في) ٣(

: والـذهبي، التـاريخ   ،٣/٣٤٢: ، وابن األثير، أسد الغابة٣/٨٣: البر، االستيعاب
  .٢/٣٥٠: وابن حجر، االصابة. ٢/٢٧

 . ٢/٣٥٠: وابن حجر، االصابة. ٣/٨٣: ابن عبد البر، االستيعاب) ٤(
 .مصادر الترجمة) ٥(
: الطبقاتو. ٢/٧: وابن هشام، السيرة. ٢/٤٩٨و  ١/١٥٦: الواقدي: ترجمته في) ٦(

: االسـتيعاب و. ١/٣٢: التـاريخ الصـغير  ، و١/٧٩: ، وخليفة، التـاريخ ٣/٣٧٤
  .٢/٣٦٥: االصابةو. ٢/٢٧: ، والذهبي، التاريخ٣/٣٧٧: ، وأسد الغابة٣/١٠٨

 .٢/٧: ابن هشام، السيرة ) ٧(



 

 

٤٣٧ 

 

  

بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن لؤي القرشي العـامري كـان   ا
  .)١(يكنى أبا محمد

  .)٢(الهجرتين إلى الحبشة على قول الواقديهاجر 
وأكد ابن إسحاق ذكره في الهجرة الثانية ولـم يـذكره فـي الهجـرة     

  .)٣(األولى
بينه وبين هاجر إلى المدينة مع جمع من الصحابة، آخى رسول اهللا 

بن عمرو فهو من المهاجرين األولين وهاجر إلى المدينـة ونـزل    )٤(فروة
وكان فاضالً عابداً شهد بدراً والمشاهد كلها مـع   بن الهدم، )٥(على كلثوم
  .)٦( رسول اهللا 

: وروى ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه من طريق ابن عمر قـال 
أتيت على عبد اهللا بن مخرمة صريعاً يوم اليمامة فقال يا عبـد اهللا هـل   

فاجعل لي في هذا المجن ماء لعلي أفطـر  : قال. نعم: أفطر الصائم؟ قلت

                                                             
: وابن األثيـر، أسـد الغابـة   . ٣/١٠٨: االستيعاب،و٣/٣٧٤: ابن سعد، الطبقات) ١(

٣/٣٧٧. 
وابن األثيـر،  . ٣/١٠٩: وابن عبد البر، االستيعاب. ٣/٣٧٤: ابن سعد، الطبقات) ٢(

 . ٣/٣٧٧: أسد الغابة
  .٣/١٠٨: االستيعابو. ٣/٣٧٤: وابن سعد، الطبقات. ٢/٧: ابن هشام، السيرة) ٣(
بن عامر بن بياضة، األنصاري، شهد العقبة مع  فروة بن عمرو بن وذقة بن عبيد) ٤(

على المغانم يوم خيبر، وأكـد ابـن   السبعين من األنصار، واستعمله رسول اهللا 
وشهد فروة بدراً وأحداً والخندق، والمشاهد  ) عبد اهللا بن محزمة( سعد أخوته مع 
: الطبقـات ، وكان يبعثه خارصاً بالمدينة ترجمته في ابن سعد، كلها مع رسول 

٣/٥٥٤. 
كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس األنصاري كان رجالً شريفاً شيخاً كبيـراً، نـزل   ) ٥(

جمع من الصحابة المهاجرين في بيته ضيوفاً وذلك في هجرتهم مـن مكـة إلـى    
 .٣/٥٧٤: ترجمته في ابن سعد، الطبقات. المدينة

  .٣/١٠٩: االستيعاب، و٣/٣٧٥: الطبقات) ٦(



 

 

٤٣٨  

 

  

فأتيت الحوض وهو مملوء ماء فأتيته بالماء فوجدته قد قضـى  : ه، قالعلي
  .)١( رضي اهللا عنهنحبه 

وكان يدعو اهللا عز وجل أال يميته حتى يرى في كل مفصل منه ضربة 
وهـو ابـن    )٢( في سبيل اهللا فضرب يوم اليمامة في مفاصله، واستشـهد  

  .)٣(إحدى وأربعين سنة
  )٥(ويقال أبو علي )٤(علي

  : اختلف أهل السير في االسم والكنية على ثالثة أقوال :اسمه ونسبه
وهذا ما ذهب إليه ابن سـعد  ) اهللا )٦(علي بن عبيد(اسمه  :القول األول

  .)٧(األثير ووافقه ابن

                                                             
 .٢/٣٦٦: االصابةو. ٣/٣٧٧: واسد الغابة. ٣/١٠٩: ستيعاباال: ينظر ) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
وابـن عبـد البـر،    . ٣/٣٧٥: الطبقـات  فـي  ذكر تحديد هذا العمر ابن سعد ) ٣(

: واغرب ابـن حجـر بقولـه   . ٣/٣٧٧: وابن األثير، األسد. ٣/١٠٩: االستيعاب
  .٢/٣٦٥: االصابة ابن حجر،: ينظر. ) استشهد يوم اليمامة وله ثالثون سنة(

وابن عبد البـر،  . ١/٨٠: ، وخليفة، التاريخ١٣٤-٦/١٣٣: الطبقات: ترجمته في) ٤(
: ، والـذهبي، التـاريخ  ٤/١١٨: ،  وابن األثير، أسـد الغابـة  ٤/٢٨٢: االستيعاب

 .٤/١٣٨: وابن حجر، االصابة. ٢/٢٧
  .ابن األثير في األسد ) االسم(هكذا عنون ابن سعد في طبقاته، ووافقه في  ) ٥(
بإضافة ياء التصغير، مخالفـاً فـي ذلـك     ) عبيد اهللا(ذكر ابن سعد إن اسم أبيه ) ٦(

ابـن  : ينظـر . ) عبيد اهللا(وليس  ) عبد اهللا(مصادر الترجمة األخرى، فقد سمته 
  . ٦/١٣٣: سعد، الطبقات

: ريخ وقـال وسماه في الكامل في التا. ٤/١١٨: أسد الغابةو. ٦/١٣٣: الطبقاتو) ٧(
وكان له صحبة، ولم يسميه عبيد اهللا بل  ) وفيها قتل علي بن عبد اهللا بن الحارث(

 .٢/٢٢٣: ابن األثير، الكامل. قال علي بن عبد اهللا



 

 

٤٣٩ 

 

  

وهذا ما ذهب ) أبو علي بن عبد اهللا(إن االسم هو الكنية  :القول الثاني
سـتيعابه وابـن حجـر فـي     إليه خليفة في تاريخه وابن عبد البر فـي ا 

  .)١(إصابته
عبـد اهللا بـن   (ما انفرد به الذهبي في تاريخـه فسـماه    :القول الثالث

  .واهللا اعلم )٢()الحارث
وعلى هذا االختالف في االسم علي أو أبو علي أو عبد اهللا فهـو ابـن   

بن عمرو بن معـيص   )٣(الحارث بن رحصة بن عامر بن رواحة بن منقذ
اتفقت مصادر الترجمة أنه اسلم يوم .)٤(بن عامر بن لؤي القرشي العامري
  .)٥( يوم الفتح و قتل يوم اليمامة شهيداً 

  بن أبي أويس )٦(عمرو
  هو عمرو ابن أبي اويس بن سعد بن أبـي سـرح بـن     :اسمه ونسبه

  
   

                                                             
وابـن حجـر،   . ٤/٢٨٢: وابن عبد البـر، االسـتيعاب  . ١/٨٠: خليفة، التاريخ ) ١(

  .٤/١٣٨: االصابة
  .٢/٢٧: الذهبي، التاريخ) ٢(
مخالفاً في ذلك مصادر الترجمة األخرى، فلم . ١٣٤-٦/١٣٣: سعد، الطبقاتابن ) ٣(

بن حجر، وأنا أميل إلى وجـود   ) رواحة(وإنما ذكرت المصادر بعد) منقذاً(تذكر 
ومن بني منقذ أبو علي بن عبـد  : (هذا االسم في النسب الن خليفة في تاريخه قال

نقذ فصحفت هذه الكلمة إلى بـن  وربما أراد ابن سعد أن يقول من بني م ) ..اهللا 
  .واهللا اعلم

: وابـن حجـر  . ٤/١١٨: وابن األثير. ٤/٢٨٢: ابن عبد البر، االستيعاب: ينظر ) ٨(
٤/١٣٨. 

 .مصادر الترجمة ) ٥(
، ٣/٢٥١: ابن عبد البـر، االسـتيعاب  . ٨٠-١/٧٩: خليفة، التاريخ: ترجمته في) ٦(

وابـن حجـر،   . ٢/٢٧: تـاريخ ،  والـذهبي، ال ٤/١٨٤: وابن األثير، أسد الغابة
  .٢/٥٢٥: االصابة



 

 

٤٤٠  

 

  

القرشي ، )١(الحارث بن الحبيب ابن حذيفة بن نصر، بن مالك بن حسل
  .)٢(العامري

وعمرو بن أبـي  ... ومن بني عامر بن لؤي ( :قال خليفة في التاريخ
ثم ساق نسبه ووافقه في ذلك جميع مصادر الترجمة المتقدمـة   ،)٣()اويس

بـدون  ) عمرو بن أويس(هو: )٤(فقاال) الذهبي وابن حجر(وخالف في ذلك 
ذلك ما ذكره خليفة في ابن أبي أويس موافقاً : (ويقال: (ثم قال) أبي(كلمة 

. التاريخ وابن عبد البرفي االستيعاب، وابن حجر األثير في أسـد الغابـة  
وأنـه  ) عمرو بن أبي أويـس (غير إن مصادر الترجمة اتفقت على نسب 

  .)٥(قتل يوم اليمامة شهيداً
  قيس بن الحارث )٦(أبو

أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بـن سـعد بـن     :اسمه ونسبه
  .)٨(، القرشي السهمي)٧(سهم

ـه٩(حضرمية) أم ولد(هي : وأم(.  
   

                                                             
  .٨٠ -١/٧٩: خليفة، التاريخ) ١(
 .٤/١٨٤: وابن األثير، أسد الغابة. ٣/٢٥١: ابن عبد البر، االستيعاب) ٢(
  .١/٧٩: خليفة، التاريخ ) ٣(
  .٢/٥٢٥: وابن حجر. ٢/٢٧: الذهبي، التاريخ: ينظر ) ٤(
  .مصادر الترجمة) ٥(
، وخليفـة،  ٤/١٨١: وابن سعد، الطبقـات . ٤/٨: هشام، السيرةابن : ترجمته في) ٦(

: ، وابن األثير، أسـد الغابـة  ٤/٢٢٩: وابن عبد البر، االستيعاب. ١/٧٩: التاريخ
أمـا  ، ١٦١-٤/١٦٠: وابن حجر، االصـابة . ٢/٢٧: ، والذهبي، التاريخ٦/٢٥١

 . كلمة أبو فقط أسقطتها من منهجي في الترتيب أاللف بائي 
 .٤/١٨١: وابن سعد، الطبقات. ٤/٨: هشام، السيرةابن ) ٧(
 . ٦/٢٥١: وابن األثير، أسد الغابة. ٤/٢٩٩: ابن عبد البر، االستيعاب) ٨(
  .٤/١٨١: ابن سعد، الطبقات ) ٩(



 

 

٤٤١ 

 

  

 )٢(وأخوه ألبيه عبد اهللا بن الحـارث  )١(واسمه كنيته على اصح األقوال
وقد أجمعت مصادر الترجمة أن أبا قيس اسلم قديماً بمكة وهاجر الهجـرة  

وما بعد ذلك مـن   الثانية إلى الحبشة، ثم قدم فشهد أحداً مع رسول اهللا 
هد، ثم قتل يوم اليمامة شهيداً سنة اثنتي عشرة في خالفـة الصـديق   المشا

  .)٣( رضي اهللا عنه
  )٤(مالك بن أمية

هو مالك بن أمية بن عمرو السلمي من حلفاء بني أسد بن خزيمة شهد 
  .)٥(بدراً واستشهد يوم اليمامة

أكدت جميع مصادر الترجمة أن مالك بن أمية بن عمرو السلمي شـهد  
  .)٧(-رحمهما اهللا تعالى-يوم اليمامة  )٦(هو وأخوه صفوانبدراً وقتل 

  )٨(مالك بن ربيعة
أكد الـذهبي  . هو مالك بن ربيعة حليف بني عبد شمس :أسمه ونسبه 

  ومالك ... وممن استشهد يومئذ : (إن مالكاً استشهد في وقعة اليمامة وقال
   

                                                             
بأن نسخ المغازي عن : وتعقبه ابن األثير وقال(قال .٤/١٦١: ابن حجر، االصابة) ١(

والمقصود أن أسمه وكنيته هـو   ) ذلك ابن  إسحاق، وموسى بن عقبة متفقةٌ على
  .أبو قيس بن الحارث 

  .وسبقت ترجمته أخيه عبد اهللا في الشهداء ٤/١٨١: ابن سعد، الطبقات) ٢(
  .مصادر الترجمة) ٣(
. ٢/٢٧: ، والذهبي، التـاريخ ٥/٩: أسد الغابةو، ٣/٤٠٢: االستيعاب: ترجمته في) ٤(

  .٣/٣٣٨: االصابةو
والذهبي، . ٢/٢٢٤: والكامل في التاريخ. ٥/٩: أسد الغابةو. ٣/٤٠٢: االستيعاب) ٥(

 . ٢/٢٧: التاريخ
  .سبقت ترجمته) ٦(
 .مصادر الترجمة) ٧(
  .٢/٢٧: الذهبي، التاريخ: ترجمته في) ٨(



 

 

٤٤٢  

 

  

  .)١(... )بن ربيعة حليف بني عبد شمسا
  .واهللا أعلم التراجم االخرى ولم أجد هذا االسم في 

  )٢(مالك بن عمرو 
  .هو مالك بن عمرو السلمي حليف بني عبد شمس :اسمه ونسبه

من حلفاء بني عبد شمس مالك بن عمـرو  شهد بدراً ( :قال ابن إسحاق
  .)٥()و بن عمر )٤(بن عمرو وكثير )٣(وأخوه مدلج

ومن حلفائهم من بني سليم مالك ابن : ( وأكد الواقدي ذلك غير انه قال
  .)٦()عمرو ومدالج بن عمرو وثقاف بن عمرو

في شهود مالك بن عمرو هو وأخوته بدراً والمشاهد  :ووافقه ابن سعد
ذكروه جميعاً وأجمعوا عليه أنـه  : عن مالك: وقال كلها مع رسول اهللا 

  .)٧(قتل يوم اليمامة شهيداً

                                                             
ولم أجد هذا االسم في المصادر األخرى غير إن ابـن  . ٢/٢٧: الذهبي، التاريخ ) ١(

وهو بخيبـر   هشام ذكر في سيرته هذا االسم ومن الذين قدموا على رسول اهللا 
ابـن  . ) ...ومالك بن ربيعة بن قيس من بني عبد شمس: (من ارض الحبشة فقال

 .٤/٥: هشام، السيرة
ـ  : ترجمته في) ٢( ، ٣/٩١: وابـن سـعد، الطبقـات   . ١/١٥٤: ازيالواقـدي، المغ

: ، واالصـابة ٢/٣٦: للذهبي ، والتاريخ٥/٣٣: ، وأسد الغابة٣/٤١١: االستيعابو
٣/٣٤٩ .  

) هـ٥٠(وتوفي سنة مدالج بن عمرو، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اهللا ) ٣(
  .٣/٩١: الطبقات: ، ترجمته في

: أو ثقاف بن عمـرو، ترجمتهـا فـي   كثير بن عمرو، وأخوه ثقف بن عمرو،  ) ٤(
ولم يذكر ابن سعد كثير بن عمرو وذكره ابن عبـد البـر فـي    . ٣/٩١: الطبقات

  .، في ترجمة أخيه مالك٣/٤١١: االستيعاب
  .٣/٤١١: االستيعاب،و٣/٩١: الطبقات) ٥(
  .٣/٣٤٩: االصابة،و١/١٥٤: لواقديلالمغازي) ٦(
 .٣/٩١: الطبقات) ٧(



 

 

٤٤٣ 

 

  

  .)١(وم اليمامة شهيداوأكدت المصادر األخرى أنه قتل ي
مالك : (أن ابن حجر في االصابة كرر االسم وقالالى وتجدر اإلشارة 

بن عمرو السلمي ويقال العدواني حليف بني أسد وكانوا حلفاء بنـي عبـد   
  .واهللا اعلم )٢()شمس ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً واستشهد باليمامة

  )٣(مخرمة بن شريح
هو مخرمة بن شريح الحضرمي حليف لبني عبد شمس  :اسمه ونسبه
  .)٤(من حضرموت

  .)٥(انه استشهد باليمامةعلى اتفقت مصادر ترجمته
أن مخرمـة  : في حديث عن النبي  :وذكر ابن عبد البر وابن األثير

  .)٦()ذاك رجل ال يتوسد القران: (فقال بن شريح ذُكر عند النبي 
 الحضرمي والد مخرمة) ٨(ذكر في ترجمته لشريح )٧(غير أن ابن حجر

جاء ذكره في حديث صحيح أخرجه النسـائي  : (... قال ما نصهو مخرمة
 ذكر عند النبي  "شريحاً الحضرمي"من طريق الزهري عن السائب أن 

وهكذا قال أكثر أصـحاب الزهـري   : ذلك القول ثم قالفقال فيه النبي 
رهم وقال النعمان بن راشد عـن  البغوي وغي أخرجه الطبراني وابن منده
فالحـديث مختلـف   ) الخ...  "مخرمة بن شريح"الزهري عن السائب ذكر 

                                                             
 .مصادر الترجمة) ١(
 .٣/٣٤٩: ابن حجر: ، وينظر أيضا٣/٣٥٠ً: ابن حجر، االصابة ) ٢(
: والـذهبي، التـاريخ  ، ٥/١١٩: أسد الغابـة و،٣/٤٣٦: االستيعاب: ترجمته في) ٣(

  .٢/١٤٧، و٣/٣٩٠: االصابةو.٢/٢٧
 .٢/٧٨: خليفة، التاريخ) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
: اللفظ أخرجه احمـد والحديث بهذا  ٥/١١٩: أسد الغابةو. ٣/٤٣٦: االستيعابو) ٦(

 .٧/١٧٦: والطبراني في الكبير  ٣/٤٤٩
  .٢/١٤٧: االصابة) ٧(
  .٢/١٤٧: االصابةو. ٥/٢٨٠: الطبقات) ٨(



 

 

٤٤٤  

 

  

استشهد فـي  ) مخرمة(فالمهم إن ) ... مخرمة(والولد ) شريح(بين الوالد 
  .)١( اليمامة 

  )٢(الوليد بن عبد شمس بن المغيرة
هو الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر  :اسمه ونسبه

  .القرشي المخزومي
وكان من أشراف قريش وهو زوج أسـماء  ( )٣(اسلم الوليد يوم فتح مكة

  .)٥(، ويكنى أبا عبد الرحمن)٤()بنت أبي جهل وهو ابن عمه
واتفقت مصادر ترجمته انه استشهد يوم اليمامة تحت لواء ابـن عمـه   

، وأكدت المصادر أن ابن إسحاق ذكـره  )٦( رضي اهللا عنهيد خالد بن الول
  .)٧(فيمن استشهد يوم اليمامة

  )٨(وهب بن حزن

  .وهب بن حزن بن أبي وهب المخزومي :اسمه ونسبه
ووهـب بـن   (... وممن استشهد يوم اليمامة  )٩(قال الذهبي في تاريخه

وقد  ...)حزن بن ابي وهب المخزومي عم سعيد بن المسيب ثم ذكر أخوته
  .)الحاء(تكلمنا عن والده الشهيد حزن بن أبي وهب في حرف 

                                                             
  .مصادر الترجمة) ١(
وابـن عبـد   . ١/٧٩: ، وخليفة، التاريخ٦/٩١: ابن سعد، الطبقات: ترجمته في ) ٢(

: ، والذهبي، التـاريخ ٥/٤١٩: ، وابن األثير، أسد الغابة٤/١١٣: البر، االستيعاب
 ، ٣/٦٣٧: وابن حجر، االصابة. ٢/٢٧

  .مصادر الترجمة) ٣(
  .٥/٤١٩: وأسد الغابة. ٤/١١٣: ابن عبد البر) ٤(
  .٣/٦٣٧: االصابة) ٥(
  .٣/٦٣٧: االصابة ) ٦(
  .مصادر الترجمة) ٧(
  .٢/٢٧: الذهبي، التاريخ: ترجمته في) ٨(
  .وقد ترجمنا ألخوته ٢/٢٧: الذهبي، التاريخ) ٩(



 

 

٤٤٥ 

 

  

بهذا االسم إال ما نقله الذهبي في تاريخه ) وهب بن حزن(ولم أجد ذكر 
  )١(.واهللا اعلم

  )٢(يزيد بن أوس
  .يزيد بن أوس حليف لبني عبد الدار بن قصي :نسبهاسمه و

اتفقت جميع مصادر ترجمته على انه اسلم يوم فتح مكـة وقتـل يـوم    
  .)٣(اليمامة شهيداً 

  )٤(يزيد بن رقيش
هو يزيد بن رقيش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة  :اسمه ونسبه

  .بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمة
، ويكنى أبا خالد شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مـع رسـول اهللا   

  . )٥(وقتل يوم اليمامة شهيداً
وأحب أن أشير إلى أن ابن األثير في أسد الغابة ذكر االسـم والنسـب   
وبين أنه شهد بدراً ونسب القول إلى موسى بن عقبة وابن إسحاق لكنه لم 

  .)٦(يذكر أنه استشهد في اليمامة أو فيغيرها
) زيد بـن رقـيش  (وقد ذكره ابن حجر في اإلصابة وترجم له وسماه  

بحذف الياء من أول االسم مخالفاً في ذلك باقي المصادر، وقد نقل لنـا أن  

                                                             
 . ٢/٢٧: الذهبي، التاريخ ) ١(
أسد و٤/١٣٢: االستيعابو. ١/٧٨: وخليفة، التاريخ. ،٦/٦٨: ابن سعد، الطبقات) ٢(

  .٥/٤٤٤: الغابة
  .مصادر الترجمة) ٣(
،  وابـن  ٣/٨٦: وابن سعد، الطبقـات . ١/١٥٤: الواقدي، المغازي: ترجمته في) ٤(

: ،  وابـن حجـر، االصـابة   ٢/٢٧: ،والذهبي، التاريخ٥/٤٥٢: األثير، أسد الغابة
  .، الذي سماه زيد ابن رقيش١/٥٦٦

 .٢/٢٧: والذهبي، التاريخ. ٣/٨٦: ابن سعد، الطبقات) ٥(
 .٥/٤٥٢: ابن األثير، األسد ) ٦(



 

 

٤٤٦  

 

  

ار بقولـه إن ابـن   شبزيادة الياء التحتانية إال أنه أ) يزيد(سماه ) الزهري(
: بحذف الراء وإبدال الشين سيناً، ومضى بالقول) قيساً(سمى أباه : إسحاق

  .)١(استشهد باليمامة ) يزيد بن رقيش(عن أبي األسود عن عروة إن 
 

 

                                                             
 .١/٥٦٦: ابن حجر، االصابة  )١(



 

 

٤٤٧ 

 

  

 
  .بعد القران الكريم

  .، السيرة النبوية)هـ١٥٠ت( محمد بن إسحاق بن يسار .١
أحمد : ، أحكام القران، جمع)هـ٢٠٤ت(محمد بن إدريس الشافعي  .٢

، سـنة  ١، دار القلم، بيـروت، ط )هـ٤٥٨ت (بن الحسين البيهقي 
  .ت.ال: الطبع

  .م١٩٥١مسند اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية،  .٣
مارسـدن  : ، المغازي، تحقيق)هـ٢٠٧ت (محمد بن عمر الواقدي  .٤

  .ت.ال: جونسن، عالم الكتب، بيروت، سنة الطبع
ـ ٢١٣ت(د الملك بن هشـام  محمد بن عب .٥ ، السـيرة النبويـة،   )هـ

مصطفى عبد القادر وجماعة، دار إحياء التراث العربـي،  : تحقيق
  .ت.ال: بيروت، لبنان، سنة الطبع والمطبعة

ـ ٢٣٠ت) (ابـن سـعد  ( محمد بن سعد بن منبـع الزهـري   .٦ ، )هـ
علي محمد عمـر، مكتبـة الخـانجي،    .د: الطبقات، الكبير، تحقيق

  ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١: (ة الطبع، سن١القاهرة، ط
أكـرم  : ، التاريخ، تحقيق)هـ٢٤٠ت، (خليفة بن خياط العصفري  .٧

 -هـــ١٣٨٦: (العمري،مطبعــة اآلداب، النجــف، ســنة الطبــع
  ).م١٩٦٧

 ،)ه٢٤١ت(اإلمام أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشـيباني   .٨
، ١شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسـالة، ط : المسند، تحقيق

  .م٢٠٠١_ ه١٤٢١لبنان، _تبيرو
ـ ٢٥٦ت (محمد بن إسماعيل البخاري  .٩ ، الصـحيح، تحقيـق   )هـ

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة اإليمان، القاهرة، ط : وضبط األصول
  ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣: (جديدة، سنة الطبع



 

 

٤٤٨  

 

  

، الصـحيح، مؤسسـة   )هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج النيسابوري  .١٠
  ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦: (، سنة الطبع١المنار، القاهرة، ط

ـ ٢٧٥ت(سليمان بن األشعث السجستاني .١١ ، سـنن أبـي داود،   )هـ
، سـنة  ١محمد سيد وجماعة، دار الحديث، القـاهرة، ط .د: تحقيق
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠: الطبع

، سنن ابن ماجه، )هـ٢٧٥ت(عبد اهللا بن محمد بن يزيد القزويني  .١٢
، ١مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحديث القاهرة، ط.د: تحقيق
  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩: (الطبعسنة 

، أخبار القضاة، عالم )وكيع(محمد بن خلف بن حيان المعروف بـ .١٣
  .ت.ال: الكتب، بيروت، سنة الطبع والتاريخ

، تاريخ األمم والملـوك، دار  )هـ٣١٠ت(محمد بن جرير الطبري  .١٤
ـ ١٤٠٨: (، سـنة الطبـع  ٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  -هـ

  ).م١٩٨٨
صـحيح ابـن   ، )هـ٣٥٤ت (بان الخرساني أبو حاتم محمد بن ح .١٥

الشـيخ  : ، تحقيق)هـ٧٣٩ت (علي بن بلبان الفاسي : حبان، ترتيب
: ، سـنة الطبـع  ١خليل مأمون، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان، ط  

  ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(
أبو محمد علي ابن أحمد ابن حزم األندلسي القرطبـي الظـاهري    .١٦

  ):ه٤٥٦ت(
  .تالمحلى باألثر، دار الفكر، بيرو .١٧
ت (يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد بن عبد البـر القرطبـي    .١٨

  ):هـ٤٦٣
علـي محمـد عـوض    : االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيـق  .١٩

: ، سـنة الطبـع  ٢وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط 
  ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(



 

 

٤٤٩ 

 

  

مصطفى ديب البغـا، دار  : تحقيق، )الدرر(المسمى ي سيرة النب .٢٠
 -هـ ١٤٢٤: (، سنة الطبع١للطباعة والنشر، دمشق، طالمصطفى 

  ).م٢٠٠٣
، الروض األنـف،  )هـ٥٨١ت (عبد الرحمن بن عبد اهللا السهيلي  .٢١

، ١مجوي محمد منصور، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  : تحقيق
  .ت.ال: سنة الطبع والمطبعة

، الروض )هـ٥٨١ت(عبد الرحمن بن عبد اهللا الخثعمي السهيلي  .٢٢
عبـد اهللا المنشـاوي، دار   : شرح سيرة ابن هشام، تحقيـق األنف، 

  ).م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩: (، سنة الطبع١الحديث، القاهرة، ط
المنتظم فـي تـاريخ   ): ه٥٩٧ت(جمال الدين أبو الفرج الجوزي،  .٢٣

، ١محمد عبد القـادر عطـا وآخـرون، ط   : الملوك واألمم، تحقيق
  .م١٩٩٢_ه١٤١٢

ـ ٦٢٦ت(مـوي  أبو عبد اهللا، ياقوت بن عبد اهللا الح .٢٤ ، معجـم  )هـ
-هــ  ١٤٣١: (، سـنة الطبـع  ٨البلدان، دار صادر، بيروت، ط

  ).م٢٠١٠
  ):هـ٦٣٠ت() ابن األثير(ي المعروف بـ زرعلي بن محمد الج .٢٥
علـي محمـد عـوض    : أسد الغابة، في معرفة الصحابة، تحقيـق  .٢٦

: ، سـنة الطبـع  ٢وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط 
  ).م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩(

، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤عبد اهللا القاضي، ط: التاريخ، تحقيق .٢٧
 ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: (لبنان، سنة الطبع

، الجامع ألحكام )هـ٦٧١ت ( محمد بن احمد بن أبي بكر القرطبي .٢٨
 -هــ  ١٤٢٧: (، سـنة الطبـع  ١القران، مؤسسـة الرسـالة، ط  

  ).م٢٠٠٦
  ):هـ٦٧٦ت (محمد بن شرف النووي  .٢٩



 

 

٤٥٠  

 

  

، ١وهبة الزحيلي، المكتبة العصـرية، ط : تقديم شرح صحيح مسلم، .٣٠
  ).م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨: (سنة الطبع

عبد الرحمن الهاشـمي، دار االفـاق   . د: رياض الصالحين، تحقيق .٣١
 ).م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥: (، سنة الطبع١العربية، القاهرة،ط

  .)هـ٧٤٨ت (محمد بن عثمان الذهبي  .٣٢
مصطفى عبـد   :تاريخ اإلسالم، ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق .٣٣

: ، سـنة الطبـع  ١القادر عطا وجماعـة، دار الكتـب العلميـة، ط   
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(

تلخيص المستدرك،المطبوع بهامش المسـتدرك، مطـابع النصـر     .٣٤
 .ت.د: الحديثة، الرياض، سنة الطبع

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق، تذكرة الحفاظ .٣٥
 ).م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨: (، سنة الطبع٢لبنان، ط

حسـام الـدين المقدسـي، دار الجيـل،     : الخلفاء الراشدون، تحقيق .٣٦
 ).م١٩٩٢ -هـ١٤١٢: (، سنة الطبع١بيروت، ط

شُعيب األرناؤوط وجماعـة، مؤسسـة   : سير أعالم النُبالء، تحقيق .٣٧
 ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢: (، سنة الطبع١١الرسالة، ط

الزرعـي  ابن القيم الجوزية، أبو عبد اهللا محمد بـن أبـي بكـر     .٣٨
: ، زاد المعاد في هدي خيـر العبـاد، تحقيـق   )هـ٧٥١( الدمشقي

شعيب وعبد القادر األرناؤوط وأخوه، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،   
  ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧: (، سنة الطبع١٤ط

أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي        .٣٩
  ):هـ٧٧٤ت(

دار طيبـة،  سامي محمـد سـالمة،   : تفسير القران العظيم ، تحقيق .٤٠
  ).م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨: (، سنة الطبع٤الرياض، ط



 

 

٤٥١ 

 

  

أحمد ملحم وجماعة، دار الكتب العلميـة،  .د: البداية والنهاية، تحقيق .٤١
  ).م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥: (، سنة الطبع١بيروت، لبنان، ط

محمد بن صـامل  .د: الخلفاء الراشدون، ترتيب، وتهذيب، وتخريج .٤٢
أم القرى، مكة المكرمـة،   السلمي، أستاذ التاريخ اإلسالمي، جامعة

 -هــ  ١٤٢٩: (، سـنة الطبـع  ١دار الوطن للنشر، الرياض، ط
  ).م٢٠٠٨

حسام الدين القدسي، دار الكتـب العلميـة،   : السيرة النبوية، تحقيق .٤٣
  ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩: (، سنة الطبع٣بيروت، ط

ـ ٧٧٦ت( محمد بن الحسن بن عبد اهللا الواسـطي  .٤٤ ، مجمـع  )هـ
، دار )مختصـر حليـة األوليـاء   (بـاب،  األحباب وتذكرة أولي األل

  ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣: (، سنة الطبع١المنهاج، ط
ت (ابن قنفذ، أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بـن الخطيـب    .٤٥

عادل نويهض، المكتب التجاري : ، كتاب الوفيات، تحقيق)هـ٨٠٩
  ).م١٩٧١: (، سنة الطبع١للطباعة والنشر، بيروت، ط

، القاموس )هـ٨١٧ت(الفيروز آبادي  محمد بن يعقوب الشيرازي، .٤٦
 -هــ  ١٢٢٧: (، سنة الطبع٥المحيط، المكتبة التجارية الكبرى، ط

الطاهر أحمد الراوي، طبعـة الـدار العربيـة    : ، وترتيب)م١٩٥٤
  ).م١٩٨٠: (، سنة الطبع٣للكتاب، بيروت، ط

  ):هـ٨٥٢ت () ابن حجر(أحمد بن علي العسقالني المعروف بـ  .٤٧
محمد حامد الفقـي، مطبعـة   : الصحابة، تحقيقاالصابة في تمييز  .٤٨

  ).ت.د(مصطفى محمد، القاهرة، 
عبد الوهاب عبـد اللطيـف، دار الكتـاب    : تقريب التهذيب، تحقيق .٤٩

  ).م١٩٨٩ -هـ ١٣٨٠: (، سنة الطبع١العربي، القاهرة، ط
: ، سـنة الطبـع  ١تهذيب التهذيب، دار المعارف النظامية، الهند، ط .٥٠

  ).هـ١٣٢٦(



 

 

٤٥٢  

 

  

ابن باز وجماعـة، دار  : صحيح البخاري، تحقيق فتح الباري شرح .٥١
  ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: (، سنة الطبع٣الفيحاء، دمشق ط

ـ ٩١١ت ( علي بن أحمد السمهودي .٥٢ ، وفـاء الوفـا بأخبـار    )هـ
خالد بن عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية، : المصطفى، تحقيق

  ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: (، سنة الطبع١ط
تـاريخ الخلفـاء،   ) هـ٩١١ت(لسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ا .٥٣

محمد محي الدين عبد الرحمن، مطبعة السـعادة، مصـر،   : تحقيق
  ).م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١: (، سنة الطبع١ط

عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي القرشي  .٥٤
: ،غاية المرام في أخبار سلطنة البلد الحـرام، تحقيـق  )هـ٩٢٢ت(

بحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، فهيم محمد شلتوت، مركز ال
 -هــ  ١٤٠٦: (، سـنة الطبـع  ١مس، جامعة أم القرى، ط. ع.م

  ).م١٩٨٦
ـ ١٢٠٦ت (محمد عبد الوهاب التميمـي   .٥٥ ، مختصـر سـيرة   )هـ

محمد عبد القادر القاضي، المكتبة العصـرية،  : ، تحقيقالرسول 
  ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠: (، سنة الطبع١بيروت، ط

شهاب الدين محمـود اآللوسـي البغـدادي     اآللوسي، أبو الفضل .٥٦
، روح المعاني في تفسير القـران العظـيم والسـبع    )هـ١٢٧٠ت(

  ).م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٨: (المثاني، دار الفكر، بيروت، سنة الطبع
، المكتبـة  ، خاتم النبيين )هـ١٣٩٥ت(الشيخ محمد أبو زهرة  .٥٧

  ).م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢: (العصرية، بيروت، سنة الطبع
، نور اليقين في سيرة سـيد المرسـلين،   لخضري بكالشيخ محمد ا .٥٨

: ، سنة الطبع٢محمد الدين الجراح، دار الفيحاء، دمشق، ط: تحقيق
  ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(



 

 

٤٥٣ 

 

  

: ،فجر اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة الطبـع أحمد أمين .٥٩
  ).م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨(

، السـيرة النبويـة، الـدار األهليـة للنشـر      أحمد بن زيني دحالن .٦٠
  ).م١٩٨٣: (التوزيع، بيروت، سنة الطبعو

  :د، أكرم ضياء العمري .٦١
السيرة النبوية الصحيحة، مكتب العلوم والحكم، المدينـة المنـورة،    .٦٢

  ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣: (، سنة الطبع٤ط
، ١عصر الخالفة الراشدة، مكتب العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط .٦٣

  ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: (سنة الطبع
، منتهى النقـول فـي   بن محمد بن منصور ليمودحامد بن محمود  .٦٤

، مكتبـة مكـة   ١سيرة أعظم رسول، رابطة العالم اإلسـالمي، ط 
  ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢: (المكرمة، سنة الطبع

، رواية الشاميين، للمغـازي والسـير فـي    الدكتور حسين عطوان .٦٥
، سـنة  ١القرنين األول والثاني الهجرتين، دار الجيـل، عمـان، ط  

  .)م١٩٨٦: (الطبع
، مطبعة المجمـع  ، الدولة في عهد الرسول صالح أحمد العلي.د .٦٦

  ).م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٩: (، سنة الطبع١العلمي العراقي، بغداد، ط
، تهذيب سيرة ابن هشام، منشورات المجمـع  عبد السالم هارون.د .٦٧

  ).هـ١٣٧٤: (العلمي العربي اإلسالمي، بيروت، سنة الطبع
سالم في عصر النبـوة، دار  ، شهداء اإلالدكتور علي سامي النشار .٦٨

  ).م١٩٨٦: (، سنة الطبع١المدينة للنشر، ط
  :محمد رشيد رضا .٦٩
، بيروت، ٣الوحي المحمدي، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، ط .٧٠

  ).هـ١٤٠٦: (سنة الطبع



 

 

٤٥٤  

 

  

: ، دار الكتب العلمية، بيـروت، سـنة الطبـع   محمد رسول اهللا  .٧١
  ).م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥(

الوسيط في السيرة النبويـة والخالفـة   ، الدكتور هاشم يحيى المالح .٧٢
: الراشدة، وزارة التعليم العالي، مطبعة جامعة الموصل، سنة الطبع

  ).م١٩٩١(
، المعجم المفهرس أللفاظ الحديث، عن الكتـب السـتة   ونستك.ي.أ .٧٣

: ، سـنة الطبـع  ٢وموطأ مالك ومسند أحمد، مكتبـة بيـروت، ط  
  ).م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦(

الدولـة اإلسـالمية وتشـريعها،     ريخ، تاستشيجفسكا يوجينا غيانة .٧٤
: ، سـنة الطبـع  ١المكتبة التجارية للطباعة والنشـر، بيـروت، ط  

  ).م١٩٦٦(
وفضائله، مؤسسة عـز  ، حياة الرسول يوسف إسماعيل النبهاني .٧٥

 -هــ  ١٤٠٧: (الدين للطباعة والنشـر، بيـروت، سـنة الطبـع    
  ).م١٩٨٦

ن حسـي : ، المغازي األولى ومؤلفوهـا، ترجمـة  يوسف هوروفتس .٧٦
هــ  ١٣٦٩: (، سنة الطبع١نصار، مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط

  ).م١٩٤٩ -
: ، خاتم النبيين، تحقيـق )م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٥ت (محمد أبو زهرة  .٧٧

: عبد اهللا األنصاري، المكتبـة العصـرية، صـيدا، سـنة الطبـع     
  ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(

، السيرة النبوية، دار ابـن كثيـر،   أبو الحسن علي الحسن الندوي .٧٨
  ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: (سنة الطبع، ٢ط

، السيرة النبوية، دار المعرفـة للطباعـة،   علي بن محمد الصالبي .٧٩
  ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦: (، سنة الطبع٣ط

، ترتيب القاموس المحـيط، الـدار العربيـة    الطاهر أحمد الزاوي .٨٠
  ).م١٩٨٠: (، سنة الطبع٣للكتاب، ط

  

k  
  


