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 :الممخص
دور كبير في  الذي كان لوُ  األولأعالم التابعين من الجيل  أحدعمى  الضوءالبحث  يسمط     

بن  ثُمامة إّنو ,في اليمامة اإلسالميةسياماتو في نشر الدعوة إ اللحمن  اإلسالميخدمة التاريخ 
التي كان ليا االثر  ةويعد من الشخصيات الرائد ،م(ٕٖٙىـ/ٔٔ تالحنفي ممك اليمامة )   ُأثال
ّمى اهلل )صوكان ال يطيق دين محمد ،، وىو ممك من مموك اليمامةواإلسالمكبير في زمن الجاىمية ال

لقاء مع الرسول  أولسرعان ما تغير عند  لكنّ بسبب تحالف بينيم وبين زعماء قريش،  (عميو وآلو
درك طريق أحتى  اقصيرً  اوقتً  إال سرفي األ سره، ولم يبقَ أعند  األعظم )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(

( الذي  أعتقو ّمى اهلل عميو وآلو وسممول ليذا الفعل الرسول )صوكان الراعي األ ،اليدى والصالح
لة الى اليدى، ومن خالل ذلك بمثابة الصدمة التي اخرجتو من الضال األسرىذا  ، فكانبعد سجنو

 .اإلسالميوالتاريخ  اإلسالمقواليا بأفعاليا لخدمة أمن الشخصيات التي اقترنت  ثُمامة ن أنرى 
 ، زمن الجاىمية، مموك اليمامة(.ثُمامة بن ُأثال الحنفيالكممات المفتاحية: )

Thumamah ibn Uthal al-Hanafi, a study of his biography (d. 11 AH) 

Dr. Rahman Mansour Hussain 

Imam Al-Kadhim College (Peace be upon him) / Departments of 

Maysan / Islamic History 

Abstract: 

   The research aims to identify one of the flags of the followers of the first 

generation, who played a major role in the service of Islamic history through 

his contributions in spreading the Islamic call in al-Yamamah. He is 

Thumama bin Athal al-Hanafi, the king of al-Yamamah, who died (11 

AH/632 AD), and this is one of the pioneering personalities that he had The 

impact is great in the time of ignorance and Islam, and he was one of the 

kings of Al-Yamamah and he could not stand his religion Muhammad (peace 

be upon him) because of an alliance between them and the leaders of 

Quraish, if he quickly changed at the first meeting with the greatest 

messenger when he was captured, and he did not remain in captivity except 

for a short time until he realized the path of guidance and righteousness and 
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was the first sponsor of this act the messenger (peace be upon him) who freed 

him after his imprisonment and this    The arrest is a shock that brought him 

out of misguidance to guidance, and through this we see that there are some 

personalities whose words and actions were linked to serve Islam and Islamic 

history. 

Keywords: (Thumamah ibn Uthal al-Hanafi, the time of ignorance, the 

kings of al-Yamamah). 

  المقدمة
 سـواءاإلسالمي من الدراسات الميمة في  التاريخ  ات التاريخيةعد دراسة الشخصت     
 ةانيا كانت كـافر  عنبغض النظر و غير بارزه أ لمجتمعفي ا ةكانت ىذه الشخصية بارز أ

ىـل اليمامـة ومـن أسـمط الضـوء عمـى شخصـية مـن زعمـاء ي، في ىـذه الدراسـة او مسممة
سـرية محمـد  بوسـاطةسـر أ ،الحنفي الذي ُأثالبن  ُثمامةىو و  ،شراف مموكيا أو ساداتيا 

 الرسول محمد )ص( بعد غزوة االحزاب فـي العـام السادسـة مـن  يابن مسممة الذي ارسم
بـن  ُثمامـةالى بني القرطاء* في ارض نجد وفي طريق العودة تـم اسـر من شير محرم 

ن يتحول مـن الكفـر أمن قبل السرية وربط كافرًا في المسجد ومنِّ اهلل عمى االسير  ُأثال
بعـد ان اطمـق سـراحو ونـرى ان بغضـو  الى االسالم ، وتعظيم أمـر العفـو عـن المسـيء 

صــمى اهلل  )لقــاه مــن  النبــيانقمــب حبــًا فــي ســاعة واحــدة لمــا و  الــى الرســول )ص( تحــول
ليــذا فــان  عمــل الخيــر اإلحســان  إليــو مــن العفــو والمــّن بغيــر مقابــل ، (وســمموآلــو عميــو 

 .يزيل البغض ويثبت الحب
َوال َتْسَتِوي }  لو اثر كبير اذ قال اهلل تعالىعن المسيء كان  وان اظيار العفو     

َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليٌّ اْلَحَسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك 
 .(ٔٔ)َحِميٌم{

 إلدخال اإلسالمسموك الذي اتبعو النبي محمد )ص( العمى  البحثموضوع  ركز      
عن الدين الذي جاء بو  نظرتوغير ي ان من خالل ذلك وجعممما  ،الحنفي ُثمامةقمب 

التخمص من العادات المتأصمة  ومنيا في حياتو ، وحدث تطور كبير ،الرسول االعظم
بل صار منضبطًا بضوابط الجاىمية التي أبطميا اإلسالم، كشرب الخمر، والنكاح في 
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تعاليم اإلسالم، واالنصياع لتوجييات الرسول الكريم، وحمل عمى النفس ىذا االيمان، 
وأحل محميا رابطة اإليمان المشترك في الدين ، وترك رابطة المجتمعات القبمية التي 
كانت قائمة عمى اساس رابطة الدم، وجعل محميا االيمان باهلل الواحد االحد وبرسولو 

فقد صار ـ رضي اهلل عنو ـ من فضالء الصحابة ، وىدى اهلل بو خمقًا كثيرًا من الكريم ، 
قومو ، وظل ما امتدت بو الحياة  وفيًا  لدينو، وقد جعمو الرسول الكريم )ص( عاممو 

وخاض معارك ضد اىل اليمامة المرتدين  عمى اليمامة وكان مخمصا الى االسالم ،
 ة الكذاب.عن االسالم ومتبعين مسيمم

 في كتابة البحث مراعيًا التتبع التاريخي التحميل التاريخياعتمدت الدراسة منيج      
المنيج ساعدني في تحميل بعض مجريات االحداث  في البحث وان ىذا والزمني

 .البحث وعالروايات التاريخية التي ىي موضو 
دراسة  وخصوًصااإلسالمي الى ان دراسة التاريخ  ىنا االشارةمن البد و        

وما كان ىذا  ،الحقائق البحث واالستقصاء إلظيار تحتاج الى المزيد من اتالشخص
  . العمل إال اظيار شيء من الحقيقة التاريخية

 اسمة ونسبو  
بن النعمان بن مسممة بن عبيد بن ثعمبة بن يربوع بن ثعمبة بن  ُأثالبن  ثُمامةىو      

الدول الحنفي، حنيفة وىم قبيمة كبيرة من ربيعة بن نزار نزلوا اليمامة ، وىم حنيفة بن 
 ُأثالبن  ثُمامةلجيم بن صعب . بن ربيعة بن نزار ، ينسب إليو خمق كثير ، منيم 

 ُثمامةعمي بن أبي طالب )ع( .و  بنفية الحنفي لو صمة نسب  بخولة أم محمد بن الحن
 داتيا ، الصحابي الجميل الذي ولدىو ممك اليمامة من اشراف قبيمة بني حنيفة واحد سا

، وتبمغ ثمث ما يعرف اليوم ىي سافمة نجد مما يمي البحرين واليمامة  ،في اليمامة
ىذا ما المسمم  يالحنفيالنسب ذرية  يندرج ضمن عمى ما يبدو لنا انو نسمو . (ٕ)بنجد
 ول لقاء مع الرسول )ص(.أعمى تقبل االسالم بسرعة وانفتحت سريرتو في ه ساعد

 صفاتو وزواجو 
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ىل اليمامة بأنو حسن الوجو، طويل القامة، عريض أسيد  ُأثالبن  ُثمامةيوصف       
المنكبين، نحيف الجسم، سريع الحركة، حاد الصوت، واضح الكممات، قوي النظر، قال 

 .(ٖ)(، أبيض البشرا، طوااًل، نحيفً اوسيمً  رجاًل  ُثمامةالرحمن بن عوف )كان  عبد
فمم تصرح المصادر التاريخية عن زواجو، وىذ   ُأثالبن  ُثمامةاما عن زواج      

ممك  ل إنوب، ىل اليمامة أشراف أيدعو الى عدة تساؤالت عمما انو من سادات و 
امرأة، كثر من بأ يتزوجالرجل أن جاىمية اليمامة.  والمعروف من عادات العرب في ال

او المساكنة  تقودنا الى ربما انو متزوج زواج ، وىذه الشكوكفضاًل عن واحدة
، ليذا اَ زواجا شرعيفي الجاىمية، و لكثرة الجواري في ذلك الوقت ولم يكن المخادنة*  

معرفة زوجتو او انو متزوج ولكن عقيم وعند دخولو االسالم لم يتزوج  اغفمت المصادر
وعمى ما يبدوا ىذا اقرب الى الصحة، ويترك االمر الى الدارسين في  المستقبل لمعرفة 

  .ذلك
 قبل اسالمو ُأثالبن  مامةثُ 
وسمم ان يوسع وآلو في السنة السادسة لميجرة ارادة الرسول محمد صمى اهلل عميو  

نطاق  دعوتو وان يدعو الى اإلسالم فأرسل  الرسائل المختومة الى )طائفة من المموك 
 .(ٗ)والعرب والعجم يدعوىم الى االسالم(

الحنفي الذي  ُأثالبن  ثُمامةوكان من جممة العرب  الذي ارسل ليم الرسائل ىو      
مر أي ال يعصى لو موك اليمامة المعروفين ىناك والذىو من اشراف القوم  وممك من م

و  ُأثالبن  ُثمامة و الىوبعث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رسول من في  مممكتو ،
 (٘).ىل اليمامةأوىم من  سالماإللبن عمي الحنفي* يدعوه إلى  إلى ىوذة

 عرفوبعد ان  ، واخذ الرسالة ُأثالبن  ُثمامةوعندما وصل صاحب الرسائل الى      
، وعمى اثر تو العزة باإلثم وبالرفض القاطعخذأو  ،اجدً  ياَ ا  قاسمضمونيا رد عمييا ردً 

لما تصمو االخبار من حمفائو من ذلك  كان ال يطيق  دعوة الرسول )ص( نتيجة 
 أرادةىم ليذا االمر حتى دمع اىل قريش ومنزلتو عن اقريش، وكذلك لكونو متحالفً 
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النبي   امنع من ذلك ونجى وُ اي ابن عم ثمامة اغتيال الرسول االكرم لوال احد أقارب
 .(ٙ)ه)ص( من شر 

ويذكر بأن بمغت جرائمو حدا ال يوصف اذ ظفر بعدد من الصحابة وقتميم شر      
،  ان الرسول )ص( قال  : ُأثالبن  ُثمامةقتمة وبيذا اصدر الرسول)ص( بيدر دم 

 .(7)فأسرتو خيل النبي )ص(  ،ُثمامةالميم مكني من 
 .ىذا الدعاءعميو  االرسول محمد )ص( ليذا دع آذىقد  ُثمامةان  وعمى ما يبدو 

 قصة قبل اسالمو:ُثمامةبن اثال        
 كانت ىناك سرية بقيادة محمد بن مسممة ـ(هٙ عام) بعد غزوة االحزاب يذكر    

لى ارض  نجد  لمحاربة بني  القرطاء وفي إول سرية  ذىبت  بميمة عسكرية  أوىي ،
ثناء عودنيا في أكانت وظيفتيا حماية المدينة من الغزوات الخارجية في ذاتو الوقت 

ولكن آسريو لم  -أسيرًا  -سيد أىل اليمامة  -الحنفي  ُأثالبن  ُثمامةالطرق  ، جاء ة ب
وربطوه بسارية من سواري المسجد، واخبر النبي بأمر، فأمرىم النبي   -يعرفوا أسيرىم 

 .(ٛ)لو  بأن يحسنوا إساره ، بعد أن عرَّفيم صمى اهلل عميو والو بو آ وصمى اهلل عمي)
 اليو بو فابعثوا طعام من عندكم كان ما اجمعوا))ولما رجع النبي  إلى أىمو قال      

 عند يقع ال ذلك وكان وصباحا مساء لبنيا يأتيو بناقة وسمموآلو  عميو اهلل صمى لو وأمر
أو ما تقول يا  ،ُثمامة: أسمم يا ). ويأتيو رسول اهلل، ويقول لوكفايتو  من موقعا ُثمامة
، إن تقتمني رده  عمى النبي عندي خير يا محمد، وكان ُثمامة، أو ما عند ك يا ُثمامة

ن تنعم ن كنت تريد المالتنع  تقتل ذا دم ، وا  ، فسل منو ما م عمى شاكر ، وا 
 .(ٜ)(شئت(

الرسول وسألو في اليوم الثاني ، ثم في اليوم الثالث ، ثم أمر  اليوفتركو ، ثم  جاء 
بإطالقو . فانطمق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم عاد إليو ، فأسمم ، 

 (ٓٔوبايعو )
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: سر في داخل المدينة نفسيا حيث يقول النصأوتذكر بعض المصادر انو قد      
ر في المدينة، فقبض ،عمية واتى بو الى )أنو دخل المدينة وىو يريد مكة لمعمرة فتحي

 .(ٔٔ)النبي )ص( ثم اسمم
)جاء رسوال من عند مسيممة الكذاب وارادة اغتيال الرسول )ص( ): رواية اخرى انو

فدعا الرسول محمد )ص( ربو ان يمكنو منو، وتم القبض عمية و فأخذ بو الى رسول 
 .(ٕٔ)((...اهلل)ص( فربط بسارية  من سواري المسجد

عمارة بن غزّية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ))اذ قال : ومنفردة بعض المصادر  
الحنفي معتمرا فظفرت بو خيل لرسول اهلل  ُأثالبن  ُثمامةعن أبي ىريرة ، قال : خرج 

صمى اهلل عميو وسمم بنجد ، فجاؤوا بو ، فأصبح مربوطا بأسطوانة عند باب رسول اهلل 
فعرفو فقال ما تقول يا ثمام ؟ فقال : إن تسأل ماال تعطو ، صمى اهلل عميو وسمم ، فرآه 

ن تنعم تنعم عمى شاكر .فمضى عنو ، وىو يقول : المَّيّم أكمة  ن تقتل تقتل ذا دم ، وا  وا 
 ، ثم كرر ثالث مرات . ثم أمر بو فأطمق (( ُثمامةمن لحم جزور أحّب إلّي من دم 

   .بعدىا اعمن اسالمو كما ذكر سابقا (ٖٔ)
راد ان يعتمر في أعندما  وقتمو)ص(  عزم عمى اغتيال النبي ُثمامةورد نص ان  

     .(ٗٔ)سر أالجاىمية  وعند دخولو المدينة فتحير وتم 
يثير عدة تساؤالت حول عممية االسر ومكان االسر  ُثمامةوالتأمل في قصة اسر    

 وطريقتو ، ونحتاج الى اجابة دقيقة  ومقنعة.
 سره وربط بسارية من سواري المسجد  كما ذكر اعاله.أذكرت الروايات: أنو تم 

لم يعرفوه ، حتى كان  ُثمامةوقد صرح النص الذي نقمناه فيما سبق : بأن الذين أسروا 
 (٘ٔ).ىو الذي عرفيم بو، وأمرىم باإلحسان  إليو (صمى اهلل عميو والو)النبي 

عمى  ما يبدو اذا سممنا ان السرية العسكرية التي يقودىا محمد بن مسممة التي تمت   
ن الذي اسره لم أىل يعقل ،رض نجد أوىو في طريق  ، ُأثالبن  ُثمامةالقبض عمى 

ىذا المكان وىو بقى معيم لربما  الى يعرفوا من ىو ومن اي البالد وما عممو لما جاء
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 عنن يفصح أسير أللماذا  لم يخبرىم بأمر ومن عادة ايام في الطريق ولم يعرفوه أ
وربط األسير بسارية من ،  االمر وبقى لم يصرح في االمر حتى وصموا  المدينة 

بحيث يراه الخاص والعام  أيعد ىذا أحسانا إلساره خصوصًا إذا كان  ،سواري المسجد 
ول بو  ، وىو من من سادات العرب وسيد اىل اليمامة،  بعد وصولو ،  وعرفيم الرس

بل ىو ممك اليمامة كميا، أال يعد ذلك بالنسبة ليذا النوع  ،اشراف اىل اليمامة ورياستيا
 ،االحداث في ىذه الصور أنالشك  .ىانة الى شخصيتو وكرامتو عند قومة إمن الناس 

 ،االسير ومعرفة خصوصياتو ةالن المسافة اوال بعيده عن المدينة وىذا يتطمب مراعا
رض نجد واليمامة .  ولربما أن المسممين لدييم معرفة في مموك العرب وعن أناىيك 

بأنو  دخل المدينة  :التحميل المنطقي  الذي يقول فيالرواية الثانية اقرب الى الواقع 
وتم القبض  ،سالمو فتحير في الدخولإواراد ان يعتمر جاىال بشروط االعتمار قبل 

الرسول )ص( باألمر وىذا رواه الكميني ونقمو واخبروا  ،واخذ الى المسجد   وعمي
 العاممي .

اما الرأي االخر ىو عممية االغتيال فمم تكن في المدينة بل كانت في اليمامة اي عزم 
اذ منعو من ذلك, وىنا  ،بن عموأ عمى اغتيال الرسول اال انو نيى عن ذلك من قبل

البد ان ننوه الى ان سيد اىل اليمامة وممكيا ليس ىو الذي يقوم في االغتيال ليس ىذه 
بل ىو المخطط  ويرسل من ينوب عنو في ىذا  ،وظيفتو  لكونو معرف في العرب

وبطريقة  أو اخرى كان يكون الذي يقوم في تنفيذ االغتيال ىو عابر  االمر وليس ىو،
ة التي تشير الحادث وان ىذه اجرا ويقوم في ىذه الميمة، وليس ممك ومعرف.سبيل او ت

ية ا( ،ورو ٙٔ)رويت في اغمب مصادر اىل السنة بأنو ربط  في سارية المسجد التي
( ، وعمى العموم ٚٔايضا في بعِض مصادرنا لكن دون ذكِر ربطِو في سارية المسجد)

فان ىذه الرواية تصمح لالستشياد فيما يخص سيرة النبي)ص( في دخول غير 
قرارِه ليم عمى ذلك، ولكن قد ا  ىل الكتاب او المشركين الى مسجدِه و أالمسممين من 

 يعترُض عمييا لعدة اعتراضات.
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( في كتابو الجامع األحكام القرآن  ھٔٚٙاالعتراض االول ما ذكره القرطبي)ت     
 ِإنََّما آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا }بأن ما حصل كان سابقا لنزول اآلية نعني قولو تبارك وتعالى:"

فيكون نزول اآلية بعد ذلك  "{ ىذا َعاِمِيمْ  َبْعدَ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  َيْقَرُبوا َفاَل  َنَجٌس  اْلُمْشِرُكونَ 
ربطو بسارية  الىاالمر الذي دفعو  ُثمامةناسخًا، او ان النبي )ص( قد عمَم بإسالم 

ال لوال ذلك لما ربَط في ىذه السارية )  (  ٛٔالمسجد، وا 
اما العالمة الحمي فانو اشار الى مضمون ىذا االشكال الذي نقمناُه عن القرطبي،     

 ُأثالبن  ُثمامةر الى االستدالل بيذه القضية وىي قضية ادخال ففي كتابو التذكرة اشا
مق قائاًل: وربطِو في المسجد ثم اشار الى قضية دخول غير المسممين الى المساجد وع

االسالم" وىذه العبارة تعطينا ايحاًء بان الحمي يشكك في " لو سمم لكان في صدر 
 النبي الم وقد نسخت فيما بعد ربطحصول ىذه الحادثة، او انيا حدثت في بدايات االس

   (.ٜٔ) مشرك وىو المسجد في ثُمامة وسمم عميو اهلل صمى
وربط االسير في سارية المسجد  ي،اما عندما نأخذ الرواية من الجانب التفسير         
 } ( وكذلكْ ٕٓ){ إنما المشركون جس فال يقربوا المسجد الحرام}اذ قال تعالى  ،وىو كافر
 .(ٕٔ) { المسجد الحرام بعد عاميم ىذافال يقربوا 

 ،ىذه الحرمة لمسجد ىو لعدم طيارتيم  ليذا وجدتالى ا كينىنا عدم اقتراب المشر    
ليذا اختمف المؤرخون في ىذا االمر منيم من يحرم الدخول ما  وكذلك اشراكيم باهلل ،

 (ٕٕ)خوذه من اآلية اعاله ومنيم من يخص  المسجد الحرام فقط في التحريم
ن القول الحكم إنما ىو في المسجد الحرام فأما مسجد وقال سعيد بن المسيب إ     
وذلك عندما دخل ابو سفيان  مسجد الرسول اهلل ، فال تزيد فضاّل عمى غيره  ،المدينة

وىو كان مشرك وارادة ان يجدد العيد قبل فتح مكة ، ويذكر ابن العربي ان ىذه الرواية 
 فيوفي المسجد صحيح  ودخول ابو سفيان  ُأثالبن  ُثمامةل ضعيفة ويعمل ذلك ان دخو 

 ِإنََّما   َءاَمُنٓواْ  لَِّذيَن ا يأييا }عمى الحديث االخر  كان قبل ان تنزل قول تعالى 
َذا لحرام المسجدَنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا  المشركون  (  فمنع اهلل المشركين ٖٕ) {َبْعَد َعاِمِيْم ىََٰ
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وىذا كمة  ،المسجد عن كل نجس  وتعميال بالنجاسة ولوجوب صيانمن دخول المسجد 
وقد تقدم ذكر  الروايات حول دخول المسجد  في التفاسير  (ٕٗ) ،ظاىر إلخفاء فيو

 اعاله.
 ُأثالبن  ُثمامةاسالم 
وعرفيم بو قال    وعرض عمى الرسول الكريم ُأثالبن  ثُمامةعندما تم اسر       

من طعام  مواحسن اليو اطع )ص(الرسول  بأن المصادر وصرحت، احسنوا اساره،
سل ونطق الشيادتين ذا يقول واغت سراحواىمو كما شرنا سابق، ثم  بعد حين اطمق 

)واهلل ما كان عمى األرض وجو انو قال لمرسول محمد )ص(   يعاباالستصاحب 
 أبغض إلي من وجيك فقد أصبح وجيك أحب الوجوه كميا إلي واهلل ما كان عمى

واهلل ما  ،األرض من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كمو إلي
فقد أصبح بمدك أحب البالد إلي ثم شيد شيادة  ،كان من بمد أبغض إلي من بمدك

 .(ٕ٘)الحق( 
)الميم )وىو يقول : ُثمامةانصرف عن  (وسمموآلو صمى اهلل عميو  )ن الرسولأيذكر    

 ثُمامةثم أمر في اليوم الثالث قال أطمقوا (( ُثمامةأكمة لحم من جزور أحب إلي من دم 
اغتسل وطير ثيابو فأطمق إلى ماء جار قريب من المسجد ف ،ُثمامةفقد عفوت عنك يا 

أشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدا عبده : ونطقو الشيادتين وقال ،ثم دخل المسجد
 (ٕٙ)ورسولو.

عندما شاىدوا  ثمامة وىو الكافر كان الرسول )ص( يطعمو من  ينن المسممإوىذا   
ممن تعجبون )ص(  ذ قال رسول اهللإبعد اسالمو  ووقد عجب من اكم ،طعامو الخاص

مسمم إن الكافر  ىكافر وأكل آخر النيار في مع ىأمن رجل أكل أول النيار في مع
ن المسمم يأكل ف ن االرزاق من اهلل أ والشك  .( ٕٚ)ي معي واحدليأكل في سبعة أمعاء وا 

اذ  ومطمأنا وخاصة اً ن  وذكر اهلل في االكل والشرب يجعمك غنيأسبحانو وتعالى و 
  تجعل البركة في كل شيء كممة بسم اهلل الرحمن الرحيم ذكر كانت االرزاق حالاًل سيما
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وكيف تعامل الرسول الكريم  ُثمامةن نطرح عدة تساؤالت حول اسالم أىنا يمكن      
عمى ما  ونضع االجوبة لربما ىي االقرب الى الحقيقة وىي محمد )صمى اهلل عمية والو(
ان يعرفو اواًل بالتعامل  اراد ُأثالبن  ُثمامةالى شخصية   يبدو ان الرسول الكريم بأسر

محبا  الحسن من قبل الرسول )ص( لآلسرة وثانيا من خالل ىذا التعامل يجعل االسير
معقل دور ل ويكون ،ليذا الدين السمح الذي يعطي الحرية الى الفرد بعد  االعتقال

. ومن   ُثمامةاطمقوا ليذا نرى ان الرسول )ص( قال  الصحيح،اساسي في االختيار 
ان ينشر االسالم عند اىل نجد واليمامة لكونو شخصية معروفة عند اىل  خاللو  اراد

مم سوف يأتي بقومة الى االسالم ، وان النبي يعرفو ليذا اليمامة وىو ممكيم واذا اس
 عندما اسر قال الى الصحابة لم تعرفوه انو ممك اليمامة.

من قبل النبي محمد )ص( اذا جعل ليو طعاما  ُثمامةاما النقطة االخرى ىو اكرام     
وىذا يدل ان الرسول كان يراعي االسرى  ،من بيت الرسول )ص( اكراما لو  اخاص

كان اسيرا  ثُمامةوىذا  عندما تعامل مع شخصية   ، وكذلك يجعل لكل  شخص مكانتو
اي يعطيو الطعام من بيت الرسول )ص( ويعرفو بمكانتو عنده  اسالمو وىذا الشك  ان 

اتجاه  ثُمامةحسن المعاممة من قبل الرسول) ص( كانت ليا اثر االيجابي لما لمسو 
 حال اطالق سراحو. 

الى مقام  وكرى ان وحسب الرواية التي سبقت وذكر  . ُأثالبن  ثُمامةبعد اسالم     
 )ص( اذ كان نتاج  ذلك من خالل حمفائيم قبل اسالمو حيث كانوا ينقموا افكار النبي

حسن أالتصرفات اثناء اسر  أرىوعندما ودينو،  بحق المصطفىغير صحيحة وأكاذيب 
وجعمو ينتقل من البغض والكراىية   ،هإسالمو ، ونفع اهلل بو اإلسالم ًارجعو الى رشد

والعداوة الى  حب االرض التي يوجد فييا الرسول الكريم الى حب مطمق وغير متناه  
وىذا ما ،االسالم والى االرض التي انبثاقو الدعوة االسالمية و  لشخصية الرسول الكريم
عمى األرض وجو أبغض إلي من وجيك فقد أصبح وجيك  صرح بو  )واهلل ما كان

   ا.أحب الوجوه كميا إلي... ثم شيده شيادة الحق(  كما شرنا سابق
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 (ُأثالبن  ثُمامةاول معتمر في االسالم )
رسول )ص( بعد اسالمو ان طمب من ال  ثُمامةتذكر المصادر التاريخية ان      

 الى بطن مكة وقف يجمجل بصوت عال فمما وصل  ،الرسول عمى طمبو  ووافقيعتمر 
ولبى قائال: لبيك الميم لبيك ال شريك لك  لبيك أن الحمد والنعمة لك والممك ال شريك 

فكان أول مسمم عمى ظير االرض يدخل مكة ممبيا وكانت التزال بيد  ،لك واعتمر
أنت  ،اجترأت عمينا))لقد : فعممت قريش بذلك فقالوا لو ،الكفار واليزال االصنام فييا 

واهلل ال يصل إليكم  ،قال أسممت وتبعت خير دين محمد ،ثُمامةيا  أي اسممت ،صبوت
حتى يأذن  ،وكانت ريفا ألىل مكة ،أي من اليمامة من أرض اليمن ،حبة من حنطة
فقال قائل منيم دعوه فإنكم  ،فقدموه ليضربوا عنقو (صمى اهلل عميو وسمم)فييا رسول اهلل 

إلى اليمامة فمنعيم أن يحمموا إلى مكة  ثُمامةلى اليمامة فخموا سبيمو فخرج تحتاجون إ
بيم الجوع وأكمت قريش العميز وىو الدم يخمط بأوبار اإلبل فيشوى  شيئا حتى أضر

فكتبت قريش إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الست تزعم أنك  ،عمى النار كما تقدم
بعثت رحمة لمعالمين فقد قتمت اآلباء بالسيف واألبناء بالجوع إنك تأمر بصمة الرحم 

نك قطعت أرحامنا((  (  ٕٛ)وا 
))ال يصل إليكم من اليمامة شيء مما تنتفعون بو حتى تتبعوا : وفي االستيعاب قال  

وكانت ميرة قريش ومنافعيم من اليمامة ، ثم خرج فحبس عنيم ما محمدا عن آخركم ، 
 .(ٜٕ)كان يأتييم منيا من ميرتيم ومنافعيم ((

اىل قريش الكفار من  قد  ايقظ ُثمامةمحمد)ص(  بإسالم  يمكن القول ان  الرسول     
ان  تبينوىنا  مخرجا ، العطاء ومن تمسك باهلل  يجعل لو غفمتو الن االسالم واسع

نتيجة قطع ، اقوا مرارة الجوع ذامرسول بعد ان لمن  اكبار قريش بقمة عنفوانيم يطمبو 
فرضوا الحصار عمى ، متناسين دورىم عندما  ُثمامة التابعيالحنطة عن مكة من قبل 

بني ىاشم واخرجوىم الى شعب ابي طالب لثالث سنوات لم يأتوا لمرسول ويقولوا ىكذا ، 
 ثُمامةرحام ، ىذا من جانب ومن جانب اخر الرسول لم يأمر ألواليوم يطالبو بصمة ا
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نفسة اال ان الرسول)ص( عندما  ُثمامةبقطع الحنطة عنيم بل  كان االمر ل ُأثالبن 
بان يعطي ليم   ُثمامةامره اإلسالمي كبار المشركين من واجبة الديني و  وليإجاءوا 

 الحنطة فبادر بذلك.
 الحصار االقتصادي عمى مكة

من عمرتو قام بدعوة سادات قريش  الى الدين  ُأثالبن  ثُمامةعندما انتيى      
وقسم برب بيت اهلل  ،وأنياىم من عبادة االصنام واالوثان التي ال تغني شيئااإلسالمي 
)  واهلل ال تصل إليكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فييا رسول اهلل  :الحرام بقولو

وأخذ اهلل تعالى قريشًا بسني الجدب حتى أكموا العميز فجاء  (ٖٓ)صمى اهلل عميو وسمم(
أبو سفيان إلى النبي ) ص ( فقال : أنشدكم اهلل والرحم إنك تزعم أنك بعثت رحمة 

(, فأنزل قول ٖٔلمعالمين ، قال : بمى ، فقال : قد قتمت اآلباء بالسيف واألبناء بالجوع )
 (ٕٖ)اُىْم ِباْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكاُنوا ِلَربِِّيْم َوَما َيَتَضرَُّعوَن (( اهلل تعالى ىذه اآلية :)) َوَلَقْد َأَخْذنَ 

ويشتد الكرب حتى خافوا عمى  ،الجوع يستشيمما جعل األسعار ترتفع في مكة، و   
أنفسيم وأبنائيم اليالك. عند ذلك كتبوا إلى الرسول قالوا لرسول محمد)ص(: إن عيدنا 

ن  قد قطع عنا ميرتنا وأضرَّ بنا.  ُأثالبن  ُثمامةبك تصل الرحم وتحض عمى ذلك.. وا 
سالم فإن رأيت أن تكتب إليو أن يبعث بما نحتاج إليو فافعل. فكتب عميو الصالة وال

 (ٖٖبأن يطمق ليم ميرتيم فأطمقيا.) ُثمامةإلى 
تباع دين او  كان يريد من وراء ذلك ترك عبادة االصنام ُثمامةأن  وعمى ما يبدو      
ضغط من جانب ليذا كان ال ،المساوة والعدل بين المسممينبالذي يأمر  )ص(محمد

ان يتبعوا  ،كبير سيما انو منع وصول الحنطة الى ديارىم  الحصار االقتصادي لو دور
مره رسول االمة بأطالق الحب ليم، وعاد إلى بالده فأمر قومو بأن أدين الحق او ي

جاء الكتاب من  بعد ان ى، اليحبسوا الميرة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا لو
 .تقدم تفصيموكما  عطائيم.الرسول االعظم ال
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 الكذاب مع مسيممة ُثمامةمعركة  
اىل اليمامة وكان يقودىم في ذلك مسيممة الكذاب الذي ادعى النبوة  عندما ارتد       

ومنيا الصالة وكان كافرًا ماكرًا في افعالو واقوالو، ويمني الناس في ترك العبادات 
قال مسيممة : تشيد  ، حيث وكان كالمو مع اىل اليمامة سجعا، ألنيا تثقل كاىميم،

قومو نعم ، ثم وضع عنيم الصالة وأحل ليم الخمر والزنا ونحو ذلك ،  اني نبي قال
 ، ُأثالبن  ُثمامةفأصفقت معو بنو حنيفة إال القميل وغمب عمى حجر اليمامة وأخرج 

وكان عامل رسول اهلل  -إلى رسول اهلل صمَّى اهلل عميو وآلو وسمم يخبره  ُثمامةفكتب 
، وبمن معو من المسممين  ُأثالبن  ُثمامةصمَّى اهلل عميو وآلو وسمم عمى اليمامة وانحاز 

 .(ٖٗ)عن قوم مسيممة الكذاب
 وكتب مسيممة إلى رسول اهلل صمَّى اهلل عميو وآلو وسمم :

إلى محمد رسول اهلل ، أما بعد ، فإن لنا نصف األرض من مسيممة رسول اهلل     
ولقريش نصف األرض ولكن قريشا قوم ال يعدلون ويعتدون . وبعث الكتاب مع رجمين 
: عبد اهلل بن النواحة ، وحجير بن عمير ، فقال ليما رسول اهلل صمَّى اهلل عميو وآلو 

 ،أن مسيممة رسول اهلل ايدوسمم )) أتشيدان أني رسول اهلل ؟  قاال : نعم ، قال أتش
 . (ٖ٘)لوال أن الرسول ال يقتل لضربت أعناقكما (( :شرك معك ، فقالنعم قد أُ   :قاال

أن يقف ضد حركة  ُثمامةيذكر ان النبي ) صمى اهلل عميو وآلو ( أمر عاممو        
( فرات بن حيان رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو مسيممة ويقاتمو إذا لزم األمر . وبعث

 . (ٖٙ)، في قتل مسيممة وقتالو  ُأثالبن  ُثمامةالعجمي إلى 
مقامًا حميدًا حين  وخطب ( صمى اهلل عميو وسمم  )وقام بعد وفاة رسول اهلل        

وذىبوا  مع مسيممة ، ذا قام فييم اإلسالمي بأىل اليمامة حين ارتدت بعضيم عن 
وقال تعالى  بسم اهلل الرحمن الرحيم ، عزبت عقولكمخطيبًا ، وقال : يا بني حنيفة أين 

ِبِل التَّْوِب شديِد : )) حم تنزيُل الكتاب من الّمو العزيز العميم غافِر الذَّْنب وقا
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فمما عصوه ورأى أنيم قد أصفقوا عمى اتّباع مسيممة عزم عمى مفارقتيم   (ٖٚ)الِعقاب((
 إقناع قومو بمساندة العالء الحضرمي*  ُثمامةمحاولة 

إلى جماعة من بني  ُأثالبن  ُثمامةأرسل رب المرتدين في البحرين ، قال ))في ح 
حنيفة فدعاىم ، فمما اجتمعوا عنده أقبل عمييم فقال ليم : يا بني حنيفة ىل لكم أن 

قال : يرفع اهلل عز وجل رؤوسكم مما كان منكم مع مسيممة  فقالوا : وما ذاك  ف
تسيرون مع العالء بن الحضرمي إلى البحرين فتقاتمون عمى الحق ، فقالوا : ولمن 

 (ٖٛ)نقاتل  فقال : تقاتمون قومًا لو دعوا إلى قتالكم لقاتموكم عمى الباطل ((.
، حسبنا ما كان منا من الخروج مع مسيممة  ُثمامةفقال لو رجل من قومو : يا      

قعود والنا ، وسبيت أوالدنا ونساؤنا . فال تممنا عمى الحتى فنيت رجالنا ، وذىبت أم
 . فحسبنا ما نزل بنا من األمر

أنا واهلل ماض معو غير راغب بنفسي عنو ، واهلل يفعل في ذلك ما  ُثمامةفقال ليم 
 يجب ويرضى 

بن  ُثمامةومعو  ،وسار العالء بن الحضرمي ومعو ألف رجل من المياجرين واألنصار 
وقيس بن عاصم المنقري ، في جماعة من بني تميم وبني حنيفة ، حتى توسط  ُأثال

( . وما نرى أن نتخمَّف عن ىؤالء وىم مسممون ، وقد عرفنا الَّذي ٜٖأىل البحرين )
يريدون ، ومّروا قريبا ، وال أرى إال الخروج إلييم ، فمن أراد الخروج منكم فميخرج . 

أصحابو من المسممين ، فكأّن ذلك قد فّت في ممّدا لمعالء بن الحضرمّي ، ومعو 
 في ذلك ُأثالبن  ثُمامةأعضاد عدوىم  حين بمغيم مدد بنى حنيفة . وقال 

 مسيممة الكّذاب إذ جاء يسجع         دعانا إلى ترك الديانة والهدى             
 الغّى والغّى أشنعله في سبيل          فيا عجبا من معشر قد تتايعوا               

وعمى مايبدو ان ثمامة بيذه االبيات يبين مدى الغفمو التي مرة بيا أىل اليمامة بأتباعيم 
 مسممة الكذاب واغرائيم بممذات الدنيا تاركين دين الحق.
 في أبيات كثيرة ذكرىا ابن إسحاق في الردة وفي آخرىا :
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 (40هدى واجتماع كّل ذلك مهيع)        وفي البعد عن دار وقد ضّل أهمها         
لما رجع العالء إلى البحرين وضرب اإلسالم فييا بجرانو وعز اإلسالم وأىمو ، وذل 

 الشرك وأىمو 
استمد من الذين كتب ليم النبي ) صمى اهلل عميو وآلو ( فأمدوه بخيل :  ُثمامةان  

حبيب بن قيس بن وتقاتال وعمى اثر ذلك قتل مسيممة  واالتقى بجيش ثُمامةفاقتحم بيم 
 ثُمامةحبيب أخ مسيممة ، وجعفر بن مسيممة بن قتادة ، وعزار بن عمي ، وخرج 

وأصحابو عمى الُغْنم والظفر ، فعاد وأصحابو إلى الموسم ، وتضعضع عن مسيممة ، 
 :ُأثالبن  ُثمامةوقال 
 جد الرحيل بجحفل جــــــــرار          قالت رميمة أين ترحل بعد مـــــــــــــا      

                                                    
 شفقًا عميَّ مخافة األقـــــــدار         ــــي ـوتعرضت لتمومني في غزوتــــــ      

                                                       
 ـارـــوقضضت جمع مغامر جبـ       يــــــــــفقصبت عاذلتي وقمت لها أحمق      

                                                        
 شهباء ذات نــــــوادح وأوار          ورميت مشتبه القالت بفيمــــــــــــــق      
 ورياح كل مصمصل حــــــرار       ــم  ــــــــــــوفتحت بالجيش الموبر جمعهــ      
 ــــزارـبحبيهم وبجعفر وعـــ              وفجعت عربين اليمامة كمهـــــــــــــم      

ومن معو من بني تميم وأىل  ُثمامةيغزون  *ثم خرجوا نحو الوشم *فغضب أىل حجر
ااًل شديدًا فيزم مسيممة القرى ، ومن أمره من تميم ، فالتقوا بالوشم ، فاقتتموا قت

 (ٔٗ، )وأصحابو
ومدى تأثيره في قومة  ُأثالبن  ثُمامةايمان عمى  معاني تدل وان في ىذه االبيات     

ن اىل ا من رغمالعمى  ،الكذابر القوم من البقاء مع ذبل ح ،اً قوي ىوقوفو امام المرتد
تبعدىم عن دين بكثير من  الواجبات المفروضة عمييم والتي  مسيممة اليمامة قد اغراىم
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اذ احل ليم شرب الخمر وترك الصالة وكانت ىذه الوعود ، بقا وىذا ما ذكر سا محمد
مزيفو كميا لغرض الوصل الى مبتغاه وىو ان يعمن نفسة نبيا عمى ىؤالء والحصول 

وىو ومن اتبعو  ،ُأثالبن  ثُمامةمى التأييد من اىل اليمامة. اال ان الصحابي الجميل ع
في القضية الذي  ُثمامةوىذا يدل عمى ايمان  ،بوجو ىذا الزنديق وقف من المسممين

فدى نفسو من اجميا واصبح في عيد النبي االكرم لو مكانة جيدة حتى جعمة النبي 
 عاممة عمى اىل اليمامة

 ُأثالبن  ُثمامةمن  بن الوليد وخالد بكر ابيموقف 
ن أبكر الصديق بعد  يمحمد )ص(  انتقمت الخالفة الى اببعد وفاة الرسول     

مني بمنزلة ىارون من  )يا عمي أنت) اجتمعوا في السقيفة تاركين قول الرسول )ص(
( اال ان القوم  ٕٗ)(ك واجبة عمى من بعدي كطاعتي في حياتي (تموسى ، طاع

بكر وبدا  يكمل ما انتيى  اان يكون خميفة المسممين بعد الرسول ىو اب عمى اجتمعوا
العامل  ُأثالبن  ُثمامةالية النبي محمد )ص( وبدا في اليمامة وكان  الصحابي الجميل 

، مع ُأثالبن  ُثمامةبكر اىتمامًا الى  وأب يعط ما من قبل الرسول  الكريم. ليذا لعميي
قبيل وفاتو بحرب مسيممة ،    () صص( عمى اليمامة وقد أمره النبي) أنو عامل النبي 

 الجند والسالح  فأمدوه ، ،ثُمامةوقد ارسل الى عدد من زعماء القبائل  ان يمدوا 
من  ُثمامةستعاد قوتو وأخرج وخاض مع مسيممة معركتين انتصر فييما ، لكن مسيممة ا

 (.ٖٗاليمامة إلى احد القرى)مركز 
، ثم عكرمة ، ثم خالدًا في  بكر يبعث شرحبيال اوتجاوز ىذا االىمال ان  أب        

من اىل اليمامة ويعرف  ُثمامةعممُا ان ، ُثمامةمسيممة الكذاب، ولم يبعث  جيش لقتال
عمى نفس  مييا، اما خالد بن الوليد فأيضا سارمسالك الطريق ونقاط قوتيا ونفوس مقات

 (ٗٗانضم بأصحابو إليو وقاتل معو ) ُثمامةمع أن  ثُمامةسياسة أبي بكر في إىمال 
اعطاء القيادة  ابو بكر وخالد بن  الوليد اىمالان نضع تساؤالتنا لماذا وىنا البد  

 ؟لمحاربة مسيممة الكذاب ُأثالبن  ُثمامةالجيش الى 
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 لومن قبل الرسول )ص( وان الرسول عامال كان في اليمامة  ُأثالبن  ُثمامةن إ      
عن االسالم بعد وفاة  ول انو ارتديمكن ان نقالذ إلم يجده اىال لذلك لما جعمو عمييا .

ى لم تذكر اخر  ةومن جي ةالرسول )ص( ولم تصرح المصادر بذلك االمر. ىذه من جي
الكذاب. بكر وخالد عدم محاربة اىل اليمامة وفييم مسممة  يالمصادر انو طمب من اب

 ممثاًل لبني حنيفة . بوصفوعو االرجح لخالد أن يعقد الصمح بعد المعركة م فأن
تباع مسيممة ، لبقي السؤال لماذا عزل أبو اقمنا بأن طرف الصمح يجب أن يكون ولو 
عن والية اليمامة وىو والي النبي ) ص( ، ليذا يمكن القول ان اىمال  ُثمامةبكر 

يعود الى دوره الكبير في مساندة الرسول االعظم    ُأثالبن  ُثمامةالجميل  التابعي
يضا ىو مدرك  بان أ ،)ص(والمقربين الى النبي  الخمصوكذلك  ميمو الى  الصحابة 

 ، يعمموا بوصايا الرسول االكرمولم  ،صبين الخالفة من أمير المؤمنين غتاىل السقيفة م
الى االمام عمي بن ابي طالب  ُأثالابن  ُثمامةميل  نايضا يعرفو   الشك أنيم وىم
 اىمل من قبل ىؤالء . ما يبدوعمى  السالم(  ليذا و)عمي
 ثُمامةوفاة 
ىم عن اتباع مسيممة لما ارتد أىل اليمامة عن االسالم وكان مقيما في اليمامة ينيا     

ففارقيم وخرج الى البحرين وصادف خروجو لقاء مع العالء بعضيم، و يطيع فمم،
ومن مع من المرتدين فشيد معو قتاليم، فأعطى العالء ،  *الحطم لقتالالحضرمي 
وكان من الغنائم، وعندما  ُثمامةخميصة  لمحطم يفتخر بيا  فاشتراىا  ُثمامةالحضرمي ل

غنائم  تل الحطم فأجابيم لم اقتمو بل اخذبقت هجع من المعركة الى اليمامة اتيمو ر 
وكان قتمة في السنة  ،ولم يستمعوا لو ،إلى اليمامةطريق العودة واشتريتيا ، فقتموه في  

  (٘ٗعشرة لميجرة. ) الحادية
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 الهوامش
 

 .ٖٗ،و( فصمت، االي(1ٔ
 العدنانية، وىم : بنو قرط وقـريط ابنـي عبيـد بـن أبـي بكـر  لقرطاء : بطن من عامر بن صعصعة،منا

بن كالب بـن ربيعـة بـن عـامر بـن صعصـعة كـانوا ينزلـون بناحيـة ضـريو  بـالبكرات لعشـر ليـال خمـون 
مــن المحــرم ســنة ســت لميجــرة،  وقــد ارســل الرســول ســرية  كانــت بقيــادة محمــد بــن مســممة الــى بنــي 

م وغنموا منعيم نعاما وشتًا وىي السـرية التـي اخـذة ثمـال بـن القرطاء  وطمبوا منيم الدخول الى اإلسال
اثــال الــى االســر وكــان تعــداد ىــذه الســرية ثالثيــين راكبــّا الــى القرطــاء.    لممزيــد ينظــر كحالــة، عمــر، 

، العينـي، عمـدة القـارئ، ٜ٘ٗ، ص ٖم جٜٛٙٔمعجم قبائل العرب، دار الماليين، بيـرو ت، لبنـان، 
 .ٕٕٙ، صٗث العربي،جبيروت، دار إحياء الترا

 .ٜٖٙص،ٔج ،لب المباب في تيذيب  االنساب ،ابن االثير- ٕ
 ،لــب المبــاب فــي تيــذيب االنســـاب،ج،.،ابــن االثيرٓ٘٘ص ،٘الطبقــات الكبــرى، ج  ،ابــن ســعد - ٖ

ٖٜٙ.  
بالمصـــطمح المعاصـــر، وىـــي ارتبـــاط شخصـــين بطريقـــة غيـــر  االمســـاكنة  عالقـــة ىـــي * المخادنـــو : 

قامـة كيـان أسـروي ،ولـيس فييـا قصــد تأسـيس عالقـة زوجيـة ثابتــة ،رسـمية،  نجــاب ذريـة ممـا ىــو  ،وا  وا 
،  المركــــز اإلســــالمي ٔزواج المتعـــة، ط ،جعفر مرتضــــى،العـــاممي. لممزيــــد ينظــــر منطـــٍو فــــي اآليـــات

 .ٖٗٔص،ٔج ،لمدراسات
  ٕٗٛ،صٗٔالصحيح من سيرة النبي االعظم )ص(، ج ،جعفر مرتضى ،العاممي -ٗ
وكـان نصـرانيًا أرسـل اإلسالم ىوده بن عمي* فكان ممك اليمامة فمما أتاه سميط بن عمرو يدعوه إلي ؛

إلــي النبــي صــمى اهلل عميــو وســمم وفــدًا فــييم ُمجاعــة بــن مــرارة والرّجــال بــن عنفــوة يقــول لــو : إْن جعــل 
ال قصد حربو فقال رسول اهلّل صمى اهلل عميـو وسـمم : ال  .األمر لو من بعده أسمم وسار إليو ونصره وا 

          .ٕ٘ٔ،صٕج،الكامل في التاريخ  ،فمات بعد قميل ,ابن االثير .الميم اكفنيو ،وال كرامة
فخرجــوا مصــطحبين فــي ذي الحجــة :  ،ســتة نفــر ،بعــث رســول اهلل صــمَّى اهلل عميــو وســمَّم الرســل٘- 

وعبــد اهلل بــن حذافــة إلــى  ،ودحيــة بــن خميفــة الكمبــي إلــى قيصــر ،حاطــب بــن أبــي بمتعــة إلــى المقــوقس
وسـميط  ،وشجاع بن وىب إلـى الحـارث بـن أبـي شـمر الغسـاني ،وعمرو بن أمية إلى النجاشي ،كسرى

ظم تالمزيـد ينظـر ابـن الجـوزي المنـ .بـن اثـال و ىـوذة بـن عمـي الحنفـي ثُمامـةبن عمرو العامري إلـى  
 . ٔٚٔص،ٛج،مستدرك عمم الرجال ،عمي نماز  ،الشيرىروني ٕٗٚص،ٗج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9
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 ،جعفــــر مرتضــــى ،العــــاممي .,ٙٗٙص،ٕابــــن عبــــد البــــر، االســــتيعاب فــــي معرفــــة االصــــحاب،جٙ- 
            ٕٗٛ،صٗٔالصحيح من سيرة النبي االعظم )ص(، ج

 .والمصدر نفس - ٚ
  .ٖٛٙص، ٕالسيرة النبوية ج، ابن ىشام  -ٛ
 ،االســـتيعاب،البرابـــن عبــد  ؛ٖٚٔ،صٖىـــ،جٓٓٗٔبيروت، ،دار المعرفـــة،الســيرة الحمبيــة،الحمبي -ٜ
 .ٕٜص،ٗج ،السيرة النبوية  ،؛ ابن كثيرٖٓ٘ص ،ٕج ،تاريخ االسالم ،؛ الذىبيٕٗٔ،ٔج

 ٕٜص، ٗج ،السيرة النبوية  ،ابن كثير ٓٔ-
  ٔٚٔص ،ٖج،السيرة الحمبية  ،الحمبي  -ٔٔ
دار الحـديث لمطباعـة النشـر  ،ٔط ،الصحيح من سيرة النبي االعظم ، جعفر مرتضى، العاممي -ٕٔ
 .ٕٕٛص،ٗٔج،ىـ ٕٙٗٔ،

 

 .ٕٕٛص، ج،الصحيح من سيرة النبي االعظم ،جعفر مرتضى،العاممي    -ٗٔ
 والمصدر نفس -٘ٔ
ــــــــــــــة ٔط،بــــــــــــــةحا االصــــــــــــــابة فــــــــــــــي معرفــــــــــــــة الصــــــــــــــ ،ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر - ٙٔ ، دار الكتــــــــــــــب العممي

 ٖٔٔ،صٔاالستيعاب،ج ،؛ ابن عبد البر ٖ٘٘،صٔىـ،ج٘ٔٗٔبيروت،
ــــــوافي ،الكاشــــــاني- ٚٔ ــــــيض، ال ــــــر المــــــؤمنين عٔط ،الف ــــــة االمــــــام امي ىـــــــ ٙٔٗٔاصــــــفيان  ،، مكتب
ـــــوار ،المجمســـــي؛ ٖٓٛ،صٖٙج ـــــر وت ،، مؤسســـــة الوفـــــاءٕط ،بحـــــار االن ـــــان ؛  ،بي -ىــــــٖٓٗٔلبن

 . نقال عن الكميني.ٙٚٔ،صٜٔم، جٖٜٛٔ
  ٖٓٔ،صٛ( ج الجامع لتفاسير القرانالقران) أحكام،القرطبي -ٛٔ
 .ٖٕٗ، ص ٕ،  جٗٔٗٔ ،قم ،مؤسسة اىل البيت الحياء التراث  ،طذ ،تذكرة الفقياء،الحمي - ٜٔ
 .ٕٛاآلية  ،التوبة -ٕٓ

 .ٕٛ ،االيو ،ةالتوبٕٔ- 
 ،ٛج ،لبنــان ،بيــروت ،حيــاء والتــراث العربــيأدار  ،جــامع احكــام القران)تفســير القرطبــي( ،القرطبــي   
  .ٖٓٔص

 ٓٚٗ، ص ٕاحكام القران، دار الفكر لمطباعة والنشر لبنان ج ،ابن العربيٕٕ- 
 ٕٛ ،التوبة،االيوٖٕ- 
 ٓٚٗ،صٕج،المصدر السابق ،ابن العربي ٕٗ- 
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؛ ابـن سـيد النـاس , ٛٔٔ,ص٘, جٜٔٛٔالبخاري، صحيح البخاري دار الفكـر لمطباعـة والنشـر ؛ ٕ٘
، ٕم ج،ٜٔٛٔبيــروت ,لبنــان, ،الســير النبويــة و)عيــون االثــر(، ، مؤسســة عــز الــدين لطباعــة والنشــر

 .ٗٙص
 .ٔٚٔ، صٖج،السيرة الحمبية ،الحمبي- ٕٙ
 ٔٚٔ،صٖالسيرة الحمبية،ج- ٕٚ
                                                                 .العاممي، مرتضى، الصحيح من السيرة الرسول االعظم - ٕٛ
 .ٕ٘ٔ/صٔم،جٕٜٜٔ،لبنان،بيروت ،دار الجبل ،ٔط ،االستيعاب،عبد البر- ٜٕ

 ،؛ ابـــن عســـاكرٖٗ،صٗم، جٖٜٜٔ ،، مؤسســـة الرســـالةٕصـــحيح بـــن حبـــان، ط ،ابـــن حبـــانٖٓ- 
 ٜٕٚ، صٕٔج ،ىـ٘ٔٗٔتاريخ ابن عساكر دار الفكر لمطباعة والنشر بيروت، لبنان، 

   ٖٓٗ،صٕىـ/جٖٓٗٔ، الباقيات، ٔط ،السيرة النبوية، العاممي، عمى الكوراني، جوىرة التاريخٖٔ- 
 ٙٚالمؤمنون اآلية ٕٖ- 
,دار  ٕبن ابي فراس المـالكي, تنبيـو الخـواطر ونزىـة النـواظر ) مجموعـة ورام (,ط االشتري,ورامٖٖ- 

 ٕٓٙ, صٕش ,جٖٛٙٔالكتب االسالمية _تيران, بازارالسمطاني,
لبنــــان،   ،، دار الكتــــب العمميــــة بيــــروتٔالمنــــتظم فــــي تــــاريخ الممــــوك واالمــــم، ط ،بــــن الجــــوزي  -ٖٗ

دار  ،يرة الرســـــول االعظـــــم )ص(؛  العـــــاممي جعفـــــر مرتضـــــى الصـــــحيح مـــــن ســـــٕٕ، صٗجٕٜٜٔ
 .ٖٕٕ،صٕٛش( جٖ٘ٛٔ-ٕٕٗٔٓقم  ،الحديث لمطباعة والنشر

 المصدر نفسو. ٖ٘-
 , ٕٛ٘ٔ،صٖج ،االستيعاب ،ابن عبد البر - ٖٙ
 .ٔ ،االية ،االحقافٖٚ

إلـى البحـرين  ،بن عبـد اهلل بـن عمـاد الحضـرمي حميـف بنـى عبـد شـمس : العالء* العالء الحضرمي 
وكتــب معــو إلــى المنــذر بــن ســاوى والــى ســيبخت مرزبــان ىجــر  ،أو الجزيــةاإلســالم ليــدعو أىميــا إلــى 

فأمــا أىــل  .فأســمما وأســمم معيمــا جميــع العــرب ىنــاك وبعــض العجــم ،يــدعوىما إلــى اإلســالم أو الجزيــة
توالىا العـالء ثانيـًة فـي زمـن أبـي بكـر ..فإنيم صالحوا العالء ،األرض من المجوس والييود والنصارى

     ٕٓٓص ،عمي ،الكوراني
 .ٗٗٔم،صٕٔٔٓ-ٕٕٗٔالكوراني، عمي، قراءة جديدة في حروب الردة،)  -ٖٛ
 . المصدر نفسو -ٜٖ

  .ٕٙٔص ،االستيعاب ،ابن عبد البرٓٗ- 
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ن كان المراد جمع حجرة ، أي : أىل الحجر فالمراد أىل القريـة أو   * أىل الحجر : أىل البادية . وا 
 . ٙٙٔ:  ٗج المدينة . لممزيد ينظر  بن منظور، لسان العرب

 .ٕٕٚ،ص ٔ* الوشم : ىو اقميم من اقاليم نجد  . لممزيد ينظر الزركمي االعالم، ج
 . ٖٚ٘،ص ٗٔج ،المقريزي، إمتاع األسماع - ٔٗ

 .ٖٛ،صٜٕج،ٖٜٜٔ-ٖٓٗٔ،لبنان،بيروت،الوفاء بحار االنوار،دار ،المجمسيٕٗ- 
 ٖٛٔم ص.ٕٔٔٓ-ٕٕٗٔد، ت، ٓالكوراني، عمي، قراءة جديدة لحروب الردة،ٖٗ

 لحطم و.المصدر نفس ٗٗ-
بن عمرو بن مرثد أحد بني قيس بن ثعمبة ، وارتد كل من  * الحطم :    وىو شريح بن ضبيعة     

بالبحرين من ربيعة خال الجارود بن بشر العبدي ومن تابعو من قومو ، وأمروا عمييم ابنا لمنعمان بن 
المنذر يقال لو المنذر ،فسار الحطم حتى لحق بربيعة فانضمت إليو ربيعة فخرج العالء عمييم بمن 

كما انو ادرك االسالم ثم بعد وفاة الرسول  ارتده لعجم ، فقاتميم قتاال شديدا ، انضم إليو من العرب   ا
ياقوت  الحموي ، معجم   ؛ٜٙٔ/ ص٘ٔاالصفياني ،ابو فرج، االغاني ، ج ممزيد بنظر عن االسالم .ل
  مٜٖٚ/صٔالبمدان ، ج 

 لبنان -بيروت  -سسة األعممي لممطبوعات مؤ  تاريخ الطبري، ،الطبري  محمد بن جرير -٘ٗ
 .ٕٕٚ،صٕ،ج
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 لمصادر  والمراجعا
 القرآن الكريم  
  ،م.ٜٓٚٔ –القاىرة ،دار الشعب  ،اسد الغابة في معرفة الصحابةابن االثير 
 م.ٖٜٜٔ، مؤسسة الرسالة، ٕابن حبان، صحيح بن حبان، ط 
 .ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت 
  و)عيون االثر(، طبعة مصححة، مؤسسة عز ابن سيد الناس , السير النبوية

 م.ٜٔٛٔالدين لطباعة والنشر، بيروت ,لبنان,
 مٕٜٜٔ -ٕٔٗٔ،،دار الجبل، بيروت، لبنانٔابن عبد البر، االستيعاب، ط. 
  ،ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر دار الفكر لمطباعة والنشر بيروت، لبنان

 ىـ٘ٔٗٔ
 م. ٜٔٚٔ -  ى ٜٖٙدار المعرفة لمطباعة والنشر،  السيرة النبوية، ،ابن كثير 
  ىـ ،.٘ٓٗٔ،ٗابن منظور ، لسان العرب، نشر أدب الحوزة المجمى 
  السيرة النبوية، مكتبة محمد عمي صبيح وأوالده،ابن ىشام،ٖٖٔٛ- 

 ..مٖٜٙٔ
  مجموعة ،االشتري, ورام بن ابي فراس المالكي, تنبيو الخواطر ونزىة النواظر

 ش.ٖٛٙٔ,دار الكتب االسالمية تيران, بازارالسمطاني, ٕورام  , ط
 . االصفياني، ابو فرج ، االغاني، دار إحياء التراث العربي 
 ،ٜٔٛٔالبخاري، صحيح البخاري دار الفكر لمطباعة والنشر. 
 دار الكتب العممية بيروت، لبنان،  ٔبن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واالمم، ط ،

 مٕٜٜٔ
  ىـ.ٓٓٗٔيرة الحمبية، بيروت،دار العرفة، الس ،الحمبي 
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  دار الكتاب العربي،لبنان، بيروت ٔتاريخ اإلسالم ط ،الذىبي ،،ٔٗٓٗ- 
 .مٜٚٛٔ

 دلر الماليين بيروت ، لبنان ، ٘الزركمي ، خير الدين ، االعالم ط ،ٜٔٛٓ ، 
 .السيوطي،لب المباب في تيذيب االنساب،دار صادر، بيروت 
  ، ألولى،شفق ،طيران ربيع  مستدرك عمم الرجال،الشاىرودي، عمي نماز

 ٕٔٗٔاآلخر 
، دار الحديث ٔالعاممي ،جعفر مرتضى،الصحيح من سيرة النبي االعظم ، ط

 ىـ .ٕٙٗٔلمطباعة النشر ،
 الباقيات ت، ٔالعاممي، عمى الكوراني، جوىرة التاريخ السيرية النبوية،، ط ،

 ىـ.ٖٓٗٔ
 مرتضى الصحيح من سيرة الرسول االعظم )ص(، دار الحديث  العاممي،جعفر

 ..شٖ٘ٛٔ-ٕٕٗٔٓلمطباعة والنشر، قم،
 م..ٕٜٜٔ، دار الجبل، بيروت،لبنان،ٔعبد البر،االستيعاب، ط 
 ،العيني، عمدة القارئ، بيروت، دار إحياء التراث العربي 
  ،مٜٛٙٔكحالة، عمر، معجم قبائل العرب، دار الماليين، بيرو ت، لبنان 
 ،مٕٔٔٓ-ٕٕٗٔالكوراني، عمي، قراءة جديدة في حروب الردة. 
 منشورات محمد عبس بيضون ون دار ٔالمقريزي، في إمتاع األسماع، ط ،

 م .ٜٜٜٔ-ٕٓٗٔٓالكتب العممية،  بيروت، لبنان 
 الحموي ، ياقوت، معجم البمدان،ار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان 

 م.ٜٜٚٔ،
 

 


