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م��ن خ��ال ق��راءة وجيزة يف �س��رية م�س��اهري موايل ر�س��ول 

اهلل �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم؛ يتع��رف القارئ يف ه��ذا الكتاب 

م اأمي��ن موالة ر�س��ول اهلل وحا�سنته، و�س��رية 
ُ
عل��ى �س��رية: اأ

زوجه��ا زي��د ب��ن حارث��ة )ِح��ب ر�س��ول اهلل( وقائ��د ال�س��رايا 

�س��امة ب��ن زي��د، )ِح��ب ر�س��ول 
ُ
والبع��وث يف عه��ده، واأخ��رياً اأ

اهلل واب��ن ِحب��ه(، واأم��ري اآخ��ر بعوث الر�س��ول خ��ارج جزيرة 

العرب.

�س��ُيلقى ال�س��وء هن��ا عل��ى �س��رية ه��ذه العائل��ة املبارك��ة من 

م��وايل ر�س��ول اهلل، وم��ن اأ�س��هرهم واأحبه��م اإلي��ه واأقربه��م 

اإىل قلب��ه الطاه��ر. ونظ��راً ملكان��ة ه��ذه العائل��ة م��ن املوايل 

يف نف���س ر�س��ول اهلل، وحمبت��ه املعلن��ة وامل�س��هورة له��م؛ كان 

الواجب يق�سي بتقدميهم على من �سواهم.
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املقدمة
هــذه قراءة وجيزة يف �شــرية م�شــاهري موايل ر�شــول اهلل و�شــيتعرف القارئ 
من خاللها على �شــرية اأُم اأمين مولة ر�شــول اهلل وحا�شنته، و�شــرية زوجها 
زيد بن حارثة )ِحْب ر�شــول اهلل( وقائد ال�شــرايا والبعــوث يف عهده، واأخريًا 
اأُ�شامة بن زيد، )ِحب ر�شول اهلل وابن ِحبه(، واأمري اآخر بعوث الر�شول خارج 

جزيرة العرب.
�شــُيلقى ال�شــوء هنــا على �شــرية هذه العائلــة املباركة من موايل ر�شــول اهلل، 
ومن اأ�شهرهم واأحبهم اإليه واأقربهم اإىل قلبه الطاهر. لذلك فاإنه من الوفاء 
لأحبــة ر�شــول اهلل من م�شــاهري مواليــه اأن تتناول هذه الدرا�شــة الوجيزة ما 
قدمــه كل فــرد مــن اأفراد هــذه العائلة املباركــة من عطاء وجهــد يف ميادين 

الدعوة اإىل اهلل واجلهاد يف �شبيله.
ونظــرًا ملكانــة هــذه العائلــة مــن املوايل يف نف�ــس ر�شــول اهلل وحمبتــه املعلنة 

وامل�شهورة لهم؛ كان الواجب يق�شي بتقدميهم على من �شواهم.
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-I-

ُأم أيمن

موالة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم وحا�ضنته
اأطنبــت بع�ــس م�شــادر الرتاجم الإ�شــالمية يف احلديث عــن اأُم اأمين، بركة 
احلب�شــية، وعن عالقتها بالنبي �شلى اهلل عليه و�شــلم واأ�شــرته يف اجلاهلية 

والإ�شالم.
لكن بع�س هذه امل�شادر اختلفت فيما بينها يف حقيقة ن�شب اأُم اأمين وما قيل 

عن هجرتها اإىل احلب�شة وهجرتها كذلك اإىل املدينة!
والبحــث هنــا يهــدف اإىل التحقق من بع�س هذه الإ�شــكالت املتعلقة ب�شــرية 
ال�شــيدة اأُم اأمين وحقيقة ن�شــبها، وهل هاجرت فعاًل اإىل احلب�شــة؟ وهل هي 
التي �شــربت بول النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم كما يزعمون اأم �شــيدة حب�شــية 

غريها؟ اأم اأن الأمر برمته مل يحدث على الإطالق.
اأما فيما يتعلق بحقيقة ن�شــب اأُم اأمين فاإن امل�شادر املتوافرة للبحث ل تقدم 
ال�شــيء الكثــري عــن ذلــك. ولعل اأقــدم م�شدر اأ�شــار اإىل اأُم اأمين ب�شــيء من 
التف�شيــل هــو ابن �شــعد يف )الطبقــات( )ت: 230 هـ( لكنه مل ين�شــبها لبلد 
بعينــه؛ بــل اكتفى بالقول اإن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ورثها من اأبيه 
ه.ويف هذا اإ�شــارة اإىل اأن اأُم اأمين كانت اأَمًة، اأي مملوكة لأ�شــرة  وقيل من اأُمِّ

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.
وممــا ُيلحــظ كذلــك اأن ابن ُقتيبــة )ت: 276هـ( قــد اقتب�ــس معلوماته عنها 
مــن ابن �شــعد فقــد اأورد كثــريًا من معلومات ابن �شــعد عنها، وهــو الآخر مل 
يذكــر �شــيئًا عــن حقيقة ن�شــبها ول عن البلد التــي قدمت منه؟ اأمــا اأبو نعيم 
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الأ�شفهاين )ت: 430هـ( فقد اهتم مبا قيل عن هجرة اأُم اأمين من مكة اإىل 
املدينة للحاق بر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وما رافق ذلك من كرامات؛ 
ولكنــه يف الوقت نف�شــه مل يذكر �شــيئًا عن ن�شــب اأُم اأمين ول عــن البلد الذي 

ُتن�شب اإليه!(1)
ومــن الالفــت يف هــذا ال�شــدد اأن الإمــام احُلجــة يف اأخبــار �شحابــة النبــي 
�شلــى اهلل عليــه و�شــلم اأبــا عمــر ابــن عبدالــر )ت: 463هـ( �شاحــب كتاب 
)ال�شتيعاب( قد ن�شبها اإىل اأرومة عربية واإن مل ُي�شرح يف ذلك فقال: )هي 
بركة بنت ثعلبة بن ح�شن بن مالك بن �شلمة بن عمرو بن النعمان..( وعلى 

غري عادته فاإنه مل ُي�شر اإىل م�شدر معلوماته عن هذا الن�شب!(2)
الذي ميكن التنبيه اإليه هنا هو اأن ابن عبدالر مل يقطع ب�شحة ن�شبها اأهي 
عربية اأم اأعجمية وعلى الرغم من ذلك فاإن الن�شــب الذي األ�شقه بها ُيوهُم 

الباحث اأنها عربية بال جدال! 
اأمــا املراجــع املتاأخرة فعلى الرغم من كونها ل تعرت�س على �شل�شــلة الن�شــب 

التي زعمها ابن عبدالر اإل اأنها ُت�شرح باأنها حب�شية.
اإذ اإن ابــن الأثــري )ت: 664هـــ( يف تعريفه لأُم اأمين قــال: هي اأُم اأمين مولة 
ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم وحا�شنتــه، وا�شــمها بركة وهي حب�شــية.

�شحيح اأن ابن الأثري مل يذكر ن�شب اأُم اأمين الذي ورد عند ابن عبدالر، اإل 
اأنه اأكد على اأُ�شولها احلب�شية ومل يذكر م�شدره يف ذلك!

وكذلــك ابــن كثــري )ت: 774هـــ( فاإنــه مل يتوقــف اأمــام �شحة ما ذكــره ابن 

اأحمــد بــن عبداهلل الأ�شفهــاين اأبو نعيم، حلية الأوليــاء وطبقات الأ�شفياء )بــريوت: دار الكتب العلمية،     (1)
د.ت(، 68-67/2.

يو�شــف بن عبداهلل بن عبدالر، اأبو عمر، ال�شــتيعاب يف معرفة الأ�شحاب، حتقيق حممد علي البجاوي     (2)
)القاهرة: مطبعة نه�شة م�شر، د.ت(، 1793/4.
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عبدالر من ن�شــب لأُم اأمين على الرغم من غرابته! اإذ جاء عنده يف حديثه 
عن اأُم اأمين قولـه: )وهـي بركـة بنـت ثعلبة بن عمرو بن ح�شن بن مالك بن 

�شلمة بن عمرو بن النعمان احلب�شية(.(1)
ومما يثري الت�شاوؤل اأن ابن حجر الع�شقالين )ت: 852هـ( مع عدم اعرتا�شه 
علــى الن�شــب الذي ادعاه ابــن عبدالر اأي الن�شــب العربي، لأُم اأميــن اإل اأنه 

يوؤكد يف الوقت ذاته اأنها حب�شية.(2)
ومما ميكن اأن يوؤخذ على ابن كثري يف هذا ال�شــياق اأنه مل ي�شــر اإىل امل�شدر 
الــذي ا�شــتقى منــه معلوماته عن ن�شــب اأُم اأميــن، ويف الوقت ذاتــه مل يتوقف 
اأمــام �شحــة ذلك الن�شــب! وكيــف ميكن اجلمع بني الن�شــب العربــي والأ�شل 
الأعجمــي اأي -احلب�شــي-!؟ ومــن الوا�شــح اأي�شًا اأنه نقل ن�شــب اأُم اأمين عن 

ابن عبدالر اإل اأنه مل ُي�شر اإليه.
ومرة اأُخرى ماذا عن �شحة الأ�شــماء الواردة يف �شل�شــلة ن�شب اأُم اأمين؛ مثل: 

ثعلبة وعمرو وح�شن ومالك و�شلمة بن عمرو والنعمان؟!
هــل ميكــن القول اإن هذه الأ�شــماء حب�شــية؟ وهل اأ�شبح الأحبا�ــس ي�شــابهون 

العرب يف اأ�شولهم واأح�شابهم.
اإن الأمر ل يخلو من وهم وقع فيه ابن عبدالر اأو رمبا وقع فيه اأحد الن�شــاخ 
الذين ن�شــخوا كتاب )ال�شتيعاب( فاأدرج هذا الن�شب لأُم اأمين خطاأ و�شهوًا. 

اإنه احتمال غري بعيد.
واإذا ما ُتركت اإ�شــكالية ن�شــب اأُم اأميــن جانبًا؛ فاإن الإ�شــكالية الأخرى تتعلق 

اإ�شــماعيل بــن عمــر بن كثــري، البداية والنهايــة، الطبعة الأوىل، حتقيــق عبداهلل الرتكــي )القاهرة: دار     (1)
هجر، 1418هـ(، 284/8.

اأحمــد بــن حجــر الع�شــقالين، الإ�شابة يف متييــز ال�شحابة، حتقيق خليــل ماأمون �شــيحا، الطبعة الأوىل     (2)
)بريوت: دار املعرفة، 1425هـ(، 667/4.
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ب�شــريورة اأُم اأميــن اإىل اأُ�شــرة النبــي �شلــى اهلل عليــه و�شــلم اإذ اإن امل�شادر 
املتوافرة ل تقدم اإجابة عن ذلك بل ومل تناق�س هذا ال�شوؤال!

وُرمبا اأن ابن �شعد هو اأقدم م�شدر حتدث عن اأُم اأمين ثم تبعته بقية امل�شادر، 
فقــال: اإنها مما ورثه ر�شــول اهلل من والــده(1) وقيل: كانت لأخت خديجة بنت 
خويلد فوهبتها لر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم، وقيل كانت لأُم ر�شول اهلل 
�شلــى اهلل عليــه و�شــلم(2)، فورثها عــن اأمه، فاأعتقهــا بعد النبــوة(3). واأيًا كان 
الأمر فاإنه ل يعدو كون النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قد ورث اأُم اأمين من اأحد 

والديه وهذا مما مل يقع فيه خالف.
يف �شــياق احلديــث عــن اأُم اأميــن؛ يتبــني اأنها قــد تزوجــت يف اجلاهلية مبكة 
مــن ُعبيــد بن عمرو بن بالل بن اأبي احلرباء... من بني احُلبلي من اخلزرج 
ونقلها اإىل يرثب، فولدت له اأمين بن ُعبيد، ومات عنها، فرجعت اإىل مكة(4). 
اإ�شافة اإىل ما قيل عن ح�شانة اأُم اأمين لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف 
طفولتــه فقد كانت مرافقة لأمه وجده عبداملطلب حني ذهبوا مبحمد وعمره 
�شــت �شــنوات لزيارة اأخواله من بني عدي بن النجار يف املدينة(5) ويف طريق 
العودة اإىل مكة توفيت والدته بالأبواء، بني مكة واملدينة، وقدمت به اأُم اأمين 

ابن �شعد، الطبقات، 223/8؛ ابن ُقتيبة، املعارف، �س144؛ ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 1793/4؛ وقارن     (1)
م�شلم بن احلجاج الق�شريي، �شحيح م�شلم، 1392/3 )حديث: 70-71( كتاب املغازي 1620.

ابن الأثري، اأُ�شد الغابة، 424/5-425؛ وقارن ابن كثري، البداية، 284/8.    (2)
ابن حجر الع�شقالين، الإ�شابة، 266/4.     (3)

اأحمد بن يحيى البالذري، اأن�شــاب الأ�شــراف، حتقيق حممد حميد اهلل )القاهرة: دار املعارف، د: ت(،     (4)
471/1-472، اختلفت بع�س امل�شادر يف ترجمتها لُعبيد زوج اأم اأمين.

البــالذري، اأن�شــاب الأ�شــراف، 94/1؛ وقــارن ابــن عبدالر، ال�شــتيعاب، 30/1؛ والأبــواء: واٍد يقع بني     (5)
املدينــة ومكــة وي�شــمى اليــوم وادي اخُلريبــة، غــري اأن ا�شــم الأبــواء معروف لــدى املثقفــني. عاتق غيت، 
البالدي، معجم املعامل اجلغرافية يف ال�شــرية النبوية، الطبعة الأوىل )مكة: دار مكة للن�شــر، 1402هـ(، 

�س64.
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اإىل مكة بعد موت اأمه بخم�شة اأيام.(1) 
وا�شــتمرت اأُم اأمين يف ح�شانتها لر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم منذ تلك 
ال�شــن املبكــرة حتــى ناف على الع�شــرين من العمــر وتزوج مــن خديجة بنت 

خويلد، وا�شتمرت يف خدمة ر�شول اهلل حتى وفاته، رغم عتقه لها
وكان زيد بن حارثة بن �شــراحيل الكلبــي موىل خديجة بنت خويلد(2) فوهبته 
ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم فاأعتقه وزوجه اأُم اأمين بعد النبوة، فولدت 

له اأ�شامة بن زيد.
وكانت اأُم اأمين من ن�شــاء مكة القالئل الالئي �شــارعن اإىل اعتناق الإ�شــالم 

فقد جاء يف رواية؛ اأنها اأ�شلمت وبايعت ر�شول اهلل مبكة قبل الهجرة.(3)
ولي�ــس مــن امل�شــتبعد اأن مــا روجته بع�ــس امل�شادر مــن هجــرة لأُم اأمين اإىل 

احلب�شة تعود اإىل هذه الفرتة املبكرة لظهور الإ�شالم.(4)
من تتبع امل�شادر التي قالت بهجرة اأُم اأمين اإىل احلب�شة تبني اأنها تعود فيما 
ظهر للباحث اإىل ما جاء عند ابن عبدالر يف )ال�شــتيعاب( الذي مل يكتف 
بذكــر هجــرة واحدة لأُم اأمين بــل ذكر هجرتني الأوىل اإىل احلب�شــة والثانية 
اإىل املدينة.(5) ثم نقلت عنه بقية امل�شادر واملراجع التي متت الإ�شارة لها يف 

مو�شع �شابق من هذا البحث.
ولعــل ما يدعو اإىل ال�شــك يف روايــة ابن عبدالر حول هجرتــي اأُم اأمين التي 

ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 30/1.    (1)
زيد بن حارثة: هو زيد بن حارثة بن �شــراحيل الكلبي، من اأ�شــهر موايل ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم     (2)

واأحبهم اإىل قبله، وهو اأول من اأ�شلم من املوايل. ابن �شعد، الطبقات، 223/8.
حممــد بــن حبيب البغدادي، املُحر، حتقيق اإيلزه ليختني �شــتيرت )بــريوت: دار الآفاق اجلديدة، د.ت(،     (3)

�س40.
انظر مثاًل ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 1797/4؛ ابن الأثري، اأُ�شد الغابة، 425-424/5.    (4)

ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 1793/4.    (5)
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اأُ�شــري اإليهمــا اأعاله هو خلوهما من ال�شــواهد التاريخيــة، عالوة على اأن ابن 
عبدالر مل يذكر م�شادره عن تلكما الهجرتني!

حتى ل تختلط الأمور على القارئ �شُتوؤجل مناق�شة ما قيل عن هجرة اأُم اأمين 
اإىل املدينــة اإىل مــا بعد مناق�شــة ما قيل عن هجرتها اإىل احلب�شــة وال�شــوؤال 
املتعلق مبا قيل عن هجرتها اإىل احلب�شــة يرتتب عليه عدة ا�شتف�شــارات مثل: 
متــى كانــت الهجــرة؟ وملاذا؟ وهــل كانت مبفردهــا اأم برفقة زوجهــا زيد بن 
حارثة؟ اأم كانت برفقة جماعة املهاجرين اإىل احلب�شة؟ واإذا كانت مع جماعة 

املهاجرين فمع اأي اجلماعتني؟ الأوىل اأم الثانية؟ ومتى كانت عودتها؟
يبــدو اأن كل هــذه الت�شــاوؤلت �شــتظل دون اإجابــة لأن الهجــرة مل حتدث على 
الإطــالق! ومن املعروف لدى دار�شــي ال�شــرية النبويــة واملهتمني بوجه خا�س 
مبو�شوع الهجرة اإىل احلب�شــة اأن اأقدم قوائم اأ�شــماء املهاجرين اإىل احلب�شة 
مــن امل�شــلمني واأ�شــماء العائديــن منها، املوجودة عند مو�شــى بــن عقبة )ت: 
141هـــ(، وابــن اإ�شــحاق )ت: 151هـــ( واأخــريًا البــالذري )ت: 279هـ( يف 

اأن�شاب الأ�شراف، ومن ثم نقلها عنهم بقية من جاء بعدهم من املوؤرخني كل 
هذه امل�شادر الأ�شا�شية يف ال�شرية النبوية مل تذكر �شيئًا عن هجرة اأُم اأمين 

اإىل احلب�شة.
رمبــا تكــون هــذه النتيجــة كافيــة لدح�ــس مــا قيل عــن هجــرة اأُم اأميــن اإىل 
احلب�شــة. بل لعل �شــبب اللب�ــس الذي حدث لدى بع�س املوؤرخني هو اأن �شــيدة 
اأخرى ت�شمى -بركة- اأي�شًا، وقد ذكرها ابن اإ�شحاق كانت �شمن املهاجرين 
اإىل احلب�شــة وهــي: بركة بنت ي�شــار، مولة اأبي �شــفيان ابن حــرب بن اأُمية، 

خرجت برفقة زوجها قي�س بن عبداهلل، من بني اأ�شد ابن خزمية.
وعلــى ال�شــد ممــا ذكــره ابــن عبدالــر مــن هجرتــني لأُم اأميــن واحــدة اإىل 
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احلب�شــة والثانيــة اإىل املدينــة؛ فــاإن ابــن �شــعد وهــو متقــدم زمنيــًا على ابن 
عبدالر )ت: 230هـ( مل ُيثبت لها �شوى هجرة واحدة رمبا اإىل املدينة!

فقد وِجَد عند ابن �شــعد رواية يلفها الغمو�س وذات �شبغة اأ�شــطورية جاءت 
على النحو التايل: )عن عثمان بن القا�شم، قال: ملا هاجرت اأُم اأمين، اأم�شت 
باملن�شرف(1) دون الروحاء(2)، فعط�شت ولي�س معها ماء وهي �شائمة فجهدها 
العط�ــس فُديل عليها من ال�شــماء دلو ماء بر�شــاء اأبي�س فاأخذته ف�شربت منه 

حتى رويت، فكانت تقول: ما اأ�شابني بعد ذلك عط�س...(.(3)
وكمــا �شــبق فاإن رواية ابن �شــعد هذه مل تف�شح عن وجهــة اأُم اأمين اإىل اأين؟ 

ومن اأين؟ ومتى؟
ولكن من الإ�شــارة اإىل بع�س الأعالم اجلغرافية الواردة يف الرواية يظهر اأن 
اأُم اأميــن كانــت مهاجــرة من مكــة اإىل املدينة بدليل اأن الروحــاء واملُن�شرف 
همــا مو�شعــان يقعان على الطريق بــني مكة واملدينة؛ ثم ملــاذا كانت �شائمة 
�َس لها بعــدم ال�شوم يف ال�شــفر؟! ي�شاف اإىل  واهلل �شــبحانه وتعــاىل قــد رخَّ
ذلك اأن ال�شوم مل ُي�شــرع اإل يف ال�شــنة الثانية من الهجرة، وملاذا �شارت نحو 
املدينــة مبفردهــا دون رفقة، وما�شــية على قدميها دون راحلــة؟ وهل و�شلت 
اإىل غايتهــا اأي املدينــة؟ ولأن امل�شــادر ل ُت�شــعف بتقــدمي اإجابــة مقنعــة عن 

ــرية النبوية، 346/1؛ مو�شــى بن عقبة، املغازي، �س76؛ البالذري، اأن�شــاب الأ�شــراف،  ابن ه�شــام، ال�شِّ    (1)
.224 ،198/1

الروحــاء واملن�شــرف مــوارد مــاء وحمطتــان على الطريــق بني مكــة واملدينة، البــالدي، معجــم املعامل،     (2)
�س304-143.

ابــن �شــعد، الطبقــات، 224/8. ولعــل ما يدعو للغرابة يف هذا الأمر هو اأن معظم من جاء بعد ابن �شــعد     (3)
مــن املوؤرخــني اأخذوا عنه هذه الرواية الأ�شــطورية ومل يتوقفوا اأمام حمتواهــا وحماولة التحقق مما جاء 
فيهــا، وكذلــك احلال بالن�شــبة ملا جاء عند ابن عبدالر يف ال�شــتيعاب من ذكر لرحلــة اأم اأمين! فاإنه مل 
يتوقف اأمام الرواية وفح�شها! انظر مثاًل: ابن عبدالر، ال�شــتيعاب، 194/4؛ ابن الأثري، اأُ�شــد الغابة، 
424/5-425؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 284/8- 286؛ ابن حجر الع�شقالين، الإ�شابة، 2666/4-

.2667
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الأ�شئلة ال�شابقة؛ لذلك فاإن اأ�شطورة دلو املاء والر�شاء الأبي�س ل حتتاج اإىل 
مناق�شة. لأن الرواية تفتقر اإىل ال�شند التاريخي، فيجب جتاهلها.

ويف كل الأحوال فاإن املوقف من الرواية ال�شــابقة ل ينفي هجرة اأُم اأمين من 
مكــة اإىل املدينــة ولكن ذلك احلدث مرهون بظرف زمني خمتلف وهو حمور 
احلديث التايل؛ وذلك بعد اأن اأذن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لأ�شحابه 
يف الهجــرة اإىل املدينــة بعد بيعة الأن�شار يف العقبة من منى وكان من �شمن 

من هاجروا اإليها زيد بن حارثة موىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
ُيفهــم من هــذه الرواية بطبيعة احلــال اأن زيدًا قد هاجــر اإىل املدينة خملفًا 
زوجــه اأُم اأميــن يف مكــة؛ رمبا اأن ذلك ي�شــري اإىل اأنها بقيــت هناك يف خدمة 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وبعد مدة وجيزة اأذن اهلل لر�شوله الكرمي مبغادرة مكة والهجرة اإىل املدينة. 
وبعــد اأن ا�شــتقر بهــا وبنــى فيهــا م�شــجده وم�شــاكن اأزواجه؛ اأر�شــل يف طلب 
قــدوم اأهله من مكــة. فبعث زيد بن حارثة واأبا رافع موله واأعطاهما بعريين 
وخم�شــمائة درهم، فقدما عليه بفاطمة واأم كلثوم بنتي ر�شــول اهلل �شلى اهلل 
عليــه و�شــلم و�شــودة بنت زمعة زوجــه وحمل زيد بــن حارثة امراأتــه اأُم اأمين 
مــع ابنيهــا اأمين واأ�شــامة.هذه الرواية هــي الأجدر بالقبول حــول ما قيل عن 

هجرتي اأُم اأمين لبالد احلب�شة واإىل املدينة.
واقرتنــت هجرتهــا اأي -اأُم اأميــن- اإىل املدينة بعد هجرة الر�شــول �شلى اهلل 
عليــه و�شــلم اإليها بب�شعة اأ�شــهر فاأُم اأميــن ُتعد واحلال كذلــك من مهاجري 

ال�شنة الأوىل من الهجرة. 
وبعــد و�شول اأُم اأمين اإىل املدينة ب�شحبة زوجها زيد وابنيهما وا�شــتقرارهم 

فيها بداأت املرحلة الثانية من عالقاتها بر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
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ففــي املدينــة وبعد اأن ا�شــتقرت مــع زوجها زيــد واأبنائها ظلــت العالقة قوية 
ومت�شلــة مــع ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم، حيــث كان ر�شــول اهلل يزور 
اأُم اأمين يف منزلها ورمبا تناول عندها �شــيئًا من طعام اأو �شــراب، ويف بع�س 

الأحيان يعتذر لها مبديًا عدم رغبته، فكانت ُتِلح عليه.(1)
ويف بع�س الأوقات يجد ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وقتًا كافيًا ملالطفة 
اأُم اأمين وممازحتها؛ حدث ذات يوم اأن طلبت منه اأن يعطيها راحلة ت�شتعني 
بهــا علــى تنقالتها، فقالــت له: )احملنــي( فاأجابها قائــاًل: اأحملك على ولد 
الناقة. فردت على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بجزع قائلة: يا ر�شول اهلل 
اإنــه ل يطيقنــي ول اأُريــده؛ فقال: ل اأحملك اإّل على ولــد الناقة. يعني اأنه كان 

ميازحها وكان ر�شول اهلل، ميزح ول يقول اإل حقًا، والإبل كلها ولد النوق.(2)
وُتظهر اإحدى الروايات مقدار ما لأُم اأمين من دالة وحظوة عند ر�شــول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شــلم. ذكر اأن�ــس بن مالك، خادم ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم: اأن الرجل من الأن�شار كان يجعل له من ماله -اأي للر�شول- النخالت 
اأو كمــا �شــاء اهلل. حتــى ُفتحت قريظة والن�شري؛ فجعل ر�شــول اهلل �شلى اهلل 
عليــه و�شــلم يرد بع�س ما وهبه النا�ــس له من نخالت، فبعثــه اأهله - اأي اأهل 
اأن�ــس- اإىل ر�شــول اهلل لي�شــاأله الــذي كان اأهله اأعطوه اأو بع�شــه؛ وكان النبي 
�شلــى اهلل عليــه و�شــلم قد اأعطــاه اأُم اأمين، ثم اإن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم اأراد اأن يرد نخالت اأهل اأن�س، فبعث اأن�شًا اإىل اأُم اأمين لي�شرتد نخالت 
اأهله منها، فاعرت�شت ب�شــدة. يقول اأن�ــس: فجعلت اأُم اأمين الثوب يف ُعنقي، 
وجعلــت تقــول: كال والــذي ل اإلــه اإل هــو ل يعطيكُهن وقــد اأعطانيهن، فجعل 
ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يرت�شى اأُم اأمين حتى اأعطاها ع�شرة اأمثال 

ابن �شعد، الطبقات، 224/8.    (1)

ابن �شعد، الطبقات، 224/8.    (2)
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نخالتها اأو قريبًا من ذلك.(1) 
وعلــى الرغــم من طول اإقامــة اأُم اأمين يف احلجاز اأو رمبــا ولدتها فيه اإل اأن 
الُعجمــة ظلــت مالزمة لها ح�شــب ما جــاء يف بع�س الروايات؛ فقــد كانت اأُم 
اأميــن جتــيء وتقــول للر�شــول �شلى اهلل عليه و�شــلم )ل �شــالم( اأي ال�شــالم 
عليكم، فاأباح لها ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم اأن تقول )�شالم((2). ويف 
رواية اأخرى اأن اأُم اأمين دخلت على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فقالت: 
)�شالم ل عليكم( تريد اأن تقول ال�شالم عليكم، فَرخ�س لها النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم اأن تقول: )ال�شالم(.
هذه الأمثلة حول ُعجمة اأُم اأمين تبقى حمل �شك، ولعل اأقربها اإىل الت�شديق 
مــا حــدث يوم ُحنني )8هـ( حني وقفت اأُم اأمين تــودع النبي واأ�شحابه وتدعو 
لهم بالثبات والن�شر عند مالقاة عدوهم فقالت: )�َشبَّت اهلل اأقدامكم( اأي 
َثبتَّ اهلل اأقدامكم فقال لها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )ا�شكتي يا اأُم اأمين 

فاإنك ع�شراء الل�شان((3). وقد ا�شُت�شهد ابنها اأمين يف تلك الغزوة.
و�شــهدت اأُم اأميــن مــع ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم غزوتــي اأُحد )3هـ( 
وخير )7هـ( وقامت بدور م�شــهود وم�شــكور، فعندما انهزم بع�س امل�شــلمني 
يف يــوم اأُحــد لقيتهم اأُم اأمين حتثو يف وجوههم الــرتاب وتقول للبع�س: هاك 
املغــزل واغــزل بــه وهلم �شــيفك وتوجهــت اإىل اأُُحد مع ُن�شــيات معهــا، وقمن 
ب�شــقاية العط�شــى ومداوة اجلرحى.(4) اأما يف غزوة الـــُمري�شيع(5) التي وقعت 
حممد بن اإ�شــماعيل البخاري، ال�شحيح )الريا�س: دار ال�شــالم، 1417هـ(، )حديث: 4120(؛ م�شــلم     (1)
بن احلجاج الق�شريي، �شحيح م�شلم، 1391/3-1394 )حديث: 70( )باب رد املهاجرين اإىل الأن�شار 

منائحهم(.
ابن �شعد، الطبقات، 224/8.    (2)
ابن �شعد، الطبقات، 225/8.    (3)

الواقدي، املغازي، 241/1-250، 288؛ ابن �شعد، الطبقات، 225/8.    (4)
الـُمري�شيع، هي غزوة موجهة �شد بني امل�شطلق، قادها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ووقع القتال على     (5)
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اأحداثهــا يف �شــهر �شــعبان �شــنة )5هـــ(، والتــي اتهــم املنافقــون اأم املوؤمنني 
عائ�شــة يف ِعر�شها، وهو ما ُعرف بحديث )الإفك(، فقد �شاق �شدر ر�شــول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم بهذه ال�شــائعة القبيحة التي اأُل�شقت باأحب ن�شائه 
اإليه، وطفق ي�شت�شري بع�س الن�شاء القريبات من ال�شيدة عائ�شة، ماذا يعلمن 
عنها؟ ومـــا راأيهـــن يف ما ُي�شــاع حولها؛ فكلهن �شــهدن براءتها مما ُي�شــاع، 
ومل يــاأُل الر�شــول �شلــى اهلل عليــه و�شــلم جهــدًا يف التق�شــي والتحــري حتى 
ا�شت�شــار اأُم اأمين؛ التي �شــهدت براءة ال�شــيدة عائ�شــة مما يقولــون، قائلة: 
حا�شــا �شــمعي وب�شــري اأن اأكــون علمــت اأو ظننت بهــا قط اإل خــريًا(1) ثم اإن 
اهلل �شبحانه وتعاىل براأ ال�شيدة عائ�شة مما قالوا، ونزل فيها قراآنًا يتلى اإىل 
�َشُبوُه  نُكْم َل حَتْ َبٌة مِّ قيام ال�شاعة، فقال تعاىل: )اإِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباْلإِْفِك ُع�شْ
ْوَل  ا اْكَت�َشَب ِمَن اْلإِْثِم( .. الآية )لَّ ْنُهم مَّ ُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ �َشّرًا لَُّكم َبْل ُهَو َخرْيٌ لَّ
ِبنٌي(  ِمَناُت ِباأَنُف�ِشــِهْم َخرْيًا َوَقاُلوا َهَذا اإِْفٌك مُّ ِمُنوَن َوامْلُوؤْ اإِْذ �َشــِمْعُتُموُه َظنَّ امْلُوؤْ

)النور: 12-11(.
ومرة اأخرى فاإن �شــوؤال النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم لأُم اأمين يف ما ُي�شاع عن 
ال�شــيدة عائ�شــة هو دليل على مكانة اأُم اأمين يف نف�ــس ر�شــول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم وعظيم ثقته فيها.
ميكن القول اإن اأُم اأمين عا�شــت طوال حياتها مع ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم منــذ احل�شانة وحتى وفاتــه؛ فهي ُتعد من الناحيــة الزمنية من اأطول 
مــوايل ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم رفقة له واأقربهــم اإىل قلبه. وتوفيت 

بعد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بخم�شة اأ�شهر على اأ�شهر الروايات.
مــا ي�شــمى املُري�شــيع، وظفــر ر�شــول اهلل بالقوم واأحلــق بهم هزمية ماحقة، وكانت يف �شــعبان �شــنة 5هـ، 
ــرية النبويــة، 309/3-321؛ الواقدي، املغــازي، 404/1 وما بعدها؛ ابن �شــعد،  انظــر ابــن ه�شــام، ال�شِّ

الطبقات، 65-63/2.
الواقدي، املغازي، 431-430/2.    (1)
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ورحلــت اأُم اأمين يف ال�شــنة احلادية ع�شــرة من الهجــرة، خملفة وراءها ِعدة 
اإ�شكالت حتتاج اإىل نظر، ومن هذه الإ�شكالت: 

)مــا ُن�شــب لر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم من اإطراء لهــا؛ فقد جاء عند 
ابن �شعد ب�شنده اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم كان يقول لأُم اأمين( )يا 

اأُمة(، وكان اإذا نظر اإليها قال: )هذه بقية اأهل بيتي(. 
وجاء يف م�شدر اآخر اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم كان يقول: )اأُم اأمين 

اأُمي بعد اأُمي(.
ومرة اأخرى فقد ذكر ابن �شــعد ب�شــنده، اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
قال: )مَن �شره اأن يتزوج امراأة من اأهل اجلنة، فليتزوج اأُم اأمين( فتزوجها 

زيد بن حارثة.(1)
وللتاأكــد مــن هــذا الأمــر وزيــادة يف الحتيــاط فقــد متــت مراجعــة املوا�شع 
احلديثيــة التــي جــاءت فيهــا مفــردة )اأُم اأميــن( يف م�شــادر احلديث وهي: 
البخاري، وم�شلم، وابن ماجة، والن�شائي، ومل ُيعرث على ما ُن�شب لر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم من اإطراء لل�شيدة اأُم اأمين!
وعنــد حماولــة تطبيــق منهــج املحدثــني يف فح�س مرويــات ابن �شــعد الآنفة 
املت�شلــة باإطــراء ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم لأُم اأمين؛ تبني �شعفها اأو 

انقطاع اأ�شانيدها، وهي الآتي: 
1- قولــه �شلى اهلل عليه و�شــلم لأُم اأمين )يا اأُمــة( اأو اأنه اإذا نظر اإليها قال: 

)هــذه بقيــة اأَهلــي( اإ�شــناده ُمر�َشــل وواٍه، كمــا قــال الذهبي يف �شــري اأعالم 
النبالء )224/2(.

ه اأن يتزوج امــراأة من اأهل اجلنة  2- اأمــا قوله �شلى اهلل عليه و�شــلم من �َشــرَّ

ابن �شعد، الطبقات، 224/8؛ ابن حجر الع�شقالين، الإ�شابة يف متييز ال�شحابة، 2666/4.    (1)
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فليتزوج اأُم اأمين ف�شــنده منقطع لإر�شــاله، وبهذا �شّعفــه الألباين يف �شعيف 
اجلامع )5624(.

الذي اأمكن التو�شل اإليه ب�شــاأن اأُم اأمين اأن ا�شــمها يف بع�س م�شادر احلديث 
النبوي جاء مقرونًا مبنا�شــبات ذات �شلة بر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم 
مثل: ما جاء عند م�شــلم يف �شحيحه اإذ جعل لأُم اأمين بابًا بعنوان: باب من 
ف�شائل اأُم اأمين ر�شي اهلل عنها ذكر فيه من ف�شائلها عن اأن�س قال: )انطلق 
ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم اإىل اأُم اأمين فانطلقت معه فناولته اإناء فيه 
ْب عليه وتذمر  �شــراب. فــال اأدري اأَ�شادفتــه �شائمًا اأو مل ُيردُه فجعلــت َت�شخَّ

عليه(.(1) 
وذكر م�شلم ب�شنده عن اأن�س قال: قال اأبوبكر ر�شي اهلل عنه بعد وفاة ر�شول 
اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم لعمــر: انطلــق بنــا اإىل اأُم اأمين نزورهــا كما كان 
ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم يزورها فلما انتهيا اإليهــا بكت فقال لها ما 
يبكيك؟ ما عند اهلل خرٌي لر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم فقالت: ما اأبكي 
اأن ل اأكون اأعلم اأن ما عند اهلل خرٌي لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ، ولكن 
اأبكي اأن الَوحي قد انقطع من ال�شــماء. فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان 

معها.(2)
وجــاء عند ابــن ماجة اأن اأُم اأمين غربلت دقيقــًا اأي -نخلته- ف�شنعت للنبي 
�شلــى اهلل عليه و�شــلم رغيفًا. فقال: ما هذا؟ قالت: طعــام ن�شنعه باأر�شنا، 

فاأحببُت اأن اأ�شنع منه لك رغيفًا. فقال: )رديه فيه ثم اأعجنيه(.

م�شلم، ال�شحيح، 1907/3 )ح: 102(.    (1)
م�شــلم، �شحيــح م�شــلم، 1907/4- 1908 )ح: 73(، ابــن ماجــة، �ُشــن ابن ماجــة، 523/1-524 )ح:     (2)
1635(، ومرة اأخرى حول ُعجمة اأُم اأمين هل ُيعقل اأن ي�شدر مثل هذا الكالم البليغ من امراأة ل حت�شن 

اأن تقول ال�شالم عليكم؟!
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وا�شتنكار النبي �شلى اهلل عليه و�شلم لهذا النوع املنخول من الدقيق رمبا فيه 
دليــل علــى عدم معرفته عند العــرب يف احلجاز، فهو مــن الأطعمة الوافدة، 
بل الأكرث طرافة يف هذا الأمر هو اإدراك النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم للقيمة 
الغذائيــة، للــردة اأي -الُنخالــة- لهــذا يطلب من اأُم اأمين اأن تــرد الُنخالة يف 

العجينة ثم ُتعيد اإ�شالحه ثانية!
ا�س عند الن�شائي، اأنه ملا احُت�شرت بنٌت لر�شول اهلل �شغرية  ويف رواية لبن عبَّ
فاأخذهــا ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ف�شمها اإىل �شــدره.. فق�شت بني 
يديه، اأي توفيت فبكت اأُم اأمين، فقال لها ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم: 

)يا اأُم اأمين اأتبكني...(.(1)
�شفــوة القــول؛ اإنه بالرجــوع اإىل امل�شادر احلديثية والتاريخيــة مل ُيعرث فيها 
على اأي اإطراء من الر�شــول �شلى اهلل عليه و�شــلم لأُم اأمين. هذه النتيجة ل 
تقلــل بحــال مــن الأحوال من مكانــة اأُم اأمين لدى ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم ول حتط من �شــاأنها، كيف ل؟ وهي حا�شنة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم منــذ طفولتــه و�شاحبته يف رحلة حياته املباركــة وحتى وفاته، وقد ظل 

ال�شحابة الكرام يحيطون اأُم اأمين بكل ما ت�شتحقه من تقدير واإجالل.
وهنا اإ�شكالية اأُخرى ت�شغل بال الباحث املدقق األ وهي: ال�شم احلقيقي لزوج 
اأُم اأميــن الأول، فقــد اختلفــت امل�شادر فيما بينها يف حقيقة ال�شــم اإل قلياًل 

منها!
ففي رواية عند ابن �شعد اأنه ملا تزوج ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم خديجة 
بنت خويلد اأعتق اأُم اأمين، فتزوجها ُعبيد بن زيد من بني احلارث بن اخلزرج 

اأحمد بن �ُشــعيب بن علي الن�شــائي، �ُشــن الن�شائي، ب�شــرح احلافظ ال�شيوطي وحا�شــية ال�شندي، حتقيق     (1)
عبدالفتاح اأبو غدة، الطبعة الثانية )بريوت: دار الب�شائر الإ�شالمية، 1409هـ(، 12/4 )ح: 1843(.



مشاهير موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم22

فولــدت لــه اأميــن(1) ويف رواية عند البالذري، اأن ُعبيــد بن عمرو بن بالل بن 
اأبــي احلرباء بن قي�ــس بن مالك بــن ثعلبة... من بني اخلــزرج، قدم مكة يف 
اجلاهليــة، فتزوج )بركة( فولدت له اأمين، فُكنيت به.(2) وي�شيف البالذري، 

اأن ُعبيدًا نقل زوجه بركة اإىل يرثب، ومات عنها فرجعت اإىل مكة. 
والالفــت هنــا اأن البالذري مل يذكر امل�شدر الذي ا�شــتقى منه ن�شــب زوج اأُم 
اأميــن! ويف اأحــد امل�شــادر ُيطالعنا ا�شــم زوج اأُم اأمين خمت�شــرًا، فهو: ُعبيد 
احلب�شــي!(3) وي�شــتمر ال�شطراب بني امل�شادر يف ال�شــم احلقيقــي لزوج اأُم 
اأميــن الأول فهــو لــدى ابــن الأثري: زيد بــن حارثة بــن ُعبيد احلب�شــي. واآخر 
امل�شادر التي مت الرجوع اإليها يف هذا ال�شاأن هو ابن كثري حيث ذكر اأن الزوج 

الأول لأُم اأمين هو: ُعبيد بن زيد احلب�شي.(4)
ومــرة اأُخــرى فــاإن جميع هــذه امل�شادر التي متت مراجعتها يف �شــاأن ال�شــم 
احلقيقــي لــزوج اأُم اأمين الأول علــى اختالف معلوماتهــا؛ فاإنها مل تتفق على 

ا�شم ثابت، وجميعها مل ت�شر اإىل م�شادر معلوماتها بهذا اخل�شو�س!
ولكــن يف حديــث الواقــدي عن �شــهداء غزوة ُحنــني )8هـ( ذكر مــن بينهم اأمين 
ون�شبه واأباه اإىل اخلزرج من الأن�شار فقال: اأمين بن ُعبيد وهو ابن اأُم اأمين وهو 
من الأن�شار من باحلارث ابن اخلزرج وموىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.

ومن هنا يتبني اأن م�شدر ابن �شــعد عن ن�شــب ُعبيد زوج اأُم اأمين هو اأ�شــتاذه 
الواقــدي؛ واإن كان مــا ذكــره ابــن �شــعد يف ن�شــب ُعبيد ل يخلو مــن اختالف 
طفيــف عمــا ذكــره الواقــدي، وعلــى الرغم مــن ذلك فــاإن امل�شدريــن يقوي 

ابن �شعد، الطبقات، 223/8؛ابن حجر الع�شقالين، الإ�شابة، 2666/4 )نقاًل عن ابن �شعد(.    (1)
البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 471/1.    (2)

ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 1793/4.    (3)
(4) ابن كثري، البداية والنهاية، 8/284.



23

بع�شهما بع�شًا وميكن الطمئنان اإليهما.
ومــن الإ�شــكالت التي تعرت�ــس الباحث يف �شــرية اأُم اأمين ما قيــل عن ق�شة 
�شربها )لبول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم( وهي اأ�شطورة تناولتها اأقالم 
الـــُمحّدثني والـــُموؤّرخني نقاًل عن ابن عبدالر يف )ال�شتيعاب( الذي جاءت 
عنده الأ�شــطورة ب�شــند طويــل ينتهي بابن ُجريج )ت: 150هـــ(، ومفادها اأن 
اأُميمــة خــادم ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم قالت: كان ر�شــول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم يبول يف قدح من عيدان ويو�شع حتت �شريره، فبال فيه ليلة، 
فو�شع حتت �شريره، فجاء فاإذا القدح لي�س فيه �شيء، فقال لمراأة يقال لها 
بركة، كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من اأر�س احلب�شة: البول الذي كان 
يف هــذا القــدح ماذا فعل؟ قالت: �شــربته يا ر�شــول اهلل. وُيعلــق ابن عبدالر 
علــى هــذه الق�شــة بقوله: اأظن بركة هــذه هي اأُم اأمين املذكــورة واهلل اأعلم. 
اإمنــا هــذه بركة بنت ي�شــار مــولة اأبي �ُشــفيان بن حرب، هاجــرت مع زوجها 

قي�س بن عبد الأ�شد اإىل اأر�س احلب�شة...(1)
ويف حديــث ابــن الأثــري عن اأُم اأميــن، قال ب�شــورة قطعية وهي التي �شــربت 
بــول النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم فقال: )ل ينجُع بطنــك اأبدًا( ثم ُيعقب ابن 

الأثري، وقيل: اإن التي �شربت بوله بركة جارية اأم حبيبة.
وجــاء عنــد ابــن كثري ب�شــنده، اأن اأُم اأميــن قالت: كان لر�شــول اهلل �شلى اهلل 
بي ما  عليــه و�شــلم فخارة يبول فيها، فــكان اإذا اأ�شبح يقول: )يــا اأُم اأمين �شُ
يف الفخارة( فُقمُت ليلة، واأنا عط�شى، فغلطت ف�شربت ما فيها، فقال ر�شول 
بي ما يف الفخارة فقلت: يا ر�شــول  اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم: يا اأُم اأمين �شُ
اهلل ُقمُت واأنا عط�شــى ف�شــربت ما فيها. فقال: )اإنك لن ت�شــتكي بطنك بعد 

ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 1794/4؛ والعيدان هي طوال النخل، والقدح م�شنوع من اأ�شل النخلة.    (1)
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يومك هذا اأبدًا(.
ويف ال�شــياق ذاتــه ُي�شيف ابن كثري اإىل ما �شــبق رواية نقلهــا عن ابن الأثري، 

جاء فيها حرفيًا: 
قــال ابــن الأثــري يف )الغابــة( روى حجــاج بن حممد عــن ابن ُجريــج... عن 
اأُميمــة بنــت ُرقيقــة، قالت: كان للنبي �شلى اهلل عليه و�شــلم قــدح من عيدان 
يبول فيه ي�شعه حتت ال�شــرير، فجاءت امراأة ا�شــمها َبرَكة، ف�شــربته، فطلبه 
فلم يجده، فقيل �شــربته َبرَكة. فقال: )لقد احتظرت من النار بحظار( قال 
ابــن الأثــري، وقيل اإن التي �شــربت بوله عليه ال�شالة وال�شــالم اإمنا هي بركة 
ق بينهمــا واهلل اأعلم.(1)  احلب�شــية التــي قدمت مع اأم حبيبة من احلب�شــة وفرَّ

وهذه الرواية مل ترد عند ابن الأثري بهذا الن�س.
واآخــر روايــات �ُشــرب اأُم اأمين لبول النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم ما ذكره ابن 
حجر الع�شــقالين ب�شــنده مــن اأن اأُم اأمين، قالت: كان للنبــي �شلى اهلل عليه 
و�شــلم فخــارة يبول فيها بالليل فكنــت اإذا اأ�شبحت �شببُتهــا، فنمُت ليلة واأنا 
عط�شــانة فغلطُت ف�شــربتها فذكرت ذلك للنبي �شلى اهلل عليه و�شــلم فقال: 

)اإنك ل ت�شتكي بطنك بعد يومك هذا..(.
ويف حديــث ابن حجر الع�شــقالين ذكر عن بركة احلب�شــية اأنهــا كانت مع اأم 
حبيبــة بنــت اأبي �شــفيان تخدمها هنــاك فقدمت معها وهي التي �شــربت بول 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فيما جاء يف حديث اأُميمة بنت ُرقيقة فخلطها اأبو 
ابــن كثــري، البدايــة والنهاية، 286/8. قدح من عيدان اأي قدح م�شنوع من اخل�شــب اأو من جذوع النخل     (1)
الطوال وهي ما ُيعرف بالعيدان. وجاء عند الن�شائي، حديث بول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف قدح من 
عيدان برواية ُحكمية بنت اأُميمة عن اأمها اأُميمة؛ قالت: كان للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم قدح من عيدان 
يبول فيه وي�شعه حتت ال�شــرير. الن�شــائي: باب البول يف الإناء، 31/1. وُيلحظ اأن راوية احلديث مل ُت�شر 
يف حديثها اإىل ما قيل عن �شرب بركة احلب�شية لبول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم؛ وانظر �شرح وتخريج 
هذا احلديث عند جالل الدين ال�شــيوطي وحا�شــية الإمام ال�شــندي يف هوام�ــس �س31 و �س34 يف �ُشــن 

الن�شائي، 31/1-32 )حديث: 32(.
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عمر مع اأُم اأمين. اأي اأن ابن عبدالر خلط بني اأُم اأمين وجارية اأم حبيبة.
وهكذا كرثت الروايات املتعلقة بق�شة )�ُشرب بول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
والختــالف فيمــا بني الرواة لي�ــس يف حقيقة الواقعة ولكــن ان�شبَّ اجتهادهم 
علــى معرفــة من هي التي �شــربت بول النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم اأي اأُم اأمين 
بركة احلب�شــية اأم بركة احلب�شــية الثانية وقيل اإنها ُتكنى اأم يو�شــف وتكنى اأُم 
اأمين اأي�شًا وهي خادم اأم حبيبة بنت اأبي �شفيان التي قدمت معها من احلب�شة.
وال�شوؤال هنا: ما فائدة معرفة اأي اجلاريتني �شربت بول النبي �شلى اهلل عليه 
و�شــلم؟ اإن ال�شوؤال احلقيقي يجب اأن يكون حول حقيقية الق�شة اأوَقَعت فعاًل 
اأم ل؟ وهــل اأجــاز النبــي �شلى اهلل عليه و�شــلم جلواريه اأن ي�شــربن بوله؟ اأي 
مل ُينكر عليهن ما فعلْنه؟ اإذ ُيلحُظ يف جميع الروايات التي �شــبقت الإ�شــارة 
اإليها وكاأن النبي يبارك احَلدَث ويب�شر من فعله باأنه لن ي�شكو وجع بطنه منذ 
اليوم، بل اإن من �شربته منهن فقد احتظرت من النار بحظار! ومعاذ اهلل اأن 

يفعل ذلك ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
ثم األ يوحي ذلك للقارئ بجواز �شــرب بول ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم 
وال�شت�شــفاء بــه؟! وممــا ُيلحظ اأي�شــًا على روايات �شــرب البول ال�شــابقة اأن 
الذيــن ذكروها يف مروياتهم هم من كبار علماء وقتهم؛ بدءًا بابن عبدالر، 
ثــم ابــن الأثري وابــن كثري واأخريًا ابن حجر الع�شــقالين، وكل هــوؤلء ُهم َمْن 
ُهــم مــن الف�شل والتقدم يف العلم اإل اأنهم يف الروايات ال�شــابقة مل ي�شــتنكر 
اأي منهــم ق�شــة )�شــرب بــول النبي( املزعومــة! وكاأنهم مل يــروا يف ذلك اأي 
حته، بل مل  باأ�ــس! بل مل يخطر بخلدهم مناق�شــة �شند الرواية للتحقق من �شِ

يناق�شوا م�شمونها ومدى �شحته من عدمه! وهذا مدعاة للت�شاوؤل.
اإن الت�شــاوؤلت ال�شــابقة مل ُيعــرث لهــا عــن اإجابــة لــدى من جــاءت الق�شة يف 
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مروياتهم، لذلك واأمام هذا ال�شمت ميكن القول بكل ثقة اإن الق�شة برمتها 
مو�شوعة، و�شاقطة �شندًا ومو�شوعًا.

ولعــل اأكــر دليل على اأنها ق�شة خيالية ول ترقى لدرجة الهتمام بدرا�شــتها 
هو اأن م�شادر ال�شنة النبوية الرئي�شة - جتاهلتها ومل ُت�شر اإليها ل من قريب 
ول مــن بعيــد فهي غــري موجودة يف الكتب ال�شــتة، ول يف م�شــند الدارمي ول 

موطاأ مالك ول م�شند الإمام اأحمد بن حنبل.
ول ُيــدرى علــى وجــه احلقيقــة متــى ظهرت هــذه الفريــة؟! وح�شــب ما ظهر 
للباحــث اأن الق�شــة ظهــرت يف املراجــع املتاأخرة. ومتت ن�شــبتها لبن ُجريج 

)ت: 150هـ(.
وق�شة )�ُشــرب بول النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم( وردت من طريق �شــيدتني؛ 
اأولهمــا ال�شــيدة اأُم اأميــن َبرَكــة احلب�شــية، والثانيــة عن طريــق ُحكيمة بنت 
اأُميمة، وكلتا الروايتني �شعيفتان، لنقطاع �شــند الأوىل وجلهالة الثانية فهي 

غري معروفة لدى علماء احلديث.
بقيت اإ�شــكالية اأخرية تتعلق بالعمر احلقيقي لل�شــيدة بركة )اأُم اأمين( ومتى 

كان زواجها من زيد بن حارثة؟ ومتى كانت وفاتها؟ 
لي�س ما يجايف الواقع ول املنطق الفرتا�س باأن ُعمر اأُم اأمين يف الأيام الأوىل 
اأو ال�شــنة الأوىل من ولدة الر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم كان ل يقل عن 

ع�شرين عامًا.
وكمــا قيــل �شــابقًان اأُم اأمين قــد تزوجــت يف اجلاهلية من ُعبيد بــن زيد من 
اخلــزرج مــن اأهل يــرثب؛ ول ُيدرى على وجه التقريب متــى كان ذلك الزواج 
ولكنــه كان قبــل الإ�شــالم، وهذا الــزواج قد مت يف حياة ال�شــيدة خديجة زوج 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم؛ ولكن ل ُيعلم كم كان عمرها حينذاك؟
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من املوؤكد اأنها اأجنبت يف تلك الفرتة مولودها الأول )اأمين(، ول ُيعرف على 
وجه الدقة كم لبثت يف ع�شمة زوجها ُعبيد؟

كل الــذي ميكن معرفته اأنه ملا جاء الإ�شــالم بنــزول الوحي على حممد �شلى 
اهلل عليــه و�شــلم يف مكــة وكان عمره اآنذاك اأربعني �شــنة، كانــت اأُم اأمين من 
اأوائــل املــوايل من الن�شــاء الالئي �شــارعن اإىل الإ�شــالم ومبايعة ر�شــول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شــلم اأي اأنها كانت يف تلك الفرتة رمبا قد جتاوزت ال�شــتني 

من العمر.
وجاء عند ابن �شعد اأن زيد بن حارثة بن �شراحيل الكلبي موىل خديجة بنت 
خويلد فوهبته لر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم فاأعتقه وزوجه اأُم اأمين بعد 

النبوة فولدت له اأ�شامة بن زيد. 
وقيــل اإن خديجــة بنــت خويلــد وهبت زيــدًا لر�شــول اهلل قبل النبــوة وهو ابن 
ثماين �شــنني وكان ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم اأكر منه بع�شــر �شــنني 
وقيل بل كان اأكر منه بع�شرين �شنة(1) ورمبا هذا التقدير الأخري هو الأقرب 

اإىل ال�شواب.
ولكن من امل�شــهور يف م�شادر ال�شــرية النبوية، اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم حني تزوج بخديجة كان عمره خم�شــًا وع�شرين �شــنة لذلك فاإن تاريخ 
متلكــه لزيــد بن حارثة تاريخ غري دقيق حيث اإنه اإذا مت القبول بهذه الرواية، 
يكــون عمــر زيــد عند متلــك ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم لــه ل يتجاوز 
اخلام�شــة من الُعمر، وهذا يناق�س كل الروايات ال�شــابقة التي كان عمر زيد 

فيها يرتاوح ما بني الثماين �شنوات واخلم�س ع�شرة �شنة.
يف كل الأحوال فاإن فرتة اخلم�ــس ع�شــرة �شــنة منذ اأن تزوج ر�شول اهلل �شلى 

ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 543/2-543؛ وقارن البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 470/1.    (1)
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اهلل عليه و�شلم بخديجة وحتى نزول الوحي عليه حني بلغ الأربعني من الُعمر، 
هــي فــرتة ل تخلو من �شبابية ي�شعب معها تقدير عمر زيد بن حارثة عندما 

تزوج باأُم اأمين.
اإذا مت القبــول بفر�شيــة اأن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم كان يكر زيدًا 
بع�شــرين �شــنة اأو رمبا اأكرث قلياًل جاز القول اإنه ملا بلغ ر�شــول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم الأربعني كان زيد ابن ع�شرين �شنة اأو اأزيد بقليل. 
وجــاء يف روايــة عند البالذري اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم زوج زيد 
بن حارثة من اأُم اأمين عندما بلغ(1) ول خالف على اأن مرحلة البلوغ متتد من 

اخلام�شة ع�شرة وحتى الثامنة ع�شرة من الُعمر.
فهل ُيعقل اأن يتزوج زيد ابن الثمانية ع�شــر عامًا اأو حتى الع�شــرين عامًا من 
اأُم اأمين وقد بلغت ال�شتني من الُعمر اأو زادت على ذلك بقليل ثم اإنها يف هذه 
ال�شــن العاليــة تكــون لديها القدرة علــى الإجناب، ويرزقه اهلل منها: اأ�شــامة 

بن زيد؟!
اإنه اأمر ي�شعب ت�شوره، ول ي�شتحيل حدوثه! مع �شعوبة قبوله ب�شهولة.
ولكن م�شادر البحث التي تناولت هذا املو�شوع مل تقدم بدياًل مقبوًل.

ا�شتطرادًا ملا تقدم من حديث عن عالقة اأُم اأمين بر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم فــاإن تلــك العالقة مل تتوقف عنــد زواجها من زيد بــن حارثة بل ظلت 
م�شتمرة وتزداد قوة، فقد هاجرت اإىل املدينة، وكانت اإىل جانب فاطمة بنت 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف ليلة زفافها اإىل علي بن اأبي طالب(2)، كما 
�شــاركت يف جتهيــز جنــازة زينب بنت ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم عند 

البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 472/1.    (1)
(2)    ابن �شعد، الطبقات، 23/8.
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وفاتهــا اإىل جانــب �شــودة بنــت زمعــة واأم �شــلمة اأزواج النبي �شلــى اهلل عليه 
و�شلم.اأما ما قيل عن ح�شانة اأُم اأمين لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم منذ 

الأيام الأوىل من ولدته، فهو قول فيه نظر.
اإذ اإنــه مــن املعلــوم جيــدًا اأن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم يف ال�شــنوات 
ع يف بالد بني �شــعد �شرق مكة، وكانت مر�شعته  الأوىل من الُعمر قد ا�شــرُت�شِ

هي ال�شيدة حليمة بنت اأبي ذوؤيب ال�شعدية.
واختلفــت امل�شــادر يف تقديــر ُمــدة ُمكثــه يف باديــة بني �شــعد ما بني �شــنتني 

وب�شعة اأ�شهر وحتى خم�س �شنوات.(1)

(1)    انظر امل�شادر اأعاله.
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الخاتمة
واأخــريًا، فمما �شــبق يت�شــح اأن اأُم اأمين هي مولة ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم وحا�شنته، واحل�شانة تعني الكفالة والرعاية ولي�ــس الر�شاعة، ورثها 
مــن اأحد والديه قبل الإ�شــالم. وعند نزول الوحي على ر�شــول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم اأعتق مولته اأُم اأمين كما اأعتق موله زيد بن حارثة وزوجهما من 

بع�س.
وكانــت اأُم اأميــن مــن اأوائــل الن�شــاء امل�شــلمات يف مكــة، كمــا اأنها مــن اأوائل 
املهاجــرات اإىل املدينــة وقد �شــهدت بع�س مغازي ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم وا�شت�شهد ابنهما اأمين يف غزوة ُحنني.
وظلــت اإىل جانــب ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم واأهــل بيتــه يف املدينة، 
حبة لــه، حيث �شحبته منذ طفولته، وحتى  وكانــت زمنيًا من اأطول مواليه �شُ
وفاته. اأما ما قيل عن �ُشــربها لبول ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وما قيل 
كذلك عن اإطراء ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لها فاإن الدرا�شة مل ت�شتطع 
اإثبات ذلك بُحجة اأن ما قيل من اإطراء لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لأُم 
اأمين اأو �ُشرب لبوله كلها روايات �شعيفة اأو منقطعة الأ�شانيد. وهذه النتيجة 
ل ُتقلــل مــن مكانــة اأُم اأميــن لدى ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم وقد ظل 

ال�شحابة بعد وفاته ُيحيطونها مبا ت�شتحقه من تقدير واإجالل.
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المالحــق
ورد �شرب بول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف حديثني لمراأتني:

احلديث الأول: يف �شــرب )اأُم اأمين( لبول النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم، وقد 
جــاء احلديــث مــن طريق اأبي مالــك النخعي عن الأ�شــود بن قي�ــس عن ُنبيح 
الَعَنزي عن اأُم اأمين قالت: قام ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ِمَن الَلّْيِل اإىل 
اَرٍة يف َجاِنِب اْلَبْيِت َفَباَل فيها، َفُقْمُت ِمَن الَلّْيِل واأنا َعْط�َشــاَنُة َف�َشــِرْبُت ما  َفَخّ
َبَح النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم قال: )يا اأُم اأمين  فيها واأنا ل اأَ�ْشــُعُر فلما اأَ�شْ
اَرِة( قلت: قد َواهلل �َشــِرْبُت ما فيها، قالت:  َقْوِمــي َفاأَْهِريِقــي ما يف ِتْلــَك اْلَفَخّ
ِحَك ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حتى َبَدْت َنَواِجُذُه ُثَمّ قال )اأما اإنك  َف�شَ

ل َتَتِّجِعنَي َبْطَنِك اأبدًا(.
رواه احلاكــم يف )م�شــتدركه( )70/4( واأبــو نعيــم يف )احلليــة( )2/ 67( 

والطراين يف )الكبري( )25/ 89، 90(.
واإ�شــناد احلديــث �شعيــف، فيــه علتــان: العلــة الأوىل: النقطــاع بــني نبيــح 
العنــزي واأُم اأميــن، والعلــة الثانيــة: اأبــو مالــك النخعــي وا�شــمه عبدامللــك 
بــن ح�شــني، وهــو متفــق علــى �شعفــه، قــال عنــه الن�شــائي: مــرتوك، وقــال 
 اأبــو حــامت: �شعيــف احلديــث، وقــال عمر بــن علــي: �شعيف منكــر احلديث.

انظــر )ال�شعفــاء واملرتوكني( للن�شــائي و)اجلرح والتعديــل( لبن اأبي حامت 
و)تهذيب التهذيب( لبن حجر.

قــال احلافظ ابن حجــر - رحمه اهلل -: )واأبو مالك �شعيف، وُنبيح مل يلحق 
اأُم اأمين )انتهى من( التلخي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري( 

.)171/1(
ورواه اأبــو مالــك النخعــي من طريــق اآخر عن يعلــى بن عطاء عــن الوليد بن 
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عبدالرحمن عن اأُم اأمين.
قــال الدارقطنــي -رحمــه اهلل-: واأبــو مالك �شعيــف، وال�شطــراب فيه من 

جهته )انتهى من( العلل )للدارقطني( )15/ 415(.
احلديــث الثــاين: يف �شــرب )َبَركــة اأم يو�شــف( لبــول النبــي �شلــى اهلل عليه 
َثْتِنــي ُحَكْيَمــُة  و�شــلم، وقــد جــاء احلديــث مــن طريــق ابــن ُجَرْيــٍج قــال َحَدّ
َهــا اأنهــا قالــت: كان النبــي �شلــى اهلل عليــه  ِمّ َمْيَمــَة بنــِت ُرَقْيَقــَة عــن اأُ بنــُت اأُ
ــَت �َشــِريِرِه َفَبــاَل فيــه ُثــَمّ جــاء  و�شــلم َيُبــوُل يف َقــَدِح ِعيــَداٍن ُثــَمّ َيْرَفــُع حَتْ
َفــاأََراَدُه فــاإذا اْلَقــَدُح لي�ــس فيه �َشــْيٌء فقــال لْمــَراأٍَة ُيَقــاُل لها )َبَرَكــُة( كانت 
ْيــَن اْلَبــْوُل الــذي كان  َب�َشــِة )اأَ َمّ َحِبيَبــَة َجــاَءْت بهــا مــن اأَْر�ــسِ احْلَ َتْخــُدُم اأُ
ــاِر ِبِحَظــاٍر(.  يف اْلَقــَدِح ؟( قالــت: �َشــِرَبُتُه، فقــال )َلَقــِد اْحَتَظــْرِت ِمــَن الَنّ

)الكبــري(  يف  والطــراين   )67/7( الكــرى(  )ال�شــن  يف  البيهقــي  رواه 
.)189/24(

وهو حديث �شعيف؛ جلهالة ُحكيمة بنت اأميمة.
قال الذهبي يف )ميزان العتدال( )587/1(: )غري معروفة( انتهى.

وقــال ابــن حجر يف )تقريــب التهذيب( )�ــس745(: )ُحَكيمة بنــت اأميمة ل 
تعرف( انتهى.

ومع علة اجلهالة فاإن منت احلديث م�شطرب ا�شطرابًا كبريًا.
ثانيًا:

اأمــا حكــم )بول النبــي �شلى اهلل عليــه و�شــلم(: فالأ�شل فيه اأنــه كباقي بول 
الب�شــر، ولي�ــس ثمة ا�شــتثناء يف كونــه طاهرًا، وقــد �شَحّ عنه �شلــى اهلل عليه 
و�شــلم اأنــه كان ي�شــتنجي بعد انتهائه مــن بوله وق�شاء حاجتــه، ومل ي�شح اأن 
اأحــدًا �شــرب بوَلــه �شلى اهلل عليه و�شــلم، والأحاديث ال�شــابقة يف هذا الباب 
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�شعيفة كلها، ولو �شَحّ �شيء منها، مل يكن فيه حجة، لأن �شرب البول قد وقع 
فيها م�شادفة، من غري تعمد ل�شربه.

والأ�شل يف َخْلق النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم اأنه كباقي الب�شــر؛ لقوله تعاىل: 
ــا اأََنــا َب�َشــٌر ِمْثُلُكــْم( الكهــف/ 110، ولقولــه �شلى اهلل عليه و�شــلم:  َ مَنّ )ُقــْل اإِ
ُرويِن( رواه البخاري  ْن�َشى َكَما َتْن�َشْوَن َفاإَِذا َن�ِشيُت َفَذِكّ ا اأََنا َب�َشــٌر ِمْثُلُكْم اأَ َ )اإِمَنّ
ى اْلَب�َشــُر،  ى َكَما َيْر�شَ َنا َب�َشــٌر اأَْر�شَ ــا اأَ َ )392( وم�شــلم )572( ولقولــه: )اإمَِنّ
ِتي ِبَدْعَوٍة َلْي�ــَس  ا اأََحٍد َدَعــْوُت َعَلْيِه ِمْن اأَُمّ َ مُيّ ــُب اْلَب�َشــُر، َفاأَ ــُب َكَمــا َيْغ�شَ َواأَْغ�شَ
ُبُه ِبَها ِمْنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة( رواه  َلَهــا ِباأَْهــٍل اأَْن َيْجَعَلَها َلُه َطُهورًا َوَزَكاًة َوُقْرَبًة ُيَقِرّ

م�شلم )2603(.
ه به من  اإل اأن َين�ــسَّ هــو علــى خالف ذلك فيمــا اأكرمه اهلل تعاىل بــه وخ�شَّ
دون النا�ــس، كقوله فيما رواه البخاري )1096( وم�شــلم )738( عن َعاِئ�َشَة 
ُ َعْنَها اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )َيا َعاِئ�َشُة اإَِنّ َعْيَنَيّ  َي اهلَلّ َر�شِ
َتَناَمــاِن َوَل َيَنــاُم َقْلِبــي(، وكمــا جاء عن اأن�ــس بــن مالك اأن النبــي �شلى اهلل 
يِنّ اأََراُكــْم َخْلَف َظْهِري( رواه البخاري  ُفوَف َفاإِ عليــه و�شــلم قال )اأَِقيُموا ال�شُّ

)686( وم�شلم )425(.
واهلل اأعلم

تاريخ الن�شر: 2012/7/28
موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب

امل�شرف العام ال�شيخ حممد �شالح املنجد
وانظر مواقع: 

1- دفاع عن ال�شحابة

2- اأهل ال�شنة
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-II-

زيد بن حارثة

)ِحب ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم(
ُيعــد زيــد بــن حارثة من اأ�شــهر موايل ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم من 
ى ...  الرجال واأحبهم اإىل قلبه. وهو زيد بن حارثة بن �شراحيل بن عبدالُعزَّ
الكلبي، واأُمُه �شعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر.(1) وقيل كان زيد رجاًل ق�شريًا، 
اأَدم �شديد الأُدمة، اأي -�شديد �ُشمرة الب�شرة- يف اأنفة فط�س، وكان ُيكنى اأبا 

اأُ�شامة.(2) 
وعلى النقي�س من ذلك فقد ذكرت اأحد امل�شادر اأن زيدًا كان اأبي�س اأحمر، 
وكان ابنه اأُ�شامة �شديد الأُدمة.(3) وهكذا وقع اخللط لدى بع�س املوؤرخني بني 

لون ب�شرة زيد وابنه اأُ�شامة، وقد ميَّز. بينهما ابن كثري بقوله: 
وكان اأُ�شامة اأ�شود كالليل )...( وكان اأبوه زيد اأبي�س �شديد البيا�س.(4) ورمبا 
يت�شــاءل القارئ ممن ورث اأُ�شــامة �شفة ال�شــواد؟ والإجابة عن ذلك قريبة، 
وهــي اأنــه ورثها من اأُمه َبرَكة احلب�شــية )اأُم اأمين( التي �شــبق احلديث عنها 

يف مبحث �شابق.
ويف روايــة لبــن �شــعد، اأن �ُشــعدى بنت ثعلبــة، قدمت على قومهــا ومعها زيد 
ابنهــا فاعرت�شهــا بع�س قطــاع الطــرق )يف اجلاهلية( فاحتملــوا زيدًا، وهو 

ابن �شعد، الطبقات، 40/3.    (1)
حممد بن اأحمد الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 222/1.    (2)

انظر الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 222/1.    (3)
ابن كثري، البداية والنهاية، 253/8.    (4)
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يومئذ غالم قد اأو�شف، اأي قد مت قده. فذهبوا به اإىل �شوق عكاظ(1) ليبيعوه 
مه وعمره فوق ع�شــرة اأعــوام تقريبًا، ويف  وهــذا يعنــي اأن زيــدًا اخُتِطَف من اأُ
روايــة اأُخــرى، اأنه عندما اخُتطَف من اأُمــّه كان عمره ثمانية اأعوام. ورمبا اأن 
ز هذا الــراأي، ما ورد عند  الروايــة الأوىل هــي الأقــرب اإىل ال�شواب وقد ُيعزِّ

ابن �شعد عن �شبي زيد، اإذ قال: وهو يومئذ: غالم يفعة -اأي يافعًا-.(2)
وعندما ُعر�س زيد للبيع يف �شــوق ُعكاظ، ا�شــرتاه منهم حكيم بن حزام بن 
خويلــد لعمتــه خديجة بنــت خويلد باأربع مئة درهم، فلما تزوجها ر�شــول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم وهبته له فاأعتقه.(3)
وجاء يف م�شدر اآخر اأن حكيم بن حزام ا�شرتى زيدًا لعمته خديجة من �شوق 
ُحبا�شة(4) وهي �شوق بناحية مكة، فوهبته لر�شول اهلل وذلك قبل النبوة، وكان 
عمر زيد وقتها ثمانية اأعوام. وقد �شبقت اأعاله مناق�شة الزعم باأن عمر زيد 

حني انتزاعه من اأُمه كان ثمانية اأعوام.
ويف روايــات بيــع زيد بن حارثة يف الأ�شــواق رواية حكيم بن حزام بن خويلد، 
نقلها عنه اأقرب النا�س اإليه يف عمود الن�شب وهو الزبري بن بكار بن عبداهلل 

�شــوق ُعــكاظ: مــن اأ�شــهر اأ�شــواق العرب قدميــًا، كان يوجــد يف اجلهة ال�شــمالية من بلدة اجلوبــة اليوم،     (1)
التي تقع �شــمايل �شــرقي الطائف على قرابة خم�شــة وثالثني كياًل يف اأ�شفل وادي �َشرب، انظر عاتق غيث 

البالدي، معجم معامل ال�شرية النبوية، �س215؛ ابن �شعد، الطبقات، 41-40/3.
ابن �شعد، الطبقات، 41-40/3.    (2)
ابن �شعد، الطبقات، 41-40/3.    (3)

�شوق ُحبا�شة: مت العثور على كتاب )�شوق ُحبا�شة( ملوؤلفه �شعد بن علي اآل ما�شي، وهو عمل ُمتقن وموثق،     (4)
ولكن مل يتم العثور على ال�شوق التي حتدث عنها املوؤلف. اإذ اإن النتائج التي تو�شل اإليها الباحث الفا�شل 

تقع يف دائرة التخمينات ل غري!
ويف اجلــزء الأخــري مــن الكتاب قــال املوؤلف: لقد تبــنّي من خالل تطبيــق الن�شو�س الــواردة يف امل�شادر   
وتوقيع �شفات بع�س الأ�شواق الأخرى على موقع �شوق ُحبا�شة اأن ال�شوق يف ناحية من ال�شهل الكبري الذي 
يف �شمال بالد بارق وامل�شمى طرفه ال�شمايل ال�شرقي )َخْبَت اآل َحْجري(. انظر �شعد بن علي اآل ما�شي، 

)�شوق ُحبا�شة(، درا�شة علمية ميدانية، الطبعة الأوىل )اأبها: نادي اأبها الأدبي، 1438هـ(، �س289.
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بن م�شعب... بن عوام بن خويلد، يف كتاب )جمهرة ن�شب قري�س واأخبارها( 
قــال فيهــا حكيم بن حزام. ُكنُت اأعالج الر الَبَز؟ يف اجلاهلية، وكنت تاجرًا 
اأخرج اإىل اليمن وال�شــام... وكنت اأح�شر الأ�شــواق، ومنها �شــوق ُعكاظ وبه 
ابتعــُت زيــد بن حارثــة لعمتي خديجة بنــت خويلد وهو يومئذ غــالم فاأخذته 

ب�شتمائة درهم!(1)
وعلــى �شــبيل الخت�شــار، فــاإن اآخر روايــات بيع زيد هــي ما ُن�شــب اإىل النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم من اأنه اأب�شر زيدًا معرو�شًا للبيع يف بطحاء مكة، فاأتى 
خديجة، فاأخرها، ف�شاألته كم ثمنه؟ قال: �شبع مئة. فاأعطته املال، فا�شرتاه 

فجاء به اإليها، فقال: اأما اإنه لو كان يل لأعتقته. قالت فهو لك، فاأعتقه.(2)
وهذه الرواية مل تذكر �شــيئًا عن عمر زيد حني ا�شــرتاه ر�شــول اهلل �شلى اهلل 
عليــه و�شــلم من �شــوق مكة، فلمــا علم اأهل زيــد اأن ابنهم يف مكــة، واأنه عند 
رجــل من اأ�شــرافها هو حممد بن عبــداهلل، وفد اأبوه وعمــه اإىل مكة، وقابلوا 
حممدًا �شلى اهلل عليه و�شلم، و�شاألوه اأن ُي�شلمهم ابنهم زيدًا، ثمنًا اأو تكرمًا، 
فاأعطاهــم مــا �شــاألوه، حيث اإنه خريَّ زيــدًا بالذهاب مع اأهلــه اأو البقاء معه، 
فاختــار البقــاء مــع حممــد ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ثــم ي�شيف ابن 
�شعد اإىل هذه الرواية رواية ينتهي ب�شندها اإىل ه�شام بن حممد بن ال�شائب 
الكلبي، وفيها يقول: ثم اإن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ملا راأى ذلك من 
زيــد، اأخــذه اإىل احِلجــر ِحجر الكعبة، فقال: )يا من ح�شر ا�شــهدوا اأن زيدًا 
ابنــي اأَرثــه َويرثنــي( فلما راأى ذلــك اأبوه وعمــه، طابت اأنف�شــهما وان�شرفا. 
لذلــك قــال عبداهلل بــن عمر: ما ُكنا ندعــو زيد بن حارثــة اإل زيد بن حممد 

(1) انظر �شعد املا�شي، �شوق ُحبا�شة، �س �س47-46.
(2) الذهبي، �شــري اأعالم النبالء، 223/1، قال حمققو �شــري اأعالم النبالء اإن اإ�شــناد هذه الرواية، منقطع، 

انظر: حا�شية �س223 رقم )2(.
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حتى نزل قوله تعاىل: )اْدُعوُهْم لآَِباِئِهْم(.(1) 
وذكر ابن ه�شــام اأن حكيم بن ِحزام بن خويلد، قدم برقيق من ال�شــام فيهم 
زيــد بــن حارثــة وهو )و�شيف( فدخلــت عليه عمته خديجة وهــي يومئذ عند 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فوهبها زيدًا، فوهبته لر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليــه و�شــلم فاأعتقه وتبنــاه قبل اأن يوحى اإليه. هــذه الرواية التي ذكرها ابن 
ه�شــام، رمبا تنق�س ما �شــبقها من روايات حول �شبي زيد وبيعه يف الأ�شواق، 
ولعــل مــا ُيلقــي بظالل من ال�شــك عليها هــو اأنها جاءت دون اإ�شــناد، وهي يف 
الوقــت ذاتــه رواية معزولة، ول ُيلتفت اإليها؛ حيث مل ترد يف م�شادر ال�شــرية 

الأخرى ح�شب علم الباحث.
لكن هذا التبني لزيد مل ُيكتب له الدوام اإذ اإنه ملا طلق زيد زوجه زينب بنت 
جح�ــس، ثــم تزوجها من بعــده النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم وطعــن املنافقون 
يف �شحــة زواج ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم من طليقة ابنــه بالتبني اأي 
ــٌد اأََبا اأََحٍد  مَّ ا َكاَن حُمَ -زيــد بــن حارثة-(2) نزل قول احلــق تبارك وتعاىل: )مَّ
ُ ِبُكلِّ �َشــْيٍء َعِليمًا(  ــنَي َوَكاَن اهللَّ ِبيِّ ِ َوَخــامَتَ النَّ �ُشــوَل اهللَّ َجاِلُكــْم َوَلِكــن رَّ ــن رِّ مِّ
)الأحزاب: 40(. ونزوًل عند هذه الآية اأُبطلت عادة التبني التي كانت �شائعة 

عند العرب يف اجلاهلية و�شدر الإ�شالم.
ثــم اأ�شبــح زيد بعد ذلك يعرف بزيد بــن حارثة ويعرف بـ)زيد احِلْب( اأي�شًا 
اأي -ِحب- ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وموله. فقد ورد عن اأُ�شــامة بن 
ي  زيد اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم قال لزيد: )يا زيد اأنت َمولي ومنِّ
((3)، وجاء عند البخاري اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه  واإيلَّ واأحُب القوم اإيلَّ
ابــن �شــعد، الطبقــات، 42/3-43؛ ابــن حجــر الع�شــقالين، الإ�شابــة، 446/1-644؛ ابــن عبدالــر،     (1)

ال�شتيعاب، 546/2.
القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 144/14؛ وقارن ابن �شعد، الطبقات، 42/3.    (2)

ابن �شعد، الطبقات، 44/3؛ ابن حجر الع�شقالين، الإ�شابة، 646/1.    (3)
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و�شلم قال لزيد بن حارثة )اأنت اأخونا ومولنا(.
باقني اإىل الإ�شالم، فقد اأ�شلم بعد علي بن اأبي طالب(1)،  وقد كان زيد من ال�شَّ

د املوايل واأ�شبقهم اإىل الإ�شالم.(2) قال عنه الذهبي، زيد، �َشيِّ
ْهــري: مــا علمنــا اأحدًا اأ�شــلم قبــل زيد بــن حارثة(3) رمبــا املق�شود  وقــال الزُّ
مــن املــوايل، واإل فمــن املعلــوم اأن ال�شحابــي اجلليل اأبــا بكــر ال�شديق، هو 
اأول الرجــال الأحرار اإ�شــالمًا وت�شديقًا مبا نزل علــى حممد �شلى اهلل عليه 
و�شلم. كما واأن اأول من اأ�شلم من الن�شاء خديجة بنت خويلد. ح�شب ما ذكره 

الزهري.
وحــني اعتنــق زيد الإ�شــالم كان عمره ع�شــرين عامًا تقريبــًا؛ لأنه حني نزول 
الوحــي علــى حممــد �شلــى اهلل عليه و�شــلم ، كان عمر النبي �شلــى اهلل عليه 
و�شلم اأربعني عامًا كما هو م�شهور يف م�شادر ال�شرية واأن زيد بن حارثة كان 

َي�شُغر ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بع�شرين �شنة.
ثــم اإنــه ملا بلغ زيد �شــن الــزواج، زوجه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم من 
اأُم اأميــن، حا�شنة ر�شــول اهلل ومولتــه(4)، وكان عمرها حينذاك �شــتني عامًا 
تقريبــًا! والعجيــب يف هذا الأمر هو تفاوت ال�شــن بــني الزوجني، اإذ كان ُعمر 
زيــد حينهــا ل يتجــاوز الع�شــرين عامــًا بينمــا كانت ال�شــيدة اأم اأميــن تكره 

باأربعني عامًا.
ولعــل الأكــرث عجبًا من ذلــك هو اأن ُتنجب من زيد ابنها اأُ�شــامة وهي يف تلك 

ال�شن العالية.(5)
ابن اإ�شحاق، ال�شري واملغازي، �س139.    (1)
الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 222/1.    (2)

انظر: ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 546/2.    (3)
البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 472/1؛ ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 546/2.    (4)

ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 546/2؛ ابن حجر الع�شقالين، الإ�شابة، 646-644/1.    (5)
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زيد بن حارثة: أمير البعوث والسرايا
كان ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يعرف جيدًا ُقدرات ال�شباب ومواهبهم 
فكان كثريًا ما يكُل اإليهم قيادة بع�س البعوث وال�شرايا، فكان زيد اأحد اأولئك 
ال�شــباب، بــل هــو على راأ�شــهم. قالت اأم املوؤمنني عائ�شــة ما بعث ر�شــول اهلل 
ــره عليهم ولو بقي  �شلــى اهلل عليــه و�شــلم زيد بن حارثة يف جي�ــس قط، اإل اأمَّ
ا�شتخلفه. ولعل املق�شود بال�شتخالف هنا اأنه لو ذهب ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شــلم يف غزوة ا�شــتخلف زيدًا على املدينة وقال �شــلمة بن الأكوع(1) اإنه 
غزا مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شبع غزوات وغزا مع زيد بن حارثة 
ت�شــع غزوات، وكان ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يوؤمر زيدًا عليهم. وقول 

�شلمة اإنه غزا مع زيد ت�شع غزوات فيه نظر.
حيث اإن الواقدي ذكر يف مقدمة كتابه املغازي �شبع �شرايا، التي قادها زيد، 

وهي: 
1- �شــرية القردة، يف جمادى الآخرة على راأ�ــس ثمانية وع�شــرين �شــهرًا من 

الهجرة.
2- �شرية زيد اإىل بني �ُشليم يف اجلموم يف ربيع الآخرة �شنة �شت.

3- �شرية زيد اإىل الِعي�س، يف جمادى الأوىل �شنة �شت.

رف، يف جمادى الآخرة �شنة �شت. 4- �شرية زيد اإىل الطَّ

5- �شــرية زيد اإىل ِح�ْشــمَى، يف جمادى الآخرة �شــنة �شت، وِح�ْشمَى من وادي 

الُقرى.
6- �شرية زيد اإىل وادي القرى يف رجب �شنة �شت.

�شــلمة بن الأكوع: هو �شــلمة بن عمرو بن الأكوع، كان ممن بايع ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم مرتني،     (1)
وكان �شــجاعًا راميــًا، فا�شــاًل خــريًا وقال عنه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم يف غــزوة ذي قرد )خري 

رجالتنا �شلمة بن الأكوع( تويف ابن الأكوع يف املدينة �شنة 70هـ. ابن الأثري، اأُ�شد الغابة، 353/2.
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7- ثم �شــرية زيد بن حارثة اإىل اأم ِقرفة يف رم�شان �شــنة �شــت، ناحية وادي 
الُقرى.(1)

يظهــر علــى هــذه القائمــة بع�ــس ال�شطــراب؛ ففــي الوقــت الــذي ذكــر فيه 
الواقــدي ُجملــة ال�شــرايا التي قادها زيد وهي �شــبع وذلك ح�شــب ما جاء يف 
ل عن  مقدمــة اجلــزء الأول من )املغازي(، فاإنه بالعــودة اإىل احلديث املف�شَّ
تلك ال�شــرايا واأ�شــبابها وما متخ�شت عنه ل جند �شــوى اأربع منها يف اجلزء 

الثاين من )املغازي(، وهي ما يلي: 
�شرية زيد بن حارثة اإىل العي�س يف جمادى الأوىل �شنة �شت.

رف يف جمادى الآخرة �شنة �شت. �شرية زيد بن حارثة اإىل الطَّ
�شرية زيد بن حارثة اإىل ِح�ْشَمى، جمادى الآخرة �شنة �شت.

�شرية زيد بن حارثة اإىل اأم ِقرفة يف رم�شان �شنة �شت.
ر حديثه  وممــا يزيــد الأمر التبا�شــًا اأن الواقدي مل يو�شح للقارئ �شــبب ق�شْ

على اأربع �شرايا و�شكت عن ال�شرايا الثالث الباقية!
ويلحــظ علــى قائمة الواقدي التي حدد فيها عدد ال�شــرايا التي توىل قيادتها 
زيــد بــن حارثــة اأنــه مل يذكر غــزوة موؤتة اأو �شــرية موؤتــة والتي تعــرف اأي�شًا 
مب�شــمى �شــرية الأمــراء التي وقعت يف ال�شــنة الثامنة من الهجــرة حيث دفع 

فيها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اللواء اإىل زيد بن حارثة.(2)
اأمــا ابــن �شــعد، فقد اأثبــت لزيد بــن حارثة، نقاًل عن اأ�شــتاذه الواقدي �شــت 

�شرايا هي: 
�شــرية زيد اإىل بني �ُشــليم باجلموم، �شــرية زيد اإىل العي�س، �شــرية زيد اإىل 

الواقدي، املغازي، مقدمة اجلزء الأول من املغازي، �س �س6-5.    (1)
الواقدي، املغازي، 755/2 وما بعدها.    (2)
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رف، �شرية زيد اإىل ِح�ْشَمى، �شرية زيد اإىل وادي الُقرى، و�شرية زيد اإىل  الطَّ
اأم ِقرفة بوادي الُقرى.(1)

والالفت يف الأمر اأن ابن ه�شام مل ُيثبت لزيد بن حارثة �شوى ثالث �شرايا اأو 
غزوات كما ُي�شميها، وهي:

غــزوة زيــد اإىل ُجــذام، وغزوة زيد بن حارثة بني فــزارة، وُم�شاب اأم ِقرفة، 
و�شرية زيد بن حارثة اإىل مدين.(2)

وما ذكره ابن ه�شــام عن هذا العدد املحدود من ال�شــرايا التي قادها زيد بن 
حارثــة رمبــا اأوحى اإىل القارئ باأن �شــرية ابن اإ�شــحاق مل ت�شــل اإلينا كاملة؛ 
ولذلك يجب األ يت�شرب ال�شك يف م�شداقية روايات الواقدي وكذلك روايات 
ف لزيد بن  تلميــذه ابــن �شــعد حــول ما ذكــراه عن ال�شــجل الع�شــكري امل�شــرِّ

حارثة.

ولعل اأ�ضهر ال�ضرايا التي قادها زيد بن حارثة هي 
�شــرية اأم ِقرفــة اإىل بنــي فــزارة، حيث اختلطــت فيها الأ�شــطورة باحلقيقة. 
فقد ذكر ابن ه�شــام يف حديثه عن غزوة زيد بن حارثة بني فزارة وم�شاب 
اأُم ِقرفــة؛ ومفادهــا اأن زيد بــن حارثة غزا وادي الُقرى ولقــي به بني فزارة، 
فاأُ�شيب نا�ــس من اأ�شحابه، وارُتث زيد بني القتلى، فلما ا�شــَتبلَّ -اأي �ُشــفي- 
من اإ�شابته عاد اإىل املدينة واأبلغ ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مبا حدث، 
ثــم طلــب مــن النبــي �شلى اهلل عليه و�شــلم اأن ياأذن لــه بغزو بني فــزارة ثاأرًا 

ابن �شعد، الطبقات، 89-86/2، 91-90، 46/3.    (1)
ــرية النبويــة، 260/3-265، 2650-266، 284؛ اأما بالن�شــبة اإىل )مدين( فهي بلدة  ابــن ه�شــام، ال�شِّ    (2)
من بلدان �شــمال غرب اململكة وتعرف الآن بـ )البدع( قريبة من البحر الأحمر. انظر حمد اجلا�شــر يف 
حتقيقه لكتاب املنا�شك للحربي، �س650 هام�س )2( نقاًل عن الهالبي، جملة كلية الآداب، جامعة امللك 

�شعود، م13 )1(، �س �س61-82، 1986م.



مشاهير موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم42

لنف�شه ولأ�شحابه، فاأذن له ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ، وبعثه يف جي�س 
اإىل وادي القرى، فقتلهم زيد، واأُ�ِشــرت اأم ِقرفة، فاطمة بنت ربيعة بن بدر، 
وكانــت عجــوزًا كبــرية، عند مالك بــن ُحذيفة بن بدر.. فاأمــر زيد بن حارثة 

قي�س بن املُح�شر(1) اأن يقُتل اأم قرفة، فقتلها قتاًل عنيفًا.(2)
هــذه اأقــدم رواية وردت عند ابن ه�شــام ب�شــاأن ُم�شاب اأُم ِقرفــة وقومها بني 
فــزارة. لعــل اأبــرز مــا ُيلحــُظ عليهــا اأنهــا جــاءت دون �شــند، ول حتــى تاريخ 
حدوثهــا، ومل تذكــر �شــيئًا عن الدور الــذي قامت به اأُم ِقرفة �شد امل�شــلمني، 
ول �شــيء اأي�شًا عن �شفة القتل العنيف! لذلك يجب التعامل مع هذه الرواية 

بقدر كبري من التحوط، واحلذر.
اأما الواقدي، فيقدم روايته ب�شاأن اأم قرفـــة ب�شنـــد طويـل ينتهـي بعبـداهلل بن 
احُل�شـــني بن احُل�شني بن علي بن اأبي طالب، ول تختلف كثريًا عن رواية ابن 
ه�شام اإّل بقليل من التفا�شيل، مثل: اأن زيد بن حارثة ذهب بتجارة لأ�شحاب 
النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم اإىل ال�شــام، وملا اأ�شــرف على وادي الُقرى، لقيه 
نا�س من فزارة، ف�شربوه هو واأ�شحابه حتى ظنوا اأنهم قد ُقتلوا، فلما ا�شتبلَّ 
-اأي �ُشفي- زيد قدم املدينة على النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأخره اخلر، 
فبعثه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف �شرية اإىل بني فزارة، فاأحاطوا بهم 
وح�شروهــم وهزموهــم، واأخذوا جارية بنت مالك بــن ُحذيفة بن بدر واأُمها 

اأُم ِقرفة، فاطمة بنت ربيعة بن زيد.
ثم ُي�شيف الواقدي، قائاًل: اإن الذي توىل قتل اأم ِقرفة هو قي�ــس بن املُح�شــر 
حيــث قتلهــا قتــاًل عنيفًا، ربط بــني رجليها حباًل ثم ربطها بــني بعريين وهي 
ر، غزا  ر، وقيل املُ�شحِّ قي�ــس بن املُح�شــر: قي�ــس بن امل�شحر الكناين، ال�شاعر، اختلف يف ا�شمه فِقيل املُح�شِّ    (1)
مع زيد بن حارثة بني فزارة ملا ُقتلت اأم ِقرفة، اإذ اأمر زيد قي�شًا فقتلها. انظر ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 

1298/3؛ ابن الأثري، اأُ�شد الغابة، 511/3.
رية النبوية، 266-265/4. ابن ه�شام، ال�شِّ    (2)
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عجوز كبري...(1)
ثم ماذا؟ ماذا حدث لأم ِقرفة بعد ذلك؟! املعروف اأن كل جمٍل �شــار باجتاه 

معاك�س لالآخر حتى متزقت العجوز وماتت!
روايــة قتــل اأم ِقرفــة ل جُتيــب �شراحة عن �شــبب عقوبتها بهــذه ال�شورة ول 
عن الذنب الذي اقرتفته اأم ِقرفة يف حق امل�شلمني حتى ت�شتحق هذه العقوبة 

الرهيبة؟
اأما اجُلرم الذي ارتكبته اأم ِقرفة يف حق امل�شــلمني ح�شــب رواية من�شــوبة لأم 
املوؤمنــني عائ�شــة اأنهــا جهزت جي�شــًا من ولدها وولــد ولدها عدتهــم اأربعون 

راكبًا اإىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ليقتلوه.(2)
وهــذه روايــة ظاهرة ال�شعف والتهافــت(3) اإذ ل ُيعقل اأن تبعــث اأم ِقرفة ذلك 
اجلي�ــس العائلي ال�شغري املكّون من اأربعني رجاًل لقتل ر�شــول اهلل �شلى اهلل 
عليــه و�شــلم وذلك يف العام ال�شاد�ــس من الهجرة اأي بعــد اأن توطدت دعائم 
الإ�شــالم يف �شــبه جزيرة العرب وبعد ف�شــل الأحزاب يف ح�شارهم للمدينة 
يف ال�شــنة اخلام�شــة من الهجرة. ثم اإن الرواية مل تذكر ال�شبب الذي دفع اأم 

ِقرفة، ملحاربة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وقتله.
ثم ت�شف رواية من�شــوبة لأم املوؤمنني عائ�شــة، ا�شتقبال ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم لزيد بن حارثة بعد عودته من غزوة فزارة وقتل اأم ِقرفة، فتقول: 
)قــدم زيــد بن حارثــة من وجهه ذلــك -اأي من اأم ِقرفة- ور�شــول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شــلم يف بيتي، فاأتى زيد ففزع الباب، فقام اإليه ر�شــول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم يجُر ثوبه ُعريانًا، ما راأيته ُعريانًا قبلها، حتى اعتنقه وقّبلُه. 

الواقدي، املغازي، 565/2.    (1)
الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 228/2.    (2)

انظر حا�شية حمقق �شري اأعالم النبالء، 228/2.    (3)
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ره اهلل((1) ويف رواية اأخرى، قالت عائ�شــة اإنها مل تر  ثم �شــاأله فاأخره مبا ظفَّ
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ُعريانًا قبلها ول بعدها!(2)

هذه الرواية الأخرية املن�شوبة لأم املوؤمنني عائ�شة، تن�شف ق�شة غزوة زيد بن 
حارثــة لبنــي فزارة وقتل اأم ِقرفة من اأ�شا�شــها. اإذ اإنــه من املعروف جيدًا اأن 
ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم حني يوجه بعثًا من بعوثه يزودهم بالتوجيه 
التايل: )ل تقتلن امراأة ول �شغريًا ُمر�شعًا، ول كبريًا فانيًا ول تعقرن نخاًل، 

ول تقطعن �شجرًا ول تهدمن بيتًا(.
وهكــذا فالنهــي عن قتل الن�شــاء ياأتي هنا على قائمة املحظــورات، اأما القول 
اإن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم فتــح لزيد بن حارثة بــاب بيته وهو عاٍر 
فحا�شــا ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يفعل ذلك، وهل اأباح ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم لزيد اأن يرى عورته �شبحانك هذا بهتان عظيم.
وكذلــك الزعم اأن عائ�شــة مل تر ر�شــول اهلل ُعريانًا اإل مــرة واحدة حني ُهرع 
عليه ال�شالة وال�شــالم ل�شــتقبال زيد بن حارثة عند قدومه من مهمته �شد 
بني فزارة واأُم ِقرفة، فهو قول باطل ينق�شه حديث عائ�شــة نف�شــها، فقد ورد 
عنها اأنها قالت: )كنت اأغت�شل اأنا والنبي �شلى اهلل عليه و�شلم من اإناء واحد 

من جنابة( واأحاديث عائ�شة يف هذا ال�شاأن كثرية.(3)
اأما ما ُن�شب اإىل عائ�شة، اأنها قالت: )ما بعث ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
زيــد بــن حارثة يف جي�ــس قــط، اإل اأمره عليهــم، ولو بقي ا�شــتخلفه( فظاهر 

الواقدي، املغازي، 565/2؛ الرتمذي، )حديث 2732(؛ ابن �شعد، الطبقات، 90/2-91؛ الذهبي، �شري     (1)
اأعالم النبالء، 226/1.

الرتمذي، )احلديث: 2732(، َح�شنُه الرتمذي، وقال حديث ح�شٌن غريب.    (2)
انظــر البخــاري، الأحاديــث التاليــة: 261، 263، 273، م�شــلم، وورد عند م�شــلم اأحاديــث كثرية يف هذا     (3)
ال�شاأن وبع�شها عن بع�س اأزواج النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه كان يغت�شل وبع�س اأزواجه من اإناء واحد 

من اجلنابة انظر )كتاب احلي�س(، اأحاديث: )49-43(.
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هذا الن�س يفيد اأنه لو غزا ر�شــول اهلل بنف�شــه اأبقى زيد بن حارثة خليفة له 
علــى املدينــة.(1) ولكن يبــدو اأن هذه الرواية غري دقيقة، فاإن اأحداث ال�شــرية 
ُتثبت اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مل ي�شتخلف زيدًا على املدينة �شوى 
مرتــني! املــرة الأوىل: حني خروج ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم يف طلـــب 

ُكَرز بن جابـر الفهـري الـذي اأغـار على �شـرح املدينـة -الأنعام واملوا�شي-.
اأما املرة الثانية التي ا�شــتخلف فيها ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم زيد بن 
حارثــة علــى املدينــة، فقد كانت يف غزوة املُري�شــيع، وذلك يف �شــعبان، �شــنة 

خم�س من الهجرة، وُتدعى اأي�شًا غزوة بني امل�شطلق.
اأما اأكرث من ا�شتخلفه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على املدينة يف مغازيه 
فهــو: عبــداهلل بــن اأُم مكتــوم. وهكذا يظهــر الت�شــارب الوا�شح فيما ُين�شــب 
لل�شــيدة اأم املوؤمنــني بخ�شو�ــس زيد بــن حارثة وتقدمي ر�شــول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم له يف قيادة ال�شرايا والبعوث اإذ اإنه لي�س كل ما ُين�شب لعائ�شة يف 
هذه اخل�شو�س، �شحيحًا ل يت�شــرب اإليه ال�شــك، فقد يكون الكثري من ذلك 

مل يحدث، بل مكذوب على اأم املوؤمنني عائ�شة.
واآخــر ال�شــرايا التــي ا�شــرتك فيها زيــد بن حارثة وتــوىل قيادتها هي �شــرية 
موؤتة.(2) اأو غزوة موؤتة وذلك اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بعث احلارث 

انظر البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 472/1.    (1)
موؤتة: مكان معركة ثاأرية، جهزها ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم اإىل ن�شارى ال�شــام يف ال�شنة الثامنة     (2)
من الهجرة، الذين قتلوا ر�شول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم احلارث بن ُعمري الأزدي، واأ�شند ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم قيادة ال�شــرية اإىل ثالثة من اأ�شحابه هم: زيد بن حارثة، جعفر بن اأبي طالب 
رية  مهم اهلل بال�شــهادة يف قرية موؤتة �شــمال الأردن. انظر ابن ه�شام، ال�شِّ وعبداهلل بن رواحة، وكلهم كرَّ
النبوية، 15/4-30؛ الواقدي، 755/2-774؛ عاتق غيث البالدي، معجم معامل ال�شرية النبوية، 204-
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بــن عمــري الأزدي(1) بكتــاب اإىل ملــك ُب�شــرى(2)، فلمــا نــزل موؤتــة، اعرت�شه 
�ُشــرحبيل بن عمرو الغ�شــاين، ف�شــاأله عن وجهته فاأخره، اأنه ر�شــول ر�شــول 
اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم، ف�شــرب عنقــه، ومل ُيقتل لر�شــول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم ر�شول غريه.(3)
فلمــا بلــغ اخلر ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ا�شــتد عليه الأمــر وانتدب 
النا�ــس فاأخرهــم بقتــل احلــارث ومن قتله واأَمَر ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه 
و�شلم، زيد بن حارثة، فقال: اإن قتل زيد فجعفر بن اأبي طالب واإن ُقتل جعفر 
فعبــداهلل بــن رواحــة. وكان عــدد امل�شــلمني الذين ا�شــرتكوا يف هذه ال�شــرية 
ثالثة اآلف(4) وُيلحظ هنا تقدمي ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم لزيد على 
ابــن عمــه جعفر بن اأبــي طالب، تقديرًا منــه لزيد وملواهبه وملــا اأظهر جعفر 

عدم ر�شاه من تاأمري زيد عليه، قال:
يا ر�شــول اهلل، ما كنت اأرهُب اأن ت�شــتعمل علّي زيدًا، فرد عليه الر�شــول �شلى 

اهلل عليه و�شلم بهدوء وثقة: )ام�ِس فاإنك ل تدري اأي ذلك خري(.(5)
والتقــى جي�ــس امل�شــلمني بجي�ــس الروم يف قريــة موؤتة بالقرب مــن البلقاء يف 

احلارث بن ُعمري الأزيد:     (1)

لي�ــس لــه ترجمــة وافيــة، قال عنــه ابن عبدالر، هو احلــارث بن ُعمــري الأزدي، اأحد بني لِهــْب وهو الذي   
بعثه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم اإىل ال�شــام اإىل ملك الروم، وقيل اإىل �شاحب ُب�شرى، فعر�س له 
�شــرحبيل الغ�شــاين فقتله، ومل يقتل لر�شــول اهلل ر�شــول غريه، ومن اأجل ذلك اأر�شل ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شــلم �شــرية موؤتة، ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 97/1-98؛ وقارن ابن الأثري، اأُ�شد الغابة، 388/1؛ 

وانظر رواية ابن �شعد فهي تختلف متامًا عما جاء يف امل�شدرين ال�شابقني.
ان ودم�شق، وهي اآثار قرب مدينة  ُب�شرى: كانت ُب�شرى، مدينة حوران وهي يف منت�شف امل�شافة بني عمَّ    (2)

درعا التي حلت حملها اليوم حتى ظن بع�س النا�س اأنها هي.
عاتق بن غيث البالدي، معجم معامل ال�شرية النبوية )دار مكة للن�شر، 1402هـ(، �س �س44-43.  

الواقدي، املغازي، 756-755/2.    (3)
الواقدي، املغازي، 756/2.    (4)

ابن �شعد، الطبقات، 447/3.    (5)
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جنــوب ال�شــام، وذلــك يف جمــادى الأوىل من ال�شــنة الثامنة مــن الهجرة(1)، 
وتبالغ بع�س امل�شادر الإ�شــالمية يف ت�شويرها ل�شخامة جي�ــس الروم مقدرة 
ذلــك باأكــرث مــن مئتي األف مبــا فيهم من حلفائهــم من العــرب املتن�شرة.(2) 
هذا العدد الهائل يقابله ثالثة اآلف من امل�شــلمني! وحتى لو مت تخفي�س عدد 
جي�ــس الروم اإىل ثالثني األفًا، فاإنه ل جمال للمقارنة بني القوتني! ويف املوجة 
الأوىل من القتال، ا�شُت�شهد قائد �شرية موؤتة، زيد بن حارثة، ثم ت�شلَّم الراية 
جعفــر بــن اأبي طالب، فرزقه اهلل ال�شــهادة، واأخذ الرايــة من بعده، عبداهلل 

بن رواحة، وما لبث اأن حلق برفيقيه �شهيدًا.(3)
وعندمــا علم ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم باخلر ذهــب اإىل بيت جعفر 
بن اأبي طالب، ف�شــاأل اأ�شــماء بنت ُعمي�س، زوج جعفر، فقال: اأين بنو جعفر؟ 
هم، و�شــمهم، ثم ذرفت عيناه فبكى، ف�شاألته اأ�شماء،  فاأح�شرتهم اإليه؛ ف�شمَّ
هــل بلغك عن جعفر �شــيء، فقــال نعم ُقتل اليــوم. واأمرها بال�شــر والثبات 

وعدم النياحة.(4)
ثــم خرج ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم من بيت جعفــر، ودخل على ابنته 
اه( فقال ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم: على  فاطمــة، وهــي تقول: )واعمَّ
مثــل جعفــر فلتبكــي الباكية. ثم قــال: )ا�شنعــوا لآل جعفر طعامــًا فاإنهم قد 

�ُشغلوا عن اأنف�شهم(.(5)
لي�ــس املق�شــود هنا احلديث عن ُم�شــاب جعفر، لكن لأنه اأحد اأمراء �شــرية 
ــرية النبويــة، 15/4-23؛ الواقدي، املغازي، 755/2- 762؛ الطــري، تاريخ، 36/3- ابن ه�شــام، ال�شِّ    (1)

.41
امل�شادر نف�شها اأعاله.    (2)

رية النبوية، 19/4-21؛ الواقدي، املغازي، 762/2؛ الطري، تاريخ، 40-39/3. ابن ه�شام، ال�شِّ    (3)
انظر الواقدي، املغازي، 766/2.    (4)

انظــر الواقــدي، املغازي، 766/2؛ وانظر بقية اخلر عن ا�شــت�شافته لأبناء جعفر يف بيته عند الواقدي،     (5)
.767/2
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موؤتــة ت�شــعب بنا احلديث، ويبقى ال�شــوؤال عن عبداهلل بــن رواحة، ما خره؟ 
ومن املوؤ�شف اأن امل�شادر املتوافرة ل تقدم اإجابة عن هذا ال�شوؤال!

ول ميكــن اختــزال الن�شــاط اجلهــادي لزيــد بــن حارثــة يف قيادتــه لل�شــرايا 
والبعــوث التــي �شــبقت الإ�شــارة اإليهــا فقد كان له م�شــاركات �شــابقة جديرة 
بالتقديــر، فقــد ا�شــرتك يف غزوة بــدر واأُُحــد، واخلندق واحُلديبيــة وخير، 
وكان مــن الُرمــاة املذكوريــن من اأ�شحــاب النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم. وقد 
بعثه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ب�شــريًا لأهل املدينة بعد النت�شار يوم 

بدر.(1)
وجاء يف م�شدر اآخر اأن زيد بن حارثة يوم بدر َقَتل حنظلة بن اأبي �شفيان بن 

حرب، وقيل ا�شرتك يف َقْتل حنظلة حمزة وعلي وزيد بن حارثة.(2)
و�شــهد ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم لزيد بن حارثة بجدارته يف الإمرة 
َر ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم  ا اأمَّ على احلرب والكفاءة الع�شــكرية فلمَّ
اأُ�شامة على قوم فطعنوا يف اإمارته، قال �شلى اهلل عليه و�شلم: )اإن تطعنوا يف 
اإمارتــه فقــد طعنتم يف اإمارة اأبيه من قبــل، واأمّي اهلل لقد كان خليقًا لالإمارة 
، واإن هــذا -اأي اأ�شــامة- ملن اأَحب النا�ــس اإيلَّ  واإن كان مــن اأَحــب النا�ــس اإيلَّ

بعده(.
وحــني ا�شُت�شــهد زيــد ورفاقه، قام النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم فذكر �شــاأنهم 
فبــداأ بزيــد، فقال: اللهــم اغفر لزيد، اللهــم اغفر لزيد، اللهــم اغفر لزيد، 

اللهم اغفر جلعفر ولعبداهلل بن رواحة.(3)

حممــد بن م�شــلم بن �شــهاب الُزهــري )ت: 124هـ(، املغازي النبوية، حتقيق �ُشــهيل ذكار )دم�شــق: دار     (1)
الفكر، 1400هـ(، �س65.

رية النبوية، 365/2. ابن ه�شام، ال�شِّ    (2)
ابن �شعد، الطبقات، 46/3.    (3)
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وذكر البخاري، اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم نعى زيدًا وجعفر وعبداهلل 
بن رواحة قبل اأن ياأتي النا�س خرهم، فقال: 

)اأخــذ الرايــة زيد فاأُ�شيب ثم اأخذها جعفــر فاأُ�شيب، ثم اأخذها عبداهلل بن 
رواحــة فاأُ�شيــب، وعيناه تذرفان الدمع- حتى اأخذها �شــيف من �شــيوف اهلل 

حتى فتح اهلل عليهم((1) ولعل املق�شود بذلك ال�شيف خالد بن الوليد. 
ورواية البخاري هنا مقدمة على الرواية ال�شابقة التي بالغت بنعي ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم لزيد ثم ذهب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل بيت 
زيد، فجه�شت بنت زيد يف وجه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فبكى ر�شول 
اهلل حتى انتحب، فقال له �شــعد بن ُعبادة م�شــتنكرًا: ما هذا يا ر�شــول اهلل! 
فقال: )هذا �شوق احلبيب اإىل حبيبه((2) ما اأعظمك يا ر�شول اهلل وما اأعظم 

وفاءك لرجال �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه!
اأمــا اجلانــب الجتماعي يف حياة زيد بن حارثة فلعــل اأبرز جوانبه هو حياته 

الزوجية، فقد كان مزواجًا، مطالقًا!
فمن املفارقات اأن تكون اأول اأزواجه، �شــيدة طاعنة يف ال�شــن، تكره باأربعني 
عامــًا، تلــك هــي ال�شــيدة اأم اأميــن بركــة احلب�شــية؛ اإذ كان ُعمــر زيــد وقتها 
ع�شــرين عامــًا تقريبــًا. بينمــا كانــت اأم اأمين قــد َبلَغــْت ال�شــتني! وكان ذلك 
الــزواج مبباركــة ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم وذلــك يف الفــرتة املكّية 

املبكرة. لالإ�شالم فولدت له اأُ�شامة بن زيد.(3)
ولي�ــس مــن املعــروف كم ُعمر هذا الزواج، هل عا�شــت اأم اأميــن مع زيد حتى 

ا�شت�شهاده يف غزوة موؤتة يف ال�شنة الثامنة من الهجرة اأم طلقها قبل ذلك.

البخاري )حديث: 4262(.    (1)
ابن �شعد، الطبقات، 47/3.    (2)

ابن �شعد، الطبقات، 423/2.    (3)
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ورمبا كانت الزوجة الثانية لزيد هي زينب بنت جح�ــس ابنة عمة ر�شــول اهلل 
�شلــى اهلل عليــه و�شــلم زّوجها ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم مــن زيد بن 
حارثــة، ويبــدو اأنهــا مل تكــن را�شية عــن ذلك الــزواج، بل كانــت مرتددة يف 
ِمٍن َوَل ُموؤِْمَنٍة اإَِذا  قبــول زيــد زوجًا ولكن عندما نزل قوله تعاىل: )َوَما َكاَن مِلُوؤْ
ْمِرِهــْم( ان�شاعت لأمر  ُة ِمْن اأَ رَيَ ُ َوَر�ُشــوُلُه اأَْمــرًا اأَن َيُكوَن َلُهــُم اخْلِ ــى اهللَّ َق�شَ
اهلل وتزوجــت مــن زيد، ويظهر اأن هذا الزواج مل ُيعمر طوياًل. حيث تزوجها 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بعد طالقها من زيد يف �شهر ذي القعدة من 

ال�شنة اخلام�شة من الهجرة.
ويقدم ابن �شعد رواية ت�شتحق النظر ب�شدد اأزواج زيد بن حارثة: 

قالــوا: اإن اأم كلثــوم بنــت ُعقبــة بن اأبــي ُمعيط، قدمــت املدينــة مهاجرة اإىل 
النبــي �شلــى اهلل عليــه و�شــلم فخطبهــا الزبري بــن العــوام، وزيد بــن حارثة 
وعبدالرحمــن بــن عــوف، وعمرو بن العا�ــس )...( فا�شت�شــارت النبي �شلى 
اهلل عليه و�شــلم يف هذا ال�شــاأن؛ فاأ�شــار عليهــا بزيد بن حارثــة(1) اإن الالفت 
يف هذا الأمر اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم يختار لها زيد بن حارثة، 
ويقدمه على بع�س اأجالء ال�شحابة، ومن املب�شــرين باجلنة، مثل الزبري بن 
العــوام وعبدالرحمــن بــن عــوف وهذا دليل علــى مكانة زيد لدى ر�شــول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم وتقديره وحمبته له!
ومل تكن اأم كلثوم بنت عقبة عندما هاجرت يف ال�شــنة ال�شاد�شــة اأو ال�شــابعة 
من الهجرة اإىل املدينة ذات زوج، فزوجها ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم 
مــن زيد بن حارثة كما �شــبقت الإ�شــارة اإىل ذلك فولدت لــه، وُقتل عنها يوم 

البــالذري، اأن�شــاب الأ�شــراف، 471/1؛ وقــارن ابــن �شــعد، الطبقــات، 230/8-231؛ ابــن عبدالــر،     (1)
ال�شتيعاب، 1953/4-1954؛ وانظر ابن اإ�شحاق، ال�شري واملغازي، �س262.
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موؤتة.(1) ويظهر ال�شطراب عند ابن �شعد يف اأمر ترتيب اأزواج زيد بن حارثة 
فهو يف الرواية ال�شابقة يذكر اأن اأم كلثوم ظلت يف ِع�شمة زيد حتى ُقتل عنها 
يوم موؤتة، اأي يف ال�شنة الثامنة من الهجرة، ويف مو�شع اآخر من )الطبقات( 

اأن زيدًا طلق اأم كلثوم، ومل يذكر متى مت ذلك الطالق.(2)
ويظهر اأن زيدًا مل يكد يتزوج بواحدة حتى ُيطلقها، ويتزوج من اأُخرى، اإذ اإنه 
بعــد طــالق اأُم كلثوم، تزوج مــن ُدرة بنت اأبي لهب، ثم طلقها وتزوج من هند 
بنــت العــوام، اأُخت الُزبري بن العوام ثم طلقها.(3) ويتبني بو�شوح ال�شطراب 
يف معلومــات ابــن �شــعد عــن اأزواج زيــد بن حارثــة، حيــث ورد يف حديثه عن 
جــه ر�شــول اهلل �شلى اهلل  اأزواج زيــد، اأنــه بعــد اأن طلــق هنــد بنــت العوام زوَّ
عليــه و�شــلم من مولتــه وحا�شنته اأُم اأميــن(4) بل وتزعم رواية ابن �شــعد، اأن 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم جعل اجلنة ملن يتزوج من اأم اأمين فتزوجها 
زيــد بــن حارثة(5) والإ�شــكالية هنا هــي كيف تكــون اأم اأمين اآخــر اأزواج زيد، 
وهــي التي زوَّجها ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم من زيــد، بعد زواجه من 
خديجــة، بعد النبوة مبا�شــرة؟! لذلــك فاإن الوقائع التــي مت عر�شها يف ثنايا 
هــذا البحــث تثبت مبــا ل جمال فيه لل�شــك اأن اأم اأمين كانــت اأول اأزواج زيد 

ولي�شت اآخرهن.
ي�شــاف اإىل مــا �شــبق، اأن روايــة ابــن �شــعد عــن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه 
و�شــلم اأنــه قال: من �شــره اأن يتــزوج امراأة من اأهــل اجلنة فليتــزوج اأُم اأمين 

ابن �شعد، الطبقات، 231/8.    (1)
ابن �شعد، الطبقات، 45/3، بل وُي�شيف ابن �شعد اأن اأم كلثوم اأجنبت من زيد، زيد بن زيد وُرقية وكلهم     (2)

ماتوا �شغارًا.
ابن �شعد، الطبقات، 45/3.    (3)

ابن �شعد، الطبقات، 4/3.    (4)
ابن �شعد، الطبقات، 45/3؛ البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 472/14.    (5)
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فها الألباين يف �شعيف اجلامع )5624(. فلهذا فلي�ــس كل  عَّ هــذه الروايــة �شَ
روايــات ابــن �شــعد �شحيحة فبع�شهــا ل يخلو من علل، يجــب التوقف عندها 

واإمعان النظر فيها. 
وكمــا تقــدم �شــابقًا، فاإن زيــد بن حارثة، قد ا�شُت�شــهد مع رفاقــه جعفر وابن 
رواحة يف يوم موؤتة �شــنة )8هـ((1) و�شــهد له ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
باجلنة يف تلك املنا�شــبة فقال �شلى اهلل عليه و�شــلم: )ا�شــتغفروا له -زيد- 

فقد دخل اجلنة وهو ي�شعى(.
وجــاء يف بع�ــس الروايــات كان يــوم ا�شت�شــهاده ابــن خم�شــني �شــنة وقيل ابن 

خم�س وخم�شني �شنة.
يبــدو اأن �شــن زيــد يــوم ا�شت�شــهاده ل يخلــو مــن ا�شطــراب بــني اخلم�شــني 
واخلم�س وخم�شني، والفرق هنا خم�س �شنوات ل غري؛ ولو اقت�شر الأمر على 
هــذا الفــارق الطفيف لهان الأمر، لكن الأمر يتعدى ذلك اإذا علمنا اأن ميالد 
ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم كان يف عــام )571م( واأن زيــد بن حارثة 
اأ�شغــر �شــنًا مــن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم بع�شــرين �شــنة )591م( 
تقريبًا واأن زيدًا ا�شُت�شهد يف غزوة موؤتة �شنة )8هـ( اأي )629م( فيكون �شن 

زيد يف املح�شلة النهائية 629-591=38. اأي ثمان وثالثون �شنة.
ويبقى الفرق يف ُعمر زيد يف تقديرات امل�شادر التاريخية والعملية احل�شابية 

املبنية على الوقائع هو: ما بني )11( اأو )16( عامًا.
ول اأدل على �شــمو مكانة زيد بن حارثة لدى ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
وحمبتــه وتقديــره لــه، مثل املوؤاخــاة التي عقدها ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه 
و�شــلم بني زيد بن حارثة وبني عم ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حمزة ين 

الواقدي، املغازي، 762/2؛ الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 2/.    (1)
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عبداملطلب، وكاأن ر�شــول اهلل يريد من ذلك اأن يوثق ال�شلة بني زيد واأُ�شــرة 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، واأَنِعم بها من �شلة، واأَكِرم بها من قرابة قريبة.

ومل يتوقــف الأمــر عنــد هذا احلد اأو امل�شــتوى مــن الإيثار والتقديــر من لدن 
ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم لزيد، بل اإن الر�شــول �شلى اهلل عليه و�شلم 
اآخى بني زيد بن حارثة واأحد �شادة الأن�شار، وهو اأُ�شيد بن ُح�شري الأو�شي.(1) 
ن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم يف نفو�ــس  وبهذا الإجراء النبوي، فقد مكَّ
املهاجرين والأن�شار، حمبة زيد بن حارثة، حيث اأ�شبح اأخًا لكال الفريقني، 

فجمع له ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ال�شرف من جميع اأطرافه!
وميكــن اأن ُيختــم احلديث عن زيد بــن حارثة مبا ورد عند الذهبي اإذ قال يف 

�شاأن زيد: 
)ِحــبُّ ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم واأبو ِحبه -اأ�شــامة- ومــا اأحبَّ �شلى 
اهلل عليــه و�شــلم اإل َطيبــًا، ومل ُي�شــمِّ اهلل تعاىل يف كتابه �شحابيــًا اإل زيد بن 

حارثة...(.
بقيــت ب�شعة اإ�شــكالت حول مــا قيل عن َبيْع زيد يف اأ�شــواق خمتلفة من بالد 
العــرب، والختــالف يف الأثمان التــي ُنقدت فيه وما قيل عــن دور حلكيم بن 
حــزام يف هــذه الروايات املتناق�شــة؛ وهذا هو ما يجعــل الباحث يف حرية يف 

غياب املعلومات املوؤكدة حول حقيقة َبيْع زيد وما �شار اإليه اأمره اأخريًا.
فرواية ابن اإ�شحاق القائلة اإن زيدًا ُجلب من ال�شام، ي�شعب ت�شديقها اإذا ما 
ُعلم اأن اأخواله من بالد طيء -اأي حائل- �شــمال اململكة العربية ال�شــعودية، 
ته من �شوق  وكذلك الروايـــة التـــي تزعـــم اأن حكيم بن حزام ا�شرتى زيد لعمَّ
ُحبا�شــة بناحية مكة، فهذا زعم ي�شعب قبوله لأن ُحبا�شــة و�شوقها بعيدة كل 

ابن �شعد، الطبقات، 44/3؛ البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 472/1.    (1)
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البعد عن مكة فهي تقع يف بالد بارق يف اأغوار تهامة، وكذلك الرواية القائلة 
اإن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم اأب�شــر زيــدًا يف بطحاء مكة فا�شــرتاه 
ح بذلك الذهبي ونظرًا  لزوجه خديجة وهذه الرواية �شندها منقطع كما �شرَّ
لأن معظــم الروايــات جــاءت دون اأ�شــانيد وغــري خاليــة من الِعلــل فال معنى 
ملناق�شــة الأثمان التي ُدفعت لمتالك زيد ولعل اأقرب الروايات اإىل ال�شحة، 
ته  هــي روايــة الزبــري بن بــكار القائلــة اإن حكيم ابن حزام ا�شــرتى زيــدًا لعمَّ

خديجة من �شوق عكاظ.
رحم اهلل زيد بن حارثة، فقد كانت له مكانة رفيعة يف نف�س ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم، وهو زيد احِلب اأي ِحب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وكان 

من اأحب النا�س اإىل قلبه، وقد جاهد يف اهلل حق جهاده ولقي ربه �شهيدًا.
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-III-

ُأسامة بن زيد 

)احِلب ابن احِلب(
هو اأُ�شــامة بن زيد بن حارثة بن �شــراحيل الكلبي، وهو ِحْب ر�شــول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم، وُيكنى اأبا حممد. واأُمه اأُم اأمين بركة احلب�شية، مولة ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وحا�شنته.
ولد اأُ�شامة مبكة ون�شاأ بها، حتى اأدرك(1) ول ُيعرف ال�شيء الكثري عن تفا�شيل 
حياتــه املبكــرة يف مكــة، ول ُيعرف �شــيء عــن عالقته بالنبي �شلــى اهلل عليه 
و�شــلم، قبل الهجرة اإىل املدينة، اأما قول ابن �شــعد اأن اأُ�شــامة عا�ــس يف مكة 
حتــى اأدرك؛ فهــي عبــارة ذات مدلولــني؛ اأولهمــا: اأن يكون بلغ �شــن الإدراك 
والوعــي، وهذا هو الأقرب لل�شواب، وثانيهما: رمبا املق�شود به �شــن البلوغ، 

وهذا م�شتبعد.
ورمبا يت�شاءل القارئ عن �شبب ا�شتبعاد البلوغ؟(2) والإجابة عن ذلك قريبة، 
حيث ُيفرت�س اأن اأ�شــامة قد هاجر مع اأ�شــرته اإىل املدينة بعد هجرة ر�شــول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بوقت ق�شري اأي يف ال�شنة الأوىل من الهجرة، وهذا 
يحمل على العتقاد اأن �ِشــن اأُ�شــامة عند هجرته كان يف حدود الثامنة واأقام 
هو واأُ�شــرته باملدينة بالقرب من ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وخدمته، 
فهم مواليه واأحباوؤه ُمدة ع�شرة اأعوام، وكان اأُ�شامة يف نهايتها قد بلغ الثامنة 
ع�شــرة مــن العمــر، حني كلفه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم بقيادة حملة 

ابن �شعد، الطبقات، 61/4.    (1)
رية النبوية، 305-303/4. ابن ه�شام، ال�شِّ    (2)
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موؤتة الثانية(1) التي �شيتطرق لها احلديث لحقًا.
اأما املحور الذي تدور عليه �شخ�شية اأُ�شامة فهو �شدة حمبة ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شــلم له، ولعل هذا هو ال�شــبب اجلوهري الذي قاد اإىل البحث يف 
�شــرية اأُ�شــامة بن زيــد. فقد ورد عند البخاري وغريه ِعــدة روايات عن النبي 
�شلــى اهلل عليــه و�شــلم كلهــا تنبئ عن ُحب ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم 
لأُ�شــامة. فقــد جاء عنــد البخاري، عن النبــي �شلى اهلل عليه و�شــلم اأنه كان 

ياأخذه -اأُ�شامة- واحل�شن بن علي ويقول )اللهم اإين اأُِحبهما فاأحبَّهما(.(2)
ولكــن قبــل التو�شــع يف هــذه اجلزئيــة من البحــث يلــزم التوقف اأمــام بع�س 
امللحوظات التي دونتها بع�س م�شادر ال�شرية حول اأُ�شامة بن زيد يف طفولته. 
فقد جاء يف اأحد امل�شادر، اأن اأُ�شامة قد اأ�شابه اجُلدري اأول ما قدم املدينة، 
وهــو ُغــالم خُماطُه ي�شــيل على فيه، َفتْقَذر به عائ�شــة ر�شي اهلل عنها فدخل 
ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم فطفق يغ�شــل وجهه، وُيقّبلُه، قالت عائ�شة: 

اأما واهلل بعد هذا فال اأُق�شيه اأبدًا.(3)
ومــرة اأُخــرى حتدثتا عائ�شــة ر�شي اهلل عنها اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم 
اأراد اأن ُينحي خُماط اأ�شــامة، واأنها اعرت�شت، وطلبت من ر�شــول اهلل �شلى 
اهلل عليــه و�شــلم اأن ي�شــمح لها بــاأن تقوم هــي باإزالة ذلك الَقــَذرة، فقال لها 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم )يا عائ�شة اأحبيه فاإين اأُحبُه(.(4)
ويف ال�شــياق ذاته تذكر اأُم املوؤمنني عائ�شــة اأن اأُ�شــامة َعرَث بعتبة الباب َف�ُشــجَّ 
يف جبهتــه، واأن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم طلب منهــا اأن مُتيط عنه 

ابن �شعد، الطبقات، 66/4؛ البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 473/1؛ ابن �شعد، الطبقات، 75/1.    (1)
البخاري )حديث: 3447(؛ وقارن )حديث: 3735(.    (2)

الواقدي، املغازي، 1125/3.    (3)
الرتمذي )حديث: 3818(؛ الذهبي، �شرية اأعالم النبالء، 501/2.    (4)
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الأذى، فقذرتــه، فجعل النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم مي�س عنه الدم، ومُيجه 
نِفقُه((1) اأي  عن وجهه ثم قال: )لو كان اأُ�شــامة جارية حلليتُه وك�شــوتُه حتى اأُ
حتى ُيرغب بالزواج منه. وعن عائ�شــة، قالت: اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
ل  و�شلم اأمرها اأن تغ�شل وجه اأُ�شامة وهو �شبي، وما ولَدْت ول تعرف كيف ُيغ�شَّ
ال�شبيان فغ�شــلت وجهه غ�شــاًل لي�ــس بذاك، واأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم اأخذه منها فجعل يغ�ِشــُل وجهه ويقول: )لقد اأح�شــن بنا اأُ�شــامة اإذ مل 

يُكن جارية، ولو ُكنَت جارية حلليتك واأعطيتك(.
يت�شح مما �شــبق مــن روايات تتعلق بنظافة اأُ�شــامة يف �شغره اأنها جاءت من 
طــرف واحــد وهو اأم املوؤمنني عائ�شــة، وهذا يوحي للقارئ وكاأن اأُ�شــامة كان 
يعي�ــس يف بيت عائ�شــة واأن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ُيلح عليها دائمًا باأن 
تتوىل العناية ال�شــخ�شية لأُ�شــامة، علمًا باأنه كان �شــّنه يف �ِشــّنها! كما يذكر 

الذهبي(2) اأي اأن عائ�شة واأُ�شامة اأ�شنان اأي يف �شن واحدة!
فكيف ُيطلب منها القيام باأداء �شيء هي ل حُت�شنه؟! ثم ما بال اأُ�شامة ل يهتم 
بنظافته ال�شخ�شية وهو يف مثل �شن عائ�شة؟ اأي �شن التا�شعة ثم ماذا عن اأم 
اأمين بركة احلب�شــية وهي اأم اأُ�شــامة، ملاذا ل تهتم بنظافة ابنها؟ اإنها اأ�شــئلة 
ي�شعب العثور على اإجابة عنها، ثم ماذا عن بقية اأزواج النبي �شلى اهلل عليه 
و�شــلم حيــث ل ُيعرث لهن علــى اأي ملحوظــة بخ�شو�س نظافة اأ�شــامة؟ وتبقى 
تلك الروايات يف دائرة ال�شك. وتبقى الأ�شئلة دون العثور على اإجابات عنها.

اأمــا حمبــة النبــي �شلــى اهلل عليه و�شــلم لأُ�شــامة فهي حمور البحــث يف هذه 
الدرا�شة كما �شبقت الإ�شارة اإىل ذلك؛ ويف حقيقة الأمر فاإنه ي�شُعب معرفة 

ابــن ماجــة )حديــث: 1976(، البــالذري، اأن�شــاب الأ�شــراف، 475/1-476، اأحمد بن حنبل، املُ�شــند،     (1)
)حديث: 25126(، الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 503/2.

الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 501/2.    (2)
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بدايــة اهتمــام النبــي �شلــى اهلل عليه و�شــلم باأُ�شــامة بــن زيد هــل كان ذلك 
الهتمام منذ الفرتة املكية اأم بعد الهجرة اإىل املدينة.

يف احلقيقــة اإنــه ي�شعــب التحقق من مــدى حمبة ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم لأُ�شــامة يف خالل الفرتة املكية لأن الكثري من اأدبيات العهد املكي قبل 
الهجــرة مل ت�شــل اإلينــا كاملة، وكل ما ميكن ال�شت�شــهاد بــه هنا هو مرويات 
العهد املدين. فكان ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم يف املدينة ُيحب اأُ�شامة 

ُحبًا �شديدًا وكان عنده كبع�س اأهله.(1)
وذات مرة، كان ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وعائ�شة جال�شني وعندهما 
اأُ�شــامة بــن زيــد، فنظــر ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم يف وجه اأُ�شــامة، 
ف�شحــك ثــم قال: )لــو اأّن اأ�شــامة جاريــة حَلّلْيُتها وزّينُتهــا حتــى اأُْنِفَقها(.(2) 
النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم ينظر اإىل اأُ�شــامة نظرة ُحب و�شفقة، فكاأن ل�شان 
حالــه يقــول: لو اأن اأُ�شــامة جارية وهــو على هذه احلال من ال�شــواد، لو�شعت 
عليهــا مــن احُللي والزينــة ما يجعل الرجــال يرغبون بالزواج منهــا، ما اأنبل 

م�شاعرك يا ر�شول اهلل و�شدق حمبتك لذلك ال�شبي!
وذات يوم دخل علي بن اأبي طالب والعبا�س عم الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 
و�شــاأَل ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم: اأي اأهلك اأحُب اإليك؟ قال: فاطمة 
بنت حُممد، فقال: ما جئنا ن�شــاألك عن اأهلك. قال: اأحُب اأهلي اإيلَّ )من قد 

اأنعم اهلل عليه واأنعمُت عليه، اأُ�شامة بن زيد(.
وحديــث الرتمــذي هذا ل يخلو مــن نظر، اإذ ُيلحُظ عليــه اأن النبي �شلى اهلل 
عليــه و�شــلم قد َعّد اأُ�شــامة من اأهله! والأمــر الآخر اأن املق�شــود باآية )ِللَِّذي 

ابن �شعد، الطبقات، 61/4.    (1)
ابــن �شــعد، الطبقــات، 62/4؛ وقارن البــالذري، اأن�شــاب الأ�شــراف، 75/1-76؛ الذهبي، �شــري اأعالم     (2)

النبالء، 501/2.
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ُ َعَلْيِه َواأَْنَعْمَت َعَلْيِه( هو زيد بن حارثة ولي�س ابنه اأُ�شامة، فقد اأنعم  اأَْنَعَم اهللَّ
اهلل على زيد بالإ�شالم واأنعم عليه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بالعتق.(1)

ويف رواية اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: اأحُب النا�س اإيلَّ اأُ�شامة ما 
خال فاطمة ول غريها؛ وقال �شلى اهلل عليه و�شلم اأي�شًا، )اإن اأُ�شامة بن زيد 
، واأنا اأرجو اأن يكون من �شاحليهم  لأحّب النا�ــس اإيلَّ اأو ِمن اأحَب النا�ــس اإيلَّ

فا�شتو�شوا به خريًا(.(2)
وهكــذا فر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليــه و�شــلم ُيعلــن ُحبــُه لأُ�شــامة على روؤو�ــس 
الأ�شــهاد، ويرجــو اهلل اأن يكــون من �شاحلــي الأمة، بل ويو�شــي اأ�شحابه من 

بعده اأن ي�شتو�شوا باأ�شامة بن زيد خريًا!
ولعــل الأعجــب مــن ذلــك اأن تراجم اأبنــاء ال�شحابــة الكرام علــى كرثتها ل 
تعــرف رجــاًل اأحّبــُه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم بهذا القــدر من احُلب 
مثــل اأُ�شــامة بــن زيد واأبيــه زيد؛ فحينما طعن بع�س النا�ــس يف تاأمري ر�شــول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لأُ�شامة على قوم خاطب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم اجلموع يف م�شــجد املدينة، وقال: اإن تطعنوا يف اإمارته فقد طعنتم يف 
اإمارة اأبيه من قبل واأمي اهلل لقد كان خليقًا لالإمارة واإن كان من اأحبَّ النا�س 

، واإن هذا -اأي اأُ�شامة- ملن اأحّب النا�س اإيلَّ بعده.(3) اإيلَّ
وجــاء يف روايــة عنــد ُم�شــلم ب�شــاأن تاأمري ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم 
لأ�شــامة على جي�ــس اأنه �شلى اهلل عليه و�شــلم قال: وهو على منر م�شــجده: 
)اإن تطعنوا يف اإمارته -يريد اأ�شــامة بن زيد- فقد طعنتم يف اإمارة اأبيه من 

القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، تف�شري �شورة الأحزاب الآية )37( وقارن ال�شابوين، خمت�شر تف�شري     (1)
ابن كثري، تف�شري �شورة الأحزاب الآية )37(.

ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 76/1.    (2)
البخاري )حديث: 4250(؛ وقارن م�شلم: )حديث: 2426(؛ الرتمذي )حديث: 3816(.    (3)
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قبلــه واأمي اهلل اإن كان خلليقــًا لها. واأمي اهلل اإن كان لأحّب النـــا�س اإيل واأيـــم 
ُهم اإيلَّ من بعده،  اهلل اإن هـذا لهـا خلليق -اأي اأُ�شامة- واأمي اهلل اإن كان لأَحبَّ

فاأو�شيكم به فاإنه من �شاحليكم(.(1)
واأ�شاف ابن �شــعد اإىل ما �شــبق من تزكية ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم 
لزيد بن حارثة وابنه اأُ�شــامة اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )فاإنه 
ملــن اأحــّب النا�ــس اإيلَّ وكان اأبــوه من اأَحــب النا�ــس اإيلَّ اإل فاطمــة فاأو�شيكم 

باأُ�شامة خريًا(.
ولكن هل كل ما �شبق من روايات كان كافيًا للتدليل على مقدار حمبة ر�شـول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم لأُ�شــامة بن زيد؟ يبدو اأن كل ما �شــبق من مظاهر 
حمبة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لأ�شامة بن زيد قد يكون بالن�شبة لأهل 
املدينة من اأ�شحاب ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وغريهم من الأعراب 
رف  حــول املدينــة كافيــًا ولكن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم ُيريــد اأن ُيعِّ
اأهــل مكــة وغريهم من اأهل احلجاز على مكانة اأُ�شــامة وحظوته لدى ر�شــول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ففي عام الفتح اأي فتح مكة يف ال�شــنة الثامنة من 
الهجرة، دخل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مكة ورديفه على راحلته اأُ�شامة 
بن زيد(2)، وملا دخل عليه ال�شالة وال�شالم الكعبة يف ذلك اليوم نف�شه اأي يوم 
الفتح دخلها ومعه بالل واأُ�شــامة!(3) ويجدر بالقارئ احل�شيف اأن يلحظ هنا 
اأن النبــي الكــرمي حني دخل الكعبة يف ذلك اليوم العظيم وامل�شــهد املهيب مل 
َحْب معه اأبا بكر اأو ُعمر وهم من كبار اأ�شحاب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  ي�شَ
َحْب معه عند دخوله الكعبة بع�س رجال قري�ــس  و�شــلم واملقربني منه ومل ي�شَ

م�شلم )حديث: 2426(.    (1)
ابن �شعد، الطبقات، 64/4.    (2)
ابن �شعد، الطبقات، 64/4.    (3)
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و�شادتها الذين اأ�شلموا يوم الفتح تقربًا وحتببًا اإليهم، ولكنه اآثر على اجلميع 
رجلني اأ�شودين من عباد اهلل امل�شت�شعفني ال�شاحلني، وكاأن ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليــه و�شــلم يهــدف مــن وراء ذلك اأن ميحــو كل اأثٍر من اآثــار اجلاهلية. 
وتعظمها بالآباء والأح�شــاب والأن�شــاب، فكل هذه ل ت�شــاوي �شــيئًا يف ميزان 
الإ�شالم، اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم. بل وزاد على ذلك من تكرميه لأُ�شامة 
ور التي كانت يف جوف الكعبة،  يف ذلك اليوم اأن قلده �شَرَف َطْم�س وحمو ال�شُّ
حيــث اأخــذ اأُ�شــامة دلوًا من ماء زمــزم وثوبًا واأخذ ميحو ما بهــا من �شور.(1) 

وهذا �شرٌف مل ي�شبق اإليه اأحد قبل اأُ�شامة.
ويف ال�شــنة العا�شــرة من الهجرة، خرج ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم من 
املدينة حاجًا وهي حجة الإ�شالم، والتي تعرف اأي�شًا بحجة الوداع، وكان من 
�شمــن اأ�شحابه يف حجته تلك اأُ�شــامة بن زيد؛ وعندمــا اأفا�س عليه ال�شالة 

وال�شالم من عرفة كان ُمردفًا اأُ�شامة بن زيد.
ويف روايــة عــن علــي بن اأبي طالب اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وقف 
بعرفة وهو ُمردٌف اأُ�شامة بن زيد.(2) ونظرًا لكرثة ا�شطحاب ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم لأُ�شامة يف اأ�شفاره وتنقالته، ُعِرف بـ)الرديف( وذلك لكرثة 

ما يردفه ر�شول اهلل معه على راحلته.(3)
بــل لعــل مــا اأثار اهتمــام احُلجــاج يف ذلك املو�شــم و�شــد اأب�شار النا�ــس اإىل 
اأُ�شــامة هــو اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم اأخر الإفا�شــة من عرفة من 
اأجــل اأُ�شــامة! ينتظره لأنــه يردفه معه، فجاء ُغالم اأ�شــود فط�ــس، فقال اأهل 

اليمن: اإمنا حب�شنا من اأجل هذا؟!

البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 475/1.    (1)

البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 470/1.    (2)

البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 469/1.    (3)
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قال: فلذلك َكَفَر اأهل اليمن، يعني ردة اأهل اليمن يف اأيام اأبي بكر.(1)
اإن موقف ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم يف ذلك اليوم ويف �شاعة الإفا�شة 
من عرفة وحب�ــس النا�ــس عن امل�شــري حتى جاء ذلك الغالم الأ�شود الأفط�س 
لأعظم دليل على مكانته يف قلب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وتقديره له. 
وكاأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم بهذا ال�شنيع يريد اأن ُيعلن اأمام هذا 
احل�شــد اجلم من امل�شــلمني عظيم حمبته لأ�شــامة بن زيد ومكانته ال�شــامقة 
لــدى الر�شــول �شلــى اهلل عليــه و�شــلم. وعلــى اأن ُحّبــه اأُ�شــامة نابــع من عدم 

التمييز يف اللون بني النا�س.
اأما يف اجلانب الع�شــكري من �شــرية اأُ�شــامة بن زيد، فقد اأظهر النبي �شلى 
اهلل عليــه و�شــلم اهتمامــًا كبريًا يف اإبراز و�شقل �شــخ�شية اأُ�شــامة منذ وقت 

مبكر.
ففــي ال�شــنة ال�شــابعة مــن الهجــرة، اأي حــني كان ُعمــر اأُ�شــامة يــرتاوح بــني 
اخلام�شــة ع�شرة وال�شاد�شــة ع�شرة تقريبًا، خرج اأُ�شــامة يف �شرية قد هياأها 
ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وكان اأمريها غالب بن عبداهلل فا�شــتبكوا 
عم )الإبل(  مــع العــدو فاأ�شابوا من العدو مقتلــة كبرية وغنموا كثريًا مــن النَّ
واملوا�شــي؛ ولكن اأُ�شــامة اأمعن يف طلب رجٍل منهم يدعى نهيك بن مردا�ــس، 
فلما اأدركه اأُ�شــامة واأ�شــهر عليه �شيفه نطق الرجل بال�شهادة )ل اإله اإل اهلل( 
ولكن اأُ�شــامة، قتل الرجل ومل ت�شــفع له ال�شــهادة!(2)، وما لبث اأُ�شامة اأن �شعر 
بالنــدم علــى فعلته، وعند عودته اإىل املدينة اأخر ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم باحلادثــة. فقــال ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم م�شــتنكرًا قتلته يا 
اأُ�شــامة وقد قال ل اإله اإل اهلل! فقال اأُ�شــامة اإمنا قالها تعوذًا من القتل، فرد 

ابن �شعد، الطبقات، 64/4؛ ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 76/1؛ الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 500/2.     (1)
الواقدي، املغازي، 724/2؛ البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 474/1.    (2)
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عليه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم قائاًل: )األ �شــققت قلبه لتعلم اأ�شادق 
هــو اأم كاذب((1). قــال اأُ�شــامة: ل اأقتــل اأحــدًا يقول )ل اإلــه اإل اهلل( ومتنيُت 

اأنني مل اأكن اأ�شلمت يوؤمئذ.(2)
فــكان عتــاب النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم لأُ�شــامة على فعلته در�شــًا بليغًا ظل 

يتذكره طيلة حياته وترك اأثره على مواقفه ال�شيا�شية يف قابل الأيام.
ويف اأوائل ال�شــنة احلادية ع�شــرة من الهجرة يف �شــهر �شفر جهز ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شــلم جي�شــًا قوامه ثالثة اآلف رجل )3000( من املهاجرين 
والأن�شــار وكان من اأبرزهم عمر بن اخلطاب واأبو ُعبيدة بن اجلراح، وعقد 
اللــواء لأُ�شــامة بــن زيد و�شــلمه قيادة اجلي�ــس وُعمر اأُ�شــامة يف ذلــك الوقت 
يــرتاوح بــني الثامنة ع�شــرة والتا�شــعة ع�شــرة!(3) واأمره ر�شــول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم اأن يوطئ اخليل تخوم البلقاء والداروم من اأر�س فل�شطني.
وجــاء عنــد الواقــدي، اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم قال لأُ�شــامة: قد 
وليتــك هــذا اجلي�ــس فاغز �شباحــًا على اأهــل )اأُبنى، وَحــّرق عليهم واأَ�ْشــرع 

ال�شري َت�شبق اخلر(.
وكان مــن اأ�شــباب هــذه الغــزوة اأن ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم مل يزل 
يذكــر مقتــل زيد بــن حارثــة وجعفر واأ�شحابــه ووجــد عليهم وجدًا �شــديدًا، 
لذلك بعد اأن اأمر ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم بتجهيز اجلي�س ا�شتدعى 
اأُ�شامة بن زيد، وقال له: )يا اأُ�شامة �شر على بركة اهلل حتى تنتهي اإىل مقتل 

اأبيك فاأوطئهم اخليل، فقد وليتك هذا اجلي�س(

الواقدي، املغازي، 725/2.    (1)

الواقدي، املغازي، 725/2.    (2)
ــرية النبوية،  ابــن �شــعد، الطبقــات، 66/4-68؛ الواقــدي، املغــازي، 1118/3؛ وقــارن ابن ه�شــام، ال�شِّ    (3)

.291/4
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يتبني للقارئ من هذا التوجيه النبوي لأُ�شامة اأنه يريد منه التوجه اإىل تخوم 
ال�شــام، وبالتحديــد اإىل موؤتــة حيث ا�شُت�شــهد زيد بن حارثــة ورفاقه، وميكن 
اعتبــار هــذه الغــزوة اأنهــا غــزوة ثاأرية؛ وهذا اأمر لي�ــس مب�شــتغرب، بــل اأمر 
طبيعــي اأن َيثاأَر امل�شــلمون لقتالهم يــوم موؤتة يف ال�شــنة الثامنة من الهجرة. 
ولعــل مــا مُيّثــُل اأهمية تلك الغزوة الرجال الذين �شــاركوا فيهــا وكانوا جنودًا 

ياأمترون باأمر اأُ�شامة بن زيد الذي مل يكد يبلغ التا�شعة ع�شرة من العمر!
اإن ت�شــكيلة هــذا اجلي�ــس وقوامه من املهاجريــن والأن�شار بل وعلى راأ�شــهم 
كبــار اأ�شحــاب ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم مثــل ُعمر واأبــي ُعبيدة بن 
اجلراح يعك�ــس الأهمية الكرى التي ُيعلقها ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
على هذه الغزوة، بل ويعك�س يف الوقت نف�شه حمبة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم لأُ�شامة بن زيد وعظيم ثقته به وتقدميه على كبار اأ�شحابه؛ لذلك فاإن 
بع�س رجال ذلك اجلي�س مل يكن را�شيًا عن تاأمري اأُ�شامة عليهم رمبا ل�شغر 

�شنه وقلة خرته.
فلما بلغ ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ترم البع�س من اإمارة اأُ�شامة �شعد 
املنر وقال: )اإن النا�ــس قد طعنوا يف اإمارة اأُ�شــامة بن زيد وقد كانوا طعنوا 
يف اإمــارة اأبيــه مــن قبلــه، واإنهما خلليقــان لها، اأو كانــا خليقني لذلــك، فاإنه 
ملــن اأحــب النا�ــس اإيل، وكان اأبوه من اأحب النا�ــس اإيل اإل فاطمــة، فاأو�شيكم 

باأُ�شامة خريًا(.(1)
ثم ع�شــكر جي�س اأُ�شامة يف اجُلرف(2) انتظارًا ل�شتكمال ا�شتعداده، وانتظارًا 

لبع�س اأفراد اجلي�س من اللحاق باملع�شكر.

ابن �شعد، الطبقات، 66/4؛ وقارن البخاري )حديث: 4050، 3730(؛ م�شلم، )حديث: 426(.    (1)
اجُلــرف: مو�شــع علــى ثالثة اأميال من املدينة �شــماًل، به كانــت اأموال لعمر بن اخلطــاب ولأهل املدينة.     (2)

ياقوت احلموي، مادة )ُجرف(.
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وكان ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم يف غمرة جتهيزه جلي�ــس اأُ�شامة ي�شعُر 
باأعرا�س املر�س، وَثُقل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فاأقام اأُ�شامة والنا�س 
لينتظروا ما اهلل فاعل يف ر�شوله. فاأر�شلت له -اأي اأُ�شامة- زوجه فاطمة بنت 
قي�س )ل تعجل فاإن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ثقيل((1) ثم هبط اأُ�شامة 
وهبــط النا�ــس لالطمئنــان على �شحــة ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم فلم 
يرح حتى ُقب�س ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم. وكان ذلك يف يوم الثنني 
املوافــق للثاين ع�شــر من ربيع الأول يف ال�شــنة احلادية ع�شــرة مــن الهجرة(2) 

تقريبًا.
وجاء عند ابن اإ�شــحاق، اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ا�شتبطاأ النا�س 
يف بعــث اأُ�شــامة بــن زيد، وهو يف وجعه فخرج عا�شبًا راأ�شــه حتى جل�ــس على 
املنــر.... ثم قال: اأنفذوا بعث اأُ�شــامة فلعمري لئــن ُقلتم يف اإمارته لقد ُقلتم 

يف اإمارة اأبيه من قبله واأنه خلليق لالإمارة، واإن كان اأبوه خلليقًا لها.
وكان من ُلطف اهلل باأُمته اأن اجتمع املهاجرون والأن�شار يف نف�س اليوم الذي 
تويف فيه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وقبل دفنه، وذلك يف �شــقيفة بني 
�شــاعدة وبايعوا اأبا بكر باخلالفة، فهو اأول خليفة للم�شــلمني بعد ر�شــول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم.(3)
وبعــد الغــد من وفاة ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم، نــادى ُمنادي اأبي بكر 
�شــامة اإل َخرج اإىل  ليتــم بعــث اأُ�شــامة )األ ل يبقــني باملدينــة اأحٌد من ُجنــد اأُ

ع�شكره باجُلرف(.(4)

ابن �شعد، الطبقات، 67/4.    (1)
انظر ابن ه�شام، ال�شرية النبوية، 291/4-492، 304-305؛ ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 22/1.    (2)

انظــر حديــث �شــقيفة بني �شــاعدة عنــد ابن ه�شــام، ال�شــرية النبويــة، 306/4-312؛ الطــري، تاريخ،     (3)
.223-218/3

الطري، تاريخ، 223/3.    (4)
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ولكن قبل وفاة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بوقت ق�شري كانت قد ظهرت 
بوادر الردة يف اليمن ويف اليمامة، فخاف اأُ�شــامة على امل�شــلمني باملدينة من 
خطر املرتدين فاأر�شل وهو باجُلرف ُعمر بن اخلطاب اإىل اأبي بكر ي�شت�شريه 
يف الرتيــث حتــى يتــم تاأمني املدينــة من خطر الأعــراب(1) ثم خطــب اأبو بكر 
بالنا�ــس وقــال: )واهلل لئن تخطفنــي الطري اأحب اإيلَّ من اأن اأبداأ ب�شــيء قبل 
اأمــر ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم(. وجــاء يف م�شدر اآخر �شــورة اأكرث 
و�شوحــًا ملوقــف اأبــي بكر ِمْن بعث اأُ�شــامة حيث قــال: )والذي نف�شــي بيده لو 
ل منه  ظننــُت اأن ال�شــباع تاأُكلنــي باملدينــة لأنفذت هذا البعــث، ول بداأُت بــاأَوَّ
ور�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ينزل عليه الوحي من ال�شماء يقول: اأنفذوا 
َلة؛ اأُكّلم اأُ�شامة يف ُعمر يخّلفه ُيقيم عندنا، فاإنه ل  جي�ــس اأُ�شــامة! ولكن َخ�شْ
غنى بنا عنه. واهلل ما اأدرى يفعل اأُ�شامة اأم ل، واهلل اإن راأى ل اأُكرهه((2) اأي 

اإن راأى عدم ال�شماح لعمر بالبقاء اإىل جانب اأبي بكر.
وم�شــى اأبو بكر اإىل اأُ�شــامة يف بيته، وكلمه اأن يرتك عمر عنده ففعل اأُ�شــامة، 

وجعل اأبو بكر يقول له: )اأِذَنت ونف�شك طيبة؟ فقال اأُ�شامة. نعم(.
ع اأُ�شــامة وامل�شــلمني، فلما ركب اأُ�شــامة مــن اجُلرف يف  فخــرج اأبــو بكر ُي�شــيِّ
اأ�شحابــه وهــم ثالثــة اآلف رجــل وفيهــم األف فر�ــس �شــار اأبو بكــر اإىل جنب 

اأُ�شامة �شاعة، ثم قال: )اأ�شتودع اهلل دينك واأمانتك وخواتيم عملك(.(3)
ثم قبل اأن ينطلق اأُ�شــامة بجي�شه ا�شتوقفه اأبو بكر وزود اجلي�س بو�شيته التي 
حتمل اأنبل اأخالق الفرو�شية واأظهر قيم الإ�شالم، فقال فيها: اأو�شيكم بع�شر 

فاحفظوا عني:

ابن �شعد، الطبقات، 67/4؛ الطري، تاريخ، 226/3.    (1)
الواقدي، املغازي، 1121/3.    (2)
الواقدي، املغازي، 1122/3.    (3)
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)ل تخونوا ول تغلوا، ول تغدروا ول متثلوا، ول تقتلوا طفاًل �شغريًا، ول �شيخًا 
كبريًا ول امراأة، ول تعقروا نخاًل ول حترقوه، ول تقطعوا �شــجرة مثمرة، ول 

تذبحوا �شاًة ول بقرة ول بعريًا اإل ملاأْكله... اإلخ(.(1)
ثم �شــار اأُ�شــامة بجي�شــه اإىل وجهته، وما �شــعر اأهل اأبنى اإل والقوم قد �شــنوا 
عليهــم الغــارة، فَقتــَل من قاتله َو�َشــبى من قــدر عليه. وكان اأُ�شــامة قد خرج 
علــى فر�ــس اأبيــه التي ُقتــل عليها يوم موؤتــة، وَقتل قاتل اأبيه، اأخــره به بع�س 

ال�شبي.(2)
وان�شــرف اأُ�شــامة مــن غزوتــه تلــك ومل ُي�شب اأحٌد من امل�شــلمني فلما �شــمع 
امل�شــلمون باملدينــة بقدومهــم، خرج اأبو بكــر باملهاجرين وخــرج اأهل املدينة 

حتى الن�شاء �شرورًا ب�شالمة اأ�شامة ومن معه من امل�شلمني.
اأمــا بخ�شو�س اجلانب الجتماعي يف حياة اأُ�شــامة فلعل اأبرز ما ُيلحُظ عليه 
هــو تعــدد الزوجات منذ �شــن مبكرة مثله مثل اأبيــه فكانت زينب بنت حنظلة 
جه ر�شول اهلل  حتت اأُ�شامة بن زيد، فطلقها وهو ابن اأربع ع�شرة �شنة!(3) ثم زوَّ
�شلى اهلل عليه و�شــلم وهو ابن خم�ــس ع�شــرة �شــنة امراأة من طيء ففارقها. 
جه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم باأُخرى، فولدت له يف عهد ر�شول اهلل  وزوَّ

�شلى اهلل عليه و�شلم واأَْومَل �شلى اهلل عليه و�شلم على بنائه باأهله.
وتــزوج اأُ�شــامة بن زيد هنــد بنت الفاكه بــن املغرية املخزوميــة.(4) وُدّرة بنت 
قي�ــس بــن ُحذافة، فولــدت له حممدًا وهنــدًا.(5) وملا ُطلقت فاطمة بنت قي�ــس 

الطري، تاريخ، 227-226/3.    (1)
الواقدي، املغازي، 1123/3-1124؛ وقارن ابن �شــعد، الطبقات، 67/4؛ البالذري، اأن�شــاب الأ�شراف،     (2)

.473/1
ابن �شعد، الطبقات، 170/5.    (3)

ابن �شعد، الطبقات، 71/4.    (4)

ابن �شعد، الطبقات، 72/4.    (5)
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اك بن قي�ــس الفهري �شــاألها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم هل  اأخت ال�شحَّ
ذكرهــا اأحــد؟ قالــت: نعم، معاوية بــن اأبي �ُشــفيان واأبو اجلهــم. فقال �شلى 
اهلل عليــه و�شــلم: )اأُنكحك اأُ�شــامة( فقالت: اأُ�شــامة! تهاونًا باأمــره، ثم َقِبلت 
به، فقالت فزوجنيه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم فكرمني اهلل باأبي زيد 

فني اهلل ورفعني به. -اأُ�شامة-، و�َشرَّ
فولدت له ُجبريًا وزيدًا وعائ�شة. ثم تزوج اأُ�شامة اأم احلكم بنت ُعتبة بن اأبي 
وقا�ــس، وبنــت اأبي حمدان ال�شــهمي، وتزوج برزة بنت ربعــي من بني ُعذرة، 

فولدت له ح�شنًا وُح�شينًا.
ولكن على الرغم من كل ما اأحاط به ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأُ�شامة 
ت  من ُحب وتقدير فهو )احِلب بن احِلب(؛ فقد كان هناك �شائعة طاملا اأَق�شَّ
م�شجع ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم واآملته، وهي اأن بع�س النا�ــس الذين 
ل يعرفون حقيقة اأ�شل اأُ�شامة واأُمه احلب�شية )بركة( كانوا يطعنون يف �شحة 
ن�شــبه؛ اإذ كيــف يكون اأبــوه اأبي�س �شــديد البيا�س، بينما ابنه اأُ�شــامة �شــديد 

ال�شواد، بل اأ�شود كالليل؟!
وحدث يف هذه الفرتة من القلق وال�شك اأن جاء قائف وهو الذي يعرف الأثر 
-قالت عائ�شــة: دخل علي قائٌف والنبي �شلى اهلل عليه و�شــلم �شــاهد، بينما 
كان اأُ�شــامة بــن زيــد واأبــوه زيــد م�شطجعني حتــت حلافهمــا، وراأى اأقدامها 
ظاهــرة مــن حتت اللحاف فقال: )اإن هذه الأقدام بع�شها من بع�س(. َف�ُشــر 

بذلك النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأعجبه فاأخر به عائ�شة.
وجاء عند ابن كثري رواية اأكرث تف�شياًل من �شــابقتها؛ وهي اأنه ملا َمّر جمزز 
املُدجلي(1) عليهما وهما نائمان يف قطيفة وقد بدت اأقدامهما اأُ�شامة ب�شواده 
جُمــزز املُدجلــي: هــو جمزز بن الأعور بن جفنــة بن ُمعاذ... الكناين املُدجلي، واإمنــا قيل له جُمزز، لأنه     (1)

كان كلما اأ�شر اأ�شريًا جّز نا�شيته. ابن الأثري، اأُ�شد الغابة، )ترجمة: 4680(.
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واأبوه ببيا�شه، فقال: )�شبحان اهلل اإن هذه الأقدام ملن بع�س( فاأُعجب ر�شول 
اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم بذلك ودخل على عائ�شــة م�شــرورًا ترق اأ�شــارير 
ززًا نظر اآنفًا اإىل زيد بن حارثة واأُ�شــامة بن  وجهــه، فقــال: )اأمل تــري اأن جُمَ
زيــد، فقــال: اإن بع�س هذه الأقدام من بع�س(.(1) قال ابن كثري: )ولهذا اأخذ 
فقهــاء احلديــث كال�شــافعي واأحمد من هذا احلديث من حيــث التقرير عليه 

وال�شتب�شار به، والعمل بقول القافة يف اختالط الأن�شاب واأ�شباهها(.
وحني اآلت اخلالفة لعمر بن اخلطاب �شنة )13هـ( وات�شعت الدولة يف عهده، 
وفا�ــس بيــت امل�شــلمني بالأمــوال، قــرر ُعمر يف ال�شــنة اخلام�شــة ع�شــرة من 
الهجرة تقريبًا اإن�شــاء ديوان العطاء لينفق منه على امل�شــلمني، قال الطري: 
)ويف هــذه ال�شــنة فر�س ُعمر للم�شــلمني الفرو�ــس، ودّون الدواوين، واأعطى 

العطايا...(.
ويف هذه الأثناء مل يغب عن بال اخلليفة اأُ�شــامة بن زيد ففر�س له يف ديوان 
العطــاء واأجــزل له وقدمه على اأمثاله رعاية حلب ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم له ولأبيه من قبله. فقد فر�س ُعمر لأُ�شامة يف اأربعة اآلف وفر�س لبنه 
عبــداهلل بــن ُعمــر يف ثالثة اآلف فلما احتــج عبداهلل على هــذا الإجراء لأنه 
قد ح�شر بع�س امل�شــاهد التي مل ي�شــهدها اأُ�شــامة. اأجابه عمر قائاًل: )زدته 
لأنه كان اأحب اإىل ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم منك وكان اأبوه اأحب اإىل 
ر�شول من اأبيك(.(2) رحمك اهلل يا ُعمر ما اأ�شد وفاءك لر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم وما اأ�شد ُحبك وتقديرك لأحباب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

واإيثارهم على نف�شك وعلى اأهل بيتك!

ابن كثري، البداية والنهاية، 253/8-254؛ وقارن الرتمذي )حديث: 2129(.    (1)
ابن �شــعد، الطبقات، 297/3؛ وقارن البالذري، اأن�شــاب الأ�شــراف، 474/1؛ ابن عبدالر، ال�شتيعاب،     (2)

.76/1
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وظــل عمر بن اخلطاب ُيحيي اأُ�شــامة بالإمارة، ويقــول: )ما ُكنُت اأُحيي اأحدًا 
بالإمارة غري اأُ�شامة لأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ُقب�س وهو اأمري(.(1) 
رحمك اهلل يا ُعمر، ما اأ�شــد حمبتك لر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وما 

اأ�شد وفاءك وتقديرك لأحباب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقــد امتــد الأجل باأُ�شــامة حتى اأدرك معركــة اجَلَمل بالب�شــرة )36هـ( وما 
بعدهــا وكان مــن اأبــرز اأطرافهــا علي بــن اأبي طالــب واأن�شاره مــن جهة واأم 
املوؤمنني عائ�شة واأن�شارها من اجلهة الأخرى.(2) وكان لأُ�شامة موقف وا�شح 
من هذه الفتنة التي وقعت بني فريقني من امل�شلمني فلم ي�شارك فيها وعندما 
دعا علي اأُ�شامة اإىل اخلروج معه، قال: )واهلل اإين لأ�شدقك املحبة ولو ُكنَت 
بني حليي الأ�شــد لأحببُت اأن اأكون معك، ولكني جعلت على نف�شــي وعاهدت 

ربي األ اأُقاتل اأحدًا يقول ل اإله اإل اهلل(.
ومــن اجلديــر بالذكر اأنه ملا ُقتل عثمان بن عفان يف ذي احلجة �شــنة خم�ــس 
وثالثــني وجــاء من بعده علي، بايعــه بع�س كبار ال�شحابة ومنهم اأُ�شــامة بن 

زيد.
وجاء يف رواية عن الُزهري حول موقف اأُ�شامة من الفتنة اأن عليًا قال لأُ�شامة: 
)ما ُكنا نعدك اإل من اأنف�شنا فلم تدخل معنا((3). فقال اأُ�شامة: )يا اأبا ح�شن 
واهلل لو اأخذت مب�شــفر الأ�شــد لأخذُت مب�شفره الآخر معك حتى نهلك جميعًا 

اأو نحيا جميعًا، فاأما هذا الأمر الذي اأنت فيه واهلل ل اأدخل فيه اأبدًا(.(4)
لذلك فقد ُعّد اأُ�شامة اأحد الأربعة من اأ�شحاب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

ابن �شعد، الطبقات، 68-67/4.    (1)
انظر عن معركة اجلمل، الطري، تاريخ، 487/4 وما بعدها.    (2)

انظر الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 504/2.    (3)
الذهبي، �شري اأعالم النبالء، 504/2.    (4)
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الذين مل يدخلوا يف الفتنة.(1)
وُقب�س النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم واأُ�شــامة ابن ع�شــرين �شــنة تقريبًا وكان 
قــد �شــكن وادي الُقرى، بعد النبي �شلى اهلل عليه و�شــلم ثم نــزل اإىل املدينة 
فمات باجُلرف يف اآخر خالفة معاوية بن اأبي �ُشفيان.(2) وجاء يف م�شدر اآخر 
وهو الثبت كما جاء يف ال�شتيعاب اأن اأُ�شامة بن زيد تويف �شنة اأربع وخم�شني 

للهجرة.(3)
وهكذا ودع اأُ�شــامة بن زيد دنيا الفناء اإىل دار البقاء، حاماًل معه �شــرًا دفينًا 
وغاليــًا األ وهو َولع ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم ال�شــديد باأُ�شــامة وحبه 
العميــق لــه، واأكرم بهــذا احلب والولع، ومــا اأحب ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم اإل طيبًا، فاأُ�شــامة ِحب ر�شول اهلل وابن ِحب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم، ولكن ل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ك�شف لأمته عن �شر هذا احلب، 
ول اأُ�شــامة اأف�َشــى ملن حوله �شــر حمبة ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم له. 
ن يف نفو�س  ولكن يكفي اأُ�شــامة فخرًا اأن ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم مكَّ
امل�شــلمني حمبة اأُ�شــامة، وكيف ل يحب امل�شــلمون ِحب ر�شــول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم فاأ�شبحت اأجيال امل�شلمني تتذكر اأُ�شامة بن زيد مبزيد من احُلب 

والتقدير والإعجاب فهو: احِلب ابن احِلب.

ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 77/1، والأربعة الذين مل ي�شرتكوا يف الفتنة هم: �شعد بن مالك، وعبداهلل بن     (1)
ُعمر، وحممد بن م�شلمة، واأ�شامة بن زيد.

ابن �شعد، الطبقات، 72/4؛ وقارن البالذري، اأن�شاب الأ�شراف، 475/1.    (2)
ابن عبدالر، ال�شتيعاب، 77/1.    (3)
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الخالصة
اإجمــاًل ملــا �شــبق من حديث عن م�شــاهري موايل ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه 
و�شــلم واأحبائه، فاإن بركة احلب�شــية اأم اأمين، حا�شنة ر�شــول اهلل �شلى اهلل 
عليــه و�شــلم ومولتــه، كان ر�شــول اهلل قــد ورثهــا من اأحــد والديه، وعا�شــت 
معــه منــذ طفولته، وقد �شــهدت ولدته وبناًء على ذلك فهــي ُتعد من الناحية 
الزمنيــة اأقــدم موايل ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم واأطولهم ِع�شــرة له 
طيلــة رحلــة حياتــه املباركة، حيث كانت من اأوائل الن�شــاء الالتي اأ�شــلمن يف 
ال�شنة الأوىل للدعوة، وهاجرت اإىل املدينة حلاقًا بر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم و�شهدت بع�س مغازيه، وظلت بخدمة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

باملدينة حتى حلق بالرفيق الأعلى، وتوفيت بعده بخم�شة اأ�شهر.
اأما زيد بن حارثة بن �شــراحيل الكلبي، فقد حلقه �ِشــباء، وا�شــرتاه حكيم بن 
حزام من �شــوق عكاظ لعمته ال�شــيدة خديجة، التي وهبته لر�شــول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم قبل النبوة، وبعد نزول الوحي على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم وهو يف �شن الأربعني، اأعتق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم زيدًا، كما 
اأعتق اأم اأمين وزوجهما من بع�س، وكانت اأُم اأمين اآنذاك متقدمة يف ال�شــن، 
بينما كان زيد بن حارثة يف الع�شرين من العمر! تقريبًا وكان زيد اأول املوايل 
اإ�شالمًا، حيث اأ�شلم بعد علي بن اأبي طالب مبا�شرة، وقد اأوكل له ر�شول اهلل 
�شلــى اهلل عليه و�شــلم قيادة بع�س ال�شــرايا والبعوث، اإدراكًا من ر�شــول اهلل 
�شلــى اهلل عليــه و�شــلم ملواهب زيد الع�شــكرية، كما اأن زيدًا ا�شــرتك يف كثري 
من مغازي ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم وكان من الرماة امل�شــهورين من 
اأ�شحاب ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم واختاره اهلل اإىل جواره �شــهيدًا يف 

غزوة موؤتة يف ال�شنة الثامنة من الهجرة.
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اأمــا اأُ�شــامة بــن زيــد ِحب ر�شــول اهلل وابــن ِحبه فقد ولــد يف مكة يف اأُ�شــرته 
امل�شــلمة وهاجــر معهــا اإىل املدينة وهو يف �شــن العا�شــرة تقريبًا، وعا�ــس مع 
اأ�شــرته يف خدمــة ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم، وب�شحبتــه وكان ُيدعى 
)الرديف( لكرثة ما يردفه ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم معه على دابته 

وذلك كناية عن ُحب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لأ�شامة بن زيد.
ويف الثامنــة ع�شــرة من العمــر تقريبًا، ويف اأوائل ال�شــنة احلادية ع�شــرة من 
الهجــرة، كلفــه ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم بقيادة جي�ــس قوامه ثالثة 
اآلف رجــل وكان مــن اأبــرز جنود ذلك اجلي�ــس كبــار ال�شحابة اأمثــال: ُعمر 
ام وغريهــم من كبار  بــن اخلطــاب واأبي عبيــدة بن اجلراح والزبــري بن العوَّ
املهاجرين والأن�شار، وكانت وجهته ال�شــام وحلق ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شــلم بالرفيــق الأعلى وهــو يهتف يف من حوله قائــاًل: )اأنفذوا بعث اأُ�شــامة 
اأنفذوا بعث اأُ�شــامة( وتويف ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم قبل اأن يتحرك 
ذلــك اجلي�ــس، واأنفذه اخلليفــة اأبو بكــر ال�شديق، وتكليف ر�شــول اهلل �شلى 
اهلل عليــه و�شــلم لأُ�شــامة وهو ال�شــاب اليافع بقيــادة ذلك اجلي�ــس الذي من 
اأبــرز جنــوده كبــار اأ�شحــاب ر�شــول اهلل �شلــى اهلل عليه و�شــلم هو �شــرف ل 
يدانيه �شــرف، وتقدير من ر�شــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شــلم لأُ�شــامة وتعبري 
عــن اإعجابــه به وحمبته لــه. وامتدَّ الأجل باأُ�شــامة حتى اأيــام معاوية بن اأبي 
�شــفيان حيث تويف يف �شــنة اأربع وخم�شــني من الهجرة؛ بعد اأن جاهد يف اهلل 

حق جهاده.
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قائمة كتاب املجلة العربية
رقم 

الكتاب
التاريخامل�ؤلفا�صم الكتاب

رقم 
العدد

240حمرم 8141هـ/ مايو 7991مد. �شعيد عطية اأبوعايلالإ�شالم والغرب حوار.. ل �شراع1

2
اإ�شاءة معاملة الأطفال تلم�س الأ�شباب 

241�شفر 8141هـ/يونية7991مد. عبدالعزيز بن عبداهلل الدخيلوالظروف

242ربيع الأول 8141هـ/يوليو7991مم. عبداهلل بن حمد الكثريياأ�شرار اجلوال بني احلقيقة واخليال3

4
الأ�شلحة الكيميائية واجلرثومية خطر يف 

243ربيع الآخر 8141هـ/اأغ�شط�س7991مد. عبدالعزيز بن علي اخل�شرييوجه احل�شارة

244جمادى الأوىل 8141هـ/�شبتمر7991معبد اهلل اجلفريمن ي�شرتي ال�شحك والفرح ؟!5

د. عبدالعزيز بن عبداهلل امللك عبدالعزيز ومرا�شالته6
245جمادى الآخرة 8141هـ/اكتوبر7991ماخلويطر

246رجب 8141هـ / نوفمر 7991مد. فوزية اأخ�شردمج املعاقني مع الأطفال الأ�شوياء7

8
املوؤمتر العام ال�شاد�س واملجل�س التنفيذي 
الثامن ع�شر للمنظمة الإ�شالمية للرتبية 

والعلوم والثقافة
247�شعبان 8141هـ/دي�شمر7991معبد الرحمن حممد

جون �شوين/ ترجمها من�شور اأيام العار9
248رم�شان 8141هـ/يناير 8991ماخلريجي

249�شوال8141هـ/فراير8991مد. عبدالقادر بن عبداهلل الفنتوخالإنرتنت تقنيات وخدمات10

250ذوالقعدة 8141هـ/ مار�س8991مد. عدنان �شامل باجابرالأكل الو�شطي وحكاية هرمني11

12
الأمة الو�شط واملنهاج النبوي يف الدعوة 

251ذو احلجة8141هـ/ ابريل8991مد. عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكياإىل اهلل

252حمرم 9141هـ/يونيو8991مد. اأحمد عبدالقادر املهند�ساملاء ثروة احلا�شر.. واأمل امل�شتقبل13

253�شفر9141هـ/يونيو8991معبد العزيز بن علي الغريباملتقاعدون ووقت الفراغ14

15
فاعلية الأغذية الوارد ذكرها يف القران 

254ربيع الأول 9141هـ/يوليو8991مد. رافده احلريريالكرمي

255ربيع الآخر 9141هـ/اأغ�شط�س8991مد.فوؤاد بن عبدال�شالم الفار�شيالقاعدة وال�شتثناء يف الإعالم وال�شيا�شة16

17
الكتابة لالأطفال ملاذا ... ماذا نكتب 

256جمادى الأوىل 9141هـ/ �شبتمر 8991محممد �شعيد املولويوكيف ؟

257جمادى الآخرة 9141هـ/اكتوبر8991مد. �شاعد العرابي احلارثيم�شوؤولية الإعالم يف تاأكيد الهوية الثقافية18

19
الأيام الثقافية للجامعات ال�شعودية يف 

258رجب 9141هـ/نوفمر8991ماملجلة العربيةرحاب اجلامعات املغربية

259�شعبان9141هـ/دي�شمر8991مجالل حممد حمامالفياجرا �شاغلة العامل !20
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رقم 
الكتاب

التاريخامل�ؤلفا�صم الكتاب
رقم 
العدد

21
العمل الجتماعي التطوعي يف اململكة 

260رم�شان9141هـ/يناير 9991معبد اهلل العلي النعيمالعربية ال�شعودية

261�شوال 9141هـ/فراير9991مبدر بن اأحمد كرميقراءة يف فكر امللك عبدالعزيز22

262ذو القعدة9141هـ/ مار�س9991مد. اإبراهيم بن علي اخل�شرياجلودة وموا�شفة اآيزو 230009

263ذواحلجة 9141هـ/ابريل9991مد. اإبراهيم احمد م�شلم احلارثياأرقامنا العربية الأ�شيلة24

25
القلق ) مر�س الع�شر ( كيف يعاجله 

264حمرم 0241هـ/مايو9991مد. زهري اأحمد ال�شباعيالقران ؟

د. علي بن مر�شد بن حممد تعليم الفتاة بني التفرد واملحاكاة26
265�شفر0241هـ/يونيو9991ماملر�شد

27
ال�شيخ ابن باز )يبكيك حمراب يئن 

266ربيع الأول0241هـ/يوليو9991ماملجلة العربيةومنر(

267ربيع الآخر 0241هـ/ اأغ�شط�س999مالأمري خالد الفي�شلالإمارة وتنمية ال�شياحة28

29
يف تاأهيل الأدب الإ�شالمي نحو رواية 

268جمادى الأوىل0241هـ/�شبتمر9991مد. حلمي حممد القاموداإ�شالمية

30
الأدب املقارن يف �شوء الروؤية العربية 

269جمادى الآخرة0241هـ/اكتوبر9991محممود رداويوالإ�شالمية

31
منظمة التجارة العاملية وا�شتحقاقات 

270رجب 0241هـ/نوفمر 9991ماأ . اأ�شامة بن جعفر فقيهالع�شوية

271�شعبان0241هـ/دي�شمر9991ماأحمد حممد �شاملجمل�س التعاون اخلليجي روؤية متابع32

33
الإ�شالم والغرب والدور ال�شعودي يف 

272رم�شان0241هـ/يناير0002مد. عبدالعزيز بن اإبراهيم ال�شويلاإقامة حوار بنلء بينهما

273�شوال0241هـ/فراير 0002معبد اهلل بن نا�شر ال�شدحانالرتويح دوافعه - اآثاره - �شوابطه34

274ذوالقعدة0241هـ/فراير0002ماأ.د. من�شور حممد النزهةاأمرا�س القلب والوقاية منها35

275ذو احلجة0241هـ/ابريل0002محممد بن نا�شر العبوديالعامل الإ�شالمي36

276حمرم1241هـ/مايو0002مد. عائ�س الردادي�شياع الهوية يف الف�شائيات العربية37

277�شفر1241هـ/مايو0002مد. حميي الدين عمر لبنيةالبال�شتيك و�شحة الإن�شان38

39
منهج الرتبية الإ�شالمية يف ملء اأوقات 

278ربيع الأول1241هـ/يونيو0002مد. عثمان �شيد اأحمد خليلالفراغ

279ربيع الآخر1241هـ/يوليو0002مال�شيخ/ح�شن بن عبداهلل اآل ال�شيخاملراأة كيف عاملها الإ�شالم40

280جمادى الأوىل1241هـ/اأغ�شط�س0002ماأحمد علي اآل مريعالفكاهة يف اأدب ال�شيخ علي الطنطاوي41
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رقم 
الكتاب

التاريخامل�ؤلفا�صم الكتاب
رقم 
العدد

42
م�شكلة املياه واآفاق م�شتقبلها يف اململكة 

العربية ال�شعودية
اأ.د. خالد بن عبدالرحمن 

281جمادى الآخرة1241هـ/�شبتمر0002ماحلمودي

ال�شيخ/�شالح بن عبدالعزيز حقوق الإن�شان يف الإ�شالم43
282رجب1241هـ/اكتوبر0002ماآل ال�شيخ

283�شعبان1241هـ/نوفمر0002مد. عبداهلل مناعاجلا�شر عاّلمة وعالمة44

45
املردود الإيجابي للتفاعل التعليمي بني 

284رم�شان1241هـ/دي�شمر0002معبداهلل بن مراد العطرجياملعلم وطالبه

285�شوال1241هـ/يناير1002مد. غازي الق�شيبيجتربة اليون�شكو: درو�س الف�شل46

47
الف�شيح مما اأ�شاعه امل�شارقة وحفظه 

286ذوالقعدة1241هـ/فراير1002محماد بن حامد ال�شاملياملغاربة

48
�شفحات من حياة الفقيد العلم الزاهد 

ال�شيخ حممد بن عثيمني
اأ.د.عبداهلل بن حممد بن اأحمد 

287ذواحلجة1241هـ/مار�س1002مالطيار

49
ال�شناعة ال�شعودية عام 0341هـ)0102م( 

288حمرم2241هـ/اأبريل1002مم. عبداهلل بن يحيى املعلميروؤية م�شتقبلية

289�شفر2241هـ/مايو1002مرفعت حممد طاحونم�شكلة العنو�شة الأ�شباب والعالج50

290ربيع الأول2241هـ/يونيو1002مد. ح�شام الدين اأبو ال�شعودالطب ال�شعبي حقائق وخرافات51

291ربيع الآخر2241هـ/يوليو1002محممد عبدال�شايف القو�شيالعربية لغة الوحي .. والوحدة52

292جمادى الأوىل2241هـ/اأغ�شط�س1002ميو�شف حممد اأبو عودحقيقة النوم وقفات وتاأمالت53

54
دور املدر�شة يف تربية الن�سء وبناء 

293جمادى الآخرة2241هـ/�شبتمر1002مد. علي بن مر�شد املر�شداملجتمع

55
م�شكالت طفلك ال�شحية يف عامه الأول 

294رجب2241هـ/اأكتوبر1002مد. حممد م�شطفى ال�شمريوحلولها

295�شعبان2241هـ/نوفمر1002مح�شني بن عبداهلل بانبيلهمفهوم العمل يف الإ�شالم56

296رم�شان2241هـ/دي�شمر1002مد. حممد عبداملنعم خفاجيالإ�شالم واأزمة الإن�شان املعا�شر57

297�شوال2241هـ/يناير2002ماأخرجه : عبدالقادر باقي زادهالنظم العدلية الثالثة ) وزارة العدل (58

59
الأديب عبدالكرمي اجلهيمان عطاء ل 

298ذوالقعدة2241هـ/فراير2002محممد بن عبدالرزاق الق�شعميين�شب

299ذواحلجة2241هـ/مار�س2002مطه حممد ك�شبهال�شخ�شية الإ�شالمية �شمات وحتديات60

300حمرم3241هـ/اأبريل2002مد. جعفر ح�شن ال�شكرجيال�شعر والأخالق يف تراث العرب النقدي61

62
ال�شورى يف النظام الإ�شالمي ومقارنتها 

301�شفر3241هـ/يونيو2002مال�شيخ حممد بن اإبراهيم بن جبريبالنظم الأخرى
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63
من اأجل ت�شحيح �شورة الإ�شالم يف 

302ربيع الأول3241هـ/يونيو2002مد. ح�شن عزوزيالغرب

64
مقايي�س اجلمال يف جتربة العميان 

303ربيع الآخر3241هـ/يوليو2002مد. عبداهلل بن اأحمد الفيفيال�شعرية

65
تعليم اللغة الجنليزية يف اململكة العربية 

304جمادى الأوىل3241هـ/اأغ�شط�س2002مجا�شم بن اأحمد اجلا�شمال�شعودية

66
ا�شطخاب املفردات كالم يدخل يف 

305جمادى الآخرة3241هـ/�شبتمر2002ماأحمد بن عبدالرحمن العرفجالتخاطب ل اخلطب !!

67
الطب النبوي بني الإبداع ال�شحي والطب 

306رجب 3241هـ/اأكتوبر2002مح�شني حمي الدين �شباهيالوقائي

68
العالقة بني الر�شا الوظيفي والأداء املهني 

307�شعبان 3241هـ/نوفمر2002مد. عبدالعزيز بن علي املقو�شيلل�شحفيني

308رم�شان3241هـ/نوفمر2002مد. �شالح بن علي اأبوعرادمن و�شائل واأ�شاليب الرتبية النبوية69

309�شوال3241هـ/يناير3002محجاب بن يحيى احلازميمن حلل ال�شعراء وحيلهم الفنية70

310ذوالقعدة3241هـ/فراير3002مد. غالب خاليلياحلب بني الأدب والطب71

311ذواحلجة3241هـ/فراير3002مرفعت حممد مر�شي طاحون�شبهات واأباطيل حول الطالق والرد عليها72

312حمرم4241هـ/مار�س3002ماأ.د.علي بن اإبراهيم احلمد النملةوقفات حول العوملة وتـهيئة املوارد الب�شرية73

74
الأدب العربي يف اململكة يف عهد خادم 

313�شفر4241هـ/ابريل3002مد. ح�شن بن فهد الهوميلاحلرمني ال�شريفني

314ربيع الأول4241هـ/مايو3002مد. نبيل �شليم عليالغذاء ودوره يف تنمية الذكاء75

76
الأديب حممد بن اأحمد العقيلي ملحات 

315ربيع الآخر4241هـ/يونيو3002مجماهد باع�شنمن �شريته

77
جذور احلملة الإعالمية على الإ�شالم 

316جمادى الأوىل4241هـ/يوليو3002مد. فهد العرابي احلارثيوال�شعودية و�شراع الهويات

317جمادى الآخرة4241هـ/اأغ�شط�س3002معبداهلل اجلعيثناأفكار يف �شعر الإمام ال�شافعي78

79
اأهم اأحداث اململكة العربية ال�شعودية منذ 

318رجب4241هـ/�شبتمر3002مم�شاعد بن عبداهلل اجلنوبيتاأ�شي�شها عام 9131هـ حتى 4241هـ

80
اأبو تراب الظاهري العامل املو�شوعة اأو 

319�شعبان4241هـ/اأكتوبر302معلوي طه ال�شايف�شيبويه الع�شر

81
وقفات مع الأ�شتاذ عبداهلل القرعاوي 

320رم�شان4241هـ/نوفمر3002معبدالعزيز بن عبداهلل ال�شامليف ذكرياته

321�شوال4241هـ/دي�شمر3002محممد في�س اهلل الغامدياملنهج العلمي يف القران الكرمي82

83
هل ينقر�س الدبلوما�شيون يف حقبة 

322ذوالقعدة4241هـ/يناير4002مد. غازي بن عبدالرحمن الق�شيبيالعوملة؟
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323ذواحلجة4241هـ/يناير4002ماإبراهيم نويرياحلوار بني الثقافات واحل�شارات �شرورة84

324حمرم5241هـ/فرياير4002معبداهلل بن نا�شر احلديباملراأة يف الفتوحات الإ�شالمية85

86
الأ�شتاذ �شيخ النقاد عبداهلل عبداجلبار 

325�شفر5241هـ/اأبريل4002معبداهلل بن عبدالرحمن اجلفريوماذا بعد عنه ؟!

326ربيع الأول5241هـ/مايو4002محممد الدبي�شيح�شن �شرييف قراءة يف جغرافية اإن�شان87

327ربيع الآخر5241هـ/يونيو4002مفهد بن عامر الأحمديالعبقرية واأ�ش�شها الأربعة88

89
الإدارة الإلكرتونية وتطبقاتـها اأمنوذج 

328جمادى الأوىل5241هـ/يوليو4002مد. حممد ح�شن مفتياإداري جديد

329جمادى الآخرة5241هـ/اأغ�شط�س4002ماأ.د. علي بن اإبراهيم النملةمواجهة الفقر امل�شكلة وجوانب املعاجلة90

330رجب5241هـ/�شبتمر4002معبيد بن عبداهلل ال�شويهريمكامن اخللل يف العملية الرتبوية91

92
التجربة املعا�شرة للتنظيم الإداري 

331�شعبان5241هـ/اأكتوبر4002مح�شن بن حممد ال�شيخباململكة العربية ال�شعودية

332رم�شان5241هـ/نوفمر4002مال�شيخ عبدالرحمن نا�شر ال�شعديالو�شائل املفيدة للحياة ال�شعيدة93

94
الإعجاز الطبي يف القران وال�شنة 

333�شوال5241هـ/دي�شمر4002مد. ح�شان �شم�شي با�شاواجلديد يف علم الطب

95
اأهمية حماية الهواء وطبقة الأوزون من 

334ذوالقعدة5241هـ/يناير5002مد. حممود دروي�ساأخطار التلوث

335ذواحلجة5241هـ/فراير5002معلي مدين اخلطيبالعمل بروؤية اإميانية96

97
منهج اجلدل واآداب احلوار يف الفكر 

336حمرم6241هـ/فراير5002ماأ.د.بركات حممد مرادالإ�شالمي

337�شفر6241هـ/مار�س5002مد. حميى الدين عمر لبنيهالأ�شرين حكاية بال نـهاية98

99
اأحمد ال�شباعي رائد الأدب وال�شحافة 

338ربيع الأول6241هـ/اأبريل5002محممد عبدالرزاق الق�شعمياملكية

100
اإطاللة على امل�شهد الثقايف يف اململكة 

339ربيع اآخر6241هـ/مايو5002مح�شني حممد بافقيهالعربية ال�شعودية

340جمادى الأوىل6241هـ/يونيو5002معلوي طه ال�شايفذاكرة العراق التاريخية واحل�شارية101

341جمادى الآخرة6241هـ/يوليو5002مد.م. يحيى ح�شن وزيرياأم القرى خ�شو�شية املكان والعمران102

342رجب6241هـ/اأغ�شط�س5002معبدالعزيز بن �شعد الدغيرثاحلفاظ على البيئة من منظور اإ�شالمي103

104
الدور الأمني للموؤ�ش�شات الرتبوية 

343�شعبان6241هـ/�شبتمر5002ماأ. حجاب بن يحيى احلازميوالثقافية
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105
ال�شمانات ال�شرعية حلماية الأ�شرة يف 

344رم�شان6241هـ/اأكتوبر5002معلي مدين ر�شوان اخلطيبالإ�شالم

345�شوال6241هـ/نوفمر5002مفوزي خياطالأدب الوجداين اإبداع وفر�شان106

107
الإدارة ال�شوية وحمايتها من ال�شغوط 

346ذوالقعدة6241هـ/دي�شمر5002ماأ.د. نبيل �شليم علياحلياتية

108
احلج :اأحكام واأ�شرار قراءة تاأملية يف 

347ذواحلجة6241هـ/يناير6002م�شامل بن عبداهلل ال�شهري�شعائر احلج ومنا�شكه

348حمرم7241هـ/فراير6002مد.عبدالعزيز بن عبداهلل اخلويطرجمع اجلواهر يف امللح والنوادر109

349�شفر7241هـ/مار�س6002مد.عمر بن يحيى حممدمكة املكرمة اأهمية الدور واملكان110

111
الإبداع والتحديث يف فكر �شماحة 

ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن حميد 
2041/9231هـ

350ربيع الأول7241هـ/اأبريل6002مد. �شالح بن عبداهلل بن حميد

351ربيع الآخر7241هـ/مايو6002مد.غازي بن عبدالرحمن الق�شيبيالزمان يزور املكان112

352جمادى الأوىل7241هـ/يونيو6002مح�شني �شيد لبيبرثاء الزوجة يف ال�شعر العربي احلديث113

353جمادى الآخرة7241هـ/يوليو6002مد، اإبراهيم بن مبارك اجلويرم�شاعر اأب يف ر�شائل حّرى114

354رجب7241هـ/اأغ�شط�س6002م�شليمان بن حممد اجلري�سروؤية يف الف�شاد واجلرمية115

116
احلكومة الإلكرتونية درا�شة للتجربة 
التقنية املعلوماتية يف اململكة العربية 

ال�شعودية
355�شعبان7241هـ/�شبتمر6002مح�شن بن حممد ال�شيخ

117
اآفاق املناجاة يف �شعر الدكتور �شعد بن 

356رم�شان7241هـ/اأكتوبر6002معلي بن حممد العمريعطيه الغامدي

118
الفقه الإ�شالمي اأهميته والعناية 

357�شوال7241هـ/نوفمر6002مد،عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكيمب�شادره واأهله

358ذوالقعدة7241هـ/دي�شمر6002مرفعت حممد طاحونامل�شت�شرقون بني الوفاء والفرتاء119

359ذواحلجة7241هـ/يناير7002مفاحت زيواننحو خطاب ل�شاين نقدي عربي اأ�شيل120

121
املواقع الأثرية والرتاث الثقايف باململكة 

360حمرم8241هـ/فراير7002منا�شر بن حممد احلميديالعربية ال�شعودية

361�شفر8241هـ/مار�س7002مد . عاي�س الرداديالطائفية والتفكيك بعد �شقوط بغداد122

د. عبدالعزيز بن عبداهلل �شنني الدموع123
362ربيع الأول8241هـ/اأبريل7002ماخلويطر

363ربيع الآخر8241هـ/مايو7002مد. رافدة بنت عمر احلريريومي�س من قب�س الإ�شالم124
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الأمريالدكتور في�شل بن م�شعل بن الثوابت واملتغريات يف املجتمع ال�شعودي125
364جمادى الأوىل8241هـ/يونيو7002م�شعود ابن عبدالعزيز اآل �شعود

126
هاملتون جيب وكتابة الجتاهات احلديثة 

365جمادى الآخرة8241هـ/يوليو7002مزكي بن عبداهلل امليالديف الإ�شالم

366رجب8241هـ/اأغ�شط�س7002مبـهاء الدين عبداهلل الزهوريملحات يف الرتبية الإ�شالمية127

367�شعبان8241هـ/�شبتمر7002مرغداء حممد زيدانموقع العقل يف ظل الت�شريع128

368رم�شان8241هـ/اأكتوبر7002مد . خالد احمد حربيالإ�شالم بني العاملية والعوملة129

369�شوال8241هـ/نوفمر7002معالء الدين رم�شانمقدمة يف ال�شعر الياباين130

د. حممد بن عبداهلل العبد الرتجمة روؤية يف الواقع العربي131
370ذوالقعدة8241هـ/دي�شمر7002ماللطيف

371ذواحلجة8241هـ/يناير8002مد فاطمة اليا�سمن �شجن الأ�شطورة اإىل رحم التاريخ132

372حمرم9241هـ/يناير8002معلي العلويمفهوم ال�شعر عند ابن �شينا133

373�شفر9241هـ/فراير8002مد علي بن حمد اخل�شيباناغرتاب الثقافة الكل عن املجتمع الكيان134

374ربيع الأول9241هـ/مار�س8002مد عبدالعزيز بن ابراهيم العثيمنيالأغذية املعدلة وراثيا مالها وما عليها135

375ربيع الآخر9241هـ/اأبريل8002مد. فالح بن �شبيب العجميالنحو يف ع�شر العوملة136

376جمادى الأوىل9241هـ/مايو8002محممد ال�شموريتقاليد الكرم عند العرب137

377جمادى الآخرة9241هـ/يونيو8002ماأحمد علي اآل مريعالكنتية خطاب ال�شرية الذاتية138

139
من تراثنا احلديث يف اللغة والفكر 

378رجب9241هـ/يوليو 8002معبد اهلل العاليلي واآخرونواحل�شارة

379�شعبان9241هـ/اأغ�شط�س8002مد.زكريا يحيى للثقافة التعليم اللكرتوين140

380رم�شان9241هـ/�شبتمر8002مد. عثمان بن حممود ال�شينيال�شحافة املطبوعة يف ع�شر امللتيميديا141

381�شوال9241هـ/اكتوبر8002مد. عايل بن �شرحان القر�شيالتجربة ال�شعرية اجلديدة يف ال�شعودية142

143
امل�شطلح الإيقاعي يف الرتاث الأدبي /

382ذوالقعدة9241هـ/نوفمر8002مفريد حممد اأمع�ش�شوالقافية منوذجا

144
معركة ال�شعر املنثور يف ال�شحافة 

383ذواحلجة9241هـ/دي�شمر8002محممد بن عبدالرزاق الق�شعميال�شعودية قبل ن�شف قرن

145
رواد الغناء يف اجلزيرة العربية من 

384حمرم 0341هـ/يناير 9002ماأحمد الوا�شلال�شفوية اإىل الت�شجيل
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385�شفر 0341هـ/فراير 9002م�شامي عبداللطيف اجلمعانقراءة يف الظواهر التمثيلية العربية146

386ربيع الأول0341هـ/مار�س9002مد . ر�شا احمد اإ�شماعيلالأدب يف الرازيل روؤية وخمتارات147

387ربيع الآخر0341هـ/اأبريل9002م�شاكر لعيبياأدب املدونات148

388جمادى الأوىل0341هـ/مايو9002مد فهد العرابي احلارثيالثقافة الأفقية وموت النخبة149

150
رحلة الأدب العربي احلديث اإىل 

389جمادى الآخرة0341هـ/يونيو9002مد.مو�شى اأحمد احلالولالإجنليزية

390رجب0341هـ/يوليو 9002م�شيلفانا اخلوريمرتجمو األف ليلة وليلة151

391�شعبان0341هـ/اأغ�شط�س9002محممد رجب ال�شامرائيرحلة الكتاب يف احل�شارة الإ�شالمية152

153
الن�شبية وما بعدها )األرت اآين�شتاين 

392رم�شان0341هـ/�شبتمر9002مد.عبداهلل نعمان احلاج،�شتيفن ،مايكل(

393�شوال0341هـ/اكتوبر9002مد. نور الدين �شمودمذكرات اأبي القا�شم ال�شابي154

394ذوالقعدة0341هـ/نوفمر9002مد.اأ�شامة حممد البحرييالعوملة والأدب العربي املعا�شر155

156
مالك بن نبي يف ذاكرة عبدال�شالم 

395ذواحلجة0341هـ/دي�شمر9002مد . حممد البنعياديالهرا�س

396حمرم 1341هـ/يناير 0102ماإبراهيم عبدالقادر املازينرحلة اإىل احلجاز157

397�شفر 1341هـ/فراير 0102مغازي بن عبدالرحمن الق�شيبيق�شائد اأعجبتنا من غازي الق�شيبي158

398ربيع الأول1341هـ/مار�س0102مد عبداهلل م�شفر الوقداينالبريوقراطية واإدارة املعرفة159

160
الن�س ال�شردي الأندل�شي مداخل لقراءة 

399ربيع الآخر1341هـ/اأبريل0102ماإبراهيم احلجريجديدة

400جمادى الأوىل1341هـ/مايو0102ممنري العجاليناأوراق منري العجالين161

فارغا �شلطان ترجمة عثمان الألعاب قي النظرية الأدبية162
401جمادى الآخرة1341هـ/يونيو0102ماجلبايل

402رجب1341هـ/يوليو 0102معبد الباقي يو�شفعامل الكتابة الق�ش�شية للطفل163

164
اأثر املرجعية الفكرية يف حتليل اخلطاب 

403�شعبان1341هـ/اأغ�شط�س0102مفاحت زيواناللغوي

404رم�شان1341هـ/�شبتمر0102مد. حممد عبده مياينبدر الكرى املدينة والغزوة165

405�شوال1341هـ/اكتوبر0102ميو�شف احلنا�شييف الفكر اخللدوين166
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167
ميغيل اآ�شني بالثيو�س رائد ال�شتعراب 

406ذوالقعدة1341هـ/نوفمر0102محممد عبدالرحمن القا�شيال�شباين املعا�شر

168
ال�شعر يف املدينة املنورة بني القرنني 

21 -41هـ
407ذواحلجة1341هـ/دي�شمر0102مد . عا�شم حمدان

169
الرواية العربية والفنون ال�شمعية 

408حمرم 2341هـ/يناير 1102مد . ح�شن ل�شكرالب�شرية

170
بدايات تعليم املراأة يف اململكة العربية 

409�شفر 2341هـ/فراير 1102محممد عبدالرحمن الق�شعميال�شعودية

410ربيع الأول2341هـ/فراير1102مد.علي حمادي �شديقيالتحيز العربي للنقد الغربي171

411ربيع الآخر2341هـ/اأبريل1102معبداهلل حممد الغذامياليد والل�شان172

412جمادى الأوىل2341هـ/مايو1102مد خالد اأحمد حربيعلم احلوار ال�شالمي173

413جمادى الآخرة2341هـ/يونيو1102مد علي ابراهيم النملةاملو�شوعات الفردية174

414رجب2341هـ/يونيو1102مريو يوت�شويا ترجمة �شعيد بوكراميتاريخ الهايكو الياباين175

415�شعبان2341هـ/يونيو1102محممد من�شوراأدب الرحالت النبيلة176

416رم�شان2341هـ/اأغ�شط�س1102مد عبدامللك اأ�شهبوناحلطاب الفتتاحي يف القران الكرمي177

417�شوال2341هـ/�شبتمر1102ماأحمد علي اآل مريعال�شرية الذاتية مقاربة احلد واملفهوم178

418ذوالقعدة2341هـ/اأكتوبرر1102مابراهيم �شري را�شداجلاحظ يف مراآة اأبي حيان179

419ذواحلجة2341هـ/نوفمري1102مزكي امليالدالإ�شالم وحقوق الن�شان180

420حمرم 3341هـ/دي�شمر 1102م�شالح ال�شهاويالرتاث العلمي العربي وقاماته181

421�شفر3341هـ/يناير2102معبدالباقي يو�شفح�شا�شية الوائي وذائقة املتلقي182

422ربيع الأول3341هـ/فراير2102ماملجلة العربيةوفيات املثقفني 1831102

184
الإ�شهام الإ�شالمي يف التجديد الفل�شفي 

423ربيع الآخر3341هـ/مار�س2102مخواكني لومبا فوينتي�سللقرن 21م

185
يف ثياب العرابي الأ�شمعي اإمام 

424جمادى الأوىل3341هـ/ابريل2102مفا�شل الربيعيالأنرثوبولوجيا العربية

425جمادى الآخرة3341هـ/مايو2102مد. عبداهلل �شليم الر�شيد�شعر اجلن يف الرتاث العربي186

187
رندة الإ�شالمية اأمنع ح�شون الأندل�س 

426رجب3341هـ/يونيو2102محممد القا�شياجلنوبية
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427�شعبان3341هـ/يوليو2102مد. عبداهلل احلاجمديح الأ�شئلة ال�شعبة األغاز العلم املحرية188

189
فرق العمل العلمية يف احل�شارة 

428رم�شان3341هـ/اأغ�شط�س2102مد . خالد اأحمد احلربيال�شالمية

429�شوال3341هـ/�شبتمر2102مكارثرين فان �شباكرنموجز تاريخ الأدب الأمريكي190

191
امل�شكالت الفل�شفية عند ابن حزم 

430ذوالقعدة3341هـ/اأكتوبر2102مد. بركات حممد مرادوالب�شري وابن ر�شد

431ذواحلجة3341هـ/اأكتوبر 2102مخالد فوؤاد طحطحال�شرية لعبة الكتابة192

193
اآراء اإخوان ال�شفا وخالن الوفا اإعجاب 

432حمرم 4341هـ/دي�شمر 2102مد. ر�شيد اخليونوعجب

433�شفر4341هـ/يناير3102مد . ح�شن الغريفكتابات ال�شياب النرثية194

434ربيع الأول4341هـ/فراير3102معبا�س حممود العقادعبقرية حممد �شلى اهلل عليه و�شلم195

435ربيع الآخر4341هـ/مار�س3102مد . بن�شامل حمي�سابن ر�شد و�شوق املعرفة196

436جمادى الأوىل4341هـ/ابريل3102مد . عبداهلل الريدياللغة هوية ناطقة197

437جمادى الآخرة4341هـ/مايو3102مد.عبداملجيد الإ�شداوي�شعر املو�شو�شني يف الع�شر العبا�شي198

438رجب4341هـ/يونيو3102معبداللطيف الوراريال�شعر والنرث يف الرتاث البالغي والنقدي199

200
اأثر الكوارث الطبيعية يف املجال 

439�شعبان4341هـ/يوليو3102مد. عبدالهادي البيا�سالقت�شادي باملغرب

201
ال�شت�شراق بني منحنيني النقد اجلذري 

440رم�شان4341هـ/اأغ�شط�س3102مد. علي اإبراهيم النملةاأو الإدانة

202
�شجع املنثور لأبي من�شور الثعالبي)053 

441�شوال4341هـ/�شبتمر3102مد. اأ�شامة حممد البحريي-924هـ(

د. زكي مباركالع�شاق الثالثة203
442ذوالقعدة4341هـ/�شبتمر3102م)2981 -2591(

204
اأ�ش�س العلوم احلديثة يف احل�شارة 

443ذو احلجة4341هـ/اأكتوبر3102مد . خالد حربيالإ�شالمية

205
الفل�شفة يف فكر ابن تيمية جدل الن�س 

444حمرم5341هـ/نوفمر 3102مد. اأحمد حممد �شاملوالتاريخ

445�شفر5341هـ/دي�شمر3102مترجمة خالد اأقنعيال�شينما واجلذور206

446ربيع الأول5341هـ/يناير4102محممد عزيز العرفجاملوروث ال�شعبي يف ال�شرد العربي207

447ربيع الآخر5341هـ/فراير4102مد. عبداهلل �شليم الر�شيدالطب والأدب عالئق التاريخ والفن208
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448جمادى الأوىل5341هـ/مار�س4102مد. عبداهلل بن علي بن ثقفاناأبو عمر اأحمد بن حربون209

449جمادى الآخرة5341هـ/اآبريل4102مد. اأحمد مرزاقاملرجعية واملنهج درا�شة نظرية تطبيقية210

450رجب5341هـ/مايو4102معبا�س حممود العقاداللغة ال�شاعرة211

212
ظاهرة التداخل ال�شعري يف امل�شادر 

451�شعبان5341هـ/يونيو4102مد. عبدالرزاق حويزيالعربية

452رم�شان5341هـ/يوليو4102محممد رجب ال�شامرائيرم�شان ذاكرة الزمان واملكان213

453�شوال5341هـ/اأغ�شط�س 4102مد حممد ر�شوانالقد�س ال�شريف يف ال�شت�شراق اليهودي214

454ذوالقعدة5341هـ/�شبتمر4102مد حممد فتحيالإبداع والنبوغ215

216
الرحلة اىل مكة املكرمة واملدينة املنورة 

455ذو احلجة5341هـ/اأكتوبر4102ماأحمد حممود اأبوزيد)ج1(

456حمرم 6341هـ/نوفمر4102مد احل�شني زروقن�شو�س النقد الأدبي لدى حماد الراوية217

457�شفر 6341هـ/دي�شمر4102مد اأحمد فوؤاد با�شااحل�شن بن الهيثم وماآثره العلمية218

458ربيع الأول 6341هـ/يناير5102مد حممد مريتيالن�س الرقمي واإبدالت النقل املعريف219

459ربيع الآخر 6341هـ/فرايرر5102مد عبدالهادي البيا�ساملناخ واملجتمع220

221
الفنون الأدائية وامل�شتقبل نحو ذاكرة 

460جمادى الأوىل 6341هـ/مار�س5102ماأحمد الوا�شلالغناء ال�شعودي

461جمادى الأخرة 6341هـ/ابريل5102ماإبراهيم احلجريالإن�شان القرو�شطي222

462رجب 6341هـ/ مـايـو 5102مد. علي النملةال�ْشِتْغَراب: امْلَْنَهُج يِفْ َفْهِمنا اْلَغْرِب223

عبدالقادر بنعبداهلل /عبداحلميد فن الرت�شل العربي قدميا وحديثا224
463�شعبان 6341هـ/يـونـيو 5102ماأ�شقال

464رم�شان 6341هـ/ يوليو 5102معبا�س العقاداأبو الطيب املتنبي225

465�شوال 6341هـ/ اأغ�شط�س 5102مد.حممد الديهاجياخليال و�شعريات املتخيل226

466ذو القعدة 6341هـ/ �شبتمر 5102مترجمة: حممد احمد عثمانفن التاأويل227

228
الرحلة اإىل مكة املكرمة واملدينة املنورة 

467ذو احلجة6341هـ/ اأكتوبر 5102ماأحمد اأبو زيد)ج2(

468حمرم7341هـ/ نوفمر 5102ماأحمد بن �شليمان اللهيبنظرات يف ال�شعر العربي229
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469�شفر 7341 هـ - دي�شمر 5102 اأ�شامة �شليمان الفلّيحعد�شة التاريخ230

470ربيع الأول 7341 هـ - دي�شمر 5102 د. اأحمد فوؤاد با�شامقاربات علمية للمقا�شد ال�شرعية231

471ربيع الآخر 7341 هـ - يناير 6102هاين احلجيوفيات 2325102

233
اأحمد م�شاري العدواين من الأزهر 

472جمادى الأوىل 7341 هـ - فراير 6102حمد عبداملح�شن احلمدال�شريف اإىل ريادة التنوير 

234
م�شاجالت نقدية يف الثقافة العربية 

473جمادى الآخرة 7341 هـ - مار�س 6102حممد القا�شياملعا�شرة

235
ال�شيخ الرئي�س اأبوعلي ابن �شينا )توثيق 

474رجب 7341 هـ - اأبريل 6102د. اأمني �شليمان �شيدوببليوجرايف(

475�شعبان 7341 هـ - مايو  6102عبدالرزاق القو�شيلغات جنوب اجلزيرة العربية236

476رم�شان 7341 هـ - يوليو  6102عالء الدين ح�شـن�شهر ل مثيل له237

238
اجلذور التاريخية لأدب الأطفال عند 

477�شوال 7341 هـ - يوليو 6102د. حممود اإ�شماعيل اآل عمارالعرب

239
الرتجمة العربية من مدر�شة بغداد اإىل 

478ذو القعدة 7341 هـ - اأغ�شط�س 6102د. ح�شن بحراويمدر�شة طليطلة

240)comics( 479ذو احلجة 7341 هـ - �شبتمر 6102�شفية خالد املزينيفن كتابة الق�شة امل�شورة

480حمرم 8341 هـ - اأكتوبر 6102 منادية املديوينهكذا تكلم رجاء جارودي241

481�شفر 8341 هـ - نوفمر 6102 موليد عبداملاجد ك�شابمقالت الرافعي املجهولة يف اللغة والأدب242

482ربيع الأول 8341 هـ -دي�شمر 6102محممد خري حممود البقاعيالرتجمة وحتريف الكلم 243

483ربيع الآخر 8341هـ -يناير 7102ماإبراهيم بن عبداهلل احل�شينانالتعلم املنظم ذاتيًا244

245
حركة التاأليف والن�شر الأدبي يف اململكة 

484جمادي الأوىل 8341 هـ - فراير 7102 مخالد بن اأحمد اليو�شفالعربية ال�شعودية

485جمادي الآخرة 8341 هـ مار�س 7102 مد. ف�شل عمار العماريطيّء اجلبالن: اأجا و�شلمى246

247
حممد بن احل�شن ال�شيباين: الإمام 

486رجب 8341 هـ - اأبريل 7102 مد. ه�شام بن عبدامللك بن دهي�سالعبقري

248
منازل الن�س الأدبي: مقرتح الن�س 

487�شعبان 8341 هـ - اأبريل 7102 مد. اإيهاب النجديال�شعري

488رم�شان 8341 هـ - يونيو 7102 موليد عبداملاجد ك�شابمقالت الرافعي املجهولة )ج2(249

489�شوال 8341 هـ - يوليو 7102 ماإبراهيم بن �شعد احلقيلال�شرقات ال�شعرية والتنا�س250
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490ذو القعدة 8341 هـ - اأغ�شط�س 7102 م�شالح ح�شن ر�شيدوديع فل�شطني حكايات دفرتي القدمي251

491ذو احلجة 8341 هـ - �شبتمر 7102 مد. علي عفيفي علي غازياخلط العربي252

492حمرم 9341 هـ اأكتوبر 7102 مد. اأحمد بلحاج اآية وارهاماأميون �شعراء ف�شحاء253

493�شفر 9341 هـ نوفمر 7102 مد. ر�شيد العفاقياأحمد ذكي با�شا وخمطوطات الإ�شكوريال254

494ربيع الأول 9341 هـ - دي�شمر 7102 مد. احل�شن الغ�شتولخطاب الرحلة املغربية اإىل احلجاز255

495ربيع الآخر 9341 هـ - يناير 8102 مد. ه�شام بن عبدامللك بن دهي�سم�شادر القانون الدويل العام256

496جمادى الأوىل 9341 هـ - فراير 8102 م�شالح ح�شن ر�شيدجَممعّيات اأحمد ح�شن الزيات257

497جمادى الآخرة 9341 هـ - مار�س 8102 مد. اأ�شامة حممد البحرييال�شرية الذاتية يف الرتاث العربي258

عبدالعزيز بن عبدالرحمن م�شرح الطفل 259
498رجب 9341 هـ - اأبريل 8102 مال�شماعيل

499�شعبان 9341 هـ - مايو 8102 مخالد طحطحاحلدث وو�شائل الإعالم260

500رم�شان 9341 هـ - يونيو 8102 ماأحمد اإبراهيم العالونةالزوجان العاملان261

501�شوال 9341 هـ - يوليو 8102 مد. علي عفيفي غازيكتابات الرحالة م�شدر تاريخي262

502ذو القعدة 9341 هـ - اأغ�شط�س 8102 موليد عبداملاجد ك�شابحتت الرماد263

503ذو احلجة 9341 هـ - �شبتمر 8102 ماأحمد اأبو زيدالرحلة اإىل مكة املكرمة واملدينة املنورة264

265
اخللفيات املنهجية يف درا�شات 

504حمرم 0441 هـ - اأكتوبر 8102 مد. ال�شيد ال�شوربجيامل�شت�شرقني

266
الكتابات القدمية يف اململكة العربية 

505�شفر 0441 هـ - نوفمر 8102 مد. �شليمان بن عبدالرحمن الذييبال�شعودية

506ربيع الأول 0441 هـ - نوفمر 8102 م�شدوق نور الدينمن العمامة اإىل الطربو�س267

507ربيع الآخر 0441 هـ - دي�شمر 8102 مد. خالد عبدالكرمي البكراأمثال عربية من الأندل�س268

508جمادى الأوىل 0441 هـ - يناير 9102 معبدالرزاق القو�شيالعربية باحلروف الالتينية269

جمادى الآخرة 0441 هـ - فراير عبدالرحمن مظهر الهلو�سال�شرق.. ملحمة الع�شق الإ�شت�شراقي270
9102 م

509

271
ا�شهام حمد اجلا�شر.. يف حتقيق طبقات 

510رجب 0441 هـ - مار�س 9102 مد. حممود بن اإ�شماعيل عمارفحول ال�شعراء
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511�شعبان 0441 هـ - اأبريل 9102 مح�شونة امل�شباحيالزميالن ال�شغريان.. �شارتر واأرون272

273
العقل العلمي العربي

512مايو 9102 م - رم�شان 0441 هـد. خالد قطبحماولة لإعادة الكت�شاف

513يونيو 9102 م - �شوال 0441 هـد. ف�شل بن عمار العماريالذئب يف العلم والتاريخ274

275
حركة التاأليف والن�شر الأدبي يف اململكة 

514يوليو 9102 م - ذو القعدة 0441 هـخالد بن اأحمد اليو�شفالعربية ال�شعودية لعام 8102م 

515اأغ�شط�س 9102 م - ذو احلجة 0441 هـجمع ودرا�شة/وليد ك�شابحتت الرماد.. اجلزء الثاين276

516�شبتمر 9102 م -  حمرم 1441 هـاأحمد العالونة�شعراء ير�شمون وق�شائد تتكلم277

517اأكتوبر 9102 م -  �شفر 1441 هـد. وليد اإبراهيم ق�شابق�شية ال�شدق والكذب يف النقد العربي278

518نوفمر 9102 م -  ربيع الأول 1441 هـد. ال�شيد عبداحلليم ال�شوربجيالوافد اللغوي وطرق توظيفه يف العربية279

280
الأراجيز التاريخية الأندل�شية.. درا�شة 

519دي�شمر 9102 م -  ربيع الآخر 1441 هـد. خالد عبدالكرمي البكرنقدية

520يناير 0202 م -  جمادى الأوىل 1441 هـد. عزوز علي اإ�شماعيل�شعرية الر�شالة يف الرواية العربية281

282
لتعارفوا )حما�شرة يف التحا�شر 

فراير 0202 م -  جمادى الآخرة د. حممد جرونالإ�شالمي(
1441 هـ

521

522مار�س 0202 م -  رجب 1441 هـد. عبداهلل العرفجعلم اجتماع الأدب283

526يوليو 0202 م -  ذي القعدة 1441 هـد. �شعيد بكورمفهوم العدول284

527اأغ�شط�س 0202 م - ذو احلجة 1441 هـد. ف�شل بن عمار العماريالذئب يف اخلرافات والأ�شاطري العاملية285
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د. محمد بن فارس الجميل

286

م��ن خ��ال ق��راءة وجيزة يف �س��رية م�س��اهري موايل ر�س��ول 

اهلل �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم؛ يتع��رف القارئ يف ه��ذا الكتاب 

م اأمي��ن موالة ر�س��ول اهلل وحا�سنته، و�س��رية 
ُ
عل��ى �س��رية: اأ

زوجه��ا زي��د ب��ن حارث��ة )ِح��ب ر�س��ول اهلل( وقائ��د ال�س��رايا 

�س��امة ب��ن زي��د، )ِح��ب ر�س��ول 
ُ
والبع��وث يف عه��ده، واأخ��رياً اأ

اهلل واب��ن ِحب��ه(، واأم��ري اآخ��ر بعوث الر�س��ول خ��ارج جزيرة 

العرب.

�س��ُيلقى ال�س��وء هن��ا عل��ى �س��رية ه��ذه العائل��ة املبارك��ة من 

م��وايل ر�س��ول اهلل، وم��ن اأ�س��هرهم واأحبه��م اإلي��ه واأقربه��م 

اإىل قلب��ه الطاه��ر. ونظ��راً ملكان��ة ه��ذه العائل��ة م��ن املوايل 

يف نف���س ر�س��ول اهلل، وحمبت��ه املعلن��ة وامل�س��هورة له��م؛ كان 

الواجب يق�سي بتقدميهم على من �سواهم.

مشاهير موالي

رسول الله




