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 :الممخص
يتناول ىذا البحث دراسة بنو عبد األشيل أحد أىم وأكبر بطون قبيمة 

( , وقد األوس األنصارية, ودورىم في عيد الخميفة أبو بكر الصديق)
انطالقة تضمن مشاركتيم في الجيش اإلسالمي  لمحاربة الروم في أول 

{ كما تضمن البحث دراسة الدور البطولي عسكرية بعد وفاة الرسول }
الذي قدمو بنو عبد األشيل في حروب الردة اخطر الحركات التي واجيت 
الدولة العربية اإلسالمية الناشئة, وتضمن أيضًا دراسة دورىم الكبير في 

ة بنو جمع القرآن الكريم وحفظو من الضياع, كما تضمن البحث مشارك
عبد األشيل في عمميات الفتوح والتحرير في بالد الشام وخوضيم المعارك 

 ضد المشركين ومنيا معركة أجنادين ومعركة مرج الصفر
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Abstract: 

This research deals with the study of Banu Abd al-

Ashhal, one of the most important and largest clans of 

the Aws al-Ansari tribe, and their role during the era of 

Caliph Abu Bakr al-Siddiq (may God be pleased with 

him). It may include their participation in the Islamic 

army to fight the Romans in the first military launch 

after the death of the Prophet (peace and blessings of 

God be upon him).  The research also included a study of 

the heroic role presented by Banu Abd al-Ashhal in the 

wars of apostasy, the most dangerous movements that 

confronted the complete Islamic state, and also included 

a study of their great role in collecting and preserving the 

Holy Qur’an from loss.  The battles against the 

polytheists, including the battle of Ajnaden and the battle 

of Marj al-Safar. 
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 المقدمة
عبد األشيل دورًا كبيرًا في خدمة الدين االسالمي منذ الوىمة األولى لدخوليم أدى بنو  

( سيدىم وقائدىم , وليم مساىمة إلى اإلسالم بإسالم الصحابي الجميل سعد بن معاذ )
{ولم تقل عن ذلك في الخميفة أبو بكر فاعمة حافة باإلنجازات في عيد الرسول}

 ( اذ استمر بنو عبد األشيل بالعطاء  والتضحية , وىنا تكمن االىمية . الصديق)
( ودورىم في مواجية الروم فتناول ىذا البحث دراسة دور بنو االشيل في عيده)

(, وفي حروب الردة  أخطر الحركات العدائية مع جيش المسممين بقيادة اسامة بن زيد)
والتضحية الفذة التي قدميا فرسان بنو األشيل, ( لإلسالم  التي واجيت الخميفة أبو بكر)

وأثرىم في جمع القرآن الكريم خوفًا من ضياعو إثر استشياد الكثير من حفظتو في الحروب, 
 فضاًل عن دورىم في حروب التحرير ببالد الشام  والسيما في أجنادين ومعركة مرج الصفر .

ه 13 –ه  ()11)دور بنو عبد األشهل في عهد الخميفة أبو بكر الصديق
 -م ( :234-م 232/

  -مشاركتهم في الجيش اإلسالمي  لمحاربة الروم : -1
{ جيش المسممين في السنة الحادية عشرة وعقد لواءه ألسامة بن جيز رسول اهلل }

عمى الرغم من حداثة سنو وأمره أن يتوجو ضد الروم لمالقاتيم وحمفائيم من  (ٔ)(زيد)
( ومن معو من االعراب والسيما بني قضاعة واالقتصاص منيم لقتل والده زيد بن حارثة)

ضد الروم, لذا كانت وجية ُأسامة بن زيد الى  (ٕ)المسممين الذين استشيدوا في معركة مؤتة
 (.ٖ)معو  الشام  حيث قتل والده ومن

{ مرضو الذي ُقبض فيو , وتوقف الجيش عن تم إعداد الجيش, فمِرض رسول اهلل }
( أمر الدولة العربية اإلسالمية, سير الجيش المسير, وبعد تولي الخميفة أبو بكر الصديق)

(إال أنو رفض تغيير أمر رسول عمى الرغم من اعتراض الصحابة عمى إمارة إسامة بن زيد)
 .  (ٗ){ اهلل }

, من بينيم بنو عبد األشيل (٘)انطمق جيش المسممين وكان عددىم ثالثة آالف مقاتل
{ لم يتخمفوا عن نصرة اإلسالم { في حياتو وبعد وفاتو}الذين امتثموا ألوامر رسول اهلل}

والجياد في سبيل اهلل تعالى ولم يؤخرىم عن ذلك الخالفة التي آلت لغير األنصار أو حتى 
يش ألن ىدفيم ىو المسير لكل ما من شأنو خدمة االسالم ورضى اهلل سبحانو قيادة الج
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, (ٙ)(وتعالى وكان من المشتركين من بني عبد األشيل سممة بن أسمم بن حريش بن عدي )
{ في غزوة بدر بداًل عن سيفو الذي أعطاه إياه الرسول }(ٚ)شارك وىو يحمل" لحي الجمل"

 . (ٛ)الذي إنكسر فييا 
{ إال أنو لم يمَق أحدًا من الكفار الجيش اإلسالمي إلى حيث أمره رسول اهلل}خرج 

إال أن األكثر أنو التقى بالروم في الشام في البمقاء وعاد منتصرًا بعد  (ٜ)فرجع إلى المدينة 
( ثم (, فأدخل ذلك البيجة والسرور في نفوس المسممين والخميفة أبي بكر(ٓٔ)أربعين ليمة

 . (ٔٔ)يمة المسممين لمقضاء عمى أىل الردة توجو إلكمال م
 -م( :233 -م232ه / 12-ه 11دورهم في حروب الردة ) -2

( بعد توليتو شؤون من أىم األمور وأخطرىا التي واجييا الخميفة أبو بكر الصديق)
وحروب الردة ىي ( ٕٔ)الدولة العربية اإلسالمية ىي محاربة المرتدين لمقضاء عمى أىل الردة

من المعارك العسكرية التي خاضيا المسممين ضد المرتدين الكثير من القبائل العربية سمسمة 
{ بعد وفاتو وأعمنت عن ذلك أما بمنع التي ارتدت عن االسالم  وانفصمت عن دولة الرسول}

دفع الزكاة أو الصدقات كما طالبوا بتقميل الصموات الخمس الى ثالث, ومنيم من بّدل دينو 
 .( ٗٔ)الكذاب (ٖٔ)لمتنبئون بدعوى النبوة كمسيممةكاماًل وظير ا

تظافرت اسباب سياسية واقتصادية ودينية الرتداد القبائل, دخمت أعداد كبيرة من 
مختمف القبائل إلى الدين االسالمي لتفادي قوة المسممين التي ازدادت بشكل كبير, ومكانتيم 

االسالم لمتظاىر خاصة بعد انتقال في مكة بعد االسالم دفعت اكثر الناس الحاقدين عمى 
{ الى المدينة وتأسيس الدولة العربية اإلسالمية القوية إزداد غميم وكيدىم عمى الرسول}

النعمة التي أصبح فييا المسممين, ورغبة عشاق المال بالحصول عميو ,فكان اعتناق االسل 
 .  ( ٘ٔ){حتى ارتدوابما يحقق ليم مصالحيم فما أن توفي النبي محمد}

شارك بنو عبد االشيل الذين ناصروا االسالم منذ بدايتو في حروب الردة منذ بداية 
( وكانوا من وغيره من قادة الجياد ) (ٙٔ)انطالق الجيوش االسالمية بقيادة خالد بن الوليد

ضمن األعداد الكبيرة لألنصار الذين انطمقوا مع الجيش العربي االسالمي لمحارية المرتدين 
نا ذلك تواجدىم الفعَّال وتضحيتيم الكبيرة في الذب عن االسالم في القضاء عمى ردة وجسَّد ل

  -:م(ٕٖٙه/ٔٔ) (ٚٔ)مسيممة الكّذاب في اليمامة, كما سنوضحو في دورىم في ردة بني حنيفة
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( المسممين لقتال أىل الردة وجعل عمييم خالد بن الوليد جيز الخميفة أبو بكر)
( فبدأ بتصفية أىل ,)الردة ممن منع الزكاة والذين منعوا الصدقات , أتجو الى اليمامة (ٔٛ) 

التي أنتشر فييا أمر مسيممة الكّذاب الذي أدعى النبوة , واخبر أن الوحي ينزل عميو كما كان 
{ (, فأجتمع حولو بني حنيفة وصّدقوه , كما أدعى أن الرسول محمد }ينزل عمى الرسول)

فزاد القوم طغيانًا وصدَّق سفياؤىم ىذا الكذب وابتعدوا عن الدين , (ٜٔ)قد أشركو في النبوة 
, فصدَّقت بنبوءتو وتزوجت (ٕٓ)االسالمي, فأنتشر ذكر مسيممة, وقد تبعتو سجاح التميمية 

 . (ٕٔ)منو , فأتحد الكذب وزاد الناس طغيانًا إلى طغيانيم
ربعين ألفًا من شارك بنو عبد األشيل في الجيش العربي اإلسالمي البالغ عددىم أ

المياجرين واألنصار متجيين إلى مسيممة الكّذاب الذي كان أشد خطرًا عمى اإلسالم من 
( بالثبات وأن يحفظ فضل ( القائد خالد بن الوليد)األقوام السابقة, وقد  أوصى الخميفة)

ت , وبعد أن دخل المسممين اليمامة وصم(ٕٕ)المياجرين واألنصار في جيشو ويأخذ بالمشورة
أخبارىم إلى مسيممة الكذاب فجمع الجمع وأعد العدة وجيز نفسو وأتباعو لمقتال, ثم أتجو 

, وعسكر فييا المسممين وأعدوا صفوفيم, ومسيممة قد (ٖٕ)الطرفان إلى مكان يدعى عقرباء
 .(ٕٗ)عسكر في مكان مقابل ليم وكان معو أقوامًا شديدة البأس
أول قتيل من المسممين مالك بن  ما لبث أن بدأ القتال بين الطرفين فكان

من بني عبد األشيل, وتبعو حممة القرآن من المسممين الذين اشتركوا في القتال  (ٕ٘)(أوس)
حتى ُقتموا, وأشتدَّ القتال وتراجع المسممون أكثر من مرة وكادوا ُييزمون أمام شدة وبأس بني 

وأخذ بعضيم يدفع بعضًا لمقتال ( حنيفة, فثبت المسممون وأستشيد عدد كبير من الصحابة)
ففرضوا   (ٕٙ)لحفظ اإلسالم, حتى دفعوا مسيممة وقومو عمى التوجو الى الحديقة ودخوليا

 .(ٕٚ)الحصار عمييم
وىنا يظير لنا موقف بني عبد األشيل الجريء الصامد متمثاًل بالبطل عباد بن 

تااًل شرسًا مع إصابتو ( عمى باب الحديقة يقاتل ق(, فعندما وقف خالد بن الوليد)بشر)
األشيمي وصرخ بأعمى صوتو يدعو المسممين وخاصة  (ٕٛ)بعدة جراحات فأقبل عباد بن بشر

االنصار إلى القتال ألدراك النصر قائاًل :" يا معشر األنصار: أحطموا جفور سيوفكم )أراد 
يضيقوا الخناق  ( دفع المسممين القتحام الحديقة لكيجفان السيوف( واقتحموا ",أذ أراد عّباد)

عمى عدو اهلل بعد دخوليم لمحديقة, فإذا بو يحطِّم جفن سيفو, وىو ينادي:" أنا ابن وقش :, 
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فمبت االنصار النداء وكسروا أجفان سيوفيم واقتحموا الحديقة وكانوا يتجاوزون المئة, وقاتموا 
 .  (ٜٕ)حتى قتموا دون أربعة كمموا بالجراح الكثيرة 

يقاتل قتال األبطال, دخل ثائرًا, يضرب بسيفيو ثابتًا صابرًا,  (وكان عباد بن بشر)
ويقتل أعداء اإلسالم الواحد تمو اآلخر ويثخن القتل فتكالبت عميو السيوف فأكثروا فيو الطعن 
فمم يتياون فكان من أىل السوابق ضرب بالسيف وجسده ممزق من الجراح, فال يثني عزمو 

يم وكان يقاتل ويقول خذىا :"وأنا أبن وقش "حتى قتل أكثر األلم بل قطع رؤوس األعداء وأرجم
ن  شاىدوا ما بأصحابيم من من عشرين رجاًل وأكثر فييم الجراح, وقال عنو بنو حنيفة بعد ا

( ُيضرب بو المثل " ىذا من ضرب مجرب القوم عباد بن بشر", فأصبح )الجراح
 .(ٖٓ)معندى

كانت عميو حال المسممين صعد الى  ( بأس القوم وماوعندما رأى عّباد بن بشر)
أعمى صخرة فنادى بصوت عاٍل :" أنا عّباد بن بشر يالألنصار يالألنصار أال ألّي أال ألّي , 
فأقبموا  اليو جميعًا, لبيك لبيك " فاجتمعوا حولو ثائرين لم تِكل عزائميم ولم تخف قواىم , فإذا 

فبدأىم ىو وأتبعوه , فيذِه العزيمة وىذا  بِو ينادي" فداكم أبي وأمي حطموا جفون السيوف" ,
نما ىي روح اإليمان التي نبعت  اإلصرار لم يكن لمصمحة شخصية أو أرضاء طرف معني وا 

( من فييم لنصرة اإلسالم وثبت اهلل قموبيم وأقداميم ليعز بيم االسالم, فكان عّباد بن شبر)
وما غيره بأقل منو بحسن ما أبمى بني عبد األشيل وبطل من أبطاليم وىو مثاًل ليم جميعًا 

( وأصحابو من بني األشيل وغيرىم تمك الحديقة فإذا بو يرمي درعو عند بابيا بو, فدخل)
فيقول : " الميم أني أبرأ  إليك مما  جاءت بو بنو حنيفة , فأغمق الباب" ُمعمنًا الموت في 

 .(ٖٔ)(سبيل اهلل فكثر الطعن وكثر القتال حتى ُقتل)
( قد استبشر بالشيادة قبل وصوليم إلى اليمامة والمعركة بن بشر) وكان عباد

الحامية إذ رأى رؤية بأن السماء قد فرجت ثم أطبقت عميو, فتمنى الشيادة إذ قال: " فيي إن 
شاء اهلل الشيادة ", وعندما استشيد لم يتعرف عمية أصحابو المسممين من شدة ما بو من 

( ومن عالمة في جسده تعرف عميو ده ووجيو)الضرب من سيوف األعداء قطعت جس
 ( .ٕٖ)المسممون

أبمى بنو عبد األشيل بالًء عظيمًا في ىذه الوقعة وناضموا وجاىدوا في سبيل اعالء 
األشيمي يصيح باألوس فينادي ( ٖٖ)شأن اإلسالم وقمع المرتدين , فيذا حاجب بن زيد بن تميم
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فناداه أحدىم وطمب أن ينادي باألنصار وليس  باسم قومو بني األشيل فيقول: " يالألشيل " ,
فقط بني األشيل فعاد مرة ُأخرى قائاًل:" يالألنصار " , فيبوا أليو وقاتل قتال األبطال وقتل 

, وقاتل المسممون جميعًا بصبر وثبات الى أن تمكنوا (ٖٗ)(عددًا من  بني حنيفة حتى ُقتل)
من أركان الحديقة فنادى القوم أن ُقتل عدو في ركن  (ٖ٘)من االنتصار وقتل عدو اهلل مسيممة
 .(ٖٙ)اهلل فيرب أتباعو ممن نجى حيًا منيم

حاجب بن زيد  (وكان ممن أستشيد من بني عبد األشيل فضاًل عن عّباد بن شبر)
, (ٖٛ)وكذلك حاجب بن بريدة  (ٖٚ)بن تميم األشيمي وكل من مالك بن أوس, وعمير بن أوس

سعد بن عديَّ ممن أستشيد يوم اليمامة وىو حميف لبني عبد ,وذكر أيضًا (ٜٖ)وسييل بن عدي
ويزيد بن ثابت بن ( ٕٗ)األنصاري األشيمي (ٔٗ),كما استشيد أيضًا عبيد بن أوس(ٓٗ)األشيل

 .( ٗٗ)وعبد اهلل بن عتيك ابن أخ أبو الييثم مالك بن التييان (ٖٗ)الضحاك أخو زيد بن ثابت 
الذي استطاع جر  (٘ٗ)عة بن مرارةوبعد ذلك تم عقد الصمح بين المسممين ومجا

المسممين ليذا الصمح لحماية من تبقى من بني حنيفة من النساء واألوالد األكثرية المتبقية بعد 
أن أمرىن بمبس السالح والوقوف عمى األبراج فأوىم المسممين إنين فرسان فكان لمجاعة 

 .(ٙٗ)( الصمح الدور الكبير في قبول القائد خالد)
 (ٛٗ)(و سمكان أبو نائمة)(ٚٗ)بني األشيل فقد برز ىنا ُأسيد بن ُحضير لم ينتو دور

أشجع فرسان بنو األشيل فأبَدوا اعتراضيم عمى الصمح بعد بموغيم مرحمة متقدمة من 
( أوضح اإلنتصار إذ قتموا سيدىم فمن األفضل القضاء عمى آخرىم إال أن خالد بن الوليد)

المسممين ومن تبقى أثخنتيم الجراح, فرفضا الدخول في لو أن الحرب قد قضت عمى أكثر 
 .(ٜٗ)الصمح وأصرا عمى إكمال الطريق لمنصر الكامل

األشيمي من المدينة  (ٓ٘)فبينما الحديث مشتعل بينيم  قِدم سممة بن سالمة بن وقش
( يأمرىم بأن ال يبقي من بني حنيفة رجاًل , إال أن خالدًا يحمل كتاب الخميفة أبي بكر)

طى قراره بالصمح وأخذ يقنع المسممين إنو رأى فيو مصمحتيم وكف القتال الذي أنيكيم  فمم أع
 .(ٔ٘)يتراجع

وىذ يعني أن بنو عبد األشيل فقد أدى منيم ميمة المراسالت العسكرية من الخميفة 
( وبرز سممة بن سالمة بن وقش األشيمي, إذ كان يعمل عمى نقل الى القادة العسكريين)

 . (ٕ٘)ن الخميفة والقادة العسكريينالكتب بي
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( لإلجياز عمييم فحاول ُأسيد األشيمي من جديد لتغيير قرار القائد خالد بن الوليد)
وقتميم عن آخرىم , ولم ييمو ما بيم من جراح فإكمال النصر خيرًا لممسممين من الصمح كما 

, وكان لمسياسة ( ٖ٘)(ق)يرى, إال أن الصمح  قد تم وبعث بخبره الى الخميفة أبي بكر الصدي
( دورًا بارزًا في القضاء عمى حركات الردة الحكيمة التي أتبعيا الخميفة أبو بكر الصديق)

في غضون عام واحد من انطالق جيوش االسالم لقمع المرتدين وجميع المشكالت التي 
 . (ٗ٘)واجيت المسممين في عيده

 -م (: 234 -هــ 13دورهم في جمع القران الكريم ) -3   
كان الجيش العربي االسالمي الذي اتجو لمقضاء عمى أىل الردة مؤلفًا من عدد كبير 
من حفظة القرآن الكريم, وقد كانت حروبيم ضد مرتدي أىل اليمامة قد تسبب في قتل أعداد 

{ من كالم ما نزل عمى رسول اهلل } ( وكانوا جميعًا ممن حفظكبيرة من ىؤالء الصحابة )
بمقتل حفظة   ( أن يذىب كالم اهللعن ظير قمب , فخشي عمر بن الخطاب) اهلل 

القران الكريم في معارك المسممين ضد أعداء اهلل,  فدفعُو خطورة األمر إلى أن طمب من 
( كالم اهلل الخميفة ابو بكر الصديق)

(٘٘) . 
الميمة الكبيرة والعمل العظيم الصحابي الشاب زيد بن ثابت واختار الخميفة ليذه 

نما لصغر سّنُو وىمتُو وجدُه واخالصُو في العمل  (ٙ٘)(األنصاري) ولم يكن اختيارُه عشوائيًا وا 
( ٛ٘)والرقاع  (ٚ٘)من صدور الرجال والمخاف والعسب , فبدأ عممُو بجمع كالم اهلل 

 .     (ٓٙ)( الخميفة أبو بكر الصديق) , ثم جمعُو في صحف وضعت عند(ٜ٘)واالكتاف
لذا شاركوا بيذا العمل الصالح , فكان  وكان بنو عبد األشيل ممن حفظ كالم اهلل 

( ٔٙ)( بأخر آيتين من سورة براءة ىو الحارث بن خزمةالذي أتى عمر بن الخطاب)

 .  (ٖٙ), وقيل بل ىو أبو خزيمة األنصاري(ٕٙ)(األشيمي)
َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَمْيُكْم وكانت اآليتين 

َو َربُّ اْلَعْرِش ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم , َفِإْن َتَولَّْوا َفُقْل َحْسِبَي المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َوىُ 
( التأكد من ذلك قال لو:" من معك عمى ىذا , ندما اراد عمر بن الخطاب), فع(ٗٙ) اْلَعِظيمِ 

( { ووعيُتيا, فقال عمر بن الخطاب)فقال : واهلل اني ألشيد اني سمعتيا من رسول اهلل }
 .( ٘ٙ): وانا اشيد فألحقت اآليتين في اخر سورة براءة "

 -م (:234هـــ / 13دورهم في تحرير بالد الشام ) -4
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العمميات العسكرية بالتجييز لمتوجو الى الشام بعد أن عزم الخميفة أبو بكر بدأت 
( عمى ذلك في أخر سنة ثالثة عشر من اليجرة , بعد أن تم االتفاق عمى ارسال الصديق)

, وشارك بنو عبد (ٙٙ)(الجيوش العربية االسالمية  بقيادات فذة عمى رأسيم خالد بن الوليد)
 -:لفتوح الشام , يتضح ذلك فيما يميلعربية االسالمية التي اتجيت االشيل في ىذه الجيوش ا

    -م ( : 234 -هــــ 13دورهم في معركة أجنادين )   -1
عندىا وصمت األخبار الى (ٚٙ)كانت أولى الفتوحات في بالد الشام ىي منطقة بصرى

لعسكري المسممين بتجمع الروم في اجنادين لضربيم, فتدارس خالد بن الوليد الوضع ا
لممسممين ووضع خطة تتضمن بتجميع القيادات العسكرية التي انتشرت في بالد الشام في 

 .    (ٜٙ), المنطقة الواقعة بين الرممة وبيت جبرين من أرض فمسطين(ٛٙ)أجنادين
بعد أن اتفقت القيادات العربية اإلسالمية توجيت الى ذلك المكان وكان ذلك في شير 

وتم المقاء  (ٔٚ)وقيل خمسة عشر من اليجرة  (ٓٚ)ة عشر من اليجرة جمادى األولى لسنة ثالث
ليم  العسكري بين الطرفين قدم فيو المسممين بطوالت وتضحيات مكنتيم بعد توفيق اهلل 

بتحقيق النصر عمى الروم  وقتل منيم الكثير وعمى رأسيم قائد الروم نفسُو وأسر اخرون, كما 
, واشترك بنو عبد األشيل في ىذه المعركة (ٕٚ)(استشيدت جماعة كبيرة من الصحابة)

وجاىدوا ضد الروم أعداء االسالم, واستشيد منيم في ىذه المعركة  وكان أبرزىم الحارث بن 
 .( ٗٚ)األشيمي (ٖٚ)أوس

وكانت معركة أجنادين أولى اإلنتصارات الكبيرة التي حققيا المسممين عمى الروم 
( في مرضو ففرح لذلك خميفة أبو بكر الصديق)وكسر شوكتيم ووصمت ىذه األخبار إلى ال

 . (٘ٚ)لرؤيتِو إنتصار المسممين في الشام وحمد اهلل 
 -م (: 234 -هـــ 13دورهم في معركة مرج الصفر )  -2

, وُذكر أنيا حدثت (ٙٚ)اختمفت المصادر التاريخية في تحديد تاريخ وقعة مرج الصفر
, واألغمب األعم (ٛٚ)وفي السنة الرابعة عشر من اليجرة (ٚٚ)في السنة الثالثة عشر من اليجرة 

ما ذكرتو مصادر السنة الثالثة عشر من اليجرة ,إذ جمعت الروم جمعًا كبيرًا لضرب المسممين 
و اتجيوا بعد أجنادين إلى دمشق فعسكروا في مرج الصفر وعندما عمم المسممون بذلك 

حتى ( ٜٚ)(مون جيودًا كبيرة بقيادة أبو عبيدة)تجيزوا ليم وتم المقاء بين الطرفين فبذل المسم
 . (ٓٛ)وأعز اإلسالم  نصرىم اهلل 
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شارك بنو عبد األشيل بيذه المعركة  وبذلوا جيودًا كبيرة  في قتال الروم  ولم يتخمفوا  
{ , فقاتموا  حتى قتل عددًا كبيرًا منيم  وكان عن المسممين  فيم عمى عيدىم هلل ولرسولو }

األشيمي , وسالم بن أسمم بن حريش ( ٔٛ)ممن استشيد في ىذه المعركة منيم سعد بن سالمة 
 .  (ٕٛ) بن عديَّ  من بني عبد األشيل إذ  كان لو دور كبير  في ىذه المعركة

 -:النتائج
عبد األشيل في عيد الخميفة بعد االنتياء من دراسة الموضوع الذي يتعمق بدور بنو 

( بتوفيق اهلل سبحانو وتعالى, وأوضحنا دورىم البارز في خدمة االسالم أبو بكر الصديق )
 , سنقوم بعرض أىم النتائج التي توصمنا الييا :

{ في خدمة الدين اإلسالمي استمر بنو عبد األشيل بعد وفاة الرسول محمد } -ٔ
 القتال أو نصر اإلسالم. ولم يرتدوا أو يتخمفوا عن ساحات

قدم بنو عبد األشيل تضحية فذة في رد أعداء االسالم من أصحاب الردة الذين  -ٕ
 { وأعمنوا العداء لإلسالم .أعمنوا إرتدادىم عن الدين اإلسالمي بعد وفاة الرسول }

وقف بنو عبد األشيل إلى جانب الدولة  العربية اإلسالمية الناشئة في أصعب  -ٖ
{ إذ ساندوا التي مرت بيا , ولم يتخموا عن ما ساروا عمية في عيد الرسول } المحظات

 الخالفة ودافعوا عن اإلسالم .
كان من بنو عبد األشيل حفظة لمقرآن الكريم لذا نجدىم ممن  شارك في جمع  -ٗ

 { من الضياع . وحفظ القرآن الكريم الذي نزل عمى الرسول }
لمشاركة في الفتوحات العربية االسالمية التي استمر بنو عبد األشيل في ا -٘

 ( ولم يتخمفوا أو يجبنوا بل كان ليم أثر بارز فييا .شيدتيا مدة خالفة أبو بكر الصديق )
  -:االحاالت

 

                                                 

( بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس, مولى زيد)( اسامة بن ٔ)
( سنة ثمانية   , أبي طالب ) { يوم مؤتة مع جعفر بن{  استشيد والده  في حياة رسول  }الرسول}

( والدتو أم أيمن وىي بركة  موالة رسول اهلل {  كحب الحسين )( يحبو رسول }وكان أسامة بن زيد )
{, توفي في المدينة  . ينظر : ابن سعد }  : م ( ٗٗٛ -ىـ ٖٕٓمحمد بن سعد بن منيع الزىري ) ت ,

 ٘ٗ/ ٗ,مٜٜٓٔ -ىـٓٔٗٔدار الكتب العممية  , بيروت , الطبقات الكبرى , تح , محمد عبد القادر عطا , 
طبقات  ,م ( ٗٗٛ -ىـ  ٖٕٓخميفة بن خياط ابو عمر العصفري ) ت :  وما بعدىا ؛ خميفة بن خياط ,
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؛  ٙ/ٔ, م  ٕٜٛٔ -ىـ  ٖٓٗٔ, دار طيبة , الرياض ,  ٕخميفة بن خياط  , تح ,  اكرم ضياء العمري , ط
دائرة ,التاريخ الكبير, م (   ٜٙٛ -ىـ  ٕٙ٘ن ابراىيم  بن المغيرة ) ت : محمد بن اسماعيل بالبخاري , 

 .  ٜٖٚ/ ٖ, المعارف العثمانية  , حيدر اباد , د. ت  
معركة مؤتة : حدثت بين المسممين والروم في السنة الثامنة لميجرة وسببيا مقتل الرسول الذي بعثو النبي ( ٕ) 
{{ الى قيصر الروم , فوجو }المس }, ممين لقتاليم , فُقتل أبرز قادة المسممين فييا . ينظر : الواقدي 

, دار  ٖ, تح ,  مارسدن جوش , ط المغازي  م (  , ٕٕٛ-ىـ ٕٚٓمحمد بن عمر بن واقد السيمي ) ت : 
عمي بن احمد بن سعيد  ؛ ابن حزم االندلسي , ٘٘ٚ/  ٕ, مٜٜٛٔ -ىـ  ٜٓٗٔاألعممي , بيروت , 

؛  ٗٚٔ/ ٔ,  دار الكتب العممية , بيروت , د. ت , جوامع السيرة , م (ٖٙٓٔ-ىـ  ٙ٘ٗاالندلسي ) ت : 
روض المناظر في عمم , م ( ٕٔٗٔ -ىـ ٘ٔٛمحب الدين ابي الوليد محمد بن محمد ) ت : ابن الشحنة , 

 .  ٛٛ, صم ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔعممية , بيروت , االوائل واالواخر , تح ,  سيد محمد مينى , دار الكتب ال
, دار القمم , بيروت ,  ٕتاريخ بن خياط بن خياط , تح , أكرم ضياء العمري , ط خميفة بن خياط ,( ٖ)

 , البدء والتأريخ م (ٜ٘ٙ -ىـ ٖ٘٘المطير بن طاىر ) ت : ؛ المقدسي ,  ٓٓٔ/ٔ, م ٜٙٚٔ -ىـ  ٜٖٚٔ
عزالدين أبي الحسن عمي بن أبي الكرم ؛ ابن األثير ,  ٕ٘ٔ/٘, , د. ت , مكتبة الثقافة الدينية , بور سعيد

الكامل في  ,م (  ٕٖٕٔ -ىـ ٖٓٙمحمد بن محمد ابي عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ) ت : 
؛  ٜٗٔ/ٕ,م  ٕٕٔٓ -ىـ ٖٖٗٔ, عمر عبد السالم تدمري , دار الكتاب العربي , بيروت , التاريخ , تح 

البداية , م (ٕٖٚٔ-ىـ ٗٚٚاسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) ت : ر , ابن كثي
؛ الحميري  ٖٖ٘/ٔ, م ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔدار احياء التراث العربي ,  د. م  , والنياية, تح , عمي شيري , 

 -ه ٛٔٗٔجدة , , عبد العزيز بن عبد أسد , مواقف وعبر , الخمفاء الراشدون , دار االندلس الخضراء , 
 وما بعدىا . ٖٓ/ٔم , ٜٜٛٔ

جمال الدين ابي الفرج  ؛ ابن الجوزي , ٕ٘ٔ/٘؛ المقدسي , البدء والتاريخ ,  ٗ٘/ٔالواقدي , الردة , (  ٗ)
ىـ ٖٛ٘ٔالمنتظم في تاريخ المموك واالمم , دار صادر , بيروت , , م (ٕٓٓٔ-ىـ ٜٚ٘عبدالرحمن ) ت : 

شمس الدين ابي المظفر يوسف بن قز اوغمي  بن عبداهلل ) ت :  ؛ سبط ابن الجوزي , ٖٚ/ٗ,  مٜٖٜٔ-
مرأة الزمان في تواريخ االعيان , تح , محمد بركات , وعمار ريحاوي , دار الرسالة ,  م (ٕٙ٘ٔ-ىـ ٗ٘ٙ

؛ الكاندىموني,  ٖٖ٘/ ٙ؛ ابن كثير , البداية والنياية ,  ٛٔ/٘, مٖٕٔٓ -ىـ ٖٗٗٔالعالمية , بيروت , 
حياة الصحابة  , تح  , , م  ( ٜٗٙٔ-ىـ ٖٗٛٔمحمد يوسف بن محمد الياس بن محمد اسماعيل ) ت : 

 . ٖٕ/ٕم  , ٜٜٜٔ-ىـ ٕٓٗٔبشار عواد محمود , مؤسسة الرسالة , بيروت , 
الشافعي ) عمي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عبداهلل  ؛ ابن عساكر , ٕ٘ٔ/ ٘( المقدسي , البدء والتاريخ , ٘)

تاريخ دمشق وذكر فضميا وتسمية من حميا من االماثل واجتاز بنواحييا من ,  م  (٘ٚٔٔ -ىـ ٔٚ٘ت : 
 . ٘/ٕٕ, م ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔوارد بيا واىميا , تح , محب الدين سعيد عمر العمري , دار الفكر, بيروت , 

 . ٖ/ٕٕق , ؛ ابن عساكر , تاريخ دمش ٙٗٔ/ ٕ(  ابن سعد , الطبقات الكبرى , ٙ)
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الجياني , محمد بن عبد اهلل بن مالك لحي الجمل : المحي ىو عظم منبت االسنان في الوجو . ينظر :  (ٚ)
سعد بن حمدان الغامدي , األعالم بتثميث الكالم  , تح ,  م ( , إكمالٖٕٚٔ –ه ٕٚٙالطائي  ) ت: 
  . ٖٙ٘/  ٕم , ٜٗٛٔـ -هٗٓٗٔالمممكة السعودية ,  -مكة المكرمة  -جامعة أم القرى 

 . ٜٕٔ/ ٘سبط ابن الجوزي , مرأة الزمان ,  (ٛ)
يحيى الجبوري, دار  ,, تح ق وذكر المثنى بن حارثة الشيبانيالردة مع نبذة من فتوح العرا, الواقدي (ٜ)

 .  ٗ٘/ٔ,  مٜٜٓٔ-ىـ ٓٔٗٔبيروت ,    ,  الغرب
؛ ابن كثير ,  ٜٗٔ/ٕاالثير , الكامل في التاريخ , ؛ ابن  ٜٔ/٘سبط ابن الجوزي , , مرآة الزمان , ( ٓٔ) 

 . ٖٖ٘/ٙالبداية والنياية , 
 ٛٗٚ, شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ) ت : ؛ الذىبي  ٕ٘ٔ/ ٘البدء والتاريخ , المقدسي , ( ٔٔ)
م تدمري , دار الكتاب تح , الدكتور عمر عبد السالالعالم , ووفيات المشاىير وا, تاريخ االسالم م (ٖٚٗٔ-

 . ٕٓ/ٖ, د . م , د . ت  العربي , 
الردة : االرتداد عن االسالم والرجوع عنو بعد االسالم , أرتد عن دينو بعد أن آمن بو ,  وأرتد بمعنى ( ٕٔ)

المحكم , م ( ٘ٙٓٔ -ىـ ٛ٘ٗ) ت : عمي بن إسماعيلتحول عن االسالم الى غيره . ينظر: ابن سيده , 
, م   ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ, تح , عبد الحميد ىنداوي , دار الكتب العممية , بيروت , االعظموالمحيط 

لسان العرب ,  م (ٖٔٔٔ -ىـ ٔٔٚمحمد بن مكرم  بن منظور االنصاري  ) ت : منظور ,  ابن؛  ٕٚٙ/ٜ
اىرة  , د . ,  تح ,  عبد اهلل عمي الكبير ومحمد أحمد حسب اهلل وىاشم محمد الشاذلي , دار المعارف , الق

 . ٕٔٙٔ/ٖ, ت
مسيممة بن ثحامة بن كبير بن حبيب , وىو من بني حنيفة , متنبئ من المعمرين , يكنى أبا حذامة , (  ٖٔ)

 -ـى ٙٚٙمحيي الدين يحيى بن شرف ) ت : { . ينظر : النووي , أدعى النبوة بعد وفاة النبي محمد }
؛ الزركمي , خير الدين  ٜ٘/ ٕالعممية , بيروت , د. ت , , تيذيب االسماء والمغات , دار الكتب م (ٕٚٚٔ

, دار  ٚٔقاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين , ط  محمود , االعالم
 .  ٕٕٙ/7 م, ٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔالعمم لمماليين , بيروت , 

؛ الطنطاوي , أبو بكر الصديق  ٕٓ/٘ان , ؛ سبط ابن الجوزي , مرآة الزم ٗٔ/ٔابن أعثم , الفتوح , ( ٗٔ)
(ص , )ٔٙٚ مكتبة العبيكان , الرياض ,  ٕ؛ المغموث , سامي عبد اهلل , أطمس حروب الردة , ط ,

؛ العش , أحمد سعد , حروب الردة , دراسة تحميمية , دار الكتب العممية ,  ٖٕٕم , صٕ٘ٔٓ -هٖٙٗٔ
 .ٕٛٔد. م , د. ت , ص

{ , خاتم النبيين } , م (ٜٗٚٔ -ىـٜٖٗٔمحمد بن احمد بن مصطفى بن احمد ) ت :  (  ابي زىرة ,٘ٔ)
محمد بن محمد بن سويمم ) ت ؛ ابو شيبة ,  ٖٜٛ/ ٖ, مٕٗٓٓ-ىـ ٕ٘ٗٔدار الفكر العربي  , القاىرة  , 

- ىـٕٚٗٔ, دار القمم , دمشق ,  ٛالسيرة النبوية عمى ضوء القران والسنة , ط , م (ٕٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ: 
  وما بعدىا .   ٕٔ؛ العش , حروب الردة  ص  ٘ٗ٘/ ٕ, مٕٙٓٓ
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بن المغيرة بن عبداهلل بن عمر بن مخزوم بن يقظة , سيف اهلل , كان عمى دين قومو في ( خالد بن الوليد ٙٔ)
ًا غزوة احد فقاتل ضد المسممين , اال ان اهلل تعالى كتب لو االسالم , فاسمم وحسن اسالمُو وكان لو دورًا كبير 

 ٕٖٗ/ٖٗ(. ينظر: ابن عساكر , تاريخ دمشق , ىـ( في خالفة عمر)ٕٓ, توفى سنة){}في عيد الرسول
اسد الغابة في معرفة الصحابة , تح , عمي محمد معوض و عادل عبد الموجود , دار الكتب ؛ ابن االثير , 

 .ٙٛ٘/ٔ, العممية , بيروت , د. ت
بني حنيفة ابن لحيم بن صعب بن عمي بن بكر بن وائل  , حي من بكر بن وائل من العدنانية ,كان لو  (ٚٔ)

من الولد الرول, وعدي, وعامر وىم  احد قبائل اليمامة الكبيرة  وفييا مسكنيم , ومنيم مسيممة الكذاب .  
, م  (ٛٔٗٔ -ىـ  ٕٔٛي ) ت: احمد بن عمي بن احمد بن عبد اهلل الفزاري  القاىر ينظر :  القمقشندي,  

؛    ٖٕٛ/  ٔ, مٕٕٔٓ -ىـ ٖٖٗٔنياية االرب في معرفة انساب العرب , دار الكتب العممية , بيروت , 
لب المباب في تحرير , م (٘ٓ٘ٔ -ىـ ٜٔٔالحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ) ت : السيوطي, 

 . ٗٛ/ ٔ, االنساب , دار صادر , بيروت , د. ت 
اليمامة : موضع معروف يعد من أرض نجد , ومركزىا حجر اليمامة , تقع شرقي المدينة المنورة , ( ٛٔ)

عياض بن واآلن ىي في الجزيرة العربية جنوب نجد في المممكة العربية السعودية . ينظر : القاضي عياض, 
ر عمى صحاح مشارق االنوا, م   ٜٗٔٔ -ىـ  ٗٗ٘موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي البستي ) ت : 

شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد ؛ ياقوت الحموي ,  ٖٙٓ/ٕ, االثار , دار التراث , د. م , د. ت 
 -ىـ ٙٔٗٔ, دار صادر , بيروت ,  ٕمعجم البمدان , ط  -, م (ٕٕٛٔ -ىـ  ٕٙٙاهلل الرومي ) ت : 

اريخية وجغرافية واجتماعية , د. مط ؛ وليعي , عبد اهلل الناصر , منطقة الرياض دراسة ت ٕٗٗ/٘, م ٜٜ٘ٔ
 .    ٗٚٔ/ٕم  , مٜٜٜٔ  -هٕٓٗٔ, المممكة العربية السعودية , وزارة الداخمية , إمارة منطقة الرياض , 

{ في عام الوفود إلعالن كان مسيممة الكذاب أحد أفراد وفد بني حنيفة الذين قدموا الى رسول اهلل }( ٜٔ) 
{ أعطاىم من العطاء , فحدثوه عن رحاليم , ولما أكمل الوفد مقابمة رسول اهلل }, فتركو الوفد مع اسالميم

ال: "عمم إن  { حصتو معيم فمما أنتيى ىذا االمر الى مسيممة قمسيممة وتركو عند رحاليم , فأضاف }
و في { يعممو إنو شريك, حتى إنو في إحدى المرات قد أرسل رسالة الى رسول اهلل }االمر لي من بعده "

النميري , عمر بن شبة البصري ) . ينظر: ابن شبو {, إذا كان كذبو وادعاه قبل وفاة الرسول }ك االرضمم
الدين ببان , دار تاريخ المدينة المنورة  ,  تح , عمي محمد دندل , ياسين سعد , م ( ٘ٚٛ -ىـٕٕٙت : 

-ىـ ٖٖٚد بن عبد الوىاب ) ت : احم؛ النويري,  ٕٚ٘/ٕ, مٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔ,  بيروت , الكتب العممية 
نياية االرب في معرفة فنون االدب , تح , مفيد قميعو و حسن نور الدين , دار الكتب العممية , , م (ٕٖٖٔ

 .   ٖ٘/ٜٔ, م ٕٗٓٓ -ىـ ٕٗٗٔبيروت , 
سجاح بنت الحارث بن سويد , تكنى أم صادر , أدعت النبوة في بني تميم جاءت إلييم من بني تغمب ( ٕٓ)

اليا في الجزيرة من العراق , فأتبعوىا , أتحدت مع مسيممة الكذاب ضد االسالم , عادت بعد مقتمو الى أخو 
أخواليا من بني تغمب وقيل : أنيا أسممت في عيد معاوية بن أبي سفيان , وىاجرت الى البصرة وتوفيت سنة 
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؛ العمري , اكرم  ٓ٘/ٜٔرب , ؛ النويري , نياية اال ٗٙٔ/٘ه . ينظر: المقدسي , البدء والتاريخ , ٘٘
 .   ٜٖٗ/ٔضياء , عصر الخالفة الراشدة , مكتبة العبيكان , د. م , د. ت , 

؛ سيد , أيمن فؤاد , بمغة الظرفاء في تاريخ  ٕٕ/ٔ؛ ابن أعثم , الفتوح , ٔٔٔ/ ٔالواقدي , الردة , ( ٕٔ)  
المجمس االعمى لمشؤون االسالمية , القاىرة الخمفاء ألبي الحسن الروحي , تح , عماد أحمد ىالل وآخرون , 

 . ٕٔٔ-ٔٔٔم , صٕٗٓٓ -هٕ٘ٗٔ, 
الفتوح , تح , م (ٕٜٙ-ه ٖٗٔأحمد بن أعثم الكوفي ) ت : ؛ ابن أعثم ,  ٕٕٔ/ٔالواقدي , الردة , ( ٕٕ) 

وما بعدىا ؛ النويري , نياية االرب ,  ٖٕ/ٔ,  م ٜٜٔٔ-هٔٔٗٔ, عمي شيري , دار االضواء , بيروت , 
خميل شيحا , دار الكتاب ( أول الخمفاء الراشدين, تح ,؛ رضا , محمد , أبو بكر الصديق) ٖ٘/ ٜٔ

 . ٙٗ-٘ٗ/ٔم , ٕٗٓٓ-هٕٗٗٔالعربي , د. م , 
عقرباء : موضع في أرض اليمامة في الجية الشمالية , وقعت فيو معركة عقرباء الشرسة بين ( ٖٕ) 

مدينة الرياض شرقي مدينة الجبيمة , وتبعد عن الرياض أربعين المسممين ومسيممة الكذاب , وتقع اليوم شمال 
جميرة المغة , تح , رمزي , م ( ٖٖٜ -ىـ ٕٖٔ,  محمد بن الحسن بن دريد ) ت : كياًل . ينظر: ابن دريد, 

محمد مرتضى ؛ الزبيدي,  ٖٕٗٔ/ٖ, م ٜٚٛٔ -ىــ ٛٓٗٔ, بكي , دار العمم لممالين , بيروتمنير بعم
تاج العروس من جواىر القاموس , تح , عبد الفتاح الحمو , د. مط ,  , م (ٜٓٚٔ-ىـ ٕ٘ٓٔ:الحسيني ) ت 

؛ العسافي , منصور , مسيممة الكذاب بطل الجبناء في أرض  ٕٗٗ/ٖ,  م ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔد. م , 
 .ٚم , صٕٓٔٓ -أكتوبر ٜٕه /ٖٔٗٔذي القعدة ,  ٕٔ, ٚٙٗ٘ٔالمعركة , جريدة الرياض , العدد 

 ٖٓٔمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  االممي ) ت : ؛ الطبري , ٕٕٔ/ٔقدي , الردة , الوا( ٕٗ)
؛ ابن  ٜٕٚ/ٕ, مٜٙٛٔ-ىـ ٚٓٗٔتاريخ الرسل والمموك , دار الكتب العممية , بيروت , , م (ٕٕٜ-ىـ  

-ىـ ٖٗٙ)ت: سميمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري  وما بعدىا ؛ الكالعي , ٖٕ/ٔأعثم , الفتوح ,
{ والثالثة الخمفاء , دار الكتب العممية , بيروت , االكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول اهلل },  م (ٖٕٙٔ
/ ٜٔ؛ النويري , نياية االرب ,  ٕٖ/٘؛ سبط ابن الجوزي , مرآة الزمان ,  ٕٔٔ/ٕ,  م  ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ

-ىـ ٘ٗٛالحسيني العبيدي تقي الدين ) ت : احمد بن عمي بن عبد القادر ابو العباس ؛ المقريزي ,  ٘٘
امتاع االسماع بما لمنبي في االحوال واالموال والحفدة والمتاع  , تح , محمد عبد الحميد التميمي , م (ٔٗٗٔ

؛ طقوش , محمد سييل , تاريخ الخمفاء  ٖٓ٘/ٗٔ, مٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ, دار الكتب العممية  , بيروت , 
 .ٓٛم , ص ٕٔٔٓ -ه ٕٖٗٔ, دار النفائس , بيروت ,  ٕت السياسية , طالراشدين الفتوحات واالنجازا

مالك بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد االعمم بن عامر بن زعوراء بن جشم , وكانت أمو ىند بنت ( ٕ٘) 
ثعمبة بن قيس بن عباد بن فييرة , وكانت زوجتو أبنت التييان بن مالك أخت أبو الييثم بن التييان , شيد 

الطبقات الكبير ,  بن سعد , ه , وتوفي بيا . ينظر : إٔغزوة ُأحد والخندق , وكان من أبطال اليمامة سنة 
,  ؛ ابن عبد البر , ٕٗٗ/ٗ, مٕٔٓٓ -ىـ ٕٔٗٔتح , عمي محمد عمر , مكتبة الخانجي , القاىرة  , 

االستيعاب في معرفة االصحاب , تح , م (ٓٚٓٔ -ىـ  ٖٙٗيوسف بن عبد اهلل بن القرطبي النميري ) ت : 
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أبو ؛ ابن حجر العسقالني,  ٖٚٗٔ/ٖ,  م ٕٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔ, عادل مرشد , دار االعالم , االردن , 
االصابة في  ,م (ٚٗٗٔ-ىـ  ٕ٘ٛالفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ) ت : 

 . ٕٛٗ, صم ٕٕٔٓ -ىـ ٖٖٗٔتمييز الصحابة , المكتبة العصرية , بيروت , 
مامة وكان يسمييا حديقة الرحمن , الحديقة : البستان الذي كان لمسيممة الكذاب في عقرباء في أرض الي( ٕٙ)

شمال شرق عقرباء , وبعد انتصار المسممين ومقتمو ُعرفت بحديقة الموت , ويعرف اليوم المكان الذي دفن 
؛  ٕٖٕ/ٕفيو المسممون بمقبرة الصحابة عمى مسافة من الرياض . ينظر: ياقوت الحموي , معجم البمدان , 

 .ٚالعسافي , مسيممة الكذاب , ص
وما بعدىا ؛ سبط ابن الجوزي , مرآة  ٕٚ/ ٔ؛ ابن أعثم , الفتوح ,  ٜٕٔ-ٖٕٔ/ٔلواقدي , الردة , ا( ٕٚ)

؛  ٚ٘-ٙ٘/ٜٔ؛ النويري , نياية االرب ,  ٕٔٚ/ٕ؛ ابن األثير , الكامل في التاريخ ,  ٖٙ-ٕٖ/٘الزمان , 
م ٛ٘٘ٔ-ىـ ٜٙٙت :  حسين بن محمد بن الحسن )؛ الدياربكري ,  ٖٓ٘/ٗٔالمقريزي , أمتاع االسماع , 

؛ طقوش , تاريخ  ٙٛٔ/ٖ, تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس , دار صادر , بيروت ,  د. ت, (
 . ٕٛ-ٔٛالخمفاء الراشدين  , ص

( عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد االشيل , ابا بشير االنصاري , اسمم فيمن اسمم  ٕٛ)
ين في غزوة بدر وما بعدىا , واستمر بجيادة في عيد ابو بكر الصديق من بنو عبد االشيل وشارك المسمم

 . ٖٖٙ/ٖحتى استشيد في معركة اليمامة . ينظر : ابن سعد , الطبقات الكبرى , 
؛ النجدي ,  ٕٙٔ/ٕ؛ الكالعي , االكتفاء ,  ٖٔ/ٔ؛ ابن أعثم , الفتوح ,  ٖٗٔ/ٔلواقدي , الردة , ( اٜٕ)

{ , مختصر سيرة رسول اهلل  } ,م ( ٜٔٚٔ  -ىـ ٕٙٓٔان التميمي ) ت : محمد بن عبد الوىاب بن سميم
 .  ٕٔٛ/ٔ, م   ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔوزارة الشؤون االسالمية , المممكة العربية السعودية  , 

؛ الصالبي , عمي  ٕٗٔ/ٕ؛ الدياربكري , تاريخ الخميس ,  ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕالكالعي , االكتفاء , ( ٖٓ) 
الضيق في سيرة أبي بكر الصديق شخصيتو وعصره دار التوزيع والنشر االسالمية ,  محمد , االنشراح  ورفع

 . ٕٚٚ/ٔم , ٕٕٓٓ -ه ٖٕٗٔمصر , 
 -ىـٖٗ٘محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي ) ت : ابن حبان , ( ٖٔ)

, دار الكتب العممية , بيروت مشاىير عمماء االمصار , تح , مجدي بن منصور بن سيد الشورى , م (ٜ٘ٙ
؛  ٖٜٔ/ ٖ؛ الدياربكري , تاريخ الخميس , ٕٚٔ-ٕٙٔ؛ الكالعي , االكتفاء , ص  ٛٗ/ٔ,  , د. ت

؛ السيوطي, تاريخ الخمفاء , تح , محمد محي الدين عبد  ٕٔٛ/ٔ{ , النجدي , مختصر سيرة الرسول }
؛  ٛٗٔ/ ٕالكاندىموي , حياة الصحابة , ؛  ٚٙ/ٔم ,ٕٜ٘ٔ -ه ٖٓٚٔالحميد , مطبعة السعادة , مصر , 

م ( , ٚٔ٘ٔ  -ه ٖٕٜاليمني , أحمد بن عبداهلل بن أبي الخير بن عبد العميم الخزرجي االنصاري ) ت : 
خالصة تذىيب تيذيب الكمال في أسماء الرجال ) وعميو أتحاف الخاصة بتصحيح الخالصة لمعالمة عمي 

ه ٙٔٗٔ, دار البشائر , بيروت ,  ٘ح , عبد الفتاح أبو غده , طبن صالح الدين الكوكباني الصفاني ( , ت
 .   ٙٛٔ/ٔم , ٜٜ٘ٔ –



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٔٔٓٚ ) 
 

                                                                                                                                        

؛   ٙٛٔ/ٔ؛ اليمني , خالصة تذىيب تيذيب الكمال ,  ٛٗ/ٔابن حبان , مشاىير عمماء االمصار , ( ٕٖ)
الصحابة  الكاندىموي , حياة؛   ٕ٘ٔ/ ٕالدياربكري  , تاريخ الخميس , ؛  ٚٙ/ٔالسيوطي , تاريخ الخمفاء ,

 ,ٕ /ٔٗٛ   . 
(. ينظر : حاجب بن زيد : االنصاري األشيمي , حميف لبني عبد االشيل وىو في عداد الصحابة )( ٖٖ)

صالح الدين خميل ؛ الصفدي,  ٘ٛ٘/ٓٔ؛ ابن االثير , اسد الغابة ,  ٛٚٔابن عبد البر , االستيعاب , ص
الوافي بالوفيات , تح  , جالل االسيوطي , دار الكتب العممية , , م (ٕٖٙٔ-ىـ ٗٙٚبن ايبك ) ت : 

 .  ٕٛٗ؛ ابن حجر العسقالني , االصابة , ص ٔٛٔ/ٔٔ, م   ٕٓٔٓ -ىـ ٖٔٗٔبيروت , 
 .ٕٚٔ/ ٕ؛ الدياربكري , تاريخ الخميس ,  ٕٖٔ/ ٕلكالعي , االكتفاء , ( اٖٗ)
ي النجاري ابن أم عمار :  نسيبة بنت كعب , وقيل ُقتل مسيممة الكذاب عمى يد عبداهلل بن زيد المازن( ٖ٘) 

ُقتل عمى يد وحشي بن حرب الحبشي , عبد أسود مولى جبير بن مطعم بن عدي , كان قد شارك في غزوة 
( وأسمم فيما بعد وشارك المسممين في القتال فكان مقتل ُأحد وىو عمى كفره وقتل الحمزة بن عبد المطمب )

قتمت خير الناس في الجاىمية وشر الناس في االسالم " . ينظر : ابن سعد ,  مسيممة عمى يده فقال : "
المعارف ,  م ( ٜٛٛ -ىـ  ٕٙٚعبد اهلل بن مسمم ) ت :  ؛ ابن قتيبة الدينوري , ٘ٚٗ/ٔالطبقات الكبرى , 

 ؛ ابن ٖٖٓ/ٔ,  مٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ, تح  , ثروت عكاشة , الييئة المصرية العامة لمكتاب , القاىرة , 
الثقات , تح , ابراىيم شمس الدين  وتركي فرحان المصطفى , دار الكتب العممية , بيروت , حبان , 
العفاني , سيد بن حسين , فرسان النيار من الصحابة االخيار , مكتبة ؛  ٘ٚٔ/ٕ, مٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ

 . ٜٔٔ/ صٙم  , مٕ٘ٓٓ  -ه ٕ٘ٗٔالكيان , الرياض , 
؛  ٕٖ/ٔ؛ ابن أعثم , الفتوح ,  ٕٛٚ/ ٕالطبري , تاريخ الرسل والمموك ,  ؛ ٖٙٔ/ ٔالواقدي , الردة , ( ٖٙ)

؛ ابن كثير , البداية والنياية , ٖٕٔ/ٕ؛ الكالعي , االكتفاء ,  ٕٛٔ/ٕابن االثير , الكامل في التاريخ , 
 ؛ السعيدات , اروى سميم عقمة , دور قريش في ادارة الدولة االسالمية حتى نياية فترة ٖٔ٘ ٓٚٗ/ٜ

م , ٕٓٔٓ -هٖٔٗٔالراشدين , اطروحة دكتوراه منشورة , الجامعة االردنية , كمية الدراسات العميا , تموز , 
 . ٖ٘٘ – ٖٗ٘ص
 , الطبقاتوُقتل يوم اليمامة شييدًا . ينظر: ابن سعدعمير بن أوس أخو مالك بن أوس, شيد ُأحد ( ٖٚ)

؛ ابن  ٘ٛٗ/ٔابن عبد البر , االستيعاب ,  ؛ ٕٕٛ/ ٘؛ ابن سعد , الطبقات الكبير ,  ٜٕٙ/ٗ, الكبرى
 . ٖٛٔ/ٗاالثير , اسد الغابة , 

من بني زعوراء بن جشم أخوة عبد االشيل بن جشم , أحد شيداء اليمامة في (  حاجب بن  بريدة  : ٖٛ)
 . ٜٕٙ/ ٗابن سعد , الطبقات الكبرى ,   . ينظر  :  السنة الثالثة عشرة من اليجرة

من بني تميم  وقيل انو من االزد حميف لبني عبد االشيل . ينظر : ابن حبان , (  سييل بن عدي :  ٜٖ)
؛  ابن   ٖٗ/ ٕ, م ٜٜٙٔ-ىـ ٚٔٗٔ, دار الكتب الثقافية , بيروت , ٖالسيرة النبوية واخبار الخمفاء , ط

 .ٕٚ/ ٙ؛ العفاني , فرسان النيار ,  م ٛٚ٘/ٕاالثير , أسد الغابة , 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٔٔٓٛ ) 
 

                                                                                                                                        

 . ٓٙ٘/ٔابن حجر العسقالني , االصابة ,  (ٓٗ)
ذكر سوى انو استشيد يوم اليمامة. ينظر : ابن حجر العسقالني , لم ي( عبيد بن اوس االنصاري األشيمئٗ)

 ؛   ٖٖٛ/ ٗ, االصابة , 
  ٓٓٔ/  ٙ؛ العفاني , فرسان النيار ,   ٜ٘/ ٔ( خميفة بن خياط ,  تاريخ خميفة بن خياط , ٕٗ)
 . ٛ٘ٔ/ ٙ؛ العفاني , فرسان النيار ,   ٜ٘/ ٔخياط ,  تاريخ خميفة بن خياط , ( خميفة بن ٖٗ)
 .  ٜ٘/ ٔ( خميفة بن خياط ,  تاريخ خميفة بن خياط , ٗٗ)
( مجاعة بن مرارة بن سممى بن زيد بن ُعبيد بن ثعمبة بن يربوع بن الذول بن حنيفة , أحد رؤساء بني ٘ٗ) 

اليمامة , التقى بو خالد بن الوليد في بداية دخولو أرض اليمامة مع  { أرضًا فيحنيفة , أستقطُو الرسول }
نفر من المقاتمين كان يطمب رجاًل أصاب دمًا في قومو , فأمسكو خالد عنده وظل مرافقو حتى مقتل مسيممة 

عبدالباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق ) ت : إذ لم يكن عمى ما كان عميو مسيممة . ينظر : ابن قانع  , 
معجم الصحابة , تح , صالح بن سالم المصراتي , مكتبة الغرباء االثرية , المدينة , م ( ٕٜٙ -ه ـ ٖٔ٘

؛ ابن عبد البر ,  ٜٛ/ٔ؛ ابن حبان , مشاىير عمماء االمصار ,  ٕٔٔ/ٖ, م  ٜٜٚٔ-ىـ ٛٔٗٔالمنورة , 
 .  ٛ٘ٗٔ/ٗاالستيعاب ,

؛ المقريزي , أمتاع االسماع ,  ٖٗٔ/ٕاالكتفاء , ؛ الكالعي ,  ٖٛٗ/ٕ( ابن حبان , السيرة النبوية ,ٙٗ)
؛  ٕٕٛ/ٔ{ , ؛ النجدي , مختصره سيرة الرسول } ٕٚٔ/ٕ؛ الدياربكري , تاريخ الخميس  , ٕٔ٘/ٗٔ

 .ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٔالصالبي , االنشراح , 
( ,  صحابي ( اسيد بن حضير اسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرؤ القيس بن عبد االشيل ) ٚٗ)

ل من عقالء العرب في عصر ما قبل االسالم وعصر االسالم  ,  يكنى ابو يحيى ,  وىو ابن حضير جمي
ليمة  الكتائب زعيم االوس يوم بعاث , وىو اول من اسمم من بني االشيل , وىو احد النقباء االثني عشر

تاريخ االسالم ,  ( . ينظر: الذىبي ,  م ( في عيد عمر بن الخطاب ) ٗ٘ -ىـٕٓالعقبة , توفي سنة ) 
ٖ/ٕٓٙ-ٕٓٚ. 
( ابو نائمة سمكان )سعد ( بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشيل , وكنيتو ابو نائمة,  ٛٗ) 

اسد الغابة  وكان أخي ابن االشرف من الرضاعة وىو احد افراد السرية التي تولت قتمو . ينظر : ابن االثير ,
,ٖ  /٘ٓٚ 
؛  طقوش , تاريخ الخمفاء الراشدين , ٕٛٔ/ٕ؛ الدياربكري , تاريخ الخميس, ٖٙٔ/ٕ الكالعي, االكتفاء,( ٜٗ)

 .  ٖٛص 
بن زغبة  بن زعوراء بن عبد االشيل بن جشم بن الحارث , شيد العقبة   ( سممة بن سالمة بن وقشٓ٘)

سبعين { كميا , وتوفي في سنة خمس واربعين عن عمر وصل لماالولى والثانية , وشيد غزوات الرسول}
{ . ينظر عاما , ودفن في المدينة وانقرض بنو سممة جميعا , وىو اخر من توفي من  اصحاب الرسول }

/ ٖ؛ ابن حبان , الثقات ,  ٛٙ/ ٗ, التاريخ الكبير؛ البخاري ,  ٖٖ٘/ ٖابن سعد , الطبقات الكبرى , : 
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-ىـ ٖٓٗموسى بن ميران  ) ت : أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن ؛ ابو نعيم االصبياني,   ٖٙٔ
م ٜٜٛٔ-ىـ ٜٔٗٔمعرفة الصحابة , تح , عادل بن يوسف العزازي  ,  دار الوطن , الرياض , , م (ٖٛٓٔ

 ,ٖ /ٖٖٔٚ 
 ٕٛٚ/ٔ؛ الصالبي , االنشراح ,  ٕٛٔ/ٕ, ؛ الدياربكري, تاريخ الخميسٖٙٔ/ ٕاالكتفاء ,  ,الكالعي( ٔ٘)

, دار المعرفة , بيروت ,  ٚشخصيتُو وعصرُه , ط(الصديق)؛  الصالبي , الخميفة االول أبو بكر 
 .٘ٛٔم , صٜٕٓٓ-ه ٖٓٗٔ

 .  ٚٚ/ٔ(  , ؛ رضا , أبو بكر الصديق) ٘ٛٔالصالبي , ص؛  ٖٙٔ/ٕ( الكالعي , االكتفاء , ٕ٘)
 . ٕٛٔ/ ٕ؛ الدياربكري , تاريخ الخميس ,  ٖٚٔ/ ٕ( الكالعي , االكتفاء , ٖ٘)
م  ٛٙٙ - ٕٖٙىـ /  ٓٗ -ٔٔعبد اهلل , السياسة االمنية  لمخمفاء الراشدين )( الصيعري , ماجدة عمر ٗ٘)

م ,  ٕ٘ٔٓ -ىـ ٖٙٗٔ( , رسالة ماجستير منشورة , جامعة ام القرى , كمية الشريعة والدراسات االسالمية , 
 . ٕ٘ص
ل النبوة دالئ,  م (٘ٙٓٔ -ىـ ٛ٘ٗاحمد بن الحسين بن عمي بن موسى  الخراساني ) ت :  البييقي ,( ٘٘)

؛ المقريزي ,  ٛٗٔ/ٚ, مٜٗٛٔ-ىـ ٘ٓٗٔومعرفة احوال اصحاب الشريعة , دار الكتب العممية  , بيروت , 
؛ مجبري , عبدالسالم مقبل , إذىاب  ٕٓ٘؛ الصالبي , الخميفة االول , ص ٖٕٗ/ٗامتاع االسماع , 

 . ٖٔٛ/ٔالحزن وشفاء الصدر السقيم , دار االيمان , القاىرة , د. ت , 
زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد من بني مالك بن النجار بن الخزرج كنيتُو ابا سعيد , وقيل  (ٙ٘)

{ , وكان حير االمة عممًا وفقيًا وفرائض ومن الراسخين بالعمم ابو خارجة , وكان يكتب الوحي لرسول اهلل }
 . ٔ٘ٚ/ٖ. ينظر : ابو نعيم االصبياني , معرفة الصحابة , 

المخاف : مفردىا لخفة وىي حجارة بيض رقاق , اما العسب : فيو سعف النخل وقيل جريد النخل .  (ٚ٘)
 , م (  ٖٛٛ -ىــــٕٕٗالقاسم بن سالم بن عبداهلل بن اليروي البغدادي ) ت : ينظر : ابو عبيد بن سالم , 

 -ىـــ ٖٗٛٔ, حيدر اباد , غريب الحديث , تح , محمد عبد المعبد خان , مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
 .    ٙ٘ٔ/ٗ,  م  ٜٗٙٔ

م ٚٚٔٔ -ىـ ٖٚ٘نشوان بن سعد ) ت :  الرقاع : مفردىا رقعو اي قطع الجمود . ينظر : الحميري ,( ٛ٘)
شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم , تح , حبيب بن عبداهلل العمري , دار الفكر , بيروت , , (

 . ٜٕٗ٘/ ٗالعمو ,  م ٜٜٜٔ-ىـ ٕٓٗٔ
االكتاف : عظم عريض يكون في اصل كتف الكائنات الحية من الناس والدواب , مفردىا كتف . ينظر  (ٜ٘)

 . ٕٖٛ/٘: ابن منظور , لسان العرب , 
ىــ  ٖٚٓاحمد بن عمي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن ىالل التميمي ) ت :  ( ابو يعمى الموصمي ,ٓٙ)
 م ٜٗٛٔ -ىــ  ٗٓٗٔحسن سميم اسد , دار المأمون لمتراث , دمشق , مسند ابو يعمي , تح , , م ( ٜٜٔ -
؛ السيوطي , تاريخ  ٖٕٗ/ٗ؛ المقريزي , امتاع االسماع ,  ٜٗٔ/ٚ؛ البييقي , دالئل النبوة ,  ٕٚ/ٔ, 
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؛ الصالبي , تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان  ٕٛ/ٖ؛ الكاندىموي , حياة الصحابة ,  ٕٙ/ٔالخمفاء , 
(شخ ) , ٔم ,  ٕٕٓٓ-ىـــ ٖٕٗٔصيتُو وعصرُه , دار التوزيع والنشر االسالمية , القاىرة/ٕٕٕ   . 
( الحارث بن خزمة : بن عدي بن ابي غنم بن عوف بن الخزرج , من حمفاء بني عبد االشيل من  ٔٙ)

ينظر: ابن سعد, استشيد سنة اربعين لميجرة. , و ثير من الغزواتالقواقمة , اسمم وشارك مع المسممين في الك
 . ٖٔٗ/ٖ, الطبقات الكبرى

؛ ابي المحاسن , شمس الدين محمد بن عمي بن الحسن بن حمزة  ٕٓٙ/ٕٔابن االثير , اسد الغابة , ( ٕٙ)
م ( , من لو رواية في مسند االمام احمد من الرجال سوى من ٖٖٙٔ -ىـــ ٘ٙٚالحسيني الشافعي ) ت : 

عاطي امين قمعجي , منشورات جامعة الدراسات االسالمية , باكستان, ذكر في تيذيب الكمال , تح , عبد الم
؛ ابن حجر العسقالني , تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة االربعة , تح , اكرم اهلل إمداد  ٗٚ/ٔد. ت, 

؛ ابن المبرد , يوسف بن حسين بن احمد بن  ٗٓٗ/ٔم , ٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔالحق , دار البشائر , بيروت , 
م ( , محض الصواب في فضائل امير المؤمنين عمر بن ٖٓ٘ٔ -ىــــ ٜٜٓيادي الصالحي ) ت : عبد ال

( , تح  , عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن , عمارة البعث بالجامعة االسالمية , المدينة الخطاب  )
 .   ٕٗ٘/ٕم , ٕٓٓٓ-ىـــ ٕٓٗٔالمنورة , 

, اشتير بكنيتُو وال يوقف لو عمى اسم , غير انو ذكر ان  ( ابو خزيمة االنصاري : الحارث بن خزيمة ٖٙ)
, ابن االثير , اسد الغابة ,  ٕٛٛ/ٔاخر سورة التوبة وجدت معو . ينظر : ابن عبد البر , االستيعاب , 

ٔ/ٙٓٗ     . 
 ( .ٜٕٔ-ٕٛٔسورة التوبة : ) اآليات :  (ٗٙ)
 .  ٙٚٔ/ٔابن قانع  , معجم الصحابة ,  (٘ٙ)
 . ٜٕٛ؛ الصالبي , الخميفة االول , ص ٔٛ/ٔابن اعثم , الفتوح ,  ( ٙٙ)
بصرى : موضع في الشام من اعمال دمشق , فحية كورة حوران , في منتصف المسافة بين عمان  ( ٚٙ)

ودمشق وىي اليوم اثار قرب مدينة درعة التي احتمت محميا حتى ظن انيا بصرى وىي داخل حدود 
-ىــــ ٖٓٛال من االردن . ينظر : العزيزي , الحسن بن احمد الميمبي) ت : الجميورية السورية عمى اكي

؛  ٛٙ/ٔم ( , الكتاب العزيزي او المسالك والممالك , تح , تيسير خمف , د. مط , د. م , د. ت ,  ٜٜٓ
عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية ؛ الحربي ,  ٔٗٗ/ٔياقوت الحموي , معجم البمدان , 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية , دار مكة ,  مكة , م (  ٕٓٔٓ-ىـ ٖٔٗٔصالح البالدي )ت: بن 
 . ٕٖ٘/ٔ, مٕٜٛٔ -ىـ ٕٓٗٔالمكرمة , 

؛ الكالعي , االكتفاء  ٜ٘/ٔم , ٜٜٚٔ -ىـــ ٚٔٗٔ( الواقدي , فتوح الشام , دار الكتب العممية , د. م , ٛٙ)
 .  ٔ٘/ٕ؛ الذىبي , تاريخ االسالم ,  ٘ٚ/ٜٔاالرب , ؛ النويري , نياية  ٕٔٓ/ٕ, 
؛ الذىبي , سير اعالم  ٔ٘/ٕ؛ الذىبي , تاريخ االسالم ,  ٚٔٔ/ٖالطبري , تاريخ الرسل والمموك ,  (ٜٙ)

 . ٜٖ٘/ٕالنبالء , 
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؛ الكالعي , االكتفاء ,  ٛٔٗ/ٖ؛ الطبري , تاريخ الرسل والمموك ,  ٜ٘/ٔالواقدي , فتوح الشام ,  (ٓٚ)
؛ ابن العماد الحنبمي , عبد الحي بن احمد بن محمد ) ت :  ٔ٘/ٕ؛ الذىبي , تاريخ االسالم ,  ٕٔٓ/ٕ

محمود األرناؤوط , دار ابن كثير,  م ( , شذرات الذىب في اخبار من ذىب , تح ,ٛٚٙٔ -ىـــ ٜٛٓٔ
 .   ٖ٘ٔ/ٔ, مٜٙٛٔ -ىـــ ٙٓٗٔبيروت , 

 . ٖٙ/ ٚ؛ ابن كثير , البداية والنياية ,  ٕٓٙ/ٕابن االثير , الكامل في التاريخ ,  (ٔٚ)
, فتوح البمدان , دار ومكتبة  م (  ٕٜٛ -ىـ  ٜٕٚاحمد بن يحيى بن جابر بن داود ) ت : البالذري,  (ٕٚ)

؛ الكالعي ,  ٛٔٗ/ٖ؛ الطبري , تاريخ الرسل والمموك ,  ٚٔٔ/ٔم , ٜٛٛٔ -ىـ ٜٓٗٔاليالل , بيروت , 
 . ٔ٘/ٕ؛ الذىبي , تاريخ االسالم ,  ٘ٚ/ٜٔنياية االرب ,  ؛ النويري , ٖٕٓ/ٕاالكتفاء , 

( الحارث بن اوس بن عتيك )عبيد ( بن عمرو بن عبد االعمم بن عامر بن زعور بن جشم , شيد غزوة ٖٚ)
احد وما بعدىا مع المسممين , وىو ولد زعور بن جشم اخي عبد االشيل بن جشم احد سكان راتج , استشيد 

؛ الذىبي  ٜٛ٘/ٔ؛ ابن االثير , اسد الغابة ,  ٔٓٗ/ٔٔ: ابن عساكر , تاريخ دمشق ,  يوم اجنادين . ينظر
 .   ٖٖٗ/ٕ؛ ابن حجر العسقالني , االصابة ,  ٜٓ/ٖ, تاريخ االسالم , 

؛ الذىبي , تاريخ  ٔٓٗ/ٔٔ؛ ابن عساكر , تاريخ دمشق ,  ٕٚٛ/ٔابن عبد البر , االستيعاب ,  (ٗٚ)
 . ٕٖ/ٚ, البداية والنياية ,  ؛ ابن كثير ٔ٘/ٕاالسالم , 

 .  ٜٖٔ؛ الصالبي , الخميفة االول , ص ٚٔٔ/ٔ؛ ابن اعثم , الفتوح ,  ٜ٘/ٔالواقدي , فتوح الشام ,  (٘ٚ)
مرج الصفر : موضع بنواحي دمشق , حدثت فييا عدة معارك شييرة , وكانت اوليا في عيد ابو بكر  (ٙٚ)

كم عن دمشق واليوم فييا  قرى شييرة .  ٕٚ( قبل ايام من وفاتو , بين المسممين والروم , تبعد الصديق )
, عبد المؤمن بن عبد الحق ابن ؛ صفي الدين البغدادي,  ٖٔٗ/ ٖينظر : ياقوت الحموي , معجم البمدان , 

اع , دار الجميل , مراصد االطالع عمى اسماء االمكنة والبق, م (ٖٖٛٔ-ىـ ٜٖٚشمائل القطيعي ) ت : 
؛ الحربي , معجم   ٖٖٙ/ ٕٔ؛ الزبيدي , تاج العروس ,  ٕٗ٘ٔ/ ٖ, م  ٜٜٔٔ-ىـ ٕٔٗٔبيروت , 

 . ٕٛٛ/ ٔالمعالم الجغرافية , 
 . ٘ٓٔ/ ٘؛  سبط ابن الجوزي , مرأة الزمان ,  ٖٖٖ/ ٕالطبري , تاريخ الرسل والمموك ,  (ٚٚ)
ذىبي , العبر في خبر من غبر , تح , محمد السعيد  بن  ؛ ال ٕٔٔ/ ٔالبالذري , فتوح البمدان ,  (ٛٚ)

 . ٖٖٕ/ ٔ؛ الدياربكري , تاريخ الخميس ,  ٗٔ/ ٔبسيوني ,  دار الكتب العممية , بيروت , د. ت , 
( ابو عبيدة عامر بن عبد اهلل بن الجراح , ابرز القيادات الفذة االسالمية , دخل الى االسالم وقاده  ٜٚ)

في الكثير من الفتوحات ضد المشركين , استشيد اثر اصابتو بطاعون عمواس . ينظر : الجيوش االسالمية 
 ٕٖٔ/ ٖابن سعد , الطبقات الكبرى , 

؛ الذىبي , الخمفاء الراشدون من تاريخ االسالم , دار الكتب العممية  ٕٔٔ/ ٔالبالذري , فتوح البمدان ,  (ٓٛ)
 -ىـ ٜٓٓمحمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم ) ت :  ؛ الحميري , ٖٚم , صٜٛٛٔ -ىـ ٜٓٗٔ, بيروت ,  
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, مؤسسة ناصر لمثقافة ,  ٕالروض المعطار في خبر االقطار , تح , احسان عباس , ط,  م (ٜٗٗٔ
 . ٖٖٕ/ ٖ؛ الدياربكري , تاريخ الخميس ,  ٖ٘٘/ ٔ, م  ٜٓٛٔ -ىـ ٔٓٗٔبيروت  , 

اال ان اغمب المصادر تشير الى انو استشيد في سعد بن سالمة يبدو انو اراد  بو سمكان ابو نائمة ,  (ٔٛ)
يوم جسر ابي عبيد في عيد الخميفة عمر بن الخطاب حسب ما ذكر في اغمب المصادر في السير والتراجم  

. 
 . ٖٚ؛ الذىبي , الخمفاء الراشدين , ص ٘ٛ/ ٖالذىبي , تاريخ االسالم , ( ٕٛ)
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