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رجال من بني عبد شمس
(جرو البطحاء)أبو العاص بن الربیع

د. نھال خلیل یونس الشرابيأ.م.
التربیة / كلیة الموصلجامعة 

٣١/١٢/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٣/١٠/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
كالب .  أبو العاص بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن

من رجال مكة وتجارها المعدودین ، والمعروفین بأمانتهم ، وصدقهم ووفائهم . 

) ، صاهر بني هاشم بزواجه من بطحاءكان یلقب بـ (األمین) ، كما انه لقب بـ (جرو ال

یحبه كثیرًا ، ویحب أوالده ، وخاصة . وقد كان الرسول السیدة زینب ابنة رسول اهللا 

یمدحه دائمًا ویثني علیه ، ویقول : "ما ذممنا صهر أبي كان الرسول .ابنته أمامة 

العاص" ، فقد كان كریمًا ، وفیًا ، ذا خصال نبیلة ، امتاز بها منها شهامته ، وصدقه . 

، في حین أن زوجته بقى على شركه عندما نزلت الرسالة على الرسول محمد 

سنةة . أسلم قبیل الفتح ، وقد كان ذلك تقریبًا في أسلمت ثم هاجرت إلى أبیها في المدین

م)، وهاجر إلى المدینة ، حیث أعلن إسالمه وثبته . توفیت زوجته السیدة زینب ٦٢٨هـ/٧(

م)، في خالفة ٦٣٣هـ/١٢( سنةم). في حین توفي هو في ٦٢٩هـ/٨( سنة(رضي اهللا عنها) 

أبو بكر . الصدیق 

Men from Beni Abd Shams
Abula’as Bin Al- Rabee (The Puppy of the Desert)

Assistant Prof. Dr. Nehal Khalil Al-Sharaby
Mosul University / College of Education

Abstract:
His full name is Muhasham Bin Al-Rabee , Bin Abduloza, Bin

Abdushams , Bin Abdumanaf , Bin Qusay , Bin Kilab , nicknamed as

(Abula as).

People used to call him as Al-Ameen (trust worthy) , and jarw

Assahraa (The puppy of the desert). Men like him were rave in Mecca.
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He was, in Mecca, a well-known Merchant for his trust worth ship ,

sincerity , and loyalty .

He Married Zainab (May Allah be Satisfied unto her), the daughter

of the prophet Mohammed (Peace be upon him). When the mission was

descended to Mohammed , his wife embraced Islam first , then she

emigrated towards her father in AL-Madinah .

Her husband did not embrace Islam at that time . After that ,

Abula’as declared his Islam before the Fatah (the Conanest of Mecca) by

(7 A.H – 628 A.B) and emigrated toward the Madinah , where he

declined his Islam.

Abula’as died in (12 A.H – 633 A.B) , during the reign of the first

Rashidi Caliph, Abubakr (May Allah be Satisfied unto him) .

االسم ، النسب ، الكنیة : 
ن قصي بن كالب اسمه مهشم ، وهو من بني عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف ب

.)١(، كنیته أبو العاص

)٢((مقسـم)، أوبالنسبة السمه فان الروایات تختلف فیه ، فروایة تذكر أن اسمه (القاسـم) 

.)٣(، وروایة أخرى تذكر ان اسمه (مهشم) 

اللقــب  ، والــذي یبــدو أن هــذا)٤(لقــب أبــو العــاص بــأكثر مــن لقــب ، فقــد لقــب بـــ (األمــین) 

حصـل علیــه بسـبب ســیرته الحســنة ، وأخالقـه العالیــة ، فقـد كــان كــریم الشـمائل ، نبیــل الخصــال ، 

بهم . وقد كان صادقًا ، أمینـًا ، وفیـًا . والبـد مـن اإلشـارة من تجار مكة المعدودین بأمانتهم والثقة

. فقـــد  )٥(األمـــین) فـــي مكـــة ، فهـــو (الصـــادقإلـــى أن هـــذا اللقـــب كـــان مـــن ألقـــاب الرســـول 

العظـیم ، كمـا ذكـرت السـیدة صـدق اهللا)٦()َوإِنََّك َلَعلـى ُخلُـٍق َعِظـیمٍ خاطبه اهللا عز وجل بقوله : (

.)٧(یف : "كان خلقه القرآن" عائشة في الحدیث الشر 

، فالمقصـود بهـا (بطحـاء )٨(اللقب اآلخر الذي تلقب به أبو العاص هو (جـرو البطحـاء) 

مكة) . ویبدو أن سبب ذلك هو لمعرفته بها ، ومعرفته بكل صغیرة أو كبیرة فیها . ألننا ال ننسـى 

یه . حیث ان ابـن سـعد یقـول : أن ألقابهم كانت مأخوذة من ضمن البیئة ، والمكان الذي عاشوا ف

"كان أبو العاص بن الربیع یسـمى (جـرو البطحـاء) ، ألنـه كـان متلـدًا بهـا متوسـطًا فیهـا یعنـي فـي 
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مشـهدًا ، ثـم قـدم المدینـة بعـد نسبه في قریش فأسلم ثم رجع إلى مكة ، ولـم یشـهد مـع النبـي 

.)٩(ذلك" 

بیع ، الـذي هـو والـده ، وربیعـة الـذي هـو كان جده عبد العزى له اثنان من الذكور هما الر 

تــزوج الربیــع مــن الســیدة هالــة بنــت خویلــد التــي هــي أخــت الســیدة خدیجــة (رضــي اهللا .)١٠(ه ر عمــ

، فـــإذن الســـیدة )١٢(، فهمـــا مـــن بنـــي أســـد بـــن عبـــد العـــزى )١١(عنهـــا) ، زوجـــة رســـول اهللا 

خدیجة (رضي اهللا عنها) تعتبر خالته . 

، وبعــد وفــاة الربیــع ، تزوجــت مــن )١٣(ابنــه أبــو العــاص ویلــد للربیــعأنجبــت هالــة بنــت خ

فهـم إذن اخوتـه مـن أمـه .)١٥(، فأنجبت له من األوالد : عدي ، وحارثة ، ویزید )١٤(أخیه ربیعة 

، وفي الوقت نفسه هم أوالد عمه .

بـن عمـر ، وهـو عبـد اهللا)١٦(ومن أحفاد بني عبد العزى ، الشاعر المعروف بــ (العبلـي) 

، وكان یقال له : (ابـن عبلـة الشـاعر) ، وذلـك نسـبة )١٧(بن عبد اهللا بن علي بن عدي بن ربیعة 

، وأیضــًا مــنهم )١٩(عبــد العــزى) ، ومــنهم أیضــًا (محــرز بــن حارثــة بــن ربیعــة بــن)١٨(إلــى جــدتهم 

.)٢٠(الولید بن یزید بن ربیعة بن عبد العزى 

بنو عبد العزى بن عبد شمس
)١(ع بن عبد العزى بن عبد شمسالربی

األوالدالعشیرةالزوجة

أبو العاص بن الربیعبنو أسدهالة بنت خویلد
  .١٥٨-٥/١٥٧؛الزبیري،نسب قریش:٩٩ینظر: ابن حبیب،المحبر:)١(

)٢(ربیعة بن عبد العزى بن عبد شمس

األوالدالعشیرةالزوجة

عدي ، حارثة ، یزیدبنو أسدهالة بنت خویلد
  .٧٨؛ابن حزم،جمهرة:٩٩ینظر:ابن حبیب،المحبر:)٢(

حیاتھ :
زواجھ من السیدة زینب (رضي هللا عنھا) :

صـاهر أبـو العـاص بنــي هاشـم بزواجـه مــن السـیدة زینـب (رضــي اهللا عنهـا) ، ابنـة رســول 

، سید الخلق أجمعین ، وأمها : السیدة خدیجة (رضي اهللا عنها) سیدة نسـاء قـریش )٢١(اهللا 

وسیدة نساء العالمین . فما أعظمه من نسب ، وأكرمه ، وأشرفه .، 
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كـــان مولـــدها ســـنة ثالثـــین مـــن مولـــده علیـــه الصـــالة والســـالم ، ثـــم زوجهـــا علیـــه الصـــالة 

، الن الســیدة خدیجـة (رضــي اهللا )٢٢(والسـالم قبـل البعثــة ألبـي العـاص بــن الربیـع بــن عبـد العـزى 

، نـب ، وأم كلثـوم ، ورقیـة ، وفاطمـةعلیـه الـوحي وهـم : زیعنها) ولدت له ولده كلهم قبل أن ینزل 

، أمـا البنـات اإلسـالموالقاسم ، والطاهر ، والطیب ، وكان یكنى بالقاسم ، والبنین هلكوا كلهـم قبـل

.)٢٣(والسالم فأدركن اإلسالم ، وهاجرن ، واتبعنه ، وآمن به علیه الصالة

و العاص كثیرًا ، وتعده بمنزلة ولـدها فهـي كانت السیدة خدیجة (رضي اهللا عنها) تحب أب

خالتــه ، كمــا إن أبــا العــاص كــان مــن رجــال مكــة المعــدودین مــاًال ، وأمانــة ، وتجــارة ، فلــذا طلبــت 

، الرســول أن یــزوج زینــب (رضــي اهللا عنهــا) مــن أبــي العــاص ، فوافــقمــن الرســول 

ها طلب ، وقد كان ذلك قبل ان ینزل ألنه كان یحب السیدة خدیجة (رضي اهللا عنها) وال یرفض ل

یحبـه أیضـًا ، ویمدحـه دائمـًا حیـث كـان وقـد كـان الرسـول .)٢٤(علیه الوحي ، وتم الـزواج 

.)٢٥("نعم الصهر"یقول عنه :

ویبــدو إن هــذه المحبــة لــم تكــن محــظ الصــدفة ، وانمــا كانــت نابعــة مــن مواقــف هــذا الرجــل 

تـه زینــب (رضـي اهللا عنهـا) . فعنـدما اكـرم اهللا محمــد ، وابنأبـو العـاص تجـاه الرسـول 

به زوجته خدیجة (رضي اهللا عنها) وبناته . ومنهم السیدة زینب (رضي اهللا عنها)  تبالنبوة ، آمن

وبـین ، ولكن زوجها أبو العاص بقى وثبت على شركه . وعندما بدأت العداوة بـین الرسـول 

وردوهــم علیــه فــرد ابــن أبــي لهــب وهــو عتبــة إحــدى بناتــه إلیــه . قــریش ، قــالوا اشــغلوا محمــد ببناتــه 

صـاحبتك ، ونحـن نزوجـك أي امـرأة وكذلك مشـوا إلـى أبـي العـاص بـن الربیـع ، وقـالوا لـه : "فـارق

صــاحبتي ومــا احــب أن لــي بــامرأتي امــرأة مــن شــئت مــن قــریش ، قــال :ال هــا اهللا اذًا ، ال أفــارق

، ویمدحه حیث یقول : "مـا ذممنـا )٢٦(یه في صهره خیرًا" یثني علقریش ، وكان رسول اهللا 

، فأنجبـت لـه مـن مـن السـیدة زینـب (رضـي اهللا عنهـا). تزوج أبو العـاص)٢٧(صهر أبي العاص" 

، وهــذه ولــدت علــى عهــد رســول اهللا )٣٠(، وأمامــة)٢٩(، الــذي تــوفي فــي صــباه )٢٨(األوالد : علــي 

)٣١( وقد كان الرسول ،كثیرًا یحبها)وهي التـي كـان یحملهـا فـي الصـالة ، فـإذا )٣٢ .

.)٣٣(سجد وضعها ، وٕاذا قام حملها ، ولعل ذلك كان بعد وفاة أمها زینب (رضي اهللا عنها) 

مـن السـیدة أمامـة فیمـا بعـد ، وذلـك بعـد وفـاة وقد تزوج اإلمام علي بـن أبـي طالـب 

.)٣٤(خالتها السیدة فاطمة (رضي اهللا عنها) 

، تزوجـت وبعد أن توفي ،أو باألحرى بعد أن استشهد اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب 

)٣٥(المطلب) ، وتوفیت عنده أمامة من شخص آخر یدعى (المغیرة بن نوفل بن الحارث بن عبد

.

بالنسبة لحیاة ابي العاص الخاصة من ناحیـة زوجاتـه ، فانـه بعـد ان توفیـت السـیدة زینـب 

، تــزوج بعــدها مــن فاختــة وهــي ابنــة )٣٦(م) ٦٢٩هـــ/٨، وكــان ذلــك فــي ســنة ((رضــي اهللا عنهــا) 
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ســعید بــن العــاص الــذي كــان یلقــب فــي مكــة بـــ (أبــي احیحــة) وهــو ذو العمامــة، فأنجبــت لــه ابنــة 

.)٣٧(سماها (مریم) 

موقفھ من الدعوة اإلسالمیة : 
ســالمیة ، وقــد كــان العــاص فــي اإلســالم فــي المرحلــة األولــى مــن الــدعوة اإلأبــولــم یــدخل 

م) ، خرج مع الكفـار ضـد ٦٢٣هـ/ ٢، فعند حدوث غزوة بدر سنة ()٣٨(إسالمه قبیل الفتح تقریبًا 

المسلمین ، فقد كان من ضمن األسرى فـي هـذه الغـزوة ، وكـان مـن ضـمن سـبعة أشـخاص اسـروا 

.)٣٩(من بني عبد شمس 

ذ الفدیــة مــنهم ، مقابـــل بحســن معاملــة األســرى ، كمـــا وافــق علــى اخــأمــر الرســول 

. وقـد كــان فـداء األســارى كـل رجــل )٤١(، قــائًال : "استوصـوا باألســارى خیـرًا" )٤٠(إطـالق سـراحهم 

رســول اهللا أربعــة آالف ، أو ثالثــة آالف ، أو ألفــین ، أو ألــف ، إال قومــًا ال مــال لهــم مــّن علــیهم

وقد غنم الرسول ، وقد كان منهم أبو عزة الجمحي .واسـتعمل علـى أصاب مـنهم ،ما

(بَســـَیر شـــعب الغنـــائم عبـــد اهللا بـــن كعـــب المـــازني ، وهـــو مـــن األنصـــار ، وقســـمها الرســـول 

، وراء: هـو كثیـب وثانیـه: بفـتح أولـهوَسـَیرمـن المدینـة علـى ثـالث لیـال قواصـد.، وهيبالصفراء)

مـا عـدا أو ،)٤٣(غیـر فـداءم بـان أطلـق سـراحه مـن وقد مّن على البعض مـنه.)٤٢(بین المدینة وبدر

.)٤٤(تلهما لشدة عداوتهما هللا ولرسولهباستثناء اثنین من األسرى كان أمر بق

، وأطلـق سـراحه مـن دون وقد كان ابو العاص من ضمن الذین مّن علیهم الرسول 

. بشرط ان یطلق سـراح زینـب (رضـي اهللا عنهـا) ویخلـي سـبیلها مـن اجـل اللحـاق بابیهـا )٤٥(فداء 

 كانـــت قـــد أســـلمت فـــي حـــین بقـــى ابـــو العـــاص علـــى شـــركه ، ولـــم حیـــث .)٤٦(فـــي المدینـــة

التفریق بینهما ، ألنه كان مغلوبًا على أمـره فـي مكـة ، وال یسـتطیع التحلیـل یستطع الرسول 

أو التحـریم ، ولـذا فإنهـا بقـت عنـد أبـي العـاص فـي مكـة ، هـي علـى دینهـا (اإلسـالم) ، وهـو بــاقي 

، ثــم الهجــرة ، ومعــه صــاحبه أبــي بكــر الصــدیق ، وعنــدما قــرر الرســول علــى شــركه 

.)٤٧(هاجرا إلى یثرب 

فمكثــتحـبس ابــو العــاص الســیدة زینــب (رضــي اهللا عنهــا) ، ومنعهــا مــن اللحــاق بابیهــا ، 

م) ، اشـترك ٦٢٣هــ/٢، ولكـن عنـدما حـدثت معركـة بـدر سـنة ()٤٨(في مكة ، ولم تسـتطع الهجـرة 

، وعنــدما قــام )٥٠(، مــن بنــي حــرام )٤٩(ركًا أو كــافرًا ، واســر مــن قبــل خــراش بــن الصــمة فیهــا مشــ

أهل مكة بفداء أسراهم ، بعثت السـیدة زینـب (رضـي اهللا عنهـا) مـاًال فیـه قـالدة ، كانـت قـد أهـدتها 

و إیاها والدتها السیدة خدیجة (رضي اهللا عنها) ، عندما تزوجت السیدة زینب (رضي اهللا عنها) ابـ

ـــذكر الســـیدة خدیجـــة العـــاص ، وعنـــدما رآهـــا الرســـول  ـــدو انـــه ت (رق لهـــا رقـــة شـــدیدة) ، ویب

(رضـي اهللا عنهـا) ، فلهــذا مـّن علــى السـیدة زینـب (رضــي اهللا عنهـا) ، حیــث قـال ألصــحابه : "إن 
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طلقوه ، رأیتم أن تطلقوا لها أسیرها ، وتردوا علیهـا مالهـا ، فـافعلوا ، فقـالوا : نعـم یـا رسـول اهللا . فـأ

.)٥١(وردوا علیها الذي لها" 

أطلق سراح أبي العاص بن الربیع مـن دون قیـد أو ومن الجدیر بالذكر ان الرسول 

بـــدلیل شـــرط ، ومـــن دون فدیـــة ، وذلـــك بعـــد ان استشـــار أصـــحابه فـــي ذلـــك ، وتـــرك لهـــم األمـــر ،

عنهــا) إلــى ضــي اهللاشــترط علیــه ان یبعــث الســیدة زینــب (ر الــنص الســابق . ولكــن الرســول 

.)٥٢(المشرك المدینة بمجرد وصوله إلى مكة ، وذلك الن المسلمة ال یمكن ان تبقى بذمة

، أمانـة، ومـا كـان یتمتـع بـه مـنكانت ثقتـه عالیـة بصـهره السـابقویبدو إن الرسول 

أمینـًا ، وفیـًا وشهامة ، ورجولة ، ووفاء للعهد ، فقد كان لقبه األمین فـي مكـة ، وبالفعـل فانـه كـان 

في محلها ، فبمجرد وصول ابو العاص إلى مكة طلب من للعهد . وكانت توقعات الرسول 

السیدة زینب (رضي اهللا عنها) أن تتجهز ، وتتهیأ للخروج من مكة إلـى أبیهـا فـي المدینـة ، حیـث 

أن یـوفي بوعـده انه سمح لها بذلك ، وذلك ألن قطع على نفسه عهـدًا بإرجاعهـا إلـى أبیهـا ، فـأراد 

طلب منها . ، وبالفعل فقد بدأت السیدة زینب (رضي اهللا عنها) بتنفیذ ما

، كـان یـدرك مـا سـیفعله ابـو العـاص ، ولـذا فانـه كـان في الوقت نفسه فـان الرسـول 

: "لمـا خـرج أبـو العـاص إلـى ابـن هشـامقد أعد العدة لهذا األمر وتهیـأ لـه ، حیـث تـذكر لنـا روایـة

زید بن حارثة ، ورجًال من األنصـار ، فقـال لهمـا: كونـا سبیله ، بعث رسول اهللا مكة وخلي 

.)٥٣(ببطن یأجج حتى تمر بكما زینب فتصحباها حتى تأتیاني بها" 

والبد لنا من أن نشیر إلى مالحظة مهمة جدًا جاء بها المستشـرق آرفـنج * : حیـث یقـول 

رى أیضـًا ، أبـو العـاص بـن ربیعـة ، وكـان متزوجـًا في كتابـه فـي هـذه الصـفحة : "ومـن أبـرز األسـ

من زینب بنت محمد ، وقـد حـاول محمـد أن یحـث أبـا العـاص علـى اعتنـاق اإلسـالم ، ولكنـه أبـى 

إال أن یبقى على كفره ، واقتـرح محمـد علیـه أن یعیـده إلـى مكـة علـى أن یرسـل إلیـه ابنتـه ، فوافـق 

المخلــص ، عــدة مــرات إلــى مكــة لیحضــر زینــب المشــرك ، وبعــث الرســول زیــد بــن حارثــة ، معتقــه 

إلى المدینة ، وظل أبو العاص رهینة في أیدي المسلمین ، حتى ینفـذ االتفـاق" . هـذا الـنص الـذي 

كتبه المؤلف وترجم عنه . 

رأینــا انــه علینــا أن نصــحح هــذه المعلومــات ، ألن مــا جــاء فیهــا هــو بعیــد عــن الصــحیح ، 

عمد ، واهللا أعلم بالنیـات . المهـم أنـه أوًال هـو یقصـد أسـرى سواء أكان ذلك عن عمد أو عن غیر 

وهـذا مـا وضـحناه العاص هو ابـن الربیـع ، ولـیس ربیعـة ، فربیعـة عمـه ،  ابدر ، فأول خطأ إن أب

، ولم یجعل العاص على اإلسالم الم یجبر أب، األمر اآلخر أن الرسول في البحث في نسبه

إلى أن ترجع زینب إلى أبیها . إننـا ال نریـد أن نعیـد مـا كتبنـاه منه رهینة تبقى في أیدي المسلمین

على القارئ أن یقرأ ما كتبناه بتمعن دقیق ، حتـى تتوضـح وٕانمافي صفحات الدراسة أو البحث ، 

األمور الصحیحة ، ویظهر بطالن ما أشار ، أو ما جاء به هذا الرجل ، واهللا من وراء القصد . 
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:خروج زینب إلى المدینة
فــي المدینــة . ســمح ابــو العــاص للســیدة زینــب بمغــادرة مكــة ، والــذهاب إلــى أبیهــا 

مــن هــذا النــوع وصــل إلــى أســماع أهــل مكــة ، ومــنهم الســیدة هنــد بنــت عتبــة اً والــذي یبــدو أن خبــر 

زوجة أبي سفیان ، حیث أشارت إحدى الروایات إلـى أنهـا التقـت بالسـیدة زینـب (رضـي اهللا عنهـا) 

هــا : "یــا بنــت محمــد ، ألــم یبلغنــي أنــك تریــدین اللحــوق بأبیــك ؟ قالــت : مــا أردت ذلــك ، ، وقالــت ل

فقالت : إي ابنة عمي ، ال تفعلي ، إن كانت لك حاجة بمتاع مما یرفق بك في سفرك ، أو بمال 

أي ال تبخلـي بانبسـاطك إلـي أو –تبلغین به إلى أبیك ، فـان عنـدي حاجتـك ، فـال تضـطني منـي 

قالـت ذلـك إال  فانه ال یدخل بین النساء ما یدخل بین الرجال ، قالت : واهللا مـا أراهـا–ال تستحي 

. والبد من اإلشارة إلى )٥٤(لتفعل . قالت : ولكني خفتها ، فأنكرت أن أكون أرید ذلك ، وتجهزت" 

حدثت بها. أن هذه الروایة هي كانت حدیث عن السیدة زینب (رضي اهللا عنها)

ل هذه الروایة أن السیدة هند كانت جادة فـي تقـدیم أیـة مسـاعدة للسـیدة وقد یبدو ومن خال

زینب (رضي اهللا عنهـا) ، إال أن السـیدة زینـب (رضـي اهللا عنهـا) كانـت خائفـة منهـا ، وهـذا شـيء 

م) ، ٦٢٣هــ/ ٢( طبیعي ، ومنطقي بحكم ما كان قد حدث من صراع مسلح وهي غزوة بـدر سـنة

ة ، وعمها شیبة ، وأخوها . والتي قتل فیها أبو هند ، عتب

وبعـد أن انتهــت السـیدة زینــب (رضــي اهللا عنهـا) مــن ترتیـب أمورهــا مــن أجـل الخــروج إلــى 

، جاءهـا حموهـا كنانـة بـن الربیـع ، وهـو كنانـة بـن عـدي ، وقـد هیـأ لهـا المدینة (إلى أبیهـا) 

البعیـر ، وخـرج بهـا نهـارًا ، لتركب علیه ، فركبت ، وأخذ كنانة قوسه وكنانته ، ثم قادللسفربعیراً 

وهــي فــي هودجهــا ، وعنــدما علمــت قــریش بخروجهــا ، خرجــوا مــن أجــل اللحــاق بهــا ، ومنعهــا مــن 

) ، فوصـل إلیهـا الفهـري ، ونـافع بـن عبـد القـیس ، وهبـار بـن األسـود بـن الخروج إلى (أبیهـا 

وهـي فـي هودجهـا ، المطلب بن أسـد بـن عبـد العـزى بـذي طـوى ، الـذي أخافهـا بـرمح كـان بیـده ،

، وقـال : "واهللا ال كنانتـهوعندما رأى ذلك كنانة ، وقد كان رجًال شجاعًا ال یهاب أحدًا ، قام بنشـر

یدنو مني رجل إال وضعت فیه سهمًا" ، عندئذ تراجعوا عنـه وعنهـا ، ویقـال : إنهـا كانـت حـامًال ، 

ومن خشیتها رمت ما في بطنها . 

و سفیان مع جماعة من قریش ، حیـث یقـول لكنانـة : وفي خضم هذه األحداث یحضر أب

"أیها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك ، فكف ، فأقبل أبـو سـفیان حتـى وقـف علیـه ، فقـال : إنـك 

لــم تصــب ، خرجــت بــالمرأة علــى رؤس النــاس عالنیــة ، وقــد عرفــت مصــیبتنا ونكبتنــا ، ومــا دخــل 

اس إذا خرجت بابنتـه عالنیـة علـى رؤس النـاس مـن بـین أظهرنـا ، إن علینا من محمد ، فیظن الن

ذلــك عــن ذل أصــابنا عـــن مصــیبتنا التــي كانـــت ، وان ذلــك منــا ضــعف ووهـــن ، ولعمــري مــا لنـــا 

ولكـن ارجـع بـالمرأة ، حتـى –أي ثـأر –بحبسها عن أبیها من حاجة ، ومـا لنـا فـي ذلـك مـن ثـؤرة 
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رددناها ، فسلها سرًا ، وألحقها بأبیها ، قال : ففعـل" ، إذا هدأت األصوات ، وتحدث الناس أن قد

ســفیان ، بعــد أن هــدأت األصــوات ، وبقیــت عــدة أیــام فــي مكــة ، ثــم عمــل بمــا أشــار علیــه بــه أبــي

.)٥٥(فقدما بها على رسول اهللا "خرج بها لیًال حتى أسلمها زید بن حارثة ، وصاحبه" ،

ما سبق یمكن القـول أن المحـاورة الكالمیـة التـي حـدثت والبد لنا من اإلشارة ، ومن خالل 

، وذلك حـول بین كنانة بن الربیع ، وبین أبي سفیان سید قومه ، وزعیم الكفر ضد الرسول 

م) ٦٢٣هـــ/٢خـروج زینــب (رضــي اهللا عنهــا) إلـى المدینــة . هــو إن مــا حــدث فـي (غــزوة بــدر ســنة 

نساني في العالقات التي كانت بین الطرفین ، فقد من قتال بین الطرفین ، لم یقض على البعد اإل

ظل قائمًا ، واهم مظاهره هو عدم میل أبـي سـفیان إلـى قطـع كافـة العالقـات والـروابط مـع الرسـول 

 بموقفه المعتدل هذا تجاه ابنة خصمه (محمد ، ومن ثم محاولته حل المشكلة من ، (

.دون إثارة أي نوع من أنواع الفتنة أو القتال

  : ذلك (رضي اهللا عنها) لزید وصاحبه قال فيسلم كنانة بن الربیع السیدة زینبوعندما 

یریـــــــــــــــــــــدون إخفـــــــــــــــــــــاري ببنـــــــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــــــدعجبــــــــــــــــــت لهبـــــــــــــــــــار وأوبـــــــــــــــــــاش قومـــــــــــــــــــه 

)٥٦(ومـــــــا اســـــــتجمعت قبضـــــــا یـــــــدي بالمهنـــــــد ولســــــــــــت ابــــــــــــالي مــــــــــــا حییــــــــــــت عدیــــــــــــدهم 

كیر بن عبد اهللا بن األشـج وعن ابن اسحاق انه قال : حدثني یزید بن أبي حبیب ، عن ب

، عــن ســلیمان بــن یســار ، عــن أبــي اســحاق الدوســي ، عــن أبــي هریــرة ، قــال : "بعــث رســول اهللا 

 سریة أنا فیها . فقـال لنـا : إن ظفـرتم بهبـار بـن األسـود ، أو الرجـل اآلخـر الـذي سـبق معـه

ما كان الغد بعث إلینا . فحرقوهما بالنار ، قال : فل–نافع بن عبد القیس  –وهو ….. إلى زینب 

فقال : إني كنت قد أمرتكم بتحریق هذین الرجلین إن أخذتموهما ، ثم رأیت أنه ال ینبغي ألحـد أن 

.)٥٧(یعذب بالنار إال اهللا ، فان ظفرتم بهما فاقتلوهما" 

إسالم أبي العاص بن الربیع : 
لتابعــة لقــریش ، ألن فــي خطتــه ، وهــي مهاجمــة القوافــل التجاریــة ااســتمر الرســول 

أهــل مكــة كانــت التجــارة عصــب حیــاتهم ، ولــذا فانــه عنــدما ســمع أن قافلــة لقــریش قــد جــاءت مــن 

الشام ، وقد كان فیها من األموال الكثیرة لرجال قریش ، وكانت هذه القافلة یقودها ابو العاص بن 

)٥٨(وقـد كـان ذلـك قبیـل الفـتح الربیع ، ألنه كان رجًال أمینًا ، فأبضعوا معه هذه األمـوال الكثیـرة ،

، وفـي طریـق العـودة )٦٠(، وعندما انتهى من تجارته رجـع إلـى مكـة )٥٩(م) ٦٢٧هـ/٦( سنة، في 

، كان قد بعث بها زید بن حارثة في جمادى األولى إلى العیص*، لقیتهم سریة لرسول اهللا 

، وفــر ابــو العــاص )٦١(اضفــي هــذه القافلــة مــن أمــوال وأغــر فســیطرت هــذه الســریة علــى مــا كــان

، دخـل علـى زوجتـه هاربًا ، وفي اللیل عندما علم أن السریة أقبلت بأمواله علـى رسـول اهللا 

زینــب (رضــي اهللا عنهــا) ، فاســتجار بهــا ، فأجارتــه فــي طلــب مالــه. وعنــدما خــرج الرســول 



…رجال من بني عبد شمس

٢٠٠

ت : "أیهـا النـاس لصالة الصبح ، فكبر وكبر الناس معه ، صرخت زینب من صفة النسـاء ، وقالـ

من الصالة، أقبـل علـى النـاس، ، إني قد أجرت أبا العاص بن الربیع . فلما سلم رسول اهللا 

، مـا علمـت : أما والذي نفس محمد بیده، قالعتم ما سمعت ! قالوا: نعم، هل سمفقال: أیها الناس

نصـرف ، فـدخل ، إنـه یجیـر علـى المسـلمین أدنـاهم . ثـم ايء كان حتـى سـمعت منـه مـا سـمعتمبش

.)٦٢(على ابنته ، فقال : أي بنیة أكرمي مثواه ، وال یخلص إلیك ، فانك ال تحلین له" 

روایة أخرى تذكر الحادثة مـن دون الخـروج علـى المضـمون ، ولكنهـا تـذكر : أن الرسـول 

 عندما سمع أن قافلة لقریش قد جاءت من الشـام ، قـام بإرسـال زیـد بـن حارثـة إلیهـا ، وكـان

وهــو موضــع یبعــد عــن المدینــة حــوالي ،علــى رأس قــوة مؤلفــة مــن ســبعین ومائــة رجــل إلــى العــیص

فاسـتطاع المسـلمون مـن السـیطرة علـى هـذه القوافـل واالسـتحواذ علیهـا وأخـذ كـل مـا –سبعة أمیال 

كانت تحمله ، وقـد كـان فیهـا فضـة كثیـرة لصـفوان بـن ُأمیـة ، كمـا قـاموا أیضـًا بأسـر كـل مـن كـان 

أي مع القافلة ، وقد كان منهم ابو العاص بن الربیع ، والمغیرة بن معاویة بن أبي العـاص فیها ، 

، وقدموا بهم إلى المدینة ، فاستجار ابو العـاص بزوجتـه زینـب (رضـي اهللا عنهـا) بنـت رسـول اهللا 

 حیــث انــه دخــل علیهــا ســحرًا ، أي فــي اللیــل ، وهــي امرأتــه ، فلمــا صــلى )٦٣(، فأجارتــه .

صوتها : "إني قـد أجـرت أبـا العـاص بـن الربیـع ! (الفجر) ، قامت على بابها فنادت بأعلى

: أیها الناس ، هل سـمعتم مـا سـمعت ؟ قـالوا : نعـم . قـال : فـو الـذي نفـس فقال رسول اهللا 

محمد بیده ، ما علمت بشيء مما كان حتى سـمعت الـذي سـمعتم ، المؤمنـون یـد واحـدة علـى مـن 

إلــى منزلــه ، یــر علــیهم أدنــاهم ، وقــد أجرنــا مــن أجــارت ، وعنــدما رجــع الرســول ســواهم ، یج

دخلت علیه ابنته زینب (رضي اهللا عنهـا) ، وطلبـت منـه أن یـرد علـى أبـي العـاص مـا أخـذ منـه ، 

.)٦٤(ففعل ، وأمرها أّال یقربها فإنها ال تحل له ما دام مشركًا" 

هللا عنهـا) أخـذت األمـان لـه بعـد أن سـمعت أن وتشیر روایة أخرى إلـى أن زینـب (رضـي ا

من المسلمین خرجوا لیضربوا عنقه ، ویأخذوا ما معه من المال عنـدما علمـوا بقـدوم القافلـة . اً ناس

فقالـت : "یــا رسـول اهللا ، ألــیس عقــد المسـلم وعهــدهم واحـدًا ؟ قــال : بلــى . قالـت : فــإني ُأشــهد اهللا 

ُعــزًال فقــالوا : یــا أبــا العــاص ، أنــت فــي بیــت مــن بیــوت أنــي قــد أمنــت أبــا العــاص ، فخــرج النــاس

لـــك. قـــال : ، فأســـلم علـــى هـــذه األمـــوال التـــي معـــك تصـــیرقـــریش ، وأنـــت خـــتن رســـول اهللا 

.)٦٥(حق حقه" أتأمرونني أن أفتح دیني بغدرة ! فانطلق فأتى مكة فدفع إلى كل ذي

بشــأن أمــوال ابــي العــاص ، كلــم أصــحابهوتشــیر روایــة ابــن هشــام إلــى أن الرســول 

: "إن  التي غنمها المسلمون وترك لهم أن یردوها إلیه إذا شاءوا ذلك ، وٕاّال فـال ، وقـال لهـم 

الـذي لـه ، فإنـا نحـب هذا الرجل مّنا حیـث قـد علمـتم ، أصـبتم لـه مـاًال ، فـان تحسـنوا وتـردوا علیـه

به ، فقالوا : یا رسول اهللا بل نرده علیـه ذلك ، وٕان أبیتم فهو فيء اهللا الذي أفاء علیكم فأنتم أحق

بالشـــنة * ، وبـــاألداوة *، وحتـــى إن ، فــردوه علیـــه ، حتـــى أن الرجـــل لیـــأتي بالـــدلو ، یـــأتي الرجـــل
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ال یفقـد منـه شـیئًا . ثـم احتملـه إلـى مكـة" أحدهم لیأتي بالشظاظ * ، حتى ردوا علیه مالـه بأسـره ،
)٦٦(.

عنـدما وصــل مكـة ، أعطــى لكـل ذي مــال مـن قــریش وقـد بلـغ ابــو العـاص فــي أمانتـه انــه

حقه ، ووفـى الـذین كـانوا مشـتركین معـه فـي التجـارة ، ولـم یبـق ألي شـخص فـي مكـة حقـًا علیـه . 

لــم  عندئــٍذ أعلــن إســالمه ، حیــث قــال لهــم : "یــا معشــر قــریش ، هــل بقــى ألحــد مــنكم عنــدي مــال

فیــًا ، كریمــًا قــال : أشــهد أن ال إلــه إال اهللا، یأخــذه ، قــالوا : ال ، فجــزاك اهللا خیــرًا ، فقــد وجــدناك و 

إال  – محمـد أي یقصـد عنـد–وأن محمدًا عبده ورسوله ، واهللا ما منعني من اإلسالم عنـده 

تخوفي أن تظنوا أن أردت أن آكل أمـوالكم ، فلمـا أداهـا اهللا إلـیكم وفرغـت منهـا أسـلمت . ثـم خـرج 

.)٦٧("حتى قدم على رسول اهللا 

روایة الواقدي قال أبو العاص ألهل مكة أسلمت في المدینة ، ولكن الذي منعني أن  وفي

، وعـن )٦٨(ُأقیم فیهـا خشـیت أن تظنـوا أنـي أسـلمت ألن أذهـب بالـذي لكـم ، ثـم خـرج إلـى المدینـة 

عـــــن ابـــــن عبـــــاس انـــــه قـــــال : رد ابـــــن اســـــحاق قـــــال : حـــــدثني داود بـــــن الحصـــــین عـــــن عكرمـــــة 

.)٦٩(سـنین  عنهـا) إلیـه بالنكـاح األول ، ولـم یحـدث شـیئًا بعـد سـتزینب (رضي اهللاالرسول

ویعارضــه حــدیث عمــرو بــن شــعیب انــه ردهــا علیــه بنكــاح جدیــد ، ویمكــن الجمــع بینهمــا انــه ردهــا 

م) مـن ٦٢٨هــ/٧( سـنة، وقد كان إسالمه فـي )٧٠(علیه على مثل النكاح األول في الصداق مثًال 

.)٧١(الهجرة 

وفاتھ : 
م) فــي خالفـة أبــي بكــر الصــدیق ٦٣٣هـــ/١٢( سـنةت وفــاة ابــو العـاص بــن الربیــع فــي كانـ

 وأوصــى إلــى الزبیــر بــن العــوام ، ولــیس ألبــي العــاص عقــب إال مــن قبــل ابنتــه مــریم التــي ،

.)٧٢(قاسم ، وللقاسم هذا عقب باق تزوجت من محمد بن عبد الرحمن بن عوف وولدت له ال

م) ، متـأثرة ٦٢٩هــ/٨( سـنةزوجتـه فقـد كانـت وفاتهـا فـي مسـتهل أما بالنسبة للسیدة زینب 

وقــد كــان ســبب هــذه العلــة هــو بعلتهــا التــي لزمتهــا منــذ أن خرجــت مــن مكــة مهــاجرة إلــى أبیهــا ،

خشیتها من هبار بن األسود عندما روعها برمحه ، ونخس به الراحلـة ، فخافـت ، وسـقطت زینـب 

ط جنینها ، وأصیبت بعلة الزمتها حتـى توفیـت فـي (رضي اهللا عنها) على صخرة وهي حامل فسق

.)٧٣(المدینة 
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الھوامش : 
، مكتبة الخانجي  ١ط محمد بن سعد بن منیع الزهري ، كتاب الطبقات الكبیر ، تحقیق : علي محمد عمر ،)١(

   . ٥/٥م ، : ٢٠٠١، القاهرة ، 

؛ أبو محمد  ١٤١ص  م :١٩٦٩، عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة ، المعارف ، تحقیق : ثروت عكاشة ، مصر)٢(

، مراجعــة : نــایف العبــاس ، مؤسســة علــوم القــرآن ،  ١علــي بــن احمــد بــن حــزم ، جوامــع الســیرة النبویــة ، ط

  .  ٣٥م : ص ١٩٨٤دمشق ، 

  .  ٥/٥ابن سعد ، الطبقات : )٣(

ف ، مصر ، ، دار المعار  ٢أبو عبد اهللا بن عبد اهللا الزبیري ، نسب قریش ، تصحیح : لیفي بروفینسال ، ط)٤(

  .  ٧/٢٣١م : ١٩٧٦

: ت) -شــر اإلســالمي، القــاهرة ، (د ابــن قــیم الجوزیــة ، زاد المعــاد فــي هــدى خیــر العبــاد ، دار التوزیــع والن)٥(

١/٢٣  .  

.)٤(سورة القلم : اآلیة : )٦(

أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن كثیر الدمشـقي ، مختصـر تفسـیر ابـن كثیـر، تعلیـق : محمـد ناصـر الـدین )٧(

  . ٣/٣٤٥م : ٢٠٠٤، مكتبة الصفا ، القاهرة ،  ١لباني ، طاأل

م : ١٩٥٨مصــر ، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد ، االشــتقاق ، تحقیــق : عبــد الســالم محمــد هــارون ،)٨(

١/٨٢  .  

  .  ٥/٨ابن سعد ، الطبقات : )٩(

  .  ٧٢ابن قتیبة ، المعارف : ص)١٠(

  .  ٩٩ت) : ص -(د  ختن شتیتر ، بیروت ،أبو جعفر محمد بن حبیب ، المحبر ، تصحیح : ایلزه لی)١١(

  .  ١٥٨ – ٥/١٥٧الزبیري ، نسب قریش : )١٢(

  .  ٩٩ابن حبیب ، المحبر : ص)١٣(

  .  ٩٩المصدر نفسه : ص)١٤(

  .  ٧٨م : ص١٩٨٣ ، بیروت ، ١ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، تحقیق : لجنة من العلماء ، ط)١٥(

  .  ٧٨المصدر نفسه : ص)١٦(

  .  ٥/١٥٨الزبیري ، نسب قریش : )١٧(

  .  ١/٨٢ابن درید ، االشتقاق : )١٨(

  .  ٧٨ابن حزم ، جمهرة : ص)١٩(

  .  ٧٨المصدر نفسه : ص)٢٠(

ـــدین الخطیـــب ، (د )٢١( ت) :  -م) ، (د -أبـــو بكـــر بـــن العربـــي ، العواصـــم مـــن القواصـــم ، تحقیـــق : محـــب ال

؛ محمــد بــن احمــد بــن عثمــان الــذهبي ، الســیرة النبویــة ، تحقیــق : حســام الــدین القدســي ، دار مكتبــة  ٤٥ص

  .  ٣٢م : ص١٩٢٧الهالل ، بیروت ، 

،  ١یاسین بن خیر اهللا العمري ، الروضة الفیحاء في تواریخ النسـاء ، تحقیـق : رجـاء محمـود السـامرائي ، ط)٢٢(

  .  ٢٢٠ – ٢١٩م : ص١٩٨٧الدار العربیة للموسوعات ، بیروت ، 
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م : ١٩٧٨دار الفكـر ، ،  ١محمد بن اسحاق المطلبـي ، كتـاب السـیر والمغـازي ، تحقیـق : سـهیل زكـار ، ط)٢٣(

م : ٢٠٠٦، دار المعرفـــة ، بیــــروت ،  ١٤، ط؛ محمـــود طعمـــة حلبــــي ، نســـاء حـــول الرســــول  ٢/٨٢

؛ هاشـــم یحیـــي المـــالح ، الوســـیط فـــي الســـیرة النبویـــة والخالفـــة الراشـــدة ، مطبعـــة جامعـــة الموصـــل ،  ٢٨ص

  .  ٩٤م : ص١٩٩١

سـالم ، المكتبـة التوفیقیـة ، ق : مصـطفى السـید وطـارقمحمد بن جریر الطبري ، تاریخ األمم والملوك ، تحقی)٢٤(

  .  ٢/٤٩ت) :  -القاهرة ، (د 

  .  ٧٧ابن حزم ، جمهرة : ص)٢٥(

  .  ٢/٤٩الطبري ، تاریخ : )٢٦(

  .  ٥/٧ابن سعد ، الطبقات : )٢٧(

هاشم ، مكتبة دار الكتـب ؛ جمیل إبراهیم حبیب ، القول الجازم في نسب بني ٥٣ابن حبیب ، المحبر : ص)٢٨(

  . ٣٩م : ص١٩٨٧بغداد ، العلمیة ،

ت)  –یوسف بن عبد البر ، االستیعاب في معرفة األصحاب ، تحقیق : علـي محمـد البجـاري ، مصـر ، (د )٢٩(

 :٣/١١٣٤  .  

  . ٣٥؛ ابن حزم ، جوامع السیرة : ص ٥٣ابن حبیب ، المحبر : ص)٣٠(

  . ٤/١٧٨٨ابن عبد البر ، االستیعاب : )٣١(

  .  ٤٠ – ١٠/٣٩الطبقات : ؛ ابن سعد ، ١٧٨٩ – ٤/١٧٨٨المصدر نفسه : )٣٢(

م ٢٠٠٥، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ١ابن كثیر ، السیرة النبویة ، تصحیح : محمد عمر الدمیاطي ، ط)٣٣(

  . ٧٤٣: ص

  . ١٠/٣١؛ ابن سعد ، الطبقات :  ٥٣ابن حبیب ، المحبر : ص)٣٤(

  . ٤/١٧٨٩؛ ابن عبد البر ، االستیعاب :  ٢٤٦ – ٥/٢٤٥ابن إسحاق ، السیر والمغازي : )٣٥(

  . ٧٤٣ابن كثیر ، السیرة : ص)٣٦(

  . ٧٨ابن حزم ، جمهرة : ص)٣٧(

، طـه عبـد الـرؤوف سـعد ، طبعـة جدیـدةابو محمد عبـد الملـك بـن هشـام المعـافري ، السـیرة النبویـة ، ضـبط :)٣٨(

  . ٢/٢١٨ت) :  –دار الجیل ، بیروت ، (د 

، كتــب العلمیــة ، بیــروتال ، دار؛ وینظــر : محمــد رضــا ، محمــد رســول اهللا  ٢/٢٥٧المصــدر نفســه : )٣٩(

  . ١٧٤م : ص١٩٧٥

  .  ٢/١٧؛ ابن سعد ، الطبقات :  ٢/٢١٥المصدر نفسه : )٤٠(

  . ٢/٢٠٩ابن هشام ، السیرة : )٤١(

  . ٢/١٧ابن سعد ، الطبقات : )٤٢(

  . ١٤٢ابن قتیبة ، المعارف : ص)٤٣(



…رجال من بني عبد شمس

٢٠٤

هـارون ؛ ابو عمرو الجاحظ ، الحیـوان ، تحقیـق : عبـد السـالم محمـد  ٢٥٢ – ٢/٢٠٨ابن هشام ، السیرة : )٤٤(

؛ عمر بن الوردي ، تتمة المختصر في أخبار البشر ، تحقیق : احمد رفعت  ٤/١٦١م : ١٩٦٩، بیروت ، 

لموسـى بـن عقبـة ؛ وینظر : الشرابي ، نهـال خلیـل ، مغـازي رسـول اهللا  ١٥م : ص١٩٧٠، بیروت ، 

  .  ١٣١م : ص٢٠٠٧االثیر ، الموصل ، ، دار ابن ١، ط

  . ٢/٢١٩؛ ابن هشام ، السیرة :  ١٤٢ابن قتیبة ، المعارف : ص)٤٥(

  . ٢/٢١٥ابن هشام ، السیرة : )٤٦(

  . ٢/٢١٤المصدر نفسه : )٤٧(

  . ٢/٢١٥المصدر نفسه : )٤٨(

م : ١٩٦٤محمــد بــن عمــر الواقــدي ، كتــاب المغــازي ، تحقیــق : مارســدن جــونس ، دار المعــارف ، مصــر ، )٤٩(

١/١٣٩ .  

  . ٢/٢١٤ابن هشام ، السیرة : )٥٠(

، طبعــة منقحــة ، دار عبــد الــرحمن (بنــت الشــاطي) ، نســاء النبــي ؛ عائشــة ٢/٢١٥المصــدر نفســه : )٥١(

  . ٥١م : ص١٩٧٩الكتاب العربي ، بیروت ، 

؛ وینظــر : آیتــین دینیــه ، محمــد رســول اهللا ، ترجمــة : عبــد الحلــیم محمــود ،  ٢/٢١٥ابــن هشــام ، الســیرة : )٥٢(

  .  ٢٦٦م : ص١٩٥٨القاهرة ، 

  . ٢/٥٠؛ الطبري ، تاریخ :  ٢/٢١٥السیرة : )٥٣(

م : ١٩٦٦، دار المعـارف ، مصـر ،  ٢* واشنجتون آرفنج ، حیاة محمد ، ترجمة : علي حسني الخربوطلي ، ط

  . ١٥٤ص

Caillaume؛ وینظـر :  ٢/٥٠؛ الطبـري ، تـاریخ :  ٢/٢١٥ابـن هشـام ، السـیرة : )٥٤( , A. , The Life of

Mohammed , Pakistan , 1974 , 314 – 315 .

؛ وینظــر عــن نســب كنانــة : ابــن  ٥١– ٢/٥٠؛ الطبــري ، تــاریخ :  ٢١٦ – ٢/٢١٥ابــن هشــام ، الســیرة : )٥٥(

  .  ٧٨-٧٧حزم ، جمهرة : ص

  .  ٢/٢١٧ابن هشام ، السیرة : )٥٦(

  .  ٢١٨ – ٢/٢١٧المصدر نفسه : )٥٧(

  . ٢/٢١٨المصدر نفسه : )٥٨(

  . ٣٧٣؛ ابن كثیر ، السیرة : ص ٢/١٠٩ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد : )٥٩(

  . ٢/١٠٩؛ ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد :  ٢/٢١٨ابن هشام ، السیرة : )٦٠(

، دار الفكـــر ، دمشـــق ،  ٤؛ شـــوقي أبـــو خلیـــل ، أطلـــس الســـیرة النبویـــة ، ط ٣٧٣ابـــن كثیـــر ، الســـیرة : ص)٦١(

  . ١٦٨م : ص٢٠٠٦

* العـیص : منطقـة أو مكـان یسـمى بــذلك ، بینـه وبـین المدینـة أربـع لیــال ، وبینـه وبـین ذي المـروة لیلـة . ینظــر : 

؛ أبو الحسن علي بن الحسین المسعودي ، التنبیه واإلشراف ، تصحیح : عبـد  ٢/٨٣سعد ، الطبقات : ابن 

  . ٢١٩م : ص١٩٣٨اهللا إسماعیل الصاوي ، المكتبة التاریخیة ، القاهرة ، 



نهال خلیل یونس

٢٠٥

  . ٢/٥١الطبري ، تاریخ : )٦٢(

  . ٢/٥٥٣الواقدي ، مغازي : )٦٣(

  .  ٧ – ٥/٦ابن سعد ، الطبقات : )٦٤(

  . ٥/٧المصدر نفسه : )٦٥(

  . ٢/٢١٨* الشنة : وهي السقاء البالي . ینظر : ابن هشام ، السیرة : 

  . ٢/٢١٨* اإلداوة : اإلناء الصغیر من الجلد . ینظر : المصدر نفسه : 

  . ٢/٢١٨نفسه : * الشظاظ : خشبة عقفاء تدخل في عروتي الكیس ، والجمع : أشظة . ینظر : المصدر

  . ٢/٢١٨المصدر نفسه : )٦٦(

  . ٢١٩ – ٢/٢١٨ المصدر نفسه :)٦٧(

  . ٢/٥٥٤المغازي : )٦٨(

  . ٢/٥٢الطبري ، تاریخ : )٦٩(

  . ٢/٢١٩ابن هشام ، السیرة : )٧٠(

  . ٥/٧ابن سعد ، الطبقات : )٧١(

  . ٧٨؛ وینظر : ابن حزم ، جمهرة : ص ٥/٨المصدر نفسه : )٧٢(

، دار الشــؤون  ١، ط؛ ســالم محمــد الحمیــدة ، ســیرة النبــي محمــد  ٢١٦-٢/٢١٥ابــن هشــام ، الســیرة :)٧٣(

  . ١٦٨م : ص٢٠٠١افیة العامة ، بغداد ، الثق


