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  "الملخص"

اتضح من خالل الدراسة أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم ينتمون اجتماعياً إلى قـريش              

النضر بن كنانة الذي يرجع نسبه إلى قبيلة ُمضر سيدة عرب الشمال، والمالحظ أن تسعة مـنهم                 

قريش البطاح وواحد يرجع في نسبه إلى قريش الظواهر أبـو عبيـدة عـامر بـن                 ينتمون إلى   

  .الجراح

واتضح أن اثنين منهم من سادة قريش من بني عبد مناف هما علي وعثمان واثنين مـن                 

تيم هما أبو بكر وطلحة، واثنين من بني زهرة هما عبد الرحمن وسعد، وواحد من بني أسد بـن                 

ن من بني عدي بن كعب هما عمر وسعيد وواحد من بني الحـارث              عبد العزي هو الزبير واثني    

وكان آباء هؤالء في الجاهلية سادة في قـومهم، وال شـك أن إسـالمهم               . بن فهر هو أبو عبيدة    

  .المبكر ودورهم المهم في الدعوة رفعا من مكانتهم االجتماعية في مكة أوالً وبين المسلمين ثانياً

جارة سواء قبل اإلسالم أو بعده، أو ساعد اإلسـالم فـي    هذا وقد عمل جّل هؤالء في الت      

تنمية أموالهم، وذلك عن طريق توسيع إمكاناتهم التجارية، أو امتالكهم لألراضي والـضياع، أو              

استفادتهم من حركة الجهاد في أثناء الغزوات وحركات الفتوح في تنمية أموالهم حتى أصـبحوا               

  .ر اإلسالممن كبار رجال األعمال المسلمين في صد

لقد أظهرت الدراسة أنهم كانوا من السابقين لدخول اإلسالم، وهاجر قـسم مـنهم إلـى                

الحبشة وكلهم ممن هاجر إلى المدينة، وشاركوا الرسول في غزواته، وكانوا المستشارين له، وقد              

لـوا  رسخ أكثرهم إمكاناته المالية في خدمة الدعوة اإلسالمية مثل تحرير المستضعفين الذين دخ            

اإلسالم، أو دعم العمليات الجهادية، أو تقديم كثير من الصدقات للمسلمين الفقراء، وهكـذا فـإن                

  .أحداً لم يتفوق عليهم في السابقة والعمل من أجل اإلسالم



 ذ 

وانطالقاً مما سبق كله فإنهم كانوا مؤهلين للعب دور مهم في اإلسالم، فكان أربعة منهم               

  . المرشحين لقيادة األمةخلفاء، وأربعة من أهل الشورى

وال شك أنهم نجحوا في بناء دولة اإلسالم وتثبيت دعائمها بعد وفـاة رسـول اهللا عـن                  

  .طريق القضاء على حركة الردة، وتوجيه المسلمين للجهاد ونجاحهم في بناء دولة الخالفة

إن دورهم هذا زجهم بصورة أو بأخرى في أحداث الفتنة األولى، وزجهم فـي عمليـة                

لصراع على السلطة مما ترك آثاراً سلبية على الفكر اإلسالمي، وذلك عندما بدأ الجميع بتسييس               ا

  .الدين بعد افتراق األمة في أحداث الفتنة األولى

ومن المالحظ أن العشرة المبشرين هم من الرجال فقـط وال توجـد فـيهم امـرأة ألن                  

  . يهمش دور المرأة يقدس دور الرجل ويلغي أوذكوريالمجتمع العربي مجتمع 

ال شك أنه   ) (إن ما جاء في التراث اإلسالمي من تبشيرهم بالجنة على لسان الرسول             

يتوافق ومكانتهم ودورهم اإلسالمي، ويبقى السؤال المحير لماذا كانوا كلهم من قـريش أو مـن                

  !المهاجرين؟

عب فيه المهاجرون دوراً    وهذا يعطينا انطباعاً بالشك في هذا الموضوع، ويشعرنا بأن تبشيرهم ل          

  .هاماً للوقوف أمام األطماع األخرى على السلطة
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  المقدمة

اهتم الكثيرون قديماً وحديثاً بالكتابة عن العشرة المبشرين بالجنة، وقد ركزت جّل هذه 

الدراسات على دورهم الديني في اإلسالم، ولم تتناول أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية 

األوضاع "اف ومترابط، وانطالقاً من هذا كان اختياري لموضوع الرسالة والسياسية بشكل و

  ".االجتماعية واالقتصادية والدينية والسياسية للعشرة المبشرين بالجنة

يواجه الباحث في مثل هذه المواضيع مشكلة تنوع مصادر المعلومات من كتب تاريخ 

ير، وسير، وفقه، وأنساب، وخراج، وأدب، وجغرافيا، وطبقات، وتراجم، وحديث، وُسنن، وتفس

وأموال ومعارف عامة، وفرق، وسياسة، إلى غير ذلك من مصادر التراث اإلسالمي وهذا بحد 

  .ذاته يحتاج إلى كثير من الصبر واألناة لدراستها من أجل جمع المعلومات ذات العالقة

  :قسمت الباحثة الدراسة إلى أربعة فصول، هي

جتماعية والدينية، تناول الحديث عن االنتماء القبلي للعشرة األوضاع اال  :الفصل األول

المبشرين بالجنة قبل ظهور اإلسالم، والمركز االجتماعي، ودرجة الشرف لكل منهم، فقد تبين 

أن العشرة كلهم من قريش، تسعة منهم من قريش البطاح وواحد من قريش الظواهر، وتبين أنهم 

الم درجة هؤالء في الحسب والشرف، يظهر ذلك في في وضع اجتماعي جيد، وقد زاد اإلس

. ديوان الجند عندما وضعت قريش بزعامة بني هاشم أشرف العرب نسباً وأفضلهم حسباً

وتناولت األوضاع الدينية أيضاً دور هؤالء العشرة في الدعوة اإلسالمية، فقد تبين أنهم من أوائل 

بشة والمدينة، وقد شكّل هؤالء المستشارين الذين أسلموا وهاجر كثير منهم الهجرتين إلى الح

، كما وشاركوا في كثير من سرايا المسلمين وغزواتهم ضد الكفار كما أن )(لرسول اهللا 

جهادههم لم يكن بالنفس فقط وإنما بالمال أيضاً، فقد دعموا الدعوة والمستضعفين والغزوات 

 وكانوا في مقدمة المسلمين من ،)(والسرايا، وهكذا ُصنف هؤالء من كبار صحابة الرسول 

  .حيث المرتبة الدينية
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األوضاع االقتصادية والسياسية، إن انتماء هؤالء العشرة إلى قريش يعني أنهم : الفصل الثاني

ينتمون إلى مجتمع تجاري متميز في دوره التجاري وعالقاته التجارية في جزيرة العرب، ومن 

كانوا من كبار التجار، أي من رجال األعمال خالل الدراسة تبين أن آباء هؤالء وهم، 

إلى أوالد عبد مناف الذين كان لهم الدور ) عثمان وعلي(المشهورين بمكة، وينتمي اثنان منهم 

األول في تطوير دور مكة التجاري من محلي إلى عالمي، عن طريق عقدهم اإليالفات 

ل المجاورة، إن إمكاناتهم المالية من واالتفاقات التجارية مع رؤساء القبائل العربية وملوك الدو

خالل التجارة جعلتهم يمتلكون الكثير من الضياع والعقارات، والمالحظ أن اإلسالم طور دورهم 

التجاري وأصبحوا من كبار المالكين في المجتمع اإلسالمي، وقد زج هؤالء كثيراً من أموالهم 

جتماعية والدينية، ورفع من شأنهم سياسياً بين في خدمة الدعوة اإلسالمية مما زاد من مكانتهم اال

وتناولت األوضاع السياسة أيضاً هؤالء العشرة سياسياً في الدولة اإلسالمية، واتضح . المسلمين

بروز دورهم االجتماعي واالقتصادي والديني في المجتمع اإلسالمي، وتميزهم عن غيرهم في 

أو بعد وفاته، لذا نرى ) ( سواء أيام الرسول هذا، مما أوجد لديهم مؤهالت القيادة والزعامة

قسما منهم يتولى الخالفة وكان أكثرهم في مجلس الشورى، وانطالقاً من هذا فقد لعب هؤالء 

  .دوراً مهماً في الحياة السياسية لدولة اإلسالم في مرحلة التكوين والنشأة

شرة كانوا مؤهلين إسالميا إن هؤالء الع: وانطالقاً مما سبق، واعتماداً عليه يمكن القول

ليكونوا في أعلى درجة دينية بين الصحابة، وبذا يمكن القول إن رواية تبشيرهم بالجنة تتوافق 

ودرجتهم هذه، هذا من جهة نظر أهل السنة والجماعة، وإذا عرفنا أن الشيعة والخوارج وهما 

عر بأن رواية تبشيرهم تعود من أول الفرق اإلسالمية نشأة ال توافقان على هذه الرواية لذا نش

  .إلى الدولة وعلمائها من أهل الجماعة

  :ويمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

تبين أن العشرة هم من المهاجرين ومن قريش فقط ولم يرد بينهم أي أنصاري أو أي قبيلة  -1

  .أخرى

 . تيم، بنو عدي، بنو زهرةاتضح أن أكثرهم من القبائل المتنفذة بنو هاشم، بنو أمية، بنو -2
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يالحظ أنهم كانوا من كبار رجال األعمال وقد زجَّ هؤالء كثيراً من إمكاناتهم المالية في  -3

 .خدمة الدعوة اإلسالمية

هم متميزون عن غيرهم بسابقتهم في اإلسالم فهم ممن أسلم مبكراً في نيبدو واضحاً أ -4

 ).(الفترة المكية وممن حضر معركة بدر مع رسول اهللا 

لهذه الشخصيات لعب دوراً عند الدولة ) الخوارج والشيعة(يبدو أن اتهامات المعارضة  -5

 .وعلماء أهل الجماعة في تبشيرهم

إن الصراع على السلطة بين المهاجرين واألنصار وبين قريش وغيرها من القبائل ربما  -6

  .كان له دور في اختيارهم من قريش

  



 

  الفصل األول

   والدينيةاعيةاألوضاع االجتم
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  أبو بكر الصديق -1

  مصاهراته،  نشأته،اسمه

 بن  4)( بن سعد بن تيم    3)( بن عمرو بن كعب    2)(بن عامر 1) (عبد اهللا بن أبي قُحافة، عثمان     

 واسمها سلمى بنـت     ،وأمه أم الخير  . 8)(التيمي. 7)( القرشي 6)( بن غالب  5)(مرة بن كعب بن لؤي    

  .وهكذا فهو تيمي األبِ واألمُِ. 10)(ن تيم بن ُمرة ب9)(صخر بن عامر بن عمرو بن كعب

، ويقـال بـثالث سـنوات       )م572(الفيل بسنتين   عام  ولد أبو بكر الصديق في مكة بعد        

ويلتقي نسبه مع الرسول فـي      . 12)( وهو ابن ثالث وستين سنةً     ،)هـ13( وتوفي سنة    11)()م573(

  .كعب بن مرة

باشرة عن فعالياته التجارية، شأنه في ذلك       ولم تحدثنا الروايات عن طفولته، بل تتحدث م       

كان رجـالً   " أنه   عنهشأن رجاالت مكة اآلخرين الذين امتهنوا التجارة المحلية والعالمية، فيذكر           

 وأنه سعى إلى السؤدد في مجتمعـه، فـزج بمالـه فـي مـساعدة                ،13)("تاجراً ذا خلق معروف   

 
  .275، ص1، أخبار، جالقرماني. 98، ص1 األصبهاني حلية، ج )1(

  .12أمين القضاة، الخلفاء، ص. 193، ص2المسعودي، مروج، ج. 351، ص2 الطبري، تاريخ، ج )2(

  .147، ص2، ج ابن خلدون، تاريخ )3(

  .208 ابن سالم، النسب، ص )4(

ابن األثير  . 235، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 52، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 172، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

  .301، ص3السخاوي، التحفة، ج. 276، ص5ابن حجر، تهذيب، ج. 223، ص3أسد، ج

  .7 الذهبي، سير الخلفاء، ص )6(

  .35يوطي، تاريخ الخلفاء، صالس. 12 ابن حبيب، المحبر، ص )7(

  .223، ص3ابن األثير، الكامل، ج. 111، ص5الرازي، الجرح، ج. 73 ابن قتيبة، المعارف، ص )8(

  .276، ص5 ابن حجر، تهذيب، ج )9(

الرازي، الجرح،  . 52، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 12ابن حبيب، المحبر، ص   . 172، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )10(

ابن . 135األندلسي، جمهرة، ص  . 98، ص 1األصبهاني، حلبة، ج  . 193، ص 2ي، مروج، ج  المسعود. 111، ص 5ج

السيوطي، تاريخ  . 301، ص 3السخاوي، التحفة، ج  . 223، ص 7ابن األثير، أسد، ج   . 235، ص 1الجوزي، صفة، ج  

  .235، ص1، أخبار، جالقرماني. 35الخلفاء، ص

  .220، ص1 محب الطبري، الرياض، ج )11(

  .175، ص4صابة، ج ابن حجر، اإل )12(

  .437، ص1 ابن كثير، السيرة، ج )13(
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ة تامـة، وإحـسان     ء ومـرو  ،ل في قومه  كان ذا مال جزي   "المحتاجين من قومه، لذا قيل عنه أنه        

 وكذلك من   ،ن يصبح من رؤساء بني تيم وشيوخها      ألوال شك أن هذا كله أهَّله       . 1)("وتفضٍل بينهم 

  .2)(سادات مكة وأهل مشورتهم

 في مكة قبيل ظهور اإلسالم عدةُ وظائف دينية لتسيير أمورها في مختلف المجاالت              ناك

وكان لكل وظيفة مـن هـذه       . 3)(شناق والندوة، واللواء، واأل   الرفادة، والحجابة، والسقاية،  : وهي

 متولياً لوظيفـة     قد تولى وظيفة    ويحدثنا تراث هذه الفترة أن أبا بكر كان        ،الوظائف رجٌل يتوالها  

  .االشناق في مكة

، وهكذا كان أبو بكر     4)(واالشناق هي الحقوق المالية التي تُدفع ألهل القتيل أو المتضرر         

حمل الدية ألهل المقتول من سكان مكة، ويدفعها لمستحقيها لحل المشكلة، ويبـدو             يقوم بجمعها ي  

 وأظهـر   ،نه كان إذا حمل شيئاً من ذلك      إ :أنه حاز على ثقة الناس من هذه الوظيفة، لذا قيل عنه          

  .5)( وإن احتملها غيره لم يصدقوه، وقدَّموه على غيره من اآلراء، اقضوا رأيه،حكمه فيه

 وبين ثقة النـاس بـه       6)(كون هناك عالقة بين لقبه الصديق     تذا يمكن أن    وانطالقاً من ه  

ذكر سبب تسميته بالصديق ألنه بادر      ي المصادر   معظم أن    عن ناهيك. 7)(وتصديقه في هذا الباب   

  .8)(إلى تصديق الرسول

  كان أبو بكر سخياً لينـاً   ) هـ310ت  (، يذكر الطبري    9)(وكذلك كان أعلم قريش بأنسابها    

  

 
  .33السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 7، ص1الذهبي، سير، ج  )1(

  .16أمين القضاة، الخلفاء، ص. 12، ص1محب الطبري، الرياض، ج. 160، ص6 ابن حجر، اإلصابة، ج )2(

  .277، ص3ماني، أخبار، جالقز. 236، ص3ابن األثير، أسد، ج. 179، ص2 المسعودي، مروج، ج )3(

  . وهي الديات: األشناق.188، ص10 ابن منظور، لسان العرب، ج )4(

  .231، ص3 ابن األثير، أسد، ج )5(

  .231، ص3، جم. ن  )6(

  .33 السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص )7(

  .31السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 16، ص6 ابن حجر، اإلصابة، ج )8(

  .33 ابن خياط، الطبقات، ص )9(
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كان طائعاً لقومه محببـاً فـيهم وكـان         ) "هـ630ت(ويذكر ابن األثير    . 1)( بأنساب العرب  عالماً

كان أبو بكر يضرُب بـه      ) "هـ821ت(وذكر القلقشندي   .  وما كان فيها   2)(أعلمهم بأنساب قريش  

المثل في معرفة األنساب، وعمر بن الخطاب في القوة والهيبة، وعثمان بن عفان فـي الـتالوة،     

كان الصديق أعلم النـاس     ) "هـ911ت(كما يذكر السيوطي    . 3)("ي طالب في القضاء   وعلي بن أب  

  . في مكة مكانته االجتماعيةمما رفع .4)(بأنساب العرب وال سيما قريش

 أن نتحدث عن وضع تيم بمكة هذه القبيلة التي ينتمي إليهـا أبـو بكـر    ومن المفيد هنا    

بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بـن             عبد اهللا    هااجتماعياً، وكان من أشهر رجاالت    

  وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق، وكان من الكرماء واألجواد           . سيد بني تيم  ) هـ590ت  (ُمرة

  .5)(في الجاهلية المطعمين، وكان في بادئ أمره فقيراً معدماً

 وتتحـدث   7)(، ويربي ما يشاء   6)(ويذكر أن ابن جدعان كان نخاساً له جوار يبيع أوالدهن         

إحدى الروايات عن عظيم تجارته، فيذكر أنه أرسل مرة إلى بالد الـشام ألفـي بعيـر محملـة                   

، فأخذ عبد اهللا بن جدعان ينفق المال على عشيرته، فكان من            9)(، إلى أن أصبح غنياً    8)(بالبضائع

  إليـه  سبأثرياء مكة ومن تجارها، تاجر مع الحيرة والشام، وربما ُعد أثرى قريش في أيامه تن              

نه قيل عنه كـان يأكـل       إإلى أهل مكة، حتى     ) الفالوذج(قصة إدخال إحدى الحلويات المشهورة      

 الفضة والذهب في أكلهـم      ، وكان استعمال األغنياء ألواني    10)(ويشرب بصحاف وآنية من ذهب    

 
  .617، ص3 الطبري، تاريخ، ج )1(

  .39، ص3 ابن األثير، الكامل، ج )2(

  .452، ص1 القلقشندي، صبح األعشى، ج )3(

  .19، ص3محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي، ج. 49 السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص )4(

  .162، ص6 ابن كثير، البداية، ج )5(

  .181، ص2 المسعودي، مروج، ج )6(

  .217، ص2ر، البداية، ج ابن كثي )7(

  .217، ص2ابن كثير، البداية، ج. 576 ابن قتيبة، المعارف، ص )8(

  .217، ص2ابن كثير، البداية، ج. عبد اهللا بن جدعان) غناها( أنظر قصة  )9(

  .218، ص2ابن كثير، البداية، ج. 576 ابن قتيبة، المعارف، ص )10(
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ـ           ،وشربهم معروفاً بمكة   ذا  وكان ذلك يترك أثراً في نفوس الفقراء الذين ال يملكون قوتاً لهـم، له

  .2)(و تيم بن بمكة تسمى الثريا وحفرها، وكان له بئر1)(السبب نهى عن استعمالها في اإلسالم

 الوظائف الدينية منها، وترجع هذه الوظائف       يتولثلت أمور الشرف والسيادة في مكة ب      تم

وهكذا بعد وفاة قصي    . إلى قصي بن كالب سيد مكة وزعيمها في بداية القرن الخامس الميالدي           

الب الذي توالها جميعاً، حصل نزاع بين أحفاده على هذه المناصب بين أبناء عبد الدار بن                بن ك ا

 لكن  ، وأبناء عبد مناف بن قُصي، فقد أوصى قصي بهذه الوظائف البنه األكبر عبد الدار              ،قصي

 وتطوير دور مكة التجاري من محلي إلـى         ،*ظهور نجم أوالد عبد مناف بعد عقدهم االيالفات       

 بتولي تلك المناصب من أبناء عمومتهم، وهنا انقسمت باقي قبائل قريش            جعلهم يطالبون ،  عالمي

زوم وبني تيم مع بني     خفعقد كل من بني زهرة وبني م      . على نفسها بين مؤيد لهذا أو مؤيد لذاك       

وانضم لبني عبد الدار كل من بني سهم وبني عـدي           . 3)(**عبد مناف حلفاً سمي حلف المطيبين     

وكاد أن يحصل قتال بينهم، فاصـطلحوا فيمـا بيـنهم           . 4)(***ة الدم عق ل ينهم حلفاً سم   بي واوعقد

  .باقتسام تلك الوظائف فتنازل بنو عبد الدار عن السقاية والرفادة لبني عبد مناف

 نانضمام بني تيم قبيلة أبي بكر الصديق، إلى بني عبد مناف الذي           مما سبق   يبدو واضحاً   

  .مإليه) (ينتمي رسول اهللا 

 
  .409، ص7، جالمفصل جواد علي،  )1(

  .58ري، فتوح البلدان، ص البالذ )2(

اإليالف أن يأمنوا عندهم في أراضيهم بغير حلف إنما هـو           . 15، ص 3العهد، ابن منظور، لسان العرب، ج     : اإليالفات* 

 .204، ص2البالذري، أنساب، ج. أمان الطريق

 . ألن القبائل المتحالفة وضعوا أيديهم بحفنة مملوءة طيباًالمطيبن** 

  ).155-151(، ص2 ج ابن كثير، البداية، )3(

 .ألن القبائل وضعوا أيديهم في الدم ثم لعقها: لعقة الدم*** 

  .289، ص2الطبري، تاريخ، ج. 561، ص1البالذري، أنساب، ج. 383 مصعب الزبيري، نسب، ص )4(
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، وكان عبد اهللا بن جدعان مـن بـين          1)()هـ580(شارك بنو تيم في حرب الفجار سنة        

 وكانت حرب الفجار    3)(ا بالسالح والمال  أمدهوحرب،  هذه ال  الذين قادوا    2)(شخصيات مكة البارزة  

  .4)(قبضتها على التجارةمن لتمكين قريش 

 ويبدو أن انتهاك حرمة     5)()م590(وشاركت بنو تيم في حلف الفضول الذي عقد في عام           

مكة في تلك الفترة من قبل بعض رجاالت قريش كان سبباً في عقد هذا الحلف، وذلك عندما عمد            

هؤالء إلى إحداث الظلم بها، بأخذ بضاعة من تجار اليمن وقبائل أخرى وعدم اسـتيفاء ثمنهـا                 

داعى بنو هاشم وبنـو      فت ،ألصحابها، مما أثار حفيظة هؤالء التجار وذكَّروا مأل مكة بما يحصل          

، واجتمعوا في دار سيد تيم عبد اهللا بـن جـدعان،            6)( وبنو زهرة إلى هذا الحلف     ، وبنو تيم  ،أسد

 وأكد على ضرورة التأسـي فـي        ، ونصرة كل مظلوم   ،واتفقوا وتحالفوا على رد ظالمات الناس     

 
  .290، ص2 ابن الجوزي، المنتظم، ج )1(

  .80، محمد من مكة، صت موتنجمري، وا )2(

معنى الفجار، المغامرة ألنهم قاتلوا في الشهر الحرام، ففجروا فيه جميعاً وللعـرب             . 250، ص 6 ابن كثير، البلدان، ج     )3(

أربعة فجارات األول بين كنانة وهوازن، والثاني بين قريش وهوازن والثالث بين كنانة وهـوازن، والرابـع فجـار                   

اهللا بن جدعان، وقائد بني عدي بـن  البراص فكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس وقائد بني تيم عبد                

كعب زيد بن عمرو بن نفيل، وزعيم بني الحارث بن فهر عبد اهللا بن الجراح والد أبي عبيده، وعن بني أسد بن عبد                       

  .العزى، خويلد بن أسد، ومن بني مخزوم هشام بن المغيرة أبو جهل، وعن بني سهم العامي بن حراقل

 كلمة الفجار مشتقة من الفُجر وهو منهى اإلجرام، وقد أطلق العرب            80 ص ويقول موتنجمري وات، محمد في مكة،     

  .هذه التسمية على هذه الحرب لما حدث فيها من انتهاكات للمقدسات ومنها األشهر الحرم

بين قريش ومن معها من كنانة كلها وبـين         ) م580(الفجار األول   ). 595-588(، ص 1وذكر ابن األثير، الكامل، ج    

أن رجالً من كنانة كان على دين لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، فُأعـدم                   "وسببه  قيس وعيالن،   

وقيل كان سببه أن قتيبة من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر وهي وفية عليها برفع، فقالوا لهـا        ......." الكتاني  

بعد الفيل بعشرين سنة ولم يكن في أيام العرب         ) م590(والفجار الثاني   .........". أسفري لننظر إلى وجهك فلم تفعل       

أشهر منه وال أعظم وكان سببه أن البرافي بن قيس بن رافع الكتاني ثم الضمري كان رجالً فاتكاً خليعاً قـد خلعـه                       

شاركه في الحرب جميع العشائر في مكة قائد تيم عبد اهللا بن جدعان، وكان زعيم بنـي        ........... قومه لكثرة شره    

  ).595-588(وفيها تفاصيل واضحة، أنظر بالتفصيل الكامل ص.........." دي ابن كعب زيد بن عمرو بن نفيل ع

  .189 فكتور سحاب، إيالف، ص )4(

  .128، ص1 ابن سعد، الطبقات، ج )5(

  .168، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .254، ص6ابن كثير، البداية، ج. 311، 309، ص5 ابن الجوزي، المنتظم، ج )6(
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ألن هذا الحلـف    وقد لعب عبد اهللا بن جدعان دوراً بارزاً في تشكيل           . 1)(المعاش بين سكان مكة   

  .2)(االجتماع عقد في بيته

 ، تيم دائماً مع بنـي عبـد منـاف         ي نالحظ تحالف بن   ،وانطالقاً مما سبق واعتماداً عليه    

 وقامت هذه التحالفات من أجل المحافظة على وضع         ،وبخاصة مع بني هاشم سادة مكة وشيوخها      

ـ     مك وحتى االجتماعي    ، وبالتالي السياسي  ،مكة الديني واالقتصادي   ول، وال  ضا جاء في حلف الف

 كعبد اهللا بن جدعان وأبي بكر       وشهرة زعمائها  تيم في مكة     ي رفع مكانة بن   علىبد أن هذا ساعد     

الصديق، وال شك أن هناك عالقة متميزة بين بني هاشم وبني تيم، ويبدو أنهـا اسـتمرت فـي                   

  .ول اهللا ويظهر هذا من عالقة أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد اهللا برس،اإلسالم

نه ُعـد   إحتى  -إن تصديق أبي بكر للوحي منذ نزوله ودعمه لإلسالم سياسياً واقتصادياً            

 وتوليه الخالفـة بعـد      ، واشتراكه في الغزوات والسرايا    ، وهجرته -الرجل الثاني بعد رسول اهللا    

 وتوجيه المسلمين إلـى جبهـات الفتـوح         ، وما أبداه من حسم في القضاء على الردة        ،رسول اهللا 

تحقيق موعود اهللا بخالفة األرض ومن عليها رفع من درجته االجتماعية بين العرب والمسلمين              ل

  .بشكل كبير

تزوج أبو بكر قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نصر بن وائل بن حنشل، فولـدت                

وتزوج أم رومان بنت عامر بن عـويمر        . 3)(تزوجها الزبير بن العوام   التي  له عبد اهللا، وأسماء     

 ،بن عبد  شمس بن عناب بن ُأذينة بن ُسبيع بن ُدهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانـة                    ا

  . ()(4 (زوجة الرسولفولدت له عبد الرحمن وعائشة 

 
  .291، ص2ابن كثير، البداية، ج. 309، ص5 ابن الجوزي، المنتظم، ج )1(

  .91 مونتجمري وات، محمد في مكة، ص )2(

  .275، نسب، صيري مصعب الزب )3(

  .54 ابن حبيب، المحبر، ص )4(
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 بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بـن           1)(وتزوج أبو بكر حبيبة بن خارجة بن زيد       

وتـزوج  . 3)(تي تزوجها طلحة بن عبيـد اهللا      فولدت له أم كلثوم ال    . 2)(ثعلبة بن كعب بن الحارث    

فيبدو ظاهراً أن أبا بكر صاهر العديـد مـن          . 4)(اًأسماء بنت ُعميس من خثعم، فولدت له محمد       

  .عمثبنو كعب بن الحارث، وخوالقبائل منها بنو نصر بن وائل، وكنانة، 

  

  إسالمه، هجرته، غزواته

سلم وأظهر إسالمه مـن الرجـال       تجمع كثير من المصادر اإلسالمية على أن أول من أ         

، أي أنه حاز على الدرجـة       6)(، وكان عمره حينئذ سبعاً وثالثين سنة      5)(األحرار أبو بكر الصديق   

، ومما زاد من مكانته هذه أن كبار الصحابة      )(األولى في السبق لإلسالم بين صحابة الرسول        

 أسد بن عبد العزى الزبير ابن       دخلوا مبكراً على يديه، وهم من بني أمية عثمان بن عفان، ومن           

العوام، ومن بني زهرة عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، ومن تيم طلحة بن عبيـد                  

، وتؤكد أخبار أبي بكر فـي       8)(، فجاء بهم إلى الرسول فأسلموا وصلوا وبقوا على اإلسالم         7)(اهللا

 
محـب،  . 143، ص 19النـويري، نهايـة، ج    . 99، ص 25ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 54ابن حبيب، المحبر، ص   )1(

.                                                                                                       225، ص1ري، الرياض، جالطب

  .417، ص2ب، ج  االستيعا، ابن عبد البر )2(

. 56، ص 10الـبالذري، أنـساب، ج    . 279،  275مصعب الزبيري، نسب، ص   . 351، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )3(

الديار، بكري،  . 210، ص 3ابن األثير، أسد، ج   . 238، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 351، ص 2الطبري، تاريخ، ج  

  .180، ص1القرماني، أخبار، ج. 237، ص1تاريخ الخميس، ج

القرمـاني،  . 32السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص   . 238، ص 1ابن الجوزي، صفه، ج   . 79، ص 2سعودي، مروج، ج   الم  )4(

  .189، ص1أخبار، ج

. 172، المنمـق، ص   175ابـن حبيـب، الممبـر، ص      . 172، ص 3ابن سعد، ج  . 230، ص 1 ابن هشام، السيرة، ج     )5(

ابن األثير،  . 29، ص 1اني، حليه، ج  األصبه. 236، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 52، ص   10البالذري، أنساب، ج  

الـسيوطي، تـاريخ    . 156، ص   6ابن حجر، اإلصـابة، ج    . 364، ص 2ابن كثير، البداية، ج   . 38، ص 8الكامل، ج 

  .83، ص 1محب الطبري، الرياض، ج. 276، ص1القرماني، أخبار، ج. 77الخلفاء، ص 

  .6، ص1 الديار بكري، تاريخ الخميس، ج )6(

  .410، ص 2ج  ابن خلدون، تاريخ، )7(

  .432، ص1ابن كثير، السيرة، ج. 38، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 236، ص 1 ابن الجوزي، صفة، ج )8(
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، وبما كـان    ()(1(ة محمد المرحلة المكية أن أبا بكر لم يشك في لحظة من اللحظات بصدق نبو            

، فنزل  )م619(يأتيه من الوحي، وال عجب أن نراه مصدقاً قبل الجميع قصة اإلسراء والمعراج              

  .2)("يصدقك أبو بكر الصديق: "عليه جبريل وقال له

اعتبرت الهجرة سواء للحبشة أو المدينة من الفعاليات الهامة التي رفعـت مـن شـأن                

 إلى اهللا ورسوله، فقد خرج أبو بكر مهاجراً إلـى الحبـشة لكـن               المسلمين الذين هاجروا بدينهم   

أنه لما  ) هـ597ت  (يذكر ابن الجوزي    . 3)(رئيس األحابيش أجاره بمكة حيث لم يعترض له أحد        

أذن النبي بالهجرة إلى الحبشة بعدما ابتلي به من عنت المشركين التقى ابن الدغنة وهـو سـيد                  

أخرجني قومي فأريد أن أسيح في األرض فأعبد        : ؟ فقال أبو بكر   أين تريد يا أبا بكر    : القارة قال 

فإن مثلك يا أبا بكر ال يخرج وال ُيخرج، أنت تكسب المعـدوم، وتـصل               : قال ابن الدغنة  . ربي

مر أبا بكـر    : الرحم، وتحمل الكد، وتقري الضيف، وتعين على ثوابت الحق وقالوا البن الدغنة           

ر بذلك يعبد ربه في داره وال يستعلن بصالته وال يقرأ في غير             فليعبد ربه في داره، فلبث أبو بك      

  .4)(داره

ألبي بكر الصديق ألن يكون رفيقه في هجرته للمدينـة مـا            ) (وفي اختبار الرسول    

يؤكد مكانة أبي بكر عند الرسول الكريم ومدى قوة العالقة التي كانت تربطهما وتقوم أوالً وأخراً                

  .5)(على العقيدة اإلسالمية

 
البالذري، أنساب،  . 59ابن قتيبة، المعارف، ص     . 176ابن حبيب، المنمق، ص     . 172، ص   3 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

، 1محب الطبري، الريـاض، ج    . 673، ص   3جابن حجر، اإلصابة،    . 127، ص 1الذهبي، سير، ج  . 52، ص   10ج

  .18، أمين القضاة الخلفاء، ص73ص

القرمـاني،  . 173، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 54، ص   10البالذري، أنساب، ج  . 34، ص 1 ابن هشام، السيرة، ج     )2(

  .276، ص 1أخبار، ج

ابن األثيـر،  . 52، ص  10 ج البالذري، أنساب، . 172، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج   . 34، ص 1 ابن هشام، السيرة، ج     )3(

السيوطي، تاريخ الخلفاء،   . 156، ص   6ابن حجر، اإلصابة، ج   . 63، ص 2ابن كثير، السيرة، ج   . 276، ص 3ُأسد، ج 

. 156، ص 6ابـن حجـر، اإلصـابة، ج      . 63، ص 2ابن كثير، السيرة، ج   . 276، ص 1القرماني، أخبار، ج  . 31ص

  .98، ص1محب الطبري، الرياض، ج. 276 ص،1القرماني، أخبار، ج. 31السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص

  .126، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )4(

  .52، ص10البالذري، أنساب، ج. 78ابن قدامة المقدسي، التبين، ص. 173، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )5(
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وال ننس أن القرآن تحدث عن مكانة المهاجرين األوائل، كما أنه أشـار إلـى هجـرة                 

إن الذين آمنـوا وهـاجروا وجاهـدوا        : الرسول وأبي بكر معاً إلى المدينة المنورة، قال تعالى        

بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا والذين ءاووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنـوا               

يتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فـي الـدين فعلـيكم              ما لكم من وال    ولم يهاجروا 

  .)(1ق واهللا بما تعملون بصيراالنصر إال على قوم بينكم وبينهم ميث

والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحـسن         : كما قال تعالى  

حتها األنهار خالدين فيها أبـداً ذلـك        رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من ت          

  )(2الفوز العظيم

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضالً مـن           : وقال تعالى 

اهللا ورضوانا وينصرون اهللا ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوءوا الدار واإليمـان مـن               

ورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في صد       

  )(3كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

ـ 2(شارك أبو بكر الصديق المسلمين في غزواتهم وسراياهم، فقد شهد بدراً سـنة               ) هـ

ـ 8(، وشهد فتح مكة عـام       5)()(، وثبت حين انهزم الناس مع الرسول        4)()هـ3(وُأحد    6)()هـ

  .9)() هـ9(كما شهد أبو بكر تبوك . 8)( وشهد حنينا7ً)()هـ8(ئف عام والطا

 
  .72 سورة األنفال، أية رقم  )1(

  .100 سورة التوبة، آية رقم  )2(

  ).9-8( سورة الحشر، آية رقم  )3(

  .312، ص 1البالذري، أنساب، ج. 37، ص2 ابن سعد، الطبقات، ج )4(

  .199، ص2 الواقدي، المغازي، ج )5(

  .530، ص2ابن حجر، اإلصابة، ج. 336، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )6(

  .634، ص2 الطبري، تاريخ، ج )7(

الـبالذري،  . 75معـارف، ص  ابن قتيبـة، ال   . 110ابن خياط، تاريخ، خليفة، ص    . 36، ص 2 ابن سعد، الطبقات، ج     )8(

  .301، ص2السخاوي، التحفة، ج. 52، ص10أنساب، ج

الـبالذري،  . 75ابن قتيبـة، المعـارف، ص     . 110ابن خياط، تاريخ خليفة، ص    . 117، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )9(

  .6، ص2الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 301، ص2السخاوي، التحفة، ج. 52، ص10أنساب، ج
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 وشارك أبو بكر الـصديق فـي عـدة سـرايا، فبعثـه              1)(وكانت الراية معه يوم تبوك    

كما بعثه إلى فـزارة     .3)( فسبى ناساً من المشركين    2)()هـ7(إلى بني كالب في نجد      ) (الرسول

 كبيراً، وممن أسر فتاة جاء بها إلى الرسول ففـدى           فشن غارة على مورد الماء فقتل وأسر عدداً       

  .4)(بها أسرى من المسلمين

للـشؤون العـسكرية    ) (وال ننسى أن أبا بكر كان بمثابة المستشار األول للرسـول            

المرتدون الـذين رفـضوا أداء      ) هـ11(والسياسية واالقتصادية وعندما تولى أبو بكر الخالفة        

، حيث ما كاد أبو بكر يتـسلم زمـام          5)(ضوا مركزية السلطة للمدينة   الزكاة وتحويلها للمدينة ورف   

المسؤولية في المدينة حتى ارتد معظمهم القبائل خارج الحجاز، فأصر أبو بكر على مواجهة هذه               

  .6)(الحركة أكثر من غيره من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب

إلى أهل الردة ومعه لتوجيه الزحوف   ) هـ11( من أرض نجد     *خرج أبو بكر إلى القصة    

المسلمون، فصار إليهم خارجة بن حصن الفزاري ومنصور بن زبان الفزاري أحد بني العشراء              

، ثم حـارب    7)(في غطفان فقاتلهم وانهزم المشركون، وأتبعهم طلحة بن عبيد اهللا وانتصر عليهم           

إلـى اليمامـة    وكذلك وجه خالد بـن الوليـد        . 8)(أبو بكر األسود العنسي ومن ارتد معه باليمن       

، وكذلك بعـث إلـى ردة       )هـ11(، ثم بعث أبو بكر العالء الحضرمي إلى البحرين          9)()هـ11(

 
  .171محمد سعيد أطلس، تاريخ العرب، ص. 169، ص4اإلصابة، ج ابن حجر،  )1(

  .122، ص2 الواقدي، المغازي، ج )2(

ابـن عبـد البـر،      . 95البالذري، فتوح، ص  . 118، ص 2ابن سعد، الطبقات، ج   . 32، ص 13 ابن هشام، السيرة، ج     )3(

  .39، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 238، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 252، ص2االستيعاب، ج

  .276، ص1القرماني، أخبار، ج. 301، ص2 السخاوي، التحفة، ج )4(

  .52، ص10البالذري، أنساب، ج. 373، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )5(

  .322، ص3ابن األثير، ُأسد، ج. 197، ص2المسعودي، مروج، ج. 58، ص10 البالذري، أنساب، ج )6(

 .164، ص3البكري، معجم ما استعجم، ج. د ميل تلقاء نج24موضع بينه ويين المدينة : القصة* 

  .114 البالذري، فتوح، ص )7(

  .125م، ص.  ن )8(

  .61-60، ص10البالذري، أنساب، ج. 174، ص3ابن سعد، الطبقات، ج. 79 ابن خياط، تاريخ خليفة، ص )9(
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ولما تفرغ أبو بكر من حرب أهل الردة أنقذ الموقف حين وجـه القبائـل               . 1)(عمان وحضرموت 

إلى جبهات الفتوح مما أوجد شعوراً مشتركاً بين الجميع أال هو الخطـر الخـارجي، وأرسـل                 

، وهنا توفي أبو بكر فجأة فتولى الخالفة من بعده عمر بـن الخطـاب وقـام                 2)(هدين للشام المجا

بإكمال الخطة اإلسالمية ونجح المسلمون في المعارك الحاسمة في القادسية واليرموك وانتـصر             

  .اإلسالم

هكذا كانت فترة أبي بكر عدم استقرار في البداية لكنه سيطر عليها، وثبت دعائم الدولة،               

مل على استقرار األمن، ومن ثم توجه إلى الفتوحات، ويبدو أنه لو لم يكن األمن واالستقرار                وع

كاملين في الدولة اإلسالمية كما اتجه وهزم الروم والفرس في كثير من المواقع التـي وصـلت                 

  .إليها جيوش المسلمين

 لـه، وأنقـذ     وهكذا فإن أبا بكر الصديق كان قائداً مجاهداً في حياة الرسول ومستـشاراً            

بتولية الخالفة بعده المشروع اإلسالمي من االنهيار حين بويع خليفة ونجح في توجيه المـسلمين               

للخارج مبتدءاً بالهدف الثاني لإلسالم أال وهو االنطالق خارج الجزيرة العربية لوراثـة األرض              

  .ومن عليها ونشر اإلسالم

 
ابن عبـد البـر،     . 415، ص 3الطبري، تاريخ، ج  . 111الدينوري، األخبار، ص  . 112 ابن خياط، تاريخ خليفة، ص      )1(

  .201، ص2ابن األثير، ُأسد، ج. 250، ص2االستيعاب، ج

ابـن األثيـر،    . 263، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 164، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 75 ابن قتيبة، المعارف، ص     )2(

  .83السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 478، ص1ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج. 498، ص2الكامل، ج
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  طلحة بن عبيد اهللا -2

  مصاهراته، و ونشأتهاسمه،

 بن سعد بن تيم بن ُمرة بن كعـب          2)( بن عثمان بن عمرو بن كعب      1)(حة بن عبيد اهللا   طل

  .4)( بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة3)(ابن لؤي بن غالب

وأمه الصعبة بنت عبد اهللا بن عماد بن مالك ابن          . 6)(، المدني 5)(أبو محمد القرشي التيمي   

 الخزرج بن إياد بن الصِّدف بن حضرموت ابن         ربيعة بن أكبر بن مالك بن ُعويف بن مالك بن         

، فهو تيمي مـن جهـة،       8)( وهي امرأة من أهل اليمن، وهي أخت العالء بن الحضرمي          ،7)(كندة

  .من جهة األم) كندي(األب وحضرمي 

ين وستين سنة فـي معركـة       ت وقتل وهو ابن اثن    ،9)()م595(ولد طلحة بن عبيد اهللا عام       

  .10)()هـ36(الجمل 

الـذي أخـذه لمقابلـة      هـو    بكر   وفأب. في مرة بن كعب   ) ( مع الرسول    يلتقي نسبه 

 2)( لكنه من فرع آخر من قبيلة تيم       ، بكر ينفس عائلة أب  من  وطلحة  . 1)(فأعلن إسالمه ) (محمد

 
  .87، ص1ية، ج األصبهاني، حل )1(

  .147، ص1ج ابن خلدون، تاريخ،  )2(

  .336، ص1 ابن الجوزي، صفه، ج )3(

  .53، ص1الذهبي، سير، ج. 100 ابن قتيبة، المعارف، ص )4(

  .208 ابن سالم، النسب، ص )5(

ابـن عبـد    . 471، ص 4الرازي، الجرح، ج  . 125، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 214، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )6(

ابن األثيـر،   . 336، ص 1ابن الجوزي، صفه، ج   . 24البسني، تاريخ الصحابة، ص   . 764، ص 2ر، االستيعاب، ج  الب

. 19، ص 3تهـذيب، ج  . 529، ص 3ابـن حجـر، اإلصـابة، ج      . 23، ص 1الذهبي، سير، ج  . 559، ص 3أسد، ج 

  .264، ص2السخاوي، التحفة، ج

ابـن  . 764، ص 2 ابن عبد البـر، االسـتيعاب، ج       .100ابن قتيبة، المعارف، ص   . 15، ص 10 البالذري، أنساب، ج    )7(

 ابـن خلـدون،     .19، ص 3ابن حجر، تهـذيب، ج    . 559، ص 3ابن األثير، أسد، ج   . 336، ص 1الجوزي، صفه، ج  

  .374مد خالد، رجال حول الرسول، صخالد مح. 147، ص2جتاريخ، 

  .159، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )8(

  .511، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )9(

  .341، ص1 ابن الجوزي، صفه، ج )10(
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  .كعب

الجد الرابع فأبو بكر عبد اهللا بن أبي قحافه بن عامر بن عمرو بـن كعـب                 يلتقي معه في     2)(تيم

مرو بن وطلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن ع

ويبدو أن طلحة بن عبيد اهللا طور إمكاناته التجارية بشكل ملحوظ في الفترة اإلسـالمية،               

 عندما نزل الوحي، وتتناول المـصادر       ةمسة عشر ا إذا عرفنا أنه كان قد بلغ سن الخ        هذا يتضح

يـة  هـ كان في رحلة تجار    2اإلسالمية فعاليات طلحة التجارية، فعندما حصلت معركة بدر سنة          

خدمة المحتاجين من قبيلته    ل بذل ماله ، وبذا فإنه أضحى من كبار تجار المسلمين         )3(إلى بالد الشام  

نه كان ال يدع أحداً من بني تيم عائالً إال          إوغيرها، وهكذا وصفته الروايات بالجواد الكريم، حتى        

 ، وطلحة الفياض  ،، وأطلق عليه الرسول عدة ألقاب مثل طلحة الخير        )4(كفاه مؤنته ومؤونة عياله   

ن الرسول طلب من شاعره حسان بن ثابت أن يتعرض لطلحة في شعره             إ حتى   ،)5(وطلحة الجود 

  :)6(فقال فيه

ــداً  ــى محم ــشعب آس ــوم ال ــة ي   وطلح

ــلمت  ــاج وأسـ ــه الرجـ ــه بكفـ   لقيـ

  

    ــقت ــه وش ــاقت علي ــاعة ض ــى س   عل

ــشلت ــامعه تحـــت الـــسيوف فـ   أسـ

  

.  فولدت له محمد السجاد وعمران     تزوج طلحة بن عبيد اهللا حمنة بنت جحش بن رئاب،         

وتزوج أم أبان ابنة عتبة بن ربيعة بـن         . وتزوج خولة بنت القعقاع بن زرارة، فولدت له موسى        

ــحاق     ــماعيل واس ــه اس ــه وأبي ــوين ُألم ــوب وأخ ــه يعق ــدت ل ــمس فول ــد ش   .عب

 بن حنظلة بن وهب بن قيس بن عبيد بن طريـف            ةوتزوج الحرباء، وهي أم الحارث بنت قسام      

                                                                                                                                               
  .343، ص1ابن الجوزي، صفه، ج. 513، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )1(

  .178 وات، محمد في مكة، صموتنجمري  )2(

  .765، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )3(

  .18، ص1 الذهبي، سير، ج )4(

، 2الـديار بكـري، تـاريخ الخمـيس، ج        . 529 ص ،2ابن حجر، اإلصابة، ج   . 337، ص 1 ابن الجوزي، صفه، ج     )5(

  .279ص

  .764، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )6(
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تزوجها الحسن بـن علـي بـن أبـي          التي  ك بن جدعان، من طيء، فولدت له أم اسحق          بن مال 

  . 1)(طالب

 تزوجها عبـد     التي  وعائشة ،كما تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فولدت له زكريا          

.  2)(اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثم خلفه على عائشة مصعب بن الزبير بن العـوام                 

وتزوج . 3)( فولدت له عيسى ويحيى    وف بن خارجة بن سنان بن أبي خارجة       تزوج ُسعدى بنت ع   

كر أنه تزوج   وذُ. 5)(تزوج رقية بنت أبي أمية أم سلَمة      . 4)(الفارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة      

6)(اً اسمها وأنجب منها ابنه صالحامرأة تغلبية لم يرو.  

  

  إسالمه، هجرته، غزواته

 في الـسنة األولـى مـن        7)(ممن سبق إلى اإلسالم   ) هـ36 ت(كان طلحة بن عبيد اهللا      

وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، عثمان، سعد، طلحة، والزبير،             . 8)(المبعث

، تذكر مصادر كثيرة عن سبب إسالمه فتروي أن طلحة كان في تجارة له قبـل                9)(وعبد الرحمن 

لى الجنوب من دمشق، وهناك التقى بأحد الرهبان،        من حوران التي تقع إ    ) بصرى(اإلسالم ببلدة   

إن النبي الذي سيخرج من بالد الحـرم        : فلما عرف الراهب أن طلحة من أرض الحجاز قال له         

والذي تنبأ به األنبياء السابقون قد آهل عصره وأشرقت أيامه، وأوصى الراهب طلحة أن يسرع               

 
  .268، ص2محب الطبري، الرياض، ج. 66ابن حبيب، المحبر، ص. 101 ابن قتيبة، المعارف، ص )1(

  .66 ابن حبيب، المحبر، ص )2(

  .130،131، ص10البالذري، أنساب، ج. 214، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )3(

ابـن  . 130، ص 1الـبالذري، أنـساب، ج    ). 283-281(مصعب الزبيري، نـسب، ص    . 224، ص 3 ابن سعد، ج    )4(

  ). 438-437(، ص1الجوزي، صفه، ج

  .522، ص2 ابن حجر، اإلصابة، ج )5(

  .131، ص10 البالذري، أنساب، ج )6(

  .317، ص2 الطبري، تاريخ، ج )7(

  .358، ص2 ابن الجوزي، المنتظم، ج )8(

  .252، ص2محب الطبري، الرياض، ج. 529، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )9(
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بهذا النبأ ولذلك كان أول ما اهتم به عقـب          إلى تصديقه فإنه نبي الرحمة والهدى، وانشغل طلحة         

إن : عودته أنه سأل عما إذا كان قد حدث في البالد شيء غير عادي في أثناء غيبته، فقالوا لـه                  

. أبو بكـر  : ومن اتبعه وصدقه؟ فقالوا له    : محمد األمين يذكر أنه رسول يوحى إليه، فسأل طلحة        

لى ضاللة أبدا، وأسرع طلحة إلى أبـي بكـر          فهتف طلحة من أعماقه، واهللا ال يجتمع االثنان ع        

الذي حدثه لحظة عن محمد ودعوته التي تنكر عبادة األوثان وتدعوا إلى عبادة اهللا الواحد األحد،                

وتجمعت الوسائل التي دفعت طلحة ليطلب من أبي بكر أن يصحبه للرسول ليعلن إسالمه وكان               

  .1)(بذلك من السابقين في اإلسالم

الذي كان يدعى أسد قريش مـع       ) نوفل بن خويلد  (ة بن عبيد اهللا أخذه      وعندما أسلم طلح  

  .2)(أبي بكر فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين

ـ 36ت(لم يهاجر إليها طلحة بن عبيـد اهللا         ) م615(كانت الهجرة إلى الحبشة عام       ) هـ

تجرون فيها يجدون فيها رفاغاً مـن الـرزق وأمنـاً           حيث كانت أرض الحبشة متجراً لقريش ي      

لم . 3)(فتنفذهب عامتهم لما قهروا بمكة وخاف عليهم ال       ) (ومتجراً حسناً، فأوهم بها الرسول      

يرغم طلحة على الهجرة إلى الحبشة كبقية الذين هاجروا فراراً من مضايقات القرشـيين، فقـد                

ركزه االقتصادي بالتنسيق مع ما يقوم به المسلمين        أعطى اهتمامه األكبر لتجارته والحفاظ على م      

فال يمكن أن يكون رصيده القبلي هو الذي حماه وإنما مركزه االقتـصادي             . من هجرة وغزوات  

  .حيث استطاعت المصالح االقتصادية لكبار القرشيين أن تصنع ما ال تصنعه القبيلة

 فهاجر طلحة إلى المدينة     )هـ3/م622(ثم وكانت هجرة أخرى إلى المدينة المنورة سنة         

  .4)(حين أمر المسلمون بالهجرة

 
  .337، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )1(

  . 333، ص2السخاوي، التحفة، ج. 405، ص3الطبري، تاريخ، ج. 65، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .68، ص2 الطبري، تاريخ، ج )3(

السخاوي، التحفـة،   . 336، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 25، ص 1الذهبي، سير، ج  . 110 ابن قتيبة، المعارف، ص     )4(

  .255، ص4محب الطبري، الرياض، ج. 333، ص2ج
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كان طلحة بن عبيد اهللا رجالً مقاتالً حيث شهد كثيراً من الغزوات مع أنه عندما حـدثت                 

فـضرب النبـي بـسهمه    . كان في تجارة إلى الشام مع سعيد بـن زيـد        ) هـ2(وقعة بدر عام    

ا بالء حسناً حيث دافع عـن الرسـول         وكان ممن أبلى فيه   ) هـ3(، وشهد معركة أحد     1)(وأجره

  .5)()هـ8(، وغزوة حنين 4)()هـ8(، وفتح مكة 3)()هـ5(كما شهد الخندق . 2)(وكانت يده شالء

حيث تذكر المصادر أنه تميز فيها بصوته قال عنها الرسول أنها خير من مائة رجل في                

وشهد خيبـر   ) والمدينةبين مكة    (7)(كما شارك طلحة الرسول في غزوة ذي العشيرة       . 6)(الجيش

  .8)()هـ9(وتبوك عام 

  

 
  .227، ص5ابن عبد البر، االستيعاب، ج. 534، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 154، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )1(

الـبالذري،  . 100لمعـارف، ص  ابن قتيبة، ا  . 154، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج   . 683، ص 1 ابن هشام، السيرة، ج     )2(

، 1األصبهاني، حليه، ج  . 24ة، ص بالبستي، تاريخ الصحا  . 317، ص 2الطبري، تاريخ، ج  . 120، ص 10أنساب، ج 

. 250، ص 1الذهبي، سير، ج  . 336، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 764، ص 2ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 87ص

الـديار  . 365، ص 1القرمـاني، أخبـار، ج    . 120 ص السيوطي، تاريخ الخلفاء،  . 264، ص 2السخاوي، التحفة، ج  

  .279، ص2بكري، تاريخ الخميس، ج

  .317، ص2 الطبري، تاريخ، ج )3(

  .100 ابن قتيبة، المعارف، ص )4(

  .24البستي، تاريخ الصحابة، ص. 155، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )5(

  .121، ص10 البالذري، أنساب، ج )6(

  .30، ص2الذهبي، سير، ج. 114، فتوح، ص10، ص10، جم. ن  )7(

  .114 البالذري، فتوح البلدان، ص )8(
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  عمر بن الخطاب -3

  مصاهراته، ونشأته، اسمه

 بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قُرط بـن رزاح              2)( بن نفيل  1)(عمر بن الخطاب  

، القرشـي،   5)(بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانـة          4) ( بن لؤي  3)(ابن عدي بن كعب   

نتمة بنت هاشم بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن ُمرة بن            حوأمه  . 7)(با حفص ، ويكنى أ  6)(العدوي

  .9)( أخت أبي جهل8)(كعب

  . ومن بني مخزوم من جهة أمه،فهو من بني عدي من جهة أبيه

   11)()هـ23(وتوفي  ،  10)()م586(ولد عمر بن الخطاب قبيل الفجار األعظم بأربع سنين          

  

 
  . 123، ص1األصبهاني، حليه، ج )1(

  .215ابن سالم، النسب، ص. 105، ص3 الرازي، الجرح، ج )2(

  .131، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج. 265، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )3(

الـذهبي، سـير الخلفـاء،      . 59، ص 4أسد، ج . 68، ص 3كامل، ج ابن األثير، ال  . 286، ص 10 البالذري، أنساب، ج    )4(

  .239، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 326، ص3السخاوي، التحفة، ج. 71ص

  .77 ابن قتيبة، المعارف، ص )5(

القرمـاني،  . 385، ص 7تهـذيب، ج  . 588، ص 4ابن حجر، اإلصابة، ج   . 114، ص 3 ابن عبد البر، االستيعاب، ج      )6(

  .286، ص1أخبار، ج

ابن عبـد البـر،     . 98، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 13ابن حبيب، المحبر، ص   . 265، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )7(

، 4ابـن حجـر، اإلصـابة، ج      . 59، ص 4ُأسـد، ج  . 28، ص 3ابن األثير، الكامل، ج   . 1145، ص 3االستيعاب، ج 

  .239، ص1ريخ الخميس، جالديار بكري، تا. 23السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 38، ص7تهذيب، ج. 588ص

الطبري، تـاريخ،   . 98، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 13ابن حبيب، المحبر، ص   . 265، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )8(

ابن الجوزي، صـفه،    . 1145، ص 3ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 198، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 562، ص 2ج

. 326، ص 3السخاوي، التحفة، ج  . 588، ص 4إلصابة، ج ابن حجر، ا  . 45، ص 4ابن األثير، ُأسد، ج   . 268، ص 1ج

  .239، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج

  .326، ص3 السخاوي، التحفة، ج )9(

  . 28، ص3ابن األثير، الكامل، ج. 563، ص2الطبري، تاريخ، ج. 293، ص10 البالذري، أنساب، ج )10(

، 3ابـن عبـد البـر، االسـتيعاب، ج        . 269، ص 2ت، ج ابن سعد، الطبقا  . 661، ص 2 ابن شبه، تاريخ المدينة، ج      )11(

السيوطي، . 518، ص 2اإلصابة، ج . 410، ص 7ابن حجر، تهذيب، ج   . 146، ص 19النويري، نهاية، ج  . 1145ص

  .123تاريخ الخلفاء، ص
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 ويلتقـي نـسبه مـع       ،1)(وأبي بكـر حـين توفيـا      ) (وعمره ثالث وستون سنة كسن النبي       

  .في كعب بن لؤي) (الرسول

هذه القبيلة من قبائل مكـة      بني عدي بن كعب من جهة األب، و        عمر بن الخطاب ل    ينسب

وزيـد بـن    . 3)( ومن رؤسائهم الخطاب بن نفيل     2)(المعدودة، وكانوا كغيرهم يعملون في التجارة     

  .4)(عمرو بن نفيل

 نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهللا بن قرظ بن رزاح بـن                زيد بن عمرو بن   هو  و

 وأخـاه    زيـد  عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، وكان الخطاب والد عمر بن الخطاب عم             

فقد ترك عبادة األوثان،    ). ( من دعاة التوحيد وصاحب الرسول     ووكان زيد بن عمر   ... ألمه  

، عن أسماء بنـت أبـي بكـر         5)(على اسم اهللا وحده   ه، وكان ال يأكل إال ما ذبح         قوم وفارق دين 

يا معشر قريش والذي نفُس زيـد       "لقد رأيت زيد بن عمرو مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول           : قالت

اللهم إني لو أعلم أحب الوجـوه إليـك         : ثم يقول . بيده، ما أصبح أحدكم على دين إبراهيم غيري       

  .6)("عبدتك به ولكن ال أعلم ثم يسجد على راحتيه

 عاب عبادة األصنام فأولع به عمـه الخطـاب          اًأن زيد ) هـ345ت(ويذكر المسعودي   

سفهاء مكة وسلطهم عليه، فآذوه، فسكن كهفاً بحراء، وكان يدخل له سراً، وصـار إلـى الـشام     

  . 7)(يبحث عن الدين فسمه بعض ملوك غسان بدمشق

 ،على المناصب الدينية بمكة   وعندما نازع أبناء عبد مناف أبناء عمومتهم أبناء عبد الدار           

وكونوا حلفاً يدعى حلف المطيبين، عارضهم بنو عدي، ومخزوم وسهم، وجمح من حلف لعقـة               

 
  .1144، ص3 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )1(

  .140، ص2 ابن كثير، البداية، ج )2(

  .77 ابن قتيبة، المعارف، ص )3(

  .135، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .593، ص1 ابن األثير، الكامل، ج )4(

  .221، ص1 ابن كثير، البداية، ج )5(

  .222، ص1م، ج. ن )6(

  .56، ص1 المسعودي، مروج، ج )7(
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ولم يكن لبنـي    . لفي بن ن  ووشارك بنو عدي في حرب الفجار وكان قائدهم زيد بن عمر          . 1)(الدم

  . حلف الفضولفيعدي دور 

سفارة في الجاهليـة، وذلـك أن        وإليه كانت ال   ،كان عمر بن الخطاب من أشراف قريش      

 وفـاخرهم مفـاخر بعثـوه       ،ن نافرهم منافر  إ و ،قريشاً كانت إذا وقعت بينهم حرب بعثوه سفيراً       

  .2)(منافراً أو مفاخراً ورضوا به

فيذكر أنه كان في بعض أسفاره إلى       "ويبدو أن له في الجاهلية استعراضات تبدو خرافية         

بل ظهور اإلسالم وهـذا مـشهور       ق ضربها بسيفه وذلك     الشام، وأن الغول كانت تغول له، وأنه      

  .3)("عندهم في أخبارهم

، وكان من بين المهربين للـذهب       4)(كان عمر بن الخطاب في الجاهلية يتاجر إلى الشام        

، وكان شريك كعب بـن عـدي        6)(، وكان يتجر أيضاً وهو خليفة     5)(والفضة، وكان يتاجر باألدم   

فله أخبار كثيرة في أسفاره في الجاهلية إلـى         . 8)(ر في الجاهلية   في التجارة خاصة الب    7)(التنوخي

  .9)(الشام والعراق مع كثير من ملوك العرب والعجم

  .10)( من الذين انشغلوا بالدين الحق قبل اإلسالم وهووكان زيد بن عمرو أحد قادة قبيلته

 
فكتـور، سـحاب،    . 383ابن سالم، النـسب، ص    . 56، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 289، ص 1 الطبري، تاريخ، ج    )1(

  .226ايالف، ص

الـسيوطي، تـاريخ    . 74، ص 7اإلصـابة، ج  . 386، ص 7ابن حجر، تهذيب، ج    .220، ص 3 المسعودي، مروج، ج    )2(

  .286، ص1القرماني، أخبار، ج. 135، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .123الخلفاء، ص

  .70، ص2 المسعودي، مروج، ج )3(

  .248، ص4صل، جف جواد علي، الم )4(

، 3السرخـسي، المبـسوط، ج    ). 25-14(هالل العـسكري، األوائـل، ص     أبو  . 345، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

  .248ص

  .287، ص1القرماني، أخبار، ج. 86، ص1الذهبي، سير، ج  )6(

  .600، ص5 ابن حجر، اإلصابة، ج )7(

  .219، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )8(

  .220، ص2 المسعودي، مروج، ج )9(

  .181 موتنجمري وات، محمد في مكة، ص )10(
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وج  تـز  -1ذكرت المصادر اإلسالمية أن عمر بن الخطاب تزوج من عدة نساء، فقـد              

 فولدت له عبد اهللا وعبد الـرحمن        ،1)(حزينب ابنة مظعون بنت حبيب بن وهب بن خذافة بن جم          

 وكانت عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عـدي  ،)( تزوجها سيدنا محمد      التي األكبر وحفصة 

  .()(3( قبل الرسول2)(بن سعد بن سهما

   األصـغر  تزوج مليكة ابنة جرول الخزاعـي فـي الجاهليـة فولـدت لـه عبـد اهللا                

فولـدت  ) (وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من بني هاشم وأمها فاطمة بنت الرسول     

تزوج قريبة ابنة أبي أميـة  . 4)( تزوجها إبراهيم بن نعيم التمام العدوي     التي  ورقية ،له زيد األكبر  

وتـزوج أم  .  في الجاهلية ففارقها، وتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق          5)(المخزومي

 وتزوج لهبه امرأة من اليمن فولدت له عبد الـرحمن           ،كلثوم بنت جرول فولدت له زيد األصغر      

 تزوج عاتكة ابنة زيد بن عمرو       .تزوج فكيهة وهي أم ولد فولدت له زينب       . 6)(وقيل عنها أم ولد   

وتزوج أم   .7)(بن نفيل وكانت عند عبد اهللا بن أبي بكر فلما مات عمر تزوجها الزبير بن العوام               

.  تزوج جميلة بنت ثابت فولدت له عاصم       .حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة فولدت فاطمة        

 
 تذكر المصادر اإلسالمية أن وظيفة بنو حجج االيسار وهي األزالم يستقسمون بها قبل القيام بأي أمر خطير، ابن عبد                     )1(

  .227فكتور رسحاب، ايالف، ص. 315، ص3ربه العقد، ج

ابن قتيبة،  . 54ابن حبيب، المحبر، ص   ). 351-339(مصعب الزبير، نسب، ص   . 265، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )2(

  .564، ص2الطبري، تاريخ، ج. 294، ص1البالذري، أنساب، ج. 152المعارف، ص

 بنو سهم كانت لهم األموال المحجرة التي خصوا بها الهتهم، وجمعت الراية والقيادة بعدما كانتا منفصلتين، ابن عبـد                     )3(

  .227فكتور سحاب، إيالف، ص. 316، ص3ربه العقد، ج

، 5المنتظم، ج . 275، ص 10ابن الجوزي، صفه، ج   . 152األندلسي، صهبرة، ص  . 265، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )4(

  .223، ص3ُأسد، ج. 28، ص3ابن األثير، الكامل، ج. 132ص

 بنو مخزوم كان لهم القبة واألعنه فالقبة كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، وأما األعنه فما كان                     )5(

  .315، ص3بن عبد ربه، العقد، جا. على خيل قريش في الحرب

  .251، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 87 الذهبي، سير الخلفاء، ص )6(

ابن قتيبة،  . 54ابن حبيب، المحبر، ص   ). 351-349(مصعب الزبير، نسب، ص   . 265، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )7(

. 152األندلسي، جمهـرة، ص   . 564، ص 2الطبري، تاريخ، ج  . 94، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 152المعارف، ص 

الذهبي، سير الخلفـاء،    . 223، ص 3ُأسد، ج . 28، ص 3ابن األثير، الكامل، ج   . 275، ص 10ابن الجوزي، صفه، ج   

  ).254-250(، ص1الديار الكبرى، تاريخ الخميس، ج. 87ص
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بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف             اتزوج سعيدة بنت رافع بن عبيد اهللا        

  .1)(فولدت له عبد اهللا األصغر

، بني سهم، بني هاشـم،      حني جم هكذا يتضح أن عمر بن الخطاب صاهر القبائل اآلتية ب         

  . بني عدي، بني مخزوم، بني تيم، بني أمية، بني عمرو

  

  إسالمه، هجرته، غزواته

، وقيل أسـلم    2)(أسلم عمر بن الخطاب، بعد تسعة وثالثين رجالً وثالث وعشرين امرأة          

، وقيل بعد خمسة وأربعين رجـالً وإحـدى وعـشرين       3)(بعد أربعين رجالً وإحدى عشرة امرأة     

، ومهما يكن العدد الذي أسلم قبله يدل على أنه ليس من األوائل وكان شديد الحقد علـى                  4)(مرأةا

وعمـره  ) هـ616(اإلسالم والمسلمين في البداية، وكان إسالمه في السنة السادسة من المبعث            

  . وقد سماه الرسول الفاروق6)( وقيل تسع وعشرين سنة5)(ست وعشرون سنة

مجتمعاً مع الصحابة في دار األرقم ليعلم القرآن فعلم         ) (رسول  أسلم عمر بينما كان ال    

نرى بني عبد منـاف     : عمر بن الخطاب بالخبر فخرج حامالً سيفه، وقال له يريد محمداً فقيل له            

 
حـب  م. 132، ص 5ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج      . 152األندلسي، جمهرة، ص  . 350 مصعب الزبيري، نسب، ص     )1(

  .79، ص3الطبري، الرياض، ج

محـب  . 179، ص2ج ابن خلـدون، تـاريخ،   .131السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص   . 57، ص 2 ابن األثير، الكامل، ج     )2(

  .275، ص2الطبري، الرياض، ج

ابـن حجـر،    . 501، ص 6النويري، نهاية، ج  . 57، ص 2ابن األثير، الكامل، ج   . 286، ص 10 البالذري، أنساب، ج    )3(

  .386، ص7تهذيب، ج

ابـن  . 274، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 269، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج   . 66، ص 2 ابن شبه، تاريخ المدينة، ج      )4(

  .276، ص2محب الطبري، الرياض، ج. 57، ص2األثير، الكامل، ج

  .273، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )5(

ابن عبـد   . 292، ص 10الذري، أنساب، ج  الب. 269، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج   . 295، ص 1 ابن هشام، السيرة، ج     )6(

ابن األثيـر، ُأسـد،     . 133، ص 4المنتظم، ج . 268، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 1145، ص 3البر، االستيعاب، ج  

السخاوي، . 367، ص 6ابن حجر، تهذيب، ج   . 133، ص 7، البداية، ج  32، ص 2ابن كثير، السيرة، ج   . 53، ص 2ج

  .239، ص2الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 123 صالسيوطي، تاريخ الخلفاء،. 326، ص3التحفة، ج
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تاركين تريد قتل محمد أصبح أهل بيتك، ُأقتل فاطمة وزوجها سعيد بن زيد، فذهب إليهم، وسمع                

  .1)(القرآن وبعد مشادة أسلم عمر

بين الرسول واألنصار أمر الرسول الهجرة إلى المدينـة         ) م622(بعد بيعة العقبة الثانية     

، وكانت هجرته بمثابـة قـوة       2)(وأبو بكر ) (قبل النبي   ) هـ23ت  (فهاجر عمر بن الخطاب     

ما علمت أحداً هاجر إال متخفياً إال عمر بن الخطاب فإنه           : "للمسلمين، فقد قال علي بن أبي طالب      

ما هم بالهجرة حمل سيفه وأتى الكعبة وطاف بفنائها سبعاً ثم صلى ركعتين عند المقام ونظـر                 ل

وهكـذا فـإن    . 3)("من أراد أن يقتل فليأت ليتحداني ولم يأت أحد        : ألشراف مكة عند الكعبة وقال    

  .عمر بن الخطاب لم يكن من مهاجرة الحبشة بل فقط ممن هاجر إلى المدينة

ـ 2(في كثير من الغزوات، فقد شهد بدراً        ) (ب الرسول   الزم عمر بن الخطا    . 4)()هـ

ـ 5(، والخندق   5)()هـ3(وأحداً   ـ 7(، وبيعة الرضـوان، وخيبـر       6)() ه ، وفـتح مكـة     7)()هـ

 من ثالثـين    10)()هـ7(كما كان على رأس سرية إلى تربة        . 9)()هـ8(، وغزوة حنين    8)()هـ8(

  .11)( بهمفلم يلتقِ) بطريق صنعاء(رجالً إلى جحر هوازن 

بعد وفاة أبي بكر تابع بعناية توجيه المسلمين لجهـات          ) هـ13(ولما تولى عمر الخالفة     

الفتوح وأمر بمشاركة المرتدين في الفتوح ودعا جميع العرب لذلك، ففتحت في أيامـه العـراق                

 
  .177، ص2البخاري، صحيح، ج. 269، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )1(

، 2محـب الطبـري، الريـاض، ج      . 326، ص 3السخاوي، التحفـة، ج   . 1145، ص 3 ابن عبد البر، االستيعاب، ج      )2(

  . 286ص

  .131 صالسيوطي، تاريخ الخلفاء،. 59، ص4 ابن األثير، ُأسد، ج )3(

  .38، ص1 األصبهاني، حليه، ج )4(

  .38، ص1، جم. ن  )5(

  .114، ص3 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )6(

  .59، ص4 ابن األثير، ُأسد، ج )7(

  .722، ص2 الواقدي، المغازي، ج )8(

  .117، ص2 ابن سعد، الطبقات، ج )9(

  .102 البالذري، فتوح البلدان، ص )10(

  .38 ص،1 األصبهاني، حليه، ج )11(
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، وقام عمر بعدها بتمـصير األمـصار كالبـصرة والكوفـة            1)(وفارس والشام ومصر وأفريقية   

. 3)(وقام بوضع دواوين العطاء وأسس بيـت المـال        . 2)(ط وتجنيد األجناد من بالد الشام     والفسطا

وهكذا فإن عمر بن الخطاب يعد المؤسس للنظام اإلداري لدولة اإلسالم بعد الرسول وقد شـهد                

  .جميع المؤرخين له بهذا الدور

  

 
  .117، ص2 ابن سعد، الطبقات، ج )1(

  .102 البالذري، فتوح البلدان، ص )2(

  .102م، ص, ن )3(
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  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -4

  مصاهراته، و ونشأته،اسمه

 بن رباح بن عبد اهللا بـن  3)( العدوي بن عبد العزى    2)( بن عمرو بن نفيل    1)(سعيد بن زيد  

يكنى أبا   ،6)( بن النضر بن كنانة    5)( بن غالب بن فهر بن مالك      4)(قرظ بن عدي بن كعب بن لؤي      

  .7)(األعور

 فهو من بني    9)( بن خوليد بن خالد بن خزاعة      8)(وأمه فاطمة بنت بعجة بن فلج الخزاعية      

   ومن خزاعة من جهة أمه ،يهعدي من جهة أب

  .لم تذكر المصادر اإلسالمية الكثير عن نشأته

وعمـره بـضع   ) هـ51(وتوفي سنة ) م600(ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عام          

 وينسب سعيد بن زيد إلى بني عدي بن كعب، وهو ابن عم عمر بن الخطـاب،               10)(ن سنة وسبعو

  .كعب بن لؤيفي ) (، ويلتقي نسبه مع الرسول 11)(وصهره

 
  .369، ص1القرماني، أخبار، ج. 92، ص1 األصبهاني، حليه، ج )1(

  .30، ص4ابن حجر، تهذيب، ج. 3، ص2 األصبهاني، معرفة، ج )2(

  .13، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )3(

الذهبي، سير،  . 362، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 614، ص 2ابن عبد البر، ج   . 379، ص 3ت، ج  ابن سعد، الطبقا    )4(

  .92، ص1ج

  .124، ص1 الذهبي، سير، ج )5(

  .107 ابن قتيبة، المعارف، ص )6(

  .103ص، 614، ص2 ابن عبد البر، ج )7(

  .13، ص4ابن حجر، اإلصابة، ج. 614، ص2، جم. ن  )8(

ابن األثيـر،   . 25البستي، تاريخ الصحابة، ص   . 614، ص 2ابن عبد البر، ج   . 379، ص 3، ج 13، ص 2 ابن سعد، ج    )9(

  .145، ص2السحاوي، التحفة، ج. 96، ص1الذهبي، سير، ج. 306، ص2ُأسد، ج

. 364، ص 1ابـن الجـوزي، صـفة، ج      . 615، ص 2ابن عبد البر، ج   . 10، ص 2 األصبهاني، معرفة التاريخ، ج     )10(

  .40، ص4 تهذيب، جابن حجر،. 140، ص1الذهبي، سير، ج

  .614، ص3 ابن عبد البر، ج )11(



 29

                                                

 وتاجر بالخمرة   1)(اشتغل سعيد بن زيد في التجارة البحرية مع شريكه طلحة بن عبيد اهللا            

  .2)(قبل تحريمها

 إلـى التوحيـد   ا من قبيلة عدي بن كعب ومن والده الذي دعألنهأخذ مركزه االجتماعي    

  .3)(كان قائداً وزعيماً لبني عدي في حرب الفجارو

هي أم جميل بنت الخطاب بن نفيل فولـدت عبـد الـرحمن             تزوج سعيد بن زيد رملة و     

تزوجهـا  التـي   وعبد اهللا األكبر وعاتكة اًوتزوج حلية بنت ُسويد بن صامت فولدت زيد     . األكبر

وتزوج أمامة بنت الدجيح من غـسان فولـدت عبـد الـرحمن             . 4)(المنذر بن الزبير بن العوام    

ها عبد اهللا بن الحارث المرادي حليـف        األصغر، وعمر األصغر، وأم موسى، وأم الحسن تزوج       

  .5)(بني عدي

علبة بن وائلة بن عمرو بن شـيبان بـن          خرمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ث        وتزوج  

محارب بن فهر فولدت محمداً، وإبراهيم األصغر، وعبد اهللا األصغر، وأم حبيب الكبـرى، وأم               

رى، وأم سعيد الكبرى، وأم زيد      الحسن الصغرى، وأم مزيد الكبرى، وأم سلمة، وأم حبيب الصغ         

وتزوج سعيد بن زيـد أم األسـود     . 6)(تزوجها عبد اهللا بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب         التي  

بن شعب بن   اتزوج ُضمخ بنت اُألصبع     . 7)( األصغر واألسود  اًوهي امرأة من ثعلبة فولدت عمر     

 
، 2المنـتظم، ج  . 336، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 34، ص 4ابن عساكر، تهذيب، ج   . 205 المسعودي، النية، ص    )1(

  .247، ص7ابن كثير، البداية، ج. 136، ص1الذهبي، سير، ج. 97ص

  .309، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 258، ص4 ابن األثير، ُأسد، ج )2(

  .593، ص1 ابن األثير، الكامل، ج )3(

  .98، ص1الذهبي، سير، ج). 269-267( مصعب الزبيري، نسب، ص )4(

  .344، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 800، ص1الذهبي، سير، ج. 308، ص2 ابن األثير، أسد، ج )5(

حب الطبري، الرياض،   م. 98، ص 1الذهبي، سير، ج  . 7ابن حبيب، المحبر، ص   . 268 مصعب الزبيري، نسب، ص     )6(

  .345، ص3ج

  .139، ص1الذهبي، سير، ج. 7 ابن حبيب، المحبر، ص )7(
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 األكبـر وطلحـة     اًن كلب فولدت عمر   مربيع بن مسعود بن حصاد بن حصن بن كعب بن عليم            

  .1)(لةمور

  وتزوج سعيد بن زيد بنت قرنة من بني تغلـب فولـدت إبـراهيم األكبـر وحفـصة،                  

 وأم النعمان، وتزوج أم بـشير بنـت أبـي مـسعود             اًوتزوج أم خالد وهي أم ولد فولدت خالد       

األنصاري فولدت أم زيد الصغرى، وأمها من طيء، وله أوالد، هم عائشة وزينـب وأم عبـد                 

  .2)(ء وأم صالح وأمهم أم ولدالخوال

يتضح مما سبق أن مصاهرات سعيد بن زيد من قبائل متعددة ذات مكانة اجتماعية كمـا          

التـي صـاهرها    والقبائل  . أن والد سعيد كان من سادة قريش وأشرافهم فهو ذو مكانة اجتماعية           

ه من داخل قبيلتـه     بنو أسد، بنو فهر، بنو كلب، بني تغلب، باإلضافة إلى زواجه هو وأوالد            : هي

  .وفي بنو سهم ومخزوم حلفائهم في حلف لعقة الدم المعارض للمطيبين... بني عدي 

  

  إسالمه، هجرته، غزواته

كان إسالم سعيد بن زيد قبل عمر بن الخطاب وبسبب زوجته فاطمة بنت الخطاب أسلم               

وأبوه زيد بن   .4)()م614(دار األرقم   ) ( وإسالم سعيد بن زيد كان قبل دخول الرسول          3)(عمر

ولـم  ) (قبل أن يبعث النبي محمد      ) ودين إبراهيم عليه السالم   (عمرو كان يطلب دين الحنفية      

 
  .345، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 381، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )1(

  .345، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 140، ص1الذهبي، سير، ج). 382-381(، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .339، ص4محب الطبري، الرياض، ج. 104، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 3، ص2 ج األصبهاني، معرفة، )3(

، تهذيب،  103، ص 3ابن حجر، اإلصابة، ج   . 136، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 278، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )4(

محب الطبري، الريـاض،    . 369، ص 1القرماني، أخبار، ج  . 175،  145، ص 2السخاوي، التحفة، ج  . 30، ص 9ج

  .339، ص4ج
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وكان إسالم سعيد مع أبي عبيدة عامر بن الجراح فـي           . 1)(يذبح لألنصاب ولم يأكل الميتة والدم     

  . البعثة أي أنه أسلم في السنة األولى من2)(بداية المبعث للرسول) هـ610(يوم واحد 

وكـان المهـاجرون    ) م615(هاجر سعيد بن زيد إلى الحبشة في السنة الخامسة للمبعث           

فحثهم الرسول أن يخرجوا إلى الحبشة، ألن فيها ملكـاً ال يظلـم             . أحد عشر رجالً وأربعة نسوة    

ـ 51ت(كما هاجر سعيد بن زيد      . 3)(إليها) (فخرج المسلمون من أصحاب الرسول      . أحداً ) هـ

  .4)()م622(ينة المنورة إلى المد

كان سعيد بن زيد حريصاً على مالزمة الرسول في غزواتـه والـدفاع عـن اإلسـالم                

، 5)(حيث كان غائباً عنها في تجارة إلى الـشام        ) هـ2(والمسلمين مع أنه لم يشارك في غزة بدر         

ان  وبيعة الرضـو   7)()هـ5( والخندق   6)()هـ3(وآجره الرسول بسهم بدر، شارك في غزوة أحد         

، وواله أبـو    9)()هـ13(قد شهد حصار وفتح دمشق      ) هـ51ت(وكان سعيد بن زيد     . 8)()هـ6(

  .10)(عبيدة عليها، كما شهد معركة اليرموك

  

  

 
  .617، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )1(

  .409، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .103، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 469، ص1 البالذري، أنساب، ج )2(

محـب  . 369، ص 1القرماني، أخبار، ج  . 415، ص 10المتقي الهندي، كنز، ج   . 103، ص 3 ابن حجر، اإلصابة، ج     )3(

  .340، ص4الطبري، الرياض، ج

  .340، ص4محب الطبري، الرياض، ج. 103، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )4(

ابن . 363، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 188، ص 2ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 13، ص 6 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

  .175، ص2السخاوي، التحفة، ج. 103، ص3حجر، اإلصابة، ج

  .363، ص1، جابن الجوزي، صفة. 14، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج )6(

  .14، ص6، جم. ن  )7(

، 1الذهبي، سير، ج  . 188، ص 2ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 6، ص 2األصبهاني، معرفة، ج  . 279، ص 3، ج م. ن  )8(

  .136ص

  .188، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج. 280، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )9(

  .30، ص2، تهذيب، ج105، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 125، ص1 الذهبي، سير، ج )10(
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  عثمان بن عفان -5

  مصاهراته، و ونشأته،اسمه

 بن قصي بـن  2)( بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف   1)(عثمان بن عفان  

 5)( القرشي األمـوي   4)( بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة        3)(غالبمرة بن كعب بن     بن  كالب  

نـه لمـا    قيل إ : ورتان له وأبو عمرو أشهرها    كنيتان مشه وهما  ، وأبا عمرو    6)(يكنى أبا عبد اهللا   

ولدت رقية ابنة رسول اهللا، فسما عبد اهللا، واكتنى به، ومات ثم ولد له عمرو، فاكتنى به إلى أن                   

، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بـن عبـد             7)(ان يكنى أبا ليلى   أنه ك : مات، وقد قيل  

 فهو من بني أمية من جهـة أبيـه          8)(شمس، وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم         

  .وأمه

 
  .150، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .55، ص1 األصبهاني، حليه، ج )1(

  .137، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج. 53، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .149، ص1الذهبي، سير، ج  )3(

  .82 ابن قتيبة، المعارف، ص )4(

، 3الـرازي، الجـرح، ج    . 692، ص 2ي، تـاريخ، ج   الطبـر . 14ابن حبيب، المحبر، ص   . 53، ص 3 ابن سعد، ج    )5(

، 1ابن الجوزي، صـفه، ج    . 221، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 1137، ص 3ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 161ص

تهذيب، . 456، ص 2ابن حجر، اإلصابة، ج   . 149، ص 1الذهبي، سير، ج  . 376، ص 3ابن األثير، ُأسد، ج   . 294ص

، 1القرمـاني، أخبـار، ج    . 169الـسيوطي، تـاريخ الخلفـاء، ص      . 162، ص 3السخاوي، التحفة، ج  . 98، ص 6ج

  .169أمين القضاة، الخلفاء، ص. 293ص

  .376، ص3 ابن األثير، ُأسد، ج )6(

  .1037، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )7(

الـرازي، الجـرح،    . 612، ص 2الطبري، تاريخ، ج  . 14ابن حبيب، المحبر، ص   . 53، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )8(

، 1األصبهاني، حليه، ج  . 221، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 137، ص 3 ابن عبد البر، االستيعاب، ج     .161، ص 3ج

ابـن  . 149، ص 1الذهبي، سـير، ج   . 396، ص 3ابن األثير، ُأسد، ج   . 294، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 55ص

  .169السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 162، ص3السخاوي، التحفة، ج. 456، ص4حجر، اإلصابة، ج
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 وعمـره   1)()هـ35( وقتل عام    ،)م576(ولد عثمان بن عفان بعد عام الفيل بست سنين          

  .2)(اثنان وثمانون

  .في عبد مناف بن قصي) (مع الرسول ويلتقي نسبه 

كان لعبد مناف أربعة منهم عمرو وهو هاشم، وعبد شمس وهو أكبرهم، والمطلب وهو              

 ونوفل وأمـه    ،أصغرهم، وهؤالء الثالثة ألب وأم، أمهم عائكة بنت مرة بن هالل من بني سليم             

 فكان أول من أخـذ      وافدة من بني مازن بن منصور، فسادوا جميعاً، وكان يقال لهم المجبرون،           

حبالً من ملوك الشام وغيرهم فـاختلفوا       هاشم  لقريش العصم حتى انتشروا من الحرم ، أخذ لهم          

بذلك السبب إلى الشام وأرض الروم، وأخذ لهم عبد شمس حبالً من النجاشي األكبر، فـاختلفوا                

تلفوا بـذلك  بذلك إلى العراق وأرض فارس، وأخذ لهم عبد المطلب، حبالً من ملوك حمير، فـاخ     

  .3)(بر اهللا بهم قريشاً فسموهم بذلك المجبرينجالسبب إلى اليمن، ف

كان أمية ذا مال وحصلت عداوة بين هاشم وأمية حول التنفذ في مكة في الكرم واإلطعام                

  .4)("كانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية"

 تجارة خرج بهـا إلـى       في، مات والده    5)(كان عثمان رجالً تاجراً في الجاهلية واإلسالم      

  .7)( حرب الفجارفي، ومن رجاالت بني أمية حرب بن أمية قائدهم 6)(الشام

 
، 2الطبـري، تـاريخ، ج   .100، ص6الـبالذري، أنـساب، ج    . 11، ص المحبرابن حبيب،   . 53، ص 3ابن سعد، ج    )1(

المـسعودي،  . 1037، ص 3ابن عبد البر، ج   . 165، ص التبينابن قدامة،   . 161، ص 3الرازي، الجرح، ج   .692ص

، تاريخ الخلفاء،   السيوطي. 162، ص 3السحاوي، التحفة، ج  . 376، ص 3ابن األثير، ُأسد، ج    .221، ص 2مروج، ج 

  .117، ص3محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي، ج. 169ص

  .1048، ص3ج ابن عبد البر، االستيعاب،  )2(

  .177 ابن قدامة، التبين، ص )3(

  .76، ص1 ابن سعد، ج )4(

  82 ابن قتيبة، المعارف، ص )5(

  .83، صم. ن  )6(

  . 593، ص1 ابن األثير، الكامل، ج )7(
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تذكر المصادر والروايات اإلسالمية أن عثمان بـن عفـان كانـت مـصاهراته مـع                

كرجل دولة ومصاهراته مع القبائل التي لها وزنها في مكة أي مع مجتمع التجـار               ) (الرسول

  .ليضمن أمن تجارته

 . وان فولدت لـه عبـد اهللا األصـغر      زوج عثمان فاختة بنت غزوان أخت عتبة بن غز        ت

   1)(قبل المبعث فولدت لـه عبـد اهللا األكبـر وبـه كـان يكنـى               ) (وتزوج رقية بنت النبي     

التـي  ان  ب وإ فولدت له عمراً  . ة الدوسي من األزد   تزوج أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن جمح        

بن اتزوجها عبد الرحمن بن هشام      التي   ومريم   اً وخالد ،بي العاص تزوجها مروان بن الحكم بن أ     

تزوج أم عبد اهللا بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي واسـمها فاطمـة                . 2)(المغيرة

  .3)( والوليد وأم سعيداًفولدت له سعيد

وتزوج عثمان بن عفـان     . 4)(وتزوج أسماء بنت أبي جهل بن هشام، فولدت له المغيرة         

، وتزوج نائلة بنـت     5)(ة وهي أم البنين، فولدت له عبد الملك       يارغزكة بنت عتبة بن حصن ال     تعا

  .6)(ة الكلبي، فولدت مريم الصغرىالفرافص

  

  إسالمه، هجرته، غزواته

  ، وكان إسالمه على يـد      )م610(من السابقين لإلسالم    ) هـ35ت(كان عثمان بن عفان     

  

 
  .149خلفاء، ص الذهبي، سيرال )1(

  .55ابن حبيب، المحبر، ص. 112 مصعب الزبيري، نسب، ص )2(

  .221، ص2المسعودي، مروج، ج. 55بر، صح ابن حبيب، الم )3(

  .56 ابن حبيب، المحبر، ص )4(

  .57م، ص. ن  )5(

، 2الطبـري، تـاريخ، ج    ). 234-231(، ص 6الـبالذري، أنـساب، ج    ). 113-112( مصعب الزبيري، نسب، ص     )6(

. 295، ص1ابن الجـوزي، صـفة، ج  . 223، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 14، ص 3الرازي، الجرح، ج  . 692ص

  ).275-274(، ص1الديار الكبرى، تاريخ الخميس، ج. 162، ص3السخاوي، التحفة، ج
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، وهو ابن تـسع     1)()م614(دار األرقم الذي كان في      ) (أبي بكر الصديق قبل دخول الرسول       

 وقيل بإسالمه أصبح    2)()م610(وثالثين سنة وقيل ثالث وثالثين، وكان رابع أربعة في اإلسالم           

وتعرض نتيجة إسالمه إلى التعذيب من قومه، فقد ُعذب على يد عمه الحكم             . 3)(المسلمون عشرة 

ـ 262ت(، يقول ابن شبه     4)( على ترك اإلسالم   ابن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطاً وحثه        ) هـ

أترغب عن ملـة    : لما أسلم عثمان أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطاً وقال             (

واهللا ال أفُكك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين، فقال عثمـان ال                ! أبائك إلى دين ُمحدث؟   

  .5)()م صالبته في دينه تركهأدعه أبداً وال أفارقه، فلما رأى الحك

. ()(6(هو وزوجته رقية بنت الرسـول       ) م615(هاجر عثمان بن عفان هجرة الحبشة       

  .7)()م622(كما هاجر إلى المدينة المنورة 

ممن شهد مع الرسول جميع الغزوات لكنه تخلف عـن          ) هـ35ت(كان عثمان بن عفان     

  بسهمه وآجره، وتخلف عـن بيعـة       ) ( لتمريض زوجته فكتب له النبي       8)()هـ2(غزوة بدر   

  

 
ابـن حجـر،    . 377، ص 4ابن األثير، ُأسد، ج   . 264، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 692، ص 1 الطبري، تاريخ، ج    )1(

. 162، ص 3الـسخاوي، التحفـة، ج    . 147السيوطي، تاريخ الخلفـاء، ص    . 128، ص 7، ج 99، ص 6اإلصابة، ج 

  .7، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 265، ص1القرماني، أخبار، ج

  .254، ص1 الديار بكري، تاريخ الخميس، ج )2(

  .91ص، الخلفاء، أمين القضاة. 55، ص3ابن سعد، الطبقات، ج. 232، ص1 ابن هشام، السيرة، ج )3(

  .100، ص6البالذري، أنساب، ج. 55، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )4(

  .954، ص3، تاريخ المدينة، جابن شبه  )5(

ابـن  . 416، ص 1، ف 2ابن كثير، البدايـة، ج    . 264، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 692، ص 2 الطبري، تاريخ، ج    )6(

الـديار بكـري، تـاريخ      . 163، ص 3السخاوي، التحفـة، ج   . 99، ص 6، تهذيب، ج  457، ص 4حجر، اإلصابة، ج  

  .255، ص2الخميس، ج

الديار بكري،  . 99، ص 6ابن حجر، تهذيب، ج   . 264، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 692، ص 2 الطبري، تاريخ، ج    )7(

  .255، ص2تاريخ الخميس، ج

  .100، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 695، ص2 الطبري، تاريخ، ج )8(
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   3)() هـ5( والخندق 2)()هـ3( لكنه شهد أحداً 1)(الرضوان

 والحديبية وأرسله الرسـول إلـى       5)()هـ8( وغزوة حنين    4)()هـ8(كما شهد فتح مكة     

قريش سفيراً للمسلمين في مفاوضات صلح الحديبية ألنه كان من شباب قريش الـذين تعلمـوا                 

  .6)(عر وحفظ أنساب العرب وأخبارهم وسيرهمالكتابة، وروى الش

واستمرت حركة الفتوحـات فـي      ) هـ35-هـ23(وقد تولى عثمان بن عفان الخالفة       

ـ 24( والـري    7)()هـ24(خالفته فقد فتحت همذان       وأذربيجـان، وقبـرص وأفريقيـة       8)()هـ

ـ 30(، وجرجـان وفـارس وخراسـان    10)(وفتحت أصبهان . 9)()هـ28( وموقعـة ذات  ).  هـ

غزى فيها معاويـة ملطيـة وحـصن المـرأة فـي أرض             ) هـ34) (موقعة بحرية (ري  الصوا

  .11)(الروم

  

 
  .457، ص4ر، اإلصابة، جابن حج. 98 ابن خياط، تاريخ خليفة، ص )1(

  .377، ص4ابن األثير، ُأسد، ج. 100، ص6 البالذري، أنساب، ج )2(

الـسخاوي،  . 456، ص 4ابن حجر، اإلصـابة، ج    . 296، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 18، ص 1الذهبي، سير، ج    )3(

  .164، ص3التحفة، ج

  .164، ص3السخاوي، التحفة، ج. 1038، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج. 100، ص6 البالذري، أنساب، ج )4(

ابن الجوزي، صفة،   . 18، ص 1الذهبي، سير، ج  . 377، ص 3ابن األثير، ُأسد، ج   . 100، ص 6 البالذري، أنساب، ج    )5(

  .456، ص4ابن حجر، اإلصابة، ج. 296، ص1ج

  .458، ص4 ابن حجر، اإلصابة، ج )6(

  .83 ابن قتيبة، المعارف، ص )7(

  .307 ص،1، الفتوح، جأعثم ابن  )8(

  .182، ص1الذهبي، سير، ج. 83ابن قتيبة، المعارف، ص. 160 ابن خياط، تاريخ خليفة، ص )9(

  .308، ص1، فتوح مصر، جأعثمابن . 109، ص4الطبري، تاريخ، ج. 5 ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص )10(

  .301، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )11(
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  علي بن أبي طالب -6

  مصاهراته، ونشأتهاسمه، 

 بن كـالب    3)( بن قصي  2)( بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف        1)(علي بن أبي طالب   

وأمـه  . 5)(با الحسن ، ويكنى أ  4)(ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة             

وهكذا فهو من بني هاشم بن عبـد منـاف          . 6)(فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي         

  .ألمه وأبيه

وعمره ) هـ40( وتوفي سنة    ،7)()م600( بعشر سنين    ةولد علي بن أبي طالب قبل البعث      

مطلب بـن    ويلتقي نسبه مع الرسول في عبد ال       ،)(فهو ابن عم الرسول   . 8)(ثالث وستون سنة  

  .9)(هاشم بن عبد مناف، أي ينسب لبني هاشم التي كانت لهم السقاية والرفادة

وشارك بنو هاشم في حـرب      . 10)(وبنو عبد مناف زعماء حلف المطيبن الذين دعوا له        

وإخوتـه أبـو طالـب      ) ( ومعه الرسول    ،ها الزبير بن عبد المطلب    فيالفجار وكان زعيمهم    

 
  .61، ص1ج األصبهاني، حليه،  )1(

  .66، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 255، ص1ر، جالذهبي، سي  )2(

  .12، ص6ج ابن سعد، الطبقات،  )3(

ابن الجـوزي   . 192، ص 2المسعودي، مروج، ج   .161، ص 3الطبري، تاريخ، ج  . 12، ص 6ج ابن سعد، الطبقات،      )4(

  .189السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 308، ص1صفة، ج

الـرازي، الجـرح،    . 161، ص 3جالطبري، تاريخ،   . 16، ص رالمحبابن حبيب،   . 12، ص 6ج ابن سعد، الطبقات،      )5(

ابن عساكر، تـاريخ    . 192، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 1088، ص 3ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 191، ص 3ج

السيوطي، تاريخ الخلفاء،   . 226، ص 3ابن األثير، ُأسد، ج   . 308، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 3، ص 42دمشق، ج 

  .304، ص1القرماني، أخبار، ج. 189ص

، 3الـرازي، الجـرح، ج    . 161، ص 3جالطبـري، تـاريخ،     . 16، ص المحبرابن حبيب،   . 12، ص 6ج ابن سعد،     )6(

، 3ابن األثيـر، الكامـل، ج     . 3، ص 42ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 192، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 191ص

  .189السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 199ص

  .564، ص4 ابن حجر، اإلصابة، ج )7(

  .38، ص4ابن األثير، أسد، ج. 334، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )8(

  .29، ص3محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي، ج. 25 الكلبي، جمهرة، ص )9(

  .151، ص2 ابن كثير، البداية، ج )10(
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 وخلف عبد   ،هاشم عمرو ومات بغزة في أرض الشام      واسم  ،  1)(بوحمزة والعباس بنو عبد المطل    

المطلب وليس في األرض هاشمي إال من ولد عبد المطلب بن هاشم وأما عبد المطلـب فـسمي                  

عبد المطلب ألنه كان بالمدينة عند أخواله فقدم به المطلب بن المطلب بن عبد مناف عمه فدخل                 

وبنـو  .  3)( مكة  أهل واشتهر هاشم بإطعام  . 2)( االسم مكة وهو خلفه فقال هذا عبد المطلب فلزمه       

  .4)(هاشم عشيرة الرسول وآله الذين تحرم عليهم الصدقة

بعد موت هاشم المبكر في غزة اجتمع المطلب أخو هاشم على رأس المجموعـة كلهـا                

لكن يبدو أنه لم يلعب دوراً بارزاً في أمور مكـة حتـى أحـضر               ) عشيرة بني هاشم والمطلب   (

  .من المدينة التي كان قد توقف فيها مع أمه) عبد المطلب( ابن أخيه هشام وهو المطلب

وبعبد المطلب يبدو أن وضع العشيرة قد ازدهر مرة أخرى، فحفره بئر زمزم إلى جوار               

الكعبة أظهره رجالً ذا همة ومبادأة، رغم أن زمزم أصبحت بعد ذلك هي البئر المركزية لمكـة                 

لحرم، فال يبدو أن عمل عبد المطلب قد أظهر أنه كان زعـيم مكـة،               وأسهمت في زيادة أهمية ا    

ذلك الحق الذي كان قد ورثه عن أبيـه مـن           ) السقاية( حق تقديم الماء للحجاج      كان له رغم أنه   

  .5)(خالل عمه

  .فهم مسؤلون عن جميع حجاج بيت اهللا الحرام

ر بن عبـد المطلـب      وانتقلت زعامة بني هاشم وبني المطلب بعد فترة وجيزة إلى الزبي          

  .6)(حرب الفجار وحلف الفضولفي  اًالذي ذكرنا أنه لعب دور

 
  .143، ص1محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي، ج. 593، ص1 ابن األثير، الكامل، ج )1(

  .33 ابن قتيبة، المعارف، ص )2(

  .75، ص1 ابن سعد، ج )3(

  .62 ابن عبد البر، القص واألمم، ص )4(

  .90 مونتجمري وات، محمد في مكة، ص )5(

  .90، صم. ن  )6(
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سيطر علـى   ي بن أبي طالب المكانة االجتماعية في مكة كونه من عائلة ت           لهكذا كان لع  و

الدينية والسياسية، وكون هذه العائلة واضعة أساس التجارة العالمية بعد          أمور مكة االقتصادية، و   

  .ياً على مكة فهذا الشرف لبني هاشم أبرز شخصية علي مقتصرة محلتأن كان

 بن أبي طالب تزوج العديد من النـساء ومـن قبائـل             تذكر المصادر اٍإلسالمية أن علي    

 مخزوم، و تغلب، بنو   حنيفة، بن  و عبد العزى، بنو    ومن مصاهرات علي من بني هاشم، بن       ،متعددة

  . كلبوبن

، فولدت له الحسن والحسين، وزينـب       )(تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت النبي         

 وتزوج بعد فاطمة أمامة بنت      .1)(تزوجها عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب       التي  ابنة علي الكبرى    

بن قـيس بـن     اتزوج خولة بنت جعفر     . 2)(أبي العاص وهي من بني عبد العزى بن عبد شمس         

  . ن بني حنيفة فولدت له محمداًمسلمة م

 حبيب بنت ربيعة من بني تغلب من سبي خالد بن الوليد            أمها  ليقال  التي  تزوج الصهباء   

تـزوج أم   . 3)( عمر األكبر ورقية التي تزوجها مسلم بن عقيل بن أبي طالب           ا هم ينفولدت توأم 

البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب بن ربيعة فولدت لـه                   

  .4)(العباس وعثمان وجعفر وعبيد اهللا

نهـشل  تزوج علي ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن                 

  .5)(اً وتزوج أسماء بنت ُعميس فولدت له يحيى وعون.بن دارم فولدت له عبد اهللا

 
  .239، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 95 ابن قتيبة، المعارف، ص )1(

  .69، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 75، صجمهرة األندلسي،  )2(

  .240، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 96 ابن قتيبة، المعارف، ص )3(

ابـن  . 96ابـن قتيبـة، المعـارف، ص      ). 41-40(مصعب الزبيري، نسب، ص   . 20، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )4(

  .70، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 309، ص1وزي، صفة، ججال

  .239، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 71، ص6 ابن حجر، تهذيب، ج )5(
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وتزوج أم سعد بنت عروة بن مسعود بن ُمعتب الثقفي فولدت له أم الحسن تزوجها بعده                

ورملة بنت علي تزوجها أبو الهياج عبد اهللا بن أبي سـفيان   بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي،       ا

نـت امـرئ    وتزوج محياة ب  . 1)(تزوج أيضاً أختها ميمونة بنت علي     الحارث بن عبد المطلب، و    

ابر بن كعب بن علي من كلب، وله أوالد من أمهات شتى لم تذكر              القيس بن عدي بن أوس بن ج      

 تزوجهـا    التـي  د، وزينب الصغرى بنت علي     محمد األصغر من أم ول     :المصادر أسمائهن وهم  

كُثير بن العباس بن عبد المطلب ثم تزوج أختها أم كلثوم، ورقيـة الـصغرى، وأم هـانئ، وأم                   

 تزوجها عبد الرحمن بن عقيل       التي الكرام وأم جعفر، واسمها جمانة وأم سلمة، وميمونة وخديجة        

  .2)( تزوجها الصلت بن نوفللتي اتزوجها محمد بن أبي سعيد بن عقيل وأمامةالتي وفاطمة 

  

  إسالمه، هجرته، غزواته

ولد علي بن أبي طالب في مكة وتفتحت عيناه على اإلسالم، فلم يعرف عبادة األصـنام،   

ولـه مـن    ) (، وبعد أن كفله الرسول      3)(وتربى في البيت الذي خرجت منه الدعوة اإلسالمية       

، وهـو أول النـاس      4)(عه بالنبي قرابـة   العمر ست سنوات، وعرف العبادة في صالة النبي فجم        

  .5)(إسالماً في قول كثير من أهل العلم

 
  .240، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 97ص ابن قتيبة، المعارف،  )1(

. 96ابـن قتيبـة، المعـارف، ص      ). 45-44(مصعب الزبيري، نسب، ص   ). 21-20(، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )2(

ابن الجوزي، صفة،   . 75األندلسي، جمهرة، ص  . 193، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 162، ص 3الطبري، تاريخ، ج  

  .69، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 201، ص3كامل، جال ،35، ص4ُأسد، ج. ابن األثير،. 309، ص1ج

  .216سحاب ايالف صر فل كانت لها الرفادة فكتو نوبنو

  .146، ص1 األصبهاني، حليه، ج )3(

ابن عبد البر،   . 192، ص 3الرازي، الجرح، ج  . 21، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج   . 229، ص 1ابن هشام، السيرة، ج   )  4(

الديار بكري، تاريخ   . 305، ص 1القرماني، أخبار، ج  . 430، ص 1يرة، ج ابن كثير، الس  . 1089، ص 3االستيعاب، ج 

 .275، ص2الخميس، ج

 .564، ص4ابن حجر، اإلصابة، ج)  5(
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وعلى الرغم من أن البعض ينكر تحديد سن إعالن علي إلسالمه، إال أن البعض يـرى                

، قيل وهو ابـن ثـالث       2)( وقيل في الحادية عشرة من عمره      1)(أن علياً أسلم وهو ابن تسع سنين      

كان أول من آمن    ) (ر فإن المتفق عليه أنه بعد بعث الرسول         ، ومهما يكن من أم    3)(عشرة سنة 

وأن السيدة خديجة هي أول من آمن من النساء، وأبو بكر أول من آمـن               . 4)(وصلى من الصبيان  

  .5)(من الرجال األحرار، وزيد بن حارثة من الموالي، وبالل من العبيد

 مكة، وطلب إليه أن يقـيم       من مكة إلى المدينة ترك علياً في      ) (عندما هاجر الرسول    

فيهاً أياماً معدودة، تكفي لرد بعض األمانات التي كانت عند رسول اهللا ألصحابها، ثم يلحق بـه                 

، وطلب الرسول منه أن ينام في فراشه ألن المشركين أرادوا قتلـه             )م622(بعد ذلك ليلة الهجرة     

بو بكر، فكان علي مـن      وبفضل تضحية علي استطاع الرسول أن يبعد عن مكة سراً وبصحبه أ           

ورغم علم قريش بخداع الرسول وعلـي       . إذ إنه لم يهاجر إلى الحبشة     . 6)(المهاجرين إلى المدينة  

  .لهم إال أنهم لم يقتلوه بسبب المكانة االجتماعية العليا التي يتمتع بها بنو هاشم

، وكان صاحب بالء شـديد      )(اشترك علي بن أبي طالب في معظم غزوات الرسول          

، وفي  7)(الوقائع، ففي وقعة بدر كان يحمل راية النبي المسماة بالعقاب وانتصر المسلمين فيها            في  

، وفي وقعة الخندق أو األحزاب      8)(معركة أحد أبلى بالء حسناً، وكان من الذين ثبتوا في المعركة          

 
 .312، ص2الطبري، تاريخ، ج)  1(

. 308، ص 1ابن الجـوزي، صـفة، ج     . 13، ص 42ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 192، ص 3الرازي، الجرح، ج  )  2(

 .305، ص1 جالقرماني،. 132السيوطي، ص

الديار بكـري، تـاريخ   . 430، ص1ابن كثير، السيرة، ج. 21، ص3ابن سعد، ج  . 529، ص 1ابن هشام، السيرة، ج   )  3(

 .109، ص2محب الطبري، الرياض، ج. 275، ص2الخميس، ج

 .294، ص3ابن حجر، تهذيب، ج. 430، ص1ابن كثير، السيرة، ج. 16، ص4ابن األثير، ُأسد، ج)  4(

 .430، ص1، السيرة، جابن كثير)  5(

. 294، ص 7ابـن حجـر، تهـذيب، ج      . 16، ص 4ابن األثيـر، ُأسـد، ج     . 7، ص 42ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    )  6(

 .110، ص2محب الطبري، الرياض، ج. 132السيوطي، ص

 .97، ص42ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج. 291، ص2ابن هشام، السيرة، ج)  7(

 .142، ص2، الكامل، ج17، ص4ابن األثير، ُأسد، ج. 98، ص42 عساكر، جابن. 33، ص3ابن سعد، الطبقات، ج)  8(
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ـ 10(، وفي سنة    )6(خلفه الرسول على أهله    بعثه )  ه

)7(الرسول

راية المهـاجرين، كمـا   )  هـ40ت( طالب 
9

، وكان قد حمل الراية في وقعة وحصار بني قريطة التي           1)(كان مقاتالً مبارزاً  ) هـ5(األحزاب  

ـ 6(عقبت انصراف المشركين، وهو الذي كتب شروط الصلح في الحديبية وبيعة الرضوان             أ )  ه

قـال  ( ويذكر األصبهاني    3)()هـ7(، كما شارك في حنين      2)(بين الرسول والمشركين من قريش    

، كما شهد   4)(...)ألعطين الراية غداً رجالً يحب اهللا ورسوله، فيفتح اهللا على يديه            ) (الرسول  

) هـ9( وفي تبوك    5)()هـ8( مكة   علي فتح 

  . إلى اليمن ليدعوهم إلى اإلسالم

 حمل علي بن أبي)8()هـ8(وفي يوم حنين  

بسرية إلى فدك بمائة رج) (بعثه الرسول 

ــاكم    ــذي أفن ــة ال ــن فاطم ــذا اب ه

  .)(ل

  

ــة  أي ــل دعام ــن ك ــول وأي   ــن الكه

  

  

ــن األبطــح ــن زي )10(ــي المعــضالت وأي

ــذبح  ــم يـ ــضد لـ ــه يعـ ــاً بقتلـ  ذبحـ

  ف

  

  .لكن فترته كانت فترة صراع وفتن) هـ40-35(وتولى علي بن أبي طالب الخالفة 

                                                 
 .189السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 43، ص1ابن كثير، السيرة، ج. 292، ص2ابن هشام، السيرة، ج)  1(

 

 .420، ص42ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)  2(

ابن الجـوزي،   . 91، ص 1بهاني، حليه، ج  األص. 23، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج   . 229، ص 2ابن هشام، السيرة، ج   )  3(

 . 191السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 308، ص1صفة، ج

 .62، ص1األصبهاني، حليه، ج)  4(

 .24، ص3ابن سعد، الطبقات، ج)  5(

السيوطي، . 66، ص 7ابن حجر، تهذيب، ج   . 17، ص 4ابن األثير، ُأسد، ج   . 109، ص 3ابن عبد البر، االستيعاب، ج    )  6(

 .305، ص1القرماني، ج. 191ء، صتاريخ الخلفا

السيوطي، تاريخ  . 294، ص 7، تهذيب، ج  16، ص 4ابن األثير، ُأسد، ج   . 107، ص 42ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    )  7(

 .110، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 132الخلفاء، ص

 .182ابن خياط، تاريخ خليفة، ص)  8(

 .183م، ص. ن)  9(

.565، ص4ابن حجر، اإلصابة، ج)  10(
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  عبد الرحمن بن عوف -7

  اسمه، ونشأته، مصاهراته

 بن مرة بن كعب     2)(بن كالب  بن عبد عوف بن عبد الحارث بن ُزهرة          1)(عبد الرحمن بن عوف    

 القرشي، يكنى أبا محمد، اسـمه فـي         3)(بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة           

. 4)(عبد الرحمن ) ( سماه الرسول    ، وقيل عبد الكعبة   ، وقيل عبد الحارث   ،الجاهلية عبد عمرو  

  . فهو ُزهري ألبيه وأمه5)(اء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرةفوأمه الش

ـ 32( وتوفي عام    ،)م580(ولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنين             6)()هـ

  .، ويلتقي نسبه مع الرسول في كعب بن لؤي7)(ن سنةون وسبعتاوعمره اثن

 محاولة انتزاع بني    في ظهر ذلك    ،كان بنو زهرة حلفاء بني عبد مناف في حلف المطبين         

  وكان لهم دور في حـرب الفجـار، وكـان قائـدهم            ،  8)(عبد مناف الوظائف من بني عبد الدار      

 
  .98، ص1 األصبهاني، حليه، ج )1(

  .68، ص1الذهبي، سير، ج. 207 ابن سالم، النسب، ص )2(

  .221، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 103 ابن قتيبة، المعارف، ص )3(

ابن عبد البـر،    . 247، ص 5الرازي، الجرح، ج  . 30، ص 4البالذري، أنساب، ج  . 124، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )4(

ابن الجوزي،  . 235،  35ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 25 البستي، تاريخ الصحابة، ص    .844، ص 2االستيعاب، ج 

، 2الـسخاوي، التحفـة، ج   . 74، ص 1الـذهبي، سـير، ج    . 312، ص 3ابن األثير، ُأسـد، ج    . 349، ص 1صفة، ج 

  .367، ص1القرماني، أخبار، ج. 257، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 524ص

الرازي، الجرح،  . 30، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 33ابن قتيبة، المعارف، ص   . 124 ص ،3 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

ابـن عـساكر، تـاريخ      . 25البستي، تاريخ الصحابة، ص   . 844، ص 3ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 247، ص 5ج

، 1الذهبي، سـير، ج   . 312، ص 3ابن األثير، ُأسد، ج   . 349، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 235، ص 35دمشق، ج 

، 1الديار بكري، تـاريخ الخمـيس، ج      . 524، ص 2السخاوي، التحفة، ج  . 221، ص 6ابن حجر، تهذيب، ج   . 74ص

  .490خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص. 367، ص1القرماني، أخبار، ج. 257ص

  .246، ص4 ابن حجر، اإلصابة، ج )6(

ابـن عبـد البـر،    . 232، ص1 جالبالذري، أنـساب، . 240مصعب الزبيري، نسب، ص . 227، ص 3 ابن سعد، ج    )7(

الذهبي، . 355، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 239، ص 35ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 844، ص 2االستيعاب، ج 

  .222، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 74، ص1سير، ج

  .64، ص2ابن كثير، البداية، ج. 289، ص1الطبري، ج. 56، ص1 البالذري، أنساب، ج )8(
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 حلف الفضول عندما اجتمعوا في دار عبد اهللا بن جـدعان            فيكما شاركوا   . 1)(مخرمة بن نوفل  

  .2)( هاشم والمطلب الذين دعوا له ووقعوا معهم الحلفيووقعوا مع بن

لبعض كانت عشيرة زهرة تبدو أكثر رخاء وازدهاراً من عشيرتي تيم والمطلب، وكان             

 بالزواج من عشيرة عبد شمس، فُأم سعد بن أبي وقـاص كانـت              قويةفروعها عالقات تجارية،    

حفيدة أمية بن عبد شمس، وكان عبد الرحمن بن عوف قبل أن يسلم قد تزوج من بنات عتبة بن                   

خرمة بن نوفل من عشيرة زهرة كـان        س وأخيه شيبة، ومرة أخرى نجد أن م       ربيعة بن عبد شم   

زعماء الذين يقفون على قدم المساواة مع أبي سفيان صاحب القافلـة التـي ارتـبط                واحداً من ال  

ذكرها بغزوة بدر، وكانت هذه العشيرة في وضع غريب على األقل منذ موقفها من زيارة محمد                

) (للطائف عندما طلب الحماية وحتى بعد غزوة بدر)(3.  

 بن عوف الـذي كـان       والشخص األساسي الذي تحول لإلسالم من زهرة عبد الرحمن        

هم آخر  ن حقق شهرة كرجل أعمال ماهر، وهناك رجل م        ، وقت الهجرة ثالثة وأربعين عاماً     عمره

  .4)(أسلم مبكر ينتمي لزهرة هو سعد بن أبي وقاص الذي أسلم في السابعة عشرة من عمره

وظهر عبد الرحمن بن عوف في مكة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بعـد الهجـرة إلـى              

  . 5)(وخاصة أنه ترك من الذهب ما قطع بالفؤوس) م622(دينة عام الم

تزوج عبد الرحمن بن عوف من عدة نساء كغيره من الصحابة وكان زواج عبد الرحمن               

  .في بني عبد شمس أكثر من غيره لزيادة وضعه االجتماعي واالقتصادي

 
  .145القلقشندي، قالئد الجمان، ص. 222 ص،2 المسعودي، مروج، ج )1(

  .168، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .141، ص6ابن كثير، البداية، ج. 309، ص2 ابن الجوزي، المنتظم، ج )2(

  .178 مونتجمري وات، محمد في مكة، ص )3(

  .188م، ص.  ن )4(

  .169، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .142، ص2، ف6 ابن كثير، البداية، ج )5(
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  .1)(وةتزوج بحرية بنت هانئ بن قُبيصة بن مسعود، مـن بنـي شـيبان فولـدت عـر              

. وتزوج أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فولدت له سالم األكبر مات قبـل اإلسـالم              

 ولدت في الجاهلية فتزوجها يحيـى       ،وتزوج بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس فولدت أم القاسم          

وتـزوج أم   . 2)( ويقال تزوجها عبد اهللا بن عثمان بن عفـان         ،بن الحكم بن أبي العاص بن أمية      

لثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس من المهاجرات المبايعـات                  ك

  .3)( واسماعيلاً وإبراهيم وحميداًفولدت له محمد

 بن عبـد شـمس      4)(وتزوج عبد الرحمن بن عوف سهلة بنت ُسهيل بن عمرو العامري          

بن ُسويد من بني الحـارث      وتزوج أم حكيم بنت قارط بن خالد بن ُعبيد          .  األصغر اًفولدت سالم 

  . 5)(كما تزوج من بني عبد األشهل فولدت عبد اهللا األكبر. ابن عبد مناف بن كنانة فولدت أبا بكر

ـ وتزوج تماضر ابنة االصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن               ثعم ابـن   خ

. 7)(ي وهي أول كليبـة نكحهـا قريـش        ،6)(عدي بن جناب بن ُهبل من كلب رئيس دومة الجندل         

هـشل بـن دارم،     نتزوج أسماء بنت سالمة بن مخرمة بن جندل بـن           . فولدت عبد اهللا األصغر   

. 9)(تزوج مجد بنت زيد بن سالمة ذي فايش الحميري فولـدت ُسـهيالً            . 8)(فولدت عبد الرحمن  

تزوج غزال بنت كسرى من سبي سعد       . اًفولدت مصعب ) وهي سبية من بهراء   (تزوج أم ُحريث    

 
  .267 مصعب الزبيري، نسب، ص )1(

  .104 ابن قتيبة، المعارف، ص )2(

  .221، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 266مصعب الزبيري، نسب، ص. 125، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )3(

  .845، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )4(

ابـن  . 105المعارف، ص ابن قتيبة،   ). 267-266(مصعب الزبيري، نسب، ص   . 124، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

  .221، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 844، ص2عبد البر، االستيعاب، ج

  .226فكتورسحاب، إيالف، ص. 105 ابن قتيبة، المعارف، ص )6(

  .845، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )7(

  .223، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 351، ص1ابن الجوزي، صفه، ج. 123، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )8(

  .269 مصعب الزبيري، نسب، ص )9(
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تزوج بادية بنت غيالن بن سلمة بن ُمعتب         .1)(ي يوم فتح المدائن فولدت ُعثمان     بن أبي وقاص ف   

  .2)(البفقي، فولدت جويرية تزوجها المسور بن مخرمة

بني شيبان، بني عبد شمس، بنـي       : نالحظ أن زواج عبد الرحمن كان في القبائل التالية        

ن تجارتـه الواسـعة التـي       مييبدو أن زواجه من هذه القبائل كان لتأ       وكلب، حمير، عبد مناف،     

  .اإلسالمظهرت فقط في 

نالحظ أن جميع التجار كانوا يـصاهرون القبائـل المتماثلـة والمتنفـذة ذات الوضـع                

  .االقتصادي الواسع

  

  إسالمه، هجرته، غزواته

بداية المبعث، فكان   ) م610(أسلم عبد الرحمن بن عوف على يد أبي بكر في وقت مبكر             

 وأسلم مـع عبـد   4)()م614( وكان إسالمه قبل دخول الرسول دار األرقم         3)(من السابقين األولين  

 .5)(الرحمن أخوه األسود بن عوف

، ثم هاجر إلى الحبشة الهجـرة       6)()م615(هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى الحبشة سنة         

ثم هاجر إلى المدينـة  . الثانية مع أن بعض المؤرخين يشككون في وجود هجرة ثانية إلى الحبشة    

عندما انتشر اإلسالم فيها، ونزل على سعد بن الربيع من بني الحارث بن الخزرج              ) م622(ة  سن

 
ابـن  . 104ابن قتيبة، المعارف، ص   ). 271-270(مصعب الزبيري، نسب، ص   . 122، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

  .223، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 351، ص1ابن الجوزي، صفة،ج. 844، ص2عبد البر، االستيعاب، ج

  .104 ابن قتيبة، المعارف، ص )2(

. 313، ص 4ابن األثيـر، ُأسـد، ج     . 255، ص 35ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 125، ص 2بقات، ج  ابن سعد، الط    )3(

  .303، ص4محب الطبري، الرياض، ج

  .124، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )4(

الـسخاوي، التحفـة،    . 313، ص 4ابن األثير، ُأسد، ج   . 68، ص 1الذهبي، سير، ج  . 99، ص 1 األصبهاني، حليه، ج    )5(

  .490خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص. 257، ص2بكري، تاريخ الخميس، جالديار . 524، ص2ج

  .524، ص2السخاوي، التحفة، ج. 314، ص4ابن األثير، ُأسد، ج. 990، ص1 األصبهاني، حليه، ج )6(
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 وبدأت تجارته بتجـارة محليـة       1)(فقاسمه سعد ماله، وتاجر بالمخيض الغنمي، وربح من البداية        

  .بسيطة تأسس منها ماله

حابة شارك عبد الرحمن بن عوف في كثير من الغزوات والسرايا كغيره من كبار الـص              

 وأبلى فيها بالء حسناً، وله فيها موقف خاص يتصل بأبي           2)()هـ2(فقد شهد غزوة بدر     . التجار

جهل، فقد تحدث المهاجرون واألنصار عما أوقعه أبو جهل بالمسلمين قبل الهجـرة ومقاومتـه               

كما كان لـه دور متميـز فـي أحـد          . لإلسالم فاتجه عبد الرحمن برفقة بعض المسلمين وقتلوه       

  .3)()هـ3(

ـ 6(عينه الرسول قائداً في سرية تعدادها سبعمائة من المهاجرين واألنصار            أرسلها )  ه

إلى دومة الجندل التي تقع في شمال غرب نجد وانتصر فيها، وتزوج تماضر بنت األصبع قائـد         

وقدم مع عمر بن الخطاب الجابية، وشهد علـى كتـاب      . 5)()هـ9(، وشهد تبوك    4)(دومة الجندل 

  .6)(بيت المقدسصلح أهل 

 
ابـن  . 847، ص 2ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 99، ص 1األصبهاني، حليه، ج  . 125، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

محـب الطبـري،    . 221، ص 6ابن حجر، تهـذيب، ج    . 91، ص 1الذهبي، سير، ج  . 349، ص 1جوزي، صفة، ج  ال

  .117محمد صقر، الصباغ، العشرة المبشرين بالجنة، ص. 34، ص4الرياض، ج

، 4ابـن األثيـر، ُأسـد، ج      . 543، ص 35ابن عساكر، تاريخ دمـشق، ج     . 847، ص 2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج      )2(

  .524، ص2السخاوي، التحفة، ج. 78، ص1سير، جالذهبي، . 313ص

الـديار  . 412، ص10المتقي الهندي، كنـز، ج   . 303، ص 4ابن األثير، ُأسد، ج   . 349، ص 1 ابن الجوزي، صفة، ج     )3(

  .257، ص2بكري، تاريخ الخميس، ج

الـبالذري،  . 79ابن خياط، تاريخ خليفة، ص    . 125، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج   . 280، ص 4 ابن هشام، السيرة، ج     )4(

ابـن األثيـر،    . 847، ص 2ابن عبد البر، االسـتيعاب، ج     . 345، ص 2الطبري، تاريخ، ج  . 39، ص 10أنساب، ج 

  .221، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 90، ص1الذهبي، سير، ج. 142، ص2الكامل، ج

  .258، ص2الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 349، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )5(

  .222، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 412، ص10كنز، ج المتقي الهندي،  )6(



 48

                                                

  سعد بن أبي وقاص -8

  اسمه، ونشأته، مصاهراته

 4)( بن مـرة   3)( بن كالب  2)( مالك بن ُأهبب بن عبد مناف بن ُزهرة        1)(سعد بن أبي وقاص   

 ويكنى أبا اسحاق، وأمـه      6)( بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة          5)(بن كعب بن لؤي   ا

  .7)(بد مناف بن قصيحمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن ع

ـ 56( وتوفي عام ،8)()م590(ولد سعد بن أبي وقاص عام الفجار عام        وعمـره  ،9)()هـ

أنه آخر المهاجرين وفاة توفي في خالفة معاوية بن         ) هـ430ت(ويذكر األصبهاني   . 10)( سنة 85

  .11)(أبي سفيان ويلتقي نسبه مع الرسول في كعب بن لؤي

بن عبد اهللا بن الحارث بن زهرة فولدت اسـحاق          تزوج سعد بن أبي وقاص ابنة شهاب        

وتزوج مارية بنت قيس بن معدي كرب الكندي ويقـال          . 12)(األكبر، وأم الحكم الكبرى، وزينب    

  .، وحفصة وأم القاسم وأم كلثوم14)(اً، فولدت عمر ومحمد13)(ابنة الكيسم الكندي

 
  .95، ص1 األصبهاني، حليه، ج )1(

  .148، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .73، ص4ابن حجر، اإلصابة، ج. 22، ص10 البالذري، أنساب، ج )2(

  .483، ص3 ابن حجر، تهذيب، ج )3(

  .356، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 137، ص2 ابن سعد، الطبقات، ج )4(

  .92، ص1الذهبي، سير، ج  )5(

  .106 ابن قتيبة، المعارف، ص )6(

ابـن  . 144، ص 1البغدادي، تـاريخ بغـداد، ج     . 25البستي، تاريخ الصحابة، ص   . 12، ص 6 ابن سعد، الطبقات، ج     )7(

، 2السخاوي، التحفة، ج  . 73، ص 4ابن حجر، اإلصابة، ج   . 96، ص 1الذهبي، سير، ج  . 290، ص 2األثير، ُأسد، ج  

  .295خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، . 363، ص1ني، أخبار، جالقرما. 139ص

  .11، ص10 البالذري، أنساب، ج )8(

  .26، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 97، ص1 الذهبي، سير، ج )9(

  .74، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )10(

  .124، ص1ر، جالذهبي، سي. 360، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 399، ص2 األصبهاني، معرفة، ج )11(

  .334، ص3 محب الطبري، الرياض، ج )12(

  .264 مصعب الزبيري، نسب، ص  )13(

  .483، ص 3 ابن حجر، تهذيب، ج )14(
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اسحاق األصغر   و اًوتزوج أم عامر بنت عمرو بن كعب من بهراء فولدت أخيذة وعامر           

نوفل بن ُأهيب   بن   تزوجها عبد الرحمن بن هاشم بن عمرو بن عتبة            التي واسماعيل وأم عمران  

  .1)(وخلف عليها طليب بن هاشم وأخوه

وتزوج زراء وبنوها يزعمون أنها ابنة يعمر بن شرحبيل بن عبد عوف من ولد قيس بن          

تزوجهـا  التي  حكم الصغرى وأم عمرو     فولدت إبراهيم وموسى وأم ال    . 2)(كانة مسبيه عثعلبة بن   

تزوجها عياص بن عبد اهللا بن عياص بن الحارث بـن           التي   وهند   ،بن مطعم بن عدي بن نوفل     

  .وتزوج سلمى من بني ثعلب فولدت عبد اهللا. 3)(معاوية وحليف بني أمية وأم الزبير وأم موسى

، وتزوج أم هـالل      وعبد اهللا  4)(اًة فولدت مصعب  يبتغلالوتزوج خولة بنت عمرو بن أوس       

وتزوج أم حكيم بنت قارض من      . اًبنت ربيع بن ُمري من مذحج فولدت عبد اهللا األصغر وبجير          

وتزوج سلمى بنت حفصة من بني تيم الـالت         .  وحمنه اًكنانة وهم حلفاء بني ُزهرة فولدت ُعمير      

ـ        اً األصغر وعمراً  بن ثعلبة بن عكاية فولدت عمير      وب وأم   وعمران ويحيى وأم عمـرو وأم أي

  .5)(تزوجها هاشم بن عتبة بن أبي وقاصالتي اسحاق 

وتزوج أم مجير فولـدت     . مر بن قاسط فولدت صالح    كما تزوج ظبية بنت عامر بن الن      

وعائشة وأمها مـن سـبايا      . 6)(تزوجها عبد الرحمن بن عامر بن أبي وقاص       التي  عثمان ورملة   

  .كنانةومذحج، وتغلب، وزهرة، وة، أميو يظهر أن مصاهراته كات في قبائل عدي، 7)(العرب

 
  .108 ابن قتيبة، المعارف، ص  )1(

  ).25-24(، ص 10 البالذري، أنساب، ج )2(

  .292، ص2ابن األثير، ُأسد، ج. 108 ابن قتيبة، المعارف، ص )3(

  .24، ص10البالذري، أنساب، ج. 25ي، نسب، ص مصعب الزبير )4(

  .357، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 108 ابن قتيبة، المعارف، ص )5(

  .26 مصعب الزبيري، نسب، ص )6(

ابـن  . 92، ص 1البغدادي، تـاريخ بغـداد، ج     . 25، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 138، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )7(

  .357، ص1الجوزي، صفة، ج



 50

                                                

  إسالمه، هجرته، غزواته

في األيام األولى التي بدأ الرسول يتحدث فيها عن اهللا الواحد، وعن الدين الحديث الذي               

من دار األرقم مالذاًُ له وألصحابه الذين بدأوا يؤمنون بـه،          ) (جاء به، وقبل أن يجد الرسول       

سول وأسلم بعد ستة هو سابعهم، فكان إسالمه وهو ابن تسع           كان سعد بن أبي وقاص قد تابع الر       

وحاولت أمه  . 3)(وهو ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق       . 2)( وقيل ابن سبع عشرة    1)(عشرة سنة 

أن تصده عن سبيل اهللا، فأعلنت صومها عن الطعام والشراب حتى يعود سعد إلى ديـن أبائـه                  

 .4)( نفس خرجت واحدة واحدة ما تركت دينيلو أن لك مائة: وقومه، فلم يبال سعد وقال

لم يكن سعد بن أبي وقاص من مهاجري الحبشة، وعن قصة هجرته للمدينة يذكر ابـن                

لما هاجر سعد وعمير ابنا أبي وقاص من مكة إلى المدينة، نزال في منـزل               ) (هـ220ت(سعد  

ان عتبة أصاب دماً    ألخيهما عتبة بن أبي وقاص كان بناه في بني عمرو بن عوف وحائط له، وك              

  . 5)()بمكة فهرب فنزل في بني عمرو بن عوف وذلك قبل ُبعاث

كان سعد بن أبي وقاص كان من أشهر المقاتلين العـسكريين فـي اإلسـالم حتـى إن                  

 وتذكر أنه أول من رمى سهماً فـي سـبيل           6)(الروايات تذكر أنه أول من أسال دماً في اإلسالم        

  .7)(اهللا

 
  .144، ص1البغدادي، تاريخ بغداد، ج. 11، ص10البالذري، أنساب، ج. 139، ص3عد، الطبقات، ج ابن س )1(

  .96، ص1 الذهبي، سير، ج )2(

ابن عبد البر،   . 92، ص 1األصبهاني، حليه، ج  . 11، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 139، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )3(

ابن حجـر، اإلصـابة،     . 140، ص 1 الذهبي، سير، ج   .376، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 76، ص 6االستيعاب، ج 

  .320، ص4محب الطبري، الرياض، ج. 167، ص2السخاوي، التحفة، ج. 74، ص3ج

  .210السراج، العشرة المبشرين بالجنة، ص. 167، ص2السخاوي، التحفة، ج. 356، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )4(

ابـن  . انت فيه حرب بين األوس والخزرج في الجاهليـة        يوم معروف، ك  :  بعاث .139، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

  .117، ص2منظور، لسان العرب، ج

ابن حجر،  . 356، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 11، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 139، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )6(

  .167، ص2السخاوي، التحفة، ج. 73، ص3اإلصابة، ج

  .167، ص1ي، التحفة، جالسخاو. 139، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )7(
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وهو من البـدرين،    ) هـ2(، فشهد بدراً    )(زوات مع الرسول    شهد سعد المشاهد والغ   

  .2)()هـ8(، وفتح مكة )هـ7(، وخيبر )هـ6(، والحديبية 1)(وغزوة الخندق

كما شارك في قيادة السرايا فبعثه الرسول في السنة األولى للهجـرة العتـراض قافلـة                

  .3)(تجارية مكية قادمة من الشام من جهة ساحل البحر األحمر

داية خالفة عمر بن الخطاب كانت انتصارات كبيرة على الروم، لكن على الجبهة             وفي ب 

الفارسية كان الفرس يهددون المسلمين وال بد من حرب تحسم األمور بين المسلمين والفـرس،               

وحاول عمر بن الخطاب أن يقود المعارك بنفسه لكن المسلمين أشاروا عليه أن يختـار بطـالً                 

  أعباء هذه الجبهة، فتم اختيار سعد بن أبي وقاص لتوفر ذلك فيـه، فقـاد               وقائداً مسؤوالً يتحمل  

ـ 21( وفي سنة    5)( وتولى الكوفة  4)(نوانتصر فيها المسلمو  ) هـ15(ادسية  معركة الق  شـكاه  ) هـ

  .6)(أهل الكوفة إلى عمر فعزله

  

 
  .223، ص1 الطبري، تاريخ، ج )1(

  .224، ص2م، ج. ن )2(

البغدادي، تاريخ  . 11، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 12، ص 6ابن سعد، الطبقات، ج   . 11، ص 1، ج ازي الواقدي، المغ   )3(

  .483، ص3ابن حجر، تهذيب، ج. 93، ص1الذهبي، سير، ج. 146، ص1بغداد، ج

ابن حجر،  . 356، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 11، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 129، ص 3ات، ج  ابن سعد، الطبق    )4(

  .73، ص3اإلصابة، ج

  .75، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )5(

  .122، ص2الطبري، تاريخ، ج. 156، ص1ثم، الفتوح، جع ابن أ )6(
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  الزبير بن العوام -9

  اسمه، ونشأته، مصاهراته

 3)( بن كالب بن ُمرة بن كعب      2)(بن عبد العزى بن قصي     بن خويلد بن أسد      1)(الزبير بن العوام   

، 5)(، أبو  عبد اهللا القرشـي، األسـدي        4)(بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة           

  .7)( بن هاشم بن عبد مناف بن قصي6)(وأمه صفية بنت عبد المطلب

  .فهو أسدي ألبيه وهاشمي ألمه

ـ    9)()هـ36( وتوفي عام    ،8)()م590(ولد الزبير بن العوام عام        نو وسـت  تٌ وعمـره س

  .10)(سنة

  .ويلتقي نسبه مع الرسول في كعب بن لؤي

عاش الزبير طفولة قاسية حيث كانت أمه شديدة القسوة عليه تريد أن يكون ابنها فارسـاً          

يحمي الديار ويذود عن العرض والمال، فقد قتل أبوه في حرب الفجار فكانـت أمـه تـضربه                  

  :ل لها تضربيه لمبغضة فقالتضرباً شديداً فقي

 
  .89، ص1األصبهاني، حليه، ج. 578، ص3 الرازي، الجرح، ج )1(

  .510، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج. 100، ص2لطبقات، ج ابن سعد، ا )2(

  .41، ص1 الذهبي، سير، ج )3(

  .96 ابن قتيبة، المعارف، ص )4(

  .318، ص3ابن حجر، تهذيب، ج. 205 ابن سالم، النسب، ص )5(

الذهبي، . 199، ص 2ابن األثير، ُأسد، ج   . 24البستي، تاريخ الصحابة، ص   . 510، ص 2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج      )6(

الـديار  . 78، ص 2السخاوي، التحفة، ج  . 7، ص 3اإلصابة، ج . 16، ص 3ابن حجر، تهذيب، ج   . 41، ص 1سير، ج 

  .366، ص1القرماني، أخبار، ج. 172، ص1بكري، تاريخ الخميس، ج

  .100، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )7(

  .374، ص1 الديار بكري، تاريخ الخميس، ج )8(

 ابـن خلـدون،     .383، ص 3ابن حجر، تهذيب، ج   . 14، ص 1الذهبي، سير، ج  . 347، ص 1 ابن الجوزي، صفة، ج     )9(

  .138، ص2جتاريخ، 

  .513، ص2 ابن عبد البر، ج )10(
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ــذب  ــد ك ــضه فق ــي أبغ ــال أن ــن ق   م

 ويهــزم الجيـــش ويأتـي بالســلب 
  

  لـــبوإنمـــا أضـــربه لكـــي يُ  

  ــبوال يكـــن لمالــــه خبــا يخ

  1)(يأكل ما في البيت من تمر وحب

، فلم يكن ذا وضع اجتمـاعي واقتـصادي         2)(كان يعمل والده بالخياطة والزبير بالجزارة     

  .لكنه بدأ يظهر عليه في الفترة اإلسالمية وخالل الفتوحاتكبير 

 وكان قائـدهم    3)(شارك بنو أسد في حلف المطيبن وذلك بانضمامهم إلى بني عبد مناف           

  . شاركوا في حلف الفضولكما . 4)(قريشفي حرب الفجار نوفل بن خويلد أسد 

 بحلـف الفـضول     بشكل واضح، وتخلت عن ارتباطاتها القديمة     أسد   وزادت أهمية بني  

لتدخل في دوائر المال والتجارة بشكل واسع، وكان من بين مشركي مكة المشاهد من بني أسـد                 

نوفل بن خويلد، ومن الواضح أن الزبير كان هو الوحيد من بين أوائل من دخل اإلسالم من بني                  

تـى فـي    كون له تأثير في قبيلته وال ح      ادسة عشرة من عمره، وال يمكن أن ي        وكان في الس   ،أسد

 وربما كانت قرابته لخديجة عـن طريـق أبيـه، وقرابتـه     ،فرع خويلد الذي هو من فروع أسد      

  .5)(إلسالم أمراً سهالًإلى اعن طريق أمه، جعلت تحوله ) (لمحمد

): ( حيث قال عنه     6)(وكان الرسول قد عين الزبير بن العوام في كتابة أموال الصدقة          

  .وكغيره استفاد من هذا الوضع. 7)()بن عمتي وحواري من أمتياالزبير (

عبد اهللا والمنذر وعروة    تزوج الزبير بن العوام أسماء بنت أبي بكر الصديق، فولدت له            

وتزوج الريان بنت أنيف بن عبيد بن حصاد بن حصن بن كعب بن عليم بن جنـاب                 . وعاصماً

                                                 
  .7، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 41، ص1 الذهبي، سير، ج )1(

  .145، ص4، جالمفصل جواد علي،  )2(

  ).118، 117( األندلسي، جمهرة، ص )3(

  .255، التبين، صي ابن قدامة المقدس )4(

  .183موتنجمري وات، محمد في مكة، ص. 511، ص2 ابن عبد البر، ج )5(

  .290، ص5 ابن الجوزي، المنظم، ج )6(

  .353، ص1األصبهاني، معرفة، ج. 205 ابن سالم، النسب، ص )7(
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 حكيم بن حزام بـن      تزوجها عثمان بن عبد اهللا بن     التي   وحمزة ورملة    اًالكلبي فولدت له مصعب   

  .1)(خلفه على رملةالذي  وخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ،خويلد

تزوج أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص من المبايعات ولدت بأرض الحبشة فولدت               

 وتزوج زينب بنت بشر بن عبد عمرو بن مرثد من بني قيس بن ثعلبة فولدت له           . وعمر اًله خالد 

التـي   تزوج الحالل بنت قيس بن نوفل من بني أسد بن خزيمة فولدت خديجـة                .اًُعبيدة وجعفر 

تزوجها عبد اهللا بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن ُجبير بن مطعم بن                    

  .4)(، فولدت عبد اهللا وزينب3)(وتزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 2)(عبد مناف

بني مخزوم،  وبني قيس،   وبني أمية،   و العوام صاهر بني تيم،      هكذا يتضح أن الزبير بن    

  .هذه القبائل ذات الشرف االجتماعي واالقتصادي: بني أسد، كلبوبني عبد مناف، و

  إسالمه، هجرته، غزواته

وكـان عمـره    . 5)(أسلم الزبير بن العوام مبكراً، إذ كان أحد الذين سارعوا إلى اإلسالم           

ويذكر أن الرابع أو الخامس مـن الـسابقين، وقـد           . 6)( ستة عشر  آنذاك خمسة عشر عاماً وقيل    

، وكان الذي تـولى تعذيبـه       7)(تعرض الزبير لقسوة شيوخ أسرته فقد ُعذب واضطهد من قريش         

 
  .100 ابن قتيبة، المعارف، ص )1(

. 435، ص 9البالذري، أنـساب، ج   ). 245-236(مصعب الزبيري، نسب، ص     . 102، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )2(

  .172، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 343، ص1ابن الجوزي، صفة، ج

  .172، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 435، ص9البالذري، أنساب، ج. 101، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )3(

  .343، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 435، ص9 البالذري، أنساب، ج )4(

ابن حجر، تهذيب،   . 25، ص 2الذهبي، سير، ج  . 420، ص 9البالذري، أنساب، ج  . 12، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

  .78، ص2السخاوي، التحفة، ج. 7، ص1، اإلصابة، ج318، ص2ج

  .272، ص4محب الطبري، الرياض، ج. 420، ص9 البالذري، أنساب، ج )6(

. 342، ص 1ابـن الجـوزي، صـفة، ج      . 510، ص 2، االستيعاب، ج  ابن عبد البر  . 89، ص 1 األصبهاني، حليه، ج    )7(

  .366، ص1القرماني، أخبار، ج. 678، ص4ابن كثير، السيرة، ج. 41، ص1الذهبي، سير، ج
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عمه، فقد كان يلفه بحصير ويدخن عليه بالنار ليرده عن اإلسالم، وتذكر المصادر أنه من الذين                

  .1)(أسلموا على يد أبي بكر الصديق

لكل نبـي   ) (قال الرسول   . 2)(الزبير بن العوام من الحواريين فقيل حواري الرسول       و

  .3)(حواري وأنا حواري الزبير

كلهم من قريش، أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان بن عفان، وعلـي،            . 4)(والحواريون

وحمزة، وجعفر بن أبي طالب، وأبو عبيدة بن الجراح، وعثمان بن مظعون، وعبد الرحمن بـن                

 .5)(عوف، وسعد، وطلحة، والزبير

 ثم هاجر   6)(وهو ابن ثماني عشرة سنة    ) م615سنة  (هاجر الزبير بن العوام إلى الحبشة       

، وكان بالشام في تجارة له حينما بدأت هجرة الرسـول إلـى المدينـة               )م622سنة  (إلى المدينة   

 
ابـن حجـر،   . 44، ص1الـذهبي، سـير، ج  . 342، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 24 البستي، تاريخ الصحابة، ص   )1(

  .8، ص3اإلصابة، ج

  .7، ص3، ج ابن حجر، اإلصابة )2(

  .8، ص3م، ج.  ن )3(

 أمة من قبلي إال كان لـه مـن أمتـه            في اهللا   ه أنه ما من نبي بعث     69، ص 3 الحواريون يذكر المتقي الهندي، كنز، ج       )4(

حواريون وأصحاب يأخذون بُسنته ويقتدون بأمره، ثم أنها تخلف منهم من بعدهم خلـوف يقولـون مـاال يفعلـون،                    

  ... جاهدهم بيده فهو قومهم، ومن جاهدهم بلسانه فهو قومهم ويفعلون ماال يأمرون، فمن

المسيح، وقد وردت اللفظة في مواضع في القرآن الكـريم          قصد بها رسل    والحواريون من المصطلحات النصرانية، و      

ضـابئ  في بيت ينسب إلى     ) الحواري(وردت لفظة   . 14الصف اآلية   . 114والمائدة اآلية   . 52في آل عمران اآلية     

  .الحارث بن أرطأهبن 

  ).677-676(، ص6المفصل، جواد علي، ج

 الحواري هم اثنا عشر رجالً اتبعوا سـيدنا عيـسى، وأهـل الكتـاب               31، ص 2كما يذكر ابن الجوزي، المنظم، ج     

  .، وهؤالء الذين سألوا سيدنا عيسى نزول المائدة...... يجعلونهم رسالً، وهم 

  .344، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 513، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )5(

الـذهبي،  . 342، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 24البستي، تاريخ الصحابة، ص   . 102، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )6(

الـديار  . 79، ص 2السخاوي، التحفة، ج  . 7، ص 3اإلصابة، ج . 16، ص 3ابن حجر، تهذيب، ج   . 44، ص 1سير، ج 

  .273، ص4الرياض، جمحب الطبري، . 172، ص1بكري، تاريخ الخميس، ج
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ومعه أبو بكـر ثيابـاً   ويروى أن الرسول في هجرته قابل الزبير عائداً من الشام فكسى الرسول       

  .2)(فهو من المهاجرين األوائل. 1)(بيضاء

) هـ2(في غزواته، فقد شارك في غزوة بدر سنة  )  (الزم الزبير بن العوام الرسول      

 وشهد غزوة أحد وتميز بها الزبير حيث ثبت في المعركة وبـايع             3)(وتمنى الشهادة في سبيل اهللا    

 والحديبية وبايع الرسول على الموت تحت الشجرة في         5)( كما شهد الخندق   4)(الرسول على الموت  

  .7)( وفي فتح مكة، وحنين6)(بيعة الرضوان

شارك أيضاً في حروب الردة في خالفة أبي بكر وخاصة في اليمامة حتى قتل مـسيلمة                

وفي عهد عمر بن الخطاب لما استعصى على عمرو بن العاص فتح مـصر، بعثـه                . 8)(الكذاب

  .9)("لقد أرسلت إليك أربعة كل واحد منهم بألف" وقال في رسالته لعمرو عمر مع أربعة نفر،

 
   .173، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج )1(

  .44، ص1الذهبي، سير، ج. 89، ص1 األصبهاني، حليه، ج )2(

  .409، ص10 المتقي الهندي، كنز، ج )3(

  .420، ص10 المتقي الهندي، كنز، ج )4(

  .45، ص1الذهبي، سير، ج. 62 بان عبد الحكم، فتوح مصر،  )5(

  .420، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .249، ص2مروج، ج المسعودي،  )6(

ابـن  . 513، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 495، ص 9البالذري، أنساب، ج  . 602، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )7(

، 3، تهـذيب، ج   8، ص 3ابن حجر، اإلصـابة، ج    . 678، ص 4ابن كثير، السيرة، ج   . 342، ص 1الجوزي، صفة، ج  

  .17ص

  .678، ص4ابن كثير، السيرة، ج. 52، ص1 الذهبي، سير، ج )8(

. 513، ص2ابن عبد البر، االسـتيعاب، ج     . 88، ص 1األصبهاني، حليه، ج  ). 25،  24(اريخ الصحابة، ص  تي،  تسب ال  )9(

ابـن حجـر،    . 178، ص 4ابن كثير، الـسيرة، ج    . 44، ص 1الذهبي، سير، ج  . 342، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   

محمد جيوس الصباغ، العشر المبشرين بالجنـة،       . 173، ص 1الخميس، ج الديار بكري، تاريخ    . 16، ص 3تهذيب، ج 

  .97ص
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  أبو عبيدة عامر بن الجراح -10

  اسمه، ونشأته، مصاهراته

 القرشي بـن    2)( بن الحارث بن فهر    ة بن هالل بن ُأهيب بن ضب      1)(عامر بن عبد اهللا بن الجراح      

 بن مضر بن نزار بـن معـد بـن            بن مدرِكة بن الياس    3)(مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة      

بن عامر  ا، وأمه أميمة بنت عثمان بنت غنم بن جابر بن عبد العزى             5)( ويكنى أبا عبيدة   4)(عدنان

  .6)(بن عميرة من بني الحارث بن فهر

هو من قريش الظواهر التي نزلت جبال مكة، خالف قريش البطاح التي نزلت بطن مكة               

  .رالذين هم أكرم وأشرف من قريش الظواه

  .7)(وأبو عبيدة هو الوحيد من بين العشرة الذي لم يكن من قريش البطاح

وهـو ابـن ثمـان      ) هـ18( وتوفي سنة    ،)م580(ولد أبو عبيدة عامر بن الجراح عام        

 مـع   اً فيعتبر أبعد نـسب    9)(في النضر بن كنانة   ) (ويلتقي نسبه مع الرسول     . 8)(ن سنة ووخمس

نه من قريش الظواهر، وقريش البطاح بنو زهـرة، تـيم،            أل ،الرسول بالنسبة لغيره من العشرة    

  .10)(عدي بن كعب، بنو عبد مناف، أسد بن عبد العزى

 
  .310، ص1القرماني، أخبار، ج. 125، ص1 األصبهاني، حليه، ج )1(

  .20األصبهاني، معرفة، ص. 221 ابن سالم، النسب، ص )2(

  .365، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 792، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )3(

  .5، ص1ر، ج الذهبي، سي )4(

  .176 األندلسي، جمهرة، ص )5(

، 3ابن حجر، اإلصابة، ج   . 579، ص 3ابن األثير، ُأسد، ج   . 256، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 48، ص 3 ابن سعد، ج    )6(

  .359، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 586ص

  .22 الكلبي، جمهرة، ص )7(

ابـن  . 21، ص 2ابـن األثيـر، الكامـل، ج      . 369، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 24، ص   1 األصبهاني، معرفة، ج    )8(

  .369، ص1الجوزي، صفة، ج

  . 21، ص1 ابن األثير، الكامل، ج )9(

  .71، ص1 ابن سعد، الطبقات، ج )10(
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  .1)(عمل أبو عبيدة في حفر القبور ألهل مكة

 ، مضارب بني الحارث على الخط الفاصل بين قريش البطاح وقـريش الظـواهر             تكان

ذات أهمية كبرى فلم نسمع عن رجل        وضعها في حالة تحسن، ولكنها لم تكن عشيرة          كانوربما  

ذي شأن من بين مشركيها، وكانت تحالفاتها عن طريق الزواج خارج العـشيرة مـع عـشائر                 

  .2)(ضعيفة مثل زهرة

شارك بنو الحارث بن فهر في حلف المطيبين مع بني زهرة، وبني تيم، وبني أسد بـن                 

ـ     عندما انقسمت بطون قريش فريقين فرقة بايع       3)( ...عبد العزى  هم وفرقـة   اءت عبد الدار وحلف

 بنو الحارث بن فهر من حلف بنـي عبـد           وحلفاءهم الذين كان من بينهم    بايعت بني عبد مناف     

 وكان قائدهم فيها عبـد اهللا بـن         ،كما كان لبني الحارث بن فهر دور في حرب الفجار         . 4)(مناف

  . أنه لم يكن لهم دور في حلف الفضولاًعلم. 5)(الجراح والد أبي عبيدة

ن الخلج ويقال كانوا من عدوان فـألحقهم        إ منهم أبو عبيدة يقال      الذينوالحارث بن مالك    

عمر بن الخطاب بالحارث وسموا خلجاً ألنهم اختلجوا من عدوان وهم بالمدينة كثر وأما فهر بن                

  .6)(تفرقت من قبائل قريشفقد مالك 

 زيادة نفوذه االجتماعي من     يفيبدو أن أبا عبيدة لم يستفد من  اشتراكه وقيادته للمعارك            

  فقط تروي عنه كتب التراث أنه تزوج من هند بنت جابر فولدت لـه يزيـد                 .خالل المصاهرات 

  

 
  .165، ص2 الكتاني، التراتيب، ج )1(

  .182 موتنجري وات، محمد في مكة، ص )2(

  .583، ص1 ابن األثير، الكامل، ج )3(

  .22، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 194، ص2ج ابن كثير، البداية،  )4(

  .593، ص1 ابن األثير، الكامل، ج )5(

  .91 ابن قتيبة، المعارف، ص )6(
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، كما تذكر المصادر أنه انقرض نسل أبـي عبيـدة وولـد أخوتـه               2)(، وقيل لم يعقب   1)(وعمير

  .3)(جميعاً

  

  إسالمه، هجرته، غزواته

، حين دعاه أبـو     )م610سنة  (األيام األولى لإلسالم    أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح في        

، اقتنع به وأسلم مع عثمان بن مظعون، وعبد الرحمن بن عـوف، وقبـل               4)(بكر الصديق لذلك  

دخول الرسول دار األرقم، وبقي مالزماً للرسول يستمع لحديثه، ويعمل بتعاليمه ووهب حياتـه              

  .5)(كلها للرسول ولإلسالم

لقي أبو عبيدة نصيباً وافراً من األذى مع المسلمين، إلى أن أخـذ             وعند انتشار اإلسالم،    

الرسول دار األرقم مكاناً يجتمع المسلمون فيه سراً للتشاور في أمر الدعوة بعيدين عـن أعـين                 

 .6)(قريش

   وهو من المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة        7)()م615سنة  (هاجر أبو عبيدة إلى الحبشة      

  

 
  .359، ص3محب الطبري، الرياض، ج. 176 األندلسي، جمهرة، ص )1(

  .220، ص2 األصبهاني، معرفة، ج )2(

  .5، ص2 الذهبي، سير، ج )3(

، تهذيب،  586، ص 3ابن حجر، اإلصابة، ج   . 365، ص 1ن الجوزي، صفة، ج   اب. 384، ص 7 ابن سعد، الطبقات، ج     )4(

  .346، ص4محب الطبري، الرياض، ج. 350، ص1السخاوي، التحفة، ج. 63، ص5ج

  . 305، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 252، ص3 الطبري، تاريخ، ج )5(

  .346، ص4الرياض، جمحب الطبري، . 63، ص5ابن حجر، تهذيب، ج. 366، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )6(

  .298، ص3ابن سعد، الطبقات، ج. 329، ص1 ابن هشام، السيرة، ج )7(
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، فلحق به ليبقى    )م622(و عبيدة في الحبشة حتى هاجر النبي إلى المدينة سنة           وبقي أب . 1)(الثانية

  .2)(في جواره

فشهد . شارك في الغزوات والفتوحات   . تذكر المصادر أن أبا عبيدة كان قائداً عسكرياً فذاً        

أولى غزوات الرسول وكان أبو عبيدة في مقدمة المقاتلين بل لم يعرف المشركون             ) هـ2(بدراً  

منه في هذه المعركة، فكان األب مع المشركين مقاتالً واالبن فـي صـفوف المـسلمين،                أصلب  

 والتقـى االبـن واألب      3)(ونظر أبو عبيدة قاصداً أباه يريد قتله، حيث كان ساخطاً على اإلسالم           

ال تجد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يـوادون مـن حـاد اهللا              وقتل األب، ونزل قوله تعالى      

لو كانوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلـوبهم اإليمـن                ورسوله و 

  .5)(، وحنين، والطائف)هـ5(، والخندق )هـ3(شارك في غزوة أحد . 4)(وأيدهم بروح منه

  ، وبايع الرسول تحت الشجرة على المـوت فـي          )هـ6(وشهد أبو عبيدة صلح الحديبية      

 المصطلق، وغزوة خيبر، وحاصر اليهود في حصونهم بقيـادة          ، وحضر غزوة بني   6)(سبيل اهللا 

  .7)(، وشهد مؤتة)(الرسول 

 
ابن عبد البر، االسـتيعاب،  . 20األصبهاني، معرفة الصحابة، ص. 374، ص 7ج. 298، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

 حـول   خالد محمـد خالـد، رجـال      . 8، ص 1الذهبي، سير، ج  . 365، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 795، ص 2ج

  .258الرسول، ص

  .346، ص4محب الطبري، الرياض، ج. 20 األصبهاني، معرفة الصحابة، ص )2(

. 292، ص 5ابن عبد البـر، االسـتيعاب، ج      . 298، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج   . 252، ص 1 ابن هشام، السيرة، ج     )3(

السيد فـرج،  . 59، ص3ابن كثير، السيرة، ج   . 285، ص 5ابن حجر، اإلصابة، ج   . 100، ص 1األصبهاني، حليه، ج  

  .75أو هي رجال الحرب، ص

  .22 سورة الجادلة، أية رقم  )4(

ابـن عبـد    . 21، ص 2األصبهاني، معرفة، ج  . 101، ص 1األصبهاني، حليه، ج  . 384، ص 7 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

، السخاوي. 586، ص 3ابن حجر، اإلصابة، ج   . 365، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 792، ص 2البر، االستيعاب، ج  

  .350، ص2التحفة، ج

ابـن  . 792، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج  . 101، ص 1األصبهاني، حليه، ج  . 384، ص 7 ابن سعد، الطبقات، ج     )6(

  .350، ص2السخاوي، التحفة، ج. 586، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 365، ص1الجوزي، صفة، ج

. 21، ص 2األصبهاني، معرفة الـصحابة، ج    . 384، ص 7ابن سعد، الطبقات، ج   . 281، ص 2 ابن هشام، السيرة، ج     )7(

  .157، ص2ابن األثير، الكامل، ج
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وكان له دور في قيادة السرايا التي وجهها الرسول بقيادة أصحابه مـن أجـل الـدعوة                 

، وبعثه أميراً على سرية في ثالثمائـة مـن   1)()هـ6(لإلسالم، فقد بعثه في سرية إلى ذي القصة 

يرصـدون  ) هـ8) (سيف البحر ( إلى حي ساحل البحر وهي غزوة الخبط         المهاجرين واألنصار 

عيراً لقريش، فأصابهم الجوع حتى أكلوا الخبط أي ورق الشجر فسمي جيش الخبط، وشهد فتح               

  .2)()هـ8(مكة 

كانت أكثر فتوحات الشام على يده وبقيادته، وشهد معركة اليرموك، ومـات بطـاعون              

  .3)()هـ18(عمواس سنة 

مصادر أن أبا عبيدة شارك في سرية ذات السالسل التي عقد لواءها لعمرو بن العـاص        وتذكر ال 

في ثالثمائة من المهاجرين واألنصار، ليوقع الفرقة بين الرومان والقبائل العربية التـي تقطـن               

مشارق الشام، وكانوا قد تحالفوا مع الروم ضد المسلمين، ثم لحقه أبو عبيدة في مائتين وعقد له                 

وبعث له سراً خمسة من المهاجرين واألنصار منهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمرو                لواء 

. إنما قدمت علي مدداً وأنا األميـر      : بن العاص، وعندما أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس قال عمرو          

فأطاعه أبو عبيدة وكان عمرو يصلي بالناس، هكذا كان رجالً مقدراً لمسؤولياته ويقـدر قادتـه                

  .4)(عتبر رجالً منضبطاًوي

 
الديار بكـري،   . 285، ص 2الطبري، تاريخ، ج  . 86، ص 2ابن سعد، الطبقات، ج   . 774، ص 2 الواقدي، المغازي، ج    )1(

  .3، ص2تاريخ الخميس، ج

  .2، ص1 سير، جالذهبي،. 131ابن خياط، تاريخ خليفة، ص. 285، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

، 2ابن عبـد البـر، االسـتيعاب، ج       . 22، ص 2األصبهاني، معرفة الصحابة، ج   . 298، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )3(

  .370، ص1القرماني، ج. 350، ص2السخاوي، التحفة، ج). 590، 252(، ص2ابن حجر، اإلصابة، ج. 795ص

  .112رة المبشرين بالجنة، ص الصباع، العشمتوليمحمد . 123 ابن خياط، تاريخ خليفة، ص )4(
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  الثا�يالفصل 

   والسياسيةاالقتصاديةاألوضاع 
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 جعلها مؤهلة ألن    ، ووجود الماء فيها   ،إن وقوع مكة في عقدة التقاء خطوط تجارية هامة        

ولوقوعها في واد غير ذي زرع حيث اعتمد سكانها فـي اقتـصادهم أوالً              تكون مدينة تجارية،    

  .1)(وأخيراً على التجارة

، ال تدين لدين ملوك ولم ُيؤدِّ أهلها أتاوة وال ملكها ملـك             2)(وصفت مكة أنها كانت لقاحاً    

  .3)(من سائر البلدان

  

  أبو بكر الصديق .1

  تجارته، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقاته

ن بعـض   إعمل أبو بكر الصديق كغيره من سادات مكة ورؤسـائها بالتجـارة، حتـى               

الروايـات رحـالت    ، وتورد   4)(ان ذا تجارة واسعة في الجاهلية واإلسالم      المؤرخين يذكر أنه ك   

 أنه كان من تجار     ، وتذكر األخبار  6)(، وتؤكد على اهتمامه بهذه الرحالت     5)(تجارية له إلى الشام   

ن أكثـر   إ وتضيف أن أرباحه من تجارة الخمر كانت كثيرة حتى           ،9)( والمواشي 8)( والخمر 7)(البز

  .10)(ه منهاماله نسب إلى أرباح

 
  .188 فكتور سحاب، إيالف، ص )1(

ابن منظور، لسان   . ال تدين لدين ملوك ولم ُيَؤدِّ أهلها إتاوة وال ملكها ملك قط من سائر البلدان              :  لقاحاً .188م، ص .  ن  )2(

  .65، ص3العرب، ج

  .345، ص1 الترمذي، الجامع، ج )3(

  .429، ص1 ابن كثير، السيرة، ج).97، 25( الجاحظ، العثمانية، ص )4(

  .365، ص1اليسوي، المعرفة والتاريخ، ج. 71، ص1 األصبهاني، حليه، مج )5(

  .648، ص1ابن الجوزي، صفة، ج .71، ص1 البخاري، صحيح، ج )6(

  .248، ص31السرخسي، المبسوط، ج. 456، ص2 ابن عبد ربه، العقد، ج )7(

  .697الخزاعي، تخريج، ص. 309، ص3، اإلصابة، جابن حجر. 258، ص2 ابن األثير، أسد، ج )8(

  .332، ص6ج. 111، ص10 النويري، نهاية، ج )9(

  .309، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 258، ص2 ابن األثير، أسد، ج )10(
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ومما يؤكد على بروز دور أبي بكر التجاري وكونه من كبار تجار مكة أنه كان شريكاً                

  .1)(ألكبر تجار مكة حكيم بن حزام في التجارة

، ويذكر أيضاً أن أبا     2)( درهم  بكر المالية عند إسالمه أربعون ألف      يويذكر أن إمكانات أب   

، ولم ينقطع أبو بكر عن التجارة حتى فـي          3)(شبكر الصديق كان له غالم يعمل في تجارة القما        

 ومعـه   4)(المدينة وقبل وفاة الرسول، فيذكر أنه خرج في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي بعام              

 ولما استخلف ترك التجارة واستنفق من مال المـسلمين          ،5)(لة وكان قد شهد بدراً    مرحبن  اسويط  

  .6)( سنة ستة آالف درهمرض له في كلفما يصلحه ويصلح عياله، وكان الذي 

أبا بكر أصبح مالكاً في المدينة المنورة بعد هجرته مع الرسول إليها،            تؤكد الروايات أن    

 الرسول الدور بالمدينة جعل ألبي بكر موضع داره عند المـسجد وهـي              *فيذكر أنه عندما اقطع   

  .7)(الدار التي صارت آلل معمر

  .9)(نج وبيتاً آخر بالس8)(مسجد وقبالة دار عثمان زقاق البقيع عند الفيويذكر أن له داراً 

 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن مطـي األسـدي، ابـن أخ                  . 112، ص 2 ابن حجر، اإلصابة، ج     )1(

، ولد قبل الفيل بثالث عشرة سنة، وقتل ولده في الفجار وشهدها حكيم، وحكى أنه ولد في                 )(بي  خديجة زوجة الن  

جوف الكعبة، وكان من سادات قريش، كان صديق النبي قبل البعثة ولكنه أسلم عام الفتح، وشهد حنيناً وأعطي مـن                    

في يد حكيم الرفاده، وكـان مـن العلمـاء    غنائمها مائة بعير، ثم حسن إسالمه، وكان قد شهد بدراً مع الكفار، وكان            

بأنساب قريش وأخبارها مات سنة خمسين وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشـطرها فـي                   

  . اإلسالم

  .53، ص10البالذري، أنساب، ج  

  .804الخزاعى، تخريج، ص. 242، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )2(

  .291، ص2 الكتاني، التراتيب، ج )3(

  .112، ص5 البالذري، أنساب، ج )4(

  .24، ص2الكتاني، التراتيب، ج. 456، ص2 ابن عبد ربه، العقد، ج )5(

  .72، ص1 البالذري، أنساب، ج )6(

هو أن يمنح الخليفة قطعة من األرض إلى شخص ما على سبيل المنحة أو العطية فيصبح ملكاً له ولورثته من                    : اإلقطاع* 

 .119، ص3ب، جابن منظور، لسان العر. بعده

  .63، ص10البالذري، أنساب، ج. 175، ص3 ابن سعد، طبقات، ج )7(

  .242، ص1ج. 273، ص3 ابن شبه، تاريخ المدينة، ج )8(

  .273، ص3م، ج.  ن )9(
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أقطع الرسول أراضي من أراضي بني النضير لكبار صحابته من المهـاجرين            هذا وقد   

  .2)( من أراضي بني النضير1)(ممن أسلم مبكراً، فقد أقطع ألبي بكر الصديق بئر حجر

ـ    ، كما كانت له   3)(ويروى أن أبا بكر كان يمتلك ضياعاً في اليمامة         ، 4)(سنج ضيعة في ال

  .5)(وضياع في قرية السوارقية

، وكان  6)(من نخيل من بني سلمة بدرع     ) بستاناً(اً  فن أبا بكر الصديق اشترى مخر     إوقيل  

  .8)(يب، وكان له بستاناً يسقيه عبد نو7)(ةمزارعأيضاً يعطي أرضه 

من المعروف أن إنشاء بيت المال تم ألول مرة في عهـد عمـر بـن الخطـاب بعـد                    

 ووجود إيرادات ثابتة للدولة، لكن أيام أبي بكر كان ما يرد عليـه مـن                ،االنتصارات في الفتوح  

  .9)( بيت الصدقاتهجزية وصدقات تجمع في بيته وقيل عن

به الراتب السنوي من مـال      يشوتحدثنا الروايات عن حصول أبي بكر الصديق على ما          

لما استُخلف أبـو    "ية، فيذكر أحد الرواة ما نصه       المسلمين لتفرغه للخالفة أو قيادة الدولة اإلسالم      

بكر أصبح عادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن                 

السوق، قال ماذا تصنع، وقد وليـت أمـر         : خليفة رسول اهللا؟ قال   أين تريد يا    : الجراح فقاال له  

 
  .251، ص1ابن حجر، تهذيب، ج. 318، ص2 ابن األثير، أسد، ج )1(

  .24 البالذري، فتوح، ص )2(

  .93م، ص.  ن )3(

  .110، ص2الذهبي، سير، ج. 242، ص1اريخ المدينة، ج ابن شبه، ت )4(

وهي من قرى المدينة وعرفت أيضاً قرية أبي بكر بسبب كبر ملكياته            :  السوارقية .286، ص 7 السمعاني، األنساب، ج    )5(

  .بها

  .225، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )6(

  .533، ص15 المتقي الهندي، كنز، ج )7(

  .47، ص2 الكتاني، التراتيب، ج.96، ص1 المقريزي، الخطط، ج )8(

  .222، ص2 ابن األثير، الكامل، ج )9(
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فرض لك شـيئاً، فـانطلق معهمـا        انطلق حتى ن  :  له أطعم عيالي؟ قاال  فمن أين   : المسلمين؟ قال 

  .1)("كسوه من الرأس والبطن ففرضوا له كل يوم شطر شاه وما

 فقال زيدوني فإن لي عياالً وقـد شـغلتموني عـن      فينوجعلوا له ال  "وفي رواية أخرى،    

، بـصفته أصـبح خليفـة       3)(وقيل فرض له ستة آالف في كل سنة       . 2)(التجارة، فزادوه خمسمائة  

  .4)("سلمين ليتولى أمورهم فليس من الممكن الجمع بينهماللم

أنظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت       "ويذكر أن أبا بكر الصديق قال حين حضرته الوفاة          

المال فاقضوه عني، فوجدوا مبلغه ثمانين ألف درهم في واليته وتشير هذه الروايات أنـه أمـر                 

  .5)(أراضٍ له في ذلك تباع ه برد هذا المال على المسلمين وأمر أندأوال

 وساهم في تجهيز جيش العسرة      6)(أنفق أبو بكر أربعين ألف دينار على نوائب المسلمين        

  .7)(فقدم أربعة آالف درهم

، ويذكر أنه أوصى    8)(وتورد بعض المصادر أنه كان يتصدق على أقاربه بالمال والمتاع         

، كما تـصدق بـداره علـى        9)(يم تركته  من التمر من حديقته، وأن تأخذه قبل تقس        قلعائشة بأوس 

  .11)(، كما وهب أرضاً له البنته عائشة10)(ولده

 
  .184، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )1(

  .804 الخزاعي، تخريج الدالالت، ص )2(

  .70، ص1 البالذري، أنساب، ج )3(

امـل،  ابن األثيـر، الك   . 71، ص 2المنتظم، ج . 57، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 184، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )4(

  .297، ص2ج

  .354، ص2 الطبري، تاريخ، ج )5(

  .35 الجاحظ، العثمانية، ص )6(

. 35، ص 2ابن عـساكر، تـاريخ دمـشق، ج       . 368، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 991، ص 3 الواقدي، المغاري، ج    )7(

  .111، ص1تهذيب، ج

  .272، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج. 321، ص30 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج )8(

  .وعاء:  األوسق.321، ص1ابن خلدون، العبر، ج. 260، ص2 القرطبي، الجامع، ج )9(

  .186، ص6 ابن قدامه، المغنى، ج )10(

  .49، ص12 السرخسي، المبسوط، ج )11(
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اشتهر عن أبي بكر انفاقه في سبيل اهللا فيذكر أنه حرر عدداً مـن المستـضعفين ممـن         

 3)(وكان ذا صيت عند العامـة والفقـراء       . 2)(الالً، والنهدية، وعامر بن فهرة     أعتق ب  د، فق 1)(أسلم

  .4)(رى األكسية ووزعها على الفقراء واألرامل منهم اشت كان يشتريحيث

  أبو بكر والخالفة

يعتبر أبو بكر الصديق أول من أسلم، وصاحب الرسول في الغـار وأكبـر الـصحابة                

، ومن سادة قريش من قبيلة تيم، وال شك أنه كان المستشار األول له في جميـع مراحـل                   5)(سناً

  .الدعوة

، ليبايعوا سعد   6)(قد اجتمع األنصار في سقيفة بني ساعدة      لم يوصِ الرسول بخليفة بعده، ف     

مـا  : بن عبادة، فبلغ ذلك أبا بكر، فأتاهم ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، فقـال                

قد : منا األمراء ومنكم الوزراء، ثم قال أبو بكر       : منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر      : هذا؟ فقالوا 

إليكم يطيب نفساً أن يخلف قـدمين       : ين عمر وأبا عبيدة، فقال عمر     رضيت لكم أحد هذين الرجل    

ال نبـايع إال    : ؟ فبايعه عمر وبايعه الناس، فقال األنصار أو بعض األنـصار          )(قدمهما النبي   

ثم بايعـه   ... ، كما تخلف علي وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة إلى أن ماتت فاطمة               7)(علياً

  .8)(المهاجرون

 
  .188، ص2 ابن تيمية، مجموع، ج )1(

  .219، ص4 ابن األثير، أسد، ج )2(

  .290، ص2 ابن األثير، الكامل، ج )3(

ابن األثير،  . 352، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 98، ص 1األصبهاني، حلية، ج  . 132، ص 3قات، ج  ابن سعد، الطب    )4(

  .315، ص2أسد، ج

  .50الدينوري، األخبار، ص. 74ابن قتيبة، المعارف، ص  )5(

. حي من األنصار في الخزرج والسقيفة هي ظله كانوا يجلسون تحتها عند بئر خارج المدينة يعـرف بئـر بـضاعة       )6(

  .265، ص2ري، أنساب، جالبالذ

  .206، ص3الطبري، تاريخ، ج  )7(

  .50ابن الجوزي، مناقب، ص. 266، ص2البالذري، أنساب، ج  )8(
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 أبا بكر تظاهر وكأنه ال يريد الخالفة مع علمه بمؤهالته لهـا حيـث إمامـة                 الحظنا أن 

الصالة بأمر من الرسول، وصحبته له، وكان له معارضون من بني هاشم أبرزهم علي بن أبي                

طالب، ألنه يرى أنه أحق بها من أبي بكر، كما ذكرنا أن علياً تخلف عن البيعة مدة ستة شهور،                   

ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة،     ... ال أغمد سيفاً حتى يبايع علي       : ل الزبير كما عارضه الزبير، فقا   

كما رفض البيعة أبو سفيان واعتبره من أقل القبائل شرفاً وسيادة، وطلب من علي أن يبسط يده                 

، لكن بايعه األنصار عندما قال ال تـدين         1)(للمبايعة فرفض علي الوقوف ضد اإلسالم في بدايته       

  .2)( الحي من قريش ثم بايعه العامة في المسجدالعرب إال لهذا

وولي سنتين وأربعة أشهر إال ثمانيـة       ): هـ11(وبويع أبو بكر يوم توفي الرسول سنة        

  .3)(أيام

  :أعماله وفتوحاته

، وكانـت بدايـة     )هـ13-هـ11(رغم قصر فترة حكم أبي بكر التي استمرت من سنة           

عمال لها أثرها الكبير في تثبيت وإرساء دعـائم الدولـة        نشأة الدولة اإلسالمية، إال أنه قام بعدة أ       

  .اإلسالمية

وقد واجه أبو بكر حركة ردة واسـعة فـي الـيمن واليمامـة، والبحـرين، وعمـان،                  

وهذا أمر تطلب منه أن يجهز الجيوش، لكنه في البداية أرسل الرسائل لهـؤالء              . 4)(وحضرموت

  .5)(على حركة الردة جميعهاحتى يعودوا إلى اإلسالم وانتهى األمر بالقضاء 

 
  .330، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 208، ص3الطبري، تاريخ، ج  )1(

  .209، ص3، جالطبري، تاريخ  )2(

  .254، ص1فه، جابن الجوزي، ص. 208، ص3الطبري، ج. 95ابن حبيب، المحبر، ص  )3(

  .196، ص2المسعودي، مروج، ج. 303، ص3الطبري، تاريخ، ج  )4(

  .194، ص3ابن سعد، الطبقات، ج  )5(
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وبعد االنتهاء من حروب الردة وتثبيت دعائم الدولة واستقرارها الداخلي، اختـار قـادة              

وفتحت معظم العراق، ثم    ) هـ12(للجيوش لقتال الفرس والروم، فاتجهت إلى الفرس في الشرق          

  .1)(اتجهت الجيوش نحو الروم وانتصرت عليهم

يصلي بالناس، ورأى بضرورة أن يخلفه عمـر ابـن          وحينما اشتد مرضه أمر عمر أن       

الخطاب لصرامته، واعتقاده بحرصه الكبير على اإلسالم والمسلمين، ولكن الصحابة أشفقوا على            

عقد أبو بكر في مرضه التي تـوفي فيـه          ) "هـ310ت(المسلمين من شدة عمر، يذكر الطبري       

يـا  :  فقال أخبرني عن عمر فقـال      ودعا عبد الرحمن بن عوف،    ... لعمر عقد الخالفة من بعده      

ذلـك  : خليفة رسول اهللا، هو واهللا أفضل من رأيك فيه من رجل، ولكنه فيه غلظة، فقال أبو بكر                

  .2)("ألنه يراني رفيقاً

  .3)()هـ13(لكن أبا بكر أكد على خالفة عمر، وتوفي أبو بكر سنة 

 
  .110ابن خليفة، تاريخ خليفة، ص  )1(

  .428، ص3الطبري، تاريخ، ج  )2(

  .430، ص3 جم،. ن  )3(



 70

                                                

   اهللاديعبطلحة بن  .2

  تهتجارته، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقا

وبعد هجرتـه للمدينـة     ،  1)(من كبار تجار المسلمين   ) هـ36ت( اهللا   ديعبكان طلحة بن    

 وسافر لبالد الشام تاجراً وفي بصرى التقى مع أحد الرهبان الذي سأله عن              ، التجارة زاول مهنة 

ريـة لـه    ي وقعت فيه معركة بدر الكبرى كان في رحلة تجا         ، ويذكر أنه وفي الشهر الذ     2)(محمد

  .3)(للشام

 أثناء الفتوحات اإلسالمية في خالفة أبي بكر         في وتشير بعض المصادر إلى نمو تجارته     

  .4)(وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان

، فخـالل عملـه     5)( التجارة والصرفة فـي آن واحـد        اهللا بن مهنتي   عبدجمع طلحة بن    

مس مالـك   فقد الـت   اهللا،   ديعب وطلحة بن    سضى عمر بن الخطاب بين مالك بن أو       قبالصرافة،  

ه من الغابـة،  نازده استمهل لصرفها حتى يأتي خصرف مائة دينار من طلحة فبعد أن قلبها في ي 

الـذهب  "ال تفارقه حتى تأخذ منه، واستشهد بالحديث        : فسمع عمر بن الخطاب ذلك، فقال لمالك      

  .6)("هاءوبالذهب إال هاء 

 

  . هاء وهاء أي نفس النوعية والوزن.315، ص4 ابن حجر، فتح الباري، ج )6(

النويري، نهايـة،   . 205، التنبيه، ص  المسعودي. 16، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 31، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

، 7ابن كثيـر، البدايـة، ج     . 25، ص 3الذهبي، سير، ج  . 160، ص 25ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 91، ص 20ج

  . 229، ص2ابن حجر، اإلصابة، ج. 247ص

. 340، ص 2ابن الجوزي، المنتظم، ج   . 64، ص 25ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 215، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )2(

  .16، ص1الذهبي، سير، ج. 29، ص3ن كثير، البداية، جاب

  .531، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )3(

. 336، ص 1ابن الجوزي، صـفه، ج    . 75، ص 7، ج 34، ص 4ابن عساكر، تهذيب، ج   . 205 المسعودي، التنبيه، ص    )4(

  .97، ص3المنتظم، ج

  .35، ص14السرخسي، المبسوط، ج. 375، ص2 الترمذي، الجامع، ج )5(
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، كـشريك لـه فـي       1)(ريد اهللا، عثمان بن عفان مائتي ألف دينا       بكما أعطى طلحة بن ع    

، أو للتعامـل بهـا      2)(التجارة البحرية خاصة فالمعروف أن عثمان كانت تجارته البحرية واسعة         

  .3)(بالصرافة أو المضاربة ألن عثمان عمل بذلك

كان أكبر الملكيات في أيدي القرشيين فقد استغل هؤالء الفتوحات فـي تنميـة أمـوالهم                

، وبصفته مـن    5)(د اهللا ين أكثر الناس غنى مثل طلحة بن عب       ، فأصبحوا م  4)(وباشتغالهم بالتجارة 

 الطبـري   يقـول الكوفـة   فـي   والمهاجرين فقد أقطعه عمر بن الخطاب منطقـة         متنفذي قريش   

  .6)(..."واقطع عمر طلحة وجرير بن عبد اهللا) "هـ310ت(

 اإلقطاعـات مـن     حمـن توسع فـي    ) هـ35-23(وحصل في خالفة عثمان بن عفان       

، فقد  7)(مدينة الكوفة، ألناس من قريش ومن أشراف القبائل اليمانية في الكوفة          ة ب الصوافي المحيط 

، حتى أن طلحة أضحى من أكبر       9)(، والصنين 8)(تجشاسنالي  م اهللا التي  ديعبأقطع عثمان طلحة بن     

أتاني مال من العراق مـن ضـيعتي        "مالكي العراق أيام عثمان، يذكر ابن سعد أنه قال لزوجته           

وذكر ان غلته من العراق فـي       . 10)("فما أدري ما أصنع به    ون أربع مائة ألف درهم       يك تجشاسنال

  .12)( عشرة آالف دينار سنوياً،  وكانت غلته من الشام11)(اليوم كانت تبلغ ألف درهم

 
  .17، ص5 البالذري، أنساب، ج )1(

  .184، ص30السرخسي، المبسوط، ج. 401، ص4الطبري، تاريخ، ج.  10، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  ).373-372(، ص1 الكتاني، التراتيب، ج )3(

  .369 أبو عبيد، األموال، ص )4(

األصبهاني، حليه،  . 332، ص 2المسعودي، مروج، ج  . 13اليعقوبي، مشاكله، ص  . 157، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )5(

  .90، ص1ج

  .589، ص3 الطبري، ج )6(

  .859، ص3الطبري، تاريخ، ج. 235 البالذري، فتوح، ص )7(

  .145أبو هالل العسكري، األوائل، ص. 335 البالذري، فتوح، ص )8(

  .430، ص3البلدان، ج ياقوت، معجم  )9(

  .20، ص1الذهبي، سير، ج. 157، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )10(

  .82، ص7ابن عساكر، تهذيب، ج. 24 اليعقوبي، مشاكله، ص )11(

  .457، ص1البسوي، المعرفة، ج. 355، ص1ابن الجوزي، صفه، ج. 24 اليعقوبي، مشاكله، ص )12(
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وكانت له دوراً كثيرة بناها لتليق بمركزه االجتماعي واالقتصادي، فقد بنى داره بالجص             

،  2)(، وباع داراً لـه بـستمائة ألـف درهـم    1)(راً بالكناسة في الكوفة   واآلجر والساج، كما بنى دا    

وكانت لطلحة عقارات أخرى قدرت بحوالي ثالثين ألـف          3)(قدرت دور طلحة بمائة ألف دينار     و

بيع أرض له لعثمان بن عفان بثالثمائة ألف درهـم ثـم            وأراد طلحة بن عبد اهللا       .4)(ألف درهم 

  .5)(وهبها أحد السائلين

، وباع ضيعة بخمسة عشر ألـف       7)(، كما باع له أرضاً بمائة ألف      6)( لطلحة حديقة  وكانت

  .9)(، وباع حائطاً بسبعمائة ألف درهم8)(درهم

ي ف، وترك أل  10)(وترك طلحة مائة بهار في مصر في كل بهار ثالث قناطر ذهب وفضة            

  .11)(ألف درهم ومئتي ألف درهم، ومن الذهب مئتي ألف دينار

، فيبدو أنـه    12)(د اهللا ي المال في خالفة عثمان بن عفان بيد طلحة بن عب          كانت مفاتيح بيت  

  .13)(اد من ذلك في تمويل تجارته الضخمة عبر اقتراضه من بيت المالفاست

كان عطاء طلحة من بيت المال خمسة آالف درهم من خالل ديوان العطاء الذي أسـسه                

 
، 7ابـن كثيـر، البدايـة، ج      . 34، ص 5المنتظم، ج . 355، ص 1جابن الجوزي، صفه،    . 24 اليعقوبي، مشاكله، ص    )1(

  .457، ص1البسوي، المعرفة، ج. 164ص

  .347، ص1 ابن الجوزي، صفه، مج )2(

  .120، ص25ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج. 12، ص10 البالذري، أنساب، ج )3(

، 2، تـاريخ الخمـيس، ج     الـديار بكـري   . 423، ص 3المزي، تهذيب الكمال، ج   . 322، ص 3 ابن سعد، طبقات، ج     )4(

  .279ص

  .219 التنوخي، المستجاد من جعالت األمواد، ص )5(

  ).47، 32(، ص12 السرخسي، المبسوط، ج )6(

  ).17-16(، ص1 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج )7(

  .415، ص2 البسوي، المعرفة والتاريخ، ج )8(

  .338، ص1عيون، جابن قتيبة، . 468المنمق، ص. 154 ابن حبيب، المحبر، ص )9(

  .88، ص1األصبهاني، حلية، ج. 149، ص1 المبرد، الكامل في اللغة، ج )10(

  .599، ص2 الجوهري، الصحح، ج )11(

  .208، ص5المقدسي، البدء، ج. 86، ص1الذهبي، سير، ج. 385 أبو عبيد، األموال، ص )12(

  .402، ص3الطبري، تاريخ، ج. 129 أبو يوسف، الخراج، ص )13(
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خمسة آالف درهم في     -ة منهم وطلح– لكل واحد ممن حضر بدراً       الخطاب حيث فرض  عمر بن   

  .1)(السنة

د اهللا في الصدقات الجارية والطوعية على أهله وأقاربه ممـا يـدل             يساهم طلحة بن عب   

، مما يدل على عالقاتـه الجيـدة        3)(، فتصدق في يوم واحد بمائة ألف درهم       2)(على كثرة ثروته  

 مؤونته ومؤونة عياله وكان يزوج      ، فكان ال يدع سائالً من تيم إال كفاه        4)(بقومه ومساندتهم بالمال  

  .5)(اياماهم ويخدم من ال خادم له منهم

، كما وهب أرضاً له ألحد      6)(وكان قد اشترى ماء قرح قرب المدينة وأوقفها على المارة         

، كما تصدق على أمه بحديقة ثم ماتت، قال لـه الرسـول أن اهللا               7)(السائلين بثالثمائة ألف درهم   

 من ماله على المهاجرين واألنصار      اًكما قسم جزء  . 8)(د عليك حديقتك  ورتعالى قبل منك صدقتك     

  .9)(فيذكر أنه قسم مرة سبعمائة ألف درهم أتته من حضرموت

   11)(، كما تصدق بخمسمائة ألف أتته من العراق       10)(وقسم مرة أخرى أربعمائة ألف درهم     

ة بن عبد اهللا بمائـة       وتصدق طلح  12)(وسبعمائة ألف أخرى ثمن أرض له باعها لعثمان بن عفان         

 
  .402، ص3 الطبري، تاريخ، ج.125 صسف، الخراج، أبو يو )1(

  .18، ص1 الذهبي، سير، ج )2(

  .341، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )3(

الصفدي، . 33، ص 1الذهبي، سير، ج  . 64، ص 25ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 221، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )4(

  .477، ص16الوافي، ج

  .125، ص10 البالذري، أنساب، ج )5(

  .321، ص4اقوت، معجم، ج ي )6(

  ).220-219( التنوخي، المستجاد، ص )7(

  .92، ص12 السرخسي، المبسوط، ج )8(

). 31-30(، ص 1الـذهبي، سـير، ج    . 340، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   ). 99،  25( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج      )9(

  .279، ص2الديار بكري، تاريخ الخميس، ج

، 1ابـن الجـوزي، صـفه، ج   . 100، ص25ن عساكر، تـاريخ دمـشق، ج     اب. 220، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )10(

  .113، ص5المنظم، ج. 340ص

  .105، ص25 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج )11(

. 101، ص 25ابن عساكر، تاريخ دمـشق، ج     . 405، ص 4الطبري، تاريخ، ج  . 220، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )12(

  .340، ص1ابن الجوزي، صفه، ج
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، كمـا أوقـف     2)(مضى طلحة ألحد السائلين ثالثين ألف درهم      أ، كما   1)(ألف درهم في يوم واحد    

، وكان يرسل لعائشة سـنوياً عـشرة آالف         3)(ين قرب الكوفة كان أقطعها له عثمان      نأرض الص 

  .4)(درهم من ملكه

  :طلحة بن عبد اهللا والخالفة

عثمان بن عفان، وطلحة بن     :  وهم 5)( أصحاب الشورى  كان طلحة بن عبد اهللا أحد الستة      

عبد اهللا، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعلـي بـن أبـي                   

طالب، والمدقق في أسماء هؤالء الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليكون خليفة المسلمين مـنهم               

  .6)(بعد موته يرى أن جميعهم من التجار

أتـولي  : فقال ألبي بكر  "منذ البداية على تولي عمر بن الخطاب الخالفة،         اعترض طلحة   

أباهللا تخوفني، أقول اسـتعملت علـيهم خيـر         : غليظاً فظاً ما تقول لربك إذا لقيته، فقال أبو بكر         

علمي به أنه يخـاف اهللا، وقـال        : ودخل عثمان وعلي فأخبرهما أبو بكر، فقال عثمان       ... أهلك

  .7)("هللا اقضي لربكيا خليفة رسول ا: علي

كما شكك في اختيار عثمان خليفة فتشير الروايات إلى اجتماع طلحة بعثمان واالستفسار             

  .8)(منه عن إمكانية إعادة األمر شورى مرة ثانية فوافق عثمان مما دفع طلحة إلى مبايعته

 أبـايع : قدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه عثمان، فقيل لـه          ) "هـ310ت(يذكر الطبري   

أنـت علـى رأس     : نعم، فأتى عثمان، فقال له عثمان     : أكل قريش راضٍ به؟ قال    : عثمان، فقال 

 
  .341، ص1ابن الجوزي، صفه، ج. 88، ص1 ج األصبهاني، حلية، )1(

  .220، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .164، ص6 ابن قدامه، المغنى، ج )3(

  .33، ص1الذهبي، سير، ج. 221، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )4(

  .63، ص3ابن األثير، ًأسد، ج. 12ابن قتيبة، المعارف، ص  )5(

  .210، ص12الصفدي، الوافي، ج. 84، ص2 ابن أعثم، الفتوح، ج.150، ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  )6(

  .241، ص2الديار بكري، تاريخ الخميس، ج  )7(

  .505، ص4البالذري، أنساب، ج. 234، ص2الطبري، تاريخ، ج  )8(
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ال أرغب عمـا قـد أجمعـوا عليـه،          ... نعم، قال : أتردها؟ قال : أمرك، إن أبيت رددتها، قال    

  .1)(وبايعه

. 2)(ونشبت الفتنة في خالفة عثمان، وأيد طلحة بن عبيد اهللا حجة المعارضـين لعثمـان              

. 3)(لحصار على عثمان أخذ طلحة مفاتيح بيت المال من الخليفة وأخذ ما فيه مـن مـال                وخالل ا 

  .4)(وقيل إن الخليفة سلم مفاتيح الخزائن للقوم فأتوا به طلحة، وعثمان محصور في داره

وبعد مقتل عثمان كان طلحة من الذين ذكر اسمهم كمرشحين وخاصة من البـصريين،              

  .5)( ...."وعرضوا له ....  طلحة وهو في جماعة وأتى البصريون: "يذكر الطبري

  .7)( أو كرها6ً)(واختلفت المصادر في طبيعة بيعة طلحة لعلي طوعاً

 
  .233، ص4الطبري، تاريخ، ج  )1(

  .249، ص2المسعودي، مروج، ج  )2(

  .206، ص2البالذري، أنساب، ج  )3(

  .176، ص2قوبي، تاريخ اليعقوبي، جاليع  )4(

  .350، ص4الطبري، تاريخ، ج  )5(

  .218، ص2البالذري، أنساب، ج  )6(

  .178، ص1اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  )7(
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  عمر بن الخطاب .3

  تجارته، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقاته

، 2)(، فكان يعمل فـي تجـارة اآلدم  1)(كان عمر بن الخطاب من كبار التجار في الجاهلية  

  .4)(، وكان من أكثر قريش ماال3ً)(المدينةفي التجارة بوكان منشغالً 

 شـريكاً لكعـب بـن عـدي         5)(وقد شارك التجار بعضهم بعضاً فكان عمر بن الخطاب        

  .6)(التنوخي في تجارة البز

وكانت المضاربة أسلوب استثمار األموال بين كبار التجار ألنها تكفيهم مـشاق الـسفر              

 ابن الخطاب عمل له عدة تجار بالمضاربة فمـنهم عبـد اهللا             وتعطي أرباحاً كبيرة وال غرابة أن     

  .9)( وعثمان بن أبي العاص8)(، وزيد بن خليدة7)(األنصاري

انها، وعندما تولى الخالفـة،     سراأليتام وعدم خُ  عمر بن الخطاب إلى زيادة أموال       تطلع  

وعندما تولى  . 10)("لزكاةابتغوا بأموال اليتامى، ال تذهبها ا     : "شجع المتاجرة بأموال اليتامى بقوله    

، 11)(، وكان يتجر بمال يتيم عنده مدة ثالث سـنين         "ت عليه الزكاة  إن تركنا هذا أت   "ماالً ليتيم قال    

كما دفع الخليفة عمر إلى عثمان بن أبي العاص، أحد كبار تجار البصرة، عـشرة آالف درهـم                  

 
السرخسي، . 315، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 356، ص 3ابن قتيبة، عيون، ج   . 308، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

  .237، ص19ري، نهاية، جالنوي. 18، ص22المبسوط، ج

  .452، ص10القلقشندي، صبح األعشى، ج. 248، ص29السرخسي، المبسوط، ج. 32، ص2 الكتاني، التراتيب، ج )2(

  .323، ص16 النويري، نهاية، ج )3(

  .323، ص16النويري، نهاية، ج. 285، ص1 الذهبي، سير، ج )4(

  .219، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )5(

المتقـي الهنـدي،    . 356، ص 3ابن قتيبة، عيون، ج   . 341أبو عبيد، األموال، ص   . 315، ص 1ري، أنساب، ج   البالذ  )6(

  .675، ص12كنز، ج

  .349 ابن قدامه، المغنى، ص )7(

  .18، ص22 السرخسي، المبسوط، ج )8(

  .35، ص2ابن األثير، أسد، ج. 549 أبو عبيد، األموال، ص )9(

  .251، ص1 مالك، المدونة، ج )10(

  .145، ص4 المتقي الهندي، كنز، ج )11(
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 بن عمر فإنه كان يتعامل مع أمـوال      أما ابنه عبد اهللا   . 1)(ليتيم، فتاجر له بها وعاد إليه بمائة ألف       

اليتامى على أنها دين عليه، حيث يستلقها ليحررها من الهالك، ثم يخرج صدقتها مـن أمـوالهم                 

وهذا باب كان يدر ربحاً كبيراً على التجار الذين يتاجرون بـأموال اليتـامى              . 2)(وهي دين عليه  

  .على طريقة عبد اهللا بن عمر

الفته فلم يجد فيـه التجـار إال         دخل عمر السوق في خ     ،3)(وكان عمر يتجر وهو خليفة    

، حيث كثر المال في زمانـه       5)("كان يعلم الناس كيف يتجرون    "، كما أنه    4)(بط فاغتنم الفرصة  الن

  .6)(واتسعت البالد

كان عمر بن الخطاب كغيره من صحابة الرسول الذين اسـتفادوا مـن الغنـائم وزادت                

  .7)(ول من أراضي بني النضير بئر جرمملكياتهم منها، فقد أقطعه الرس

 بين  خيبرر، حيث قسم الرسول     بيخ فيها نخل وهي من سهم       ثمغاً تدعى    له أرض  توكان

، كما اشترى عمر من أصحابه أيضاً أسهماً من أسهم خيبر فأصبحت أسـهمه مائـة                8)(أصحابه

  .10)("أقطعه الرسول العقيق من أعاله إلى أسفله"، كما 9)(سهم

 
  .35، ص2 ابن األثير، أسد، ج )1(

  .549 أبو عبيد، األموال، ص )2(

  .20، ص3الكتاني، التراتيب، ج. 86، ص1الذهبي، سير، ج  )3(

  .20، ص2 الكتاني، التراتيب، ج )4(

  .268 الجاحظ، البخالء، ص )5(

  .22، ص2 الكتاني، التراتيب، ج )6(

  .379، ص1المغازي، ج الواقدي،  )7(

  .31، ص11السرخسي، المبسوط، ج. 376، ص2الشربيني، مغنى، ج. 704، ص2 البسوي، المعرفة، ج )8(

  .263، ص8األصبهاني، حلية، ج. 69، ص2 الواقدي، المغازي، ج )9(

  .427، ص3ابن األثير، أسد، ج. 18 البالذري، فتوح، ص )10(
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، وقد عمل منذ خالفته     1)( على الصدقات  ن الخطاب في خالفة أبي بكر عامالً      كان عمر ب  

  .ن الدواوينيدوتعلى تأسيس بيت المال و

حيث بلغ مقـدار ذلـك      من بيت المال    ومع أنه من أكثر قريش ماالً فقد اقترض األموال          

  .2)(ثمانين ألف درهم ونيف

تحقة عليه إال أنه كان يتهرب      وروى أن صاحب بيت المال كان يطالبه بسداد ديونه المس         

 اهللا بأن يقضي عنه ديونه التي استلفها من بيـت           د، وبعد أن طعن أوصى ابنه عب      3)(منه ويماطله 

ع في ذلك جميع مالك، فإن لم يف بما علـي           يفأد ما علي من الدين وانظر أن تب       : "المال، وقال له  

 ذلك في بيت المال، فإن سألك       فاسأل عدي بن كعب فإن لم يف ما علي فاسأل في قريش، واجعل            

) هـ35ت(ن عمر أمر عثمان بن عفان       إويقال  . 4)("الخليفة من بعدي أن ال تأتيه بالمال فال تفعل        

  .5)("مت فليبع حائطي في موضع كذا وكذا وليرد إلى بيت المالفإن : "أن يكتب في وصيته

عمر بن الخطاب طلـب     أن  ويبدو أن االقتراض من بيت المال اعتبر أمراً عادياً فيذكر           

لمـساعدته فـي أمـور      ) هـ32ت(قرضاً مقداره أربعة آالف درهم من عبد الرحمن بن عوف           

: ، فلما لقيه عمر قال لـه معاتبـاً        "ليأخذها من بيت المال ثم يردها     : "التجارة، فقال عبد الرحمن   

تى يؤخذ من   المؤمنين ح اتركوا هذه ألمير    : رحمك اهللا، إذا مت قبل ردها فإنك وأصحابك تقول        "

  .6)("ميزاني يوم القيامة، لكن إذا أخذتها من رجل شحيح مثلك، فإنك تستوفيها من ميراثي

 
  .268، ص1 الكتاني، التراتيب، ج )1(

، 4ابن عبد ربـه، العقـد، ج      . 127، ص 2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج   ). 358،  338(، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج     )2(

المتقي . 330، ص 4المنتظم، ج . 289، ص 1ابن الجوزي، صفه، ج   . 210، ص 12ابن أبي الحديد، شرح، ج    . 94ص

  .729، ص5الهندي، كنز، ج

  .308، ص10، جالبالذري، أنساب. 276، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )3(

. 289، ص 1ابن الجوزي، صـفه، ج    . 127، ص 2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج   . 338، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )4(

  .729، ص5المتقي الهندي، كنز، ج. 330، ص2المنتظم، ج

  .127، ص2 اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج )5(

  .657، ص5 المتقي الهندي، كنز، ج.341أبو عبيد، األموال، ص. 278، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )6(
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 في تمويل تجارتـه مـن أمـوال         مركزههذا يدل على أن عمر بن الخطاب استفاد من          

  .الدولة

أصبت أرضـاً مـن     : عن عمر قال  "تصدق عمر بن الخطاب بسهمه من أرض خيبر،         

ل فقلت أصبت أرضاً لم أصب ماالً أحب إلي وال أنقى عنـدي منهـا،               أرض خيبر فأتيت الرسو   

  .1)(" الفقراء وذوي القربىعلىإن شئت تصدق بها فتصدق بها على أن ال تباع وال توهب : قال

بوادي ، كما أخرج صدقة الفطر على غلمانه        2)(كما أوقف فرساً على الغزو في سبيل اهللا       

  .3)(القرى

  :عمر بن الخطاب والخالفة

كان عمر بن الخطاب من أبرز الشخصيات في الجاهلية واإلسالم، فكان سـفيراً ألهـل               

ـ 23-هـ13(مكة في الجاهلية، ومن المستشارين للرسول، كما أنه تولى الخالفة            وحقـق  ) هـ

اإلسالم انتصارات في أيامه وظهرت دولة الخالفة، وهو أول أمير مؤمنين، كما يعتبر واضـع               

  .الخليفةنظام الشوري في اختيار 

، 4)(بويع عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر، وكانت واليته عشر سنين وسـتة أشـهر               

هذا ما عهد به أبو     "... والمعروف أن أبا بكر عهد إلى عمر باألمر من بعده بعد أن شاور عليه               

... ولم آل لكم خيراً فإن صبر وعـدل         ... إني استعملت عليكم عمر     ) ... (بكر خليفة محمد    

  .5)(" رأيي فيه، وإن جار وبدل، فال علم لي بالغيبفهذا

 
  .230، ص5السيوطي، السنن، ج. 357، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )1(

  .947، ص2السرخسي، شرح السير الكبير، ج. 12، ص4 البخاري، صحيح، ج )2(

  .20، ص1حياة، ج الكاند هلوي،  )3(

العسكري، األوائـل،   . 267، ص 4قد، ج ابن عبد ربه، الع   . 152، ص 1ابن أعثم، الفتوح، ج   . 352، ص 2الطبري، ج   )4(

  .425، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 198، ص2المسعودي، مروج، ج. 120ص

  .306، 2ابن خلدون، تاريخ، ج  )5(
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كانت فترة عمر بن الخطاب فترة توسع للدولة اإلسالمية وازدهار اقتصادي نتيجة تلـك              

الفتوحات على جبهات الفرس والروم، وأول فتح كان في العراق كله وأذربيجان وفارس والري              

من المعارك الحاسمة في التـاريخ      ) ـه16(، وكانت معركة القادسية     1)()هـ16(واألهوار سنة   

  .2)(وانتصر فها المسلمون

كل هذه الفتوحات ساهمت في قوة الدولة اإلسالمية اقتصادياً وسياسياً، ثم كانت معركـة              

هــ  14، وفتحت دمـشق سـنة   3)(هـ من المعارك الفاصلة في الصراع مع الروم      15اليرموك  

 حتى وصل المسلمون إلى أنطاكيا سـنة        4)(هـ14وحمص وبعلبك وحماة والالذقية، وحلب سنة       

، واستمرت الفتوحات على الجبهة     5)(هـ18هـ، وفتحت القدس، وحدث طاعون عمواس سنة        16

المصرية التي كانت خاضعة للروم، ففتح عمرو بن العاص مصراً بأمر من الخليفة عمر سـنة                

المية حتى غدت دولـة     وهكذا توسعت الدولة اإلس   . 7)( )هـ21(، ثم اإلسكندرية سنة     6)()هـ20(

  .ممتدة كبيرة ورث ملك اإلمبراطوريتين الفارسية والرومانية

وكان لعمر دور كبير في التنظيم اإلداري للدولة، حيث وضع التـأريخ الهجـري سـنة     

  .9)(، وهو أول من دون الدواوين8)(هـ16

ـ               : روكان عمر بن الخطاب قد اختار ستة من الصحابة من المهاجرين التجار، فقال عم

سعيد بن زيد بن عمرو ": إنهم من أهل الجنة: "فيهم) (عليكم هؤالء الرهط الذين قال الرسول       "

ابن نفيل منهم، ولست مدخله، ولكن الستة علي وعثمان ابنا عبد مناف، وعبد الـرحمن وسـعد                 

 
  .123، ص2خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج. 91ابن الجوزي، مناقب، ص  )1(

  .48حكم، فتوح مصر، صابن عبد ال. 151ابن خياط، تاريخ خليفة، ص. 14ابن حبيب، المحبر، ص  )2(

  .22، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج  )3(

  .187البالذري، فتوح البلدان، ص  )4(

  .23، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج  )5(

  .59ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص  )6(

  .46، ص3الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج. 109، ص4الطبري، تاريخ،ج  )7(

  .98الدينوري، األخبار، ص  )8(

  .296، ص3بن سعد، الطبقات، جا  )9(
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 خاال رسول اهللا والزبير بن العوام حواري رسول اهللا وابن عمته، وطلحة الخير بن عبيـد اهللا،                

  .1)("فليختاروا منهم رجالً، فإذا أولو والياً فأمنوا مؤازرته وأعينوه

هؤالء يمثلون مراكز القوى في المدينة من حيث النفوذ والقدرة والشهرة، حيث وصفهم             

  .2)("وقد ال يكون هذا األمر إال منكم" رؤساء الناس وقادتهم"عمر بأنهم 

، مع أن عمر انتقدهما، إذ عـد  3)(انووقع اإلختيار في مجلس الشورى على علي أو عثم  

أن يتبـع األقـل     " وأوصى عمر    4)(علياً رجالً فيه دعابة وفكاهة، وانتقد عثمان لحبه قومه وأهله         

وأن يقتل كل من يتخلف عن متابعة ما تم اختياره للخالفة خوفاً من الفتنة، وحـدد مـدة                  " األكثر

  .5)(االختيار بثالثة أيام

 
  .227، ص2الطبري، ج  )1(

  .228، ص4الطبري، ج. 343، ص3ابن سعد، الطبقات، ج  )2(

  .499، ص4البالذري، أنساب، ج. 340، ص3ابن سعد، الطبقات، ج  )3(

  .501، ص4البالذري، أنساب، ج  )4(

  .294المسعودي، النية، ص. 229، ص4الطبري، تاريخ، ج  )5(
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  نفيلسعيد بن زيد بن عمرو بن  .4

  تجارته، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقاته

عمل سعيد بالتجارة البرية فقد كانت تجارته إلى الشام كغيره من كبار التجار المـسلمين               

 كان في تجارة إلى الشام مع       2)()هـ2( غزوة بدر    حدثت، فعندما   1)(فخرجت قوافله التجارية إليها   

  .3)(د اهللا فلم يحضرا الغزوةيطلحة بن عب

، فكانـت التجـارة   4)(د اهللا في التجـارة البحريـة  يوعمل سعيد بن زيد مع طلحة بن عب    

البحرية قد عمل بها كبار التجار، ففي خالفة عمر بن الخطاب حاول زيـادة وتنـشيط التجـارة      

البحرية، فأمر بحفر خليج يربط البحر األحمر بالنيل لتسهيل التجارة ما بين مـصر والحجـاز                

  .5)(رات مصر، فتم حفر خليج عرف بخليج أمير المؤمنينوليمد الدولة بخي

أصبحت المدينة  ، وذلك بعد أن     6)( المدينة قبل تحريمها   فيكما تاجر سعيد بن زيد بالخمر       

منذ أن هاجر إليها الرسول والمسلمين مركزاً تجارياً هاماً بعد أن كانت نقطة مـرور للقوافـل                 

  .7)(رة والقوافل فاق اهتمامهم بالشعائر الدينيةالتجارية، حتى أن اهتمام المسلمين بالتجا

، ويـذكر أنـه     8)( بالكوفة كان أقطعه إياها عثمان بن عفان       امتلك سعيد بن زيد أراضي    

  .9)(بالعقيقامتلك ضيعة له 

 
  .341، ص5ابن كثير، البداية، ج. 370، ص3ألثير، أسد، ج ابن ا )1(

  .370، ص3 ابن األثير، أسد، ج )2(

، 336، ص 1ابن الجوزي، صـفه، ج    . 75، ص 7، ج 34، ص 4ابن عساكر، تهذيب، ج   . 205 المسعودي، التنبيه، ص    )3(

  .247، ص7ابن كثير، البداية، ج. 135، ص1الذهبي، سير، ج. 97، ص3المنتظم، ج

  .75، ص7ساكر، تهذيب، ج ابن ع )4(

  .389، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 652، ص4 ابن الجوزي، المنتظم، ج )5(

  .309، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 258، ص4 ابن األثير، أسد، ج )6(

  .648، ص1 ابن الجوزي، صفه، ج )7(

  .618، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )8(

  .104، ص5فتح الباري، جابن حجر، . 71، ص1 الذهبي، سير، ج )9(
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  .1)(كان عطاؤه من بيت المال خمسة آالف درهم بصفته من البدريين

  سعيد بن زيد والخالفة

د بن زيد دور في األوضاع السياسية للدولة اإلسالمية فبايع          من المالحظ أنه لم يكن لسعي     

  .جميع الخلفاء فقد بايع أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً عند توليهم الخالفة

مع أن عمر ذكره من المجموعة التي مات الرسول وهو عنهم راض، لكنه لم يذكره من                

أنهم من أهـل    ) ( عنهم الرسول    عليكم هؤالء الرهط الذين قال    "الستة أهل الشورى فقال عمر      

  .2)(سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله" الجنة

وخالل الفتنـة   . 3)("إنا نراك بها أهالً   : فقال سعيد بن زيد   "وكان من المؤيدين إلى عثمان      

  .4)(وقف مع عثمان وطالب بوقف الحصار عنه) هـ35(سنة 

 
  .369أبو عبيد، األموال، ص. 86، ص1الذهبي، سير، ج  )1(

  .326، 4الطبري، تاريخ، ج  )2(

  .289، ص2، جم. ن  )3(

  .232، ص4م، ج.ن  )4(
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  عثمان بن عفان .5

  ببيت المال، صدقاتهتجارته، ملكياته، عالقته 

 وكان رجالً تاجراً في الجاهلية واإلسالم       ،1)(تذكر الروايات أن عثمان بن عفان كان ثرياً       

  .3)(، واعتبر من أشهر تجار الطعام فكان يجلب إليه الطعام ليبيعه2)(وكان يدفع ماله قراضاً

 فيـذكر   كما سيطر على تجارة البحر وحمى البحر أن ال تخرج سفينة إال في تجارتـه،              

 يحمل على أنها كانت ملكاً له ألنه كان منبسطاً فـي            تهيمقاما حمى البحر فعلى تقدير      : "الكناني

التجارات متسع الحال في الجاهلية واإلسالم، فما حمى البحر وإنما حمى سفنه أن يحمـل فيهـا                 

  .4)("متاع غير متاعه ففيه أن عثمان كانت له سفن بحرية للتجارة

وبـة  نفقيل ال يشتري منه أحد ال     " ويشترى   ينة من بعض ما كان يباع     كما حمى سوق المد   

  .5)("حتى يشتري وكيله ويفرغ من شراء ما يحتاج إليه عثمان لعلف إبله

اري مـن الـشام إلـى       ، فكان يتاجر بالسمن والدقيق الحـو      6)(وكانت تجارته إلى الشام   

فلقد خرجـت   : ، قال عثمان  8)(ت، وخرجت تجارته مع الجيوش اإلسالمية خالل الغزوا       7)(المدينة

تذكر إحدى  و. 9)(عت بخير وبفضل من ربنا    جببضاعة في موسم بدر، فربحت للدينار ديناراً، فر       

  ."أنه قدمت عير فيها حمل لعثمان بن عفان دقيق وسمن وعسل فأتى به إلى النبي"الروايات 

 
  .184، ص30السرخسي، المبسوط، ج. 401، ص4الطبري، تاريخ، ج. 60، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )1(

  .60 ص،3 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .248، ص29 السرخسي، المبسوط، ج )3(

  ).373-372(، ص1 الكتاني، التراتيب، ج )4(

  .441، ص1 الكتاني، التراتيب، ج )5(

  .159، ص2م، ج. ن )6(

  .112، ص5 البالذري، أنساب، ج )7(

  .2، ص5م، ج. ن )8(

  .387، ص1 الواقدي المغازي، ج )9(
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ـ 23ت(وقد شارك عثمان في العمل التجاري ربيعة بن الحارث بن عبد المطلـب               ) هـ

  .1)(واستمرت المشاركة بعد اإلسالم

عمل عثمان بن عفان بالمضاربة يذكر العالء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان دفـع                

 وهذا يدل على أن عثمـان كـان مـسيطراً علـى الـسوق               ،2)(إليه ماالً فضاربه على النصف    

  .3)(ةالتجاري

 يسمح باستخدام اسمه أثناء     كما شارك التجار األعاجم وطلب أحد تجار البر األعاجم أن         

تجارته مقابل نسبة معينة من الربح يدفعها له وذلك تحايالً على األمر الذي أصدره عمر بعـدم                 

، وهذا ما قوى أواصر العالقات االجتماعية بين مجتمع التجـار           4)(انفراد غير المسلمين بالتجارة   

، أو المـسلمين مـع بعـضهم        أهل الذمة، أو مع أهل الحرب     من  سواء كانوا مسلمين أو أعاجم      

  .اًبعض

. 5)(قاع التمر ويبيعه في سوق المدينة للمسلمين      نكما كان عثمان يشتري من سوق بني قي       

، حيث أصبحت   6)(ر، وأعفى التجار من الضرائب    ذ الرسول إجراءات داعمة لهذا التغي     ولذلك اتخ 

، ويروى أن مـروان بـن       7)(المدينة منذ أن هاجر الرسول والمسلمون إليها مركزاً تجارياً هاماً         

، هذا يـدل علـى   8)(وى من أهل المدينةعلى جمع الن تجارة له تقوم فيالحكم استغل اسم عثمان    

  .ثمان االقتصادية بين التجار والمتنفذةمكانة ع

 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بـن          . 166، ص 3ير، أسد، ج  ابن األث . 53، ص 10 البالذري، أنساب، ج    )1(

  .490، ص2وروى عن النبي أحاديث في الصدقة والصالة اإلصابة ابن حجر، ج) هـ23ت(عبد مناف 

  ).26-25(، ص2 الكتاني، التراتيب، ج )2(

  .2، ص5البالذري، أنساب، ج. 76، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )3(

ابن كثيـر،   . 21، ص 5ابن األثير، الكامل، ج   . 194، ص 8ابن الجوزي، المنتظم، ج   . 653، ص 7، ج  الطبري، تاريخ   )4(

  .98، ص10البداية، ج

  ).176، 141(، ص4المتقي الهندي، كنز، ج. 236 ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص )5(

  .268، ص2الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 537، ص4 البالذري، أنساب، ج )6(

  .648، ص1زي، صفه، ج ابن الجو )7(

  .838، ص5 المتقي الهندي، كنز، ج )8(
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بخمسة ) ق مائة وس  مقدار (1)(كان عثمان بن عفان قد اشترى حصة األشعريين من خيبر         

  .2)(آالف درهم

 خـيالً  بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار، كما خلـف            وكانت قيمة ضياعه  

، وكان يوم قتل عند خازنة من المال خمسون ومائة ألـف دينـار وألـف ألـف                  3)( وابالً كثيرة

  .4)(درهم

 5)(إحدى أراضـيه بتـسعمائة ألـف      ) هـ36ت(وكان قد اشترى من طلحة بن عبد اهللا         

  .6)( أخرىوعرض عليه ثالثمائة ألف ثمناً ألراضٍ

، كما بنى عثمـان بـن       7)(أما البيوت والدور فقد كانت داراً بالمدينة أقطعه إياها الرسول         

كمـا اشـترى    . 8)(عفان داره بالمدينة وشيدها بالحجر والكلس وجعل أبوابها من الساج والعرعر          

ـ  11)( واشترى عين سلوان قرب القدس     10)( وأرضاً بالطائف  9)(بيتاً بعشرين ألف    كوكـب   ش وح

  .12)(لى البقيع إأضافها

 
  .589، ص3 الطبري، تاريخ، ج )1(

  .220، ص2 الواقدي، المغازي، ج )2(

  .223، ص2 المسعودي، مروج، ج )3(

  .223، ص2م، ج. ن )4(

  .84، ص7، تهذيب، ج101، ص25 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج )5(

. 99، ص 25ابن عـساكر، تـاريخ دمـشق، ج       . 405، ص 2الطبري، تاريخ، ج  . 200، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )6(

  .34، ص1ابن الجوزي، صفه، ج. 84، ص7تهذيب، ج

  .404، ص1 الكتاني، الترانيب، ج )7(

  .24اليعقوبي، مشاكلة الناس، ص. 191، ص1 ابن سنية، تاريخ المدينة، ج )8(

  ).43، 39( مؤلف مجهول، األمامة، ص )9(

  .152، ص4دي، كنز، ج المتقي الهن )10(

  .210، ص1 ابن عبد الحق البغدادي، مراصد، ج )11(

  .202، ص1 ابن قتيبة عيون، ج )12(
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، ووزع سفطاً   

)6(من الحل

، والزبير بـن العـوام      )هـ

)7(36ت(

                                                

مان يوماً إلى المسجد فقـال  د اهللا خمسون ألفاً، فخرج عث    يوكان لعثمان على طلحة بن عب     

  .1)(هو لك يا أبا محمد معونة، لك على مروءتك: ، قالقبضه طلحة، فقد تهيأ مالك فاله

كان عثمان بن عفان مثل بقية الصحابة من حيث االستقراض من بيت المـال، وعلـى                

خالف بينه وبين المسؤول عـن     ، وقد أدى ذلك إلى      2)(ان يستخدم قسماً منها للتجارة    األغلب أنه ك  

: فقال عثمـان  ". أد المال الذي استلفت   : "بيت مال المدينة عبد اهللا بن األرقم، حيث قال األخير له          

ف وكان قد استل  3) (ازن لنا مما دعا عبد اهللا إلى ترك العمل ببيت المال          خما أنت وذلك، إنما أنت      "

  .لتمويل تجارته على ما يبدو، بصفته خليفة للمسلمين. 4)(أثناء خالفته عدة مرات من بيت المال

5)( من بيت المال     وحلياً كما أعطى زوجته نائلة بنت الفرامضة مائة ألف       

  .ي كان في بيت المال على بعض أهله مما أثار غضب الصحابة عليه

مان ازداد في خالفته من بيت المال قروضاً مـستردة أو هبـات             يبدو أن اقتراض عث   و

وقروض غير مستردة، ويذكر أنه استلف مرة مائة ألف درهم وردها عند حلول األحل، وأشـهد                

36ت(وطلحة بن عبيد اهللا     ) هـ40ت(على ذلك علي بن أبي طالب       

  .بن عمروعبد اهللا ) هـ56ت(وسعد بن أبي وقاص ) هـ

عند زواجه،  ) هـ58ت(كما استلف قرضاً آخر من بيت المال ووهبه لسعيد بن العاص            

وطلب من صاحب بيت المال أن يكتم ذلك على الناس، إال أنه رفض ذلك، وكتب عثمان صكوكاً                 

، وأمر صاحب بيت المال في المدينة أن يصرف قيمتهـا لكـل             8)(قيمة كل منها مائة ألف درهم     
 

  .405، ص4 الطبري، تاريخ، ج )1(

  .268، ص2الديار بكري، ج. 143، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج. 518، ص1 البالذري، أنساب، ج )2(

  .143، ص5 ابن الجوزي، المنتظم، ج )3(

  .35، ص3ابن أبي الحديد، شرح، ج. 512، ص4البالذري، أنساب، ج. 64، ص3سعد، الطبقات، ج ابن  )4(

  .202، ص5 المقدسي، البدء والتاريخ، ج )5(

  .580، ص4البالذري، أنساب، ج. 202، ص5المقدسي، البدء والتاريخ، ج. 1088، ص3 ابن شبه، تاريخ المدينة، ج )6(

  .268، ص2ديار بكري، تاريخ الخميس، جال. 548، ص4 البالذري، أنساب، ج )7(

  .130 أبو هالل العسكري، األوائل، ص )8(



 88

ك مشادة كالمية دفعت              

)2(ابن األ

 عفان واشترى مربداً بعشرين ألف وقيـل         فتقدم ابن          

)6(بخمسة 

 كانت صدقاته على الفقراء وفي سبيل       )10(، وقيل بسبعمائة أوقية من الذهب     )9(

  .اهللا وعلى أقاربه

                                                

اربه في مكة، كما أمره أن يصرف لعبد اهللا بن خالد بن أسيد بن أبي العيص ثالثمائة                 واحد من أق  

ألف درهم، إال أن عبد اهللا بن أبي األرقم رفض صرف هذه الصكوك فعزله عثمان عـن بيـت                   

ن سبب عزله يعـود لمطالبـة عثمـان         إ، وقيل   1)(المال وعين بدالً منه زيد بن ثابت األنصاري       

أموال لبيت المال خاصة بعد أن اجتمع للخليفة مال كثير يخصه وحان موعد             بتسديد ما عليه من     

توزيع األعطيات على المسلمين، فرفض طلبه، وقد نشبت بينهما بسبب ذل

  ."هذه مفاتيح بيت مالكم، وترك عمله" :رقم إلى أن يقول لعثمان

، وتصدق بأرض أصابها يوم خيبر      3)(لقدسقرى ا من  أوقف عثمان بن عفان عين سلوان       

 ألف وهـي     نفقته على الفقراء، فاشترى للمسلمين بئر رومة بأربعين        ت، وتعدد 4)(على المسلمين 

، وعندما قال أيضاً من يوسـع       5)(ةجنعين في ال  أن ثمنها   ) (بئر ليهودي بعد ما ذكر الرسول       

لنا بهذا البيت في المسجد بنيت له في الجنة،

  .وعشرين ألفاً وزاده في المسجد

، ومـن   8)(، وجهز جيش العسرة بألف وخمسين بعيـراً       7)(ووزع إبالً للصدقة بين أقاربه    

أمواله بسبعين ألف  

 
  .151، ص2ابن أعثم، الفتوح، ج. 548، ص4 البالذري، أنساب، ج )1(

  .42، ص3ابن األثير، الكامل، ج. 143، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج. 252، ص4 الطبري، تاريخ، ج )2(

  .977، ص2ابن عبد الحق البغدادي، مراصد، ج. 202 ص،5 المقدسي، البدء والتاريخ، ج )3(

  .404، ص1 الكتاني، التراتيب، ج )4(

ابن عبـد   . 59، ص 1األصبهاني، حلية، ج  . 536، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 95، ص 1 ابن شبه، تاريخ المدينة، ج      )5(

. 190، ص 2جابـن األثيـر، أسـد،       . 301، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 957، ص 2الحق البغدادي، مراصد، ج   

  ).60، 36(، ص13المتقي الهندي، كنز، ج. 320، ص8الزبيدي، تاج، ج. 403، ص19النويري، نهاية، ج

  .402، ص19النويري، نهاية، ج. 488، ص4البالذري، أنساب، ج. 300، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )6(

  .167، ص3 ابن األثير، الكامل، ج )7(

  .458، ص4يمية، مجموع، جابن ت .32، ص2 الكتاني، التراتيب، ج )8(

  .10، ص5 البالذري، أنساب، ج )9(

  .707، ص5الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج. 300ابن الجوزي، صفة، ص. 991، ص3 الواقدي، المغازي، ج )10(
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عثمان 

النفر

عمر قـد     السياسية في

  .وجه انت

العمل 

من

الرحمن بن عوف قائالً      ، مما دفع أصحاب الـشورى وعامـة النـاس          )7("اللهم نعم : "عبد

  .)8(لمبايعته

                                                

  :بن عفان والخالفة

بعد أن طعن عمر بن الخطاب أشار عبد الرحمن بن عوف وبعـض الـصحابة عليـه                 

اختيار خليفة بعد أن استثنى نفسه من الترشيح لها، فكان البعض يشير إلى عثمان والبعض يشير                

م ما أحق بهذا األمر من هؤالء  الذي توفي الرسول وهـو عـنه             : إلى علي، لكن عمر قال    

وهؤالء من زعماء قريش ومـن  . 1)(راض، علي، وعثمان، وطلحة وسعد وعبد الرحمن والزبير   

، وكان )2(المهاجرين، ويمثلون المراكز  واالقتصادية واالجتماعية المدينة       

3)(قادات لعلي وعثمان، إذ عد علياً رجالً ذا دعابة، وعثمان محباً ألهله وقومه

  . 4)(هـ24هـ فاستقبل بخالفته المحرم سنة 23عثمان بالخالفة سنة وبويع 

والترشيح              بكتـاب اهللا    "كان عبد الرحمن قد حسم أمر الخالفة، فقد جعل االنتخاب

سـوف  : فرد علي قـائالً   . 5)(وسنة رسول وسيرة الخليفة من بعده لترشيح كل من علي وعثمان          

، أما عثمان فأعلن موافقتـه علـى   )6(واألمناء  بني هاشم يبذل جهده وطاقته مستغيثاً باألقوياء      

شرط  

 
  .275، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج. 501، ص4البالذري، أنساب، ج. 322، ص3ابن سعد، الطبقات، ج  )1(

  .228، ص4الطبري، ج  )2(

  .501، ص4البالذري، أنساب، ج. 190، ص5المقدسي، البدء، ج  )3(

  .459، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 242، ص4الطبري، ج  )4(

  .192، ص5المقدسي، البدء، ج. 508، ص4البالذري، أنساب، ج  )5(

  .232، ص4الطبري، ج. 518، ص4البالذري، أنساب، ج  )6(

  .161، ص4الطبري، تاريخ، ج  )7(

  .232، ص4الطبري، ج. 513، ص4ذري، أنساب، جالبال  )8(
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  :أعمال عثمان وفتوحاته

 1)(واصل عثمان بن عفان الفتوحات بعد مبايعته الخالفة فاستمرت الفتوحات في فـارس            

، حيث توسعت الدولة اإلسـالمية      2)(زوات البحرية وخاصة معركة ذات الصواري     والروم، والغ 

  .في عهده

وكانت هناك معارضة كبيرة لبعض أعمال قام بها عثمان شارك فيها من الصحابة طلحة              

  .4)()هـ35( وحصلت الفتنة ونتج عن ذلك حصاره ضده، وقتله في هذا الحصار سنة 3)(والزبير

 
  .240، ص4الطبري، ج  )1(

  .261ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص. 1023، ص3ابن سنية، تاريخ المدينة، ج  )2(

  .583، ص2البالذري، أنساب، ج  )3(

  .212، ص6، جم. ن )4(
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  علي بن أبي طالب .6

  ه، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقاتهتجارت

ـ 911ت(لم تذكر الروايات الكثير عن تجارة علي بن أبي طالب باستثناء السيوطي              ) هـ

  .1)(يبيع ديناراً بعشرة زمن الرسولكان يذكر أن علي عمل بالصرافة ف

 كما أقطعه عمـر بـن الخطـاب         2)(، وبئر قيس والشجرة   البغيبغاتاقطع النبي علياً من     

ـ أنه كان له ضيعتان في البقيع تسمى إحـداهما البغي         ) هـ852ت( ويذكر ابن حجر     ،3)(ينبع ة بغ

هـا   عيون متفرقة ينبع في    فيهاعقارات وأراضي   ، وكانت أموال علي     4)(واألخرى عين أبي نيرز   

 فقـد   7)( فيه مزارع  6)("البيضاء" واد يقال له     ء الرجال ةكما له بحر   5)("البجير"عين يقال لها عين     

قطاعات التي وزعت من غنائم الفتوحات، وقيـل تـرك          د علي كغيره من الصحابة من اإل      تفااس

  .8)(ألهله مائتين وخمسين درهماً ومصحفه وسيفه

  .9)(كان عطاؤه كغيره من البدريين خمسة آالف درهم

 
  .84، ص8 السيوطي، الدرر المنثور، ج )1(

  .23، ص2ابن كثير، السيرة، ج. 642، ص3بن األثير، أسد، جا. 202 أبو عبيد، األموال، ص )2(

  .450، ص5 ياقوت معجم البلدان، ج )3(

  .418، ص7 ابن حجر، اإلصابة، ج )4(

 النخل غزيرة المياه وأبو نيرز نسبة إلى مولى لعلي كان ابناً للنجاشي اشتراه علي وأعتقه مكافأة                 ةأبي نيرز كثير  عين  

  .221، ص1ينة، جه، تاريخ المدبألبيه ابن ش

  .394، ص1البئر القريبة الرشاء، البغيبغ ماء، الحموي، معجم، ج: الُبغيبغة

  .222، ص1ه، تاريخ المدينة، ج ابن شب )5(

  .مدينة مشهورة بفارس وسميت البيضاء ألن لها قلعة تبين من بعد ويرى بياضها:  البيضاء )6(

  .221، ص1ه، تاريخ المدينة، جب ابن ش )7(

  .25عقوبي، مشاكلة، ص الي )8(

  .402، ص3الطبري، تاريخ، ج. 324أبو عبد، األموال، ص. 205 أبو يوسف، الخراج، ص )9(
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 كما أوقف قرية العلث علـى نهـر         2)( ينبع مثل 1)(كان علي قد أوقف أمالكه على أوالده      

  .3)(دجلة أيضاً

  .4)(غة وأبي نيرز عليهمبن أبي طالب البغيأوقف علي بكما 

  :علي بن أبي طالب والخالفة

، في ظـل  5)(هـ35بويع علي بن أبي طالب بالخالفة بعد مقتل عثمان بن عفان في سنة      

  .ظروف الفتنة حيث كانت البيعة حدثاً تاريخياً هاماً فرضته تلك الظروف المتوترة

جلس الشورى الذين ذكرهم عمر بن الخطاب وأظهر عدم         كان علي يخشى من أعضاء م     

ثقته بعبد الرحمن بن عوف دفعاه إلى رفض إعطاء عبد الرحمن مهمة االختيار إال بعد أن حلف                 

  .6)(له بأن ال يتبع الهوى

إن النـاس ينظـرون إلـى       "اتهم علي قريشاً بهضم حقوق آل البيت، وإبعاده عن الحكم           

إن ُولي عليكم بنو هاشم لم يخرج حينها أبداً، وما كانـت            :  فتقول قريش، وقريش تنظر إلى بيتها    

  .7)("في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم

تولى علي بن أبي طالب أمر الخالفة، واعتمد ترشيحه على عدة عوامل منهـا الـسابقة                

  .والشرف االجتماعي

 
  ).155، 153(، ص2 المبرد، الكامل في اللغة، ج )1(

  .241، ص6ابن قدامه، المغنى، ج. 450، ص5 الحموي، معجم البلدان، ج )2(

  .634، ص1 الزبيدي، تاج، ج )3(

  .469، ص3ي، معجم البلدان، ج ياقوت الحمو )4(

  .431، ص2الطبري، ج  )5(

  .506، ص4البالذري، أنساب، ج  )6(

  .228، ص4الطبري، ج  )7(



 93

                                                

د حدثت في فتـرة     بايعه طلحة والزبير وسعد وسعيد، ولم يستمر االستقرار في خالفته فق          

، ثم معركـة    2)(هـ37، ثم معركة صفين سنة      1)(هـ36خالفته معارك منها معركة الجمل سنة       

  .3)(هـ38النهروان سنة 

عارض علي بن أبي طالب منذ البداية خالفة أبي بكر وأظهـر شـكوكاً فـي مجلـس                  

كر ، يـذ  4)()هـ40(، حيث قتل سنة     )هـ40-هـ35(الشورى، واستمرت خالفته أربع سنوات      

بعض المؤرخين أن قتال علي واالنتقام لعثمان هو ذريعة، فاشتراك عائشة في قتال علي يعـود                

  .لقلة حصتها من بيت المال

7. 

 
  .80، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج. 31، ص3ابن سعد، ج  )1(

  .191، ص4الطبري، تاريخ، ج. 179، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج  )2(

  .1122، ص3بر، االستيعاب، جابن عبد ال. 13، ص3البالذري، أنساب، ج  )3(

  .35، ص3البالذري، أنساب، ج  )4(
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  عبد الرحمن بن عوف

  تجارته، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقاته

دلوني على  : "عند هجرته إلى المدينة معدماً فقال     ) هـ32ت(كان عبد الرحمن بن عوف      

 إحدى قوافله   تفتاجر وأصبح من كبار التجار وأخذ يدير قوافل تجارية خاصة به، وبلغ           " السوق

  .1)(القادمة من الشام والمحملة بالطعام سبعمائة راحلة

، 3)(، ومن كبار التجار وعامة أمواله مـن التجـارة         2)(أصبح أكثر صحابة الرسول ماالً    

ـ      4)(وكانت تجارته إلى الشام ومصر     ي العمـل بالـصياغة فـي مكـة         ، شارك أمية بن خلف ف

  .5)(والمدينة

الذي عرف بمال   ) السيالة(ي النضير   نأقطع الرسول عبد الرحمن بن عوف من أراضي ب        

  .6)(ةمُسليم وأرض كيد

  وثالثـة آالف شـاة     ، وترك ألف بعير   7)(وله أرض بنواحي المدينة بيعت بأربعين ألف      

س حتـى حجلـت منـه       وطع بـالفؤ  ، وكان مما تركه من ذهب ق      8)(ومائة فرس، ترعى بالبقيع   

  .10)(، وقدر ماله بأربعة وثمانين ألف دينار9)(األيدي

 
ابن الجوزي،  . 98، ص 1األصبهاني، حلية، ج  . 31، ص 10البالذري، أنساب، ج  . 125، ص 7 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

  .164، ص8ابن كثير، البداية، ج. 315، ص3ابن األثير، أسد، ج. 352، ص1صفة، ج

  .254، ص3 السرخسي، المبسوط، ج )2(

  .257، ص2الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 263، ص35 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج )3(

  .98، ص1 األصبهاني، حلية، ج )4(

  .107، ص3ابن أبي الحديد، شرح، ج. 97، ص3 البخاري، الصحيح، ج )5(

  .47، ص1ابن سعد، الطبقات، ج. 379، ص1 الواقدي، المغازي، ج )6(

  .90، ص1الذهبي، سير، ج. 1145، ص4عجم، ج البكري، معجم ما است )7(

  .399، ص2الكتاني، الترانيب، ج. 748، ص2 ابن عبد البر، االستيعاب، ج )8(

  .38، ص10البالذري، أنساب، ج. 402، ص3الطبري، تاريخ، ج. 324 أبو عبيد، األموال، ص )9(

  .399، ص2الكتاني، التراتيب، ج. 24 اليعقوبي، مشاكلة الناس، ص )10(
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  .2)(، وله حديقة قدرت بأربعمائة ألف درهم1)(هااً أوسع فناءراتخذ عبد الرحمن دو

  .3)(كان عطاؤه من بيت المال خمسة آالف درهم بصفته من البدريين

 أمالكه وأمواله، فقد تـصدق      كان عبد الرحمن بن عوف كثير الصدقات بسبب ضخامة        

  .4)(على عهد الرسول بشطر ماله، أربعة آالف ثم بأربعين ألفاً، ثم بأربعين ألف أخرى

، وأوصى بخمسين ألف دينار     5)(ر على المسلمين  ي في أموال بني النض    ق بسهمه كما تصد 

ن بحديقـة   وأعتق يوماً ثالثين عبداً، وقيل أعتق ثالثين ألف نسمة، كما أوصى ألمهات المـؤمني             

 كما أوصى لمن بقي من أهل بدر لكل رجل بأربعمائة دينار وكانوا مائة              .6)(بيعت بأربعمائة ألف  

، وقد منح لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف فقد مـات     7)(فأخذوها وأخذها عثمان فيمن أخذ    

ميع تركته ثالثة   ، فيكون ج  8)( ألف دينار  عن أربع نسوة، فخرجت كل امرأة من ثمنها بثمانين ألفاً         

، ويذكر أن زوجته التي طلقها صولحت عن ثلث الـثمن بثالثـة             9)( دينار أالف ألف ومائتي ألف   

 وتـزوج امـرأة مـن       ،10)(بهذا المقدار عن ربع الثمن من متروكه       وقيل صولحت    اًوثمانين ألف 

ا مـن   كما تصدق على بني زهرة بأربعين ألف دينار ثمن أرض أخذه          . األنصار على ثالثين ألفاً   

الصدقات على األقارب لتحسين عالقاته وكسب ود أقاربـه، كمـا تـصدق             كانت  ، و 11)(عثمان

قدمت له  ) (... هـ220ت(بسبعمائة راحلة من الشام تحمل البر والدقيق والطعام يذكر ابن سعد            

 
  .86، ص2الذهبي، سير، ج. 233، ص1 ابن شبة، تاريخ المدينة، ج )1(

  .222، ص2المسعودي، مروج، ج. 139 أبو يوسف، الخراج، ص )2(

  .402، ص3الطبري، تاريخ، ج. 324 أبو عبيد، األموال، ص )3(

  .263، ص35 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج )4(

  .1191، ص2 ابن عبد الحق البغدادي، مراصد، ج )5(

  .399، ص2 الكتاني، الترانيب، ج )6(

  .313، ص5 الترمذي، السنن، ج )7(

  .399، ص2يب، جت الكتاني، الترا )8(

ابـن  . 34، ص 5ابن الجـوزي، المنـتظم، ج     . 624، ص 1المسعودي، مروج، ج  . 38، ص 10 البالذري، أنساب، ج    )9(

  .171، ص1ج  ابن خلدون، تاريخ،.164، ص7ابن كثير، البداية، ج. 317، ص3األثير، أسد، ج

  .401، ص2يب، جت الكتاني، الترا )10(

  .423، ص2م، ج. ن )11(
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ه، فبلـغ عائـشة     جسبع مئة راحلة تحمل البر والدقيق والطعام، فلما دخلت سمع ألهل المدينة ر            

يا أمة، إني   : فلما بلغه قال  " واً حب عبد الرحمن ال يدخل الجنة إال     : " سمعت رسول اهللا يقول    :فقالت

  .1)(السها في سبيل اهللاأحأشهدت بأحمالها و

  .2)(كما تصدق في سبيل اهللا حيث قدم يوم تبوك مائتي أوقية

  موقفه من مؤسسة الخالفة

 وتميز على مـا يبـدو       رجالً ذا حكمة وإيمان،   ) هـ32ت(كان عبد الرحمن بن عوف      

! ونعم الرأي عبد الـرحمن    : "بحسن التدبير، وضبط األمور، وحسن السياسة واإلقدام، قال عمر        

وبمثابة وزير اقتصاد وتجارة منذ عهد الرسول       . ، وهو من رجاالت مكة األثرياء     3)("مسدد رشيد 

) (من خالل ُمسهماته في تمويل المعارك وصدقاته على المسلمين)(4.  

، كان من أوائل الصحابة المبايعين ألبي بكر، وعمر بن الخطاب،         )(اة الرسول   بعد وف 

  .رغم اعتراضه على تعيين عمر في البداية لشدته وسرعان ما رضي بهذا األمر

  . 5)(وهو عنهم راض) (وكان عبد الرحمن من أصحاب الشورى الذين توفي الرسول 

اً داخل مجلس الشورى، فأعطاه ميزة      دوراً رئيس ) هـ32ت(فقد أوكل عمر لعبد الرحمن      

كونوا مع األكثر، فإن رضي رجالن رجـالً، ورجـالن           "6)(الترجيح في حال تساوي األصوات    

 
ابن األثير،  . 352، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 98، ص 1األصبهاني، حلية، ج  . 132، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

  .164، ص7ابن كثير، البداية، ج. 315، ص3أسد، ج

  .991، ص3 الواقدي، المغازي، ج )2(

  .229 ص،4الطبري، ج  )3(

. 235، ص 35ابن عساكر، تاريخ دمـشق، ج     . 359، ص 1ابن الجوزي، صفه، ج   . 38، ص 10البالذري، أنساب، ج    )4(

  .169، ص2السخاوي، التحفة، ج. 78، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج

  .395السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 90، ص1الذهبي، سير، ج  )5(

  .190، ص5المقدسي، البدء، ج. 230، ص4الطبري، ج  )6(
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رجالً فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، فسعد ال يخالف ابن عمه بعد الرحمن، وعبد                 

  .1)(..."الرحمن صهر عثمان، ال يختلفون

ورى بمرشح الجانب الذي يكون فيه عبد الـرحمن، صـغر        يبدو أخذ أعضاء مجلس الش    

فحكموا عبد اهللا بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجـالً         "2)(عدده أم كبر، وعليهم اتباعه    

منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد اهللا بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا     

  .3)("ه الناسالباقين إن رغبوا عما اجتمع علي

بقي إلى جانب عثمان ضـد علـي ألنـه          ) هـ32ت(وتذكر الروايات أن عبد الرحمن      

صهره، وسعد ال يخالف ابن عمه عبد الرحمن، بعد اختالف األعضاء الستة أخذ زمام المبـادرة                

فإني أخـرج   "عبد الرحمن بن عوف بهدف حسم األمر، فأخرج سعداً ونفسه من مجال االختيار              

  .4)( ..."ي، فقلده القوم األمر، وأحلفهم عند المنبر، فخلفوا ليبابُعن من بايع نفسي وابن عم

، جعـل   5)(وأخذ عليهم يمين المبايعة لمن يختارا، وأعطاهم عهداً أن ال ُيحابي ذا قرابـة             

فالتفت إلـى عثمـان،      "6)(عبد الرحمن العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده          

 وأن  7)( ..."اللهم نعم : ايعي على كتاب اهللا وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال          هل أن مب  : فقال

  .8)(يتجنبوا حمل أقاربهما على رقاب الناس، شرطاً لترسيخ كل من علي وعثمان

 
  .230، ص4الطبري، ج  )1(

  .50، ص9ابن أبي الحديد، شرح، ج. 229، ص4، جم. ن  )2(

  .229، ص4الطبري، ج  )3(

  .237م، ص. ن  )4(

  .227، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج. 231، ص4الطبري، ج. 239، ص3ابن سعد، ج  )5(

ابن عبد ربـه، العقـد،      . 333، ص 1، ج ابن أعثم، الفتوح  . 232، ص 4الطبري، ج . 161، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج    )6(

  .53، ص1ابن أبي الحديد، شرح، ج. 192، ص5المقدسي، البدء، ج. 279، ص4ج

  .238، ص2الطبري، ج  )7(

  .508، ص4البالذري، أنساب، ج  )8(
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يبدو أن عبد الرحمن كان يمثل مطالب الخاصة والعامة في مكة والمدينة وهذا ما جعله               

مقبوالً لدى الجميع في االختيار باستثناء شكوك علي بن أبي طالب وهذا يرجـع إلـى مركـزه                  

  .االقتصادي واالجتماعي

 1)(تذكر المصادر أن علياً رفض قبول ذلك المطلب، معلالً بأنه سوف يبذل جهده وطاقته             

ال أحمل عهد اهللا وميثاقه على ما ال أدركـه وال           : فقال. مستعيناً باألمناء من بني هاشم وغيرهم     

عهد اهللا " اللهم نعم: "أما عثمان فوافق على الشروط التي ذكرها عبد الرحمن قائالً         . 2)("يدركه أحد 

  .4)(مما دفع عبد الرحمن وأصحاب الشورى وعامة الناس إلى مبايعته. 3)("وميثاقه

وكان له دور كبير في اختيار عثمان من مجلس الشورى، بعد أن تـشاور مـع علـي                  

وعندما أقر أمر الخالفة بين علي وعثمـان        ) هـ310ت(وعثمان وسعد والزبير، يذكر الطبري      

عثمان، : إن لم أبايعك فأشر علي، فقال     : وترجيح كفة عثمان بعث عبد الرحمن إلى علي، فقال له         

فدعا . انصرفا: علي، ثم قال لهما   : إن لم أبايعك، فمن تشير علي؟ قال      :  فقال ثم بعث إلى عثمان،   

من تشير علـي؟    : عثمان، ثم دعا سعد، فقال    : إن لم أبايعك، فمن تشير علي؟ قال      : الزبير، فقال 

  .5)("عثمان: فأما أنا وأنت ال نريدها فمن تشير علي؟ قال

 أن عبد الرحمن كان ميلـه إلـى         هذا يظهر أن كلمة عبد الرحمن مسموعة ويبدو أيضاً        

  .عثمان يمكن أن يكون العتبارات اجتماعية واقتصادية، مع أنه لم يكن يطمح في منصب سياسي

 
  .333، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج. 232، ص4الطبري، ج  )1(

  .508، ص4البالذري، أنساب، ج  )2(

  .508، ص4البالذري، أنساب، ج. 232، ص4الطبري، ج  )3(

  .94، ص2الكاندهلوي، حياة، ج. 232، ص4الطبري، ج. 508، ص4البالذري، أنساب، ج. 62، ص3ابن سعد، ج  )4(

  .237، ص4الطبري، ج  )5(
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  سعد بن أبي وقاص .8

  تجارته، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقاته

من الذين ظهـر    ) هـ55ت(، وكان سعد بن أبي وقاص       1)(كانت تجارته خالل الغزوات   

رض من بيت مـال     تق، حيث ا  2)( في بيت المال   لفاحش خالل عمله على الصدقات    عليهم الثراء ا  

  .3)(المسلمين أمواالً كثيرة

أقطعه الخليفة عثمان بن عفان عندما منح اإلقطاعات من الصوافي المحيطة بالكوفة فقد             

  .4)(منح سعد بن أبي وقاص الهرمزان

ت تركته مئتين وخمسين ألف     ، وكان 5)(بنى سعد قصره بالعقيق بالحجارة واآلجر والجص      

 فأمواله وعقاراته كانت بعـد توليـه     ،7)( دينار ، ويذكر أنه أرسل بزكاة ماله خمسين ألف       6)(درهم

  . الكوفة، وأمالكه زادت أيام عثمان بن عفانوتوليهقيادة الجيش في العراق 

سعد  عنلم يقتصر االستالف من بيت المال على الخلفاء وحدهم إذ استلف الوالة، فيذكر              

أنه استلف أمواالً من بيت مال الكوفة، ولما تأخر عن          ) هـ26-24(بن أبي وقاص والي الكوفة      

 ولم علم عثمان بن عفان عـزل        8)()عبد اهللا بن مسعود   (موعد ردها خاصمه صاحب بيت المال       

  .9)(سعداً عن والية الكوفة

 
ابن الجـوزي،   . 287، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 7، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج   . 11، ص 1 الواقدي، المغازي، ج    )1(

  .78، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 81، ص3المنتظم، ج

  .242ابن قدامة، المغنى، ص. 44، ص1 ابن عبد ربه، العقد، ج )2(

  .225، ص2يب، جالكتاني، الترات. 9، ص1الطبقات، ج ابن سعد،  )3(

  .145أبو هالل العسكري، األوائل، ص. 335 البالذري، فتوح، ص )4(

  .على سبعة أميال من المدينة:  العقيق.956، ص3ما استعجم، جالبكري، معجم . 14 اليعقوبي، مشاكلة، ص )5(

  .118 الرازي أحمد بن حنبل، تاريخ مدينة صنعاء، ص )6(

  .193، ص4 الطبري، جامع، ج )7(

ابن األثيـر،   . 105، ص 6ابن عساكر، تهذيب، ج   . 251، ص 2الطبري، تاريخ، ج  . 518، ص 2 البالذري، أنساب، ج    )8(

  .42، ص3الكامل، ج

  .999، ص2ابن خلدون، الصبر، ج. 123، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج. 168، ص2ليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ا )9(
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  .1)(ه كان خمسمة آالف درهم بصفته من البدريينويذكر أن عطاء

، وتـصدق بـداره   2)(سعد قد أرسل لمروان بن الحكم بزكـاة مالـة خمـسة آالف            كان  

  .3)(بالمدينة

  :سعد بن أبي وقاص والخالفة

رجالً عسكرياً ذا مكانة في قريش، ظهر في الساحة         ) هـ56ت(كان سعد بن أبي وقاص      

 4)()هـ15(العسكرية في أثناء الحروب، وخاصة في حروبه مع الفرس في معركة القادسية سنة              

وكان له دور من الناحية السياسية واإلدارية، فقد ولي الكوفي في عهد عثمان بن عفان، إال أنـه                  

كان له دور في التأثير على مؤسسة الخالفة خاصة أنه كان أحد الستة في مجلس الشورى الذين                 

  .5)(توفي عنهم الرسول وهو راضٍ

وإن ) "هـ310ت(طبري  في مجلس الشورى، يذكر ال    ) هـ23ت(ميزه عمر بن الخطاب     

  .6)("تولوا سعداً فأهلها هو، وإال فليستعن به الوالي، فإني لم أعزله عن خيانة وال ضعف

ووافق على استثنائه من الترشيح لمنصب الخالفة عندما استثنى عبـد الـرحمن نفـسه               

  .وسعداً من ذلك فهو لم يطمع بالخالفة وهو رجل إداري وعسكري

فـور إعـالن عبـد      ) هـ35ت(عثمان بن عفان    ) هـ56ت(بايع سعد بن أبي وقاص      

  قرار مبايعته، تذكر الروايات موقفه خالل مجلس الشورى، أنه من مؤيـدي            ) هـ32ت(الرحمن  

  

 
  .86، ص1 الذهبي، سير، ج )1(

  ).123-83(، ص1الذهبي، سير، ج. 180، ص5 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .186، ص6 ابن قدامة، المغنى، ج )3(

  .156، ص1ثم، الفتوح، جابن أع. 131ابن خياط، تاريخ خليفة، ص  )4(

السخاوي، . 73، ص 3ابن حجر، اإلصابة، ج   . 357، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 95، ص 10البالذري، أنساب، ج    )5(

  .94، ص2الكاند، هلوي، حياة الصحابة، ج. 167، ص2التحفة، ج

  .229، ص2الطبري، ج  )6(
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  . 1)(عثمان نظراً لقرابته من عبد الرحمن المؤيد له

جاءه ابـن   ) "هـ852ت(، ويذكر ابن حجر     2)(ولزم بيته ) هـ35(عام   اعتزل سعد الفتنة  

أريد منهـا سـيفاً     : ههنا مائة ألف سيف يرونك أحق بهذا األمر، فقال        : م بن عتبة فقال   أخيه هاش 

  .3)(..."واحداً إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاً، وإذا ضربت به الكافر قطع 

كان سعد مع عثمان في تولي الخالفة وليس مع علي بن أبي طالب، وعندما سأله علـي                 

. 4)(اتركوه، فكان قد جيء به عن غير إرادته       : بايعتك، فقال علي  إذا لم يبق غيري     : المبايعة قال 

كما تذكر المصادر أنه تردد في بيعة علي حينما طلب سيفاً يفرق بين المسلم والكافر، وكان لـه                  

حيث دعا المسلمين إلى أن يجمعوا رأيهم، ويفوضوا        ) هـ23ت(دور بعد وفاة عمر بن الخطاب       

فهو ذو مركز كبيـر فـي الحيـاة         . 5)(حفظ اإلسالم والمسلمين  أمرهم لمن هو أهل لهذا األمر ل      

كما انتقد سياسة عثمان حين خص أقاربه بمراكـز         . العسكرية والسياسية وهو من أهل الشورى     

  .6)(الحكم

ورغم هذا االنتقاد إال أنه لم يحرض على فتنة، وإنما كان يحرض على تغييـر سياسـة                 

  .7)(دولة اإلسالميةعثمان من أجل اإلصالح واالستقرار في ال

، ورغم أنه اعتزل الفتنـة إال       8)(كان سعد من الصحابة الذين رفضوا إعطاء البيعة لعلي        

أن اسمه كان متداوالً بين أهالي األمصار مع طلحة والزبير كمرشح للخالفة بعد مقتـل عثمـان                

  .9)(لكنهم رفضوا جميعاً

 
  .334، ص1لفتوح، جابن أعثم، ا. 232، ص4الطبري، ج. 503، ص4البالذري، أنساب، ج  )1(

  .139، ص2السخاوي، التحفة، ج. 75، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 6، ص4ابن عبد البر، االستيعاب، ج  )2(

  .75، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج  )3(

  .9، ص3البالذري، أنساب، ج  )4(

  .440، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج  )5(

  .331، ص1م، ج.ن  )6(

  .377، ص4الطبري، تاريخ، ج  )7(

  .272، ص3محمود شاكر، تاريخ، ج  )8(

  .422، ص4الطبري، ج  )9(
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  الزبير بن العوام .9

  تجارته، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقاته

، ووصلت ثقة العامة به إلى درجـة  1)(من طبقة التجار  ) هـ36ت(كان الزبير بن العوام     

 عنده لحفظها لهم فكان الزبير بن العوام يقوم بتحويل هـذه الودائـع              أموالهمأنهم كانوا يودعون    

 وذلـك ليتـيح     2)( أخشي عليه الـضياع    فإني". لكنه سلف : "واألموال إلى قروض حيث يقول لهم     

  .3)(لنفسه التجارة بهذه األموال لحسابه الخاص عندما تكون قروضاً

ـ قونالحظ أن جميع صفقات الزبير كانت تمول عن طريق القروض، فقد ا            رض مائـة   ت

، وورد في بعض الروايـات      5)(راهللا بن جعف  ، وأربعمائة ألف من عبد      4)(ألف من حكيم بن حزام    

أن عبد اهللا بن الزبير طالب عبد اهللا بن جعفر بعد وفاة والده بألف ألف درهم مدعياً أنه وجد هذا                    

". إنما وهبت المال لـك    : "الدين في كتب والده، لكنه فيما بعد عدل عن ذلك حيث قال البن جعفر             

  .6)(وأعطاه بدالً منه أرضاً خربة

زبير بن العوام إلى سعيد بن العاص يسأله قرض مائة ألف درهم، فلمـا قتـل                وأرسل ال 

 عبـد   منهطلب   ، فلما هم سعيد بأخذه    "بخواتيمهاقبض مالك فإنه    : "الزبير قال ابنه عبد اهللا لسعيد     

  .7)(اهللا أن يدعه

 
  .186، ص3ابن كثير، البداية، ج. 57، ص3المنتظم، ج. 132، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )1(

  .85، ص7ابن عساكر، تهذيب، ج. 221، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .348، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )3(

  .69، ص8 ابن كثير، البداية، ج )4(

  .371، ص5، تهذيب، ج431، ص18 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج )5(

  .335، ص7، تهذيب، ج273، ص23 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج )6(

  .435، ص4 البالذري، أنساب، ج )7(
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 ابنـه   ، فباع 1)( مليون إلى مليوني درهم    بلغ دينه الذي أحصي بعد وفاته بما يتراوح بين        

ـ 279ت(البالذري  ، فيذكر   2)(ة بقيمة هذا الدين وسده عن والده      بد اهللا موضعاً يدعى الغاب    ع ) هـ

يا بني إنه ال يقتل اليـوم إال ظـالم أو           : ي، فقال بن الزبير لما وقف يوم الجمل دعان      عن عبد اهللا    

اً؟ نا شيئ وأن أكبر همي ديني، فترى ديننا يبقى من مال        . اًمظلوم، وإني ألراني إال مما قتل مظلوم      

النا بعد قـضاء  ممن إن فضل :  ديني، قال، وأوصى بالثلث، وقال   يا بني بع مالي واقضِ    : ثم قال 

إن عجزت عن شـيء مـن دينـي         : وقال... ه لولدك، وكان بعض ولد عبد اهللا        ثثلفالدين شيء   

فمـا  فواهللا ما دريت ما عني مني أخبرني به         : فقال.  يعني اهللا سبحانه وتعالى    –فاستعن بموالي   

  .3)( فيقضيه الزبير اقض عنهىيا موال:  إال قلتكربةمن وقعت من دين 

 كمـا   4)()البـويرة (أقطع الرسول الزبير بن العوام من أراضي بني النضر وهي البويلة            

  .6)(، وأقطعه من أسهم خيبر من الخوع وتابعة السرير5)(أقطعه الجرف من أراضي بني النضير

واقطاع مـن عثمـان فـي أرض الـسواد          ،7)(يق أجمع كما أقطعه عمر بن الخطاب العق     

 عثمان  ازمانأقطع الزبير وخباب وابن مسعود وابن ياسر        ) "هـ310ت(، يذكر الطبري    بالعراق

  .8)(" بالسواداًأرض

 
ابن عساكر،  . 91، ص 1األصبهاني، حلية، ج  . 324، ص 4ابن عبد ربه، العقد، ج    . 109، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )1(

، 20النويري، نهايـة، ج   . 348، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 370، ص 5، تهذيب، ج  428، ص 18ق، ج تاريخ دمش 

  .172، ص1الديار بكري، تاريخ الخميس، ج. 97ص

، 431، ص 18ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج    . 324، ص 4ابن عبد ربه، العقد، ج    . 109، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )2(

  .182، ص4جياقوت، معجم البلدان، . 370، ص5تهذيب، ج

  .436، ص4 البالذري، أنساب، ج )3(

  .768، ص2 الواقدي، المغازي، ج )4(

  .285، ص1البكري، معجم ما استعجم، ج. 267، ص17النويري، نهاية، ج. 380، ص1، جم. ن  )5(

  .41، ص1ابن سعد، الطبقات، ج. 66 أبو يوسف، الخراج، ص )6(

  .105، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )7(

  .589، ص3، تاريخ، ج الطبري )8(
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وتحدثنا الروايات عن أقطاع الرسول بعض الصحابة أرضاً مواتاً إلحيائها حيث أقطـع             

  .1)( سهمهإنه أقطعه حضر فرسه ورمية وقيل  مواتاً بالبقيعاًالزبير بن العوام أرض

 وكانت له أرض بالغابة تقدر بسبعين ومئـة         2)(وكانت له غالت تأتيه من أطراف المدينة      

، كما كان له خطط فـي       4)(مليون وستمائة ألف  وقيل   ،3)( باعها ابنه بألف ألف وستمائة ألف      ،ألف

 ةغ مجموعها في الكوفة إحدى عشر      حيث بل  واإلسكندرية في كل من الكوفة ومصر       الكوفة ودور 

، ونزلها التجار وأرباب األموال وأصحاب الجهـات مـن البحـرين     5)(داراً، واثنتان في البصرة   

كال هي في سبيل    : قال! بِنتغُ! يا أبا عبد اهللا   : ألف فقيل له  وقد باع داراً له بستمائة      . 6)(وغيرهم

عند نزولهم في األقطار المختلفة وكان عبـد        فقد كانت هذه البيوت مثل استراحات للتجار        . 7)(اهللا

 كمـا   8)(اهللا بن الزبير ينزل إذا وصل إلى مصر الدار التي اختطها والـده فـي سـوق وردان                 

  .9)(استخدمت لعقد الصفقات التجارية

فقدرت أمالكه بحوالي خمسين مليون درهم، وأخذت كل واحدة من نسائه األربعة أكثـر              

  .10)(من ألف ألف درهم بعد وفاته

 
  .559، ص1الزبيدي، تاج، ج. 90، ص2 ابن حجر، اإلصابة، ج )1(

  .37، ص5، تهذيب، ج420، ص18ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج. 110، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .91، ص1األصبهاني، حلية، ج. 44، ص1الذهبي، سير، ج. 425، ص9 البالذري، أنساب، ج )3(

  .69، ص5العقد، ج ابن عبد ربه،  )4(

  .171، ص1ج ابن خلدون، تاريخ، .428، ص18ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج. 110، ص3 ابن سعد، الطبقات، ج )5(

  .425، ص9البالذري، أنساب، ج. 108، ص3 ابن سعد، ج )6(

  .171، ص1ج ابن خلدون، تاريخ، .22، ص3 المسعودي، مروج، ج )7(

  .425، ص2اليسوي، المعرفة والتاريخ، ج. 36، ص1بي، سير، جالذه. 347، ص1 ابن الجوزي، صفة، ج )8(

  . 114 ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص )9(

  .35، ص10البالذري، أنساب، ج. 131، ص3ابن سعد، ج

ابـن  . 91، ص 1األصـبهاني، حليـة، ج    . 304، ص 4ابن عبد ربه، العقد، ج    . 109، ص 3 ابن سعد، الطبقات، ج     )10(

الديار بكري،  . 345، ص 5ابن كثير، البداية، ج   . 348، ص 1ن الجوزي، صفة، ج   اب. 370، ص 5عساكر، تهذيب، ج  

  .28، ص1ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج. 348، ص2تاريخ الخميس، ج
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حصل الزبير على المنح والهبات من بيت المال حيث أعطاه سعيد بن العاص من بيـت                

وكان للزبير بن العوام عطاء مقداره خمسة       . 1)(مال الكوفة حين قدم زائراً لها سبعمائة ألف درهم        

  .2)( بيت المال بصفته من البدرييننآالف درهم م

 وأمواله بالمدينـة علـى      ،مصرره ب دابداره بمكة و  ) هـ36ت(تصدق الزبير بن العوام     

كمـا تـصدق    5)(، ودوراً أوقفها على المطلقات من بناته4)( آلل الزبير اً، وكانت البقيع وقف   3)(ولده

  .6)( في البقيعبدوره التيعلى ولده 

  :الزبير بن العوام والخالفة

  وأحـد  ()(7(من السابقين في اإلسالم، وحواري الرسول       ) هـ36ت(الزبير بن العوام    

ليختاروا من بينهم خليفة من     ) هـ23ت(الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب         

  .، وشارك في توسيع رقعة الدولة اإلسالمية من خالل المعارك والغزوات8)(بعده

  . 10)(، وبايع عثمان فور إعالن عبد الرحمن قراره بالمبايعة9)(تخلف عن مبايعة أبي بكر

التحريض على عثمان، إذ انتقد سياسة التـساهل التـي انتهجهـا            لعب الزبير دوراً في     

، إال أنه شارك في     11)(مع عامل مصر عبد اهللا بن سعد بن أبي السرح         ) هـ35ت(الخليفة عثمان   

 
  .219، ص8، ج296، ص3 الذهبي، سير، ج )1(

  .86، ص3م، ج. ن )2(

  .186، ص10جابن قدامه، المغنى، . 13، ص4البخاري، صحيح، ج. 105، ص6 مالك المدونة، ج )3(

  .1328، ص4 البكري، معجم، ما استعجم، ج )4(

  .35، ص2 الزبيدي، تاريخ، ج )5(

  ).231-229(، ص1 ابن شبة، تاريخ المدينة، ج )6(

  .344، ص1ابن الجوزي، صفة، ج. 513، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج  )7(

  .677، ص4كثير، السيرة، جابن . 198، ص2ابن األثير، أسد، ج. 101ابن قتيبة، المعارف، ص  )8(

  .217، ص2ابن كثير، البداية، ج. 51ابن الجوزي، مناقب، ص. 205، ص3الطبري، ج  )9(

  .509، ص4البالذري، أنساب، ج. 233، ص4الطبري، ج  )10(

  .175، ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج. 230، ص2البالذري، أنساب، ج  )11(
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، كما حمل عثمان مـسؤولية الكتـاب        1)(إعادة وفد مصر إلى بالدهم بعد الحصار األول للمدينة        

  .2)(الذي وجده أهل مصر مع غالمه

، ومع  3)(بر الزبير أحد القادة المنظمين للحصار والمشاركين في قتل الخليفة عثمان          واعت

ازدياد شدة الحصار ضد الخليفة عثمان حاول تنظيم مواجهة بينه وبين أهـل األمـصار إال أن                 

قال عثمان ثم أجمع أهل الشورى عن مأل مـنهم،          ) "هـ310ت(المحاولة فشلت، يذكر الطبري     

    ،فيمـا              . ..ومن الناس علي وأنكث الشر بأهله، بدأت ضغائن وأهواء على غير إجرام وال تـرة

  .4)( ..."فهم كاألحزاب أيام األحزاب ... مضى إال إمضاء الكتاب 

وكان الزبير يستمد قوته من أهل األمصار وخاصة الكوفيون، وأتى الكوفيـون الزبيـر              

 عليه وعرضوا لـه، فـصاح بهـم         وهو في جماعة، وقد سرح ابنه عبد اهللا إلى عثمان، فسلموا          

  .5)( ..."واطردهم، 

، وقيـل   )هـ40ت(وتذكر بعض المصادر أن الزبير تلكأ في مبايعة علي بن أبي طالب             

وتذكر روايات أخرى أن الزبيـر بـايع عليـاً          . 6)(إنه بايع مكرها وقال بعضهم لم يبايعه الزبير       

  .7)(طوعاً

بأربعة أشهر الذهاب إلى مكة ألداء العمرة       واستأذن الزبير وطلحة علياً بعد مقتل عثمان        

  ، وانضما هناك إلى عائشة وكان شعارهم المطالبة بدم عثمان، وشجعهم على ذلـك              8)(فأذن لهما 

  

 
  .553، ص4البالذري، أنساب، ج  )1(

  .557، ص2م، ج.ن  )2(

  .230، ص2م، ج.ن  )3(

  ).352-351(، ص4الطبري، ج  )4(

  .350، ص4الطبري، ج  )5(

  .430م، ص.ن  )6(

ابن سعد،  . 428،  4الطبري، تاريخ، ج  . 178، ص 2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج   . 208، ص 2البالذري، أنساب، ج    )7(

  .76، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج. 31، ص3الطبقات، ج

  .429، ص4الطبري، ج. 180، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 219، ص2الذري، أنساب، جالب  )8(
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  .1)(السيدة عائشة ألسباب اجتماعية ومادية ، فقد عرض عليه تولي الكوفة فرفض علي

ل تفادي الحـرب معهـم،      وبلغ علياً خروجهم إلى البصرة، فخرج هو أيضاً مع أنه حاو          

أن من سيقاتل علياً ظالم له، فاعتزل الزبير        ) (وتقدم علي إلى الزبير، وذكره بما قال الرسول         

  .4)(هـ36 والذي قتله ابن جرموز سنة 3)( لكنه قتل في معركة الجمل2)(الفتنة

 
  .87سعيد األفغاني، عائشة، ص. 431، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج  )1(

  .289، ص4محب الطبري، الرياض، ج. 219، ص9ابن حجر، فتح الباري، ج. 433، ص9البالذري، أنساب، ج  )2(

  .420، ص2ج ابن خلدون، تاريخ، .249، ص2لمسعودي، مروج، جا. 475، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج  )3(

ابن األثيـر، أسـد،     . 347، ص 1ابن الجوزي، صفة، ج   . 110، ص 3ابن سعد، ج  . 475، ص 1ابن أعثم، الفتوح، ج     )4(

، 2الـسخاوي، التحفـة، ج    . 219، ص 9ابن حجـر، فـتح البـاري، ج       . 61، ص 1الذهبي، سير، ج  . 199، ص 2ج

  .289، ص4ض، جمحب الطبري، الريا. 940ص
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   عامر بن الجراحأبو عبيدة .10

  تجارته، ملكياته، عالقته ببيت المال، صدقاته

 خرجوا بتجارتهم خالل الغـزوات      الذين، وهو من التجار     1)( عبيدة تاجراً ماهراً   كان أبو 

 قـادة   ن يعينـو  كانوا ألن التجار في الغالب      2)( بصفته أحد التجار   اً عسكري اً كان قائد  أنهوخاصة  

  .للجيوش بسبب معرفتهم للمواقع والطرقات

  .ويل تجارتهيبدو أن أبا عبيدة لم يكن يمتلك السيولة النقدية الضخمة لتم

3)( بالشامتذكر الروايات أنه كانت له أرض.  

  .4)(كان له عطاء من بيت المال خمسة آالف درهم بصفته من البدريين

  :أبو عبيدة والخالفة

تميز أبو عبيدة بالحكمة واإليمان والصالح وُحسن التدبير والدقة وضبط األمور وحسن            

الغـزوات  في  ل ظهوره في الساحة الحربية قائداً        من خال  مكانةالسياسة، كان رجالً عسكرياً ذا      

  . بكر وعمر بن الخطابخالفة أبيمع الرسول و

كن له ميول في الرياسة والسلطة، مع أنه كان يدعى القوي األمين، لقول الرسـول               تلم  

) (   لكل أمة أمين، وأمين أمتـي أبـو   "، وقوله أيضاً "ألرسلن معكم القوي األمين"ألهل نجران

لقد رضيت لكم أحد الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، عمـر  : "وقال فيه أبو بكر يوم السقيفة  . 5)("عبيدة

 
  .25، ص1 الذهبي، سير، ج )1(

  .25، ص1م، ج. ن )2(

  .587، ص3 ابن حجر، اإلصابة، ج )3(

  .86، ص1 الذهبي، سير، ج )4(

، 1ابـن أعـثم، الفتـوح، ج      . 108ابن قتيبة، المعارف، ص   . 299، ص 3ابن سعد، ج  . 255الواقدي، المغازي، ص    )5(

، 1ابن الجـوزي، صـفة، ج     . 793، ص 2البر، االستيعاب، ج  ابن عبد   . 20، ص 2األصبهاني، معرفة، ج  . 111ص

  .588، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج. 10، ص1الذهبي، سير، ج. 81، ص3ابن األثير، أسد، ج. 216ص
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ثاني اثنين فـي    ألنه   ال يوجد أحق من أبي بكر        لمعرفته أنه لكنه رفض   ".  عبيدة بن الجراح   اوأب

  .1)(الغار

يـا معـشر    "ه من الخالف على الخالفة في سقيفة بني ساعدة معـروف إذ قـال               وموقف

فقال له بشير بـن سـعد، وأكـد         !  إنكم أول من نصر فال تكونوا أول من بدل وغير          األنصار،

من )  (اًإال أن محمد  ...  من قريش وقريش أولى بالحكم يا معشر األنصار          اًلألنصار أن محمد  

  .2)("الفوهمخقريش وقومه أولى به، وايم اهللا ال يراني اهللا أنازعهم هذا األمر، فاتقوا اهللا وال ت

ويبدو أن رفضه للخالفة ناتج     ،  3)( بكر الصديق بالخالفة ثم بايعه الناس      او عبيدة أب  بايع أب 

  .عن كونه رجالً عسكرياً ينأى عن األمور السياسية وتعقيداتها

  .4)(واله أبو بكر بيت المال وشارك في الفتوحات

  .5)()هـ18(ومات أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس عام 

  

   

 
  .330، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 1، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج  )1(

  .330، ص2ابن األثير، الكامل، ج  )2(

  .289، ص5 حجر، اإلصابة، جابن. 22، ص1الذهبي، سير، ج  )3(

، 1ابن أعثم، الفتـوح، ج    . 417، ص 7الطبري، ج . 113الدينوري، األخبار، ص  . 123ابن خياط، تاريخ خليفة، ص      )4(

ابن الجوزي، صـفة،  . 478، ص1ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج. 350، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج    . 137ص

  .4، ص7بن األثير، البداية، جا. 498، ص2ابن األثير، الكامل، ج. 369، ص1ج

الـذهبي،  . 335، ص1ابن الجوزي، صـفة، ج . 251، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج . 138ابن خياط، تاريخ خليفة، ص      )5(

  .23، ص1سير، ج
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  الخاتمة

حاً من الدراسة أن موضوع المبشرين بالجنة يمس بطريقة أو بأخرى مـشكلة             يبدو واض 

  .والصراع على الحكم بين المؤهلين لقيادة هذه الدولة) الخالفة(أزمة الحكم 

إن المشروع اإلسالمي كله هو مشروع قريش فقد اختار اهللا قريشاً لتحمـل مـسؤولية               

 لديه المؤهالت القيادية لدى كبار الصحابة من        اإلسالم ودولته، وهكذا لم يكن بين المسلمين ممن       

  .قريش

ويبدو أن نجاح اإلسالم أو نجاح قريش في إنشاء دولة الخالفة زاد من شرفها ومؤهالتها               

القديمة التي كانت تتمتع بها قبل اإلسالم، ولكن على ما يبدو انقسام األمة فـي إحـداث الفتنـة                   

مثل الخوارج والشيعة وظهور موقف األنصار فـي        األولى وظهور المعارضة السياسية الدينية      

الذي تشعرنا بميـول اليمانيـة   أحداث السقيفة وتطلعهم للخالفة، وظهور فكرة القحطاني المنتظر    

  .لتسلم السلطة، كل هذه المستجدات شكلت ارهاصات لالدعاء بتبشير هؤالء بالجنة

كد كذلك على أحقية قـريش      إن تبشيرهم بالجنة يفشل انتقادات الخوارج والشيعة لهم ويؤ        

األئمـة مـن    ) (بتسلم السلطة في دولة اإلسالم دائماً، وهذا يتوافق مع ما روي عن الرسول              

  .قريش

وفي الختام يمكن التأكيد أن للعامل السياسي دور في تبشيرهم هذا من جهة ومن جهـة                

مثل هذه الفكرة، فكـرة     أخرى فإن مؤهالتهم الدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية تؤهلهم ل        

  .تبشيرهم بالجنة
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  المصادر والمراجع

 :المصادر  - أ

  .القرآن الكريم

ـ 63ت( الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني            وابن األثير، عز الدين أب      ): ه

  ).ت.ب( طهران، ، ج، اوفست المكتبة اإلسالمية5، أسد الغابة في معرفة الصحابة

  .1997، 2الكتاب العربي بيروت، ط ج، دار 13  في التاريخ،الكامل

ـ 1342ت  (األصفهاني، أحمد بن عبد اهللا        ج، دار   10ء،  حلية األولياء وطبقـة األصـفيا      ): ه

  .1967، 3الكتاب العربي، بيروت، ط

، تصحيح محمـد    بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب      ):هـ342ت  (اآللوسي، محمود شكري    

  )ت. ب(لمية، بيروت، لبنان، بهجة األثري، دار الكتب الع

 ج، 8، بيروت، دار الكتـب العلميـة،   الفتوح ): هـ314ت (ثم الكوفي، عثم، أحمد بن أع ابن أ 

  .1986، 1ط

ـ 256ت  (البخاري، محمد بن اسماعيل بن إبراهيم         ج، دار إحيـاء     9،  البخـاري  صحيح ): ه

  ).ت. ب(التراث العربي، مصر 

ـ 356ت  (البغدادي، أحمد بن علي الخطيب        مجلداً، دار الكتاب العربي،     14،  بغداد تاريخ: ) ه

  .)ت. ب(بيروت، لبنان 

ـ 279ت  (البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر         ج، تحقيـق سـهيل      13،  األشـراف  أنساب :) ه

  .1996زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

  .1957معيين، بيروت، لبنان، ن، تحقيق، عبد اهللا أنيس الطباع، دار النشر للجافتوح البلدا
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ـ 277ت(سوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان       بال أكـرم  :  ج، تحقيـق   3ريخ،  المعرفة والتا  ): ه

  .1981ضياء العمري، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، راجعه  كشاف القناع عن متن االقناع     ):هـ1046ت  (ي، منصور بن يونس بن ادريس       تهوبال

  .1982للطباعة والنشر والتوزيع، وعلق عليه مصطفى هالل، دار الفكر 

ـ 279ت  (الترمذي، محمد بن عيسى       تحقيق عبد الوهاب عبـد      ،"السنن" الصحيح   معالجا ): ه

  .1983، 2 ج، دار الفكر، بيروت، ط5اللطيف، 

ـ 384ت  (التنوخي، المحسن بن علي       نشر وتحقيق محمـد     ،المستجاد من فعالت األجواد    ): ه

  .م1992 كرد علي، دار صادر بيروت،

ـ 728ت  (ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم                مجمـوع : ) ه

 ج، مؤسسة الرسالة، بيـروت،      37، جمع وترتيب عبد الرحمن بن حمد بن قاسم،          فتاوى

1978.  

ـ 255ت  (الجاحظ، عمر بن بحر      ، تحقيق عبد السالم هـارون، منـشورات        7، ج الحيوان ): ه

  .1969، 3 العربي اإلسالمي، بيروت، طالمجمع العلمي

علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهالل، بيـروت،        .، تحقيق د  "الرسائل األدبية "الجاحظ  رسائل  

  .1991، 2ط

 ج، تحقيـق  4، الـصفوة  صفة ): هـ597ت (ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي      

  .1986 ،4محمد فاخوري، ومحمد رواسي قلعجي، دار المعرفة، بيروت، ط

، تحقيق زينـب إبـراهيم القـاروط، دار الكتـب           مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب     

   ).ت. ب(العلمية، بيروت، لبنان، 

، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القـادر  المنتظم في تاريخ الملوك واألمـم    

  .1992عطار، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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ـ 398ت  (الجوهري، اسماعيل بن حماد       ج،  6،  الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة        ): ه

  .1979، 2تحقيق أحمد عبد الغفور عطا، دار الصم للماليين، بيروت، ط

، تحقيق ليزه ليخثن شـتير، المكتـب   المحبـر  ): هـ245ت (ابن حبيب، محمد حبيب بن أمية     

  ).ت. ن(التجاري، بيروت، 

 مطبعة دائرة المعارف العثمانية،     فاروق،، تحقيق خورشيد أحمد      في أخبار قريش   نمقالم

  .1964اد الدين، بحيدر إ

ـ 456ت  (ابن حزم، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد           ، تحقيق عبد   العرب أنساب جمهرة ): ه

  ).ت.ب(، 5، ط)م. ب(السالم أحمد هارون، دار المعارف 

ـ 852ت  (ابن حجر، أحمد بن علي       ء التراث،   ج، دار إحيا   4،  يز الصحابة ياإلصابة في تم   ): ه

  ).ب، ت(بيروت 

  ).ت. ب( ج، دار صادر بيروت، 12، تهذيب التهذيب

ـ 626ت  (الحموي، ياقوت بن عبد اهللا        ج، دار صـادر ودار بيـروت،        5،  البلدان معجم ): ه

  .1968بيروت، 

ـ 1089ت  (الحنبلي، أبي الفالح عبد الحي        ج،  10،  ذهـب  شذرات الذهب في أخبار مـن      ): ه

  ).ت. ب(، 1 الجديدة بيروت، طمنشورات دار اإلمامة

ـ 808ت  (رجي  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحض        ج،  7،  خلـدون  ابـن  تـاريخ  ): ه

  .1971منشورات األعلمي، بيروت، 

ـ 681ت  (ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد          8،  الزمانأبناء  أنباء  وفيات األعيان و   ): ه

  .1977-1973ج، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 
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ـ 1067ت  (خليفة، حاجي، مصطفى بن عبد اهللا        كشف الطنـون عـن أسـامي الكتـب          ): ه

  .1986 ج، مكتبة المثنى بغداد، العراق، 2، والفنون

ـ 240ت  (ابن خياط، خليفة بن خياط       ، دار  2أكرم ضياء العمري، ط   : ، تحقيق خليفة تاريخ ): ه

  .1982طيبة، الرياض، 

ـ 966ت  (لحسن  الديار بكري، حسين بن محمد بن ا        تاريخ الخميس فـي أحـوال أنفـس        ): ه

  ).ت. ب( ج، مؤسسة شعبان، بيروت، 2، النفيس

ـ 828ت  (الدينوري، أحمد بن داود      عبد المنعم عـامر، وجمـال      : ، تحقيق الطوال األخبار ): ه

  .1960الدين الشيال، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

ـ 748ت  (الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان         ج، مؤسسة الرسالة،    25،  النبالء أعالم سير ): ه

  .1990، بيروت، 2ط

ـ 327ت  (الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر اليحيى               الجـرح  ): ه

، مطبعة مجلي دائرة المعارف العثمانية حيدر اياد الدكن، الهند، دار   1 ج، ط  9،  والتعـديل 

  .1953الصادر، بيروت، لبنان، 

ـ 1205ت  (بيدي، محمد مرتضى    الز  ج، المطبعة   10،  تاج العروس من جواهر القاموس     ): ه

  . هـ1306الخيرية، مصر، 

ـ 902ت  (السخاوي، شمس الدين      ج، عني   3،  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة      ): ه

  .1980بطبعه ونشره أسعد طرابزوني، 

ـ 490ت  (السرخسي، أبو بكر بن أبي سهل        محمـد راضـي    :  ج، تحقيـق   30،  طالمبسو ): ه

  ).ت.ب(، 2الحنفي، دار المعرفة، بيروت، ط

ـ 220ت  (ابن سعد، محمد      ج، دار صادر، ودار بيـروت، بيـروت،         8،  الكبرى الطبقات ): ه

1960.  
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ـ 224ت  (ابن سالم، أبي عبد القاسم       خليل محمـد هـراس، دار الفكـر        : ، تحقيق األموال ): ه

  .1981، 1ة الكليات األزهرية، طللطباعة والنشر، القاهرة، ومكتب

، دار الفكر للطباعة والنشر،    1، تحقيق مريم محمد خير الدرع تقديم سهيل زكار، ط         النسب

  .1989لبنان، 

ـ 562ت  (السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور         ، تحقيق، عبـد اهللا عمـر       بساناال ): ه

  .1988الباروني، دار الجنان، بيروت، 

ـ 911ت  (ل الدين   السيوطي، الجاحظ جال   ، دار الكتـب العلميـة،      1، ط الخلفـاء  تـاريخ  ): ه

  .1988بيروت، لبنان، 

ـ 262ت  (ابن شبه، عمر بن شبه البصري        ـ الم المدينة تاريخ ): ه : ، تحقيـق  1ج، ط 4،  ورةن

  .1990فهيم محمد شلتون، 

ـ 764ت  (الصفدي، صالح الدين خليل بن أبيك         ج، دار صـادر     5،  بالوفيـات  الـوافي  ): ه

  .1991وت، دار التراث والدار اإلسالمية، بير

ـ 210ت  (الطبري، محمد بن جرير       ج، تحقيق محمـد أبـو       14،  تاريخ الرسل والملوك   ): ه

  .1960الفضل إبراهيم دار المعارف، القاهرة، 

ـ 739ت  (ابن عبد الحق، عبد المؤمن        ج،  3،  سماء األمكنة والبقاع  أ مراصد االطالع على   ): ه

  .1954لبجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، علي محمد ا: تحقيق

ـ 257ت  (ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد اهللا          فتوح مصر وأخبارها، تحقيق تشارلز      ): ه

  .1920، مطبعة بريل، لندن، أوفست، مكتبة المثنى، بغداد، تودي

ـ 43ت  (ابن عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد              فـي معرفـة     االسـتيعاب  ): ه

  ).ت.ب(علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، :  ج، تحقيق4، األصحاب
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ـ 328ت  (ابن عبد ربه، أحمد بن محمد        ن، أحمد أمين وآخـري :  ج، تحقيق 7،  الفريد العقد ): ه

  .1965مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

ـ 571ت  (ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة اهللا          :  ج، تحقيـق   40،  اريخ مدينة دمشق  ت ): ه

  .1996-1995، دار الفكر، بيروت، 2مجموعة من المؤرخين، ط

ـ 1089ت  (ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد           رات الذهب في أخبار من     شذ ): ه

  .1988-1986محمد األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق وبيروت، :  ج، تحقيق10، ذهب

ـ 276ت  ( بن مسلم    ابن قتيبة، عبد اهللا    ، دار  4تـروت عكاشـة، ط    : ، تحقيـق  المعـارف  ): ه

  .1981، القاهرة، 1المعارف، ط 

ـ 1019ت  (القرماني، أحمد بن يوسف      ، دراسـة   أخبار الدول وآثار األول فـي التـاريخ        ): ه

  ).ت. ب(فهمي سعد، عالم الكتب، بيروت، : وتحقيق

ـ 620ت  (ابن قدامه، عبد اهللا بن أحمد بن محمد          : ، تحقيـق   في أنساب القرشـيين    التبين ): ه

  .1988، 2ب، مكتبة النهضة العربية، ط، عالم الكت2محمد نايف الدليمي، ط

ـ 821ت  (القلقشندي، أحمد بن علي       ج، المؤسسة   14،  اءشصبح األعشى في صناعة األن     ): ه

  ).ت. ب(المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة، مطابع كوستاتسوماس، مصر، 

إبراهيم األنبـاري، دار الكتـب      : تحقيق،   في التعريف بفبائل عرب الزمان     جمانئد ال قال

  .اإلسالمية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت

ـ 774ت  (ابن كثير اسماعيل بن عمر        ج، مكتبة المعارف بيـروت      14،  والنهاية البداية ): ه

  .1966ومكتبة النصر، الرياض 
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ـ 204ت  (، محمد بن السايف     الكلبي ، عـالم   5 حـسن، ط   تـاجي : ، تحقيق النسب جمهرة ): ه

  .1986) م.ت(الكتب، مكتبة النهضة العربية، 

  . هـ1323 ج، مطبعة السعادة، القاهرة، 6، الكبرى المدونة ): هـ179ت (مالك بن أنس، 

ـ 285ت  (المبرد، محمد بن يزيد      المعـارف،   ج، مؤسـسة     2،  الكامل في اللغـة واألدب     ): ه

  .ت.بيروت، ب

ـ 236ت  (مصعب الزبيري، مصعب بن عبد اهللا        ليفي بروفنـسال،   : ، تحقيق قريش نسب ): ه

  .1976، 2دار المعارف، مصر، ط

ـ 615ت  (محب الطبري، أحمد بن عبد اهللا الطبري         ، الرياض النضرة في مناقب العـشرة      ): ه

  .1997، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1 ج، ط4

ـ 345ت  (لي بن الحسن    المسعودي، ع   ج، الـشركة    4،  مروج الذهب ومعـادن الجـوهر      ): ه

  .1989العالمية للكتاب، لبنان، 

ـ 975ت  (المنفي الهندي، علي بن حسام الدين بن عبد الملك           كنز العمال في سنن األقوال      ): ه

  .1979بكري حيان، وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، :  ج، تحقيق16، واألفعال

ـ 711ت  (نظور، محمد بن مكرم     ابن م   ج، دار صـادر، بيـروت،       15،  العـرب  لـسان  ): ه

  .هـ1300

ـ 733ت  (النويري، احمد بن عبد الوهاب       البـاز  : ، تحقيـق  نهاية األرب في فنون األدب     ): ه

  .1933العريني، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

ـ 218ت  (ابن هشام، عبد الملك بن هشام أيوب الحميري          :  ج، تحقيـق   4،  النبوية السيرة ): ه

  .1955، مصر، 2طبعة الحلبي، طم ق، مكتبة و2مصطفى السقا، 
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ـ 365ت  (ابو هالل العسكري، الحسن بن عبد اهللا         ، دار الكتب العلمية، بيـروت،      األوائل ): ه

1987.  

  ).ت. ب( ج، مكتبة المحتسب، عمان، 2، الشام فتوح ): هـ207ت (الواقدي، محمد بن عمر 

ـ 292ت  (مد بن أبي يعقوب بن جعفر       اليعقوبي، أح  محمد :  ج، تحقيق  3،  اليعقوبي تاريخ ): ه

  .1964صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية، التحف، 

  .1979، دار المعرفة، بيروت، الخراج ): هـ183ت (أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم 

  

  :المراجع -  ب

  .م1974، 3ة والنشر والتوزيع، بيروت، ط، دار الفكر للطباععائشة والسياسةاألفغاني، سعيد، 

حسن األمين، دار المعـارف للمطبوعـات، بيـروت،         :  تحقيق أعيان الشيعة، األمين، محسن،   

  .م1986

  . م1963، 1، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، طعصر الخلفاء الراشدين، عبد الحميد، بخيت

الشركة العربية للطباعة والنـشر،     ،  العرب واألرض في العراق في صدر اإلسالم      جودة، جمال،   

  .م1979األردن، 

 ج، مكتبة النهـضة المـصرية، القـاهرة، دار الجيـل           3،  تاريخ اإلسالم حسن، إبراهيم حسن،    

  ).ت. ب(، 15بيروت، ط

، دار الدعوة للطبع والنـشر، اإلسـكندرية،        نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي    حلمي، مصطفى،   

  .م2001، 2ط

  ).ت. ب(، 1، دار ثابت للتوزيع والنشر، مصر، طجال حول الرسولرخالد، محمد خالد، 



 120

  .م1978، 1، دار الفكر العربي، لبنان، طعمر بن الخطابالخطيب، عبد الكريم، 

  . هـ1354، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الفتوحات اإلسالميةدحالن، أحمد، 

، 1افي العربـي، بيـروت، ط     ، المركز الثق  رحلة الشتاء والصيف   ايالف قريش سحاب، فكتور،   

1992.  

  .م2003، 1، دار أسامة، عمان، األردن، طأعالم الخلفاءسلمان، علي قاسم، 

  .م1985، 3 المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشق، طن،والخلفاء الراشدشاكر، محمود، 

، مكتبة ومطبعة محمد علي صـبيح وأوالده،        ن بالجنة والعشرة المبشر الصباغ، محمد متولي،    

  .م1973ألزهر، ميدان ا

  ).ت. ب(، مكتبة جمهورية مصر، العشرة المبشرين بالجنةعبد الحليم، عبد السالم، 

  ).ت.ب( ج، دار العلم للماليين، بيروت، 7 ل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،فصالمعلي، جواد، 

  .م1986، 1، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، طالخلفاء الراشدين أعمال وأحداثالقضاة، أمين، 

  ).ت. ب(، دار مكتبة الحياة، بيروت، أنساب العربالقطب، سمير عبد الرازق، 

  .م1974، 2 ج، دار العلم، دمشق، ط3، حياة الصحابةالكاندرهلوي، محمد يوسف، 

، 1، مكتبة اإلنجلـو مـصرية، القـاهرة، ط        التاريخ السياسي للدولة العربي   ماجد، عبد المنعم،    

  .م1967

، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـروت،       مؤرخون العرب والفتنة الكبرى   الملحم، عدنان محمد،    

  .م1998، 1لبنان، ط

، 1، ط )م.ب(، إشراف مـصطفى خالـد، دار حمـد،          خلفاء محمد الميرغلي، اسماعيل سلمان،    

  .م1973
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  .م2002، )م. ب(، محمد في مكةوات، مونتجمري، 
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Abstract 

This study investigated the social, economic, religions and political 

conditions of the Paradise-companies. In the study, it was found all the 

paradise-promised ten had belonged socially to Koreish a-Nadhr Ben 

Qinana whose lineage goes to Mudher, Lady of Northern Arabs. Of the ten, 

nine belonged to Koreish at Bittar and one to Koreish al-Thawaher (Abu 

Obaidah Amer Ben al-Jarrah). It was also found that two of them were 

gentlemen of Koreish Banu Abd Manaf. They were namely Ali and 

Othman Another two were from Tayem. They were Abu Bakr and Talha 

Two more gentlemen hailed from Bani Zahra. They were Abdel Rahman 

and Sa'd. one descended from Bani Assad Ben Abdel Aziz. He was e-

Zubair. Two more, namely Omar and Sa'id, belonged to Bani Udai Ben 

Qa'b. The last one, Abu Ubaida, hailed from Bani al-Harith Ben Fahr. The 

parents of all these had also been masters of their tribes in the Jahili era. 

Undoubtedly, the ten men's early embrace of Islam and their important role 

in the da'wa (call) had raised their social status in Mecca, first, and second 

among the Muslims. 

Against this background, the majority of these companions had 

engaged in commerce before and after convert to Islam. The advent of 

Islam contributed to the increase of their wealth by expanding their 
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commercial potentials or ownership of piences of property (land). They 

also benefited from the Holy War campaigns and conquests, to increase 

their wealth. In the early period of Islam, they were prominent Muslim 

businessmen. 

The study also revealed that the ten were among the first to embrace 

Islam. Some of them had emigrated to el-Habasha (Ethiopia). Later, they 

all emigrated to Medina; they also participated in the prophet wars with the 

enemies. They were also his advisors. The majority of them consolidated 

their financial potentials in the service of the Islamic da'wa. For example, 

they spent their money to emancipate the weak and oppressed people who 

embraced Islam. They also supported financially jihad operations and 

generously provided charities to the poor Muslims. In so doing, they were 

always the first to sacrifice for the sake of Islam. 

Given their strong record, they were qualified to play a leading role 

in Islam. Four of them were caliphs. Another four belonged to shura 

authority (consultative/ representational form of government) and were 

potential candidates to lead the nation. The ten, undoubtedly succeeded to 

build the state of Islam, strengthen its pillars after the death of the prophet 

Mohammed. They eliminated the ridda (apostasy) movement and 

encouraged Muslims to go for jihad and build the state of the caliphate. 

However, this role had them involved in a way or another in the events of 

the first fitna (strife) and also threw them into internal struggle for power, 

thus negatively affecting Islamic thought. All the people, in the wake of the 
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fitna, began to politicize religion, thus leading to division of the nation of 

Islam. 

According to Islamic tradition, the ten were promised of paradise by 

the Prophet Mohammed (peace be upon him). This comes in full harmony 

with their esteem, status and Islamic role. However, the most perplexing 

question remains: why were they all from Koreish or from the muhajireen 

(emigrants)? 

 

 

 

 

  


