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أبو عامر الراه ب
م.م سماهر محً موسى

م.م ظافر أكرم قدوري

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى

كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى

المقدمة
الحمد هللا رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد (
أجمعٌن .

 )وعلى آله وصحبه

ٌعد أبو عامر الراهب من أحدى الشخصٌات التارٌخٌة والتً كان لها مكانة ممٌزة قبل
اإلسالم فً المدٌنة المنورة حٌث تشاطرت السلطة فً المدٌنة مع شخصٌة أخرى وهو عبد هللا
ابن أبً بن سلول  ،كما أن هذه الشخصٌة أي شخصٌة أبو عامر الراهب كان لها دور الٌستهان
به فً الوقوف ضد الدعوة اإلسالمٌة من الوهلة األولى التً أنتقل فٌها الرسول (  )إلى المدٌنة
وكٌف أصبح أبو عامر فٌما بعد من األعداء الذٌن انتهجوا وسابل متنوعة ومتعددة فً حرب
الدعوة وقتال الرسول ( )تنوعت حسب الظروف والمعطٌات التً كان الظرف ٌسمح بها ،
فقد تعددت األسالٌب من جمع األعداء والتألٌب إلى المشاركة بالحروب التً خاضتها قرٌش
وغٌرها ضد الدعوة اإلسالمٌة متنقالً فً الجزٌرة العربٌة بٌن القبابل التً وقفت ضد الدعوة
محرضا ً ومؤ لبا ً طامعا ً بنصرها  .وقد أمتاز هذا النشاط على الكثٌر من الحٌل والمكر والدهاء
إن دل على شً فإنما ٌدل على خبرة فً حروب وضع المكابد وجمع األعداء ولم ٌهدأ نشاط أبو
عامر فً حرب الدعوة حتى وفاته فً السنة التاسعة للهجرة بعد إن باءت جمٌع محاوالته
بالفشل  .فمات طرٌداً وحٌداً عند قٌصر الروم فً بالد الشام  .وعلى الرغم من الكثٌر من
الباحثٌن لم ٌفصلوا كثٌراً فً أخبار أبو عامر الراهب إال أن البحث استطاع من جمع الكثٌر من
المعلومات التً أفادت فً دراسة نشاط أبو عامر وشخصٌت ُه ومواقف ُه رغم شحة المصادر
وتفرق األخبار حول نشاطه .
كما إن اغلب الدراسات التً تناولت نشاط أبو عامر لم تتطرق إلى شخصٌت ِه ومواقف ِه
أنما أشارت إلٌه ضمن نشاط معٌن مثل نشاط ِه فً بناء مسجد الضرار (الشقاق) واكتفت اغلب
الرواٌات التارٌخٌة باإلشارة إلٌه أشارة مقتضبة لم تتناول الدور الحقٌقً البو عامر فً تغٌٌر
مجرى األحداث وتسلٌط الضوء نحو دوره الحقٌقً من خالل دراسة النصوص دراسة واقعٌة
وربطها بمجرٌات األحداث .
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أبو عامر الراهب
اسم ُه ونسب ُه  :عمرو بن صٌفً بن زٌد بن أمٌة بن ضبٌعة ( ،)1وٌقال أن (عبد عمرو بن
صٌفً بن النعمان بن مالك بن أمٌة بن ضبٌعة بن زٌد بن عوف بن عمرو بن مالك بن األوس
بن حارثة األنصاري األوسً ثم من بنً عمرو بن عوف) ( ، )2وقٌل هو عبد عمر بن صٌفً
بن زٌد بن أسد بن ضبٌعة  .)3 ( 000وكان أبو عامر الراهب ٌسمى فً الجاهلٌة بالراهب (، )4
وذلك ألن ُه "كان قد ترهب فً الجاهلٌة ولبس المسوح (*) "( ،)5أو كما ذكر ابن خلدون "قد ترهب
وتنسك"( ، )6أو كما ذكرُ انه سمً الراهب " لكثرة عبادته" (  . )7إالَ ََ أن الرسول أطلق علٌه
بالفاسق لألسباب التً سنتحدث عنها فٌما بعد .
أوالده وبنات ُه  :كان ألبً عامر عدد من األوالد نذكر منهم .
 - 1حنظلة بن أبً عامر الراهب ( ، )8الملقب بحنظلة الغسٌل ( ، )9أو المعروف بغسٌل
المالبكة ( ، )10وكان قد قتل ٌوم احد شهٌداً ( ، )11وسبب تسمٌته أن الرسول () رأى
حنظلة شهٌداً ٌوم احد فقال  :بأن المالبكة غسلته فسمً غسٌل المالبكة ( . )12أو كما
ذكر " أن صاحبكم تغسل ُه المالبكة " ( ، )13وذكر أن أبو سفٌان وشداد بن األسود بن
شعوب اللٌثً تعاونا على قتله ٌوم احد ( . )14ولما سألوا زوجته عن سبب التسمٌة
 )لذلك غسلته
قالت  ":أنه خرج لما سمع الهابعة وهو جنب  ،فقال رسول هللا (
المالبكة " ( ، )15وكفى بهذا شرفا ً ومنزلة عند هللا تعالى(. )16
أما زوجته فهً " جمٌلة بنت عبد هللا بن أبً بن مالك بن الحارث بن عبٌد بن مالك بن سالم
بن غنم بن عوف" (. )17
 - 2صٌفً بن أبً عامر وذكر ان ُه شهٌد احد (. )18
()19
 - 3عامر بن أبً عامر الراهب ولٌس ل ُه عقب وكان قد تزوج عصٌمة بنت أبً االقلح
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أما بنات أبو عامر الراهب فهن :

 -1حبٌبة بنت أبً عامر الراهب وكان زوجها زٌد بن الخطاب (**) (. )20
 - 2جمٌلة بنت أبً عامر الراهب وكان زوجها سعد بن الحارث بن مالك (***) (. )21
 - 3الشموس بنت أبً عامر الراهب كان زوجها ثابت بن أبً االقلح واسم ُه قٌس بن
عصٌمة ( ، )22وكانت من أوابل النساء اللواتً باٌعن الرسول (  )عند قدوم ِه الى
المدٌنة هً وابنتها ( ، )23كذلك لم تتخلف عن مباٌعة الرسول (  )بنات ابً عامر
األخرٌات (. )24

ديانته :
ٌذكر ابن هشام أن أبا عامر الراهب كان شرٌفا ً مطاعا ً فً االوس وان مكانته بٌن قومه
كمكانة ابن خالته عبد هللا بن أُبّ َّ ي بن سلول فً الخزرج ( . )25وقد ُذكر أن االوس والخزرج
لم تجتمع قبله وألبعده على رجل من احد الفرٌقٌن إالَّّ َّ على هذٌن الرجلٌن ( . )26أما ابن كثٌر
فقد نسب أبو عامر الى الخزرج أٌضا ً ( ، )27وهذا على ما ٌبدو خلط بٌن مكانته التً حاز علٌها
بٌن الخزرج أٌضا ً ( . )28ولم تذكر السٌر كٌف حاز أبو عامر على هذه المكانة االجتماعٌة أال
أن البحث سٌورد بعض الصفات التً ربما أهلته الن ٌكون ممٌزاً بٌن قومه .
أما تسمٌته بالراهب ففٌها اختالف كبٌر فبٌنما ٌرد نص للحوار بٌن الرسول ( )وأبو عامر
ٌوضح فٌه أبو عامر انه على الحنٌفٌة دٌن إبراهٌم ( ، )29وترد رواٌات أخرى تذكر أن أبا عامر
كان " قد تنصر فً الجاهلٌة " ( . )30وقد أورد القرطبً رواٌة تفٌد بان انحٌاز أبو عامر الى
النصرانٌه كان بعد خروجه الى قٌصر ( ، )31حٌن اسلم أهل الطابف كما سٌرد ذكرهُ  .أما
المالح فٌورد أبو عامر فً قابمة األحناف الموجودٌن فً المدٌنة والذي انشق عنهم أبو عامر
فرفض دعوة الرسول ( )لإلسالم بٌنما قبلها آخرون كانوا على الحنٌفٌة ومنهم صرمة بن أبً
انس (. )32
وربما ٌكون هذا اللقب الذي أطلق علٌه ألنه كان ٌلتزم سلوكا ً زهدٌا ً  ،مما حد ببعض
الباحثٌن الى اعتباره مسٌحٌا ً  ،مع ان ُه ال توجد دالبل على حضور المسٌحٌة فً ٌثرب  ،ولكن
أبو عامر الراهب اعتنق المذهب الدٌنً ذا الطابع التوحٌدي الذي لقً اهتماما ً فً العرب
بالحنٌفٌة ،والن المؤرخٌن كانوا ٌفتقدون للثقافة الالهوتٌة التً تسمح لهم بتصنٌف األدٌان
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والمذاهب فإنهم اعتبروا أبا عامر مسٌحٌا ً عن غٌر حق  ،على الرغم من ان ُه وصف نفس ُه حنٌفٌا ً
( ، )33وتؤكد الرواٌات األخرى الى أن أبو عامر كان على الحنٌفٌة دٌن إبراهٌم وان ُه كان قد
سأل الٌهود والنصارى عن صفة الرسول (  )قبل مبعثه وأنهم اجزوه صفته ومهاجرته وان ُه
خرج من اجل ذلك الى ٌهود تٌماء ثم إلى بالد الشام " فرجع أبو عامر وهو ٌقول أنا على دٌن
الحنٌفٌة " ( . )34وٌبدو أن هذا السلوك الذي اتبعه أبو عامر والذي مٌزه عن من كانوا ٌعبدون
( . )35أو كما قال
األصنام آنذاك ومعرفته بعلوم أهل الكتاب وإلمامه بالقراءة
القرطبً :أن تسمٌة أبو عامر بالراهب " ألنه كان ٌتعبد وٌلتمس العلم " ( ، )36وجعلته ممٌزاً
( ، )37وحاز على احترام
بٌن قومه حتى ذكرُ أن المشركٌن فً الجاهلٌة كانوا " ٌعظمونه"
األوس والخزرج الذي اعتبروه كما ذكر البالذري " بالكامل لمن ٌجمع الكتابة والرمً
والعوم " (ٌ . )38ضاف إلى صفات أخرى ربما أهلته ال ٌكون سٌد بٌن قومه لم توضحها لنا
كتب السٌر  .وهكذا كان أبو عامر جزء من الثقافة الروحٌة لٌثرب قبل الهجرة ( .)39إلى جانب
الٌهود الذٌن سكنوا المدٌنة  .وٌبدو أن أبو عامر كان قد اطلع على كتب الٌهود وأفكارهم حتى
ذكر انه "ماكان فً األوس والخزرج رجل أوصف لمحمد من أبً عامر الراهب كان ٌألف
الٌهود وٌسألهم عن وٌخبرون ُه بصفة رسول هللا (  )وان هذه دار هجرته " ( . )40وربما كان
لوجود بعض األشخاص على الحنٌفٌة فً المدٌنة أثرهم فً أثراء جوانب فكرٌة لدى أبو عامر
الراهب وربما اطلع على صحٌفة لقمان التً كان سوٌد ابن الصامت (****)محتفظا ً بنسخة منها
وكان على الحنٌفٌة (. )41
وهكذا تقاسم أبو عامر وعبد هللا بن أبً بن سلول السلطة فً ٌثرب بعد المعارك الدامٌة بٌن
األوس والخزرج والتً كان أخرها ٌوم بعاث قبل هجرة الرسول (  )بست سنوات( . )42والتً
قتل فٌها ساداتهم وأشرافهم حتى جاء فً السٌرة النبوٌة بأنها " وقعة عظٌمة قتل فٌها خلق من
أشراف االوس والخزرج " ( )43وحزموا أمرهم على ابن أبً " فكان قومه قد نظموا له الخرز
لٌتوجوه ثم ٌملكوه علٌهم " ( . )44فكانت هجرة الرسول (  )وهم على هذه الحال األمر الذي
تبدلت فٌه الصورة وحولت األنظار نحو الرسول (  )ولم ٌستطع ابن أبً بن سلول بعد أن
تركه قومه إال أن ٌحمل الضغٌنة فً قلبه " ورأى أن رسول هللا ( )قد استلبه ملكا ً " ()45وهكذا
حسد أبو عامر وبن أبً بن سلول رسول هللا ( " )على ما من هللا به علٌه " (. )46
وقد ذكر ابن حجر رواٌة عدها من الرواٌات الضعٌفة وهً أن الرسول (  )عندما قدم
الى المدٌنة بعثت االوس أبا قٌس بن االسلت وأبا عامر الستقباله وكانوا من األوابل الذٌن
استقبلوهُ ( ، )47وربما ٌكون االوس قد أرسلوا أبا عامر ألنه كان سٌداً فٌهم  .وربما ٌكون الدافع
من أبو عامر الستقباله لٌرى المبادئ التً جاء بها الرسول (  ، )وان صحت هذه الرواٌة
فأنها تدلل على إن أبو عامر لم ٌعارض الرسول(  )من الوهلة األولى بل ان ُه بقً فترة ثم أخذ
ٌضمر العداء بعد تناقص مكانته بٌن قومه .
أختلف الطرفان أبو عامر وابن أبً فً أتباع الطرق لمعارضة الرسول (  )ودعوته فأما
ابن أبً فذكرت الرواٌات ان ُه اظهر اإلسالم واظمر النفاق ( . )48أما أبو عامر فقد اتخذ طرٌقا ً
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أخر ٌختلف عن طرٌق ابن أبً بن سلول وهذا ربما ٌكون سبب ُه اعتناق ُه الحنٌفٌة أو ألنه كان "
شدٌد االعتداد بنفسه والتمسك بمعتقداته  ،مما دفعه الى المجاهرة بمعارضة الدعوة اإلسالمٌة
والوقوف الى جانب خصومها " ( . )49وربما ٌكون هناك بعض االتفاقات وتنسٌق المواقف بٌن
أبو عامر من جهة وابن ابً بن سلول من جهة أخرى فً بعض المواقف مثل دور ابً عامر
فً تألٌب قرٌش فً معركة احد وانحٌاز عبد هللا بن ابً "بثلث الناس " ( )50عن جٌش الرسول
( ، )وقد أشار ابن كثٌر الى أمر مهم فً العالقة بٌن أبو عامر ومجموعة من المنافقٌن
الموجودٌن داخل المدٌنة من اجل تقوٌض سلطة الرسول(  )عشٌة هدم مسجد الضرار الذي
سٌأتً ذكر ِه وذكر ابن كثٌر بأن أبا عامر كان على دٌن هرقل ممن تنصر معهم من العرب ،
وكان ٌكتب الى إخوانه الذٌن نافقوا ٌعدهم وٌمٌنهم وما ٌعدهم الشٌطان إال غروراً  ،فكانت
مكاتباته ورسله تفد ألٌهم كل حٌن ( )51وهكذا ال ٌستبعد أن هذه العالقة كانت موجودة بٌن أبو
عامر وعبد هللا بن ابً وان تلك المراسالت كانت قابمة منذ زمان بعٌد .
وهكذا ربما ٌكون أبو عامر بقً فً المدٌنة مترقبا ً لما سٌؤول إلٌه األمور بعد هجرة
الرسول (  )بالرغم من أن بنات ُه كن من أوابل المباٌعات للرسول (  )وربما اسلمن بإسالم
أزواجهن وكان ٌتحٌن الفرص .وربما كانت السراٌا (البعوث) والغزوات التً كان ٌقودها
( ، )52من
الرسول (  )بنفسه أو ٌرسل من ٌنوب بها عنه لقطع طرٌق التجارة عن مكة
األسباب األولى التً جعلت أبو عامر ٌأخذ موقفا ً أخر من اإلسالم ورسوله(  )فالحنٌفٌة كانت
ذا طابع تبشٌري ( )53ولم ٌعهد رجال الحنٌفٌة استعمال السالح  ،ولم ٌدرك أبو عامر الظروف
والمتغٌرات الجدٌدة فالرسول (  )بقى ثالثة عشر سنة ٌدعو قرٌش ولم تستجب ل ُه االنفر قلٌل
 ،وقد آذت قرٌش الرسول (  )وأصحابه وكتب السٌر ملٌبة بذكر الكثٌر من تلك الحوادث .
كما أن غٌاب ما ٌدل على أن الحنٌفٌة كانت تٌاراً موحداً وأنها اتخذت اتجاهات عدة تبعا ً للبٌبة
التً كانت توجد فٌها ومن الطبٌعً أن بٌبة مكة الدٌنٌة كانت أكثر غنى من بٌبة المدٌنة الدٌنٌة
وان الحركة الحنٌفٌة كانت أكثر نضوجا ً بالمعنى التارٌخً واقدر على الفعل نتٌجة هذه الحٌوٌة
( )54عكس ماكان الحال فً دعوة
 .أبقت الحنٌفٌة فً الدٌن أتباعها حالة تمثل نخبة معٌنة
الرسول ( )والتً أوضحها القران ( وماارسلناك إال رحمة للعالمٌن ) (. )55
أما خروج أبو عامر من المدٌنة فقد اختلف فٌه الرواة فقد ذكر الواقدي أن " أبا عامر قد
خرج فً خمسٌن رجالً من اوس هللا حتى قدم بهم مكة حٌن قدم النبً ( )المدٌنة " (.)56
وذكر ا ن أبا عامر لم ٌخرج حٌن سارت قرٌش لقتال الرسول (  )فً بدر ( )57أما ابن
سعد فقد ذكر ا ن أبا عامر " شهد مع المشركٌن قتال رسول (  )ببدر فسماه رسول ( )
الفاسق " ( . )58وذكر رواٌة أن خروج أبو عامر كان بعد أن "صارت لإلسالم كلمة عالٌة ،
وأظهرهم هللا ٌوم بدر " ( )59وذكرت رواٌة أخرى قرٌبة من تألٌب قرٌش " ذهب الى مكة
فاستنفرهم فجاءوا عام أحد " ( . )60وربما ٌكون خروج أبو عامر بعد معركة بدر حٌث صارت
لإلسالم كلمة عالٌة وأحس أبو عامر أن موقفه ومن مع ُه أصبح ضعٌفا ً وان ُه ربما كان ٌنتظر
المشركٌن فٌها أصابه الٌأس واظهر ماكان
نتٌجة المعركة فلما كان النصر للمسلمٌن وهزٌمة
ٍ
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(")61وجاهر
ٌخفً فكان كما ذكر " شرق اللعٌن أبو عامر برٌقه وبارز للعداوة وظاهر بها"
رسول هللا( )بالعداوة" ( )62وربما ٌكون الحدٌث الذي دار بٌن الرسول (  )وأبو عامر ٌعود
لتلك الفترة تحدٌدا  .وألجل معرفة طبٌعة ما جرى بٌن الطرفٌن نورد الحوار األتً الذي جرى
بٌنهما قال أبو عامر ":ما هذا الدٌن الذي جبت به ؟ فقال الرسول (  )جبت بالحنٌفٌة دٌن
إبراهٌم  ،قال (أبو عامر) فانا علٌها  ،فقال له رسول هللا (  : )انك لست علٌها  ،قال [:بلى]
انك أدخلت ٌا محمد فً الحنٌفٌة ما لٌس منها ،قال(الرسول (  : ) )ما فعلت ،ولكنً جبت بها
بٌضاء نقٌة .قال (أبو عامر) الكاذب أماته هللا طرٌدا غرٌبا ً وحٌداً ٌعرض برسول هللا (. )إي
انك جبت بها كذلك  .قال رسول هللا (  : )اجل فمن كذب ففعل هللا تعالى ذلك به " ( . )63وقد
ذكر ابن هشام أن هذا الحدٌث دار بٌن الرسول ( )وأبو عامر قبل مغادرة األخٌر المدٌنة
وربما بعد أن أٌقن أبو عامر أن المدٌنة أصبحت غٌر مالبمة لوجوده بعد معركة بدر "
بعد أن كذب بالدعوة وحرض قوم ُه على مقاومتها وحٌن أدرك أن قوة الرسول (  )فً تنام
مستمر  ،وان إتباعه من االوس والخزرج ٌزٌدون وال ٌنقصون أدرك أن ألقبل له بمعارضته
على ارض المدٌنة " ( . )64وبعد ان رفض دعوة الرسول (  )لإلسالم ( . )65وهكذا غادر أبو
عامر المدٌنة بمن تبع ُه من قوم ِه وقد اختلفت الرواٌات فً ذكر الذٌن خرجوا مع ُه فعن عاصم
بن قتادة أن أبا عامر خرج الى " مكة مباعدا لرسول هللا (  )ومع ُه خمسون غالما ً من االوس
وبعض الناس ٌقول  :كانوا خمسة عشر " ( . )66إن إسناد الرواٌة األولى التً تؤكد أن خروج
أبو عامر كان مع خمسٌن رجالً من قومه ٌضاف الى سٌر اإلحداث التً سٌرد ذكر ها ٌجعل
هذا العدد اقرب إلى القبول حٌث إن الرواٌة الثانٌة ورد إسنادها وٌقول بعض الناس تجعلها
اضعف من الرواٌة األولى  .كما أن أبو عامر كان سببا ً الٌستهان به فً تألٌب قرٌش فً معركة
احد كما سٌرد ذكره  .أما بعض الرواٌات فلم تحدد أعداد من خرج مع ُه وذكرت ان خروجه
كان فً " جماعة من المنافقٌن" (. )67
أما الطرٌقة التً غادر بها أبو عامر فقد كان لالختالف بٌن الرواٌات فٌها نصٌب حٌث
ُذكر انه " خرج فاراً الى كفار مكة من مشركً قرٌش " ( . )68وفً رواٌة أخرى " خرج الى
مكة مباعداً لرسول هللا (  . )69( " )وربما ٌكون سبب خروجه هاربا ً الى مكة لما رآه من
السراٌا التً أرسلها الرسول(  )لقتل بعض من المنافقٌن وكان منها سرٌة قتل عصماء بنت
مروان وسرٌة قتل ابً عفك (. )70
وهكذا هرب أبو عامر من المدٌنة فلجأ الى أعداء الرسول(  )من مشركً مكة  ،بعد
أن ذكر للرسول ( )ان ُه لن ٌتوانى فً استعمال السالح لمعارضته قابالً " ال أجد قوما ً ٌقاتلونك
االقاتلتك معهم " (. )71

دور أبو عامر الراهب في معارك المشركين ضد الرسول ()
دورهُ في معركة احد (3هـ) وماتالها من غزوات ومعارك :
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)
ذكر الواقدي األسباب التً دفعت مشركً قرٌش الى المسٌر الى حرب الرسول (
فً خمسٌن من أتباعه بعد أن أحس بتعاظم سلطة الرسول ( )وقوة المسلمٌن " فأقام مع قرٌش
وكان قد دعا قومه قابالً لهم  :أن محمد ظاهر فاخرجوا بنا الى قوم نوا زرهم " (. )72
كانت مكة انسب أالماكن ألبً عامر لمواجهة دعوة الرسول (  ، )حٌث فٌها مشركً
قرٌش الذٌن حاربوا الدعوة بشتى الوسابل ورفضوها عندما كانت سرٌة وبعد أن أمر هللا نبٌ ُه
( )بأظهرها .وكان على ما ٌبدو دور أبو عامر مؤثراً فً تألٌب المشركٌن  ،وفً جمع
األعداء ضد النبً (  )فقد ذكر ابن هشام أن أبو عامر كان " ٌعد قرٌش أن قد لو لقى قومه لم
ٌختلف علٌه من ُه رجالن " ( . )73وربما أغرى العدد الذي مع أبو عامر قرٌش وجعلها تعتقد أن
أبو عامر ٌمكنه التأثٌر فً قومه وتحٌٌدهم عن جٌش الرسول (  )وهذا ما ٌؤٌده الواقدي أن
أبا عامر قال لقرٌش " هؤالء معً نفر من قومً وهم خمسون رجالً فصدقوه بما قال وطمعوا
بنصره " ( ، )74وٌضٌف ابن كثٌر ا ن أبا عامر "ذهب الى قرٌش ٌؤلبهم على رسول هللا ( )
 )وأصحابه من الحنق ووعد
وٌحضهم على قتاله مع ماهم منطوون على رسول هللا (
()75
وهكذا
المشركٌن ان ُه ٌستمٌل لهم قومه من االوس ٌوم اللقاء حتى ٌرجعوا ألٌهم "
استنفر ( )76أبو عامر قرٌش ٌوم احد .
وٌبدو ان ُه تقرب الى قرٌش بشتى الوسابل حتى ُذكر انه لما ذهب الى مكة " كان مع
قرٌش ٌتبع دٌنهم وترك ماكان علٌه " ( ، )77وكان ذلك ربما لكسب ود المشركٌن  .لقد خطة أبو
عامر التفرٌق بٌن المسلمٌن من خالل استمالة قومه االوس مع االستعداد الكبٌر الذي هٌبه
المشركٌن للقتال  ،وٌبدو أن أبو سفٌان كان ٌحاول أٌضا التفرٌق بٌن األنصار المهاجرٌن وهذا
ماتبٌن بوضوح عندما نادى أبو سفٌان جٌش المسلمٌن قبل المعركة " ٌا معشر االوس والخزرج
 ،خلو بٌننا وبٌن بنً عمنا ،وننصرف عنكم " ( . )78وهكذا كان " أول من أنشب الحرب بٌنهم
أبو عامر  ،طلع فً خمسٌن من قومه مع ُه عبٌد قرٌش  ،فنادى أبو عامر  ،وهو عبد عمرو:
ٌا آل اوس أنا أبو عامر ! فقالوا  :ال مرحبا بك والاهال ٌا فاسق " ( )79او كما ذكرت الرواٌات
"ال أنعم هللا لك عٌنا ً ٌافاسق " ( )80وربما ٌكون هذا السبب الذي جعل الرسول ( ٌ)قدم على
تغٌٌر لقب أبو عامر من الراهب الى الفاسق رغم االختالف فً الرواٌات فالبعض منها ٌرجع
 )هو هذه الحادثة فً
سبب تغٌٌر لقب ابً عامر من قبل الرسول(
معركة احد( )81أو قبلها بقلٌل(،)82وقد ذكر االلوسً أن الناس كانت تسمً أبو عامر بالكذاب بعد
أن جادل أبو عامر الرسول (  )فً الحنٌفٌة أما الرسول( )فقد اسماه بالفاسق(.)83وذلك على
ما ٌبدو من هذه الرواٌة قبل احد  ،بعد أن جاهر بالنفاق بٌن المسلمٌن فً المدٌنة ( . )84ولما لم
ٌكن من المعقول أن االوس ألتعرف أبو عامر فان باال مكان االفتراض أن أبو عامر كان ربما
ٌلبس درعا ً أو ربما كان ٌغطً وجهه  .لقد اثر هذا الرد فً أبو عامر وأٌقن أن قومه خذلوه وان
األحوال تبدلت أو كما قال احد األنصار فً موقف مشابه لعبد هللا ابن أبً
"قد تغٌرت القلوب ومحا اإلسالم العهود " ( .)85فما كان من ابً عامر أال أن ٌجٌب على رد
قوم ِه " لقد أصاب قومً بعدي شر " ( )86وهكذا كان أول من اشتبك من المشركٌن مع جٌش
المسلمٌن أبو عامر ومن تبعه من قومه "واالحابٌش (*****) وعبدان أهل مكة " (" )87ثم قاتلهم
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قتاالً شدٌداً ثم ارضخهم بالحجارة" ( )88ولم ٌكن هذا دوره الوحٌد فً المعركة حٌث ٌبدو ان ُه كان
على دراٌة وخبرة فً صنع الحٌل والخدع الحربٌة والخطط  ،حتى ذكر ان ُه -أي أبو عامر-
قد" حفر حفابر بٌن الصفٌن فوقع فً إحداهن رسول هللا ( )وأصٌب ذلك الٌوم فجرح وجهه
وكسرت رباعٌته الٌمنى والسفلى وشج رأسه صلوات هللا وسالمه علٌه " (. )89
وقد ذكر الواقدي تلك الحفر مشبها ً أٌها بالخنادق "وكانت حفر حفرها أبو عامر الفاسق
كالخنادق للمسلمٌن  ،وكان رسول هللا ( )واقفا ً على بعضها وال ٌشعر بها " ( . )90وٌبدو أن
تلك الحفر قد أخفٌت بصورة متقنة حتى أن الرسول(  )لم ٌشعر بها كما ذكر الواقدي أعاله ،
حتى سقط ( )فً احدها  .وفً رواٌة أخرى أن الفرس هً التً عثرت فً تلك الحفر والتً
أدت إلى وقوعها أي -الفرس" -لوجهه" ( . )91وآٌا كانت الحالة فأن األرجح أن الحفر تلك كانت
مغطاة بصورة الٌمكن معرفتها .
وما أن انتهت المعركة حتى أخذ أبو عامر وأبو سفٌان ٌتجولون بٌن القتلى للتعرف
علٌهم وكان أبو عامر كلما مر بواحد منهم ٌشٌر الى أبو سفٌان بموقعه من قومه حتى وصل
الى حنظلة ابنه فسكت فقال ل ُه أبو سفٌان " من هذا ٌا أبن عامر ؟ قال  :هذا أعز من هاهنا
()92
مر ََ على ابنه ُ حنظلة
علً  ،هذا حنظلة بن ابً عامر "  .وفً رواٌة أخرى ا ن أبا عامر َ
وهو مقتول والى جانبه حمزة بن عبد المطلب وعبد هللا بن جحش " فقال أن كنت ألحذرك هذا
الرجل – ٌعنً رسول هللا ( – )من قبل هذا المصرع  ،وهللا أن كنت لبرا بالوالد  ،شرٌف
الخلق فً حٌاتك  ،وان مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم  ،إن جزى هللا هذا القتٌل –ٌعنً
حمزة – خٌراً  ،أو جزى أحد من أصحاب محمد خٌراً  ،فلٌجزك" ( . )93من خالل هذا الحدٌث
ٌمكن االستنتاج أن نقاشات وسجاالت كانت تدور بٌن أبو عامر وحنظله ابنه وان أبا عامر كان
ٌحذر حنظلة من الدخول فً اإلسالم وأتباع الرسول (  )ولكن تلك الدعوات لم تلق أذنا ً
صاغٌة وٌبدو أن حنظلة استشعر خطر أبٌه على الرسول (  )ودعوته حتى ُذكر أن الرسول
( )نهى حنظله عن قتل أبٌه وقال له " أصحابنا فً المسلم ٌموت أبواه وهما كافران ان ُه
ٌغسلهما وٌتبعهما وٌدفنهما الن ذلك من الصحبة بالمعروف التً أمر هللا بها " (. )94
أما المكافأة التً أعطتها قرٌش ألبً عامر ٌوم أحد هً أنها أي قرٌش لم تمثل بجثة
حنظلة حٌث ذكر أن ُه مثل بجمٌع جثث المسلمٌن ٌوم أحد أال حنظلة ( ، )95وكان ذلك كما ذكر
بطلب من أبً عامر نفسه ( . )96أما اإلسالم فقد جازى حنظلة كما جاء على لسان الرسول ( )
كما مر ذكرهُ بأن المالبكة هً التً غسلته  ،فأصبح ٌسمى غسٌل المالبكة هذا اللقب الذي الزم
أبنابه وأحفاده فكانوا ٌسمون بنو غسٌل المالبكة ( . )97تحجم الرواٌات على ذكر ماحل بأبو
عامر بعد معركة أحد وٌبدو أن تناقض المصالح بٌن الطرفٌن – قرٌش من جهة وأبو عامر من
جهة أخرى – كان ل ُه أثره فقرٌش كانت ترٌد األخذ بثأرها من معركة بدر وقد تحقق لها ذلك
فً أحد  ،أما أبو عامر فكان طموحه ٌذهب الى األبعد على ما ٌبدو وربما أدرك هذا التناقض
فأصاب ُه نوع من القنوط بعد أن أدرك تنكر قومه منه كما أن قرٌش قد أهملته بعد أن أدركت ما
انتهى إلٌه مركزه فً قومه كما أن دٌانة قرٌش ال تتفق مع دٌانته التوحٌدٌة الحنٌفٌة لذا فال نجد
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فً المصادر التً بٌن أٌدٌنا سوى أشارت مقتضبة عن نشاطاته فً مقاومة اإلسالم حتى السنة
التاسعة للهجرة (. )98
إال إن الواقدي قد أشار فً غزوة الخندق إلى وجود أبو عامر مع الٌهود الذٌن أجالهم
الرسول ( )عن المدٌنة والذٌن ساروا الى قرٌش ٌحرضونها على حرب الرسول(  )فسار
مع زعٌم النضٌر حًٌ بن االخطب وآخرون معهم " هوذة بن قٌس الوابلً من االوس من بنً
خطمة وأبو عامر الراهب فً بضعة عشر رجالً الى مكة ٌدعون قرٌشا ً وأتباعها إلى حرب
محمد( . )99( ")وربما ٌكون رأي المالح فٌما ٌخص تناقص دور أبو عامر فً مكة بعد أحد
أقرب الى القبول مما دفع ُه الى الذهاب الى خٌبر حٌث ٌهود خٌبر والنضٌر الذٌن أجالهم
الرسول (  )عن المدٌنة بعد أحد فراح ٌبحث عن أعداء جدد للنبً (  )فوجد ضالته بٌن
الٌهود وربما ٌكون قد أقام فً خٌبر فترة من الزمن وان ُه تعاون مع بنً النضٌر بعد أن أجالهم
الرسول( )عن المدٌنة ( ،)100أو كما ذكر فً رواٌة أخرى أن أبا عامر " كان ٌجمع الجٌوش
ٌوم األحزاب " ( )101وهذا ٌشبه الى حد بعٌد دوره فً معركة أحد من التحرٌض وجمع األعداء
واالختالف هنا هو أن ُه كان مع قرٌش هناك وهنا مع الٌهود إلقناع قرٌش  ،وهذا ربما ٌعطً
إشارة على عدم تناقض أهمٌته ودوره كخصم من خصوم النبً ( )بٌن أعداء وخصوم آخرٌن
 ،فال ٌعقل أن تكون مكانته قد تدنت ثم نراه ٌسٌر الى جنب الٌهود محرضا ً .
وألتذكر الرواٌات أي دور أخر فٌما ٌخص معركة الخندق سوى أشارة أبو سفٌان قبل
المسٌر للغزوة وهو ٌخاطب قرٌش – أبو سفٌان " -قد جاءكم روساء أهل ٌثرب وأهل العلم
والكتاب األول " ( . )102لعله المقصود به أبو عامر وجماعته  ،وربما ٌكون قد سار مع قرٌش
الى غزوة الخندق  ،ثم رجع معها بعد نهاٌة تلك الغزوة حٌث ذكرت بعض الرواٌات أن أبو
عامر كان مقٌما ً بمكة قبل فتحها (.)103وربما فضل الرجوع مع قرٌش الى مكة بدالً من الرجوع
الى خٌبر ألنه قد توجس من الخطر الذي ٌنتظر الٌهود أو ان ُه توجه ربما الى مكة بعد صلح
الحدٌبٌة ألنها أصبحت أكثر أمنا ً .
وحٌن فتحت مكة هرب الى الطابف ".فلما أسلم أهل الطابف لحق بالشام " (  ،)104وهذا ربما
ٌخالف ماكان من دور أبو عامر فً بناء مسجد الشقاق والذي سٌأتً البحث على ذكره ودور
عندما سمع بجمعها
أبو عامر فٌه  .وربما ٌكون أبو عامر توجه بعد فتح مكة الى هوازن
وتهٌبوها لقتال الرسول( )واشترك معها فً حربها ضد الرسول (ٌ )وم حنٌن " حتى أنهزم
مع هوازن الى الشام" (. )105
أن اختالف الرواٌات بٌن خروج أبو عامر مباشرة من مكة الى بالد الشام عند هرقل
الروم أو خروجه إلى الطابف ثم رحٌله عن الطابف بعد أسالم أهلها  ،وربما ٌكون سببه أن أبا
عامر بعد فتح مكة والتجابه الى قبٌلة هوازن أتخذ من الطابف مكانا ً ألقامته لفترة قصٌرة وربما
كان لفشل افتتاحها عنوة من قبل الرسول ( )106( )لحصانتها دور فً اطمبنان أبو عامر إلٌها
كمكان أمن ل ُه وألتباعه  ،وربما ٌكون قد تركها قبل مدة من أسالم أهلها عكس ما ذكرت بعض
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الرواٌات من خروجه بعد أن اسلم أهلها – أي الطابف -الن ذلك مخالف لدوره ومراسالته مع
قوم ِه من االوس فً بناء مسجد الشقاق كما سٌذكر .
مسجد الضرار أو (مسجد الشقاق) -:
(،)107

بعد غزوة حنٌن وخسارة هوازن التحق أبو عامر بهرقل ملك الروم فً بالد الشام
وذلك ربما ٌكون سبب ُه الٌأس الذي أصاب ُه فخرج من جزٌرة العرب .أو كما ذكر
ابن كثٌر لما " لم ٌنهض أمرهُ ذهب إلى ملك الروم قٌصر لٌستنصره على رسول
هللا ( . )108( " )كما أن الجزٌرة العربٌة أصبحت مكانا ً غٌر أمن ل ُه بعد أن دخلت معظم قبابل
العرب فً اإلسالم بعد فتح مكة ( . )109ومن بالد الشام تحول نشاط أبو عامر فً محاربة
الدعوة إلى شكل أخر هو محاولة أحداث الشقاق بٌن المسلمٌن بطرٌقة جدٌد حسب ما ذكر أن
أبو عامر" كان على دٌن هرقل ممن تنصر معهم من العرب وكان ٌكتب إلى إخوانه الذٌن
نافقوا ،.........فكانت مكاتباته ورسله تفد إلٌهم كل حٌن " ( ، )110وربما وعد هرقل أبو عامر
بمساعدته حسبما ذكر  .فاخذ أبو عامر بدوره ٌعد وٌمنً البعض " من أهل النفاق والرٌب
ٌعدهم وٌمنٌهم أن ُه سٌقدم بجٌش ٌقاتل به رسول هللا وٌغلبه وٌردهُ عما هو
()112
.وهكذا
فٌه " (، )111أو كما ذكر " سٌأتً قٌصر وأتٌكم بجند فاخرج به محمد وأصحابه"
أقترح أبو عامر على أعوانه الموجودٌن داخل المدٌنة " أن ٌتخذوا ال ُه معقالً ٌقدم علٌهم فٌه من
ٌقدم من عنده ألداء كتبه وٌكون مرصداً ل ُه إذا قدم بعد ذلك" ( . )113وهكذا بدء أعوان أبو عامر
فً بناء" مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه واحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول هللا (  )إلى
تبوك " ( . )114وقد ذكرُ أن عدد من قاموا ببناء كان عددهم اثنى عشر رجالً
( . )115سٌأتً
البحث على ذكر أسمابهم ومواقفهم  ،وقد ذكر أن المسجد اخرج من دار " خذام بن خالد من
بنً عبٌد بن زٌد أحد بنً عمرو بن عوف" ( )116وقد وصف ابن كثٌر حال هذا المسجد بأن ُه
كان مسجداً"فً الصورة الظاهرة  ،وباطنه دار حرب ومقر لمن ٌفد من عند أبً عامر الراهب"
( ، )117وقد وصف القران هذا المسجد بقوله تعالى (والذٌن اتخذوا مسجد ضرار وكفر وتفرٌقا ً
بٌن المؤمنٌن وأرصاد لمن حارب هللا ورسوله ) ( ، )118وألجل إضفاء صفة شرعٌة لهذا
المسجد وإبعاد الشبهات عن النواٌا الحقٌقٌة التً تقف وراء إنشابه فقد ذهب أصحابه إلى رسول
هللا ( ، )وقالوا له "إنا بنٌنا مسجدا لذي العلة والحاجة واللٌلة المطٌرة واللٌلة الشاتٌة  ،وأنا
نحب أن تأتٌنا فتصلً لنا فٌه " (، )119أو كما ذكر " سألوا الرسول ()ا ن ٌأتً إلٌهم وٌصلً
فٌه لٌجتمعوا بصالته على تقرٌره وإثباته " ( .)120وقد رد علٌهم الرسول ( )قابالً " :أنا على
سفر ولكن أذا رجعنا أن شاء هللا " ( ،)121أو كما ذكر" أنا على سفر وحال شغل فلو قدمنا
ألتٌناكم وصلٌنا لكم فٌه " (، )122وقد ارجع البعض اعتذار الرسول (  )عن الصالة فً هذا
المسجد " وٌبدو أن شكوكا ً كانت تراود النبً بشأن الهدف من بنابه  ،وحقٌقة توجهات
بناته" ( ، )123وهذا قرٌب مما سٌالحظ بعد فً هدم المسجد وأسبابه .
أما األحادٌث التً نقالتها الرواٌات والتً كانت تدور بٌن بناة المسجد والتً ٌكمن
السبب الحقٌقً وراء بنابه فٌها فهً ما ذكر من حدٌث بٌن بناة المسجد أنفسهم " ولكنا نبنً
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مسجداً فنصلً فٌه حتى ٌجا أبو عامر فٌؤمنا فٌه " (  . )124مع االستعدادات التً أوصى أبو
عامر أتباع ُه بها "وأرسل إلى المنافقٌن أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسالح " (ٌ )125قابلها
كتمان وسرٌة فً اجتماعات كانت تعقد داخل ذلك المسجد حتى ُذكر " أنهم كانوا ٌخلون فٌه فال
ٌخالطهم فٌه غٌرهم " ( )126وهكذا تم بناء المسجد مع السرٌة فً عقد االجتماعات والتً كانت
تناقش ربما قدوم أبو عامر والتهٌؤ لذلك من سالح وقوة إال أن األخطر من ذلك أن الرسول
( )تعرض لمحاولة اغتٌال عند رجوعه من غزوة تبوك وقد ذكرها القران الكرٌم ( وهموا
بما لم ٌنالوا ) ( )127تلك المحاولة التً ربما غٌرت بعض األمور  ،وبالرغم من أن من قام بهذه
المحاولة كانوا متلثمٌن ( ، )128إال أن هناك رواٌة أخرى حٌن تحدثت عن بناء مسجد الضرار
ذكرت أسماء المجموعة (  .)129ومن المحتمل أن تكون هذه المحاولة قد نوقشت فً تلك
االجتماعات التً كانت تعقد بصورة سرٌة .غٌر أن حذٌفة بن الٌمان والذي كان ٌسوق راحلة
النبً (  )فً أثناء عودته من غزوة تبوك والذي كان ل ُه دور فً التصدي لمن حاول اغتٌال
الرسول ( )قال :ان ُه لم ٌستطع التعرف علٌهم إال أن الرسول ( )أخبرهُ بهم (.)130
وٌبدو أن محاولة االغتٌال هذه كانت تمهٌداً لحالة أخرى تضاف إلى قدوم أبو عامر إلى
المدٌنة ما كان ٌتناقل ُه هؤالء " إذ قدمنا المدٌنة عقدنا على رأس عبد هللا ابن أُبً تاجا ً ٌباهً به
رسول هللا (  )فسعً بذلك إلى رسول هللا (  )فدعاهم فحلفوا ماقالوا " ( .)131وقد ذكرهم
القران (ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما ٌنالوا) ( .)132أن تفكٌر هؤالء فً تتوٌج عبد هللا ابن أُبً
ٌعٌد إلى األذهان الصورة التً كان علٌها األوس والخزرج قبل الهجرة وكٌف كانوا ٌحضرون
لتتوٌج عبد هللا بن أُبً كما مر ذكره  ،وربما ٌكون هناك تنسٌق فً المواقف بٌن الطرفٌن أبو
عامر من جهة وعبد هللا بن أبً من جهة حتى ذكر ابن كثٌر إحدى الرواٌات فً محاولة اغتٌال
الرسول ( )وهو ٌشٌر بها إلى عبد هللا بن أُبً وان ُه-عبد هللا"-هم بقتل الرسول ( . )133( ")
أما دورهُ فً التخاذل فً غزوة تبوك فقد أشارت ل ُه أغلب الرواٌات "فلما سار رسول هللا تخلف
عبد هللا أُبً ومن كان مع ُه وتخلف نفر من المنافقٌن" ( ، )134وهو ذات الموقف الذي أتخذهُ عبد
هللا بن أُبً فً غزوة أحد عندما انحاز بأتباعه كما مر ذكرهُ  .أما االحتمال األكثر قبوالً عن ذلك
التحالف ربما بٌن الطرفٌن أبو عامر من جهة وعبد هللا بن أُبً من جهة أخرى هو ما نطق به
لسان عبد هللا أبن أُبً مخاطبا ً أتباعه فً غزوة تبوك بعد انحٌازه " وهللا ماعدونا وجالبٌب
قرٌش ما قال القابل سمن كلبك ٌأكلك أما لبن رجعنا إلى المدٌنة لٌخرجن األعز منها األذل "
( )135مشٌراً "باألعز واألذل " إلى الرسول (  ، )وهكذا تشكلت عند الرسول (  )صورة عن
أتاه خبر المسجد" (،)136أو كما
نواٌا هؤالء وما أن رجع من غزوة تبوك ونزل "بذي أوان
ذكر"خبر خبرهم "( ، )137وكان رجوع الرسول (  )من غزوة تبوك فً رمضان من سنة تسع
(، )139ولم ٌبقى سوى اتخاذ المواقف
( ، )138وكان خروج ُه إلٌها فً رجب من السنة ذاتها
المناسبة إزاء هذا الخطر  ،فقرر الرسول (  )حرق ذلك المسجد وهدمه فانتخب لتلك المهمة
(******) ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن
مالك بن الدخشم
()141
(*******)()140
وأضافت رواٌات أخرى إلٌهم  ،عامر بن السكن ووحشً قاتل حمزة
عدي
فانطلق هؤالء إلى ذلك المسجد حٌث تم إحراقه قال مالك لمن مع ُه " :أنظرا نً حتى أخرج إلٌك
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بنار من أهلً – فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فٌه ناراً ثم خرجا ٌشتدان حتى
دخاله وفٌه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فٌه من القران ما نزل" (. )142وقد جاءت
هذه الحادثة مفصلة فً القران الكرٌم ( والذي اتخذوا مسجد ضرار وكفرا وتفرٌقا بٌن المؤمنٌن
وأرصاد لما حارب هللا ورسوله من قبل ولٌحلفن أن أردنا إال الحسنى وهللا ٌشهد أنهم لكاذبون
االتقم فٌه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول ٌوم حتى أن تقوم فٌه ) ( . )143وهكذا طوٌت
أخر الصفحات فً نشاط أبو عامر وأتباعه فً حرب الرسول (  )ووقوفه بوجه الدعوة .
وربما كان بناء المسجد ٌمثل مرحلة خطٌرة وصل فٌها نشاط أبو عامر أوجه  ،األمر الذي دعا
بناة المساجد الن ٌعلقوا علٌه كبٌر أمالهم حتى ُذكر أنهم – أي بناة مسجد الضرار -كانوا ٌقولون
" إذ قدم ظهر على نبً هللا ( )144( " )والمقصود بالطبع هنا أبو عامر .
ٌبدو أن ما شجع أبو عامر على األقدام على خطوة التفكٌر بإنشاء معقل ل ُه داخل المدٌنة
مقر الدعوة اإلسالمٌة آنذاك  .على الرغم من أن دورهُ فٌما سبق كان ٌتراوح بٌن التألٌب
(التحرٌض) أو تجمٌع األعداء (تحزٌب األحزاب) كما مر ذكرهُ  ،ربما ٌعود إلى الظروف التً
كانت تمر بها المدٌنة ذاتها حٌث ذكر ابن هشام أن المخالفٌن كانوا ٌجتمعون فً بٌت سوٌلم
الٌهودي "وٌثبطون الناس عن رسول هللا (  )فً غزوة تبوك" ( )145وقد مر الرسول ( )
بإحراق البٌت على المجتمعٌن بعد أن وصل ُه خبر ذلك االجتماع " كما ال ٌفوت الذكر أن السنة
التً خرج فٌها الرسول ( )إلى غزوة تبوك كانت " فً زمان من عسرة الناس وشدة من الحر
وجدب البالد " ( ، )146وقد عزا بعض الباحثٌن الى أن تمكن أبو عامر من أٌجاد مقر ل ُه داخل
المدٌنة أو على مقربة منها إضافة الى ما ذكر كان قسمة الغنابم وعطاء المؤلفة قلوبهم بعد
موقعة حنٌن وموقف األنصار من ذلك األمر  ،وطبٌعة مجتمعات الجزٌرة العربٌة " والتً تتسم
بالتشظً " ( . )147وقد ٌمكن القبول بكل هذه األسباب الى جانب معرفة الرجال الذٌن قاموا ببناء
مسجد الشقاق (معقل أبو عامر المفترض)وهم ك َل ََ ََ ََ من " خذام بن خالد من بنً عبٌد بن
زٌد أحد بنً عمرو بن عوف ومن داره اخرج مسجد الضرار  ،ومعتب بن قشٌر،وأبو حبٌبة بن
االزعر  ،وعباد ابن حنٌف اخو سهٌل بن حنٌف من بنً عمرو بن عوف وجارٌة بن عامر ،
وابناه مجمع وزٌد ابنا جارٌة  ،ونبتل بن الحارث  ،وبحزج ،وٌجاد بن عثمان  ،وودٌعة بن
ثابت  ،وثعلبة ابن حاطب مذكور فٌهم  .قال أبو عمر بن عبد البر  :وفٌه نظر  ،ألنه شهد
بدراً " ( . )148وقد ذكر عن هؤالء أنهم كانوا من أصحاب المواقف المتذبذبة ،وقد أشتهر عن
البعض منهم إظهاره للعداء ضد الدعوة فً المواقف الصعبة وقد أورد ابن سٌد الناس قابمة
بأسمابهم ومواقفهم ( .)149أما حال المسجد بعد حرقه وهدمه فقد أمر الرسول ( " )أن ٌتخذ
مكانه كناسة تلقى فٌها الجٌف والقمامة " (. )150
وفاته
توفً أبو عامر الراهب عند هرقل فً بالد الشام " سنة تسع وقٌل سنة عشر " (. )151
وقد ذكرت بعض الرواٌات ان ُه توفً بقنسرٌن فً بالد الشام ،وكان قد خرج مع ُه اثنٌن ممن
تابعوه وهم " علقمة بن عالثة بن عوف بن االحوص بن جعفر بن كالب ،وكنانة بن عبد ٌالٌل
بن عمرو بن عمٌر الثقفً  ،فلما مات اختصما فً مٌراثه إلى قٌصر  ،صاحب الروم  ،فقال
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قٌصر ٌ :رث أهل المدر  ،وٌرث أهل الوبر أهل الوبر  ،فورثه كنانة بن عبد ٌا لٌل بالمدر ،
دون علقمة (. )152

الخاتمة
فً نهاٌة هذا البحث تم التوصل إلى جملة من األمور هً :
 - 1كان للشخصٌة القوٌة التً تمتع بها أبو عامر الراهب األثر القوي والكبٌر فً جعله ذو
مكانة ال ٌستهان بها فً ٌثرب قبل هجرة الرسول (. )
 - 2كان للصفات التً امتاز بها الراهب األثر الكبٌر فً شخصٌته والتً جعلته متمٌزاً وذو
مكانة بٌن قومه مما أدى به أن ٌتعالى على الدعوة وٌقف موقفا ً معادٌا ً منها ومن
الرسول (  )شبٌه بموقف سادة قرٌش وكان ٌهدف من وراء ذلك الحفاظ على سلطته
فً ٌثرب .
 - 3كان للموقف المعادي للراهب ضد الرسول (  )اثر كبٌر فً المعارك الكبرى التً
خاضها أعداء الدعوة اإلسالمٌة ضد الرسول ( )والمسلمٌن والذي لم ٌعره المؤرخون
فً بادئ األمر أهمٌة كبرى .
 - 4كان البو عامر الراهب دور كبٌر فً بناء مسجد الضرار (الشقاق ) وهو نوع جدٌد من
الحرب ضد الدعوة والذي لم ٌنتهجه غٌره .
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فقتل فً موقعة الٌمامة  .ابن قتٌبه  ،المعارف  ،ص . 180-179
(  )20ابن سعد  ،الطبقات  345/8،؛ ابن حجر  ،االصابه . 578/7،
*** سعد بن خٌثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن
السلم بن امرئ القٌس بن مالك بن االوس بلغ عددهم فً الجاهلٌة آلف مقاتل إال إنهم
انقرضوا  ،وكان أخر من بقً منهم مات أٌام الرشٌد  .ابن حزم  ،جمهرة  ،ص . 345
(  )21ابن سعد  ،الطبقات . 346/8،
(  )22ابن سعد  ،الطبقات  345/8،؛ ابن حجر  ،االصابه . 730/7،
(  )23ابن سعد  ،الطبقات . 345/8،
(  )24ابن سعد  ،الطبقات  345/8،؛ ابن حجر  ،االصابه . 578/7،
(  )25ابن هشام  ،السٌرة  423/2،؛ ابن خلدون  ،تارٌخ . 292/1 ،
(  )26ابن هشام  ،السٌرة . 423/2،
(  )27تفسٌر ابن كثٌر . 402 /2 ،
(  )28المصدر نفسه . 402/2 ،
(  )29ابن هشام  ،السٌرة  423/2،؛ الثعالبً النٌسابوري  ،عرابس المجالس  ،ص. 140
(  )30ابن شبه النمٌري  ،تارٌخ المدٌنة المنورة . 53/1،
(  )31الجامع ألحكام القران . 253 /8 ،
(  )32الوسٌط  ،ص. 70
(  )33مسلمانً  ،مسجد الشقاق  ،ص . 45-30
(  )34ابن قٌم الجو زٌه  ،هدٌة الحٌارى  90 /1 ،؛ ابن الجوزي  ،صفة الصفوة . 608/1 ،
(  )35ابن شبه النمٌري  ،تارٌخ المدٌنة المنورة . 53/1،
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(  )36القرطبً  ،تفسٌر القرطبً . 231/8 ،
(  )37ابن تٌمٌه ،اقتفاء الصراط . 431/1 ،
(  )38فتوح البلدان  ،ص. 459
(  )39المالح  ،الوسٌط  ،ص. 71-67
(  )40ابن قٌم الجو زٌه  ،هدٌة الحٌارى . 91-90 /1 ،

**** سوٌد ابن الصامت بن حارثه بن عدي الخزرجً األنصاري ،شاعر من أهل المدٌنة كان
ٌسمٌه قومه الكامل  ،أدرك اإلسالم وهو شٌخ كبٌر  ،فلم ٌلبث أن قتلته الخزرج  ،وذلك
قبل الهجرة  .ابن حجر  ،االصابه . 187/3،
(  )41ابن هشام  ،السٌرة . 427-426/1 ،
(  )42ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة . 101/7 ،
(  )43ابن هشام  ،السٌرة  296/2،؛ ابن كثٌر  ،السٌرة .174/2 ،
(  )44ابن هشام  ،السٌرة  423/2،؛ ابن خلدون  ،تارٌخ . 292/2 ،
(  )45ابن هشام  ،السٌرة . 423/2،
(  )46ابن األثٌر  ،أسد الغابة . 59/2 ،
(  )47ابن حجر  ،االصابه . 303/7،
(  )48ابن األثٌر  ،أسد الغابة  59/2 ،؛ ابن خلدون  ،تارٌخ . 292/2 ،
(  )49المالح  ،الوسٌط  ،ص. 71
(  )50ابن إسحاق  ،سٌرة ابن إسحاق . 301/1،
(  )51ابن كثٌر  ،السٌرة . 39/4 ،
(  )52المالح  ،الوسٌط  ،ص. 71
(  )53مسلمانً  ،مسجد الشقاق  ،ص . 45-30
(  )54المصدر نفسه  ،ص. 45 -30
(  )55سورة األنبٌاء  ،اآلٌة . 107
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(  )56المغازي . 205/1،
(  )57المصدر نفسه . 206/1 ،
(  )58الطبقات . 541/3 ،

(  )59ابن شبه النمٌري  ،تارٌخ المدٌنة المنورة  53/1 ،؛ابن كثٌر  ،تفسٌر ابن كثٌر 402/2،
(  )60ابن كثٌر  ،السٌرة النبوٌة . 39/4 ،
(  )61ابن شبه النمٌري  ،تارٌخ المدٌنة المنورة . 53/1 ،
(  )62المصدر نفسه . 53/1،
(  )63ابن هشام  ،السٌرة . 423/2،
(  )64المالح  ،الوسٌط  ،ص . 243
(  )65ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة . 27/5،
(  )66ابن هشام  ،السٌرة  578/3،؛ الطبري  ،تارٌخ . 195/2 ،
(  )67الثعالبً  ،تفسٌر الثعالبً . 154/2 ،
(  )68ابن هشام  ،السٌرة . 423/2،
(  )69ابن كثٌر  ،السٌرة النبوٌة . 18/4 ،
(  )70الواقدي  ،المغازي . 175-172 /1 ،
(  )71البغوي  ،تفسٌر البغوي .93 /1 ،
(  )72المغازي . 205/1،
(  )73السٌرة . 587/3 ،
(  )74الواقدي  ،المغازي . 206 /1 ،
(  )75السٌرة النبوٌة . 39/4 ،
(  )76المصدر نفسه . 39/4،
(  )77ابن قٌم الجوزٌه  ،هدٌة الحٌارى . 91 /1 ،
(  )78الحلبً  ،السٌرة الحلبٌة .497/2،
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(  )79الواقدي  ،المغازي . 223/1 ،
(  )80ابن هشام  ،السٌرة  587/3،؛ الطبري  ،تارٌخ .195/2 ،
(  )81الصالحً الشامً  ،سبل الهدى والرشاد . 891/4 ،
(  )82الو احدي النٌسابوري  ،أسباب نزول اآلٌات ،ص . 175
(  )83روح المعانً .18/11،
(  )84الثعالبً  ،تفسٌر الثعالبً . 154/2 ،
(  )85الواقدي  ،المغازي . 179/1،
(  )86ابن هشام  ،السٌرة . 587/3،

***** االحابٌش  :هم بنً المصطلق والحٌا بن سعد بن عمرو وبنو الهون بن خزٌمة اجتمعوا
عند جبل (حبشً )وهو أسفل مكة وتحالفوا  .وقال حماد الرواٌة سموا احابٌش
الجتماعهم  ،والتجمع فً كالم العرب هو التحبش  .ابن قتٌبة  ،المعارف  ،ص . 616
(  )87ابن هشام  ،السٌرة . 587/3،
(  )88ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة . 18/4،
(  )89ابن شبه النمٌري  ،تارٌخ المدٌنة المنورة  53/1 ،؛ ابن كثٌر ،السٌرة النبوٌة 402/2 ،؛
ابن قٌم الجوزٌة  ،زاد المعاد . 130/2 ،
(  )90المغازي . 244/1،
(  )91المصدر نفسه . 252 /1،
(  )92المصدر نفسه . 236 /1،
(  )93ابن أبً الحدٌد  ،شرح نهج البالغة .270/14 ،
(  )94الجصاص  ،أحكام القران . 156/3،
(  )95الواقدي  ،المغازي  274/1،؛ ابن أبً الحدٌد  ،شرح نهج البالغة .270/14 ،
(  )96ابن أبً الحدٌد  ،شرح نهج البالغة .270/14 ،
(  )97ابن سعد  ،الطبقات  65/5،؛ابن عساكر  ،تارٌخ دمشق . 422/27،
(  )98المالح  ،الوسٌط  ،ص. 244
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(  )99المغازي . 441/2،
(  )100المالح  ،الوسٌط  ،ص. 244
(  )101الثعالبً  ،تفسٌر الثعالبً .154/2 ،
(  )102الواقدي  ،المغازي . 44 2/2 ،
(  )103ابن هشام  ،السٌرة  422/3،؛ ابن األثٌر  ،أسد الغابة . 59/2 ،

(  )104ابن هشام  ،السٌرة 422/3،؛ الثعالبً  ،تفسٌر الثعالبً . 154/2 ،
(  )105القرطبً  ،تفسٌر القرطبً . 231/8 ،
(  )106ابن خٌاط  ،تارٌخ . 12-11/1،
(  )107ابن األثٌر  ،أسد الغابة 59/2 ،؛ الثعالبً  ،تفسٌر الثعالبً . 154/2 ،
(  )108السٌرة النبوٌة . 39/4 ،
(  )109المالح  ،الوسٌط  ،ص . 307-306
(  )110ابن كثٌر ،السٌرة النبوٌة . 39/4 ،
(  )111ابن كثٌر  ،تفسٌر ابن كثٌر . 402/2،
(  )112الجصاص  ،أحكام القران . 367/4،
(  )113ابن شبه النمٌري  ،تارٌخ المدٌنة المنورة  53/1 ،؛ ابن كثٌر ،تفسٌر ابن كثٌر.402/2،
(  )114الو احدي النٌسابوري  ،أسباب نزول اآلٌات ،ص . 175
(  )115الجصاص  ،أحكام القران . 367/4،
(  )116المصدر نفسه . 253/8 ،
(  )117السٌرة النبوٌة . 38/4 ،
(  )118سورة التوبة  ،اآلٌة . 107
(  )119الو احدي النٌسابوري  ،أسباب نزول اآلٌات ،ص . 175
(  )120ابن شبه النمٌري  ،تارٌخ المدٌنة المنورة . 53/1 ،
(  )121الجصاص  ،أحكام القران . 253/8،
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(  )122ابن شبه النمٌري  ،تارٌخ المدٌنة المنورة . 53/1 ،
(  )123مسلمانً  ،مسجد الشقاق  ،ص . 45-30

(  )124الطبري  ،تفسٌر الطبري 469/6،؛ الشوكانً  ،فتح القدٌر . 403/2 ،
(  )125الو احدي النٌسابوري  ،أسباب نزول اآلٌات ،ص . 175
(  )126الجصاص  ،أحكام القران .367/4،
(  )127سورة التوبة  ،اآلٌة . 74
(  )128ابن كثٌر ،السٌرة النبوٌة . 34/4 ،
(  )129ابن كثٌر  ،تفسٌر ابن كثٌر . 488/2،
(  )130ابن كثٌر ،السٌرة النبوٌة . 34/4 ،
(  )131الواحدي  ،الوجٌز . 481/1 ،
(  )132سورة التوبة  ،اآلٌة . 74
(  )133تفسٌر ابن كثٌر .488/2،
(  )134ابن سٌد الناس  ،عٌون األثر . 292/2 ،
(  )135ابن هشام  ،السٌرة  253/4،؛ الطبري  ،تارٌخ . 109/2 ،
(  )136ابن هشام  ،السٌرة 211/5،؛ ابن سٌد الناس  ،عٌون األثر . 297/2 ،
(  )137ابن هشام  ،السٌرة .211/5،
(  )138ابن سعد  ،الطبقات .167/2،
(  )139ابن هشام  ،السٌرة .195/5،
****** مالك بن الدخشم :فهو أنصاري خزرجً من بنً عنز بن عوف بن عمر بن حارثه ،
وهو بدري  .ابن حزم  ،جمهرة  ،ص. 354
******* عاصم بن عدي من الصحابة األوابل توفً فً خالفة معاوٌة وعمر مابة وخمس عشر
سنه  ،أما أخوه معن بن عدي فقد استشهد فً الٌمامة .ابن قتٌبة ،المعارف  ،ص326
(  )140ابن هشام  ،السٌرة .211/5،
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(  )141القرطبً  ،تفسٌر القرطبً . 231/8 ،
(  )142ابن هشام  ،السٌرة .211/5،
(  )143سورة التوبة  ،اآلٌة . 108-107
(  )144الطبري  ،تفسٌر الطبري .469/6،
(  )145السٌرة . 196/5 ،
(  )146ابن هشام  ،السٌرة .195/5،
(  )147مسلمانً  ،مسجد الشقاق  ،ص . 45-30
(  )148القرطبً  ،تفسٌر القرطبً . 253/8 ،
(  )149عٌون األثر ،ص . 335
(  )150الو احدي النٌسابوري  ،أسباب نزول اآلٌات ،ص . 175
(  )151ابن األثٌر  ،أسد الغابة  59/2 ،؛ابن حجر  ،اإلصابة .669/5 ،
(  )152ابن هشام  ،السٌرة .423/2،

المصادر والمراجع
ابن األثٌر ،أبو الحسن علً بن أبً الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرٌم (ت630هـ) .
 - 1أسد الغابة فً معرفة الصحابة  ،انتشارات إسماعٌلٌات(،تهاران – د.ت) .
االلوسً  ،أبو الفضل محمود االلوسً .
 -2روح المعانً فً تفسٌر القران العظٌم والسبع المثانً  ،دار أحٌاء التراث
العربً (،بٌروت -د0ت) .
ابن إسحاق  ،محمد بن إسحاق (ت151هـ).
 - 2كتاب المبتدأ والمبعث المسمى سٌرة ابن إسحاق  ،تح محمد حمٌد هللا  ،دار النشر
معهد الدراسات واألبحاث للتعرٌب (د.م – د.ت) .
الباجً  ،أبو الولٌد سلٌمان بن خلف بن سعد (ت474هـ) .
 - 3التعدٌل والتجرٌح لمن خرج له البخاري فً الجامع الصحٌح ،تح أبو لبابة حسٌن،
ط ، 1دار اللواء للنشر والتوزٌع ( ،الرٌاض – . )1986
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البغوي  ،أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي الشافعً (ت516هـ).
 -4تفسٌر البغوي (،معالم التنزٌل )( ،د.م -د.ت) .
البالذري  ،احمد بن ٌحٌى بن جابر (ت 279هـ) .

 - 4فتوح البلدان ،راجعه وعلق علٌه محمد رضوان ،دار الكتب العلمٌة (،بٌروت –
. )1978
ابن تٌمٌة  ،احمد بن عبد الحلٌم ابن تٌمٌة (ت728هـ) .
 - 5اقتفاء الصراط المستقٌم مخالفة أصحاب الجحٌم ،ط  ،2تح محمد حامد الفقً ،
مطبعة السنة المحمدٌة (،القاهرة. )1369 -
الثعالبً  ،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل النٌسابوري (ت. )429
 - 6تفسٌر الثعالبً (،د.م -د.ت) .
 - 7قصص األنبٌاء المسمى عرابس المجالس  ،المكتبة الثقافٌة  (،بٌروت.)1405 -
الجصاص  ،احمد بن علً بن الرازي الجصاص أبو بكر (ت 370هـ) .
 -10أحكام القران،تح محمد الصادق قمحاوي ،دار أحٌاء التراث العربً
(،بٌروت 1405-هـ) .
ابن الجوزي  ،عبد الرحمن بن علً بن محمد أبو الفرج (ت 597هـ) .
 -11صفة الصفوة  ،تح محمود فاخوري ومحمد رواس قلعوجً  ،ط
المعرفة (بٌروت. )1979 -

 ، 2دار

ابن حبان ،محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التمٌمً البستً (ت 354هـ) .
 -12الثقات ،ط  ، 1مطبعة مجلس دابرة المعارف العثمانٌة  ،حٌدر اباد الدكن
(الهند – 1393هـ) .
ابن حجر  ،شهاب الدٌن أبو الفضل احمد بن علً بن حجر العسقالنً (ت852هـ) .
 -13اإلصابة فً تمٌز الصحابة ،تح علً محمد البجاوي  ،ط
(،بٌروت – 1412هـ) .

 ، 1دار الجٌل

ابن أبً الحدٌد  ،أبو حامد عز الدٌن عبد الحمٌد بن هبة هللا بن محمد المدابنً (ت656هـ) .
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 -14شرح نهج البالغة  ،تح محمد أبو الفضل إبراهٌم  ،الناشر دار أحٌاء التراث
العربٌة (د.م -د.ت) .
ابن حزم  ،أبو محمد علً بن احمد بن سعٌد (ت 456هـ) .
 -15جمهرة انساب العرب  ،تح عبد السالم محمد هارون  ،ط  ، 3دار المعارف
( ،مصر – . )1971
الحلبً ،علً بن برهان الدٌن الشافعً (ت 1044هـ) .
 -16السٌرة الحلبٌة  ،دار المعرفة ( ،بٌروت – 1400هـ) .
ابن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 808هـ) .
 -17تارٌخ ابن خلدون  ،ط  ،4دار أحٌاء التراث العربً  ،الناشر مؤسسة
االعلمً للمطبوعات (بٌروت – د.ت) .
ابن خٌاط  ،خلٌفة بن خٌاط أبو عمر اللٌثً العصفوري (ت240هـ) .
 - 18تارٌخ خلٌفة بن خٌاط  ،تح أكرم ضٌاء العمري  ،ط  ، 2دار القلم ،
(بٌروت. )1397 -
الذهبً  ،أبو عبد هللا محمد بن احمد بن عثمان بن قاٌماز (ت748هـ) .
 - 19سٌر أعالم النبالء  ،تح نعٌم العرقسوي ومأمون صاغرجً  ،ط ، 9
مؤسسة الرسالة (بٌروت – 1413هـ) .

ابن سعد  ،محمد بن سعد بن منٌع الهاشمً أبو عبد هللا (ت 230هـ) .
 - 20الطبقات الكبرى  ،الناشر دار صادر ( ،بٌروت – د.ت ) .
ابن سٌد الناس  ،أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن ٌحٌى (ت 734هـ) .
 - 21عٌون األثر فً فنون المغازي والشمابل والسٌر  ،عنٌت بنشره مكتبة
ألمقدسً  ( ،القاهرة – 1356هـ) .
ابن شبه النمٌري  ،عمر بن شبه النمٌري (ت262هـ)
 - 22تارٌخ المدٌنة المنورة  ،تح فهٌم محمد شكتوت  ،المطبعة قدس-قم ،
الناشر دار الفكر .
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الشوكانً  ،محمد بن علً بن محمد الشوكانً (ت 1250هـ) .
 - 23فتح القدٌر  ،عالم الكتب (،د.م -د.م) .
الصالحً الشامً  ،محمد بن ٌوسف (ت942هـ) .

 - 24سبل الهدى فً سٌرة خٌر العباد  ،تح عادل احمد عبد الموجود  ،ط ، 1
دار الكتب العلمٌة  (،بٌروت1414 -هـ) .
الطبري  ،محمد بن جرٌر (ت310هـ) .
 - 25تارٌخ األمم والملوك الشهٌر بتارٌخ الطبري  ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة
(بٌروت1407-هـ) .
 - 26تفسٌر الطبري  ،دار الفكر ( ،بٌروت – 1405هـ) .
ابن عبد البر  ،أبو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمٌري (ت463هـ) .
 - 27االستٌعاب فً معرفة األصحاب  ،تح علً محمد البجاوي ،ط  ، 1دار
الجٌل (،بٌروت – د.ت) .
ابن عساكر  ،أبو القاسم علً بن الحٌن بن هبة هللا بن عبد هللا الشافعً (ت571هـ) .
 - 28تارٌخ مدٌنة دمشق  ،تح علً شٌري  ،دار الفكر (بٌروت. )1995 -
ابن قتٌبة  ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم (ت276هـ) .
 - 29المعارف  ،تح ثروت عكاشة  ،دار الكتب  (،بٌروت – . )1960

القرطبً  ،أبو عبد هللا محمد بن احمد األنصاري (ت 671هـ) .
 - 30تفسٌر القرطبً الجامع ألحكام القران،دار أحٌاء التراث العربً
(بٌروت – . )2000
ابن قٌم الجو زٌه  ،شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر (ت751هـ) .
 - 31زاد المعاد فً هدى خٌر العباد  ،تح شعٌب االرناؤوط وعبد القادر
االرناؤوط  ،ط  ، 14مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار اإلسالمٌة ،
( بٌروت – . )1986
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 - 32هدٌة الحٌارى فً أجوبة الٌهود والنصارى  ،الجامعة اإلسالمٌة ،
( المدٌنة المنورة -د.ت) .
ابن كثٌر  ،إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً (ت774هـ) .
 - 33البداٌة والنهاٌة  ،تح علً شٌري  ،ط  ، 1دار أحٌاء التراث العربً
(،بٌروت – 1408هـ) .
 - 34تفسٌر القران العظٌم المسمى تفسٌرابن كثٌر  ،دار المعرفة
(بٌروت – 1412هـ) .
 - 35السٌرة النبوٌة  ،تح مصطفى عبد الواحد  ،دار المعرفة
(بٌروت – 1396هـ) .
المزي  ،جمال الدٌن أبو الحجاج ٌوسف (ت742هـ) .
 - 36تهذٌب الكمال  ،تح بشار عوا معروف  ،ط
(بٌروت – . )1988

 ، 3مؤسسة الرسالة ،

مسلمانً  ،مالك .
 - 37مسجد الشقاق االزمة السٌاسٌة عشٌة حملة تبوك  ،مجلة النهج  ،مركز
االبحاث والدراسات االشتراكٌة فً العالم العربً  ،العدد ( ،59دمشق-
. )2000
ابن منظور  ،جمال الدٌن محمد بن مكرم (ت711هـ) .
 – 38لسان العرب  ،ط ، 1دار صادر  (،بٌروت – د.ت) .
ابن هشام  ،ابو محمد عبد الملك المعافري (ت213هـ) .
-39السٌرة النبوٌة  ،تح طه عبد الرؤوف سعد  ،شركة الطباعة الفنٌة المتحدة
 (،القاهرة – . ) 1974
الواقدي  ،محمد بن عمر بن واقد (ت207هـ) .
 -40المغازي  ،تح مارسدن جونس  ،مؤسسة االعلمً للمطبوعات (بٌروت – )1966

515

