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مالمح
احلركة العلمية

يف مكة املكرمة
يف عصر الصحابة والتابعني

إعداد
حممد بن عمر بازمول
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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيياا
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له.
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ﷺ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َّاتقُوا اللَّهَ حَقَّ ُتقَاتِهِ وَال تَمُوتُنَّ إِلَّيا َوأَنتيتُ ت مُستيلِمُونَ﴾ (آل
عمران.)201:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ َّاتقُوا رَبَّكُ ُ الَّذِي خََلقَكُ ت ِمنت َن ْفسٍ وَاحِدَةٍ وَخََلقَ مِنتهَا زَوتجَهَا وََبثَّ
َاتقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرتحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيتكُ ت َرقِيباً﴾
مِنتهُمَا رِجَاالً كَثِرياً وَنِسَاءً و َّ
(النساء.)2:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َّاتقُوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ توالً سَدِيداًُ .يصتلِحت لَكُ ت َأعتمَالَكُ ت وََي تغ ِفرت لَكُ ت
ذُنُوبَكُ ت َو َمنت ُيطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ َفقَدت فَازَ فَوتزاً َعظِيماً﴾ (األحزاب.)02-00:
أال وإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسل .
وشر األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.
أما بعد :
فهذه مالمح احلياة العلمية يف مكة يف عهد الصحابة والتابعني ،شاركت هبا يف ندوة
هبذا العنوان ،ضمن مناشط معرض الدعوة ،الذي أقي برعاية من كلية الدعوة وأصول الدين
جبامعة أم القرى ،وذلك مبشاركة فضيلة الشيخ سعادة األستاذ الدكتور  :عبدالرمحن السلمي
حفظه اهلل ،وأدار الندوة األستاذ  :ماجد اجلهين ،املعيد بقس الكتاب والسينة ،وذليك يف
مساء االثنني 2301/5/00هي ،بقاعة امللك عبدالعزيز ،باجلامعة يف العابدية.
وهي مالمح ليس فيها استيعاب الكالم ،وإمنا هي إشارا سريعة ،وحملا وجييزة،
تظهر معامل احلركة العلمية يف مكة املكرمة زمن الصحابة والتابعني.
وكانت مشاركيت مبنية على ما يف هذه األوراق ،فرأى األخوة يف إدارة املعرض أن
أقدمها إليه لعله يتيسر االستفادة منها أو نشرها ،فبادر شاكراً هل  ،ومعترباً الفضل هلي
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يف ذلك.
واهلل املسوول أن زجزي القاممني على هذا املعرض خري اجلزاء ،وأن ينفع جبهيوده
اإلسالم واملسلمني.
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بدأ احلركة العلمية يف مكة املكرمة ببعثة الرسول صلى اهلل عليه وسل  ،فيدعاه
الرسول عليه الصالة والسالم إىل التوحيد ،ونبذ عبادة األصنام ،وترك أمور اجلاهلية.
فحاوره ووعظه وجادهل  ،وجاهده بالقرآن العظي
فقال تعاىل﴿ :فَلَا ُتطِعِ الْكَاِفرِينَ وَجَاهِ تدهُ ت بِهِ جِهَادًا كَِبريًا﴾ (الفرقان ،)51 :وهذه
السورة مكية ،فاآلية مكية.
ولعل من املناسب ملعرض الدعوة ،اإلشارة إىل أن اجلهاد مبعىن القتال شرع يف املدينة
يف السنة الثانية من اهلجرة ،واجلهاد املذكور يف آية الفرقان ليس مبعىن القتال ،إمنيا مبعيىن
الدعوة ،فسمى اهلل ذلك جهاداً وذكر أنه ﴿جهاداً كبرياً﴾ ،ومل يأ يف القيرآن وصي
اجلهاد بذلك إال يف هذه اآلية ،وهذا فيه بيان عظ وقع وفضل جهاد الدعوة يف سبيل عليها
والصرب عليه ﴿وَِلرَبِّكَ فَاصتِبرت﴾ (املدثر.)0 :
ويف العهد املكي نزلت أحكام الفرامض ،وتقرر شرامع اإلسالم؛
فقرر الرسول صلى اهلل عليه وسل التوحيد هلل رب العاملني ،فال مستحق للعبادة إال
اهلل ،و ال مألوه مقصود بالعبادة إال هو سبحانه.
وشرعت الصالة املفروضة يف ليلة اإلسراء واملعراج ،اليت كانت قبل اهلجرة بسينتني
ونص  ،أو بسنة على اختالف بني أهل العل .
وفرضت الزكاة بدون حتديد النصب واملقادير واألنواع﴿ ،وَالَّذِينَ فِي َأمتوَالِهِ ت حَقٌّ
َمعتلُومٌ﴾( ،املعارج ،)13 :وقال تعاىل﴿ :مَا سَلَكَكُ ت فِي َس َقرَ* قَالُوا لَ ت نَكُ ِمنَ الْ ُمصَِّلنيَ*
وَلَ ت نَكُ ُن ْطعِ ُ الْمِست ِكنيَ﴾ (املدثر.)33 – 31 :
وفرضت الزكاة ذا النصب واملقادير يف أنواع معينة يف العهد املدين.
وقرر أصول الدين العامة ومعامله يف مكة املكرمة.
ويف هذا العهد قرر الصرب على أذى املشركني وترك قتاهل  ،وعدم االستعجال ،حىت
خيرج املسلمون عن حال الضع إىل القوة.
َعنت قَيتس َعنت خَبَّابِ تبنِ الْأَرَ ِّ قَالَ" :شَكَوتنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَيلَّ َ
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صرُ لَنَا أَلَا تَ تدعُو اللَّهَ لَنَا؟! قَيالَ :كَيانَ
َوهُوَ مُتَوَسِّدٌ ُب تردَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْ َكعتبَةِ قُلْنَا لَهُ :أَلَا تَستتَتن ِ
شقُّ
ج َعلُ فِيهِ فَُيجَاءُ بِالْمِنتشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى َرأْسِهِ فَيُ َ
ح َفرُ لَهُ فِي الْأَرتضِ فَُي ت
الرَّ ُجلُ فِي َمنت قَبتلَكُ ت ُي ت
صبٍ
بِاثْنَتَتينِ َومَا َيصُدُّهُ ذَلِكَ َعنت دِينِهِ وَيُمتشَطُ بَِأمتشَاطِ اْلحَدِيدِ مَا دُونَ َلحتمِهِ ِمنت َعظْ ٍ أَوت َع َ
ض َرمَوت َ
سريَ الرَّا ِكبُ ِمنت صَتنعَاءَ إِلَى َح ت
َومَا َيصُدُّهُ ذَلِكَ َعنت دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الَْأ تمرَ حَتَّى يَ ِ
لَا َيخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوت الذِّْمبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُ ت تَستَت تعجِلُونَ"(.)2
واستمر الرسول يف مكة املكرمة يدعو الناس ويعل من آمن منه األحكام والشرع،
حىت أذن اهلل سبحانه وتعاىل له باهلجرة ،ووق مودعاً مكة ؛
مكة أحب البالد إىل اهلل تبارك وتعاىل ورسوله :
الز تهرِيِّ قَالََ :رأَتيتُ رَسُيولَ اللَّيهِ
َعنت أَبِي سَلَمَةَ َعنت عَبتدِ اللَّهِ تبنِ عَدِيِّ اتبنِ حَ تمرَاءَ ُّ
حزتوَرَةِ َفقَالَ :وَاللَّهِ إِنَّكِ َلخَتيرُ أَرتضِ اللَّهِ َوأَحَبُّ أَرتضِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ وَاِقفًا عَلَى اْل َ

إِلَى اللَّهِ وَلَوتلَا أَنِّي أُ تخرِ تجتُ مِنتكِ مَا َخرَ تجتُ"(.)1
وهذا نص قاطع يف فضيلة مكة املكرمة حرسها اهلل على غريها من البالد.
صلح احلديبية :
هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسل إىل املدينة النبوية.
وهاجر األقوياء القادرين من الصحابة رضوان اهلل عليه وبقي املستضعفني يف مكة.
( )1أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم ،حديث رقم (.)3112

( )2حددددديث .ددددجه  .أخرجدددده أاددددد يف امل ددددند (امله نهدددد ( ،)305/4الرسددددال  ،)10/31والدددددارم ( ،1132/3حتددددم رقددددم
 ،)2552وأخرجدده الذمدد ي يف كتدداب املناقددب ،بدداب يف ديددر م دد  ،حددديث رقددم ( ،)3225واللفددل لدده ،وابدد ماجدده يف
كتددداب املناسدددف بددداب ديدددر م ددد  ،حتدددم رقدددم ( ،)3103والن دددايف يف ال دددتا يف كتددداب املناسدددف بددداب ديدددر م ددد ،
( ،243-242/4حتددددم رقددددم  ،)4232-4233والبدددد(ار (كألدددد
(اإلح دددا  ،22/2حتدددم رقدددم  ،)3203واحلددداكم (علدددو

ا سددددتار  ،40/2حتددددم رقددددم  ،)1151وابدددد حبددددا

 ،540/3حتدددم رقدددم  532/4( ،)4322حتدددم رقدددم .)5333

واحلددديث قددارت الذم د ي " َه د َ ا َحددد س
دب َ.ددجه س َو َقدددو َر َوا نَ نيددو نه نر َع د و ال( وهددري َه وجد َدو نَ َو َر َوا نَ نَ َ ُ دددن وب د ن َع و ددرو
يث َح َ د س ٌَريد س
َع د و َأ َس د َل َ َ َع د و َأ نه َر ويد َدر َة َع د و النُب د َ.د ُده اَُن َع َل وهدده َو َس د ُل َم َو َحددد ن
يث ال( وهددري َع د و َأ َس د َل َ َ َع د و َع وبددد اَُ وب د َعدددي ا وب د
اد َدرا َ عنودددي َأ َ .د "اهددد ،واحلددديث .ددج جه اب د حبددا واحلدداكم ،و.ددججه َنددحم اإلح ددا وَننددو امل ددند وَنددحم م ددند
َو
الدارم .
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وجاء رسول اهلل إىل مكة املكرمة معتمراً فردته قريش ،وعاهدته يف صلح احلديبيية،
على أن تسمح له ومن معه بالعمرة يف السنة التالية ،وترتب على هذه القصة أحكام كثرية،

دونت يف الكتب(.)2

( )1قصددد احلديبهددد أخرجخدددا البخددداري ،يف كتددداب اليفدددوب ،بددداب اليفدددوب يف احلدددرب واملصددداحل ،
حتددددم رقددددم ( ،)2234وااددددد (أخرجدددده أاددددد يف امل ددددند (امله نهدددد ( ،)222 /4الرسددددال /31
 ،) 212وح دد نسددناقَ َننددو امل ددند ،وسددها ،أاددد أب ددي ،د ،سددوقخا ب ددهاقته ،ددم ا ددم مدد
احل َ ددم َقددا َ " َخد َدر َ َر نسد ن
دورت اَُ . -دده اَ
سددها ،البخدداري َع د ا ومل و د َدور وب د َو و َر َم د َ َو َمد ودر َوا َ وب د و َ
علهدده وسددلم َ -عددا َم و
دداَ ،م َسدد نه ا و َدددو َي َسدد وبس َ َبدَ هَدد ع
ددار َة ا ول َب وهددم َ نيريدددن قتَددا ع َو َس َ
احلندَ ويب َهدد نيريدددن ا َي َ
دارت َو َخد َدر َ َر نسد ن
يفددةَ .قد َ
دورت اَُ . -دده اَ
داَ َس د وب َئ ما َيف د َر نجددر َد َا َهد و
َو َكددا َ النُد ن
دم نكددر َبدَ َه د َع د و َع َ َ
ددارت َيددا َر نس َ
يفدد وبدد ن نسدد وف َها َ ا ول َ وسبدد َد َن َ
ددورت اَُ َهدد َ
علهدده وسددلم َ -حتُددإ ن َاا كَددا َ ب نس و دد َفا َ َلن َهدد نه ب و ن
ددم َم َس َخددا ا ول نسددو نا ا وَمل َلاد ن
هددر َقدددو َلب ن ددوا نج نلددو َق الن ن ددور ني َساهدددن و َ
نق َددر وي س َقدددو َسدد َس وم ب َ ددَ ََ َد َخ َر َج و
ددرا ا ول َ ددهم
ا َ
َُ َأ و َ تَدددو نخ َل َخا َع َلدد وهخ وم َعن َ
وددو عة َأ َبدددع ا َو َهدد َ ا َخالدددن وبدد ن ا ول َولهددد يف َخدد وهلخ وم َقددد نموا ن َم نك َ
دارت َر نسد ن
َد َند َ
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -يددا َو وي د َ نقد َدر وي

احلد ودر نب َمددا َاا َع َل د وهخ وم َلد ودو
َل َندددو َأ َك َل دت نوخ وم و َ

َخ ُلد ودوا َب وهن د َو َب د و َ َسددايفر النُ داَ َدددن و َأ َ.ددا نبوَ كَددا َ ا ُل د ي َأ َرا نقوا َون و َأ و َخد َدرَ اَُن َع َل د وهخ وم َق َخ نلددوا يف
واإل وس َ
دددر وي س َواَُ نَ َ َأ َا نارت
دددم نق ُ
دددا َاا َت نيددد نق َ
دددو سة َد َ
دددرو َ َون و ََ و َي وف َس نلدددوا َقدددا َت نلوا َوَم و
دددم َواد ن
دددالم َو نه و
ُدداَ
دم َأ َمد َدر الن َ
نأ َجاهدددن نه وم َعد َده ا ُل د ي َب َس َنن د اَُن َلدد نه َح ُتددإ ني ويخد َدر نَ اَُن َل د نه َأ وو َتنو َفددر َق َهدد َ ال ُ ددال َف ن  ..ن د ُ
ددرارَ ،و و
دده َِريددحم ن ور نجدد نه َع َ
احل و ددر َع َ
َد َ دد َل ن وا َا َ
احلندَ ويب َهدد مدد و
دده َ ن ُهدد ا ومل َ
ددر وي و َ
ات ا ول َه دد َبدد و َ َ وخ َ
َأ وس د َفر َم ُ د َ َقد َ
دات وه
دارت َد َ دد َل َف بد و َ

ت ولد َ
يددحم َد َلد ُدا َر َأ وت َخ وهد ندر نقد َدر وي
دف ال ُلر َ

ددر وي
َعدد و َِددرينخ وم َه ن
َصددوا َراجسدد َ ن َم نق َ

ات د وه
ددذ َة و َ
َق َ َ

َقدددو َخددا َل نفوا

ددر َ َر نس ن
ددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -حتُددإ ن َاا
َد َخ َ

داَ َخد َ َ
دارت َر نسد ن
دل وتَ .د َند َ
دم هَا َق نت د نه َد َند َ
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم -
َس د َل َف َ ن ُه د َ ا وملد َدرار َب َر َكد و
دارت النُد ن
َمددا َخد َ َ
دل وت َو َمددا نهد َدو َ َددا ب نخ نلددحم َو َل د و َح َب َ د َدخا َحدداب نر ا ولفهددر َع د و َم ُ د َ َواَُ َ َتدددو نعوَ نقد َدر وي س ا ول َهد ودو َم
دارت للنُدداَ اهو( نلددوا َد َنددا نلوا َيددا َر نسد َ
دم َقد َ
دورت
ن َم نخ ُل د َي و د َ ،نلوَ د َهخددا  .د َل َ الد ُدرحم ن ُ َأ وع َل وه د نت نخ وم ن ُي َ
اهددا .ن د ُ
داَ َدد َ ،وخ َر َ َر نسد ن
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -سد ودخ عا م د و
اَُ َمددا بددا ول َواقي م د و َمددا َينودد( نرت َع َل وهدده النُد ن
دجابه َدنَد َد( َرت يف َقلهددب مد و ت ولد َ
دالر َوا
كنَاهَتدده َد َ ،وع َلددا نَ َر نجد عدال مد و َأ و.د َ
دف ا ول نن نلددب َد َ د َدر َا نَ دهدده َد َاددا َ ا وَملددا ن بد ُ
=
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ُدداَ َعنودد نه ب َس َلدد َد َل ُددا ا وِ َ دد ََ ُ ،ر نس ن
ددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم  -ن َاا نبدددَ وي نر وبدد ن
َ َب الن ن
َحتُددإ َ َ
اعدد َ َد َن َ
ددر وي
َو ور َقددا َ يف ر َجددارت مدد و نخ َ( َ
ددَ وبدد نسدد وف َها َ َد َر َج نسددوا ن َم نق َ
ددم َك َن وولدده ل نب َأل و
ددارت َ ن و
يفد نقد َدر وي
َم وس َ َ

َد َنددا نلوا َيددا

دم َت وس َا نلددو َ َعد َده نَ َ ُ ددد َون ُ نَ َ ُ دددع ا ََ و َيد و،ت لن َتددارت ن ُهد َدا َجددا َ َاايفد عدرا َد َ ا ا ول َب وهدم نم َسيد عدا
ن ُه ن د و

اَ ،قد َ
وه وم َقد َ
دج َ
اع د ن يف ٌَ وه َب د َر نسددورت اَُ
دم نخ َ( َ
دارت ال( وهددري َوكَا َهد و
داُ ن ن
دارت نَ َ ُ دددس َي وسن د ا وب د َ ن وسد َ
حلندده َدد ُ َ
ََ
. -دده اَ علهدده وسددلم ( -يسندد

بسددد هارتدده . -دده اَ علهدده وسددلم  -واَ اعلددم ،هدد ا هددو

املسنددإ ناا كاهددم ه د َ اللفي د َفو د  ،ون دنددد جددا يف رواي د أخددرا "عهب د هص د " يسن د أهددر
ُي نفدددو َ َعد َ
دده َر نسدددورت اَُ . -ددده اَ علهددده وسدددلم -
رسَ وخا.دددته)  -نم و دددل ن َخا َو نم ويفددد نك َخا  َ -ن و
ددو عة َو َ
َشددد وه عا َكدددا َ ب َ ُ ددد َ َ .قدددا نلوا َون و َكدددا َ ن ُهد َددا َجدددا َ لددد َ ل َف َدد َ
ددال َواَُ َ َيددددو نخ نل َخا َأ َبددددع ا َع َل وهنَدددا َعنود َ
دم َب َس ننددوا ن َل وهدده م و د َدر َا وب د َ َح وف د
َتت ََجدددُ ن ب د َ ل َف ا ول َسد َدر نب .ن د ُ

وب د ا و َ وخ َه د

َأ َحدددَ َبن د َعددامر وب د نل د َ ي

دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -قد َ
َد َلد ُدا َرُ نَ َر نسد ن
دارت َه د َ ا َر نج سددر ٌَدداق سر َد َلد ُدا ا وهت ََخددإ ن َم َر نسددورت اَُ -
.دده اَ علهدده وسددلم َ -ك ُل َ د نه َر نسد ن
دم
دم بدده َأ و.د َ
دجا َب نه ن د ُ
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم  -بن وَجددو َُّددا َك ُلد َ
ددر وي
َر َج َ
ددئ ن َم نق َ

ددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -ق َ
ددارت َلدد نه َر نس ن
ت نه وم ب َددا َق َ
ددارت َد َب َس ننددوا ن َل وهدده
َددد َ ،وخ َ َ

و
ددو َي وو َم ددد َسدددهدن ا و َ َحددداب
دداَ َو نهد َ
احل ولد َ
ددر وبددد َ َع ول َن َ ددد َ ا ول نَد ُ

َد َلد ُددا َرُ نَ َر نسد ن
ددورت اَُ . -ددده اَ علهددده

وسددلم َ -ق َ
ددوم َيتَدد َ ُ ،نو َ َددددا وب َس ننوا ا و َدددو َي يف َو وجخددده َد َب َس ننددوا ا و َددددو َي َد َل ُددا َر َأا ا و َددددو َي
ددارت َهددد َ ا مدد و َقد و
َي د ن
احل د وبر َع د و ََلدده َر َجد َ
دار نَ م د و نِددورت و َ
دهر َع َل وهدده م د و َعد ودرا ا ولد َدواقي يف َق َاليفدددَ َقدددو َأ َكد َدر َأ وو َتد َ
دئ َو ََ و
َيصد ودر ن َم َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم  -ن وع َيا عمددا َملددا َر َأا َد َند َ
يف د نقد َدر وي
دارت َيددا َم وس َ َ

دم
َقدددو َر َأ ويد ن

اجل د ور ن ُهد َدا
احل د وبر َع د و ََلدده َد َنددا نلوا و
دار نَ م د و نِددورت و َ
َمددا َ َِددر َ.ددد نَ ا و َدددو َي يف َق َاليفدددَ َقدددو َأ َكد َدر َأ وو َتد َ
ددر َو َة وبدد َ َم و دد نسوق ال ُن َنفدد ُ َد َن َ
ددم َل َ
ددر وي
َأه َ
يفدد نق َ
ددف َد َب َس ننددوا ن َل وهدده نع و
ددرا َ ع ول َ
وددم َأ وع َ
ددارت َيددا َم وس َ َ
دم َمددا َي ول َنددإ مددنو ن وم َمدد و َت وب َس ننددو َ ن َم نَ َ ُ ددد ن َاا َجددا َ نك وم مدد و ال ُت وسنهدد
َر َأ ويد ن

نَ َقدددو

َو نسددو ال ُل وفددل َو َقدددو َع َددر ود نت وم

دم َح ُتددإ
دم ج ود ن
دم َمد و َأ َِد َ
دم َوالدددس َو َأَ َو َلدددس َو َقدددو َسد وس نم با ُلد ي َهددا َب ن وم َد َا َ وسد ن
داعن مد و َقد ودوم ن د ُ
َأ ُه ن د و
ددر َ َحتُددإ َأتَددإ َر نس َ
ددورت اَُ . -دده اَ
ُسدد وه نت ن وم بنَ وف دد َقددا نلوا َ.دددَ وق َم َمددا َأه َ
وددم عنودددَ هَا ب ن ددت َُخم َد َخ َ
َ
در َب د و َ َيدَ ويدده َد َند َ
دم ل َب وه َيددت َف
دم ج ود َ
ب وسد َ
دارت َيددا نَ َ ُ دددن َ َ
علهدده وسددلم َ -د َا َلد َ
دم َمد و
دم َأ وو َبددا َ النُدداَ ن د ُ
دم َم َس َخددا ا ول نسددو نا ا وَمل َلاد ن
َُ َأ و
هددر َقدددو َلب ن ددوا نج نلددو َق الن ن ددور ني َساهدددن و َ ا َ
ل َت نف ُيد َدخا ن ََُددا نق َددر وي س َقدددو َخ َر َجد و
وددف ٌَدددع اَ .ق َ
ددم اَُ َل َدد َََ َ،مدد ن َ َقدددو ا وه ََألدد نفوا َعن َ
ددارت َو َأ نبددو َب وددر
َ تَدددو نخ َل َخا َع َلدد وهخ وم َعن َ
وددو عة َأ َبدددع ا َو َأ وي ن
=
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ددام َعنودد نه َخ ولدد َ َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -قاعدددس َد َن َ
َ اَُن َت َس َ
ددارت ا وم نصدد و
الصددد نيحم َر َ
دارت َه د َ ا ا وب د ن َأ نق َجا َد د َ َ .قد َ
دارت َم د و َه د َ ا َيددا نَ َ ُ دددن َ َقد َ
َب ويد َدر الد ُدالت َأه وَج د ن َهنو َأل د ن َعنو د نهَ َقد َ
دارت َواَُ
ددف عنودددي َل َا َد و ،نت َ
َددم َل َ
حل َهدد َ َر نسددورت اَُ . -دده اَ
َلد ودو َ َيدددس كَاه و
ددم َتن َ
َدداو َرت و
ددف ََمددا َو َل دد ُ َهدد َ ََمددا ن ُ
ددَ نة وبددد ن نشددد وس َب َ َواقددد س َعد َ
دده َر وأَ َر نسدددورت اَُ . -ددده اَ علهددده وسدددلم  -يف
علهددده وسدددلم َ -وا ونمل د َ
دم َقد َ
احلديددد َقد َ
دارت َأ وم د و
دف َيدددَ ََ عد و حلو َهد َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -ق وبد َدر
دارت َي وند َدر ن َيدددَ نَ .ن د ُ
وَ
دم َر نسد ن
دفَ .قد َ
دفَ .قد َ
دف َو َأ وٌ َل َيد َ
دف َمددا َأ َد ُيد َ
ِد َ
َ َ تَصد ندر ن َل وهد َ
دورت اَُ . -دده اَ علهدده
َوا ُ
دارت َد َت َب ُ د َ
دارت َو و َ
وسددلم َ .-ق َ
ددارت َمدد
َف ن ُ
ددو َأت َ
ٌَ َ دد ول َم َس و

ددارت َأ نٌدددَ نر َه و
ددَ نة وبدد ن نشدد وس َب َ َ .ق َ
و َهدد َ ا َيددا نَ َ ُ دددن َ َق َ
ددارت َهدد َ ا ا وبدد ن َأخ َ
ددر
هددف ا ونمل َ
ددارت َد َ ُل َ دد نه َر نس ن
بددا و َ ومرَ .ق َ
ددم
ددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم  -ب ونددر َمددا َك ُل َ

ت نَ َأ ُه د نه ََ و َي د و،ت نيريدددن َح ور عبددا َقد َ
دارت َد َنددا َم م د و عنوددد َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم
بدده َأ و.د َ
دجا َب نه َد د َ ،وخ َ َ
ددحم نب َ ددا عقا ن ُ ا وبتَدددَ نرو نَ
ددجا نب نه َ َيت ََو ُءدد ن ،نو نءددو ع ا ن ُ ا وبتَدددَ نرو نََ ،و َ َي وب ن ن
 َو َقدددو َر َأا َمددا َي وصددن نَئ بدده َأ وَ .دئ ن َم نقد َدر وي
ٌ س ن ُ َأ َخ د ن و نَ َد َر َجد َ
َو َ َي و د نن ني م د و َش د َسرَ َ و

َد َند َ
يف د نقد َدر وي
دارت َيددا َم وس َ َ

دم ك و َ ددا
نَ ج و د ن

ددم َمل عددا َقددي م ون َ
ددر نَ َ ُ ددد يف َأ و.دد َجابه،
دداٌ يف نم ول خ َددا َواَُ َمددا َر َأ وي ن
يف نم ول دده َوج و ن
ودد َوالن َُا ُ
ددم َق وه َ َ
ددارت َو َقدددو كَددا َ َر نس ن
ددم َق َ
ددورت اَُ . -دده اَ
َو َل َندددو َر َأ وي ن
ددروا َر وأ َي ن و
أدد َأ َبدددع ا َد ن
ددم َق وو عمددا َ ني و ددل ن و َه نه ل َ و
بددر َل د نه ني َند ن
دث خد َدرا َ وب د َ نأ َم ُه د َ و
دف َب َسد َ
علهدده وسددلم َ -ق وبد َدر َالد َ
دارت َل د نه
ا َل د نه َعد َده َ َ
اِن َ(اع د ُ ن َم َم ُ د َ َو َ َ
ددر وي س َو َأ َرا نقوا َقت َ
ب َد َل ُددا َق َخ َ
ددرا
ال ُن وس َلدد ن
وددر خ َ
ددر وت بدده نق َ
ددر َم ُدد َ َع َن َ

َد َ ددنَ َس نخ وم ا و َ َحدداب ن َحتُددإ َأتَددإ

ددارت َيددا َر نس َ
ددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -ددددَ َعا نع َ َددر ل َه وب َس َندد نه ن َم َم ُدد َ َد َن َ
َر نس َ
ددورت اَُ نَ َأ َخددا ن
نق َر وي عألددا َع َ
اهددا
دده َه وف دد َو َلدد وه َر ََمددا مدد و َبندد َعدددي َأ َحدددس َي و نَ نسندد َو َقدددو َع َر َد و
ددر وي س َعدددَ َاو ن ُي َ
ددم نق َ
دارت َددددَ َعا نَ َر نسد ن
دف َعد َده َر نجددر نهد َدو َأ َعدد( من د نع د ون َا َ وب د َع ُفددا َ َقد َ
َوٌ ول َيت د َع َل وه َخددا َو َل د و َأ نقلد َ
دورت اَُ -
حلد ودرب َو َأهُدد نه َجددا َ َاايف عددرا َ د َ ا ا ول َب وهددم
وددت نه وم َأ ُه د نه ََ و َيدد و،ت َ
.دده اَ علهدده وسددلم َ -د َب َس َندد نه ن َم نقد َدر وي نُي ن
نم َسيد عدا حلن ور َمتدده َد َخد َدر َ نعدد ون َا ن َح ُتددإ َأ َتددإ َم ُ د َ َو َلن َهدد نه َأ َبددا ن وب د ن َسددسهد وبدد ا ول َسددا َدنَد َد( َرت َع د و َقا ُبتدده
ددار نَ َحتُددإ َب ُل َ
ددُ ر َسددا َل َ َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم -
َو َ َ
ا َلدد نه َبدد و َ َيدَ ويدده َو َرق َ َخ ول َفدد نه َو َأ َج َ
ددر وي َددد َب ُل َ نخ وم َعدد و َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده
َدددا وه َل َل َحم نعدد ون َا ن َحتُددإ َأتَددإ َأ َبددا نسدد وف َها َ َو نع َي َددا َ نق َ
وسددلم َ -مددا َأ ور َسد َل نه بدده َد َنددا نلوا ل نسد ون َا َ ن و شد و َم َأ و َت نلددو َ با ول َب وهددم َد نلد و بدده َد َند َ
دم َ ود َسد َدر
دارت َمددا نكنود ن
دُ َر نسد َ
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -قد َ
َح ُتددإ َي نلددو َ بدده َر نسد ن
اح َت َب َ د وت نه نقد َدر وي س عنودددَ َها َد َب َلد َ
دورت
دارت َد و
=
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اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -وا ونمل و ددل

ددر َق َ
َ َأ ُ نعدد ون َا َ َقدددو نقت َ
ددارت نَ َ ُ دددس َد َجدددُ َ ن ال( وهددري َأ ُ

نق َر وي عألددا َب َس ننددوا نسد َدخ وه َر وب د َ َع و ددرو َأ َحدددَ َبن د َعددامر وب د نل د َ ي َد َنددا نلوا ا ويفددم نَ َ ُ دددع ا َد َصدداحلو نه َو َ َي ن دو ن يف
َ َ َتت ََجدددُ ن ا ول َس َددر نب َأ ُه د نه َق َخ َل َخددا َع َل وهنَددا َعنود َدو عة َأ َبدددع ا َد َ،تَددا نَ
ددئ َعنُددا َعا َمدد نه َهدد َ ا َدد َدوا ُ
ن .د ولجه ن ُ َأ و َي ورج َ
نسد َدخ وه نر وبد ن َع و ددرو َد َلد ُدا َرُ نَ النُبد . -دده اَ علهدده وسددلم َ -قد َ
دارت َقدددو َأ َرا َق ا ول َند ودو نم الصد ول َ حد َ َب َس ننددوا
الر نج َددر َد َل ُددا ا وهت ََخددإ ن َم َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -ت َ ُل َددا َو َأ َِددا َ ا ول َ
اج َسددا
َددال َم َوت ََر َ
َهدد َ ا ُ
اِ ُلدداب َد د َ،تَإ َأ َبددا
دب نع َ د ندر وب د ن و َ
داب َو َ د َ
َح ُتددإ َجد َدرا َب وه دن نَخ َا الص د ول ن َد َلد ُدا ا ول َت د ََ ،م ا و َ ومد ندر َو ََ و َي وبد َدحم ن ُ ا ول َتد ن
َب و ددر َد َند َ
دارت َيددا َأ َبددا َب و ددر َأ َو َل د وه َر ب َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -أ َو َل و دنَا با ونمل و ددل

َ َأ َو َل وه ن ددوا

ددال َم نه وسلدد ال ُلدد َ يف قيننَدداَ َد َن َ
دده َق َ
با ونمل ويفددك َ َ َق َ
ددارت َد َس َ
ددارت َب َ
ددارت َأ نبددو َب وددر َيددا نع َ نددر ا ول َدد( وم ٌَدد ور َا نَ
دم َأ َتددإ َر نسد َ
دورت اَُ َقد َ
دث َكددا َ َدددنَ َأ وشد َدخدن َأ ُه د نه َر نسد ن
َح وهد ن
دورت اَُ . -دده اَ علهدده
دارت نع َ د ندر َو َأ َهددا َأ وشد َدخدن ن د ُ
ددارت َيددا َر نس َ
وسددلم َ -د َن َ
ددورت اَُ َأ َو َل و ددنَا با ونمل و ددل

ددهَ .ق َ
َ َأ َو َل وه ن ددوا با ونمل ويفددك َ َ َق َ
ددارت َد َس َ
ددارت َب َ
ددال َم

ددم َق َ
نه وسلدد ال ُلدد َ يف قيننَدداَ َد َن َ
ددارت
ددر نَ َو َلدد و ني َيدده َسن  .ن ُ
ددارت َأهَددا َع وبدددن اَُ َو َر نسددو نل نه َلدد و نأ َخددال َ َأ وم َ
دم
دم َأ ن.ددو نم َو َأت ََصدددُ نَ ،و نأ َ.ددُ َو َأ وعتد ندحم م د و ا ُل د ي َ .دنَ وس نم َوَا َد د َ ك ََالم د ا ُل د ي َت َ ُل و د ن
نع َ د ندر َمددا ا ولد ن
دارت َو َق َعددا َر نسد ن
دَاَ .قد َ
دُ وب د َ
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -عد ُ
بدده َي وو َم د َح ُتددإ َر َجد ودو نت َأ و َي ن ددو َ َخد و ع
ا الد ُدرحهمَ .د َند َ
دارت َل د نه َر نسد ن
َأ َِالددب َد َند َ
دارت
دب ب و ددم اَُ الد ُدر و َ
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم  -ا وك نتد و
ددارت َلدد نه َر نس ن
ددمَ .د َن َ
ددورت اَُ . -دده اَ
نسدد َخ وه نر وبدد ن َع و ددرو َ َأ وعددر ن َهدد َ ا َو َل دد و ا وك نت و
اسدد َف ال ُل نخ ُ
ددب ب و
ددم َهدد َ ا َمددا َ.ددا َل َ َع َل وهدده نَ َ ُ دددس َر نس ن
ددخ وه َر وبدد َ َع و ددرو.
ددورت اَُ نس َ
علهدده وسددلم  -ا وك نت و
اسدد َف ال ُل نخ ُ
ددب ب و
دف َر نسد ن
َد َند َ
دورت اَُ ََ و نأ َقات ولد َ
دارت نسد َدخ وه نر وب د ن َع و ددرو َلد ودو َشددخدو نت َأ ُهد َ
ا .د َل َل َ
دب َه د َ ا َمددا و
دفَ ،و َل د و ا وك نتد و
ددخ وه نر وبدد ن َع و ددرو َع َ
ُدداَ
يفدد سددن َ َيدد وَ ،م ن د َهخددا الن ن
َع َل وهدده نَ َ ُ دددن وبدد ن َع وبددد اَُ َو نس َ
احل و
دده َو وءددئ و َ
ددرب َع و َ
َو َي ن د

َب وس نيد ندخ وم َع د و َب وسددر َعد َده َأ ُه د نه َم د و َأ َتددإ َر نسد َ
دجابه
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم  -م د و َأ و.د َ

ددَ ن وا َولهددده َر ُق نَ َع َلددد وهخ وم َو َمددد و َأ َتدددإ نق َر وي عألدددا َُّددد و َمد َ
ب َد و
ددئ َر نسدددورت اَُ . -ددده اَ علهددده وسدددلم  ََ -و
ددال َرت َو َ ن وٌ َ
ددرقو نَ َع َل وهدده َون ُ َب وهنَنَددا َع وه َبدد ع َم و نفو َددد ع َونهُدد نه َ ن وس َ
ددم حدد َ َك َت نبددوا
نيِخ و
َي ن
ددال َرتَ .وكَددا َ يف َ و
دب َأ و َيدددو نخ َر يف َع ونددد
دب َأ و َيدددو نخ َر يف َع ونددد نَ َ ُ ددد َو َع وخدددَ َق َخد َدر دهددهَ ،و َم د و َأ َحد ُ
داب َأ ُهد نه َمد و َأ َحد ُ
ا ول َتد َ
نقد َدر وي

دئ َع ونددد َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده
دم نخ َ( َ
َو َع وخددده وم َق َخ د َر دهددهَ .دت ََوا َ َبد و
اع د ن َد َنددا نلوا ه وَج د ن َمد َ

ددم َبننددو َب وددر َد َنددا نلوا ه وَجدد ن يف َع ونددد نق َددر وي
وسددلم َ -و َع وخدددََ .وت ََوا َ َب و

َو َع وخددده ومَ .و َأه َ
ددئ َعنُددا
ُددف ت وَرج ن
=
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َعا َمنَددا َهدد َ ا َد َ
ددال تَدددو نخ ور َع َل وهنَددا َم ُدد َ َو َأهُدد نه ن َاا كَددا َ َعددا نم َقابددر َخ َر وجنَددا َعن َ
ددجاب َف
وددف َدتَدددو نخ نل َخا ب َ ،وَ .
الراكددب َ تَدددو نخ ول َخا ب َ وددَ ال دد نهو يف ا ول نن نددربَ .د َب وهنَددا َر نس ن
ددف س َ
ددم دددهخ وم َ َال ع ددا َم َس َ
ددورت اَُ
َو َأ َق و َ
ددال نب ُ
احلديددد َقدددو
دب ا ول َتد َ
 .دده اَ علهدده وسددلم َ -ي و نتد نداب ن وا َجددا َ نَ َأ نبددو َجنودددَ رت وب د ن نسد َدخ وهر وب د َع و ددرو يف و َ
ددم ن َم َر نسددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -ق َ
اب َر نسددورت اَُ . -دده اَ
ا وه َف َل َ
ددج ن
ددارت َو َقدددو كَددا َ َأ وَ .
ُهددا َر نسد ن
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم
دم َ َي نأل د و َ يف ا ول َف د وت ل نر وؤ َيددا َر َ
علهدده وسددلم َ -خ َر نجددوا َو نهد و
 َد َلد ُدا َر َأ ووا َمددا َر َأ ووا م د و الص د ول َوالر نجددو َ ،و َمددا َ َحت ُ د َدر َر نسد ندورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ -عد َده
داَ م د و َالد َ
دهم َح ُتددإ َكددا نقوا َأ و َ و َل ن ددواَ .د َلد ُدا َر َأا نسد َدخ وه سر َأ َبددا َجنودددَ رت َقددا َم
َه وف دده َق َخد َدر النُد َ
دف َأ ومد سدر َعيد س
دف َه د َ اَ .قد َ
دم َقد َ
دف َق وبد َدر َأ و َي و،ت َهد َ
دم ا ول َني د ُه ن َب وهن د َو َب وهنَد َ
دارت
تد و
َد َ
دارت َيددا نَ َ ُ دددن َقدددو ن ُ
دب َو وج َخ د نه ن د ُ
ن َل وهدده َد َ َ
َ.دددَ وق َمَ .د َنددا َم ن َل وهدده َد ََ ،خدد َ ب َت ولبهبدده َق َ
دداني ا ونمل و ددل
ج َ َأ نبددو َجنودددَ رت بدد َ ،وع َه َ .و
ددوته َيددا َم َس َ
ددارت َو َ َ
دارت َر نسد ن
دم َد َند َ
اليفددَ َد َه وفتننددوَ يف قين د َقد َ
دورت ا ُ
َ
دارت َدد َد(ا َق النُد ن
نيا ن َم َمددا َمد و
داَ َ ْ
َأت نَرقوهَن د ن َم َأ وهددر و
َ

دب َدددن ُ اََُ  -عدد( وجددر َ -جاعد سدر َلد َ
دف َو َمل د و
اح َت د و
دت َو و
 .دده اَ علهدده وسددلم َ -يددا َأ َبددا َجنودددَ رت وا.د و
َم َس َ
َدداه وم َع َ
دده
ددوم ن.دد ول عجا َد َ ،وع َل وهن ن
ددف مدد و ا ونمل و ت وَيدد َسف َ َد َر عجددا َو َو و َر عجددا نهُددا َقدددو َع َندددو هَا َب وهنَنَددا َو َبدد و َ ا ول َن و
َالد َ
دئ َأ َجنودددَ رت
اِ ُلدداب َمد َ
دب ن َل وهدده نع َ د ندر وب د ن و َ
دمَ .ق د َارت َد َو َ د َ
دف َو َأ وع َل وو َهددا َع َل وهدده َع وخدددع ا َون ُهددا َل د و َه و ددد َر َمد و
ددو َي نن ن
َد َا َس َ
ُددا َق نم َأ َحددده وم َق نم
ددورت و
ددر َي و أدد ن َم َجنوبدده َو نه َ
ددم ا ونمل ويفدد نكو َ َونه َ
ددت َأ َبددا َجنودددَ رت َدددنه َُا نه و
ا .و
دب بدده َأ َبددا نَ َقد َ
دارت َي نند ن
منود نه َقد َ
دارت
دورت َر َجد ودو نت َأ و َي و ،نخد َ ال ُ د وه َ َد َه وَد َ

َك ولددب َقد َ
دارت َو نيدددو َ َقددايف َم ال ُ د وه
الر نج نددر ب َ،بهدده َو َه َفدد َ وت ا ول َنيدد ُه ن َ .د َل ُددا َد َر ٌَددا مدد و ا ول تَدداب َوكَددا َ َر نس ن
ددورت اَُ . -دده اَ علهدده
َد َيدد ُ ُ
دارت َد َنددا َم َر نسد ن
احلددرَ ،قد َ
احلد َدرم َو نهد َدو نم وي د َلر سب يف و
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم
وسددلم  -ني َصددُ يف و َ
دارت َدد َدا َقددا َم َأ َحدددس َ .قد َ
احل ننددواَ .قد َ
 َد َند َدم َعددا َق ب ونل َخددا َدد َدا َقددا َم َر نجد سدر
داَ اه َوجد ندروا َو و
دارت َيددا َأ َددا النُد ن
دارت ن د ُ
ددئ َر نس ن
َحتُددإ َعددا َق ب ونل َخددا َد َددا َقددا َم َر نج س
ددورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم َ .-ددددَ َخ َر َع َ
دده نأم
ددر َد َر َج َ
دم َيددا َر نسد َ
َس د َل َ َ َد َند َ
دم َدد َدال
دم َمددا َقدددو َر َأ ويد َ
دارت َيددا نأ ُم َس د َل َ َ َمددا َش د و ،ن النُدداََ َقا َلد و
دورت اَُ َقدددو َق َخ َل نخد و
ددف َد َس َ
اع دددو ن َم َهدددو ي َف َح وه ن
ددم َال َ
ددر
احل و
ددو َقدددو َد َس ول َ
نت َل َ دد ُ مددن نوخ وم ن وه َ دداهعا َو و
ددحم َد َل و
ددث كَددا َ َددداه َوج ور نَ َو و
دف َد َخد َدر َ َر نسد ن
داَ َالد َ
دم َأ َحدددع ا َح ُتددإ َأ َتددإ َهدو َي د نه َدن ََجد َدر نَ
النُد ن
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم  َ -ني َلد ن
ِل ننددو َ َ .قد َ
دارت َح ُتددإ ن َاا َك دا َ َب د و َ َم ُ د َ َوا وَملدينَ د يف َو َسددي
در َد َج َلد َدحم َد َنددا َم النُد ن
دم َج َلد َ
داَ َين َوجد ندرو َ َو َ و
ند ُ
دددور نة ا ول َفددد وت " (أخرجددده أادددد يف امل دددند (( ،)222 /4الرسدددال ،)212 /31
ال ُلريدددحم َدن ََ( َل و
دددم نس َ
=
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ومن نتامج هذا الصلح ما حصل مع أيب جندل وأيب بصري رضي اهلل عنهما.
ويف السنة الثامنة حصل فتح مكة املكرمة.
_______________________
=
وح دد نسددناقَ َننددو امل ددند  ..و ددام النصدد عنددد البخدداري يف كتدداب اليفددوب ،بدداب اليفددوب
دات َد د َ،ه َو( َرت اَُن َت َسد َ
دام { َيددا َأ َددا
دم َجددا َ نَ ه و د َدو سة نم و منَد س
يف احلددرب واملصدداحل  ،حتددم رقددم ( " )2234ن د ُ
وه ُ َح ُتدددإ َب َلد َ
ددحم
ددوادر}َ ،د َل ُلد َ
ا ُلددد ي َ ُ َمنندددوا ن َاا َجدددا َ نك وم ا ونمل و منَد ن
ددات نم َخددداج َرات َددددا ومتَجنن ن
ددُ بس َصدددم ا ول َ د َ
ددرا
اليفدددَ َد َتد َ
اَا نم َساو َيددد ن وبددد ن َأ نسددد وف َها َ َوا و ن وخد َ
دد( ُو َ ن وحددددَ ن َ
ددر َي وو َم ددد ا ومد َ
نع َ د ن
ددر َأ َت و كَا َه َتدددا َلددد نه يف و
دئ النُبد . -دده اَ علهدده وسددلم  -ن َم ا وَملدينَد َد َاددا َ نَ َأ نبددو َبصددَ َر نجد سدر مد و
دم َر َجد َ
َ.د وف َوا ن وبد ن نأ َم ُهد َ  .ن د ُ
ددم َلنَدددا َددَ َد َسددد نه ن َم
ددو نم و دددل سم َد َ ،ور َسددد نلوا يف َِ َلبددده َر نج َلددد و َد َندددا نلوا ا ول َس وخددددَ ا ُلددد ي َج َس ولد َ
ددر وي َ ،و نهد َ
نقد َ
ددم َد َن َ
الددر نج َل و َد َخ َر َجددا بدده َحتُددإ َب َل َ ددا َاا و
ددارت َأ نبددو َبصددَ َ َحددد
احلن َل وه َفدد َدن ََ( نلددوا َيدد و ،نك نلو َ مدد و َ وددر َ ن و
ُ
اس د َت ُل نه واَ َخد ندر َد َند َ
تهدددس َل َندددو
دارت َأ َجد ودر َواَُ ن ُه د نه َ َ
الد ُدر نج َل و َواَُ نَ َ َ َرا َس د وه َف َف َه د َ ا َيددا ندد َدال ن َجهدددع ا َد و
دم َد َند َ
َ د َب نه َح ُتددإ َبد َدر َق َو َدد ُدر واَ َخد ندر
دم َج ُر وبد ن
َج ُر وبد ن
دم بدده ن د ُ
دارت َأ نبددو َبصددَ َأرَ َأ وه نيد ودر ن َل وهدده َد َ ،وم َ نَ د نه منو د نه َد َ َ
دارت َر نسد ن
َح ُتددإ َأ َتددإ ا وَملدينَ د َ َددددَ َخ َر ا َومل و ددادَ َي وسدددن و َد َند َ
دورت اَُ . -دده اَ علهدده وسددلم  -ح د َ َرُ نَ َل َندددو
ددارت نقتد َ
ددرا َد َلد ُددا ا وهت ََخدددإ ن َم النُبددد . -ددده اَ علهددده وسدددلم َ -قد َ
ددر َواَُ َ.ددداحب َونَ
َر َأا َهددد َ ا نا وعد ع
دورت َد َاددا َ َأ نبددو َبصددَ َد َند َ
َمل ون نتد س
دارت َيددا هَب د ُ اَُ َقدددو َواَُ َأ وو َم اَُن ا ُم َتد َ
دم َأه َوادداَ اَُن
دف َقدددو َر َق وقتَن د ن َل د وهخ وم ن د ُ
م دن نوخ ومَ .قد َ
دارت النُب د . -دده اَ علهدده وسددلم َ -و ويد ندر نأمدده م و د َس َر َحد ودرب َلد ودو َكددا َ َل د نه َأ َحدددس َد َلد ُدا َس د َئ
دَق نَ ن َل د وهخ وم َد َخد َدر َ َح ُتددإ َأ َتددإ سدده َ ا ول َب وجددر َقد َ
دارت َو َينو َفلد ن
دم م دن نوخ وم َأ نبددو َجنودددَ رت وب د ن
َال د َف َعد َدر َ َأ ُه د نه َسد َ ن
ُيد ندر ن م د و نقد َدر وي
نسد َدخ وهر َد َلجد َدحم ب د ََ ،بصددَ َد َا َسد َدر َ َ و

َر نجد سدر َقدددو َأ وس د َل َم ن ُ َحلد َدحم ب د ََ ،بصددَ َحتُددإ
ن َم ُ
ذ نءدددوا َ َدددا
الألددد و،م ن ُ و
اع َ َ

ددر وي
ددواَُ َمددا َي و ددد َ نسو َ بسدددَ َخ َر َجد و
اج َت َ َس و
ددم مدددن نوخ وم ع َصدددا َب س َدد َ
و
ددم ل نن َ
ددر وي س ن َم النُبددد . -ددده اَ علهددده وسدددلم  -نتنَاشددددن نَ بدددا ُ
َ
َد َن َت نلد ن
ددوه وم َو َأ َخددد ن وا َأ ومد َ
ددوا َ ن وم َد َ ،ور َسددد َل وم نقد َ

َوالد ُدرحم َُملددا َأ ور َسد َدر َد َ د و َأ َتددا نَ َد نخد َدو ُم د س َد َ ،ور َسد َدر النُب د . -دده اَ علهدده وسددلم  -ن َل د وهخ وم َد د َ،ه َو( َرت اَُن
َت َسد َ
دام { َو نهد َدو ا ُل د ي َك د ُ َأ ويددد َ ن وم َع دنو ن وم َو َأ ويددد َي ن وم َع دن نوخ وم ب د َب ول َم ُ د َ م د و َب وسددد َأ و َأ و َفد َدر نك وم َع َل د وهخ وم}
َح ُتددإ َب َلد َ
دم ََ و نينددروا َأ ُه د نه هَب د اَُ َو ََ و نينددروا بددد ب و ددم
اتاهل ُه د ﴾َ ،وكَا َهد و
دم َا ُه د نت نخ وم َأ َُند و
احل ُه د َ َا ُه د َ و َ
دُ ﴿ و َ
الرحهم َو َحا نلوا َب وهن نَخ وم َو َب و َ ا ول َب وهم".
الر و َ
ا ُ
اَُ ُ
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وانتهت اهلجرة اليت حاز فضلها املهاجرون األولون.
َعنت اتبنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنتهُمَا قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ يَ تومَ فَتحِ مَكَّةَ:

جرَةَ وَلَ ِكنت جِهَادٌ وَنِيَّةٌ َوِإذَا استتُتن ِفرتتُ ت فَاتن ِفرُوا"(.)2
لَا ِه ت
وبعد الفتح  ،يف قصة معركة حنني قرر صلى اهلل عليه وسل ملكة أبا حمذورة موذناً.
قال النسامي رمحه اهلل" :أخربنا إبراهي بن احلسن ويوس بن سعيد واللفظ له قاال
حدثنا حجاج عن بن جريج قال حدثين عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة :أن عبيد
اهلل بن حمرييز أخربه وكان يتيما يف حجر أيب حمذورة حىت جهزه إىل الشام قال :قليت أليب
حمذورة :إين خارج إىل الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخربين أن أبا حمذورة قال له :
خرجت يف نفر فكنا ببعض طريق حنني مقفل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سل من حينني
فلقينا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سل يف بعض الطريق فأذن موذن رسول اهلل صلى اهلل عليه
و سل بالصالة عند رسول اهلل صلى اهلل عليه و سل فسمعنا صو امليوذن وحنين عنيه
متنكبون فظللنا حنكيه وهنزأ به فسمع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سل الصو فأرسل إلينا
حىت وقفنا بني يديه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سل أيك الذي مسعت صوته قد ارتفع
فأشار القوم إيل وصدقوا فأرسله كله وحبسين فقال ق فأذن بالصالة فقمت فألقى علي
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سل التأذين هو بنفسه قال قل اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكيرب اهلل
أكرب أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن حممدا رسيول اهلل أشيهد أن
حممدا رسول اهلل مث قال ارجع فامدد صوتك مث قال قل أشهد أن ال إله إال اهلل أشيهد أن ال
إله إال اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل حي على الصالة حي على
الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل مث دعياين حيني
قضيت التأذين فأعطاين صرة فيها شيء من فضة فقلت يا رسول اهلل مرين بالتأذين مبكة فقال
قد أمرتك به فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سيل مبكية
( )1أخرجدده البخدداري يف كتدداب اتخدداق ،بدداب هاددرة بسددد الفددت  ،حددديث رقددم ( ،)3022وم ددلم
يف كتاب اإلمارة باب املبايس بسد الفت حديث رقم (.)1353
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فأذنت معه بالصالة عن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سل "(.)2
ﷺ
قال اتبنُ َسعتدٍ :أَنتبَأَنَا ُمحَمَّدُ بنُ عُ َمرَ ،حَدَّثَنَا إِ تسحَاقُ بنُ َيحتيَىَ ،عنت ُمجَاهِدٍ ،قَالَ:
لَمَّا فَتَحَ رَسُ تولُ اهللِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ -مَكَّةَ ،استَتختلَ َ عَلَيتهَا عَتَّابَ بنَ أَسِييتدٍ

ُيصَلِّي بِهِ  ،وَخَلَّ َ ُمعَاذاً ُي ْقرِمُهُ وَُيفَقِّهُهُ (.)1
اتبنُ لَهِتيعَةََ :عنت أَبِي األَست َودَِ ،عنت ُعرتوَةَ ،قَالَ :كَانَ رَسُ تولُ اهللِ -صَيلَّى اللَّيهُ عَلَيتيهِ
وَسَلَّ َ -استَتختلَ َ ُمعَاذاً عَلَى مَكَّةَ حِتينَ َخ َرجَ إِلَى حُنَتينٍَ ،وَأ َمرَهُ أَنْ ُيعَلِّمَهُ ُ ال ُقرتآنَ وَالدِّتينَ(.)0

ا
عن أيب نعي الفضل تبنُ ُدكَتينٍ حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ َعنت حَتنظَلَةَ َعنت طَاوُسٍ َعنت اتبنِ عُ َمرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ" :الْوَزتنُ وَزتنُ َأ تهلِ مَكَّيةَ وَالْمِكْيَيالُ مِكْيَيالُ َأهتيلِ
الْمَدِينَةِ"(.)3

( )1أخرجه الن ايف يف كتاب ا اا  ،باب كه

ا اا  ،حديث رقم ( .)132و.ججه ا لباَ يف .جه سن الن ايف .

( )2سَ أعالم النبال ب الرسال ( .)442 /1ويف ال ند الواقدي.
( )3سَ أعالم النبال ب الرسال ( .)452 /1ويف ال ند اب

هس .

( )4حدددديث .دددجه  .أخرجددده أبدددوقاوق يف كتددداب البهدددو بددداب يف قدددورت النبددد " امل هدددارت م هدددارت املدينددد " ،حدددديث رقدددم
( ،)3340والن دددايف يف كتددداب ال(كددداة بددداب كدددم الصدددا  ،حدددديث رقدددم ( ،)2520ويف كتددداب البهدددو بددداب الرججدددا يف
ا واا  ،حددددديث رقددددم ( ،)4524والبهخندددد يف ال ددددن ال ددددتا ( .)31/1واحلددددديث قددددارت أبددددوقاوق عنبدددده " َكدددد َ ا َر َوا نَ
ادددَ َع د و نس د وف َها َ َوا َد َن نخد َدا يف املوَ د وت  ،و َقد َ
ادددَ َع د و ا وب د َع ُبدداَ َم َ ددا َ ا وب د نع َ د َدر َو َر َوا نَ ا ول َولهدددن وب د ن نم و ددلم
دارت َأ نبددو َأ و َ
ا ولف ور َيددا َو َأ نبددو َأ و َ
ددارت َم ُ د َ َق َ
ددارت َواو ن املوَدينَدد َوم و َه ن
َع د و َحنو َي َلدد َ َ .ق َ
ددارت َأ نبددو َق ناوق َو و
اخ نتلدد َ يف املوَدد وت يف َحددديث َمالددف وبدد قينَددار َعدد و َع َلددا َعدد و
النُب د َ.د ُده اَُن َع َل وهدده َو َس د ُل َم يف َه د َ ا" .وسدداقه البهخن د م د ِريددحم اللددتاَ ع د أ هسددهم الفيددر ب د قك د بدده ،ددم سدداقه ع د
أ أاددد الدد(بَي ع د سددفها ع د حنيل د ع د ِدداوَ ع د اب د عبدداَ ،وقلددب احلددديث داسددر احلددديث "امل هددارت م هددارت
أهددر م د  ،والددوا وا أهددر املدين د " ،ددم قددارت اللددتاَ "ه د ا رواَ أبددو أاددد دنددارت ع د اب د عبدداَ دخددال

أبددا هسددهم يف

لفددل احلددديث والصددواب مددا رواَ أبددو هسددهم باإلسددناق واللفددل"اهددد قلددم يف علددر ابدد أ حدداتم ( " )325/1قددارت أ
أخلددا أبددو هسددهم يف ه د ا احلددديث والصددجه ع د اب د عبدداَ ع د النب د .دده اَ علهدده وسددلم ،أختهددا أبددو َ ددد قددارت حددد ن
أ قددارت حددد نا هو د ب د عددُ اتخي د

قددارت قددارت أ أبددو أاددد أخلدد ،أبددو هسددهم دددها قددارت ع د اب د ع ددر"اهددد .قلددم َ ينفددرق

أبددو هسددهم الفيددر ب د قك د دنددد تابسدده الفريددا  ،كددا أددداقَ أبددوقاوق رادده اَ ،ددم أبددو أاددد َ ييددبي لفيدده كددا هبدده عدده الددف
اللتاَ راه اَ ،واَ املودحم.
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وذلك ألن مكة بلد جتارة ،فه أضبط للوزن ،واملدينة بلد زرع ،فه أضبط للمكيال.

يف املوطأ يف كتاب احلج  ،بوب مالك رمحه اهلل :بَابُ ِإهتلَالِ َأ تهلِ مَكَّةَ َو َمنت بِهَا ِمنت
خطَّيابِ
غَتي ِرهِ ت ،قال مالك رمحه اهللَ :عنت عَبتدِ الرَّحت َمنِ تبنِ اْلقَاسِ َِ ،عنت أَبِيهِ ،أَنَّ عُ َمرَ تبنَ اْل َ
ُدهِنُونَ َأهِلُّوا ِإذَا َرأَيتتُ ُ الْهِلَالَ»
قَالَ« :يَا َأ تهلَ مَكَّةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ ُشعتثًا َوأَنتتُ ت م َّ
َعنت هِشَامِ تبنِ ُعرتوَةَ ،أَنَّ عَبتدَ اللَّهِ تبنَ الزُّبَتيرِ َأقَامَ بِمَكَّةَ تِستعَ سِِننيََ ،وهُوَ «يُهِلُّ بِاْلحَجِّ
لِهِلَالِ ذِي اْلحِجَّةِ»َ ،و ُعرتوَةُ تبنُ الزُّبَتيرِ َمعَهُ َي ْف َعلُ ذَلِكَ.
قَالَ َيحتيَى :قَالَ مَالِكٌَ « :وإِنَّمَا يُهِلُّ َأ تهلُ مَكَّةَ َوغَتي ُرهُ ت بِاْلحَجِّ ِإذَا كَانُوا بِهَاَ ،ومَينت
ح َرمِ»
خ ُرجُ ِمنَ اْل َ
كَانَ ُمقِيمًا بِمَكَّةَ ِمنت غَتيرِ َأهتلِهَا ِمنت جَوتفِ مَكَّةَ لَا َي ت
َالسعتيَ
َخرِ الطَّوَافَ بِالْبَتيتِ و َّ
قَالَ َيحتيَى :قَالَ مَالِكٌَ « :و َمنت َأهَلَّ ِمنت مَكَّةَ بِاْلحَجِّ ،فَلْيُو ِّ
الصفَا وَالْ َمرتوَةِ حَتَّى َيرتجِعَ ِمنت مِنًى َوكَذَلِكَ صَنَعَ عَبتدُ اللَّهِ تبنُ عُ َمرَ»
بَتينَ َّ
َمنت َأهَلَّ بِاْلحَجِّ ِمنت َأ تهلِ الْمَدِينَةِ أَوت غَتي ِرهِ ت مِينت مَكَّيةَ ،لِهِلَيالِ ذِي
وَسُِالَ مَالِكٌ ع َّ
صلُ بَيتنَهُ
َخرتهَُ ،وهُوَ الَّذِي َي ِ
اْلحِجَّةِ ،كَيت َ َيصتنَعُ بِالطَّوَافِ؟ قَالَ« :أَمَّا الطَّوَافُ الْوَا ِجبُ فَلْيُو ِّ
الصفَا وَالْ َمرتوَةِ .وَلَْيطُ ت مَا بَدَا لَهُ .وَلُْيصَلِّ َر ْكعَتَتينِ كُلَّمَا طَافَ سُتبعًاَ .وقَدت
السعتيِ بَتينَ َّ
وَبَتينَ َّ
َخرُوا الطَّيوَافَ
صحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ الَّذِينَ َأهَلُّوا بِاْلحَجِّ .فَأ َّ
َف َعلَ ذَلِكَ أَ ت
الصفَا وَالْ َمرتوَةِ حَتَّى رَ َجعُوا ِمنت مِنًىَ .وَف َعلَ ذَلِكَ عَبتدُ اللَّهِ تبنُ عُ َمرَ فَكَانَ
َالسعتيَ بَتينَ َّ
بِالْبَتيتِ و َّ
الصفَا وَالْمَيرتوَةِ
َالسعتيَ بَتينَ َّ
َخرُ الطَّوَافَ بِالْبَتيتِ و َّ
يُهِلُّ لِهِلَالِ ذِي اْلحِجَّةِ بِاْلحَجِّ ِمنت مَكَّةَ وَيُو ِّ
حَتَّى َيرتجِعَ ِمنت مِنًى»
وَسُِالَ مَالِكٌ َعنت رَ ُجلٍ ِمنت َأ تهلِ مَكَّةََ .هلْ يُهِلُّ ِمنت جَوتفِ مَكَّةَ ِبعُ تمرَةٍ؟ قَالَ« :بَيلْ
ح ِرمُ مِنتهُ»اهي
خ ُرجُ إِلَى اْلحِلِّ فَُي ت
َي ت
قال ابن سعد رمحه اهلل :أخربنا أنس بن عياض  ،عن هشام بن عروة  ،أن عبيد اهلل
بن الزبري أقام مبكة تسع سنني  ،يهل باحلج هلالل ذي احلجة(.)2
وهذا املذكور من اإلهالل أول ذي احلجة ألهل مكة إمنا هو أمر رآه عمر رضي اهلل

( )1اللبنات ال بَ ب سسد (.)431 /1
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عنه ،وتابعه عليه الناس ،وهو ليس بواجب و ال حت ؛
ففي املوطأ كتاب احلج ،باب العمل يف اإلهالل ؛ قال مالكَ :عنت َسعِيدِ بتينِ أَبِيي
َسعِيدٍ الْ َمقُْبرِيَِّ ،عنت عُبَيتدِ تبنِ ُجرَيتجٍ أَنَّهُ قَالَ ِلعَبتدِ اللَّهِ تبنِ عُ َمرَ :يَا أَبَا عَبتدِ الرَّحت َمنَِ .رأَيتتُيكَ
صحَابِكَ َيصتَنعُهَا .قَالََ :ومَا هُنَّ يَا اتبنَ ُجرَيتجٍ؟
َتصتنَعُ أَرتَبعًا لَ ت أَرَ أَحَدًا ِمنت أَ ت
قَالََ :رأَيتتُكَ لَا تَمَسُّ ِمنَ الْأَ تركَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّتينِ ،وَ َرأَيتتُكَ تَلَْبسُ ِّالنعَالَ السِّبتتِيَّةَ ،وَ َرأَيتتُكَ
ِالص ْفرَةِ ،وَ َرأَيتتُكَ ِإذَا كُتنتَ بِمَكَّةَ َأهَلَّ النَّاسُ ِإذَا َرأَوُا الْهِلَالَ ،وَلَ ت تُهتِللْ أَتنتَ حَتَّيى
َتصتبُغُ ب ُّ
يَكُونَ يَ تومُ َّالترتوِيَةِ.
َفقَالَ عَبتدُ اللَّهِ تبنُ عُ َمرَ :أَمَّا الْأَ تركَانُ فَإِنِّي لَ ت أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيتيهِ وَسَيلَّ َ
يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّتينَِ .وأَمَّا ِّالنعَالُ السِّبتتِيَّةُ فَإِنِّي َرأَتيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ يَلْيَبسُ
الص ْفرَةُ فَإِنِّي َرأَيتيتُ
ِّالنعَالَ الَّتِي لَتيسَ فِيهَا َش َعرٌ ،وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ،فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَاَ .وأَمَّا ُّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ َيصتبُ ُغ بِهَا ،فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصتبُغَ بِهَاَ .وأَمَّا الِْإهتلَالُ فَإِنِّي لَ ت أَرَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ يُهِلُّ حَتَّى تَنتَب ِعثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ".
خ َطبَ
قَالَ الَْأعت َمشُ َعنت أَبِي وَاِملٍ :استَتختلَ َ علِيّ عَبتدَ اللَّهِ تبنَ عَبَّاسٍ عَلَى الْمَوتسِ َِ ،ف َ
سريًا لَوت سَي ِمعَتهُ
َس َرهَا َتفْ ِ
النَّاسََ ،ف َق َرأَ فِي ُخطْبَتِهِ سُورَةَ الَْب َقرَةَِ ،وفِي رِوَايَةٍ :سُورَةَ النُّورَِ ،فف َّ

َالترتكُ وَالدَّيتلَ ُ لَأَستلَمُوا(. )2
الرُّومُ و ُّ
وقال ابن سعد رمحه اهلل" :أخربنا كثري بن هشام  ،قال  :حدثنا جعفر بن برقيان ،
قال  :حدثنا ميمون بن مهران  ،قال  :شهد املوس مع عبد اهلل بن الزبري  ،قال  :فعلي
الناس مناسكه  ،مث قال  :إذا انصرفت  ،إن شاء اهلل  ،إىل أهليك  ،فاذكروا اهلل وكيربوه
عند هبوط وصعود"(.)1
قال الفاكهي رمحه اهلل" :حَدَّثَنَا َسعِيدُ تبنُ عَبتدِ الرَّحت َمنِ ،قَالَ :ثنا عَبتدُ الْ َمجِيدِ تبنُ أَبِي
رَوَّادٍ ،قَالَ :قَالَ اتبنُ ُجرَيتجٍ :سَ ِم تعتُ عَبتدَ اهللِ تبنَ أَبِي مُلَيتكَةََ ،يقُولُ " :كَانَ اتبنُ الزُّبَتيرِ رَضِيَ

( )1أخرجدده اللددتي يف تف ددََ ( )31 /1والف ددوي يف تارُيدده ( )425 /1مدد ِريددحم ا ع دد
كنَ حتنهحم سالم ( .)3 /1وأخرجه اب سسد يف اللبنات ال بَ (.)432 /1
( )2اللبنات ال بَ ب سسد (.)432 /1

بدده .هددام
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شرِ كُلِّهَا فِيمَا بَيتينَ اْل َعصتيرِ
اهللُ عَنتهُمَا ُيصَلِّي الظُّ تهرَ ،ثُ َّ َيضَعُ الْمِنتَبرَ ،فََيجتِلسُ عَلَيتهِ فِي اْلعَ ت

وَالظُّ تهرِ ،فَُيعَلِّ ُ النَّاسَ اْلحَجَّ"(.)2
قال عَبتدُ اهللِ تبنُ إِتبرَاهِي ََ ،عنت أَبِيهِ إبراهي بن عمر بن كيسان ،قَالََ :أ ْذ ُك ُرهُ ت فِي َز َمنِ
بَنِي ُأمَيَّةَ يَ ْأ ُمرُونَ إِلَى اْلحَاجِّ صَامِحًا َيصِيحُ " :لَا ُيفْتِي النَّاسَ إِلَّا َعطَاءُ تبنُ أَبِي رَبَاحٍ ،فَإِنْ لَ ت

يَ ُكنت َعطَاءٌ َفعَبتدُ اهللِ تبنُ أَبِي َنجِيحٍ"(.)1

قال بنو الزبري :أقس بيننا مرياثنا ،قال :ال واهلل ال أقس بينك حىت أنادي يف املوس
أربع سنني أال من كان له على الزبري دين فليأتنا فلنقضه .قال فجعل كيل سينة ينيادي
باملوس  ،فلما مضت أربع سنني قس بينه  .قال وكان للزبري أربع نسوة ،قال :وربع الثمن
فأصاب كل امرأة أل أل ومامة أل  .قال فجميع ماله مخسة وثالثون"(.)0

قال ابن سعد رمحه اهلل" :أَختَبرَنَا َيحتيَى تبنُ خُلَيت ِ تبنِ ُعقْبَةَ  ،قَالَ  :أَختَبرَنَا اتبنُ عَوتنٍ ،
َعنت ُمحَمَّدٍ  ،قَالَ ُ :أ ِمرَ عُ َمرُ إِنْ َلقِيَ رَجُالَّ ِمنَ التَّاِب ِعنيَ أَنْ يَستَت تغ ِفرَ لَهُ .قَالَ ُمحَمَّدٌ  :فَأُنتبِْاتُ
أَنَّ عُ َمرَ كَانَ يَنتشُدُهُ فِي الْمَوتسِ ِ َ ،يعتنِي أُوَيتسًا"(.)3
آخر صحايب تويف من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل هو أبو الطفيل عامر
بن واثلة الليثي ويقال الكناين ،تويف سنة اثنني ومامة ،وقيل عشر ومامة مبكة املكرمة حرسها
اهلل تعاىل.
قال مسل بن احلجاج رمحه اهلل" :حَدَّثَنَا َسعِيدُ تبنُ مَتنصُورٍ ،حَدَّثَنَا خَالِدُ تبنُ عَبتدِ اهللِ،
الطفَتيلِ ،قَالَ :قُ ْلتُ لَهُ :أَ َرأَتيتَ رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ قَيالَ:
جرَتيرِيَِّ ،عنت أَبِي ُّ
َعنِ اْل ُ
الطفَتيلِ سَنَةَ مِامَةٍ َوكَيانَ
َنعَ ت« ،كَانَ أَبتيَضَ مَلِيحَ الْوَجتهِ» قَالَ مُستلِ ُ تبنُ اْلحَجَّاجِ :مَا َ أَبُو ُّ
( )1أخبار م للفاكخ (.)45 /3
()2أخبار م للفاكخ (ِ ،)333 /2بنات الفنخا
( )3اللبنات ال تا ب سسد (.)102 /3
( )4اللبنات ال بَ ب سسد (.)233 /3

.50
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الطفَيتيلِ،
صحَابِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ" .ويف روايةَ :عنت أَبِي ُّ
آ ِخرَ َمنت مَا َ ِمنت أَ ت
قَالََ :رأَتيتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيتهِ وَسَلَّ َ َومَا عَلَى وَجتهِ الْأَرتضِ رَ ُجلٌ رَآهُ غَيتيرِي ،قَيالَ
ُمقَصَّدًا»(.)2

َفقُ ْلتُ لَهُ :فَكَيت َ َرأَيتتَهُ؟ قَالَ« :كَانَ أَبتَيضَ مَلِيحًا
قال ابن حجر رمحه اهلل" :جزم به مسل ومصعب الزبرييّ وابن منيدة وامليرّيّ يف
آخرين"اهي(.)1
(: )0
عن عطاء قال" :جاور عندنا (يعين :مبكة املكرمة):
جابر بن عبد اهلل .
وابن عمر .
وابن عباس .
وأبو هريرة .

وأبو سعيد اخلدري"اهي(.)3
قيل ألمحد بن حنبل :من العبادلة؟ فقال :عبد اللَّه بن عباس ،وعبد اللَّه بين عمير،
وعبد اللَّه بن الزبري ،وعبد اللَّه بن عمرو ،وقيل له :فأين ابن مسعود؟ قال :ال لييس مين
العبادلة.
قال البيهقيّ :وهذا ألنه تقدم موته وهوالء عاشوا حىت احتيج إىل عمليه  ،فيإذا
اجتمعوا على شيء قيل :هذا قول العبادلة.
وما ذكر من أن العبادلة ه هوالء األربعة هيو املشيهور بيني أهيل احليديث
اب كَا َ النُب َُ .ه اَن َع َل وهه َو َس ُل َم َأ وب َه َر َمله َ ا ول َو وجه ،حديث رقم (.)2340
( )1أخرجه م لم يف كتاب الفيايفرَ ،ب ن
( )2اإل.ددداب يف ههددد( الصدددجاب ( .)35 - 34 /1دايفددددة قدددارت .ددداحب " ِبندددات الفنخدددا (

" ")53-52قدددارت الواقددددي

ُخددر م د مددات م د الصددجاب بال ود د عبددد اَ ب د أ أوم يف سددن سددم و اه د  ،وُخددر مدد مددات باملدين د م د الصددجاب
سددخر بد سددسد ال دداعدي سددن نحدددا وت ددس وهددو ابد مايفد  ،وُخددر مد مددات بالبوددة مد الصددجاب اهددر ابد مالدف سددن
نحدددا وت ددس وقهددر ددال وت ددس  ،وُخددر مد مددات بالألددام مد الصددجاب عبددد اَ بد ي د سددن ددا و اهد "اهددد واهيددر
اإل.اب يف هه( الصجاب (.)32- 35 /1
( )3أدرقت وَ احل د واملن رسال يف مألاهَ املجد
( )4أخرجه اب أ شهب يف املصن

ال ي جاوروا ب

عت السصور.

الن م ا ورت م ات( الرابئ (ات( املفنوق)

 ،113ونسناقَ ح

.
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وغريه "اهي(.)2
قال عبد الرمحن بن زيد بن أسل  :ملا ما العبادلة :عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن
الزبري وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو بن العاص صار الفقيه يف يييع البليدان إىل
املوايل(.)1

قال ابن اجلوزي ( 590هي) رمحه اهلل " :هذا ذكر من استوطنها (يعيين :مكية
املكرمة) من الصحابة رضي اهلل عنه على حروف املعج :

الصددجاب» عدده ال د  ،وأسددني اب د الدد(بَ ،وأمددا
()1اإل.دداب يف ههدد( الصددجاب ( .)32 /1وقددارت "واقتو د اتددوهري .دداحب « ّ
ّددووي يف «التّخددد يب» أ اتددوهري اكددر ددددهخم ابدد م ددسوق وأسدددني ابدد السددا
مددا ح دداَ الن
ّ

ددددوهم ،هسددم وقددئ يف كدددالم

اليفدددب ال بدددَ» يف
الرادسددد ّ يف « ّ
ال(ّ ويفد ّ
ددي يف «املفصدددر» أ السباقلددد ابددد م دددسوق وابددد ع دددر وابددد عبددداَ ،وكددد ا قدددارت ّ
الصددالب ويلجددحم بدداب م ددسوق يف الددف سددايفر السباقل د امل د
«الدددّ يات» وٌلددي يف الددف م د حهددث ا .ددلالب .قددارت اب د
ّ
الصجاب وهم هجو م مايفت وعيفي هف ا أي دال ي و السباقل ا.لالحا"اهد.
بسبد اَُ م
ّ
(ِ )2بنات الفنخا (

.)51
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األسود بن خل .
إياس بن عبد،
بديل بن ورقاء.
بسر بن سفيان .
مثي بن أسيد.
احلارث بن هشام.
حجري بن أيب إهاب.
احلك بن أيب العاص.

حويطب .
خالد بن أسيد.

خالد بن العاص.
خويلد بن خالد.
خويلد بن صخر.
مسرة بن املوذن.
سهيل بن عمرو.
شيبة بن عثمان.
صفوان بن أمية.
ضرار بن اخلطاب.
عامر بن واثلة.
عبداهلل بن حُبتشي.
عبداهلل بن الزبري.
عبداهلل بن السامب.
عبداهلل بن السعدي.
عبداهلل بن أيب ربيعة.
عبدالرمحن بن أبزي.

كرو بن علقمة.
كلدة بن حنبل.
كيسان .
لقيط.
حمرش.
()2

[مسل ] .
مطيع.
املطلب بن معتب.
املهاجر.
نافع بن عبداحلارث.
النضر بن احلارث.
يعلى بن أمية.
وممن عرف بكنيته ومل
يعرف له اس :
أبو يعة.
أبوسربة.
أبوعبدالرمحن الفهري.

عبدالرمحن بن صفوان.

عتاب بن أسيد.
عتبة بن أيب هلب.
عثمان بن طلحة.
عثمان بن عامر.
أبوقحافة.
عقبة بن احلارث.
عكرمة بن أيب جهل.
علقمة بن الفغواء.
عمرو بن بعكك.
عمرو بن أيب عقرب.

عمري بن قتادة.
عياش بن أيب ربيعة.
قيس بن السامب.

(ٌ )1ددددَ من ددددوب  ،وهددددو والددددد
ريلدد  .اكددر أهدده سدد
اإل.اب (.)412/3

م دد ،
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فهوالء األربعة واخلمسون من أصحاب

رسول اهلل  توطنوها"اهي(.)2

( )1منددددَ ال ددددرام ال دددداك نم أحددددب ا مدددداك

،244

وسددني مدد امللبوعدد رجدد ع
ال مددنخم اسدد ه "م ددلم"،
و نيسدددر هددد ا ب رجسددد كتددداب "الندددرا لنا.دددد أم
الندددرا"

 ،112دندددد اكدددرهم ،واكدددر ددددهخم هددد ا

ا سم ،وبه ت ت ر السدة أربس ومخ و .
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قال الشافعي رمحه اهلل" :وبعث رسول اهلل أبا بكر والياً على احلج يف سينة تسيع،
وحضره احلج من أهل بلدان خمتلفة ،وشعوب متفرقة ،فأقام هل مناسكه  ،وأخربه عين
رسول اهلل مبا هل وما عليه .
وبعث عليَّ بن أيب طالب يف تلك السنة ،فقرأ عليه يف جممعه يوم النحر آيا من
سورة براءة ،ونبذ إىل قوم على سواءٍ وجعل هل مدداً ،وهناه عن أمور؛ فكان أبيو بكير
وعليييييٌّ معييييروفني عنييييد أهييييل مكيييية بالفضييييل
والدين والصدق ،وكان من جَهِلَهما أو أحدَمها من احلاجّ وجد من خييربه عين
صدقهما وفضلهما.
ومل يكن رسول اهلل ليبعث إال واحداً احلجةُ قاممة بخربه على من بعثه إليه ،إن شياء

اهلل"اهي(.)2

قال احملب الطربي ( 403هي) رمحه اهلل" :ما هبا من الصحابة:
احلارث بن عوف ،أبو واقد الليثي ،ويعد يف أهل املدينة ،وجاور مبكة سنة ،وتويف هبا ،ودفن يف مقربة املهاجرين

()1

.

()0

وحبة بن بعكك أبو السنابل .
()3

وخبيب بن عدي ،قتله كفار قريش مبكة ،وصلبوه بالتنعي .
سعد بن خوىل ،ويقال :ابن خولة أيضاً ،ورد يف الصحيح أنه ما مبكة .وقال ابن سعد :قتل شهيداً يوم أحد ،.وكذلك ذكيره
()5

احلافظ أبوعمر .
()4

مسرة بن معرب ،أبو حمذورة ،موذن رسول اهلل . 

( )1الرسال للألادس (.415 - 414 /1
( )2اإل.اب ( )231/1وَ ي كر َر وداته .
( )3تربته يف اإل.اب (.)25/4
( )4اإل.اب (.)413/1
(َ )5ددا .ددجابها

سددسد ب د خول د  ،هددو ال د ي مددات يف م د  ،وقصددته يف الصددجه  ،وسددسد ب د خددوم هددو ال د ي استألددخد يددوم

أحد .اهير ا ستهساب ( ،)42/2اإل.اب (.)24/2
( )1اإل.اب (.)121/4
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عبدالرمحن بن أيب بكر ،ما فجأة جببل يقال له" :احلبشي" ،بض احلاء املهملة وسكون الباء املوحدة وكسر الشني والتشيديد،
قريب من مكة .قاله ابن األثري ،وقال احلافظ أبو عمر  :على عشرة أميال من مكة .وقال شيخنا الصاغاين :على سيتة أمييال  .وقيال
اجلوهري :جبل بأسفل مكة .ومحل على أعناق الرجال إىل مكة ،فدفن هبا.
عبداهلل بن الزبري بن العوام ،قتل مبكة ،ودفن جسده هبا ،ومحل رأسه إىل املدينة ،مث إىل خراسان.
عبداهلل بن كريز ،تويف مبكة ،ودفن بعرافا .
عبداهلل بن عمر ،دفن بفخ ،وقيل :حبامط أم حرمان .قلت :ولعله عند فخ يعاً بينهما.
2

عبداهلل بن قيس أبو موسى األشعري ،على موضع ميلني من الكوفة( ) .
عتاب بن أسيد ،واله النيب  إمارة مكة ،عند الفتح ،وما هبا يوم ما أبوبكر الصديق.
وعثمان بن طلحة بن أيب طلحة.

عثمان بن عامر ،أبو قحافة ،تويف مبكة بعد أيب بكر بستة اشهر وأيام.
عياش بن أيب ربيعة املخزومي ،ما مبكة.

حممد بن حاطب بن احلارث.

املسور بن خمرمة بن نوفل.

وهب بن عبداهلل ،أبو جحيفة ،وهو ممن عرف بكنيته.

أبو الطفيل عامر بن واثلة ،وهو ممن عرف بكنيته ،وهو آخر من ما من الصحابة.
سعيد بن يربوع ،قيل ما مبكة .وقيل :ما باملدينة ،وهو األشهر.
()1

وعبداهلل بن عمرو بن العاص ،على خل يف موضع وفاته"اهي .
قلت :وفاته رمحه اهلل من الصحابة ياعة ،ذكره الفريوز آبادي ( 120هي) رمحه اهلل يف رسالته (إثيارة احلجيون لزييارة
احلجون) ،وه كما ذكره الفريوزآبادي رمحه اهلل:
محنن بن عوف بفتح احلاء املهملة وسكون املي وفتح النون األوىل أخو عبدالرمحن وعبداهلل ابين عوف بن عبد عوف.
خالد بن أسد بفتح اهلمزة والسني  -وضبطه الصغاين خالد بن أسيد على مثال أمري ،واألول أصح  -ابن أيب العيص بن أمية.
زيد بن الدثنة بفتح الدال املهملة وكسر الثاء املثلثة وفتح النون بعدها هاء ،وقيل  :بسكون الثاء.
السكران بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود.
شيبة بن عثمان بن طلحة ويقال :ابن أيب طلحة.
صفوان بن أمية بن خل بن وهب بن حذافة بن يح اجلمحي القرشي.
عبداهلل بن شهاب بن عبداحلرث بن زهرة جد ابن شهاب الزهري.
عبداهلل بن عمرو بن العاص.

عبداهلل بن ياسر العنسي.
العرس بن قيس بن سعيد بن األرق الكندي.
كلدة بالتحريك والدال املهملة بن حنبل ويقال :ابن عبداهلل بن مليل بالمني الغساين ،وقيل أسلمي.
مغفل بن عبد غن  ،وقيل :عبد هن بن عفي بن أسح املزين.
ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو عمار.
أبو سربة ابن أيب ره .
( )1قددارت يف اإل.دداب ( )310/2يف تربدد أ موسددإ ا شددسري "واختلفددوا هددر مددات بال وددد أو ب دد "اهددد ،واملوءددئ الدد ي
عدده مهلدد مدد ال وددد املألددار نلهدده هددو "النويدد " ،قددارت الفددَوا ُبدداقي يف ن ددارة احلاددو
بالنوي عه مهل م ال ود  ،وا ورت هو الصجه "اهد
( )2النرا لنا.د أم النرا
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مث ذكر عقب ذلك النساء من الصحابيا وهن:

أمساء بنت أيب بكر الصديق.
خدامة بنت خويلد بن أسد.

خدزجة بنت خويلد أم املومنني.

زينب بنت مظغون بن حبيب أخت عثمان بن مظغون.
زينب األسدية.
مسية أم عمار بن ياسر.

منه أبو العباس عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب بن هاش بن عبد مناف ،ابين
عمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  :تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل وله ثالث عشرة
سنة ،وما بالطام سنة مثان وستني ،وهو ابن إحدى وسبعني سنة ،قال الواقدي :ميا
وهو ابن اثنتني وسبعني سنة.
قال ابن سعد :أخربنا الفضل بن دكني  ،قال  :حدثنا سفيان  ،عن أيب إسيحاق ،
عن عبد اهلل بن سي  ،قال  :قالت عامشة من استعمل على املوس العام؟ قالوا  :ابن عباس
 .قالت  :هو أعل الناس باحلج(.)2

وأخذ الفقه عن ابن عباس ياعة منه  :عطاء بن أيب رباح وطاوس وجماهد وسعيد
بن جبري وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود وأبو الشعثاء جابر بن زيد وابن أيب مليكة
وعكرمة وميمون بن مهران وعمرو بن دينار(.)1
ومنه أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب :تويف مبكة سنة أربع أو ثالث،
وقيل اثنتني وسبعني ،وهو ابن أربع ومثانني سنة.
قال ابن سريين :كانوا يرون أعل الناس باملناسك ابن عمر بعد ابن عفان.
وقال مالك :أقام ابن عمر بعد النيب صلى اهلل عليه وسل ستني سنة يفيت النياس يف

املوس  ،وكان من أممة الدين.
ومنه أبو بكر ويقال أبو حبيب عبد اهلل بن الزبري بن العوام ابن خويلد ،وهيو أول
مولود ولد يف اإلسالم بعد اهلجرة ،فكرب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل لوالدته.
()1اللبنات ال بَ ب سسد ()432 /1
(ِ )2بنات الفنخا (

.)42 -43
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وقتل مبكة سنة مخس وسبعني ،ومسع عبد اهلل بن عمر تكبري أهل الشام على قتله فقال :الذين
كربوا على مولده خري من الذي كربوا على قتله .وبويع على اخلالفة ،وال يبايع على اخلالفة
إال فقيه جمتهد .وقال القاس  :ما كان أحد أعل باملناسك من ابن الزبري.
منه أبو حممد عبد اهلل بن عمرو بن العاص السهمي :تويف سنة سبع وسبعني مبصر،
وذكر القتيب أنه تويف سنة مخس وستني ،وهو ابن اثنتني وسبعني سنة ،وكان بينه وبني أبييه
اثنتا عشرة سنة .وذكر يف اخلالفة زمن التحكي وال يذكر إال عامل جمتهد .وكان يفييت يف
الصحابة.
قال زياد بن مينا :كان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وجابر
بن عبد اهلل ورافع بن خديج وسلمة بن األكوع وأبو واقد الليثي وعبد اهلل بن حبينة مع أشباه
هل من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل يفتون باملدينة وحيدثون عين رسيول اهلل
صلى اهلل عليه وسل من لدن تويف عثمان بن عفان إىل أن توفوا .والذين صار الفتيوى
إليه منه  :ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وجيابر بين عبيد اهلل
األنصاري.
قال ابن حبان رمحه اهلل " :ومن مشاهري الصحابة مبكة الذين كانوا قد اسيتوطنوها
وان كانت االسفار والغزوا والتجارا دفعته إىل اخلروج عنها سواء أدركته املنية هبا
أو بغريها بعد أن كانوا قاطنني هلا أيعني؛

[ ]250عبد اهلل بن أىب بكر
الصديق كان يقي باملدينة مدة مبكة زمانا
فهو ممن قطن احلرمني معا وله هبيا دور
وأموال.
[ ]253عبد اهلل بن الزبري بن
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى
له كنيتان أبو بكر وأبو خبيب أمه أمسياء
بنت أىب بكر الصديق محلت بيه مبكية
وخرجت مهاجرة إىل املدينة وهى حامل
فلما قدمت املدينة فولدته هبا وأتت بيه
النيب صلى اهلل عليه وسيل فوضيعه يف
حجره ودعا بتمرة فمضغها وحنكه هبيا
فكان أول شئ دخل جوفه ريق رسيول
اهلل صلى اهلل عليه وسل مث دعا له وبرك

عليه وهو أول مولود ولد يف االسالم من
املهاجرين باملدينة قتله احلجاج بن يوس
يف املسجد احلرام سنة ثنتني وسيبعني مث
صلبه يف والية عبد امللك بن مروان.
[ ]255عتاب بن أسيد بن
أىب العيص كنيته أبو حممد واله رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسل مكة وهو ابن مثياين
عشرة سنة توىف يوم تيوىف أبيو بكير
الصديق.
[ ]254أبو العاص بن الربيع
خنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل على
ابنته زينت امسه لقيط بن الربيع بن عبيد
العزى كان يسمى جرو البطحاء ميا
سنة ثنيت عشرة.

[ ]250خالد بن الوليد بن
املغرية بن عبد اهلل القرشي املخزومي كنيته
أبو سليمان من املهاجرين ممن مساه رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسل سي اهلل ميا
حبمص على رماستة سنة إحدى وعشرين.
هو وإن أقام بالشام زمانا فإن عيداده يف
أهل مكة لقدم استيطانه إياها وقت مقامه
هبا.
[ ]251شيبة بن عثمان بن
طلحة احلجيب القرشي كنيته أبو عثميان
ما سنة تسع ومخسني
[ ]259صفوان بن أمية بن
خل اجلمحي القرشي له كنيتان أبو أمية
وأبو وهب ما سنة ثنتني وأربعني
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[ ]240أبو حمذورة اجلمحي
امسه مسرة بن معري بن لوذان وقيد قييل
سربة بن معري ،ويقال :أوس بين معيري
ومنه من زع معري بن حمريز ويقيال:
معني بن حمرييز واالشبه مسرة بن معري بن
لوذان قدم النيب صلى اهلل عليه وسل مكة
يوم الفتح فرآه يلعب مع الصبيان ييوذن
ويقي ويسخر باالسالم فرآه النيب صيلى
اهلل عليه وسل جهيوري الصيو يف
حزونه ،وكان قد أدرك فدعاه وعيرض
عليه االسالم فقبله وواله صلى اهلل علييه
وسل االذان مبكة وعلمه االذان والقياه
عليه القاء وأمره بالترجيع فييه وعلميه
االقامة فل يزل أبو حميذورة امليوذن يف
املسجد احلرام إىل أن ما سينة مثيان
ومخسني وكان قدم يف آخر عمره الكوفة
وبقي هبا مديدة.
[ ]242أبو قحافة والد أيب
بكر الصديق ما سنة أربع عشرة وهو
بن تسع وتسعني سنة.
[ ]241االرق بن أيب االرق
بن أسد الزهري واس أيب االرق عبيد
مناف وهو الذي كان رسول اهلل صيلى
اهلل عليه وسل مسيتخفيا يف داره عنيد
الصفا يوم دخل عليه عمر بن اخلطياب
فأسل كنيته أبو عبد اهلل ما يوم ميا
أبو بكر الصديق.
[ ]240ربيعة بن احلارث بن
عبد املطلب كنيته أبوأروى ما مبكية
سنة ثالث وعشرين وكان أكيرب مين
العباس بن عبد املطلب.
[ ]243عبد الرمحن بين
عبد اهلل بن عثمان بن أخي طلحية بين
عبيد اهلل قتل مع عبد اهلل بن الزبري يف يوم
واحد.
[ ]245خمرمة بن نوفل بين
وهيب بن عبد مناف كنيته أبو صيفوان
وقد قيل أبو املسور ميا سينة أربيع
ومخسني وله مامة ومخس عشرة سنة
[ ]244نوفل بن احلارث بن
عبد املطلب أخو أيب سفيان بن احليارث
وربيعة بن احلارث ما لسنتني خلتا من

خالفة عمر بن اخلطاب
[ ]240يعلى بن أمية الثقفي
أحد بين حنظلة أمه منية وهو الذي يقال
له يعلي بن منبه
[ ]241هشام بن العاص بن
وامل أخو عمرو بن العاص قتل بأجنادين
[ ]249أبو سفيان بن حرب
امسه صخر بن حرب بن أمية بين عبيد
مشس والد معاوية بن أيب سفيان ما سنة
إحدى وثالثني
[ ]200سراقة بن مالك بن
جعش الكناين املدجلي كنيته أبو سيفيان
ممن حسن إسالمه وهو الذي جعلت ليه
قريش الدية يف رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسل وأيب بكر الصديق رضه إن قتيل
أحدمها حيث خرج صلى اهلل عليه وسل
والصديق من الغار مهاجرين إىل املدينية
فتبعهما سراقة
[ ]202صفوان بن املعطيل
بن رحيضة السلمي الذكواين كنيته أبيو
عمرو وهو الذي رميت عامشة به حيىت
برأها اهلل من فوق سبع مساوا وأنزل اهلل
يف براءهتا آيا قتل صفوان غازيا سينة
تسع عشرة
[ ]201خالد بن سعيد بن
العاص االموي القرشي كنيته أبو سيعيد
واله أبو بكر الشام طرفا من اجلند وقيد
قتل يوم أجنادين
[ ]200أبو شريح اخلزاعي
امسه كعب بن عمرو ما سينة مثيان
وستني
[ ]203عكرمة بن أيب جهل
واس أيب جهل عمرو بن هشام بن املغرية
املخزومي القرشي قتل يوم أجنادين وهو
بن ثنتني وستني سنة
[ ]205عامر بين ربيعية
العنزي من ولد عنزة بن وامل حلي عمر
بن اخلطاب كنيته أبو عبد اهلل ما سنة
ثالث وثالثني وعنزة هو أخو بكر وتغلب
[ ]204احلارث بن حاطب
اجلمحي ولد بأرض احلبشة وه أخيوة
ثالثة احلارث وحممد وسعيد للحيارث

وحملمد صحبة وأما سعيد فال صحبة ليه
ما احلارث مبكة وكان واليا عليها
[ ]200حويطب بن عبيد
العزى من بين عامر بن لوي بن غاليب
القرشي عاش يف اجلاهلية ستني سنة ويف
االسالم ستني سنة كنيته أبو حممد ميا
سنة أربع ومخسني
[ ]201رفاعة بن عرابة بن
عرادة اجلهين صحب النيب صلى اهلل عليه
وسل عام الفتح وحفظ عنه وما مبكة
[ ]209سعيد بن يربوع بن
عنكثة املخزومي كان امسه صرم فسيماه
النيب صلى اهلل عليه وسل سعيدا كان ممن
أعطاه املصطفى صلى اهلل عليه وسيل يف
املولفة يوم حنني ما سنة أربع ومخسني
وله عشرون ومامة سنة كنيته أبو هود
[ ]210سهيل بن عميرو
القرشي كنيته أبو يزيد والد أيب جندل ممن
يعرف باخلري يف اجلاهلية واالسالم عداده
يف أهل مكة وتويف باملدينة
[ ]212بديل بين ورقياء
اخلزاعي أمره النيب صلى اهلل عليه وسيل
أن حيرس السبايا واالموال باجلعرانة حىت
يقدم عليه من مكة فحبسها عليه وكيان
سيد قومه تويف مبكة
[ ]211بالل بن احليارث
املزين كنيته أبو عبد الرمحن كيان يبييع
االذخر ما سنة ستني وله مثانون سنة
[ ]210عبد الرمحن بن يعمر
الدؤيل شهد حجة النيب صلى اهلل علييه
وسل كان يسكن مكة ميدة والكوفية
زمانا وما بالكوفة
[ ]213إياس بن عبد اهلل بن
أيب ذباب الدوسي كان ممن شهد حجية
املصطفى صلى اهلل عليه وسل وعقل عنه
[ ]215اهلل تعاىل احلك بن
سعيد بن العاص أتى النيب صلى اهلل عليه
وسل فقال له ما امسك قال احلك قيال
أنت عبد اهلل
[ ]214املطلييب بيين أيب
وداعة بن صربة السهمي القرشيي رأى
النيب صلى اهلل عليه وسيل يصيلي يف

21

حاشية الطواف والناس ميرون بني يديه
[ ]210اهلل تعاىل ركانة بن
عبد يزيد بن هشام بن املطليب اليذي
صارع النيب صلى اهلل عليه وسل ما يف
أول والية معاوية
[ ]211السامب بن عثمان
بن مظعون كان أبوه ما باملدينة وقبليه
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل بعد املو
ما السامب باليمامة
[ ]219احلجاج بن عيال
بن خالد السلمي ممن كيان ييرأس يف
اجلاهلية واالسالم ما يف أول خالفية
عمر بن اخلطاب
[ ]290العباس بن ميرداس
السلمي من بين احلارث كان ممن أعطياه
املصطفى صلى اهلل عليه وسل يف املولفة
قلوهب يوم حنني
[ ]292نوفل بن معاوية بن
عروة الدؤيل ممن صحب النيب صيلى اهلل
عليه وسل ما يف والية يزيد بن معاوية
[ ]291يزيد بين االسيود
اخلزاعي ممن وفد إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسل وصحبه زمانا وما مبكة
[ ]290نافع بن عبد احلارث
اخلزاعي ما مبكة وكان عامل عمر بن
اخلطاب عليها
[ ]293غيالن بن سيلمة
الثقفي أسل يوم الفتح وحتته عشر نسوة
فأمره النيب صلى اهلل عليه وسل أن خيتار
منهن أربعا ما يف آخر خالفة عمر بن
اخلطاب
[ ]295املطيع بن االسود بن
املطلب كان امسه العاص فسماه رسيول
اهلل صلى اهلل عليه وسل مطيعا تيويف يف
خالفة عثمان رضه اهلل عنه.
[ ]294عمرو بين مشياس
االسلمي مسع النيب صلى اهلل عليه وسيل
يقول من آذى عليا فقد آذاين
[ ]290سلمة بن هشام بن
املغرية من بين خمزوم كان ممن دعا له النيب
صلى اهلل عليه وسل بالنجاة
ين أيب
يامب بي
[ ]291السي

وداعة القرشي أخو املطلب بن أيب وداعة
[ ]299مطلب بن حنطب
بن احلارث أسر يوم بدر ومن عليه النيب
صلى اهلل عليه وسل بغري فدى
[ ]100احلارث بن نوفيل
القرشي صحب النيب صلى اهلل عليه وسل
[ ]102االسود بن خلي
بن عبد يغوث القرشي رأى النيب صلى اهلل
عليه وسل يبايع الناس يوم الفتح
[ ]101سربة بين معبيد
اجلهين كنيته أبو ثرية
[ ]100قيس بن خمرمة بين
املطلب بن عبد مناف القرشي ولد هيو
والنيب صلى اهلل عليه وسل عام الفييل مث
أسل وحسن إسالمه
[ ]103بديل بين كلثيوم
اخلزاعي الذي يقال له قامل خزاعة وفيد
إىل النيب صلى اهلل عليه وسل وأنشيده
قصيدة
[ ]105عبد اهلل بن حذافية
بن قيس كنيته أبو حذافة السهمي
[ ]104عبد اهلل بن عيدي
بن احلمراء الثقفي القرشي كنيتيه أبيو
عمرو مسع النيب صلى اهلل علييه وسيل
يقول ملكة واهلل انك الحب أرض اهلل إىل
ولوال اين أخرجت منك ما خرجت
[ ]100عبد اهلل بن زمعة بن
االسود بن املطلب
[ ]101نوفل بن مساحق بن
عبد اهلل بن خمرمة كنيته أبو سعد ما يف
أول والية عبد امللك بن مروان
[ ]109املثىن بين حارثية
الشيباين كان سيدا يف اجلاهلية قتل سينة
أربع عشرة
[ ]120عقبة بن احلارث بن
عامر كنيته أبو سروعة القرشي
[ )122عياش بن أىب ربيعة
املخزومي واس أىب ربيعة عمرو بن املغرية
كنيته أبو عبد اهلل قتل يوم الريموك بالشام
يف خالفة عمر بن اخلطاب
[ ]121عمري بن قتادة الليثي
جد عبد اهلل بن عبيد بن عمري صيحب

النيب صلى اهلل عليه وسل
[ ]120عبد اهلل بن ثعلبة بن
صعري العذري القارئ كنيته أبيو حمميد
مسح النيب صلى اهلل عليه وسل وجهيه
يوم الفتح وكان من أعل الناس باالنساب
ما سنة تسع ومثانني
[ ]123أبو الطفييل امسيه
عامر بن واثلة أدرك مثاين سنني من حياة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل وميا
سنة سبع ومامة وهو آخر من ما مين
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
()2

مبكة"اهي .

[ ]519عطاء بن أىب رباح موىل آل أىب
خيث الفهري القرشي واس أىب رباح
اسل كان مولده باجلند من اليمن ونشأ
مبكة وكان اسود أعور اشل اعرج مث
عمى يف آخر عمره وكان من سادا
التابعني وكان املقدم يف الصاحلني مع الفقه
والورع كان مولده سنة سبع وعشرين
وما مبكة سنة أربع عشرة ومامة كنيته
أبو حممد
[ ]590جماهد بن جرب وقد قيل بن جبري
موىل عبد اهلل بن السامب القارئ كنيته
أبو احلجاج وقد قيل أبو حممد كان مولده
سنة إحدى وعشرين وكان من العباد
واملتجردين يف الزهاد مع الفقه والورع
ما مبكة وهو ساجد سنة ثنتني أو ثالث
ومامة
[ ]592سعيد بن جبري بن هشام موىل
بىن والبة بن احلارث من بىن أسد كنيته
أبو عبد اهلل من عباد املكيني وفقهاء
التابعني قتله احلجاج بن يوس سنة

( )1مألددداهَ علدددا ا مصدددار
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مخس وتسعني صربا وله تسع وأربعون
سنة
[ ]591عبيد بن عمري بن قتادة الليثي
قاص أهل مكة ومتعبده أبو عاص ما
قبل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب
[ ]590عكرمة موىل بن عباس أبو عبد
اهلل من أهل احلفظ واالتقان واملالزمني
للورع يف السر واالعالن ممن كان يرجع
إىل عل القرآن مع الفقه والنسك ممن
كان يسافر يف الغزوا ما سنة سبع
ومامة هو وكثري عزة يف يوم واحد فاخرج
جنازهتما فقال الناس ما افقه الناس
واشعر الناس وكان لعكرمة يوم ما
أربع ومثانون سنة وكان متزوجا بأم سعيد
بن جبري
[ ]593عكرمة بن خالد بن العاص بن
هشام بن املغرية املخزومي القرشي من
خيار أهل مكة وصاحلي قريش ما سنة
ست عشرة ومامة
[ ]595أمية بن صفوان بن عبد اهلل بن
صفوان القرشي من خيار أهل مكة وجلة
التابعني
[ ]594إياس بن عبد اهلل بن أىب ذباب
الدوسي ليس يصح عندي صحبته فلذلك
حططناه عن طبقة الصحابة إىل التابعني
رضنا وعنه أيعني
[ ]590بن أىب مليكة امسه عبد اهلل بن
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أىب مليكة القرشي
كنيته أبو بكر رأى مثانني من أصحاب
النيب صلى اهلل عليه وسل كان من
الصاحلني والفقهاء يف التابعني واحلفا
واملتقنني ما سنة سبع عشرة ومامة
واس أىب مليكة زهري
[ ]591عبيد اهلل بن عدى بن اخليار بن
عدى القرشي من قدماء التابعني ممن أدرك
اجلاهلية ما سنة مخس وتسعني
[ ]599عبد اهلل بن صفوان بن أمية بن
خل القرشي من عباد أهل مكة
وصاحليه وافاضل التابعني ومتقنيه قتل
وهو متعلق بأستار الكعبة مع بن الزبري
سنة ثالث وسبعني

[ ]400عبد اهلل بن بديل بن ورقاء
اخلزاعي من جلة التابعني ومشايخ مكة
قتل يوم صفني يف أصحاب على بن أىب
طالب
[ ]402عكرمة بن عبد الرمحن بن
احلارث القرشي أخو أىب بكر من املتقنني
والفقهاء يف الدين ما سنة ثالث ومامة
[ ]401عبد اهلل بن عباد بن جعفر أخو
حممد بن عباد من متقىن أهل مكة
وصاحلي التابعني
[ ]400عمر بن احلك بن ثوبان من
متقىن أهل مكة وصاحليه ما هبا سنة
سبع عشرة ومامة
[ ]403نافع بن جبري بن مطع القرشي
أبو حممد من سادا أهل مكة وافاضل
قريش توىف يف والية سليمان بن عبد
امللك
[ ]405عبد اهلل بن عبيد بن عمري بن
قتادة الليثي أبو هاش من عباد أهل مكة
ما سنة ثالث عشرة ومامة
[ ]404جبري بن شيبة بن عثمان أبو شيبة
خازن الكعبة من خيار أهل مكة وعباده
[ ]400عبد اهلل بن شيبة بن عثمان
القرشي خادم الكعبة أخو صفية بنت
شيبة من عباد أهل مكة وزهاد التابعني
[ ]401صفوان بن عبد اهلل بن صفوان
بن خل القرشي من خيار أهل مكة
وجلة التابعني
[ ]409عبد الرمحن بن حاطب بن أىب
بلتعة يقال انه ولد يف زمن النيب صلى اهلل
عليه وسل وهو من جلة التابعني ما
سنة مثان وستني
[ ]420عمرو بن عبد اهلل بن صفوان
القرشي أخو صفوان من سادا أهل
مكة وعباد التابعني
[ ]422احلارث بن عبد اهلل بن أىب ربيعة
القرشي من خيار أهل مكة وصاحلي
التابعني
[ ]421صلى اهلل عليه وسل أبو العباس
الشاعر امسه السامب بن فروخ من جلة
أهل مكة ومتقنيه

[ ]420عمرو بن دينار االثرم موىل بىن
باذان من مذحج وكان باذان عامل
كسرى على اليمن كنيته أبو حممد من
متقىن التابعني وأهل الفضل يف الدين كان
مولده سنة ست وأربعني وما سنة ست
وعشرين ومامة
[ ]423املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث
املخزومي من جلة القرشيني وسادا
التابعني أبو هشام ما يف والية يزيد بن
عبد امللك
[ ]425حممد بن االسود بن خل
اخلزاعي من جلة أهل مكة وصاحليه
ما هبا وكان قد عمر
[ ]424عبد العزيز بن رفيع أبو عبد اهلل
من متقىن أهل مكة كان نكاحا ال متكث
معه امرأة وهو بن قريب من مامة سنة
عمر حىت ما سنة ثالثني ومامة أو
إحدى وثالثني
[ ]420عبد الرمحن بن عبد اهلل بن سابط
اجلمحي من جلة أهل مكة ومتقنيه ما
هبا سنة مثاين عشرة ومامة
[ ]421عبد اهلل بن عبد اهلل بن أىب أمية
القرشي من جلة أهل مكة وخيار التابعني
[ ]429صلى اهلل عليه وسل نوفل بن
مساحق بن عبد اهلل القرشي أبو سعيد
ما سنة أربع وسبعني
[ ]410سليط بن عبد اهلل بن يسار أخو
أيوب من خيار أهل مكة وجلة التابعني
[ ]412جعفر بن املطلب بن أىب وداعة
السهمي أبو كثري من متقىن أهل مكة
وكان فاضال
[ ]411سعيد بن ميناء موىل البخترى أبو
الوليد من فقهاء أهل مكة ومتقنيه على
قلة روايته
[ ]410عبد امللك بن أىب حمذورة القرشي
ممن كان يوذن يف املسجد احلرام وكان قد
عمر.
[ ]413هشام بن حيىي بن
العاص بن هشام املخزومي بن ع أىب
بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام
صاحب حديث االفالس كان يقي مبكة
مدة وباملدينة زمانا ما باملدينة.
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[ ]415حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب
بن أىب بلتعة أبو حممد كان مولده يف
خالفة عثمان وما سنة أربع ومامة وقتل
اخوه عبد اهلل بن عبد الرمحن يوم احلرة
[ ]414يوس بن ماهك أصله من
فارس كان موىل احلضرميني وكان ينزل
فيه مبكة من خيار التابعني ما سنة
ست ومامة
[ ]410عمران بن سوادة من أصحاب
بن عمر وهو الذي خيطئ الرواة يف اس
أبيه ويقولون عمران بن سودة وابن أيب
سودة ما سنة عشر ومامة وله ثنتان
وسبعون سنة
[ ]411عبد اهلل بن أىب يزيد موىل آل
قار من متقىن أهل مكة ما سنة ست
وعشرين ومامة وله ست ومثانون سنة
[ ]419عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع
املخزومي القرشي من جلة قريش
وسادا أهل مكة ما سنة تسع عشرة
ومامة
[ ]400عبد اهلل بن باباه موىل آل حجري
بن أىب اهاب وهو الذي يقال له عبد اهلل
بن بأيب من متقىن أهل مكة وصاحليه
[ ]402عبد اهلل بن السامب العابدى من
خيار أهل مكة ما يف زمن عبد اهلل بن
الزبري بن العوام
[ ]401حيىي بن جعدة بن هبرية بن أىب
وهب املخزومي من جلة مشايخ قريش
وخيار التابعني
[ ]400حيىي بن قمطة من متقىن أهل
مكة على قلة روايته ما هبا وكان
متيقظا
[ ]403عمار بن أىب عمار موىل بىن
هاش أبو حممد ما يف والية خالد بن
عبد اهلل القسري على العراق وكان يه
يف الشئ بعد الشئ
[ ]405صفوان بن يعلى بن أمية القرشي
من خيار أهل مكة ومتقنيه
[ ]404عبد اهلل بن كيسان موىل أمساء
بنت أىب بكر أبو عمرو وكان خنت عطاء
بن أىب رباح وكان متقنا على روايته

[ ]400احلارث بن سعيد بن أىب ذباب
القرشي بن ع أىب هريرة الدوسي ممن
كان بعثه عمر بن اخلطاب مصدقا وكان
من املتقنني
[ ]401عبد اهلل بن عثمان بن خثي من
القارة أبو عثمان ممن صحب أبا الطفيل
عامر بن واثلة زمانا وكان من أهل الفضل
والنسك والفقه واحلفظ ما سنة ثنتني
وثالثني ومامة
[ ]409ابراهي بن ميسرة الطامفي انتقل
إىل مكة وكان من املتقنني ما سنة ثنتني
()2

وثالثني ومامة"اهي .
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قال اخلطيب يف "اجلامع ألخالق الراوي"(" :)2أصحُُّ طرق السنن :ما يروييه أهيل
احلرمني –مكة واملدينة–؛ فإن التدليسَ فيه قليل .واالشتهارَ بالكذبِ ووضيعَ احليديث،
عنده عزيز"اهي.
قال ابن اجلوزي " :وقد نزهلا من التابعني ومن بعده :

عبيد بن عمري.
جماهد.
عطاء.
يوس بن ماهك.
مقس .
احلسن بن مسل .
عمرو بن دينار.
عبدالعزيز بن أيب رواد.
سفيان بن عيينة.
الفضيل بن عياض.
احلميدي"اهي(.)1

قال ابن سعد رمحه اهلل" :أَختَبرَنَا ُمحَمَّدُ تبنُ عُ َمرَ  ،قَالَ  :حَدَّثَنَا اتبنُ أَبِي الزِّنَادِ  ،قَالَ
صفْوَانُ تبنُ سُلَيت ٍ َ ،وأَبُو حَا ِزمٍ  ،وَسُلَيتمَانُ تبنُ ُسحَيت ٍ  ،وََيزِيدُ تبنُ
 :كَانَ ُمحَمَّدُ تبنُ الْمُنتكَدِرِ وَ َ
صرِ  ،وََبعتدَ اْلعِشَاءِ اآل ِخرَةِ  ،فَيََتحَدَّثُونَ
ُخصَتيفَةَ َأ تهلُ عِبَادَةٍ وَصَالَةٍ َ ،وكَانُوا َيجتتَ ِمعُونَ َبعتدَ اْل َع ت
َوالَ َيفَْت ِرقُونَ  ،حَتَّى يَتَكَلَّ َ كُلُّ رَ ُجلٍ مِنتهُ ت بِكَلِمَا ٍ وَيَ تدعُونَ بِ َدعَوَا ٍ َ ،وكَانُوا يََترَاَفقُيونَ
خرٍ األَيتلِيُّ َوكَانَ ِمنَ اْلعُبَّادِ فَيَ ْلقَوتنَ عُ َمرَ بتينَ ذَرٍّ ،
صت
وَيُوَافُونُ الْمَوتسِ َ كُلَّ عَامٍ َو َمعَهُ ت أَبُو َ
َك ُرهُ ت َأ تمرَ اآل ِخرَةِ  ،فَالَ َيزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتن َقضِيَ الْمَوتسِي ُ  ،ثُي َّ الَ
فََيقُصُّ عَلَيتهِ ت وَيُذ ِّ

(.)231|2( )1
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يَلَْتقُونَ َمعَهُ ِإالَّ فِي كُلِّ

موس ٍ(.)2

قال الفريوز آبادي ( 124هي) رمحه اهلل ،يف معرض ذكره من ما مبكة ودفن يف
مقربة احلجون" :وتابع التابعني والعلماء الراسخني واألولياء والسادة القادة فيأكثر مين أن
حيصر وحيصى وأوفر من أن يذكر ويستقصى:
كإبراهي بن طحان اهلروي.
إمساعيل بن أمية األموي.
حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي.
سعيد بن منصور .
سعيد بن حسان املخزومي.
سلمة بن شبيب النيسابوري.
سفيان بن عيينة اهلاليل.
صدقة بن يسار اجلزري.
طاوس بن كيسان اخلوالين.
عبداهلل بن مسلمة احلارثي.
عبداهلل بن عبيد بن عمري الليثي.
عبداهلل بن املسيب العامذي.
عثمان بن عبداهلل بن سراقة القرشي.
علي بن زيد بن جدعان
عمرو بن دينار.
فضيل بن عياض.
أمحد بن جعفر املعقري.
سليمان بن حرب.
احلسن بن حممد الصغاين.

( )1اللبنات ال بَ ب سسد (.)440 /2
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وخلق كثري وج غفري يضيق عن استقصاء بعضه الزمان"اهي(.)2

من علماء احلديث الذين جاوروا مبكة علي بن عبد العزيز بن املرزبان بن شابور أبيو

احلسن البغوي( ،)1كان يأخذ على التحديث أجراً؛ قال الدارقطين  :ثقة مأمون .وقال ابن
أيب حامت :صدوق؛ وأما النسامي فمقته لكونه كان يأخذ على احلديث  .قال ابن السين :
بلغين أنه كان إذا عوتب على ذلك قال :يا قوم أنا بني األخشبني وإذا ذهب احلاج نادى أبو
قبيس قعيقعان( )0يقول :من بقي؟ فيقول :اجملاورون فيقول أطبق .ما مبكة سينة سيت
ومثانني ومامتني عن بضع وتسعني سنة.
هذه الترية موجودة يف كتاب سواال أيب داود ألمحد بن حنبل عن جرح اليرواة

وتعديله ()3؛ وقد ذكر حتتها ياعة من املكيني وحاهل يف الرواية واجليرح والتعيديل ،إىل
القرن الثالث ،على طريقة الذهيب ( 031هي) رمحه اهلل يف كتابه "ميزان االعتيدال"؛ إذ
هذه القرون هي عليها مدار الرواية ،واألسانيد يف

أما

كتب احلديث املتداولة(.)5

قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :رَبَّنَا إِنِّي أَستكَتنتُ ِمنت ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَتيرِ ذِي زَرتعٍ عِنتدَ بَيتتِيكَ
َرمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ فَا تج َعلْ َأفْاِدَةً ِمنَ النَّاسِ تَهتوِي إِلَيتهِ ت وَارت ُزقْهُ ت ِمنَ الثَّ َمرَا ِ َلعَلَّهُ ت
الْ ُمح َّ
يَشت ُكرُونَ﴾ (إبراهي .)00:

( )1ن ارة احلاو ل(يارة احلاو

 12-11باختصار.

( )2ت كرة احلفاظ ( ،)123/2السند الن

( ُ ،)135/1يب التخ يب (.)311/2

( ) 3جددبال ب دد  ،أمددا أبددو قبددهر د سددرو  ،وهددو اتبددر الدد ي يلددر عدده الصددفا ،و بنهددم علهدده النصددور املل هدد الهددوم ،وأمددا
قسهنسددا دخددو جبددر ا ندددي ،والسامدد ينلنددو اسدد ه الهددوم ه دد ا (جبددر هندددي) .اهيددر أخبددار م دد للارقدد (،212/2
هام

. )3

( )4حتنهحم ق .اياق َ د املنصور /م تب السلوم واحل م/
( )5وي ددد ا سدددتفاقة مددد الف دددرة يف ع دددر مصدددن
دايفدة واَ اعلم.

.223
يف رواة احلدددديث امل هددد وحدددا م يف اتدددرب والتسددددير دنهددده ُيلدددو مددد
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فمكة بواد غري ذي زرع ،وأهلها ليسوا بأهل زرع؛ إذ أرضه ليسيت أرض زرع و
ال خنيل ،كاملدينة وغريها من البالد اليت يكثر فيها النخيل وحيتاج أهلها إىل معرفة بيع العرايا؛
ولكن حصل عنده عل هبذا عن طريق رواية األحاديث!
قال أمحد بن حنبل :مسعت سفيان بن عيينة قال :قال يل حييىي بين سيعيد يعيين
األنصاري :وما عل أهل مكة بالعرايا؟
قلت (سفيان بن عيينة)  :أخربه عطاء مسعه من جابر"اهي(.)2

عن األعمش قال" :قال يل حبيب بن أيب ثابت  :أهل احلجاز وأهيل مكية أعلي
باملناسك!
قال  :فقلت له  :فأنت عنه وأنا عن أصحايب؛ ال تيأ حبيرف إال جاتيك فييه

حبديث"(. )1

قال أبو الوليد املكي الفقيه موسى بن أيب اجلارود " :كنا نتحدث حنن وأصحابنا من
أهل مكة أن الشافعي أخذ كتب ابن جريح عن أربعة أنفس :عن مسل بن خالد ،وسيعيد
بن سامل ،وهذان فقيهان ،وعن عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد ،وكان أعلمه بيابن
جريح ،وعن عبد اهلل بن احلرث املخزومي ،وكان من االثبا  ،وانتهت رياسة الفقه باملدينة
إىل مالك بن أنس ،رحل إليه والزمه وأخذ عنه ،وانتهت رياسة الفقه بالعراق إىل أيب حنيفة،
فأخذ عن صاحبه حممد بن احلسن يال ليس فيها شيء إال وقد مسعه عليه ،فاجتمع له عل
أهل الرأي وعل أهل احلديث ،فتصرف يف ذلك ،حىت أصل االصول ،وقعد القواعد ،وأذعن
له املوافق واملخال  ،واشتهر أمره ،وعال ذكره ،وارتفع قدره ،حىت صار منه ما صار.
اختل

يف حديث النهي عن كتابة احلديث ،على قولني ،الثَّانِي أَن النَّهتي مَنتسُيوخ

( )1السلر ومسرد التاريخ حل د ب حنبر  /ويص اَ.)311/2( /
( )2حله ا ولها (.)42/5
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َوهُوَ الَّذِي جنح إِلَيتهِ ابتن شاهني فِي كِتَابه النَّاسِخ وَاحتتج عَلَيتهِ بِمَيا رُوِيَ أَن أهيل مَكَّية

يَكْتُبُونَ(.)2

َومِثَال مَا اتنفَرد بِهِ أهل بَلْدَة مَا أخرجه أَبُو دَاوُد عَن جَابر فِي املشجوج إِنَّمَا كَانَ
يَ ْكفِيهِ أَن يتَيَمَّ ويعصب على جرحه خرقَة مثَّ ميسح عَلَيتهَا وَيغسل سَامِر جسده
قَالَ الدَّا َرُقطْنِيّ فِي سنَنه :قَالَ أَبُو بكر ابتن أيب دَاوُد :هَذِه سنة تفرد هبَا أهيل مَكَّية
وَمحلهَا أهل اجلزيرة"(.)1

قال ربيعة  :فاق عطاء أهل مكة يف الفتوى.
ُسفْيَانَُ ،عنت عَبتدِ اهللَِ ،عنت أَبِي َج تعفَرِ تبنِ عَلِيٍّ قَالَ " :مَا َبقِيَ ِمنَ النَّاسِ أَحَيدٌ َأعتلَي َ

بِاْلحَجِّ ِمنت َعطَاءِ تبنِ أَبِي رَبَاحٍ" (.)0

ُسفْيَانُ قَالَ" :لَمَّا مَا َ عَ تمرُو تبنُ دِينَارٍ كَانَ بِمَكَّةَ َبعتدَهُ اتبنُ أَبِي َنجِيحٍ ،وَُيقَيالُ :إِنَّ

عَ تمرَو تبنَ دِينَارٍ كَانَ ُيفْتِي َأ تهلَ مَكَّةَ َبعتدَ َعطَاءٍ"(.)3

وَرَوَى :أَيُّوتبُ بنُ سُوَيتدٍَ ،عنِ األَوتزَاعِيِّ ،قَالَ :مَا َ َعطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ يَ تومَ مَيا َ

سعَةٌ أَوت ثَمَانِيَةٌ(.)5
َوهُوَ أَرتضَى َأ تهلِ األَرتضِ عِنتدَ النَّاسَِ ،ومَا كَانَ يَشتهَدُ َمجتلِسَهُ إِالَّ تِ ت

( )1الن م عه مندم اب الصالب لل(ركأ (.)510 /3
( )2الن م عه مندم اب الصالب لل(ركأ (.)201 /2
( )3اترب والتسدير ( .)330/1واهير أخبار م للفاكخ ( .)321 /2( )343/2أخبار م للفاكخ ()332 /2
( )4أخبار م للفاكخ (.)332 /2

( )5سَ أعالم النبال ب الرسال (.)34 /5
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قال ابن تيمية رمحه اهلل" :وأما التفسري فإن أعل الناس به أهل مكة؛ ألهن أصحاب
ابن عباس ،كمجاهد (  -بعد 200هي بقليل) .وعطاء ابن أيب رباح ( 223هيي)،
وعكرمة موىل ابن عباس( 203هي) ،وغريه من أصحاب أبن عبياس ،كطياوس(

204هي) ،وأيب الشعثاء( 90هي) ،وسعيد بن جبري ( 95هي) ،وأمثاهل "اهي(.)2

صحَابُ اتبنِ عَبَّاسٍ الَّذِينَ يَ ْذهَبُونَ مَ ْذهَبَهُ وَيَستيلُكُونَ
قال ابن املديين رمحه اهللَ " :وأَ ت
َطرِيقَهَُ :عطَاءٌ وَطَاوُسٌ َو ُمجَاهِدٌ وَجَاِبرُ تبنُ زَيتدٍ َوعِ ْك ِرمَةَ وَ َسعِيدُ تبنُ جُبَتيرٍ.
فََأعتلَ ُ هَوُلَاءِ َسعِيدُ تبنُ جُبَتيرٍ َوأَثْبَتُهُ ت فِيهِ.
صحَابَهُ.
َوكَانَ َأعتلَ ُ النَّاسِ هبوالء عَ تمرُو تبنُ دِينَارٍ َوكَانَ ُيحِبُّ اتبنَ عَبَّاسٍ وَُيحِبُّ أَ ت
صحَاب ابتن عَبَّاس وَُيحِبَّانِ َطرِيقَهُ؛
ثُ َّ كَانَ اتبنُ ُجرَيتجٍ وَ ُسفْيَانُ تبنُ عُيَيتنَة ُيحِبَّانِ أَ ت
فَسَمِعَ اتبنُ ُجرَيتجٍ ِمنت طَاوُسٍ َو ُمجَاهِدٍ وَلَ ت يَ ْلقَ مِنتهُ جَار تبنَ زَيتدٍ وَلَا عِ ْك ِرمَةَ وَلَيا

َسعِيدَ تبنَ جُبَيتر"اهي(ٍ.)1
وقال " :وَكَانَ َأعتلَ ُ النَّاسِ بِهَوُلَاءِ وَِب َطرِيقِهِ ت وَبِهَذَا الْمَ ْذ َهبِ عَ تمرُو تبنُ دِينَارٍ َوكَانَ
قَدت َلقِيَهُ ت جَمِيعًا.
َوكَانَ اتبنُ أَبِي جنيح يذهب هذا املذهب ويفيت بذا اْلفُتيَا إِلَّا أَنَّهُ َلقِيَ َب تعضَ هَوُلَاءِ وَلَ ت
يَ ْلقَ َب تعضَهُ ت.
َوكَانَ َأعتلَ َ النَّاسِ بِهَوُلَاءِ وَِب َطرِيقِهِ ت َومَ ْذهَبِهِ ت اتبنُ ُجرَيتجٍ وَ ُسفْيَانُ تبنُ عُيَيتنَةَ"اهي(.)0
()3

 ،واس أيب رباح أسل  :وكان مفلفل الشعر
أسود أفطس أشل أعور مث عمي ،وكان موىل فهر أو يح.تويف سنة أربع عشرة ومامة .وقال
الواقدي :ما وهو ابن مثان ومثانني سنة ،وكان من أجالء الفقهاء.
( )1مندم يف أ.ورت التف َ ب ته ه (
( )2السلر ب املدين (

.)44

( )3السلر ب املدين (

.)44

.)24

(ِ )4بنات الفنخا للألَااي ،باختصار اب م رم

.50
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وقال األوزاعي :ما عطاء يوم ما وهو أرضى أهل األرض عند الناس وما كان
أكثره يهدى إليه.
؛ تويف أربع ومامة .وكيان مين
العلماء؛ قال محاد :لقيت عطاء وطاوساً وجماهداً وشاممت القوم فوجد أعلمه جماهيداً.
وقال جماهد :كان ابن عمر يأخذ يل الركاب ويسوي علي ثيايب إذا ركبت.
 ،ويل القضاء بالطام من جهة
ابن الزبري وكان من كبار أصحاب ابن عباس ،وما مبكة سنة تسع عشرة ومامة.
موىل باذام من األبناء ،ما سنة ست وعشرين
ومامة .قال سفيان بن عيينة :قالوا لعطاء :مبن تأمرنا؟ قال :بعمرو بن دينار .وقال طياوس
البنه :يا بين إذا قدمت مكة فجالس عمرو بن دينار فإن أذنيه قمع للعلماء.
 ،واصلة من بربر وكان ممن ينتقل من بلد إىل بليد،
وما سنة سبع ومامة ،وقال القتييب :ما سنة مخس عشرة ومامة وقد بلغ مثيانني سينة.
وكان فقيهاً ،روي أن ابن عباس قال له :انطلق فأفت الناس .وقيل لسعيد بن جبري :هل أحد
تعل أعل منك؟ قال :عكرمة .وما عكرمة وكثري عزة يف يوم واحد فقال الناس :ميا
أفقه الناس وأشعر الناس.
مث انتقل الفقه إىل طبقة ثانية:
 :موىل لثقي  ،قال حيىي :ما يف والية
مروان بن حممد ،قال الواقدي :سنة اثنتني وثالثني ومامة .وكان مفيت مكة بعد عطاء.
 ،وجريج عبد آلل أم حبيب
بنت جبري :وما سنة مخسني ومامة .قال ابن جريج :ما دون هذا العل تيدويين أحيد:
جالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء سبع سنني .وقال :مل يغلبين على يسار عطاء
عشرين سنة أحد ،فقيل له :فما منعك عن ميينه ،قال كانت قريش تغلبين عليه.
مث انتقل الفقه إىل طبقة ثالثة:
 :وكان يقال له الزجني حلمرته ،وكان مفيت مكة بعد
ابن جريج .وما سنة تسع وسبعني ومامة .وقيل سنة مثانني ومامة ،وعنه أخيذ الشيافعي
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الفقه.
مث انتقل الفقه إىل طبقة أخرى:
بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السامب بين
عبيد بن عبد يزيد بن هاش بن املطلب بن عبد مناف القرشي املطليب تويف سينة أربيع
ومامتني وله أربع ومخسون سنة ،وحكى الزعفراين عن ابنه أيب عثمان ابن الشيافعي قيال:
ما أيب وهو ابن مثان ومخسني سنة.
ويف السنة الثامنة للهجرة وهو عام فتح مكة املكرمة؛
قام الرسول صلى اهلل عليه وسل بتولية عتاب بن أسيد وهو من بين أمية على مكية
وهو أول أمري على مكة يف اإلسالم  ..استمر عتاب يف األمارة حىت وفاته اليت توافقت ميع
وفاة اخلليفة أبو بكر رضي اهلل عنه

• ويف عهد اخلليفة عمر رضي اهلل عنه توىل أمارة مكية
ستة أشخاص ه :
احملرز بن حارثة
قنفذ بن عمر بن جدعان
نافع بن عبد احلارث اخلزاعي
أمحد بن خالد بن العاص
طارق بن املرتفع
احلارث بن عبد املطلب
• ويف عهد اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وكان
والته على مكة ستة ووالته على مكة ه :
علي بن عدي بن ربيعة
خالد بن العاص املخزومي
احلارث بن نوفل
عبد اهلل بن خالد بن أسيد
عبد اهلل بن عامر احلضرمي
نافع بن عبد احلارث اخلزاعي
• ويف عهد اخلليفة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنيه
توىل مكة :
أبو قتادة األنصاري
قث بن العباس
• وتوىل إمارة مكة يف عهد معاوية

أخوه  :عتبة بن أيب سفيان
أمحد بن خالد بن هشام املخزومي
مروان بن احلك
سعيد بن العاص
عمرو بن سعيد بن العاص
عبد اهلل بن خالد بن أسيد
• ويف عهد يزيد
توىل مكة يف 40هيي عمرو بن العاص
ويف 42هيي احلارث بن خالد بن العاص املخزومي
ويف عامي  41و 40هيي الوليد بن عقبة بن أيب سفيان

• قام يف مكة املكرمة عبد اهلل بن الزبري داعييا لنفسيه
باخلالفة (توىل اخلالفة معاوية بن يزيد يف ربيع عام 43هييي ومل
يستمر إال مدة يسرية وتنازل عن احلك ) ،استتب األمر البن الزبري
مبكة وما واالها وأصبحت مكة عاصمة اخلالفة
• ويف عهد عبد امللك بن مروان ؛
توىل احلك مبكة ابنه  :سلمه بن عبد امللك بن مروان

احلجاج بن يوس الثقفي
احلارث بن خالد املخزومي
خالد بن عبد اهلل القسري
عبد اهلل بن سفيان املخزومي
عبد العزيز بن عبد اهلل بن خالد
نافع بن علقمة الكناين
حيىي بن احلك
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هشام املخزومي
أبان بن عثمان بن عفان
• ووىل مكة يف عهد الوليد بن عبد امللك :
عمر بن عبد العزيز ( الحقا اخلليفة الزاهيد وأعيدل
اخللفاء بعد الراشدين)
خالد القسري  ..عام 90هي  ..حىت عام 94هي
• ويف عام 94هي ويف عهد خالفة سليمان بن عبيد
امللك توىل مكة  :طلحة بن داود احلضرمي
مث عبد العزيز بن عبد اهلل بن خالد للمرة الثانية
مث توالها  :حممد بن طلحة
عروة بن عياض
عبد اهلل بن قيس
وعثمان بن عبيد اهلل بن قيس
• ويف عهد يزيد بن عبد امللك بن مروان
عبد العزيز بن عبد اهلل بن خالد
عبد الرمحن بن الضحاك ( حبيث ضموا له مكية ميع
املدينة) وذلك عام 200هي
ولكن مت عزل الضحاك عنهما يف منتص ربييع األول
عام 203هي ..
فتوالها عبد الواحد بن زياد النصري
• ويف خالفة هشام بن عبد امللك
استمر عبد الواحد

بن اخلطاب

كما توالها عمر بن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد
ويف عام 200هي ويف خالفة ابو جعفر املنصور توالها

العباس بن عبد اهلل بن معبد بن العباس
مث زياد بن عبد اهلل احلارثي
ويف عام 232هي توىل مكة اهليث بن معاوية

وعام 230هي السري بن عبد اهلل بن احلارث بن العباس

وتوىل على مكة احلسن بن معاوية أو هو جريير بين
معاوية وهو والد النفس الزكية
• عاد ملكة واليها السابق السري بن عبد اهلل
ويف عام 234هي توالها عبد الصمد بن عبد اهلل ع املنصور

• ويف عام 251هي توىل مكة حممد بن إبراهي ..
ويف خالفة املهدي  ..ويل مكة إبراهي بن حيىي
()2

ويف عام 242هي جعفر بن سليمان .

وهبذا مت ما أرد إيراده يف هذه الصفحا ،
سامالً اهلل التوفيق واهلدى والرشاد والسداد.

مث ابراهي بن هشام املخزومي  ..وكان معتد كثريا بنفسه

حممد بن هشام
نافع بن علقمة الكناين
• ويف خالفة الوليد بن يزيد
توالها يوس بن حممد بن يوس الثقفي .
ويف خالفة يزيد بن الوليد توالها :
عبد الواحد بن سليمان بن عبد امللك ..
(يف عام 201هي سقطت دولة بين أمية )
• يف مكة املكرمة كان أخو السفاح أبو جعفر املنصور
يأخذ البيعة من الناس مث يف املدينة ..
(يف مكة ظهر النفس الزكية وهو حممد بن عبد اهلل بين
احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب وهو عامل ورع وامتنيع أن
يعطي البيعة واختفى عنه )
• ويف عهد السفاح توىل مكة
داود بن علي بن عبد اهلل بن العباس عام 201هي وهو
ابن ع السفاح وأضاف إليه املدينة واليمن واليمامة بنجد
مث عزل السفاح داود ووىل مكانه خاله زياد بن عبد اهلل
احلارثي ما عدى اليمامة
ويف عام 204هي وىل مكانه العباس بن عبد اهلل بين
معبد بن العباس

( )1مدددد منددددارت عدددده الألددددب السن بوتهدددد (.ح ام م دددد
امل رمددددد عدددددت السصدددددور) باختصدددددار عددددده امددددد
الصجاب والتابس .

