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 الممخص

محف االضطياد كالتعذيب التي  مف مكقف أكائل الصحابة شمل ىذا البحث دراسة     
تعرضكا ليا في العيد المكي كقد صمدكا إزاء تمؾ المحف فكانكا القدكة الحسنة الذي سار عمى 

  ككانكا مثال رائعا لكل المسمميف كلمختمف العصكر . أثرىـ عامة الصحابة 
Abstract 

        This study included a study of the attitude of the early companions 

of the persecution and torture that they suffered during the Makkah era 

and they were steadfast in the face of these tribulations. They were the 

good example that followed the Sahaabah. They were a great example for 

all Muslims and for different ages . 

 المقدمة
الى شتى انكاع المحف في العيد المكي كمنيا محنة االضطياد  تعرض أكائل الصحابة      

كالتعذيب كشمل ىذا التعذيب جسدي كنفسي كعمى الرغـ مف قساكتو اال انيـ كقفكا إزائو كالجباؿ 
 . الراسيات نصرة لمدعكة االسالمية التي قادىا رسكؿ هللا عميو افضل الصالة كالسالـ

 اد والتعذيب في العهد المكيمن محن االضطه موقف أوائل الصحابة 
كعندما  ث سنكات كما سبقت االشارة الييااستمرت الدعكة االسالمية بدكرىا السري مدة ثال      

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ بقكلو تعالى:  (1) الرسكؿنزؿ األمر االليي عمى 



 مجمة آداب الفراهيدي   أ.د. عدي سالم عبدهللا الجبوري    من محن االضطهاد موقف أوائل الصحابة 
 م.م. خالد دعيجل نجم الدليمي والتعذيب في العهد المكي دراسة تحميمية 

 م9102( آذار 73العدد )                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

819 

أمر بإعالف الدعكة كعدـ المباالت بأقكاؿ المشركيف كعدـ  ك، كى(8)چٹ   ٹ  ٹ  
(ما يقكلكف يا دمحم م االىتماـ باستيزائيـ كقد برأؾ هللا 


3) . 

كالقرآف الكريـ  كبعد اعالف الدعكة االسالمية بدأت قريش بالسب كالشتـ لرسكؿ هللا      
لجأكا الى اسمكب أكثر إيذاًء لممسمميف كىك االضطياد كالتعذيب الجسدي لكل  ئذكلممسمميف، كبعد

ظركؼ  لتمر عمييـ بدأت المحف كالشدائد تتكالى عمى المسمميف كبذلؾاالسالـ،  فيمف دخل 
 عصيبة.

 القرشيين  اواًل: اضطهاد وتعذيب أوائل الصحابة 
الدعكة االسالمية كاتباعيا مختمف  قريش مف كل ما بذلتو في سبيل اجياض أيستبعدما       

كرأت أف كل السبل التي اتبعتيا  االساليب مف جداؿ كاستيزاء كطمب المستحيل مف رسكؿ هللا 
لجأت الى اسمكب جديد أكثر قساكة مف ذي قبل فاستخدمت اسمكب االضطياد  ئذقد نفدت عند

نتناكؿ سيذا كل، (4)منيااالسالـ  فيكالتعذيب، لذلؾ تكاصت بطكف قريش بتعذيب كل مف دخل 
الذيف تعرضكا الى محف كشدائد االضطياد كالتعذيب كحسب التسمسل  ابرز أكائل الصحابة 
 الزمني لسني كفياتيـ.

 م(397هـ/9)ت: الصحابي عثمان بن مظعون  -1
في الحبشة عاد عدد  المسمميف الى عندما كصل خبر سجكد المشركيف مع رسكؿ هللا      

فثقل عمييـ أف يرجعكا إلى  غير صحيح األمر اف فمما دنكا مف مكة بمغيـمنيـ الى مكة المكرمة 
أرض الحبشة كتخكفكا أف يدخمكا مكة بغير جكار فمكثكا عمى ذلؾ حتى دخل كل رجل منيـ 

بجكار   عثماف بف مظعكف  مف ىنا بدأت المحنة، فدخل الصحابي بجكار مف بعض أىل مكة
مف األذى كىك   كأصحابو  ما يمقى رسكؿ هللا   رأى عثماف كعندما الكليد بف المغيرة

كهللا إف غدكي كركاحي آمنا بجكار رجل مف أىل  :"يغدك كيركح بأماف الكليد بف المغيرة قاؿ
 الشرؾ كأصحابي كأىل بيتي يمقكف مف البالء كاألذى في هللا عز كجل ما ال يصيبني لنقص كثير

يا أبا عبد شمس كفت  :"إلى الكليد بف المغيرة كىك في المسجد فقاؿذىب  " عند ذلؾفي نفسي
كلي بو كبأصحابو أسكة  ذمتؾ قد كنت في جكارؾ كقد أحببت أف أخرج منو إلى رسكؿ هللا 

هللا تعالى كال أريد  الكليد فمعمؾ يا بف أخي أكذيت أك انتيكت فقاؿ ال كلكني أرضى بجكار :قاؿ
ىذا عثماف بف مظعكف قد جاء ليرد عمي  :"إلى المسجد فقاؿ الكليد انطمقلذلؾ  "أستجير بغيرهأف 

جكاري فقاؿ عثماف صدؽ كقد كجدتو كفيا كريـ الجكار كقد أحببت أال أستجير بغير هللا كقد 
الى مجمس مف مجالس قريش،   عثماف بف مظعكف  ذىب الصحابي بعدىا "رددت عميو جكاره

 ، فأنشد لبيد قائاًل:ة بف جعفر بف كالب القيسيعلبيد بف ربي بيذا المجمسككاف جالسًا 
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 أال كل شيء ما خال هللا باطل"
 ككل نعيـ ال محالة زائل :صدقت فقاؿ لبيد : فقاؿ عثماف
فقاؿ لبيد كهللا يا معشر قريش ما كانت مجالسكـ  فإف نعيـ الجنة ال يزكؿ كذبت :فقاؿ عثماف
مطـ عينو فاخضرت فقاؿ لو مف ف  عثماف الصحابي إلى رجل مف سفياء قريش ىكذا فقاـ

كهللا يا عثماف لقد كنت في ذمة منيعة ككانت عينؾ غنية عما لقيت فقاؿ عثماف جكار  :"حكلو
أسكة كلمف معو أسكة  هللا آمف كأعز كعيني الصحيحة فقيرة إلى ما لقيت أختيا كلي برسكؿ هللا 

ال أرب لي في جكار أحد إال جكار   عثمافالصحابي في جكاري فقاؿ  فقاؿ الكليد ىل لؾ
 . (5)"هللا

حينما رفض جكار الكليد بف المغيرة  كبيذا تتجمى قكة ايماف الصحابي عثماف بف مظعكف      
كىك يعمـ انو سكؼ يعرض نفسو لمخطر مف  كىـ يعذبكف في هللا  عندما رأى الصحابة 

 جانب المشركيف كىذا ما تـ بالفعل مف ىنا  .
اما الشدائد التي كاجيتو في ىذه المحنة فيي شدة األلـ الذي اصاب عينو نتيجة الضربة التي     

لقكة  تمقاىا مف أحد سفياء قريش كمما يؤكد ذلؾ اخضرار عيف الصحابي عثماف بف مظعكف 
 لتي تعرض ليا كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يعر ليا اىمية بسبب قكة ايمانو باهلل تعالى .الضربة ا

 م(376هـ/07)ت: الصحابي ابو بكر الصديق  -8
فكانكا ثمانية  النبي اجتمع أصحاب  فقدفي ىذا الجانب  مف المحف التي كاجيتو       

في الظيكر  مى رسكؿ هللا ع الصديق  ألح أبك بكر في دار االرقـ عندىا كثالثيف رجال
تفرؽ ف كافقحتى  رسكؿ هللا يمح عمى   بكر كفمـ يزؿ أب "يا أبا بكر إنا قميل :"فقاؿ

النبي في الناس خطيبا ككاف   المسممكف في نكاحي المسجد كل رجل في عشيرتو كقاـ أبك بكر
 فكاف أكؿ خطيب دعا إلى هللا  اً جالس كالى رسكلو  كثار المشرككف عمى أبي بكر  

كضرب ضربا شديدا فدنا بأقداـ المشركيف   بكر اككطيء أب فبدأكا بالضربكعمى المسمميف 
كبحرفيما لكجيو حتى ما يعرؼ  (6)منو الفاسق عتبة بف ربيعة فجعل يضربو بنعميف مخصكفيف

حتى أدخمكه  مغمي عميو في ثكب  بكر كحممت بنك تيـ أبا مف شدة الضرب، كجيو مف أنفو
 "بكر لنقتمف عتبة بف ربيعة ككهللا لئف مات أب :"رجعت بنك تيـ فدخمكا المسجد كقالكا بعدىامنزلو 

حتى أجاب فتكمـ آخر النيار   أبا بكر ككّمـ ابك قحافة كبنك تيـ  فرجعكا إلى أبي بكر
"  ما فعل رسكؿ هللا  مو:"فقاؿ أل فجاءت اليو أمو بزاد ليأكل " ما فعل رسكؿ هللا  :"فقاؿ
 إلى أـ جميل بنت الخطاب " ألف كالدتو كانت مشركة فأرسمياكهللا ما لي عمـ بصاحبؾ :"فقالت

صريعا   كجدت أبا بكرك جاءت أـ جميل ففسمييا  رضي هللا عنيا لتتقصى اخبار النبي 
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ني  :"أـ جميل كأعمنت بالصياح كقالت منو دنفا فدنت كهللا إف قكما نالكا ىذا ألىل فسق ككفر كا 
 :"في دار ابف األرقـ قاؿ لو انو بخيرقالت ف فما فعل رسكؿ هللا  :"قاؿ "ألرجك أف ينتقـ هللا لؾ

عمى امو كاـ جميل  يتكيء كىك فخرج فإف هلل عمي أف ال أذكؽ طعاما أك شرابا أك آتي رسكؿ 
 النبي أكب عميو فقبمو كأكب عميو المسممكف كرؽ  فعندما رآه  حتى أدخل عمى رسكؿ هللا 

بأبي كأمي ليس مف بأس إال ما ناؿ الفاسق مف كجيي كىذه أمي  :" رقة شديدة فقاؿ أبك بكر
فدعا  "كادع هللا ليا عسى أف يستنقذىا بؾ مف النار برة بكالدييا كأنت مبارؾ فادعيا إلى هللا 

 . (7) عز كجل كأسممتدعاىا إلى هللابعدىا  ليا رسكؿ هللا 
اما الشدة التي كاجيتو جراء تمؾ المحنة فيك أُغمي عميو لقكة الضرب المبرح الذي تعرض لو    

كمما يؤكد ذلؾ ىك حممو بثكب نتيجة فقده الكعي عالكة عمى ذلؾ اآلالـ التي كاف يعاني منيا 
 بعد اف فاؽ مف االغماء.

عمى الرغـ مما أصابو مف أذى مف  مما سبق نستنتج أمرا ىامًا كىك أف ابا بكر الصديق     
ليطمئف عف  المشركيف كىك فاقد لكعيو فعندما أفاؽ كاف اكؿ كالمو يسأؿ عف رسكؿ هللا 

كثباتو عمى االسالـ كبمكقفو ىذا دلَّل عمى اف  صحتو كفي ذلؾ اشارة الى قكة ايماف الصديق 
 اغمى كاىـ مف حياتو الشخصية.  لرسكؿ حياة ا
كمف المحف االخرى عندما بدأت قريش بالضغط عمى المسمميف كأخذت بتعذيبيـ أمر       

ايضًا مياجرًا الى الحبشة  المسمميف باليجرة الى الحبشة خرج ابك بكر الصديق  رسكؿ هللا 
لو أريد اليجرة لكي أعبد ربي" فمـ فسألو فقاؿ:"  (9)فمقيو ابف الدغنة (8)حتى كصل برؾ الغماد

ككنو رجاًل معركفًا بيف قكمو كاف كريما سخيا فأجاره كعاد  يكافق عمى خركج ابي بكر الصديق
معو، كبعد اف سكف بنى لو مسجدا بفناء داره فكاف يصمي فيو كيقرأ القرآف فبدأت نساء المشركيف 

فأفزع ىذا  كثير البكاء مف خشية هللا  أنو كابنائيـ يستمعكف كينظركف اليو ككاف مف صفاتو 
المنظر أشراؼ قريش فأرسمكا الى ابف الدغنة كقالكا لو:" انما اجرنا ابا بكر عمى اف يعبد هللا في 

يجب  داره" ككانكا يخافكف عمى نسائيـ كابنائيـ مف الدخكؿ في االسالـ كعندما قاؿ ألبي بكر 
: "فإني أرد اليؾ جكارؾ  ريش قاؿ لو ابك بكر في دارؾ مخافًة مف ق عميؾ اف تعبد هللا 

 قريش سفياء مف سفيو لقيوكبعد ما خرج مف جكار ابف الدغنة  ،(12)كأرضى بجكار هللا كرسكلو"
 أك المغيرة بف الكليد بكر  بأبي فمر رأسو التراب عمى فحثا الكعبة الشريفة إلى ذاىب كىك

 ذلؾ فعمت انت فقاؿ لو:" فعل بو ىذا السفيو كائل كىك عمى ذلؾ الحاؿ فشكى لو مما بف العاص
 . (11)أحممؾ" ما رب أي أحممؾ ما رب أي أحممؾ ما رب أي : " فقاؿ  بنفسؾ"
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بعد ىذه المحنة فيي استيانة المشركيف بو  اما الشدة التي تعرض ليا ابك بكر الصديق      
كأخذكا يتطاكلكف عميو عمى الرغـ مف مكانتو االجتماعية بيف قريش كمما يدلل عمى ذلؾ احتسابو 

 أحممؾ" أي مما اصابو مف شدة ككرب . ما رب كجعمو يردد:" أي الى هللا 
ىك الذي  مما سبق نستنتج اف قكة االيماف المطمق كالعقيدة الراسخة ألبي بكر الصديق    

كال احد غيره كىذا يظير قكة العقيدة عنده كتمسكو  دفعو الى ترؾ االجارة كرضي بجكار هللا 
محنيـ في االضطياد كالتعذيب كرفض العيش تحت مذلة  بيا، كمشاركة اخكانو مف الصحابة 

 المشركيف .ككصاية 
 م(376هـ/06)ت: الصحابي خالد بن سعيد بن العاص  -3

 ككاف قد كاجو محنة عند اسالمو اذ كاف يدعك سرا  سعيد بف خالد ككاف الصحابي       
 يدع أف ككممو فدعاهُ  أحيحة أبا ذلؾ كالده فبمغ مكة نكاحي في كيصمي معو  هللا رسكؿ يمـز

كقيل  (18)بقراعة أحيحة أبك فضربو عميو" أمكت حتى دمحم  ديف أدع ال :"خالد  فقاؿ االسالـ
 . (13)رأسو عمى كسرىا حتى يده في عصا
فيي تتمثل بالمقاطعة كالتعذيب الذي تعرض اليو  اما الشدة التي كاجييا الصحابي خالد     

مف اقرب الناس اليو كىك كالده، كلكنو عمى الرغـ مف ذلؾ بقي متمسكًا باإلسالـ ميما بمغت 
 . كبرسكلو  التضحيات حتى كلك كمفو حياتو كىذا يدؿ عمى قكة ايمانو باهلل 

 م(369هـ/79)ت: الصحابي ابو ذر الغفاري  -4
  إني هللا رسكؿ يا فقاؿ: بمكة  هللا رسكؿ جاء الى بعد أف اسمـ ابك ذر        

لكنو أصرَّ اال اف يتحدى  تقتل"  أف عميؾ أخاؼ : إني فقاؿ لو النبي  ديني أظير أف أريد
 دمحما كأف هللا إال إلو ال أف أشيد فقاؿ:"  المسجد في يتحدثكف  ِحمق قريش كىـ المشركيف فجاء الى

 قتمكه قد أنيـ أحمر كضنكا نصب كأنو ترككه حتى فضربكه فانتقض عميو المشرككف  هللا" رسكؿ
 رسكؿ يا فقاؿ:" أنيؾ ألـ :لو النبي  فقاؿ فرأى االذى الذي أصابو  إلى النبي  فجاء فأفاؽ
الى قكمو خكفا عميو مف  اف يذىب  هللا فقضيتيا" بعدىا أمره رسكؿ نفسي في حاجة كانت هللا

 . (14)في حاؿ سماعو بإعالف الدعكة االسالمية اضطياد المشركيف لو كاف يمحق بالنبي 
 كالنصب صارىي بشاعة منظره بحيث  مما تقدـ يتضح اف الشدة التي كاجيت ابا ذر      

بسبب شدة الضرب الذي تعرض لو مف المشركيف كقد يتضح مف مكقفو ىذا  الذبائح بدـ المحمر
 قكة ايمانو الراسخ في قمبو كلـ يعر اىمية لممشركيف كجبركتيـ ضد المسمميف آنذاؾ .
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 م(366هـ/76)ت: الصحابي عثمان بن عفان  -5
 الحكـ وعم أخذه أسمـ حينما ىك  مف المحف التي كاجيت الصحابي عثماف بف عفاف       

 أترغب كقاؿ لو:" رباطا بسبب تركو ديف آبائو كىك عبادة االكثاف فأكثقو أمية بف العاص أبي بف
 فأجابو الديف" ىذا مف عميو أنت ما تدع حتى أبدا أحمؾ ال كهللا محدث ديف إلى آبائؾ ممة عف

 دينو في صالبة مكقفو الحكـ فحينما رأى عمو أفارقو" كال أبدا أدعو ال كهللا كقاؿ لو:" عثماف 
 . (15)تركو
ف الشدة التي تعرض ليا الصحابي عثماف      ىي أثر االذى الجسدي نتيجة التعذيب  كا 

فضاًل عف الحرب النفسية التي نجمت عف ذلؾ مف جانب عمو الحكـ كمع كل ذلؾ بقي معارضا 
لعمو كلـ يتخَل عف عقيدتو التي آمف بيا كتحمل مف اجميا كل المحف كالشدائد مشاركا رسكؿ هللا 

 . كصحابتو الكراـ ىمكميـ كمحنيـ إزاء المشركيف 
 م(363هـ/73)ت: حابي الزبير بن العوام الص -6

اذ كاف يعمقو  (16)تعرض الى محنة مف قبل عمو العكاـ  بف الزبير أسمـ الصحابي عندما     
الكفر فيجيبو  إلى كيقكؿ لو ارجع بالنار مف اجل اف يتراجع عف دينو عميو كيدخف حصير في

 . (17)أبدا أكفر ال فيقكؿ: الزبير 
فكاف يتألـ مف شدة الحرارة كالدخاف لكنو بقي صامدا متمسكا بدينو  كاما الشدة التي كاجيتو    

 رغـ شدة التعذيب الذي تعرض لو مف جانب عمو .
 م(363هـ/73)ت: الصحابي طمحة بن عبيد هللا  -7

الى محنة عصيبة عند اسالمو اذ تـ كثق يداه الى عنقو  تعرض الصحابي طمحة        
كاخذه المشرككف يطكفكف بو بيف الصفا كالمركة كأناس كثير يتبعكنو استيزاًء بو كلكي يحدث ردة 
فعل عند ممف يفكر بالدخكؿ الى االسالـ، ككانت ايضا أمو الصعبة بنت الحضرمي تمشي كراءه 

دخكلو في االسالـ، ككذلؾ كاف نكفل بف خكيمد قد اكثق ابا كتذمره كتسبو بسبب تركو ديف آبائو ك 
في حبل كاحد لتعذيبيما لذا سمي ابك بكر الصديق كطمحة  بكر الصديق كطمحة بف عبيد هللا 

 . (18)بف عبيد هللا القرينيف
فضاًل عف التعذيب كاالضطياد  اما الشدة التي كاجييا الصحابي طمحة بف عبيد هللا          

فيك مكقف امو كىي اقرب الناس لو المساند لممشركيف كىذا لو اثر كبير عمى نفسيتو كلكنو عمى 
 . الرغـ مف ذلؾ لـ يثنيو ىذا المكقف عف عقيدتو كتكحيده هلل 
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 م(329هـ/37الصحابية اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي هللا عنها )ت: -8
عانت السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي هللا عنيا مف محنة كبيرة عند ىجرة الرسكؿ     
  فبعد خركجو  مع ابي بكر الصديق بف جيل أبك فييـ الى الغار، جاء نفر مف قريش 

 فقالكا ليا:" فخرجت إلييـ السيدة اسماء رضي هللا عنيا بكر  أبي باب بيت عمى فكقفكا ىشاـ
 خبيثا فاحشا ككاف يده جيل أبك فرفع أبي" أيف كهللا أدري  ال قمت قالت بكر أبي بنت يا أبكؾ أيف
. كبيذا تتجسد أذية قريش كفحش ككقاحة ابي جيل (19)قرطيا منيا طرح لطمة حتى خدىا فمطـ

 بالتجاكز عمى حرمة امرأة في بيتيا ليصل االمر الى ضربيا .
اما الشدة التي كاجيتيا فيك الخكؼ مف مشركي قريش السيما ابك جيل الذي كاف قاسيا      

الذيف اتبعكه كعمى الرغـ مف ذلؾ فإنيا بقيت صامدة دكف اف  كصحابتو  عمى رسكؿ هللا 
 لممشركيف.  كعف ابييا  تبيح بأي كممة عف رسكؿ هللا 

 من العبيد والموالي اضطهاد وتعذيب أوائل الصحابة : ثانيا
كتعرض العبيد كالمكالي الى محف االضطياد كالتعذيب اكثر مف غيرىـ ممف لديو قبيمة تحميو    

كالسبب في ذلؾ؛ ألف ظاىرة الجكار التي كانت تكفر الحماية لممستجير قبل االسالـ لـ يشمل بو 
، كلذا سيتـ (82)االسالمية العبيد كالمكالي لذلؾ كانكا اكثر المسمميف تعذيبًا في بداية الدعكة

مف العبيد كالمكالي الذيف تعرضكا الى االضطياد كالتعذيب في  الحديث عف أكائل الصحابة 
 مكة كحسب سني كفياتيـ. 

 :الصحابية سمية بنت خياط رضي هللا عنها -1
عمار، زكجيا ياسر كقد  أـ خياط رضي هللا عنيا، ككنيتيا بنت تعرضت السيدة سمية      
َأمة فعندما اسممت تعرضت ىي كزكجيا ياسر الى االضطياد كالتعذيب مف اجل الرجكع  كانت

 أكؿ عف االسالـ، كلكنيما رفضا ذلؾ، فمذا قاـ فرعكف األمة فطعنيا بحربة فأدت الى مكتيا كىي
مكة  رمضاء في يعذبكف  كىـ كبأمو بعمار يمر ، ككاف رسكؿ هللا (81)اإلسالـ في شييدة

 .  (88)الجنة" مكعدكـ ياسر آؿ صبرا ليـ ميكنًا عمييـ محنيـ:"فيقكؿ  المكرمة
اما الشدة التي تعرضت ليا جراء تمؾ المحنة فيي شدة األلـ الذي اصابيا بسب االثار       

التي خمفتيا الطعنات بالحربة كمما يؤكد ذلؾ استشيادىا في الحاؿ لشدة االصابة التي تعرضت 
انيا فدت حياتيا مف اجل االسالـ كعقيدتيا الصحيحة كتمسكيا  ليا ككاف مكقفيا مف ىذه المحنة

 في مقاكمة المشركيف بكل الكسائل كبذؿ الغالي كالنفيس مف اجل عز االسالـ . بيدي النبي 
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 م(396هـ/6)ت: الصحابي عامر بن فهيرة  -8
 ، ككاف(83)مممككا لمطفيل بف الحارث فأسمـ كىك عبد مممكؾ كاف الصحابي عامر بف فييرة   
، كمف صكر (84)ليرجع عف دينو بمكة يعذب ممف فكاف المؤمنيف مف المستضعفيف مف

بحبل طكيل تمده الصبياف كتجرىـ مف  االضطياد االخرى انو كاف يكثق ىك كالصحابي بالؿ 
 . (85)اجل ترؾ دينيـ كالرجكع الى صف المشركيف لكف بقيا متمسكيف بعقيدتيـ التي آمنكا بيا

فيي الحرب النفسية التي تتمثل بتعذيبيـ مف قبل صبياف اصغرىـ  دة التي كاجيتو اما الش   
سنًا مما يترؾ اثرا سمبيا في داخمو كيحز في نفسو جراء تمؾ االعماؿ المشينة كعمى الرغـ مف 

 ذلؾ بقي متمسكا بدينو عمى الرغـ مما تعرض لو مف شتى انكاع التعذيب .
 م(361هـ/91)ت: الصحابي بالل بن رباح  -3

 بف كىب بف أمية كاف كمف محف االضطياد كالتعذيب التي تعرض ليا الصحابي بالؿ       
 العظيمة بالصخرة يأمر ثـ مكة بطحاء في حميت الظييرة كاشتد الحر إذا يخرجو الجمحي حذافة

 كتعبد بدمحم  تكفر أك تمكت حتى ىكذا تزاؿ ال لو :" يقكؿ بعدىا صدره ليشرؾ، عمى فتكضع
  . (86)أحد أحد البالء ذلؾ في كىك فيقكؿ: كالعزى" فيرفض ما أمر بو الالت
كقد ذكر المستشرؽ بكدلي صكرا مف محف االضطياد كالتعذيب التي تعرض ليا الصحابي    

فقاؿ:" ... فخرج أمية بالعبد االسكد إلى الصحراء، كنضا عنو ثيابو كتركو تحت اشعة  بالؿ 
حرقة، ككضع فكؽ صدره صخرة كتب عمييا: ال تزاؿ ىكذا حتى تمكت، أك شمس بالد العرب الم

 (87)تكفر باإلسالـ، كاستمر بالؿ عمى مقاكمتو، كأخذ يردد: أحد أحد..."
في ىذه المحنة ىي شدة الحر التي تعرض ليا أثناء  ككانت الشدة التي تعرض ليا بالؿ     

 ره كلكنو بالرغـ التعذيب فضاًل الى ثقل الصخرة كىي ممقاة عمى صد
 مرددا كممة التكحيد احد احد . مف شدة التعذيب بقي متمسكًا بإيمانو باهلل 

 م(366هـ/76)ت: الصحابي عامر بن ربيعة  -4
كىك مكلى تعرض الى اشد العذاب ىك كزكجتو السيدة ليمى  عندما أسمـ الصحابي عامر     

قبل إسالمو لذلؾ عندما سنحت لو  رضي هللا عنيا اذ كانا يعذباف مف قبل عمر بف الخطاب 
السيدة ليمى  الفرصة باليجرة الى الحبشة خرج ىك كزكجو كعندما رأى عمر بف الخطاب 

 في آذيتمكنا لو فقالتالى أيف يا أـ عبد هللا؟ رضي هللا عنيا كىي عمى بعيرىا لمخركج قاؿ ليا 
 ثـ هللا صحبكـ فقاؿ سبحانو كتعالى هللا عبادة في نؤذى ال حيث هللا  أرض في فنذىب ديننا
 الخطاب  بف عمر رقة مف رأت بما فأخبرتو ربيعة  بف عامر زكجيا الصحابي فجاء ذىب

 . (88)الخطاب" حمار يسمـ حتى يسمـ ال فكهللا فقاؿ نعـ فقالت لو يسمـ ترجيف اف فقاؿ ليا:"
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بدليل اليأس مف اسالـ  مما تقدـ نستنتج شدة التعذيب الذي تعرض لو الصحابي عامر       
 عمر بف الخطاب ألنو تعرض ألشد انكاع التعذيب .

 م(363هـ/73)ت: الصحابي خباب بن األرت  -5
كىك مف العبيد كاف قد سبي اذ تعرض الى شتى  عند إسالـ الصحابي خباب بف األرت      

 (89)الرضف عمى باألرض ظيره يمصقكف  جعمكا ، إذانكاع التعذيب كالضطياد مف قبل المشركيف
كيألفو كيأتيو، كعندما سمعت  خبابا يحب    هللا رسكؿ ، ككاف(32)متنو ماء ذىب حتى
، فشكا ذلؾ إلى رسكؿ هللا  ؛رأسوأـ أنمار بذلؾ أخذت حديدة كقد أحمتيا فكضعتيا عمى  مكالتو
فاشتكت مكالتو رأسيا  "، فأستجاب هللا سبحانو كتعالى لدعاء النبي الميـ انصر خباباً  "فقاؿ:

 فيحمييايأخذ الحديدة   خباب الصحابي ، فكاف"اكتكي  "فقيل ليا: ،فكانت تعكي مع الكالب
 . (31)يككي بيا رأسياف

 بطنو في اكتكى  كقدشاىدكه  في آخر حياتو فأعاده الصحابة  خبابا كعندما َمِرض       
عف صكرة اخرى مف صكر  ، كركى الصحابي خباب (38)سبعًا مف أثر التعذيب عند إسالمو

التعذيب اذ ذكر اف المشركيف ذات يكـ اكقدكا نارًا فسمقكه فييا كمف جراء ذلؾ ترؾ عمى ظيره 
 .( 33)البرص نتيجة شدة التعذيب الذي تعرض لو

قد ناؿ منو المشرككف اكثر مف باقي اقرانو مف أكائل الصحابة  مما سبق يتبيف اف خبابا      
  فتعرض لشتى الشدائد نتيجة المحف التي مرَّ بيا كعمى الرغـ مف ذلؾ بقي صامدا بكجو

المشركيف متمسكًا باإلسالـ في أحنؾ الظركؼ كىذا دليل عمى قكة ايمانو كصحة عقيدتو كمما 
لقد :"  ما أصابو مف محف كشدائد فقاؿ لو رسكؿ هللا  كد ما ذىبنا إليو أنو شكا الى النبي يؤ 

كاف الرجل ممف قبمكـ يمشط بأمشاط الحديد حتى يخمص إلى ما دكف عظمو مف لحـ كعصب، 
 . (34)..."، فال يرده ذلؾ عف دينو. كأنتـ تعجمكف نشاركيشق بالم

 م(363هـ/73)ت: الصحابي عمار بن ياسر  -6
أخذه المشرككف كعذبكه شرَّ عذاب فمـ يترككه حتى سبَّ  بعدما اسمـ الصحابي عمار     

كذكر آليتيـ بخير بسبب شدة العذاب الذي تعرض لو كقد حزف عمى ما بدر منو  رسكؿ هللا 
 نمت حتى تركت ما هللا رسكؿ يا " شرفسألو عف حالِو فقاؿ: كىك مكره فجاء الى رسكؿ هللا 

، كفي (35)فعد" عادكا إف قاؿ باإليماف مطمئف قاؿ قمبؾ تجد كيف قاؿ بخير آليتيـ كذكرت منؾ
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  :(36)ذلؾ نزؿ قكلو تعالى

، كىي نزلت في (37)چ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ
 . (38)عمار بف ياسر حينما عذبكه
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الذي أجبر عمى الكفر ليكؿ  مما سبق نستنتج شدة المحنة التي مّر بيا الصحابي عمار    
العذاب الذي لقيو مف المشركيف لكنو بقي قمبو مطمئنًا باإليماف كالدليل عمى ذلؾ نزكؿ اآلية 

 الكريمة آنفة الذكر بحقو . 
 م(363هـ/73)ت: الصحابي صهيب الرومي  -7

الى محنة االضطياد كالتعذيب بعد إسالمو مع اقرانو مف  تعرض الصحابي صييب        
العبيد إذ ألبسو المشرككف أدرع الحديد ثـّ عرضكه في الشمس مف أجل ترؾ دينو حتى بمغ الجيد 

 . (39)منو لكنو بقي عمى دينو الذي آمَف بو
مف خالؿ عرضو عمى  صييب مما سبق نستنتج شدة العذاب الذي تعرض لو الصحابي      

بل زاده اكثر  اشعة الشمس الحارقة صيفا بعد تكبيمو بالحديد كلكف ذلؾ لـ يثنو عف عبادة هللا 
 تمسكا بعقيدتو .

 )د . ت. و( الصحابي ابو فكيهة  -8
 عبدا فكيية  أبك ككاف يسار،: كقيل أفمح، كاسمو عندما اسمـ الصحابي ابك فكيية       
 الجمحي فعند إسالمو تعرض الى أكثر مف محنة إذ أخذه أمية بف خمف فربط أمية ابف لصفكاف

 مر الرمضاء ذات الحر الشديد كبينما ىك عمى ذلؾ في ألقاه بعدئذ فجر، بو كأمر حبال رجمو في
مما  الجعل" ىذا كخمق كخمقؾ خمقني ربي هللا: فقاؿ ؟ ربؾ ىذا فقاؿ لو أمية:" أليس ُجَعل، بو

 حتى عذاباً  زده ":خمف فقاؿ لو بف أبي أخكه معو كزاد في تعذيبو حتى خنقو، ككافغضب عميو 
مات، بعدىا  قد أنو ظنكا حتى كنتيجة لشدة التعذيب أغمي عميو كفقد بسحره" فيخمصو دمحم يأتي
، كمف المحف االخرى (42)كاعتقو فاشتراه كىك عمى ذلؾ الحاؿ بكر الصديق  أبك بو فمر أفاؽ،

كاف قكـ مف بني عبد الدار يخرجكنو بعد اسالمو  التي تعرض ليا الصحابي ابك فكيية 
 نصف النيار في حر شديد في قيد مف حديد كيمبس ثيابا كيبطح في الرمضاء ثـ يؤتى بصخرة

حتى ىاجر أصحاب  بحيث ال يطيق ذلؾ كبقي عمى ذلؾ التعذيبفتكضع عمى ظيره  كبيرة
 . (41)لمتخمص مف اضطياد كتعذيب المشركيفإلى أرض الحبشة فخرج معيـ  هللا رسكؿ 
قد َمرَّ بشدائد عصيبة إزاء المحف التي طالتو  مما تقدـ يتضح اف الصحابي ابا فكيية     

كىي الحرب النفسية التي مكرست ضده عندما ربط بحبل كُجرَّ بيف االحياء، ككذلؾ شدة الحر 
التي تعرض ليا كىك ممقى عمى االرض كفكؽ ظيره صخرة كبيرة كعمى الرغـ مف ذلؾ بقي 

 متمسكا بدينو كلف يتأثر بتمؾ المحف كالشدائد.
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 بمكة المكرمة ثالثًا: حبس أوائل الصحابة 
لـ يبِق المشرككف اسمكبًا مف أساليب الضغط كاالضطياد ضد المسمميف اال كاتبعكه مف       

اجل تركيـ لمديف االسالمي الحنيف فمف االساليب الجديدة التي اتبعيا المشرككف اضافة الى 
لكي يؤثركا عمى معنكياتيـ اضافة الى كاحتجازىـ  اسمكب التعذيب ىك حبس أكائل الصحابة 

منعيـ مف االتصاؿ باآلخريف كدعكتيـ لمدخكؿ في االسالـ، كُيعد ىذا االسمكب محنة أخرى 
الذيف ُحبسكا  فضاًل عف المحف االخرى، كفيما يمي اىـ الصحابة  كاجيت أكائل الصحابة 

 عند المشركيف بمكة المكرمة مرتبيف حسب سني كفياتيـ .
 م(396هـ/7)ت: ابي مصعب بن عمير الصح -1

 سرا  هللا رسكؿ إلى يذىب فكاف كقكمو أمو مفإسالمو خكفًا  كتـ الصحابي مصعب       
 حتى محبكسا يزؿ فمـ فحبسكه فأخذكه كقكمو أمو فأخبر يصمي طمحة كىك بف عثماف بو فبصر
لمخالص مف اضطياد المشركيف لو  الحبشة عندما ىاجر أكائل الصحابة  أرض إلى خرج

فعاد معيـ كىك متغير الحاؿ متقشف ال يممؾ شيئًا نتيجة  كبقي ىناؾ حتى عاد الصحابة 
 . (48)ظركؼ اليجرة كمعاناتيا كعندما رأتو أمو عمى ذلؾ الحاؿ كفت عنو أمو كلـ تعذلو

بقي ثابتًا عمى لكنو  مما تقدـ يتبيف حجـ كشدة المعاناة التي كاجيت الصحابي مصعب    
أيمانو عمى الرغـ مف كل الصعاب التي كاجيتو سكاء في الحبس اك عند اليجرة الى أرض 

 في المحف . الحبشة كىي مكاقف مشيكدة لو كألكائل الصحابة 
 م(376هـ/06)ت: الصحابي خالد بن سعيد بن العاص  -8

الى شتى أنكاع العذاب مف قبل كالده ابي أحيحة عند   سعيد بف تعرض الصحابي خالد    
ق عميو كأجاعو كأعطشو حتى حبس كضيّ ي اف كالده أمر بوإسالمو فإضافة الى التعذيب الجسدي 

 كنتيجة لشدة العذاب فكر الصحابي خالد  ماء لـ يذؽ فييفَّ  لياؿ مكث في حر مكة ثالث
يب عف أبيو في نكاحي مكة حتى حضر خركج فتغ منيا فرأى فرجة فخرج بالفرار مف ىذا الحبس

 .( 43)فخرج معيـ اليياإلى الحبشة   النبيأصحاب 
قد مرَّ بشدة عصيبة كىي شدة العطش عند  مما سبق ذكره يتبيف أف الصحابي خالدا     

إيداعو في السجف مف قبل كالده في لييب الشمس المحرؽ فضاًل عف شدة عناء طريق اليجرة 
 الى الحبشة كعمى الرغـ مف ذلؾ بقي متمسكا بعقيدتو دكف أف ُتؤثر بو تمؾ المحف كالشدائد .

 م(373هـ/06)ت: الصحابي عياش بن أبي ربيعة  -3
باليجرة الى  الى محف االضطياد كالتعذيب أمرىـ رسكؿ هللا  أف تعرض الصحابة بعد     

لمخالص مف جكر المشركيف لذلؾ اتفق  لمحف كشدائد الصحابة  يثرب كأحد معالجاتو 



 مجمة آداب الفراهيدي   أ.د. عدي سالم عبدهللا الجبوري    من محن االضطهاد موقف أوائل الصحابة 
 م.م. خالد دعيجل نجم الدليمي والتعذيب في العهد المكي دراسة تحميمية 

 م9102( آذار 73العدد )                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

889 

لمخركج الى يثرب، لكف   العاص بف ىشاـالصحابة عمر بف الخطاب كعياش بف أبي ربيعة ك 
 كشف أمره لممشركيف فحبسكه بمكة، كنجى عمر بف الخطاب كعياش بف أبي ربيعة  ىشامًا 

قدـ عمى  كعند الكصكؿ عمى رفاعة بف المنذر نزلكاقباء فياجركا نحك يثرب، كعند كصكليـ 
  النبيكعندىا كاف عياش بف أبي ربيعة أخكاه ألمو أبك جيل كالحارث ابنا ىشاـ بف المغيرة 

إف أمؾ قد نذرت أال يظميا ظل كال يمس رأسيا دىف حتى  :"فقاال لعياش يياجر بعد بمكة لـ
كنصحو بعدـ الرجكع الى مكة خكفا عميو أف يفتنو المشرككف في  عياش   عمر فعذؿ "تراؾ
فخرج معيما  "فإف لي بمكة ماال لعمي آخذه فيككف لنا قكة كأبر قسـ أمي :" قاؿ عياشف دينو

افعمكا بسفيائكـ  ىكذاف راحمتو فأكثقاه رباطا حتى دخال بو مكة فقاال ع هنزالكفي أثناء الطريق ا
 . (44)في مكاف كاحد فكضعكه ىك كىشاـ بف العاص  ثـ حبسكه

في  يتذكر أصحابو  كاستقرَّ بو المقاـ في المدينة المنكرة بدأ  كعندما ىاجر النبي      
مكة المكرمة كما يعانكه مف الظمـ كاالضطياد كالحبس، كمنيـ عيَّاش بف أبي ربيعة كىشاـ بف 

 " فقاؿ لوالعاص بف كىشاـ ربيعة أبي بف بعياش لي مففقاؿ:"  فرّؽ ألصحابو  العاص 
 فقدميا مكة المكرمة إلى فخرج بيما" هللا رسكؿ يا لؾ أنا :"المغيرة  بف الكليد بف الكليد

 أريد فقالت هللا أمة يا تريديف أيف ليا:" فقاؿ طعاما تحمل امرأة فمقي مستخفيا خكفًا مف المشركيف
 لو سقف ال بيت في محبكسيف ككانا مكضعييما عرؼ حتى فتبعيا تعنييما المسجكنيف" ىذيف
فقطعيما مف  بسيفو ضربيما قيدييما ثـ تحت فكضعيا (45)مركة أخذ ثـ عمييما تسكر أمسي فمما
 . (46)بيما الى المدينة المنكرة كقدما بعيره عمى أردفيما بعد ذلؾ المركة ذك لسيفو يقاؿ كاف ذلؾ
كىك يعاني  مما تقدـ يتبيف لنا حجـ الشدة التي تعرض ليا الصحابي عياش بف أبي ربيعة    

ينتظر الفرج كىك ما تـ لو  في مكة المكرمة كمع ذلؾ بقي صابرا محتسبًا الى هللا  آالـ الحبس
 كتمسكو بعقيدتو الصحيحة . فراغ بل لقكة ايمانو باهلل  عفبالفعل كىذا لـ يأِت 

 ةخاتمال
الى شتى انكاع األذى كاالضطياد كالتعذيب مف قبل المشركيف  تعرض أكائل الصحابة  -1

 . سبحانو كتعالى ليـ كلكنيـ صبركا حتى فازكا بنصر هللا
االضطياد كالتعذيب أعطت نتائج عكسية بالنسبة لممشركيف فبسبب ذلؾ اف شدة محف  -8

 االضطياد تضاعف عدد المسمميف الداخميف الى االسالـ .
امتازكا بالصبر كقكة العقيدة ككانكا  أشداء مف الصحابة  ىذه المحف قد خمقت أجياالً  إفَّ  -3

 لمداعية المسمـ .  بالنسبة نمكذجا يحتذى بو
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ف ضد دعكة الحق كاصحابيا لـ يزدىـ في ذلؾ ك الساليب التي استخدميا المشرككاف تعدد ا -4
 كنصرا لممؤمنيف بثباتيـ عمى اإليماف . اال بعدا مف هللا 

ظيرت مكاقف مشرفة مف قبل ىؤالء المؤمنيف لـ تقتصر عمى الرجاؿ فقط كانما كاف االمر  -5
بنت الخطاب رضي هللا  رممة أـ جميل ىذا فيما يخص الصحابيات. كخير مثاؿ عمى ذلؾ

التي  أماـ أـ ابي بكر الصديق تحافظ عمى سرية الدعكة عندما أنكرت  التي كانت عنيا
حينما تعرض لمحنة  كابي بكر الصديق  لـ تسمـ بعد بأنيا ال تعرؼ مكاف رسكؿ هللا 

بالذىاب الى رسكؿ  بكر  كاالضطياد كالتعذيب مف قبل المشركيف اال بعد أف أِذَف ليا اب
 في دار االرقـ حفاظًا عمى سرية الدعكة االسالمية . هللا 

 الهوامش
                               

، تحقيق: طو عبد السيرة النبوية البن هشام،ػ(م888/ق813ابف ىشاـ، ابك دمحم عبد الممؾ المعافري،)ت: ((1
، (ـ988/ىػ312الطبري، أبك جعفر دمحم بف جرير،)ت:  ؛8/97،ىػ(1411الجيل،)بيركت،الرؤؼ سعد، دار 

 . 8/318،ـ(1968مصر، )، دار المعارؼ،8تح: دمحم أبك الفضل إبراىيـ، ط ،تاريخ الرسل والمموك
 ( .95،94سكرة الحجر، اآليتاف ) ((8
3)) ، ، دار الجامع ألحكام القرآن ،(ـ1878/ق671:)ت القرطبي، أبك عبد هللا دمحم بف احمد بف أبي بكر بف حـز

 . 12/68،الشعب،)القاىرة، د. ت(
، سيرة ابن اسحاق)المبدأ والمبعث والمغازي(، ـ768ىػ/151دمحم بف اسحاؽ بف يسار،)ت: ابف اسحاؽ، ((4

السيرة ابف ىشاـ،  ؛4/172،تحقيق: دمحم حميد هللا، معيد الدراسات كاالبحاث لمتعريف،)د . ـ، د .ت(
 .8/124،النبوية

احمد  ،أبك نعيـ ؛815-8/813،السيرة النبويةابف ىشاـ،  ؛159-8/158،سيرة ابن اسحاقابف اسحاؽ،  ((5
، 4، طحمية األولياء وطبقات األصفياء ،(ـ1238/ىػ432)ت: االصبياني، إسحاؽبف احمد بف  بف عبد هللا

 . 1/822،ىػ(1425دار الكتاب العربي،) بيركت،
 ما ككل خصيف نعل كىي كخرزىا، بعض عمى بعضيا ظاىر: خصفا يخصفيا النعل خصف:  خصف ((6

،)ت: خصف . ينظر:  فقد بعض عمى بعضو طكرؽ  لسان ، (ـ1311/ىػ711ابف منظكر، دمحم بف مكـر
 . 9/71، د.ت( ، دار صادر،)بيركت،العرب

الحسف بف ىبة هللا بف عبد ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف  ؛3491-6/3492،معرفة الصحابةابك نعيـ،  ((7
، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضمها وتسمية من حمها من االماثل، (ـ1175/ىػ571)ت:  هللا الشافعي،

ابف األثير، عز  ؛32/49،ـ(1995تحقيق: محب الديف ابي عمر بف غرامة العمري، دار الفكر،)بيركت، 
:  قيق، تحالصحابة د الغابة في معرفةأس، (ـ1838/ىػ632الديف أبك الحسف عمي بف دمحم الجزري،)ت: 

 . 7/354،ـ(1996عادؿ احمد الرفاعي، دار أحياء التراث العربي،)بيركت،
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ياقكت الحمكي، برؾ الِغماد: ىك مكضع كراء مكة يبعد خمس لياؿ مما يمي البحر، كقيل بمد باليمف . ينظر:  ((8
 . 1/399،)بيركت، د. ت(، دار الفكر، معجم البمدان، (ـ1888/ىػ686شياب الديف،)ت: 

 بف مناة عبد بف الحارث بنك األحابيش، كاألحابيش كىك سيد كنانة بف مناة عبد بني أخك الدغنة ىك ابف ((9
خزاعة، تحالفكا جميعا فسمكا االحابيش. ينظر: ابف  مف المصطمق كبنك مدركة، بف خزيمة بف كاليكف  كنانة،
 . 8/817،السيرة النبويةىشاـ، 

: عبد هللا ألميثي، قيق، تحصحيح البخاري ، (ـ869/ىػ856أبك عبد هللا دمحم بف إسماعيل،)ت: البخاري،  ((12
 /ىػ354)ت: دمحم بف حباف بف احمد البستي، ،ابف حباف ؛8/824،ىػ(1427دار المعرفة،) بيركت، 

)بيركت،  ، مؤسسة الرسالة،8، تح: شعيب األرنؤكط،طصحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان، (ـ965
 . 15/884،ـ(1993ىػ/1414

دمحم بف يكسف  الصالحي، ؛8/66،السيرة النبويةابف كثير،  ؛8/818،السيرة النبويةابف ىشاـ،  ((11
، تحقيق: عادؿ احمد عبد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، (ـ1535/ق948الشامي،)ت:

 . 8/411،ىػ(1414المكجكد، كعمي دمحم عكض، دار الكتب العممية،)بيركت، 
 . 8/869،لسان العربالقراعة: القداحة التي يقدح بيا النار . ينظر: ابف منظكر،  ((18
الفداء إسماعيل بف  أبكابف كثير،  ؛8/182،اسد الغابةابف االثير،  ؛4/95،الطبقات الكبرى ابف سعد،  ((13

: مصطفى عبد قيق، تحكثير السيرة النبوية ألبن، ىػ(774/1378) ت: عمرك بف كثير القرشي الدمشقي،
 . 4/182،ـ (1976كالنشر،) بيركت،   الكاحد، دار المعرفة لمطباعة 

 : عادؿ يكسف العزاكي، دار الكطف لمنشر،قيق، تحالصحابة معرفة؛ 1/158،حمية االولياءابك نعيـ،  ((14
كنز ، (ـ1567/ىػ975)ت:حساـ الديف، بف عمي المتقي  اليندي، عالء الديف ؛8/578،ـ(1998)الرياض،

 ،ـ(1998 )بيركت، ، تح: محمكد عمر الدمياطي، دار الكتب العممية،العمال في سنن األقوال واألفعال
13/137. 

 ، دار صادر،)بيركت،الطبقات الكبرى ، (ـ844/ىػ832ابف سعد، أبك عبد هللا دمحم بف منيع البصري،)ت: ((15
سييل زكار : تح ،انساب األشراف، (ـ898/ىػ879جابر،)ت: احمد بف يحيى بف، لبالذري ا ؛3/55،د.ت(

ابف  ؛39/86،تريخ دمشقابف عساكر،  ؛5/488 ،ـ(1996رياض الزركمي، دار الفكر، )بيركت،ك 
          ، دار صادر،ريخ المموك واألمماالمنتظم في ت، (ـ1822/ىػ597الجكزي، ابك الفرج عبد الرحمف، )ت: 

 . 4/335،ىػ(1358 ،) بيركت
نكفل بف خكيمد بف اسد بف عبد العزى، كامو مف بني عدي بف كعب كبيا كاف يعرؼ، اذ كاف يقاؿ لو ابف  ((16

. ينظر:  العدكية، ككاف يسمى أسد قريش، قتل في غزكة بدر قتمو الصحابي عمي بف ابي طالب 
 . 12/116،انساب االشرافالبالذري، 

 ت،لمستدرك عمى الصحيحينا، (ـ1214/ىػ425النيسابكري،)ت:   الحاكـ، أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا ((17
معرفة ابك نعيـ،  ؛3/426،ـ(1992ىػ/1411)بيركت، ح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية،

،دار 8جي، ط : محمكد فاخكري دمحم، ركاس قمعوقيقتح ،صفة الصفوةابف الجكزي،  ؛1/126،الصحابة
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 /ىػ858، احمد بف عمي،)ت: العسقالني ابف حجر ؛1/344،ـ(1979ىػ/ 1399)بيركت،  المعرفة،
، ـ(1998، تحقيق: عمي دمحم البجاكي، دار الجيل، )بيركت، االصابة في تمييز الصحابة، (ـ1448

8/554 . 
 الديف يكسف بف الزكي عبد الرحمف أبك الحجاج، جماؿ المزي، ؛85/65،تاريخ دمشقابف عساكر،  ((18

  ، تح : بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة، في أسماء الرجال تهذيب الكمال، (ـ1341/ىػ748)ت:
 . 415-13/414،ـ(1982ىػ /1422 ،بيركت)
 . 8/836، السيرة النبوية؛ ابف كثير، 8/379،تاريخ الرسلالطبري،  ؛3/14،السيرة النبويةابف ىشاـ،  ((19
، (ـ1998الدراسات االسالمية،)مكة المكرمة، ، مركز بحكث8، طفقه السيرة النبوية، غضباف، منير دمحم ((82

881 . 
 . 1/589،الكامل في التاريخابف االثير،  ؛1/162،انساب االشرافالبالذري،  ((81
   . 8/168،السيرة النبويةابف ىشاـ،  ؛4/178،إسحاق ابن سيرةابف اسحاؽ،  ((88
 . 8/796،االستيعابابف عبد البر،  ؛3/832،الطبقاتابف سعد،  ((83
 . 176، المعارفابف قتيبة،  ؛3/832،الطبقات الكبرى ابف سعد،  ((84
 . 8/362،سبل الهدىالصالحي،  ؛1/185،أنساب االشرافالبالذري،  ((85
 .1/184،انساب االشرافالبالذري،  ؛162-8/159،السيرة النبويةابف ىشاـ،  ((86
 . 136، الرسول ((87
دالئل البييقي،  ؛6/3439،معرفة الصحابةابك نعيـ،  ؛8/162،سيرة ابن اسحاقابف اسحاؽ،  ((88

 . 7/877،أسد الغابةابف االثير،  ؛8/881،النبوة
 .9/181،لسان العربالرضف: الحجارة التي حميت بالشمس اك النار. ينظر: ابف منظكر،  ((89
 . 8/359،سبل الهدىالصالحي،  ؛1/176،انساب االشرافالبالذري،  ((32
 . 8/359،سبل الهدىالصالحي،  ؛8/148،أسد الغابةابف االثير،  ؛1/179،أنساب االشرافالبالذري،  ((31
، السنن الكبرى النسائي،  ؛1/178،انساب االشرافالبالذري،  ؛3/166،الطبقات الكبرى ابف سعد،  ((38

1/622 . 
 . 3/563، تاريخ االسالمالذىبي،  ؛5/138،المنتظم؛ ابف الجكزي، 3/165،الطبقات الكبرى ابف سعد،  ((33
 . 172اعالم النبوة، الماكردي،  ؛8/88،تاريخ اليعقوبياليعقكبي،  ؛1/176،انساب االشرافالبالذري،  ((34
 . 8/828،السنن الكبرى البييقي،  ؛8/389،المستدركالحاكـ،  ((35
 . 8/589،تفسير القرآن العظيمابف كثير،  ((36
 ( .126سكرة النحل، اآلية ) ((37
 . 14/188،جامع البيانالطبري،  ((38
، صفة الصفوةابف الجكزي،  ؛1/142ء،حمية األوليا؛ ابك نعيـ، 3/833،الطبقات الكبرى ابف سعد،  ((39

1/434 . 
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 . 6/861،أسد الغابةابف االثير،  ؛1/83،أنساب االشرافالبالذري،  ((42
 . 4/1732،االستيعاب؛ ابف عبد البر، 4/183،الطبقات الكبرى ابف سعد،  ((41
 ،االستيعابابف عبد البر،  ؛9/426،أنساب االشرافالبالذري،  ؛3/116،الكبرى الطبقات ابف سعد،  ((48

4/1474 . 
 . 16/72،تاريخ دمشقابف عساكر،  ؛4/95،الطبقات الكبرى ابف سعد،  ((43
 . 3/886،سبل الهدىالصالحي،  ؛1/351،تاريخ المدينةابف شبو،  ؛3/871،الطبقات الكبرى ابف سعد،  ((44
 ،لسان العربمركة كالجمع مرك، كالمرك حجر أبيض رقيق كيككف ذي حد يذبح بيا. ينظر: ابف منظكر،  ((45

15/876 . 
 . 3/886،سبل الهدىالصالحي،  ؛1/338،اإلكتفاء الكالعي، ((46


