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 غزوة فزارة ومقتل ام قرفة/  حركة النص التارخيي

 ) دراسة حتليلية (

 

   

                                     

 الملخص 

 (البحث المعنون حركة النص التاريخي غزوة فزارة ومقتل ام قرفة ) دراسة تحميمية
تطرق البحث الى الكيفية التي يتحرك بيا النص التاريخي من راوؼ الى اخر ومن مؤرخ 
الى غيره ، وىذه الحركة في النص اما ان تكون حركة عمدية ذات قصد ييدف من 

ة من خالل النص ، او ان تكون ىذه الحركة غير خالليا الراوؼ الى تمرير افكار معين
مقصودة ، انما ىي عدم الدقة في النقل من قبل الراوؼ او المؤرخ الذؼ ينقل االحداث 
واالخبار ، سواء عن طريق السماع ليا او عن طريق مراجعة المصادر التي سبقتو . وقد 

يثبت من خالليا ما  اتخذ البحث غزوة فزارة مثاال لتمك الحركة في النص استطاع ان
مدػ الحركة في روايات ىذه الغزوة ، ومدػ الخمط الحاصل في اخبارىا التي نقمت من 
مؤرخ الى اخر ، وقد اعتمد البحث المنيج التحميمي لمروايات والحفر فييا واستعراض تام 
لما ورد بشأن الغزوة بغية الوقوف عمى حقيقة حركة النص المنقول عبر المصادر 

 ة .التاريخي

 سامي جودة بعيد الزيدي. دم. . أ   

 ذي قار   جامعة/  اآلثاركلية     
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Abstract 

The research entitled, “The Movement of the Historical Text 

in Fazara’s invasion and Um-Qarfa’s Killing: An Analytic Study”, 

touched on how the historical text moves from one narrator or 

historian to another. In the text, this movement is either considered 

intentionally deliberate movement through which the narrator aims 

to pass certain ideas through the text, or that movement is 

unintended resulted from an inaccuracy in the process of  the 

narrator or historian’s transmission of events and news, either by 

hearing them or by reviewing the sources that preceded him. The 

research has taken the Fazara’s Invasion as an example of that text 

movement, and it proved to what extent that particular text 

movement related to that invasion, and the extent of confusion in its 

news which was transferred from one historian to another. This 

research adopted the analytical method of Traditions and digging 

therein and a full review to what has been reported about the 

invasion to find out the truth of the text movement transmitted 

through historical sources. 
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 المقدمة

ما زال النص التاريخي المؤسس يعمل عممو في الذىنية العربية ، فيحرك العقل العربي 
بحسب الغاية التي ُانشأ من اجميا النص ، ولكل نص غاية وقصدية ، فالراوؼ عندما ينقل نصا 

لك النص ، وقد تختفي احيانا الغايات او خبرا انما يحاول من خاللو ان يعبر عن معنى وداللة ذ
وال تظير بشكل جمي اال انيا ال يمكن ان تعدم ، كون النص يظل يبحث عن موضع لو داخل 
العقل الذؼ ينتمي اليو ، والروايات التاريخية لعبت بيا االىواء وحرفتيا الغايات وزيدت عمييا 

ة لم تطأ ارضيا اقدام المتالعبين ، االمزجة وحذفت منيا المصالح ولعل من النادر ان نجد رواي
ولم تحركيا ايادؼ المتخاصمين ، حتى اصبح العبث ميزة تميزت بيا الروايات التاريخية ، مما 
تجعل الباحث الموضوعي في حيرة عندما يحاول ان يحاكم الروايات من كثرة التحريف فييا ، 

ة او تتالعب فييا بغية تسريب فرواية واحدة تجعمو امام عدة روايات تحاول ان تشوش الحقيق
قصدية ما لعقل الباحث او القارغ ، لذا ممكن القول ان التاريخ ليس بالعممية السيمة كما يعتقد 
البعض ، وليس كل من قرأ في كتب التاريخ عرف الحقيقة ، لكون النص يتحرك من مؤرخ الى 

حدث معين ، قد ال تكون اخر فقد يقع في يد شخص ما كتاب الحد المؤرخين سجل فيو رواية ل
ىي الحقيقة ، كون الروايات االخرػ التي سجمت في كتب اخرػ عن نفس الحدث تخالفيا او قد 

الولين اال تكون ىي الحقيقة ولكنيا لم تصل لنفس الشخص ، وعميو فالتاريخ ال يقرأ من كتب ا
التاريخ  ل حدث من احداث، الذين يحققون الروايات ويدرسون كمن خالل ذوؼ االختصاص

ن عمى يحفرون في كتب التراث بإمعان وحذر مدفوعين بعدم انحياز واضح مشفقيبعمق ، و 
، واضعين نصب اعينيم انيم طالب حقيقة وليسوا دعاة فرق انفسيم من الوقوع بالمحذور

متشوقين الى كشف المستور من الحقائق واالحداث التي دثرت برداء التحيز وعتمت  وأحزاب،
ير المنصفين من النقمة والرواة والكتاب والمؤرخين فبات من الواجب ان نعتبر بظممة قموب غ

التاريخ من العموم الميمة والخطرة في نفس الوقت ، ميمة لكونيا تكشف لنا عن حضارات االمم 
والشعوب ومدػ الرقي الذؼ تحقق لتمك االمم نتيجة تجاربيا الضخمة التي حققت من خالليا 

ممكن االستفادة من تمك التجربة لتحقيق نتائج اكثر رقي ، وخطرة لكون حياة افضل ، ومن ال
التاريخ يسجل كل الحوادث اليومية لمشعوب ، ومن الممكن ان تتالعب االقالم في تسجيل 
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الحقائق مما يشوه تمك الحقائق وتقود الى تأسيس ثقافة مبنية عمى غايات ومصالح المنتفعين 
لبشرية عن طريقيا الصحيح ليرسموا ليا طرق وعرة تسمكيا بمشقة الذين يحالون تحريف المسيرة ا

 وعناء فتيمكيم وتضّيع جيدىم في المسير فتذىب احالميم وتطمعاتيم ادراج الرياح .

حاول البحث ان يكشف عن مدػ الحركة في النص التاريخي ، ونعني بيا الزيادة   
اريخي بعد النقل المتكرر من والنقصان في النص أؼ التحريف الذؼ يطرا عمى النص الت

 المؤرخين ، وىذا االمر يأخذ ابعاد متعددة :

االول : التحريف في السياق اذ نجد النص المنقول عن النص االول اما يحتوؼ عمى زيادة او 
ان فيو حذف لبعض االلفاظ ، غاية المحرف صرف ذىنية المتمقي عن تكوين سياق يكشف فيو 

 الوىمي بخمق حقيقة وىمية تصرف الذىن عن غاية البحث .الحقيقة ، اذ يقوم السياق 

الثاني : التحريف بالمفع ونعني بو تغير بعض االلفاظ المنقولة عن الروايات االولى كتغيير 
بعض االسماء او االماكن او التواريخ بغية صرف الرواية عن غايتيا الحقيقية واييام المتمقي في 

 كشف الحقيقة .

في المعنى وىذا التحريف يأتي بتغيير معاني ودالالت االلفاظ كي تعطي معنا الثالث : التحريف 
 وداللة مختمفة تصرف المتمقي عن المعنى الحقيقي . 

الرابع : التحريف بخمق نصا جديدا يتماىى مع النص السابق فيو بعض االشارات وااللفاظ الى 
 ل الشك الى قمبو .النص االول بغية تشويش الحقيقة وارباك الباحث عنيا وادخا

الخامس : التحريف بتوليد نصا جديدا ينتمي لمنص السابق لغرض تغيير وتحريف حقيقة اخرػ 
ليست من جنس الحقيقة االولى انما اتخذت االسماء واالماكن الموجودة في النص االول لتوليد 

 نصا يغير حقيقة اخرػ ليست ذات عالقة بالنص االول سوػ تشابو االلفاظ .
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التحريك في الروايات التاريخية يبنى عمى ضوء ثنائية شطرىا االول : القصدية في ىذا 
التحريف التي يتبناىا اصحاب المصالح سواء كانت تمك المصالح ذاتية تخص الراوؼ او المؤرخ 

، او سياسية تخص السمطة مما يجعميا ُترغب او ُترىب ب الشيرة او التممق الى السمطان كطم
ريف لصالحيا ، او ىي صراعات دينية او مذىبية او طائفية ينتمي الراوؼ او النقمة في التح

المؤرخ الييا فيكون قمميا الناطق بالتحريف او جر النار الى قرصيا بتحريف او تحريك النص ، 
او قد تكون االسباب الكسب المادؼ مثل القصاص الذين حرفوا في الروايات او وضعوا روايات 

رػ تعمدوا فييا الى اييام المتمقي عن الحقيقة . اما الشطر االخر من مولدة من روايات اخ
الثنائية فيو عدم الدقة في النقل ، اذ نجد الكثير من الرواة والمؤرخين ال يمتمكون الدقة في نقل 
الروايات ، فيم ينقمون دون تدقيق وتحميل واحيانا كثيرة ينقمون من مصادر شوىت الحقيقة او 

فيجيء المؤرخ دون ان يبحث عن االصل االول لمرواية فينقميا مما يعطي  تالعبت بالنص ،
توكيدا لمنص المشوه ويزيد في تركيزه في االذىان حتى ينقميا الذين بعده عمى نفس الطريقة 
فيكون نصا مؤسسا لثقافة خاطئة كون الناقل افتقر الى الدقة والموضوعية في التعامل مع 

 النص. 

وما فييا من ( ملسو هيلع هللا ىلص)مة ىي غزوة بني فزارة التي حدثت في حياة النبي ونحن امام رواية مي
تداعيات كبيرة وخطيرة ، وما جرػ فييا من احداث تجعمنا في ذىول ، كيف يمكن ليذه الحوادث 

، وىو عصر بما فيو عصر تأسيس لثقافة اسالمية ، فاذا ما كانت  وةان تقع في عصر النب
الروائية في النصوص التاريخية فيحق لنا عندىا ان نندىش  الثقافة التي وردت في ىذه الحكاية

وقبل الولوج في احداث الرواية وتحميل سياقاتيا ونذىل مما جرػ من احداث فييا كما سنرػ . 
( كان بعيدا كل البعد عن احداث ىذ الرواية اذ ليس من ملسو هيلع هللا ىلصالبد لنا من االشارة الى ان النبي )

من قتل ام قرفة وطريقة قتميا ويسكت عن  -سوف نرػ كما  -( ملسو هيلع هللا ىلصالمنطقي ان يعمم النبي )
ذلك، اذ ان التالعب في الروايات واالىتمام بالغمبة عند المؤرخين جعمتيم يسكتون عن موقف 

( وقد صوروا لنا اسبابا عديدة لقتميا كما سنرػ .ولعل ىذا االمر يعطي مبررا لمذين ملسو هيلع هللا ىلصالنبي)
لباب ، فميس من الضرورة ان يكون الصحابة يريدون النيل من االسالم ان يدخل من ذلك ا

( . اذ انيم ملسو هيلع هللا ىلصمعصومون في تصرفاتيم ، وليس بالضرورة ان ينعكس تصرفيم عمى النبي )
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يظمون بشر ليم نوازعيم وسموكياتيم التي وان روضيا االسالم اال انيا تبقى مترسبة في قاع 
اوال من كل مجريات التصرفات ( ملسو هيلع هللا ىلصالنفس قد تظير بين الحين واالخر ، فنحن نبرء ساحة النبي)

 ( . وقولو عن4التي ال تنسجم مع خمقو الذؼ قال عنو هللا ) وانك لعمى خمق عظيم () القمم /
وثانيا :نعتقد جازمين ان النبي لم يأمر بأؼ تصرف  .( 1)نفسو:) ادبني ربي فاحسن تأديبي(

و وانو لم يأمر بقتل ام قرفة ولم منافي لإلنسانية وبما ال ينسجم مع مقامو الذؼ رفعو هللا بو وكرم
ترد الروايات بما يعزز ذلك ، وان الفعل تم من الجنود الذين حاربوا في السرية التي قاتمت بني 

 فزارة . 

لعل الغاية من ىذا البحث بيان مدػ الحركة الحاصمة في التدوين التاريخي ومدػ التغير 
ير من حوادث التاريخ ال سيما منيا ذات في الروايات لنفيم من ىذا النموذج التطبيقي الكث

االشكاالت العقدية والمذىبية والسياسية . ولكي نبين ان الكثير من الحوادث تقع احيانا بتصرف 
( وال عمى االسالم ، وليس من االمانة تحميل ملسو هيلع هللا ىلصشخصي ال يمكن ان تحسب عمى النبي )

بعض الصحابة لدوافع نفسية او  االسالم دينا وفكرا ومنيجا التصرفات الفردية التي يقوم بيا
 شخصية فالتاريخ كتب بأقالم ليا دوافعيا المختمفة .  

 غزوة بني فزارة  :

فزارة قبيمة عربية معروفة من قبائل العرب ىـ ( . و  6غزوة بني فزارة سنة ) كانت 
منازليم في نجد عند  العدنانية اذ يرجع نسبيم الى ذبيان وىم بطن عظيم من غطفان وكانت

. وقد اختمفت الروايات في وصف الحادثة ، اذ زيد فييا وانقص واضيف الى (2)وادؼ القرػ 
أحداثيا . ونحاول ان نسير مع الروايات لنكشف عن النص من خالل قصدية النقل في 

 التحريف وعدم الدقة في نقل الرواية . 
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 احداث ممهدة للغزوة :  

السبب الذؼ ميد لغزوة بني فزارة فرواية ابن اسحاق التي نقميا عنو اختمف الرواة في نقل 
الطبرؼ وغيره كما سنرػ ، انيا ترػ ان النبي ابتدأىم بالغزو اذ ارسل الييم زيد ابن حارثة ففشل 
في انزال اليزيمة بيم حتى كاد ُيقتل ثم عاد الى المدينة وقد اقسم ان يعود الييم مقاتل فعاد.  

( إلى وادػ القرػ زيد بن حارثة ، فمقى ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن اسحاق قال : بعث رسول هللا )رواية الطبرؼ 
بنى فزارة ، فدارت بينيم حرب فأصيب بو أناس من أصحابو ، وارتث زيد من بين القتمى ... 
فمما قدم زيد بن حارثة المدينة،  نذر أن ال يمسو غسل من جنابة ، حتى يغزوىم ، فمما شفيت 

 .  (3)( في جيش إلى بنى فزارة ملسو هيلع هللا ىلصهللا ) جراحو ، بعثو رسول

ىـ (  ان النبي ارسل زيدا الى وادؼ القرػ فمقي بني  313نرػ في رواية الطبرؼ ) ت 
فزارة وىذا يعني ان ارسال زيد لم يكن معنيا بو اناس معينون بالضبط اذ ان الطبرؼ يشير الى 

ي فزارة فقتموا اصحابو وكان ىو من الموقع الجغرافي في الرواية ) وادؼ القرػ (  وىناك لقي بن
بين الناجين من القتل فعاد الى المدينة حتى شفيت جراحو ليعود مرة اخرػ ، وفي ىذه المرة 
خصص الطبرؼ بني فزارة بالغزوة دون ان يخصصيم بالمرة االولى اذ كانت غزوة عامة لكل 

ىـ (   218د ابن ىشام ) ت ولعل رواية ابن اسحاق التي يذكرىا الطبرؼ نجدىا عن .وادؼ القرػ 
 .(4)ابن ىشام اسبق زمنا من الطبرؼ  باأللفاظ ذاتيا عمما ان

ىـ (  284ثم نجد ان الرواية ال تبَق عمى حاليا انما تتحرك شيئا ما عند اليعقوبي ) ت 
أم ، وكانت زيدا عمى جيش إلى وادؼ القرػ ( ــــــــ ملسو هيلع هللا ىلصعنيا عند ابن ىشام اذ يقول :ووجو ــــــ النبي )

قرفة ابنة ربيعة ابن بدر متزوجو من مالك بن حذيفة بن بدر ، بعثت بأربعين رجال من بطنيا  
( وقالت : ادخموا عميو المدينة . فبعث النبي)ص( زيدا في خيل ، فمقييم ملسو هيلع هللا ىلصإلى رسول هللا )

بوادؼ القرػ ، فيزم أصحابو، وجرح زيدا جرحا عميقا، فحمف أال يغسل وال يدىن ، حتى 
 .(5)إلييم ، فبعثو في خيل عظيمة فسأل النبي أن يبعثو يغزوىم،
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امرأة من فزارة بعثت بأربعين رجال (6)عل الحممة االولى سببيا ام قرفة فرواية اليعقوبي تج 
من بطنيا ، ومع ان اليعقوبي يحاول ان يجعل اصل الحممة ردة فعل من النبي اتجاه القوة 

زيدا الييم اال انيم ييزمون زيدا ويوقعون القتل بأصحابو ، الزاحفة الى المدينة من فزارة ، فيرسل 
فينجوا من القتل بأعجوبة ، فيل يعقل ان النبي لم يحسب حساب تمك القوة ولم يعد حممة كافية 

ثم لماذا لم تكمل تمك القوة وجيتيا الى المدينة ان كانت فعال مرسمو الى المدينة وليست  ،لصدىا
، راد تمرير امرا ميما من خالل ذلكلذؼ يبدو من رواية اليعقوبي انو المقاتمة زيد بن حارثة ، ا

وىو امرا تبريريا لمقتل ام قرفة في الحممة االخرػ والتي قتمت ببشاعة كما سنرػ ، ثمة امرا اخر 
ذكره اليعقوبي حرك فيو النص مستبدال المعنى والداللة وىو القسم الذؼ حمف بو زيد ، فعند ابن 

ان ال يمس رأسو غسل من جنابو ، اما اليعقوبي اطمقيا عامة ، فقال : فحمف أال ىشام والطبرؼ 
يغسل وال يدىن حتى يغزوىم . وىنا يبدو المشيد واضحا اذ ينبرؼ العامل الجنسي واضحا في 
رواية ابن ىشام والطبرؼ وكأنو سوف يمتنع عن مقاربة زوجتو ، كون ذلك من االمور الشديدة 

كيف ال يقارب امراتو وىو الذؼ جعمو طقسا يوميا فالتفخيذ متعة ال يتنازل  والصعبة عند العربي
عنيا العربي اال قيرا ، كون المناخ الحار في الجزيرة العربية يزيد عنده الغريزة الجنسية مما 
يجعمو اكثر رغبة لممارستيا فضال عن عدم وجود ممييات تشغمو عنيا ، لذلك فقسم زيد كان 

ول ان يخففو اليعقوبي قميال وجعل الغسل والدىن اساسا لمتجميل ولم يشر صعبا ومحرجا ، حا
 . الغسل شرطا لمطيارة بعد الجماع  الى الجنس مع انيا موجودة ضمنا فاإلسالم يجعل

وتقترب رواية الزىرؼ عن عائشة في بنيتيا العامة بعض الشيء من رواية ابن اسحاق اال 
تتجاىل المرحمة االولى من الحممة فال تذكرىا لتجعل الغزوة  انيا تنفصل عنيا انفصاال كبيرا بان

 مرحمة واحدة ينتصر فييا زيدا عمى عكس رواية ابن اسحاق سالفة الذكر .

( عن الزىرؼ ىـ571قميا من بعده ابن عساكر ) تىـ ( ون333فقد رواىا المحاميمي )ت  
، وولد ولدىا ، إلى النبي  عن عروة عن عائشة : ان أم قرفة بعثت أربعين راكبا من ولدىا

 ، ( زيدا فقاتميم ، وقتل أم قرفة ، ثم أرسل درعيا الى رسول هللاملسو هيلع هللا ىلصيقاتموه ، فأرسل إلييم النبي )ل
 .(7)فنصبو في المدينة عمى رمحين
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ىـ (  748ثم ان ىذه الرواية تحتفع ببنيتيا العامة اال انيا تغير الفاظيا عند الذىبي ) ت   
ىـ ( اذ ذكروا : بمغ النبي ، أن امرأة من فزارة ، قيل ليا أم قرفة ، ارسمت 762) ت والزيمعي

ثالثين من ولدىا ، وولد ولدىا ، وقالت ليم : اذىبوا واقتموا دمحما ، فقال رسول هللا : )الميم أثكميا 
منيم ام بأوالدىا( ، وبعث إلييم زيد في جيش ، فالتقى معيم ، فقتل زيد جمعا من بني فزارة ، و 

 . (8)وأوالدىاقرفة 

فقد نمحع اختالف العدد واضحا ففي الرواية االولى كان العدد اربعون وفي الرواية الثانية 
ذكر العدد ثالثون ، ثم ان النبي يدعو عمييم قبل ان يرسل زيدا وكانو يخشاىم ، وىذا الذؼ 

يشيرا الى ان زيدا ُىزم في المرة  تجاىمتو الرواية االولى . والروايتان يجعالن الحممة واحدة اذ لم
االولى وعاد كما ذكر ذلك الطبرؼ عن ابن اسحاق ، والذؼ يبدو واضحا ان رواية الزىرؼ 
حاولت ان تخفي بقصد ىزيمة زيد ، وتذىب الى االنتصار دون المرور بتمك الحادثة التي مرت 

ره تبريرا لمقتل ام قرفة اذ بيا الرواية االخرػ . ثمة امرا اخر ال يعقل حاولت الروايات اظيا
تحكي عن جيش مكون من اعداد بسيطة تجيزه ام قرفة لميجوم عمى المدينة ، ولم يكن امر 
الجيش خافيا عن النبي اذ سمع بو ودعا عمى ذلك الجيش وارسل حممة لصده ، فيل يعقل ان 

وىم في عاميم يكون جيشا من اربعين او من ثالثين يتمكن من دخول المدينة وفييا المسممون 
السادس بعد ان كثر عددىم وحققوا االنتصارات الكبيرة التي عرفت بيا قبائل الجزيرة العربية 
حتى انيا اخذت تخشى اتساع رقعة المسممين الجغرافية ، ما نعتقده ان المؤرخين حاولوا تبرير 

 قتمت . مقتل امرأة في زمن النبي ببشاعة كي يقولوا ان ىذه المرأة لم تكن بريئة حتى

ىـ ( فال يحاول ان يدخل في التفاصيل انما يشير الى االحداث 245اما ابن حبيب ) ت
بخطوطيا الرئيسية فقد قال : ان النبي وجو زيد بن حارثة الى وادؼ القرػ عمى جيش، فرجع . 

ن . واكتفى ابن حبيب بيذا االمر اشارة الى وجود حممتي(9)ووجيو مرة أخرػ ، إلى أم قرفة، فقتميا
لبني فزارة حاذفا لكل التفاصيل التي تتعمق بالحوادث ومجرياتيا ولعل ىذا عائدا الى منيجو في 

 تدوين االحداث التاريخية فقد اعتمد عمى االشارات دون التفاصيل .
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ىـ ( فمم يشر الى الحادثة في كتابو مروج الذىب ، واشار الييا 345اما المسعودؼ )ت 
يتين اشارة سريعة لم يذكر الحوادث كميا انما اوضح امرا ميما ان في التنبيو واالشراف في روا

الحرب عمى فزارة كانت حممتين وليست حممة واحدة ، فقد قال : في رجب سرية زيد بن حارثة، 
الى وادػ القرػ، حيث اجتمع بنو فزارة ىنالك ، وقد قامت بالحرب أم قرفة، فانصرف زيد 

المسعودؼ ان يركز عمى امرين ىامين ىما :  سرية زيد . في ىذه الرواية يحاول (13)راجعا
االولى وانصرافو راجعا ، ووجود ام قرفة قائدة لمجيوش ، فيو يجمع بين رواية ابن اسحاق من 

 حيث ان ىناك حممتين ورواية الزىرؼ في ان ام قرفة ليا يد في ارسال الحممة . 

الناقصة فقد اشار الى الحممة الثانية اما رواية المسعودؼ الثانية فقد اكمل فييا االحداث 
ومقتل ام قرفة دون ان يدخل في التفاصيل فقد قال : في شير رمضان، سرية زيد إلى أم قرفة، 

. فالمالحع من (11)اذ ىزم فزارة، وقتل أم قرفو،  بنواحي وادػ القرػ، الى سبع ليال من المدينة
وحدد اسماء المشتركين ، ثم نتائج الحممة التي تكممت  روايتو انو حدد زمن الحممة وجغرافيتيا

بيزيمة بني فزارة ومقتل ام قرفة ، مبتعدا عن التفاصيل ، وكأنو ال يريد ان يزج بنفسو في احداث 
 كبيرة حدثت اثناء الحممة ، فنأػ بقممو عن ذكر التفاصيل مكتفيا باإلشارات العامة .

عمى بني فزارة كان سببيا عسكرؼ خالص كون يتبين من الروايات السابقة ان الحممة 
الروايات اجمعت عمى ان النبي ارسل الى بني فزارة حممة إلخضاعيم الى سمطتو ، مع انيا 

، مر صادر من النبي دون سابق تيديداختمفت في امر ميم اذ ان رواية ابن اسحاق جعمت اال
امت بو ام قرفة عمى المدينة اما رواية الزىرؼ عن عائشة فقد جعمت الحممة نتيجة تيديد ق

بأرساليا عدد من ابناءىا الى تيديد المدينة مما سبب ليا بعد ذلك ان ُتقتل ابشع قتمة ُقتمت بيا 
 امرأة في التأريخ. 

ىـ( التي 237لم تكتِف الروايات التاريخية عند ىذا الحد انما تطالعنا رواية الواقدؼ )ت 
ممة الى بني فزارة نتيجة اعتداء سافر قاموا بو اتجاه جعمت االسباب التي ارسمت من اجميا الح

  ،وتم التعرض ليم وقتميم ونيب تجارتيم للحربوليس  للتجارةزيد وجماعتو عندما كانوا خارجين 
فقد قال : ثم سرية زيد بن حارثة ، حيث وادؼ القرػ والتي تبعد سبع ليال من المدينة، إلى أم 
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ليجرة ، قالوا : خرج زيد في تجارة ، إلى الشام ، وكانت قرفة في شير رمضان ، سنة ست من ا
معو بضائع ألصحاب النبي ، فمما كان قريب من وادؼ القرػ ، لقيو ناس من فزارة من بني 

فأصابوه ، واصابوا أصحابو ، وأخذوا ما كان معيم ، ثم شفي زيد، وقدم عمى رسول هللا  ،بدر
 . (12)إلييم ( فأخبره ، فبعثو النبيملسو هيلع هللا ىلص)

توضح سببا اخر ميم ىو ان االعتداء الذؼ قامت بو فزارة عمى النبي  الواقدؼ فرواية
دفعو إلرسال الحممة وليس رغبة النبي لمغزو او ان ام قرفة جيزت حممة عمى المسممين ، وىنا 
اوقع الواقدؼ نفسو في المزلق اذ لم يعمل لنا سبب مقتل ام قرفة في الحممة التأديبية التي ارسميا 

نبي لبني فزارة ، اذ انو يذكر انيا عجوز ُقتمت دون ان يعمل سبب القتل  . ونجد ان رواية ال
 (14)ثم تتناقميا جممة من المصادر (13)ىـ ( في طبقاتو 233ابن سعد ) ت  الواقدؼ ينقميا ايضا

 التي تحاول ان تمخص تمك الحممة معتمدة عمى رواية الواقدؼ ذات السند الغريب اذ يذكر سندىا
ونحن عبد هللا بن جعفر عن عبد هللا بن الحسين بن الحسين بن علي بن ابي طالب ( عن )

اال اذا ) لعبد هللا بن الحسين بن الحسين بن علي بن ابي طالب مطلقا (  ال جود نعمم يقينا ان
كان ىناك خطأ وقع فيو الناقل او المحقق واال من اين لمحسين ابن عمي ولدا اسمو الحسين ولو 

دا اسمو عبد هللا ، فقد يكون المقصود ىو عمي بن الحسين بن عمي بن ابي طالب ، وىذا ول
 ممكن كون السند االخير يرجع الى عبد هللا بن جعفر .

يتضح مما سبق ان النص تحرك لفظا وداللة ووِلد منو نصوصا اخرػ حتى صار من 
مع بعضيا لخمق سياق يعطي الصعب الكشف عنو بسيولة اال اذا بحثنا عن القرائن وربطناىا 

داللة جديدة تكشف عن معنى النص ، لكنو يبقى كشفا نسبيا ال يمكن الركون اليو كثيرا في 
معرفة المالبسات الواردة في الرواية ، فالواضح ان الحممة االولى كانت قد ارسميا النبي كجزء 

خرػ إلخضاعيا الى حكم من السرايا التي ارسميا الى مناطق متعددة في الجزيرة العربية اال
المسممين لضمان حماية دولتو الناشئة وعدم قيام تمك المناطق بالتحالف ضده ، لذا اخذ 
بإخضاعيا لو ، وكانت السرية االولى بقيادة زيد بن حارثة ، لكنو لم يوفق فييا كونو ىزم وقتل 

ال د ام قرفة الواردة اصحابو ، وعاد يحمف ان يعود لقتميم ، ولعل اشير فرسان الحممة ىم من او 
في الرواية والتي حاولت بعض الروايات اظيارىا بمظير المحرضة تارة ، وقائدة الجيش تارة 
اخرػ ، لذلك ما كان من المسممين عند االنتصار اال قتل تمك العجوز التي كانت تحرض عمى 

 القتال وتشجع ابناءىا عمى الصمود في المعركة . 
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 مقتل ام قرفة الفزارية :

بعد ان عرفنا االسباب التي اوجبت غزوة بني فزارة وكيف تحرك النص الروائي التاريخي 
بحسب قصدية الراوؼ تارة وعدم دقة النقل تارة اخرػ ، سوف نقف عمى حوادث الغزوة لنتبين 
من خالل الروايات حركة النص ايضا وكيف تحرك النص متخذا االتجاىين السالفين . فقد 

ام قرفة وىي فاطمة بنت ربيعة الفزارية التي كانت في بيت شرف وكان ذكرت الروايات ان 
يضرب بيا المثل في عزىا اذ قيل ان في بيتيا يعمق خمسين سيفا كميم من محارميا ، قد قتمت 
في ىذه الغزوة ، وكان قتميا بأبشع صورة اذ مثل بيا ، واتفقت الروايات عمى مقتميا بيذه 

ر الذؼ ساقو بعض المؤرخين مصورين ان السبب يقف وراء كون الصورة عمى الرغم من التبري
ام قرفة جيزت اوالدىا لقتل النبي ، فصارت بيذه الحالة من المقاتمة التي يجوز قتميا ، لكن ذلك 
ال يبيح باؼ حال من االحوال ان يمثل بيا او تقتل بيذه الصورة المخزية ، مع ان ذلك ينافي ما 

تي انكرت التمثيل بالموتى فضال عن االحياء ، مما يدفعنا النص الى جاء في تعاليم االسالم ال
الوقوف امامو متحيرين كيف حصل التمثيل بأم قرفة ؟ وكيف سكت النبي عن ذلك ؟ وىل 
سكوتو جوز الفعل لزيد الذؼ يبدو انو قاتل بني فزارة قتال الثأر منيم والحقد عمييم لكونيم ىزموه 

يقتموه ، مما دفعو ذلك الى االنتقام من ام قرفة التي كانت مسموعة في الواقعة االولى وكادوا 
 الرأؼ عندىم ومحرضة عمى قتال المسممين ، الذؼ ال يعطيو مبررا بالتمثيل بيا .

فقد اتفقت الروايات عمى انو امسك بأم قرفة في المعركة ومعيا ابنتيا جارية التي اسرت 
ام قرفة رغم كونيا اسيرة فقد شد في رجمييا حبمين ثم وسيقت الى المدينة كما سنرػ ، اما اميا 
 شدىما الى بعيرين حتى قطعيا نصفين . 

ذكر الواقدؼ في مقتل ام قرفة ان الذؼ قتميا ىو قيس بن الُمحسر ، وكان قتميا قتال 
. اما ابن ىشام فقد ذكر قتل ام قرفة (15)عنيفا ، اذ ربط في رجمييا حبال ، ثم ربطيا بين بعيرين

لكنو سكت   (16)فقتميا قيس قتاًل عنيفاً  امر قيس بن المسحر بقتميا ىو زيد بن حارثة ، ن الذؼوا
عن ايراد التفاصيل مكتفيا بقولو ) قتال عنيفا ( ، ويبدو ان حراجة الموقف وعدم وجود مبررا 

 كافيا جعمو يصمت امام ايراد تفاصيل دقيقة . 
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عنيف اذ اما اليعقوبي فبالرغم من انو حاول ان يبرر في اسباب الغزوة اال انو لم ينكر مقتميا ال  
. اما الطبرؼ فقد فصل الحادثة اذ قال : ربط حبمين برجمييا، ثم (17)قال ) شقيا بين بكرين (

 . اما ابن سعد فقد اضاف لمنص وضوحا اكثر حين قال:(18)ربطيما في بعيرين ، حتى شقيا
. اما ابن سيد الناس فقد بين (19)ربطيا الى بعيرين ، ثم زجرىما، فذىبا كل بجانب ، فقطعاىا

ثم ربطيا، بين بعيرين شتى ، طريقة التنفيذ كي ال يترك الحد ان يبرر او يؤل الحادثة فقد قال : 
  . . فقد اكد ان البعيرين ذىبا في اتجاىين مختمفين حتى يتم شقيا وتقطيعيا (23) فشقاىا

ومع ان الروايات تكاد تجمع عمى انو ربطيا ببعيرين حتى شقيا ، تطالعنا رواية ابن 
ربطيا في حجر في فتح البارؼ التي غيرت من صفة الحيوان الذؼ استخدم في القتل فقال : 

. وال نعمم بالضبط لماذا حاول ابن حجر ان يغير (21)ذنب فرسين ، ثم أجراىما ، فتقطعت
فرسين في النص ، فمعمو اراد ان يكون لمرواية تعددية في الصياغة كي يحتج بيا البعيرين الى 

المحتجون عمى انيا ليست صحيحة ، من كون عدم ثبات صفة الحيوان المستخدم ، واال ال 
يوجد ما يدعو ابن حجر الى ذلك كونيا لم ترد في الفاظ المتقدمين الذين اجمعوا عمى انيما 

حجر في االصابة ليترجم الم قرفة ذاكرا النص االصمي قائال :وكانت أم بعيرين . ثم يعود ابن 
قرفة ، عجوزا كبيرة ، شديدة عمى المسممين ، فأمر زيد بن حارثة بربطيا بين بعيرين، ثم 

. ومع انو اضاف لمنص انيا كانت شديدة عمى المسممين ولم يبين (22)أرسميما، فشقاىا نصفين
ا ام قرفة، ىل ىي التأليب عمييم ؟ ام انيا كانت محاربة ؟ مع ان كيفية الشدة التي كانت عميي

)عجوز كبيرة ( فيل يعقل لعجوز ان تكون مقاتمة ضد المسممين ؟ كره من كونياذلك يناقض ما ذ
ثم ان اغمب الروايات ذكرت ان زيدا اسرىا مع ابنتيا ، ثم امر بقتميا ، فكيف يمكن ألسيرة ان 

يا معو اسيرة الى المدينة وىي واقعة في سيم سممة بن االكوع ولم تقتل ؟ ثم لماذا اخذ ابنت
يقتميا، سيما وقد قتل اميا العجوز الكبيرة  . وقد ذكر ابن عبد البر: انو كان حكم رسول هللا في 
المغازؼ، أن المقاتمة تقتل ، والذرارؼ والعيال تسبى ، واآلثار متواترة بذلك، وقد ُاجمع عميو ، وال 

أة اال ان تقاتل وتأتي بما يوجب القتل ... فان المرأة من المشركين إذا قاتمت، أو تقتل المر 
خرجت معيم فأنيا تقتل، قال أبو عمر : قتل رسول هللا يوم قريظة ، ويوم الخندق ، وكذلك أم 

. ولعل ابن (23)قرفة ، وقتل يوم فتح مكة  قينتين ، كانتا البن خطل تعيناه بيجاء رسول هللا
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م الموقف لصالح ام قرفة في ىذا النزاع واجاب عن التساؤل : ىل كانت محاربة حبان حس
ام انيا كانت اسيرة ؟ فقد ذكر ابن حبان رواية ميمة حول ذلك فقد قال في معرض  ؟وقتمت

حديثو عن اسر بنت ام قرفة واميا فقال : سبى زيد بن حارثة وسممة بن األكوع بنت مالك بن 
. (24) وأميا أم قرفة فاطمة بنت ربيعة -أؼ بني فزارة  –يت من بيوتيم حذيفة ، وقد وجدىا في ب

فينا يؤكد ابن حبان انيا كانت اسيرة ىي واميا اذ وجدوىا في بيت ولم تكن في ساحة الحرب 
ليصطمح عمييا بالمحاربة ، لذا فان ام قرفة امسكت في بيتيا فقد كانت عجوز بحسب الروايات 

ن حجر تبين بوضوح بأن ام قرفة كانت قد اسرت في غزوة زيد الى بني السالفة ، ولعل رواية اب
 .(25)(فزارة)... واسرت اميما ام قرفو...

وينقل لنا ابن حبيب خبر عن الكمبي يكاد ينفرد بو عن غيره من المؤرخين ، فقد قال : 
) أم قرفة ( )قال الكمبي فيما ذكر لو : ان رسول هللا )ص( كان يقول لقريش: ) أرأيتم ان قتمت 

وىي فاطمة بنت ربيعة أتؤمنون ؟ ) فيقولون : ( أيكون ذلك ؟  فمما قتميا زيد بن حارثة، امر 
( . وكان زوجيا مالك ملسو هيلع هللا ىلص( برأسيا ، فدير بو في المدينة ، ليعمم قتميا ، وصدق النبي )ملسو هيلع هللا ىلصالنبي)

فاطمة  بن حذيفة، وكانت قد ولدت لو ثالثة عشر  رجال ، كميم يعمق سيف رياسة ، وكانت
(، وكانت ذات مكانة فاذا ما حدث خالف بين غطفان ملسو هيلع هللا ىلصمنيعة ، تؤلب الناس عمى رسول هللا )

. وعمى الرغم من ان ابن حبيب حاول ان (26)بعثت بخمارىا فنصب بينيم عمى رمح فاصطمحوا
يجعل قتل ام قرفة شبيو بالمعجزة التي سوف تحقق دخول قريش في االسالم ، اال انو لم يكمل 

ر كامال اذ قطعو مباشرة ليذىب الى راس ام قرفة حيث دير بو في المدينة ، وكأن ابن الخب
حبيب لم يربط االحداث بعضيا ببعض ، فكيف يقول : ) لقريش ان قتمت ام قرفة أتؤمنون ؟ ( 
مع انو في المدينة وقريش في مكة ، وىو في العام السادس من اليجرة ، وقد حدثت بينو وبين 

جوالت ، وصار واضحا ان ىذا االسموب كان في بداية الدعوة وليس في العام قريش معارك و 
السادس من اليجرة ، ثم ان ام قرفة في وادؼ القرػ عند فزارة ، وقريش في مكة ، ولم يكن من 
الصعب قتل امرأة ، وليس ذلك بالمعجزة التي تدفع قريش لإليمان برب السماء بعد ان عرض 

من الدالئل عمى نبوتو وكذبت بيا قريش ، وىل يعقل ان االنتصار الكثير  (ملسو هيلع هللا ىلص)عمييم النبي
 بالحرب من المعجزات ، كي يدفع قريش لمتصديق بنبوة دمحم .  
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اما الصالحي الشامي ، فقد حاول ان يجد تبريرا يعتقد انو كافي لتنفيذ الحكم العنيف في 
 .(27)(، فقتمت قتال عنيفاملسو هيلع هللا ىلصل هللا )ام قرفة قائال : أمر زيد بقتل أم قرفة ، كونيا سبت سيدنا رسو 

ومع اننا لم نجد المتقدمين قالوا بيذا الرأؼ ولكن الصالحي اراد ان يبرر من عنده فأضاف لمنص 
ما يمكن ان يجعمو مقبوال لدػ من يعترض عمى طريقة القتل ، معتقدا ان ذلك االمر كافيا لتبرير 

يقتميا بالسيف او ان يأسرىا فيرػ فييا النبي رأيو ذلك الفعل ، وكان االولى بزيد ان اراد قتميا ان 
( قال فييا قوال ، او اعترض ملسو هيلع هللا ىلصولكنو نفذ القتل بطريقتو ، مع ان الروايات لم تؤكد لنا ان النبي)

عمى ذلك الفعل بل ان الروايات جاءت تؤكد عكس ذلك اذ انيا تصور مدػ ابتياج النبي بعودة 
خرج الى زيد عريانا يجر ثوبو. جاء في الطبقات عن زيد منتصرا حتى انو لم يتدارك نفسو و 

رواية ابن اسحاق قال : وقدم زيد بن حارثة من الوجية التي بعث بيا ، فقرع باب النبي ، فقام 
. اما (28)عريانا يجر ثوبو ، فاعتنقو وقبمو ، وسألو فأخبره زيد بما ظفره هللا بو (ملسو هيلع هللا ىلص)إليو النبي

الت : وقدم زيد بن حارثة من سرية أم قرفة وكان رسول رواية الزىرؼ عن عروة عن عائشة ق
(، يجر ثوبو عريانا، وما كنت  رأيتو ملسو هيلع هللا ىلصهللا في بيتي ، فقرع زيد الباب، فقام إليو رسول هللا )

. وبذلك اتفقت الروايتان (29)عريانا قبمو ،حتى اعتنقو وقبمو ثم اخذ يسألو فأخبره زيد بما ظفره هللا
رواية ابن اسحاق ورواية الزىرؼ عن عائشة ، في ان النبي ابتيج بانتصار زيد عمى بني فزارة ، 
ولعل ىذا ىو السبب الذؼ دفع ابن حبيب ان يعتقد ان مقتل ام قرفة امر عظيم يباىي بو النبي 

اركو مع قريش اعظم اثرا قريش ، وىذا تصورا منو وليس تصديقا ، اذ ان انتصار النبي في مع
من ذلك االنتصار فكيف لو ان يوىمنا بيذا الرأؼ ، كما ان بيجة النبي وفرحو ، ليست من اجل 
النصر ، انما نعتقد بعودة زيدا سالما كونو في المحاولة االولى كاد ُيقتل ، وانو حمف ان يعود 

يخشى من عدم عودتو من  كان (ملسو هيلع هللا ىلصو)عمى ذلك ، ونكاد نتبين ان(ملسو هيلع هللا ىلص)الى قتاليم فوافقو النبي 
حرب فزارة سالما ، وىذا ايضا يجعمنا نعتقد مدػ قوة بني فزارة ، وىو ذاتو يجعمنا نعتقد ان مقتل 
ام قرفة عممية انتقامية قام بيا زيد فقتل الرجال ، واسر الغممان والنساء ، وكون ام قرفة امًا 

من اوالدىا وىذا ما ال يقبل منو ابدا. كما ألقوػ الرجال في فزارة تناوليا زيد بالقتل العنيف ثارا 
ان استقبال النبي لزيدا لم يكن فرحا بمقتل ام قرفة كون النبي لم يعرف اخبار زيد بعد حتى 
سائمو عنيا فأخبره بيا زيد ، ولم يكن النبي من امر بقتل ام قرفو ، ان الذؼ امر بذلك ىو زيد 

لرجال في المعركة فانطبق عمييا كونيا من انيا كانت الى جانب ا( ملسو هيلع هللا ىلص)ولعمو صورىا لمنبي 
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( او لعمو لم يقبل لكن الكثير من الروايات لم تصل الينا اما ملسو هيلع هللا ىلص)المقاتمة فسكت عن ذلك النبي 
لكون المؤرخين اىمموىا ولم يدونيا خوفا من ضياع بيجة االنتصار عمى فزارة او النيم ال 

( ال يمكن ان يقبل بقتل ملسو هيلع هللا ىلصزمين ان النبي )يريدون ان يظيروا زيد بيذه الصورة ، ونحن نعتقد جا
 . ىذه المرأة ولم يأمر بذلك ونبرء ساحتو من قتميا او االمر بو 

      وقبل ان ننتيي من قتل ام قرفة في حممة زيد بن حارثة تطالعنا رواية الدار قطني 
د قاال : ىـ ( والتي تذكر ان الذؼ قتل ام قرفة ىو ابو بكر فق458ىـ( والبييقي ) ت 385) ت

قتل أبو بكر أم قرفة الفزارية عندما ارتدت ، قتمة مثمة ، اذ شد رجمييا بفرسين ، فصاح بيما 
. فالدار قطني والبييقي اشتبو عمييما االمر تماما وىما ينقالن ىذه الرواية ، قال ابن (33)فشقاىا
 .(31)رواية الدار قطني منقطعة السند حجر

 أسر عبد هللا بن مسعدة وحركة الروايات :  

بن حكمة بن مالك بن حذيفة الفزارؼ ،  (32)الروايات ان عبد هللا بن مسعدة  وذكرت لنا
قد اسر في ىذه الحممة وكان غالما ، فوىبو النبي الى ابنتو فاطمة وقد اعتقتو بعد ان تربى في 

، ثم ان (33)لناس عمى عمي في حربو مع معاوية بيت عمي ثم سكن دمشق وكان من اشد ا
ة قد الواقدؼ يحاول ان يجعل عبد هللا بن مسعدة ميت زمن النبي ، وان الذؼ اشترك مع معاوي

، وىنا نعتقد ان الواقدؼ حاول ان يمبس االمر بقصد ، ولعل  (34)يكون اخوه ويحمل نفس االسم
بن مسعدة عاقا الى ىذا الحد الذؼ يقف بو الى غايتو من ذلك ، انو لم يقبل ان يكون عبد هللا 

جانب معاوية واالمويين وقد تربى في بيت عمي غالما واعتقتو فاطمة بعد ان كان ممموكا ليا . 
حتى ان الواقدؼ ينفي ما قالو الكمبي ، ان الذؼ غزا ارض الروم سنة سبع واربعين ىو عبد هللا 

، وكأنو مصر عمى ان يجعل (35)عبيد االنصارؼ قدؼ انو فضالو بن بن مسعدة ، فقد ذكر الوا
 عبد هللا بن مسعدة خارج المعبة االموية . 

ثم يأتي ابن حجر لينقل لنا رواية غير دقيقة عن الطبرؼ فيقول : وذكر الطبرؼ عن دمحم 
بن اسحاق عن سرية زيد ابن حارثة الى بني فزارة : واسَر عبد هللا بن مسعدة ، واختو معو، 
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. (36)في سيم سممة بن االكوعا مسعدة ، واسرت اميما ام قرفة ، واما اختو فصارت وقتل ابوىم
والحقيقة ان ابن حجر لم يكن دقيقا ابدا في نقل رواية الطبرؼ واختمط عميو االمر كثيرا اذ جعل 

ىو عبد هللا بن مسعدة ابن ام قرفة وجعل جارية ابنة ام قرفة اختا لعبد هللا ، والحقيقة ان عبد هللا 
بن مسعدة بن حكمة ، وحكمة ىذا ىو ابن ام قرفة ، أؼ ان مسعدة والد عبد هللا حفيد ام قرفة 

 .(37)رؼ وىذا ما ذكره الطب

وعمى الرغم من ان الروايات التي ذكرناىا سمفا اكدت ان الذؼ قتل يوم فزارة ىو مسعدة 
بن حكمة والد عبد هللا بن مسعدة ، اال ان ىناك روايات عدة ذكرت غير ذلك ، فيي ترجع مقتل 

سرح المدينة ، وقد تبعو المسممون (38)مسعدة عمى يد ابي قتادة عندما ىاجم عيينة بن حصن
. ويؤيد ذلك (39)مقداد بن عمرو وخمصوا منيم المقاح في وقعة ذؼ القرد سنة ست لميجرةبقيادة ال

ما نقمو ابن عساكر وابن حجر من ان ابا قتادة دخل عمى معاوية وكان عنده عبد هللا بن 
فسقط رداء ابي قتادة عمى عبد هللا بن مسعدة فنفضيا عنو وىو غاضب ، فقال ابو  ،مسعدة

مير المؤمنين ، قال معاوية : عبد هللا بن مسعدة ، فقال ابو قتادة : انا وهللا قتادة من ىذا يا ا
 . (41)مى سرح المدينة ، فسكت عبد هللا ابيو بالرمح عندما اغار ع (43)من دفع بحصين

وفي ترجمة محرز بن نضمة بن عبد هللا حميف بني عبد الشمس ، يذكر ابن االثير ان 
.  (42)دة فقتمو مسعدة بن حكمة بن مالكالسرح وىي غزوة ذؼ القر محرز خرج مع رسول هللا يوم 

ولعل ابن االثير يحاول ان يؤكد مشاركة مسعدة يوم ذؼ القردة ويصر عمى ذلك مع ان اغمب 
الروايات التي اشارت الى غزوة فزارة ذكرت مقتل مسعدة في تمك الغزوة . ويبدو انو لم يكن 

االمر فنقل مقتل مسعدة في يوم قردة . اما الطبرؼ فيجعل  دقيقا في النقل او انو التبس عميو
وىذا ما جعمنا نعتقد عدم دقة نقل ابن (43)الذؼ قتل يوم السرح ىو حكمة بن مالك والد مسعدة 

االثير لمقتل مسعدة بن حكمة ، ويؤيد ما ذىب اليو الطبرؼ ابن منظور مع انو اخطأ في االسم 
، وىذا يعود (44)ن ام قرفة جد عبد هللا بن مسعود ح ىو الحكم اباال انو ذكر ان المقتول يوم السر 

الى عدم التأكد من االسم او انو لم يقتنع بوجود رجل اسمو حكمة ، وان العرب تسمي الحكم 
 بكثرة لذلك ظن ان في االسم تصحيفا فحاول تصحيحو فاسماه الحكم بدال من حكمة .
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فة ابن ام قرفة ــ عم مسعدة ــ اما سائر ابناء اما الصالحي فيجعل الذؼ قتمو النبي ىو قر 
اما المقريزؼ فيذىب الى ان الذؼ قتل يوم فزارة ىو  . (45)ام قرفة فقد قتموا مع طميحة عند الردة

، وال ندرؼ من اين جاء المقريزؼ بيذه الرواية اذ اجمع اصحاب السير (46)عبد هللا بن مسعدة
سر يوم فزارة وجاء في ترجمة عبد هللا السالفة انو وىب والمغازؼ عمى ان عبد هللا بن مسعدة ا

الى فاطمة ، اال اذا قمنا انو اعتمد عمى قول الواقدؼ في ان عبد هللا بن مسعدة قتل زمن النبي 
مع ان الواقدؼ لم يذكر تحديدا موضع قتمو فكيف تسنى لممقريزؼ ان يبني عمى قول الواقدؼ مع 

ان وقتيا غالما ، ثم ان االحداث التي تمت ذلك اكدت وجود ان الروايات ذكرت ان عبد هللا ك
عبد هللا بن مسعدة فييا كواقعة صفين ، وموقعة الحرة ، وغزو الروم . والذؼ يبدو واضحا ان 
االمر اختمط عمى المقريزؼ في نقل الرواية ولم يكن دقيقا في ذلك ، فقد ذكرت رواية عن دمحم بن 

مي بن ابي طالب ، ان الذؼ قتل يوم فزارة ىو النعمان عمر عن عبد هللا بن جعفر عن ع
، فأختمط عمى المقريزؼ التفريق  (47)و)عبيد هللا( بن مسعدة ، والذؼ اسر ىو عبد هللا بن مسعدة

 بين عبيد هللا واخيو عبد هللا فجعل المقتول ىو عبد هللا بن مسعدة .   

  ابنة ام قرفة واختالف الروايات :   

الروايات في اسم بنت ام قرفة التي اسرت اثناء الغزوة ، كما اختمفت الروايات اختمفت 
في من اىديت اليو ، وكذلك نجد بعض الروايات تحاول ان تختمق احداثا ليست من اصل 
الرواية االم . فرواية ابن اسحاق التي نقميا عنو الطبرؼ لم تذكر اسما ألبنة ام قرفة انما اكتفت 

. اما روايتو عن سيف بن عمر فقد ذكر ان اسميا ام زمل  (48)ط دون التصريحببنت ام قرفة فق
، وذكر ابن (53). اما في الطبقات فقد ذكر اسميا جارية بنت مالك(49)سممى ابنة مالك بن حذيفة

. ورواية ابن حبيب  (51)حبيب ان اسميا ىندا ابنة مالك ، وان النبي وىبيا الى سممة بن االكوع
وايات ، اذ اجمعت كميا عمى انيا وقعت في سيم سممة بن االكوع ، اال ان ابن تخالف كل الر 

حبيب يجعل النبي ييبيا لو وفي الحقيقة ان سممة وىبيا لمنبي ، وىذا يدل عمى عدم دقة النقل 
عند ابن حبيب فقد التبست عميو االمور ولم يدقق في الرواية مكتفيا بسرعة النقل دون التحقق 

 خطأ الواضح .مما اوقعو بال
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والغريب ان ابن حجر لم يكن دقيقا في نقل روايتو ، بل انو لم ينتبو الى امر يكاد يكون 
واضحا في الرواية فقد قال : وسممى ابنة مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية ، وىي أم قرفة 

فيو  . (52)الصغرػ ، كانت تشبو في العز جدتيا أم قرفة الكبرػ ، التي قتميا زيد بن حارثة
يجعل سممى ابنة مالك ، ثم يجعميا حفيدة ام قرفة مع ان مالك ىذا ىو زوج ام قرفة وسممى ىي 
ابنتيا ، ويبدو واضحا انو نقل عن الطبرؼ في خبر سيف ، ولكنو حاول ان يحدد صمة القربة 
بين من ذكرىم فاخطأ ، ولو كان قد ترك االمر عمى ما ىو عميو عند الطبرؼ لكان فعل حسنا، 

م يمتبس عميو االمر مرة اخرػ ليعمن حيرتو في التفريق بين ام قرفة الكبرػ وام قرفة الصغرػ ث
فقد قال : قالوا : وكان يعمق خمسون سيفا في بيت أم قرفة ، لخمسين رجال ، كميم محرم ليا ، 

تب . والواضح ان ابن حجر لم يراجع ك (53)فما أدرؼ ىذه ــ يقصد الصغرػ ــ أو أم قرفة الكبرػ 
السير والتاريخ التي كانت روايتيا واضحو في شأن ام قرفة وابناءىا ، وانو استعجل كثيرا في 

 ايراد الخبر دون التحقق من المصادر التي سبقتو .

اما فيما يخص ابنة ام قرفة بعد اسرىا ، فقد اتفقت الروايات انيا كانت واقعة في سيم 
بي فوىبا لو ، ما عدا رواية انفرد بيا اليعقوبي ، اذ وقد استوىبيا منو الن (54)سممة بن االكوع 

، ويبدو انيا رواية غير دقيقة فقيس كان  (55)قال انيا كانت واقعة في سيم قيس بن المسحر
ممن عرف عنو انو اسر ام قرفة وتولى قتميا ، اما ابنتيا فقد كان الذؼ اصابيا ىو سممة بن 

ة والتاريخ . اما قد اختمف فيمن اىديت اليو ، فقد االكوع ، وتكاد تجمع عمييا روايات السير 
ذكرت الروايات ان النبي اىداىا الى خالو حزن بن وىب فولدت لو عبد الرحمن بن حزن ، وتكاد 
اغمب الروايات تجمع عمى ذلك ، وتنفرد منيا رواية ابن سممة التي رواىا مسمم ، ثم جاءت في 

( إلى أىل مكة ، ليفدؼ بيا اناسا من ملسو هيلع هللا ىلصلنبي)تاريخ الطبرؼ فقد قال مسمم : فبعث بيا ا
. مع ان رواية ابن سممة عن ابيو سممة بن االكوع تذىب  (56)كانوا قد أسروا بمكة  ،المسممين

الى ان الحممة كانت بقيادة ابي بكر كما سنرػ ، وىي في الحقيقة تختمف كثيرا عن ما ذكر في 
( ، لخالو حزن ملسو هيلع هللا ىلصالروايات السابقة التي ذكرت حممة زيد بن حارثة ، قال الحمبي : فوىبيا النبي )

من أشرافيا، فولدت لو عبد الرحمن بن حزن ، وقيل لحزن  بن أبي وىب بن عائذ بمكة ، وكان
( ىي ابنة عائذ، وعائذ ىو جد حزن ألبيو ، وفي لفع ابنة ملسو هيلع هللا ىلصخالو ، ألن فاطمة أم أبي دمحم)
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وقد حاول بعض المؤرخين ان يجمعوا بين الروايتين او يجدوا تخريجا مقبوال  .(57)عمرو بن عائذ
لجمع بين الروايتين حيث قال : يحتمل أنيما كانتا ليا فقد ذكر ان الشمس الشامي حاول ا

سريتان ، اتفق ان اشترك فييما سممة بن األكوع ، أؼ إحداىما كانت ألبي بكر، واألخرػ لزيد 
( بعث ببنت أم قرفة إلى مكة في سرية أبي ملسو هيلع هللا ىلصبن حارثة ، ولعل ما يؤيد ذلك أن ان رسول هللا)

المشركين، وفي سرية زيد فقد وىبيا لخالو حزن في بكر، ففدػ بيا أسرػ المسممين كانوا بأيدؼ 
. ويرد عميو الحمبي معترضا : أقول ان في  (58)مكة ، قال : ولم أَر من تعرض لتحرير ذلك

الجمع بين الروايتين نظر، اذ يقتضى من خالل الجمع أن أم قرفة تعددت ، وأن كل واحدة 
االثنين، وأن النبي أخذىما منو،  وفي ذلك كانت ليا ابنة جميمة ، وأن سممة بن األكوع أسرىما 

ُبعد ، إال أن يقال : ان ال تعدد ألم قرفة ، وقد توىم بعض الرواة في تسمية المرأة في سرية أبي 
بكر بأم قرفة ، ويدل عمى ذلك أن بعضيم أوردىا ولم يسِم المرأة أم قرفة ، بل قال: وكانت فييم 

من اجمل العرب ، فنفمني أبو بكر بنتيا ، فقدمنا المدينة ،  امرأة من بني فزارة ، معيا ابنة ليا ،
وما كشفت ليا ثوبا ، فمقيني النبي في سوق المدينة، مرتين في يومين ، فقال لي: يا سممة ، 
ىبني المرأة ، فقمت يا رسول هللا : ىي لك ، فبعث بيا إلى مكة ، ففدؼ اناسا ، كانا أسرػ 

 .  (59)بمكة

لم تذكر لنا سبب اىداء بنت ام قرفة الى حزن بن وىب ، سيما وقد ذكرت  ومع ان الروايات   
انو كان في وقتيا مشركا وما زال في مكة لم يسمم بعد ، كما انيا لم تدخل االسالم عند اىدائيا 
الى حزن ،أؼ ان االثنان كانا مشركان ، وقد ذكرت الروايات انيا انجبت منو عبد الرحمن بن 

، ابن عبد البر ، قتل يوم اليمامة ، وانو عم سعيد بن المسيب بن حزن ية حزن الذؼ بحسب روا
، بعد ، وىذا يدلل عمى ان حزن اسمم فيما  (63)وقد ذكر ان المسيب وابوه حزن رويا عن النبي

ويبدو واضحا انو لم يكن دقيقا في ضبط تاريخ وفاة عبد الرحمن ، كون تاريخ اسر والدتو كان 
ىديت الى ابيو حزن ، ومعركة اليمامة من معارك حروب الردة زمن ابي عام ست لميجرة حين ا 

ىـ ( فعندىا ال يمكن ان يكون سن عبد الرحمن ىذا قد تجاوز الخامسة فكيف لو  11بكر عام )
ان يشارك في حرب اليمامة كي يقتل . قال الزبير بن بكار : ومن ولد حزن بن أبي وىب ، 

يمامة ، والمسيب وعبد الرحمن والسائب وأبو معبد أميم أم حكيم بن حزن ، قتل شييدا يوم ال
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الحارث العامرية ، فيحتمل أن الذؼ ذكره أبو عمر ىو عبد الرحمن ، الذؼ أمو أم الحارث ، 
 . (61)وىو أسن من عبد الرحمن ، الذؼ كانت أمو بنت أم قرفة

اما االىداء الى مشرك فقد نجد الكثير من الروايات التي اكدت ان اىداًء حصل بين النبي      
ومشركي قريش ، ولم يكن النبي وال مشركي قريش يرفضون التيادؼ بينيم ، قال السرخسي: ال 
ضير أن يصل المسمم المشرك ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، محاربا أو ذميا ، لحديث سممة بن 

كوع قال : صميت مع النبي الصبح، فوضع كفو عمى كتفي ، فقال : ىل أنت واىب لي ابنة األ
( إلى خالو حزن بن أبي وىب ، وىو ملسو هيلع هللا ىلصأم قرفة ؟ قمت : نعم . فوىبتيا لو . ثم بعث بيا النبي )

. والواضح من كالم السرخسي انو بنى حكم جواز االىداء من مسمم الى  (62)مشرك وىي مشركة
واية بنت ام قرفة سالفة الذكر اذ اعتبر االىداء الحاصل بين النبي وحزن يجّوز مشرك عمى ر 

 التيادؼ بين المسمم وغيره . 

( ملسو هيلع هللا ىلصثم رواية وصل النبي المشركين في مكة بعد حصول القحط فقد قال : بعث النبي)
خمسمائة دينار إلى مكة ، لما قحطوا ، وأمر بدفعيا إلى أبى سفيان، وصفوان بن أمية ، 

يفرقاىا عمى فقراء مكة ، فقبل أبو سفيان ذلك، وأبى صفوان قبوليا ، وقال : انما يريد دمحم من ل
. يتبين ان االىداء كان قائما بين اىل مكة من المسممين وغيرىم وقد  (63)ذلك أن يخدع شباننا

سالم يحدث عند القحط واالزمات ، وان النبي كان يستخدم اليدايا الستمالت قموب قريش الى اال
 لذا يتبين ان اىداء بنت ام قرفة الى حزن قد تكون ليذا الغرض .

 روايات االيهام واالختراع والصناعة :    

لم تكتِف المصادر بتمك الروايات انما نجد روايات اخرػ مغايرة تماما لما قيل في غزوة 
بن االكوع  بني فزارة فقد اورد مسمم في صحيحو وكذلك الطبرؼ في تاريخو رواية عن سممة

برواية اياس ابنو ان قائد الحممة عمى فزارة كان ابو بكر بن ابي قحافة ، واوردوا احداثا شبيية 
بأحداث رواية ابن اسحاق ورواية الزىرؼ عن عائشة فقد جاء في رواية سممة قولو: أّمر رسول 

 (64)أمرنا أبو بكر فعرسنا هللا ابا بكر عمينا، فغزونا اناسا من بنى فزارة ، فعندما دنونا من الماء ،



                                                                     

 350 (0202حزيران )الثامن والعشرون/العدد دراسات تاريخية  مجلة

 سامي جودة بعيد الزيديد. أ.م.

 :فبعدما صمينا الصبح ، أمرنا فشننا الغارة عمييم ، قال : ثم وردنا الماء فقتمنا بو من قتمنا ، قال
فأبصرت جمعا من الناس ، وكان فييم النساء والذرارؼ ، وكانوا يتسابقون إلى الجبل ، فرميتيم 
بسيم فوقع بينيم وبين الجبل ، فمما رأوا السيم بينيم وقفوا ، فجئت بيم أسوقيم حيث أبى بكر ، 

ل العرب ، وكانت فييم امرأة من بنى فزارة ، عمييا قشع أدم ) جمد يابسة( معيا ابنة ليا من أجم
قال : فنفمني أبو بكر ابنتيا ، فقدمت المدينة بيا، فمقيني رسول هللا في سوق المدينة ، فقال : يا 
سممة هلل أبوك ، ىب لي المرأة  ، فقمت : يا رسول هللا ، لقد أعجبتني ، وما كنت كشفت ليا 

سممة، ىب المرأة ، ثوبا، قال: فسكت النبي عنى ، وفي الغد لقيني في السوق كذلك، فقال : يا 
فقمت : يا رسول هللا ، اني ما كشفت ليا ثوبا ، وىي لك . قال : ثم ان رسول هللا بعث بيا إلى 

. تكاد الرواية تشابو  (65)مكة ، ففدؼ بيا أسارػ من المسممين ، كانوا وقعوا بأيدؼ المشركين
ذكرىا ابن االكوع وابنتيا ، كما لم الروايات السابقة في احداثيا ، اال انيا لم تسمي لنا المرأة التي 

تشر الرواية الى مقتل المرأة التي اسروىا ، مع ان سممة ذكر ان ابو بكر نفمو البنت ، وسكت 
عن اميا ، وىنا تبدأ الرواية تشبو مثيالتيا التي اوردت ان قائد الحممة زيدا ، اذ نمحع ان سممة 

يقوم الرسول بإرسال البنت الى مكة ، مع في كل الروايات يتنازل عن البنت لرسول هللا ، و 
االختالف في الروايات ، اذ في الرويتين السالفتين ، كان االىداء الى حزن بن وىب ، وفي ىذه 
الرواية كان فداء ألسرػ مسممين في مكة ، مع التحفع عمى ان يكون الفداء بتمك المرأة ، اذ 

منيم سوػ انيا كانت غنيمة من غنائم  كيف تقبل قريش ان تفادؼ اسرػ مسممين بامرأة ليست
حرب ، فيل يعقل ان تقبل قريش فداء اسرػ مسممين بامرأة واحدة ال تمت ليم بصمة وال قرابة ، 

ىـ ، ولم يحدث صداما بين المسممين وقريش منذ واقعة احد 6عمما ان ىذه الواقعة تمت سنة 
في مكة ولم يفتدييم النبي ويخمصيم من ىـ ، فيل يعقل ان االسرػ ــ لو وجدوا ـــ الزالوا 3سنة 

 اسرىم مع بساطة الفداء اذ اننا نمحع في الرواية ان امرأة افتدوا بيا اسرػ .  

ثمة امر اخر البد ان يقال ، فمو قمنا ان الروايتين صحيحتين ، اذ يحمل ان تكون ىناك 
ن الرد وىل يعقل ان حممتين عمى بني فزارة احداىما لزيد بن حارثة ، واخرػ البي بكر ، لكا

تتشابو االحداث في كال الحممتين ، من حيث وجود سممة بن االكوع ، ووجود المرأة وبنتيا ، 
 ووقوع البنت في سيم ابن االكوع ، والتنازل عنيا لرسول هللا ، ثم اىدائيا لمكة .  
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تيا السابقة والواضح ان الرواية الثانية مخترعة وضعتيا المخيمة الروائية  نسجا عمى مثيال 
 ويمكن ان نحدد ذلك من عدة احتماالت  :

قد تكون الرواية ىي ذات الروايات السابقة ، اال ان الناقل ليا لم يكن دقيقا في نقميا  .1
من حيث االسماء واالماكن واالىداء ، فمبس االمر عميو ولم يكن يقصد االييام لغرض 

 معين. 
طريقتو ، بحيث اخفى االسماء وبعض  ان الراوؼ كان قد تعمد نسج ىذه الرواية عمى .2

االحداث كونو يراىا صعبة الحدوث ، او انو لم يكن يصدقيا مطمقا لذلك حذف منيا ما 
 رآه خارج حيز تصديقاتو .

ان الراوؼ كان يعمم يقينا ان االحداث واقعة حقا ، لكن اخراجيا  بيذه الطريقة يسبب  .3
كافيا إلبقائيا رواية عادية ال تستحق ان حراجة لمعتقداتو لذلك حذف المقدار الذؼ يراه 

 يؤاخذ عمييا اعتقاديا . 
ان الراوؼ حاول بعد اعادة انتاج الرواية بصيغيا الجديدة  والحذف بما يناسب االخراج  .4

، ان يمرر افكارا جديدة تخدم فكرة او ايديولوجية يؤمن بيا ، ممكن ان تكون داخل 
ات اخرػ معتمدة عمى الرواية المؤسسة التي الرواية نفسيا ، او من خالل انتاج رواي

 اعيد انتاجيا . 
لم ينتِو سيل الروايات الخاصة بقضية غزوة بني فزارة وقتل ام قرفة الى ىذا الحد ، انما 
نجد ان االيديولوجيات الفكرية تمعب دورىا في اختراع واعادة انتاج الروايات بما يتناسب ورغبة 

اث لصالح اعتقاداتيم بصرف النظر عن الحقيقة من عدميا . فقد الرواة في تغيير مسارات االحد
تطالعنا رواية غريبة في وضعيا اذ نجدىا قد نسجت عمى ضوء الروايات االخرػ اال انيا 
حاولت اعادة انتاج فكرة جديدة ليست ليا عالقة بام قرفة ، اال انيا ارادت االستفادة من تمك 

ة ، او قل عمى االقل التقميل من الحقيقة ، والتشكيك االحداث لتغيير حقيقة تاريخية واضح
 بصدقيا . فقد روػ الطبرؼ عن سيف بن عمر  قال :

غطفان إلى ظفر ، وكانت بيا أم زمل وىي سممى ابنة مالك بن  (66)واجتمعت فالل
حذيفة وكانت ُتشبو بأميا أم قرفة بنت ربيعة ... فاجتمعت تمك الفالل إلى سممى ، وكانت 
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مثل عز أميا ، وكانت عمى جمل أم قرفة ، فنزلوا إلييا فحرضتيم عمى القتال وأمرتيم  سممى في
بالحرب ، وصعدت الجمل سائرة فييم ، وصوبت تدعوىم إلى حرب خالد ، فمما اجتمعوا ليا ، 
وتشجعوا عمى ذلك، وقد انضم إلييا الشرداء من كل جانب ، وكانت سممى قد سبيت أيام أم 

ئشة فأعتقتيا ، فكانت عندىا ، ثم انيا رجعت بعد ذلك إلى قوميا ، وكان قرفة ، فوقعت لعا
النبي قد دخل عميين يوما ، فقال: سوف تستنبح احداكن كالب الحوأب ، ففعمت سممى ذلك لما 

ارتدت وطمبت بذلك الثأر، فسارت بين ظفر والحوأب تجمع إلييا ، وقد تجمع إلييا كل فل  
ك االحياء ، من ىوازن وغطفان وأسد وسميم وطيء ، فمما بمغ خالد منيزم( ومضّيق عميو من تم)

ذلك، سار إلى المرأة ، وقد كان امرىا استكثف وشأنيا غمع، فنزل عمييا وعمى فموليا ، فاقتتموا 
فمو مائة من  (67)قتاال شديدا ، وكانت واقفة عمى جمل أميا، حتى قيل ان من ينخس جمميا

الجمل فوارس عدة، فعقروه ، وقتموىا ، وقد قتل حول جمميا مائة  اإلبل لعزىا ... واجتمع عمى
 .(68)رجل ، وبعث خالد بالفتح

قبل التعميق عمى الرواية التي اوردىا الطبرؼ عن سيف بن عمر ، نحاول ان نبين من 
ىو سيف ، اغمب الكتب التي عنت في ترجمتو لم توثقو بل انيا اعمنت عدم ثقتو وان حديثو 

. وقال ابو  (69)من الضعفاء ، فقد قال الييثمي عنو : ) سيف بن عمر متروك (متروك وىو 
. ونقل المزؼ وابن حجر اقوال (73)حاتم: سيف متروك الحديث، وحديثو يشبو حديث الواقدؼ

العمماء وتضعيفيم لو ففي االجمال قالوا في سيف بن عمر: عن يحيى بن معين : سيف 
حضرمي ،عن يحيى بن معين : فميس خير منو . وقال أبو ضعيف الحديث . وقال أبو جعفر ال

حاتم : متروك الحديث حديثو يشبو حديث الواقدؼ . وقال أبو داود : ىو ليس بشيء. وقال 
النسائي ، والدار قطني : سيف بن عمر ضعيف . وقال أبو أحمد بن عدؼ: بعض من أحاديثو 

: ىو إلى الضعف أقرب منو إلى الصدق .  مشيورة وعامة احاديثو منكرة ولم يتابع عمييا، وقال
وقال أبو حاتم بن حبان: سيف بن عمر يروؼ الموضوعات عن االثبات . قال : وقالوا : كان 

. يتبين ان سيف لم توثق روايتو وانو متروك رغم اعتماد الطبرؼ عميو اذ انو (71)يضع الحديث
حول االساس الذؼ بنى عميو  رواية عنو ، وىذا يجعمنا امام شكوك كثيرة تحوم 333اورد 

 الطبرؼ تاريخو.
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رغم عدم توثيق سيف اال اننا البد من توضيح اىم االشكاالت التي اوردتيا الرواية لنتبين مدػ   
صدقيا من حيث السند والمتن لنقطع الطريق عمى المتقوليين ، ان عدم توثيق الراوؼ ليس 

يتو صحيحو وانتم تحاولون التنكر ليا بالضرورة عدم صحت رواياتو كميا فقد تكون بعض روا
 بحجة التوثيق . وعميو يمكن ان نتبين من الرواية االمور التالية : 

ذكرت رواية سيف ان بنت ام قرفة التي اسرت في حرب فزارة اسميا سممى ام زمل ، مع  -1
ان الرواية لم تشر الى قائد الحممة ولم تبين التفاصيل . وىذا ما انفرد بو سيف دون 

 روايات االخرػ كونيا لم تسمي المأسورة في فزارة بيذا االسم .ال
ذكرت الرواية ان سممى ىذه كانت قد منحت لعائشة ، ثم ان عائشة قد اعتقتيا بعد ذلك  -2

، وعادت الى قوميا ، مع ان الروايات االخرػ اجمعت عمى انيا اىدت الى حزن بن 
ولم تذكر رواية سيف التي نقميا وىب ، وانيا ولدت منو ابنو عبد الرحمن بن حزن . 

الطبرؼ انيا اسممت ثم ارتدت ، بل انيا تسكت عن عقيدة المرأة مطمقا ، اما رواية سيف 
التي نقميا ياقوت الحموؼ وىي نفس الرواية لكنو اضاف ليا قولو : )ثم رجعت سممى إلى 

ر عائشة ثم وىذا يعني انيا اسممت عندما كانت في دا (72)قوميا، وارتدت فيمن ارتد (
ارتدت لتعود الى ممارسة عقيدتيا السابقة وتعمن الحرب عمى المسممين . والواضح من 

 الرواية ان عائشة قد تم حشرىا في الرواية لغاية سوف تتضح جميا بعد حين .
 (73)كما ان الرواية تحاول ان تجعل من سممى تمك قائد لمفمول المنيزمة من يوم بزاخة -3

التي قتل فييا طميحة المتنبئ ، لتطمب بثأر اميا واخوتيا يوم فزارة زمن النبي ، مع ان 
رواية ابن اسحاق التي وردت في السنن الكبرػ تشير الى غير ذلك اذ انيا تذكر ان بني 
فزارة عمموا بأن طميحة كذاب ولم يكن نبي ، لذلك اشار عيينة بن حصن وىو عمى رأس 

. فكيف يمكن لنا بعد ذلك ان نعد سممى  (74)ن المعركة ، وقد فعموا فزارة ان ينسحبوا م
وىي من بني فزارة قائدا ومحرضا لقتال المسممين ، مع ان روايات احداث الردة لم 

 تصرح ولم تضمن ذكرا لسممى الواردة في رواية سيف بن عمر . 
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، فقد ذكر سيف في  (75)الوراق في قضية نباح كالب الحوأبحاولت الرواية خمط ا
ان النبي دخل عمى عائشة وعندىا سممى / قبل ان تعتق /  فقال :  إن إحداكن سوف   ،روايتو

تستنبح كالب الحوأب ، وقد فعمت سممى ذلك حينما ارتدت ، وطمبت بذلك الثأر . وىنا يحاول 
النبي سيف ان يصرف الذىن الى ان سممى ىي التي استنبحت كالب الحوأب ، فيل يعقل ان 

يتنبأ بيذه القضية الميمة ولم يحدد من ىي تمك المرأة ، ويتركيا بين عائشة وسممى ، وكان 
االولى ان يقول ليا انت التي سوف تستنبحين كالب الحوأب ، فمماذا يشرك معيا عائشة وىي 
ليست ممن سوف تقدم عمى مثل ىذا الفعل ، ويجعل احد اىم نساءه متيمة بيذا الفعل. مع ان 

ايات االستنباح تمك وردت من طرق اخرػ وىي تؤكد جميعيا ان التي استنبحت الكالب ىي رو 
عائشة ، وىي في طريقيا الى حرب الجمل ضد عمي بن ابي طالب ، وليست سممى كما حاول 
ان يدعي سيف في روايتو المخترعة . واليك ما جاء في كتب الحديث من روايات دالة عمى ان 

ي استنبحت كالب الحوأب ىي عائشة التي حاول سيف ان يخترع من اجميا المقصود بالمرأة الت
 روايتو ىذه لعمو ينجييا من شرك او قعت نفسيا فيو . 

فقد اورد احمد بن حنبل رواية قال فييا : ان عائشة لما أقبمت، بمغت ليال مياه بنى 
قالت : ما أظنني اال  عامر، فنبحت الكالب ، قالت أؼ ماء ىذا ؟ قالوا ليا: انو ماء الحوأب،

اني راجعة!! ، فقال ليا بعض من الذين معيا : بل تقدمين معنا فيراك المسممون، فيصمح هللا 
بك ذات بينيم ، قالت: إن رسول هللا قال لي ذات يوم، ان إحداكن تنبح عمييا كالب 

 . (76)الحوأب

رىن ، عن وروػ ابن حجر ان حديث االستنباح كان بين نساء النبي وليس بين غي
( قال يوما لنسائو ، أيتكن صاحبة الجمل ملسو هيلع هللا ىلصعكرمة عن ابن عباس قال: ان رسول هللا )

، تخرج فتسنبح كالب الحوأب ، فُيقتل اناس كثيرة عن يمينيا وعن شماليا ، حتى انيا  (77)األدب
 . (78)تنجو من بعد ما كادت. وقد رواه البزار ، ورجالو ثقات

بي عين من ىي التي سوف تقوم بيذا العمل فقد روػ ثم ان الروايات ذكرت ان الن
االسكافي عن الشعبي عن ابن عباس قول عائشة ، بعد ان يروؼ قصة خروجيا واستنباح 
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( يقول :  ملسو هيلع هللا ىلصالكالب عمييا قوليا : وهللا ال صحبتكم، ردوني ردوني، إني سمعت رسول هللا )
، وىي في فئة باغية ، ثم انو قال  كأني بامرأة من نسائي ، قد نبحتيا كالب ماء يدعى الحوأب

. ومن الروايات يتضح ان محاولة سيف تحريف قضية خروج (79)(: لعمك أنت يا حميراءملسو هيلع هللا ىلص)
عائشة وتحويل الفعل الى امرأة اخترعيا سيف من مخيمتو ليمصق فييا تيمة استنباح الكالب ثم 

 واىية ، ورواية مصنوعة .يجعل منيا مرتدة خارجة تطمب بثأر اىميا من المسممين ، قضية 

 الحوأب :

          واستكماال لفضح رواية سيف البد من معرفة موضع  الحوأب : قال ياقوت الحموؼ :
والحوأب : موضع عمى طريق البصرة، محاذؼ البقرة ، وقيل : ىو من مياه العرب عمى طريق 

البصرة، وفي الحديث : البصرة ، والحوأب موضع ماء نبحت كالبو عائشة ، عندما اقبمت إلى 
أن عائشة لما أرادت الذىاب إلى البصرة في واقعة الجمل، مرت بيذا الموضع، وقد سمعت نباح 
الكالب، فسألت :عن الموضع ؟ فقيل ليا : ىو موضع يقال لو الحوأب ، فقالت ليم : ما اراني 

( يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا ) وهللا إال صاحبة القصة ، فقيل ليا: أؼ قصة تمك ؟ فقالت: اني سمعت رسول
وعنده نساؤه : أيتكن تنبحيا كالب الحوأب، وىي سائرة في كتيبة إلى الشرق، وقد ىمت بالرجوع 

. فياقوت الحموؼ يؤكد ان الحوأب  (83)فغالطوىا، وقد حمفوا ليا أن الموضع ليس بالحوأب
كانت مع عائشة دون غيرىا . ثم  موضع في طريق البصرة ويؤكد ايضا ان قصة االستنباح

يقول عند نقل رواية سيف : الحوأب في أخبار الردة : مخالف بالطائف ، ويقصد بأخبار الردة 
ما نقمو سيف بن عمر، وىذا يعني ان سيف حاول استبدال موضع الحوأب كي يسوق الرواية 

تمت عند ظفر ، ويوىم المتمقي ليا بأن الموضع ىو في الطائف ، مع انو ذكر ان الحرب 
اسم موضع قريب الحوأب ، في طريق البصرة إلى المدينة، ثم تبدأ  :وظفر في معجم البمدان  

 :المغالطة الكبرػ في رواية ياقوت التي نقميا عن سيف بن عمر اذ قال مستكمال تعريف ظفر
ر : انيا اجتمع عميو فالل طميحة )المتنبئ( يوم بزاخة )احدػ وقائع الردة( ، وقال نصر عن ظف
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موضع إلى جنب الشميط ، أؼ بين المدينة والشام من ديار فزارة ، اذ قتمت ىناك أم قرفة فاطمة 
بنت ربيعة بن بدر ، وقد كانت تؤلب الناس عمى رسول هللا ، وكان ليا اثنا عشر ولدا كميم قد 

ميا خالد ، رأس ، وكانت يوم بزاخة تؤلب الناس حيث اجتمع إلييا فالل طميحة المنيزمون، فقت
. (81)وبعث برأسيا إلى أبي بكر فعمقو في المدينة، فيو أول رأس عمق في االسالم فيما زعموا

وفي ىذه الرواية خمط واضح بّين ال يحتاج جداال وال نزاعا ، اما ان يكون ياقوت ىو الذؼ خمط 
خمط االوراق في االوراق متوىما فربما لم يكن دقيقا في نقل الرواية ، او ان سيف حاول ان ي

متعمدا في ذلك من باب التبرير وابعاد الشبية التي التصقت بأم المؤمنين عائشة ، التي اعترفت 
عمى نفسيا صراحة ، فقد ذكر في العقد الفريد: ماتت عائشة ايام معاوية ، وقد قاربت السبعين ، 

ي بالبقيع، ثم ذكر ما ؟ قالت: ال، اني أحدثت حدثا فادفنون(ملسو هيلع هللا ىلص)ولما قيل ليا ندفنك مع رسول هللا
قال: يا حميراء كأني بك تنبحك كالب الحوأب، وانك تقاتمين عميا   (ملسو هيلع هللا ىلص)نصو: وقد كان النبي

وانت لو ظالمة ، والحوأب قرية تقع في طريق المدينة الى البصرة، ويسمييا البعض الحوب، وقد 
ياقوت عن سيف . ولو رجعنا الى تحميل رواية (82)زعموا ان الحواب ماء في طريق البصرة

السالفة لنتبين نوع المغالطة فييا ، فالواضح ان التي اجمعت عمييا فالل طميحة المنيزمة من 
يوم بزاخة لم تكن سممى التي ذكرىا الطبرؼ عن سيف فينا نجدىا ام قرفة ، وقد اكدت الروايات 

ايات ونسجت لتجعل ان ام قرفة قتمت يوم فزارة وانتيى االمر والتي اسرت ابنتيا ، ثم حيكت الرو 
بنت ام قرفة سممى قائدة الفمول المنيزمة بعد مقتل طميحة ، لكن ىذه الرواية تجعل القائد ام 

، ثم تذكر انيا كانت تؤلب عمى رسول هللا ، وكانت يوم بزاخة تؤلب الناس ، مع ان يوم  ،قرفة
 ، في خالفة ابي رسول هللابزاخة كان مع طميحة ، في اول خالفة ابي بكر ، فكيف تؤلب عمى 

قد قتمت في زمن النبي ، ىنا المغالطة الكبرػ ، ثم الذؼ يقتميا خالد بن الوليد ، ويرسل بكر ، 
برأسيا الى ابي بكر ، والحديث عن ام قرفة ، مع انيا كانت مقتولة آنذاك في سرية زيد بن 
حارثة كما تبين سمفا . والحقيقة ان سيف في روايتو حاول ان يتالعب في المواضع الجغرافية 

شخصيات ، واالحداث لعمو يصيب ىدفو من ذلك فجعل الحوأب قريب عمى ظفر ، وىو وفي ال
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الذؼ جعل الزبيدؼ يقع في التناقض عندما عرف موضع ظفر فجعمو قرب الحوأب قائال: وظفر: 
قرب الحوأب إلى جنب الشمط بين المدينة والشأم من ديار فزارة ، اذ قتمت ىناك أم قرفة ، قتميا 

، لما تألف إلييا فالل طميحة . وقيل ظفر : بالحجاز، وقيل: ىي التي قتمت بيا خالد بن الوليد 
، فالواضح انو تأثر برواية سيف في تعريف ظفر ووقع بنفس الخطأ التاريخي الذؼ  (83)أم قرفة

وقع فيو ياقوت عندما جعل ام قرفة مقتولة من قبل خالد بن الوليد زمن ابي بكر ، ثم يعود في 
رف لنا الحوأب فيجعمو موضع بين البصرة ومكة قائال : ) الحوأب: ىو منزل موضع اخر ليع

بين البصرة ومكة ، وقد نزلتو عائشة عندما جاءت إلى البصرة في واقعة الجمل ، وفي التيذيب: 
، وىذا الخمط في النقل يؤدؼ  (84)الحوأب: موضع بئر، نبحت كالبو عائشة، مقبميا الى البصرة

وتشويو صورتيا فال تكاد تعرف لدػ المتمقي دون التحقيق والحفر في روايتيا  الى تعتيم الحقيقة
وكشف عتمتيا . اما ما ذكره ابن منظور في تعريف الحوأب قال: الحوأب : ماء وىو موضع 
قريب من البصرة، وقيل: ىو منزل بين البصرة ومكة، الذؼ نزلتو ام المؤمنين عائشة ، لما 

اما البكرؼ فقد اكد ما ذىب . (86)وكذلك قال في النياية (85)الجمل جاءت إلى البصرة في واقعة
اليو في المعاجم البمدانية والمغوية في تعريف الحوأب فقد قال: الحوأب : مشتق من قوليم دار 

يتبن من خالل ذلك  . (87)حوأب، أؼ الواسعة . وىو ماء قريب من البصرة، في طريق مكة إلييا
البصرة ومكة ، وليس بين البصرة والمدينة ، اذ لو كان كذلك لصح  ان الحوأب موضع ماء بين

الموضع الذؼ ذكره سيف في روايتو كون فزارة في وادؼ قرػ قريب من المدينة وليست عمى 
طريق البصرة ىذا اوال ، اما ثانيا فان عائشة لم تكن في المدينة عندما خرجت لحرب الجمل انما 

يو الروايات اذ انيا تركت المدينة الى مكة زمن عثمان  ألنو كانت في مكة وىذا ما اشارت ال
اخر عنيا بعض ارزاقيا وكانت تحرض عميو وتقول اقتموا نعثال فقد كفر ، ثم انيا كانت في مكة 
فسمعت قتل عثمان فقالت : ثم ماذا ، فقالوا : بايع الناس عمي ، فقالت قتل عثمان وهللا 

، ثم خرجت مع  (88) ليوم من عثمان خير من عمي الدىر كمومظمومًاِ وانا طالبو بدمو ، وهللا
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طمحة والزبير من مكة الى البصرة لقتال عمي وكانت عمى جمل فمرت بالحوأب . ىذا االقرار 
 يفشل اسطورة سيف التي اراد ان يوىم المسممين بيا . 

ولعل ما ذكره الطبرؼ حريا بنا ان نذكره ليكون ختام ىذه الحكاية التي ادخل فييا الكثير 
وتالعب بروايتيا الرواة بين عمدية وقصدية النقل ، وبين عدم الدقة في نقل الروايات فقد ذكر 
الطبرؼ في خروج عائشة لحرب الجمل ممخص يدل عمى انيا كانت في مكة وانيا خرجت من 

الى البصرة وىي ايضا من روايات سيف التي رواىا ليناقض ما قالو في روايتو  ذلك الموضع
لما انتيت عائشة إلى سرف راجعة إلى مكة في طريقيا لقييا عبد بن أم تمك ، فقد ذكر الطبرؼ: 

قال ليا: قتموا عثمان، ثم ( 89)كالب وىو عبد بن أبي سممة وكان ينسب إلى أمو فقالت لو مييم
ايام قالت : ثم ماذا صنعوا بعدىا ؟ قال: لقد اجتمع رأؼ اىل المدينة عمى عمي بن مكثوا ثمانية 

ابي طالب ، فقالت: وهللا ليت ىذه انطبقت عمى ىذه إن تم االمر لعمي ، ردوني ردوني ، ثم 
انصرفت راجعة إلى مكة وىي تقول : ) قتل وهللا عثمان مظموما (، وهللا ألطمبن بدمو ، فقال 

الب : ولَم ، فو هللا ان اول من مال بعثمان النت ، ولقد كنت تقولين : ) اقتموا ليا ابن أم ك
نعثال فقد كفر ( قالت لو: إنيم قتموه بعد ان استتابوه ، وقد قمت وقالوا وان قولي األخير خير من 
قولي األول، ثم انيا انصرفت إلى مكة واجتمع إلييا الناس فقالت: يا أييا الناس ، لقد قتل 

. وىكذا خرجت لقتال عمي في البصرة فمرت بالحوأب (93)ان مظموما و وهللا ألطمبن بدموعثم
ماء بين مكة والبصرة كما اشارت الروايات لذلك ، وعندىا تبطل روايات سيف التي حاولت 

 اييامنا بان الحوأب مكان تقاتمت فيو فزارة ونبحت الكالب فيو عمى بنت ام قرفة . 
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 الخاتمة 

بعد ىذه السياحة التحميمية في روايات غزوة فزارة وما تداعت لو من قتل ام قرفة ، وما 
جاءت من االخبار والروايات حول الغزوة يمكن لنا ان نبين اىم نتائج ما توصل اليو البحث بعد 
جيد مضني من البحث ومطابقة الروايات والتدقيق فييا خوفا من الوقوع في االييام والتضميل ، 

ن البحث في روايات التاريخ االسالمي اشبو بمن يبحث عن ضالتو في حقل الغام ، ان لم كو 
يكن حذرا انفجر بو لغما فأراده تائيا بين الروايات متناقضا في طرحو ، لذا ممكن القول ان ما 

 انجزه البحث يكمن في االتي : 

 ان النص التاريخي يتحرك من راوؼ ألخر ومن مؤرخ الى غيره . .1
دم الدقة في النقل حاضرة في المشيد الروائي النقمي في كتب التاريخ االسالمي ، ان ع .2

لذا حرؼ بمن يبحث بقضية من قضايا التاريخ االسالمي ان يرجع الى كل من تناول 
 القضية بدقة ويحمل كل الروايات ليتسنى لو معرفة الحقيقة من غيرىا .

ة ال يمكن استبعادىا كون المصالح ان قصدية الوضع والصناعة في الرواية التاريخي .3
 حاضرة في ذىن الراوؼ .

ان غزوة بني فزارة عمى الرغم من كونيا رواية عابرة جرت في زمن بعيد وانتيت  .4
واصبح البحث فييا من الترف المعرفي ، اال اننا نرػ عكس ذلك اذ ان البحث في تمك 

ق التاريخ من خالل تمك القضايا يجعمنا امام الرواة وجيا لوجو ممكن لنا ان نستنط
الروايات ونتبين ما كان يحاك من روايات وما كان يوضع من اخبار بغية اييام 

 االجيال بروايات تحقق ىدف الراوؼ عمى مدػ التاريخ االنساني .
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ان الفعل التاريخي ممكن ان يكرر بأدوات وظروف اخرػ مختمفة اال انو ال يختمف في  .5
فر في جزئيات التاريخ يجعمنا امام قضايا ميمة قابمة جوىره عن ذلك الفعل ، لذا الح

 لمتكرار ان تركت دون معالجة .  
ان اتخاذ روايات غزوة بني فزارة ومقتل ام قرفة مثاال لحركة النص ، جعمنا امام تاريخ  .6

يحتاج الى معالجات وفحص وتحرؼ ، اذ ان ما اكتشفو البحث من تناقضات في 
ومن مؤرخ لغيره ، وضعنا امام  ألخرا من راوؼ الروايات ، وتحركات في نصوصي

مسؤولية تاريخية وامانة عممية ، ىي التحرؼ والدقة والموضوعية في البحث العممي 
وبذل الجيد وعدم التكاسل والتواكل عند الشروع في دراسة التاريخ االسالمي وبحث 

وضع الخالف ، اذ قضاياه سيما ما يتعمق منيا بالقضايا المصيرية والجدلية والقضايا م
من المؤكد ان التالعب والوضع والصناعة غير معالميا وشوىو نصوصيا ، وىنا يبدأ 
دور الباحث الموضوعي في اعادة صورتيا الحقيقية بعد ازالة التشويو ، والكشف عن 

 معالميا الحقيقية .  
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 الهوامش

 . 436، ص 11المتقي اليندؼ ، كنز العمال ، ج (1)
 . 918، ص 3كحالة ، معجم قبائل العرب ، ج( 2)
 . 287، ص 2تاريخ الطبرؼ ، ج (3)
 . 1335- 1334، ص 4السيرة النبوية ، ج( 4)
 . 71، ص 2تاريخ اليعقوبي ، ج (5)
       فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية ، أم قرفة : شاعرة من بني فزارة ، من سكان وادؼ القرػ  (6)

كان ليا اثنا عشر ولدا من زوجيا مالك بن حذيفة بن بدر الفزارؼ . وكان يعمق في  ) شمالي المدينة (
 . 131، ص 5الزركمي ، االعالم ، ج رجال ، كميم من محارميا .  ،بيتيا خمسون سيفا لخمسين

 . 365، ص 19؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج 183امالي المحاميمي ، ص (7)
 . 154، ص 6الراية ، ج؛ نصب  437، ص 4ميزان االعتدال ، ج (8)
 . 119المحبر ، ص (9)
 . 219التنبيو واالشراف ، ص( 13)
 . 223المصدر نفسو ، ص( 11)
 . 564، ص 2كتاب المغازؼ ، ج( 12)
 . 93، ص 2الطبقات الكبرػ ، ج( 13)
،  1؛ المقريزؼ ، امتاع االسماع ، ج 138، ص 2ينظر ، ابن سيد الناس ، عيون االثر ، ج( 14)

؛  261، ص 17؛ العيني ، عمدة القارؼ ، ج 382، ص 7ابن حجر ، فتح البارؼ ،  ج؛  273ص
 . 182،  3الحمبي ، السيرة الحمبية ، ج

 . 565، ص 2كتاب المغازؼ ، ج( 15)
 . 1335، ص 4السيرة النبوية ، ج( 16)
 . 72، ص 2تاريخ اليعقوبي ، ج( 17)
 . 287، ص 2تاريخ الطبرؼ ، ج( 18)
 . 93، ص 2الكبرػ ، جالطبقات ( 19)
 . 133، ص 2عيون االثر ، ج( 23)
 . 382، ص 7فتح البارؼ ، ج( 21)
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 . 197، ص 4االصابة ، ج( 22)
 . 25، ص 5االستذكار ، ج( 23)
 . 286، ص 1الثقات ، ج( 24)
 . 197، ص 4االصابة ، ج( 25)
 . 493المحبر ، ص( 26)
 . 99، ص 6سبل اليدػ والرشاد ، ج( 27)
 . 93، ص 2سعد ، جابن ( 28)
،  4؛  الذىبي ، ميزان االعتدال ، ج 363، ص 19ابن عساكر ،  تاريخ مدينة دمشق ، ج( 29)

 . 437ص
 . 234، ص 8؛ السنن الكبرػ ، ج  93، ص 3سنن الدار قطني ، ج( 33)
 . 136، ص 2الدراية في تخريج احاديث اليداية ، ج( 31)
االمويين حتى ان يزيد بن معاوية بعثو عمى جيش دمشق عبد هللا بن مسعدة : كان الى جانب ( 32)

 . 47، ص 33يوم الحرة وبقي الى ان بايع مروان في الجابية ؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج
 . 49، ص 33ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج (33)
 المصدر نفسو .( 34)
 المصدر نفسو .( 35)
 . 197، ص 4االصابة ، ج (36)
 . 287، ص 2تاريخ الطبرؼ ، ج (37)
 عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزارؼ أبو مالك يقال كان اسمو حذيفة فمقب عيينة (38)

ألنو كان أصابتو شجة فجحظت عيناه ، لو صحبة وكان من المؤلفة ، أسمم قبل الفتح وشيدىا وشيد 
حنينا والطائف وبعثو النبي ملسو هيلع هللا ىلص لبني تميم فسبي بعض بني العنبر ثم كان ممن ارتد في عيد أبي بكر 

 . 639-638، ص 4ج. ابن حجر ، االصابة ،  ومال إلى طمحة فبايعو ثم عاد إلى االسالم
 . 275، ص 5ابن االثير ، اسد الغابة ، ج (39)
 . 118، ص3الحصين : اسم لمدرع المحكمة النسيج . الفراىيدؼ ، العين ،ج (43)
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 . 197، ص 4؛ االصابة ، ج 152، ص 67تاريخ مدينة دمشق ، ج ( 41)
 . 337، ص 4اسد الغابة ، ج (42)
 . 491، ص 2تاريخ الطبرؼ ، ج (43)
 . 78، ص 3لسان العرب ، ج (44)
 . 99، ص 6سبل اليدػ والرشاد ، ج (45)
 . 271، ص 1امتاع االسماع ، ج (46)
 . 99،  6الصالحي ، سبل اليدػ والرشاد ، ج (47)
 . 287، ص 2تاريخ الطبرؼ ، ج (48)
 . 491، ص 2المصدر نفسو ، ج (49)
 . 91، ص 2ابن سعد ، ج (53)
 . 119المحبر ، ص (51)
 . 186، ص 8االصابة ، ج (52)
 المصدر نفسو . (53)
سممة بن األكوع ، ينسبونو إلى جده وىو سممة بن عمرو بن األكوع واألكوع ىو سنان بن عبد هللا ( 54)

بن قشير ابن خزيمة بن مالك األسممي ، يكنى ابا إياس بابنو إياس كان ممن بايع تحت الشجرة سكن 
سبعين وىو ابن ثمانين سنة وىو معدود في أىميا وكان شجاعا راميا بالربذة وتوفي بالمدينة سنة أربع و 

 . 639، ص 2سخيا خيرا فاضال . ابن عبد البر ، االستيعاب ، ج

 . 71، ص 2تاريخ اليعقوبي ، ج (55)
 . 151، ص 5صحيح مسمم ، ج( 56)
 . 181، ص 3السيرة الحمبية ، ج (57)
 . 182-181، ص 3المصدر نفسو ، ج (58)
 . 182، ص 3المصدر نفسو ، ج( 59)
 . 828، ص 2االستيعاب ، ج( 63)
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 . 251، ص 4ابن حجر ، االصابة ، ج( 61)
 . 96، ص 1شرح السير الكبير ، ج( 62)
 المصدر نفسو . ( 63)
عرس بو : اؼ لزمو ، والتعريس نزول القوم في السفر من اخر الميل ، ثم يقعون وقعة ثم ( 64)

 329، ص 1، العين ، ج الفرىيدؼ  ؛يرتحمون 
 . 288، ص 2الطبرؼ ، تاريخ الطبرؼ ، ج(65)
،  8الفل : المنيزم والجمع فمول او فالل ، ويقل الفمول الجماعة . الفراىيدؼ ، العين ، ج( 66)

 . 316ص
نخس الجمل : اؼ غرز جنبو او مؤخرتو بعود او نحوه ، واصل النخس الدفع والحركة . ابن ( 67)

 .228، ص 6لعرب ، جمنظور ، لسان ا
 . 491، ص 2تاريخ الطبرؼ ، ج( 68)
 . 98، ص 8مجمع الزوائد ، ج( 69)
 .  326، ص 12المزؼ ، تيذيب الكمال ، ج (73)
 . 259، ص 4؛ ابن حجر ، ج 327-326، ص 12تيذيب الكمال ، ج( 71)
 . 314، ص 2معجم البمدان ، ج( 72)
من حروب الردة التي حدثت اول خالفة ابي بكر ، عند ماء بني اسد وكانت بين  يوم بزاخة( 73)

 .  334، ص 8طميحة المتنبئ ومعو عيينة بن حصن  وسبعمائة من فزارة. البييقي ، السنن الكبرػ ، ج
 المصدر نفسو .( 74)
عمى طريق  الحوأب : موضع في طريق البصرة محاذؼ البقرة ، وقيل : الحوأب من مياه العرب( 75)

بئر نبحت كالبو عمى عائشة أم المؤمنين عند مقبميا إلى البصرة في حرب الجمل  عالبصرة ، وىو موض
 . 314، ص 4ضد عمي بن ابي طالب . ياقوت الحموؼ ، معجم البمدان ، ج

؛ الحاكم النيسابورؼ ،  234، ص 7؛ الييثمي ، مجمع الزوائد ، ج 52، ص 6مسند احمد ، ج( 76)
 .  123، ص 3ك ، جالمستدر 
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االدب : الكثير وبر الوجو ، وقيل ىي الدابة التي تدب في المشي وال تسرع ، اؼ تدرج في المشي ( 77)
 .96، ص2غريب الحديث ، ج رويدا. ابن االثير ، النياية في

 . 46- 45، ص 13فتح البارؼ ، ج( 78)
 . 55المعيار والموازنة ، ص( 79)
 . 314، ص 4معجم البمدان ، ج( 83)
 . 61-63، ص 4المصدر نفسو ، ج( 81)
 . 283، ص 2ابن عبد ربو ، ج( 82)
 . 165، ص 7تاج العروس ، ج( 83)
 .  391،  1المصدر نفسو ، ج( 84)
 . 289، ص 1لسان العرب ، ج (85)
 . 456، ص 1ابن االثير النياية في غريب الحديث ، ج (86)
 .  472، ص  2معجم ما استعجم ، ج( 87)
 .  343، ص 4الرازؼ  ، المحصول ، ج( 88)
مييم : كممة يمانية معناىا ما امرك وما ىذا الذؼ ارػ بك ، وىي عمى وزن مريم ، كممة ( 89)

 . 565، ص 12لالستفيام ، معناىا ما حالك وما شأنك . ابن منظور ، لسان العرب ، ج
 . 477-476، ص 3تاريخ الطبرؼ ، ج ( 93)
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 : المصادر والمراجع 
ىـ ( النياية في غريب الحديث واالثر ، تحقيق  636ابن االثير ، ابو السعادات المبارك بن دمحم ) ت ـ 1

 . 4ه ( ط 1364طاىر احمد الزاوؼ ، محمود احمد الطناحي ، مؤسسة اسماعيميان ) ايران 
  ،العربي )بيروت أسد الغابة ، دار الكتابىـ( 633ابن األثير ، عز الدين ابن الحسن بن أبي كرم )تـ 2

 د . ت ( .
االسكافي ، ابو جعفر دمحم بن عبد هللا المعتزلي ، المعيار والموازنة في فضائل االمام عمي بن ابي ـ 3

 م ( .1981ه / 1432طالب ، تحقيق دمحم باقر المحمودؼ ، ) د ، 
تعجم من اسماء البالد ىـ ( معجم ما اس 487البكرؼ ، ابو عبيد هللا بن عبد هللا بن عبد العزيز ) ت ـ 4

 .  3م ( ، ط 1983 -ىـ  1433والمواضع ، تحقيق مصطفى السقا ، عالم الكتب ) بيروت 
 ىـ ( السنن الكبرػ ، دار الفكر ) بيروت . ال، ت  (   458البييقي ، احمد بن الحسين بن عمي ) ت ـ 5
ىـ ( المستدرك عمى الصحيحين ، تحقيق د . يوسف  435الحاكم ، دمحم بن دمحم النيسابورؼ ) ت ـ 6

 ىـ ( . 1436المرعشي ، دار المعرفة ) بيروت 
ىـ ( كتاب الثقات ، مجمس دائرة المعارف  354ابن حبان ، دمحم بن احمد بن حاتم التميمي ) ت  ـ 7

 (  . 1393العثمانية ) اليند ، 
 ىـ( المحبر ، المكتب التجارؼ )بيروت ، د . ت( .245يب ، أبو جعفر دمحم البغدادؼ ) تابن حبـ 8
االصابة في تصويب الصحابة ،  ىـ (852ابن حجر ، ابو الفضل احمد بن عمي  العسقالني ) ت  ـ 9

 ىـ ( 1415تحقيق عادل احمد بن الموجود، دار الكتب العممية)بيروت 
   2شرح صحيح البخارؼ ، دار المعرفة )بيروت ال، ت ( ، ط فتح البارؼ في ابن حجر ، ـ 13
الدراية في تخريج احاديث اليداية ،تحقيق عبد هللا ىاشم اليماني، دار المعرفة) بيروت، ابن حجر، ـ 11

 د .ت(  
ىـ ( السيرة الحمبية، دار المعرفة )  1344الحمبي، نور الدين عمي بن ابراىيم الشافعي  ) ت ـ 12

 ( . ـى1433بيروت ، 
 ىـ ( مسند احمد ، دار صادر ) بيروت . ال، ت ( . 333ابن حنبل ، احمد ) ت  ـ 13
ىـ ( سنن الدار قطني ، تحقيق مجدؼ عبد منصور الشورؼ ، دار 385الدار قطني ، عمي بن دمحم )ـ 14

 م ( .1996ىـ /  1417الكتب العممية ) بيروت ، 
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 غزوة فزارة ومقتل ام قرفة /حركة النص التاريخي   

ىـ ( ميزان االعتدال ، تحقيق عمي دمحم البجاوؼ ،  748الذىبي ، شمس الدين دمحم بن أحمد ) ت   ـ15
 م ( .1963ه/ 1382دار المعرفة ) بيروت ، 

ىـ ( المحصول في عمم اصول الفقو ، تحقيق طو  636الرازؼ ، فخر الدين عمر بن دمحم ،  ) ت  ـ 16
 ىـ (   . 1414جابر فياض ، مؤسسة الرسالة ) بيروت 

ىـ(  تاج العروس ، تحق عمي شيرؼ ، 1235الزبيدؼ ، محب الدين ابي الفيض دمحم الحنفي )تـ 17
 م( .1994ىـ / 1414دار الفكر ) بيروت 

 . 5م( ، ط1983الزركمي ، خير الدين االعالم ، دار العمم لمماليين ) بيروت ـ 18
     تحق ايمن صالح شعبان ، دار الحديث ىـ ( . نصب الراية ، 762الزيمعي ، جمال الدين ) تـ 19

 م( .1995/  1415) القاىرة ، 
ىـ ( شرح السير الكبير ، تحقيق صالح الدين المنجد  483السرخسي ، دمحم بن الحسن الشيباني )  ـ23

 م ( .1963، مطبعة مصر ) مصر ، 
 بيروت ، د .ت( .ىـ ( الطبقات الكبرػ ، دار صادر ) 233ابن سعد ، دمحم بن منيع ) تـ 21
 ىـ ( .1436ىـ( عيون االثر ) بيروت ، 734ابن سيد الناس ، دمحم بن عبد هللا بن يحيى )تـ 22
ىـ ( سبل اليدػ والرشاد في سيرة خير العباد ،  942الصالحي ، دمحم بن يوسف الشامي ) ت ـ 23

  1993ىـ /  1414بيروت تحقيق عادل احمد عبد  الموجود والشيخ احمد دمحم ، دار الكتب العممية ) 
 م (.  

ىـ( تاريخ الطبرؼ ، مؤسسة االعممي ) بيروت . د 313الطبرؼ ، ابو جعفر بن دمحم بن جرير ) تـ 24
 . ت( .

ىـ( االستذكار ، تحق سالم دمحم عطا ودمحم عمي 463ابن عبد البر ، دمحم بن احمد االندلسي ) تـ 25
 .م( 2332معوض ، دار الكتب العممية ) بيروت 

 ىـ( .1412االستيعاب ، تحق دمحم عمي دمحم البجاوؼ ، دار الجيل ) بيروت ـ 26
ىـ( تاريخ مدينة دمشق ، تحق عمي 571ابن عساكر ، ابو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة هللا ) تـ 27

 م( .1995ه/ 1415شبرؼ ، دار الفكر ) بيروت 
لقارؼ في شرح صحيح بخارؼ ، دار إحياء ىـ( عمدة ا855العيني ، ابو دمحم محمود بن احمد ) تـ 28

 التراث العربي ) بيروت. د . ت(
        ىـ( العقد الفريد ، دار إحياء التراث العربي328ابن عبد ربو ، احمد بن دمحم االندلسي ) ت ـ 29

 . 3م( ، ط1999ىـ/1423) بيروت 
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 سامي جودة بعيد الزيديد. أ.م.

 ،المخزومي وابراىيم السامرائيىـ( كتاب العين ، تحق ميدؼ 173الفراىيدؼ ، الخميل بن احمد ) ت ـ 33
 .  2ىـ( ، ط1439مؤسسة دار اليجرة )بيروت 

ىـ / 1388كحالة ، عمر رضا ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، دار العمم لمماليين ) بيروت ـ 31
 م ( .1968

ر ابن ىـ ( أمالي المحاممي ، المكتبة االسالمية دا 333المحاممي ، الحسين بن اسماعيل ) ت ـ 32
 ىـ ( . 1412القيم ) االردن ، 

ىـ ( تيذيب الكمال ، تحقيق بشار عواد معروف ،  742المزؼ ، جمال الدين ابي الحجاج يوسف ) ـ 33
 م ( .1985ىـ / 1436مؤسسة الرسالة ) بيروت 

م( التنبيو واالشراف ، دار 957ىـ/346المسعودؼ ، ابو الحسن عمي بن الحسين بن عمي ) تـ 34
 بيروت . د . ت( .صادر ) 

ىـ( امتاع االسماع ،تحق دمحم عبد 845المقريزؼ ، تقي الدين احمد بن عبد القادر بن دمحم ) تـ 35
 م( .1999ىـ/1423الحميد النمسي ، دار الكتب العممية) بيروت

 ىـ( .1435، نشر ادب الحوزة ) قم ىـ( لسان العرب711جمال الدين ) ت، ابو الفضل ن منظورابـ 36
ىـ( السيرة النبوية ، تحق دمحم محيي الدين عبد 218ابن ىشام ، ابو دمحم عبد الممك الحميرؼ ) تـ 37

 م( .1963ىـ/1383الحميد ، مطبعة المدني ) القاىرة 
ىـ(  مجمع الزوائد ، دار الكتب العممية ) بيروت 437الييثمي ، عمي بن ابي بكر بن عمر ) تـ 38

 م( .1988ىـ/1438
   ىـ( المغازؼ ، تحق د . مارسن جونس ، دار المعارف237ابو عبد دمحم بن عمر ) تالواقدؼ ، ـ 39

 م( .1965) القاىرة 
  ىـ( معجم البمدان ، دار إحياء التراث العربي 626ياقوت الحموؼ ، شياب الدين ابو عبد هللا ) تـ 43

 م( .1979ىـ/1399) بيروت 
ىـ( . تاريخ اليعقوبي ، دار االعتصام ) ايران 292اليعقوبي ، احمد بن اسحاق بن جعفر ) ت ـ 41

 ىـ( .1425
 ىـ(  صحيح مسمم ، دار الفكر ) بيروت . د . ت( .261، ابو الحسن مسمم بن الحجاج ) تــ مسممـ42


