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 حروب الرّدة

 :  صور وأشكال الردة 

 ) أسلم وَحُسن إسالمه ، واستشهد فً نهاوند ( . "طلٌحة بن ُخوٌلد" فً" بنً أسد" بنجد  ←منهم من ادعى النبوة  -  

ًّ بن حرب ٌوم الٌمامة. " ُمسٌلمة الكذّاب" فً" بنً حنٌفة " بالٌمامة                                         ( ) لتله وحش

) لتله رجل ٌُدعى " فٌروز" بالٌمن لبل . " األسود العَنسً الصنعانً" فً "صنعاء " بالٌمن                                       

 (وفاة النبً 

أٌام ثم  3) تزوجت مسٌلمة  الكذاب . "َسَجاح بنت الحارث " فً " بنً تغٍلب " بالعراق                                                             

 عادت للعراق(           

بعض سكان الٌمن ،  ←منهم من رفض إخراج الزكاة  -سكان البحرٌن      ←منهم من ارتد عن اإلسالم   -        

 ..وُعَمان  

 :  أسبابها 
 صادق ، لكن كذّاب ربٌعة أحب إلٌنا من صادق ُمضر "" أشهد أن ُمسٌلمة كذّاب ، وأن دمحما       ←روح العصبٌات الجاهلٌة  -        

 . إتاوة فُرضت علٌهم من لرٌش     ←الفهم الخاطا للزكاة  -        

 ،  وصّل علٌهم إن ِصالتن سكن لهم "  "خذ من أموالهم صدلة تُّطهرهم  وتُّزكٌهم بها   . ممابل صالة النبً لهم                     

 تحرٌض المبابل العربٌة من لِبل الفُرس والروم -       

  : موقف الصحابة من محاربة المرتدين 
 على لتال مانعً الزكاة : ←اختالف  -على لتال المرتدٌن ومدعً النبوة              ←اتفاق   -               

 . منهم من وافك على لتالهم : " أبو بكر الصدٌك "                                                   
به البعٌر ( كانوا ٌإدونها إلى رسول هللا لماتلتهم  وفً رواٌة عماال )الحبل الذي ٌربط -" وهللا لو منعونً عنالا )أنثى الماعز(            

 على منعها "

 . منهم من اعترض على لتالهم : "عمر بن الخطاب "                                                  
 " أُمرُت أن ألاتَل الناَس حتى ٌمولوا ال إله إال هللا  دمحم رسول هللا ، فمن لالها عَصم منً ماله ودمه  وحسابه على هللا "              

 : عبقرية الٍصّديق السياسية والعسكرية 
 لام الصدٌك باإلعداد لحروب الردة خٌر إعداد فً ولت عصٌب جعلته " رجال بؤمة .."  :         

 حراسة المدٌنة : وضع على مداخل المدٌنة فرق عسكرٌة لحراستها بمٌادة كبار الصحابة لٌال ونهارا -     

 تجمٌع الجٌوش بالمدٌنة ..مراسلة المبابل التً بمٌت على اإلسالم لتوافٌه بالمدٌنة ، وبدأ فً  -     

 استمبال ُرسل المرتدٌن ، وإرسال ُرسل من عنده كسبا للولت حتى ٌعود "جٌش أسامة" -     

 فً محاولتهما الهجوم على المدٌنة .. خروجه بنفسه مع مجموعة من الصحابة لرد لبابل "َعبس وذُبٌان " -    
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بعد عودة "جٌش أسامة " وأخذه لسطا من الراحة ، بدأ  الصدٌك فً إعداد الجٌوش كما بدأ  فً إرسال رسابل  -    

 شدٌدة اللهجة 

 سٌاسٌة( )عبمرٌةإلى المبابل المرتدة ٌتوعدهم فٌها لٌَلمً الرهبة فً للوبهم كنوع من الحرب النفسٌة        
   

 

 (1لحرب المبابل المرتدة  : )شكل  أحد عشر جيشالام الصدٌك بتجهٌز   :بدء البعوث  -     

 واحدة إثر األخرى .. )فً نفس الولت(. خرجت هذه الجٌوش متُزاِمنة         

عبمرٌة الصدٌك العسكرٌة ومهارته السٌاسٌة  . حدد الصدٌك لكل جٌش اتجاهه ، وتحركه على نحو دل على        

 وتوفٌك هللا له ،

مما جعل هذه الجٌوش تُمّشط الجزٌرة العربٌة تمشٌطا كامال بحٌث لم تبك لبٌلة أو منطمة إال ولد وصلتها جٌوش           

 المسلمٌن .

. اختار الصدٌك لمٌادة هذه الجٌوش رجاال من عمالمة الحرب فً اإلسالم ، وحدد لكل منهم تفصٌال وجهته وخطته        

 وأٌن 

 نصر ، فكانت الجٌوش تتجمع أحٌانا ، وتتفرق أحٌانا لسد كل الثغرات سٌتجه إذا تم له ال         

، ولكنها كانت جٌوش منظمة، متفهمة لمضٌتها، راغبة ) باستثناء جٌش خالد ( . لم ٌتعد كل جٌش ألفٌن أوثالثة آالف       

 فً الجهاد، 

  ى له النصر إن شاء هللا ..مستعدة للشهادة ، متوكلة على ربها ، ومن كانت هذه حمٌمته ٌُرج         
ـ أبمى الصدٌك معه بالمدٌنة كبار الصحابة من العشرة المبشرٌن بالجنة وغٌرهم ، لسببٌن : . المشورة      . حراسة    

 المدٌنة

   

 (  : حروب الردة                           1شكل )                                             
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إلى الٌمامة لمتال " "ُشرحبٌل بن ُحسنة" ، و"عكرمة بن أبً جهل" . جٌشان بمٌادة :  جٌوش( )أربعة*شرلا  

 بنً حنٌفة "  

 لمتال ُمرتدى" َهوازن" و" بنً ُسلٌم "" َطرٌفة بن حاجز " . جٌش بمٌادة     

        . جٌش خالد بن الولٌد ، أكبرهذه الجٌوش    

أربعة أالف مماتل" ـ عرض الصدٌك إمارته على " زٌد  بن الخطاب " ،  و" سالم مولى أبً حذٌفة و" أبً حذٌفة بن عتبة "  ولكنهم ") 

 رفضوا 
 الجهة :  –لرغبتهم فً الشهادة ، والٌجوز لألمٌر أن ٌماتل وهو حرٌص على الشهادة حتى الٌُعّرض الجٌش للخطر (    

 ضم إلٌه ألف مماتل بعد أن ألنعهم"عدي بن حاتم الطابً" بالثبات على اإلسالم   لبٌلة طًء : ان -        

فر طلٌحة إلى الشام ثم عاد إلى اإلسالم  –أالف مماتل(  6)لمتال " ُطلٌحة بن خوٌلد " بنً أسد :  -        

 وحسن إسالمه 

 ) أسر بعض منهم فٌهم سٌدهم مون بطًء وبنً أسدبنً تمٌم : عادوا إلى اإلسالم بعد ما سمعوا ما فعله المسل -          

 "مالن بن نوٌرة " ، وكانت لٌلة باردة ، أمر فٌها خالد" بتدفبة األسرى ! " فظن الجنود أنه ٌرٌد لتلهم ، فمتلوهم بما                           
رداعلى افتراء أن خالد لتلهم لٌتزوج من امرآة مالن بن نوٌرة !  فٌهم سٌدهم ، وحٌن علم خالد عنّفهم لابال " .. حسبكم !! " ( )                           

) 

 

. جٌش " عمرو بن العاص" إلى لبابل " لُضاعة "    . جٌش " خالد بن سعٌد " إلى لبابل على :  )جٌشان (*شماال 

 ف الشام مشار

) خاض البحر خلف المرتدٌن بدون سفن داعٌا ٌا حً ٌا لٌوم..ٌا ذا  : . جٌش" العالء بن الحضرمً" إلى البحرٌنجٌوش ( 5) *جنوبا 

 الجالل واإلكرام (

. جٌش "ُحذٌفة بن ِمحصن " إلى أهل ُعمان      . جٌش " ِعرفجة  بن ِهرثمة " إلى أهل ُمهرة                       
 بالٌمن

. جٌش " المهاجر بن أمٌة " إلى أتباع "األسود   . جىش " ُسوٌد بن ُممّرن " إلى تُهامة بالٌمن                         
 العنسً" بالٌمن

فً" الٌمامة " شرق  "مسٌلمة الكذاب"بمٌادة  " بنً حنٌفة "مع المرتدٌن من  " معركة الٌمامة "كانت أشرس هذه المعارن 
 الجزٌرة العربٌة    

 هـ ( :  11معركة اليمامة )  العقرباء  

مة الٌمامة أثناء حروب . هً المعركة الحاسمة التً ولعت بٌن المسلمٌن و المرتدٌن من  "بنً حنٌفة " بمنط *مقدمة :   

 الردة  

 الٌمامة = نسبة إلى امرأة مشهورة بحدة بصرها ، -)بنو حنٌفة  = ألوى وحدة لبلٌة فً وسط نجد = مابة ألف مماتل                       

 ، وهً أرض زراعٌة بها الكثٌر من، تمع بمنطمة " نجد " شرق الجزٌرة العربٌة  وزرلة عٌنها كانت تُلمب "بزرلاء الٌمامة "                 
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البساتٌن والحدابك واآلبار "رٌف الحجاز" ، كان لبنً حنٌفة بها حدٌمة هابلة ذات أسوار عالٌة  وأبواب حضٌنة = حدٌمة                 

 الرحمن (

 ا ، لتغٌٌرها  وجه التارٌخ . من المعارن الفارلة ، لٌس فً التارٌخ اإلسالمً فمط ، بل فً تارٌخ البشرٌة كله              

 * في عهد النبي :  

، وربطه النبً بالمسجد ، وعامله بإحسان ثالثة أٌام ثم " دمحم بن َمسلمة "  بعد أن أسره  هـ(6)  " ثُمامة بن أُثال ". أسلم منهم   

 أطلمه ،

لمباٌعة النبً فؤحسن  إلٌهم  الوفود (هـ = عام  9)فؤسلم وعاد لمومه ٌدعوهم لإلسالم ثم رجع بوفد من "بنً حنٌفة"      

 وأعطاهم ، 

)= لبمابه لحراسة "أما إنه لٌس بشركم مكانا !"  ملسو هيلع هللا ىلصفً متاعنا للحراسة ، فمال  )مسٌلمة(فمالوا :إنا تركنا صاحبا لنا      

 . متاعهم (

. ذهب مسٌلمة مع رجل أخر لمباٌعة النبً ، وبٌنما هما فً انتظاره ، فمال للرجل "..سؤباٌعه على أن ٌُشركنً فً   

 األمر بعده !"  

"..لو سؤلتنً هذا العود ما أعطٌته لن ، وإنً أرى فٌن الذي  ملسو هيلع هللا ىلص فسمعه النبً ، وكان فً ٌده عود من جرٌد ، فمال   

 أرٌته.." 
وأنه ٌلبس ِسوارٌن من ذهب فكرههما )لُحرمة الذهب للرجال( فؤُوِحً إلٌه أن ٌنفخهما ..فطارا ، فؤّولهما بكذابٌن  ً له بخزابن األرض،)رإٌته أنه لد أُت 

 ٌخرجان

 وأعرض عنهما ، ولم ٌُحّدثهما وأمر " ثابت بن لٌس" أن ٌُحّدثهما . .. فً لومه(  ،   

 . بعد عودتهم إلى الٌمامة ، ارتد مسٌلمة واّدعى النبوة وأنه أُشِرن فً األمر مع النبً ولال لمومه : 

، وإلثبات كذبه ، أرسل  )حوالً عشرة أالف("ألم ٌمل لكم عنً ..إنه لٌس بشركم مكانا !! "  ، فآمن معه بعض من لومه    

 خطابا إلى 

النبً مع اثنٌن من أتباعه ٌخبره بذلن "..من مسٌلمة رسول هللا إلى دمحم رسول هللا..أال إنً لد أُشِركت فً األمر معن     

 ، 

 فلنا نصف األرض ولن نصفها.." ، رفض النبً أن ٌمتلهما ، مع كونهما مرتدٌن ، ألن الرسل التُمتل ، وصرفهما ..    

 هللا إلى مسٌلمة الكذاب..إن األرض هلل ٌُورثُها من ٌشاء من عباده والعالبة للمتمٌن .." . أرسل له النبً " من دمحم رسول 

مع صحابً شاب "حبٌب بن زٌد "  ، أسره مسٌلمة ولٌده وسؤله : أتشهد أن دمحما رسول هللا ؟ فٌمول : نعم ، وتشهد    

 أنً

 لما كررها علٌه ٌمطع منه عضوا حتى سمط شهٌدا ..رسول هللا ؟ فٌمول : إنً أصم ال أسمع ! فٌمطع منه عضوا ، وك   

. حزن النبً حزنا شدٌدا ، وأراد أن ٌبعث له جٌشا لٌرده إلى اإلسالم، ولكنه كان مشغوال بتجهٌز جٌش أسامة ، فمرر 

 إرسال

ال بن ُعنفوة = "  الرجّ رجل منهم لٌَُرّدهم إلى اإلسالم ، فاختار أحد صحابته كان لد حفظ الكثٌر من المرآن  ٌُدعى    

 ، نهارالرّجال ؟" 
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فذهب  إلى مسٌلمة وجلس معه فً خٌمته فترة طوٌلة استطاع خاللها مسٌلمة إغراءه باإلمارة ، واجتمعت بنو حنٌفة    

 حول 

  الخٌمة لٌعرفوا ما ٌُسفر عنه اجتماع مسٌلمة بمبعوث دمحم ؟ وهل مسٌلمة أشرن فً األمر معه فعال ؟ أم أنه لد بعث له    

 من ٌُكذّبه ؟    

من عند مسٌلمة ولد ارتد فمال : إن ُمسٌلمة لد أُشرن فً األمر مع دمحم ، فارتد على الفور " الرّجال بن ُعنفوة " . خرج 

 أربعون ألفا 

 من بنً حنٌفة ، لٌصبح أتباع مسٌلمة خمسٌن ألفا ...وال حول ولموة إال باهلل ..!   

بعضهم على بعض ، فالبعض لاتل مسٌلمة بمٌادة " ثُمامة بن أُثال " خمسٌن ألف(  )حوالًفة . انمسم بالً المسلمٌن فً بنً حنٌ

 ، والبعض

 ظل منتظرا النتٌجة .. وحسبنا هللا ونعم الوكٌل !!   

. توفً النبً فً ذلن الولت ، فارتدت بالً المبٌلة مع مسٌلمة حتى صار أتباع مسٌلمة مابة ألف ، ولم ٌبك على اإلسالم  

  مع

 " ثُمامة بن أُثال " سوى للة للٌلة اضطروا للفرار من بنً حنٌفة  ..  

                                                              أرسل إلى بنً حنٌفة ثالثة جٌوش لمتال ُمسٌلمة  :                                                                               * في عهد أبي بكر :  

 :  )ثالثة أالف مماتل(جٌش " عكرمة بن أبً جهل "  -    

الصدٌك  أال ٌماتل حتى ٌؤتٌه جٌش " ُشرحبٌل بن ُحسنة " ، لكنه تعجل  لتال مسٌلمة بجٌشه منفردا لبل . أمره          

 أن

  ( )مابة ألف مماتلٌؤتٌه جٌش "شرحبٌل" فُهزم هزٌمة منكرة من جٌش مسٌلمة                   
ٌنة حتى ال تفت هزٌمة جٌشه فً َعُضد . تعنٌف الصدٌك له تعنٌفا شدٌدا ، وأمره أال ٌعود بجٌشه إلى المد        

 المسلمٌن 

بالمدٌنة ، وأن ٌلحك بجٌوش المسلمٌن بالٌمن ، ولكنه لم ٌعزله لما كان ٌرى فٌه من مهارة حربٌة كان                  

 المسلمون 

 .  ) ذكاء  أبً بكرالعسكري والسٌاسً ! ( فً أشد الحاجة إلٌها                  

 : أمره الصدٌك  أال ٌماتل وٌبمى فً مكانه حتى ٌبعث له مددا  ) ثالثة أالف مماتل (ل بن حسنة " جٌش " شرحبٌ -

:  استدعاء الصدٌك لخالد إلى المدٌنة ، بعد انتصاره انتصارا ساحما فً  ) أربعة أالف مماتل (جٌش " خالد بن الولٌد "  -

 مهمته

من  لتل " مالن بن نوٌرة " ولبوله لعذره  .. توجه خالد بجٌشه إلى  بطًء وبنً أسد وبنً تمٌم ، لٌعرف مولفه         

 بنً حنٌفة

لٌلحك بجٌشً " شرحبٌل" و "عكرمة " بعد استدعابه من الٌمن ، لمتال مسٌلمة  وإمداده بؤلف مماتل  لتصبح          

 جٌوش 

 المسلمٌن حوالً اثنً عشر ألف مماتل ..         
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 العراق بمٌادة  المسلمٌن إلى بنً حنٌفة ، كان هنان جٌشا مرتدا آخر بلغ مابة ألف مماتل ، خرج منـ أثناء خروج  جٌوش 

 لمتال مسٌلمة فً الٌمامة بهدف السٌطرة على الجزٌرة العربٌة    )مدعٌة النبوة ("سجاح"    

 )..أتزوجن ألكل بن العرب ! (ا ـ حرج مولف مسٌلمة ، مما دفعه إلجراء مفاوضات مع " سجاح " بدأت بعرضه الزواج علٌه

 ، وجعل 

وكان لد أباح ألتباعه الخمر والزنا  )بنً تغلب(..!!مهرها إسماطه صالتً العشاء والفجر عنها وعن لبٌلتها     

 ، وعندما علمت 

بمدوم خالد بجٌشه لمتال مسٌلمة خافت على لومها ، فعرضت على مسٌلمة أن ترحل ممابل نصف ثمار    

 فوافك الٌمامة ، 

 )أسلمت سجاح فٌما بعد فً خالفة عمر؟ أو خالفة معاوٌة؟(مسٌلمة اتماء لغضبها ، ورحلت عابدة إلى بالدها    

 *  سير المعركة : 

مشارف الٌمامة ، وأسره ستٌن رجال من بنً حنٌفة منهم " ُمجاعة بن  . وصول خالد بجٌشه )اثنً عشر ألف مماتل( إلى
 ُمرارة "،

) لم ٌكن لدٌه رجال  لهذه رعاٌته وإطعامه )أم تمٌم( وكان سٌدا فً لومه ، تركوه حٌا فً خٌمة خالد ، ووكل إلى زوجته   

                                                              المهمة  !! (
. خروج مسٌلمة إلى "عمرباء" بالٌمامة بجٌش لوامه أربعٌن ألف مماتل بنسابهم وأموالهم خلفهم من أشد رجال بنً 

 حنٌفة 
 "..  أشهد أن ُمسٌلمة كذّاب ، وأن دمحما صادق ، لكن كذّاب ربٌعة أحب إلٌنا من صادق ُمضر .. "  عصبٌة وحمٌة   

 ة            . نهاٌة المعركة : فتح ونصـر من هللا !بداٌة المعركة : انكسارات وهزابم متكرر  .

 
 

 * االنكسـار األول :
 خالد فً مإخرة الجٌش ، )خٌمة(هجوم شرس من جٌش مسٌلمة ، واختراق جٌش المسلمٌن ، والوصول إلى فسطاط     
وتحرٌرهم "ُمجاعة بن ُمرارة" ، وكادوا أن ٌفتكوا بزوجته لوال إجارة "مجاعة" لها وحفظه لجمٌلها ألنها كانت     

 تحسن
 ، واستشهاد لابد المٌمنة " زٌد بن الخطاب" بعد لتله " الرّجال بن ُعنفوة " رعاٌته أثناء أسره )..نعمت الحرة هـً ! (    
 ة ..لابد المٌسرة فً جٌش مسٌلم    

                                                      5 

 * االنكسار الثاني :
 أدى إلى ضعف الهمة بجٌش المسلمٌن مما أدى إلى هجوم شدٌد  استشهاد لابد المٌمنة "زٌد بن الخطاب" -  

 لجٌش مسٌلمة ، ووصوله لخٌمة خالد ، للمرة الثانٌة ..!! ، واستشهاد :     

 بعد أن تحنّط وتكفّن وحفر لبره..وأخذ ٌنادي "..ٌا لألنصار" فٌهب األنصار)حامل راٌة األنصار(  " ثابت بن قيس".      
 ألبًُ ولو َحبـوا ..( وٌماتلوا لتاال شدٌدا.. ، وتُمطع ِرجله فٌسرع حبوا على األرض كلما سمع النداء " ٌا لألنصار.." )        

 ا ..!!وٌماتل حتى ٌسمط شهٌد         

بعد أن أخذ ٌنادي " ٌا أهل المرآن..ٌا أهل البمرة.." وٌماتل حتى سمط شهٌدا  )لابد المٌسرة( حذيفة بن عتبة " " أبو.      
 ، 

 لٌحمل منه الراٌـة .. فٌتمدم مواله " سالم "        
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 ه :"..نخشى أن نُإتى من لِبلن ! " وكان ضعٌف البنٌة ، فمٌل ل )حامل راٌة المهاجرٌن (  "سالم مولى أبي حذيفة ".      
 ، فٌؤخذها بٌمٌنه ، وٌماتل  )حاملة الراٌات(فٌرد لابال  :  "..لبِبس حامل للمرآن أنا إذا.." ،  وتُمطع ٌده الٌسرى        
 حتى ٌسمط شهٌدا وٌوصً أن ٌُدفن بجوار مواله "أبً حذٌفة بن عتبة "       

 ٌنادي فً المسلمٌن :  عن أبً سعٌد الُخدري " رأٌت "عمار بن ٌاسر" ٌوم الٌمامة على تل -  
 " ٌؤهل المرآن..زٌّنوا المرآن بالِفعال وأذُنه تتؤرجح بجانبه  ..!! "                 

 * االنكسـار الثالث  :
 مسٌلمة لإلسالم وحمن دماء المسلمٌن ،هجوم المسلمٌن هجوما شدٌدا ، ووصول خالد إلى مسٌلمة  ، ودعوته 

 ..!!      )للمرة الثالثة( ،  وهجوم جٌش مسٌلمة هجمة شرسة بؤعداد هابلة ، ووصولهم لخٌمة خالد  ورفض مسٌلمة  
 

 ظهورعبمرٌة "خالد بن الولٌد " العسكرٌة وثباته : * بشائر النصر :    

 :  لتدب فٌهم روح الغٌرة فمالمهاجرٌن وأنصار وأهل المرى وأهل البوادي  تمٌٌزهم إلى .             

                     "  ٍ ًّ ٌَْن نُْإتَى أٌََُّها النَّاُس اْمتَاُزوا ِلنَْعلََم باَلَء ُكّلِ َح  ...      ! "! ، َوِلنَْعلََم ِمْن أَ

أن النصر معهم ، وأنهم إذا ماتوا ، ماتوا على اإلٌمان "... صٌحته فً الجنود "..وادمحماه.." ونداإه فً جٌشه              

، 

 .. إذا ماتوا ،  ماتوا على  الشرن  " ...  فانتفضت الملوب وأُلهب الحماسوأن أعدابهم                     

 دعا مسٌلمة  إلى  سحب جٌشه إلى داخل  " حصن الحدٌمة  " عنٌفا  مما وٌشن المسلمون على جٌش مسٌلمة هجوما  

 2شكل  :)المعركة األخٌرة(  * معركة الحديقة   

 .. لم ٌستطع المسلمون دخول الحدٌمة خلف مسٌلمة وأتباعه لمناعة أسوارها العالٌة -

عرض" البراء بن مالن" أن ٌضعوه على درع ، وٌرفعوه على أِسنّة الرماح ، وٌمذفوه داخل  -
 الحدٌمة  لٌفتح لهم   

 ) لم ٌوافك الصحابة فً بادئ األمر ، ولكنه أصر ودعا هللا أن ٌعٌنه.. ( باب الحدٌمة  من الداخل 

ٌلمة ، وأخذ ٌماتل حتى تم إلماإه داخل الحدٌمة ، على تلن األمواج من البشر من أتباع مس -
 استطاع أن ٌفتح 

) " البراء بن مالن" استشهد فٌما بعد فً فتوحات فارس فً معركة "  باب الحصن ، ولد أصابه ثمانون طعنة

 تُستر "(
  ـ  دخل جٌش المسلمٌن " الحدٌمة " ، وثبت المرتدون ولاتلوا لتاال عنٌفا حتى شاء هللا تعالى أن ٌُمتل          

 على ٌد "عبد الرحمن بن أبً  بكر" فعلت همة )وزٌر مسٌلمة  ولابد مٌمنته( "ُمحّكم بن   الُطفٌل"             

ًّ بن  حرب" إلى مسٌلمة وضربه برمحه فً صدره فً نفس اللحظة             المسلمٌن ، ووصل "وحش

 بعدها شهٌدا بسهم أحد        ي  سمطالتً كانت فٌها رأس مسٌلمة تطٌر بسٌف " أبً  دجانة " الذ          

 المرتدٌن                                                                                  

 ـ  استسلم المرتدون بعد ممتل مسٌلمة ، وبعد أن بلغ لتالهم إحدى وعشرٌن ألف لتٌل :           

 آالف داخل الحدٌمة ! ( 7آالف فً الطرٌك إلى الحدٌمة ،  7آالف فً عمرباء ،  7)                        

 . سّمً حصن " الحدٌمة " ب" حدٌمة الموت " لكثرة من مات بداخلها ٌوم الٌمامة ..    يالحظ :       
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 . من نتابج المعركة :   تكسرت فً ٌد خالد ٌومها تسعة أسٌاف !!         .                   
 ـ  حظر التحاق رجال بنً حنٌفة  فً الجٌوش اإلسالمٌة              
 ـ  عدم استخدام اسم " الٌمامة " فً سجالت الدواوٌن واستخدام لفظ " العروض" بدال               

 منه                  
 ـ  ضم منطمة الٌمامة إلى البحرٌن فً أكثر كتب التارٌخ !               

 من حملة  77المعركة كانت سببا مباشرا لجمع المرآن  الستشهاد ما ٌمرب من   -              

                                                          . المرأن                

 شهداء اليمامة :  

 :  )اختالف(عددهم  -
) من رسالة الصدٌك إلى خالد ٌُعنّفه فٌها على   من حملة المرآن 77بدرٌا ،  58شهٌد ، منهم   1077.       

 زواجه من امرأة    
مسلم لم  1077متابعة المعارن "..تنكح النساء وبفناء بٌتن دماء   مالن بن نوٌرة ،   خشٌة  أن ٌشغله الزواج عن              

 (! .. "  تجف بعد

 من األنصار  367من المهاجرٌن ، و  377شهٌد :  637.      

 أشهرهم :  -       

  *  " زيد بن الخطاب " :  

أسلم لبل عمر واستشهد ـ مبعوث النبً لمسٌلمة ( ) كان   لابدا للمٌمنة  ٌوم الٌمامة ـ  لتل "الرجال بن ُعنفوة" 

عن أبً هرٌرة : جلست مع النبً فً رهط ومعنا  -الشهادة ( لبله  ) عن عمر: سبمنً إلى اإلسالم و إلى 

: إن فٌكم لرجال ضرسه فً النار مثل جبل أحد ، فهلن الموم جمٌعا، ملسو هيلع هللا ىلص "الرّجال بن ُعنفوة" فمال

 متخوفا حتى ارتد "الرّجال" وبمٌت أنا و "الرّجال" فكنت

لال له عمر ٌوم المعركة  "خذ درعً" فرفض لابال " إنً أرٌد من ـ   وشهد لمسٌلمة ولُتل ٌوم الٌمامة

الشهادة ما ترٌد.." فتركه كالهما ـ ألسم  ٌوم الٌمامة أال ٌكلم أحدا  حتى ٌتحمك النصر أو ٌلمى هللا فٌكلمه 
هنً لتله "أبو مرٌم الحنفً" الذي كان ٌُعزي أخٌه عمر " الحمد هلل الذي أكرم زٌدا بٌدي ، ولم ٌ -بحجته 

كان عمر ٌبكً لابال " ما هبت الصبا إال )رٌح تهب من الشرق ناحٌة بنً حنٌفة( بٌده " ـ كلما هبت رٌح الصبا 
 وأنا أجد فٌها رٌح زٌد " ..   

 *  " ثابت بن قيس " :  

"نعم الرجل ثابت بن لٌس" ـ بشره النبً بالجنة  ـ كان "حامل لواء  ملسو هيلع هللا ىلصخطٌب النبً ـ لال عنه   

 األنصار"  ٌوم 
 الٌمامة ـ تحنط وتكفن وحفر لبره ، وأخذ ٌنادي "ٌالالنصار" حتى لطعت ساله ، وسمط شهٌدا ..     

 *  " أبي حذيفة بن عتبة " :  

 استشهادهما ! أحدهما عند رجل اآلخر بعد كان لابدا للمٌسرة ٌوم الٌمامة ـ وجد هو ومواله  "سالم" رأس  
       )هاجر الهجرتٌن ، وصلى للمبلتٌن ـ حارب أباه وأخاه وعمه ٌوم بدرـ ندمه على رفض أمر النبً بعدم لتل العباس ٌوم       
 بدر..! (       
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 " سالم مولى أبي ُحذيفة " :   *  

أوصى أن ٌُدفن بجوار مواله "أبً ُحذٌفة " ، فوجد رأس أحدهما  حامل لواء  المهاجرٌن ٌوم الٌمامة ـ      
 عند رجل 

 حكم إرضاع الكبٌر ( -) أحد األربعة الذٌن أمرنا النبً أن نؤخذ المرآن عنهم اآلخر بعد استشهادهما !       

مولفه فً  ) * "عبد هللا بن عبد هللا بن أُبي ابن َسلول"الهجرة(           )* "عبد هللا بن أبي بكر "  

     غزوة بنً المصطلك (

 * " عبد هللا بن ُسهيل بن عمرو" :  

أسلم فً بداٌة البعثة وأخته "أم كلثوم" ، وهاجر إلى الحبشة ، وعند عودته  حبسه أبوه وعذبه حتى      
 أظهر أنه ارتد 

عن اإلسالم وعاد إلى دٌن آبابه حتى خرج مع لرٌش وأبٌه ٌوم بدر ، وعندما وصل جٌش لرٌش إلى      
 أرض بدر فر 

        وانضم إلى صفوف المسلمٌن ، ولاتل أباه ومن معه حتى ولع أباه "سهٌل بن عمرو" فً األسر ..                                              
 هـ  (   6"سهٌل بن عمرو" كان مبعوث لرٌش لتولٌع  "صلح الحدٌبٌة"  مع النبً عام  ) أبوه         

 سمان بن خرشة( :)" أبو ُدجانة "*  

صاحب العصابة الحمراء )عصابة الموت( ـ تّرس بجسده على النبً ٌوم أحد حتى صار جسده      
 "كالمنفد" ـ صاحب مشٌة 

 أطاح برأس مسٌلمة ٌوم الٌمامة .. –)مشٌة ٌكرهها هللا ورسوله إال فً هذا الموضع ..!( الخٌالء عند المعركة     

  *  " الُطفيل بن عمرو الّدوسي " : 

سٌد لبٌلة " دوس" بالٌمن ، شرٌف من أشراف العرب، أدٌب  لبٌب ، وشاعر مرهف الحس ، بصٌر 
رسف )المطن( فً أذنه حتى ال ٌسمع كالم بحلو الكالم ومره ـ   أسلم فً بداٌة البعثة بعد أن وضع الكُ 

النبً ـ دعا له النبً "اللهم اجعل له آٌه تُعٌنه على ما نوى من الخٌر" ـ جعل هللا له نورا فً جبٌنه ، فدعا 
هللا أن ٌجعله فً غٌر وجهه ، فجعله هللا فً  طرف  سوطه  )كالمندٌل المعلك( ـ أسلم معه أبو هرٌرة  ـ 

، )موته( مة : . رأسه لد ُحلك = تُمطع رأسه ،  طابرا خرج من فمه = خروج روحه رإٌاه لبل ٌوم الٌما
، ابنه ٌطلبه حثٌثا فِحٌل بٌنهما = طلب )لبره( امرأة أدخلته فً بطنها = تُحفر له األرض لٌُدفن فً جوفها

 هـ(  15)معركة الٌرمون ابنه للشهادة ، وإدراكه لها فٌما بعد 

لُطعت ٌد ابنه "عمرو بن الطفٌل" ٌوم الٌمامة ، فعاد إلى المدٌنة ُمخِلفا فً الٌمامة أباه وٌده ! !  ملحوظة :    
 ـ فً خالفة 

عمر ،  تنّحى عمرو عن الطعام مع عمر وأصحابه خجال من ٌده الممطوعة ، فؤلسم عمر أال                 
 ٌذوق الطعام حتى 

 مطوعة لابال " وهللا ما فً الموم أحد بعضه فً الجنة إال أنت .. ! "ٌخلطه عمرو بٌده الم                
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  *  " عبّاد بن بشر " : 

صاحب العصا المضٌبة فً اللٌالً المظلمة ـ حراسته لجٌش المسلمٌن مع"عمار بن ٌاسر" عند عودته من 
ه ، فلما دخل فٌها ضمته غزوة                " ذات الرلاع" ـ رإٌته لبل الشهادة " بؤن السماء لد فتحت ل

إلٌها وأغلمت علٌه  بابها .." ـ           نداءه لبل الشهادة  لألنصار " .. ٌا معشر األنصار ، ال تتركوا 
 اإلسالم ٌإتى من لِبِلكم.." 


