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 تسى هللا انسدًٍ انسدٛى

 
 :المقدمــت 

 
انذًد هلل زب انعانًٍٛ ٔانصالج ٔانسالو عهٗ سٛد انًسسهٍٛ يذًد ٔعهٗ آنّ ٔصذثّ  

 .أجًعٍٛ
 ٔتعد، 

انر٘ أنفرّ فٙ دٛاج انُقثاء ٔسًٛرّ انُٕز انًُرشس فٙ دٛاج انُقثاء تٙ فٓرِ يقديح نكرا 

اإلثُٗ عشس يع أَُٙ نسد أْال نرنك ٔنكٍ اخرسخ أٌ أذشثّ تثعط سهفُا انصانخ انرٍٚ أنفٕا 

 :فٙ كرة سٛسج انُثٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى كًا ٚقال 
 الحــإٌ انرشثّ تانكساو ف  فرشثٕٓا إٌ نى ذكَٕٕا يثهٓى

 
 :س عد نساَٙ قٕل انشأُٚش

 ٍ عـــسجـيؤيال جثس يا القٛد ي  سجــأسٛس خهف زكاب انقٕو ذا ع

 فكى نسب انٕزٖ فٙ انُاس يٍ فسج افئٌ نذقد تٓى يٍ تعد يا سثقٕ

 فًا عهٗ أعسج فٙ انُاس يٍ دسج  اـٔإٌ تقٛد تقفس األزض يُقطع
 

 لقصدوأرجى أن يكىن هذا العمل خالصا لىجهه تعالى وهللا مه وراء ا
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 تسى هللا انسدًٍ انسدٛى
 والصالة والسالم على أشزف األوبياء والمزسليه

 كبعد، 
: فيذه لمحة مختصرة بالتعريؼ بالنقباء كىـ إثنى عشر مف األنصار، كاألنصار ىـ 

قيمة، كقيمة بنت األرقـ الغسانية أميـ ككانكا ينسبكف الذيف كانكا يعرفكف ببني  األوس والخزرج
اىمية إلييا ككانكا يسكنكف يثرب، كيثرب ىي المدينة المنكرة اآلف، كسبب إسبلـ في الج

األنصار أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لما ىمؾ أبك طالب عمو نالت قريش مف رسكؿ 
مف األذل ما لـ تكف تنالو منو في حياة أبي طالب فخرج رسكؿ اهلل اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

كالمنعة بيـ مف قكمو حتى يبمغ رة مف ثقيؼ صإلى الطائؼ يمتمس الن صمى اهلل عميو كسمـ
ما جاء بو مف عند اهلل عز كجؿ فمـ يفعمكا بؿ أغركا بو سفياءىـ كعبيدىـ كالقى منيـ أعظـ 

 .انصرؼ راجعا إلى مكة حيف يئس منيـفجيد كمشقة 
العرب  ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يعرض نفسو في المكاسـ عمى قبائؿ 

يدعكىـ إلى اهلل كيخبرىـ أنو نبي مرسؿ كيقؼ عمى منازؿ كؿ قبيمة كيقكؿ يا بني فبلف إني 
كأف تخمعكا ما تعبدكف مف دكنو مف يأمركـ أف تعبدكا اهلل كال تشرككا بو شيئا رسكؿ اهلل إليكـ 

أراد اهلل ما بعثو بو فمما ىذه األنداد كيسأليـ أف يصدقكه كيمنعكه حتى يبيف عف اهلل تعالى 
نجاز كعده لو  عزاز نبيو صمى اهلل عميو كسمـ كا  خرج رسكؿ اهلل عز كجؿ إظيار دينو كا 

في المكسـ الذم لقي فيو نفر األنصار فعرض نفسو عمى قبائؿ العرب صمى اهلل عميو كسمـ 
التي تضاؼ إلييا الجمرة إذ لقي رىطا كما كاف يصنع في كؿ مكسـ فبينما ىك عند العقبة 

أمف مكالي )قالكا نفر مف الخزرج قاؿ ( مف أنتـ؟)فقاؿ ليـ ج أراد اهلل بيـ خيرا مف الخزر 
قالكا بمى فجمسكا معو فدعاىـ إلى اهلل عز ( أفبل تجمسكف أكممكـ؟: )قالكا نعـ قاؿ ( ييكد؟

 .كجؿ كعرض عمييـ اإلسبلـ كتبل عمييـ القرآف
 أىؿ كتاب كعمـ نكابلدىـ كاكد الذيف كانكا معيـ في بمف صنع اهلل بيـ أف الييككاف  

كغزكىـ بيا أىؿ شرؾ كأكثاف ككانكا قد غمبكا الييكد عمى ببلدىـ  إذ ذاؾ ككاف األنصار
نتبعو فنقتمكـ قالت الييكد ليـ إف نبيا مبعكث اآلف قد أظؿ زمانو إذا كاف بينيـ شيء فكانكا 

ـر فمما كمـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أكلئؾ ال نفر كدعاىـ إلى اهلل قاؿ معو قتؿ عاد كا 
إليو فأجابكه تسبقنكـ فبل ييكد المنبي الذم تكاعدكـ بو لنو إ كاهلل تعممكالبعض يا قـك بعضيـ 

كصدقكه ثـ قالكا لو إنا قد تركنا فيما دعاىـ إليو كقبمكا منو ما عرض عمييـ مف اإلسبلـ 
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فسنقدـ عمييـ اهلل بؾ  قكمنا كال قـك بينيـ مف العداكة كالشر ما بينيـ كعسى أف يجمعيـ
فإف يجمعيـ اهلل عميو فبل أجبناؾ إليو مف ىذا الديف  الذم كنعرض عمييـكندعكىـ إلى أمرؾ 

أنظر رياض السيرة . ز منؾ ثـ انصرفكا راجعيف إلى ببلدىـ كقد آمنكا كصدقكاعرجؿ أ
 .كاألدب

ىؿ العقبة األكلى العبلمة كرام كلد أحمد يكره كىـ أ ـكىذا النفر ىـ الستة كما قاؿ فيي 
: 

 بالعقبي رافػػع بف مػالؾ  أدعكؾ يا مصكرم كمالؾ
 قنا بو ربي مف األكجػػاع  كقطبة بف عامر الشجػاع
 ػكؼػبالفا أك بالذاؿ أمف خ  كبابف عفراء الشييد عكؼ
 يػرب اشفني بو كعاؼ ألم  كعقبة بف عامر السممػي
 ادػبفضمؾ اجعمنا جميعا سع  كابف زرارة النقيب أسعدا

 رػأكؿ مف أسمـ مف ىذا النف  كنجؿ عبد اهلل جابر األبر
 بونقاألكلى كناىيؾ بيا مف م  فيذه الستة أىؿ العقبػػة

 .إلى آخر النظـ
ثناف   كفي المكسـ اآلخر جاء أىؿ العقبة الثانية كىـ إثنى عشر عشرة مف الخزرج كا 

 :العبلمة كرام كلد أحمد يكره كما قاؿ في ذلؾ مف األكس 
 يدكر ساطعا بكؿ منقبػػػػو ةػظما حكؿ العقبػػػدكنؾ ن

 خير الكرل فنشرىـ فييا انتشر رػكىي التي بايع فييا أثنا عش
 كاثنػاف لؤلكس ككؿ نشػػره تنمى إلى الخزرج منيـ عشره

 مف  نكر طو العػػاقبساطعة  باف بالمنػػاقػمع اإلتي ينظم
 .إلى آخر النظـ

بل كبعضيـ يزيدىـ عمى ذلؾ فيقكؿ إثناف األخيرة السبعكف رجكأما أىؿ العقبة  
فكاف أكؿ مف تكمـ العباس بف عبد بف زرارة سعد أقاؿ كسبعكف كالثبلثة كالسبعكف كامرأتاف 

كمحمد مف أعز المطمب فقاؿ يا معشر الخزرج إنكـ قد دعكتـ محمدا إلى ما دعكتمكه إليو 
عمى القكؿ يمنعو منا كف ـ يمف لك قكلو  مىالناس في عشيرتو يمنعو كاهلل منا مف كاف ع

بالحرب كجمد كبصر فإف كنتـ أىؿ قكة كقد أبى محمدا الناس كميـ غيركـ لمحسب كالشرؼ 
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رأيكـ كأتمركا بينكـ كال تتفرقكا  اك تأر افعف قكس كاحدة قاطبة ترميكـ كاستقبلؿ بعداكة العرب 
 .ـ كاجتماع فإف أحسف الحديث أصدقوإال عف مؤل منك

نا كاهلل لك كاف في أنفسنا  ر قد سمعنا مافقاؿ البراء بف معرك   غير ما تنطؽ بو قمت كا 
قاؿ  دكف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـميج أنفسنا لقمنا كلكنا نريد الكفاء كالصدؽ كبذؿ 

كرغبيـ في اإلسبلـ ثـ دعاىـ إلى اهلل  كتبل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمييـ القرآف
 باإليماف كالتصديؽ ثـ قاؿ يا رسكؿ اهلل بايعناالبراء بف معركر و فأجابكذكر الذم اجتمعكا لو 

كاف أكؿ مف تكمـ كأجاب كرثناىا كابرا عف كابر كيقاؿ إف أبا الييثـ بف التيياف قة مالحأىؿ 
كقالكا نقبمو عمى مصيبة األمكاؿ صمى اهلل عميو كسمـ كصدقو إلى ما دعا إليو رسكؿ اهلل 

عباس بف عبد المطمب كىك أخذ بيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو فقاؿ ال كلغطكاكقتؿ األشراؼ 
كقدمكا ذكم أسنانكـ فيككنكف ىـ الذيف يمكف كبلمنا منكـ فإف عمينا عيكنا أخفكا جرسكـ كسمـ 

فتكمـ البراء بف معركر فأجاب عميكـ ثـ إذا بايعتـ فتفرقكا إلى محالكـ فإنا نخاؼ قكمكـ 
يدؾ يا رسكؿ اهلل فكاف أكؿ مف ضرب عمى يد رسكؿ  ثـ قاؿ أبسطالعباس بف عبد المطمب 

كيقاؿ أكؿ مف ضرب عمى يده أبك الييثـ بف اهلل صمى اهلل عميو كسمـ البراء بف معركر 
ثـ ضرب السبعكف كميـ عمى يده كبايعكه فقاؿ رسكؿ اهلل صمى التيياف كيقاؿ أسعد بف زرارة 

عشر نقيبا فبل يجدف أحد في نفسو أف  إف مكسى أخذ مف بني إسرائيؿ إثني)اهلل عميو كسمـ 
ككفالة أنتـ كفبلء عمى غيركـ )قاؿ النقباء فمما تخيرىـ  (يؤخذ غيره فإنما يختار لي جبريؿ

كىذه  أنظر الطبقات الكبرل، قالك نعـ، (كأنا كفيؿ عمى قكميالحكارييف لعيسى بف مريـ 
 .كاهلل أعمـالنقباء دكر يـ قراء الكتاب فكلكف لكي يلمحة مختصرة جدا عف النقباء 

 
 
 
 
 
 

 

 

 تسى هللا انسدًٍ انسدٛى
 



 5 

 دٛاج انصذاتٙ انجهٛم أسٛد اتٍ انذعٛس - 1
 

ىك أسيد ابف الحضير ابف سماؾ ابف عتيؾ ابف امرئ القيس ابف زيد ابف عبد  
األشيؿ األنصارم األشيمي يكنى أبا يحيى كأبا عتيؾ، ككاف أبكه الحضير فارس األكس 

ككاف أسيد مف السابقيف إلى اإلسبلـ كىك أحد النقباء ليمة العقبة، ككاف  كرئيسيـ يـك بعاث،
إسبلمو عمى يد مصعب ابف عمير كقيؿ سعد بف معاذ كاختمؼ في شيكده بدرا، قاؿ ابف 
سعد كاف شريفا كامبل كآخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بينو كبيف زيد ابف حارثة، ككاف 

بع جراحات، كقاؿ ابف الكمبي شيد بدرا كالعقبة ككاف مف ممف ثبت يـك أحد كجرح حينئذ س
النقباء كأنكر غيره عده في أىؿ بدر كلو أحاديث في الصحيحيف كغيرىما، قاؿ البغكم حدثنا 

بكر حدثنا ابف أبي حاـز عف سييؿ عف أبيو عف أبي ىريرة أف النبي صمى اهلل عميو نابف ز 
بف عبد اهلل  ابف إسحاؽ حدثنا يحيى ابف عباد ؿكقا 1(نعـ الرجؿ أسيد ابف حضير)كسمـ قاؿ 

بف الزبير عف أبيو عف عائشة قالت ثبلثة مف األنصار لـ يكف أحد منيـ يمحؽ في الفضؿ 
، كأخرج أحمد في كميـ مف بني عيد األشيؿ سعد ابف معاذ كأسيد ابف حضير كعباد ابف بشر

كاف أسيد بف حضير مف : مسنده مف طريؽ فاطمة بنت الحسيف بف عمي عف عائشة قالت 
أفاضؿ الناس ككاف يقكؿ لك أني أككف كما أككف عمى أحكاؿ ثبلث لكنت حيف أسمع القرآف 

ذا شيدت جنازة، كركل أأقر  أك ه أك حيف أسمع خطبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كا 
ار كر ال يقدـ أحدا مف األنصبكاف أبك : الكاقدم مف طريؽ طمحة بف عبيد اهلل التيمي قاؿ 

لما مات أسيد بف حضير  2عمى أسيد بف حضير، كركل البخارم في تاريخو عف ابف عمر
قاؿ عمر لغرمائو فذكر قصة تدؿ عمى أنو مات في أيامو، كركل ابف السكف مف طريؽ ابف 
عيينة عف ىشاـ بف عركة قاؿ لما مات أسيد بف حضير باع عمر مالو ثبلث سنيف فكفى بيا 

أخي عالة فرد األرض كباع ثمرىا، كأرخ البغكم كغيره كفاتو سنة  دينو، كقاؿ ال أترؾ بني
 .كبلـ ابف حجر في اإلصابة جميعو مف عشريف، كقاؿ المدائني سنة أحدل كعشريف انتيى

كفي االستيعاب أف أسيد بف حضير أختمؼ في كنيتو فقيؿ فييا خمسة أقكاؿ قيؿ  
مف بف أبي ليمى عف أسيد بف عف أبيو عبد الرحيكنى أبا عيسى، ركل معاذ بف ىشاـ 

[ أبا يحيى]كقيؿ يكنى [ يا أبا عيسى: ]قاؿ لي النبي صمى اهلل عميو كسمـ : حضير قاؿ 
                                                

1
 .أخرجو الترمذم كتاب المناقب، أخرجو الحاكـ في مستدركو -  

 أخرجو البخارم قي التاريخ الكبير -  2
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بالصاد أك بالنكف، كأخشى أف [ أبا الحصيف]ؿ كقي[ أبا الحضير]كقيؿ [ أبا عتيؾ]كقيؿ يكنى 
عد بف معاذ أسمـ قبؿ س ،كىك قكؿ ابف إسحاؽ كغيره[ أبك يحيى]يككف تصحيفا كاألشير 

ليمة العقبة، ير، ككاف ممف شيد العقبة الثانية، كىك مف النقباء عمى يدم مصعب بف عم
، كغيره يقكؿ إنو قاؿ ابف إسحاؽ كذلؾسنة كلـ يشيد بدرا ككاف بيف العقبة األكلى كالثانية 

كثبت مع رسكؿ كجرح يـك أحد سبع جراحات مف المشاىد كشيد أحدا كما بعدىما شيد بدرا 
ذكر لو أبك أحمد في الكنى ثبلث كنى أبك حيف انكشؼ الناس  صمى اهلل عميو كسمـ اهلل

أبك الحسف الدار  في كمكضع آخر خمس كنى كأبك الحضير كأبك عيسى، كذكر لو الحصيف
، فقاؿ أسيد بف حضير يكنى أبا يحيى كأبا عتيؾ كأبا عتيؽسادسة أبك عتيؽ  كنية قطني

مف أىؿ الرأم كآخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ء الكممة ككاف أسيد بف حضير أحد العقبل
لقرآف كحديثو باحضير مف أحسف الناس صكتا  بينو كبيف زيد بف حارثة، ككاف أسيد بفكسمـ 

مف نقؿ جاء عف طرؽ صحاح في استماع المبلئكة قراءتو حيف نفرت فرسو حديث صحيح 
يسي عف إبراىيـ بف سعد عف ابف ، كذكر البخارم عف عبد العزيز األك كالعراؽ أىؿ الحجاز

لـ قالت ثبلثة مف األنصار رضي اهلل عنيا إسحاؽ عف يحيى بف عباد عف أبيو عف عائشة 
سعد بف معاذ كأسيد بف حضير كعباد كميـ مف بني عبد األشيؿ يكف أحد يعتد عمييـ فضبل 

و تكفي أسيد بف حضير في شعباف سنة عشريف كقيؿ سنة إحدل كعشريف كحمم ،بف بشر
بيف العمكديف مف بني عبد األشيؿ حتى كضعو بالبقيع كصمى عميو  عمر بف الخطاب

فنظر عمر في كصيتو فكجد عميو أربعة ألؼ  كأكصى إلى عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو
أربع سنيف بأربعة آالؼ كقضى دينو، كقيؿ إنو حمؿ نعشو بنفسو بيف دينار فباع نخمو 

 .كبلـ ابف عبد البر في االستيعاب ى مفانتياألربعة األعمدة كصمى عميو 
عتيؾ أمو في ركاية محمد  كفي الطبقات الكبرل أف أسيد بف الحضير بف سماؾ بف

القيس بف زيد بف عبد األشيؿ، كفي ركاية عبد اهلل أمرئ أـ أسيد بنت النعماف بف  بف عمر
د األشيؿ، راء بف عبك بف محمد بف عمارة األنصارم أـ أسيد بنت السكف بف كرز بف زع

كاف أبكه حضير الكتائب ك ككاف ألسيد مف الكلد يحيى كأمو مف كندة تكفي كليس لو عقب، 
شريفا في الجاىمية ككاف رئيس األكس يـك بعاث كىي آخر كقعة كانت بيف األكس كالخزرج 

 كقتؿ يكمئذ حضير الكتائب، ككانت ىذه الكقعة كرسكؿ اهللب التي كانت بينيـ ك في الحر 
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إلى اإلسبلـ ثـ ىاجر بعدىا بست سنيف إلى المدينة  كدعا بمكة عميو كسمـ قد تنبىصمى اهلل 
 :كلحضير الكتائب يقكؿ خفاؼ بف ندبة السممي 

 يـك غمؽ كاقما اف حضير بلي  لك أف المنايا حدف عف ذم ميابة
 عمػػػااتبكأ منو مقعدا متن  وػيطكؼ بو حتى إذا الميؿ جنػ

كاف في بني عبد األشيؿ ككاف أسيد بف الحضير ك قـ أطـ حضير الكتائب اك ك قاؿ 
رأييـ ككاف يكتب  مبعد أبيو شريفا في قكمو في الجاىمية كفي اإلسبلـ يعد مف عقبلئيـ كذك 

كاف يحسف العـك كالرمي ككاف يسمى ك ، بالعربية في الجاىمية ككانت الكتابة بالعربية قميبل
قد اجتمعت في أسيد، كاف أبكه  الكامؿ ككانت مف كانت ىذه الخصاؿ فيو في الجاىمية

قاؿ أخبرنا إبراىيـ بف حضير الكتائب يعرؼ بذلؾ أيضا كيسمى بو، أخبرنا محمد بف عمر 
بف سعد بف معاذ قاؿ كاف إسبلـ أسيد بف  كإسماعيؿ بف أبي حبيبة عف كاقد بف عمر 

ا فقدـ أسيد سعد 1في يـك أحد مصعب بف عمير العبدرم معمى يدير كسعد بف معاذ ضحال
في اإلسبلـ بساعة ككاف مصعب بف عمير قد قدـ المدينة قبؿ السبعيف مف أصحاب العقبة 

مف رسكؿ اهلل صمى بأمر يدعك الناس إلى اإلسبلـ كيعمميـ القرآف كيفقييـ في الديف  ةر ياألخ
شيد أسيد العقبة األخيرة مع السبعيف مف األنصار في ركايتيـ جميعا، ككاف ك اهلل عميو كسمـ، 

حضير كزيد اللنقباء اإلثنى عشر فآخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف أسيد بف أحد ا
ر أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو بكتخمؼ ىك كغيره مف أكا يشيد أسيد بدراكلـ  بف حارثة

يمقى بيا كيدا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  كلـ يظنكاعف بدر  ـكسمـ مف النقباء كغيرى
ن حيف عير قريش لعرضكف تما خرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كمف معو يكال قتاؿ كا 

بخركج رسكؿ اهلل  افبمغ أىؿ العير ذلؾ فبعثكا إلى مكة مف يخبر قريشرجعت مف الشاـ 
ر مف قريش مف مكة يمنعكف عيرىـ يخرج نفك ت تأفمكساحمك بالعير فصمى اهلل عميو كسمـ 

 و كسمـ ىـ كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميا لتقك اف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .لعميا في يـك كاحد -1

 
 كمف معو عمى غير مكعد ببدر أخبرنا محمد بف عمر قاؿ أخبرنا ابك بكر بف عبد اهلل بف

أحمد قاؿ لقي أسيد بف حضير رسكؿ أبي أبي سبرة عف عبد اهلل بف أبي سفياف مكلى ابف 
الحمد هلل الذم أظفرؾ كأقر عينؾ كاهلل يا اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيف أقبؿ مف بدر فقاؿ 
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رسكؿ اهلل ما كاف تخمفي عف بدر كأنا أظف أنؾ تمقى عدكا كلكف ظننت أنيا العير كلك ظننت 
أنو عدك ما تخمفت فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ صدقت، قاؿ محمد بف عمر كشيد 

هلل عميو كسمـ حيف انكشؼ أسيد أحدا كجرح يكمئذ سبع جراحات كثبت مع رسكؿ اهلل صمى ا
عمية  مف ككافالناس كشيد الخندؽ كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

س قاؿ حدثني سميماف بف ببلؿ قاؿ كأخبرنا يأصحابو حدثنا ابك بكر بف عبد اهلل بف أبي أك 
جميعا  لكردمكسى بف إسماعيؿ أبك سممة المنقرم قاؿ أخبرنا عبد العزيز بف محمد الدارا

قاؿ نعـ عف سييؿ بف أبي صالح عف أبيو عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
بف حرب قالكا الرجؿ أسيد بف الحضير أخبرنا يزيد بف ىاركف كعفاف بف مسمـ كسميماف 

عف ثابت البناني عف ابف مالؾ قاؿ كاف اسيد بف الحضير كعباد بف أخبرنا حماد بف سممة 
حندس فتحدثا عنده حتى إذا خرجا في ليمة ظمماء  صمى اهلل عميو كسمـ بشر عند رسكؿ اهلل
في ضكءىا فمما تفرؽ ليما الطريؽ أضاءت لكؿ كاحد  ىما فمشياحدأ اأضاءت ليما عص

عف ىشاـ بف منيما عصاه فمشى في ضكءىا، أخبرنا الفضؿ بف دكيف عف سفياف بف عيينة 
عنب الحارثي كخالد بف مخمد قاال أخبرنا ق أخبرني عبد اهلل بف مسممة بفعركة عف أبيو 
حضير كاف يـؤ قكمو الأف أسيد بف عف يحيى بف سعيد عف بشير بف يسار سميماف بف ببلؿ 

في حديثو فصمكا كراءه قعكدا، أخبرنا محمد قاؿ سميماف بف ببلؿ فاشتكى فصمى بيـ قاعدا 
قاؿ محمد بف عمر  ـيقاؿ حدثنا إبراىيـ بف إسماعيؿ بف أبي حبيبة عف أصحاببف عمر 

قاؿ أخبرنا محمد بف صالح كزكريا بف زيد عف عبد اهلل بف أبي سفياف عف محمكد بف لبيد ك 
فحممو عمر بف الخطاب بيف العمكديف مف  عشريفحضير في شعباف سنة التكفي أسيد بف 

نا قاؿ أخبر البقيع كصمى بالبقيع، أخبرنا خالد بف مخمد البجمي ببني عبد األشيؿ حتى كضعو 
عة آالؼ حضير كترؾ عميو أربالسيد بف أعف نافع عف ابف عمر قاؿ ىمؾ عبد اهلل بف عمر 

كؿ عاـ ألفا فأرادكا بيعو فبمغ ذلؾ عمر بف الخطاب فبعث إلى  درىـ دينا ككاف مالو يغؿ
فتستكفكه في أربع سنيف قالكا نعـ يا أمير  اتقبضكا كؿ عاـ ألفأف فقاؿ ىؿ لكـ غرمائو 

ركا ذلؾ فكانكا يقبضكف كؿ عاـ ألفا، أخبرنا معف بف عيسى قاؿ أخبرنا مالؾ المؤمنيف فأخ
حضير ىمؾ كترؾ دينا فكمـ الأف أسيد بف بف أنس عف يزيد بف قسيط عف محمكد بف لبيد 

 .كبلـ ابف سعد في الطبقات الكبرل عمر غرماءه أف يؤخركه انتيى مف
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عبد األشيؿ كاف أبكه  كفي رياض السيرة كاألدب أف أسيد بف حضير نقيب بني
كاف جده سماؾ بف عتيؾ ك حضير فارس األكؿ كرئيس يـك بعاث كيعرؼ بحضير الكتائب ال

فارسيـ كسيدىـ في الجاىمية ثـ كاف أسيد ىذا مف كجكه األنصار كسادات الصحابة ككاف 
 شريفا كامبل عاقبل مف أىؿ الرأم ككاف مف السابقيف إلى اإلسبلـ كشيد رضي اهلل عنو بدرا
كأحدا ككاف ممف ثبت فيو ثـ شيد المشاىد كميا آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بينو 

 (حضيرالنعـ الرجؿ أسيد بف )ركم أنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ فيو ك كبيف زيد بف حارثة 
ككاف أبك بكر رضي اهلل عنو ال يقدـ عميو أحدا مف األنصار، ككانت عائشة رضي اهلل عنيا 

الفضؿ كميـ مف بني عبد األشيؿ سعد في مف األنصار لـ يكف أحد منيـ يمحؽ تقكؿ ثبلثة 
حضير مف السيد بف أأيضا كاف  فيو د بف بشر، كقالتاعبك حضير، الأسيد بف ك بف معاذ، 

استعممو عمر رضي ك أفاضؿ الصحابة ككاف رضي اهلل عنو مف أحسف الناس صكتا بالقرآف 
صمى عميو عمر كدفف بالبقيع، ك إحدل كعشريف  كأف كتكفي سنة عشرياهلل عنو عمى اليمامة 

في شرح عمكد  كاألدب ةانتيى مف رياض السير  كلـ يعقب ذلؾ غير كفاتو كقيؿ في تاريخ
 :لمعبلمة أباه كلد نعـ العبد، قاؿ فيو القاضي سيمـك كلد مزركؼ النسب 

 كىك نقيب آؿ عبد األشيؿ  حاز أسيد العمى في ميػؿ
 نجؿ عمير اعمما معمى يد  سمما مف قبؿ سعد بف معاذ أ

 كغيرىا لـ يختمؼ فيو السمؼ  در اختمػؼػكفي شيكده لب
 أيضا شيكد فتح بيت المقدس  دسػرم النػكمف مآثر الس

 صمى عميو ربو نعـ الرجػؿ  ؿػكقاؿ فيو مرة خير الرس
 :إلى أن يقول 

 د األشيػػؿػػثبلثة تنمى لعب يػػكقالت أمنا التي لـ تجيم
 دػػر كأسيػسعد كعباد بف بش دػو ال يمكف زيفضميـ عميك 

 و األذنػػافػػما سمعت بمثم رآف ػػف بالقػكصكتو الحس
 ؽ دكره كبيػػرػػببيعة العتي رػػكىك بالرأم بصير كخبي
 يعز كيؼ حصر فضؿ السابقيف كحصر فضؿ السابقيف األكليف

 ـر محػػؿػػكحؿ بالبقيع أك كعاـ عشريف إلى الفكز ارتحؿ
 قنا الشركر كميا ككؿ ضيػػر رػػد بف حضيرب بطو كأسي
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 :كاف يتكمـ عمى بني عبد األشيؿ ك  هكقاؿ العبلمة كرام كلد أحمد يكر 
 رػػف أسيدا عبرة مف العبإ رػمنيـ أسيد بف حضير األب

 تػػسكينة عم عميو إذ تبل ىك الذم تنػػزلت ك نقيبيـ 
 بلكة ليا معناىػاػػتمؾ الت رس مف سناىػا ػر الفػكنف
 ذ كذلؾ العمػػػكػػػحينئ ي المتمكػة الكيؼ ىكر ػسك 

 
 .حضيرالانتيى مف حياة الصحابي الجميؿ أسيد بف 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 دٛاج انصذاتٙ انجهٛم سعد تٍ خٛثًح -2

الميممة بف كعب بف ك ىك سعد بف خيثمة بف الحارث بف مالؾ بف كعب بف النحاط بالنكف 
كس األنصارم األكسي يكنى أبا األمالؾ بف  حارثة بف غنـ بف السمـ بف امرئ القيس بف

ذكره ابف إسحاؽ كغيره كساؽ بإسناده عف كعب بف مالؾ خيثمة ككاف أحد النقباء بالعقبة 
مبيعة اجتمعنا لمنى ب فييا قاؿ لما كانت الميمة التي كعدنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

خرجكا لي منكـ اثني أ)عباس كحده فقاؿ بالعقبة فأتانا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كمعو ال
في فذكرىـ كفيو ككاف نقيب بني عمرك بف عكؼ سعد بف خيثمة كركل البخارم  1(عشر نقيبا
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بف سعد بف  اهلل تاريخ مف طريؽ رباح بف أبي معركؼ سمعت المغيرة بف حكيـ سألت عبدال
، كقاؿ ابف إسحاؽ 2باة، كلقد كنت رديؼ أبي ككاف نقيمة ىؿ شيدت بدرا قاؿ نعـ كالعقبخيث

ككاف إذا خرج في المغازم نزؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بقباء عمى كمثـك بف اليدـ 
كقاؿ ابف إسحاؽ  3ككاف يقاؿ لو بيت لعرابمنو جمس لمناس في بيت سعد بف خيثمة 

قاؿ مكسى بف عقبة عف ابف شياب استيـ يـك بدر خيثمة ك استشيد سعد بف خيثمة يـك بدر 
لك كاف غير  بني آثرني اليـك فقاؿ سعد يا أبتأبكه يا  لو نو سعد فخرج سيـ سعد قاؿكاب
كركل ابف المبارؾ بإسناد  أحد خيثمة يـك هفخرج سعد إلى بدر فقتؿ بيا كقتؿ أبك جنة فعمت ال

قيؿ طعيمة بف عدم كقيؿ عمرك ف لو إلى سميماف بف أباف نحك ىذه القصة كاختمؼ في قاتمو
ـ أبك نعيـ أف سعد بف خيثمة ىذا ىك أبك خيثمة الذم تخمؼ يـك تبكؾ ثـ بف عبد كد كزع

بف سعد بف خيثمة عف أبيو عف جده ترجمتو مف طريؽ إبراىيـ بف عبد اهلل في لحؽ كساؽ 
السير عمى أف  أىؿ ؽاباألطكلحؽ أنو غيره في غزكة تبكؾ كساؽ القصة قاؿ تخمفت 

ندة كأبك نعيـ في ىذه الترجمة حديث آخر مف مكأكرد بف صاحب ىذه الترجمة استشيد ببدر 
 :في قكؿ حساف بف ثابت جعفر بف حبيب أبك كقاؿ طريؽ إبراىيـ أيضا كىك كىـ 

 بمكة مف أكالد عمرك بف عامرم  أركني سعكدا كالسعكد التي سمت
 قكائمو بالمرىفات البكاتػػػرم  أقامكا عماد الديف حتى تمكنػت

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أخرجو الحاكـ في المستدرؾ كأخرجو البييقي في دالئؿ النبكة -1
 التاريخ الكبير لمبخارم -2

 أخرجو الييثمي في مجمع الزكائد، أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير
سعد بف عبادة فمف الخزرج قاؿ أراد بالسعكد سبعة كىـ أربعة مف األكس كثبلثة مف الخزرج 

بك عبادة كمف األكس سعد بف معاذ كسعد بف خيثمة كسعد بف الربيع كسعد بف عثماف أ
 .مف كبلـ ابف حجر في اإلصابة جميعو كسعد بف عبيد كسعد بف زيد انتيى

كفي االستيعاب أف سعد بف خيثمة عقبي بدرم قتؿ يـك بدر شييدا قاؿ أبك عمر قتمو 
 اعمر  كقتؿ حمزة يكمئذ طعيمة كقتؿ عميكقيؿ بؿ قتمو عمرك بف عبد كد طعيمة بف عدم 

ثمة لسعد بف خييثمة يـك أحد شييدا ككاف يقاؿ خد بف يكقتؿ خيثمة أبك سعيـك األحزاب 
لما استنيض سعد الخير يكنى أبا عبد اهلل، كذكركا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

البنو سعد أنو البد ألحدنا أف يقيـ أصحابو إلى عير قريش أسرعكا فقاؿ خيثمة بف الحارث 
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خركج كأقـ أنت مع نساءنا فابى سعد كقاؿ لك كاف غير الجنة آلثرتؾ بو إني فآثرني بال
صمى اهلل عميو رجكا الشيادة في كجيي ىذا فاستيما فخرج السيـ سعد فخرج مع رسكؿ اهلل أل

كسمـ إلى بدر فقتؿ، قاؿ ابف ىشاـ كتب ابف إسحاؽ سعد بف خيثمة في بني عمرك بف 
نما ىك مف بني غنـ بف سمـ،ع فنسبو إلييـ كقيؿ أف كلكنو ربما كانت دعكتو فييـ  كؼ كا 

نزؿ عمى سعد بف خيثمة في بني عمرك بف عكؼ كاألكثر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
، ثـ انتقؿ إلى المدينة فنزؿ يقكلكف أنو نزؿ عمى كمثـك بف اليدـ في بني عمرك بف عكؼ

، كفي الطبقات الكبرل أف سعد أيكب انتيى مف كبلـ بف عبد البر في االستيعاب يعمى أب
سمـ البف مالؾ بف كعب بف النحاط بف كعب بف حارثة بف غنـ بف  بف الحارث بف خيثمة

بف خطمة بف جشـ بف  بف عامر كأمو ىند بنت أكس بف عدم بف أميةكيكنى أبا عبد اهلل 
هلل كقد كأخكه ألمو أبك ضياح النعماف بف ثابت، ككاف لسعد مف الكلد عبد اكس األف ممالؾ 

كقد كاف صحب النبي صمى اهلل عميو كسمـ كشيد معو الحديبية كأمو جميمة بنت أبي عامر 
كعبد اهلل بف  كككاف محمد بف عمر لو بقية فانقرض آخرىـ في سنة مائتيف فمـ يبقى لو عقب 

ينسباف سعد بف خيثمة ىذا النسب الذم ذكرنا، ككاف ىشاـ بف محمد بف عمارة األنصارم 
إال أنو كاف يخالفيما في النحاط فيقكؿ ىك لسائب الكمبي ينسبو أيضا ىذا النسب محمد بف ا

كمحمد بف إسحاؽ كأبك معشر فمـ يزيدكا في تسمية كأما مكسى بف عقبة الحناط بف كعب 
قد ك اءىـ كأسماء آباءىـ كلـ يرفعكا في نسبيـ ممف شيداء بدر مف بني غنـ بف سمـ عمى أس

في ركايتيـ جميعا، أخبرنا محمد بف  يف مف األنصارمع السبعشيد سعد بف خيثمة العقبة 
قاؿ حدثني مكسى بف محمد بف إبراىيـ التيمي عف أبيو قاؿ آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عمر 

كاف سعد بف خيثمة ك قالكا جميعا  بف عبد األسد عميو كسمـ بيف سعد بف خيثمة كأبك سممة
المسمميف ب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف األنصار كلما ند عشر أحد النقباء اإلثنى

نو البد ألحدنا مف أف إفأسرعكا قاؿ خيثمة بف الحارث البنو سعد إلى الخركج إلى عير قريش 
يقيـ فآثرني بالخركج كأقـ مع نسائؾ فأبى سعد كقاؿ لك كاف غير الجنة آثرتؾ بو إني أرجكا 

مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فخرج فاستيما فخرج السيـ سعد الشيادة في كجيي ىذا 
كبلـ ابف سعد  انتيى مفقتمو عمرك بف عبد كد كيقاؿ طعيمة بف عدم إلى بدر فقتؿ يكمئذ 

 :في الطبقات الكبرل، يقكؿ فيو القاضي سيمـك بف المزركؼ 
 دلػػكبأبيو في اليدل قد اقت  سعد بف خيثمة ثاني الشيدا
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 ػاـػػبلستيػل تنازعا ماال  كحيف في الغزك مع التيػاـ
 بالامف ابنو اإليثار بالذىاب   فخرج السيـ لسعد فطمػب

 و يا أبػتػرضيت اإليثار ب غير الجنػػة بفقاؿ لك كاف 
 و األب المػرادػكأحد ناؿ ب  ـك بدر ما أرادػي كناؿ سعد

 بػلمحارث بف مالؾ  بف كع  الكػعب يينسب خيثمة عال
 : ل فيو العالمة كراي ولد أحمد يورهوقا

 خيثمة كعند سعد سعػػد  مف بني عمرك بف عكؼ سعدك 
 ككميـ بيف الكرل كالبػدر  داء بػػػػػدرػألنو مف شي

 
 .سعد بف خيثمةانتيى مف حياة الصحابي الجميؿ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 أتٕ انٓٛثى تٍ انرٛٓاٌدٛاج انصذاتٙ انجهٛم  - 3

بف عامر بف بف مالؾ بف عتيؾ بف عمرك بف عبد األعمـ  تييافالأبك الييثـ بف  ىك
ىك ك  مالؾ راء أخك عبد األشيؿ كيقاؿ التيياف لقب كاسموك راء األنصارم األكسي كزعك زع

فيمف شيد مشيكر بكنيتو، كقد كقع في مصنؼ عبد الرزاؽ أف اسمو عبد اهلل قاؿ ابف إسحاؽ 
 التيياف، كقاؿ في بيعة العقبة ككاف نقيب بني ابنااسمو مالؾ كأخكه عتيؾ بدرا أبك الييثـ ك 

أبك الييثـ التيياف، كقاؿ ابف السكف ذكر ابف إسحاؽ أف أبا ك عبد األشيؿ أسيد بف حضير 
بف قضاعة حالؼ بني عبد األشيؿ كآخى النبي صمى اهلل الييثـ مف بني عمرك بف لحاؼ 

كذا قاؿ مكسى بف عقبة عف ك كشيد المشاىد كميا مظعكف بف عميو كسمـ بينو كبيف عثماف 
ككاف أكؿ مف بايع، قاؿ ابف السكف ركل أبك ىريرة قصة را كالعقبة ابف شياب فيمف شيد بد

كأبك بكر كعمر رضي اهلل عنيـ، ككذلؾ الييثـ حيف رآه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  يأب
الحديث ) منيا ركل عف عكرمة عف ابف عباس ىذه القصة مطكلة كقد اختصر بعضيـ



 14 

ثـ ساقو مف طريؽ أيكب بف حديث آخر  عنوكجاء  عف أبي الييثـ فأسنده (المستشار مؤتمف
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : خالد عف أبي أمامة بنت سيؿ عف مالؾ بف التيياف قاؿ 

مف قاؿ السبلـ عميكـ كتب لو عشر حسنات كمف قاؿ السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كتب )كسمـ 
كقاؿ  (ثبلثكف حسنةكتب لو لو عشركف حسنة كمف قاؿ السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

تقدـ مكتو فقيؿ لكليست تاتي مف كجو يثبت كذلؾ نظر  ياالييثـ كميا في يعف أب كالركايات
عف األصمعي قاؿ  بك عمرأانتيى، كنقؿ  37صفيف سنة ب ؿ ماتاقيك عشريف سنة مات 

يو قاؿ كىذا لـ يتابع عمسألت قـك أبي الييثـ فقالكا مات في حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
كقيؿ إنو قاؿ كقيؿ إنو تكفي سنة إحدل كعشريف كقيؿ شيد صفيف مع عمي كىك األكثر قائمو 

قتؿ بصفيف أبك  مف الكجيو كقاؿ بف طريؽ صالح مف كىذا ساقو أبك بشر الدكالبيقتؿ بيا 
ف طريؽ أبي نعيـ بف بديؿ كآخركف ثـ أسند أبك عمر مالييثـ بف التيياف كعبد الرحمف 

الحاكـ قيؿ مات قاؿ أصيب أبك الييثـ مع عمي بصفيف كقاؿ أبك أحمد الفضؿ بف دكيف 
كقيؿ كقيؿ سنة إحدل كعشريف قيؿ مات سنة عشريف ك عمى عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

حدل كعشريف انتيى، كقاؿ الكاقدم شيد صفيف ككاف  األصكب قكؿ مف قاؿ سنة عشريف كا 
نقمو ابف كالقكؿ أنو مات سنة عشريف بصفيف  يعني أنو قتؿلـ أرل مف يعرؼ ذلؾ كال يثبتو 

كأنشد أبك الربيع بف سالـ الكبلعي ألبي الييثـ أبي خيثمة عف صالح بف كيساف عف الزىرم 
 : فييا في النبي صمى اهلل عميو كسمـ بمرثية يقكؿ
 غداة فجعنا بالنبي محمد  لقد جدعت آذاننا كأنكفنا 

 ة، مف كبلـ ابف حجر في اإلصاب جميعو انتيى
حميؼ بني عبد األشيؿ  عتيؾمالؾ بف  اسمو الييثـ بف التيياف اكفي االستيعاب أف أب
فذكر خميفة عف األصمعي شيد بدرا كاختمؼ في كقت كفاتو  ثـ كاف أحد النقباء ليمة العقبة

و كسمـ ىذا كلـ يتابع عميو قاؿ سألت قكمو فقالكا مات في حياة رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي
شيدىا مع عمي ك إنو تكفي سنة عشريف أك إحدل كعشريف كقيؿ إنو أدرؾ صفيف ، كقيؿ قائمو

 .كبلـ بف عبد البر في االستيعاب كاهلل أعمـ انتيى مفكىك األكثر كقيؿ إنو قتؿ بيا 
الييثـ بف التيياف اسمو مالؾ بف بمي بف عمرك بف لحاؼ  اأف أبكفي الطبقات الكبرل 

عمى ذلؾ مكسى بف عقبة كمحمد بف إسحاؽ كأبك  جمعأبف قضاعة حميؼ بني عبد األشيؿ 
معشر كمحمد بف عمر كخالفيـ عبد اهلل بف محمد بف عمارة األنصارم كذكر أف ابا الييثـ 
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بف عمرك  أبك الييثـ بف التيياف بف مالؾ بف عمرك بف زيديعني مف األكس مف أنفسيـ كأنو 
كأمو ليمى بنت  األكسؾ بف كىك النبيت بف مال بف الخزرج بف عمرك بف الحارث بف جشـ
ككاف أبك الييثـ بف الحارث بف جشـ راء ك بف عامر بف زع ـاألعم عبد بف عمرك بفعتيؾ 
النتسبت إلييا محيام كمماتي لبني عبد األشيؿ، ككاف الذم لك انفمقت عني ركثة : يقكؿ 

عدد عمى الضحاؾ بف خميفة األشيمي كرثيا بالقأميمة كلـ يكف لو غيرىا كرثو ككرث ابنتو 
مـ يبقى منيـ فكلد عمرك بف جشـ كقد انقرضكا آخر بني عبد األشيؿ ككاف أبك الييثـ كأخكه 

فؼ بيا كيقكؿ ؤ ككاف أبك الييثـ يكره األصناـ في الجاىمية كيقاؿ محمد بف عمر  ،أحد
كيجعؿ في الثمانية مف أكؿ مف أسمـ مف األنصار بمكة  اىك كأسعد بف زرارة، ككانبالتكحيد 

فأسممكا قبؿ قكميـ بمكة مف األنصار ر الذيف آمنكا برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نفال
كيجعؿ أبك الييثـ أيضا في الستة النفر الذم يركم أنيـ أكؿ مف لقي رسكلو اهلل عميو كسمـ 

اإلسبلـ، قاؿ محمد بف  بياكأفشكا فأسممكا قبؿ قكميـ كقدمكا المدينة بذلؾ مف األنصار بمكة 
نيـ أكؿ مف لقي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف إالستة أثبت األقاكيؿ عندنا  كأمرعمر 

كقد شيد أبك الييثـ العقبة مع السبعيف مف األنصار صار فدعاىـ إلى اإلسبلـ فأسممكا ناأل
كىك أحد النقباء اإلثني عشر أجمعكا عمى ذلؾ كميـ كآخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

، كشيد أبك الييثـ بدرا كأحدا كالخندؽ كالمشاىد كعثماف بف مظعكف التيياف بف بيف أبك الييثـ
إلى خيبر فخرص عمييـ التمره  كبعثو رسكؿ اهلل كميا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

ريج عف قاؿ أخبرنا ابف جكذلؾ بعدما قتؿ عبد اهلل بف ركاحة بمؤتة، أخبرنا محمد بف عمر 
أبك الييثـ بف التيياف قاؿ كاف عف محمد بف يحيى بف حباف  ؽعبد الكريـ بف أبي المخار 

يخرص عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فمما تكفي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
فقاؿ إني كنت إذا خرصت لرسكؿ اهلل صمى  رصت لرسكؿ اهللخفقاؿ قد  بعثو أبك بكر فأبى

سعد بف  اركو، حدثنا محمد بف عمر قاؿ أخبرنفت قاؿ اهلل عميو كسمـ فرجعت دعا اهلل لي
التيياف في خبلفة عمر بف الخطاب،  قاؿ تكفي أبك الييثـ بفراشد عف صالح بف كيساف 

قاؿ سمعت شيكخ بف أبي حبيبة أخبرنا إبراىيـ بف إسماعيؿ  أخبرنا محمد بف عمر قاؿ قاؿ
ريف بالمدينة، قاؿ محمد بف ت أبك الييثـ سنة عشيقكلكف ماأىؿ الدار يعني بني عبد األشيؿ 

مع عمي بف أبي طالب كقتؿ ممف ركل أنا أبا الييثـ شيد صفيف عمر كىذا أثبت عندنا 
كبلـ ابف  كاهلل أعمـ انتيى مفيعرؼ ذلؾ كال يثبتو قبمنا يكمئذ كلـ أرل أحدا مف أىؿ العمـ 



 16 

مف بايع مف  عمى كاف يتكمـك  هسعد في الطبقات الكبرل، قاؿ العبلمة كرام كلد أحمد يكر 
 :األكس ثـ مف بني عبد األشيؿ 

ف ذىبت لرجػػاؿ األكس  ألكس حـ األكسفي اككـ فتى  كا 
 افػسماه مالؾ سبكؽ في الرى  فاذكر ابا الييثـ نجؿ التيياف
 داػػىنا ككؿ األكس ذاؾ أيػ  أكؿ مف مد لبيعة يػػػدا

 ره المنػػكراػػكصاحبيو تم  كىك الذم أطعـ سيد الكرل
 و عميػػػػاػػفمـ يزؿ مقام  كأشيميػػػا ككاف بدريا

 ف الحػراـػػػكنجنا بجاىو م  يا رب ىب لنا بو كؿ المراـ
ث نقباء األكس كالنقباء ثبلثة مف األكس كتسعة مف الخزرج كبعضيـ لكأبك الييثـ ىذا ىك ثا

 الييثـ، كلكف ابف سعد قاؿ في الطبقات يذر كىك أبك لبابة بدؿ أبيقكؿ رفاعة بف عبد المن
ء اإلثني عشر قاؿ كقد شيد أبك الييثـ العقبة مع السبعيف مف األنصار كىك أحد النقباالكبرل 

قاؿ ابف ىشاـ أىؿ العمـ : قاؿ البف كثير أجمعكا عمى ذلؾ كميـ، كفي البداية كالنياية 
يعدكف فييـ أبا الييثـ بدؿ رفاعة ىذا، كىك كذلؾ في ركاية يكنس عف ابف إسحاؽ كاختاره 

األثير في أسد الغابة ثـ استشيد ابف ىشاـ عمى ذلؾ بما ركاه عف أبي زيد كابف  يالسييم
ف شعر كعب بف مالؾ في ذكر النقباء اإلثنى عشر ىذه الميمة ليمة ماألنصارم فيما ذكره 
 :العقبة الثانية حيف قاؿ 
 كحاف غداة الشعب كالحيف كاقع  اؿ رأيػػوػػو قػػفأبمغ أبيا أن

 بمرصاد أمر الناس راء كسامع  وػؾ إنػػنفسؾ ػأبى اهلل ما منت
 بأحمد نكر مف ىدل اهلل ساطػع  دا لناػد بػػكأبمغ أبا سفياف أف ق

 ما أنت جامػع كألب كجمع كؿ  دهػػفبل ترعيف في حشد أمر تري
 كاعه عميؾ الرىط حيف تتابػأبا  كدناػػكدكنؾ فاعمـ أف نقض عي

 باه عميؾ كرافػػعأد يػكأسع  رك كبلىماػػأباه البراء كابف عم
 ألنفؾ إف حاكلت ذلؾ جػػادع  دم كمنػػذرػػكسعد آباه الساع

 بمسممو ال يطمعف ثـ طامػػع  دهػػكما ابف ربيع إف تناكلت عي
خفاره مف دكنو السـ ناق  ةػػكأيضا فبل يعطيكو ابف ركاح  ػعػكا 

 اكؿ يافػػعػبمندكحة عما تح ي ابف صامتػػكفاء بو كالقكقم
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 كفاء بما أعطى مف العيد خانع  ي بمثميػاػا كفػػأبك ىيثـ أيض
 فيؿ أنت عف أحمكقة الغي نازع  كما ابف حضير إف أردت بمطمع
 مر مانعضركح لما حاكلت مؤل  نوإكأسعد أخك عمرك بف عكؼ ف

 ميؾ بنحس في دجى الميؿ طالعع  ؾ منيػـػ ػأكالؾ نجـك ال يغب
كلـ يذكر رفاعة، كقاؿ ابف األثير في أسد الغابة  لييثـ بف التيياففييـ أبا اقاؿ ابف ىشاـ فذكر 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  ابالتعريؼ بحياة أبي الييثـ كاسمو مالؾ قاؿ كاف أحد الستة الذيف لقك 
أكؿ ما لقيو مف األنصار كشيد العقبة األكلى كالثانية كىك أكؿ مف بايعو ليمة العقبة في كسمـ 

أسعد بف جار أكؿ مف بايع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قكؿ بني عبد األشيؿ كقاؿ بنك الن
زرارة، كقاؿ بنك سممة أكؿ مف بايعو كعب بف مالؾ كقيؿ أكؿ مف بايعو ليمة العقبة البراء بف 

كشيد بدرا ىك كأسيد بف الحضير ، ككاف مالؾ كىك أبك الييثـ نقيب بني عبد األشيؿ معركر
انتيى ما أردنا مف كبلـ ابف األثير في اهلل عميو كسمـ  كأحدا كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل صمى

 .بف التيياف ـأسد الغابة، انتيى مف حياة الصحابي الجميؿ أبك الييث
 حياة الصحابي الجليل أسعد به سرارة - 4

أبك أمامة بف مالؾ بف النجار ىك أسعد بف زرارة بف عدس بف عبيد بف ثعمبة بف غنـ  
كلـ يكف في النقباء سبلـ شيد العقبتيف ككاف نقيبا عمى قبيمتو األنصارم الخزرجي قديـ اإل

، كقاؿ الكاقدم عف عبد الرحمف بف عبد 1بةمنو كيقاؿ أنو أكؿ مف بايع ليمة العق سنا أصغر
كذككاف بف عبد القيس إلى مكة العزيز عف خبيب بف عبد الرحمف قاؿ خرج أسعد بف زرارة 

 افأتياه فعرض عمييم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـإلى عتبة بف ربيعة فسمعا براف فيتنا
أكؿ مف قدـ  اكلـ يقربا عتبة كرجعا إلى المدينة فكانكتبل عمييما القرآف فأسمما اإلسبلـ 

مع النفر الستة  األكلى كأما ابف إسحاؽ فقاؿ إف أسعد إنما أسمـ في العقبةباإلسبلـ المدينة 
كقيؿ إنو أكؿ مف بايع ليمة العقبة يبا عمى بني ساعدة ، ككىـ ابف مندة فقاؿ كاف نقاهلل أعمـف

كقاؿ ابف إسحاؽ شيد العقبة األكلى كالثانية كالثالثة، كركل أبك داككد كالحاكـ مف طريؽ عبد 
فإذا خرجت بو إلى الجمعة قاؿ كنت قائد أبي حيف كؼ بصره الرحمف بف كعب بف مالؾ 

المدينة بنا كفيو كاف أسعد أكؿ مف جمع ب، 2الحديثاستغفر ألسعد بف زرارة فسمع األذاف 
، كذكر الكاقدم في نقيع الخضماتفي حرة بيني بياضة ى اهلل عميو كسمـ قبؿ مقدـ النبي صم

 ركاه الحاكـ في المستدرؾ مف طريؽ الكاقدم عفأنو مات عمى رأس تسعة أشير مف اليجرة 
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أنا )فقاؿ ات نقيبنا فنقب عمينا فجاء بنك النجار فقالكا يا رسكؿ اهلل مأبي الرجاؿ كفيو  ابف
كذكر ابف إسحاؽ أنو مات كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ يبني المسجد، كقاؿ الكاقدم  3(نقيبكـ

كأنو أكؿ أنو أكؿ مف مات مف الصحابة بعد اليجرة  بمغني كاف ذلؾ في شكاؿ قاؿ البغكم
اهلل بف أبي بكر  ، ركل الكاقدم مف طريؽ عبدميت صمى عميو النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كأما المياجركف فقالكا ىذا قكؿ األنصار ك قاؿ أكؿ مف دفف بالبقيع أسعد بف زرارة بف حـز 
مف طريؽ  ثـ الحاكـ مف طريؽ السراج في تاريخو كركلأكؿ مف دفف بو عثماف بف مظعكف 

ثا مف زينب بنت نبيط أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حمى أميا كخالتيا رعامحمد بف عمارة عف 
تبر كذىب فيو لؤلؤ ككاف أبكىما أسعد بف زرارة أكصى بيما إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، 

  قاؿ عبد الرزاؽ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (المعجـ الكبير)ك( التاريخ الكبير( -1
 أخرجو ابك داككد كأخرجو ابف ماجو كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ -2

 (كنز المماؿ)في  أخرجو الحاكـ في المستدرؾ كذكره اليندم -3

عمى  مـسقاؿ دخؿ النبي صمى اهلل عميو ك أمامة بف سيؿ  أبي عف معمر عف الزىرم عف
ككذلؾ ركاه الحديث ككاف أحد النقباء ليمة العقبة قد أخذتو الشككة فككاه  أسعد بف زرارة

عف معمر عف كركاه عبد األعمى  قمت ىذا ىك المحفكظالحاكـ عف طريؽ يكنس عف الزىرم 
كركاه ابف أبي ذئب عف الزىرم عف عركة كىي شاذة عف أنس أخرجو الحاكـ أيضا رم الزى

كركاه زمعة بف صالح عف الزىرم عف أبي أمامة بف سيؿ عف عف عائشة كىي شاذة أيضا 
نو لـ يرد بقكلو عف أبي أمامة أللركاية عبد الرزاؽ ا كىذا مكافؽ أسعد بف زرارة ةأبي أمام

نأسعد بـ زرارة ركاية  قكؿ عف قصة أسعد بف زرارة كاهلل أعمـ كقد اتفؽ أىؿ أف يما أراد كا 
ككقع في المغازم كالتكاريخ عمى أنو مات في حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ قبؿ بدر 

قاؿ الطبراني مف طريؽ الشعبي عف زفر بف كثيمة عف المغيرة بف شعبة أف أسعد بف زرارة 
اؾ بف سفياف أف يكرث امرأة أشيـ إلى الضح لعمر إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كتب

ال فصحؼ كاهلل أعمـ لعمو كاف فيو أسعد بف زرارة ك ىذا فيو نظر ك مف دية زكجيا الضبابي  كا 
 .مف كبلـ ابف حجر في اإلصابةجميعو فيحمؿ عمى أنو أسعد بف زرارة آخر انتيى 

عميو كنيتو  أبك أمامة غمبتكفي االستيعاب أف أسعد بف زرارة الخزرجي النجارم 
ككانت البيعة األكلى في كبايع فييما كاشتير بيا ككاف عقبيا نقيبا شيد العقبة األكلى كالثانية 

كامرأتاف كأبك أمامة كالثانية في إثنى عشر رجبل كالثالثة في سبعيف رجبل ستة نفر أك سبعة 
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ىذا مف النقباء ككاف أسعد بف زرارة أبك أمامة جابر بف عبد اهلل  احاشأصغرىـ فيما ذكركا 
كسعد بف ككاف النقباء إثنى عشر رجبل سعد بف عبادة كأسعد بف زرارة كسعد بف الربيع 

كالبراء بف معركر كأبك الييثـ بف التيياف كأسيد كالمنذر بف عمرك كعبد اهلل بف ركاحة خيثمة 
 ىكذا عدىـكعبادة بف الصامت كرافع بف مالؾ  كعبد اهلل بف عمرك بف حراـ بف الحضير

أمامة ىذا  اف أبإكيقاؿ يحيى بف أبي كثير كسعيد بف عبد العزيز كسفياف بف عيينة كغيرىـ 
كسنذكر بنك النجار  ، كذلؾ زعـىك أكؿ مف بايع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليمة العقبة

ىذا قبؿ بدر أخذتو الذبحة ، كمات أبك أمامة أسعد بف زرارة الخبلؼ في ذلؾ في مكضعو
كمات في تمؾ األياـ كذلؾ في سنة إحدل ككاه النبي صمى اهلل عميو كسمـ فكالمسجد يبنى 

عف عبد ، كذكر محمد بف عمرك الكاقدم در سنة اثنيف مف اليجرة في شير رمضافب تككان
 رةجمف الي أشير قاؿ مات أسعد بف زرارة في شكاؿ عمى رأس ستةالرحمف بف أبي الرجاؿ 

قاؿ محمد بف ك ، يبنى يكمئذ كذلؾ قبؿ بدركسمـ كمسجد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو 
، كأما عمرك كدفف أبك أمامة بالبقيع كىك أكؿ مدفكف بو، كذلؾ كانت األنصار تقكؿ

، كذكر الكاقدم أيضا عف عبد المياجركف فقالكا أكؿ مف دفف بالبقيع عثماف بف مظعكف
كذككاف بف عبد ارة قاؿ خرج أسعد بف زر عف خبيب بف عبد الرحمف الرحمف بف عبد العزيز 

كسمـ  كآلو إلى مكة يتنافراف إلى عتبة بف ربيعة فسمعا برسكؿ اهلل صمى اهلل عميوالقيس 
رجعا إلى ك أسمما كلـ يقربا عتبة بف ربيعة ففأتياه فعرض عمييما اإلسبلـ كقرأ عمييما القرآف 

زرارة إنما أسمـ  سعد بفأإف  ، كقاؿ ابف إسحاؽاإلسبلـ المدينةب افكانا أكؿ مف قدمالمدينة 
إسناده عف بكذكر ابف إسحاؽ الذيف سبقكا قكميـ إلى اإلسبلـ بالعقبة األكلى مع النفر الستة 

في ىزمة مف حرة بني بياضة يقاؿ ليا كعب بف مالؾ أنو قاؿ كاف أكؿ مف جمع بنا بالمدينة 
ف عبد البر قاؿ فقمت لو كـ كنتـ يكمئذ قاؿ أربعيف رجبل انتيى مف كبلـ ابنقيع الخضمات 
مبايعة ككبشة ، كفي الطبقات الكبرل أف سعد بف زرارة كاف لو مف الكلد حبيبة في االستيعاب

 عقبكليس لو رة بنت سيؿ كلـ يكف ألسعد بف زرارة ذكر يعم فمبايعة كالفريعة مبايعة كأمي
د الممؾ قاؿ أخبرنا عبزرارة، أخبرنا محمد بف عمر  سعدكالعقب ألخيو ىؤالء  بناتو إال كالدات
أسعد بف زرارة أكؿ مف أسمـ ثـ لقيو : عف عمارة بف غزية قاؿ بف عبد الرحمف بف محمد 
عشر رجبل مف األنصار  اثناإلكالثانية لقيو بالعقبة فكانت أكؿ سنة ىك سادسيـ ك الستة نفر 

 . كأخذ منيـ النقباء اإلثنى عشر فكاف أسعد بف زرارة أحد النقباءفبايعكه ليمة العقبة 
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عف عبادة أخبرنا حماد بف سممة قاؿ أخبرنا عمي بف زيد : رنا عفاف بف مسمـ قاؿأخب
أخذ بيد رسكؿ اهلل صمى اهلل بف عبادة بف الصامت أف أسعد بف زرارة رحمو اهلل بف الكليد 
محمدا؟ إنكـ ليمة العقبة فقاؿ أييا الناس ىؿ تدركف عمى ما تبايعكف  ينيع عميو كسمـ

نحف حرب لمف حارب : ، فقالكا مجمبةكا العرب كالعجـ كالجف كاإلنس عمى أف تحارب وتبايعكن
: فقاؿ اشترط عمي كسمـ لمف سالـ، فقاؿ أسعد بف زرارة يا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

تبايعكني عمى أف تشيدكا أف ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ اهلل )رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
زكاة كالسمع كالطاعة كال تنازعكا األمر أىمو كتمنعكني مما تمنعكف كتقيمكا الصبلة كتؤتكا ال

: ، قاؿ قائؿ األنصار نعـ ىذا لؾ يا رسكؿ اهلل فما لنا؟ فقاؿقالكا نعـ (منو أنفسكـ كأىميكـ
 (.الجنة كالنصر)

عف يحيى بف عبد اهلل بف عبد معاذ بف محمد  أخبرنا محمد بف عمر قاؿ حدثني
كىي أـ خارجة بف زيد بف قاؿ سمعت أـ سعد بنت سعد بف الربيع ة بف سعد بف زرار الرحمف 

قبؿ أف يقدـ رسكؿ اهلل ر أـ زيد بف ثابت أنيا رأت أسعد بف زرارة اثابت تقكؿ أخبرتني النك 
صمى اهلل عميو كسمـ المدينة يصمي بالناس الصمكات الخمس كيجمع بيـ في مسجد بناه في 

نظر إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل امرك بف عائذ قالت فمربد سيؿ كسييؿ ابني رافع بف أبي ع
إنما ، قاؿ محمد بف عمر صمى في ذلؾ المسجد كبناه فيك مسجده اليـكلما قدـ عميو كسمـ 

ات بأمر رسكؿ اهلل كاف مصعب بف عمير يصمي بيـ في ذلؾ المسجد كيجمع بيـ الجمع
صمى بيـ أسعد ليياجر معو صمى اهلل عميو كسمـ  النبيإلى صمى اهلل عميو كسمـ فمما خرج 

يكسركف أصناـ كعكؼ بف عفراء لما أسممكا ككاف أسعد بف زرارة كعمارة بف حـز بف زرارة 
 .بني مالؾ بف النجار

قاؿ أخبرنا إسرائيؿ عف منصكر عف محمد بف عبد الرحمف أخبرنا عبيد اهلل بف مكسى 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ فأتاه رسكؿ بف سعد بف زرارة قاؿ أخذت أسعد بف زرارة الذبحة 

 .(كتكم فإني ال ألـك نفسي عميؾا): 
عف أبي الزبير عف عمرك بف شعيب عف قاؿ أخبرنا زىير بف دكيف أخبرنا الفضؿ 

ككل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أسعد  :أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿبعض 
 (.ع في نفسي منو حرجاال أد): كقاؿبف زرارة مرتيف في حمقو مف الذبحة 
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أسعد بعف جابر قاؿ كانت عف ربيعة بف عثماف بف أبي الزبير أخبرنا محمد بف عمر 
 .فككاه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـالذبحة 

بف كيساف عف ابف عف أبيو عف صالح أخبرنا يعقكب بف إبراىيـ بف سعد الزىرم 
كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عاد أنو أخبره أف رس بف سيؿ بف حنيؼشياب عف أبي أمامة 

كال أممؾ يقكلكف لكال دفع عنو قاتؿ اهلل ييكد )فمما دخؿ عميو قاؿ أسعد بف زرارة كبو الشككة 
 .يعني بالكيفككم كحجر بو حمقو  بو ثـ أمرال يمكمكني في أبي أمامة كال لنفسي شيئا لو 

 بف زرارةرحمف بف سعد بف عبد القاؿ أخبرنا إبراىيـ بف محمد أخبرنا محمد بف عمر 
قاؿ أكصى أبك أمامة رضي اهلل  عف يحي بف عبد اهلل بف عبد الرحماف بف سعد بف زرارة

فكف في عياؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل ببناتو إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ككف ثبلثا عنو 
 .ات أسعدكىف كبشة كحبيبة كالفارعة كىي الفريعة بنمعو في بيكت نسائو يدرف عميو كسمـ 

بف جابر أخبرنا عبد اهلل بف إدريس قاؿ أخبرني محمد بف عمارة عف زينب بنت نبيط 
بأمي ، قاؿ عبد اهلل بف إدريس كىك أسعد بف زرارة قالت أكصى أبك أمامةامرأة أنس بف مالؾ 

ذىب كلؤلؤ يقاؿ لو الرعاث  وفي حمى وفقدـ عميكخالتي إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
قالت فأدركت بعض ذلؾ الحمي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف تمؾ الرعاث ف فحبلى

 .عند أىمي
قاؿ مات أسعد بف بف أبي الرجاؿ قاؿ أخبرنا عبد الرحمف أخبرنا محمد بف عمر 

كمسجد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف اليجرة تسعة أشير رأس في شكاؿ عمى زرارة 
ءت بنك النجار إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقالكا قد فجايكمئذ يبنى كذلؾ قبؿ بدر 

 .{أنا نقبيكـ}فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مات نقيبنا فنقب عمينا 
عف إبراىيـ بف محمد بف عبد الرحمف عف يحيى بف عبد اهلل أخبرنا محمد بف عمر 

كؿ اهلل صمى اهلل عميو حضر رسعف أىمو قالكا لما تكفي أسعد بف زرارة بف عبد الرحمف 
كصمى عميو كرئي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو منيا برد كسمـ غسمو ككفنو في ثبلثة أثكاب 
 .كسمـ يمشي أماـ الجنازة كدفنو بالبقيع

قاؿ أخبرنا عبد الجبار بف عمارة عف عبد اهلل بف أبي بكر بف أخبرنا محمد بف عمر 
ىذا ع أسعد بف زرارة، قاؿ محمد بف عمر بف عمرك بف حـز قاؿ أكؿ مف دفف بالبقيمحمد 
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انتيى مف كبلـ ]كالمياجركف يقكلكف أكؿ مف دفف بالبقيع عثماف بف مظعكف  قكؿ األنصار
 [.بف سعد في الطبقات الكبرل

الذيف كاألدب أف أسعد بف زرارة نقيب بني النجار كاف أحد الستة  ةكفي رياض السير 
ة فآمنكا بو فكانكا أكؿ مف أسمـ مف األنصار كقدمكا بالعقبيـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يلق

كحضر العقبتيف األكلى كالثانية ككاف أحد النقباء كىك أكؿ مف مات باإلسبلـ عمى المدينة 
كلما ف بالبقيع يدفكقيؿ إنو أكؿ  المدينة بعد قدـك النبي صمى اهلل عميو كسمـمف األنصار 

مات نقيبنا فنقب ميو كسمـ فقالكا يا رسكؿ اهلل إلى النبي صمى اهلل عمات جاءت بنك النجار 
أف كاف رسكؿ  ا يفخركف بو عمى قكميـفكانت ليـ مفخر { أنتـ أخكالي كأنا نقيبكـ}عمينا فقاؿ 

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نقيبيـ ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قد كره أف يخص بيا 
لى ذلؾ أشار العبلمة أحمد البعضيـ دكف بعض   :في عمكد النسب بدكم كا 

 ىـ نقبكا مف بعده بأحمد  مف مالؾ غنـ قبيؿ أسعد
 .لمعبلمة أباه بف نعـ العبد انتيى مف رياض السير كاألدب في شرح عمكد النسب 
 :قاؿ ككاف يتكمـ عمى مف بايع مف بني النجار  هكقاؿ العبلمة كرام كلد أحمد يكر  

 ارػييـ جمف كـر النجار ف  ي النجػارػبايع طو مف بن
 دػػكأسعدك بكؿ خير يسع  دػنجؿ زرارة النقيب أسع
 ا كما تقكلػػكاػػمبايع ىن  ك أكؿػقالت بنك النجار ى
 ذمػػفمف نفى عبله فيك ى  ذمػككاف في الستة قبؿ ى

 قبؿ بدر قد لقى حمامػػػو  كنيتو الغرا أبك أمامػػػو
 خير الكرل فصرف مكفكالتو كىك الذم أكصى عمى بناتو.

 كة الثبلثػاػنسالى ػطو فحم  اػترل المؤلؤ كالرغاثثـ اش
 :فقاؿ كعده أيضا في أىؿ العقبة األكلى ككانكا ستة مف الخزرج 

 بفضمؾ اجعمنا جميعا سعدا  كابف زرارة النقيب أسعدا
 :إلى أف يقكؿ 

 نجؿ زرارة النقيب أسعدا  ككميـ شيد بدرا ما عدا
 ػدرككاف فاضبل عظيـ الق  و قضى قبيؿ بػػدرفإن

 لنيؿ ما أرجك مف األمػاف  بعثتيـ كفدا إلى الرحمف
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 .الجميؿ أبك أمامة أسعد بف زرارة انتيى مف حياة الصحابي

 
 
 
 
 
 

 دٛاج انصذاتٙ انجهٛم سعد تٍ انستٛع زظٙ هللا عُّ - 5

مالؾ بف بف بف امرئ القيس بف مالؾ أبي زىير  فبىك سعد بف الربيع بف عمرك  
ركل البخارم ك األنصارم الخزرجي أحد نقباء األنصار  بف الخزرج األغر بف ثعمبة بف كعب

قاؿ لما قدمنا المدينة آخى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بيني مف حديث عبد الرحمف بف عكؼ 
الحديث، ( سمؾ نصؼ مالياال فأقإنني أكثر األنصار ما)قاؿ سعد فكبيف سعد بف الربيع 

بف سعيد لما كاف لؾ في المكطأ عف يحيى قاؿ ماك كفي الصحيحيف مف حديث أنس نحكه 
فقاؿ رجؿ  1(مف يأتيني بخبر سعد بف الربيع)مـ يـك أحد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس

بيف القتمى فمقيو فقاؿ أقرئ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنا يا رسكؿ اهلل فجعؿ يطكؼ 
تمي كأخبر قكمؾ أنيـ ال عذر عشر طعنة كأنني أنفذت مقا تيكأخبره أنني طعنت إثنالسبلـ 

صمى اهلل عميو كسمـ كأحد منيـ حي، قاؿ أبك عمر في ليـ عند اهلل إف قتؿ رسكؿ اهلل 
ره بف إسحاؽ عف محمد بف عبد كىك محفكظ عند أىؿ السير كقد ذكمسندا التمييد ال أعرفو 

شيد قمت كفي الصحيح مف حديث أنس ما ياهلل بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة المازني 
كحكى ابف األثير أف الرجؿ الذم ذىب إليو ىك أبي بف كعب كركل الطبراني مف بعضو ل

أنيا دخمت عمى أبي بكر عف أـ سعد بنت سعد بف الربيع بف ثابت طريؽ خارجة بف زيد 
ابنة مف ىك خير  فقاؿ حتى جمست عميو فدخؿ عمر فسألو فقاؿ ىذهفألقى ليا ثكبو الصديؽ 

رجؿ قبض عمى عيد  قاؿ يا خميفة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـقاؿ كمف ىك مني كمنؾ 
كركل إسماعيؿ  2رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تبكأ مقعده مف الجنة كبقيت أنا كأنت

كانت أف عمرة بنت حـز بف محمد بف حـز في أحكاـ القرآف مف طريؽ عبد الممؾ القاضي 
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فأتت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يا ابنة ككاف لو منفقتؿ عنيا بأحد تحت سعد بف الربيع 
عمى أنو استشيد بأحد كذكر  كاتفقا 3{كيستفتكنؾ في النساء}تطمب ميراث ابنتيا ففييا نزلت 

  4{الرجاؿ قكامكف عمى النساء}أنو نزؿ فيو قكلو تعالى  مقاتؿ في تفسيره 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (حاؼ السادة المتقيفإت)أخرجو اإلماـ مالؾ كذكره الزبيدم في  -1
 .(مجمع الزكائد)كأخرجو الييثمي في ( المعجـ الكبير)أخرجو الطبراني في  -2

 127سكرة النساء اآلية  -3

 34سكرة النساء اآلية  -4

لكنو سماه في تفسيره  د الصيرمككذلؾ ذكره إسماعيؿ بف أحككصفو بأنو مف نقباء األنصار 
 .في اإلصابةمف كبلـ ابف حجر  وجميع أسعد كذكره في حرؼ األلؼ كىك تحريؼ انتيى

كاف أحد نقباء األنصار ككاف دريا بسعد بف الربيع كاف عقبيا  فكفي االستيعاب أ 
كأمر رسكؿ قتؿ يـك أحد شييدا ك كاتبا في الجاىمية كشيد العقبة األكلى كالثانية كشيد بدرا 

مف يأتيني )و كسمـ أف يمتمس في القتمى كقاؿ صمى اهلل عمي يكمئذ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
بيف القتمى فكجده كبو رمؽ فقاؿ لو سعد  ؼفقاؿ رجؿ أنا فذىب يطك  (بخبر سعد بف الربيع
فقاؿ الرجؿ بعثني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ آلتيو بخبرؾ قاؿ بف الربيع ما شأنؾ 

ني قد أنفذتى عشرة طعنة تفاذىب إليو فأقرئو مني السبلـ كأخبر ق أني قد طعنت إثن  كا 
إف قتؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ككاحد ال عذر ليـ عند اهلل  ـمقاتمي كأخبر قكمؾ أني

بف تي بخبر سعد أىكذا ذكر مالؾ ىذا الخبر كلـ يسـ الرجؿ الذم ذىب إليو ليمنيـ حي 
عف أبيو عف الخدرم بف أبي سعيد ذلؾ ربيح بف عبد الرحمف الربيع كىك أبي بف كعب ذكر 

مف يأتيني بخبر سعد )أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ يـك أحد خبر جده في ىذا ال
فقاؿ أبي بف كعب أنا كذكر الخبر كفيو إقرأ  (بف الربيع فإني رأيت األسنة قد أشرعت إليو

عمى قكمي السبلـ كقؿ ليـ يقكؿ لكـ سعد بف الربيع اهلل اهلل كما عاىدتـ عميو رسكؿ اهلل 
ة العقبة فك اهلل ما لكـ عند اهلل عذر إف خمص إلى نبيكـ كفيكـ عيف صمى اهلل عميو كسمـ ليم

فرجعت إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأخبرتو تطرؼ كقاؿ أبي فمـ أبرح حتى مات 
كقاؿ ابف إسحاؽ دفف سعد بف الربيع كخارجة ( رحمو اهلل نصح هلل كلرسكلو حيا كميتا)فقاؿ 

ابنتيف فأعطاىما رسكؿ اهلل مؼ سعد بف الربيع خك احد في قبر ك بف أبي زيد بف أبي زىير 
فإن كن نساء }لآلية في قكلو عز كجؿ بيانو صمى اهلل عميو كسمـ الثمثيف فكاف ذلؾ أكؿ 
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كفي ذلؾ نزلت اآلية كبذلؾ عمـ مراد اهلل عز كجؿ منيا  1{فوق اثنتين فمين ثمثا ما ترك
قياسا عمى  العمماءأيضا عند فكقيما كذلؾ  أم اثنتيف فما{ فكؽ اثنتيف}كعمـ أنو أراد بقكلو 

فكذلؾ االبنتاف انتيى مف كبلـ ابف عبد البر  األختيف إذ إلحداىما نصؼ كلبلثنتيف الثمثاف
 .في االستيعاب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .11سكرة النساء اآلية  -1
 

ف الكلد أـ بة ككاف لسعد مف سعد بف الربيع أمو ىزيمة بنت عنكفي الطبقات الكبرل أ 
كىي أخت عمارة كأميا عمرة بنت حـز بف ثابت بف زيد خارجة  ـكاسميا جميمة كىي أسعد 

ا جميعا كىك أحد النقباء اإلثنى عشر مفي راكيتيكعمر ابني حـز كشيد سعد بف الربيع العقبة 
 قميمة، قاؿ أخبرنا محمد بف عبد اهلل في العربة ككاف سعد يكتب في الجاىمية ككانت الكتاب

عبد الرحمف بف عكؼ بف مالؾ قاؿ لما قدـ األنصارم قاؿ حميد الطكيؿ حدثنيو عف أنس 
بف الربيع قاؿ فانطمؽ بو آخى بينو كبيف سعد  المدينة عمى رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ

فأنزؿ قاؿ لو لي امرأتاف كأنت أخي في اهلل ال امرأة لؾ ك بطعاـ فأكبل  فدعاإلى منزلو سعد 
ال، بارؾ اهلل لؾ فقاؿ قاؿ أشاطركيا قاؿ ىمـ إلى حديقتي ـ فتزكجيا قاؿ ال كاهلل عف إحداى

النبي قاؿ فمقيو كباع في أىمؾ كمالؾ دلكني عمى السكؽ قاؿ فانطمؽ فاشترل سمنا كأقطا 
فقاؿ مييـ قاؿ : قاؿ كعميو كضر مف صفرة سكؾ المدينة  سكة مف صمى اهلل عميو كسمـ في
ذىب فقاؿ  مف كزف نكاة مف ذىب أك قاؿ نكاة عمى مرأة مف األنصاريا رسكؿ اهلل تزكجت ا

بدرا كأحدا كقتؿ يـك أحد شييدا قاؿ محمد بف عمرك شيد سعد بف الربيع : أكلـ كلك بشاة قاؿ
زىير بف مالؾ فمـ يبؽ منيـ أحد قاؿ رسكؿ اهلل  أبي كانقرض كلد عمرك بفكليس لو عقب 

، أخبرنا معف بف (عشر سنانا ثناا فيو أحد كقد شرع رأيت سعدا يـك)صمى اهلل عميو كسمـ 
عيسى قاؿ أخبرنا مالؾ بف أنس عف يحيى بف سعيد أنو قاؿ لما كاف يـك أحد قاؿ رسكؿ اهلل 

فقاؿ رجؿ مف األنصار أنا يا رسكؿ  (مف يأتيني بخبر سعد بف الربيع؟)صمى اهلل عميو كسمـ 
بف الربيع ما شأنؾ؟ قاؿ بعثني رسكؿ اهلل  اهلل فذىب الرجؿ يطكؼ بيف القتمى فقاؿ لو سعد

كأخبره أني قد طعنت قاؿ فاذىب إليو فأقرئو مني السبلـ صمى اهلل عميو كسمـ آلتيو بخبرؾ 
كأني قد أنفذت مقاتمي كأخبر قكمؾ أنيـ ال عذر ليـ عند اهلل إف قتؿ ى عشرة طعنة تثنإ

مات سعد بف الربيع ك ف عمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأحد منيـ حي، قاؿ محمد ب
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فدفنا جميعا في قبر كاحد فمما خارجة بف زيد بف أبي زىير مف جراحاتو تمؾ كقتؿ يكمئذ 
إلى نادل مناديو بالمدينة مف كاف لو قتيؿ بأحد فميشيد فخرج الناس  كظاموجرل معاكية أ

كسكل فترؾ  معتزاليتثنكف ككاف قبر سعد بف الربيع كخارجة بف زيد رطابا فكجدكىـ قتبلىـ 
 .عميو التراب

ي قاؿ أخبرنا عبيد اهلل بف عمرك عف عبد اهلل بف محمد قالر أخبرنا عبد اهلل بف جعفر  
عف جابر بف عبد اهلل قالت جاءت امرأة سعد بف الربيع بابنتييا مف سعد إلى رسكؿ بف عقيؿ 

يـك أحد شييدا  ىمايا رسكؿ اهلل ىاتاف ابنتا سعد قتؿ أبك : اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقالت 
ف عميما أخذ ماليما  فقاؿ رسكؿ كاهلل ال تنكحاف إال كليما ماؿ اءه فمـ يدع ليما ماال فاستفكا 

آية الميراث فدعا عميما فقاؿ  عميو فأنزؿ اهلل (يقضي اهلل في ذلؾ)اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
في  سعد بف كبلـ انتيى مف ،(عط ابنتي سعد الثمثيف كاعط أميما الثمف كلؾ ما بقيأ): 

 .الطبقات الكبرل
ابف الخزرج كاف نقيب بني الحارث كاألدب أف سعدا بف الربيع  ةكفي رياض السير 

شيد العقبة األكلى كالثانية ككاف كاتبا في الجاىمية ككاف رضي اهلل عنو مف أفاضؿ الصحابة 
عد لعبد الرحمف آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بينو كبيف عبد الرحمف بف عكؼ فقاؿ س

كلي امرأتاف فانظر أعجبيما لؾ نصفيف بيني كبينؾ  ىمـ أقسـ مالي إني أكثر األنصار ماال
أيف سكقؾ  عدتيا فتزكجيا قاؿ بارؾ اهلل لؾ في أىمؾ كمالؾفإذا انقضت  لؾ فسميا أطمقيا

اء ثـ ج كثـ تابع الغدفدلكه عمى سكؽ بني قينقاع فما انقمب إال كمعو فضؿ مف أقط كسمف 
قاؿ كـ سقت إلييا  1قاؿ تزكجتفقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ مييـ صفرة كبو أثر يكما 

ره بخ مف ككاف كاستشيد بوممف شيد بدرا كأحدا ككاف سعد قاؿ نكاة مف ذىب أك كزف نكاة 
مف رجؿ ينظر لي ما )قاؿ يـك أحد بعد انتياء المعركة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

فقاؿ أبي بف كعب أنا يا رسكؿ اهلل  (بف الربيع أفي األحياء ىك أـ في األمكات؟ فعؿ سعد
إف رسكؿ اهلل صمى بف الربيع فمـ يجبو إلى أف قاؿ يا سعد فذىب يطكؼ بيف القتمى كيناديو 

اهلل عميو كسمـ بعثني أنظر لو ما صنعت أفي األحياء أنت أـ في األمكات؟ قاؿ فأجابني 
بعثني رسكؿ اهلل صمى اهلل  لو قاؿفألمكات فجاءه فكجده كبو رمؽ أنا في ابصكت ضعيؼ 

مني فقاؿ لو سعد إذىب فأقرئ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عميو كسمـ آلتيو بخبرؾ 
كأبمغ نبيا عف أمتو جزاؾ اهلل عنا خير ما جزل يقكؿ لؾ كقؿ لو إف سعدا بف الربيع السبلـ 
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يقكؿ لكـ اهلل اهلل كما عاىدتـ عميو رسكؿ اهلل الربيع قكمؾ عني السبلـ كقؿ ليـ إف سعد بف 
إف يخمص إلى نبيكـ كفيكـ عيف فك اهلل مالكـ عند اهلل عذر صمى اهلل عميو كسمـ ليمة العقبة 

فأخبرتو خبره فقاؿ فجئت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  فمـ ابرح حتى ماتتطرؼ قاؿ أبي 
 رحمو اهلل نصح هلل كرسكلو : )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .بنت أبي الحيسر األنصاريةىي أـ إياس  كىذه المرأة -1

 
سعد بف الربيع  كخمؼكدفف سعد بف الربيع ىذا ىك كخارجة بف زيد في قبر كاحد  (حيا كميتا

في  لآلية الكريمة فكاف ذلؾ أكؿ بيافبنتيف أعطاىما رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الثمثيف 
كقيؿ إف صاحب ذلؾ ىك عبد  1{نساء فكؽ اثنتيف فميف ثمثا ما ترؾفإف كف } قكلو عز كجؿ

الرحمف بف ثابت أخك حساف بف ثابت كركم أف إحدل ابنتي سعد بف الربيع ىذا دخمت يكما 
فألقى ليا ثكبو حتى جمست عميو فدخؿ عمر فسألو فقاؿ عمى أبي بكر الصديؽ كىك خميفة 

ا خميفة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ىذه ابنة مف ىك خير مني كمنؾ قاؿ كمف ىك ي
كبقيت أنا كأنت رجؿ قبض عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تبكأ مقعده مف الجنة 

لمعبلمة اباه كلد نعـ العبد، يقكؿ كاألدب في شرح عمكد النسب  ةانتيى مف رياض السير 
 :القاضي سيمـك كلد المزركؼ في قرة العينيف 

 درمػػػػالعقبي مرتيف الب العمى كالقدرمسعد النقيب ذك 
 :إلى أف يقكؿ 

 ر كالبركػػةػػػقاؿ نبي الخي  ار عف المعركػةػػػكبعد اإلسف
 ىػػسعد إلى آخر قكؿ ذم العم  ي ما فعػبلػػػمف رجؿ ينظر ل
 ي بف كعب الكممػػةػػأك ألب  د بف مسممػػةػػػقاؿ أنا محم

ذ مضى أحد ذي  داػػكات نادل سعذاؾ إلى األم  ف بعػداػػػػكا 
 د إف طػػػػوػػبقكلو يا سع  ى فاىػػاػػػفمـ يجبو سعد حت

 ىؿ أنت في األحياء أـ في المكتى  ر ما صنعػػتػػػػبعثني أنظ
 ف المػػكتػضعيؼ إنني رىي  و بصػػػكتػذ أجابػػػحينئ

 د بف الربيعػكقؿ لو يقكؿ سع  فأقرئ سبلمي عمى اليادم الشفيع
 بو عف أمة نبيا ذك الجػػػزا  زاػػػجزاؾ عنا أفضؿ الذم ج
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 مني كانقؿ ليـ ىذا الكػػبلـ  بلـػػكاقرأ عمى قكمؾ أيضا الس
 إف يخمص اليـك إلى نبيكػػـ  ـك لكػـػػػال عذر عند اهلل يا ق
ذ قضى سعد مضى المنصرؼ  رؼػػما إف عينا عكض منكـ تط  كا 
 ذم عبػػػػرفاعتبرف بخبر  ا بالخبػػػرػػػإلى النبي راجع

 فكؽ اثنتيف في كتاب اهلل جػؿ  ا نػػػزؿػػنتيف كفييمخمؼ ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .11سكرة النساء اآلية  -1

 ثنتيػػفدخمتا في الذم فكؽ ا  كا بذلؾ أف االبنتيػػػفػػفعمم
 مع ابف عمو النقيب سعػػػد  ة بف زيػػػدػػػكدفنكا خارج

 الرفيػع ارفع مقامنا مع الحاؿ  ف الربيػعػػػرب بطو كبسعد ب
 :قاؿ العبلمة كرام كلد أحمد يكره في نظـ أىؿ العقبة 

 عصابة كاألسد عند اليرجػي  كمف بني الحارث نجؿ الخزرجي
 سعد الرفيع بف الربيع البدرم  ـ القػػدرمػػمنيا نقيبيـ عظي

 فقاؿ قكال يحمػػػػدبأحد   و أحمػدػػػكىك الذم سأؿ عن
 فما لو مف مشبػػػو شيادة  وػػػكذاؾ في الكقت الذم ناؿ ب

 
 .انتيى مف حياة الصحابي الجميؿ سعد بف الربيع رضي اهلل عنو
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 دٛاج انصذاتٙ انجهٛم عثد هللا تٍ زٔادح زظٙ هللا عُّ - 6

ىك عبد اهلل بف ركاحة بف ثعمبة بف امرئ القيس بف عمرك بف امرئ القيس بف مالؾ  
ف الحارث بف الخزرج األنصارم الخزرجي الشاعر األغر بف ثعمبة بف كعب بف الخزرج ب

د كليس قالمشيكر يكنى أبا محمد كيقاؿ كنيتو أبك ركاحة كيقاؿ أبك عمر كأمو كبشة بنت كا
لو عقب مف السابقيف األكليف مف األنصار ككاف أحد النقباء ليمة العقبة كشيد بدرا كما بعدىا 

ذكر ذلؾ أبك نعيـ بف زيد كأنس بف مالؾ إلى أف استشيد بمؤتة ركل عنو ابف عباس كأسامة 
عف رجؿ مف األنصار كاف عف سميماف بف محمد مف طريؽ إبراىيـ بف جعفر كأخرج البغكم 

عالما أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ آخى بيف عبد اهلل بف ركاحة كالمقداد كقد أرسؿ عنو 
قاؿ ابف سعد كاف  ،ف يسارببف عبد الرحمف كعكرمة كعطاء جماعة مف التابعيف كأبي سممة 

إلى المدينة كبعثو رسكؿ كقعة بدر يكتب لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك الذم جاء ببشارة 
كبعثو بعد في ثبلثيف راكبا إلى أسير بف رفراـ الييكدم بخيبر فقتمو  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

ذئب عف سيؿ الذىمي مف طريؽ ابف أبي طاىر كفي فكائد أبي  ـعميي صر خفتح خيبر ف
 (نعـ الرجؿ عبد اهلل بف ركاحة: ) أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿعف أبي ىريرة عف أبيو 

عف أنس كاف عبد اهلل بف ركاحة ، كفي الزىد ألحمد مف طريؽ زياد النميرم في حديث طكيؿ
 أف النبي صمى اهلل والحديث، كفيإذا لقي الرجؿ مف أصحابو يقكؿ تعاؿ نؤمف بربنا ساعة 

، كأخرج 1(رحـ اهلل ابف ركاحة إنو يحب المجالس التي تتباىى بيا المبلئكة: )عميو كسمـ قاؿ 
أبي ليمى كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ابف عفالبييقي بسند صحيحي مف طريؽ ثابت 

خارجا مف المسجد فمما فسمعو يقكؿ أجمسكه فجمس مكانو فدخؿ عبد اهلل بف ركاحة يخطب 
، كأخرجو مف كجو آخر إلى 2(دؾ اهلل حرصا عمى طكاعية اهلل كطكاعية رسكلوزا)فرغ قاؿ لو 

عفاف حدثنا ؿ أصح سندا، كقاؿ ابف سعد حدثنا ىشاـ بف عركة عف أبيو عف عائشة، كالمرس
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فعاده النبي صمى فأغمي عميو قاؿ مرض عبد اهلل بف ركاحة الجكني بف أبي عمراف حماد 
ف لـ يكف حضر أجمو فاشفو فكجد الميـ إف ك) :قاؿ كسمـاهلل عميو  اف أجمو قد حضر فيسره عميو كا 

  3(خفة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (تيذيب تاريخ دمشؽ)ابف عساكر في ذكره ك  (كنز العماؿ)ذكره اليندم في  -1

 (كنز العماؿ)كذكره اليندم في ( دالئؿ النبكة)ذكره البييقي في  -2

 .(فتح البارم)ذكره ابف حجر في  -3

 
قد رفع مرزبة مف حديد يقكؿ أنت كذا  أمي تقكؿ كا جببله كا ظيراه كممؾ قاؿ يا رسكؿ اهلل

عف عبد الرحمف بف فقمعني بيا، كفي الزىد لعبد اهلل بف المبارؾ بسند صحيح ىك قمت نعـ 
إذا أراد أف فسأليا عف صنيعو فقالت كاف ليمى قاؿ تزكج رجؿ امرأة عبد اهلل بف ركاحة أبي 

ذا دخؿ بيتو صمى ركعتيف ال يدع ذلؾيخرج مف بيتو صمى ركعتي ، قالكا ككاف عبد اهلل ف كا 
 . أكؿ خارج إلى الغزك كآخر قافؿ

كقاؿ كاف زيد بف أرقـ يتيما في بف حـز كقاؿ ابف إسحاؽ حدثني عبد اهلل بف أبي بكر 
  : فسمعو في الميؿ يقكؿفخرج معو إلى سرية مؤتة حجر عبد اهلل بف ركاحة 

 مسيرة أربع بعد الحسػاء  ميإذا أدنيتني كحممت رح
 كال أرجع إلى أىمي كرائي  فشأنؾ فأنعمي كخبلؾ ذـ
 بأرض الشاـ مشيكر الثكاء  كجاء المكمنكف كخمفكني

الشيادة كترجع بيف شعبتي  اهلل أف يرزقني يالكع ا عميؾفبكي زيد فخفقو بالدرة فقاؿ م 
عفر كقبمو زيد بف حارثة كقاؿ الرحؿ فذكر القصة في صفة قتمو في غزكة مؤتة بعد أف قتؿ ج

كالشعراء يتبعيـ }أبيو لما نزلت  فأنبأنا حماد عف ىشاـ ع أنبأنا يزيد بف ىاركف ابف سعد
إال الذيف آمنكا كعممكا }قاؿ ابف ركاحة قد عمـ اهلل أني منيـ فأنزؿ اهلل  1{الغاككف

بف زائدة عف مدرؾ حدثنا عمر حدثنا عبيد اهلل بف مكسى اآلية، كقاؿ ابف سعد  2{الصالحات
صمى اهلل عميو  كرسكؿ اهلل رسكؿالقاؿ عبد اهلل بف ركاحة مررت في مسجد : قاؿ بف عمارة 

ما رأكني قالكا يا عبد اهلل بف ركاحة مكعنده أناس مف الصحابة في ناحية منو فكسمـ جالس 
 قمت أنظر في ذلؾ ثـفجئت فقاؿ اجمس ىاىنا فجمست بيف يديو فقاؿ كيؼ تقكؿ الشعر 

 :أقكؿ قاؿ فعميؾ بالمشركيف كلـ أكف ىيأت شيئا فنظرت ثـ أنشدتو فذكر األبيات ففييا 
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 تثبت مكسى كنصرا كالذيف نصركا  فثبت اهلل ما أتاؾ مف حسف
ياؾ فيثبتؾ اهلل كمناقبو كثيرة قاؿ المرزباني في معجـ  قاؿ فأقبؿ بكجيو متبسما كقاؿ كا 

 يناقض قيس ابف الخطيـ في حركبيـ ككاف سبلـ الشعراء كاف عظيـ القدر في الجاىمية كاإل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 224سكرة الشعراء اآلية  -1
 227سكرة الشعراء اآلية  -2

 
 :كمف أحسف ما مدح بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ قكلو 

 كانت بديية تنبيؾ بالخبر  لك لـ تكف فيو آيات مبينة
اف عف ثابت عف أنس قاؿ دخؿ كأخرج أبك يعمى بسند حسف عف جعفر بف سميم 

 :النبي صمى اهلل عميو كسمـ مكة في عمرة القضاء كابف ركاحة بيف يديو كىك يقكؿ 
 نضربكـ عمى تأكيمواليـك   خمكا بني الكفار عف سبيمو
 كيذىؿ الخميؿ عف خميمو  ضربا يزيؿ الياـ عف مقيمو

ى اهلل عميو كسمـ صمفقاؿ عمر يا ابف ركاحة  أفي حـر اهلل كبيف يدم رسكؿ اهلل 
النبؿ  كقع تقكؿ ىذا الشعر فقاؿ خؿ عنو يا عمر فك الذم نفسي بيده لكبلمو أشد عمييـ مف

 .مف كبلـ ابف حجر في اإلصابة جميعو انتيى
كفي االستيعاب أف عبد اهلل بف ركاحة يكنى أبا محمد كىك أحد النقباء شيد العقبة 

ألنو قتؿ يـك كما بعده  كالمشاىد كميا إال الفتحء كبدرا كأحدا كالخندؽ كالحديبية كعمرة القضا
مؤتة شييدا كىك أحد األمراء في غزكة مؤتة كأحد الشعراء المحسنيف الذيف كانكا يردكف األذل 

نزلت  ـكفي صاحبيو حساف ككعب رضي اهلل عني كفيو عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،
 اآلية،  1{ ِلَحاِت َوذََكُروا اللاَه َكِثيًراِإَّلا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاا }

عبد اهلل بف ركاحة في جمادل مف سنة ثماف ككانت غزكة مؤتة التي استشيد فييا 
ركل عنو مف الصحابة ابف عباس كأبك ىريرة رضي اهلل عنيـ، ذكر ابف كىب  بأرض الشاـ

كآخر قافؿ، كذكر ابف  إلى الغزكأكؿ خارج عف يحيى بف سعيد قاؿ كاف عبد اهلل بف ركاحة 
إسحاؽ عف عبد اهلل بف أبي بكر كمحمد بف جعفر بف الزبير عف عركة بف الزبير قاؿ لما 

دعا لو المسممكف كلمف معو أف يردىـ خركجو إلى مؤتة  حيف تكدع عبد اهلل بف ركاحة في
 :فقاؿ ابف ركاحة اهلل سالميف 
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 لزبداكضربة ذات فرغ تقذؼ ا  رةػػػلكنني أسأؿ الرحمف مغف
 بحربة تنفذ األحشاء كالكبػػدا  زةػػػأك طعنة بيد حراف مجي

 يا أرشد اهلل مف غاز كقد رشدا  حتى يقكلكا إذا مركا عمى جدثي
 :بف عيينة قاؿ كقاؿ ابف ركاحة يـك مؤتة يخاطب نفسو ا عف كذكر عبد الرزاؽ

 طائعة أك لتكرىنػػػػو  أقسمت باهلل لتنزلنػػو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 227سكرة الشعراء اآلية  -1

 جعفر ما أطيب ريح الجنة  فطالما قد كنت مطمئنو
كركل ىشاـ عف قتادة قاؿ جعمكا يكدعكف عبد اهلل بف ركاحة حيف تكجو إلى مؤتة 

فمما ، فجعؿ يقكؿ لكنني أسأؿ الرحمف مغفرة كذكر األبيات الثبلثة كيقكلكف ردؾ اهلل سالما
 قاؿ كاف عند القتاؿ

 طائعة أك لتكرىنػػػو  تنزلنػػػوأقسمت باهلل ل
 كقبؿ ذا ما كنت مطمئنو  مالي أراؾ تكرىيف الجنو

 :وفي رواية ابن ىشام زيادة 
 ىؿ أنت إال نطفة في شنو  إف أجمب الناس كشدكا الرنو

 :قال وقال أيضا 
 ىذا حماـ المكت قد صميت  يا نفس إف لـ تقتمي تمكتي 

 ما ىديػػتإف تفعمي فعمي  كما تمنيف فقد أعطيػػت
قاؿ يعني صاحبيو زيدا كجعفرا، ثـ قاتؿ حينا ثـ نزؿ فأتاه ابف عـ لو بعرؽ مف لحـ 

ثـ ة سمنو ني ىذه ما لقيت فأخذه مف يده فانتيس شد بيذا ظيرؾ فإنؾ قد لقيت في أيامؾ
سمع الحطمة في الناس فقاؿ كأنت في الدنيا فألقاه مف يده ثـ أخذه بسيفو فتقدـ فقاتؿ حتى 

 .مة اهلل تعالى عميوقتؿ رح
أسرع ال كركل ىشاـ بف عركة عف أبيو قاؿ سمعت أبي يقكؿ ما سمعت أحدا أجرأ ك 

 قؿ شعرا)يكما شعرا مف عبد اهلل بف ركاحة سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ لو 
 :فانبعث مكانو يقكؿ  (اعة كأنا أنظر إليؾتقتضيو الس

 رػػػعمـ أف ما خانني البصكاهلل ي إني تفرست فيؾ الخير أعرفو
 يـك الحساب لقد أزرل بو القػػدر أنت النبي كمف يحـر شفاعتو
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 تثبيت مكسى كنصر كالذم نصركا فثبت اهلل ما آتاؾ مف حسػف
كقصتو مع ( ثبتؾ اهلل يا ابف ركاحةفكأنت )فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

كذلؾ أنو مشى ليمة إلى كه صحاح زكجتو في حيف كقع عمى أمتو مشيكرة ركيناىا مف كج
فقالت لو إف كنت ليا  وككانت قد رأت جماعأمة لو فناليا كفطنت لو امرأتو فبلمتو فجحدىا 

 :فقاؿ صادقا فاقرأ القرآف فالجنب ال يقرأ القرآف 
 كأف النار مثكل الكافرينػا  شيدت بأف كعد اهلل حػؽ 
 كفكؽ العرش رب العالميف  كأف العرش فكؽ الماء حؽ
 مبلئكة اإللو مسكمينػػػا  كتحممو مبلئكة غػػػبلظ

فقالت امرأتو صدؽ اهلل ككذبت عيني ككانت ال تحفظ القرآف كال تقرؤه، كركينا مف كجكه مف 
ي مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في بعض أسفاره فحديث أبي الدرداء قاؿ لقد رأيتنا 

كما في القـك صائـ اليـك الحار الشديد حتى إف الرجؿ ليضع مف شدة الحر يده عمى رأسو 
انتيى مف كبلـ ابف عبد البر في إال رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كعبد اهلل بف ركاحة 

 .االستيعاب
ككانت الكتابة في كفي الطبقات الكبرل أف عبد اهلل بف ركاحة كاف يكتب في الجاىمية  
جميعا كىك أحد ايتيـ ك ر ف مف األنصار في يعرب قميمة كشيد عبد اهلل العقبة مع السبعال

ة ضيالقالنقباء اإلثنى عشر مف األنصار كشيد بدرا كأحدا كالخندؽ كالحديبية كخيبر كعمرة 
كالعالية بما فتح اهلل عميو يبشر أىؿ العالية مف بدر كقدمو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

بف عكؼ كخطمة ككائؿ كاستخمفو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى المدينة عمرك  كبن
كبعثو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في سرية في ثبلثيف المكعد حيف خرج إلى غزكة بدر 

الييكدم بخيبر فقتمو كبعثو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى خيبر إلى أسير بف راـز راكبا 
، أخبرنا محمد بف عبد اهلل األسدم قاؿ قتؿ بمؤتة أف إلىعمييـ فمـ يزؿ يخرص  اخارص

أخبرنا سفياف الثكرم عف الشيباني عف الشعبي أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعث عبد اهلل 
، أخبرنا عبيد اهلل بف مكسى قاؿ أخبرنا إسرائيؿ عف فخرص عمييـبف ركاحة إلى أىؿ خيبر 

يستمـ عمى بعير  صمى اهلل عميو كسمـ المسجد دخؿ رسكؿ اهللطارؽ عف سعيد بف جبير 
 :بزماـ ناقتو كىك يقكؿبمحجف معو عبد اهلل بف ركاحة آخذ الحجر 

 نحف ضربناكـ عمى تأكيمو  خمكا بني الكفار عف سبيمو
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 ضربا يزيؿ الياـ عف مقيمو
بف عمرك بف عمقمة الميثي قاؿ أخبرنا أخبرنا عبد الكىاب بف عطاء قاؿ أخبرنا محمد  
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ طاؼ عمى ناقتو العضباء كمعو محجف يستمـ بو شياخنا أ

 :بف ركاحة يرتجز كىك يقكؿ  اهلل الركف إذ مر عميو عبد
 خمكا فإف الخير مع رسكلو  خمكا بني الكفار عف سبيمو
 ضربا يزيؿ الياـ مقيمػػو  قد أنزؿ الرحمف في تنزيمو

 الخميؿ عف خميمو ذىؿكي
ف بعبيد  ابناكيعمى كمحمد  بف نمير ميرعبف  اهلل كيع بف الجراح كعبدأخبر ك 
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لعبد : عف قيس بف أبي حاـز قاؿ  خالدإسماعيؿ أبي 
الركاب قاؿ يا رسكؿ اهلل إني قد تركت قكلي ذلؾ قاؿ فقاؿ لو  أنزؿ فجرؾ بنااهلل بف ركاحة 

 :ك يقكؿ قاؿ فنزؿ كىك عمر اسمع كأطع 
 كال تصدقنا كال صمينا  ما اىتدينا أنت يا رب لكال

 كثبت األقداـ إف القينا  فأنزؿ سكينة عمينػػػا
 إف الكفار قد بغكا عمينا

ف أرادكا فتنة أبينا: "كقاؿ ككيع كزاده فيو غيره    "كا 
قاؿ عبد اهلل  كجبت ، فقاؿ عمرك(الميـ ارحمو)صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ فقاؿ النبي  

قاؿ محمد بف عمر إنما " الميـ لكال أنت ما اىتدينا"مير كمحمد بف عبيد في حديثيما نبف 
ذم في القضية طاؼ عبد اهلل بف ركاحة بالبيت مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ في عمرة 

 .ع، ككاف عبد اهلل بف ركاحة شاعراسنة سبالقعدة 
: قاؿ بف عمارة عف مدرؾ ئدة أخبرنا عبيد اهلل بف مكسى قاؿ أخبرنا عمر بف أبي زا 

جالس قاؿ عبد اهلل بف ركاحة مررت في مسجد الرسكؿ كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
عبد اهلل بف  عبد اهلل يا يا يإل ابك ضأفمما رأكني عنده أناس مف أصحابو في ناحية منو ك 

مس ىا ىنا فانطمقت نحكه فقاؿ أجركاحة فعممت أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ دعاني 
قاؿ أنظر في  ؾافجمست بيف يديو فقاؿ كيؼ تقكؿ الشعر إذا أردت أف تقكؿ؟ كأنو يتعجب لذ

فيما تو دثـ أنشرت في ذلؾ ظكلـ أكف ىيأت شيئا قاؿ فنبالمشركيف  أقكؿ قاؿ فعميؾذاؾ ثـ 
 :أنشدتو 



 35 

 كنتـ بطاريؽ أك دانت لكـ مضر  خبركني أثماف العباء متى
أني جعمت قكمو أثماف صمى اهلل عميو كسمـ كره بعض ما قمت قاؿ فرأيت رسكؿ اهلل  

 :العباء فقمت 
 رػػػعمى البرية فضبل ما لو غي  ـػػػيا ىاشـ الخير إف اهلل فضمك
 ركاػػفراسة خالفتيـ في الذم نظ  وػػإني تفرست فيؾ الخير أعرف

 في جؿ أمرؾ ما آككا كال نصركا  كلك سألت أك استنصرت بعضيـ
 تثبيت مكسى كنصرا كالذ نصركا  فػػػا أتاؾ مف حسفيثبت اهلل م

 .يو متبسما كقاؿ إياؾ فيثبتؾ اهللقاؿ فأقبؿ بكج
بف عركة قاؿ أخبرنا حماد بف سممة عف ىشاـ  برنا يزيد بف ىاركف كيحي بف عبادأخ 

قاؿ عبد اهلل بف ركاحة قد عمـ اهلل أني  1{والشعراء يتبعيم الغاوون}قاؿ لما نزلت عف أبيو 
 .الشعراء، حتى ختـ اآلية 2{ِإَّلا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااِلَحاتِ  }ـ فأنزؿ اهلل مني
بف أخبرنا عبد الممؾ بف عمرك أبك عامر العقدم قاؿ أخبرنا شعبة عف أبي بكر  

أف أك ابف مصبح يحدث ابف السمط عف عبادة بف الصامت حفص قاؿ سمعت أبا مصبح 
قاؿ فما تحكز لو عف فراشو فقاؿ و كسمـ عاد عبد اهلل بف ركاحة رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي

إف شيداء أمتي إذا لقميؿ قتؿ : قاؿ( )أتدركف مف شيداء أمتي؟ قالكا قتؿ المسمـ شيادة)
 (. كالغرؽ شيادة كالمرأة يقتميا كلدىا جمعا شيادةالمسمـ شيادة كالبطف شيادة 

عف النعماف بف ف عامر عيف فضيؿ بف غزكاف الضبي عف حصالأخبرنا محمد بف 
كا كذا كا قاؿ أغمي عمى عبد اهلل بف ركاحة فجمعت أختو تبكي عميو كتقكؿ كا جببله بشير 

أنت كذاؾ، أخبرنا فقاؿ ابف ركاحة حيف أفاؽ ما قمتي شيئا إال كقد قيؿ لي كذا تعدد عميو 
د اهلل بف ركاحة عف الحسف قاؿ أغمي عمى عبقاؿ أخبرنا ابك حرة قطف عمرك بف الييثـ أبك 
فمما أفاؽ قاؿ ما شيء أنت عزىا فقيؿ لو أنت جبميا كا جببله كا عزاه فقاؿ امرأة مف نسائو 

قمتمكه إال كقد سئمت عنو، أخبرنا عفاف بف مسمـ قاؿ أخبرنا حماد بف سممة قاؿ أخبرنا أبك 
يو كسمـ فقاؿ فأتاه رسكؿ اهلل صمى اهلل عمأف عبد اهلل بف ركاحة أغمي عميو عمراف الجكني 

ف لـ يكف حضر أجمو فاشفو أجمو الميـ إف كاف قد حضر) فكجد خفة فقاؿ يا  (فيسر عميو كا 
مف حديد يقكؿ أنت كذا فمك قمت مرزبة  رفع أمي تقكؿ كا جببله كا ظيراه كممؾ قدرسكؿ اهلل 
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بناني قاؿ أخبرنا ثابت ال لقمعني بيا، أخبرنا عفاف بف مسمـ قاؿ أخبرنا ديمـ بف غزكافنعـ 
  حربقاؿ حضرت عف أنس بف مالؾ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 224سكرة الشعراء اآلية  -1
 227اآلية  الشعراءسكرة  -2

 
 :فقاؿ عبد اهلل بف ركاحة 

 أحمؼ باهلل لتنزلنػػػػػو  يا نفس أال أراؾ تكرىيف الجنة
 طائعة أك لتكرىنػػو

عمر بف عاصـ بف دينار عف أخبرنا محمد بف عمر قاؿ حدثني محمد بف صالح  
بف بف محمد بف عمرك عف عبد اهلل بف أبي بكر بف عمارة قاؿ كحدثني عبد الجبار قتادة 

بمؤتة أخذ الراية بعده عبد اهلل حـز زاد أحدىما عمى صاحبو أف جعفر بف أبي طالب لما قتؿ 
فشؽ ذلؾ عمى األنصار فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل معترضا فاستشيد فدخؿ الجنة بف ركاحة 

لما أصابتو الجراح نكؿ فعاتب نفسو فشجع فاستشيد يكمئذ ككاف أحد األمراء ) يو كسمـعم
ة ككانت مؤتة في جمادل األكلى سنة ثماف مف اليجر ( فشرل عف قكموبمؤتة فدخؿ الجنة 

 .انتيى مف كبلـ ابف سعد في الطبقات الكبرل
كاقد بف عمرك أف عبد اهلل بف ركاحة أمو كبشة بنت ( رياض السيرة كاألدب)كفي  

يـك مؤتة سنة ألنو استشيد قبمو كشيد عبد اهلل بدرا كأحدا كالمشاىد بعدىما إال الفتح كما بعده 
صمى اهلل عميو كسمـ ثماف في أرض الشاـ كىك ثالث أمراء الجيش كقد قاؿ فيو رسكؿ اهلل 

 ىلتي تتباىرحـ اهلل ابف ركاحة إنو يحب المجالس ا]فقاؿ ك [ نعـ الرجؿ عبد اهلل بف ركاحة]
كاف مرة يخطب فدخؿ عبد اهلل بف ركاحة كركم أنو صمى اهلل عميو كسمـ  [يا المبلئكةب

زادؾ اهلل حرصا عمى ]فسمعو يقكؿ اجمسكا فجمس مكانو خارجا مف المسجد فمما فرغ قاؿ لو 
، كركم عف أبي الدرداء قاؿ لقد رأيتنا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل [طكاعية اهلل كطكاعية رسكلو

في بعض أسفاره في اليـك الحار الشديد حتى إف الرجؿ ليضع مف شدة الحر يده ميو كسمـ ع
 . عميو كسمـ كعبد اهلل بف ركاحةـك صائـ إال رسكؿ اهلل صمى اهللقعمى رأسو كما في ال
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ككاف رضي اهلل عنو أحد الشعراء المجيديف الذيف كانكا ينافحكف عف رسكؿ اهلل صمى  
أسرع الناس بديية في الشعر، كركم أنو  مف ككاف كييجكف الكفاركنو اهلل عميو كسمـ كيمدح
فانبعث مكانو  (كأنا أنظر إليؾقؿ شعرا تقتضيو الساعة )قاؿ لو يكما صمى اهلل عميو كسمـ 

 :يقكؿ 
 ي البصػرػػكاهلل يعمـ أف ما خانن وػإني تفرست فيؾ الخير أعرف
 درػػل بو القيـك الحساب فقد أزر  وػأنت النبي كمف يحـر شفاعت

 تثبيت مكسى كنصرا كالذم نصركا  فثبت اهلل ما آتاؾ مف حسػف   
 .[ثبتؾ اهلل يا ابف ركاحةفكأنت ]تبسـ صمى اهلل عميو كسمـ كقاؿ لو ف

ِإَّلا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا }نزلت كفي حساف بف ثابت ككعب بف مالؾ  صاحبيو كفي كفيو 
انتيى مف رياض السيرة كاألدب لمعبلمة  {َه َكِثيًرا َوانَتَصُروا ِمن بَ ْعِد َما ظُِلُمواالصااِلَحاِت َوذََكُروا اللا 
 .اباه كلد نعـ العبد

 :قاؿ فيو القاضي سيمـك بف المزركؼ 
 ؿػػػثعمبة نجؿ امرئ القيس الجمي  ؿػة سميػػػبف ركاح اإللوعبد 

 مؾػح الحػػػبر بف مالؾ مصابي ػامرئ القيس األكسميؿ عمرك نجؿ 
 ع النبػػيػػػشاىد كؿ مشيد م  أبك محمد النقيب العقبػػػػػي 
 اي عدنػانػػػػمف شعرا خير بن  اكقع قبؿ مؤتة ككػػػػػػػان

 ركا يكافػػػػحػػػػكلمذيف كف  بشعره عف اليدل ينافػػػػػح
 ؿ أعػدػػػػشعرا كلـ يكف لو قب  كمنو راـ مرة خير معػػػػػد
 كة مجابػوػػػػنيا المجاب دعع  فقاؿ األبيات التي أجابػػػػػو
 رػػػكاهلل يعمـ أف ما خانني البص  إني تفرست فيؾ الخير أعرفػػو
 درػػيـك الحساب فقد أزرل بو الق  أنت النبي كمف يحـر شفاعتػػو
 تثبيت مكسى كنصرا كالذم نصركا  فثبت اهلل ما آتاؾ مف حكػػػػـ

 يػػكرهـ المشػػفي كتب التراج  خبل لو معركفة مذكػػػػػكره 
 ك اليػػكلػػحة اليكاف كقنا قف  رب قنا بالمصفى كابػػػف ركا

 :ككاف يتكمـ عمى بني الحارث بف الخزرج ( عمكد النسب)كقاؿ العبلمة أحمد البدكم في 
 مادح أحمد مجيد صفتو  كابف ركاحة قريع فئتو 
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بف كقاؿ العبلمة كرام كلد أحمد يكره ككاف يتكمـ عمى مف بايع مف بني الحارث  
 :الخزرج 

 نجؿ ركاحة عظيـ الجاه  د اهللػكمنيـ البدرم عب
 معمرا كىك نقيب النفػر  رػمات بمؤتة بعيد جعف

 
 انتيى مف حياة الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف ركاحة رضي اهلل عنو

 دٛاج انصذاتٙ انجهٛم انثساء تٍ يعسٔز زظٙ هللا عُّ - 7

بف غنـ بف اف بف عبيد بف عدم بف سن ءبراء بف معركر بف صخر بف خنساىك ال 
كعب بف سممة بف سعد بف عمي بف أسد بف ساردة بف يزيد بف جشـ بف الخزرج األنصارم 

عف الزىرم كاف مف النفر الذيف بايعكا قاؿ مكسى بف عقبة  ،الخزرجي السممي أبك بشر
كأكؿ مف ة كأكؿ مف استقبؿ القبمفي قكؿ ابف إسحاؽ كىك أكؿ مف بايع  بالعقبة البيعة األكلى

 .ني معبد بف كعب أف أخاه عبد اهللكىك أحد النقباء، كقاؿ ابف إسحاؽ حدثأكصى بثمث مالو 
قاؿ خرجنا في حجاج ككاف ممف شيد العقبة أعمـ األنصار حدثو أف أباه  مف ككاف 

فذكر القصة ككبير كسيدنا كمعنا البراء بف معركر كفقينا مف المشركيف كقد صمينا قكمنا 
 ككاف أكؿ مف ضرب عمى يد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ العقبة،ليمة في مطكلة 

عف عبد الرحمف مف طريؽ ابف شياب ف سفياف في تاريخو بالبراء بف معركر، كركل يعقكب 
حيا، ة كعبكاف البراء بف معركر أكؿ مف استقبؿ القاؿ كعب  :بف كعب قاؿبف عبد اهلل 

هلل صمى اهلل عميو كسمـ فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل يا رسكؿ اكعندما حضرتو كفاتو قبؿ أف يتكجي
أمر أىمو أف فمما كاف عند مكتو صمى اهلل عميو كسمـ فأمره أف يستقبؿ بيت المقدس فأطاع 

حدثني مف طريؽ عبد اهلل بف أبي قتادة يف ل بإسناد، كركل بف شاىيف 1يكجيكه قبؿ الكعبة
ككاف قد أكصى رة فكجو قبره إلى الكعبة أف البراء بف معركر مات قبؿ اليج أبيعف أبي 

يعني عمى قبره  عميو كصمىثـ ردىا عمى كلده لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقبؿ كصيتو 
أكصى إلى أف البراء بف معركر عف أبي قتادة ككبر أربعا، كفي الطبراني مف كجو آخر 

صمى اهلل عميو كسمـ، فرده النبي يصرفو حيث شاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ بثمث مالو 
بشير  قبؿ قدـك النبي صمى اهلل عميو كسمـقاؿ ابف إسحاؽ كغيره مات البراء بف معركر 

 .مف كبلـ ابف حجر في اإلصابة جميعو انتيى
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امرئ بنت النعماف بف أمو الرباب أبك بشر كفي االستيعاب أف البراء بف معركر 
األكلى ككاف سيد األنصار مة العقبة القيس بف زيد بف عبد األشيؿ كىك أحد النقباء لي

 بف كعب عف أخيو عبيد اهلل كذكر ابف إسحاؽ قاؿ حدثني معبد بف كعب بف مالؾ ككبيرىـ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تاريخ الصغير -1

  بايعنا فييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميوقاؿ خرجنا في الحجة التي كعب بف مالؾ عف أبيو 
كىك أكؿ  كذكر الخبركبيرنا كسيدنا كي قكمنا كمعنا البراء بف معركر مع مشر العقبة بكسمـ 

كىك أكؿ مف أكصى بثمث مالو مات في حياة النبي صمى  مف استقبؿ الكعبة لمصبلة إلييا
صمى اهلل عميو كسمـ ليمة العقبة،  اهلل عميو كسمـ كزعـ بنك سممة أنو أكؿ مف بايع رسكؿ اهلل

عف أبيو كعب بف عبد اهلل بف كعب معبد بف كعب عف أخيو قاؿ ابف إسحاؽ ككذلؾ أخبرنا 
البراء بف معركر أكؿ مف ضرب عمى يد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مالؾ قاؿ كاف 

، قاؿ ابف إسحاؽ كمات قبؿ قدـك رسكؿ اهلل صمى اهلل فشرط لو كاشترط عميو  ثـ بايع القـك
فمما النبي صمى اهلل عميو كسمـ بشير  كقاؿ غيره مات في صفر قبؿ قدـكالمدينة عميو كسمـ 

ميو كصمى، كذكر أتى قبره في أصحابو فكبر عالمدينة قدـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
ككاف يصمي إلى حيا كميتا استقبؿ الكعبة قاؿ البراء بف معركر أكؿ مف معمر عف الزىرم 

بو النبي صمى اهلل عميو فأخبر كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ يصمي إلى بيت المقدس الكعبة 
فمما كسمـ فأرسؿ إليو أف يصمي نحك بيت المقدس فأطاع النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

رسكؿ اهلل كعد مكا بي نحك الكعبة، كقاؿ غير الزىرم إنو كاف حضرتو الكفاة قاؿ ألىمو استقب
كفي فمما فمـ يبمغ العاـ حتى تالعاـ المقبؿ أف يأتيو المكسـ بمكة صمى اهلل عميو كسمـ 

فإني كعدتو أف آتي إليو فيك  المكعدم محمدحضرتو الكفاة قاؿ ألىمو استقبمكا بي الكعبة 
 .انتيى مف كبلـ ابف عبد البر في االستيعابمف استقبؿ الكعبة حيا كميتا أكؿ 

ليمة العقبة كاف أكؿ مف تكمـ مف النقباء أف البراء بف معركر كفي الطبقات الكبرل  
كأخذ منيـ النقباء  السبعكف مف األنصار فبايعكه صمى اهلل عميو كسمـ حتى لقي رسكؿ اهلل

فكنا أكؿ مف الحمد هلل الذم أكرمنا بمحمد كحبانا بو : فقاـ البراء فحمد اهلل كأثنى عميو كقاؿ 
يا معشر األكس كالخزرج قد أكرمكـ أجاب كآخر مف دعا فأجبنا اهلل كرسكلو كسمعنا كأطعنا 

سكؿ ثـ جمس، أخبرنا فأطيعكا اهلل كر كالمكازرة بالشكر كالطاعة ذتـ السمع اهلل بدينو فإف أخ
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قاؿ كاف بف مالؾ عف ابف كعب عف الزىرم محمد بف عمر قاؿ حدثني محمد بف عبد اهلل 
يكجييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو قبؿ أف حيا كميتا أكؿ مف استقبؿ القبمة البراء بف معركر 

كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ عميو كسمـ أف يستقبؿ بيت المقدس فأمره النبي صمى اهلل كسمـ 
أف يكجيكه إلى حضرتو الكفاة أمر أىمو  اإذ حتىفأطاع البراء النبي عميو السبلـ يكمئذ بمكة 

عشر ستة صمى إلى بيت المقدس مياجرا النبي صمى اهلل عميو كسمـ المسجد الحراـ فمما قدـ 
قاؿ قاؿ أخبرنا حماد بف سممة أخبرنا عفاف بف مسمـ ثـ صرفت القبمة نحك الكعبة، شير 

نصارم كاف أكؿ مف استقبؿ أف البراء بف معركر األبف أبي قتادة بف معبد أخبرني أبك محمد 
قبؿ أف يياجر النبي صمى اهلل عميو كسمـ ككاف أحد النقباء مف السبعيف فقدـ المدينة  القبمة

أكصى بثمث مالو لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو فمما حضرتو الكفاة فجعؿ يصمي نحك القبمة 
فقدـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يضعو حيث شاء كقاؿ كجيكني في قبرم نحك القبمة كسمـ 

ف زيد عف المطمب بف بفصمى عميو، أخبرنا محمد بف عمر قاؿ حدثني كثير بعد ما مات 
ى اهلل عميو كسمـ، أخبرنا زه رسكؿ اهلل صمعبد اهلل قاؿ البراء أكؿ مف أكصى بثمث مالو فأجا

البراء بف عف الزىرم عف ابف كعب بف مالؾ قاؿ أكصى محمد بف عمر قاؿ حدثني معمر 
معركر عند المكت أف يكجو إذا كضع في قبره إلى الكعبة كقدـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

بف صمى عميو، أخبرنا محمد بف عمر قاؿ حدثني يحي بف عبد اهلل ك كسمـ بعد مكتو بيسير 
ـ النبي صمى أبي قتادة عف أمو عف أبيو قاؿ كاف مكت البراء بف معركر في صفر قبؿ قدك 

بشير، أخبرنا محمد بف عمر قاؿ حدثني إسحاؽ بف خارجة عف أبيو  المدينة اهلل عميو كسمـ
يا رسكؿ اهلل ىذا قبر البراء فكبر عميو رسكؿ قالت أـ بشر يـك صرفت قاؿ لما صرفت القبمة 

اهلل عميو كسمـ في أصحابو، أخبرنا محمد بف عمر قاؿ حدثني يحي بف عبد اهلل  صمى اهلل
حيف قدـ قاؿ أكؿ مف صمى عميو النبي صمى اهلل عميو كسمـ  عف أبيو عف أموبف أبي قتادة 

الميـ اغفر لو كارحمو كارض )المدينة البراء بف معركر انطمؽ بأصحابو فصؼ عميو كقاؿ 
أف البراء اعيؿ بف إبراىيـ األسدم عف أيكب عف محمد بف ىبلؿ ، أخبرنا إسم(عنو كقد فعمت
مى عميو، قاؿ فمما قدـ ص المدينة تكفي قبؿ قدـك النبي صمى اهلل عميو كسمـبف معركر 

انتيى مف كبلـ ابف سعد في مف النقباء  أكؿ مف مات كاف البراء بف معركرك  محمد بف عمر
 .الطبقات الكبرل
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ف معركر كاف مف سادات األنصار ككبرائيـ بأف البراء كفي رياض السيرة كاألدب  
عميو،  كاشترط كشرط ليمة العقبة أكؿ مف بايع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف قيؿ إنو

مف المسمميف يريدكف العقبة الثانية كمعيـ حجاجيـ مف ركم أنو لما سار مع حجاج قكمو 
أـ ال رأيت أف ال أدع م أف تكافقكنني عميو المشركيف قاؿ لمسممي قكمو إني رأيت رأيا ما أدر 

ني لمصؿ إلييا فكاف إذا حضرت يلإصمي أيعني الكعبة كأف البنية مني بظير ىذه  يا كا 
صمى إلى الكعبة كصمى قكمو إلى الشاـ كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ إذ ذاؾ لـ يزؿ الصبلة 

 :قكلو يصمي إلى بيت المقدس كقد أشار إلى ذلؾ أحد شعراء األنصار ب
 إلى كعبة الرحمف بيف المشاعر كمنا لمصمي أكؿ الناس مقببل

كأكصى بثمث مالو فدفف إلييا الكعبة  يا بكركم أنو لما حضرتو المكت قاؿ ألىمو استقبمك 
كتكفي كاف أكؿ مف أكصى بثمث مالو ففقبمو كرده عمى كلده لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ 

فمما قدميا مشى بشير  صمى اهلل عميو كسمـ المدينة رضي اهلل عنو في صفر قبؿ مقدـ النبي
العبلمة أحمد البدكم ككاف في أصحابو ككبر أربعا كيقكؿ في ذلؾ إلى قبره كصمى عميو 

  :يتكمـ عمى بني جشـ قاؿ 
 حيا كميتا أكال قبؿ األمػـ  جو الحػـرافمنيـ البراء ك 

 صمى عميو بعد شير النبي  أكؿ مف بثمث أكصى األبي
 :عبلمة كرام كلد أحمد يكره كقاؿ ال

 مف أمركا بالمكث في الديار  ػارػكمف بني سممة األخي
 كعف عمي البراء لـ يعبػرا  نقيبيـ سميؿ معركر البرا

 سممة قديمػػػػا كقالت بن  و فيمػاػأكؿ مف بايع ط
 قبؿ قدـك المصطفى المدينو  قد مات بعدما أقاـ دينػو

 
 .براء بف معركرانتيى مف حياة الصحابي الجميؿ ال
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 دٛاج انصذاتٙ انجهٛم عثد هللا تٍ عًسٔ تٍ دساو - 8

ىك عبد اهلل بف عمرك بف حراـ بف ثعمبة بف حراـ األنصارم الخزرجي السممي كالد  
النقباء كاستشيد  مفجابر بف عبد اهلل الصحابي المشيكر معدكد في أىؿ العقبة كبدر ككاف 

مف حديث كلده قاؿ أتيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ في بأحد، ثبت ذكره في الصحيحيف 
كذكر الحديث بطكلو كمف حديث أيضا قاؿ لما قتؿ  1ف كاف عمى أبي فدفعت عميو البابيد

 2(مازالت المبلئكة تظمو بأجنحتيا)الحديث كفيو أبي يـك أحد جعمت أكشؼ الثكب عف كجيو 
يا جابر مالي أراؾ )عميو كسمـ فقاؿ كركل الترمذم مف حديث جابر لقيني النبي صمى اهلل 

أال أخبرؾ ما كمـ اهلل أحدا قط إال )فقاؿ فقمت يا رسؿ اهلل قتؿ أبي كترؾ دينا كعياال  (منكسرا
الحديث، كقاؿ جابر حكلت . ، قاؿ يا عبدم سمني أعطيؾ3(ككمـ أباؾ كفاحامف كراء حجاب 

و كانت مستيا األرض كركل لحيت مف أبي بعد ستة أشير فما أنكرت منو شيئا إال شعرات
صعصعة أنو بمغو أف عمرك بف الجمكح كعبد اهلل أبي مالؾ في المكطأ عف عبد الرحمف بف 

مما يمي السيؿ فحفر كانا في قبر كاحد ك بف عمرك بف حراـ كاف قد حفر السيؿ عف قبرىما 
ف كىك فدفعنيما فكجدا لـ يتغيرا كأنيما ماتا باألمس ككاف أحدىما كضع يده عمى جرحو 

سنة،  46 ثـ أرسمت فرجعت كما كانت، ككاف بيف الكقعتيففأميطت يده عف جرحو كذلؾ 
دينار عف جابر قاؿ  ؽ حبيب بف الشييد عف عمرك بفيمف طر  لسكفيعمى كابف ا كبأكركل 

بف  اهلل األنصار عنا خيرا ال سيما عبد اهلل لجز )قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : 
كأخرجو النسائي مف ىذا الكجو، لكف لفظو ال سيما آؿ  4(د بف عبادةبف حراـ كسع عمرك

 .مف كبلـ ابف حجر في اإلصابة جميعو انتيى. عمرك بف حراـ
كفي االستيعاب أف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ كاف نقيبا كشيد العقبة ثـ بدرا كقتؿ 

بد شمس بف أبي قتمو سفياف بف ع بؿ يـك أحد شييدا قتمو أسامة األعكر بف عبيد كقيؿ
 ؿ ػكىك أكؿ قتياألعكر السممي كصمى عميو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قبؿ اليزيمة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أخرجو البخارم كأخرجو مسمـ كأخرجو الترمذم كأخرجو ابف ماجو -1
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 (مسنده)أخرجو البخارم كأخرجو مسمـ كأخرجو النسائي كأخرجو اإلماـ أحمد في  -2

كذكره التبريزم في ( الدر المنثكر)كذكره السيكطي في ( اتحاؼ السادة المتقيف)جو الترمذم كأخرجو ابف ماجو كذكره الزبيدم في أخر  -3
 (مشكاة المصابيح)

 (مسنده)كذكر البزار في ( مسنده)كذكره أبك يعمى في ( مجمع الزكائد)أخرجو الييثمي في  -4

بف الجمكح  قبر كاحد، كاف عمرك جمكح فيقتؿ مف المسمميف يكمئذ كدفف ىك كعمرك بف ال
زكج أختو ىند بنت عمرك بف حراـ، ىك كالد جابر بف عبد اهلل كركل عنو ابنو جابر قاؿ 
رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يتختـ في يمينو كذكر ابف عيينة عف ابف المنكدر قاؿ 

كضع فسمـ كقد مثؿ بو سمعت جابر يقكؿ جيء بأبي يـك أحد إلى النبي صمى اهلل عميو ك 
 كأعمرك  تبيف يديو فذىبت أكشؼ عف كجيو فنياني قـك فسمعكا صكت صائحة فقيؿ بن

فبل تبكي ما زالت المبلئكة تظمو )أخت عمرك فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
عف جابر قاؿ قتؿ أبي يـك عف أبي نضرة ، كركل حماد بف زيد عف أبي سممة (بأجنحتيا

فقمت إليو فحيؿ بيني كبينو ثـ أتى بو قبره فدفف مع اثنيف في و كقطعت أذناه كجدع أنفأحد 
مازالت المبلئكة تظمو حتى )ابنتو تبكيو فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فجعمت قبره 
فحكلتو إليو فما أنكرت منو شيئا إال شعرات مف قبرا بعد ستة أشير قاؿ فحفرت لو  (رفع

ض، كركل عف طمحة بف خراش قاؿ سمعت جابر بف عبد اهلل يقكؿ لحيتو كانت مستيا األر 
قمت يا  (يا جابر مالي أراؾ منكسرا ميتما): لقيني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ 

قمت  (أفبل أبشرؾ بما لقي اهلل بو أباؾ)رسكؿ اهلل استشيد أبي كترؾ عياال كعميو ديف قاؿ 
، (حجاب ما كمـ أحدا قط إال مف كراءأباؾ ككممو كفاحا ك إف اهلل أحيا )بمى يا رسكؿ اهلل قاؿ 

فقاؿ الرب تعالى ذكره أعطؾ قاؿ يا رب تردني إلى الدنيا فأقتؿ فيؾ ثانية  قاؿ يا عبدم تمف
كال تحسبف }نيـ إلييا ال يرجعكف قاؿ يا رب فأبمغ مف كرائي فأنزؿ اهلل تعالى أمني  بؽسأنو 

حيـ دقاؿ حدثنا ذكره بقي بف مخمد  1{اء عند ربيـ يرزقكفالذيف قتمكا في سبيؿ أمكاتا بؿ أحي
مكسى رحمو اهلل  قاؿ أبك عمرحدثنا مكسى بف إبراىيـ قاؿ سمعت طمحة بف خراش يذكره 

كطمحة فاكو األنصارم المدني البف بشير بف ىذا ىك مكسى بف إبراىيـ بف كثير بف إبراىيـ 
بف عيينة اىما مدني ثقة، كركل ككبل الصمةلد خراش بف مف ك بف خراش أنصارم أيضا 

قاؿ رسكؿ : حدثنا محمد بف عمي السممي عف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ عف جابر قاؿ 
قاؿ أتمنى أف أرد إلى الدنيا فقاؿ تمف أعممت أف اهلل أحيا أباؾ )اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

سي حدثنا شعبة كركل أبك داككد الطيالي (قاؿ فإني قضيت أنيـ إلييا ال يرجعكففأقتؿ 
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أخبرني محمد بف المنكدر قاؿ سمعت جابر بف عبد اهلل يقكؿ لما جيء بأبي يـك أحد 
 ـك ػػػالق كجعؿقاؿ جعمت أبكي كجاءت عمتي تبكي عميو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .161سكرة آؿ عمراف اآلية  -1

ى اهلل عميو كسمـ فقاؿ رسكؿ اهلل صمكرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ال ينياني ينيكنني 
كبلـ ابف انتيى مف  (ابككه أك ال تبككه فك اهلل مازالت المبلئكة تظمو بأجنحتيا حتى دفنتمكه)

 .عبد البر في االستيعاب
ككاف لعبد  ،قيسبنت  الربابأف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ أمو  لكفي الطبقات الكبر 
بف عدم بف سناف كشيد عبد  ةت غنمابر شيد العقبة كأمو أنيسة بنجاهلل بف عمرك مف الكلد 

 ااهلل بف عمرك العقبة مع السبعيف مف األنصار كىك أحد النقباء اإلثنى عشر كشيد بدرا كأحد
، أخبرنا عبد الكىاب بف عطاء العجمي عف شيرا مف اليجرة 32عمى رأس كقتؿ يكمئذ شييدا 

أتيتو كىك ؿ أبي يـك أحد قاؿ لما قتإسماعيؿ بف مسمـ عف أبي الزبير عف جابر بف عبد اهلل 
أخبرانا عفاف بف مسمـ ككىب كأقبمو كالنبي يراني فمـ ينيني مسجى فجعمت أكشؼ عف كجيو 

قالكا أخبرنا شعبة عف م كسميماف بف حرب دبف جرير كعبد الممؾ بف عمرك كأبك عامر العق
ثكب عف جعمت أكشؼ العف جابر بف عبد اهلل قاؿ لما قتؿ أبي يـك أحد بف المنكدر محمد 
كالنبي صمى اهلل عميو كأبكي كجعؿ أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ينيكنني كجيو 

عميو فقاؿ النبي صمى اهلل عميو قاؿ كجعمت عمتي فاطمة بنت عمرك تبكي كسمـ ال ينياني 
، أخبرنا الفضؿ بف (أبكيو أك ال تبكيو مازالت المبلئكة تظمو بأجنحتيا حتى رفعتمكه)كسمـ 
قاؿ قاؿ أخبرنا شريؾ عف األسكد بف قيس عف نبيح العنزم عف جابر بف عبد اهلل دكيف 

أك قاؿ عمى جمؿ عمى ناقة أصيب أبي كخالي يـك أحد فجاءت بيما أمي قد عرضتيما 
ادفنكا القتمى في  منادم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لفنادفأقبمت بيما إلى المدينة 

مصارعيما، أخبرنا عبد اهلل بف مسممة بف فعنب قاؿ أخبرنا قاؿ فردا حتى دفنا في مصارعيـ 
كفنا في كفف كاحد كقبر كاحد أخبرنا مالؾ بف أنس أف عبد اهلل بف عمرك كعمرك بف الجمكح 

أف رسكؿ اهلل صمى  الكليد بف مسمـ قاؿ حدثني األكزاعي عف الزىرم عف جابر بف عبد اهلل
ما مف فإني أنا الشييد عمييـ زممكىـ بجراحيـ )اؿ قلما خرج لدفف شيداء أحد اهلل عميو كسمـ 

كالريح ريح لكف الزعفراف  فدما المك إال جاء يـك القيامة يسيؿ مسمـ يكمـ في سبيؿ اهلل 
أم ىؤالء كاف )ككاف يقكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مرة كاحدة نقاؿ جابر ككفف أبي في  (المسؾ
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قالكا ككاف عبد ( قدمكه في المحد قبؿ صاحبو)فإذا أشير لو إلى الرجؿ قاؿ ( أكثر أخذا لمقرآف
أبك قتمو سفياف بف عبد شمس مف المسمميف يـك أحد قتؿ أكؿ قتيؿ بف حراـ اهلل بف عمرك 

كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قبؿ اليزيمة صمى عميو رسكؿ اهلل فأبي األعكر السممي 
ف الجمكح في قبر كاحد لما كاف ادفنكا عبد اهلل بف عمرك كعمر ب)صمى اهلل عميو كسمـ 

قاؿ ككاف عبد اهلل  (المتحابيف في الدنيا في قبر كاحدادفنكا ىذيف )كقاؿ ( ءافصالبينيما مف 
فعرفا فدفنا في قبر طكيبل  أحمر أصمع ليس بالطكيؿ ككاف عمرك بف الجمكح بف عمرك رجبل

كعبد اهلل قد مرتاف نما كعمييالسيؿ فحفر عنيما  وفدخمكاحد ككاف قبرىما مما يمي المسيؿ 
عف جرحو فانبعث الدـ فردت يده إلى  يده طتميفيده عمى جرحو فأأصابو جرح في كجيو 

قاؿ جابر فرأيت أبي في حفرتو كأنو نائـ كما تغير مف حالو قميؿ كال كثير مكانيا فسكف الدـ 
فكجدنا لحرمؿ اكجعؿ عمى رجميو مرة خمر بيا كجيو قاؿ إنما كفف في نفقيؿ لو فرأيت أكفانو 

فشاكرىـ جابر في أف سنة  46كالحرمؿ عمى رجيمو عمى ىيئة كبيف ذلؾ مرة كما ىي نال
 ال تحدثكا شيئا كحكالكقالكا يطيب بمسؾ فأبى ذلؾ أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

( كفثنيترطبا )كأخرجكا كذلؾ أف القناة كانت تمر عمييما مف ذلؾ المكاف إلى مكاف آخر 
عف جابر قاؿ الدستكائي عف أبي الزبير قاؿ أخبرنا ىشاـ ا عمرك بف الييثـ أبك قطف أخبرن
ينة لفأخرجناىـ بعد أربعيف سنة بنا إلى قتبلنا يـك أحد حيف أجرل معاكية العيف  خر ص

، عف أبي نضرة عف جابر بف عبد اهلل أف أباه قاؿ لو إني أرجك أف تثنى أطرافيـأجسادىـ 
فأصيب فجعمنا االثنيف في قبر صيؾ ببنات عبد اهلل خيرا ك فأغدا  أككف في أكؿ مف يصاب

دفنو كحده أثـ إف نفسي لـ تدعني حتى ستة أشير  فمبثنامع آخر في قبر فدفنتو كاحد 
منو إال قميبل مف شحمة أذنو، أخبرنا سميماف شيئا  فإذا األرض لـ تأكؿفاستخرجتو مف القبر 

عف أبي نضرة عف جابر عيد بف يزيد أبي مسممة عف سبف حرب قاؿ أخبرنا حماد بف زيد 
فأخرجتو فكاف في نفسي مف ذلؾ حاجة جبلف ر رجؿ أك  هقاؿ دفف مع أبي في قبر بف عبد اهلل 

األرض، فما أنكرت منو شيئا إال شعرات كف في لحيتو مما يمي فحكلتو بعد ستة أشير 
دثني عامر الشعبي قاؿ قاؿ حبف أبي زائدة  ءزكرياأخبرنا الفضؿ بف دكيف قاؿ أخبرنا 
يف قاؿ فأتيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ دكعميو حدثني جابر بف عبد اهلل أف أباه تكفي 

فبل يبمغ ما يخرج نخمو سنتيف ما فقمت إف أبي ترؾ عميو دينا كليس عندنا إال ما يخرج نخمو 
كدعا ثـ التمر  بيدر مف بيادر حكؿقاؿ فمشى لكيبل يفحش عمى الغرماء معي فانطمؽ عميو 
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مثؿ الذم أعطاىـ انتيى مف كبلـ ابف فأكفاىـ الذم ليـ كبقي غرماؤه جمس عميو كقاؿ أيف 
 .سعد في الطبقات الكبرل

كاف مف سادة الصحابة كفي رياض السيرة كاألدب أف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ  
قتيؿ بو مف  كاستشيد بو كىك أكؿبا كشيد بدرا كأحدا يحضر العقبة ككاف نقكفضبلئيـ 

قاؿ لقيني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أم المسمميف قبؿ اليزيمة، كركم عف ابنو جابر 
قتؿ أبي كترؾ دينا كعياال فقمت يا رسكؿ اهلل ( يا جابر ما لي أراؾ منكسرا)فقاؿ بعد أحد 

ككممو كفاحا  إف اهلل أحيا أباؾ)قمت بمى يا رسكؿ اهلل ( أفبل أبشرؾ بما لقي اهلل بو أباؾ)فقاؿ 
قاؿ يا رب تردني إلى م تمف أعطؾ فقاؿ لو يا عبد( كما كمـ أحدا قط إال مف كراء حجاب

إنو سبؽ مني أنيـ إلييا ال يرجعكف قاؿ يا رب : الدنيا فأقتؿ فيؾ ثانيا فقاؿ الرب تعالى 
أحياء وال تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل أمواتا بل }: فأبمغ مف كرائي فأنزؿ اهلل تعالى 

إلى النبي صمى اهلل كركم عف جابر أيضا قاؿ جيء بأبي يـك أحد  1{عند ربيم يرزقون
فذىبت أكشؼ عف كجيو كجاءت عمتي تبكي فكضع بيف يديو كقد مثؿ بو عميو كسمـ 

فقاؿ كجعمت أبكي عميو كجعؿ القـك ينيكنني كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ال ينياني 
 (حتى دفنتمكهبأجنحتيا مو ظه أك ال تبككه فك اهلل مازالت المبلئكة تأبكك )صمى اهلل عميو كسمـ 

بالتعريؼ بعبد اهلل بف عمرك بف حراـ ككاف يتكمـ عمى ابنو جابر كقاؿ العبلمة أحمد البدكم 
 :قاؿ 

 مف بعد ما بأحد أحياه  كالده سألػػػو اإللػػػػو
 لكي يجاىد كليس يحي  أف يتمنى فتمنى المحيػػػا

 كلـ تزؿ تظمو المبلئؾ ف ال رجكع المالؾفقد قضى أ
انتيى مف كتاب رياض السيرة كاألدب لمعبلمة أباه كلد نعـ العبد، كقاؿ العبلمة كرام كلد 

 : هأحمد يكر 
 ػػراـػفرع بني سممة الك  كأنسب إلى الشـ بني حػراـ

 كؿ المراـبو يا رب ىب لنا   نجؿ عمرك بف حراـ اإللوعبد 
 ؿػالمسمس هلمجد ايما شئت   مػػػػيو اهلل بقكلو سػػكمم

 ؿ البػدرػػكره يسطع مثفن  ا بػػػػدرػػكاف نقيبا عقيب



 47 

ف عمرك بف حراـ كعمرك بف الجمكح كقاؿ القاضي سيمـك بف المزركؽ في عبد اهلل ب 
 :استشيدا بأحد كدفنا في قبر كاحد  ـنيأل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .161سكرة آؿ عمراف اآلية  -1

 ػػرػببقسميؿ عمو غػػػػػدا  ركػػد اهلل نجؿ عمكمع عب
 ما عنيما حفر سيػػػؿ كقعػػا ف عػاػػكبعد ستة كأربعي

 حاليما حاؿ الدفيف حػػػػػاال  كذاف عف حاليما ما حػاال
 عمى الجراح كاضعا إحدل اليديف  كقد رأكا أحد ذيف السيديف
ذ أميطت يده كأرسمػت  ػتتعادت كعف محميا ما انفمػ  كا 

 مف ذا إلى مكطػإ اإلمػػػػاـ  ما ذكر في النظػاـ تعزكال
 
 

 .انتيى مف حياة الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف عمرك بف حراـ
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 دٛاج انصذاتٙ انجهٛم زافع تٍ يانك -9

األنصارم الزرقي شيد رافع بف مالؾ بف العجبلني بف عمرك بف عامر بف زريؽ ىك 
، كركل كاف أكؿ مف أسمـ مف الخزرجقاؿ سعد بف عبد الحميد العقبة ككاف أحد النقباء 

ككاف رفاعة مف أىؿ بدر رافع رفاعة بف يحي بف سعيد عف معاذ بف البخارم مف طريؽ 
بك نعيـ كركل أما يسرني أني شيدت بدرا بالعقبة فكاف رافع مف أىؿ العقبة ككاف يقكؿ البنو 

قاؿ كاف رافع بف مالؾ مف بف رفاعة بمفظ عف معاذ مختصر مف ىذا الكجو مف الحديث 
 بف عقبة فمسماه في البدرييف ككذا جاء عفكلـ يشيد بدرا ككصمو مكسى أصحاب العقبة 

ر ال مف ركاية يزيد البكائي كأكرد الحاكـ في المستدرؾ يبف بكإسحاؽ مف ركاية يكنس  ابف
نبي صمى اهلل قاؿ صميت خمؼ المف جده رافع بف مالؾ حديث معاذ بف رفاعة  توفي ترجم

نما ىك عف أبيو ك كىذا كىـ  1الحديثفعطس عميو كسمـ  أبك داكد كالترمذم  أخرجوكذلؾ ا 
أكؿ بف مالؾ أف رافع كالنسائي مف ىذا الكجو الذم أخرجو منو الحاكـ كحكى ابف إسحاؽ 

بسكرة يكسؼ كركل الزبير بف بكار في أخبار المدينة عف عمر بف حنظمة مف قدـ المدينة 
صمى بني زريؽ أكؿ مسجد قرئ فيو القرآف كأف رافع بف مالؾ لما لقي رسكؿ اهلل  أف مسجد

ما أنزؿ عميو في العشر سنيف التي خمت فقدـ بو رافع المدينة  اهلل عميو كسمـ بالعقبة أعطاه
ؿ قمبو اثـ جمع قكمو فقرأ عمييـ في مكضعو قاؿ كعجب النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف اعتد

 .بف حجر في اإلصابةابلـ مف ك جميعو انتيى
في االستيعاب أف رافع بف مالؾ يكنى أبا مالؾ كقيؿ يكنى أبا رفاعة نقيب بدرم 

عف ابف شياب كلـ فيما ذكره مكسى بف عقبة  اعقبي شيد العقبة األكلى كالثانية كشيد بدر 
يما ليسا ابنيو إال أنابف إسحاؽ في البدرييف كذكر فييـ رفاعة بف رافع كخبلد بف رافع  هيذكر 

سمعت سعيد بف عبد الحميد بف جعفر يقكؿ رافع بف مالؾ أحد بعقبييف قاؿ أحمد بف زىير 
الستة النقباء كأحد اإلثنى عشر كأحد السبعييف قتؿ يـك أحد شييدا كقاؿ الكاقدم رافع بف 

ي بف عبد البر فاالستة النقباء كميـ قتمكا انتيى مف كبلـ مالؾ يكنى أبا مالؾ قاؿ أبك عمرك 
 .االستيعاب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (.إذا عطس خمؼ اإلماـ باب قكؿ المامـك)كأخرجو النسائي  أخرجو أبك داككد كأخرجو الترمذم -1

 
مالؾ ككاف  كفي الطبقات الكبرل أف رافع بف مالؾ أمو ماكية بنت العجبلني كيكنى أبا

مالؾ بنت أبي بف مالؾ بف  أـ مالؾ كأميـبدرا ك  اكقد شيدرافع بف مالؾ مف الكلد رفاعة كخبلد 
الذم يكتب كيحسف العـك كالرمي الكامؿ في الجاىمية مف الكممة ككاف الحارث ككاف رافع بف مالؾ 

أكؿ مف لقيا كيقاؿ إف رافع بف مالؾ كمعاذ بف عفراء  قميبل ـككانت الكتابة في القك ككاف رافع كذلؾ 
كفي ذلؾ ركاية األنصار كأسمما كقدما باإلسبلـ المدينة مف بمكة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

كيجعؿ في أسمـ مف األنصار بمكة أنيـ أكؿ مف يركل  فكيجعؿ رافع في الثمانية النفر الذيليما 
أمر ك قاؿ محمد بف عمر الستة النفر الذيف يركل أنيـ أكؿ مف أسمـ مف األنصار كليس قبميـ أحد 

 كقد شيد رافع بف مالؾ العقبة مع السبعيف مف األنصار أعمـ ا كاهللالستة النفر أثبت األقاكيؿ عندن
مالؾ بدرا كلـ يشيد رافع بف  رمف األنصا ففي ركايتيـ جميعا كىك أحد النقباء اإلثني عشر الذي

شيرا مف  32شكاؿ عمى رأس  كقتؿ يكمئذ شييدا فيكلكنو قد شيد أحد ه رفاعة كخبلد كشيدىا ابنا
ف كلد سعيد بف زيد بف عمرك بف مقاؿ حدثني عبد الممؾ بف زيد بف عمرك  اليجرة، أخبرنا محمد

قاؿ آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف رافع بف مالؾ الزرقي كبيف سعيد بف نفيؿ عف أبيو 
الذيف نقبيـ رسكؿ الو صمى اهلل عميو كسمـ عمى زيد بف عمركا بف نفيؿ فيؤالء النقباء مف األنصار 

كىـ اثنى عشر رجبل انتيى مف كبلـ ابف يعد في الطبقات الكبرل، كفي رياض العقبة قدكميـ ليمة 
كاف مف الستة األكلى الذيف لقكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ السيرة كاألدب أف رافع بف مالؾ 

السبعييف كأكؿ مف أسمـ مف الخزرج كأكؿ مف حمؿ القرآف  بالعقبة فآمنكا بو كأحد اإلثنى عشر كأحد
 :حمد البدكم في عمكد النسب في ذلؾكقاؿ العبلمة ألى المدينة إ

 عبلـأكؿ قادـ عمى األ  نقيب باإلسبلـ الرافع 
كركم أف مسجد بني زريؽ ىك أكؿ مسجد قرئ فيو القرآف كأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  

عمى شرح لسيرة كاألدب انتيى مف رياض اكقد قتؿ رافع يـك أحد شييدا عجب مف اعتداؿ قبمتو 
 .لمعبلمة كلد نعـ العبد عمكد النسب

 : قاؿ فيو العبلمة كرام كلد أحمد يكرهك 
 اإلعبلففي بايع في السر ك   كرافع بف مالؾ العجبلني

 رػقد بايعكا فانقمبكا بالظف  ف نفػرػم هككاف قبؿ ىذ
 يعد رافعا رفيػػع القػدر  ؿ بػدرػككؿ مف يعد أى

 ي األرجػذكػكؿ محقؽ   كقدمناه لزريؽ الخزرجي
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 .انتيى مف حياة الصحابي الجميؿ رافع بف مالؾ
 دٛاج انصذاتٙ انجهٛم عثادج تٍ انصايد - 11

بف قيس بف أصـر بف فير بف قيس بف ثعمبة بف غنـ بف سالـ ىك عبادة بف الصامت  
خميفة بف خياط قاؿ أبك الكليد بف عمرك بف عكؼ بف الخزرج األنصارم الخزرجي بف عكؼ 
شيد بدرا كقاؿ ابف سعد كاف أحد النقباء العيف بنت عبادة بف نضمة بف العجبلني كأمو قرة 
د الغنكم كشيد المشاىد كميا ثكآخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بينو كبيف أبي مر بالعقبة 

عف كفي الصحيحيف ككاف أمير ربع المدد بعد بدر كقاؿ ابف يكنس شيد فتح مصر 
ـ ليمة مف النقباء الذيف بايعكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمأنا قاؿ عف عبادة الصنابحي 

مامة كأنس كأبك أكركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كثيرا كركل عنو أبك الحديث العقبة 
في  ويك نجز بف كآخركف أخرج حميد بف عبيد مف الصحابة كفضالة أبي بف أـ حراـ كجابر 

فمقي شداد بف أكس إلى مسجد دمشؽ  أنو راحأبي األشعث كتاب الترغيب مف طريؽ 
فقاؿ فدخبل عمى عبادة فقاال كيؼ أصبحت ده ك إذىب بنا إلى أخ لنا نعقاال فكالصنابحي 

ىك أكؿ مف كلي د في تاريخ حمص يقاؿ عبد الصمد بف سع ،أصبحت بنعمة مف اهلل كفضؿ
يسار  إسحاؽ بف أبيالبف إسحاؽ حدثني في المغازم ما ذكر  مناقبوكمف قضاء فمسطيف 

ككانكا  بف أبي بسبب ما أمرىـ عبد اهللعف عبادة بف الصامت قاؿ لما حارب بنك قينقاع 
فمشى عبادة بف الصامت ككاف لو مف الحمؼ مثؿ الذم لعبد اهلل بف أبي فخمعيـ  همفاءح

 1{يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا الييود والنصارى}كنزلت كتبرأ إلى اهلل كرسكلو مف حمفيـ 
كركل كاله إمارة حمص ثـ صرفو ككلى عبد اهلل بف قرط كذكر خميفة أف أبى عبيدة  اآلية،

ابف سعد في ترجمتو مف طريؽ محمد بف كعب القرظي أنو ممف جمع القرآف في عيد النبي 
كزاد عف محمد بف كعب مف كجو آخر  في التاريخ 2ككذا أكرده البخارم صمى اهلل عميو كسمـ

كيفقييـ قد احتاج أىؿ الشاـ إلى مف يعمميـ القرآف لى عمر فكتب يزيد بف أبي سفياف إ
فأرسؿ معاذ كعبادة كأبا الدرداء فأقاـ عبادة في فمسطيف كركل ابف سعد في ترجمتو أنو كاف 

بف خياط أرخو خميفة ككذا ذكره المدائني كفييا  34كمات بالرممة سنة جميبل جسيما طكيبل 
 .مف كبلـ ابف حجر في اإلصابة جميعو انتيى مات ببيت المقدسكمنيـ مف قاؿ كآخركف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .51سكرة المائدة اآلية  - 1
 (التاريخ الكبير)أكرده البخارم في  -2
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كآخى كالثانية كالثالثة ف عبادة بف الصامت نقيبا كشيد العقبة األكلى أكفي االستيعاب  
ثـ كشيد بدرا كالمشاىد كميا د الغنكم مرثأبي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بينو كبيف 

كمات بيا كدفف فأقاـ بحمص ثـ انتقؿ إلى فمسطيف قاضيا كمعمما كجيو عمر إلى الشاـ 
قبره بيا معركؼ إلى اليـك كقيؿ إنو تكفي بالمدينة كاألكؿ أشير كأكثر كقاؿ ك ببيت المقدس بال

سمعت قدس، قاؿ ابف سعد قبر عبادة بف الصامت ببيت المضمرة عف رجاء بف أبي سممة 
بقي حتى تكفي في خبلفة معاكية بالشاـ كقاؿ األكزاعي أكؿ مف تكلى القضاء مف يقكؿ إنو 

ككاف معاكية قد خالفو في شيء أنكره عميو عبادة في الصرؼ بفمسطيف عبادة بف الصامت 
لمدينة كرحؿ إلى اكاحدة أبدا فقاؿ لو عبادة ال أساكنؾ بأرض فأغمظ لو معاكية في القكؿ 

فقاؿ أرجع إلى مكانؾ فقبح اهلل أرضا لست فييا كال أمثالؾ ما أقدمؾ فأخبره فقاؿ لو عمر 
كقيؿ  بالرممة 34تكفي عبادة بف الصامت سنة مرة لؾ عمى عبادة إككتب إلى معاكية ال 

 .انتيى مف كبلـ ابف عبد البر في االستيعاب 72ببيت المقدس كىك ابف بال
بنت  العيف كأمو قرةالكليد  ىف عبادة بف الصامت يكنى أبكفي الطبقات الكبرل أ 

ككاف لعبادة بف الصامت مف الكلد الكليد كأمو جميمة بنت أبي صعصعة عبادة بف نضمة 
كشيد عبادة العقبة مع السبعيف مف بف خالد بف زيد بنت ممحاف كمحمد كأمو أـ حراـ 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  ىر كآخفي ركايتيـ جميعا كىك أحد النقباء اإلثنى عشاألنصار 
د الغنكم كشيد عبادة بدرا كأحدا كالخندؽ كالمشاىد ثبيف عبادة بف الصامت كأبي مر كسمـ 

محمد  أخبرناككاف عبادة عقبيا نقيبا بدريا أنصاريا كميا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
قاؿ بف عبادة عف أبيو ليد ف عبادة بف الك عمجاىد يعقكب بف ة ر ز حبف عمرك قاؿ أخبرنا أبك 

 34سنة كمات بالرممة مف أرض الشاـ كاال جسيما جميبل كاف عبادة بف الصامت رجبل ط
قاؿ محمد بف سعد كسمعت مف يقكؿ أنو بقي حتى تكفي في سنة كلو عقب  72كىك ابف 

 .ابف سعد في الطبقات الكبرلانتيى مف كبلـ خبلفة معاكية بف أبي سفياف في الشاـ 
كعممائيـ مف فضبلء الصحابة  السيرة كاألدب أف عبادة بف الصامتياض كفي ر  

سنة مصر  حكشيد فتكالمشاىد كميا كشيد العقبة األكلى كالثانية ككاف مف النقباء كشيد بدرا 
جاء ابف أبي يشفع ليـ ك كلما غدر بنك قيقاع كنقضكا عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ  22

النبي  إلى مشى عبادةحمفيـ مثؿ ما البف أبي  مف لو ككاف عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ
يا أييا الذين آمنوا ال }فنزلت فخمعيـ كتبرأ إلى اهلل كرسكلو مف حمفيـ  صمى اهلل عميو كسمـ
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فإنو منيم إن اهلل ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضيم أولياء بعض ومن يتوليم منكم 
عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف جمع القرآف قيؿ كاف م 1{ييدي القوم الظالمين

ككلي قضاء فمسطيف كىك أكؿ يفقييـ في الديف كبعثو عمر إلى أىؿ الشاـ كتفقو في الديف 
كمات قيؿ بالرممة الصحابة  ككاف مف ساداتككاف مكصكفا بالكرع مف كلي القضاء بيا 

قبر كال يعرؼ ببيت المقدس كقيؿ ببيت المقدس كقيؿ إف قبره معركؼ كقيؿ بفمسطيف 
كقيؿ عاش إلى  34ككانت كفاة عبادة ىذا سنة شداد بف أكس  قبر كغير بو غيرهصحابي 

 :القاضي سيمـك بف مزركؽ  و، كقاؿ فيانتيى مف رياض السيرة كاألدب 45سنة 
 الصامت بف قبس بف أصرما السراة الكرمػػػاأبا عبادة 

 :إلى أف يقكؿ  
 شاىد كؿ مشيد بدكف ميػف  يفكىك النقيب العقبي مرت

 عيد رسكؿ اهلل دكف جنػؼ  ككاف ممف جمع القرآف في
 (دؿ)كعمره حصد أيضا عاـ   كفي القضاء لفمسطيف عدؿ
 رب لنا بالخير كالسعػػاده  أختـ بطو كالرضى عبػاده

  
 .انتيى مف حياة الصحابي الجميؿ عبادة بف الصامت

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .51اآلية سكرة المائدة  -1

 عثادج تٍ دنٛىتٍ دٛاج انصذاتٙ انجهٛم سعد  - 11

بف بف طريؼ بف خزيمة بف ثعمبة ىك سعد بف عبادة بف دليـ بف حارثة بف حراـ  
قيس  ايكنى أبى ثابت كأببف ساعدة بف كعب بف الخزرج األنصارم سيد الخزرج الخزرج 
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سنة خمس ف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كماتت في زمصحبة  اليمو عمرة بنت مسعكد كأ
فأثبتو البخارم كقاؿ ابف سعد كاختمؼ في شيكده بدرا كشيد سعد العقبة ككاف أحد النقباء 

قاؿ  (لقد كاف حريصا عمييا) فأقاـ كقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ سكاف يتييأ لمخركج فني
ككاف مشيكرا لو الكامؿ  فكاف يقاؿابف سعد ككاف يكتب بالعربية كيحسف العـك كالرمي 

ت أيمفالشحـ كالمحـ كؿ يـك مف أحب ككاف ليـ أطـ ينادل عميو ىك كأبكه كجده ككلده بالجكد 
في بيكت أزكاجو  مع النبي صمى اهلل عميو كسمـة سعد تدكر ككانت جفنبف حارثة  ـأطـ دلي
مع ميا رايتاف في المكاطف كـ عف ابف عباس كاف لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سمقكقاؿ 

حمد بف ركل لو أحمد مف طريؽ مك عمي راية المياجريف كمع سعد بف عبادة راية األنصار 
في عف قيس بف سعد زارنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  زرارةعبد الرحمف بف سعد بف 

 الميـ اجعؿ صمكاتؾ)قاؿ ف، كفيو ثـ رفع يده الحديث( السبلـ عميكـ كرحمة اهلل)فقاؿ منزلنا 
قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ كركل أبك يعمى مف حديث جابر ( عمى آؿ سعد بف عبادةكرحمتؾ 

بف حراـ كسعد بف جزل اهلل األنصار خيرا ال سيما عبد اهلل بف عمرك )صمى اهلل عميو كسمـ 
قاؿ كاف أىؿ الصفة إذا أمسكا انطمؽ ابف سيريف  مف طريؽ يانالدكركل ابف أبي  1(عبادة

كركل الدار أما سعد فكاف ينطمؽ بثمانيف فكالرجؿ باالثنيف كالرجؿ بالجماعة  الرجؿ بالكاحد
ىشاـ بف عركة عف أبيو قاؿ كاف منادم سعد ينادم ياء مف طريؽ خساألفي كتاب قطني 

ال الميـ ىب لي مجدا ككاف سعد يقكؿ  ات سعدأمف كاف يريد شحما كلحما فميعمى أطمو 
، كعف محمد بف كال أصمح عميوال يصمحني القميؿ  إنو الميـمجد إال بفعاؿ كال فعاؿ إال بماؿ 

كقصتو في تخمفو عف بيعة يعشي كؿ ليمة ثمانيف مف أىؿ الصفة سيريف كاف سعد بف عبادة 
أبك داككد مف كركل  16كقيؿ  15كخرج إلى الشاـ فمات بحكراف سنة أبي بكر مشيكرة 

الميـ اجعؿ صمكاتؾ كرحمتؾ عمى ) :قاؿ حديث قيس بف سعد أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ
 ره ػػكقيؿ إف قب 2(آؿ سعد بف عبادة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (مسنده)ذكره أبك يعمى في  -1
 (.كنز العماؿ)كذكره اليندم في ( المعجـ الكبير)كذكره الطبراني في  (مسنده)أخرجو اإلماـ أحمد في  -2

كىي أكؿ مدينة أنو مات ببصرل كعف سعيد بف عبد العزيز بالغكطة قرية بدمشؽ بالمنيحة 
 .مف كبلـ ابف حجر في اإلصابة جميعو انتيى .فتحت مف الشاـ
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كلـ كبدرا في قكؿ بعضيـ كاف نقيبا كشيد العقبة كفي االستيعاب أف سعد بف عبادة 
منيـ الكاقدم جماعة غيرىما  يـكذكره فيبف إسحاؽ في البدرييف ا كالكره ابف عقبة ذي

نسب أباه كأمو  أف كنى بعدفي الي كذكره أبك أحمد الحافظ في كتابو كالمدائني كابف الكمب
سيدا ككاف عقبيا نقيبا قاؿ كيقاؿ لـ يشيد بدرا  فقاؿ شيد بدرا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ

يعترؼ قكمو لو بيا كسيادة كاف سيدا في األنصار مقدما كجييا لو رياسة قاؿ أبك عمر جكادا 
إال قيس بف سعد مطعمكف متتالكف في بيت كاحد كس كالخزرج أربعة يقاؿ إنو لـ يكف في األ

، أخبرنا عبد أيضا إال صفكاف بف أميةكال كاف مثؿ ذلؾ في سائر العرب بف دليـ بف عبادة 
أخبرنا القرشي  بف ي حدثنا ابف أبي الدنيا حدثنا محمد صالحبإجازة حدثنا ابف األعراالرحمف 

فقاؿ مر ابف عمرك عمى أطـ سعد قاؿ عف أبيو نافع نافع  محمد بف عمر حدثنا عبد اهلل بف
في كؿ حكؿ مف أراد الشحـ كالمحـ ينادم يكما  مناديولقد كاف لي يا نافع ىذا أطـ جده 

ثـ مات عبادة فنادل منادم سعد  بمثؿ ذلؾ عبادةفنادل منادم  فمات دليـ دار دليـ تأفمي
عف اس كبو نف قيس جكادا مف أجكاد الككاعؿ ذلؾ فثـ قد رأيت قيس بف سعد يبمثؿ ذلؾ 

قاؿ حدثني عبد الممؾ بف عبد العزيز حدثني عبد اهلل بف محمد الظفرم بف صالح قاؿ محمد 
بدنات ثـ  22كؿ عاـ  صنـكاف ييدم إلى مناة جدىـ  دليمابف سعد بف عبادة أف بف سعيد 

داىا قيس إلى الكعبة كذلؾ إلى أف أسمـ ثـ أى ياثـ كاف سعد ييديييدييا كذلؾ كاف عبادة 
يحي بف  بف كبو عف محمد بف صالح قاؿ حدثني محمد بف عمر األسممي حدثني محمد

لقيس بف سعد عزمنا  فقاالأقبؿ أبك عبيدة كمعو عمر قاؿ  خديجبف افع ر سيؿ عف أبيو عف 
إنو ) فقاؿ فبمغ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ذلؾفمـ يمتفت إلى ذلؾ كنحر عميؾ أف ال تنحر 

سمعكا  اقريشإف لمأثكر اجاء الخبر كفي سعد بف عبادة كسعد بف معاذ  (بيت جكد مف
 يس بصائحا يصيح ليبل عمى أبي ق

 بمكة ال يخشى خبلؼ مخالؼ السعداف يصيح محمدفإف يسمـ 
فمما مف فضاعة كسعد بف ىذيـ مناة بف تميـ قاؿ فظنت قريش أنيما سعد بف زيد  

 :يس بعمى أبي قصكتا  اسمعك  ةالثاني الميمةكاف 
 كيا سعد سعد الخزرجيف الغطارؼ  ناصر أنت أيا سعد سعد األكس كف

 عمى اهلل في الفردكس منية عارؼ  دل كتمنيػاػػأجيبا إلى داعي الي
 جناف مف الفردكس ذات رفػارؼ مطالب اليػدللكاب اهلل ػػػإف ثف
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لييماك  عمر أبك قاؿ ادةبقاؿ فقالكا ىذاف كاهلل سعد بف معاذ كسعد بف ع   رسكؿ أرسؿ ا 
 مف حصف بف عيينة يكمئذ يعطيو أف أراد فيما يشاكرىما الخندؽ يـك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل
 غطفاف مف معو بمف لينصرؼ المدينة مارتأ ثمث يكمئذ يعطيو أف أراد أنو كذلؾ المدينة تمر

 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فأرسؿ مرالت نصؼ يأخذ أف إال عيينة فأبى األحزاب كيخذؿ
 بف سعد كاف قكميما سيدم كانا ألنيما األنصار سائر دكف عبادة بف كسعد معاذ بف سعد إلى
 كنت إف اهلل رسكؿ يا فقاال ذلؾ في فشاكرىما الخزرج سيد عبادة بف كسعد األكس سيد معاذ
ف لو كامض فافعمو بشيء أمرت  هللا رسكؿ فقاؿ السيؼ إال نعطييـ ال اهلل فك ذلؾ غير كاف كا 
نما شاكرتكما ما بشيء أمرت كلك بشيء أؤمر لـ) كسمـ عميو اهلل صمى  أعرضو رأم ىك كا 
 اهلل ىدانا كقد اليـك فكيؼ الجاىمية في قط منا بذلؾ طمعكا ما اهلل رسكؿ يا كاهلل فقاال (عميكما

 كدعا كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بذلؾ فسر السيؼ إال نعطييـ ال كاهلل كأعزنا كأكرمنا بؾ
 صكتو بيا كرفع (السيؼ إال كبينكـ بيننا فميس ارجعكا) معو كمف فحص بف لعيينة كقاؿ ليما

 أبي عمى بيا مر فمما عبادة بف سعد بيد الفتح يـك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ راية ككانت
 محرمةال تستحؿ اليـك الممحمة يـك اليـك إليو نظر إذ سعد قاؿ سفياف أبك أسمـ قد ككاف سفياف
 أبا حاذل إذا حتى األنصار كتيبة في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فأقبؿ اقريش اهلل أذؿ اليـك

 كقاؿ قاتمنا أنو بنا مر حيف معو كمف سعد زعـ فإنو قكمؾ قتؿب أمرت اهلل رسكؿ يا ناداه سفياف
ني اقريش اهلل أذؿ اليـك المحرمة تستحؿ اليـك الممحمة يـك اليـك  أبر فأنت قكمؾ في اهلل أنشدؾ كا 

 مف نأمف ما كاهلل اهلل رسكؿ يا عكؼ بف الرحمف كعبد عثماف كقاؿ كأكصميـ كأرحميـ الناس
 اليكـ سفياف أبا يا ال) كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ صكلة قريش في منو تككف أف سعد
 : يكمئذ الفيرم الخطاب بف ضرار كقاؿ (اقريش اهلل أعز اليـك المرحمة يـك

 لجا حيف ةكال قريش حي لجا إليكـ اليدل نبي يا
 المكاء فنزع عبادة بف سعد إلى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فأرسؿ صيدةالق آخر إلى 

 إذا عنو يخرج لـ المكاء أف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كرأل ابنو قيس بيد كجعمو يده مف
 فأرسؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مف ارةمأب إال المكاء يسمـ أف سعد كأبى ابنو إلى صار
 ذكره ىكذا قيس ابنو إلى المكاء فدفع سعد فعرفيا بعمامتو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إليو
 ركم كقد ،الخبر ىذا ساؽ كال الشعر ىذا إسحاؽ ابف يذكر كلـ السيرة في األمكم سعيد بف يحي
 رسكؿ أف أيضا كركم سعد مف نزعيا إذا الزبير يةالرا أعطى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف
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 الركف عند فعززىا مكة دخؿ حتى بيا فذىب الراية فأخذ عميا أمر كسمـ عميو اهلل صمى اهلل
 مات أف إلى ياإلي ينصرؼ كلـ المدينة مف كخرج بكر أبي بيعة عف عبادة بف سعد كتخمؼ

 سنة كذلؾ عنو اهلل رضي مرع خبلفة مف مضتا كنصؼ  سنتيف في الشاـ أرض مف افكر بح
 أنو يختمفكا كلـ 11 سنة بكر أبي خبلفة في عبادة بف سعد مات بؿ كقيؿ 14 سنة كقيؿ 15
 أحدا يركف كال يقكؿ قائبل سمعكا حتى بمكتو يشعركا كلـ جسده أحضر كقد مغتسمو في ميتا كجد
: 

 عبػادة بف سعد رج  زػػالخ سيد قتمنا
 هؤادػػف يخطئ فمـ بسيػػـ رميناه

 بنت لثالثة كىي عمرة كأمو ثابت أبا يكنى عبادة بف سعد أف الكبرل قاتبالط كفي 
 سعيد الكلد مف عبادة بف لسعد ككاف بدر أىؿ مف األشيمي زيد بف سعد خالة ابف كىك مسعكد
 ككاف عبيد بنت فكيية كأميـ كسدكس كأمامة كقيس سعد بنت غزية ـكأمي الرحمف كعبد كمحمد
 ككاف كالرمي العـك يحسف ككاف قميبل العرب في الكتابة ككانت بالعربية يكتب الجاىمية في سعد
 عمى ينادل الجاىمية في قبمو لو آباء كعدة عبادة بف سعد ككاف الكامؿ سمي ذلؾ فسأح مف

 قاؿ أسامة بف حماد أسامة أبك أخبرنا .حارثة بف دليـ أطـ فميأت كالمحـ الشحـ أحب مف أطميـ
 حبأ مف أطمو عمى ينادم كىك عبادة بف سعد أدركت قاؿ أبيو عف ةعرك  بف ىشاـ ناأخبر 
 طريؽ في أمشي كنت كلقد بو يدعك ذلؾ مثؿ ابنو أدركت ثـ عبادة بف سعد تأفمي اكلحم اشحم

 أنظر تعاؿ فتى يا فقاؿ بالعالية أرضو إلى منطمقا عمر بف اهلل عبد عمي فمر شاب كأنا المدينة
 أسامة أبك أخبرنا .صدقت فقاؿ ال فقمت تفنظر  ينادم أحد عبادة بف سعد أطـ عمى ترل ىؿ
 لي كىب حمدا لي ىب الميـ يدعك كاف) عبادة بف سعد أف أبيو عف عركة بف ىشاـ أخبرنا قاؿ

 محمد قاؿ (عميو أصمح كال القميؿ يصمحني ال الميـ بماؿ إال فعاؿ كال بفعاؿ إال مجد ال مجدا
 بني أصناـ يكسركف أسممكا لما دجانة كأبك عمرك فب كالمنذر عبادة بف سعد كافك  عمر بف
 اإلثنى النقباء أحد ككاف جميعا ركايتيـ في األنصار مف السبعيف مع العقبة سعد كشيد ةدعاس

 يحضيـ األنصار دكر كيأتي بدر إلى لمخركج يتييأ ككاف بدرا يشيد كلـ جكادا سيدا كافف عشر
 لـ سعد كاف لئف) كسمـ عميو اهلل صمى اهلل كؿرس فقاؿ فأقاـ يخرج أف قبؿ فنيش الخركج عمى

 لو ضرب كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف بعضيـ كركل (حريصا عمييا كاف لقد يشيدىا
 مف تسمية في المغازم يركم ممف أحد يذكره كلـ ثبت كال عميو بمجمع ذلؾ كليس كأجره سيموب
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 ككاف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مع كميا كالمشاىد كالخندؽ أحدا شيد قد كلكنو بدرا شيد
 ثريد أك بمحـ ثريد فييا جفنة يـك كؿ في إليو يبعث كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قدـ لما سعد
 صمى اهلل رسكؿ مع تدكر سعد جفنة فكانت المحـ ذلؾ كأكثر بسمف أك كزيت بخؿ ثريد أك بمبف
 بالمدينة فتكفيت المبايعات مف سعكدم بنت عمرة وأم كانتك  أزكاجو بيكت في كسمـ عميو اهلل

 سنة األكؿ ربيع شير في ككانت الجندؿ دكمة غزة في غائب كسمـ عميو اهلل صمى اهلل كرسكؿ
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قدـ فمما الغزكة تمؾ في معو عبادة بف سعد ككاف اليجرة مف 5

 أبي بف ديسع أخبرنا قاؿ األنصارم اهلل عبد بف محمد أخبرنا ا،عميي فصمى قبرىا أتى المدينة
 غائب السبلـ عميو كالنبي ماتت عبادة بف سعد أـ أف المسيب بف سعيد عف قتادة عف ةبعرك 
ني ماتت أمي إف سعد لو فقاؿ  أخبرنا .شير ليا أتى كقد عمييا فصمى عمييا تصمي أف أحب كا 
 اهلل عبد بف اهلل عبيد عف شياب ابف أخبرنا قاؿ حفصة أبي بف محمد أخبرنا قاؿ عبادة بف ركح
 كاف نذر في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عبادة بف سعد استفتى قاؿ عباس ابف عف عتبة بف

 ركح أخبرنا (عنيا اقضو) كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ تقضيو أف قبؿ فتكفيت أمو عمى
 ابف أنبأنا يقكؿ عباس فاب مكلى عكرمة سمع أنو يعمى أخبرني قاؿ ججري ابف أخبرنا عبادة بف

 فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فأتى عنيا غائب كىك أمو ماتت عبادة بف سعد أف عباس
 فإني قاؿ (نعـ) قاؿ عنيا تصدقت إف أفينفعيا عنيا غائب كأنا تكفيت أمي إني اهلل رسكؿ يا

 ـىما ناأخبر  قاؿ الكبلبي عاصـ بف عمرك أخبرنا .عنيا صدقة اؼر خالم حائطي أف أشيدؾ
ماتت  سعد فقاؿ إف أـ كسمـ عميو اهلل صمى النبي أتى سعد أف المسيب بف سعيد عف قتادة عف

قاؿ فأم الصدقة أحب إليؾ أك قاؿ أعجب ( نعـ)قاؿ  أف أصدؽ عنيافيؿ ينفعيا كلـ تكص 
قاؿ أخبرنا شعبة عف قتادة عف سعيد بف أخبرنا ىشاـ أبك الكليد (. اسؽ الماء)إليؾ قاؿ 

 اسؽ) قاؿ أفضؿ الصدقة أم كسمـ عميو اهلل صمىفسأؿ النبي ماتت ف أـ سعد أمسيب ال
 الحسف سمعت قاؿ الطعاـ صاحب حاتـ بكأ سكيد أخبرنا قاؿ عاصـ بف عمرك أخبرنا .(الماء
 أبك شرب قد الحسف فقاؿ صدقة فإنيا المسجد في التي السقاية ىذه ماء مف اشرب رجؿ كسألو
 .فمو سعد أـ سقاية مف يماعن اهلل رضي كعمر بكر

  .الكبرل الطبقات في سعد ابف كبلـ مف أردنا ما انتيى
 كاف ألنو بالكامؿ الجاىمية في يمقب ىذا عبادة بف سعد أف كاألدب السيرة رياض فيك 
 ىذه فيو اجتمعت مف تسمي العرب ككانت كالسباحة الرمي كيحسف بالعربية الكتابة يحسف
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 األكس في يكف لـ إنو كيقاؿ ككلده كجده كأبكه ىك بالجكد مشيكرا كافك  بالكامؿ الثبلثة األشياء
 .دليـ بف عبادة بف سعد بف قيس إال كاحد بيت في متتالكف مطعمكف أربعة كالخزرج

 كالرجؿ بالكاحد الرجؿ انطمؽ أمسكا إذا الصفة أىؿ كاف قاؿ سيريف ابف عف كركم
 كسمـ عميو اهلل صمى النبي مع سعد كشيد نيفبثما فينطمؽ سعد أما ،بالجماعة كالرجؿ باالثنيف

 حيف كسمـ عميو اهلل صمىفقاـ كأىدل إلى النبي إال بدرا فإنو تييأ لمخركج فمدغ المشاىد كميا 
 المسمميف عند ككاف الفضكؿ ذات تسمى التي كدرعو العضب يسمى الذم سيفو بدر إلى سار
 كؿ بيا يبعث عظيمة جفنة لو كانت أنو جكده كمف عشركف منيا لسعد ابعير  سبعكف بدر يـك
 كلحما ريداث مممكءة كبيرة عةقص ككانت المدينة قدـ منذ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى يـك
 الخميس في قاؿ أزكاجو بيكت في كسمـ عميو اهلل صمى معو تدكر ككانت الغابة أسد في كما

 معو تدكر يـك كؿ في ريدث مف جفنة عبادة بف سعد مف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل لرسكؿ كانت
 بف سعد جفنة ليا اذكركا) قاؿ امرأة خطب إذا كسمـ عميو اهلل صمى ككاف نسائو مف دار أينما
 (دارت مامك إليؾ معي تدكر عبادة بف سعد كجفنة ككذا كذا لؾ) ليا فقاؿ امرأة كخطب (عبادة
 السنة في تكفيت مبايعةال مف مسعكد بنت عمرة ىذا عبادة بف سعد كأـ الغمة كشؼ في قالو

 قدـ فمما الجندؿ دكمة غزك في ذاؾ إذ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل كرسكؿ اليجرة مف الخامسة
 أمي إف اهلل رسكؿ يا كقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى سعد فجاء قبرىا عمى صمى

 أم قاؿ (ـنع) قاؿ عنيا أفأتصدؽ لتصدقت تكممت لك كأظنيا فجأة ماتت أنيا يعني تتفتما
 امكشمائمي قيس كابنو سعد كمناقب ألمي ىذه كقاؿ بئرا سعد فحفر (الماء) قاؿ أفضؿ الصدقة
 .ىصتح ال الكريمة

 .كاألدب السيرة رياض مف انتيى
 : النسب عمكد في البدكم أحمد العبلمة يقكؿك 

 كجكدا ثردىا بجفنة  أحمدا يـك كؿ سعد يخص
 : كالثالثة الثانية العقبة أىؿ في هيكر  أحمد كلد كرام العبلمة يقكؿك 

 كاإلحراـ الحؿ كافي ساعد مف  الكػػراـ ساعدة بني كمف
 كعػػػػػد نداه يكدر ال مف  سعػػدك النقيب عبادة نجؿ
 أىداىػػا ولصحبػػػ ةكمن  أىداىػا لممصطفى جفنة كـ

 : عبادة بف لسعد بتعريؼ المزركؽ كلد بف سيمـك القاضي قاؿ
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 ضيػػػـ كؿ آب حارثة سميؿ  ػػـدلي عبادة بف سعد جدكد
 السميػػؿ األشير ثعمبة ميؿػس  األصيؿ خزيمة بف حزاـ ابف
 الخزرجي بف كعب بنت ساعدة  األبمجي بف عمرك بف طريؼ

 عمػػػرة كىي مسعكد كالدىا  كرةمذكػػػػ صفية كأمو
 الكػـر في الجكد في الجكاد أبك المحتـر الجكاد سعد اقتدل قد

 سمػػػؼ لبػػدر شيكده حكؿ كاختمػؼ العقبي النقيب كىك
 سعػػػػػػد باالتفاؽ شيده بعػػػػد لطاىا مشيد ككؿ

 كثػػػػػػردا جكدىا بجفنة أحمػػدا يـك كؿ سعد يخص
 يجيء بالعشاء كؿ ليمػػػػة  كلثمانيف مف أىؿ الصفػػة

بؿ أىؿ بدر السبعكنػػا  اػفييا لسعد الرضى عشػركن  كا 
 ة إليو أف يجعػػػبلفي دعك   آلؿ سعد النبي سػػػػأال

 فاعقب دعاء طو مجيب الدعكات و كالصمػكاتػعمييـ رحمت
 يس الشعر الفصيػحبعمى أبي ق  كسمعت قريش منشدا يصيح
 لكنو كاف بأكلػػى مرتيػػف  ييتؼ بالسعديف ليمتيػػػف

 أباف أمر ذيف دكف مريػػػة نيػػػةماىما فقط كفي الثاس
 يخشى خبلؼ المخالؼبمكة ال  ح محمدابيص فسعداال ـفإف يسم

 أيا سعد سعد األكس كف أنت ناصرا     
 كيا سعد سعد الخزرجيف القطػػػػارؼ    

 عمى اهلل في الفردكس منية عارفا  أجيبا داعي اليدل كتمنيػا
انتيى مف حياة الصحابي . كيعني بسعد األكس الصحابي الجميؿ سعد بف معاذ

 .الجميؿ سعد بف عبادة
 جهٛم انًُرز تٍ عًسٔج انصذاتٙ اندٛا - 12

بف ثعمبة بف  بف عبدكد بف زيد ؤذافليس بف حارثة بف نخبف ىك المنذر بف عمرك 
اعدم كمنيـ مف أسقط سبف الخزرج األنصارم الخزرجي الالخزرج بف ساعدة بف كعب 

المنذر بف بف جعفر يقكؿ مة سمعت سعد بف عبد الحميد ثخي أبي حارثة مف نسبو قاؿ بف
كثبت أنو استشيد يـك  1نقيب استشيد يـك بئر معكنة ككذا قاؿ ابف إسحاؽعمرك عقبي بدرم 
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ككاف يمقب  عمى اسموكسمى المنذر بف الزبير بف العكاـ ر معكنة في صحيح البخارم ئب
ابف شياب عف عبد الرحمف بف  اكقاؿ مكسى بف عقبة في المغازم أنبأن .ليمكت 2أمؽ نالمع

قدـ عمى مبلعب األسنة أف عامر بف مالؾ أىؿ العمـ كرجاؿ مف عبد اهلل بف كعب بف مالؾ 
فبعث جار قاؿ ابعث معي مف عندؾ ممف شئت كأنا ليـ ف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
مر بف الطفيؿ افسمع بيـ عليمكت  3كىك الذم يقاؿ لو أعنؽرىطا منيـ المنذر بف عمرك 

ة بئر معكنة كقتؿ فكانت كقعة كبنك ذككاف يفنفر معو رىط بنك عصفاستنفر ليـ بني سميـ 
عف المغيرة بف عبد الرحمف كذكر ابف إسحاؽ ىذه القصة مطكلة عف أبيو . المنذر كمف معو

قاؿ عف السدم مف طريؽ أسباط بف نصر كأخرجيا ابف مندة كغيره بف الحارث بف ىشاـ 
عف أنس بطكليا كقاؿ البغكم  عف حميد عف محمد بف إسحاؽكركاىا سممة بف الفضؿ 

في السنف مف طريؽ كابف السكف كالدار قطني كتعقب بما أخرجو ابف قانع ت لو ركاية ليس
عف المنذر بف عمرك أف النبي بف سعد عف أبيو عف جده بف سيؿ عبد المييمف بف عباس 

قاؿ الدار قطني لـ يركم المنذر غير . سجد سجدتي السيك قبؿ التسميـصمى اهلل عميو كسمـ 
 .مف كبلـ ابف حجر في اإلصابة جميعو نتيىف ليس بالقكم اىذا الحديث كعبد المييم

ؽ نمكت كبعضيـ يقكؿ أعمؽ لأف المنذر بف عمرك المعركؼ بالمعنكفي االستيعاب  
السبعيف الذيف بايعكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو أحد ليمكت شيد العقبة كبدرا كأحدا ككاف 

كآخى رسكؿ اهلل صمى اهلل  بالعربية يةكسمـ كأحد النقباء اإلثنى عشر ككاف يكتب في الجاىم
 عميو كسمـ بينو كبيف طميب بف عمير في قكؿ محمد بف عمرك الكاقدم كأما محمد بف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.المعجـ الكبير)أخرجو الطبراني في  -1
 نؽ المسرععمال -2

 أعنؽ أسرع -3

 .اعتمدت في التخريج عمى تخريج صدقي جميؿ العطار لئلصابة -4

بينو كبيف أبي ذر الغفارم ككاف محمد بف فقاؿ آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إسحاؽ 
كأبك ذر عمر ينكر ذلؾ كيقكؿ آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف أصحابو قبؿ بدر 

نما قدـ عمى رسكؿ اهلل صمى  يكمئذ غائب عف المدينة كلـ يشيد بدرا كال أحد كال الخندؽ كا 
سرة يـك أحد يعمى المكاف ك بك عمر أقاؿ . ذلؾ كقد قطعت بدر المؤاخاة اهلل عميو كسمـ بعد

أربع في أكليا يـك بئر معكنة شييدا ككاف كذلؾ سنة كقتؿ بعد أحد بأربعة أشير أك نحكىا 
قدـ عمى براء عامر بف جعفر الذم يقاؿ لو مبلعب األسنة أمير تمؾ السرية كذلؾ أف أبا 
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قبؿ إسبلمو فقاؿ لك بعثت إلى أىؿ نجد الستجابكا لؾ فقاؿ  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
فابعثيـ فبعث فقاؿ أنا جار ليـ ( أخاؼ عمييـ أىؿ نجد)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

بف ىذا كمنيـ الحارث  صمى اهلل عميو كسمـ أربعيف رجبل عمييـ المنذر بف عمركرسكؿ اهلل 
نزلكا بئر معكنة كىي بيف أرض بني عامر  الصمة كحراـ بف ممحاف كعامر بد فييرة فمما

بكتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو بف الطفيؿ كحرة بني سميـ بعثكا حراـ بف ممحاف إلى عامر 
كه بيي عامر فمـ يجبنكسمـ فمـ ينظر فيو كقتؿ حراـ بف ممحاف ثـ استصرخ عمى أصحابو 

فاستصرخ عمييـ قبائؿ بني كارا أبا براء يعنكف مبلعب األسنة ألنو عقد ليـ ج نخفركقالكا لف 
فقاتمكا  ـكأحاطكا بيارة فأجابكه كخرجكا معو حتى غشكا القـك قكرعبل كذككاف كالة يسميـ عص

زيد فإنيـ ترككه كبو رمؽ فعاش حتى قتؿ يـك الخندؽ يإال كعب بف حتى قتمكا عف آخرىـ 
 .انتيى مف كبلـ بف عبد البر في االستيعاب. ىكذا قاؿ بف إسحاؽ

الطبقات الكبرل أف المنذر بف عمرك أمو ىند بنت المنذر بف الجمكح ككاف  كفي 
فشيد العقبة مع ثـ أسمـ  يبلتابة في العرب قمقبؿ اإلسبلـ ككانت الكالمنذر يكتب بالعربية 

السبعيف مف األنصار في ركايتيـ جميعا ككاف أحد النقباء اإلثنى عشر كآخى رسكؿ اهلل 
أما ك لمنذر بف عمرك كطميب بف عمير في ركاية محمد بف عمر بيف اصمى اهلل عميو كسمـ 
آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف المنذر بف عمرك كبيف أبي محمد بف إسحاؽ فقاؿ 

نماكيؼ يككف ىذا ىكذا قاؿ محمد بف عمر ذر الغفارم  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  آخى كا 
كلـ يشيد بدرا كال أحدا كال المدينة  عفكأبك ذر يكمئذ غائب كسمـ بيف أصحابو قبؿ بدر 

نما قدـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المدينة بعد ذلؾ كقد قطعت بدر الخندؽ  كا 
ذلؾ كاف، كشيد المنذر بف عمرك بدرا كأحدا  أم المؤاخاة حيف نزلت آية الميراث فاهلل أعمـ

 36يكمئذ شييدا عمى رأس  فقتؿكبعثو صمى اهلل عميو كسمـ أميرا عمى أصحاب بئر معكنة 
 إلى ىيقكؿ مش( ؽ المنذر ليمكتأعن)، كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ شيرا مف اليجرة

 .المكت كىك يعرفو كليس لممنذر عقب
بف سعد عف أبيو عف صالح بف كيساف عف ابف شياب قاؿ أخبرنا يعقكب بف إبراىيـ  

كرجاؿ مف أىؿ العمـ أف المنذر بف ؾ كعب بف مال بف عبد الرحمف بف عبد اهللأخبرني 
ؽ ليمكت ككاف عامر بف الطفيؿ نكىك الذم يقاؿ لو أعالساعدم قتؿ يـك بئر معكنة عمرك 

أخذه عامر بف فقتميـ غير عمرك بف أمية الضمرم استصرخ عمييـ بني سميـ فنفركا معو 
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 صمى اهلل عميو فمما قدـ عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ لو رسكؿ اهللالطفيؿ فأرسمو 
 .انتيى مف كبلـ ابف سعد في الطبقات الكبرل( أنت مف بينيـ)كسمـ 

 : قاؿ العبلمة بف كرام بف أحمد يكرهك 
 ظؿ مشمرا ليذا األمػػر ركػكالمنذر النقيب نجؿ عم

 كال تكف ألحد بالنػػاس  ع الناسػشيد بدرا مع شفي
 بئر معكنة كفيو استشيدا  داػػأمره طو عمى مف شي

 :اؿ القاضي سيمـك كلد المزركؽ كق
 نجؿ خنيس ذم الجدكد الغر  ركػػنجؿ عم ركلتذكر المنذ

 :إلى أف يقكؿ 
 النقيب العقبػػي البػػدرىك   كالمنذر المذككر نجؿ عمرك
 كككنو أمير بعثيا اشتيػػػر  مف شيداء بير معكنة الغرر

 آخى كقيؿ إف ذا غير صحيح  بيف أبي ذر كبينو النصيح
 طيبة بعد أحد كما انجمػػػى  أبي ذر إلػػى ألف ىجرة

 لكف أخك المنذر نجؿ عمػػرك  ف المؤاخاة قبيؿ بػػػدرإ
 .انتيى مف حياة الصحابي الجميؿ المنذر بف عمرك 

 
 انتيى بفضل اهلل وبرحمتو ما أردنا جمعو من حياة النقباء اإلثنى عشر

 انا اهللوالحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىد
 
كىذا تقريظ مف العالمة الجميمة بنت العمماء التقية الكرعة السيكرية فاطمة بنت محمد  

 :المصطفى 
 ىذم مناقب مف ءاككا كمف نصركا  رػيا قمب أبشر فيذا النكر ينتش

 كذا براء كذاؾ المنذر القمػػػػر  ةػػىذا أسيد كذا سعد بف خيثم
 ة الذكػػرمالييثـ الصمصاكذا أبك   ؤازرهػػكذاؾ سعد كذا سعد ي

 كرافع في يديو القكس كالكتػػػر  كذاؾ نجؿ حراـ سؿ صارمػو
 كاهلل يعمـ أف ما خانني البصػػػر  كذاؾ مف قاؿ فيؾ الخير أعرفو
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 كذاؾ أسعد يستسقى بو المطػػػر  كذا عبادة ماض قي عبادتػػو
 أنصار طو كفيو اليمف كالظفػػػر  ىذا كتاب جميؿ فيو سادتنػػا

 أكابر غػػػػػرر أخبارىـ درر  نيـ زمر ما مثميـ بشػػػرفإ
 

ْٔرِ غهعح ذقسٚظ يٍ أخرٙ ٔصدٚقرٙ انًرًٛزج انكسًٚح تُد انكسياء ٔانعهًاء 

 :ٔانصانذٍٛ انُثٛهح ذاخ قسٚذح عانٛح ٔفائقح أقسآَا اندٚدج تُد انثسَأ٘ 

 

 رْ ػػػَشالْت بْكتَاْب اْلُمْنَتشَ  تْ بلػافِ ػػػَآِمَنػة ِفالط  

ـَ بيو أ  ُأَقاَدْت َخِميْس أسمر كأخظر اتْ ػَ نّ گَراْص اْنَعا

 رْ ػػَكاْمَشاْت ِإَلْيْف إلي َجْعفَ  اْت ػػػػِقي اَدة َقاُدكَه َلب  

لي َمْزَيْف َما َكسَ   رْ ػػػػي َعشَ ػػِلنَُّقَبا ِلْثنَ  اْت ػُأ َيبل 

َدْت بيو َاْعِتبَ   رْ ػػػثَ اْت َأْندَ ػُتَراْث َأف  فَ  اَراتْ ػَذا ر 

 رْ ػػػَطالْبَتْؾ َبْعْد آَف تنص اتْ ػػ  ُأ يَاَربِّ َيْمَكاحد ِفذ

 رْ ػػػَشالْت بْكتَاْب اْلُمْنَتشَ  ْت،ػػػػبلَآِمَنة ِفالط افِ 
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