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 : مقدمة 
زخر تاريخ وحضارة المدينة المنورة بشكل خاص، والجزيرة العربية بشكل عام بشخصيات 

صمى اهلل ،صمى اهلل عميو وسمم، فأسممت عندما دعاىا النبي،عظيمة تأثرت بدعوة النبي
 إلى اإلسالم، وأثرت ىذه الشخصيات تأثيًرا عظيًما في مجتمع المدينة ،عميو وسمم

، فانتشر اإلسالم من خالليا في كافة دورىا المنورة سواء قبل اليجرة النبوية، أو بعدىا
من قبميا قبل اليجرة النبوية وتأسيس المسجد  الجامعة من جية، وشيدت المساجد

من جية أخرى، ومن ىذه الشخصيات  ،ممصمى اهلل عميو وس،النبوي من قبل الرسول
، الذي حل محمو بعد وفاتو في ىذه النقابة رسول نقيب بني النجار الصحابي الجميل

أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعمبة بن غنم بن  : ،صمى اهلل عميو وسمم،اهلل
عة، بنت مالك بن النجار رضي اهلل عنو، الذي يكنى أبا أمامة، وأمو سعاد، ويقال الفري

رافع بن معاوية بن عبيد بن األبجر، وىو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، وىو 
 ، رضي اهلل عنو ابن خالة سعد بن معاذ

من الجانبين التاريخي والحضاري  الدراستي ه الشخصيةع اختياري عمى ىذلذا وق
في السنة األولى من  االيام في تاريخ الحضارة اإلسالمية عمى الرغم من وفاتي الدورى

 اليجرة .

 وينقسم ىذا البحث إلى محورين يمكن عرضيما عمى النحو اآلتي :
 صمى اهلل عميو  ،، وىو يتناول التعريف بمدينة النبيالمحور األول بعنوان المدينة

من منظور أن ىذا الصحابي من أىميا، كما يتناول أسماء المدينة سواء  ،وسمم
الواردة في القرآن، أو في الحديث النبوي، أو في المصادر، والنسبة إلييا، ودعاء 

 ليا .، صمى اهلل عميو وسمم،النبي
  أما المحور الثاني فيتناول  نسب ىذا الصحابي الجميل رضي اهلل عنو، وبناتو

وكبشة، والفريعة، وأمين عميرة بنت سيل، ثم إسالمو، ودوره العظيم :حبيبة، 
التاريخي والحضاري في نشر اإلسالم بالمدينة، ثم وصيتو لمنبي صمى اهلل عميو 

 وسمم، ووفاتو في السنة األولى من اليجرة، ودفنو بالبقيع .

 وتفصيل ذلك في المحورين عمى النحو اآلتي :   
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 : المنورة نةالمدي المحور األول : 

... 9بما نصو : "مدينة يثرب (م9229ىـ/626المتوفى سنة )الحموي ياقوت ذكرىا 
،  3، صمى اهلل عميو وسمم ... أما قدرىا فيي في مقدار نصف مكة 2وىي مدينة الرسول
، ونخيميم وزروعيم تسقى من اآلبار بخة األرض وليا نخيل كثيرة ومياهوىي في حرة س
خارج المدينة عمى نحو  4، وقباءع الغرقد خارج المدينة من شرقيياوبقيعمييا العبيد ... 

، وأحد جبل في شمال المدينة وىو أقرب إلى ما يمي القبمة، وىي شبيية بالقرية 5ميمين
، ووادي ضياع ألىل المدينة، وبقربيا مزارع فييا نخيل و  6الجبال إلييا مقدار فرسخين

 8.في جنوبييا" ، والفرع من المدينة عمى أربعة أيام فيما بينيا وبين الفرع7 العقيق
عند ذكر أسماء المدينة :  م(1991هـ/497)المتوفى سنة  وقد أورد الزركشي

 زبرئ زئ مئ نئ   زب زب ٱُّٱ، قال تعالى في سورة التوبة ، المدينةالمشهور "األول : وهو

 زب زب زب زب  زب زب زب زب زب زب زب زبزب زب  زب زب زب زب زبىئ يئ رب  زب

يب رت زت مت  زب زبزب زب زب  زب زبىب  زب زبنب  زبزب مب   زب زب زب زب زب

 .  َّنت  

زئ  رئزب  زب ّٰزب زب زب زب زب زب زبِّ  ٌُّّ ٍّ  َّ زب زب ُّٱوقال تعالى في سورة التوبة 

 . َّىئ يئ  رب  زب زبمئ نئ 

وىي إذا أطمقت أريد بيا دار اليجرة التي فييا بيت رسول اهلل صمى اهلل عميو 
دان إذا أطاع .  ثم قال قطرب وابن فارس : وغيرىما إنيا مشتقة من ، ومنبره وقبره .موسم

ن إذا أقام بو فتكون ، وقيل : من مدن بالمكاوالدين : الطاعة، فتكون الميم عمى ىذا زائدة
سكانيا اليمزة وتركو . وترك اليمزة ، ومدائن بالميم أصمية. وجمعيا مدن بضم الدال وا 

 9" .، وبو جاء القرآن ...أفصح
: "ذكر ابن طاىر  فيما يتعمق بالنسب إلييا ما نصو أورد ياقوت الحمويد قو 

، الذي أقام بالمدينة ولم يفارقيا بإسناده إلى محمد بن إسماعيل البخاري قال : المديني ىو
، والمشيور عندنا أن النسبة إلى مدينة الرسول مدني الذي تحول عنيا وكان منياوالمدني 

لى غيرىا من إلى األصل ، وربما رده بعضيم المدن مديني لمفرق ال لعمة أخرى مطمًقا وا 
اهلل خاصة  ، وقال الميث : المدينة اسم لمدينة رسولسب إلى مدينة الرسول أيًضا مدينيفن

، وعمى ىذه الصيغة ينسب أبو العير ونحوه فال يقال إال مديني ، فأماوالنسبة لإلنسان مدني
ن نجيح السعدي المعروف بابن المديني ... وليذه الحسن عمي بن عبد اهلل بن جعفر ب

 22" .20المدينة تسعة وعشرون اسًما
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، مدينة ارسي : المدينة فعيمة . والمدينةوفي ذلك أورد الزركشي : "وعن الف
ذا نسبت إلى المدينة هلل عميو وسمم غمب عمييا تفخيًماالرسول صمى ا فالرجل والثوب ، وا 

، وقال فإنيم جعموا البناء اسًما لمبمد وأما قوليم : مدايني ،مدني والطير مديني قال سيبويو
لى مدينة أبي جعفر المنصور وىي  ابن دحية في خصائص األعضاء النسب إلييا مديني وا 

 21بغداد مدني ألن الميم فييا أصمية والياء زائدة" .
في دعاء النبي صمى اهلل  م(9249ىـ/647)المتوفى سنة  وقد أورد ابن النجار

مي بن أبي بأنا محمد بن عمي الحافظ ... عن ععميو وسمم لممدينة بالبركة ما نصو : "أن
طالب رضي اهلل عنو : خرجنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى إذا كنا بالسقيا التي 

، فمما وء"بوضكانت لسعد بن أبي وقاص فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : "ائتوني 
وخميمك ، دعاك ألىل  توضأ قام فاستقبل القبمة ثم كبر وقال "الميم إن إبراىيم كان عبدك

، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك ألىل المدينة أن تبارك ليم في مدىم مكة بالبركة
 21وصاعيم مثل ما باركت ألىل مكة مع البركة بركتين" .

  : سالمو،نسبوالمحور الثاني  : ، ووفاتوودوره ، وأوالده، وا 

 نسبو : -
فقال : "أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعمبة بن غنم بن  نسبو ابن سعد ذكر

مالك بن النجار، ويكنى أبا أمامة وأمو سعاد، ويقال الفريعة، بنت رافع بن معاوية بن عبيد 
 21. "بن األبجر، وىو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، وىو ابن خالة سعد بن معاذ

 والكنية، مع ابن سعد في النسب، م(9233ىـ/636)المتوفى سنة  ويتفق ابن األثير
غير أنو زاد سواء في االسم، أو تفسير "النجار" بقولو : "واسمو تيم اهلل، وقيل لو النجار، 
ألنو ضرب رجاًل بقدوم فنجره، وقيل غير ذلك، والنجار بن ثعمبة بن عمرو بن الخزرج 

   21النجاري، ويقال لو أسعد الخير وكنيتو : أبو أمامة" . األنصاري الخزرجي
 أوالده : -

: "وكان ألسعد بن زرارة من الولد حبيبة مبايعة وكبشة مبايعة عن أوالده قال ابن سعد 
والفريعة مبايعة وأمين عميرة بنت سيل بن ثعمبة بن الحارث بن زيد بن ثعمبة بن غنم بن 

دات بناتو ىؤالء ، ال والبن زرارة ذكر وليس لو عقب إمالك بن النجار، ولم يكن ألسعد 
 26والعقب ألخيو سعد بن زرارة" .
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 أول من قدم باإلسالم المدينة : -

أسعد بن زرارة كأول اسم من أسماء الرىط من  ابن ىشام عند ذكره إسالم األنصار ذكر
: "قال ابن إسحاق :  الخزرج الذين قابموا النبي صمى اهلل عميو وسمم عند العقبة، حيث قال

نجاز موعده لو،  عزاز نبيو صمى اهلل عميو وسمم، وا  فمما أراد اهلل عز وجل إظيار دينو، وا 
في الموسم الذي لقيو فيو النفر من األنصار،  -صمى اهلل عميو وسمم-خرج رسول اهلل 

ي لق فعرض نفسو عمى قبائل العرب، كما كان يصنع في كل موسم . فبينما ىو عند العقبة
... وعرض عمييم اإلسالم، وتال عمييم القرآن... فأجابوه رىًطا من الخزرج أراد اهلل بيم خيًرا

راجعين إلى  –صمى اهلل عميو وسمم  -فيما دعاىم إليو... ثم انصرفوا عن رسول اهلل 
: ستة نفر من  -فيما ذكر لي  –بالدىم، وقد آمنوا وصدقوا... قال ابن إسحاق : وىم 

ثم من بني مالك بن النجار بن ثعمبة بن  –وىو تيم اهلل  –من بني النجار  الخزرج، منيم
عمرو بن الخزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر : أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن 

    27ثعمبة بن غنم بن مالك بن النجار، وىو أبو أمامة ..." .
ة : "فمما قدموا المدينة إلى وأضاف ابن ىشام عن دور ىؤالء النفر في نشر اإلسالم بالمدين

ودعوىم إلى اإلسالم حتى فشا  –صمى اهلل عميو وسمم  -قوميم ذكروا ليم رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم  -فييم، فمم يبق دار من دور األنصار إال وفييا ذكر من رسول اهلل 

–. "28 
: " أخبرنا محمد بن عمر  ، حيث قالأنو أول من قدم باإلسالم المدينة أورد ابن سعدوقد 

قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف 
عتبة بن ربيعة فسمعا قال: خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى 

آن فأسمما، صمى اهلل عميو وسمم، فأتياه فعرض عمييما اإلسالم وقرأ عمييما القر برسول اهلل،
 29فكانا أول من قدم باإلسالم المدينة" .ولم يقربا عتبة بن ربيعة ورجعا إلى المدينة 

 10وقد ذكر ىذه الرواية ابن األثير عندما أورد أنو من أول األنصار إسالًما .
 أول من أسمم من أىل المدينة : -

: "أخبرنا محمد بن عمر قال :  ، حيث قالأنو أول من أسمم من أىل المدينة ذكر ابن سعد
أخبرنا عبد الممك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمارة بن غزية قال : أسعد بن زرارة أول 
من أسمم، ثم لقيو الستة نفر ىو سادسيم . فكانت أول سنة، والثانية لقيو بالعقبة االثنا 
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نصار فبايعوه ليمة عشر رجاًل من األنصار فبايعوه، والسنة الثالثة لقيو السبعون من األ 
 12العقبة وأخذ منيم النقباء االثني عشر فكان أسعد بن زرارة أحد النقباء" .

وفي ىذا اإلطار أيًضا أورد : "قال محمد بن عمر : ويجعل أيًضا أسعد بن زرارة في الثمانية 
النفر . الذين يرون أنيم أول من لقي النبي، صمى اهلل عميو وسمم، يعني من األنصار، 

مموا، وأمر الستة أثبت األقاويل عندنا أنيم أول من لقي النبي، صمى اهلل عميو وسمم، وأس
 11من األنصار فأسمموا ولم يسمم قبميم أحد" .

 بن زرارة بعد العقبة األولى : نزول مصعب بن عمير عمى أسعد -

قال ابن ىشام عند ذكره بيعة العقبة األولى : "حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من 
... منيم من بني النجار، ثم من بني مالك بن مالك األنصار اثنا عشر رجاًل، فمقوه بالعقبة 

بن النجار : أسعد بن زرارة ... وىو أبو أمامة ... فمما انصرف عنو القوم بعث رسول اهلل 
معيم مصعب بن عمير بن ىاشم بن عبد مناف بن عبد الدار  –ى اهلل عميو وسمم صم -

بن قصي وأمره أن يقرئيم القرآن، ويعمميم اإلسالم، ويفقييم في الدين، فكان يسمى 
المقريء بالمدينة . وكان منزلو عمى أسعد بن زرارة بن عدس، أبي أمامة . قال ابن إسحاق 

ة : أنو كان يصمي بيم، وذلك أن األوس والخزرج كره : فحدثني عاصم بن عمر بن قتاد
 11بعضيم أن يؤمو بعض" .

    أول من جمع بالمدينة المنورة :  -
، وأول من جمع بالمدينة، وىو أسعد وأضاف ابن ىشام عند ذكره أول جمعة أقيمت بالمدينة

الك، حين : "قال ابن إسحاق : وحدثني محمد ... قال : كنت قائد أبي، كعب بن م بن زرارة
ذىب بصره، فكنت إذا خرجت بو إلى الجمعة، فسمع األذان بيا صمى عمى أبي أمامة، أسعد 
بن زرارة . قال فمكث حيًنا عمى ذلك : ال يسمع األذان لمجمعة إال صمى عميو واستغفر لو . 
قال : فقمت في نفسي واهلل إن ىذا بي لعجز ؟ أال أسألو مالو إذا سمع األذان لمجمعة صمى 

مى أبي أمامة أسعد بن زرارة ؟ قال فخرجت بو في يوم جمعة كما كنت أخرج، فمما سمع ع
األذان لمجمعة صمى عميو واستغفر لو . قال : فقمت لو : يا أبت، مالك إذا سمعت األذان 
لمجمعة صميت عمى أبي أمامة ؟ : فقال : أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة في ىزم 

، من حرة بني بياضة، يقال لو : نقيع الخضمات، قال -جبل عمى بريد من مكة  –النبيت 
       11قمت : وكم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجاًل" .
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في ذكر العقبة األولى أورد ابن سعد : "ليس فييم عندنا اختالف، أخبرنا محمد بن و 
ل اهلل، صمى اهلل عميو عمر قال ... لما كان العام المقبل من العام الذي لقي فيو رسو

وسمم، النفر الستة لقيو اثنا عشر رجاًل بعد ذلك بعام، وىي العقبة األولى، من بني النجار 
أسعد بن زرارة، وعوف ومعاذ وىما ابنا الحارث، وىما ابنا عفراء، ومن بني زريق ذكوان بن 

بن ثعمبة  عبد قيس ورافع بن مالك، ومن بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت ويزيد
أبو عبد الرحمن، ومن بني عامر بن عوف عباس بن عبادة بن نضمة، ومن بني سممة 
عقبة بن عامر بن نابىء، ومن بني سواد قطبة بن عامر بن حديدة، فيؤالء عشرة من 

أبو الييثم بن التييان من بمي حميف في بني عبد األشيل، الخزرج، ومن األوس رجالن 
م بن ساعدة، فأسمموا وبايعوا عمى بيعة النساء ... ثم ومن بني عمرو بن عوف عوي

انصرفوا إلى المدينة فأظير اهلل اإلسالم، وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسمم، 
وكتبت األوس والخزرج إلى رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم: ابعث إلينا مقرًئا يقرئنا 

 11زل عمى أسعد بن زرارة ..." .القرآن، فبعث إلييم مصعب بن عمير العبدري فن
أول من ضرب عمى يد رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، وبايعو في العقبة  -

 اآلخرة : 
قال ابن سعد : "أخبرنا محمد بن عمر  يرد ذكر أسعد بن زرارة، في ذكر العقبة اآلخرة

بن واقد األسممي قال ... لما حضر الحج مشى أصحاب رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، 
الذين أسمموا بعضيم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج وموافاة رسول اهلل، صمى اهلل 

في  رجاًل أو رجمين عميو وسمم، واإلسالم يومئذ فاش بالمدينة، فخرجوا وىم سبعون يزيدون
، حتى قدموا عمى رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، خمر األوس والخزرج وىم خمسمائة

مكة ... ثم وعدىم منى وسط أيام التشريق ليمة النفر األول إذا ىدأت الرجل أن يوافوه في 
لك الشعب األيمن ... فكان أول من طمع عمى رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، رافع بن ما

الزرقي، ثم توافى السبعون ومعيم امرأتان، قال أسعد بن زرارة : فكان أول من تكمم العباس 
نا واهلل لو كان في  16بن عبد المطمب ... فقال البراء بن معرور : قد سمعنا ما قمت وا 

كان أول من تكمم ... أنفسنا غير ما تنطق بو لقمناه ... ويقال إن أبا الييثم بن التييان 
البراء بن معرور فأجاب العباس بن عبد المطمب، ثم قال : ابسط يدك يا رسول اهلل، فتكمم 

فكان أول من ضرب عمى يد رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، البراء بن معرور، ويقال أول 
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من ضرب عمى يده أبو الييثم بن التييان، ويقال أسعد بن زرارة، ثم ضرب السبعون كميم 
 17. عمى يده وبايعوه ..."

وفي ىذا الصدد أورد ابن سعد : "أخبرنا عفان بن مسمم قال ... أن أسعد بن زرارة، 
رحمو اهلل، أخذ بيد رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، يعني ليمة العقبة، فقال : يا أييا 

عمى أن تحاربوا العرب والعجم الناس ىل تدرون عمى ما تبايعون محمًدا ؟ إنكم تبايعونو 
مجمبة . فقالوا : نحن حرب لمن حارب وسمم لمن سالم، فقال أسعد بن زرارة  والجن واإلنس

: يا رسول اهلل اشترط عمي، فقال رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم : تبايعوني عمى أن 
تشيدوا أال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة والسمع والطاعة وال 

منعوني مما تمنعون منو أنفسكم وأىميكم، قالوا : نعم . قال قائل تنازعوا األمر أىمو وت
 18األنصار : نعم ىذا لك يا رسول اهلل فما لنا ؟ قال : الجنة والنصر" .

وفي ذلك أورد ابن األثير : "وكان عقبًيا شيد العقبة األولى والثانية والثالثة وبايع فييا، 
والثانية وىم اثنا عشر رجاًل، وبعضيم ال  ،وكانت البيعة األولى، وىم ستة نفر أو سبعة

نما يجعل عقبتين ال غير، وكان أبو أمامة أصغرىم، إال جابر  يسمي بيعة الستة، عقبة، وا 
 19بن عبد اهلل، وكان نقيب بني النجار" .

 : "مسجد بني زريق" قرىء فيو القرآن أول مسجد بالمدينة -

، وىو مسجد بني المنورة أول مسجد قرىء فيو القرآن بالمدينة ذكر أورد ابن سعد
زريق، حيث قال عند ذكره دعاء رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، األوس والخزرج : "ويقال 
: إن رافع بن مالك الزرقي ومعاذ بن عفراء خرجا إلى مكة معتمرين فذكر ليما أمر رسول 

ض عمييما اإلسالم فأسمما، فكانا أول من أسمم، اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، فأتياه، فعر 
                            10وقدما المدينة، فأول مسجد قرىء فيو القرآن بالمدينة مسجد بني زريق" .

 في مربد سيل وسييل : بالمدينة مسجد أسعد بن زرارة -

عرفت المدينة المنورة عمارة المساجد قبل تشييد المسجد النبوي بيا، ومن ىذه المساجد 
"مسجد بني زريق" الذي تقدم ذكره، ومنيا المسجد الذي شيده أسعد بن زرارة، وىو المسجد 

بقولو : "أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معاذ بن محمد عن  هأورد ابن سعد ذكر الذي 
بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال : سمعت أم سعد بنت سعد بن  يحيى بن عبد اهلل

الربيع وىي أم خارجة بن زيد بن ثابت تقول : أخبرتني النوار أم زيد بن ثابت أنيا رأت 
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أسعد بن زرارة قبل أن يقدم رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، المدينة يصمي بالناس 
ي مربد سيل وسييل ابني رافع بن أبي الصموات الخمس ويجمع بيم في مسجد بناه ف

، صمى اهلل عمرو بن عائذ بن ثعمبة بن غنم بن مالك بن النجار، قالت فأنظر إلى رسول اهلل
عميو وسمم، لما قدم صمى في ذلك المسجد وبناه فيو مسجده اليوم، قال محمد بن عمر : 

ات بأمر رسول إنما كان مصعب بن عمير يصمي بيم في ذلك المسجد ويجمع بيم الجماع
اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، فمما خرج إلى النبي، صمى اهلل عميو وسمم، ليياجر معو صمى 
بيم أسعد بن زرارة . وكان أسعد بن زرارة وعمارة بن حزم وعوف بن عفراء لما أسمموا 

 12يكسرون أصنام بني مالك بن النجار" .

جابر قال : لقد لبثنا بالمدينة قبل وفي ذلك أورد السميودي : "... روى ابن أبي شبة عن 
 11أن يقدم عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سنتين نعمر المساجد ونقيم الصالة" .

ما  –وفي ىذا الصدد قال ابن األثير : "وىو أول من صمى الجمعة بالمدينة في ىزمة 
بعين من حرة بني بياضة يقال لو : نقيع الخضمات، وكانوا أر  –اطمأن من األرض 

 11.رجاًل"
 : 11الذبحة -

بن قال ابن سعد : "أخبرنا عبيد اهلل بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن منصور عن محمد 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال : أخذت سعد بن زرارة الذبحة فأتاه رسول اهلل، صمى اهلل 

 11عميو وسمم، فقال : اكتو فإني ال ألوم نفسي عميك" .
دكين قال : أخبرنا زىير عن أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن بعض "أخبرنا الفضل بن 

أصحاب النبي، صمى اهلل عميو وسمم، قال : كوى رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، أسعد 
بن زرارة مرتين في حمقو من الذبحة وقال : ال أدع في نفسي منو مخرًجا . أخبرنا محمد بن 

ر عن جابر قال : كانت بأسعد الذبحة فكواه رسول عمر عن ربيعة بن عثمان عن أبي الزبي
اهلل، صمى اهلل عميو وسمم . أخبرنا الفضل بن دكين قال : أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن 

 16جابر قال : كواه رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، مرتين في أكحمو" .
فكواه النبي صمى اهلل وفي ذلك أورد ابن األثير : "... وكان موتو بمرض يقال لو الذبحة 

 17عميو وسمم بيده" .
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وفي ىذا الصدد أورد ابن سعد : "أخبرنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد الزىري عن أبيو عن 
صالح بن كيسان عن ابن شياب عن أبي أمامة بن سيل بن حنيف أنو أخبره أن رسول 

عميو قال : قاتل اهلل اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، عاد أسعد بن زرارة وبو الشوكة، فمما دخل 
ييود يقولون لوال دفع عنو وال أممك لو وال لنفسي شيًئا ال يمومني في أبي أمامة، ثم أمر بو 

 18فكوي وحجر بو حمقو، يعني بالكي" .
 : إلى النبي، صمى اهلل عميو وسمم وصية أسعد بن زرارة -

اهلل عنو، ببناتو إلى قال ابن سعد : "أخبرنا محمد بن عمر قال ... أوصى أبو أمامة، رضي 
، صمى اهلل عميو وسمم، وكن ثالثًا، فكن في عيال رسول اهلل، صمى اهلل عميو رسول اهلل

وسمم، يدرن معو في بيوت نسائو وىن كبشة وحبيبة والفارعة، وىي الفريعة، بنات أسعد" 
.19 

بن وفي ىذا الصدد أورد ابن سعد : "أخبرنا عبد اهلل بن إدريس قال : أخبرني محمد 
عمارة عن زينب بنت نبيط بن جابر امرأة أنس بن مالك قالت : أوصى أبو أمامة، قال عبد 
اهلل بن إدريس وىو أسعد بن زرارة، بأمي وخالتي إلى رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، 
فقدم عميو حمي فيو ذىب ولؤلؤ يقال لو الرعاث فحالىن رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، 

 10ث، قالت فأدركت بعض ذلك الحمي عند أىمي" .من تمك الرعا
 : في السنة األولى لميجرة وفاتو رضي اهلل عنوتاريخ  -

قال ابن سعد : "أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال : مات 
أسعد بن زرارة في شوال عمى رأس تسعة أشير من اليجرة، ومسجد رسول اهلل، صمى اهلل 

وسمم، يومئذ يبنى، وذلك قبل بدر . فجاءت بنو النجار إلى رسول اهلل، صمى اهلل عميو 
عميو وسمم، فقالوا، قد مات نقيبنا فنقب عمينا . فقال رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم : أنا 

 12نقيبكم" .
وفي ذلك أورد ابن األثير : "ومات أسعد بن زرارة في السنة األولى من اليجرة في 

 11بدر ... والمسجد يبنى" .شوال قبل 
والواقع أن عمارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة قد بدأت عقب عممية تمييد 
عداد المبن من "بقيع الخبخبة ناحية  األرض مباشرة بتقريب األحجار من حرار المدينة، وا 
د بئر أبي أيوب بالمناصع والخبخبة : شجرة كانت تنبت ىناك"، وكان ابتداء بنيان المسج
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م(، وقد باشر الرسول صمى اهلل عميو 622في شير ربيع األول من السنة األولى لميجرة )
ولم ينتقل صمى اهلل عميو وسمم من دار أبي أيوب األنصاري إال بعد وسمم العمل فيو بنفسو، 

، وقد أن أتم عمارة مسجده ومساكنو، التي استغرق البناء فييا ما يقارب أحد عشر شيًرا
دي عند ذكره سرد خصائص المدينة : "الحادية والعشرون : تأسيس مسجدىا أورد السميو 

الشريف عمى يده صمى اهلل عميو وسمم، وعممو فيو بنفسو، ومعو خير األمة المياجرون 
 11األولون واألنصار المقدمون" .

ويعمق ابن األثير عمى النقابة بقولو : "وقال أبو منده وأبو نعيم : إنو كان نقيب 
دة، وكان النقباء اثني عشر رجاًل : سعد بن عبادة، وأسعد بن زرارة، وسعد بن بني ساع

الربيع، وسعد بن خيثمة، والمنذر بن عمرو، وعبد اهلل بن رواحة، والبراء بن معرور، وأبو 
الييثم بن التييان، وأسيد بن حضير، وعبد اهلل بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت، 

: قول ابن منده وأبي نعيم : إن أسعد بن زرارة نقيب بني ساعدة، ورافع بن مالك ... قمت 
وىم منيما، إنما ىو نقيب قبيمتو بني النجار، ولما مات جاء بنو النجار إلى النبي صمى اهلل 
عميو وسمم فقالوا يا رسول اهلل : إن أسعد قد مات وكان نقيبنا، فمو جعمت لنا نقيًبا فقال : 

، وكان نقيب بني ساعدة سعد بن فكانت ىذه فضيمة لبني النجار أنتم أخوالي وأنا نقيبكم
عبادة، ألنو صمى اهلل عميو وسمم كان يجعل نقيب كل قبيمة منيم، وال شك أن أبا نعيم تبع 

 11ابن منده في وىمو، واهلل أعمم" .
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 : بالبقيع دفنوو  ،وكفنو ،غسمو 

محمد بن عبد الرحمن عن قال ابن سعد : "أخبرنا محمد بن عمر عن إبراىيم بن 
يحيى بن عبد اهلل بن عبد الرحمن عن أىمو قالوا : لما توفي أسعد بن زرارة حضر رسول 
اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، غسمو وكفنو في ثالثة أثواب منيا برد، وصمى عميو، ورثي : 

 11رسول اهلل، صمى اهلل عميو وسمم، يمشي أمام الجنازة، ودفنو بالبقيع" .
وفي ىذا اإلطار أورد ابن سعد : "أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الجبار 

دفن بالبقيع بن عمارة عن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : أول من 
أسعد بن زرارة . قال محمد بن عمر : ىذا قول األنصار، والمياجرون يقولون : أول من 

 16ون" .دفن بالبقيع عثمان بن مظع
وفي ذلك أورد السميودي في أحداث السنة األولى لميجرة : "ومات أسعد بن زرارة 
والمسجد يبنى، فكان أول من دفن بالبقيع من المسممين . قمت : ومن ىذا يعمم أن عثمان 
بن مظعون أول من دفن بو من المياجرين، جمعا بين النقمين، ومات كمثوم بن اليدم قبل 

و أول من مات من األنصار بعد مقدم النبي صمى اهلل عميو وسمم، وقيل أسعد بن زرارة، في
                      17: توفي أسعد بن زرارة في الثانية، واهلل أعمم" .
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 ممحق : 

 

خريطة تبين خط سير النبي صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة عن مؤنس، حسين : 

 م .1994هـ/1744، 1لإلعالم العربي، القاهرة، طأطلس تاريخ اإلسالم، الزهراء 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمود سمطان بخيت البخيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 211 - 

 

 :الخاتمة والنتائج 
بعد دراسة شخصية الصحابي الجميل أسعد بن زرارة، الذي يكنى بأبي أمامة من المنظورين 

 التاريخي والحضاري أخمص إلى مجموعة من النتائج يمكن عرضيا عمى النحو اآلتي :

الباحثة الضوء في المحور األول الذي جاء بعنوان المدينة المنورة عمى  تألق -
المدينة سواء من حيث المغة، أو األسماء، أو النسبة إلييا، أو الدعاء ليا من قبل 

 .  ،صمى اهلل عميو وسمم،النبي
ألقت الباحثة الضوء في المحور الثاني عمى نسبو رضي اهلل عنو سواء من جية  -

 ية أمو، أو من جية كنيتو .أبيو، أو من ج

 ألقت الباحثة الضوء عمى أوالده : حبيبة، وكبشة، والفريعة . -

ألقت الباحثة الضوء عمى أنو أول من قدم باإلسالم المدينة، ودوره العظيم في نشر  -
 اإلسالم بيا .

 ألقت الباحثة الضوء عمى أنو أول من أسمم من أىل المدينة . -
مصعب بن عمير رضي اهلل عنو عميو بعد العقبة  ألقت الباحثة الضوء عمى نزول -

 األولى .
 ألقى البحث الضوء عمى أنو أول من جمع بالمدينة المنورة .  -
ألقت الدراسة الضوء عمى أنو أول من ضرب عمى يد رسول اهلل، صمى اهلل عميو  -

 وسمم، وبايعو في العقبة اآلخرة . 
ألقت الدراسة الضوء عمى جانب حضاري ميم بالمدينة، وىو أول مسجد بالمدينة  -

 قرىء فيو القرآن "مسجد بني زريق" .                 
وىو مسجده رضي اهلل  ألقت الدراسة الضوء عمى جانب حضاري ميم بالمدينة، -

 في مربد سيل وسييل . عنو
و إلى النبي، صمى اهلل عميو ألقت الدراسة الضوء عمى مرضو بالذبحة، ثم وصيت -

وسمم، ثم وفاتو في السنة األولى لميجرة، وربط ىذه الوفاة بتاريخ بناء المسجد 
 النبوي بالمدينة من قبل المؤرخين، ثم غسمو، وكفنو، ودفنو بالبقيع .
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 : قائمة المصادر والمراجع العربية واألجنبية 

 : القرآن الكريم 

 : المصادر والمراجع العربية  

  ،ابن األثير، عز الدين بن األثير أبي الحسن عمي بن محمد الجزري
 م : 9233ىـ/636ت

محمد أحمد عاشور  –أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق محمد إبراىيم البنا  -
 م .9976محمود عبد الوىاب فايد، دار الشعب،  –

 جعفر ميرغني : أحمد ، 

في ،  الجزيرة العربية مفاء الراشدينمى أيام النبي والخمباحث في تاريخ المدينة ع -
، عصر الرسول والخمفاء الراشدين، دراسات تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب الثالث

 . م9989ىـ/9496، سعود، الرياض مطابع جامعة الممك

 م : 898ىـ/285، ت الحربي، أبو إسحاق 

نصوص  ،وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر كتاب "المناسك" -
ر اليمامة لمبحث ، منشورات دا(9فية وتاريخية عن جزيرة العرب )وأبحاث جغرا

 م .9989ىـ/9469، 2والترجمة والنشر، الرياض، ط

 عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي، شياب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن الحموي ،
 م : 9229ىـ/626ت 

 م . 9995، ،  بيروت2معجم البمدان، دار صادر، ط -

 م : 9399ىـ/794، تالزركشي، محمد بن عبد اهلل 

إحياء  ، لجنةإعالم الساجد بأحكام المساجد، تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي -
، ، القاىرة3المجمس األعمى لمشئون اإلسالمية، وزارة األوقاف، ط ،التراث اإلسالمي

 م .9992ىـ/9492

 السيد عبد العزيز : سالم ، 
 ، اإلسكندرية . مية، مؤسسة شباب الجامعةتاريخ العرب في عصر الجاى -

 م :844ىـ/236، تابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزىري 

يارسيا رياض عبد اهلل عبد اليادي، دار إحياء التراث ، أعد فالكبرى الطبقات -
 م .9996ىـ/9497، 9العربي، بيروت، لبنان، ط

 م : 9565ىـ/999، تالسميودي، نور الدين عمي بن أحمد 
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، محمد محي الوفا بأخبار دار المصطفى، حققو، وفصمو، وعمق حواشيووفاء  -
 م .  9955ىـ/9374جيد، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، الدين عبد الم

  ،ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري
 م : 9399ىـ/799ت

  . م2694، 8، طن، بيروت، لبنالسان العرب، دار صادر، بيروت -

  : موسى، عبد اهلل كامل 

اآلثار اإلسالمية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب خالل العصرين النبوي  -
والراشدي، موسوعة اآلثار والحضارة اإلسالمية، العصر النبوي والراشدي، مكتبة 

 . م2668ىـ/9429، 9زىراء الشرق، القاىرة، ط

 : مؤنس، حسين 

 م .9987/ ىـ9467، 9اإلسالم، الزىراء لإلعالم العربي، القاىرة، طأطمس تاريخ  -

 م : 9249ىـ/647، ت ابن النجار، أبو عبد اهلل البغدادي 

نيم محمد عزب، ، تقديم وتحقيق وتعميق محمد زيالدرة الثمينة في تاريخ المدينة -
 .م 9995، من تراث الجزيرة العربية، مكتبة الثفافة الدينية، القاىرة

 م : 833ىـ/298ابن ىشام، أبو محمد عبد الممك، ت 

السيرة النبوية، عمق عمييا، وخرج أحاديثيا، وصنع فيارسيا، عمر عبد السالم  -
 م .9996ىـ/9496، 5تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 المممكة العربية السعودية :  وكالة اآلثار والمتاحف، وزارة المعارف ، 

، ة آثار المممكة العربية السعودية، الرياض، سمسمالمنورةآثار منطقة المدينة  -
 م .2663ىـ/9423
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 اليوامش والتعميقات :   
                                                           

يثرب : قال الزركشي : "وأما تسميتيا بيثرب، ففي معجم البكري: سميت بيثرب بن وائل من بني  9
إرم بن سام بن نوح، ألنو أول من نزليا، وقال ابن دقيق العيد في شرح اإلمام: اختمفوا في 
يثرب . ىل ىو اسم يرادف المدينة، أو ىو اسم لقطر محدود، والمدينة في ناحية منو؟ وعن أبي 

بيد: يثرب اسم أرض ومدينة الرسول صمى اهلل عميو وسمم في ناحية منيا . وقال الماوردي ع
في يثرب وجيان، أحدىما: المدينة حكاه ابن عباس . والثاني: أن المدينة في ناحية من يثرب 
قالو أبو عبيدة . وفي الكشاف: يثرب اسم لممدينة . وقيل أرض وقعت المدينة في ناحية منيا . 

قال ابن عطية: يثرب قطر محدود، المدينة في طرف منو . وسميت في القرآن بذلك حكاية وكذا 
عن قول من قاليا من المنافقين والذين في قموبيم مرض، وقد جاء النيي عن تسميتيا بذلك، 
ألنو مأخوذ عن السرب . وىو الفساد . أو من التثريب . وىو التوبيخ والمالمة . وكان رسول 

 عميو وسمم يكره االسم الخبيث، وروى اإلمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن اهلل صمى اهلل
عازب رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: من سمى المدينة بيثرب 
فميستغفر اهلل . ىي طابة" . مزيد من التفاصيل أنظر: الزركشي، محمد بن عبد اهلل، 

د بأحكام المساجد، تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي، لجنة م : إعالم الساج9399ىـ/794ت
، القاىرة، 3إحياء التراث اإلسالمي، المجمس األعمى لمشئون اإلسالمية، وزارة األوقاف، ط

 .  236-235م، ص9992ىـ/9492
ذكر جعفر ميرغني أحمد أن مدينة الرسول صمى اهلل عميو وسمم أنشئت قصًدا عمى نواة كانت   2

نذ الجاىمية، وىي قرية يثرب التي غير الرسول صمى اهلل عميو وسمم اسميا إلى موجودة م
المدينة . مزيد من التفاصيل أنظر: أحمد، جعفر ميرغني : مباحث في تاريخ المدينة عمى أيام 
النبي والخمفاء الراشدين،  الجزيرة العربية في عصر الرسول والخمفاء الراشدين، دراسات تاريخ 

م، 9989ىـ/9496ربية، الكتاب الثالث، مطابع جامعة الممك سعود، الرياض، الجزيرة الع
 . 279ص

م : كتاب "المناسك" وأماكن 898ىـ/285أنظر عن مكة المكرمة : الحربي ، أبو إسحاق ، ت   3
طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر، نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة 

م، 9989ىـ/9469، 2(، منشورات دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر، الرياض، ط9العرب )
 . 566-479ص

أنظر عن قبا : الحموي، شياب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي   4
-369، ص4م، مج9995،  بيروت، 2م : معجم البمدان، دار صادر، ط9229ىـ/626، ت 
362  . 

 .  362-369، ص9أنظر عن الميل : الحموي : معجم البمدان، مج  5
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 . 36-35، ص9م البمدان، مجأنظر عن الفرسخ : الحموي : معج  6
قال الحربي : "وليس في المدينة نفسيا إال ثالثة أودية : العقيق . وقناة . وبطحان" . مزيد من   7

 .  499التفاصيل أنظر : الحربي : كتاب المناسك، ص
 . 82، ص5الحموي : معجم البمدان، مج  8

نة تقع في الجية الغربية من المممكة ذكرت سمسمة آثار المممكة العربية السعودية أن منطقة المدي
كياًل مربًعا، ويحدىا من الشمال منطقتا تبوك  946.868العربية السعودية، وتبمغ مساحتيا 

وحائل، ومن الجنوب منطقة مكة المكرمة، ومن الشرق مناطق حائل، والقصيم، والرياض، ومن 
ا اإلدارية، وتتميز بكثرة حراتيا الغرب منطقة تبوك والبحر األحمر، وىي قاعدة المنطقة وعاصمتي

واتساعيا، فالمدينة نفسيا تقع عند النياية الشمالية ألكبر الحرات، وىي حرة رىط، أو رىاط، 
وتشغل المدينة موقًعا متوسًطا بين الحرات الثالث التي تعد جزًءا من حرة رىاط وىي : حرة واقم 

ة شوران، التي تقع جنوبي المدينة، وقد شكمت )الحرة الشرقية(، وحرة الوبرة )الحرة الغربية(، وحر 
ىذه الحرات الثالث حاجًزا دفاعًيا ساعد عمى حماية المدينة من الغارات الخارجية لألعداء، 
وسيل لممسممين الدفاع عنيا عندما حاول كفار قريش غزوىا في غزوة الخندق سنة 

لى الشمال م، وليذا لجأ المسممون إلى حفر الخندق في الجية الشم626ىـ/5 الية منيا فقط، وا 
منيا توجد حرة خيبر، وفي الجية الشمالية الغربية من المنطقة توجد حرتا الرحا وعويرض . 
مزيد من التفاصيل أنظر : وكالة اآلثار والمتاحف ، وزارة المعارف ، المممكة العربية السعودية : 

السعودية، الرياض، آثار منطقة المدينة المنورة، سمسمة آثار المممكة العربية 
. أنظر أيًضا : سالم ، السيد عبد العزيز : تاريخ العرب  23-29، ص3م، مج2663ىـ/9423

 .  386في عصر الجاىمية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ص
 . 232الزركشي : إعالم الساجد، ص  9

التوراة أحد عشر اسًما"، أورد ابن النجار ما نصو : "أنبأنا ذاكر بن كامل قال ... لممدينة في   96
وفي موضع آخر أورد ما نصو : "قال عبد العزيز بن محمد : وبمغني أن ليا في التوراة أربعين 

م : الدرة الثمينة في تاريخ 9249ىـ/647ابن النجار، أبو عبد اهلل البغدادي، ت اسًما" . 
ة العربية، مكتبة المدينة، تقديم وتحقيق وتعميق محمد زينيم محمد عزب، من تراث الجزير 

 . 34-32صم، 9995الثفافة الدينية، القاىرة، 
وفي ذلك أورد السميودي ما نصو : "أعمم أن كثرة األسماء تدل عمى شرف المسمى، ولم أجد أكثر 
من أسماء ىذه البمدة الشريفة، وقد استقصيتيا بحسب القدرة حتى إني زدت عمى شيخ مشايخنا 

نحو ثالثين اسًما، فرقمت عمى ذلك  –أعظم الناس في ىذا الباب وىو  –المجد الشيرازي المغوي 
صورة ليتميزوىا، وأنا أوردىا مرتبة عمى حروف المعجم"، وقد بدأ السميودي باالسم األول 

(، وىو "يندر" . مزيد من التفاصيل أنظر: 94"أثرب"، وانتيى إلى االسم األخير رقم )
م : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، 9566ـ/ى999السميودي، نور الدين عمي بن أحمد، ت
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حققو، وفصمو، وعمق حواشيو، محمد محي الدين عبد المجيد، دار الكتب العممية، بيروت، 
 . 8م، ص9955ىـ/9374لبنان، 

 .  83-82، ص5الحموي : معجم البمدان، مج  99
 . 232الزركشي : إعالم الساجد، ص  92
، 5. أنظر أيًضا : الحموي : معجم البمدان، مج 68-65ابن النجار : الدرة الثمينة، ص  93

 . 84-83ص
م : الطبقات الكبرى، أعد فيارسيا 844ىـ/236ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزىري، ت  94

م، 9996ىـ/9497، 9رياض عبد اهلل عبد اليادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
 . 367ص ،3ج

م : أسد 9233ىـ/636ابن األثير، عز الدين بن األثير أبي الحسن عمي بن محمد الجزري، ت  95
محمود عبد  –محمد أحمد عاشور  –الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق محمد إبراىيم البنا 

 .   86،ص9م، مج9976الوىاب فايد، دار الشعب، 
 . 368-367، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  96
م : السيرة النبوية، عمق عمييا، وخرج 833ىـ/298ابن ىشام، أبو محمد عبد الممك، ت  97

، 5أحاديثيا، وصنع فيارسيا، عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 .  78-76، ص2م، ج9996ىـ/9496

 . 78، ص2ابن ىشام : السيرة النبوية، ج  98
 . 368، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  99
نقل ابن األثير ىذه الرواية عن الواقدي، كما نقل عن ابن إسحاق : "إن أسعد بن زرارة إنما   26

أسمم مع النفر الذين سبقوا قوميم إلى اإلسالم بالعقبة األولى" . مزيد من التفاصيل أنظر : ابن 
 . 86، ص9األثير : أسد الغابة، مج

 .  368، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  29
 .  368، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  22
 .  82-79، ص2ابن ىشام : السيرة النبوية، ج  23
 . 83-82، ص2ابن ىشام : السيرة النبوية، ج  24
 . 966-965، ص9ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  25
"مات البراء بن معرور قبل قدوم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وأوصى أن يوجو إلى الكعبة،   26

-276، ص9وصمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى قبره" . السميودي : وفاء الوفا، ج
279 . 

 .  967-966، ص9ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  27
 . 368، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ج  28
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 . 87، ص9ابن األثير : أسد الغابة، مج  29
 . 965، ص9ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  36
. أنظر عن عمارة المساجد بالمدينة المنورة قبل  368، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  39

اليجرة النبوية وفي أثناءىا : موسى، عبد اهلل كامل، اآلثار اإلسالمية في الجزيرة العربية 
والمغرب خالل العصرين النبوي والراشدي، موسوعة اآلثار والحضارة اإلسالمية،  والمشرق

 . 67-66م، ص2668ىـ/9429، 9العصر النبوي والراشدي، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، ط
م : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، 9565ىـ/999السميودي، نور الدين عمي بن أحمد، ت  32

و، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العممية، بيروت، حققو، وفصمو، وعمق حواشي
 .   256، ص9م، ج9955ىـ/9374لبنان، 

 .  87، ص9ابن األثير : أسد الغابة، مج  33
قال ابن منظور : "الذبحة : وجع الحمق كأنو يذبح، ولم يعرف الذبحة بالتسكين الذي عميو   34

ء يأخذ في الحمق وربما قتل، يقال أخذتو الذبحة" . العامة . األزىري : الذبحة، بفتح الباء، دا
مزيد من التفاصيل أنظر : ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 

، 6م، ج2694، 8م : لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط9399ىـ/799اإلفريقي المصري، ت
 . 3ىامش 87، ص9، ابن األثير : أسد الغابة، مج98ص

 . 368، ص3سعد : الطبقات الكبرى، جابن   35
 . 369-368، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  36
 . 87، ص9ابن األثير : أسد الغابة ، مج  37
 . 369، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  38
 . 369، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  39
 . 369، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  46
 . 369، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  49
 . 87، ص9ابن األثير : أسد الغابة، مج  42
، موسى، عبد اهلل كامل : اآلثار اإلسالمية في 76،334، ص9السميودي، وفاء الوفا، ج  43

 . 74الجزيرة العربية، ص
 . 87، ص9ابن األثير : أسد الغابة، مج  44
 . 369، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  45
 . 396-369، ص3ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج  46
 . 276، ص9السميودي : وفاء الوفا، ج  47


