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الصحابي سعد بن عبادة – سيرتو – ودوره في حروب الرسول
(صمى اهلل عميو وسمم )
AL-Sahabi Saad Bin –Ubada his profile and role
in prophets wars
م.د شذى عبد الصاحب عبد الحسين

معهد اعداد المعممات بعقوبة  /الصباحي

ممخص البحث
يتناول ىذا البحث دراسة شخصية اسالمية ميمة كانت قد لعبت دو اًر متمي از
في صدر اإلسالم  ،اال وىو الصحابي الجميل سعد بن عباده (رضي اهلل عنو ) اذ
يسمط ىذا البحث الضوء عمى جوانب ميمة ليذه الشخصية التاريخية اإلسالمية ،
كان لسعد بن عباده قبل اإلسالم مكانة وسيادة بين قومو من الخزرج مكنتو من ان
يمعب دو ار ميما بعد اسالمو في خدمة ىذا الدين ورسولو الكريم محمد (صمى اهلل
عميو والو وسمم )  ،والسيما مشاركتو في حروب الرسول وغزواتو وما كان لو بعد
ذلك من موقف من بيعة سقيفة بني ساعده  ،اذ رشحو قومو ليكون خميفة لرسول اهلل
(صمى اهلل عميو والو وسمم )  .وما جرت بعد ذلك من أحداث آدت الى ىجرتو
(رضي اهلل عنو ) الى بالد الشام وبقائو فييا حتى وفاتو (رضي اهلل عنو ) .

المقدمة

يتركز موضوع ىذا البحث عمى دراسة سيرة عمم من أعالم الصحابو
وشخصية متميزة كان ليا دورىا وتأثيرىا الواسع في العصر النبوي  ،انو الصحابي
الجميل سعد بن عبادة بن ُدليم بن حارثو بن الخزرج بن ساعده ( .رضي اهلل عنو )
 ،وىو خزرجي النسب اماً واباً  ،ولد في يثرب وعاش فييا  ،وكان لبيتو مكانو
وشرف وسيادة قبل االسالم وبعد االسالم  ،اذ كان سعد بن عبادة سيداً كريماً لو
رياسة وسيادة يعترف قومو لو بيا .
اسمم سعد بن عباده وبايع رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) في بيعة
العقبة الثانية  ،وكان احد النقباء االثني عشر  ،وقد لعب (رضي اهلل عنو ) دو ار
بار از ومتمي از في حروب الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) وغزواتو  ،وقد اقتضت
طبيعة ىذا البحث ان اجعمو في ستة مواضيع وخاتمو .
الموضوع األول  -:اسمو ونسبو وقومو .
وفي الموضوع الثاني  -:أسالمو واسالم قومو من الخزرج .
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الموضوع الثالث  -:دور سعد بن عبادة في حروب الرسول (صمى اهلل عميو والو
وسمم ) .
الموضوع الرابع  -:فضمو ومكانتو وما قيل فيو قبل اإلسالم وفي اإلسالم .
الموضوع الخامس  -:موقف سعد من بيعة السقيفة .
صص الموضوع السادس لوفاتو (رضي اهلل عنو ).
ٌ
وخ َ
اسمو ونسبو وقومو -:
ىو سعد بن ُعباده بن ُدليم بن حارثة بن أبي خزيمو بن ثعمبو بن طريف بن
()2
الخزرج بن ساعده ( )1بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثو.

أمو (عمرة وىي الثالثة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن
عدي ٍٍ ٍِ بن عمرو بن مالك بن النجار بن الخزرج من المبايعات وليا صحبة وىوا
ٍ
()3

بن خالة سعد بن زيد االشيمي من أىل بدر)

توفيت في زمن النبي في ربيع األول من السنة الخامسة لميجرة  ،وسعد مع

()4

رسول اهلل بدومة الجندل  ،فمما رجع جاء رسول اهلل معو الى قبرىا وصمى عمييا

فيو خزرجي النسب اماً وآباً  ،يكنى أبا ثابت وقيل أبا قيس  ،و كان ابنو
قيس بمثابة صاحب الشرطة لرسول اهلل (صمى اهلل عمية والو وسمم) وقد
ولي ٍٍ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍٍ عمى مصر  ،وولي أخوه سعيد بن سعد عمى اليمن في خالفة عمي
ٍ

بن ابي طالب (عميو السالم )
الرحمن وأمامو وسدوس

()6

( ،)5ولسعد بن عبادة من األوالد أيضا محمد وعبد

ولد سعد بن عبادة في يثرب وىي من المدن الميمة عند ظيور اإلسالم وتعد

ثاني مدن الحجاز بعد مكو من حيث االىميو

()7

()8
وىي الطريق التجاري بين الشام واليمن  .وقد كان ألىمية ىذا الموقع فضالً
عن خصوبة تربتيا وكثرة آبارىا  ،اثر كبير في تشجيع بعض القبائل عمى االستقرار

فييا( .)9ليذا نرى تتابع ىجرة عدد من القبائل عمى ىذه المدينة وبفترات زمنية مختمفة
وأصبح الييود ومنيم بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة وعدد من القبائل العربية

يشكمون غالبية سكانيا( .)10ومن القبائل العربية التي سكنت يثرب والتي كانت تتألف

بصورة رئيسة من األوس والخزرج اذ تنقسم كل منيما الى خمسة بطون حتى بمغت
البطون ألمعروفو منيا أربعون بطنأ الى جانب عشائر عربية أخرى ارتبطت معيا

برابطة الوالء

( )11

 .وبنو ساعده ىم قوم سعد بن عبادة وأحد بطون الخزرج ألمعروفو
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والميمة التي كان ليا شأن في يثرب وىم بنو كعب بن الخزرج بن الحارثة

واألوس والخزرج كانوا سادة اليمن وأىل الرياسة فييا

(،)12

( ،)13وىم (( أوالد ثعمبة بن

عمرو مزيقاء بن
عامر ماء السماء بن حارثو الغطريف بن امرئ القيس بن ثعمبة بن مازن بن
االزد  ،فولد ثعمبة بن عمرو حارثة فولد حارثو بن ثعمبو األوس والخزرج وأميما قيمة
()14
بنت األرقم بن عمرو بن جفنو بن عمرو مزيقياء )).
وقيل في سبب ىجرتيم من اليمن ىو انييار سد مأرب بسبب السيل العرم
،وكذلك اضطراب أحوال اليمن السياسيو  ،وكان بالشام أخوانيم الغساسنو وبالحيرة
بنو عميم المخميون ( ، )15وعند وصول األوس والخزرج الى يثرب وجدوا الييود اذ
كانوا أقدم عيدا منيم باالستق ار ر فييا مما أتاح ليم فرصة تممك أغنى األراضي
الزراعية فنزل األوس والخزرج حوليم وعاشوا في شظف العيش  ،فتحالفوا مع
الييود لكي يأمن بعضيم بعضا ويمتنعون بيم ممن سواىم .
وبعد ذلك ازداد عدد األوس والخزرج وازداد ت ثرواتيم فمما أحس الييود بذلك
اساءوا معاممتيم (. )16
فخشييم األوس والخزرج واستنجدوا بالغساسنو لنصرتيم  )17( .فنصروىم وتفوق
بذلك األوس والخزرج عمى الييود مما اضطرىم الى طمب الصمح والدخول في حمف
معيم ولكنيم لجأوا الى طريقو جديدة إلضعافيم وذلك بزرع بذور الشقاق والفتن
والحروب بينيم .
كان لمخزرج السيادة في المدينة  ،وكانوا دوما معتزين بالسيادة والشرف والعدد
،و اتفقت كممة األوس والخزرج بعد ان آل إلييم أمرىم قبل اليجرة بأكثر من مائة
عام عمى ان يؤمروا عمييم مالك ابن العجالن الخزرجي ولما وقع بينيما الشقاق
أجمى الخزرج األوس عن ديارىم اذ يذكر السميودي (. )18
(( أن الحروب المتقدمة كميا كان الظفر في أكثرىا لمخزرج عمى األوس حتى
ذىبت األوس لمتحالف مع بني قريظو )) وقريش ( ، )19وكانت حرب ُبعاث أخر حرب
في سمسمة الحروب الدامية بين األوس والخزرج قبيل ىجرة رسول اهلل (صمى اهلل
عميو والو وسمم ) بخمس سنين ( )20وكان طموح زعيم الخزرج انذاك عمرو بن
النعمان البياض ال يقف حد إخضاع األوس لسمطة الخزرج بل كان يتطمع الى طرد
بني قريظو وبني النضير من المدينة واالستيالء عمى أمواليم )21( .وفي أثناء ذلك
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برزت تطمعات القيادة عند عبد اهلل بن أُبي بن سمول الذي سبق لو أن قاد الخزرج
ضد األوس في معارك عديدة .)22
نجم عن حرب ُبعاث إصابة األوس والخزرج بأضرار كبيره عمى حد سواء و
السيما بعد مقتل عدد من زعماء الطرفين مما َح َمل أىل يثرب عمى التفكي ر الجاد
لتجاوز ( )23خالفاتيم وتوحيد أنفسيم تحت قيادة رجل واحد ىو (عبد اهلل بن أُبي بن
سمول الخزرجي )  ،اذ تذكر الروايات انو عند قدوم رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو
وسمم ) المدينة كان ىو سيد أىميا اليختمف في شرفو عند قومو اثنان  ....حتى جاء
اإلسالم وكان قومو قد( نظموا لو الخرز ليتوجوه ثم يممكوه عمييم)(.)24
إسالمو واسالم قومو من الخزرج -:
كان اول اتصال الىل يثرب بالرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) اثناء احد
مواسم الحج  ،فعرض دعوتو عمى جماعة من اىل يثرب وفييم سويد بن الصامت
الذي كان يعرف بالكامل لنسبو وجمدتو وشعره  ،فدعاه رسول اهلل لالسالم فأجابو
وامن بالدعوة  ،ومن ثم قدوم وفدا الى مكة من االوس برئاسة ابي الحسير  ،يطمب
محالفة قريش ضد الخزرج وفييم إياس بن معاذ اذ التقى بيم رسول اهلل (صمى اهلل
عميو والو وسمم ) (. )25
وربما كان األوس والخزرج اعرف بأمر رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم )
ورسالتو لكثرة ما حدثيم عنو أحبار الييود وتوعدوىم بنبي يقاتمون معو ( )26وربما كان
الخزرج وبنوا النجار منيم أكثر اىتماما بظيور الرسول محمد (صمى اهلل عميو والو
()27
وسمم ) ألنيم أخوال جده عبد المطمب
وبعد عودة الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم) من الطائف وجد قومو اشد
مما كانوا عميو من معاداة واضطياد ألصحابو  ،فبدأ النبي (صمى اهلل عميو والو
وسمم ) يدعو عددا من قبائل العرب الى اإلسالم ويعرض نفسو عمييم خالل مواسم
الحج (. )28
فبينما ىو عند العقبة في احد مواسم الحج التقى برىط من الخزرج وقد عرض
عمييم اإلسالم فاستجابوا لو ووعدوه بنصرتو وقالوا (( أنا قد تركنا قومنا وال قوم بينيم
من العداوة والشر ما بينيم  ،وعسى اهلل أن يجمعيم بك )) ( ،)29وعند رجوع ىؤالء
النفر الى المدنية  ،ذكروا لقوميم أخبار رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم )
ودعوىم الى اإلسالم (فمم يبق دار من دور األنصار اال وفييا ذكر الرسول  ،صمى
اهلل عميو والو وسمم )( ، )30وفي العام التالي وافى الموسم اثنا عشر رجالً اثنان منيم
من األوس والبقية من الخزرج فالتقوا بالرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) عند
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العقبة وبايعوه بيعة العقبة األولى وبين ليم النبي (صمى اهلل عميو والو وسمم ) بعض
أمور الجاىمية وطبيعة عبادتيم وبايعوه عمى تركيا ( ،)31ورجع ىذا الوفد الى يثرب
برفقة احد الدعاة وىو مصعب بن عمير *واخذ يعمم الناس شرائع اإلسالم ويقرؤىم
القرآن ( . )32ورجع مصعب الى مكو في موسم الحج التالي في السنة الثانية عشرة
لمبعثة النبوية ومعو ثالثة وسبعين رجال من االوس والخزرج وامرأتين وبايعوا الرسول
(صمى اهلل عميو والو وسمم ) بيعة العقبة الثانية التي شممت كل جوانب اإلسالم سمما
كان ام حربا ( .)33ودعوة لميجره الى يثرب خوفا وحرصا عميو من اذى واضطياد
مشركي قريش  ،وطمب رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) من ىذا الوفد ان
يختاروا من بينيم اثني عشر نقيبا وقال ليم  :انتم كفالء عمى قومكم كفالة الحواريين
لعيسى ابن مريم( .)34وكان النقباء االثنى عشر  ،منيم تسعة من الخزرج ومنيم سعد
بن عبادة  ،وثالثة من األوس ( .)35وبعد ذلك رجع المبايعون س ار الى مضاجعيم وفي
الصباح عجل القوم في رجوعيم الى يثرب  ،فمما سمعت قريش بشأن ذلك االجتماع
أسرعت في طمب األنصار فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو اخا بني ساعدة
بن كعب وكالىما نقيب فاما المنذر فأعجز القوم  ،وأما سعد فأخذوه واوثقوه ثم اقبموا
بو الى مكو يضربوه حتى استجار بجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف
فأجاره .وكان سعد يجير ويحمي جبير بن مطعم وتجارتو في يثرب (.)36
دور سعد بن عباده في حروب الرسول -:
شارك سعد بن عبادة في معظم الغزوات التي قادىا الرسول مثل احد والخندق
والمشاىد كميا والتي كانت ضد مشركي قريش وضد الييود وغيرىم من القبائل ،
وكانت قبيمة سعد بن عبادة من الخزرج تمثل الثقل الرئيس لجيش الرسول في العدد
واإلقدام ومثميم كانت قبيمة األوس والتي جمعتيم تسمية األنصار  ،وكان لرسول اهلل
(صمى اهلل عميو والو وسمم ) في جميع غزواتو رايتان احدىما لألنصار وأخرى لقريش
وحمفائيا من المياجرين  ،وكانت راية األنصار في معظم الحروب يحمميا سعد بن
عبادة وربما حمل راية الخزرج  ،وكان سعد بن معاذ يحمل راية األوس ()37وفي غزوة
االبواء ** :وىي أول غزوه غزاىا الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) بنفسو بعد
اثنى عشر شي ار من اليجرة كان يريد بيا قريشا وبني ضمرة وقد استخمف عمى
()38
المدينة سعد بن عبادة ليرعى شؤون المسممين في غيابو .
وقد اختمفت الروايات في مشاركة سعد بن عبادة في معركة بدر منيم من
ذكرىا ومنيم من لم يذكرىا ( .)39اذ تذكر بعض الروايات ان صاحب راية األنصار
في معركة بدر ىو سعد بن عباده وان رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) كان
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قد ضرب بسيم سعد بن عباده في الغنائم ( .)40أما كتب المغازي فمم تورد مشاركتو
في معركة بدر  ،وقد أورد كل من ابن سعد ( )41وابن قتيبو تبري ار معقوال الختالف
الروايات في ذلك  ،وىو ان سعد بن عباد كان يتييأ لمعركة بدر وانو كان يأتي دور
ش بأفعى قبل الخروج فأقام  ،فقال رسول اهلل
األنصار يحثيم عمى الخروج فَُن ِي َ
(صمى اهلل عميو والو وسمم )  :لئن كان سعد لم يشيدىا فقد كان عمييا حريصا  ،اما
في معركة احد وعند مشاورة الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) المسممين في شأن
الخروج لمالقاة قريش  ،اذ كان كثير المشاوره ألصحابو ( ، )42فقد كان سعد بن
عبادة مع الرأي الذي يرى ضرورة الخروج خارج المدينة لمالقاة األعداء  ،الن عدم
الخروج سيمكن قريش من أتالف النخل والزرع ولكي يظيروا لقريش بمظير القوة ،
وقد كان مع ىذا الرأي أكثر الحضور ومنيم حمزه بن عبد المطمب  ،وليذا وافق
الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) عمى الخروج بالرغم من ميمو لمرأي الداعي الى
التحصن في المدينة وعدم خروج منيا (. )43
اما عن مشاركتو في معركة الخندق  ،فقد تمكن زعماء ييود بني النضير من
تحشيد جبية عريضة ضد المسممين في المدينة بعد ان أجالىم الرسول (صمى اهلل
عميو والو وسمم ) منيا وفي مقدمتيا قريش  .وقد فوجئ األحزاب بخطة المسممين
الدفاعية بحفرىم الخندق(.)44
لقد كان خوف المسممين كبي ار من صحة نبأً ما وصميم من غدر ييود بني
قريظو ليم مما قد يؤدي الى انييار الجبية الدفاعية من الداخل  ،لذلك كان سعد
ابن عبادة سيد الخزرج من ضمن الثالثة الذين أرسميم الرسول (صمى اهلل عميو والو
وسمم ) لمتحقق من ىذا األمر  ،فوجدوا القوم عمى أخبث ما بمغيم عنيم وأنيم نالوا
من رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) فأبمغوه بذلك(.)45
وكان موقف قبيمة غطفان قمقا أثناء حصارىم مع األحزاب لممدينو فحاول النبي
(صمى اهلل عميو والو وسمم ) إغراءىم بإعطائيم ثمث ثمار المدينة أذا ما انسحبوا
واخذلوا األحزاب فأبوا أال أذا حصموا عمى نصف تمر المدينة فاستشار بذلك رسول
اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وىما سيدا األنصار ،
فرفضا ذلك  ،فكان رد رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) لغطفان  ،ارجعوا
فميس بيننا وبينكم إال السيف(.)46
وفي السنة الثامنة من اليجرة قرر رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) فتح
مكة وقرر استخدام سياسة التسامح واحترام المقدسات واقرار السالم الدائم وكانت راية
الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) يوم الفتح بيد سعد بن عبادة فمما مر بيا من
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امام ابي سفيان وما كان منو قبل إسالمو قال سعد بن عبادة ( :اليوم يوم الممحمة
اليوم تُستحل المحرمو ) ( ،)47فعرف بذلك رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم )
فرفض ذلك منو فجعل المواء بيد ابنو وقيل بيد عمي بن ابي طالب (عميو السالم
)(.)48
وبعد ان شيد سعد فتح مكو شارك مع الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) في
معركة حنين (الطائف) شوال /سنة  8ىجرية  ،وبعد انتصار المسممين عمى ىوازن
 ،قام رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) بتوزيع الغنائم عمى المكيين وزعماء
القبائل من المؤلفة قموبيم جاءه سعد بن عباده يخبره عن تذمر قومو األنصار وعتبيم
عميو لحرمانيم من الغنائم  ،فما كان من الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) اال ان
جمعيم وخطب فييم خطبتو الشييرة التي عاتبيم فييا عمى ما بدر منيم والتي يقول
فييا  (( :أترضون أن يذىب الناس بالشاة والبعير وتذىبون برسول اهلل الى رحالكم ؟
فكان جواب األنصار  :رضينا برسول اهلل حظاً وقسماً)) ( . )49ليؤكدوا مرةً أخرى بان
األنصار فوق األمور المادية  ،فيم الذين آووه ونصروه .
فضمو ومكانتو وما قيل فيو قبل وبعد إسالمو -:
كان لبيت سعد بن عبادة سيادة ومكانة وشرف قبل اإلسالم وبعده  ،فكان أىمو
سادة الخزرج  ،وكان سعد بن عبادة سيداً جواداً مقدماً وجيياً لو رياسة وسيادة يعترف
قومو لو بيا (.)50
وقد سمي سعد في الجاىمية بالكامل ألنو كان يكتب بالعربية والكتابة كانت
()51
قميمة بين العرب وفضالً عن ذلك كان يحسن العوم والرمي .
لقد كان مشيوداً لسعد بن عبادة وأجداده وولده من بعده بالجود والكرم اذ قيل
عنو  (( :انو لم يكن في األوس والخزرج أربعة مطعمون متتالون في بيت واحد أال
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم وال كان مثل ذلك في سائر العرب إال صفوان ابن
أمية )) ( .)52ويذكر ابن سعد ( .)53ان سعد بن عبادة وعدة أباء لو قبمو كان ينادي
عمى اطميم *** من احب الشحم والمحم فميأت اطم دليم بن حارثة .
الصفَة **** اذ كان أىل
وعن جوده بعد إسالمو ما ذكر عن كرمو مع آىل ُ
المدينة ينطمق الرجل منيم بالواحد والرجل باالثنين والرجل بالجماعة اما سعد فكان
الصفَو(. )54
ينطمق بثمانية من أىل ُ
وكان سعد يرجو اهلل في دعائو ((الميم ىب لي حمداً وىب لي مجداً  ،ال مجد
(، )55
أال بفعال وال فعال أال بمال  ،الميم ال ُيصمحني القميل وال أصمح عميو ))
( ،)56يذكر فييا كرم سعد بن عبادة
وفي رواية البن اسحاق يوردىا السميودي
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ومحبتو لرسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) قال فييا  :وكان لرسول اهلل في كل
يوم من سعد بن عبادة جفنة طعام تدور مع رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم )
في بيوت أزواجو وقد دعا رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو وسمم ) قائالً  :الميم
اجعل صمواتك ورحمتك عمى أل سعد بن عبادة  ،لقد أكل طعامكم اإلبرار وصمت
عميكم المالئكة وافطر عندكم الصائمون ( .)57وبعد إسالمو روى عن رسول اهلل
(صمى اهلل عميو والو وسمم ) أحاديث عديدة وروى عنو ابن عباس (رضي اهلل عنو)
وابوامامو بن سيل وأبو داود (. )58
موقف سعد من بيعة السقيفة -:
كانت وفاة النبي (صمى اهلل عميو والو وسمم ) المفاجئة في يوم االثنين الموافق
ِ
يوص ٍِ ٍٍ بخميفة من بعده في الحكم قد فسح
 12ربيع األول سنة 11ه  632 /م ولم
المجال لألنصار باالجتماع في سقيفة بني ساعدة في اليوم نفسو لتنصيب زعيميم
سعد بن عبادة لخالفة الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) في قيادة الدولو
اإلسالمية ( .)59وكان سعد بن عبادة يوميا مريضاً مزمالً ضعيف الصوت لمرضو
عند خطبتو بقومو في السقيفو ،ولما بمغ المياجرين وعمى رأسيم أبو بكر وعمر بن
الخطاب وأبو عبيده بن الجراح بيذا االجتماع جاءو ا مسرعين فنحوا الناس عن سعد
محتجين بأفضميتيم عمى األنصار ألنيم قوم الرســول وى ــم أح ــق بمقامو  ،فقالت
االنصار منا امير ومنكم امير  ،فرد عمييم ابو بكر الصديق (رضي اهلل عنو) قائالً
 :منا االمراء وانتم الوزراء (. )60
وبعد جدل طويل بين الجانبين تخمض عنو مبايعة أبي بكر الصديق (رضي
يرض بذلك  ،وقال يومئ ًذ
اهلل عنو ) خميفة لممسممين  ،غير ان سعد بن عبادة لم َ
ألبي بكر  :أنكم يامعشر المياجرين حسدتموني عمى االماره وانك وقومي أجبرتموني
عمى البيعة ( ، )61اذ كان سعد يرى ان االنصار ىم احق بيذا االمر من المياجرين
النيم اىل المدينة وأنصار االسالم وأنيم (اىل العز والثروة وألوا العدد والمنعة
والتجربة )(. )62
وفاتو -:
تذكر معظم الروايات أن سعد بن عبادة خرج مياج ار الى بالد الشام بعد وفاة
الرسول (صمى اهلل عميو والو وسمم ) ( ،)63ويبدو ان سبب خروجو  ،ىو ما حدث في
عدىا سعد ضياعا لحقوق األنصار ،
سقيفة بني ساعدة وما تمخض عنو من نتائج ّ
واما عن تاريخ وفاتو فتذكر المصادر روايات مختمفة  ،ففي رواية انو توفي في السنة
التي بعث فييا ابو بكر عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنيما ) فأقام لمناس الحج ،
وفي رواية انو توفي في السنو السادسة عشرة لميجره وىي السنة التي خرج فييا آىل
ايميا الى عمر (رضي اهلل عنو ) فصالحوه عمى الجزية وفتحوىا ( . )64ويذكر ابن
399

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

سعد ( ، )65ان سعد بن عبادة قد توفي بحوران لسنتين ونصف من خالفة عمر بن
الخطاب (رضي اهلل عنو ) وتورد بعض الروايات ان قبره كان بالمنيحو قرية بدمشق
 ،وفي رواية أخرى أن قبره كان ببصرى(.)66
()67
.
ويذكر انو وجد ميتاً في مغتسمة وقد اخضر جسده ولم يشعر بموتو

الخاتمة

لقد كشف ىذا البحث عن جوانب عديدة ليذه الشخصية اإلسالمية التي لعبت

دو ار بار از ومتمي از في ىذه الفترة المبكرة من التاريخ اإلسالمي  ،والسيما دوره في نشر
الدعوة اإلسالمية بين قومو من الخزرج  ،اذ كانت لشخصيتو المتميزه بالكرم والجود

والشجاعة ولمكانتو وسيادتة بين قومو قبل االسالم وبعد االسالم واختياره في بعية
العقبة الثانية ليكون لمنقباء االثني عشر اثر فعال في ىذا الدور فضال عن ذلك

مشاركتو الفعالو والمتميزه في حروب (صمى اهلل عميو والو وسمم ) اذ كان يحمل

بيدية احدى رايتي االسالم والتي كانت تجمع االنصار تحتيا  ،وكذلك دوره الفعال

في حث االنصار عمى الجياد في سبيل اهلل  ،ومن ثم روايتو عن رسول اهلل (صمى

اهلل عميو والو وسمم ) احاديث عديدة  ،ولكل ما ذكرنا من اسباب وردت في ىذا

البحث اختاره قومو ليكون خميفة لرسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم ) في سقيفة بني

سببا في ىجرتو الى بالد الشام .
ساعدة  ،وما جرى فييا من احداث التي كانت ً

Abstract
This research deals with gracious Sahabi character Saad Bin
Ubada (Radhia Aiih Auhu ) He became Moslem and supported
the messenger of God (peace be up on him ) In the second
Aqaaba , As one of the Twelfth nukaba .
It is worthy to mention that , he played such an important and
distinguished vole of the ( messengers ) war and invasions , for
this ( messenger of God ) Khalif at
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( Bani Saida saqcefat ) and for what has been done there later
from events by which thy were the cause for him to migrate to
Bilad – AL shaam until he died there .

الهوامش
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 -9حتي  ،فميب  ،تاريخ العرب مطول  ،ط  ، 4دار الكشاف ( ،بيروت – ، )1965
. 146 /1
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 -10البالذري  ،احمد بن يحيى بن جابر ( ،ت  279 :ه ) انساب االشراف  ،تح:
– ، 60 /1 ، ) 1959
محمد حميد اهلل  ،مطبعة دار المعارف ( ،مصر
السميودي  ،نور الدين عمي بن احمد ( ،ت 911 :ه ) وفاء الوفا بأخبار دار
المصطفى  ،تح  :محمد محي الدين عبد الحميد  ،دار احياء التراث العربي
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 -12المصدر نفسو  ،ص . 365
 -13المصدر نفسو . 332 ،
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 -15ابن ىشام  ،عبد الممك بن ىشام بن ايوب الحميري ( ،ت 218 :ه )  ،السيره
النبويو  ،تح  :مصطفى السقا واخرون  ،مطبعة مصطفى البابي ( ،مصر -
 ، )1955ق 131 / 1؛ الشريف  ،مكو والمدينو ،
ص . 314
-16السميودي  ،وفاء الوفا . 190/1 ،
 -17ابن االثير  ،عز الدين ابو الحسن عمي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم
عبد الواحد الشيباني ( ،ت 630 :ه ) الكامل في التاريخ  ،المطبعة المنيرية
(دمشق 1349-ه ) . 402 /1 ،
-18السميودي  ،وفاء الوفا . 215 /1 ،
356ه)  ،االغاني ،
 -19ابو الفرج األصفياني  ،عمي بن الحسين ( ،ت :
المؤسسو المصريو العامو لمنشر( ،مصر – د.ت)  . 156/15 ،وفاء الوفا /1 ،
. 215
 -20الذىبي  ،،ابو عبد اهلل شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ،ت 748 :ىـ)
،تاريخ االسالم وطبقات المشاىير واالعالم  ،مكتبة العربي ( ،القاىره -
1367ىـ) . 170 /1 ،
-21السميودي  ،وفاء الوفا . 217 /1 ،
 -22ابن ىشام  ،السيرة  ،ق. 585 / 1
 -23ابن االثير  ،الكامل . 405 / 1 ،
 -24المصدر نفسو  ، 405 /1الشريف  ،مكو والمدينو  ،ص. 341
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 -25ابن ىشام  ،السيره  ،ق. 427 / 1
 -26المصدر نفسو  ،ق ، 428 / 1ابن عبد البر ؛ يوسف بن عمر النميري ( ،ت
463 :ه )  ،الدرر في اختصار المغازي والسير  ،تح :شوقي ضيف  ،لجنة
احياء التراث ( ،القاىره  ، )1966-ص. 70
 -27الطبري  ،محمد بن جرير ( ،ت310 :ه )  ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن
 ،دار الفكر ( ،بيروت 1405 -ه)  381 /2 ،؛ ابن حزم  ،جميرة انساب
العرب  ،ص. 628
 -28ابن ىشام السيره  ،ق. 428/ 1
 -29ابن حزم  ،جميرة انساب العرب  ،ص . 628
 -30ابن اسحاق  ،محمد بن اسحاق بن يسار ( ،ت 151 :ه )  ،سيرة ابن اسحاق
تح :محمد حميد  ،معيد الدراسات لالبحاث والتعريب ( ،د-ت-د-ت) 215/2 ،
.
 -31ابن ىشام  ،السيره  ،ق ، 429 / 1الطبري  ،تاريخ الرسل والمموك  ،ط  5تح
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 -32المصدر نفسو  ،ق. 433 / 1
-33الطبري  ،تاريخ . 355/2 ،
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الحبشة وقتل شييدا في معركة احد  ،ينظر  :ابن سعد  ،الطبقات – 116 /3 ،
. 120
 -34ابن ىشام  ،السيره  ،ق. 441/1
 -35المقريزي  ،تقي الدين احمد بن عمي ( ،ت 845 :ه ) امتاع االسماع بما
لمرسول من االبناء واالموال والحفده والمتاع  ،لجنة التأليف والنشر ( ،القاىره -
. 34 /1 ، )1941
 -36ابن سعد  ،الطبقات  ، 223 /1 ،ابن كثير  ،ابو الفداء اسماعيل بن عمرو
–
الدمشقي ( ،ت774 :ه )  ،البداية والنياية  ،مطبعة السعاده ( ،مصر
1932م ) . 112 /3 ،
 -37الطبري  ،تاريخ . 363/2 ،
 -38ابن ىشام  ،السيرة  ،ق. 449/ 1
-39ابن حجر  ،االصابة . 65/3 ،
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**  -االبواء  :ىي قرية من اعمال الفرع في المدينو بينيا وبين الجحفو مما يمي
المدينو ثالث وعشرون فرسخا  ،ينظر  :ياقوت الحموي  ،شياب الدين ياقوت
بن عبد اهلل ( ،ت 626 :ه ) معجم البمدان  ،دار راصد ( ،بيروت 1977 -
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الجوىر  ،ط  ، 3تح :محمد محي الدين عبد الحميد ( ،مصر ، )1958 -
 ، 295/2ابن عبد البر  ،االستيعاب . 549 /2 ،
-42ابن سعد  ،الطبقات  ، 614/3 ،الطبري  ،تاريخ . 413 /2 ،
-43المصدر نفسو  ، 614/3 ،ابن قتيبو الدينوري  ،عبد اهلل بن مسمم ( ،ت :
276ه )  ،المعارف  ،تح  :ثروت عكاشو  ،دار الكتب ( ،القاىره – )1960
 ،ص .112
-44البييقي  ،احمد بن الحسين بن عمي ( ،ت 458 :ه )  ،سنن البييقي الكبرى ،
تح  :محمد عبد القادرعطا  ،مكتبة دار الباز (مكو – 1494ه )  ،ا. 109 /
-45ابن ىشام  ،السيره ،ق. 63/2
-46الواقدي  ،محمد بن عمر بن واقد ( ،ت 207 :ه )  ،المغازي  ،ط  ، 3تح :
مارسدن جونس  ،مطبعة جامعة اكسفورد ( ،لندن – . 470/2 ، ) 1966
 -47ابن ىشام  ،السيرة  ،ق.437/2
 -48ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  166/2 ،؛ ابن عبد البر  ،االستيعاب ،
. 98/2
-49ابن ىشام  ،السيره  ،ق. 437/2
 -50ابن عبد البر  ،االستيعاب . 595/2 ،
 -51ابن سعد  ،الطبقات  613/3 ،؛ ابن قتيبو  ،المعارف  ،ص . 112
-52ابن عبد البر  ،االستيعاب . 598-596/2 ،
-53ابن سعد  ،الطبقات . 613/3 ،
*** -االطم  :وىو حصن مبني بحجارة  ،وقيل ىو كل بيت مربع مسطح ،
ينظر :ابن منظور  ،محمد بن مكرم ( ،ت 711 :ه )  ،لسان العرب  ،دار
صادر  ،بيروت (بيروت –د -ت ) . 93/1 ،
****  -اىل الصفو  :وىم جماعة من اصحاب رسول اهلل (صمى اهلل عميو والو
وسمم ) من فقراء المسممين المياجرين وقد بنى ليم الرسول ظمو في مؤخرة
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مسجده في الجيو الشمالية يأوي ليا المساكين ممن ال مأوى ليم تعرف بالصفة
 ،ينظر  :ابن سعد  ،الطبقات  ، 255/1 ،ابن شبو  ،عمرو بن زيد النميري ،
(ت 262 :ه )  ،تاريخ المدينو المنورة  ،تح  :عمي محمد بدن دار الكتب
العمميو ( ،بيروت – . 264/1 ، ) 1996
 -54السميودي  ،وفاء الوفا . 453/2 ،
-55ابن حجر العسقالني  ،االصابة . 65/3 ،
 -56ابن سعد  ،الطبقات . 615 /3 ،
 -57ابن كثير  ،ابو الفداء اسماعيل بن عمرو الدمشقي ( ،ت 774 :ه )  ،تفسير
القران العظيم  ،ط ، 4دار الفكر ( ،بيروت 1401-ه) . 270/3 ،
 -58ابن قتيبو  ،المعارف  ،ص  ، 112الطبري  ،تاريخ  ، 212/2 ،ابن حجر
االصابو . 65 /3 ،
 -59ابن ىشام  ،السيره  ،ق  ،499/2اليعقوبي  ،احمد بن ابي يعقوب بن جعفر
(ت 284 :ه )  ،تاريخ اليعقوبي  ،المكتبو المرتضويو ( ،النجف 1358 -ه)
. 102/2
 -60المصدر نفسو . 243 /2 ،
 -61الطبري  ،تاريخ . 243/2 ،
-62المصدر نفسو . 243/2 ،
 -63حسن  ،ابراىيم حسن  ،النظم االسالميو  ،ط  ، 1مكتبة النيضو ( ،مصر –
 ، ) 1939ص. 24
-64ابن خياط  ،ابو عمرو خميفو بن خياط العصفري ( ،ت240 :ه )  ،تاريخ ،
، )1967
ط ، 1تح  :اكرم ضياء العمري  ،مطبعة االداب ( ،النجف -
 ،177/1ابن عبد البر  ،االستيعاب . 135/12 ،
-65الطبقات  ، 617/3 ،ابن قتيبو  ،المعارف . 113 ،
 -66ابن حجر  ،االصابة . 65/3 ،
 -67ابن عبد البر  ،االستيعاب 599/2 ،

المصادر والمراجع

المصادر االولية -:
ابن االثير عز الدين عمي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم عبد الواحدالشيباني ( ،ت630ه )
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- 1الكامل في التاريخ  ،مطبعة المنيرية ( ،دمشق – 1349ه ) .
ابن اسحاق محمد بن اسحاق بن يسار ( ،ت151ه ) .- 2سيرة ابن اسحاق  :تحقيق  :محمد حميد اهلل  ،معيد الدراسات لالبحاث
والتعريب (د.م-د-ت ) .
ابو الفرج األصفياني  ،عمي بن الحسين ( ،ت356ه ) .- 3االغاني  ،المؤسسو المصريو العامو لمنشر ( ،مصر-د.ت) .
البكري  ،ابو عبيد اهلل عبد العزيز االندلسي ( ،ت487ه1094/م ) .- 4معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع  ،ط  ، 3تحقيق  :مصطفى السقا
(القاىره 1949-م ) .
البالذري  ،احمد بن يحيى بن جابر ( ،ت279ه ) .- 5انساب االشراف  ،تحقيق  :محمد حميد اهلل  ،مطبعة دار المعارف ( ،مصر -
1959م ) .
البييقي  ،احمد بن الحسين بن عمي ( ،ت 458ه ) .- 6السنن الكبرى  ،تحقيق  :محمد عبد القادر  ،مكتبة دار الباز ( ،مكو -
1494ه ) .
ابن حبيب  ،محمد بن حبيب بن اميو البغدادي (،ت 245ه ) .- 7كتاب المحبر  ،تحقيق  :ايمزه ليختن شتير  ،دار االفاق الجديده ( ،بيروت –
د-ت) .
 ابن حجر العسقالني  ،شياب الدين احمد بن عمي ( ،ت 852ه 1449 /م ) .- 8االصابة في تمييز الصحابو  ،ط ، 1دار الجيل ( ،بيروت . )1992-
 ابن حزم  ،ابو محمد عمي بن احمد بن سعيد االندلسي ( ،ت 456ه ) .- 9جميرة انساب العرب  ،تحقيق  :عبد السالم محمد ىارون  ،دار المعارف
(مصر –د.ت ) .
ابن خياط ابو عمرو خميفة بن خياط العصفري ( ،ت 240ه  1852-م ) .- 10التاريخ  ،ط  ، 1تحقيق  :اكرم ضياء العمري  ،مطبعة االداب ( ،النجف –
1386ه 1967 /م ) .
748ه/
الذىبي  ،ابو عبد اهلل شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ،ت1348م ) .
- 11تاريخ االسالم وطبقات المشاىير واالعالم  ،مكتبة الغدي ( ،القاىره -
1367ه ) .
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ابن سعد  ،ابو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع البصري ( ،ت230ه 845 /م ) .- 12الطبقات الكبرى  ،دار صادر ( ،بيروت – . )1960
السميودي  ،نور الدين عمي بن احمد ( ،ت 911ه ) .- 13وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى  ،ط  ، 1تحقيق  :محمد محي الدين عبد
الحميد  ،دار احياء التراث ( ،بيروت . )1955-
ابن شبو  ،ابو زيد عمر بن شبو النميري ( ،ت 262ه ) .- 14تاريخ المدينة المنورة  ،تحقيق  :عمي محمود بدن  ،دار الكتب العممية ،
(بيروت . ) 1996-
الطبري  ،محمد بن جرير ( ،ت 310ه 923 /م ) .- 15تاريخ الرسل والمموك  ،ط  ، 5تحقيق  :محمد ابو الفضل  ،دار المعارف،
(القاىرة . )2000-
- 16جامع البيان عن تأويل أي القران  ،دار الفكر ( ،بيروت 1405-ه ) .
ابن عبد البر  ،ابو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ( ،ت463ه ) .- 17الدرر في اختصار المغازي والشمائل والسير  ،تحقيق  :شوقي ضيف  ،لجنة
احياء التراث االسالمي ( ،القاىره – . ) 1966
- 18االستيعاب في معرفة االصحاب  ،تحقيق  :عمي محمد البجاوي  ،دار الجيل
( ،بيروت – 1412ه ) .
ابن قانع  ،ابو الحسين عبد الباقي ( ،ت 351ه ) .- 19معجم الصحابو  ،ط  ، 1تحقيق  :صالح بن سالم  ،مكتبة العزباء االثريو ،
(المدينو 1418 ،ه ) .
ابن قتيبو الدينوري  ،ابو محمد عبد اهلل بن مسمم ( ،ت276ه ) .- 20المعارف  ،تحقيق  :ثروت عكاشو  ،دار الكتب ( ،القاىره . ) 1960-
ابن كثير  ،ابو الفداء اسماعيل بن عمرو الدمشقي ( ،ت 774ه1372 /م ) .- 21البدايو والنياية  ،مطبعة السعاده ( ،مصر 1932-م ) .
- 22تفسير القرأن العظيم  ،دار الفكر ( ،بيروت 1401-ه ) .
ابن الكمبي  ،ىشام بن محمد بن السائب ( ،ت 204ه 819 /م ) .- 23جميرة النسب  ،ط  ، 1تحقيق  :ناجي حسن  ،عالم الكتب ( ،مصر -
1407ه ) .
-المسعودي  ،ابو الحسن عمي بن الحسين ( ،ت346ه 956 /م ) .
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- 24مروج الذىب ومعادن الجوىر  ،ط  ، 3تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد
( ،مصر 1958-م ) .
المقريزي  ،تقي الدين احمد بن عمي ( ،ت 845ه 1441 /م ) .- 25امتاع االسماع بما لمرسول من االنباء واالموال والحفده والمتاع  ،لجنة
التاليف والترجمو ( ،القاىره – 1941م ) .
ابن منظور  ،ابو الفضل محمد بن مكرم ( ،ت 711ه 1311 /م ) .- 26لسان العرب  ،دار صادر ( ،بيروت –د.ت ) .
ابن ىشام  ،عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري ( ،ت 218ه 833 /م ) .- 27السيرة النبوية  ،تحقيق  :مصطفى السقا وآخرون  ،مطبعة البابي ( ،مصر –
. ) 1955
الواقدي  ،محمد بن عمر بن واقد ( ،ت 207ه 819/م ) .–
- 28المغازي  ،ط  ، 3تحقيق  :مارسدن جونس  ،مطبعة اكسفورد ( ،لندن
1966م ) .
ياقوت الحموي  ،شياب الدين ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي ( ،ت 626ه /1228م ) .
- 29معجم البمدان  ،دار راصد ( ،بيروت – . ) 1977
اليعقوبي  ،احمد بن ابي يعقوب بن جعفر ( ،ت 284ه 896 /م ) .- 30التاريخ  ،المكتبة المرتضويو ( ،النجف – 1358ه ) .
المراجع الحديثة -:حتى  ،فيميب واخرون .
- 31تاريخ العرب مطول  ،دار الكشاف ( ،بيروت – 1949م ) .
حسن  ،ابراىيم حسن .- 32النظم االسالمية  ،ط ، 1مكتبة النيضو ( ،مصر –  1939م ) .
الشريف  ،احمد ابراىيم . -33مكو والمدينو في الجاىمية وعيد الرسول  ،ط  ، 2دار الفكر العربي ( ،القاىره
– 1965م ) .
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