
 سعد بن عبادة الكريمالصحابً 

 
 زعجم الخزرجَ وحامل رايٌ األنصارَ أمى عمرة بنت مسعودَ وكان  - رضً هللا عنى  - إنى سعد بن عبادة          

وقد أسلم مبكًراَ وحضر بجعٌ العقبٌ الثانجٌ مع سبعجن رجًّ وامرأتجن من األنصارَ وكان أحد  يكنٍ أبا ثابتَ وأبا قجسَ
. النقباء اإلثنً عشر

ورغم أن سعًدا كان سجد قومىَ لم تمنعى تلك السجادة من أن ينال قسطًا من تعذيب قريشَ وذلك أنى بعد أن تمت           
َ واتفاقوم معى )بجعٌ العقبٌ الثانجٌَ وأخذ األنصار يستعدون للسفر والرجوع إلٍ المدينٌَ علمت قريش بمبايعتوم للنبً 

علٍ الوجرة إلٍ المدينٌ لجناصروه ضد قوى قريشَ فجن جنونومَ وطاردوا المسلمجنَ حتٍ أدركوا منوم سعد بن عبادةَ 
. فأخذه المشركونَ وربطوا يديى إلٍ عنقىَ وعادوا بى إلٍ مكٌ حجث التفوا حولى يضربونىَ وينزلون بى أشد العذاب

ًْ نفر من قريش فجوم رجل وضئَ أبجضَ شعشاع من الرجال :  يقول سعد           فوهللا إنً لفً أيديوم إذ طلع عل
إن يك عند أحد من القوم خجرَ فعند هذاَ فلما اقترب منً رفع يده فلكمنً :  َ فقلت فً نفسً(يقصد سوجل بن عمرو)
ِ وهللاَ ما عندهم بعد هذا من خجرَ فو هللا إنً لفً أيديوم يسحبوننً إذ أوى :  لكمٌ شديدةَ فقلت فً نفسً (ضربنً)

 بلٍَ كنت أُججر لجبجر بن  : ويحكَ أما بجنك وبجن أحد من قريش جوار؟ قلت:  إلٍ رجل ممن كان معوم فقال (جاء)
فاهتف باسم : مطعم تجارةَ وأمنعوم ممن يريد ظلموم ببّديَ وكنت أججر للحارث بن حرب بن أمجٌَ فقال الرجل

وخرج الرجل إلجوماَ فوجدهما فً الكعبٌَ فأخبرهما أن رجّ من  الرجلجنَ واذكر ما بجنك وبجنوما من جوارَ ففعلتَ
: سعد بن عبادةَ فقاِ: يضرب باألبطحَ وهو يوتف باسمجوما أن بجنى وبجنوما جواًراَ فسأِه عن اسمًَ فقال الخزرج

. [ابن سعد]    .صدق وهللاَ وجاءا فخلصانً من أيديوم
وأصحابى إلٍ المدينٌ استقبلوم سعد خجر استقبالَ وسخر مالى لخدمتومَ وعرف سعد  )وعندما هاجر الرسول           

اللوم هب لً مجداَ : بالجود والكرمَ وبلػت شورتى فً ذلك اآلفاقَ وكان داًُما يسأل هللا المزيد من رزقى وخجرهَ فجقول
. [الحاكم]. ِ مجد إِ بفعالَ وِ فعال إِ بمالَ اللوم إنى ِ يصلحنً القلجلَ وِ أصلُح علجى

وكان الرجل من األنصار يستضجف واحًدا أو اثنجن أو ثّثٌ بجنما هو يستضجف ثمانجنَ وكان مناديى يصعد أعلٍ داره 
اللوم اجعل صلواتك ورحمتك علٍ آل سعد بن ): فقال )وقد دعا لى النبً . من كان يريد شحًما ولحًما فلجأت:  وينادي

. [أحمد]  (عبادة
كان لرسول -: رضً هللا عنوما-وكان سعد يججد الرمًَ وكانت لى فداُجٌ وشجاعٌ فاُقٌَ قال عنوا ابن عباس          

. [عبد الرزاق وأحمد]   .فً المواطن كلوا رايتان؛ مع علً رايٌ المواجرينَ ومع سعد بن عبادة رايٌ األنصار )هللا 
مشورة األنصارَ فقام سعد مشجًعا علٍ القتالَ  )ووقف سعد بن عبادة موقًفا شجاًعا فً بدرَ حجنما طلب النبً           

. [أحمد ومسلم]  .لفعلنا يا رسول هللاَ والذي نفسً بجده لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلٍ برك الػماد: فقال
 )وفً غزوة الخندق تجمعت القباُل الكافرة ضد اإلسّمَ وحاصرت المدينٌَ وعرضت قبجلٌ غطفان علٍ النبً           

كّ من  )أن ينسحبوا من ججش األحزابَ وِ يقفوا مع الكفارَ فً مقابل أن يأخذوا ثلث ثمار المدينٌَ فشاور الرسول 
 يا رسول هللاَ أمًرا تحبى فنصنعىَ أم شجًُا أمرك هللا:  سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فً هذا األمرَ فقال سعد بن عبادة
إنما هو شًء أصنعى لكمَ لما رأيت العرب قد رمتكم ): )بىَ وِبد لنا من العمل بىَ أم شجًُا تصنعى لنا؟ فقال رسول هللا 

. (واحدة عن قوس
وهللا يا رسول هللاَ ما طمعوا بذلك منا قط فً الجاهلجٌَ فكجف الجوم؟ وقد هدانا هللا بك :  فقال سعد بن معاذ          

 . [ابن هشام]   (فأنت وذاك): )فقال رسول هللا . وأكرمنا وأعزناَ وهللا ِ نعطجوم إِ السجف حتٍ يحكم هللا بجننا وبجنوم

بنً ساعدةَ والتفوا حول سعد بن عبادة منادين بأن يكون خلجفٌ  اجتمع األنصار فً سقجفٌ )وبعد وفاة النبً           
َ )من األنصارَ ولكن عمر بن الخطاب وأبا عبجدة بن الجراح رأيا أن أبا بكر أحق بالخّفٌ بعد رسول هللا  )رسول هللا 

-عمر بن الخطاب  بالخّفٌَ وتوفً سعد فً خّفٌ- رضً هللا عنى-فوافق المسلمون علٍ رأيوماَ وبايع سعد أبا بكر 
 -.رضً هللا عنى


