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 يتابع حضرته يف ذكر الصحابة البدريني ويفرد اخلطبة للحديث:
 وكان من قبيلة عدي بن كعبأمه فاطمة بنت بعجة زيُد بن عمرو واسم والده  : سعيد بن زيد

وقيل أبو ثور أيضا. كان طويل القامة ِحنطيَّ اللون كثيف الشعر.  يكىن أاب األعوربن لؤي وكان 
بينما  ويصل نسبه يف اجليل الرابع أي عند نفيل بسيدان عمر   ابن عم عمر بن اخلطابوهو 

عاتكة أخَت سعيد  عند كعب بن لؤي يف اجليل الثامن. لقد تزوج عمر  يصل بسيدان النيب 
 .   يف إسالم عمر كانت السبب وهي   وهو تزوج أخت عمر 

فجور جيتنب كل نوع من الفسق وال. و كان والد سعيد، زيد بن عمرو يف اجلاهلية يعبد إهلا واحدا
رٍو َكاَن يَِعيُب َعَلى قُ َري ٍش َذاَبِئَحهُ  وكانل ذبيحة املشركني أيضا. ك  أَ  حىت م  َويَ ُقوُل الشَّاُة َزي َد ب َن َعم 

ََبُوََنَا َعَلى َغي ِ َخَلَقَها اَّللَُّ َوأَ  َر ِض ُُثَّ َتذ  ِم اَّللَِّ ِإن َكار ا ن  َزَل هَلَا ِمن  السََّماِء ال َماَء َوأَن  َبَت هَلَا ِمن  األ   اس 
 . ِلَذِلَك َوِإع ظَام ا َلهُ 

ملا كان زيد بن عمرو يكره الكفر والشرك سافر طويال إىل أقصى البالد َبثا عن احلق، لقد وجد زيد 
قد  :، وقد قال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم مرة لكنه تويف قبل بعثته  و زمن النيب بن عمر 

 .رأيُته يف اجلنة يْسَحُب ُذيولا 
 املقام السامي بربكة حسنات أبيه.  أي سعد ين زيد رضي هللا عنه فقد انل االبنُ وهكذا 

وسأاله عن زيد بن عمرو، فقال  جاء سيدان سعيد بن زيد وسيدان عمر بن اخلطاب إىل النيب 
 رحم هللا زيد بن عمرو وغفر له فقد مات على دين إبراهيم.  النيب 

 وبعد ذلك كلما ذكر املسلمون زيَد بن عمرو دَعوا به ابلرمحة واملغفرة. 
، وكان إسالمهما قبل دخول فاطمة بن اخلطاب يف صدر اإلسالم وزوجته  أسلم سعيد بن زيد

 .دار األرقم. كانت زوجة سعيد سببا إلسالم عمر النيب 
خى آبينه وبني رافع بن مالك ويف رواية  كان سعيد بن زيد من املهاجرين األوائل، لقد آخى النيب 

 بينه بني أيب بن كعب.
ِمِه يف الغنائم.  مل يستطع سعيد بن زيد أن يشرتك يف غزوة بدر إال أن َرُسول اَّللَِّ  َضَرَب َلُه ِبَسه 

من الشام فقبل خروجه  توقع عي قريش قافلةٍ  وكان سبب عدم مشاركته يف غزوة بدر أن النيب 
هذه، فخرجا  قريش ليتحّسبا خرب عي وسعيد بن زيد طلحة بن عبيد هللا من املدينة بعشرة أايم أرسل
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طلحة بن عبيد  ني هناك حىّت َمّرت هبما الِعي. بعد ذلك عاد، فلم يزاال مقيمَ احلوراء حىّت بلغا
لُيخربا النيب عن خرب العي؛ فَ َقِدَما املدينة يف اليوم الذي حدثت  املدينة املنورة وسعيد بن زيد إىل هللا

. بدر فلقياه ُمن َصرِف ا من ، فخرجا من املدينة للمثول عند النيب ببدر فيه املعركة بني املسلمني وقريش
 ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آاتمها نصيب ا من غنائم بدر، وعدَّمها ممن شهد بدر ا.

كان سعيد بن زيد من العشرة احملظوظني املبشر هلم ابجلنة على لسان الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 ارك يف هذه الدنيا.املب

ملا خرجت اجليوش اإلسالمية للحرب يف انحية الشام يف خالفة سيدان عمر رضي هللا عنه كان سعيد 
بن زيد قائد اجلنود املشاة حتت إمرة أيب عبيدة رضي هللا عنهما، وشارك يف احلرب بكل بسالة 

يدا بن عبيدة، واملعارك دائرة، سعوشجاعة يف حصار دمشق واملعركة احلامسة يف اليموك. عنّي أبو 
زيد رضي هللا عنهما أميا على دمشق، فكتب أليب عبيدة: إين ال أطيق أن تشرتكوا يف اجلهاد وأان 
حمروم منه، فمجرد أن يصلك كتايب ترسل شخصا آخر أمي ا على دمشق بدال  مين، وسوف أحلقك 

ى دمشق، وشهد زيد بن أيب سفيان أمي ا علأبسرع ما ميكن. فاضطر أبو عبيده رضي هللا عنه ليسل ي
 سعيد بن زيد احلرب اثنية.

لقد وقعت انقالابت وحروب داخلية عديدة أمام أعني سعيد بن زيد رضي هللا عنه، ولكنه اعتزل 
هذه اخلصومات كلها لزهده وتقواه، غي أنه كان ال يرتدد يف إبداء رأيه يف الناس بكل حرية. فعندما 

عثمان رضي هللا عنه كان سعيد بن زيد يقول يف مسجد الكوفة: ال غرابة لو زُلزل اسُتشهد سيدان 
 جبل أحد بسبب ما فعلتم بعثمان رضي هللا عنه.

، فقال ال ُكوَفةِ  األكرب يف ِجدامل س يف بسوء َعِليَّ ب َن َأيب طَاِلبٍ  ال ُمِغيََة ب َن ُشع َبةَ وكذلك ذكر ذات يوم 
 عليه وسلم يقول: ، إين مسعت رسول هللا صلى هللاَثاَلاث   ،اَي ُمِغَي ب َن ُشع بَ  ،ع بَ اَي ُمِغَي ب َن شُ له: 

 هؤالء العشرة يف اجلنة، وعلي منهم. 
مَ جماب الدعوة سعيد بن زيد رضي هللا عنه وكان الء على أرض مرة ابالستي ته سيدة امسها أروى. اُّته

ها يف قربَ  ا، وجتعلَ هبصرَ  يَ عمِ ها حىت تُ ت  فال تُِ  اللهم إن كانت كاذبة   فقال عندما سئل: بغي حق،
 ها.ربَ تشي يف دارها فوقعت يف بئرها فكانت قُث ذات يوم كانت  ذهب بصرها، وورد أَنا ها".بئرَ 

 .يقولون: أعماك هللا كما أعمى أروى حيث كانوا أهل املدينة فصارت مضرَب املثل بني
رة اجلمعة يف السنة اخلمسني أو الواحدة واخلمسني من اهلجتُويف سعيد بن زيد رضي هللا عنه يوم 

 وسنه حوايل سبعني سنة، ويف رواية: إحدى وسبعون سنة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1


ويف رواية أن عبد هللا بن عمر مسع خرب وفاة سعيد بن زيد وهو يستعّد للجمعة، فرتك اجلمعة وخرج 
 إىل سعيد بن زيد، فغسله وعّطره وصلى عليه اجلنازة.

 بنتا. 19ابنا و 13زيد عشر زجيات يف أوقات خمتلفة، وكان له منهن تزوج سعيد بن 
كان امسه يف اجلاهلية عبد عمرو، وعندما أسلم مسّاه النيبه : الصحايب عبد الرمحن بن عوف 

 ،بيضَ كان عبد الرمحن بن عوف أصلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن. كان من بين زهرة بن كالب.   
وكان  أذنيه، نالنابني األعليني، له مجة أسفل مِ  طويلَ  األنف، أقىن ،شفاراأل أهدبَ  واسع العينني،

 ،خبضاب هعرَ  شغّي ي مل ،محرةٍ  طويال ، أبيض مشربَ  ،ني، غليظ األصابعضخم الكفّ  ،نقطويل الع
 غزوة القدم وذلك نتيجة إصابته يف سبيل هللا تعاىل يف عرجحسن الوجه، رقيق البشرة. ويقال كان أ

  أحد.
وكان أحد الستة من أصحاب الشورى الذين عّينهم سيدان  ،من العشرة املبشرين ابجلنة كانو 

 مات وهو عنهم راض. r النيب ال: كانالنتخاب اخلليفة بعده، وق t عمر
بعشر سنني. كان من بني القلة من الناس الذين كانوا  عام الفيل ولد عبد الرمحن بن عوف بعد

وكان إسالمه   يف اجلاهلية، وكان أحد الثمانية الذين سبقوا ابإلسالم. حيرمون اخلمر على أنفسهم
 .دار األرقم مركز ا لنشر دعوته. اشرتك يف كليت اهلجرتني r قبل اختاذ النيب أيب بكر الصديق على يد

َ َسع ِد ب ِن الرَّبِيِع،  هبَ ي ن  آَخى َرُسوُل اَّللَِّ  اته فرد الذي عرض عليه نصف ماله وإحدى زوجَوَبني 
نُ َقاَع َفَما ا عليه: ِلَك َوَماِلَك أَي َن ُسوُقُكم  َفَدلهوُه َعَلى ُسوِق َبيِن قَ ي   ُ َلَك يف َأه  ن  َقَلَب ِإالَّ َوَمَعُه اَبَرَك اَّللَّ

ٌل ِمن  أَِقٍط َومَس ٍن  رٍَة ُُثَّ ، وقد ابلك هللا تعاىل يف جتارته كثيا. ُُثَّ اَتَبَع ال ُغُدوَّ َفض   َجاَء يَ و م ا َوِبِه أَثَ ُر ُصف 
َها قَاَل نَ َواة  مِ  َت ِإلَي   ُت قَاَل َكم  ُسق  َيم  قَاَل تَ َزوَّج  ُ َعَلي ِه َوَسلََّم َمه  ن  َذَهٍب أَو  َوز َن فَ َقاَل النَّيبه َصلَّى اَّللَّ

 . نَ َواٍة ِمن  َذَهبٍ 
 . شهد عبد الرمحن بن عوف بدرا وأحدا ومجيع املواقع مع النيب 

را منه على أيب جهل يف غزوة بدر فقتاله أث األنصارينيوكان عبد الرمحن بن عوف من دل الغالمني 
ُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ مبا قد سب   .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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