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 مسجد املبارك يف إسالم آابد بربيطانيايف 

****** 
ـــــــه  وأشهد أن   ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهللحمم  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـ

د  هلل رما م الَّعمالممنيم * الرَّمحَّمن الرَّحيم * ممالك جيم. من الشـــــــــيطان الر   مم هللا الرَّمحَّمن الرَّحيم* ا َّممَّ بســـــــــَّ
رماط ا تمقيمم * صم رماطم الَّم سَّ دانم الص م تمعني  * اهَّ كم نمسَّ كم نـمعَّب د  ومإَّيَّ يِذمينم أمنَـّعممَّ م عملميَّهممَّ يمريَّ لَّ يـموَّم الد مين * إَّيَّ

  .  آمنيالَّممغَّض وا عملميَّهمَّ ومال الضَّال منيم 
الصحابة اليِذين أذكرهم اليوم سيدان سعيد بن زيد. فاسم والد حضرة سعيد  زيد  بن عمرو واسم  من

ثور  يل أابوق يكىن أاب األعوروكان من قبيلة عدي بن كعب بن لؤي وكان أمه فاطمة بن  بعجة 
نطيَّ اللون كثيف الشعر. وهو  ويصل نسبه   ابن عم عمر بن اخلطااأيضا. كان طويل القامة حم

عند كعب بن لؤي يف  بينما يصل بسيدان النيب  يف اجليل الرابع أي عند نفيل بسيدان عمر 
اليت  هانفسوهي  عاتكة أخ م سعيد وهو تزوج أخ  عمر  اجليل الثامن. لقد تزوج عمر 

     . َّ يف إسالم عمر تسبب
 كان والد سعيد  زيد بن عمرو يف اجلاهلية يعبد إهلا واحدا  وكان يبحث عن دين إبراهيم 

ة مثيدين بدين إبراهيم نفسه. ففي ذلك الزمن أيضا كان نه إو وكان يقول إن إهلي إله إبراهيم  
د أكرب موح م  كان النيب   . لقدقبل بعثته موحدون. أحياان يسأل بعض  األوالد عن دين النيب 

 وكان يعبد إهلا واحدا. 
ورد يف  ل ذبيحة املشركني أيضا. فقدكَّ كان زيد بن عمرو جيتنب كل نوع من الفسق والفجور بل أم 

 بَّنم ع ممرم رمضميم اَّللَّ  عمنـَّه مماصحيح البخاري: 
َّ صملَّ  عمنَّ عمبَّدم اَّللَّم يم زميَّدم بَّنم أمنَّ النَّيبم

ى اَّللَّ  عملميَّهم ومسملَّمم لمقم
فملم بـملَّدمٍح  رمو بَّنم نـ فميٍَّل ِبممسَّ نَّ يـمنَّزملم عملمى النَّيبم م صملَّى قـمبَّلم أم ( وهو وٍاد على طريق التميم يرا مكة)عممَّ

ي  فـمق د ممم َّ إمىلم النَّيبم م  لَّمم الَّومحَّ هما ُث َّ قمالم زميٌَّد  صملَّى اَّللَّ  عملميَّهم ومسملَّمم  اَّللَّ  عملميَّهم ومسم نـَّ رمٌة فمأمَبم أمنَّ َيمَّك لم مم س فَّ
م  اَّللَّم عملميَّهم  َبم ونم عملمى أمنَّصمابمك مَّ ومالم آك ل  إمالَّ مما ذ كمرم اسَّ َّا تميِذَّ

 حيِذرا مل َيكل النيب )إمّن م لمسَّ   آك ل  ِمم
ومأمنَّ زميَّدم  (ري هللا فقال زيد أان أيضا ال آكل ما ذ بح ابسم يري هللاأن يكون قد ذ بح على اسم ي من



ئمحمه مَّ وميـمق ول  الشَّاة  خملمقمهما اَّللَّ  ومأمنَـّزملم هلمما ممنَّ السَّمم  رٍو كمانم يمعميب  عملمى قـ رميٍَّش ذمابم اءم الَّمماءم ومأمنَـّبم م بَّنم عممَّ
َبم ونمم  مرَّضم ُث َّ تميِذَّ لمكم ومإمعَّظماًما لمه  هلمما ممنَّ األَّ مم اَّللَّم إمنَّكمارًا لميِذم   .ا عملمى يمريَّم اسَّ

ملا كان زيد بن عمرو يكره الكفر والشرك سافر طويال إىل أقصى البالد َبثا عن ا ق  فعن سفره 
 هناك رواية يف صحيح البخاري كالتايل: 

رمو بَّنم نـ فميٍَّل  عمنَّ ابَّنم ع ممرم  أمل  عمنَّ الد مينم وميـم أمنَّ زميَّدم بَّنم عممَّ يم عمالمًما ممنَّ خمرمجم إمىلم الشَّأَّمم يمسَّ
بـمع ه  فـملمقم تـَّ

َّّنم فـمقمالم الم تمك ون  عم  ربم لمى دمينمنما حمَّتَّ َتمَّخ يِذم الَّيـمه ودم فمسمأملمه  عمنَّ دمينمهممَّ فـمقمالم إمّن م لمعمل مي أمنَّ أمدمينم دمينمك مَّ فمأمخَّ
يبمكم ممنَّ يمضمبم ا ًَا أمبمًدا ومأم َّ َّللَّم قمالم زميٌَّد مما أمفمرُّ إمالَّ ممنَّ يمضمبم اَّللَّم ومالم أممحَّمل  ممنَّ يمضمبم اَّللَّم بمنمصم يـَّ  شم

تمطميع ه  فـمهملَّ تمد لُِّنم عملمى يمريَّمهم قمالم مما أمعَّلمم ه  إمالَّ أمنَّ يمك ونم حمنميًفا قمالم زميٌَّد وممما ا َّمنم   يف  قمالم دمين  أمسَّ
يم عمالمًما ممنَّ 

رمانمياا ومالم يـمعَّب د  إمالَّ اَّللَّم فمخمرمجم زميٌَّد فـملمقم ثـَّلمه  ا إمبَـّرماهميمم ملمَّ يمك نَّ يـمه ودمَّيا ومالم نمصَّ لنَّصمارمى فميِذمكمرم مم
يبمكم ممنَّ لمعَّنمةم اَّللَّم قمالم مما أم  رُّ إمالَّ ممنَّ لمعَّنمةم اَّللَّم ومالم أممحَّمل  ممنَّ فم فـمقمالم لمنَّ تمك ونم عملمى دمينمنما حمَّتَّ َتمَّخ يِذم بمنمصم

تمطميع  فـمهملَّ تمد لُِّنم عملمى يمريَّمهم قمالم مما أمعَّ  ًَا أمبمًدا ومأم َّ أمسَّ يـَّ لمم ه  إمالَّ أمنَّ يمك ونم حمنميًفا لمعَّنمةم اَّللَّم ومالم ممنَّ يمضمبمهم شم
رمانمياا ومالم يـمعَّب د  إمالَّ قمالم وممما ا َّمنميف  قمالم دمين  إمبَـّرماهم  اَّللَّم فـملممَّا رمأمى زميٌَّد قـموَّهلم مَّ يفم  يمم ملمَّ يمك نَّ يـمه ودمَّيا ومالم نمصَّ

همد  أمّن م عملمى دمي يَّهم فـمقمالم اللَّه مَّ إمّن م أمشَّ م خمرمجم فـملممَّا بـمرمزم رمفمعم يمدم  .نم إمبَـّرماهميمم إمبَـّرماهميمم عملميَّهم السَّالم
  لكنه تويف قبل بعثته  د وجد زيد بن عمرو زمن النيب لق

ودية  وعبادة ره النصرانية واليهين  وكم دعن عامر بن ربيعة قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب ال
األواثن وا جارة  وأظهر خالف قومه واعتزل آهلتهم  وما كان يعبد آابؤهم وال َيكل ذابئحهم. 

إّن خالف  قومي واتبع  ملَّة إبراهيم  وما كان يعبد ولده إمساعيل من : َّي عامر  يوما فقال يل
دَّركه  أ   بعده. فقال: وكانوا يصلون إىل هيِذه القبلة  وأان انتظر نبياً من ولد إمساعيل يـ بـَّعمث   وال أراّن

   فنن طال  بك مدة فرأيته  فأقَّرمئَّه  مِن السالم.يبصدقه  وأشهد أنه نفأان أ ؤمن به  وأ  
وأخربته بقول زيد وأقَّرأت ه منه السالم  فرد عليه رسول هللا  أسلم    ل عامر: فلما تنبأ رسول هللا قا

 .م عليه  وقال: قد رأيت ه يف اجلنة يسَّحمب  ذ يوالً السالم  وترحَّ 
ٍر رمضميم اَّللَّ  عم د  فكان زيد بن عمرو يفتخر كثريا ِبنه موح م  ه  عمنَّ أممسَّماءم بمنَّ م أمِبم بمكَّ مما قمالم َّ رمأميَّ   نـَّ

رم قـ رميٍَّش وماَّللَّم مم  رمه  إمىلم الَّكمعَّبمةم يـمق ول  َّيم ممعماشم نمًدا ظمهَّ رمو بَّنم نـ فميٍَّل قمائمًما م سَّ ا ممنَّك مَّ عملمى دمينم زميَّدم بَّنم عممَّ
ت لم اومكمانم ُي َّيمي الَّمموَّء ودمةم يـمق ول  لملرَّج لم إمذما أمرمادم أم  .إمبَـّرماهميمم يمريَّمي فميكمهما ممَ ونـمتـمهما نَّ يـمقَّ تـ لَّهما أمانم أمكَّ بَـّنـمتمه  الم تـمقَّ

ت كم ممَ ونـمتـم  ََّ م كمفميـَّ ََّ م دمفـمعَّتـ هما إملميَّكم ومإمنَّ شم مبميهما إمنَّ شم . )أي أ نفق همافـميمأَّخ يِذ هما فمنمذما تـمرمعَّرمعم َّ قمالم ألم
 على زواجها ويري ذلك.(   )صحيح البخاري(  



  أِب بكر  قال : لقد رأي  زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إىل الكعبة  يقول: عن أمساء بن
َّي معشر قريش  واليِذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم يريي. وكان يقول: 

 علمه. ُث يسجد على راحته.أالوجوه إليك عبدتك به  ولكِن ال  اللهم لو أّن أعلم أحبَّ 
  يوم كان قريش يب أن زيد بن عمرو تويف قبل مخس سنوات من بعثة النيب وعن سعيد بن املس

 يبنون الكعبة  فقال عند وفاته أان على دين إبراهيم. 
كن  أتكلم عن سعيد بن زيد  فتطرق ا ديث ضمنيا إىل ذكر والده  فقد انل االبن  املقام السامي 

ودة يف خ وبينته لكم  فهيِذه الرواَّيت موجبربكة حسنات أبيه وهو اآلخر قد س جل ذكره يف التاري
 البخاري أيضا. 

على كل حال أتناول اآلن ما بقي من ذكر سيدان سعيد بن زيد  ذات يوم جاء سيدان سعيد بن 
رحم هللا زيد بن  وسأاله عن زيد بن عمرو  فقال النيب  زيد وسيدان عمر بن اخلطاا إىل النيب 
 اهيم. عمرو ويفر له فقد مات على دين إبر 

 وبعد ذلك كلما ذكر املسلمون زيدم بن عمرو دعموا به ابلرمحة واملغفرة. 
 . بعث أمًة وحده يوم القيامةي   فقال: َل عنه النيب ويف رواية أخرى: س

تزوج    وكان عمر زوجم أخ  سيدان عمر  -كما ذ كر سابقا  -كان سيدان سعيد بن زيد
      السيدة عاتكة.   أخ  سعيد بن زيد 

نيب   وكان إسالمهما قبل دخول الفاطمة بن اخلطاا يف صدر اإلسالم أسلم سعيد بن زيد وزوجته
 ابًقاس دار األرقم. كان  زوجة سعيد سببا إلسالم عمر  كما ذكرت سابًقا  ومر  تفصيل ذلك 

بشكل  هنا أيضا أسردهولكن مبا أن األمر يتعلق بسعيد أيضا ليِذلك   يف ذكر خباا بن األرت
 خمتصر.

كتب مرزا بشري أمحد يف كتابه "سرية خامت النبيني" كما يلي: مل مير على إسالم محزة إال بضعة أَّيم 
وقد أرى هللا تعاىل املسلمني مناسبة أخرى للفرحة وهي إسالم عمر اليِذي كان إىل اآلن من أشد 

 . املعارضني
داوة اإلسالم قد زادهتا أكثر. فكان عمر قبل كان طبع عمر قبل اإلسالم يتسم ابلشدة  ولكن ع

إسالمه يعيِذا الفقراء واملستضعفني من املسلمني بسبب إسالمهم. ولكن عندما تعب من إييِذائه هلم 
وإيالمهم دون أن يرى رجوع أحد منهم عن اإلسالم  خطر بباله أن يقضي على مؤسس هيِذه 

تيِذهب  فرآه شخص يف الطريق فسأله: إىل أين. فخرج هبيِذه النية والسيف بيده  "الفتنة" أي النيب 



: تفقدَّ هيِذا الشخص (. فقال لهحاماًل السيف بغري جراا؟ فقال عمر: أريد أن أقتل حممًدا )
أوال بيتك! فنن أختك وزوجها قد أسلما. فرجع عمر لتو ه قاصًدا بي  أخته فاطمة. وعندما بلغ 

" ان "خب اا بن األمرم حيث كلداخل  بي  أخته مسع صوت تالوة القرآن الكرمي ينبعث من ا  يتلوت 
القرآن الكرمي بصوت مجيل. ازداد عمر يضًبا وييظًا لدى مساعه هيِذا الصوت  ففتح الباا ودخل 
إىل البي  مسرًعا. اختبأ خب اا يف أحد األماكن هناك فور مساعه صوت اخلطوات املتسارعة. وقام  

نكما ختليتما أ بلغِنسعيد بن زيد: لعمر و  قال هلاا. إبخفاء األوراق القرآنية جانبً  أخ  عمر فاطمة
لضرا زوج أخته سعيد بن زيد  تقدم  فاطمة إلنقاذ زوجها إال أن  وهب  عن دينكما. قال هيِذا 

هجمة عمر كان  شديدة َبيث أصيب  فاطمة جبرح. تشجع  فاطمة بعد جرحها وقال  بكل 
 تطيع أن نتخلى عن اإلسالم اآلن. شجاعة: نعم  لقد أسلمنا  فافعل ما بدا لك  وال نس

فلما مسع عمر قول أخته النابع عن الشجاعة رفع بصره ونظر إليها فنذا وجهها مصبوغ ابلدم ألنا 
أصيب  على وجهها جبرح كان ينزف دما. لقد أثر هيِذا املشهد يف قلب عمر َتثريًا عجيًبا  فقال 

ك فاطمة: لن أعطيك إَّيه ألنك ستضيع تلألخته: أريِن ذلك الكالم اليِذي كنتما تقرءانه. قال  
دها إليها بعد االطالع. قال  فاطمة: مع ذلك ال ري سذلك بل  األوراق  فوعد عمر أنه لن يفعل

 وايتسل أوال.  عطى لك قبل أن تغتسل  فاذهبَّ ت  ميكن أن 
َّيت فلما انتهى عمر من الغسل أخرج  فاطمة أوراق القرآن وقدمتها أمامه  فتناوهلا فنذا هي اآل

دعاء النيب  ان هناككما كاألوىل من سورة طه  فراح يقرأ فيها بقلب مرعوا  كان  فطرته سعيدة  
 قراءة إىل عمر يواصل ال ظلكل كلمة تدخل إىل قلبه    أخيِذت هلا أيضا يعمل عمله فلدى قراءته

ةم لميِذمكَّ إمنَِّنم أمانم اَّللَّ  الم إملمهم إمالَّ أمانم فماعَّب  أن وصل إىل قوله تعاىل:  ّنم ومأمقممم الصَّالم رمي * إمنَّ السَّاعمةم آمتميمةٌ دَّ
عمى ٍس مبمما تمسَّ زمى ك لُّ نـمفَّ فميهما لمت جَّ  (16-15)طه  أمكماد  أ خَّ

هيِذه اآلية تفتح  عيناه واستيقظ  فطرت ه فجأة  فقال من تلقاء نفسه  ما أعجب  فلما قرأ عمر 
على أن  هيِذا الكالم الطيب  فلما مسع خباا هيِذه الكلمات خرج من مكمنه فورا  وشكر هللا 

ابألمس  وقال: وهللا مسع   رسول هللا  هدايته والتغيري ا اصل يف موقفه هلو مثرة  دعاء النيب 
 هللا إب اح وضراعة أن يهدي لإلسالم عمر بن اخلطاا أو عمرو بن هشام أي أاب جهل. فقط يدعو 

ن مل يشعر ِبوكان متلهفا ومتحمسا لدرجة أنه   سأل عمر خبااًب: دل ِن على الطريق إىل النيب 
 يوميِذاك يف دار يمده  وكان رسول هللا  لريجعه إىلالسيف ال يزال مسلوال يف يده ومل خيطر بباله 

وحني رأى الصحابة    وطرق الباا إىل هناك عمر  توجهاألرقم فدلَّه خباا على الطريق إليه  



من شقوق الباا أن الطارق هو عمر ويف يده سيف مسلول  ترددوا يف فتح الباا  ولكن الرسول 
أيضا هناك وقال هو اآلخر: افتحوا الباا  فنذا كان قد جاء  الباا  وكان محزة  بفتحأمرهم 

مع السيف  صاحل النية فجي د  وإال سوف أقطع رأسه بسيفه هو  فف تح الباا ودخل عمر ب
 وسأله: ِبي نية جَ ؟ فقال عمر:  طرف ثوبه بقوة وهزَّهبوأمسك  فتقدم إليه النيب   املكشوف

هيِذه الكلمات كربَّ َبماس وفرحة وكربَّ معه  "َّي رسول هللا  لقد جَ  ألسلم". فلما مسع النيب 
 الصحابة: "هللا أكرب .. هللا أكرب"  ورد دت قمم اجلبال صدى الصوت.

هيِذا كان سعيد بن زيد اليِذي كان سببا يف إسالم عمر. كان سعيد بن زيد من املهاجرين األوائل  
بينه وبني  لقد آخى النيب  أقام لدى وصوله إىل املدينة عند رفاع بن عبد املنيِذر أخي أِب لبابة.

 بني أِب بن كعب.و بينه آخى رافع بن مالك ويف رواية 
ممهم يف الغنائم.  مل يستطع سعيد بن زيد أن يشرتك يف يزوة بدر إال أن رمس ول اَّللَّم  ضمرمام لمه  بمسمهَّ

 لنيب ضرا هلم ا وأبشكل أو آبخر  ابدرً  ِمن شهدواوبناء عليه فجميع الصحابة اليِذين ع د وا 
 مهم يف الغنائم فننم ي عتربون من الصحابة البدريني.هبس
كن ذكره من االشرتاك يف يزوة بدر  ول سعيد عدم متكن يف ذكر طلحة بن عبيد هللا سبب   مر  لقد 

 ة.مضى على ذكره شهران أو ثالثأنه قد    وال سيماهنا أيضا ضروري ليِذلك أتناول سرده هنا أيضا
من الشام فقبل خروجه  توقع عري قريش قافلةٍ  مشاركته يف يزوة بدر أن النيب  كان سبب عدم  

هيِذه  فخرجا  قريش ليتحس با خرب عري وسعيد بن زيد طلحة بن عبيد هللا من املدينة بعشرة أَّيم أرسل
ر  ني هناك حَّت  ممر ت هبما العمري. وا وراء ميناء تقع على البحر األمح  فلم يزاال مقيمم ا وراء حَّت  بلغا

 بني ا جاز والشام. السارية قوافلال كان  متر  منه
 تلك ىلدون إرادهتا للعودة إو  عري قريشمرور  خرب   -قبل رجوع طلحة وسعيد إليه- بلغ النيب 

 أصحابه للخروج من أجل مالقاة القافلة  ولكنها استطاع  اإلفالت.  الناحية  فنمدمام 
يري أن القافلة مرت  عندما مرت القافلة األوىل مل تكن األخبار الكاملة والصحيحة وصل  النيب 

  سريعا تصحابته وخرج يقصد القافلة إال أنا اختيِذت طريقا ساحليا وانفل من هناك فندا النيب 
م اللقاء من نظر الباحثني عنها  وتغري أهلها سري القافلة فلم يتاختفاء وأخيِذت تواصل السري ليل نار 

ن تلك الطريق   بعيًدا عألن القافلة لف     وذلكمعها يف الطريق اليِذي كان من املتوقع االلتقاء فيه
 ومض  حنو الساحل.
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لي خربا النيب عن خرب العري؛ ومل  املدينة املنورة وسعيد بن زيد إىل طلحة بن عبيد هللا بعد ذلك عاد
لغزوة بدر  فـمقمدممما املدينة يف اليوم اليِذي حدث  فيه املعركة بني املسلمني  يـمعَّلمما خبروجه 

بتزابن  وهي واد على  بدر فلقياه م نَّصمرمفًا من   فخرجا من املدينة للمثول عند النيب ببدر وقريش
 عند ذهابه إىل بدر.  ا  وأقام فيه النيب تكثر فيه عيون ماء عيِذ  ميال من املدينة 19بعد 
من  قد انفلت كان    أما القافلة التجارية األوىل فببدر التقى هبا النيب  عري أخرىهيِذه   وكان

ولكن العري اليت خرج  من مكة أو جيش مكة اليِذي جاء للهجوم على املسلمني هم يري هناك. 
هللا  يف بدر. على كل حال  كان النيب صلى اشتباكالقافلة التجارية القادمة من الشام  وحصل معه 

خرج يستطلع أخبار القافلة التجارية  ومل يكن يعلم أن هناك جيًشا قادًما من مكة قد عليه وسلم 
 أيضا. 

ُث تيِذكر الرواية أن طلحة وسعيد مل يشرتكا يف وقعة بدر  ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آاتمها 
 وعدَّمها ِمن شهد بدرًا. نصيًبا من ينائم بدر 

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

يقول عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسى كل واحد من أِب بكر 
 عبد الرمحن بن عوف وسعد بن أِب وقاص وسعيد بن زيد وأِبوعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري و 

 عبيده بن اجلراح  وقال إنم من أهل اجلنة.
عمةم إمنَّ مَّ يفم اجلَّمنَّةم  م سمعميد  بَّن  زميَّدٍ  قال همد  عملمى الت مسَّ رم ملمَّ إميثممَّ وملموَّ شمهمدَّت  عم   أمشَّ كيف   فقيل له: .لمى الَّعماشم
رماءٍ  ذلك؟ رماء  اثَـّب   :قمالم قمالم رمس ول  اَّللَّم صملَّى اَّللَّ  عملميَّهم ومسملَّمم ومه وم عملمى حم ٌّ    َّ حم إمنَّه  لميَّسم عملميَّكم إمالَّ نميبم

د ميٌق أموَّ شمهميد عمة   . فقيل له:أموَّ صم ٍر ومع ممر  وم   يَّهم ومسملَّمم رمس ول  اَّللَّم صملَّى اَّللَّ  عملم  ؟ قال همومممن الت مسَّ أمب و بمكَّ
ر  فقيل له:  .ومع ثَّممان  ومعملميٌّ ومطملَّحمة  ومالزُّبمريَّ  ومسمعَّد  بَّن  أمِبم ومقَّاٍص ومعمبَّد  الرَّمحَّمنم بَّن  عموَّفٍ   ؟ومممن الَّعماشم

 .قمالم أمانم 
عيد سجبري: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن و  سمعميد  بَّن  قال 

 بن زيد يقومون أمام النيب صلى هللا عليه وسلم يف ا را  أي دفاًعا عنه  ويقومون وراءه يف الصالة.
 وروى حكيم بن حممد عن أبيه أن سعيد بن زيد كان قد نقش يف خامته آية قرآنية.

ملا خرج  اجليوش اإلسالمية للحرا يف انحية الشام يف خالفة سيدان عمر رضي هللا عنه كان  
سعيد بن زيد قائد اجلنود املشاة حت  إمرة أِب عبيدة رضي هللا عنهما  وشارك يف ا را بكل بسالة 
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وشجاعة يف حصار دمشق واملعركة ا امسة يف الريموك. عني  أبو عبيدة  واملعارك دائرة  سعيدا بن 
 اجلهاد وأان يفزيد رضي هللا عنهما أمريا على دمشق  فكتب ألِب عبيدة: إّن ال أطيق أن تشرتكوا 

حمروم منه  فمجرد أن يصلك كتاِب ترسل شخصا آخر أمريًا على دمشق بدالً مِن  وسوف أ قك 
ِبسرع ما ميكن. فاضطر أبو عبيده رضي هللا عنه لريسل يزيد بن أِب سفيان أمريًا على دمشق  وشهد 

 سعيد بن زيد ا را اثنية.
عني سعيد بن زيد رضي هللا عنه  ولكنه اعتزل لقد وقع  انقالابت وحروا داخلية عديدة أمام أ

هيِذه اخلصومات كلها لزهده وتقواه  يري أنه كان ال يرتدد يف إبداء رأيه يف الناس بكل حرية. فعندما 
است شهد سيدان عثمان رضي هللا عنه كان سعيد بن زيد يقول يف مسجد الكوفة: ال يرابة لو ز لزل 

 هللا عنه.جبل أحد بسبب ما فعلتم بعثمان رضي 
داملـس يف بسوء عملميَّ بَّنم أمِبم طمالمبٍ  الَّم غمريمةم بَّنم ش عَّبمةم وكيِذلك ذكر ذات يوم    فقال الَّك وفمةم  األكرب يف جم

اثً   َّيم م غمريم بَّنم ش عَّبم   َّيم م غمريم بَّنم ش عَّبم له:   عليه وسلم يقول:   إّن مسع  رسول هللا صلى هللاثمالم
 هؤالء العشرة يف اجلنة  وعلي منهم. 

مم مرة ابالستيالء على أرض بغري حق  وبجماا الدعوة سعيد بن زيد رضي هللا عنه وكان يِذلك . اهتُّ
ملدينة اه إىل مروان بن ا كم  وهو أمري شكتَّ ف أرٌض ابلقرا من أرضه  روى بن  أويسأل ه كان أن

ها ظلمت     فقال سعيد: أتروّنرجاله لتحري األمر مروان   فأرسلم  .ملعاوية  وقال : إنه ظلمِن أرضي
ن يوم القيامة مم  هقم و م ط   م شربًا من أرضٍ ن ظلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " مم  وقد مسع   

 ".بَرمها ها يفقربم  علم ها  وجتبصرم  يم عمم ها حَّت ت  تَّ فال مت م  اللهم إن كان  كاذبةً  ُث قال: أرضني؟ سبعم 
فصارت  ا.همتشي يف دارها فوقع  يف بَرها فكان  قربم ُث ذات يوم كان   ها ذهب بصر   وورد أنا

 .يقولون: أعماك هللا كما أعمى أروى حيث كانوا أهل املدينة مضرام املثل بني
 من اهلجرة أو الواحدة واخلمسنيت ويف سعيد بن زيد رضي هللا عنه يوم اجلمعة يف السنة اخلمسني 

 سنة. وسبعنيه حوايل سبعني سنة  ويف رواية: إحدى وسن  
دَّين ابسم العربية عدة و  اجلزيرةلًما أن يف كان  داره يف ضواحي املدينة مبكان يسمى العقيق. عم 

تنصب  و  العقيق  وأمهها الواقع  يف ضواحي املدينة  وهو ِمتد من جنوا يرا املدينة إىل مشال شرقها 
 فيه كل ودَّينا. 



وترك قيق فورًا   فاجته إىل العسعيد بن زيديستعد  للجمعة حَّت مسع بوفاة بن عمر عبد هللا  كان
. وقام سعد بن أِب وقاص بغسله  وجاء الناس حاملني نعشه على أكتافهم إىل املدينة  ُث إن اجلمعة

 عبد هللا بن عمر صلى عليه اجلنازة  ودفن يف املدينة. 
ويف رواية أن عبد هللا بن عمر مسع خرب وفاة سعيد بن زيد وهو يستعد  للجمعة  فرتك اجلمعة وخرج 

 إىل سعيد بن زيد  فغسله وعط ره وصلى عليه اجلنازة.
وروت عائشة بن سعد: قام سعد بن أِب وقاص بغسل سعيد بن زيد  وعط ره  ُث أتى البي م وايتسل  

 مل أيتسل ألّن يسل  سعيد بن زيد  وإمنا ايتسل  بسبب ا ر.وعندما خرج من البي  قال للناس 
صل ى عبد هللا بن عمر على سعيد بن زيد صالة اجلنازة  ونزل سعد بن أِب وقاص وعبد هللا بن  

 عمر يف قربه  أي لكيال يضعاه يف اللحد.
 بنتا. 19ابنا و 13وتزوج سعيد بن زيد عشر زجيات يف أوقات خمتلفة  وكان له منهن 

أختصر هنا ذكر سعيد بن زيد رضي هللا تعاىل عنه  وأذكر اآلن الصحاِب عبد الرمحن بن عوف 
 رضي هللا عنه. 

كان امسه يف اجلاهلية عبد عمرو  ويف رواية أخرى: عبد الكعبة  وعندما أسلم مس اه النيبُّ صلى هللا 
 عليه وسلم عبد الرمحن. كان من بِن زهرة بن كالا.  

 أقىن  ألشفارا أهدام  واسع العينني   م قال : كان عبد الرمحن بن عوف أبيضم عن سهلة بن  عاص
ني  يليظ ضخم الكف    نقوكان طويل الع ن أذنيه النابني األعليني  له مجة أسفل مم  طويلم  األنف 
 .األصابع
 غري  ي مل  رةٍ مح الرمحن رجاًل طوياًل  أبيض مشرام  وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه كان عبد عبدعن 
سبيل هللا  القدم وذلك نتيجة إصابته يف عرجحسن الوجه  رقيق البشرة. ويقال كان أ  خبضاا هشعرم 

  تعاىل يف يزوة أحد.
أصحاا  وكان أحد الستة من  من العشرة املبشرين ابجلنة رضي هللا عنه عبد الرمحن بن عوفكان 

وهو عنهم  مات   النيب كان:  ال  وقالنتخاا اخلليفة بعده   الشورى اليِذين عي نهم سيدان عمر
 راض.

بعشر سنني. كان من بني القلة من الناس اليِذين كانوا  عام الفيل ولد عبد الرمحن بن عوف بعد
وكان إسالمه   يف اجلاهلية  وكان أحد الثمانية اليِذين سبقوا ابإلسالم. على أنفسهمُيرمون اخلمر 
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األرقم مركزًا لنشر دعوته. اشرتك يف كليت اهلجرتني دار    قبل اختاذ النيب أِب بكر الصديق على يد
 إىل ا بشة.

نما الَّممدمينمةم آخمى رمس ول    هناك رواية يف صحيح البخاري عن عمبَّد الرَّمحَّمنم بَّن عموَّفٍ  قال: لممَّا قمدممَّ
م سمعَّدم بَّنم الرَّبميعم  فـمقمالم سمعَّد  بَّن  الرَّبميعم إمّن م   اَّللَّم  منَّصمارم ممااًل )علًما أن هيِذه الرواية  أمكَّ بـميَِّنم ومبمنيَّ ثـمر  األَّ

 . قد ذكرت يف ذكر سعد بن الربيع أيضا  وأذكرها هنا أيضا(
هما هما فمنمذما انَـّقمضم َّ عمدَّهت ما فـمتـمزموَّجَّ ا إملميَّكم فمسمم مهما يلم أ طمل مقَّ نم فمانَّظ رَّ أمعَّجمبـمه مم رمأماتم رمكم اَّللَّ   وميلم امَّ قمالم ابم

نـ قماعم فممما انَـّقملمبم إمالَّ ومممعمه  فم  لُّوه  عملمى س وقم بمِنم قـميـَّ لمكم ومممالمكم أميَّنم س وق ك مَّ فمدم ٌل ممنَّ أمقمٍط لمكم يفم أمهَّ ضَّ
ُّ صملَّى اَّللَّ  عملميَّهم  رمٍة فـمقمالم النَّيبم ًما ومبمهم أمثـمر  ص فَّ بمعم الَّغ د وَّ ُث َّ جماءم يـموَّ يممَّ قمالم تـمزموَّجَّ   وم  وممسمٍَّن ُث َّ اتم سملَّمم ممهَّ

 . قمالم كممَّ س قَّ م إملميـَّهما قمالم نـموماًة ممنَّ ذمهمٍب أموَّ ومزَّنم نـموماٍة ممنَّ ذمهمبٍ 
ي ابرك هللا أ ال عبد الرمحن: فلقد رأيتِن ولو رفع  حجرا رجوت أن أصيب حتته ذهبا أو فضة.ق

 . بدرا وأحدا ومجيع املواقع مع النيب  تعاىل يف جتارته كثريا. شهد عبد الرمحن بن عوف
ٍر فـمنمظمرَّت  عمنَّ ميمميِنم وم يقول عبد الرمحن بن عوف: بـم  نما أمانم وماقمٌف يفم الصَّف م يـموَّمم بمدَّ مايلم فمنم يـَّ ذما أمانم عمنَّ مشم

م ممنم  ممنيَّ منَّصمارم حمدميثمة بمغ الم نـَّه مما فـمغم  األَّ لمعم مم م أمضَّ نمان  مما متممنـَّيَّ   أمنَّ أمك ونم بمنيَّ ممزمّنم أمحمد مه ما فـمقمالم َّيم عمم م أمسَّ
ي ت كم إملميَّهم َّيم ابَّنم أمخم ٍل قـ لَّ   نمعمَّ مما حماجم َّت   ؟هملَّ تـمعَّرمف  أمابم جمهَّ ربم  أمنَّه  يمس بُّ رمس ولم اَّللَّم صملَّى قمالم أ خَّ

ي بميمدمهم لمَمنَّ رمأميَـّت ه  الم يـ فمارمق  سمومادمي سمومادمه  حمَّتَّ ميم  اَّللَّ  عملم  معَّجمل  ممنَّايَّهم ومسملَّمم ومالَّيِذمي نـمفَّسم  .وتم األَّ
لمكم  ا فـملممَّ أمنَّشمبَّ أمنَّ نمظمرَّت  إمىلم أمِبم   فـمتـمعمجَّبَّ   لميِذم ثـَّلمهم خمر  فـمقمالم يلم مم ٍل جيم ول  يفم  فـمغمممزمّنم اآلَّ النَّاسم  جمهَّ

ب ك مما الَّيِذمي سمأملَّت مماّنم  ا صماحم فميَّهممما فمضمرمابم   قـ لَّ   أمالم إمنَّ هميِذم يـَّ ه  ُث َّ انَّصمرمفما إمىلم فمابَـّتمدمرماه  بمسم ه  حمَّتَّ قـمتمالم
ربمماه   ا قـمتـملمه    رمس ولم اَّللَّم صملَّى اَّللَّ  عملميَّهم ومسملَّمم فمأمخَّ ه مما أمانم قـمتـملَّت هقمالم ك   ؟فـمقمالم أميُّك مم نـَّ ٍد مم فـمقمالم  .  لُّ وماحم

فميَّك مما يـَّ ت مما سم ك مما قـمتـملمه  سملم   قماالم الم  ؟هملَّ ممسمحَّ م فـمقمالم كمالم رمو بَّنم فـمنمظمرم يفم السَّيـَّفمنيَّ ب ه  لمم عماذم بَّنم عممَّ
رماءم ومم عم  رمو بَّنم اجلَّمم وحم ومكماانم م عماذم بَّنم عمفَّ  )صحيح البخاري(. اجلمم وحم اذم بَّنم عممَّ

بعض الرواَّيت  ورد يففقد سأعيده هنا إبجياز. من قبل أيضا ولكنِن  قتل أِب جهل ذ كر حادثلقد 
. ويرى اإلمام عنقمه أن ابِنم عفراء ضرابه حَّت أوشك على املوت  ُث قطع عبد  هللا بن مسعود 

ا عن عمرو ومعاذ بن عفراء. )تلخيصابن ا جر العسقالّن أن معوذ بن عفراء ضربه بعد معاذ بن 
 فتح الباري  شرح صحيح البخاري(

كان أبو جهل رئيس مكة وقائد جيشها يوم يف بيان هيِذا ا ادث:   يقول سيدان املصلح املوعود 
صف  أنه فيما كان أبو جهل ي -أحد قادة املسلمني احملنكني  -بدر. يقول عبد الرمحن بن عوف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82


جنوده يف بدر  نظرت مينة ويسرة  فنذا بصبي ني أنصاريني يبلغان اخلامسة عشرة  فقل  يف نفسي: 
ار عدميي صبيني من األنص -لسوء حظي  -لن أستطيع اليوم شفاء نفسي أثناء القتال  ألن معي 

ّن ال أريد اخلربة ابلقتال. وبينما أان يف ذلك حَّت يمزّن اليِذي على مييِن  فقال: َّي عم  ادَّن  مِن أل
أن يسمع صاحيب ما سأقول يف أذنك. فاقرتب  منه فقال: عم   أمرمّن أاب جهل اليِذي آذى رسول هللا 

  :أذى شديدا  فنّن أريد قتله؟ وما أن أنى كالمه  حَّت يمزّن الصيب اليِذي على يساري  فقال
تله اليوم؟ ويقول أذى شديدا  فنّن أحب ق  َّي عم  من هو أبو جهل اليِذي كان يؤذي رسول هللا 

: كن  مقاتاًل حمن ًكا  إال أّن مل أتصور أّن قادر على قتل قائد جيش عبد الرمحن بن عوف 
الكافرين أِب جهل اليِذي كان يقف وسط حلقة من جنوده اخلرباء بفنون ا را. فأشرت  هلما بيدي 

فهم. وكن  ء بسيو وقل : هو ذلك الشخص املختفي يف اخلوذة والدرع واليِذي ُيرسه مقاتلون أشدا
أعِن بيِذلك أن قتلهما هيِذا الرجلم دونه خرط القتاد. ولكن مل تكد يدي هتبط بعد اإلشارة حَّت 

 انقض الصبيان حنو أِب جهل انقضاضم الصقر على العصفور وأخيِذا يشق ان صفوف الكافرين.
ه قمصَّدم الصبيني ه أو يريم وكان عكرمة املقاتل احملن ك املغوار ُيرس أابه أاب جهل من أمامه  ومل يد ر خبلد

الليِذين اقرتاب بسرعة ابلغة من ا راس الشاهرين سيوفهم  ومع ذلك مل يستطيعوا أن ينزلوا سيوفهم قبل 
فوات األوان  إال واحدا منهم اليِذي قطع يد أحد الصبينيم  ولكن اليِذي يرى بيِذل النفس رخيًصا ال 

لى لى ا راس كالصخرة املتدحرجة من أعيعيقه قطع  يده عن قصده  فما زال الصبيان يشد ان ع
 اجلبل حَّت انقض ا على أِب جهل بسيفيهما  فوقع صريًعا قبل أن تبدأ ا را فعاًل. 

: وجدت  أاب جهل يف حالة الغريرة بعد انتهاء القتال  فقل  له: كيف يقول عبد هللا بن مسعود 
 حالك؟ قال: أموت َبسرة. ليس القتل عارًا  ولكن لو يري  أك اٍر قتملِن  يعِن ليتِن مل أ قتمل بيد صبيني
من األنصار املزارعني بل قتملِن يريمها؛ ذلك ألن أهل مكة كانوا ُيتقرون أهل املدينة اليِذين كان  

رفتهم الزراعة. ُث قال أبو جهل البن مسعود: إّن يف أذى شديد  فاعملَّ يل معروفًا واقتلَِّن بضربة ح
 سيف  ولكن اقطمعَّ عنقي طويلًة؛ ألن قطع العنق طويلًة من عالمات القائد. فرضي ابن مسعود 

ة أيًضا مل ري بقتله ليخلصه من العيِذاا  ولكنه قطع عنقه قريبا من اليِذقن. وهيِذا يعِن أن ريبته األخ
 تتحقق.

 هيِذا ا ادث يف بيان التضحيات وكيفية حب الصبيان للنيب  لقد ذكر سيدان املصلح املوعود 
يريدون أن ينتقموا من أعدائه. لقد ذ كر هيِذا ا ادث من قبل أيضا. هيِذا بيان التضحيات  واوكيف كان

 وا ب اليِذي بسببه ما كانوا يبالون ِبنفسهم.



 . وسأواصل ا ديث مستقبال إبذن هللا يف بيان سوانح عبد الرمحن بن عوف 


