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                                                        الصحابي الجليل سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي   

ى بأبي ثابت، ت          األنصاري  
 
               الساعدي ، وكان يكن
 
 هــ 16ـ:                   

 الباحثة نبيلة القوص ي 

 امسه: 

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن النعمان بن أيب حزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن 
وأمه: عمرة بنت  ، األزديعامر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن 

 مسعود بن زيد األشهلي.

والوجاهة، كما كان صاحب راية األنصار يف  حيث اشتهر ابجلود  ،                              وهو نقيب بين ساعدة، وسي د قومه
 املشاهد كلها.

عاش إىل عشر،  وكان أحد النقباء االثينعقبة، وشهد بيعة الأسلم مبكرا  زرج قبل اإلسالم،زعيم اخلوكان 
سنكثرية  وروى عنه أحاديث هللا صلى هللا عليه وسلم،جوار رسول                                       ، وكان يف اجلاهلية يكتب ابلعربية وُي 

صلى هللا عليه   قال النيب                                                                       العوم والرمي، ُس ي ابلكامل، ومل يشهد بدرا  بعد أن كان قد هتيأ للخروج، حيث 
         ريصا ".ح لئن كان سعد مل يشهدها لقد كان عليها: "وسلم

الشام إىل الرفيق األعلى نزل  صلى هللا عليه وسلم النيبعندما انتقل ، و بعدها ملشاهداواخلندق و     ا           شهد أ حد 
 سيدان أيب بكر الصديق رضي هللا عنه. عهد  يف

 ه: قصة إسالم

شهد سعد بيعة العقبة مع السبعني من األنصار، وكان أحد النقباء االثين عشر وكان سعد بن عبادة واملنذر 
 بن عمرو وأبو دجانة ملا أسلموا يكسرون أصنام بين ساعدة.

فجهشت بنت زيد يف وجه رسول هللا، فبكى رسول هللا   ، ملسو هيلع هللا ىلص                                   وملا أ صيب زيد بن حارثة أاتهم رسول هللا 
 حىت انتحب، فقال له سعد بن عبادة: اي رسول هللا، ما هذا؟ قال: "هذا شوق احلبيب إىل حبيبه". 
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و غريه، فكانت جفنة  املدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلنب أ ملسو هيلع هللا ىلصقدم النيب  ملا
 يف بيوت أزواجه.  ملسو هيلع هللا ىلصسعد تدور مع رسول هللا  

ابن شهاب: عن عبيد هللا، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت وعليها نذر، فسألت   روى
 فأمرين أن أقضيه عنها.  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 مع علي، ولواء األنصار مع سعد بن عبادة.  ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس، قال: كان لواء رسول هللا  وعن

:  ملسو هيلع هللا ىلصجاء إىل سعد بن عبادة فجاء خببز وزيت فأكل، مث قال النيب  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس رضي هللا عنه، أن النيب   
 ال ئ ك ة ". 

           "أف ط ر  ع ن د ك م  الصائ م ون ، وأك ل  ط ع ام ك م  األب  ر ار ، و ص ل ت  ع ل ي ك م  امل
 
                                                                                       

  ملسو هيلع هللا ىلص                             ليتكل م بعد أن أدرك أن  النيب                                على الناس فتقد م سعد بن عبادة ملسو هيلع هللا ىلصيوم بدر حينما أشار النيب  موقفه
                                                                                          إّن ا يريد رأي األنصار فقال: )إايان تريد اي رسول هللا، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن خنيضها البحار  

 ألخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد اإلبل الغماد لفعلنا(.

 وفاته: 

، يف للهجرة عنه يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، سنة ستة عشرة                         تويف  سعد بن عبادة رضي هللا 
   رض الشام.حوران أب

   رمحه هللا تعاىل، وجعلنا خري خلف خلري سلف.

 

 املصادر:

   الطبقات الكربى/البن سعد

   اتريخ دمشق/ ابن عساكر 

   الكامل/ابن األثري

   سري األعالم/ الذهيب 


