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 رضوان هللا عليه. البدرينييتابع حضرته يف هذه اخلطبة يف ذكر الصحابة 
أ  ِّه سممملبن ب ع د.يد.  اسممما د  ،اسممما دالده سممم ان ب   ال  .صححب ب  س احح     الصححب ي

لقد أغار الردم علن هذه امل قطة  ، . كان أبوه أد عب ه عا ال لكسممر وصمم املكان  وط  صممبي"  
 ليس ابلطوي  دال ابلقصممم  أمحر شمممديد اةبر  دكان صمممبي" ر الفسمممبوا صمممبيب ا دهو غالم صممم  . 

بابير"م ابلردم، فصمممار ألك . فابتاعه ر      الرأس. لقد  شممم.ر دكان كث  فقدم به  ، كل" نشمممُ صمممٌ
ْاه عاببردإىل  ِبِّابكَّةاب إىل  انعبد هللا ب   دع  ع صمممممممبي" فُدامهللاِّ بر   دعان، مث أعتقه.   كة، فاشممممممم
 ..ث رابٌسول هللاِّ إىل أن بٌ  ه اكمل يزل صبي" مث .  اتأن 

 ، درسول هللا ااألرد دار علن ابب صبي" ب  س ان لقيعسر: عبار ب  اي دال دع  إسال ه: 
د، فُمسع كال ه، حمب فيبا، فقلع له:  ا تريد؟ فقال يل:  ا تريد أنع؟ فقلع: أردت أن أدخ  علن

فدخل ا عليه ف.رض علي ا اإلسالم فُسلب ا، مث  كث ا يو  ا علن ذل  حىت  ؛دال: دأان أريد ذل 
 . أ سي ا، مث خر  ا دحن   ستخفون

 .ر ال   دثالثونبض.ة  أن أسلا ب.د عبار دصبي" إسالمدكان 
 دسلبان  س ب اق أرب.ة: أان سابق ال.رب، دصبي" سابق الر دم،ال دال: أن رسول هللا  أنس رد 

 .دبالل سابق اةبشة ،سابق الفرس
 زلعن مث دي  ع  صبي" أنه كان    املؤ  ني املستض.فني فكانوا يٌ.ذ بون يف سبي  هللا يف  كة، ددد

 لاب ابٌفورم  بماب.ردِّهابا  ِّ ر  راببَّ اب  إِّنَّ  دادابصاببابٌ   اباهابٌددا مٌثَّ  فٌتٌِّ وا  ابا بماب.ردِّ   ِّ ر  هابا ابٌردا لِّلَّذِّي اب  راببَّ اب  إِّنَّ  مٌثَّ  :آية فيبا
يام   .(111 ال ح ) رابحِّ
 ر    املشركنيتب.ه نف خرج صبي"  با ر ا إىل املدي ة ملا، د إىل املدي ة    اآلخري  الذي  ها رداكان 

مث دال: اي  .شر دريش لقد علبتا أين        السبام ك انته ا كان يف واستخرج ف زل ع  راحلته 
أر اكا ر ال ، دأمي هللا ال تصلون إيل  حىت أر ي بك  سبا  .ي يف ك انيت مث أضربكا بسيفي  ا بقي 

، فف. .  ن.ا يف يدي   ه شيء، فاف.لوا  ا شئتا، فإن شئتا دللتكا علن  ايل دخليتا سبيلي. فقالوا 
ن الكرمي ده ا نزلع فيه آية    القرآ، ربح البيع، : ربح البيع أاب حيىيل له ال يب فقا ،فقدم املدي ة

رِّي  اب ر  ال َّاسِّ  داب ِّ اب دهي دول هللا ت.اىل:  هٌ  يابشر ٌم راب  داباّللٌَّ  اّللَِّّ   ابررضابا ِّ  ابرتِّ اباءاب  نمابفرساب لر.ِّبابادِّ  ٌءد  البقر ) ابِّ
208) 
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، ء  كةدكان حٌيس"    أثراي ،لتاار ابر ال ثراي دكان يشت   ٌصبير"  : كاندال املصلح املوعود 
فإن دريشا    ذل  ابلرغا    حي ئذ إال أنه عبدا رديقا  د ع أنه كان دد أٌعتِّقاب دمل ي.د  ،د ع أنه كان ثراي

 يضربونه حىت كان يٌ بن عليه.  واكان
الصبة، دشبد  ب  اةارث دبني بي ه  ال يب     كة إىل املدي ة آخن دب.د هار  صبي" 

 بدرا دأحدا داخل دق داملشاهد كلبا.   صبي"  ع ال يب 
ا دط إال ك ع حاضره. دمل يبايع بي.ة دط إال   شبد   مل يشبد رسول هللا دال:  دع  صبي" 
زا  دط أدل الز ان دآخره إال ك ع غ سرية دط إال ك ع حاضرها، دال غزا س   ، دمل يٌ اك ع حاضره

 فيبا ع  ميي ه أد مشاله. 
 عٌ   ا في  شيء أعيبه إال ثالث خصال، لواله   ا دد   ،اي صبي" رضي هللا ع ه  ر  دال له عبر
 فقال .ا دلسان  أعابي، دتكتين أبيب حيىي اسا نيب، دتبذ ر  ال ا: أراك ت تس" عربي  علي  أحد  

ىي فإن رسول هللا حي أبيب، دأ ا اكت ائي أير ال أبذ ره فبا أنفقه إال يف حقه: أ ا تبذيري  ايل صبي"
      ا، لساناب  ، فُخذتٌ اك اين أبيب حيىي، فل  أتركبا، دأ ا انتبائي إىل ال.رب فإن الردم سبتين ص

  .دأان ر      ال  بر ب  داسط
  دثالثني يف شوال، ددف  ابملدي ة. تويف صبي" ابملدي ة س ة مثان  

 اخلزرج. دكان أبوه الربيع ب  ب  اةارث بين كان أنصاراي     . س الر  ع  اعدالت يل  والصب ي
 عِّ ماببابة، دكان لس.د زد ان.  ب ع عبرد دأ ه ٌهزيلة

 كان س.د ب  الربيع    بني القليلني الذي  كانوا ي.رفون القراء  دالكتابة يف اجلاهلية. دكان نقيب ا لبين
ن رسول هللا صلن هللا آخاةارث . شبد س.د ب  الربيع رضي هللا ع ه بي.يتابر ال.قبةِّ األدىل دالثانية. 

 .دبني س.د ب  الربيع عبد الرمح  ب  عٌو عليه دسلا بني
ال يب ص  هللا   ، فقالصفر  دعليه أثرٌ س.د ب  ريب رضي هللا ع ه  ر  ال يب صلن هللا عليه دسلا  اء  

 . دلو بشا    ملِّر در أاب » فقال له ال يب صلن هللا عليه دسلا:  .؟  دال : ن.اله:  تزد عاب  عليه دسلا
 شبد س.د ب  الربيع رضي هللا ع ه بدر ا دأحدا، داسٌتشبد يف غزد  أحد.د 

يتفقد كان دد نزل إىل ساحة امل.ركة لال يب صلن هللا عليه دسلا   باده يف غزد  أحد أندع  استش
 د دد حبث د  ب  ك." يبابي فذه" أٌ س.د ب  الربيع    أيتيين خبب اب :  ال يب فقال .  ثث الشبداء

ا  : ك."    وش  علن لفظ أنفاسه األخ  ، فقال ٌأيب بهو كو ة    القتلن د   يف.د دلي  علن بٌ س.د 
: إن س.دا يقولسال ي دد  له  بل ِّغر رسولاب هللا  :فقال س.د ،دد أرسلين ال يب ألخبه ع  حالت 



ا:    ين السالم دد  هلا: إن س.دا يقول لكغ دو اب  زاك هللا عين خ   ا  ز  نبيا ع  أ ته، دأبلِّ 
 صلن هللا دعلبا علا ال يب. مث تويف ،عني تطٌر دفيكاال عذر لكا ع د هللا إن خلص إىل نبيكا 

 تا .ا  د ي  ح هلل دلرسوله حي  نصاب ، رمحه هللاعليه دسلا بذل  دال: 
 يف دب داحد.  زيد رضي هللا ع بباف  س.د ب  الربيع دخار ة ب  دٌ د 

ع   ابر ب  عبد هللا دال:  اءت ا رأ  سمممممم.د اب  الربيع ابب تيبا    سمممممم.د فقالع: اي رسممممممول هللا  
ببا أخذ  اهلبا، فلا يدع هلبا  اال، ت  أبومها  .  يوم أحد شممممممممبيدا، دإن عب  هااتن ب تا سمممممممم.د، دٌ 

إىل عبببا  ملواريث. فب.ث دال ت كحان إال دهلبا  ال، دال:  يقضمممي هللا يف ذل   فُنزلع آية ا
 فقال:  أعط ب يت س.د الثلثني، دأعط أ ببا الثب ، د ا بقي فبو ل  .

أنه  : أن امليز  البارز     خصائص ال يب فقالهذا علن ْم أمحد احملددد علق حضر   رزا بش  
 محن حقوق ال سو  الوا بة داجلائز  كلَّبا محاية ات ة، ب  اةق أنه يف اتريخ ال.امل مل خيٌ  دب  ال يب 

 . دال ب.ده أحدم محن حقوق املرأ  كبا محاها حضرته 
أن خيل ِّص ال.امل    الكوردان داآلفات األخر   اٌدعوا هللا مث طل" حضرته    أفراد اجلباعة أن 

ديب" ال اساب عقال دفببا أبن بقاءها دسال تبا يف اإلانبة إىل إله داحد، دأداءِّ حقوق ب.ضبا 
الظلا دالفساد   هللادأن يزي  الب.ض، دالقضاءِّ علن الفت ة دالفساد    ال.امل بتقدمي التضحيات. 

   هذا الوابء املتفشي يف هذه األايم،  الدرساب  إنسان   ك داالضطراب    ك   كان دأن يتلقن  
  ات. دأن يوفق ا هللا حن  األمحديني ألداء حق عبادته دحقوق عباده أكثر    دحٌيدث يف نفسه ت ي

  .ذي دب ، لكي ن ال ح" هللا أكثر فُكثر، دنشاهد حتقق الردي داالزدهار أبم أعي  ا.


