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 أفرد حضرته خطبة اليوم للحديث عن الصحايب البدري:
وقيل أبو  ، وكان يكىن أبيب عبد هللااألرت بن جندلة . والدهبين سعد بن زيد كان ينتمي إىل  .خباب بن األرت 

دار  نيب قبل دخول ال، كان سادس ستة أسلمواحممد، وقيل أبو حيىي. لقد ُسيب يف اجلاهلية وبيع يف مكة.  
 .األوائل الذين أظهروا إسالمهم فتحملوا مصائب شديدةومن  .ليدعو فيها األرقم

 . ه، فجعلوا يلزقون ظهره ًبلرضف، حىت ذهب حلم متنهإن خباًبا صرب، ومل يعط الكفار ما سألو : الشعيب قالو 
اإلسالم، حدث أن ذهب إىل بيت أخته يسأهلا إن كانت قد غريت دينها  وعن واقعة قبول عمر بن اخلطاب 

 أخت عمر وزوجها. وكان وقتها خباب يتلو القرآن على 
 

عن خباب قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مضطجع حتت شجرة ، واضع يده حتت رأسه،  ورد
ين وجهه عن ديننا ، فصرف ع يردوانفقلت : اي رسول هللا ، أال تدعو هللا على هؤالء القوم الذين قد خشينا أن 

 واصربوا ، أيها الناس ، اتقوا هللا»  ثالث مرات ، كل ذلك أقول له فيصرف وجهه عين ، فجلس يف الثالثة فقال :
فوهللا إن كان الرجل من املؤمنني قبلكم ليوضع املنشار على رأسه فيشق ًبثنتني وما يرتد عن دينه ، اتقوا هللا ، فإن 

   ستدر( امل.   )هللا فاتح لكم وصانع
 

ناا وََكاَن ِلي َعَلى اْلَعاصي بْ   َعْن َخبَّاٍب قَالَ و  ُتُه أَتَ َقاضَ ُكْنُت َرُجالا قَ ي ْ يَك َحىتَّ َتْكُفَر ني َوائيٍل َدْيٌن فَأَتَ ي ْ اُه فَ َقاَل ِلي اَل أَْقضي
ٍد  َُحمَّ َعَث   أي تعلن أنك خرجت من بيعة حممد)ِبي أي من املستحيل أن )قَاَل قُ ْلُت َلْن َأْكُفَر بيهي َحىتَّ ََتُوَت ُُثَّ تُ ب ْ

ْن بَ عْ   أكفر به ُعوٌث مي يَك إيَذا َرَجْعُت إيىَل َماٍل َوَوَلٍد قَاَل َوإيِّني َلَمب ْ أي قد أصر على أنه لن )دي اْلَمْوتي َفَسْوَف أَْقضي
ا َأطََّلَع اْلَغْيَب أَْم اَّتَََّذ عيْندَ  قَاَل فَ نَ َزَلتْ   يسدد دينه اَيتيَنا َوقَاَل أَلُوَتنَيَّ َماالا َوَوَلدا ي َكَفَر ِبي َني أَفَ رَأَْيَت الَّذي ْْ ا   الرَّ َعْهدا

ا َونَريثُُه َما يَ ُقوُل َوََيْتييَنا فَ ْرداا ْن اْلَعَذابي َمدًّ  )البخاري    َكالَّ َسَنْكُتُب َما يَ ُقوُل َوََنُدُّ َلُه مي
 

ة ت موالته بذلك، فكانت أتخذ احلديدخربَ َيلفه وَيتيه، فأُ  ا يطبع السيوف، وكان رسول هللا قينا  كان خباب 
"، فاشتكت موالته أم أَنار فقال: "اللهم انصر خباًبا  احملماة فتضعها على رأسه، فشكا ذلك إىل رسول هللا 

ا ، فكان خباب َيخذ احلديدة احملماة فيكوي هبفأشاروا عليها أن تكوي رأسهارأسها، فكانت تعوي مثل الكالب، 
 )أسد الغابة  رأسها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A


نظر إىل املشركني فقال: اي أمري املؤمنني، ا  رضي هللا عنهما عما لقي منل الشعيب: سأل عمر بن اخلطاب خباًبا قا
 ا إال ود(ُ عليها فما أطفأه حبتُ وسُ  انرٌ  وقدتْ ظهري، فنظر، فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل، قال خباب: لقد أُ 

 ظهري.
إىل مكة يف زمن خالفته، فحضر للقائه كبار رؤسائها الذين   جاء عمر مرة عن ذلك:  قال املصلح املوعود 

ا سُيعِزهم ألنه يعرف عائالهتم وسيستعيدون  كانوا من عائالت عريقة شهرية، ظانني أن عمر  وقد صار مليكا
بعدمها غريمها من ، ُث جاء  ُث بعد قليل جاء خباب حضر بالل  جمدهم الغابر. وبينما هم يتحدثون معه 

ا هلؤالء الرؤساءهؤالء القادمون وكان . املؤمننيأوائل  كان هؤالء و أو آلًبئهم،  الشباب اجلالسني يف املاضي عبيدا
بالل  ، أعين خباب أوهؤالء من أحد أتىاالضطهاد زمَن قوهتم. فكلما  الرؤساء قد صبوا على هؤالء العبيد أشد

ن يتأخروا ويفسحوا أ رؤساء مكة هؤالءاستقبله عمر حبفاوة وقال ل وغريمها ممن كانوا أول املؤمنني وعبيدا يف املاضي،
تأخرون حىت ي رؤساء الشباب الذين جاءوا للقاء عمر رضي هللا عنهلم يزل هؤالء الف .در اجمللسله املكان يف ص

 الباب.  إىل وصلوا

يما بعد فال بد ، أما الذين َيتون فالنتيجة أنه ال بد من التضحيات. إن الذين قدموا التضحيات يف البداية انلوا العز
 حمو العار والذلة. واهلم من بذل التضحيات إن أراد

 
 قداد بن عمرو رضي هللا عنهما إىل املدينة نزال عند كلثوم بن اهلدم، وأقاما يف بيته حىت وفاته،املعندما هاجر خباب و 

ا  آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني خباب وَتيٍم عتيقي خراش بن مسة. شهد خباب رضي هللا عنه بدراا وأحدا
 .وسائر الغزوات مع النيب 

ملسجد إذ جاء خباب ابن األرت، فجلس فسكت فقال له القوم: إن قال: بينما حنن يف ا ...عن أيب خالد 
 إليك لتحدثهم أو لتأمرهم، قال: مب آمرهم؟ ولعلي آمرهم ِبا لست فاعالا. اجتمعواأصحابك قد 

 
وا: اي ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة فأطاهلا، فقالعن عبد هللا بن خباب بن األرت، عن أبيه، قال: صلِ 

جل فيها ثالاثا، هللا عز و  جل، إهنا صالة رغبة ورهبة، إّن سألتُ أصالة مل تكن تصليها؟. قال: " هللا، صليتَ رسول 
ليهم عدواا من غريهم، ع، فأعطانيها، وسألته أال يسلط ةٍ نَ ه أال يهلك أميت بسَ سألتُ  .فأعطاّن اثنتني ومنعين واحدةا 

ط علينا أحد فاحلكومات هي اليت تُسلطهم علينا، وإال)األمة ال تزال قائمة بصفتها أمِة، وك فأعطانيها  فاألمة لما يُسلَّ
يجة اليت نراها اليوم )والنت بعض، فمنعنيها". رأسوسألته أال يدق بعضهم ... "ال تزال قائمة كأمة بفضل هللا تعاىل  

رق وصدور فتاوى التكفري ضد بعضهم بعضا     هي االفرتاق يف الفي



، فقالوا: أبشر أًب عبد هللا ترد على إخوانك احلوض، من أصحاب رسول هللا  خباًبا نفرٌ عن طارق، قال: عاد 
فقال: إنكم ذكرمت ِل إخواانا مضوا، ومل ينالوا من أجورهم شيئاا، وإان بقينا بعدهم حىت نلنا من الدنيا ما خناف أن 

  ومرض خباب مرضاا شديداا طويالا. .يكون ثواًبا لتلك األعمال
 

نا، إذا عند ًبب الكوفة إذا حنن بقبور سبعة عن أميان حىتران مع علي حني رجع من صفني، زيد بن وهب: سي قال 
دفن إن خباب بن األرت تويف بعد خمرجك إىل صفني، فاوصى أن يُ  :فقال: ما هذه القبور؟ فقالوا: اي أمري املؤمنني

يدفن  ، وعلى أبواب دورهم، فلما رأوا خباًبا أوصى أنوكان الناس إَنا يدفنون مواتهم يف أفنيتهم .يف ظاهر الكوفة
ي يف لفقال علي رضي هللا عنه: رحم هللا خباًبا، أسلم راغباا، وهاجر طائعاا، وعاش جماهداا، وابتُ  .ًبلظهر دفن الناس

منني ؤ ُث دان من قبورهم، فقال: السالم عليكم اي أهل الداير من امل .جسمه، ولن يضيع هللا أجر من أحسن عمالا 
طوىب  .عنهماللهم اغفر لنا وهلم، وجتاوز بعفو( عنا و  .الحقلنا سلف فارط وحنن لكم تبع عما قليل  مواملسلمني، أنت

 أرضى هللا عز وجل.و  ملن ذكر املعاد، وعمل للحساب، وقنع ًبلكفاف،
 .وسبعني سنة وكان عمره إذ مات ثالاثمن اهلجرة، مات خباب سنة سبع وثالثني 

 


