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****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لــــــــــــــه  وأشهد أن  م  

َِ ِمدهلل هلل ر ِّ هللا اِلع ال مني  * الرممِح ن الرمحيم * م الك يـ ِوم الد هللايجيم. الشــيطان الر   مهللا هللا الرممِح ن الرمحيم* ا ن * بســِ
ر اط الم  ِست قيم  * صهللا ر اط  اِلمهلل ك  ن ِست عنيهلل * اِهدان  الص هللا ك  نـ ِعبهللدهلل و إَّيم هلُلوِّ ع ل ِيهِم ذهللاين  أ نـِع ِمت  إَّيم ِْ َ رِي اِلم  ِم   ع ل ِيههللا

ُمال هللاني     .  آمنيو ال ال
. بين سعد بن زيد . كان ينتمي إىلسأذكر اليوم أحد الصحابة البدريني وهو خباِّ بن األرت 

جلاهلية ا  وكان يكىن أبيب عبد هللا وقيل أبو  مد  وقيل أبو حيىي. لقد سهلليب يف األرت بن جندلة والده
حليفة لبين  اليت كانت وبيع يف مكة. كان موىل عتبة بن َزوان  وقيل كان موىل ألم أمنار اخلزاعية

 . كان من األوائل الذين أظهروا إسالمهم فتحملوا مصائب شديدة.كان سادس ستة أسلمواة.  زهللهر 
  .ليدعو فيها دار األرقم أسلم خباِّ قدميًا  قبل دخول النيب 

أبو هم:    رسول هللا ملبيًّا دعوة ر إسالمهأول من أظه أن جماهد روى
  يب طالبأ   فمنعه هللا بعمه فأما رسول هللا .ومسية أم عمار وعمار وبالل وصهيب وخباِّ بكر

)هذا ما كتبه أحد الكتاِّ يف سياق معني  ولكن يبدو أنه َاِّ عن ابله  وأما أبو بكر فمنعه قومه 
عصم من ظلم مشركي مكة   مل يهلل  عندما كتب: منعه عمه أبو طالب أو منعه هللا بعمه  أن النيب 

د على ذلك  بل هعصم منه  بل تعرض للظلم والتعذيب والتاريخ خري شاكما أن أاب بكر أيُا مل يهلل 
أيُا للظلم. يقول هذا الكاتب أبن هؤالء حهللفظوا من االضطهاد  ولكن   نفسه وتعرض أبو طالب

 وال أبو بكر عصم من االضطهاد النيب كما قلت أبن هذا رأيه اخلاص ألن التاريخ يقول أبنه مل يهلل 
ديد  وأما اآلخرون فألبسوهم أدراع اَ . على أية حال بعد ذكره ذلك يقول الكاتب:( رضي هللا عنه

  .مث صهروهم يف الشمس  فبلغ منهم اجلهد ما شاء هللا أن يبلغ من حر اَديد والشمس
يلزقون ظهره    فجعلواه )أي الكفر ابإلسالم(خبااًب صرب  ومل يعط الكفار ما سألو إن : الشعيب قالو 

 . هذه الرواية من "أسد الْابة".ابلرضف  حىت ذهب َم متنه
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وهناك واقعة تتعلق خبباِّ وحدثت عند قبول عمر اإلسالم. لقد سردها مفصلة مرزا بشري أمحد يف  
 املسلمني ر على إسالم محزة إال بُعة أَّيم وقد أرى هللا تعاىلكتابه "سرية خامت النبيني" كما يلي: مل مي

مناسبة أخرى للفرحة وهي إسالم عمر الذي كان إىل اآلن من أشد املخالفني. )وقصة إسالمه أيُا 
ا. لقد مسعها أو قرأها كثري من الناس ولكنين أذكر هذا التفصيل الذي سجله مرزا بشري  ممتعة جدًّ

 ياق ذكر خباِّ.(أمحد وهو ضروري يف س
يتسم ابلشدة والقسوة الزائدة  ولكن عداوة اإلسالم قد زادهتا أكثر. قبل اإلسالم كان طبع عمر 

فكان عمر قبل إسالمه يعذِّ الفقراء واملستُعفني من املسلمني بسبب إسالمهم. ولكن عندما 
ي على له أن يقُتعب من إيذائه هلم وإيالمهم دون أن يرى رجوع أحد منهم عن اإلسالم  خطر ببا

ق يف الطري صديق لهفرآه   والسيف بيده قاصًدا النيب  خرج. فمؤسس هذه "الفتنة" أي النيب 
. فقال له: () فقال عمر: أريد أن أقتل  مًدافسأله: إىل أين تذهب؟  بْري جراِّحاماًل سيفه 
أختك  إنف بيتك!؟ تفقِد أوال قتلت  مًدا إناتركيك متشي على األرض  عبد منافأتظن بين 

وت وعندما بلغ بيت أخته مسع ص. فرجع عمر لتو ه قاصًدا بيت أخته فاطمة. وزوجها قد أسلما
" يهلل  القرآن الكرمي تالوة وت مجيل. بص القرآن الكرميسمعهما يف الداخل  وكان "خب اِّ بن األ ر ت 

يظًا   ور مساعه صوتفخب اِّ  اختبأفدلف إىل البيت مسرًعا.  مسع عمر هذا الصوت فازداد ًَُبا َو
دخل  أخت عمر( وفاطمة هي) األوراق القرآنية جانًبا. إبخفاءاخلطوات املتسارعة. وقامت فاطمة 

 قال هذا وأراد ضرِّ زوج أختهما. كعن دين تمالقد مسعت أنكما ختلي جهوري: بصوتعمر وقال 
  لقد أسلمنا  اعة: نعمشجفأصيبت جبرح إال أهنا رد ت بزوجها  إلنقاذفاطمة تقدمت   سعيد بن زيد

اان قاسيا وخشًنا إال أنه أحيكان عمر   .وال نستطيع أن نتخلى عن اإلسالم اآلن فافعل ما بدا لك
جاعة رفع بصره فلما مسع قول أخته النابع عن الش .تتجلى حتت ستار تلك القسوة احملبةهلل والرفق أيُا

مت قليال يف قلب عمر أتثريًا عجيًبا  فص . لقد أثر هذا املشهدمصبوغ ابلدمونظر إليها فإذا وجهها 
ُيع : لن أعطيك إَّيه ألنك تفاطمة قالت أريين ذلك الكالم الذي كنتما تقرءانه. مث قال ألخته:
ك جنس لكنو  إليها بعد االطالع. قالت فاطمة: وسوف يردها فوعد عمر أنه لن يفعل تلك األوراق 

ة  فعليك أن تْتسل أوال مث أريك إَّيها فيمكنك وال ميكن مس القرآن إال بعد الطهار  َري طاهر و 
 االطالع عليها.

يقول مرزا بشري أمحد: لعلها كانت تريد من اَتسال عمر أوال لكي يزول به َُبه وابلتايل ميكنه أن 
 يفكر يف األمر هبدوء البال.



عمر من الْسل أخرجت فاطمة أوراق القرآن وقدمتها أمامه  فتناوهلا فإذا هي اآلَّيت  انتهىفلما 
بقلب مرعوِّ  وكانت كل كلمة منها تدخل إىل قلبه فتوقظ  فراح يقرأ فيهااألوىل من سورة طه  

 ان  أ   إهللانمينهللا : إىل أن وصل إىل قوله تعاىل فطرته السعيدة وتهللظهر فيها أثرها  فأخذ عمر يواصل القراءة
ة   و أ قهللامهللا  ف اِعبهللِدنهللا  أ ان   إهللاالم  إهللال ه   ال   اّللمهلل   ِبهللا ا نـ ِفس   كهللل    لهللاتهللِجز ى أهللِخفهللايه ا ك ادهلل أ   آ تهللاي ة   السماع ة   إهللانم  * لهللاذهللاِكرهللاي الصمال 

 (16-15 طه) ت ِسع ى
هذه اآلية تفتحت عيناه واستيقظت فطرتهلله الراقدة فجأة  فقال من تلقاء  فلما قرأ سيدان عمر 

شكر فورا  و من مكمنه نفسه  ما أعجب هذا الكالم الطيب  فلما مسع خباِّ هذه الكلمات خرج 
َاح إب لقد مسعتهلل رسول هللا ابألمس فقط يدعو هللاوقال:  ء النيب مثرة دعا ههدايت على أن هللا 

اآلن كان يشق على . أي أاب جهل أن يهدي لإلسالم عمر بن اخلطاِّ أو عمرو بن هشام وضراعة
. يقول والوقوف هناك بعد أن قرأ كالم هللا وأدرك مقام النيب  كل َظة االنتظارهلل يف    عمر 

قد أنه وكان متلهفا ومتحمسا لدرجة   إنه سألين أن أدله فورا على الطريق إىل النيب  خباِّ 
 يف يده ومل خيطر بباله أن جيعله يف َمده  وكان رسول هللا  سلوالال يزال مالسيف  نسي أن

وطرق الباِّ وحني  طريقه إليه عمر اختذ فدلمه خباِّ على الطريق إليه  فاألرقم يومذاك يف دار 
ة نية خشوا أن يكون مث  ويف يده سيف مسلول عمرأن الطارق هو  رأى الصحابةهلل من شقوق الباِّ

افتحوا  :أيُا هناك وقال هو اآلخر فتحوا الباِّ  وكان محزة سوء لديه  ولكن الرسول أمرهم أن ي
دخل وإال سوف أقطع رأسه بسيفه هو  ففتح الباِّ و   دإذا كان قد جاء بصاحل النية فجي  ف  الباِّ
ه وسأله أبي نية جئت؟ وهللا وأمسكه بقوة وهزم  مع السيف املكشوف فتقدم إليه النيب  عمر 

ل ق لعذاِّ هللا هذه  النيب  لما مسعفقال عمر: "َّي رسول هللا  لقد جئت ألسلم". ف  أرى أنك مل ختهلل
ى معه الصحابة: "هللا أكرب .. هللا أكرب"  ورد دت قمم اجلبال صدحبماس وفرحة وكربم كربم الكلمات  
 .الصوت

د  بهلـلِرد ًة ل ههلل يفهللا ظهللال هللا ش ك ِوان  إهللاىل  ر سهللولهللا اّللمهللا ص لمى اّللمهلل ع ل ِيههللا و س لمم  و ههللو  مهلل  ق ال  ع ِن خ بماِّهللا ِبنهللا اأِل ر ت هللا و  تـ و س هللا
ل كهللِم حيهللِ  رهلل ل ن ا أ ال  ت ِدعهللو اّللم  ل ن ا ق ال  ك ان  الرمجهلللهلل فهللايم ِن قـ بـِ ِرضهللا ف رهلل ل ههلل يفهللا اأِل  اِلك ِعب ةهللا قهلـلِلن ا ل ههلل أ ال  ت ِستـ ِنصهللا
ههلل ذ لهللاك   ثـِنـ ت نِيهللا و م ا ي صهللد  ههللا فـ يهللش ق  ابهللا ِلمهللاِنش ارهللا فـ يهللوض عهلل ع ل ى ر ِأسهللا  ع ِن دهللاينهللاههللا و ميهللِش طهلل فـ يهللِجع لهلل فهللايههللا فـ يهللج اءهلل ابهللا
مهللاههللا مهللاِن ع ِظم  أ ِو ع ص ب  و م ا ي صهللد ههلل ذ لهللاك  ع ِن دهللاينهللاههللا و اّللمهللا   َِ َِ دهللايدهللا م ا دهللون   ا اأِل ِمر  ل  أبهللا ِمش اطهللا ا يهللتهللاممنم ه ذ 

ر م ِوت   ُِ ع اء  إهللاىل  ح  ري  الرماكهللابهلل مهللاِن ص نـِ ال  خي  افهلل إهللاالم اّللم  أ ِو الذ هللاِئب   (ميال 216وهذه املسافة ) ح ىتم ي سهللا
لهللون   َ ن مهللاههللا و ل كهللانمكهللِم ت ِستـ ِعجهللا  . ع ل ى 



أخرى   هذه الرواية يف كتب توقد ورد أي سيتم هذا األمر كله ابلصرب. وهذه الرواية من البخاري 
عن خباِّ قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مُطجع حتت شجرة  واضع كالتايل: 

عن  ردوانييده حتت رأسه  فقلت: َّي رسول هللا  أال تدعو هللا على هؤالء القوم الذين قد خشينا أن 
الثة صرف وجهه عين  فجلس يف الثديننا  فصرف عين وجهه ثالث مرات  كل ذلك أقول له في

أيها الناس   اتقوا هللا واصربوا   فوهللا إن كان الرجل من املؤمنني قبلكم ليوضع املنشار على » فقال: 
   ستدرك(امل)   .رأسه فيشق ابثنتني وما يرتد عن دينه   اتقوا هللا   فإن هللا فاتح لكم وصانع

تهللههلل أ تـ  كهللِنتهلل ر جهللاًل قـ يِـ   ع ِن خ بماِّ  ق ال   ق اض اههلل فـ ق ال  يلهللا ال  ًنا و ك ان  يلهللا ع ل ى اِلع اصهللا ِبنهللا و ائهللال  د ِين  ف أ تـ يـِ
يك  ح ىتم ت ِكفهللر  ِبهللاهللح ممد   هللُا ِن أ ِكفهللر  بهللاههللا ح ىتم مت هللوت  ق ال  قهلـلِلتهلل ل  ( أي تعلن أنك خرجت من بيعة  مد)أ ِق

بـِعهللوث  مهللاِن بـ ِعدهللا اِلم ِوتهللا ف س  ق  ( أي من املستحيل أن أكفر به)مثهللم تهلـلبـِع ث   يك  إهللاذ ا ال  و إهللان هللا ل م  هللُا ِوف  أ ِق
تهللان ا  ق ال  فـ نـ ز ل تِ ( أي قد أصر على أنه لن يسدد دينه)ر ج ِعتهلل إهللاىل  م ال  و و ل د   َّي  أ فـ ر أ ِيت  المذهللاي ك ف ر  ِبهللا

ْ ِيب  أ ِم  م م ااًل و و ل ًدا أ طمل ع  اِل هللوت ني  تهللبهلل م ا يـ قهللولهلل و من هللد  ل ههلل مهللاِن اختم ذ  عهللاِند  الرممِح نهللا ع ِهًدا ك الم س ن كِ و ق ال  أل 
ِتهللاين ا فـ ِرًدا َي  ا و ن رهللاثهللههلل م ا يـ قهللولهلل و   )البخاري(   اِلع ذ اِّهللا م دًّ

كانت ت موالته بذلك  فخرب  َيلفه وَيتيه  فأهلل  ا يطبع السيوف  وكان رسول هللا ينً ق   كان خباِّ 
"  فقال: "اللهم انصر خباابً  أتخذ اَديدة احملماة فتُعها على رأسه  فشكا ذلك إىل رسول هللا 

فكان   فأشاروا عليها أن تكوي رأسهافاشتكت موالته أم أمنار رأسها  فكانت تعوي مثل الكالِّ  
 )أسد الْابة( خباِّ َيخذ اَديدة احملماة فيكوي هبا رأسها.

  فما أحد أحق هبذا اجمللس اهللِدنهلل مين فقال: أيب ليلى الكندي قال: جاء خباِّ إىل عمر  عن
ذه ه يف ظهره مما عذبه املشركون. ايريه آاثرً    قال: فجعل خباِّ منك إال عمار بن َّيسر

 الرواية من الطبقات الكربى. 
عن صيل. وهي ابعض التفعن خترب  آاثر التعذيب اليت كانت يف ظهره واليتوهناك رواية أخرى عن 

ض أحد ألر : دخل خباِّ بن األرت على عمر  فأجلسه على متكئه وقال: ما على ا  قالالشعيب
قال له خباِّ: من هو َّي أمري املؤمنني؟ فقال عمر:   إال رجل واحد  أحق هبذا اجمللس من هذا

 ن مينعهمن املشركني مله كان   بالال ما هو أبحق به مين  إنَّي أمري املؤمنني  : خباِّ بالل  فقال
ون فيها  مث وضع   مث سلقلقد رأيتين يوما أخذون وأوقدوا يل انراف  ومل يكن يل أحد مينعين  هللا به

رجل رجله على صدري  فما اتقيت األرض إال بظهري  قال: مث كشف عن ظهره  فإذا هو قد 
 منه النار. وتنطفئ كان يذوِّ   أي مل يكن ما يهللطفئ النار أو اجلمر إال جلده وشحمه الذي برص.



قي  رضي هللا عنهما عما لقال الشعيب: سأل عمر بن اخلطاِّ خباابً وهناك رواية أخرى يف ذلك  
املشركني فقال: َّي أمري املؤمنني  انظر إىل ظهري  فنظر  فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل  قال  من

 ظهري. عليها فما أطفأها إال ودكهلل  حبتهلل وسهلل  انر   وقدتِ خباِّ: لقد أهلل 
: اجلدير ابلتذكر أن الذين حتملوا األذى عن هذه القصة املتعلقة خبباِّ  قال املصلح املوعود 
ًُا األرت بن خباِّ وكانهم العبيد   أكثر إلمياهنم ابلنيب  اًدا يعمل عبًدا أي  لنيباب آمن وقد. حد 

 موقده  نم اجلمر خيرجون فكانوا كبريًا  أذى يؤذونه الكافرون كان.  املبك رة اإلسالم بداية يف 
ذمتهم يف الذين كان  إنمث . اَراك يستطيع ال حىت كبريًا  حجرا صدره على يلقون مث عليه  ويلقونه
م. إَّيه يؤتوه أن ارفُو ه أجرتهللا  مالهلل   إميانه عن باِّخ يتزعزع مل كل هذه اخلسارة املالية واجلسدية  وَر
 خالفة ففي مره ع حىت آخر ظهره على اَرق آاثر وظلت. قوة بكل عليه اثبًتا ظل بل واحدة  َظة
  ظهره هأن يهللري عمر طلب منهف مرة  ذات اإلسالم سبيل يف حتملها اليت املصائب ذكر  عمر

  .الربص تشبه بيُاء آاثر به فإذا ظهره فكشف
ة  وذات مر  األر ت   بن خب اِّ األوائل املؤمنني أحد كانيف موضع آخر:   مث قال املصلح املوعود 

  األنعام  دكجل  ليس مثل البشر بل هو متصل ب جلدهأن  أصدقاؤه ىأر ف جسده من ءجز  عن شفكهلل 
 لكلت ذكرىهو  بل إنه ليس مرضا: "فُحك وقال هل أنت مصاِّ ِبرض؟ :هاندهشوا وسألو ف

 .َار ةا واَجارة الرمال على مكة طرقات يف يهللسحلون املؤمنون العبيد كان  عندما األوىل األَّيم
  (حياة  مد " )وبسبب ذلك صار جلد ظهري هكذا.

وهؤالء املسلمون األوائل  الذين كانوا فقراء ومعظمهم كانوا عبيدا  قد حتملوا أذى كثريا بعد إسالمهم  
ر   يف قصة خباِّ  ىوقد مسعنا ذكر هذا األذ  الذي كان يهلللقى اترة على النار وأخرى كان يهلـلج 

على األحجار. وحني حتملوا كل هذا األذى وازدهر اإلسالم فكيف أكرمهم هللا تعاىل وأعطاهم 
 مكانة عظيمة.

إىل مكة يف زمن خالفته  فحُر للقائه كبار  جاء عمر مرة عن ذلك:  قال املصلح املوعود  
وقد صار ملهللاًكا سيهللعز هم ألنه  رؤسائها الذين كانوا من عائالت عريقة شهرية  ظانني أن عمر 

مث بعد  حُر بالل  يعرف عائالهتم وسيستعيدون جمدهم الْابر. وبينما هم يتحدثون معه 
ي يف املاضهؤالء القادمون وكان . بعدمها َريمها من أوائل املؤمنني  مث جاء  قليل جاء خباِّ

لعبيد هؤالء الرؤساء قد صبوا على هؤالء اوكان أو آلابئهم   الشباِّ اجلالسني عبيًدا هلؤالء الرؤساء
ريمها ممن كانوا أول هؤالء من أحد أتىاالضطهاد زمن  قوهتم. فكلما  أشد   أعين خباِّ أو بالل َو



يفسحوا له أن يتأخروا و  رؤساء مكة هؤالءاستقبله عمر حبفاوة وقال ل املؤمنني وعبيدا يف املاضي 
 رؤساء الشباِّ الذين جاءوا للقاء عمر رضي هللا عنهلم يزل هؤالء الف .در اجمللساملكان يف ص

 الباِّ.  إىل يتأخرون حىت وصلوا

مل تكن يف تلك األَّيم صاالت كبرية  وإمنا كان اجمللس َرفة صْرية  وحيث إن الْرفة الصْرية مل 
ألحذية. فلما ا مكانالتأخر يف كل مرة حىت وصلوا تتسع هلم مجيعا  فقد اضطر هؤالء الزعماء إىل 

أنه كلما أتى عبد  من هؤالء أمرهم عمر أبن يتأخروا ويفسحوا له املكان حىت وصلوا إىل األحذية   رأوا
 أصابتهم صدمة شديدة.

حيث جاء العديد   عجيبة قد هي أ هللا تعاىل يف تلك املناسبة أسباابيقول حُرة املصلح املوعود: ل
لو حُروا   و اآلخر على فرتات  ال دفعة واحدة تلو اواحدً  يف املاضي عبيدال من هؤالء املسلمني

ن لس مر وا مرارًا للتأخر يف اجملولكنهم ملا اضطهلل   يشعر هؤالء الزعماء إبهانة شديدةواحدة مل  دفعة
الذلة  أخذوا يقولون فيما بينهم: انظروا إىل  و خرجوا من اجمللسا هذا الوضع  و أجل العبيد مل حيتملو 
فساح اجملال إب مرانتلو اآلخر  ويف كل مرة أهلل  ا! لقد جاء هؤالء العبيد واحدً ليومواهلوان الذي لقيناه ا

 : م ن املذنب  عمر أم آابؤان؟هؤالء الشباِّ ية. فقال أحدحىت وصلنا إىل مكان األحذ هلم 
إن هللا تعاىل ملا . فابئناآل  الذي نلنا عقابه اليوم  ذنبلعمر وإمنا ال لو فكرمت لوجدمت أن الذنب ليس
ل أذى يف ك  ء العبيد آمنوا به  وحتملواعارضه آابؤان  ولكن هؤال بعث رسوله صلى هللا عليه وسلم

ال عمر.   فنحن املسؤولون عن اإلهانة اليت أصابتنا اليوم يف اجمللس بصرب وببشاشة. هذا السبيل
؟ مث هفقال له أصحابه: صحيح أن الذنب ذنب آابئنا  ولكن هل من سبيل إلزالة وصمة العار هذ

. ج ذلكعن عال عمر سيدان تعالوا نسألفتشاوروا فيما بينهم  وقالوا: ال نعرف لذلك سبيال  
  يف جملسك.  ليوماه لوقالوا: تعلم أنت ونعلم جيدا ما تعرضنا عند عمر رضي هللا عنه اثنية فحُروا 

 القوم ءهؤال ولكين كنت مُطرا لذلك. إن : أرجو املعذرة على ما حصل فقال عمر رضي هللا عنه
ن واجيب أن يهللعز هم يف جملسه  فكان م كان  النيب صلى هللا عليه وسلم رِبا كانوا عبيًدا لكم  ولكن

 أهللعز هم يف جملسي. فقالوا: حنن نعلم أن الذنب ذنبنا  ولكن هل من سبيل إىل َسل هذا العار؟ 
ه هؤالء ذي كان يتمتع بيس بوسعنا اليوم أن ندرك مدى النفوذ اليقول حُرة املصلح املوعود: ل

لد يف مكة وترعرع فيها  وكان يعلم كم كان آابؤهم ذوي عزة وهلل  فقدعمر  سيدان الزعماء يف مكة  أما
ر رضي هللا عمرفع بصره أمامهم. فلما مسع كان يعلم أنه مل يكن بوسع أحد أن يو ومنعة يف مكة! 

  واحدا تلو اآلخر تراءت أمامه األحداث واألحوال املاضية كلها هؤالء الرؤساء الشباِّ كالمعنه  



اَروِّ أن  ىل الشمال  وكان يعينفْلبته الرقة ومل يستطع الكالم  وإمنا رفع يده وأشار إبصبعه إ
أبناء  فخرج ا عما صدر منهم يف املاضي.فلو اشرتكوا فيها فرِبا كف ر هذ  انحية الشاماإلسالمية دائرة 

وِّ. تلك اَر عاجال ليخوضوا َمار وا خرج  مث عمر رضي هللا عنه من عند الء كلهمالرؤساء هؤ 
هنالك.  يًعامج حد منهم حيًّا  بل استهللشهدوامل يرجع أأنه  يقول حُرة املصلح املوعود: وخيربان التاريخ

 م. عائالهتوهكذا  وا وصمة عار عن 
َيتون  يات يف البداية انلوا العز  أما الذينالنتيجة أنه ال بد من التُحيات. إن الذين قدموا التُح

  و العار والذلة. وافيما بعد فال بد هلم من بذل التُحيات إن أراد

قداد بن عمرو رضي هللا عنهما إىل املدينة نزال عند كلثوم بن اهلدم  وأقاما املعندما هاجر خباِّ و 
ىل بدر بفرتة قصرية. مث هللا عليه وسلم إيف بيته حىت وفاته  وكان كلثوم تويف قبل خروج النيب صلى 

  انتقال إىل سعد بن عبادة إىل أن فهللتحت بنو قريظة يف السنة اخلامسة اهلجرية.
 رواية أخرى أن ة. ويفالصمآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني خباِّ ومتيم  عتيقهللا خراش بن 

لرب أن الرواية ى العالمة ابن عبد االنيب صلى هللا عليه وسلم آخى بني خباِّ وجرب بن عتيق. وير 
 .األوىل هي األصح. شهد خباِّ رضي هللا عنه بدرًا وأحًدا وسائر الْزوات مع النيب 

قال: بينما حنن يف املسجد إذ جاء خباِّ ابن األرت  فجلس فسكت فقال له  ...عن أيب خالد 
ست آمرهم؟ ولعلي آمرهم ِبا لإليك لتحدثهم أو لتأمرهم  قال: مب  اجتمعواالقوم: إن أصحابك قد 

 فاعالً.
 . أقول: هذا ما كان يتحلى به هؤالء الناس من خشية هللا وتقواه 

الة ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صعن عبد هللا بن خباِّ بن األرت  عن أبيه  قال: صل  
بة ورهبة   ةجل  إهنا صالأصالة مل تكن تصليها؟ قال: " فأطاهلا  فقالوا: َّي رسول هللا  صليت   َر

  ة  ن  لك أميت بس  ه أال يهسألتهلل  .هللا عز وجل فيها ثالاثً  فأعطان اثنتني ومنعين واحدةً  إن سألتهلل 
تها أم ة  )األمة ال تزال قائمة بصف عليهم عدواً من َريهم  فأعطانيهافأعطانيها  وسألته أال يسلط 

وكلما يهللسلمط علينا أحد فاَكومات هي اليت تهللسلطهم علينا  وإال فاألمة ال تزال قائمة كأمة بفُل 
ليوم هي االفرتاق )والنتيجة اليت نراها ا بعض  فمنعنيها". رأسوسألته أال يدق بعُهم ... "هللا تعاىل( 

  بعُهم بعُا(  يف الفهللارق وصدور فتاوى التكفري ضد



  فقالوا: أبشر أاب عبد هللا ترد على من أصحاِّ رسول هللا  عن طارق  قال: عاد خبااًب نفر  
إخوانك اَوض  فقال: إنكم ذكرمت يل إخواانً مُوا  ومل ينالوا من أجورهم شيئاً  وإان بقينا بعدهم 

  ومرض خباِّ مرضاً شديداً طوياًل. .حىت نلنا من الدنيا ما خناف أن يكون ثواابً لتلك األعمال
على خباِّ بن األرت أعوده وقد اكتوى سبع كيات  قال:  مُرِّ قال: دخلتهلل  حارثة بنعن 

ال ينبْي ألحد أن يتمىن املوت أللفان قد  :  يقول ه يقول: لوال أن مسعت رسول هللافسمعت
 النيب ن محزة عم  فبكى مث قال: لك )قماش ركيك كان يهللنسج يف مصر( متنيته. وقد أيت بكفنه قباطي

 كفن يف بردة فإذا مدت على قدميه قلصت عن رأسه وإذا مدت على رأسه قلصت عن قدميه  
)أي مل يكن لديه  ما أملك دينارا وال درمها  حىت جعل عليه إذخر  ولقد رأيتين مع رسول هللا

ت أن تكون قد   ولقد خشيبل يزيدًا وإن يف انحية بييت يف اتبويت ألربعني ألف ن(شيء  أما اآل
 نا يف حياتنا الدنيا.جلت لنا طيباتهلل عهلل 

منا من ف .نبتْي وجه هللا عز وجل  فوقع أجران على هللا عن خباِّ قال: هاجران مع رسول هللا 
ات ومل وإن مصعب بن عمري م .مات مل َيكل من أجره شيئاً  ومنا من أينعت له مثرته فهو يهدهبا

يرتك إال ثوابً  كان إذا َطوا رأسه خرجت رجاله  وإذا َطوا به رجليه خرج رأسه. فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم: َطوا رأسه  واجعلوا على رجليه اإلذخر.

ور إذا عند ابِّ الكوفة إذا حنن بقب حىتران مع علي حني رجع من صفني  قال زيد بن وهب: سهللا 
 بعد إن خباِّ بن األرت تويف :سبعة عن أمياننا  فقال: ما هذه القبور؟ فقالوا: َّي أمري املؤمنني

نيتهم  وكان الناس إمنا يدفنون مواتهم يف أف .دفن يف ظاهر الكوفةأن يهلل وصى أفخمرجك إىل صفني  
هللا عنه:  فقال علي رضي .وعلى أبواِّ دورهم  فلما رأوا خباابً أوصى أن يدفن ابلظهر دفن الناس

 أجر من لي يف جسمه  ولن يُيع هللارحم هللا خباابً  أسلم راَبًا  وهاجر طائعًا  وعاش جماهداً  وابتهلل 
 ممث دان من قبورهم  فقال: السالم عليكم َّي أهل الدَّير من املؤمنني واملسلمني  أنت .أحسن عمالً 

طوىب  .مم اَفر لنا وهلم  وجتاوز بعفوك عنا وعنهالله .الحقلنا سلف فارط وحنن لكم تبع عما قليل 
 أرضى هللا عز وجل.و  ملن ذكر املعاد  وعمل للحساِّ  وقنع ابلكفاف 

 .وسبعني سنة وكان عمره إذ مات ثالاثمن اهلجرة  مات خباِّ سنة سبع وثالثني 
 


