
 (1)اِبالشََّبَو اِرالصَِّغ َعَم ملسو هيلع هللا ىلص يِّالنَِّب ُيْدَه

إنَّ الحمَد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور 

هده اللَّه فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضلِل  فال يَ  ن  أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَ 

وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا  هادَي له، وأشهد أن ال إله إالَّ اللَّهُ 

 عبُده ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وعىل آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

ا بعد    :أمَّ

 حقَّ التَّقوى، وراقبوه يف السرِّ والنَّجوى. -اللَّه  عبادَ  -فاتَّقوا اللَّه 

ها المسلمون:  أيُّ

ًة بين َض  للَّهَجَعل ا ة هي الِعماُد عفَ َتَعاىل يف الحياِة قوَّ ين؛ وتلك القوَّ

باِب هو القوة ب يف الحياة والثَّمرة يف اآلخرة، وِسن   عف، الشَّ فيه عد الضَّ

 إبراهيمَ  كبير، قال قومُ هم عبر العصور عُ ف  نَ وة، وُعلو  الهمَّ  ق د العزيمةوَ تَ 

ُكرُ  :الم عنهعليه الس نَا َفًتى َيذ  َراِهيمُ ﴿َسِمع  عن اللَّه ﴾، وقال ُهم  ُيَقاُل َلُه إِب 

َم َصبِيًّا﴾ الم:يحيى عليه الس ُحك  : للَّهقال ابُن كثيٍر رمحه ا ،﴿َوآَتي نَاُه ال 

َم َوالِجدَّ َوال» َم َوالِعل  َم، وَ َأِي: الَفه  َباَل َعَلى الَخي ِر، َواإلِ َعز  َباَب َعَلي ِه، اإِلق  ك 

                                           

مئة  وأربعين وأربع ثالث، سنة مجادى اآلخرةمن شهر الحادي عَشر ُألقيت يوم الجمعة، ( 1)

 .بويِّ المسجد النَّ وألف من الهجرة، يف 
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تَِهاَد فِيِه وَ  ج 
ِ
نِّ َواال وقال تعاىل عن أصحاب ، «ُهَو َصِغيٌر َحَدُث السِّ

ُهم  فِت َيٌة آَمنُوا بِ  َناُهم  ُهًدى﴾الكهف: ﴿إِنَّ ِهم  َوِزد  قال ابن كثيٍر رمحه ، َربِّ

ُهم  فِت َيٌة »: للَّها َباُب  -ذَكَر َتَعاَلى َأنَّ َبُل لِل َحقِّ - َوُهُم الشَّ َدى  ، َوُهم  َأق  َوَأه 

ُيو بِيِل مَِن الش  َثُر ال ؛خِ لِلسَّ ِه َولَِرُسولِهِ َولَِهَذا َكاَن َأك  َتِجيبِيَن لِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمس 

بعة الذين يظلهم ا، «اً َشَباب ي ف   َنَشأَ  َشاب  » :يف ظلِّه يوم القيامة للَّهومن السَّ

َباَدة   ه  ا ع   .(متفق عليه)« للَّ

دٍ وسيرُة نبيِّ  حابِة وشبابِ  ملسو هيلع هللا ىلص نا محمَّ  ؛هم أعظُم سيرةمع ِصغار الصَّ

َفَخَرج منهم  ،هم وَزاَرُهم وَعلََّمهم وَرَفع ِهَمَمُهموَجاَلس لهم عَ واَض تَ 

 جيل. َأعَظمُ 

 «م  ِه ي  لَ عَ  َسلَّمَ اٍن يَ ب  ِص بِ  رَّ ا مَ ذَ إِ » :المه عليه الصالة والسعِ تواُض  ِمنف

ب  لَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ ُم النَّبِ َساَل »: للَّهاٍل رمحه اُن بطَّ قال اب، (فق عليهتم)  ن  مِ  انِ يَ ى الصِّ

رِ  َأَدبِهِ وَ  يمِ ظِ ِه العَ ُخُلقِ   «.هِ عِ اُض وَ تَ وَ  يِف الشَّ

قال شديَد الحرص عىل تعليمهم،  ملسو هيلع هللا ىلص وكان النَّبي

ُن فِت َياٌن  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ »: عنه اللَّه رضي اللَّه عبدِ  بنُ  ُب دُ ن  ُج  َوَنح 

نَا ،- وغَ لُ البُ  انَ ب  ارَ قَ : ي  أَ  -َحَزاِوَرٌة  آَن، َنَتَعلَّمَ  َأن   َقب َل  يَمانَ اإلِ  َفَتَعلَّم   ُثمَّ  الُقر 

نَا آنَ ال َتَعلَّم  َنا ُقر  َدد   .(رواه ابن ماجه)« اً يَمانإِ  بِهِ  َفاز 
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ما: عنه اللَّه رضي قال ابن عباس ،يف نفوسهم س العقيدةَ غرِ وكان يَ 

ماً  ملسو هيلع هللا ىلص هِ اللَّ  ُكن ُت َخل َف َرُسولِ » ََلم  ، َفَقاَل: َيو  َك َكل ََمٍت؛  !َيا غ  م  َعلِّ ي أ  إ نِّ

َجاَهَك، إ َذا َسَأْلَت َفاْسَأل  اللَّ اْحَفظ  اللَّ  ،َه َيْحَفْظَك اْحَفظ  اللَّ  ْده  ت  َه، َوإ َذا َه َتج 

 .(رواه الترمذي) الحديَث  «…، ه  َفاْسَتع ْن ب اللَّ اْسَتَعْنَت 

 :هقِ رُ ع طُ ف يف تعليمهم بتنو  ويتلطَّ 

َأَخَذ بَِيِدي » :عنه اللَّه رضي فأحيانًا يأخذ بأيديهم، قال معاذٌ 

بَُّك  َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي  
ي أ ح  ِه ُأِحب َك  ،إ نِّ َك َقاَل:  ،ُقل ُت: َوَأَنا َواللَّ م  َعلِّ َأََل أ 

ول   لِّ َصََلت َك َكل ََمٍت َتق  ب ر  ك  ي د 
نِّي َعَلى َقاَل:  ،ُقل ُت: َنَعم   ؟َها ف  مَّ َأع  ه  : اللَّ ل  ق 

  ن  ْس ح  وَ  كَ ر  كْ ش  وَ  كَ ر  كْ ذ  
 .(رواه البخاري يف األدب المفرد) «َك ت  ادَ بَ ع 

 ، قال ابنُ هِ ي  بين كفَّ  حدهمأ وأحيانًا يضع كفَّ 

َمنِي »: عنه اللَّه رضي مسعودٍ  هِ  َرُسوُل َعلَّ ي ِه  - ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ ي َبي َن َكفَّ  -َوَكفِّ

آنِ  وَرَة مَِن الُقر  ُمنِي الس  َد، َكَما ُيَعلِّ  .(متفق عليه)« التََّشه 

، قال حدهمأب كِ ن  مَ ب وأحيانًا يأخذ

هِ  َأَخَذ َرُسوُل »ا: معنه اللَّه رضي رَ عم بنُ  اللَّه عبدُ  بَِمن كِبِي،  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

ْن ف ي َفَقاَل:  ْنَيا َكَأنََّك َغر يٌب َأْو َعاب ر  َسب يلٍ ك   . (رواه البخاري)« الدُّ
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، قال ابن «انَ م  لِّ عَ »كانوا يأتون إليه ويقولون له:  يف التعليم ولرأفته

لِ  !هِ َيا َرُسوَل اللَّ »مسعود رضي اللَّه عنه:  نِي مِن  َهَذا الَقو  : مَِن  - َعلِّم  َأي 

آِن  َعلَّمٌ َقاَل: َفَمَسَح َرأ ِسي َوَقاَل: ، -الُقر  ََلٌم م  ؛ فكان )رواه أمحد(« إ نََّك غ 

 .أحد قراء هذه األمة

َكاَن »: عنه اللَّه رضي يصبر عىل تعليمهم، قال َجابرٌ كان و

هِ  َرُسوُل  تَِخاَرَة فِي األُُمورِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ س 
ِ
ُمنَا اال وَرَة مَِن  ،اهَ لِّ كُ  ُيَعلِّ ُمنَا الس  َكَما ُيَعلِّ

آنِ   .(رواه البخاري)« الُقر 

ته معلفَ رِدفهم َخ كان يُ  :ه لهمدِ د  وَ تَ  ومِن بار وجود كِ  ه إذا َركِب دابَّ

حابة، فأردف أسام ، ثم أردف مزدلفةِ الإىل  ن عرفةَ مِ  عنه اللَّه رضي ةَ الصَّ

 .(متفق عليه) إىل مِنًى مزدلفةِ المن ما عنه اللَّه رضي اسِ العبَّ  بنَ  الفضَل 

 - ماعنه اللَّه رضي عمرَ  بنِ  للَّها وكان يحث هم عىل العبادة، قال لعبدِ 

ل  َعبْ »: - وهو يومئٍذ غالم ج  ْعَم الرَّ
ه  ا د  ن  ْيل  َلْو ، للَّ َن اللَّ ي م  َصلِّ َفَكاَن  ؛ َكاَن ي 

َد َذلَِك اَل َينَا للَّهِ ا َعب دُ  ي ِل إاِلَّ َقلِيالً َبع   .(متفق عليه)« ُم مَِن اللَّ

: عنه اللَّه رضي يِّ دِ َس ٍم األَ ي  رَ عبارة، قال لخُ  هم بألطِف هُ جِّ وَ يُ كان و

َرْيم  ن ْعمَ » ل  َأْنَت َيا خ  ج  َتان  ف يَك، ! الرَّ ُقل ُت: َوَما ُهَما َيا  َلْوََل َخلَّ

َك َشْعَركَ اللَِّه؟ َقاَل:  َرُسوَل   . (رواه أمحد)« إ ْسَبال َك إ َزاَرَك، َوإ ْرَخاؤ 
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ويسألهم عن أهليهم، قال  عليهم ُق فِ ش  وكان يُ 

ِرِث  نُ ب ُك مال ُن َشَبَبٌة  ملسو هيلع هللا ىلص َأَتي نَا النَّبِيَّ »: عنه اللَّه رضي الُحَوي  : ي  أَ  -َوَنح 

َلنَا،  - اٌب بَ َش  نَا َأه  َتق  ا اش  ِريَن َلي َلًة، َفَظنَّ َأنَّ نَا ِعن َدُه ِعش  ُمَتَقاِرُبوَن، َفَأَقم 

َناُه، َوَكاَن َرفِيقًا َرِحيمًا، َفَقاَل:  َبر  لِنَا؛ َفَأخ  نَا فِي َأه  ن  َتَرك  وا َوَسَأَلنَا َعمَّ ع  اْرج 

ْم، َوَص  وه  ر  ْم، َوم  وه  م  ْم َفَعلِّ يك 
يإ َلى َأْهل  ون ي أ َصلِّ وا َكََم َرَأْيت م  متفق )« لُّ

 .(عليه

جل وهو ملسو هيلع هللا ىلص والنَّبي بيان، ُيمازح كان العظيم الرَّ  قال الصِّ

َها فِي  ملسو هيلع هللا ىلص َعَقل ُت مَِن النَّبِيِّ »: عنه اللَّه رضي يعبِ الرَّ  بن محمود ًة َمجَّ َمجَّ

ِس ِسنِينَ  ُن َخم  ِهي َوَأَنا اب   ُثمَّ  ،َفِمهِ  يفِ  َماءً  ملسو هيلع هللا ىلص ي  النَّبِ  َل َخ د  أَ : ي  أَ  - َوج 

بِ  هِ ج  وَ  ىلَ عَ  هُ َج رَ خ  أَ   . (عليه متفق) «- َعَلى َسبِيِل الُمَماَزَحةِ  يِّ الصَّ

لهم، قال  يهم مالطفةً نِ ك  ورهم ويَ طي عن ويسألهم ،بل

ٍَخ لِي  َلُيَخالُِطنَا َحتَّى َيُقوَل  ملسو هيلع هللا ىلص إِن  َكاَن النَّبِي  »: عنه اللَّه رضي أنٌس 
ِ
أل

َمْيرٍ َيا : َصِغيرٍ   ،(عليه متفق) «- يرٌ غِ َص  رٌ ي  طَ َوُهَو  - ؟َما َفَعَل النَُّغْير   !َأَبا ع 

 انَ يَ ب  الصِّ  ُح ازِ ُيمَ  الصالة والسالم عليه انَ كَ »: للَّها رمحه الٍ بطَّ  ابنُ  قال

  م  هُ بُ اعِ دَ يُ وَ 
ب  لِ  هِ تِ َح ازَ مَ ي مُ فِ ، وَ َك لِ ي ذَ فِ  هِ ى بِ دَ تَ ُيق  لِ ى لَ عَ  سِ النَّف   يُل لِ ذ  تَ  انِ يَ لصِّ

 . «اهَ ن  عَ  رِ ب  التَّكَ  ُي ف  نَ وَ  عِ اُض التَّوَ 
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 قال إلطعامهم، بيته إىل بيده معه هميأخذُ  وكان

 َذاَت  بَِيِدي ملسو هيلع هللا ىلص للَّهِ ا َرُسوُل  َأَخذَ »: ماعنه اللَّه رضي للَّها عبدِ  بنُ  جابرُ 

مٍ  َرَج إَِلي ِه فَِلقَمن ِزلِهِ  إَِلى َيو   .(مسلم رواه) «ُخب زٍ  مِن   - كَِسراً : ي  أَ  - اً ، َفَأخ 

ه، قال ابن لهم بسماع حديث بيتِ  وإذا دخلوا بيَته يأذنُ 

ْرَفَع إ  : ملسو هيلع هللا ىلص للَّهُ ا وُل ُس ي رَ لِ  اَل قَ »: عنه اللَّه رضي مسعود َك َعَليَّ َأْن ي  ْذن 

َجاب  ال ِل : ي  أَ  - ح  ٍن بِالَقو  ُخل  مِن  َغي ِر إِذ  ُفوعًا َفاد  َت ِسَتاَر الَباِب َمر  إَِذا َرَأي 

َواد يوَ  ،- َع س  ُخ  نِ : عَ ي  أَ  - َحتَّى َأْنَهاكَ  - يرِّ : ِس ي  أَ  - َأْن َتْسَتم  - ولِ الد 

 .(رواه مسلم)« 

َأبِي  بنُ  علُِّمهم آداب الطَّعام، قال عمرُ وكان يأكُل معهم، وي 

ِر َرُسولِ ُكن ُت فِي َح »ا: معنه اللَّه رضي َسَلَمةَ  هِ  ج  فِي : ي  أَ  - ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

َفِة - هِ تِ انَ َض َح  ح   ىلَ إِ  د  تَ م  تَ وَ  كُ رَّ حَ تَ تَ  :ي  أَ  -، َوَكاَنت  َيِدي َتطِيُش فِي الصَّ

ََلم   َيا: لِي َفَقاَل  ،- ايهَ احِ وَ نَ  َه، َسمِّ ! غ  ْل  اللَّ ين َك، َوك  ْل  ب َيم  َّا َوك 
 
 «َيل يَك  ِم

 .(عليه متفق)

 رٍ س  بُ  بنُ  للَّها غار أصحابِه وشباهبم، قال عبدُ ِص  وُيجيُب دعوةَ 

ُعوُه إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلص للَّهِ ا َبَعَثنِي َأبِي إَِلى َرُسولِ »ما: عنه اللَّه رضي ي  نِ ازِ المَ  َأد 
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ُت مَِن الَفَجاَء مَ  ؛َطَعامٍ  ا َدَنو  ُت، ِعي، َفَلمَّ َرع  ، َمن ِزِل َأس  ُت َأَبَويَّ َلم  َفَأع 

َيا  ،َفَخَرَجا َبا بِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص للَّهِ ا َرُسوَل َفَتَلقَّ  .(رواه أمحد)« َوَرحَّ

غار أصحابه عاده، قال ِص  أحدِ  ُض وإذا بلغه مر 

؛ - الَعي نَ  ُيِصيُب  َداءٌ َوُهَو  -َأَصاَبنِي َرَمٌد »: عنه اللَّه رضي أرقمَ  بن زيدُ 

 .(أمحد رواه) «ملسو هيلع هللا ىلص َفَعاَدنِي النَّبِي  

 ،كلِّ واحٍد منهم يستشرف نبوغَ  عليه الصالة والسالم وكان

َتههه بما ينفع نفَس فيوجِّ  ا  ؛ه وُأمَّ رأى  المدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلص مدِ قَ َلمَّ

ُيحِسن  -رة عش   وهو دون الخامسةَ  - عنه اللَّه رضي ثابت بنَ  زيدَ 

 لغةِ  مَ فطلب منه تعل   تَّاب الوحي، وأبصر فيه ذكاءً من كُ  فجعله ،الكتابةَ 

ُت »: عنه اللَّه رضي م له ما ُيكَتب بلساهنم، قال زيدٌ جِ ر  تَ يُ لِ  ؛اليهود َفَتَعلَّم 

َرُأ َلُه  ُتُه، َوُكن ُت َأق  َرَة َلي َلًة َحتَّى َحَذق  َس َعش  ت  بِي َخم  ، َما َمرَّ َلُه كَِتاَبُهم 

 .(رواه أمحد)« ُكُتَبُهم  إَِذا َكَتُبوا إَِلي ِه، َوُأِجيُب َعن ُه إَِذا َكَتَب 

ْرآَن »فقال:  ،غار أصحابهن ِص مِ  للَّهوحثَّ عىل تعل م كتاب ا وا الق  ذ  خ 

مِّ َعْبٍد  ن  اْبن  أ 
ْن َأْرَبَعٍة: م  َبيِّ ْبن  - ودٍ عُ س  مَ  نِ اب  : ِي أَ  -م  َعاذ  ْبن  َجَبٍل، َوأ  ، َوم 

َذْيَفةَ  ٍم َمْوَلى َأب ي ح 
 .(متفق عليه)« َكْعٍب، َوَسال 
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موىل أبي  ساملٍ ع قراءةَ سمِ  ؛همر مكانتَ ظِه ي عليهم ويُ نِ ث  وكان يُ 

وت بالقرآن  َحَسنُ  ،صغيرٌ  وهو غالمٌ  - عنه اللَّه رضي ذيفةَ ُح   ،-الصَّ

ْثَل َهَذاالَحْمد  ل لَّ »فقال:  ت ي م  مَّ
ي َجَعَل ف ي أ   ورأى (،ماجه ابن رواه) «!ه  الَّذ 

ْم ب الَحََلل  َوالَحَرام  »: فقال ،فقهاً  عنه اللَّه رضي عاذٍ مُ  نمِ  ه  َوَأْعَلم 

َعاذ    . (أمحد رواه) «َجَبلٍ  ْبن   م 

خاطبهم بذلك هم، ويُ غار أصحابه وشبابِ ظهر محبَّته لِص وكان يُ 

هم عنده، قال عن تَ لغيرهم منزلَ ن لهم ويِّ بَ ليُ 

ْن َأَحبِّ النَّاس  إ َليَّ إ ْن َكاَن »: عنه اللَّه رضي حارثةَ  بنِ  زيدِ   َوإ نَّ َهَذا، َلم 

نَهُ  َأِي: - ْن أَ  - ُأَساَمةَ  اب   ورأى ،(عليه متفق) «َحبِّ النَّاس  إ َليَّ َبْعَده  َلم 

ْن َأَحبِّ النَّاس  إ َليَّ »: فقال مقبِلين همونساءَ  األنصارِ  صبيانَ  مَّ َأْنت ْم م  ه   «اللَّ

 (.عليه متفق)

نيا واآلخرة محبًة لهم  ِي غار الصحابة بخيرَ وكان يدعو لِص  الد 

نِي َرُسوُل »ما: عنه اللَّه رضي وإكرامًا، قال ابن عباس هِ  َضمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

ْمه  الك َتاَب َوَقاَل:  مَّ َعلِّ ه   عنه اللَّه رضي ، ودعا ألنسٍ (رواه البخاري)« اللَّ

ْك َله  ف يه  »بقوله:  ، َوَبار  ْر َماَله  َوَوَلَده 
مَّ َأْكث  ه   .(عليهمتفق )« اللَّ
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فيهم، قال  ةً قَ ُهم بأسراٍر دون غيرهم ثِ ص  خُ وكان يَ 

ُت بِِه َأَحد، َفمَ ِسّراً  ملسو هيلع هللا ىلص للَّهِ َأَسرَّ إَِليَّ َنبِي  ا»: عنه اللَّه رضي أنٌس  َبر   اً ا َأخ 

ُد، َوَلَقد  َسَأَلت نِي َعن ُه ُأم  ُسَلي ٍم  هُ  َي هِ وَ  -َبع  ُتَها بِهِ  - ُأم  َبر  متفق )« َفَما َأخ 

 . (عليه

ى لَّ الِعظام، وَ  د إليهم األمورَ وكان يعهَ  

بالمسلمين  وحجَّ  مَ ِس و  مكَة، فأقام المَ  عنه اللَّه رضي َأِسيد بنَ  َعتَّاَب 

 ، وهو دون العشرين عامًا.ثمانٍ  سنةَ 

 عنه اللَّه رضي أبي هريرة بعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص وأكثُر َمن روى حديث النَّبيِّ 

م، عنه اللَّه رضي وعائشةُ  عمرَ  وابنُ  اسٍ عبَّ  وابنُ  وجابرٌ  : أنٌس مخسةٌ 

 غار الصحابة.وكل هم من ِص 

ه من غارهم فيما يخص  يستشير ِص  عليه الصالة والسالم وكان

  ؛ظاماألمور العِ 
ِّ
 أبي طالٍب  بنِ  ففي حادثة اإلفك أرسل إىل عل

متفق )يستشيرمها  حين استلبث الوحُي  معنه اللَّه رضي زيدٍ  بنِ  وُأسامةَ 

 .(عليه

 ع  رهم ويُ قِّ وَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ويف مجلسه
 ؛بار الصحابةي من شأهنم مع وجود كِ لِ

هِ  ُأتَِي َرُسوُل » َوَعن  َيَساِرِه  َوَعن  َيِمينِِه ُغاَلمٌ  ،َفَشِرَب مِن هُ  ؛بَِشَراٍب  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ
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ُغاَلِم:  َياٌخ، َفَقاَل لِل  ََلء ؟َأش  ْعط َي َهؤ   !َواللَّهِ َقاَل الُغاَلُم: اَل فَ  َأَتْأَذن  ل ي َأْن أ 

ُه  هِ  َرُسوُل  - هُ عَ َض وَ : ي  أَ  -اَل ُأوثُِر بِنَِصيبِي مِن َك َأَحدًا، َفَتلَّ  «َيِدهِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

 .(عليه متفق)

غار والشباب، قال ذا كانت يف الصِّ إ م المصيبةَ يستعظِ  ملسو هيلع هللا ىلص وكان

َن  ن َصاِر َسب ِعيَن َرُجالً َكاَن َشَباٌب مَِن األَ »: عنه اللَّه رضي أنٌس  و  ُيَسمَّ

اَء، ال ِجِد، َفَبَعَثُهُم النَّبِي  َكاُنوا َيُكوُنوَن فِي الُقرَّ َم  ؛اً َجِميع ملسو هيلع هللا ىلص َمس  َفُأِصيُبوا َيو 

مَعَلى َقتَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِئ ِر َمُعوَنَة، َفَدَعا النَّبِي   َسَة َعَشَر َيو  « َغَداةِ فِي َصاَلةِ ال اً َلتِِهم  َخم 

 . (ينرواه أمحد، وأصله يف الصحيحَ )

م إسالُمه ونَصر النَ مَ  وعامةُ  هم ما يف أول أمره أعمارُ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ ن تقدَّ

 ك ؛ر عاماً عَش  إىل الثالثةَ  بين الثامنةِ 
ي
بيرِ  وطلحةَ  عل  م. عنه اللَّه رضي والز 

من مكَة جاَءه األنصار من  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  إخراَج  ا مهَّت قريٌش مَّ ولَ 

 .عند الَعَقبة مرتينه عوفبايَ  ؛- غارن الصِّ هم مِ ونصفُ  -المدينِة 

ها م أهلَ علِّ ي هجرته، يُ شابًا صغيرًا بين يدَ  -إىل المدينِة  ملسو هيلع هللا ىلص وأرسل

ين ويفقِّ  القرآنَ   -شابي مثلِه  -مصعَب بَن عمير، فنزل عىل  -ُههم يف الدِّ

 فآواه. ؛ارةرَ زُ  بنِ  أسعدَ 
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  ملسو هيلع هللا ىلص بي  ا عزم النَّ مَّ ولَ 
َّ
أبي  بنَ  عىل الهجرة أمَر عل

 َي دِّ ؤَ أن يتخلَّف عن الهجرة حتَّى يُ  - وهو شاب   - عنه اللَّه رضي طالب

 التي كانت عنده للنَّاس. الودائعَ  ملسو هيلع هللا ىلص للَّها عن رسول

أتيه وهو يف فكان ي ؛بابغار والشَّ آزره الصِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ويف طريق هجرته

ل إليهما َخَبَر ينقُ  ،ماعنه اللَّه رضي أبي بكر بنُ  للَّها ه عبدُ الغار مع صاحبِ 

، َثِقٌف َلِقنٌ »ا: عنه اللَّه رضي قالت عائشة، أهِل مكةَ   - َوُهَو ُغاَلٌم َشاب 

 فَ : ي  أَ 
ا عنه اللَّه رضي ، وأسماءُ (رواه البخاري)« - مِ ه  الفَ  يعُ رِ َس  نٌ طِ

راب. صغيرة تحمل إليهما الطعامَ  كانت جاريةً   والشَّ

حًا به، قال رَ ها فَ لمانُ إىل المدينِة استقبله غِ  ا وصلمَّ ولَ  

َماُن َوال»: عنه اللَّه رضي البراءُ  َق الِغل  َخَدُم فِي الط ُرِق، ُينَاُدوَن: َيا َوَتَفرَّ

دُ  دُ  !للَّهِ ا َيا َرُسوَل  !ُمَحمَّ  .(رواه مسلم)« !للَّهِ ا َيا َرُسوَل ! َيا ُمَحمَّ

 يف المدينِة هاجر أصحاُب  عليه الصالة السالم ا استقرَّ مَّ ولَ 

: عنه اللَّه رضي من مكة إىل المدينة وكانوا شبابًا، قال أنٌس  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ 

َحابِهِ  فِي َوَلي َس  - ةَ ينَ دِ المَ : ِي أَ  - ملسو هيلع هللا ىلص َقِدَم النَّبِي  » َمطُ  َأص   َمن  : ي  أَ  - َأش 

رٍ غَ  - هُ رُ ع  َش  اَب َش   .(رواه البخاري)« ي َر َأبِي َبك 
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 قال ابنُ ه إىل القتال، أصحابَ  ملسو هيلع هللا ىلص ب النَّبي  دَ ويف غزوة بدر نَ 

بَّانُ »ما: عنه اللَّه رضي اسعبَّ  ، ويوم (انبَّ رواه ابن حِ )« َفَتَساَرَع إَِلي ِه الش 

حابةِ  ن خرج ُشبَّانُ ي  نَ ُح   من غير سالح.  الصَّ

ش جيشًا عظيمًا لغزو الروم يف جيَّ  عليه الصالة السالم وقبل موته

ر عليهم أسامةَ الشَّ  ر عَش  ه سبعةَ رُ مُ وعُ  ماعنه اللَّه رضي زيد بنَ  ام، وأمَّ

 عامًا.

غار أحب وه ُح  الفريدةِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  ولمعاملةِ  م دِ فكان إذا قَ  ؛اً مّ ًا َج بّ للصِّ

ائُب  : عنه اللَّه رضي من سفر خرجوا من المدينة الستقباله، قال السَّ

ُت َمعَ » ى النَّب َخَرج  ب َياِن َنَتَلقَّ َوِة  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ الصِّ َدَمُه مِن  َغز  إَِلى َثنِيَِّة الَوَداِع َمق 

يف بيته، قال ملسو هيلع هللا ىلص  ، وكانوا يبيتون مع النَّبي(رواه البخاري)« َتُبوكَ 

ٍب األَ  ب نُ  َربِيَعةُ  َلِمي  َكع  ُكن ُت َأبِيُت َمَع »: عنه اللَّه رضي س 

َأُلَك َفُقل ُت:  َسْل،َفَقاَل لِي:  ،، َفَأَتي ُتُه بَِوُضوئِِه َوَحاَجتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص للَّهِ ا َرُسولِ  َأس 

  .(رواه مسلم)« َجنَّةِ ُمَراَفَقَتَك فِي ال

عىل  ملسو هيلع هللا ىلص ه عند رأس النَّبيهم رأَس وإذا ناموا يف بيتِه يضع أحدُ 

ُأمِّ  - ًة ِعن َد َمي ُموَنةَ ما َلي لَ عنه اللَّه رضي اسٍ بَّ عَ  نُ َباَت اب  »سادته، وِ 
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مِنِيَن ال ِض الِوَساَدِة، ، َقاَوِهَي َخاَلُتهُ  ،-ُمؤ  ُت فِي َعر  َطَجع  َل: َفاض 

َطَجَع َرُسوُل  ُلُه فِي ُطولَِهاَوأَ  ملسو هيلع هللا ىلص للَّهِ ا َواض   . (متفق عليه)« ه 

ها المسلمون: ،وبعد    أيُّ

بيانعَ فكلَّما َعَلت أخالُق الُعظماء تواَض   .ت للصِّ

غيرُ  راُكهن دنا منه وعلَّمه، مجبوٌل عىل محبة مَ  والصَّ يف الِحفِظ  مَوإِد 

ِم قد يَ    .بارَ وق الكِ فُ والَفه 

ه، ه وشرائعَ ون آدابَ ونه ويحب  ُيحب   ؛رهتمط  فِ وديُن اإلسالم موافق لِ 

افق وَ عنهم ال يُ  هم واإلعراُض هم عليه، واحتقارُ تُ َتن ِشئَ  ملسو هيلع هللا ىلص وهدي النَّبي

 م الُعقالء.يَ ِش 

 عوذ باللَّه من الشيطان الرجيمأ

َه ﴿َلَقد  َكاَن  ُجو اللَّ َمن َكاَن َير  َوٌة َحَسنٌَة لِّ ِه ُأس  َلُكم  فِي َرُسوِل اللَّ

َم اآل   َيو  َه َكثِيًراَوال   .﴾ِخَر َوَذَكَر اللَّ

 …بارك اللَّه يل ولكم يف القرآن العظيم 
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 الثانية اخلطبة

كر له عىل توفيقه وامتنانه، وأشهد أن الحمد للَِّه عىل إحسانه، والش  

إالَّ اللَُّه وحده ال شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمدًا ال إله 

َم تسليمًا مزيدًا. ُه عليه وعىل آله وأصحابه وسلَّ  عبُدُه ورسوله، صلَّى اللَّ

ها  المسلمون: أيُّ

الط رق،  ُل ه أكم، وطريقتُ الهدِي  ُل أكم ملسو هيلع هللا ىلص للَّها رسول هدُي 

َفعُ  ِة وِعَماُدها، وَمِن  وُمَعاَملته َأر  المعاملة، وِصغار اليوم ُهم  أمُل األُمَّ

 .يف تعامله معهم ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي لزم هدَي يَ ل  ابتغى الخير للنَّاشئة فَ 

هم غار أصحابه وشباهبم آَل إليالم بِص عليه الصالة والس عنايتهوب

ة هبمالعلمُ    .، وانتفعت األُمَّ

بيان تيسيرُ  للَّهن توفيق اومِ  هم بُ هم، ويؤدِّ مهم دينَ عاملٍ لهم يعلِّ  للصِّ

 بذلك. مله وايسعَ  ن  أَ  أوليائهمالم، وعىل بأخالِق األنبياء عليهم الس

 … ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصالة والسالم عىل نبيِّه
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