بسم هللا الرمحن الرحمي
اخلطبة ا ألوىل
ان امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ،ونعوذ ابهلل من رشور أأنفس نا ومن سيئات أأعاملنا ،من هيده هللا فال ُمض َّل هل ،ومن
ي ُ ض ِلل فال هادي هل ،و أأ شهد أأن ال اهل اال هللا وحده ال رشيك هل ،و أأ شهد أأن محمدً ا عبده ور سوهل ،صىل هللا عليه وعىل أهل
و أأحصابه َّ
كثريا.
وسَّل تسلميًا ً
أأما بعد:
فاتقوا هللا  -عباد هللا  -حق التقوى ،واس ِ
متسكوا من االسالم ابل ُعروة ُالوثقى.
أأهيا املسلمون:
اصطططفى هللا له ه ا ألمة َري الرسططل ،وا ار  -س ط بنانه ُ -لص طةبة نه ه َري رلا يف أ أأم ه ال ن وال وكون مهلهم ،رفر هللا
ورِض عهنم؛ ابمياهنم واَالصهم ُ
ذنَبم ورفع ماكنهتم ِ
وحصبهتم وصدق نُرصهتم للنيب  -صىل هللا عليه وسَّل  ،-قا  -عز ولل
ان عهنو ُ وم ور ُض طوا ع ون ُه و َّأع َّد لهُ وم رن َّ يف
ات وَت ِري
وِب ِاب وحس ط يفان ر ِِض َّ ُ
الس طا ِب ُقون و َّال َّولُون ِمن الو ُمهارِ ِرون و و َّالنوص ط ِار و َّ ِانون ات َّب ُع ُ و
 :و ََّ
وَتهتا و َّالهنو ُار َ ِ ِاِلون ِفهيا َّأبدً ا [التوبة.]100 :
النيب  -صىل هللا عليه وسَّل  -ون رصه ،قا
ومما وزيد أ االميان :معرف ُة سري من ات َّصف ابل ُّصةبة وابدر اىل الت صديق وأزر َّ
االمام أأمحد  -رمحه هللا " :-ومن الس نةِ :ذكر حماسن أأحصاب رسو هللا  -صىل هللا عليه وسَّل  -لكهم أأمجعني".
واِلعاء هلم ُقربة ،والاق داء هبم وس يةل ،وحمبهتم من أأصو اِلون ،قا الطناوي  -رمحه هللا " :-وحنب أأحصاب رسو هللا -
نترب ُأ من أأح يفد مهنم".
صىل هللا عليه وسَّل  -وال ن ُف ِر ُط أ حب أأح يفد مهنم ،وال َّ
و أأفضططل أأول ك اليل الف  : ِ:أأبو ركر الصطط ِ:ديق  -رِض هللا عنه  ،-أأرخسهم امياًنً و أأرزرِب عل ًما ،و أأكرثِب مالزم ًة للنيب  -صططىل
هللا عليه وسَّل .-
مث معر الفاروق  -رِض هللا عنه  ،-يليه أ الفضل واخلالفة ن ِحصنًا حصينًا لال سالم أ قوة سريته وكام عدهل ،وما ل ِق ه
الش يطان قطُّ ً
سالاك جفًّا اال وسكل جفًّا غري ِجف:ه.
واثلُثُ م عظمي اليططد كر ُ النف  :أأبو عبططد هللا عنن رن عفططان رن أأص العططان ،ذو النورون أأمري امللمنني ،واثلط ُ اخللفططاء
وصاحب الهجرتني ،و أأحدُ العرشة امل ُ َّهرشون ابلنة ،ورف ُق النيب  -صىل هللا عليه وسَّل  -فهيا ،قا  -عليه الصالة
الراشدون،
ُ
والسطططططالم « :-انه لي من يف:نيب اال ومعه من أأحصابه رف قٌ مكن أأم ه معه أ النة ،وان عنن رن عفان ه ا رف قي معي أ
النة»؛ رواه أأمحد.
جيمتع مع النيب  -صططىل هللا عليه وسططَّل  -أ ل ِ:ده الثال  ،وهو حف دُ معة النيب  -صططىل هللا عليه وسططَّل  -البيضططاء ب ع عبد
يزتوج رل ٌل من ا ألولني وال رون اب وَت يف:نيب غريه.
املطلب ،مل َّ
أأ سَّل قدميًا عىل يدي أأص ركر الص ِ:ديق  -رِض هللا عنه  ،-فاكن رابع أأربع يفة أ اال سالم ،وابيع عنه  -صىل هللا عليه وسَّل -
بيده أ بيعة الرضوان وقا « :ه ه يدي وه ه يدُ عنن»؛ رواه أأمحد.

كثري العبادة َاشططط ٌع هلل ،ملا نز قوهل تعاىلَّ :أ َّم ون هُو
مريا للملمنني اث و عرشططط عا ًماُ ،
أأطو اخللفاء الراشطططدون َالفة ،مك أأ ً
قا ِن ٌع أًنء الل َّ ويلِ سالِ دً ا وقائِ ًما [الزمر ،]9 :قا معر  -رِض هللا عنه " :-هو عنن".
ُ
ُمطي ٌع للنيب  -صىل هللا عليه وسَّل ُ -مق يفف أأثرهٌّ ِ ،
"حصبع رسو
وأ هل ولصاحب ويه أأص رك يفر ومعر ،قا  -رِض هللا عنه :-
هللا  -صىل هللا عليه وسَّل  -وابيع ُته ،فوهللا ما عصي ُته وال رشش ُته حىت توفاه هللا  -عز ولل  ،-مث أأبو ركر ُ
مهُل ،مث معر
ُ
مهُل"؛ رواه البخاري.
قا عبد الرمحن رن ُمسرة" :ت ِ :
ُوأ رسو هللا  -صىل هللا عليه وسَّل  -وهو عنه ر يفاض".
كثري الزايرة للمقارر ،اذا وقف عىل القرب يبيك حىت تب َّل حلي ُتهٌ ،
اثبع بيق نه قدو ٌة لغريه ،أأمر
ولِ ٌل من ربه ،يت كَّر أ رتهُ ،
النيب  -صططىل هللا عليه وسططَّل  -ابالق داء به عند حلو الفنت ،ووصططفه اب ألمني ،قا  -عليه الصططالة والسططالم « :-انمك تلقون
ُّ
بعدي ف ن ًة وا الفًا» ،فقا هل قائ ٌل من الناس :مفن لنا اي رسو هللا؟ قا « :عليمك اب ألمني و أأحصابه»  -وهو ي ُشري اىل عنن
ب كل -؛ رواه أأمحد.
تعرف عىل هللا أ الرَاء عرفه أ الشدة وعصمه من الفنت ،ذكر النيب  -صىل هللا عليه وسَّل  -الفنت ذات يو يفم ،فقا :
ومن َّ
«ه ا عىل الهُدى»  -و أأشار اىل عنن -؛ رواه الرتم ي.
سططل ُمي الصططدر ال ِمل حسططدً ا أأو حقدً ا عىل أأحد ،قا ع ٌّ  -رِض هللا عنه " :-اين ألررو أأن أأكون أأًن وعنن ممن قا هللا
فهيم :ونزعونا ما ِأ ُصدُ ِور ِ وِب ِم ون ِغ يف :ل [احلجر."]47 :
عف ٌف حافظٌ ِلينه ،يقو " :وهللا ما ز ُ
نيع أ لاهلي يفة وال اسال يفم".
دم ُ ا ألَالق ،وهبه هللا عل ًما ،فاكن الصنابة وررعون اليه ،قا ارن سريون " :نوا ورون أأعلمهم ابملناسك عنن".
لنيب  -صطططىل هللا عليه وسطططَّل  -يُفا ِو ُض قر ًيشطططا أ احلديه ة ،قا ارن معر  -رِض
ومننه هللا امياًنً راخسًا وعق ًال راحجًا ،بعثه ا ُّ
هللا عهنام " :-لو ن أأح ٌد أأ ُّعز ببطن مكة من عنن لبعثه ماكنه"؛ واه البخاري.
قا الشعيب  -رمحه هللا  " :-ن عنن أ قر يفيش ُمة َّب ًبا يُوصون اليه وي ُ ِ:عظمونه".
معر أأحد أأحصاب الشطططططورى السططططط تة من بعده ،فاكن َريِب فا اروه َليف ًة للملمنني ومل يع ِدلوا به أأحدً ا ،قا ارن
ورعُل ُ
مسعود  -رِض هللا عنه  -حني ابيعوه ابخلالفة" :ابيعنا َريًن ومل نأأ ُ ".
قا االمام أأمحد  -رمحه هللا " :-مل جيمتعوا عىل بيعة أأح يفد ما ارمتعوا عىل بيعة عنن".
واالنفاق أ مرضططاة هللا من عالمات صططدق االميان وحمبة امللمنني و ُّ
التوىل عىل هللا ،ولعنن  -رِض هللا عنه  -اليدُ ُّ
الطوىل
أ الب والعطاء ،نظر النيب  -صطىل هللا عليه وسطَّل  -أ وروه القوم يوم ليش ال ُع وْسطة واملسطلمون يومئ يف أ شط َّد يفة وفاقة،
قا « :من ُجيهِ:ز هلالء رفر هللا هل» ،قا عنن" :جفهَّزهتُ م حىت ما يف ِقدون ِ طا ًما وال ِعقا ًال"؛ رواه ال سايئ.
النيب  -صىل هللا عليه
واشرتى بي ًا لتوسعة مسجد النيب  -صىل هللا عليه وسَّل  -أ عهده  -عليه الصالة والسالم  -ملا مسع َّ
وسَّل  -يقو « :من ي ُ ِ:
وسع لنا هب ا البيع أ املسجد يف
ببيع أ النة»؛ رواه أأمحد.
و أأعتق من املامليك ما ال ُ َصططططط ،ن يقو " :ما أأت وع ع َّ مجعة اال و أأًن أأع ِتق فهيا رقب ًة من أأسط ُ
ططططلمع" ،وقا ملواليه يوم
حر".
ِحصاره" :من أأمغد س يفه فهو ٌّ

غلق
الباب ُم ٌ
واحليا ُء َُلُقٌ رف ٌع جيم ُع املروءات ،وعنن  -رِض هللا عنه  -ن ح ِ ًّيا حىت مع نفسطططططه ،وكون أ بي ه وحده و ُ
عليه مفا خيل ُع عنه ثوبه ل ُيف ُض املاء عليه ،ومينعه احليا ُء أأن يُقمي ُصلبه وهو يغت سل ،ولي أ ه ه ا ألمة من يُدانيه أ ح ائه؛
قا  -عليه الصالة والسالم  « :-أأش ُّد أأمَت ح ًاء :عنن»؛ رواه الرتم ي.
ماكن ف ه ما ٌء قد انكشف ثوبُه
و ن النيب  -صىل هللا عليه وسَّل  -يس تة ِي منه ،قعد  -عليه الصالة والسالم  -ذات يو يفم أ يف
عن ركبت وه ،فلام دَل عنن َّ
رطاها؛ م فق عليه.
واملالئك ُة تس ت ِةي منه ،ن  -عليه الصالة والسالم ُ -م ضطجِ ًعا عىل فراشه ،فلام دَل عنن لل وقا  « :أأال أأس ت ِةي من
رلل تس ت ِةي منه املالئكة؟!»؛ رواه مسَّل.
يف
والقرأن الكم رب العاملني ،وصططططط فه هللا ابلربكة والكرم والهدى ،من ُقرب منه ًنل ته الربكة وعلع عند هللا درر ُ ه ،و ن -
رِض هللا عنه ُ -م ِة ًّبا لالكم هللا ،قا احلسن" :ما مات عنن حىت َ ِلق مصة ُفه من كرثة ما يُد ُ النظر ف ه" ،وقر أأ القرأن
م ًال مر ًارا أ ركع يفة من العشاء اىل الفجر ،و ن يقو " :لو أأن قلوبنا طهُرت ما ش ِب وعنا من الكم ربنا".
لنيب  -صىل
ومن حس نا ِته العظمية :مجع الناس عىل قراء يفة عظمية ،وك وت ُبه املصةف عىل الع ورضة ا ألَرية الَت دارس فهيا لربي ُل ا َّ
هللا عليه وسطططططَّل  -أ أ ر ح اته ،فأأمر زيد رن يف
اثبع  -رِض هللا عنه  -أأن وك ب املصطططططةف م ًال هط يده وي ُ ِ :فرقه أ
ومسي نوخ ط املصططةف ابمسه فق ل :الرع العنين؛ نسطط ب ًة اىل أأمره وزمانه وامارته ،نفعه القرأن ونفع الناس به،
ا ألمصططار:ِ ُ ،
وال فالح له ه ا ألمة اال ابلقرأن والعمل به.
قا ارن كثري  -رمحه هللا " :-وأ عرص عنن رن عفان ام َّدت ُ
ومغارهبا ،وذكل
مشار ِق ا ألرض ِ
املامكل اال سالم ُة اىل أأقَص ِ
بربكة تالوته ودراس ته ومجعه ا ألمة عىل حفظِ القرأن".
ولتعلُّقه رك اب هللا نع َا ِتم ُته عليه ،ف ُق ِل واملصطططةف أ ره وسطططا اِل ُم عىل مصطططةفه ،ومع عبادته و شطططي ه هلل ن
كثريا من ا ألقالمي وا ألمصار ،واتَّسعع رقعة املسلمني ،قا  -عليه الصالة والسالم -
َليف ًة راشدً ا ُمةنَّ ًاك ،ف ح هللا عىل يديه ً
« :ان هللا زوى يل ا ألرض فر أأ ُ
ومغارهبا ،وان أأمَت سيبلُغ ُمل ُكها ما زوى يل مهنا»؛ رواه مسَّل.
يع مشارقها ِ
قا أ "البداية والهناية"" :وه ا لكه َتقَّق وقوعه وتأأكَّد و َّ
توطن أ زمان عنن".
و ن الناس أ َِالف ه أ يف
طططن حالهم بقوهل" :ا ُل ُ
عطيات أ َالف ه
عيش رري يفد و أأ يفمن وطي يفد ،وأ ُألف يفة واتفاق ،وصططططف احلسط ُ
اخلري كثري ،وما ملم ٌن ُ
خياف ملمنًا ،من ل ِق ه فهو أأ وه من ن".
دارة ،والعدو ُم َّقًى ،وذات البني حسن ،و ُ
لارية ،وا أل ُ
رزاق َّ
وهن ُج الصنابة  -رِض هللا عنه  :-سالم ُة قلوهبم لبعضهم ،وحمبهتم لبعضهم ،وتوقري أأحدِب ال ر ،و ن الصنابة  -رِض هللا
و
عهنم ِ ُ -جيلُّونه أ ح اة النيب  -صىل هللا عليه وسَّل  -وبعد مماته ،و ن ُمفضَّ ًال عندِب ،قا ارن معر  -رِض هللا عهنام " :-كنا
يح و أأحصابُه م وافرون :أأبو رك يفر ،ومعر ،وعنن"؛ رواه أأمحد.
ن ُع ُّد ورسو ُ ُ
هللا  -صىل هللا عليه وسَّل ٌّ -
طهورا".
وقا ع ٌّ  -رِض هللا عنه  -بعد وفاة أأص رك يفر ومعر " :ن عنن َريًن وأأحس نا ً
وقالع عائشة  -رِض هللا عهنا " :-انه ألوصلُهم َّللر ِحم و أأتقاِب للرب".
و ن ب حصابة رسططو هللا  -صططىل هللا عليه وسططَّل َّ ،-
فكَّن نفس طه ابع أأص ك يفر عبد هللا ،ومن أأبنائه من ا ُمسه معر ،ومن
بناته من َّمساها :عائشة.

وملا َّمع الرَاء ورَس ا أل ُمن وانترشط االسططال ُم أ ا ألرض أ َالف ه اسط تعجل مرل القلوب موته ،واسط تطالوا ح اته ،فق لوه
ومعره اثنان ومثانون عا ًما وهو صامئ واملصةف أ ره وهو يتلو كتاب هللا ،و ن مق ُل أأو الفنت أ ه ه ا ألمة ،قا ح يفة
 رِض هللا عنه  " :-أأو الفنت ق ُل عنن ،وأ ُر الفنت اِل َّلا ".وح ِزن الصططناب ُة ملق ُل ،قا ع ٌّ  -رِض هللا عنه  -يوم مق ل عنن " :أأ ُ
نكرت نفيسطط" ،وملا بلغ سططعد رن أأص وقان  -رِض
هللا عنه َ -رب ق ُل اس تغفر هل وتر َّحم هل ودعا عىل من ق ُل بقوهل" :اللهم أأن ِدهمم مث َُ ِب" ،و ن سع ٌد ُمجاب اِلعوة .و أأقسم
ُ
بعض السلف أأنه ما مات أأح ٌد من ق ةل عنن اال مق و ًال.
وبعد ،أأهيا املسلمون:
انب عهنم ولزو ُم طريقهتم ،فقد ح ِفظوا دون هللا ورشيعته ،و نوا أأمكل
ارب حمبة حصابة النيب  -صططىل هللا عليه وسططَّل  -و ُّ
فو ٌ
الناس حبًّا للنيب  -صىل هللا عليه وسَّل  -وتعظميًا هل وتأ ِ:أس ًيا به.
أأعوذ ابهلل من الشططط يطان الررميِ :من الو ُم ول ِم ِنني ِرلا ٌ صطططدقُوا ما عاهدُ وا َّان عل وي ِه ف ِمهنو ُ وم م ون قبططط وحنب ُه و ِمهنو ُ وم م ون ي و ِظ ُر وما
ب َّدلُوا ت وب ِد ًيال [ا ألحزاب.]23 :
ابرك هللا يل ولمك أ القرأن العظمي ،ونفع هللا واايمك مبا ف ه من الايت وانكر احلكمي ،أأقو ما تسططمعون ،وأأسطط تغفر هللا يل
ولمك ومجليع املسلمني من ىل ذ يفنب ،فاس تغفروه ،انه هو الغفور الرحمي.

اخلطبة الثانية
امحلد هلل عىل احسانه ،والشكر هل عىل توف قه وام نانه ،و أأ شهد أأن ال اهل اال هللا وحده ال رشيك هل تعظمي ًا لشأأنه ،و أأ شهد أأن
نبينا محمدً ا عبده ورسوهل ،صىل هللا عليه وعىل أهل و أأحصابه َّ
وسَّل تسلميًا مزيدً ا.
أأهيا املسلمون:
امللمن نف ُعه ُم ع :يفد لغريه ،وما قدَّمه عنن  -رِض هللا عنه  -لنفسططططه ولالسططططالم وللمسططططلمني من ا ألعام والف وحات ود و
ُ
الناس أ اِلون ومجعه القرأن ىل ذكل حس ن ٌة من حس نات أأص ركر الص ِ:ديق  -رِض هللا عنه  ،-فهو اني دعاه لال سالم،
فاكن أأحد السابقني ومن اخللفاء الراشدون املأأمور ابالق داء هبم.
متسطططك به ،ف َِّن هي ِدي هللا بك رل ًال واحدً ا َريٌ كل من ُمحر النعم ،وهللا
ططَّل أأن يدعو غريه اىل ه ا اِلون وال ُّ
فعىل ىل مسط يف
ذو الفضل العظمي.
مث اعلموا أأن هللا أأمرمك ابلصطططالة والسطططالم عىل نه ه ،فقا أ حممك التِيل :ا َّن َّان ومالئِك ُه يُصطططلُّون عىل النَّ ِ ِ :يب اي َّأهيُّ ا ا ِن وون
َ
أمنُوا صلُّوا عل وي ِه و س ِل ُ :موا ت وس ِل وي ًما [ا ألحزاب ،]56 :اللهم ص ِ :ل ِ :
وسَّل عىل نبينا محمد ،وارض اللهم عن َلفائه الراشدون انون
قضوا ابحلق وبه نوا يع ِدلون :أأص ركر ،ومعر ،وعنن ،وع يف  ، :وعن سائر الصنابة أأمجعني ،وعنَّا معهم جبودك وكرمك اي أأكرم
الأكرمني.
رَاء وسائر
اللهم أأ ِع َّز اال سالم واملسلمني ،و أأ ِذ َّ الرشك واملرشكني ،ود ِ :مر أأعداء اِلون ،وارعل اللهم ه ا البدل أمنًا ُمطم ن:ا ً
بالد املسلمني اي ذا الال واالكرام.
رش ا ألرشار وكيد ال ُف َّجار اي رب العاملني.
اللهم اًن نعوذ بك من الفنت ما ظهر مهنا وما بطن ،اللهم ا ِ
رصف عنا َّ

اللهم اًن نسأأكل النة وما َّقرب الهيا من قو يف أأو معل ،ونعوذ بك اللهم من النار وما َّقرب الهيا من قو يف أأو معل.
اللهم أأ نع هللا ال اهل اال أأ نع ،أأ نع الغ وحنن الفقراء ،أأن ِز علينا الغي وال َتعلنا من القانطني ،اللهم أأ ِرثونا ،اللهم أأ ِرثونا،
اللهم أأ ِرثونا.
اِسون [ا ألعراف.]23 :
ربَّنا ظل ومنا َّأنو ُفس نا وا ون ل وم ت وغ ِف ور لنا وت ور ومحنا لن ُكون َّن ِمن الوخ ِ ِ
َ
اللهم و ِف :ق امامنا لهداك ،وارعل معُل أ رضطططططاك ،وم ِ:عه ابلعاف ة والصطططططنة التامة اي رب العاملني ،وو ِف :ق مجيع والة أأمور
املسلمني للعمل رك ابك ،وَتكمي رشعك اي ذا الال واالكرام.
عباد هللا:
ا َّن َّان يأْ ُم ُر ِابلوعدو ِ و واال وحس ِان وايتا ِء ِذي الو ُق ورَب ووهنو ىى ع ِن الوف وةشا ِء والو ُم ونك ِر والوب وغ ِي ي ِع ُظ ُ ومك لعل َّ ُ ومك ت كَّ ُرون [الننل.]90 :
َ
َ
َ
فاذكروا هللا العظمي الليل ي كرمك ،واشكروه عىل أالئه ونعمه و ِزدمك ،ونكر هللا أأكرب ،وهللا يعَّل ما تصنعون.

