
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 اخلطبة الأوىل

ن امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره، ونعوذ ابهلل من رشور أأنفس نا ومن سيئات أأعاملنا، من هيده هللا فال ُمضلَّ هل، ومن  ا 

سوهل، صىل هللا عليه وعىل أ هل شهد أأن محمًدا عبده ور هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل، وأأ شهد أأن ال ا  ضِلل فال هادي هل، وأأ  يُ

 وأأحصابه وسَّلَّ تسلميًا كثرًيا.

 أأما بعد:

 حق التقوى، واس متِسكوا من اال سالم ابلُعروة الُوثقى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أأهيا املسلمون:

ةبة نه ه َري  رلا يف أ أأم ه ال  ن وال وكون مهلهم، رفر هللا  -سطط بنانه  -اصطططف ى هللا له ه الأمة َري  الرسططل، وا  ار  لصططُ

م  َالصهم وحُصبهتم وصدق نرُصهتم للنيب ذنَب  مياهنم وا  عز ولل  -، قا  -صىل هللا عليه وسَّل  -ورفع ماكنهتم ورِِض  عهنم؛ اب 

- ُ ُ ع هنو ِِض  انَّ انيف ر  سطط  حو
َ
َّب ُعوُِبو اِب ون  ات ِ انَّ اِر و  َّنوصطط  الو لُون  ِمن  الوُمه اِررِون  و  َّوَّ اِبُقون  الو السططَّ نوُه : و  وا ع  ضططُ ر  ِري مو و  و نَّاتيف َت  أَّع دَّ ل هُمو ر  و 

ون  ِفهي ا أَّب ًدا ]التوبة:  اِِلِ  َ َّهنو اُر  هت  ا الو و  [.100َت 

ر النيبَّ  صديق وأ ز  ىل الت ر ا  ةبة وابد  صُّ ف ابل ص  سري من اتَّ ه، قا   -صىل هللا عليه وسَّل  -ومما وزيد أ اال ميان: معرفُة  رص  ون

 لكهم أأمجعني". -صىل هللا عليه وسَّل  -ة: ِذكر حماسن أأحصاب رسو  هللا : "ومن الس ن-رمحه هللا  -اال مام أأمحد 

 -: "وحنب أأحصاب  رسو  هللا -رمحه هللا  -واِلعاء هلم قُربة، والاق داء هبم وس يةل، وحمبهتم من أأصو  اِلون، قا  الطناوي 

 م".وال نُفرُِط أ حب أأحديف مهنم، وال نتربَُّأ من أأحديف مهن -صىل هللا عليه وسَّل 

يق  : أأبو ركر الصططد:ِ مياًًن وأأرزرِب علًما، وأأكرثِب مالزمًة للنيب -رِض هللا عنه  -وأأفضططل أأول ك اليل الف  :ِ صططىل  -، أأرخسهم ا 

 .-هللا عليه وسَّل 

سالم أ قوة سريته وكام  عدهل، وما لقِ -رِض هللا عنه  -مث معر الفاروق    ه ، يليه أ الفضل واخلالفة  ن ِحصنًا حصينًا لال 

ه. ال وسكل  جفًّا غري جف:ِ  الش يطان قطُّ سالاًك جفًّا ا 

واثلُُثم عظمي اليططد كرُ  النف : أأبو عبططد هللا عنن رن عفططان رن أأص العططان، ذو النورون أأمري امللمنني، واثلططُ  اخللفططاء 

ون ابلنة، ورف ُق النيب  عليه الصالة  -فهيا، قا   -ليه وسَّل صىل هللا ع  -الراشدون، وصاحُب الهجرتني، وأأحُد العرشة املُهرشَّ

ن عنن رن عفان ه ا رف قي معي أ »: -والسطططططالم  ال ومعه من أأحصابه رف ٌق مكن أأم ه معه أ النة، وا  نه لي  من نيب:يف ا  ا 

 ؛ رواه أأمحد.«النة

ه الثال ، وهو حف ُد معة النيب  -صططىل هللا عليه وسططَّل  -جيمتع مع النيب  البيضططاء ب ع عبد  -وسططَّل  صططىل هللا عليه -أ لد:ِ

و نيب:يف غريه. ج رلٌل من الأولني وال  رون اب َت   املطلب، مل يزتوَّ

يق  سَّل قدميًا عىل يدي أأص ركر الصد:ِ سالم، وابي ع عنه -رِض هللا عنه  -أأ  -صىل هللا عليه وسَّل  -، فاكن رابع  أأربعةيف أ اال 

 ؛ رواه أأمحد.«نه ه يدي وه ه يُد عن»بيده أ بيعة الرضوان وقا : 



نو ُهو   و عرشططط عاًما، كثرُي العبادة َاشطططٌع هلل، ملا نز  قوهل تعاىل: أَّمَّ  أأطو  اخللفاء الراشطططدون َالفة، مك   أأمرًيا للملمنني اث  

ق ائًِما ]الزمر:  اِلًدا و  َّيوِل س  ء  الل  : "هو عنن".-رِض هللا عنه  -[، قا  معر 9ق اِنٌع أ ًن 

صاحب يوه أأص ركريف ومعر، قا   - عليه وسَّل صىل هللا -ُمطيٌع للنيب  ه، وِأٌّ هل ول : "حصبُع رسو   -رِض هللا عنه  -ُمق فيف أأثر 

، مث أأبو ركر مهُُل، مث معر -عز ولل  -وابي عُته، فوهللا ما عصيُته وال رشش ُته حىت توفاه هللا  -صىل هللا عليه وسَّل  -هللا 

 مهُُل"؛ رواه البخاري.

". -صىل هللا عليه وسَّل  -رن مُسرة: "تُوأ:ِ رسو  هللا  قا  عبد الرمحن  وهو عنه راضيف

ذا وقف عىل القرب يبيك حىت تبلَّ حليُته، اثبٌع بيق نه قدوٌة لغريه، أأمر  وِلٌل من ربه، يت كَّر أ  رت ه، كثرُي الزايرة للمقارر، ا 

نمك تلقون »: -عليه الصططالة والسططالم  -ه ابلأمني، قا  ابالق داء به عند حلو  الفنت، ووصططف   -صططىل هللا عليه وسططَّل  -النيبُّ  ا 

وهو يُشري ا ىل عنن  -« عليمك ابلأمني وأأحصابه»، فقا  هل قائٌل من الناس: مفن لنا اي رسو  هللا؟ قا : «بعدي ف نًة وا  الفًا

 ؛ رواه أأمحد.-ب كل 

ه من الفنت، ذ ف ه أ الشدة وعصم  اء عر  ف عىل هللا أ الَر الفنت  ذات يوميف، فقا :  -صىل هللا عليه وسَّل  -كر النيب ومن تعرَّ

 ؛ رواه الرتم ي.-وأأشار ا ىل عنن  -« ه ا عىل الهُدى»

: "ا ين لأررو أأن أأكون أأًن وعنن ممن قا  هللا -رِض هللا عنه  -سططلمُي الصططدر ال  ِمل حسططًدا أأو حقًدا عىل أأحد، قا  ع ٌّ 

ا ِأ ُصُدورِ  ن ا م  عو ن ز   [".47ِِبو ِمنو ِغل:يف ]احلجر: فهيم: و 

سالميف".  عف ٌف حافظٌ ِلينه، يقو : "وهللا ما زنيُع أ لاهليةيف وال ا 

هم ابملناسك عنن". ون أأعلم  ليه، قا  ارن سريون: " نوا ور   دمُ  الأَالق، وهب ه هللا علًما، فاكن الصنابة وررعون ا 

مياًًن راخًسا وعقاًل راحًجا، بعث ه ا ه هللا ا  ا أ احلديه ة، قا  ارن معر  -صطططىل هللا عليه وسطططَّل  -لنيبُّ ومن ن  رِض  -يُفاِوُض قريشطططً

ثه ماكن ه"؛ واه البخاري.-هللا عهنام   : "لو  ن أأحٌد أأعزُّ ببطن مكة من عنن لب ع 

مونه".-رمحه هللا  -قا  الشعيب  ليه ويُعظ:ِ  : " ن عنن أ قريشيف ُمةبًَّبا يُوصون ا 

ِب فا  اروه َليفًة للملمنني ومل يعِدلوا به أأحًدا، قا  ارن ورعُل معُر أأحد   أأحصاب الشطططططورى السططططط تة من بعده، فاكن َري 

ًن ومل نأأُ ". -رِض هللا عنه  -مسعود   حني ابي عوه ابخلالفة: "ابي عنا َري 

 : "مل جيمتعوا عىل بيعة أأحديف ما ارمتعوا عىل بيعة عنن".-رمحه هللا  -قا  اال مام أأمحد 

وىل   -رِض هللا عنه  -نفاق أ مرضططاة هللا من عالمات صططدق اال ميان وحمبة امللمنني والتوىلُّ عىل هللا، ولعنن واال   اليُد الطُّ

ةيف وفاق ة،  -صطىل هللا عليه وسطَّل  -أ الب   والعطاء، نظر النيب  ة واملسطلمون يومئ يف أ شطدَّ أ وروه القوم يوم ليش الُعْسطو

 ، قا  عنن: "جفهَّزهُتم حىت ما يفِقدون ِ طاًما وال ِعقااًل"؛ رواه ال سايئ.«رفر هللا هل من جُيه:ِز هلالء»قا : 

صىل هللا عليه  -ملا مسع النيبَّ  -عليه الصالة والسالم  -أ عهده  -صىل هللا عليه وسَّل  -واشرتى بي ًا لتوسعة مسجد النيب 

ع لنا هب ا البيع أ املسجد»يقو :  -وسَّل   ؛ رواه أأمحد.«ببيعيف أ النة من يُوس:ِ

ال وأأًن أأعِتق فهيا رقبًة من  أأسطططططلمُع"، وقا  ملواليه يوم  ت عو ع َّ مجعة ا  ،  ن يقو : "ما أأ وأأعتق  من املامليك ما ال ُ َصططططط 

." د  س يف ه فهو حرٌّ  ِحصاره: "من أأمغ 



لٌُق رف ٌع جيمُع املروءات، وعنن  َُ حِ يًّا حىت مع نفسطططططه، وكون أ بي ه وحده والباُب ُمغلٌق  ن  -رِض هللا عنه  -واحلياُء 

سل، ولي  أ ه ه الأمة من يُدانيه أ ح ا ُصلب ه وهو يغت ئه؛ عليه مفا خيلُع عنه ثوب ه لُيف ُض املاء  عليه، ومين عه احلياُء أأن يُقمي  

 ؛ رواه الرتم ي.«أأشدُّ أأمَت ح اًء: عنن»: -عليه الصالة والسالم  -قا  

ف ثوبُه  -عليه الصالة والسالم  -يس تةِي منه، قعد  -صىل هللا عليه وسَّل  -ن النيب و  ذات يوميف أ ماكنيف ف ه ماٌء قد انكش 

اها؛ م فق عليه.  عن ركبت  وه، فلام دَل عنن رطَّ

س تِةي من » : ُمضطِجًعا عىل فراشه، فلام دَل عنن لل  وقا -عليه الصالة والسالم  -واملالئكُة تس تِةي منه،  ن  أأال أأ

 ؛ رواه مسَّل.«رلليف تس تِةي منه املالئكة؟!

ه هللا ابلربكة والكرم والهدى، من قُرب  منه ًنل ته الربكة وعل ع عند هللا دررُ ه، و ن  ف   -والقرأ ن الكم رب العاملني، وصططططط 

كرثة ما يُدُ  النظر  ف ه"، وقرأأ القرأ ن  ُمِةبًّا لالكم هللا، قا  احلسن: "ما مات عنن حىت َِلق  مصةُفه من -رِض هللا عنه 

نا من الكم ربنا". ت ما ش ِبعو ىل الفجر، و ن يقو : "لو أأن قلوب نا طهُر    ماًل مراًرا أ ركعةيف من العشاء ا 

ة الأَرية الَت دار س  فهيا لربيُل ا ض  رو صىل  -لنيبَّ ومن حس ناِته العظمية: مجع الناس عىل قراءةيف عظمية، وك توُبه املصةف عىل الع 

ِق ه أ  -رِض هللا عنه  -أ أ  ر ح اته، فأأمر  زيد  رن اثبعيف  -هللا عليه وسطططططَّل  ف  ماًل هط يده ويُفر: أأن وك ب املصطططططة 

ه القرأ ن ونفع  الناس  به،  مارته، نفع  ىل أأمره وزمانه وا  ف ابمسه فق ل: الرع العنين؛ نسطط بًة ا  الأمصططار، ومُس:ِي نوخ  ط املصططة 

ال ابلقرأ ن والعمل به. وال فالح    له ه الأمة ا 

ىل أأقَص مشاِرِق الأرض ومغاِرهبا، وذكل -رمحه هللا  -قا  ارن كثري  سالم ُة ا  ت املامكُل اال  : "وأ عرص عنن رن عفان ام دَّ

 بربكة تالوته ودراس ته ومجعه الأمة عىل حفظِ القرأ ن".

ُته عليه، فُقِ ل وامل صطططةف أ  ره وسطططا  اِلُم عىل مصطططةفه، ومع عبادته و شطططي ه هلل  ن ولتعلُّقه رك اب هللا  نع َاِتم 

عع رقعة املسلمني، قا   َّس  -عليه الصالة والسالم  -َليفًة راشًدا ُمةنَّاًك، ف ح هللا عىل يديه كثرًيا من الأقالمي والأمصار، وات

ن أأمَت سيبلُغ مُ : » ى يل الأرض  فرأأيُع مشارق ها ومغاِرهبا، وا  ى يل مهناا ن هللا زو   ؛ رواه مسَّل.«لُكها ما زو 

ن أ زمان عنن".  قا  أ "البداية والهناية": "وه ا لكه َتقَّق وقوعه وتأأكَّد وتوطَّ

، وأ ُألفةيف واتفاق، وصططططف  احلسططططُن حال هم بقوهل: "اُلعطياُت أ َالف ه  الف ه أ عيشيف رريديف وأأمنيف وطيديف َِ و ن الناس أ 

ة  ، والعدو ُم َّقًى، وذات البني حسن، واخلرُي كثري، وما ملمٌن خياُف ملمنًا، من لِق  ه فهو أأ وه من  ن".لارية، والأرزاُق دارَّ

وُج الصنابة  رِض هللا  -: سالمُة قلوهبم لبعضهم، وحمبهتم لبعضهم، وتوقري أأحدِب ال  ر، و ن الصنابة -رِض هللا عنه  -وهن 

لُّونه أ ح اة النيب  -عهنم  اًل عندِب، قا  ارن معر  - عليه وسَّل صىل هللا -جُيِ : "كنا -رِض هللا عهنام  -وبعد مماته، و ن ُمفضَّ

، ومعر، وعنن"؛ رواه أأمحد. -صىل هللا عليه وسَّل  -نُعدُّ ورسوُ  هللُا   يحٌّ وأأحصابُه م وافرون: أأبو ركريف

 ًن وأأحس  نا طهوًرا".بعد وفاة أأص ركريف ومعر: " ن عنن َري   -رِض هللا عنه  -وقا  ع ٌّ 

ِحم وأأتقاِب للرب".-رِض هللا عهنا  -وقالع عائشة  نه لأوصلُهم للرَّ  : "ا 

ه ابع أأص كريف عبد  هللا، ومن أأبنائه من امُسه معر، ومن -صططىل هللا عليه وسططَّل  -و ن  ب حصابة  رسططو  هللا  ، فكَّنَّ نفسطط 

 بناته من مسَّاها: عائشة.



اء ورَس    ل مرل  القلوب موت ه، واسطط تطالوا ح ات ه، فق لوه وملا معَّ الَر الأمُن وانترشطط اال سططالُم أ الأرض أ َالف ه اسطط تعج 

ومعره اثنان ومثانون عاًما وهو صامئ واملصةف أ  ره وهو يتلو كتاب  هللا، و ن مق ُل أأو  الفنت أ ه ه الأمة، قا  ح يفة 

ا ".: "أأو  الفنت ق ُل عنن، وأ  -رِض هللا عنه  -  ُر الفنت اِللَّ

رِض  -يوم مق ل عنن: "أأنكرُت نفيسطط"، وملا بلغ  سططعد رن أأص وقان  -رِض هللا عنه  -وحِزن  الصططنابُة ملق ُل، قا  ع ٌّ 

َُ ِب"، و ن سعٌد ُمجاب  اِلعوة. وأأقس -هللا عنه  م هل ودعا عىل من ق ُل بقوهل: "اللهم أأنِدهمم مث  م  َرب  ق ُل اس تغفر  هل وترحَّ

ال مق واًل.  بعُض السلف أأنه ما مات أأحٌد من ق ةل عنن ا 

 وبعد، أأهيا املسلمون:

وانبُّ عهنم ولزوُم طريقهتم، فقد حِفظوا دون  هللا ورشيعت ه، و نوا أأمكل  -صططىل هللا عليه وسططَّل  -فوارٌب حمبة حصابة النيب 

ًيا به.وتعظميًا هل  -صىل هللا عليه وسَّل  -الناس حبًّا للنيب   وتأأس :ِ

ب   و نو ق بططط  حن  ُمو م  ِه ف ِمهنو ُدوا انَّ  ع ل يو ا ع اه  قُوا م  د  اٌ  صططط  ِمِنني  ِرل  ا أأعوذ ابهلل من الشططط يطان الررمي: ِمن  الوُملو م  و  ِظُر و  نو ي   ُمو م  ِمهنو ُه و 

ِدياًل ]الأحزاب:  لُوا ت بو  [.23ب دَّ

ايمك مبا ف ه من ال ايت وانكر احلكمي، أأقو  ما تسططمعون، وأأسطط تغفر هللا يل ابرك هللا يل ولمك أ القرأ ن العظمي، ونفع  هللا  وا 

نه هو الغفور الرحمي. ، فاس تغفروه، ا   ولمك ومجليع املسلمني من ىل ذنبيف

 اخلطبة الثانية

هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل تعظميً  شهد أأن ال ا  شهد أأن امحلد هلل عىل ا حسانه، والشكر هل عىل توف قه وام نانه، وأأ ا لشأأنه، وأأ

 نبينا محمًدا عبده ورسوهل، صىل هللا عليه وعىل أ هل وأأحصابه وسَّلَّ تسلميًا مزيًدا.

 أأهيا املسلمون:

مه عنن  سططططالم وللمسططططلمني من الأعام  والف وحات ود و   -رِض هللا عنه  -امللمُن نفُعه ُم عد:يف لغريه، وما قدَّ لنفسططططه ولال 

يق  الناس أ اِلون ومجعه القرأ ن سالم، -رِض هللا عنه  -ىل ذكل حس نٌة من حس نات أأص ركر الصد:ِ ، فهو اني دعاه لال 

 فاكن أأحد  السابقني ومن اخللفاء الراشدون املأأمور ابالق داء هبم.

َِّن هيِدي  هللا بك رلاًل واحًدا َرٌي كل من مُحر النع   ك به، ف ه ا ىل ه ا اِلون والمتسطططُّ م، وهللا فعىل ىل مسطططَّليف أأن يدعو  غري 

 ذو الفضل العظمي.

لُّون  ع ىل  النَّيِب:ِ  ئِك   ُه يُصططط  ال  م  نَّ انَّ  و 
َ
ِيل: ا  اي  أَّهيُّ ا اِنوون  مث اعلموا أأن هللا أأمرمك ابلصطططالة والسطططالم عىل نه ه، فقا  أ حممك الت

ًما ]الأحزاب:  ِليو سو :ُِموا ت  ل س  ِه و  لُّوا ع ل يو ص  نُوا  صل:ِ وسَّل:ِ 56أ م  شدون انون [، اللهم   عىل نبينا محمد، وارض  اللهم عن َلفائه الرا

، وعن سائر الصنابة أأمجعني، وعنَّا معهم جبودك وكرمك اي أأكرم  قضوا ابحلق وبه  نوا يعِدلون: أأص ركر، ومعر، وعنن، وع :يف

 الأكرمني.

ر أأعداء ا سلمني، وأأِذ َّ الرشك واملرشكني، ودم:ِ سالم وامل اًء وسائر اللهم أأِعزَّ اال  ِلون، وارعل اللهم ه ا البدل أ منًا ُمطم ن:ا َر

 بالد املسلمني اي ذا الال  واال كرام.

ار اي رب العاملني. ن، اللهم ارِصف عنا رشَّ الأرشار وكيد  الُفجَّ ًن نعوذ بك من الفنت ما ظهر مهنا وما بط   اللهم ا 



لهيا من قو يف أأو معل،  ب ا  ًن نسأأكل النة وما قرَّ لهيا من قو يف أأو معل.اللهم ا  ب ا   ونعوذ بك اللهم من النار وما قرَّ

ن نا، اللهم أأِرثو قانطني، اللهم أأِرثو نع الغ  وحنن الفقراء، أأنِز  علينا الغي   وال َتعلنا من ال نع، أأ ال أأ هل ا  نع هللا ال ا  ا، اللهم أأ

 اللهم أأِرثونا.

نو ل مو ت غوِفرو ل ن ا
َ
ا ن ا و  ن ا أَّنوُفس   ل مو َّن ا ظ  ب اِِسِون  ]الأعراف:  ر  ن ا ل ن ُكون نَّ ِمن  الوخ  و مح  ت رو  [.23و 

ق مجيع والة أأمور  عه ابلعاف ة والصطططططنة التامة اي رب العاملني، ووف:ِ مامنا لهداك، وارعل معُل أ رضطططططاك، وم :ِ ق ا  اللهم وف:ِ

كرام.  املسلمني للعمل رك ابك، وَتكمي رشعك اي ذا الال  واال 

 عباد هللا:

نَّ انَّ  
َ
الوب غوِي ي ِعظُ ا الوُمنوك ِر و  اِء و  ش  و هنو ىى ع ِن الوف ةو َب  و  يت اِء ِذي الوُقرو

َ
ا اِن و  س  حو

َ
االو ِ  و  دو كَُّرون  ]الننل:  ي أُْمُر اِبلوع  َّمُكو ت    ل  [.90مُكو ل ع 

  يعَّل ما تصنعون.فاذكروا هللا العظمي الليل ي كرمك، واشكروه عىل أ الئه ونعمه وِزدمك، ونكر هللا أأكرب، وهللا


