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الخطبة األولى
إن الحؿد هلل ...
ِ
ِ
ِ
ِ
دم
دم َأ َْ َؿدا َل ُؽ ْم َو َي ْغػ ْدر َل ُؽ ْ
اهلل َو ُقو ُلوا َق ْو ًٓ َسدديدً ا ُي ْْدؾ ْ َل ُؽ ْ
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذي َن آ َمـُوا ا َّت ُؼوا َ
ِ
ِ
قؿا ﴾
اهلل َو َر ُسو َل ُه َف َؼدْ َف َاز َف ْو ًزا ََظ ً
ُذ ُكو َب ُؽ ْم َو َمن ُيط ِع َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أما بعدَّ :
َؾقده وسد َّؾ َم،
اهلل
وخقر
كتاب اهللِ،
الفدي ُ
خقر الحديث ُ
َ
فنن َ
هدي محؿد صد َّؾى ُ
ٍ
ِ
األمور محدثا ُتفاَّ ،
بدَة ضاللة
وكل
وشر
َّ
ِ
دحاب كبقِـددا َؾقدده
َبدا اهلل :إن أفلد َدل الخؾد ِدد بعددد األكبقدداا َؾدقفم الْددالة والنددالم أصد ُ

الْالة والنالم
ِ
ِ
وكشر الدين والددفا ِِ َـده رضدي اهلل
والنبد إلى اإلسالم
لؿا لفم من الػلائ ِل العظقؿة
َـفم وأرضاهم
ِ
ُ
الْحابة أبو بؽر الْديد رضي اهلل َـه
وأفلل
ُ
الػاروق رضي اهلل َـه
ثم
فؿن هو الػاروق؟
دن ُل َدم ني ْب ِ
دن َك ْعد ِ ْب ِ
دن ُك َػ ْقد ٍل مدن َبـِدي َُددَ ي ْب ِ
اب ْ -ب ِ
هو َأمِ ُقر ا ْل ُؿ ْممِـِق َن َُ َؿ ُر ب ُن ا ْل َخ َّط ِ
دن
َغال ِ ٍ ا ْل ُؼ َر ِشي رضي اهلل َـه
ِ
الخؾػاا الراشدين الؿفديقن الذين ُأمركا باتباَفم
ثاين
مِ َن ا ْل ُؿ َب َّش ِري َن بِا ْل َجـ َِّة
اإلس َالم َِزا بعدَ إِس َالمِ ِه؛ َق َال رس ُ ِ
ِ
ِ
دم َأ َِ َّدز
ْ
اهلل ََ َؾ ْقده َو َسد َّؾ َم« :ال َّؾ ُف َّ
َ ُ
واز َ ا َ ْ ْ ُ ًّ َ ْ ْ
دول اهلل َ -صد َّؾى ُ
ِ
الر ُج َؾ ْق ِن إِ َل ْق َك؛ بِ َلبِي َج ْفلٍَ ،أ ْو بِ ُع َؿ َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ
اب»َ ،ف َؽ َ
ان َأح ُّب ُف َؿدا إِ َلدى
ْاإل ْس َال َم بِ َل َح َه َذ ْي ِن َّ
اهللِ َُ َؿ َر ْب َن ا ْل َخ َّط ِ
اب

ِ
وله فلدائل َظقؿدة ا اإلسدالم َق َ
اهلل َج َع َدل ا ْل َح َّدد ََ َؾدى
اهلل ََ َؾ ْقده َو َسد َّؾ َم« :إِ َّن َ
دال َصد َّؾى ُ
ان َُؿر و َق ْؾبِ ِه» َأ ْخرجه ا ْلترمِ ِذي بِنـ ٍَد ص ِ
لِن ِ
ح ْق
َ َ ُ ْ ُّ َ َ
ََ َ
َ
اهقم ،وا ِ
ٍ
ِ
ِ
الح َج ِ
داب ،وا
اهلل ََـْهَ :
(وا َف ْؼ ُت َربي ا َث َدالث؛ ا َم َؼدا ِم إ ْب َدر َ
و َق َال َُ َؿ ُر َرض َي ُ
ُأ َس َارى َبدْ ٍر) َر َوا ُه ا ْل ُب َخ ِ
ار ُّي.
ِ
لرسول اهلل ا حؾِه وترحاله،
كان مالز َما

صاح ُ بذل وإكػاق ،فؼد تْدق يوما بـْف ماله
إكه الػاروق رضي اهلل َـه
ِ
اهلل ََ َؾ ْق ِده َو َسد َّؾ َم بِ َّ
اهلل ََ َؾ ْق ِده َو َسد َّؾ َم إِ َلدى
الش َدفا َ ة حقدث َ « :صد َعدَ الـَّبِ ُّدي َصد َّؾى ُ
َب َّش َر ُه َص َّؾی ُ
ِدمَ ،ف َل َدر َب ُه بِ ِر ْجؾِ ِدهَ ،ق َ
ُأ ُح ٍدَ ،و َم َع ُه َأ ُبدو َب ْؽ ٍدرَ ،و َُ َؿ ُدرَ ،و َُ ْم َؿ ُ
دت ُأ ُحددُ َف َؿدا
دانَ ،ف َر َج َ
دال :ا ْث ُب ْ
دف ْ ،
ََ َؾق َك إِ َّٓ َكبِيَ ،أو ِصد ٌيد ،أو َش ِفقدَ ِ
ان» َر َوا ُه ا ْل ُب َخ ِ
ار ُّي.
ْ
ٌّ ْ
ْ
فجدا غقدر فجدك».
فجا إٓ سؾك ً
وقال فقه« :والذي كػني بقده ما لؼقك الشقطان سال ًؽا ً
متػد َؾقه
خ َال َف َة بعدَ ا ْل ِْدديد؛ حقدث َأوصدى َأبدو ب ْؽ ٍدر ر ِضدي اهلل ََـْده مِدن بع ِدد ِه بِا ْل ِ
َتو َّلى ِا ْل ِ
خ َال َف ِدة
ُ َ َ َ ُ ُ ْ َْ
ْ َ
َْ
َ
ل ِ ُع َؿ َر ،كْحا لألمة فنكه كان خقر الخؾد بعده َوك َ
َان كِ ْع َم ِآ ْختِ َق ُار.
ِ
َوك َ
اهلل ََـْ ُه َخؾِق َػ ًة ََا ِ ًٓ،
َان َؿر الػاروق َرض َي ُ
أقام العدل بقن الرَقة ،وسعى لؿْالحفم ،رَاية ألحوالفم ،ورف ًؼا ،م،
وحرصا َؾى يـفم فؽت إلدى َؿالدهَّ ( :
إن أهدم أمدوركم َـددي الْدالة ،فؿدن حداف
َؾقفا وحػظفا حػ

يـه ،ومن ضقعفا كان لؿا سواها من َؿؾه أشد إضاَة).

إكه الػاروق رضي اهلل َـه
من أحرص الـاس َؾى ِح ْػ ِ التوحقد والنـة وكَؾِ ِ
ؿدة الؿندؾؿقن ،فؼدد جؿدع الـداس ا
شجرة ِ
ِ
بقعة الرضدوان ،لخوفده َؾدى الـداس مدن الػتـدة
الرتاوي َؾى إمام واحد ،وأمر بؼطع
والوقوِ ا البدِ والشرك ،ولذا صدق قول الـبدي -صدؾى اهلل َؾقده وسدؾم« :-أرحدم أمتدي
بلمتي أبو بؽر ،وأشدهم ا ين اهلل َؿر» (رواه الرتمذي)

ُمح د ٌّ لرَقتدده ،قد ٍ
داح لحاجدداجم ،خددرج يو ًمددا ومعدده الـدداس ،فؿددر بعجددوز فاسددتوقػته،
فوقف لفا ،فجعل ُيحدثفا وتحدثه ،فؼال رجل :يا أمقر الؿممـقن! َح َب ْنت الـاس َؾدى هدذه
العجوز ،قالَ :و ْيحك تدري من هذه؟ هذه امرأ ٌة سؿع اهلل شؽواها من فوق سبع سؿوات.
دت ِم ْش ُدد وب ِؼقد ُة بِ َدال ِ
ِِ ِ
ِ
اهلل ََ َؾى َيدَ ْي ِه مِ ْْ َر َوا ْل ِع َر َاق َوبِدال َ َف ِ
َ َ َّ
دارس؛ َوفدي ََ ْفدده ُفت َح ْ َ
َف َت َ ُ
َّ
الشامَِ ،و َغ ْق ُرها
َبا اهلل ومع كل ما ُذكر َدن الػداروق رضدي اهلل َـده مدن الػلدائل إٓ أكده كدان يخدا
َؾى كػنه الـػاق ،فؼال لحذيػة بدن القؿدان -رضدي اهلل َـده -صداح ِ سدر رسدول اهلل( :يدا
حذيػددة! أكشدددك اهلل ،هددل سددؿاين رسددول اهلل؟ -يعـددي ا الؿـددافؼقن -فقؼددول ،ٓ :وٓ أزكددي
بعدك أحدً ا).
فالؾفم ارزقـا محبة كبقك وأصحابه واتباَفم أقول ما تنؿعون ….
الخطبة الثانية
الحؿد هلل …
اهلل َ َِ -با َ اهللَِ -ح َّد ال َّت ْؼ َوى.
أ َّما َب ْعدُ َ ....فا َّت ُؼوا َ
ٍ
دم ْار ُز ْقـِدي َش َدفا َ ًة فِدي
وبعد خالفة راشدة امت أكمر من َشدر سدـقن كدان يددَو( :ال َّؾ ُف َّ
ِ
ِ
ِ ِ
اهلل ََ َؾ ْق ِه وسد َّؾ َم) .قالدت ابـتده حػْدة -رضدي
َسبقؾِ َكَ ،و ْ
اج َع ْل َم ْوتي في َب َؾد َرسول َك َص َّؾى ُ
اهلل َـفا -وأكّى ذلك؟ قال :إن اهلل يليت بلمره إن شاا.
ِ
وَـْددَ َما ك َ
الؿ ْندؾِ ِؿ ْق َن فِد ْدي َص َدال ِة ا ْل َػ ْج ِدر؛ َص َعـَد ُه ََددُ ُّو اهللِ َأ ُبد ْدو ُل ْم ُل َدم َة ا ْل َؿ ُج ْو ِسد ُّدي.
َدان َيد ُدم ُّم ُ
َوكَاك َْت َف ِ
اج َع ٌة ََظِ ْق َؿةٌَ ،و ُم ِْ ْق َب ٌة َكبِ ْق َر ٌة َح َّؾ ْت بالؿنؾؿقن.
 فْؾى بالـاس َبدُ الدرحؿن بد ُن َدو -رضدي اهلل َـده -صدال ًة خػقػدة ،وقدال َؿدرالْـَع؟ قدال:
ٓبن َباس" :اكظر من قتؾـي ،فجال ساَة ،ثم جاا ،فؼال :غالم الؿغقرة ،قال َّ
أمرت به معرو ًفا ،الحؿد هلل الذي لم يجعل مقتتي بقدد رجدل َيددَّ َي
كعم ،قال :قاتؾه اهلل ،لؼد
ُ
اإلسالم".

ِ
ِ
ؿر ِ
ِ
الؾقؾة التي ُص ِع َن فقفدا فد َل ْي َؼ َ
َؿدر
الخطاب من
بن
َ
و خل الؿ ْن َو َر ب َن َم ْخ َر َم َة َؾى َ َ
ِ
َؿر كعم وٓ َح َّ ا اإلسدال ِم لؿدن َ
وج ْر ُحد ُه
َؿدر ُ
تدرك الْدال َة فْد َّؾى ُ
لْالة الْب ِ فؼال ُ
َي ْم َع ُ ًما.

دح ِبة رسدول اهلل -
وجاا رجل شاب فؼال :أبشر يا أمقر الؿممـقن ببشرى اهلل لدك مدن ُص ْ
صؾى اهلل َؾقه وسؾم -و َقدَ ٍم ا اإلسالم ،ثم َول ِ ْق َت َفعدَ لت ،ثم َشفا ة قدال :و ِ ْ ُّت أن ذلدك

ً
َؾي الغالم ،قال له يا ابدن
َؾي وٓ لي ،فؾؿا أ بر إذا إزاره يؿس األرح قال :ر وا َّ
كػافا ٓ َّ
أخي! ارفع ثوبك ،فنكه أبؼى لموبك وأتؼى لربك.
وأمر ابـَه َبدَ اهلل أن يـطؾد إلى َائش َة أم الؿممـقن -رضي اهلل َـفا -فؼدل :يؼدرأ َؾقدك
ُ
َؿدر بدن
أمقرا ،وقل
يندتلذن ُ
أمقر الؿممـقن فنين لنت القوم لؾؿممـقن ً
َؿر النالم ،وٓ تؼل ُ
ُ
الخطاب أن يدفن مع صاحبقه ،فن َّؾم واستلذن ،ثم خل َؾقفا فوجدها قاَدة تبؽي ،فؼدال:
ِ
صاح َب ْقه.
َؿر بن الخطاب النالم ،وينتلذن أن يدفن مع
َي ْؼرأ َؾقك ُ
ّ
وألوثرن به القوم َؾى كػني،
كـت أريده لـػني،
فؼالتُ :
أقبل ققل :هذا َبدُ اهلل ب ُن َؿر قد جاا ،قال :ارفعوين ،فلسـدَ ه ٌ
فؾؿا َ
رجل إلقده فؼدال :مدا
ِ
إلدي
أمقر الؿممـقنَ ،أذكت ،قال الحؿدُ هلل ،ما كان مدن شديا ُّ
لديك؟ قال الذي تح ُ يا َ
أهدم َّ
َؿر بدن الخطداب ،فدنن أذكدت
من ذلك ،فنذا أكا قلقت ،فاحؿؾوين ،ثم سؾم ،فؼل :ينتلذن ُ
لي فل خؾوين ،وإن ر تـي فر وين إلى مؼابر الؿنؾؿقن.
فدفن رضي اهلل َـه مع صاحبقه
فالؾفم ارح َن أصحاب كبقـا
وارزقـا محبة كبقك ومحبتفم واتباِ كبقك واتباَفم يا ارحم الراحؿقن
الؾفم اَز اإلسالم والؿنؾؿقن
الؾفم َؾقك بلَداا الدين

