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 اخلطبة األوىل: 

 
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتففهه   ونعتواب  هلل  تن رتهور ننفستنا و تن ستياان نعمالنتا    تن  متده هللا  ت   ضت  لته 

صلى هللا عليه وعلى آلته  -و ن  ضل     هادي له   ونرمد نن ال إله إال هللا وحده ال ره ك له   ونرمد نن حممد عبده ورسوله 
 . -م تسليماً كثريا ونصحابه وسل

 
 ن ا بعد ..  اتقوا هللا عباد هللا حق التقوى   واستمسكوا  ن اإلس م  لعهوة الوثقى . 
  

واختارهم لصحبة ن ض  رستله .. حتااوا  تن  -صلى هللا عليه وسلم  -ن ما املسلمون .. اصطفى هللا نصحاب نبينا حممد 
مم و تتن بعتتدهم ..نثتتي هللا علتتيمم يف الكتتتب املنةلتتة الستتابقة    قتتال يف التتتوراة : الستتوابق والفضتتاا  واملنااتتب  تتا ستتبقوا بتته  تتن اتتبل

)سيماهم يف وجممم  ن نثه السجود ابلك  ثلمم يف التوراة (   و تدحمم يف اإلييت  بقولته : )و تثلمم يف اإلييت  كتةر  نخته  رتط ه 
 .. 29الفتح  تَتَهاُهْم رُكَّعاً ُسجَّداً        ووصفمم يف القهآن العظيم  قال :  آاره  استفلظ  استوى على سواه (

: )كانوا  علموننا حب نيب بكه وعمته كمتا -رمحه هللا  -ريهتم .. اال اإل ام  الك وكان السلف  علمون نوالدهم حب الصحابة وس
 تفتق عليته  وهتم  " ختري النتاس اته ": -عليه الص ة والست م  - علموننا السورة  ن القهآن( .. هم صفوة الناس يف األ م   اال 

 تفق عليته ..  متم خيتار  تن خيتار    تنَّ هللا علتيمم   اه ""خري ن يت:-صلى هللا عليه وسلم  -صفوة اهون هذه األ ة ؛ اال النيب 
ال  واا متتا عمتت  وال تنتتال درجاهتتتا  -ولتتو حلظتتة  - ضتتيلة الصتتحبة  ( -رمحتته هللا  - لصتتحبة  عتت  اتتدرهم .. اتتال القا تت  عيتتا  

هلتم الفضت  والستبق والكمتال : )  –رمحته هللا  -بش ء   وال  لحقمم نحد  ن هذه األ ة يف السبق إىل الفضاا  ( .. اال ابن كثتري 
 الذي ال  لحقمم  يه نحد  ن هذه األ ة ( .

 
ء اْلُمَمتاِجهِ َن ِلْلُفَقتَها: -ستبحانه وتعتاىل  -ا تدحمم هللا  إلخ ص يف العم    وال  بتفون ستوى ر توان هللا علتيمم اتال 

تَتُفوَن َ ْضً   ِ َن اَّللَِّ َوِرْ َواانً َو َنُصُهوَن اَّللََّ َوَرسُ   .. 8 احلشه وَلُه ُنْولَِاَك ُهُم الصَّاِدُاونَ الَِّذ َن ُنْخهُِجوا ِ ن ِدايرِِهْم َوَنْ َواهلِِْم  َتبتْ
نَلْتتَةَ ُمْم َكِلَمتتَة لتتو ننفتتق نحتتد ثتتريهم  ثتت  ُنحتتد ابهبتتاً  تتا بلتته  تتد نحتتدهم وال نصتتيفه ؛ وابلتتك لصتتحبتمم ولصتتدامم يف توحيتتدهم :  

ُ ِبُك ِ  َرْ ٍء َعِليماً التتَّْقَوى وََكانُوا َنَحقَّ بَِ  وكتتان توحيتتدهم لتتهبم  تتاههاً يف نعمتتاهلم  ؛ ملتتا  تتان  .26 الفتحا َوَنْهَلَما وََكاَن اَّللَّ
: ))  ن كان  عبد حممداً  إن حممداً اد  ان   و ن كتان  عبتد هللا  -ر   هللا عنه  -اال نبو بكه  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

احلجه األسود اال : )) إ  نعلم ننك حجه ال تضه وال تنفع   ولتوال  -ر   هللا عنه  - إن هللا ح  ال ميون (( .. وملا رنى عمه 
: )) اإلميتتان يف التتوبم  -ر تت  هللا عنتته  - قبلتتك  تتا ابلتتتك (( .. اتتال ابتتن عمتته  -صتتلى هللا عليتته وستتلم  -ن  رن تتر رستتول هللا 

" إ  ألعلتم  نتاال األرتعه ن  تن نصتواهتم : -صتلى هللا عليته وستلم  -نعظم  ن اجلبال .. يف ليلمم ت وة وهتجد ((  .. اال النيب 
 رواه  سلم ..   لقهآن  للي  "

 
ِإنَّ رَبََّك  َتْعَلُم نَنََّك تَتُقوُم َنْدََن ِ تن ثُتُلثَتِ  اللَّْيتِ  َوِنْصتَفُه َوثُتُلثَتُه َوطَااَِفتَة  ِ تَن عنمم : -سبحانه  - قو ون هلل لي  طو   اال 

تَتفُتوَن َ ْضتً   ِ تَن اَّللَِّ َوِرْ تَواانً    نيتاهتم29الفتح  تَتَهاُهْم رُكَّعاً ُسجَّداً   وصفمم : 20املة    الَِّذ َن َ َعكَ  .. 29الفتتح   َتبتْ
..  29الفتتح  ِستيَماُهْم يف ُوُجتوِهِمم  ِ تْن نَثَتِه السدتُجودِ : -تعتاىل  -ران ابلتك علتى جتوارحمم اتال و ن كثهة عبادهتم  مهن ن ا
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ال  -ر   هللا عنه  - فضوا رءوسمم وهلم خنن  ن البكاء   ونبو بكه  -صلى هللا عليه وسلم  -الوبم هلل لينة   وعظمم الهسول 
ر   هللا عنما  -صلى  لناس  سمع ننينه  ن وراء ث ثة صفوف .. وعااشة  -ر   هللا عنه  -ميلك عينيه إابا اهن القهآن   وعمه 

  يبت  مخارها  ن الد ع ..  َواَتْهَن يف بُتُيوِتُكنَّ :-تعاىل  -وله تقهن ا -
 

اب  ص ة الفجه تبع جنااة ونطعم  سكيناً وعتاد  ه ضتاً ونصتبح  -ر   هللا عنه  -ان ؛   بو بكه سبااون لعم  الصاحل
" نةلر آ ة احلجاب  قتسم اللي  ص ة هو وا هنته وخاد ه نث اث .. ممتثلون ألوا ه هللا ..  -ر   هللا عنه  -صاامًا .. ونبو هه هة 

ر ت  هللا  -.. وملا حهم اخلمه نرااوها حت  جتهن يف طهاتان املد نتة   واتال عمته  رواه البخاري  شق النساء نارهن  اختمهن با "
 با عتته ؛  توهللا  تا عصتيته وال ثششتته حت  تو تاه هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -: ))هاجهن هجهتن ونلر صمه رسول هللا -عنه 

 .. )) 
 

األبصتار وبلفتر القلتوب احلنتاجه والةلتوا التتةاال  ااستوا  تن الشتدااد نرتدها  تن نجت  التد ن    فت  ثتتةوة األحتةاب ااثتر
 ا  ن  و ع يف جسده إال واد جهح يف  -ر   هللا عنه  -رد د .. ويف حنن  اار عليمم األر  مبا رحبر   والةبري بن العوام 

يا تة " .. وكت  ختري  يته : " وكت   تن ن آ تن  هلل  للصتحابة عليته الفضت  إىل  توم الق -رمحه هللا  -سبي  هللا .. اال ريخ اإلس م 
حبتاً اتاً ..  تدوه سنفستمم  -صتلى هللا عليته وستلم  -املسلمون إىل  وم القيا ة  إمنا هو بربكة  ا  عله الصحابة ؛ كانوا حيبون النيب 

 - ر ت  هللا عنته - تن اله ت  .. وخبيتب  -صتلى هللا عليته وستلم  -ونرواحمم ؛  قد رلر  د طلحة بن عبيد هللا وهو  ق  النتيب 
  شاك بشوكة (( .  -صلى هللا عليه وسلم  -: ))  ا  سه  نن نكون يف نهل  ورسول هللا  -وهو يف األسه - قول 

 
: )) ختذ  -صتلى هللا عليته وستلم  -.. اال سعد بتن  عتااب للنتيب  -صلى هللا عليه وسلم  -جعلوا ن واهلم بن  دي النيب 

 ننفق ايع  اله هلل .. -ر   هللا عنه  -إلينا مما تهكر ((   ونبو بكه   ن ن والنا  ا رار ود   ا رار   و ا نخذن نحب
: " إنفاامم كان يف نصهته ومحا ته   وابلك  عتدوم بعتده" . وكتذا جمتادهم وستااه طتاعتمم ؛ إابا  -رمحه هللا  -اال القا   عيا   

ر ت  هللا  -ا نصواهتم عنده .. اال عمهو بن العاص س ه ابتدروا ن هه   وإابا تكلموا خفضو  -صلى هللا عليه وسلم  -ن ههم النيب 
: )) لو سالر نن نصفه لكم  ا نطقر ؛ أل  مل نكن ن أل عيين  نه إج ال له ((..  ن رآهم هاهلم تواريهم لنبيمم   اال نحد -عنه 

اتد  عظمته نصتحاب  ثت   تا  عظتم  العهب : " و تدن علتى امللتوك   وو تدن علتى ايصته وكستهى والنجارت    وهللا  تا رن تر  لكتاً 
نَتُممْ نصحاب حممد حممداً " .. وبينمم توا ع وإ ثار وحمبة ورفقة .. وصفمم هللا تعاىل بقوله :   اال احلسن  29الفتح  ُرمَحَاء بَتيتْ

 (( . واال جماهد :  -وهو ن ري املن نن  -: )) رن ر عثمان اناماً يف املسجد يف  لحفة ليس حوله نحد  -رمحه هللا  -
 

 ن نظه إليمم نعجبوه يف صمتمم وحد ثمم : )) ك   -رمحه هللا  -)) صحبر ابن عمه يف السفه  كان خيد ين (( .. اال ابن كثري 
. )) 
 

"آ تتة اإلميتتان حتتب حيتتبمم   ون تته  تتبمم   وجعتت  ع  تتة اإلميتتان حتتبمم    قتتال : -صتتلى هللا عليتته وستتلم  -وكتتان النتتيب  
" اللمتم : و قتول  م تدعو هلتم ولتذرار م -صلى هللا عليه وستلم  -رواه البخاري .. وكان النيب  األنصار  وآ ة النفاق بفض األنصار"

"ال تستتبوا عتتن ستتبمم  قتتال : -صتتلى هللا عليتته وستتلم  -رواه  ستتلم   و تتى  اثفتته لألنصتتار وألبنتتاء األنصتتار ونبنتتاء نبنتتاء األنصتتار"
  تفق عليه .  نصحايب"
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َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَّلُتوَن ِ تَن اْلُمَمتاِجهِ َن :-عة وج   -ر   عنمم وبشههم  جلنة وهم نحياء اال  -سبحانه وتعاىل  -وهللا 

ُمْم َوَرُ توْا َعْنتُه َوَنَعتدَّ هَلُتْم َجنَّتاٍن َ ْتِهي   ِ يَمتا نَبَتداً اَبلِتَك اْلَفتْوُا ََتْتَتَمتا اأَلْ َتاُر َخالِتِد نَ َواألَنَصاِر َوالَِّذ َن اتتَّبَتُعوُهم ِبِِْحَستاٍن رَِّ تَ  اَّلل ُ َعتنتْ
   اال ابن حةم : )) الصحابة كلمم  ن نه  اجلنة اطعا (( .100 التوبة اْلَعِظيمُ 

 
) ال كتتان وال  كتتون ( -رمحتته هللا  -يخ اإلستت م وبعتتد ن متتا املستتلمون .. نولاتتك ركتتض عظتتيم وجيتت   ه تتد   اتتال عتتنمم رتت 

" ن نحبمم نحبه هللا   و تن :  -صلى هللا عليه وسلم  - ثلمم (( . ابكه  ضاالمم واجب وتواريهم إميان وحبمم عبادة   اال النيب 
و تيمم  -هللا عليته وستلم  صتلى -رواه البخاري ..  يمم الصد ق الذي ثبَّتر املستلمن واتواهم بعتد و تاة النتيب  نبفضمم نبفضه هللا"

 -اث  اخللفاء الهارد ن الذي  ا لقيه الشيطان سالكا  جا إال سلك الشيطان  جا ثري  جه   واثلثمم تستح   نه امل اكة   وعلى 
ابة  تفتق عليته  وصتعد بعتض الصتح "حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله": -صلى هللا عليه وسلم  -اال عنه النيب   -ر   هللا عنه

"اسكن نحد بهجله واال :  -صلى هللا عليه وسلم  -على جب  نحد  تحهك اجلب   ضهبه النيب -صلى هللا عليه وسلم  - ع النيب 
 تفتق عليته   واهتتتة عتهمح التتهمحن ملتون ستتعد بتن  عتااب   واستشتتمد عبتد هللا بتتن حتهام يف نحتتد  متا عليتك إال نتتيب وصتد ق ورتتميد" 

 ر عه الصحابة .   لته امل اكة سجنحتما ح  
 

 : " اللمتم اثفته لتذراري األنصتار و تواص األنصتار" ن دان  نمم ر عه هللا ح   ن كان خيد مم اتال عليته الصت ة والست م  
رواه  سلم .. نعت م اختتارهم هللا لنصتهة د نته ورستوله  كتانوا نعتم النصتري   ومحلتوا نشته اإلست م   حستنوا التبليته  جتةاهم هللا عتن 

نهله نعظم  ا جيااي به كهمي  تن حيتب ور تع درجتاهتم يف عليتن واادهتم  تع ر تاه عتنمم  ر تً  .. نعتواب  هلل  تن الشتيطان اإلس م و 
ُ هَلُتتْم *  وْا سَِْ تتَواهلِِْم َونَنُفِستتِمْم َوُنْولَتتتِاَك هَلُتتُم اخْلَتترْيَاُن َوُنْولَتتتِاَك ُهتتُم اْلُمْفِلُحتتونَ لَتتتِكِن الهَُّستتوُل َوالَّتتِذ َن آَ نُتتوْا َ َعتتُه َجاَهتتدُ التتهجيم : َنَعتتدَّ اَّلل 

 89 – 88التوبة َجنَّاٍن َ ِْهي ِ ن ََتِْتَما اأَلْ َاُر َخاِلِد َن ِ يَما اَبِلَك اْلَفْوُا اْلَعِظيمُ 
 
 
 

 رك هللا ص ولكتم يف القتتهآن العظتتيم ونفعتتين هللا وإايكتتم مبتا  يتته  تتن التتذكه احلكتتيم  ناتول  تتا تستتمعون ونستتتففه هللا ص ولكتتم وجلميتتع 
 املسلمن  ن ك  ابنب  استففهوه إنه هو الففور الهحيم.

 

 
 اخلطبة الثانية 

 
مد هلل على إحسانه والشكه له على تو يقه وا تنانه   ونرمد نال إله إال هللا وحده ال ره ك له تعظيما لشت نه   ونرتمد احل 

 نن نبينا حممد عبده ورسوله .. صلى هللا عليه وعلى آله ونصحابه وسلم تسليما  ة داً .
 

: " إابا ابهب نصتحايب  -صلى هللا عليه وسلم  -نيب ن ما املسلمون .. ملا رح  الصحابة  مهن الفنت يف الد ن .. اال ال 
 : )  عناه  ن  مور البد  واحلوادث يف الد ن والفنت  يه ( .  -رمحه هللا  -رواه  سلم .. اال النووي  نتى ن يت  ا  وعدون "
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ب  تتن وهللا ر تت  عتتن الستتابقن  تتن ثتتري ارتتضا  إحستتان ور تت  عتتن التتتابعن بشتته  نن  كتتون اتبتتاعمم ِبحستتان   وحستت
 بعدهم  ن الفض  نن  بحثوا عن سريهتم و متدوا بد مم   و ن  اتتمم  ضاالمم ..  حبمم وإج هلم وتواريهم را ع للحوق بم ..

 
" و اابا نعددن هلا ؟ اال : ال رت ء .. إال إ  نحتب هللا عن الساعة  قال :  -صلى هللا عليه وسلم  -س ل رج  النيب  

ون  بكه وعمه  -صلى هللا عليه وسلم  -: نان نحب النيب  -ر   هللا عنه  - قال ننس   نحببر " ورسوله    قال : ننر  ع  ن 
رمحتته هللا : ) نوثتتق  -رواه البختتاري ..اتتال البشتته بتتن احلتتارث   ونرجتتو نن نكتتون  عمتتم  تتيب إايهتتم وإن مل نعمتت  مبثتت  نعمتتاهلم " .. 

 ( . -صلى هللا عليه وسلم  -عمل  يف نفس  حب نصحاب النيب 
 

ِإنَّ اَّللََّ َوَ َ ِاَكتَتُه ُ َصتلدوَن َعلَتى النَّتيبِ  اَي نَ تدَمتا مث اعلموا نن هللا ن هكم  لص ة والس م على نبيه  قتال يف حمكتم التنة ت  :  
.. اللمم ص  وسلم واد و رك على نبينا حممد   وار  اللمتم عتن خلفااته  56 األحةاب َصلدوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً الَِّذ َن آَ ُنوا 

وعتن ستااه الصتحابة ناعتن   وعنتا  عمتم  تودك  -مه وعثمان وعلت  نيب بكه وع -الهارد ن الذ ن اضوا  حلق وبه كانوا  عدلون 
 وكه ك اي نكهم األكه ن .. 

 
اللمم نعة اإلس م واملسلمن ونابل الشهك واملشهكن ود ه نعداء الد ن   واجع  اللمم هذا البلد آ نا  طمانا وسااه ب د املسلمن 

 .. 
 

 دهتم ستاملن ثتامنن   اللمتم اجعت  حجمتم  تربورا وستعيمم  شتكورا وعملمتم  تقتب  اللمم ستلم احلجتا  واملعتمته ن   ونعتدهم إىل ب
  يسورا ايرب العاملن .. 

 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخهة حسنة وانتا عتذاب النتار .. اللمتم ننتر هللا ال إلته إال ننتر .. ننتر الفتين وحنتن الفقتهاء .. ننتةل 

 .. اللمم نثثنا .. اللمم نثثنا .. اللمم نثثنا   اللمم ال َته نا سوء  ا عندان خبري  ا عنتدك ايرب علينا الفيث وال  علنا  ن القانطن
 العاملن .. ربنا  لمنا ننفسنا وإن مل تففه لنا وتهمحنا لنكونن  ن اخلاسه ن .

  
َمتتى َعتتِن اْلَفْحَشتتتاء َواْلُمنَكتتِه َواْلبَتْفتتِ  عبتتاد هللا ..   َِعُظُكتتْم َلَعلَُّكتتتْم ِإنَّ اَّلل َ َيَُْ تتُه ِ ْلَعتتْدِل َواإِلْحَستتاِن َوِإ تَتتتاء اِبي اْلُقتتْهَه َو َتنتْ

(  ..  اابكهوا هللا العظيم اجللي   ذكهكم   واركهوه على آالاه ونعمه  تةدكم   ولتذكه هللا نكترب وهللا  علتم  تا 90 النح ) َتذَكَُّهونَ 
 تصنعون .

 


