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  ِّالدليل. كرِّ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 :لخطبة األولىا
ُُ فهدو  ونستهديه ونستغفره ونعوُذ باهلل من شرورِّ إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعين به  أنفسنا وسي ِّئات أعمالنا، من يهددِّ 

ًدا عبدُده  ًدا، وأشدهد أالَّ إلده إال ُ وحدده ال شدري  لده، وأشدهد أنَّ نبيَّندا ُمحمدَّ المهتد، ومن ُيضلِّل فلن تجد له وليًّا ُمرشدِّ
لحد  ِّ لُيظهدره علدى الددين ُكلد ِّه ولدو كدرِّه المشدرِّكون، ف دلوات ربد ِّي ه، أرسله ربدُّه بالهددو وديدن اورسوله وصفيُّه وخليلُ 
داهم إلدى  وسالُمه عليه وعلى لين ومن سار على دربهم واهتدو بهدُ آل بيته الطي ِّبين الطاهرين وأصحابه الُغر ِّ الُمحجَّ

 أما بعد إخوة اإليمان: يوم الدين.

رَ )يقول ُ تعالى وهو أحكم القداللين:   ْوَم اْ  ـِ و َّللاََّ َواْليـَ اَن َجْرجـُ ن كـَ َنة  لِممـَ َوة  َحسـَ ِ ُأسـْ  (لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَّ
ُرونَ )مددن ئالددل:  ز وجددلَّ ويقددول عددَّ ، [21]األحددزا :  ُو ُمنكــِ ــَ ْم ل ْم َفَــُ َُ وَل وا َرســُ ْم َعْرِرفــُ ــَ لددم يعرفددوا  ؟![69 ]المؤمنددون: (َأْم ل

 !!وكيف سيتبعون له؟ ؟ون بهفكيف سيتأسَّ  ؟بحياته وسيرته ؟بأخالئه وشمالله ؟رسولهم بأوصافه وصفاته

لدين والالعبدين مث ِّ مدا يعدرف عدن الفندانين والمُ ربَّ  ،لد ر كثير مدن ال   ي  يعرف عن سِّ  -أيها السادة-كثير من المسلمين 
  !!صل ى ُ عليه وسل م-د عن رسول ُ محم   ،عن خات م األنبياء ،رسلينا يعرفه عن سيد الموالمسؤولين أكثر ممَّ 

 زات أتانا عجِّ ر بالمُ طهَّ لمُ       اجاء الربيع فجددوا التحنان 
 ا دوا اإليمانكره ئد جدَّ على أتباعه     وبذِّ  رض  ه ف  بُّ ن حُ م  

 . موا تسليماوا عليه وسل  صل  
  -مى ُ عليه وسل  صل  -رسول ُ  حديثنا اليوم عن ،د رسول ُعن محم   -ةها األحبَّ أيُّ -حديثنا اليوم 

د مددن نكدداح صددحيح لددِّ وُ  ،يددارخِّ  بددنُ ا يددار  خِّ  "،د بددن عبددد ُ بددن عبددد المطلددا مددن بنددي هاشددم مددن ئددري محمددَّ " :هواسددمُ 
زة أبطلها اإلسالم. فاحن سِّ مِّ أتوا أهل زمانه كثير  من و كزواج المسلمين اليوم،   أو مِّن صورِّ نكاٍح مقز ِّ

 .ا ولم يكن من المشركينمً سلِّ ا مُ إبراهيم حنيفً  ةِّ أهله كانوا على الحنيفية السمحة مل  
ولدد  ،وهدو ابدن سدت ِّ سدنين ه عنده صدغيراه عبد المطلا فماتت أمدُّ له جد  ه فكفِّ م ِّ د بعد أن مات أبوه وهو في بطن أُ لِّ وُ 

 .ه أبي طالا ا عند عم ِّ لِّ طَّ المُ  جده عبدِّ وفاة وكان بعد  ،أمه آخر بوفاةِّ  تم  ع عليه يُ مِّ يتيما وجُ 
واشددتهر بدين أهددل مكددة بدل بددين العددر   ،م علدى ئددراريه ألهددل مكدةاغندد وكددان يرعدى األ ،زق الحدداللل ليكسددا الدر ِّ عمدِّ 

ا ولدم يعرفدوا بً عليه كدذِّ  جر ِّبوالم يُ ف ،ق األمينه بال ادِّ با في ئومِّ لقَّ مُ  -ابل أن يكون نبيً ئ  -عثة جميعا بأنه كان ئبل البِّ 
 .أمين فاهلل ال يهدي كيد ال النين وُ تعالى حاشى أن يجعل النبوة والرسالة في غير صادقٍ  ،عنه خيانة أبدا
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 .هم  ه أبي طالا ومع غير عمع عمِّ   م تاجر  ثُ  أعمااًل شتَّى يعمل وشاَّ  ،ف بال ادق األمينرِّ عُ 
ا وكاندت مدن أشدراف ئومهدا حسدبً  -رضدي ُ عنهدا– تاجر بمال ل ديجة بنت خويلدد  ،وهو ابن خمس وعشرين سنة

جهدا رسدول ُ فتزوَّ  [طبتهداه على خِّ عُ تشج ِّ و  لها تن حه أرسلت جارية]دئه وأمانته ف طبته لنفسهاا فأعجبها صِّ ونسبً 
 ُرِزقــ ُ إنــي قــد »ئددال:  -رضددي ُ عنهددا وأرضدداها-غيرهددا حتددى ماتددت  ولددم يتددزوج امددرأةً  -صددل ى ُ عليدده وسددل م-
 ن جاريتدده ماريددامددِّ  فهددو أوالده منهددا عدددا ولددده إبددراهيم وجددل   ،(خديجددة رضددي ُ عنهددا اَّ حددُ أي ) .]رواه مسددلم[ «َــابَّ حُ 

أما البندات فشدهدن اإلسدالم  -الذكورأي –صغارا  تاوولدين من الذكور ما ،ا من البنات بعً ر أ رزئه ُ منها ،القِّبطية
ى ُ صدل  -عاشدت بعدده سدتة أشدهر فقده  -رضدي ُ عنهدا –لدم تعد  بعدده إال فاطمدة و  ،تن في حياتدهوأسلمن ومُ 
  .معليه وسل  

ه لد  فيأكُ  ن تمدرٍ ا مدِّ ي دنع إلهدً  ؛بعضهم يعبدد مدا يأكدل ،انظر في أهل زمانه يعبدون حجارة وأصنامً  ،ا إليه ال لوةب ِّ حُ 
ر فددي خلدد  فدي غددار حددراء يتفكد   بنفسدده فكدان ي تلددي يعبدد الحيوانددات ومددنهم مدن يعبددد النجددوم...مددنهم مددن  !إذا جداع
ه ثددم أفلتدده حددراء أخددذه فضددم   وهددو فددي غدارِّ  ةً الددوحي جبريددل مددرَّ  جداءهُ ف ،هددذا بدداطاًل  نددا مددا خلقددت  واألرض ربَّ  ت السدماوا

ا برسدول ا وال عيبدً ا وهدذا لديس جرحدً ميد  كدان أُ  -ميه وسدل  ى ُ علصل  -رسول ُ ] .ما أنا بقارئ  :يقول ،ائرأ :ل لهقو ي
 ،ر األلبدا  واألفهدام إلدى يومندا هدذاأتى بكتا  حي   األمي   هذا النبي   ،له إنما هو معجزة   -مى ُ عليه وسل  صل  -ُ 

نال ل ِّ  ه أحد  شب  معاذ ُ أن يأتي ش ص اآلن يُ   لبدةثفدي زمانندا م األمدي   ا!!الرسدول كدان أميدًّ  :يدين يقدول لدهم ِّ األُ   مدِّ
: ائرأ، يقول: ما أنا جبريل يقول له.. ته معجزة له.كانت أمي  فقد  -مى ُ عليه وسل  صل  -ا رسول ُ وجرح أم   وُسبَّة
َق ): فدي الثالثدة ثدم ئدال لده الدوحي جبريدل يقول له: ائدرأ، يقدول: مدا أندا بقدارئ... بقارئ، ِخل َ لـَ َا الـَّ ِم َربـِم َرْأ ِِاسـْ  *اقـْ

نَساَن ِمْن َعَلٍق  مْ  *الَِّخل َعلََّم ِِاْلَقَلِم  *اْقَرْأ َوَربَُّا األَْكَرُم  *َ َلَق اْلِْ ْم َعْرلـَ ا لـَ اَن مـَ نسـَ . ف درج [5-1]العلد :  (َعلََّم اْلِْ
تددى خديجددة حتددى أتددى الحبيبددة القريبددة، يقددول: مددن الغددار مددذعورا خالفددا حتددى أ -صددل ى ُ عليدده وسددلَّم –رسددول ُ 

 ك ُ أبدا.لوني، تقول له: وُ ال يضرُّ لوني زمِّ  زم ِّ 
ــَّ "تقددول:  -وهددذا ئبددل اإلسددالماسددمعوا الجددوا ،  -لمدداذا؟ لمدداذا ال يضددرك ُ أبدددا؟  ب ل الكــلم وُتكســِ ا لتحمِــ وهللا إن

 -ةأيها األحبدَّ -من يفعل هذا  ا.ه ُ تعالى أبدً ر  ومثل هذا ال يُض  "رين على نوائب الحقم وتُ  قرل الضيفَ وتُ  المردومَ 
 هذا الكالم ئبل اإلسالم.  ،هُ تعالى يحفظُ  الفقير... ويعينُ  كسا الكلَّ قري الضيف ويُ يُ 
ل" هددو لهددا إلددى ئريدداٍ خديجددة أخدتدده ثددمَّ  فدد  ة  بددن  ن و  ئدد  ر  و النــامو  إنــَّ "والن ددارو، فقددال:  ا ئددرأ كتددا اليهددودِّ كددان راهبددً  "و 

ئدال: ثدم   الوحي الذي نزل علدى موسدى عليده السدالم، ل  هذا الذي أتاك هو نفسه م  أي  "على موسى و هللاُ لَ الخل نزَّ 
مئددال:  (يددا ليتنددي شددا أدافددع معدد  وأن ددرك)ي رجدد  ئومدد  إذ عا ذ  يددا ليتنددي أكددون جدد  " يَّ هددُ رِّجددِّ ُم   مددا أتددى "؟ ئددال: أ و 

ًرا" ولم يلبث ورئة أن ُتوف ِّيبه إال  جئت رجل بمثل ما   ]رواه الب اري[. ُعودي، وإن ُيدرِّكني يوُم   أنُ رك ن ًرا مؤزَّ
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َحى )لددذل  ثددم عدداوده  ن واغددتمَّ ا فحددزِّ أيامددً  -صددل ى ُ عليدده وسددل م-فتددر الددوحي عددن رسددول ُ ثددمَّ  ِل ِإَاا  *َوالضــُّ َواللَّيــْ
َعَا َربَُّا َوَما َقَلى  *َسَجى   [5-1]الضحى:  (َوَلَسْوَف ُعْرِطيَا َربَُّا َفَتْرَضى *َوَلْْلِ َرُة َ ْير  َلَا ِمَن اأْلُوَلى  *َما َودَّ

وب احبه أبي  ،ربيهوبعلي بن أبي طالا كان فتى يُ  خديجة، بدأ بزوجته ،افبدأ ينشر دعوته سر   ،فنزل عليه الوحي
ا،رضددي ُ عددنه ،بكددر ال دددي  َرِبينَ ) :حتددى أنددزل ُ تعددالى م جميعددً يَرَتَا اأْلَقــْ ، فجمددع [214]الشددعراء:  (َوَأنــِخْر َعشــِ

ؤمن حينهددا لددم تكددن تدد  والعددر   ،هم السدداعةئريددا وأنددذر   ئومدده مددن بنددي هاشددم وبنددي عبددد المطلددا وأنددذرهم عددذا  يددومٍ 
وال  خر وال بجنةٍ ال يؤمنون ال بالبعث وال باليوم اآل  ،بلعكانت تقول إن هي إال أرحام تدفع وئبور ت   بالبعثِّ والنشور،

َرِبينَ )فددأنزل ُ  ،بنددار ــْ يَرَتَا اأْلَق  تعددالى أمددر ُأتددى ئددري  وحدددها حتددى  يوكانددت دعوتدده فدد  ،همفأنددذر   ،(َوَأنــِخْر َعشــِ
د مجديء يترص   -مى ُ عليه وسل  صل  -، فغدو رسول ُ [94]الحجر:  (ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكينَ َفاْصَدْع َِِما )

 .ثهم عن الجنة والنارة ومجيء الحجيج فينذرهم اليوم اآلخر ويحد  الوفود إلى مكَّ 

 ؟كيف ئابله المشركون ولكن، 
كددان ل األمددر أوَّ و  ،ح ددلِّ تقابددل كددل مُ  ،للحدد  زماننددا تقابددل كددل داعٍ رة نراهددا فددي كثيدد  وسدداللالمشددركون بوحاربدده ئابلدده 

ون  )االسددتهزاء و السدد رية  َا َلَمْجنــُ ْكُر ِإنــَّ ِو الــخِم َل َعَليــْ زِم ِخل نــُ ا الــَّ ا َأجَُّــَ اُلوا عــَ اَل )، اتهمددوه بددالجنون، [6]الحجددر:  (َوقــَ َوقــَ
َخا َساِحر  َكخَّاب   َحُكوَن ) ،سحراتهموه بال ،[4]ص:  (اْلَكاِفُروَن هََٰ وا َعضـْ ِخجَن نَمنـُ َن الـَّ اُنوا مـِ َوِإَاا  *ِإنَّ الَِّخجَن َأْجَرُموا كـَ

ْم َجَتَغاَمُزونَ  َِ وا ِب بعون هذه عاة الح  يتَّ نرو كل من يحاربون دُ  -أيها السادة-في زماننا  ...  [30-29]المطففين:   (َمرُّ
يداهلل أندت بددك ]يقولدون سداخرين: يضدحكون علديهم و  بهدم زون يلمدِّ يس رون أو يسدتهزوون أو يتغدامزون،  ،األساليا 

 ..مان ومكان!![هذا في كل ز ت لح الدنيا

ا كددانوا ِو )م ى ُ عليدده وسددل  صددل  -يثيددرون الشددبهات علددى رسددول ُ  أيضددً ــْ ُو َعَلي ــَ َُ َوَأَعان َرا ــَ ا  اْفت ــْ َخا ِإ َّ ِإف ْوم  ِإْن هــََٰ ــَ ق
ُرونَ  ــَ فدددي كدددل زمدددان نفدددس الحدددر  علدددى الددددعاة  [انيين مدددن بدددراتددد هدددذا مندددده باعتددده عليندددا نددداه ]، [4]الفرئدددان:  (ن ـ

َي ُتْمَلىَٰ َعَلْيِو ُِْكَرًة َوَأِصيالً ) ،والم لحين بنفس ال يغة َِ ا َف ََ ِليَن اْكَتَتَب  ...[5]الفرئان:  (َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْلَوَّ

َوىَٰ )ولما ينط  به   ا أن الناه تنجذ  لما يقوله من الح   ثم بعد ذل  لما رأو  ََ ِإْن ُهَو ِإ َّ َوْحي   *َوَما َجنِطُق َعِن اْل
اَل ) ،إذا اجتمدع بالنداه يشداغبون عليده يثيدرون الشدغا والضوضداء ،غددوا يطدردون النداه ،[4-3]النجم:  (ُجوَحىَٰ  َوقـَ

َخا اْلُقْرنِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَرلَُّكْم َتْغِلُبونَ الَِّخجَن َكَفُروا َ  َتْسَمُروا  َََٰ  ..[26: ت]ف ل (ِل

ثم بعد ذل  لمدا يأسدوا ورأوا أن أتباعده يزيددون كدان االضدطهاد وكدان التعدذيا وكدان القتدل وكدان السدجن ألصدحا  
رضددي ُ -دي  أبددو بكددر ال دد   ،ئويددا عزيددزا ال يجددروون عليدده امددن كددان شددريف -مى ُ عليدده وسددل  صددل  -رسددول ُ 
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بدالل  ،أمدا العبيدد مدنهم ،عفاء مدن المسدلمينمدا الضد  أ ،له عزوة وله ئوم يمنعونده ، ئد كانت لم يتجرأ أحد عليه -عنه
يَّة عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه  ،بن رباح  المشدرِّكون  مهبعذ   ، وغيرهم ُكُثرالتي ئتلت أول شهيدة في اإلسالمُسم 

 .في بطحاء مكة

ن در  وابوا لدم يدر ذ ِّ أولئد  القدوم الدذين ئتلدوا فدي ذاك الوئدت أو الدذين عدُ  ،ثبتوا علدى الحد  -أيها السادة-أولئ  القوم 
 يظدن أنده إذا سدار فدي طريد  الجهداد البدد   ،ي تله فدي زمانندا عليده األمدر -أيها السادة-وكثير من الناه  ،اإلسالم

أوالدي وينقطع ئد أسير في طري  الجهاد ويرو ابني الن ر أو يرو حفيدي الن ر أو أموت أنا و  ،أن يرو الن ر
أولئدد  ال ددحابة الكددرام ثبتددوا  ،عقددود، ُ أعلددمبعددد  وأربمددا بعددد سددنين ذلدد  الن ددر، ولكددن سددترو األمددة بعددد  ،نسددلي

وذاق  ُ تعدالى بعمدره وعدال الن در وبعضدهم مددَّ  ،وبعضهم لم يعشده ،روا الن ر بأعينهمعلى طري  الح  ولم ي  
 .طعم االنت ار

ر العددذا  علددى ال ددحابة أوصددى ثددُ ولمددا ك   ، ددذ دار األرئددم مركددزا الجتمدداع المددؤمنينوات   ،ابدددأ رسددول ُ دعوتدده سددر  
 يددهى ُ علصددل  -أول هجددرة إلددى الحبشددة فددي السددنة ال امسددة مددن بعثددة النبددي  ت بعضددهم بددالهجرة إلددى الحبشددة وكاندد 

كدان ن درانيا علدى  النجاشدي   ،ماسدلِّ مدع أنده لدم يكدن مُ  ،ظلم عنده أحد لم يُ  اهاجروا إلى الحبشة ألن فيها ملكً  -وسلم  
ى ُ صدل   ى عليده صدالة الغالدا رسدول ُوصدل   ، وأسلم بعد ذلد  ومدات علدى اإلسدالمدين عيسى لكنه كان عادالً 

 عليه وسلم.

 ...في السنة الحادية عشر للبعثةو  ،ينتظر الحجيجو تلقف الوفود واستمرَّ النبي ي

كثيدددر مدددن الشدددبا  تدددرو دمددده يفدددور ويغلدددي يسدددتعجل الن دددر  ،اسدددمعوا أيهدددا الشدددبا   ،اسدددمعوا أيهدددا المسدددتعجلون -
د مؤيدد   إن هددو إال وحددي يددوحى،مددا ينطدد  عددن الهددوو  نبددي   -مى ُ عليدده وسددل  صددل  -رسددول ُ  ،ويسددتعجل الظهددور

  -أحد عشر سنة ولم يؤمن معه بعد إال ئليل هم دون المئة ،اء وصل السنة الحادية عشر للبعثةسمبوحي ال

ا علدى أهلديهم وعلدى كدانوا خيدرً  ،بداركينمُ  كدرامٍ  التقى بستِّ  الحجيج وفود في السنة الحادية عشرة للبعثة والنبي يقابل 
 .  فائتنعوا بدعوتهن أهل يثرِّ ة اإلسالم مِّ أمَّ 

اليهدود فدي  ،وكدان بيدنهم اليهدود  ،العدر  األوه وال دزرج ،لعر  مع ايثرِّ  كانوا يعيشون في  -أيها السادة-واليهود 
ن في كتا اليهود والن ارو )دعوني إلى اآلباسمه وأوصافه، بل  -صل ى ُ عليه وسل م-كتبهم مذكور رسول ُ 

البدارئليه  ،(البدارئليهوإال فلدن يدأتيكم )دعدوني أذهدا لسدان عيسدى بدن مدريم علدى  (ص أذها وإال فلدن يدأتيكم الم لدِّ  
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صدل ى ُ عليده -د اليدوم محمد   إلدى كتبهم فيهذا  ، لص الدنيا من الشرور واآلثامسيسص الذي بلغتهم تعني الم ل  
يترجمونهدددا للغدددات األخدددرو بأنددده محمدددود د إلدددى اآلن مدددذكور باسدددمه محمددد   التدددوراة فدددي النسددد ة العبريدددة مدددن   -وسدددل م

 لددذل  كددان اليهددود يهددددون العددر  بأندده: "سددي رجُ  .بددال اسددم لشدد ص  هددا صددفةً يترجمون كاسددمال يترجمونهددا  ،ال ددفات 
 ".  بدددددددددددده األرض وسددددددددددددنقتلكم ونسددددددددددددتعبدكمنملددددددددددددِّ  ،آخددددددددددددر الزمددددددددددددان لدددددددددددديس بعددددددددددددده نبددددددددددددي   نبددددددددددددي   ،ا نبددددددددددددي  ندددددددددددد بين
فلما سدمع أهدل يثدر   ،األنبياء في الحقبة التي ئبله من ولد إسحاق ومن اليهود  كما كانت كل   اليهود أن النبي   ظن  

ُو ) :ثهم عنه اليهود فسارعوا إلى اإليمان بهالذي تحد   عرفوا أنه النبي   دعوة النبي   اَب َعْرِرُفونـَ ا الَِّخجَن نَتْيَناُهُم اْلِكتـَ َكمـَ
مْ  َعْرِرُفوَن َأْبَناَءُهمْ  َُ ْن  . [146]البقرة:  ( َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم َعْرَلُمونَ َوِإنَّ َفِريًقا مِم

وا وأرسدل معهدم م دعا بدن عميدر مليثدر  وأسد  أتداه اثندا عشدر رجدال مدن الحدج الدذي بعدده في ، ثمَّ آمن أولئ  النفر
وسبعون  بضع   -صل ى ُ عليه وسل م-أتوا النبي  -ةأيها األحب  -في السنة التي بعدها  ،رسوال يدعوهم إلى اإلسالم

ولكنده  ،الهجرة -صل ى ُ عليه وسل م-فعزم النبي  ،أوالدهم ونسالهم وبنيهم وا بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعرجاًل 
 .كان ينتظر اإلذن من ُ تعالى

 ال، أو يهدداجر النبددي   ئددد  ،ة يتوئعددون ا إلددى يثددر  وأهددل مكدد  ر  سدد رون هدداجِّ استشددعر أهددل مكددة بددال طر وبدددأ ال ددحابة يُ 
فقدال أحددهم نجمدع  -صدل ى ُ عليده وسدل م- عدوا أمدرهم علدى أن يمكدروا بدالنبي  وأجم  فدي دارِّ نددوتِّهم، لذل  اجتمعوا 

ًدا  ،اشبابً  فدي دمده فيضديع  ، يشدترِّكون في ئتله ون فيشترك ،ومن كل بيت من بيوت العر  في مكة ن كل ئبيلةٍ مِّ واحِّ
ال  :فقدال أبدو جهدل ،نددخل عليده بيتده ونقتلده :ئال أحددهم ،ابقتال الناه جميعً  ل  ب  دمه بين القبالل فال يكون ألهله ئِّ 
ي هددذا مشددرك كددافر بددس صدداحا ندد يع ،هددذا ندداموه المشددرك] .د وروعنددا بناتددهأتقددول العددر  بأنددا دخلنددا علددى محمدد  

هذا ليس مسلم لحيته قبضة داخدل  "،د وروعنا النساء وروعنا بناتهمحم  أتقول العر  بأنا دخلنا على " :ئال ،ناموه
جمعوا أمدرهم علدى فدأ !![...د وروعندا بناتدهأتقدول العدر  أندا دخلندا علدى محمد   :ئال، على النساء والبنات هذا مشرك

صل ى ُ عليه وسل م - هجرة النبي    تعالى كانت ليلة  ُ رِّ وبقد    ،خارج بيته  -صل ى ُ عليه وسل م-  أن يكمنوا للنبي  
ُ َوَّللاَُّ )  [30]األنفال:  ( َ ْيُر اْلَماِكِرينَ َوِإْا َعْمُكُر َِِا الَِّخجَن َكَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َعْقُتُلوَك َأْو ُعْخِرُجوَك  َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر َّللاَّ

يقدِّ وات دذ عبدد ُ بدن  ،ي د ِّ على الهجرة مع أبدي بكدر ال د ِّ  -صل ى ُ عليه وسل م- عزم النبي   ه الليثدي دلديال فهدو ُأر 
 .ا وخمسين سنةثالثً  ئد أتم   -صل ى ُ عليه وسل م- وكان يومها رسول ُ ،ة العر  ر بالطرق في جزي عالم  
ال طائدة وأندا  [رت وختيد  ]من تقول أنا كبدرت  يا ،ا عمياسمع ي ،ها رسول ُأتم   -أيها السادة-ن سنة و وخمس ثالث  
 هدداجر كدان ئدد أتددم   ة  سدن   -صدل ى ُ عليدده وسدل م-رسدول ُ  ،بدذل لدددين ُال وال أسدتطيعدعوة و بالدد  والجهداد بال لدي
 .-وسل مصل ى ُ عليه -ه الشريفة ثالثة عشر سنة من بعثتِّ  وأتم   مِّن ُعُمرِّه المبار ك، ا وخمسين سنةثالثً 
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ْم )وكانوا يترصددونه حدول بيتده  -صل ى ُ عليه وسل م-هاجر رسول ُ  ْن َ ْلِفَـِ ا َومـِ دم ْم سـَ َِ ِدج ْيِن َأجـْ ن بـَ ا مـِ َوَجَرْلنـَ
ْم َ  ُجْبِصُرونَ  َُ ا َفَأْغَشْيَناُهْم َف رضدي ُ  – بدن أبدي طالدا  وبدات علدي   ،ب دروهج من بينهم ولدم يُ ، خر  [9]يس:  (َسدم

  -صل ى ُ عليه وسل م-و األمانات عن رسول ُ أد   ،اشهر فِّ ي ف -عنه
به،بعد أن و  صدل ى ُ -رسدول ُ لوا إلدى ثدور ولدم ي دِّ  بده فداختفى فدي غدارِّ سداروا فدي طل   انطلد  رسدول ُ وصداحِّ

عداود يُ  م  ثدُ  ،رسدول ُة يستسدمح مدن مدر   في كدل   ،فغاصت أئدام فرسه في الرمل بن مالِّ ، ئةرا  أدركه سُ  -عليه وسل م
أدراجه )أي  وهو في تل  الحال إن عاد   -مى ُ عليه وسل  صل  -ه فوعده رسول ُ  ر  ة فتغوص أئدامه أئدام الف  الكر  

ائة لما فتحت فاره وأتى ر  دعا سُ  -رضي ُ عنه-رسول ُ عمر بن ال طا   وأنفذ عهد   ،سرو بسواري كِّ  ُسرائة(
 سرو.كِّ  اار سرو فألبسه سو بسواري كِّ 

 ،وكدان أول مدا فعلده رسدول ُ أن بندى المسدجد  ،بداءإلدى المديندة وندزل أوال بقِّ  -صل ى ُ عليه وسدل م- وصل النبي  
ى ُ صدل  - ا فعلده النبدي  مد أول  ،ت دذ أعظدم القدرارات  نع الرجال وتُ بنى األمة ويُ حيث تُ  -أيها السادة-هذا المسجد 
بقدي فدي الطريد  ثمانيدة أيدام والنبدي  ،كان القوم ينتظرونه ي رجون كل يوم ينتظدرون  ،أن بنى المسجد  -معليه وسل  

 بعد أن لبث في الغار يومين والثالث ف رج أهل المدينة يستقبلونه  -صل ى ُ عليه وسل م-
 علينا ما دعا هلل داع  الشكرُ  وجا         ات الوداعيَّ من ثنِّ طلع البدر علينا 

 المدينددة   يثددرِّ  التددي غدددا اسددمها ة إلدديهم فدديتنتقددل مددن مكدد   نعمددة أنعمهددا ُ تعددالى علدديهم بددأن جعددل بعثددة النبددي  أي 
رة مدع ا ثدم دخدل المديندة المندوَّ بنى المسجد في قباء وبقي فيها أيامدً  ،التسليم الة وأتم  رة على ساكنها أفضل ال   المنوَّ 

يقدول لهدم دعوهدا فانهدا  ، وهدوعندده النبدي   ل  منهم يريد أن ينزِّ  كل  بلها وئ ،أخواله من بني النجار وأيضا بنى المسجد 
صل ى ُ -فكان أول ما فعله  -رضي ُ عنه وأرضاه-و  األن اري حتى بركت النائة ئر  بيت أبي أي   ،مأمورة

ون ملم المسدليدتع ،المسدجد الدذي تنبدع منده كدل ال يدرات ذاك  .بعدد أن ارتداح مدن سدفره أن بندى المسدجد  -عليه وسدل م
كدان و  -صدل ى ُ عليده وسدلَّم–لهدذا كدان أولويدًة لرسدول ُ  ،دينهم ويجتمعون ويتشاورن وتنطل  منده سدرايا الجهداد 

"ْلن قرـدنا والنبـي هم يقولدون  الحمداه فدي ُّ وكدان أول مدن يعمدل بيدنهم فيددُ  ،يبني المسجد مع ال حابةروحي فداه 
 ...بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين واألن ار "،لُ ضلَّ عرمل لخاك منا الرمل المُ 

بدأت ئري  ترسل التهديددات وترسدل الوعيدد وتتوعدد ال دحابة وتتوعدد رسدول ُ وهنا  ،في المدينة رسول ُ استقر
فنددزل  -صددل ى ُ عليدده وسددل م-وإلددى هددذا التددارية أربعددة عشددر سددنة لددم يقدداتلهم رسددول ُ  -صددل ى ُ عليدده وسددل م-

ِخجَن عُ )مددن ُ تعددالى بالجهدداد  اإلذن واُأِاَن ِللــَّ ْم ُمِلمــُ َُ َأنَّ اَتُلوَن ِــِ ِدجر   قــَ ِرِهْم َلقــَ ىَٰ َنصــْ فكانددت  ،[39]الحددج:  (َوِإنَّ َّللاََّ َعلــَ
خددرج المسددلمون ينتظددرون عيددرا لقددري   ،فددي السددنة الثانيددة للهجددرة فددي رمضددانبــدر  كانددت  ،السددرايا وكانددت الغددزوات 
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نة التدي تليهدا طلدبهم المشدركون ثم في السدَّ  ،وما على األرض أهل إيمان كايمان أهل بدر ،فأكرمهم ُ بن ر وفتح
ونزلدددوا مدددن علدددى الجبدددل  -صدددل ى ُ عليددده وسددل م-وخدددالف الرمدداة أمدددر رسدددول ُ  دحـــُ أُ يريدددون الثدددأر فكاندددت وائعدددة 

روا علددديهم وا بددأن المشددركين يريدددون أن يكددُ ثُ د ِّ فحددُ  ،ل سددبعون مددن ال دددحابة الكددرامتددِّ القتددل فددي المسددلمين وئُ  رَّ حفاسددت
 ...وخرج ال حابة على ما فيهم من م ا   حمراء األسدفكانت  فتهمأشيستأصلوا ل

ف اليهدود أعدداء ُ و  ،بعد ُأُحد كانت غدزوات وسدرايا ،وتحريضهماليهود ومكرهم أحقاد في الفترة التي تليها  وستتكشَّ
دونهم عددِّ وي   -صددل ى ُ عليدده وسددل م-رسددول ُ وونهم علددى جددر ِّ ة بعدددها يُ بعثددوا ألهددل مكدد  فكددان مددنهم الحقددد والمكددر 

 .والعون  بالن ر

 ،"لذي يجري فينا اليهود مدا فعلدوهوُ ا" ون:يقول ،كثيرا من الرجال ،في زماننا أسمع كثيرا من الشبا   -أيها السادة
كل المجتمع الدولي الذي  ،يا أخي ألعطي  معلومة كل ما يجري اآلن فينا في سوريا سببه جوارنا لليهود لعنهم ُ

 ،يسددديطر عليددده اللدددوبي ال دددهيوني ال يريدددد للنظدددام السدددوري أن يتغيدددر ألنددده حدددامي حمدددى إسدددراليل وحددداره حددددودها
فدال تظدنن اليهدود يفعلدون  ،حمون حدود إسراليل كما حماهدا أولئد  الن ديرية األنجداهيأتي ئوم ال ي أن ي شون من

كدل سدنوات القهدر والظلدم واإلجدرام التدي عشدناها كاندت بددعمهم وبتغطيدتهم وبضدغطهم علدى المجتمدع الددولي  ،خيرا
 ،يهدود فعلدوا بندا بدأزالمهمال ،ال تقدول اليهدود مدا عملدوا فيندا هيد  ،لحماية النظام البعثي الن يري الطالفي في سدوريا

 ؟م بالنيابة عن  فلماذا تجرم أنت وتفضح نفس  علناجرِّ إذا كان عندك أجير يُ 

 شداور النبدي   -أيها السادة-وكانت غزوة ال ندق  ى النبي  إلفسار المشركون  كان تحريض اليهود على النبي  المهم، 
وصددحابته  فكددان يحفددر النبددي   ،لهددا ذُ نفدد  شددمال المدينددة ألندده الم  حفددر ال ندددق بال ددحابة فأشددار عليدده سددلمان الفارسددي 

 َجاُءوُكمْ  )ِإاْ ومرَّت أيام  ع يبة  على المسلمين صل ى ُ عليه وسل م، - هكذا يكون القالد وهكذا يكون النبي   ،الكرام
نْ  ْوِقُكمْ  مــِ نْ  فــَ َفلَ  َومــِ ْنُكمْ  َأســْ ارُ  َزاغــَ ِ  َوِإاْ  مــِ وبُ  َوَبَلغــَ ِ  اأْلَِْصــَ اِجرَ  اْلُقلــُ ونَ  اْلَحنــَ َِّّ  َوَتُظنــُّ ا ا ِــِ اَ  * الظُُّنونــَ يَ  ُهَنالــِ  اْبُتلــِ

ن تآمر في تل  األيام الع يبة يهدود بندي ئريظدة مدع المشدركي [.11-10]األحزا : َشِدجًدا( ِزْلَزا ً  َوُزْلِزُلوا اْلُمْؤِمُنونَ 
أرسل ن على المشركين في وائعة ال ندق إذ انت ر المسلمو وأرادوا الغدر بالمسلمين ولكنَّ ُ أخزاهم، وما لبِّث أن 

. ]صددحيح الب دداري[ "."ا ن نغــزوهم و  عغزونــاوئددال روحددي فددداه:  ،ت ئدددورهمبدد  ل  وئ الُمشددركين ُ رياحددا ائتلعددت خيددام
المشدركون  وبعدد ال نددق لدم يغدزُ وسار رسول ُ إلى بني ئريظة وانت ر عليهم وأئام حكدم ُ فديهم ئدتاًل وسدبًيا... 

 .ن في ديارهمين بل غزا المسلمون المشركيالمسلم
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يتجهدزوا ويسديروا أصدحابه لكدي  أمرفد  ،أنده يعتمدر -ورويدا األنبيداء حد   -فدي منامده  في السادسدة للهجدرة رأو النبدي  
هين إلى اف رج ومعه ألف وثالثمالة من ال حابة الك ،العمرةإلى  فظندت ئدري   ،لبيدت الحدرامرام وسائوا الهدي ُمتجِّ

وكدان شدأن  ،وا أن يمنعوه البيت الحدرامومع ذل  أصر   ،وأكد لهم أنه يريد العمرة ،ل لهسُ أنه يريد مقاتلتهم فأرسلوا الرُّ 
 ."بَــا حرمــاإ هللا إ  أعطيــتَم إعاهــا ن مــوطــة عرظمِ وهللا   عســألوني  ُ "أن يقددول:  -مسددل  ى ُ عليدده و صددل  -النبددي 

فظدددن  ،روه عنددددهموأرسدددل لهدددم أخيدددرا عثمدددان بدددن عفدددان فدددأخَّ  ،رسددداللون لددده المرسدددال تلدددو المِّ رسدددِّ يُ  ،]صدددحيح الب ددداري[
علددى المددوت بيعددة الرِّضددوان تحددت الشددجرة  -صددلى  ُ عليدده وسددل م- ال ددحابة أن المشددركين ئددد ئتلددوه فبددايعوا النبددي  

وا وعلى القتال ََ ع مدع النبدي  هيل بن عمرو وهو مدن وئد  فسارعوا بارسال سُ  ن ال برُ  المشركيفبلغ   ،وعلى أالَّ يفِّرُّ ْل صـُ
 بينا، لماذا كان فتًحا مبيًنا؟ا موأسماه ُ تعالى فتحً  الُحَدجبية

فدي هدذا العدام ويعتمدر فدي الدذي  -صدل ى ُ عليده وسدل م- أن يرجدع النبدي   :يبيدة أربعدةكان من ضدمن شدروا الُحد  و 
د  ،يليه د إلدى المشدركين ال يدرد   -صدل ى ُ عليده وسدل م-من أتى من المشركين إلى محمد  ه إلديهم ومدن أتدى مدن محمد 
وتضدع الحدر  ، ومن شاء أن يدخل في حلدف محمدد دخدل ومدن شداء أن يددخل فدي حلدف ئدري  دخدل، ونه إليهيرد  

ل إلددى الملددوك سددُ أرسددل الرُ ف اسددتغلَّ فتددرة ال ددلح بينددا بددأنجعلهددا النبددي  فتحددا مُ ... هددذه الشددروا أوزارهددا عشددر سددنين
يددعوهم  ...الحبشدة وملد  البحدرين ونجاشدي   بهالقدِّ ئل الروم وُمق وئ س ر  سرو فاره وهِّ أرسل إلى كِّ  ،والدول من حوله
أجدا  ووضدع كتدا  رسدول ُ علدى عينيده  -رضي ُ عنه ورحمده ُ-النجاشي  ،فمنهم من أجا   ،إلى اإلسالم

صددالة  مددات وصددل ى عليدده النبددي   نددهأوئلنددا  ".صددل ى ُ عليدده وسددل م-د محمدد   ي آمنددت بددالنبي  أشددهد أندد  " :لرسددولهوئددال 
ى ُ عليدده صدل  - ق كتدا  رسدول ُ فقدال النبدي  كِّسدرو ملدد  الفدُره مدز   ،مدز ق كتدا  رسدول ُ ومدنهم مدن .الغالدا 
متدى ئامدت  ،لكهدامدت باإلسدالم يبقدى مُ كِّ لدذل  بدالد إيدران ومدا حولهدا إذا حُ  ،"لكده إلدى يدوم القيامدةق ُ مُ مدز  " :موسل  

ئدل ملد  الدروم أراد ر  هِّ  .ق ُ ملكهم إلى يدوم القيامدةألن رسول ُ ئال مز   ،فيها نعرة باسم الفره ال تدوم لهم دولة
، ذلدد  هددو رم هددذا ال يددر وخسددر الدددنيا واآلخددرةم فلمددا ضددج مددن حولدده ئادتدده وئساوسددته تراجددع عددن ذلدد  وحددُ سددلِّ أن يُ 

 .ال سران الُمبين

 كان التهديدد مدن الدروم فدي الشدمال فأرسدل لهدم ،ازداد مكر اليهود فكانت وائعة خيبر -ا السادةأيه-في تل  الفترة و 
فدي السددنة  -صددل ى ُ عليده وسدل م- فدي مؤتدة فدي الثامنددة للهجدرة حتدى غددرت ئددري  بمدن دخدل بحلدف النبدي   النبدي  

  .ة فاتحاإلى مك   -صل ى ُ عليه وسل م-الثامنة للهجرة فسار رسول ُ 
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 33: 2] ((فدداران جبددال مددناسددتعلن و  سددعير، مددن لهددم وأشددرق  سدديناء، مددن الددر   جدداء))ي كتددا اليهددود والن ددارو فدد 
 فدداران، جبددل مددن واسددتعلن))وفددي ترجمددة أخددرو: ،  ((ص ومعدده مئددة ألددف مددن القديسددين لدد ِّ يددأتي المُ )) [التثنيددة سددفر
 .[م1841 ترجمة] ((نار من نةسِّ  يمينه في األطهار، ألوف ومعه
 َأْبَناَءُهمْ  َعْرِرُفونَ  َكَما  َعْرِرُفوَنوُ  اْلِكَتابَ   نَتْيَناُهمُ  )الَِّخجنَ ) ،ةاآلن جبال فاران هي الجبال المحيطة بمك    ،في كتابهمهذا 
مْ  َفِريًقا َوِإنَّ  َُ هم أنبيدالهم أن يبعدث بمئدات وآالف السدنين حددث ئبدل ،[146]البقدرة: (َعْرَلُموَن( َوُهمْ  اْلَحقَّ  َلَيْكُتُمونَ  ِمْن
بدال ة الدوداع أتدى جِّ جدَّ يدوم ح   -صدل ى ُ عليده وسدل م-ورسدول ُ  (يأتي الم لص معه مئة ألف من القديسين)عنه 
 .ة وأتى معه مئة ألف من ال حابةجبال مكَّ  ، وهيفاران

وهم الذين  ،"ااهبوا فأنتم الطلقاء" :متواضعا هلل تعالى وئالفتح رسول ُ مكة في الثامنة  للهجرة ودخلها خاضعا 
وابتددأ النداه يددخلون فدي  ."ااهبـوا فـأنتم الطلقـاء" :ئدال ،لدوا بأصدحابه وئتلدوا مدن معدهبوه ونك  أخرجوه من دياره وعذ  

ى ُ صددل  - فددي شددوال خشددي العددر  أن يهدداجمهم النبددي  و  ،رمضددان دخددل إلددى مكددة فددي الثامنددة مددن .ديددن ُ أفواجددا
ين وذاق ال دحابة ند  ل الجي  فدي حُ م أوَّ فهزِّ  ،ةلَّ غلا اليوم من ئِّ فقال ال حابة الكرام لن نُ  ،فساروا إليه -عليه وسل م
حتددى اجتمددع  ".  كــخب أنــا بــن عبــد المطلــب أنــا النبــيم " :م أمددامهم يقددولقدددَّ يُ  وال ددحابة يتراجعددون والنبددي   ،مددا ذائددوا
حتددى كددان يعطددي الرجددل مددا بددين  ،مددوا كثيددراة وغنِّ وكددان لهددم الكددر   -مى ُ عليدده وسددل  صددل  -رسددول ُ  حددول  الندداه 

وعند  .مى ُ عليه وسل  صل  - حتى ئالوا "إن محمًدا ُيعطي عطاء من ال ي   الفقر" ،واديين من األغنام والمواشي
اَل » :ئددال -صددل ى ُ عليدده وسددل م- األن ددار فددذها إلدديهم النبددي   وئددع شدديء فددي ئلددو  توزيددع الغنددالم  ْونَ  َأفــَ ا َتْرضــَ  عــَ

اةِ  النَّاُ   َجْخَهبَ  َأنْ  األَْنَصارِ  َمْرَشرَ  ِدَِ  ُمَحمَّدٍ  َنْفُس  َفَوالَِّخل ِرَحاِلُكْم؟ ِفي َّللاَِّ  ِبَرُسولِ  َوَتْرِجُرونَ  َواْلَبِريِر، ِِالشَّ ْوَ   ِبيـَ  لـَ
ْجَرةُ  َِ اِر، ِمنَ  اْمَرأً  َلُكْن ُ  اْل وْ  األَْنصـَ َلاَ  َولـَ اُ   سـَ ًبا، النـَّ ْْ َلَك ِ  شـِ ارُ  َوسـَ ًبا األَْنصـَ ْْ َلْك ُ  شـِ ْربَ  َلسـَ اِر، شـِ مَّ  األَْنصـَ  اللََّـُ
اءَ  األَْنَصاَر، اْرَحِم اِر، َوَأْبنـَ اءَ  األَْنصـَ اءِ  َوَأْبنـَ ارِ  َأْبنـَ ى «األَْنصـَ ُم، ف ب كد  و  تدَّى ال قد  ُلوا ح  ضد  اُهم   أ خ  سدنن ابدن ماجده ومسدند ] .لِّحد 
 .[أحمد

أبدددو بكدددر  حدددج  ، رسدددول ُ لدددم يحدددج   ،فدددي التاسدددعة للهجدددرةو  ،لمديندددةا إلدددى -صدددل ى ُ عليددده وسدددل م-رجدددع رسدددول ُ 
بعدد العدام مشدرك ولدن  لدن يحدج  "المشركون أيضا وبعد الحج أعلن أبو بكدر ال ددي  أن  أبو بكر وحج   حج   ،بالناه

 ".ت عريانييطوف بالب

صدل ى ُ - ة الوداع في السنة العاشرة للهجرة أئام فيها النبدي  حج   -صل ى ُ عليه وسل م- النبي   ةُ حج   بعدها فكانت 
  خطيًبا بدمءة وأربدع وعشدرون في عرفة   وئف   ص الدين يوم  خ ال كلمات أخص  بص دة الدين ول َّ أعمِّ  -عليه وسل م

وخطددا خطبددة أخددرو صددبيحة يددوم  ،مددن ذي الحجددة فددي السددنة العاشددرة للهجددرة تاسددعفددي اليددوم الألفددا مددن ال ددحابة، 
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"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة جومكم هـخا فـي شـَركم يقول:  -صل ى ُ عليه وسل م- النحر فكان النبي  
اتقــوا هللا فــي النســاء فــتنكم أ ــختموهن ِأمانــة هللا واســتحللتم فرجــوهن "ويقددول:  ]متفدد  عليدده[ ".ي بلــدكم هــخاهــخا فــ 

ْساَلَم ِدجًنا)وأنزل ُ تعالى: ... ]صحيح[. ِكلمة هللا"  (اْلَيْوَم َأْكَمْلُ  َلُكْم ِدجَنُكْم َوَأْتَمْمُ  َعَلْيُكْم ِنْرَمِتي َوَرِضيُ  َلُكُم اْلِْ
َُ )فلما كانت أيام التشري  أنزل ُ تعدالى:  ،[3]المالدة: ْت ِ َواْلفـَ ي ِدجـِن  *ِإَاا َجاَء َنْصُر َّللاَّ ْدُ ُلوَن فـِ اَ  جـَ َ  النـَّ َوَرَأجـْ

ا  ِ َأْفَواجـً َْ ِِ  *َّللاَّ بِم َتْغِفْرَُ َفسـَ َا َواســْ ِد َربـِم ا َحمـْ اَن َتوَّاِـً ُو كـَ أندده  -صدل ى ُ عليده وسدل م-فعدرف رسدول ُ ، ]الن ددر[ (ِإنـَّ
 صل ى ُ عليه وسل م. -نعي نفسه أن ساعته وأن يومه ئد ائتر  

وكدان ئبدل ذلد  منده إرهاصدات  -صدل ى ُ عليده وسدل م- للهجدرة بددأ المدرض بدالنبي   أحد عشرةفي شهر صفر سنة 
 ،دارسدده القددرآن ،تدده لهددذه األمددةمددرتين مددع جبريددل لكدي يثب ِّ راجددع القددرآن و اعتكف فددي رمضدان فدد  ،نددو أجلددهتددل علددى دُ 

 .د حُ ى على شهداء أُ ئبور أصحابه في البقيع وصل  وزار 

صدل ى ُ -ل مرضه ثالثة عشر يوما ئبل وفاته ر وكان ج  ف  في شهر ص   -صل ى ُ عليه وسل م-مرض رسول ُ 
 ؟يقول ئبل أن يتوفى رسول ُ ما تت يلون أنه كانعليه وسل م، 

لرـن هللا "يكدرر علدى ال دحابة الكدرام ئدالال:  -روحدي فدداه -في فترة مرضده فدي األيدام ال مسدة األخيدرة ئبدل وفاتده  
طَّ ] ".  تتخخوا قبرل وثنا" :يقول ،]متف  عليه[ "اليَود والنصارى اتخخوا قبور أنبيائَم مساجد  .[مال  أُمو 

صدل ى ُ عليده - خدوف النبدي   ،(ال إلده إال ُ)علدى  -صدل ى ُ عليده وسدل م- خدوف النبدي   -أيها السدادة-ا و الحظ
ن علددى فكددرة التوحيددد  -وسددل م لرــن هللا اليَــود والنصــارى "ئبددل أن يمددوت يقددول:  ،ي للندداهرك ال فددِّ ل الشدد ِّ أن يدددخُ  مددِّ

 . "اتخخوا قبور أنبيائَم مساجد

 ".أ رجوا اليَود والنصـارى والمشـركين مـن جزيـرة الرـرب": ئال -صل ى ُ عليه وسل م-وفاته  لفي اليوم الرابع ئب
 ...لهم األيام هئويا ليت أولئ  ال ونة والعمالء في جزيرة العر  يعرفون ما ت ب ،]رواه الب اري ومسلم[
ه، ئبل ثالثة أيدام  ن وفاتدِّ  .]رواه مسدلم[ "عحسـن الظـن بربـو  عمـوتن أحـدكم إ  وهـو "صدل ى ُ عليده وسدل م: -ئدال مدِّ

مدن السدنة الحاديدة  األول لثاني عشر من شهر ربيعٍ الموافِّ  لثنين اإلوكان يوم  -صل ى ُ عليه وسل م-يوم وفاته و 
 عشرة للهجرة النبوية.
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رية أوالعدر  لدم تعدرف التد ا ه لدم يكدن معروفدً ت بدئة ألن  لم يثبُ  -صل ى ُ عليه وسل م- جوم ميالد النبيم  أيها اإلخوة:
افمددا كددانوا يؤرخدددون فددالن ولددد فدددي اليددوم اولددم تهددتمَّ بددده،  ا فدددي أندده سددديكون عظيمددً ب وندددوا يعرفددون لددم يك الُفالندددي، ثانيددً

 ...أما يوم وفاة رسول ُ فهو في الثاني عشر من ربيع األول يوم اإلثنين ،مستقبله

أن  -يددؤمُّهم فددي ال ددالة  كددانو  -الفجددر فددأراد أبددو بكددرون فددتح السددتار نظددر إلددى أصددحابه وهددم ي ددل   ،روحددي فددداه 
والنبدي لدم  ،ه فديهم أبدو بكدرأن ي لفد  بد  -صدل ى ُ عليده وسدل م-مدن النبدي  إشدارة   دالة؛ الفأشار له أن أكمدل يتراجع 

 ،عليدده الظهددر حى ذلدد  اليددوم ولددم يددأت ضددُ  -مى ُ عليدده وسددل  صددل  - النبددي   وعددِّ   ثددم  ،يسددت لف ولكنهددا كانددت إشددارة
وطلدا  ،أسند رأسه إلدى نحدر عالشدة يضدع يدده فدي المداء ويمسدح رأسده الشدريف -صل ى ُ عليه وسل م-رسول ُ 

ومددا  ال ددالة ال ددالة" :ئددالالمسددند رأسدده أوصددى   -صددل ى ُ عليدده وسددل م- سددواكا فاسددتاك أفضددل مددا يسددتاك والنبددي  
 ".استوصوا بالنساء خيرا" :يقول ،و يموت يقول ال الة ال الةع ال الة رسول ُ وهضي ِّ يا مُ ملكت أيمانكم". 
مـع الـخجن أنرمـ  علـيَم مـن النبيـين والصـدعقين " :عته عالشدة ال دديقة يقدولا فسدمِّ ا شدديدً   وعكدً ثم بعد ذلد  وعدِّ 

ــالرفيق األعلــى اللَــم الرفيــق األعلــى الب دداري رواه ] ".والشــَداء والصــالحين اللَــم اغفــر لــي وارحمنــي وألحقنــي ِ

 وئد أتمَّ ثالًثا وستين سنًة ئم رِّيَّة وبِّضعة أيام.  عليه وسل مصل ى ُومات رسول ُ  .ومسلم[

أبدو بكدر ال ددي  الثابدت فدي اإليمدان  ،  ال بدركدذ ِّ يُ  فداذا بده بعض ال حابة لم يتحمل عقله ،مات رسول ُنعم، 
د   َوَما): وئف فيهم ئالدل ول   ِإ َّ  ُمَحمـَّ دْ  َرسـُ ْ   قـَ نْ  َ لـَ وِ  مـِ لُ  َقْبلـِ سـُ ِتنْ  الرُّ اإَ  َأفـَ لَ  َأوْ  مـَ ُتمْ  ُقتـِ ى اْنَقَلبـْ ُِِكمْ  َعلـَ ا نْ  َأْعقـَ  َومـَ

اِكِرينَ  َّللاَُّ  َوَسَيْجِزل  َشْيًئا َّللاََّ  َعُضرَّ  َفَلنْ  َعِقَبْيوِ  َعَلى َجْنَقِلبْ  ُد »أ يَّها النَّاه  ،[144]آل عمدران:  (الشَّ بدُ ن ُكم  ي ع  ان  مدِّ م ن  كد 
مًَّدا ، ،ُمح  مًَّدا ئ د  م ات  يٌّ  ف اِّنَّ ُمح  ُبُد َّللاَّ ، ف اِّنَّ َّللاَّ  ح  ان  ي ع  م ن  ك   «.ال  ي ُموتُ  ب اقٍ و 

مدرسدة الحكمدة وماتدت مدرسدة الكدرم وماتدت  ت مات ،مات الكريم بن الكريم -صل ى ُ عليه وسل م-مات رسول ُ 
درعده مرهوندة عندد يوم مدات كاندت الذي كان يعطي الغنالم ما بين واديين من األنعام و  مات النبي   ،مدرسة الشرف

ن  لمداذالقالدل ا ولئدد يقد  ... وهندام أهلدهطعِّ بثالثين صاعا من شعير ليُ  دييهو  اسدتقرض النبدي مدن يهدودي ولدم يسدتدِّ
رام الثالثددين سدديعطيه  ،إذا ئددال ألحدددهم أئرضددني ،ائرضددً  ال ددحابة ال يقرضددون النبددي   الجددوا : ؟مددن ال ددحابة الكددِّ

ل مسدلم أو كدافر بغيدر رجد ن ا مدِّ شديئً  ذُ ال يأخدُ  ،قيدادة للقدادةمدرسة في ال -مى ُ عليه وسل  صل  - هدية والنبي   صاًعا
 ...استقرضها من يهوديلذل   ،هدي للنبي هديةال ي جل المسلم فيُ  لكيسلم لم يستقرض من مُ  ،منه يا نفسٍ طِّ 

م أثددره فدي جسددده  هدذا النبدي   لدَّ الددذي كدان يعطددي مدا بدين واديددين مدن األنعددام غنيمدة لددبعض النداه مدات والح ددير ُمع 
 .كثيًرا صل ى ُ عليه ُ وسل م تسليماع من شعير ليطعم أهله ورهن درعه، وئد استقرض ثالثين صا ،الشريف
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 م ك  واأل   يبهن القاعُ ن طِّ فطا  مِّ  ه *** مُ عظُ القاع أ  في يا خير من دفنت 
 وفيه الجود والكرمباء فيه اإل   ***    ئبر أنت ساكنه  مني السالم على

ة رسدول ُ نَّ فعليده بسدُ  ،وأن يلقدى ُ علدى خيدر فدي اآلخدرة ،في الدنيا زَّ عِّ وأن ي   ،أن ينت ر -أيها السادة-من أراد 
ميددر وال فيددر والقالددد والكبيددر وال ددغير إن أراد خيددر الدددنيا واآلخددرة فعليدده بسددنة رسددول ُ األ ،مى ُ عليدده وسددل  صددل  
 ،مى ُ عليده وسدل  صدل  - ن بدالنبي  و اللهم اجعلندا ممدن يتأسد  وا بده...فلينظروا فدي سديرته وليتأسد   ،مى ُ عليه وسل  صل  

  .عملون بهديهوياجعلنا ممن يلتزمون سنته 

في في المحبة و في الحكمة وفي القيادة وفي الكرم والجود و  -م ى ُ عليه وسل  صل  -  وللحديث عن مداره النبي  
 .  لقاءات أخرو إن شاء ُ اللطف وفي الرف 

 فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أئول ما تسمعون وأستغفر ُ لي ولكم 

 
 الخطبة الثانية:

ْد الحمددد هلل وكفددى، وصددالًة وسددالًما علددى عبددده الددذي اصددطفى، عبدداد ُ، خيددُر الوصددايا وصددي ُة ر  ِّ البرايددا:  )َوَلقــَ
وا َّللاََّ  اُكْم َأِن اتَّقـُ ْبِلُكْم َوِإعـَّ ْن قـَ اَب مـِ وا اْلِكتـَ ِخجَن ُأوتـُ ْيَنا الـَّ ، فداتقوا ُ عبداد ُ، فبتقدوو ُ العِّ دمة [131النسداء:] (َوصَّ

ن ص لكدم فقدد أردت أن أل د   ئلدياًل،  اليدوم علديكم لدت ي إن أط  ن  أ، واعلموا إخوة اإليمان من الفتن، والسالمة من المِّح 
أخرجددوا  ،موهددا ألوالدكدم وألهددل بيدتكمظوهددا ألبندالكم وعل  اعرفوهددا واحفظوهدا وحف   -صدل ى ُ عليدده وسدل م- سديرة النبددي  
، فقدد أطداع ُ فمن أطاع النبي   -صل ى ُ عليه وسل م-موهم عن سيرة نبيهم عل   ،كم وأوالدكمءثوا بها نسااآلن فحد  

نْ  َحَسَنة   ُأْسَوة   َّللاَِّ  َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َقدْ لَ )) وأن ُنطيعه ى بهأن نتأس  ُُ هو الذي أمرنا ف انَ  ِلمـَ و كـَ ْومَ  َّللاََّ  َجْرجـُ  َواْليـَ
رَ  رَ  اْ  ـــِ نْ  وئدددال تعدددالى: [.21]األحدددزا : ((َكِثيـــًرا َّللاََّ  َوَاكـــَ عِ  ))َومـــَ وَلوُ  َّللاََّ  ُعطـــِ َ   َوَرســـُ وِ  َّللاََّ  َوَيخـــْ اَ  َوَيتَّقـــْ مُ  َفُأوَلئـــِ  هـــُ

 ... إني داع فأمنوا، اللهم اجعلنا منهم[، 52]النور: اْلَفاِئُزوَن((


