3

أبو بكر الصديق
◙

لفضيلة الشيخ الدكتور

◙

p

2


o

أبو بكر الصديق ◙
الحؿد هلل الؿحؿقد يف طؾقائف ،الحؿد هلل الؿعبقد يف أرضف وسؿائف،
ِ
وطؿؾ
وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف ،شفاد ًة يلمـ مـ قالفا
قؾب إال
بؿؼتضاها يقم لؼائف ،ما أودطفا
صدر إال استؼر واكشرح ،وال ُأشرهبا ٌ
ٌ
اصؿلن واكػسح ،وال ُق ِذف هبا طؾك باص ٍؾ إال زهؼ وتزحزح ،مـ استػتح
بليؿاهنا ولج ،ومـ خاصؿ بربهاهنا فؾج ،ومـ حاد طـ ب ِّقـاهتا القاضحة
السؿحة َّ
ذل وزلج ،هل كؾؿة التؼقى ،وهل العروة القثؼك ،وهل التل جعؾفا
إبراهقؿ كؾؿ ًة باقق ًة يف طؼبِف لعؾفؿ يرجعقن.
وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف وصػ ُّقف وخؾقؾف الذي اكتؼاه مـ أصفر
وخصف بالـصر
بالحجج ال ُبؾغ،
ساللة ،واصطػاه لؾبالغ والرسالة ،وأ َّيده
َّ
ُ
الؿمزر والػؾج ،رمك بف األقران فلتاهؿ دون ُل ْبث ،وأكزل طؾقف الؼرآن فؼرأه

طؾك الـاس طؾك ُم ْؽث ،أ َّدى ما طؾقف ائتؿـف ،ولؿ يحتسب إال طؾك اهلل أجره
وثؿـف.

ص َّؾك اهلل وس َّؾؿ وبارك طؾقف وطؾك آلف وأصحابف الذيـ آزروا ووزروا،
وأكصاره الذيـ آووا وكصروا ،كجقم الفدى الؾقامع ،وغققث الـدى الفقامع،
وتسؾقؿا يفبان هبقب الرياح ،ويتعاقبان تعاقب الؿساء والصباح ،وطؾك
صال ًة
ً
ٍ
تسؾقؿا مزيدً ا.
بنحسان إلك يقم الديـ وس َّؾؿ
مـ تبعفؿ
ً
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َّأما بعدُ ...
فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل ،واطؾؿقا أن التؼقى برهاكؽؿ يقم تؾتبس األمقر،
ويختؾط الظالم بالـقر ،قال اهلل ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮏ)[األكػال.]29:

ٍ
محؿد
عباد اهلل :إن اهلل  كظر يف قؾقب العباد فقجد أصفر الؼؾقب قؾب
ٍ
محؿد
 فاختاره لرسالتف ،ووجد أصفر الؼؾقب بعد قؾب
 قؾقب أصحابف فاختارهؿ لصحبتف ،فاطرفقا لفؿ حؼفؿ يا
طباد اهلل.
ولذلؽ كؿا أن اهلل  اختار محؿدً ا  لتبؾقغ رسالتف
وديـف ،كذلؽ اختار لف أصحا ًبا يـصروكف ويمازروكف ،و ُيب ِّؾغقن ديـ اهلل رب

اختقار واصطػاء ،كؿا أن الـبقة اصطػا ٌء واختقار.
العالؿقـ ،فالصحبة
ٌ
ٍ
كثورا:
ولقد امتدح اهلل  أصحاب محمد  يف القرآن ً

يؼقل اهلل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [التوبة.]011:
ويؼقل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [الفتح.]93:
ويؼقل اهلل ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

◙
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ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) [احلرش.]3-2:
مشقرا إلك أصحاب الـبل
ويؼقل اهلل  يف كتابف العزيز
ً
 مب ِّقـًا  فضؾ همالء األصحاب الؽرام ،وأن اهلل تعالك
رضل طـفؿ وأرضاهؿ ،ووطدهؿ الجـان والرضقان ،والروح والريحان،
ولذلؽ تؽاثرت كصقص الؼرآن والسـَّة بالتلكقد طؾك فضقؾة أصحاب الـبل
 ،وهذا من جهة العموم أيها المؤمنون.
أما من جهة الخصوص :فنن أفضؾ الصحابة طؾك اإلصالق هق أبق ٍ
بؽر
الصديؼ  وأرضاه ،هذا الرجؾ العؿالق مـ طؿالؼة اإلسالم الذي
ُحشل إيؿاكًا ،و ُمؾِء يؼقـًا ،هذا الرجؾ الذي ذكره اهلل  يف الؼرآن يف أكثر مـ
مقض ٍع ومؽان.
أبق ٍ
ركـ مـ أركان هذه األمة بشفادة
بؽر الصديؼ  وأرضاه
ٌ
الؼرآن وبشفادة رسقل اهلل  ،بؾ بشفادة جؿقع أصحاب
الـبل  ،فؾؼد سبؼ أبق ٍ
طظقؿا ،وإن التػاوت بقـ
بؽر سب ًؼا
ً
إيؿاكف وإيؿان بؼقة الصحابة كؿا هق التػاوت بقـ السؿاء واألرض.

أبق ٍ
بؽر الصديؼ  الذي قال اهلل  يف كتابف العزيز( :ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﯴ)
[التوبة ]01:فلضاف اهلل  هذه الصحبة لؾـبل  ويا لفا مـ
شرف( ،﮴ ﮵ ﮶ ﯴ) [التوبة]01:
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وبنجؿاع أهؾ اإلسالم أن الصاحب هـا هق أبق ٍ
بؽر الصديؼ 

وأرضاه( ،﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﯴ)
[التوبة.]01:

ٍ
تػسقر
ويؼقل ( :ﭚ ﭛ ﭜ) [الليل ]01:قال أهؾ العؾؿ يف
راجح :أن الؿؼصقد هبذا األتؼك هق أبق ٍ
بؽر الصديؼ  وأرضاه.
أبق ٍ
بؽر الصديؼ كال هذا الؾؼب مـ الـبل  حقـؿا صعد
ت
الـبل  جبؾ ُأحد فرجػ ،فؼال الـبل « :ا ْث ُب ْ
ك َىبِيَ ،و ِصدِّ ٌيقَ ،و َش ِهودَ ِ
ان»( )0وكان معف أبق ٍ
ُأ ُحدُ َفإِى ََّما َع َل ْو َ
بؽر ،وطؿر،
ٌّ
وطثؿان  وأرضاهؿ ،إهنا رتبة الصديؼقة التل ال يصؾفا إال مـ وفؼف
اهلل  لذلؽ ،وقد سبؼ إلقفا أبق ٍ
طظقؿا.
بؽر الصديؼ سب ًؼا
ً
تؼقل طائشة  وهل تسلل الـبل  طـ معـك

ققل اهلل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭛ) [املؤمنون ]01:قالت" :يا
رسقل اهلل :أهؿ الذيـ يزكقن ويسرققن ويشربقن الخؿر؟" فؼال لفا الـبل
ََ « :ل َيا ا ْبنَ َة الصدِّ ِ
يق»( )9فؾؼد كان الـبل 
ُيؾ ِّؼب أبا ٍ
بؽر هبذا الؾؼب الشريػ العظقؿ ،إهنا رتبة الصديؼقة التل هل قريب ٌة

مـ رتبة األكبقاء والؿرسؾقـ يقم الؼقامة( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)
[النساء.]03:
( )1أخرجف البخاري ( )3675طـ أكس بـ مالؽ ◙.
( )2أخرجف أحؿد ( ،)25263والرتمذي ( ،)3175وابـ ماجف ( ،)4198وصححف
األلباين يف «السؾسؾة الصحقحة» (.)304 /1

◙
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إكف أبق ٍ
بؽر الصديؼ الذي َّ
أخره الـبل طـ الفجرة
لقؽقن صاحبف يف الطريؼ ،ولقدخؾ معف الغار ،فؾقس هـاك اثـقـ أفضؾ مـ
هذيـ :ألن اهلل  معفؿا.
أبق ٍ
بؽر الصديؼ بشفادة الـبل  أكف مـ أهؾ الجـة،
كصقص طام ٌة وخاصة :ألن أبا ٍ
بؽر ِ
شفد الؿشاهد كؾفا ،ولؿ ُيػارق
وهذا فقف
ٌ
سػر ،إال فقؿا ِ
حضر ،وال يف ٍ
ٍ
أذن لف فقف الـبل
الـبل  ال يف
ٍ
غزوة.
كحج أو
:
ِّ

أبق ٍ
بؽر الصديؼ  وأرضاه َّ
بشره الـبل  بالجـة،
قال « :النَّبِ ُّي فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و َأ ُبو َبكْر ٍفِي ا ْل َجن َِّة»(، )0

صباحا فؼالَ « :م ْن َأ ْص َب َح ِمنْك ُْم ا ْل َو ْو َم
والـبل  أصبح مر ًة
ً
َصائِ ًما؟» َق َال َأ ُبو َب ْكرٍَ :أىَاَ ،ق َالَ :ف َق َالَ « :م ْن َأ ْص َب َح ِمنْك ُْم ا ْل َو ْو َم َو َقدْ َعا َد
يضا؟» َف َق َال َأ ُبو َب ْكرٍَ :أىَاَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي َ « :م ْن َأ ْص َب َح ِمنْك ُْم
َمرِ ً
ا ْل َو ْو َم َو َقدْ ا َتبِ َع َجنَا َز ًة» َف َق َال َأ ُبو َب ْكرٍَ :أىَاَ ،ف َق َالَ « :م ْن َأ ْص َب َح ِمنْك ُْم َو َقدْ َأ ْص َع َم
ِ ِ
ت فِي
اجت ََم َع ْ
م ْسكونًا؟» َف َق َال َأ ُبو َب ْكرٍَ :أىَاَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي َ « :ما ْ
ْامرِ ٍئ إَِلَّ َد َخ َل ا ْل َجنَّ َة»(.)9

وب َّقـ الـبل  أكف يقم الؼقامة ُيدطك الـاس مـ أبقاب
ٍ
الجـة ،فؼال أبق ٍ
ِ
فشفد لف الـبل
امرئ أن ُيدطك مـفا(")3
بؽر" :ما طؾك
( )1أخرجف أبق داود ( ،)4649والرتمذي ( ،)3748وابـ ماجف ( ،)133مـ حديث
سعقد بـ زيد ◙ ،وصححف األلباين يف «التعؾقؼات الحسان» (.)110 /10
( )2أخرجف مسؾؿ ( )1028طـ أبل هريرة ◙.
()3أخرجف البخاري ( ،)3666ومسؾؿ (.)1027
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 طؾك أكف ُيدطك مـ أبقاب الجـة الثؿاكقة ،يا لفا مـ مـؼبة،
ويا لفا مـ ٍ
رتبة سامقة ،إكف أبق ٍ
بؽر الصديؼ  وأرضاه ،حبقب رسقل
اهلل .
يؼقل طؿرو بـ العاص :بعثـل الرسقل  يف غزوة ذات
أحب
السالسؾ فلتقت الـبل  فؼؾت :يا رسقل اهللَ ،مـ
ُّ
ِ
وها»( )0إكف أبق ٍ
بؽر
الـاس إلقؽ؟ قالَ « :عائ َش ُة» ،قؾت :مـ الرجال ،قالَ « :أ ُب َ

الصديؼ حبقب رسقل اهلل .

وقد قام الـبل  مخربًا األمة كؾفا أكف ما مـ ٍ
أحد مـ
الـاس حقـؿا دطاه الـبل  إلك اإلسالم إال تردد أو تؾؽل ،إال
بؽر الصديؼ  وأرضاه ،وما مـ ٍ
أبا ٍ
أحد كاكت لف يدٌ طؾك رسقل اهلل
 إال وردها الـبل  إال يد أبل ٍ
أمـ
بؽر ،فنكف ُّ
الـاس ،حتك إن الـبل  قالَ « :و َاساىِي فِي َى ْف ِس ِه َوفِي َمالِي»
فلخذ أبق ٍ
بؽر يبؽل  وأرضاه ويؼقل" :الؿـَّة هلل ولرسقلف وما أكا إال

فدا ٌء لرسقل اهلل .")9(

ٍ
بؽر هذا العؿالق مـ طؿالؼة اإلسالم حقـؿا دطاه الـبل
أبق
 دطقة اإلسالم ،هذه الدطقة دطقة الػطرة تسؾؾت إلك
روح وقؾب أبل ٍ
بؽر ف ُلشرهبا ،تسؾؾت تس ُّؾؾ الؿاء الرقراق يف الجداول الـؼقة
ففب داط ًّقا إلك اهلل .
الصافقة ،وتر َّبعت طؾك طرش قؾب أبل بؽرَّ ،
( )1أخرجف البخاري ( ،)3662ومسؾؿ (.)2384
()2أخرجف البخاري ( ،)3654ومسؾؿ ( )2382بـحقه طـ أبل سعقد الخدري
◙.

◙
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ولذلؽ تسؿعقن طـ ٍ
كثقر مـ رجاالت اإلسالم :كعثؿان بـ طػان،
وصؾحة بـ ُطبقد بـ اهلل ،والزبقر بـ العقام ،وسعد بـ أبل وقاص ،وطبد
الجراح ،همالء كؾفؿ مـ حسـات أبل
الرحؿـ بـ طقف ،وأبق ُطبقدة طامر بـ َّ
ٍ
بؽر الصديؼ  ،أسؾؿقا طؾك يديف ،وبادروا إلك رسقل اهلل
 ممازريـ ومـاصريـ ،يبذلقن الغالل والـػقس يف سبقؾ
تبؾقغ ديـ اهلل وكؾؿة اهلل رب العالؿقـ.
ٍ
أبق ٍ
مجال مـ مجاالت الخقر إال
بؽر الصديؼ  وأرضاه ،ما مـ
صائرا إلقف ،مر ًة مـ الؿرات دطا الـبل  إلك
وكان س َّبا ًقا إلقفً ،
اإلكػاق يف سبقؾ اهلل ،فؼال طؿر بـ الخطاب" :ألسابؼ َّـ أبا ٍ
بؽر الققم ،إن
سابؼتف يق ًما فلتك بـصػ مالف".
تخ َّقؾ يا طبد اهلل يليت بـصػ مالف ويضعف بقـ يدي رسقل اهلل
ْت ِِلَ ْه ِل َ
ك؟» قال" :مثؾف" ،ثؿ
 ،فقؼقل لفَ « :يا ُع َم َرَ :ما ت ََرك َ
جاء أبا ٍ
ْت َيا
بؽر بؿالف كؾف ،فؼال لف رسقل اهلل َ « :ما ت ََرك َ
َأ َبا َب ْكرٍ ِِلَ ْه ِل َك؟» قال" :تركت لفؿ اهلل ورسقلف(.")0
تاجرا مـ ُت َّجار قريش
يا لف مـ إيؿان ،أتك بجؿقع مالف ،وكان
ً
مال ٍ
الؿشفقريـ ،وكان ذا ٍ
ويد  وأرضاه ،فلتك بالؿال كؾف بقـ يدي
رسقل اهلل  ،وهذا ال ي ِ
ؼدم طؾقف إال مـ ُأشرب قؾبف مح َّبة
ُ
اهلل ،ومح َّبة رسقل اهلل .

( )1أخرجف أبق داود ( ،)1678والرتمذي ( ،)3675والدارمل ( ،)1701وقال األلباين
يف «صحقح أبل داود» ( :)365 /5إسـاده حسـ.
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أبق ٍ
كثقر مـ األُسر
بؽر الصديؼ َّ 
كقن أسر ًة ح َّق ًة تـبِض بالحقاةٌ ،
حقاهتا كباتقة ،حقاهتا شؽؾقة ،هل ح َّق ٌة لؽـفا يف القاقع مقتة ،أما أبق ٍ
بؽر الصديؼ
فؽقن أسر ًة طجقبة ،أسرة قائؿة طؾك صاطة اهلل  ،ما بقـ ٍ
أب وأ ٍم
َّ 
ٍ
ٍ
ذكقر وإكاث ،كؾفؿ خدمقا ديـ اإلسالم ،وكؾفؿ أسفؿقا
وأوالد مـ
ٍ
إسفامات كثقرة يف رفعة الديـ ،ويف حؿاية سقد الؿرسؾقـ.
ولقال أن الخطبة ُوضعت لالقتضاب واالختصار لسردت مـ هذا شق ًئا
كثقرا ،ولؽـ حس ُبـا مـ ذلؽ أم الؿممـقـ طائشة  الصديؼة بـت
ً
الصديؼ البتقل  وأرضاها ،حبقبة رسقل اهلل ،
وأبقها أبق ٍ
بؽر الصديؼ ،وأسؿاء  ذات الـطاققـ ،وطبد الرحؿـ،
وطبد اهلل ،وغقرهؿ مـ أوالد أبل ٍ
بؽر الصديؼ .

والجعبة مألى ،أبق ٍ
أبق ٍ
بؽر حديؼ ٌة غـَّاء،
بؽر الحديث طـف ذو شجقن،
ُ
ٍ
ٌ
أحؼ هبا وأهؾفا ،ما مـ
وبستان أفقح ،ما مـ
خصؾة مـ خصال الخقر إال كان َّ
ٍ
بؽر ص َّق ٌار إلقفا ،ما مـ ٍ
فضقؾة مـ الػضائؾ إال وأبق ٍ
خؾؼ مـ األخالق إال وأبق

ٍ
بؽر تخ َّؾؼ بف .

صؾب
هذا الرجؾ الذي هق أسقػ إذا قرأ الؼرآن ال يؿؾِؽ دمعتف( ،)0لؽـف
ٌ
يف الحؼ ،ولذلؽ لقال أبق ٍ
بؽر لذهب اإلسالم كؿا قال طؾؿاء اإلسالم ،حقـؿا
ثبت بعد وفاة الـبل  ،وصدق اهلل( :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮁ) [إبراهيم ]91:فؾؼد ث َّبتف اهلل  يف

كثقر مـ األبطال.
مقاقػ يعجز طـفا ٌ

( )1اكظر :البخاري ( ،)664ومسؾؿ (.)418
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وكثقر مـ الرجال حقـؿا مات الـبل  حصؾت ر َّدة فع ٍؾ
ٌ

طـقػة ،وهز ٌة ققية بقـ أصحاب الـبل  ،كقػ يػؼدون
رسقل اهلل ؟ ما بقـ مصدِّ ٍق ،وما بقـ ِّ
قائؿ
مؽذب ،وطؿر ٌ
ٍ
رجال
يؼقل" :إهنا غشق ٌة كغشقة مقسك وسقعقد و ُيؼ ِّطع أيدي وأرجؾ
مـافؼقـ( ")1ف ُقحاول أبق ٍ
بؽر أن ُيس ِّؽتف بعدما جاء مـ العقالل فلبك وهق يفدي
ويفدُ ر.

ثؿ دخؾ ورفع الغطاء طـ وجف الـبل  وق َّبؾ ما بقـ
طقـقف ،وقال" :صبت ح ًّقا وم ِّقتًا يا رسقل اهلل" ثؿ خرج إلك الـاس ودطاهؿ إلك
سؿاع مؼالتف ،فؼال" :يا أيفا الـاسَ ،مـ كان يعبد محؿدً ا فنن محؿدً ا قد مات،

حل ال يؿقت" ،وتال طؾقفؿ ققل اهلل ( :ﰁ
ومـ كان يعبد اهلل فنن اهلل ٌّ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)[الزمر ]01:فسؼط طؿر طؾك ركبتقف وأجفش بالبؽاء،
()2
ٍ
محؿد  يف البؽاء .
وأجفش أصحاب

كثقر مـ قبائؾ العرب،
وهـا بعد أيام
َّ
اشرأب طـؼ الـػاق ،وارتدَّ ت ٌ
و ُمـِعت الزكاة يف ٍ
كثقر مـ الـقاحل ،فؼام هذا الفزبر األسد الفصقر ل ُقج ِّقش
الجققش ،لقردهؿ إلك جادة الطريؼ ،وتحت مظؾة اإلسالم ،فقحتج طؾقف طؿر
العؿالق الذي كان شديدً ا يف الحؼ ويؼقل لف" :كقػ ُتؼاتؾ قق ًما يؼقلقن :ال
إلف إال اهلل؟" فؼال أبق ٍ
بؽر بؽؾ ثبات" :واهلل ألقاتؾ َّـ َمـ َّفرق بقـ الصالة
والزكاة ،واهلل لق مـعقين طـا ًقا -ويف ٍ
لػظِ :ط ً
ؼاال -كاكقا يمدوكف إلك رسقل اهلل
لؼاتؾتفؿ طؾقف" قال طؿر" :فعرفت أن اهلل شرح أبل ٍ
بؽر لؾحؼ(.")0

( )1اكظر الذي بعده.
( )2أخرجف البخاري (.)3668 ،3667
()3أخرجف البخاري ( ،)7284ومسؾؿ ( )20طـ أبل هريرة ◙.
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ٍ
ٍ
جؿؾة مـ الـقاحل يؼقد وهق يف
جؿؾة مـ الؼبائؾ ،وذهب إلك
وقام بؼتال
ٍ
ٍ
جفز
الؿديـة غرفة طؿؾقات فقؿا يزيد طؾك أحد طشر معرك ًة يف آن واحد ،وقد َّ
قبؾفا جقش أسامة إكػا ًذا لقصقة رسقل اهلل  ،ولؿ يذكر
التاريخ يقما طـ ٍ
قائد قاد مثؾ هذه العؿؾقات يف قتال الؿرتديـ ،ويف قتال
ً
الؿاكعقـ لؾزكاة ،ويف قتال الؿـافؼقـ إال طؾك يد أبل ٍ
بؽر الصديؼ 
وأرضاه.
بؽر ال تؽػقف خطب ٌة وال خطبتان ،بؾ وال طشرات الخطب ،أبق ٍ
أبق ٍ
بؽر
وكجؿ مضل ،أبق ٍ
بؽر الصديؼ  كؿا قال اإلمام
كقكب دري،
الصديؼ
ٌ
ٌ

مالؽ بـ أكس حقـؿا سللف الرشقد :ما حال أبل ٍ
بؽر وطؿر ،وما مـزلتفؿا مـ
ٍ
بجؿؾة واحدة ،قال" :مـزلتفؿا
رسقل اهلل ؟ فاختصرها لف
يف حقاتف كؿـزلتفؿا بعد وفاتف( ،")0و ُيشقر إلك أهنؿا ضجقعاه يف غرفتف

فخرا أن يؽقكا ضجقعل رسقل اهلل
 ،فقؽػقفؿا
ً
 ،فؽؿا كاكا وزيريف يف الحقاة ففؿا ضجقعقف بعد القفاة.

رضل اهلل طـ أبل ٍ
بؽر وأرضاه ،وجعؾ الجـة مثقاكا ومثقاه ،أققل ما
تسؿعقن وأستغػر اهلل لل ولؽؿ.



( )1ذكره الطربي يف «تاريخف» ( )20 /5طـ طبد اهلل بـ مصعب الزبقري.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل طؾك إحساكف ،و الشؽر لف طؾك تقفقؼف وامتـاكف ،وأشفد أن ال إلف
إال اهلل وحده ال شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف ،ص َّؾك اهلل وس َّؾؿ
تسؾقؿا مزيدً ا.
وبارك طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وإخقاكف وس َّؾؿ
ً
أما بعد...
فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل ،واطرفقا ألصحاب الـبل 
طؾؿا ،وأقؾفا تؽ ُّؾ ًػا ،وأطظؿفؿ هد ًّيا ،صحبقا
قدرهؿ ،فنهنؿ أفضؾ هذه األمة ً

وطرفقا التلويؾ ،كصروا
رسقل اهلل  ،شاهدوا التـزيؾَ ،
الـبل الؽريؿ.
لييييييوم يف اِلميييييية كالصييييييحابة

بالفضيييل والمعيييروا وا صيييابة

فييييإىهم قييييد شيييياهدوا المختييييار

وعيييياينوا اِلسييييرار واِلىييييوار()0

ِ
ٍ
هؿ وصقة محؿد  حقـؿا قال« :اهللَ اهللَ في َأ ْص َحابِي اهللَ
ِ
ِ
وه ْم غ ََر ًضا َب ْع ِدي»(.)9
اهللَ في َأ ْص َحابِي َلَ َتتَّخ ُذ ُ
خطر طؾك هذه األمة حقـؿا
الـبل  ب َّقـ أن ذهاب الصحابة ٌ
قال« :النُّجوم َأمنَ ٌة لِلسم ِ
الس َما َء َما تُو َعدُ َ ،و َأىَا َأ َمنَ ٌة
اء َفإِ َذا َذ َه َب ْ
ت الن ُُّجو ُم َأتَى َّ
َّ َ
ُ ُ َ
( )1اكظر« :مقارد الظؿآن لدروس الزمان» (.)35 /2
( )2أخرجف أحؿد ( ،)16803والرتمذي ( ،)3862وابـ حبان ( ،)7256مـ حديث
طبد اهلل بـ مغػؾ ،وضعػف األلباين يف «السؾسؾة الضعقػة» (.)443 /6
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ونَ ،و َأ ْص َحابِي َأ َمنَ ٌة ِِلُ َّمتِي َفإِ َذا
ِِلَ ْص َحابِي َفإِ َذا َذ َه ْب ُ
وعدُ َ
ت َأتَى َأ ْص َحابِي َما ُي َ
ب َأ ْص َحابِي َأتَى ُأ َّمتِي َما تُو َعدُ »(.)0
َذ َه َ
وقال الـبل ََ « :ل ت َُس ُّبوا َأ ْص َحا ِبي ََل ت َُس ُّبوا َأ ْص َحابِي
َف َوا َّل ِذي َى ْف ِسي بِ َو ِد ِه َل ْو َأ ْى َف َق َأ َحدَ ك ُْم ِم ْث َل ُأ ُح ٍد َذ َه ًبا َما َأ ْد َر َك ُمدَّ َأ َح ِد ِه ْم َو ََل
ى َِصو َفه»( )9بؿعـك أن الصحابل لق أكػؼ كصػ الؽػ فنكف ِ
يعدل مـ ُيـػؼ ِطدل
ُ
جبؾ ُأ ٍ
حد ،وهذا يدل طؾك فضؾ الصحبة لفؿ  وأرضاهؿ.
وكحـ كعتؼد حب أصحاب الـبل  ،وال كُبغض أحدً ا
مـفؿ ،بؾ كرضك طـفؿ :ألن اهلل رضل طـفؿ ،وكرضك طـفؿ :ألن الـبل
ٍ
راض ،فاطرفقا لفؿ قدرهؿ يا طباد اهلل،
 مات وهق طـفؿ
والتصؼقا بسقرهتؿ ،واقرأوا يف حقاهتؿ ،فؾؼد كان السؾػ الصالح 
درسقن و ُيع ِّؾؿقن أوالدهؿ سقرة أبل ٍ
بؽر وطؿر.
كاكقا  كاكقا ُي ِّ
وقد ُسئؾ مسروق بـ األجدع  طـ تع ُّؾؿ سقرة أبل ٍ
بؽر وطؿر،
فرض طؾك
فلشار إلك أهنا دي ٌـ وطبادة ،بؾ ط َّؼب بعض العؾؿاء فؼال بلهنا ٌ

الـاس جؿق ًعا أن يـظروا يف سقرة أصحاب الـبل .)0(

وقد َّ
بشركا اهلل وإياكؿ أيفا الؿممـقن بؼقلف وهق الصادق  ومـ أصدق

ققال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
مـ اهلل ً
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)
[احلرش.]01:
( )1أخرجف مسؾؿ (.)2531
( )2أخرجف البخاري ( ،)3673ومسؾؿ ( )2540طـ أبل سعقد الخدري ◙.
( )3اكظر« :تثبقت دالئؾ الـبقة» لؾؼاضك طبد الجبار (.)243 /1
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ٍ
ارض طـفؿ،
ارض طـ أصحاب
محؿد  ،الؾفؿ َ
الؾفؿ َ
ٍ
واجؿعـا هبؿ يا رب العالؿقـ يف جـَّات الـعقؿ ،الؾفؿ ِّ
محؿد يف
صؾ طؾك

ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
محؿد ما دامت
وصؾ طؾك
محؿد يف اآلخريـ،
وصؾ طؾك
األولقـ،
وارض الؾفؿ طـ آلف األصفار ،وأصحابف األخقار ال
السؿقات واألراضقـ،
َ
سقؿا األربعة الخؾػاء ،األئؿة الحـػاء :أبق ٍ
بؽر ،وطؿر ،وطثؿان ،وطؾل ،وطـ
ٍ
بنحسان إلك يقم الديـ يا
سائر الصحابة أجؿعقـ ،وطـ التابعقـ ومـ تبعفؿ
رب العالؿقـ.
أطز اإلسالم والؿسؾؿقـ ،واكصر طبادك الؿقحديـ ،واحؿل حقزة
الؾفؿ َّ
الديـ ،واجعؾ هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقـ يا رب العالؿقـ،
وكره إلقـا الؽػر والػسقق
الؾفؿ ح ِّبب إلقـا اإليؿان وز ِّيـف يف قؾقبـا،
ِّ
والعصقان ،واجعؾـا مـ طبادك الراشديـ.

الؾفؿ احػظـا طـ أيؿاكـا وطـ شؿائؾـا ،ومـ أمامـا ومـ خؾػـا ،ومـ
بعزتؽ أن كُغتال مـ تحتـا ،الؾفؿ ارزقـا خشقتؽ يف الغقب
فققـا ،وكعقذ َّ
والشفادة ،وكؾؿة الحؼ يف الغضب والرضا ،والؼصد يف الػؼر والغـك،
وقرة ٍ
طقـ ال تـؼطع ،وكسللؽ الرضا بعد الؼضاء،
كعقؿا ال يـػذَّ ،
وكسللؽ الؾفؿ ً
وبرد العقش بعد الؿقت ،وكسللؽ لذة الـظر إلك وجفؽ ،والشقق إلك لؼائؽ
يف غقر ضراء مضرة ،وال ٍ
فتـة مض َّؾة برحؿتؽ يا أرحؿ الراحؿقـ ،الؾفؿ ز ِّيـا
َّ
َّ

بزيـة اإليؿان ،واجعؾـا هدا ًة مفتديـ ،يا رب العالؿقـ ويا أكرم األكرمقـ.

الؾفؿ أ ِّيد بالحؼ إمامـا وولل أمركا ،الؾفؿ أ ِّيد بالحؼ إمامـا وولل أمركا،

الؾفؿ وألبسف لباس الصحة والعافقة ،واجعؾف طقكًا ورد ًء لإلسالم والؿسؾؿقـ،
ِّ
ولل طفده
الؾفؿ اكصر بف كؾؿتؽَّ ،
وأطز بف ديـؽ يا رب العالؿقـ ،ووفؼ الؾفؿ َّ
حب وترضكُ ،
وخ ْذ بـقاصقفؿ لؾرب والتؼقى،
وسائر ُح َّؽام اإلمارات لؿا ُت ُّ
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وارحؿ الؾفؿ َمـ اكتؼؾ إلك جقارك يا رب العالؿقـ.

الؾفؿ اغػر لشفدائـا ،الؾفؿ ارفع درجاهتؿ يف طؾققـ ،واخؾػفؿ يف ِ
طؼبفؿ
ِّ

يف الغابريـ ،الؾفؿ واكصر جـقد التحالػ العربل يا رب العالؿقـ طؾك َمـ بغك

وضؾؿ إكؽ أكت العزيز الحؽقؿ ،الؾفؿ اغػر لجؿقع الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات،

الؿممـقـ والؿممـات ،األحقاء مـفؿ واألمقات.
عباد اهلل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)
[النحل ]31:فاذكروا اهلل العظقؿ الجؾقؾ يذكركؿ ،واشؽروه طؾك وافر كِ َعؿف
يزدكؿ( ،ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) [العنكبوت.]04:

