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ُد لِلَِّو  مح رب العاملُت .. امنت علينا باهلداية هلذا الدين القومي .. وأنزل اْلَح
َهُد َأنح ََل إِلََو األمُت .. اهلادي علينا كتابو املبُت .. وبعث إلينا برسولو  َوَأشح

َدُه ََل َشرِيَك لَوُ  َهدُ  ..  ينِ الدٍّ  يومَ  نرجو هبا النجاةَ  شهادةً  ِإَلَّ اللَُّو َوحح  َوَأشح
 لُتَ احملجَّ  رٍّ الغُ  وقائدُ  النذيرُ  والبشَتُ  املنَتُ  السراجُ  َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُوُ 

 وسلمَ  .. صلى اللُ  النبيُتَ  وخاتُ  املرسلُتَ  دُ وسيٍّ  واآلخرينَ  األولُتَ  وإمامُ 
 ..  ينِ الدٍّ  يومِ إىل  انٍ سَ بإحح  مح هُ عَ ب َ ات َّ  نِ مَ وَ  وِ بِ حح وصَ  وِ وعلى آلِ  وِ عليح  وباركَ 

ملا أفاَء :  أنو قال عبدالل بن زيد رضي الل عنوعباد الل: جاء عن أما بعد: 
الُل على رسولِو صلى الل عليو وسلم يوَم حنٍُت ، َقَسَم يف الناِس يف املؤلفِة 

ما أصاَب  قلوهُبم ، ومل يُعِط األنصاَر شيًئا، فكأهنم وجدوا إذ مل ُيصبحهمح 
فقال: يا معشَر األنصاِر،  وسلمَ  عليوِ  صلى اللُ  اللِ  سولُ ر الناَس ، َفَخطَبهم 

، وكنتم متفرٍّقُت قالوا: الُل ورسولُو أََمن   الُل يب مُ أمل أِجدحكم ُضالًََّل فهداكُ 
قالوا: الُل  الُل يب مُ اكُ نَ ًة فأغح الَ عَ  مح نتُ ، وكُ قالوا: الُل ورسولُو أََمن   الُل يب مُ فألََّفكُ 

م أن جتيبوا رسوَل الِل صلى الل عليو وسلم . . قال: ما دينَ ُعكُ َمن  ورسولُو أَ 
لو شِئُتم قلتم: جئَتنا كذا  قال: كلما قال شيًئا قالوا الُل ورسولُو أََمن  ، قال:

بًا فصدَّقناَك، وُمخذًًَّل فنَصْرناَك وطريًدا فآْويناَك،    وكذا أْي: أَتْيَتنا ُمكذَّ
وهذا ِمن تواُضِعِه صلَّى اهلُل عليه وسلَّم وإنصاِفِه،  وعاِئًًل فواَسْيناَك،

فلوًل ِهجرتُُه إليِهم لكانوا كساِئِر الناِس، ثمَّ طيََّب النبيُّ صلَّى اهلُل عليه 
أترَضوحن أن يذىَب   :وسلَّم خواِطَرهم وهوََّن عليهْم فْقَدُهم الماَل بقوِله
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، ى الل عليو وسلم إىل رحاِلكمالناُس بالشاِة والبعَِت، وتذىبون بالنيبٍّ صل
 ولو األنصاِر، لوَل اهلجرُة لكنُت امحرًءا من

وِشَعِبها، األنصاُر ِشعاٌر  األنصارِ  واديَ  لسلكتُ  وِشعحًبا واديًا الناسُ  سلكَ 
والناُس ِدثاٌر ، إنكم َستلحقوحن بعدي أَثَ َرًة ، فاصربوا حىت تَ لحقوحين على 

 رواه البخاري .اْلوضِ 
بالدنيا ورجعوا ىم  الناسُ  رجعَ  حُتَ  األنصارِ  غنيمةَ  .. ما أعظمَ الل أكرب 

 اللِ  رسولُ  الل إنوُ  عبادَ  اهلم .. نعمح حَ الل صلى الل عليو وسلم إىل رِ  برسولِ 
الذي وصَفُو الُل عزَّ وجلَّ بأنَُّو رمحًة للعاملَُت كما قاَل صلى الل عليو وسلم 

وىو )حريص عليكم باملؤمنُت  املُت( تعاىل: )وما أرسلناك إَل رمحة للع
الل صلى الل  برسولِ  م فإننا نفتخرُ بدنياىُ  الناسُ  إذا افتخرَ .. رؤوف رحيم( 

م فإننا نفتخر برسول الل صلى الل هِ جباىِ  الناسُ  عليو وسلم، وإذا افتخرَ 
برسول الل صلى الل  م فإننا نفتخرُ بأنساهبِ  الناسُ  عليو وسلم، وإذا افتخرَ 

 اللِ  بإذنِ  وِ وأوليائِ  وِ أتباعِ  نح ا وأننا مِ نَ يب ُ بِ ا وحَ نَ بأنو نبي    و وسلم.. نعم نفتخرُ علي
 الشكٍّ  بِ تُ وكُ  هاتِ افِ والتَّ  ُتَ هِ افِ التَّ  يف سَتِ  الناسُ  يقرأُ حُت  ..وجلَّ  عزَّ 

 عبادَ وا رُ خَ افح .. فَ  اتِ ايَ وَ والرٍّ  ةِ فَ سَ لح الفَ  بِ تُ كُ م بِ هُ ات َ قَ ون أوح عُ ي ٍّ ضَ .. ويُ  واإلْلادِ 
ُدوا الَل على ذلَك  األنامِ  دِ سيٍّ  سَتةِ  بقراءةِ  اللِ   عزَّ  وا إىل اللِ بُ رَّ قَ وت َ  بلح وامحح

 .ارٍ عَ شح تِ واسح  نٍ ع  مَ تَ ب َ  وجلَّ  عزَّ  اللِ  خلقِ  خَتِ  سَتةِ  بقراءةِ  وجلَّ 
 سَتةَ  تقرأُ  صلى الل عليو وسلم فإنكَ  األمةِ  نيبَّ  يف سَتةِ  اللِ  عبدَ  تقرأُ  حُتَ 

 وُ ب  َل وحُ  كيفَ  وِ سَتتِ  بقراءةِ  وتتشرفُ  بلح  على البشريةِ  مرَّ  إنسانٍ  أعظمَ 
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 الل صلى الل عليو وسلم أحبَّ  رسولُ  حىت يكونَ  ؤمنُ َل نُ  حيثُ  عقيدةٌ 
 ىشامٍ  بنِ  اللِ  عبدِ  ا؛ فعنح هَ ي ح لَ نيا وما عَ نا والد  نا وأموالِ يلِ ىح ا وأَ نَ سِ أنفُ  نح إلينا مِ 
آُخٌذ بيِد عمَر  وَ ىُ النيبٍّ صلى الل عليو وسلم ، وَ  عَ كنَّا مَ ل:  قا عنوُ  اللُ  رضيَ 

، فقال لو عمُر : يا رسوَل الِل ، ألَنحَت أحب  إيلَّ رضي الل عنوبِن اخلطاِب 
ليو وسلم: َل ، والذي ِمن كلٍّ شيٍء إَل ِمن نفسي ، فقال النيب  صلى الل ع

فقال لو عمُر : فإنو اآلن .فِسكن ِمن إليك أحبَّ  أكونَ  حىت ، نفسي بيِده
صلى الل عليو وسلم: ، والِل ، ألَنَت أحب  إيلَّ ِمن نفسي ، فقال النيب  

 .اآلن يا عمر
مدى  تقرأُ  صلى الل عليو وسلم فإنكَ  الكرميِ  الرسولِ  يف سَتةِ  تقرأُ  حُتَ  

 يقِ دٍّ الصٍّ  بنتَ  ةُ يقَ دٍّ ا الصٍّ نَ م  أُ  وُ تح وَ ما رَ  ذلكَ  نح مِ وَ  وِ تِ مَّ على أُ  وِ وشفقتِ  وِ رمحتِ 
أهنا قالتح للنيبٍّ صلَّى اللُ أبيها  عنها وعنح  اللُ  رضيَ  رٍ كح أيب بَ  بنتَ  عائشةُ 

عليِو وسلََّم : ىل أتى عليك يوٌم أشد  من يوِم ُأحٍد ؟ قال : لقد لقيُت من 
قومك ما لقيُت، وكان أشدَّ ما لقيُت منهم يوَم العقبِة، إذ عرضت نفسي 

ِن عبِد ياليِل بن عبِد كالل، فلم جيبٍت إىل ما أردُت، فانطلقُت وأنا على اب
مهموٌم على وجهي، فلم أستفقح إَل وأنا بقرِن الثعالِب، فرفعُت رأسي، فإذا 
أنا بسحابٍة قد أظلَّتٍت، فنظرُت فإذا فيها جربيُل، فناداين فقال : إن الَل قد 

الُل إليك ملَك اجلباِل، مسع قول قوِمك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث 
، مث قال : يا ُممُد،  لتأمره مبا شئَت فيهم، فناداين ملُك اجلباِل، فسلَّم عليَّ

؟ فقال  األخشَبُتِ  فقال : ذلك فيما شئَت، إن شئَت أن أُطبَق عليهم
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النيب  صلَّى الُل عليِو وسلََّم : بل أرجو أن خيرَج الُل من أصالهبم من يعبد 
 . َل يشرُك بو شيًئاالَل وحده، 

الل  رضيَ  مسعودٍ  عبدالل بنِ  ومنح ذلَك ما َرواهُ  اْليوانات طالت وُ رمحتُ  بلح 
كنا مع رسوِل الِل صلَّى الُل عليِو وسلََّم يف سفٍر فانطلق ْلاجتو عنو قال:  

نا فرَخيها فجاءت اُْلمَّرُة فجعلت تفرُش فجاء  فرأينا محَّرًة معها فرخان فأخذح
بولِدىا ؟ ُرد وا ولَدىا إليها .  ىذه فجع من صلَّى الُل عليِو وسلََّم فقالالنيب  

ورأى قريَة دنٍل قد حرقناىا، فقال : من حرَق ىذه ؟ قلنا : حنن، قال : إنو 
 ..  َل ينبغي أن يعذٍَّب بالناِر إَل رب  النارِ 

 واجلانٍّ  اإلنسِ  نَ مِ  اةُ صَ إَل العُ  وِ بِ  تح قَ وصدَّ  املخلوقاتِ  كل    وِ لطاعتِ  ودانتح 
عبدالل  بنِ  جابرِ  رًا فعنح ب َ نح مِ  هُ يتخذُ  الذي كانَ  النخلةِ  عُ ذح جِ  لوُ  فقد حنَّ 

كان املسجُد مسقوفًا على جذوٍع من خنٍل ، فكان رضي الل عنو قال: )
النيب  صلَّى الُل عليِو وسلََّم إذا خطب يقوُم إىل ِجذحٍع منها ، فلمَّا ُصِنَع لُو 

، حىت جاء  الِعَشارِ  كصوتِ  صوتًا اجِلذحعِ  لذلكَ  فسمعنا كان عليِو ،املنرُب و 
( رواه البخاري. . وسلََّم فوضع يَدُه عليها فسكن النيب  صلَّى الُل عليوِ 

 فعنح  حياةٌ  يديوِ  بُتَ  املوتَ  وكأنَّ  يديوِ  بُتَ  للموتِ  تتسابقُ  وقُ الن   علتِ وجَ 
الل صلى الل عليو وسلم قال: عبدالل بن قُ رحط رضي الل عنو أن رسول 

، مث يوُم الَقرٍّ وىو الذي يليو ، قال :  النحرِ  يومُ  اللِ  عندَ  األيامِ  أعظمَ  إن)
َن  َن إىل رسوِل الِل صلَّى اللُ عليِو وسلَم بدناٌت مخٌس أو ستٌّ ، فطفقح فقِدمح

َن إليو بأيَِّتهنَّ يبدأُ ، فلما وجبت جنوهُبا تكلََّم بكلمٍة  ها يزدلفح خفيٍَّة مل أفهمح
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، فقلت للذي يليٍت : ما قال رسوُل الِل صلَّى الُل عليِو وسلَم ؟ قال : َمن 
 اللحم.  منَ  أخذَ  شاءَ  أي منح  (شاء اقتطعَ 

مدى  قرأُ صلى الل عليو وسلم فإننا ن الكرميِ  لِ الرسو  سَتةِ يف  قرأُ ن حُتَ 
 يَ مَ دح وأُ  وُ تُ ي  باعِ رُ  رتح سِ كُ   حيثُ  حدٍ يف أُ  ما جرى لوُ  ذلكَ  ومنح  وثباتوِ  شجاعتوِ 

ثباتُو  وكذلكوأمي ..  وَ بأيب ىُ  األعداءَ  وُ واجِ يُ  وِ يف مكانِ  تٌ ثابِ  وَ ىُ وَ  وُ هُ جح وَ 
وإصرارُه على تبليِغ دعوتِو على الر غحِم ِمنح ُمَعاَرَضِتِو وُماَوَلِة قَ تحِلِو وِإيَذائِو 

ِبِو..   وِإيَذاِء َصحح
 مدى كرموِ   صلى الل عليو وسلم فإننا نقرأُ رسول الل حَُت نقرُأ يف سَتةِ 

 عَ مَ  من َل خيشى الفقرَ  فقد كان يعطي عطاءَ  كرمٌ   الذي َل يداينوِ  وعطائوِ 
  وُ عيشتُ  فكانتح  الدنيا بالقليلِ  نَ يف الدنيا، اكتفى مِ  الناسِ  أزىدِ  نح كان مِ  أنوُ 
 ةٍ أىلَّ  ، ثالثةُ اهلاللَ مث  مث اهلاللَ  اهلاللَ  بيتوِ  على أىلِ  فافًا، ولقد كان دير  كَ 
! وقد انتقل إىل الرفيق األعلى ودرعو مرىونة نارٌ  وِ يف بيتِ  دُ وقَ وَل يُ  تتابعاتٍ مُ 

  ..عند يهودي يف نفقة عيالو
 قرأُ عليو فإننا ن وُ ريب وسالمُ  صلواتُ  ةِ األمَّ  نيبٍّ  حَُت نقرُأ يف سَتةِ 

 مامةَ أبو أُ  ما رواهُ  لكَ ذ نح ومِ  وِ ليمِ عح وت َ  وِ لِ تعامُ  نَ سح وحُ  وِ حديثِ  وبليغَ و ُ حكمتَ 
صلَّى اللَّو عليِو وعلى آِلِو  -أنَّ فَ ىًت شابًّا أتى النَّيبَّ الباىلي رضي الل عنو )

، فأَقبَل القوُم عَليِو فَزجروُه  بالزٍّنا يل إئَذنح  فقاَل : يا رسوَل اللَِّو ، -وسلََّم 
: أحتب ُو ألُمٍَّك ريًبا. قاَل: فَجلَس قالَ وقالوا: َموح. َموح. فقاَل: أدنُوح ، فَدنا منُو ق

واللَِّو جعَلٍت اللَُّو فداَءَك. قاَل: وَل النَّاُس حيب ونَُو ألمَّهاِِتِم. قاَل:  ؟ قاَل: َل
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واللَِّو يا رسوَل اللَِّو َجعَلٍت اللَُّو فداَءَك قاَل: وَل  أفتحب ُو َلبنِتَك ؟ ُقل: َل
ِتَك ؟ ُقل: َلم. قاَل: النَّاُس حيب ونَُو لَبناِتِِ  واللَِّو يا رسول اللَّو  أفُتحب ُو أُلخح

جعَلٍت اللَُّو فداَءَك. قاَل: وَل النَّاُس حيب ونَُو ألخواِِتِم. قاَل: أفتحب ُو لعمَِّتَك ؟ 
واللَِّو يا رسوَل اللَّو َجعَلٍت اللَُّو فداَءَك. قاَل: وَل النَّاُس حيب ونَُو   َلُقل: 
واللَِّو يا رسوَل اللَِّو َجعَلٍت اللَُّو  : أفتحب ُو خلالِتَك ؟ قل: َلم. قالَ لعمَّاِتِِ 

فداَءَك. قاَل: وَل النَّاُس حيب ونَُو خلاَلِِتِم. قاَل: فَوضَع يَدُه عليِو وقاَل: اللَّهمَّ 
إىل  اغِفرح ذنَبُو وَطهٍّر قلَبُو ، وحصٍّن َفرَجُو فلم َيُكن بعُد ذِلَك الفىَت يَلَتِفتُ 

 .( شيءٍ 
 أحسنَ  يف سَتةِ  رسول الل صلى الل عليو وسلم فإننا نقرأُ  حَُت نقرأُ يف سَتةِ 

 : وُ  لَ اىَل عَ وت َ  كَ ارَ بَ ت َ  وِ بٍّ رَ  فِ صح وَ  نح مِ  لَ مَ كح وَل أَ  لَ ضَ فح وَل أَ  غَ لَ ب ح ا وَل أَ قً لُ خُ  الناسِ 
َوٌة َلَقدح َكاَن َلكُ )وقولو تعاىل: ( َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيمٍ ) مح يف َرُسوِل اللَِّو ُأسح

ِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثَتًا قولو تعاىل: و  (َحَسَنٌة لٍَّمن َكاَن يَ رحُجو اللََّو َوالحيَ وحَم اآلح
َركَ )  .. وغَت ذلك من اآليات( َوَرفَ عحَنا َلَك ذِكح

 حُت قال: رضي الل عنو  ثابتٍ  بنَ  انَ سَّ حَ  ر  دَ  وللِ 
 القيـامـِة يُفَقـدُ  مثـَل محمـٍد * * * و ًل مثلَـه حتـى الماضـونَ  ومـا فَقـدَ 
ا نَ مَ رَ كح عليو وسلم وأَ  صلى اللُ  ا ُممدٍ نَ ي ٍّ نبِ  اتباعِ  نَ سح وإياكم حُ  رزقنا اللُ 

يل  اللَ  ما مسعتم وأستغفرُ  .. أقولُ لدِ اخلُ  يف جناتِ  وِ تِ قَ اف َ رَ ومُ  هِ ارِ وَ وإياكم جِبِ 
 الرحيم.  الغفورُ  ىوَ  إنوُ  فاستغفروهُ  اتواملؤمن املؤمنُتَ  ولكم ولسائرِ 
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 اخلطبة الثانية: 
َهُد َأنح ََل  ُد لِلَِّو مَححًدا طَيًٍّبا َكِثَتًا ُمَبارًَكا ِفيِو َكَما حيُِب  َرب  َنا َويَ رحَضى، َوَأشح مح اْلَح

َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحدُ  َدُه ََل َشرِيَك َلُو، َوَأشح ُه َوَرُسولُُو، َصلَّى اللَُّو إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو َوحح
ينِ  َتَدى هِبَُداُىمح ِإىَل يَ وحِم الدٍّ َحاِبِو َوَمِن اىح  .َوَسلََّم َوبَاَرَك َعَليحِو َوَعَلى آلِِو َوَأصح

 :َأمَّا بـَْعدُ 
 وِ صِ رح مدى حِ  نعلمُ رسول الل صلى الل عليو وسلم فإننا  حَُت نقرُأ يف سَتةِ 

وسلم  عليوِ  صلى اللُ  وِ حياتِ  رِ آخِ  حىت يف  بلح  وِ حياتِ  ةَ يلَ طِ  وِ تِ مَّ على أُ  وِ تِ قَ فَ وشَ 
إىل  وِ بيتِ  نح مِ  مبلًغا شديًدا ومع ذلك مُحلَ  عُ جَ وَ الح  وِ بِ  غَ لَ وقد ب َ  وِ وفاتِ  ويف مرضِ 

أبو  رواهُ  ما فيها مما قالَ  وكانَ  خبمسٍ  وِ اتِ وفَ  قبلَ  ةٍ بَ طح خُ  رَ ي آخِ قِ لح لي ُ  هِ مسجدِ 
ن رسوَل الِل صلَّى الُل عليِو وسلَّم جلس أ: )عنوُ  اللُ  رضيَ  يٍّ رِ دح اخلُ  سعيدٍ 

 شاء، ما الدنيا َزىرةِ  من يؤتَيو أن بُتَ  اللُ  َخي َّرَهُ  عبًدا إن :على املِنرِب فقال
وبُت ما ِعنَده، فاختار ما ِعنَده ( . فبكى أبو بكٍر وقال : َفَديحناَك بآبائِنا 

: انظُروا إىل ىذا الشيِخ، خُيحربُ رسوُل الِل  وأمهاتِنا . فَعِجبحنا لو، وقال الناسُ 
صلَّى الُل عليِو وسلَّم عن عبٍد َخي َّرَُه الُل بَُت أن يؤتَيو من َزىرِة الدنيا وبَُت 
ما عنَده، وىو يقوُل : َفَديحناَك بآبائِنا وأمهاتِنا، فكان رسوُل الِل صلَّى اللُ 

َُخي ََّر، وكان أبو ب
كٍر ىو أعلَمنا بو، وقال رسوُل الِل صلَّى عليِو وسلَّم ىو امل

الُل عليِو وسلَّم : ) إن ِمن أََمنٍّ الناِس َعَليَّ يف صحبِتو ومالِو أبا بكٍر، ولو  
َقَُتَّ  ُت أبا بكٍر، إَل ُخلََّة اإلسالِم، َل يَ ب ح كنُت ُمتَِّخًذا خلياًل من أميت َلخَتذح



 11 من 8  

أي أمر بسد أبواب املسجد إَل  . بكر(سجِد َخوحَخٌة إَل َخوحَخَة أيبيف امل
 باب أيب بكر الصديق رضي الل عنو وأرضاه. 

 ةَ رَ ظح ى النَّ قَ لح أَ  حُتَ ا هَ فَ طَ لح ا وما أَ هَ لَ جحَ وما أَ ي مٍّ وأُ  وَ بأيب ىُ  وُ تَ ابتسامَ  وما أروعَ 
 مالكٍ  بنُ  أنسُ  ويروي ذلكَ  ؛ويف فيوالذي تُ  يف اليومِ  وِ على أصحابِ  األخَتةَ 

من يوَم  صالة الفجرأن املسلمُت بينا ىم يف قال: ) حيثُ  عنوُ  اللُ  رضيَ 
الل صلَّى الُل عليو  ثنُِت، وأبو بكٍر ُيصلي هلم، مل يَ فحجأحُىمح إَل ورسولُ اَل

َرِة عائشَة، فنظَر إليهم وُىم يف ُصفوِف الصَّالِة، ت ح كشَف سِ  وسلَّم قد َر ُحجح
، وظنَّ أنَّ  بَ يحوِ عق عَلى بكرٍ  أبُو فنكصَ  مث تَ َبسََّم َيضحَحُك، ليصَل الصَّفَّ

:  أنسٌ  أن خيرَج إىل الصالِة . فقالَ  َرسوَل اللَِّو صلَّى الُل عليو وسلَّم يريدُ 
َتتُنوا يف صالِِتِم، ف َ  ِلُموَن أنح يَ فح ُسح

ًحا برسوِل الِل صلَّى الُل عليو رَ وَىمَّ امل
ليو وسلَّم : ) أن أدت وا الل صلَّى الُل ع وسلَّم، فأشاَر إليِهم بيِدِه رسولُ 

َرَة، وأرحَخى السًٍّتح    (صالَتكم مث دخل اُْلجح
سَتة رسول الل صلى الل عليو وسلم  لقراءةِ  عباد الل يل ولكم إهنا دعوةٌ 

فإهنا خَت سَتة وأعظم منهج ويكفيك شرفًا وفخرًا أنك تقرأ يف سَتة من 
، وىي دعوة لنقرأىا اصطفاه الل واجتباه وىو حبيب الل وخليل الل ،

وتفكر كي ديتأل القلب حبا وتعظيما هلذا النيب العظيم وأىم من بتمعن 
 .. ذلك امتثال أمره واجتناب هنيو فهذا ىو اَلتباع اْلقيقي واْلب اْلقيقي 

 األمةَ  ونصحَ  وأدى األمانةَ  الرسالةَ وسلم  عليوِ  صلى اللُ  ا ُممدٌ نَ ي   بِ نَ  غَ لَّ ب َ  لقدح 
إَل  ر  شَ  نح وما مِ  عليوِ  األمةَ  لَّ إَل دَ  َتحٍ خَ  نح وما مِ  هِ هادِ جِ  حقَّ  يف اللِ  وجاىدَ 
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ما  خَتَ  اللُ  فجزاهُ ا، نَ ت ُ وَ دح قُ  وَ ىُ ا وَ نَ ت ُ وَ سح وىو أُ على ذلك  اللَ  دُ هِ وُنشح  منوُ  رَ حذَّ 
 ن. يالدٍّ  إىل يومِ  ُتٍ حِ  لَّ كُ   وِ يح لَ ا عَ رَ ت ح ت َ  وُ ريب وسالمُ  وصلواتُ  وِ تِ مَّ أُ  عنح  جزى نيب  

وا عن عُ ودافِ  هُ زَ رح وا غَ مُ زَ والح  وِ تِ نَّ سُ وا بِ ن  ت َ وإياكم هبديو واسح   اللُ ٍِت مِحَ وا رَ كُ سَّ مَ تَ ف َ 
 م بإذنِ كُ عُ فيشَ  وَ هُ ف َ  وِ تِ يح ب َ  وآلَ  وُ جَ وح وزَ  وُ بَ حح وا صَ ل  جِ وأَ  وِ ضِ رح وا على عِ َتُ وغِ  وِ تِ نَّ سُ 
.. نعم  وُ انَ وا إخوَ ونُ وكُ  ؛عاىلت اللِ  بإذنِ  م على اْلوضِ كُ طَ رَ ف َ  وَ ىُ وَ تعاىل  اللِ 

يف  جاءَ  م فقدح هُ وسلم رؤيت َ  عليوِ  صلى اللُ  اللِ   رسولُ ٌتَّ دتََ  نَ الذي..  وُ انَ إخوَ 
أنَّ رسوَل الِل صلَّى الُل قال:  والل عنو أن رضيَ  ريرةَ أيب ىُ  عنح  مسلمٍ  صحيحِ 

إنح شاء  ُمؤمنَُت . وإناُكمح داَر قوٍم عليِو وسلََّم أتى املقربَة فقال : السالُم علي
بكمح َلحقوَن . وددُت أنا قدح رأينا إخوانَنا قالوا : أولسَنا إخواَنك يا  اللُ 

وإخوانُنا الذين ملح يأتوا بعُد . فقالوا :   . أصحايب أنتمح  رسوَل الِل ؟ قال
كيَف تعرُف منح مل يأِت بعُد من أمتِك يا رسوِل الِل ؟ فقال أرأيَت لو أنَّ 

مح . أَل يعرف خيَلُو ؟ هبُ ُمجَّلٌة . بُت ظهرِي خيٍل دىٍم لُو خيٌل غرٌّ رجاًل 
قالوا : بلى . يا رسوَل الِل ! قال فإهنمح يأتوَن غرًا ُُمجَّلَُت مَن الوضوِء . وأنا 
فَرطُهمح على اْلوِض . أَل ليذادنَّ رجاٌل عنح حوِضي كما يذاُد البعَُت الضال  

! فيقال : إهنمح قد بدَّلوا بعَدَك . فأقوُل : ُسحًقا . أُناديهم : أَل ىُلم  
 . ُسحًقا . ويف روايٍة : وفيِو فلُيذادنَّ رجاٌل عن حوِضي

وحىت  مبكةَ  وِ تِ َلدَ وِ  نح صلى الل عليو وسلم مِ  الرسولِ  يف سَتةِ  نقرأُ  حُتَ  
 بالصالةِ  وتلهجُ  حبًّا لوُ  وتزدادُ  شوقًا لوُ  ا ودتتألُ عجبً  تقرأُ  كَّ فإن باملدينةِ  وُ وفاتُ 

  وِ يف عليائو وثٌت مبالئكتِ  وجلَّ  عزَّ  اللَ  صلى عليوُ  نح على مَ  والسالمِ 
ُ
 ةِ حَ بٍّ سَ امل



 11 من 11  

 ومل يزلح  قائلٍ  نح مِ  عزَّ  فقالَ  وِ نٍّ وجِ  وِ من إنسِ  بكم أيها الثقلُتِ  ثِ وثلَّ  وِ سِ دح قُ بِ 
يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َصل وا  نَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصل وَن َعَلى النَّيبٍّ إا )قائال عليمً 

ِليًما  ( َعَليحِو َوَسلٍُّموا َتسح
 


