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َباحِعْندَ  َى اْلصَّ َمدُ اْلُقْوُم اْلرسُّ َحيْ
  :اخلطبة األوىل

إن احلمد هللا؛ حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا 
فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده 

 .]١٠٢:آل عمران[  ،  ورسوله 
 
  ]١:النساء[. 
  

     ]٧١-٧٠:األحزاب[.     
  .، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعةفإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد : أما بعد
بعد  ل، وا األمنالذُّ بعد فإن فيها العز، والنصيحة املنتقاة هي الوصية بتقوى اهللا ،الوصية املؤداةإن  :عباد اهللا

  :يوم الورود اخلوف، وا النجاةُ   
 ]إذ من ، إىل الدنيا وإياكم والركونُ، ]٧٢-٧١:مرميذا الذي يي على موج نِب

تلكم الدنيا فالويتخذها مسكناً وقراراً، ا، البحر دار اتتخذوها قرار.  
ْيُق هذه األمة أبو بكر و للهجرة النبوية عرشةَ  ثالَث  استهلت سنةُ : عباد اهللا قد أخذ زمام األمور ِصدِّ

عزم عىل مجع اجلنود ليبعثهم إىل الشام وذلك بعد مرجعه من احلج عمًال بقوله الصديق، وبعد توليه اخلالفة 
 :تعاىل   

  ]وبقوله تعاىل ،]١٢٣:التوبة:      
 

  ]٢٩:التوبة[. 
تبوك حتى  مجع املسلمني لغزو الشام وذلك عامَ  ذيلا يف اجلهاد والدعوة إىل اهللا  واقتداء برسول اهللا 

ـ وَ بن زيد مواله ليغزُ  أسامةَ ثم بعث قبل موته  ،فرجع عامه ذلك ،وجهد شديدٍ  وصلها يف حرٍ   ،الشـام مَ وْ ُختُ
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ثـم أراد أن  ، وملا فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يمينه إىل العراق فبعث إليها خالد بـن الوليـد
 .العربيبعث إىل الشام كام بعث إىل العراق فرشع يف مجع األمراء يف أماكن متفرقة من جزيرة 

وقظهـم ويف تلك السنة جتهز الروم حلرب املسلمني، فأتوا بخـيلهم ورجـاهلم، وحـدهم وحديـدهم، 
مـن املسـلمني  أمـريٍ  ر بخروج اجليوش الرومية بصحبة األمـراء يف مقابلـة كـلِ وقام هرقل وأموقظيظهم، 
يف تسعني ألفًا من املقاتلة، وبعث أحـَد  -أي هلرقل  -أخًا له  فبعث إىل عمرو بن العاص  ،بجيش كثيف

ْحبِْيِل ب ن حسـنة، وبعـث قواده إىل ناحية يزيد بن أيب سفيان يف مخسني ألفًا أو ستني ألًفا، وبعث آخَر إىل ُرشَ
 .لنُْشِغَلَن أبا بكر عن أن ُيوِرَد اخليول إىل أرضنا: آخر يف ستني ألًفا إىل أيب عبيدة بن اجلراح، وقالت الروم

فتجمع أهل الصليب عىل حرب املسلمني من كل مكان، فكان قوم جيش الصليبني أكثـر مـن مـائتي 
 .ألِف مقاتل، كلهم ال يرقبون يف مؤمٍن إالً وال ذمة

لًفا سوى اجليش الذي مع عكرمة بن أيب جهل أعسكر أهل اإلسالم فكان عددهم إحدى وعرشين  أما
 .وكان واقًفا يف طرف الشام يف ستة آالف

واخلطـب  بام وقع من األمر العظـيم، َام ِهنِ َام لِ عْ إىل أيب بكر وعمر يُ  هبذا اخلطر كتبوا األمراءما شعر وعند
ركني فانتم أنصار اهللا، ـلقوا جنود املشاو ،أن اجتمعوا وكونوا جندًا واحًدا :أبو بكر  فكتب إليهماجللل، 

من كفره، ولن يؤتى مثلكم عن قلة، ولكن من تلقـاء الـذنوب فاحرتسـوا  ره، وخاذٌل ـر من نصـواهللا ينص
 .منها، وليصل كل رجل منكم بأصحابه

 س الشيطان بخالـد بـن الوليـدواهللا ألشغلن النصارى عن وساو:( قولته املشهورة وقال الصديق 
( ،فيكون األمري عىل من به، فإذا فـرغ عـاد يف أرسع وقت وهو بالعراق ليقدم إىل الشام   خالٍد بعث إىلف

 .إىل عمله بالعراق
من االجـتامع بعـث إىل أمرائـه أن جيتمعـوا أيضـًا، وان ينزلـوا  هُ اءَ مرَ ما أمر به الصديق أُ  هرقُل  وملا بلغَ 

ه، َجـرْ ، وعـىل املقدمـة َج أخيهباجليش منزالً واسع العطن، واسع املطرد، ضيق املهرب، وجعل عىل الناس 
 .كلهم من أعتى جنوده، وأكثرهم بأسًا وشكيمة وعىل املجنبتني ماهان، والدارقص، وعىل البحر القيقالن

بـن حارثـة عـىل العـراق، وسـار  وهو بالعراق استناب املثنى الكتاُب خالَد بن الوليد  وعندما بلغ 
مرسًعا يف تسعة آالف ومخسامئة، ودليله رافع بن عمرية الطائي، فاخذ به عىل السـامق حتـى انتهـى إىل  خالُد 
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تصعد عـىل اجلبـال قراقر، وسلك به أرايض مل يسلكها قبله احد فاجتاب الرباري والقفار، وقطع األودية، و
 .وسار يف غري مهيع، وجعل رافُع َيُدهلم يف مسريهم عىل الطريق وهو يف مفاوز معطشة

، وقطع مشافرها، واستاقها معـه ِعْدالً بعد َهنْلوقبل أن خيوضوا هذه املفازة َعطََّش النوق وسقاها املاء 
وا ما يف أجوافها مـن املـاء، ووصـل بتوفيـق اهللا يف نحرها فرشب سري بعد يومنيفلام فقدوا املاء وأشتد هبم امل

مخسة أيام، فخرج عىل الروم من ناحية َتْدُمر فصالح أهل تدمر وأركه، وملا مر بعذراء أباحها، وغنم لغسـان 
أمواالً عظيمة، وخرج من رشقي دمشق، ثم سار حتى وصـل إىل قنـاة ُبصــرى فوجـد الصـحابة حتارهبـا، 

 .مها إليه فكانت أول مدينة فتحت من الشام وهللا احلمد واملنةفصاَحلُه َصاِحُبها وسلَّ 
رث املزين إىل الصـديق ثـم سـار خالـد وأبـو عبيـدة اوبعث بأمخاس ما غنم من غسان مع بالل بن احل

ِ بَ رْ ومرثد ورشحبيل إىل عمرو بن العاص وقد قصده الروم بأرض العَ   .ر، فكانت واقعة أجنادينوَ عْ ا من امل
رب قال له يف هذا املسري إن أنت أصبحت عن الشجرة الفالنية نجـوت أنـت ومـن وقد كان بعض الع

معك، وان مل تدركها هلكت أنت ومن معك، فسار خالد بمن معه ورسوا رسوة عظيمة، فأصبحوا عنـدها 
 ).٦-٧/٤(البداية والنهاية .ًال وهو أول من قاهلا ثَ فأرسلها مَ )  :(فقال خالد

ـ اس يف الطريـق املعـروف يف فبعد هذه الرحلة العظيمة من العراق إىل الشام وهذه الرحلة يقطعهـا النَّ
اإلبل، اخليل وجرار فيه  بل معه جيٌش  ،أيام مع طريق مفازة، وعىل قلة من املاء مخسةقطعها يف  شهر، وخالُد 

الطويل، فلام  َل الليْ  مُ ِهبِ  العرب مهلكة، وشد هبم املسري حتى سارَ  وقد سار هبم سريًا عظيًام يف طريق هو عند
 .) :( أصبحوا ورأوا إخواهنم قال كلمته املشهورة

 ...والنفوس العظيمة األبية فهذه العبارة أصبحت مثًال يقال، وحكمة تروى ألصحاب اهلمم العلية،
ى َ باح حيمُد القوُم اْلرسُّ  وتنجيل عنهم غياياُت الكرى *** عند الصَّ

َباحِعنَْد : خطبتنا بعنوان ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ وتعب وسهر  ، وهذه العبارة تعني أن من جد واجتهد، َحيْ
 شغله حيَمُد َتَعَبـُه َذلـك، ويكـوَن مـن النـاجحني لتحصيل املنافع واملعايل، فعندما ينتهي من َعَملِه، ويقيض

املفلحني، وعكسه من ركب مركب الكسل، ووضع نفسه موضع السآمة وامللـل فعنـدما يفـوز الفـائزون، 
 . وحيَمُد أهُل اجلد جدهم، كان هو ممن يندب حضه، ويقرع سنه، ويتباكى عىل إمهالِه وَكَسلِه
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َباحِعنَْد  َمُد اْلُقْومُ  اْلصَّ ى َحيْ َ للجادين احلازمني، والصابرين املحتسبني، والبـاذلني الناصـحني، ... اْلرسُّ
رمحه اهللا تعـاىل  –قال ابن القيم ؛ سوامها، وهجروا اجلهل والبطالةمجعوا بني العلم والعمل وآثرومها عىل ما 

بـدائع ) ام إيثـار الكسـلُهـمُّ توأمـان، وأُ  والبطالـةُ  ام علـو اهلمـة؛ واجلهـُل ُهـمُّ العلم والعمل توأمـان، أُ :(  –
 .مكتبة املؤيد) ٢/٢٣٨(الفوائد

َباحِعنَْد  ـَرى اْلصَّ َمُد اْلُقْوُم اْلسُّ للقائمني الـراكعني، وللسـاجدين املنيبـني يف ظلمـة الليـل، مـن ...  َحيْ
رمحـه  -قال اإلمام األوزاعي ؛ بالركب من طول السجود ايراوحون بني أقدامهم من طول القيام، ويستعينو

فإذا بشاب بني القرب واملنرب  بليل فأتيت مسجد النبي  خرجت حاًجا فدخلت مدينة النبي :(-اهللا تعاىل 
ـَباحِعنْـَد : يتهجد، فلام طلع الفجر استلقى عـىل ظهـره، ثـم قـال ــَرى اْلصَّ شـعب اإليـامن  )َحيَْمـُد اْلُقـْوُم اْلسُّ

 .من يستعظم أحوال القوم تنقل يف املراقي تصل الكعبة، فيا وصدق ورِب  ).٣/١٦٩(للبيهقي
َباحِعنَْد  ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ ل، فجلد ذاته عـىل َذ ى وبَ َح ، وله َض َل مِ يتلذذ هبذه الكلامت من هللا عَ ... َحيْ

راشـد ر نفسـه يف حمـراب األلوهيـة، واتعـب نفسـه هللا رب الربيـة؛ قـال القاسـم بـن ـعتبة العبودية، وكس
فيصيل ليًال طويًال، فـإذا كـان  مُ وْ قُ وبنات، وكان يَ  نازالً عندنا باحلصيب، وكان له أهٌل  ةُ عَ مْ كان زَ :(الشيباين

: أال تقـوم فرتحلـون، قـال! يا أهيا الركب املعرسون، كل هذا الليـل ترقـدون؟ :ادى بأعىل صوتهنَ  رُ َح الَس 
ا، ومن هاهنا قارئًا، ومن هاهنا متوضًئا، فإذا طلع الفجـر فيتواثبون فتسمع من هاهنا باكًيا، ومن هاهنا داعيً 

َباحِعنَْد : نادى بأعىل صوته ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ  ).١٧٠:ص(التهجد وقيام الليل البن أيب الدنيا )َحيْ
َباحِعنَْد : عباد اهللا ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ  أعامرهـم، الطـالبني للمستغلني ألوقاهتم، املحافظني عىل...َحيْ

رمحـه  –قال ابن القيم ؛ ا رهبم، الساهرين لتحصيل العلم، فهجروا الفراش الوثري، واألرائك والنامرقَض رِ لِ 
 ).٢/٢٣٤(بدائع الفوائد) من نام عىل فراش الكسل ، أصبح ملقي بوادي األسف: ( –اهللا تعاىل 

َباحِعنَْد  ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ هـا، حـث وجنتِ  ا، واسـتعد لآلخـرةِ هتـملن عرف قدر الدنيا وحقارَ ... َحيْ
ها، وترتقي بخضوعها بني يدي رهبا درجات لَ فْ ها ونَ َض رْ ؤدي فَ داعي الفالح طائفة التقى والصالح عىل أن تُ 

آدم لـيس  ابنُ :(  -عباد أهل الشام  وكان من -قال أبو كريمة الكلبي ؛ هبا وأهلها السعادة التي كانت أحقَّ 
حليـة  )ىَقـملا بقي يف الدنيا من عمرك ثمن، وعند الصباح حيمد القوم الرسى، وعند املـامت حيمـد القـوم التُ 

 ) .١٠/١٥(األولياء
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َباحِعنَْد  ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ لـرهبم، كريمة للحاملني أرواحهم فوق أكفهم، والباذلني نفوسهم ... َحيْ
يشء، األوالد  والذرية، واألموال واحلرية، والزوجة والدور  باعوا الدنيا، واشرتوا اآلخرة، أرخصوا هلا كلَّ 

 . العلية
َباحِعنَْد  ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ م من رهبـم ومـوالهم، فريضـون بـرهبم هُ َد عَ قَ يعرف املجاهدون مَ ... َحيْ

 .ويرىض هبم
ى يف َص لقد حيمد القوم  َ  عُ مَ ُجيْ  زمان تالق عنده الشمُل  *** مُ هِ احِ بَ اْلرسُّ

 عُ جَّ أذم صبـــاحي واخلالئـق هُ *** وهـــا أنا أسـري يف ظالمي وإنني 
 مشفعُ  الفتى حقًا شفيعٌ  وذخرُ  ***أقول لصربي أنت ذخري لدى النوى 

الصادقني، أقول هلم بكـل صـوت من يلوم الباذلني والناصحني، والقائمني العابدين، واملجاهدين فيا 
    :                     مسموع

َباحِعنَْد  ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ  وتنجيل عنهم غياياُت الكرى***  َحيْ
:أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم   

     ]٧٤:زمرال[. 
ا كم يف بارك اهللا يل ولكم  أقول ما سمعتم  الذكِر احلكيم،بام فيه من اآليات و القرآن العظيم، ونفعني وأيَّ

وله وعيتم، وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم من كل ذنـب وخطيئـة، فاسـتغفروه وتوبـوا إليـه إن ريب لغفـور 
  .رحيم



                                                    ََّىِعْندَ اْلص َمدُ اْلُقْوُم اْلرسُّ  َباح َحيْ
 

٦ 
 

 
 :احلمد هللا وكفى، وصالة وسالمًا عىل نبيه الذي اصطفى، وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد

، إنام أوصيكم بأخراكم التي إليها تنقلبون، فيا عباد اهللا ال أوصيكم بدنياكم فأنتم هبا مستوصون: أما بعد
 .واعملوا لآلخرة بقدر دوامكم فيها، فاعملوا للدنيا بقدر بقائكم فيها، واآلخرة هي املستقر، الدنيا دار ممرف

، فهي جسـر معلٌق إىل اآلخرة، يوشك السالُك السقوط، هذه الدنيا ما هي إال داُر ممر ال مستقر :عباد اهللا
فكونوا فيها من أبناء اآلخرة ُتفلحوا، وال تركنوا إىل الدنيا فَتْهَلكوا؛ هذه الدنيا مزرعة لآلخرة، فهنـيًء مـن 

 .باخلري زرع، وعن الرش أقلع وخلع
ا  إّن اخليـل إذا :( فقيل له يف ذلك، فقـال وكثرت عبادته زاَد اجتهاده، أيب موسى األشعري  كرب سنُ ملّ

 ِيسَ كُ قد جل و، فجاءه األ)قاربت رأس جمراها أخرجت مجيع ما عندها، والذي بقي من أجيل أقل من ذلك 
اللهـم :( وراح لسانه يف حلظات الرحيـل يـردد كلامت اعتاد قوهلـا دومـا  ،رشاقة من يرجـو لقاء ربهإاه يَّ ُحمَ 

 .)٣٢/٨٩(اريخ دمشقت )السالم، ومنك السالم أنت 
َباحِعنَْد : فلقي ربه تبارك وتعاىل ولسان حاله يقول ى اْلصَّ َ َمُد اْلُقْوُم اْلرسُّ  .َحيْ

جدوا عباد اهللا واجتهدوا فيام بقي من أعامركم، وسارعوا للقربات فإن األجل قريب، واملوت يقـني و الأ
 .ال شك فيه، فال يكن عندك شك ال يقني فيه

ربكـم الكـريم أمـركم بـذلك  إذرب العاملني،  ورسولِ  ،عىل خري الربية أمجعني - عباد اهللا -أال وصلوا 
 :بقولـــــــه           

 .]٥٦:األحزاب[
األخيـار، املهـاجرين مـنهم األماجـد حممد، وعـىل آلـه األطهـار وصـحابته  نبينااللهم صل وسلم عىل 

أيب بكر وعمر وعـثامن وعـيل وعـن سـائر  واألنصار، وارض اللهم عن اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني
 .العشـرة املبشـرين باجلنة، والصحابة أمجعني

اخـتم بالصـاحلات أعامرنـا، وبالسـعادة اللهم  أبناء اآلخرة وال جتعلنا من أبناء الدنيا،اللهم اجعلنا من 
 .آجالنا



                                                    ََّىِعْندَ اْلص َمدُ اْلُقْوُم اْلرسُّ  َباح َحيْ
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، والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشـدين الكفرَ  وكره إلينا ،يامن وزينه يف قلوبنااإل حبب إلينا اللهم 
ن أيامننا وعـن شـامئلنا، ونعـوذ اللهم اسرت عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا، وع

 .بعظمتك أن نغتال من حتتنا
 .اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شامتة األعداء

اللهم أعز اإلسالم وانرص املسلمني، وأذل الرشك واملرشكني، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعـل هـذا 
 .بالد املسلمنيالبلد آمنًا مطمئنًا وسائر 

اللهم  يا رب العاملني أحفظنَا وبالدَنا وبالَد املسلمني من الفتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، اللهـم جنبنـا 
 .الزالزل واملحن، واآلفات والنقم

اللهم انرص إخواننا املجاهدين يف كل مكان، اللهم ثبت أقـدامهم، ووحـد صـفوفهم، وسـدد رمـيهم، 
 .ونصريًا، ومعينًا وظهرياً  وأحفظ قادهتم، وكن هلم مؤيداً 

اللهم عليك بالذين حياربون دينك وأولياءك من النصارى  والنصـرييه، والرافضـة املجوسـية، ودهاقنـة 
العلامنية، اللهم أحصهم عددًا، واقتلهم بددًا، وال تغادر منهم أحدًا؛ اللهم اجعل أمرهم يف سفال، وسعيهم 

 .قق هلم غاية، واجعل هم ملن خلفهم عربة وآيةيف وبال، اللهم ال ترفع هلم راية، وال حت
 ،ويذل فيـه أهـل املعصـية، ويـؤمر فيـه بـاملعروف ،الطاعة عز فيه أهليُ  برم هلذه األمة أمرًا رشداً أ اللهم

 .يا سميع الدعاءوينهى فيه عن املنكر 
وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم  ،إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى :عباد اهللا

ولذكر اهللا أكرب واهللا  ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،يذكركمالعظيم اجلليل فاذكروا اهللا  ،لعلكم تذكرون
 .، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد تصنعون يعلم ما




 ظَافر بن حسن آل جبعان
  


