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 والجماعة الصحابة من أصول اعتقاد أهل السنةتوقير موضوع الخطبة: 
 األولىالخطبة 

ت َغحِفرُُه، َونَ ُعوُذ ِباللَِّه ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسي   َتِعيُنُه َوَنسح َد لِلَِّه، ََنحَمُدُه َوَنسح مح ِدِه اللَُّه ََََ إنَّ اْلَح ْح ْحَماِلَنا، َمنح ََ  ِِ َأ َئا
ُد َأنح َل إل    َْ ِللح ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأشح َْبحُدهُ ه ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح َُضح ُد َأنَّ ُمَُمًَّدا  َْ َدُه َل َشرََِك َلُه، َوَأشح ِإَلَّ اللَُّه َوحح

 .َوَرُسوُلهُ 

ُمدثاهتا، وكل َإن خري الكَم كَم اهلل، وخري اهلدي هدي ُممد صلى اهلل ْليه وسلم، وشر األمور أما بعد، 
َلة، وكل ضَلة يف النار.  ُمدثة بدْة، وكل بدْة ض

 أصول اعتقاد أهل السنةمن واْلموا أن وأطيعوه وَل تعصوه، ، وراقبوه اتقوا اهلل تعاىل أَْا املسلمون،
ة حقْم  النيب  توقري أصحاب ؛واجلماْة هبم، وحسن الثناء ْليْم، واَلستغفار  واَلقتداءوبِ ر هم ومعَر

هلم، واإلمساك ْما شجر بينْم، ومعاداة من ْاداهم، واإلْراض ْن األخبار القادحة يف أحد منْم، 
لذلك، وَل َُذكر أحد   ل الييعة واملبتدْني، إذح هم أهل  َّ واليت نقلْا بعض املؤرخني، وجْلة الرواة، وضُ 

ضائلْم ومِحيدُ ، بمنْم بسوء وَل َُعاب ْليه أمر    1سريهتم، وَُسكت ْما وراء ذلك. ل تُذكر حسناهتم َو

قا ل شيخ اإلسَم ابن تيمية رمحه اهلل: ومن أصو ل أهل السنة واجلماْة سَمة قلوهبم وألسنتْم 
والذَن جاءوا من بعدهم َقولون ربنا اغفر لنا ، كما وصفْم اهلل يف قوله تعاىل ألصحاب رسو ل اهلل 

 .انتْى .2الذَن سبقونا باإلميان وَل جتعل يف قلوبنا غًَ للذَن آمنوا ربنا إنك رءوف رحيموإلخواننا 
ََُضل  ،أَْا املؤمنون صحبة لِ من بني سائر البير اختارهم بأن اهلل ناس ْلى غريهم من ال الصحابةلقد 

ومساع حدَثه من َمه اليَرف، وتلقي اليَرعة وأمور  إليهْم يف اْلياة الدنيا بالنظر ، وخصَّ  نبيه 
عث به من النور واهلدى ْلى أكمل الوجوه وأمتْا، َكان هلم األجر العظيم الدَن ْنه، وتبليغ ما بُ 

لْم من األجر مثل أجور َْماهلم اجلليلة يف نير اإلسَم والدْوة إليه، أل، و معه له وجْادهملصحبتْم 
دْا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من من   ذلك، ومن املعلوم أنالسبب يفمن بعدهم، ألهنم 

 تبعه، َل َنقص ذلك من أجورهم شيَئًا.

ع ذكرهم يف التوراة واإلجنيل والقرآن،  ْلى الصحابة اهللأثىن أَْا املؤمنون: وقد  أحسن الثناء، وَر
دهم املغفرة واألجر العظيم، قا ل تعاىل  ُممد رسو ل اهلل والذَن معه أشداء ْلى الكفار رمحاء بينْم وْو

ًَ من اهلل ورضوانًا سيماهم يف وجوهْم من أثر السجود ذلك مثلْم يف  تراهم ركعًا سجدًا َبتغون َض
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التوراة ومثلْم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه َآزره َاستغلظ َاستوى ْلى سوقه َعجب الزراع ليغيظ هبم 
د اهلل  ملوا الصاْلاِ منْم مغفرة وأجراً ْظيماً الكفار ْو  .الذَن آمنوا ْو

َعين أهنم َكونون  ،هذا مثل  ضربه اهلل تعاىل ألصحاب النيب اهلل يف تفسري اآلَة:  رمحهوقا ل القرطيب 
كثرون ًَ مث َزدادون َو َأجابه الواحد بعد الواحد  ،حني بدأ بالدْاء إىل دَنه ضعيفاً  َكان النيب  ،قلي

َكان  ،هه وأَراخُ ظ ساقُ َيقوى حاًَل بعد حا ٍل حىت َغلُ  ،كالزرع َبدو بعد البذر ضعيفاً   ،ي أمرهوِ     حىت قَ 
 انتْى. وأوضح بيان. ،هذا من أصح مثلٍ 

هبا  وكانوا أحقَّ  التقوىوألزمْم كلمة قا ل َ ومن دَلئل ْظيم قدر الصحابة أن اهلل أخرب ْنْم
، وهي )َل إله إَل اهلل(، َألزمْم حقوقْا والقيام هبا، َالتزموها التقوىكلمة ألزمْم   أنهَأخرب ، هاوأهل  

ْا، أي أهنم استأهلوا أن َوصفوا بأهنم أهل أهلَ مث أخرب أهنم أحقَّ هبا من غريهم، وأهنم  وقاموا هبا،
 للتقوى، لِ ما َعلم ما يف قلوهبم من اخلري. 

 بمثل ما آمنتم بهَإن آمنوا  ، قا ل تعاىلاهتدواقد إن آمنوا مبثل ما آمن به الصحابة َ الناسوأخرب أن 
 .اهتدواَقد 

ملوا الصاْلاِ ، قا ل تعاىل المؤمنون حقاشْد هلم اهلل تعاىل أهنم كما  يف  وجاهدواوالذَن آمنوا ْو
 .هلم مغفرة ورزق كرمي المؤمنون حقا   سبيل اهلل والذَن آووا ونصروا أولَئك هم

ْن املؤمنني إذ  اهللرضي ، ومها قوله تعاىل ﴿لقد من القرآن يف موطنني اهلل ْنْم ِرض ى إثباِ جاءوقد 
 َباَعونك حتت اليجرة َعلم ما يف قلوهبم َأن ز ل السكينة ْليْم وأثاهبم َتحاً قَربًا﴾. 

 يف سورة التوبة، قا ل تعاىل ﴿والسابقون األولون من املْاجَرن واألنصاراهلل ْنْم  ِرض ى إثباِكما ورد 
ْنه وأْد هلم جناِ جتري حتتْا األهنار خالدَن َيْا  ورضواوالذَن اتبعوهم بإحسان رضي اهلل ْنْم 

 أبدا ذلك الفوز العظيم﴾.

 .َإذا ْزمت َتوكل ْلى اهلل وشاورهم في األمر مبياورهتم، َق ا ل نبيه  اهلل أمرقد و 

ًَ  االستغفارإىل  بعدهممن جاء اهلل ندب قد و  والذَن ، َقا ل ْليْمهلم، وأن َل جيعلوا يف قلوهبم غ
للذَن  غل  الذَن سبقونا باإلميان وَل جتعل يف قلوبنا  وإلخواننالنا  اغفرجاءوا من بعدهم َقولون ربنا 
 .آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم

 1مث الذَن َلوهنم.، مث الذَن َلوهنم، خير الناس قرني، َقا ل: القرون خريُ قرهنم  أن النيب وأوضح 
 ولفظ مسلم: خري أميت القرن الذي بعثت َيْم. 

                                              
 ( ْن ْبد اهلل بن مسعود رضي اهلل ْنه. 2622( ومسلم )2562رواه البخاري ) 1
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هم مضاْف ْلى أجر من جاء بعدهم، أجرَ من أن  ومن دَلئل ْظيم قدر الصحابة ما أخرب به النيب 
 .2(1يفهصِ دَّ أحدهم وَل نَ     : )َل تسبوا أصحايب، َلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُ   قا ل
أن صدقة الصحايب لو كانت ُمدَّا َإهنا أْظم ثوابا ِمن َعين  ربع الصاع،هو د هو النصف، واملصيف النَّ و 

 صدقة من أتى بعده ولو كانت كجبل أحد.
 من مَزد اإلخَص وصدق النية. الصحايبن وسبب التفاِو ما َقارِ 
 :بعير خصا للوا ْلى من بعدهم ضُ واْلاصل أن الصحابة ََ 

 . اختيار اهلل هلم لصحبة نبيه  .1
تْم للنيب  .2  وصحبتْم له. رَؤ
 هلم. حب النيب  .2
 .أهنم خري الناس قاطبة .4
تْم يف التوراة واإلجنيل والقرآن، وثناؤها ْليْم كرُ ذِ  .6  .َضلْم وخرَي
 قتْم يف اإلسَم.سابِ  .5
وتثبيته،  هم من ْزم الرسو ل د  من النفس واملا ل والولد، وشَ  موا هلل وللدَن وللنيب ما قدَّ  .7

 ْم األذى يف سبيل قيام دَن اإلسَم.لِ وحتم  
 ما اتصفوا به من الصفاِ اْلميدة، اليت تلقوها وتربوا ْليْا من ميكاة النبوة مباشرة. .8
 .إىل قيام الساْة يف اآلَاق بسببْم احفظْم للقرآن والسنة وتبليغْما للناس، وانتيارمه .9
 ، وما أمجعوا ْليه َل َسع أحداً خََه.أهنم أْلم اخللق بدَن اهلل بعد النيب  .11

 ْلى من قبلْم ومن بعدهم، رضي اهلل ْنْم أمجعني. َْذه ْير خصا ل ارتفع هبا صحابة النيب 
واستغفر بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإَاكم مبا َيه من اآلَاِ والذكر اْلكيم، أقو ل قويل هذا 

 اهلل يل ولكم من كل ذنب َاستغفروه، إنه كان للتوابني غفورا.

  

                                              
 «.النْاَة»انظر  1
رواه مسلم  رضي اهلل ْنه،ويف الباب ْن أيب هَررة  رضي اهلل ْنه،( ْن أيب سعيد اخلدري 2641ومسلم ) ،(2572رواه البخاري ) 2

(2641.) 
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 الخطبة الثانية
أَْا املسلمون، والصحابة متفاوتون يف مراتبْم َيا  ،بعدأما اْلمد هلل وكفى، وسَم ْلى ْباده الذَن اصطفى، 

ُقدمون مث  ْثمانمث  بكر مث ْمرأهل السنة واجلماْة َؤمنون بأن خري هذه األمة بعد نبيْا أبو َوَضائلْم،  ْلي، َو
أهل السنة و ، ونصروه آووا النيب ألن املْاجَرن هلم السابقة يف اإلسَم، مث جاء األنصار َاملْاجَرن ْلى األنصار، 

ؤمنون بأن اهلل تعاىل قا ل ألهل بدر  1َُفضلون من أنفق قبل الفتح ْلى من أنفق من بعده وقاتل، َو وكانوا  –وقاتل، 
، وبأنه َل َدخل النار أحد باَع حتت اليجرة، وكانوا أكثر 2)اْملوا ما شَئتم َقد غفِر لكم( –ثَمثائة وبضعة ْير 

يْدون باجلنة ملن شْد له رسو ل اهلل   ة وغريهم من الصحابة.باجلنة، كالعير  من ألف وأربعمائة، َو

 :علينا حقوقا أربعةلصحابة لأيها المؤمنون، و 

ُمبتْم والرتضي ْنْم، كما أمر اهلل املؤمنني يف قوله ﴿والذَن ج اءوا م ن بع دهم َقول ون ربن ا اغف ر لن ا وإلخوانن ا : األول
ًَ للذَن آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم﴾.  الذَن سبقونا باإلميان وَل جتعل يف قلوبنا غ

ب  أن  أخ  رب الن  يب  وق  دْو  اَنوا التنَز  ل،  اإلمي  ان ب  أهنم أَق  ه األم  ة ب  أمر دَنْ  ا، ألهن  م ترب  وا ْل  ى ْ  ني الن  يب : الثاااني
س  نة متبع  ة، َنبغ  ي ْل  ى م  ن أت  ى بع  دهم أن َتبعْ  ا، ق  ا ل  –وه  م اخللف  اء الراش  دون  –لألربع  ة املق  دمني م  نْم 

ْاأوصيكم بتقوى اهلل ، والسمع والطاْة و : رسو ل اهلل  ، َإنه من َع   م نكم َس ريى  2إن ْبدا حبييا ُُمدَّ
، 4فعليكام بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، فتمسكوا بها وعضُّاوا عليهاا بالنوا ا اختََا كثريا ، 

 6وُمدثاِ األمور ، َإن كل ُمدثة بدْة ، وكل بدْة ضَلة.وإَاكم 
 الكف ْما شجر بينْم.: الثالث
 مما قاله بعض املبتدْة َيْم، كالرواَض ومن سلك مسلكْم.الذب ْنْم : الرابع

ا الَِّذََن َقا ل )إن ااْلموا رمحكم اهلل أن اهلل سبحانه وتعاىل أمركم بأمر ْظيم مث  َْ ََْلى النَّيب  ََا أََ   ِئَكَتُه ََُصل وَن  ََ للََّه َوَم
ََْليحِه َوَسل ُموا  ، وارض ْن أصحابه اخللفاء، صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك ُممد اللْم، تسليما(آَمُنوا َصل وا 

 .من تبعْم بإحسان إىل َوم الدَنو ارض ْن التابعني و 
نْى ْن الفحياء واملنكر والبغيىبإن اهلل َأمر بالعد ل واإلحسان وإَتاء ذي القر  ،ْباد اهلل َعظكم لعلكم  ،، َو

َاذكروا اهلل العظيم َذكركم، واشكروه ْلى نعمه َزدكم، ولذكر اهلل أكرب   تصنعون. واهلل َعلم ما ،تذكرون، 

يف مدَنة اجلبيل، يف اململكة  ،1442لعام  الثاينربيع من شْر  الثاين ْيرأْد اخلطبة: ماجد بن سليمان الرسي، يف 
 العربية السعودَة

                                              
 أي َتح اْلدَبية. 1
 ( ْن ْلي بن أيب طالب رضي اهلل ْنه.2494( ومسلم )2117رواه البخاري ) 2
 أي مقطع األطراف. 2
 نسان أربع نواجذ.إالنواجذ آخر اَلضراس ، ولكل  4
، (127 – 4/125( ، وأمحد )2575( ، والرتمذي )42( ، وابن ماجه )4517( واللفظ له ، وأبو داود )1/179رواه ابن حبان ) 6

 واْلدَث صححه األلباين رمحه اهلل.وغريهم ، 


