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 الحمد هلل رب العالمين ..هللا أكبرر هللا أكبرر إ هلرال هإ هللا أهللا أكبرر هللا أكبرر أهلل الحمرد

نحمده على ما مرن برال علينرا مرن م الري ال يررات أمرا  منرج برال مرن يا رج الع ا را ..

ه أرلر لال أأشهد أن إ هلال هإ هللا أحده إ شر ك لال ،أأشرهد أن محمردا عبرد ..أالهبات

أكمج ال لق أأفنج البر ات صلى هللا عليال أعلى آلرال أأصرحابال أمرن  ربعهي بنح ران 

 :"هللا عباد فيا بعد أما كثيرا   أللي   ليما

فقرد  هن   مكي هذا ه    م عيد األضحى أالنحر أه  من أعظي أ رام هللا علرا االقر  

نرد هللا  ر م النحرر، ثري  ر م أعظي األ رام ع :"ثبت عن النبا صلى هللا عليال أللي أنال قال

 (..)أحمد أأب  داأد أالحاكي" القر

 "كما ثبت فا الصحيح عن النبا صلى هللا عليال ألرلي أنرال قرال: أ ه    م الحج األكبر

أفيرال مرن األعمرال مرا إ  عمرج فرا  يرره ".)أبر داأد(.   م النحر ه   ر م الحرج األكبر

 دهاكال ق ف بالمادلمة أرما يمرة العقبة الكبرى أح

أ حلقرر ن رسألررهي أ   فرر ن بالبيررت  أألن الحجرراي  رر دأن فيررال معظرري منالررك الحررج

 ق اف االفاضة أ  ع ن بين الصما أالمرأة

أه  عيد األضحى أالنحر ألن الناس  نح ن فيال أ نحرأن هدا اهي ، أمرا عمرج ابرن 

ج آدم   م النحر عم  أحب هلى هللا من هراقة دم ، أان للمنحا بكج شعرة ح نة أبكر

صرر فة ح ررنة ، أهررذه األضرراحا لررنة أبرريكي هبررراهيي أنبرريكي محمررد عليهمررا الصرر ة 

أال  م ، أهنها ل نة م كردة  كرره لمرن قردر عليهرا أن   ركهرا أهن ألبحهرا ألفنرج مرن 

 الصدقة بثمنها لما فيها من هحياء ال نة أاألير العظيي أمحبة هللا لها

  :  م ال نحية أالمداء

ء أال نحية لهرا معران كثيررة  نرحية برالنمح أ نرحية بال لرد ه    م ال نحية أالمدا

 ..أ نحية بالمال أ نحية بال قت أالجهد 

  

مدل لها أالع أمشم لها عظيي ف شمج ال نحية أ اإن ماء  كلمة عظيمة ": ال نحية

أكثيرا  ما أقمنا  قالما لمعنا هذه ال عر مات  أال قنية ..الخ.  أال مانا أال إء

حاألنا  هما ألننا ألهلنا أمام صم د أب الها الذ ن قام ا بها ، أأ ألننا ها أمام صام ين

 .أ حلينا بالصبر أبذلنا قصارى يهدنا لكننا عجانا أن نك ن مثلهي

اآلخر ن من  فِْكَرةٍ أأ ِمْن أيج ال َّْنِحيَةُ بِالنَّْمِح: بَْذلَُها فِا َلبِيِج قَِنيٍَّة أأأكما  ك ن 

 باألأإد ال نحية أ ك ن .ال َّْنِحيَةُ بِاْلَماِل أأ الَعَمِج أأ اْلَمْصلََحةِ  ُك نُ  َ .. دُأَن ُمقَاِبجٍ 

 ل ب  ء بال عرض ل نحيةاأال ظيمة.أ بالمنصب ال نحيةأ أاألهج

 أالغرائا بالشه ات ال نحية  أاألقارب. األحباب بممارقة ال نحيةأأاألألى.

 ..الخ. المباحة



 أن أراد فقد  .هللا هبراهيي القدأة أاألل ة الح نة ألنا فا نبا :ـ لل نحية نماألي

 ..:" أصد  حق األنبياء أرس ا الرس ا فا ربال ألأامر  نميذا   كبدة فلذة ب لده  نحا

 . عظيي" بذبح أفد ناه

صلى هللا عليال أللَّي الذي ضرب لنا أأرع األمثلة فا  محمد  هذا رل ُل هللاأ

 لقد أبذلال، أ حملال هإ أالمداء ال نحية امعان من معنى  رك ماال نحية أالمداء 

 منهي  بيع ف  أألنصاره، لال أالمقاقعة. أاإض هاد األألى راضية هادئة بنمح  حمج

 عقبيال على الدماء لالت ح ى باألحجار ُريي لقد نكاح. أإ مااأية أإ شراء أإ

  يأس، ألي  حان فلي أداره أم الال أص درت خائر أإ أاهن  ير أللك ف حمج

 بكافة لال قر ش ه ذاء –  حان. ألي  هن فلي إ  يالال الم ن عة الم امرات أدبرت

 الشمح أضع ا ل  أهللا "أللي: عليال هللا صلى المشه رة ق ل ال أقال ، اال ذاء أن اع

  . " رك ال ما األمر هذا ركأ  أن على   اري فا أالقمر  مينا فا

رع أ رك أقرباءه أعشير ال،ليك ن أقنا   ن رُّ هلى مغادرة بلده الذي ُأِلد فيال أ رعأ

أهللاِ هنَّك لَ ْير ”أخر  جد فيال م نم ا  لدع  ال فيق ل أه   غادرها بَِنْبرة من الحاِن:

 (.)ال رمذي” أْرض هللا،أأحبُّ أْرض هللا هلى هللا ألْ إ أن ِا أُْخِرْيت مْنك ما خرْيتُ 

  صلي هللا عليه وسلم :"زوجات رسول هللا تضحية" :التضحية بمتاع الدنيا الفاني

هذه فتعالوا بنا نستأذن بالدخول إلي بيت رسول هللا صلي هللا عليه وسلم لننقل لكم  

أللي لنم ال  حية من داخج بيت النب ة حيث اخ ار النبا صلى هللا عليالالص رة ال

ف حت لال  عن حياة الم اع، فقد عاش ح ى ألهج بي ال معيشة الكماف، إ عجاا  أ

  قد فا  ت  نائمها، أعي في ها. أمع هذا فقد كان الشهر  منا أإاألرض، أكثر

اخ يارا ل ل ع ء  بي  ال نار. مع ي ده بالصدقات أالهبات أالهدا ا. ألكن أللك كان

الذي  ملك ألكنال  عف  على م اع الحياة الدنيا أر بة خالصة فيما عند هللا. ر بة

لقد هج ه ل، ثي ه ل، ثي  :نهاح ى قالت عائشة رضا هللا ع  أ   علا أ   ار..

أة بن فقال لها ابن أخ ها عر ه ل ما أأقد فا أبيات محمد نار عليال الص ة أال  م

  األل دان: ال مر أالماء، هإ أنال كان للنبا  :خالة؟ قالت الابير: فما كان  عيشكي  ا

)الب اري "اأأ كما قالت رضا هللا عنه ييران من األنصار  هدأن هليال شيئا  من اللبن

  أ يره(. 

كن ن اء  من البشر، لهن مشاعر البشر. أعلى  ألكن ن اء النبا صلى هللا عليال أللي 

 نابيع النب ة الكر مة، فنن الر بة ال بيعية فا م اع  فنلهن أكرام هن أقربهن من

نم لهن. فلما أن رأ ن ال عة أالرخاء بعدما أفاض هللا على  الحياة ظلت حية فا

الم منين رايعن النبا صلى هللا عليال أللي فا أمر النمقة. فلي    قبج  ىرل لال أعل



ألقد بلغ األلى  المرايعة بال رحيب، هنما ال قبلها باأللى أعدم الرضى.. هذه

 .هللا صلى هللا عليال أللي من م البة ن ائال لال بالنمقة أن اح جب عن أصحابال برل ل

لقد  .كج شاء دأنال. أياءأا فلي   ألن لهي عليهي  ه ن صعبا   أكان اح جابال عنهي أمرا  

القيي ال ا  ياء القرآن الكر ي ليحدد القيي األلالية فا  ص ر االل م للحياة. هذه

  حقق فا أد    نبغا أن  جد  ريم ها الحية فا بيت النبا أحيا ال ال اصة؛ أأن

ح ى  ألإلل م منارة للم لمين -أليبقى-ص رة أأأضحها فا هذا البيت الذي كان 

أنالت آ  ا ال  يير  حددان ال ر ق. فنما الحياة الدنيا  . رث هللا األرض أمن عليها

أرل لال أالدار اآلخرة. أقد اخ رن هللا أرل لال أالدار اآلخرة  أز ن ها، أهما هللا

بعد هذا ال  يير الحالي. أكن حيث   هلهن مكان هن من رل ل هللا  اخ يارا م لقا

َْزَأاِيكَ " .الكر ي ال ئق ببيت الرل ل العظيياألفق العالا  أفا أللك   َا أَ َُّها النَّبِاُّ قُج أل ِ

ا َيِمي    هِن ُكن ُنَّ  ُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا َأِز َن ََها فَ َعَالَْينَ  ْحُكنَّ َلَراح  ُكن ُنَّ  َأهِنأَُم  ِْعُكنَّ َأأَُلر ِ

َ َأَرُل لَالُ َأالدَّاَر اآْلِخَرةَ فَنِنَّ  ا   ُِرْدَن َّللاَّ َ أََعدَّ ِلْلُمْحِ نَاِت ِمنُكنَّ أَْير  َّللاَّ

ا  (. 28,29")األحااب/َعِظيم 

 المم رأن هن أزأاي النبا )صلى هللا عليال أآلال أللي( لألنال شيئا من عرض قال

هللا   ادة فا النمقة أآأل نال لغيرة بعنهن على بعض فآلى رل لالدنيا أقلبن منال ز

 ﴿قج ألزأايك﴾ )صلى هللا عليال أآلال أللي( منهن شهرا فنالت آ ة ال  يير أه  ق لال

عائشة أحمصة أأم حبيبة بنت أبا لميان أل دة بنت زمعة أأم  "  مئذ   عا   أكن

بر ة أميم نة بنت بنت أبا أمية فه إء من قر ش أصمية بنت حيا ال ي للمة

 "اله لية أز نب بنت يحش األلد ة أي  ر ة بنت الحارث المص لقية  الحارث

زأي النبرا صرج هللا عليرال ألرلي أن رلر ل هللا صرج هللا  عائشة رضا هللا عنهرا عن أ

فبردأ برا رلر ل هللا  "أزأايرال، قالرت: أمرره هللا  عرالى أن   ي رر عليال أللي ياءها حرين

أن إ   رر عجلا ح ررى  هنررا ألاكررر لررك أمرررا  فرر  عليررك"ألررلي فقررال :  صررج هللا عليررال

أقد علي أن أب يَّ لي  ك نرا  رأمرانا بمراقرال، قالرت : ثري قرال :  "قالت : ك   أمري أب  

  رين، قالرت عائشرة رضرا هللا اآل :" َا أَ َُّها النَّبِاُّ قُرْج أِلَْزَأاِيرك "قال:  أهللا  بارك  هن"

؟ فررننا أر ررد  ")هللا أرلرر لال أالرردار اآلخرررة  عنهررا فقلررت : أفررا هررذا ألرر أمر أبرر ي 

ثري فعرج أزأاي النبرا صرج هللا عليرال  :أفا بعض رأا ا ال عرن عائشرة قالرت (.الب اري

 "أللي مثج ما فعلت

 ر، هنفهكذا الناس الي م، هألا كان الاأي عنده زأية أه  عايا عن نمق ها   ي

 .نعي .صبرت فجااها هللا خيرا ، أهن أبت أيب عليال ق قها ح ى  جد من  نمق عليها

 إ الرردع ة أن الريررال هرر إء أ قررن ـ:رر عررنهي هللا رضررا الكرررام الصررحابة  نررحيات# 

 هرر إء قرردم ألررذلك ، المررال أ الررنمح أ قررد ي أالبررذل ، ال نررحية أ بالجهرراد هإ  ن صررر

 هررا ف ألررمع ا ، يهرراده حررق هللا فررا أياهرردأا ، احاألرأ أبررذل ا النمرر س الريررال

َأهِْخررَ انُُكْي َأأَْزَأاُيُكررْي َأَعِشرريَر ُُكْي  قُررْج هِن َكرراَن آبَرراُسُكْي َأأَْبنَرراُسُكيْ  :" بهرري  ه ررف الرررحمن

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya29.html
https://www.almrsal.com/post/554298


ِ  َْرَضرْ نََها أََحربَّ هِلَريْ  اْق ََرْف ُُم َهرا َأ َِجراَرة   َْ َشرْ َن َكَ رادََها َأَمَ راِكنُ  َأأَْمرَ ال   رَن َّللاَّ ُكي م ِ

ُ  َأَرُل ِلاِل َأِيَهاٍد فِا ُ بِرأَْمِرِه   َأَّللاَّ َإ  َْهرِدي اْلقَرْ َم اْلمَاِلرِقيَن  َلبِيِلاِل فَ ََربَُّص ا َح َّٰى  َأْ َِا َّللاَّ

 أ ركر ا ، نم لهي بذلك قيبة شئ كج عن أخري ا ، للنذ ر فأصاخ ا . (24 /ال  بة")

 الررذي ببرريعهي م  بشررر ن قلرر بهي راضررية االلرر م نصرررة لرربيج فررا أد ررارهي أمرر الهي

  . بال هللا با ع ا

 

 أبر  لريدنا أخرذ :رـ عنرال هللا رضا الصد ق بكر أب  ليدنا  نحية :" بالمال ال نحية#

 بكرر أبرا أرى مرا“ لبنيال: قائ    قحافة، أب  أالده أياء الهجرة فا كلال مالال الصد ق بكر

 بعررض فجعلرت أعمررى أكران يرردها علرى ماءألرر ال ريدة فاح الرت” مالررال فرا فجعكري هإ

 أنرال   همرال ليم رها قحافرة أبرا بيرد أأخرذت ث برا   عليها أألقت بالبيت، ك ة فا األحجار

 ل جهيرا الم رلمين ألرلي عليرال هللا صرلى الرلر ل ان ردب حرين  بر ك  راأة أفرا مرال.

 ال يرر فرا بكرر أبرا مرع لل نرافح لرانحة المرصرة ال  اب بن عمر أيد الع رة ييش

 إ أهللا“ فقرال: كلرال مالرال قدم – عنال هللا رضا – بكر أبا  جد بال أهألا مالال بنصف فأ ى

 الم رلمين العبيرد مرن عرددا   – عنرال هللا رضرا بكرر أبر  أأع رق ”.أبردا   خيرر هلرى ألربقال

 الدع ة. بدا ة فا أ يره رباح بن ب ل أمثال النعماء

أما،أ# ا أراد الهجرة، قال لال ُكمَّ  هذا ُصَهيب الرُّ ا، لَمَّ ار قر ش: أ ي نا صعل ك ا حقير 

فكثر مالُك عندنا، أبلَْغَت الذي بلغت، ثي  ر د أن  َْ ري بِمالك أنم ك؟ أهللا إ  ك ن 

قال ا: نعي، قال: ” أرأ  ي هْن يعْلُت لكي مالا، أ  لُّ ن لبيلا؟“أللك، فقال لهي صهيب: 

َربِح "فقال:  – عليال أللَّي صلى هللا –، فبلغ أللك رل َل هللا ”فنن ِا قد يعلُت لكي مالا“

يرة النب  ة) "صهيب   (. صحيح ال  ِ

ل امررأة مهراِيرة فرا االلر م  –أهرذه أمُّ لرلمة ال نحية بال لرد :" #  قر ل:  –أهرا أأَّ

ا لرال، أَحملَنِرا أَحمرج معرا ابنَرال “ رج بعيرر  ا أْيَمع أب  للمة ال رأي هلى المد نرة، َرحَّ لَمَّ

ا رآه رياُل بنا المغيرة بن َمْ اأم، قرام ا هليرال فقرال ا: للمة، ثي خري  ق د بعيره،  فلمَّ

هررذه نْمُ ررك  لْب َنررا عليهررا، أرأ ررَت صرراحب نا هررذه، عرر َم ن ُركررك   ررير بهررا فررا الررب د؟ 

أهَ ْأا هلى لرلمة، أقرال ا: أهللا إ ن ررك فأَخذأنا، أَ ِنبَْت عند أللك بن  عبدا أللد، أ

ابننا عندها؛ هأْل ناع ُم ها من صاحبنا، ف جاألب ا ابنِرا لرلمة ح رى خلعر ا  رده، أان لرق 

األلد، أحبَ نِا بن  المغيرة عنردهي، أان لرق زأيرا أبر  لرلمة ح َّرى لحرق  بال بن  عبد

 بكرا، ح َّرى أشرمق ا  فمكثَرْت لرنة كاملرة” فمُر ِ  بينا أبين زأيا أبرين ابنرا بالمد نة،

 .فجمع هللا َشْملَها باأيها فا المد نة عليها ابنها، أَردُّأا من حاِلها، ف لَّْ ا لبيلها،

 

 رضرا الجليرج الصرحابا عميرر ابرن مصرعب  نرحية :" أالنمح بالميراث ال نحية#

 لرجج الرذي الريج المد نة، أهج هلى أللي( عليال هللا )صلى للنبا لمير أأل :ـ عنال هللا

 أأقيربهي، أأع ررهي، قرر ش، شرباب أيمرج كران مصرعب ال نرحية، فا عظيما مام ق

 أب ريدنا د نرا أبااللر م برار براهلل أآمرن قلبرال، بشاشة اال مان خالط فلما دإإ ، أأ رفهي

 مصرعب  را فقرال هليرال فجراءت أمال بال ف معت أرل إ، نبيا أللي عليال هللا صلى محمد

 محمرد بدع ة  كمر أن أر دك لال قالت أماه  ا نعي :"قال محمد بدع ة آمنت أنك لمعت



 نعيمرك مرن لرأحرمك لرال: قالرت أمراه.  را أللرك  كر ن إ لها فقال أللي( عليال هللا صلى)

 أم رف؟أال  أالجاه المال عن    لى هج مصعب  معج فماألا فيال؟ أنت أما  رفك، أمن

 شررقيق لالمررا أن  عرررف أكلنررا ؟ ألررلي عليررال هللا صررلى محمررد لرريدنا د ررن عررن    لررى

 فراش فا ناما أخ  ن من الي م دنيا فا رأ نا أكي ، أبيانال لحره لال المال أأن الرأح،

 رأ نرا أكري المرال.. بينهمرا فرر  أاحرد ر يرف مرن أأكر  أاحرد ثردي من أرضعا أاحد

 أخراه ق رج هن ان أكي المال.. ب بب  مرقت ألرة من أكي المال.. ب بب  قاقعت أرحام

 لكرن المرال. علرى الحص ل أيج من أضميره د نال باع هن ان من أكي المال.. أيج من

 د رن أاخ رار أالنعريي أال ررف بالمرال ضرحى برج المرال حرب فيرال   ثر لي مصعبا ليدنا

 أللك فا زاهدا   أبقا اللباس، أخشن فلبح هلل، أبذلها فقدمها أللي عليال هللا صلى محمد

 هألا بعبراءة فكمرن برال، ن نرال كم مرا  جردأا لري ال شرهد لمرا عنرال هللا رضرا هنرال ح رى كلرال،

 أأثرررى أع ررر مررن أكرران رألررال، برردا ريرر ه   يررت أهألا ريرر ه، برردت رألررال   ررا

 برن مصرعب علرى ألرلي عليرال هللا صرلى النبرا مرر ألمرا قرر ش، شباب أأ رف أأيمج

 اْلُمرْ ِمنِينَ  ِمرنَ  ":  عرالى ق لرال  ر  ثري   لرال، أدعرا أقرف قر قرال، علرى مق ر ل أه  عمير

َ  َعاَهدُأا َما َصدَقُ ا ِرَيال   ن فَِمْنُهي َعلَْيالِ  َّللاَّ رن َأِمرْنُهي نَْحبَرالُ  قََنى مَّ  بَردَّلُ ا َأَمرا  َن َِظررُ  مَّ

  .(23 األحااب:)"  َْبِد    

 ال نرحية فا عظيي درس هذا عنال(؟ هللا )رضا مصعب ليدنا  نحية من األمة فأ ن

 أيرج مرن بد نرال حىضر مرن أكج المال، أيج من د نال باع من لكج مصعب ليدنا  قدمال

 مرن شريئ بكج ضح ا لهي: ليق ل أالمنصب. الجاه أيج من د نال باع من أكج ال ظيمة.

 م رلي لكرج  قر ل أكأنرال أأبقرى. خيرر هرا أاآلخررة زائلرة فالردنيا أعقيرد كي. د نكي أيج

  :"الحال بل ان

 

  نـــــ ه إ هل منا ألكن ****  نــ ه أكج الحياة  ه ن

 المن ن ن  حب أيلال أمن  ي****الكربالعا ا لال ننحا 

 

 عنردما": عنال هللا رضا عامر أبا بن حنظلة ة نحي العرس:" العمر بليلة ال نحية#

 عرألال فراش من نهض زفافال، ليلة الجهاد داعا الراهب، عامر أبا بن حنظلة لمع

 أنرال – ألرلي عليرال هللا صرلى – فرأخبر شرهيدا ، هللا ألقرا  غ  رج، أن دأن المعركة، هلى

 بليلرة ضرحى هنرال ،"الم ئكرة   يج"ألما أاألرض، ال ماء بين  غ لال الم ئكة ىرأ

 الحر ر ل عانقرال األألرى، ليل هرا فرا بعرألال أضحى كلها بحيا ال بج  ق ل ن كما عمره،

  المردأس، ينة فا العين

 

 خالرد الم رل ل هللا لريف هر  أهرذا :" ال ليرد برن خالد  نحية :" بالمنصب ال نحية#

أقررد يرراء فررا    العررام الصررالح أيررج مررن الجيرر ش قيررادة فررا بمنصرربال نررحا  ال ليررد بررن

:"اخ لف أهرج ال رير أالمغرازي فرا أق ال رضا هللا عنهما  -ألباب عال عمر ل الد 

الجير ش ، أحاصرج مرا ألكررأا ألرباب  ال بب الذي يعج عمرر  عرال خالردا  عرن قيرادة

 : ث ثة



  -رضررا هللا عنررال -مررر أن عالررال كرران ب رربب شررد ال ، أكرران ع ل:"ال رربب األأ#

 شرررد دا  ؛ فمرررا أراد أن  كررر ن ال ليمرررة شرررد دا  أقائرررد الجيررر ش كرررذلك . أكررران أبررر  بكرررر

 لينررا  فنالررب أن  كرر ن قائررد ينررده شررد دا  ، فلمررا ألررا عمررر عررال -رضررا هللا عنررال  -

لرب مرع أبرا بكرر ألينرال خالرد أشرد ال خالدا  أألَّى أبا عبيدة ، أكان أب  عبيردة لينرا  ، فنا

 . مررررررع عمررررررر أشررررررد ال أبرررررر  عبيرررررردة ألينررررررال ، رضررررررا هللا عررررررنهيأنالررررررب 

 فلمررررا ان هررررت ال  فررررة هلررررى عمررررر عررررال :"رحمررررال هللا  عررررالى  -قررررال ابررررن كثيررررر 

 خالدا  أألَّى أبا عبيدة بن الجراح ، أأمرره أن    شرير خالردا  ؛ فجمرع لبمرة برين أمانرة

 ")البدا ة أالنها ة (.أبا عبيدة أشجاعة خالد 

رضا هللا عنال عال خالدا  رضا هللا عنال لما كان  نمرق مرن  عمر أن ال بب الثانا:"#

 رأى الابيرر برن بكرار رحمرال هللا  عرالى أم ال الغنرائي دأن الرير ع هلرى ال ليمرة كمرا

هليال المال ق مال فا أهج الغنائي ألي  رفع هلى أبرا بكرر ح رابا   صار هألا قال:"كان خالد

 . " راها أب  بكر إأكان فيال  َقَدُّم  على أبا بكر معج أشياء 

 قال عمر ألبا بكر : اك ب"أنقج الابير بن بكار عن مالك بن أنح ق لال : 

 هلى خالد إ  ع ا شيئا  هإ بأمرك . فك ب هليال بذلك ، فأيابال خالد : هما أن  دعنا

 أعملا ، أهإ فشأنك بعملك . فأشار عليال عمر بعالال ، فقال أب  بكر : فمن  جائ

 قال عمر : أنا . قال : فأنت . ف جها عمر ح ى أنيخ الظهر فاعنا يااء خالد ؟ 

 الدار ، فمشى أصحاب النبا صلى هللا عليال أآلال أللي هلى أبا بكر فقال ا : ما شأن

 عمر   ري أأنت مح اي هليال ؟ أما بالك عالت خالدا  أقد كماك ؟ قال : فما أصنع ؟

 قيي على عملال . فمعج ، فلماقال ا :  عام على عمر فيقيي ، أ ك ب هلى خالد في

   ل ى عمر ك ب هلى خالد أن إ  عِط شاة أإ بعيرا  هإ بأمري ، فك ب هليال خالد بمثج

 ما ك ب هلى أبا بكر . فقال عمر : ما صدقُت هللاَ هن كنت أشرت على أبا بكر

  شاء ،بأمر فلي أنمذه . فعالال ، ثي كان  دع ه هلى أن  عمج فيأبى هإ أن   ليال  معج ما 

 ")االصابة(.فيأبى عمر 

 هنا ما ع بت على خالد هإ فا  قدمال ، :"   د أللك ما نُقج عن عمر من ق لالأ

 ")االصابة(. أما كان  صنع فا المال 

بال ؛  خشية اف  ان الناس -رضا هللا عنهما  -أن عمر عال خالدا   :" ال بب الثالث#

  فا الجاهلية أإ فا االل م ،ما ُهام لال ييش إ -رضا هللا عنال  -فنن خالدا  

 أقد يمع هللا  عالى لال بين الشجاعة أالق ة أالرأي أالمكيدة فا الحرب ، أح ن

 . ال   يط أال دبير أالعمج فيها ، أقجَّ أن  ج مع هذه الصمات فا ش ص أاحد

 :" أ دل على أللك ما  لا



عن ل  ة أإ  هنا لي أعال خالدا  ":ك ب هلى األمصاررضا هللا عنال  أن عمر -1

 الصانع")البدا ة أالنها ة(. حببت أن  علم ا أن هللا ه  خيانة ، ألكن الناس فُ ن ا بال فأ

 قال حين عال رضا هللا عنال ما رأاه ليف بن عمر أن عمر -2

 هنما عال هما ليعلي الناس أن "خالدا  عن الشام ، أ المثنى بن الحارثة عن العرا  : 

 ")البدا ة أالنها ة(.نصرهما ، أأن الق ة هلل يميعا  هللا  عالى نصر الد ن إ ب

وتقبل خالد العزل والتضحية بمنصبه قيادة الجيوش ولم يظهر أي عداء لعمر بن 

الخطاب ألنه رأي في عزله المصلحة العامة وكان عليه أن يضحي من أجل 

ضا ر - اكية خالد لعمر عند أبا الدرداء مصلحة الدين والوطن والذي يؤيد ذلك  

عمر باب مغلق دأن الم ن أالمنكرات ؛ فقد قال خالد ألبا  أهخباره بأن -هللا عنهي 

أهللا  ا أبا الدرداء ! لئن مات عمر ل ر ن أم را   نكرها :"عنهما رضا هللا -الدرداء 

 ")ال ير(. 

هللا ؛ فنن الم ن   ا أبا لليمان ! ا ق":أفا الم ند أن ري   قال ل الد رضا هللا عنال 

 ")أحمد أال برانا(.ظهرت . فقال : أابن ال  اب حا ؟ هنما  ك ن بعده  قد

 فل  كان خالد  علي أن عمر هنما عالال له ى فا نم ال أليح لمصلحة رآها ؛ فهج

 !كان لياكيال هذه ال اكية العظيمة ؟

عمر  كان اي هادا  رأى فيال -رضا هللا عنهما  -كما  ثبت أن عال عمر ل الد 

أن مات  لي  كن لهذا العال  أثير على بقاء المحبة أاأللمة بينهما هلىمصلحة األمة ، أ

 .. خالد ف  لى عمر أصي ال

 هلى االن ان  قدمال ما أأ لى أح ن الد ن أيج من ال نحية :ـ بال نحية قام من يااء

 فيجاى أ عالى  بارك هللا  ُرضا الذي الصالح العمج قمة ها بج صالح، عمج من هللا

اِلَحاتِ  َأَعِملُ ا آَمنُ ا الَِّذ نَ  هِنَّ  :" عالى هللا قال اء،لجاا أح ن عليال  َخْيرُ  ُهيْ  أُألَئِكَ  الصَّ

 أَبَردا   فِيَهرا َخاِلرِد نَ  اأْلَْنَهرارُ   َْح َِهرا ِمرنْ   َْجرِري َعرْدنٍ  َينَّراتُ  َربِ ِهريْ  ِعْنردَ  َيرَااُسُهيْ  ، اْلبَِر َّرةِ 

ُ  َرِضاَ    (.8-7")البينة/ َربَّالُ  َخِشاَ  ِلَمنْ  ألَِلكَ  َعْنالُ  َأَرُض ا َعْنُهيْ  َّللاَّ

 

  :" الثانية ال  بة

 علررا أن ررلي ..أنصررلا الحمررد أهلل أكبررر هللا أكبررر أكبرررهللا ،هللا العررالمين رب هلل الحمررد

 بنح ران لهري أال رابعين أصرحبال ألال أعلا عليال هللا صلا محمد أنبينا ليدنا خلقال خير

  !هللا عباد  فيا بعد أما الد ن   م  لا

 :ـ ال نحية  عن ان األضحية

 

 مرا أعظري مرن أهن أالنحرر، األضرحى عيرد أهر  األكبرر، الحرج  ر م ه  هذا   مكي هن

 هلرى أحربَّ  عمر    النحر   م آدم ابن ماعمج ال ا الشرعية األضحيةَ  الي م هذا فا   دى



 أبينررا لررنة أهررا ح ررنة، صرر فة أبكررج شررعرة بكررج للمنررحا أهن دم، هراقررة مررن هللا

 من آدما عمج ما : قال ، أللي عليال هللا صلى ، النبا أن عائشة عن الم كدة، براهييه

 أأشرعارها بقرأنها القيامة   م ل أ ا هنها الدم. ههرا  من هللا هلى أحب النحر   م عمج

 نم را بهرا ف يبر ا ، األرض علرى  قرع أن قبرج بمكران هللا مرن ليقع الدم أهن ، أأظ فها

  ")ال رمذي(.

 عرن الشراة أ جرائ بثمنهرا. ال صرد  مرن أفنرج أألبحها عليها، قدر لمن  ركها هأ كر 

 .أالبدنة البقرة لبع من أفنج بالشاة أاإنمراد لبعة. عن أالبقرة أالبدنة أاحد،

 حرد فيرال  ُ جراأز إ بمرا الير م هرذا فرا أال ررأر المررح هظهرار أ  ر حب  :" هللا عبراد

 .العيال على   لع أأن المظالي، عن أ عمى األرحام،   صج أأن المشرأع،

   :" أاالل م اال مان هخ ة

  لل نحية باألأإد، لل نحية بالمال، لل نحية بالنمح، لل نحية أنم نا نهيئ أن علينا

 هذه أبغير أع ، يج هللا لد ن نملك ما بأ لى لل نحية  بالمنصب لل نحيةباألأقات،

 بال نرحية. هإ لبمرة كرامرة أإ عراة إ أهللا ثري أهللا كرامرة. أإ لنا عاة إ ال نحية

 . نحية هذه أق ها فا ص  ال على   حافظ الذي فالم لي

 .الم ظف الذي   دي أظيم ال بأمانة أه قان هذه  نحية

 أالعامج الذي  عمج بنخ ص أإ غش فهذه  نحية.

 .ال بيب الذي   دم االن ان بعلمال هذه  نحية

 .ال هذه  نحيةالاأي الذي  عمج ليعف نم ال أأهل

 .الاأية ال ا   يع زأيها أ ق م على خدم ها هذه  نحية

 .ال لد الذي  عمج ياهدا على هرضاء أب  ال هذه  نحية

 .الم لي الذي  عم  أ  امح اآلخر ن هذه  نحية

 .أكج م لي  قدم خدمة هلل ألمج معال أألم ال فهذه  نحية

اك   م إ  نمع مرال أإ بنر ن فأ ن من   لك قر ق ال نحية أ  جج لال م قما  نمعال هن

 هإ من أ ى هللا بقلب لليي

  النار" عذاب أقنا ح نة اآلخرة أفا ح نة الدنيا فا أ نا اللهي".

 فراألبح ا رحالكي هلا ..أق م ا ألكي لا العظيي هللا أال غمر هذا ق لا أق ل :" هللا عباد

 .. نم ا   بها أقيب ا أضحي كي

 أبركا ال. هللا أرحمة عليكي م.أال   ب ير أحنرا كي عام أكج

 
 


