
ْالصالةْ ْمنْفيهْتَ َيسَّرَْْماْوعملْرمضانَْْبإدراكْ ْعليهْاهللْبنعمةْ َْفرحاْ ْوْليُكنْْ
ْمنْخيرْ ْذلكْفإنَّْْالطاعاتْ ْمنْذلكْوغيرْوالصدقةْ ْوالقراءةْ ْوالصيام

رْ ُْهوَْْفَ ْليَ ْفَرُحواْْْفَب َذل كََْْوب َرْحَمت هْ ْاهللْ ْب َفْضلْ ُْقلْْ}ْفيهاْوماْالدنيا ْمِّمَّاَْخي ْ
رْ َْيْجَمُعونَْ ْوقياَمهْرمضانَْْصيامَْْفإنَّْ[85ْ:ْيونس{ْ]َْيْجَمُعونَْْمِّمَّاَْخي ْ

ْفالمؤم نُْ.ْاآلثامْمنْوالتخلصْ ْالذنوبْ ْمغفرةْ ْأسبابْمنْواحتساباْ ْإيماناْ 
هْوالقيام،ْالصومَْْبإكمال هْيفرحُْ يمانْ ْوضعيفُْْاآلثام،ْمنْبهْلَتخلُّص  ْاإل 
هْبإكمال هْيفرحُْ ْصدرُه،ْبهْضائقاْ ْعليهْثقيالْ ْكانْالَّذ يْالصيامْ ْمنْلَتخلُّص 

ْ.عظيمْالفرحينْبينْواْلَفرقَْ
ْالنبيَّْْأنَّْْعنهْاهللْرضيْاألنصاريِّْْأيوبَْْأبيْحديثْ ْمنْمسلمْ ْصحيحْففي

ْكانْشوالْ ْمنْستاْ ْأتْ َبعهْثمْرمضانَْْصامَْْمن»:ْقالَْوَسلَّمََْْعَلْيهْ ْاللَّهَُْْصلَّى
.«الدهرْ ْكصيام  

ْوركعتانْالظهرْ ْقبلْأربعْ :ْركعةْ ْعْشرةَْْاثنَتاْللفرائ ضْالتابَعةُْْوالرواتبُْ
ْصالةْ ْقبلْوركعتانْالعشاء،ْبعدْوركعتانْالمغرب،ْبعدْوركعتانْبعدها،
َْعَلْيهْ ْاللَّهَُْْصلَّىْالنبيَّْْسمعتُْ:ْقالتْْْعنهاْاهللْرضيْحبيبةَْْأمِّْْفَ َعنْْْالفجر ،
ْركعةَْعْشرةْث ْنَتيْْْيومْ ْكلَّْْتعالىْهللْيصلَّيْمسلمْ ْعبدْ ْمنْما»:ْيقولَُْْوَسلَّمَْ
ْصلَّىْمن»:ْلفظْوفيْ،«الجنةْفيْبيتاْ ْلهْاهللْبنىْإالْفريضةْغيرْتطوعاْ 

ْ.مسلمْرواهْ،«الجنةْفيْبيتْ ْبهنْلهْبُن يْوليلةْيومْ ْفيْركعةْ ْعشرةَْْث ْنَتي
ْ



ْاهللْرسولُْْعليهْوحثَّْْكتابهْفيْبهْاهللُْْأمرَْْالخمسْالصلواتْ ْأْدبارَْْوالذِّكرُْ
ْاهللَْْفَاذُْكُرواْالصَّالةََْْقَضْيُتمُْْفَإ َذا:ْ}تعالىْاهللْقالَْوَسلَّمََْْعَلْيهْ ْاللَّهَُْْصلَّى
ْ[.301:ْالنساء{ْ]ُجُنوب ُكمَْْْوَعَلىَْوقُ ُعوداْ ْق َياماْ 
ْيومانْولهمْالمدينةْوسلمْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْقدم:ْقالْأنسْفعن

ْما:ْ))وسلمْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْفقالْالجاهلية،ْفيْفيهماْيلعبون
ْرسولْفقال.ْالجاهليةْفيْفيهماْنلعبْكناْيومان:ْقالواْ؟((ْاليومانْهذان

ْيومْمنهماْخير اْبهماْأبدلكمْقدْاهللْإن:ْ))وسلمْعليهْاهللْصلىْاهلل
ْ[(4((.ْ)]الفطرْويومْاألضحى

ْاهللْ،ْوأصيالْ ْبكرةْاهللْوسبحانْ،ْكبيراْ ْأكبرْواهللْ،ْكثيراْ ْحمداْ ْهللْالحمد
ْ..ْأكبرْاهللْ،ْأكبرْاهللْ،ْأكبرْاهللْ،ْأكبر

ْعليهمْومنّْْ،ْمشكوراْ ْسعيهمْوجعلْ،ْلطاعتهْالمؤمنينْوّفقْهللْالحمد
ْ.ْموفوراْ ْجزاءْ ْجزاءهمْوجعلْ،ْومّنتهْبفضله

ْالقيامةْيومْآتيهْوكلهمْأكبرْاهللْ،ْعدداْ ْوأحصاهمْالخلقْخلقْأكبرْاهلل
ْ،ْوقهرْشيءْكلْملكْأكبرْ،ْاهللْبقدرْشيءْكلْخلقْأكبرْاهللْ،ْفرداْ 
ْسعىْوماْالملبونْلبىْماْأكبرْاهللْ،ْالطائفونْبيتهْفيْطافْماْأكبرْاهلل

ْالرقابْخضعتْأكبرْاهللْ،ْلعظمتهْالوجوهْعنتْأكبرْاهللْ،ْالساعون
ْ.ْكبيراْ ْأكبرْاهللْلقدرته

ْسرائهْعلىْالشكرْولهْ،ْنعمائهْعلىْوعالْجلْالحمدْلهْكثيراْهللْوالحمد
ْ،ْكبيراْ ْأكبرْواهللْكثيراْ ْهللْالحمدْ،ْبالئهْمنْقضىْماْعلىْالصبرْولهْ،



ْونعمهْآالئهْعلىْويرضىْيحبْكماْالحمدْلهْ،ْوأصيالْ ْبكرةْ ْاهللْوسبحان
ْلهْشريكْالْوحدهْاهللْإالْإلهْالْأنْوأشهدْ،ْتحصىْوالْتعدْالْالتي

ْأنْوأشهدْ،ْقديرْشيءْكلْعلىْوهوْويميتْيحييْالحمدْولهْالملك
ْ،ْالمصطفىْنبيهْ،ْورسولهْاهللْعبدْمحمدْوسيدناْوقدوتناْوقائدناْنبينا

ْمنْوعلىْأجمعينْوصحابتهْآلهْوعلىْعليهْاهللْصلىْ،ْالمجتبىْورسوله
ْ.ْالصالحينْاهللْعبادْوعلىْوعليناْالدينْيومْإلىْبإحسانْتبعهم

ْالخالدونْالصائمونْالمؤمنونْاألخوةْأيها..ْْالمؤمنونْاألخوةْأيهاْبعدْأما
ْقل}ْْوتعالىْسبحانهْاهللْبطاعةْالفرحونْالمؤمنونْأيها..ْْرمضانْشهرْمن

ْموسمْ،{ْْيجمعونْمماْخيرْهوْفليفرحواْفبذلكْوبرحمتهْاهللْبفضل
ْبطاعاتْاإليمانْزيادةْوموسمْإخالصْبلْالتوحيدْتجريدْموسمْ،ْعظيم

ْوموسمْبالذكرْربانيةْإحياءْوموسمْ،ْبالدعاءْالعبوديةْإعالنْوموسم
ْوالتكافلْاإليمانيْاإلخاءْوموسمْ،ْاإلسالميةْوالرابطةْاإليمانيةْالوحدة

ْ،ْوالمحاربْالمساجدْموسمْوالجماعاتْالصلواتْموسمْ،ْاإلسالمي
ْالقلوبْطهارةْفيهْكانتْعظيمْخيرْموسمْوالصدقاتْاإلنفاقْموسم
ْوإخالصْاألسماعْوصونْاألبصارْوإغضاءْاأللسنْوعفةْالنفوسْوزكاة
ْمنْعظيمةْصورةْفيهْكانْ،ْاألعمالْوإصالحْاألقوالْوإحسانْالنوايا
ْالوحدةْفيْالمتجليْاألفعالْعلىْالظاهرْالقلوبْفيْالحيْاإليمانْصور

ْومحطةْاإليمانْمنْعظيمْزادْ،ْالمسلمينْبينْوالتعاونْوالتكافلْواألخوة
ْمنهاْتزودْمنْاإلسالمْفيْواإلخالصْالتوحيدْكمالْمحطاتْمنْرائعة



ْكانْوخبراْ ْأمراْ ْذلكْيكونْأنْالْودهوراْ ْشهوراْ ْبزادهْينتفعْأنْينبغي
ْبهْفرحونْأنتمْوفيماْالطاعاتْمنْلكمْكانْفيماْاهللْواهللْ،ْومذكوراْ ْسابقاْ 

ْيرضيْماْعلىْبالواجباتْوالقيامْالفرائضْأداءْانتهاءْمنْألجلهْومكبرون
ْاهللْوسبحانْ،ْكثيراْ ْهللْوالحمدْكبيراْأكبرْاهللْ،ْوالسماواتْاألرضْرب

ْ..ْوأصيالْ ْبكرة
ْالدينْهذاْفيْمتينةْوقاعدةْركينْوركنْأصيلْأصلْهوْواإليمانْالتوحيد
ْوإلىْإليكْأوحيْولقد..ْ}ْْالبناءْعليهْيقامْالذيْاألساسْهوْالعظيم
ْهو{ْْالخاسرينْمنْولتكوننْعملكْليحبطنْأشركْلئنْقبلكْمنْالذين
ْالدينْلهْمخلصينْاهللْليعبدواْإالْأمرواْوما}ْْالكبيرْوالشأنْالعظيمْاألمر

ْكامالْشهراْ ْبهاْمررناْالتيْالجليلةْالفريضةْوتلكْالعظيمْالشهرْوهذاْ،{ْ
ْوتجريدْ،ْالقلبْفيْاإليمانْتعظيمْمنافعهاْأبرزْومنْآثارهاْأعظمْمن

ْالتوحيدْجوهرْهوْوذلكْ،ْوتعالىْسبحانهْللربْباإلخالصْالتوحيد
ْسبحانهْهللْإالْمراقبةْوالْ،ْوجلْعزْاهللْوجهْإالْقصدْفالْباإلخالص

ْبهْممتلئتْذلكمْوعلىْجلْالقادرْالربْمنْإالْحياءْوالْ،ْوتعالى
ْمخلصاْاهللْفاعبد}ْْوربهْالعبدْبينْالسرْعبادةْالصيامْعبادةْفيْالقلوب

ْ{ْ.ْالخالصْالدينْهللْأال*ْْالدينْله
ْوالجاللْالعزةْربْعنْيرويهْ،ْوسلمْعليهْاهللْصلىْالنبيْحديثْوفي

ْمنْالشركْعنْالشركاءْأغنىْأنا:ْ)ْْوعالْجلْالحقْيقولْقدسيْحديث
ْإنيْقل}ْْبهْأمرناْالذيْهوْوذلكْ،(ْْوشركهْتركتهْغيريْمعيْأشرك



{ْْالمسلمينْأولْأكونْألنْوأمرت*ْْالدينْلهْمخلصاْ ْاهللْأعبدْأنْأمرت
ْالبتغاءْتجريداْالنيةْوفيْ-ْوجلْعزْ-ْهللْاإلخالصْقصدْفيْاهللْفاهللْ،

ْيمنعناْوالْثوابهْفيْالرغبةْإالْاألعمالْإلىْيبعثناْالْوتعالىْسبحانهْمرضاته
ْاهللْيحبهْماْكلْإلىْيبعثناْوالْعقابهْمنْالخوفْإالْاآلثامْمقارفةْمن

ْالذيْالعظيمْالدرسْذلكمْ،ْوتعالىْسبحانهْلجنابهْمراعاةْإلىْويرضى
ْ.العظيمةْالشعيرةْهذهْمنْبهْنخرجْأنْينبغي
ْهللْإخالصْفإنهْ؛ْوسلمْعليهْاهللْصلىْالمصطفىْمتابعةْفي:ْْثانْ ْوأمر

ْاهللْتحبونْكنتمْإنْقل}ْْوسلمْعليهْاهللْصلىْاهللْلرسولْومتابعة
ْاهللْصلىْالمصطفىْسنةْترّسم{ْْذنوبكمْلكمْويغفرْاهللْيحببكمْفاتبعوني

ْاهللْبحمدْقضيناهاْالتيْالفريضةْتلكْفيْظاهرْأساسيْأمرْهوْوسلمْعليه
ْفعلْذلكْألنْ؟ْلماْوترْوعلىْتمرْعلىْنفطرْأفلسناْ-ْوعالْجلْ-

ْقليلْونومْسحورْعلىْنحرصْأوال..ْْوسلمْعليهْاهللْصلىْالمصطفى
ْنترسمْلسناْأوْ،(ْْبركةْالسحورْفيْإن:ْ)ْْقالْألنهْ؟ْماءْشربةْأوْطعام
ْاهللْيرجواْكانْلمنْحسنةْأسوةْاهللْرسولْفيْلكمْكانْلقد}ْْخطاه
ْهذاْفيْبهْنتأسىْوكناْبهْنتأسىْأفلسنا{ْْكثيراْ ْاهللْوذكرْاآلخرْواليوم
ْالصفوفْعلىْونستبقْالجماعاتْفيْالصلواتْإالْفنبادرْالفضيلْالشهر
ْبسيدْللتشبهْمحاولةْاإلنفاقْفيْونبادرْالناسْإلىْونحسنْ،ْاألولى
ْرمضانْفيْيكونْماْأجودْكانْالذيْ-ْوسلمْعليهْاهللْصلىْ-ْالخلق

ْ؟ْالمرسلةْالريحْمنْبالخيرْأجودْوسلمْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْوال



ْعبادةْكلْمنْنأخذْأنْهوْإليهْأنّبهْأنْأحبْوماْ،ْعظيمْأمرْذلكم
ْبهْونقيمْ،ْعقولناْبهْ،ونذكرْقلوبناْبهْفنحييْ،ْونفعهاْوأثرهاْجوهرها
ْرسولهْمتابعةْفيْاهللْواهللْ،ْلهْواإلخالصْطاعتهْفيْاهللْفاهللْ،ْسلوكنا
ْكثيراْ ْهللْوالحمدْكبيراْ ْأكبرْاهللْ،ْأثرهْواقتفاءْوسلمْعليهْاهللْصلى

ْأكبرْاهللْ،ْوتجبرْبغىْمنْكلْعلىْأكبرْاهللْ،ْوأصيالْ ْبكرةْاهللْوسبحان
ْ.ْالدنياْهذهْفيْكبيرْكلْمن

ْ:ْاإليمانْأخوة
ْوأشرسْألشنعْتتعرضْاإلسالمْأمةْأنْاليومْيدركْعاقلْمسلمْكلْإن

ْتماسكهاْوفيْورخائهاْاقتصادهاْوفيْوأمنهاْبالدهاْفيْيستهدفهاْهجوم
ْيجريْفيماْالناضرْإنْودينهاْعقيدتهاْفيْكلهْذلكْوقبلْ،ْووحدتها

ْاإلسالمْأهلْعلىْإالْتدورْالْالشرْرحىْأنْيرىْكلهْالعالمْهذاْفيْحولنا
ْمنْنراهْالذيْهذاْوأنْ،ْاإلسالمْديارْعلىْإالْترفعْالْالظلمْراياتْوأنْ،

ْاهللْصلىْالنبيْبهْأخبرناْماْلناْيؤكدْإنماْاألعداءْوتكاتفْاألحزابْتجمع
ْعلىْاألكلةْتداعىْكماْاألممْعليكمْتداعىْأنْيوشك:ْْوسلمْعليه

ْيومئذْأنتمْبلْالْقالْ؟ْاهللْرسولْياْيومئذْنحنْقلةْأمن:ْْقالواْ،ْقصعتها
ْالمهابةْعدوكمْقلوبْمنْاهللْولينزعنْالسيلْكغثاءْغثاءْولكنكمْكثير
ْحبْقالْاهللْرسولْياْالوهنْوماْقالواْالوهنْقلوبكمْفيْيقذفنْوالْمنكم
ْ(ْ.ْالموتْوكراهيةْالدنيا



ْلماذاْ؟ْالدنسْالتحالفْهذاْكلْلماذاْ؟ْالشرسْالعداءْهذاْكلْلماذا
ْالعالمْهذاْبهْيعجْالذيْهذاْكلْلماذاْ؟ْالمستكبرةْالشرْقوىْكل

ْبدْالْواحدةْقضيةْإنهاْ؟ْوقانونهاْالغابْحياهْيعيشْالذيْالظالمْالطاغي
ْقويْعليهْالمعتدىْأنْذلكْمنْيستنبطانْأمرانْيدالنْأمرانْ،ْندركهاْأن
ْنكونْقدْقوةْإنهاْ؟ْاألحزابْتأليبْولماذاْ؟ْالحشودْحشدْفلماذاْوإالْ،

ْنكونْقدْأصالةْإنها..ْْحقيقتهاْنسيناْنكونْقدْعظمةْإنها..ْْعنهاْغفلنا
ْالقوىْهذهْكلْاجتمعتْلمَْْوإالْ،ْوبهائهاْنورهاْوعنْقوتهاْعنْابتعدنا

ْاالقتصاديةْوبأسلحتهاْجهةْمنْوجيوشهاْوقواتهاْالعسكريةْبأسلحتها
ْوعالْجلْواهللْ،ْتبذلهْماْكلْفيْوسع اْتدخرْلمْالتيْواإلعالميةْوالفكرية

ْسبيلْفيْاهللْسبيلْعنْليصدواْأموالهمْينفقونْكفرواْالذينْإن:ْ}ْْيقول
ْجهنمْإلىْكفرواْوالذينْيغلبونْثمْحسرةْعليهمْتكونْثمْفسينفقونهاْاهلل

ْ{ْ.ْيحشرون
ْألجلْإنهْ؟ْالتأليبْهذاْكلْولمْالحربْهذهْكلْلما:ْْالثانيْواألمر

ْداءْسورْفيْهوْالذي..ْْجوانحكمْعليهْتنطويْالذيْوإيمانكمْإسالمكم
ْإالْتستيقظونْوالْتنامونْالْالذي..ْْأنفاسكمْمعْتتنفسنهْالذيْقلوبكم

ْامتثاالْ ْوتسجدْ،ْألسنتكمْبهْتلهجْ،ْعروقكمْفيْدمائكمْمعْيجريْوهو
ْ،ْإيمانكمْ،ْإسالمكمْ،ْدينكمْإنه..ْْصفوفكمْبهْوتتراصْ،ْجباهكمْله

ْألجلهْالذيْهوْ-ْوسلمْعليهْاهللْصلىْ-ْنبيكمْهديْ،ْعقيدتكم
ْأنْجديرْهوْماْوالتباينْاالختالفْمنْكلهاْاألرضْأممْففيْوإالْتحاربون



ْومنْ،ْالجاهليةْظلماتْجّلىْبداْإذاْالحقْنورْولكنهْللصراعْسببْيكون
ْالفرحْإظهارْمنْعظيمْموسمْفيْونحنْالمسلمونْأيهاْ-ْبدْفالْهنا

ْهذهْوفيْ،ْالمدلهمةْاألحداثْهذهْفيْمهمةْأمورْنتذكرْأنْ-ْاهللْبطاعة
ْوإسالمناْدينناْألجلْنحاربْدمناْماْبدينْالتمسكْأولهاْالملمةْالخطوب

ْمنهْنتبرأْونحنْعنهْتخليناْنعلنْفنحنْألجلهْتحاربونناْدمتمْماْنقولْفهل
ْالغباءْعينْهذاْإنْجذورهْمنْننبتْونحنْ،ْأصولهْمنْننسلخْونحن

ْأنْاإلنسانيْالمسخْغايةْوهوْوالهوانْأذلةْغايةْهوْهذاْوإنْوالحمق
ْينبتْأنْأصولهْمنْينسلخْأنْمعتقدهْعنْيتخلىْأنْمبدأهْاإلنسانْيترك
ْ.ْجذورهْمن

ْعلىْاإلسالمْوأهلْالكرامْوالصحبْ-ْوسلمْعليهْاهللْصلىْ-ْوالنبي
ْأسفلْومنْفوقكمْمنْجاءوكمْإذ}ْْذلكْمثلْظروفْبهْمرةْالتاريخْمدى
 {ْ.ْالظنوناْباهللْوتظنونْالحناجرْالقلوبْوبلغتْاألبصارْزاغتْوإذْمنكم
ْقوةْوبأيْالخطبْ-ْوسلمْعليهْاهللْصلىْ-ْالمصطفىْواجهْسالحْفبأي

ْبهْواالعتصامْبالدينْاالستمساكْقوةْإنها..ْْاألحزابْألولئكْتصدى
ْتمثالْ ْبالدينْالتمّسكْإنهْلشبهاتهْودحضاْ ْلشرائعهْوتعلمْألصولهْفهماْ 

ْالتزامْبالدينْالتمسكْإنه..ْْبأحكامهْواستمساكْبآدابهْوتحلياْ ْألخالقه
ْإنه..ْْلشرائعهْوتحكيمْ ْ،ْقواعدهْإلىْواستنادْ ْ،ْبمبادئهْوأخذْ ْ،ْبأسسه

ْالذيْالدينْإنه..ْْمبادئهْعلىْوتوحدْ ْعقائدهْعلىْائتالفْ ْبالدينْالتمّسك
ْهوْدينناْأنْ-ْوثالثةْوثانيةْأخرىْمرةْ-ْنؤكدْأنْبدْالْهناْومنْ،ْيجمعنا



ْ-ْربناْخلقناْألجلهْماْغايةْوهوْحياتناْرحىْقطبْوهوْأمرناْعصمة
ْفيْحياتناْإنْ،ْليعبدونْإالْواإلنسْالجنْخلقتْوماْ-ْوتعالىْسبحانه
ْاألسواقْفيْونصفقْنتاجرْونحنْهللْوطاعةْعبادةْمحرابْكلهاْاإلسالم

ْعزْ-ْهللْونسّبحْنسجدْونحنْواألوالدْاألزواجْمعْونلعبْنلهوْونحن
ْربْهللْومماتيْومحيايْونسكيْصالتيْإنْقل}ْْالمحاريبْفيْ-ْوجل

ْ{ْ.ْالمسلمينْأولْوأناْأمرتْوبذلكْلهْشريكْال*ْْالعالمين
ْوذلكْ،ْالشرسةْالهجماتْهذهْنواجهْأنْاألحوالْمنْبحالْيمكنْوال

ْباالعتصامْإالْومجتمعاتهاْوبالدهاْبقاعهاْكلْفيْألمتناْويدبّرْيحاكْالذي
ْعليهْاهللْصلىْ-ْالنبيْفعلْكماْمنهْالنصرْواستمدادْ-ْوجلْعزْ-ْباهلل

ْبغيظهمْكفرواْالذينْاهللْورد}ْْالنتيجةْفكانتْاألحزابْيومْفيْ-ْوسلم
ْوأورثكم}ْْالنتيجةْوكانتْ،{ْْالقتالْالمؤمنينْاهللْوكفىْخيراْينالواْلم

ْ{ْ.ْتطئوهاْلمْوأرضْوأموالهمْوديارهمْأرضهم
ْويقيناْ ْجزماْ ْالمؤمنونْبهاْيقطعْالتيْالنهائيةْوالنتيجةْالحقيقيةْالثمرةْإنها
ْبدينكمْفاستمسكواْ،ْمعهْاهللْكانْاهللْمعْكانْمنْألنْ؛ْشكْأدنىْبال
..ْ

ْذلكْتتممْمنهاْبدْالْوثانيةْأكبرْاهللْ،ْأكبرْاهللْ،ْأكبرْاهللْ،ْأكبرْاهلل
ْوأهلهْاإلسالمْيستهدفونْاألعداءْفإنْ؛ْالمسلمينْوحدهْعلىْالحرص

ْوصنفْنوعْكلْوفيْ،ْوغيرهاْالحرمينْبالدْعنْالنضرْبغضْبلدْكلْفي
ْإالْلصفةْيحاربْأحدْاليومْيعدْلمْمتعلمينْأوْكانواْعلماءْالناسْمن



ْوالْ،ْالصفوفْلتتحدْاأليديْتمتدْأنْبدْالْهناْومنْإسالمهْصفةْألساس
ْنواجهْأنْبدْوالْ،ْالنفوسْلتأتلفْاإليمانْبمحبةْالقلوبْتخفقْأنْبد

ْباألسرةْبدأْالمستوياتْسائرْعلىْمتينةْولحمةْمتماسكْبصفْأعدائنا
ْوأنْ،ْاألواصرْتمتدْأنْطاعةْأيامْفيْونحنْعيدْأيامْفيْونحنْ،ْالواحدة

ْبينْالمودةْمياهْتجريْوأنْالقلوبْبالمحبةْتخفقْوأنْ،ْالصفوفْتتوحد
ْبينْوالرعيةْالرعاةْبينْكذلكْثمْالمجتمعْوفيْالجيرانْوفيْالناس

ْبطشْوالْ،ْطاعةْمنْيدْنزعْفالْقويةْناصرةْتكونْوالمحكومينْالحكام
ْالوقتْنفسْفيْوالْأمنْإخاللْمنْنوعْوالْ،ْخروجْمنْنوعْوالْظلمْوال

ْ.ْذلكْونحوْومظلمةْحقْهضمْأوْحقْنسيانْمنْنوعاْ 
ْأنْولألمةْيرشدوهمْأنْيعلموهمْأنْواألمةْالعلماءْبينْأخرىْجهةْومن

ْحقْويعرفواْدورهمْلهمْويذكرواْحقهمْويعرفواْويحترموهمْيوقروهم
ْيهمْبهدْواالهتداءْبهمْاالسترشادْمنْفيهْيكونواْأنْينبغيْماْعلىْعلمهم
ْشيعاْ ْوكانواْدينهمْفرقواْالذينْإن}ْْعليهْنحرصْأنْينبغيْمماْكلهْوذلك
ْحاجةْفيْاألمةْأنْوجدْالمسلمْتأملْوإذاْ،{ْ...ْشيءْفيْمنهمْلست

ْالرأيْفيْاختالفْيكونْأنْينبغيْفالْالشأنْهذاْفيْنفسهاْمراجعةْإلى
ْكانْفإذاْ،ْاألولوياتْترتبْأنْوينبغيْ،ْللصفْمفّرقاْ ْوالْ،ْللودْمفسداْ 
ْوأنْذلكْندركْأنْبدْالْ؟ْبينناْماْفيْنختلفْبالناْفماْأبوابناْعلىْالعدو
ْللوهنْسببْيكونْأنْينبغيْالْواالجتهاداتْاآلراءْاالختالفْأنْنعرف

ْأنْينبغيْالْالقصورْأوْاألخطاءْوجودْوأنْ،ْاألمةْتماسكْفيْوالضعف



ْ،ْأحوالهاْفيْالختاللهاْوالْصفهاْوحدةْلنزعْوالْلتفتتهاْسببْيكون
ْكلْفيْنكرسْأنْبدْوالْ،ْجميعاْعليهْنحرصْأنْينبغيْماْوذلك

ْمؤذنْاألمنْألنْ؛ْواالستقرارْاألمنْعلىْالحفاظْالمسلمينْمجتمعات
ْالوجودْمواقعْفيْيتحققْألنْقابالْلإلصالحْمجالْكلْيكونْأنْبتوفره

ْإصالحْفليسْالفوضىْوعمتْاألحوالْوطربتْاألمنْعقدْانفرطْإذاْأما
ْلتغييرْوالْدعوةْلنشرْوالْعلمْلنشرْإمكانْهناكْوليسْ،ْالحياةْفيْواقع
ْماْبهْيقعْماْوذلكْواإلخاللْالفسادْبهْيقعْماْعينْهوْذلكْبلْ،ْمنكر
ْ-ْوسلمْعليهْاهللْصلىْ-ْنبيناْأحاديثْبينتهْماْبلْأمتناْعلماءْمنهْحذر

ْفيْكلهْذلكْفيْاهللْفاهللْ-ْوعالْجلْ-ْربناْكتابْآياتْإليهْوأرشدت
ْزادتْوكلماْالخصوصْوجهْعلىْالحرمينْبالدْوفيْ،ْاإلسالمْبالدْكل

ْماْأهميةْوعلىْالموقعْأهميةْعلىْتدلْإنماْتركزتْوكلماْ،ْالهجمات
ْ.ْالحياةْواقعْفيْيحققْوماْشعارْمنْيرفعْماْأهميةْوعلىْعليهْيدل
ْالخيرْآثارْمنْفيهاْلماْالبالدْهذهْعلىْالهجمةْعظمةْندركْهناْومن

ْشعائرهْتحكيمْوإعالنْوشرائعهْاإلسالمْشعارْإظهارْمنْفيهاْولماْالعميم
ْتفتيتْفيْاألعداءْعلىْالفرصْتفويتْأهميةْعلىْيدلْوذلكْوتشريعاته

ْ-ْاهللْنسألْ،ْالفوضىْنشرْأوْالرعبْوإشاعةْالمجتمعْوتفكيكْالصف
ْ،ْوأخوتناْوحدتناْفيْاهللْواهللْ،ْدينناْفيْاهللْفاهللْالسالمةْ-ْوجلْعز

ْ.ْكثيراْ ْهللْوالحمدْكبيراْ ْأكبرْواهلل



ْفإنْ؛ْالمسلمينْونصرْالدينْإعزازْهيْالمؤمنينْمعاشرْبهاْنختم:ْْوثالثة
ْشيءْكلْيكونْأنْاإليمانْوأخوةْوحدةْومقتضىْبدينْالتمسكْمقتضى

ْ،ْدينكْإعزازْإالْعنهْتتراجعْوأنْ،ْفيهْتتهاونْأنْيمكنْحياتكْفي
ْإلخوانكْالنصرْوهوْآخرْوأمرْاهللْدينْوإظهارْ،ْاهللْكلمةْوإعالء

ْوفيْمكانْكلْفيْالمظلومينْعليهمْالمعتدىْالمستضعفينْالمسلمين
ْهذاْفإنْ؛ْوجلْعزْهللْخالصةْدعوةْمنْحتىْلكْيتيسرْبماْولوْحالْكل

ْالظروفْهذهْفيْيكونْوأنْنتوازنْأنْإذاْ ْحينْلناْبدْالْوإنهْمهمْاألمر
ْماْكلْفيْماذاْفيْوالمستقيمْالقويمْنهجدْأنْعلىْيدلناْماْوالمحن

:ْْونقولْأنفسناْعلىْننكفئْأنْلناْينبغيْفالْالتوازنْهذاْمنْإليهْنحتاج
ْلناْوليسْمجتمعاتناْفيْاهللْاهلل..ْْأحوالناْفيْاهللْاهلل..ْْذاتناْفيْاهللْاهلل

ْأنْفيْالشأنْكذلكْوليسْالمسلمينْومجتمعاتْ،ْاإلسالمْبأمةْصلة
ْوالمسلمينْاإلسالمْأحوالْوننسىْمكانْكلْفيْالمسلمينْبأحوالْنعنى

ْالخيرْذلكْإلىْتكونْماْأحوجْهيْالتيْمجتمعاتناْوفيْاإلسالمْبالدْفي
ْ،ْوتوسطاْ ْوإصالحْودعوةْتعليماْ ْاألرضْبقاعْكلْفيْننشرهْالذي

ْ،ْذلكْعلىْنحرصْأنْلناْفينبغيْ،ْوجهْكلْمنْللحقْوبيانْواعتدال
ْهذاْنحققْوأنْنعيشهاْوأنْ،ْالمسلمينْبقضاياْنهتمْأنْلناْوينبغي

ْ،ْالدينْفيْاهللْفاهللْ،ْاألعداءْيحاربونْألجلهْالذيْهوْألنهْ؛ْالمقتضى
ْونصرْالدينْإعزازْفيْاهللْواهللْ،ْوالمسلمينْاإلسالمْوحدةْفيْاهللْواهلل



ْواستغفرْ،ْالقولْهذاْأقولْكثيراْهللْوالحمدْكبيراْأكبرْواهللْ،ْالمسلمين
ْ…ْالرحيمْالغفورْهوْإنهْفاستغفروهْذنبْكلْمنْولكمْليْالعظيمْاهلل

ْالثانيةْالخطبة
ْاهللْوسبحانْكبيراْأكبرْواهللْكثيراْ ْهللْالحمدْ،ْهللْالحمدْثمْهللْالحمد

ْذكرهْماْأكبرْاهللْ،ْاألبرارْالذاكرونْذكرهْماْأكبرْاهللْ،ْوأصيالْبكرة
ْكبيراْأكبرْاهللْ،ْوالنهارْالليلْتعاقبْماْأكبرْاهللْ،ْاألبرارْالذاكرون
ْويرضىْيحبْكماْ-ْوتعالىْسبحانهْ-ْالحمدْلهْ،ْكثيراْ ْهللْوالحمد

ْ،ْذخراْ ْعندناْلهْويجعلهْوزراْ ْعناْاهللْبهْويمحواْأجرىْبهْنلقىْحمدا
ْسيدْ،ْللعالمينْرحمةْالمبعوثْعلىْاألكمالنْالتامانْوالسالمْوالصالة
ْ،ْنعيمْجناتْإلىْالمحجلينْالغرّْْوقائدْالمتقينْإمامْواآلخرينْاألولين

ْمنْوعلىْأجمعينْوصحابتهْآلهْوعلىْاألمينْالوعدْالصادقْمحمدْنبينا
ْ.ْالدينْيومْإلىْبإحسانْتبعهم

ْ:ْالمؤمنونْاألخوةْأيهاْبعدْأما
ْاهللْ،ْأكبرْواهللْ،ْأكبرْواهللْ،ْأكبرْواهللْ،ْأكبرْفاهللْ،ْمنهْبدْالْتذكير
ْطاعتهْمنْكانْماْنسيْمنْعلىْأكبرْواهللْ،ْوتجّبرْطغىْمنْعلىْأكبر
ْإلىْالطاعةْبعدْوالْ،ْالغفلةْإلىْالذكرْبعدْترجعواْالْفانتبهواْ،ْوعبثْولها

ْينبغيْوالْ،ْالمالعبْولهوْغيبةْإلىْالمساجدْشهودْبعدْوالْ،ْالمعصية
ْحالهْكلْوفيْ،ْصائماْ ْونهارهْقائماْ ْليلهْوكانْ،ْكامالْ ْشهراْ ْصامْلمؤمن
ْيرجعْأنْلهْينبغيْالْساعياْ ْومرضاتهْ-ْوتعالىْسبحانهْ-ْاهللْوإلىْ،ْذاكراْ 



ْفيْاهللْفاهللْ،ْعاصياْأوْالهياْ ْيكونْأنْفضالْ ْ،ْغافالْ ْأوْعابثاْذلكْبعد
ْقالواْالذينْإن}ْْالطاعاتْعلىْواالستمرارْواالنتفاعْواالعتبارْالتذكرْهذا
ْتحزنواْوالْتخافواْالْأنْالمالئكةْعليهمْتتنزلْاستقامواْثمْاهللْربنا

ْ{ْ.ْتوعدونْكنتمْالتيْبالجنةْوابشروا
ْاثنتينْكلمتينْفيْالوصيةْ-ْوسلمْعليهْاهللْصلىْ-ْالمصطفىْوأوجز

ْقل:ْ)ْْفقالْ،ْغيرهْسؤالْعنْتغنيهْجامعةْوصيةْيوصيهْأنْأرادْلمن
ْأداءْعلىْواستقيمواْالطاعاتْعلىْواستقيموا(ْْاستقمْثمْباهللْآمنت

ْنبيكمْسنهْفإنهاْ؛ْبهاْينادىْحيثْالمساجدْفيْشهودهاْعلىْواستقيموا
ْلعلىْإنكمْنبيكمْسنهْتركتمْولئنْ،ْنبيكمْسنةْتركتمْفلقدْتركتموهاْولئن
ْرمضانْشهرْالصيامْمنْحضكمْيكونْالْأنْعلىْواحرصواْ،ْعظيمْخطر

ْمنْفإنْ؛ْشوالْمنْبستْوسلمْعليهْاهللْصلىْالنبيْلسنهْإتباعاْ ْفأتبعوه
ْصامْكأنماْبأنهْ-ْوسلمْعليهْاهللْصلىْ-ْالنبيْبشرْفقدْذلكْفعل

ْاأليامْوهذهْأيامْبعشرةْكأنهْيومْوكلْأمثالهاْبعشرْحسنةْفكلْكلهْالدهر
ْنحرصْأنْأجدرناْوماْأحراناْفماْ،ْكلهْالعامْكأنهاْشوالْمنْستْمع

ْ.ْعليهْنواظبْوأنْذلكْعلى
ْوالتجاوزْوالهواْالغفلةْعلىْوالتنبيهْالتذكيرْمنْبدْالْمنهاْبدْال:ْْوثانية

ْولياليْالمباركاتْاأليامْهذهْفيْللمحرماتْواالرتكابْعاتْلطا
ْيكونْأنْينبغيْالْالصلواتْعنْونومْطاعةْغيرْعلىْفسهرْالفاضالت

ْالمسلمينْأعيادْفإنْ؛ْاهللْبطاعةْفيهْنفرحْالذيْالوقتْفيْحالناْهذا



ْللفرحْإعالنْلتكونْالحجْوبعدْالصيامْبعدْالفرائضْأداءْبعدْجاءتْإنما
ْاهللْأمرْعلىْاستقامتْإذاْإالْتفرحْالْاإلسالمْأمةْأنْوإظهارْاهللْبطاعة
ْ-ْوجلْعزْ-ْاهللْنسألْ-ْوجلْعزْ-ْاهللْبمعصيةْالفرحْنعلنْفكيف

ْوسخطْغضبْفيْالوقوعْوأسبابْالخسرانْأسبابْوإياكمْيقيناْأن
ْ.ْالرحمن
ْومرضاتكْلطاعتكْتوفقناْوأنْجميالْرداْ ْدينكْإلىْتردناْأنْاللهمْنسألك

ْ،ْوالعصيانْوالفسوقْالكفرْإليناْتكرهْوأنْ،ْالطاعاتْإليناْتحببْوأن
ْأبصارناْوغضْألسنتناْوعفةْنفوسناْوزكاةْقلوبناْطهارةْنسألكْإناْاللهم

ْإيماناْ ْاللهمْنسألكْ،ْربناْياْعليناْحرمتْماْكلْعنْأسماعناْوصون
ْوتوبةْ،ْدامعاْ ْوطرفاْ ْ،ْذاكراْ ْولسان اْ،ْخاشعاْوقلبْصادقاْ ْويقيناْ ْكامال

ْ.ْالراحمينْأرحمْياْبرحمتكْالموتْبعدْومغفرةْ،ْالموتْقبل
ْونّكسْوالدينْالحقْكلمةْبفضلكْوارفعْ،ْوالمسلمينْاإلسالمْأعزْاللهم
ْالْفإنهمْ؛ْالدينْأعداءْبسائرْعليكْاللهمْ،ْوالملحدينْالكفرةْرايات

ْ،ْأحداْ ْمنهمْتغادرْوالْبدداْ ْواقتلهمْ،ْعدداْ ْاللهمْأحصهمْ،ْيعجزونك
ْفيْالخلفْاجعلْاللهمْ،ْسطوتكْوعظيمْ،ْقدرتكْعجائبْفيهمْأرنا

ْبينهمْبأسهمْوجعلْكلمتهمْوخالفْقلوبهمْفيْالرعبْوقذفْصفوفهم
ْقويْياْلمعتبرينْعبرةْوجعلهمْبأنفسهمْوأشغلهمْنحرهمْفيْكيدهمْورد

ْالمضطهدينْمنْالمؤمنينْبعبادكْولطفكْرحمتكْاللهمْ،ْمتينْياْعزيزْيا
ْوسّكنْ،ْعبرتهمْامسحْاللهمْ،ْالعالمينْربْياْمكانْكلْفيْوالمعذبين



ْ،ْنصرهمْوقّربْ،ْفرجهمْوعّجلْ،ْكربهمْونّفسْ،ْهمهمْوفّرجْ،ْلوعتهم
ْماْواجعلْ،ْيقينهمْوعّظمْ،ْإيمانهمْوزدْ،ْرزقهمْوابسطْ،ْأمنهمْووّفر

ْالدينْفيْلهمْفتنهْتجعلهْوالْواليقينْاإليمانْفيْلهمْزيادةْعليهمْقضيت
ْومنْ،ْمخرجاْ ْضيقْ ْكلْومنْ،ْفرجاْ ْهمْ ْكلْمنْولهمْلناْاجعلْاللهمْ،

ْهذاْاجعلْاللهمْ،ْالعالمينْربْياْعافيةْبالءْكلْومنْعصمةْفتنةْكل
ْياْمكانْكلْفيْالمسلمينْإخوانناْعلىْوطمأنينةْوراحةْوسالماْ ْأمنناْ ْالعيد
ْعنهمْأجلْاللهمْ،ْوغضبكْسخطكْعنهمْارفعْاللهمْ،ْالعالمينْرب

ْوتأييدكْوعونكْرحمتكْوعليهمْعليناْأنزلْاللهمْ،ْالعالمينْربْياْبالءك
ْللصالحاتْتوفقناْأنْنسألكْإناْاللهمْ،ْالعالمينْربْياْونصركْوعزك

ْوالملهياتْوالمعاصيْالغفلةْإلىْالرجوعْوعدمْالطاعاتْعلىْوالمواظبة
ْ.ْوالسماواتْاألرضْربْياْبرحمتك

ْاهللْإن}ْاهللْبذلكْأمركمْكماْاهللْرسولْعلىْوسلمواْصلواْاهللْعباد
ْتسليماْ ْوسلمواْعليهْصلواْآمنواْالذينْأيهاْياْالنبيْعلىْيصلونْومالئكته

ْالعليْالقدرْذويْبالذكرْمنهمْخصْمنْالكرامْالصحابةْعلىْوترّضواْ،{ْ
ْوالتابعينْالصحابةْسائرْوعلىْوعليْوعثمانْوعمرْبكرْأباْالجليلْوالمقام

ْ،ْكبيراْ ْأكبرْواهللْكثيراْهللْوالحمدْ،ْالدينْيومْإلىْبإحسانْتبعهمْومن
ْوسلمْاللهمْوصليْالعالمينْربْهللْوالحمدْ،ْوأصيالْ ْبكرةْاهللْوسبحان

ْ.ْأجمعينْوصحبهْآلهْوعلىْمحمدْنبيناْعلى
ْ



 


