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¢
الخطبة األولى
إن الحؿد هلل  ،كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكتقب إلقف  ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا وس ِّقئات أطؿالـا ،
مـ يفده اهلل فال ّ
مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف.
و أشفد أن ٓ إلـٰف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف ،وصػ ّقف وخؾقؾف ،وأمقـف
خقرا إٓ دل إمة طؾقف  ،وٓ شرا إٓ ّ
حذرها مــف  ،فلـؾقات اهلل
طؾك وحقف  ،ومب ِّؾغ الـاس شرطف ،ما ترك ً
وسالمف طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
أ ّما بعد..
 معاشر المؤمنون ..عباد اهلل..
يعؾؿ أن ربف يسؿعف ويراه.
اتؼقا اهلل تعالك وراقبقه ُمراقبة مـ ُ
وكحـ -طباد اهلل -كعقش أيام الخقر والربكة  ،أيام شفر رمضان الؿبارك ،شفر تحؼقؼ ال ّتؼقى َ ،ف ْؾـَت ََزو ْد

ى َو َّٱت ُقوون َ أ ووُ ْو رٱََ رب َ
مـ تؼقى اهلل جؾ و َطالَ يف مقسؿ ال ّتؼقى بخقر زاد ﴿ َوتَ َز َّو ُدوا ْ فَإ َّن َخ ر َ
ٱلزادِ َّ
ۡي َّ
ٱتل رق َ
ِ
ِ
و
َٰ
و
ٰۖ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ

[﴾١٩٧البؼرة].
 عباد اهلل...
إن شفر رمضان الؿبارك مقسؿ طظقؿ ،ووقت فاضؾ كريؿ لؾ ّتـافس يف صاطـة اهلل ،والتسـابؼ يف طبـادة
اهلل ،وبذل الجفد والطاقة يف التؼرب إلك اهلل  ۵بؿـا يحبـف ُ -سـ ْب َحا َك ُف  -مــ صـالا إطؿـال وسـديد
إققال ،فػل هـٰذا الؿقسؿ الؿبـارك يتــافس الؿتـافسـقن ويتسـابؼ الؿتسـابؼقن بجـد واجتفـاد وصـرب
ٍ
وبذل ومرابطة كؾ يرجق رحؿة اهلل َ -جؾ و َط َال -ويخاف طذا َبف.
وملابرة
 عباد اهلل...
وهل فرص ٌة طظقؿ ٌة ٓ ُي َػ ِّر ُط فقفا الؿممـ؛ بؾ يـتفز لقالل هـٰذا الشفر ال ُغرر وأيامف الدرر لقتؼـقى فقفـا
ويتزود بإطؿال اللالحات والطاطات الزاكِقات وأكقاع الؼربات هلل َ -جؾ و َطالَ.
 عباد اهلل...
ـال -والتؼـرب
ويف هـٰذا الؿقسؿ الػاضؾ َت ْط َؿئِـ الـػقس وهتدأ ال ُؼؾقب وتسؽـ لطاطة اهلل َ -جـؾ و َط َ
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ٌ
كبقر وهـٰذا  -طباد اهلل  -مـ آثار ال ّطاطة
إلقف ،ويحلؾ لفا يف هـٰذا الشفر الػاضؾ ُص َؿ ْلكِقـَ ٌة طظقؿة
وسؽقن ٌ
والتؼ ّرب إلك اهلل .
ٕي كقع مـ اإليذاء أو الجفؾ طؾك طباد اهلل ،فنن هــٰذا مؿـا يتــا
ولفـٰذا لقس يف شفر رمضان مجال ِّ
مع حؼقؼة اللقام ومؼلقد هذه الطاطة .
جاء يف صحقا البخاري مـ حديث أبل هريرة ﭬ ّ
أن الـبل ﷺ قال« :م ْن ل ْم يد ْع قول الزور والعمل
به والج ْهل  ،فل ْوس هلل حاج ٌة في أ ْن يدع طعام ُه وشراب ُه»( ،)1وما ذلؽؿ -طباد اهلل -إٓ ٕن مــ كاكـت هـذه
َ
حالف يف صقامف لؿ يستػد حؼقؼ ًة مـ مدرسة اللقام ولؿ يحؼؼ مؼلـقد اللـقام إطظـؿ؛ ﴿ َ أ أ ُّي َهو َّٱذِنووَ
َ
َ َُ ْ ُ َ َ َر ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ ر ُ ر َ َ َّ ُ ر َ َّ ُ َ
لَع َّٱذ َ
ون [﴾١٨٣البؼرة].
ِنو نِو قبل ِكم بعلكم تتق
ٱلصي م كه كت ِ
ءاننوا كت ِ عليكم ِ

 عباد اهلل...
وطـدما يختؾ ِ
الػؽر ويػسدُ العؼؾ ويتؾق ُ
ث بلفؽار سـؼقؿة وتقجفـات مشـقـة خبق ـة  ،تتحـقل حقـئـذ
الؿقاسؿ الػاضؾة وإمؽـة الػاضؾة إلك وقت لإلجرام والعدوان والبغل وأثـام  ،وهــٰذه  -طبـاد اهلل -
داهقة الدواهل وملقبة الؿلائب.
طؾل بـ أبل صالبﭬ اجتؿع ثالثة مؿـ تؾقثت أفؽارهؿ وفسـدت طؼـقلفؿ،
يف زمـ ووقت خالفة ِّ
اجتؿعقا يف مؽان فاضؾ وبؼعة فاضؾة إلك جقار بقت اهلل الحرام وأخذوا -بـزطؿفؿ -يتدارسـقن أحـقال
الؿسؾؿقـ ويتلمؾقن يف حال وٓة أمـر الؿسـؾؿقـ ويتـذ ّكرون بـزطؿفؿ إخقاكًـا لفـؿ ُقتِؾـقا يف الـ ْف َـر َوا ْن ،
وأخذوا يتآمرون إلك جقار بقت اهلل لؾؼضاء طؾك أئؿة الظؾـؿ والبغـل بـزطؿفؿ ،فلخـذوا يتـذاكرون مــ
إحؼ بالؼتؾ ومـ إجدر بلن ُيجفز طؾقف ،فذكروا ثالثـ ًة تقاطـدوا طؾـك قـتؾفؿ وهـؿ :الخؾقػـة الراشـد
طؾل بـ أبل صالب ﭬ ،ومعاوية بـ أبل سػقان ﭬ ،وطؿرو بـ العاص ﭬ.
ّ
وهمٓء ال الثة كُؾفؿ مـ خقار اللحابة وأفاضؾ طباد اهلل الؿممـقـ ولفؿ ٍ
أيد مشـفقدة وأطؿـال ك قـرة
ّ
ُ ْ
محؿقدة ،وهؿ طؾك رأس الؿسمولقة يف حػظ إمـ ورطاية حؼقق العباد وملالحفؿ.
فتقاطد همٓء ال الثة طـد بقت اهلل الحرام طؾك قتؾ همٓء ال الثة واتعدوا ٕداء هـذه الجريؿـة الـؽـراء
وال َػعؾة الشـعاء يف خقر ٍ
وقت وأفضؾ مقسؿ ،فؼرروا أن يبادروا إلك هذه العؿؾقة يف السابع طشر مـ شـفر
رمضان الؿبارك.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجف البخاري  ( $ح. )1091
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فتلمؾ َ -ر َط َ
فاضال لؾتداول والتشاور ،واختاروا وقتـا
ً
اهلل  -هـٰذا آختقار مـ همٓء ،اختاروا مؽا ًكا
اك ُ
فاضال وزماكا فاضال لتـػقذ اإلجرام وتتؿقؿ ال ُعدوان.
اه ِ
ت ال ُع ُؼ ُ
قل َما َأ ْس َق َأ َها ،وإَ ْف َؽ َار َما َأ ْق َب َح َفاَ ،أ َٓ َما َأ ْس َق َأ ْ
آختِ َقار و َما َأ ْس َق َأ ال َع َؿ َؾ و َأ ْق َب َحف.
َأ َٓ َش َ
ثؿ همٓء يـ ِّػذون هـٰذه الجرائؿ معتؼديـ أكفؿ بذلؽ يؼدِّ مقن أطظؿ ُق ٍ
وأطظؿ ما ُيتؼـرب بـف إلـك
ربة هلل
ُ
َ
اهلل .۵
فعـال بسـقػف هامـة
طؾل بـ أبل صالب ﭬ وضـرب ً
فؾؿا سؾ أحدُ همٓء ال الثة سقػف الؿسؿقم لؼتؾ ِّ

َر
َ َر
ر َ ٓ َ َ
َ َ َّ
ۡشي نف َس ُه ٱبتِغو َء َ رَۡو ِ
طؾل ﭬ وسال الدم مـ رأسف تال هـٰذا أثؿ ققل اهلل ﴿ :۵ونِو ٱنل ِس نو ي ِ
َّ َ َّ ُ َ ُ ُ ُۢ ر
وف بِٱبعِ َب دِ [﴾٢٠٧البؼرة].
ٱّللِِۚ وٱّلل رء

يعد هـٰذا أثؿ فعؾتف هـٰذه كقطا مـ الشراء لؿرضاة اهلل وصؾب ثقابـف وأجـره ُسـ ْب َحا َك ُف ،وهــٰذا كؾـف -
ِ
وفسادها.
طباد اهلل  -مـ آثار تؾقث العؼقل
وإذا تساءل متسائؾ :ما ِس ّر اختقار همٓء لشفر رمضان الؿبـارك لتـػقـذ هــٰذا اإلجـرام والؼقـام ــٰذا
العدوان؟
يجد جقاب ذلؽ أكف يتؾخص يف أمريـ:
األمر األول :
أن مـا يؿارسـقكف ّ
وصـدورهؿ معتؼـديـ ّ
وأن مـا
جقاكحفؿ
قؾقب همٓء ومألت
طؼقد ٌة فاسدة مألت
َ
َ
َ
يؼقمقن بف كقع مـ الجفاد يف سبقؾ اهلل ،ففؿ بزطؿفؿ يريدون آئتساء بالـّبل َ -ط َؾق ِ
ـال ُم -
ـال ُة والس َ
ـف الل َ
ْ
ٌ
ٍ
ٍ
وأطؿال جؾقؾة مربورة قامقا ا يف شفر رمضـان الؿبـارك؛ جفـا ًدا يف
تضحقات مباركة
وصحبِف الؽرام يف
كقع مـ الجفـاد
سبقؾ اهلل و ُكلرة لديـ اهلل وقضا ًء طؾك أطداء اهلل .ففمٓء بزطؿفؿ يظـقن أن ما يؿارسقكف ٌ
ٌ
وفرق شاسع بقـ الجفاد واإلفساد.
واللحب الؽرام وش ّتان
يف سبقؾ اهلل؛ فلرادوا زاطؿقـ آقتداء بالـبل ّ
األمر الثاين -طباد اهلل -يف سر اختقار همٓء لفـٰذا الشفر الػاضؾ:
ما ُيعرف طـ أهؾ اإليؿـان وطؿـقم الؿسـؾؿقـ يف هــٰذا الشـفر مــ ُصؿلكقــة يف الـػـقس وسـؽقن يف
ٍ
غائؾـة أو طـدوان ،فقسـتغؾقن أمــ الـّـاس و ُصؿـلكقـتفؿ
الؼؾقب وهدوء وإقبال طؾك الطاطة ،وطدم تققع
وإقبا َلفؿ طؾك الؼرآن وإصعام الطعام واشتغالفؿ بذكر اهلل واكشغالفؿ طـ أم ـال هـمٓء لتـػقـذ م ـؾ هــٰذا
ال ُعدوان واإلجرام.
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 عباد اهلل...
ٍ
ِ
أرباب هــٰذا الػؽـر الضـال واختـار
جريؿة طؼد العز َم طؾك تـػقذها أحد
و ما أشبف ال ّؾقؾة بالبارحة  ،يف
ً
كبقـرا مــ
مسـموٓ
لتـػقذ هـٰذه الجريؿة مقسؿ شفر رمضان الؿبارك ،واختار لؿـ يـ ّػذ يف حؼف الجريؿة
ً
مسمولل إمـ يف هـٰذه البالد؛ ولؽـ اهلل َ -جؾ و َط َال -جعؾ تدمقره تدبقره وجعؾ سقػف يف كحره ،وجعؾ
إجرامف طؾك كػسف طقا ًذا باهلل  ...فع ر ط رة خاسرة تؼطع فقفا أشال ًء وتؿزق فقفا إربا وسـؾؿ اهلل مــ مؽـره
وكقده فعاد كقد الخاسر طؾك كػسف ،فؼتؾ كػسف بـػسـف وطـادت طؾقـف دائـرة السـقء ،واسـتجاب اهلل ۵
الؿتؽررة  " :ال ّٰؾ ُفؿ مـ أراد بالدكا ووٓة أمركا وأحدا مـ الؿسؾؿقـ بسقء فلشغؾف يف كػسـف
دطقة الؿممـقـ
ِّ
واجعؾ تدمقره تدبقره واجعؾ طؾقف دائرة السقء يا ذا الجالل واإلكرام" .
أققل هـٰذا الؼقل ،وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ ِّ
كؾ ذكب ،فاستغػروه يغػر لؽؿ إكف هـق
الغػقر الرحقؿ.

الخطبة الثاىوة
الحؿد هلل طظقؿ اإلحسان واسع الػضؾ والجقد وآمتـان ،وأشفد أن ٓ إلـٰف إٓ اهلل وحـده ٓ شـريؽ
لف ،وأشفد ّ
أن محؿدً ا طبده ورسقلف ص ّؾك اهلل وس ّؾؿ طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
أما بعد..
 عباد اهلل ..
صا يف الحديث أن كبقـا ﷺ إذا دخؾت العشر إخقرة مـ شفر رمضان  ،شد مئـزره وأحقـك لقؾـف
فؼد ّ
وأيؼظ أهؾف.
بـالتؼرب
ويف هـٰذا  -طباد اهلل  -تـبقف لألمة إلك اغتـام هـٰذه العشر الػاضؾة الؽريؿة يف الجدِّ وآجتفاد
ّ
إلك اهلل والتـافس يف صاطة اهلل َ -جؾ و َطالَ  ،-ولـتذكر  -طباد اهلل ّ -
أن هلل َ -جؾ و َط َال  -يف كـؾ لقؾـة مــ
لقالل رمضان دا ٍع يؼقل  « :يا باغي ا ْلخ ْور أ ْقب ْل ويا باغي ا ْلش ِّر أ ْقص ْر  ،و هلل  -جل وعل -عتقاء منن الننار،
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وذلك يف كل لولة».

ويف هـٰذه العشر الػاضؾة لقؾة هل خقر مـ ألػ شفر؛ مـ ُح ِرم خقرهـا وبركتفـا فؼـد ُحـرم كؿـا جـاء
()2

بذلؽؿ الحديث طـ رسقل اهلل ﷺ.

أٓ فؾـستعـ باهلل  -طبا َد اهلل  -ولـجد وكجتفد يف صاطة اهلل ولـغـؿ خقر هذا الشفر وبركاتف وما بؼل مــ
ً
وبذٓ يف التؼرب إلك اهلل  ۵وصاطتف .
أوقاتف ِجدا واجتفادا
رب العرش العظـقؿ بلسـؿائف الحســك وصـػاتف العؾقـا أن يق ِّفؼــا جؿق ًعـا لسـديد
و كسلل اهلل الؽريؿ ّ
إققال وصالا إطؿال ،وأن يجعؾـا جؿق ًعا مـ طتؼاءه مـ الـار.
وص ّؾقا وس ِّؾؿقا  -رطاكؿ اهلل  -طؾك محؿد بـ طبد اهلل كؿا أمر َكؿ اهلل بـذلؽ يف كتابـف فؼـال ﴿ :إ َّن َّ َ
ٱّلل
ِ
ّ
َ
ِنو َء َ
ان ُنوا ْ َص ُّلوا ْ َعلَ ريهِ َو َس ّل ُِهوا ْ ت َ رسل ً
ب َ أ أ ُّي َه َّٱذ َ
َو َن َ أ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ
نن
ِيه [﴾٥٦إحزاب] ،وقـال ﷺ « :م ْ
لئِكتهۥ نصلون لَع ٱنل ِ ِّ ِۚ

صلى علي واحدة صلى اهللُ عل ْوه ع ْشرا»

()3

ال ّٰؾفؿ ِّ
صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد كؿا ص ّؾقت طؾك إبراهقؿ وطؾك آل إبراهقؿ إكؽ حؿقد مجقد.
و بارك طؾك محؿد وطؾك آل محؿد كؿا باركت طؾك إبراهقؿ وطؾك آل إبراهقؿ إكؽ حؿقد مجقد .
رض الؾفؿ طـ
وارض ال ّٰؾفؿ طـ الخؾػاء الراشديـ إئؿة الؿفديقـ أبل بؽر وطؿر وط ؿان وطؾل ،وا َ
َ
اللحابة أجؿعقـ وطـ التـابعقـ ومــ تـبعفؿ بنحسـان إلـك يـقم الـديـ ،وطـّـا معفـؿ بؿـّـؽ وكرمـؽ
وإحساكؽ يا أكرم إكرمقـ.
ال ّٰؾفؿ أطز اإلسالم والؿسؾؿقـِ ،
ِ
واحؿ حـقزة الـديـ يـا
وأذل الشرك والؿشركقـ ،ود ِّمر أطداء الدِّ يـ،
رب العالؿقـ.
ال ّٰؾفؿ آمـا يف أوصاكـا وأصؾا أئؿتـا ووٓة أمقركا واجعؾ وٓيتـا فقؿـ خافؽ واتؼاك وا ّتبـع رضـاك يـا
رب العالؿقـ.
ال ّٰؾفؿ وفؼ ولل أمركا لفداك ،واجعؾ طؿؾف يف رضاك ،وأطـف طؾك صاطتؽ.
ال ّٰؾفؿ وفؼ جؿقع وٓة أمر الؿسؾؿقـ لؾعؿؾ بؽتابؽ وتحؽقؿ شرطؽ واجعؾفؿ رحؿـة ورأفـة طؾـك
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجف الرتمذي  ( $ح ، )286وابـ ماجف (ح )1266مـ حديث أبل هريرة ﭬ ،وصححف إلباين .$
( )6أخرجف الـسائل  ( $ح )6192مـ حديث أبل هريرة ﭬ ،وصححف إلباين .$

( )1رواه مسؾؿ (ح )698مـ حديث أبل هريرة ﭬ.
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طبادك الؿممـقـ .
ال ّٰؾفؿ ِ
آت كػقسـا تؼقاها ،ز ِّكفا أكت خقر مـ زكاها ،أكت ولقفا ومقٓها.
ال ّٰؾفؿ إكا كسللؽ الفدى والتؼك والعػة والغـك .
ال ّٰؾفؿ أصؾا ذات بقــا وألػ بقـ قؾقبـا ،واهدكا سبؾ السالم ،وأخرجـا مـ الظؾؿات إلك الـقر وبـارك
لـا يف أسؿاطـا وأبلاركا وأزواجـا وذر ّياتـا وأمقالـا وأوقاتـا ،واجعؾـا مباركقـ أيـؿا كـّا .
ال ّٰؾفؿ أطتؼ رقابـا مـ الـار ،ال ّٰؾ ُفؿ أطتؼ رقابـا مـ الـار ،ال ّٰؾفؿ أطتؼ رقابـا مـ الـار ،وآبائـا وذرياتـا مــ
الـار  ،ال ّٰؾفؿ جعؾـا مـ طتؼائؽ مـ الـار يا ذا الجالل واإلكرام
ال ّٰؾفؿ اغػر لـا ولقالديـا ولؾؿسؾؿقـ والؿسؾؿات والؿممـقـ والؿممــات إحقـاء مــفؿ وإمـقات،
ر ّبـا إ ّكا ضؾؿـا أكػسـا وإن لؿ تغػر لـا وترحؿـا لـؽقك ّـ مـ الخاسريـ.
ر ّبـا آتـا يف الدّ كقا حسـة ويف أخرة حسـة وقـا طذاب الـار.
طباد اهلل ،اذكروا اهلل يذكركؿ واشؽروه طؾك كعؿف يزدكؿ ولذكر اهلل أكرب واهلل يعؾؿ ما تلـعـــقن.



