
 هللاُ أكبرُ    هللاُ أكبرُ    هللاُ أكبرُ 
ْكِر والِوفَـــاِق.  هللاُ أكبُر َما تََراَدفَْت بََركاُت الشُّ
 هللاُ أكبُر َما َعظَُمْت أَْقَداُر المُروَءِة واألَخالَِق.

 هللاُ أكبرُ   هللاُ أكبُر   هللاُ أكبُر 
َوتََعالَى َواِحَداً الَ یَُماثَُل َوالَ یَُضاھَى، الَحْمُد ہللِ الِذْي َعزَّ َربَّاً َوإِلَھَاً، 

داً َعْبُدهُ  َوأَْشھَُد أَْن الَ إِلَھَ إالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْیَك لَھ، َوأَْشھَُد أَنَّ ُمَحمَّ
َوَرُسولُھ، َصلََواُت هللاِ َوَسالَُمھُ َعلَْیِھ، الَمْبُعوُث إِلَى الَخالَئِِق َرْحَمةً الَ 

 والَ تَتَنَاھَى.تَْقُصُر 
ا بَْعُد:  أمَّ

َماِء، ھَُو َحْبٌل َواِحٌد  ْیُن َحْبٌل یَِصُل األَْرَض بِالسَّ فَیَا أَیُّھَا الُمْسلُموَن: الدِّ
طرفاه ِالتَّْوِحْیِد َواالْئتِالُف، وغایتھ فَْیُض البََركاِت، َواتََّساُق الَحیَاِة، 

قُوا َواْذُكُروا  َوَزَكاةُ األَْنفُُس: {َواْعتَِصُموا بَِحْبلِ  ِ َجِمیًعا َوَال تَفَرَّ هللاَّ
ِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ  نِْعَمَت هللاَّ

ُد فِْیھَا نَِداَءاُت التَّْوحْیِد وَ  تَْظھَُر إِْخَوانًا}، َوأَیَّاُم الَحجِّ األَْكبَِر َدْعَوةٌ تَتََجدَّ
َمَعالُِم الَوْحَدِة بَْیَن الُمْسلِمْیَن، بِقَْولِِھم: (لَبَّْیَك الَ َشِرْیَك لََك لَبَّْیَك)، 
الةُ َوالسَّالُم ، َحیُْث  تَْجِدْیَداً لِنَِداِء أَبِي األَنبِیَاِء إِبَراِھْیَم َعلْیِھ الصَّ

   ْدبِْیِر.اِإلْقَراُر بالَوْحَدانِیَِّة ہللِ فِْي الَخْلِق َوالتَّ 
َوُسوَرةُ اِإلْخالَِص تَْعِدُل ثُلَُث القُْرآِن، َرْفَعاً لَِشأِْن تَْوِحْیِد هللاِ 
 َوتَْنِزِيْ◌ِھِھ، قَاَل فِْیھَا:
ِدِه، فَتَتَْجھُ النُّفوُس إِلْیِھ ُمْقبِلَةٌ. ُ أََحٌد} َواِحٌد فِْي َجالَلِِھ َوتَفَرُّ  {قُْل ھَُو هللاَّ

َمُد} الَّ  ُ الصَّ ِذْي یَلَجأُ إِلْیِھ الَخْلُق فِْي الَحاَجاِت، َویَْقِصُدْونَھُ فِْي {هللاَّ
أُُموِرِھم .{لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكْن لَھُ ُكفًُوا أََحٌد} تَقَدََّس فِْي َذاتِِھ، َوالَ 
 َشبِْیھَ لَھُ 

ِمْیُع البَصِ   ْیُر}.َوالَ َمثِْیل: {لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء َوھَُو السَّ
ٌد فِْي النَّْفِس، َوَجَماٌل فِْي القَْلِب، َوَسَماَحةٌ فِْي  َوتَْوِحْیُد الَحقِّ تََعالَى تََجرُّ
التََّعاُمِل، َحْیُث أَْخالَُق الَعقِْیَدِة َوالتَّْوِحْیِد تَْحِمُل قِیََم الُمُروَءاِت فِْي 

َوالسَّالَِم، وفِْي ُكلِّھَا  الیُْسِر َوالُعْسِر، َوالُحبِّ َوالُكْرِه، وفِْي الَحْربِ 
الِِح، َوَسبِْیلُھَا َسالََمةُ النِّیَِّة َوالقَْصِد َواالتِّبَاِع،  أَْخالُق الَعَمِل الصَّ



َراِت  ِة َوآَمالِھَا َوطُُموَحاتِھَا، َوبِھَِذه التََّصوُّ َوالَوْعِي بَِضُروَراِت األُمَّ
الِحِ  لَْیَس فِْي الَمبَاِدِئ َوالَغایَاِت َوَحْسب، بَل یَْرتَبِطُ اِإلْیَماُن بِالَعَمِل الصَّ

بُِل َوالَوَسائِِل َوالَوَسائِِط، فَالَ ِدْیَن بِالَ أَْخالَِق َعَمٍل تَُجاهَ ثَالَثَِة  وفِْي السُّ
ْیُن َعِن اِإلْخالَِص  َدَوائِر: النَّْفِس َواآلَخِر َوالُمْجتََمِع، َوِحْیَن یَْنفَكُّ الدِّ

ْعِي الَِّذْي الَ بََرَكةَ فِْیِھ َوالَ ھَُدى، َواألَْخالَِق یَ  قَُع الَمْرُء فِْي َدائَِرِة السَّ
َعلَى نَْحِو َمْن قَاَل هللاُ تََعالَى فِْیِھم: { الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُھُْم فِْي اْلَحیَاِة 

ْنیَا َوھُْم یَْحَسبُوَن أَنَّھُْم یُْحِسنُوَن ُصْنًعا}. یَِسْیُر الَعَمُل وَ  َسطاً، بَْیَن الدُّ
َماِء،  َوافِِع َوالَكَوابِِح، تَْبنِي الُعقُوُل فِي األَْرِض َوأَْعیُنُھَا ُمتَطَلَِّعةٌ لِلسَّ الدَّ
 الَ اْنِدفَاَع 

 َوالَ َشطَطَ، َوالَ ُغُرْوَر َوالَ تََعدِّي.
 هللاُ أْكبَرُ    هللاُ أْكبَرُ    هللاُ أْكبَرُ 

 ُر َوہللِ الَحْمدُ الَ إِلَھَ إالَّ هللاُ َوهللاُ أكبَ 
ةَ اِإلْیَماِن:  أُمَّ

اِملَةَ َعلَْینَا، َونَِعَمھُ الَوافَِرةَ بَِوطَنِنِا، َدالَّةٌ َعلَى  إِّنّ◌ آالَء هللاِ تََعالَى الشَّ
ْكِر َعلَْیھَا، فََكْم أََزالَْت ِمْن  لُْطفِِھ َوَرْحَمتِِھ، ُمِدلَّةٌ إِلَى طَِریِْق الشُّ

َرْت ِمْن َمأُْموٍل، َوأَْعظَُم النَِّعِم َما  َمْحُذْوٍر، َوَجدََّدتْ  ِمْن ُسُروٍر، َویَسَّ
ةُ، فََعاَدْت َعلَى النَّاِس بَِجِمْیِل  دَّ لَّةُ، َوطُفِئَْت بِِھ الشِّ ھََدأَْت بِِھ الزَّ

نَائِِع، َوَحِمْیِد الَمْنفََعِة، َوَجلِْیل ِاألَْمِن َوالقََراِر. فَالَّلھُمَّ لََك الَحْمدُ  بَِما  الصَّ
 َخَصْصتَنَا بِِھ ِمَن ھَِذِه النَِّعِم، َوَحَرْزتَنَا بِِھ ِمْن َدائَِرِة الھََوْى.

َماِء َعلَى أَْرٍض، تَْنِزل إِلَْیھَا َدَواِعْي اِإلْقبَاِل،  َوِحْیَن یَِحلُّ قََدُر السَّ
إَِراَدِة اِإلْنَسان  َوتُْفتَُح لَھَا أَْبَواُب القَبُوِل، فَالَ تَْبقَى األَُمُم َعلَى قُْدَرةِ 

تِھَا  ِمْنھَا، بَْل یَُكوُن اِإلْنَساُن َعلَى قَْدِر ُمَراِد تِلَْك األَُمِم، فِْي قُوَّ
تِھْم، َوتُْبقِْي  َونَْھَضتِھَا، َوَسْعیِھَا َوإِْخالَِصھَا، فَیَْفَخُر أَْبنَاُؤھَا بِخدَمِة أُمَّ

 ِذْكَرھُُم الَحَسَن.
َماِء، َوالَ تَقَُع الِخْیَرةُ،  أَْو تُْستَْحَكُم القُْدَرةُ، إِالَّ بِبِنَاِء اِإلْنَساِن بُِمَراِد السَّ

نَِن  َوتَْرتِْیِب األَْرِض بِاألَْخالَِق، َواألَْخِذ بِنَِصْیِب التََّجاُرِب، َوتََعقُِّب السُّ
تِِھْم بِأْفَضِل َما یَعْ  ِرفُوَن، وفِْي َوتََصفُِّحھَا، َوِعْنَدھَا یَأْتِي النَّاُس فِْي قُوَّ

 نَْھَضتِِھم بَأََجلِّ َمنَافِِع األَْرِض َوأَْصلَِحھَا.



 أَیُّھَا الُمْسلُِموَن:
ِة لِلُمْجتََمِع، الَ تَُحدُّ ِمْن  ْولَِة بِالَمَصالِِح الَعامَّ ْیِن َوالدَّ إِنَّ ِعنَایَةَ الدِّ

یَّتِِة َوإِْبَداِعِھ، بَْل ھَُو تََكا ُمٌل فِْي تَْرتِْیِب َعَمِل إِْخالَِص الفَْرِد َوُحرِّ
فَاتِِھ، َوَجَماَعِة المْؤِمنِْیَن َوُمْجتََمِعِھم، لِیَنَاَل الُكلُّ َجَزاَء  الُمْؤِمِن َوتََصرُّ
الُح بِالُعُموِم َوالُخُصوِص، َوتَْثبُُت َمَصالُِح  إِْحَسانِِھ، َویَِحلَّ الصَّ

ُسوُل الَكرِ  الةُ َوالسَّالُم الُمؤِمنِْیَن الَّتِي أََمَر بِھَا الرَّ  ْیُم َعلَْیِھ الصَّ
َونَبّھَ إِلَى َخطَِرھَا:{فَْلیَْحَذِر الَِّذیَن یَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصیبَھُْم فِْتنَةٌ 

 أَْو یُِصیبَھُْم َعَذاٌب أَلِیٌم}.
بَل ْفِْي  َوأَْخالَُق األَُمِم لَْیَسْت فِْي الَمَواثِْیِق َوالُعھُوِد َوالُحُدْوِد فََحْسب

ْیِن َكَذلِك، بِتَْقِدْیِر األَْنبِیَاِء َواْحتَِراِم الُمقَدََّساِت  الُمُرَوءاِت َوأَْخالَِق الدِّ
َوتَأِْمْیِن الُحقُْوِق، َوالَ تََزاُل األَُمُم َعلَى َخْیٍر َما َحفِظَْت أَْعَراقُھَا 

نِْیَعةَ، َوُربَّ الَمْعُروَف، َوَكَسبَْت فِْي إِْیَمانِھَا َخْیَراً، َوالِمنَّ  ةُ تَْھِدُم الصَّ
َصلٍَف أَدَّى إِلَى تَلٍَف، َوَمْن فََعَل اِإلْحَساَن قُِرَن بِِھ، َولَْیَس َمَع قَْطِع 
ِحِم نََماٌء َوالَ بََرَكةٌ، َوطُوبَى لَِمْن أَْخلََص ہللِ تََعالَى ِعْلَمھُ َوَعَملَھُ  الرَّ

تَھُ، َواَحَمُدوا هللاَ َربَُّكْم َعلَى تَظَاھُِر آالَئِِھ، َوُحبَّھُ َوبُْغَضھُ َوَكالََمھُ َوَصمْ 
الَةَ  ْھِر َوألََوائِِھ؛ َواتَّقُوهُ َوأَِطْیُعوهُ، َواْسأَلُوهُ الصَّ َوالَعافِیَِة ِمْن َعْدَواِء الدَّ

ٍد َخْیِر أَْنبِیَائِِھ، َصالةً َوَسالَماً َعلَْیِھ َوَعلَى األَْنبِیَاِء ِمنْ  قَْبلِھ،  َعلَى ُمَحمَّ
َعاِء، َوَوَعَد بِاِإلَجابَة فَقَاَل: {َوإَِذا َسأَلََك  إِنَّھُ تََعالَى َحِمْیٌد َمِجْیٌد. أََمَر بِالدُّ

ْاِع إَِذا َدَعاِن }:  ِعبَاِدْي َعنِّي فَإِنِّْي قَِرْیٌب أُِجْیُب َدْعَوةَ الدَّ
 طَیِّبَاً ُمبَاَركاً. اللَّھُمَّ إِنَّا نَسأَلَُك من فَْضلَِك َوَعطَائَِك ِرْزقَاً 

ْرهُ لَنَا، َوَما َكِرْھَت ِمن َشيٍء  اللَّھُمَّ َما أَْحبَْبَت ِمْن َخْیٍر فََحبَّْبھُ إِلَْینَا َویَسِّ
ھُھ   فََكرِّ

 إِلْینَا َوَجنِّْبنَا إِیَّاه.
ْشیَتََك اللَّھُمَّ أَْحیِنَا َعلَى فِْطَرِة اِإلْسالَِم، َوَكلَِمِة اِإلْخالَِص، ونَسأَلَُك خَ 

َضا، َوالقَْصَد فِْي  فِْي الَغْیِب َوالشَّھَاَدِة، َوَكلَِمةَ الَحقِّ فِْي الَغَضِب َوالرِّ
 الفَْقِر َوالِغنَى.



ْد ُخطَاهُ بَِسنَا تَْوفِیْقَِك، َواحفَْظھُ لَنَا  اللَّھُمَّ أیِّْد ُسلْطَانَنَا بِنُوِر ِحْكَمتَِك، َوَسدِّ
تَِك، یَا هللاُ یَاَذا الَجالَِل بَِعْیِن ِرَعایَتَِك، َوأَع زَّ َحْولَھ بِتَأْیِیِدَك َوقُوَّ

ِة الَّتِي الَ تَُراُم.  َواِإلْكَراِم، َوالِعزَّ
ْلِم َواالْطِمئْنَاِن، َوالَ تُِطْع فِیْنَا  اللَّھُمَّ اْجَعْل ُعَماَن بَلََد األَْمِن َواألََماِن، َوالسِّ

ا نَِعَمَك، َوالَ تَقْطَْع َعنِّا فَْضلََك، َوقِنَا َشرَّ الفِتَِن َما َعُدواً َحاِسَداً، َوأَِدْم َعلَیْنَ 
 ظَھََر ِمْنھَا وَما بَطََن.

ِد اللَّھُمَّ َكلَِمتَھُم، َوبَاِرْك فِي أَْرَزاقِِھم،  اللَّھُمَّ احفَْظ بِالََد المْسلِمیَن، َوَوحِّ
 الَعالَِمْین.َواْجَعل بُیُوتَھُم آِمنَةً ُمْطَمئِنَّة یَاَربَّ 

ْنیَا َحَسنَةً َوفِْي اآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر.  َربَّنَا آتِنَا فِْي الدُّ
 {َوآِخُر َدْعَوانَا أَِن الَحْمُد ہللِ َربِّ الَعالَِمْین}.

 

 


