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 بِسِم هللاِ الّرحِمِن الّرحیمِ 
 

هللاُ أَْكبَ��ُر َم��ا ،  م��ا لب��ى مس��لم ب��الحج ث��م ط��اف وس��عىهللاُ أَْكبَ��ُر 
أقبل�ت ا هللاُ أَْكبَ�ُر َم�،  وقف على صعید عرف�اَت فاس�تغفر ودع�ا

َم��ا  هللاُ أَْكبَ��رُ ،   ھ��ذه األعی��اد عل��ى األم��ة محفوف��ة بالمس��رات
بَ��ُر ك��ـبیرا والحم��ُد ہلل هللاُ أَكْ تنزل��ت علیھ��ا لط��ائف الرحم��ات،  

 كـثیراً وسبحان هللا بكرةً وأصیال.
 

  أَْكبَ��������رُ و هللاُ  ال إِلَ��������ھَ إالَّ هللاُ   هللاُ أَْكبَرُ    هللاُ أَْكبَرُ   هللاُ أَْكبَُر 
 كـبیرا

ال إِلَ��������ھَ إالَّ هللاُ  و هللاُ أَْكبَ��������ُر  هللاُ أَْكبَرُ    هللاُ أَْكبَرُ   هللاُ أَْكبَُر 
 تـكـبیرا

ال إِلَ�������ھَ إالَّ هللاُ  و هللاُ أَْكبَ�������ُر وہلل  هللاُ أَْكبَرُ    هللاُ أَْكبَرُ    أَْكبَُر هللاُ 
ـثیرا  الحمُد حمداً ك

 

الذي أحسَن ك�ل ش�يء خلق�ھ وب�دأ خل�ق {، َرّب العالمین   ہللِ  دُ مْ الحَ 
أھ�ٌل م�ن الحم�د وأُثن�ي  تعالى بما ھو لھُ  هُ أحمدُ ، }اإلنسان من طین

ال إل�ھ ، وأش�ھُد أن ل�ذنوب وأت�وب إلی�ھمن جمی�ع اه ، وأستغفرُ علیھ
بی��ده الخی��ر وھ��و  ، ل��ھ المل��ك ول��ھ الحم��دإال هللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ

، أن س��یدنا محم��داً عب��دهللا ورس��ولھ ، وأش��ھدعل��ى ك��ل ش��يء ق��دیر
، اللھم ص�لِّ داعیاً إلیھ بإذنھ وسراجاً منیرابعثھ هللا بشیراً ونذیراً و

 . معینوسلم علیھ وعلى آلھ وصحبھ أج
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 ،  ا بعدُ أمَ 
 :أیّھا المسلمون

ق�درھا وأقس�م هللا  عَ فَ رَ  أیامٌ فإنھا ، ھنیئاً لكم ھذه األیام المباركـة
 ،ر عب�اده ب�ذكره ف�ي المع�دودات منھ�ا، وأم�في الكـتاب بلیالیھ�ا

الم��ولى الك��ریم لعب��اده الم��ؤمنین، تحم��ل فیھ��ا  نِم�� ةٌ نَح��مِ  وھ��ي
مع�الم م�ن الرس�االت الس�ابقة ھ�ا ی، وتتصل لھم فعیدھم األكـبر

 .ة، ألنھا تخرج من مشكاة واحدةبشعائر الرسالة الخاتم
 م��ا ال م��ا أبھ��ج ی��وم العی��د وھ��و یحم��ل م��ن المع��اني وال��دالالت

، بھج��ةً بموس��م الح��ج، ب��ل یج��دھا المس��لمون ھ الكلم��اتتص��فُ 
أضاحي یُراد بھا وجھُ هللا ، ووفرحاً بأیام تُضاعف فیھا األجور

 ،ق��راء والمساك��ـینحنان��اً وعطف��اً عل��ى الف ھ��ابش��عر ی، وتع��الى
، وإدخ��اَل وذك��راً وتك��ـبیراً أدب��ار الص��لوات، وص��لةً لألرح��ام

 ، مظ�اھُر م�ن ت�آلف المجتم�ع وت�آخيلفي أنفس األطف�اسرور 
الحم����د ہلل رب و أف����راده وتماس����ك لَبِنَت����ھ واستش����عاِر َوحدت����ھ 

 العالمین.
ال إِلَ��������ھَ إالَّ هللاُ  و هللاُ أَْكبَ��������ُر  بَُر هللاُ أَكْ    هللاُ أَْكبَرُ   هللاُ أَْكبَُر 

 كـبیرا
ال إِلَ��������ھَ إالَّ هللاُ  و هللاُ أَْكبَ��������ُر  هللاُ أَْكبَرُ    هللاُ أَْكبَرُ   هللاُ أَْكبَُر 
 تـكـبیرا

ال إِلَ�������ھَ إالَّ هللاُ  و هللاُ أَْكبَ�������ُر وہلل  هللاُ أَْكبَرُ    هللاُ أَْكبَرُ   هللاُ أَْكبَُر 
ـثیرا الحمُد حمداً   .وسبحان هللا بكرةً وأصیال ك

 
 : أیھا المؤمنون

بع�ین البص�یرة  إّن من الواجب على ذوي العقول ، أن ینظ�روا
ص��ف بھ��ا الح��ّق ، والص��فات الُعلی��ا الت��ي وإل��ى الحك��م الجلیل��ة

، دع�ا عب�اده ٌم ع�دل، َحك�و حكیٌم عل�یم، فھسبحانھ وتعالى نفسھ
كف��ل لھ��م بخی��ري ، وتوالتس��لیم والرض��ایم��ان والعل��م، إل��ى اإل
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آمن��وا اتق��وا هللا  نی��ا أیھ��ا ال��ذی{األول��ى والعقب��ى یق��ول س��بحانھ 
وآمن��وا برس��ولھ ی��ؤتكم ك��ـفلین م��ن رحمت��ھ ویجع��ل لك��م ن��وراً 

) ل��ئال یعل��م أھ��ُل 28تمش��ون ب��ھ ویغف��ر لك��م وهللا غف��وٌر رح��یم (
الكـتاب أالّ یقدرون عل�ى ش�يٍء م�ن فض�ل هللا وأّن الفض�ل بی�د 

فم��ع أّن ظ��اھر } وهللا ذو الفض��ل العظ��یمهللا یؤتی��ھ م��ن یش��اء 
أّن عل�یھم ، إالّ قد ال یكون كم�ا یش�اءونالحال الذي یبدو للناس 

ھم الكریم ھو العدل الذي ال ، أن یوقنوا أّن ربمع اإلیمان الحق
، وأّن النجاة إنما تكون بالرضا بقض�ائھ والتس�لیم ألم�ره، یجور

ي بنوھ��ا عل���ى الت��فھ��ؤالء ال��ذین حك��ى هللا تع��الى لن���ا ق��ولتھم 
، والتي نّصبوا بھا أنفسھم منصب من یتخیر مقاییسھم القاصرة

وق�الوا ل�وال نُ�ّزل ھ�ذا {أصناف الناس للرسالة عن هللا تع�الى : 
رّد عل��یھم س��بحانھ } القُ��رآن عل��ى رج��ٍل م��ن الق��ریتین عظ��یم

من�ھ وح�ده لِحك�ٍم ال  لیُدرك العباد أّن األم�ور إنم�ا تك�ون بت�دبیر
أھم یقسمون رحمة ربك نحُن قسمنا بینھم {لھ ؛ بقویعلمھا سواه

درج�ات  اة الدنیا ورفعن�ا بعض�ھم ف�وق بع�ضٍ معیشتھم في الحی
 }لیتخذ بعضھم بعضاً سخریا ورحمة رب�ك خی�ٌر مم�ا یجمع�ون

ویمن��ع، ، فھ��و یعط��ي متص��ٌف بالعدال��ة المطلق��ةف��اہلل ع��ّز وج��ل 
اعت���راض عل���ى عدل���ھ  ، وال، یبس���ط ویق���بضیرف���ع ویخف���ض

إلى تحقی�ق الع�دل ، بل على العباد أن یسعوا وحكمتھ جل وعال
اس�تخلفھم فی�ھ ، وأن یقوموا بالقسطاس المستقیم فیما في ذواتھم

، وما قصةُ طالوت إالّ مثاٌل آخر یُعلمنا منھ ربنا تبارك سبحانھ
د وق��ال لھ��م نب��یھم إّن هللا ق��{: وتع��الى ھ��ذه المع��اني وال��دالالت 
ل�ھ المل�ك علین�ا ونح�ن  یك�ون بعث لكم طالوَت ملك�ا ق�الوا أنّ�ـى

أحقُّ بالملك منھ ولم ی�ؤَت س�عةً م�ن الم�ال ق�ال إّن هللا اص�طفاه 
علیكم وزاده بسطة في العلم والجسم وهللا یؤتي ملكھ م�ن یش�اء 

 }وهللا واسٌع علیم
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إّن إدراك ھ��ذا الحقیق��ة الجلی��ة أم��ٌر ال من��اص من��ھ للمجتمع��ات 
ھو ، فالعدُل  وللتقدم والرقيواألوطان التي تسعى لبسط العدل 

م��دار فل��ك الفض��ائل، ومرك��ـز دائ��رة األم��ان، وج��وھر الرق��ي 
اْع�ِدلُوا ھُ�َو أَق�رُب {، بدلیل قول ربنا تبارك وتع�الى والحضارة

وال یق�وم  . } َوأقِسطوا إّن هللا یُِحبُّ الُمقِسِطینَ {وقولھ  } لِلتّقَوى
ھ علی�التوافق والتكامل الذي یق�وم  العدُل إالّ على مقتضى مبدأ 

والجماع����ات  لألف����رادِ  وال ری����َب أنّ ، ك����ل م����ا فی����ھبالك����ون 
 تم��ع م��ن المجتمع��ات أعم��االً ومھ��امَّ والمؤسس��ات ف��ي ك��ل مج

ھ�ا، وأن ، علی�ھ أن یُحس�ن القی�ام بمحّددة یس�تقل بھ�ا ع�ن غی�ره
، مع حرصھ على الوشیجة التي تص�ل یؤدیھا بإتقاٍن وإخالصٍ 

مب�دأ التواف��ق  ، وف��ق ذاتین�ھ وب�ین ب��اقي األف�راد والمؤسس�اتب
م���ل، وبعی���داً ع���ن التن���اقض والخص���ام، وع���ن الترھ���ل والتكا

، لن�ـزاع والتن�اقض ألُص�یبت األُّم�ةإذ لو ساد روح ا والتواكل،
، كم��ا یم��رض الب��دن حینم��ا تض��عف وع��ّم التب��اُغَض والت��دابُر

ائفھ����ا أو یخت����ل الج����وارح واألعض����اء ع����ن أداء وظبع����ض 
ی�ھ ح�دیث رس�ول هللا ، وھ�ذا المعن�ى أش�ار إلانسجامھا وتوافقھا

صلّى هللا علی�ھ وس�لم حینم�ا ق�ال : (َمثَ�ُل الم�ؤمنین ف�ي ت�وادھم 
وتراُحمھم وتعاطُفھم َمـثَـُل الَجسد إذا اشتكى ِمنھ ُعضٌو ت�داعى 

انكـفأ الف�رد عل�ى مح�یط  ، ولوسائُِر الجسِد بالسھِر والُحّمى)لھ 
 ل، ألن فضائحقق نتیجة وال استطاع بلوغ غایة ، لمانفسھ فقط

، ال تق��وم إال عل��ى التع��اون الخی��ر والعدال��ة واألم��ان والرخ��اء
وتعاونوا على الب�ر والتق�وى وال تع�اونوا عل�ى اإلث�ِم {والتدافع 

، متناقض��ةكم��ا ال تق��وم عل��ى ج��دلیات متص��ارعة }  واندوالع��
، وفیم��ا تق��دم م��ن الً تتخ��ذ م��ن التس��لط واإلقص��اء منھج��اً ودل��ی

والحاض���ر ِعب���رة ، كم���ا ف���ي ش���واھد الت���أریخ ش���واھد النق���ل
وإّن {للمعتبرین. وتأملوا رحمك�م هللا ف�ي مث�ل قول�ھ ج�ل وع�ال 

بُطُونھ م�ن ب�ین ف�رٍث َوَدٍم  يلكم في األنعام لَِعبرةً نُسقیُكم ِمّما ف
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النخی���ِل  ثََم���راتِ ) َوِم���ْن 66لِـبَـنَ���ـاً َخالِص���اً س���ائِغاً للشارب���ـین (
إّن ف��ي َذل��َك َآلیَ��ةً  واألعن��اِب تتّخ��ذون ِمن��ھُ َس��َكراً َوِرْزق��اً َحَس��ناً 

 } لِقَوٍم یَعقِلُونَ 
 

أَْكبَ��������ُر  هللاُ ال إِلَ��������ھَ إالَّ هللاُ  و  أَْكبَُر  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ 
 كـبیرا

أَْكبَ��������ُر  هللاُ ال إِلَ��������ھَ إالَّ هللاُ  و  أَْكبَرُ  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ 
 تـكـبیرا

ال إِلَ�������ھَ إالَّ هللاُ  و هللاُ أَْكبَ�������ُر وہلل  أَْكبَرُ  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ 
ـثیرا  وسبحان هللا بكرةً وأصیال الحمُد حمداً ك

 
 أیھا المؤمنون :

ھ هللا تع�الى حینما یتأمل الم�رء مف�ردات ھ�ذا الك�ون ال�ذي أبدع�
ا واألرَض َم�ددناھَا َوألقین�{ج�ّل وع�ال  ھُ ولَ�، فیت�ذكر قَ من حولنا

) َوَجعلن�ا 19فیھَا َرَواسَي وأنبتن�ا فیھَ�ا ِم�ْن ُك�لِّ َش�يٍء َم�وزون (
) َوإِْن ِمْن ِش�يٍء إالّ 20َن (یِ لُكم فیھَا َمَعایَش َوَمن لَستُم لَھُ بَِرازق

لُھ إالّ بِقََدٍر َمْعلُومٍ ِعندنا   }َخزائِنُھ َوَما نُنَزِّ
یج�د ، ویعمل الفكر ف�ي ُحس�ن خل�ق أنفس�نا وعندما یمعن النظر

، ھی�ع الحقیق�ةھا أّن سر الحیاة ومَ ادنفسھ مشدوھاً إلى حقیقة مؤ
ال��ذي یك��ون ب��ین عناص��رھا ھ��و التواف��ق واالنتظ��ام والتج��انس 

فعل��ى مس��توى  } ُص��نَع هللاِ ال��ذي أتق��َن ُك��ّل ش��يءٍ {، ومفرداتھ��ا
رات��ھ ف��ي أحس��ن انتظ��ام أفالك��ھ ومجوالك��ون ، ت��رى أجرام��ھ 

 ، وأب�����������������������������������������������������������دع تواف�����������������������������������������������������������ق
عض��اء والج��وارح یكم��ل بعض��ھا عم��ل وف��ي الب��دن ت��ـرى األ

، م���ع أن لك���ل عض���و ، ف���ي أدق نظ���ام وأحس���ن إب���داعال���بعض
ازعھ ، ال یتراخى عنھا كما ال تندة خاصةوجارحة وظیفة محد
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، ب�ل تتواف�ق كلھ�ا وتتكام�ل ف�ي فیھا سائر الجوارح واألعض�اء
، وك��ذا الح��ال ف��ي فھ��ا حت��ى یك��ون الب��دن ص��حیحاً مع��افىوظائ

 .ھا وكواكبھا وأفالكھا ومجّراتھایة بنجومواألجرام السما
وق��د أّك��ّد لن��ا الح��ق تب��ارك وتع��الى حتمی��ة مب��دأ التواف��ق والتكام��ل 

ع��دل، جنای��ة عل��ى  واح��دة بغی��ر حینم��ا جع��ل التع��دي عل��ى نف��س 
، لم���ا یحدث���ھ م���ن خل���ل ف���ي نظامھ���ا الق���ائم عل���ى اإلنس���انیة كلھ���ا

، كم��ا اقض��ةاالنس��جام والتكام��ل حت��ى ب��ین مفرداتھ��ا الت��ي تب��دو متن
ف��ظ ال��نفس وإحیاءھ��ا إحی��اًء لنظ��ام اإلنس��انیة كلھ��ا وحفظ��اً جع��ل ح

فھ��م ق��ول الح��ق ج��ّل لمب��دئھا ال��ذي علی��ھ تق��وم ، بمقتض��ى ھ��ذا ، یُ 
َمن قَتَل نَفساً بغیِر نفٍس أو فساٍد ف�ي األرِض فَكأنّم�ا قَتَ�ل {وعال :

 .} الناس َجمیعا ، ومن أحیاھا فكأنّما أحیا الناس َجمیعاً 
 

، وقائد الُغر المحجل�ین على إمام المرسلینموا وسلّ ھذا وصلّوا 
، فقد أمركم هللا تعالى بذلك في ُمحكم كـتابھ العزیز حیث قال : 

، ی�ا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا هللا ومالئكـتھ یص�لّون عل�ى النب�يإّن  {
 }صلّوا علیھ وسلّموا تسلیما

���حَ ى مُ لَ���عَ  لِ َص��� مَّ ھُ���اللّ  ى لَ���عَ  تَ یْ لّ ا َص���َم���كَ  دٍ ّم���حَ مُ  ل���ى آلِ عَ وَ  دٍ مَّ
ُمحّمٍد َوَعلَى آِل ُمحّمٍد َك�ـَما بَارك�ـَت نَبینا ، وبَاِرك َعلَى مَ اھیِ برَ إِ 

، ، إنّ�َك َحمی�ٌد َمجْی�دٌ لى آِل إبراِھیَم فِي الَعالمینَعلَى إبراھیَم َوعَ 
ش���دین وع���ن أزواج���ھ أُمھ���ات وأرَض اللھ���م ع���ن خلفائ���ھ الرا

ی��وم ابعین لھ��م بإحس��اٍن إل��ى ، وع��ن الّص��حابة والت��الم��ؤمنین
 .، وعنّا معھم برحمتك یا أرحم الراحمینالدین
باطل باطالً وأعنّا ، وأرنا الِرنا الحّق حقاً وارزقنا اتّباعھأ اللّھُمَّ 

، اللّھُمَّ زیّنا بالستر على اجتـنابھ، وال تجعلھ ملتبساً علینا فنضل
واس��ترنا بلب��اس القُن��وع والَك��ـفاف، واحملن��ا عل��ى والَعف��اف ، 

 .، وآِمن روعاتنا من كل ما نخافالعدِل واإلنصاف
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، واھدنا ُس�بُل زیّنا بالعلم، وأكرمنا بالحلم، وجملّنا بالعافیةاللّھُمَّ 
 .السالم
، وح�ات الخی�ر، وأی�ده بفتأنُص�ر ُس�لطاننا بمق�ادیر النص�راللّھُ�مَّ 

، وُم�نَّ في عین حفظك، وسلِّمھ من كل مكروهواجعل ھذا البلد 
 .د المسلمینعلیھ باألمن والسلم وسائر بال

، واجعلن�ا م�ن ال�ذاكرین ل�ك ربنا اسقنا م�ن فیض�ك الم�دراراللّھُمَّ 
، اللھم ان�ـزل شي واألسحارفي اللیل والنھار المستغفرین لك بالعَ 

علینا من بركات الس�ماء واخ�رج لن�ا م�ن خی�رات األرض. ربن�ا 
 .آتنا في الُدنیا حسنةً وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

 ِعباَد هللاِ :
َ  إِنَّ   { ْحَس��انِ  بِاْلَع��ْدلِ  یَ��أُْمرُ  هللاَّ  َویَْنَھ��ى اْلقُْربَ��ى ِذي َوإِیتَ��اءِ  َواْإلِ

 .} )90( تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ  یَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلفَْحَشاءِ  َعنِ 


