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ر لھ على عظیم نعمائھ ، أحم�ده س�بحانھ ـالحمد ہلل على كریم عطائھ ، والشك

وأش�ھد أن ال إل�ھ إال  ، بركات�ھارا لمزی�د ره استمطـ، وأشك استتماما لمرضاتھ

، ص���لوات هللا  ، وأش���ھد أن محم���دا عب���ده ورس���ولھ هللا وح���ده ال ش���ریك ل���ھ

 ، وعلى آلھ والتابعین لھم. وسالمھ علیھ

 : فیا أیھا المسلمون، أما بعد

 المص��ابرةأی��ام هللا ، حی��ث  م��نی��وم األض��حى  ، واعلم��وا ب��أن اتق��وا ربك��م

إكم�ال ال�دین ، بی�وم عرف�ة ش�رف ، ومنھ�ا  الثبات، وقوة اإلیمان و الرضىو

وأتمم�ت عل�یكم نعمت�ى ورض�یت لك�م ٱلیوم أكملت لكم دینكم وإتمام النعمة :{

كان���ت وص���ایا الرس���ول الجامع���ة ، ف���ي حرم���ة ال���دین  فی���ھ}. س���الم دین���اٱإل

وقدس��یتھ ، وحرم��ة األع��راض واألم��وال ، واالستیص��اء بالنس��اء والص��الة 

 ھم ھل بلغت ؟ اللھم فاشھد.والمعروف ؛ حتى قال: الل

 هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر

 ال إلھ إال هللا وهللا أكبر كبیرا



  : أیھا المسلمون

، للت��ذكیر  ان��ا وھ��دى وموعظ��ةدع�وة اإلس��الم دع��وة س��ماھا الق��رآن الك��ریم بی

ول��ئن كان��ت  .، ف��ي ظ��روف الخی��ر والش��دة عل��ى س��واء ب��الخیر والمع��روف

حس��انا ف��إن ظ��روف الش��دة تتطل��ب ص��برا را وإـظ��روف الخی��ر تتطل��ب شك��

 ، وثقة باہلل ووعده ، وارتباطا وتماسكا. وثباتا

بالی�أس واإلحب�اط  ھم، تش�عرألوطان یعیش الناس شدائد قاس�یة في عدد من ا

بقھ�ر وغلب�ة م�ن الخ�ارج أو ،  تعایش اإلنسان مع أخیھ اإلنسان، وتنبئ بعدم 

انھ إلى قواع�د ینبغ�ي ت�ذكرھا وقد نبھنا هللا سبحھوى وشح متبع في الداخل ، 

دائما في ظروف الشدة ، یقول هللا جل وعال بعد التأكی�د عل�ى البی�ان والھ�دى 

 }. ف�ي وال تھنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كن�تم م�ؤمنین{والموعظة : 

معلم نفس�ي واجتم�اعي لألم�ة ب�أن ال ین�ال م�نھم ال�وھن ، أو یغل�بھم الح�زن ، 

 دیقا ، واألسمى أنفسا وأخالقا.إیمانا وتص األقوىألنھم 

واألذى الذي یصیب األمم والش�عوب ال یخ�تص ب�ھ بع�ض دون بع�ض ، ب�ل 

الجمیع ، م��ن م��ؤمن وغی��ر م��ؤمن ، ل��ئال یك��ون ب�� ین��زلھ��و امتح��ان واب��تالء 

{ اإلیمان سببا ف�ي الش�ماتة واالس�تھزاء ، ول�ذا یق�ول الح�ق تب�ارك وتع�الى : 

وتل�ك األی�ام ن�داولھا ب�ین الن�اس  إن یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلھ

.{ 
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ق��د تس��تلب النعم��ة م��ن أم��ة ، اب��تالء واختب��ارا ، وال تس��ترد النعم��ة بالنقم��ة 

والخل����ق الحس����ن ، ،  واالنتق����ام، وإنم����ا تس����ترد ب����التقوى والعم����ل الص����الح

إیق��ان ب��أن الخی��ر والش��ر إن مداول��ة األی��ام  واالعت��زاز باإلیم��ان وعل��و الھم��ة.

ت ف�ي الش�دة ، وال بإذن هللا ، وعندھا ال تتراخى النفس في الرخاء وقد صبر

األوب��ة ،  تقطعھ��اوق��د ثبت��ت ف��ي الس��راء ، وھف��وة ال��نفس  تق��نط ف��ي الض��راء

یقول�ون ھ�ل { ر:البش� وق�در هللا ف�وق أفع�الووسوسة الفكر عالجھا الیق�ین ، 

 }.ہلل لنا من األمر من شيء قل إن األمر كلھ

ة الت�ي یری�دھا ھما االس�تجابوالصبر والتقوى وتوجھا نحو إبرام العزم  یأتي 

لتبلون في أموالكم وأنفس�كم ولتس�معن م�ن ال�ذین أوت�وا : {هللا من المؤمنین

ف�إن  ثیرا وإن تص�بروا وتتق�واـتاب من قبلكم ومن الذین أش�ركوا أذى ك�ـالك

ألن�ھ ل�م یك�ن ذا  ؛آدم من أول�ي الع�زم  ولم یصر أبونا، }ذلك من عزم األمور

ولقد عھدنا إل�ى آدم م�ن قب�ل فنس�ي ول�م نج�د : {تعالىعزم حین اختبره هللا 

 }.لھ عزما
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، م�ن حول�ھن یخ�اف م�ن الع�الم أو یخی�ف الع�الم لیس مراد المسلم في حیاتھ أ

فاألول تخل عن المسؤولیة والثاني إعراض عنھ�ا ، ب�ل م�راد المس�لم تحقی�ق 

، والس�عي بالرحم�ة والنم�اء ، ف�ي ع�زم وتوك�ل عل�ى هللا ،  الخیر والطمأنین�ة

 }. فإذا عزمت فتوكل على هللا ، إن هللا یحب المتوكلین{

 ،  ، محم�د وآل�ھ الطیب�ین األك�رمین األم�ینھذا وصلوا وسلموا على الرس�ول 

 المؤمنین. ومن تبعھم بإحسان من

 الصالة والسالم علیك یا رسول هللا.

 اللھم إنا نسألك من فضلك وعطائك رزقا طیبا مباركا.

، وم��ا كرھ��ت م��ن ش��يء  اللھ��م م��ا أحبب��ت م��ن خی��ر فحبب��ھ إلین��ا ویس��ره لن��ا

 فكرھھ إلینا وجنبنا إیاه.

، ونس��ألك خش��یتك ف��ي  ط��رة اإلس��الم، وكلم��ة اإلخ��الصاللھ��م أحین��ا عل��ى ف

الغی��ب والش��ھادة، وكلم��ة الح��ق ف��ي الغض��ب والرض��ا، والقص��د ف��ي الفق��ر 

 والغنى.

، واحفظ��ھ لن��ا  ، وس��دد خط��اه بس��نا توفیق��ك اللھ��م أی��د س��لطاننا بن��ور حكمت��ك

 رام.ـ، یا هللا یاذا الجالل واإلك ، وأعز حولھ بتأییدك وقوتك بعین رعایتك



، وال تط��ع فین��ا  ، والس��لم واالطمئن��ان م��ان بل��د األم��ن واألم��اناجع��ل عُ اللھ��م 

، وقن�ا ش�ر الف�تن م�ا  ، وال تقط�ع عن�ا فض�لك ، وأدم علینا نعمك عدوا حاسدا

 ظھر منھا وما بطن.

، واجع��ل  ، وب��ارك ف��ي أرزاقھ��م اللھ��م احف��ظ ب��الد المس��لمین، ووح��د كلم��تھم

سنة وفي اآلخ�رة حس�نة وقن�ا ع�ذاب بیوتھم آمنة مطمئنة. ربنا آتنا في الدنیا ح

 }.وآخر دعوانا أن الحمد ہلل رب العالمینالنار.{


