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هللاُ أكب��ُر َع��َدَد َم��ا َخل��َق َوب��َرأ، والحم��ُد ہلل قَ��ْدَر َم��ا أَب��َدَع َوَذَرأ، 
��داً  وأْش��ھَُد أْن الَ إل��ھَ إالَّ هللاُ وح��َدهُ الَ َش��ِریَك لَ��ھ، وأْش��ھُد أنَّ محمَّ

َص�����لَواُت هللاِ َوَس�����الُمھ، َوآِل بیتِ�����ِھ َعب�����ُده وَرُس�����ولُھ، َعلی�����ِھ 
 األَكَرِمیَن، َومْن تَبَِعھُم بِإْحَساٍن إِلَى یَوم ِالدِّیِن.

ا بَْعُد،  فَیَا أَیُّھَا المؤِمنُوَن: أَمَّ
تَنقُلنا األیاُم ِمْن ِعْی�ٍد إِلَ�ى ِعْی�ٍد، فَتَْش�ُعُر ال�نَّْفُس َوالحیَ�اةَ بِ�الفَْرِح 

اِت، َوالَ یُ����تمِّ  ُم ذل����َك إالَّ تعِظ����ْیُم النَّْعَم����ِة، َواس����تِقَاَمةُ َوالمَس����رَّ
لوك. الِعْیُد ِغنَى األَْفراِد فِ�ي أَخالقِِھ�م، َوقْص�ُدھم النَّْف�ُع قَْب�َل  السُّ
االنتِفَاعِ، وُمَراُدھُم الخیُر والنماُء. َویُكوُن فِي الُمْجتَمِع تََم�ازٌج 

 لقَائِِم َعلَى البَْذِل. بیَن الَماِل القَائِِم َعلى الَجْمِع َوالَعَمِل ا
َمِن تَْكَراَر  ُر ُصوُرھَا فِي النَّْفِس َوالزَّ َوتِلَك َمَعانِْي الِعْیِد؛ تتكرَّ
ٍم الَ یَتَقاَدُم، َوبِالَحقِّ َولو  ِة، فَتْغُدو فِي تقَدُّ َمَعالِم الَخْیِر فِي األُمَّ

�ْكِر َعلَ�ى لَْم یَتَحقَّ�ق، َوَعلَ�ى الَع�ْدِل َم�َع االعتِ�َداِل، َوبَغلَبَ� ِة الشُّ
ةَ َولِتَُكبِّ�ُروا هللاَ َعلَ��ى َم��ا ھَ��َداُكْم  أَثَ�َرِة ال��نَّْفِس : (َولِتُْكِملُ��وْا اْلِع��دَّ

 َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن).
 هللاُ أكبَُر هللاُ أكبَُر هللاُ أكبَرُ 

 الَ إلَھَ إالَّ هللاُ َوهللاُ أكبَُر َوہللِ الَحْمدُ 
 أَیُّھَا الُمْسلُموَن:

عوِب، َوھُْم فِْیھَ�ا  إنَّ  ہللِ َمَواِزیَن فِي األَُمِم، َولھُ َمقَاِدْیُر فِي الشُّ
��ا للِمَح��ِن  ��ا للقَ��َراِر َواألََم��اِن، َوإمَّ فھُم: إمَّ َرْھ��ُن أْق��َداِر تَُص��رِّ
َواالْفتِتَاِن، والَ تزاُل أحواُل النَّاِس تمتدُّ بِھم َحْس�َب أعَم�الِھم، 

ُؤَالِء  وَكْسَب أیِدیھم، َواعتَِمالَ  ـٰ النَّوایَا فِي قُلوبِھم: (ُكّالً نُِّمدُّ ھَ�
ُؤَالِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك ۚ ـٰ َعطَ�اُء َربِّ�َك َمْحظُ�وًرا)،  َوَم�ا َك�انَ  َوھَ

َوھَذا أصُل الحیاِة كَم�ا أراَدھ�ا هللاُ وخلقَھ�ا، إْذ تَت�راَدُف َعلَ�ى 
ُل عل�یِھ م اآلی�اُت األَُمِم األَح�داُث ِم�ن أج�ِل التْمح�ْیِص، وتتن�زَّ



جوِع إلَى األْص�ِل:{ ُ لِیُبَ�یَِّن لَُك�ْم  مْن أْجِل التوبِة والرُّ یُِری�ُد هللاَّ
ُ َعلِ���یٌم  َویَْھ��ِدیَُكْم ُس���نََن الَّ���ِذیَن ِم���ْن قَ���ْبلُِكْم َویَتُ���وَب َعلَ���ْیُكْم َوهللاَّ

ةُ ھ��َي الثابت��ةُ علَ��ى َمرك��ِز قوتِھ��ا َحِك��یمٌ  }. واألم��ةُ المس��تقرَّ
َوَحَض��اَرة، ُس��موُّ أھ��دافِھا فِ��ي األَْخ��الِق، تاریخ��اً وجغرافیَ��ا 

�َماَحِة َوالیُْس�ر : بَع�َث النب�يُّ َص�لى  َوعنُصُر تَماُسِكھا فِ�ي السَّ
هللاُ َعلی��ِھ وس��لََّم َرُج��الً إلِ��ى َح��ٍي ِم��ْن أَحیَ��اِء الَع��َرِب فََش��تُموهُ 
���المُ  ��الةُ والسَّ ��ا َرَج��َع إلِ���ى النَّب��يِّ َعلْی��ِھ الصَّ  َوَض��ربُوهُ ، فَلمَّ

َوأخبَ���ره ، ق���اَل: (لَ���و أنَّ أَْھ���َل ُعم���اَن أتْی���َت َم���ا س���بُّوَك والَ 
 ضَربوَك).

َوالَ نقُوُل بَْعِد ثَناِء الَوحْي، َواستِْقَراِر الَخْیِر فِي ھََذا البَلَِد، إالَّ 
كَما قَال ُسلیماُن َعلیِھ السَّالُم : (ھََذا ِمْن فَْض�ِل َربِّ�ي لِیَْبلُ�َونِي 

ْكفُُر َوَمْن َشَكَر فَإِنََّم�ا یَْش�ُكُر لِنَْفِس�ِھ َوَم�ْن َكفَ�َر فَ�إِنَّ أَأَْشُكُر أَْم أَ 
 َربِّي َغنِيٌّ َكِریٌم).

 ِعباَد هللاِ:
ْكِر َوالثَّناِء، َوال یُفتَل َحْبُل الَعدِل  یَْبقَى الخیُر فِي األَُمِم َمَع الشُّ

َع��ْن والئِ��ھ إالَّ إالَّ بِ��انفَِراِط َعق��ِد المجتََم��ِع، َوالَ یَتخلَّ��ى الفَ��رُد 
باالرتِھَاِن إلَى َمْطَم�ع، أَو ح�بٍّ لَش�أٍن فی�ِھ ت�ربٌُّص وُمَخاتل�ة، 

 فَتتداخُل علَى النَّاِس المحُن والفِتُن.
یِن  –َج�لَّ ثن�اُؤه –َوقْد نبَّ�ھُ هللاُ  األُم�َم باجتِنَ�اِب التَّفَ�رِق فِ�ي ال�دِّ

ُرِب الَحَض�اِري، بَما یَتَعاَرُض مَع االجتَِم�اِع اِإلنَس�انيِّ َوالتق�ا
قُ��وا ِدی��نَھُْم َوَك��انُوا ِش��یًَعا لَّْس��َت قَ��ائالً ُس��بَحانَھ: { إِنَّ الَّ��ِذیَن فَرَّ

ِ ثُ��مَّ یُنَبِّ��ئُھُم بَِم��ا َك��انُوا  ِم��ْنھُْم فِ��ي َش��ْيٍء ۚ إِنََّم��ا أَْم��ُرھُْم إِلَ��ى هللاَّ
 }. یَْفَعلُونَ 

 هللاُ أكبَُر هللاُ أكبَُر هللاُ أكبَرُ 
 هللاُ َوهللاُ أكبَُر َوہللِ الَحْمدُ  الَ إلَھَ إالَّ 

ةَ الَخْیِر َوالسَّالِم:  أُمَّ
إِنَّ وُروَد الفِتَِن، َوفَ�ْتَح أَبوابِھَ�ا ِم�ْن أَْخطَ�ِر َم�ا یُص�یُب األَُم�َم، 
فَبِھَ��ا تَ��ذھَُب ُمنجزاتُھ��ا، وتتآك��ُل ھیبتُھ��ا، وتَص��غُر مكانتھ��ا، 

َعلَ�ى َش�أنِھَا النَّوایَ�ا وتتَعاوُن علیھَا َغرائُز النُّفُوِس، َوتتكالُب 



یئَِة، فََال َغ�رَو أْن قَ�ال هللاُ َج�لَّ َوَع�زَّ : (َوالفِتنَ�ةُ أَكبَ�ُر ِم�َن  السَّ
 القَتِل)، وفي أیة أخرى : (َوالفِتنَةُ أََشدُّ ِمَن القَتِل) .

�ٌب لِ�رأٍي أَْو ُمنَاَكف�ةٌ لَِح�ٍق أو إلغ�راٍء  ا تََعصُّ َوَمواِرُد الفتنِة إمَّ
بس��بِب ُعُم��وِم االض��ِطَراِب الَحاِص��ِل ِم��َن الفِ��تَِن، َخ��اِرجٍي. وَ 

تَترت��ُب مس���ؤولیاٌت دینی���ةٌ ودنیوی��ةٌ: َمس���ؤولیةُ حف���ِظ ال���دیِن 
والُعَمراِن، َومسؤولیةُ األَخ�الِق، َومس�ُؤولیةُ الف�رِد. َج�اَء فِ�ي 
الق�رآِن الَك�ریِم : (َواتَّقُ�وا فِْتنَ��ةً ال تُِص�یبَنَّ الَّ�ِذیَن ظَلَُم�وا ِم��ْنُكْم 

َ َشِدیُد اْلِعقَاِب) . ةً َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ  َخاصَّ
س��الیَّةُ َوالِع��الُج؛ فَ��األُولَى َس��عٌي  ��ةَ ب��یَن َح��التیِن: الرَّ َوإنَّ األُمَّ
بمھمِة البِنَاِء، َوُصنِع المعُروِف، َوتحقِی�ِق الخی�ِر، َوالتص�دِّي 

�ِة  روِر، َوت�وقِّي الفِ�تَن، َوالثانی�ةُ ِعنای�ةٌ باألمَّ َوَع�َدُم الَغفل�ِة للشُّ
َعِن النَّْفِس، َواإلقبَاُل علَى ُمَحاَول�ِة الِع�الِج، َوال�ذي قَ�ْد یَ�ْنَجُح 
َوقْد الَ ینََجُح، وفِ�ي كلتَ�ا الح�التیِن قَْص�ُد الَحیَ�اِة الَّت�ي َدَع�ا هللاُ 
إلْیھَ���ا َورُس���ولُھ؛ إْذ یق���وُل س���بحانھ: (یَ���ا أَیُّھَ���ا الَّ���ِذیَن آَمنُ���وا 

 ِ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما یُْحیِیُكْم).اْستَِجیبُوا ہلِلَّ   َولِلرَّ
تُن���ا  أُم���ةٌ َمرُحوَم���ةٌ، تَتَكافَ���أُ ِدَم���اُء الم���ؤمنیَن،  -بِحْم���ِد هللاِ  -وأمَّ

َر  َویَسَعى بذمَّتِھم أَدنَاھُم ، َوھُم یٌد َعلَ�ى َم�ْن ِس�َواھُم ، َوقَ�د َص�وَّ
ُسوُل َعلیِھ الصالةُ والسالُم المجتمَع بَِم�نْ  فِی�ِھ بِالس�فینة وَم�ْن  الرَّ

َعلیْھَا ؛ وھي تشقُّ طریقَھا َوَسطَ البَِحاِر ، فَ�أراَد بع�ُض ُركابِھَ�ا 
�فینَِة َخْوف�اً ِم�ْن  أْن یَِصلُوا للَِماِء ُدْوَن الُمروِر بَِم�ن فِ�ي أْعلَ�ى السَّ
إی����َذائھِم. َونلح����ظُ أنَّ م����ْن أراُدوا َخ����ْرَق الس����فینَِة َم����ا ك����انوا 

روَرِة أْش�رار اً، ب�ْل ربََّم�ا ك�انوا ِحَس�اَن النِّیَّ�ةِ، بَْی�َد أنَّ كفَّھ�م بالضَّ
للُمجتَم��عِ ِم��َن الفَوَض��ى َوالفِْتنَ��ةِ، َوِحْف��ظٌ  ع��ن ھ��ذا الفِْع��ِل ِحْف��ظٌ 

 لَِمصالِحِھ ِمَن اإلْضَراِر والدََّماِر.
َوھُنا یَظھُر أثُر المبادراِت الخّيّ◌َ◌ِ◌رِة ، َواالستجابةُ لنَداِء 

 الُء للَعْدِل َوالِحْكَمِة، َوالطَّاعةُ فِي الَمْعروِف.البِنَاِء، َوالوَ 
ِوفْي أَواِخِر ُس�ورِة الحدی�ِد َمراِش�ُد كلیَّ�ةٌ لألَُم�ِم، بِاتَِّس�اقِھَا َم�َع 
نَواِمْیِس الَك�وِن الَمْنظُ�وِر، َواتَص�اِل األَُم�ِم َواألنبی�اِء بعِض�ِھم 

نیَا، َواِإلخالِص  یِن َوالدُّ ب تََع�الى، ثُ�مَّ ببْعض، َوسیَاَسِة الدِّ للرَّ
�وَرةُ بقَولِ�ِھ ُس�ْبَحانَھ: { َ تَختُِم السٌّ یَ�ا أَیُّھَ�ا الَّ�ِذیَن آَمنُ�وا اتَّقُ�وا هللاَّ



ْحَمتِ�ِھ َویَْجَع�ل لَُّك�ْم نُ�وًرا  َوآِمنُوا بَِرُس�ولِِھ یُ�ْؤتُِكْم ِكْفلَ�ْیِن ِم�ن رَّ
ِح��یٌم  ُ َغفُ��وٌر رَّ ئَال یَْعلَ��َم أَْھ��ُل ، ل��تَْمُش��وَن بِ��ِھ َویَْغفِ��ْر لَُك��ْم َوهللاَّ

ِ َوأَنَّ اْلفَْضَل بِیَ�ِد  ن فَْضِل هللاَّ اْلِكتَاِب أَالَّ یَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء مِّ
ُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظیمِ  ِ یُْؤتِیِھ َمن یََشاء َوهللاَّ   }.هللاَّ

 فَ��اتَّقُوا هللاَ َربَُّك��م، َواْش��ُكُروهُ َعلَ��ى آالئِ��ِھ، َواْحَم��ُدوه بَِم��ا ھُ��وَ 
أَْھلُھ، َواْستَْنِزلُوا نِْعَمتَ�ھُ بِطَاَعتِ�ِھ، ھَ�َذا َوَص�لُّوا َوَس�لُّموا َعلَ�ى 
 َرُس���������������������ولِِھ، فَقَ���������������������ْد أََم���������������������َر هللاُ بِ���������������������َذلَك 
َ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ یَ�ا  َوبََدأَ فِْیِھ بِنَْفِسِھ فَقَاَل:{إِنَّ هللاَّ

 َعلَْیِھ َوَسلُِّموا تَْسلِیماً}.أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َصلُّوا 
 َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم.

 اللَّھُمَّ إِنَّا نَسأَلَُك من فَْضلَِك َوَعطَائَِك ِرْزقَاً طَیِّبَاً ُمبَاَركاً.
�ْرهُ لَنَ�ا، َوَم�ا َكِرْھ�َت  اللَّھُمَّ َما أَْحبَْبَت ِمْن َخْیٍر فََحبَّْبھُ إِلَْینَا َویَسِّ

ھُھ إِلْینَا َوَجنِّْبنَا إِیَّاه.ِمن َشيٍء فَ   َكرِّ
اللَّھُ��مَّ أَْحیِنَ��ا َعلَ��ى فِْط��َرةِ اِإلْس��الَِم، َوَكلَِم��ةِ اِإلْخ��الَصِ، ونَس��أَلَُك 
َض�ا،  َخْشیَتََك فِي الَغیِْب َوالشَّھَاَدةِ، َوَكلَِمةَ الَحقِّ فِ�ي الَغَض�بِ َوالرِّ

 َوالقَْصَد فِي الفَقِْر َوالِغنَى.
ْد ُخطَ��اهُ بَِس��نَا تَْوفِْیقِ��َك، اللَّھُ��مَّ أیِّ�� ْد ُس��ْلطَانَنَا بِنُ��وِر ِحْكَمتِ��َك، َوَس��دِّ

تِ��َك، یَ��ا  َواحفَْظ�ھُ لَنَ��ا بَِع��ْیِن ِرَعایَتِ�َك، َوأَع��زَّ َحْولَ��ھ بِتَأْیِی�ِدَك َوقُوَّ
 هللاُ یَاَذا الَجالَِل َواِإلْكَراِم.

�ْلِم َواالْطِمْئنَ�اِن، اللَّھُمَّ اْجَعْل ُعَم�اَن بَلَ�َد األَْم�ِن َواألََم�انِ  ، َوالسِّ
َوالَ تُِطْع فِْینَا َعُدواً َحاِسَداً، َوأَِدْم َعلَْینَا نَِعَمَك، َوالَ تَْقطَ�ْع َعنِّ�ا 

 فَْضلََك، َوقِنَا َشرَّ الفِتَِن َما ظَھََر ِمْنھَا وَما بَطََن.
���د َكلَِم���تَھُم، َوبَ���ارِ  ْك فِ���ي اللَّھُ���مَّ احفَ���ْظ بِ���الََد المْس���لِمیَن، َوَوحِّ

ْنیَا  أَْرَزاقِِھ�م، َواْجَع�ل بُیُ�وتَھُم آِمنَ�ةً ُمْطَمئِنَّ�ة. َربَّنَ�ا آتِنَ�ا فِ�ي ال��دُّ
 َحَس���������������������نَةً َوفِ���������������������ي اآلِخ���������������������َرِة َحَس���������������������نَةً 
َوقِنَ������ا َع������َذاَب النَّ������اِر.{َوآِخُر َدْعَوانَ������ا أَِن الَحْم������ُد ہللِ َربِّ 

 الَعالَِمْین}.
 

 


