
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 وهللا أكبر كبیرا  ال إلھ إال هللا  هللا أكبر        هللا أكبر هللا أكبر
 وهللا أكبرتكبیرا  ال إلھ إال هللا  هللا أكبر        هللا أكبر هللا أكبر
وهللا أكب�������������ر وہلل   ال إلھ إال هللا  هللا أكبر        هللا أكبر هللا أكبر

 الحمد حمدا كثیرا
 سبحان هللا بكرة وأصیالو

هللا أكبر ما لب�ى مس�لم ب�الحج ث�م ط�اف  و س�عى .. هللا أكب�ر م�ا وق�ف عل�ى 
صعید عرفاتَ  فاستغفر ودعا.. هللا أكبر ما أقبلت ھذه األعیاد على األمة محفوف�ة 
بالبركات .. هللا أكبر ما تنزلت علیھا لطائف الرحمات ..هللا أكبر كبی�را والحم�د ہلل 

 ن هللا بكرة وأصیالكثیرا وسبحا
الحمد ہلل رب العالمین ، حمدا كثیرا طیبا مبارك�ا فی�ھ، وأش�ھد أن ال إل�ھ إال 
هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد ، بیده الخیر وھو على كل شيء ق�دیر 
، وأش��ھد أن س��یدنا ونبین��ا محم��دا عب��ُد هللا ورسول��ـُھ، وصفوتـ��ـُھ م��ن خلق��ـِھ و 

 بش��یرا ون��ذیرا، و داعی��ا إلی��ھ بإذن��ھ وس��راجا منی��را فبل��غ خلیلــُ��ـھ ، أرس��لھ هللا
�ـم  الرسالة وأدى األمانة  ، ونصح األمة ، وكشف هللا بھ الغمة ، اللھ�م ص�ّل وسلـِّ

 علیھ على آلھ وصحبھ أجمعین، وعنا معھم برحمتك یا أرحم الراحمین
 أیھا المسلمون :

ھا وأقس��م ف��ي الكت��اب إنھ��ا أی��ام ف��ي اإلس��الم مبارك��ة ، أی��ام رف��ع هللا ق��در
بلیالیھ��ا، وأم��ر عب��اده ب��ذكره ف��ي المع��دودات منھ��ا، فرص��ة م��ن ال��دھر س��انحة، و 
منحة من المولى الكریم لعباده المؤمنین ، تحمل فیھا عیدھم األكبر، وتتصل لھ�م 
فیھ��ا مع��الم م��ن الرس��االت الس��ابقة بش��عائر الرس��الة الخاتم��ة، ألنھ��ا تخ��رج م��ن 

متن�ا الی�وم تستبش�ر بعی�د م�ن أعیادھ�ا ، عی�د یحم�ل مشكاة واحدة ، وھا ھي ذي أ
م��ن المع��اني وال��دالالت م��اال تص��فھ الكلم��ات، ب��ل یج��ده المس��لم ف��ي قلب��ھ مش��اعَر 
وأحاس��یس: یج��دھا بھج��ةً بموس��م الح��ج ، وفرح��اً بأی��ام ت��ـُضاعف فیھ��ا األج��ور ، 
وق��رابیَن وأض��احيَّ ی��ـُبتغى بھ��ا وج��ھُ هللا تع��الى ، ویحس��ھا حنان��اً وعطف��ا عل��ى 
الفق��راء والمس��اكین ، وذك��را وتكبی��را أدب��ار الص��لوات، ص��لةً لألرح��ام، و إدخ��اَل 

في أنفِس األطفال ، مظاھُر من تآلف المجتمع وتآخي أفراده وتماسك  ��سرور
لـَبـِـنـَـتــِــھ واستشعاِر َوحدتھ ھي قوام بناء أمة متماسكة متآلفة ، {قل بفضل هللا 

 ما یجمعون}وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا ھو خیر م
*   *  * 

 وهللا أكبر كبیرا  ال إلھ إال هللا  هللا أكبر        هللا أكبر هللا أكبر
 أمة اإلسالم

إن مما أكرم هللا تعالى ب�ھ ھ�ذه األم�ة أن م�نَّ علیھ�ا ب�دین اإلس�الم ، وجعل�ھ  
موافقا للفطرة التي فطر الناس علیھا، لیكون المالذ اآلمن لھم في ھ�ذه الحی�اة 

ب الموصل للس�عادة ف�ي األول�ى واآلخ�رة، فی�ھ حی�اة األرواح ، ویقظ�ة ، والسب
الض��مائر ، وتحری��ر العق��ل ، و م��دد الفك��ر ، ب��ھ تص��فو الحی��اة ، وف��ي أعتاب��ھ 

 تتناغم مطالبھا ، و تتوافق نوامیسھا مع مراشده  و ھدایاتھ.



ولئن كان الواقع الیوم ی�دعو إل�ى المراجع�ة الفاحص�ة والدراس�ة الواعی�ة ،  
د إدراك فائت المجد ، و االرتقاء في سلم الحضارة البشریة ، والنھل م�ن بقص

موارد المعارف والعلوم النافعة ، والمشاركة في صالح مسیرة اإلنسانیة وفي 
تعارفھا و تآلفھا، فإن أیة محاولة جادة لذلك ال بد لھا من  االستناد إل�ى جمل�ة 

اض�یھا وحاض�رھا، ف�ال ب�د من العناصر المستفادة من تجارب ھ�ذه األم�ة ف�ي م
من العودة إلى النص التشریعي  بقراءة علمیة أصیلة ص�حیحة ، یس�تفاد فیھ�ا 
من اجتھادات العلماء وتراثھم ، لكن مع تنقیة ھذا التراث من كل ما ال یدعم�ھ 
النص زمن كل الھوامش التي أملتھا عادات لیست من الدین في ش�يء، یق�ول 

إل�ى الرس�ول و إل�ى أول�ي األم�ر م�نھم لعلم�ھ الحق تبارك وتعالى: {ول�و ردوه 
ال��ذین یس��تنبطونھ م��نھم ول��وال فض��ل هللا عل��یكم ورحمت��ھ التبع��تم الش��یطان إال 

 قلیال }
ثم یأتي بعد ذلك االستنصار بالعقل ف�ي توس�یع مض�امین النص�وص وتنزی�ل  

الق��ائع والع��ادت الحادث��ة المس��تجدة علیھ��ا لیتبی��ین س��بیل الرش��اد، وھ��ذا كل��ھ 
ى نظ��ر ف��ي المص��الح الكب��رى و ف��ي مراع��اة  األولوی��ات والغای��ات، یحت��اج إل��

وبصادق النوای�ا وخ�الص العم�ل ت�درك األھ�داف ب�إذن هللا تع�الى {وم�ن یتوك�ل 
 على هللا فھو حسبھ إن هللا بالغ أمره قد جعل هللا لكل شيء قدرا}

*   *  * 
 

 أكبر كبیرا وهللا  ال إلھ إال هللا  هللا أكبر        هللا أكبر هللا أكبر
 أیھا المؤمنون

إن االختالف سنة من سنن هللا تعالى في الحی�اة اإلنس�انیة ، یق�ول الم�ولى ج�ل 
وعال : {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة  وال یزالون مختلف�ین   إال م�ن 

 رحم ربك ولذلك خلقھم }
بی��د أن حی��اة الن��اس تق��وم عل��ى ت��داخل المص��الح ، و عل��ى من��افع مش��تركة 

ل��ة ال تتحق��ق إال بالعم��ل معاـ��ـ عل��ى اخ��تالفھم الفك��ري والروح��ي والم��ادي ـ��ـ  متباد
مما یعني أنھ ال بد من تجاوز الكثیر من الفردیات المغرقة ، والنزعات و األھواء 
، ورغب�ات التس�لط والتغل��ب ، كم�ا أن��ھ ال یس�ع الن��اس ت�رك األخ��الق ، ونب�ذ الق��یم 

ن تق���رب البعی���د وتت���ألف الش���انئ والمب���ادئ ، إذ یمك���ن لألخ���الق حینم���ا تس���ود أ
 البغیض ، وھذا معنى أن الدین إنما كان لحفظ المصالح الدنیویة واألخرویة.

وھناك إجماع بین العلماء والعق�الء عل�ى أن ھ�ذه المص�الح لبن�ي البش�ر ال 
یمكن بلوغ كنھھا إال بالعقل المتدبر في دنیویھا كما في أخرویھ�ا، أي م�ن توحی�د 

لحجة علیھ بالعقل الذي كرم هللا تعالى بھ النسان لما اس�تخلفھ الخالق الذي تقوم ا
في ھذه األرض، إلى "إماطة األذى عن الطریق " كسلوك بشري بسیط یمكن أن 
یك��ون م��أجورا علی��ھ وھ��و ف��ي الوق��ت ذات��ھ مواف��ق للفط��رة البش��ریة ف��ي أبس��ط 

 صورھا.
اني ، وما وال ریب أن في تشریع أمثال ھذه األعیاد أیضا ما یؤكد ھذه المع

یعزز لدى المسلم الھمة بالسعي إلى إعمال فكره وتدریب مشاعره على بل�وغ م�ا 
 فیھ خیر لھ ولمجتمعھ وأمتھ جمیعا. 

 



ھ��ذا وص��لوا وس��لموا عل��ى إم��ام المرس��لین ، وقائ��د الغ��ر المحجل��ین ، فق��د 
أم��ركم هللا تع���الى ب��ذلك ف���ي محك���م كتاب��ھ العزی���ز حی��ث ق���ال : {إن هللا ومالئكت���ھ 

لى النبي یا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا ص�لوا علی�ھ وس�لموا تس�لیماً} اللھ�م ص�ل یصلون ع
على عبدك ورسولك سیدنا ونبینا محمد وعل�ى آل س�یدنا محم�د كم�ا ص�لیت عل�ى 
سیدنا إبراھیم وعلى آل سیدنا إبراھیم ، وبارك على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا 

م ف�ي الع�المین إن�ك محمد كما باركت عل�ى س�یدنا إب�راھیم وعل�ى آل س�یدنا إب�راھی
حمید مجید ، وارض اللھم عن خلفائھ الراشدین وعن أزواجھ أمھات المؤمنین ، 
وعن سائر الصحابة أجمعین ، وعن التابعین لھم بإحسان إلى یوم ال�دین ، وعن�ا 

 معھم برحمتك یا أرحم الراحمین ...
عل��ى اللھ��م أرن��ا الح��ق حق��اً وارزقن��ا اتباع��ھ ، وأرن��ا الباط��ل ب��اطالً وأعن��ا 

اجتنابھ، وال تجعلھ ملتبساً علینا فنض�ل ، اللھ�م زین�ا بالس�تر والعف�اف ، واس�ترنا 
بلباس القنوع والكفاف ، واحملنا على العدل واإلنصاف ، وآمن روعاتن�ا م�ن ك�ل 

 ما نخاف .
اللھم اھدنا ألحسن األخ�الق إن�ھ ال یھ�دي ألحس�نھا إال أن�ت ، واص�رف عن�ا 

 عنا سیئھا ومكروھھا إال أنت .سیئھا ومكروھھا ، إنھ ال یصرف 
اللھم انصر سلطاننا بمق�ادیر النص�ر ، وأی�ده بفتوح�ات الخی�ر ، واجع�ل ھ�ذا 
البلد في عین حفظك ، وسلمھ من كل مك�روه ، وم�ن علی�ھ ب�األمن والس�الم وس�ائر 

 بالد المسلمین.
اللھ��م ربن��ا اس��قنا م��ن فیض��ك الم��درار، واجعلن��ا م��ن ال��ذاكرین ل��ك ف��ي اللی��ل 

المستغفرین لك بالعشي واألسحار ، اللھم أنزل علین�ا م�ن برك�ات الس�ماء والنھار، 
واخرج لنا من خیرات األرض .  ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقن�ا 

 عذاب النار.
 عباد هللا:

{إن هللا یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء 

 رون}والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذك


