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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
 هللا أكبر )تسًعا( 

 صائم وأفطر.هللا أكبر عدد ما صام  .1
 هللا أكبر عدد ما الح صباح عيد وأسفر. .2
 هللا أكبر عدد ما ذكر ذاكٌر وكبَّر. .3
 هللا أكبر ما تقاربت قلوُب المسلمين. .4
 هللا أكبر ما تضافرت جهود المجاهدين الصادقين. .5
 هللا أكبر ما ُهز م الكفَّار والبغاة و ولَّو ُمدب رين. .6
 هللا أكبر ما ترنَّم حادي. .7
 ا روى غيث الغمام الَصادي.هللا أكبر م .8
....  هللا أكبر جلجلت في شامنا .9  ُتعلي لواها ُزمرة األساد 

هللا أكبررر كبيررًرا والحمررد هلل كثيرررا وسرربحان هللا وبحمرردال بكرررًة وأصرريالب الحمررد هلل كرران بعبررادال خبيرررًا بصرريرًاب وتبررار  
لفرة لمرن أراد أن الذي جعرل فري السرماء بروجرًا وجعرل فيهرا سرراجًا وقمررًا منيررًاب وهرو الر ذي جعرل الليرل والنَّهرار خ 

 يذَّكر أو أراد ُشكورًا.
راجًا منيرًاب فبّلغ الرسالةب وأّدى  والصالة والسالم على من بعثُه ربُّه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى هللا بإذن ه وس 
هاد  حتى أتاال اليقينب صلَّى هللا عليه وعلى  األمانةب ونصح األمَّةب وكشَف هللا به الُغمَّةب وجاهد في هللا حقَّ الج 

 جس ُّٱا كثيًرا. أمَّا َبعرررررْرد إخوة اإليمانب يقول هللا تعالى وهو أحكم القائلين: آله وصحبه وسلَّم تسليمً 
 .١٨٥ابلقرة:  َّ خض حض جض مص  خص حص مس خس حس

ررة اإلسررالم يفرررح فيرره المسررلمون بتمررام الشررهر الفضرريلب يفرررح فيرره المؤمنررون بررأن أتررمَّ هللا  يرروم عيررد يتجرردد علررى أمَّ
رمضانب فصاموا نهارال وقاموا ليله وذكروا هللا فيه ... ضاعف هللا لهم نعمَتُه عليهم فأعانهم على الطاعات في 

 فيه الحسنات وحطَّ وغفر لعبادال كثيًرا من السيّ ئات...
 يفرح المسلمون بأن شدَّ هللا عزيمتهم وقوَّى بأسهم في ذا  الشهر الفضيل.... 

 يفرح المؤمنون؟! ...
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رغم جراحهمب يفرحون بنعمة هللا عليهمب يفرحون بقربهم من  نعم يفرح المؤمنون رغم آالمهمب يفرح المسلمون 
ة االبتالءب يفرحون بقلوٍب غمرتها الثقُة باهلل العلي القديرب  ربّ همب وبصبرهم على طاعتهب على الرغم من شدَّ

ونس: ي َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ وهذا ال يكون إالَّ ألهل اإليمان واليقين

٥٨. 

اإليمررانب يفرحررون حيررث أمرررهم هللا بررالفرحب يحزنررون حيررث أمرررهم بررالحزنب يثبتررون حيررث أمرررهم أهررل اليقررينب أهررل 
 بالثباتب يصبرون حيث أمرهم بالصبر..

نفرح؟!! ... نعم نفرح رغم اآلالم بأن قبل هللا منَّا صيامناب نفرح رغم اآلالم بأن أعاننرا هللا علرى الصريام والقيرامب 
ة نفرح رغم اآلالمب ونعبّ ر عن ف ردَّ رحنا بما أمرنا هللا به من التكبير... هذا التكبير الذي شرعه هللا لنا بعد تمرام ع 

يعبّ ر عمَّا في صدور المرؤمنين مرن يقرينب هرذا التكبيرر الرذي تظهرر فيره  -أيَّها السادة  –رمضانب وهذا التكبير 
م هللا سربحانه زَّة اإلسالم وشكيمُة المسلمينب هذا التكبير الذي ُيعظّ  رم أحرًدا سرواالب هرذا التكبيرر ُيعلرن بره  ع  وال ُيعظّ 

ُيررذكّ ر المسررلم بربّ رره الررذي أعانرره علررى صرريام  -أيُّهررا األحبَّررة  –المسررلم للمررأل تعظيمررُه لسرريّ دال ومرروالالب هررذا التكبيررر 
عان ه رمضانب يذكّ ر الُمسلم بأنَّ الذي أعانه على الصيام سيعينه علرى غيررال مرن الطاعراتب يرذكّ رال بمعبرودال وُمسرتَ 

ل ه سبحانهب لكي ال تنقلب العبادات والشعائر لمجرَّد عادات وتقاليد...    ومتوكَّ
هذا التكبير أيُّها السادة يقذ ف في قلب العبد مهابة هللا وحدالب هللا أكبر خالق السموات واألراضينب هللا أكبر رفع 

رب بيررردال مقاليرررد السرررماوات واألر ب هللا السرررماوات بغيرررر عمررردب هللا أكبررررب خلرررق الخلرررَق وأحصررراهم عرررددب هللا أكبررر
أكبررررب إنَّمرررا أمررررال إذا أراد شررريئا أن يقرررول لررره كرررن فيكرررونب هللا أكبرررر ب هللا أكبرررر تكبيرررًرا يقرررذف مهابرررة هللا فررري قلرررب 

وى هللا.  المؤمن وينز ع من قلب المؤمن مهابة من س 
رز الُمرذلب هرو الكرريم الرذي ال ينفرد يروقن برأنَّ هللا تعرالى هرو المعطري المرانعب هر -أيها السرادة  –فالمؤمن  و الُمع 

 عطاؤالب هو العزيُز الذي ال ُيذلُّ من واالالب هو هللا ...
هللا أكبرب ما أعزَّ من َوقر اليقيُن باهلل في قلبهب هللا أكبر ما أعزَّ من هاَب هللَا ولم يهب أحًدا سواالب ولهذا كان 

وانزع من قلبي مهابة من ِسواك حتَّى ال أهاب أحًدا  )) اللهم اقذف مهابتك في قلبيمن دعاء الصالحينب 
هذا اليقين  غيرك، اللهم اقِذف رجاءك في قلبي وانَزع من قلبي رجاء من سواك حتَّى ال أرجو أحًدا غيرك((

أيُّها األحبَّة إذا وقر في القلب تعداال إلى العمل فانعكس سلوًكا وأعمااًل عند الصالحين المؤمنينب انعكس صبًرا 
 زت يبرت ىب نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ ُّٱ ثباًتا ووفاًء بعهد هللا سبحانه ..و 

 .١٧٧ابلقرة:  َّ مث زث رث يت نتىت  مت
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يَن َصررَدُقوا َوُأوَلئ ررَ  ُهررُم اْلُمتَُّقرروَنب أولئرر  الررذين وفُّرروا عهررودهم مررع هللاب صرربروا وصررابرواب صرردقوا عهرردهم وا تقرروا ُأوَلئ ررَ  الَّررذ 
 أملهم.ربَّهمب عال يقينهم وعُظم باهلل 

أمٌل من نوٍع خاصب ذا  الرجاء أيُّها السادة رجاٌء من نوع خاص ... أمٌل ربَّى عليه  -أيها األحبَّة  –ذا  األمل باهلل 
الصحابة الكرام فكانوا وهم في أحل  الظروف يتأملون باهلل اآلمال العظيمة التي  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

تتجاوز ظروفهم وحالهمب فلم يعرف اليأس والقنوط في يوٍم من األيام طريًقا إلى قلوبهمب وما أوضح ما نقوُل مثااًل بما 
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱيشبه حالنا اليوم بيوم الخندق 

 ١١ - ١٠األحزاب:  َّ من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك

 -تخّيل معي ذل  الموقف العصيب ... في ذا  الموقف العصيبب وفي ذا  االبتالء الشديدب ما كان من شأن النبرّي 
 ؟؟ هل اكتفى بوعد الصحابة بالنصر على األحزاب فقط؟؟ -صلى هللا عليه وسلم 

كالَّ وهللا أيُّها األحبرة... ففري ذا  الموضرع العصريبب ُرغرم األخرذ  باألسربابب وُرغرم أنَّ النبري كران سيصرالح طائفرًة مرن 
ررا بررين المسررلمين فالوضررُع والحررديُث كرران  ررار علررى بعرر  ثمررار  المدينررة وهررذا أخررٌذ باألسررباب واجتهرراٌد مررع العرردّوب أمَّ الكفَّ

يمرٍة تتناسرب وعظريم أملهرم براهللب فرإذا برالنبيّ  ُيبشررَّهم بفرتح مردائن كسررى وقيصررب ُمختل فاب كان الحديُث عرن بشرائَر عظ
يخاطرب الصرحابة  -صرلى هللا عليره وسرلم  -ُرغم األخذ  باألسباب وُرغم ما كان من سياسٍة مع الكفارب فقد كان النبيُّ 

ًما لألمل باهلل ... توجيٌه نبوٌي ربَّانٌي مفعٌم ب ًرا لهمب ُمعظّ   اليقين والثقة  باهلل ...ُمبشّ 

ررررررا َعُظررررررم الرررررربالء واشررررررتد نجررررررم النفرررررراق مررررررن بعرررررر  المنررررررافقينب حتَّررررررى قررررررال قررررررائلهم: رررررردنا أن نأُكررررررَل  محمررررررد كرررررران فلمَّ يع 
 وقيصرب وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط!! كسرى  كنوز

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱفإذا باهلل يفضح نفاقهم ويكشف سترهمب إذ قال تعالى: 
ب اآلنب اليومب هذا العامب ومنذ خمس سنواٍت إلى يومناب أمم األر  الكافرة قاطبًة ١٢األحزاب:  َّ مئ خئ حئ جئ

تقول ألهل الشام: )ما وعدكم هللا ورسوله إاّل غرورا( وهذا شأن المنافقينب شأن ضعيفي اإليمانب شأن عديمي الثقة 
وما نيل المطال ب بالتمنّ ي ** ولكن تؤخذ الدنيا غالًبا( شأن المنافقينب باهللب شأن من يظن المطالب ُتأخذ بالتمني )

لين المتخاذلين م ن ضعاف اإليمانب أولئ  الذين ُحرموا األمل والثقة باهلل فعاشوا حياة التعاسة  شأن المرجفين الُمخذّ 
مقطوع الرجاء م ن هللاب لذل  أيُّها السادة البدَّ  والنََّكدب ترى أحدهم في حياته كلّ ها يعيش حياة التعاسة والنَّكد ألنَّ قلبه

ر بالدروس النبويَّة التي ُتعلّ منا الثقة واليقين باهللب البدَّ أن يق ر في صدر  كلّ  واحٍد منَّا أنَّ هللا أكبرب  البدَّ أن لنا أن نتفكَّ



 8من  5لصفحة ا نادى أبطالنا "هللا أعلى وأجل"  كلّما نادى الكفاُر ""أُعل هبل" :هـ1437عيد الفطر  خطبةعنوان 
 

 

بلساننا ... )) فهل أنت فعال أيُّها المسلم توقن بأنَّ تق َر في صدورنا يقيًنا وحقًّا أنَّ هللا أكبر فليست مجرَّد كلمٍة نقولها 
 هللا أكبر؟؟((

يوم أحد أيها السادة وقد انقلب نصر المسلمين هزيمةب وقد قتل من الصحابة  الكرام  ما يزيُد على السربعينب بينمرا النبري 
ف وقف منادي الجاهليرةب وقرف أبرو والصحابة الكرام يلملمون جراحهم ُبعيَد المعركةب يروي لنا البخاريُّ في صحيحه كي

 سفيان لينادي في الناس:

)صرررنمهم وطررراغوتهم الرررذي يعبدونررره مرررن دون هللا(ب فرررإذا برررالنبيّ  وهرررو فررري هرررذا الحرررالب والقتلرررى والجرحرررى  " ُأعلللُه هبللله"
" هللا اليزالون في األر  حوله ال يسكت له أبًداب بل يقول للصحابة الكرام أجيبرواُل ب قرالوا : مرا نقرول ؟  قرال : قولروا : 

: أجيبروال ب قرالوا : -صرلى هللا عليره وسرلم  -ب فقرال النبريُّ  وال ُعّزى لكم"" لنا الُعزَّى ،  :أبو سفيان ب فقال أعلى وأَجهُّ"
" َيْوٌم ِبَيلْوِم َبلْدرو َواْلَحلْرُب ِسلَجاٌل )أَّ ملرَّة بملرَّة( أبو سفيان:  ب قال "هللا موالنا وال موَلى لكم"ما نقول؟ ب قال : قولوا : 

]يريرُد أن ُيبررّ أ نفسره مرن هرذا الفعرل المشرينب الرذي  ْر ِبَها َوَلْم َتُسْؤِني".َوَسَتِجُدوَن ُمْثَلًة )تشويه قتلى المسلمين( َلْم آمُ 
: "أجيبروال" ب  -صرلى هللا عليره وسرلم-يتبرُأ منه المسلمون أيًضاب والحديث في البخاري وفي رواية زيادة[ قال رسوُل هللا 

 في النار". "ال سواء، قتالنا في الجنة، وقتالكم فقالوا : ما نقول؟ قال : قولوا :

وهللا ما أشبه أبا سفيان بدعاُة الطاغوت في زماننا من أنصار النظام المجرم وأتباعه وأعوانرهب ينرادون فري كرّل محفرٍل ) 
را  أعُل هبل( )أعُل هبل(ب وشبابنا األبطال المجاهدون لسان حالهم )هللا أجلُّ وأعظم( ب )هللا أجرلُّ وأعظرم( ب هللا أكبرر ممَّ

 أكبر من أمريكاب هللا أكبر من روسياب هللا أكبر من طواغيت العرب والعجمب هللا أكبر وأجلُّ وأعظم. نخاُف نحذرب هللا

وهللا أيُّهررا السررادة مررن عررَرف حقيقررة مررا جرررى ويجررري فرري األيَّررام الماضررية فرري المرراّلح ومررا حولهرراب وفرري جبررال الالذقيررة 
فرري أمَّترره مررن بعرردال مررن لهررم أجررر خمسررين مررن الصررحابة بررل  أنَّ  -صررلى هللا عليرره وسررلم  -وريفهرراب أيقررن ببشرررى النبرريّ  

أكثرب نعم  أيها األحبَّةب في هذال األمَّة من له أجر خمسين من الصحابةب إن لم يكن هذا األجر ألولئر  األبطرال علرى 
 أر  الشام فلمن يكون؟؟! 

 إن لم يكن ذل  األجر ألهل هللا ولعصبة الحقّ  في الشام فلمن يكون؟!

قذائفه الفوسفوريَّة يحرق األخضر واليابس مئرٌة وخمسرون غرارة فري الليلرة الواحردةب وشرباٌب ورجراٌل بهمرٍم ويقرين الطيران ب
مون وال َيتراجعونب لسان حالهم ينادي:   راسٍخ كُشمّ  الجبال ال يتزحزحونب ربط هللا على قلوبهم وثبَّت أقدامهمب ُيقد 
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 َرْكًضا إ َلى هللا  ب َغْير  َزاد  
 التَُّقى َوَعَمَل اْلَمَعاد   إ الَّ 

َهاد   ْبُر ف ي هللا  َعَلى اْلج   َوالصَّ
 َوُكلُّ َزاٍد ُعْرَضُة النََّفاد  
َشاد    َغْيَر التَُّقى َواْلب رّ  َوالرَّ

 

 هررم مررن عَرفرروا معنررى )هللا أكبررر( هررم مررن أيقنرروا حًقررا أنَّ هللا أكبرررب مررألت قلرروبهم )هللاُ  -أيهررا السررادة  –أولئرر  األبطررال 
أكبر( ب فال يجتمع في قلب مؤمٍن تعظيم هللا واليقريٌن بأنَّره أكبرر مرع خروٍف أو تعظريٍم لطراغوت ... كرال وهللا ال يجتمرع 
... ملكررت ُلرربَّهم )هللا أكبررر( ب مررألت قلرروبهم )هللُا أكبررر( ب أنررارت عقررولهم )هلُل أكبررر( ب كلمررا نررادى المنررادون أُعررُل هبررلب 

 جهادهم وفعالهمب )هللا أعلى وأجلب هللا أعلى وأكبر ب هللا أعلى وأكبر. هللا أعلى وأكبر(.نادى أبطالنا بألسنتهم وبعظيم 

 .أقول هذا القول وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروال فيا فوز المستغفرين
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 الخطبة الثانية:

 هللا أكبر) سبعا(

 هللا أكبر ُكلَّما صوُت المداف ع زغردا. .1
 وغرَّدا.هللا أكبر ُكلما صدح الرصاص  .2
 هللا أكبر قد ُدعينا للجهاد وللف دا.  .3
دا.  .4  هللا أكبر قد مضينا للُخلد ال لن نتردَّ
 هللا أكبر الموت ليس ُيخيفنا وُمنانا أن نستشهدا. .5
 هللا أكبر ما انتصر المسلمون. .6
 هللا أكبر ما ُهز َم الكافرون. .7

 
هللا أكبر كبيراب والحمد هلل كثيًراب الحمد هلل ُمعيد  الُجَمع  واألعيادب ُمبيد  األَمم  واألجنادب جامع الناس ليوم ال ريب 

ب وأشهد أن ال إله إال هللا وحدال ال شري  له ال ند له وال مضادب ٩آل عمران:  َّ  ٰه مه جه هن من خن ُّٱفيه: 
وأشهد أن محمدًا عبدال ورسوله فضله هللا على جميع الخلق والعبادب صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن 

دوا من دنياكم تبعهم بإحسان إلى يوم التنادب عباد هللا اتقوا هللا حقَّ تقواال وراق بوال مراقبة من يعلم أنَّه يراالب وت زوَّ
آلخرتكم عماًل يرضاالب واعلموا معاشَر المسلمين أنَّ هللا ميَّزنا عن الكفَّار بأعيادناب أعيادنا تكون بعد مواسم 

 َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱالطاعاتب فأعيادنا موسٌم للفرح بطاعة هللاب 

 .٥٨يونس: 

علررى الكبررار والصررغارب أعيادنررا موسررٌم ليررزداد ُمجتمررُع  أعيادنررا موسررٌم لكرري ُنرردخل الفرررح علررى النسرراء واألطفررالب
ل القرابة واألرحامب أعياُدنا أعياٌد  ن واألصحاب ولنص  الَّ المسلمين ُلحمًة وتماُسكاب موسٌم لنعوَد من هجرنا م ن الخ 

ن كانت أ الكالم والنشيد يام لعٍب ولهو ولكنَّها فيما أحّل هللُا وأباحب أيام تسلية بمنضبطٌة بضوابط الشرعب فهي وا 
الحسن ال بالغناء الفاجر وال بالكالم الماجنب أيام تزاوٍر فري هللا ب حشرَمٍة برين المترزاورينب فرال ُخلطرة محّرمرة برين 

 الرجال والنساءب وال لهو فيما نهى هللا عنه..

ونبرررذ القطيعرررة  أعيادنرررا أيرررام محّبرررة وسررررور عمادهرررا التررر،خي والحررربُّ والسرررخاءب والبرررذل والعطررراءب والعفرررو والمغفررررة
وقد تكالب علينا األعداء إلى أن ُيحب بعضنا بعًضراب إلرى أن يسرامح  -إخوة اإليمان  –والشحناءب فما أحوجنا 

بعضنا بعضاب إلى يجود ميُسوُرنا على معسورناب إلى أن يبذل كل مّنا ما يستطيعه لُيدخل الفررح والسررور علرى 
 قلوب إخوانه. 
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 بصلة األرحام واألقارب ولريس المكرافب بالواصرلب إّنمرا الواصرل مرن يصرل الرذي فلنجعل أعيادنا أعياد طاعة هلل
روا في زياراتكم وفي معايداتكم قول النبّي  لُ  َبْعلِدَّ ِفْتَنلًة ِهلَي : -صلى هللا عليه وسلم  -قطعهب ولتتذكَّ )َملا َتَرْْ

فلنتجّنرب الخلروة باألجنبّيرة ولرو كران ذلر  مرن قرابرة الرزوج فعرن  ،]رواال البخاري ومسرلم[أَضرُّ َعَلى الرَِّجاِل ِمَن النِّساء( 
َِّ   -رضرري هللا عنرره  -عقبررة بررن عررامر  )ِإيِّللاُكم والللدخوَل علللى قررال:  -صررلى هللا عليرره وسررلم  -: َأنَّ رسرروَل 

هم[  فقلال النساء ، فقال رجه من األنصاِر: َأفرأيَ  الَحْمَو؟ ]أَّ أقرباء الزوج من إخوته وأوالد عمومته وغيلر 
علررى األسررر مررن  -أيُّهررا السررادة  -فكررم جررّر االخررتالط المحررّرم : الَحْمللُو: المللوُ (.  -صلللى هللا عليلله وسلللم  -

 الباليا والرزايا ما ال يعلمه إاّل هللا. 
ولنررأمر نسرراءنا عنررد الخررروج مررن المنررزل أو عنررد قرردوم غيررر المحررار م بلررزوم األدب والحشررمة وعرردم التبررّرج ولرربس 

رمه( فهرذا شرأن الحجاب  الشرعي السرابغ السراتر الرذي يعرّم سرائر الجسرد وال َيُشرفُّ وال يصرف الجسرم )أي ال يكسّ 
 الحرُّة الكريمة المؤمنة العفيفة زوجة العزيز المؤمن المحترم التقّي.

كر أدخلوا الفرح على نسائكم وأسعدوا أهل بيتكمب فالدنيا أياٌم سريعٌة تمضي ما أحسن أن ُنبقي لنا فيها  طيّ ب الرذ 
من بعدناب نسأل هللا عّز وجرل أن ُيعيننرا جميًعرا علرى طاعتره وأن يتقبرل مّنرا ومرن المسرلمين إنَّره علرى كرلّ  شريء 

 قدير وباإلجابة جدير ...
 
 إني داٍع فأّمنوا 
 


