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 :األوىلبطة  خلا

تَِعينُهُ  ، حنمده تعاىل ونَسح ِ َد ّلِِلَّ َمح نحُفِسنَا،  إِنَّ احلح
َ
وِر أ ِ ِمنح ُُشُ ِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاّلِلَّ تَغح َونَسح

ِللح فَََل ـَهاِدَي ََلُ،  ُ فَََل ُمِضلَّ ََلُ، َوَمنح يُضح ِدهِ اّلِلَّ َماِِلَا، َمنح َيهح عح
َ
َوِمنح َسيِّئَاِت أ

 
َ
َهُد أ شح

َ
يَك ََلُ، َوأ َدُه ََل َُشِ ُ وَحح نح ََل إََِلَ إَِلَّ اّلِلَّ

َ
َهُد أ شح

َ
ًدا َعبحُدُه َورَُسوَُلُ َوأ  .نَّ حُمَمَّ

ِلُمونَ ﴿ نحتُمح ُمسح
َ
يَن آَمنُوا اَتُُّقوا اّلَِلَّ َحَقُّ ُتَقاتِِه َوََل َتُموُتَنُّ إََِلُّ َوأ ِ َها اََلُّ ُيُّ

َ
آل ( ]701) ﴾يَاأ

 [.701: عمران
ٍس َواِحَدةٍ ﴿ ي َخلََقُكمح ِمنح َنفح ِ َها اِلَُّاُس اَتُُّقوا َرَبُُّكُم اََلُّ ُيُّ

َ
وََخلََق ِمنحَها  يَا أ

رحَحاَم 
َ ي تََساَءلُوَن بِِه َواْلح ِ  ?َزوحَجَها َوَبَثُّ ِمنحُهَما رَِجاًَل َكِثرًيا َونَِساًء َواَتُُّقوا اّلَِلَّ اََلُّ

 [. 7: النساء] ﴾ إَِنُّ اّلَِلَّ ََكَن َعلَيحُكمح َرِقيبًا

يَن آََمنُوا اَتُُّقوا اّلَِلَّ َوقُولُوا قَوح ﴿ ِ َها اََلُّ ُيُّ
َ
َمالَُكمح ( 10)ًَل َسِديًدا يَا أ عح

َ
ِلحح لَُكمح أ يُصح

ِفرح لَُكمح ُذنُوَبُكمح َوَمنح يُِطِع اّلَِلَّ َورَُسوََلُ َفَقدح فَاَز فَوحًزا َعِظيًما   [17 -10: اْلحزاب] ﴾ (17)َوَيغح

 

ُد  ا َبعح مَّ
َ
 :أ

حُهَدى ـُهَدى حُمَ   ُ ال ، وََخريح ِ َِديِث ِكتَاُب اّلِلَّ َ احلح ُ َعلَيحِه وََسلََّم فَإِنَّ َخريح ٍد ـ َصىلَّ اّلِلَّ مَّ
َعٍة َضََللٌَة، َوُُكَّ َضََللٍَة يِف اَِلَّاِر  ُموِر حُمحَدثَاُتَها، َوُُكُّ بِدح

ُ
 .ـ، َوَُشُّ اْل
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أيها املؤمنون عباد اهلل حنمد اهلل كثريا بكرة وأصيَل آناء الليل وآناء اِلهار 
وا اّلَِلَّ ﴿عزوجلىلع إكمال العدة وتمام اِلعمة قال اهلل  ُ َة َوِِلَُكِِبُّ ِملُوا الحِعَدُّ َوِِلُكح

ُكُروَن  ٰ َما ـَهَداُكمح َولََعلَُُّكمح تَشح  ﴾781)ىلَعَ

 .نا صيامنا وقيامنا وسائر أعماِلانسأل اهلل عزوجل أن يكون قد تُقبل م

ـهناك يوم موعود وْلجله ُُيمع اِلاس جلمع مشهود ُيمع  عباد اهلل اعلموا أن
ولني واآلخرين ينادي اهلل عزوجل ىلع رؤوس املأل وىلع رؤوس اْلشهاد اهلل اْل

نادى ىلع أصحاب السعري نادى ىلع أصحاب اجلنة ويُ يُ فرؤوس اجلن واإلنس 
ٌ  أمن يأيت آمنا يوم القيامة ﴿ :قال اهلل عزوجل َفَمن يُلحََقٰ يِف اِلَُّاِر َخريح

َ
 ﴾أ

 لَق يف اِلارَلشك أن اَلي يأيت آمنا يوم القيامة ـهو خرُي من ذلك  اَلي يُ  

َوى﴿ اِلار وما أدراك ما اِلار  اَعًة ِلُّلَشُّ  إَِنَُّها لََظى، نََزُّ
 ﴾لََكَُّ

  إنها سقر تدعوا من أدبر وتوىل تدعوا من مجع فأوىع إنها سقر َلتبيق وَلتذر 
ولكن ليس العجب وليس اْللم وليس العذاب يف دخول اِلار فحسب وإنما 

َفَمنح يُلحََق ﴿ :يف كيفية ادلخول إىل اِلار اعفانا اهلل وإياكم اهلل عزوجل يقول
َ
أ

َم الحِقيَاَمةِ  يِت آِمنًا يَوح
ح
مح َمنح يَأ

َ
ٌ أ  ﴾يِف اِلَّاِر َخريح

ون فيها داعإن أـهل اِلار يلقون فيها إلقاَء ويطرحون فيها   َم ﴿طرحا وُيَدعُّ يَوح
وَن إِىَلٰ نَاِر َجَهنََُّم َداًعُّ  دفعون بغلظة دفعون بشدة يُ دفعون بعنف يُ أي يُ  ﴾يَُدُعُّ

من اَلي يدفعهم من اَلي يتوىل ـهذا ادلفع وـهذا ادلع إنها مَلئكة اهلل 
عزوجل املَلئكة الغَلظ الشداد اَلين َليعصون اهلل ما أمرـهم ويفعلون ما 
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َُعونَ  بُوا ِفيَها ـُهمح َوالحَغاُوونَ فَُكبحكِ ﴿ :رون  قال اهلل عزوجليأم مجح
َ
 وَُجنُوُد إِبحِليَس أ

﴾ 

أي كبكب أوئلك اْلصنام واْلوثان اليت نصبوـها آهلة من دون اهلل وُك من  
جعل نفسه إهلاً من دون اهلل يكبكب يف نار جهنم ويكبكب ـهذا الغاوي 

وذبح لغري اهلل  لغري اهلل إهلاً آخر اَلي سجد اَلي أُشك مع اهلل وداع مع اهلل
وتوسل بغري اهلل وداع غري اهلل وتوُك ىلع غري اهلل ورـهب غري اهلل ورغب إىل 

وجنود إبليس أمجعون جنود  ،غري اهلل فيما َليقدر عليه إَل اهلل عزوجل
إبليس من اجلن وجنود إبليس من اإلنس لكهم يدـهورون يف نار جهنم 

ع بعضهم إىل بعض وُجِعَل بعضهم ىلع بعض فكبكبوا فيها  ُطرحوا فيها ومُجِ
ٰ وُُجوـِهِهمح ُذوقُوا َمَسُّ ﴿ فألقوا يف نار جهنم عياذا باهلل َحبُوَن يِف اِلَُّاِر ىلَعَ َم يُسح يَوح

 يسبحون يف اِلار ىلع وجوـههم ﴾َسَقرَ 

ْمًيا َوبر  ﴿ وهِِهْم عر ٰ ورجر ْم يَوَْم الْقَِياَمةِ لََعَ رهر اۖ َوََنُْشر مًّ ۖ  ْكًما َوصر ْم َجَهنَّمر َواهر
ْ
أ ََّما  مَّ ُكر

ْم َسعِرًيا  ﴾ َخَبْت زِْدنَاهر

 

َِحيمَ  ُثمَّ ( 40) َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ﴿ :قال اهلل سبحانه وتعاىل  يِف  ُثمَّ ( 47) َصلُّوهُ  اجلح
ُعَها ِسلحِسلَةٍ  لُُكوهُ  ِذَرااًع  َسبحُعونَ  َذرح  ﴾ (41) فَاسح

قال أـهل اِلفسري إذا قال اهلل عزوجل خذوه ابتدره مائة ألف ملك لكهم   
يأخذه ولكهم يبطش به  خذوه اْلمر ـهنا للمَلئكة فغلوه أي أدخلوه يف 
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وقال غريه تدخل  ،قال سفيان اثلوري تدخل من فيه وخترج من دبره ،اْلغَلل
 من دبره وخترج منخريه 

َ  ُثمَّ ( 40) َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ﴿ ُعَها ِسلحِسلَةٍ  يِف  ُثمَّ ( 47) َصلُّوهُ  ِحيمَ اجلح  ِذَرااًع  َسبحُعونَ  َذرح
لُُكوهُ  ِمنُ  ََل  ََكنَ  إِنَّهُ ( 41) فَاسح ِ  يُؤح ٰ  ََيُضُّ  َوََل ( 44) الحَعِظيمِ  بِاّلِلَّ  َطَعامِ  ىلَعَ

ِكنيِ  حِمسح  ﴾ (43) ال

ـهذا ـهو السبب ياعباد يف ـهذا الطرح ويف ـهذه اَلـهانة من اهلل سبحانه وتعاىل  
 ْلوئلك أـهل اِلار وبئس القرار اهلل عزوجل يذكر  عن جهنم فيقول تعاىل

ََكٍن بَِعيٍد َسِمُعوا لََها َتَغيًُُّظا َوَزِفرًيا ﴿ ن َمُّ تحُهم ِمُّ
َ
لحُقوا ِمنحَها َمََكنًا ( 71)إَِذا َرأ

ُ
َوإَِذا أ

ِننَي َدَعوحا ـُهنَالَِك ُثبُوًرا َض  َقَرُّ َم ُثبُوًرا َواِحًدا َوادحُعوا ( 74)ِيًُّقا ُمُّ َوح ُعوا اْلح ََلُّ تَدح
 ﴾ ُثبُوًرا َكِثرًيا

يطرحون يلقون يدفعون يسحبون يف اِلار ىلع وجوـههم عمياً وبكماً وصما 
 مقرنني مكبلني مغلني بالسَلسل والقيود واْلغَلل قال اهلل عزوجل 

قحَدامِ ُيعح ﴿
َ ِرُموَن بِِسيَماـُهمح َفيُؤحَخُذ بِاَِلَُّواِِص َواْلح حُمجح  ﴾َرُف ال

يعرف املجرمون بسيماـهم سود الوجوه زرق العيون تعرفهم املَلئكة وتعرفهم 
جهنم فيأخذ باِلواِص واْلقدام جتمع ناصيته إىل قدميه فيكرس ظهره ثم 

اِلار وـهم يطرحون فيها   يطرح يف اِلار ياهلل انظر إىل ـهذه احلالة حالة أـهل
وـهذا نفعله يف حياتنا ادلنيا إذا جعنا نليق اْلعواد أعواد احلطب يف اِلار فأننا 
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نكرسـها ونقطعها وحنطمها ثم نلقيها يف اِلار َلنطرح العود كما ـهو وـهذه 
 حالة وـهيئة وصفة  من يلَق يف اِلار يكرس كرسا والعياذ باهلل من ذلك 

لحيِقَ ِفي﴿
ُ
تُِكمح نَِذيرٌ لُكََُّما أ

ح
لَمح يَأ

َ
لَُهمح َخَزَنتَُها أ

َ
ٌج َسأ  ﴾َها فَوح

خيرج عنق من اِلار َل عينان تبرصان ولسان ينطق يقول ولكت بكل من داع  
مع  اهلل إهلاً آخر وبكل جباٍر عنيد قال فلهو يبرصـهم فيلطقتهم كما يلتقط 

 الطري يرى حب السمسم ،الطري حب السمسم

ألقوا فيها يف شناٍر وصغاٍر واحتقار وـهوان ـهانوا ىلع اهلل وـهكذا أـهل اِلار إذا  
 .ول ماسمعتم واستغفر اهلل يل ولكمفأـهانهم يف ادلنيا واآلخرة أق
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 : لثانيابطة  خلا

احلمدهلل وأشهد أن َل هلإ إَل اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوَل صىل اهلل عليه 
شهر رمضان وىلع آَل وأصحابه وسلم تسليماً كثريا أيها املسلمون قد فاتنا 

 لكن لم يفتنا اخلري فاتتنا ْلايل رمضان لم تفتنا ْلايل القيام

ََة َربُِّهِ  ﴿ ِخَرَة َوَيرحُجو رَْحح نح ـُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَُّيحِل َساِجًدا َوقَائًِما ََيحَذُر اآلح َمُّ
َ
 ﴾أ

 نعم ياعباد اهلل فاتنا ْلل رمضان لم يفتنا الليل واْلسحار َكنوا قليًَل من الليل 
 مايهجعون وباْلسحار ـهم يستغفرون 

نَاـُهمح ﴿ ا َرَزقح فًا َوَطَمًعا َوِمَمُّ ُعوَن َرَبُُّهمح َخوح حَمَضاِجِع يَدح َتتََجاََفٰ ُجنُوُبُهمح َعِن ال
 ﴾يُنِفُقونَ 

 

فاتنا الصيام وللصيام بقية مما استحب اهلل عزوجل من سٍت من شوال ملن صام 
القضاء أوَل سواء َكن رجل أو إمرأة رمضان وَللك من بيق عليه يش فليصم  

ثم ْلبدأ يف صيام الست من شوال فإن ذلك أي صيام رمضان ثم الست من 
شوال مجعها أو فرقها ـهكذا القضاء مجعه أو فََرقه فإنه كصيام ادلـهر أي السنة 
لكها فرمضان بعرشة أشهر والست بشهرين يف اْلجر فاحلسنة بعرش أمثاهلا 

 انهوـهذا فضل من اهلل سبح

فاتتنا الصدقات يف رمضان لكن ما يزال للمحسنني أوديٌة فسيحة يتصدقون  
فيها يف سبيل اهلل عزوجل للجهاد يف سبيل اهلل لسد حاجة املحتاجني لسد 
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جوع اجلائعني لري عطش العطشانني جلِب خاطر املكسورين للسيع ىلع 
يموت اْلرملة واملسكني فاتنا شهر رمضان لكن رب رمضان يٌح دائم َل

سبحانه وتعاىل أَل فان الفرصة َلتزال أَل وإن السوق وسوق اِلجارة مع اهلل 
عزوجل مايزال مقام وينادى عليه آناء الليل وآناء اِلهار عباد اهلل إن يومنا 
ـهذا يوم فرح ورسور يوم سعادة وبرش فحولوا الشقاء إىل سعادة وحولوا احلزن 

 به إفرحوا بأذن اهلل بتقدير اهلل  إىل فرح إفرحوا بما أذن اهلل عزوجل لكم

ا َُيحَمُعونَ  ﴿ َمُّ ٌ ِمُّ رَُحوا ـُهَو َخريح لَِك فَلحيَفح َِتِه فَِبَذٰ ِل اّلَِلِّ َوبِرَْحح  ﴾قُلح بَِفضح

ويا من أرسف ىلع نفسه يف شهر رمضان فأنت مع اِلوبة إىل اهلل الطريق 
ومك عند املوت املفتوح اليت َلتغلق أبدا  إَل ْلحد أمرين أن تبلغ روحك حلق

أو أن تطلع الشمس من مغربها عباد اهلل تكاتفوا تآلفوا تآزروا تنصاروا 
إجتمعوا توحدوا حتاببوا تصاحلوا  َل ُيرمنكم شنئان الشآنئني وَلحقد 

ادلائرة من ىلع أيماننا ومن ىلع .احلاقدين وَل تآمر املتآمرين وَل ـهذه احلروب
و َل يظرنكم ذلك شيئا فانما اْلمر هلل شمائلنا ومن فوقنا يف الِب وابلحر واجل

سبحانه وتعاىل واهلل اغلُب ىلع أمره يامن تمادى وطىغ وبىغ يف سفك ادلماء 
ويف إـهَلك احلرث والنسل وتدمري ابلَلد وإفساد العباد فإن اهلل من ورائكم 
حميط ومن فوقكم قاـهر وبما تعملون خبري وبصري أَل فكفوا وانزجروا من 

رياء وىلع اِلضييق عليهم يف معايشهم ويف أقواتهم وأرزاقهم سفك دماء اْلب
فسيضيق اهلل عليكم يف ادلنيا واآلخرة عباد اهلل إن يومنا ـهذا قد أذن اهلل 
فيه بالفرح فافرحوا فرحاً ُشعيا َلخيالف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صىل اهلل 
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عليه وسلم ووسعوا ىلع أنفسكم و أـهلكم وأوَلدكم وجريانكم 
رحامكم لك أرحامكم تواصلوا مع أرحامكم من انقطع من الزيارات وأ

فاِللفونات واهلواتف موجودة واْلرصدة مفتوحه املشوار اَلي يكلفك 
اَلآلف أصبح يكلفك املئات الرياَلت تتصل برْحك اْلم اْلخت ابلنت 
العمة اخلالة وـهكذا الرجال من اْلقارب فاْلرحام اعم رجَل ونساءا وتهنئهم 

 يد وـهكذ من بعد عليه أـهله وأحبابه وأقرباؤهبالع

أَل وإن عزتنا يف ألفتنا وتكاتفنا واجتماعنا ووحدتنا ىلع ما َيبه اهلل ويرضاه  
أَل فاِلكن متآلفني ِلرتك الوآلءات والعصبيات واملناطقيات وُك الفنت اليت 

 يا يثريـها من يثريـها من أبواق يف ادلاخل أو أعداء يف اخلارج فسيكفيكهم اهلل
أـهل اْلمن كونوا ىلع ماترككم عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألني 

 قلوبا وأرق أفئدة فاإليمان واحلكمة يمانية والفقه يمان 

 

 امهلل ألف بني قلوب اْلمنيني 

 امهلل ألف بني قلوبهم 

 امهلل ألف بني قلوبهم 

 امهلل امجع لكمتهم ىلع ماحتب وترىض 

  وحد صفوفهم امهلل وحد صفوفهم امهلل وحد صفوفهم امهلل
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 امهلل أبدهلم بدل احلرب سلما

وبدل اخلوف أمنا وبدل الشتات أجتمااع وبدل الفرقة وحدة يارب العاملني ىلع 
 ماحتب وترضاه 

امهلل فخذ بنواِص أـهل اْلمن إىل الِب واِلقوى امهلل من أراد اْلمن وأـهلها 
صم ظهره واكفنا ُشه  امهلل بسوء امهلل فشتت أمره امهلل فشتت أمره واق

َلحتقق َل اغية وَلترفع َلراية واجعله عِبًة وآية يارب العاملني امهلل إنا نسألك 
من خري ما سألك منه عبدك ونبيك حممد صىل عليه وىلع آَل وصحبه وسلم 
ونعوذ بك  من ُش مااستعاذ منه عبدك ونبيك حممد صىل اهلل عليه وآَل 

ادلنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب اِلار وصحبه وسلم ربنا آتنا يف 
 .آَل وصحبه وسلمىلع حممد وىلع  وصىل اهلل


