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 تاريخ اخلطبة

 1722/ 70/ 11 املوافق  2341،  شعبان  12 ، اجلمعة     

 حافظوا على شعائر اهلل يف رمضان
   ددا را ددا احلمددد هلل اددداا  ددوايف نعمدد  ز ددداف  م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زنكدددحل زلعظددديم الدددلطانحل  الدددب انحل اللكدددم   
 يددد  علدددى نأسدددحل  زأشدددكد أن    لددد     اهلل أحصدددي ء دددا  عليدددحل أنددد  كمدددا أء

زحددد    شددر حل لدد   زأشددكد أن زلمددداا عبددد  زرالددول  زريددأي  زخليلدد   خدد  ندد  
أرالدددل   أرالدددل  اهلل  مل العددداش كل ددد ر اشددد اا زندددل راا  اللكدددم ريددد  زالدددلم زادددار  علدددى 

زلمدددد ريدددسما زالدددسماا زائمدددي متسزمدددي  مل  دددوم الددديدنا زلمدددد زعلدددى  ل الددديدنا 
ون زنأسددي ادللنبددة اتاددوع اهلل أعددامل  أمددا اعددد فيددا مزأزريدديدم أ كددا ادلسددل الددد   

 عباز اهلل:
 ن هددي    أ ددام  سدد م ز ابدد  علي دددا شددكر اهلل ادلعظددم  شددكر رمضددان  هدددلا 
الشددكر الددلء شددا  اهلل عدد  زندد  أن حعلدد  ار ددد حددال زرالددالة راددة ز عسندداا عدد  

خطبددة قددال يف افتتاحكددا:  يف مهأددرم  هددلا الشددكر الددلء أعلدد  ع دد  رالددول اهلل 
د د      لددم  )أ كا ال اس قدد أقبد  علديدم شدكر عظديم فدرل اهلل علديدم ريديام  زال 
قيامدد مث ا مضددى  ت دددذ عدد  هددلا الشددكر ززري ددأ    اةندد  شددكر ادلواالددام  أء شددكر 
اإلحسددان زم ددد   ددد ادلسدداعدم  مل اشخددر    زشددكر الددلاحم  أء شددكر الددلء  تددد 

الددددوز زالتددددبلد اددددي عبدددداز اهلل مجيعدددداا   تصددددا  فيدددد  فيدددد  مشدددداعر ااخددددوم زمشدددداعر 
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هددلا الشددكر  ادلتخاريددمون ز تواريدد  فيدد  ادلتادداطعون  هدددلا زريددد رالددول اهلل 
 زما  تضم   

) دا شعار  معل اا ذلحل السدان   نعد  شدعار  قولد :  زلاد نع  ادلصطأى 
ااخدوم  م دد  رزا  ) دا اداغي اخلد  أقبد مث  ااغي اخل  أقبد  ز دا اداغي الشدر أقصدرمث

أقصددر  )ز ددا ادداغي الشددر أقصددرمثزالددوز ز ريددرم الراددة اي ددحل زاددي عبدداز اهلل مجيعدداا  
أذا  عددد  عبدددداز اهلل الددددب ان  زأعددددامل    أوغدددد  يف ااذ ددددة زاإلالددددا م  أقصددددر مدددد  
ااذع لعبدددداز اهلل الدددددب ان  زأعددددامل    ادددددازل أن  ددددد ادددددراء  أذ تددددحل زاهيدددددحل  مل 

وا  هددلا معددل قولدد  الددلء ذكددر  ادد  أعل دد  ال دداس   مل عبدداز اهلل عدد  زندد  أ دداا كددان
  ) ا ااغي اخل  أقب  ز ا ااغي الشر أقصرمثشعاراا لشكر رمضان 

هلا الرالول اللء قال هلا الددسم هدو ذاأد  الدلء قدال يف حدد   ريد ي  
  )م     رحم ال اس    راكم اهللمث :متأق علي 

دددرر   هدددلا الشدددكر ادلعظدددم مددد   ادلضدددمون أدددرع مدددا هدددو مصددد  مددد  حدددازل أن  د أ 
اللء أحب  اهلل عد  زند  لد   حدازل أن  أرغد  مد  الرادة الد  أرالدلكا مد  خسلد  
 مل عباز   حازل أن حت  الراة ال  يف أنوا  هدلا الشدكر زأن   شدر يف مددان 
ذلددحل الرعددال زاخلددول  حددازل أن حتدد  ادلواالددام الدد  نعلكددا اهلل الددب ان  زأعددامل 

يف مددان ذلدحل ادلخددازل زالأدب زأالددبا   هدلا الشددكر زأن   ودر زأن   شددرمعلمدة 
الات  زالتخر ال  ما مص  هلا اإلنسان  ذ  اد م  الشدكر هدلا ادلوقدد   أرغد  
م  مضامي   زحيازل أن ميأل  ا ايض ما أحبد  اهلل الدب ان  زأعدامل لعبداز  يف هدلا 
الشكر  ما مص  هلا اللء  اب   مل مسداند اهلل عد  زند  يف أمسدياض رمضدان 

ع كددا    زهددي خاز ددة مدد  رزازهددا     زهددي ماأددرم مدد  الركددع زالسدد د  ا    دددار
ا ذكددددوراا ز ناءدددداا  مددددا مصدددد  هددددلا الددددلء  ابدددد  يف كدددد  أمسددددية مدددد   الددددل    هشددددًو
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أمسياض رمضان  مل الشوارع زالساحاض ا  ن     هازرها    زهدي موحشدة     
ض اهلل عدد  زندد  زهددي الاددع اعددد أن كاندد  أأدديض االسدداعي ذكددوراا ز ناءدداا  مل ايددو 

ل     رل ي حل  ر    لرتد ر ض ى)زلسان حال ك ٍّ م كم  اول:   [ 44:  ط ] مثز ع  ر
مددا مصدد  هددذ   الددل   أقبلددوا  مل مسدداند اهلل عدد  زندد  يف ليددا  رمضددان ا 

 ش  دعوها    زهي الاع فارغة م  أزلئحل الل   كان  أ زهر هبم 
ليا  رمضان ادلذنسة احملببة  –  ما مص  هذ   الل   ش  دعوا شوارع الليا

   زهددددي موحشددددة لدددديو فيكددددا زاع  ز  رليددددال  أ دددد  هددددم أزلئددددحل الددددل   كددددانوا  –
  تساااون  مل ادلساند لايام رمضان ذكوراا ز ناءاا 

ه  ميد   ا عباز اهلل أن حي  دار    شدكر رمضدان ادةع  مد  هدل  احلدر  هبدل  
هلل عدد  زندد  ع دددما الددياب  عمددا الصدورم  أددرع هدد  هددلا هددو اامددر ادلبيد  لشددكر ا

 قر ال 
أنددا أأسددا ل  أنددا أأصددور مددا قددد الهدد  زأرنددوا أن مددا قددد الهدد  خطددةا زلدديو 
ريددد ي اا  زلدددد  أفدددلل أن  ددددون اامدددر ريددد ي اا  أفددديمد  لشدددام ا هدددل  أن 
 دددون هددلا شددةًا مددع رمضددان ازل مددرم يف أار كددا  أندد  ازل مددرم يف أار كددا  

بية كددان الاددوم  كددااون هددلا الشددكر زكددانوا  عرفددون لدد  حدد  يف أ ددام احلددرز  الصددلي
قيمت   نعم  أفيعا  هلا  دا عبداز اهلل  أن  دةم رمضدان زلسدان حدال اامدة أعتدلر 

جبمال   ل  اةن ادلساند غ  مذهلة  التابال  زاةن الشوارع غ  مذهلة ان أ زان 
أفيعاددد  أن ن ظدددر ف  دددد ال ددداس الدددل   كدددانوا  كرعدددون  مل ايدددوض اهلل ذكدددوراا ز ناءددداا 
راكعددددي الدددداند   أن ودددددهم اليددددوم زقددددد ح برس ددددوا يف ايددددو م زحيدددد  ايدددد كم زاددددي 
اإلقبال على اهلل زأخلض ألس تكم أتوهج زأتوند  االددعا  علدى مد  كدان السدبال 
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  اهلل الددب ان  زأعددامل   دددعون مدد  قلددو  يف احليلولددة ايدد كم زاددي ا الددت ااة ل دددا
 مدلومة رلرزحة على م  م عوهم م  ا الت ااة امر رالول اهلل الاائ : 

  ) ا ااغي اخل  أقب مث
دد   أخبددار زأخبددار يف ذهدد  أصددوراا ت     أرنددو أن  دددون هددلا التصددور الددلء نس 

مل  خدوم  ااطسا  زلد  على ك  حال   ا عباز اهلل هاأندلا أأوند  مد  هدلا ادلددان  
ل ا الوا  كدانوا يف زاخد  هدلا البلدد ادلبدار  أز كدانوا يف خارند   أأوند   لديكم زأندا 
أعلم زأنا على  اي م  أن ا اي  ا زاي كم خيطاا اد  حدبسا    د ال اتدداا   ند  حبد  
اإلميان ااهلل   ن  حب  ا نتما  االعبوز ة  مل اهلل ع  زن   هاأنلا أناشددهم اسدم 

 امع اي  ا زاي كم  هاأنلا أناشدهم ااول اهلل ع  زن  الاائ : هلا احلب  اظ
و م  )  [ 11:  احل راض] مث رَّن  ا ال م ذ مر  ون   رخ 

الدددددلء أعل ددددد  ايدددددان اهلل عددددد  زنددددد  أ  حيددددداراو   زأ   أناشددددددهم هبدددددلا الادددددرار
 سددتبدلوا هبددلا الاددرار نايضدد   أ   سددتبدلوا اددااخوم الدد  قررهددا ايددان اهلل عدد  زندد  

 ا العدازم  زالبهضا  زاللاص زادلخازل زالرعال اد  أشددال   الديما يف ليدا  اي 
زأ ددددام رمضددددان  أناشدددددهم الاددددرحل  أناشدددددهم هددددلا احلبدددد   اظددددامع اي  ددددا زايدددد كم  
أناشدددهم اظددامع ادلشددل  مدد  عبوز ت ددا مجيعدداا هلل عدد  زندد  أ  مي قددوا أمددر اهلل عدد  

 زن  الاائ  اعد قرار :
 [ 11:  احل راض] مث أ خ و   د م  ف ة ري لر  وا اد ي   )

أناشدددددهم  ميدددداًم ادددداهلل عدددد  زندددد  أ   سددددتبدلوا االصددددس  الأسدددداز زكددددةًم 
 ا   مل فساز ال وغ  في   شةن ا أن حني  الصس  اللء أمرض اولون:   ا   ن 

 هلا ما أقول  اي  دء شكر اهلل ع  زن   اي  دء شكر رمضان ادلعظم 
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شددم  مل مد  زرا هدم   مل ادللا دي زاخد  ادلسدر  كمددا أندا   أأوند  هبدل  ادل ا
قل  اداامو  هدذ   ليسدوا م دا يف شدي  زلسد ا مد كم يف شدي   أزلئدحل ادللا دون 
   ايمدون ززنداا   لرمضدان ا ز  لار ن ددا ز  ل بي دا  مد  كددان زازز ليأدي  كدتم هبددلا 

  علدى أن مبلد الور ا زقدد راهد –أ كا اإلخوم  –اللء أقول  هلا اللء ميسحل 
ديد  د أ ل    أأوندد   ليد  ز   مل ريدد ب  الهداز   زالددرائ ي مدا اددي  كد  مددا قدد قددرر  ال 
 الددرائي  زاددار و ريددبا  مسددا  مدد  أندد  أن   ضدد وا اخلطددة زمدد  أن أندد   اأدد زا 
مددد  ر كدددا  مل أ أيدددلها  ليسدددوا م دددا يف شدددي   زلدددد  أأونددد   مل  خدددوم أعددد م ل دددا  

ان ادداهلل  أأوندد   مل مدد  حمع ددا هبددم نسددال أأوندد   مل مدد  حمع ددا هبددم نسددال اإلميدد
العبوز دددة هلل  أأونددد   مل مددد  حمع دددا هبدددم اإلميدددان اادالدددية شدددكر رمضدددان زاإلميدددان 

  اوريا ا رالول اهلل 
أ كددددا اإلخددددوم   أدونددددوا الددددبباا يف أن أاأددددر ادلسدددداند ازل مددددرم يف رمضددددان ا 

ل مدددددرم عددددد  ادلابددددد  عددددد  رزازهدددددا    أدوندددددوا الدددددبباا ان أاأدددددر شدددددوارع الشدددددام از 
ادلتسدداااي رنددا ا زنسددا ا  مل ايددوض اهلل عدد  زندد     أدونددوا الددبباا يف أن  أدد  
أريواض التالي لدتدا  اهلل عد  زند     أدوندوا الدبباا يف أن ن ظدر  مل الشدام مي دة 

زكةن الشام أعتلر لرمضان أاول ل : لس ا م دحل ز سرم أء ا  شكر رمضان ادلبار  
 يف شي  هلا العام م  شي  زلس  م ا 

سددم اظكدداز  أ عادد  أن  دددون مسددلم الددبباا ذلددلا  ا مدداذا   أعدد  هددلا كلدد  ا
أرأ دددددتم  مل نكددددداز حيدددددار  شدددددعاراض رمضدددددان  أرأ دددددتم  مل نكددددداز حيدددددار  شدددددعار 
ادلصددطأى الاائدد  عدد  هددلا الشددكر ادلبددار : ) ددا ادداغي اخلدد  أقبدد  ز ددا ادداغي الشددر 

ى اشم ددي ادلطمئ دددي  أقصددرمث  أرأ ددتم  مل نكدداز  دددزر رحدددا  علددى ادلسددلمي  علدد
ادد   سددتخد أريدد اا  ااددول رالددول اهلل  يف  –أرأ ددتم  مل نكدداز  عددرل أريدد اا  
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الص ي : )م  خدر  مد  أمد  علدى أمد     ت اشدى مذم كدا ز   أدر  ادي ارهدا 
    أي الء عكدها فليو م  زلس  م  مث ز زفانرها 

 لددد مددرم أخددرع أقددول: أنددا أأصددور زهددو خيددال نسدد ت  أخبددار زريددل     ز 
 مل هل  الل ظة   أضع هل  ااخبار م  ذهد  موضدع اليادي   خوان دا ادلذم دون 
ادداهلل أ ددى مدد  أن  دونددوا علددى هددل  احلددال   خوان ددا ادلذم ددون ادداهلل اليسددتياظون 
زلسددول  اطعدددون ريدددلة مددا ايددد كم زادددي ليأدددي  زلسددول  اولدددون: لسددد ا م دددحل يف 

وزاا لحل مكمدا زريدأت ا اةن دا شي   لس ا ن وزاا لحل على اا  الشيطان  لس ا ن 
 أريدقا  مهألون  أقول قو  هلا زأالتهأر اهلل العظيم 


