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 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 نا.عاملأيئات إن احلمُد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن س

أشهد أن ك له، و رشيالمن هيده اهلل فال مضل له، ومن ُيضلل هادي له، وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده 

 حممًدا عبده ورسوله.

ٱ   ٻ   ٻ    ﴿، ]آل عمران[ ﴾   ڦ  ڦ    ڦ   ڤ  ڤ    ڤٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ﴿

ڤ      ٹٹ   ٹ   ٹٿ   ٿ      ٿ   ٿٺ   ٺ ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  

 .]النساء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   

   ۇڭ      ڭڭ   ڭ ۓ     ۓ   ے   ے   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ  ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   

 أما بعد:

، اهتا، ورش األمور حمدث♀فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلدي هدي حممد حممد 

 وكل حُمدثٍة بدعة، وكل بدعة ضاللة.

غد لا قدمت منفٌس  تقوى اهلل سفينة نجاتكم، ومركب نجاحكم، فاتقوا اهلل ولتنظرأهيا املؤمنون، إن 

 واتقوا اهلل إنه اهلل خبرٌي بام تعملون.

ا،حثم اعلموا أن هلل يف اخللق أياًما، ينرص فيها مظلومًا، وخيسف ظامًلا، وُيعيل   .ق باطاًل ويزه قًّ

ئيل  أال وإن من أيام اهلل يوم عاشوراء، فإن فرعون عال يف األرض واستكرب فيها، واستعبد بني إرسا

فقتَّل رجاهلم وسبى نساءهم، واستحيا أبناءهم، فبعث اهلل موسى عليه الصالة والسالم يدعوه إىل ربه 

موسى عليه الصالة أن يكون من املسلمني ويرفع أذيته عن العاملني، فأبى فرعون فخرج ▐

ا ئيل فارًّ ٱ    ﴿ومل يزل وراءه حتى قُرب اجلمع من اجلمع:  ،فتبعه فرعون بجيشه ،والسالم يف بني إرسا

ڀ   ٺ      ڀڀ   ڀ ﴿فقال موسى عليه الصالة والسالم:  ،﴾ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   

لق فاختذ فيه طريًقا يبًسا، فمشى فيه أن يرضب البحر بعصاه فانف ، فأمره اهلل ]الشعراء[ ﴾ٺ   ٺ   ٺ   

موسى واملؤمنون معه، فلام نفر منه تبعه فرعون وجنوده، فلام توسطوه أغرقهم اليم وهو ُمليم، فبقي ذلك 

ومن آمن معه، وأن اهلل ينرص  اليوم يوًما ُيتذكر فيه هالك فرعون ونجاة موسى عليه الصالة والسالم
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ئيل بعد موسى أولياءه املظلومني من املؤمنني،  وخيسف أعداءه من الظلمة الكافرين، وبقي بنو إرسا

 وُيعظمون هذا اليوم، فإن موسى عليه الصالة والسالم، صام ذلك اليوم، وكان يوم عاشوراء، وصامته بن

م النبي  ئيل بعده، وملا قدَّ املدينة رأى اليهود يصومونه، ويقولون: إنه يوٌم نجى اهلل فيه ♀ إرسا

، فقال حممد موسى، فنحن ن ، فصام هو نحُن أوىل بموسى منكم»♀: صومه هلل ُشكًرا

 «.وأمر الناس بصيام♀ 

 يم.الرح أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل العيل العظيم يل ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور
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 احلمُد هلل رب العاملني، رب الساموات ورب األرض رب العرش العظيم.

محته ررسوله، بده وده ال رشيك له،هو احلق املبني، وأشهد أن حممًدا عوأشهد أن ال إهل إال اهلل وح

 املُهداة إىل العاملني.

هيم إنك مهللا   جميد،محيدٌ  مهللا صل عىل حُممٍد وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبرا

 د:. أما بعيدجم بارك عىل حممٍد وعىل آل حممد، كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيدٌ 

جىل كل راء، تتعاشو أهيا املؤمنون، إن يف يوم عاشوراء عربًة للمعتربين، وِعظًة للمتعضني، ففي يوم

 سنة مع ذكرى مشهدان عظيامن:

ا: مشهد ُنرصة اهلل ألوليائه املؤمنني، وقصفه ألعدائه الظاملني، فمه جربون، وطغى رب املتام جتأَحُدُُهَ

إن عظيم، و ن كلوقويت ُعدهتم، فإن اهلل أقوى من كل قوي، وإن اهلل أعظم م الطاغون، وكُثر عددهم،

 اهلل أكرب من كل كبري، وإنه ال خُيلف وعده، فهو نارٌص عباده  والعاقبة للمتقني.

لية تستدعي منا دوام شكره سبحَم اهلل املتكاثرة، وآالءه انِعَ واآلخر:  أن  إن نبي اهلل تعاىل، وانه وملتوا

مه، صام عاشوراء ُشكراً هلل عىل إنجاء موسى عليه الصالة والسالم، وأمر الناس بصيا♀ 

أحب أنه حيتسب عىل اهلل أن ُيكفر يوم عاشوراء ملن صامه السنة التي قبلها، و♀ وأخرب 

 أن يصوم معه تاسوًعا.♀ 

 الثالثاء الذينثنني ووم االأن ُيصام التاسع والعارش، وُها من شهرنا هذا يف سنتنا هذا، ي فالسنة الكاملة:

 نستقبلهام يف األسبوع القادم.

، واشكروا لظاملنيائه اأهيا املؤمنون قلوبكم بثلج اليقني، بنرص اهلل للمؤمنني، وخذالنه ألعد ا فاملئو

 اهلل عىل ما آتاكم من نِعمه تكونوا من املفلحني.

ها أنت غري من زكاها أنت وليها وموالها.  مهللا آت نفوسنا تقواها، وزكِّ

دك عبا نرصا مهللامهللا إنا نسألك اهلُدى والتُّقى والعفاف والغنى، مهللا انص عبادك املؤمنني، 

 املؤمنني، مهللا انص عبادك املؤمنني.

ر، وكيد الُفجار، مهللا إنا نعو  يفبك   رأ، وندذ بك من رشورهممهللا إنا نعوذ بك من رش األرشا

تك، نا به جنبلغنحورهم، مهللا اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك، ومن طاعتك ما تُ 

نيا.  ومن اليقني ما هُتون به علينا مصائب الدُّ
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نا اإليامن إلي  حببا، مهللامهللا متعنا بأسامعنا، وأبصارنا، وقوتنا، أبًدا ما أحييتنا، واجعله الوارث من

 دين.وزيِّنه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراش

ين عن املدينني، وا رىض ضانا ومشف مرمهللا ُكرب املكروبني، ونفِّس ُهوم املهمومني،ـ واقض الدِّ

 املسلمني.

ين.  وأقم الصالة إن الصالة عمود الدِّ
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