بسم اهلل الرمحن الرحيم

مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي

تغطية خاصة خلطبة وصالة اجلمعة
يف اجلامع الكبري مبدينة املوصل
 6رمضان 5341
****

اخلليفة إبراهيم
أمري املؤمنني يف الدولة اإلسالمية
حفظه اهلل
****
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
****
(األذان)
اهلل أكرب اهلل أكرب
اهلل أكرب اهلل أكرب
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أشهد أال إله إال اهلل
أشهد أال إله إال اهلل
أشهد أن حممدًا رسول اهلل
أشهد أن حممدًا رسول اهلل
حي على الصالة حي على الصالة
حي على الفالح حي على الفالح
اهلل أكرب اهلل أكرب
ال إله إال اهلل
****
(اخلطبة األوىل)
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
إن احلمد هلل؛ حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل مِن شرور أنفسنا ،ومِن
ضِل ْل فال هاديَ له ،وأشهد أال
ضلّ له ،ومَن يُ ْ
سيئات أعمالنا ،مَن يَ ْه ِد ِه اهللُ فال مُ ِ
إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،صلى اهلل تعاىل
عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثريًا.
اللهَ حَقَّ ُتقَاِتهِ َوالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ *}
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُواْ َّاتقُواْ َّ

[آل

الل َه وَقُولُوا قَوْال سَدِيدًا * يُصْلِحْ َلكُمْ
عمران{ ،]501 :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا َّاتقُوا َّ
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اللهَ وَ َرسُوَلهُ َفقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا *}
أَعْمَاَلكُمْ وََي ْغفِرْ َلكُمْ ذُنُوَبكُمْ َومَن يُطِعْ َّ
[األحزاب.]05 ،00 :
أما بعد:
فإن أصدقَ احلديثِ كتابُ اهلل ،وأحسنَ اهلديِ هديُ حممد صلى اهلل عليه وسلم،
وشرَّ األمورِ حمدثاتُها ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف
ب عَلَى الَّذِي َن مِن
الصيَامُ كَمَا ُكِت َ
النار{ ،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُواْ ُكِتبَ عَ َل ْيكُمُ ِّ
َقبْ ِلكُمْ َلع ََّلكُمْ تََّتقُونَ * أَيَّامًا َّمعْدُودَاتٍ} [البقرة ،]583 ،584 :وقال تعاىل{ :شَهْرُ

ت ِّمنَ الْهُدَى وَاْلفُرْقَانِ فَمَن
َرمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ اْلقُرْآ ُن هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَِّينَا ٍ
شَهِ َد مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُ ْمهُ}

[البقرة.]581 :

أيها املسلمون؛ إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة ،وفضل كبري مِن اهلل تعاىل ،شهر
أوله رمحة ،وأوسطه مغفرة ،وآخره عتق مِن النريان.
شهر مَن صامه إميانًا واحتسابًاُ :غفِر له ما تقدّم مِن ذنبه ،ومَن قامه إميانًا
واحتسابًاُ :غفِر له ما تقدّم مِن ذنبه ،عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال :قال
صلى اهلل عليه وسلم" :مَن صام رمضان إميانًا واحتسابًاُ :غفِر له ما تقدّم مِن
ذنبه ،ومَن قام رمضان إميانًا واحتسابًاُ :غفِر له ما تقدّم مِن ذنبه".

شهر إذا دخل :فُتِّحت أبواب اجلنة ،وغُلّقت أبواب النار ،وصُفِّدت الشياطني،
شهر فيه ليلة خري مِن ألف شهر ،مَن ُحرِمها فقد ُحرِم اخلري كله؛ {َليْ َلةُ اْلقَدْرِ
َزلُ الْمَالِئ َكةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْ ِن رَبِّهِم مِّن كُلِّ َأمْرٍ *
َخيْ ٌر ِّمنْ أَْلفِ شَهْرٍ * تَن َّ
سَال ٌم ِهيَ حَتَّى مَطْلَعِ اْلفَجْرِ *} [القدر.]1-4 :
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شهر هلل فيه عتقاء ،عتقاء مِن النار ،وذلك كل ليلة ،شهر يُقام فيه سوق اجلهاد؛
فكان صلى اهلل عليه وسلم يعقد فيه األلوية ،وجييّش اجليوش ملقاتلة أعداء اهلل،
جملاهدة املشركني ،فاغتنموا هذا الشهر الكرمي يا عباد اهلل يف طاعة اهلل؛ ففيه
تُضاعَف األجور{ ،وَفِي ذَِلكَ فَ ْلَيَتنَافَسِ الْ ُمَتنَافِسُونَ *} [املطفّفني.]16 :

أيها املسلمون؛ إن اهلل تبارك وتعاىل خلقنا لنوحّده ونعبده ونقيم دينه؛ قال تعاىل:
{ َومَا خَ َل ْقتُ الْجِنَّ وَاإلِنسَ إِالَّ ِلَي ْعبُدُونِ *} [الذاريات ،]16 :وأمرنا تبارك وتعاىل أن
نقاتل أعداءه ،وجناهد يف سبيله؛ لتحقيق ذلك وإقامة الدين؛ قال تعاىلُ { :كِتبَ

عَ َل ْيكُمُ اْل ِقتَا ُل وَهُوَ كُ ْرهٌ َّلكُمْ} [البقرة ،]156 :وقال تعاىل{ :وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ َتكُونَ
ِف ْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه} [األنفال.]43 :

أيها الناس؛ إن دين اهلل تبارك وتعاىل ال يُقام وال تتحقّق هذه الغاية اليت مِن أجلها
خلقنا اهلل :إال بتحكيم شرع اهلل ،والتحاكم إليه ،وإقامة احلدود ،وال يكون ذلك

ت وَأَنزَلْنَا َمعَهُمُ
إال ببأس وسلطان؛ قال اهلل تعاىلَ{ :لقَدْ أَ ْرسَ ْلنَا ُرسُ َلنَا بِاْلبَِّينَا ِ

ط وَأَنزَْلنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَ ْأسٌ شَدِيدٌ َو َمنَافِعُ
اْل ِكتَابَ وَالْمِيزَانَ ِلَيقُومَ النَّاسُ بِاْلقِسْ ِ

ِي عَزِيزٌ *} [احلديد]11 :؛
اللهَ قَو ٌّ
اللهُ مَن يَنصُ ُرهُ وَ ُرسُ َلهُ بِاْل َغ ْيبِ إِنَّ َّ
س وَِلَيعْلَمَ َّ
لِلنَّا ِ

فهذا قوام الدين :كتاب يهدي ،وسيف ينصر ،وإن إخوانكم اجملاهدين قد منّ اهلل
تبارك وتعاىل عليهم بنصر وفتح ،ومكّن هلم بعد سنني طويلة مِن اجلهاد والصرب
وجمالدة أعداء اهلل ،ووفّقهم ومكّنهم لتحقيق غايتهم؛ فسارعوا إىل إعالن اخلالفة
وتنصيب إمام ،وهذا واجب على املسلمني ،واجب قد ضُيّع لقرون ،وغاب عن
واقع األرض ،فجهله كثري مِن املسلمني ،والذين يأمثون – أي يأمث املسلمون –
بتضييعه وتغييبه ،وعليهم أن يسعوا دائمًا إلقامته ،وها هم قد أقاموه وهلل احلمد
ت هبذا األمر العظيم ،لقد ابتُلِيتُ هبذه األمانة؛ أمانة ثقيلة،
واملنّة ،ولقد ابتُلِي ُ
فَوُلِّيتُ عليكم ،ولستُ خبريكم ،وال أفضل منكم؛ فإن رأيتموين على حق:
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فأعينوين ،وإن رأيتموين على باطل :فانصحوين وسدّدوين ،وأطيعوين ما أطعتُ
اهلل فيكم ،فإن عصيته :فال طاعة يل عليكم ،وإين ال أعدكم كما يعد امللوك
واحلكام أتباعهم ورعيّتهم؛ مِن رفاهية ودعَة وأمْن ورخاء ،وإمنا أعدكم مبا وعد
اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا
اهلل تبارك وتعاىل عباده املؤمنني؛ {وَعَدَ َّ

َكنَنَّ
ستَخْ ِلفَنَّهُم فِي األَرْضِ كَمَا اسْتَخْ َلفَ الَّذِي َن مِن َقبْلِهِ ْم وََليُم ِّ
الصَّالِحَاتِ َليَ ْ

لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ ْم وََلُيبَدِّلَنَّهُم مِّن َبعْدِ خَوْفِهِمْ َأ ْمنًا َي ْعبُدُونَنِي ال

يُشْرِكُونَ بِي َش ْيئًا َومَن َكفَرَ َبعْدَ ذَلِكَ فَأُوَلِئكَ هُمُ اْلفَا ِسقُونَ *} [النور ،]11 :وقال
تعاىلَ { :والَ تَ ِهنُوا َوالَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّ ْؤ ِمنِنيَ *} [آل عمران،]543 :
اللهُ فَالَ غَاِلبَ َلكُمْ} [آل عمران ،]560 :وقال تعاىل:
وقال تعاىل{ :إِن يَنصُرْكُمُ َّ

ِزةُ وَلِ َرسُوِلهِ
{وَكَانَ حَقًّا عَ َل ْينَا نَصْرُ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ *} [الروم ،]30 :وقال تعاىل{ :وَل َِّلهِ اْلع َّ
وَلِلْمُ ْؤ ِمنِنيَ وََلكِنَّ ا ُملنَافِقِنيَ لَا َيعْلَمُو َن *} [املنافقون.]8 :

هذا موعود اهلل ،فإن أردمت موعود اهلل؛ فاتقوا اهلل وأطيعوه ،اتقوا اهلل العظيم يف
كل أمر وعلى كل حال ،والزموا احلق ومتسّكوا به فيما أحببتم وفيما كرهتم.
وإن أردمت موعود اهلل؛ فجاهدوا يف سبيل اهلل ،وحرّضوا املؤمنني ،واصربوا على
تلك املشقّة ،ولو علمتم ما يف اجلهاد مِن األجر والكرامة والرفعة والعزة يف الدنيا
واآلخرة :لَمَا قعد أو ختلّف منكم أحد عن اجلهاد؛ فهو التجارة اليت دلّ اهلل
ِاللهِ
عليها ،وأجنى هبا مِن اخلزي ،وأحلق هبا الكرامة يف الدارَين؛ {تُ ْؤ ِمنُونَ ب َّ

سكُمْ ذَِلكُمْ َخيْرٌ لَّكُمْ إِن
اللهِ بَِأمْوَاِلكُ ْم وَأَنفُ ِ
وَ َرسُوِلهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي َسبِيلِ َّ

كُنتُمْ َتعْلَمُونَ * َي ْغفِرْ َلكُمْ ذُنُوَبكُمْ وَيُ ْدخِ ْلكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ

َومَسَا ِكنَ طَِّيَبةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَِلكَ اْلفَوْزُ اْلعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْ ٌر ِّمنَ
ب وَبَشِّرِ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ *} [الصف.]54-55 :
اللهِ وَ َفتْحٌ قَرِي ٌ
َّ
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أقول قويل هذا ،وأستغفر اهلل يل ولكم ،فادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة.
****
(اخلطبة الثانية)
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
احلمد هلل حقّ محده ،والصالة والسالم على مَن ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه
وحزبه وجنده ،ومَن تبعهم بإحسان إىل يوم اللقاء والدين ،ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له ،صدق وعده ،ونصر جنده ،وهزم األحزاب وحده ،ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،خملصني له الدين ،ولو كره الكافرون.
عبادَ اهلل؛ أقيموا دينكم ،واتقوا اهلل حق تقاته؛ يعزّكم يف الدنيا واآلخرة ،إن أردمت
األمن؛ فاتقوا اهلل ،وإن أردمت الرزق؛ فاتقوا اهلل ،وإن أردمت حياة كرمية؛ فاتقوا اهلل
وجاهدوا يف سبيل اهلل ،نسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن جيمع كلمتكم،
وأن يصلح ذات بينكم ،وأن يهديكم خلري ما حيبه ويرضاه.
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،وأذل الشرك واملشركني ،وانصر عبادك اجملاهدين
املوحّدين يف مشارق األرض ويف مغارهبا ،اللهم ثبّت أقدامهم ،واربط على
قلوهبم ،وكن هلم عونًا ونصريًا ،اللهم سدد رميتهم ،وسدد رأيهم ،اللهم هيئ هلم
مِن أمرهم رشدًا ،واجعل معونتك احلسىن هلم مددًا ،اللهم يا مقلّب القلوب:
ثبّت قلوبنا على دينك ،اللهم يا مصرّف القلوب :صرّف قلوبنا على طاعتك،
اللهم طهّر قلوبنا مِن النفاق ،وأعمالنا مِن الرياء ،وألسنتنا مِن الكذب ،وأعينَنا مِن
اخليانة ،اللهم إنا نسألك إميانًا صادقًا ،وقلبًا خاشعًا ،وعمالً متقَبَّالً ،اللهم إنا
نسألك العفو والعافية ،واملعافاة الدائمة يف الدين والدنيا ،اللهم اجعل مجعَنا هذا
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مجعًا مرحومًا ،وتفرّقنا مِن بعده تفرّقًا مبا َركًا معصومًا ،وال جتعل فينا وال معنا
شقيًّا وال حمرومًا ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلّم
وبارك على نبيّنا حممد ،وأقم الصالة.
****
(إقامة الصالة)
اهلل أكرب اهلل أكرب
أشهد أال إله إال اهلل
أشهد أن حممدًا رسول اهلل
حي على الصالة حي على الفالح
قد قامت الصالة قد قامت الصالة
اهلل أكرب اهلل أكرب
ال إله إال اهلل
****
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
استووا ،استقيموا ،اعتدلوا ،تراصّوا ،حاذوا بني املناكب واألعقاب ،ال تدعوا
ُف ُرجًا للشيطان ،سوّوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف مِن متام الصالة.
****
(تبدأ الصالة)
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اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
اهلل أكرب!
الرحِيمِ * مَاِلكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ َن ْعبُدُ
{الْحَمْدُ ل َِّل ِه رَبِّ اْلعَالَمِنيَ * الرَّحْ َمنِ َّ

سَتقِي َم * صِرَاطَ الَّذِينَ أَْنعَ ْمتَ عَ َليْهِمْ غَيْرِ
سَتعِنيُ * اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُ ْ
وَإِيَّاكَ نَ ْ
ب عَ َليْهِمْ وَ َال الضَّالِّنيَ*}
الْ َمغْضُو ِ

[الفاحتة].

املصلّون:
آمني.
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
َالرسُولَ َلع ََّلكُمْ تُرْحَمُو َن * َوسَارِعُواْ إِلَى َم ْغفِ َر ٍة مِّن رَِّّبكُمْ
اللهَ و َّ
{وَأَطِيعُواْ َّ

ِدتْ لِلْمَُّتقِنيَ * الَّذِينَ يُن ِفقُونَ فِي السَّرَّاء
َوجََّنةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاألَرْضُ أُع َّ
سنِنيَ *
َاللهُ يُحِبُّ الْمُحْ ِ
ني َعنِ النَّاسِ و َّ
وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِنيَ اْل َغيْظَ وَاْلعَافِ َ

اللهَ فَا ْسَت ْغفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ
شةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوْا َّ
وَالَّذِينَ إِذَا َفعَلُواْ فَاحِ َ

اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا َفعَلُوْا وَهُمْ َيعْلَمُونَ * أُوَْلِئكَ
َومَن َي ْغفِرُ الذُّنُوبَ إِالَّ َّ

حتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَِنعْمَ
جَزَاؤُهُم َّم ْغفِ َر ٌة مِّن رَّبِّهِمْ َوجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَ ْ
َأجْرُ اْلعَامِلِنيَ *}

[آل عمران.]546-541 :

اهلل أكرب!
(يركع اخلليفة وبعده املصلّون)
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
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مسع اهلل لِمَن محده.
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
اهلل أكرب!
(يسجد اخلليفة وبعده املصلّون)
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
اهلل أكرب!
(يرفعون)
اخلليفة اإلمام إبراهيم حفظه اهلل:
اهلل أكرب!
(يسجدون مِن جديد)
****
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