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 معامل اهلدى يف أجواء الفنت

، "معامل اهلدى يف أجواء الفنت: "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ صاحل بن عبد اهللا بن محيد 

واليت حتدث فيها عن بعض املعامل واإلضاءات اليت ينبغي على كل مسلمٍ أن يسري مهتديا ا، ملتزِما مبا جاء فيها 

 .الشرعية احلاثَّة على ذلك، وقد أعطى يف آخرها بعض الوصايا املهمة الجتناب طرق الفنت والضاللة من األخبار

 اخلطبة األوىل

احلمد هللا، احلمد هللا املُتفرد بكمال القدرة، ال إله إال هو الواحد القهار ال يقدر أحد قدره، أستغفره وأستهديه كم 

وكم غفَر وكم أقالَ من عثْر ا وآالٍء ال صفَحى عددحصه على سوابغِ نعمٍ ال تة، وأُثين عليه مبا هو أهلُه وأشكر

يحاطُ ا كثرة، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادةً خالصةً مخلصة أرجو ا النجاةَ بد اهللا 

 العسر واليسر واملنشط واملَكره، صلَّى اهللا ورسوله عبد ال يعبد ورسولٌ ال يكذَّب بل يطاع ويتبع ويسمع له يف

 ه واتبعي بممن اجتن ترة، والتابعني ومن تبِعهم بإحسانك عليه وعلى أصحابه الكرام وآله السادة العوسلَم وبار

 .أمره وسلَّم تسليما دائما عشيةً وبكرة

 :أما بعد

؛ فأكرم الناس عند اهللا أتقاهم، وأكرم -رمحكم اهللا  -وا اهللا ونفسي بتقوى اهللا، فاتق -عباد اهللا  -فأُوصيكم 

عز  -رسول اهللا ومصطفاه وخليلُه ومجتباه، وقد أمره بقوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -اخللق على اهللا نبينا حممد 

 .]١: األحزاب[ اللَّه اتقِ النبِي أَيها يا: -شأنه 

وامسعوا وأطيعوا؛ فطُوىب ملن مسع فوعى، مث طُوبى ملن تذكَّر حلده يوم يوضع فيه ، -رمحكم اهللا  -فاتقوا اهللا 

وحده، يوم ينفَخ يف الصور، ووضع الكتاب، وتقطَّعت األسباب، فشخصت األبصار؛ فإما إىل جنة وإما إىل النار، 

 علَيكُم ينطق كتابنا هذَا) ٢٨( تعملُونَ كُنتم ما تجزونَ الْيوم بِهاكتا إِلَى تدعى أُمة كُلُّ جاثيةً أُمة كُلَّ وترى

قا بِالْحا إِنكُن ِسخنتسا نم متلُونَ كُنمع٢٩ ،٢٨: اجلاثية[ ت[. 
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 :أيها املسلمون

ال تذبذُب وال اضطراب يف تلقِّي حقائق العقائد أن وحد هلم مصدر التلقِّي، ف: إن من منة اهللا على أهل اإلسالم

هو الوحي املعصوم الثابت من كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطلُ من بني يديه وال : واألحكام وسبل اهلدى، املصدر

، يؤمن أهل اإلسالم بكل ما ثبت به اللفظ -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -من خلفه، وما صح من سنة رسول اهللا 

ح به اخلرب فيما هو شاهد وفيما هو غائب، ما عقَلناه وما جهِلناه، ما أحطنا حبقائقه وما مل نحط، ومن طلب وص

 .احلق يف أمور الدين من األحكام والعقائد واهلُدى من غري هذا املصدر فقد ضلَّ سواء السبيل

فهمِ السلف الصاحلني وأهل العلم  ومن ظن أنه يعتمد على فهمه يف هذه النصوص واألخبار دون النظر يف

 .األثبات الراسخني، وأن فهمه مقدم على فهومهم فقد سلك املسالك املُعوجة

ويقرر حني يكون احلديثُ عن الفنت وتبينها وأخبار املالحم وأنباء احلوادث  -أيها املسلمون  -يقال ذلك 

 وأنباٌء تتعلَّق النفوس ي الكُربى، أخباردوثها ومواعيد وقوعها، ومما يستدعا وتبحث عن تأويلها وأوقات ح

أن من قواعد البشر التعلُّق بالغيبيات والتشوف الستشراف املستقبل والتتبع ملعرفة أنباء خمبوء : اإليضاح والبيان

قون بالرؤى واملنامات الغيب؛ من تأويل النوازل، وتفسري األحداث، وأعمار الدول، وفناء األمم؛ بل تراهم يتعلَّ

وأنباء الغيب، حىت إم ليلجئون إىل الكهان واملُنجمني واملُشعوِذين واملُعبرين وأضرابِهم بغيةَ استكشاف ما وراء 

 املذاق، عذب ب إليه النفوس؛ فهو حلوتنجذ ب؛ ذلك أن العلة مبا سيكون والتطلُّع حلوادث املستقبل أمراحلُج

أحاديث الفنت واملالحم وأخبار آخر الزمان، تتشوق هلا نفوسهم، وتتشوف هلا رغباتهم، : مقدمة ذلك الطعم، ويف

 .ومتتد إىل مساع أخبارها أعناقُهم

طوى عن اخللق حقائق الغيب، وضرب دونه األسداد، وحجبه عن أكثر العباد، وفتح  -سبحانه  -غري أن اهللا 

 .عهم يف أمور دينهم ودنياهم، ال يدخل عليهم ضرر، وال يشغلهم عن مهمام ووظائفهمهلم بابا يكون هلم فيه نف

 :أيها املسلمون
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أن : وهذا بيانٌ ملعامل هدى يتبينها املسلم وهو ينظر يف أحاديث الفنت ويستمع إليها ويقرأُ عنها؛ فمن معامل اهلُدى

ا عن حلول الفنت واضطراب األحوال وأنباء اهلَرج واملَرج يخبِرن -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -نبينا حممدا 

وحوادث آخر الزمان وأشراط الساعة، فليس من أل التخويف واإلنذار وحده، وال رد اإلخبار باقتراب الزمان 

 .وتغير الناس وحلول اهلَرج واملَرج؛ بل ألجل االشتغال بالعمل وبذل مزيد من الصاحلات

، ويف »ماذا أعددت هلا؟«: حني سئل عن الساعة، فقال للسائل -صلى اهللا عليه وسلم  -بيكم حممد أمل تروا إىل ن

هلا؟«: لفظ ؛ ما أعددتويلك«. 

 .، فقد صرف السائلَ إىل ما يعنيه ويفيده-صلى اهللا عليه وسلم  -فتأملوا هذا التوجيه النبوي من املعلِّم اهلادي 

واحلكمةُ من هذه األحاديث واألنباء إيقاظُ الغافلني، واحلثُّ على التوبة، : "-رمحه اهللا  -يقول احلافظ ابن حجر 

 ".-جل وعال  -واالستعداد؛ فهذه األخبار مواعظُ تزجر القلوب لتقبِل على عالَّم الغيوب 

واالستعداد، واخلُسران  فالعبد احلازم املؤمن من إذا مسع ما صح من هذه األخبار قاده ذلك إىل العمل واحلَزم

والدمار ملن أعرض واشتغل بالتأويالت والتخييالت الصارفة، فهي أخبار وأنباٌء لزيادة اإلميان وإقامة احلُجة ومزيد 

 .العمل والعبادة

، فإن من ورائكم أيام الصرب«: وهو يذكُر الفنت -عليه الصالة والسالم  -وتأملوا هذا التوجيه النبوي يف قوله 

يا رسول : قالوا. »الصرب فيهن مثلُ قبضٍ على اجلمر، للعامل فيهن مثلُ أجر مخسني رجالً يعملون مثل عملكم

؛ أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والطرباين يف »أجر مخسني منكم«: أجر مخسني منهم؟ قال! اهللا

 .-عنه  رضي اهللا -من حديث أيب ثعلبة اخلُشين " األوسط"و" الكبري"

: أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب " صحيح مسلم"يف  -رضي اهللا عنه  -ويف حديث معقل بن يسار 

 .»العبادة يف اهلَرج كهجرة إيلَّ«
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وعظُم الفضل ألن الناس يغفلونَ عنها : "، قالوا"العبادة يف وقت اختالف الناس واشتغاهلم: أي: "قال أهل العلم

 ".وال يتفرغ إال من رحم اهللا وعصم ويشتغلون ا،

وتأمل ما تفعله وسائلُ اإلعالم يف صرف الناس وانشغاهلم مبتابعتها ليالً وارا، يشغلُ ا املُبتلى نفسه وفكره 

وأصحابه يف حتليالت وتعليالت وختييالت وهو ليس فيها من قبيلٍ وال دبريٍ؛ هل هذا خري أم انصراف املرء إىل 

 .اإلحسان يف عمله ومسؤولياته املُؤتمن عليها واملسؤولٍ عنها واملُحاسب عليها

شغلَ نفسه بقراءة الصحف ومساع املذياع ومشاهدة القنوات ومتابعة املواقع، ومن انشغلَ مبا ال يعنيه انصرف 

 .عما يعنيه

 ه النيبملاذا شب دركل ية باهلجرة؟ -م صلى اهللا عليه وسل -ولعلَّ املُتأمالعباد 

ألن اهلجرة فرار بالدين من املكان املَخوف املُضطرب إىل املكان اآلمن الذي يقيم فيه املسلم : "قال أهل العلم

 ".دينه

والعبادةُ يف أزمان الفنت فرار من هذه املوجات، فرار إجيايب وليس ازاما وسلبية؛ بل هو البناُء والعمل، اشتغالٌ 

الصاحل والعبادة واإلصالح ونصرة الدين ومجع الكلمة والتحذير من الفُرقة، يف أبوابٍ من عمل اخلري  بالعمل

وأنواعٍ من العبادات الواسعة مفتوحة؛ من صلوات، وصدقات، وصيامٍ، وحج، وعمرة، وزيارة، وإحسان يف 

، والنصح، واألمر باملعروف والنهي عن املعامالت، وصدقٍ يف العالقات، وصفاٍء يف القلوب، وحب يف اخلري

املنكر، من كل ما يحبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، من أعمالٍ مالية وبدنية وقولية 

 .وقلبية، وما فتح اهللا من أنواع األعمال والطاعات، ولكل عملٍ باب من أبواب اجلنة

عد اجلد، وتلمسوا أبواب اخلري والنجاة والثبات، واتقَوا الفنت، واجتنبوا أبواب فشمر الصاحلون املُوفَّقون عن سا

 .»وإذا قامت القيامة ويف يد أحدكم فَسيلة فليغرِسها«الشر، 

 :أيها املسلمون
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األخبار على  التأني يف الفهم والتأويل، والتأني يف ترتيل: ومن معامل اهلُدى يف أوقات الفنت ومساع أخبار املالحم

إا ستكون هنات وأمور مشتبِهات؛ فعليك بالتؤدة، فَألن تكون تابعا يف : "الوقائع واألحداث، يقول عبد اهللا

 ".اخلري خري من أن تكون رأسا يف الشر

بعاطفته وغفلته، العاقل املُتثب عدرِك األمور بعقله وبصريته، واجلاهلُ يندفاهلدوء فالعاقل الزاكي من ي ت يلزم

والسكينة واالعتدال، وجيتنب العجلَة واخلفَّة، ال يقنط عند املُصيبة، وال يضطرِب عند النازِلة، وال يتعد حدود 

 .الشر وال سيما ذوو الرأي والريادة ومن هم يف مقام الرئاسات والتوجيه وذوي الشأن

لن «: -وقد مسعوا اضطرابا يف املدينة  -ألصحابه  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -ولقد قال احلبيب املُصطفى 

 .»تراعوا

، وهل هناك مصاب جلَلٌ -صلى اهللا عليه وسلم  -عند موت النيب  -رضي اهللا عنه  -وتأملوا ثبات أيب بكر 

: -عنه  رضي اهللا -الصرب والثبات واليقني، يقول أنس  -رضي اهللا عنه  -لقد مجع اهللا أليب بكر ! أعظم منه؟

، مث كان "وكنا كالثعالب، فما زال يشجعنا حىت صرنا كاألسود -رضي اهللا عنه  -خطَبنا رسول اهللا أبو بكر "

 ،اهللا به الدين واألصحاب تة ومانِعي الزكاة، فثبدجيش أسامة، وحروب الر من أيب بكر ما كان؛ من بعث

 .وقوى العزائم، وحفظَ اإلسالم

التروي وعدم التعجل يف إعطاء الرأي أو إبداء احلكم أو التفسري؛ بل قد ال يلزم إبداء الرأي وال : بتومن التث

 .التكلُّم يف كل نازلة، فما كل رأيٍ يجهر به، وال كل ما يعلَم يقال، وال كل ما يصلُح للقول يقال عند كل أحد

تروق، وجِدةً تعجِب، ومن سكت ال يكاد يندم، ومن تكلَّم ال  إن البتداء الكالم فتنةً: "وقد قال بعض احلكماء

يكاد يسلَم، والعجِل يقول قبل أن يعلَم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزِم قبل أن يفكِّر، وميضي قبل أن يعزِم، 

زاحرجلٍ واسعِ العلمِ حبرٍ ال ي بجول، ورالع من فَطريه، واخلطأُ زاد الرأي خري مريى وخؤتم، لكنه قصري النظر، ي

 ".من جرأته وتسرعه وقلَّة أناته وتدبره
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إن كنت ممن مل يتبين له موقف واضح من تلقاء نفسه، أو من توجيه علماء : -يا عبد اهللا  -ومن معامل اهلدى 

مثل ذلك جاء احلديث خرباء ثقات؛ فلتعتزِل اخلوض يف ذلك واالشتغال به، ولتلتفت إىل خاصة نفسك، ويف 

صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب موسى األشعري " سنن أيب داود"الصحيح يف 

إن بني أيديكم فتنا كقطع الليل املُظلم، يصبِح الرجلُ فيها مؤمنا ويمِسي كافرا، ويمِسي مؤمنا «: -وسلم 

فيها خري ا، القاعدصبِح كافرمن الساعي وي من املاشي، واملاشي فيها خري فيها خري قالوا. »من القائم، والقائم :

 .»كونوا أحالس بيوتكم«: فما تأمرنا؟ قال

 .»أمِسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك«": سنن الترمذي"ويف خربٍ آخر يف 

إن السعيد ملن جنب الفنت، إن السعيد ملن جنب الفنت، إن السعيد ملن جنب الفنت، وملن «: وعند أيب داود أيضا

 .»ابتلي فصبر

 -عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص " سننه"كف اللسان؛ فقد أخرج ابن ماجه يف : ومن أظهر مظاهر االعتزال

، -تقتلهم : أي -تكون فتنة تستنظف العرب «: قال -لى اهللا عليه وسلم ص -أن النيب  -رضي اهللا عنهما 

 .»قتالها يف النار، اللسانُ فيها أشد من وقع السيف

 !وكم لإلعالم يف ذلك بوسائله من ضحايا وهلْكى وقتلَى؟

صحيح "كر؛ ففي ويف هذه األجواء والظروف جاء توجيه الشرع احلكيم بأن يأخذ اإلنسان ما يعرف ويترك ما ين

 -صلى اهللا عليه وسلم  -شبك النيب : قال -رضي اهللا عنهما  -عن عبد اهللا بن عمرو  -رمحه اهللا  -" البخاري

كيف ذلك؟ ! يا رسول اهللا: قلت. »!كيف بك إذا بقيت يف حثالةَ الناس؟! يا عبد اهللا بن عمرو«: أصابعه وقال

ما أصنع عند ذلك يا : قلت. -وشبك يونس أصابعه  -» وكانوا هكذاإذا مرجت عهودهم وأماناتهم، «: قال

 .»، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك خباصتك، وإياك وعوامهم-عز وجل  -اتق اهللا «: رسول اهللا؟ قال

 :معاشر املسلمني
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شرعي أو خربٍ مسعي، فقد حتصل  أال تربط كل حادثة كربى أو نازلة عامة أو واقعة غريبة بنص: ومن معامل اهلُدى

الواقعة وترتلُ النازلة وال يقابلُها نص، وقد يرِد النص ومل يقع تأويله بعد، وقد حدثَت يف تاريخ األمة الطويل 

أحداثٌ جِسام وواقعات عظام مل يتكلَّف السلف مقابلَتها بالنصوص؛ فقد ضرب احلَجاج الكعبةَ باملنجنيق، وأخذ 

قرامطةُ احلجر األسود، وجرت حروب التتار، واحلروب الصليبية، واحترق املسجد األقصى، فال ينبغي تكلُّف ال

البحث والتعسف يف التأويل واالنشغال بالتفسري، وإمنا املطلوب العمل، واألخذ باألسباب، ومدافعةُ األقدار 

 تأْلَمونَ تكُونوا إِنْ الْقَومِ ابتغاِء في تهِنوا ولَاحليطَة واحلَذَر، باألقدار، وحفظُ الدين ومحايةُ أهل اإلسالم، وأخذُ ا

مهونَ فَإِنأْلَما يونَ كَمأْلَمونَ تجرتو نم ا اللَّهونَ لَا مجر١٠٤: النساء[ ي[. 

بأن براءة الذمة وسالمة الدين حتصل  الثقةُ بأهل العلم وتقديرهم، والعلم: -يا عباد اهللا  -ومن معامل اهلُدى 

بالرجوع إليهم وسؤاهلم؛ فيجب توقريهم وحفظُ حقوقهم وجتنب االنتقاص من أقدارهم، أو احلطّ من منازهلم 

 .ومقامام وإن كانوا غري معصومني

لعله أن يرجع، وتلق احلق وال يثنِينك ذلك عنه؛ ف: "من زيغة احلكيم قال -رضي اهللا عنه  -وحينما حذَّر معاذٌ 

 ".إذا مسعته؛ فإن على احلق نورا

يف أوقات الفنت اليت يكثُر فيها القيلُ  -وخباصة  -البعد عن جمالس اجلدال وجمالس الوقيعة : ومما حيفظُ حقَّهم

 .والقال

كل ذي رأيٍ برأيه، فيشمر عن وأي فتنة أشد حني ينتقص الناس من علمائهم والراسخني منهم والربانيني ليعجب 

ها أنذا، ال يلتفت بعضهم إىل بعض، وال يرى بعضهم لبعضٍ حقا وال مرتلةً وال : ساعده، وحيسر عن ساقه ليقول

علما وال رأيا، يتقدم األصاغر على األكابر، كلهم يزعم أنه املُتكلِّم يف مصاحل األمة، وأنه الذي يفهم واقعها، 

 .يرى أنه األحق ليقود السفينة وكلهم
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ناهيكُم باملُتعجلني املُتكلِّفني ممن ال يراعي ما يرعاه القوم من األصول وضبط القواعد وشد املعاقد؛ فهذا الغافلُ يف 

ناكفَة أهل العلم واحلا، فاحلَذَر احلَذَر من موقد جعل اهللا لكل قومٍ قدر ،كمة، شأن وأهل العلم األثبات يف شأن

فأي خذالن أال يعرف املرُء مقدار أهل العلم وعمق علومهم وقلةَ تكلُّفهم ونور بصائرهم، وكل ذلك حيتاج إىل 

 .مراوضة وإىل متسك بأدب اإلنصاف؛ لتكون الرمحةُ واإلصالح وحسن التقومي وتزكيةُ النفوس واحترام العقول

 حفظكم اهللا ورمحكم  -وبعد-: 

كل ما يكشفُه االبتالء واالمتحان، ويتبين به حالُ املسلم؛ من خريٍ أو شر أو خوف أو أمنٍ أو : يقة الفتنةفإن حق

 يقع بع، والفنتتى منحرف أو هوأو نقلٍ كاذبٍ أو غرضٍ م تنشأُ من فهمٍ فاسد أو اضطراب، وهذه الفنت ثبات

اقترنَ بذلك سوُء القصد وغلبةُ اهلوى، فهنا الفتنةُ العظمى واملُصيبةُ  فيها ضعيف البصرية قليل العلم، ال سيما إذا

بعد اإلميان به واالعتصام حببله، خترج بالتفكري املُستنري، والنظر الثاقب، وفقه  -بإذن اهللا  -الكربى، واألمةُ خترج 

 .األسباب واملُسببات، والعواقب واملُقدمات، وإتيان البيوت من أبواا

 وإِلَى الرسولِ إِلَى ردوه ولَو بِه أَذَاعوا الْخوف أَوِ الْأَمنِ من أَمر جاَءهم وإِذَا: وذ باهللا من الشيطان الرجيمأع

 قَليلًا إِلَّا الشيطَانَ لَاتبعتم متهورح علَيكُم اللَّه فَضلُ ولَولَا منهم يستنبِطُونه الَّذين لَعلمه منهم الْأَمرِ أُولي

 .]٨٣: النساء[

، وأقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم -صلى اهللا عليه وسلم  -نفعين اهللا وإياكم بالقرآن العظيم، ودي حممد 

 .ولسائر املسلمني، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 

 اخلطبة الثانية

وأشكره على  -سبحانه  - جعل الدنيا دار ممر واعتبار، واآلخرةَ دار جزاٍء وقرار، أمحده احلمد هللا، احلمد هللا

ثواب نعمه وفضله املدرار، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له العزيز الغفَّار، وأشهد أن سيدنا ونبينا 
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ارك عليه وعلى آله السادة األطهار، وأصحابه الربرة حممدا عبد اهللا ورسولُه املُصطفى املُختار، صلّى اهللا وسلَّم وب

 .األخيار، والتابعني ومن تبِعهم بإحسان وعلى طريق احلق واهلُدى سار، وسلَّم تسليما كثريا

 :أما بعد

 السمع والطاعة لوالة األمور باملعروف، ولزوم مجاعة املسلمني، واالجتماع: فإن من معامل اهلُدى يف أجواء الفنت

على الدين، واحلذر من الفُرقة وشق صف األمة املُجتمع؛ فاجلماعةُ رمحة والفُرقة عذاب، وأكثر ما تتجلَّى عواملُ 

 .البغي وسوء التأويل: الفُرقة يف أجواء الفنت واالضطراب يف مسلكَين

 .حفبتفسريٍ من غري مستند شرعي صحي: فبمجاوزة الشرع، وأما التأويل: أما البغي

 

 

 :أيها املسلمون

هذه معاملُ هدى يدخلُ بعضها يف بعض، ويدلُّ بعضها على بعض، ويفسر بعضها بعضا، وينبه ما ذُكر منها على ما 

مل يذكَر، مع ما جيمع هذه املعامل مما جيب من حمبة املسلمني والشفقة عليهم والنصرة هلم؛ ففي احلديث عند مسلم 

إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدلَّ أمته على خري ما «: أنه قال -لى اهللا عليه وسلم ص -عن النيب 

يعلمه هلم، وينذرهم شر ما يعلمه هلم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بالٌء وأمور، 

هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل : نة فيقول املؤمنوجتيُء فتنةٌ فيرقِّق بعضها بعضا، وجتيُء الفت

 .»اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وليأت الناس الذي حيب أن يؤتى له

يب، ، الوصيةَ الوصيةَ يف اإلخالص، واإلحسان، والنصح، والصدق، وترك ما ير-عباد اهللا  -والوصيةَ الوصيةَ 

والتثبت فيما يسمع وينقَل، وعدم االغترار بالكثرة يف املوافقة واملخالفة، واحلذَر احلَذَر من االندفاع واحلماس غري 
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املُنضبِط، مع لزوم الرفق واألناة والصرب وحفظ اللسان وصدق اللجوء إىل اهللا، والتوبة، واإلنابة، والدعاء، 

 .صام بالكتاب والسنةواالستغفار، وحسن التوكُّل، واالعت

وليعلَم أن الصرب يف األزمات، واحللم يف النكبات، والتثبت إذا ترادفَت الضوائق، واألناة إذا تكاثَرت العوائق، 

ال تكبو، وصوارم ال تنبو، وجنود ال تهزم، وحصونٌ ال تهدم، واستجماع ذلك  -بإذن اهللا  -كل أولئك فرسانٌ 

ال تزيغُ معه األبصار، وال تطيش به األحالم، وال تضلُّ فيه األفهام؛ بل تتبين األمور حبقائقها،  -بعون اهللا  -كله 

 .واألحداثُ بدوافعها

؛ فمن علم اهللا من قلبه الصدق والنصح واإلخالص وإرادة الصالح واإلصالح -رمحكم اهللا  -أال فاتقوا اهللا 

 .]٩٠: يوسف[ الْمحِسنِني أَجر يضيع لَا اللَّه فَإِنَّ ويصبِر يتقِ من إِنه، وفَّقه وسدده وثبته وأنار بصريته

نبيكم حممد رسول اهللا، فقد أمركم بذلك ربكم يف حمكم : أال صلُّوا وسلِّموا على الرمحة املُهداة، والنعمة املُسداة

 آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ: اقوالً كرمي -وهو الصادق يف قيله  -ترتيله، فقال 

 .]٥٦: األحزاب[ تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا حممد احلبيب املُصطفى، والنيب املُجتىب، وعلى آله الطيبني 

أيب بكر، وعمر، وعثمان، : اهرين، وعلى أزواجه أمهات املؤمنني، وارض اللهم عن اخللفاء األربعة الراشدينالط

وعلي، وعن الصحابة أمجعني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك 

 .يا أكرم األكرمني

م أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشرك اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، الله

 .واملشركني، واخذل الطغاة واملالحدة وسائر أعداء امللَّة والدين

اللهم آمنا يف أوطاننا، اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعل اللهم واليتنا فيمن خافك 

 .بع رضاك يا رب العاملنيواتقاك، وات
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اللهم وفِّق إمامنا وويلَّ أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلِ به كلمتك، واجعله نصرةً لإلسالم واملسلمني، 

وامجع به كلمة املسلمني على احلق واهلدى يا رب العاملني، اللهم وفِّقه ونائبيه وإخوام وأعوام ملا حتب وترضى، 

 .للرب والتقوىوخذ بنواصيهم 

، واجعلهم رمحةً -صلى اهللا عليه وسلم  -اللهم وفِّق والة أمور املسلمني للعمل بكتابك، وبسنة نبيك حممد 

 .لعبادك املؤمنني، وامجع كلمتهم على احلق واهلدى يا رب العاملني

ية، ويؤمر فيه باملعروف، وينهى فيه اللهم وأبرِم ألمة اإلسالم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل املعص

 .عن املنكر، إنك على كل شيء قدير

اللهم أصلح أحوال املسلمني يف كل مكان، اللهم أصلح أحوال املسلمني يف كل مكان، اللهم احقن دماءهم، 

ط األمنرارهم، وابسهم شهم واكفتهم، وولِّ عليهم خياروالرخاَء يف  وامجع على احلق واهلدى والصالح كلم

 .ديارهم، وأعذهم من الشرور والفنت ما ظهر منها وما بطَن، وأعذهم من املُضالَّت

اللهم وارفع عنا الغال والوبا والربا والزنا والزالزل واملحن، وسوء الفنت ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن 

 .سائر بالد املسلمني يا رب العاملني

لغاصبني، اللهم عليك باليهود الغاصبني احملتلني فإم ال يعجزونك، اللهم أنزِل م بأسك اللهم عليك باليهود ا

 .الذي ال يرد عن القوم ارمني، اللهم إنا ندرأُ بك يف حنورهم، ونعوذ بك من شرورهم

 .]٢٠١: البقرة[ ارِالن عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

 


