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ِ
8درارا مل8ن را َم م8ن االج8تماع
ارا ،ل8م ي8زل ت8وف8ي ُقه مً 8
إن الح8مد هلل ،نح8مده ت8عال8ى ونس8تعينه ونس8تغفره ون8توب إل8يه ،ت8بارك ربُّ8نا إلً 8ها ُم88عينًا غ8فَّ ً
ِ
8صبَا ..ع 88لى ن 88عم ٍ ل 88م
8ب ال 88نسي ُم م 88ن ال َّ 8
8ير ن 88اص ٍ 8ر ..ل 88دي 88ن اله 88دى م 88ا ال َح نج ٌ 8م ل 88ناظ ِ 8ر ..ل 88ك الح 88م ُد م 88ا ه َّ 8
ال ُ 8قصارى ..ل 88ك الح 88م ُد ال 88لهم ي 88ا خ َ 8
ِ
يُِ 8
8تبصارا ،وأشه88د أن
ح8َ 8مى الج88ماع88ة س88دا ًدا واس8
8حصها ع ُّ 8د ح88اص ِ 8ر .وأشه88د أن ال إل88ه إال اهلل وح88ده ال ش88ري88ك ل88ه ش88هادةً ت88نهجُ ل88نا م88ن 8
ً
8طبارا ،ال8لهم ف ِّ
8صل ع8ليه وع8لى آل8ه
ث ع8لى ل8زوم الج8ماع8ة ت8رغ8يبًا واص
8ارا ،حَّ 8
ً
8درا ووق ً
ن8بينا وس8يدن8ا مح8م ًدا ع8بد اهلل ورس8ول8ه أع8ظ ُم ال8بري8ة ق ً
ٍ
8جارى ،وال88تاب88عني وم88ن ت88بعهم ب88إح88سان ي88رج88و م88ن امل88ول88ى
ال88زاك88ني ن8 ً 8
8دارا ،وص88حاب88ته ال88بال88غني م88ن االج88تماع ش88أ ًوا ال يَُ 8
8فوس88ا ال88سام88قني أقً 8
ِّ
8تعصى
8ظيما واس8
ارا .أم88ا ب88عد ف88ات88قوا اهلل ع88باد اهلل ،ف88بال88تقوى ي88نقا ُد ل88ألم88ة م88ا اسَ 8
8تبشارا ،وس 8لم ي88ا رب تسً 8
ال88كري88م ف88وزًا عً 8
ً
در ً
8ليما زاك 8يًا َّ
8رد م88ن ال88خير م88ا ان88توى ،وال88زم88وا رح88مكم اهلل ِ
وال88ت َوى ،وي88تح َّققُ ل88كل فٍ 8
حَ 8
اآلص88رة أوان ال88فنت وف88ي ك88ل س88اع88ة،
ِ8 8
8ياض الج88ماع88ة ،ف88إن88ها ن88عمت
ش اهللََّ َو َي8ت َّ ْق ِه فَ8أُو َل8ِ 8ئ َك ُهُ 8م ا ْل8فَ ِ
﴿ َو َمْ 8ن ُيِ 8
خ َ
س88و َلُ 8ه َو َيْ 8
8واج88ه ،وام88تز َج ُح88لوهُ
8طعِ اهللََّ َو َر ُ 8
ائ8زُونَ﴾ .أي88ها املس88لمون :ف88ي ه88ذا األوان ال88ذي ت88الط8َ 8مت أمُ 8
س88نيَّ ٌة ع88ري88قة ،ب88لجا ُء وري88قة ،ه88ي م88ن ض88رورات ال88دي88ن و ُم88ح َكمات88ه،
8برزُ ق88ضي ٌة ُ 8
8اج88ه ،ورف88عت ف88يه ال88ف ُ
وأُجُ 8
8تنفرت أج88نا َده88ا ،تُ 8
نت أج88يا َده88ا ،واسَ 8
وأص88ول88ه و ُمس َّ 8لمات88ه ،ك88ما ه88ي م88ن أس88اس األم88ن واالط88مئنان ،ودع88ائ88م ال88حضارة وال88عمران ،ب88ل ه88ي م88عرا ٌج ل88بلوغ م88رض88اة ال88ديَّ88ان ،وخ88يرُ
عٍ 8
8جى
8تمس َكت ب88ها أمٌ 8ة إال أفَ 8ل َحت وق88ا َدت وب88لغَت األو َج وس88ا َدت ،وك88ان88ت شً 8
8نوان لس88الم88ة األدي88ان ،وت88لكم ال88قضية  -ي88ا رع88اك88م اهلل  -م88ا اسَ 8
ِ
ِ
ح8لوق 8ع8دات8ها ،وق8ذًى ف8ي ع8يون ل8دات8ها .وب8ره8ان ذل8ك :ال8نظر واألث8ر وم8ا س8طَّره ال8تأري8خ ب8شاه8د ال8صدق م8ن ال8خبر ،إن8ها :ش8عيرةُ ل8زوم
ف8ي ُ 8
ِ
ِ
ِ
ِ
ج8مي ًعا َو َال تَ8فَ َّر ُق88وا﴾ ،ق8ال اب8ن م8سعود رض8ي اهلل
8حبْل اهللَِّ َ 8
الج8ماع8ة ،وم8ا ت8قتضيه م8ن ال8سمع وال8طاع8ة .ي8قول ع8زَّ م8ن ق8ائ8لَ ﴿ :وا ْع8تَص ُموا بَ 8
ع8نه" :ح ُ
8بل اهلل ه8و الج8ماع8ة" .وع8ن اب8ن ع8مر رض8ي اهلل ع8نهما ق8ال :ق8ال رس8ول اهلل ص8لى اهلل ع8ليه وس8لم" :ل8ن ت8جتمع أم8تي ع8لى ض8الل8ة،
ف88عليكم ب88الج88ماع88ة ،ف88إن ي88د اهلل ع88لى الج88ماع88ة" .وم88ا ذل88كم ي88ا ع88باد اهلل إال ألن الخ88روج ع88ن الج88ماع88ة ،والش88ذوذ ع88ن ال88طاع88ة يُ88مزِّقُ ال88شملَ
ال8نظي َم ب8د ًدا ،ويُ8حي ُله ط8رائ8ق ِق88د ًدا .م8عاش8ر املس8لمني :وف8ي َوب8ي ِل ع8اق8بة م8ن م8ات م8ار ًق88ا ،وأله8ل االع8تصام والج8ماع8ة ُم88فا ِر ًق88ا ،ي8قول ص8لى
اهلل ع8ليه وس8لم ف8يما ي8روي8ه أب8و ه8ري8رة رض8ي اهلل ع8نه" :م8ن خ8رج ع8ن ال8طاع8ة ،وف8ارق الج8ماع8ة ،ف8مات م8ات م8يت ًة ج8اه8لية ،وم8ن ق8تل ت8حت
ج َ8ره8ا،
8ضرب ب َّ8ره8ا وف8ا ِ 8
8غضب ل8عصبية أو ي8دع8و إل8ى ع8صبية ،أو ي8نصر ع8صبية ،فُ 8ق ِتل ف ِ8قت َلتُه ج8اه8لية ،وم8ن خ8رج ع8لى أم8تي ي
راي ٍ8ة ُ8ع ِّ8م ّية ،ي
ُ
ُ
8تحاش8ى م8ن م8ؤم8نها ،وال ي ِ8في بعه8د ذي عه8د ،ف8ليس م8ني ولس8تُ م8نه" .إخ8وة اإلي8مان :وام8تثاالً له8ذه ال8شعيرة ال8سام8ية ،ف8قد ت8ح َّقق ب8ها
َ8 8
ال ي
8صوا ع 88ليها ف 88ي ُم 88صنَّفات 88هم ،ي 88قول اإلم 88ام ال 88طحاوي رح 88مه اهلل" :ون 88رى
8الف ال 88كرا ُم ف 88ي ذوات 88هم ،ود َع88وا إل 88يها ف 88ي م 88جتمعات 88هم ،ون ُّ 8
األس ُ 8
الج8ماع8ة حً 8قّا وص8وابً8ا ،وال8فُرق8ة زي8غًا وع8ذابً8ا" .وف8ي األث8ر ع8ن اب8ن م8سعود رض8ي اهلل ع8نه أن8ه خ8طب ال8ناس ف8قال" :إن ال8ذي ت8كره8ون ف8ي
8نصل م8ن الج8ماع8ة َّ
8فسه وه8وى،
زل وزَ َل8ج ،وم8ا أف8لحَ وال فَ 8لج ،ب8ل أوب8قَ ن َ
8ير م8ما ت8حبون ف8ي ال8فُرق8ة" .ف8من ش8قَّ ع8صا ال8طاع8ة ،وت َّ
الج8ماع8ة خ ٌ
ِ
ٍ
8الص ال88عمل هلل ،وم88ناص88ح ُة والة
8درام88رئ مس88لم ٍ :إخُ 8
وأس88لم أرس88انَ88ه مل ُ88ردي88ات ال88هوى ،ي88قول ص88لى اهلل ع88ليه وس88لم" :ث88الث ٌ 8ة ال ي88غ ُّل ع88ليهن قُ 8
األم8ر ،ول8زو ُم ج8ماع8ة املس8لمني" .وف8ي م8عنى ذل8ك :ي8قول ش8يخ اإلس8الم اب8ن ت8يمية رح8مه اهلل" :ث8م إن االع8تصام ب8الج8ماع8ة واالئ8تالف أص8لٌ
8قلب م88ن الِّ 8
8غل وال88غش ،ف88إن املس88لم ل88لزوم88ه ج88ماع88ة
م88ن أص88ول ال88دي88ن" .وي88قول ال88عالم88ة اب88ن ال88قيم رح88مه اهلل" :ول88زوم الج88ماع88ة م88ما يُط ِّه88ر الَ 8
يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ،بخالف من انحاز عنهم ،وانشغل بالطعن عليهم والذ ِّم لهم" .أمة اإلسالم :ولن
يحب لهم ما
املسلمني
ُّ
ُّ
َّ
8حها إال ب88الج88ماع88ة ،وال ج88ماع88ة إال ب88إم88ام ٍ ،وال إم88ام إال ب88سمعٍ وط88اع88ة .ع88ن ُع88بادة ب88ن ال88صام88ت
8
ج
8نا
8
م
ق
ق
8تح
8
ت
و
ها
8ح
8
ل
8صا
8
م
8ة
8
م
األ
8ن
8
م
ت88لتئم
ُ
ُ
8كره ،وع8لى أثَ َ8ر ٍة ع8لينا،
َ8 8
رض8ي اهلل ع8نه ق8ال :ب8ا َي8عنا رس8ول اهلل ص8لى اهلل ع8ليه وس8لم ع8لى ال8سمع وال8طاع8ة ف8ي ال ُعس8ر وال ُيس8ر،
واملنش8ط وامل َ
س8لطة اإلم8ام وأم8ره وب8ليغ ن8ه ِيه وزج8ره ي8قول أم8ير امل8ؤم8نني ع8ثمان رض8ي اهلل ع8نه وأرض8اه" :إن اهلل ل8يَزَعُ
ع األم َ8ر أهَ 8له .وف8ي ُ8 8
وع8لى أال نُ8نا ِز َ
ِ
در اإلم88ام ع88بد اهلل ب88ن امل88بارك رح88مه اهلل ح88يث ي88قول :إن الج88ماع88ة حُ 8
8بل اهلل ف88اع88تصموا ..م88نه بُ 8عروت88ه
ب88الس88لطان م88ا ال ي8زَ ُ
ع ب88ال88قرآن" .وهلل ُّ
ِ
س8بُ ٌل ..وك88ان أض88عفُنا نه8بًا
الُ 8وث88قى مل88ن دانَ88ا ..ك88م ي88دف8عُ اهلل ب88الس88لطان ُم88عضل ًة ..ف88ي دي88ننا رح88م ًة م88نه و ُدن88يان88ا ..ل88وال اإلم88ام88ة ل88م تُ88ؤ َم88ن ل88نا ُ 8
ألقَ 8وان8ا .م8عاش8ر امل8ؤم8نني :ف8أه ُ8ل ال8سنة واله8دى ع8لى الج8ماع8ة وال8حق ي8أت8لِفون ،ولُ 8والت8هم س8ميعون ُم88طيعون ،ب8كل ال8حب واالس8تبشار دون
ٍ
8تنكاف أو اس8تكبار ،ع8قيدةً ودي8انً 8ة وع8بادة ال ُع88رفً8ا وع8ادة ،ووج8وب ذل8ك ُم88تأ ِّكٌ 8د ف8ي ك8ل وق ٍ
8ت وح8ني ،ل8كنه زم8ن ال8فنت واألزم8ات وال8نوازل
اس
ِ
ِ
ِ
َ
8فاس88د وت88قليلها .ك88يف
8قاص88د وت88كميلها ،ودرء امل8 8
ع م88ن ت88حقيق امل8 8 8
َ8 8
وامل ُ88ل َّمات آك88د وأش88د ،وأوث88قُ
8ص َده ال88شار ُ
وأس ّ 8د ،وم88ا ذاك إال ام88تثاالً مل88ا قَ 8
ِ
ِ
َّ
َّ
8طراب وال8بَ َوار .ف8لله ث8م هلل ،هلل ث8م هلل!
وينحس8ر االض
88
8زده ُ8ر اإلن8ما ُء واإلع8مار،
وف8ي الج8ماع8ة ي8تح َّققُ األمُ 8ن وي8تأ 8ك8د ،ويُ 8ع ُّم األم8ا ُن وي8توق88د ،وي 8
ُ
8صر اهلل ال88خفيّ ،وت88وف88ي ُقه الِ 8
ع ب88أه88نأ عٍ 8
8يش،
8حفيّ ،امل ُ8تض ِّو ُ
ك88م ل88لزوم الج88ماع88ة م88ن ال88فضائ88ل وال88برك88ات واآلث88ار ال88سنيَّات؟ ف88في الج88ماع88ة نُ 8
8تحص ُن ب88أق88وى جٍ 8
8يش .إذ ه88ي راب88ط ُة األم88ة ،م88ن َعتُها ف88ي ق88وت88ها ،وو َه8نُها م88ن ض88عفها ،ف88يها ي88عب ُد املس88ل ُم ر َّب88ه آم 8نًا ،وي88دع88و إل88يه ت88عال88ى
وامل ُ ِّ
وح8سن ال8طاع8ة ف8يما
ف ف8ي ك8نفها ق8وي ،وامل8ظلو ُم ف8ي م8يدان8ها أ ِب8يّ ،وال8ظالُ 8م ُ8م8دان ،وال8عاج8زُ ف8ي ظِّ 8لها ُ8م8عان .ب8الج8ماع8ة ُ 8
ُ8م8ؤ َّيً 8دا ،املُس8تض َع ُ
8مات وت88تدفَّ88ق ،وتِ 8
8نفي
يُ8 8 ِ 8
8رض88ي امل88ول88ى س88بحان88ه ت8ِ 8عزُّ األم88ة وت88بقى ،وف88ي ذ َُرى املج88د ت88علو وت88رق88ى ،وب88ها ت88زك88و امل88قاص ُ 8د وت88تح َّققُ  ،وت ُ 8ع ُّم ال8َّ 8رحُ 8
ِ
ِ
ِ
8الح8م
ات ال8رديَّ8ة .ف8يا إخ8وة اإلس8الم :ي8ا أه8ل املُعت َقد ال8صحيح ،وامل8نهج ال 8
ِ8
رات ال8جاه8لية ،واأله8واء ال8ز ِريَّ8ة،
والح8زب8يَّ ُ
8تعصبات ال8عرق8ية ،وال8ن َّ َع ُ
ال ُّ
ِ
ِ
ال 88صحيح :اس 88تشعروا ج َ 8
ع اآلراء واأله 88واء،
8الل األُل 88فة والج 88ماع 88ة ،اهللَ اهللَ ف 88ي االئ 88تالف واالئ 88تساء ب 88ما ك 88ان ع 88ليه األس 88الف ،اح 88ذروا م88ز َ
8تمسك ب8سنة خ8ير ال8بريَّ8ة ع8ليه أف8ضل
ف8إن8ها الش8ر املُس8تطير وب8ئس ال8داء ،وحيَّه8الً حيَّه8الً إل8ى ل8فيف الج8ماع8ة ،ك8ون8وا ج8ماعً 8ة واح8دةً ف8ي ال ُّ
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ال8صالة والس8الم وال8تحية ،ج8ماعً 8ة ف8ي ال8عقيدة وامل8نهج وال ِ8فكر ،ورع8اي8ة األم8ر والس8لوك ،ج8ماعً 8ة ف8ي ال8طموح8ات واأله8داف ال8سنيَّة ،ج8ماع8ةً
8حب ،ج88ماع ً 8ة ف88ي ت88عزي88ز ال88وس88طية
8تراح88م وامل88ودة وال88حب ،ج88ماع ً 8ة ف88يما يُ8 8 ِ 8
ف88ي األم88ان88ة وال88نزاه88ة وامل88سؤول88ية ،ج88ماع ً 8ة ف88ي ال8ُ 8
8رض88ي ربَّ88نا ويّ 8
8وب أن 8بَل امل 88نا ِزع ،ت 88غنَموا ب 88إذن اهلل وت 88ن َعموا.
واالع 88تدال وت 88رس 88يخها ُم 88عتق ًدا ل 88دى األج 88يال ،ج 88ماع ً 8ة ض 88د ال 8فُرق 88ة وك 88ل ُم 88نا ِزع ،ج 88ماع ً 8ة َ8 8 8
صَ 8
ج8عَ ال88شان88ئني ،وتُ88نبِّه ع88قول الِ 8
األح8بَّة األك88ا ِرم :ت88لك ه88تف ٌة تُ 8ق ُّ
ث م88زي8دَ
تشُّ 8د م88ن أزر ال88صادق88ني ،وت88بع ُ
8غاف88لني ،ب88ل ه88ي دع88وةٌ ُ 8
ض م88ضا ِ8
ِ8
م88عاش88ر
8تآص88ر ف 88ي ع 88زائ 88م أه 88ل ال 88حق امل ُ88بني ل 88لثبات ع 88لى َغ88ر ِز ال 88سنة والج 88ماع 88ة ،وت 88لكم وأي ُ 8م ال 88حق ق 88اع 88دةُ ال 88فالح وال 88صالح ال 8َّ 8رص 88ينة،
األم 88ل وال 8 8 8ُ 8
َاب َ8ع ِ
8سؤ َدد ال َّ8رص8ينةَ ﴿ .و َال تَُ 8كونُ8وا َ 8ك8ا َّل ِ8ذيَ 8ن تَ8فَ َّر ُق8وا َوا ْ
8ظي ٌم﴾ .ال8لهم ب8ا ِرك
خ8ت َ َلفُوا ِمْ 8ن َبْ 8ع ِد َ8م8ا َ 8
ج8ا َء ُهُ 8م ا ْل8بَ ِّين َ ُ
وأس8وار األم8ن وال ُّ
ات َوأُو َل ِ8ئ َك َلُ 8ه ْم َع8ذ ٌ
ِ
ج8رن8ا ب8منِّك وك8رم88ك م8ن
ل8نا ف8ي ال8قرآن ال8عظيم ،وان8فعنا وارف8عنا به8دي س8يد امل8رس8لني ،وث8بِّتنا ع8لى ال8سنة والج8ماع8ة وال8صراط املس8تقيم ،وأ ِ 8
ال8عذاب األل8يم ،إن8ك ج8وا ٌد ك8ري8م ،أق8ول ق8ول8ي ه8ذا ،وأس8تغفر اهلل ال8عظيم الج8ليل ل8ي ول8كم ول8سائ8ر املس8لمني م8ن ك8ل ذن ٍ
8ب ،ف8اس8تغفروه وت8وب8وا
غفور ودود.
إليه ،إن ربي
ٌ
****************************
الح8مد هلل ،أم8ر ب8االئ8تالف والج8ماع8ة ع8دالً وإرش8ا ًدا ،وب8لو ًغ88ا ل8ذ َُرى ال8خيري8ة وإس8عا ًدا ،وأشه8د أن ال إل8ه إال اهلل وح8ده ال ش8ري8ك ل8ه ش8هادةً
ن88زك88و ب88ها ح88االً وم88عا ًدا ،وأشه88د أن ن88بينا مح88م ًدا ع88بد اهلل ورس88ول88ه أب88ا َن م88عال88م ال88سنة والج88ماع88ة ،ف88كان ال88حقُّ واله88دى غ88ايً 8ة و ُم88را ًدا ،ال88لهم
8صل وسِّ 8لم وب8ا ِرك ع8ليه وع8لى آل8ه وص8حبه ال8بال8غني م8ن ال8ترابُ8ط أم8جا ًدا ،وال8تاب8عني وم8ن ت8بعهم ب8إح ٍ
ف ِّ
8سان إل8ى ي8وم ال8دي8ن .أم8ا ب8عد ،ف8يا ع8باد
اهلل :ات8قوا اهلل ح8ق ت8قات8ه ،واج ِ
8تمعوا ع8لى وح8دت8كم وائ8تلِفواَ ﴿ ،و َال تَُ 8كونُ8وا َ 8ك8ا َّل ِ8ذيَ 8ن تَ8فَ َّر ُق8وا َوا ْ
خ8ت َ َلفُوا﴾ واع8لموا أن أص8دق الح8دي8ث ك8تاب اهلل،
8ير اله8دي ه8دي مح8مد ص8لى اهلل ع8ليه وس8لم ،وش8ر األم8ور ُمح8دث8ات8ها ،وع8ليكم ب8الج8ماع8ة ،ف8إن يَ 8د اهلل م8ع الج8ماع8ة ،وم8ن ش8ذَّ ش8ذَّ ف8ي
وخ َ
ال 88نار .إخ 88وة اإلي 88مان :وم 88ن آث 88ار ال 88سمع وال 88طاع 88ة وت 88را ُب 88ط أه 88ل ال 88سنة والج 88ماع 88ة :ائ 88تالف دروب 88هم وت 88وا ُدد ق 88لوب 88هم ودح 8ُ 8ره 88م ل 88ألراج 88يف
اإلحن ،ممن قال اهلل فيهمَ ﴿ :ل ْو َ
خبَ ً
خ َر ُجوا ِفي ُك ْم َما زَا ُدو ُك ْم إِ َّال َ
اال َو َأل َ ْو َ
ض ُعوا
والشائعات ،واألباطيل السافرات من جال ِوزة الفنت وخفافيش
َ
8قر ل8هم ح8ال ،وال
ِ8
خ َ8ال َلُ 8ك ْم يَ8بْغُونَُ 8ك ُم ا ْل ِ8فتْن َ َة( .ن8عم ي8ا ع8باد اهلل :إن8ها ال8فتنة ب8ال8تشكيك واإلرج8اف ،واملُزايَ8دة ب8يسير األخ8طاء واالخ8تالف ،ف8ال ي ُّ
تنح8لٍ
ث ال8فُرق88ة ووأد االئ88تالف ب88كل ُرع88ون8ٍ 8ة واع8ِ 8تساف ،وإص88الت س88يف ال88تفري88ق ف88ي ص88فوف األم88ة ب88كل ُّ 8
8قيرت88هم ل88ب ِّ
يَ 8
8نعمون ِب8بَال إال ب88رف88ع عَ 8
ِ
أربُ88هم و ُم88نتوا ُه88م ،س88وا ٌء أك88ان ف88ي م88جال ال88عقيدة أم ال88فكر أم الس88لوكُ ،م88تناس88ني أن م88ن أب88واب
وانج88راف ،ذل88ك دي88دنُ88هم وهِّ 8
8جيراه88م ،وذاك َ
الخ8روج ع8لى الج8ماع8ة :م8خال8فة ع8قيدت8ها ال8صحيحة وم8نهجها الس8ليم ،وف8كره8ا ال8قوي8م ،وس8لوك8ها املُس8تقيم ،واإلخ8الل ب8أم8نها واس8تقراره8ا،
ث ب ُ8مق َّدرات8ها و ُمكتس8بات8ها .وإن8ك ل8وا ِ
8واص8ر أه8ل اإلس8الم ف8ي
جٌ 8د م8ن ذل8ك ع8جبًا ُ8ع8جابً8ا ،وم8ا ت8لك إال ُم8ديٌَ 8ة ي8زع8مون أن8هم ي8جأرون ب8ها خ ِ8 8 8
وال8عب َ
ِ
ُ
َ
َ
ً
خ8ا﴿ ،ف8أ َّم8ا
خ8ا وق8وة وش8مو ً8
ل8ي ٍل ح8ال8ك الُ 8د ُج8نَّة وال8ظالم ،ول8كن ث8م ل8كن ل8ن ت8زيَ 8د أل8سنة ال8حقد وأق8الم الحس8د امل8ؤم8نني ال8صادق8ني إال ث8باتً8ا ورس8و ً8
8سيُ ْد ِ
ح َ8م ٍة ِم8ن ْ ُه َوفَ ْ
يما﴾ .وق8د أرش8د ال8رؤوف ال8رح8ي ُم ب8أم8ته إل8ى
ص َ8راطًا ُم ْ 8
8ض ٍل َويَ ْ8ه ِ8ديِ 8ه ْم إِ َل8يْ ِه ِ8 8 8
خُ 8ل ُه ْم ِ8ف8ي َر ْ 8
ص ُموا ِ8ب ِ8ه فَ َ
ا َّل ِ8ذيَ 8ن آ َم8نُوا ِ8ب8اهللَِّ َوا ْع8ت َ َ
س8ت َ ِق ً
8قواص88م ب88قول88ه ف88ي ح88دي88ث ح88ذي88فة امل88شهور ف88ي ال88فنت "ت88لز ُم ج88ماعَ 8ة املس88لمني وإم88ا َم88هم" .ال88لهم ارزق88نا ال88ثبات
ِ8 8
أص88ل ال88عواص88م م88ن ال88فنت ال8
ع8لى اإلي8مان وال8طاع8ة ،ول8زوم ال8سنة والج8ماع8ة ،واع ِ
8صمنا م8ن ط8ري8ق أه8ل ال8فنت وال8تفري8ط واإلض8اع8ة ،إن8ك ج8وا ٌد ك8ري8م .ه8ذا وصُّ 8لوا وسِّ 8لموا
س88مطًا ُع88جا ًب88ا ،ف88غ َدوا ف88ي ال88عامل88ني أب88هى ان88تسا ًب88ا ،ص88الةً ت88عبَقُ
8تات ِ 8
8ورى آالً ِ 8 8
وص88حا ًب88ا ،م88ن أ َّل88ف ب88إذن رب88ه األشَ 8
رح88مكم اهلل ع88لى خ88ير الَ 8
ِ
8ص ُّلو َن َعَ 8لى ال8ن َّ ِبيِّ يَ8ا أَيَُّ 8ها
أن8سا ًم8ا ِ8ع8ذابً8ا ،ك8ما أم8رك8م امل8ول8ى الج8ليل ف8ي ُم8ح َكم ال8تنزي8ل ،ف8قال ت8عال8ى ق8والً ك8ري ً8ما ُل8بابً8ا﴿ :إِ َّن اهللََّ َو َم َ8الئَ 8كت َ ُه يُ َ
ِ
ِ
8ليما يُ 8دوم88ان م88ا
8لر ْ 8
سِّ 8ل ُموا تَ ْ 8
صُّ 8لوا َعَ 8ليْ ِه َو َ 8
ا َّل8ِ 8ذيَ 8ن آ َم8نُوا َ8 8 8
س88ل خ88اتَ8م ِ .ص88الةً وتسً 8
س88لِ ً
يما﴾ .ونُه88دي ص88الةَ اهلل خ88ال88قنا ع88لى ..ن88بيٍّ ع88ظيم ِ ال88قدر لُّ 8
ِ
ِّ
صوب الغمائم ِ .اللهم ِّ
َّ
وانهل
وصل عليه ما
الذاكرون األبرار،
صل وس ِّلم وبا ِرك على نبينا محمد بن عبد اهلل ما ذكره
الصبَا
س َرى ..نسي ُم َّ
َ
ُ
8ب الُ 8
َ
وارض ال88لهم ع88ن األرب88عة الخ88لفاء
8ليل وال88نهار ،وص8ِّ 8ل ع88ليه وع88لى آل88ه األط88هار ،وص88حاب88ته األخ88يار امل88هاج88ري88ن م88نهم واألن88صار،
ت88عاقَ 8
ِ
ِ
الج8ليّ ،وال8قدر ال8عليّ :أب8ي ب8كر ،وع8مر ،وع8ثمان ،وع8ليٍّ ،وع8نَّا م8عهم ب8رح8متك وك8رم8ك ي8ا أك8رم األك8رم8ني .ال8لهم
األئ8مة ال ُ8حنفاء ،ذوي الش8رف َ 8
ِ
أعزَّ اإلسالم واملسلمني ،اللهم ِ
ِ
ِ
َّ
أعزَّ اإلسالم واملسلمني ،اللهم أعزَّ اإلسالم واملسلمني ،وأذل الشرك واملشركني ،ود ِّمر أعداء الدين ،واجعل
آم8نَّا ف88ي أوط88ان88ناِ ،
آم8نَّا ف88ي أوط88ان88نا ،ال88لهم ِ
آم8نَّا ف88ي أوط88ان88نا ،ال88لهم ِ
ب88الدن88ا آم8نًة م88طمئنًّة س88خا ًء رخ88ا ًء وس88ائ88ر ب88الد املس88لمني .ال88لهم ِ
وأدم
األم88ن واالس88تقرار ف88ي دي88ارن88ا ،وأص88لِح ال88لهم أئ88متنا ووالة أم88ورن88ا ،وأ ِّي88ده88م ب88ال88حق ،ال88لهم اح88فظهم ب88حفظك ،واك88أله88م ب88عناي88تك ورع88اي88تك،
وه ِّي ªل88هم الِ 8بطانَ 8ة ال88صال88حة ال88تي تُ 8د ُّل88هم ع88لى ال88خير وتُ88عينُهم ع88ليه ،ال88لهم اج88مع ب88هم ك88لمة املس88لمني ع88لى ال88حق واله88دى ي88ا رب ال88عامل88ني،
ال 88لهم وفِّ 88قهم وإخ 88وان 88هم وأع 88وان 88هم إل 88ى م 88ا ف 88يه ص 88ال ُح ال 88عباد وال 88بالد .ال 88لهم وفِّ 88ق ج 88ميع والة املس 88لمني ل 88تحيكم ش 88رع 88ك وات 88باع س 88نة ن 88بيك
ص8لى اهلل ع8ليه وس8لم ،ال8لهم اج8علهم رح8م ًة ع8لى ع8بادك امل8ؤم8نني .ال8لهم م8ن أرادن8ا وأراد ع8قيدت8نا وق8يادتَ8نا وأم8نَنا وج8ماع8تنا ب ٍ
8سوء ف8أش ِ8غله
8يره ي88ا س88ميع ال88دع88اء .ال88لهم أص88لِح أح88وال املس88لمني ف88ي ك88ل م88كان ،ال88لهم أص88لِح أح88وال
ور َّد ك88ي َده ف88ي نح88ره ،واج88عل ت88دب88يره ت88دمَ 8
ب88نفسهُ ،
ِ
ص88 8ن أن 88فسهم وأم 88وال 88هم
املس 88لمني ف 88ي ك 88ل م 88كان ،ال 88لهم أص 88لح أح 88وال املس 88لمني ف 88ي ك 88ل م 88كان ،ال 88لهم اح 88فظ دي 88نهم وأم 88نهم ،ال 88لهم ُ 8 8
8راض88هم ي88ا ح88ي ي88ا ق88يوم ،ال88لهم اح8ِ 8قن دم88ا َءه88م ،ال88لهم اح8ِ 8قن دم88ا َءه88م ،ال88لهم اح8ِ 8قن دم88ا َءه88م ف88ي ك88ل مٍ 8
8كان ي88ا رب ال88عامل88ني .ال88لهم إن88ا
وأع8 8 َ 8
ٍ
ٍ
ب إل8يها م8ن ق8ول وع8مل .ال8لهم اغ8فر للمس8لمني واملس8لمات ،وامل8ؤم8نني
ب إل8يها م8ن ق8ول وع8مل ،ون8عوذ ب8ك م8ن ال8نار وم8ا ق َّ8ر َ
ن8سأل8ك ال8جنة وم8ا ق َّ8ر َ

سم اهلل الرحمن الرحيم
ِب ْ
!
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8ش وال88فنت ،ال88لهم ج8نِّبنا ال88فنت ،ال88لهم ِ
س8بُل الس88الم ،وج8نِّبهم الِ 8
8فواحَ 8
أع88ذن88ا م88ن
وامل88ؤم88نات ،وأ ِّل88ف ب88ني ق88لوب88هم ،وأص88لِح ذات ب88ينهم ،واه8ِ 8ده88م ُ 8
ُ8م ِ
8ضالَّت ال8فنت م8ا ظه8ر م8نها وم8ا ب8طن ،ع8ن ج8ماع8تنا وب8الدن8ا وس8ائ8ر ب8الد املس8لمني ي8ا رب ال8عامل8ني .ال8لهم أن ِ8قذ ُ8م8ق َّدس8ات املس8لمني ،ال8لهم
ِ
ِ
﴿ربَّ8نَا ِ
8سن َ ًة َو ِ8ف8ي ْ
8سنَةً
خ َ8ر ِة َ 8
اآل ِ 8
آت8نَا ِ8ف8ي الُّ 8دنْ8يَا َ 8
ح َ
ح َ
أن8قذ ُ8م8ق َّدس8ات املس8لمني ،ال8لهم أن8قذ ُ8م8ق َّدس8ات املس8لمني ي8ا ق8وي ي8ا ع8زي8ز ي8ا رب ال8عامل8نيَ .
َاب ال 8نَّا ِر﴾ .رب88نا ت88قبَّل م88نا إن88ك أن88ت ال88سميع ال88عليم ،وتُ88ب ع88لينا إن88ك أن88ت ال88تواب ال88رح88يم ،واف88غر ل88نا ول88وال88دي88نا ولج88ميع املس88لمني
َو ِق 8نَا َع 8ذ َ
ان َو إِي8ت َ ِ
8جيب ال88دع88وات .ع88باد اهلل﴿ :إِ َّن اهللََّ َي8أ ْ ُم8ُ 8ر ِب88ا ْلَ 8ع ْد ِل َو ْ ِ
8س ِ
اء ِذي ا ْلُ 8ق ْر َب88ى
اإل ْ8
حَ 8
8ب ُمُ 8
واملس88لمات ،األح88ياء م88نهم واألم88وات ،إن88ك س88ميعٌ ق88ريٌ 8
ش ِ
َو َي8ن ْ َهى َ8ع ِ8ن ا ْل8فَ ْح َ
اء َو ْاملُن ْ َك ِر َوا ْل8بَ ْغيِ َي ِ8عظُ ُك ْم َلَ 8ع َّل ُك ْم تَ8ذَ َّ8ك ُ8رونَ﴾ ف8اذك8روا اهلل ال8عظيم الج8ليل ي8ذك8رك8م ،واش8كروه ع8لى ن8عمه يِ 8زدك8م ،ول8ذك8ر اهلل
أكبر ،واهلل يعل ُم ما تصنعون.

