
َفَجَعَلَنا َأِحبًَّة َوِإْخَوا�ً، َوَأْشَهُد َأن  ،َوأََعزََّ� بِِه قـُوًَّة َوِإميَا�ً، َوأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوبَِنا ،احلَْمُد ِ� الَِّذي َأْكَرَمَنا ِ�ِإلْسَالمِ 

اً َعْبُدُه َوَرُسولُُه؛ َهَدى هللاُ الَّ ِإَله ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه أَنـَْزَل ِكَتابَُه ُهدًى َوَرْمحًَة َوتِْبيا�ً، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّدَ 

لَِّة، وََكثـََّر بِِه بـَْعَد الِقلَِّة، َصلَّى هللاُ َعَليِه َوَسلََّم َوَعَلى  بِِه ِمَن الضََّالَلِة، َوَعلََّم بِِه ِمنَ 
اجلََهاَلِة، َوأََعزَّ بِِه بـَْعَد الذِّ

:أَمَّا بـَْعدُ ..  آلِِه َوَأْصَحابِِه الَِّذيَن َكانُوا َلُه َعَلى اَحلقِّ ِإْخَوا�ً َوأَْعَوا�ً   

ِمْن  َواْسَتِعيُنوا َعَلى طَاَعِتِه ِمبَا َرَزَقُكْم، َواْشُكُروُه َعَلى نَِعِمِه َكَما أََمرَُكْم؛ يَزِدُْكمْ  فَاتـَُّقوا هللاَ الَِّذي َخَلَقُكْم،

مثِْ َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ (، ، َوقَابُِلوا نَِعَمُه ِ�لشُّْكِر َوالِعْرفَانِ َفْضِلِه َكَما َوَعدَُكمْ 

).َواْلُعْدَوانِ   

ًرا (امسعوا معي � أهَل اإلمياِن، إىل هذِه الُبشارِة من العزيِز الرَّمحِن،  َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإ�َّ أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

ِر اْلُمْؤِمِننيَ *  َوَداِعًيا ِإَىل ا�َِّ �ِِْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنريًا َوَنِذيًرا .)ِ�َنَّ َهلُْم ِمَن ا�َِّ َفْضالً َكِبريًا َوَبشِّ  

هو توفيُقه وهدايُته ونصرُه و�ييُده يف الدُّنيا، وجنٌة عرُضها السَّماواُت واألرُض  ؟،فضُل ِهللا تعاىلفما هو 

نيا واآلخرِة ، ضٍل منُه كبريٍ بفَ  لكلِّ مؤمنٍ ُبشرى من ِهللا تعاىل يف اآلخرِة، وهذه اآليُة هي  والُعسِر يف الدُّ

.واألزماِن، ما داَم أننا ال زِلنا على العهِد واإلميانِ  فضٌل ُمستمٌر يف مجيِع األحوالِ والُيسِر والقليِل والكثِري،   

فقد حافَظ على إميانِه،  عليها إذا حافَظ العبدُ ف ،الصَّالةُ من وسائِل حتصيِل فضِل ِهللا تعاىل هي واعلم أنَّ 

امسْع إىل وصِف ِهللا تعاىل لنبيِّه عليه الصَّالُة والسَّالُم ِل فضِل ِهللا وِرضوانِه، فيصبُح حيَنها َجديراً بتحصي

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا: (وللصَّحابِة الِكرامِ  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ ، ماذا )حمَُّمٌَّد رَُّسوُل ا�َِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

تَـُغوَن َفْضًال ّمَِن ا�َِّ َوِرْضَوا�ً (يُريدوَن؟،  صالِتك، ُأخربَُك عن على أخربين صراحًة عن ُحمافظِتَك ف) .. يـَبـْ

ِني، اسأْل الصَّحارى والسَّهوَل يف ، و فضِل ِهللا تعاىل عليكَ  جاهدينَ عن ُسجوِد وركوِع األندلِس والّصِ
ُ
.امل  

ْرَ� على َمْوِج الِبَحاِر ِحبَـارَاسِ  ***ُكّنا ِجَباًال فـي اجلِبَــاِل و ُرّمبَا   

قـَْبـَل الَكَتاِئِب يـَْفتَـُح األْمَصــارَا ***مبَـَعــاِبِد اإلفْـرِنـْـِج َكـان أَذانُنـَا   

َسَجداتَِنا واألْرُض تـَْقِذُف نَـارَا ***ملَْ تـَْنَس أْفرِيقَيا وال َصْحـرَاُؤَهـا   

اَخْضـــَراَء تـُْنِبُت َحْولََنا األْزَهـارَ  *** وََكأنَّ ِظلَّ السَّْيِف ِظـلُّ َحِديَقـةٍ   



ز�دُة اإلمياِن، الذي حيصُل  عليِه وحَده، ففي التَّوكِل عليه التَّوكلُ من وسائِل حتصيِل فضِل ِهللا تعاىل هو 

الَِّذيَن قَاَل َهلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَاً� َوقَاُلوا َحْسبُـَنا (معه الفضُل واألماُن، 

ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل  ُ ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ فَانـَْقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن ا�َِّ َوَفْضٍل َملْ َميَْسْسُهْم ُسوٌء َواتـَّبَـُعوا رِْضَواَن ا�َِّ * ا�َّ ، )َوا�َّ

  .تَّمييُز بَني املؤمِن واملنافقِ زمٍن َصعُب فيه الصادٍق، يف �ٍم ويقٍني نحتاُج إىل توكٍُّل ف

َوال تـَْرَغَنبْ ِيف الَعْجِز يـَْوًما َعِن الطََّلبْ ***  تـَوَكَّْل َعَلى الرَّْمحَِن ِيف اَألْمِر ُكلِّهِ   

الرَُّطبْ  ي ِإلَْيِك اِجلذَْع َيسَّاَقطُ َوُهزِّ ***  اَل ِلَمْرميََ َأنَّ ا�ََّ قَ  أَملَْ تـَرَ   

َجنَـْتُه َوَلِكْن ُكلُّ َشْيٍء َلُه َسَببْ ***  َوَلْو َشاَء َأْن َجتِْنيِه ِمْن َغْريِ َهزَّةٍ   

َحىتَّ ِإَذا : (قاَل تعاىلوكما أنَّ الفضَل والتَّمكَني يكوُن يف اإلمياِن، فاهلزميُة والفشُل تكوُن يف الِعصياِن، كما 

نـْيَ  ُتْم ِمْن بـَْعِد َما أَرَاُكْم َما حتُِبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ ا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْآلَِخَرَة َفِشْلُتْم َوتـََناَزْعُتْم ِيف اْألَْمِر َوَعَصيـْ

َتِلَيُكمْ  ُهْم لِيَـبـْ إىل الغفوِر الرَّحيِم، رجَع  �بوا فلمَّا ..املعصيِة والنِّزاع  بسببِ  فا�زموا يف ُأحدٍ ) ُمثَّ َصَرَفُكْم َعنـْ

ُ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ (إليهم فضُل العزيِز الكرِمي،  ).َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َوا�َّ  

َ� أَيـَُّها النَّاُس َقْد (الغفَّاِر، الليِل وآ�َء النَّهاِر، هو فضٌل ورمحٌة من العزيِز  كتاُب ِهللا تعاىل الذي نتلوُه آ�ءَ 

ُقْل ِبَفْضِل ا�َِّ َوِبَرْمحَِتِه فَِبَذِلَك  *َوِشَفاٌء ِلَما ِيف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني  َمْوِعظٌَة ِمْن رَبُِّكمْ  َجاَءْتُكمْ 

ٌر ِممَّا َجيَْمُعونَ  فهو كالُم ربَِّك، وِشفاُء .. بفضِل ِهللا تعاىل عليَك �لُقرآِن  ، فافرْح � مؤمنُ )فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو َخيـْ

َوَلْو َأنَّ قـُْرآً� (، )ىرَ تَـ فْ َما َكاَن َحِديثاً يُـ (، )ِيْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَومُ (ورِفعُة َقْدرِك، َصدرِك، وذهاُب ّمهَِك، 

َْت بِِه اْجلَِباُل أَْو ُقطَِّعْت بِِه اْألَْرُض أَْو كُ 
هو طريُقنا و نا، ي، لكاَن هذا الُقرآُن الذي بَني أيدِ )لَِّم بِِه اْلَمْوَتىٰ ُسريِّ

 َقْد َجآءَُكْم بـُْرَهاٌن ّمِن رَّبُِّكْم َوأَنـَْزْلَنآ ِإلَْيُكْم نُوراً مُِّبيناً  اسُ َ� أَيـَُّها النَّ : (إىل رمحِة ِهللا وفضِله، كما قاَل ُسبحانَه

.)ْسَتِقيماً فََأمَّا الذين آَمُنواْ �� واعتصموا بِِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة مَّْنُه َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصرَاطاً مُّ  *  

عراقِ واألَ  اسِ قيُّ النَّ وبه رُ  ***رى ستوُر الوَ دُ  هللاِ  هذا كتابُ   

روَع اإلشراقِ أَ  شرقُ وبه سنُ  ***� صدُر عزِّ مَ  هللاِ  هذا كتابُ   



..أيُّها األحبَُّة   

متكُني ِهللا تعاىل للنَّاِس يف األرِض، والقوُة السياسيُة واإلقتصاديُة والعسكريُة، هو من فضِل ِهللا تعاىل وحَده 

َها قَاَل َ� أَيـُّ : (يقولُ ال شريَك له، فها هو سليماُن عليه السَّالُم الذي أُويت ُملكاً مل يُؤتَه أحٌد من العاملَني، 

وعلَم أنَّ هذا الفضَل لن يدوَم، ، )النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْريِ َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَفْضُل اْلُمِبنيُ 

ولن يَثبَت، ولن يزيَد إال بُشكِر ِهللا تعاىل، ولذلَك امسعوا هلذا املوقِف عندما طلَب من �تيه بعرِش ملكِة 

قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اجلِْنِّ أََ� َآتِيَك بِِه  *قَاَل َ� أَيـَُّها اْلَمَألُ أَيُُّكْم َ�ْتِيِين ِبَعْرِشَها قـَْبَل َأْن َ�ُْتوِين ُمْسِلِمَني (أ، سب

َن اْلِكَتاِب َأَ� َآتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم مِ  *قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإّينِ َعَلْيِه َلَقِويٌّ أَِمٌني 

قَاَل َهَذا ِمْن (هل طغى وبغى؟، ، ماذا قاَل يف هذا املقاِم؟، )يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فـََلمَّا رََآُه ُمْسَتِقر�ا ِعْنَدهُ 

َا  ُلَوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر فَِإمنَّ ).َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكِرميٌ َفْضِل َريبِّ لِيَـبـْ  

يف وِهدايُتهم األخالِق واألفعاِل، من سيِء بل أعظُم نعمٍة وفضٍل من ِهللا تعاىل على عباِده، هو تزكيُتهم 

َ يـُزَكِّي َوَلْوَال َفْضُل ا�َِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه مَ : (الِفِنت من الضَّالِل، يقوُل تعاىل ا زََكا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبًدا َوَلِكنَّ ا�َّ

يٌع َعِليمٌ  ُ مسَِ فإذا رأيَت الرَّجَل �بتاً على احلقِّ فهو وحُده الذي طهََّر أخالَقكم وأعماَلكم، ، )َمْن َيَشاُء َوا�َّ

: فضٌل من ِهللا تعاىل ورمحٌة، كما قاَل تعاىلواإلمياِن، قد خالَف طريَق الشَّّرِ والشَّيطاِن، فاعلْم أنَّه قد أصابَه 

).َوَلْوَال َفْضُل ا�َِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َالتـَّبَـْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليًال (  

َهلَمَّْت طَائَِفٌة َوَلْوَال َفْضُل ا�َِّ َعَلْيَك َوَرْمحَُتُه : (ليِله عليه الصَّالُة والسَّالمُ ماذا قاَل هللاُ تعاىل خل بل امسعوا

ُهْم َأْن ُيِضلُّوكَ  َيُظنَّ فماذا عسى أن فإذا كاَن هذا رسوُل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلَم، .. ال إلَه إال هللاُ ، )ِمنـْ

وما عنَده من ختطيٍط وأفكاٍر، بل  بفضِل ذكائه وِحنكِتهبعيٌد كلَّ الُبعِد عن الِفتنِة �لكُّفاِر، من يعتقَد أنَّه 

نيا إال بفضِل ِهللا ورمحِته، ولذلَك امسع أوَل   يقولُه أهُل اجلنَِّة إذا كالٍم ال ِهدايَة وال توفيَق يف هذه الدُّ

. ، فاللهمَّ فضَلَك ورمحَتك)�َُّ َوقَاُلوا اْحلَْمُد �َِِّ الَِّذي َهَداَ� ِهلََٰذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوَال َأْن َهَداَ� ا(دخلوها،   

 هللاَ  قويل هذا، وأستغفرُ  ، أقولُ واحلكمةِ  ، ونفعنا مبا فيهما من اآل�تِ نةِ والسُّ  يل ولكم يف الكتابِ  هللاُ  �َركَ 

.ريب لغفوٌر رحيمٌ  ، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنَّ واملسلماتِ  املسلمنيَ  يل ولكم وجلميعِ  اجلليلَ  العظيمَ   



، وخِري الناِس ، والصالُة والسالُم على سيِد األنبياءِ ماءِ ، إلِه األرِض والسَّ طاءِ والعَ  ضلِ ذي الفَ  �ِ  احلمدُ 

:، أما بعد، وسلَم تسليًما كثريًا إىل يوِم اللقاءِ ، والتابعَني األوفياءِ عليه وعلى آلِه واألولياءِ  ، صلى هللاُ َمجْعاءَ   

..عباَد ِهللا   

ناعاِت واالخرتاعاِت، يف هذه األزمنِة اليت  ، وبدأَ اجلميُع و�َر�م التَّقنيُة والتَّنميةُ انشغَل النَّاُس فيها �لّصِ

حتقيِق مع األمِم، يف سبيِل الوصوِل إىل  راعٍ صِ ِسباٍق إىل الِقمِم، و على مجيِع املستو�ِت الفرديِة والدَّوليِة، يف 

سلَّماِت، ، الغا�تِ 
ُ
واعتمد� على األسباِب احلسيِة، ونسينا األسباَب ولو أدَّى ذلَك إىل التَّضحيِة �مل

ُ َواِسٌع : (السماويِة، حنتاُج أن نقَف وقفَة �مٍل مع قولِه تعاىل ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد ا�َِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوا�َّ

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتهِ  *َعِليٌم  .)َمْن َيَشاُء َوا�َّ   

فإذا حتقََّق هذا، على شرائعِه،  حافظَ و بديِنه  كَ سَّ متَ  يؤتيه من يشاُء ممنفالفضُل احلقيقُي كلُّه بيِد ِهللا تعاىل، 

تـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت ّمَِن َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرٰى آَمُنوا َوا(حيَنها سيفتُح هللاُ تعاىل للناِس بركاِت الكوِن، 

الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقَاُموا الصََّالَة (يجعُل هلم التَّمكَني والغلبَة يف األرِض، س، و )السََّماِء َواْألَْرضِ 

). َعاِقَبُة اْألُُمورِ َو�َِِّ  َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ِ�ْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمنَكرِ   

َ� أَيـَُّها الَِّذيَن (: وأما إذا تركوا ديَنه وخالفوا شريعَته، فسيأيت هللاُ سبحانَه بقوٍم يستحقُّوَن فضَل ِهللا تعاىل

ُ بَِقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمؤْ  ِمِنَني َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن آَمُنوا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َ�ِْيت ا�َّ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ ا�َِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء ِلَك َفْضُل ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا�َِّ َوَال َخيَاُفوَن َلْوَمَة َالئٍِم ذَٰ  .)َوا�َّ  

 يف احلياةِ  ك الثابتِ ك، اللهم ثبتنا بقولِ سخطِ  ك ومجيعِ نقمتِ  ك وُفجاءةِ عافيتِ  لِ ك وحتوِّ نعمتِ  بك من زوالِ  إ� نعوذُ  اللهمَّ 

ويف  ها وموالها، اللهم آتنا يف الدنيا حسنةً أنت وليُّ  ،اهامن زك نا تقواها وزّكها أنت خريُ ، اللهم آِت نفوسَ الدنيا واآلخرةِ 

، اللهم احفظنا واحِم حوزَة الدينِ  واملشركنيَ  وأذلَّ الشركَ  واملسلمنيَ  ، اللهم أعزَّ اإلسالمَ النارِ  نا عذابَ وقِ  حسنةً  اآلخرةِ 

اللهم احفظ هلذه  ،وال حاسدينَ  وال ُتشمت بنا أعداءً  راقدينَ  واحفظنا �إلسالمِ  قاعدينَ  واحفظنا �إلسالمِ  قائمنيَ  �إلسالمِ 

 أمرِ  م ملا فيه صالحُ ها وأعوا�َ حكامَ  هلا، اللهم وفقْ  ا، اللهم احفظها ممن يكيدُ ها وسياد�َ ها وعزَّ ا وأمنَ ها وعقيد�َ دينَ  البالدِ 

منهم  األحياءِ  واملؤمناتِ  واملؤمننيَ  واملسلماتِ  للمسلمنيَ  ، وبّصرهم �عدائهم � حي � قيوم، اللهم اغفرْ واملسلمنيَ  اإلسالمِ 

.الدعواتِ  جميبُ  قريبٌ  إنك مسيعٌ  واألمواتِ   




