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احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا الذي توالنا بعنايته، ونظر إلينا أمة احلبيب برعايته، 
  .وجعلنا يف الدنيا موضع قربه ومودته، وجعلنا يف اآلخرة كما وعدنا أسبق الناس إىل جنته

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، يدبر فيحكم التدبري، ويقدر فيحكم 
 وخري ال يطلع على تدبريه وال تقديره أحدا، لكنه أعلمنا بأن تدبريه وتقديره لنا لطفالتقدير، و

  .فهو باملؤمنني لطيف وخبري ،دائم
ا عبدوأشهد أن سيدنا حممد اهللا ورسوله، النيب الصفي اهللا أنه  النقي الذي أخربنا التقي
وأرحم بنا من كل شيء يف هذه وأحىن علينا وأشفق علينا  ،أوىل بنا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا
هاحلياة الدنيا، ألنه كما قال فيه رب: ﴿يمحر وفؤر نِنيمؤالتوبة١٢٨[ ﴾بِالْم.[  

يف  اًنا مجيعيف أهل شفاعته، وضم اًثبتنا مجيعأاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا حممد و
حىت  ،املشمولني بدعوته ألمته يف آخر الزمان واجعلنا أمجعني من ،كشوف املصاحبني له يف جنتك

صلى اهللا  .يا رمحن إليك نعيش أيامنا يف الدنيا يف خري واطمئنان، وخنرج إليك يف أى الشوق
وكل من التف حوله ومشى على هديه  ،سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم وبارك على هذا النيب

   .العاملني يا رب ،نيآم .. آمنيوعلينا معهم أمجعني  ،إىل يوم الدين
 :إخواين مجاعة املؤمنني

نا يتابع الفضائيات، واإلذاعات، والصحف مبختلف أنواعها واالت، وبعضنا يتابع لُّكُ
تليفونه احملمول لتصل إليه الرسائل ليل ار، حىت بالنت، ومن شدة شغفه مبعرفة األخبار يشترك 

: والكل يقول !!اإلحباط، والبعض أصابه االكتئاب أصابهة، وكثري من اُألمة رييف ح صرنا مجيعاً
ا لم ،بعد أيام لن جند رغيف عيش نأكله، وبعد حني من الدهر لن جند يف األسواق شيئاً نشتريه

هويلها من أخبارحتمله لنا األخبار بتعقيدها ون.  
لد عدنان، لقد د ووأنا ألوم إخواين مجيعاً، هال طالعتم أخبار هذا الزمان يف أحاديث سي

جرى نهج هم أفكار املتحدثني والكاتبني واملشنعني املسلمني يف كل زمان ومكان، إذا حريت
د األولني واآلخرين اليت تتحدث عن هذه الفترة من الزمان، واملهولني أن يرجعوا إىل أحاديث سي

  .نليعلموا قدر هذه األمة عند حضرة الرمحن، وعناية اهللا هلا يف كل وقت وآ
كان حريصاً  –موا تسليما وا عليه وسلِّصلُّ – ايبِ، فإن اهللا جعل لنا نأبشروا أمة احلبيب

واحلساب حىت  ،على األمة حرصاً بالغاً يف دنياها إىل يوم الدين، ويف أخراها يف املوقف العظيم
  .يطمئن عليهم يف جنة النعيم

رب أميت أميت،  يا: الة ويقولعن الدعاء، ويطيل يف الص فأما اآلخرة فكان ال يكف
   :همواألنبياء مجيعا حريصون على أمم اهللا إبراهيم ألمته، عن نيب  عز وجلَّوقرأ قول اهللا 
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﴿ غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعن تاسِ فَمالن نا مريكَث لَلْنأَض نهإِن بر
يمحوقول اهللا يف شأن عيسى بن مرمي مع أمته .يطلب من اهللا أن يغفر هلم ].يمإبراه٣٦[ ﴾ر:   
﴿يمكالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن ملَه رفغإِن تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعائدةامل١١٨[ ﴾إِن ت.[  

ِ وقَالَ رفَعفأخذ يضرع إىل اهللا و عز  اللَّه فَقَالَ وبكَى، تي،أُم أُمتي اللَّهم{ :يديه
 علَيه جِبرِيلُ فَأَتاه يبكيك؟ ما فَسلْه أَعلَم، وربك محمد إِلَى اذْهب جِبرِيلُ، يا: وجلَّ
 فَقَالَ ،أَعلَم وهو قَالَ، بِما صلى اهللا عليه وسلم  اللَّه  رسولُ فَأَخبره فَسأَلَه، مالسال
ا: اللَّهرِيلُ، يجِب بإِلَى اذْه دمحا: فَقُلْ مإِن يكضرني سف كتال أُمو كوؤسصحيحي ( }ن

  ).مسلم وابن حبان عن عبد اهللا بن عمرو
ولكنه مل ينته عن ضراعته، ومل يكف عن دعاءه ملواله، حىت أراحه اهللا فأنزل له يف شأننا 

   ].ضحىال٥[ ﴾ولَسوف يعطيك ربك فَترضى﴿ :يف كتاب اهللا

وبعد نزول هذه اآلية اجتمع أصحاب حضرة النيب يف مسجده املبارك، وعملوا حفالً 
فاخراً فرحاً بفضل اهللا ومبنة اهللا اليت أنزهلا هلم على حبيبه ومصطفاه، منهم من خطب موضحاً 

بر عن رأيه يف هذه املنة بكالم حكيم من الشعر قدر هذه املنة، ومنهم وهو حسان بن ثابت من ع
  :فقال

  اءـفسر قلوبنا ذاك العط)      ولسوف يعطي(مسعنا يف الضحى 
  وفينا من يعذب أو يساء       ىـوكيف يا رســول اهللا ترض

لن يرضى وواحد من أمته يف النار، حىت يشفع له إىل اهللا، ويستنقذه بعفو من اهللا، 
  .اجلنة، ويطمئن على أمته أمجعنيويخرجه ويدخله 

يصلي تارة بالليل، وتارة بالنهار، وتارة يف   صلى اهللا عليه وسلم أما يف الدنيا فقد كان 
الضحى، وتارة يف املساء، وتارة يف جوف الليل، ويطيل الصالة، ويدعو اهللا جل يف عاله، فيسأله 

 }ورهبة رغْبة صالةَ صلَّيت إِني{ :ما هذا يا رسول اهللا؟ وما هذه الصالة؟ فيقول: صحبه
  ).صحیح مسلم ومسند اإلمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص(

 زوى اللَّه إِنَّ{ : صلى اهللا عليه وسلم ويدعو ألهل هذه األمة يف الصالة، مباذا دعا؟ قال 
 منها، لي زوِي ما ملْكُها سيبلُغُ أُمتي وإِنَّ ومغارِبها، مشارِقَها فَرأَيت اَألرض، لي

يتطأُعنِ ويزالْكَن رماَألح  ضياَألبي - الذهب والفضة :يأ –وإِنو أَلْتي سبي رتُألم 
 يستبِيحفَ أَنفُِسهِم سوى من عدوا علَيهِم يسلِّطَ ال وأَنْ عامة، بِسنة يهلكَها ال أَنْ

 يرد، ال فَإِنه قَضاًء قَضيت إِذَا إِني: محمد يا قَالَ ربي وإِنَّ بيضتهم، أى مجاعتهم،
 سوى من عدوا علَيهِم أُسلِّطَ ال وأَنْ عامة، بِسنة أُهلكَهم ال أَنْ ُألمتك أَعطَيتك وإِني
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 أَقْطَارِها بين من: قَالَ أَو بِأَقْطَارِها، من علَيهِم اجتمع ولَوِ بيضتهم، يستبِيح ِسهِمأَنفُ
  .)داود والترمذي عن ثوبان أبومسلم و ( }بعضا بعضهم ويسبِي بعضا يهلك بعضهم يكُونَ حتى

قحط مهما اشتد الغالء، ومهما زاد الوباء ببشرى السماء  أبشروا فليس هناك جماعة وال
ولن يسلط اهللا علينا عدواً من سوى أنفسنا، مهما كثر صلى اهللا عليه وسلمد الرسل واألنبياء لسي ،
   .نا، ولكنه منع عنه واحدة وهي أن يكون بأسنا بيننا شديدؤأعدا

 فَأَعطَانِي ثَالثًا، اللَّه سأَلْت{: صلى اهللا عليه وسلم يقول ،وتعددت الدعوات بعد ذلك
 فَيجتاحهم، غَيرِهم من عدوا أُمتي علَى يبعثَ ال أَنْ سأَلْته واحدةً، عني وزوى اثْنتينِ،

،طَانِيهفَأَع هأَلْتسثَ ال أَنْ وعبي هِملَيةً عنس ملُهقْتا، توعطَ جفَأَع،انِيه هأَلْتسلَ ال أَنْ وعجي 
مهأْسب ،مهنيا بهدفَر لَيمسند اإلمام أمحد وصحيحي ابن خزمية عن معاذ بن جبل( }ع(.  

يسأل اهللا ثالثاً، فيستجيب اهللا اثنتني ويبقى واحدة، يسأل اهللا أربعاً، فيستجيب اهللا 
أال جيعل اهللا (: ال يستجاب هلا يث هي الواحدة اليتة يف كل األحادثالثاً وتبقى واحدة، والواحد

كل هم حنمله يف هذا الزمان، وكل معضلة نشك يف   عز وجلَّفقد كفانا اهللا  .)بأسهم بينهم
فلن يستطيع أهل الكفر وإن اجتمعوا أن يتغلبوا  .حصوهلا أو نتوقع وقوعها يف هذا الوقت واآلن

، ولن يستطيع أهل الشرك مهما حاصرونا أن يقضوا علينا  لَّعز وجعلينا، ألن هذا وعد اهللا 
باجلوع، ومهما حاصرونا باحلروب املائية أن مينعوا عنا قطر السماء، بل كل مسلم معه مفتاح 

موضع من  يغيثه باملاء يف أي  عز وجلَّيأيت باملاء، إذا صلى ركعتني هللا سنة االستسقاء، فإن اهللا 
ة اهللا أرض اهللا، وتلك سوجلَّن اليت ال تتخلف  عز.  

لكن املشكلة اليت حددها لنا النيب يف هذا الزمان هي الفرقة، وأن يكون بأسنا شديد، 
اخلالفات بني اإلخوة املؤمنني، والتنافس يف احلطام الداين، والتنافس يف الرئاسات، والتنافس يف 

يطرة على احلياة االقتصادية، والرغبة يف س األموال للسواالنتخابات، والتنافس يف اإلمساك برؤ
  : صلى اهللا عليه وسلم حتكار، واالحتكار منهي عنه يف شرع النيب املختار، وقال فيه اال
  .أنه أخطأ طريق اجلنة يأ، )داود عن معمر بن أيب معمرالترمذي وأبو مسلم و(}خاطئٌ فَهو احتكَر، منِ{

ن السوق ليحتكروها ويغلون على خلق اهللا فقد فمن معهم مال ويشترون الدوالرات م
ومن خيبئون األقوات ليعلوا سعرها، وليسيطروا على سوقها ويكسبون  .أخطأوا طريق اجلنة

ومن يريدوا أن ينفردوا باالسترياد حىت  .أضعافاً مضاعفة من مثنها فقد أخطأوا طريق اجلنة
وهذا ليس ج  .يتحكموا يف السوق ويغلوا األسعار كما يريدون فقد أخطأوا طريق اجلنة

ونوه عنه بأحاديثه الصرحية سيد األولني  !!بل هو باب حرمه اهللا !!املؤمنني، وال سبيل املسلمني 
  . صلى اهللا عليه وسلم واآلخرين 
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ولذا ينبغي على كل مسلم حريص ، الداء الوحيد الذي حذرنا منه يف هذا الزمانفالفُرقة هي 
أن ميد يده  :على دينه، حريص على وطنه، حريص على بلده، حريص على إخوانه املؤمنني

مث بعد ، وجنتمع على األصول اليت أنزهلا لنا اهللا، إلخوانه املؤمنني لنجتمع مجيعاً على كلمة سواء
مث بعد ، ات إىل حني، حىت يصلح اهللا شأننا، ويذهب اهللا املشكالت من جمتمعناذلك نترك اخلالف

ها، ويف اخلالفات راء اليت نفترق فيذلك جنلس سوياً لنصل إىل كلمة سواء، توحد صفوفنا يف اآل
فيها، ألا كلها خالفات على أشخاص، وليست خالفات على كتاب اهللا، وال  اليت يشتد الرأي

 . صلى اهللا عليه وسلم سول اهللا على سنة ر

: ثَالث من أَعز شيٌء فيه يكُونُ ال زمانٌ علَيكُم يأْتي{ :صلى اهللا عليه وسلم قال 
مهراللٌ، دح أَو أَخ سأْنتسي ،بِه ةٌ أَونلُ سمعا يأو كما ). سنن الطرباين عن حذيفة بن اليمان( }بِه

  .هللا وأنتم موقنون باإلجابةا اقال ادعو
  :اخلطبة الثانية

من أهل  وسعة دينه، وجعلنا مجيعاًالعاملني الذي واالنا بفضله، وأكرمنا بِ احلمد له رب
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، عليه وحده صالح األحوال ومجع  .شرعه ودينه

وأشهد أن سيدنا حممدا  .لى كل شيء قديرالقلوب، وتفريق املنافقني واملفرقني، ألنه وحده ع
هاهللا ورسولُ عبد، ى، ومشس الدجى اليت  ،ه، إمام اهلدىه من خلقه وخليلُوصفيدوكاشف الر

  .وكل أذى ،وكل رين ،تسطع يف القلوب فترفع عنها كل غم
دفع عن الشر وجننا واشفنا عطنا اخلري واأاللهم صلي وسلم وبارك على هذا النيب، و

  .رنا على أنفسنا وعلى أعدائنا يا رب العاملنيوانص
إذا ، يف قرآنه الكرمي قاعدة قرآنية ألمة النيب عز وجلَّوضع اهللا  :خواين مجاعة املؤمننيإ

ساروا عليها لن يعذم اهللا يف الدنيا بزالزل، وال خبسف، وال مبسخ، وال بقذف، وال جبوع، وال 
وما كَانَ ﴿ ما هذه القاعدة؟ !روا على هذه القاعدةبقحط، وال بعدو من سوى أنفسهم إذا سا

  ].نفالاأل٣٣[ ﴾اللّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ
دروع واقية أنزهلا لنا اهللا تحصننا من فنت هذا الزمان،  :لينا يف هذه اآلنات أمران اثنانع
  .خواننا وأهل بلدنا مجيعاً يف أمانوجتعلنا وإ

 بشريعتك وسـنتك ﴾وأَنت فيهِم﴿: أن نعمل بشريعة النيب العدنان :الدرع األول
فإذا عملنا بشرع اهللا وحكَّمناه فزنا مجيعاً بتوفيق اهللا ورعاية ، وأوصـافك الكرمية وســريتك

  .َ وجلَّ ّعزاهللا 
على االستغفار هللا، واالستغفار يقول اهللا أن نداوم ، لزوم االستغفار :الدرع الثاين
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 ﴾استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا﴿ :يف روشتته يف كتاب اهللا مبيناً فوائده لعباد اهللا
 - يضمن النجاة يف اآلخرة ألنه يغفر للمستغفرين، ويف الدنيا حاجات اإلنسان ].نوح١٠[

 -ماء، وإما لعيشة طيبة تتوق إليها نفوسنا مجيعاً إما ملال، وإما لولد، وإما ملطر من الس
يرسلِ السماء علَيكُم ﴿ :نكون فيها يف خري حال، وذلك كله بابه وكرته االستغفار

-١١[ ﴾ات ويجعل لَّكُم أَنهارمدرارا ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعل لَّكُم جنا
  !راء ذلك من الدنيا؟وماذا و ].نوح١٢

إذا   جتد أنه ﴾ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني﴿ :باإلضافة إىل أنك إذا نظرت إىل قول اهللا
وإذا جاء املدد مع الولد كان باراً ، جاء املدد مع املال كان فيه الربكة، فالقليل يغين عن الكثري

عصا الطاعة عليه، وال يهجره، وال يتركه، بأبيه، مطيعاً له يف كل األحوال، ال يغيظه، وال يشق 
 .هلذا العبد املؤمن  عز وجلَّوال جيفوه ألنه جاء مدداً من اهللا 

 كُلِّ من لَه اللَّه جعلَ االستغفَار، لَزِم من{ :وقال صلى اهللا عليه وسلم ولذا أوصانا النيب 
سنن أيب داود وابن ماجة ( }يحتِسب ال حيثُ من زقَهور فَرجا، هم كُلِّ ومن مخرجا، ضيقٍ

   .)ومسند اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن عباس
لم  !اآلن؟ ألسنا مجيعاً يف ضيقٍٍ! اآلن؟ ألسنا مجيعاً يف همٍٍّ !داوم على االستغفار ولزم أي

 أَيها يا{ :هللا يقولوقد كان احلبيب الذي يستجيب دعاءه ا !ال نلجأ إىل اهللا ونستغفر اهللا؟
اسوا النوبإِلَى ت اللَّه ،وهرفغتاسي وفَإِن وبإِلَى أَت اللَّه هرفغتأَسي ومٍ كُلِّ فوائَةَ ية مرم{ 

  ). صحيح مسلم وسنن أيب داود ومسند اإلمام أمحد عن األغر املزين(
بِالنحرك اللسان باالستغفار ولو مرةيستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة يوحنن ال ن ،!! 

. جتاه للقبلةواالستغفار ال حيتاج ضرورة إىل وضوء، وال إىل التواجد يف املسجد، وال إىل اال
بل  .فيجوز أن أستغفر وأنا أسري يف الطريق، أو وأنا يف املواصالت، أو وأنا مضطجع أستعد للنوم

: فراشه إِلَى يأْوِي حني قَالَ من{  :يستغفر عند النوم قال فيمن صلى اهللا عليه وسلمإن النيب 
رفغتأَس اللَّه يمظي الْعال الَّذ إِال إِلَه وه يالْح ومالْقَي وبأَتو هثَالثَ إِلَي اترم غَفَر اللَّه 

لَه ،هوبإِنْ ذُنو تثْلَ كَانم دبرِ، زحإِنْ الْبو تكَان ددقِ عررِ، وجإِنْ الشو تكَان ددع 
 .)سنن الترمذي ومسند اإلمام امحد عن أيب سعيد اخلدري( }الدنيا أَيامِ عدد كَانت وإِنْ عالجٍ رملِ

 اهذ حنن يا أمة احلبيب حنتاج يف! ؟ عز وجلَّملاذا ال ختتم صحيفة يومك باالستغفار للعزيز الغفار 
  .الوقت العصيب إىل االستغفار

إذا شحت السماء باملاء، وأخربوه أن الزرع والضرع   صلى اهللا عليه وسلم وكان النيب 
أوشك على اهلالك واجلفاف، وخرج م لصالة االستسقاء، كان يبدأ معهم أوالً بالتوبة إىل اهللا 

ما ( :رضي اهللا عنه يقول العباس  واالستغفار، مث بعد ذلك يصلي م صالة االستسقاء، وىف ذلك
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  . )نزل بالء إال بذنب، وما رفع إال بتوبة نصوح
وبعد ذلك ختريوا األوقات اليت يستجيب اهللا  ..وأدميوا االستغفار هللا  ..فتوبوا إىل اهللا 

وبصالح احلال لكل ، وبصالح احلال لرجالنا ،وادعوا اهللا بصالح احلال لبلدنا، فيها الدعاء
  .وعدم متكن األعادي مجيعاً منا، الدنا وبناتناأهلينا وأو

اللهم إنا نسألك وأنت خري مسئول ونرفع أكف الضراعة إليك فال تردنا عن بابك 
  .خائبني

اللهم وحد صفوفنا وامجع مشلنا وأزل الفرقة والبغي والفساد من بيننا واجعلنا مجيعا 
لبلد ولشرعك ودينك ولنا أمجعنيتباذلني على العمل النافع هلذا امتعاطفني متعاونني م.  

  .تباعه، وأرنا الباطل زاهقًا وهالكا وارزقنا اجتنابهإاللهم أرنا احلق حقًا وارزقنا 
املعاصي واملنكرات، واحفظنا حبفظك اللهم حبب إلينا فعل اخلريات، وبغض إلينا 

  .وصيانتك من مجيع املعاصي واآلثام
رضا واالمتنان، وبدل حال أهله مجيعا رؤساء اللهم انظر إىل هذا البلد الكرمي نظر ال

ومرءوسني إىل خري حال وحِسن أحواهلم يف الدنيا وحِسن أحواهلم يف املآل، واجعل مصر بلدا 
  .آمنا مطمئنا يا أكرم األكرمني

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم 
  .يع قريب جميب الدعوات يا رب العاملنيواألموات إنك مس

اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأوقع الظاملني يف الظاملني وخلصنا من مكرهم وشرهم 
وكيدهم أمجعني، وأحلق م على عجل ما بني صفوفنا من املنافقني واملتسلقني حىت جتعلنا مجيعا 

  .أخوة متآلفني متحابني
اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى عنِ إِنَّ ﴿ :عباد اهللا اتقوا اهللا

  ].نحلال٩٠[ .﴾الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  .أذكروا اهللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصالة
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