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 التوبة والعشر األواخر من رمضان

التوبة والعشر األواخر من : "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ صاحل بن عبد اهللا بن محيد 

صلى  -، واليت حتدث فيها عن التوبة وأمهيتها وضرورا لكل مسلم حمب هللا تعاىل، ومتبعٍ لرسول اهللا "رمضان

، وبين إقبال األيام األخرية من رمضان وهي األيام اليت يستحب فيها االجتهاد واإلقبال على اهللا -اهللا عليه وسلم 

تعاىل بصنوف العبادات والطاعات، وذكَّر يف اخلطبة الثانية بإجنازات الدولة السعودية من لدن امللك عبد العزيز 

خادم احلرمني احلايل، ومدى حزم وعزم هؤالء  -اهللا حفظه  -إىل امللك عبد اهللا بن عبد العزيز  -رمحه اهللا  -

 .امللوك يف القيام بنهضة الدولة السعودية يف كل جماالا

 

 اخلطبة األوىل

احلمد هللا، احلمد هللا وهو الكرمي أسبغَ علينا نعمه باطنةً وظاهرةً، واحلمد هللا وهو الرحيم مل تزل ألطافُه علينا 

وأشكره وهو الشكور دامت  -سبحانه  -زيز ذلَّت لعزته رِقاب اجلبابرة، أمحده متظاهرة، واحلمد هللا وهو الع

علينا نعمه متكاثرةً متوافرةً متواترة، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادةً تنجِي صاحبها يف الدار 

يات الكُربى واملُعجِزات الباهرة، صلَّى اهللا اآلخرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبد اهللا ورسوله املُؤيد باآل

وسلَم وبارك عليه وعلى آله العترة الطاهرة، وعلى أصحابه النجوم الزاهرة، والتابعني ومن تبِعهم بإحسان وسلَّم 

 .تسليما كثريا

 :أما بعد

؛ فكفى باهللا محبا - رمحكم اهللا -، فاتقوا اهللا -عز وجل  -ونفسي بتقوى اهللا  -أيها الناس  -فأُوصيكم 

قدوةً ومتبوعا، وكفى بالقرآن مؤنِسا ورفيقًا، وكفى  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -وحمبوبا، وكفى برسول اهللا 

 .باملوت واعظًا، وكفى خبشية اهللا علما
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كثرة ذكر : بالرضا بالقضاء والقدر، وعالمة احل: اإلخالص هللا يف السر والعلَن، وعالمة الشكر: عالمة الدين

 فَمتاع شيٍء من أُوتيتم وماوال تبتدع، وتواضع وال ترتفع، ومن ورِع ال يتسع،  -يا عبد اهللا  -احملبوب؛ فاتبع 

اةيا الْحينا الدهتزِينا ومو دنع اللَّه ريقَى خأَبلُونَ أَفَلَا وقع٦٠: القصص[ ت[. 

 :أيها املسلمون

قامةُ النفوس وإصالحها، وتزكيةُ القلوب وتطهريها مسالك تفتح أبواب األمل من أجل حياة أفضل ومسرية است

أزكى، النفوس ال تحقِّق عزا، والقلوب ال تحصل سكينتها إال إذا تذلَّلَت لرا راضية، وخضعت خلالقها راغبة، 

شفت إليه مالنفوس، وأقبلَت على موالها خائفة، وسار تطمئن لذَّة املناجاة، وحينئذ وتذوق قةً وجِلة؛ لتنالَ األمن

 .عند املُنكِسرة قلوم، الصادق تذلُّلهم -سبحانه  -وتنشرِح الصدور، وتستنري القلوب، فاهللا 

 :أيها املسلمون، أيها الصائمون

عبوديةٌ تنتج للعبد آثارا عجيبة من املقامات وهذه وقفةٌ مع عبودية من أحب العبوديات إىل اهللا وأكرمها عنده، 

 .-عز وجل  -واملنازل، تنتج احملبة والرقة واالنكسار واحلمد والرضا والشكر واخلضوع هللا 

 ".إا من مهمات اإلسالم وقواعده ومقاماته املتأكدة: "عبوديةٌ قال فيها أهل العلم

تناولَته، وال معصيةً إال حمتها، وال تقصريا إال جبرته، هذه العبودية وهذه املنة منةٌ من اهللا ونعمة ال تدع ذنبا إال 

، إا العودة الغامنة، -يا عباد اهللا  -اإلهلية واملنحةُ الربانية ر منري طاهر يتطهر به العبد من أدرانه، إا التوبة 

 .اوالتجارة الراحبة، والرياض اليت ال يذبلُ زهره

رجوع إىل اهللا بالتزام فعل ما حيب باطنا وظاهرا، وترك ما يكره باطنا  -تقبل اهللا صيامكم وقيامكم  -التوبة 

وظاهرا، دعاٌء وتضرع وتذلُّل وإقرار حبول اهللا وقوته، وقدرته ومشيئته، وعدله وحكمته، وفضله ورمحته، 

 .واعتراف بالضعف البشري والتقصري واحلاجة
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ترك الذنب علما بقُبحه، وندما على فعله، وعزما على عدم العودة إليه، وتداركًا : -أيها التائبون  -توبة ال

لألعمال الصاحلة من غري تردد أو انتظارٍ أو يأس، يف إخالصٍ هللا وما عنده من عظيم الثواب وخوف من أليم 

 .العقاب

 :إخوة اإلميان

مفتقر إىل اإلنابة، فال يتصور أن يستغنِي عنها أحد مهما بلغَ مقامه، ومهما كانت وكل عبد محتاج إىل التوبة، 

: -عليه السالم  -طاعته وصالحه؛ بل هي خلُق األنبياء واملرسلني، فهي تصاحب البشرية منذ أبيهم آدم 

 لَم وإِنْ أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا قَالَا، ]٣٧: البقرة[ الرحيم وابالت هو إِنه علَيه فَتاب كَلمات ربه من آدم فَتلَقَّى

رفغا تا لَننمحرتو نكُونلَن نم رِيناس٢٣: األعراف[ الْخ[. 

 .»ائة مرةتوبوا إىل اهللا؛ فإين أتوب إليه يف اليوم م! يا أيها الناس«: -صلى اهللا عليه وسلم  -ونبيكم حممد 

 :معاشر الصائمني والصائمات

بالتوبة النصوح ينتقلُ العبد من املعصية إىل الطاعة، ومن الضعف إىل القوة، ومن اهلَدم إىل اإلصالح، ومن الظلم 

إىل العدل والرمحة واإلحسان، التوبة سد عظيم أمام الفساد واملُفِسدين يعرِضها اإلسالم على الكفار وعلى 

 إِنْ كَفَروا للَّذين قُلْ:  واملرتدين وعلى كل املُفِسدين يف األرض مهما بلغَ كفرهم وفسادهم وطغيانهماحملاربني

: ، ويف احملارِبني واملُفِسدين]٣٨: األنفال[ الْأَولني سنت مضت فَقَد يعودوا وإِنْ سلَف قَد ما لَهم يغفَر ينتهوا

 .]٣٤: املائدة[ رحيم غَفُور اللَّه أَنَّ فَاعلَموا علَيهِم تقْدروا أَنْ قَبلِ من تابوا الَّذين إِلَّا

بالتوبة الصادقة يتطهر اتمع من املآثم واجلرائم ليقلَّ خطرها ويحاصر أثرها، بالتوبة يتجسد للعبد ذلُّ احلاجة، 

وذلُّ احملبة واالنقياد، وذلُّ املعصية واخلطيئة، ومن اجتمع له ذلك كلُّه فقد خضع هللا متام  وذلُّ الطاعة والعبودية،

 .اخلضوع، وحقَّق العبوديةَ واالستكانة



 
 ١٩/٩/١٤٣٢ :احلراماملسجد من       صاحل بن محيد .د :لشيخفضيلة ال      وجوب تدبر القرآن: اجلمعةخطبة 

-4 - 

 بِذكْرِ قُلُوبهم وتطْمئن آمنوا الَّذين: وهل يسكن تأنيب الضمري وأوجاع النفوس إال التوبة والذكر واالستغفار

 .]٢٨: الرعد[ الْقُلُوب تطْمئن اللَّه بِذكْرِ أَلَا هاللَّ

 :أيها املسلمون

ُهللا أفرح بتوبة عبده من رجلٍ أضلَّ راحلَته يف فالة وعليه متاعه وطعامه «! هال وقفتم عند فرح اهللا بتوبة عبده؟

 .»فإذا راحلته عندهوشرابه، حىت اشتد عليه احلر والعطش، فنام نومةً، مث رفع رأسه 

أال يبهر الصاحلني هذا الترحاب الغامر؟ أترى سرورا يعدلُ هذه البهجةَ اخلالصة؟ توبةٌ وأوبةٌ يفرح اهللا ا، فهي 

انتصار العبد على أسباب الضعف والنفس األمارة بالسوء والشيطان الرجيم، إنه فرح اهللا الرب اللطيف املُحِسن 

 .اد الرحيمالكرمي اجلو

؛ لقد جعل اهللا التوبةَ وسيلةً حملبته وسبيالً لفرحه، ومل يكن هذا الفرح من اهللا يف شيٍء من -عباد اهللا  -اهللا أكرب 

: البقرة[ الْمتطَهرِين ويحب التوابِني يحب اللَّه إِنَّ: الطاعات غري التوبة، فرح إحسان من العلي األعلى

حيب التوابني؛ ألن التائب املُوفَّق يكون يف حالٍ من الوجل واإلشفاق واالنكسار  -عز شأنه  -ربنا  ،]٢٢٢

 .والتذلُّل والتضرع والرجاء بأن يقبل اهللا توبته، ويغفر زلَّته، ويتجاوز عن ذنبه، ويغِسل حوبته، وميحو خطيئته

ا اهللا، فاهللا حيب من عبده أنه كلما أحدثَ زلَّةً أحدثَ هلا توبةً، وهذه األحوال من أفضل أحوال العبد اليت حيبه

 .وهذا هو العبد التواب، واهللا التواب هو احلليم الكرمي العفو الغفور اجلواد الرحيم

أوون توابون أوابون يشعرون حبب اهللا ومعيته؛ ألم ال يشعرون أم منفرِدون مهم، وال وحيدون مبصام؛ بل ي

 .إال ركنٍ شديد، ويلجئون إىل كنف رحيم

 :معاشر الصائمني والقائمني
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 وآمن تاب من إِلَّا: ووقفةٌ أخرى مع مظاهر هذه احملبة اإلهلية والفرح الرباين، إنه تبديلُ السيئات حسنات

، فأي جود ]٧٠: الفرقان[ رحيما غَفُورا اللَّه وكَانَ ناتحس سيئَاتهِم اللَّه يبدلُ فَأُولَئك صالحا عملًا وعملَ

 من ربنا أعظم من هذا؟ وأي كرمٍ أوسع من هذا؟

؛ التوبة ال متحو الذنب فقط؛ بل تحوله حسنات تضاف إىل رصيد احلسنات، الرب يتحبب إىل -عباد اهللا  -نعم 

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا «ى التقصري وهو الفقري، عبده وهو الغين، والعبد يقدم عل

 .»على عهدك ووعدك ما استطَعت، أبوُء لك بنعمتك علي وأبوُء بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

ئات استغرقَت هذه احلسنات، أن العبد إذا كان له حسنات مث عمل سي: ومن لُطف اهللا ورمحته وفرحه بتوبة عبده

! يا رسول اهللا: قلت: -رضي اهللا عنه  -مث تاب بعد ذلك، فإن حسناته األوىل تعود إليه، يقول حكيم بن حزام 

يف اجلاهلية؛ من صدقة، وعتاقٍ، وصلة رحم؛ فهل فيها أجر؟  -أتعبد ا : أي -أرأيت أشياء كنت أحتنثُ ا 

 .؛ متفق عليه»أسلمت على ما أسلفت من خريٍ«: -اهللا عليه وسلم  صلى -فقال النيب 

ال مانع أن يضيف اهللا إىل حسناته يف اإلسالم ثواب ما كان صدر منه يف الكفر تفضالً : "قال احلافظ ابن حجر

 ".وإحسانا

 :معاشر األحبة من أهل الصيام والقيام

 اهللا سيئاته حسنات كيف يكون حالُه وحالُ من حوله وحالُ اتمع؟ حني مين اهللا على العبد بالتوبة ويبدلُ

تأملوا يف حال عاق والديه حني مين اهللا عليه بالتوبة فيصلُح حالُه، ويعزِم على التوبة النصوح، فيقيم على أنقاض 

، ويحِسن حديثَه إليهما، وخيفض اجلناح العقوق صروح الرب واإلحسان، فيبر والديه ويصلَهما، ويغدق عليهما

 .]٢٥: اإلسراء[ غَفُورا للْأَوابِني كَانَ فَإِنه صالحني تكُونوا إِنْ نفُوسكُم في بِما أَعلَم ربكُمهلما، ويدعو هلما، 
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 -بعون اهللا  -رابته، وقطيعته ألهله فيفر وحني مين اهللا على قاطع الرحم، فتزول عنه الغشاوة، فريى تفريطَه يف ق

 جديد س لعهدؤسه، ويمسارِع إىل وصلِ رحباخلطأ واالستغفار؛ بل ي إىل التوبة، فال يقف عند الندم واالعتراف

 .مع األقربني يف الزيارات واالتصاالت واملساعدات وقضاء احلوائج قدر املُستطاع

؛ فبعد أن كان يتتبع السلبيات وكشف العورات وبثَّ األخبار املُغرِضة، وما أمجل حسن املتاب للمغتاب

والشائعات الكاذبة، واالزدراء واالنتقاص يتوب إىل ربه، ويؤوب إىل فضل اهللا ورمحته، فال يكتفي بكف لسانه 

 أَيحبسد النقائص، عن احلرام واملمنوع؛ بل ينتقل إىل ذكر احملاسن، ونشر الفضائل، والتماسِ األعذار، و

كُمدأْكُلَ أَنْ أَحي ملَح يها أَختيم وهمتقُوا فَكَرِهاتو إِنَّ اللَّه اللَّه ابوت يمح١٢: احلجرات[ ر[. 

حبش، ويالفواح نزيا أو أُنثى، حني يا، وصورةً، ذكري بنشر الرذائل؛ كلمةً، وصوتلوما أمجل من ابت  أن تشيع

الفاحشةُ يف الذين آمنوا، يف قصصٍ وأفالمٍ وروايات ومتثيليات وكتابات ومقاالت ومنتجات؛ نعم، من اهللا عليه 

فتاب وآمن وعملَ عمالً صاحلًا، أعماالً صاحلة تدفن املاضي الذين أفىن فيه زهرة عمره، فيدعو إىل اخلري والفضيلة 

م؛ يف مؤلَّفات ومنتجات، هذا خري ممن يقتصر على سلوك مسلك االعتزال عن ماضيه، وإن وااللتزام بقيم اإلسال

كان هذا االعتزالُ حسنا وخريا ولكن أن مين اهللا عليه فيكتب ويؤلِّف ويبين مواطن اخلطأ، ويصد عن مسالك 

 .الغواية، ويرسم مناهج احلق، فهذا خري وأولَى وأصلَح

صاحب املظامل وقد من اهللا عليه بتوبة نصوحٍ وندمٍ عريض، فريجع إىل ربه، ويرد املظاملَ إىل أهلها، ويعيد  وما أمجل

 .احلقوق إىل أصحاا ماديةً ومعنوية، ماليةً وسياسية وفكريةً وغريها

 :وبعد، عبا اهللا، وبعد، معاشر اإلخوة

قوافل التائبني ومراكب الناجني؛ فهل مشمت رحيا أطيب من أنفاس التوابني؟ وهل رأيت أعذب من فهذه هي 

دموع النادمني؟ وهل شاهدت أمجلَ من لباس املُنكِسرين؟ بل هل مسعت نداًء أمجل وألطف وأرق من نداء رب 

 هو إِنه جميعا الذُّنوب يغفر اللَّه إِنَّ اللَّه رحمة من تقْنطُوا لَا هِمأَنفُِس علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا قُلْ: العاملني
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فُورالْغ يمح٥٣: الزمر[ الر[ ،نملْ ومعوًءا يس أَو مظْلي هفْسن رِ ثُمفغتسي اللَّه جِدي ا اللَّها غَفُوريمحر 

 .]١١٠: النساء[

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

 .ولسائر املسلمني من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 

 اخلطبة الثانية

 -ال يسأل عما يفعلُ وهم يسألون، أمحده  احلمد هللا، احلمد هللا برمحته اهتدى املُهتدون، وبعدله ضلَّ الضالون،

وأشكره على ترادف آالئه، وقليلٌ من عباده الشاكرون، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  -سبحانه 

ترتَّه عن الصاحبة والولد، وسبحان اهللا وتعاىل عما يصفون، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبد اهللا ورسولُه 

مني املأمون، صلّى اهللا وسلَّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن تبِعهم بإحسان ومن هم وخليلُه األ

 .ديه مستمِسكون، وسلَّم تسليما كثريا

 :أما بعد، معاشر األحبة

يةُ كلما قوِي سلطان حمبة اهللا يف القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك املخالفة أقوى، وبضعف احملبة تقوى جاذب

املعصية، وتظهر احملبة حني تقترِنُ باحلياء من اهللا وإجالله وحسن مراقبته، واملسلمون يف هذه األيام املباركة أيام 

شهر رمضان املبارك؛ بل هم يف إقبال هذه العشر األخرية أكثر حياًء وأكثر حمبةً وأعظم رجاًء، كيف وقد اجتمع 

مني وزوارا، اجتمع لكم شرف الزمان وشرف املكان، تعيشون قُدسية مواطنني ومقي -يا أهل احلرمني  -لكم 

املُقدسات، ونفحات الربكات، مقبلني على عباداتكم وصلواتكم وأذكاركم ببشرٍ وابتهاجٍ وأنتم ترون من 

ًء العبادة لكل املُنشآت وتعيشون من اإلجنازات ما يثري اعتزاز كل مسلم، ويبهِج كل متعبد، ويهييُء أجوا

 .متنسك
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 :أيها اإلخوة األحبة

هذه الدولة السعودية املباركة أقامت دولةً موحدة مترامية األطراف، ملَّت شتات األمة، وأرست قواعد احلكم 

يف خضم صراعات حادة وتيارات متصارعة، هذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -على كتاب اهللا وسنة رسوله حممد 

بعد ملحمة التوحيد، وبعد أن استقر احلكم  -رمحه اهللا  -ؤسس امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود امل

 .واطمأنت البالد وأهلُها بدأ التعمري والبناء يف الدولة

كانت البِقاع الطاهرة؛ احلرمان الشريفان واملشاعر املُقدسة، ف: ومن أظهر مظاهر التعمري وأول املواقع وأوالها

سعود وفيصل وخالد وفهد، وأنتم يف هذا العهد الزاهر : حملَّ العناية من امللك املُؤسس مث أبنائه امللوك من بعد

املُتمم لعهود والده وإخوانه خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود، مل تعتز الدولة 

اجلليلة، ومل تتردد حلظةً واحدة يف بذلٍ غري مقطوعٍ وال ممنوع يف كل ما السعودية مثل اعتزازها ذه اخلدمات 

 .خيدم هذه البقاع الطاهرة

أما حينما يسر اهللا علينا من فضله وفتح لنا من خزائنه فكان من أظهر مظاهر الشكر والتحدث بالنعمة أن تكون 

عنايةٌ تناسب مع مكانة املكان وقُدسية املُقدسات وتطلُّعات األولوية للبقاع الطاهرة والديار املُقدسة، اهتمام و

 .املسلمني وخدمة املُتعبدين

أن حيظَى والة أمر هذه البالد بشرف هذه األعمال العظيمة، واجلهود  -مبنه وفضله وكرمه  -لقد أراد اهللا 

ه، وكل ما يتقدمي ستطاعد الدولة يف اإلقدام عليه املباركة، واإلجنازات الضخمة، إن كل ما يبذلُه فلن تترد مكن

واملُبادرة إىل تنفيذه يف ختطيط ودراسة ودراية، مهما كلَّف من جهد ومالٍ وختطيط وتنفيذ، فلله احلمد والشكر 

 .والفضل واملنة

ان واملشاعر املُقدسة كأكرب ولقد أقر اهللا عليه املسلمني يف كل مكان وحتقَّقت مهَم امللوك فانتصب احلرمان الشريف

مشروعات نفِّذَت يف العامل مهما كانت ضخامتها، إا مشاريع هي املعاملُ األبرز على مستوى العامل اإلسالمي كله، 

متميزةً بكل املعايري، ومتقدمةً بكل املقاييس، وقد ضمت وتضمنت من التفاصيل الفنية أوفاها، ومن التقنيات 
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صرة أرقاها، ومن اخلامات أجودها، يف أعلى املعايري املهنية، يف منشآت حضارية شامخة جتمع بني األصالة املعا

 .واملعاصرة

وحني يكتمل املفهوم احلضاري ومن أجل توظيف ما أظهره اهللا يف هذا العصر من تقنيات وإمكانيات ووسائل 

فق؛ من تكييف وإضاءة وسقاية وصوتيات وساحات وميادين وشوارع ومعدات وآالت؛ فقد كانت العنايةُ باملرا

وأنفاق وجسورٍ وقطارات، وأنظمة حتكُّم، واستعداد حلاالت الطوارئ، كل ذلك يف أعلى املواصفات وأدق 

 .مستويات األداء؛ يف صورة حية لتقنيات املعمار احلديث، تعبر عن اجلناب القُدسي، والسمو اجلمايل

إننا حنسب أا إجنازات شاهدة ماثلة يعرف قيمتها ويقدر قدرها كلُّ من يراها، ويبهر ببهائها كلُّ من يشاهدها، 

نعم؛ املواطن يشهد، واملُقيم يشهد، والزائر يشهد، والطائف والعاكف والبادي يشهدون، ومشاهد التلفاز يشهد، 

لهم وبعدهم هو الشاهد واملشهود يف شهادات عدلٍ حملية ودولية على هذه واخلبري يشهد؛ بل اإلجناز الشامخ قب

 .اإلجنازات البهية الباهرة

 -كل ذلك؛ وإن أفضل األعمال أبقاها، وأحسنها أخلدها، وستبقى هذه اإلجنازات السعودية يف سجلِّ اخلالدين 

 .-بإذن اهللا 

وفَّقها اهللا إىل هذه العناية والرعاية واخلدمات واإلجنازات وقد  -أن هذه الدولة  -أيها املسلمون  -ومن العجب 

مل يكن هذا هو متيزها الوحيد؛ بل إن من فضل اهللا عليها أا مل تكن بعيدةً عن أشقائها يف مجيع مراحل  -

بادرات، األزمات؛ السياسية واالقتصادية واإلنسانية، فهي راعيةُ التضامن اإلسالمي، وراعيةُ احلوار، ودولةُ املُ

 .واملُترفِّعة عن اخلالفات

ويأيت خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود ليعلن مببادراته ووقفاته التارخيية املسؤولة، 

 .ومبصداقيته املعهودة، وصفائه اجللي، وأخالقه العربية واإلسالمية ليحمل هم أشقائه حكومات وشعوبا
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ا دخلت بعض البلدان الشقيقة فيما دخلت فيه من اضطرابات ومشكالت وأزمات أسهم إسهاماته وحينم

 توازن، وهو النهججٍ متأنية، وم بادراتحكيمة، وم طواته املُتأنية يف منهجٍ عقالين، وسياساتاحملسوبة، وخطَى خ

 .األجنَع يف منطقة قلقة وأجواٍء مضطربة

مشويلٍّ يف قضايا األمة الكُربى ويترفَّع عن الصغائر فضالً عن أن يقف عندها، منهج عقالين  ملك ينظر بنظرٍ

وسياسةٌ حكيمة، حتمي األبرياء، وتأبى سفك الدماء، بعيدا عن الشعارات واملُساومات، وليس هو الذي يقف مع 

قائه وحبه وإخالصه وحكمته يقف مع احلكومات ضد شعوا، وال مع الشعوب ضد حكوماا، ولكنه بصدقه ون

 .املصلحة واإلصالح يف عزمٍ وحزمٍ وغرية ومحية

ليس مناهضا للعادل من املُطالبات، وال للنافع من التغيريات، ولكنه معارض للقتل واخلراب والتدمري، إا 

مع احلرص الشديد على جتنب املزالق  السياسات اليت حتِسب لعواقب األمور حسابها، وتنظر يف املآالت واياا،

 .الضيقة والدهاليز املُلتوية، بعيدا عن الفنت والضغائن

نداءات مليكنا ومبادراته ذات مضامني عملية وأساليب واضحة حتملُ مشاعر الصدق واحملبة، ومشاعيل الرجاء 

 .واألمل

عا فوق كل املواقف يصدتساميم األمة الذي يقف م  إنه قائدساوالصاحل الذي ال ي إليه، القائد امللك باحلق وينحاز

 .على دينه وعروبته وغريته على أمته

بارك اهللا يف اجلهود، وسدد اخلُطى، وهدى لليت هي أقوم، وأصلح اهللا شأن األمة كله، وحفظ عليها أمنها وإمياا 

جيبم ووحدة ديارها ومجع كلمتها، إنه مسيع. 

، فكل ابن ]٣١: النور[ تفْلحونَ لَعلَّكُم الْمؤمنونَ أَيه جميعا اللَّه إِلَى وتوبوا، -رمحكم اهللا  -اهللا أال فاتقوا 

 لُّوا شريفمن ربكم، واستغ اهللا أعظم، والزلَلُ كبري، ورمحةُ اهللا أوسع، فسارِعوا إىل رمحة آدم خطَّاء، ولكن عفو

 .فحات ربكم، وأروا اَهللا من أنفسكم خرياأيامكم، وتعرضوا لن
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نبيكم حممد رسول اهللا، فقد أمركم بذلك ربكم يف حمكم : مث صلُّوا وسلِّموا على الرمحة املُهداة، والنعمة املُسداة

 وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا ذينالَّ أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ: -عز شأنه  -ترتيله، فقال 

 .]٥٦: األحزاب[ تسليما

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

بكر، وعمر، وعثمان، أيب : الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات املؤمنني، وارض اللهم عن اخللفاء األربعة الراشدين

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

 .يا أكرم األكرمني

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشرك 

 .كني، واخذل الطغاة والظلَمة واملالحدة وسائر أعداء امللَّة والدينواملشر

اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعل واليتنا فيمن خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب 

 .العاملني

ه نصرةً لإلسالم واملسلمني، اللهم وفِّق إمامنا وويلَّ أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلِ به كلمتك، واجعل

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

 .وخذ بنواصيهم للرب والتقوى

ألمر، تعرضوا للظلم اللهم إن لنا إخوانا مستضعفني مظلومني قد مسهم الضر، وحلَّ م الكرب، واشتد عليهم ا

والطغيان، سفكت الدماء، وقُتل األبرياء، ورملت النساء، ويتم األطفال، اللهم يا ناصر املُستضعفني ويا منجِي 

 .املؤمنني اللهم انتصر هلم، وتولَّ أمرهم، واكشف كربهم، وارفع ضرهم

ءهم، وامجع على احلق واهلدى كلمتهم، وولِّ عليهم اللهم أصلح أحوال املسلمني يف كل مكان، اللهم احقن دما

خيارهم واكفهم أشرارهم، وابسط األمن والعدلَ والرخاَء يف ديارهم، وأعذهم من الشرور والفنت ما ظهر منها 

 .وما بطَن
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نت ما ظهر منها وما اللهم وارفع عنا وعنهم الغال والوبا والربا والزنا واجلوع والعرِي والزالزل واملحن، وسوء الف

 .بطن عن بلدنا وعن سائر بالد املسلمني يا رب العاملني

اللهم عليك باليهود الغاصبني احملتلني، اللهم عليك باليهود الغاصبني احملتلني فإم ال يعجزونك، اللهم أنزِل م 

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

اللهم وفِّقنا للتوبة واإلنابة، وافتح لنا أبواب القبول واإلجابة، اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا وصيامنا وقيامنا، 

 .وأصلح أعمالنا، وكفِّر عنا سيئاتنا، وتب علينا، واغفر لنا يا أرحم الرامحني

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

 


