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للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام 0101/03/03:

معالم للمسلم في أوقات الفتن
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب  -حفظه اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :معالم للمسلم في
أوقات الفتن" ،والتي َّ
تحدث فيها عن الفتن وما ينبغي على المسلم من اجتنابها ،وبيّن باألدلة من الكتاب
والسنة ِعظَم شأن الفتن وخطورة الوقوع فيها ،وإنه عند التباس األمور يجب على المسلم اللجوء للكتاب
والسنة وأهل العلم والخبرة.

الخطبة األولى
الم ِل َّمات،
تجى عند الكروب ْ
غيره يُر َ
ودهم ُ
الحمد هلل ،وله بعد الحمد التحايا الزاكيات ،وهو ُ
المستعان فمن ُ

حسب الكائنات ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
وعليه التُّكالن فحسبُنا اهلل وهو
ُ
وذريَّته أكرم ذُ ِّريَّة ،وعلى صحابتِه ذوي النفوس
وبارك عليه ،وعلى آله ِّ
محم ًدا عب ُده ورسولُه ،صلَّى اهلل وسلَّم َ
ِ
الوضيَّة ،ومن تبِ َعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
َّ ِ
ِ
فاتقوا اهلل تعالى َّ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق
ين َ
الوث َقى ،يَا أَيُّ َها الذ َ
حق التقوى ،واستمسكوا من اإلسالم بالعُروة ُ
تُ َقاتِِه َوَال تَ ُموتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن [آل عمران.]031 :
من اتَّقى اهلل وقاه ،وكفاه وأسع َده وآواه.
خرا
خير الزاد ذُ ً
وتقوى اهلل ُ

وعند اهلل لألت َقى مزيد
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عباد اهلل:
ظل
دخلت المسجد فإذا عبد اهلل بن عمرو بن العاص
رب الكعبة قال:
روى عبد الرحمن بن عبد ِّ
جالس في ِّ
ُ
ٌ

فجلست إليه فقالُ :كنَّا مع رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -في
والناس ُمجتمعون عليه .فأتيتُهم
الكعبة
ُ
ُ
س َفر ،فنزلْنا منزالً ،فمنا من ي ِ
شره؛ إذ نادى م ِ
صلح ِخباءه ،ومنا من ِ
نادي رسول اهلل
ينتضل ،ومنا من هو في ج َ
َ
ُ
ُ
َ
 صلى اهلل عليه وسلم  :-الصالة جامعة.نبي قبلي إال كان ًّ
حقا عليه أن ي ُد َّل
فاجتمعنا إلى رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال« :إنه لم يكن ٌّ

َّأمتَه على خير ما يعلمه لهم ،وي ِ
ِ
صيب
نذ َرهم َّ
ُ
شر ما ُ
ُ
يعلمه لهم ،وإن َّأمتَكم هذه ُجعل عافيتُها في َّأولها ،وسيُ ُ
آخرها بالء وأمور تُ ِ
ضاِ ،
نكرونَهاِ ،
المؤمن :هذه ُمهلِ َكتي .ثم
وتجيءُ الفتنةُ فيقول
ضها بع ً
وتجيءُ فتنةٌ فيُرقِّ ُق بع ُ
ٌ ٌ
ُ
َ
ِ
تنكشفِ .
دخل الجنة فلتأتِه منِيَّتُه
وتجيءُ الفتنةُ فيقول المؤمن :هذه هذه ،فمن َّ
زحزح عن النار ويُ َ
أحب أن يُ َ
وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخرِ ،
حب أن يُؤتَى إليه  ..الحديث»؛ رواه مسلم.
وليأت إلى الناس الذي يُ ُّ
ُ
أيها المؤمنون:
ِ
ِ
وتدلهم ظُلُ ُ ِ
كثير من الناس
نقع غُبار الفتن،
ُّ
ور ُ
وتم ُّر األمةُ في بعض فتراتها بما يض ُّل فيه ٌ
مات الم َحنُ ،
حين يثُ ُ
وي ِز ُّل ،والفتنةُ تُقبِ ُل عمياءُ ُمظلِمة ،يشتبِهُ فيها ُّ
الحق على كثير من الخلق ،فهناك ال بُ َّد للمسلم من معالِ َم
يستدل بها ،ونجوم ِ
ِ
ُّ
تهديه السبيل.
يسترش ُد بها ،ومنارات
أعز ما على المؤمن سالمةُ دينِه ،قال  -صلى اهلل عليه وسلم « :-ي ِ
ك أن يكون خير ِ
مال
ذلك أن َّ
وش ُ
ُ
َ
ف الجبال ومواقِع ال َقطْرِ ،يف ُّر بدينه من الفتن»؛ رواه البخاري.
شع َ
المسلم غنَ ٌم يتبَ ُع بها َ
ُ
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ِ
والفر ُار من الفتن يكو ُن باللُّجوء إلى اهلل تعالى ،كما قال  -سبحانه  :-فَِف ُّروا إِلَى اللَّ ِه [الذاريات،]03 :

س اللَّهُ بِ َكاف َع ْب َدهُ [الزمر.]03 :
وهو  -سبحانه  -القائل :أَلَْي َ

ازدادت كفايةُ اهلل
قال ابن القيم  -رحمه اهلل " :-الكفايةُ على قدر العبودية ،فكلما ازدادت طاعتُك هلل َ
لك".
اله ْرج ك ِهجرة
ومن هنا َّ
وجه النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -إلى العبادة وقت الفتن ،فقال« :العبادةُ في َ
إلي»؛ رواه مسلم.
َّ

هرعون إلى ُّ
تلقف األخبار وتتبُّع الشائِعات.
الناس َ
فهنيئًا لمؤمن يرَك ُن إلى الصالة والعبادة بينما ُ
يتهارجون ،ويُ َ

القلوب.
وتضطرب
النفوس
تقلق
هنيئًا لمن يطمئ ُّن باهلل حين ُ
ُ
ُ
ُ

رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ليلةً ف ِز ًعا يقول« :سبحان اهلل! ماذا أنزل اهلل من الخزائن؟ وما
ظ ُ
استيق َ

ب كاسية في الدنيا عارية
ظ
أزواجه لكي يُصلِّين ُ ،-ر َّ
أنزل من الفتن؟ من يُوقِ ُ
صواحب ُ
الحجرات؟  -يُريد َ
َ
في اآلخرة»؛ رواه البخاري.
عين على النجاة من الفتن.
دليل على أن قيام الليل من أعظم ما يُ ُ
ففي الحديث ٌ
َّ ِ
الص َال ِة إِ َّن اللَّهَ َم َع
الص ْب ِر َو َّ
استَ ِعينُوا بِ َّ
آمنُوا ْ
ين َ
وقبل آيات االبتالء قال اهلل  -عز وجل  :-يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ين [البقرة.]000 :
الصاب ِر َ

ونور القلب ،وكان النبي  -صلى اهلل عليه
العبادةُ ُ
ذات أسرار ،ومن أسرارها :أنها ز ُ
اد الطريق ،وم َد ُد الروحُ ،

ِع إلى الصالة.
أمر فز َ
وسلم  -إذا َ
حزبَه ٌ
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ِ
َّ
رزا من الفتن قبل وقوعها ،ونجاةً منها حين
وحث النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -على الطاعات؛ لتكون ح ً
بادروا باألعمال ِفتنًا كقطع الليل الم ِ
تقع ،فقال  -صلى اهلل عليه وسلم ِ « :-
الرجل مؤمنًا
ظلم ،يُصبِ ُح
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
يبيع دينَه بعرض من الدنيا»؛ رواه مسلم.
كافراُ ،
كافرا ،أو يُمسي مؤمنًا ويُصب ُح ً
ويُمسي ً
أقبل إليه.
ومن كان له زا ٌد من تقوى وعمل صالح كان حريًّا بالنجاةُ ،
وسنَّةُ اهلل أال يُخيِّ َ
ب عب ًدا َ
ِ
َّ ِ
آمنُوا إِ ْن تَتَّ ُقوا
ين َ
الفتن بالتقوى .ومصدا ُق ذلك :قول اهلل  -عز وجل  :-يَا أَيُّ َها الذ َ
وكان يُقال :ادفعوا َ
اللَّهَ يَ ْج َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرقَانًا [األنفال.]12 :
أيها المسلمون:
اه ْم بِال َْع َذ ِ
استَ َكانُوا لَِربِّ ِه ْم
ومن اللُّجوء إلى اهلل :دعا ُؤه
ُّ
والتضرع إليه ،قال  -سبحانه َ :-ولََق ْد أ َ
َخ ْذنَ ُ
اب فَ َما ْ
ِ
ض َّرعُوا [األنعام.]10 :
ْسنَا تَ َ
َوَما يَتَ َ
اء ُه ْم بَأ ُ
ض َّرعُو َن [المؤمنون ،]63 :وقال  -سبحانه  :-فَ لَ ْوَال إ ْذ َج َ
التعوذ من الفتن ،كما في حديث زيد بن ثابت  -رضي اهلل عنه  -أن النبي  -صلى اهلل عليه
ومن الدعاءُّ :
تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطَن»؛ رواه مسلم.
وسلم  -قالَّ « :
عباد اهلل:
ِ
ِ
وسنن اهلل الثابتات ،ومنها :التثبُّت
بالمح َكمات ُ
المسلم ويرَك ُن إليها :األخ ُذ ُ
ومن المعالم التي يهتدي بها ُ
والنظر في العواقب والمآالت ،ومعرفة المصالح والمفاسد ومراتبها
زوم الكتاب والسنة،
وحرمةُ الدماء ،ولُ ُ
ُ
ُ
على ضوء الشرع ال على األهواء والمصالح الدنيوية ،قال اهلل  -عز وجل  :-يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِ
َطيعُوا
َ َ
َ َ
اللَّه وأ ِ
الر ُس ِ
ول إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه
الر ُس َ
ول َوأُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم فِي َش ْيء فَ ُردُّوهُ إِلَى اللَّ ِه َو َّ
َطيعُوا َّ
ََ
ِ
س ُن تَأْ ِو ًيال [النساء.]02 :
َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر َذلِ َ
ك َخ ْي ٌر َوأ ْ
َح َ
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وأمر رسوله ،وأن الفتنة بخالفِهما.
ومنه يُعلَم أن الحق هو ما َ
أمر اهلل َ
وافق َ
يقول النبي  -صلى اهلل عليه وسلم « :-إنها ستكو ُن فتنة» .قالوا :وما نصنع يا رسول اهلل؟ قالِ « :
ترجعون
ُ

إلى أم ِركم األول»؛ أخرجه الطبراني.

وفي حديث ِ
العرباض بن سارية  -رضي اهلل عنه  -أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال« :أ ِ
ُوصيكم
ِ
كثيرا ،فعليكم
فسيرى اختالفًا ً
بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة وإن عب ًدا حبشيًّا؛ فإنه من يعش منكم بعدي َ
ِ
ومحدثات األمور؛
وسنَّة الخلفاء المهديين الراشدينَّ ،
تمسكوا بهاَ ،
وعضُّوا عليها بالنواجذ ،وإياكم ُ
بسنَّتي ُ
ُ

صحيح ،أخرجه أصحاب السنن.
حديث
فإن كل ُمحدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة»؛
ٌ
ٌ
إن اهلل يأمر بالصالح ،وينهى عن الفساد ،والرأي يصيب تارةً وي ِ
خط ُُ تارةً.
َ
ُ
ُُ ُ
ُ

حال بينه
المح َكماتُ :حرمةُ الدماء ،يقول النبي  -صلى اهلل عليه وسلم « :-من
استطاع منكم أال يُ َ
َ
ومن ُ
وبين الجنة ِ
بملء ِّ
كفه من دم أهراقَه فليفعل»؛ رواه البخاري.
عباد اهلل:
خاص ًة مع قوة تأثير
تتكاثر على المسلم
وفي زمن الفتن
ط الصد ُق بالكذبَّ ،
األخبار والشائعات ،ويختل ُ
ُ
َ
وسرعة نقل الخبر ،وانتشار
وسائل اإلعالم من القنوات والمطبوعات ،والمواقع والشبكات ،وسهولة
ُ
التواصل ُ
وجرأة الناس عليه بال حياء وال ورع.
الكذبُ ،

عن أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :-ك َفى بالمرء ِ
كذبًا أن
يحدِّث بكل ما ِ
سمع»؛ رواه مسلم.
ُ
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مرفوعا بلفظ:
وروي
ً
قال عمر  -رضي اهلل عنه " :-إياكم والفتن؛ فإن َ
مثل وقع السيف"ُ .
وقع اللسان فيها ُ

وقع اللسان فيها ُّ
أشد من السيف»؛ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
«تكو ُن فتنةٌ ُ

ُ ِ
المنهج َّ
ومشاورة أهل العلم والعقل
الحق هو التثبُّت والتأنِّي،
إن
والرفق والحلم عند الفتن وتغيُّر األحوالُ ،
َ
والمعافَى من ُك ِفي.
والتجربةُ ،
وعدم االنفراد بالرأيُ ،
ِ
ِ
أي في كل نازلة ،أو ٌ
اء ُه ْم أ َْم ٌر
فال ُ
يلزم أن يكون لك ر ٌ
قول في كل واقعة ،قال اهلل  -عز وجل َ :-وإذَا َج َ
ِ
ف أَ َذاعوا بِ ِه ولَو ردُّوه إِلَى َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَهُ ِم ْن ُه ْم
َْ َ ُ
م َن ْاأل َْم ِن أَ ِو الْ َخ ْو ِ ُ
الر ُسول َوإلَى أُولي ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
[النساء.]30 :

ام العدل واإلنصاف ،قال اهلل  -عز وجل َ :-وإِذَا قُلْتُ ْم فَا ْع ِدلُوا [األنعام ،]001 :وقال
يجب التز ُ
كما ُ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َوى [المائدة.]3 :
 سبحانه َ :-وَال يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَى أ ََّال تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَق َْر ُِ
وس ِّن لسانه وقلَمه للنَّيل من
وعلى
النقيض ترى في زمن الفتن من ال َّ
يتور ُ
ع في الولوغ في أعراض المؤمنينَ ،

المسلمين ،وقَلب الحقائق ،والتأليب بما يُوقِع الفتن َة وال ُفرقة،
الصالحين ،والتلبيس على َّ
وأعظمها الفتنةُ
ُ
عامة ُ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِِ
َّم َولَ ُه ْم
ين َوال ُْم ْؤمنَات ثُ َّم لَ ْم يَتُوبُوا فَلَ ُه ْم َع َذ ُ
ين فَ تَ نُوا ال ُْم ْؤمن َ
في الدين ،واهلل تعالى يقول :إ َّن الذ َ
اب َج َهن َ
ْح ِر ِيق [البروج.]03 :
َع َذ ُ
اب ال َ
ِم ْن
ِم َن

ِ ِ َِّ َّ
اء ُه ْم
فليح َذر
المسلم أن يكون ممن َّ
س َولََق ْد َج َ
ُ
ذمهم اهلل بقوله :إ ْن يَتَّب ُعو َن إال الظ َّن َوَما تَ ْه َوى ْاألَنْ ُف ُ
َربِّ ِه ُم ال ُْه َدى [النجم ،]10 :أو قولهَ :وَما لَ ُه ْم بِ ِه ِم ْن ِعلْم إِ ْن يَتَّبِعُو َن إَِّال الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن َال يُغْنِي
ِ
ْحيَا َة ُّ
ك َم ْب لَغُ ُه ْم ِم َن ال ِْعل ِْم إِ َّن
الدنْيَا (َ )12ذلِ َ
ْح ِّق َش ْيئًا ( )13فَأَ ْع ِر ْ
ض َع ْن َم ْن تَ َولَّى َع ْن ذ ْك ِرنَا َولَ ْم يُ ِر ْد إَِّال ال َ
ال َ
ض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ِن ْاهتَ َدى [النجم.]03 -13 :
َربَّ َ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ْن َ
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ِ
ِ
ب عليه أن يكون
ب ما اشتبَ َه عليه ،أما إذا استبانَت له َ
وج َ
وعند خفاء األمور والتباسها فعلى المؤمن أن يجتن َ

الحق
يجوز ُخذال ُن المظلوم صاحب ِّ
يجب ُ
الجهد في معرفة الحق واستِبانة الصواب ،فال ُ
بذل ُ
مع الحق؛ بل ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَ ْي نَ ُه َما فَِإ ْن
ين اقْتَتَ لُوا فَأ ْ
بدعوى اتِّقاء الفتن ،قال اهلل تعالىَ :وإ ْن طَائ َفتَان م َن ال ُْم ْؤمن َ
المبغ ِّي عليه َ
َّ ِ ِ
اه َما َعلَى ْاألُ ْخرى فَ َقاتِلُوا الَّتِي تَ ْب ِغي َحتَّى تَِف ِ
َصلِ ُحوا بَ ْي نَ ُه َما بِال َْع ْد ِل
اء ْ
بَغَ ْ
ت فَأ ْ
ت إِ ْح َد ُ
يء إلَى أ َْم ِر الله فَإ ْن فَ َ
َ
َ

ِِ
وأَق ِ
ين [الحجرات.]2 :
ْسطُوا إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
َ
ب ال ُْم ْقسط َ

أقول قولي هذا ،وأستغفر اهلل
ونفعنا بما فيهما من اآليات والحكمةُ ،
بارك اهلل لي ولكم في القرآن والسنةَ ،
َ

تعالى لي ولكم.

الخطبة الثانية
الملك
ولي المؤمنين ،وال عُدوان إال على الظالمين ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وح َده ال شريك له
ُ
الحمد هلل ِّ
ُّ
وبار َك عليه ،وعلى آله وصحبِه أجمعين.
المبين ،وأشهد أن محم ًدا عب ُده ورسولُه ،صلَّى اهلل وسلَّم َ
الحق ُ
أما بعد:
االجتماعي التي ال
التواصل
ضباب شبكات
ففي ِخ َ
الدائرة في بالد المسلمين ،وفي َ
ِّ
ُ
ض ِّم الخالفات السياسية َ
التهارج بال ضابط
يُعرف من
يغيب ُسلطا ُن العدل ،وينج ِر ُ
الناس إلى ُ
يكتب فيها ال مقصوده وال حقيقتُه قد ُ
ُ
ف ُ

من شرع أو ِقيم ،فال ب َّد من التثبُّت ،لقول اهلل تعالى :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبَإ فَ تَبَ يَّ نُوا أَ ْن
َ َ
َ
َ َ
ُ
ََ ْ
ِِ
تُ ِ
صيبُوا قَ ْوًما بِ َج َهالَة فَ تُ ْ ِ
ين [الحجرات.]3 :
صب ُحوا َعلَى َما فَ َعلْتُ ْم نَادم َ
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وقد َّ
خير من
حذر النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -من ُّ
التعرض للفتن ،فقال« :ستكو ُن ٌ
فتن القاع ُد فيها ٌ
ِ
ِ
خير من
تشرف لها تستش ِرفه ،فمن وج َد ملجأً
الساعي ،من َّ
خير من الماشي ،والماشي فيها ٌ
القائم ،والقائ ُم ٌ
أو معاذًا فليعُذ به»؛ رواه البخاري ومسلم.

ست القلوب".
قال ُ
بعض السلف" :إذا وقعت ُ
الفتن عُرِج بالعقول ونُ ِّك َ
والفتنةُ إذا أقبلَت اشتبَ َهت ،وإذا أدبَ َرت تبيَّ نَت.
التلوث
السفهاء ،ولم يسلَم من ُّ
عجز العقالءُ فيها عن دفع ُّ
قال ابن تيمية  -رحمه اهلل " :-إذا وقعت الفتنةُ َ
عصمه اهلل".
بها إال من َ
أيها المسلمون:
والصبر عُ َّدةٌ للمؤمن من الفتن ،قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :-إن من ورائكم أيام الصبر،
ُ
مثل عمله» .قال :يا رسول
الصبر َّ
ُ
مثل أجر خمسين رجالً يعملون َ
مثل قبض على الجمر ،للعامل فيهم ُ
فيهن ُ
أجر خمسين منكم»؛ أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أجر خمسين منهم؟ قالُ « :
اهلل! ُ

وعن أبي َّ
اعهد إلينا .فقال:
الشعثاء قال :خرجنا مع أبي مسعود األنصاري  -رضي اهلل عنه  -فقلنا لهَ :
يجمع جماعةَ ُمحمد
"عليكم بتقوى اهلل ،ولُزوم جماعة محمد  -صلى اهلل عليه وسلم -؛ فإن اهلل تعالى لن
َ

ِ
يح ٌّبر
دين اهلل واحد ،وإياكم ُّ
والتلون في دين اهلل ،وعليكم بتقوى اهلل ،واصبروا حتى يستر َ
على ضاللة ،وإن َ
ويستراح من ِ
صحيح على شرط مسلم".
حديث
فاجر"؛ أخرجه الحاكم في "مستدركه" ،وقال" :هذا
ٌ
ٌ
ُ َ
عباد اهلل:
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ِ
ِ
الرضا بالنقص واالستسالم للضَّياع،
صبرا ،وإن
الصبر ال يعنِي ِّ
َ
قد بق َي في الدنيا بالءٌ وفتنةٌ ،فأع ُّدوا للبالء ً
التمسك بالدين ،وعلى فعل ما ي ِ
وجبُه الشرعُ ،فهذا هو المحمود.
الصبر على
وإنما يعنِي
ُّ
ُ
َ
سى
المهمة في هذا الزمن :التفا ُؤل
وإن من المعالِم
َّ
واألمل ُ
وعدم اليأس ،واإليما ُن بأن العاقبةَ للمتقينَ ،و َع َ
ُ
واستحضار حكمة اهلل ورحمته في ُسنَّة االبتالء.
أَ ْن تَ ْك َرُهوا َش ْيئًا َو ُه َو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم [البقرة،]103 :
ُ

ط مقادير تُ ِ
ِ
لجئُهم لخالقهم
ابتعدوا ،وسيا ُ
تسو ُق المؤمنين إلى دينهم بقدر ما َ
ال بُ َّد من أحداث لها ٌ
لهيب ُ
بقدر ما غ َفلوا ،وفجائع دهر تُ ِ
واستقوى به أوائِلُكم ،وإن بعد العُسر
عز به سلَ ُفكم،
ناديهم أن هلُ ُّموا لما َّ
ُ
َ
سرا.
يُ ً
واألمل في اهلل عظيم ال ي ُح ُّده شيءٌ.
وأسباب التمكين تغ ُدو وتروح،
وبشائر النصر في األُفق تلُوح،
ُ
ُ
ُ
ِ
ور ُد لالعتبار والتحذير ،كأحاديث الدجال والخسف
ثم إنه
يجدر التنبيهُ على أن أحاديث الفتن والمالحم تُ َ
ُ
بانطباق أخبار معيَّنة على وقائع ِ
ِ
حادثة؛ فإن ذلك من ِ
القول على
جزم
يجوز ُ
علم الغيب ،وال ُ
والحروب ،وال يُ َ
ُ
اهلل بغير علم.

ِ
أجرنا من مضالَّت الفتن ،اللهم ِ
اللهم ِ
الفواحش والفتن ما ظهر منها
أجرنا من ُمضالَّت الفتن ،اللهم جنِّبنا
ُ

وما بطن.

رشي.
ثم صلُّوا وسلِّموا على خير البريَّة ،وأزكى البشريَّة :محمد بن عبد اهلل
الهاشمي ال ُق ِّ
ِّ
صل وسلِّم وِزد وبا ِرك على عبدك ورسولك محمد ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ،وصحابته الغُِّر
اللهم ِّ
الميامين ،ومن تبِ َعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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أعز اإلسالم والمسلمين ،واخ ُذل الطغاةَ والمالحدةَ والمفسدين.
اللهم َّ
أهل معصيتك ،ويُؤمر فيه بالمعروف ،ويُ َنهى
أمر ُرشد يُ ُّ
اللهم أب ِرم لهذه األمة َ
عز فيه أهل طاعتك ،ويُه َدى في ُ

عن المنكر يا رب العالمين.

الس ِ
ِ
ِ
وء عليه يا رب
اد
ور َّد كي َده في نح ِرهِ ،واجعل دائرةَ َّ
اللهم من أر َ
َ
اإلسالم والمسلمين بسوء فأشغله بنفسهُ ،

العالمين.

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك ،اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان ،اللهم
فُ َّ ِ
عدوهم.
صارهم ،وأصلِح أحوالَهم ،واكبِت َّ
كح َ
ارحم ضع َفهم ،واجبُر
اللهم الطُف بإخواننا في سوريا ،اللهم ارفع عنهم البالء ِّ
بالفرج ،اللهم َ
وعجل لهم َ
احقن دماءهمِ ،
وتول أمرهم ،يا ر ِ
احم المستضعفين ،ويا ناصر المظلومين ،اللهم ِ
كسرهمَّ ،
وآمن روعاتهم،
ُ
َ
َ
َ

ِ ِ
وانصرهم على من بغَى
واح َفظ أعر َ
أقدامهمُ ،
وس َّد خلَّتَهم ،وأطعم جائ َعهم ،واربِط على قلوبِهم ،وثبِّت َ
اضهمُ ،

عليهم.

اللهم ِ
أصلح أحوالَهم ،واجمعهم على الهدىِ ،
واكفهم ِشر َارهم ،اللهم عليك بالطُّغاة الظالمين ومن عاونَهم.
ُ
اللهم انصر دينك وكتابك وسنةَ نبيِّك وعبادك المؤمنين.
المحتلِّين.
اللهم ِّ
حرر المسج َد األقصى من ظلم الظالمين ،وعُدوان ُ
أحوال إخواننا في مصر وفي كل مكان ،اللهم اجمعهم على الحق والهدىِ ،
وأصلح أحوالَهم،
اللهم أصلِح
َ
ُ
َ
ِ
واكفهم ِشر َارهم.
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للبر والتقوى ،اللهم وفِّقه ونائِبَيه وإخوانَهم وأعوانَهم لما فيه
ولي أمرنا لما ُّ
وخذ به ِّ
تحب وترضىُ ،
اللهم وفِّق َّ

صالح العباد والبالد.

اللهم وفِّق والةَ أمور المسلمين لتحكيم ِ
شرعك ،واتباع سنة نبيِّك محمد  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
ُ
ُ
المؤمنين.
واجعلهم رحمةً على عبادك ُ
شر األمن والرخاء في بالدنا وبالد المسلمينِ ،
شر األشرار ،وكي َد ال ُف َّجار.
واكفنا َّ
اللهم ان ُ
ُ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
اب النَّا ِر [البقرةَ ،]130 :ربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
سنَةً َوفي ْاآلخ َرة َح َ
الدنْ يَا َح َ
ِ
ِ
ين [آل عمران.]016 :
َوإِ ْس َرافَنَا فِي أ َْم ِرنَا َوثَبِّ ْ
ت أَقْ َد َامنَا َوانْ ُ
ص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
ويسر أمورنا ،وبلِّغنا فيما ي ِ
رضيك آمالَنا.
اللهم اغفر ذنوبَنا ،واستُر عيوبَناِّ ،
ُ
ولوالدينا ِ
ِ
سميع الدعاء.
ووالديهم وذُ ِّريَّاتهم وأزواجنا وذُ ِّرياتنا ،إنك
اللهم اغفر لنا
ُ
ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم ،وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وسالم على المرسلين ،والحمد هلل رب العالمين.
سبحان ربِّك رب العزة عما يصفون،
ٌ
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