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عبودية اجلوارح
الحؿد هلل ،الحؿد هلل الؿحؿود يف طؾقائه ،الحؿد هلل الؿعبود يف أرضه
وسؿائه ،وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،شفاد ًة يلمن من قالفا
ِ
صدر إال استؼر واكشرح ،وال ُأشرهبا
وطؿل بؿؼتضاها يوم لؼائه ،ما أودطفا
ٌ
قؾب إال اصؿلن واكػسح ،وال ُق ِذف هبا طؾى باص ٍل إال زهق وتزحزح ،من
ٌ
استػتح بليؿاهنا ولج ،ومن خاصم بربهاهنا فؾج ،ومن حاد طن ب ِّقـاهتا
الواضحة السؿحة َّ
ذل وزلج.
وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله وصػ ُّقه وخؾقؾه الذي اكتؼاه من أصفر
وخصه بالـصر
بالحجج ال ُبؾج،
ساللة ،واصطػاه لؾبالغ والرسالة ،وأ َّيده
َّ
ُ
الؿمزر والػؾج ،رمى به األقران فلتاهم دون ُل ْبث ،وأكزل طؾقه الؼرآن فؼرأه

طؾى الـاس طؾى ُم ْؽث ،أ َّدى ما طؾقه ائتؿـه ،ولم يحتسب إال طؾى اهلل أجره

وثؿـه.

ص َّؾى اهلل وس َّؾم وبارك طؾقه وطؾى آله األصفار ،وأصحابه األخقار ما
تسؾقؿا مزيدً ا.
تعاقب الؾقل والـفار ،وس َّؾم
ً
َّأما بعدُ ...
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،واطؾؿوا أن يف تؼوى اهلل  برهاكؽم يوم تؾتبس

األمور ،ويختؾط الظالم بالـور ،يؼول اهلل ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮏ)[األكػال.]96:
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عباد اهلل :إن شؽر اهلل  من أطظم العبادات ،ومن ِّ
أجل الطاطات ،ومن
أفضل الؼربات ،ولذلك ب َّقن اهلل  طن أكبقائه ورسؾه أهنم من الشاكرين اهلل 
كوح :
كثقرا ،يؼول  طن أول أكبقائه ورسؾه ٌ
ً
 يؼول  طن كوحٍ ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)[اإلرسا ء.]3:
 -وطن إبراهقم ( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)
[النحل.]020-021 :
 -ويؼول  مخاص ًبا موسى ( :ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)
[األعراف.]044:

 -ويؼول  طن آل دواد( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ) [سبأ.]03:
ٍ
لؿحؿد ( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
 -ويؼول 

ﯤ ﯥ) [الزمر.]66:

والشؽر هلل  أول خطوات صريق العبودية إلقه  ،قال ( :ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [لقامن.]04:

عباد اهلل :إن شؽر اهلل ٌ 
دلقل طؾى ما استؼر يف الؼؾب من صحة اإليؿان،
الوهاب لفذه الـ ِ َعم7
ذلك أن اهلل  هو َّ
الخالق العؾقم ،وأكه  هو َّ
( -ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰇ) [النحل.]53:
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 -يؼول ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭢ) [إبراهيم.]34:

 ويؼول ( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭰ) [لقامن.]21: ويؼول ( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰇ) [النحل.]53:ٍ
شؽرا لربه طؾى
ولذلك الؿتل ِّمل يف حقاة محؿد  يجده ً
الدوام واالستؿرار ،يشؽر اهلل  يف جؿقع أموره ،ويف جؿقع شموكه ،مع أن
اهلل  غػر له ما تؼدَّ م من ذكبه وما تلخر ،ومع ذلك يؼوم الؾقل حتى تتػ َّطر
ُورا؟!»(.)0
قدماه ،فتؼول له طائشة يف ذلك فقؼولَ « :أ َف ََل َأك ُ
ُون َع ْبدً ا َشؽ ً
وكان ُيع ِّؾم أصحابه وأمته شؽر اهلل  طؾى كل حال ،قال بعض أهل

العؾم من أهل التحؼقق" :وتلمؾت يف األدطقة واألذكار فؾم َأر أطظم من هذا
الذكر« :ال َّؾفم ِ
ِ
أعـِّي َع َؾى ِذ ْكرِ َك َو ُش ْؽرِ َك َو ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َ
ك» ط َّؾؿه الـبي
ُ َّ
 معا ًذا حقـؿا قال لهَ « :واهلل ِ إِكِّي ََلُ ِح ُّب َ
ك َيا ُم َعا ُذََ ،ل ت ََذ َر َّن
ُد ُب َر ك ُِّل َص ََل ٍة َأ ْن َت ُؼ ُ
ول :ال َّؾ ُف َّم َأ ِعـِّي َع َؾى ِذ ْك ِر َك َو ُش ْؽرِ َك َو ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َ
ك»(7)2

فالشؽر هلل ً
ضاهرا وباصـًا.
وآخرا ،والشؽر هلل
أوال
ً
ً
أال وإن من أطظم كِ َعم اهلل طؾقـا أيفا الؿممـون :كعؿة اإلسالم التي م َّن اهلل
 هبا طؾى أهل اإليؿان:
 يؼول  ( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰈ) [احلجرات.]07:
( )1أخرجه البخاري (.)7584
( )9أخرجه أحؿد ( ،)99116وأبو داود ( ،)1299والـسائي يف «الؽربى» (،)1994
وصححه األلباين يف «مشؽاة الؿصابقح» (.)966 /1
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 -ويؼول ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭯ)
[األنعام.]025:

مؼصور طؾى
كثقرا من الـاس ضـون ويعتؼدون أن شؽر اهلل 
ٌ
أال وإن ً
كثقرا من الـاس إلى كػران الـ ِ َعم
وهم كبقر قاد ً
تحريك الؾسان بشؽر اهلل ،وهذا ٌ
صويال وبعقدً ا طن شؽر اهلل .
ً
بجوارحفم ،وقادهم إلى التػ ُّؾت
اعؾؿوا يا عباد اهلل أن شؽر اهلل َل يؽون بالؾسان فؼط ،بل هو أحد أركان
الشؽر:
ٍ
كعؿة أكعؿفا اهلل 
فلول الشؽر :يؽون بالؼؾب وذلك باطتؼاد أكه من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حاضرة إكؿا هي من اهلل
غائبة أو
حاضر ،أو ما يؽون من
ماض أو يف
طؾقـا يف
 ،ولذلك قال تعالى( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰇ) [النحل.]53:
وأما الركن الثاين :ففو تحريك الؾسان والؾفج بؽثرة ِذكر اهلل وشؽره
وحؿده كشلن األكبقاء .
والركن الثالث :استعؿال هذه الـ ِ َعم كِ َعم الجوارح ،والـعم األخرى
الؿـػصؾة كؾفا يف صاطة اهلل 7
َأ َفاااااا َد ْتؽ ُُم ال َّـ ْع َؿاااااا ُث م ِّـاااااي َل ااااا ًة

يدي ولساين والضؿقر الؿحجباا()0

َ

ُ َ َّ َ

كعم عباد اهلل :هذا هو شؽر اهلل طؾى التؿام والؽؿال :اطتؼاد الؼؾب،
وتحريك الؾسان ،وطؿل الجوارح واألركان ،وجعل هذه الـ ِ َعم مسخر ًة يف
صاطة اهلل .
( )1ذكره الخ َّطابي يف «غريب الحديث» (.)873 /1
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كثقر من الـاس ،وَل يستعؿؾوكفا يف صاعة
أَل وإن من الـعم التي يغػل عـفا ٌ
ٍ
جارحة من جوارح
اهلل  :كعؿة الجوارح ،فؾؾه تعالى طبودية طؾى كل
اإلكسان ،يؼول أهل العؾم :يف اإلكسان سبعة جوارح:
 العقن. والػم. والؾسان. واألذن. والقدان. والرجالن. والػرج.هذه كؾفا من كعم اهلل  التي أكعم هبا طؾى طباده ،من الـاس من أتؿفا اهلل

 لفم ،ومن الـاس من سؾب اهلل  بعضفا طـفم ،ولذلك يؼول ( :ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [النحل ،]78:ويؼول ( :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [البلد.]01-8:

كعم طظقؿة ال ُيدرك كُـه هذه الـعؿة ،وال ُيدرك
كعم يا عباد اهلل :إهنا ٌ
اإلكسان طظؿتفا إال من فؼدها -كسلل اهلل لـا ولؾجؿقع السالمة والعافقة.-
ٍ
جارحة من هذه الجوارح طبودية هلل  ،فـعؿة البصر
عباد اهلل :يف كل
كعؿ ٌة طظقؿة ،ففل أد َّيت شؽرها يا طبد اهلل؟ هل قؿت بحؼوقفا يا طبد اهلل7
 -فاهلل  يؼول( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
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ﮄﮅ) [النور.]31:
 ويؼول ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)[النور.]30:
 ويؼول الـبي َ « :ع ْقـ َِت
َان ََل ت ََؿ ُّس ُف َؿا الـ َُّارَ :ع ْق ٌن َبؽ ْ
َت ت َْح ُر ُس فِي َسبِ ِ
قل اهلل ِ»(.)0
ِم ْن َخ ْش َق ِة اهللَ ،و َع ْق ٌن َبات ْ
صرفتفا؟ وماذا طؿؾت هبا؟ فاهلل سائؾك
فنهنا كعؿ ٌة طظقؿة يا طبد اهلل ،أين َّ

يوم الؼقامة طن هذه الـعؿة 7هل سخرهتا يف الؿباحات؟ هل سخرهتا يف
غردت هبا بعقدً ا يف الؿحرمات ،ويف الؿشتبفات؟ أال
العبادات والطاطات؟ أم َّ
فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،ولتشؽروا اهلل طؾى هذه الـعؿة ،ولتُؼقؿوا طبودية اهلل 

فقفا.
اك ًقا :كعؿة الؾسان ،هذا العضو الذي مـحك اهلل  إياه ،كعؿ ٌة طظقؿة ال
ُتؼدِّ ر بثؿن ،ولذلك يؼول الـبي َ « :وا ْل َح ْؿدُ لِ َّؾ ِه ت َْؿ ََل ُ
َان»( )2فشؽرك هلل  وحؿدك له هبذا الؾسان مع صؿلكقـة الؼؾب واطتؼاده
ا ْل ِؿقز َ
إكؿا هي تؿأل لك الؿقزان يوم تؾؼى الد َّيان.
َّ
والـبي َّ 
وحذر من إهؿال هذه
حث طؾى طبودية الؾسان،
ِ
َّاس
صح طـه  أكه قالَ « :أكثرِ َما ُيدْ خ ُل الـ َ
الـعؿة ،فؿؿا َّ

( )1أخرجه الرتمذي ( ،)1386والبقفؼي يف «شعب اإليؿان» ( )442طن ابن طباس
¶ ،وصححه األلباين يف «مشؽاة الؿصابقح» (.)1192 /9
( )9أخرجه مسؾم ( )998طن أبي مالك األشعري ◙.

8

الـ ََّار :ال َػ ْر ُج َوال َّؾ َس ِ
ان»(،)0

وكان يؼول َ « :م ْن َي ْض َؿ ْن لِي َما َب ْق َن َل ْح َق ْق ِه َو َما
بقن َف ِ
خ َذ ْي ِه َأ ْض َؿ ُن َل ُه ا ْل َجـَّ َة»(.)2
َْ َ
ون بِ َؿا َك َت َؽ َّؾ ُم بِ ِه َيا َر ُس َ
اخ ُذ َ
وحقـؿا سلله معا ٌذ َ " :أ َو ُم َم َ
ول اهللِ؟
َف َؼ َال َ « :ؽِ َؾتْك ُأمك يا معا َذ ،وه ْل يؽُب الـَّاس ع َؾى وج ِ
وه ِف ْم َ -أ ْو َق َالَ :ع َؾى
َ َ ُ ُ
ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ
مـ ِ
َاخرِ ِه ْمَّ -إَل َح َصائِدُ َأ ْل ِسـَتِ ِف ْم؟!»(.)3
َ
وأما جارحة السؿع فقا لفا من جارحة( ،ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [اإلرساء ]36:والؿتل ِّمل يف كتاب اهلل  يجد

كثقرا ما ُيؼدِّ م كعؿة السؿع طؾى كعؿة البصر مؿا يدل طؾى أهؿقتفا
ربـا سبحاكه ً

واقع ُيدركه الـاس حقـؿا يرون من فؼد السؿع وبؼي
أمر
ٌ
ومؽاكتفا ،وهذا ٌ
البصر ،ولذلك هل َّ
سخرت هذه الجارحة يا طبد اهلل ،سخرهتا يف صاطة اهلل أن
يف معصقة اهلل رب العالؿقن؟

تلمل يف كصوص الؼرآن والسـَّة ،واكظر ماذا أمرك اهلل  به من االستؿاع؟
استؿاع الخقر ،واستؿاع الؼرآن ،واستؿاع الؿباح ،والحذر الحذر من السؿاع
ٌ
وكػران لفذه الـعؿة.
إلى الؿحرمات فنهنا مفؾؽات،

( )1أخرجه أحؿد ( ،)4694والرتمذي ( ،)9997وابن ماجه ( ،)7973طن أبي هريرة
◙ ،وحسن إسـاده األلباين يف «السؾسؾة الصحقحة» (.)336 /9
( )9أخرجه البخاري ( )3747طن سفل بن سعد ◙.
( )8أخرجه أحؿد ( ،)99913والرتمذي ( ،)9313والـسائي يف «الؽربى» (،)11889
وصححه األلباين يف «إرواء الغؾقل» (.)185 /9
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وأكا كعؿة الػم فنهنا كعؿ ٌة طظقؿة ،هذا الػم يـبغي لك أال ُت ِ
دخل جوفك
ب ََل
من خالله إال ما أباح اهلل وأحل ،يؼول الـبي « :إِ َّن اهللَ َص ِّق ٌ
ِ
ِِ
ِ
قنَ ،ف َؼ َال( :ﮡ
قن ِب َؿا َأ َم َر بِه ا ْل ُؿ ْر َسؾ َ
َي ْؼ َب ُل إِ ََّل َص ِّق ًباَ ،وإِ َّن اهللَ َأ َم َر ا ْل ُؿ ْممـ َ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮭ) [الؿممـونَ ]15:و َق َال( :ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮋ) [البؼرة،)0(]571:
ت ع َؾى سح ٍ
تَ ،فالـ َُّار َأ ْو َلى
ُ ْ
ي َل ْح ٍم َك َب َ َ
وقال الـبي َ « :أ ُّ
بِ ِه»(.)2
الحذر الحذر من شرب الخؿر ،الحذر الحذر من أكل الحرام ،الحذر
الحذر من إدخال جوفك شق ًئا من الؿشتبفات ،فاألمر جدُّ خطقر ،والخطب
جؾل.
ٍ
كعؿة طظقؿة ،ال ُيدركفؿا إال من
أما جارحة القدين والرجؾقن فقا لفؿا من
فؼدهؿا ،فؾؾه  فقفؿا طبودية ،ففل حؼؼت طبودية اهلل  فقفؿا ،أم أكك
سخرهتؿا يف معصقة اهلل رب العالؿقن؟ هلل  يف يديك ورجؾقك طبودية
بالؿشي إلى الؿساجد ،وبغقرها من األطؿال الصالحة الطقبة ،والحذر الحذر
من استعؿالفا فقؿا ُيسخط اهلل رب العالؿقن.
أما جارحة الػرج فنهنا جارح ٌة طظقؿة ،ولذلك أمر اهلل  بحػظ الػروج،

فؼال ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮏ)
[النور ]31:والـبي ِ 
ضؿن لؿن حػظ فرجه أن ُيدخؾه اهلل 
( )1أخرجه مسؾم ( )1912طن أبي هريرة ◙.

( )9أخرجه الحاكم ( ،)4137والبقفؼي يف «شعب اإليؿان» ( )2842طن أبي بؽر
الصديق ◙ ،وصححه األلباين يف «صحقح الجامع الصغقر» (.)581 /9
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الجـة.
موضوع صويل ،واالستطراد فقه ربؿا
عباد اهلل :موضوع طبودية الجوارح
ٌ
ٍ
ٍ
طظقؿة يغػل طـفا
كعؿة
ُيخرجـا طن مؼصود الخطبة ،لؽــي أردت التـبقه طؾى
كثقر من الـاس يظـون أن شؽر الـعؿة هي يف قضقة األموال،
كثقر من الـاسٌ ،
ٌ
ويف قضقة الطعام والشراب ،وكسوا أن كعم اهلل  طؾقفم ترتا ،وأن كعم اهلل
 طؾقفم متتابعة ،وأهنم يتؼ َّؾبون يف كعم اهلل يف لقؾفم ويف هنارهم ،لؽـفم
طن هذا غافؾون ،أو طن هذا معرضون ،كسلل اهلل أن ُيحقي قؾوبـا وقؾوبؽم.
أال ف ؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،والحذر الحذر من تسخقر هذه الجوارح فقؿا
ُيسخط اهلل رب العالؿقن ،واهلل اهلل بشؽره  وكؿا ذكرت و ُأطقد :شؽر اهلل 
بالؼؾب ،وبالؾسان ،وبالجوارح ،واألركان ،وذلك باستعؿال هذه الـعم فقؿا

ُيرضي اهلل رب العالؿقن.
أسلل اهلل تعالى أن يجعؾـا وإياكم ش َّؽارين ،ذكَّارين ،مـقبقن إلقه مخبتقن،
أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم ولسائر الؿسؾؿقن والؿسؾؿات من
كل ٍ
ذكب وخطقئة ،ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل وكػى ،وص َّؾى واهلل وس َّؾم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى ،وطؾى
من أثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.
أما بعد...
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،ولتعؾؿوا أن مؾِك هذه األطضاء والجوارح هي تؾك
الؿضغة الؿختبئة وراء أضالع صدرك 7أال وهي الؼؾب ،فعـه تصدر األوامر،
وطـه تصدر الـواهي ،ولذلك قال الـبي َ « :أ ََل َوإِ َّن فِي
ت َص َؾ َح ا ْل َج َسدُ ُك ُّؾ ُهَ ،وإِ َذا َف َسدَ ْت َف َسدَ ا ْل َج َسدُ ُك ُّؾ ُه؛
ا ْل َج َس ِد ُم ْض َغ ًة إِ َذا َص َؾ َح ْ
ِ
ب»(.)0
َأ ََل َوه َو ا ْل َؼ ْؾ ُ
كعم عباد اهلل :فؿتى ما إن التػتتم إلى قؾوبؽم ،وأصؾحتم فسادها ص ُؾحت
الجوارح واألركان بنذن اهلل رب العالؿقن ،ولذلك تؽاثرت كصوص الؼرآن
والسـَّة يف ا لتلكقد طؾى صالح الؼؾب ،ويف التلكقد طؾى االلتػات إلقه ،واالكتباه
له.
كثقرا من الـاس يغػؾون طن أمراض قؾوهبم ،وهـا يظفر الشر
ذلك أن ً
والػساد طؾى جوارحفم ،والـبي  يؼول« :إِ َّن ا ْل ِػت َُن ُت ْع َر ُض
ت فِ ِ
وب كَا ْل َح ِصقرِ ُعو ًدا ُعو ًداَ ،ف َل ُّي َؿا َق ْؾ ٍ
َع َؾى ا ْل ُؼ ُؾ ِ
قه ُك ْؽ َت ٌة َس ْو َدا ُث،
ب ُأ ْشرِ َب َفا كُؽِ َ
ب َأ ْكؽَرها كُؽِ َ ِ ِ
َو َأ ُّي َؿا َق ْؾ ٍ
وب إِ َلى َق ْؾ َب ْق ِنَ :أ ْب َق َض
ت فقه ُك ْؽ َت ٌة َب ْق َضا ُثَ ،حتَّى َت ُعو َد ال ُؼ ُؾ ُ
َ َ
( )1أخرجه البخاري ( ،)29ومسؾم ( )1266طن الـعؿان بن بشقر ◙.
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ِ
ِ
ات َواَلَ ْر ُضَ ،و َأ ْس َو ُد ُم ْر َبا ًّدا َكا ْلؽ ِ
ُوز
الس َؿ َاو ُ
ك َّ
َالص َػا ََل ت َُض ُّر ُه ف ْتـَ ٌة َما َد َامت َّ
ف َم ْع ُرو ًفاَ ،و ََل ُيـْؽِ ُر ُمـْؽ ًَرا ،إِ ََّل َما ُأ ْتبِ َع ِم ْن َه َوا ُه»(.)0
ُم َجخِّ ًقا ََل َي ْعرِ ُ
فاشؽروا اهلل طؾى كعؿة اإلسالم واإليؿان ،واشؽروا اهلل  طؾى كعؿة
هذه الجوارح واألركان ،احؿدوا اهلل  آكاء الؾقل وأصراف الـفار ،طالجوا
وداووا قؾوبؽم من أمراضفا ،وراقبوا جوارحؽم يا طباد اهلل ،فنن اهلل 
سائؾؽم طـفا يوم الؼقامة ،بل إن هذه الجوارح:
 إما أن تؽون لك يوم الؼقامة. أو تؽون طؾقك.حقـؿا ُتعرض أطؿال العباد من خالل الؽتب والدواوين ،والصحف
الؿـشورة هـاك ،يؼول اإلكسان :ال أرضى إال شاهدً ا من كػسي ،فقختم اهلل

طؾى لساكه ،فتـطق الجؾود واأليدي واألرجل ،قال ( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭤ) [فصلت.]20:

أال فاستعدوا يا طباد اهلل لقوم العرض طؾى اهلل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ) [احلاقة ،]08:واستعدوا لؾسمال ،وأطدُّ وا له جوا ًبا ،وأطدُّ وا
لؾجواب صوا ًبا ،فنن اهلل سائؾؽم طن الؼـطار والؼطؿقر وال يظؾم ربك أحدً ا.
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
الؾفم ِّ
وصل
محؿد يف اآلخرين،
وصل طؾى
محؿد يف األولقن،
صل طؾى

ٍ
وارض الؾفم طن آله األصفار،
محؿد ما دامت السؿوات واألراضقن،
طؾى
َ
وأصحابه األخقار ال سقؿا األربعة الخؾػاء األئؿة الحـػاء :أبو ٍ
بؽر ،وطؿر،
وطثؿان ،وطؾي ،وطن سائر الصحابة أجؿعقن ،وطن التابعقن ومن تبعفم
ٍ
بنحسان إلى يوم الدين ،وطـا معفم بجودك وكرمك ،وفضؾك وإحساكك يا
( )1أخرجه مسؾم ( )177طن حذيػة ◙.
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رب العالؿقن.
أطز اإلسالم والؿسؾؿقن ،واكصر طبادك الؿوحدين ،واحؿي حوزة
الؾفم َّ
الدين ،ووفق الؾفم إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك يا رب العالؿقن ،الؾفم أطز به
وكصرا لإلسالم والؿسؾؿقن،
ديـك ،واكصر به كؾؿتك ،واجعؾه رد ًء وطوكًا
ً
واجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب العالؿقن.
الؾفم ح ِّبب إلقـا اإليؿان وز ِّيـه يف قؾوبـا ،وكره إلقـا الؽػر والػسوق
والعصقان ،واجعؾـا من طبادك الراشدين ،ربـا آتـا يف الدكقا حسـة ويف اآلخرة
حسـة ،وقـا طذاب الـار ،وقوموا إلى صالتؽم يرحؿـي ويحؿؽم اهلل.

