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عبد اهلل بن مسعود 
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
ومـ سقئات أعؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف،
وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا عبده ورسقلف.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[آل
عؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼)[األحزاب.]02-00:
أما بعدُّ ...
فوا عباد اهلل :لؼد كظر اهلل  يف قؾقب العبد ،فقجد أصفر الؼؾقب قؾب
ٍ
محؿد  فاختاره لرسالتف ،ووجد أصفر الؼؾقب بعد قؾب

ٍ
محؿد  قؾقب أصحابف فاختارهؿ لصحبتف ،قال ابـ
ٍ
مسعقد " :فاعرفقا لفؿ قدرهؿ".
واختقار مـ اهلل ،كؿا أن الرسالة والـبقة
ىعم عباد اهلل :إن الصحبة اصطػا ٌء
ٌ

واختقار مـ اهلل ،ولذلؽ رضل اهلل  عـ أصحاب الـبل
اصطػا ٌء
ٌ
 وأرضاهؿ ،ووعدهؿ الجـان والرضقان ،والروح
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كثقرا؛
والريحان ،وقد امتدحفؿ اهلل  يف الؼرآن ً
يؼقل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ) [الفتح.]92:
ويؼقل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [التوبة.]011:
ويؼقل ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅ ﰆ) [احلرش.]2-8:
واآليات يف امتداح اهلل  ألصحاب الـبل  أشفر مـ
أن تذكر يف كتاب اهلل  ،يطؾع عؾقفا مـ تلمؾ كتاب اهلل  ،ولذلؽ هذا
واختقار
الرعقـ األول مـ أصحاب الـبل  إكؿا هق اصطػا ٌء
ٌ
مـ اهلل .
وقد صدققا  وأرضاهؿ صدققا اهلل وصدققا رسقلف
 ،فؼامقا  خقر ققام يف كصرة ديـ اهلل  ،ويف
كصرة رسقل اهلل  ،ويف تبؾقغ ديـ اهلل  حتك وصؾ إلقـا
وسقصؾ إلك األجقال مـ بعدكا إلك أن ِيرث اهلل األرض ومـ عؾقفا.
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ولذلؽ أحبفؿ رسقل اهلل  ومات عـفؿ وهق عـفؿ
ٍ
راض ،وقد حذر الـبل  مـ سبفؿ ،أو شتؿفؿ ،أو تـ ُّؼصفؿ،
فؼال َ « :ل َ َُُ ُّبوا َأ حْ َحابِي َف َوا َّل ِذي َى حف ُِي بِ َو ِد ِه َل حو َأ َّن َأ َحدَ ك حُم
َأ حى َف َق ِم حث َل ُأ ُح ٍد َذ َه ًبا َما َأ حد َر َك ُمدَّ َأ َح ِد ِه حم َو َل ى َِصو َف ُه(.»)2
وأخرب  أن همالء األصحاب إكؿا هؿ أمـ ٌة لؿـ بعدهؿ،
يؼقل « :النُّجوم َأمنَة لِلُم ِ
لُ َماء َما
اء َفٌِ َذا َذ َه َب ح
ُ
ت الن ُُّجوم َأََى ا َّ
َّ َ
َ
ونَ ،و َأ حْ َحابِي
َُو َعدَ ،و َأىَا َأ َمنَة ِِلَ حْ َحا ِبي َفٌِ َذا َذ َه حبت َأََى َأ حْ َحا ِبي َما ُيو َعدُ َ
ِ ِ
ون(.»)1
ب َأ حْ َحابِي َأََى ُأ َّمتِي َما ُيو َعدُ َ
َأ َمنَة ِلُ َّمتي َفٌِ َذا َذ َه َ
عباد اهلل :ما مـ ٍ
أحد مـ أصحاب الـبل  إال ولف مـ
ٍ
خدمة لديـ اهلل  ما
الؿقاقػ العظقؿة ،والبطقالت الػردية ،وما لف مـ تؼديؿ
مذكقر يف سقرهؿ ،ويف مـاقبفؿ ،ويف فضائؾفؿ  وأرضاهؿ.
هق
ٌ
صحابل مـ أصحاب الـبل ،
ويف هذا الققم كتحدث عـ
ٍّ
ٌ
عؿالق يف إيؿاكف؛ إكف عبد اهلل بـ مسعقد 
ضعقػ يف بـقتف لؽـف
ٌ
عؾؿا وإيؿاكًا،
وأرضاه ،هذا الصحابل الجؾقؾ الذي هق أحد عؿالؼة اإلسالم ً
وشجاع ًة و ُتؼك  وأرضاه.
عبد اهلل بن مُعود ،يؼقل أبق مقسك األشعري حقـؿا جاء هق وأخقه إلك
الؿديـة ،يؼقل" :فرأيـا عبد اهلل بـ مسعقد هق وأمف يدخؾقن إلك بقت الـبل
 فظــا أهنؿ مـ آل بقت الـبل  مـ كثرة دخقلفؿ
عؾقف ."
( )2أخرجف البخاري ( ،)3703ومسؾؿ ( )1450مـ حديث أبل سعقد .
( )1أخرجف مسؾؿ ( )1432عـ أبل مقسك األشعري.
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عبد اهلل بـ مسعقد أسؾؿ سادس ستة  وأرضاه.
عبد اهلل بن مُعود  أمره الـبل  أن يرقك مر ًة
شجرة لقليت لف بعقد األراك ،فؽشػت الريح عـ ساققف ،وإذا هؿا دققؼان
ُون؟»
فضحؽ بعض الصحابة ،فؼال الـبل ِ « :م َّما َ حَض َحك َ
قالقا :مـ دقة ساققف ،قال« :واهلل ِ إِى َُّه َما َل ِفي ا حل ِموز ِ
َان َأ حث َق ُل ِم حن َج َب ِل ُأ ُح ٍد(.»)2
عبد اهلل بن مُعود  يؼقل" :أخذت سبعقـ سقر ًة مـ فؿ رسقل

اهلل  ،واهلل ال ُيـازعـل فقفا أحد(.")1

عبد اهلل بن مُعود الذي كان يحؿؾ اإلداوة لرسقل اهلل ،
وكان لف جؿؾ ًة مـ األعؿال جـد فقفا كػسف لخدمة محؿد بـ عبد اهلل
.
آن»
عبد اهلل بن مُعود الذي قال لف الـبل « :ا حق َر حأ َع َل َّي ال ُق حر َ
ِ
َ
ب َأ حن َأ حس َم َع ُه ِم حن َغ حورِي» يؼقل عبد اهلل
قال :أقرأ
وعؾقؽ ُأكزل؟! قال« :إِىِّي ُأح ُّ
بـ مسعقد َ " :ف َؼر ْأ ُت َع َؾق ِف سقر َة الـِّس ِ
اء َحتك إذا بؾغت( :ﮇ ﮈ
َ
ْ ُ َ
َ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [النساء]10:
ك» َفـَ َظ ْر ُت إِ َل ْق ِفَ ،فنِ َذا َع ْقـَا ُه َتدْ َم َع َ
قالَ « :ح حُ ُب َ
ان .)3("
عبد اهلل بن مُعود  كان يحضر مجؾس عؿر بـ الخطاب
ػ ُمؾِء
 ،ومر ًة سار عؿر فؾؿا ذهب كظر إلقف يضحؽ ،وقالُ " :كـَ ِّق ٌ

( )2أخرجف أحؿد ( ،)3992وابـ حبان ( ،)0079والطقالسل ( )343مـ حديث ابـ
مسعقد ،وقال األلباين :حسـ صحقح « .السؾسؾة الصحقحة» (.)3291
( )1أخرجف البخاري ( ،)4000ومسؾؿ ( )1571مـ حديث ابـ مسعقد.
( )3أخرجف البخاري ( ،)5453ومسؾؿ (.)500
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عؾؿا حتك إكف قال:
عؾؿا ،فؽان  يتػجر ً
عؾؿا" ُكـَ ِّقػ :يعـل إكاء ُمؾئ ً
ً
آية مـ كتاب اهلل فقؿا ُأكزلت؟ وأيـ ُأكزلت؟" ما مـ آيةٍ
"واهلل إين ألعؾؿ أي ٍ
مـ كتاب اهلل إال وعبد اهلل بـ مسعقد يعؾؿ أيـ كزلت ،وفقـ ُأكزلت ،ثؿ يؼقل

رجال عـده شق ًئا مـ كتاب اهلل تبؾغف اإلبؾ لسرت
ً
" :ولق أين أعؾؿ

إلقف( ،")2أو كؿا قال  وأرضاه.

عبد اهلل بن مُعود أوصك الـبل  أن ُيؼرأ الؼرآن
َضا ك ََما ُأى ِحز َل،
آن غ ًّ
ب َأ حن َي حق َر َأ ا حل ُق حر َ
بؼراءتف ،فؼال َ « :م حن َأ َح َّ
َف حل َو حق َر حأ َع َلى ِق َرا َء ِة ا حب ِن ُأ ِّم َع حب ٍد( »)1يؼصد بذلؽ عبد اهلل بـ مسعقد 
وأرضاه.
عبد اهلل بن مُعود مـاقبف جؾقؾة ،وفضائؾف كثقرة ،وبركاتف عؾك أمة اإلسالم
لقس لفا حصر ،وكان أول مـ جفر بالؼرآن يف مؽة يف ذلؽ الؿجتؿع الذي
عاد الـبل  وأصحابف ،وحاول أهؾ اإلشراك إجفاض دعقة
الـبل  ،فؽاكقا يبذلقن كؾ وسقؾة ،ويصـعقن كؾ حقؾة ،فؼام
عبد اهلل مع هذا الجق الؿتؾبد هبذه الػتـة العؿقاء ،وهبذا ِ
العداء الصارخ ،وهبذا
ِّ
الظؾؿ ال ُؽبار ،قام عبد اهلل بـ مسعقد  يف وسط هذه الحشقد الؽافرة
يرتكؿ بؼراءة ٍ
آيات مـ كتاب اهلل رب العالؿقـ ،فؿا كان مـ صـاديد قريش
وهؿ يرون هذا الصدع بالؼرآن إال أن يضربقه ضر ًبا كاد أن تػؾت كػسف
 وأرضاه.
مستقدع مـ مستقدعات العؾؿ.
عبد اهلل بن مُعود  وأرضاه
ٌ
( )2أخرجف البخاري ( )4001مـ حديث ابـ مسعقد.
( )1أخرجف أحؿد ( ،)34وابـ ماجف ( ،)235وابـ حبان ( ،)0077وصححف األلباين يف
«السؾسؾة الصحقحة» (.)1302
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عبد اهلل بن مُعود مؿـ حػظ الؼرآن وكشره وكؼؾف ،ومؿـ حػظ سـة الـبل
خقرا أرسؾ
 ،وحقـؿا أراد عؿر بـ الخطاب يف أهؾ الؽقفة ً
إلقفؿ عبد اهلل بـ مسعقد وقالَ « :ل َقدح آ َث حر َُ ُك حم بِ ِه َع َلى َى حف ُِي( ،»)2إكف جقهر ٌة

ثؿقـة ،ودر ٌة عظقؿة  وأرضاه ،مـاقبف ال تحصك وال ُتعد.

عبد اهلل بن مُعود كؿقذج مـ الـؿاذج الطاهرة الزاكقة مـ أصحاب
ٍ
محؿد .
عبد اهلل بن مُعود  وأرضاه لؿ يؽـ غـ ًّقا ،ولؿ يؽـ مرت ًفا ،بؾ كان
شغؾف الشاغؾ وقؾؼف الساهر كشر العؾؿ بقـ الـاس ،فؽان  ال يللقا
جفدً ا يف تعؾقؿ الجاهؾ ،ويف تـبقف الـاس والذاهؾ ،كان  وأرضاه
مباركًا أيـؿا كان ،أيـؿا حؾ وأيـؿا ارتحؾ كان مباركًا  وأرضاه ،وكان
حؽقؿا  وأرضاه.
صاد ًقا يف دعقتف ،صاد ًقا يف تبؾقغ العؾؿ ،ذك ًّقا لقذع ًّقا
ً
يؼقل وائؾ بـ شؼقؼ" :وددكا يا ابـ مسعقد لق حدثتـا كؾ يقم" وذلؽ
لجؿقؾ مـطؼف ،ولرقة أسؾقبف ،ولعذوبة كؾؿاتف  وأرضاه ،كاكت
كؾؿاتف تدخؾ الؼؾقب مـ غقر استئذان ،كاكت عباراتف تسحر مـ يستؿع إلقفا،
ومع ذلؽ قال" :أتؿـك أن ُأحدِّ ثؽؿ كؾ يقم ،لؽـ الـبل 

ألحب أن ُأحدِّ ثؽؿ كؾ يقم خشقة السآمة(،")1
كان ُيحدِّ ثـا كؾ خؿقس ،وإين
ُّ

وهذا مـ حؽؿتف  وأرضاه ،ومـ اتباعف لفدي الـبل
.

( )2أخرجف ابـ أبل شقبة يف «الؿصـػ» ( ،)4309والحاكؿ يف «الؿستدرك» (.)4309
( )1أخرجف البخاري ( ،)00ومسؾؿ (.)1512
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عبد اهلل بن مُعود كان محؾ كظر أصحاب الـبل ،
يؾجلون إلقف يف الؿفؿات ،ويف الؿسائؾ العقيصات الؿعضالت ،فقح ُّؾفا
و ُيجقب عؾك أسئؾتفؿ  عـ عبد اهلل بـ مسعقد وأرضاه ،وجعؾ الجـة
مثقاكا ومثقاه ،الؾفؿ آمقـ.

أققل ما تسؿعقن وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ،وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر
الؿسؾؿقـ مـ كؾ ٍ
ذكب وخطقئة ،ويا فقز الؿستغػريـ أستغػر اهلل.
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اخلطبة الثانية
ا لحؿد هلل عؾك إحساكف ،والشؽر لف عؾك تقفقؼف وامتـاكف ،وأشفد أن ال إلف
إال اهلل وحده ال شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا عبده ورسقلف ،صؾك اهلل عؾقف
تسؾقؿا مزيدً ا.
وعؾك آلف وأصحابف وإخقاكف ،وسؾؿ
ً
أما بعد...
فاتؼقا اهلل يا عباد اهلل ،واعؾؿقا أن هذا العؿالق مـ عؿالؼة الصحابة
ِ
والح َؽؿ العظقؿة ما هق
 وأرضاه كاكت لف مـ األققال السديدة،
قر يف دواويـ السـة ،فؾؼد كان عبد اهلل بـ مسعقد الذي تربك يف
بقر ومسط ٌ
مس ٌ
بقت محؿد بـ عبد اهلل  ،وأخذ مـ مشؽاة الـبقة ،والتصؼ
ً
آخذا مـ صريؼتف ،وهديف ،ود ِّلف ،وسؿتف
بالـبل 

 ،أصبحت يـابقع الحؽؿة تتػجر عؾك لساكف ،ويف تصرفاتف
 وأرضاه ،فؾؼد كان الؿرجع يف الحؽؿة ،ويف التقجقف ،والـصقحة،
والؿشقرة  وأرضاه.
ٍ
حصر واستسؼاء ،وإكؿا
ومـ أققالف  وأرضاه والؿؼام لقس مؼام
مؼام ِذ ٍ
كر وتـبقف ،والبؼقة عؾقؽؿ يا عباد اهلل يف التػتقش عـ سقرتف ،ويف الـظر يف
حقاتف ويف بؼقة حقاة أصحاب الـبل .
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عالؿا أو متع ِّؾ ًؿا ،وال تؽـ الثالث(.")2
كان يؼقل " :اغدُ و ً
وكان  يؼقل" :إين ألمؼت الرجؾ أراه ال يف عؿؾ الديـ ،وال يف

عؿؾ الدكقا(.")1

ٍ
شلء كدمل عؾك يق ٍم غربت شؿسف،
وكان يؼقل " :ما كدمت عؾك
كؼص فقف أجؾل ولؿ يزدد فقف عؿؾل".
وكان  يحث عؾك االتباع ،ويـفك عـ االبتداع ،فقؼقل" :اتبعقا

وال تبتدعقا فؾؼد كُػقتؿ(.")3

هؽذا كان  وأرضاه.
ومن أقواله الجمولة والكثورة  وأرضاه :ما كان يقصل بف الـاس
والتؿسؽ هبدي الـبل ،
 وأرضاه مـ شدة االتباع
ُّ

ومر ًة جاءه بعض أصحاب الـبل فؼال :يا أبا عبد الرحؿـ ،أما سؿعت بالذي
حصؾ يف الؿسجد ،قال :وما ذاك؟ قال :إن عشت فسقف ترى ،فذهب إلك
ٍ
بصقت جؿاعل ،وعؾك كؾ
الؿسجد فقجد فقف جؿاعات يذكرون اهلل

ٍ
مجؿقعة عريػ يؼقل لؽ :ققلقا :سبحان اهلل ،ف ُقسبحقن بشؽ ٍؾ جؿاعل ،وقد

وضع الؾثام عؾك وجفف لقتلكد مـ حؼقؼة الحادثة والقاقعة ،ثؿ رفع الؾثام
( )2أخرجف الدارمل ( ،)145 ،359وابـ أبل شقبة يف «الؿصـػ» ( ،)17210والطرباين
يف «الؿعجؿ الؽبقر» ( ،)5041وغقرهؿ عـ ابـ مسعقد.
( )1أخرجف ابـ أبل شقبة يف «الؿصـػ» ( ،)35471وأبق داود يف «الزهد»
( ،)205والطرباين يف «الؿعجؿ الؽبقر» ( ،)5435وغقرهؿ عـ ابـ مسعقد.
( )3أخرجف الدارمل ( ،)122والطرباين يف «الؿعجؿ الؽبقر» ( ،)5000زهقر بـ حرب
يف «العؾؿ» ( ،)45وابـ وضاح يف «البدع» ( ،)22وغقرهؿ مـ صرق عـ ابـ مسعقد.
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وكشػف عـ وجفف وقال لؾـاس :تعرفقين؟ قالقا :كعؿ ،أبا عبد الرحؿـ ،قال:
ما هذا الذي تػعؾقن؟ قالقا :أردكا الخقر ،قال" :كؿ مـ ٍ
مريد لؾخقر ال يدركف،
هذه ثقاب رسقل اهلل  لؿ تبؾك ،وآكقتف لؿ ُتؽسر ،وأصحابف
بقـؽؿ متقافرون ،فلبقتؿ إال أن ُت ِ
حدثقا يف الديـ" ،قال الراوي :فرأيـا همالء،
رأيـا تؾؽ القجقه ُتؼاتؾـا يقم الـفروان؛ يعـل تطقرت هبؿ البدعة الصغقرة إلك
ٍ
بدعة عظقؿة ،فخرجقا عؾك إمام الؿسؾؿقـ ،وأخذوا ُيؼاتؾقن أصحاب الـبل
.)2(.
ودخؾ مر ًة عؾك زوجتف فرأى يف عـؼفا خق ًطا ،فؼال" :ما هذا؟" قالت :إن
عقـل لتدمع ،وإين ذهبت إلك فالكًا القفقدي فرقاين ،فؼال عبد اهلل" :إن آل عبد
اهلل ألغـقاء عـ الشرك فؼطعف ،وقال :إكؿا هذا الشقطان يـخس بلصبعف يف
ِ
ب
عقـؽ" وعؾؿفا أن تؼقل كؿا عؾؿف رسقل اهلل َ « :أ حذه ح
ا حل َب حي َس َر َّب الن ِ
َّاس( »)1إلك آخر الدعاء الؿعروف.
ٍ
مسعقد  ما فتئ يق ًما مـ تبؾقغ حديث رسقل اهلل
عبد اهلل بـ
ِ ،ح َؽؿف كثقرة ،وأققالف عديدة ،وكؿا ذكرت الؿؼام مؼام
ٍ
اقتضاب ولقس مؼام استطراد ،لؽــل ُأك ِّبف عؾك أن هذا الصحابل الجؾقؾ،

الذي حاذ قصػ السبؼ ،وكان مـ األوائؾ الذيـ دخؾقا يف ديـ اهلل رب
العالؿقـ.

( )2أخرجف الدرامل يف «الســ» (.)120
( )1أخرجف أحؿد ( ،)3724وابـ حبان ( ،)7090والحاكؿ يف الؿستدرك (،)0405
وقال األلباين :صحقح لغقره« .السؾسؾة الصحقحة» (.)1901 ،332
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حري
حقاتف وسقرتف ،وأيامف مؾقئ ًة بؿثؾ هذه األققال والؼصص الزاكقة،
ٌّ
ٍ
مممـ أن يتشبعفا ،وأن يتؿثؾفا يف حقاتف ،ذلؽ أن ابـ مسعقد قد يختؾػ
بؽؾ
عـ ٍ
كثقر مـ أصحاب الـبل  ،وذلؽ لؾػرتة الزمـقة التل قضاها
يف بققتات الـبل  حتك إن الـبل  قال لف:
ِ
«إِ حذى َ
اب(»)2؛ يعـل ال تحتاج إلك استئذان ،وهذا ال شؽ
ُك َع َل َّي َأ حن ُي حر َف َع ا حلح َج ُ
التبسط والثؼة هبذا الرجؾ العظقؿ مـ أصحاب الـبل
أكف مـ تؿام
ُّ
.

أدمـقا الـظر ،وأكعؿقا الؼراءة يف سقرة أصحاب الـبل ،
ٍ
وقت تصحرت فقف صدوركا ،وقست قؾقبـا،
تجدون عج ًبا ،ال شؽ أكـا يف
وجػت مشاعركا ،فـحتاج إلك الرجقع إلك مثؾ هذه القـابقع الصافقة مـ هذه
السقر العظقؿة.
كثقر مـ الـاس إلك ٍ
ومما يًسف له :اكصراف ٍ
أمقر ال خقر فقفا ،بؾ إلك
ٍ
ضرها أقرب مـ كػعفا ،ويغػؾقن عـ حقاة أصحاب الـبل
أمقر قد يؽقن ُّ
.

فاهنضقا يا عباد اهلل ،وققمقا إلك قراءة سقرة أصحاب الـبل
 ،فنهنا وربل فقفا مـ الرتبقة ،وفقفا مـ اإلرشاد ،وفقفا مـ
التقجقف ،وفقفا مـ رفع الحصقؾة الؿعرفقة ،والثؼافقة ،والعؾؿقة ،وفقفا مـ
مشفقر ومعروف.
تقسقع الؿدارك ما هق معؾق ٌم ،وما هق
ٌ

( )2أخرجف مسؾؿ (.)1279
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أال فؾتتؼقا اهلل يا عباد اهلل ،ولتعتـقا برمقزكؿ الذيـ ُيؿثؾقن كقاكب درية،

وأكجؿا مضقة  وأرضاهؿ ،وحشركا اهلل وإياكؿ مع الـبل
ً
 ومع أصحابف الؽرام  وأرضاهؿ.

هذا وصؾقا وس ِّؾؿقا عؾك الـبل الؿصطػك ،والرسقل الؿجتبك إذ أمركؿ
اهلل  بالصالة والسالم عؾقف ،فؼد بدأ بـػسف ،وأيف بؿالئؽة قدسف ،ثؿ ثؾث

بؽؿ معاشر الؿممـقـ فؼال وهق أصدق الؼائؾقـ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)[األحزاب.]47:
وقال كبقؽؿ « :من ْ َّلى ع َلي ْ ََل ًة و ِ
احدَ ًة َْ َّلى اهللُ َع َل حو ِه
َ
َ َّ َ
َ ح َ
بِ َها َع حش ًرا(.»)2
ٍ
الؾفؿ ِّ
محؿد وعؾك آل محؿد ،كؿا صؾقت عؾك آل إبراهقؿ إكؽ
صؾ عؾك

ٍ
محؿد وعؾك آل محؿد كؿا باركت عؾك آل إبراهقؿ
حؿقدٌ مجقد ،وبارك عؾك
إكؽ حؿقدٌ مجقد.
الؾفؿ أعز اإلسالم والؿسؾؿقـ ،واكصر عبادك الؿقحديـ ،واحؿل حقزة
الديـ ،واجعؾ هذا البؾد آمـًا صؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقـ يا رب العالؿقـ،
وو ِّفؼ إمامـا وولل أمركا بتقفقؼؽ ،وأيده بتليقدك ،الؾفؿ اكصر بف ديـؽ ،وأعز
وكصرا لإلسالم والؿسؾؿقـ ،وو ِّفؼ الؾفؿ
بف كؾؿتؽ ،الؾفؿ اجعؾف رد ًء وعقكًا
ً
ُحؽام اإلمارات لؿا ُتحب وترضكُ ،
وخ ْذ بـقاصقفؿ لؾرب والتؼقى ،واحػظ
الؾفؿ جؿقع الؿسؾؿقـ يا رب العالؿقـ.

( )2أخرجف مسؾؿ ( )505مـ حديث أبل هريرة.
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الؾفؿ ارحؿ مقتك الؿسؾؿقـ الذيـ ِ
شفدوا لؽ بالقحداكقة ،ولـبقؽ
بالرسالة وماتقا عؾك ذلؽ ،الؾفؿ أكزل عؾك قبقرهؿ الـقر والضقاء ،الؾفؿ
افسح لفؿ يف قبقرهؿ يا رب العالؿقـ ،الؾفؿ ح ِّبب إلقـا اإليؿان وز ِّيـف يف
قؾقبـا ،وكره إلقـا الؽػر والػسقق والعصقان ،واجعؾـا مـ عبادك الراشديـ،

ربـا آتـا يف الدكقا حسـة ،ويف اآلخرة حسـة ،وقـا عذاب الـار ،وققمقا إلك
صالتؽؿ يرحؿـل ويرحؿؽؿ اهلل.

