
 

 

 

 بني جنة التفاؤل 
 وجب التشاؤم

 

 

 لفضيلة الشيخ الدكتور

 

 
 



 

 

 

2 

 
 

 بني جنة التفاؤل وجب التشاؤم
 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

 ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف،

 وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف.

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

 .[201عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  )

 .[2]النساء: (ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

-70]األحزاب: ( ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

72]. 

كاكت  أما بعد، فقا معشر الؿممـقـ، حقـؿا بعث الـبل 

هـاك جؿؾًة مـ االطتؼادات الباصؾة، والخرافات الؿستحؽؿة يف مجتؿعات 

هذا الـبل الؽريؿ إلبطالفا، ولرد الـاس إلك الصراط  تؾؽ األمؿ، فبعث اهلل 

 الؿستؼقؿ والديـ الؼقيؿ.

o  p 
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ُهْم ُحنََفاَء، َفاْجَتاَلْتُهْم إِىِّي َخَلْقُت ِعبَ »جاء يف الحديث القدسي:  اِدي ُكلَّ

َواصِونُ   «.(2)الشَّ

فػتح اهلل بف أطقـًا طؿًقا،  كعؿ طباد اهلل، ُبعث الـبل 

 وأذاًكا صًؿا، وقؾقًبا غؾًػا.

لقعتؼ الـاس مـ رق العبقدية لغقر اهلل رب  ُبعث الـبل 

 اضطراًرا.العالؿقـ لقؽقكقا طباًدا هلل اختقاًرا، كؿا أهنؿ طبقٌد لف 

اآلن وإن مـ جؿؾة االطتؼادات الباصؾة، والخرافات الؿستفجـة، ما كان 

 طؾقف أهؾ الجاهؾقة مـ التطقر والتشاؤم، طافاكا اهلل وإياكؿ.

فؾؼد كاكقا يتشاءمقن بالؿرئل وبالؿسؿقع، وبالؿعؾقم وبالؿعدوم، كان 

اد سػًرا7 أحدهؿ إذا أراد سػًرا، فسؿع كعقؼ غراب رجع، وكان أحدهؿ إذا أر

فنكف يطقر صائًرا، يؼال لف السارح أو البارح، فنن خرج إلك ذات القؿقـ مضك، 

وإن صار إلك جفة القسار رجع، فؾؼد كاكقا يتشاءمقن بالطققر، وببعض 

الحققاكات، ويتشاءمقن باألسؿاء واألماكـ، وإلك غقر ذلؽ مؿا لعب 

 الشقطان هبؿ.

 كسلل اهلل العافقة والسالمة.

–طـ مقسك  فرطقكقة، وصريؼة وثـقة، ولذلؽ ذكر اهلل  وهل طؼقدة

 كقػ أهنؿ كاكقا يتشاءمقن بف وبدطقتف. -♥

                                                           

 .◙( طـ طقاض بـ حؿار الؿجاشعل 5532أخرجف مسؾؿ ) (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ): قال 

 (ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .[232]األعراف:

يتشاءمقن هبمالء  -طؾقفؿ الصالة والسالم–وهؽذا كان أطداء الرسؾ 

 لتبؾقغ رسالتف. ؿ اهلل األكؼقاء األصػقاء، الذيـ اختاره

 قال سبحاكف وتعالك طـ أصحاب الؼرية، مـ الرسؾ الذيـ بعثفؿ اهلل 
إلك همالء الؼقم الؽافريـ، لؿا أطقتفؿ الحقؾة، وُسؼط يف أيديفؿ، وحصحص 

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  )الحؼ: 

 .[28]يس: (ک

يف أمة العرب، كعؿ طباد اهلل، هؽذا كاكت طؼقدة التطقر والتشاؤم مقجقدة 

أبطؾفا، وبقـ أهنا  بؾ يف جؿقع األمؿ، فؾؿا بعث الـبل 

قادٌح مـ ققادح العؼقدة الصحقحة التل تـؼص اإليؿان والتقحقد يف صدور 

يـفك طـ ذلؽ، وكان مـ جؿؾة  -♥–العباد، ولذلؽ كان الـبل 

كَ »ما كان يؼقل:   «.(2)الطَِّوَرُة َما َأْمَضاَك، َأْو َردَّ

قؾبؽ بؿخؾقق يف قضقة الؿضل أو الرجقع7 فلطؾؿ أهنا الطقرة فنذا تعؾؼ 

–طؾك أي شؽؾ كاكت، وطؾك أي أسؾقب كاكت، وكان الـبل 

 يحذر مـ الطقرة، ويعدها مـ الشرك. -♥

                                                           

 .◙( مـ حديث الػضؾ بـ طباس 1551أخرجف أحؿد ) (1)
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الَ َعْدَوى َوالَ صَِوَرَة، َوالَ َهاَمَة َوالَ َصَفرَ »: -♥–يؼقل 
(2).» 

 .والحديث يف الصحقحقـ

 .(1)«ءَ َواَل َىوْ  »وطـد مسؾؿ:  

 .(3)«َواَل ُغوَل » ويف لػظ: 

–فؽان الـبل  «.(4)إىما الطَِّوَرُة ِشْركٌ »يؼقل:  ♥–وكان 

يحذر مـ ذلؽ، ذلؽ أن الطقرة فقفا تعؾٌؼ بغقر اهلل رب  -♥

طؾك أهنا تمثر  العالؿقـ، وفقفا اطتؿاد طؾك أمقٍر هل مـ جؿؾة ما خؾؼ اهلل 

 بذاهتا.

كان جالًسا مرًة فـعؼ غراب، فؼال  -طـفرض اهلل –ولذلؽ كان ابـ طباس 

 .(5)أحد جالسف: خقٌر خقٌر. فؼال: ال خقٌر وال شٌر مـؽًرا طؾقف

وهذا صاووس ابـ كقسان كان يف سػٍر فرأوا غراب يف السػر، فؼال أحد  

مـ كان يف صحبتف: خقٌر خقٌر. قال: وهؾ طـد هذا خقٌر أو شٌر، ال تصحبـا، أو 

 .كؿا قال رحؿف اهلل تعالك

                                                           

 .◙ ( طـ أبل هريرة5557(، ومسؾؿ )2474أخرجف البخاري ) (1)

 ([.5557) - 173] أخرجف مسؾؿ (5)

 ([.5557) - 174] أخرجف مسؾؿ (3)

(، وابـ خزيؿة 3235(، وابـ ماجف )1311(، والرتمذي )3617أخرجف أبق داود ) (1)

(، مـ حديث ابـ مسعقد، وصححف األلباين يف 3155(، وابـ حبان )517)

 (. 156« )الصحقحة»

 (.634« )الؿجالسة وجقاهر العؾؿ»أخرجف أبق بؽر الديـقري يف  (2)
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تؾػظ وترفض مثؾ هذه  كعؿ طباد اهلل، إن طؼقدة التقكؾ طؾك اهلل 

الخرافات، وهذه الفرصؼقات، وهذه الشعبذات، وهذه األمقر التل ال ققؿة 

 حؼ التقكؾ. لفا، ذلؽ أن الؿممـ متقكؾ طؾك اهلل 

إن التشاؤم قطب رحا الحزن، والفؿ، واإلحباط، والقلس، والخقف، 

ولذلؽ تجد كثقًرا مـ الـاس حقـؿا أحاط هبؿ التشاؤم،  والؼؾؼ، واألزمات،

وأحاط هبؿ التطقر7 تجدهؿ يعقشقن أزمات مـ الؼؾؼ، ومـ الخقف، ومـ 

 االرتباك، ومـ االضطراب.

إذا مشك يف صريٍؼ فرأى إكساًكا تشاءم بف؟7 قؾؼ يف جؿقع ذلؽ الققم، إذا 

 حقاتف، واكؼؾبت حقاتف سؿع اسًؿا أو كعقًؼا أو شقًئا مـ هذه األمقر7 ارتبؽ يف

 رأًسا طؾك طؼب.

ال شؽ أن هذا مـ الشقطان، ذلؽ أن مـ كزع إلك التطقر والتشاؤم ققد اهلل 

ويجعؾف محاًصا هبذه الفؿقم، وبتؾؽ الغؿقم،  لف شقطاًكا يـسقف ذكر اهلل 

 وبتؾؽ األحزان، كسلل اهلل السالمة والعافقة.

اإليؿان فقتقكؾقن طؾك اهلل القاحد  كعؿ، التطقر ما أمضاك أو ردك، أما أهؾ

وتؼدس، لعؾؿفؿ أن ما شاء اهلل كان، وما لؿ يشل لؿ يؽـ، وأن اهلل  الديان، 

 خؾؼ كؾ شلء فؼدره تؼديًرا، وأن الؿممـ يؼػ طؾك قـطرة التقكؾ طؾك اهلل 
الذيـ  -طؾقفؿ الصالة والسالم–واالطتؿاد طؾقف، شلن األكبقاء والؿرسؾقـ 

 ن طؼقدة الػلل والتػاؤل برهبؿ سبحاكف وتعالك.كاكقا يعقشق

لؿ يتسؾؾ التطقر وال التشاؤم وال اإلحباط إلك قؾبف، لؿاذا؟  ♠كقٌح 

 .ألن قؾبف مؾئ بالتقكؾ طؾك اهلل 
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 .[24]العنكبوت: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )يؼقل سبحاكف: 

ألػ سـًة لؿ يصب بنحباط، وال كظر إلقفؿ كظرة تشاؤم، فؾؿا جاءه األمر 

طؾؿ بلن العذاب كازٌل : [36]هود: (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ) اهللمـ 

 إلقفؿ، وواقٌع يف ساحتفؿ.

يؿر بػصقل محزكة، وبحقادث مػجعة، ومع ذلؽ  ♠ويعؼقب 

 (ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ )يؼقل ألوالده 

 .[67]يوسف:

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ): بؾ يزيد األمر تػاؤاًل ورًضا بربف 

 .[87]يوسف: ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

يذهب فقؾتؼؿف الحقت، وهق يف ضؾؿات البحر الثالثة،  ♠يقكس 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  )دطاًءا ترتج لف أبقاب السؿقات:  يدطق اهلل 

 .[87]األىبواء: (ڻ ڻ ۀ

البحر أمامف، والعدو الحاقد الحاقـ الحرد  -♥–مقسك 

خؾػف، يؼقل أصحابف لف: إكا لؿدركقن. فقجقبفؿ إجابة الؿتقكؾ طؾك ربف، 

 .[61]الشعراء: (ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )طؿئـ لخالؼف: الؿ

 يا لف مـ تعؾؼ باهلل رب العالؿقـ.

يف الغار مع صاحبف، وقد أحاط بف  --وهذا محؿد 

، فقؼقل األطداء إحاصة السقار بالؿعصؿ، وأبق بؽر يحزن طؾك كبل اهلل 

وقد سجؾ ذلؽ الؼرآن، سجؾ هذا الحقار يف ذلؽ  -♥–الـبل 

ۀ ہ ہ  )هذا الحقار وقريش محقطٌة بف الغار الضقؼ، سجؾ 
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

[40]التوبة: (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼
(2). 

كعؿ طباد اهلل، إكف الرضا باهلل، والتقكؾ طؾك اهلل، والطؿلكقـة بف سبحاكف 

وتعالك، إكف الػلل الذي يبعث طؾك كؾ راحة، الػلل الذي تستشرف بف حقاًة 

ذلؽ بلن الؿممـ يرتبع طؾك طرش قؾبف  ذن اهلل مؾقئًة بالخقر والفـاء بن

 طؼقدة، اسؿفا طؼقدة اإليؿان بالؼدر، فؿا شاء اهلل كان، وما لؿ يشل لؿ يؽـ.

، التقكؾ طؾك هذه العؼقدة هل سبٌب مـ أسباب هذا التقكؾ طؾك اهلل

يف جؿقع الشئقن واألمقر، ولذلؽ فرٌق بقـ الؿتشائؿ وبقـ الؿتػائؾ،   اهلل

ائؿ مريٌض، والؿتػائؾ صقب الـػس، مرتاح البال، لقـ العريؽة، يعقش فالؿتش

 حقاًة يتـسؿ فقفا روائح الجـة.

 «.(1)واْلَفْيُل: اْلَكِلَمُة الطَّوَِّبةُ : »ولذلك قال ىبونا 

، أال فؾتتؼقا اهلل يا طباد اهلل، (3)يعجبف الػلل فؽان 

قؿا تعؾـقكف وتسروكف، ذلؽ أن فقؿا تبدوكف، وفقؿا تخػقكف، وف ولتخافقا اهلل 

هذه العؼقدة، طؼقدة التشاؤم والتطقر، مازالت مقجقدة يف قؾقب كثقر مـ 

                                                           

َثـِل َأُبق َبْؽٍر 5351(، ومسؾؿ )1333أخرج البخاري ) (1) ( طـ أكس بـ مالؽ، َقاَل: َحدَّ

◙ 
ِّ

،  ، َقاَل: ُكـُْت َمَع الـَّبِل ـَ فِل الَغاِر َفَرَأْيُت آَثاَر الُؿْشِركِق

، َلْق َأنَّ َأَحَدُهْؿ َرَفَع َقَدَمُف َرآَكا، َقاَل: 
ِ
ـِ اهلُل َثالُِثفُ »ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل  «.َؿاَما َضـَُّؽ بِاْثـَْق

 .◙ ( طـ أكس بـ مالؽ5551أخرجف مسؾؿ ) (5)

(، طـ أبل هريرة، وصححف األلباين 3151(، وابـ حبان )3233أخرجف ابـ ماجف ) (3)

 (.516« )تخريج الؽؾؿ الطقب»يف 
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الؿسؾؿقـ، هداكا اهلل وإياهؿ، وهل تتشؽؾ وتتؾقن طؾك حسب األزمان 

 واألماكـ.

يزال يتشاءم بالغراب إذا رآه، ومـ الـاس مـ يتشاءم ببعض مـ الـاس ال

و أسؿاء األماكـ، ومـ الـاس مـ يتشاءم األسؿاء، أسؿاء األشخاص، أ

ببعض الفقئات واألحقال لبعض الـاس، حتك لدرجة أن بعض التجار الذيـ 

، همالء طـدما يرون شخًصا معقـًا طؾك تـؼصفؿ طؼقدة التقكؾ واإليؿان بالؼدر

 هقئة ربؿا رجعقا إلك بققهتؿ، ويؼقلقن هذا الققم يقم شمم.

ومـ الـاس والعقاذ باهلل مـ يتشاءم بشفر صػر، إحقاًء لؿا كان طؾقف أهؾ 

الجاهؾقة األولك، فؾق قدر أن حصؾ لف حادث، قال هذا بسبب شفر صػر، 

كسلل اهلل العافقة والسالمة، كسلل اهلل لـا ولؽؿ العافقة والسالمة، بؾ بعضفؿ ال 

كسلل اهلل العافقة يعؼد طؼد الـؽاح يف شفر صػر، ويؼقل بلكف شفر شمم، 

 والسالمة.

بؾ بعضفؿ يعتؼد ببعض األيام، كققم األربعاء بلكف يقم كحٍس وشمٍم 

فقتطقر بف أيؿا تطقر، حتك وفدت إلك قؾقب كثقٍر مـ الؿسؾؿقـ، تشاؤمات 

وتطقرات مـ مؾٍؾ أخرى، فؿـ الـاس مـ يتشاءم برقؿ ثالثة طشر، يتشاءم مـ 

 العافقة والسالمة. هذا الرقؿ، ويتطقر مـف، كسلل اهلل

بؾ وصؾ األمر والعقاذ باهلل ببعض الؿسؾؿقـ أن يستػتح بالؼرآن العظقؿ، 

 كقػ ذاك ؟
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 طقـف وقعت فنذا الصدفة، سبقؾ طؾك هؽذا يػتحف ثؿ يليت إلك كتاب اهلل 

تػاءل، وإذا وقعت طقـف طؾك آيٍة فقفا شٌر وطذاب تشاءم،  خقرٌ  فقفا آيةٍ  طؾك

الققم، وأكك لفؿ، أكك لفؿ هذا، ومـ أيـ أتقا بف؟  وتؽدر خاصره صقال ذلؽ

طؾقفؿ -فنهنا طؼقدٌة باصؾٌة، طؼقدٌة مـ طؼائد السابؼقـ، الذيـ جاء األكبقاء 

 بنبطالفا وبردها. -الصالة والسالم

أال فؾتتؼقا اهلل يا طباد اهلل، ولتحذروا مـ تسؾؾ أمثال هذه العؼائد الباصؾة، 

صؼقات التل ال ققؿة لفا، حافظقا طؾك والشعبذات، والشعقذات، والفر

إيؿاكؽؿ، وطؾك طؼقدتؽؿ، وطؾك إسالمؽؿ، والحذر الحذر مـ الؾجقء إلك 

 مثؾ هذه األشقاء.

وكؿا ذكرت لؽؿ تتؾقن وتتعدد، وتلخذ مـاحل شتك، فـسلل اهلل تعالك أن 

 يعافقـا وإياكؿ.

 أققل ما تسؿعقكف وأستغػر اهلل لل ولؽؿ.
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿد هلل وكػك، وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك، وطؾك 

مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك، أما بعد، فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل، 

واطؾؿقا أن أطظؿ دواٍء لؿثؾ هذه التشاؤمات والتطقرات والفرصؼقات هق 

 كامالً، اطتؿاًدا  اهلل طؾك الؼؾب اطتؿاد والتقكؾ ،التقكؾ طؾك اهلل 

 .الؿشروطة األسباب بذل مع إلقف األمر وتػقيض

: ما مـا إال ويحصؾ ويطرأ طؾك ◙ولذلؽ يؼقل طبد اهلل بـ مسعقد 

 خاصره شلٌء مـ هذا، قال ولؽـ يذهبف اهلل بالتقكؾ، فؿـ تقكؾ طؾك اهلل كػاه.

ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ): يؼقل 

 .[3]الطالق: (﮷ ﮸

اآلخر طباد اهلل، اإليؿان بالؼدر، ومعـك اإليؿان بالؼدر، الـظر إلك  األمر

 لؿ وما يؽقن، وما كان ما طؾؿ السابؼ بعؾؿف مراتبف األربعة، وهل أن اهلل 

شلء  كؾ مؼادير الؿحػقظ الؾقح يف كتب  اهلل وأن يؽقن، كقػ كان لق يؽـ

 قبؾ أن يخؾؼ السؿقات واألرض بخؿسقـ ألػ طام.

 سقى ما كؾ مخؾقق، وهق إال أحدٍ  مـ فؿا الخؾؼ، خؾؼ ا ربـا وأيًض 

 ، مؼفقٌر، مدبٌر، ماضقٌة فقف ققة اهلل، وقدرتف سبحاكف وتعالك.مخؾقٌق  اهلل

واألمر اآلخر مشقئتف الـافذة يف طباده، فؿا شاء اهلل كان، وما لؿ يشل لؿ 

 يؽـ.
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بالدطاء، فؼد  أمٌر آخٌر، إذا صاف بؽ صائٌػ مـ هذه التشاؤمات7 فعؾقؽ

ورد يف السـة أحاديث قد ال يخؾق بعض أساكقدها مـ كالم، مـ ذلؽ أن الـبل 

 ُهمَّ اَل َخْوَر »: يؼقل أن قؾبف يف شلءٌ  يحصؾ طؿـ أخرب اللَّ

 «.(2)إاِلَّ َخْوُرَك، َواَل َصْوَر إاِلَّ َصْوُرَك، َواَل إَِلَه َغْوُركَ 

 أكف طـف روىي فقؿا –وورد أيًضا يف السـة أن الـبل 

وَِّئاِت إاِلَّ َأْىَت، َواَل َحْوَل »: قال ُهمَّ اَل َيْيتِي بِاْلَحَسنَاِت إاِلَّ َأْىَت، َواَل َيْدَفُع السَّ اللَّ

َة إاِلَّ بَِك   «(1)َواَل ُقوَّ

 حسـ مـ قؾبؽ تسلل اهلل  دطاءً  هذه بعض األدطقة، ولق دطقت اهلل 

 والقاردات التل تطقف بؼؾبؽ فحسـ. صرالخقا هذه مثؾ ودفع طؾقف، التقكؾ

أمٌر آخٌر، أكت تعقش يف هذه الدكقا مرًة واحدًة، فقـبغل لؽ أن تعقش حقاًة 

 مػعؿًة بالراحة والسرور والطؿلكقـة، وهذه وربل لـ تجدها إال يف اإليؿان.

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ): يؼقل 

 .[97]النحل: (گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

تعتؼد أكؽ متك استسؾؿت لفذه التشاؤمات، ولفذه  أمٌر آخٌر، البد أن

التطقرات، ولق كـت متعؾًؿا مثؼًػا7 فنكؽ تـزل مـ مستقى دوحة طؾؿؽ 

                                                           

( طـ طبد اهلل بـ طؿرو 35« )الؽبقر»(، والطرباين يف 4712أخرجف أحؿد ) (1)

¶. 

(، والبقفؼل يف 53365« )الؿصـػ»أبل شقبة يف (، وابـ 3616أخرجف أبق داود ) (5)

السؾسؾة »( طـ طروة بـ طامر، وضعػ إسـاده األلباين يف 13251« )الؽربى»

 (.1316« )الضعقػة
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ومؽاكؽ العالل يف ثؼافتؽ إلك حضقض الجفؾ والتخؾػ، ذلؽ أن الذي 

يؾجل إلك التشاؤم والتطقر يف الغالب هؿ الجفؾة، والذيـ ال يؿتؾؽقن شقًئا مـ 

مؿا يمسػ لف أن يـزع إلك مثؾ هذا االطتؼاد بعض مـ الػفؿ والعؾؿ، و

يزطؿقن الثؼافة والتعؾؿ، فلكت بؿثؾ هذه العؼقدة تـزل مـ سؿاء مجدك، 

وطؾؿؽ وثؼافتؽ إلك مستـؼعات الجفؾ والتخؾػ والخرافة، فعؾقؽ أن تجؾد 

 ذاتؽ، وأن تؾقم كػسؽ، طؾك أن كزطت إلك مثؾ هذه العؼقدة الػاسدة.

 الـظر وإمعان ،ع دائرة طؾؿؽ بالـظر يف كتاب اهلل كذلؽ طؾقؽ أن تقس

فنهنا  ، اهلل رسقل وسقرة سـة ويف اهلل، كتاب تػسقر يف

تضقػ لؽ إضافاٍت طظقؿٍة، تجعؾ إيؿاكؽ ممسًسا طؾك قاطدٍة صؾبٍة تتحطؿ 

طؾقفا الخرافات والفرصؼقات والخرافات والشعقذات والشعبذات، وكؾ هذه 

 األمقر الشقطاكقة.

يـبغل أن تعقش أيفا الؿممـ، وأن تخرج مـ هذا الؼؿؼؿ الذي ربؿا هؽذا 

وضعت كػسؽ فقف باختقارك، يف مثؾ هذا التشاؤم والتطقر الؿؿؼقت 

والؿذمقم، وصِر إلك الػضاء الرحب مـ التػاؤل، ومـ السعادة والسرور، 

  ؽ هبذا اإليؿان.ذل لؽ الذي أراد اهلل 

ًر بدأ فقف بـػسف، وثـك بؿالئؽتف الؿسبحة طباد اهلل إن اهلل تعالك أمركؿ بلم

ڄ ڄ )بؼدسف، وثؾث بؽؿ أيفا الؿممـقن، فؼال، وهق أصدق الؼائؾقـ: 

 (ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 .[56]األحزاب:
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َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة : »قال أىه وصح عن ىبوكم 

 «.(2)َواِحَدًة َصلَّى اهَّللُ َعَلْوِه بَِها َعْشًرا

ؾك محؿد يف األولقـ، وصِؾ طؾك محؿٍد يف اآلخريـ، وصِؾ الؾفؿ صِؾ ط

 دامت السؿقات واألراضقـ. طؾك محؿٍد ما

الؾفؿ أطز اإلسالم والؿسؾؿقـ، واكصر طبادك الؿقحديـ، واحؿ حقزة 

الديـ، واغػر الؾفؿ لجؿقع الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات، الؿممـقـ والؿممـات، 

وولل أمركا بتقفقؼؽ، وأيده األحقاء مـفؿ واألمقات، ووفؼ الؾفؿ إمامـا 

بتليقدك، الؾفؿ اكصر بف ديـؽ وأطز بف كؾؿتؽ، واجعؾف ردًءا وطقًكا لإلسالم 

والؿسؾؿقـ، ووفؼ الؾفؿ جؿقع حؽام اإلمارات لؿا تحب وترضك، وخذ 

واجعؾ هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان  بـقاصقفؿ لؾرب والتؼقى،

 الؿسؾؿقـ يا رب العالؿقـ.

 يف الدكقا حسـة، ويف اآلخرة حسـة وقـا طذاب الـار. ربـا آتـا

 

                                                           

 .◙ ( مـ حديث أبل هريرة175أخرجف مسؾؿ ) (1)


