ً

ِّ

رب اجعل هذا البلد آمنا

لفضيلة الشيخ الدكتور
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ِّ

ً

رب اجعل هذا البلد آمنا
َّ
إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
َّ
مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف،
ومـ سقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال
وأشفدُ أن ال إلف َّإال اهلل وحده ال شريؽ لف ،وأشفد َّ
محؿدً ا طبده ورسقلف.
أن َّ
(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.]77-70 :
َّأما بعد:
َّ
فنن كعؿ اهلل –يا طباد اهلل -طؾقـا كثقرة ،وآالؤه جسقؿة  - -قال :

(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ) [إبراهقم ،]73:وقال ( :ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ) [لؼؿان.]10:
واهلل  وطدكا وتقطدكا يف ٍ
آية واحدة يف قضقة شؽران الـعؿ أو كػراهنا،

قال ( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ) [إبراهقم.]7:
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عباد اهلل :مـ تل َّمؾ يف كعؿ اهلل  وجدها ترتا يف الؾقؾ والـفار،
كعؿ ضاهر ٌة وباصـة ،أال َّ
مـ
وإن مـ أطظؿ كعؿ اهلل  التل َّ
كعم –عباد اهللٌ -
وطز -كعؿة األمـ يف األوصان،
طؾقـا هبا -سبحاكف ّ
كعم –عباد اهلل -إكَّفا كعؿ ٌة جؾقؾة ومـَّ ٌة جسقؿة م َّـ اهلل  هبا طؾقـا.
أن اهلل  ذكر قضقة األوصان وأكَّفا مـ أطظؿ كعؿف َّ ،--
ذلؽ َّ
وأن
اإلخراج مـ القصـ أو َّ
أن اضطراب حبؾ أمـ األوصان ُيعدُّ مصقب ًة مـ

الؿصائب ،وكارث ًة مـ الؽقارث ،يؼقل اهلل ( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ) [قريش.]3-2 :
مـ اهلل  طؾقفؿ باألمـ مـ الخقف :ولذلؽ ذ َّكرهؿ بؿـ
كعم –عباد اهللَّ -
مؿـ ُيتخ َّطػ مـ أوصاهنؿ وبؾداهنؿ ومـ أماكـفؿ ،واهلل  جعؾ
حقلفؿ َّ

اإلخراج مـ األوصان مقاز ًيا إلزهاق األكػس ،قال  يف كتابف العزيز( :ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [الـساء.]66:
كعم –عباد اهلل -ساوى اهلل  بقـ اإلخراج مـ األوصان وبقـ إزهاق
األكػس ،كعم –عباد اهلل -اإلخراج مـ القصـ مصقب ٌة وكارثة ،واختالل حبؾ
أيضا كارثة :ولذلؽ ربـا  امتدح الؿفاجريـ األولقـ،
األمـ واضطرابف ُيعدُّ ً
طظقؿا ،ذلؽ أكَّفؿ قدَّ مقا محبقب اهلل ومراد اهلل ومطؾقب اهلل
مدحا
امتدحفؿ ً
ً

 طؾك مطؾقب الـػس.

قال سبحاكف لؾػؼراء الؿفاجريـ الذيـ ُأخرجقا مـ ديارهؿ وأمقالفؿ ،كعؿ
فتحؿؾقا هذا
طظقؿا ،وهق مطؾقب اهلل ومراد اهلل طؾك مراد الـػس:
أمرا
َّ
ً
قدَّ مقا ً

العذاب يف سبقؾ اهلل رب العالؿقـ ،وهذا كب ُّقـا  يؼقل اهلل
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( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)
[التوبة ]30:مـ أيـ؟
ِ
تـسؿ هقاءها ولعب
مـ م َّؽة
الؿؽرمة التل فقفا ُولد ،وطؾك أرضفا درجَّ ،
َّ
ٌ
مؽان
ولؿا بؾغ الحزورة وهق
يف ربقطفا ،فخرج مـفا َّ ،
ػ وتل ُّل ٍؿ وتقجع ،فؼال« :واهللِ إك ِ
معروف قريب مـ م َّؽة كظر إلقفا كظر تلس ٍ
َّك
ٌ
ُّ
ٌ
ُّ
أألأ أح ُّ ِ
إلي أو أل ْو أٓ أق ْو ُم ِك أأ ْخ أر ُجوكِي أما أخ أر ْجت»(.)1
ب الب أؼا ِع ّ
ولؿا استقصـ الؿديـة  خشل مـ الحـقـ إلك م َّؽة أن
َّ
ِ
ب إِ أل ْقـأا ا ْل أؿديـأ أة ك ُأح ِّبـأا أم َّؽ أة أأ ْو أأ أشدَّ »(.)2
يعقد إلقفا ،فدطا اهلل ً 
قائال« :ال َّؾ ُف َّم أح ِّب ْ

الجبالت ِ
كعم –عباد اهللَّ -
والػ َطر
َّ
مغروس يف
فطري
أمر
ٌ
ّ
إن حب األوصان ٌ
والـُّػقس ،وهذا مـ حؽؿة اهلل َّ -
جؾ وطال وتؼدَّ س :-ولذلؽ ما مـَّا أحدٌ َّإال
كؾ ٍ
وهق يحب وصـف ويحب بالده :ولذلؽ ربـا  جعؾفا غريز ًة يف كػس ِّ
أحد
مـ الشرفاء الذيـ يح ُّبقن أوصاهنؿ.
تؽؾقػل شرطل ،أمر اهلل  بف يف
فلمر
وأ َّما الدفاع طـ األوصان والقفاء لفا ٌ
ٌّ

كتابف ،وأمر بف كب ُّقـا  يف ُسـَّتف :ولذلؽ قال ( :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ) [البؼرة.]136:

عباد اهللَّ :
إن قضقة كعؿة األوصان قضق ٌة طظقؿة يجب أن تؽقن شغؾ كؾ
ٍ
مسؾؿ الشاغؾ ،وقؾؼف الساهر ،ذلؽ َّ
أن قضقة هذه الـعؿة قضق ًة تؿ ِّثؾ ققؿة مـ
( )1أخرجف الرتمذي ( ،)3926وابـ حبان ( ،)3779والحاكؿ ( ،)1787مـ حديث
ابـ طباس ،،وصححف األلباين يف صحق الجامع الصغقر وزيادتف (/2
.)971
( )2أخرجف البخاري ( ،)1889ومسؾؿ ( ،)1376مـ حديث طائشة ▲.
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أطظؿ الؼضايا يف وقتـا الحالل الذي تخ َّطػ الـَّاس مـ حقلـا ،وحدثت مـ
وجفارا طؾك ما
وسرا
لقال
الػتـ والباليا ما يستدطقـا أن كشؽر اهلل ً 
ً
وهنارا ًّ
ً

م َّـ بف  طؾك هذه البالد ،دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة مـ األمـ واألمان،
فـسلل اهلل تعالك أن يديؿ طؾقفا األمـ واألمان ،إكَّف خقر مسمول.
عباد اهللَّ :
إن قضقة كعؿة األمـ يف األوصان تؿثؾ أولقية مـ أولقيات كؾ
ٍ
مسؾؿ يـزع إلك كتاب اهلل ،وإلك ُسـَّة رسقل اهلل  :ولذلؽ
كعؿة األمـ يف األوصان تعقـ وتساطد ،بؾ تحؼؼ قضايا مؼاصد الخؾؼ

الخؿسة:
 مـ الحػاظ طؾك الديـ. والحػاظ طؾك الـػس. والحػاظ طؾك العرض. والحػاظ طؾك العؼؾ. والحػاظ طؾك الؿال.الحػاظ طؾك الؿال ،وطؾك العرض والعؼؾ وطؾك الديـ وما يعؼؾفا َّإال
العالؿقن :ولذلؽ متك ما إن تق َّفر األمـ ح َّؾت هذه الخقرات والربكات بنذن
تصرم حبؾ األمـ فال تسؾ طـ هذا الدمار ،وصقاطؼ
اهلل  ،ومتك ما إن َّ
الفالك تـزل طؾك الـَّاس.

ولذلؽ –طباد اهلل -قضقة شؽر كعؿة اهلل  لقست قضق ًة مؼتصر ًة طؾك
أمر مطؾقب ،لؽـف غقر
الؾفج بالؾسان يف ققل :الحؿد هلل والشؽر هلل ،كعؿ هذا ٌ
ٍ
كاف يف هذه الؼضقة الشرطقة ،ولذلؽ كشؽر اهلل  ،وكؾفج وكحؿد اهلل 
طؾك كعؿة األمـ واألمان.
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ٍ
وأمر آخر يجب طؾك ِّ
مسؾؿ يعقش طؾك هذه األرض :أن يشؽر كعؿة
كؾ
ٌ

شؽرا طؿؾ ًّقا يرتجؿف مـ خالل أققالف ،ومـ
اهلل  طؾك هذا األمـ واألمان
ً
خالل أفعالف ،ومـ خالل تصرفاتف ،ومـ جؿؾة ذلؽ –أ ُّيفا الؿسؾؿقن -ما
يتعؾؼ بنشاطة الؿحبة بقـ الـَّاس أجؿعقـ.
والـبل  أمر أهؾ اإلسالم بلن يشقعقا الؿحبة فقؿا
بقـفؿ ،وأن يرفضقا َّ
والتػرق :ولذلؽ
كؾ ما يدطق إلك االكؼسام ،وإلك التشرذم
ُّ

يؼقل اهلل ( :ﯜ ﯝ ﯞ) [الحجرات.]20:
ِ
ويؼقل الـبل « :إِ َّن م أث أل ا ْلؿ ْؤ ِمـ ِ ِ
اح ِؿ ِف ْم
قن في ت أأوا ِّده ْم أوت أأر ُ
أ
ُ
أ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس أفرِ
ِ
و أت أعا ُصػ ِف ْم ك أأؿ أث ِل ا ْل أج أسد إ أذا ْاش أتؽأى مـْ ُه ُع ْض ٌو تأدأ أ
اعى أل ُه أسائ ُر ا ْل أج أسد ب َّ
أوا ْل ُح َّؿى»(.)1
ٍ
أيضا –طباد اهلل -يجب طؾك ِّ
مسؾؿ يؼطـ هذه األرض أن يتصدى
كؾ
ً
لؽؾ ما مـ شلكف أن يفدد أمـ هذه البالد ،وهذه فريض ٌة شرطقة يف طـؼ كؾ
ٍ
مسؾؿ ،ذلؽ َّ
أن الـبل  قال « :أل أع أن اهللُ أم ْن أآوم ُم ْح ِداا»(.)2
كؾ ٍ
واجب طؾك ِّ
فرد مـ أفراد الؿسؾؿقـ الذيـ يعقشقن طؾك هذه
ولذلؽ
ٌ

األرض أن يشؽروا اهلل  طؾك هذه الـعؿة ،ومـ شؽر اهلل  رفض كؾ ما مـ
شلكف أن يمدي إلك اإلخالل بلمـ هذا البؾد ،أو باستؼراره ،أو بزرع الػتـة فقف،
وهذه فريض ٌة شرط ّقة.

( )1أخرجف البخاري ( ،)6711ومسؾؿ ( ،)2586مـ حديث الـعؿان بـ بشقر
◙.
( )2أخرجف مسؾؿ ( ،)1978مـ حديث طؾل ◙.
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أمر آخر فقؿا يتع َّؾؼ بالؿحافظة طؾك مؽتسبات هذا القصـ وهذا البؾد:
ٌ
ٍ
كؾ كاحقة مـ كقاحقف ،فالـبل  قالِ « :
وذلؽ يف ِّ
بض ٌع
يؿان ْ
اإل ُ
ون ُش ْع أبة ،-أأ ْع أَل أها أق ْو ُل ٓ :إ أل أه َّإٓ اهللُ ،أ
وأ ْدكاها
وس ْب ُع أ
وست أ
ُّون ُش ْع أب أة –ويف لػظ :أ
إما أص ُة األ أذم أع ِن ال َّطرِ ِ
يق»(.)1
فنذا كاكت إماصة األذى طـ الطريؼ تؿثؾ شعب ًة مـ شعب اإليؿان يف
جؿقال ،فؽقػ باألذ َّية
ً
الؿحافظة طؾك كظافة القصـ وكظافة البؾد ،وطؾك جعؾف
التل أكرب مـ هذا؟!

عباد اهلل :الـبل  أخربكا وهق الصادق الؿصدوق طـ
ٍ
يخص أمـ القصـ وكذلؽ استؼراره،
جؿؾة مـ الؼضايا كؾفا تتعؾؼ فقؿا
ُّ
وقضايا أقؾ مـ هذا ،ك َّبف طؾقفا الـبل .
كذلؽ الدفاع طـ هذا القصـ طؾك قدر االستطاطة ،فاهلل ( :ﮧ ﮨ ﮩ
ون
من ُقتِل ُد أ
ﮪ) [التغابن ،]26:والـبل  يؼقلْ « :
تل د أ ِ ِ
ِِ
ففو شفقدٌ »( )2وهذا ك ُّؾف بؿجؿقطف يدل
ون أك ْػسه ُ
ماله ُ
ومن ُق أ ُ
ففو أشفقدٌ ْ ،
طؾك وجقب صقاكة وحؿاية والدفاع طـ القصـ.
( )1أخرجف البخاري ( ،)9ومسؾؿ ( ،)35مـ حديث أبل هريرة ◙.
( )2أخرجف هبذا الؾػظ :طبد الرزاق يف مصـػف ( ،)18577والحارث يف مسـده (،)636
وهق ضعقػ.
لؽـ يف صحق البخاري ( ،)2487ومسؾؿ ( ،)141مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو
¶ ،قال :سؿعت الـبل  يؼقل« :مـ قتؾ دون مالف ففق
شفقد».
وطـد أبل داود ( ،)4772والرتمذي ( ،)1421والـسائل ( ،)4794مـ حديث
سعقد بـ زيد ،◙ ،وصححف األلباين يف اإلرواء (.)778
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كذلؽ –طباد اهلل -مـ شؽر كعؿة اهلل  الذي ه َّقل هذا األمـ واالستؼرار
الدطاء لقالة أمقركا ،فنكَّفا ٌ
السـَّة والجؿاطة :ولذلؽ ذكر
أصؾ مـ أصقل أهؾ ُّ
الطحاوي مذاهب األئؿة األربعة أكَّفؿ يدطقن لقالة األمقر ،يدطقن لربهؿ

السـَّة والجؿاطة.
وفاجرهؿ ،هؽذا هق اطتؼاد أهؾ ُّ
وسـَّة رسقل اهلل  :ولذلؽ
مـط َؾؼفؿ يف ذلؽ كتاب اهللُ ،

قال( :كدطق ألئؿتـا بالصالح)( ،)1ولذلؽ اإلمام أحؿد –رحؿة اهلل طؾقف -طؾك

ما القك وطاكك ،ومع ذلؽ كان ال يػرت لساكف مـ الدطاء لقالة األمقر ،الدطاء
لفؿ بالصالح ،والدطاء لفؿ بالسداد ،والدطاء لفؿ بصالح البطاكة ،والدطاء
ٌ
السـَّة
بالؼقة ،وتللقػ الؼؾقب طؾقفؿ ،فنكَّف
لفؿ
َّ
أصؾ مـ أصقل أهؾ ُّ

والجؿاطة.

كذلؽ –طباد اهلل -مدُّ جسقر التقاصؾ بقـ الؿسؾؿقـ فقؿا بقـفؿ سقا ًء
كاكقا جقراكًا أو غقر ذلؽ ،هذا ك ُّؾف مؿا أكدتف الشريعة ،وهق بال ريب يسفؿ
كبقرا يف تؼقية ال ُّؾحؿة بقـ أهؾ القصـ القاحد.
إسفا ًما ً
أسلل اهلل  أن يجعؾـا وإ َّياكؿ مـ الشاكريـ ،ومـ الذاكريـ ،وأسلل اهلل

 أن يديؿ األمـ واألمان طؾك دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة ،وطؾك جؿقع
أوصان الؿسؾؿقـ ،أسلل اهلل تعالك أن يجـِّبـا وجؿقع أوصان الؿسؾؿقـ سقء
الػتـ ما ضفر مـفا وما بطـ.
أققل ققلل هذا وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ ٍ
ذكب
وخطقئة ،ويا فقز الؿستغػريـ ،أستغػر اهلل.

( )1يـظر :متـ الطحاوية (ص.)69 :
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اخلطبة الثانية
الحؿدُ هلل وكػك ،وص َّؾك اهلل وس َّؾؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك ،وطؾك
مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك.
َّأما بعد:
ٍ
فاتؼقا اهلل –يا طباد اهلل -واطؾؿقا َّ
مسؾؿ،
أن صؾب العؾؿ فريض ٌة طؾك كؾ
كؿا ص َّ بذلؽ الخرب طـ كب ِّقـا  ،فاهلل َّ أول ما أكزل يف
كتابف العزيز( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [العؾق.]5-2 :
ٍ
ٍ
مسؾؿ يف ِّ
ولذلؽ صؾب العؾؿ -أ ُّيفا الؿسؾؿقن -فريض ٌة طؾك ِّ
طبادة
كؾ
كؾ

أوجبفا اهلل  طؾقـا جؿق ًعا ،فالقاجب طؾقـا –أ ُّيفا الؿسؾؿقن -الحرص طؾك

يسر
صؾب العؾؿ ،واالستزادة مـ الثؼافة والؿعرفة ،ومـ تقفقؼ اهلل  أن َّ
األسباب لذلؽ طؾك خالف العصقر السابؼة والؼرون الؿاضقة.

ٍ
صريؼ وأسفؾف ،وما طؾك الـَّاس
تسفؾ الحصقل طؾك الؿعؾقمة بليسر
فؾؼد َّ

يسقرا مـ أوقاهتؿ ومـ أمقالفؿ ومـ جفقدهؿ
َّإال أن يجتفدوا وأن يبذلقا شق ًئا ً
لؾحصقل طؾك هذه الؿعؾقمةَّ ،
وإن مؿا يـؽل الؼؾقب ويملؿ الـػقس ما طؾقف
كثقر مـ الـَّاس يف هذا الققت مـ الجفؾ العجقب يف قضايا الديـ يف مسائؾ
ٌ

أمر يدطق إلك العجب!
األصقل والػروع ،وهق ٌ
ٍ
الس ُبؾ لؾؿعرفة مع
تقسرت ُّ
يف وقت –وهلل الحؿد -كؿا ذكرت قبؾ قؾقؾ ِّ
قرب البعقد،
هذه الثقرة الؿعؾقماتقة ،ومع هذا االكػجار اإلطالمل الذي َّ
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مقس ًرا.
َّ
أمرا َّ
وسفؾ الصعب فلصب الحصقل طؾك الؿعؾقمة ً
الؿقسرة معرض الؽتاب يف إمارة الشارقة
ومـ األسباب –أ ُّيفا الؿممـقن-
َّ

الذي يضؿ بقـ جـباتف مئات اآلالف مـ الؽتب الؿتـقطة ،والتل اقتـاؤها
بالؿجزوم أكَّف سقزيد مـ حصقؾتؽ العؾؿقة والؿعرفقة والثؼافقة ،فبادروا –يا
طباد اهلل -بادروا إلك اقتـاء الؽتب وشرائفا.
وبادروا إلك الؼراءة والتع ُّؾؿ والتػ ّؼف يف ديـ اهلل رب العالؿقـ ،فنكَّفا فرص ٌة
مـ الػرص التل تسـ لـا أحقاكًا ،أو تسـ لـا يف كؾ طام ،والؼضقة ال تؼػ
فؼط طؾك شراء الؽتب ،بؾ ال بد لؾؿسؾؿ أن يسلل وأن يبحث ،وأن يذاكر أهؾ
العؾؿ فقؿا يعرتض حقاتف مـ الؿسائؾ والؼضايا.
ولذلؽ كان أصحاب الـبل  حقـؿا تعرض لفؿ
الؼضايا يف مسائؾ االطتؼاد ،أو يف مسائؾ الػروع والعؿؾقات يسللقن الـبل
 وما يرتددون يف ذلؽ ،بؾ حبقبـا  إذا
ُسئِؾ طـ ٍ
أمر ال يعؾؿف اكتظر جربيؾ حتك يـزل إلقف بالخرب وبالـبل وبالعؾؿ مـ

اهلل .

أال فؾتتؼقا اهلل –يا طباد اهلل -ولتحرصقا طؾك صؾب العؾؿ ،ولتحرصقا
طؾك زيادة حصقؾتؽؿ الؿعرفقة والثؼافقة والعؾؿقةَّ ،
ب بلن
فنن الؿسؾؿ ُمطا َل ٌ
يتع َّؾؿ :ولذلؽ لقس هـاك أفضؾ مـ العؾؿ ،واكتشار العؾؿ بالؿجزوم يحاصر
الجفؾ الذي هق سبب ِّ
مـتشرا بقـ الـَّاس
كؾ بالء ،ومتك ما وجدت العؾؿ
ً

خقرا.
ُ
فارج وتػاءل ً

وإذا ما رأيت الجفؾ غزا الـَّاس فاألمر جدُّ خطقر ،والخطب جؾؾ،
ولذلؽ اكظروا يف البقئات واألماكـ التل يـتشر فقفا السحر أو الخرافة أو
البدطة ،أو الشعقذات فتجدوهنا مـاخات مريضة بؿرض الجفؾ –كسلل اهلل
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العافقة والسالمة.-
ولذلؽ ك َّؾؿا تقسعت دائرة العؾؿ ك َّؾؿا ح ِ
قصر الجفؾ ،كعؿ –طباد اهلل،-
ُ
َّ
وكؾ ٍ
ٌ
ُّ
أيضا يف
أب
مسمول طـ زوجتف وطـ أوالده يف قضقة اقتـاء ما يزيد ً
ٍ
مسؾؿ أن
الؿقسرة التل يـبغل لؽؾ
معؾقماهتؿ ويف طؾؿفؿ ،هذه مـ األمقر
َّ

يفتدي لفا.

الحسـك وصػاتف ال ُعال أن يؿـ طؾقـا وطؾقؽؿ
أسلل اهلل  بلسؿائف ُ
بالتقفقؼ والسداد ،وبالعؾؿ الـَّافع وبالعؿؾ الصال  ،أسللف  أن يحػظـا
وإياكؿ وجؿقع الؿسؾؿقـ مـ بقـ أيديـا ومـ خؾػـا ،وطـ أيؿاكـا وطـ
شؿائؾـا ،ومـ فققـا ،وكعقذ بعظؿتف أن كغتال مـ تحتـا ،وهذا وص ُّؾقا وس ِّؾؿقا
الؿجت َبك :إذ أمركؿ اهلل  بالصالة السالم
طؾك الـبل الؿصطػك والرسقل ُ

طؾقف ،فؼال :

(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ) [األحزاب ،]56:وقال  « :أم ْن أص َّؾى
ع أؾي ص أَلة و ِ
احدأ ة أص َّؾى اهللُ أع أؾ ْق ِه أع ْش أر أص أؾ أوات»(.)1
أ
أ َّ أ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ال َّؾفؿ ِّ
وصؾ
محؿد يف اآلخريـ،
وصؾ طؾك
محؿد يف األولقـ،
صؾ طؾك
ٍ
وارض الؾفؿ طـ الخؾػاء
محؿد ما دامت السؿاوات واألراضقـ،
طؾك
َ
األربعة ،األئؿة الحـػاء ،وطـ آل بقتف وزوجاتف ،وطـ سائر أصحابف -
ٍ
بنحسان إلك يقم الديـ وطـَّا معفؿ يا
 -وطـ التابعقـ ومـ تبعفؿ
ربـا بجقدك وكرمؽ وإحساكؽ يا رب العالؿقـ.
ِ
واحؿ حقزة
الؿقحديـ،
ال َّؾفؿ أطز اإلسالم والؿسؾؿقـ ،واكصر طبادك
ِّ
( )1أخرجف مسؾؿ ( ،)478مـ حديث أبل هريرة ◙.

02

الديـ ،واجعؾ هذا القصـ البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقـ يا رب
العالؿقـ ،وو ِّفؼ الؾفؿ ولل أمركا بتقفقؼؽ وأ ِّيده بتليقدك ،اكصر بف ديـؽ وأطز
وكصرا لإلسالم والؿسؾؿقـ ،وو ِّفؼ ال َّؾفؿ
بف كؾؿتؽ ،واجعؾف رد ًءا وطقكًا
ً

جؿقع ح َّؽام اإلمارات لؿا تحب وترضك وخذ بـقاصقفؿ لؾرب والتؼقى،
وسـَّة كبقؽ
وو ِّفؼ الؾفؿ جؿقع ح َّؽام الؿسؾؿقـ لؾحؽؿ بؽتابؽ ُ
 ،واجعؾفؿ يا ربـا رحؿ ًة طؾك رطاياهؿ.
واطػ طـَّا ،وتق َّلـا برحؿتؽ يا أرحؿ
الؾفؿ اغػر لـا وارحؿـا وطافـا
ُ
الراحؿقـ ،الؾفؿ يسركا لؾقسرى ،وجـبـا العسرى ،واغػر لـا يف اآلخرة
هؿا َّإال فرجتف ،وال
واألولك ،ربـا ال تدع لـا يف مؼامـا هذا ذك ًبا َّإال غػرتف ،وال ًّ
مريضا َّإال شػقتف ،وال مبت ًؾك َّإال طافقتف،
كر ًبا َّإال ك َّػثتف ،وال ديـًا َّإال قضقتف ،وال
ً

وال حقراكًا َّإال دلؾتف ،وال تائ ًبا َّإال قبؾتف.
ٍ
إكَّؽ طؾك ِّ
شلء قدير وباإلجابة جدير (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
كؾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)
[الصافات.]281-280:

