
 

 ق 4/6/3415                        آؿ طالبصالح . د       الثبات على الحق كالحذر من االنتكاس     

 

-1 - 

Friday.alharamain.sa 

 الثبات على الحق كالحذر من االنتكاس

الثبات على الحق خطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آؿ طالب 
كأنو ال ييوفَّق إليو إال من تمسَّك بحبل اهلل الثبات على الحق  التي تحدَّث فيها عن"، ك كالحذر من االنتكاس

تعالى، كسارى على الدرًب الصحيًح ميشتمالن بتقول اهلل كميراقبتو، مع حيسن عبادةو، كإقباؿو على الطاعاًت، كابتعادو 
يخاؼ العبدي على نفًسو كال ييعجب بها كال ، كي ، ميحذّْرنا من سيلوؾ سبيل المينتًكسينعن الشُّبهات كالشَّهوات

 .يغترَّ بعملو

 

 الخطبة األكلى

كنعوذي باهلل من شركر أنفيسنا كمن سيّْئات أعمالنا، من يهًده اهلل فال  ،نحمده كنستعينو كنستغفره، الحمد هللإف 
ا عبدي كأ، ال شريك لوأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ك  ،ميضلَّ لو، كمن ييضًلل فال ىادمى لو  هشهد أف محمدن

 .ينأجمع آًلو كصحًبو، كعلى عليوكسلَّم كبارىؾ صلَّى اهلل  ،كرسوليو

 أما بعد:

أيكصيكم كنفسي بتقول اهلل في السرّْ كالعالنية؛ فهي العيدَّةي كىي مهبىطي الفضائل، كميتنزَّؿي المحاًمد، كىي مبعثي ف
، كالرابطي الوثيقي على الق  كيلُّ  تػيوىفَّى ثيمَّ  اللَّوً  ًإلىى ًفيوً  تػيْرجىعيوفى  يػىْومنا كىاتػَّقيوالوًب عند الفتن، القوًة كًمعراجي السميوّْ

 .[183: البقرة] ييْظلىميوفى  الى  كىىيمْ  كىسىبىتْ  مىا نػىْفسو 
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 أيها المسلموف:

ل، كفوزه حاضره اإلقباؿي على اهلل، كىناءةي القلب بو، كإلفي الجوارًح للطاعات، كصيدكديىا عن اآلثاـ ىو كنزه ميعجَّ 
إلى ما ييرًضي الرحمن، إال أنو مع ذلك ال بيدَّ أف ييدًرؾ كميؤجَّل، كرًبحه لإلنساف كتوفيقه لو، ككلّّ يأملي أف ييوفَّقى 

الميسلمي أف قلبىو الذم عمرىه اإليماف ًحصنه ميستهدىؼ، كجوارًحىو التي تذلَّلت بالطاعة كللطاعة غرضه تتربَّصي بو 
 أحقُّ ما حيًرس، كأكرـي ما حيًمي. العواًدم. فهي

 اْلمىْوتى  خىلىقى  الًَّذم، خطَّافةه كمزاًلق، كتلك سينَّةي اهلل الماًضيةكفي مسيًر اإلنساف إلى ربّْو فتنه كبالءات، كدركبه 
ليوىكيمْ  كىاْلحىيىاةى  ليوكيمْ ، [1: الملك] عىمىالن  أىْحسىني  أىيُّكيمْ  لًيىبػْ نىةن  ْيرً كىاْلخى  بًالشَّرّْ  كىنػىبػْ . كال يزاؿي [15: األنبياء] ًفتػْ

 المؤمني في جهادو ما دامىت ريكحيو بين جنبػىْيو.

ـى أحمد المًنيَّةي كمما ييركىل أنو عندما أدركىت  تمثَّل لو الشيطاف عاضِّا أصابًعىو يقوؿ: فػيتًَّني يا  - رحمو اهلل -اإلما
صلى اهلل عليو كسلم  -، ال بعدي" ميستحًضرنا بذلك قوؿى النبي أحمد! فػيتًَّني يا أحمد! فقاؿ اإلماـ أحمد: "ال بعدي 

 ركاه مسلم. ؛«بعمل أىل الجنة ثم ييختىم لو بعمل أىل النارإف الرجلى ليعملي الزمنى الطويلى »: -

يا »ييكًثر أف يقوؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -كاف رسوؿي اهلل قاؿ:   - رضي اهلل عنو -كعن أنس بن مالك 
. فقاؿ رجله: يا رسوؿ اهلل! تخاؼي علينا كقد آمنَّا بك كصدَّقناؾ بما «لقلوب! ثبّْت قلبي على ديًنكميقلّْب ا

أخرجو اإلماـ أحمد،  ؛«إف القلوبى بين أصبعين من أصاًبع الرحمن ييقلّْبها كيف يشاء»ًجئتى بو؟! فقاؿ: 
 الترمذم، كابن ماجو.ك 

 .«ت قلبي على ديًنكيا ميثبّْت القلوب! ثبّْ »كفي ركاية الترمذم: 
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 عباد اهلل:

ىذه األحاديثي كما ييشًبهيها كثير تيحذّْري من نكسةو ال يزاؿي اإلنساف منها في خطرو، كزيغةو ميحتملىةو لم ييعصىم منها 
 بعد األنبياء بشر، إنها حاؿه خافىها األتقياءي كالصاًلحوف، كحاذرىىا األصفياءي الصاًدقوف.

! كال المينتًكسين، كانًهزاـ الفاًشلين، كانًحراؼ من كانوا على الهيدل ميستقيمينككم رأل الناسي من مصارًع 
 يسقيطي إال المهازيل، كعند االبتالءات تكثير االنًتكاسات، نعوذي باهلل من الحىور بعد الكىور.

يْػتػىنىا ًإذْ  بػىْعدى  قػيليوبػىنىا تيزًغْ  الى  رىبػَّنىاكمن ديعاء الميؤمنين:   آؿ] اْلوىىَّابي  أىْنتى  ًإنَّكى  رىْحمىةن  لىديْنكى  ًمنْ  لىنىا كىىىبْ  ىىدى
 .[8: عمراف

 عباد اهلل:

كإف الميتأمّْل في حاؿ الميجتمع الميسلم يرل ظواًىر ضعفو تتخطَّفي بعضى أفراده، تتمثَّلي في رقَّة الديانة، 
ـي  كالرّْضا بالنقص كميسايىرةكالتفريط في الواًجبات، كالتساىيل في الميحرَّمات،  ركًبو أحياننا. في كاقعو أترىعىو اإلعال

 بكل تافوو ييبًعدي عن اهلل، كييوًغلي في الغفلة.

كقد يكوف ذلك ممن أمضىى شطرنا من عيمره في صالحو كاسًتقامةو، كلكن ما أكثرى من يرًجعي أثناءى الطريق كينقًطع، 
ميفرّْطنا تجاهى ربّْو، فكلّّ سييحاسىبي إلنساف أف يكوف كىذا قد يتكرَّري في زماف اسًتطالة الباطل، لكنَّو ليس عيذرنا ل

 .[95: مريم] فػىْردنا اْلًقيىامىةً  يػىْوـى  آتًيوً  كىكيلُّهيمْ كحده، 

على أنو ال بيدَّ لكل عاملو من فترةو، كال بيدَّ لكل سائرو من عْثرة، إال أف ىذا الفيتور ال يًصلي بالعبد إلى تضييع 
الميحرَّمات، كإنما ىي حالةه تعتىًرم العبدى في سيرًه إلى اهلل، كضعفه تقتىًضيو طبيعةي  الواًجبات، أك الخوًض في

 بعد ذلك إلى ربّْو حتى يًصل إلى دار السالـ.البشر، يدفعيو العبدي بتذكُّر اآلخرة، كيحثُّ الخيطى 
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ف الثبات، كإنما الثباتي شيءه كإف من الغيركر كالعيجب: أف يأملى اإلنسافي من الشيطاف، كأف ييزكّْيى نفسىو بضما
يىاةً  ًفي الثَّاًبتً  بًاْلقىْوؿً  آمىنيوا الًَّذينى  اللَّوي  يػيثىبّْتي يمينُّ اهلل بو على من يشاءي من عباده،  نْػيىا اْلحى  اآْلًخرىةً  كىًفي الدُّ

 .[17: إبراىيم]

ما من قلبو إال »: -عليو كسلم صلى اهلل  -قاؿ رسوؿي اهلل قاؿ:  - رضي اهلل عنو -عن النوَّاس بن سىمعاف 
أخرجو اإلماـ أحمد، كابن  ؛«، إف شاء أف ييقيمىو أقامىو، كإف شاءى أف ييزيغىو أزاغىوبين أصبعين من أصاًبع الرحمن

 ماجو.

نىاؾى  أىفْ  كىلىْوالى : -صلى اهلل عليو كسلم  -كقد قاؿ اهلل تعالى لنبيّْو  ْيئنا ًإلىْيًهمْ  تػىرْكىني  ًكْدتى  لىقىدْ  ثػىبَّتػْ  قىًليالن  شى
 .[74: اإلسراء]

ـى  نػىْعبيدى  أىفْ  كىبىًنيَّ  كىاْجنيْبًني: -عليو السالـ  -كدعا إبراىيمي  ، كدعا يوسفي ربَّو أف [15: إبراىيم] اأْلىْصنىا
 يصًرؼى عنو كيدى النّْسوة.

 عباد اهلل:

فاء، كليس ألحدو أف ييلًقيى التًَّبعةى على ، كتوصيفه للميتساًقطين من الضُّعكفي كتاًب ربّْنا كصفه للداء كالدكاء
 .[365: عمراف آؿ] أىنْػفيًسكيمْ  ًعْندً  ًمنْ  ىيوى  قيلْ غيره، 

، كانًصرافيو عن الخير [5: الصف] قػيليوبػىهيمْ  اللَّوي  أىزىاغى  زىاغيوا فػىلىمَّافزيغي اإلنساف سببه ألف ييزيغى اهلل قلبىو: 
 سىأىْصًرؼي ، كالًكبري كاإلعراضي مآليو: [317: التوبة] قػيليوبػىهيمْ  اللَّوي  صىرىؼى  وااْنصىرىفي  ثيمَّ سببه لصرًؼ قلًبو: 

بػَّريكفى  الًَّذينى  آيىاًتيى  عىنْ  ًإفْ  اْلحىقّْ  بًغىْيرً  اأْلىْرضً  ًفي يػىتىكى ا يػيْؤًمنيوا الى  آيىةو  كيلَّ  يػىرىْكا كى ًإفْ  ًبهى  يػىتًَّخذيكهي  الى  الرُّْشدً  سىًبيلى  يػىرىْكا كى
ًإفْ  يالن سىبً  ًبيلى  يػىرىْكا كى  .[346: األعراؼ] سىًبيالن  يػىتًَّخذيكهي  اْلغىيّْ  سى
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انيوا مىا قػيليوًبًهمْ  عىلىى رىافى  بىلْ  كىالَّ كمن قسىا قلبيو فما ذاؾ إال بذنًبو ككسًبو:  ، [34: المطففين] يىْكًسبيوفى  كى
نىاهي  الًَّذم نػىبىأى  عىلىْيًهمْ  كىاْتلي ركة العلم، كاتباع الهول كالتعلُّق بالدنيا سببه للضالؿ، كًحرماف العبد ب  آيىاتًنىا آتػىيػْ

هىا فىاْنسىلىخى  نىا كىلىوْ ( 375) اْلغىاًكينى  ًمنى  فىكىافى  الشَّْيطىافي  فىأىتْػبػىعىوي  ًمنػْ ا لىرىفػىْعنىاهي  ًشئػْ  كىاتػَّبىعى  اأْلىْرضً  ًإلىى أىْخلىدى  كىلىًكنَّوي  ًبهى
ثػىليوي  ىىوىاهي  ثىلً  فىمى ريْكوي  أىكْ  يػىْلهىثْ  عىلىْيوً  تىْحًملْ  ًإفْ  ْلكىْلبً ا كىمى  فىاْقصيصً  بًآيىاتًنىا كىذَّبيوا الًَّذينى  اْلقىْوـً  مىثىلي  ذىًلكى  يػىْلهىثْ  تػىتػْ

انيوا كىأىنْػفيسىهيمْ  بًآيىاتًنىا كىذَّبيوا الًَّذينى  اْلقىْوـي  مىثىالن  سىاءى ( 376) يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمْ  اْلقىصىصى   يػىْهدً  مىنْ ( 377) ْظًلميوفى يى  كى
 .[378 -375: األعراؼ] اْلخىاًسريكفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  ييْضًللْ  كىمىنْ  اْلميْهتىًدم فػىهيوى  اللَّوي 

إنسافه ييؤتيو اهلل آياتًو، كيخلعي عليو من فضًلو، كيكسيوه من علًمو، كييعًطيو الفيرصةى كاملةن للهيدل كاالرتًفاع، لكنَّو 
حًرؼي عن الهيدل ، كيناهلل، كيتجرَّدي من الًغطاًء الواًقي، كالدّْرع الحاًمي ا كلّْو فينسًلخي من آياتييعًرضي عن ىذ

 .بالطّْين الميعًتمليتبىع الهول، كيهًبطي من األيفيق الميشًرؽ فيلتًصقي 

ذي عليو، ثم إذا ىو في ىيئة ، فيتبػىعيو كيلزميو كيستحوً ييصًبحي غرضنا للشيطاف ال يىًقيو منو كاؽو كال يحًميو منو حاـو ف
 الكلًب يلهىثي إف طيورًد، كيلهىثي إف لم ييطارىد، يلهىثي في كل أحواًلو.

 عباد اهلل:

، ذلك أف البرَّ كالتقول، كاألينسى لقد كاف األخياري كالصاًلحوف أحرصى ما يكونوف على تفقُّد قلوًبهم كإصالًحها
القلوًب الطاًىرة الزكيَّة، كال ين، ككل أنواع الخير ال ييمكن أف تيوجىد إال في باهلل، كاللذَّةى بميناجاتو، كاإليماف كاليق

 كىالى : -عليو السالـ  -إبراىيم ييمكن أف تسكينى قلبنا ميلوَّثنا بالظُّليمات كاآلثاـ. لذا كاف من ديعاء الخليل 
عىثيوفى  يػىْوـى  تيْخزًًني فىعي  الى  يػىْوـى ( 87) يػيبػْ  -87: الشعراء] سىًليمو  ًبقىْلبو  اللَّوى  أىتىى مىنْ  ًإالَّ ( 88) وفى بػىني  كىالى  مىاؿه  يػىنػْ

89]. 
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 اللَّوي  كىافى  كىمىا، كمن عدًؿ اهلل: أال ييضلَّ من أقبلى إليو كاتبىعى ىيداه، كال ينتًكسي العبدي إال بسببو منو كتقصيرو 
اىيمْ  ًإذْ  بػىْعدى  قػىْومنا لًييًضلَّ   .[335: التوبة] يػىتػَّقيوفى  امى  لىهيمْ  يػيبػىيّْنى  حىتَّى ىىدى

ننا كىتىْحسىبيونىوي إف االسًتهانةى بالذنوًب كالمعاًصي سببه رئيسه لالنًتكاًس كالهالًؾ،  يػّْ  عىًظيمه  اللَّوً  ًعْندى  كىىيوى  ىى
؛ أخرجو «إياكيم كميحقَّرات الذنوب؛ فإنهنَّ يجتمعن على الرَّجيل حتى ييهًلكنىو»، كفي الحديث: [35: النور]

 ماـ أحمد، كالطبراني.اإل

سهولةي الوصوًؿ إلى الحراـ، كقد  كمن أخطر المهاًلك الميؤدّْية لالنًحراؼ كالنُّكوص: ذنوبي الخلىوات ييذًكيها 
عن إثًمها إال خوؼي اهلل كتوافىرت بين أيدم الناًس من الوسائًل ما ال يزجيري كانتشىرت قنواتيو، كثػيرىت طيرقاتيو، 

 كتقواه.

ا يىا: لإلنساف ذنوبي الخلىوات الخًتبار إيمانًو كقد تيسهَّلي  ليوىنَّكيمي  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى  تػىنىاليوي  الصَّْيدً  ًمنى  ًبشىْيءو  اللَّوي  لىيىبػْ
 .[94: المائدة] بًاْلغىْيبً  يىخىافيوي  مىنْ  اللَّوي  لًيػىْعلىمى  كىرًمىاحيكيمْ  أىْيًديكيمْ 

ال تلبىثي أف تستحًكمى في القلب، د تبدأي بنظرةو آًثمةو، أك ًفكرةو طائشة، ثم ق إف مزاًلقى الشهوات الميحرَّمة
ـي بينيافى العلم، كتيذًىبي الورعى  الوحشةى كمحبَّتو كاألينس بو، كتيوًرثي  ، كتصيدُّ عن ذكًر اهللفيضعيفي بها اإليماف، كتهيدي

 كالزُّىدى في الطاعات.من الصاًلحين، 

ْنتيمْ  كىلىًكنَّكيمْ  بػىلىى قىاليوا مىعىكيمْ  نىكينْ  أىلىمْ  يػينىاديكنػىهيمْ اس! كما أشدَّ مرارةى االنًتك  كىاْرتػىْبتيمْ  كىتػىرىبَّْصتيمْ  أىنْػفيسىكيمْ  فػىتػى
 .[34: الحديد] اْلغىريكري  بًاللَّوً  كىغىرَّكيمْ  اللَّوً  أىْمري  جىاءى  حىتَّى اأْلىمىاًنيُّ  كىغىرَّْتكيمي 

لبالًء أف ييفتىحى للعبًد طريقي النجاة كالفالح، حتى إذا ظنَّ أنو ناجو كرأل مناًزؿ أشدُّ ما يكوف من الحسرًة كا
 السعداء اقتيًطع دكنىهم، كضرًبىت عليو الشّْقوة!
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كأف يحذىرى خيطوات الشيطاف، فاهلل ميطًَّلعه عليو كناًظر، إف على الميسلم أف يسعىى في صالًح نفًسو، كًصيانة قلًبو، 
الشيطاف في كل الفساد يًجيءي من ًقبىل الخواًطر، فهي بْذري كعليو أف يحريسى خواًطرىه؛ فإف   كميجازو كميحاًسب،

 أرض القلًب، يتعاىىدي الشيطافي البْذرى بسقًيو مرَّةن بعد أيخرل، كال يزاؿي بها حتى تيثًمرى األعماؿ.

عن دفًعها بعد بدي نفسىو عاًجزنا أك كالعاًجز اإلرادات كالعزائًم، فيًجدي العكال ريبى أف دفعى الخواًطر أيسري من دفًع 
، كمن تهاكىفى بشرارةو من نارو كقعىت في  أف صارىت إرادةن جازًمةن، كىو الميفرّْطي إذ لم يدفىعها كىي خاًطره ضعيفه

، فلما تمكَّنىت منو عًجزى عن إطفائًها.  حطبو ياًبسو

 أيها المسلموف:

كتجنُّب أصحاب الضالالت، كأمراضي القلوًب تيعًدم كمراًتع الشَّهىوات،  مواًطن الشُّبيهات،كما يجبي البيعدي عن 
ًإذىاأشدَّ من أمراًض األبداف،  هيمْ  فىأىْعًرضْ  آيىاتًنىا ًفي يىخيوضيوفى  الًَّذينى  رىأىْيتى  كى  غىْيرًهً  حىًديثو  ًفي يىخيوضيوا حىتَّى عىنػْ

ًإمَّا  .[68: األنعاـ] الظَّاًلًمينى  اْلقىْوـً  مىعى  الذّْْكرىل ْعدى بػى  تػىْقعيدْ  فىالى  الشَّْيطىافي  يػيْنًسيػىنَّكى  كى

قلبىو بما ييطهّْريه، كييجنّْبيو ما ييكدّْريه، صالحى قلًبو ليسليكي لتحصيًل ذلك مساًلكىو، كيستصًلحي إف الميتطلّْبى بصدؽو 
 اهلل. اهلل تعالى كتقواه، كامتالءي القلًب بمحبَّةلذلك ىو ميراقبةي كأعلى المراًتًب 

 -أف رسوؿى اهلل  - امرضي اهلل عنه -ركل الحاكمي في "مستدركو"، كالطبرانيُّ عن عبد اهلل بن عمرك بن العاًص 
دى ، فاسأليوا إف اإليمافى ليْخلىقي في جوًؼ أحدًكم كما يْخلىقي الثوبي »قاؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم اهللى أف ييجدّْ

 .«اإليمافى في قلوًبكم

اللهم آًت نفًسي تقواىا، كزكّْها أنت خيري »كاف يقوؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -" أف النبي كفي "صحيح مسلم
 .«من زكَّاىا، أنت كليُّها كموالىا
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 اللهم آًت نفوسىنا تقواىا، كزكّْها أنت خيري من زكَّاىا، أنت كليُّها كموالىا.

اهلل  ري ، أقوؿي قولي ىذا، كأستغفً اآلياًت كالحكمةً  ما فيهما مننا بنفعك ، كالسُّنَّة قرآفالفي  ي كلكملاهلل ؾ بارى 
 تعالى لي كلكم.

 

 الخطبة الثانية

الملكي كحده ال شريك لو  أشهد أف ال إلو إال اهللك ، الحمد هلل رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يـو الدين
ا عبديه كرسوليو ،الحقُّ المبين  وكصحبً  سلَّم كبارىؾى عليو، كعلى آلو، صلَّى اهلل ك الصادؽي األمين كأشهد أف محمدن

 .ينأجمع

 :، أيها المسلموفبعدك 

رنا كثيرنا، كإف الواًجبى رعايةي ىذا الخير كتنميتيو، كًحراستيو من عاديات يحًملي خي - بحمد اهلل - فإف ميجتمعنا
حيدكًده كشريعًتو، علمنا ييوًرثي خوًؼ اهلل كتقواه، كالعلًم بو كبالسُّوء، كإف الواًجبى ىو تربيةي النفس كالنَّشًء على 

العملى كالذَّكاءى، كيبقىى زادنا كًردءنا في النَّعماء كالبأساء، كمن كاف لو زاده من تقول كعملو صالحو كاف حرًيِّا بالنجاة، 
ا أقبلى عليو  .كسينَّةي اهلل أال ييخيّْبى عبدن

، كىو [55: الذاريات] اللَّوً  ًإلىى فىًفرُّكا: -سبحانو  -يكوف باللُّجوء إلى اهلل تعالى، كما قاؿ كاتّْقاءي المزاًلًق 
هي  ًبكىاؼو  اللَّوي  أىلىْيسى القائل:  - سبحانو -  .[16: الزمر] عىْبدى

 ."طاعتيك هلل ازدادىت كفايةي اهلل لك: "الكفايةي على قدر العبودية، فكلما ازدادىت -رحمو اهلل  -قاؿ ابن القيّْم 
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؛ «العبادةي في الهىْرج كًهجرةو إليَّ »إلى العبادة كقتى الفتن، فقاؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -كمن ىنا كجَّو النبي 
 ركاه مسلم.

، بينما الناسي يتهارىجوف. ىنيئنا لمن يطمئنُّ باهلل حين تقلقي النفوسي فهنيئنا لميؤمنو يركىني إلى الصالة كالعبادة
 كتضطربي القلوب.

، كالتجاًفي عن الكسل كالهواف، كاتباع الهوىل الجدّْ كالعزـً ةي الًجيل على كما تجبي تربيةي النفوس كتنًشئ
ةو  اْلًكتىابى  خيذً  يىْحيىى يىاكالشهوة؛ فإف الشرؼى ال ييناؿي بالتػَّرىؼ، كفي كتاًب ربّْنا:  ، كقاؿ عن [31: مريم] بًقيوَّ

نىا: -عليو السالـ  -موسى  ةو  فىخيْذىىا شىْيءو  ًلكيلّْ  كىتػىْفًصيالن  مىْوًعظىةن  شىْيءو  كيلّْ  ًمنْ  اأْلىْلوىاحً  ًفي لىوي  كىكىتىبػْ  بًقيوَّ
 .[345: األعراؼ]

، جمىعوا بين العلًم كالعبادًة،  - رضي اهلل عنهم -كإف الصحابةى  قد ناليوا شرؼى الدنيا كاآلخرة بالجدّْ كالعىـز
ًة كالدَّعىة، كقد حيفَّت ا صلى اهلل  -لجنةي كحيًجبىت بالمكارًه، كما أخبر النبي كالدعوًة كالجهاًد، كلم يخليدكا للراحى

، كأحاطىت بها. فإذا كاف كذلك فلن يًصلى أحده إلى الجنَّة إال بتقحُّم ىذه المكارًه، كتجشُّم ىذه -عليو كسلم 
 .الصّْعاب، ميتوكّْالن على اهلل

ا يىا، عن الميثبّْطاًت، كميصاحبىة البطَّالين نًة النفًس: البيعدى كإف من ًصيا  الى  أىنْػفيسىكيمْ  عىلىْيكيمْ  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى
يْػتيمْ  ًإذىا ضىلَّ  مىنْ  يىضيرُّكيمْ   .[355: المائدة] اْىتىدى

 بػىْعًدًىمْ  ًمنْ  فىخىلىفى كأكثري الناًس صالةن أشدُّىم ضبطنا لشىهىواتو، كال تغًلبي الشَّهىوات إال مع إضاعىًة الصَّلوات، 
ةى  اأىضىاعيو  خىْلفه   .[59: مريم] الشَّهىوىاتً  كىاتػَّبػىعيوا الصَّالى
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كاهلل تعالى يهىبي الحكمةى كالثبات من تعوَّدى اإلحسافى في شيؤكنًو، كتمكَّن من ضبًط نفًسو، كإحكاـً أمرًه، كتسديًد 
، كال تريدُّه عن غايًتو ىمىزىا تي الشياطين، كمن أكثرى خيطاه، كسارى على الصّْراط الميستقيم، ال تهزًميو كساًكسي الشرّْ

 العبادةى في لخلىوات ثبَّتىو اهلل عند الشدائًد كالميدلًهمَّات.

، أال إف ًسلعةى اهلل غالًيىة، أال »: -صلى اهلل عليو كسلم  -كمن قوًؿ نبيّْنا  من خاؼى أدلىجى، كمن أدلىجى بلغى المنًزؿى
.«إف ًسلعةى اهلل الجنة  ؛ ركاه الترمذمُّ بإسنادو صحيحو

 بػىْينى  يىحيوؿي  اللَّوى  أىفَّ  كىاْعلىميوا، ي زمًن التقلُّباًت كاالنًتكاسىاًت ينبغي اللُّجوءي إلى اهلل، كدعاؤيه كالتضرُّع إليوكف
ْرءً  .[14: األنفاؿ] كىقػىْلًبوً  اْلمى  . فاسألوا اهلل الثباتى

 قػيليوبػىنىا تيزًغْ  الى  رىبػَّنىافي صالتًو فيتليو:  يقنيتي لنفًسوزمن الميرتدّْين  - رضي اهلل عنو -ككاف أبو بكر الصّْدّْيقي 
يْػتػىنىا ًإذْ  بػىْعدى   .[8: عمراف آؿ] اْلوىىَّابي  أىْنتى  ًإنَّكى  رىْحمىةن  لىديْنكى  ًمنْ  لىنىا كىىىبْ  ىىدى

 اللهم يا ميقلّْبى القلوب! ثبّْت قلوبىنا على ديًنك، اللهم يا ميثبّْت القلوب! ثبّْت قلوبىنا على ديًنك.

 .صلُّوا كسلّْموا على خير البريَّة، كأزكى البشريَّة: محمد بن عبد اهلل الهاشميّْ القيرشيّْ  مث

من ك  ،الغيرّْ الميامين وتً ، كعلى آلو الطيبين الطاىرين، كصحابك محمدو اللهم صلّْ كسلّْم كباًرؾ على عبدؾ كرسولً 
 .تًبعىهم بإحسافو إلى يـو الدين

 كاخذيؿ الطغاةى كالمالًحدة كالميفسدين. ين،اللهم أعزَّ اإلسالـ كالمسلم

اللهم أبرًـ لهذه األمة أمرى ريشدو ييعزُّ فيو أىلي طاعتك، كييهدىل فيو أىلي معصيًتك، كييؤمىري فيو بالمعركؼ، كيينهىى 
 عن المينكر يا رب العالمين.
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ه في نىح ره، كاجعىل دائًرىة السَّوء عليو يا رب اللهم من أراد اإلسالـ كالمسلمين بسيوءو فأشًغلو بنفسو، كريدَّ كيدى
 العالمين.

أصًلح ك  ىم،ًحصارى فيكَّ  اللهماللهم انصير الميجاىدين في سبيًلك في فلسطين كفي كل مكاف يا رب العالمين، 
 أحوالىهم، كاكًبت عدكَّىم.

 لم الظالمين، كعيدكاف الميحتلّْين.اللهم حرّْر المسجدى األقصىى من ظي 

البالء، كعجّْل لهم بالفىرىج،  هماللهم ارفع عنبيورما، كأفريقيا الويسطى، في ك  واننا في سوريا،اللهم الطيف بإخ
 .يا راًحم الميستضعىفين، كيا ناًصرى المظلوًمين م ضعفىهم، كاجبير كسرىىم، كتوؿَّ أمرىىماللهم ارحى 

كأطًعم جائًعىهم، كارًبط على قلوًبهم،  عىاتهم، كاحفىظ أعراضىهم، كسيدَّ خلَّتىهم،ك اللهم احًقن دماءىىم، كآًمن ر 
، اللهم أصًلح أحوالىهم، كاجمعهم على الهيدل، كاكًفهم ًشرىارىمانصيرىم على من بغىى عليهم، ك كثبّْت أقدامىهم، 

 .اللهم اكًبت عدكَّىم

 بالطُّغاة الظالمين كمن عاكنىهم. اللهم عليك

هم اجمىعهم على الحقّْ كالهيدل، كأصًلح أحوالىهم، ككؿّْ اللهم أصًلح أحواؿ إخواننا في مصر كفي كل مكاف، الل
 عليهم خيارىىم، كاكًفهم ًشرارىىم.

 اللهم انصير دينىك ككتابىك كسينَّة نبيّْك كعبادىؾ الميؤمنين.
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ـى الحرمين الشريفين كليَّ أمرناكفّْق اللهم  ككليَّ  اللهم كفّْقو، لما تحبُّ كترضىى، كخيذ بو للبرّْ كالتقول خاد
كاليتىهم كاجعلها خيرنا لإلسالـ كالمسلمين، اللهم أصًلح كلَّ من العهدكك ليَّ عهده يا رب العالمين، اللهم باًرؾ 

 .من مخافىتك كخشيىتك سرِّا كجهرناكًليى للمسلمين أمرنا، كامأل قلبىو 

، كاجعلهم - عليو كسلم صلى اهلل -كفّْق كالة أمور المسلمين لتحكيم شرعك، كاتّْباع سينَّة نبيّْك محمدو اللهم 
 رحمةن على عبادؾ المؤمنين.

 انشير األمنى كالرخاءى في بالدنا كبالد المسلمين، كاكًفنا شرَّ األشرار، ككيدى الفيجَّار.اللهم 

نْػيىا ًفي آتًنىا رىبػَّنىا  ذينيوبػىنىا لىنىا اْغًفرْ  نىارىبػَّ ، [153 :البقرة] النَّارً  عىذىابى  كىًقنىا حىسىنىةن  اآْلًخرىةً  كىًفي حىسىنىةن  الدُّ
ًإْسرىافػىنىا امىنىا كىثػىبّْتْ  أىْمرًنىا ًفي كى اًفرًينى  اْلقىْوـً  عىلىى كىاْنصيْرنىا أىْقدى  .[347: عمراف آؿ] اْلكى

يهم اغفر لنا كلوالًدينا ككالدً  اللهم، كبلّْغنا فيما ييرًضيك آمالىنا، اللهم اغفر ذنوبىنا، كاستير عيوبىنا، كيسّْر أمورنا
 .إنك سميع الدعاء ،كأزكاجنا كذيرّْيَّاتنا

 .الرحيمي  ، كتيب علينا إنك أنت التوابي العليمي  ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميعي 

 سبحاف ربّْك رب العزة عما يصفوف، كسالـه على المرسلين، كالحمد هلل رب العالمين.

 


