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تَفَجَ َيرَمَسَجَدََبَقََريَةََالَقدَيحَباألحساءَ11شعبانَ1436ه َ
َمستقيمََ،ويرض ُّلَمنََ
اْلم ردَهللَالعزيزَالعليمََ،الت ََّّواب َّ
َالرحيمََ،ي هديَمنَيشاءرَإَلَصراط ر
يشاءرَبعدلهَوحكمتهََ،أْح ردَريِّبَوأش رك ررهرَعلَىَفضلهَالعميمََ،وأشه ردَأنَالَإلهَإَّالَاهللرَوحدهرَ
وثَباْلديَالقوميََ،
الَشريكَلهرَالعل ُّيَالعظيمََ،وأشه ردَأ َّنَنبيَّ ن ر
اَُم َّمداًَعب ردهرَور رسولرهرَالمب رع ر
َوعلىَآلهَوصحبهَذويَاْلرلرقَالكرميََ.
اللَّ ره َّمَص يلَوسليمَوباركَعليه َ
اَْلرمََبَسَبَبََالَبَيَتََ
تَعَلَىَقََريَشََبَنَعَمَةََاألَمَنََالتََجَعَلَهَ َ
أَمَاَبَعَدَََ:فَإَ ََّنَاهللََعَََّزََوجَ ََّلَقَدََامَ ََّ
اتَ رك يلَشيءَرزقًاَمنَل ردنَّاَولك َّنَ
اْلََرامَََ،فَقَالََ رَسبَحَانَ َهرَ{أوَلَ رُن يكنَْلرمَحرًماَآمنً ر
اَُيَبَإليهََثر ر
َّبَصلَّىَاهللرَ
يَرضيَاهللَعنَهرَأ ََّنَالن ََّ
أكث ررهمَالَي عل رمون}ََ َ،وعَنََ رعب يدَاللَّهَبنَُمصنَاألنصار يَ
اًفَِفَجسدهَ،عندهرَطع رامَي ومهَ،فكأَُّناَحيزتَ
ََ،مع ً
عليهَوسلَّمَقالََ(منَأصبحَآمنًاَِفَسربه ر

انَُّ.
سنَ َهرَاألَلَبَ َ
يََوحَ ََّ
ا)َرَو َاهرَالتيََرمَذَ َُّ
لهرَالدُّن ي َ
حةََِفََاألَبَدَانََ
ص ََّ
اَالس رَعودََيَّةََنَعَمَةََاألَمَنََِفََاألَ َوطَانَََوال يَ
يشَِفََبَالدَنَ ََّ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إَنََّنَاَنَعَ رَ
اَمَؤ ََّخَرَاًَبَفََرقَةََضَاَلَّةَََوجَاعَةََ رَمنَحََرفَةََ
الدنَيَاََ َ،ولَكَنََّنَاَابََترلَينَ رَ
السالَمَةََِفََال يَدينَََو َُّ
الرغَدََِفََالَعَيَشََََ،و ََّ
َو ََّ
بَبَاسَتَقَامَةََال يَدينََ َولَكَنََّهَاَبَعَيدَةََ رَك ََّلَالَبرَعَدََعَنََال َطََّريقََالَقَ َوميَََ،إَنََّهَاَفََرقَةََ
تََزرَع رَمَاْلَ ََّقَ َوَترطَالَ رَ
ارَاألَسَنَانََ َو رَسفَهَ َاءرَاألَحَالَمَََ،
اَوخَيمَةَََ،إَنََّهَاَفََرقَةََيَتََزعَ َُّمهَاَصَغَ رَ
ارَمَنَهَجَهَ َ
صورَْلاَقَدَيَةَََوآثَ رَ
َأر رَ
إَنََّ رَهمَََيرظَهََررونََالَعَبَادَةََ َوطَلَبََاآلخََرةََ َولَكَ ََّنَالََواقَعََأَنََّ رَهمََِفََطََريقََجَهََنَّمََسَائََررونَََوألََوَزَارهَمَََوَأَوَزارََ
مَنَََيرضََلُّونََجَامَ رَعونَََ،إَنََّ رَهمََيََرفَ رَعونَََرايَةََالَهَادََِفََسَبَيلََاهللَََ َ،ولَكَ ََّنَحَقَيقَتَ رَهمََأَنََّ رَهمََيَتَ رررَكونََ
أَهَلََاألَ َوثَانََ َويَرقَاتََلرونََأَهَلََالَسَالمَََ.
جََ،عنَأنسَبنَمالكَرضيَاهللرَعنهرََ،أ َّنَر رسولَاهللَصلَّىَاهللرَ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إَنََّ رَهمََاْلََوَار رَ
َويرسَ َيئرونََالَفَعَلََ،يَقََررَؤونََ
َيسََنرونََالَقيل َ
َوفرَرقَةَََ،قَ َوم رَ
عليهَوسلَّمَقالَ(سَيَ رَكو رنَِفَََأرَّمتََاخَتَالف َ
ّتَيَرتَدََّعَلَىَ
الرمَيَّةَََ،الَيَرج رَعونَحَ ََّ
الَ رَقَرآن رَ
َمَرروقَالَّ َّسهمََمَنََ َّ
َ،الَُي َاورزَتََراقَيََّ رهمََ،يَ ررَقرونََمَنََال يَدين ر
وهََ،يد رعونَإَلَكتابَاهللَولي رسواَمنهرَِفَ
فروقهَ رَ
َ،همََشَُّرَاْلَلقَواْلليقةََ،طروَبَلمنَقَت ل رهمَوق ت لر ر
شيءََ،منَقات لهمَكانَأوَلَباللهَمن رهم)َرو راهَأبروَد راودَوص َّححهرَاأللبانََُّ َ.وعنَأِّبَسعيدَ
َالر رجلَالذيَاعت رضَعلىَ
يَرضيَاهللرَعن َهرَأ ََّنَر رسولََاهللَصَلَّىَاهللرَعليهَوسلَّمََقالََِف َّ
اْلردر ي
قسمتهَللَّزكاةََ(إ َّنَمنَضئضئَهذاَ[أيََ:علىَشاكلتهَومثلهَأوَخيرجَمنَنسله]َق وًماَي قرءرونَ
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َُياورزَحناجررهمَي قترلرونَأهلَالسالمَويدَ رعونَأهلَاألوثانََ،ي ررقرونَمنَالسالمَكماَ
ال رقرآنَال ر
)َمتَّفقَعليهَ
َالسه رمَمن َّ
ي رر رق َّ
َالرميَّةََ،لئنَأدركتر رهمَألق ترلن ر
َّهمَق تلَعاد ر
اَوحَدَيثَهَََ،فَ رَه رَمَ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إَ ََّنَهََرؤالءََاْلََوَارجََقَدََعَانَتََمَنَ رَه رَمَا َألرََّم َةرَِفََقَدَميََعَصََرهَ َ

ثَقَاتََلرواَأَصَحَابَََر رَسولََاهللََ
اهللرَعَنَ رَهمََِفََمَعَركَةََالنََّهََرَوانَََ،حَيَ رَ
اَالصحَابَةَََرضَيََ َ
الذَينََقَاتََلرو ََّ
الراشَدَيَنََ
ىَاهللرَعَلَيَهََ َوسََلَّمََالذَينََ رهمَخَيَ رَ
صََلَّ َ
ارَالَنَّاسََبَعَدََاألَنَبَيَاءَََ،إَنََّ رَهمََالذَينََقَتََلرواَاْلَلَيفَتَيََ ََّ
ىَاْلرلَفَاءََ َوتَعَ َطَّلََ
رَعثَمَانََبَنََعَ ََّفانََ َوعَلَ ََّيَبَنَأَِّبََطالَبََرضيَاهللرَعن َهرََ.إَنََّ رَه رَمَالذَيَنَشَ َغََّبرواَعَلَ َ
ادَبَسَبَبَهَمََِفََكَثَيََمَنََاألََزمَانََألَ ََّنََروالةََاألَمَرََيَنَشَغََلرونََبَمََعَنََاألَعَدَاءََالَ رَك ََّفارََ.
الَهَ رَ

َْلرمَََ،إَ ََّنَلَدَيَهَمَجَدَ َالًَ
نَ
ضواَبَهََاْلَ ََّقَ َولَكَنََأَ ََّ
وهمََبَالَبَاطَلََلََيردَحَ رَ
إَنََّ رَهمََقَدََأَقَلَ رَقواَالَ رَعلَمَاءَََوجَادََلر رَ
َواسَتَدَال َالًَبَالَ رَمتَشَابَهََمَنََاألَدََلَّةَََولَكَنََلَيَسََلَدَيَهَمََفَهَمََصَحَيحَََ،فَعَمَ رَدواَإََلََاألَدََلَّةََالتََنََزلَتََ
ىَعصَاةََالَ رَمسَلَمَيَََ َ،ولَذَلَكََفَ رَهمَََيركَ يَفَررونََبَالَكَبَ َيةََ َويَسَتَحََلُّونََال يَدمَاءََ
ِفََالَ رَك ََّفارََفَطَبََّ رَقوهَاَعَلَ رَ

ََ:وقَدََ رَعَرفََمَنََمَذَهَبََاْلََوَارجََتَكَفَيرََكَثَيََمَنََ
اهللرَِفََالَ رَمغَنَ َ
بَالَمَعَاصَيََ.قَالََابَ رَنََقردَامَةَََرْحَ َهرَ َ
بَبَقَتَلَهَمََإََلَ ََريَبمَََ َ.وقَالََ
الصحَابَةََ َومَنََبَعَدَ رَهمَََواسَتَحَالَ رَلَدَمَائَهَمَََوأَمََواْلَمَََواعَتَقَادَهَ رَمَالتََّقَََّر رَ
ََّ
اهللرََ َ:وبَدَعَ َةرَاْلََوَارجََإَََُّناَهَيََمَنََ رَسوءََفَهَمَهَمََلَلَ رَقَرآنََََ،لََ
شَيَ رَخَالَسَالمََابَ رَنَتَيَمََيَّةَََرْحَ َهرَ َ
اَالسَنَّةََ
َ.وقَالََأيَضََاًََ:فَإَ ََّنَاْلََوَارجََخَالَ رَفو َُّ
اَمعَ َارضَتَ َهرََ،لَكَنََفَهَ رَمواَمَنَ َهرَمَاََلََيَ رَد ََّلَعَلَيَهََ َ
يَقَصَ رَدو رَ
َ..وصَ َرارواَيََتَّبَ رَعونََ
َ،وكَ ََّفَررواَالَ رَم َؤمَنَيََالذَينََأَمَرََالَ رَقَرآ رَنَ َبرواالتَمَََ .
التََأَمَرََالَ رَقَرآنََبَاتيَبَاعَهَاَ َ
الَر رَسوخََِفََالَعَلَمََ
الَ رَمتَشَابَهََمَنََالَ رَقَرآنََفَيَتَأَ ََّوَلرونَ َهرَعَلَىَغَيََتَأَ َويلَهََمَنََغَيََمَعََرفَةََمَنَ رَهمََبَعَنَ َاهرَََ،و َر
َ.وقَالََأيضاًََ:فَإَ ََّنَ
الَمَراجَعَةََلَمَاعَةََالَ رَمسَلَمَيََالذَينََيَفَهَ رَمونََالَ رَقَرآنََ َ
َ،و رَ
لسَنَّةََ َ
َوالَاتيَبَاعََلَ َُّ
بَصلَّىَاهللرَعليهَ
جَالَمَ َارَقرونََالذَينََأَمَرََالَنَّ َُّ
َ...واْلََوَار رَ
األَئَ ََّمةََ رَمَتيفَ رَقونََعَلَىَذَ يَمَاْلََوَارجََ َوتَضَلَيلَهَمََ َ
َ،واتََّفَقََعَلَىَ
الراشَدَينََ َ
وسلَّمَبَقَتَاْلَمَََ،قَاتَلَ رَهمََأَمَ َيرَالَ رَم َؤمَنَيََعَلَ َُّيَبَ رَنَأَِّبََطَالَبََأَحَ رَدَ َ
اْلرلَفَاءََ ََّ
اهللرََ.
الم َهرََرْحَ َهرَ َ
الصحَابَةَََوالَتَّابَعَيََ َومَنََبَعَدَ رَهمَََ.انَتَهَىَكَ رَ
قَتَاْلَمََأئَ ََّم َةرَال يَدينََمَنََ ََّ
اسَعَلَىَاخَتَصَ َارهََ
اَمَؤ ََّخَرَاًَبَاسَمََجَدَيدَََ،اتََّفَقََالَنَّ رَ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إَ ََّنَاْلََوَارجََظَهََررواَعَلَيَنَ رَ
الشامَ)ََ َ،وقَدََظَهََرتََأَ ََّولََأَمََرهَاَِفََ
اَالرمَ رَزَيَعَنََ(دَ َولَ َةرَالَسَالَمََِفََالَعََراقَََو ََّ
بَاسَمََ(دَاعَشَ َ
)َوهَذَ ََّ

ّتَقَبَلََسَنَتَيََ
اَيرَذكَ رَرََ،حَ ََّ
الَعََراقََبَعَدََالَغََزوََاألَمََريكَ يَيَاألَ ََّولََلَلَعََراقَََ ،وكَانَتََفََرقََةًَالَأَثَرََْلَ َ
تَقََريبََاًَفَظَهََرتََبَ رَقََّوةََكَبَ َيةَََوأَعَلَنَتََنَفَسَهَاَدَ َولَةََاْلَالَفَةََالَسَالَمََيَّةََََ،وأََوجَبَتََعَلَىَجَيعََ
الدمَََوالَمَالَََوالَعََرضَََ،
ومََ َ،ومَنَََلََيَربَايَعَ َهرَفَإََنَّهرََكَافَرََ رَمسَتَحَ َُّلَ ََّ
الَ رَمسَلَمَيََ رَمبَايَعَةََخَلَيفَتَهَ رَمَالَمََزرَع رَ
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الشامَََواسَتَ َولَتََعَلَىَآبَارََالنََّفَطََِفََالَعََراقََ ،ورَك َُّلَهَذَاَ
رَثََّاحَتََلَّتََمَسَاحَاتََكَثَ َيةََِفََالَعََراقَََو ََّ
نَ
الس يَ
ّنَحََربََالَسَالمََ َُّ
يبَالذَيَتَبَ ََّ
الصلَ َُّ
بَ ََّ
ىَومَسَمَعََمَنََالَعَاَلَََوالسََيَّمَاَالَغََر رَ
ثَعَلَىَمََرأَ َ
يَ رَد رَ
ضََرررَدودََالَفَعَلََفَإَنََّهَاَ
الد َولَةَََ َ،وإَنََحَصَلَتََبَعَ رَ
ِفََ رَك يَلَمَكَانَََ،لَكَنََّنَاَنَ رَدَهرَبَقَيََسَاكَتََاًَعَنََهَذَهََ ََّ
يَبَلَدَََ َ،مَّاَجَعَلََ
السنَةََِفََأَ يَ
ومَقَائَمَةََألَهَلََ َُّ
ومونََبَهََحَينَمَاَتَ رَق رَ
َمقَابَلََمَاَيَ رَق رَ
ضَعَيفَةََ َوقَلَيلَةََِفَ رَ
اَهوََنَبَتَةََغََربََيَّةََ
يَالَمََزرَعومََإَََُّن رَ
َهَذَاَالتََّنَظَيمََالَهَادَ ََّ
الش رَكوكََكَثَ َيًَةَبَلََ َوصَادَقَ َةًَِفََأَ ََّنَ
َُّ

السَنَّةَََ.
اَملََبَّسَةََلَبَاسََالَهَادََييََ َُّ
إيرانََيَّةََلَكَنََّهَ رَ
َ
َالشامَََوالَعََراقََإََلََتَصَفَيَةََ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إَ ََّنَدَ َولَةََاْلَالَفَةََالَمََزرَع َومَةََ(داعش)َعَمَدَتََِفَ ََّ
اْلرمَََوانَتَهَاكََ
َالشامَََواسَتَحََلَّتََدَمَاءَ رَهمَََواسَتَبَاحَتََاغَتَيَ َ
السَنَّةََ َوقَيَادَاتََالَهَادََِفَ ََّ
َرررَؤوسََأَهَلََ َُّ
اَوخَََّرَبرواََ.
اَوقَتََلرو َ
جَررو َ
اَوفَ ََّ
أَعََراضَهَمََ َ،رَثََّعَمَ رَدواَِفََكَثَيََمَنََبَالَدََالَسَالَمََفَكَ ََّفَررو َ
الصفَ َوَيَّةََ
َالد َولَةََ ََّ
بَيَنَمَاَالَنَ رَد رَهمََيَرَو يَج رَهونََسَهَامَ رَهمََإََلََدَ َولَةََالَيَ رَهودَََوهَيََ َبرَوَارهَمََََ،والَإََلَ ََّ
جَررواَمَنََمَبَانََ
الس رَعودََيَّةََ،فَكَمََفَ ََّ
السَنَّةََ ََّ
الَ َيرانََيَّةَََ َ،وإَََُّناَصََبُّواَجَامََغَضَبَهَمََعَلَىَدَ َولَةََالَ رَقَرآنَََو َُّ
سَِفََالَمََرحَلَةََ
َوصََلرواَإََلََمَنََيَدَرَر رَ
ّت َ
َوكَمََقَتََلرواَمَنََأَبََريَاءَََ ،وكَمََأَضََلُّواَمَنََشَبَابََصَغَارَََ،حَ ََّ
َوصَلََبَ رَمَ
ّت َ
وهمََبَذَهََاألَفَكَارََالَمَسَ رَمومَةَََوَزَررَعواَفَيهَ رَمَاالنََرافَاتََالَمَذَ رَمومَةَََ،حَ ََّ
الَ رَمتَ َو يَسطَةَََوأَغََرر رَ
صواَ رَك ََّلَمَنََكَانََلَ َهرَقََريبََالَيَرَوافَ رَق َهرَعَلَىَمَذَهَبَهََأَنََيَبَدَأََبَهََفَيَقَترَلَ َهرَََ،والَحَ َولََ
األَمَ رَرَإََلََأَنََأَ َو رَ
َوالَقرَََّوةََإَََّالَباَهللََ.
تغفرَاهللَالعظيمَ
أَسَأَ رَلَاهللََأَنََيَكَفَينَاَشَََّررَهمَََوأَنََيَهَدَيََضَ ََّ
الَالَ رَمسَلَمَيََ،أقر ر
ولَق وِلَهذاََ،وأس ر
يمَ.
ور َّ
ِلَول ركمَمنَ رك يلَذنبَفاست غفروهرَإنَّهر ر
َهوَالغ رف ر
َالرح ر
َ

اْلرطبةرَالثَّانيَةرَ

َّبَاألميََ
َالرحيمََ،مالكَي ومَالديينَو َّ
اْلم ردَلَلَّهَر ي
الصالةرَو َّ
ََ،الرْحن َّ
بَالعالمي َّ
السال رمَعلىَالن ي
وعلىَآلهَوصحبهَوالتَّابعيََ.
أماَب عدََ:فإ َّنَمَنََأََواخَرََمَاَحَصَلََمَنََهَذَهََالَفََرقَةََاْلَبَيثَةََأَنََّ رَهمََتَبَنَََّواَالتََّفَجَيََالذَيَحَصَلََِفََ
مسجدَعل َّيَبنَأِّبَطالبَرضيَاهللرَعنهرَِفَب لدةَالقديحََََ،وهَذَاَأَمَرََشَنَيعََ َوفَعَلََ َوضَيعَََ،فَإََنََّهرَ
قَتَلََبَغَيََحَقَََواعَتَدَاءََأَثَيمَََ،إنَّهرَاست هدَافََلَل رَمصلييَالذينَأت واَإَلَالمسجدَطلباًَلْلجرَ
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والثَّوابَوليرؤُّدواَفريضةَالرمعةَكماَأمرت رهمَباَشريعةرَالسالمَفحلَّتَب رمَالفاجع َةرَوأرريقتَ
دم راؤ رهمَِفَب يتَاهللَو رجرحَوأرصيبَعددََكبيَِفَب يتَاهللَواق ترحمتَحرمةرَأهلَالسالمَ

السنَّةَوأج رعَفرقهاءرَأهلَالسالمَ
وأرريقتَدم راؤ رهمَوقدَت عدَّىَمنَف علروهاَعلىَالديينَوالكتابَو ُّ
َّمَحرامَإراقَترهرَوإزهاقرهرَو رهوَِفَالمساجدَأشدَُّوأش َُّدََ،ف هذاَعملَمشيَالَ
منَجيعَمذاهبهَفالد ر
يبَوت نَ َّوعتَفيهَ
يرقُّرهرَدينَوالَعقلَوالَفطرةَسويَّةََ،ون رنَِفَزمنَفتَكث رتَفيهَاْلي رلَواألكاذ ر
ُّخولَفيهَاََ.
يبَالتَّضليلَوإَ َّنَال رم َّوفقَمنَباعدَن فسهرَعنَمواطنهاَوحجزَن فسهرَعنَالد ر
أسال ر
شيعَةَََ-فَيمَاَقَيلَََ-إَََّالَأََنََّهرَمَعََذَلَكََالَ
صَال يَ
َوإَنََكَانََالَمَسَجَ رَدَ َخير َُّ
ّت َ
أي هاَالمسلمونََ:حَ ََّ
ّتَ
الدمَََوالَمَالََحَ ََّ
ومَ ََّ
ص رَ
يشَِفََدَ َولَتَنَاَفَإََنََّهرَمَعَ رَ
وزََوالَيَ َُّلَقَتَلر رَهمَََ َ،وذَلَكََأَ ََّنَجَيعََمَنََيَعَ رَ
َُير رَ
الد َولَ َةرَ َولَيَسَََأفََرادَهَاََ.
َلَعَقَابَ َهرَإَذَاَاسَتَحَ ََّقَهَيََ ََّ
يحَدَمَهََ َ،رَثََّإَ ََّنَالذَيَيَتََوََّ
اَيربَ رَ
يَسَتََوجَبََمَ َ
يَ
ظَحَ ََّقَالَيَ رَهودَ يَ
اْلررَقوقَََ،إَ ََّنَالَسَالَمََيَفَ رَ
إَ ََّنَدَينَنَاَلَيَسََدَينَََهَجََيَّةَََوافَتَيَاتََعَلَىَأَصَحَابََ َ
َّبَصلَّىَاهللرَ
َوالنََّصََر َ
انيَإَذَاَدَخَلََبَالَدََالَسَالَمَََ،عنَعبدَاللَّهَبنَعمروَرضيَاللَّهرَعن رهماَعنَالن ي
َمعاه ًداََلَيرحَرائحةَالنَّةََ،وإ َّنَريهاَتروج ردَمنَمسيةَأربعيَع ًاما)َ
عليهَوسَلَّمَقالََ(منَق تل ر
اَويَعَتَ َبرَمَنََ رَمواطَنَيهَاََ،بَلََ
يشَفَيهَ َ
يََ.فَهَذَاَِفََالَكَافَرََاألَصَلَ يَيََ،فَكَيَفََبَنََيَعَ رَ
َرَو َاهرَالََبرخَ َار َُّ
شيعَةََعَنَدََكَثَيََمَنََالَ رَعلَمَاءََ رَمسَلَمَيََ!َ
يَرعَتَ َبرَعََو َُّامَال يَ
يَبَلََ رَيثيََلرونََ
الس رَعودَ يَ
شيعَةََ رَجَزءََمَنََالَ رَمجَتَمَعََ َُّ
بَعَلَيَنَاَأَنََنَعََرفََأَ ََّنَال يَ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إََنََّهرَُيَ رَ
السَنَّةَََوالَِفََ
نَسَبَ َةًَلَيَسَتََبَالَقَلَيلَةَََ َ،وإَ ََّنَاسَتَثَ َارتَ رَهمَََواسَتَعَدَاءَ رَهمََلَيَسََِفََصَاْلَنَاَنَ رَنَأَهَلََ َُّ
اَمنَاصَحَترَ رَهمََبَالتََهَيََأَحَسَ رَنَ َوبَيا رَنَاْلَ يَقََ،فَإَنََقَبََلرواَفَذَلَكََ
اَواجَبرَنَ رَ
صَالَحََدَ َولَتَنَاََ َ،وإَََُّن َ
وزَ
الَُير رَ
يَنََوعََمَنََاالعَتَدَاءََفَ َ
َ.وأَ ََّماَاالعَتَدَ َاءرَعَلَيَهَمََبَأَ يَ
وبَ َوإَنََأَبََواَفَلَ رَهمَََربََ رَياسَبرَ رَهمََ َ
الَمَطََلر رَ
غرََ.
سو َ
َوالَيَ رَ

فأسا رل َاهلل َت عاَل َأن َيفظ َبالدناَمن َالش رُّرور َو رسوء َالفت َورمض َّالتاَماَظهر َمن هاَوماَبطَن ََ،
ال َالَ رَمسَلَمَيَ ََوأَنَ َيَكَفَيَنَاَشَََّر َاْلََوَارجَ ََوأَهَلَ َالَبََدعَ ََ ،اللَّ ره َّم َأعَّزَ
َسبحان َهر َأَنَ َيَهَدَيَ َضَ ََّ
َونَسَأََلرهر ر
السالم َواملسلمي َوأذ َّل َالشيرك َواملشركي َود يمر َأعداءك َأعداء َالديين ََ ،اللَّ ره ََّم َأعطناَوالَحترمناَ
ر
ر
َّ
َّ
صرناَعلىَمن َب غىَعلي ناََ ،اللَّ ره َّم َإنَّاَ
َان
م
ه
ل
اَال
ن
لي
َع
ن
ع
الَت
َّاَو
ن
ع
َأ
م
ه
ل
ناَال
ت
َأكرمناَوالَ
اللَّ ره َّم
ر ر َّ
ر
ر َّ ر
َالسعداءََ،وموتَالشُّهداءََ،واْلشرَمعَاألتقياءََ،ورمراف قَةَاألنبياءََ،اللَّ ره َّمَص يلَ
نسألركَعيش ُّ
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اَُم َّمد َوعلىَآله َوأصحابه َأجعي َاللَّ ره َّم َارض َعن َصحابتهَ
وسليم َعلىَعبدك َور رسولك َنبي ن ر
َالراْحيََََ.
وعنَالتَّابعيَوتابعيهمَإَلَي ومَالديينَوعنَّاَمع رهمَبعفوك َ
َومنيكَوكرمكَياَأرحم َّ

