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 :أما بعد
عباد اهللا، اتقوا اهللا يف الورود والصدر، وراقبوه فيما بطن من األمور 
وظهر، واعبدوه حق عبادته يف اآلصال والبكر، واشكروا نعمه فقد 

 يا(تكفّل باملزيد ملن شكر، وخافوا مقامه واحذروا بطشه كل احلذر، 
 قح قُواْ اللَّهواْ اتنءام ينا الَّذهونَأَيملسم مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو هقَاتآل ) [ت

 ].١٠٢:عمران
أيها املسلمون، اقدروا اهللا حق قدره، وانظروا يف دالئل عظمته، وتفكروا 
يف آياته وآالئه وملكه وسلطانه، وعجائب خلقه وإبداعه؛ لتزدادوا به 

 .إمياناً، وختروا له إذعاناً وخضعاناً
) وفى اَألرضِ ءايـات لّلْموقنِني: (ك وتعاىل يف كتابه املبنييقول تبار

إِنَّ فى خلْقِ السمـاوت وألرضِ : (، ويقول جل وعال]٢٠:الذاريات[
، ]١٩٠:آل عمران) [وختلَـاف الَّيلِ ولنهارِ آليـات ِألولى األلْبـابِ

وغرب، وسلم وحرب،  خلق هائلٌ عجيب، وكونٌ عظيم مهيب، شرق
ويابس ورطب، وأجاج وعذب، ومشوس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل 



وار، وحب ونبات، ومجع وأشتات، وأحياء وأموات، وآيات يف إثرها 
آيات، فسبحانه من إله عظيم، أوضح داللته للمتفكرين، وأبدى شواهده 

حجج  للناظرين، وبني آياته للغافلني، وقطع عذر املعاندين، وأدحض
 ].١٤:املؤمنون) [فَتبارك اللَّه أَحسن الْخـالقني(اجلاحدين، 

ما بني السماء الدنيا واليت تليها : "يقول عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
مسرية مخسمائة عام، وبني كل مساءين مسرية مخسمائة عام، وبني 

ق املاء، واهللا عز السماء السابعة وبني الكرسي مخسمائة عام، والعرش فو
 .أخرجه الدارمي" وجل فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه

ما السموات السبع يف : "ويقول النيب عليه أفضل الصالة وأزكى السالم
الكرسي إال كحلقة ملقاة يف فالة من األرض، وفضل العرش على 

أخرجه البيهقي يف األمساء "الكرسي كفضل تلك الفالة على تلك احللقة
 .والصفات

: وروى ابن جرير يف تفسريه بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال
ما السموات السبع واألرضون السبع يف يد اهللا إال كخردلة يف يد "

 ".أحدكم
أيها املسلمون، وإن من دالئل عظمة املوىل وقدرته جل وعال ما أخرجه 

جاء حرب من : قال الشيخان من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
إنه إذا كان يوم القيامة : اليهود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال



جعل اهللا السموات على إصبع، واألرضني على إصبع، واملاء والثرى على 
، "أنا امللك، أنا امللك: "إصبع، واخلالئق على إصبع، مث يهزهن مث يقول

نيب صلى اهللا عليه وسلم يضحك فلقد رأيت ال: يقول عبد اهللا بن مسعود
حىت بدت نواجذه تعجباً وتصديقاً لقوله، مث قال النيب صلى اهللا عليه 

وما قَدرواْ اللَّه حق قَدرِه وْألرض جميعـاً قَبضـته يوم : (وسلم
عما الْقيـامة ولسمـاوت مطْوِيـات بِيمينِه سبحـانه وتعالَى 

 ]. ٦٧:الزمر) [يشرِكُونَ
أُذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

تعاىل من محلة العرش، إنَّ ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة 
 .رواه أبو داود" عام

وأخرج البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى 
إذا قضى اهللا األمر يف السماء ضربت املالئكة : "عليه وسلم قالاهللا 

بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُزع عن قلوم 
". احلق وهو العلي الكبري: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: قالوا

فسبحان ذي اجلربوت وامللكوت، والكربياء والعظمة ال إله إال هو احلي 
 .ي ال ميوتالذ



أيها املسلمون، تلك بعض النصوص اليت تدل على آيات اهللا الظاهرة، 
هل عظمناه ! وقدرته القاهرة، وعظمته الباهرة، فهل قدرنا اهللا حق قدره؟

 !.هل قمنا حبقه جل وعال علينا، وحنن خلقه وعبيده؟! حق تعظيمه؟
هللا عليه كنت ردف رسول اهللا صلى ا: يقول معاذ بن جبل رضي اهللا عنه

يا معاذ أتدري ما حق اهللا على : "عفري، فقال: وسلم على محار يقال له
فإن حق : "اهللا ورسوله أعلم، قال: قلت" العباد وما حق العباد على اهللا؟

اهللا على العباد أن يعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئاً، وحق العباد على اهللا 
 .فق عليهمت" عز وجل أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً

أيها املسلمون، إن من أظلم الظلم وأعظم اإلمث اإلشراك باهللا، وصرف 
إِنه من يشرِك بِللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه (خالص حقه لغريه، وعدل غريه به، 

جل ، ويقول ]٧٢:املائدة) [الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّـالمني من أَنصارٍ
فَجتنِبواْ الرجس من األوثَـان وجتنِبواْ قَولَ الزورِ حنفَاء للَّه غَير : (وعال

 أَو رالطَّي طَفُهخاء فَتمالس نم را خمفَكَأَن بِللَّه رِكشن يمو بِه نيرِكشم
 ].٣١، ٣٠:احلج) [تهوِى بِه الريح فى مكَان سحيقٍ

عباد اهللا، احذروا الشرك وطبائعه، ووسائله وذرائعه، واعلموا أن العلم 
كان الناس : به طريق اخلالص منه، يقول حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه

يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن 
 .متفق عليه. الشر خمافة أن يدركين



ا يؤسف له وقوع بعض املسلمني ممن قصر يف باب أيها املسلمون، إن مم
العلم باعهم، وقلّ يف شرع نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم نظرهم 
واطالعهم، وقوعهم فيما يناقض أصل التوحيد املقصود، أو كماله 
املنشود، مما يوجب التنويه والتنبيه على مسائل وأحكام يف توحيد العبادة 

ت براهني القرآن الساطعة، وحجج السنة والطاعة للملك العالم، جاء
القاطعة ببياا أميا بيان، وإيضاحها مبا يروي الظمآن، ويغيث اللهفان، 

والَ يأْتونك (ويهدي احلريان، ويظهر أولياء الرمحن على أولياء الشيطان، 
 ].٣٣:الفرقان) [بِمثَلٍ إِالَّ جِئْنـاك بِلْحق وأَحسن تفِْسرياً

ا املسلمون، إن من حتقيق التوحيد االحتراز من الشرك باهللا يف األلفاظ أيه
واملباين، حىت ولو مل يقصد قبيح املعاين، واحللف بغري اهللا شرك أصغر، 
وصاحبه على إمث وخطر، وإذا قام بقلب احلالف أن احمللوف به يستحق 

اهللا التعظيم كما يستحق اهللا صار شركاً أكرب، يقول رسول اهلدى صلى 
أخرجه أمحد، وقال " من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك: "عليه وسلم

ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد، وال : "عليه الصالة والسالم
 .أخرجه أبو داود" حتلفوا إال باهللا، وال حتلفوا باهللا إال وأنتم صادقون

الشرف أو احلياة، وال  فال جيوز احللف بنيب أو ويل أو جين أو الكعبة أو
جيوز احللف إال باهللا أو أمسائه أو صفاته، ومن حلف بغري اهللا وجب عليه 

 .التوبة وعدم العودة



كنا نذكر : فقد أخرج النسائي عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال
بعض األمر وأنا حديث عهد باجلاهلية؛ فحلفت بالالت والعزى فقال يل 

بئس ما قلت، ائت رسول اهللا : ى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا صل
صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فإنا ال نراك إال قد كفرت، فأتيته فأخربته، 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ثالث مرات، وتعوذ باهللا : قل: "فقال يل
 ".من الشيطان ثالث مرات، واتفل عن يسارك ثالث مرات، وال تعد له

ون، اجتنبوا األلفاظ الشركية املستشنعة، والكلمات املنهية أيها املسلم
ما شاء اهللا وشئت، : املستبشعة، املقتضية مساواة اخلالق باملخلوق، كقول

ففي . ومايل إال اهللا وأنت، وتوكلت على اهللا وعليك، وما جاء يف معناها
 ما شاء اهللا: مسند اإلمام أمحد أن رجالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

بل ما شاء اهللا ! أجعلتين هللا نداً؟: "وشئت فقال صلى اهللا عليه وسلم
 ".وحده

عباد اهللا، توسلوا إىل اهللا بأمسائه احلسىن وصفات العلى، توسلوا إليه 
بإظهار حاجتكم وضعفكم وافتقاركم إليه جل وعال، توسلوا إليه بالعمل 

توسلوا . رك والتنديدالصاحل احلميد، وأعظمه جتريد التوحيد من ألوان الش
إليه بالتوسالت املشروعة، وإياكم واأللفاظ املبتدعة والتوسالت 
املخترعة، اليت هي من ذرائع اإلشراك برب األمالك واألفالك، كالتوسل 



جباه النيب صلى اهللا عليه وسلم أو حرمته أو بركته أو حقه، أو حق 
 . املشروعاألولياء، أو غري ذلك من التوسل املمنوع والدعاء غري

أيها املسلمون، احذروا ما يفعله الطغام وبعض العوام من التعلق بالتمائم 
والعزائم، فيلبسون احللق واخليوط، وينظمون الودعات، ويعلقون احلروز 
والعظام واخلرزات، وحيملون أنياب الذئاب وجلود احليوانات، يعلقوا 

لضراء وبوائق الأللواء، على الرقاب والدواب واألبواب، معتقدين دفعها ا
ورفعها البأساء وطوارق البالء، ومنعها عني العائنني وحسد احلاسدين، 
وكل ذلك من اإلشراك املوقع يف الردى واهلالك؛ ألن الذي جيب أن 

: يلجأ إليه، وأن ترتل املهمات وامللمات عليه، إمنا هو اهللا جل يف عاله
ـاشف لَه إِالَّ هو وإِن يمسسك بِخيرٍ وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَالَ كَ(

بِريالْخ يمكالْح وهو هادبع قفَو رالْقَاه وهو يرء قَدىلَى كُلّ شع وفَه (
 ].١٨:األنعام[

أيها املسلمون، إن تلك اخلرافات واملعلقات ال تعصم من اآلفات، وال 
لواجب نبذها ونزعها وطرحها وقطعها، حتمي من األمراض والبليات، وا

فعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أبصر 
من الواهنة، فقال : قال"ما هذه؟: "على عضد رجل حلقةً من صفر، فقال

أما إا ال تزيدك إال وهناً، انبذها : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رواه أمحد، وقال عليه "أفلحت أبداًعنك، فإنك لو مت وهي عليك ما 



له، ومن تعلق ودعة فال ودع من تعلق متيمة فال أمت اهللا : "الصالة والسالم
رواه أمحد، وله أيضاً أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل إليه "اهللا له

يا رسول اهللا، بايعت تسعة : رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا
، فأدخل يده "إن عليه متيمة: "فقال صلى اهللا عليه وسلم! وتركت هذا

: وات اهللا وسالمه عليه، وقالفقطعها فبايعه ـ بأيب هو وأمي ـ صل
 ".من علق متيمة فقد أشرك"

وروي أن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه رأى رجالً ويف يده خيط من 
لو مت وهو عليك ما صليت : "احلمى رقي له فيه، فقطعه حذيفة وقال

) شرِكُونَوما يؤمن أَكْثَرهم بِللَّه إِالَّ وهم م: (، وتال قوله تعاىل"عليك
 ].١٠٦:يوسف[

أيها املسلمون، إياكم والذهاب إىل السحرة والكهان واملشعوذين 
والرمالني والعرافني واملنجمني، وأهل األبراج وقراءة الكف والفنجان 
واحلازرين، الذين يدعون علم املغيبات، والكشف على املضمرات، فإم 

متتمات، وخرافات أهل غش وتدليس، وخداع وتلبيس، ومننمات و
وخزعبالت، واستعانة باجلن واستغاثات، وحجب حتوي حروفاً وأرقاماً 
وإشارات، بل إم يطلبون ممن يأتيهم ذبح حيوانات بألوان وصفات، 
يلطخون بدمها األجساد واحليطان والعتبات، وهم يف ذلك يتقربون 



عليه  للجان، ويعبدون الشيطان، ويشركون بالرمحن، وقد قال صلى اهللا
 .رواه مسلم"لعن اهللا من ذبح لغري اهللا: "وسلم

ومن تلبيسهم وتدليسهم إعطاؤهم من يأيت إليهم أشياء تدفن وتغرق، 
وأخرى تسجر وحترق، إىل غري ذلك من دخائلهم الكدرة، ودفائنهم 
القذرة، فاحذروا عباد اهللا إتيام أو سؤاهلم أو تصديقهم، فقد قال 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء : " عليه وسلمالصادق املصدوق صلى اهللا
: رواه مسلم، وقال عليه الصالة والسالم"مل تقبل له صالة أربعني ليلة

من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد "
ليس : "رواه أمحد، وعن عمران بن حصني مرفوعاً"صلى اهللا عليه وسلم

له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر منا من تطري أو تطري 
 .رواه البزار"له

أيها املسلمون، حافظو على صفاء التوحيد من الكدر، وكونوا من 
لوثات الشرك على حذر، واعلموا أنه ال جيوز التربك بشجرٍ أو قربٍ أو 
حجرٍ، أو بقعة أو غارٍ أو عنيٍ أو أثر، فعن أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه 

خرجوا من مكة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني،  أم
أي تربكاً  –وكان للكفار سدرة يعكفون عندها، ويعلقون ا أسلحتهم 

يا : ذات أنواط، فمروا بسدرة خضراء عظيمة، فقالوا: يقال هلا –ا 
رسول اهللا، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط؟ فقال رسول اهللا 



قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل : "عليه وسلمصلى اهللا 
) جعلْ لَّنا إِلَـاها كَما لَهم ءالهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ: (ملوسى

رواه "، إا لسنن، لتركنب سنن من كان قبلكم سنة سنة]١٣٨:األعراف[
 .أمحد وغريه

لتربك بقرب النيب حممد صلى اهللا عليه أيها املسلمون، اعلموا أنه ال جيوز ا
وسلم، وال مكان والدته، وال غريه من األنبياء، وال جيوز التربك بذوات 
الصاحلني وآثارهم وثيام ومواطن عبادم، وال جيوز التربك جبدران 
املساجد أو تراا أو أبواا بتقبيلها أو التمسح ا، حىت ولو كان املسجد 

صطفى صلى اهللا عليه وسلم، ويشرع تقبيل احلجر احلرام أو مسجد امل
األسود، ويشرع مسح الركنني اليمانيني احلجر األسود والركن اليماين، 

مل أر النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح : لقول ابن عمر رضي اهللا عنهما
 .متفق عليه. من البيت إال الركنني اليمانيني

د التعبد واالتباع، كما قال عمر وال يقصد بذلك التربك ما، وإمنا يقص
واهللا إين ألقبلك، وإين أعلم أنك حجر، : "بن اخلطاب رضي اهللا عنه

وأنك ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .رواه مسلم" قبلك ما قبلتك

وباجلملة فال جيوز التربك بشيء إال بدليل من كتاب اهللا أو سنة رسوله 
 .اهللا عليه وسلم يدل على جواز التربك به صلى



أيها املسلمون، إن من اإلشراك املوقع يف الردى واهلالك االستغاثة 
باألموات ودعاءهم ونداءهم وسؤاهلم قضاء احلاجات، وتفريج الشدائد 
والكربات، والتقرب هلم بالذبح والنذور، وبالطواف على القبور، 

ور، وبالعكوف عندها وجعل السدنة وبتقبيل األعتاب واجلدران والست
واحلجاب عليها، إىل غري ذلك مما هو من عمل عباد األوثان وأولياء 
الشيطان، وهو من الشرك األكرب، احملبط للعمل املصادم لكتاب اهللا وسنة 

ومن أَضلُّ ممن : (سيد البشر صلى اهللا عليه وسلم ، يقول جل وعال
م اللَّه ونن دو معدي هِمائعن دع مهو ةـاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسن الَّ ي

 هِمتادبواْ بِعكَاناء ودأَع مواْ لَهكَان اسالن رشإِذَا حلُونَ وغَـاف
رِين(، ويقول تبارك وتعاىل]٦، ٥:األحقاف[، )كَـاف : كُمبر اللَّه كُمذَل

و لْكالْم الَ لَه موهعدريٍ إِن تطْمن قكُونَ ملما يم ونِهن دونَ معدت ينلَّذ
يسمعواْ دعاءكُم ولَو سمعواْ ما استجابواْ لَكُم ويوم الْقيـامة يكْفُرونَ 

 ].١٤، ١٣:فاطر) [بِشركـكُم والَ ينبئُك مثْلُ خبِريٍ
مون، إن الغلو يف قبور األنبياء والصاحلني باختاذ املساجد أيها املسل

والقباب عليها وتزيينها وجعل الستور عليها من كبائر الذنوب ووسائل 
 .الشرك؛ ملا ينتج عن ذلك من تصيريها أوثاناً تعبد من دون اهللا

ملا نزل : ويف البخاري أن عائشة وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قاال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم املوت طفق يطرح مخيصة على وجهه، برسول 



لعنة اهللا على اليهود : "فإذا اغتم ا كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك
حيذر ما صنعوا، وقال عليه " والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، : "الصالة والسالم
 .رواه أمحد"ون القبور مساجدوالذين يتخذ

أيها املسلمون، إن البناء على القبور وجتصيصها وتقصيصها والكتابة 
عليها أمر غري مشروع، ويف ديننا مرفوض وممنوع، فعن جابر رضي اهللا 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يجصص القرب وأن يقعد : عنه قال
: د الترمذي وغريه بإسناد صحيحوزا. رواه مسلم. عليه وأن يبىن عليه

ويف صحيح مسلم أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه . وأن يكتب عليه
أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى : قال أليب هياج األسدي

أن ال تدع متثاالً إال طمسته، وال قرباً مشرفاً إال ! اهللا عليه وسلم ؟
 .سويته

اهللا عند قرب نيب أو ويل وسيلة من وسائل عباد اهللا، إن قصد عبادة 
الشرك، ومن اختاذها مساجد، حىت ولو مل ينب عليها مسجد، ولذا ال 
يشرع الدعاء عند القبور وال عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وليس 
ذلك من مواطن اإلجابة، فقد روى أبو يعلى واحلافظ الضياء يف املختارة 

هللا عنهما رأى رجالً جييء إىل فرجة كانت أن علي بن احلسني رضي ا
أال : عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال



أحدثكم حديثاً مسعته من أيب عن جدي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال تتخذوا قربي عيداً، وال بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن ! "وسلم ؟

 ".تسليمكم يبلغين أين كنتم
جعلين اهللا وإياكم من اهلداة املهتدين، املتبعني لسنة سيد املرسلني، أقول 
ما تسمعون، وأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب 

 .وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
 

 :اخلطبة الثانية
نه، وأشهد أن ال إله احلمد هللا على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنا

إال اهللا وحده ال شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
الداعي إىل رضوانه، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم 

 .تسليماً كثرياً
عباد اهللا، اتقوا اهللا حق التقوى، وراقبوه يف السر والنجوى، : أما بعد

)ينا الَّذهـاأَيي نيقـادالص عواْ مكُونو قُواْ اللَّهواْ اتن١١٩:التوبة) [ءام.[ 
أيها املسلمون، إن من تعظيم اهللا حتكيم شريعته على عباده، والواجب 
على املسلمني وأئمتهم وقادم اخلضوع لشرع اهللا، واالستسالم حلكمه، 

ضعية، من شيوعية وحماربة ما خيالفه من املبادئ واملذاهب اهلدامة الو
واشتراكية، وعلمانية وقومية، وغريها من املذاهب، وإن اإلشراك باهللا يف 



حكمه كاإلشراك به يف عبادته، ومن جحد أحقية حكم اهللا ورسوله، أو 
اعتقد أن حكم غري اهللا أحسن من حكم اهللا ورسوله، أو اعتقد أنه مثله، 

وله، فقد كفر مبا أنزل أو اعتقد جواز احلكم مبا يخالف حكم اهللا ورس
على حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وخرج من ملة اإلسالم، يقول جل 

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم ءامنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من : (وعال
مرواْ أَن يكْفُرواْ بِه قَبلك يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّـاغُوت وقَد أُ

، ويقول جل ]٦٠:النساء) [ويرِيد الشيطَـانُ أَن يضلَّهم ضلَـاالً بعيداً
فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ : (وعال

يو تيا قَضمجاً مرح ى أَنفُِسهِمواْ فجِديماًيلسواْ تلّم٦٥:النساء) [س.[ 
أيها املسلمون، التشاؤم باأليام والشهور، والتطري بالسوانح والبوارح من 
الطيور، من أعمال اجلاهلية، اليت جاءت بإبطاهلا الشريعة اإلسالمية، 
وليس التشاؤم بالذي يغير القدر، وال شهر صفر بالذي يأيت بالشرر 

ال : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال والضرر، ويف البخاري أن
 ".عدوى وال طرية وال هامة وال صفر

فاتقوا اهللا عباد اهللا، وعلقوا القلوب مبالكها، علقوا القلوب مبالكها، 
 .وحاربوا اخلرافة جبميع أشكاهلا



وصلوا وسلموا على خري الربية، وأزكى البشرية، فقد أمركم اهللا بذلك، 
ه وملَـائكَـته يصلُّونَ علَى النبِى ياأَيها الَّذين ءامنواْ صلُّواْ إِنَّ اللَّ: (فقال

 ].٥٦:األحزاب) [علَيه وسلّمواْ تسليماً
   


