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مجهوزية مصس العسبية
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حتنية االصطفاف الوطين والعسبي
لتحكيل العصة والكسامة ومحاية املكدضات

احلؿدمهللمربماظعادلنيم،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼزم:م{وَاسِؿَصِؿُوامبِقَؾِلٔماظؾَّهِمجَؿِقعّاام
المإظهَمإٔالَّماهللُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُ،موأَذفدُمأنٖمدقِّدَغاموغؾقٖـامحمؿادّامم
وَظَامتَػَرٖضُوا}،وأَذفدُمأنِم َ
سَؾدُهموردوظُهُ،ماظؾَّفُمٖمصَلِّمودؾِّمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِ،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلاانٕممإظَاىمم
ؼومٔماظدِّؼنٔم،موبعد:م م
ممصؼدمطرمماهللم(سزموجل)ماِّعة ماحملؿدؼةم،موبقٓنمصضؾفاموعؽاغؿفام،موخريؼؿفا مبنيم
اِّعم م؛ مظؿعؾم مأغفا مصاحؾة مرداظة موعلؽوظقة مضؾل مأن مؼؽون مذظك متشرؼػًا موتؽرميّا مهلا م،م
حقث مؼؼول مدؾقاغه :م{طُـِؿُمِ مخَقِرَ مأُعٖةٍ مأُخِرٔجَتِ مظِؾـٖاسٔ متَلْعُرُونَ مبِاظْؿَعِرُوفِ موَتَـِفَوِنَ مسَنٔم
اظْؿُـِؽَرٔ موَتُمِعِـُونَ مبِاظؾَّهِ}،طؿا مأن مسِؾم ماِّعة مبفذه ماخلريؼة مميـقفا ماظـؼة مبـػلفا ميفم
عواجفةماظؿقدؼات م،مويفمػذامؼؼولمتعاىل{:وَالمتَفٔـُواموَالمتَقِزَغُواموَأَغِؿُمُماَِّسِؾَوِنَمإٔنِم
طُـِؿُمِمعُمِعِـِنيَ} .م
وممامالمذكمصقهمأنمأعؿـاماظعربقةمواإلدالعقةمتواجهمػذهماِّؼاممحتدؼاتمخطريةم
حتاول ماظـقل معن مسزتفا موطراعؿفا موعؼدداتفا م ،ممماؼُقؿم مسؾقـا ماصطػاصًا مورـق٘ا موسربق٘ا؛م
ظؿقؼققماظعزةمواظؽراعة م،مومحاؼة مادلؼددات م؛ مِّنماالسؿداءمسؾى مادلؼددات ماسؿداءم
سؾىمطلماظؼقمماإلغلاغقةمواحلضارؼةم،موالمؼوظدمإالماظعـفمواظؽراػقةماظؾغقضة.م م
إن موحدة ماظصف ماظورين مواظعربي ،موتوحقد ماجلفود م ،موغؾذ ماخلالصات مواجبم
سؾى ماِّعة ميف مطل مزعان موعؽان م ،مويف مػذه مادلرحؾة ماحلرجة مأوجب م ،مصـقن مأعامم
ضضقةمحتدماظوجودم،موجيبمسؾىماِّعةمأنمتؿفاوزمأيمخالصاتم،مصالمدؾقلمأعاعـامدوىم
أن مغؽون مسؾى مضؾب مرجل مواحد م ،ماعؿـاظًا مظؼول ماهلل متعاىل{:وَاسِؿَصِؿُوا مبِقَؾِلٔ ماظؾَّهِم
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جَؿِقعّا موَظَا متَػَرٖضُوا،}..موؼؼولماظـيبم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(إٔنٖماهللَمؼَرِضَىمَظؽُمِمثَؾَاثّا،م
وََؼؽْرَهُمَظؽُمِمثَؾَاثّا،مصَقَرِضَىمظَؽُمِ:مأَنِمتَعِؾُدُوهُ،موَظَامتُشِرٔطُوامبِهِمذَقِؽّا،موَأَنِمتَعِؿَصِؿُوامبِقَؾِلٔماهللِم
جَؿِقعّاموَظَامتَػَرٖضُوا،موَؼَؽْرَهُمَظؽُمِ:مضِقلَموَضَالَ،م َوطَـِرَةَماظلٗمَالٔ،موَإٔضَاسَةِماظْؿَالٔ).ممممممممممم
مممممممممإنموحدة ماِّعة مواسؿصاعفا مبدؼـفا،مواحلػاز مسؾى مثؼاصؿفا موػوؼؿفا،مػو مدرٓ مبؼائفا،م
ودساعة مضوتفا م ،مواظلؾقل مإىل مغفضؿفا م ،موظؼد مضرب ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) معـالم
ظألعة ميف ممتادؽفا موتكزرػا مصؼال :م(عـل مادلُمِعِـِنيَ مصِي متَرَاحُؿِفٔمِ موَتَوَادِّػِمِ موَتَعَارُػِفٔمِ،م
طَؿَـَلٔماجلَلَدِم،مإٔذَاماذَِؿؽَىمسُضِوّامتَدَاسَىمظَهُمدَائِرُمجَلَدِهِمبِاظلٖفَرٔموَاحلُؿٖى)،موسـدعامأرادم
أحدماظشقوخمأنمؼعؾممأبـاءهمأػؿقةماظوحدةموأغفامدؾبماظؼوةم،موخطورةماظػرضةموأغفام
دؾبماظشؿاتمواظضقاعم،مجاءمحبزعةمعنماحلطبموضال م:معنمؼلؿطقعمعـؽممأنمؼؽلرم
ػذه ماحلزعة مبضربة مواحدة مأو مبضربؿني م ،مصقاول مطل مواحد معـفم مصؾم مؼػؾّّ م ،مصػكم
حزعة ماحلطب مووزسفا مسؾى مأبـائه م ،موأسطي مطل مواحد معـفم مسودّا مصؽلره مبضربةم
واحدةم،مصؼال:م م
تلبىماظرعاحمإذاماجؿؿعنمتؽلرّامم***مموإذاماصرتضـامتؽلرتمأصرادّاممم م
صلعةمربفامواحدم،مودؼـفامواحدم،موغؾقفامواحدم،موطؿابفامواحدم،موضؾؾؿفامواحدةم،موظغؿفام م
واحدة م،مؼـؾغيمأنمتؽونمؼدّامواحدة م،مضالمتعاىل:م{إٔنٖمػَذِهِمأُعٖ ُؿؽُمِمأُعٖةًموَاحِدَةًموَأَغَام
رَ ٗبؽُمِمصَاسِؾُدُونٔ}،موطانماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مؼؼول:م(ؼَدُماظؾَّهِمعَعَماجلَؿَاسَةِ)م .م
إنماظؿػرقمواالخؿالف معنمأدؾابماهلزميةمواظػشلمواظضعف م،موػومدؾوكمذعقمم
ساب ماحلق م(تؾارك موتعاىل) مسؾى ماِّعم ماظلابؼة موضوسفم مصقه مبعد مأن مبني مهلم مررؼقم
اظـفاة معـه م ،موحذرغا معن ماتؾاع مغفففم م ،مصؼال متعاىل م :م{وَظَا متَؽُوغُوا مطَاظَّذِؼنَ متَػَرٖضُوام
وَاخِؿَؾَػُوامعِنِمبَعِدِمعَامجَاءَػُمُماظْؾَقِّـَاتُموَأُوظَؽِكَمظَفُمِمسَذَابْمسَظِقاامْم}،موضاالمدؾقااغااهم:م م
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حيؽُمِموَاصِؾِرُوامإٔنٖماظؾَّهَمعَعَماظصٖابِرٔؼنَ}.م م
{وَظَامتَـَازَسُوامصَؿَػْشَؾُواموَتَذِػَبَمرٔ ُ
طؿامأنماظؿػرقمواخؿالفماظؽؾؿة ؼذػبمعفابةماِّعةمعنمضؾوبمأسدائفام،موؼورثم
اظضعف مواظوػن ،مؼؼول ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م :م( مؼُوذِكُ ماظْلُعَمُ مأَنِ متَدَاسَىم
سَؾَ ِقؽُمِمطَؿَامتَدَاسَىماظَْلطَؾَةُمإٔظَىمضَصِعَؿِفَا) م،مصؼالمضائل:موعنمضؾةمحننمؼوعؽذ؟مضال م:م(بَلِم
ُوطُمُماظْؿَفَابَةَم
أَغِؿُمِمؼَوِعَؽِذٍمطَـِريْ م،موََظؽِ ٖـؽُمِمشُـَاءْمطَغُـَاءِماظلٖقِلٔ م،موَظَقَـِزَسَنٖماظؾَّهُمعِنِمصُدُورٔمسَد ِّ
عِ ِـؽُمِ م ،موَظَقَؼْذِصَنٖ ماظؾَّهُ مصِي مضُؾُوِبؽُمُ ماظْوَػِنَ) م ،مصؼال مضائل :مؼا مردول ماهلل م ،موعا ماظوػن؟م
ضال:م(حُبٗماظدٗغِقَا م،م َوطَرَاػِقَةُماظْؿَوِتِ م) م،موػذامعؾكماظروم محقـؿامرأى ماخلالفماظذيم
طانمبنيمععاوؼة م(رضيماهللمسـه)م،موسؾيمبنمأبيمراظبم(رضيماهللمسـه)م،مصؿداغىمإىلم
بعض مبالد مادللؾؿنيميفمجـودمسظقؿة مرؿعّامصقفا م،مصؽؿبمإظقهمععاوؼة م:م( مواهللمظؽنمملم
تـؿه موترجع مإىل مبالدك مؼا مظعني مِّصطؾقن مأغا موابن مسؿي مسؾقك م ،موُِّخرجـٖك معنم
مجقعمبالدكم،موِّضقؼنٓمسؾقكماِّرضممبامرحؾت)م،موؼؽػيميفماظؿقذؼرمعنماظػرضةمأنم
عن معات مسؾقفا معات معقؿة مجاػؾقة م ،مصعن مأبي مػرؼرة م(رضي ماهلل مسـه) مأن مردول ماهللم
(صؾىماهلل مسؾقهمودؾم)مضال م:م( معَنِمخَرَجَمعِنَ ماظطَّاسَةِ م،موَصَارَقَماظْفَؿَاسَةَمصَؿَاتَ م،معَاتَم
عِقؿَةًمجَاػِؾِقٖةًم.)...مم م
ص نذا مطان محتاظف مأػل ماظشر مواضقّا م ،مصاِّوىل مبؼوى ماخلري مواظعدل مواظرمحةم
واإلغلاغقة مأن متؼف مصػًّا مواحدّا معوحدّا م ،مصؽم محتؿاجُ مأعؿـا ماظقوم مإىل مضؾوبٍ مدؾقؿةٍ
عـػؿقة مسؾى مطلِّ مأبوابِ ماخلري م ،مِّن ماخلطر مؼؿفددغا ممجقعّا موبال مادؿــاء م ،مصؼوة مأيم
دوظةمسربقةمعنمضوةمأعؿفام ،موضوةماِّعةماظعربقةمعنممتادكممجقعمدوهلا م،موإذامطاغوام
ؼؼوظونم:مرجلمصؼريميفمدوظةمشـقةمأصضلمعنمرجلمشينميفمدوظةمصؼريةم،مِّنماظدوظةم
اظغـقةمتؽػلمأبـاءػام،مأعاماظرجلماظغينميفمدوظةمصؼريةمصفومسرضةمظؽـريمعنمادلكاررم،م
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صنغـامغؼولمضقادّامسؾىمػذهمادلؼوظةم:مإنمأيمدوظةمصؼريةمأومضعقػةمتصريمضوؼةميفمضوءم
حلؿة مووحدة مسربقة محؼقؼقة م ،موإن مأي مدوظة مضوؼة متصري مضعقػة ميف مأعة معشؿؿة موشريم
عؿؿادؽةم .مم
إن موحدة ماِّعة مواصطػاصفا موبعدػا مسن ماظؿشرذم مواظؿػرق مأعر مال مبدؼل مسـه موالم
عػر معـهماظقوم م؛ ممحاؼةمظؾؿؼدداتمواحلرعاتمعنمأنمتـؿفكمأو متغؿصب م،موسؾىمرأدفام
ادللفدماِّضصىمادلؾاركموعدؼـةماظؼدسم،مصادللفدماِّضصىمعلرىمردولماهللم(صؾىم
اهللمسؾقهمودؾم)،موبداؼةمععراجهمإىلمددرةمادلـؿفى م،مربطماظؼرآنماظؽرؼممبقـهموبنيم
اظؾقت ماحلرام مبرباط معؼدس مال مؼـػك مإىل مؼوم ماظدؼن م ،مصؼال متعاىل{:دُؾِقَانَ ماظَّذِيم
أَدِرَى مبِعَؾِدِهِ مظَقِؾًا معِنَ ماظْؿَلِفِدِ ماظْقَرَامٔ مإٔظَى ماظْؿَلِفِدِ ماظْلَضْصَى ماظَّذِي مبَارَطْـَا محَوِظَهُ مظِـُرٔؼَهُم
عِنِمآؼَاتِـَامإٔغٖهُمػُوَماظلٖؿِقعُماظْؾَصِريُ}.مم م
إنمبقتمادلؼدسمحيؿلمعؽاغةمسظقؿةمسـدمادللؾؿنيم،مويفمغصرتهمسزمأعؿـامويفم
خذالغهم ذهلاموػواغهم،مصفومأوىلماظؼؾؾؿنيم،موثاظثماحلرعنيم،موأحدمادللاجدماظيتمؼشدم
إظقفاماظرحال م ،موبقتمادلؼدسمػو مأرضماحملشرموادلـشر م،مصعَنِمزٔؼَادِ مبِنٔمأَبِيمدَوِدَةَم
سَنِمأَخِقهِ م،مأَنٖمعَقِؿُوغَةَ م،معَوِظَاةَماظـٖؾِيِّم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مضَاظَتِ م:مؼَامغَؾِيٖماظؾَّهِمأَصْؿِـَامم
صِي مبَقِتِ ماظْؿَؼْدِسٔ مصَؼَالَ م :م(أَرِضُ ماظْؿَـِشَرٔ م ،موَاظْؿَقِشَرٔ مائِؿُوهُ مصَصَؾُّوا مصِقهِ مصَنٔنٖ مصَؾَاةً مصِقهِم
طَلَظْفِمصَؾَاةٍمصِقؿَامدِوَاهُ) م،مضَاظَتِ م:مأَرَأَؼِتَمعَنِمظَمِمؼُطِقِمأَنِمؼَؿَقَؿٖلَمإٔظَقِهِمأَوِمؼَلْتِقَهُم،مضَالَ:م
(صَؾْقُفِدِمإٔظَقِهِمزَؼِؿّامؼُلِرَجُمصِقهِم،مصَنٔنٖمعَنِمأَػِدَىمظَهُمطَانَمطَؿَنِمصَؾَّىمصِقهِ)م.م م
طؿامأغهمحيؿلمعؽاغةمسـدمأتؾاعمغيبماهللمسقلىم(سؾقهماظلالم) م،مصؼدموظدمسقلىم
(سؾقه ماظلالم) ميف مبقت محلم ميف مصؾلطني م ،مصادللاس مباظؼدس مػو معلاس مجبؿقعم
ادللؾؿنيموادللقققنيم،مصؿقفاامرداولماهللمروحق٘امظقاؾةماإلداراءموادلعاراجم،موصؾىم م
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باِّغؾقاءمإعاعّامبادللفدماِّضصى،ممواصؿؿقفامسؿرمبنماخلطابم(رضيماهللمسـه).ممممممممم م
مممممممإن محؿؿقة ماالصطػاف ماظورين مواظعربي مواإلدالعي مضرورة مظؾؼاء ماِّعة مومحاؼةم
عؼدداتفا موحػظمطراعؿفاموحتؼققمسزتفام ،موػومعؾدأمأصقلمعنمعؾادئماإلدالمم،مصـقنم
يف مأعس ماحلاجة مأن مغصطف ممجقعّا م ،مخاصة مواظعامل محوظـا مؼؿؽؿل موال محيرتم مإالم
اِّضوؼاءمادلؿقدؼن.مممممم م
أقول قولي هرا وأضتغفس اهلل لي ولكه
م*ممممممممم*ممممممممم* م
احلؿدمهللمربماظعادلنيم،مواظصالةمواظلالممسؾىمخامتماِّغؾقاءموادلردؾني،مدقدغام
حمؿدم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.مم م
إخوة اإلضالو :م
إنماالصطػافماظورينمواظعربيمؼعـىماظؿعاونماحلؼقؼيمعنمأجلماظؾـاءم،موتؼوؼةم
وحدةماِّعة ،موعواجفةماِّخطارماظيتمتفددغاممجقعّا مبؿؽاعلماجلفود م،موحشدماظطاضاتمم
واظؿؽاتف م ،مواظؿعاون مالدؿؽصال مضوى ماظشر م ،مواظعؿل مسؾى مغشر ممساحة ماإلدالم م،م
وحتؼقق ماحلقاة ماظؽرمية ماآلعـاة م ،مصاظؾؾـة مضعقػاة ممبػردػاا مضوؼة مبلخواتفاا ميف ماجلدارم
اظواحدمالمؼلفلمحتطقؿفا.م م
إنماِّعةماظعربقةماإلدالعقةماآلنممترمممبـعطفمخطريمؼلؿوجبمعن ماجلؿقع مأنم
ؼؽوغوامؼدّامواحدةم،موادلصريماظعربيمادلشرتكم،مؼُقؿممسؾقـامأنمغؽونمصػًّامواحدّام؛مِّنم
اظعواعل ماظيت متربط مبقــا معن ماظدؼن مواظؾغة مواظؼوعقة ماظعربقة مواجلوار وادلصاحلم
ادلشرتطةم،متؾزعـاممجقعّامأنمغؽونمععّاميفمعواجفةماظؿقدؼات.م م
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سؾىمأنمػـاكمعشرتطًامآخرمؼـؾغيمأنمغعؿلمعنمخالظهم،موػومادلشرتكماإلغلاغيم م
ظدى محميبماظلالمموراصضي ماظعـفمواإلرػابمعنمأحرارماظعامل م،مممامؼؿطؾبماصطػاصًام
إغلاغق٘ا مساجالً مودرؼعّا م ،مظدحر مضوى ماظشر مواإلرػاب م ،موحتؼقق ماظلالم ماظعادلي مظصاحلم
اإلغلاغقةممجعاءم.م م
اللهه وحد صفنا  ،وألف بني قلوبنا  ،وأصلح ذات بيننا
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وال جتعل ألعدائنا علينا ضبيال

