
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ﴿َواْلَفْجِر َولََياٍل َعْشٍر﴾

 ...إىل محلة الدعوة األتقياء األنقياء، األخيار األبرار، وال نزكي على هللا أحدا  
 ...إىل زوار الصفحة املقبلني على احلق الذي تصدع به، واخلري الذي حتمله إبذن هللا

 .له إىل كل املسلمني الذين حيبون هللا سبحانه ورسو 
 ،إىل كل هؤالء أحييكم بتحية اإلسالم، السالم عليكم ورمحة هللا بركاته وبعد

كما تعلمون فإننا قد اعتدان على املباركة لكم يف صباح يوم العيد، غري أن اإلمام قد قرأ يف صالة الفجر اآلية الكرمية 
  أول يوم من هذ  العرر املباركا  ال ي أقسم هللا اها،وقد رأيت أن أتداول احلديث معكم يف ،﴾َواْلَفْجِر * َولََياٍل َعْشرٍ ﴿

َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَ رْيٍ َعِن  قد جعل العمل الصاحل فيها أحب إىل هللا منه يف سواها؛ أخرج أمحد يف مسند  وأن رسول هللا 
ٍم اْلَعَمُل الصاالِ » :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  َم َما ِمْن َأَّيا ِم يَ ْعِِن َأَّيا ُح ِفيَها َأَحبُّ ِإََل اَّللِا َعزا َوَجلا ِمْن َهِذِه اْْلََّيا

ُُا اْلَعْشِر قَاَل قَاُلوا ََّي َرُسوَل اَّللِا َوََل اْلَِْهاُد ِف َسِبيِل اَّللِا قَاَل َوََل اْلَِْهاُد ِف َسِبيِل اَّللِا إِ   ِِ ِِ َوَماِل ِِ ََ ََِِ ْف َر ََ   َْْ َلا رَُج ًا 
أايم عظيمة تبدأ بغرة شهر ذي احلجة احملرم وتنتهي بيوم النحر يوم عيد األضحى الذي أسأل  إهنا .«يَ ْرِجْع ِمْن َذِلَك َِِشْيء

هللا سبحانه أن يكون خريا  وبركة على اإلسالم واملسلمني أمجعني، وأن يتقبل هللا الطاعا ، وأن تكون هذ  الليايل العرر 
يرهدها على وجهها ويعطيها حقها فهي أايم صدق وإخالص وتقرب إىل هللا ابلعمل الصاحل والدعاء فواتح خري ملن 

 .املستجاب إن شاء هللا
 :َوة الكراماإل

نعم هذا صحيح، ولكنه ليس مدعاة  ...يقول بعض الرباب إن املضايقا  قد اشتد  علينا دوليا  وإقليميا  وحمليا  
 ...فرج، فإن اشتداد األزمة مؤذن ابنفراجها، وسواد ظلمة الليل مؤذن ابلفجر الصادقلليأس أو األسى بل هو إيذان ابل

ووقفوا يف وجهه صلوا  هللا وسالمه  جيدها تنطق بذلك، فقد حارب كفار قريش دعوة الرسول  النيب  واملتدبر لسرية
وصحبه رضوان هللا عليهم يف الرعب  عليه بسبل شىت، وكانت وقفاهتم تلك تتصاعد مضايقة  وشدة، فقد قاطعوا الرسول 

َُ ﴿وافرتوا عليه صلوا  هللا وسالمه عليه ابلسحر واجلنون والكذب  ...وعذبوهم، وأدموا قدمي الرسول  َكبُ َرْت َكِلَمة ا ََتُْر
 ...﴾ِمْن َأفْ َواِهِهْم ِإن يَ ُقوُلوَن ِإَلا َكِذب ا 

فيه  خمتفٍ  قوا به صلوا  هللا وسالمه عليه إىل غار ثور، وهو مث حل زمة فتوافقوا على قتل رسول هللا مث اشتد  األ
سوى ذراٍع أو بعض  هللا عنه، فوقفوا أمام ابب الغار ومل يكن بينهم وبني رسول هللا  يرضمع صاحبه الصديق أيب بكر 

نورة ويعلي صرحها فتضيء يقيم الدولة يف املدينة امل كان هذا عرية ذلك اليوم، وبعد يوٍم أو يومني كان الرسول   ...ذراع
 .﴾ِإنا ِف َذِلَك َلذِْكَرى ُْلْوِل اْلَْلَبابِ ﴿وتصدع ابحلق  اينالد

ىل إ، فقد تعرض حزب التحرير الذي يقودها هو وشبابه وقيادته وهكذا هي الدعوة ال ي حنملها اقتداء  برسول هللا 
 :جواسيس الظاملني وحقد احلاقدينشىت املضايقا  والتعذيب املفضي لالسترهاد من كيد الكائدين و 



ندونيسيا إلألحزاب أبشكاهلا املختلفة مثل  أما احلزب فقد ُحظر وُمنع يف بالد العامل اإلسالمي حىت تلك البالد املفتوحة
نواعها حىت الغث منها مثل تونس فهي كذلك قد أد املررعة أبوااها لألحزاب على فهي قد منعت احلزب، وكذلك تلك البال

 .أما ملاذا فذلك لكلمة احلق ال ي يصدع اها احلزب ...احلزبمنعت 
وأما شباب احلزب فسجون الطواغيت تنطق حباهلم، فهم يف سجنهم الضيق يعذبون، ويف سجنهم األوسع يالحقون، 

 .وإان هلل وإان إليه راجعون
وأما الثاين  ...وقالوا وقالوااإلفك فة   مكرو اعليه احلاقدون واجلواسيس افرتاء وأما قيادا  احلزب، فاألمري األول افرتى

  عليه وال امري الثالث فلم يكتفوا ابالفرتاءوأما العبد الفقري األ ...فلم يكتفوا ابالفرتاء عليه بل زعموا خمالفته للفكرة والطريقة
لوب ال يفقهون اها إهنم حبق حلمقى، فلهم ق !ظنا  منهم أهنم بذلك يطفئون غيظهم !بزعم املخالفا  منه بل أشاعوا وفاته

ألهنم لو كانوا يفقهون لعلموا أن وفاة أمري احلزب ال تعين وفاة احلزب، بل خيلف عطاء  عطاٌء أشد وأقوى خياطبهم بقوله 
َلْوْا َعضُّوْا َعَلْيُكُم اَْلََنِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموتُوْا َِِغْيِظُكْم ِإنا اَّللاَ َعِليٌم َِِذا﴿ :تعاىل ََ  .﴾ِت الصُُّدورِ َوِإَذا 

، بل وال افرتاء املفرتينإن هذ  الدعوة هي هلل، ولن يضرها كيد الكائدين وال جواسيس الظاملني وال حقد احلاقدين،  
يف شعبها  سرتتفع من شاهٍق إىل شاهق وميتد نورها ابذن هللا إىل عنان السماء، وحُتقق وعد هللا سبحانه وبررى رسوله 

 :الثالث

 
ُ
ُُا َتُكوُن ُمْلك اا َجْْبِياة ا، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  ،وتكون اخلالفة على منهاج النبوة اجلربي يف مكان سحيق لكفيهوي هذا امل

هَ  ًََفٌة َعَلى ِمَ ْ َِ ُُا َتُكوُن  ُُا يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها،  ُ َأْن َتُكوَن،  ُُا َسكَ فَ َتُكوُن َما َشاَء اَّللا ٍة  َِ الَ ُّبُ وا روا  اإلمام  .«تَ ا
 ...فرينافتنري الدنيا وحيق هللا احلق بكلماته ويقطع دابر الك ...أمحد عن حذيفة بن اليمان

اَعُة َحَّتا » :قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  :أخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة ،ونقتلع كيان يهود من جذور  ِا ََل تَ ُقوُم ال
ِلُموَن اْليَ ُهوَد، فَ ي َ  ِْ ِلُمونَ يُ َقاِتَل اْلُم ِْ لاطُوَن َعَلْيِهمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصويف لفظ آخر قال ، «...ْقتُ ُلُهُم اْلُم َِ  .«تُ َقاتُِلُكُم يَ ُهوُد، فَ ُت

قصى أبذان صاحبنا يف العراق الذي أرسل رسالة يضرع فيها اركة حمررين، ونصلي يف املسجد األوندخل فلسطني األرض املب
 .إىل هللا أن يكون هو أول مؤذن يف األقصى بعد حترير 

: ُكَاا ِعََْد عن أيب قَِبيٍل، قَالَ ِف مَِده واحلاكم وصححِ ووافقِ الذهيب  أمحد روى ،وكذلك سنفتح روما إبذن هللا 
َطَِْطيَِياُة َأْو ُروِمياُة؟ قَاَل: فَ َقاَل َعْبُد هللِا: َِ ي ََْ  َعْبِد هللِا ِِْن َعْمِرو ِِْن اْلَعاِص، ِْ : اْلُق ََُْن َوُسِئَل: َأيُّ اْلَمِديََ تَ ْْيِ تُ ْفَتُح َأواَل ا َما 

َطَِْطيَِيا َنْكُتُب، ِإْذ ُسِئَل َرُسوُل هللِا  َحْوَل َرُسوِل هللِا  ِْ : ُق ُة َأْو ُروِمياُة؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا : َأيُّ اْلَمِديََ تَ ْْيِ تُ ْفَتُح َأواَل ا
 :« ََطَِْطيَِياة ِْ ، يَ ْعِِن ُق وتتحقق أمنية  وقد فُتحت القسطنطينية وسُتفتح روما إن شاء هللا .«َمِديََُة ِهَرْقَل تُ ْفَتُح َأواَل ا

الداري رضي هللا عنه فتكون له أن يكون له نصيب من سرية متيم  صاحبنا يف فلسطني الذي أرسل رسالة يضرع فيها إىل هللا
 ...قطعة أرض يف ثنااي روما

ومن مث ال يبقى بيت مدر وال وبر إال دخله اإلسالم بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز به اإلسالم وأهله وذل يذل به 
 :يَ ُقولُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ سَِ  :َعْن مَتِيٍم الدَّارِيِ  َقالَ يف احلديث الذي أخرجه أمحد يف مسند   قال الرسول الكفر وأهله، 

ُرُك اَّللاُ َِ ْيَت َمَدٍر َوََل َوٍَِر ِإَلا َأدْ » ُلَغنا َهَذا اْْلَْمُر َما َِ َلَغ اللاْيُل َوالَ اَهاُر َوََل يَ ت ْ يَن ِِِعزِ  َعزِيٍز َأْو ُِِذلِ  لَيَ ب ْ ُِ اَّللاُ َهَذا الدِ  َل ََ
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َم َوُذَلًّ يُِذلُّ اَّللاُ ِِِِ اْلُكْفرَ َذلِيٍل ِعزًّا يُِعزُّ اَّللاُ ِِِِ اإْلِ  ًَ وأخرج حنو  البيهقي يف السنن الكربى وكذلك احلاكم يف « ..ْس
 .مستدركه

ولقد  ...قد يقول احلاقدون واملرجفون والذين يف قلواهم مرض أو فساد فوق املرض، قد يقولون إننا حنلم أو إننا حاملون 
غرَّ هؤالء دينهم فكيف يتطلعون إىل كنوز كسرى  :وصحبه رضي هللا عنهم سول هللا قاهلا أشياعهم من قبل، قالوا عن ر 

مث حتقق وعد هللا وأنف أولئك الساقطني راغم، فهوى كسرى وقيصر، وعلت دولة اإلسالم وراية اإلسالم،  !وقيصر؟
 الكائدون وكل انعٍق ابلباطلوسيكون ذلك إن شاء هللا من جديد، فيمو  احلاقدون بغيظهم ويتبعهم جواسيس الظاملني و 

 .﴾َوَسيَ ْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا ُمََقَلٍب يَََقِلُبونَ ﴿
 :َوة الكراماإل

إننا ال نعمل يف خيال بل نعمل وحنن مطمئنون بنصر هللا املوعود، وهو ليس فقط لألنبياء، وليس فقط يف اآلخرة، بل  
نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اَْلْشَهادُ ِإَنا لَََ ﴿كذلك للمؤمنني يف الدنيا واآلخرة  وإين أؤكد  ...﴾َُصُر ُرُسَلََا َوالاِذيَن آَمَُوا ِف احْلََياِة الدُّ

وهلل  ﴾ِلُكلِ  َأَجٍل ِكَتابٌ ﴿خوة أن احلزب كاد يصل إىل مبتغا  مرا  عديدة منذ نرأته حىت اليوم، ولكن لكم أيها اإل
اَّللاُ ِلُكلِ   ِإنا اَّللاَ َبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعلَ ﴿أمرا  يسر له أسبابه فال يتأخر عن موعد  وإذا قضى القوي العزيز  ...احلكمة البالغة

 .﴾َشْيٍء َقْدر اا
ويف اخلتام فأعود إىل حيث بدأ ، فقد رأيت أن أتداول احلديث معكم يف أول يوم من هذ  العرر املباركا  ال ي أقسم 

َم مَ » هللا اها، وقال عنها رسول هللا  ِم يَ ْعِِن َأَّيا ٍم اْلَعَمُل الصااِلُح ِفيَها َأَحبُّ ِإََل اَّللِا َعزا َوَجلا ِمْن َهِذِه اْْلََّيا ا ِمْن َأَّيا
أايم عظيمة تبدأ بغرة شهر ذي احلجة احملرم وتنتهي بيوم النحر يوم عيد األضحى الذي أسأل هللا سبحانه  إهنا« ...اْلَعْشرِ 

على اإلسالم واملسلمني أمجعني، وأن يتقبل هللا الطاعا ، وأن تكون هذ  الليايل العرر فواتح خري ملن  أن يكون خريا  وبركة
يرهدها على وجهها ويعطيها حقها فهي أايم صدق وإخالص وتقرب إىل هللا ابلعمل الصاحل والدعاء املستجاب إن شاء 

اية الُعقاب وحنن على صعيد طاهر حنمل اخلري أبيدينا، وهتتف به وأسأل هللا سبحانه أن تعود تلك األايم وقد أظلتنا ر  ...هللا
َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمَُوَن*ََِِْصِر اَّللِا يََُصُر َمن َيَشاء َوُهَو اْلَعزِيُز ﴿ألسنتنا، فتطمئن به القلوب، وتنررح له الصدور 

 .﴾الراِحيمُ 
رها كيد الكائدين وال جواسيس الظاملني وال حقد احلاقدين وال افرتاء وخامتة اخلتام فإين أكرر أن هذ  الدعوة هلل ال يض

َولَتَ ْعَلُمنا نَ َبَأُه َِ ْعَد ﴿ضوؤها قلوَب احلاقدين املفرتين  ئنورها الناظرين الصادقني، ويُطف املفرتين، بل ستعلو دعوة هللا، ويسر  
 .﴾ِحْيٍ 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ةو الرشتِأَوكم عطاء ِن َليل أ                                  ه   1438ر احلرام ذي احلجة الشه ُغرة
 م23/8/2017املوافق 
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