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والصالة والسالم األمتان واألكمالن على عبده , والعاقبة للمتقني, احلمد هللا رب العاملني

ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل , ورسوله نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه
أما بعد. يوم الدين : 

وأسأله , على ما من به من هذا اللقاء بإخواين وأبنائي يف هذه اجلامعةفإين أشكر اهللا عز وجل 
وأن جيعلنا هداة مهتدين , وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا, عز وجل أن جيعله لقاء مباركا

مث أشكر القائمني . وأن يعيذنا مجيعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, وصاحلني مصلحني
وم يل هلذا اللقاءعلى هذه اجلامعة على دع وملا فيه , وأسأل اهللا أن يوفقهم مجيعا ملا فيه رضاه ,

وملا فيه صالح املسلمني عموما, صالح أبناء اجلامعة وموظفيها والقائمني عليها وأن يزيدهم  ,
إنه جواد , وخيالف شرعه ,هدى وتوفيقا وأن يعيذنا مجيعا وسائر املسلمني من كل ما يغضبه

 .كرمي
مث بعدها اجلواب عما يتقدم , كلميت أرجو أن تكون موجزة. وأيها األبناء الكرام أيها اإلخوة

عوامل إصالح اتمع: به األبناء من األسئلة حسب اإلمكان وعنواا  . 
 

ولكن بوجه أخص , اتمع اإلسالمي وغري اإلسالمي, اتمع يف أشد احلاجة إىل اإلصالح
وأن يأخذ بالعوامل واألسباب  , أن يسري على النهج القومياتمع اإلسالمي يف أشد احلاجة إىل

خليل , وأن يسري على النهج الذي سار عليه خرية هذه األمة, والوسائل اليت ا صالحه
سيدنا حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم, الرمحن وصفوته من عباده . 

هي العوامل اليت قام ا , اإلسالميومعلوم أن العوامل اليت ا صالح اتمع اإلسالمي وغري 



وقام ا صحابته الكرام , وخامت النبيني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم, إمام املرسلني
وعثمان ذو , وعمر الفاروق , أبو بكر الصديق : وعلى رأسهم اخللفاء الراشدون املهديون

ة رضي اهللا عن اجلميعمث من معهم من الصحاب, أبو احلسن , وعلي املرتضى , النورين وجعلنا  ,
 .من أتباعهم بإحسان

مث يف املدينة , ومن املعلوم أن هذه العوامل قام ا نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف مكة أوال
ومن مجلتهم , ولن يصلح آخر هذه األمة إال الذي صلح به أوهلا كما قال أهل العلم واإلميان, 

والفقيه املعروف, م أهل اهلجرة يف زمانهاإلمام املشهور مالك بن أنس إما أحد األئمة األربعة  ,
لن يصلح آخر : ( ووافقوا عليها مجيعا ,وتلقاها أهل العلم يف زمانه وبعده ,قال هذه املقالة

 .( هذه األمة إال ما أصلح أوهلا
ه وسلم أن الذي صلح به أوهلا وهو اتباع كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي صلى اهللا علي: واملعىن

 .هو الذي يصلح به آخرها إىل يوم القيامة
أو صالح اتمعات األخرى يف هذه الدنيا بغري الطريق , ومن أراد صالح اتمع اإلسالمي

وقال غري احلق, والوسائل والعوامل اليت صلح ا األولون فقد غلط فليس إىل غري هذا من  ,
هو السبيل الذي درج , على الطريق السويإمنا السبيل إىل إصالح الناس وإقامتهم , سبيل

, ودرج عليه صحابته الكرام مث اتباعهم بإحسان إىل يومنا هذا ,عليه نبينا عليه الصالة والسالم
ودعوة الناس , والعناية بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, وهو العناية بالقرآن العظيم

وبصرية وإيضاح ما دل عليه هذان األصالن  ونشرمها بني الناس عن علم, إليهما والتفقه فيهما
 .من األحكام يف العقيدة األساسية الصحيحة

وبيان احملارم اليت جيب على اتمع , ومن اآلراء اليت جيب على اتمع اإلسالمي األخذ ا
حىت يقف عندها, وبيان احلدود اليت حدها اهللا ورسوله, اإلسالمي احلذر منها  كما قال عز  ,

،وهي احملارم ى عن قرباا [187سورة البقرة اآلية )]تلْك حدود اللَّه فَلَا تقْربوها  : (وجل
وألزمهم , كما ى عن تعدي احلدود اليت حدها لعباده وهي ما فرضه عليهم, باقتراف املعاصي



 .به من العبادات واألحكام
أنه دعا الناس إىل توحيد , مسهوأول أساس ر, والرسول صلى اهللا عليه وسلم أول عمل عمله

وإخالص العبادة له, اهللا  . 
هو دعوة الناس إىل توحيد اهللا , وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه, هذا أول عمل

وإرشادهم إىل تفاصيل ذلك,  . 
ومعها , ال إله إال اهللا هذه هي األساس املتني: والكلمة اليت دلت على هذا املعىن هي قول

أن حممدا رسول اهللا شهادة . 
ومها أساس صالح هذه األمة, مها أساس اإلسالم : هذان األصالن واألساسان املهمان من  ,

, استقام له أمره وأصلح اهللا به األمة, أخذ ما واستقام عليهما عمال وعلما ودعوة وصربا
ومن أضاعهما أو أضاع أحدمها ضاع وهلك, على قدر جهاده وقدرته وأسبابه . 

 
وأنزل القرآن, ا بعث اهللا نبيه عليه الصالة والسالمومل , مث املدثر, اقرأ: كان أول ما نزل عليه ,

يا قوم :" ويقول, فقام إىل الناس ينذرهم ويدعوهم إىل توحيد اهللا وحيذرهم نقمة اهللا عز وجل
[ . "قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا فاستكرب املشركون ) [. 3/492(مسند أمحد بن حنبل 

وليس األمر الذي أدركوا عليه أسالفهم, ألنه ليس األمر الذي اعتادوه; ستنكروا هذا وا , 
سورة ) ]أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ هذَا لَشيٌء عجاب: (وقالوا عند ذلك, وهلذا استنكروه

وقبلها قوله  36سورة الصافات اآلية ]أَئنا لَتارِكُو آلهتنا لشاعرٍ مجنون : وقالوا 5ص اآلية 
شاعرٍ إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستكْبِرونَ ويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُو آلهتنا ل: (سبحانه

وننج36-35سورة الصافات اآلية ) ]م ق وصدق بلْ جاَء بِالْح ) :فرد اهللا عليهم بقوله ]
نيلسر37سورة الصافات اآلية )] الْم [ 

, وأعيان أهل اإلسالم الذين فقهوا توحيد اهللا, وبسبب تساهل الكثري من العلماء وطلبة العلم
وعبدت القبور وأهلها , انتشر الشرك يف بلدان كثرية, بسبب التساهل يف هذا األصل األصيل



ادة اهللاوصرف هلا الكثري من عب, من دون اهللا , وهذا يستغيث به, فهذا يدعو صاحب القرب ,
وكما فعل , وهذا يطلبه املدد كما فعلت قريش وغريها يف اجلاهلية مع العزى, وهذا ينذر له

وكما يفعل املشركون يف كل زمان مع , ومع أصنام أخرى, غريهم مع الالت ومع مناة
لتمسح والتربك وطلب املددوا, يف التعظيم والدعاء واالستغاثة ,أصنامهم وأوثام . 

فإنه أحرص شيء على إزاحة الناس عن عقيدم , وهذا من دسائس الشيطان ومن مكائده
وعلى إبعادهم عنها بكل وسيلة, ودينهم . 

 
وهم أمل األمة بعد اهللا عز وجل يف القيادة املستقبلة -فالواجب على طلبة العلم  وهم رجال  ,

ودوا السفينة حبكمة وإخالص وصدقأن يق - الغد يف أي جامعة خترجوا  وأن يعنوا باألساس  ,
وهو العناية , والذي يتبعه ما سواه ,وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه االرتكاز

, وأنه رسول اهللا حقا, والعناية باإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ,بتوحيد اهللا واإلخالص له 
وهم أفضلها, وأن صحابته هم خري األمة, هاجهوالسري يف من, وأن الواجب اتباعه فيجب  ,

وأم , وأم خري األمة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, واعتقاد عدالتهم, حسن الظن م
واعتقاد أم خري , فوجب السري على منهاجهم والترضي عنهم مجيعا, محلة السنة ومحلة القرآن

ما ثبت يف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه وهم أفضل الناس بعد األنبياء ك, الناس
 " خري الناس قرين ، مث الذين يلوم ، مث الذين يلوم ":عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

] سنن ,)2533(صحيح مسلم فضائل الصحابة ,)2509(صحيح البخاري الشهادات 
,(3859)الترمذي املناقب  أمحد بن حنبل  مسند,)2362(سنن ابن ماجه األحكام  (1/434) 

 .وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك .]
وهم , وهم أفضل الناس, هم خري الناس بعد األنبياء, فأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مث , فأفضلهم اخللفاء الراشدون مث بقية العشرة املشهود هلم باجلنة , على مراتب يف الفضل
وفضلهم وعلى حسب علمهم, الباقون على مراتبهم فوجب أن نعين ذا األساس وأن ندعو  ,



وأال نغلو يف القبور واألنبياء واألولياء ونعبدهم مع , الناس إىل توحيد اهللا وإخالص العبادة له
ونصرف هلم العبادة من دعاء أو خوف أو رجاء أو حنو ذلك, اهللا . 

 
, تقر خوف اهللا يف قلبهوأن يس ,وجيب على طالب العلم وعلى القائد أن يعظم أمر اهللا ويه

وأال يبايل مبا يرجف به املرجفون ضد احلق وأهله ثقة , وأن يعظم أمره ويه, فوق مجيع األشياء
وتصديقا ملا وعد رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم وكافة الرسل كما يف قوله جل , باهللا

من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَيهِم  وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم:( وعال
نيمالظَّال كَنلهلَن مهبر . يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضالْأَر كُمننكسلَنو

14 -13سورة إبراهيم اآلية) ]اآلية [ 
والقائد البصري ال يبايل بإرجاف عباد القبور, وجهفطالب العلم العامل وامل وال بإرجاف  ,

ويصرب ويعلق , بل يصمد يف امليدان, وال بإرجاف من يعادي اإلسالم من أي صنف, اخلرافيني
ويرجو منه النصر جل وعال, وخيافه سبحانه, قلبه باهللا , فهو الناصر وهو الويل سبحانه وتعاىل ,

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت :( فقالوقد وعد أن ينصر من ينصره 
كُمامويقول سبحانه[ 7سورة حممد اآلية ) ]أَقْد :نِنيمؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حسورة الروم ] و

] 47اآلية  ان برسوله صلى اهللا عليه واإلمي, واإلميان به, لكن بالشرط وهو التمسك بدين اهللا
 .واالستقامة على دين اهللا ,وسلم

وهذا هو الشرط يف نصر اهللا لنا, هذا هو السبب ولَينصرنَّ اللَّه من  ):كما قال عز وجل , 
 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصنلَاةَ .يوا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنإِنْ م ينوا  الَّذرأَمكَاةَ وا الزوآتو

41-40سورة احلج اآلية ) ]بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ [ 
)( :ويف اآلية األخرى يقول سبحانه َ مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه دع

الَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ين
55سورة النور اآلية ) ]بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا [ 



أن اهللا يستخلفه يف :  فهذا وعده عز وجل ملن استقام على اإلميان واهلدى والعمل الصاحل
ويؤمنه ويعيذه من شر األعداء ومكائدهم وينصره عليهم, األرض وميكن له دينه . 

والدعوة إليها وتنفيذ مقاصدها, ومن حتقيق شهادة أن حممدا رسول اهللا تعظيم سنته والتحذير  ,
وتفسري القرآن الكرمي ا فيما قد خيفى من آياته, من خالفها , ويوضح ا فإنه يفسر بالسنة ,

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر : (كما قال عز وجل, وتعرب عنه ,فالسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه
44سورة النحل اآلية )]لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  [ 

الذين , واملصلحني يف األرض, املخلصنيهذا األساس العظيم جيب أن يكون منه املنطلق للدعاة 
كي يرتكز , وسفينة النجاة, يريدون أن يتولوا إصالح اتمع واألخذ بيده إىل شاطئ السالمة

وهو اإلخالص هللا يف العبادة واإلميان برسوله عليه الصالة , هذا اإلصالح على أعظم عامل
خيالفها باتباع شريعته واحلذر مما, وتعظيم أمره ويه, والسالم  . 

فيدعو إىل أداء فرائض اهللا , مث بعد ذلك ينظر يف العوامل األخرى اليت هي تابعة هلذا األساس
وغري ذلك ، وينهى عن حمارم اهللا من الشرك وما دونه من , من صالة وزكاة وصوم وحج

ويسعى باإلصالح بني الناس باألمر باملعروف والنهي عن املنكر , سائر املعاصي والشرور
إىل غري ذلك, دعوة إىل اهللا وإصالح ذات البنيوال . 

وإىل ترك حمارم اهللا والوقوف عند حدود , فهو ساع بكل جهده إىل إقامة أمر اهللا يف أرض اهللا
هكذا يكون املصلح املوفق يأخذ العوامل عامال , وإىل احلذر من البدع احملظورة يف الدين, اهللا

وأن حممدا رسول اهللا , قيق شهادة أن ال إله إال اهللاوهو حت, عامال مع مراعاة األساس املتني
وخيصه بالعبادة وينقاد , فيوحد اهللا, فهو يعلمها الناس ويعمل ا يف نفسه, علما وعمال

يتلقى السنة ويعظمها كما عظمها , لشريعته خلف رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم
فإن علم , اهللا كما سار الصحابة ويسري على جها وعلى مقتضاها مع كتاب , الصحابة 

وإمنا , ما عندهم كتب أخرى, الصحابة من كتاب اهللا ومن سنة رسوله عليه الصالة والسالم
 .جاءت الكتب بعدهم



يتدبرونه , وكانت أعماهلم مستقاة من الكتاب العظيم, أما الصحابة والتابعون فكانت سريم
, ومن السنة كذلك يدرسوا وحيفظوا, لعملبقصد العلم واإلفادة وا, ويقرءونه بقصد صاحل

 .ويأخذون منها العلم والعمل
وهكذا كان التابعون هلم بإحسان قبل , هكذا كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .وجود املؤلفات يف احلديث وغري احلديث
ومن  ,وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم, واستنبط من كتاب ربك, فقدر لنفسك مع أولئك

وعلى فهم السنة, كالم أهل العلم ما يعينك على فهم كتاب اهللا وكن حريصا على العلم  ,
وتأخذ بيده إىل شاطئ  ,والفقه يف الدين حىت تستطيع أن توجه اتمع إىل الطريق السوي

وجتتهد يف إصالح سريتك ومسابقتك إىل , فتبدأ بنفسك, وحىت تعلم كيف تعمل, السالمة
وتكون من أبعدهم , ومع أول الناس يف كل خري, مع أول الناس يف الصالةفتكون , كل خري

وتنفيذ سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف أعمالك ويف , متتثل تنفيذ كتاب اهللا, عن كل شر
 .أقوالك مع زمالئك وإخوانك وأعوانك

, تابعنيوهكذا كان أتباعهم من ال, وهكذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم, هكذا يكون املؤمن
وأئمة اهلدى يدرسون كتاب اهللا, وأتباع التابعني واملصلحني ويعملون مبا فيه ويقرئونه الناس  ,

ويرشدوم إىل معانيه, ويعلموم إياه ويعلموم السنة وحيثوم على التمسك ا والفقه  ,
رسوله مدة والوقوف عند احلدود اليت حدها اهللا و, ويوصوم بتعظيم األوامر والنواهي, فيها

 .حيام يف هذه العاجلة
فالدعوة إىل توحيد اهللا حتتاج إىل  . فكل عامل من عوامل اإلصالح يتطلب إخالصا وصدقا
وأن الواجب , ال معبود حق إال اهللا: وأن معناها , إخالص وصدق وبيان معىن ال إله إال اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وحتذير الناس منه كما فعل , احلذر من الشرك كله دقيقه وجليله
وكما فعل أصحابه رضي اهللا عنهم وأرضاهم, وسلم . 

وهكذا السنة تعظيمها والدعوة إليها بعد اإلميان , وبتدبر القرآن العظيم يتضح هذا املعىن كثريا



, عرم وعجمهم, وأن الواجب اتباعه وأن اهللا أرسله إىل الناس كافة ,أن حممدا رسول اهللا
كما قال سبحانه, فعلى مجيع أهل األرض أن يتبعوه, كورهم وإناثهمذ, جنهم وإنسهم قُلْ يا  ):

هو يحيِي أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا 
الن هولسرو وا بِاللَّهنفَآم يتميونَودتهت لَّكُملَع وهبِعاتو هاتمكَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِي (

فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا :( وقال قبلها سبحانه[ 158سورة األعراف اآلية ]
157سورة األعراف اآلية ) ]لْمفْلحونَالنور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم ا [ 

ومن حاد عن ذلك وتبع اهلوى والشيطان فهو اخلاسر , فمن اتبعه وعظم أمره ويه فهو املفلح
 .اهلالك وال حول وال قوة إال باهللا

فأنت جتتهد يف اختيار العامل الذي تقوم , وما تنهى عنه, والعوامل تتعدد حبسب ما تدعو إليه
ومن سنة رسول اهللا , وعرفت مأخذه من كتاب اهللا, شرعي الذي عرفت أصلهبه العامل ال

وإىل ترك حمارم اهللا , وإىل أداء فرائض اهللا, فأنت تدعو الناس إىل دين اهللا, صلى اهللا عليه وسلم
 .على الطريقة اليت سلكها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دينفاتمع احملارب لل, والعوامل واتمعات ختتلف والذي ليس فيه قائد يعينك على  ,
تدعو إىل اهللا , اإلصالح والتوجيه تعمل فيه كما عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة 

وحىت يؤثر , حىت يدخل ما تقول يف القلوب  ,وبالكلمات اللينة ,باحلسىن وباألسلوب احلسن
تتعاون مع إخوانك ومن سار و, فيها فيحصل بذلك اجنذاب القلوب إىل طاعة اهللا وتوحيده

على جك يف دعوة الناس وإرشادهم بالطرق اللينة يف اتمعات اليت ميكن حضورها حىت 
وحىت ينتشر بني الناس بأدلته الواضحة, يثبت هذا اإلميان يف القلوب . 

ووجود القائد اإلسالمي الذي يعينك يكون لك نشاط أكثر يف األمر , ويف اتمع اإلسالمي
واالتصال باملسئولني عند وجود املعاندين, عروف والنهي عن املنكربامل والذين خيشى من  ,

, وتكون مع ذلك سالكا املسلك القومي بالرفق واحلكمة والصرب, عنادهم اخلطر على اتمع
الصالحات  والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا: (كما قال عز وجل



3-1سورة العصر اآلية )] وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ [ 
وكذلك املسئولون والكبار , حىت تنجح يف مهمتك, ودعوة إليه, فال بد من صرب وتواص باحلق

ينصحون باألسلوب احلسن, الذين خيشى من شرهم على الدعوة ويدعون , ويوجهون ,
فَبِما رحمة من :( كما قال سبحانه, هة من أعيان األمة ورجاهلا وقادا وأمرائهابالكتابة واملشاف

سورة آل عمران اآلية ) ]اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك اآلية
:( ملا بعثهما إىل فرعون وكما قال سبحانه ملوسى وهارون عليهما الصالة والسالم , [159

44سورة طه اآلية )] فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى  [ 
 

وأن يعاجلوا مشكالت اتمع , فالواجب على املصلحني والدعاة أن يسلكوا هذا السبيل
, حوا يف مهمتهمحىت ينج, وأن خياطبوا كل إنسان مبا يليق به, باحلكمة واملوعظة احلسنة

 .ويصلوا إىل غايتهم
سوى , وعلى الداعي أيضا إىل اهللا سبحانه والراغب يف اإلصالح أن يراعي عاملني آخرين

عامل التناصح والتواصي باحلق مع إخوانه وزمالئه ومع أعيان اتمع : العاملني السابقني ومها
عمال مبا دلت عليه . أو غريهم وعامل الصرب على ما قد يقع من األذى من األعيان  . وقادته

والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا :( السورة السابقة وهي قوله سبحانه
3-1سورة العصر اآلية) ]الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ [ 

 
كما قال اهللا عز وجل لنبيه حممد صلى اهللا عليه , الصالة والسالموتأسيا بالرسل الكرام عليهم 

فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ ولَا :( وسلم يف آخر سورة األحقاف وهي مكية
[ ( تستعجِلْ لَهم اآلية وقال سبحانه يف سورة آل عمران وهي , [ 35سورة األحقاف اآلية 

 بلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم ومن الَّذينلَت ):مدنية
سورة آل عمران اآلية ) ]أَشركُوا أَذًى كَثريا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ



وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا :( سبحانه ملا ى عن اختاذ البطانة من املشركني وقال فيها[186
[ (يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ 120سورة آل عمران اآلية  وقال  ]

وهي مكية أيضا, سبحانه يف آخر سورة النحل  ا بِاللَّه ولَا تحزنْ علَيهِم واصبِر وما صبرك إِلَّ ):
سورة النحل ) ]إِ نَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ.ولَا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ 

 .واآليات يف هذا املعىن كثرية] 128 - 127اآلية 
وفاز بالعاقبة احلميدة ,  دعوتهجنح يف, وكل من سلك مسلك الرسل من الدعاة واملصلحني

ودرس أخبار املصلحني وسريم علم ذلك وحتققه, والنصر على األعداء ومن سرب ذلك , 
أن يصلح أحوال املسلمني, وصفاته العلى, فأسأل اهللا بأمسائه احلسىن , ومينحهم الفقه يف الدين ,

 مجيعا يف كل مكان من وأن يعيذ املسلمني, ويصلح هلم البطانة, وأن يوفق قادم لكل خري
وصلى اهللا وسلم .. إنه ويل ذلك والقادر عليه, ومن طاعة اهلوى والشيطان, مضالت الفنت

 .على نبينا حممد وآله وصحبه


