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وأشهد أن  .العاملني، يتوىل بنصره عباده املؤمنني وأولياءه الصادقني  هللا رباحلمد

وما النصر ِإالَّ ِمن ِعنـِد       { : القائل يف حمكم الترتيل    ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       
 الذي  ، اهللا ورسوله  دب ع وأشهد أن سيدنا حممداً   ،  ))آل عمران آل عمران --١٢٦١٢٦(( } اللِّه الْعِزيِز الْحِكيمِ  

واالعتماد على اهللا فخاره، واإلخالص دثاره، شعارهكان احلق . 
 سـيدنا   ، كرمك الرباينّ  ، وسر  وسلم وبارك على باب لطفك اخلفي      اللهم صلِّ 

 ِقحممد التي ِق الني، الويفِّ  الصفي ،     وعلينـا معهـم     ، وآله وصحبه أصحاب املقام العلي 
 )أما بعد (. يا ويلّ يا واسعك يا عليجبودك وكرم

 كرمي مـن العزيـز      دع و ،كان فيما استمعنا إليه قبل الصالة      :إخواين وأحبايب 
ِإنا لَننصـر رسـلَنا    { : فقال، عباده املؤمنني وحزبه املفلحني   ِرص فيه بالن  دع و ،احلكيم

ـ     ..))غافرغافر--٥١٥١(( } شهادوم يقُوم األَ   الدنيا وي  والَِّذين آمنوا ِفي الْحياةِ    ـ  وقد أكد الوعد ب
)ا     { وزاد تأكيده بالم التوكيد      ،)اإنلَنسر رنصا لَنوليس الرسل وحدهم ولكنـه        }ِإن

 حنن ننصر الرسل واملؤمنني الذين معهـم، يف أي          : أي ،،} والَِّذين آمنوا    { :مشلنا معهم 
، يف الـدنيا     } شهاد الدنيا ويوم يقُوم األَ    ِفي الْحياةِ  {  يف احلياتني  :مكان يا رب؟ قال   

  .ويف اآلخرة
عندما يكون الوعد صرحياً !! ذلك؟يريد اإلنسان بعد ماذا   ، بعد هذا الوعد   أظن 

 ولكن بأكثر   ،وليس بأداة واحدة من أدوات التوكيد      - بأن اهللا يتعهد ويؤكد      ،من اهللا 
ماذا يريـد  . صر رسله واملؤمنني يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد     بأنه سين  - من أداة 

 !!املؤمن بعد ذلك من اهللا؟
. صـلى اهللا عليـه وسـلم   هذا الوعد ظهر بأجلى مظهره يف هجرة سيدنا رسول اهللا    

_________________________________________________ 
 .م٢٢/٨/١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٩ من احملرم ١٠ مركز مغاغة حمافظة املنيا اجلمعة كانت هذه اخلطبة مبسجد قرية ميانة 1
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يتجشـم     صلى اهللا عليه وسلم حىت كان،فالكفر كله حتدى رسول اهللا ووقفوا مجيعاً ضده
 فقد كان العرب يأتون للحج من أول شهر شوال .يبلغ دعوة اهللالصعاب من أجل أن    
 وسوق ،وهو عكاظ - سوق عند مكة : وكان هلم ثالثة أسواق    ،يعين عقب عيد الفطر   

 فيخرجون من ، وهو ذي ااز-  وسوق قريب من عرفات ،وهو ذي انة   -عند مىن   
تبليغ دعوة اهللا فيأيت     ويذهب رسول اهللا ل    ،هذا السوق إىل هذا السوق إىل هذا السوق       

 وكان قائد الفريق الذي يتزعم القضاء على دعـوة          - الوليد بن املغرية عليه لعنة اهللا     
  . اليت تطارد رسول اهللا،قائد فرقة املطاردة - وأبو هلب ،رسول اهللا

 فيحضر الوليد بن املغرية لريى القبائل اليت تصل إىل مكة أو إىل هذه األسـواق      
 وكـل  اً، فكان يقسم أعوانه إىل اثىن عشر فريق   - ثىن عشر طريقاً   وكانت تأيت من ا    -
 اثنني حبيث يقفون على الطريق طـوال   نن يسلمو ا اثن ، يقفون بالتناوب  ،ريق له أربعة  ف

 أو  ، ويصفونه بأنـه سـاحر     ، هلؤالء القوم  صلى اهللا عليه وسلم    يصفون الرسول    - الوقت
 وحيـذروم   ،فال تسمعوا لكالمـه    حنن قومه وأعرف الناس به       : ويقولون هلم  ،جمنون

 .صلى اهللا عليه وسلم حتذيراً شديداً من رسول اهللا
فقـد كـان    - وكان امسه عبد العزى    - أما الفرقة الثانية بقيادة عمه أيب هلب      

 ال  :و هلب ب يقول أ  ، وكلما جيلس الرسول مع مجاعة ويكلمهم      ،يسري خلفه على الدوام   
ك  إذا كان عم   : فيقولون له  ،رف به فال تصدقوه    هذا ابن أخي وأنا أع     ،تسمعوا لكالمه 

  .ك نتبعك حنن وعمك عندما تتبعك عائلت!!يقول فيك هذا الكالم
أما يف داخل مكة فكانت فرق االستهزاء برسول اهللا مجاعـة           ،  هذا يف األسواق  

يصفرون عليه عندما ميشي ومجاعة يصفقون ويطبلون عندما يرونه ماشياً ومجاعة عندما          
كل هذه ألوان   !! ه ميشون أمامه وخلفه ويتهكمون ويستهزءون ويتغامزون عليه         نيرو

عـز    يؤيـده اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا    صلى اهللا عليه وسلم   ملعاكسة رسول اهللا    
حيث سـار    -ىف بعض االوقات     -بالنىب عليه السالم    أحدهم  وقد استهزأ   { . وجل

  ،عليـه  صلى اهللا عليه وسـلم     فاطلع   ،نفه وفمه يسخر به   أ فجعل خيلج    ،خلفه عليه السالم  
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 عتبة  عليه السالم  واستهزأ به    .ن مات لعنه اهللا   أىل  إفكان كذلك   » كن كذلك  «:فقال له 
 عليـه السـالم     ومر  . بصق ىف وجهه فعاد بصاقه على وجهه وصار برصا         ،ىب معيط أبن  

 -  نـه نـىب   أ هذا يزعم    :هل مكة فجعلوا يغمزون ىف قفاه ويقولون      أجبماعة من كفار    
 ،جسادهم فصـاروا جروحـاً    أصبعه ىف   أ فغمز جربيل ب   - عليه السالم  وكان معه جربيل  

  .٢ }ن يدنو منهم حىت ماتواأحد أوانتنت فلم يستطع 
صلى اهللا عليـه    كننا نرى كيف حتمل رسول اهللا     ل،  قم منهم مجيعاً   انت تعاىلأى أن اهللا    

 ويضعون ،ساجداً ويضع عليه أحشاء احليوانات وكان هناك من جيعله    !! كل ذلك  وسلم
 .يف طريقه الشوك
أنواع وأنواع     لها اجلبال الراسيات   من العذاب ال تتحم، صلى لها رسول اهللا     حتم

 مع أن رسـول اهللا      !!صلى اهللا عليه وسلم   وكذلك حتملها صحابة رسول اهللا      !! اهللا عليه وسلم  
س غرباء ال جيدون من يدافع عنهم ولكن كان هناك أنا،ه يدافع عنهكان عم. 

   ومـن معـه مـن       - هم قاطعوه وعائلته ثالث سنوات    واألعجب من ذلك أن 
 . منـهم  نهم وال يتزوجـو    وال يزوجون  ، ال يبيعون هلم وال يشترون منهم      - املسلمني

لشـجر أو    فهناك مـن يأكـل ورق ا       !! حىت أم مل جيدوا ما يأكلوه      !!مقاطعة كاملة 
 شهادة التوحيد تن ومع ذلك صربوا حىت ر، شدة اجلوعع جيد م أعشاب األرض أو ال   

 ، ونصره اهللا وأعز دينه    ،ه ودوت يف أرجاء الكون كلِّ     ،يف آفاق العامل العلوي والسفلي    
 .ونصر جنده وهزم األحزاب وحده

 ،ه رسـولَ   بعدما نصر اهللاُ   .يتجلى يف قصة اهلجرة    -أيها املسلمون    -ه  هذا كلُّ 
لقد جعـل   (: فقال ألصحابه، واتفق مع األنصار أن يهاجر إىل مدينتهم    ،ده وأكرمه وأي

 يف مكة مـن      فذهبوا إىل املدينة فلم يبق     ،دينة فأذن هلم باهلجرة إىل امل     ،)اهللا لكم مكاناً  
_________________________________________________ 

 .، وتفسري نور األذهان إلمساعيل الربوسوى، وقد ورد القصص ذاا ىف كتب السنة متفرقة، برصاً أى أصابه مرض الربص تفسري حقي2
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 وبعـض  ، وسـيدنا علـي  ،بكربو  وسيدنا أ ،ني غري سيدنا رسول اهللا    املسلمني املعروف 
  . وهاجر اجلميع،املستخفني باإلسالم

 ألنه لو خرج من بيننا وذهـب إىل املدينـة           ،فقال الكفار هذه فرصة ال تفوتنا     
 سوف يجنفقاموا بعمل اجتماع عاجـل يف دار  ، هناك جيشاً وحياربنا ولن نقدر عليه    د 
صلى اهللا عليه كمة للقضاء على الرسول     حمإلعداد خطة    -حبضور إبليس اللعني     -الندوة  

  .هاشم بدون إثارة قبيلة بين وسلم
الرأي أن حنبسه يف غرفة ومننـع عنـه الطعـام           : فقال أبو البحتري بن هشام    

 ،هم لهب إن هذا ليس برأي ألنكم تعرفون مدى ح:فقال إبليس. والشراب إىل أن ميوت 
 سوف يصلون إليه وخيرجـوه      - ن سجناً و ومن خلفه سبع   - ولو وضعتموه يف سجن   

كل نأخذ من   :  فقال أبو جهل   ،ورفضت وكانت هناك آراء كثرية      .وينتصرون عليكم 
 وعندما خيرج لصالة    ، وحييطون باملرتل  ، ويقفون مجيعاً على باب الرسول     ،اًقبيلة واحد 

رك يف قتلـه   فيشـت ، حبيث ختتلط به مجيع السيوف،الفجر يضربونه ضربة رجل واحد   
ـ :  فقال هلم إبليس   . هاشم حماربة اجلميع فريضون بالدية     و فال تستطيع بن   ،اجلميع ذا ه

 ،ه اخلطة وهذا االقتراح    ووافق اجلميع على هذ    ،الرأي الصواب الذي ليس بعده رأي     
 واتفقوا على أن يكون هذا األمر سرياً        ، جهل يف تنفيذ هذا األمر والقيام به       اووكلوا أب 

  . وينفذونه فوراً حىت تكون اخلطة عاجلة،للغاية
ذها يف املساء يف نفس      بأن االجتماع كان يف الصباح وتنفي      :وقال بعض املؤرخني  

 ومن هذا املكـان  ، ال أحد خيرج من هذا االجتماع : أن أبا جهل قال هلم     : وقيل ،اليوم
 وهذا  ، منكم رمبا يذيع اخلرب     ألنه لو خرج واحد    ،إال أن يأيت لكم اخلرب بأننا قتلنا حممداً       

يعين  - ين كَفَرواْ ِليثِْبتوكوِإذْ يمكُر ِبك الَِّذ { : يف احلال  عز وجلَّ  الذي نزل فيه قول اهللا    
ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّـه      - الثالث خطط   -- أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك    - حيبسوك

اِكِرينالْم رياألنفالاألنفال--٣٠٣٠ ( (} خ(( . . 
 : ومعناهـا  ، يعين تـدبري اهللا    : فمكر اهللا  ،ن مكر اهللا ليس كمكرنا    إ :وهنا وقفة 
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 : لكن مكـر اهللا    ، الكيد واحليل والدهاء   : ألن مكرنا  ، تصريف اهللا  : ومعناها ،تقدير اهللا 
 . لعبادههالتدبري والتقدير والتصريف من

ن و والسبع،واختار أبو جهل سبعني رجالً بسيوفهم حول بيت سيدنا رسول اهللا        
اختار من السبعني مخسة يقفون ف ، وغري معقول أن السبعني يشتركون يف القتلون،كثري
 ويف نفس الوقت يقف على مجيع فتحات مكة         ، الباب ويضربونه مجيعاً مع بعضهم     على

 !! يعين حصار شديد يف مجيع أحناء مكة.قوات من أجل إذا خرج متسك به القوات
مع أم يعسكرون حول     - } ِإنا لَننصر رسلَنا   { ؟فانظر كيف ينصر اهللا رسله    

ـ ِب أن من يت:ن حممداً يقولإ :جهل يقول هلم وأبو ،ن وليسوا نائمنيو ومتيقظ ،البيت عه 
  لْسوف ميلك مك  لْ كسرى وميعين حدائق  -  ويوم القيامة يكون له جنان     ، قيصر ك  - 

 !! ويوم القيامة يدخل جهنم    ، وإرم  عادٍ لَت قَ لُتقْبعه سي  والذي مل يت   ،مثل حدائق األردن  
وهـذا   - }}{{ :فيخرج عليهم رسول اهللا ويقول هلم 

 .  من تراب ووضعها على رءوس اجلميعةًنفْ وأخذ ِح- الكالم يف وجه أيب جهل
. والْقُرآِن الْحِكـيمِ  . يس { !!ما السالح الذي كان معه؟    !! كيف يكون ذلك؟  

  ِلنيسرالْم لَِمن كِقيمٍ  . ِإنتساٍط ملَى ِصرونَ   فَأَ  {{    :: قوله  قوله إىلإىل } عِصربالَ ي مفَه ماهنيغْش { 
  ..))يسيس--٩٩: : ١١((

سالح الضباب الكثيف علـى      سبحانه وتعاىل  ماذا حدث يف هذا الوقت؟ أنزل اهللا      
 ولكن اهللا جعـل علـى       -  وليس ذلك فقط   - أعينهم فأصبحوا ال يرون من أمامهم     

اإلحسـاس   وأيضاً أفقـدهم اهللا      ،آذام غشاوة ال يسمعون حديثه أو مشيه أو رؤيته        
 فكل من جاء على     !! وكأن هذا التراب من جهنم     ،بالتراب الذي وضع على رءوسهم    

  . أو يف غزوة أحد،رأسه تراب قتل يف غزوة بدر
إذا أَراد اهللا قَـبض عبـٍد   إذا أَراد اهللا قَـبض عبـٍد   {{: صلى اهللا عليه وسـلم    وهذه إرادة اهللا ويقول يف ذلك     
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ول يف غزوة بدر جاء قبل املعركة ومشى        ولذلك فالرس ٣٣}}ِبأَرٍض جعلَ لَه ِإلَيها حاجة    ِبأَرٍض جعلَ لَه ِإلَيها حاجة    
د يف كـل   حد، وهنا ميوت فالن، بن خلفيب وهنا ميوت أُ، هنا ميوت أبو جهل    :وقال

 مكان مميوت فيه منهم   ن ، ده الرسول هو الذي مات فيه كل منهم واملكان الذي حد!! 
 وكل  !!ا فيها  وكأنه أحضر التراب من هذه األماكن اليت ماتو        .وكان هذا قبل املعركة   

  . كان أجله يف هذه الغزوة،واحد وضع على رأسه التراب
 كيف خيرج مع وجود كل هـذه    ،وخيرج رسول اهللا من مكة وال حيس به أحد        
 !!؟ كيف خيرج من بيننا ومل نـره       !!القوات وهذه اجلنود؟ حدث عندهم ذعر وجنون      

 !! كيف يكون ذلك؟!!وحنن فرسان العرب وحنن قادة العرب
ء يعرفون األثر من أجل     وا أدالَّ رج وأَ ،فور أرسلوا فوجاً إىل كل طريق     وعلى ال 

 ولكـن اهللا    - ومن أجل أن يصلوا إىل مكانـه      ؟  ه وإىل أين توج   ؟أن يعرفوا أين ذهب   
 ولكن ، وال بالطائرات وال بالصواريخ، وال بقوات وال بالدبابات  ،يتحداهم ال باملالئكة  

 من أجل أن    ،وف أنصر حبييب بأضعف األشياء     س !!!التحدي كان بأضعف املخلوقات   
  !! ليس لكم وزن عند اهللاكمتعلموا بأن

   مثل النمروذ ملا طغى وجترب      !! اجلبابرة بأضعف املخلوقات   لُِّذوهذه إرادة اهللا ي 
 أرسل لـه بعوضـة دخلـت يف أنفـه           ، ووضع سيدنا إبراهيم يف النار     ،وقال إين إله  

 ملدة أربعني يومـاً إىل أن  ،رب النعال على رأسه ومل يسترح إال بض   ،واستقرت يف رأسه  
 وهذه قدرة اهللا من أجـل أن يـذل          !! مات ببعوضة  .اًمات هذا امللك الذي عمل إهل     

  .اجلبابرة
من كبار  - فهذا الوليد ابن املغرية :هم اهللا ذه الطريقة   وكذلك زعماء مكة أذلَّ   

 فاسـتكرب أن  ،ه سـيف  فتعلق يف ثوب،ذهب ليشتري سهاماً من أجل احلرب -قريش  
 _________________________________________________ جـالس   ، وكذلك البختري بن هشام    !!يبعده عن ثوبه فوخذه السيف يف قدمه فمات       

 رواه أمحد والترمذي عن مطر بن عكامس، عن أيب عزة 3
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الكافرين  اهللا لرسوله أمركفاية  )٧ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، فرتل سيدنا جربيل وظل يضرب رأسه يف الشجرة        ،جبوار شجرة ومعه عبد من عبيده     
 وظل يضرب رأسه يف الشجرة      -  إين ال أرى شيئاً    : فيقول له  ، ادفع عين  :فيقول للعبد 
 كان من الذين يستهزءون برسول اهللا ،اصي بن وائل السهمي وكذلك الع.إىل أن مات  

 وبعد مخس دقائق    ، فلم جيدوا شيئاً   ، لقد لدغت من قدمي    :وأثناء سريه مع أوالده قال    
ِإنا كَفَيناك  { :سـبحانه  قوله وهذا سر .سبحانه وتعاىل هم اهللا وكلهم ذه الطريقة أذلَّ   .مات

 ِزِئنيهتساحلجراحلجر--٩٥٩٥ ( (}الْم((.  
 .٤}}من عادٰى ِلي وِلياً فَقَد آذَنته ِبالْحربِ     من عادٰى ِلي وِلياً فَقَد آذَنته ِبالْحربِ     {{: تعاىل يقول اهللا    صلى اهللا عليه وسلم   قال  

 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
 :اخلطبة الثانية
وأشهد أن ال إله إال      . ذو البأس الشديد على كفار عنيد      ،العاملني  هللا رب  احلمد

وأشهد أن سيدنا حممداً عبـد اهللا       .  قوي الفعال  ،د احملال  شدي ،اهللا وحده ال شريك له    
 . عظيم العطايا والنوال، كرمي اخلصال،ورسوله

 ،سـوة األلبـاء    وأ ، صفوة األنبياء  ،على سيدنا حممد   وسلم وبارك    اللهم صلِّ 
 وآله النجباء وصحابته الربرة األتقياء وكل من ،ومعقد آمال اخللق يوم العرض واجلزاء

 )أما بعد (.إىل يوم البعث واجلزاءاهتدى ديه 
 أن  ، والصاحلني من عبـاده    ،كان من عناية اهللا بأنبيائه ورسله     : إخواين وأحبايب 

ـِعيز  فريسل له نباتاً    ،ي الكفار بأضعف املخلوقات   زوخي صلى اهللا عليه وسلم   ه   حبيبه وصفي 
 ،بـل لـه بـاب   حر من اجل  جوالغار عبارة عن    ،  وعنكبوتاً وزوجاً من احلمام يف الغار     
أم ( نبات كبري مشـهور يف الصـحراء امسـه           - فيخرج النبات يف وسط هذا الباب     

 ولذلك يستخدمونه يف صناعة املراتـب       ، خيرج منه فروع كثرية مثل القطن      ،)غيالن
_________________________________________________ 

 . صحيحه والسيوطي يف الكبري والبيهقي يف سننه وابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرةرواه البخاري يف 4
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) ٨ (   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ويف احلال نـزل العنكبـوت   ،ه وبقى جزء صغري وغطى الباب كلَّ- واألحلفة وغريها 
 واألغرب ، وحتتهما البيضشت احلمامتان على الع ويف احلال جاء،ونسج عليه اخليوط 

إىل : ول؟ وقال هلم األدالء الذين معهـم   من ذلك أرادوا أن يعرفوا إىل أين وصل الرس        
 !!هنا انقطع األثر وال نعرف إىل أين اجتهوا

 فعندما ميشي   ، واملشي على الصخر يتعب أيضاً     ،وطبعاً املشي على الرمل يتعب    
 ،يتماسك حىت ال يتعب الرسـول وال يتـرك أثـراً يف األرض           رسول اهللا على الرمل     

 فوجدوا أن األثر ،واحلجر عندما ميشي عليه الرسول يلني حىت ال يتعبه ويؤثر يف احلجر    
 واألعجب من ذلك أن بني هذا اجلبل وبني مكة حوايل سبعة            ،انقطع يف وسط الطريق   

ـ ن األرض ت   أل !! كيف ذلك؟  ، ولكن الرسول قطعهم يف حلظات     ،كيلو مترات  ى وطْ
ما رأَيت شيئاً أَحسن ِمن رسوِل اللَِّه       ما رأَيت شيئاً أَحسن ِمن رسوِل اللَِّه       {{: رضى اهللا عنه   يقول سيدنا أبو هريرة   . لرسول اهللا 

كَأَنَّ الشمس تجِري يف وجِهِه، وما رأَيت أَحداً أَسرع يف مشِيِه ِمن رسوِل اللَِّه كَأَنمـا        كَأَنَّ الشمس تجِري يف وجِهِه، وما رأَيت أَحداً أَسرع يف مشِيِه ِمن رسوِل اللَِّه كَأَنمـا        
ى لَهتطْو ضاَألرى لَهتطْو ضِرٍث ِإ ِإ!!!!اَألركْتم ريلَغ ها وِإننفُسأَن ِهدجا لَنِرٍثنكْتم ريلَغ ها وِإننفُسأَن ِهدجا لَنن!!!!{{

 أخربواجلواب هو ما     ملاذا؟   ،ويذهب الكفار إىل الغار ويقفون على بابه يف حرية        
أن العنكبوت جند من جنود      : (يثه الشريف  ىف معىن حد   صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا به  
 :رضى اهللا عنهويف ذلك يقول اإلمام البوصريي ،  )اهللا

 وهم يقولونَ مـا بالغـاِر ِمـن أَرمِ         فالصِّدق يف الغاِر والصِّدِّيق لَم يِرمـا      
 خيِر البِريّـِة لَـم تنسـج وملْ تحـم           العنكَبوت علـى   اظَنّوا احلَمام وظَنّو  

 اٍل ِمـن اُألطُـمِ    ِمن الدّروِع وعن ع    ِوقَايةُ اللـه أغْنت عـن مضـاعفَةٍ      
 إالَّ وِنلْت ِجـواراً ِمنـه لَـم يضـم          ما سامِني الدّهر ضيماً واستجرت به     

 _________________________________________________نـوا  ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آم     { !!فحماه اهللا من األعداء بأضعف املخلوقات     
 رواه الترمذي 5
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الكافرين  اهللا لرسوله أمركفاية  )٩ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .))غافرغافر--٥١٥١(( }ِفي الْحياِة الدنيا 
 واهدنا صراطًا مستقيما، وافتح لنا وبنا       ،أنفسنا نصراً عزيزا  اللهم انصرنا على    

 . فتحا مبيناً
 وأحلق اخلزي والبوار  ، واهزم الشرك واملشركني   ،اللهم انصر اإلسالم واملسلمني   

 .على الكافرين
 . اللهم اجعل بالد اإلسالم بالد األمن والسالم

 ،للمسـلمني واملسـلمات    و ، واغفر لنا ولوالدينا   ،اللهم تب علينا توبة نصوحا    
 . وارمحنا برمحتك يا أرحم الرامحني، مغفرة واسعة،واملؤمنني واملؤمنات

 . وسعنا بواسع عطفك،نا مبدد لطفكد وأِم،اللهم واجهنا بكرمك
 اً، صـغار  اً وشـيوخ  اً، شبان  ونساًءا ، رجاالً اللهم أصلح أحوال املسلمني أمجعني    

 . وباإلجابة جدير،ئ قدير إنك على كل ش،، رؤساء ومرءوسنياًوكبار
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهـى عـِن الْفَحشـاء               {

 ).النحل-٩٠( } والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
**************** 
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