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 نْ العالمين، مَ  الحمد هللا رب  نْ ل عليه كفاه، ومَ توك  ن بحضرته تحص نْ سـأله أعطـاه، وَمـ نْ نه ووقـاه، وَمـحص 
مـن عطائـه عبــًدا رفـع يديــه  اً ر فْ ِصــ وال يـرد  ،ب عبــًدا ارتجـاهال يخيـ ،سـبحانه.. ســبحانه . أجــاب دعـاهعـز وجـل دعـاه 

يســتحي أن يرفــع أحــدكم يديــه ويســأله ثــم يــرده صــفًرا مــن عــز وجــل إن اهللا {: صــلى اهللا عليــه وســلمقــال  ،ســائالً مــواله
  .١}عطائه

عــن المكــان والحيطــة واإلمكــان، ال  هٌ ز نَـــمُ  ،عــن الزمــان علــي  ،ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أنْ 
 لَـْيَس َكِمْثِلـِه ﴿: صـريح اآليـات إال بما ورد فـي رٌ تلحقه العبارات، وال تحيط به اإلشارات، وال يعبر عن حضرته معبـ

  ].الشورى١١[ ﴾َشْيٌء َوُهَو السِميُع الَبِصيرُ 
 جعلــه اهللا  ،هاهللا ورســولُ  دُ ْبــســيدنا محمــًدا عَ  وأشــهد أن وجــل وأســوةً  ،مســداة رحمــًة مهــداة، ونعمــةً عــز  بــًة طي

َألَـْم َنْشـَرْح ﴿ :وأثنى عليـه فـي خطابـه لـه ولنـا، ووضع وزره ،ورفع ذكره ،شأنه رفع .آمن باهللا نْ مَ  لكل  حسنةً  وقدوةً 
   ].الشرح٤: ١[ ﴾َورَفـَْعَنا َلَك ِذْكَركَ  .الِذي َأنَقَض َظْهَركَ  .َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَركَ  .َلَك َصْدَركَ 

 اللهم صل  وتزيـد  ،وتيسـر بهـا لنـا األمـور ،صـالة تشـرح بهـا لنـا الصـدور ؛علـى سـيدنا محمـد وبـاركْ  مْ وسـل
وتجعله نورًا على نور، وتمنحنا بها رضوانك ومغفرتك، وتجعلنا يوم القيامـة مـن أهـل الحبـور  ااإليمان في قلوبنبها 

  ...أما بعد . العالمين آمين يا رب .. والسرور، آمين 
  :فيا أيها األخوة جماعة المؤمنين

، نريـد أن نأخـذ أتـم السـالمعليـه أفضـل الصـالة و ونحن في ذكرى ليـالي اإلسـراء والمعـراج بالحبيـب المصـطفى 
فيصـلح اهللا  ،هئونسـير علـى ضـو  ،من هذه القصة اإللهية عبرًة لنا في نفوسـنا، ودرًسـا لنـا فـي حياتنـا نتمسـك بهديـه

 وجــل ــه جميــع شــئوننا، ألن قصــص األنبيــاء والمرســلينعــز ــْد َكــاَن ِفــي ﴿ :عنهــا لنــا أجمعــين عــز وجــل يقــول اهللا  ؛ب َلَق
رَ  ُْوِلي األَْلَبابِ َقَصِصِهْم ِعبـْ يوسف١١١[ ﴾ٌة أل.[   

  :ما يسمح به الوقت حتى ال نطيل عليكم رِ دْ واحدة على قَ  وسنأخذ عبرةً 
 صلى اهللا عليه وسلم  النبي ئـغ دعوة اهللا، فقام بهذا األمر ال يرجـو مـن وراطلب منه مواله أن يبل رضـا اهللا  ه إال

عنــد النــاس،  أو شــهرةً  أو ســمعةً  ، وال أحدوثــةً فانيــاً  اً، وال مــاالً دنيويــ اً ، ال يريــد بســبب دعــوة اهللا منصــبجــل فــي عــاله
وأرســلوا مــن  ،ى عنــدما عــرض عليــه أهــل مكــة عرضــهم، وذلــك مــا تجلــجــل فــي عــالهوإنمــا ال يريــد بــه إال رضــا اهللا 

، وإن  اً غنانـا جميعـمن أموالنـا حتـى تكـون أيا محمد إن كنت تريد بما جئت به ماالً جمعنا لك (: يفاوضه ويقول له
ــ - مــن الجــن  كنــاك علينــا، وإن كــان الــذي يأتيــك رئيــاً ًكــا مل لْ كنــت تريــد بمــا جئــت بــه مُ  ا مــن الشــيطان أي مس- 

هـل انتهيـت  :لمـن كـان يفاوضـه صـلى اهللا عليـه وسـلمفقـال . جلبنا لك األطباء والحكماء حتى يشفوك من هـذا الـداء
  .٢)عز وجل ليه آيات بينات من كتاب اهللا وتال ع :قال اسمع .نعم :قال ؟من قولك

 بِــولمــا وجـــد الن بـــل يشـــتطون فــي محاربتـــه ومحاولـــة  ،أن قومـــه ال يســـتجيبون لدعوتــه صـــلى اهللا عليـــه وســلم ي
، فـذهب إلـى الطــائف عـز وجــل اهللا  يـنَ آخــر يـذهب إليـه لينشـر دعــوة اهللا ودِ  عـن مكـانٍ  ثَ َحــعلـى رسـالته؛ بَ القضـاء 

وأحكــام التعــاليم اإللهيــة التــي أرســله بــه خــالق األرض  ،ويشــرح لهــم نــور مبــادئ القــرآن ،ى اإلســالميــدعو أهلهــا إلــ

                                                 
فَات َعن َوأخرج أَْحمد وَ : جاء في الدر المنثور ل�مام السيوطي ١ أَبُو َداُود َوالتِّْرِمِذّي وحسنة َواْبن ماجة َواْلَحاِكم َوَصححهُ َواْلبَْيَھقِّي فِي اْ$َْسَماء َوالصِّ

يستحي أَن يبسط (: َوفِي لفظ، )اً إِن ربُكم َحّي كريم يستحي من َعبده إِذا رفع يََدْيِه إِلَْيِه أَن يردھما صفر(سلَمان اْلفَاِرِسي َعن النَّبِي صلى هللا َعلَْيِه َوسلم قَاَل 
  ).الَعْبد إِلَْيِه فَيَُردُھَما خائبين

  الطبري وابن كثير وغيرهما ٢
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بعـد أن  -وأمـروا  ،ى ذلـك وآذوهبـل زادوا علـ ،أن كـذبوه ، ما كـان مـنهم إال عز وجل والزمان والمكان وهو الرحمن 
أن يقفــوا صــفين  مْ هُ يــدَ بِ وعَ  مْ هُ مَ دَ وأمــروا َخــ ،أمــروه أن يخــرج مــن مــدينتهم -يــدعوهم إلــى اهللا  اً مكــث فــيهم أســبوع

باألحجـــار وهـــو خـــارج مـــن قـــريتهم صـــلوات ربـــي وســـالمه عليـــه ويمســـكون باألحجـــار ويقذفونـــه  ،علـــى جـــانبي الطريـــق
وذلـك ألنـه يـدعو الخلـق إلـى اهللا  ،حتى لم يستطع السير بها عليهـا مـن شـدة األلـم ،حتى دميت قدماه ،ومدينتهم
  .جل وعال

وفــي أي  ،؛ ألن اهللا قــال للمــؤمنين أجمعــين فــي أي ضــيقجــل فــي عــالهودعــا اهللا  ،ل؟ لجــأ إلــى اهللامــاذا فعــ
 ﴾اْدعُــوِني َأْســَتِجْب َلُكــمْ ﴿ :وفــي أي ضــنك ،وفــي أي غــمّ  ،وفــي أي هــم  ،وفــي أي نكبــة ،وفــي أي ملمــة ،شــدة

وقلــة  ،ي أشــكو إليــك ضــعف قــوتياللهــم إنــ{: وكــان ممــا قالــه .جــل فــي عــاله وتضــرع إليــه وتــدعو اهللا ].غــافر٦٠[
ولكــن  ،إن لــم يكــن بــك علــى غضــب فــال أبــالي ،المستضــعفين وأنــت ربــي أنــت رب  ،وهــواني علــى النــاس ،حيلتــي

أن تنــزل بــي  ،وصــلح عليــه أمـر الــدنيا واآلخـرة ،أعــوذ بنـور وجهــك الــذي أشـرقت بــه الظلمـات ،عافيتـك أوســع لـي
   .}ترضى وال حول وال قوة إال بك لك العتبى حتى ،علي سخطك ل حِ أو يَ  ،غضبك

ـــُه ِمـــْن َحْيـــُث َال َيْحَتِســـبُ ﴿ !!؟وصـــنع بـــه مـــواله مـــاذا فعـــل ، ٢[ ﴾َوَمـــن يـَتـــِق اللـــَه َيْجَعـــل لـــُه َمْخَرًجـــا َويـَْرزُْق

 :وقـال وسـلم صلى اهللا عليهفأخذه  ،ذهب إليه بقطف من العنب ،له رجالً في هذه المدينةعز وجل ض اهللا قي  ].الطالق٣
صـلى اهللا فقـال  :وال في هذه الـبالد، فقال الرجل إن هذه الكلمة ال تقال في هذه األرض. بسم اهللا الرحمن الرحيم

بلــدة أخــي  :قــال  - قريــة قريبــة مــن الموصــل فــي بــالد العــراق -مــن نينــوى  :قــال ؟ومــن أي بلــد أنــت :عليــه وســلم
 أنـه نبـي  :فقـال ،عن يونس وهم أكابر البلدة وشيوخها يئاً ولقد تركت نينوى وليس فيها أربعة نفر يعرفون ش. يونس

وأخـذ يقبـل أقدامـه ويمسـح بهـا وجهـه وأعلـن إيمانـه  ،، فما كان مـن الرجـل إال أن ألقـى نفسـه علـى أقدامـهوأنا نبيّ 
 .عـز وجـل اهللا وأنـه رجـع برجـل يـؤمن بـ ،خائبا مـن سـفرته ي بِ حتى ال يخرج الن  ،٣)باهللا، وكان مؤمنا باهللا جل في عاله

 وجل البد وأن اهللا عز ب خاطرهيجبر ويطي،  بِ وآمن بالن كبيـر ألنـه الجـر األو  ،بـالفوز العظـيمفقد فاز  ،رجل واحد ي
خيـر لـك ممـا { :وفـي روايـة ،٤}ألن يهدي بك اهللا رجالً واحًدا خيٌر لـك مـن حمـر الـنعم{: يقولصلى اهللا عليه وسلم 

  . ٥}تأو غرب طلعت عليه الشمس
 بِــثـم سـار الن وأخـذ يتلـو كتــاب اهللا  ،خطواتــه فـي طريـق رجوعــه إلـى مكــةصـلى اهللا عليـه وسـلم  ي وجـل فــإذا  ،عـز

ِإنـا ﴿ :من بلدة تسمى نصيبين من بالد الشام يستمعون إلى هذا القرآن، فقالوا كمـا قـال الـرحمن ن بطائفة من الجِ 
ــا يـَْهــِدي إِ  ــَســِمْعَنا قـُْرآنًــا َعَجًب ــهِ َل ــفجــاءوا إلــى حضــرة الن  .]الجــن٢، ١[ ﴾ى الرْشــِد َفآَمنــا ِب وأعلنــوا إيمــانهم بدعوتــه  ي ِب

 اً فكـان ذلـك فتحـ ،ين ليكونـوا مسـلمينإلى هـذا الـد  اً هم رسٌل إلى قومهم سيدعونهم جميعوأن ،وتصديقهم برسالته
ففــتح اهللا لــه  ،قــت يــدعو فــي عــالم اإلنــسفقــد كــان إلــى هــذا الو  ،ن فــي عــوالم الِجــ لــدعوة ســيد األولــين واآلخــرين

 ليؤمنــوا بــه أجمعــين عــوالم الجــن،  قــال لــه اهللا  ،والمالئكــة وخلــق اهللا أجمعــين ألن دعوتــه لإلنــس والجــن وجــل عــز: 
   .]سبأ٢٨[ ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َكافًة للناِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا﴿

                                                 

 سيرة ابن هشام ٣

  .البخاري عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه ٤
 الجامع الصغير : أسلم القبطي أبو رافع مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمه السيوطي عن راو  ٥
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 :لكربـه، وكـأن اهللا يقـول لـه بفعلـه اً وتفريجـ ،لصدره اً شرح ،راج الربانيواإلخ ،فكان في هذا التقرير اإللهي
ولكنــك  ،طلإلنــس فقــ مرســالً  تألنــك رســول الثقلــين ولســ ،إن لــم يــؤمن لــك اإلنــس فقــد آمــن بــك عــوالم الجــن

ن جـل وبـي  ،يماوأدام عن كرم شرفه تعظ ،تكريًماعز وجـل ثم زاده اهللا . عز وجل لإلنس والجن وجميع خلق اهللا  مرسلٌ 
ين والمرسـلين لـه النبيـ عَ َمـوجَ  ،فأخذه في رحلة اإلسراء والمعراج ،ي درجته وعظيم نبوته ورسالتهورق  ،جالله مكانته

م تقــد  يــا محمــد :وقــال - نو النبيــون والمرســل بعــد أن اصــطف - وأمســك بيــده األمــين جبريــل ،الســابقين أجمعــين
 بهم فأنت اإلمام لهم فصل .  

ى بهـم إماًمــا، وصــلوا وزعـيم المرســلين، ألنــه هـو الــذي صــل  ،ينوأعلمهــم أنــه إمـام النبيــعــز وجـل مـه اهللا فأعل
نـا العـوالم السـماوية، ذلـك لـيعلم نبي  بل وزاده فرفعه إلى العوالم العلوية، وكاشفه بالمالئكـة فـي كـل  .خلفه أجمعين

َوَعلَمـَك َمـا لَـْم َتُكـْن تـَْعلَـُم وََكـاَن ﴿ :وصدق اهللا إذ يقـول. عز وجل عند اهللا  ه، ومكانتهعند رب  هُ رَ دْ قَ صلى اهللا عليه وسلم 
   .]النساء١١٣[ ﴾َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعِظيًما

خروًجا إذا بُِعثوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، وأنا خطيبهم إذا وفـدوا،  اسأنا أول الن{: صلى اهللا عليه وسلمقال 
صـلى اهللا عليــه ، وقـال ٦}ئـذ بيــدي، آدم فمـن دونـه مــن النبيـين والمرسـلين تحــت لـوائي يـوم القيامــةاللـواء الكـريم يوم

  .٧}أال وأنا حبيب اهللا وال فخر{: وسلم
  .فادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

  :الخطبة الثانية
 الحمــد هللا رب  ه العــالمين الــذي اختارنــا لدينــه وجعلنــا مــن عبــاده المســلمين، وزادنــا مــن فــيض فضــله وبــر

 ومأل قلوبنا بالنور واليقين ،ن لنا اإليمان في قلوبناوزي.  
 والحبيـب المصـطفى رسـوالله اإلسالم دينـا يه رضوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، من أحب ،، 

 قوالقرآن كتابا، ووف نسأل اهللا أن نكون من أهـل . ه ويرضاه، وختم له بخاتمة السعادة يوم يلقاهه في حياته لما يحب
  .هذا المقام أجمعين

وبـــين الهـــدى  ،بـــين الحـــق والباطـــل فارقـــاً عـــز وجـــل اهللا ورســـوله، جعلـــه اهللا  دُ ْبـــعَ  وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــداً 
  : صلى اهللا عليه وسلموالضالل، قال 

تنـام  :وقـال الـبعض اآلخـر .إنـه نـائم :ة من السماء ينزل فقال بعضهمبيوم نائما، إذا بكبكبينما أنا ذات {
وصـنع وليمـًة،  اً مثله مع أمته كمثل رجـل أقـام ُعرسـ :األمته، فقالو  ضربوا له مثالً ا: فقال األولون ،ه ال تنامقلبعينه و 

مـن الوليمـة، ومـن لـم يجـب الـداعي لـم  فمـن أجـاب الـداعي دخـل المنـزل وأكـل ،يـدعو النـاس إليهـا اً وأرسل داعيـ
ــم يأكــل مــن الوليمــة ــه يَـ أو  :فقــال اآلخــرون .يــدخل المنــزل ول ــة، وأمــا : قــالوا .اَهــهُ قَ فْ لوهــا ل أمــا الوليمــة فهــي الجن

دخــل  ، فمــن أجــاب محمــداً صــلى اهللا عليــه وســلم، وأمــا الــداعي إليهــا فهــو محمــد عــز وجــل صــاحب الوليمــة فهــو الــه 
  . ٨}بين الناس قٌ رْ ٌد فَـ م حَ مُ فَ  ،جبه لم يدخل الجنةومن لم ي ،الجنة

                                                 

َوَشاِفُعُهْم ِإَذا  , َوقَاِئُدُهْم ِإَذا َوَفُدوا، َأنَا َأوُل الناِس ُخُروًجا ِإَذا بُِعُثوا ، َوَخِطيبـُُهْم ِإَذا َأْنَصُتوا : (روى الترمذي والدارمي وأحمد عن أنس رضي اهللا عنه ٦
َوَأنَا َأْكَرُم َوَلِد آَدَم يـَْوَمِئٍذ َعَلى رَبي َوال َفْخَر ، َيُطوُف َعَلي َأْلُف َخاِدٍم   , ِلَواُء اْلَكَرِم بَِيِدي ، َوَمَفاتِيُح اْلَجنِة يـَْوَمِئٍذ بَِيِدي , َأبـَْلُسوا َوُمَبشُرُهْم ِإَذا، ُحِبُسوا 

 ).َكأَنـُهُم اللْؤُلُؤ اْلَمْكُنونُ 
  .مااهللا عنهرضي  ابن عباسالترمذي عن  اهرو  ٧
  البخاري عن جابر رضي اهللا عنه ٨
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اللهم صِل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا هداه ووفقنا للعمـل بشـرعه فـي الـدنيا يـا اهللا وألحقنـا بـه 
  . يوم لقائه واجعلنا من أهل جواره في جنات النعيم أجمعين

  :أما بعد فيا أيها األخوة المؤمنون
، أو أراد رة الــذي نأخــذها ممــا ذكرنــاه، أن المــؤمن والمســلم إذا أراد أن يعمــل عمــالً الــدرس والعظــة والعبــ

ال ينــوي عمــالً إن كــان لنفســه أو   .عـاله يفــ جــل البــد أن ال يجعـل نيتــه فــي هــذا األمـر هللا  ،أو أراد تحقيــق أمــر ،اً شـيئ
 ،إرضـاء اهللا النيـة فـي هـذا العمـل أوالً  أو كان لوطنه، إال إذا كانت ،كان ألهل بيته أو كان لعائلته أو كان لمجتمعه

   .لق اهللا على اختالف صورهم وأجسامهمبعد ذلك خُ ثم  ،ابتغاء وجه اهللا
 ،اهأعانــه اهللا وقــو  ،ثــم لخلــق اهللا ثانيــاً  ،ه هللا أوالً وجعلــه قولــه وفعلــه وعملــه كلــ ،ةفــإذا صــدق فــي هــذه النيــ

ــه تــواله ــرد رجــاءه الــذي فــال يخيــب مســعاه، وصــيانة مــن اهللا،  فظــاَ وح توفيقــاً  وأبــداً  وجعــل لــه دائمــاً  ،وبواليت وال ي
، عـز وجـلوجـه اهللا  وقولـه وفعلـهوال يستغلق في وجهه أبـواب األمـل فـي تحقيـق مـا يتمنـاه، ألنـه يريـد بعملـه  ارتجاه،

:  عليـه وسـلمصـلى اهللاوذاك هو اإلخالص الذي يعلمه لنا اهللا في القـرآن، وكـان يسـير عليـه النبـي العـدنان، يقـول فيـه 
اإلخالص سر من أسراري أستودعه قلب من أحب من عبادي ال يطلـع عليـه ﴿ :في حديثه القدسي تعالىيقول اهللا 

ــه وســلم ويقــول  .٩﴾شــيطان فيفســده أو ملكــا فيكتبــه أخلــص يكفــك القليــل مــن  ،يــا أبــا ذر{: ألبــي ذرصــلى اهللا علي
  .١٠}العمل

ــ ،فــي أي عمــل أن تكــون هللافــإذا أخلــص المــرء العمــل هللا يعنــي جعــل نيتــه  ق اهللا لــه األمــلحق،  غــه مــا وبل
  .به كل ذللوجن  ،يرجوه من وراء هذا العمل

ن حـدث بينهمــا خـالٌف شــديد، فـذهبا إلـى أميــر المـؤمنين عمــر بـن الخطــاب اوورد أن رجـالً وامـرأة متزوجــ
ــه ــا  ،نيفانتــدب الــرجل ،ح بينهمــامــن أهلهــا ورجــالً مــن أهلــه يقومــا باإلصــال انتخبــوا رجــالً  :، وقــالرضــي اهللا عن وذهب

: ال، قــال :قــاال. الصــلح بينهمــا؟ مهــل أتممــت: رضــي اهللا عنــهفقــال عمــر  .ثــم رجعــا ولــم يــتم الصــلح ،للصــلح بينهمــا
نَـُهَما﴿ :يقول عز وجل ألن اهللا  !!اً تكونوا تريدا صلحإنكما لم  إلـى  توبا .]النساء٣٥[ ﴾ِإن يُرِيَدا ِإْصَالًحا يـَُوفِق الّلُه بـَيـْ

أبشــر يــا أميــر  :فقــاال ،فــذهبا وعــادا مستبشــرين .ثــم اذهبــا ،واجعلــوا نيــتكم إصــالح مــا بينهمــا ،دا النيــةوجــد  ،اهللا
  .ن أن الصلح يكون حسب النواياو فعلم المؤمنون أجمع !!المؤمنين فقد اصطلحا

لطيـُب َيْخـُرُج نـََباتُـُه بِـِإْذِن رَبـِه َواْلبَـلَـُد ا﴿ :بل إن األرزاق في األرض قال فيها اهللا تكون على حسب النوايا
، أي أمنيــة يريــدها المــرء فــي )قــت األمنيــةة حق إذا صــدقت النيــ( .]األعــراف٥٨[ ﴾َوالــِذي َخُبــَث الَ َيْخــُرُج ِإال َنِكــًدا

اهللا ورضـاء اهللا  النيـة أن يريـد بهـا وجـه يـبُ وطِ  ،النيـة يـبِ حقـق مـن طِ توي ،من إخالص القصد دنياه وأخراه البد أوالً 
وإنمـا  ،ال شـيئا مـن خلـق اهللاو  ،وال منصـباً  وال جاهـاً  وال مـاالً  ،والدار اآلخـرة، ال يريـد بهـا شـهرة وال سـمعة وال ريـاء

  .جال في عالهيريد بها وجه اهللا 
ولــه فــي  ،]الزمــر٣٤[ ﴾َلُهــم مــا َيَشــاءوَن ِعنــَد رَبِهــمْ ﴿: مــن تحقــق بــذلك فلــه فــي الــدنيا كــل مــا يريــده مــن اهللا

  .ألنه صدق مع اهللا فصدق اهللا معه !!اآلخرة كل ما يرجوه من مواله

                                                 

ْخَالُص ِسر ِمْن ِسري َأْستَـْوِدُعُه قـَْلَب َمْن َأْحَبْبُتُه ِمْن ِعَباِدي: (ورد فى الخبر عن الحسن رضي اهللا عنه ٩   ).اْإلِ
  .أحمد والبيهقي عن أبي ذر رضي اهللا عنه ١٠
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ذاك مـا سنشـرحه  ؟لمـات والنكبـات والهمـوم والغمـومكيف يلجأ اإلنسان إلى اهللا عز وجل في أوقات المُ 
  .عقب الصالة إن شاء اهللا حتى ال نطيل عليكم

يجمــع شــتاتها وأن يجعلنــا فــي كــل ربــوع الــوطن أخــوة أن يوحــد شــمل أمــة اإلســالم وأن عــز وجــل نســأل اهللا 
  .متكاتفين متعاونين متباذلين عاملين بالبر والتقوى كما يحبه اهللا منا في كل وقت وحين

واعصمنا من الفرقة والخالف واحفظ بالدنـا وخيراتنـا اللهم ارزقنا العمل بشريعتك واتباع سنة خير بريتك 
  .جمعين يا أكرم األكرمينفي اإلسالم واجعل حصوننا في أمنك أ

اللهــم اغفــر لنــا ولوالــدينا وللمســلمين والمســلمات والمــؤمنين والمؤمنــات األحيــاء مــنهم واألمــوات إنــك 
  .سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين

اللهــم ولـــي أمورنـــا خيارنـــا وال تـــولي أمورنـــا شــرارنا وأصـــلح أئمتنـــا ووالة أمورنـــا واجعلهـــم بشـــرعك عـــاملين 
  .مستمسكينصلى اهللا عليه وسلم يبك وبسنة حب

اللهم اجعل بالدنا مصـر سـخاء رخـاء يـا أكـرم األكـرمين وأغننـا بخيـرك وبـرك عـن الخلـق أجمعـين حتـى ال 
  .نحتاج إلى مدد األصدقاء وال معونة الكافرين

وال  ،واكوال نتوجه بالسـؤال لسـ ،إال إياكنرجو وال تجعلنا  ،ك في بلدنا عمن سواكاغننا بخيرك وبر اللهم 
  .يا أكرم األكرمين ،نطلب إال منك

اللهـــم احفـــظ قطرنـــا وبلـــدنا مـــن األعـــداء المتربصـــين ومـــن اليهـــود الغاصـــبين ومـــن المنـــافقين والمندســـين 
  .واجعلنا في بلدنا في ألقة ووئام دائم يا أكرم األكرمين

ــْدِل َواِإلْحَســاِن وَ ﴿ :عبــاد اهللا اتقــوا اهللا َــْأُمُر بِاْلَع ــَه ي َهــى َعــِن اْلَفْحَشــاء َواْلُمنَكــرِ ِإن الّل ــى َويـَنـْ ــاء ِذي اْلُقْرَب  ِإيَت
   .]النحل٩٠[ ﴾َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 

  .اذكروا اهللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
  

*********************  
  
  
  


