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احلمد هللا رب العاملني أكرمنا باإلميان والتقى ودين اإلسالم وجعلنا من عباده    
أهل هذا  قه، وال يوفِّأحب نال يهدي هلذا الدين إال م .. سبحانه سبحانه .املسلمني
  .ه ويرضاهبحإال ملا ي - ةإذا صدقوا الني - الدين

بـها كيـف   العباد بيده يقلِّقلوب  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك
ربنا الَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَّدنك رحمةً إِنك أَنت (، شاء

ابهاللهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه امجع قلوب عبادك ، )آل عمران٨( )الْو
 ،هم للعمل على إحياء الشريعة الغـراء قووفِّ ،املؤمنني يف هذا البلد على كلمة سواء

دي سي ءالفرقاد الرسل واألنبياء، واقض على املنافقني واملشاحنني ومجيع واالقتداء 
  . كرمنييا أكرم األ

ا عبدوجلَّأقام اهللا  ،هاهللا ورسولُ وأشهد أن سيدنا حممد ـ به امللَّ عز ة السماءح، 
وجعـل العـرب بفضـل     ،بني القلوب املتنافرةوأحيا به الشريعة البيضاء، وألف به 

  . تباع هديه يتغلبون على القياصرة واألكاسرةإاالنتماء لدينه و
 ،اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا حممد الذي هديتنا بـه بعـد ضـاللة   

ى اهللا عليـه  صـلَّ  .وأعززتنا به بعد ذلة ،ومجعتنا به بعد فرقة ،وعلمتنا به بعد جهالة
 ،وعلينا معهم أمجعـني  ،مشى على هديه إىل يوم الدين نوكل م ،وعلى آله وصحبه

  .آمني يا رب العاملني .. آمني
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جتمع  ،هل من روشتة ربانية نبوية ملا حنن فيه اآلن :أيها األخوة مجاعة املؤمنني
واعتصمواْ بِحبـلِ اللّـه   ﴿: وجتعلنا مجيعا نعمل بقول اهللا ،الشمل وتوحد الصف

ما سبب الفرقة اليت حنن فيها اآلن؟ وكيـف   ؟)آل عمران١٠٣( ﴾تفَرقُواْ جميعا والَ
بِاخلالص منها يف بيان الن؟ صلى اهللا عليه وسلمالعدنان  ي  

بعني قلبه النورانية اليت زكَّ صلى اهللا عليه وسـلم  نظر النيبالربية  اها يف قرآنه رب
 )دعو إِلَى اللّه علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِيقُلْ هـذه سبِيلي أَ(: وقال له قل هلم

وتشـتت يف   ،نظر إىل ما حنن فيه اآلن من أهواء وتنافسات وخالفات ،)يوسف١٠٨(
 ،نـا واحـد  رب - وأصبحنا مع أننا أمة واحدة ،وعدم التزام األدب يف احلوار ،الرأي

أنه علـى   يظن لُّوالكُ ،حنا مفترقنيأصب -نا واحد ونبي ،وديننا واحد ،وكتابنا واحد
طِّئُبل ويتجاوز قدره ،احلقخورمبا ي ، ه مبا ال يرضاه اهللا، ورمبا أخاه يف اهللا، ورمبا يسب

 -هى عنها رسول اهللا، بل رمبا يتعدى ذلك فينسبه إىل الكفر ه بطريقة نيتكلم يف حقِّ
 )إِن الْحكْم إِالَّ للّه(من اخللق مع أن احلكم يف كل ذلك ليس ألحد  -والعياذ باهللا 

  .)يوسف٤٠(
ظَنر صلى اهللا عليه وسلم النيب به، ونأخذ مـن كتـاب اهللا   ليصف لنا الداء فنتجن

الشفاء فنرجع أخوة أودوا (د أمام األعداء الذين اء أصدقاء، ونتوحؤطْفيونَ لرِيدي
م اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ورونَنرالْكَاف كَرِه لَوو ورِهن مصلى اهللا فقال . )الصف٨( )ت

 ،داء التنافس يف الفانيات ،داء الفرقة -اء الذي حنن فيه سبب الد اًصمشخ عليه وسلم
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 ،هى عنه اهللا يف كلماته الباقيةب الذي نداء التحز ،داء الصراع على املناصب الفانية
  :صلى اهللا عليه وسلموقال 

يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها فقال {
قائل ومن قلة حنن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل 
وليرتعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن 

رواه أبو ( }املوتفقال قائل يا رسول اهللا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية 
  .)داود عن ثوبان رضي اهللا عنه

لمن أجل شهوات !! من أجل مناصب فانية!! اخلالف وحنن أخوة متآلفني؟ م
وهل هذا الذي  !!انا عليه اإلسالم؟وهل هذا الذي رب!! دنيوية يف املال وغريه دانية

هم إن ، يا إخواينواهللا كالَّ! !الصالة وأمت السالم؟أفضل كان عليه أصحاب النيب عليه 
هم يف اهللاكانوا أحرص ما يكونوا على إخوت!!   

لو وزن إميان {: ومن هو أبو بكر؟ الذي يقول فيه النيب -يتحدث أبو بكر 
أخرجه احلكيم الترمذي يف نوادر ( }هذه األمة بإميان أيب بكر لرجحت كفة أبو بكر

وأخرجه ابن عدي يف الكامل  .بن حنبل يف فضائل الصحابةاألصول، وإسحاق بن راهويه يف مسنده، واإلمام أمحد 
 - )"ملو وزن إميان أيب بكر بإميان أهل األرض لرجح :" بلفظ مرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

من الفقراء يف مسجد رسول اهللا عن أيب سفيان بن حرب بعدما أسلم  يتحدث مع نفرٍ
ال تقولوا هذا  :فقال أبو بكر ،ها من عدو اهللاإن سيوف اهللا مل تأخذ مأخذ :فقالوا له

   !!د يف الرده تزيورد ، وليس يف حديثهوال شتم ليس يف حديثهم سب .لشيخ قريش
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متعلـق   حي ألنه قلب - وحكى له ما دار صلى اهللا عليه وسلممث ذهب إىل النيب 
وجلَّ باحلي منيأن يكون أساء إىل إخوانه فقراء املسل يخش، عز - صـلى   فقال له النيب

يغضـب   عـز وجـلَّ  يا أبا بكر إياك أن تكون أغضبتهم فإن اهللا (: اهللا عليه وسلم
ال يا أبا  :قالوا ؟أأغضبتكم أخوتاهيا  :فذهب إليهم الصديق مستعطفًا وقال )لغضبهم

  .عنك عز وجلَّبكر وعفا اهللا 
وأمره بتبليغ  ،اره لرسالتهدين بلغ فيه أن اهللا يقول حلبيبه ومصطفاه الذي اخت

واصبِر نفْسك مع الَّـذين يـدعونَ ربهـم    (: يقول له ،ده بعصمتهوأي ،شريعته
 ) تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنياعشي يرِيدونَ وجهه والبِالْغداة والْ

قـد  : إذا قالوا له إذا جالسهم مل يقم من بينهم إالَّ ه وسلمصلى اهللا عليكان  .)الكهف٢٨(
وإذا صافح أحدهم مل يكن يسحب يـده   .أذنا لك يا رسول اهللا فاذهب حيث شئت

وإذا احتاجوا إليه يف أمر يرسلون إليه الطفل الصغري  .من يده حىت يترك املصافح يده
صـلى اهللا عليـه   ألنه  !!أرسلك وال من الذي !!وال يسأله النيب إىل أين ،فيأخذه من يده

  .)التوبة١٢٨( )حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِني رؤوف رحيم(: هكما قال فيه رب وسلم
أخرج الدنيا  .وعلى هذا اهلدي النبوي ،ف بينهم على هذا األساس القرآينألَّ

 ،ب رياسـات مل يكونوا طال .هم وال مبلغ علمهممن قلوم فلم تكن الدنيا أكرب مهِّ
غـوا  هم أن يبلِّوإمنا كانـت رغبـات   ،وال راغبني يف مجع الدنيا بأي كيفية وأي وسيلة

 ونذروا أنفسهم للدعوة اإلسالمية طلباً ،وأن يساعدوه يف نشر دين اهللا ،رساالت اهللا
وإمنا يرجون من وراء ذلـك   ،وال شكوراً ال يرجون من وراء ذلك جزاًء ،ملرضاة اهللا
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يف دار  عـز وجـلَّ  كبريا يوم لقـاءه   وفضالً ،وسروراً جنة عالية ونوراً وجلَّ عزعند اهللا 
ـ  سأْا رينالد بح{: الدنيا يقول فيها النيب .جنانه ودار رضوانه ـ طخ لِّكُ } ةيئَ

 قـت الدنيا من قلوبنا لغلَّ زع حبلو ن .)عن احلسن البصري يب الدنيا مرسالًأخرجه بن أ(
بـل   ،وال متحاسدين وال متحاقدين ،متنافسني وال متصارعني رن ملَ ،هاواباحملاكم أب

وما حيكم بـه العـدول يف    ،وما حيكم به اهللا ،لشرع اهللا كامالً م تسليماًالكل سيسلِّ
األمة من رجال اهللا العلماء العاملني الذين يرجون احلق، ملرضاة  طلباً وحيكمون باحلق

  .عز وجلَّرب العاملني 
حب ال خمرج لنا إال إذا أخلصـنا   !؟واملخرج .كل ما حنن فيه الدنيا هو سر

وكل أقوالنـا وكـل    ،وكل حركاتنا وكل سكناتنا ،فكانت كل أعمالنا ،العمل هللا
 ، احلـق إلرضاء فالن وحنن نعلم أنه على غري ال نقول قوالً .ننوي ا وجه اهللا ،أفعالنا

ى إىل عدني أمامي مث أُال أرى متخاصم .ين النصيحة؛ الدألن هذا خيالف صريح الدين
ومن يكْتمها فَإِنه ( !!كتمهانكر الشهادة وأُمع أنين رأيت وأُ ،رأَ ملَ :الشهادة فأقول
و هقَلْب مآثحىت ولو كانت اخلصومة بني أخي وأيب وغـريه مـن    ،)البقرة٢٨٣( )اللّه
: يف شأن املسلمني السابقني واملعاصـرين والالحقـني    وجلَّ عزفقد قال اهللا  ،املسلمني

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسـولُ  (
  .)البقرة١٤٣( )علَيكُم شهِيدا

أمة  ،لةعلى األنبياء السابقني وأممهم ألا أمة العدا جعل اهللا هذه األمة شهوداً
إحقاق احلق، يف  أمة يقول فيها احلق اجتبائها على سائر األمم وخرييتها على سائر سر
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تأْمرونَ بِـالْمعروف  (  !؟ملاذا يا رب ،)كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ(: األنام
ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتجعل اإلميان بعـد األمـر   .  )نآل عمرا١١٠( )و

مع أن مقتضى كالمنا مع بعضنا يقتضـي أن يسـبق    !!باملعروف والنهي عن املنكر
وتظهـر   ،أمة تقول احلق، عز وجلَّالقرآن  لُزَِّنلكن كالم اهللا حلكمة يعلمها م ،اإلميان
ا أو جندياًإذا كان قا ،وجه اهللا ال تريد يف أي عمل إالَّ ،وتعمل لوجه اهللا ،احلقفهو  ئد

  .إذا كان خادما أو رئيسا فهو يعمل هللا ،يعمل هللا
  ،علنني إسـالمهم بن العاص وخالد بن الوليد بعد صلح احلديبية م وجاء عمر

صلى اهللا عليه وسلم  فأصدر النيبا نبويبن العـاص قيـادة إحـدى     وا أن يتوىل عمرقرار
 .رضي اهللا عنـهما ن جنده أبو بكر وعمر وكان م، الغزوات تسمى غزوة ذات السالسل

وجـلَّ  ماتت شهوات نفوسهم ومل يعد يريدون إال وجه اهللا  !!؟رجال هؤالء أي عـز ،
وقاد خالد أكثر من مائة معركة حربيـة   ،)سيف اهللا املسلول( :ومسى خالد بن الوليد

  .انتصر فيها مجيعا
وكـان املسـلمون    -وهي معركة الريموك  -ويف إحدى املعارك مع الروم 

جاء خطاب العزل من أمري املـؤمنني   ، ألفًا والروم حوايل أربعمائة ألفنيحوايل أربع
عمر بن اخلطاب إىل أبو عبيدة بن اجلراح أن يتوىل قيادة اجلند ويعزل خالد وجيـرد  

صدقُوا ما ( :انظر إىل الرجال قال فيهم اهللا ،خالد من مجيع رتبه ويرجع جنديا عاديا
هلَيع وا اللَّهداهاألحزاب٢٣( )ع(.   
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إن كنت  :قال ،نعم :قال ؟يا خالد أرضيت ذا األمر :جاء رجل خلالد وقال
وإن خلفي مائة ألف سـيف ينتصـرون لـك إن     ،رضيت ذا األمر فإنا لن نرضى

ن كنت قائدا إ ،فأنا أقاتل هللا ،ما أشرت علي به يا أخي بئس :قال ،رفضت هذا األمر
  .هذا وال ذاك ين، فال يهما أقاتل هللاوإن كنت جندي ،أقاتل هللا

هؤالء الرجال الذين أخرجهم اهللا من ظلمات الدنيا وشهواا إىل نور اإلميان 
رجال يقول فـيهم   !!ما أحوجنا إليهم يف هذا الزمان ،وجعلهم يف معية النيب العدنان

مـا   ).املائـدة ٥٤( )لِ اللّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلئمٍ يجاهدونَ في سبِي( :الرمحن
وال تتحـرك   ،ال ينطق فمه بكلمة إال إذا حتقق أا لوجه اهللا ،اإلخالص هللا ؟وصفهم

أو لقضـاء مصـلحة    ،أو لتشييع جنازة ،إن كان يف عيادة مريض -جوارحه حبركة 
ـ إال إ -أو ألي عمل  ،أو لقضاء مصلحة للمجتمع ،ملؤمن ة فيهـا هللا ذا أخلص الني، 

  .عز وجلَّوكان يبغي ا وجه اهللا 
ا إىل اهللا ،وصفت الطوايا ،دت النوايالو توحوكانت أعمالنا هللا ،واجتهنا مجيع، 

وال  ،وال لشهرة وال ريـاء  ،ال لدنيا وال ملظاهر ،وحركاتنا وسكناتنا هللا ،وأقوالنا هللا
وال  ا الوقت لن يكون بني املسلمني خالفيف هذ ،وال ملناصب وال ملكاسب ،لسمعة
  .وإمنا سيكونون مجيعا رجالً واحدا؛ ألن النية كلها لوجه اهللا ،اختالف

وأن جيعل نياتنـا كلـها    ،صفوفنا وأن يلم ،د مجعناأن يوح عز وجلَّنسأل اهللا 
  :صلى اهللا عليه وسلمقال  عز وجلَّلوجهه 
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دى تنجلي عنهم كـل فتنـة   طوىب للمخلصني أولئك مصابيح اهل{
ومتر عليهم الفنت كقطـع الليـل    ،)رواه ابن أيب الدنيا عن ثوبان رضي اهللا عنه( }ظلماء
وحيشـرون يـوم    ،وميوتون يف عافيـة  ،يعيشون يف عافية ،وهم منها يف عافية ،املظلم

  .القيامة يف جنة عالية
الذنب كمـن ال  التائب حبيب الرمحن والتائب من : ( صلى اهللا عليه وسلموقال 

ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة  ،)الطرباين عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه) (ذنب له
.  

  :اخلطبة الثانية
 ،احلمد هللا رب العاملني الذي أحيانا بنور اإلميان وجعلنا من عبـاده املـؤمنني  

  .لصاحلنيأن يثبتنا على ذلك حىت يتوفانا مسلمني ويلحقنا با عز وجلَّونسأله 
ويبطل الباطـل ولـو    احلق حيق ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  .وأشهد أن سيدنا حممدا عبد اهللا ورسوله الصادق الوعد األمني .كره ارمون
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا حممد واجعلنا يف هذه احلياة الدنيا على 

وانزع اخلالف واإلتالف مـن نفوسـنا    ،تلفنيوعلى العمل بسنته مؤ ،شرعه جمتمعني
  .ونفوس إخواننا املسلمني أمجعني

  أيها األخوة مجاعة املؤمنني
احلـرص علـى    :إن أوجب الواجبات على كل مسلم يف هذا الوقت العصيب
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رقة بني املسلمني، علـى عـدم إثـارة    وحدة الشمل، على مجع الصف، على عدم الفُ
 :يف ألسنتنا أمجعني عز وجلَّدين، أن نكون كما قال اهللا اخلالفات واملنازعات بني املوح

  )احلج٢٤( ﴾ وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ ﴿
، ال نغتاب أحـداً مـن   اهم إال برال نقول إلخواننا إال خرياً، وال نقول يف حقِّ

فرمبا يكون له املسلمني فإن صغري املسلمني عند اهللا عظيم، وال حنقر واحداً من املؤمنني 
إِنَّ أَكْـرمكُم عنـد اللَّـه    ﴿ :شأن كبري عند أكرم األكرمني، ألنه يقول يف قرآنه

قَاكُماحلجرات١٣( ﴾أَت(  
مل يطلعنا علـى   عز وجلَّنظن بإخواننا املؤمنني أمجعني اخلري كل اخلري، ألن اهللا 

م، واألعمال بالنيالطيبات، وما دمنا مل نطلع على ات، واملكافأة عند اهللا بالسرائر قلو
األسرار فكيف حنكم على إنسان مل نأو بأنه من الفجـار؟  ،معاصيه أنه من األشرار ر !

ال يليق هذا بأي مسلم يؤمن بـاهللا  !! لسانه ينطق بالتوحيد وأحكم عليه أنه من الكفار
  .ويتابع حبيب اهللا ومصطفاه

لنا أسوة يف الرمحة العظمى للخلـق   وامجعوا املسلمني، وليكن ،وا عن التنفريكفُّ
جييب كل دعاء  عز وجلَّأمجعني، جيب أن يكون املسلمني فيما بينهم مترامحني، فإن اهللا 

 :يف ذلـك  صـلى اهللا عليـه وسـلم    إال نزول الرمحة، كيف ترتل الرمحة من اهللا علينا؟ قال
  )سنن الترمذي والبيهقي( }ارحموا من في األرضِ يرحمكُم من في السماِء{

نا يؤدي العبادات، لكن حنتاج حنن يف حاجة إىل صحوة أخالقية، فاحلمد هللا كلُّ
إىل صحوة أخالقية تطابق فيها أخالقنا أخالق كتاب اهللا وأخالق حبيب اهللا ومصطفاه، 
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حىت نكون حمسنني إىل هذا الدين، وحنسن عرفإننا نعرض اإلسالم ، ه على العامل أمجعض
على غرينا بأخالقنا، وليس بصالتنا وصيامنا وعباداتنا، فصالتنا وصيامنا وعباداتنا بيننا 

يف بعضنا،  وقد أخذنا نسب ،وبني اهللا، لكن اخللق ينظرون إلينا اآلن، فقد تفرق مجعنا
ونشتم كبارنا وال نرحم صغارنا، والكل يتوعد أخيه، والكل جيهز السالح، ويسـتعد  

ه، وكأن هذا جهـاد لليهـود، وكـأن هـذا جهـاد      اليميت أخ للضغط على الزناد
ال أتصـور   !!بني املؤمنني واملؤمنني !!أصبح اجلهاد بني املسلمني واملسلمني !!للكافرين

فيضـرب بـه أهـل     كيف لقلب خالط بشاشة اإلميان تطاوعه يده أن ميسك سكيناً
، حبجة أنه على خـالف  العاملني يصلي لرب أو يدوس على زناد فيقتل رجالً !!؟اإلميان

  !! ؟فيما بينه وبينه
جيب أن !! خالف حىت ولو كان شرعي؟!! خالف سياسي؟!! أي خالف هذا؟

. إىل من هو أعلى منكما مـن العلمـاء   من فوقك من الفقهاء، وتذهبا سوياحتتكم إىل 
 عليه وسـلم  صلى اهللا، قال صلى اهللا عليه وسلملكن ما هكذا أمرنا اهللا وال طلب منا رسول اهللا 

أخاه ورد عليه يف املؤمن إذا ساب: } ـانكَاذَبتيو اناذَيهتي ،انطَانيش انبتسالْم{ 
  ). مسند اإلمام أمحد عن عياض بن محار(

إِذَا الْتقَى الْمسـلمان  { :وقال يف املؤمنني إذا رفع أحدمها السالح على أخيه
يا رسولَ اللَّه، هذَا الْقَاتلُ، فَما : والْمقْتولُ في النارِ، فَقُلْت بِسيفَيهِما، فَالْقَاتلُ
  }إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحبِه: بالُ الْمقْتولِ؟ قَالَ

ا، أو يعي ال ينبغي حىت ملسلم أن يقول كلمة ألخيه املؤمن يؤذيهه بني اخللـق  ب
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من أَشاع علَى امرِئٍ مسلمٍ كَلمـةَ باطـلٍ   { : عليه وسلمصلى اهللا ا، فقد قال
حقا علَى اللَّه أَنْ يذيبه بِها من النارِ حتـى يـأْتي    ليشينه بِها في الدنيا، كَانَ

  )نهعن أيب الدرداء رضي اهللا ع الطرباين واجلامع يف احلديث البن وهب( }بِنفَاذها
همة فاشية دفعته قول كلمة يعلم علم اليقني أن أخاه بريء منها، ولكنها تيألنه 

. إليها النفس اإلبليسية من أجل أن يسيء إىل أخيه بني اخللق، أو يشنع عليه بني الناس
وبئس هذه األخالق، فإن املؤمنني يقول فـيهم سـيد األولـني     ،بئس هذه الصفات

إِذَا . نِني في توادّهم وتراحمهِم وتعاطُفهِم، مثَلُ الْجسدمثَلُ الْمؤم{ :واآلخرين
 البخاري ومسـلم ( }اشتكَى منه عضو، تداعى لَه سائر الْجسد بِالسّهرِ والْحمّى

  )عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما
ة، أن متتلئنريد أن ترجع بيننا األلفة واملود جلميـع األحبـة، أن    قلوبنا باحلب

ة، وجيمـع  ، حىت يزيح اهللا عنا هذه الغمعز وجلَّتكون نياتنا كلها خالصة وخملصة هللا 
م فينا، وجيعلنا يف خري حالمشلنا، وال يشمت الكافرين واليهود ومن عاو.  

ـ . بني قلوب عبادك املؤمنني فاللهم ألِّ علـى ناصـية الكـافرين     ذْاللهم خ
  .الفاسقني واملتآمرين على هذا البلد أمجعني يا أحكم العادلنيو

د مجعنااللهم وح، اللهم قو اللـهم أزل الشـحناء والبغضـاء     ،نا يف بعضناحب
  .والتنافس يف الفاين من صدورنا

وارزقنا اإلخالص يف النوايا، والصـدق يف   ،نا أمجعني يف رضاكاللهم اجعل مهَّ
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واحفظنا من اخلالف واالختالف يف كـل   ،وشرعه يف األعمال تباع النيبإو ،األقوال
العاملني األحوال يا رب.  

 ،رجـاالً ونسـاءً   ،رؤساء ومرءوسني ،حكاما وحمكومني ،اللهم أصلح شئوننا
ا يف ألفة ووئام يا أكرم األكرمنيأطفاالً وشا وأبدا، واجعلنا دائميب.  

األحياء  ،واملؤمنني واملؤمنات ،املسلماتوللمسلمني و ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
  . العاملني إنك مسيع قريب جميب الدعوات يا رب ،منهم واألموات

وأخرج املسـلمني   ،وأوقع الظاملني يف الظاملني ،اللهم أهلك الكافرين بالكافرين
 وأهل أرض مصر بلد السالم واألمن واخلري والربكة إىل ،من بينهم ساملني غامنني آمنني

  .يا أكرم األكرمني ،يوم الدين
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربـى  (اتقوا اهللا، : عباد اهللا

  ).النحل٩٠( )وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .يغفر لكم، وأقم الصالة اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه


