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أفاض علينا من خالص رمحته ،العاملني احلمد هللا رب، ومشلنا بأعظم نعمه وأكمل مكتب يف قلوبنا اإلميان وجعلنا ف ،تهن
   .من عباده املسلمني

 ،لة أعزةوجيعلهم بعد الذِّ ،هعروأقام شه واهتدى بدينِه أطاع نبي نم يعز ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن ال إله إال اهللا
ستقاموا اإذا وجلّ املؤمنني  وعد اهللا عز .على مجيع األشياء ة باهللاسالطني أعز ءابالدنيا وما فيها من أعوبعد  ،وبعد الفاقة أغنياء

يبةً من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَ﴿ :ز شأنهع على جه الكرمي يف قوله
  ).النحل٩٧( ﴾ ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

به  لَّذالشريعة السمحاء وأبه  وجلَّ أقام اهللا عز .ى األمانةوأد ،غ الرسالةه، بلَّاهللا ورسولُ دنا حممداً عبدن سيوأشهد أ
دنا حممد وارزقنا مجيعاً لى سيوسلم وبارك ع اللهم صلِّ .ين على الدوام متوادوجعلهم إخوة متآخنيومجع املؤمنني  ،األعداءمجيع 
  .العاملني رب اي ،آمني .. آمني ،حنن وإخواننا املسلمني أمجعني ،والسري على منهاجه ،والعمل بشرعه ه،هتداء دياال

  : أيها األخوة مجاعة املؤمنني
يف حمكم اآليات  وجلَّ عز ولذا أمرنا ،أمراضنا احلياتيةو أدوائنالكل  روشتات ،حياتهو يف رسالة النيب وجلَّ عزجعل اهللا 

واء دلنأخذ منها ال ،تهوأن نطالع سن ،سريته أن نرجع إىل - أمر ذي باللنا وكلنا حدث  ،ا ضللناموكل ،للنازا مكل - القرآنية 
 ﴿ :من املسلمنيوملن قبلنا وملن بعدنا  -وهو يقول لنا أمجعني  وجلَّ عز مسع إيل اهللا !!بالشفاء الذي ليس بعده داءذي يأيت لا

 ﴾ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اهللا أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اَهللا والْيوم اآلخر وذَكَر اهللا كَثريا
   ).األحزاب٢١(

إوأهلها من األوس واخلزرج  ،إىل املدينة صلي اهللا عليه وسلم هاجر النيب ت إىل مائة وعشرين عاماً، بينهما حروبمتد
اجلمال يوشك أو سباق بني  !!تنشأ بينهم احلروب ألتفه األسباب - يف ذلك احلني والدهر  -وكان العرب  !!حروب مستمرة
تنشـأ  !!فتقوم احلرب بينهم ملدة أربعني عاماً، مه ليفوز مجلهيهشئة وفيقف رجلٌ من القبيلة املناو ،زعيم قبيلة يفوز بالسباق مجلُ

 واألمثلة يعجز عنها !!والبغضاء يف القلوب !!واإلحن يف الصدور !!يف النفوسات والعداو !!احلروب بينهم ألتفه األسباب
  .اللسان لضيق الوقت وضيق الزمان

 ،نتشرتأرى البغضاء وقد إ ألين !!؟ليه اآلنن إهي أحوج ما نكوواليت  -ها ليت نفذَّا صلى اهللا عليه وسلّم النيب خطةُ ما
وظهرت يف كل زمان ومكان، وأصبح األخوة  تذَّوالفرقة وقد ب ،جتوالعداوات وقد تأج ،وقد ظهرتوالشحناء يف النفوس 

 وإن زادوا علىاملؤمنون  - )وتعاطفهم كجسد واحدهم وترامحهم ترى املؤمنني يف تواد( :النيبالذين يقول فيهم 
 )إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلُمى( – واحد أم رجلٌمن البشر كاملليار ونصف 

   ).عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما وغريمها البخاري ومسلم(
مشكلة يف هذا اجلسد بدون القدم  هل تسبب !!اليد يف اجلسد رأس هذا اجلسد؟هل تضرب  :يا أخي وفكِّر معي وقدر

 ،وبيئامودوهلم  ،وألسنتهم ،وألوام ،املؤمنون جسد واحد على إختالف أشكاهلمتفتعل مشكلة لتؤذي وتؤمل هذا اجلسد؟ 
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  ـ).احلجرات١٠( ﴾ إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ ﴿ :يف شأم وجلَّ عزيقول اهللا 
مسلم صحيح ( )انه اى هوقْوالت(بالتقوى،  إالَّ ،أصفروال أمحر وال  ،ال فرق بني أبيض وال أسود ،كل املؤمنني أخوة
وال يطلع على القلوب إال عالّم  !!؟حملها القلب فكيف يباهي أحدنا بنفسه ويظن أنه أتقى من أخيه ،)عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

أهلمهم اهللا  ،الكتاب مؤيدون بنص ٌءألمة فيها علماوكيف يظهر رأياً ويرى أنه صواب وهو يعلم أن هذه ا !!وجلَّ عزالغيوب 
 ،وجلَّ عزاهللا  ينألن هذا د صدره جلميع املسلمني، عِسوإمنا يت ،فإن كان له رأى فال يتعصب له !!؟احلكمة وفصل اخلطاب

وهذا هدى عليه وسلّم صلى اهللاد األولني واآلخرين سي.  

  :األساس األول
أا ستعود وتتكرر يف هذا  صلى اهللا عليه وسلّمواليت وعدنا  -دولة الكرمية العظيمة كانت خطة النيب إلقامة هذه ال

 ﴾ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلني﴿ :العمل بقول اهللا :أول خطته -  الزمان إن شاء اهللا
 ،واألثرة واألنانية ،واحلرص حوالش ،واحلقد واحلسد نزع من القلوب الغلَّ -  والرتع حيتاج إيل شدة !!)عزن( ).احلجر٤٧(

وهذا  ،وأحياناً بالعجب ،غرورلوبني إخوانه، ويشعر أحياناً باق بني نفسه مراض اليت جتعل اإلنسان يفروكل هذه األوصاف واأل
   .وجلَّ عزيتنايف مع خشية اهللا وتقواه 

 :كان جالساً بني أصحابه ذات يوم وقال صلى اهللا عليه وسلّمنه نتم تعلمون مجيعاً أفأ !!صلةيركّز على هذه اخلُوكان 
فدخل رجلٌ  ،)أمحد والبيهقي وابن عبد الرب وغريهم عن أنس رضي اهللا عنه( )يدخل عليكم اآلن رجلٌ من أهل اجلنة(

وكان نفس  - املقولة صلى اهللا عليه وسلّمر يوم الثاين كرويف ال ،هيحيمل نعله بيدو ،املاء من أثر الوضوء اقط منهاستيأعضاؤه 
كذلك، فأراد عبد اهللا بن ويف اليوم الثالث  !!وكان نفس الرجل )يدخل عليكم اآلن رجلٌ من أهل اجلنة: (الرجل

لرجل عنه يف التقرب ما يزيد فيه هذا ا ملَعأن ي -وكان يقوم الليل كله، ويصوم الدهر كله  - رضي اهللا عنهماعمرو بن العاص 
فه وطلب منه أن يضي ،أبيهبني وبينه  اًفذهب إليه وتظاهر أن هناك خالف .بتغاء وجه اهللامل الصاحل الذي يعمله ويف الع ،إيل اهللا
ليل فرأى الرجل ال يقوم يف ال - مع اهللان يرى ما عليه هذا الرجل من العمل الصاحل وهو يريد أ - حىت ينتهي اخلالف ملدة أيامٍ
ويف الصباح يقدم الفطور  .صلى اهللا عليه وسلّملنصلّي الصبح مع رسول اهللا بنا فيتوضأ ويقول له هيا  ،قترب الفجراإال إذا 

   .ويفطر معه
أو شاكياً، لكنه وجده يف اليوم الثاين كذلك، ويف اليوم الثالث  نه كان متعباًفظن أ ،ومل يصم النهار علم أنه مل يقم الليل

ثالث مرات يف  -  يقول صلى اهللا عليه وسلّمولكين مسعت رسول اهللا  ،يا هذا ليس هناك خالف بيين وبني أيب: ك، فقال لهكذل
بت أن أعرف فأحب ،الرجل يف املرات الثالث وكنت أنت ذاك ،)يدخل اآلن عليكم رجلٌ من أهل اجلنة( :ثالثة أيام

وليس يف قليب غلٌّ وال غش ألحد  أبيتغري أني  -   األرض ورفع رأسه وقالمث نظر إيل - زيد عما رأيتال أ: ماذا تفعل؟ فقال
بيب احلاليت حتدث عنها  ،ورفعتك هذه الدرجة العظيمة ،غتك هذا املقامأى هذه هي اليت بلَّ !!!هذه: فقال عبد اهللا .من املسلمني

   .مت السالمعليه أفضل الصالة وأاملصطفى 
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ن تبيت وليس يف إن إستطعت أ يا بين( :رضي اهللا عنهفقال ألنسٍ  ،احلقيقة لنا قرب لّمصلى اهللا عليه وسوالنيب 
 ألحد نيت كان معي يف اجلنة ،فإن ذلك من سنيت ،فافعلمن املسلمني قلبك غلٌ وغشومن فعل س( 

يا بين إن ذلك  :قال يل، مث فافعل يا بين إن قدرت أن متسي وتصبح ليس يف قلبك غش ألحد: " الطرباين يف األوسط عن أنس بلفظ(
  ")من سنيت فمن أحيا سنيت فقد أحبين ومن أحبين كان معي يف اجلنة

  األساس الثاين
املؤمنون مجيعاً ا ار صة حىت مكاا شجرة احملب عرز ،من النفوس شجرة احلقد والغلِّ صلى اهللا عليه وسلّمقتلع افلما 

اة، يوأحبمن على منفعة وحيرصو ،ون بعضهمدإخوا، ون الغم، حنال تنطق ألسنتهم بقبيح  .يبة عن بعضهمويذبوال و إخوا
جلّ عاملني بقول اهللا  ،يف التعامل مع بعضهمأن يكونوا  نيأو خصومة بني ذويهم وأقربائهم، بل كانوا حريص اًهجر بيسب بكالمٍ
ها واحد املدينة كلِّ فلم يكن يف ،)احلج٢٤( ﴾ لِ وهدوا إِلَى صراط الْحميدوهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَو ﴿ :يف عاله
بصلى اهللا عليه وسلّمبعد أن مسع قول احلبيب  أخاه يس) :سباملُ ابسفُ مِلسوق، وقالُتمتفق عليه عن عبد اهللا بن ( )ركُفْ ه
، وجلَّ عزفلست احملاسب، بل احملاسب هو احلسيب  !؟حىت ولو أخطأ -لم أياً كان هذا املس - مسلماً  كيف يسب ).مسعود
إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب (!! وأنا قبلت: أنا تبت، يقوله له يا رب: وقال - خمطئ أى - إذا توضأ إليه  بيواحلس

سيء النهار، ويبسسيء الليلمط يده بالنهار ليتوب م، صحيح مسلم عن أيب ( )احىت تطلع الشمس من مغر
   .)موسى األشعري رضي اهللا عنه

وعلى  ،ع هؤالء على التوبة إيل اهللاحىت نشج ،)البقرة٢٢٢( )ينرِهطَتاملُ بحيابني والتو بيح( وجلَّ عزنه بل إ
وال من  ،ه من دين اهللانفرفال ن ،يل اهللانو واإلقتراب إغتنام الفرصة يف الداوعلى  ،ما جناهوعلى الندم ع ،اهللاحضرة الرجوع إيل 

فَبِما رحمة من اهللا لنت لَهم ولَو  ﴿ :وإمنا نكون كما قال اهللا يف شأن حبيبه ومصطفاهالعمل الصاحل الذي يقربه ايل اهللا، 
كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ النا غَلفَظ تـ  )آل عمران١٥٩( ﴾ كُن  

أحدكم  ال يؤمن( :صلى اهللا عليه وسلّمفقال  ،للمؤمنني حقيقة اإلميان باحلب صلى اهللا عليه وسلّماحلبيب  حىت ربط
حىت حيب البخاري ومسلم عن أنس رضي اهللا عنه( )لنفسه ألخيه ما حيب.( اخلري  لكي يكتمل اإلميان البد للمؤمن أن حيب

 ،وا على العمل بشرع اهللالُقبِن يوأ ،يل اهللام أن يتوبوا ويرجعوا إهل حيب !!؟نبنيحىت ولو كانوا عصاةً ومذ -جلميع املؤمنني 
ن أل( :صلى اهللا عليه وسلّملعله يكون رجالً من الذين يقول فيهم رسول اهللا  ،مبا يف وسعه على هذه احلياةويشجعهم على ذلك 

يهدي ملك من ح رِبك اهللا رجالً واحداً خري مالنالبخاري عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه( )ع(.   
سّسفأ تمع على احملبةا!! نصاري كان يؤثر املؤمن املهاجر بكل شيٍء أن املؤمن األ -كما تعلمون  - ة وبلغت هذه احملب

أعجب بإحدامها زوجتيه فإن عرض عليه متزوجٍ ي وإن وجده غري ويقتسم معه بيته، ،معه ماله يقتسمف ،ميتلكه يف هذه احلياة
والَّذين تبوُءوا الدار واالميانَ من قَبلهِم يحبونَ  ﴿ :يف شأم وجلَّ عزحىت قال اهللا فإن إنتهت عدا تزوجها،  ،طلقها

لَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدال يو هِمإِلَي راجه نم كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِم
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  ).احلشر١٠(  ﴾ خصاصةٌ
ن؟ وقد وم هل حنن على املنهج الذي صنعه احلبيب املصطفى متبعن؟ أوحنن على عهد هؤالء سائرهل : لفتةٌ قليلة منا
غَنا ومبلمهِّ صارت الدنيا أكرب وال يبايل املسلم يف سبيل حتصيلها ،ناعلم ومن  ،يانة أخيه املؤمنومن خأخيه املسلم،  من غش

الذين يذهبون إيل احملاكم من أجل سهمٍ يف أرضٍ  خوة األشقاءاحملاكم باإل وتغصمتتلئ رمبا التقاتل مع أخيه من أمه وأبيه، بل 
ى حنتاج فأصبحنا كما نر !!ت النفوسروتغي ،لت األحوالتبد !!يساوي شيئاً يف هذه الدنيا الدنية زراعية، أو مبلغٍ من املال ال

يل أن نتآلف فيما إحنتاج  .حالنا إيل أحسن حالبعني الرضا فيحول  لينا نظرةًينظر إ عز وجلَّ اهللا إيل منهج احلبيب لعلَّ يل العودةإ
حبقوق  قومفن ،ة البالغة بينناهي املهم ن تكون األخوة يف اإلميان وحقوقها، وأهو الشعار السائد يف جمتمعنا وأن يكون احلب ،بيننا

ملني العا إخواننا املؤمنني طلباً ملرضاة ربال يظلمه ،املسلم أخو املسلم( :صلى اهللا عليه وسلّمنعمل بوصية النيب  .وجلَّ عز، 
وال يحقيحبسب أمر .وال يسلمه ،هرأ ٍء من الشرن يحقسلم على املسلم حرامامل كلُّ .أخاه املسلم ر :
 - لتقوى هاهنا ، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، وال يكذبه ، وال حيقره": ه مسلم عن أيب هريرة بلفظروا( )وعرضه ،وماله ،دمه

دعوا ، اأو كما قال .)"دمه وماله وعرضه: حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم ، كل املسلم على املسلم حرام  - ويشري إىل صدره ثالث مرات 
  .إلجابةاهللا وأنتم موقنون با

  : اخلطبة الثانية
العاملني احلمد هللا رب، داه وجعلنا من الذي من ونسأله  ،عباده املسلمني علينان يزيدنا من النور واهلُدى أ وجلَّ عز

  .حىت يتوفانا مسلمني ويلحقنا بالصاحلني ،قنا للعمل الصاحل وطاعته وذكره وشكره يف كل وقت وحنيوأن يوفِّ ،واليقني
مداً حمسيدنا ن ، وأشهد أبطل الباطل ولو كره ارمونوي احلق قه ال شريك له، إله يحوحد ،له إال اهللان ال إأهد وأش

ى ،اهللا ورسوله عبدمانةاأل غبلَّو ،الرسالة أد، إال هالك، اللهم  اعنه ال يزيغ بعده ،ليلها كنهارها ،يضاءة البوتركنا على احملج
الشفيع األعظم يف و ،والرمحة العظمى للخلق أمجعني يف الدنيا ،وإمام املرسلني ،ك على سيدنا حممد خري النبينيوسلّم وبار صلِّ

وكل من اهتدى ديه إيل  ،وصحابته املباركني ،امليامني رعليه وعلى آله الغ صلى اهللا .وأممهم يوم الدين ألنبياء واملرسلنيجلميع ا
  .يوم الدين

  : عة املؤمننيأيها األخوة مجا
  األساس الثالث

س النيبتبعناهالو وعيناه وعملنا به و -  ضروريو مهيةالغ األثالث بعلى أمرٍ املؤمنني  جمتمع صلى اهللا عليه وسلّم أس، 
 ينشد كلُّ س هذا اتمع على أنسأ .وجلَّ وفيما بيننا وبني اهللا عز ،وفيما بيننا وبني إخواننا ،نفسناالنصلحت كل أحوالنا يف أ

وال لظهورٍ  ،وال ملنصبٍ حيرص عليه ،أن يكون هذا العمل هللا، ال لدنيا يرجوها - و سكنةأو حركة أعملٍ  أىعند  - فيه  ىٍءمر
  .يف عاله جلَّوجه اهللا  الَّال يريد فيه إ ،لرضا اهللاوإمنا يعمل العمل طلباً  ،وال لبلد أو قبيلة ،أو رياء

مر مجيعنا جتمعنا على هذا األاتمعنا أن العمل فيها لغري اهللا، لو كان اإلنسان عمله هللا ووكل أسباب املشاكل يف جم
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واصبِر نفْسك مع الَّذين  ﴿ :وجلَّ عزأصحاب النيب يقول فيهم اهللا  .وتوحدت نوايانا، ما وجد يف جمتمعنا مشكلة قطّ
يشالْعو اةدم بِالْغهبونَ رعد؟ ااذمل -  ي -  ههجونَ ورِيديريدون وجه اهللا. )الكهف٢٨( ﴾ ي، وال  ،ةال يريدون دنيا دني

ال ينفع و ،إيل اهللا راحلونو - إن قريباً أو بعيداً  - ألم يعلمون أم عنها مفارقون  ،اٌء من الدنياأشي وال ،شهوات حسية
انَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمال صالحا وال يشرِك بِعبادة فَمن كَ ﴿ :ى اهللا إال ما قدمت يداهقَلْيوم ياإلنسان 

ون هذا األمر يف أدق ، حىت أم يراقبيف عاله جلَّال يقصد إال وجه اهللا  ،العمل يكون هللا ).الكهف١١٠( ﴾ربه أَحدا
   !!املواقف

رجلٍ  وكلُّ - وتقاتال من الكافرين،  رجلٍإحدى املعارك احلربية بينه وبني مبارزة يف  ت، حدثرضي اهللا عنه مام علىفاإل
 ،وتكسرت السيوف حىت حتطمت نفترجال فأمسكا بسيفيهما يتقاتالن من شدة احلركة، ان ميتاحىت وقع الفرس - يركب فرسه

ن منه، فما كان من ن متكَّليذحبه بعد أ وأخرج خنجره ،كب عليهوجلد به األرض ور فحمله اإلمام على ،فتصارعا مصارعة حرة
تركتين  مل: ب الرجل وقالفتعج !!وتركه يف وجهه، فقام اإلمام على لَفَتإال أن  - تأكد له أنه ميت ال حمالة  مابعد -الرجل 
   !ي؟من تنكَّمن تبعد أ

ى يف مدرسة اإلخالص على يد - فقال اإلمام علىكنت ( :حضرة النيباألستاذ األعظم  التلميذ النابغ الذي ترب
فقال  ).وجلَّ عزفيكون هذا العمل غري خالصٍ لوجه اهللا  ،أن أقتلك إنتقاماً لنفسي تفْيف وجهي خ تلْفَهللا، فلما تقاتلك أ

   !!!ويف أدق منها: قال !يف هذه املواقف؟ - وجلَّ عز -وهل تراقبون اهللا : الرجل
يزنوه مبيزان اإلخالص  ،و سكنة وجه اهللان بأى عملٍ أو حركة أو قولٍ أوينوو .وسلّم اهللا عليهصلى  مهم ذلك النيبعلَّ

و فيه إرضاٌء للخلق أ ،أو ميلٌ للسمعة ،أو طلب للشهرة ،سِفْفيه حظٌ للن وإن كانهللا، إذا كان العمل خالصاً هللا أمضاه، 
للحق العمل، توقف عن هذا وإغضاب!!   

وما أُمروا إِال  ﴿ :ليه باإلخالص يف األعمالإوالتوجه ، وجلَّ عزاملؤمنني اآلن غلي مراقبة اهللا  ما أحوجنا مجاعة
ينالد لَه نيصلخوا اهللا مدبعيإذا عبدنا اهللا خملصني ).البينة٥( ﴾ ل، وطهرومألنا  للمسلمني، ا نفوسنا من احلقد والغلِّن

قلوبنا باملودوقلنا ة جلميع املؤمننية واحملب ، - رجلٍ  لُّك -  األمني كما قال النيبمنا منِعباحلديث الشريف اي: )املؤمن إلف 
،ؤلف مألوفرواه البيهقي والقضاعي والعسكري عن جابر مرفوعاً( )وال خري فيمن ال يألف وال ي(، أيدينا  نألف إخواننا ومنُد
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى َآمنوا واتقَوا لَفَتحنا  ﴿ :فوراً إيل أحسن حالحالنا ر اهللا غي ،مة الطيبةواحملبة والكلباملودة اهم دائماً 

  ).األعراف٩٦( ﴾ رضِواأل علَيهِم بركَات من السماِء
متباذلني متكاتفني، وانزع الشحناء من  اللهم طهر نفوسنا، وصف قلوبنا، وحببنا يف بعضنا، واجعلنا دوماً إخوة متعاونني

 ﴾إمنا املؤمنون إخوة﴿: صدورنا ومن صدور مجيع إخواننا املؤمنني، واجعل املؤمنني يف هذا الزمان عاملني بقولك سبحانك
  ).جراتاحل١٠(

اً بقضلك وكرمك اللهم يا من ألَّفت بني الثلج والنار، ألِّف بني قلوب عبادك املؤمنني، رؤساء ومرءوسني، واجعلنا مجيع
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يف هذا البلد املكني إخوة متآلفني، نسعى مجيعاً يف كل أعمالنا يف رضا اهللا، ونسعى مجيعاً يف هذه الدنيا إلسعاد خواننا املؤمنني 
  .باهللا

اللهم إنا نسألك وأنت خري مسئول أن تقضي على الفئة الضالة اليت تسعى بالفرقة والشتات بني عبادك املؤمنني، وأن 
  .رجال هذا الوطن أمجعني كرجل واحد يف اخلري يا أكرم األكرمنيجتعل 

اللهم أصلح الراعي والرعية، وامجعنا جامعة إسالمية، ووىل أمورنا خيارنا، وال توىل أمورنا شرارنا، وال تؤاخذنا مبا فعل 
ذنبني، وردهم إىل حضرتك ، وتب على العصاة واملالسفهاء منا، وأعن األتقياء والصاحلني على طاعتك يف كل وقت وحني

    .تائبني
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم واألموات، إنك مسيـع قريـب   

  .جميب الدعوات، يا رب العاملني
مصر غنية سواك، واجعل بفضلك عمن  انغناللك عن حرامك، وأغننا حبأاخلريات، واجعلها مباركات، و اللهم كثِّر لنا

  .خبرياا عن مساعدات الكافرين أمجعني، وال حتوج أهلها إىل أحد من اخللق يا أكرم األكرمني
اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، وأوقع الظاملني يف الظاملني، وخذ على أيدي اليهود الغاصبني، وطهر أرض بيت املقدس 

  .  والسالم يف كل ربوع األرض يا أكرم األكرمنيوفلسطني، واجعل أرض اإلسالم أرض األمن 
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى عـنِ الْفَحشـاء   (اتقوا اهللا،  :عباد اهللا

  ).النحل٩٠( )والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .كركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا اهللا يذ

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


