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حلمد 0 ربِّ  ورزقهم بعد ين متحابني، دِّ اوجعلهم أخوًة متآلفني متو  بني قلوب عباده املؤمنني فَ ألَّ  ،العاملني ا
ٍئ يف الكون  األحد يف ُصنعه، الذي جعل كل شهو الواحد يف فعله،  ،سبحانه.. سبحانه  .ذلك النصر والتمكني

وهو على   ،لكوت والدنيا واآلخرة_مره، ألنه مالك امللك وامل ٌئ يف الكون عاٍل أو داٍن إالفال حيدث شه Yذنه، كلِّ 
  .كل شٍئ قدير

مره يف الكون واجب النفاذ، وأمره بني وأإرادته يف الكون cفذة، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 
ًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيكُ ( :الكاف النون َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيـْ   ).يس٨٢( )ونُ ِإمنَّ

ه وشفيعه، ألَّف به بني القلوب املتنافرة، ه، وحبيبه من خلقه وصفيُّ هللا ورسولُ  وأشهد أن سيدc دمحمًا عبدُ 
ساعني بكل ما ميلكون لرفعة كتاب هللا  ،إخوًة متآلفني متحابنيالعرب به بعد أن كانوا كالوحوش الكاسرة وجعل 

  .ونصرة هذا الدين
وأغنيتنا به بعد فاقة، أعززتنا به بعد ذلة، الذي مجعتنا به بعد ُفرقة، و  ،على سيدc دمحم vركْ و  مْ اللهم صلِّ وسلِّ 

نوا به واتبعوه، وصحابته ى هللا عليه وعلى آله الذين آمصلَّ  .خري أمة أخرجت للناس هوجعلتنا بفضله وبربكة شرع
�  ،آمني .. آمني ،مجعنينا منهم أو�بعوه، واجعلوأتباعه الذين مشوا على هذا النهج الكرمي  ،روه وcصروهالذين آز 

  .العاملني ربَّ 
  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

ومجع مشل ألحوال املسلمني،  اً أن يكون فيه جتديد وجلَّ  عزَّ نسأل هللا  ،وحنن يف مطلع عاٍم هجريٍّ جديد
 � ربَّ  ،آمني.. آمني  ،يف كل بلدان الدنيا لشعائر هللا وتوحيدًا لصفوف األمة اإلسالمية أمجعني، وإعالءً املؤمنني، 

  .العاملني
حلمد 0  - وأc وأنتم  .؟ِيبِّ ما الذي يعنيين من هجرة النَّ  الكثري، الدرس ومسعنا عن تفاصيلها عنها قرأc  - وا

 َقَصِصِهْم َلَقْد َكاَن ِيف ( :أن نعمل بقول رب العاملنيالذي حنتاجه اليوم وكل يوم يف كل بلدٍة من بلدان املسلمني 
َرٌة الوِيل االْلَبابِ    ).يوسف١١١( )ِعبـْ

  ؟صلى هللا عليه وسلَّم من مكة إىل املدينة ملاذا هاجر النيبُّ 
وعلى تنفيذ ومتابعة  ،على كتاب هللا قائمُ الها أن يُرسي دعائم ا#تمع اإلسالمي ألسباب كثرية، أمهها وأجلُّ 

حلًا لوجعل هذا النموذج سنة رسول هللا،  لتطبيق يف كل زمان ومكان يف دنيا الناس إىل أن يرث هللا األرض ومن صا
  .عليها

والفنت اليت ال �اية  ،هلا من املشاكل اليت ال عدَّ  ،كل قرية ويف كل بلدن يف  و ن وإخواننا املؤمنو املسلم ينويعا
حملاكم يف أي بلد من وإذا ذه ،حبةوبني األوبني األخوة من األب واألم، وبني اجلريان  ،هلا بني املسلمني بت إىل ا
  .!!ها بني مسلٍم ومسلمكلُّ   ،!!جتد آالف القضا� ال جيد القضاة الوقت للفصل فيهابلدان املسلمني 

وهو عمر بن اخلطاب  - هايف الدولة اإلسالمية كلِّ  - نيللمسلم اً واحد ياً عنيَّ أبو بكٍر الصديق قاضبينما 
حملكمة هي بيت هللا¡،  وليس هناك مكاتب للمحامني املدافعني، وليس  ،جَّاب وال سكر�ريةوليس له حُ ، وكانت ا
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   .وكان الراتب ُيصرف كل عامٍ أرشيف لتسجيل القضا� وترتيبها، هناك 
الراتب  -أبو بكر خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم  -عام صرف خليفة املؤمنني بعد يعاد املويف 

� خليفة رسول هللا مل يُعرض عليَّ يف : ؟ قالمَ ـولِ : فرفض أن £خذ راتبه، قال له - عمر –ه للقاضي الوحيد يف دولت
م، واقتدوا : [َم؟ قالـول: قال !!!.قضية واحدة يف مملكة جامعة؟واحدة،  ه قضيةٌ هذا العام كلِّ  إن قومًا آمنوا ب̈ر

      ].  يفصل بينهم هم، ال حيتاجون إىل قاضٍ نفسبونه لهم، وجعلوا كتاب هللا حكماً بينهم، وأحبوا إخوا�م ما حيبنبيِّ 
مبشورة  ،الكرمي صلى هللا عليه وسلَّم كما حقَّقه النيبُّ نريد حتقيقه مجاعة املؤمنني،  هذا هو ا#تمع الذي 

  !!!!.جعل جمتمع املدينة املنورة جمتمعاً مثالياً  .وجلَّ  العاملني عزَّ  ومعونٍة من ربِّ 
 األوس واخلزرج، وأصلهم من اليمن، :ني أوالد عموكان أهل املدينة من عائلت ،ملنورةاىل املدينة ذهب إ

حلروب بينهما مستمرة ربعني عاماً، وقتلى بني حلروب بينهم مائًة وأت احىت أنه يف إحدي املرات استمرَّ  -!! وكانت ا
حلبيب صلى هللا - بني، وأحقاٌد وأحساٌد وتقاتل وتشاحنناجلا   عليه وسلَّم؟ ماذا فعل حضرة ا

حىت  ،cسبًا الفضل لذاته وجلَّ  العزة عزَّ  ذلك ربُّ  يفمتكاتفني، وقال أخوًة متآلفني وجعلهم  ،ألَّف بينهم
يًعا َما َألَّْفَت بـَْنيَ قـُُلو ( :نعلم أن األمر كله يف البدء ويف اخلتام 0 ِِْ̈م َوَألََّف بـَْنيَ قـُُلوِِْ̈م َلْو َأنـَْفْقَت َما ِيف االْرِض مجَِ

نَـُهمْ    .)األنفال٦٣( )َوَلِكنَّ هللا َألََّف بـَيـْ
أراد النيب صلى هللا عليه وسلَّم أن يطهِّر هذه القلوب من العيوب اليت تباعدها عن حضرة عالم الغيوب، 

0v نية  ،والُبغض والكراهية ،رها بعد ذلك من األحقاد واألحساد، مث طهَّ فطهَّرها من الشركcب وحواألثرة واأل
َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواcً ( :ومكاٍن يف كتاب هللا قال هللا عن املؤمنني يف كل زمانٍ وجعلهم كما  ،الذات

حلجر٤٧( )َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنيَ    ).ا
ِإال ( :وأساس الفوز بفضل هللا يوم العرض وامليقات ،وأساس رفعة الدرجات ،وجعل أساس قبول العبادات

  ).الشعراء٨٩( )َمْن َأَتى هللا ِبَقْلٍب َسِليمٍ 
فقال وجيعل ذلك من شرط اإلميان،  ،بهم يف بعضهمفبدأ حيبِّ سلمت القلوب لبعضها،  :أى ،!!القلب السليم

ص صريح القرآن ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب ( :صلى هللا عليه وسلَّم وهو الذي ال ينطق عن اهلوى بن
  .١)لنفسه

إن كانوا إخوانه من النسب، أو إخوانه يف  -جعل من شرط اإلميان أن املؤمن حيب إلخوانه املؤمنني أمجعني 
نه اوال يكمل إمي ،ال يتم إميانهعلى العموم  ،أو إخوانه يف اإلسالم ،إخوانه يف البلد، أو إخوانه يف الوطنأو  رية،اجلِ 

  .هلم ما حيب لنفسه حىت حيبَّ 
 ،هللا، فإن األنصار الذين مدحهم وجلَّ  استنباطًا من كتاب هللا عزَّ ، جعله النيبُّ الصفيّ  ،مقياٌس نبويّ وهذا 

ن وذكر هللا وفعل  vجلد واإلجتهاد يف تالوة القرآوال ،!!عليهم هللا vلصالة، وال vلصيام مل يُثنِ  ،ثين عليهم هللاأو 

                                                           

  .البخاري ومسلم يف الصحيحني، وسنن الرتمذي عن أنس ¡ ١
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مسع إىل ثناء هللا يف هؤالء لعل هللا ا... وإمنا  ،الطاعات اليت هي خصيصًا بينهم وبني vرئ األرض والسماوات
اَر َواالميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن ( :نزل يف كتاب السماءيتجلى علينا من هذا اإلرث اإلهلي الذي  َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

حلشر٩( )َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِْ̈م َخَصاَصةٌ  َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوتُوا   ).ا
ص اإلهلي املقدَّس املنهج الذي يداوي كل أمراض ا#تمعات، والعالج الذي  وجلَّ  كر هللا عزَّ ذ  يف هذا الن

حملبة يربئ النفوس والقلوب من حملبة ب :اخلالفات والنزاعات، وهو ا حملبة أوًال 0، وا حلبيب هللا ومصطفاه، مث ا عد ذلك 
حملبة ¾لثاً لكل عباد هللا الذين ي   .يف عاله ؤمنون 0v جلَّ ا

  َّvحملبةوقد ر حلبيب صلى هللا عليه وسلَّم على هذه ا حلني وهذا  وحنن مجيعًا يف هذا الوقت - هم ا وهذا ا
حلَ دواء الأحوج ما نكون إىل  : أحبةالزمان � يف كتابه املكنون، ونفَّذه الطبيب  وجلَّ  عزَّ  ةبَّ الذي وضعه فالق ا

  .والفعل والعمل حضرة النيب صلى هللا عليه وسلَّم حبكمته البالغة يف القول ،امليمون
كل من  .٢]من رآه بديهًة هابه، ومن خالطه معرفًة أحبَّه[ :نهكما قيل يف شأ  فقد كان صلى هللا عليه وسلَّم 

كان عليها يف   وصاف العظيمة اليتألله ¨ا هللا، وامن األخالق الكرمية اليت مجَّ  !!!.، ملاذا؟!!ن حيبهخيالطه البد أ
   .تعامل مع خلق هللال

أن ولدًا يرفض أن يذهب مع أبيه وعمه وأخواته ويبقى عبدًا مع النيب صلى هللا عليه هل يعقل أحد 
له وهبته  ، وكان عبدًا عند حضرة النيبِّ ولكنه حدث مع زيد بن حارثة ¡ !!!.مٌر ُعجابإن هذا أل !!.وسلَّم؟

  .السيدة خدجية
وأخرياً خواته يبحثون عنه، أعمامه وأأبوه و أخذ و  فرًا مع أمه فأخذه قطَّاع الطريق وvعوه،أنه كان مساوقصته 

 ،بن عبد املطلبا�  :الواليه وقفذهبوا إ .يف عاله قبل تكليفه vلرسالة من هللا جلَّ  -هللا  علموا أنه عند دمحم بن عبدِ 
كم أدلُّ أوَ ( :ن لنا ولدًا عندك، فخذ فيه ما شئت ودعه لنا، فقال صلى هللا عليه وسلَّمإو  ،كذا وكذا وكذا  إنكم قومٌ 

  ).فإن رضي بكم فخذوه بال مثن ،جلسوا معه وفاوضوها: قال ،ما ذاك؟و : قالوا ،ٍئ خٍري من هذا؟على ش
هذا : قولفي ،أتعرف هذا؟: فيقولون له ،دية، وهو شاٌب فىتو العبفأخذوا يفاوضون العبد الذي يف ثياب  

حلرية؟ .وايتأخ هؤالء: فيقول ،تعرف هؤالء؟أ .هذا عمي: فيقول ،أتعرف هذا؟ .أيب  ،أال تريد أن تنصرف معنا إىل ا
ة أ�م، ويف كلها فأخذوا يتفاوضون معه ثالثومل ينزل عليه الوحي،  ،أ بعدومل يُنبَّ  ال أترك هذا الرجل أبداً،: يقول

حلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة    .مت السالموأيرفض أن يرتك ا
حلكماء   ].يثين على من رvك ،يراك جعل منا[ :ولذلك قال بعض ا

حلميدةواأل ،ى منك األخالق الكرميةإذا رأ !!.كيف يكون ذلك؟ فُيثين على من  ،والشمائل ا#يدة ،وصاف ا
  .يةvه الرتبية وقام ¨ذه الر أحسن هذ

حلبيب املصطفى   حلب 0 ولرسوله صلَّ هكذا كان ا ى هللا عليه وسلَّم يف نفسه أوًال، مث رىبَّ أصحابه على هذا ا

                                                           

٢
 .رواه الرتمذي عن سيدc عليٍّ َرِضَي هللا عنه 
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حلب لبعضهم ¾لثًا، حىت كان املؤمنون  على الدوام، امسع إليه صلى هللا عليه وسلَّم  اتفنيأخوًة متآلفني متك¾نياً، وا
منه تداعى  مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى عضوتري املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم ك( :يقولوهو يصفهم ف

حلمى   .٣)له سائر اجلسد vلسهر وا
  ).نتم موقنون vإلجابةادعوا هللا وأ( :أو كما قال

  :اخلطبة الثانية
حلمد 0 ربِّ   ونسأله عزَّ من عباده املسلمني، الذي أشرق يف قلوبنا بنور اهلدى واليقني وجعلنا  ،العاملني ا

حلني أن يثبتنا على اإلميان واليقني ما حيينا حىت وجلَّ  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده  .يتوفاc مسلمني ويلحقنا vلصا
وال حمموًال على  ،وال مفتقرًا إىل شئ ،ال يف شئ وال من شئ وال على شئ ،فرٌد صمد ،إلٌه واحٌد أحدال شريك له، 

وأشهد أن  ).الشورى١١( )لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ ( :كما وصف نفسه بنفسه يف كتابهئ، هو  ش
السراج املنري الذي أcر هللا به القلوب، وطهرَّها من العمى واللغوب، وجعله صلى هللا  ،ههللا ورسولُ  سيدc دمحمًا عبدُ 

  .فيعاً لنا يوم الدينوش إماماً لنا يف الدنيا،عليه وسلَّم 
جعلنا على الدوام مستمسكني واالتأسي حبضرته، ُحسن وارزقنا  ،على سيدc دمحم وvركْ  مْ اللهم صلِّ وسلِّ 

�  ،آمني .. آمني ،واحشرc يوم القيامة حتت لواء شفاعته، واجعلنا يف اجلنة من أهل جوار حضرته أمجعني ته،بسنَّ 
  .العاملني ربَّ 

حنن يف ..  ءوس املوضوعاتننا حندد ر نا فيما نتحدث فيه، ولكإن الكالم ال يسع :ة املؤمننيأيها اخلوة مجاع 
حلاجة إليها يف حياتنا هذه، لُيصلح هللا حالنا وحال جمتمع   .أمجعنينا اتأمسِّ ا

ة من حمبة ومود ؛ىل ما كان عليه جمتمع األنصار واملهاجرينملسلمني لن تنصلح إال إذا رجعوا إإن جمتمعات ا
رج هذه األوصاف وكل بُغض وكل ُكره، خن ،كل حسدوكل حقد و  ،كل بغضاء وكل شحناءوأُلفة، خنرج من قلوبنا  

وال يرضى على من كان على أوصافها، ونتخلق ¨ذه األوصاف  ،ق ¨ا هللا يف كتاب هللا أنه ال حيب من ختلَّ اليت بنيَّ 
  .ق ¨اعلى من ختلَّ هللا يف قرآنه مدح أهلها والثناء  الكرمية اليت أعلن

حملبة للمؤمنني أمجعني، و قلوبنا مملنكون يف بداية هذا العام أن  نريد v أخاك فالن إن  :قيل أليب الدرداء ¡ءة
  ].أبغض خلقه فإذا تركه فهو أخي ..، ال[ :ل كذا، هل تبغضه؟ قالقد وقع يف املعصية وفع

نه وكيف يعيب على تكوين كوَّ  ،!!وكيف يبغض صنعة هللا؟، ألن الذات الذي صنعها هو هللا ،ال يبغض ذاته
  ).التغابن٣() َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكْم َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ !!. (ره هللا؟وصوَّ 

وال يف لونه وال يف حسبه وال نسبه،  وال صورته، وال يف طوله وال قصره،وال يف شكله  عليه يف هيئته،ال يعيب 
وصاف الذميمة vأل تصفاو  ،ق بغري األخالق الكرميةإذا ختلَّ  قهلُ وإمنا يعيب يف خُ  ،أموٌر ال دخل له فيهاأل�ا كلها 

  .هللا وحذَّر منها سيدc رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم انبَّه عليهاليت 

                                                           

  .البخاري ومسلم عن النعمان بن بشري رِضَي هللا عنهما ٣
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كن [ :لاكما يقبل   ،وال أطرده ،وال أحتادث وال أشنِّع عليه ،ى عنهختلالذنب أو اخلطيئة ال أيف وقع وإذا 
الرvين يف  الشفاءولكن أستخدم  ،ال أتركه للشيطان يسيطر عليه ].أخيك عندما يكون قريبًا من إبليسأقرب إىل 

حلََْسَنةِ ( :قول هللا حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة ا vِ النحل١٢٥( )ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك.(  
حلََْسَنةِ ( حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة ا vِ:( وكان النيب آخى بينه  -إن أخاك يف هللا  :وكان أمري املؤمنني - يل لعمر ¡ ق

بسم هللا [ :، مث كتب إليه رسالةأعطوين ورقة وقلماً : ، فقال!!!بعدما ذهب إىل الشام شرب اخلمر -يف اهلجرة  وبينه
 ِإَلهَ  َال  الطَّْولِ  ِذي اْلِعَقابِ  َشِديدِ  التـَّْوبِ  َوقَاِبلِ  الذَّنبِ  َغاِفرِ ( :من عبد هللا عمر بن اخلطاب إىل فالن: الرمحن الرحيم

  .وأرسلها مع رجٍل ليوصلها إليه ].)غافر٣) (اْلَمِصريُ  ِإلَْيهِ  ُهوَ  ِإالَّ 
تُبُت إىل هللا ورجعت إىل هللا وعزمت على أن أال أعود إىل  ،فادنصح عمر وأ: قال ،فلما وصلت إليه وقرأها

  .رضاهوأ ىل هللا vلنصيحة اليت أسداها له عمر ¡و�ب إ .هذا الذنب مرًة أخرى
ونسارع يف  ،!!!شنيع عليهنسارع vلت -  ومن منا خايل من العيب؟ -فإذا وقع أحدc يف ذنب أما حنن 

ومن عاتب ، !!!ن نلومه ونعاتبه بشدة أمام اخللقإذا أردc أن ننصحه أ، ونسارع بعد ذلك !!!جتريسه وفضيحته
  .فضيحة على املألالنصيحة و أمام اخللق فإمنا شانه وعابه، حداً أ

  و�ء؟سين حنن من �ج النيب وأصحابه األأ 
إذا وقع أحدكم يف بئٍر ( :قال ،يف ذنب، فماذا أنت فاعل؟وقع ك فالن قد إن أخا: يب الدرداء ¡قيل أل

اليد  ىل من ميدحيتاج إ ،ك إذا وقع يف اخلطيئةو خكذلك أ(: قالمند أيدينا إليه لنخرجه، : قالوا !!).فماذا تفعلون؟
حلفيظ  سة وال بتكُرب، ألنه ال يكرب أحدٌ ال بغطر  !!).إليه وال قوة لنا على ، وجلَّ  عزَّ على اخلطيئة إال من حفظه ا

  .طاعته إال بقوته ومعونته، وال حفظ لنا عن معصيته إال حبفظه وصيانته
  : ومسع قائًال يقولvدية مكة كان عمر بن الفارض ميشي يف   

حلُسىن فقط    من ذا الذي ما ساء قط   ومن  له ا
  .٤)وخري اخلطائني التوابون ،كل ابن آدم خطاء( :ا قال النيبالذي مل ُيسئ يف حياته؟ كلنا كم من ذا 

يه دابته، لو أن أحدكم شردت عل :والنيب ضرب لنا مثالً  أن اإلنسان £خذه vلرفق واللني، والتوبة حتتاج إىل
ذهب إليها برفٍق ولٍني حىت يف حجره وي اليه£خذ الطعام إماذا يفعل؟ فأو ميسك ¨ا  اومل يستطع أحٌد أن ُحيلِّق عليه

   .يردها
   !!!!. أال نفعل ذلك مع الشاردين عن طريق رب العاملني؟

ما قال سيد األولني أال نفعل ذلك مع البعيدين الذين نطلب هدايتهم إىل مالك امللك؟ ونؤجر على ذلك ك
  .٥)ِألن يهدي بك هللا رجًال واحداً خٌري لك من ُمحر النعم( :واآلخرين

وحيرتم العاملني،  برفٍق ولني إىل ربِّ  مو£خذو� ،جمتمع املؤمنني هو الذي يرحم فيه املطيعني العصاة واملذنبني
                                                           

  .سنن الرتمذي عن أنس ٤
  .ي عن سهل بن سعد ¡البخار  ٥
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حلني، ويقولونن و العصاة املذنب   . � أرحم الرامحني حلقنا ¨م على خريٍ لهم تب علينا وأال: املستقيمني والصا
نَـُهمْ  ُرَمحَاء( ن تنتقل بني حنا� بُلداننا حىت وأ ،نا اآلننرجوا أن تعمَّ هذه هي الرمحة اليت  -) الفتح٢٩) (بـَيـْ

  .ُيصلح هللا شئوننا
ههم إىل ما فيه وأن ينب ،يف هذا الوقت املبارك امليمون أن يوقظ املسلمني من نومة غفلتهم وجلَّ  نسأل هللا عزَّ 

وبة النصوح، وإىل ُحسن اخلتام، مصلحتهم يف الدنيا وسعادÔم يف اآلخرة، وأن يوفقنا ويوفق عباد هللا املؤمنني إىل الت
وإىل تنفيذ سنة رسول هللا،  ، وأن يوفق قادة العباد والبالد إىل العمل بكتاب هللا،ىل العمل الصاحل وصاحل العملوإ

حلة، وأن يباعد بينهم وبني أهل املعاصي والفنت ما ظهر  وأن جيمع عليهم البطانة   .منها وما بطنالصا
يديهم قضاء مصاحل العباد أمجعني السعي إىل ما حتب وترضى، واجعل على أاللهم ارزق حكام املسلمني 

حلني ُمصلحني ،والبالد، واقِض على كل فساد يف بلدان املسلمني   .واجعلنا أمجعني صا
لني _حوال واجعلهم جممَّ  ،دينتوزد يف هداك للمه ،هم إىل vبك �ئبنيورُدّ  ،صاة واملذنبنياللهم ُتب على الع

حلني    .و_خالق سيد األولني واآلخرينالصا
حلروب يف ليبيا  حلروب املشتعلة يف بلدان املسلمني، اللهم أطفئ cر ا ويف سور�  ،اللهم اقِض على cر ا
  .واجعل بالد اإلسالم بالد األمن والسالم ،ستان، ويف كل مكانانيف اليمن والصومال وأفغو  ،والعراق

واهزم من عاو�م  ،اللهم احفظ بيت املقدس وارض فلسطني من اليهود الغادرين، واجعل يف فلسطني مقربÔم
  .وساعدهم أمجعني

إنك مسيٌع  ،واتاألحياء منهم واألم ،واملؤمنني واملؤمنات ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا 
  .أرحم الرامحنيقريٌب جميب الدعوات � 

لنا والعمل الصاحل فيما بقي العمل من الذنوب واآل¾م يف هذا العام، ووفقنا لصاحل اللهم اغفر لنا ما مضى 
  .من األ�م

لمني يف  واجعله عام نصٍر ومتكني للمس ،، وآخره جناحاً فالحاً وسطه أ، و اللهم اجعل أول هذا العام لنا صالحاً 
  .� خري الناصرين.. كل بلٍد 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبـَْغيِ ( :عباد هللا اتقوا هللا  ِإنَّ َهللا £َُْمُر vِْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
  ).النحل٩٠( )يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

  .وأقم الصالةيغفر لكم، تغروه لكم واس ،يذكركمهللا اذكروا 
****************************  

 


