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حلمد K ربِّ  حاً�  حاً وْ منرياً يف قلوب املتقني، ورَ  وسراجاً وقمراً  ،أنزل كتابه نوراً وهدًى للمؤمنني ،العاملني ا و̂ر
والنجاح يوم الفوز والفالح  وسرَّ  ،وجعله نبع السعادة لكل من آمن Ka وعمل به يف الدنيايف قلوب العارفني، 

للفرد أو للجماعة أو  ،خرةيف ديٍن أو دنيا أو آ - نا مجاعة املؤمنني يهمُّ  ما ترك شيئاً  ،سبحانه.. سبحانه  .الدين
 ،يف الدنيا أصحابه أعّزًِة بني خلق هللابه يصري  ه، واملنهج الذي سبيل إصالحه، وطريق رقيِّ إال وبنيَّ  - (تمعاتا

  .وجلَّ  وجهاء يوم اجلمع األكرب على هللا عزَّ 
حلقَّ  حيقُّ  ال شريك له،ن ال إله إال هللا وحده أوأشهد   دمحماً وأشهد أن سيد� .رمونويبطل الباطل ولو كره ا( ا

 مالئكته عزَّ  تهمجلكائناته ومن   ه منعدُّ ال يوأمدَّه مبدد  ،بنصره، وقوَّاه بقوته وجلَّ  ده هللا عزَّ أيَّ  ،ههللا ورسولُ  دُ بْ عَ 
ويف اآلخرة شفيعًا جلميع  ،ع األ�ميفاحتًا جلم اوجعله نبي�  ،سالمونصر به اإل ،ينبه الدِّ  وجلَّ  حىت أعزَّ هللا عزَّ  ،وجلَّ 

  .اخللق يوم الزحام
وكتابه حياًة للمجتمعات،  ،الذي كانت رسالته طُهرًة للقلوباللهم صلِّ وسلِّم وaرك على سيد� دمحم  

ى هللا صلَّ  .ظيم من عباده املؤمننيارتضاه املوىل العوأخالقه هي النموذج القومي الذي  ،وغزواته نصراً  ،وهجرته فتحاً 
  .العاملني ^ ربَّ  ،آمني .. آمني ،وعلينا معهم أمجعني كل من اهتدى �ديه إىل يوم الدين،و  ،عليه وعلى آله وصحبه

 هاتُ صَّ قِ و أحداث اهلجرة  ،وحنن يف أ^م هجرة النيب املختار صلى هللا عليه وسلَّم :أيها األحبة مجاعة املؤمنني 
وغريها  ٍئ هام يف هذه اهلجرةنا إىل شهوجَّ  وجلَّ  لكن هللا عزَّ بل بعضنا يكاد حيفظها،  ،ا مجيعاً حبمد هللا يعلمهانكلُّ   ..

َرٌة ألوِيل !!. (هذا الشئ؟ ما، عليهم أفضل الصالة وأمت السالماألنبياء واملرسلني من قصص  َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ
ةٍ  و�خذ القدوة من كلِّ  ،و�خذ األسوة ،خذ العربةأن �، )يوسف١١١( )االْلَبابِ  نقرأها أو نسمعها من قصص  قصِّ

   .األنبياء واملرسلني
¡ا �فعة لنا اآلن منها اليوم، أرى أ ، ولكن نكتفي بواحدةوال ُحتدّ  ال تُعدُّ  والعظات يف قصص اهلجرة كثريةٌ 

  .ومجاعات وجمتمعات يف كل أماكن املسلمنيأفراداً  ،أمجعني
 �ليس بيننا وبني بعضنا  ،ذلنيابونكون متعاونني متآلفني مت ،حال جمتمعنا وجلَّ  أن ُيصلح هللا عزَّ إذا أرد

ن يكونوا كشخٍص والده وبناته على أرجٍل منا أن يُريب أ وإذا أراد أىُّ  .ال بغضاء وال أحقاد وال أحسادو اء شحن
حلبِّ  ريون من بعض، وال غِ وال يَ  ،عون يف النكد لبعضال يس ،تكاتفهميف عاله، ويف §لفهم ويف  K جلَّ  واحٍد يف ا

 لكذالذي ورَّثه هلم أبوهم، إذا أرد� أن نصنع  من أجل حطام الدنيا الفاين ويبيعون النسب العزيزيتنافسون 
  !!.ألنفسنا أو (تمعنا، ماذا نصنع؟

صلى هللا عليه وسلَّم ألَّف ا(تمع اإلسالمي يف وبه  ،للنيبِّ  وجلَّ  الذي رمسه هللا عزَّ  ،هذا هو املنهج اإلهلي 
نَـُهْم تـََراُهْم ( :فأصبحوا كما قال فيهم هللاملدينة املنورة،  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ ُحمَمٌَّد َرُسوُل هللا َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

تَـُغوَن َفْضال ِمَن هللا َوِرْضَواً� سِ  ا(تمع  مَ عْ فكانوا نِ  .)الفتح٢٩( )يَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأثَِر السُُّجودِ رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـْ
  .اإلمياين

وعصر اخللفاء الراشدين، ال حيتاجون إىل قضاٍة يفصلون  ،جمتمٌع عاش بال مشكلة واحدة طوال عصر النيبّ 
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كان كل ما وتنزع اخلالفات فيما بينهم،  ب بينهم وال إىل جمالس ُصلٍح تقرِّ بينهم، وال إىل حمامني يدافعون عنهم، 
حملبة وا كما أمر هللا تبارك وتعاىل يف قرآنه الكرمي، أل¡م تربَّ  -والتقوى  الربِّ  والتعاون على ،بينهم األُلفة واملودة وا

  .وكان أول من نفَّذه حضرة النيب صلى هللا عليه وسلَّم ،لنا وجلَّ  على املنهج اإلهلي الذي أنزله هللا عزَّ 
س العلوم هذا منهج الرتبية الرaين الذي حنتاج إىل الرجوع إليه كلنا،  س تدرِّ س، واملدار فقد اعتمد� على املدار

س األخالق اإلهلية وال التعاليم القرآ حيُِبُّوَن ( :ثالث خطوات -  نية، لكن املنهج اإلهلي ها هو ذاالعصرية، وال تدر
حلشر٩( )ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِ�ِْم َخَصاَصةٌ َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن    ).ا

 - العاملني  مر ربُّ  تدريس حضرة النيب كما أهذه هي تربية النيب للمهاجرين ولألنصار أمجعني، أول حلقة يف
حملبَّ  س فيهم ا حملبة أوًال K، و  ؛ةأن يغر ه ويرضاه، فإذا حرص على العمل بشرعه وتنفيذ ما حيبُّ  وجلَّ  أحب هللا عزَّ  منا

   .على عمٍل أو فعل ال يرضاه وجلَّ  عزَّ ه أو أن يراه ربُّ اله، و مشي يف الدنيا يستنكف يف نفسه أن يعصى م
 نْ ، مَ !!؟أو يعق أمه تهزئ ¼بيهسمواله هل ي أحبَّ  نْ ، مَ !!؟و شراءمسلمًا يف بيٍع أ شُّ مواله هل يغُ  أحبَّ  نْ مَ 

هل  - ه وجنواهبل يعلم سرَّ  -مواله ويعلم أنه يسمع كالمه  أحبَّ  نْ مَ  !!.جريانه األقربني؟يؤذي مواله هل  أحبَّ 
ألحد من خلق  اأو يدبِّر يف نفسه ويف قلبه مؤامرًة أو شر�  ،!!يقول قوًال فيه سبٌّ أو شتٌم أو لعٌن أو شٍئ يُغضب هللا؟

صلى   هلم النيبُّ وبنيَّ  .ويرضاه وجلَّ  ه عزَّ هللا حيرص على العمل الذي حيبُّ  أحبَّ  نْ ألن مَ  ،ن ذلك أبداً ال يكو  ،!!هللا؟

هللا ملا  أحبوا( :صلى هللا عليه وسلَّموقال  ،ون هللاءهم حيبُّ م وأحبا�م وأبنااملنهج الذي جيعلون به ذويههللا عليه وسلَّم 
  .١)ءيغذوكم من النعم واآلال

يف حقيقتنا ويف أنفسنا، ونعمه يف كونه  نعمه. ه اليت وسعتنا مجيعاً ئها عليهم، وآالبنعم هللا اليت أفاءفهم نعر 
ب النعم هوÂمرهم أن يشكروا وا ،نعمالهذه  مزوجة وأوالد وخالفه، يعرفه منكها لنا اليت حتيط بنا، ونعمه اليت ملَّ 

  ).إبراهيم٧( ) الزِيَدنَُّكمْ لَِئْن َشَكْرمتُْ ( :، ألن الشكر aب للمزيدوجلَّ  عزَّ 
ال يطلب من وراء ذلك جاه، ه K، ر نفسه وحياته وكلَّ ذون - وصاحب الرسالة الذي جاء� �ا من عند هللا

ينبغي  - وإمنا ال يبتغي إال رضا مواله aلرسالة اليت بلغنا �ا من عند هللا اً،وال منصب اً لكوال مُ  ،وال دنيا وال أموال
ولذلك أنبأ صلى هللا  ،له aخلصال النبيلة واألخالق الكاملة، ومجَّ هاختاره ألنه حيبُّ  وجلَّ  ه، ألن هللا عزَّ علينا أن حنبَّ 

ًَّ̂ كان  عليه وسلَّم أنه ال يتم اإلميان ألى عبدٍ  حلبُّ  -أ النيب العد�ن صلى هللا  الغالب على قلبه حبَّ  إال إذا كان ا
  .عليه وسلَّم

وعلى وشك أن تنزل  ،فهو يف خطٍر عظيم ،النيبّ  أكرب من حبِّ  -حاشا K  -يف قلبه  الدنيا حبُّ كان ذا  فإ
 حبِّ أكثر من  -أو جاٍه أو ولٍد أو مال  كزوجةٍ - حب شٍئ من الدنيا كان وإذا   اخلطوب وحتيط به املدهلمات،به 

 :عونته، ولذلك قال صلى هللا عليه وسلَّممب وجلَّ  و يتخلى عنه هللا عزَّ أ ،يرتبَّص أن تنزل به عقوaت من هللا ،النيبِّ 
س أمجعنيوهللا ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه و ( وقال لسيد� عمر Ä  - ٢)النا

                                                           

١
حلاكم والطرباين عن   ٍس روى الرتمذي وا ُهَماَرِضَي اÅَُّ اْبِن َعبَّا ِحلُبِّ : (َصلَّى اÅَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اÅَِّ : قَالَ   َعنـْ َأِحبُّوا اÅََّ ِلَما يـَْغُذوُكْم ِبِه ِمْن نَِعِمِه، َوَأِحبُّوِين 

ِحلُيبِّ  ، َوَأِحبُّوا َأْهَل بـَْيِيت  َِّÅا.( 

  .Ä أنس بن مالكٍ مسلم عن البخاري و  ٢
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يكمل إميانك ^ عمر،  مل: قالك أكثر من كل شٍئ إال نفسي اليت بني جنيب، أحبُّ إين  ،^ رسول هللا: له عندما قال
 .شٍئ حىت نفسي اليت بني جنيبمن كل والذي نفسي بيده إين ألحبك أكثر  ،^ رسول هللا: مث عاد وقالفذهب 

   .٣)اآلن ^ عمر..  اآلن ^ عمر: قال
وكان ال يزال  - فهذا اإلمام عليٌّ ؛ يف هذه اهلجرة املباركة النيبِّ  حبِّ وضرب لنا األصحاب الكرام املثل يف 

وكانت خطتهم  ،فرون مبنزل النيب ومعهم أسيافهمكا، وقد أحاط الفراش النيبّ أن ينام يف  ه للنيبِّ بلغ من حبِّ  - صبياً 
هاشم بديته  وبن قبيلته ليتفرق دمه يف القبائل، فال تطالب ،ه ضربة واحدةونربأن يدخلوا بعد منتصف الليل ويض

  .جهة كل هذه القبائلاو ملعجزها عن 
حلبِّ رٌض هلذا عو�م عليٌّ وهو يعلم أنه مُ   ،يف اإلسالمفكان أول فدائي  ،ه لرسول هللا فداه بنفسهاخلطر، لكنه 

حلبيب امل   .صطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالمفدا بنفسه ا
فإن  ،تظر ^ رسول هللانالغار، فيقول ايف يدخل  أن يريد النيب ،الصديق Ä بكر قه يف اهلجرة أبويفر وهذا 
 ،جحورة أدخل قبلك وأستربئلعل فيه شٌئ من خشائش األرض يؤذيك، ، بعيدمنذ زمٍن  يدخله أحدٌ  هذا الغار مل

 صارو  ووجد يف الغار جحورًا كثرية، فخلع ثوaً منها ومزَّقه إىل قطع كان يلبس ثوبني،و  .فإذا وجدته طيبًا أذنت لك
حلضرة النيب صلَّ وقد انتهى ثوبه،  ومل يبق إال جحٌر واحد ،كل ثقٍب منها بقطعة من ثوبه  يُسدُّ   ى هللا عليه وسلَّمفأذن 

   .وسدَّ هذا اجلحر بقدمه ،أن يدخل
ن ينام قليًال، فوضع رأسه على قدم أاÂذنه مرهقًا ومتعبًا، ومبجرَّد دخوله وكان النيب صلى هللا عليه وسلَّم 

حلبيب صلى هللا وهو ال يريد أ ،بكر من قدمه أخذت تلدغ أa ةٌ حر حيَّ وكان يف هذا اجلُ  ،الصديق و�م ن يوقظ ا
فطفرت من عينيه الدموع فنزلت على خد  أن السم يسري يف جسده، سَّ حىت أح من على رجله، عليه وسلَّم

حلبيب صلى هللا عليه وسلَّم فاستيقظ، فقال خذ Â فقام صلى هللا عليه وسلَّمفحكى له،  ،!!؟^ أa بكر ما بك: ا
حلال شئ صلى  لحبيبلهذا الرجل  ، لكنه ينبئ لنا عن مدى حبِّ ٤من ريقه ووضعه على موضع اللدغ فُشفي يف ا

  .هللا عليه وسلَّم
ميشي خلف و فكان أبو بكر Íرًة ميشي أمام النيب، وÍرًة يرجع املنورة، إىل املدينة وبعد ذلك إنطلقا يف الطريق 

 !!.ما بك ^ أa بكر؟( :ى هللا عليه وسلَّم، فقال صلَّ ًة ميشي على يسار النيبوÍر  وÍرًة ميشي على ميني النيب، النيب،
أ� فرٌد واحد : فأقول ،فأتقدم – على الطريق مرتصدين لك يعين رمبا يكون قومٌ  -كَّر الرصد ذ ^ رسول هللا أت: قال

 -  ين يسعون خلفك ليطلبوكالذ -مث أتذكَّر الطلب  .مَت ضاع هذا الدينلو ك فإذا مُت فأ� فرٌد واحد، لكن
رمبا يكونوا مرتصدين : مث أقولفأمشي على اليمني،  رمبا يكونوا مرتصدين على اليمني، :مث أقول ،فأرجع للخلف

  .على اليسار، فأمشي على اليسار

                                                           

ألنت ^ رسول هللا أحب إيل من كل شيء إال من : (من حديث عبد هللا بن هشام أن عمر بن اخلطاب قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: aب األميان والنذورفتح الباري  ٣
  .)اآلن ^ عمر: فقال. فإنك اآلن وهللا أحب إيل من نفسي: فقال له عمر. ب إليك من نفسكال والذي نفسي بيده، حىت أكون أح: فقال. نفسي 

وكذا السيوطي يف ، وأوردها عالء الدين يف كنز العمال أيضا ، فقصة لدغ احلية أليب بكر Ä يف الغار ذكرها املناوي يف فيض القدير دون ذكر سند ٤
 .أخرج البيهقي يف الدالئل عن عمر Ä :بداية والنهاية وقالوابن كثري يف ال ,الدر املنثور
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الء القوم لو أخذ� حنكي حكا^Òم يف حبِّ  بنا الوقت وضاق بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم لضاق  هؤ
حلاجة إىل هذلكن أ، الا( الد� يف أمَّس ا حلكا^ت،و صص وا  النيب، فإذا كانوا على حبِّ  لينشأوا على حبِّ  ه الق

  .وaلعمل الذي كان يدعو إليه ويعمل به النيب صلى هللا عليه وسلَّم ،نيبّ لاو¼خالق  ،ة النيبنَّ بسُ  كواالنيب، متسَّ 
حلبُّ  ال ( :ن النيب وضع شرطًا لإلميان وقال فيه صلى هللا عليه وسلَّمأل ،جلميع األخوة املؤمنني مث بعد ذلك ا

  .٥)لنفسه ألخيه ما حيبُّ  يؤمن أحدكم حىت حيبَّ 
يُطبِّق هذه التعاليم اإلهلية كان جمتمع حضرة النيب ،  مياننا �ذا املقياس النبويّ وحنن حنتاج أمجعني أن نقيس إ

عطاها إىل بيٍت فيه رجٍل فقري، فجلس الرجل وزوجه أس شاته وأضحَّى رجٌل وأخذ بر على اليقني، يف يوم األضحى 
ال النسب و أخ -  أن أخي تعلمني ^ أم فالن: وقال صب و أخي فالٌن أحوج إىل هذه الرأس  -ه يف هللا وليس يف الع

ي تعلمني أن أخ^ أم فالن : عطاها له، وجلس الثاين مع زوجه وقالإذهب إليه وأعطها له، فذهب وأ: لتمين، قا
صاحب  ،فدارت الرأس على سبع بيوت .إذهب إليه وأعطها له: قالت ،أحوج إىل هذه الرأس مين فالنٌ  مث رجعت ل

َصاَصةٌ ( :وكلهم كما قال هللا ،!!البيت األول ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِ�ِْم َخ حلشر٩( )َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـْ حلب  ).ا هذا كان ا
   .ما حيبونه ألنفسهمفيما بينهم، حيبون اخلري إلخوا¡م ك

صالترىبَّ فإذا كان املؤمن  ال أحب أن تؤذيين إمرأة جاري، فلم أرضى أن تؤذي إمرأيت  ،على هذه اخل  �فأ
صبين أحٌد، ،!!جاري؟ ال ُأحب أن يغت  �صبُت أحد أ ال ُأحب أن يُغشين أحدٌ !!؟اً فلماذا أفرح إذا إغت  �، فلماذا ، أ

  !!.؟اً أسعد إذا غششُت أحد
صلح ا(تمع ،وحمبة املؤمنني ،ة رسولهوحمبَّ  ،وجلَّ  عزَّ  ة هللاحمبَّ  ؛هذه األخالق الكرميةبيننا شرت إذا انت  ،إن

صلحت أحوال البيوت ال شحناء،  ،وان حلاً ليس فيه بغضاء و صلحت أحوال العائالت واألفراد، وصر� جمتمعًا صا وان
Ä ال غشٌّ ألحٍد إن استطعت أ ،ينَّ  بُ ^( :قال صلى هللا عليه وسلَّم ألنس بن مالك ن تبيت وليس يف قلبك غلٌّ و

ادعوا هللا وأنتم ( :ا قالمأو ك .٦)من املسلمني فافعل، فإن ذلك من سنيت، ومن فعل سنيت كان معي يف اجلنة
  ).موقنون aإلجابة

  :اخلطبة الثانية
حلمد K ربِّ   .فيها اإلميان وجعلنا من عباده املسلمنيالذي أكرمنا بتقواه، ومأل قلوبنا وكتب  ،العاملني ا

ال شريك له ال هللا وحده  ال إله إ هللا  دُ بْ  دمحمًا عَ وأشهد أن سيد� .ل شٍئ قديربيده اخلري وهو على ك ،وأشهد أن 
للعمل على سيد� دمحم وارزقنا هداه، ووفقنا أمجعني  وaركْ  مْ وسلِّ  اللهم صلِّ  .والسراج املنري ،اهلادي البشري ،هورسولُ 
  .وجواره يف اجلنة أمجعني ^ أK ،وارزقنا شفاعته يف اآلخرة ه وترضاه،مبا حتبُّ 

ذا أرد� أن نكون يف الدنيا أغنياء للمؤمنني، إمنهج هللا هو منهج السعادة التامة  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
 مجيع الدول وإىل مجيع خلق اليد إىل ت ومدِّ ومبا ينزله وخيرجه لنا من األرض هللا، ونستغين عن املعو� ،خبريات هللا

                                                           

٥ Ä البخاري ومسلم عن أنس. 
٦
 Ä رواه الرتمذي عن أنس.  
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صري أعّزِة، فهذا منهج هللا هللا، ح لنا ذلكون ِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة ( : يوضِّ َمْن َعِمَل َصا
   .)النحل٩٧( )¼َِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهمْ : (هذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة - )طَيَِّبةً 

، ين من املرضامنهم من يع ؛نوناaملشكالت، ومعظم أفراده يشكون ويع اً مليئ -كما نرى  -إذا كان ا(تمع 
م من ومنه ومن يعاين من عقوق األبناء،رزاق، ومنهم من يعاين من فساد األخالق، ومنهم من يعاين من ضيق األ

ليست   وجلَّ  وهي أن طاعتنا إىل هللا عزَّ  ،إذن هناك سبٌب ذكره مسبب األسباب .عدم طاعة الزوجاتيعاين من 
صطفاه صلى هللا عليه وسلَّم ،كما ينبغي، ليست على املنهج الذي رمسه هللا    .أو الذي كان عليه حبيب هللا وم

 على يد ء� به هللالذي جااملنهج اجعة ، علينا مبر والفوز والفالح يف اآلخرة ،فإذا أرد� السعادة يف الدنيا
صطفاه، وحناول أ حلبيب صلى هللا عليه وسلَّمحبيبه وم صر� هللا   ،وصحبه الكرام ن نطبق هذا املنهج كما طبقه ا ين

صرهم، ويُعزُّ  ألن هللا  ،أعّزًِة على اخللق أمجعني وجلَّ  غنينا هللا كما أغناهم، وجيعلنا هللا عزَّ ويُ � هللا كما أعزَّهم، كما ن
يًعا( :هله العّزِة وحد K ( :فقال عز شأنهوقد تفضل �ا على املرسلني واملؤمنني ، )النساء١٣٩( )ِإنَّ اْلِعزََّة K مجَِ

  ).املنافقون٨( )اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِننيَ 
صلح أحوالنا، أ وجلَّ   عزَّ نسأل هللا   حلق حقاً وأن يزكي نفوس ،ر قلوبناوأن يطهِّ ن ُي ويرزقنا  نا، وأن يلهمنا ا

حلات،  ،وأن يوفقنا لفعل اخلريات .ويرزقنا اجتنابه باطل aطالً لاتباعه، ويرينا ا صا واستباق الطاعات، وأن وعمل ال
  .حيفظنا حبفظه من مجيع الذنوب واملعاصي والسيئات

 ألحياء منهم واألموات، إنك مسيعٌ ا ،ملؤمنني واملؤمناتاو  ،وللمسلمني واملسلماتاللهم اغفر لنا ولوالدينا، 
محني ،الدعوات يبقريٌب جم   .^ أرحم الرا

الة أ ، ووفق لذلك حكام املسلمني تكواجعلهم عاملني بشريعتك، آخذين بسنة خري بريَّ  ،مور�اللهم أصلح و
  .أمجعني

صلحني، يسعونوَّ هذه األ^م املقبلة نُـ  يفاللهم ارزقنا  حلني م ال يف منافع الن اaً عنا صا اس وقضاء حاجاÒم، و
  .بعد انتخا�مون على أنفسهم وينسون الناس صُ مَّ قيت

  .وأوقع الظاملني يف الظاملني، وأخرج املسلمني من بينهم ساملني غامنني ،كافرين aلكافرينالهلك أاللهم  
حلروب املشتعلة بني املسلمني، يف ليبيا أاللهم  صومال واليمن وفلسطني والعراق طفئ �ر ا وكل مكان، وال

محني ،واجعل بالد اإلسالم بالد األمن والسالم على الدوام   .^ أرحم الرا
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبـَْغيِ ( :اتقوا هللا ،عباد هللا الْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ  ِإنَّ َهللا Âَُْمُر aِْلَعْدِل َوا

  ).النحل٩٠( )ُرونَ يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ 
صالةا   .ذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم ال
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