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 ن م!! سبحانه ..سبحانه . السميع القريب، ايب املنيب  ،نيالعامل  هللا رب  احلمد

دعاه لباه، ومنسأله أعطاه، وم توكل عليه كفاهن . 
 لكل ، وحيقق الرجاء ، جييب الدعاء  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         

لعطاء إال إذا كـان     له يف السراء، وال حيرم عبداً من ا        استغاث به يف الضراء أو سأ      عبٍد
د  إمام أهل االجتباء، وسـي     ، اهللا ورسوله  دبوأشهد أن سيدنا حممداً ع     .من أهل الشقاء  

 والشفيع األعظم جلميع اخلالئق يوم      ،أمني اهللا على خزائن الفضل والعطاء     و ،األصفياء
 .العرض واجلزاء

 وربان سفينة   ، مهبط وحي السماء   ،دمحدنا م  وسلم وبارك على سي    اللهم صلِّ 
 وصـحابته  ، وآله النجباء، األحياءلَّور واهلداية كُ   الن ِددم بِ دِم واملُ ،الصاحلني واألولياء 

 .العاملني يا رب آمني  . الربرة األتقياء، وكل من سار على هديه من أهل الشريعة الغراء          
 )أما بعد(

ا الْخير دهركُم كُلَّه، وتعرضوا ِلنفَحاِت رحمِة اللَّـِه،         ا الْخير دهركُم كُلَّه، وتعرضوا ِلنفَحاِت رحمِة اللَّـِه،         اطْلُبواطْلُبو{{: إخواين وأحبايب 
ومن هذه األيام العظيمة    {{فَإنَّ ِللَِّه نفَحاٍت ِمن رحمِتِه يِصيب ِبها من يشاُء ِمن ِعباِدهِ          فَإنَّ ِللَِّه نفَحاٍت ِمن رحمِتِه يِصيب ِبها من يشاُء ِمن ِعباِدهِ          

الـدعاء  ويوم إجابة    ،م النجاة و وي ، فهو يوم التوبة   ،يوم عاشوراء  - أيام النفحات    -
 .عز وجلّ ألنبياء اهللا ورسل اهللا وأحباب اهللا

ـ    ،عندما عصاه قومه وكذبوه    عليه السالم فسيدنا نوح     ني ومكث تسعمائة ومخس
 وكانت عالمة الطوفان اليت أعطاهـا اهللا  ،عاماً يدعوهم إىل عبادة اهللا فلم يستجيبوا له 

 - لوحوش والطيور وغريها   بأن أمره أوالً أن حيمل يف السفينة زوجني من أصناف ا           ،له
_________________________________________________ 

 . م١٩/١/١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٩ من احملرم ٧كانت هذه اخلطبة مبسجد الغفران مبدينة بور سعيد يوم اجلمعة  1
 ا عن أنسابن أيب الدني 2
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يوم عاشوراء: شوراءاهلجرة ويوم عا  )٢ ( 
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 هـم كـل   ، وكان معه الذين آمنوا به، وكانوا تقريباً ثالث عشرة نفراً        - ذكر وأنثى 
 .  عاماًنيالذي آمن به من البداية للنهاية ملدة تسعمائة ومخس

 مث ،عندما ترى النار وهي خترج من الفـرن  مىت يدخلون ويركبون يف السفينة؟    
الوقت احملدد للطوفـان مـن أجـل أن    هو أن هذا  تعرف ب  ،تنطفئ وخيرج مكاا ماء   

 !!تتحرك السفينة
 وكانوا يسخرون   ، وال يوجد حبر وال ماء     ،السفينة -عليه السالم  – وكان قد صنع  

ه ئوبعد انتها !! ملاذا تصنع السفينة وال يوجد عندنا حبراً أو ماء؟   : ويقولون ،منه يف ذلك  
 الـدور األرضـي     :ثالثـة أدوار  السفينة   وكانت   - من السفينة وركوب احليوانات   

ـ        ،للحيوانات املتوحشة   ه والدور الثاين للحيوانات املستأنسة، والدور الثالث كـان في
 .اإلنس الذين آمنوا به والطيور

 فوجدت أن النـار انطفـأت       ،وكانت امرأة جتلس أمام الفرن إلعداد الطعام      
أن أمر الطوفان قد     ما هذا؟ فعلم سيدنا نوح       : فتعجبت وقالت  ،وخرج املاء من الفرن   

 ومياه من السـماء     ، وانفجرت األرض عيوناً من أسفل     ،فركب هو ومن معه    !!قرب
حىت جف املـاء مـن        وجلس يف السفينة هو ومن معه ملدة ستة أشهر         ،وبدأ الطوفان 

 ،واليوم الذي وقفت فيه السفينة    .  ووقفت السفينة  ،وتوقف نزوله من السماء    ،األرض
 . ومن معه هو يوم عاشوراءوجنى اهللا فيه سيدنا نوح

 ودعاه إىل   ،عندما أرسل إىل قوم فرعون يف مصر       عليه السالم وأيضاً سيدنا موسى    
 ويف النهاية أمره اهللا أن خيرج       ...  ورفض ،العدالة بأن يعدل بني بين إسرائيل واملصريني      

وكان جيش فرعـون يف هـذا        ،من مصر فخرج وخلفه بين إسرائيل يف ستمائة ألف        
ـ  و .ألنه كان من اجليوش الكبرية يف هذا العصـر     جندى  ايل مليون   الوقت حو  اروا س

 قِحوهناك لَ  - مقابل خليج السويس     -خلفهم إىل أن وصلوا إىل شاطئ البحر األمحر       
، ضرب البحر فانشق اثىن عشر طريقاًأن ي عليه السالم فأمر اهللا موسى   ،م فرعون جبيشه  

 ومشت -من أوالد سيدنا يعقوب االثىن عشر     - وكان الستمائة ألف اثىن عشرة قبيلة     
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 وتعاىل سبحانه  اهللاى وكان هذا اليوم يوم عاشوراء الذي جنَّ،كل قبيلة يف طريق إىل أن جنوا   
 .ويوم استجابة الدعاء ،النجاة ويوم ، فهذا يوم التوبةاًإذ. فيه سيدنا موسى ومن معه

 هاجر من مكة إىل املدينـة    عندما    وسلم صلى اهللا عليه  ولذلك فإن سيدنا رسول اهللا      
 ى جنَّهذا يوم: ملاذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا: وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأهلم   

  وىلوىلحنـن أ حنـن أ {{:  وسـلم صلى اهللا عليـه   فقال،اهللا فيه موسى وبين إسرائيل من فرعون وقومه    
 . وصامه وأمر أصحابه بصيامه٣}}مبوسى منكممبوسى منكم

  ولذلك فصيام هذا اليوم سصلى اهللا عليه  ألن الذي فعلها هو رسول اهللا، مؤكدةةٌن 
وملا كان يف آخر حياته وجد أن اليهود يصومون هذا اليوم واملسلمون يصومونه             . وسلم
 ٤}}صوموا التاِسع والعاِشر وخاِلفُوا اليهـود     صوموا التاِسع والعاِشر وخاِلفُوا اليهـود     {{ :البد أن خنالفهم فقال ألصحابه    : فقال
 فلـم    وسلم صلى اهللا عليه   وتويف   ٥}} َألصومن التاِسع والعاشر    َألصومن التاِسع والعاشر   لَِئن بِقيت ِإلَٰى قَاِبلٍ   لَِئن بِقيت ِإلَٰى قَاِبلٍ   }}وقال

يصإال يوم العاشر فقط    م  . فمن السة أن نصوم يوم عاشوراء    ن،   ألن هذه س ة مؤكـدة   ن
 وملخالفة اليهود ،هو يوم العاشر من حمرم واليوم نفسه،   وسلمصلى اهللا عليه  عن رسول اهللا    

 .ويوم العاشريكون الصيام يوم التاسع 
صلى اهللا    شهر لقول رسول اهللا    لِّوعلى املسلم أن يكون له صيام ثالثة أيام من كُ         

 {{صوم شهِر الصبِر وثَالَثَِة أَياٍم ِمن كُل شهٍر صوم الدهِرصوم شهِر الصبِر وثَالَثَِة أَياٍم ِمن كُل شهٍر صوم الدهِر{{: عليه وسلم
 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

  :اخلطبة الثانية
 وتصـريف  ، وتـدبري الـدهور  ، له وحده تقدير األمور    ،نيالعامل  هللا رب  احلمد

 _________________________________________________  .رجع واملآب وإليه املصري إليه امل،املقادير
 .أخرجه البخاري يف كتاب الصوم عن ابن عباس 3
 .رواه أمحد والبيهقي يف سننه عن ابن عباس 4
 .رواه البيهقي يف سننه وابن أيب اجلعد عن ابن عباس 5
 عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه) حم هق (6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


يوم عاشوراء: شوراءاهلجرة ويوم عا  )٤ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ويسـريها   ، يقضي األمور حبكمته   ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
وأشهد أن سيدنا حممـداً      . وإليه ترجعون  ،ه، وال معقب حلكمه    ال راد لقضائ   .بإرادته

عباهللا ورسولهد ،الصراط السوي ،واحلق اجللي ،واملنهل الروي ،والوجه البهي . 
 وبـاب وحـي   ، سر افتتاح إرادتك، وسلم وبارك على سيدنا حممد اللهم صلِّ 

 ، وأصـحابه حـراس شـريعتك   ، وآله آل حكمتك، ومفتاح دار سعادتك ،شريعتك
 بيـا ر  آمـني   . وأتباعه العاملني بطاعتك، وكل من انشغل بذكرك وحسن عبادتك        

 )أما بعد (.العاملني
 كلنا نعرفها  -أيضاً هذا اليوم كان له واقعة يف اإلسالم         : فيا إخواين ويا أحبايب   

رضـى اهللا    عن أم سلمة     وقد روت كتب السنة   . رضي اهللا عنه  مقتل اإلمام احلسني     وهي   -
  فَقَعـدت فَقَعـدت : : قَالَتقَالَت. . ن يدرج ن يدرج ييفَجاَء حس فَجاَء حس . . ناِئما ِفي بيِتي  ناِئما ِفي بيِتي     وسلم صلى اهللا عليه  كَانَ النِّبيّ   كَانَ النِّبي}}   ّعنها

 فَدخلَ   فَدخلَ  مّ غَفَلْت ِفي شيٍء فَدب    مّ غَفَلْت ِفي شيٍء فَدب    ثُثُ: : قَالَتقَالَت. .  فَامسكْته مخافَةَ أَنْ يدخلَ فَيوِقظَه      فَامسكْته مخافَةَ أَنْ يدخلَ فَيوِقظَه     بِِبعلَى البا علَى البا 
دفَقَعدطِْنهِ   فَقَعلَى بطِْنهِ علَى بع . .قَالَتوِل اهللاِ   : : قَالَتسر ِحيبن تِمعوِل اهللاِ   فَسسر ِحيبن تِمعوسلم صلى اهللا عليه   فَس  . .فَِجئْتفَِجئْت . . فَقُلْـت فَقُلْـت : :

 وهو علَى بطِْنـي      وهو علَى بطِْنـي     علَيِه السّالم علَيِه السّالم ِإنّما جاَءِني ِجبِريلُ    ِإنّما جاَءِني ِجبِريلُ    : : فَقَالَفَقَالَ. . يارسولَ اهللاِِ، واللَِّه ماعِلمت ِبهِ    يارسولَ اهللاِِ، واللَِّه ماعِلمت ِبهِ    
قَاِعدُّحتِِحتأأ: : فَقَالَ ِلي فَقَالَ ِلي . . قَاِعدُّبههب ؟ فَقُلْت ؟ فَقُلْت : :نقال ن ،مقال ع ،مقْ  : : عتس كتقْ  ِإنَّ اُمتس كتِإنَّ اُملُهتلُهلُ     أأ. . تقْتةَ الَِّتي يبرّالت كلُ     ال اُِريقْتةَ الَِّتي يبرّالت كال اُِري

فَِإذَا ِفي يـِدِه    فَِإذَا ِفي يـِدِه    : : قَالَتقَالَت. . تاِني ِبهِذِه التّربةِ  تاِني ِبهِذِه التّربةِ  أأفَضرب ِبجناِحِه فَ  فَضرب ِبجناِحِه فَ  : : بلَى، قال بلَى، قال : : فَقُلْتفَقُلْت: : ها؟ قَالَ ها؟ قَالَ بِِب
فكنا فكنا {{  ::وىف رواية وىف رواية   }}!!!!؟؟ِشعِري من يقْتلُك بعديِ   ِشعِري من يقْتلُك بعديِ   يالَيت  يالَيت  : : تربةٌ حمراُء وهو يبِكي ويقُولُ    تربةٌ حمراُء وهو يبِكي ويقُولُ    

 }}  نقول أا من كربالءنقول أا من كربالء
 ، فمكث سـتة أشـهر    ، بايع أهل العراق سيدنا احلسن      سيدنا علي  لَِتوبعدما قُ 

صلى اهللا عليـه      ومن أجل أن تتحقق فيه دعوة سيدنا رسول اهللا         ،ولكنه كان مييل للسالم   
_________________________________________________ 

 وورد بغريها من كتب احلديث، وقد وردت زيادة ىف أمحد يف مسنده إىل أنسواه  وراملسند اجلامع، أم سلَمةَ عن  عن سِعيِد بِن أيب ِهنٍد   7
يف قارورة فلما قرب وقت قتـل       التربة  وضعتها  مصادر من كتب التاريخ أن السيدة أم سلمة          وغريها من مرآة اجلنان وعربة اليقظان     ىف  

. ”ريح كرب وبـالء ”:  شم التربة وقالeدمشق أن رسول اهللا ، وورد ىف تاريخ  احلسني نظرت يف القارورة فإذا الطني قد استحال دماً        
جعلت تنظر إليها كل يوم  فجعلتها يف قارورة مث: قال” يا أم سلمة إذا حتولت هذه التربة دماً فاعلمي أنّ ابين قد قُتل      ” eىل  وقال  : قالت

 .م إن يوماً حتولني دماً ليوم عظي: وتقول
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 }}يِنيِنين ِفئَتيِن ِمن الْمسِلِمني عِظيمتين ِفئَتيِن ِمن الْمسِلِمني عِظيمتبب اللَّه أَنْ يصِلح ِبِه       اللَّه أَنْ يصِلح ِبِه      إنَّ ابِني هذَا سيد ولَعلَّ    إنَّ ابِني هذَا سيد ولَعلَّ    {{ :وسـلم 
حل مع معاويـة    اصت و ،نريد الصلح : فبعد ستة أشهر من خالفته أرسل ملعاوية وقال له        

 .ية بعد وفاته معاونن يتسلم احلكم موتنازل له عن احلكم بشرط أ
احلسن وأغراهـا بأنـه   سيدنا  فأرسل لزوجة    ، ذا الشرط  ولكن معاوية مل يفِ   

      سوف يزوجها ليزيد ابنه إذا وضعت السللحسن م ،   وعندما ذهبت   ،م فوضعت له الس 
 فكيف تؤمتين علـى  ، مل تؤمتين على ابن رسول اهللا ِتنإذا كُ : قال هلا . إليه لتنال اجلائزة  

 !!يزيد؟
 ، فلم يوافق سيدنا احلسني علـى ذلـك        ،وبعدما مات احلسن بايع البنه يزيد     

 حتضـر  هنا ستون ألف سيف ينتظرونك من أجل أن     : وأرسل له أهل العراق وقالوا له     
 من أجل أن يتأكـد      وأرضاه رضى اهللا عنه    فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل      ،وتتوىل اخلالفة 

 فعلـم   ، وذهب م لصالة املغرب    اً وعندما وصل قابله عشرون ألف     ،من هذه األخبار  
 م مل جيد خلفه رجـلٌ      وبعد انتهائه من صالته وسلَّ     ،جنود يزيد بذلك فذهبوا إىل هناك     

سلم بن   فأمسكوا مب  . ألن كل الذي يراهم جيري مسرعاً      !!واحد خوفاً من جنود يزيد    
 مع أنه قد أرسـل لـه يف   - ه مبا رآه يف هذه الواقعة ومل يرسل البن عم   ،وقتلوهعقيل  

 ومل خيـربه مبـا   ، إلينا هذا الكالم صحيح وتعالَ  : وقال له  - ن ألفاً يبداية مقابلة العشر  
 .. قضاء اهللا وقدر اهللاذَفُنلوه ومن أجل أن يحدث بعد ذلك ألم قت

 ،حاول سيدنا عبد اهللا بن عباس أن ينصح سيدنا احلسني بأن ال يـذهب             وقد  
 فرفض وأصوكان حيب آل البيت - وقابله الشاعر الفرزدق يف طريقه ، على الذهابر 

 !!نكم عليك، وسوف حياربوهم معك وسيوفُه أهل العراق قلوبتركت:  فقال له-
 -  وقابله هناك عبد اهللا بن زيـاد    ،حىت وصل إىل كربالء   سيدنا احلسني   فمشى  

_________________________________________________ 
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يوم عاشوراء: شوراءاهلجرة ويوم عا  )٦ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وكان مع سيدنا احلسني يف هذا الوقت أوالده وأوالد أخيـه      - وايل يزيد على العراق   
 كل هذا العدد    ،والنساء ، وأوالد ابن أخيه   ،اً أوالده أربعة عشر ولد    .احلسن ونساؤهم 

على  فعرض على عبد اهللا بن زياد أن يتركوه          ، وطفل ن حوايل تسعون رجالً وامرأة    كا
خرى إىل املدينة،   أ وإما أن يرجع مرة      ، إما يتركوه ملقابلة يزيد بنفسه     :واحدة من ثالث  

 .وإما أن يذهب إىل حدود بالد اإلسالم وجياهد مع اجليش اإلسالمي هناك
  ومع ذلك تعنال، :  لـه   وقال ، ابن زياد ومل يقبل أي شرط من هذه الشروط         ت

 مع أن يزيد عندما علم بعـد ذلـك      !!البد أن نقتلك ونأخذ رأسك لنرسلها إىل يزيد       
إما أن تتركين أعود مـرة      : لو عرض علي أحد هذه الشروط لقبلتها، ألنه يقول        : قال

أخرى إىل املدينة اليت خرجت منها، وإما أن توصلين إىل يزيد نفسه وهو ابـن عمـي              
توصلين للحدود وأحارب مع جيش اإلسالم يف بالد الروم ونتفاهم مع بعضنا، وإما أن   

 .  فلم يقبل أي شرط من الشروط،إىل أن يأيت قدري -
جيش عبد اهللا بن زياد مكون مـن        ف ،باملرةغري متكافئة   بالطبع  وكانت املعركة   

 يعين مل يكن سوى ثالثون      - اثىن عشر ألفاً حيارب تسعون فرداً منهم النساء واألطفال        
 مع هـذا    ،وبدأت املعركة واستمرت يومني    !!؟فماذا يفعلون مع هذا اجليش     !!رجالً  
 .الفارق

 ، عـن القتـال    ن يأيت وقت الصـالة يتوقفـو       كان عندماواألمر العجيب أنه    
 وبعـد   !! للصالة خلفه  -  ويأيت خلفه جيش العراق    ، ويصلي سيدنا احلسني   ؤنويتوض

رضـى   ما وصفهم سيدنا عليلكنهم ك!! ؟ كيف يكون ذلك   ،الصالة حياربونه بسيوفهم  
 .)يا أهل العراق يا أهل النفاق (:اهللا عنه وكرم اهللا وجهه

ويف اليوم الثالث وكان يوم عاشوراء وأصبح احلسني صائماً ورأى يف منامـه              
 فعرف }}ستفطرعندنا اليومستفطرعندنا اليوم{{:  يف هذا اليوم وقال له وسـلم  صلى اهللا عليه  سيدنا رسول اهللا    

تلـوا مجيعـاً   فتقدم أمامه أوالده وحاربوا أمامه إىل أن قُ، مأنه سوف ميوت يف هذا اليو   
 وكان مريضاً فاحتملته السـيدة زينـب        ، زين العابدين  فيما عدا الطفل علي    -أمامه  
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يوم عاشوراء: شوراءاهلجرة ويوم عا  )٧ ( 
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 . واملوجودة اآلن يف القاهرة، أمجعنيوأرضاهم مرضى اهللا عنهأخت سيدنا احلسني 
به الرجل الذي كتب    فتوجه لشرب املاء فضر    ويف النهاية عطش سيدنا احلسني    

 !!وتكاثروا عليه مجيعـاً وقتلـوه      !! فرتل الدم ومل يشرب    ،عليه الشقاء بسهم يف فمه    
 .وكان هذا يف يوم عاشوراء

، وذلك  ٩ )بلَغِني أَنّه لَم يقْلَب حجر ِإال وِجد تحته دم عِبيطٌ         ( : الزّهِريّوروى  
 ومسعوا إىل شعر ومل يروا من الذي        ، وقيل   حلسنيبكاءاً على سيدنا ا   يوم مقتل احلسني    

 :يتكلم
 اِبس اِحلمو يِهد جةَاعفَ       شناً يس حتلَت قَةٌمو أُجرتأَ

ألم كانوا يريدون القضاء على آل       ،والتفت هؤالء بعد ذلك لقتل علي زين العابدين       
 . من القتلهتم وح،قبل أن تقتلوهاقتلوين : فاحتضنته السيدة زينب وقالت هلم -البيت 

وقد راجت اخلرافات من الذين قتلوه بأنه جيب يف هذا اليوم على كل واحـد               
 مع لَِعر عن الذنب الذي فُمن أجل أن يكفِّ   ،   أو من رأسه   منهم أن يرتل دماً من جسمه     

ن من أهل العـراق إىل  اولذلك ذهب اثن !! وإىل اآلن يفعل ذلك أهل العراق   !!احلسني
 ألنه  ؟ يف احلرم  لَِت عن دم الربغوث إذا قُ     : يسألونه مارضى اهللا عنه   سيدنا عبد اهللا بن عباس    

 مـن   : فقـاال  !!؟ أنتمـا  من أي البالد  : اال هلم  فق ،ال يصح أن يقتل أي شئ يف احلرم       
كل هذه خرافات ليست ف !!تسألون عن دم الربغوث وأين دم احلسني؟    :  فقال ،العراق

 .من اإلسالم
وهو لـيس بيـوم      - أى يوم عاشوراء   -ون له يوم حزن هناك      وكذلك يعمل 

ى فيه سـيدنا    حزن، وإمنا هو يوم فرح ألنه يوم تاب اهللا فيه على سيدنا آدم، ويوم جنَّ              
اهم اهللا يف هـذا  وكثري من األنبياء جنَّ، عليه السـالم ى اهللا فيه سيدنا موسى نوح، ويوم جنَّ  

_________________________________________________ 
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يوم عاشوراء: شوراءاهلجرة ويوم عا  )٨ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ى  اليوم شكراً هللا على أن جنَّ      ا نصوم يف هذ   عله يوم حزن، ولذلك    فال يصح أن جن    .اليوم
 . وتاب على األنبياء، ونرجو من اهللا أن يتوب علينا كما تاب عليهم،األنبياء

:  وسـلم صـلى اهللا عليـه   بصيام يوم التاسع ويوم العاشر لقوله -بإذن اهللا    -فعلينا  
 عـز وجـلّ    التوجـه إىل اهللا   علينـا   كما  ١٠١٠}}يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ  يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ    صوِم يوِم عاشوراءَ  صوِم يوِم عاشوراءَ  {{

 .باإلحلاح يف الدعاء
ا منها وما أخرنا، ما ن ما قدم، ويغفر لنا ذنوبنا،انابت أن يصحح م وجلّعزنسأل اهللا 

 . ما أظهرنا منها وما أبطنا،أسررنا منها وما أعلنا
 للـذين   غفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان، وال جتعل يف قلوبنا غال          االلهم  

 .آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم
اللهم أنزل علينا سكينتك، وغشنا برمحتك، وتفضل علينا مبواهبـك العليـة             

 .مبحض منتك
اللهم حصنا حبصون شريعتك، واكألنا حبفظك ورعايتـك، وتوجنـا بتـاج             
كرامتك، واكتب لنا اإلستقامة على طاعتك، وأمدنا مبدد فضلك وعنايتك، واجعلنـا       

 .من أهل جوارك يف جنتكيف اآلخرة 
 والعمـل  ،اللهم توىل والة أمورنا ووالة أمور املسلمني أمجعني بالتوفيق والسداد     

 واحفظهم من أهل الكفر والزيغ      ،النافع خلري العباد والبالد، واسلك م سبيل الرشاد       
 .والبعاد

 وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى     ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحسانِ     {،   اتقوا اهللا  :عباد اهللا 
 ).النحل-٩٠ (} عِن الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
******************** 
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