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وأشـهد أن ال     . و اآلخر بال اية    ، هو األول بال بداية    ،احلمد هللا الفتاح العليم   
هـو األولُ   {.  آخرلِّ بعد كُ وآخر، أوللِّ قبل كُ أولٌ،إله إال اهللا وحده ال شريك له      

وأشهد أن سيدنا حممداً    . )احلديـد -٣ (} ِخر والظَّاِهر والْباِطن وهو ِبكُلِّ شيٍء عِليم      واآل
 وسلم اللهم صلِّ . وحجته الظاهرة، وبرهانه القاطع ، نور اهللا الساطع   ،عبد اهللا ورسوله  

 وكل من   ، وآله وصحبه  ، والباب لكل خري   ،وبارك على سيدنا حممد الفاتح لكل فضل      
 ) أما بعد (. آمني،اهتدى ديه إىل يوم الدين

 وهجرة املؤمن   ، هجرة يف مناسبة اهلجرة    فإن لكل مؤمن  : فيا إخواين ويا أحبايب   
املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمـن      املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمـن      {{ :صلى اهللا عليه وسلم    يف هذه املناسبة الكرمية هي يف قوله      

 هجر  هجر اِجر مناِجر منههواملُواملُههقَقَاِئاِئوو ب  ب ههارار ج  ج نن آمِ  آمِ نن م  م ننؤِمؤِمِلساِنِه ويدِه، واملُ  ِلساِنِه ويدِه، واملُ  
ممَا نَا نه٢}}   عنه عنهى اُهللاى اُهللاه. 

 يقلّـب   ، البد له من وقفة مع نفسـه       ،عام وبداية عام جديد   الفاملؤمن يف اية    
 عـز وجـلَّ    حسن شـكر اهللا  فما وجد فيها من عمٍل،صفحات العام املاضي أمام عينيه    

 -  أو غفلة أو جهالة،زرو وما وجد فيه من عمل فيه إمث أو ، وسأله أن يزيده منه   ،عليه
 وسـأله أن يسـعه      ، منه عز وجلَّ   تاب إىل اهللا   -  عن غري قصد   سواء كان عن قصد أو    

 .عز وجلَّ  وشامل رمحته،بواسع مغفرته
أن جيعلوا اليوم األخري من  - رضى اهللا عنـهم  - ولذلك كان دأب السلف الصاحل 

 ه للتوبة واالستغفار مما مضى من الذنوب واآلثام       العام كل،  ـ  فال ت م مـن   ه ألسـنت  لُِّك
  تسأله بقلوب منكسـرة    ، وتقف أفئدم وقلوم على باب التواب الغفار       ،راالستغفا

______________________________________________ ___ 
 .م١/٥/١٩٩٨هـ املوافق ١٤١٩ حمرم ٥لب مبدينة اإلمساعيلية يوم اجلمعة كانت هذه اخلطبة يف مسجد اإلمام علي بن أيب طا 1
 .متفق عليه 2

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

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


) ٢ (  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ويضرعون إليه أن يوفقهم فيمـا       ، والعفو عما سلف   ،وأبدان خاشعة غفران ما مضى    
  .بقى من األوقات واأليام واألنفاس

 فتطوى صحف العام    اً، وبدايته خري  اً،وكانوا حيرصون أن تكون اية العام خري      
 أو يف   ، يف كتاب اهللا    .. فيجعلون الليلة اخلتامية للعام مع اهللا      .ال الصاحلة املاضي باألعم 

 أو على األقـل يغلقـون     ، أو مأثورة عن سيدنا رسول اهللا      ،عبادة واردة يف كتاب اهللا    
ـ فضالً عـن الغِ  - واللغو ، وقول الزور،ألسنتهم يف هذه الليلة عن اخلنا والفجور     ِةيب 

ِموالنا{{: صلى اهللا عليه وسلم لقوله -  وما شابه ذلك   ،ةيماِتيِمهوالُ ِبخما اَألعم٣}}ِإن  فـإذا 
 - هالُ بل رمبا يبد ،ختم العام خبري لعل اهللا يأيت على ما فيه من ذنوب وسيئات فيمحوها            

 .))ننالفرقاالفرقا--٧٠٧٠(( } فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت {:  حبسنات-  شأنهعزكما قال 
 وعمالً سهالً يسرياً على     ، وأصالً كرمياً  ، حديثاً عظيماً  صلى اهللا عليه وسلم   وقد قال   

 ال إلـه إال اهللا ذهبـت إىل   :إذا قال العبد املؤمن }} :صلى اهللا عليه وسلم    فقال   ،كل مؤمن 
 ما بينها وبني : يعىن،٤}} كل سيئة تقابلها حىت جتد حسنة تقف جبوارها    تحمصحيفته فَ 

 ال إله إال اهللا متحو ما قبلها مـن          : أي أن  ،الصاحل املسجل يف صحيفتك متحوه    العمل  
 الصـياِم، بعـد      الصـياِم، بعـد     أَفْضلُ{{: صلى اهللا عليه وسلم    يفتتحون هذا العام بالصيام لقوله     و .اخلطايا

مرحاللِّه الْم رهانَ، شضمرمرحاللِّه الْم رهانَ، شضم٥}}  ر. 
ا ورد   مل ،لى الدوام وال شك أن العمل الذي بدايته الصيام عمل ناجح وصاحل ع          

 وكان بعضهم {{ه ألفضل األعمال يف أفضل األوقات ه ألفضل األعمال يف أفضل األوقات وفقوفقإذا أحب اهللا عبداً     إذا أحب اهللا عبداً     {{ ىف األثر 
                                                                                            

 .رواه ابن حبان يف صحيحه والبخاري والطرباين يف الكبري، والدار قطىن يف السنن عن سهل ابن سعد 3
 . رواه أبو يعلى يف مسنده عن أنس 4
 .ن ماجة عن أيب هريرةرواه أمحد وأبو داود يف سننه والترمذي والنسائي واب 5
 .رواه ابن ماجة يف سننه والبيهقي يف سننه، السيوطي يف الكبري، وأبو داود يف سننه واحلاكم والترمذي عن ابن عباس 6
 .رواه مسلم والسيوطي يف الفتح الكبري عن ابن مسعود 7
 .رواه الطرباين يف الكبري عن قتادة، واألوسط عن عائشة 8
 .عود، واخلطيب عن أنس والبيهقي يف شعب اإلميان عن ابن مسعودرواه مسلم عن ابن مس 9

 .رواه احلاكم يف املستدرك والبيهقي يف سننه وابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة 10
 . أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطرباين يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري11
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 ومن كان يعلم مـن  .يفتتح يف هذا اليوم القرآن الكرمي وال يتركه حىت يأيت على ايته  
نفسه العجز كان يقرأ يف صبيحة ذلك اليوم بسم اهللا الرمحن الرحيم مائة وأربع عشرة               

 ألنـه ورد  ، ويكثر من قراءة سورة اإلخالص  -  يعين بعدد سور القرآن الكرمي     - مرة
   ).أا ثلث القرآن(  :يف احلديث الشريف

 لوصـية  ،وكان كثري منهم يصلي يف هذه الليلة أو هذا اليوم صالة التسـابيح       
يـا  يـا  {{ : وسـلم صلى اهللا عليه لعمه العباس يف شأا حيث قال له   صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

               تاٍل إذا أَنِخص رشع لُ ِبك؟ أَالَ أَفْعوكب؟ أَالَ أَحكحن؟ أَالَ أَمِطيكأَالَ أُع اهماعي اسبع               تاٍل إذا أَنِخص رشع لُ ِبك؟ أَالَ أَفْعوكب؟ أَالَ أَحكحن؟ أَالَ أَمِطيكأَالَ أُع اهماعي اسبع
          هـِغريص ،هـدمعو طْـأَهخ ِديثَهحو هقَِدمي هآِخرو لَهأَو كبذَن اهللا لَك غَفَر ذَِلك لْتفَع          هـِغريص ،هـدمعو طْـأَهخ ِديثَهحو هقَِدمي هآِخرو لَهأَو كبذَن اهللا لَك غَفَر ذَِلك لْتفَع

كَِبريوكَِبرياٍت مث وصفها له وقال لـه يف                وكَعر علِّي أَربصاٍل أَنْ تصخ رشع هتالَِنيعو هِسر اٍت مث وصفها له وقال لـه يف                هكَعر علِّي أَربصاٍل أَنْ تصخ رشع هتالَِنيعو هِسر ه
إِن استطَعت أَنْ تصلِّيها يف كلِّ يوٍم فَافْعلْ، فِإنْ لَم تفْعلْ فَِفي كلِّ جمعٍة مـرةً،      إِن استطَعت أَنْ تصلِّيها يف كلِّ يوٍم فَافْعلْ، فِإنْ لَم تفْعلْ فَِفي كلِّ جمعٍة مـرةً،      : : ايتهاايتها

      رٍر مهل فَِفي كُلِّ شفْعت فِإنْ لَم      رٍر مهل فَِفي كُلِّ شفْعت لْ فَِفـي             فِإنْ لَمفْعت ةً، فِإنْ لَمرٍة منلْ فَِفي كُلِّ سفْعت لْ فَِفـي             ةً، فَِإنْ لَمفْعت ةً، فِإنْ لَمرٍة منلْ فَِفي كُلِّ سفْعت ةً، فَِإنْ لَم
  ورجاءاً فيما عند اهللا    ، فكانوا يبدأون العام ذه الصالة طلباً ملغفرة اهللا        .٦}}عمِرك مرةً عمِرك مرةً 

 .عز وجلّ
 ،أما اهلجرة اليت يهاجروا فإن كل مؤمن يف هذا العام اجلديد يراجـع نفسـه           

 مـن ناحيـة     صلى اهللا عليه وسلم    على ما ورد عن احلبيب املختار        ،يطابق أوصاف نفسه  و
قاً ال يتطـابق مـع      لُ فإن وجد يف نفسه خ     ،األخالق والعبادات والعادات واملعامالت   

  الشمائل احملمدية هجمبعـىن  ، وكان يف ذلك هجرته وانتقل إىل األفضل واألعظم        ،هر : 
 -  التواضـع صلى اهللا عليه وسلم  ومن صفات احلبيب - ربِكإذا وجد يف نفسه شيئاً من ال      

  .عز وجلّ  وسارع إىل التخلق بالتواضع هللا،هجر الكرب
الَ يدخلُ الْجنّةَ من كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ     {{:صلى اهللا عليه وسلم    وحيثه على ذلك قوله   

ِإنَّ : قَالَ. يِحبّ أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا، ونعلُه حسنةً      ِإنَّ الرّجلَ   :  قَالَ رجلٌ  .ذَرٍّة ِمن ِكبرٍ  
 عدم االعتـراف    :يعين٧}} وغَمطُ النّاسِ  ،بطَر الْحقِّ : الِْكبر. اهللا جِميلٌ يِحبّ الْجمالَ   
ـ  وي ،هئ خمطئاً وال يعترف خبط    هسفْ ن نسانُ يعين يرى اإل   - باحلق مع التلبس بالباطل     رِص
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  . ألن االعتراف باحلق فضيلة- أنه على صواب
 فإن املرء يعرف ويتيقن أنـه       !!وهذا مرض قد شاع وانتشر يف عصرنا وزماننا       

 وليس هذا من شرع اهللا وال ذلك،يكابر وجيادل ويرفض االعتراف ب ولكنه   ،على خطأ 
 ِقيلَ لَه اتـِق     وِإذَا { : بل هو كما نعى على أهله اهللا       -يف قليل أو كثري    -من دين اهللا    

       ادالِْمه لَِبئْسو منهج هبسةُ ِباِإلثِْم فَحالِْعز هذَتأَخ ألن املؤمن يعترف    ))البقرةالبقرة--٢٠٦٢٠٦ ( (} اللّه ،
أو أخ أو مسلم مهما كـان   ، فضالً عن امرأة أو صيب     ،ه ولو كان مع طفل صغري     ئخبط
ويستل احلقد من قلوب     ،آلخرين االعتراف باخلطأ ميحو الضغينة يف قلوب ا       إن ف نشأ 

ونزعنا ما ِفـي   { : ألن اعتراف اإلنسان يكون مبثابة غسيل لقلوب اآلخرين      ،اآلخرين
 قَاِبِلنيتٍر مرلَى سا عانوِغلٍّ ِإخ نوِرِهم مداحلجراحلجر--٤٧٤٧ ( (}ص((..  
      اهللا وجعل قدوته قول،هلا بالشفقة والرمحةوكذا إن كان جيد يف نفسه غلظة بد : 

}         ِلـكوح واْ ِمـنا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضفَظ كُنت لَوو ملَه اللِّه ِلنت نٍة ممحا رفَِبم { 
 وإن وجد يف نفسـه      ، وإن وجد يف نفسه شحاً عاجله بالكرم احملمدي        ..))آل عمران آل عمران --١٥٩١٥٩((
عبشمائل وصـفات     ويقيسها ، وهكذا ينظر يف أخالقه    . عاجل ذلك باحللم النبوي    ةًلَج 

 عـز  قول اهللا  -بعمله ال بلسانه     -ويتلو يف ذلك    ،  صلى اهللا عليه وسلم   وأخالق رسول اهللا    
ِخـر   يرجو اللَّه والْيوم اآل    لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ          { :وجلّ

 .قس على ذلك بقية الشمائل واألخالق و..))األحزاباألحزاب--٢١٢١(( }وذَكَر اللَّه كَِثريا 
 أو قلـة إخبـات   ، فإن وجد يف عباداته تكاسالً أو تراخياً ،مث ينتقل إىل عباداته   

 فإن وجد نفسه يصلي الصـبح       . رجع إىل نفسه ليصلح من شأنه      ،وخشوع وخضوع 
 ،إذا وجد أن نفسه ال تتأسف على ذلك و ، بدل الدمع دماً   ِكبيلْ فَ ،بعد شروق الشمس  

 ، فإن الذي يستيقظ من نومه بعد الشمس وال جيد يف قلبه لوماً            - زن على ذلك  وال حت 
ـ ظَّ ألن مـن ع    ،وجلّ عز  فقد سقط من عني اهللا     -  وال تعنيفاً لنفسه   ،وال توبيخاً  ماهللا  ه 

 جعله يتكاسـل ويتراخـى عـن        عز وجلّ   ومن سقط من عني اهللا     ،جعله يعظم فرائضه  
وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَـامواْ كُسـالَى         { :ني فقال وقد وصف بذلك املنافق    .فرائضه
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بيننا بيننا   {{: صلى اهللا عليه وسلم وقال ..))النساءالنساء--١٤٢١٤٢ ( (}يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه ِإالَّ قَِليالً     
 وقال سيدنا عبد اهللا بـن       .٨}}شاِء والصبِح، الَ يستِطيعونهما   شاِء والصبِح، الَ يستِطيعونهما   وبين الْمناِفِقني شهود الْعِ   وبين الْمناِفِقني شهود الْعِ   

 كـان ال    صلى اهللا عليـه وسـلم     أتى علينا وقت يف زمن رسول اهللا         : (رضى اهللا عنه   مسعود
 فيتخلص من أمثال هذه     ،) يتخلف عن صالة اجلماعة يف وقتها إال منافق ظاهر النفاق         

  .العادات
 ويستمع إىل -  وليس له عمل  - جيلس يتحدث أو جيلس   وأيضاً إذا وجد نفسه     

 فليعلم علم اليقني أنه     ،اآلذان وال جيد من نفسه عزمية وال حركة لتلبية اآلذان يف وقته           
 ألن اهللا ال حيضر أمام حضـرته يف  عز وجلّ يف هذا الوقت ممن باءوا باخلزالن من الرمحن      
إذا أحب  إذا أحب  {{: ، وىف األثر كما أسلفنا     جلّعز و  الصف األول يف الوقت األول إال من حيبه       

رضـى اهللا    وقد قال له سيدنا جابر       }}اهللا عبداً سخره ألفضل األعمال يف أفضل األوقات       اهللا عبداً سخره ألفضل األعمال يف أفضل األوقات       
 . ٩}}الصالَةُ ِلوقِْتها: أَي الْعمِل أَفْضلُ؟ قَالَ{{: صلى اهللا عليه وسلم لرسول اهللا عنه

ن كانت عاداته توافق شرع اهللا       فإ ،وقفة مع عاداته  يكون للمسلم   مث بعد ذلك    
مشـيه ويف   نومه، وىف   ه ويف    ويف زي  ، وذلك كعاداته يف أكله ويف شربه      ،محد اهللا عليها  

والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسـِرفُوا   {  فإن كان من الذين    . ويف جلوسه مع اآلخرين    ،حديثه
ر نفسه ألنه مـن عبـاد       ، فرح وبش  ))الفرقانالفرقان--٦٧٦٧ ( ( }ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما       

 فإن هذه عالمة    ، أو مبذراً  - مع السعة  - وأهله   كان مقتراً على نفسه   أما إذا   . الرمحن
ِإنَّ { :، وقولـه  ))األنعـام األنعـام --١٤١١٤١(( }ِإنه الَ يِحب الْمسِرِفني    { :عز وجلّ  أن اهللا ال حيبه لقوله    

 ..))اإلسراءاإلسراء--٢٧٢٧(( }لشياِطِنيالْمبذِِّرين كَانواْ ِإخوانَ ا
 أمرنا أن نشكره على النعم ومن أجل عز وجـلّ  فمثالً إن كان يشرب دخاناً فاهللا   

النعم نعمة املال وهل يليق مبؤمن أعطاه اهللا املال أن يشكره حبرق هذا املال؟ هذا مـع                
أنه حيرق مع املال صدره ورئتيه وأعضاء جسمه ال حيرق املال فقط بل يضـر نفسـه                 
ويضيق على أهل بيته فليهجر هذه العادة الذميمة مع مطلع العام اهلجـري اجلديـد               

أَمواِلِهم يبتغونَ ِللْفُقَراء الْمهاِجِرين الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم و      { :ليكون من املهاجرين  

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

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


) ٦ (  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  }أُولَِئك هم الصاِدقُونَ   ما جزاؤهم؟    -  من اللَِّه وِرضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه      فَضالً
  ..))احلشراحلشر--٨٨((

 وال  ،إذا كان جيالس بعض الغافلني الذين خيوضون بالباطل يف أعراض اآلخرين          
فَالَ تقْعـد بعـد      { :عز وجلّ   فليمتثل لقول ملك امللوك    ،يتورعون عن الغيبة والنميمة   
   ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عى مالس وجيالس الذين أمـر اهللا         ))األنعاماألنعام--٦٦٨٨ ( (} الذِّكْريهجر هذه ا ،

يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونـواْ مـع           { :عز وجلّ  املؤمنني أن جيالسوهم يف قوله    
 اِدِقنيالتوبةالتوبة--١١٩١١٩(( }الص((. 

 وكذلك إذا كان له عادات يف مشيه ويف نومه ويف حديثه ال تطابق مـا ورد يف    
فالرجل .  وكذلك يف معامالته  ،كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا فليهجرها ليكون مهاجراً        

فلو ، صلى اهللا عليه وسـلم الصاحل يف زماننا هو الذي يتعامل مع اخللق على سنة سيد اخللق    
كانت الكذبة الواحدة ستدر عليه ماليني الدوالرات يرفضها ويأباها ألن فيها خمالفة هللا        

 :ويكفي أن الكاذب يدخل يف قول اهللا،  صلى اهللا عليه وسـلم    ب اهللا ومصطفاه    وخمالفة حلبي 
} لَى الْكَاِذِبنيةُ اللِّه عنل لَّععجآل عمرانآل عمران--٦١٦١((  } فَن((..  

ال مع صبيان وال مع أهله وال مـع         ل يف هلو وال يف مزاح وال يف جد          فال يدخ 
رى يف تعامله مـع إخوانـه أن       إخوانه ألن املؤمن الصادق يف كل أقواله وأعماله فيتح        

من { : يكون من املؤمنني وهذا يقتضي أن يتربأ من الغش لقول سيد األولني واآلخرين            
 فال يغش األمة أو أي فرد من األمة يف نصيحة أو يف قـول أو يف               ١٠}}غَشنا فَلَيس ِمنا  

ال خالف ما   عمل أو يف بيع أو يف شراء أو ما شابه ذلك فلو طالبه إنسان بنصيحة وق               
يعرف ويعلم إن ذلك خالف احلقيقة فهو غش حياسب عليه يوم الـدين ومـا أكثـر      

  .الغشاشني يف زماننا ذه الطريقة
التائب التائب {{: صلى اهللا عليه وسلم    فتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون، قال        

ادعوا اهللا وأنـتم موقنـون      ،  ١١}}ههالتاِئب ِمن الذَّنِب كَمن الَ ذَنب لَ      التاِئب ِمن الذَّنِب كَمن الَ ذَنب لَ      ووحبيب الرمحن،   حبيب الرمحن،   
 .باإلجابة

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

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


  )٧ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


  احلمد هللا رب      العاملني، املنعم جبالئل النعم على م آمن باهللا ورضى مبا قسـم      ن . 

 وكنـوز جـوده ال   ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، خزائن رزقه ال تنفد  
 ومشـس   ،األولياءاألتقياء، وسراج    نور   ،وأشهد أن سيدنا حممداً عبده ورسوله     . تنتهي

 . البهاء يوم اللقاء
 وسلم وبارك على سيدنا حممد الرمحة املهداة، والنعمـة املسـداة            اللهم صلِّ ف

أمـا   (.آمني.. وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع هداه إىل يوم الدين            ،جلميع خلق اهللا  
 .. )بعد

املهاجر هـو   ن هو املهاجر؟    عرفنا م  اًإذ: فيا إخواين ويا أحبايب يف اهللا ورسوله      
    قد قال اإلمام    و . أو معاملة غري طيبة    ، أو عادة سيئة   ،قاً ذميماً لُالذي يهجر من نفسه خ

ليست الكرامة أن تطري يف اهلواء ألن أي طائر يفعـل            (:رضى اهللا عنه   أبو يزيد البسطامي  
ني املشرق  ذلك، وال أن متشي على املاء ألن األمساك تستطيع ذلك، وال أن تقطع ما ب              

واملغرب يف حلظة ألن إبليس يفعل ذلك ولكن الكرامة أن تغري خلقاً سيئاً فيك خبلـق                
 .)حسن

 اسـتطاع أن  صلى اهللا عليه وسـلم  يِب فإن الن!!وهذه هي العظة الكربى من اهلجرة  
 والفخر ، واللهو واون، والظلم والكربياء،من الفسق والفجور   -يغري أخالق العرب    

 } ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم وِزدنـاهم هـدى       { إىل   ،واألجداد واألحساب واألنساب  باآلباء  
 .}}املهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنهاملهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنه{{: صلى اهللا عليه وسلمقال ).  الكهف-٨٨(

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحيـاء          
 .يع قريب جميب الدعوات يا رب العاملنيمنهم واألموات إنك مس

اللهم تولنا برعايتك وأمدنا مبدد قدرتك، وأهلمنا بعلومك وحكمتك واحفظنـا           
 .حبفظك وصيانتك
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اللهم أصلح قادة املسلمني أمجعني وأصلح أحوال املسلمني يف كل وطن يا أرحم             
 .الرامحني
يتاء ِذي الْقُربى وينهـى عـِن الْفَحشـاء         ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وإِ      {

 ).النحل-٩٠( } والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة

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