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  العاملني، يع  احلمد هللا ربذلُّ       زمن أطاعه واتبع رسوله ولو كان عبداً حبشياً، وي  

 . ريفاً قرشياًمن خالف أمره واتبع هواه ولو كان ش
من ترك ألجلي أعطيته فـوق      من ترك ألجلي أعطيته فـوق      {{ : يقول يف حديثه القدسي    !!سبحانه.. سبحانه

  ..ف حبويل وقويت ألنت له احلديـد      ف حبويل وقويت ألنت له احلديـد       ومن تصر   ومن تصر  ،،ي أردت ما يريد   ي أردت ما يريد   ئئ ومن أراد رضا    ومن أراد رضا   ،،املزيداملزيد
 وأهل   وأهل  ،، وأهل طاعيت أهل كراميت     وأهل طاعيت أهل كراميت    ،، وأهل شكري أهل زياديت     وأهل شكري أهل زياديت    ،،أهل ذكري أهل جمالسيت   أهل ذكري أهل جمالسيت   

  ابني وأحـب  ابني وأحـب  وو الت  الت  فإين أحب   فإين أحب  --   فأنا حبيبهم   فأنا حبيبهم   إن تابوا إىلَّ    إن تابوا إىلَّ   ،،معصييت ال أقنطهم من رمحيت    معصييت ال أقنطهم من رمحيت    
٢٢}} من املعايب من املعايب أبتليهم باملصائب ألطهرهم أبتليهم باملصائب ألطهرهم،، مل يتوبوا إيل فأنا طبيبهم مل يتوبوا إيل فأنا طبيبهم وإن وإن--  املتطهريناملتطهرين

 ، والتصرف املطلـق ، له امللك الدائم  ،وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له        
ـ  ألنه بيده املُ   ،هئ وال معقب ألمره يف أرضه ومسا      ،هئ ال راد لقضا   .واإلرادة النافذة   ،كلْ

وأشهد . لى كل شئ قدير    وبيده األمر وهو ع    ، القوة والعزة واملنعة   ه وبيد ،وبيده اخلري 
 وجعل حياته كلها لـدعوة     ، اهللا  الذي مأل قلبه حبب    ، اهللا ورسوله  دنا حممداً عبد  أن سي 

 إىل  - طرفة عني أو أقل    - لِْم ومل ي  ، وأخالقه يف كل أحواله على منهج كتاب اهللا        ،اهللا
ره من الوسـواس   وطه ، من الناس   فعصمه اهللا  ،غالً خبالقه ومواله   ش ،مباهج هذه احلياة  

 . وأعلى شأنه ورفع ذكره يف الدنيا ويوم لقاء رب الناس،ناس واألرجاسدواأل
 واحلـوض  ، صاحب املقام احملمـود  ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 

 وكل من تابع هديه     ، وآله وأصحابه الركع السجود    ، والذكر الكثري املمدود   ،املورود
 عـني يـا رب     وعلينا معهم أمج   ،وصار على دربه فحشر يف زمرة أصحابه يوم الورود        

   ...)أما بعد (.العاملني
 

_________________________________________________ 
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 نقف وقفة قصرية ،وحنن يف مطلع عام هجري جديد     : فيا عباد اهللا مجاعة املؤمنني    
 الصـادق  لَثَ واملَ،نستلهم منها العربة يف حياتنا، صلى اهللا عليه وسلم  مع هجرة النيب األمني   

لَقَـد   {:  شأنهعز عمالً بقول اهللا   ،ناد يف عالقتنا مع خالقنا وإهل      املتفر الَثَ واملِ ،يف أخالقنا 
  ..))يوسفيوسف--١١١١١١(( } كَانَ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ ُألوِلي اَأللْباِب

 ويـدعوهم إىل  ،نسمع اليوم وكل يوم من ييئس الناس من حيـام اإلميانيـة           
 ونـدر   ، املخلصـون  لَّقَ:  ويتعلل ويقول  ،التكاسل والتواين يف تنفيذ الشريعة الربانية     

 والعمـل بشـرع     ، وال يستطيع اإلنسان أن يقوم مبفرده بتنفيذ أوامر اهللا         ،اعدوناملس
 . وملثل هؤالء كانت عظتنا اليوم يف حادثة اهلجرة النبوية الشريفة.مواله

 وصحبه الكرام ضربوا لنا املثل األعلى يف التمسـك   صلى اهللا عليه وسـلم    الرسول  
فقد عرضوا عليه املال .د عن دعوة اهللا ومل يلفته أح   ، والسري على منهج الصدق    ،باحلق 
 وجاءوا له بكل وسيلة من وسائل الرفعـة يف          ، وعرضوا عليه امللك فلم يرضاه     ،فأباه

 والقمر   والقمر  ،، لو وضعوا الشمس يف مييين      لو وضعوا الشمس يف مييين     ::واهللا يا عمي  واهللا يا عمي  {{ :احلياة فقال قولته املشهورة لعمه    
  {{ك دونهك دونه ما تركته حىت يظهره اهللا أو أهل ما تركته حىت يظهره اهللا أو أهل،، على أن أترك هذا األمر على أن أترك هذا األمر،،يف يسارييف يساري

 اعتمـاداً علـى   ،زه له أعداء اهللا ومل يعبأ بكل ما جه  ،صمم على تنفيذ أمر اهللا    
:  شأنه عز فصدق فيه قول اهللا      ، واعتزازاً بشرع اهللا   ، وحتصناً حبصون كتاب اهللا    ،مواله
}      هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتن يمـ ولذا  . هافيأى ك ، وحسبه   ))الطالقالطالق--٣٣(( } و اه اهللا  كف

 كل هم، وفر   وجعله أعلـى  ، وأعال شأنه على مدى دروب هذه احلياة،ج عنه كل غم 
  .تبارك وتعاىل شأناً ومقاماً يوم نلقى اهللا ِقلْاخلَ

ـ نَّ مثالً لنا أمجعـني أَ ، ونصر اهللا له، وإعزاز اهللا لهعز وجـلّ  فكان تأييد اهللا  م ن 
 وال يبايل   ، ويتحصن بسنة رسول اهللا    ، ويستمسك دي كتاب اهللا    ،يتمسك بشرع اهللا  

 كما فعل ، ويساعده وينصره، اهللا يؤيده ويعضده فإنَّ،هئ يهتم مبن يناو  ال و ،مبن يعارضه 
  .  صلى اهللا عليه وسلم حببيبه
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 متـأهبني   ، معهم السـيوف املدججـة     ،ن رجالً وفقد اجتمع حول بيته أربع     
إن حممداً : عضهمبينهم وهم يقولون ل  فخرج من ب   ،احدة ليرتلوا عليه بضربة و    ،خلروجه

بعـه   وأن مـن يت    ، وخزائن فارس  - بساتني يعين –يزعم أنه ستفتح له جنان األردن       
 أنـا   ،نعم:  فخرج عليهم وقال   . ويأخذ نصيبه من هذه اخلزائن     ،سيتمتع بتلك اجلنان  

  ومل ، ووضعها على رؤوسهم   ، ا على مجيعهم    ومر ،أقول هذا، وأخذ حفنة من التراب     
 أخذ بأمساعهم وأبصارهم عن رؤيتـه  عز وجـلّ   ألن اهللا!! ومل يسمعوه،ينظروه ومل يروه 

فَأَغْشـيناهم فَهـم الَ    {: وكان السالح الفعال يف هذا اال،  صلى اهللا عليه وسلم    ومساعه
 ..))يسيس--٩٩(( } يبِصرونَ

 !!وج حممـد  خر: ماذا تنتظرون؟ قالوا  : وجاء املرور بقيادة أيب جهل فقال هلم      
وما ترك رجالً منكم إال ووضع التراب علـى       !!  لقد خرج وترككم   ،بكم اهللا  خي :قال

 بأن أمر النبات أن خيـرج يف   ، فكانت عناية الواحد القهار    ، مث ذهب إىل الغار    !!!رأسه
 وأمر كتيبة من العنكبوت تنسج على هذه الشجرة         ، على باب الغار تسده    نبتةٌ. احلال

 ا على رأس هذه الشجرة وتبيض     اشأمر ميامتني وحشيتني أن تصنعا ع      و ،على باب الغار  
ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره     {:  ألن اهللا تعهد بذلك فقال     ، حىت ال يعلم األعداء ما فيه      ،فيه
ألنه يف وقايـة     ، ومن ينصره اهللا ال يستطيع أحد أن يصل إليه بأذى          ..))التوبةالتوبة--٤٠٤٠ ( (} اللّه 
 .U  وعناية اهللا، وكفالة اهللا،اهللا

األرض طـوع أمـرك     : ه وقال له رب   ،ومحاه اهللا يف الطريق عندما حلق به سراقة       
 إنـا   ،يـا رسـول اهللا    : رضى اهللا عنه   فعندما اقترب منه وقال أبو بكر     . فمرها مبا شئت  

 ،يهيا أرض خذ  :  مث قال  ..))التوبةالتوبة--٤٠٤٠(( } الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا     { : قال ،ملدركون ال حمالة  
 ،الفارسسراقة   وأمسكت بنصفه األسفل مع قدمي       ،فانشقت األرض وابتلعت الفرس   

فقـال يـا أرض   .  اهللا يل أن ينقذين وال أعـود  ادع ،يا رسول اهللا  : فاستغاث به وقال  
 فكانـت   -  فأخذتـه  ؛يا أرض خذيه  :  قال ؛ فلما أراد ثانية أن يأخذه     ،فتركته. اتركيه

 ألنه ، وتتركه عندما يطلب منها الترك ،رها باألخذ  تأخذه عندما يأم   ،األرض طوع أمره  
 األكوان واألمالك واألرض ومن عليها كلها عز وجلَّ  فجعل له اهللا،يتحرك بأمر اهللاكان 

  .مسخرة يف خدمته
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     وهي مائة مجل- ها أهل مكة ملن يعثر عليه  ومسع بعض العرب باجلائزة اليت أعد  
 بـن احلصـيب     ةُديرعني رجالً يرأسهم ب   وكان عددها سب   - فخرجت قبيلة أسلم     -

فلمـا   . عليه فيفوزوا باجلائزة   ا ليقبضو ، معهم السالح من سيوف ورماح     - األسلمي
 ومل  ، رسول اهللا  دمحأنا م :  الرجل؟ قال  نِم: قال له بريدة   صلى اهللا عليه وسلم    اقترب منهم 
أن قذف اإلميـان يف قلـب       فما كان من أمر اهللا إال        !! شخصيته  ومل يعم  !!ينكر نفسه 

 فأسلم ومن معـه مـن       ، اهللا ورسوله  ك عبد نأأشهد أن ال إله إال اهللا و      :  وقال ،بريدة
 ،م السبعني إىل فريقني    وقس !! وحدك يا رسول اهللا ال تدخل املدينة هكذا      :  وقال !!قومه

 حيملون سيوفهم ورماحهم يف     ، صف على اليمني وصف على اليسار      ،وصفهما صفني 
 مث فك عمامته وجاء برحمه وربط فيـه هـذه           !! إهلي  وتشريف رباينٍّ  ،كريعرض عس 

يا رسول اهللا أمشي أنا يف      :  وقال ، بيضاء محلها يف مقدم الصفوف      فكانت رايةً  ،العمامة
 !!  ومتشي أنت يف املؤخرة، وهؤالء عن يسارك، وهؤالء عن ميينك،املقدمة ذه الراية

وكان يف   - ن بن عوف يأيت من بالد الشام      لرمحوبينما هم يتحدثون إذا بعبد ا     
 لقد اشتريت ثـوبني مـن   ، أتدخل املدينة هكذا؟ ال واهللا  ،يا رسول اهللا  : فقال -جتارة  

 !! فخذمها وألبسهما لتدخل املدينة دخول الفاحتني      ،أثواب امللوك وال يليقان إال مبثلك     
ويؤيـده اهللا   ،  ه نعمته ليتم اهللا علي  ،   ودخل يف هذا اجليش احملشود     ،فلبس أثواب امللوك  

 .صلى اهللا عليه وسلم - ألن اهللا وعده أن ينصره نصراً عزيزاً ،بنصرته
      وا هلذا اليوم عدته   مث دخل املدينة وكان األنصار قد أعد،  منهم م ن ز طعاماً   جه

    حلبيب اهللا، ومنهم من جه       ومنهم مـن    ،ز متراً ز شراباً طيباً لرسول اهللا، ومنهم من جه 
ز ح جه   صلى اهللا عليـه      وكلهم يريد أن ميسك بناقته، فقال      ،ز فاكهة لوى، ومنهم من جه

 ، مسرعة وال تقف   ت ببيت يهودي متر    فكانت إذا مر   .٣}}دعوها فانها مامورة  }}:وسلم
حىت يقدم حتيته لرسول اهللا ومن معه بأمر اهللا،ت ببيت أنصاري تقف بأمر اهللاوإذا مر  . 

_________________________________________________ 
 .رواه الطرباين يف األوسط عن عبد اهللا بن الزبري 3
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 أناخت بـأمر    ، املوضع الذي اختاره اهللا لبناء مسجده وموضع إقامته        فلما كان 
 وتنافس األنصـار يف     ، إىل بيته  لَحومحل الر  رضى اهللا عنه    فجاء أبو أيوب األنصاري    ،اهللا

ودخل إىل {{املرء مع رحلهاملرء مع رحله}}:صلى اهللا عليه وسلمفقال ،  صلى اهللا عليه وسلم   ضيافة رسول اهللا    
 فأسـرع  !! ع؟ب أين الكتاب الذي تركه ت،يا أبا أيوب:  فلما استقر قال  ،دار أيب أيوب  
  وما قصته؟ ؟ ما هذا الكتاب.إىل إحضاره

 غزا تبإليها بثالمثائـة   صلى اهللا عليه وسـلم  املدينة قبل هجرة الرسول    ملك اليمن  ع
مكن مـن  اعلم بأنك لـن تـت  :  وقالوا، بدخوهلا خرج إليه أحبار اليهود  وملا هم  ،سنة

 - فاستشار من معه مـن العلمـاء         ، يبعثه اهللا يف آخر الزمان      ألا مهاجر نيب   ،دخوهلا
 ، فـأقروا بـذلك    -  هم أجداد األنصار من األوس واخلـزرج       ،وكانوا أربعمائة عامل  
  وبىن لكبريهم بيتـاً مـن   ،كه له  وملَّ  وبىن لكل عامل منهم بيتاً     ،جهمفأعطاهم ماالً وزو 

 فهذا ، آخر الزمان إىل هذا املكان إذا هاجر نيب  :مه رسالة وقال   وسلَّ ،همه ل دورين وسلِّ 
بيته بنيتوكتب يف هذه الرسالة ،مها إليه وهذه رسالة سلِّ، لهه  ًقائال: 

ِهشدرسولٌ  علـى أمحـد أنـه      ت     سـم  من اهللا بـاري الن 
 دِه عمـري إىل عمـرِ     فلو م ـ    لصرت نصرياً له واب عـم  ن  

  عن صدره كـل هـم   جتوفر  بالسيف أعـداءه   تدجالو
 إذا حلَّ ىف احللِّ بعـد احلـرم        فَِمنــا قبائــلُ يؤونــه  

فأنه أولُ  فأنه أولُ  {{:وىف النهاية ،  ،  }}الَ تسبّوا تبّعاً فَإنّه كَانَ قَد أَسلَم      الَ تسبّوا تبّعاً فَإنّه كَانَ قَد أَسلَم      {{ : أمحد عن بن سعد    روىو
{{::وىف املسـتدرك عـن عائشـة      }}من كسا الكعبة  من كسا الكعبة  

{{
 

_________________________________________________ 
 . وردت ىف تفسري القرطىب، وخالصة السري اجلامعة لنشوان احلمريى، واللمع اللؤلؤية ىف شرح العشر بينات النبوية للفاراىب 4
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 اهلجرة والثبات على املبدأ:  اهلجرة ويوم عاشوراء  )٦ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ى ن وب !!؟ه مواله  كيف أعز  ،فانظر إىل من متسك دى اهللا واستمسك بدين اهللا        
 !! الرجال بالسيوف  ن يصحبه مِ  ن وهيأ له م   !! أو يزيد؟  له بيتاً قبل هجرته بثالمثائة عام     

وميكسوه بثياب امللوك   ن !! وم حيميه مِ  ن ِإالَّ  {: يف ذلـك   وقـال    !! أعني الكافرين  ن
 اللّه هرصن فَقَد وهرنصالتوبةالتوبة--٤٠٤٠(( }ت((..  

 وال يغري شرع اهللا     ،يتمسك دى اهللا  ،   وأمر كل مؤمن   ،وهكذا أمر كل مسلم   
 البد  ، وال ديناً أنشأه اهللا عليه     ،ه اهللا عليه   أقر  وال يغري مبدأً   ،بأهوائه أو بأهواء من حوله    

 وجـلّ   لقول اهللا، وينصره اهللا،ه موالهأن يعز عز :}  ِمِننيـؤِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو { 
 وقـال  .٥}}ال ِهجرةَ بعد الفَتِح ولِكن ِجهاد وِنيةٌ      ال ِهجرةَ بعد الفَتِح ولِكن ِجهاد وِنيةٌ      {{: صلى اهللا عليه وسلم    قال. ))املنافقوناملنافقون--٨٨((

 ٦}} الَ ذَنب لَه الَ ذَنب لَهالتاِئب ِمن الذَّنِب كَمنالتاِئب ِمن الذَّنِب كَمنووالتائب حبيب الرمحن، التائب حبيب الرمحن، {{: مصلى اهللا عليه وسل
 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 :اخلطبة الثانية
  وسـيدنا   ، والقرآن كتاباً  ، الذي اختار لنا اإلسالم ديناً     ، العاملني احلمد هللا رب 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له العزيز           .  نبياً ورسوالً  صلى اهللا عليه وسلم   اً  حممد
 .  ورسوله الرءوف الرحيمهسيدنا حممداً عبدوأشهد أن  .احلكيم

ـ  الن ، لسان الكمال والصـدق    ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ   يِب
  وعلينا معهـم أمجعـني يـا رب        ، وعلى آله وصحبه والتابعني    ،الصادق الوعد األمني  

 ) أما بعد (.العاملني
يتخلف عن عباده املؤمنني ألنه قال       لن    اهللاِ رصإن ن : فيا عباد اهللا مجاعة املؤمنني    

اللَّـه  كَتـب   {: ، وقال يف كتابه  ))احلـج احلـج --٤٠٤٠(( } ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره    {: يف قرآنه 
ِإن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت  {:  وقال لنا أمجعني،،))اادلـة اادلـة --٢١٢١(( }غِْلبن أَنا ورسِلي   َأل

 كُمامحممدحممد--٧٧(( } أَقْد(( . .  
_________________________________________________ 

 .متفق عليه 5
 . يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطرباين6
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 اهلجرة والثبات على املبدأ:  اهلجرة ويوم عاشوراء  )٧ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ولكـن نصـر اهللا هـو        -كما يظن البعض  -فليس نصر اهللا يف احلرب فقط       
 اليت أتـى ـا اهللا يف أحلـك     ، واآلداب واملثل والقيم   ،التمسك باألخالق والفضائل  

 ، عنها مع شدة دواعـي الزمـان        ومل يتخلَّ  ، فمن متسك بقيمة اإلميان    .ظلمات احلياة 
  .دين أساسه هذه القيم اإلميانيةفال.  يف كل مكانعز وجلَّ نصره اهللا

 ويتلـو   ،نه حيافظ على الصـلوات يف وقتـها       أفمن زعم أن اهللا ختلى عنه مع        
 هل أنت أمـني يف      ، سل نفسك  : نسأله ونقول له   ، بيت اهللا   وحيج ، ويذكر اهللا  ،القرآن

الكالم مع اخللق؟ فإذا تكلم أحد أمامك بكلمة ال تنقلها إىل غريك؟ فتلـك الكلمـة                
 كمـا   ..٧}}االس باألمانات االس باألمانات {{  فإذا جلست جملساًَ و    ؟ هل أنت أمني على االس     ،أمانة
 . ال تنقل أسرار هذه االس فتحدث فتناً بني اجلالسني وغريهمصلى اهللا عليه وسلمقال 

 فال تبيح وال تتحدث عما حيدث بينك        ،هل أنت أمني على معاشرتك لزوجتك     
ِإنَّ ِمن أَشر الناِس ِعند اللِّه منِزلَـةً يـوم     ِإنَّ ِمن أَشر الناِس ِعند اللِّه منِزلَـةً يـوم}}     :وسـلم صلى اهللا عليه    وبينها؟ لقد قال احلبيب     

فيصبح ، ٨٨}} وتنشر ِسره وتنشر ِسرهالِْقيامِة، الرجلَ يفِْضي ِإلَى امرأَِتِه، وتفِْضي ِإلَيِه، ثُم ينشر ِسرها     الِْقيامِة، الرجلَ يفِْضي ِإلَى امرأَِتِه، وتفِْضي ِإلَيِه، ثُم ينشر ِسرها     
لـيس   وهذا ، وفعلت معي كذا، فعلت مع زوجيت كذا  :وقد نزل عليه ستر اهللا فيقول     

 !!من أخالق املؤمنني
 يغِلق بابـاً ثُـم       يغِلق بابـاً ثُـم      ،،هِلِههِلِهبأبأأَالَ عسى أَحدكُم أَنْ يخلُو      أَالَ عسى أَحدكُم أَنْ يخلُو      {{: صلى اهللا عليه وسلم    قال   لقد
 ثُم يقِْضي حاجته، ثُم ِإذَا خرج حدثَ أَصحابه ِبذَِلك، أَالَ عسى ِإحداكُن              ثُم يقِْضي حاجته، ثُم ِإذَا خرج حدثَ أَصحابه ِبذَِلك، أَالَ عسى ِإحداكُن             ،،يرِخي ِستراً يرِخي ِستراً 
  ب ِلقغأَنْ ت  ب ِلقغأَنْ ت     تاجح تاذَا قَضا، فهرِست ِخيرتا وهاب     تاجح تاذَا قَضا، فهرِست ِخيرتا وها؟  ابهاِحبوص ثَتدا حا؟  ههاِحبوص ثَتدا حامـرأة     ه امـرأة      فَقَالَـت فَقَالَـت 

فَالَ تفْعلُوا فانمـا    فَالَ تفْعلُوا فانمـا    : : واهللا يا رسول اهللا إن ليفعلن، وإم ليفعلون، قال        واهللا يا رسول اهللا إن ليفعلن، وإم ليفعلون، قال        : : سفْعاء اخلَدين سفْعاء اخلَدين 
اِرعِة الطَِّريِق فَقَضى حاجته ِمنها ثُم انصـرف  اِرعِة الطَِّريِق فَقَضى حاجته ِمنها ثُم انصـرف  مثَلُ ذَِلك مثَلُ شيطَاٍن لَِقي شيطَانةً علَى قَ مثَلُ ذَِلك مثَلُ شيطَاٍن لَِقي شيطَانةً علَى قَ 

 .ألنه يكشف ستر اهللا الذي ستره عليه}}  وتركَهاوتركَها
_________________________________________________ 

 .رواه البزار عن أيب سعيد والبيهقي وأيب داود عن أيب هريرة 7
 صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدرى 8
 رواه البزار وأيب داوود عن أيب سعيد اخلدرى 9
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ال خنلف ميعـاداً     -ا، أمناء يف موازيننا، أمناء يف مواعيدنا        نِليفلنكن أمناء يف كَ   
 أمينـاً يف   -  كذلك هل حنن أمناء يف كل حركاتنا وسكناتنا؟ إذا كان املرء         . وال توقيتاً 

 ،فليستبشـر  –كلمته، أميناً يف بيعه، أميناً يف شرائه، أميناً يف وعده، أميناً يف جمالسـه      
ـ  وكان على خ   ،ك دى اهللا   ألنه متس  ، يؤيده وينصره ويعضده   ،وليعلم أن اهللا معه     ِقلُ

 . صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
يغفر لنا ما مضى يف عامنا السابق        أن - يف هذا اليوم الكرمي    -  وجلَّ عزنسأل اهللا   

 ما علمنا   ، ما ظهر منها وما بطن     ،ها وأن يغفر لنا فيه ذنوبنا كلَّ      ،من الذنوب والعيوب  
 وآخـره لنـا   ، وأوسطه لنا جناحا، وأن جيعل أول هذا العام لنا صالحا      ،وما نعلم  منها

 .فالحا
 .لى املسلمني أمجعنياللهم اجعل هذا العام عام خري ونصر وبركة وفتح علينا وع

 وجتارتنا  ، وأموالنا وزراعتنا  ، وأوالدنا وبناتنا  ،اللهم بارك لنا يف أمساعنا وأبصارنا     
 . يا أكرم األكرمني، وارزقنا فيه اخلري العام والنصر التام،وأقواتنا

 األحيـاء   ، واملؤمنني واملؤمنات  ، واملسلمني واملسلمات  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا   
 . يا رب العاملني، إنك مسيع قريب جميب الدعوات،تمنهم واألموا

ـ   ،اللهم وفق والة أمورنا وحكام املسلمني أمجعني للعمل بشريعتك         ولتنفيذ س ِةن 
 .خري أحبابك

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى          {،   اتقوا اهللا  :عباد اهللا 
شِن الْفَحونَعذَكَّرت لَّكُملَع ِعظُكُمِي يغالْبنكَِر والْمالنحل-٩٠ (} اء و.( 

  *********** 
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