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    العالمين الحمد هللا رب،  جميٌل يحب  هِ قِ لْ من انطبع على الكمال وجميل الخصال، وينظر إلى خَ  هِ قِ لْ في خَ  الجمال، ويحب 
صلى اهللا عليه حتى قال  ،وكمله بذاته ،أدبه على عينه ويرضاه، ولذا هِ قِ لْ ه من خَ ج الذي يحب ذ في شخص حبيبه ومصطفاه، وجعله النمو 

  .١)ديبيدبني ربي فأحسن تأأ( :وسلم
ين الد  ولذا جعل الغاية من هذا ،مع الصفاتومجا ،مكارم األخالق يُحب  ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن ال إله إال اهللا

   .٢)األخالق مَ ارِ كَ م مَ إنما بُعثت ألتم ( :صلى اهللا عليه وسلمفي قوله  ،موجزًة في كلمتين من كالم سيد المرسلين
لم ورفع في العا ،ين شأنهبين النبي  عز وجل ه، أعلى اهللا ه من خلقه وخليلُ ه، وصفي اهللا ورسولُ  دُ بْ ن سيدنا محمدًا عَ وأشهد أ

ا على نَ ض حُ ين والمرسلين واألولين واآلخرين، فذكرها ليَ له خصوصية إنفرد بها عن جميع النبي  هه، ووضح أنرَ دْ األعلى واألدني قَ 
  ).القلم٤( ﴾َوِإنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿ :قالالتنافس فيها ف

 اللهم صل  غضبه حتى على الكافرين  يدَ دِ وتسبق فرط رحمته شَ  ،هبَ ضَ غَ  هُ مُ لْ الذي يسبق حِ  ،على سيدنا محمدوبارك  مْ وسل
آمين  ،وعلينا معهم أجمعين ،لدينوكل من اهتدى بهديهم إلى يوم ا ،ى اهللا عليه وعلى آله الرحماء، وصحابته النُبالءصل  .والنافرين

  .العالمين يا رب  ،آمين.. 
   :معشر المسلمين يإخوان

 ، ووضحه جليانه لنا في القرآنبي لم يترك شيئًا نصلح به شئوننا في الدنيا ونرفع به درجاتنا في اآلخرة، إال و عز وجل إن اهللا 
، وماذا نحتاج ، فلنا في القرآن بياٌن إلهي، ولنا في حضرة النبي بياٌن عمليهللا عليه وسلمصلى االعدنان  ي بِ في أفعال وأخالق الن  اضحاً و 

 يوفي أ ،ةمهم  يوفي أ ،ةُملم  يوفي أ ،شأن يوفي أ ،أمر يفي أ - جمعين بعد ذلك؟ واهللا يقول لنا أ انشكو  بعد ذلك؟ ولماذا
  ).األحزاب٢١( ﴾هللا ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل ا﴿ :كرب  يوفي أ ،شدة

 صلى اهللا عليه وسلمن الرسول ابيوانظروا إلى  ،وانظروا إلى فعل الرسول في هذا الشأن ،انظروا إلى هدى الرسول في هذا األمر
 في هذه القضية، تجدون صورة واضحة لما يحب مالبرية، ألنه كان  ه ويرضاه ربجَ مُ الصورة ال صلى اهللا عليه وسل بجمال اهللا لةم، 

 والمكم ه اهللا لة بما يحب وجل ويرضاه عز.   
لزكاة وا ،في الصالة والصيام ،ن واآلخرينتأسينا على قدرنا في العبادات لسيد األولي - والحمد هللا معشر المسلمين - نحن 

جل يقول فيه اهللا  ن موالهه بين العبد وبيوهذا كل  ،وذكر اهللا وتالوة كتاب اهللا ،وقيام الليل وصالة الضحى ،والسنن والنوافل ،والحج
َها ثُم ِإَلى رَبُكْم تـُْرَجُعونَ ﴿ :في ُعاله    .)الجاثية١٥( ﴾َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساء فَـَعَليـْ

 هأنت تقوم الليل كل،  هوتصوم الدهر كل،  ،وتفتخر على عملت ولكنك لم تضمن القبول ممن  ألنكهذا ال يجعلك تزهو على
ال بمعونة من تستطيع القيام بها إ أنت تقوم بالطاعات وال .)والجاهل يهتم باإلقبال ،يهتم بالقبول مُ الِ العَ و (، يقول للشيء كن فيكون

   ).الفاتحة٥( ﴾َنْسَتِعينُ  ِإياَك نـَْعُبُد َوِإياكَ ﴿ :ولذا تقول في ركعة من ركعات الصالة ،ومدٍد من اهللا ،ورعاية من اهللا ،اهللا
مع  !!إذا حرمك التوفيق فستضل الطريق!! ؟عنك معونته، كيف تتعبد إليه بغير معونته -ال قدر اهللا  - عز وجل إذا قطع اهللا 

ع ويظن أنه خيٌر من يغتر بها الطائ مَ لِ فَ  ،فالطاعات تحتاج إلى توفيق اهللا ورعايته .أن الطريق واضٌح وضوح الشمس في جبين النهار
كما ورد في  ،إلى يوم الدين عبرًة لألولين واآلخرين ، جعله اهللا حياإلى يوم الساعة لنا مثًال قائماً  عز وجل ضرب اهللا وقد  !!؟فالن
ولكنه بعد  ،)وجل  عز وإلبليس فيه سجدة هللا  ي السماء موضع أربع أصابع إالف ما ،ألف سنةوسبعين تين نث اهللاَ  دَ بَ بليس عَ إ( :األثر

ليكون لنا فيه  ، قال اهللا تعالى له)أنا خيٌر منه( :وقال ،بالسجود له رَ مِ أُ  نْ م مِ  وظن أنه خيرٌ  ،هذه الطاعة عندما رأى نفسه أنه مطيع
                                                           

.ونسبه السخاوي في المقاصد للعسكري  ،عن ابن مسعود رضي اهللا عنه االستمالءرواه ابن السمعاني في أدب اإلمالء و  ١
  

  ).صالح األخالق: ( .. ، وعند اإلمام أحمد عن ابن عباسمسند البزار عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ٢
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ُهْم َألْمألن َجَهنَم ِمنُكْم َأْجمَ ﴿ :عبرة َها َمْذُؤوًما مْدُحورًا لَمن تَِبَعَك ِمنـْ   . )األعراف١٨( ﴾ِعينَ اْخُرْج ِمنـْ
خوانه المؤمنين واألخالق مع إ ،العالقات اإلنسانيةفي  ،وفرائض ربانية ،لكل مسلم عباداٍت أساسية عز وجل وجعل اهللا 

، وبها يظهر وصالح المدن والقرى والبيئات ،تمعاتوصالح المج ،صالح األسرعليه هي األساس الذي ينبني وجميع البرية، و 
هذه الديانة  هذه األخالق القرآنية هي ُلب  .فواجاين فيدخلون في دين اهللا أهذا الد  بكمال قُ لْ وبها يشعر الخَ  ،جمال اإلسالم

  .اإلسالمية
 نستطيع في هذه الُعجالة القصيرة أن نحيط ببعض أخالقه، لكن وال ،علينا جماعة المؤمنين أن نتأسى برسول اهللا في ذلك

 :، قال اهللا له ولناعز وجل عليهم رضوان اهللا عليه أصحابه  مَ ل عَ وَ  ،اهللا قِ لْ بين خَ  هُ ذَ فنف  ،من أخالقه أمره به اهللا ِمْن خلٍق واحدٍ فًا رَ نوجز طَ 
يقة إال وال يكون العفو والصفح حق ،بخلق العفو والصفح قْ ل خَ تَ  ).األعراف١٩٩( ﴾ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ ﴿
  .صلى اهللا عليه وسلم ي بِ وما ُوصف به الن  ،ي بِ ألنه يكون هنا في موضعه، وهذا ما كان عليه الن  ،كأساء إلي نْ لمَ 

 م كان النبيى زيد بن  َعاِلمٍ ، وإذا برجٍل من اليهود ،سائرًا في المدينة يومًا بين أصحابه صلى اهللا عليه وسلمن علمائهم ُيسم
ين مأ اونته، فسأل بالالً بأن بهم فاقة ويحتاجون إلى معفي أذن الحبيب يهمسون وا حديثًا موسمع أناسًا أسل ،ى خلفهسعنة، مش

عه نفراً يكيلون م إلى مدة كذا وكذا، فأرسل النبي تمراً  سلفكيا رسول اهللا، أنا أُ : ، فتدخل الرجل وقالليس عندنا شيءٌ : لفقا ،خزائنه
   .عطاه لهؤالء الفقراء المحتاجينألقضائه، و  األجل الذي اختارهويأخذونه إلى  التمر

ليس عندنا  :عنده نْ فقال مَ  ،وسأل قد أتاه يومًا نـََفرٌ ف ،الواسع الزائد عن الحد  مُ رَ الكَ  صلى اهللا عليه وسلم النبي  قِ لُ وكان من خُ 
لم يكلفك اهللا : فقال سيدنا عمر -  وعلى حسابي ،تحتاج إليهما  ذْ ذهب إلى الدكان وخُ ا :ييعن – علي  عْ تَ ابْـ : فقال للرجلشيء، 

ه وجه فُسر ذي العرش إقالًال،  نْ مِ  ول اهللا وال تخشَ أنفق رس: نصارفي وجهه الغضب، وقال رجٌل من األ انَ بَ فَـ  .بذلك يا رسول اهللا
  .لى حسابه من الحوانيت والدكاكينحتى ولو كان ع ،يُكرم الضيف ويكرم الفقير .٣)مرتبهذا أُ : (وتَبسم وقال ،واستنار

مسكه من مجمع ثيابه عند وأ ،أيام، والرسول يمشي بين أصحابهقبل الميعاد ب ،سعنة بعد حينبن  وجاء الرجل اليهودي زيد
 وإن  -نتم مماطلون ال تدفعون الحقوق أ :يعني - ي عبد المطلب قوٌم ُمطلنِ إنكم يا بَ  :والجميع يسمع رقبته، وجذبها بشدة وقال

  ،يا عمر(لرؤف الرحيم؟ اماذا قال الشفيق  .يا رسول إئذن أن أقطع ُعنق هذا المنافق: وتحرك عمر ورفع سيفه وقال .خبرة بذلك يل
عطه ما له وزده عشرين صاعًا جزاء ما أخذه و  ،يا عمر .وتأمرني بحسن األداء ير هذا منك، تأمره بحسن المطالبة،ولى بغأا النَ كِ 

صاحب  .٥)إن لصاحب الحق مقالة( :ثم قال للحاضرين .زده عشرين صاعًا جزاء ما روعته: فقال ،نه روعه بالسيفأل ،٤)روعته
   .قالله مالحق 

: أنا زيد بن ُسعنة، قال: قال .ال: أنا؟ قال نْ يا عمر أتدري مَ : قالوبعد أن أعطاه وزاده،  فذهب عمر بالرجل ليعطيه حقه،
ألني تأكدت من : ؟ قالصلى اهللا عليه وسلمفعلت ذلك برسول اهللا  مَ لِ فَ : قال .نعم: قال - تهو اللم الوالحبر يعني عا !!الحبر؟

ال يزيده جهل : هو؟ قال وما :قال .ردت أن أتأكد منه اليوموصٌف واحد أ إال  ، ولم يـَْبقَ التوراةوصاف رسول اهللا الموجودة في أ
   .ماً لْ الجاهل عليه إال حِ 

 ي بِ الن ( :والبشارة كلهاوالعبارة كلها  )!!حلما زيده جهل الجاهل عليه إال ي ال( :توراة عن حبيب اهللا ومصطفاهمكتوٌب في ال

                                                           

 .البزار والضيا المقدسي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ٣
  .ة الحاكم في مستدركه، وذكرها ابن القيم بطولها في زاد المعاد، وابن كثير في السيرةرواه الطبراني وابن حبان وصحح القص  ٤
  ).دعوه فإن لصاحب الحق مقاال: (حابه، فقالأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فَـهم به أص: (رضي اهللا عنهأبي هريرة البخاري عن  ٥
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 .٦)ويصفح وولكن يعف ،سيئةبالسيئة ال، وال يجزي الذي يأتي من بعدى اسمه أحمد، ليس بفظ وال غليٍظ وال صخاٍب في األسواق
  .خر الزمان وآمنت برسالتهآ أنه نبي ن وأشهدك يا عمر أني تأكّدت اآل

 - بوه وآذوه وأخرجوه من بلده وأنتم تعلمون أنه عفا عن الذين كذ  ،يحرص على العفو والصفح صلى اهللا عليه وسلمفكان النبي 
يُقيم ورفض أن  ،٨ومةمسم شاةً  ا عن المرأة اليهودية التي قدمت لهوعف .٧)نتم الطلقاءاذهبوا فأ( :جميًال وقال عفواً  -أهل مكة 

  .تلهاعليها الحد ويق
في  قِ لُ حرص على هذا الخُ الرسول  ن أ :وإلخواني وله لنفسيريد أن أقولكن ما أ، ال نهاية لهوباب العفو عند رسول اهللا 

بو بكر جالس وأ ي ه ويشتمه، والنبيسب  جلٌ رباهم على ذلك، فهذا الصديق كان يجلس في مجلسه وجاء ر  عز وجل أصحابه، واهللا 
 أراد أبو بكر أن يدافع عن نفسه،  صامت، فلما زاد الرجل عن الحد بِ فقام الن مسرعاً بكر  فمشي وراءه أبوعًا من المجلس، رِ سْ مُ  ي

تكلمت ذهبت المالئكة كانت المالئكة تجادل عنك وتدافع عنك، فلما   ،نعم( :يا رسول اهللا لقد رأيت ما صنع، قال: وقال
  .٩)وال أجلس في مجلٍس فيه شيطان ،الشياطين وحضرت

 بِ بل إن الن م ير المنافقون بابنة أبي بكٍر زوجة  .عناية اهللا أعانته على تربية أصحابه على هذا الخلق الكريم صلى اهللا عليه وسلشه
 بِ الن ي  نا أبي بكر، وكان الذي يعوله ويطعمه ويكسوه السيدة عائشة، وكان أكثر المشنعين عليها رجٌل ابن خالة سيد ،بة إليهالمحب

 ه ومعونته، فعاتبه اهللا وتشنيعه عليها، ما فعل بابنته ويقوم بشئونه أبو بكر، فلما رأى ه ويبرعزم في نفسه أن يقطع عنه بر وجل وقال  عز
  .١٠بلى يا رب : فقال أبو بكر ).النور٢٢( ﴾َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحبوَن َأْن يـَْغِفَر اهللاُ ﴿ :له ولنا أجمعين

على أن يكونوا نهم كانوا يريدون ولكن عفا عنه هللا، أل ،مور الدنيامن أ ألمرٍ ال خوفًا وال  ،عنه هللا وعفااستوعب النصيحة 
  .وا معه في الجنة إن شاء اهللارُ شَ لُيحْ  ،أخالق حبيب اهللا ومصطفاه

 نْ لكن مَ  .جمعين لهم الجنة إن شاء اهللاات، فأهل اليمين الذين أخلصوا في العبادة هللا أؤمنين درججعل الم عز وجل  ن اهللاوإ
، ماذا يصنع؟ يقول في د األولين واآلخرينمع سي وفي الجنة اآلخرة  يكون في درجة واحدة في الداروأن  ،يريد أن يكون من المقربين

الذين يألفون  ،ون أكنافاً أالموط ،خالقاً مجالس يوم القيامة أحاسنكم أ ن أقربكم منيإ( :صلوات ربي وتسليماته عليهكم ذلك حبيبُ 
  .دعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابةا: أو كما قال .١١)ويؤلفون

  :الخطبة الثانية
ة لة المباركث على هديه الد األولين واآلخرين، وجعل حوال سي ق وأفعال وأظهر دينه في أخالالذي أ ،العالمين حمد هللا رب ال

 ب حِ يُ  أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد .يوم الدينواألولياء والصالحين إلى  ،والعلماء العاملين ،من الصحابة والتابعين
، الرحمة هولُ اهللا ورس دُ بْ عَ  داً م حَ وأشهد أن سيدنا مُ  .عز وجل ليه به وتودد بتركه إتجن  نْ مَ ويكافئ  الشر عن وينهي عليه، ويُحض الخير 

   .والنعمة السابغة في الدنيا واآلخرة لألولين واآلخرين ،نامالتامة لجميع األ
  

                                                           

  .البخاري عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ٦
   ٨/١٨فتح الباري  ٧
  " التاريخ" ، وعنه الطبري في) ٣٢ - ٤/٣١" (السيرة " رواه ابن إسحاق في  ٨
 .)رضي اهللا عنه، والبيهقي في الشعب روى البغوي في شرح السنة بسند صحيح عن أبي هريرة: (كشف الخفا للعلوجي وفيه ٩

وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين : (تفسير قوله تعالى - تفسير سورة النور: تفسير القرآن العظيم ١٠
 ).والمهاجرين

 .جابر رضي اهللا عنهعن  مكارم األخالق للطبراني ١١
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 اللهم صل  آمين  ،تبعهم على هذا الهدى إلى يوم الدين نْ مَ وكل  ،وصحابته الوجهاء اء،معلى سيدنا محمد وآله الحك باركْ و  مْ وسل
  .لميناالع يا رب  ،مينآ.. 

  :إخواني جماعة المؤمنين
 م وضع النبيلح ،سميات اإلسالميةلنا ضوابط في المُ  صلى اهللا عليه وسلل وال نضغير صحيحة، حكامًا وال نحكم أ ،تى ال نز

 مَ لِ سَ . ١٢)المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: (صلى اهللا عليه وسلم؟ قال مُ لِ سْ المُ  نْ مَ  .فوضع تعريفاً للمسلم حتى نعلمه جميعاً 
 ،مزموم بلسانه عل أى عملٍ وال يف ،وال يغتب وال ينم ،وال يشتم وال يلعن وال يُسب  ،ال يكذب وال يقول زوراً  ،ون من لسانهالمسلم

  ).الحج٢٤( ﴾َوُهُدوا ِإَلى الطيِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميدِ ﴿ :بقول اهللاوٌل ألنه مشم
يجرح وال ُيصوب سهمًا أو رمية أو بندقية أو رق وال يظلم وال يعين ظالم وال يقتل وال فال يس ويسلم المسلمون من يده، 

ألراضين السبع لزوال السماوات السبع وا( :جعل هذا الُجرم أكبر من فناء السماوات واألرض عز وجل ألن اهللا رصاصة إلى مسلم، 
  .١٣)مسلٍم بغير حق أعظم عند اهللا من إراقة دم

إذا لم يكن معه فضائل  ج كل عام ويعتمر كل أسبوع أو كل شهر،في نظرنا الذي يقيم الليل ويصوم النهار ويحُ أما المسلم 
: قال .ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها ،وتصوم النهارفالنة تقوم الليل يا رسول اهللا : ، قالواصلى اهللا عليه وسلماألخالق ماذا قال فيه نبينا 

  .١٤)ارال خير فيها، هي في الن(
إهالٌك إذا كان  !!؟إذا كان ترويٌع لآلمنين !!؟ذاء باليد، فما بالكم إذا كان اإليإذن العبادة ال تنفع وال ترفع، واإليذاء باللسان

نجاهد في صفوف أنترك جهاد اليهود و  !!؟إذا كان ترميٌل للنساء المساكين !!؟إذا كان تيتٌم لصبيان وفتيات المؤمنين !!؟للمسالمين
   !!هذا؟ دينٍ  ي أ !!؟ن هذا هو الدينوندعي أ ،ينالمسلم

 ي أ !!وًال؟بد وأن يبدأوا بمصر أت المقدس اليريدون تحرير بي الذين وأصبح !!؟هل جهاد بيت المقدس أصبح في مصر
مان كثُر الهرج إذا كان آخر الز ( :صلى اهللا عليه وسلمدين ذلك؟ ومن قال هذا؟ قال الذي يتحدثون عنه؟ وهل يؤيد ال جهاد هذا

ليس : قال وما أكثر ما نقتل اآلن ـ يقصدون القتل لنشر دين اإلسالم ـ: ل، قالواالقت: وما الهرج يا رسول اهللا؟ قال: والكذب، قالوا
  !!وهذا الذي تنبأ به حبيبنا ونراه بأعيننا اآلن ممن ينتسبون إلى اإلسالم .١٥)بعضا قتلكم الكفار، ولكن قتل بعضكم

وهو الذي يطلع  ،عبادته بينه وبين مواله ال نتدخل فيها ألن اهللا أعلم بالنوايا، )سلم المسلمون من لسانه ويدهالمسلم من (
فهي  إلى النتيجة التي ذكرها النبي  تؤدِ  ، فإذا لمعلى القلوب، لكن نتيجة العبادات تظهر في السلوكيات مع المؤمنين والمؤمنات

  .صلى اهللا عليه وسلمهدى حبيب اهللا ومصطفاه ألنه خالف  ،ٌر به أو مستدرٌج بهر وصاحبها ُمغَ  ،جل عز و عبادة غير مقبولة عند اهللا 
 بِ وسئل الن م يليس المؤمن ب( :كذلك عن المؤمن فقال صلى اهللا عليه وسل طع ال يخرج من  .١٦)وال بذيء ان وال فاحشٍ ان وال لع

ناس في عهد ولذلك دخل ال .بطي  كل   وال يقدم لكل من حوله إال  ،فعل طيب كل وال يخرج من جوارحه إال ،ال الطيبلسانه إ
 مَ والخلفاء الراشدين ومن بعدهم في دين اهللا، لِ  النبي  خالق عجبوا بأدخلوا عندما أُ  ،واهللا دخلوا في دين اهللا؟ أبالسالح؟ كال

  .وفي أخالقهم مع المؤمنين وغير المؤمنين وفي تعامالتهم ن في معامالتهمو المؤمنما عليه وعندما استصوبوا  ،المسلمين
                                                           

 .البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ١٢

  ).لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل مؤمن بغير حق : (روان ابن حبان عن ابن عمر رضي اهللا عنه بلفظ ١٣
  .عنه األدب المفرد، وابن حبان، واحاكم،  وأحمد عن أبي هريرة رضي اهللا رواه البخاري في ١٤
 . رواه أحمد وابن ماجة عن أبي موسى رضي اهللا عنه ١٥
  .عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهالبخاري في األدب المفرد  ١٦
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ونحاول  ،مور قدرهادر األونق ،صلى اهللا عليه وسلملنحكم بما حكم به رسول اهللا  ،هذه النظرات النبوية لنا جماعة المؤمنين
والشفقة والعطف  ،لفةة واألوالمود والمحبة  ،لعفو والصفح والمسامحةبا ،وبين بعضنا بيننا نبي أجمعين أن نتجمل بأخالق ال

سينظر  اهللا فإن  ،إذا كنا كذلك، والتماسك والمساعدة على فعل الخيرات وعمل الصالحات ،والتقوى ر اون على البِ والتع ،والحنان
  .يبدل حالنا إلى خير حال ،عطٍف وحنان رَ ظَ إلينا نَ 

واألحقاد من  والغش  وأن ينزع الغل  ،ى قلوبناوأن يصف  ،نفوسنا ن يذهب فسادوأ ،أن يصلح أحوالنا عز وجل أسأل اهللا 
ر ين على الدوام، وأن يطه ين متحاب متواد  ،خوة متآلفينأوأن يجعلنا  ،عضنا في قلوبنابة والمحبة للفة والمود وأن يزرع األ ،صدورنا

ومن  ،ولمن ينوون الكيد بالمؤمنين ،السوء بالمسلمين ومن المتربصين ،المنافقين نْ صفوف المسلمين في بلدنا وفي مجتمعنا مِ 
  .هذا البلد وأهله ويروعونهم وال يدعونهم آمنينالذين يريدون القضاء على 

 اللهم أرنا الحق  وارزقنا اجتنابه اً وأرنا الباطل زاهقا وهالك ،باعها وارزقنا اتحق.  
  .خرينلنا بحسن اإلتباع لسيد األولين واآلوكم  ،حسن األحوالألنا بوجم  ،فضل األعمالرنا ألم سخ الله

مجيب  قريبٌ  إنك سميعٌ  ،األحياء منهم واألموات ،والمؤمنين والمؤمنات ،والمسلماتوللمسلمين  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
 العالمين الدعوات يا رب.  

 أمورنا خيارنا اللهم َول الذين يخشونك ويحرصون على ، في بلدنا لصلحائنامور وأمسك بمقاليد األ ،أمورنا شرارنا ، وال تول
  .النهوض بالعباد والبالد

  .ومن عاونهم أجمعينواليهود واجعل كلمتهم هي الغالبة، وخذ على أيدى الكافرين  ،د لهم جنودكوجن  ،دكتأييباللهم أيدهم 
َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي يَِعظُُكـْم لََعلُكـْم ِإن الّلَه يَـْأُمُر بِاْلَعـْدِل َواِإلْحَسـاِن وَ  ﴿ اتقوا اهللا،: عباد اهللا إِيتَـاء ِذي اْلُقْربَـى َويـَنـْ

  .)النحل٩٠( ﴾ َتذَكُرونَ 
 . اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة

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

  


