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وحلركاMم وسكناMم، وأنزل هلم الرسل  حلياMم عزَّ وجلَّ أحصى اخللق وعدَّهم عددا، وأمدَّهم مبا فيه كرمه  ،العاملني احلمد < ربِّ 
 ال﴿ :ةالعزَّ  نفٍس مبا كسبت ويقول هلم ربُّ  إىل ساحة احلىِّ القيوم، لُتجزى كلُّ  بالكلِّ  ين، فإذا واىف األجل احملتوم وجيئمبشرين ومنذر 

   .)غافر١٧( ﴾َسرِيُع احلَِْسابِ  ظُْلَم اْليَـْوَم ِإنَّ هللاَ 
وأشهد  .الذي ُميلي للظامل فإذا أخذه مل يفلته أبداً  ،احلليم العزيزُ  ،احلكيم العليمُ وأشهد أن أال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

يُعطي لكل ذي وكان حبقٍّ نصري الضعفاء واملستضعفني،  ،سلمنيه، أقام دولة القسط والعدل بني املهللا ورسولُ  دُ بْ دنا حممدًا عَ أن سيِّ 
وسلِّم وبارك على حامل لواء  اللهم صلِّ . وال يظلم أحدًا ولو كان بعيدًا عن أسرته، وال جيامل أحدًا ولو كان أعزَّ قرابته ،حقَّه حقٍّ 

 تْ قَ رَ ٍد سَ مَّ حمَُ  تَ نْ بِ  ةَ مَ اطِ فَ  نَّ أَ  وْ لَ ( :ة العادلنيالعدل يف الدنيا، وصاحب لواء الشفاعة يوم الدين، الذى قال حبقٍّ لكل األئم
   .١)اهَ دَ يَ  تُ عْ طَ قَ لَ 

،بيت هذا  وعلى آل ،ِيبِّ م وبارك على هذا النَّ صلِّي اللهم وسلِّ  ، وعلى كل تقيٍّ نقيٍّ تابع هذا النَِّيبِّ وعلى صحابة هذا  النَِّيبِّ
  .يا أكرم األكرمني ،مجعنييتهم أوارزقنا صحبتهم ومع ،م الدينإىل يو  النَِّيبِّ 

  :إخواين مجاعة املؤمنني
، وبعدهم من املسلمني النَِّيبِّ سرية أصحاب ة يف هذا الزمان، عندما يسمع أو يطالع ريْ من األتقياء األنقياء احلَ  تنتاب كثريٌ 

 الربية؟ ة لربِّ صهم يف القصد والنيَّ يف كان إخالوك Mم يف التعامل فيما بينهم؟ات أمانم؟ وكيف كانهُ قُـ دْ األتقياء األنقياء، وكيف كان صِ 
  !!؟عزَّ وجلَّ  هللا من عباد دٍ بْ منهم ظُلماً لعَ  رَ دَ أو إذا بَ  ،هللا قلو�م تتقطع خوفاً من هللا إذا فعلوا شيئاً يُغضبكانت وكيف  

عراض املسلمات املؤمنات القانتات بال جريرة أنتشر هتك وار ُقطَّاع الطريق، ثُ كَ   !!بالنا؟ ماالنَِّيبِّ وحنن أتباع النيب وورثة دين 
تمعات، أو ىف ا! ،و يف األسواقاألسر، أو يف دواوين احلكومة، أن كان يف إ - لظُلم يصرخ من كثرته يف كل وادوال سبب، وأصبح ا

اء جز ألنه ال يستطيع جماراة األقويأو أنه عا نه ضعيفٌ يفعل ذلك بأمل من املسلمني يتباهى بذلك، ويتَّهم من  فأصبح كثريٌ  بل زاد احلدُّ 
  .إىل ما ال حدَّ له من اجلرائم اليت زادت عن احلدّ املال من هذا،  ذا، ويأخذ ُعنوةً هلويكيد  ،ويُغش هذا ،ويظلم هذا -يف زعمه  -

عندهم  وال بأس - وهم خيططون جيدًا للهروب من القوانني -  أمامك القانون: وإذا سألت هؤالء ا!رمني جتدهم يقولون
بالرشوة، وال بأس عندهم بالتزوير، وال بأس عندهم باإلتيان بشهداء الزور، وال بأس عندهم باإلتيان بأشياء ال نستطيع ذكرها اآلن 

اضرب دماغك يف : أو يقول للقائل له !!بعد ذلك وفاز مببتغاه رَ فَ أنه قد ظَ  ويظنُّ  -  وتزوير األمور ، احلقائقمن َىلِّ  - لشناعتها
 ﴾َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم َوهللا ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ ﴿ :وهو يقول عزَّ وجلَّ ونسوا أن هللا  ،نت طايل تعمله أعملهأـ اللى !!احليط

عزَّ نه أل -  هن، وال يف ا!تمع وال يف أى زماٍن أو مكانوال يف الذ سِ فْ يف النـَّ  -شيٌء عنه ال يغيب ال ختفى عليه خافية،  ).احلديد٤(
  :واألمر يا إخواين كما قال القائل ).غافر١٩( ﴾يـَْعَلُم َخائَِنَة اْألَْعُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدورُ ﴿:  وجلَّ 

  ـيٍّ ـحَ  لِّ كُ   ةُ ايَ غَ  تُ وْ املَ  انَ لكَ           ا    ــــنَ كْ ا تُِر نَ ا ِمتْـ ذَ أنَّا إِ  وْ لَ وَ 
  يءٍ شَ  لِّ كُ   نْ ا عَ هَ دَ عْ وُنسأل بَـ            ا   ـــــنَ ثْـ ا بُعِ نَ تْـ ولكنِّا إذا مِ 

ال يعاملون اخللق وإمنا  ِيبِّ ، واألتقياء من أمة النَّ ِيبِّ تباع السابقني للنَّ واأل ،ِيبِّ هي اليت جعلت أصحاب حضرة النَّ هذه احلقيقة 
ه ن ُعاله، أل§م يعلمون أجلَّ يف ، ويتعاملون مع احلقِّ هللاإىل ، أينما كانوا وحيثما تتوجهوا ينظرون دائما وأبدًا عزَّ وجلَّ يعاملون احلق 

ُخيفي شيئاً ن الناس فيه، وال يستطيع أحٌد أ عزَّ وجلَّ فيه للمظلوم من الظامل، وذاك يوٌم جيمع هللا  حلقُّ اهناك يوٌم معلوم سيؤخذ  سيكون 
  .قه وباريهعن اجلمع وال عن خال

                                                           

 متفق عليه من حديث عائشة رضي هللا عنها ١
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ومنهم  ،ن نكون منهم أمجعنيأنسأل هللا  -  وجههمنهم من بيَّض هللا: ئف ثالثافيُبعث الناس يوم القيامة طو : أما عن اجلمع
افقون الذين وهؤالء هم املن، )طه١٠٢( ﴾َوَحنُْشُر اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُزْرقًا﴿ :من سوَّد هللا وجهه، ومنهم من جعل هللا وجهه أزرقاً 

يأتون يوم القيامة ف، واللئام مع أهل اإلسالم َكَرةِ املّ  فَ رُّ صَ ل اإلسالم، ولكنهم يتصرفون تَ ايُظهرون اإلسالم ويعملون بني الناس بأعم
  ).الزمر٦٠( ﴾ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ  تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى هللاِ ﴿ :والكافرن يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة .وجوههم زُرقاً 

وهو العليم باجلميع، واحلساب أمٌر  عزَّ وجلَّ هللا فيتباين اخللق ويظهر للجميع شأن اجلميع بال تشنيع وال فظائع وإمنا إعالٌم من 
  :لة سريعة إىل ما حنن فيهاولكننا نقول يف عج !!يطول شرحه

ة، نَّ اجلَ  إىل رمحةله اجلنة، وساقه مالئكة ال احلة تستوجبأعماله الص تنتهى املرء من حسابه وكاناللحساب، فإذا  وقف اخللقُ يُ 
من كان له مظلمة ( :عزَّ وجلَّ العّزِة  يأيت النداء من قبل ربِّ  ،ويُشاهد حورها ،ويشهد قصورها ،اهَ حيَ رِ  ة بعد أن يُشمَّ نَّ وعلى أبواب اجلَ 

ال بالشكل ، ولذا يكون التعارف هناك بالِسميا، عّرِفه وتطلبهظلمه وال يعرفه، لكن النيابة اإلهلية تُ قد وقد يكون  ،)عند فالٍن فليخرج
  ).األعراف٤٦( ﴾ْعَراِف رَِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكال ِبِسيَماُهمْ َعَلى األَ وَ ﴿ :وال بالصورة وال بالزىِّ 

ومنهم من  لقد غشَّين يف يوم كذا،: من يقول قد سرقين يف يوم كذا، ومنهمل: منهم من يقول ة،مَ لَ ظْ يف يده مَ  وكلٌّ  يخرجونف
عملية جراحية لست مبستحقها يوم كذا، ل اً وأخذ أجر  قد ظلمين: بغري حقٍّ كذا، ومنهم من يقول وأخذ من راتيب ِين مَ لَ قد ظَ : يقول

تفاوض يفيأخذ  مث إئتنا، حٍ معهم واعقد حماضر ُصلْ جلس ا ،)وعزَّيت وجاليل ال تدخل اجلنة حىت تُرضي ُخصماءك( :فيقول رب العّزِة
عند أخيه  من كان له مظلمةٌ ( :ليُوصينا ويوصي أصحابه فيقو  ِيبُّ كان النَّ   ولذلك !!والتفاوض يف هذا الوقت صعبٌ  !!ئهمع ُخصما
ل منها هنا سهل وأمره بسيط، لكن التحلُّ  ،٢)يف الدنيا قبل أن يأيت يوٌم ال يكون فيه إال احلسنات والسيئات منهافليتحلل 
ح كفة ميزانه ريد أن يثقِّلي هناك الكلُّ    .ةالكل يبحث عن حسن .حسناته، والكل يريد أن يُرجِّ

 هلةً مُ  عزَّ وجلَّ فأعطاها هللا  ميزا§ا،حتاجت إىل حسنة واحدة تُثقِّل �ا اعن إمرأة  وسلِّمعليه صلِّي هللا  ِيبِّ امسع إىل وصف حضرة النَّ 
   !!إىل أين تذهب؟، هل املوقف من يُعطيها حسنةيف أر تنظ

 ،وصدري لك سقاء ،ك وعاءينَّ لقد كان بطين ليا بُ : وتقول له -وأرضعته تسطعف ابنها الذي محلته وربَّته  - بنهااإىل  تذهب
يـَْوَم ﴿!! منه تعاننيهيهات هيهات يا أماه، إين أعاين مما : �ا ميزان حسنايت؟ فيقول أُثقِّلُ  جد عندك حسنةً لك وقاء، فهل أوحجري 

ِه َوَأبِيهِ  .رُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيهِ يَفِ  ُهْم يـَْومَ  .َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيهِ  .َوُأمِّ فال جتد حسنة  ).عبس٣٧: ٣٤( ﴾ِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيهِ ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمنـْ
  !!جلهارتكبت من الفظائع كذا وكذا من أ الذي رمبا -تأخذها من ِفلذة كبدها 

هم ، أقلُّ هللا يسعون ورِ نُ أما املؤمنون فبِ  .حدهم يده مل يكد يراهاالقيامة يف ظلمة شديدة إذا أخرج أوينظر املنافقون ويُبعثون يوم 
ألهل  يئُيض -مثل الشمس يف رائعة النهار  - هُ ورُ ضيء نور صاحلاته حتت قدميه فيمشي يف هذا النور، ولكن منهم من نُ نورًا من يُ 

، )يداحلد١٢( ﴾يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهم بـَْنيَ َأْيِديِهْم َوبَِأْميَاِ§ِم﴿ :املوقف، ومنهم من نوره كالكوكب الُدريُّ 
  ).التحرمي٨( ﴾َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ نُورُُهْم َيْسَعى بـَْنيَ َأْيِديِهْم َوبَِأْميَاِ§ِْم يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأمتِْْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنَّ ﴿

 !!معه من احلسنات اليت !!وماذا يدفع؟ ؟يل ألتنازل عن مظلميت كم تدفعُ : مع رجٍل قال لهوكلما تفاوض  ،فيجلس يتفاوض
من سيئاتنا  ذْ خُ : فيقولون له !!يل حسنة دْ عُ مل يَـ : فيقول هلم !!فالسه يوم امليقات، ال يتنازل املطالبوناحلسنات وُأعلن إ تْ يَ نِ فإذا فَ 
  .لكي يتنازلوا عن مظاملهم يف هذا األمر -لها وحتمَّ 

                                                           

ه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر من كانت له مظلمة ألخي: (بلفظ البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه ٢
 ).مظلمته وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
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 ُ  يدور حديٌث بني ولٍد وأبيه .قدر هذه القضية اخلطرية فنستعد هلا مُ لَ عْ بها، ونَـ جنَّ ظامل لنتبعض هذه امل وسلِّم عليه صلِّي هللا ِيبُّ النَّ  يُبنيِّ
، كأن إشارة تدل على غضبهولكن خيرج من فمه  وقد خيرج غاضبًا وال يتكلم، ،قد حيتدُّ الولد على أبيه ،وكما حيدث يف عصرنا -

 و أمه يرجومها التنازل عن أبيه أىلإ بنُ ويذهب اال - األم و يف حقِّ األب، أ حقِّ ثبت احملاضر اإلهلية هذه اجلرمية يف وتُ  ،)فّ أُ ( :يقول
فما  !!حىت يتنازلوا  )كلمة أفٍّ عند هللا تعدل يوم القيامة عمل سبعني سنة( :وقد ورد يف األثرضيهما؟ ر ما الذي يُ ذلك، 

أموٌر كان  ه؟مِّ يهجر أباه؟ فما بالك بالذي يُقدِّم زوجته على أُ فما بالك بالذى  يُسبُّ أباه؟ فما بالك بالذى يضرب أباه؟بالك بالذى 
 م،هما املعاصرون فقد نسوا هللا فأنساهم أنفسأ .ون على هللا ويراعون القيام باحلقوق لعباد هللانظر خوٍف وورع، فُيقبلُ  ينظر هلا األولون

وبعد ذلك هناك !! نسوا أ§م سائرون إىل هللا حتماً !! وقتمع أننا نرى املوت يف كل يوم، وغي كل ساعة، ويف كل !! نسوا املوت ،
  .وعلى األقلِّ لوٌم وعتاٌب مث ثواٌب وعقاب ،حساب

 يا عبادي إّينِ استمعت إليكم طويالً ( :هللا وقف العظيم ينادي منادِ عند اجتماع اخللق مجيعًا يف امل عزَّ وجلَّ األرباب  وربُّ 
بينكم فيما كان بينكم وبني بعضكم فتواهبوه  ما ماين وبينكم فقد غفرته لكم، وأان بيك أما ما: فاستمعوا إيلَّ اليوم

  .)مث ادخلوا اجلنة برمحيت
يومها إال بد أن تُؤدَّى للعباد، ال يرفع الظلم حضرته، لكن حقوق العباد ال ها يف حقِّ االذنوب اليت ارتكبن عزَّ وجلَّ يغفر هللا 

يضحكون على هم من فمن اٌل أو مقتنيات،العباد، وال تنفع املساحمة بالكالم إذا كان هناك م و مساحمة هؤالءبتنازل هؤالء العباد أ
 .يف سكرة املوتساحميه ألنه  :اهلله أو ويقولون  - وقد ظلم رجًال أو إمراًة يف مبلٍغ كبٍري من املال - أنفسهم وعلى امليت عند موته 

   .ن إال بعد دفع احلقوق إىل أهلهااملساحمة ال تكو  !!هللا؟ نفعوهل هذه املساحمة تُ 
ته، وعند وروده إىل بوالي وجلَّ  عزَّ ختصَّه هللا امث كان حاكمًا عادًال  - ولياء هللا الصاحلنيوهو من كبار أ -  يُّ لِ بْ كان الشِّ قد  ل

فعل وهللا مل أ(: ذنبًا؟ قال تَ لْ عَ فَـ  كَ رَ نَـ  مْ ـولَ  لِـَم تـَْبكِ : فقيل له !!وأخذ يبكي بكاءًا حادًَّا مريراً  ،وهؤ لب ممن حوله أن يوضساحة املوت ط
العراق فلم أجده،  عن هذا الرجل يف كل بالد ، وقد حبثتُ حقٍّ  من رجٍل بغريٍ درمهًا  نا وايل أخذتُ ًا، وأه إال ذنبًا واحدمري كلِّ يف عُ 

   .)أن يطالبين �ذه املظلمة عند هللا يوم القيامةأخشى ومع ذلك  ،عنه بألوفٍ  قتُ فتصدَّ 
ويأخذون حقوق الفقراء وخيشون  !!؟وينهبون الضعفاء !!؟أين حنن مجاعة املؤمنني اآلن ممن يأكلون مال اليتامي !!رهٌم واحدد
ال و  ،لكل واحٍد منهم سُيعرضون فيه على هللا ويقتصُّ ن هناك يوٌم نسوا أ !!؟ويرتكبون الفحشاء جهارًا §ارًا بني املؤمنني !!؟األغنياء

   .ذا ساحمه خلق هللاإيدخل اجلنة إال 
 عليه صلِّي هللاقال  .بنا مجيعًا فضائح هذا اليوم، وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهن جينِّ أ عزَّ وجلَّ نسأل هللا 

وقه ، تُ رضمن ظلم مؤمنًا بشٍرب من األ( :وسلِّم عليه صلِّي هللاوقال  ٣)يوم القيامة الظلم ظلماتٌ ن اتقوا الظلم فإ(: وسلِّم
ادعوا هللا وانتم  ،٥)التائب من الذنب كمن ال ذنب له( :وسلِّم عليه صلِّي هللاوقال  ٤)يوم القيامةيف جهنَّم راضني بسبع أ

  .موقنون باإلجابة
  : اخلطبة الثانية
ن ال إله إال هللا وحده شهد أوأ .املؤمننياده الذي هدانا للُهدى، ومأل قلوبنا بالنور والرشاد وجعلنا من عبالعاملني  احلمد < ربِّ 

                                                           

  .مسلم عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ٣
 متفق عليه عن عائشة رضي هللا عنها ٤
 .هن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنع والطرباين ابن ماجة ٥
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  .الوعد األمني هللا ورسوله، الصادقُ  دُ بْ عَ  نا حممداً دسيِّ  ون، وأشهد أنَّ رمالباطل ولو كره ا!بطل ويُ  احلقَّ  ُحيقُّ ال شريك له، 
أهل شريعته يف  ، واجعلنا منقنا للعمل بشرعه أمجعني يا هللاووفِّ ى وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وارزقنا ُهداه، اللهم صلِّ 

  .الدنيا، ومن أهل شفاعته يف اآلخرة أمجعني يا أكرم األكرمني
   :وة مجاعة املؤمننيأيها اإلخ

ع هللا  ،شأننا عزَّ وجلَّ ولن يُعلي هللا  ،ولن تنصلح أحوالنا ،لبلدنا نه لن تقوم قومةً اعلموا علم اليقني أ خرينا  عزَّ وجلَّ ولن يَوسِّ
ُوا َما بِأَنـُْفِسِهمْ  ِإنَّ هللاَ ﴿: أخالقنا وسلوكياتنا أمجعنيإذا أصلحنا وبّرِنا، إال  ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ حنتاج لصالح  ).الرعد١١( ﴾ال يـَُغريِّ

  .ة األخالقاألحوال إىل صالح األعمال واستقام
 ، حكماء يف كل أفعاهلمنياء صادقأمن -  ومن تبعهم أمجعنيمن السادة املهاجرين واألنصار  -تقياء األنقياء األ جمتمعوقد كان 

  .الراعي والرعية - ، ولن ينصلح حالنا إال إذا كنا كذلكوسلِّم عليه صلِّي هللايتشبَّهون بإمام الرسل واألنبياء 
نه أريد امرأة صاحلة ُجتيد الوزن لتز : قالفوزعه على الرعية، أن يفأراد  ،من البحرين كٌ سْ جاءه مِ !!! رضي هللا عنهانظر إيل عمر 

على شرط أن تضعي غطاءًا على : ، قالأجيد الوزنأنا : أم كلثوم بنت اإلمام على بن أيب طالب بالقسطاس املستقيم، فقالت امرأته
 رقبتك ال تلطخي بيديكٍ وبعد الوزن  - قبل باقي املسلمنينتفعي ينبغي أن ت الف !!إال برحيه؟وهل يُنتفع : قال !!؟مَ ـولِ : ك، قالتأنف

  .خصوصية بني املؤمنني سمك حىت ال يكون لكِ وال شيء من ج
وامسعوا  وسلِّم  عليهصلِّي هللاوجيعل أهلها يف أرغد عيٍش وأسعد حال، وفيه يقول رسولنا  دبالهذا هو العدل الذي ُحيي به هللا ال

ة وأهل البلد من لَّ حملِ اخلري الذي ينزل على أهل ا .٦)خٌري من مطر السماء أربعني عاماً  من إماٍم عادلٍ  عدل ساعةُ ( :عوااو 
   .من إماٍم عادل، أكثر من اخلري الذي ينزل عليها إذا أمطرت عليها السماء ملدة أربعني عاماً  ساعة عدل

وحيرصون على احلقوق والواجبات  ،كانوا على هذه الشاكلة أمجعني رجاًال ونساءًا صغارًا وكباراً، يتوَُّخون العدل على الدوام
ا هذا يف كل بقاع األرض يف عدهلم نأمة أخرجت للناس، �م ُيضرب املثل إىل يوم رَ يْـ خَ  عزَّ وجلَّ جعلهم هللا  ولذلك ،جلميع األنام

  .عزَّ وجلَّ  كان بينهم وبني احلقِّ  وما ،كانوا عليه مع اخللق وما ،وصالحهم وبّرِهم وتقواهم
كما تكونوا يُوىلَّ : (وهو الناصح األمني -  لنا موجهًا وناصحاً ُخياطبنا مجاعة املسلمني فيقول  وسلِّم عليه صلِّي هللا ِيبُّ والنَّ 

كنتم وإذا  ، رجًال من ُصلحائكم يُوليه شئونكم وأموركملكم فإن هللا سيختار  ،وقوَّمتم نفوسكم ،أى إذا أصلحتم قلوبكم .٧)عليكم
  ).كما تكونوا يوىل عليكم( :على غري ذلك فسيكون غري ذلك
بني اإلبن و  ،ني املؤمن وأخيهمالت باخالق وإصالح املعنسعى فيها إلصالح األ ،نثور ثورة إصالحيةعلينا مجاعة املؤمنني أن 

واحلمد < ُحنيي مجيعاً  - ييه يف هذه األيامحنتاج إىل منهج اإلسالم حنُ  .بني الزميل وزميلهو  ،بني اجلار وجارهو  ،بني الزوج وزوجتهو  ،وأبيه
  .ن ُيصلح وُحيوِّل أحوالنا إىل أحسن حالعساه أ عزَّ وجلَّ إذا فعلنا ذلك فإن هللا  الق واملعامالت،األخالعبادات ولكننا حنتاج إىل إحياء 

ة باحملبَّ والغش والشحناء والبغضاء من صدورنا، وامأل  لَّ نزع الغِ أو  ،ب فساد قلوبناذهِ وأ ،وأصلح طباعنا ،أخالقنا اللهم قوِّم
وعذابك وعقابك نزل اللهم سخطك أو  .ينمتوادِّ  ،متكاتفني ،لنا دائمًا وأبدًا أمجعني أخوًة متآلفنيواجعوالشفقة واحلنان قلوبنا،  دِّ والوُ 

تطهرها من كل فساد  حىت ،د أمجعنييف هذا البل واملاشني بالباطل والشرِّ  ،والقتلة واملروعني لآلمنني ،على الفاسدين واملفسدين
                                                           

يوم من إمام ":بإسناد حسن بلفظالطرباين ورواه  ).عدل ساعة خري من عبادة ستني سنة ، قيام ليلها ، وصيام §ارها: (روى أبو نعيم عن أيب هريرة بلفظ ٦
 ".يقام يف األرض حبقه أزكى فيها من مطر أربعني صباحاً  عادل أفضل من عبادة ستني سنة ، وحدٌّ 

 رواه الديلمي يف مسند الفردوس عن أيب بكرة ٧
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  .كرمنيآمنة مطمئنة يا أكرم األ وجتعلها بلداً  ،وإفساد
األحياء منهم واألموات، إنك مسيٌع قريٌب جميب  ،، واملؤمنني واملؤمناتواملسلمات وللمسلمني ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا

  .أرحم الرامحنيالدعوات يا 
على وانصرنا متناصحني،  ،متباذلني ،متناصرين واجعلهم أخوةً  ،د صفوفهمحِّ َووَ  ،اللهم امجع مشل عبادك املؤمنني يف كل بلدٍ 

وحوِّل حالنا إىل أحسن  ،اللهم أصلح أحوالنا .سطني قربًا هلم يا أرحم الرامحنيواجعل فل ،وأذِّل اليهود ومن عاو§م ،القوم الكافرين
  .حالٍ 

َهـى َعـِن اْلَفْحَشـ(اتقوا هللا، : عباد هللا اء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي ِإنَّ اÌَّ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيتَـاء ِذي اْلُقـْرَىب َويـَنـْ
  ).النحل٩٠() يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

  .اذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
  

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


