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 حُ داه، ومأل قلبنا بِ هُ أنعم علينا بِ  ،العالمين الحمد هللا رب لدنيا نسير على هدايته، وجعل لنا احبيبه ومصطفاه، وجعلنا في  ب
 سن عبادتهمن أهل عنايته، ووفقنا وأعاننا على ذكره وشكره وحُ حركاتنا قسطاً  في كل.  

ه وارتضاه، وال يجعل العبد يتجه إليه إال أراد لطريق سعادته إال من أحب  قوحده ال شريك له، ال يُوف  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا
العبد  في سره ونجواه، ال ينطق لساٌن بذكره إال بإذنه، وال يتحرك جسٌم في طاعته وخدمته إال بتوفيقه وعنايته، وال يرتدع هُ عَ مَ سْ أن يَ 

 هُ مَ صَ إذا عَ  عن معصيته إال  وجل اٌل لما يريد ،سبحانه.. سبحانه . بحفظه وصيانته عزيُبدئ ،فع  ه للسعادة الخلق ويعيد، ويوفق من يحب
ولين ويجعله في لدنيا ماشيًا على طريق الصالحين، وفي اآلخرة يجمعه تحت لواء شفاعة سيد األفي الوعيد،  في الدنيا والسرور

  .واآلخرين
ى به بعد دَ هَ  ،به الشريعة السمحاء عز وجل أقام اهللا  ،هخلقه وخليلُ ه من ، وصفي هاهللا ورسولُ  ن سيدنا محمدًا عبدُ وأشهد أ

  .وأغنى به فاقة ة،وجمع به فرقة، وأعز به بعد ذل ،ضاللة
 وسلم وبارك على  اللهم صل سيدنا محمد وارزقنا ُهداه، ووف من أهل السعادة نا لهللا، واجعا ته ياقنا للعمل بشرعه وسن

  .واء شفاعته أجمعين آمين آمين يا رب العالمينتحت لالعظمى واجمعنا 
   :إخوانى وأحبابى جماعة المؤمنين

   .١)تنزل كالمطر من السماء( :صلى اهللا عليه وسلمالعدنان  ي بِ كما يقول الن  - وأصبحت  !!كُثرت الفتن في هذا الزمان
وفتٌن  ،وفتن في األرزاق ،وفتٌن في البيوت ،في األسرفتٌن في المجتمع، وفتٌن  .وال حدّ لها  ال عد  اً فى كل يوم نرى فتن

   كيف النجاة؟ كيف ننجوا من هذه الفتن؟ !!ها أو سردهاء عن عد وفتٌن يعجز المر في األخالق، 
أال ( :فقال صلى اهللا عليه وسلمالنبي  هارنا منوالتى حذ  ،من الوقوع في هذه الفتنعز وجل به يحفظنا اهللا ما السبيل الذي 

   .٢)ا ستكون فتٌن كقطع الليل المظلمإنه
 و نه النبيّ السبيل الذي بي ، انه بي ُقوْا ( :فيه اهللالنا هو الذي يقول  ،الذي بينه في كتابه الجلىّ  لعلىِذيَن آَمُنوْا اتـَها اليَا َأيـ

أن يجالسه،  أن ينتقي اإلنسان من، يصاحبه قي اإلنسان من أن ينتالصحبة الصالحة، ). التوبة١١٩) (وَُكونُوْا َمَع الصاِدِقينَ  الّلهَ 
المرء على دين ( :قال لنا في ذلك صلى اهللا عليه وسلم، ألن النبي يالزمهمن يسايره ويماشيه، أن ينتقي اإلنسان  ينتقي اإلنسان من

كثر من عدوى األمراض، تعدي أ ، ألن األخالقينظر من يصاحبه ،صاحبهيعنى  خليله .٣)للكم من يخاد حفلينظر أ خليله،
  .دوى إليه، وعدوى األخالق أشد عاإلنسان إذا جالس مريضاً أنتقلت ال

وإذا كان يوم  .ةنه ويخوض في الغيبلساده في ضبط نفسه أن ينفك اجهكان فالبد مهما طال الوقت ومهما  مغتابًا إذا كان 
 ،ول سقردخيُعاقبوا بن أعليهم لقوٍم حكمت المحكمة اإللهية  - القوم فيقولموقف هؤالء  صلى اهللا عليه وسلمبين النبي يُ القيامة 

َما َسَلَكُكْم ِفي ( :فيسألونهم - لمعاقبة العصاة والمذنبين في الجحيم الذي أعده اهللا قسام اإللهية وسقر قسٌم من أقسام من األ
الذين  .)المدثر٤٥: ٤٢) (وَُكنا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضينَ . اْلِمْسِكينَ  َوَلْم َنُك نُْطِعمُ . قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلينَ . َسَقرَ 

                                                           

هل ترون ما أري؟ إني ألري مواقع (: أشرف علي أطم من آطام المدينة ثم قالصلي اهللا عليه وسلم  ي بِ أن الن ، عنهما رضي اهللاسامة بن زيد متفق عليه عن أ ١
 ).الفتن خالل بيوتكم، كمواقع القطر

 .ام علي كرم اهللا وجهه ورضي اهللا عنهالترمذي عن اإلم ٢
 .أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنهاالترمذي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، و  ٣
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قفهم؟ يدخلون وهذا بُضر، وهؤالء ما مو  بسوء وهذا بشر هذا ر تذك، وألسنتهم والقال وقتهم في القيلو يخوضون في أعراض الناس، 
  .سقر والعياذ باهللا

 بِ وأدَ  ،سمتهم نَ في أدبهم، وُحسْ  وجل  عز يقول اهللا  اً أقواملس الدخول مع هؤالء؟ أن أجاإذن ما الذي يعصمني من 
ذكر فضل توبعدما  ،اهللا هبعد أن نبه .)األنعام٦٨) (ى َمَع اْلَقْوِم الظاِلِمينَ َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد الذْكرَ ( :عز وجل جلوسهم في كتاب اهللا 

 ،وإما أن يقوم من مجلسهم ،هم عن هذا الحديثأن ينهاهم، وإما أن يكف  فإن جلس معهم إما ال يجالس القوم الظالمين،أن اهللا 
 :صلى اهللا عليه وسلم ى فِ الص  ي بِ يقول في هذا الن ، معهم أسمع وال أتحدثو م هسقد يقول قائٌل ربما أجال .يُعدى منهمحتى ال 

وأشجعه نا الذي أشجعه على الحديث، أفالحديث،  تشجع على امعاً مادام وجد س .٤)السامع والمغتاب في اإلثم شريكان(
   .نتهي هذا الداءاجد أحداً يسمعه و ما و النميمة وأشجعه على القيل والقال، ولو نهيته الغيبة وأشجعه على على 

 ،ا اإلنابةوفيه ،اإلصابةفيها  فإنمن نجالس يا رسول اهللا؟ واسمعوا اإلجابة، : صلى اهللا عليه وسلمُسئل النبي !! من أجالس؟
 اهللا  لعل وجل مأجمعين، قال  إليها يهدينا عزى اهللا عليه وسلجالسوا من تذكركم باهللا ( :صل وجل جالس الرجل الذي  .٥)رؤيته عز
نه يصلي على ما أوإيذكر اهللا، وإما أنه يقرأ كتاب اهللا، وإما أنه يسبح ويقدس بحمد اهللا، إما ألنك تجده ، )اهللا( :رأيته قلتإذا 

بأحوال الصحابة والتابعين  عتبروإما أنه يرسول اهللا،  في كتاب اهللا وفي سنة يزداد علماً  هن، وإما أاهللا وإما أنه يستغفر ،رسول اهللا
) ِد ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مْن َأثَِر السُجو ( :العالمين في سمته وهديه ما قال فيه رب ه يهتدي ن تجدوإما أوالصالحين، 

  .)الفتح٢٩(
ستمساك بهذا الصراط القويم ، ويشجعك على االويأخذ بيدك إلى هذا المنهج القويمفُيحثك على هذه األعمال العظيمة، 

 والهدىوالقبيح، وجعلك دائمًا وأبدًا على المنهج القويم،  من الّغي  عز وجل حفظك اهللا معه وصاحبته  فإذا سرت المستقيم،
  .)لقمان١٥) (ْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب ِإَلي َواتبِ ( :جمعينك يقول اهللا لنا أالمستقيم، ولذل

 ،ق بهموتعل بشرع اهللا،  اإلى المستمسكين حق  نظراإلى السالكين بصدٍق في طريق اهللا،  انظر، إلى اهللا ينَ يبِ نِ مُ إلى ال انظر
 !!لماذا؟ !!اكنَ فيا هَ  هملمثل فعوإذا فعلت  !!بهم فيا بشراك تَ قْ حِ فإذا لَ  !!ك تلحق بهملعل  مْ هِ بِ اَ في ركِ  مشِ او  ،تمسك بهديهمو 

َال َخْوٌف ( :على الدرجات التي يقول فيها اهللاأ ينالها المرء؟ مَ وبِ  ؟، ما أعلى الدرجات في اآلخرةنظر إلى درجات اآلخرةتعالوا 
   ).يونس٦٢) (َلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزنُونَ عَ 

صل ونصل يألن اهللا وعدهم بذلك، كيف أصحابهم، أحبابهم و  م وال يحملون هَ ، وال يحزنون سهمنفقوٌم ال يخافون على أ
رجاٌل ما هم إن من أمتى ( :صلى اهللا عليه وسلم التى توصل إلى ذلك؟ يقول النبي الصفى ما الروشتة  جميعًا إلى هذه المنزلة؟

هذا والشهداء ل يغبطهم النبيون -  عز وجل يامة لمكانتهم وقربهم من اهللا والشهداء يوم الق يغبطهم النبيون ،نبياء وال شهداءأب

فقال  .صفهم لنا !!يوم القيامةوالشهداء  نبيونيغبطهم ال ليسوا بأنبياء وال شهداء رجال ،يا رسول اهللا: فقال أعرابي - الذي هم فيه قرب ال
وال توادوا بروح اهللا على غير أرحام بينهم  ،ومن بلدان شتى ،من قبائل شتى ،من أمتي هم أناسٌ : صلى اهللا عليه وسلم

                                                           

 -كما يحرم على المغتاب ذكرها   -اعلم أن الغيبة  -رحمه اهللا-قال اإلمام النووي  .)لمغتاب والمستمع شريكان في اإلثما: (لفظرواه الطبرانّي ب ٤
ن ينهاه إن لم يخف ضررًا ظاهرًا، فإن خافه وجب عليه اإلنكار أيبتدئ بغيبة محرمة  اً إنسانلسامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع يحرم على ا

 المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على اإلنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكالم آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، فإن بقلبه ومفارقة ذلك
 هـ.أ )ذلك نفاق ال يخرجه عن األثم، والبد من كراهته بقلبه(: بو حامد الغزاليأوهو يشتهي بقبله استمراره، فقال  )اسكت(: قال بلسانه

 عز ى اهللا يا معشر الحواريين تحببوا إل: عليه السالمبلغنا أن هذا الكالم في وصية عيسى بن مريم : قال: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا تعالى في الزهد ٥
 بِ يا نَ : قالوا .والتمسوا رضاه بسخطهم ،وتقربوا إليه بالمقت لهم ،ببغض أهل المعاصي وجل جالسوا من يزيد في أعمالكم : قال. ؟اهللا فمن نجالس ي

 )ويزهدكم في دنياكم عمله ،ومن تذكركم باهللا رؤيته ،منطقه
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 عز وجل  ه هللاولكنه كل  ،مور الدنياوال في أمٍر من أ ،في مال ال شراكةٍ و  هللا، ال بسبب نسبٍ  ةٌ و خُ أُ و  ،هللا ةٌ محب و  ،هللا صداقةٌ  - موال يتعاطونها فيما بينهمأ
 -  ونها فيما بينهمداولموال يتوال أ ،بينهمغير أرحام اهللا على  وحِ رُ وا بِ تواد(.  

يوم القيامة، يفزع الناس وال عرش الرحمن  امَ د ور قُ ى منابر من نُ لَ عَ هم لَ وإن  ،وروجوههم لنُ  إن  فواهللاِ ( :ثم يقول
. ْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ َأال ِإن َأْولَِياء الّلِه َال َخْوٌف َعلَ ( :تعالىثم تلى قول اهللا : يفزعون، ويخاف الناس وهم اآلمنون

نـَْيا َوِفي اآلِخَرِة َال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت الّلِه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز . الِذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـُقونَ  َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحياِة الد
  .٦)يونس٦٤: ٦٢) (اْلَعِظيمُ 

ومنع هللا، فقد استوجب اإليمان باهللا جل في  ،طى هللاعوأ ،وأبغض هللا ،هللا أحب  نْ مَ (: صلى اهللا عليه وسلمقال 
  .٨)دعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابةا( :و كما قالأ ،٧)ُعاله

  
  :الخطبة الثانية

 الرضاألهمنا الذي  ،العالمين الحمد هللا رب ه إال لوأشهد أال إ .ينده المسلمابوجعلنا من ع ،قى، وقذف فى قلوبنا النور والت
 َما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد ( :وأمره كما قال في كتابهفال تراه العيون، وال تصل إليه الخطرات وال الظنون،  اهللا وحده ال شريك له، جلِإن

 ،الذي دعا باهللا إلى اهللا ،موناألمين المأ ي بِ الن  ،هاهللا ورسولُ  سيدنا محمداً عبدُ  ن وأشهد أ .)يس٨٢) (ْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ َشْيًئا أَ 
، وجعلهم عز وجل هم في اهللا يحب  نْ وجمع عليه مَ والباطل،  رقًا بين الحق اف عز وجل فجعله اهللا  ،على هدٍى قويم إلى طريٍق مستقيم

  .أن نكون منهم أجمعين عز وجل ن، نسأل اهللا يوعليه وعلى نهجه حريصن، ين، وله متبعيبه مقتف
ننال بها  ،عند الواحد األحد، وتكون لنا يوم القيامة وتزداد عن الحدّ  ،على سيدنا محمد صالًة تفوق العدّ  وسلمْ  صل اللهم 

 ونكون جميعًا من أهل جواره في جنته أجمعين، آمينوندخل الجنة تحت لواء حضرته،  ،ة الحبيب الفرد، ونحظى بشفاعتهمقام معي 
 العالمين يا رب.  

ال تصحب ( :رضي اهللا عنهالذي يقول فيه عمر بن الخطاب  ،لزمان بالصاحب األميناالخالص من فتن هذا : أخي المؤمن
ذهبوا  أو وافي اهللا، الذين إذا مشوا أو جلسوا أو قعد خشيةالأهل ال تصاحب إال  ).عز وجل وال أمين إال من يخشى اهللا إال األمين، 

  .)الحديد٤) (َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتمْ ( :عليهم ويراهم، الذين جعلوا في صدورهم قول ربهم عٌ لِ ط يعلمون علم اليقين أن اهللا مُ 
 أو أى خيٍر موا أى معروٍف فإذا عملوا عملوا هللا، وإذا نطقوا نطقوا هللا، وإذا قد ال يقدمون شيئًا للخلق إال هللالوجه اموه قد ،

أن الخلق أجمعون لو اجتمعوا ال يستطيعون و  .وحده الذي يجازيهم ويكافئهموهو  ،الحقّ  هذا الشيء يقع أوًال في يدإذا نظروا أن 
 تسبيحةٍ  رَ دْ ه قَ في الوجود كل الذي يملك  نْ مَ  .عز وجل ها هللا حُ ب سَ وال يستطيعون أن يعطوه أجر تسبيحة واحدة يُ  ،ينفعوا رجًال واحداً 

  ؟ عز وجل هللا  واحدةٍ 
من مقامه عنده سخر له الريح تجرى بأمره  عز وجل وكان اهللا ، الصالة وأتم السالم لأفضنا نبي  عليه وعلى بن داودسليمان  خرج

والبساط كان في حقيقته كسجادة  يريد أن يكون معه،  نْ والبساط يمتد حتى يتسع لكل مَ حيث يشاء، فيجلس على عرشه 

                                                           

 .أحمد والطبراني عن أبي ملك األشعري رضي اهللا عنه ٦
 رواه أحمد عن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه ٧
   .رواه الترمذي والحاكم والطبراني عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ٨
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  .وجل  عز ولكنه كان يمتد بأمر اهللا كالموجودة هذه تحتنا، 
وجنده من الجن وكان عددهم وكان عددهم خمسمائة ألف، اإلنس ده من فجلس عن يمينه الوزراء والوجهاء، وجن

وكان البساط قريباً من  أمر الريح أن تحمل البساط، و عز وجل التى سخرها له اهللا  وكل األصنافخمسمائة ألف، غير الطير والوحوش 
ما : وكان قريبًا من بيت المقدس يحرث في أرضه، فرأى البساط فوجد عجباً، فقال فنظر أعرابيٌ س، الرأ رض ليراه الخلق بأعيناأل

أمر الريح أن تهبط بالبساط، فإلى أذنه فسمعها،  الصوتَ  الريحُ  تْ لَ مَ حَ فَ  -إيه العظمة دى؟  - سليمان بن داود يَ وتِ أعظم ما أُ 
ما أعظم ما ( :حتى قال ليسمعه من حولهفال زال به ولم يستطع الجواب،  لَ هِ ذُ و  ؟ فارتج ماذا قلت آنفاً : ، وقال لههذا الرجل وطلب

لتسبيجة واحدة في صحيفة مؤمن خيٌر  ،لذي نفسي بيدهاو ( :السالمنا أفضل الصالة وأتم وعلى نبي عليه ، فقال )وتي سليمان بن داودأ
   .)وتي سليمان بن داودوأعظم عند اهللا مما أ

قد نقولها ونحن غافلين، وقد تخرج من ألستنا ونحن غير خاشين وغير قي لها باًال وال نهتم بها، ة واحدة ال نلحتسبي
ال ندري قيمتها إال يوم  .إلى آخرها عشر مراٍت بل أكثر من ذلكبيحة الواحدة أكثر من الدنيا كلها من أولها لكن التسخاشعين، 

  .عز وجل العالمين  ا عند رب ها وُسمو هلو ونرى عُ  ،يوم نرى هذه الحقائقالدين، 
صفة األخ العزيز في هذا  صلى اهللا عليه وسلم ن النبي ويتقى اهللا، فقد بي األخ الذي ُيحشر معك،  بْ احِ أخي المؤمن صَ  افي

ويعاونك على اإلستمرار  يك ويساعدكإذ ذكرت اهللا يقو  .٩)كَ كرَ ذَ  يتَ سِ ا نَ ذَ إِ ك، وَ انَ عَ أَ  تَ رْ كَ إذا ذَ  نْ أخوك مَ ( :الزمان فقال
  .في هذا الزمان التي نحن في أمس الحاجة إليها اآلن ،ة الرشيدة، فتلك هي األخو ركوفك  كَ رَ ك في هذا العمل العظيم، وإذا غفلت ذَ 

من كل  ن يعاكس فتاة،يحاول فتى أإال من قلة النصيحة، عندما  -زاد ما استفحل وما  ، ن في هذا المجتمعما نراه اآل ن إو 
ويحاول أن يخطفها واليوم نراه ليس يعاكسها فقط بل يمد يده عليها  .يضطر إلى أن يذهب بعيداً ويظهر الغضب فحوله ينهره 

نا التي قال تركنا وصية نبي  !!ل بناالبالء الذي حَ  ما هذا. وال يتكلموندون ال يتحركون وكأنهم مجم  !!والناس ينظرون وكأنهم مبهوتون
  .نحتاج إلى النصيحة ،١٠)ةيحَ صِ الن  ينُ الد ( :فيها لنا

 يقطع رحمه  !!وصديقه يعلم ذلك وال ينهاه وال ينصحه ،زوجته لُ جُ يظلم الر وارثيه  مَ رِ حْ يحاول أن يَ  !!وال يرشده ههوال يوج
وال يتحرك لسانه وال  هللا،ال يرضاه ا ذلك ظلمٌ  أن كل ويعلم  ،وقد يشهد صاحبه على العقودويوزع اإلرث على هواه،  ،رثهإمن 

 :صلى اهللا عليه وسلمويقول  !!)الدين النصيحة( :صلى اهللا عليه وسلممع قول النبي  .وال يقول له إن هذا ال يرضي اهللا ،نصحهي
 وا بماين، وقامدقوإلى صحبة الصا ،يقة الصحيحةر وإلى الط ،نا إلى النصيحةفلو رجع .١١)الساكت على الحق شيطان أخرس(

رسول اهللا، ل عاً بِ ه إذا كان مت اونبههه إذا خالف شرع اهللا، وقو  أخاه لَ امَ ل رجٌل عَ فك ،أمرهم به اهللا ووصاهم به سيد األولين واآلخرين

                                                           

وروى أبو ). من أراد الله به خيًرا رزقه الله أًخا صالًحا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه( :٦/٣١٥أورد السبكي االبن في الطبقات الشافعية الكبرى  ٩
،  وألبي عبد الرحمن السلمي )، إن نسى ذكره وإن ذكر أعانهالحاً ص خليالً إذا أراد اهللا باألمير خيرًا جعل له : (ائشة رضي اهللا عنهاداود من حديث ع

 .)من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين: (في آداب الصحبة من حديث علي رضي اهللا عنه
 البخاري ومسلم عن تميم بن أوس رضي اهللا عنه ١٠

 -  ابن تيمية رحمه اهللا تعالىيقول ف. أورده غير واحد من أهل العلم في سياق حديثه عن ذم السكوت على المنكر وعدم إنكاره ألثر الطيبهذا ا ١١
أخبر بالكذب، : ولوى لسانه ):النساء١٣٥) (َن َخِبيًراَفَال تـَتِبُعوا اْلَهَوى َأْن تـَْعِدلُوا َوِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَِإن اللَه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلو : (تعالىفي قول اهللا 

شذرات الذهب في أخبار من (في وقال عبد الحي بن محمد العماد الحنبلي ). الساكت عن الحق شيطان أخرس(سكت وكتم الحق، و: وأعرض
عن  ه إليه النووي في شرح مسلم نقالً كما نسب .)من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس(: يعني الحسن بن علي النيسابوري -ومن كالمه  ):ذهب

 .)من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس(: وسمعت أبا علي الدقاق يقول :أبي القاسم القشيري قال
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  .ويبدل حالنا إلى أحسن حال ،إذا فعلنا ذلك فإن اهللا ينظر لنا نظرة عطٍف وحنان
وأحوال إخواننا المسلمين والدنا وبناتنا وزوجاتنا، وأحوال قادتنا ورؤسائنا، وأحوال أأن يصلح أحوالنا،  عز وجل نسأل اهللا 

  .ينعِ بِ ت مُ  صلى اهللا عليه وسلمالحبيب آخذين، ولحضرته وبسنة  ،وأن يجعلنا بشرع اهللا عاملينأجمعين، 
 اللهم أرنا الحق  هوارزقنا اجتناب وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل زاهقاً وهالكاً  احق.  

 ضْ ستزادة من النوافل والقربات، وبَـ والمداومة على الطاعات، واال ،ب إلينا فعل الخيراتاللهم حبإلينا المعاصي  غ
   .في عبادك الصالحينعنايتك رحمتك و والمخالفات، واشملنا ب والمنكرات

إنك سميٌع مجيب ، واألمواتلمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم للمسلمين والمسلمات وااللهم اغفر لنا ولوالدينا، و 
  .الدعوات يا أرحم الراحمين

د لنا والمفسدين بيننا، وقي على المنافقين  أصلح لنا شئوننا، واقضِ و بلدنا مصر وأهلها نظر عطٍف وحنان، إلى نظر االلهم 
  .يع المعونات يا أكرم األكرمينا بكرمك وجودك عن جمنَ غنِ وكثر لنا الخيرات واجعلها مباركات، وارجاالً صالحين يديرون شئوننا، 

َهى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي (اتقوا اهللا، : عباد اهللا ِإن الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
   ).النحل٩٠() يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 

  . ه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا اهللا يذكركم، واستغفرو 
********************* 

        
    

  


