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حلمد ; ربِّ   وكتب بذاته عزَّ  ،الذي أكرمنا ورفع شأننا وأعلى قدر? ،العاملني ا
  .وجعلنا من عباده املؤمنني ،اإلميان يف قلوبنا وجلَّ 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، جعل عباده املؤمنني خلفاًء عن 
ر&نية واملبادئ القرآنية حضرته يف هذه الدنيا ينصرون فيها القيم اإلهلية واألخالق ال

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس nَُْمُروَن ( :والُسنن احملمدية ليكونوا كما قال يف القرآن ُتْم َخيـْ ُكنـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ِ&;   ).آل عمران١١٠( )ِ&ْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

أصحابه ورىبَّ  ،وبلَّغ األمانة ،الرسالةه، أدَّى هللا ورسولُ  وأشهد أن سيد? دمحمًا عبدُ 
ين، ويرضى، فكانوا األئمة للمتقني يف هذا الدِّ  وجلَّ  هللا عزَّ  بُّ الربرة األتقياء على ما حي

 والذين ينبغي األخذ عن هديهم يف كل وقٍت وحني ملن أراد الصالح والفالح عند ربِّ 
  .العاملني

وارزقنا هداه، ووفقنا مجيعًا للعمل مبا  ،م و&رك على سيد? دمحماللهم صلِّ وسلِّ 
واجعلنا له من خرية املتبعني، ويف اآلخرة ممن يكونون حتت لواء  ،هللاحتبه وترضاه � 

  .وارزقنا أمجعني جواره يف اجلنة � أكرم األكرمني ،شفاعته يوم الدين
  :أيها األحبة

ني املسلمني يف ال شك أن كل مؤمن جيد يف نفسه ُغصَّة مما حيدث للمسلمني أو ب
حلدود ،خالفات ال تنتهي ؛هذا الزمان حلوار !!تتجاوز ا وال ُحسن  ،ال جتد فيها أدب ا

والكل ميشي على  !!وال احرتام الصغار للكبار، وال عطف الكبار على الصغار ،اجلوار
 بعيدسواه فهو  وما ،ويعتقد بل يقول أنه وحده هو الذي ينفِّذ شرع هللا ،حسب هواه

  .ه حممٌد رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّمعما جاء ب
والذي يستمسك &لدين ويريد أن جيمع حوله مجيع املسلمني جتده مستمسٌك 

&هليئة يف نفسه ويف ملبسه، &لشكلية و&لعبادات و&لفلسفة يف اخلطب  ؛بظواهر الدين
 واملقاالت والكلمات، وهذا كله بعيٌد عن جوهر الدين عما جاء به سيد األولني
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  .واآلخرين صلى هللا عليه وسلَّم
و?صرين  ،و?فعني إلخواننا ،ما العالج الناجح الذي جيعلنا مؤمنني ?فعني ألنفسنا

  بني الكفار واملشركني ومن ال يؤمن يف دين هللا عز وجل؟ ،للواء اإلسالم يف كل مكان
املباركة  فت مجيعًا &لكلية إىل الفئةتأن نل - حىت ال نطيل عليكم -عالٌج واحد 

ها خري الربية صلى هللا عليه وسلَّم الذين أثىن  ،وهم أصحابه املباركني - الطيبة اليت ر&َّ
صلى هللا عليه وسلَّم يف كالمه الذي ال  وأثىن عليهم النيبُّ  ،العاملني عليهم يف القرآن ربُّ 
  .بل هو وحيٌّ إهليٌّ مبني ،ينطق فيه عن اهلوى

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر حمَُ ( :يقول فيهم هللا عز وجل مٌَّد َرُسوُل هللا َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
تَـُغوَن َفْضال ِمَن هللا َوِرْضَوا?ً  نَـُهْم تـََراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـْ َمحَاُء بـَيـْ   ).الفتح٢٩( )ُر

حلبيب املصطفى عليه أفضل  ،هؤالء الصحب الربرة الكرام ما األمر الذي حرص ا
خه يف قلو¨مالصالة وأمت ال وأن يكون هو  ،وأن يُظهروه يف أعماهلم ،سالم أن يرسِّ

هو الروابط اإلسالمية اليت قال فيها صلى هللا عليه  ؟الواضح ملن ينظر إليهم من غريهم
ترى املسلمني ( :يف ا»تمع اإلسالمي يف أي عصر ويف أي زمان ويف أي مكان -وسلَّم 

أو يف أي بلٍد من  ،أو يف أمرييكا ،أو يف أور& ،يف روسياأو  ،ـ إن كانوا يف املدينة املنورة
محهم وتعاطفيهم - بالد هللا   إذا اشتكى ُعضو ،كمثل اجلسد الواحد  ،يف توادهم وترا

حلُمى   .١)منه تداعى له سائر اجلسد &لسهر وا
وال تستطيع األمة اإلسالمية مع كل مكو?¯ا ومقوما¯ا  - ستطيعنال  :أيها األحبة

أل²ا وألننا ال منلك  ،أن ُتصدِّر لغري املسلمني شيئًا من الصناعات العصرية -هلا ورأمسا
حلديثة العلمية ، تجات الزراعيةنألننا ³خها من عندهم، وال حىت امل ،ذلك، وال الثقافات ا

ومن أصناف  ،نستورد منهم كل ما حنتاج إليه من أنواع الطعام ،وحنن عالة على مواردهم
وحىت ما نستخدمه يف أحوالنا الشخصية، فال نستطيع أن نصنع تليفو?ً  ،العالج والدواء
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 ،حمموًال، حىت البطارية لو منعوا عنا بطار�ت احملمول تعطلت كل أجهزة احملمول عند?
  .ألنه ليس عند? بديل

حلاجة إىل األخالق والقيم اإلسالمية اليت ال جيدو²ا يف  لكن العامل أمجع يف أمَّس ا
وال  ،واليت ¨ا تقطَّعت األصول والفروع ومل يعد صالت وال مودَّات بينهم ،مجمتمعا¯

من هذا القبيل، وأصبح مهُّهم كله هو الدنيا  يئٌ وال ش ،وال برٌّ بوالدين ،عالقات ُأسرية
حلق عزَّ  وعن صراطه القومي  وجلَّ  واملال، ومن مال إىل املال فقد هوى ومال عن طريق ا

ويف  ،ويف تعاملنا ومع جرياننا ،نظروا إلينا يف أسواقنا ويف شوراعنا ولكنهم إذا .املستقيم
جيدون أن ما قرأوه عن اإلسالم كالمًا، وما حنن فيه شيٌئ آخر  ،تعاملنا مع ذوي أرحامنا

  .ينايف هذا الكالم
البضاعة اليت نشر ¨ا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم اإلسالم يف العامل  

م السيِّ ليس &لسي ،كله د وف وال &لرماح وال &لقيود، وإمنا &لقيم اإلسالمية الذي درَّ̈
  .السند العظيم عليها يف كل أحواهلم من مبتدأ دخوهلم يف اإلسالم

 - كان متزوجًا من بنت النيب صلى هللا عليه وسلَّم يف مكة  !!نظر إىل رجٍل منهما
فلة جتارية ألهل مكة يف بالد الشام، وقاد قا ،لكنه ظلَّ على ُكفره - أل²ا إبنة خالته

حلبيب املصطفى عليه  فشرح هللا صدره لإلسالم فدخل املدينة وأعلن إسالمه أمام ا
ما ُدمت قد (( :أفضل الصالة وأمت السالم، فقال بعض ضعاف النفوس هامسًا يف ُأذنه

ملسلمني أسلمت ما عليك إال أن nخذ هذه التجارة كلها عوضاً عما أخذوه من إخواننا ا
م ألنه علم جيدًا ما الذي ينبغي أن يكون عليه  ،وإذا &لرجل ينتفض )).عند هج̄ر

أتريد أن أبدأ  !!عجبًا لك � أخي(( :املسلم منذ بداية دخوله يف اإلسالم، فقال له
وذهب إىل مكة وطلب من ذوي  )).ال يكون ذلك أبداً  !!عهدي &إلسالم &خليانة؟

حلاجات إستالم بضاعا¯م � ((: ه، قالحقَّ  مع أر&حهم، وبعد أن سلَّم لكل ذي حقٍّ  ا
 :ال وجزاك هللا خرياً، قال: قالوا ))هل بقي ألحٍد منكم شيٌئ عندي؟ ،أهل مكة

، وها أ? و&لقرآن كتا&ً  ،انبي¾  ومبحمد صلى هللا عليه وسلَّم ،ُأشهدكم أين آمنت &; ر&¾ ((
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  .٢))مهاجٌر إىل املدينة املنورة
هم النيب صلى هللا عليه وسلَّم على أن أهم أعماهلم اليت يتقربون ¨ا إىل هللا هي ر&َّ 

  .القيم اليت يُؤدو²ا ليحتفظوا &لعالقات الطيبة مع خلق هللا
نظر إليه صلى هللا عليه وسلَّم وقد إلتفت أصحابه بعد صالة الصبح يف إحدى ا

ركعة؟ وكم قرأ كل واحٍد منكم يف هذه من الذي صلَّى الليلة كم : ومل يقل هلم -  األ�م
أيكم اليوم عاد { :لكنه صلى هللا عليه وسلَّم قال هلم - الليلة من أجزاء القرآن؟

محن  :فقال سيد? أبو بكرٍ  -!! وهم يف الصباح - مريضًا؟ أ?، مسعُت أن أخي عبد الر
فقال  .حفعرّجُت عليه وأ? يف طريقي إىل املسجد لصالة الصب -  مريض :أي –شاٍك 

وأ? يف  ،أ?: فسكتوا، فقال أبوبكر ق بصدقة اليوم؟أيكم تصدَّ : صلى هللا عليه وسلَّم
محن ومعه رغيٌف من اخلبز، وعند &ب  طريقي إىل املسجد خرج خلفي إبين عبد الر

فأمسكت &لرغيف وقطعته نصفني فأعطيت نصفه  ،املسجد وجدُت سائًال يسأل
محن ، ؟أيكم اليوم شيَّع جنازة: ل صلى هللا عليه وسلَّمفقا. للسائل ونصفه لعبد الر

وأ? يف طريقي إىل املسجد وجدُت األنصار يدفنون رجًال  ،أ?: فسكتوا، فقال أبو بكرٍ 
ما اجتمعن يف ( :وامسعوا وعوا - منهم فشاركتهم يف دفنه، فقال صلى هللا عليه وسلَّم

  .٣})أي &ٍب شاء  يف أبواب اجلنة الثمانية يدخل منريِّ رجٍل إال وخُ 
حلبيب  حلبيب  -إذن العبادات اليت ركَّز عليها ا  ،هي ز�رة املريض -يف أمة ا

ومشاركة املصاب الذي  ،وصلة األرحام ،وبر الوالدين ،وإكرام اجلار حىت ظننا أنه سُيورثه
 .٤)من عزَّى مصاً& فله مثل أجره( :إن يف تشييعها أو يف تعزيته - عنده جنازة
ال يؤمن أحدكم وقد ( :حىت قال صلى هللا عليه وسلَّم ،لفقراء واملساكنياإلهتمام &

حلديث؟ .٥)&ت شبعان وجاره جائع وال يشعر به كانت   ،!!أين حنن اآلن من هذا ا
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وكل هذه الصفات النبيلة هي  ،والوفاء &لعهد ،مع الصدق واألمانة ،هذه القيم القرآنية
  .يف تربيته للصحابة الكرام اإلسالم الغاية اليت حرص عليها نيبُّ 

وصلَّى ليلة من بعد العشاء  ،فإن اإلنسان إذا عمل طاعًة من الطاعات العبادية
أو صام أ�م السنة كلها ما عدا األ�م ، !!إىل مطلع الفجر، ما لنا يف هذه الصالة؟

مر يف حيج كل عام ويعت ،!!املُحّرِم فيها الصيام، ما لنا مجاعة املؤمنني يف هذا الصيام؟
حلج وهذه العمرات؟ يقرأ القرآن يف اليوم ، !!السنة عشرات الُعمرات، ما لنا يف هذا ا

َمْن َعِمَل ( :كل ذلك الذي ذكر?ه يقول هللا فيه،  !!والليلة مرات، ما لنا يف ذلك؟
ِحلًا َفِلنَـْفِسهِ    .فهذا له وليس لنا فيه شيئ ).فصلت٤٦( )َصا

  فماذا نريد من املؤمن؟ 
ى منه الوجه الذي مجَّله بقيم اإلسالم وأخالق القرآن وما أمر به النيب نريد أن نر 

وأن نرى منه األمانة إذا إئتمناه، وأن  ،العد?ن، وأن نرى منه الصدق يف التعامل معنا
وأن نرى منه صلة  ،بوالديه نرى منه الوفاء بعهٍد إذا عاهد? عليه، وأن نرى منه الربَّ 

  .األرحام، وأن نرى منه العبادة اليت كان عليها األصحاب العظام
وكم كا? يصليان من الركعات   ،!!؟ماذا كان ¯جد أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما

كان ¯جد أبو بكر وعمر أن مير كل منهما مبفرده يف طرقات املدينة   !!.كل ليلة؟
هلم وال أنيس هلم وال زائر هلم، والذين ُيسمُّون ليبحث عن املساكني الذين ال عائل 

املنقطعني من أمة دمحم، فيقومون برعايتهم والعناية ¨م، وهذا كان ¯جدهم الذي يقومون 
حلبيب صلى هللا عليه وسلَّم  وجلَّ  به يف الليل ; عزَّ    .كما علمهم ا

حلاجة إليها  اآلن، حيتاج إىل هذه هذه القيم اإلسالمية هي اليت العامل كله يف أمَّس ا
محة والعطف واملودة اليت يفتقدون إليها  القيم ليدخل يف حظرية الدين ويعلم الشفقة والر

محهم ( :واليت جيدو²ا بسعٍة واسعة بني املسلمني، قال صلى هللا عليه وسلَّم محون ير الرا



 هدي الصحابة يف حل مشكلة العصر                                  خ فوزي دمحم أبوزيد  فضيلة الشي

  ه١٤٣٧ى اآلخر دمجامن  ١٦وافق امل ٢٥/٣/٢٠١٦&لزقازيق خطبة اجلمعة              -  ٦ -

محكم من السماء محوا من األرض ير محن إر املؤمن ( :وقال صلى هللا عليه وسلَّم .٦)الر
 :وقال صلى هللا عليه وسلَّم .٧)إٌلٌف مألوف وال خري فيمن ال Èلف وال يؤلف

محن والتائب من الذنب كمن ال ذنب له( أدعوا هللا وأنتم  .٨)التائب حبيب الر
  .موقنون &إلجابة
  :اخلطبة الثانية

حلمد ; ربِّ     كتا&ً والقرآن   لنا اإلسالم ديناً  يَ ضِ الذي أكرمنا ورَ  ،العاملني ا
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك  .ورسوال اوسيد? دمحم صلى هللا عليه وسلَّم نبي¾ 

محن الرحيم  -الذي أعلن عن شفقته وحنانته &ملؤمنني  ،اجلواد الرؤف الكرمي ،له، الر
 )اْلُمَتَطهِّرِينَ ِإنَّ هللا حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ ( :فقال يف شأ²م -حىت الُعصاة واملذنبني 

محة الُعظمى جلميع العاملنيهللا ورسولُ  وأشهد أن سيد? دمحمًا عبدُ  ).البقرة٢٢٢(  ،ه، الر
محته كان يود اهلداية للخلق أمجعني َفال َتْذَهْب ( :حىت قال له ربه ،الذي من فرط ر

  ).فاطر٨( )نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراتٍ 
الذي كان كالمه أطيب من أطيب  ،حلبيبم و&رك على هذا االلهم صلِّ وسلِّ 

داٍء بغري طبيب، وكانت حركاته وسكناته ملن  طيب، ونظراته ُتشفي أي إنساٍن من أيِّ 
  .وجلَّ  تبعه كلها سالمل ترفعه إىل حضرة القرب من حضرة القريب عزَّ 

مشوا على  -ولو قليل  -لو أن نفرًا من املسلمني  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
 ،يف التخلق &ألخالق اإلهلية والقيم الدينية اليت جاء ¨ا القرآن ،لصحابة املباركنيهدي ا

  .أفواجاً  وجلَّ  العد?ن، لدخل الناس يف دين هللا عزَّ  وأصَّلها النيبُّ 
ومن  ،اعلموا علم اليقني أن أورو& وأمريكا وغريهم يعانون من جفاف روحاين

 وجلَّ  ، وال جيدون سبيًال للعالج إال ملن يُكرمه هللا عزَّ اهل هلا وال حدَّ  ضوائق نفسية ال عدَّ 
                                                           

٦
   

٧
  

٨
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  .Ìنوار القرآن وبسنة النيب العد?ن صلى هللا عليه وسلَّم
هل يدخل أهل أورو& يف اإلسالم كما يفعل بعض الشياطني الذين يشوهون صورة 

حلروب واأل  ،!!؟هل هذا هو الذي يُدخلهم يف اإلسالم ،!!سلحة واملتفجرات؟اإلسالم &
  أم يدخلون &ملعاملة الطيبة اليت يرو²ا من املؤمنني يف كل وقٍت وحني؟ 

وز�دة األحقاد  ،وانتشار األ?نية ،ملا رأت تفسُّق ا»تمع -على سبيل  -أملانيا 
حلكماء فيهم ووصلوا لعمل برامج تليفزيونية وإذاعية تُركِّز على ، والكراهية إجتمع ا

حلل هذه املشاكل بني العالقات اإلجتماعية املوج ودة بني املسلمني، فهي السبيل الوحيد 
  . أهل أملانيا اآلخرين

إسالمها؟  وإذا &لشهر املاضي أعلنت إمرأة يف اجنلرتا اإلسالم، فسألوها عن سرِّ 
ك ؤ ما لِك من مرتك حىت يتم شفا: ولدُت وكانت يل جارٌة مسلمة، فقالت يل: فقالت

وكانت ختدمين وال تطلب مين شيئًا، وعندما عرضُت ويكرب الصغري، فكانت تُعينين 
 .اإلسالم ينُ هكذا أمر? دِ : مل تفعلي معي ذلك؟ قالت: عليها شيئًا رفضت، فقلت هلا

 ،واليت نتحلل منها حنن اآلن، وكان عليها آ&ؤ? -  أحسَّت &لعظمة اليت بني املسلمني
العالقات اليت هي أساس روح  ولكن شبابنا اآلن يتحللون من هذه ،وكان عليها أجداد?

  .اإلسالم وحياة اإلميان
وإمرأة يف فرنسا ذهبت يف إحتفال العيد يف املسجد اإلسالمي الكبري يف &ريس، 

ال، : هل أنِت مسلمة؟ قالت: وأخذت إبنها وطلبت منهم أن يُدخلوه اإلسالم، فسألوها
أبناء  ين كما يربُّ كربت يربُّ حىت إذا  : تريدين أن تدخليه يف اإلسالم؟ قالت وملَِ : قالوا

 -  وال يفعلون كما يفعل أبناء الفرنسيني Ð&ئهم وأمها¯م ،املسلمني آ&ءهم وأمها¯م
وال جيدون ذلك إال يف اإلسالم،  - أل²م ال عالقات وال مودات وال شفقة وال حنان

حلاجة إىل الرجوع إىل هذه العالقات اإلنسانية بني إخواننا ا   .ملسلمنيفنحن يف أمس ا
ورسوله صلى هللا عليه وسلَّم من أمهات املسائل  وجلَّ  ولذلك جعل هللا عزَّ 

يف عاله، أن يُلقي السالم على كل  واليت سيحاسبه عليها هللا جلَّ  ،¨ا املسلم بُ طالَ املُ 
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ألقي السالم على ( :عرفه أو مل يعرفه من املسلمني، قال صلى هللا عليه وسلَّم ،من لقيه
  .٩)من مل تعرف ينشرح صدرك لإلسالممن عرفت و 

وأن يسأل عنه إذا غاب، وأن خيلفه  ،وأن يعينه إذا احتاج ،وأن يعوده إذا مرض
يف ولده إذا سافر، وأن يشيِّعه إذا مات، وأن يقف معه ليعينه يف األفراح، وأن يكون 

  .جبواره يف الشدائد وامللمات، حىت يكون املسلمون كرجٍل واحٍد يشرتكون مجيعاً 
يف حديثه القدسي الذي  وجلَّ  فيقول عزَّ  !!حىت أن هللا يعاتب من ال يفعل ذلك

جعت  ،عبدي: إذا كان يوم القيامة يقول( :رواه لنا حضرة النيب صلى هللا عليه وسلَّم
جاع : العاملني؟ فيقول كيف جتوع وأنت ربُّ   ،سبحانك: ومل تطعمين، فيقول العبد

مرضُت  ،لو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبديو  -الذي كان جاره  -عبدي فالن 
كيف   ،سبحانك تنزَّهت: فيقول العبد - والعيادة هي ز�رة املريض  -فلم تُعدين 

  .١٠)مرض عبدي فالن ولو ُزرته لوجدتين عنده: العاملني؟ فيقول أعودك وأنت ربُّ 
 :من الذي ينبغي أن نزوره غري األهل وذوي األرحام؟ قال صلى هللا عليه وسلَّم

ن كيلومرتًا إال ربعًا ـ يعين املسافة من أمام بيتك اثناوامليل  .١١)ميًال وزُر مريضاً  مشِ ا(
إىل من خلفك وعن ميينك وعن مشالك، فأي مريٍض بني هؤالء ينبغي عليك أن تزوره ; 

  .لتكون قد أديت ما عليك حنو إخوانك املسلمني وجلَّ  عزَّ 
إال  -وهي صالة اجلمعة واجلماعات  -هذه الصالة  وجلَّ  وما جعل هللا عزَّ 

: ليتعارف املسلمون وÈتلفون، فإذا غاب أحد? عن صالة اجلماعة ينبغي أن نسأل عنه
وماذا عندك؟ ألن املسلمون يتشاركون يف كل  ؟ماذا بك :ونسأل عند ز�رته ؟أين فالن

  .ويتعاونون يف كل برٍّ  ،أمر
حلاجة  -� إخواين  -هذه القيم اإلسالمية اإلهلية هي  الذي العامل كله يف أمس ا
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   .إليها اآلن
نسأل هللا عز وجل أن ميُنَّ علينا أمجعني &لعمل بكتاب هللا، وبتنفيذ سنة حبيبه 

و&لتخلق &ألخالق الكرمية اليت كان عليها الصحابة املباركني، وأن يُلهمنا  ،ومصطفاه
يف الطوا� والنوا�، وأن  واإلخالص ،والصالح يف األعمال ،&لصواب والصدق يف القول

  .جيعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
حلقَّ    .وارزقنا اتباعه، وأر? الباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابه احق¾  اللهم أر? ا

واملداومة على األذكار والطاعات، والعمل مبا كان  ،ب إلينا فعل اخلرياتاللهم حبِّ 
  . عليه سيد السادات

األحياء  ،واملؤمنني واملؤمنات ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
  .العاملني � ربَّ  ،إنك مسيٌع قريٌب جميب الدعوات ،منهم واألموات

 ،ههم حقيقة هذا الدينوفقِّ  ،اللهم ُردَّ شباب املسلمني املنحرفني إىل صوا¨م
حلاكمنيواجعل رجال املسلمني ونساءهم أمجعني يف حف   .ظك وصيانتك � أحكم ا

حلروب املشتعلة يف بلدان املسلمني، واجعل املسلمني يف كل مكان  اللهم ُفضَّ ا
  .مؤتلفني ومتوادين ومتآخني، ُطالب اجلنة العالية ال طالب السياسة والدنيا الدنية

نا وكل من أراد Ìهلي ،وأوقع الظاملني يف الظاملني ،اللهم أهلك الكافرين &لكافرين
  .فادحره � خري الناصرين ومصر? وبلد? و&إلسالم سوءً 

اللهم اجعل سيف انتقامك على كل من أراد شرًَّا &ملسلمني، واجعل املسلمني 
  .ينتبهون ويتجهون إليك وحدك � أكرم األكرمني

و&رك لنا يف  ،و&رك لنا يف جوارحنا وأجساد? ،اللهم &رك لنا يف أوالد? وبناتنا
غننا بفضلك عن مجيع من سواك، و&رك لنا يف أو  ،و&رك لنا يف خرياتنا ،ا وأرزاقناأموالن

واجعلهم بشرعك عاملني، وبسنة حبيبك آخذين، وارزقهم البطانة  ،رئيسنا وحكامنا
حلة � أكرم األكرمني   .     الصا
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َهى ِإنَّ َهللا Èَُْمُر ِ&ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيتَ ( :عباد هللا اتقوا هللا اِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
  ).النحل٩٠( )َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

  .أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصالة
*************************  

  


