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 .وقدَّره تقديراً  ودبَّر كل شيء ،ُصنعاً  ، أحكم كل شيءالعاملني احلمد = ربِّ 
ال  وجلَّ  ألنه عزَّ  ،ليس ُصنعه كصنع أحد، وال تدبريه كتدبري أحد ،سبحانه .. سبحانه

  .يفوته شاردة وال واردة إال أحصاها
وأبرزها  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، خلق الكائنات كلها بقدرته

لة جبمال أمسائه وصفاته وصنعته، ليشهد اإلنسان يف كل آية من وجعلها جممَّ  ،حبكمته
  .آoت هللا وحدانية الرمحن تبارك وتعاىل

ه، أهلمه مواله وأنزل له tلتشريع الذي أنزله هللا ورسولُ  دُ بْ وأشهد أن سيدq دمحمًا عَ 
به رفعتها  وما ،مها يف هذه احلياةما به ُعلو هذه األمة وتقد -عليه يف كتاب هللا 
  . وسعادwا يوم لقاء هللا

 ،هم صلِّ وسلِّم وtرك على سيدq دمحم خري النبيني، وإمام األنبياء واملرسلنياللَّ 
ى هللا عليه وعلى آله الطيبني، وعلى صحابته اهلادين صلَّ  .والرمحة الُعظمى للخلق أمجعني
 آمني ،ى إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعنياهلُد على هذااملهديني، وعلى كل من تبعهم 

  .  العاملني آمني o ربَّ  ..
  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

ينبهُر كثٌري من شبابنا إذا ذهب إىل الدول األوروبية أو أمريكا أو الياtن أو 
غريهم، ملا يرى من دقة نظامهم، وإتقان أعماهلم وإحكام صناعاwم، وحرصهم على 

ت وعلى كل أمور حياwم، وجيعلهم هذا العجب عندما يرجعون إلينا، ويرون ما عليه الوق
املسلمون اآلن، أننا حنتاج إىل إتباع هديهم وإىل العمل tلنماذج اليت بنوا عليها 

فإن هللا ، !!اإلسالم وجلَّ  حضاراwم، ونسوا أن ذلك األساس إمنا أخذوه من دين هللا عزَّ 
 علَّ هللا عزَّ  -أكتفي �ا اليوم يف هذا املكان اجلامع  -ا قاعدة إهلية قعَّد لن وجلَّ  عزَّ 

  .ينفعنا �ا أمجعني وجلَّ 
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أسَّس احلياة  وجلَّ  عندما ننظر إىل ُصنع هللا يف ُملكه وملكوته، نرى أن هللا عزَّ 
ٍك الكونية كلها على النظام البديع، فالسماء مرصَّعٌة مبليارات النجوم، وكلها تدور يف فل

  :ومساٍر حدَّده هلا احليُّ القيوم، وكلهم كما قال عنهم هللا يف قرآنه الكرمي
  )يس٤٠( )وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ (

كل النجوم يف كل ا�رات تسري بسرعة مذهلة ال تستطيع األجهزة البشرية 
وات العصرية املتطورة أن تقرتب منها أو تكتشف سرعتها، ومع ذلك ال يوجد يف السما

وال عالمات محراء وال خضراء وال صفراء ومل نسمع منذ بدء الدنيا  ،جنود تنظم املرور
 ،أو حدثت حادثة بني عدة من النجوم، إىل وقتنا هذا أن جنمًا اصطدم بنجٍم يف سريه

يف ُعاله هو الذي  ألن هذا لو حدث كان معناه �اية احلياة، قيامة القيامة لكن هللا جلَّ 
  :امحفظ هذا النظ

َبِغي َهلَا َأْن تُْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ( ال الشَّْمُس يـَنـْ
  )يس٤٠( )ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ 

هل ختلَّفت يومًا منذ بدء الدنيا : نظر إىل دقة الشمس عند شروقها وعند غرو�اا
فت يف الشروق أو الغروب دقيقة ختلَّ هلا، لو  وجلَّ  ة عزَّ العزَّ  إىل اآلن عن توقيت ربِّ 

جعلها ُتشرق يف  وجلَّ  الختلف النظام الفلكي يف الكون كله، ولكن احلكيم العليم عزَّ 
وكل ُأفٍق له وقت معلوم وميعاد حمدود حدَّده ووقتَّه  - وليس يف ُأفٍق واحد -اآلفاق 

  .وجلَّ  احليُّ القيوم عزَّ 
ن الشمس غابت يومًا ومرَّ على الكون ليالمل نسمع منذ بدء الدنيا إىل اآلن أن 

 ، ألن هللا عزَّ نين متتالييوغاب عن الناس وعاش الناس �ار  متتاليان، أو أن الليل مل ¢تِ 
وصريَّ عليه  وجلَّ  والتنظيم الذي قدَّره عزَّ  ،ه على النظام اإلهليبىن الكون كلَّ  وجلَّ 

  :وُملكه وملكوته
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  )الرعد٨( )َدارٍ وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِمبِقْ (
ا قدرها فِّيهوالنظر يف هذه املصنوعات حيتاج إىل أوقات واسعات ال نستطيع أن نو 

اآلن، لكن حسُب شبابنا أن خيرج إىل نطاق عامل الفلك وعامل السماوات وينظر إىل قدرة 
وُحسن الرتتيب الرtين، فال يستطيع أحٌد  ،عجائب هللا املذهلة لريى دقة النظام اإلهلي

زيد قدر أمنُلة على النظام أن ي -مهما أويت من ذكاٍء وعلم  -األولني واآلخرين  من
  .الدقيق الذي وضعه هللا

ليتعلمه منه أمة النيب  ،مه حلضرة النيببه وعلَّ  وجلَّ  هذا النظام اإلهلي أمر هللا عزَّ 
ام األول ى هللا عليه وسلَّم هو مهندس النظفكان النيب صلَّ ، صلوات ريب وتسليماته عليه

 ،هلاٍم أهلمه به صاحب الفضل والكرم واجلود ،يف كل الوجود من بدء الدنيا إىل منتهاها
  .وهو هللا تبارك وتعاىل

ى هللا ولو استعرضنا قبسًا من حياة النيب صلوات ريب وتسليماته عليه جنده صلَّ 
حىت يتم هذا  ،عليه وسلَّم ما كان يعمل عمًال إال إذا أحكم تنظيمه، ودقَّق يف بنوده

  .بل يعجب منه كل اخللق إىل يوم الدين ،األمر متاماً يعجب منه كل احلاضرين
  :وقال يف شأ�ا ربنا تبارك وتعاىل ،فرض له وعليه وعلينا الصلوات اخلمس

  )النساء١٠٣( )ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاtً َمْوقُو³ً (
حدَّد الوقت هو هللا، ونزل به أمني الوحي جربيل على كل صالة هلا وقتها، والذي 

يف ُعاله، فيحدث لنا اخلريات اليت ال تُعد إذا أقمنا  رسول هللا لنلتزم به كما أمرq هللا جلَّ 
  .الصالة كما أمرq �ا ربنا تبارك وتعاىل

الناس  ى تنفيذ مراد هللا أمر أن ُيَصفَّ وحلرص النيب صلى هللا عليه وسلَّم عل
  :حبركات اإلمام، قال فيه صلى هللا عليه وسلَّم افوفاً وراء اإلمام، وأن يلتزمو ص

وإذا سلَّم  ،وإذا سجد فاسجدوا ،به، فإذا ركع فاركعوا إمنا ُجعل اإلمام لُيؤمتَّ (
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  ١)موافسلِّ 
وجاء القوم مجيعاً للصالة فأمر أن يليه الرجال مث الصبيان مث النساء، تنظيٌم  .لدقة النظام

دقيق ¹يت النساء يف آخر الصفوف، وجيلس الرجال حىت خيرج النساء حىت ال  إهليٌّ 
  .يف ُعاله حىت تتم املنظومة اإلهلية يف الصالة كما أمر هللا جلَّ  ،يزامحوهنَّ عند اخلروج

ى هللا عليه وسلَّم  وهكذا يف كل أمٍر من أمور الدنيا أو من أمور الدين، جنده صلَّ 
  .ل ذلككان دقيق التنظيم يف ك

ى هللا عليه وسلَّم ـ وذلك ما أعجب العرب ـ أول من قسَّم اجليوش فقد كان صلَّ 
كن احلبيب تقسيمًا نظاميًا، كان العرب حياربون بعضهم يف مهجية يقابله مجٌع كثري، ل

للجيش، ومؤخرة حتمي ظهر اجليش، وجهاز إمداد ومتوين  وضع ميمنة وميسرة وقلباً 
ز املؤن والطعام ل ى والشهداء، ويعاجل اجلرحى ويدفن الشهداء ، وحيمل اجلرحلجيشُجيهِّ

 ،يستطلع أحوال األعداء مقدمة اجليش جهاز إستطالٍع إهلي وجعل يف ،يف مؤخرة اجليش
  .ويُنبئ احلبيب فيضع اخلُطة املناسبة للنصر على هؤالء األعداء

وهو يف  حىت ال ينزل اجليش ،وكان من ُمجلة اإلستطالع فريٌق يبحث عن املاء
طش واهلالك، وإذا رحل اجليش ، فال يتعرضون للظمأ والعالصحراء إال يف موضٍع فيه ماء

جعل فريقًا من اجليش ُيسمَّى املؤخرة ينتظرون حىت إذا رحل اجليش مجيعهم فتشوا يف 
  .املكان عما تركوه من أمتعة وعما تركوه من حاجات

فحقق  ،ظام اجليوش اإلسالميةدقٌة إهلية رtنية بىن عليها احلبيب املصطفى ن
                                                           

َا ُجِعَل اِإلَماُم لِيـُْؤَمتَّ : ( ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة Á َعْن النَِّيبِّ روى أبو داود  ١ ُوا، ِبِه َفال َختَْتِلُفوا َعَلْيهِ إمنَّ ، فَِإَذا َكبـََّر َفَكربِّ
َدهُ : ، َوِإَذا قَالَ َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا َع اÃَُّ ِلَمْن محَِ ، َوِإَذا َصلَّى َجاِلساً فَاْسُجُدوا َوِإَذا َسَجدَ ، رَبـََّنا َوَلَك اْحلَْمدُ  :فـَُقوُلوا مسَِ

وسلم ِيف بـَْيتِِه ى هللا عليه َصلَّى َرُسوُل اÃَِّ صلَّ : عن َعاِئَشَة Ä قَاَلتْ وروى البخاري ومسلم . )َفَصلُّوا ُجُلوسًا َأْمجَُعونَ 
َا جُ (: َأْن اْجِلُسوا، فَلمَّا اْنَصَرَف قَالَ : َشاَر إلَْيِهمْ فَأَ ، قـَْوٌم ِقَياماً َوَصلَّى َورَاَءُه ، فَصلَّى َجاِلساً ، َوُهَو َشاكٍ  ِعَل اِإلَماُم إمنَّ

َع اÃَُّ : َوِإَذا قَالَ ، َوِإَذا رََفَع فَاْرفـَُعوا، فَارَْكُعوافَِإَذا رََكَع ، لِيـُْؤَمتَّ ِبهِ  َدُه فـَُقوُلوامسَِ َوِإَذا َصلَّى ، رَبـََّنا وَلَك اْحلَْمدُ : ِلَمْن محَِ
 . )َجاِلساً َفَصلُّوا ُجُلوساً َأْمجَُعونَ 
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  .اإلنتصارات �ذا النظام اإلهلي الذي جعله يف كل أحواله صلوات ريب وتسليماته عليه
من األنصار واملهاجرين  - ى هللا عليه وسلَّم َمحَى كل من معه بل إنه صلَّ 
رتَّبه هلم من األمراض اليت نعاين منها مرارة املعاqة يف هذه األoم، مبا  -  واملسلمني أمجعني

  :ى هللا عليه وسلَّم لكل مسلمفقد قال صلَّ  ،من نظام
  )امك وثُلٌث لشرابك وثُلٌث لنفسكثلٌث لطع(

  :مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: قال  املقدام بن معدي كرب ويف رواية
فثُلٌث لطعامه، وثُلٌث  حبسب ابن آدم لقيماٍت يُقمن صلبه، فإن كان ال حمالة،(

  .٢)لشرابه، وثُلٌث لنفسه
  :قال ؟مىت آكل

  ٣)إذا أكلنا ال نشبع، فمن أين ¢تينا املرضحنن قوٌم ال Æكل حىت جنوع، و (
ي املرء هللا مث يقطِّع القطع إىل قطٍع  والكيفية السديدة أمرها tلنسبة لنا أن ُيسمِّ
صغرية وُحيسن مضعها مباضغيه مث يبتلعها برفٍق وأمرهم حىت ال يكثروا من الطعام أن 

  :د ورد يف األثريتحدثوا أثناء الطعام فق
  )مكم ولو بثمن أسلحتكمحتدثوا على طعا(
ولذلك عندما ُأرسل  ،ن نشكر هللا يف �اية الطعامأو  ،)بسم هللا(ــ وأمرq أن نبدأ ب
  ).ال حاجة لنا إىل طبيب( :إليه الطبيب ردَّه وقال

فقد وقاهم هللا tلنهج العظيم الذي مشى عليه احلبيب صلى هللا عليه وسلَّم من 
  .األمراض إال اللمم

                                                           

  . حديث حسن :الرتمذي ، وقالوابن ماجه والنسائي والرتمذي اإلمام أمحد  رواه ٢
: عض اهلداo، ذكروا أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال لهذكر بعض أصحاب السري يف قصة إرسال املقوقس طبيبًا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضمن ب ٣
  .)حنن قوم ال Æكل حىت جنوع، وإذا أكلنا ال نشبع(
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والرتتيب الذي وضعه لنا يف كل أمٍر رسول  ،ما أحوجنا إىل نظام هللا :أمة اإلسالم
  :ما أحوجنا إىل أن نعمل بقول هللا ،هللا

  ).احلشر٧( )َوَما َآ³َُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكمْ (
إذا أخذq نظامنا اإلسالمي يف حياتنا ويف بيوتنا ويف معاملة زوجاتنا ويف تربية 

التعامل مع جرياننا ويف أعمالنا ويف شوارعنا وأسواقنا ويف كل شيٍئ لنا أو أوالدq ويف 
حولنا، عادت لنا العّزِة اإلسالمية وكانت دولة اإلسالم كما كانت يف عصر احلبيب 
وعصر اخللفاء الراشدين وغريهم من السادة األعالم دولة منظورة من اجلميع أل�ا wتدي 

إمنا ( :ورد يف األثر ومصطفاه صلى هللا عليه وسلَّم، �دي هللا وتعمل بسنة حبيب هللا
  .٤)يسعد آخر هذه األمة مبا سعد �ا أوهلا

  :وقال صلى هللا عليه وسلَّم
  ٥)كتاب هللا وسنيت؛  تركُت فيكم فيكم ما إن متسكتم لن تضلوا بعدي أبداً (

  ).دعوا هللا وأنتم موقنون tإلجابةا( :أو كما قال
  :اخلطبة الثانية

 الذي أكرمنا �ُداه وجعلنا من عباده املسلمني، ونسأله عزَّ  ،العاملني مد = ربِّ احل
أن يُتمَّ علينا نعمته، وأن يُنزِّل علينا سكينته، وأن يُثبِّت اإلميان يف قلوبنا حىت  وجلَّ 

                                                           

٤ Á َال َيْصُلُح آِخُر َهِذِه اْألُمَِّة ِإالَّ ِمبَا َصَلَح ِبِه َأوَُّهلَا: (بلفظ ذكره اإلمام َماِلٍك( 
). تـَرَْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما َمتَسَّْكُتْم ِ�َِما ِكَتاَب اÃَِّ َوُسنََّة نَِبيِّهِ : (َل اÃَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ َعْن َماِلٍك َأنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َرُسو  ٥

فيكم شيئني لن تركت : (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة Á قال وأخرج مالك مرسًال، واحلاكم مسندًا وصححه
وروى مسلم يف صحيحه عن ). تضلوا بعدمها ما متسكتم �ما، كتاب هللا وسنيت، ولن يتفّرقا حىت يردا على احلوض

َة وَ : زَْيِد ْبِن أرقم Á قَالَ  اْلَمِديَنِة، َفَحِمَد اÃََّ َوَأثـَْىن َعَلْيِه، قَاَم َرُسوُل اÃَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَْوًما ِفيَنا َخِطيًبا ِمبَاٍء يُْدَعى ُمخÏا بـَْنيَ َمكَّ
َا َأqَ َبَشٌر يُوِشُك َأْن ¢َِْتَى َرُسوُل َرىبِّ فَُأِجيَب، َوَأqَ ³َرِ : (َوَوَعَظ َوذَكََّر، مثَُّ قَالَ  ٌك ِفيُكْم َأمَّا بـَْعُد، َأَال أَيـَُّها النَّاُس، فَِإمنَّ
َفَحثَّ َعَلى ِكَتاِب اÃَِّ َوَرغََّب ِفيِه مثَُّ . Ãَِّ ِفيِه اْهلَُدى َوالنُّوُر، َفُخُذوا ِبِكَتاِب اÃَِّ َواْسَتْمِسُكوا بِهِ ثـََقَلْنيِ؛ َأوَُّهلَُما ِكَتاُب ا

 ).اÃََّ ِىف َأْهِل بـَْيِىت  َوَأْهُل بـَْيِىت، ُأذَكِّرُُكُم اÃََّ ِىف َأْهِل بـَْيِىت، ُأذَكِّرُُكُم اÃََّ ِىف َأْهِل بـَْيِىت، ُأذَكِّرُُكمُ : قَالَ 
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إله إال هللا وحده ال شريك له، إلٌه وأشهد أن ال . يتوفاq مسلمني ويُلحقنا tلصاحلني
َلْيَس  ( ؛والوزير واملثيل والضد والند ،وتنزَّه يف عليائه عن الشبيه والنظري ،تعاىل يف مسائه
  .)الشورى١١( )َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  َكِمْثِلِه َشْيءٌ 

عز وأشهد أن سيدq دمحمًا عبد هللا ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، هداه هللا 
  .وجل به إليه، وعرفَّه ما حيبه منه لُيقبل به عليه فيفوز مبا لديه

اللهم صلِّ وسلِّم وtرك على سيدq حممٍد وارزقنا ُهداه ووفقنا أمجعني للعمل 
بشريعته واتباع سنته يف الدنيا o أ=، واجعلنا أمجعني حتت لواء شفاعته واحشرq مجيعاً 

  .   آمني o رب العاملنييف جواره يف جنته يوم الدين آمني
  :أما بعد فيا أيها األحبة مجاعة املؤمنني

وهو سنٌة ماضية عن سيد  ،كتشفه العلم احلديث يف األoم القليلة املاضيةإشيٌئ 
قلَّما جتد طفًال صغريًا ميرض مع  ، كنا وحنن صغارى هللا عليه وسلَّماألولني واآلخرين صلَّ 

ة املالئمة، وال األغذية املناسبة، وإمنا كنا نلتزم Ôمر هللا أنه مل تكن تتوفر الوسائل الصحي
tوأمهاتناؤ حنن وأ q:  

  ).اإلسراء٧٨( )َوقـُْرَآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا(
هذه التوصية بصالة الفجر؟ أل�ا مبثابة ُغرفة إنعاٍش جلسم  وجلَّ  ِملَ وصَّى هللا عزَّ 

ه من األمراض واألعراض، وجتعله صاحلًا ظاهرًا للعيش يف احلياة الدنيا، اإلنسان ُتصحح
ى هللا عليه وسلَّم ُحيضُّ عليها حضَّاً ولذلك كان صلَّ  .وجلَّ  وtطنًا ملناجاة رب العزة عزَّ 

  :حثيثاً ويقول صلى هللا عليه وسلَّم
 براءٌة من: من صلى الفجر أربعني يوماً يف مجاعة ُكتبت له براء³ن(
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  .٦)النار، وبراءٌة من النفاق
السيدة فاطمة وزوجها اإلمام بنته التقية اى هللا عليه وسلَّم يسكن جبواره وكان صلَّ 

الصالة، فخرج .. الصالة : عليهما الباب إذا خرج إىل الصالة ويقول ، فكان يدقُّ عليٍّ 
  : ى هللا عليه وسلَّم وقاليوماً وعاد ومل يقوما، فعاتبها صلَّ 

مة ما منعك أن تقومي يف هذه الساعة؟ أما علمِت أن هذه o فاط(
  )رزاقساعة توزيع األ

ساعة توزيع األرزاق، وحلظة صالة الفجر وما بعدها إىل شروق الشمس، فِهَم 
كاخلبز واللحم وأصناف الطعام : الناس إىل عصرq أن توزيع األرزاق اليت ¢كلها الفم

oم املاضية القليلة وأثبت أن كل اإلنزميات والشراب، حىت جاء العلم احلديث يف األ
النافعة اليت يفرزها اجلسم لألطفال لنموِّهم وحتصينهم ووقايتهم من األمراض تنزل يف 

  . وجلَّ  العباد عزَّ  هذه الساعة Ôمر ربِّ 
فإذا ما حدث ما نراه اآلن، يسهر األطفال مع الكبار إىل ما قبل الفجر بقليل، 

وال خترج األمور  ،ي ينبغي أن يستيقظوا فيه، فال تُفرز اإلنزمياتوينامون يف الوقت الذ
  .للحفاظ على هذا اجلسد من األمراض واآلفات وجلَّ  املهمات اليت قدَّرها القدير عزَّ 

وال  ،واحتار الناس فيها ،ولذلك كُثرت أمراض األطفال واحتار األطباء فيها
، بينما الدواء املفيد هو العمل بسنة النيب مفيداً  ن هلا سببًا، وال جيدون هلا دواءً يعرفو 
  .وجلَّ  ى هللا عليه وسلَّم و�دي هللا الرشيد عزَّ صلَّ 

فيه Øين  يسساعة الفجر يكفي أن اهلواء الذي يصحبها كأنه qزٌل من اجلنة، ل

                                                           

من صلى الغداة والعشاء اآلخرة : ( جاء يف شعب اإلميان للبيهقي من حديث أنس بن مالك مرفوعا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ٦
أن رسول هللا  عن أنس Á ، وروى الرتمذي)براءة من النار وبراءة من النفاق ؛يف مجاعة ال تفوته ركعة كتب له براء³ن

ِمْن النَّاِر َوبـََراَءٌة ِمْن َمْن َصلَّى Ãَِِّ َأْربَِعَني يـَْوًما ِيف َمجَاَعٍة يُْدِرُك التَّْكِبريََة اْألُوَىل ُكِتَبْت َلُه بـََراَء³َِن بـََراَءٌة ": (ملسو هيلع هللا ىلص قال
 ).النَِّفاقِ 
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فيه ما خيرج العوادم من  يسول ،فيه جراثيٌم وال ميكروtت يسول ،ُأكسد الكربون
 الصدر قويَّ  سه اإلنسان وأخذه بصدره عاش قويَّ د واآلالت، فإذا تنفَّ املاكينات والعد

  .وجلَّ  البنيان �ذا اهلواء الذي يتنفسه يف هذه الفرتة من عند حضرة الرمحن عزَّ 
  : أيها األحبة مجاعة املؤمنني

شوا يف سنة احلبيب إذا أردمت أن تنجوا من مجيع املهالك، وإذا أردمت أن تُفرج فتِّ 
ع هللا لكم لكم مج يع املضايق، وإذا أردمت أن يـُيِّسر هللا لكم األسباب، وإذا أردمت أن يُوسِّ

كم األبناء، وإذا أردمت أن تكونوا يف الدنيا يف أسعد حاٍل وأهنأ األرزاق، وإذا أردمت أن يربَّ 
tل، وإذا أردمت أن تكونوا يف اآلخرة مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني 

  . الشهداء والصاحلنيو 
ومتسكوا �ا واعملوا �ا، تروا  ،فتشوا على سنة احلبيب وعضُّوا عليها tلنواجز

  .السعادة الوارفة يف دنياكم، وسرتون بعد ذلك العاقبة الطيبة يف ُأخراكم
أن يوفقنا أمجعني للعمل بشريعته، واتباع سنة خري أحبته، وأن  وجلَّ  نسأل هللا عزَّ 

 Ïوأن يُرينا الباطل زاهقًا وهالكًا ويرزقنا اجتنابه، وأن حيبب هويرزقنا اتباع ايرينا احلق حق ،
ِّ  ،وعمل الصاحلات ،إلينا فعل اخلريات وأن ، والطاعات واملكرومات والتنافس يف الربِّ

 ،حيفظنا وأوالدq وبناتنا وزوجاتنا من املعاصي واملخالفات، وأن جيعلنا يف الدنيا يف طاعته
  .يف اآلخرة من أهل جنته وأن جيعلنا

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

اللهم انظر إلينا أهل مصر نظر عطٍف وحنان، فبدِّل حالنا إىل أحسن حال، 
ك عن مجيع املساعدات، ووفق باركات، واغننا خبريك وبرِّ وأنزل لنا اخلريات واجعلها م

ووفق حكَّام املسلمني أمجعني ملنهج  ،حكامنا ووالة أمورq ملا فيه صاحل العباد والبالد
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  . الرشاد
َهى ( :عباد هللا اتقوا هللا  ِإنَّ َهللا ¢َُْمُر tِْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ

  ).النحل٩٠( )ْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ َعِن ا
واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم  ،ذكروا هللا يذكركما
  .الصالة
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